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	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍအော�ာ�က််ရှိိ� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း
ဇယားး� (၇) 	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အချိိ�န််ကာာလအလိုု�က်် တရား�းမဝင််ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��း တားး�ဆီးး�အရေး�း�ယူူနိုု�င််မှုုနှှင့့်� ... ၁၆၀
	ပစ္စစည်းး�တန််ဖိုးး��
ဇယားး� (၈) 	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုမှှ ဖမ်းး�ဆီးး�ရမိသော���ာကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ထုုခွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် . ၁၆၁		
	ပစ္စစည်းး�တန်းး�ဖိုးး��ကိုု� အစိုးး��ရဘဏ္ဍာာငွေ�ေနှှင့့်� ဆုုကြေး��းငွေ�ေများ��းအဖြ�စ်် အချိုး�း��ကျျခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး� (ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�)
ဇယားး� (၉) 	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဘဏ္ဍာာနှှစ််အလိုု�က်် (ပုံံ�မှှန််/နယ််စပ််) ကုုန််သွွယ််မှုုပမာာဏ .................................. ၁၆၁
(အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာသန်းး�)
ဇယားး� (၁၀)	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၂-၂၀၂၀ ခုုနစ််အတွွင်းး� ဘဏ္ဍာာနှှစ််အလိုု�က််နှှင့့်� နယ််စပ််စခန်းး�အလိုု�က်် .......... ၁၆၂		
	ကုုန််သွွယ််မှုုပါါမာာဏ (ကန််ဒေါ်�်လာာမီီလျံံ�)

ပုံံ�များ��း
ပုံံ� (၁)	ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သော�ာ ............. ၁၁၃		
	ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မတီီများ��း
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တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (ENAC) သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�သော�ာ ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီစနစ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာရေး�းအတွွက်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖက််ဒရယ််
အရေး�း�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း�နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အရေး�း�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ကြ�သည့့်� အစုုအဖွဲ့့��နှှင့့်� အင််အားး�စုုအသီးး�သီးး�၏
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းရေ�ဆွဲဲ�ချျမှှတ်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အထော��ာက််အကူူ
ပြု�ုနိုု�င််ရန််ရည််ရွွယ််ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနစာာတမ်းး�များ��းကိုု� ရေး�းသားး�ထုုတ််ဝေ�လျျက််ရှိိ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်�
တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််မှှ ဖက််ဒရယ််စနစ််သို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မည့့်� အနာာဂတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� အ
ံ တွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ယူူနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�တို့့�ကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းသည့့်� ဖက််ဒရယ််
စနစ််ကိုု� စိိတ််ကူးး�ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ထားး�ပါါသည််။
ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း အပါါ
အဝင်် အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌လည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ရှိနေ���ေသည််ကိုု�တွေ့�့�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်�အတိုု�င်းး�အတာာသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်�တွွင််သာာမက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်�တွွင််
လည်းး� မူူတည််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�၏ အားး�သာာချျက််နှှင့့်� အားး�နည်းး�
ချျက််များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ပြီး�း� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� တည််ဆော�ာက််သွားး��ရန််
အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။
ဤစာာတမ်းး�ပြု�ုစုုရေး�းသားး�ရာာတွွင်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာရွေး�း�ချျယ််မှုုပတ််သက််၍ အကြံ�ံဉာာဏ််နှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
များ��းပေး�းခဲ့့�သော�ာ ENAC ဒါါရိုု�က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့့်� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််အသီးး�သီးး�တို့့��ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဤစာာတမ်းး� ထွွက််ပေါ်�်
လာာရေး�းအတွွက်် အဓိိကရေး�း�သားး�ခဲ့့�သော�ာ ENAC သုုတေ�သီီကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဤစာာတမ်းး�ကိုု� ဖတ််ရှုုသုံးး��သပ််ပေး�းခဲ့့�သော�ာ
သံံလွွင််ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ မူူဝါါဒလေ့�့�လာာရေး�းအဖွဲ့့�� (SIPP) ၏ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��း ယိိင်းး�လော�ာဝ််အားး�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျေး�း�ဇူးး�အထူးး�
တင််ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဤစာာတမ်းး�အတွွက်် ဥယော�ာဇဉ််ရေး�းပေး�းခဲ့့�သော�ာ ဆရာာစိုု�င်းး�ညွွန့့်�လွွင််အားး� လည်းး�ကော�ာင်းး�နှှင့့်� စာာတမ်းး�
ထုုတ််ဝေ�ရာာတွွင်် ဝိုု�င်းး�ဝန်းး�ကူူညီီပေး�းခဲ့့�ကြ�သော�ာ အခြား��း ENAC ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျေး�း�ဇူးး�အထူးး�တင််ပါါသည််။
ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ရေး�းသားး�တင််ပြ�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း သည််
နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သန
စာာတမ်းး�များ��း၊ စာာအုုပ််များ��းနှှင့့်� ဆော�ာင််ပါးး�များ��းကိုု� အဓိိကထားး�ပြီး�း� ကိုးး��ကားး�တင််ပြ�ထားး�သဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််
များ��းမှာာ� လိုု�အပ််ချျက််များ��းရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� မှား��းယွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�မှုုတစ််စုံံ�တစ််ရာာရှိိ�ပါါက ENAC နှှင့့်�သာာ သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။
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လက််ရှိိ�မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�း အကြ�ပ််အတည်းး�အလွွန််ကာာလ၌ တည််ဆော�ာက််မည့့်� အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုယူူနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�များ��း အခိုု�င််အမာာ
ရှိရေး���း�အတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍအလိုု�က်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းရှိိ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုပုံံ�စံံများ��းကိုု� တင််ပြ�ထားး�သည့့်� ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�သည််
နိုုင််ငံ
� ရေ�ဆွေး
ံ
�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််မူူဝါါဒရေး�း�ဆွဲဲ�ချျမှှတ််မှုများ
ု ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အသုံးး��ဝင််သည့့်� အရင်းး�အမြ�စ််တစ််ခုုဖြ�စ််မည််ဟုု
မျှော်�်��လင့့်�ပါါသည််။

 ဒေါ�ါက််တာာပညာာမွွန််
							
				

အမှုုဆော�ာင််ဒါါရိုု�က််တာာ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ)

H

ယနေ့�့�ခေ�တ််ကာာလ အခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် မိိမိိနိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံထဲဲ ထီးး�ထီးး�ကြီး�း� အထီးး�ကျျန််ရပ််တည််၍ မရနိုု�င််တော့�့�ပေ�။
အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာက ဖွံ့့��ဖြိုး�း��နေ�သည့််�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့််� မလွဲဲ�မသွေ�ေ� ဆက််ဆံံပေါ�ါင်းး�စပ််ရသည့််� ကာာလမျိုး�း��လည်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ခေ�တ််မီီဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််သော�ာ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် နည်းး�ပညာာအပါါအဝင်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု�
ဖိိတ််ခေါ်�်ကြ�ရသည််မှာာ� အစဉ််အလာာတစ််ခုုလိုု� ဖြ�စ််လာာပါါသည််။ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲနိုု�င််ငံံ တစ််နိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာမှှ လာာရော�ာက််
ပြီး�း� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံ့့��မှုုပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� ပေါ�ါင်းး�
စပ််ပြီး�း� မိိမိိနိုု�င််ငံံရှိိ� သယံံဇာာတများ��းကိုု� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�များ��းတွွင််လည်းး� နည်းး�ပညာာ၊ ငွေ�ေအရင်းး�အနှီးး��၊ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံ
တကာာရှိိ� နိုု�င််ငံံ၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�လည်းး� မလွဲဲ�မသွေ�ေ� ဆက််သွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ရပါါသည််။
ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာအပြ�င်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့််�ပါါ ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�ရရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုအဖြ�စ်် ရပ််တည််လာာရသည််။
မိိမိိတို့့�� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််နေ�ဆဲဲ
နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရည််မှှန်းး�ချျက််အတိုု�င်းး� အမှှန််တကယ်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါက စုုပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််နေ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွက််

အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း၊ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း စသည့််�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေများ��းဖြ�င့််�

ပြ�ဌာာန်းး�ကာာ ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သော�ာအခါါတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့််�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ အဖွဲ့့��
တွွင််သာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းထားး�သည့််� အနေ�ေအထားး�မှှ ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင််လည်းး� အထိုု�က််အလျှော��ာ�က်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း
ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းအပ််ထားး�ရန်် လိုုအ
� ပ််လာာပါါသည််။ အဆိုုပါ
� ါအချျက််သည်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့�့� စည်းး�တည််ဆော�ာက််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
နေ�ရင်းး� ရရှိိ�လာာသော�ာအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််� ဖြ�တ််သန်းး�မှုုများ��းကပေး�း�လာာသော�ာ အသိိဉာာဏ််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည်် ။
အဆိုု�ပါါ အသိိအမြ�င််များ��းကိုု� ယခုု “နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််စာာတမ်းး�” က စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ရန်် သုုတေ�သနပြု�ု
ထားး�ခြ�င်းး�ဟုု မြ�င််မိိပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာများ��းမှှ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းကိုု�ရွေး�း�ထုုတ််ပြီး�း� သုုတေ�သနပြု�ုထားး�
သည််။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသော�ာ နိုု�င််ငံံ၊ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုနည်းး�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ အားး�သာာချျက််/အားး�နည်းး�
ချျက််များ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ နိုု�င််ငံံများ��းရှိိ� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၏ အစိိပ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�း မူူလစဉ်းး�စား�းမှုုထဲဲတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍအားး�လုံးး��ကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံသို့့�သာာ အပ််နှံ့့��ထားး�ရန်် စဉ်းး�စား�းချျက််ရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� ဖြ�တ််သန်းး�မှုုအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းက ထိုု�
အချျက််မှာာ� လုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိိ�သည့််�အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကြား�း�တွွင်် သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��း၊ ပြ�ဿနာာ
များ��းကိုု� တိုးး��ပွါးး��စေ�ခဲ့့�သည််ကိုု� မြ�င််တွေ့�့�လာာကြ�ရပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာမှှ လာာရော�ာက််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုပြု�ုရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
အားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ထားး�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုပြု�ုမည့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအားး� သဘော�ာ�

I
တူူညီီမှုု ရယူူသင့််�ကြော��ာင်းး� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းက သင််ခန်းး�စာာပေး�းလာာခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကသာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိနေ���ေပြီး�း� စာာချုု�ပ််အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််�ဒေ�သမှှ ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရအဖို့့�� ဘာာမျှှမသက််ဆိုု�င််သလိုု� ဖြ�စ််နေ�ခြ�င်းး�အားး� ကုုစား�းဖို့့��လိုု�အပ််ပါါ သည််။ ယနေ့�့�မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းက
အဆိုု�ပါါလျျစ််ဟာာမှုုသည်် နိုု�င််ငံံအပေါ်�်�သို့့� မည််မျှှထိိခိုု�က််ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ထင််သာာမြ�င််သာာဖြ�စ််ရပ််များ��းက သက််သေ�
အဖြ�စ်် ဖေါ်�်ညွှှန်းး�နေ�ပါါသည််။
ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရသော��ာ
နယ််စပ််ဒေ�သကုုန််သွွယ််ရေး�းကိိစ္စစများ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းမှှတဆင့််� ကုုန််သွွယ််ကြ�ရသည််ချျည်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဖြ�စ််နေ�သော�ာကြော��ာင့််� အခွွန််ကော�ာက််ခံံမှုု စသော��ာကိိစ္စစများ��းတွွင််
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�ရှိိ�ထားး�ဖို့့�� လိုု�အပ််နေ�ကြော��ာင်းး� မျျက််မှော�ာ�က််အခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းက တွွန်းး�အားး�ပေး�းနေ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည်် ။
ယခုုသုုတေ�သနစာာတမ်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအဖို့့�� အမြ�င််သစ််၊ အတွေး�း��သစ််၊ ဘာာသာာရပ််အသစ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အတွေး�း��
အမြ�င််အသစ််တစ််ခုုအားး� လက််ခံံစဉ်းး�စား�းရန််မှာာ� များ��းစွာာ�ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််ကြ�ရပါါသည််။ ဘာာသာာရပ််တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာရန််
များ��းစွာာ�ကြိုး�း��ပမ်းး�ကြ�ရပါါလိိမ့််�မည််။ သို့့��သော်�်� အဆိုု�ပါါဘာာသာာရပ််သုုတေ�သနစာာတမ်းး�မှာာ� ယနေ့�့�မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အချျင်းး�များ��း
နေ�ကြ�ရသော��ာ နိုု�င််ငံံတကာာရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း၊ တည််ဆော�ာက််မှုုများ��း၊ ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းနှှင့််� ပတ််သက််၍ တစ််စုံံ�တစ််ရာာဖြေ�ေရှှင်းး�
ပေး�းနိုု�င််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းနိုု�င််သော�ာ အသိိအမြ�င််ကိုု�ရစေ�ေလိိမ့််�မည််ဟုု ထင််မြ�င််မိိပါါသည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းထံံသို့့� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အတည််ပြု�ုချျက််
ရယူူခြ�င်းး�များ��းကိုု� ပေး�းအပ််ရမည််ဖြ�စ််ရာာ နှှစ််သက််မှုုရှိိ�လိိမ့််�မည််ဟုုတော့�့�မထင််ပေ�။ သို့့��သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံတွွင်် တရား�း
မျှှတမှုုနှှင့််� အေး�းချျမ်းး�တည််ငြိ�ိမ််မှုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမည််ဆိုု�လျှှင်် ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းလိုု�က််ရသော��ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�တစ််ချို့့���အတွွက််
ပြ�န််လည််ရရှိိ�လာာမည့််�ညီီညွွတ််ရေး�း၊ လုုပ််ငန်းး�အဆင််ပြေ�ေရေး�းများ��းကများ��းစွာာ�ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ရှိိ�လိိမ့််�မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််မိိပါါသည််။
ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာများ��း၌ ကျျင့််�သုံးး��နေ�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု�
လေ့�့လာာထားး�သည့််�အတွွက်် အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��း၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကိုု�လည်းး� သိိမြ�င််ခွွင့််�ရပါါလိိမ့််�မည််။ ထိုု�မှှတဆင့််� မိိမိိတို့့��
နိုုင််ငံ
� နှ
ံ င့််�
ှ လိုုက်
� ်လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််မည့််�အချျက််များ��းကိုု� ထုုတ််နှုုတ််ရယူူရမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ “အကြံ�တူ
ံ ူ နော�ာက််လူသာာ
ူ စမြဲ�ဲ” ဆိုုသည့််�
�
အဆိုု�အတိုု�င်းး� အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံံများ��းထက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ၊ ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ “လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�များ��းကိုု�” ပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််
အထိိ ယခုုသုုတေ�သနစာာတမ်းး�က အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််လိိမ့််�မည််ဟုု ညွှှန်းး�ဆိုု�ချျင််ပါါသည််။

   
						
				

     စိုု�င်းး�ညွွန့််�လွွင််
ဒါါရိုု�က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့��ဝင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ)
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ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း
အကြား�း� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� (Division of power) ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံထားး�
သည််။ ထိုုသို့့
� အာာ
� ဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင်် အစဉ််အလာာအရ ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��လာာသည့့်� လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ �
အာာဏာာများ��းရှိိ�သကဲ့့သို့့
� � သမား�းရိုးး��ကျျမဟုုတ််ဘဲဲ ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ ခေ�တ််ကာာလအနေ�ေအထားး�
နှှင့့်� နိုုင််ငံ
� အ
ံ လိုုက်
� ်လိုုအ
� ပ််ချျက််များ��းနှှင့့်အ
� ညီီ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��မှုုပုံံ�စံများ
ံ ��းမှာာ�လည်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
မှုုများ��းရှိနေ���ေသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် ဆင့့်�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲတတ််သည့့်� သဘော�ာ�
သဘာာဝများ��း ရှိနေ���ေသည််။ ၎င်းး�ကိုု� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�
လေ့�့လာာသည့့်�အခါါ အထင််အရှား��းတွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။ ဤစာာတမ်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��
သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� လေ့�့လာာ
တင််ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ တစ််ခုုမဟုုတ််သော်�်�လည်းး� အနာာဂတ််တွွင််
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််ထူူထော�ာင််မည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အစိုးး��ရအဆက််ဆက််
လက််ထက်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ မူူဝါါဒနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
များ��း မည့့်�မျှှရှိိ�ခဲ့့�သည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍လည်းး� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရေး�း၏ အရင်းး�ခံံပြ�သနာာများ��းဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း
ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး� ပေး�းနိုု�င််သည့့်� အဖြေ�ေ�တစ််ခုုဖြ�စ််နိုု�င််သည််ဟူူသည့့်� အခြေ�ေ�ခံံယူူဆချျက််
ဖြ�င့့်� ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�
နယ််စပ််ချျင်းး�ထိိစပ််နေ�သည့့်� ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််
မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� အကျိုးး���ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့့်�ကိုု� သိိရှိိ�ရန်် အစပြု�ုစဉ်းး�စား�းခဲ့့�ရာာမှှ ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုပြီး�း�
သော�ာ စာာတမ်းး�အချို့့���ကိုု� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ပြီး�း�သော�ာအခါါ လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုပိုု�ရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု
တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� လေ့�့လာာတင််ပြ�ရန်် ပြော��ာင်းး�လဲဲဦးးတည််
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ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လွွတ််လပ််ရေး�းပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၇၀)
ကျော်�်��ကြာ�ာ တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််အော�ာက််တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�များ��း ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရသဖြ�င့့်� လာာမည့့်�အနာာဂတ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ယူူနစ််များ��း သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းတိုးး��ချဲ့့��အပ််နှှင်း�း နိုုင််မှ
� သာာလျှှင််
ှ
ပြ�ည််နယ််
များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�များ��း အာာမခံံချျက််ပိုု�ရှိိ�နိုု�င််သည်် ယူူဆ
ချျက််ဖြ�င့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��
သည့့်�ပုံံ�စံံများ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည််။
လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ (၃) နိုု�င််ငံံမှာာ� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊
ကနေ�ေဒါါနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတို့့� ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ တူူညီီသော�ာအချျက််မှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းရှိနေ���ေခြ�င်းး�၊ ယင်းး�သို့့�� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ
များ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းအရလည်းး�ကော�ာင်းး� အကန့့်�အသတ််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
အားး�ပေး�းမှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းမှုုမရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ဟန််တားး�မှုုမပြု�ုသည့့်� ပုံံ�စံံဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရတို့့��သည််
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့့်�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််သည့့်� ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််ရေး�းရာာများ��းတွွင်် သာာမက နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်�
ရှှင််သန််ရပ််တည််ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််သော�ာ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််ရေး�းရာာများ��းတွွင််လည်းး� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််
ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��သည့့်�ပုံံ�စံံနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း
အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု အတိုု�င်းး�အတာာသည််
နိုုင််ငံ
� အ
ံ လိုုက်
� ် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအချို့့���ရှိိ�သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာ လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ �
အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�အပြ�င််
အစိုးး��ရအဆင့့်�ဆင့့်တို့့
� ၏
� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာများ��းကိုုလ
� ည်် သက််ဆိုုင််ရာာ
�
အစိုးး��ရ၏ မဏ္ဍိုု�င််ကြီး�း�သုံးး��ရပ််
အကြား�း�အတွွင်် ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ကာာ အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုများ��း ထားး�ရှိိ�သည််။
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင််
နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််များ��းကိုု�ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင်် ပါါဝင််
သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ တစ််ဘက််သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ည််နယ််
များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံ
တကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိသော်����်�လည်းး� ယင်းး�စာာချုု�ပ််ပါါ ပြ�ည််နယ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု�
အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုင်း
�ု �း ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ မရှိပေ���ေ
�
။ အိိန္ဒိိ�ယနိုင််ငံ
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ွ
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ံ
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၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုသည်် ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဆိုု�လိုု�
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သည််မှာာ� ပြ�ည််နယ််တွွင်် အာာဏာာရလာာသည့့်� ဒေ�သတွွင်းး�ပါါတီီသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင််
အနိုုင််
� ရသည့့်�ပါါတီီနှှင့့်� တူူညီီနေ�လျှှင််လည်း�း ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရ၏
မဟာာမိိတ််ပါါတီီဖြ�စ််လျှှင််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံမှုုပိုု�ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။
ထို့့��အပြ�င်် သက််ဆိုု�င််ရာာဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ ပြ�ည််နယ််အလိုု�က်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံနှှင့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်� အတိုု�င်းး�အတာာများ��းမှာာ�လည်းး� မတူူညီီကြ�
ပေ�။ အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��း
တွွင်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််များ��းကိုု� အဓိိကတည််ဆော�ာက််ကြ�ပြီး�း� အချို့့���သော�ာပြ�ည််နယ််များ��းသည််
စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််အချို့့���တွွင်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််များ��း တည််ဆော�ာက််ကြ�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််များ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာမူူဝါါဒနှှင့့်� ဆန့့်�ကျျင််မှုမရှိိ�ဘဲဲ
ု
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� ်ညီီမှုုရှိိ�သကဲ့သို့့
�့ � တစ််ခါါ
တစ််ရံံတွင််
ွ ဆန့့်�ကျျင််ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုများ
ု ��းရှိိ�နိုုင််သ
�
ည််။ ထို့့�ကြော��ာင့့်
�
� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အသွွင််သဏ္ဍန််ဆော�ာင််သော�ာ ပုံံ�စံံများ��းရှိိ�သကဲ့့�သို့့�
ပူးး�ဆော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အသွွင််သဏ္ဍန််မဆော��ာင််သော�ာ ပုံံ�စံံများ��းလည်းး�ရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရမည်် ဖြ�စ််
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
၎င်းး�တို့့�ပြ� �ည််နယ််၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအတွွက်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာ၌ လူူစွမ်း
ွ �း အားး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း
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ရေး�းရာာကိုု�င််တွွယ််သည့့်� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့့်� ကော်�်�မတီီများ��းထားး�ရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် ပြ�ည််ပနိုုင််ငံ
� များ
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လည်းး� ရုံးး��ခန်းး�များ��းဖွွင့့်လှ
� စ််ထား
ှ
း�ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်း�း အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းခရီးး�စဉ််
အချို့့���တွွင်် ရံံဖန််ရံံခါါလိုု�က််ပါါဆော�ာင််ရွွက််သည့့်�ပုံံ�စံံဖြ�င့့်�သာာ ပါါဝင််ကြ�သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�မှုုများ��းမှာာ� ယခင််ထက််ရှိိ�လာာသော်�်�လည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံ
ခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအများ��းစုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကသာာ ကျျင့့်�သုံးး��လျျက််ရှိနေ���ေ
သည််။ သို့့��သော်�်� ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုများ��းလာာသည််နှှင့့်�အမျှှ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�
ရေး�းရာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ရန််ခက််ခဲဲလာာခြ�င်းး�၊ ကမ္ဘာာ�လွမ်း
ွ �း ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုနှင့့်
ှ အ
� တူူ ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာသော�ာ အချို့့���သော�ာပြ�ဿနာာ သို့့��မဟုုတ်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတစ််ရပ််
တည်းး�ဖြ�င့့်�သာာ ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲလာာခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� အသိိအမှှတ််အပြု�ု လက််ခံံလာာကြ�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင််
ပြ�ည််နယ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း ပါါဝင််လာာပါါက ပြ�ည််နယ််
များ��းနှှင့့်� တိုုင််ပင််ဆွေး
�
�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းကလည်းး� ၎င်းး�တို့့�၏
� အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကာာကွွယ်် စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ရန််နှှင့့်� မြှ�ှင့့်�တင််ရန််အတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�သာာ
မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�၍ မရသည််ကိုု�သိိရှိိ�လာာသော�ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအချို့့���သည််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��လာာသော�ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� နိုု�င််ငံံ
ခြား��းရေး�းရာာရာာများ��း၌ ပါါဝင််ရန််စိိတ််အားး�ထက််သန််လာာကြ�သည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�ကတည်းး�က နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််လာာခဲ့့�
သော�ာ အစိုးး��ရအဆက််ဆက််တို့့��သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသည့့်� တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��
လာာခဲ့့�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအဖြ�စ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကသာာ လက််ဝါးး�ကြီး�း�အုုပ်် ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒသည်် ကြား�း�နေ�ရေး�းနှှင့့်� သီးး�ခြား��းရပ််တည််ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��
ခဲ့့�သည့့်� စစ််အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် စစ််အစိုးး��ရ၏ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကြော��ာင့့်�
အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံအချို့့���မှှလွဲဲ�၍ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ပိိတ််ဆို့့��
အရေး�း�ယူူမှုုနှှင့့်�

ဖယ််ကျျဉ််မှုုတို့့�ကိုု�ခံံခဲ့့�ရသည််။

စစ််အစိုးး��ရကိုု�ယ််၌ကလည်းး�

နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�

ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််မှုုနည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး� တက််လာာသည့့်�
အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအချို့့���နှှင့့်�အတူူ ဘက််
မလိုု�က််ဘဲဲ တက််ကြွ�သော�ာနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��လာာသဖြ�င့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရ
သက််တမ်းး�နှှစ််ခုုအတွွင်းး�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင််

နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�

ထိတွေ့��့��

ဆက််ဆံံမှုုများ��း တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�များ��းပြား�း�လာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အားး�ပေး�းခွွင့့်�ပြု�ုမှုု မရှိသော����ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မရှိိ�သလော�ာ�က််
နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း
အပါါအဝင်် ပြ�ည််ပရေး�း�ရာာအချို့့���တွွင််လည်းး� အရေး�း�ပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းရရှိိ�ထားး�ရန်် အရေး�း�
ကြီး�း�သည််။ သို့့��မှှသာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််အားး�ကော�ာင်းး�
သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််ကိုု� တည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အတွွက်် ပြ�ည််နယ််များ��းဘက််မှှ
လိုု�အပ််သော�ာ ကြို�ု�တင််စဉ်းး�စား�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းနှှင့့်� ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အထော��ာက််
အကူူပြု�ုရန််အလိုု�ငှာာ�

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌

ပြ�ည််နယ််များ��းဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်�

အခန်းး�ကဏ္ဍ

အချို့့���ကိုု� အကြံ�ံပြု�ုထားး�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း အကြား�း�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အစိုးး��ရတစ််ရပ််၏
မဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�

ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ရှိိ�ရန််၊

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာနယ််ပယ််အလိုု�က်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််နှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်ဆို
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�ု
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ယ်
ွ ရေး
် �းအပါါအဝင်် နိုုင််ငံ
� ံ
တကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� လုံံ�လော�ာက််သော�ာ တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
များ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�ထားး�များ��းရယူူသွားး��ရန််နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိပါးး�လားး�နိုု�င််
သည့့်�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ခြွ�င်းး�ချျက််ထားး�ပြီး�း�မှှ ချုု�ပ််ဆိုု�သွားး��ရန််၊ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းနှှင့့်� တိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုုလုံးး��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�သာာ မှီီ�ခိုု�
အားး�ထားး�ထက််ခြ�င်းး�ထက်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င််ကလည်းး� ကျွွမ်းး�ကျျင််ရာာကဏ္ဍအလိုု�က်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှှသာာလျှှင်် ၎င်းး�တို့့��လိုု�လားး�သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�နှှင့့်�
နိုု�င််ငံံရေး�း တန်းး�တူူညီီမျှှခွွင့့်�တို့့�မှာာ�လည်းး� ပိုု�၍သက််ဝင််လှုုပ််ရှား��းလာာ မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
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နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ရှိိ�လာာနိုု�င််သည့့်� အားး�သာာချျက််နှှင့့်� အားး�နည်းး�
ချျက််များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�မည့့်� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံနှှင့့်� သင့့်�လျော်�်��နိုု�င််မည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��မှုုနှှင့့်� ပိုု�င်းး�ခြား��း
ကျျင့့်�သုံးး��မှုုစနစ််တစ််ခုုကိုု� ရွေး�း�ချျယ််သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။
ထို့့��အပြ�င်် အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��
ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်� ကျားး��-မရေး�း�ရာာ တန်းး�တူူရေး�းကိိစ္စစတို့့�ကိုု�လည်းး�
အလေး�း�ထားး�ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�

အမျိုး�း��သားး�

များ��းသာာကြီး�း�စိုးး��လေ့�့ရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကဏ္ဍတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ပါါဝင််လာာမှုုကိုု�
အားး�ပေး�းမြှ�ှင့့်�တင််သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ သို့့��မှှသာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာမူူဝါါဒ
များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းလည်းး�
အမျိုး�း��သားး�များ��းနည်းး�တူူလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အချို့့���သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သာာများ��းထက််
သာာလွွန််၍လည်းး�ကော�ာင်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီထံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ခဲ့့�သည််မှာာ� ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််
ကတည်းး�ကဖြ�စ််ပြီး�း� ယနေ့�့�အချိိ�န််တွွင်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၇၀) ကျော်�်��ပြီ�ီဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� စည်းး�လုံးး��ညီီ
ညွှှတ််ပြီး�း� တည််ငြိ�ိမ်းး�အေး�းချျမ်းး�သော�ာနိုု�င််ငံံတစ််ခုုအဖြ�စ်် ယနေ့�့�ထိိတိုု�င်် တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�
သေး�းပေ�။ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�ကတည်းး�က မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်��်�နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
တော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းလာာသည့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််နှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််
ပဋိိပက္ခခများ��းသည်် ယနေ့�့�ထိိတိုု�င်် မချုု�ပ််ငြိ�ိမ်းး�နိုု�င််သေး�းဘဲဲ တန်းး�ဖိုးး��မဖြ�တ််နိုု�င််သည့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုု
၏ အသက််၊ အိုးး��အိိမ််၊ စည်းး�စိိမ််များ��းစွာာ�ကိုု� ဖျျက််ဆီးး�ခဲ့့�သည််။ ယနေ့�့�ထိိတိုု�င်် မိိမိိတို့့��၏ ဇာာတိမြေ��ေ�သို့့��
မပြ�န််နိုု�င််သေး�းဘဲဲ နယ််စပ််ဒေ�သရှိိ� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ရှိိ� ဝေး�းလံံခေါ�ါင်းး�ပါးး�သော�ာ ဒေ�သ
အချို့့���တွွင်် တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််နေ�ထိုု�င််ရသည့့်� မြ�န််မာာပြ�ည််သူူလူူထုု သိိန်းး�ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� ရှိနေ���ေသည််။
လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၁၉၆၂
ခုုနှှစ််မှှစ၍

၂၀၁၀ ခုုနှှစ််အထိိ စစ််တပ််မှှ တိုု�က််ရိုု�က််အုုပ််ချုု�ပ််လာာခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှစ၍

အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရစတင််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ကာာ စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့��
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််တပ််
က တစ််ဖန််ပြ�န််လည််အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူသဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�နိုု�င််သည့့်� အလားး�
အလာာမှာာ� ပိုု�၍ပင််အလှှမ်းး�ဝေး�းသွားး��သကဲ့့�သို့့�ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။
မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာ၏ ဇာာစ််မြ�စ််နှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ခြေ�ေရာာကော�ာက််လျှှင်် မတူူညီီ
သော�ာ အမြ�င််ရှုုထော�ာင့့်�အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််။ တစ််ဘက််တွွင်် ဗမာာလူူမျိုး�း��ကြီး�း�စိုးး��သော�ာ
မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်��်�က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််နှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��း၏ ဇာာစ််မြ�စ််
သည်် ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီလက််ထက််၌ ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီနယ််ချဲ့့��တို့့��က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ပြ�ည််မနှှင့့်�
တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သဟူူ၍ ခွဲဲ�ခြား��းပြီး�း� သွေး�း�ခွဲဲ�အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�ရာာမှှ စတင််ခဲ့့�သည််ဟုု အခိုု�င််အမာာပြော��ာဆိုု�
နေ�သည််။၁ အခြား��းတစ််ဘက််တွွင်် မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာ၏ ဇာာစ််မြ�စ််မှာာ� ဗမာာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

၁ NCA လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည့့်� (၂) နှှစ််ပြ�ည့့်� နှှစ််ပတ််လည််အစည်းး�အဝေး�း� (၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ ၁၆
ရက််)၊ NCA လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့သည့််
�
�့ (၄) နှှစ််ပြ�ည့့်�နှစ််ပတ််လ
ှ
ည််အစည်းး�အဝေး�း� (၂၀၁၉ အော�ာက််တိုဘာာလ
�ု
၁၆ ရက််)
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တို့့�က
�
မဟာာလူူမျိုး�း��ကြီး�း�ဝါါဒကျျင့့်�သုံးး��နေ�ပြီး��း ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ အခြား��းတိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�တို့့�၏
� နိုုင််ငံ
� ံ
ရေး�းတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� တရား�းမျှှတမှုုအတွွက်် အစဉ််တစိုု�က််တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု
များ��းကိုု� လျျစ််လျှူူ�ရှုုကာာ ဖိိနှိိ�ပ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကြော��ာင့့်� ခုုခံံတော်�်�လှှန််မှုုများ��း စတင််ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည််ဟုု
ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းကဆိုု�ကြ�သည််။၂ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�း
ပြ�ဿနာာကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းနည်းး�ဖြ�င့့်� (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� တွေ့�့�ဆုံံ�ညှိိ�နှိုုင်းး�အဖြေ�ေ�ရှာာ�သည့့်� နည်းး�ဖြ�င့့်�)
ဖြေ�ေရှှင်းး�သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ သို့့��သော်�်� အာာဏာာသိိမ်းး�ခဲ့့�သော�ာ စစ််အစိုးး��ရအဆက််ဆက််
တို့့��သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာကိုု� စစ််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းအပြ�င်် နိုု�င််ငံံရေး�းနည်းး�လမ်းး�
များ��းဖြ�င့့်�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းနည်းး�လမ်းး�
များ��းမှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုထက်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ခုုခံံတော်�်�လှှန််ရေး�း
အင််အားး�စုုများ��းကိုု� တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�အားး�နည်းး�ချိိ�နဲ့့� သွားး��စေ�သည့့်�ဘက််သို့့�� ရှေး�း�ရှုုနေ�သကဲ့့�သို့့�
ဖြ�စ််ပြီး�း� အငြ�င်းး�ပွား��းဝေ�ဖန််စရာာများ��းရှိနေ���ေပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံရေး�းနည်းး�လမ်းး�ထက်် စစ််ရေး�း
နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အဓိိကအားး�ထားး�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် အဓိိက
ကျသော��ာ� ပြ�ည််တွွင်းး�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကိုု� ယနေ့�့�ထိိတိုု�င််ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိသေး����းပါါ။
ထင််ရှား��းသော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ သမိုု�င်းး�မှှတ််တိုု�င််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််အရ
ယနေ့�့� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� (ယခင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဗမာာနိုု�င််ငံံတော်�်�) ကိုု�
ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီနယ်် (၄) နယ််ဖြ�စ််သော�ာ ဗမာာပြ�ည််မ၊ ရှှမ်းး�ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ချျင်းး�တော�ာင််တန်းး�နှှင့့်�
လွွတ််လပ််သည့့်� ကရင််နီီပြ�ည််နယ််များ��းဖြ�င့့်� စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််သည်် အနှှစ််
သာာရအားး�ဖြ�င့့်� တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�၊ ကိုုယ်
� ်ပိုုင််ပြ
� �ဌာာန်းး�ခွွင့့်နှ
� င့့်
ှ � ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််
ရေး�းတို့့�� ပါါဝင််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရန်် လိုု�အပ််သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေ�ချိိ�န််တွွင်် မြ�န််မာ့့�လွွတ််လပ််ရေး�းဖခင််ကြီး�း�အဖြ�စ်် သမုုတ််လေ့�့
ရှိိ�သည့့်�

ဗမာာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တစ််ဦးးဖြ�စ််သူူ

ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင််ဆန်းး�အပါါအဝင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််အချို့့���သည့့်� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ လွွတ််လပ််ရေး�းမရမီီ ၁၉၄၇ ခုုနှစ််
ှ ၊ ဇူူလိုင််လ
�ု
(၁၉) ရက််နေ့�့
တွွင်် ရက််စက််စွာာ�လုုပ််ကြံ�ံသတ််ဖြ�တ်် ခံံခဲ့့�ရသည််။ လွွတ််လပ််ရေး�းနှှင့့်�အတူူ နော�ာင််တက််လာာသည့့်�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအစိုးး��ရ အဆက််ဆက််တို့့��သည်် ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင််ဆန်းး�နှှင့့်� (တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ)
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တို့့��အကြား�း� သဘော�ာ�တူူချျမှှတ််ခဲ့့�သည့့်� ပင််လုံံ�မူူ၊ ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််နှှင့့်�
ပင််လုံံ�ကတိိကဝတ််အတိုု�င်းး� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ - (၂၁) ရာာစုုပင််လုံံ� ၏ တတိိယအစည်းး�အဝေး�း� (၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလှိုုင််လ ၁၁
-၁၆ ရက််) တို့့��တွွင်် ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့� သော�ာ တပ််မတော်��်� ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ်် ဗိုု�လ််ချုု�ပ််မှုးး�ကြီး�း�မင်းး�အော�ာင််လှိုုင််၏
မိိန့့်�ခွွန်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််၊ လက််နက််ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခများ��း၏ ဇာာစ််မြ�စ််သည်် ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှအစိုးး��ရက
ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သော�ာ သွေး�း�ခွဲဲ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််၏ အကျိုးး���ဆက်် များ��း ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။
၂ The Irrawaddy တွွင်် ယော်�်�ဘော�ာမ်် မန််ရှှန်် ရေး�းသားး�သော�ာ “ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင််ဆန်းး� ရုုပ််ပုံံ�ပါါ ငွေ�ေစက္ကူူ�နှှင့််� ဗမာာလူူမျိုး�း��
ကြီး�း�ဝါါဒ” သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး� (၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာလ ၈ ရက််) https://burma.irrawaddy.com/opinion/
viewpoint/2017/12/ 08/147470.html; Channel FFE တွွင်် မူးး�သစ်် ရေး�းသားး�သော�ာ “ဗမာာလူူမျိုး�း��ကြီး�း�ဝါါဒ
ရှိိ�သလားး�၊ မရှိိ�ဘူးး�လားး� အငြ�င်းး�အခုံံ�” သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး� (၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ သြ�ဂုုတ််လ ၂၀ ရက််) https://channelffe.
com/archives/1696. Journal of Federalism တွွင်် သီးး�ဟသွေး�း��ရေး�းသားး�သော�ာ “ဗမာာလူူမျိုး�း��ကြီး�း�ဝါါဒနဲ့့� မျျက််
မှော�ာ�က်် ဖက််ဒရယ််တည််ဆော�ာက််ရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုပဋိိပက္ခခ” ဆော�ာင်းး�ပါးး� (၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ ၁၉ ရက််)
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များ��းကိုု�သာာရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� ယနေ့�့�မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င််ခုုခံံတော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�တို့့�ကိုု� အာာဏာာခံံချျက််ပေး�းသည့့်� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပေါ�ါက််ပေါ�ါက််ရေး�းအတွွက််
တက််လာာသည့့်� အစိုးး��ရအဆက််ဆက််ကိုု� ခုုခံံတော်�်�လှှန််လာာခဲ့့�ကြ�သည််။
လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ကိုု� အချိိ�န််ကာာလ
အပိုု�င်းး�အခြား��းအားး�ဖြ�င့့်� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ပိုု�င်းး�ခြား��းကြ�ည့့်�လျှှင်် လွွတ််လပ််ရေး�းရသည့့်� ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််မှှ ၁၉၆၂
ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ပါါလီီမာာန််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််၊ ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� စစ််တပ််အုုပ််ချုု�ပ််
သည့့်� စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််၊ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�ပြ�ည််သူ့့�
အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင််
စစ််တပ််က တစ််ဖန််အာာဏာာပြ�န််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဤစာာတမ်းး�ရေး�းနေ�ချိိ�န််တွွင်် စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ကိုု�
ပြ�န််လည််အသက််သွွင်း�း ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ နိုုင််ငံ
� တစ််
ံ
ခုု၏ပင််မဥပဒေ�ေ သို့့�မ
� ဟုုတ်် မိိခင််
ဥပဒေ�ေဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လွွတ််လပ််ရေး�း
ရပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ အာာဏာာတည််ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၃) ခုု (၁၉၄၇ ခုုနှှစ််၊ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ််
နှှင့့်� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််) ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််
အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််အရ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအာာဏာာ၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာနှှင့့်� တရား�း
စီီရင််ရေး�းအာာဏာာဟူူ၍ ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ထားး�သည့့်�အပြ�င်် ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ ထိုု�အာာဏာာများ��း
ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ယူူနစ််များ��းဖြ�စ််သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ထားး�သည််။
၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် နှှင့့်� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတို့့��သည်် စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကာာလ
အတွွင်းး� စစ််တပ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက်် ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း ဖြ�စ််သည််။
၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��း
ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့�� မရှိိ�သလော�ာ�က််ဖြ�စ််ပြီး�း� စစ််တပ််ကြီး�း�စိုးး��ပြီး�း� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု
လွွန််ကဲဲသော�ာ တစ််ပြ�ည််ထော�ာင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််တို့့��နှှင့့်� အသွွင််သဏ္ဍာာန််အားး�ဖြ�င့့်� တူူညီီသော�ာ
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့��� ပါါရှိသော်����်�လည်းး� စစ််တပ််အားး�အခွွင့့်�ထူးး�ခံံအာာဏာာများ��း အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့့်�
အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််မှုုကိုု�ခက််ခဲဲအော�ာင််လည်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည််။ ထိုု�သို့့�
စစ််တပ််အာာဏာာခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�းအတွွက်် စနစ််တကျရေး��း�ဆွဲဲ�ထားး�သော်�်�လည်းး� အတိုု�က််အခံံနိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီကြီး�း�တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) သည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအော�ာက််တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့့်� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် သော�ာင််ပြို�ု�ကမ်းး�ပြို�ု�
အနိုု�င််ရပြီး�း� အစိုးး��ရဖွဲ့့��နိုု�င်် ခဲ့့�သဖြ�င့့်� ဝေ�ဖန််မှုုများ��းရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအချို့့���
ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင််လည်းး� နော�ာက််တဖန််သော�ာင််ပြို�ု�
ကမ်းး�ပြို�ု�အနိုု�င််ရရှိိ�သဖြ�င့့်� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် အစိုးး��ရဖွဲ့့��ရန်် ပြ�င််ဆင််နေ�ချိိ�န််၌ မမျှော်��်��လင့့်�ထားး�သည့့်�
စစ််တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကြော��ာင့့်� လက််ရှိိ�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် အမှော�ာ��င််ခေ�တ််သို့့�� ပြ�န််လည််
ကျရော��ာ�က််သွားး��သကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။
သို့့��သော်�်� အဆိုးး��ထဲဲက အကော��ာင်းး�တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့့်� လက််ရှိိ�စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည််
နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့�မှှ စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအပေါ်�်� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်� ဆန့့်�ကျျင််
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တော်�်�လှှန််လာာကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယခင််အစိုးး��ရ အဆက််ဆက််တွွင်် စစ််တပ််ကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကသာာ တစိုု�က််မတ််မတ်် ခုုခံံတော်�်�လှှန််ခဲ့့�ရာာမှှ
ယခုုအခါါတွွင်် စစ််တပ််တော်�်�လှှန််သည့့်� ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းသည်် ယခင််
မရှိိ�ခဲ့့�ဖူးး�သော�ာ တော်�်�လှှန််ရေး�းအင််အားး�စုုအသစ််များ��းအဖြ�စ်် ပေါ�ါက််ပေါ�ါက််လာာသည််။ ထိုု�အပြ�င််
ယခင််အစိုးး��ရအဆက််ဆက််တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�တို့့�ကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းသည့့်� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု� ဗမာာ
မဟုုတ််သော�ာ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အင််အားး�စုုများ��းကသာာ

အဓိိကတော�ာ�င်းး�ဆိုု�လာာခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

ဗမာာ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အများ��းစုုက ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း�ကိုု�သာာ အဓိိကဖော်�်��ဆော�ာင််
လာာခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး� ယခုုအခါါတွွင်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအင််အားး�စုုများ��းသည်် အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှန််
သမျှှပပျော��ာ�က််ရေး�းနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�းဟူူသည့့်� ဘုံံ�ရည််မှှန်းး�ချျက််
ပန်းး�တိုု�င််ကိုု� ထားး�ရှိိ�လာာကြ�သည််။ ထိုု�ပန်းး�တိုု�င််အတွွက်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််
ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�သည့့်� လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအပါါအဝင််

အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှန််သမျှှကိုု�ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� တော်�်�လှှန််ရေး�း

အင််အားး�စုု အသီးး�သီးး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွှှတ််ရေး�း
အတိုုင််ပင််ခံ
�
ကော�ာင််စီီ
ံ
(NUCC)၃ သည်် ထိုုအိိမ််မ
�
က််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုုင််အော�ာင််
�
ကြိုး�း��ပမ်းး�
နေ�ဆဲဲကာာလဖြ�စ််သည််။
“ဖက််ဒရယ််စနစ််”၊ “ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု” စသည့့်� ဖက််ဒရယ််ရေး�းရာာတော�ာင်းး�ဆိုု�
မှုုသည်် မကြာ�ာသေး�းခင််နှှစ််များ��းအတွွင်းး� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််များ��းတွွင််
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လူူသိိများ��းလာာကာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ပြော��ာဆိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�၊ရေး�းသားး�ပို့့��ချျဖလှှယ််မှုု
များ��းရှိိ�လာာသည််။ သို့့��သော်�်� အမှှန််တကယ််တွွင်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တည််ဆော�ာက််ရေး�း
ကိိစ္စစကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််ပေါ�ါင်းး�
များ��းစွာာ�ကတည်းး�က စတင််ဆွေး�း�နွေး�း�တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ�တစ််ဘက််
တွွင်် စစ််အာာဏာာရှှင်် အစိုးး��ရက ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� စတင််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ချိိ�န််၌ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လက််
နက််ကိုုင််တော်�်�လှ
�
န််
ှ ရေး�းအဖွဲ့�့� အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အခြား��းစစ််အာာဏာာရှှင််တော်�်�လှန််
ှ ရေး�းအင််အားး�စုုများ��း
သည်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�တစ််ခုုကိုု� (၁၄) နှှစ််ကြာ�ာ အချိိ�န််
ယူူပြီး�း� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ကြ�သည််။၄ ဖက််ဒရယ််နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစံံနှုုန်းး�များ��းစွာာ� ထည့့်�သွွင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့့်�
၃ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွှှတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ (National Unity Consultative Council -NUCC) သည်် ၂၀၂၁
ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁) ရက််နေ့�့တွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သည့့်� စစ််တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနော�ာက််ပိုု�င်းး� ပေါ�ါက််ပေါ�ါက််လာာသော�ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီချာ�ာတာာ (Federal Democracy Charter -FDC) ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ကာာ
ထိုုမှ
� တစ််ဆင့့်
ှ
� တော်�်�လှှန််ရေး�းအစိုးး��ရတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� အမျိုး�း��သားး�ညီီညွှှတ််ရေး�းအစိုးး��ရ (National Unity Government)
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။
၄	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ၁၉၉၀ ဆယ််စုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��း၌
စတင််ခဲ့့�ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (Democratic Alliance of Burma-DAB) က ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။
၁၉၉၄ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး� တွွင်် DAB ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အမျိုး�း��သားး�ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရ (NCGUB) က လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရယူူခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�
ပုံံ�မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုခဲ့့� သည််။ ယင်းး� မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (မူူကြ�မ်းး�) ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့့်�
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုကော်�်�မတီီ(FCDCC)က ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည့့်� ဖက််ဒရယ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ(ဒုုတိိယမူူကြ�မ်းး�)
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�ကိုု�

လူူထူူဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း

ကျျင်းး�ပ၍ အတည််ပြု�ုချျက်် ရယူူ ခြ�င်းး�နှှင့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�
မရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဖက််ဒရယ််နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစံံနှုုန်းး� အချို့့���အသွွင််သဏ္ဍန််အားး�ဖြ�င့့်�သာာ ပါါဝင််သည့့်�
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�မူူ စစ််တပ််က ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွွင်် လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပကာာ
အတင်းး�အဓမ္မမ ထော�ာက််ခံံအတည််ပြု�ုမှုုများ��းရယူူပြီး�း� စတင််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�လာာခဲ့့�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်�ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေ
စီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံ တည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ခုုခံံတော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၊အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��းနှှင့့်� မြ�န််မာာပြ�ည််သူူများ��းအပြ�င်် မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်��်� (လက််ရှိိ�
အာာဏာာသိိမ်းး�သည့့်� စစ််ကော�ာင််စီီ) ကိုု�ယ််၌ကလည်းး� ယနေ့�့�အခါါတွွင််လက််ခံံထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံ
ရေး�းပန်းး�တိုု�င််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ကျျင့့်�သုံးး��သွားး��မည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်�
သင့့်�လျော်�်��နိုု�င််မည့့်� “ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််”နှှင့့်� “ဖက််ဒရယ််စနစ််”နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဘုံံ�နား�းလည််မှုုနှှင့့်�
ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း မတည််ဆော�ာက််နိုု�င််သေး�းဘဲဲ ဆက််လက််လေ့�့လာာ၊ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�
သွားး��ရမည့့်� အနေ�ေအထားး�တွွင််သာာ ရှိနေ���ေပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််နှှင့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််တို့့��ကိုု�
ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင််လည်းး� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖက််ဒရယ််စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ဗဟိုု�
ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုနည်းး�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖက််ဒရယ််စနစ််ဟူူ၍ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းကြ�ည့့်�နိုု�င််
သည််။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတစ််ခုုတည်းး�ကပင်် ယခင််ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသည့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�
ကျျင့့်�သုံးး��ရာာမှှ နော�ာင််တွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုနည်းး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််သို့့��လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ယခင််
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုနည်းး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််မှှ နော�ာင််တွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသော�ာ ဖက််ဒရယ််
စနစ််သို့့��လည်းး�ကော�ာင်းး� နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�း အစရှိိ�သည့့်� ခေ�တ််ကာာလ
နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအပေါ်�်�မူူတည််ပြီး�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုရှိိ�နိုု�င််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ခေ�တ််အဆက််ဆက််ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််များ��းသည််
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသည့့်� ပုံံ�စံံသာာရှိိ�ခဲ့့�သဖြ�င့့်� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုနည်းး�သော�ာ၊ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်�
ပြ�ည််နယ််အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�
ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�တို့့�ရှိသော����ာ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အင််အားး�စုု
များ��းက တစိုု�က််မတ််မတ်် တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာခဲ့့�သည််။ ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���ရှိိ�
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍသည်် ယခင််ထက််ပိုု�၍များ��းပြား�း�လာာပြီး�း� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရကသာာ
ယခင််ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည့့်� အာာဏာာအချို့့���ကိုု�လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��းကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရ
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအိိမ််မက််
အဖြ�စ်် လူူသိိများ��းသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (မူူကြ�မ်းး�) သည်် တစ််ခုု
ထက််မကသော�ာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� အချိိ�န််ယူူရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း�မှှ ထွွက််ပေါ်�်
လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ DAB ကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�
စုုများ��းဖြ�င့့်� ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ NUGUB ကိုု� ၁၉၉၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၌ အနိုု�င််ရခဲ့့�သည့့်�
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့့်� ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ FCDCC က ကမကထပြု�ုပြီး�း� ရေး�းဆွဲဲ�သည့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် ခုုခံံ တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��းနှှင့့်� အမျိူး�း��သမီးး�များ��းအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (WLB) ပါါအဝင်် အခြား��းလူူထုုအသင်းး� အဖွဲ့့��များ��း ပါါဝင််
ခဲ့့�ကြ�သည််။
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နှှင့့်�အညီီ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂတ််နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း� ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင််
အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ရန််ရည််ရွွယ််ပြီး�း� ယခုုသုုတေ�သနစာာတမ်းး�သည်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���၌
ကျျင့့်�သုံးး��သည့့်� “နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ်် (Foreign Affairs Federalism)” နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် ရေး�းသားး�
ထုုတ််ဝေ�ထားး�သော�ာ သုုတေ�သနစာာတမ်းး�နှှင့့်� ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��းအချို့့���ရှိသော်����်�လည်းး� ယခုုစာာတမ်းး�
တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် ရေး�းသားး�ထုုတ််ဝေ�မှုုမရှိိ� သေး�းသည််ကိုု�
သတိိပြု�ုမိိသည််။ ထို့့�ကြော��ာင့့်
�
� ထိုုအကြော��ာ�
�
င်းး�အရာာနှှင့့်ပတ််သ
�
က််၍ ကြို��ု တင််စဉ်းး�စား�းထားး�နိုု�င််ရန််
ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���ရှိိ� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််တို့့��၏
အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ်မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းခွဲဲ�ဝေ�ရာာတွွင်် ထည့့်�သွင်း
ွ �း
စဉ်းး�စား�းသင့့်�သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု အနေ�ေထားး�တို့့��ကိုု�လည်းး�
အကျျဉ်းး�ခြုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
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၂.၁)

သုုတေ�သနစာာတမ်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာရေး�း

အတွွက််

ဖက််ဒရယ််နှှင့့်�

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််တို့့��ကိုု�

လိုု�လားး�သည့့်�ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့့်�

အင််အားး�စုု

အသီးး�သီးး�တို့့��က ရာာစုုနှှစ််တစ််ခုုနီးး�ပါးး� နည်းး�လမ်းး�မျိုး�း��စုံံ�အသုံးး��ပြု�ု၍ တော�ာင်းး�ဆိုု�တိုု�က််ပွဲဲ�ဝင််လာာခဲ့့�
ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� NCA စာာချုု�ပ််ဖြ�င့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း စတင််ဖော်�်�ဆော�ာင််
သည့့်�အချိိ�န််မှှစ၍သာာ

ဖက််ဒရယ််စနစ််အကြော��ာ�င်းး�ကိုု�

နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်းး�

ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�

ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းသားး� ဖလှှယ််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ခွွင့့်ရှိိ�လာာသ
�
ည််။ ဖက််ဒရယ််နိုုင််ငံ
� များ
ံ ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�၊ သက််ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုု
ပုံံ�စံံများ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည့့်� သုုတေ�သနစာာတမ်းး�အချို့့��� ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�မှုုများ��း ရှိိ�လာာ
သည််။ ထိုု�ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနစာာတမ်းး�များ��းတွွင််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂတ််

ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ရန််ရည််ရွွယ််ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ
များ��းရှိိ� ပြ�ည််နယ််များ��းက ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�တို့့�ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ကဏ္ဍ/အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် မည့့်�သို့့�ကျျင့့်�သုံးး��နိုု�င််ကြ�သည််ကိုု� တင််ပြ�ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်�
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ယခုုစာာတမ်းး�ရေး�းသားး�စဉ််
ကာာလနှှင့့်� ရေး�းသားး�ပြီး�း�ချိိ�န််တို့့��တွွင်် မရှိသေး����းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲတိုးး��တက််မှုုနှှင့့်� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအချို့့���ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံသည်် အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းနည်းး�တူူ ကမ္ဘာာ�နှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမှုုမှာာ� ယခင််ထက််ပိုု�၍
များ��းလာာသည််။ နိုု�င််ငံံဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အဓိိကဆော�ာ�င််ရွွက််လာာခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��းတွွင််သာာ ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခွွင့့်�နှှင့့်� ချုု�ပ််ဆိုု�ခွွင့့်�တို့့�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
တွွင််သာာရှိိ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
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ယင်းး�ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�
အကျိုးး���ဆက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ�ပြ�ည််သူူများ��း၏ အကြီး�း�အကျျယ််ကန့့်�ကွွက််မှုုများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�
ရသည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မြ�စ််ဆုံံ�စီီမံံကိိန်းး�ဆိုု�င််ရာာ
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််နှှင့့်� ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ရေ�ကာာတာာတည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နား�းလည််မှုု
စာာချွွန််လွှာာ�တို့့��ကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့့်� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�တိုု�င််ပင်် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမပြု�ုဘဲဲ သက််ဆိုု�င််
ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ� ပြ�ည််သူူ
များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်းး�ရှိိ�ပြ�ည််သူူများ��းက ကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�ကြ�သည််။
ထို့့��အပြ�င််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််

လွွတ််လပ််သော�ာ

နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု

သဘော�ာ�တူူ စာာချုု�ပ််အချို့့��� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာကြော��ာင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုသည်် ယခင််ထက််ပိုု�များ��းလာာ
သည််။ ထိုု�များ��းပြား�း�လာာသော�ာ ကုုန််သွွယ််မှုုသည်် တစ််ဘက််တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွက်် အခွွန််
အကော��ာက််များ��းရရှိစေ���ေခြ�င်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအတွွက်် စျေး�း�နှုုန်းး�သင့့်�သော�ာ ကုုန််ပစ္စစည််များ��းရွေး�း�
ချျယ််စား�းသုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�

စသည့့်�ကော�ာင်းး�ကျိုးး���များ��း

ရရှိစေ���ေနိုု�င််သကဲ့့�သို့့�

အခြား��းတစ််ဘက််တွွင််

စီးး�ဝင််လာာသော�ာ ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းအပေါ်�်� စနစ််တကျျစိိစစ််သည့့်� စနစ််မရှိိ�လျှှင််

ပြ�ည််သူူလူူထုု

အတွွက်် ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ဘေး�းအန္တတရယ််များ��းကိုု�လည်းး� ယူူဆော�ာင််
လာာနိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���များ��းကိုု� မျှဝေ��ေခံံစား�းခွွင့့်�
ရှိရေး���း�နှှင့့်� ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဘေး�းအန္တတရယ််များ��းကိုု�လည်းး�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဖယ််ရှား��းနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတစ််ခုုတည်းး�ကသာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ကိိစ္စစအားး�လုံးး��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ထက်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာတွွင်် အခန်းး�
ကဏ္ဍတစ််ခုုရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််လာာသည််။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််လည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းရှိိ�သဖြ�င့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ်် ကျျင့့်�သုံးး��မည့့်� အနာာဂတ််မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း
ထားး�ရန်် လိုု�အပ််လာာသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ယခုုစာာတမ်းး�သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏အခန်းး�
ကဏ္ဍများ��းကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််နိုု�င််ရန််နှှင့့်� အနာာဂတ်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည့့်� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရာာ
တွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏
အခန်းး� ကဏ္ဍများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ မည််သို့့��ရှိိ�သည််နှှင့့်� လက််တွေ့�့�တွွင်် မည််သို့့��
ကျျင့့်�သုံးး��နေ�သည််တို့့��ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းအတွွက်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ
အချို့့��� (အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ကနေ�ေဒါါနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုင််ငံ
�ု )ံ ကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပြီး��း ပြ�ည််တွွင်း�း
ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းအတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတို့့�၏ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�း အခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏
အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် မည််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ရှိိ�
သည််ကိုု�လည်းး� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််သည််။
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အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါသုုတေ�သနရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် အော�ာက််ပါါအဓိိကကျသော��ာ�
သုုတေ�သနမေး�း�ခွွန်းး�များ��း ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ထားး�ပါါသည််။
၁)	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
၂) 	ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာ 	လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� မည််သို့့��ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သနည်းး�။ ထိုု�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပေါ်�်�
မည််သို့့�� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သနည်းး�။
၃) 	ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��းရှိိ� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
များ��းတွွင်် (အထူးး�သဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာများ��းတွွင််) မည််သို့့��ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သနည်းး�။
၄)	နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သယ််ရေး�းဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
၅) 	နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ ပြ�ည််နယ််
များ��းသည်် မည််သို့့��ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သနည်းး�။
၅) အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင််၊ အထူးး�
သဖြ�င့့်� 	နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှင့့်
ှ ပတ််သ
�
က််၍ မည််သည့့်�အရာာများ��းကိုု� ထည့့်�သွင်း
ွ �း စဉ်းး�စား�းသင့့်�သနည်းး�။
၆) 	နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�
အစိုးး��ရအရပ််ရပ််

အကြား�း�ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�ကိိစ္စစနှှင့့်�အတူူ သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရများ��းက ၎င်းး�

တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�ကျျင့့်�သုံးး��ရာာ၌ ကျားး��-မရေး�း�ရာာ
ရှုုထော�ာင့့်�များ��း မည််သို့့��ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သနည်းး�။

၂.၂)

သုုတေ�သနနည်းး�နာာ၊ သုုတေ�သနလွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုနှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�ကိုု� ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုရာာတွွင်် လိုု�အပ််သော�ာ အချျက််အလက််များ��း

အတွွက်် ရေး�းသားး�ထုုတ််ဝေ�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ အစီီရင််ခံံစာာများ��း၊ ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��းနှှင့့်� သတင်းး�များ��းကိုု� အဓိိကမှီီ�ငြ�မ်းး�
ကိုးး��ကားး�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ENAC မှှ ထုုတ််ဝေ�ထားး�သော�ာ “အနာာဂတ်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံသင့့်�သော�ာ ကဏ္ဍအလိုု�က်် မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း
(မူူကြ�မ်းး�များ��း) စာာအုုပ််ပါါ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒများ��း (မူူကြ�မ်းး�
များ��း) ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုကဏ္ဍများ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�
ထားး�ပါါသည််။ (နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� -၁ ရှုု) ဤစာာတမ်းး�အတွွက်် ရေး�းသားး�ထားး�သည့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�
ဖြ�စ််ရပ််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာအချျက််အလက််အချို့့���ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာဒေ�သများ��းနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာ
တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူများ��းအားး� ကွွင်းး�ဆင်းး�လေ့�့လာာပြီး�း� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�
ရန်် ရည််ရွွယ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကူးး�စက််ရော�ာဂါါပျံ့့��ပွား��းမှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကြော��ာင့့်�
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လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် တပ််မတော်��်�က နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာ သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�
လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််တို့့��
ကြော��ာင့့်� လိုု�အပ််သော�ာအချျက််အလက််များ��းအတွွက်် ကွွင်းး�ဆင်းး�လေ့�့လာာ၊ ကော�ာက််ယူူမှုုများ��း
မပြု�ုနိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ယခုုစာာတမ်းး�သည်် အချျက််အလက််များ��းကိုု� မြေ�ေပြ�င််တွွင်် ကိုု�ယ််တိုု�င််
ကော�ာက််ယူူသည့့်� မူူရင်းး�သုုတေ�သနထက်် ရေး�းသားး�ထုုတ််ဝေ�ထားး�သည့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ

စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့့်�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်�နိုု�င််ငံံခြား��း

ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� စား�းပွဲဲ�ထိုု�င််ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စပ််သုံးး��သပ််မှုုများ��း (desk
review) ကိုု� အဓိိကပြု�ုလုုပ််ကာာ ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�သည့့်� တစ််ဆင့့်�ခံံသုုတေ�သန (secondary
research) နှှင့့်� အရည််အသွေး�း��အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� သုုတေ�သန (qualitative research) ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�တွွင်် ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံ
တကာာကုုန််သွွယ််မှုုအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုအတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််
ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� ယင်းး�အာာဏာာများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ
အခြား��းပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း) ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏ အားး�သာာချျက််များ��းနှှင့့်� အားး�နည်းး�ချျက််များ��း၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�
နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ပုံံ�စံံများ��းနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းတို့့��တွွင််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍအရေး�း�ပါါမှုုများ��း စသည််တို့့��နှှင့့်�ပတ််သက််၍ သိိသင့့်�သိိထိုု�က််သည့့်�
အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� လွွမ်း�း ခြုံ�ံ�တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာများ��း
နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��မှုုပုံံ�စံံများ��း၊ အားး�သားး�ချျက််နှှင့့်�
အားး�နည်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင််လည်းး� ထည့့်�
သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုပုံံ�စံံများ��းကိုု�

လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�

ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက်် တက််လာာသည့့်� အစိုးး��ရအဆက််ဆက််တို့့��ကိုု�
ခုုခံံတော်�်�လှှန််လာာခဲ့့�သည့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့���နှှင့့်�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ဆယ််စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� အုုပ််ချုု�ပ််လာာခဲ့့�သည့့်� စစ််အစိုးး��ရကိုု� ဆန့့်�ကျျင့့်�တော်�်�လှှန််
သည့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််စုုအချို့့���တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းပြ�ည််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံ တကာာဆက််ဆံံရေး�းတည််
ဆော�ာက််မှုုများ��း ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််မှုု

ထို့့��ပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်�

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းတွွင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််

တော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ�
နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်�� ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၏

ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေများ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််

တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အာာဏာာရအစိုးး��ရတို့့��၏ ရော�ာပွွမ်းး�အုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� နယ််မြေ�ေများ��း
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တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� အချျက််အလက််များ��း
ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရယူူရန်် အခက််အခဲဲများ��းကြော��ာင့့်� ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုအချို့့���ကိုု�သာာ လေ့�့လာာ
တင််ပြ�ထားး�ပြီး�း� စစ််အစိုးး��ရအဆက််ဆက််ကိုု� ဆန့့်�ကျျင််တော်�်�လှှန််လာာခဲ့့�ကြ�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုတို့့��၏ နိုု�င််ငံံတကာာ
ဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုများ��းနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�
အချို့့���တို့့��၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍ
များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�ရေး�းသားး�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု� အသိပေး��း�လိုု�ပါါသည််။
ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�တွွင်် အခန်းး� (၆) ခန်းး�ပါါဝင််သည််။ အခန်းး� (၁) တွွင်် သုုတေ�
သနစာာတမ်းး�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� အခန်းး� (၂) တွွင်် သုုတေ�
သနရည််ရွွယ််ချျက််၊ သုုတေ�သနနည်းး�နာာ၊ လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုနှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အခန်းး� (၃) တွွင်် ရေး�းသားး�ထားး�ပြီး�း�သော�ာ သုုတေ�သနများ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ထားး�ပြီး�း�
ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�

နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုများ��းနှှင့့်�

ပတ််သက််၍

ပညာာရှှင်် အချို့့���၏ ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းနှှင့့်� သုံးး��သပ််ချျက််များ��းကိုု� ထပ််မံံပေါ�ါင်းး�စပ််သုံးး��သပ််
ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် အခန်းး� (၄) တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုအတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််
ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ယင်းး�
နိုု�င််ငံံများ��း၏

ပြ�ည််နယ််များ��း

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််ရပ််

လေ့�့လာာမှုုအတွွက်် ပြ�ည််နယ််နှှစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုအကြော��ာ�င်းး�ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�
လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အခန်းး� (၅) တွွင်် သုုတေ�သနတွေ့��့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််သုံးး��သပ််
ထားး�ပြီး�း� မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််အချို့့���ကိုု� ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် အခန်းး� (၆)
တွွင်် သုုတေ�သနစာာတမ်းး�ကိုု� နိိဂုံးး��ချုု�ပ််တင််ပြ�ထားး�သည််။
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၃. ၁) နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ်် (Foreign Affairs Federalism)
ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ နိုုင််ငံ
� တစ််နို
ံ
င််ငံ
�ု ၏
ံ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရအရပ််ရပ််များ��းအကြား�း� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း/တာာဝန််များ��းကိုု�
ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�ပြီး�း� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း (foreign
affairs powers) ကိုု� ဖက််ဒရယ််/ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းအပေါ်�်�ထားး�ရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု�ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� စာာချုု�ပ််များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�
ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းကူးး�သန်းး�
ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုတို့့�ကိုု� ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း အစရှိိ�
သည့့်�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း ပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်� ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် အထူးး�သဖြ�င့့်� ဖက််ဒရယ််
နိုု�င််ငံံအချို့့���၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအပြ�င်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ
များ��းလည်းး� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းရှိိ�လာာသည််ကိုု�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
လည်းး� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ်် (Foreign Affairs Federalism)
အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� စာာတမ်းး�နှှင့့်�ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��းရေး�းသားး�ထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ခြ�င်းး�
တို့့��ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာရှိိ� ဖက််ဒရယ််စနစ်် လေ့�့လာာသုံးး��သပ််သူူများ��းအကြား�း� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံ
ခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��သည့့်� စနစ််
ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�း သို့့��မဟုုတ််
သံံတမန််ခင်းး�ခြ�င်းး�သည်် အဓိိကကျသော��ာ�လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ သမိုုင်း
� �း ကြော��ာင်းး�အရ လေ့�့လာာ
ကြ�ည့့်�လျှှင်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ဆက််ဆံံရေး�း/နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�း တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သံံတမန််ခင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု�
ယင်းး�နိုု�င််ငံံ၏ ဗဟိုု�အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး��၏ ကိုု�ယ််စား�း
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ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�စတင််
ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သည့့်�

အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှစ််ရပ််

(နိုု�င််ငံံများ��းအတွွင်းး�ရှိိ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��းက

ကိုုယ်
� ်ပိုုင််ပြ
� �ဌာာန်းး�ခွွင့့်နှ
� င့့်
ှ � လွွတ််လပ််ရေး�းတို့့�အ
� ပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့�၏
� အခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��းကိုု� အခိုုင််
� အမာာ
တော�ာင်းး�ဆိုုလာာခြ�
�
င်းး�နှှင့့်� ကမ္ဘာာ�လွမ်း
ွ �း ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုဖြ�စ််စဉ််များ��း စတင််လာာခြ�င်းး�) တို့့�နှ
� င့့်
ှ အ
� တူူ၅ နိုုင််ငံ
� ံ
တကာာရေး�းရာာများ��းတွွင်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််များ��းက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာခြ�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� အထူးး�ပြု�ုလေ့�့
လာာခဲ့့�သည့့်� ပညာာရှှင််အချို့့���၆က စတင််ရေး�းသားး�ခဲ့့�ရာာမှှ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ ပြော��ာဆိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပိုု�ရှိိ�လာာသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် အစပိုု�င်းး�တွွင်် မရှိိ�သလော�ာ�က်် နည်းး�ခဲ့့�သည့့်�အပြ�င်် ထိုု�သို့့� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�အပေါ်�်� ဗဟိုု�အစိုးး��ရက မလိုု�လားး�ကြ�သော်�်�လည်းး� ယနေ့�့�အခါါတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာ
များ��း၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််မှုုသည်် ယခင််ထက်် ပိုု�များ��းလာာသည့့်�အပြ�င်် ထိုု�သို့့�ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုအပေါ်�်� ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ လက််ခံံနိုု�င််မှုုမှာာ�လည်းး� ပိုု�များ��းလာာသည််ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရသည််။
ထို့့��သို့့� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု ၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းက
နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပါါဝင််ပတ််သက််ခြ�င်းး�ကိုု� ယှှဉ််တွဲဲ�
သံံတမန််ရေး�းရာာ (Para-diplomacy) ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ‘အသေး�း�စား�းသံံတမန််ရေး�းရာာ (microdiplomacy)’ ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််၏သံံတမန််ရေး�းရာာ (constituent diplomacy)
ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး� ခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�သည််။၇ ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်� ကျော်�်��
လွွန််သည့့်�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် (extra-jurisdictional activity) နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ သဘော�ာ�တရား�း
ပါါဝင််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ ယူူနစ််တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုသည်် ဥပဒေ�ေအရရရှိိ�ထားး�သည့့်� ၎င်းး�၏စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�/ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (de
jure jurisdiction) ကိုု� ကျော်�်��လွွန််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေအရ ရှိနေ���ေ
သည့့်� ၎င်းး�၏အာာဏာာ (de facto power) ကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။၈
ယဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််သည့့်� အတိုု�င်းး�အတာာသည််
သက််ဆိုု�င််ရာာ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�း
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စနစ််အပေါ်�်�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဗဟိုု�အစိုးး��ရ နှှင့့်� အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းအကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုပုံံ�စံံ
အပေါ်�်�တွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး�၊ လူူမှု-ု ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
ဇာာတိိသညာာများ��းရှိိ�သည့့်� အဖွဲ့�့� ဝင််ပြ�ည််နယ််
များ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�ဆိုု�င််ရာာတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု ရှိိ�ခြ�င်းး�/
မရှိိ�ခြ�င်းး�အပေါ်�်�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံနယ််မိိတ််၏ အခြား��းတစ််ဘက််
တွွင်် သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းတွွင်် တူူညီီသော�ာတိုု�င်းး�ရင်းး� သားး�လူူမျိုး�း��
များ��း ရှိိ�ခြ�င်းး�/မရှိိ�ခြ�င်းး�အပေါ်�်� တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� မူူတည််နိုု�င််သည််။၉ ပညာာရှှင််တစ််ဦးးက ယှှဉ််တွဲဲ�
သံံတမန််ရေး�းရာာကိုု� အမျိုး�း��အစား�း (၃) မျိုး�း�� ခွဲဲ�ခြား��းပြ�ထားး�သည််။၁၀ ပထမတစ််ခုုမှာာ� နယ််စပ်် ဖြ�တ််
ကျော်�်�� ဒေ�သတွွင်း�း ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာ (cross-border regional paradiplomacy) ဖြ�စ််ပြီး��း
ပထဝီီတည််နေ�ရာာနီးး�စပ််မှုုနှှင့့်� ဘုံံ�ပြ�ဿနာာများ��း၏ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မှုု
အလားး�အလာာများ��းကြော��ာင့့်� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်�� ဆက််သွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ �း သည််။
ထိုု�သို့့� ဆက််သွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် စနစ််တကျျထားး�ရှိိ�သည့့်� ဆက််သွွယ်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
အပြ�င်် အလွွတ််သဘော�ာ� ဆက််သွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််။ ဥပမာာ- အမေ�ေရိိကန််ကနေ�ေဒါါနှှင့့်� အမေ�ေရိိကန််-မက္ကကစီီနယ််နိိမိိတ််တစ််လျှော�ာ�က််ရှိိ� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပြ�ည််နယ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းသည်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််အကြီး�း�အကဲဲနှှင့့်လည်း
�
�း ကော�ာင်းး�၊ မက္ကကစီီကိုု� ပြ�ည််နယ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပုံံ�မှှန််ထိိပ််သီးး�အစည်းး�အဝေး�း�များ��းကျျင်းး�ပကာာ စွွမ်းး�အင််၊
ဂေ�ဟဗေ�ေဒ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှူူ�ဖလှှယ််ခြ�င်းး�၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နံံမှုုနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နှှစ််ဘက််
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ကာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကြ�သည််။ ဒုုတိိယတစ််ခုုမှာာ� နိုု�င််ငံံ
ဖြ�တ််ကျော်�်��ဒေ�သတွွင်းး� ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာ (trans-regional paradiplomacy) ဖြ�စ််ပြီး�း�
နယ််စပ််ချျင်းး�ထိိစပ််မှုု မရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး� အိိမ််နီးး�ချျင်းး� သို့့��မဟုုတ်် မိိတ််ဆွေ�ေနိုု�င််ငံံများ��း
ဖြ�စ််ကြ�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််မှုုနှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု�
ရည််ညွှှန်းး�သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််အချို့့���သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ကိုု�ယ််
စား�းပြု�ုရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််အချို့့���တွွင်် ပြ�ည််နယ််ရုံးး��များ��း ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ကြ�သည််။
တတိိယတစ််ခုုမှာာ� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာယဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာ (global paradiplomacy) ဖြ�စ််ပြီး�း�
နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာချိိ�တ််ဆက််မှုုဖြ�စ််ပြီး�း� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ််တည််မှုုအရ အပြ�ည််
ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အပြ�န််အလှှန််မီီခိုု�အားး�ထားး�ရမှုုကိုု� ပိုု�မိုု�သိိမြ�င််လာာသည််နှှင့့်�အမျှှကမ္ဘာ့့��နိုု�င််ငံံအသီးး�သီးး�
၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းအကြား�း� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း၊ စက််မှုုလက််မှုု၊ သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းအပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ ဗဟိုု�အစိုးး��ရ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�
ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� ရည််ညွှှန်းး�သည််။
နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာ
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည််လည်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ရင်းး�နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�း အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းရရှိရေး���း�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ပညာာရေး�းနှှင့့်� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�

၉

Ibid

၁၀ Duchacek, I. D. (1984). The international dimension of subnational self-government. Publius: the
journal of federalism, 14(4), 5-31.; Zepeda, R. (2018). The paradiplomacy of subnational
governments in North America. Ánfora, 25(44), 43-68. ;
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ဖလှှယ််မှုုများ��းနှှင့့်� ပူူပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုများ��းမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�း အစရှိိ�သည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစများ��းကိုု�သာာ အဓိိကထားး�သည့့်� ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််မှှသည်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရက ဖော်�်�ထုုတ််
ပြ�သသည့့်� ဇာာတိိသညာာနှှင့့်� တမူူထူးး�ခြား��းသည့့်� ဇာာတိိသညာာကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သသည့့်� သဘော�ာ�
ဆော�ာင််သည့့်� ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််တို့့�ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုများ��းလည်းး� ရှိိ�လာာသည််။၁၁ ပထမယှှဉ််တွဲဲ�
သံံတမန််ရေး�းရာာပုံံ�စံံကိုု� ယနေ့�့�ခေ�တ််ကာာလတွွင်် တွေ့�့�ရများ��းသည််။ ဒုုတိိယပုံံ�စံံနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ထင််ရှား��းသော�ာ သာာဓကတစ််ခုုမှာာ� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံရှိိ� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၊ ဘယ််လဂျီီ�ယမ််နိုု�င််ငံံရှိိ�
ဖလန််ဒါါပြ�ည််နယ််နှှင့့်� စပိိန််နိုု�င််ငံံရှိိ� ကက််တလိုု�နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််တို့့��၏ ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာ
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း (ပညာာရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဘာာသာာစကားး�နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းအစ
ရှိိ�သည့့်� ကဏ္ဍများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�) ဖြ�စ််
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပညာာရှှင််အချို့့���က နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� အမျိုး�း��အစား�းနှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းရှုုမြ�င််ကြ�သည််။၁၂ တစ််မျိုး�း��မှာာ� နိုု�င််ငံံ
တစ််ခုု၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုရေး
ု �းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှင့့်
ှ ဆို
� င််သော�ာ
�ု
"အဆင့့်�နိိမ့့်နို
� င််ငံ
�ု ရေး
ံ �း (low politics)"
ဆိုု�င််ရာာ သံံတမန််ရေး�းရာာဖြ�စ််ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အပြ�န််အလှှန််
ဖလှှယ််မှုုများ��းကိုု� အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင််သည််။ နော�ာက််တစ််မျိုး�း��မှာာ� နိုုင််ငံ
� တစ််
ံ
ခုု၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ရှှင််သန််
ရပ််တည််ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ "အဆင့့်�မြ�င့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း (high politics)" ဆိုု�င််ရာာ သံံတမန််ရေး�းရာာ
ဖြ�စ််ပြီး�း� သံံတမန််အဆင့့်�အတန်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတို့့��နှှင့့်� အဓိိကသက််ဆိုု�င််သည််။ အချုု�ပ််
အခြာ�ာအာာဏာာပိုုင််နို
� င််ငံ
�ု တစ််
ံ
ခုု၏ ဗဟိုုအ
� စိုးး��ရသည်် နိုုင််ငံ
� တကာာဆ
ံ
က််ဆံံရေး�းတွွင်် ၎င်းး�၏ အဖွဲ့�့� ဝင််
ယူူနစ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာခြ�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် တားး�ဆီးး�မှုုမပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��း၏ ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််အမျိုး�း��အစား�းနှှင့့်�လည်းး� ဆက််စပ််မှုုရှိိ�နိုင််ပါ
�ု ါသည််။ နိုုင််ငံ
� ၏
ံ
ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနှှစ််များ��းအားး� သံံတမန််ရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� အတိိအလင်းး� ပေး�းထားး�
ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံ၏ ဗဟိုု�အစိုးး��ရသည်် အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းက “အဆင့့်�မြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံရေး�း” ထက်် “အဆင့့်�နိိမ့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း” သဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့့်� ယှှဉ််တွဲဲ�သံံတမန််ရေး�းရာာ လုုပ််
ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု�ခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး�ပိုု�ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� မည့့်�သည့့်�အစိုးး��ရကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့့်�
နှှင့့်� ပတ််သက််၍ အမြ�င််အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ ပညာာရှှင််အချို့့���က နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�သာာ အပ််နှှင်းး�ထားး�သင့့်�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကသာာ
ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိသော����ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
သင့့်�သည််ဟုု ပြော��ာဆိုု�မှုုများ��းရှိိ�သကဲ့့�သို့့� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအချို့့���ကိုု� ပြ�ည်် နယ််
နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��ကလည်းး� ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့့်�အာာဏာာအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််သင့့်�သည််ဟုု
ပြော��ာဆိုု�မှုုများ��း ရှိနေ���ေပါါသည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��း ပါါဝင််
ပတ််သက််မှုု မရှိိ�သင့့်�ဟူူသည့့်� အမြ�င််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ Baasch နှှင့့်� Prakash တို့့��က အကြော��ာ�င်းး�
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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ပြ�ချျက််အချို့့���ပေး�းသည််။၁၃ ပထမတစ််ချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ အခင်းး�အကျျင်းး�
တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အရည််အချျင်းး� မပြ�ည့့်�ဝခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်�
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းကိိစ္စစများ��းတွွင်် ရှေ�ေရှှည််တည််တံ့့�သည့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှှ ရရှိိ�
နိုု�င််သည့့်� သတင်းး�အချျက််အလက််၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့့်� ယန္တတရား�းများ��းမရှိသော����ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။
အဆိုု�ပါါအားး�နည်းး�ချျက််များ��းကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည််
တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းကိုု� အရှှက််ရစေ�ေပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံ
တကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု�လည်းး� ထိိခိုု�က််နိုု�င််ပါါသည််။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု� မသိိခြ�င်းး�နှှင့့်� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံ၏မဟာာမိိတ််များ��းကိုု�
အမျျက််ဒေါ�ါသထွွက််စေ�နိုု�င််ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ကျွွမ်းး�ကျျင််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််နှှင့့်�
ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းကိုု� ထိိခိုုက်
� ်စေ�နိုုင််သ
�
ည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ရန််လိုုသော�ာနို
�
င််ငံ
�ု များ
ံ ��းနှှင့့်� ဆက််ဆံံ
ရေး�းကိုု�လည်းး� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းသွားး��စေ�နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ခက််ခက််ခဲဲခဲဲတည််
ဆော�ာက််ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု�လည်းး� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည််။
ပထမအချျက််နှှင့့်� ဒုုတိိယအချျက််အရ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာကိိစ္စစ
များ��းကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� မသိိနား�းမလည််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�
မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� အားး�နည်းး�ချျက််အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နေ�သကဲ့့�သို့့�ဖြ�စ််နေ�သည််။
အမှှန််တကယ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်�
အခွွင့့်�အလမ်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခွွင့့်�အလမ်းး�မရှိိ�သလော�ာ�က်် နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်�
ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််ရေး�းရာာကိိစ္စစများ��း (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏
သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ များ��း၊ ဥပမာာ -ပညာာရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုု) ကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ ယူူနစ််များ��းနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပြု�ုလာာခဲ့့�သည့့်�
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံ၌ အချို့့���သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��း၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထက််ပင််
ပိုု�မိုု�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု ရှိနေ���ေနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံရှိိ� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််သည်် ပြ�ည််သစ််
ဘာာသာာ စကားး�နှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� သမိုု�င်းး� တစ််
လျှော�ာ�က်် တစိုုက်
� ်မတ််မတ််ဆော�ာင််ရွွက်် လာာခဲ့့သည့့်
�
အတွေ့�့�
�
�အကြုံ�ံ�များ��းကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါဖက််ဒရယ််/
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရထက််ပင်် ပညာာရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။
တတိိယအချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ထိိခိုု�က််နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ရပ််တည််ချျက််နှှင့့်� ပတ််သက််
၍ အမြ�င််ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့� မဟုုတ််ဘဲဲ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ကျျင့့်�သုံးး��မည််ဟုု
နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ကိုု�

ကတိိပြု�ုထားး�သည့့်�

နိုု�င််ငံံခြား��းမူူဝါါဒတစ််ခုုနှှင့့်�

ပတ််သက််၍
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ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရက လိုု�က််နာာမှုုမပြု�ုဘဲဲ ကန့့်�လန့့်�လုုပ််နိုု�င််သည််။ စတုုတ္ထထအချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ၏ အမြ�င််ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုမဖြ�စ််
သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ဿနာာရှိနေ���ေခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အများ��းစုု၏ မျှော်�်��
လင့့်�ချျက််မှာာ� ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ��းက ဒေ�သန္တတရကိိစ္စစများ��းကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ အာာဏာာပိုု�င််များ��း (ဥပမာာ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� သမ္မမတ) က
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� သံံတမန််ကိိစ္စစဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဖြ�စ််သည််။ အထက််ပါါအကြော��ာ�င်းး�
ပြ�ချျက်် (၄) ခုုကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််ရန်် မသင့့်�
လျော်�်��ဟုု Baasch နှှင့့်� Prakash တို့့��ကထော�ာ�က််ပြ�ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ဆက််ဆံံ
ရသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့့်� အသံံတစ််သံံ တည်းး�
ထွွက််ရန်် (the need for one voice) လိုု�အပ််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းက အသံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့့်�
(တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့့်�) နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
သည့့်�အခါါ ယင်းး�နိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် အရှှက််ရစေ�ေနိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�နိုု�င််ငံံအပေါ်�်� နိုု�င််ငံံ
တကာာယုံံ�ကြ�ည််မှုု ထိိခိုု�က််ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�
အကော��ာင််အထည်် မဖော်�်��နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��း တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��းခြ�င်းး�
အစရှိိ�သည််တို့့��နှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�
နိုု�င််ငံံတစ််ခုုကိုု� အရှှက််ရစေ�ေနိုု�င််သည့့်� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကိုု� ရှုုပ််ထွေး�း�သွားး��
စေ�နိုု�င််သည့့်� သာာဓကအချို့့���ကိုု�၁၄ ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� အမေ�ေရိိကန််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� အစ််ဒဟိုု�ပြ�ည််နယ််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက မလိုု�လားး�ကြော��ာင်းး�ပြ�သသည့့်�
ကြား�း�က ကဒါါဖီီဦးးဆော�ာင််သည့့်� လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံ၏ စစ််အစိုးး��ရနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။
၁၉၉၅ ခုုနှှစ််တွွင်် နယူူရော�ာက််မြို့�့��တော်�်�ဝန််သည်် ပါါလက််စတိုု�င်းး�လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းအဖွဲ့့�� ဥက္ကကဌ
ရာာဇာာအာာရဖတ််ကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််သမား�းနှှင့့်� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံသားး�များ��းကိုု� သတ််ဖြ�တ််သည့့်�
လူူသတ််သမား�းဟုု စွွပ််စွဲဲ� ကာာ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ နယူးး�ရော�ာက််မြို့�့��ရှိိ� လင််ကွွန်းး�စင််တာာ
တွွင်် ျ�င်းး�ပသည့့်� ကပွဲဲ�တစ််ခုုသို့့��တက််ရော�ာက််သည့့်� ရာာဇာာအာာရဖတ််ကိုု� စင််တာာမှှအတင်းး�အကြ�ပ််
ဖယ််ရှား��းခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ထိုု�င််ဝမ််ကိုု� အမေ�ေရိိပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ရေ�ရှှည််မဟာာမိိတ််အဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ပြီး�း� တရုုတ််နိုု�င််ငံံကိုု� ပုံံ�မှှန််ဆက််ဆံံသည့့်� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒအရ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုခုုက ထိုု�င််ဝမ််ကိုု� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ထိုု�င််ဝမ််ကိုု� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��လျှှင်် အမေ�ေ
ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� တရုုတ််နိုု�င််ငံံအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််မှုုများ��း ရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကိိစ္စစတွွင်် အစဉ််တစိုု�က််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ကျွွမ်းး�ကျျင််
မှုုနှှင့့်� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ပိုု�ရှိသော����ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု�သာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ အာာဏာာ
များ��း အပ််နှှင်းး�ထားး�သင့့်�သည််ဟုု ပညာာရှှင််အချို့့���က အဆိုု�ပြု�ုကြ�သည််။
သို့့��သော်�်� အခြား��းတစ််ဘက််တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း၏
အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ရှိိ�သင့့်�သည်် ဟူူသည့့်� အမြ�င််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ Glennon နှှင့့်� Sloane က
၁၄ Ibid
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နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအာာဏာာကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအဖြ�စ်် သတ််
မှှတ််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� ပြ�န််လည််ချေ�ေပထားး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ
တို့့�� ဘာာကြော��ာင့့်�ပါါဝင််သင့့်�သည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ၎င်းး�တို့့��၏ “နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ သီးး�ခြား��းအာာဏာာ ဒဏ္ဍာာရီီ” စာာအုုပ််တွွင်် ရှှင်းး�ပြ�ထားး�သည််။ Glennon
နှှင့့်� Sloane တို့့��က နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ရှုုထော�ာင့့်� (၃) ခုုဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််ချေ�ေပထားး�
သည််။၁၅ ပထမတစ််ခုုမှာာ� သဘော�ာ�တရား�းရေး�းရှုုထော�ာင့့်�ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာအကြား�း�တွွင်် “တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််မှုု (a neat
distinction) ” ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��း
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း အပါါအဝင်် အချို့့���သော�ာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပိုု�င်းး�
ပါါဝင််နေ�သဖြ�င့့်� လက််တွေ့�့�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာနှှင့့်�သာာ သက််ဆိုု�င််သည််ဟုု ခွဲဲ�ခြား��း
သတ််မှှတ််ရန််ခက််ခဲဲသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာစာာရင်းး�၊ အထူးး�
သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�သန့့်�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာစာာရင်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာမပါါဝင််သည့့်�
တိုု�င်် ထိုု�စာာရင်းး�တွွင်် ပါါဝင််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပိုု�င်းး�ပါါ အကျုံးး���ဝင််မှုုရှိိ�
မရှိိ�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ရန်် လိုု�ပါါသည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ကမ္ဘာာ�လုံးး��
ဆိုု�င််ရာာ လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုု (globalization) သို့့��မဟုုတ်် လူူထုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံများ��း၏ ပိုု�များ��းလာာသည့့်� အပြ�န််
အလှှန််ချိိ�တ််ဆက််မှုုနှှင့့်� မှီီ�ခိုု�နေ�ရမှုုတို့့�ကြော��ာင့့်�၁၆ လက််တွေ့�့�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ
တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့�� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပိုု�င်းး�၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှာာ�လည်းး�
ယခင််ခေ�တ််ကာာလများ��းထက်် ပိုု�၍များ��းပြား�း�လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� သဘော�ာ�တရား�းရေး�းအားး�ဖြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာတို့့��ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််မှုုမှာာ� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုု
ပိုု�ရှိိ�လာာသည့့်� ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် လက််တွေ့�့�မကျတော့��့��သည့့်�သဘော�ာ� ရှိိ�လာာသည််။
ဒုုတိိယတစ််ခုုမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရှုုထော�ာင့့်�ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒသည််
ချွွင်းး�ချျက််အနည်းး�ငယ်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�မှှတစ််ပါးး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
ဖြ�စ််သည််။ ဖြ�စ််သင့့်�သည််ဟုု ယူူဆခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရှုုထော�ာင့့်�အားး�ဖြ�င့့်�
၁) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််အပေါ်�်� အကျိုးး���သက််
ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့့်� မည့့်�သည့့်�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််နှှင့့်� ၂) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပေ�ဒေ�အရ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် မည််သည််တို့့��ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််တို့့��နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်် ထိုု�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်�
အဓိိပွါါ�ယ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကော�ာက််ယူူကာာ အာာဏာာကျျင့့်�သုံးး��မှုုများ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက တစ််စုံံ�တစ််ရာာပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ကန့့်�ကွွက််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််၏ စီီရင််ထုံးး��များ��း
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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သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ပါါဝင််သည့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� စိိစစ််စစ််ဆေး�းမှုုများ��း
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။ ၂၀ ရာာစုု တစ််ခုုလုံးး��နီးး�ပါးး�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�ကိုု� ရယူူထားး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုမှာာ� မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�
သည့့်� နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််
သည့့်�ပုံံ�စံံဖြ�င့့်�သာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ၂၀ ရာာစုုနှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�မှှစ၍
ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုသည်် ပိုု�၍များ��းလာာပြီး�း� ထိုု�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��း၏ တရား�းဝင််မှုုအပေါ်�်� ယခင််ထက်် ပိုု�၍
လက််ခံံလာာကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
တတိိယအချျက််မှာာ� နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းရှုုထော�ာင့့်�ဖြ�စ််ပြီး��း ပြ�ည််နယ််များ��း၏ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုကို�ု ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�
နိုု�င််ငံံရေး�း (conservative political causes) အဖြ�စ််ရှုုမြ�င််ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုကိုု�
လွွတ််လပ််သော�ာ/လစ််ဘရယ်် နိုု�င််ငံံရေး�း (liberal political causes) အဖြ�စ််ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းက တရား�းမဝင််ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုုကိုု� ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�၊ လိိင််တူူလက််ထပ််မှုုများ��း
ကိုု� ခွွင့့်�မပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််ချျမှုုကိုု� ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာ အလားး�တူူ
မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့့်�အခါါ ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�ဆန််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််
ကြ�သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် ထိုု�ထက််ပိုု�၍ နက််နဲဲသည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထက်် ပိုု�၍လစ််ဘရယ််ကျျသည််များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််
ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� ဖန််လုံံ�အိိမ််ဓာာတ််ငွေ့�့�ထုုတ််လုုပ််မှုုလျှော့�့��ချရေး��း�အတွွက်် ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရထက််
လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ နယူးး�ကလီးး�ယားး�ဓာာတ််ငွေ့�့�ကင်းး�မဲ့့�ဇုုန််အဖြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် တရား�းမဝင််
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��း၏ ခိုု�လှုံံ�ရာာနယ််မြေ�ေအဖြ�စ်် ကြေ��ငြာ�ာခြ�င်းး�၊ စစ််အာာဏာာရှှင်် အုုပ််ချုု�ပ််
သည့့်�နိုု�င််ငံံများ��းမှှ ကုုန််စည််နှှင့့်� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းဝယ််ယူူမှုုကိုု� ပိိတ််ပင််ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့့်� လုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည််

လစ််ဘရယ််ကျသော��ာ�/လွွတ််လပ််သော�ာ

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအဖြ�စ််

သတ််မှှတ််နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း
အားး�လုံးး��ကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��းတွွင််သာာ တရား�းသေ�ယူူဆ သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ထက်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ)များ��း ဘာာကြော��ာင့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််သည့့်�၊ ဘာာကြော��ာင့့်� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းသင့့်�သည််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ Glennon နှှင့့်� Sloane တို့့��က
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� (၃) ချျက််ကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ခဲ့့�သည််။၁၇ ပထမအချျက််မှာာ� ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုု
(Globalization) ဖြ�စ််သည််။ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုနှှင့့်�အတူူ နယ််ပယ််အသီးး�သီးး�အတွွက််
အခွွင့့်�အလမ်းး�နှှင့့်� ပြ�ဿနာာအသစ််များ��း ပေါ�ါက််ပေါ�ါက််လာာပြီး�း� အဆိုု�ပါါအခွွင့့်�အလမ်းး�သစ််များ��းကိုု�
ပြ�ည််နယ််များ��းကရယူူနိုု�င််ရန်် အပြို�ု�င််အဆိုု�င််ကြိုး�း��ပမ်းး�ရန်် လိုု�အပ််လာာသကဲ့့�သို့့� ပြ�ဿနာာအသစ််
များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််-ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအပြ�င်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�လာာသည််။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ�

၁၇ Ibid

27
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကလှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််လိုု�သည့့်�
ဆန္ဒဒမရှိိ�ခြ�င်းး� (federal inaction or inertia) ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လှုုပ််ရှား��း
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် တမင််ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ� မဆော��ာင််ရွွက််ဖြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� မည့့်�သည့့်�မူူဝါါဒမှှ အတိိအလင်းး�ကျျင့့်�သုံးး��မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ တရား�းမဝင််လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း၊ သဘာာဝပတ််တန်းး�ကျျင််ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ဆိုု�င််ဘာာလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
(cyber security) နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် တိိကျသော��ာ� မူူဝါါဒမရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ တတိိယအချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး� (State Capacity) ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအတွွင်းး�သို့့�� ဝင််ရော�ာက််လာာမည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း
ကိုု� အခွွန််ဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေလျော့�့��မှုုကဲ့့�သို့့�သော�ာ သင့့်�လျော်�်��သည့့်� မက််လုံးး��များ��းပေး�းကာာ အပြို�ု�င််အဆိုု�င််
ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ကြ�ရသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုသော်�်�
�ု
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း မည့့်�သည့့်ပြ� �ည််နယ််
တွွင်် အခြေ�ေ�ချျမည််မှာာ� သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််များ��း၏ မက််လုံးး��ပေး�းဆွဲဲ�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�နှှင့့်� သက််
ဆိုု�င််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်�အတူူ ပြ�ည််နယ််များ��းလည်းး� စီးး�ပွား��း
ရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််လာာနိုု�င််ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ရင််ဘော�ာင််တန်းး�နိုု�င််သည့့်� အစွွမ်းး�အစများ��း
ရှိိ�လာာသည့့်�အခါါ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။
ထို့့��အပြ�င််

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင််

အသံံတစ််သံံတည်းး�ဖြ�စ််ရန််

လိုု�အပ််ခြ�င်းး�မူူနှှင့့်�

ပတ််သက််၍ Moore ကလည်းး� ၎င်းး�၏ “အသံံတစ််သံံတည်းး�ကိုု�ကျော်�်��လွွန််၍” ဆော�ာင်းး�ပါးး�တွွင််
ချေ�ေပပြော��ာ�ဆိုု�ထားး�သည််။၁၈ Moore က နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် အသံံတစ််သံံတည်းး�ဖြ�စ််ရန််
လိုု�အပ််ခြ�င်းး�သည်် သမား�းရိုးး��ကျျ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းဖြ�စ််သည့့်� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစများ��းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ သံံတမန််ကိိစ္စစများ��းတွွင်် ကြိုး�း��ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��
မှုုရှိသော်����်�လည်းး� ယနေ့�့�ခေ�တ်် နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းသည်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ကျျယ််ပြ�န့့်�လာာပြီး�း�
ပြ�ဿနာာနှှင့့်� ဇာာတ််ကော�ာင််အသစ််များ��း ပါါဝင််လာာခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�
ဖြ�စ််တည််မှုုကြော��ာင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�-ပြ�ည််ပကိိစ္စစများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ရန်် ခက််ခဲဲလာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� စည်းး�မျျဉ်းး�ကြ�ပ််မတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လက််ခံံလာာကြ�သည််။၁၉ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာတွွင်် အသံံတစ််သံံတည်းး�ဖြ�စ််ရန််လိုု�အပ််ခြ�င်းး�မူူသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််
တစ််ခုုက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ယင်းး�ပြ�ည််နယ််အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး��အပေါ်�်� ဆိုးး��ကျိုးး���
များ��း ကျရော��ာ�က််စေ�နိုု�င််သည််ဟူူသည့့်�ယူူဆချျက််အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ရာာ ထိုု�ယူူဆချျက််
သည်် ရာာနှုုန်းး�ပြ�ည့့်�ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုုမရှိိ�ဟုု အကြော��ာ�င််ပြ�ချျက််အချို့့���ဖြ�င့့်� Moore က
ပြ�န််လည််ထော�ာက််ပြ�ထားး�သည််။၂၀ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််များ��းကြော��ာင့့်� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��က ခံံစား�းရမည့့်� အကျိုးး���ဆက််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််တစ််ခုု၏
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ကြော��ာင့့်� ထွွက််ပေါ်�်လာာမည့့်� အကျိုးး���ဆက််များ��းထက်် စိိတ််ပူူပန််သော�ာက မကြီး�း�
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.
၁၉ Ibid
၂၀ Ibid
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မား�းခြ�င်းး�၊ ကမ္ဘာ့့��စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းက နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင််
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းက သက််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး��ထက်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ပြ�ဿနာာအရင်းး�အမြ�စ််ဖြ�စ််နိုု�င််သည့့်� ယင်းး�နိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုခုုကိုု�သာာဖော်�်�ထုုတ််၍ ပစ််မှှတ််
ထားး� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည််
သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုခုုအတွွက်် သာာမက နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး��အတွွက််လည်းး� ကော�ာင်းး�ကျိုးး���
များ��း ယူူဆော�ာင််စေ�နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာရေး�းအတွွက််
တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။၂၁
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့့်� ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့့်� သာာဓကအချို့့���ကိုု�၂၂ ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖလှှယ််မှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည်် (များ��း) အကြား�း� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�း
ကိုု�

တည််ဆော�ာက််ပေး�းနိုု�င််သည််။

ထို့့��အပြ�င််

နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း ဝင််လာာအော�ာင််

ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
အတွွက််သာာမက နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�လာာရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််
အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းအတွွက်် ပစ််မှှတ််ထားး�သည့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ပစ္စစည်းး�
ဝယ််ယူူမှုု သို့့��မဟုုတ်် ရင််နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရလည်းး�

တိိကျသော��ာ�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု�

ချျမှှတ််လာာရေး�းအတွွက််

တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အတည််ပြု�ု
ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသေး����းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််အချို့့���ပါါ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်� တိုု�က််တွွန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
၎င်းး�တို့့��၏ ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် လက််ခံံကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ စိိတ််စေ�တနာာကော�ာင်းး�များ��းကိုု�
မြ�င့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််သည််။၂၃

၃.၂)

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံများ��း  (Forms of foreign affairs engagement
by state and local governments)
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�မှုု

အပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ဘာာမှှမပြော��ာ�ဘဲဲ တိိတ််ဆိိတ််နေ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��းက အချိိ�တ််
အဆက််မရှိိ�သည့့်� မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုများ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�
ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး�� ရနှှင့့်� ပတ််သက််ဆက််ဆံံရသည််များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှင့့်�
၂၁ Ibid
၂၂ Ibid
၂၃ Ibid

ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရနှှစ််ခုုစလုံးး��

စိိတ််ဝင််စား�းမှုုရှိိ�သည့့်�

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းတွွင််
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ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�နှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအဖွဲ့့��နှှင့့်� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သိုု�မဟုုတ််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံရေး�း

မဏ္ဍိုု�င််နှှစ််ခုုလုံးး�� (ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း) နှှင့့်� လည်းး�ကော�ာင်းး� ပတ််သက််ဆက််ဆံံရသည််။
ယင်းး�ပတ််သက််ဆံံမှုုများ��းသည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အသွွင််သဏ္ဍန််ဆော�ာင််
ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုခုုက သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််ခုုစလုံးး��က ၎င်းး�တို့့��၏
အတည််ပြု�ုချျက််များ��း၊ ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံံမှုုများ��း၊ သို့့��မဟုုတ်် လွဲဲ�အပ််တာာဝန််ပေး�းမှုုများ��းပေး�း၍
ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��သည််။ တစ််ခါါ
တစ််ရံံတွွင််မူူ ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရ)များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတို့့��၏ ပတ််သက််
ဆက််ဆံံမှုုများ��းသည်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အသွွင််သဏ္ဍန််မဆော��ာင််ဘဲဲ မူူဝါါဒအချို့့���အပေါ်�်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/ဒေ�သ္တတရအစိုးး��ရများ��းအကြား�း� သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ််
အချို့့���သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဖိိအားး�ပေး�းမှုုအပေါ်�်�
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ငြ�င်းး�ဆန််မှုုများ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံ
အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ Glennon နှှင့့်� Sloane တို့့��ထော�ာက််ပြ�သော�ာ အထူးး�သဖြ�င့့်� အမေ�ေရိိကန််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံများ��းအနက်် အဓိိကပုံံ�စံံ (၄) မျိုး�း��ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�သွားး��ပါါမည််။၂၄
ပထမပုံံ�စံံဖြ�စ််သည့့်� ညီီအစ််မမြို့�့��များ��းအစီီအစဉ်် (sister cities program) တွွင်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုုရှိိ�
မြို့�့��တစ််မြို့�့��သည်် အခြား��းနိုု�င််ငံံတစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းရှိိ� မြို့�့��တစ််မြို့�့��နှှင့့်�
“ညီီအစ််မမြို့�့�� ဆက််ဆံံရေး�း” ကိုု�ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဖလှှယ််မှုုများ��းကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� ညီီ
အစ််မမြို့�့��များ��းအစီီအစဉ််သည်် မြို့�့��များ��း၏ သီးး�ခြား��းဆန်းး�သစ််တီီထွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းကြော��ာင့့်�
သို့့��မဟုုတ်် ယင်းး�မြို့�့��များ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းမှှတစ််ဆင့့်� ပေါ�ါက််ပေါ�ါက်် လာာ
ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းမှှတစ််ဆင့့်� တိုု�က််ရိုု�က််ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အမေ�ေရိိကန််သမ္မမတ Eisenhower ၏ လူူထုုအချျင်းး�ချျင်းး�သံံတမန််ခင်းး�ခြ�င်းး�
(people-to-people diplomacy) စိိတ််ကူးး�မှပေါ��ါ�က််ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ညီီအစ််မမြို့�့��များ��း
အစီီအစဉ််ကိုု� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဌာာနနှှင့့်� အခိုု�င််အမာာချိိ�တ််ဆက််ထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရဘဏ္ဍာာငွေ�ေဖြ�င့့်� ယင်းး�အစီီအစဉ််၏ အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��သည််။ ယင်းး�
အစီီအစဉ််သည်် လွွတ််လပ််မှုု၊ ထိရော��ာ�က််မှုုနှှင့့်� ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််မှုုတို့့�ကိုု� အားး�ပေး�းသဖြ�င့့်�
ညီီအစ််မမြို�ု� တစ််မြို့�့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တစ််ခုုခုုသည်် နိုု�င််ငံံသားး�အချျင်းး�ချျင်းး�သံံတမန််ခင်းး�ခြ�င်းး�
အားး�ဖြ�င့့်� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒကိုု� မြ�င့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််သကဲ့့�သို့့� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင််လည်းး�
ညီီအစ််မမြို့�့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒအပေါ်�်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ
၏ ကန့့်�ကွွက််မှုုကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သနိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းရရှိစေ���ေသည််။
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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ဒုုတိိယပုံံ�စံံမှာာ� ကုုန််သွွယ််ရေး�းအရ ပိိတ််ပင််ကန့့်�သတ််မှုုနှှင့့်� ဆက််စပ််အစီီအမံံများ��း
(trade sanctions and related measures) ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�ထုုတ််ကုုန််များ��းကိုု�အားး�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��း အဖွဲ့့��
အစည်းး�တစ််ခုုခုုနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ��းကိုု� အားး�ပေး�းမှုုမပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ
- ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် အစိုးး��ရစီီမံံကိိန်းး�များ��းအတွွက်် “ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််/ ဒေ�သ
ထွွက််” ပစ္စစည်းး�ဝယ််ရန်် မူူဝါါဒချျမှှတ််နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုုတွွင််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုခုုဆော�ာင််ရွွက််သည့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ��းထံံမှှ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ
တို့့��က ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဆိုု�ပါါကုုမ္ပပဏီီများ��းတွွင်် ပင််စင််လာာစာာများ��း ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရဥပဒေ�ေများ��းက တားး�မြ�စ််နိုု�င််သည််။ ညီီအစ််မမြို့�့��များ��းအစီီအစဉ််
ကဲ့့�သို့့� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းအရ ပိိတ််ပင််ကန့့်�သတ််မှုုနှှင့့်� ဆက််စပ််
အစီီအမံံအချို့့���သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အခိုု�င််အမာာအားး�ပေး�းမှုုကိုု� ရရှိိ�ကြ�သည််။ ဆိုု�လိုု�
သည််မှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��းကုုမ္ပပဏီီများ��းအပေါ်�်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းအရပိိတ််ပင််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖြ�စ််ပြီး�း�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံ
ခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရဥပဒေ�ေများ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက
ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (federal preemption) မပြု�ုသည့့်�အပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ
တစ််ခုုခုုဖြ�င့့်� အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
တတိိယပုံံ�စံံမှာာ� အထော��ာက််အထားး�မရှိသော����ာ ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��းကိုု� စည််မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး� (Regulations of undocumented immigrants) ဖြ�စ််သည််။
အထော��ာက််ထားး�မရှိသော����ာ ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��းအပေါ်�်� ဆက််ဆံံမှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အစိုးး��ရ
အရပ််ရပ််၏ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းမူူဝါါဒသည်် ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ
တို့့��သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရသဖြ�င့့်� အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေ
၏ လိုု�အပ််ချျက််ထက််ပိုု�ပြီး�း� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း (ဥပမာာ-အလုုပ််ရှှင််များ��းကိုု� တရား�းမဝင််ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�
နေ�ထိုု�င််သူူများ��းကိုု� အလုုပ််ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�မပြု�ုရန်် တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�) ရှိိ�ပြီး�း� အချို့့���သော�ာပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေနှှင့့်� ဆန့့်�ကျျင််သည့့်�ဥပဒေ�ေများ��း (ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််မှှ အကူူအညီီပေး�းစေ�
ခြ�င်းး�ကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််သည့့်�ဥပဒေ�ေ) ပြ�ဌာာန်းး�ကာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
မပြု�ုသည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။၂၅ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလူူဝင််မှုု
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဥပဒေ�ေနှှင့့်� ဆန့့်�ကျျင််မှုုရှိနေ���ေသည့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရလူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဥပ
ဒေ�များ��းကိုု�ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - အထော��ာက််အထားး�မရှိသော����ာ ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�
နေ�ထိုု�င််သူူများ��းကိုု� ဖြို�ု�ခွွင်းး�နိုု�င််ရန်် ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုသည်် ၎င်းး�၏ ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုတွွင််
အထော��ာက််ထားး�မရှိိ�သည့့်� ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��းကိုု� ရာာဇဝတ််သားး�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊
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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အထော��ာက််ထားး�မရှိသော����ာ ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��း၏ အလုုပ််အကိုု�င််ရှာာ�ဖွေ�ေမှုုကိုု� တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�၊
နိုု�င််ငံံမှှ နှှင််ထုုတ််နိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�တစ််ဦးးကိုု� ဖမ်းး�ဝရမ်းး�မပါါဘဲဲဖမ်းး�ဆီးး�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု�
ပြ�ဌာာန်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေအရ လူူဝင််မှုု
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� နှော�ာ�က််ယှှက််မှုုဖြ�င့့်� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�
နိုု�င််သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက
ထော�ာက််ပံံငွေ�ေများ��းမလွှဲဲ�ပေး�းဘဲဲ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�နိုု�င််သည််။ အခြား��းတစ််ဘက််တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
ကလည်းး� ၎င်းး�၏လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအချို့့���ကိုု�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းအားး�

လွဲဲ�အပ််နိုု�င််သည််။

သို့့��မဟုုတ််

ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�

ညီီအစ််မမြို့�့��များ��းအစီီအစဉ််ကဲ့့�သို့့�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�၏ လူူဝင််မှုုကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�း ဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ��း
ချပေး��း�နိုု�င််သည််။
စတုုတ္ထထပုံံ�စံံမှာာ� ဥတုုရာာသီီဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ (Climate policy) ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရအရပ််ရပ််
(နိုု�င််ငံံတကာာ၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) တို့့��သည်် ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ကိုု�လျှော့�့��နည်းး�စေ�သည့့်� ဥတုုရာာသီီဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒနှှင့့်� အစီီအမံံများ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရွွက််ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် အချျင်းး�
ချျင်းး�ကြား�း�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ချိိ�တ််
ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််သည််။ ဥတုုရာာသီီဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒသည်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း
နှှင့့်�ဆက််စပ််နေ�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််စနစ််တွွင်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််လုံးး��က ကျျင့့်�သုံးး��ခွွင့့်ရှိသော����ာ
�
လုုပ််ပိုုင််
�
ခွွင့့်�အာာဏာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဥတုုရာာသီီပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�လျော့�့��ချျသည့့်� အစီီအမံံများ��း
ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အကြား�း�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််အလိုု�က််
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သည််။ အချို့့���သော�ာပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
ထက်် ပိုု�မိုု�တင်းး�ကြ�ပ််သော�ာ ဥတုုရာာသီီပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လျော့�့��ချရေး��း�အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ပြီး�း� အချို့့���သော�ာပြ�ည််နယ််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� စက််ရုံံ�အလုုပ််ရုံံ�ပေါ�ါများ��း
သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ စံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�အော�ာက််နည်းး�သော�ာ ဥတုုရာာသီီ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလျော့�့��ချရေး��း�အစီီအမံံများ��းကိုု�သာာ ချျမှှတ််သည််။ ပိုု�မိုု�တင်းး�ကြ�ပ််သော�ာ အစီီအမံံများ��း
ချျမှှတ််ထားး�သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့့်�
လည်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� လျော့�့��ရဲဲသော�ာ အစီီအမံံများ��းချျမှှတ််ထားး�သည့့်� ပြ�ည််နယ််
များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အစီီအမံံများ��းအတွွက်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအားး�နည်းး�ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွှှက််မှုုပုံံ�စံံ
(၄) မျိုး�း��ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ကြ�ည့့်�လျှှင်် တစ််ခါါတစ််ရံံ၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွှှက််သည့့်�
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သဘော�ာ�ဆော�ာင််ပြီး�း� တစ််ခါါတစ််ရံံ၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဖိိအားး�ပေး�းမှုုကိုု� ဖီီဆန််သည့့်�သဘော�ာ�
ဆော�ာင််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််အပေါ်�်�
မူူတည််ပြီး��း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့�သ
� ည်် တစ််ခါါ
တစ််ရံံတွွင်် သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မဏ္ဍိုု�င််မှှ သမ္မမတသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�မှှ ချျမှှတ််လိုု�က််သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပိုု�င်းး�
ပါါဝင််သည့့်� ဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် (ဥပမာာ - သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း) တွွင်် ပါါသည့့်�
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််ထက််ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း� လုုပ််ဆော�ာင််ခွွင့့်�မရှိိ�သဖြ�င့့်� ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုု (ဥပမာာ - ဥတုုရာာသီီ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလျော့�့��ချရေး��း�) နှှင့့်�ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�
ရာာတွွင်် ယင်းး�ဥပဒေ�ေအကန့့်�အသတ််အတွွင်းး�သာာလျှှင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အရေး�း�
ကိိစ္စစတစ််ခုုအတွွက်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ စုုဖွဲ့့��မှုု/အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�အရ
၎င်းး�တို့့��၏ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််မှုုကိုု� ခွွင့့်�ပြု�ု
ထားး�ပါါက ထိုု�လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွှှက််မှုုတွွင်် စိိတ််အားး�ထက််သန််စွာာ�ပါါဝင််သည့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ဆော�ာင််ရွှှက််မှုုအပေါ်�်� သမ္မမတကအားး�ပေး�းပြီး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏
မူူဝါါဒကိုု� မြ�င့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သည့့်�
သမ္မမတမှချုု
ှ �ပ််ဆိုုထား
� း�သည့့်� နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� လိုု�အပ််သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ရရှိရေး���း�အတွွက်် စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� လက််မှှတ််မထိုးး��ခင်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း
ပြု�ုလုုပ််ရသည််များ��းလည်းး�ရှိိ�ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��းလည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပိုု�င်းး�၌ ထိုု�နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်�
လည်းး� သွွယ််ဝိုု�က််ပါါဝင််နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းနည်းး�တူူ တရား�း
စီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည််လည်းး� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာအပြ�င််
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းရာာပိုုင်း
� �း ပါါ ပါါဝင််သည့့်� ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုုပြ� �ဌာာန်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့့်�အခါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရမှှ ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (federal preemption) သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ဖိိအားး�ပေး�းပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�
(federal commandeering) သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွှှတ််မှုုရှိိ�မရှိိ�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််
ပေး�းရသည််။

ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�

အချို့့���သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််

ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရပြ�ဌာာန်းး�မည့့်�ဥပဒေ�ေကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််သကဲ့့�သို့့� အချို့့���သော�ာ
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အတင်းး�အကြ�ပ််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�ကိုု� မပြု�ုနိုု�င််ပေ�။ ဥပမာာ
- ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၊ မက််ဆာာချူး�း�ဆာ့့�ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််
သွွယ််မှုုကော�ာင််စီီ (NFTC) အကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ Crosby v. National Foreign Trade
Council၂၆ အမှုုတွွင်် မက််ဆာာချူး�း�ဆာ့့� ပြ�ည််နယ််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်�
ကုုမ္ပပဏီီများ��းထံံမှှ ကုုန််စည််နှှင့့်� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏
၂၆ "Crosby v. National Foreign Trade Council." Oyez, www.oyez.org/cases/1999/99-474. Accessed 10
Jun. 2021
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ဝယ််ယူူမှုုကိုု�တားး�မြ�စ််သည့့်� ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�နော�ာက််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်� (ကွွန််ဂရက််) သည််လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ပိိတ််ဆို့့��သည့့်� ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�
ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်�အညီီမဟုုတ််ဘဲဲ ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာရော�ာက််သည််ဟုုဆိုု�ကာာ ထိုု�ဥပဒေ�ေကြော��ာင့့်�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည့့်� အဖွဲ့့��ဝင််အချို့့���၏ ကိုု�ယ််စား�း NFTC က မက််ဆာာချူး�း�ဆာ့့�အာာဏာာပိုု�င််
အချို့့���ကိုု� ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��၌ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အထွွတ််အထိိပ််အာာဏာာစကားး�ရပ်် (Supremacy Clause)၂၇ အရ မက််ဆာာ
ချူး�း�ဆာ့့� ပြ�ည််နယ််၏ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ ယင်းး�ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာရော�ာက််သဖြ�င့့်� ထိုု�ဥပဒေ�ေကျျင့််�သုံးး��မှုုကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�သည််ဟုု
ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��က ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။
နော�ာက််ထပ််ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၊ မစ္စူူ�ရီီပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ
အကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့့်� State of Missouri v. Holland၂၈ အမှုုတွွင်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံနှှင့့်�
ဗြိ�ိတိိန််နိုု�င််ငံံအကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည့့်� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�ငှှက်် များ��းကာာကွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််အရ ကွွန််ဂရက််မှှ
၁၉၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့့်� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�ငှှက််များ��းဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေ (Migratory
Bird Treaty Act) ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် ထိုု�အက််ဥပဒေ�ေကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််သည့့်� မစ္စူူ�ရီီပြ�ည််နယ််သားး�
များ��းကိုု�ဖမ်းး�ဆီးး�ရန်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�ငှှက််များ��း
အမဲဲလိုု�က််ဖမ်းး�ဆီးး�ခြ�င်းး�ကိုု� ကြ�ပ််မတ််ရန်် ကွွန််ဂရက််အတွွက်် အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်�
အာာဏာာ (enumerated powers) မရှိိ�သဖြ�င့့်� ထိုု�စာာချုု�ပ််သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�သန့့်�အာာဏာာ
များ��း (reserved powers) ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််သည််ဟုုဆိုု�ကာာ မစ္စူူ�ရီီ ပြ�ည််နယ််က ထိုု�စာာချုု�ပ််ကိုု�
အမှုုတင််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�အက််ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််နယ််၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�
မရှိိ�ဘဲဲ Supremacy Clause အရ သားး�ရဲဲတိိရိိစ္ဆာာ�န််များ��းကိုု� ကာာကွွယ််သည့့်� အမျိုး�း��သားး�အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ဖြ�င့့်�သာာလျှှင်် ကာာကွွယ််နိုု�င််သည််ဟုု တရား�းရုံးး��က
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ဥပမာာ တစ််ခုုတွွင််မူူ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ပါါ
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု�လိုု�က််နာာခြ�င်းး� မရှိိ�သည့့်�အမှုုတွွင်် တရား�းရုံးး��က ပြ�ည််နယ််ကိုု� အနိုု�င််ပေး�းခဲ့့�
သည််။ Medellin v. Texas၂၉ အမှုုတွွင်် တက််ဆာ့့�ပြ�ည််နယ််၏ တရား�းရုံးး��က အုုပ််စုုဖွဲ့့�� မုုဒိိန်းး�ကျျင့့်�
သတ််ဖြ�တ််မှုုတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�သည့့်� မက််ဆီီကိုု�နိုု�င််ငံံသားး� Jose Medellin ကိုု� သေ�ဒဏ််ချျမှှတ််မှုု
အပေါ်�်� Medellin က တက််ဆာ့့�ပြ�ည််နယ််သည်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံက ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည့့်� Vienna
Convention စာာချုု�ပ််ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာရော�ာက််သည််ဟုု ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��သို့့�� လျှော�ာ�က််လဲဲချျက််
တင််ခဲ့့�သည််။ Vienna Convention အရ ရာာဇဝတ််တစ််ခုုအတွွက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခံံရသော��ာ နိုု�င််ငံံခြား��း
၂၇	အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် Supremacy Clause စကားး�ရပ််ပါါရှိိ�သည််။ အဓိိပ္ပါါ�ယ််မှာာ�
ဖက််ဒရယ်် ဥပဒေ�ေ တစ််ခုုခုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုတို့့��သည်် ဆန့့်�ကျျင််ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုရှိိ�သည့့်�အခါါ ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေသည််
ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� အခြား��းသော�ာဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေများ��းသည်် နိုု�င််ငံံ၏
အထွွတ််အထိိပ််ဥပဒေ�ေ (Supreme Law of the Land) ဖြ�စ််သည််။
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�တစ််ဦးးသည်် ၎င်းး�နိုု�င််ငံံ၏ သံံအမတ််ကိုု� ဆက််သွွယ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��း
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််

လိုု�က််နာာစေ�ရန််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််

သမ္မမတကိုု�

ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာအာာဏာာပေး�းထားး�ပြီး�း� သမ္မမတသည်် နိုု�င််ငံံတကာာတရား�းရုံးး�� (ICJ) က ဆုံးး��ဖြ�တ််
ခဲ့့�သည့့်�အမှုုများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ကြား�း�နား�းရန်် ညွှှန််ကြား�း�ထားး�သည််ဟုု Medellin က လျှော�ာ�က််တင််
ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ကွွန််ဂရက််ကဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိိ�လျှှင်် ထိုု�စာာချုု�ပ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််တရား�းရုံးး��များ��းအပေါ်�်� စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာကိုု� သမ္မမတအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််
တရား�းရုံးး��များ��းအားး� ICJ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� လိုု�က််နာာစေ�ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််ဟုု တရား�းရုံးး��က ဆုံးး��ဖြ�တ််
ခဲ့့�သည််။
အထက််ပါါသာာဓကများ��းကိုု�လေ့�့လာာကြ�ည့့်�လျှှင်် လက််တွေ့�့�တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည််၃၀
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်�ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်� သီးး�ခြား��း
လွွတ််လပ််စွာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််တတ််ပြီး�း� ထိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ မဏ္ဍိုု�င််
တစ််ရပ််ရပ််မှှ အားး�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပိိတ််ပင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�များ��းရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရမည်် ဖြ�စ််
သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုမပါါဘဲဲ ပြ�ည််နယ််များ��း၏
သီးး�ခြား��း

လွွတ််လပ််သော�ာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည််

အခြေ�ေ�အနေ�ေအပေါ်�်�မူူတည််ပြီး�း�

နိုု�င််ငံံ

အလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သည််။ အချို့့���သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာပိုု�င်းး� ပါါဝင််မှုုရှိိ�သည့့်� ကိိစ္စစတစ််ခုုခုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့့်�
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကန့့်�ကွွက််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််
အချို့့���သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အတိိအလင်းး�
အတည််ပြု�ုမှုု သို့့��မဟုုတ်် ကန့့်�ကွွက််မှုုမပါါဘဲဲ ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။ အချို့့���သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းတွွင််မူူ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက သဘော�ာ�မတူူကြော��ာင်းး� အတိိအလင်းး�
ဖော်�်�ပြ�သည့့်�တိုု�င်် နိုု�င််ငံံခြား��း ရေး�းရာာပိုု�င်းး�ပါါဝင််သည့့်� ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုခုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းရှိနေ���ေ
သည််။၃၁ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရလည်းး�ကော�ာင်းး� အတိိ
အလင်းး�ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် သို့့��မဟုုတ်် အတိိအလင်းး�တားး�မြ�စ််ထားး�ခြ�င်းး�ရှိိ�သည့့်�တိုု�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ ခေ�တ််ကာာလအခြေ�ေ�အနေ�ေအရ ပြ�ည််နယ််များ��းဘက််မှှ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််
ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍများ��း) ကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ကျျင့့်�သုံးး��လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�
၃၀ ‘ပြ�ည််နယ််များ��း” ဟုု ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှ အကြီး�း�အကဲဲတစ််ဦးးဦးး (ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�တစ််ပါးး�ပါးး�) သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််
ဖြ�စ််သည့့်� ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�မှှ ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့့်� ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််တရား�းစီီရင််ရေး�း
မဏ္ဍိုု�င််ဖြ�စ််သည့့်� ပြ�ည််နယ််တရား�းရုံးး�� က ချျမှှတ််လိုု�က််သည့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တစ််ခုုခုုကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
အပေါ်�်� တစ််နည်းး�တစ််ဖုံံ�သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််မဏ္ဍိုု�င််များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း/ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�
ဆိုု�လိုု�သည််။
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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လည်းး�ကော�ာင်းး�၊၃၂ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရဘက််မှှ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�
ကဏ္ဍများ��းကိုု� တဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း လက််ခံံလာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�လည်း�း နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် ယခင််ထက်် ပိုု�များ��းလာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။

၃.၃) နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း 
(The Roles of States in International Trade)
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခဲ့့�ကြ�
သဖြ�င့့်�

၁၉၇၀ ဆယ််စုုခုုနှှစ််မတိုု�င််မီီကာာလများ��း၌ နိုု�င််ငံံတကာာစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�း

တို့့��တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််မှုုမှာာ� မရှိလော����ာက််နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�
၁၉၇၀

ဆယ််စုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်းး�ကာာလတွွင််

ပြ�ည််တွွင်းး�စီးး�ပွား��းရေး�း

နှေး�း�ကွေး�း�လာာမှုုကြော��ာင့့်�

ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��ချဲ့့��ရန်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််
ရွွက််လာာကြ�သည််။၃၃ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖိိအားး�များ��းနှှင့့်� ဒေ�သခံံလူူထုုတို့့�၏
စီးး�ပွား��းရေး�းအလားး�အလာာများ��းကိုု�

ကာာကွွယ််ရန််နှှင့့်�

မြ�င့့်�တင််ပေး�းရန််လိုု�အပ််ချျက််များ��းကြော��ာင့့်�

ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် နိုု�င််ငံံနယ််နိိမိိတ််များ��းကိုု�ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာ
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။၃၄

ယနေ့�့�ခေ�တ််စီးး�ပွား��းရေး�း

နယ််ပယ််တွွင်် အပြ�န််အလှှန််အမှီီ�သဟဲဲပြု�ုရသည့့်� ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််ပေါ်�်မှုုသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�း
နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကိုု�ခွဲဲ�ခြား��းရန်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�နှှင့့်� ပိုု�၍ခက််ခဲဲလာာသည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့���မှာာ� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းနှှင့့်�သာာ သက််ဆိုု�င််သော်�်�လည်းး� ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင််
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့့်� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အများ��းအပြား�း�မှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််နှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� တိတွေ့��့��ဆက််ဆံံခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််လာာသည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
နိုု�င််ငံံခြား��း တိုု�င်းး�ပြ�ည်် (များ��း) သို့့�� ၎င်းး�တို့့��၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��များ��း စေ�လွှှတ််ကာာ
ထိုု�နိုု�င််ငံံများ��း၌ ရုံးး��ခန်းး�များ��းဖွွင့့်�လှှစ််ကာာ ပြ�ည််နယ််၏နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာမူူဝါါဒများ��းကိုု� အသိပေး��း�
၃၂	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပထမနှှင့့်� ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�ကတည်းး�က ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအာာဏာာများ��းကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ကျျင််သုံးး��လာာသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� အလုုပ််သမား�းအခွွင့့်�အရေး�း�၊ ရာာဇဝတ််မှုု၊ လူူမျိုး�း��တုံးး��သတ််ဖြ�တ််မှုု၊ ငါးး�ဖန်းး�လုုပ််ငန်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ကန််သတ််ချျက််များ��း၊ စွွမ်းး�အင််၊ ကုုန််ပစ္စစည်းး�စျေး�း�နှုုန်းး� ၊ ငွေကြေး���း��ကိိစ္စစနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဖလှှယ််ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့့်�
ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��း ညှိိ�နှိုုင်းး�၊ ချုု�ပ််ဆိုု�အတည််ပြု�ုလာာခဲ့့�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတိုးး��ချဲ့့��ကျျင့့်�သုံးး��မှုုသည််လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ပြ�ည််နယ််
အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း လုုပ််ဆော�ာင််စေ�ရန်် တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သ
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ချျပြ�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ��းအားး� မိိမိိတို့့��ဒေ�သတွွင်် လာာရော�ာက််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ရန််
စည်းး�ရုံးး��ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။ ထို့့��သို့့�ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််အလိုု�က််သော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�စုုဖွဲ့့��၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� လုုပ််ဆော�ာင််လာာကြ�သဖြ�င့့်�
ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� အပြို�ု�င််အဆိုု�င််ရှိိ�လာာနိုု�င််သည့့်�အပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း
ကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထေ�င််စုုအတွွက််လည်းး� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�စေ�နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�
အဝိုု�င်းး�များ��းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင််
နိုု�င််ငံံရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််များ��း ပါါဝင််နေ�တတ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုနှှင့့်� ဆက််စပ််မှုုမရှိသော����ာမူူဝါါဒများ��းကိုု� မြ�င့့်�တင််နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ယင်းး�ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� တရား�းဝင််သံံတမန််
ဆက််ဆံံရေး�း မတည််ဆော�ာက််နိုု�င််မီီအချိိ�န််တွွင်် ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက
နှှစ််နိုု�င််ငံံအကြား�း� သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းမတည််ဆော�ာက််နိုု�င််မီီ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ မြို့�့��
(၆) မြို့�့��သည်် ကျူးး��ဘားး�နိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��များ��းနှှင့့်� ‘ညီီအစ််မမြို့�့��များ��း’ ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တည််ဆော�ာက််
ခဲ့့�ကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံ၌ ညီီအစ််မမြို့�့��များ��းဆက််ဆံံ
ရေး�းကိုု�အသုံးး��ချျပြီး�း� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရက ဥပေ�က္ခာာ�ပြု�ုထားး�သည့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�၊ လူူမှုုရေး�းတရား�း
မျှှတမှုု၊ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့့်� လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း စသည့့်�ကိိစ္စစများ��းအပေါ်�်� ဖက််ဒရယ််
အစိုးး��ရ၏ အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုရရှိရေး���း�အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ကြ�သည််။ ဥပမာာ - ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းတွွင််
အာာရပ််အသင်းး�ချုု�ပ််သည်် အစ္စစရေး�းနိုု�င််ငံံအပေါ်�်� အကြီး�း�အကျျယ််သပိိတ််မှော�ာ�က််ခဲ့့�သည််။ အာာရပ််
အသင်းး�၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းသည်် အစ္စစရေး�းနိုု�င််ငံံနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််ဆံံခြ�င်းး�၊
အစ္စစရေး�းနိုု�င််ငံံတွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်� ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး�များ��းနှှင့့်� ဆက််ဆံံခြ�င်းး�၊ သပိိတ််မှော�ာ�က််
ထားး�သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီများ��းမှှထုုတ််သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ��းဖြ�င့့်�ထုုတ််လုုပ််သည့့်� ကုုန််စည််များ��းဝယ််ယူူခြ�င်းး�
စသည််တို့့��ကိုု� ဆန့့်�ကျျင််ခဲ့့�သည််။ ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းထော�ာက််ခံံမှုု မရှိသော်����်�လည်းး�
ပြ�ည််နယ််အချို့့���သည်် ယင်းး�သပိိတ််မှော�ာ�က််မှုုကိုု� ဆန့့်�ကျျင််သည့့်�ဥပဒေ�ေများ��း ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။
နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��သည့့်� ပို့့��ကုုန််စီီမံံ
ခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းအက််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််ပြီး�း� သပိိတ််မှော�ာ�က််မှုုကိုု�ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�
၏ရပ််တည််ချျက််ကိုု� ပြ�သခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ထပ််ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� ၁၉၈၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းတွွင််
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းသည့့်�မူူဝါါဒကိုု� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� လူူမှုု
အသိုုင်း
� �း အဝိုုင်း
� �း များ��းကဆန့့်�ကျျင််ခဲ့သ
�့ ည််။ ပြ�ည််နယ်် (၂၈) ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ � မြို့�့��နှှင့့်ကော�ာင််တီီ
�
(၁၃၀)
ခုုတို့့��က တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ပိိတ််ဆို့့�� ဒဏ််ခတ််သည့့်�
ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရသည်် ၁၉၈၆ ခုုနှှစ််တွွင်် လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုုကိုု�ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� အက််ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုသည်် ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေ၏
အဓိိကကျသော��ာ� အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််လာာပြီး�း� လွွန််ခဲ့့�သော�ာဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံတ
ကာာကုုန််သွွယ််မှုုများ��းပြား�း�လာာသည့့်�နှှင့့်� အမျှှ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်�
ကြ�ပ််မတ််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုလာာများ��းသည်် (နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� တိုးး��မြ�င့့်�ရန််နှှင့့်� ကျျင့့်�သုံးး��ရန််
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နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ််) ယနေ့�့�ခေ�တ််နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�း၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာ
သည််။၃၅ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ အပြ�န််အလှှန််အမှီီ�သဟဲဲပြု�ုမှုု တစ််ဖြ�ည်းး�
ဖြ�ည်းး�မြ�င့့်�မား�းလာာနေ�သည့့်� ယနေ့�့�ခေ�တ််ကမ္ဘာ�တွ
ာ
ွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််၏အခန်းး�ကဏ္ဍ မည််သို့့��
ရှိိ�နိုု�င််သည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ Bowman က နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
ကြ�ပ််မတ််သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတစ််ခုုအတွွင်းး�ရှိိ� အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း�
ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာ (၃)ခုုတင််ပြ�ထားး�သည််။၃၆ ပထမ
ရွေး�း�ချျယ််စရာာမှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစအားး�လုံးး��ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ ကိိစ္စစဟုုသတ််မှှတ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု ကိိစ္စစရပ််များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ကန့့်�သတ််ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လျော့�့��ချျခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယရွေး�း��ချျယ််စရာာမှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုကိိစ္စစ အားး�လုံးး��ကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
ဒေ�သန္တတရကိိစ္စစများ��းဟုုသတ််မှှတ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� စည််မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ကြ�ပ််
မတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� များ��းစွာာ� ကန့့်�သတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ တတိိယရွေး�း��ချျယ််စရာာမှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုကိိစ္စစများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� မျှဝေ��ေ
ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််နိုု�င််ရန််
ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အချို့့���

လိုု�အပ််သည််။

ယင်းး�ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််

လိုု�အပ််မှုုကြော��ာင့့်�

ပြ�ည််နယ််များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််
များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��ကိုု� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ပိုု�မိုု�ရရှိစေ���ေပြီး�း� တစ််ပြို�ု�င််
တည်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်�
ကြ�ပ််မတ််မှုုကိုု� များ��းစွာာ�ကန့့်�သတ််လိုု�က််သကဲ့့�သို့့�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုအပေါ်�်�

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်�

ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�မှုုသည်် နိုု�င််ငံံ
အလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ကြ�ည့့်�ခြ�င်းး�
ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရများ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ကိိစ္စစများ��း
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ မည််သည့့်�အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ
ရှိိ�သည််ကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ- အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းအာာဏာာကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� အတိိအလင်းး�
အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ပတ််သက််မှုုကိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�ခြ�င်းး�
တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာတို့့��သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရလက််ထဲဲတွွင်် စုုပုံံ�နေ�သည့့်�သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။၃၇ ကနေ�ေဒါါ
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နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး� ကြား�း�ရေး�းရာာ
များ��း (interprovincial affairs) နှှင့့်�ပတ််သက််သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရအားး�

အဓိိကအပ််နှှင်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး�

ပြ�ည််နယ််များ��းသည််

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကိိစ္စစနှှင့့်�

ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��း (intra-provincial affairs) အပါါအဝင်် ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းရှိိ�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် ၎င်းး�တို့့��အအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုများ��းကိုု� စဉ်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာရှိိ�သည််။၃၈ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််နယ််များ��း
(provinces) သည်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျှှင်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ ပိုု�၍ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််
မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ မူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာ
တွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ခွွင့့်� ပိုု�၍ရှိိ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။၃၉ ထို့့��အပြ�င်် သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံများ��းက
ကျျင့့်�သုံးး��သည့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််များ��းက ခေ�တ််ကာာလအခြေ�ေ�အနေ�ေအပေါ်�်� မူူတည််ပြီး�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သွားး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းပြား�း�လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လျော့�့��နည်းး�သွားး��ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ဥပမာာ - ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည််
တဖြ�ည်းး� ဖြ�ည်းး�တိုးး��ချဲ့့��လာာချိိ�န််၌ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာသည်် တဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း လျော့�့��နည်းး�လာာကာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကြ�ပ််မတ််
ခြ�င်းး�အာာဏာာတိုးး��လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။၄၀
ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုုသီီအိုု�ရီီ (Regional Trade Theory) အရ စီးး�ပွား��းရေး�းအရ
ချိိ�တ််ဆက််မှုုခိုု�င််မာာရေး�း နှှင့့်�/ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း အော�ာင််မြ�င််ရေး�း
အတွွက်် နိုု�င််ငံံနှှစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််ခုုထက််မကသော�ာ� နိုု�င််ငံံများ��းသည်် ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုု
စာာချုု�ပ််များ��း (Regional Trade Agreements) များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ကြ�သည််။၄၁ ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုု
စာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း� ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာဖြေ�ေလျော့�့��မှုုများ��း
ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည့့်� လွွတ််လပ််သော�ာ ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း (FTAs) ကဲ့့�သို့့�သော�ာ
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ချိိ�တ််ဆက််မှုုနည်းး�သော�ာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း၊ သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း�
ကုုန််သွွယ််မှုုအတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�ဖယ််ရှား��းထားး�သည့့်� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ (EU)
ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ချိိ�တ််ဆက််မှုုမှုုများ��းသော�ာ ဘုံံ�စျေး�း�ကွွက််များ��း (Common Markets)၊
စီးး�ပွား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ငွေကြေး���း��တစ််ခုုတည်းး�ဘုံံ�ထားး�သည့့်� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
ချိိ�တ််ဆက််မှုု ပိုု�၍ပင််များ��းသည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းယူူနီီယမ်် (Economic unions)၊ ထိုု�မှှတစ််ဆင့့်�
၃၈ Ibid
၃၉ Ibid
၄၀ Ibid
၄၁	ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Regional Trade Agreement) ကိုု� “ဦးးစား�းပေး�းကုုန််သွွယ််မှုုဒေ�သ
(Preferential Trading Areas)” ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ “ဦးးစား�းပေး�းကုုန််သွွယ််မှုုစာာချုု�ပ်် (Preferential Trade
Agreement)” ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ “ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုုအစီီအမံံ (Regional Trade Arrangements)” ဟုု
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အခြား��းသော�ာ အဝေါ်�်�အဝေါ်�်�များ��းဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�သည််။
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ငွေကြေး���း��ယူူနီီယမ်် (monetary union) ပါါဝင််သည့့်� အလုံးး��စုံံ�စီးး�ပွား��းရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု (complete
economic union) နှှင့့်� နော�ာက််ဆုံးး��အဆင့့်�ဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု (political union)
အထိိ ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။၄၂ သမား�းရိုးး��
ကျဒေ�ေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည်် အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း� စီးး�ပွား��းရေး�း
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ချိိ�တ််ဆက််မှုုကိုု�သာာ အဓိိကထားး�ကြ�သော်�်�လည်းး� အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းသည်် ကုုန််သွွယ််မှုု
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းအကျိုးး���အမြ�တ််ရရှိိ�နိုု�င််သည့့်�

စီးး�ပွား��းရေး�း

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုထက်် အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် ချုု�ပ််ဆိုု�ကြ�သည််။
ဥပမာာ - ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ (EU) သည်် ပိုု�၍ခိုု�င််မာာသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအတွွက််
ကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ကြ�သော်�်�လည်းး� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံသည်် စီးး�ပွား��းရေး�း အကျိုးး���
အမြ�တ််ထက်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��း (ဥပမာာ -လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း) ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််
အတွွက်် (ပိုု�၍ သေး�းငယ်် သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်�ပင််) နှှစ််နိုု�င််ငံံကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ချုု�ပ််ဆိုု�သည််။၄၃
မည််သည့့်�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာ သို့့��မဟုုတ်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူ စာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�သည််ဖြ�စ််စေ� ချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� နိုု�င််ငံံများ��းရှိိ� ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�သည်် အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သကဲ့့�သို့့�
သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုပုံံ�စံံပေါ်�်
မူူတည််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကြ�ပ််မတ််နိုု�င််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒနှှင့့်� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း ချျမှှတ််
ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေရယူူရန််လိုု�အပ််သည့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း
(ဥပမာာ - ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့့်� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ) ရှိိ�သကဲ့့�သို့့� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကြား�း�ဝင််မှုု သို့့��မဟုုတ််
ကန့့်�ကွွက််မှုုကိုု� အနည်းး�ငယ််သာာခွွင့့်�ပြု�ုထားး�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရအားး� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု
မူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခွွင့့်�ပေး�းထားး�
သည့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း (ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ဂျာ�ာမဏီီနိုု�င််ငံံ) ရှိိ�သည််။
(နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အားး�သာာချျက််နှှင့့်� အားး�နည်းး�
ချျက််များ��း ရှိိ�သကဲ့့�သို့့� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည့့်�) အဆိုု�ပါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း
အကြား�း� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ ခွဲဲ�ဝေ�မှုုပုံံ�စံံတစ််ခုုစီီတွွင်် အားး�သာာ
ချျက််နှှင့့်� အားး�နည်းး�ချျက််များ��းရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု (democratic
governance) နှှင့့်� သင့့်�လျော်�်��သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� (due process) ရှုုထော�ာင့့်�အားး�ဖြ�င့့်�
ကြ�ည့့်�လျှှင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နည််များ��း ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းသည့့်�
အော�ာက််ခြေ�ေမှှအထက််သို့့�� ချျဉ်းး�ကပ််မှုုပုံံ�စံံ (Bottom-up approach) သည်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ဦးးဆော�ာင််မှုုကိုု� အဓိိကထားး�သည့့်� အထက််အော�ာက််
ချျဉ်းး�ကပ််မှုုပုံံ�စံံ(Top-down approach)ထက်် အများ��းကပိုု�၍လိုု�လားး�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။

၄၂ Ibid
၄၃ Ibid
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နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ယင်းး�သို့့��ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒ၏ ထိရော��ာ�က််မှုုနှှင့့်� တရား�းဝင််မှုုအပေါ်�်�
မည််သို့့��သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည့့်� သုုတေ�သနစာာတမ်းး�
တစ််ခုုတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု မူူဝါါဒတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ပိုု�ရှိိ�လာာခြ�င်းး�
မှာာ� ၁) ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု၊
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်� အခြား��းကဏ္ဍများ��းအပါါအဝင်် ကဏ္ဍအများ��းအပြား�း�ကိုု� လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုပိုု�ရှိိ�လာာခြ�င်းး�၊
၂) ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒများ��းသည်် လွွတ််လပ််စွာာ�ကုုန််သွွယ််မှုုကိုု�ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� ယခင််ထက်် ပိုု�များ��း
သော�ာ လူူထုုစည်းး�ရုံးး��လှုုပ််ဆော်�်�မှုုများ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခြ�င်းး� နှှင့့်� ၃) ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ)
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍရရှိိ�နိုု�င််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� ပိုု�၍အသုံးး��ပြု�ုလာာခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််ဟုု
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။၄၄ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�
နှှင့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��း၏
စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�နယ််ပယ််များ��း ပါါဝင််လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််(နှှင့့်�ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလာာကြ�သည််။ ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု စာာချုု�ပ််များ��းတွွင််
ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��း၏ အစိုးး��ရ၏ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််များ��း (public
procurement contracts) ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� အလုုပ််သမား�းကိိစ္စစကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပြ�ည််နယ်် အခြား��း
သော�ာ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�လိုု�ကြ�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု
တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ပါါဝင််မှုုကိုု� ယခင််ထက််ပိုု�၍ ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလာာကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု မူူဝါါဒများ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ထင််မှှတ််မထားး�သော�ာ
လူူထုုစည်းး�ရုံးး��လှုုပ််ဆော်�်�မှုုများ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််ပြီး�း� ယင်းး� လူူထုုစည်းး�ရုံးး��လှုုပ််ဆော်�်�မှုုများ��းသည််
ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အသစ််များ��းကိုု�ကန့့်�ကွွက််ရန်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ဖိိအားး�ပေး�း၍
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာကြ�သည််။ ထို့့��
အပြ�င်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ တည််ဆော�ာက််
ထားး�သည့့်� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင််
၎င်းး�တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� တိုးး��မြ�င့့်�လာာနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ- ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပေး�းထားး�
သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�စုုဖွဲ့�့� မှုု သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ ပြ� �ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအကြား�း� စုုဖွဲ့�့� မှုု
ပုံံ�စံံတစ််ခုုခုုမှှတစ််ဆင့့်� ပြ�ည််နယ််၏ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒနှှင့့်� သဘော�ာ�ထားး�များ��းကိုု� အ
သိပေး��း�ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့့်� စုုဖွဲ့�့� ထားး�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အထက််လွှှတ််တော်�်�မှတစ််ဆင့့်
ှ
� နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ်မှုုမူဝါ
ူ ါဒအပေါ်�်� လွွမ်း�း မိုးး��နိုုင််အော�ာင််
�
ကြိုး�း��ပမ်းး�
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းက ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
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အထက််ပါါ စာာတမ်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� အင််စတီးး�ကျူးး��ရှှင်းး� (၃) ခုုကိုု� ရွေး�း�ချျယ််
ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ (၅) ခုုဖြ�င့့်� လေ့�့လာာ တင််ပြ�ထားး�သည််။၄၅ ၎င်းး�အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း
ကိုု�

အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်�

ပထမတစ််ခုုမှာာ�

အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း�

ဆက််ဆံံရေး�း

(Intergovernmental Relations) ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း�
ဒေါ�ါင််လိုု�က်် ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� အလျားး��လိုု�က််ဆက််ဆံံရေး�းနှှစ််ခုု
လုံးး��ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။ အစိုးး��ရ အရပ််ရပ််အကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�းသည်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအလိုု�က််
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သကဲ့့�သို့့� သက််ဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍအလိုု�က််လည်းး� မတူူညီီသည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။
ထို့့�အ
� ပြ�င်် စနစ််တကျျဖွဲ့�့� စည်းး�ထားး�သည့့်� အစိုးး��ရပ််အရပ််ရပ််အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းသည်် ဖက််ဒရယ််
နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
တို့့��ကိုု� ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�ပြီး�း� အစိုးး��ရတစ််ရပ််ရပ််၏ တစ််ဘက််သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အန္တတရယ််ကိုု� လျော့�့��ချပေး��း�နိုုင််သ
�
ည််။ စနစ််တကျျ ဖွဲ့�့� စည်းး�ထားး�သော�ာ အစိုးး��ရအရပ််ရပ်် အကြား�း�
ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် (ဒေါ�ါင််လိုု�က်် နှှင့့်�/သို့့��မဟုုတ်် အလျားး��လိုု�က််) အစိုးး��ရပ််အရပ််ရပ်် အကြီး�း�အကဲဲ
များ��း၏ ပုံံ�မှှန််အစည်းး�အဝေး�း�များ��း သို့့��မဟုုတ်် နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�များ��း၊ (ဒေါ�ါင််လိုု�က်် နှှင့့်�/သို့့��မဟုုတ််
အလျားး��လိုု�က််) ဝန််ကြီး�း�များ��း၏ ကဏ္ဍအလိုု�က်် နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�များ��း၊ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
အထော��ာက််အကူူများ��းပေး�းသည့့်� ဝန််ထမ်းး�အပြ�ည့့်�အစုံံ�ရှိိ�သည့့်� အမြဲ�ဲတမ်းး�အထွေထွေ��ေ���တွွင်းး�ရေး�းမှုးး�
ချုု�ပ််ရုံးး��များ��း စသည််တို့့��ပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်� စနစ််တကျျစုုဖွဲ့့��ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� အစိုးး��ရအရပ််ရပ််
အကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�းသည်် အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမရှိစေ���ေသည့့်�အပြ�င််
ဆိုးး��ကျိုးး���ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့့်� အစိုးး��ရတစ််ရပ််ရပ််၏ တစ််ဘက််သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
လည်းး� ရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။ စနစ််တကျျစုုဖွဲ့့��ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ဆက််ဆံံ
ရေး�းတွွင်် အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ပုံံ�မှှန််တွေ့�့�ဆုံံ�မရှိိ�ဘဲဲ ယာာယီီစုုဖွဲ့့��မှုုပုံံ�စံံသာာ တွေ့�့�ဆုံံ�ခြ�င်းး�နှှင့့်�
သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရများ��း၏ တွေ့�့�ဆုံံ�လိုု�သည့့်� ဆန္ဒဒအပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််နေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််
သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ အစိုးး��ရ
အရပ််ရပ််အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းသည်် အထူးး�သဖြ�င့့်� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်� ဆိုု�သော်�်�
အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းသည်် အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုနှှင့့်�
ပူူပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ကိုု� တည််ဆော�ာက််ပေး�းသည့့်� ဆုံံ�ရပ််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင််

ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍအပေါ်�်�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� နော�ာက််ထပ််အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�တစ််ခုုမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင််
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� (Allocation of
Competencies) ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� တိုု�က််ရိုု�က်် သို့့��မဟုုတ််
သွွယ််ဝိုု�က််အားး�ဖြ�င့့်� ဆက််နွွယ််မှုုရှိိ�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
များ��းရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း ရှိသော်����်�
လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ပါါ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််၏
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သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ တစ််ခုုတွွင််
ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းစွာာ� ပေး�းထားး�လျှှင််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုစာာချုု�ပ််သည်် ကဏ္ဍများ��းစွာာ�အပေါ်�်� လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုပိုု�ရှိနေ���ေလျှှင််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒနှှင့့်� ပတ််သက််၍ တရား�းဝင််
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��ရှိနေ���ေသည့့်�တိုု�င်် ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််
ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရလေ့�့� ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း အပ််နှှင်းး�ထားး�မှုုကိုု�လေ့�့လာာကြ�ည့့်�လျှှင်် ပုံံ�စံံ (၃) မျိုး�း��
တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ပထမတစ််မျိုး�း��မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��း၏သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််
သည့့်�ကိိစ္စရ
စ ပ််များ��းနှှင့့်ပတ််သ
�
က််၍ ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာတွွင်် တိုုက်
� ်ရိုုက်
� ်ဆော�ာင််ရွွက််
ခွွင့့်ပေး
� �းထားး�သည့့်�ပုံံ�စံဖြံ �စ််ပြီး��း ယင်းး�ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ကုုန််သွွယ််မှုုမူဝါ
ူ ါဒနှှင့့်ဆို
� င််သော�ာကိိစ္စ
�ု
ရ
စ ပ််များ��း
ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ဘယ််လဂျီီ�ယမ််နှှင့့်� ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း မူူဝါါဒနှှင့့်� တိုု�က််ရိုု�က််သက််ဆိုု�င််မှုုရှိသော����ာ လုုပ််ပိုု�င်် ခွွင့့်�အာာဏာာအချို့့���ကိုု�
ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ ဒုုတိိယပုံံ�စံံမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င့့်�
ခွွင့့်အာာ
� ဏာာများ��းကိုု� အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� မျှဝေ��ေအပ််နှှင်း�း ထားး�ပြီး��း ယင်းး�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��
ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကပြ�ဌာာန်းး�သည့့်� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ပေး�းရသည််။၄၆ ဥပမာာ - ဂျာ�ာမဏီီ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပေး�းရသည််က များ��းသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််နယ််
များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း
ပါါဝင််လာာရေး�းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး�� ရက ထည့့်�သွင်း
ွ �း စဉ်းး�စား�းလာာသည််။ တတိိယပုံံ�စံံမှာာ� ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းအပေါ်�်� ဗီီတိုု�အာာဏာာကျျင့့်�သုံးး��ခွွင့့်�ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ - ဘယ််လဂျီီ�ယမ််နှှင့့်� ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံတို့့�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
တစ််ခုုထက််မကသော�ာ� အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ
စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� မချုု�ပ််ဆိုု�မီီ အစိုးး��ရအရပ််ရပ််တို့့��၏ တစ််ညီီတစ််ညွွတ််တည်းး�ဖြ�စ််သော�ာ သဘော�ာ�
တူူညီီချျက််ကိုု� ရယူူရန််လိုု�အပ််သည််။
အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာ
ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆိုုင််ရာာလုုပ််ပို
�
င််ခွ
�ု င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းအပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအထက််လွှှတ််တော်�်�
(Second Chamber) သည််လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏အခန်းး�
ကဏ္ဍအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအထက်် လွှှတ််တော်�်�သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏
၄၆ ဤပုံံ�စံံအရ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရသဖြ�င့့်�

ထိုု�သို့့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက

လိုုအ
� ပ်် သော�ာ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး�� မှုုများ��း ရှိိ�နိုုင််သကဲ့
�
သို့့
�့ � ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ဘဏ္ဍငွေေ��ပံံပိုးး�� မှုုမပြု�ုသည််များ��းလည်းး�
ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေပံ့့�ပိုးး��မှုုမပေး�း�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ဌာာန်းး�
ဥပဒေ�ေအချို့့���ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းက အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််စေ�နိုု�င််သည့့်� အာာဏာာ (Unfunded Mandate)
များ��း ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက Unfunded Mandate အာာဏာာကိုု�ကျျင့့်�သုံးး��၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံ
တကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�စေ�ပါါက ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွက််
မလိုု�လားး�အပ််သော�ာ ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး��ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုနှှင့့်�အတူူ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�စေ�သည့့်�အာာဏာာကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��သည််။
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ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�း မူူဝါါဒ
များ��းရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််၊ အတည််ပြု�ုသည့့်�ဖြ�စ််စဉ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််ငံံသည်် အခွွင့့်�အလမ်းး�ကိုု� ပေး�း
ထားး�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အထက််လွှှတ််တော်�်�စုုဖွဲ့့��မှုုကိုု� ပုံံ�စံံနှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းကြ�ည့့်�နိုု�င််သည််။
ပထမပုံံ�စံံမှာာ� ဆီးး�နိိတ််ပုံံ�စံံဖြ�စ််ပြီး�း� ဆီးး�နိိတ််အမတ််များ��းသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ သို့့��မဟုုတ်် ခန့့်�အပ််ခံံ
လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ��းဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယပုံံ�စံံမှာာ� ကော�ာင််စီီပုံံ�စံံဖြ�စ််ပြီး�း� ကော�ာင််စီီအဖွဲ့့��ဝင််များ��း
သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအကြီး�း�အကဲဲများ��းကိုု�ယ််တိုု�င်် သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းအဖွဲ့့��က ညွှှန််ကြား�း�ထားး�သည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��များ��းဖြ�စ််သည််။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအများ��းစုု
သည်် ဆီးး�နိိတ််ပုံံ�စံံကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ကြ�ပြီး�း� ဂျာ�ာမဏီီနိုု�င််ငံံတွွင်် ကော�ာင််စီီပုံံ�စံံကျျင့့်�သုံးး��သည််။ သို့့��သော်�်�
သုုတေ�သနတွေ့��့�ရှိိ�ချျက််အရ ဆီးး�နိိတ််ပုံံ�စံံတွွင်် ဆီးး�နိိတ််ရေး�းရာာကော်�်�မတီီမှှတစ််ဆင့့်� ပြ�ည််နယ််၏
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ရှေး�း�ရှုုသည့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််သည့့်�တိုု�င်် ဆီးး�နိိတ််အမတ််
များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းပါါတီီရပ််တည််ချျက််အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� မဲဲပေး�းမှုုဖြ�င့့်သာာမဲဲပေး
�
�းကြ�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒလားး�ရာာအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုု နည်းး�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ကော�ာင််စီီပုံံ�စံံတွွင်် ကော�ာင််စီီသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအထက််လွှှတ််တော်�်�ဖြ�စ််
သည့့်�အပြ�င်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အကြား�း�) အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ဒေါ�ါင််လိုု�က််
ဆက််ဆံံရေး�းစနစ််တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဆီးး�နိိတ််ပုံံ�စံံနှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျှှင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််
မှုုတွင််
ွ ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအကြီး�း�ကဲဲ/ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ��းကိုုယ်
� တို
် င််
�ု တိုုက်
� ်ရိုုက်
� ်ပါါဝင််နိုုင််သ
�
ည််။
သို့့��သော်�်� ကော�ာင််စီီအဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှစေ��ေလွှှတ််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််များ��း ဖြ�စ််သဖြ�င့့်� အစိုးး��ရမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� အာာဏာာပိုု�င််ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��မှုုစံံနှုုန်းး�နှှင့့်� ဆန့့်�ကျျင််
ကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�သည််။
အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့့်�ဆိုု�သော်�်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် သမား�းရိုးး��ကျျလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုအရ အချုု�ပ််အခြာ�ာ
အာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သို့့��မဟုုတ်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရတစ််ခုုတည်းး�နှှင့့်�သာာ သက််ဆိုု�င််
ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုကြော��ာင့့်� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေသစ််များ��း၏
လိုု�အပ််ချျက််များ��းအရ ယင်းး�အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံ၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်�လည်းး�

သက််ဆိုု�င််လာာသည််။

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််

၎င်းး�တို့့��၏နိုု�င််ငံံ

ခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာ
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍများ��း၌ ကျျင့့်�သုံးး��လာာခြ�င်းး�နှှင့့်�အတူူ ပြ�ည််နယ််များ��းဘက််ကလည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍများ��း၌ တိုးး��ချဲ့့��ကျျင့့်�သုံးး��လာာကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အားး�သာာချျက််နှှင့့်� အာာနည်းး�
ချျက်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�နိုု�င််သည််ကိုု� အထက််ပါါစာာပိုု�ဒ််များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� အားး�နည်းး�ချျက််များ��း ရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံ
အများ��းအပြား�း�သည်် အထူးး�သဖြ�င့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကို�ု လုံးး��ဝတားး�ဆီးး�ပိိတ််ပင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အကန့့်�အသတ််အချို့့���ဖြ�င့့်� အထိုုက်
� ်
အလျော��ာ�က််လက််ခံံခွွင့့်�ပြု�ုလာာကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအချို့့���ကိုု�ကြ�ည့့်�လျှှင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအရသည်် တစ််ခါါ
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တစ််ရံံတွင််
ွ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ကန့့်�ကွက်
ွ ်မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ခွွင့့်ပြု� �ု
ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး�များ��းရှိိ�သကဲ့့သို့့
� � တစ််ခါါတစ််ရံံ၌ တားး�ဆီးး�ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး�များ��းလည်းး�
ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း
တွွင််လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍသည်် နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့့်� ရှိိ�နိုု�င််သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရပါါသည််။
ဤအခန်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အစော�ာ�ပိုု�င်းး�စာာတမ်းး�များ��းအားး� ဝေ�ဖန််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�မှှ
အော�ာက််ပါါ နိုု�င််ငံံခြား��း ရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�
သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််၏ အခြေ�ေ�ခံံမူူတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ
အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�မူူအရ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း�ခွဲဲ�ဝေ�မှုုအပြ�င်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
စနစ််၏ အခြေ�ေ�ခံံမူူတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ အာာဏာာပိုု�င်းး�ခြား��းခြ�င်းး�မူူအရ ပြ�ည််နယ််ထော�ာင််အစိုးး��ရ၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�လည်းး� ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့့်�

အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆိုု�င််ရာာပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု� နား�းလည််သဘော�ာ�က််ပေါ�ါက််ရန်် အရေး�း�
ကြီး�း�ပါါသည််။
ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
များ��းကိုု� အစိုးး��ရ အရပ််အရပ််အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေ
ပြု�ုရေး�းနှှင့့်�

တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း�

ပိုု�င််ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�အပြ�င််

သက််ဆိုု�င််ရာာ

အစိုးး��ရ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး�� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ) တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင်် ကျားး��မရေး�း�ရာာရှုုထော�ာင့့်�ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�
(gender mainstreaming) ဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� ကျားး��-မရေး�း�ရာာတန်းး�တူူရေး�းကိုု�
အားး�ပေး�းမြ�င့့်�တင််သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ကမ္ဘာ့့��လူူဦးး
ရေ�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ လူူဦးးရေ� တစ််ဝက််ကျော်�်��ခန့့်�ရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ ကဏ္ဍ
အသီးး�အသီးး�၌ ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�မှာာ� အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််
လျှှင်် အလွွန််အားး�နည်းး�နေ�ပြီး�း� အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် မရှိိ�သလော�ာ�က််ပင်် ဖြ�စ််နေ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� မတူူညီီသော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ��း
ရှိနေ���ေသည််ကိုု�

သုုတေ�သနပြု�ုထားး�မှုုအချို့့���ရှိနေ���ေပြီ�ီဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�

ကမ္ဘာ့့��နိုု�င််ငံံအများ��းစုုသည််

ထိုု�ကိိစ္စစကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အလွွန််အားး�နည်းး�
နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််ကိုု� သတိိထားး�မိိနိုု�င််ပါါသည််။ အထက််ပါါစာာပုုဒ််များ��းတွွင်် လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�
သော�ာ သုုတေ�သနစာာတမ်းး�အားး�လုံးး��သည်် ကျားး��-မတန််တူူရေး�းနှှင့့်� ကျားး��-မရေး�း�ရာာရှုုထော�ာင့့်�
ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�ကိိစ္စစတို့့�ကိုု� လုံးး��ဝထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။
ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အကျျယ််တဝင့့်�မဟုုတ််ဘဲဲ အကျျဉ်းး�အားး�
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ဖြ�င့့်� အော�ာက််ပါါစာာကွွက််များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ဖီးး� မီးး�နစ််စ််အခြေ�ေ�ပြု�ုနိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာမူူဝါါဒများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ကျားး��-မ
ရေး�းရာာ ရှုုထော�ာင််ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း� သင့့်�လျော်�်��သည့့်� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိုု�မည််သို့့��အားး�ပေး�း မြှ�ှင့့်�တင််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ (စာာကွွက််-၁ နှှင့့်� စာာကွွက်် ၂) ကိုု� ရှုု)

စာာကွွက်် (၁)
ဖီးး�မီးး�နစ််စ််အခြေ�ေ�ပြု�ု နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� ကျားး��-မ တန်းး�တူူရေး�း
ယနေ့�့�ခေ�တ််အခါါတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�း ကိိစ္စစ
သည်် ကမ္ဘာ့့��နိုု�င််ငံံအချို့့���၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��းတွွင််သာာမက ပြ�ည််ပရေး�း�ရာာများ��းတွွင််
လည်းး� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့့်�တင််လာာသည့့်� ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််လာာသည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ကမ္ဘာ့့��
နိုု�င််ငံံအချို့့���သည်် ကျားး��-မတန်းး�မတူူရေး�းကိုု� အထူးး�အားး�ပေး�းမြှ�ှင့့်�သည့့်� “ဖီးး�မီးး�နစ််စ််အခြေ�ေ�ပြု�ု
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ (Feminist Foreign Policy) -FFP” ကိုု� အတိိအလင်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း�
လက််တွေ့�့�အကော��ာင််ထည််ဖော်�်�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။ FFP ဆိုု�သည််မှာာ� အချုု�ပ််
အခြာ�ာအာာဏာာပိုုင််
� နိုုင််ငံ
� တစ််
ံ
ခုု၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းမူူဝါါဒသည်် နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုရေး
ု �း
ဆိုု�င််ရာာ ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိုု�ရှေး�း�ရှုုသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ FFP နှှင့့်�
ပတ််သက််၍ လေ့�့လာာထားး�သော�ာ စာာတမ်းး�တစ််ခုု၏ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအရ လက််ရှိိ�တွွင်် FFP
ကိုု� အတိိအလင်းး�ကျျင့့်�သုံးး��သည့့်� နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� (၇) ခုုရှိိ�သည််။ အယင်းး� နိုု�င််ငံံများ��း၏ FFP
များ��းကိုု� အော�ာက််တွွင််အကျျဉ်းး�ချုံး�း�� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
၁) ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံ ။

။ FFP ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��မည််ဟုု ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် အတိိအလင်းး�

ကြေ��ငြာ�ာသည့့်� ပထမဆုံးး��သော�ာနိုု�င််ငံံဖြ�စ််သည််။ ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံ၏ FFP သည်် အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့့်�
အရေး�း� (Rights)၊ ထိုု�အခွွင့့်�အရေး�း� မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာအရင်းး�အမြ�စ််များ��း
(Resources) နှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုမှုု (Representation) ဟူူသည့့်� အချျက််သုံးး��ချျက််
ကိုု� လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ထားး�သည််။ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုပိုု�င်းး�၌ ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံသည်် အမျိုး�း��သမီးး�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
ဝန််ကြီး�း�နှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�ပါါလီီမန််အမတ််တို့့��ကိုု� ခန့့်�အပ််ရွေး�း�ကော�ာက််မှုုသည်် သမိုု�င်းး�အစဉ််
အလာာရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အရင်းး�အမြ�စ််ပိုု�င်းး�၌လည်းး� ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံ၏
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််အတွွက်် ပြ�ည််ပဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအကူူအညီီ ၈၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�း
အတွွက်် လျာာ�ထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ အခွွင့့်�အရေး�း�ပိုု�င်းး�၌လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့့်�
အရေး�း�များ��းကိုု� အားး�ရစရာာအတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းမှုုများ��းရှိိ�သည််။
၂) ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ ။

။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ကမ္ဘာ့့��ပထမဆုံးး��

သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�ဝါါဒီီဆန််သော�ာ နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
အကူူအညီီဆိုုင််ရာာ
�
မူူဝါါဒ (FIAP) ကိုု� ကြေ��ငြာ�ာ
ပြီး��း စတင််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့သ
� ည််။ ဆွီီ�ဒင််နိုုင််ငံ
� ၏
ံ FFP နှှင့့်� အလားး�တူူ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏
FIAP သည်် ပြ�ည််ပဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအကူူအညီီ၏ အချိုး�း��အစား�းတစ််ခုုကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့့်�
အရေး�း�နှှင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသွားး��ရန််ပါါရှိိ�သည််။ ကနေ�ေဒါါ
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နိုု�င််ငံံသည်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရန််ပုံံ�ငွေ�ေ (the Equality Fund) တည််ထော�ာင််၍ အမျိုး�း��သမီးး�
အခွွင့့်�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ဖီးး�မီးး�နစ််စ်် လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု�အတွွက်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��
မှုုများ��း ပေး�းသည််။
၃) လူူဇင််ဘတ််နိုု�င််ငံံ ။

။၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် လူူဇင််ဘတ််နိုု�င််ငံံအစိုးး��ရသည်် FFP

ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မည့့်� ၎င်းး�၏ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အားး�လုံးး��တွွင်် ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိုု�
ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ရန်် FFP အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန်် ကတိိပြု�ုခဲ့့�
သည််။ လူူဇင််ဘတ်် FFP ကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ကာာကွွယ််ရေး�း၊ သံံတမန််ရေး�းရာာနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆော�ာင််
ရွွက််ချျက််များ��း တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ်် (၃) ခုု ပါါဝင််သည််။ လူူဇင််ဘတ်် FFP
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အရင်းး�အမြ�စ််ပိုု�င်းး�၌ လူူဇင််ဘတ််နိုု�င််ငံံသည်် ကုုလ
သမဂ္ဂဂ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအဖွဲ့့�� (U.N. Women) ကိုု� အများ��းဆုံးး��လှူူ�ဒါါန်းး�သည့့်� နိုု�င််ငံံ (၂၀)
စာာရင်းး�တွွင််ပါါဝင််ပြီး�း� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုပိုု�င်းး�၌ ၎င်းး�၏ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းနှှင့့်� ဥရော�ာပ
ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာနဝန််ထမ်းး�(၆၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဖြ�စ််သည််။
၄) ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ  ။

။ ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�၏ FFP ကိုု� အတိိအလင်းး�

ထုုတ််ပြ�န််မှုု မရှိသေး����းသော်�်�လည်းး� ၎င်းး�၏ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံ
တကာာမဟာာဗျူူ�ဟာာတွွင်် ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းအကူူအညီီမှှတစ််ဆင့့်� ပံ့့�ပိုးး��သွားး��မည့့်�
ကျားး��-မရေး�း�ရာာဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�းမှုုများ��းကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ယင်းး�မဟာာဗျူူ�ဟာာအရ
ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းအတွွက်် တစ််နှှစ််ချျင်းး�အလိုု�က်် လျာာ�ထားး�သည့့်� ရာာခိုု�င်းး�နှုုန်းး�နှှင့့်�အတူူ
ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််ပဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအကူူအညီီကိုု� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၌ ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� မှှ ၂၀၂၂
ခုုနှှစ််တွွင်် ၅၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ တိုးး��မြှ�ှင့့်�သုံးး��စွဲဲ� သွားး��ရန််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် မဟာာဗျူူ�ဟာာ
လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာ၌ တိုးး��တက််မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုတို
�ု င်း
�ု �း တာာသည့့်� တာာဝန််ခံံမှုမူ
ု ဘော�ာင််
ူ
လည်းး� ချျမှှတ််ထားး�သည််။ ပြ�င််သစ််အစိုးး��ရသည်် ကျားး��-မ ရေး�းရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��း
ပါါဝင််သည့့်� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကျားး��-မ တန်းး�တူူရေး�း အဆင့့်�မြ�င့့်� ကော�ာင််စီီတစ််ရပ််ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ကျားး��-မ ရေး�းရာာနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််တွွင်းး�ပြ�ည််ပမူူဝါါဒ ရေး�းဆွဲဲ�အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း ရယူူသည််။
၅) မက္ကကစီီကိုု�နိုု�င််ငံံ ။

။ မက္ကကစီီကိုု�နိုု�င််ငံံသည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၎င်းး�၏ FFP ကိုု�

ပထမဆုံးး��တရား�းဝင််ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့� လက််တင််အမေ�ေရိိကတိုုက်
� ်ရှိိ�နိုုင််ငံ
� တစ််
ံ
ခုုဖြ�စ််သည််။ အခြေ�ေ�ခံံ
မူူ (၅) ချျက််ပါါဝင််သော�ာ မက္ကကစီီကိုု�နိုု�င််ငံံ၏ FFP သည်် “ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာခြား��းနား�းချျက််၊
ကျားး��-မရေး�း�ရာာ ကွာာ�ဟချျက််နှှင့့်� မညီီမျှှမှုုများ��းကိုု� လျော့�့��ချရေး��း�နှှင့့်� ပပျော��ာ�က််ရေး�း” အတွွက််
ရည််ရွွယ််သည််။ မက္ကကဆီီကိုုနို
� င််ငံ
�ု ၏
ံ FFP သည်် ဆန်းး�သစ််သော�ာမူူဝါါဒတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း လေ့�့လာာ
အကဲဲဖြ�တ််ရန်် အချိိ�န််လိုု�သေး�းသော်�်�လည်းး� ၂၀၂၀-၂၀၂၄ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� အကော��ာင််ထည််
ဖော်�်�မည့့်� ရည််ရွွယ််ချျက်် (၅) ခုုမှာာ� တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�ပြီး�း� တိုု�င်းး�တာာ၍ရသော��ာ အချိိ�န််ကာာလ
သတ််မှှတ််ချျက််ပါါဝင််သဖြ�င့့်� ချီးး��ကျူးး��ဖွွယ််ကော�ာင်းး�ပြီး�း� ထိရော��ာ�က််စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
နိုု�င််ပါါက အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းအတွွက်် စံံနမူူဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။
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၆) စပိိန််နိုု�င််ငံံ ။

။ စပိိန််နိုု�င််ငံံသည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် FFP စတင််ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ

ဆဌမမြှော��ာ��က််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ စပိိန််အစိုးး��ရက ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�သည့့်� FFP လမ်းး�ညွှှန််
အရ FFP သည်် ကုုန််သွွယ််ရေး�း၊ ကာာကွွယ််ရေး�း၊ ဥတုုရာာသီီအရေး�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းတရား�းမျှှတမှုု
နှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့့်�အရေး�း� အပါါအဝင်် ဦးးစား�းပေး�းကဏ္ဍများ��း၏
နိုု�င််ငံံခြား��းကိိစ္စစများ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံမူူ (၅) ချျက််ဖြ�င့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သွားး��ရန်် ဖြ�စ််သည််။
အဆိုု�ပါါ လမ်းး�ညွှှန််သည်် တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ FFP အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�
တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ နှှစ််စဉ််အစီီရင််ခံံစာာကိုု� ပါါလီီမန််တွွင််တင််ပြ�ရန််နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာ အရပ််
ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််ပါါရှိိ�သည််။
၇) လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံ ။

။ လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံသည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် FFP ကျျင့့်�သုံးး��ရန််

စတင််ကြေ��ငြာ�ာသည့့်� ပထမဆုံးး��သော�ာ အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ ဖြ�စ််လာာသည််။ လစ််ဗျား��း
နိုု�င််ငံံ၏ FFP အသေး�း�စိိတ််ကိုု�မူူ ထုုတ််ဖော်�်�ချျပြ�မှုု မရှိသေး����းသော်�်�လည်းး� လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံ၏
ပဋိိပက္ခခအရင်းး�ခံံ ပြ�ဿနာာဖြေ�ေရှှင်းး�မည့့်� “လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံ တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု” အော�ာင််
မြ�င််ရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။
အထက််ပါါနိုု�င််ငံံများ��း၏ FFP ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုမှာာ� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��း
အတွွက်် အားး�ကျျစရာာဖြ�စ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာဝေ�ဖန််မှုုများ��း
နှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ကနေ�ေဒါါနှှင့့်� ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံတို့့�သည်် လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�
နှှင့့်�အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့့်�အရေး�း� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုကိုု�အားး�ပေး�းသည့့်� နိုု�င််ငံံအချို့့���နှှင့့်� လက််နက််ကုုန််
သွွယ််ခြ�င်းး�၊ ပြ�င််သစ််အစိုးး��ရက ချျက််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရကိုု� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာအကူူအညီီ
ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� မက္ကကစီီကိုု�နိုု�င််ငံံသည်် ကျားး��-မအခြေ�ေ�ပြု�ုအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�
ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။
ရင်းး�မြ�စ််: Thompson, L., Ahmed, S., & Khokhar, T. (2021). Defining Feminist Foreign
Policy: A 2021 Update
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စာာကွွက်် (၂)
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း နှှင့့်� ကျားး��-မ တန်းး�တူူရေး�း
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုသည်် ကျားး��-မရေး�း�ရာာတန်းး�တူူရေး�းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််
မှုုရှိသော်����်�လည်းး�

နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�

ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင််

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျားး��-မ တန်းး�တူူရေး�းကိုု�
ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုုအားး�နည်းး�နေ�ပြီး�း� အချို့့���သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု စာာချုု�ပ််များ��းမှာာ�
ကျားး��-မရေး�း�ရာာတန်းး�တူူရေး�းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုု လုံးး��ဝမရှိိ�သည််များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။
နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ ကုုန််သွွယ််ရေ�:မူူဝါါဒသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အရင်းး�အမြ�စ််များ��း
နှှင့့်� ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရရှိိ�နိုု�င််မှုုအပေါ်�်�မူူတည််ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်�အမျိုး�း��
သားး�များ��းအပေါ်�်� မတူူညီီသော�ာသက််ရော�ာက််မှုုများ��း ရှိနေ���ေသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု
စာာချုု�ပ််များ��းသည်် စျေး�း�နှုုန်းး�၊ အလုုပ််အကိုု�င််၊ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့့်� ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုဆိုု�င််
ရာာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းမှှတစ််ဆင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုု
ရှိနေ���ေသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိုု�မြှ�ှင့့်�တင််လိုု�ပါါက ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�း
အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအားး� ကျားး��-မ
ရေး�းရာာဆန်းး�စစ််မှုုများ��း (Gender Analysis of International Trade Instruments)
ပြု�ုလုုပ််ရန််လိုု�သည််။ အော�ာက််တွွင်် ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့���
နှှင့့်� ယင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တို့့��က ကျားး��-မတန်းး�တူူညီီရေး�းအပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််နိုု�င််
သည််နှှင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူ ရေး�းမြှ�ှင့့်�တင််ရန်် ကျားး��-မရေး�း�ရာာရှုုထော�ာင့့်�ကိုု� မည််သို့့��ထည့့်�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သည််ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုံး�း��တင််ပြ�ထားး�သည််။
(က) ကုုန််သွွယ််ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒ  (Trade
Agreements and Trade Policy) - ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််
ရေး�းစေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းသည်် သမိုု�င်းး�အစဉ််အလာာအရ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ သွွင်းး�ကုုန််ပို့့��ကုုန််လျော့�့��
ချရေး��း�နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုလွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရေး�း ကိိစ္စစများ��းကိုု�သာာ အဓိိကထားး�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း�
ကျားး��-မရေး�း�ရာာအပါါအဝင်် လူူမှုုရေး�းကိိစ္စစများ��းကိုု� ချျန််လှှပ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်�အတူူ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာဖြေ�ေလျှော့�့��ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း (Trade
liberalization) သည်် ကော�ာင်းး�ကျိုးး���နှှင့့်� ဆိုးး��ကျိုးး���များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်�အတူူ သွွင်းး�ကုုန််/ပို့့��ကုုန််ခွွန််နှှင့့်� အခြား��းအခွွန််များ��း လျော့�့��ချျခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�
အစိုးး��ရ၏ အခွွန််ငွေကော���ာ�က််ခံံရရှိိ�မှုု လျော့�့��ကျျသွားး��နိုု�င််ပြီး�း� အကျိုးး���ဆက််အနေ�ေဖြ�င့့်� ပြ�ည််သူ့့�
လူူမှုုဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု�

ဖြ�တ််တော�ာက််ရသည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�

ရော�ာက််သွားး��နိုု�င််သည််။

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ယင်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၏ အဓိိကအကျိုးး���ခံံစား�းရသူူများ��းဖြ�စ််သဖြ�င့့်�
အမျိုး�း��သားး�များ��းထက််ပိုု�၍ ထိိခိုု�က််နစ််နာာနိုု�င််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းအပေါ်�်� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�
နိုု�င််ရန်် ကျားး��-မရေး�း�ရာာ သုံးး��သပ််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း
တွွင်် ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိိစ္စစထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာအကူူအညီီ
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များ��းပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကို့့� ပြု�ုလုုပ််သွားး��နိုု�င််သည််။ ကျားး��-မရေး�း�ရာာ သုံးး��သပ််ချျက််များ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာ
တွွင်် ကုုန််သွွယ််မှုုဖြေ�ေလျှော့�့��ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုစာာချုု�ပ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� အလုုပ််သမား�းစျေး�း�ကွွက််အပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည််။ မည််သည့့်�
ကဏ္ဍများ��းကိုု� ကြီး�း�ထွားး�� သို့့��မဟုုတ်် ကျုံ့့���သွားး��စေ�နိုု�င််သည််။ မည််သည့့်�ဒေ�သတွွင်် မည််သူူ
(အမျိုး�း��သားး� သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သမီးး�) တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည််။ အစရှိိ�သည််တို့့��ကိုု�
ထည့့်�သွွင်းး�သုံးး��သပ််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််
သွွယ််ရေး�းစေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုနှှင့့်� အကြို�ု�တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်� ကျားး��-မ
ရေး�းရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��း ပါါဝင််ရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ သို့့��မှှသာာ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််မှုု
ရှိသော����ာ ကုုန််သွွယ််မှုုဖြေ�ေလျှော့�့��ဆော�ာင််ရွွက်် မှုုဖြ�စ််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းအတွွက််
အခွွင့့်�အလမ်းး�သစ််များ��းကိုု� အကျိုးး���ရှိိ�ရှိိ� အသုံးး��ချျနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။
(ခ) ကုုန််သွွယ််မှုုလွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရေး�း  (Trade Facilitation) - ကမ္ဘာ့့��
ကုုန််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (WTO) ၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ချျက််အရ ကုုန််သွွယ််မှုုလွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�
စေ�ရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ရိုးး��စင်းး�လွွယ််ကူူ
အော�ာင််နှှင့့်� သဟဇာာတဖြ�စ််အော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အကော��ာက််ခွွန််နှှင့့်� နယ််စပ််
စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှု၊ု လုုပ််ငန်းး�လိုုင််
� စင််ကိိစ္စစများ��း၊ ကုုန််သွွယ််မှုုအခြေ�ေ�ခံအဆော�ာ�
ံ
က််အအုံံ�များ��း၊ ဆိိပ််ကိိမ်းး�
များ��း၊ သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််မှုုလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အစရှိိ�သည့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််
နည်းး�များ��း ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ စာာတတ််မြော��ာက််မှုု
နိိမ့့်�ကျျခြ�င်းး�နှှင့့်� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ကုုန််သွွယ််မှုုစည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�နှှင့့်� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ��းဆိုုင််ရာာ
�
သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းမရရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့့်
�
� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အဂတိိ
လိုု�က််စား�းမှုုနှှင့့်� လာာဒ််ပေး�းလာာဒ််ယူူမှုု၏ သားး�ကော�ာင််ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�၊ ကုုန််ပစ္စစည်းး�အသိိမ်းး�ခံံရခြ�င်းး�
နှှင့့်� စော်�်�ကားး�ခံံရခြ�င်းး�နှှင့့်� ကျားး��-မအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််ခံံရခြ�င်းး�တို့့��နှှင့့်� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ပစ််မှှတ််ထားး�သည့့်� ရိုးး��စင်းး�လွွယ််ကူူသော�ာကုုန််သွွယ််မှုု
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း (ဥပမာာ-လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့့်�အရာာများ��းကိုု� တစ််နေ�ရာာတည်းး�၌ ဆော�ာင််
ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�) နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� တာာဝန််များ��းကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််သည့့်� ကုုန််သွွယ််မှုု
ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းရယူူနိုု�င််ရေး�းနှှင့့်� ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိရေး���း�အတွွက််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုလွွယ််ကူူချော့�့��မွေ့�့�
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� လျော့�့��ချျနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
(ဂ) ပို့့��ကုုန််မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းအတွွက်် တန််ဖိုးး��ကွွင်းး�ဆက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း  (Value Chain
development for export promotion) - တန််ဖိုးး��ကွွင်းး�ဆက််များ��းသည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုတစ််ခုု ထုုတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ပါါဝင််သော�ာလုုပ််ငန်းး�အဆင့့်�
များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� တန််ဖိုးး��ကွွင်းး�ဆက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုသည်် ထုုတ််လုုပ််မှုုအဆင့့်�တိုု�င်းး�၌ ထုုတ််လုုပ််သူူများ��း
က အနည်းး�ဆုံးး��ကုုန််ကျျစရိိတ််ဖြ�င့့်� အမြ�င့့်�ဆုံးး��တန််ဖိုးး��ရရှိိ�ခြ�င်းး�ရည််ညွှှန်းး�သည််။ ကုုန််သွွယ််မှုု
ဖြေ�ေလျှော့�့��ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� တန််ဖိုးး��ကွွင်း�း ဆက််ဖွံံ�ဖြိုး�း��မှုုများ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံ၌
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� အကျိုးး���ခံံစား�းရစေ�ေသည့့်� ကဏ္ဍများ��းမဟုုတ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။
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အထူးး�သဖြ�င့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲနိုု�င််ငံံများ��းရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး�အများ��းအပြား�း�သည်် စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�
တွွင််ပါါဝင််ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းထုုတ််ကုုန််များ��းသည်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ စျေး�း�ကွွက််
ချိိ�တ််ဆက််မှုု (global supply chain) အတွွင်းး� အခြေ�ေ�ခံံစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်�အညီီ မထုုတ််လုုပ််နိုု�င််
ခြ�င်းး�နှှင့့်/� သို့့�မ
� ဟုုတ်် လိုုအ
� ပ််သော�ာ ထုုတ််ကုုန််ပမာာဏကိုု� မထုုတ််လုုပ််ပေး�းနိုုင််ခြ�
� င်းး�တို့့�ကြော��ာင့့်
�
�
စိုုက်
� ်ပျိုး� း��ရေး�းကဏ္ဍ၏ တန််ဖိုးး��ကွွင်း�း ဆက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ကိုု� မခံံ
စား�းရပေ�ေ။ စာာတတ််မြော��ာက််မှုုနိိမ့့်ကျျခြ�
�
င်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအတွွက်် လေ့�့လာာနိုုင််သည့့်
�
�
အခွွင့့်�အလမ်းး�နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ ငွေကြေး���း��နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ��းကိုု� ရယူူနိုု�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည််
တန််ဖိုးး��ကွွင်းး�ဆက််အတွွင်းး� ပိုု�မြ�င့့်�မား�းသည့့်� ထုုတ််လုုပ််မှုုအဆင့့်�များ��းသို့့�� တက််လှှမ်းး�နိုု�င််မှုုကိုု�
အတားး�အဆီးး� ဖြ�စ််စေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့့်� ငွေကြေး���း��/ချေး�း�ငွေ�ေ ရယူူနိုု�င််ရေး�း အစီီအမံံများ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််ထည််
ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� တန််ဖိုးး��ကွွင်းး�ဆက််အတွွင်းး� ဝင််ငွေ�ေပိုု�ရနိုု�င််သည့့်� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုအဆင့့်�တွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််လာာမှုုကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််သည််။
အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့့်�ဆိုု�သော်�်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းသည်် ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�း
နှှင့့်� ဆက််စပ််မှုုရှိနေ���ေသဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��သည်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း ချုု�ပ််ဆိုုရာာတွ
�
င််လည်း
ွ
�း ကော�ာင်းး�၊ အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရာာတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််
မှုုဖြေ�ေလျှော့�့��ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကြော��ာင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုုကိုု�
ကာာကွွယ််သည့့်� အစီီအမံံများ��းချျမှှတ််သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
ရင်းး�မြ�စ််: von Hagen, M. (2014). Trade and Gender exploring a reciprocal relationship:
Approaches to mitigate and measure gender-related trade impacts
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နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကွွန််သွွယ််ရေး�းတို့့��တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ
တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� လေ့�့လာာရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််
များ��းလေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််ရပ််များ��း လေ့�့လာာခြ�င်းး�ဟူူ၍ နှှစ််ပိုု�င်းး�ခွဲဲ�ထားး�သည််။ နိုု�င််ငံံတ
ကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းလေ့�့လာာခြ�င်းး�တွွင်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��းဖြ�စ််သော�ာ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတို့့�၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပြီး�း�
ပြ�ည််တွွင်း�း ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�တွွင်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််ကျျင့့်
ွ
သုံးး�
� �ခဲ့့သော�ာ
�
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�း၊ နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
နှှင့့်� နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းအကြော��ာ�င်းး�တို့့��ကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််
များ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ရာာတွွင်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအသီးး�သီးး�၏ ဖက််ဒရယ််
စနစ််ဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�၊ ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
များ��းနှှင့့်စ
� ပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာာ
�
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊ ယင်းး�နိုုင််ငံ
� များ
ံ ��း၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း၊ ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းဟူူ၍ အပိုု�င်းး� (၄) ပိုု�င်းး�ဖြ�င့့်� လေ့�့လာာ
တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််နိုုင််ငံ
� အ
ံ လိုုက်
� ်ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််များ��းသည်် တစ််ထပ််
တည်းး�မကျျသကဲ့့�သို့့�

လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သော�ာ

ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံသုံးး��ခုု၏

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ

ဖက််ဒရယ််စနစ််များ��းသည််လည်းး� မတူူညီီကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််ရပ််ကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ရာာတွွင််လည်းး� အပိုု�င်းး� (၄) ပိုု�င်းး�ခွဲဲ�၍ လေ့�့လာာ
တင််ပြ�ထားး�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�၊ ဖက််ဒရယ််စနစ််
နှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိသော����ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊ မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ၊ နိုု�င််ငံံတကာာဖိိအားး�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍ၊ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �းဆိုုင််ရာာ
�
ပြော��ာင်းး�လဲဲတိုးး��တက််မှုုများ��း၏ ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍတို့့��ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတစ််ခုုမဟုုတ််သည့့်� အားး�
လျော်�်��စွာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
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များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� ထွေထွေ��ေ��ထူးး�ထူးး�မရှိိ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� လွွန််ခဲ့့�သည့့်� ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုကျော်�်��ကာာလအတွွင်းး� တွေ့�့�ရသော��ာ
ပြ�ည််တွွင်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအချို့့���သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း အပါါအဝင််
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍတွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ််ချို့့���ရှိစေ���ေခဲ့့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။

၄.၁) နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��း လေ့�့လာာခြ�င်းး�
၄.၁.၁) အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

သမိုု�င်းး�နော�ာက််ခံံအကျျဉ်းး�
အမေ�ေရိိကန််ဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏

ပထမဆုံးး��သော�ာ

ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�စ််သည့့်� ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်း�း အာာတီီကယ်် (Articles of Confederation)
ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� မပြု�ုမီီအချိိ�န််ကတည်းး�ကပင်် စတင််ခဲ့့�သည််။ ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီနယ််မြေ�ေ
(၁၃) ခုုတို့့��က ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��ထံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက်် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််ပြီး�း� အချုု�ပ််အခြာ�ာ
အာာဏာာပိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််များ��းဖြ�စ််လာာသည််။ ယင်းး�ပြ�ည််ထော�ာင််များ��းက ၁၇၈၁ ခုုနှှစ််တွွင််
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကိုု�

ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�အာာတီီကယ််ဖြ�င့့်�

စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။

သို့့��သော်�်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�ကြ�သည််။
ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်း�း အာာတီီကယ်် အရ ပြ�ည််ထော�ာင််များ��းတွွင်် လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာအမြော�ာ��က််အများ��း
ရှိနေ���ေပြီး��း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာ အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�သည့့်� ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်း�း
ပုံံ�စံံဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ထိုု�စဉ််အခါါက အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် ဥရော�ာပတိုု�က််ရှိိ� နိုု�င််ငံံအချို့့���ဖြ�င့့်�
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ယနေ့�့�ခေ�တ််ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ (EU) နှှင့့်� အလားး�သဏ္ဍာာန််တူူသည််။
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ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�အာာတီီကယ််အော�ာက််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းစွာာ�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။၄၇
ပြ�ည််ထော�ာင််များ��း (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း) နှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
(သို့့��မဟုုတ်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရ/ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ) သည်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ အလွွန််နည်းး�ပါးး�သော�ာ
ကြော��ာင့့်� အော�ာက််ပါါအဓိိကကဏ္ဍကြီး�း� (၅) ခုုတွွင်် အားး�နည်းး�ချျက််များ��း ရှိိ�ခဲ့့�သည််။၄၈
၁)	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် အလုံးး��စုံံ�အခွွန််အာာဏာာ (exclusive taxation power) ကိုု�
ယူူထားး�သဖြ�င့့်� ကွွန််ဂရက်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�) သည်် သွွင်းး�ကုုန််ခွွင့့်�စည်းး�ကြ�ပ််
ခွွင့့်�အာာဏာာပင်် မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။
၂)	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုနှင့့်
ှ � ပြ�ည််နယ််
နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��း တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းအကြား�း� ကူူသန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာအားး�လုံးး��
ကိုု� ရယူူထားး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အသာာစီးး�ရယူူမှုုများ��း ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
၃) 	ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မရှိပေ���ေ။ ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သီးး�ခြား��းတရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််ဖြ�င့့်� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ကြ�ပြီး�း� ပြ�ည််ပတရား�း
စီီရင််မှုုများ��းကိုု� အမြဲ�ဲလေး�းစား�းမှုု မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။
၄)	ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုစီီသည်် ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�အာာတီီကယ််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ မည််သည့့်�
အဆိုု�ပြု�ု 	ပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု�မဆိုု� ဗီီတိုု�အာာဏာာဖြ�င့့်�ပယ််ချျနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််နယ််အားး�လုံးး��
က တညီီတညွှှတ််တည်းး� သဘော�ာ�တူူရန််လိုု�အပ််သဖြ�င့့်� ကွွန််ဂရက််ကိုု� အခွွန််အာာဏာာ
ပေး�းသည့့်� အာာတီီကယ််ပြ�င််ဆင််မှုုကိုု� သုံးး��ကြိ�ိမ််တိုု�င််အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မအော��ာင််မြ�င််
ခဲ့့�ပေ�။
၅)	ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�အာာတီီကယ််သည်် အာာတီီကယ််ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အာာဏာာ
သက််ရော�ာက််စေ�သည့့်�အာာဏာာကိုု�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး�

ပေး�းထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ

ပြ�ည််နယ််၏ ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််သာာ အာာဏာာသက််ရော�ာက််စေ�ခဲ့့�သည််။
အထက််ပါါအချျက််များ��းနှှင့့်� အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကြော��ာင့့်� ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�
အာာတီီကယ််အပေါ်�်� မကြေ��ေနပ််မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��ပေါ်�်ထွွက််လာာပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််
တစ််ခုု ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။၄၉ ထိုု� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းတွွင်် ကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�က
စည်းး�ဝါးး�ညီီသော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒတစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး�အပေါ်�်� စိုးး��ရိိမ််မှုုသည််
လည်းး� အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။၅၀ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၁၇၈၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တွွင်် အာာတီီကယ််၌ပါါဝင််သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
၄၇ Kincaid, J. (1984). The American governors in international affairs. Publius: The Journal of
Federalism, 14(4), 95-114.
၄၈ Glennon, Michael J. and Sloane, Robert D., “Foreign Affairs Federalism: The Myth of National
Exclusivity” (2016). New York, N.Y.: Oxford University Press. 2016.
၄၉ Young A. Ernest, “Foreign Affairs Federalism in the United States,” The Oxford Handbook of
Comparative Foreign Relations Law. (2019). United Kingdom: Oxford University Press. CH 15.
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အာာဏာာအချို့့���ကိုု�လျော့�့��ချျခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့့်�ပေး�းခဲ့့�
သည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အထွွတ််အထိိပ််အာာဏာာ
ပေး�းထားး�သည့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက်် (the Supremacy Clause) ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အရ
ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဥပဒေ�ေသည်် ယင်းး�ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��သည််။
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််အရ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် စစ််ကြေ��ငြာ�ာပိုု�င််ခွွင့့်�၊ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� အမိိန့့်�
ပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�များ��း ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုရှိိ�သည့့်� တရား�းရေး�းအမှုုများ��းကိုု� ကြား�း�နာာပိုု�င််ခွွင့့်� အစရှိိ�
သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း လုံးး��ဝဆုံးး��ရှုံးး��သွားး��ခြ�င်းး�
မဟုုတ််ပေ�။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���သည်် နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာများ��း
တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််
မှုုနှှင့့်� ကာာကွွယ််စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််မှုုအချို့့��� ပေး�းထားး�သည််။ ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ဆီးး�နိိတ်် (အထက််လွှှတ််တော်�်�) ၏ သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�ဆန္ဒဒမဲဲဖြ�င့့်� အတည််ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််
ခြ�င်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုအရာာရှိိ�များ��း (foreign service officers) ကိုု� ခန့့်�အပ််
တာာဝန််ပေး�းရာာတွွင်် ဆီးး�နိိတ််၏အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ
နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� သြ�ဇာာအာာဏာာ (leverage) တစ််စုံံ�တစ််ရာာရရှိစေ���ေသည််။၅၁
တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််သည်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းရာာအာာဏာာအချို့့���ကိုု� ပြ�ည််နယ််
များ��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍လည်းး� ကန့့်�သတ််ထားး�မှုုများ��းရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် ကွွန််ဂရက််၏သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမပါါဘဲဲ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််
ချုု�ပ််ဆိုု�ခွွင့့်� သို့့��မဟုုတ်် စစ််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းခွွင့့်�များ��း မရှိပေ���ေ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််သည််
အဆိုု�ပါါပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််နှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တို့့��ကိုု�လည်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
၁၇၈၉ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််အာာဏာာသက််ရော�ာက််သော�ာ လက််ရှိိ�အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် စာာဖြ�င့့်�ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ သက််တမ်းး�အရင့့်�ဆုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အ
ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ စတင််အာာဏာာသက််ရော�ာက််သည့့်�နေ့�့မှှစ၍ ယနေ့�့�အချိိ�န််ထိိ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�င််ဆင််မှုုပေါ�ါင်းး�(၂၇) ကြိ�ိမ််ခန့့်�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။၅၂ သမ္မမတ
ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတနိုု�င််ငံံတော်�်�စနစ်် (Federal Republic) ကိုု�
၅၁ Kincaid, J. (1984). The American governors in international affairs. Publius: The Journal of
Federalism, 14(4), 95-114. အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�လွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည့့်�
အထက််လွှှတ််တော်�်� (ဆီးး�နိိတ််) သည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ပြ�ည််နယ််အသီးး�အသီးး�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ
တူူညီီသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အရေ�ေအတွွက််ဖြ�င့့်� (ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုလျှှင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၂ ဦးးစီီဖြ�င့့်�)
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။
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-SConstitution-1787122. Accessed 26 December 2021.
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ကျျင့့်�သုံးး��သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး�
အပ််နှှင်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု�

အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�

မဟုုတ််ဘဲဲ ပြ�ည််နယ််များ��း၏အခွွင့့်�အရေး�း�ကိုု� (၁၀) ကြိ�ိမ််မြော��ာက််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််
ချျက််ဖြ�င့့်� ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�သည််။ ယင်းး�ပြ�င််ဆင််ချျက််အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အပ််နှှင်းး�
ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ အာာဏာာများ��း
ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူများ��းအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�
သည််ဟုုလည်းး� ယတိိပြ�တ်် မှှတ််ယူူ၍မရပါါ။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��၏
စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် အတိိအလင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိသော����ာ
အာာဏာာများ��း (Implied powers) (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က သတ််မှှတ််
လိုု�က််သည့့်� အာာဏာာများ��း) လည်းး�ရှိိ�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ထိုု�အာာဏာာကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��၍
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ပိိတ််ပင််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။၅၃
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆိုု�င််ရာာ 

ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�၊ ကန့့်�သတ််ထားး�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း (express or enumerated
powers) နှှင့့်� အတိိအကျျမဟုုတ််ဘဲဲ ယေ�ဘုုယျျဆန််စွာာ�ပြ�ဌာာန်းး�သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း
(implied powers) ဟူူ၍ ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််သည််။ အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းရှိိ�လာာလျှှင်် ယင်းး�အာာဏာာသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏အာာဏာာ သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာဖြ�စ််-မဖြ�စ််ကို�ု ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တရား�းရုံးး��က စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းအနက်် ပြ�ည််နယ််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့့်� အဓိိက
ကျသော��ာ� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ပုုဒ််မ-၁၊ ပိုု�ဒ််မခွဲဲ�-၈ တွွင်် ကွွန််ဂရက််ကိုု� ပေး�းထားး�
သည့့်� လိုု�အပ််သင့့်�လျော်�်��သော�ာ ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (the Necessary and
Proper Clause) နှှင့့်� ပုုဒ််မ-၄၊ ပုုဒ််မခွဲဲ�-၂ တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေ
တို့့��ကိုု�ပေး�းထားး�သော�ာ အထွွတ််အထိိပ််အာာဏာာ (the supremacy clause) ဖြ�စ််သည််။၅၄
၅၃	အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ဆယ််စုုနှှစ်် (၃) ခုုအကြာ�ာ ၁၈၁၉ ခုုနှှစ််
တွွင်် စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သော�ာ McCulloch v. Maryland အမှုုတွွင်် ကွွန််ဂရက်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�) တွွင်် အတိိ
အလင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ အာာဏာာ (enumerated powers) အပြ�င်် အတိိအလင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�
အာာဏာာ (Implied powers) များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််ဟုု ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက််
နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၉၈) နှှစ််အကြာ�ာ ၁၉၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််သည့့်� Marshall v. Gordon အမှုုတွွင််လည်းး�
ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��က နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတတွွင်် အတိိအလင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� အာာဏာာများ��းအပြ�င်် အတိိအလင်းး�
ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့့်�အာာဏာာများ��းလည်းး�ရှိိ�သည််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။
၅၄	အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ-၁၊ ပုုဒ််မခွဲဲ�-၈ တွွင်် “[ဤ] ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်�
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဥပဒေ�ေများ��း၊ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအရ ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် ချုု�ပ််ဆိုု�မည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အမြ�င့့်�ဆုံးး��ဥပဒေ�ေ ဖြ�စ််သည််။” ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး�၊
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လိုု�အပ််သင့့်�လျော်�်��သော�ာဥပဒေ�ေများ��း ပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် အတိိ
အကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� အာာဏာာဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေများ��း၏ အထွွတ််အထိိပ််
အာာဏာာသည်် အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ အာာဏာာဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််
ယင်းး�အာာဏာာများ��းကိုု�ကျျင့့်�သုံးး��၍ ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာအာာဏာာသည်် တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအားး�လုံးး��ကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သကဲ့့�သို့့� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�
သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု�လည်းး� အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း� အာာဏာာပိုု�င််ခြား��းခြ�င်းး�အခြေ�ေ�ခံံမူူ
(Principle of Separation of Powers) နှှင့့်�အညီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် (၃) ခုုအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်း�း ထားး�သည််။ (ဇယားး�-၁ ရှုု)
အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာ (enumerated foreign affairs powers)
အများ��းစုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ဖြ�စ််သည့့်� ကွွန််ဂရက်် (အထက််
လွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�) ကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာကိုု�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၌ အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတကိုု�လည်းး� ပေး�းထားး�သည််။
သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာအချို့့��� ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင်် အထက််
လွှှတ််တော်�်� (ဆီးး�နိိတ််) ၏ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ရယူူရသဖြ�င့့်� ဆီးး�နိိတ််နှှင့့်� ပူးး�တွဲဲ�ကျျင့့်�သုံးး��ရသည့့်� ထပ််တူူပြု�ု
အာာဏာာများ��းရှိိ�သကဲ့့�သို့့� ဆီးး�နိိတ််၏ အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရန််မလိုု�သည့့်� သီးး�ခြား��းအာာဏာာများ��း
လည်းး�ရှိိ�သည််။ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�း လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည်် နိုု�င််ငံံ
ခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာအမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�
ချုု�ပ််သည်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရက ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််တစ််ခုုခုုနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခ
ရှိိ�မရှိိ�နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုသည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််
တစ််ခုုခုုနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခမရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေသည်် ကွွန််ဂရက််နှှင့့်� သမ္မမတကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�
သော�ာနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� (အထူးး�သဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် အတိိအလင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု)� ကျူးး��ကျော်�်��သည််ဟုုဆိုုကာာ
�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည်် ယင်းး�ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု� ပယ််ဖျျက််နိုု�င််သည််။

	ပုုဒ််မ-၄၊ ပုုဒ််မခွဲဲ�-၂ တွွင်် ကွွန််ဂရက်် သည်် “[ဤ] ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဌာာနတစ််ခုုခုု သို့့��မဟုုတ်် အရာာရှိိ�တစ််ဦးးဦးးကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း
ကျျင့့်�သုံးး�� နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် လိုု�အပ််ပြီး�း� သင့့်�လျော်�်��သော�ာ ဥပဒေ�ေ များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�သွားး��ရန််” လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာရှိိ�သည််ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
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ဇယားး� (၁) အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမဏ္ဍိုု�င််/အကြီး�း�အကဲဲများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ 
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��း 
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ အာာဏာာများ��း

မဏ္ဍိုု�င််/အကြီး�း�အကဲဲ

မှှတ််ချျက််

-	သွွင်းး�ကုုန််ခွွန််များ��းကိုု� ကော�ာက််ခံံပိုု�င််ခွွင့့်�

ပုုဒ််မ-၁ နှှင့့်� ပုုဒ််မ-၂

-	အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းမှှ ငွေချေး���း��ယူူပိုု�င််ခွွင့့်�၊

ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း

-	နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုအပေါ်�်� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�က မှှ ကော�ာက််နုုတ််ချျက််
ကွွန််ဂရက််

မ်းး�ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�၊
- လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းရာာကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�၊
-	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေ

ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍

သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်�

အပြ�စ််ပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�၊
-	ဆီးး�နိိတ််အစည်းး� အဝေး�း�တက််ရော�ာက််သည့့်� ဆီးး�နိိတ််အမတ််စုုစုုပေါ�ါင်းး�သုံးး��ပုံံ� ပုုဒ််မ-၂၊ ပုုဒ််မခွဲဲ�-၂ ပါါ
နှှစ််ပုံံ�၏ အတည််ပြု�ုချျက်် ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�၊
နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတ

ပြ�ဌာာန်းး � ချျက််များ��းမှှ

- (ဆီးး�နိိတ််၏ အကြံ�ံဉာာဏ််၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ဖြ�င့့်�) နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံခြား��း ကော�ာက််နုုတ််ချျက််
သံံတမန််များ��းကိုု� ခန့့်�အပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�၊
- (နိုု�င််ငံံခြား��း) သံံတမန််များ��းကိုု� လက််ခံံတွေ့�့�ဆုံံ�ပိုု�င််ခွွင့့်�၊
-	နိုု�င််ငံံခြား��းအစိုးး��ရများ��းကိုု� အသိိအမှှတ်် မပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�၊
-	နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� စာာချုု�ပ််များ��းမှှ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ ပုုဒ််မ-၃ ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�၊

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််

ချျက််များ��းမှှ ကော�ာက််

-	ရေ�တပ််၊ ရေ�ကြော��ာင်းး�အမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�၊

နုုတ််ချျက််

-	ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��း
သားး�အကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�၊
-	နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ သံံတမန််များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရဝန််ကြီး�း�များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််
သည့့်� အမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�၊

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာသည်် မဏ္ဍိုု�င််တစ််ရပ််တည်းး�ကိုု�သာာ
အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ထက်် မဏ္ဍိုု�င််သုံးး��ရပ််အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�သဖြ�င့့်� လက််တွေ့�့�တွွင််
နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတနှှင့့်� ကွွန််ဂရက််သည်် နိုု�င််ငံံခြား��း ရေး�းရာာ၌ မတူူညီီသော�ာ အမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�များ��း
ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဆီးး�နိိတ််၏ အတည််ပြု�ုချျက််မရရှိသေး����းသဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတက ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�
ပြီး�း� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အချို့့���ကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် (တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ဆယ််စုုနှှစ််များ��းတိုု�င််) ကြ�န့့်�ကြာ�ာနေ�တတ််သည််။ ဥပမာာ
- နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတသည်် စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုအခွွင့့်�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံ
တကာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (ICESC) နှှင့့်� ကျိုု��တိုု�သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Kyoto Protocol) တို့့��ကိုု�
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�ပြီး�း� ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဆီးး�နိိတ််က အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�မရှိသေး����းပေ�။ ဆီးး�နိိတ််
သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတက အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�လိုု�က််သော�ာ အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
သံံတမန််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍

ကန့့်�ကွွက််မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ထို့့��အတူူ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�း

လွှှတ််တော်�်� ချုု�ပ််၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် အခြား��းနိုု�င််ငံံတစ််ခုုခုုနှှင့့်�
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ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းကိုု� လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�လျှှင််
ပြ�ည််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းဟုု စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသူူများ��းကိုု� လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမ၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�
ချျက််ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��များ��းက ပယ််ချျနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််
သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အနိုု�င််ပေး�း
သည့့်� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််မှုုများ��း ရှိိ�သကဲ့့�သို့့� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရကိုု� အနိုု�င််ပေး�းသည့့်� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််မှုုများ��း
လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�း လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည်် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််
ခဲ့့�သော�ာ Clark v. Allen အမှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု� အနိုု�င််ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� ၁၉၆၈ ခုုနှှစ််၌စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ
Zschernig v. Miller အမှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
အာာဏာာကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��သည််ဟုုဆိုု�ကာာ ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။၅၅
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာ ၎င်းး�၏
လိုု�အပ််သင့့်�လျော်�်��သော�ာ ဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (the Necessary and Proper Clause)
နှှင့့်� အထွွတ််အထိိပ််အာာဏာာ (the Supremacy Clause) တို့့��ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��၍ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေ တစ််ခုုခုုမှှတစ််ဆင့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု� သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�
ကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (the power to preempt or preemptive power)
ရှိိ�သည််။၅၆ (စာာကွွက်် - ၃ ရှုု) သို့့��သော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
သည်် အထိိန်းး�အကွွပ််မဲ့့�မဟုုတ််ဘဲဲ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� အမိိန််ပေး�းစေ�ခိုု�င်းး�
ခြ�င်းး� သိုုမ
� ဟုုတ်် အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုင်း
�ု �း ခြ�င်းး� (Commandeering) ကိုု� တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််ထားး�သည့့်�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�င့့်� ကန့့်�သတ််ထားး�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး�� သည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ (အထူးး�သဖြ�င့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််) ၏ ကြို�ု�တင််
တားး�ဆီးး�ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသော်�်�လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ၎င်းး�၏ မူူဝါါဒ
၅၅ Clark v. Allen (1947) အမှုုတွွင်် ကယ််လီီဖိုးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််သူူတစ််ဦးး၏ သေ�တမ်းး�စာာတွွင်် ဂျာ�ာမဏီီ
နိုု�င််ငံံသားး�တစ််ဦးးကိုု� ၎င်းး�၏အမွေ�ေ�ဆက််ဆံံသူူအဖြ�စ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ကယ််လီီဖိုးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််၏ အမွေ�ေ�ဆက််ခံံ
မှုု ဥပဒေ�ေအရ သက််ဆိုု�င််ရာာ ရာာနိုု�င််ငံံခြား��းသားး�၏ နိုု�င််ငံံတွွင်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံသားး�ကိုု�လည်းး� အမွေ�ေ�ဆံံခံံခွွင့့်�ပေး�းမှှလျှှင််
ယင်းး�နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�သည်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံသားး�တစ််ဦးးဦးးထံံမှှ အမွေ�ေ�ဆက််ခံံခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ ထိုု�စဉ််အခါါ၌ နိုု�င််ငံံခြား��း
သားး� အမွေ�ေ�ဆက််ခံံမှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ တစ််နိိင််ငံံလုံးး��ကိုု�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�သည့့်� ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�
အကြား�း�သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် မရှိိ�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််၏ ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာကိုု�
ကျူးး��ကျော်�်��ခြ�င်းး�မရှိိ�ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�း လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််တရား�းသူူကြီး�း�
စတီးး�ဝပ််က ထိုု�အမှုုသည်် မှား��းယင်းး�စွာာ� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သော�ာ အမှုုဖြ�စ််သည််ဟုု မှှတ််ချျက််ပေး�းခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက််
Zschernig v. Millar (1968) အမှုုတွွင်် အော်�်�ရီီဂွွန််ပြ�ည််နယ််၏ အမွေ�ေ�ဆက််ခံံခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေသည်် ကယ််လီီဖိုးး��နီးး�ယားး�
ပြ�ည််နယ််၏ အမွေ�ေ�ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ဆင််တူူသည််။ အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံသားး�အမွေ�ေ�ဆက််ခံံခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံများ��းမှှ
နိုု�င််ငံံသားး�များ��းသည်် အော်�်�ရီီဂွွန််ပြ�ည််နယ််သားး�များ��းထံံမှှ အမွေ�ေ�ဆက််ခံံပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��က
အော်�်�ရီီဂွွန််ပြ�ည််နယ််၏ ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��ရာာရော�ာက််သည််ဟုု
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့��၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တစ််ခုုခုု (ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�
ကြား�း�စာာချုု�ပ််၊ ဖက််ဒရယ််ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ဖက််ဒရယ််မူူဝါါဒ) မရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် သို့့��မဟုုတ်် ယင်းး�မဏ္ဍိုု�င််၏
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တစ််ခုုခုုနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခမရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
အာာဏာာကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��သည််ဟုု ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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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များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အတင်းး�အကြ�ပ်် စေ�ခိုု�င်းး�လာာပါါက
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��သည်် အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆန့့်�ကျျင််သည့့်�အခြေ�ေ�ခံံမူူ (anticommandeering doctrine) ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။၅၇ (စာာကွွက််၄ ရှုု) အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� အခြေ�ေ�ခံံမူူသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏
(၁၀) ကြိ�ိမ််မြှော��ာ�က််ပြ�င််ဆင််ချျက်် (10th Amendment) ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က အဓိိပ္ပါါ�ယ််
ကော�ာက််ယူူထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��ဖွွင့့်�ဆိုု�ချျက််ချျက််အရ ယင်းး�အခြေ�ေ�ခံံမူူ
သည်် ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� အချုု�ပ််
အခြာ�ာအာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��မှုုကိုု� ထင််ဟပ််ပြ�ရာာရော�ာက််သည််။

စာာကွွက်် (၃)
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (Federal Preemption)
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အထွွတ််အထိိပ််အာာဏာာ
(the Supremacy Clause) နှှင့့်� လိုု�အပ််ပြီး�း�သင့့်�လျော်�်��သော�ာ ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာ (the Necessary and Proper Clause) အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နေ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�
နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိသော်����်�လည်းး�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ကွွန််ဂရက််သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု� တားး�မြ�စ််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု�

ပြ�ဌာာန်းး�၍လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ယခင််ချျမှှတ််ခဲ့့�သော�ာ

စီီရင််ထုံးး��များ��းအရ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််က သတ််မှှတ််ပေး�းလိုု�က််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
၏အာာဏာာများ��းကိုု�

ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက

ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။

ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု�
ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ကြို�ု�တင်် တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� (၃) ခုု
မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
(က) အတိိအလင်းး�ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (Express Preemption)
ကွွန််ဂရက််ကပြ�ဌာာန်းး�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍကိုု� တားး�ဆီးး�ထားး�သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပါါရှိိ�လျှှင်် အဆိုု�ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��းက ဥပဒေ�ေပြု�ုပါါက ယင်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက
တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - ကွွန််ဂရက််က ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့့်� မူူပိုု�င််ခွွင့့်�အက််ဥပဒေ�ေတွွင််
မူူပိုု�င််ခွွင့့်�ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအားး�လုံးး�� အကျုံးး���ဝင််သည််ဟုု အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််မူူပိုု�င််ခွွင့့်�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�
မရှိပေ���ေ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမူူပိုု�င််ခွွင့့်�ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််နယ််မူူပိုု�င််ခွွင့့်� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
အတိိအလင်းး� တားး�ဆီးး�ထားး�သည််။
၅၇ Ibid
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(ခ) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင်် အကျုံးး���ဝင််ဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ကြို�ု�တင််
တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (Field Preemption)
ကွွန််ဂရက််က ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အတိိအလင်းး�တားး�ဆီးး�ထားး�သည့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း မပါါရှိသော်����်�
လည်းး� အဆိုုပါ
� ါဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တွွင်် အလွွန််ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််နယ််များ��း
ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�မရှိိ�ဟုု ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��များ��းက ကော�ာက််ချျက််ချျကာာ ယင်းး�ပြ�ည််နယ််
ဥပဒေ�ေကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - Rice v. Santa Fe Elevator Corps.
(1947) အမှုုတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကုုန််လှော�ာ�င််ရုံံ�အက််ဥပဒေ�ေနှှင့့်�
ယင်းး�ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််လှော�ာ�င််ရုံံ�ဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��သည််ဟုု ကော�ာက််ချျက််ချျကာာ အီီလူူနွိုု��က််ပြ�ည််နယ််၏ ကုုန််လှော�ာ�င််ရုံံ�
ဥပဒေ�ေကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။
(ဂ)

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (Conflict

Preemption)
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေနှှစ််ခုုလုံးး��ကိုု� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရန််
မဖြ�စ််နိုင််သည့့်
�ု
� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေသည်် ကွွန််ဂရက််၏
ရည််ရွွယ််ချျက်် အော�ာင််မြ�င််ရေး�းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အတားး�အဆီးး�ဖြ�စ််နေ�လျှှင််သော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��သည်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�
ဆီးး�နိုုင််သ
�
ည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ လူူဝင််မှုုကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�းမူူဝါါဒဖြ�စ််သည််။
Hines v. Davidowitz အမှုုတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ပင််ဆီီဗေး�းနီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််၏
ဥပဒေ�ေတစ််ခုုသည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ လူူဝင််မှုုကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�းဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရန်် အတားး�အဆီးး�ဖြ�စ််နေ�သည််ဟုု ကော�ာက််ချျက််ချျကာာ ယင်းး�ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေ
ကိုု� တားး�ဆီးး�ခဲ့့�သည််။ ပင််ဆီီဗေး�းနီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််၏ ဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�များ��းသည််
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရထံံ မှှတ််ပုံံ�တင််ရန််၊ မှှတ််ပုံံ�တင််ခပေး�း�ရန််နှှင့့်� မှှတ််ပုံံ�တင််ကဒ််ကိုု�င််ဆော�ာင််
ထားး�ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�
များ��းမှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� ဥပဒေ�ေတွွင််လည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံ
တွွင််မှှတ််ပုံံ�တင််ရမည််ဟုုပါါရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�များ��း မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�သည်် လူူဝင််မှုုကြီး��း
ကြ�ပ််ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း လူူဝင််မှုုကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ အလုံးး��စုံံ�အာာဏာာ (exclusive power) ဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေသည််
ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��သည့့်�သဘော�ာ�ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ထပ်် ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ�
နိုု�င််ငံံတကာာပိိတ််ဆို့့�မှုုဖြ�စ််သည််။ Crosby v. National Foreign Trade Council အမှုု
တွွင်် မက််ဆာာချူး�း�ဆာ့့�ပြ�ည််နယ််က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ ကုုန််စည််များ��းကိုု� ဝယ််ယူူမှုုမပြု�ုရန််နှှင့့်�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မပြု�ုရန်် တားး�မြ�စ််ထားး�သည့့်� ဥပဒေ�ေ
တစ််ခုုကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ယင်းး�ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
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အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��း ရေး�းရာာမူူဝါါဒများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အနှော�ာ��က််အယှှက််
ဖြ�စ််စေ�သည််ဟုုဆိုု�ကာာ ယင်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� တားး�ဆီးး�ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။
ရင်းး�မြ�စ််။ ။ https://www.youtube.com/watch?v=AUdEKRSrkP0;
https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-1844-copyrightlaw-preemption-state-law;
https://sgp.fas.org/crs/misc/R45825.pdf

စာာကွွက်် (၄)
အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး� (Commandeering) နှှင့့်� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�
ကိုု�ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� အခြေ�ေ�ခံံမူူ (Anti-commandeering doctrine)
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််
တွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း�
ခွဲဲ�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��သည့့်�မူူ (Division of Power) သည်် တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�မူူအရ
အစိုးး��ရတစ််ရပ််ရပ်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ) သည်် အခြား��း
အစိုးး��ရတစ််ရပ််ရပ်် (ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ) ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း) ကိုု� ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််
ပိုု�င််ခွွင့့်� မရှိပေ���ေ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အမေ�ေရိိကန််ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�
(Commandeering) သည်် ကွွန််ဂရက််က ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််တစ််ရပ််ရပ််ကိုု�
ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေပြု�ုအဖွဲ့့��များ��းအားး�လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် တရား�းဥပဒေ�ေ စိုးး��မိုးး��ရေး�းတာာဝန််
တစ််ရပ််ရပ််ကိုု� ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အားး�လည်းး�ကော�ာင်းး� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�
ခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအားး� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�
သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိပါးး�သဖြ�င့့်� ထိုု�သို့့�ပြု�ုလုုပ််လာာပါါက
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က တားး�ဆီးး�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ- New York v. United States
အမှုုနှှင့့်� Printz v. United States အမှုုတို့့�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််
သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအားး� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ကိုု�
ဆန့့်�ကျျင််သည့့်�မူူ (anti-commandeering doctrine) ကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ ယင်းး�အမှုုများ��းတွွင််
အငြ�င်းး�ပွား��းစရာာဖြ�စ််နေ�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�
မူူအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအားး� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�
(အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေပြု�ုအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ�များ��းအားး�
အတင်းး�အကြ�ပ်် တာာဝန််ပေး�းစေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�) ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််က
တားး�မြ�စ််ခဲ့့�သည််။
၁၉၉၂ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ New York v U.S အမှုုတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�

အဆင့့်�နိိမ့့်�
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ရေ�ဒီီယိုု�သတ္တုု�ကြွ� စွွန့့်�ပစ််ပစ္စစည်းး�မူူဝါါဒ ပြ�င််ဆင််သည့့်�အက််ဥပဒေ�ေ (the Low-Level
Radioactive Waste Policy Amendments Act)ကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�အက််ဥပဒေ�ေ
တွွင်် ရေ�ဒီီယိုုသတ္တုု
�
�ကြွ� စွွန့့်�ပစ််ပစ္စည်း
စ �း စွွန့့်�ပစ််မှုဆို
ု င််ရာာ
�ု
နည်းး�လမ်းး� (၃) ခုုကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းမှှ
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�ဌား�းန််ထားး�သည််။ ပထမနည်းး�လမ်းး�မှာာ� ငွေကြေး���း��မက််လုံးး�� (a monetary
incentive) ဖြ�စ််ပြီး�း� ရေ�ဒီီယိုု�သတ္တုု�ကြွ�စွွန့့်�ပစ်် ပစ္စစည်းး�စွွန့့်�ပစ််သည့့်�နေ�ရာာရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််
များ��းက ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး� စွွန့့်�ပစ််သည့့်� ရေ�ဒီီယိုု�သတ္တုု�ကြွ� စွွန့့်�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ��းအပေါ်�်�
ထပ််ဆော�ာင်းး�အခွွန်် (surcharge) စည်းး�ကြ�ပ််ကော�ာက််ခံံ နိုု�င််သည့့်� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဒုုတိိယနည်းး�လမ်းး�မှာာ� ရေ�ဒီီယိုု�သတ္တုု�ကြွ�စွွန့့်�ပစ််ပစ္စစည်းး�စွွန့့်�ပစ််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမှုုမပြု�ုသည့့်�
နည်းး�လမ်းး� (an access incentive) ဖြ�စ််ပြီး�း� ရေ�ဒီီယိုု�သတ္တုု�ကြွ�စွွန့့်�ပစ််ပစ္စစည်းး� စွွန့့်�ပစ််မှုု
ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့့်�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ စွွန့့်�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ��း
ဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိသော����ာ စွွန့့်�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််
အတွွင်းး� စွွန့့်�ပစ််ခွွင့့်�မပေး�း�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ တတိိယနည်းး�လမ်းး�မှာာ� တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံစေ�
ခြ�င်းး� (title sanction) ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက သတ််မှှတ််ထားး�သည့့်� နေ့�့ရက််များ��း
အတွွင်းး� ရေ�ဒီီယိုု�သတ္တုု�ကြွ�ပစ္စစည်းး�စွွန့့်�ပစ််မှုုပျျက််ကွွက််သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပုုဂ္ဂဂလိိက
အဖွဲ့�့� အစည်းး�များ��းမှှထုုတ််လုုပ််သော�ာ စွွန့့်�ပစ််ပစ္စည်း
စ �း များ��းကိုုတာာ
�
ဝန််ခံံရပြီး��း ယင်းး�စွွန့့်�ပစ််ပစ္စည်း
စ �း
များ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််တာာဝန််ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါအက််ဥပဒေ�ေ
သည်် ပြ�ည််နယ််၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုုကျူးး
� ��ကျော်�်��ပြီး��း ပြ�ည််နယ််အခွွင့့်အရေး�း
�
�ကိုု� အကာာ
အကွွယ််ပေး�းထားး�သည့့်� (၁၀) ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု�
ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာရော�ာက််သည််ဟုု နယူးး�ယော�ာက််ပြ�ည််နယ််က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��တွွင််
အမှုုဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ယင်းး�ဥပဒေ�ေပါါ LLRW ဖြေ�ေရှှင်းး�သည့့်� ပထမ
နည်းး�လမ်းး�နှှစ််ခုုကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� တတိိယတစ််ခုုကိုု�ပယ််ချျခဲ့့�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�
ဆိုု�သော်�်� တတိိယနည်းး�လမ်းး�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� အတင်းး�အကြ�ပ််
ဆော�ာင််ရွွက််စေ�သည့့်� သဘော�ာ�ပါါသော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။
နော�ာက််ထပ််ငါးး�နှှစ််အကြာ�ာ ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ Printz v. United
States တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည်် နော�ာက််ထပ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ဌာာန်းး�
ဥပဒေ�ေတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ ဘရက််ဒီီလက််ကိုု�င််သေ�နတ််အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရေး�း
အက််ဥပဒေ�ေ (the Brady Handgun Violence Prevention Act) ကိုု�လည်းး� ပယ််ချျခဲ့့�
သည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�သည်် ၁၉၈၁ ခုုနှှစ််တွွင်် သမ္မမတရိုု�နယ််ရေ�ဂင််ကိုု� လုုပ််ကြံ�ံသတ််
ဖြ�တ််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာမှှတစ််ဆင့့်�ထွွက််ပေါ်�်လာာသည််။ ရေ�နံံသဌေး�း�သားး�ဂျွွန််ဟင့့်�ကလေ�ေဂျူူ�
နီီယာာသည်် လက််ကိုု�င်် သေ�နတ််ဖြ�င့့်� သမ္မမတရေ�ေဂင််ရင််ကိုု�ပစ််ခတ််ခဲ့့�သည််။ သမ္မမတသည််
ရင််ဘတ််တွွင််အပစ််ခံံရပြီး��း အပြ�င်းး�အထန််ဒဏ််ရာာရခဲ့့သော်�်�လည်း
�
�း နော�ာက််ပိုုင်း
� �း တွွင်် ပြ�န််လည််
သက််သာာလာာသည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�စဉ််က ၎င်းး�၏သတင်းး�နှှင့့်� ပြ�န််ကြား�း�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အတွွင်းး�
ရေး�းမှူး��း ဂျိိ�န်းး�ဘလက််ဒီီသည်် ဦးးခေါ�ါင်းး�တွွင််အပစ််ခံံရပြီး�း� ရာာသက််ပန််ဒဏ််ရာာရသွားး��သည််။
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စိိတ််ရော�ာဂါါအခံံရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ထိုု�လုုပ််ကြံ�ံသတ််ဖြ�တ််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတွွင်် ဂျွွန််ဟင့့်�ကလေ�ေ
အပြ�စ််မရှိိ�ဟုု တရား�းရုံးး��ကဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ ဂျွွန််ဟင့့်�ကလေ�ေသည်် သမ္မမတရေ�ေဂင််နှှင့့်�
ဘလက််ဒီီကိုု� ပစ််ခတ််ခဲ့့�သည့့်�နေ့�့ မတိုု�င််ခင်် (၄) ရက််အလိုု�တွွင်် သေ�နတ််ဝယ််ယူူစဉ််အခါါ
တွွင်် ဂျွွန််ဟင့့်�ကလေ�ေ၏နော�ာက််ခံံကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုများ��းပြု�ုလပ််ခဲ့့�ပါါက ဟင့့်�ကလေ�ေ
ကျူးး��လွွန််ခဲ့သော�ာ
�့
ယခင််ရာာဇဝတ််မှုုများ��းနှှင့့်� ၎င်းး�၏စိိတ််ရော�ာဂါါကုုသခံံယူမှု
ူ ု အချို့့��� သို့့�မ
� ဟုုတ််
အားး�လုံးး��ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််မည််ဟုုဆိုု�ကာာ ထိုု�ပစ််ခတ််မှုုဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နှှစ််နှှစ််အကြာ�ာတွွင်် လက််နက််
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင်် တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််လာာသည့့်�အပြ�င်် နော�ာက််ပိုု�င်းး�၌ ဘလက််ဒီီ
အက််ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး� ထွွက််ပေါ်�်လာာရေး�းတွွင််လည်းး� ပါါဝင််လာာသည််။ ဘလက််ဒီီအက််ဥပဒေ�ေ
တွွင်် လက််နက််ဝယ််ယူူမှုုမဆိုု� ပြ�ည််နယ််တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအရာာရှိိ�များ��းက နော�ာက််ခံံ
စစ််ဆေး�းမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် (၅) ရက််ကြာ�ာ စော�ာင့့်�ဆိုု�င်းး�ရသည််။ ယင်းး�အက််ဥပဒေ�ေကိုု� အမျိုး�း��
သားး�ရိုု�င််ဖယ််အသင်းး� (National Rifle Association) တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ ပြ�ည််နယ်် အချို့့���၏
ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအရာာရှိိ�များ��းက ထိုုပြ� �ဌာာန်းး�ချျက််ကိုုကန့့်
�
�ကွက်
ွ ပြီး် ��း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�း လွှှတ််
တော်�်�ချုု�ပ််တွွင််တရား�းစွဲဲ�ဆိုခဲ့
�ု သ
�့ ည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််က ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိသော်����်�လည်းး� ပြ�ည််
နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အရာာရှိိ�များ��းကိုု� အတင်းး�အကြ�ပ်် စေ�ခိုု�င်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိိ�ဟုုဆိုု�ကာာ ယင်းး�
ဥပဒေ�ေကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။
ရင်းး�မြ�စ်် ။

။ https://www.youtube.com/watch?v=rv4MOKhFBe4;Adler, Matthew D.
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the
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အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််

အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းအာာဏာာများ��းသည်် အလွွန််ကျျယ််ပြ�န့့်�သော်�်�လည်း�း အထက််
တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်�အတိုု�င်းး� ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�သည့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းကိုု� ကန့့်�သတ််
ထားး�သည််။

ယင်းး�ကန့့်�သတ််ချျက််များ��းကြော��ာင့့်�

တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက

ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက်် ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရအပေါ်�်� ကွွန််ဂရက်် ၏ အရေး�း�ယူူနိုု�င််မှုုကိုု� ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်� (ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�၊ အတည််ပြု�ု
ခြ�င်းး�နှှင့့်� လက််ခံံခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�) နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အလုံးး��စုံံ�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာ ပေး�းအပ််ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ခြ�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပိုု�င််
ခွွင့့်�အာာဏာာနှှင့့်� ပတ််သက််၍) တစ််စုံံ�တစ််ရာာ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််တစ််ခုုကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့့်�အခါါ ၎င်းး�၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ပိုု�င်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ (၁၀) ကြိ�ိမ််မြှော��ာ�က််ပြ�င််ဆင််
ချျက််က ကန့့်�သတ််နိုု�င််သည့့်�သဘော�ာ�ရှိနေ���ေသည််။
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အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ ကွွန််ဂရက််တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏
နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�ရာာတွွင်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််
ရာာအခက််အခဲဲများ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�ကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််သည့့်� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် အားး�ထားး�နိုု�င််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်�
ဆီးး�နိိတ််သည်် အစဉ််အလာာအရတွေ့��့�ရသော��ာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�နယ််ပယ််များ��းကိုု�
ကျူးး��ကျော်�်��သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုရန်် ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ခြွ�င်းး�ချျက််များ��း (textual reservations) သို့့��မဟုုတ််
ဖက််ဒရယ််စနစ််စကားး�ရပ််များ��း (federalism clauses) ဖြ�င့့်� ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�
ကော�ာင်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ မူူလအခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� အားး�တက််သရော�ာ� ကာာကွွယ််စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််
လေ့�့ရှိိ�သည််။အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြ�ခံံဥပဒေ�ေပါါပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေများ��းကဲဲသို့့��ပင်် နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�ချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ
စာာချုု�ပ််များ��းသည််

ထိုု�စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်� ညီီညွှှတ််မှုုမရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��

သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ဖျျက််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။

စာာကွွက်် (၅)
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (Foreign
Affairs Preemption) နှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိသော����ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအာာဏာာအရ တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�
(Dormant Foreign Affairs Preemption)
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််

“နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ

စကားး�ရပ်် (Foreign Affairs Clause)” မပါါရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအများ��းစုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ ပြ�ည််နယ််
များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက်် လျှှင််
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��လာာလျှှင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့��က ပြ�ည််နယ််
ဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တစ််ခုုခုုကိုု� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံ
တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုတည်းး�က တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ အချို့့���သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််
မူူ ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကွွန််ဂရက််-အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသဘော�ာ�
တူူညီီချျက််အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�
ကော�ာင်းး� ကွွန််ဂရက််၏ အခန်းး�ကဏ္ဍလိုု�အပ််သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင််

အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့့်�

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအားး�လုံးး��ကိုု�

အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။

ထိုု�သို့့�

အတိိ

အလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြ�စ််လာာပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ဆုံးး��ဖြ�တ််လေ့�့ရှိိ�သည််။
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ယင်းး�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််
ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုု ကိုု� ပယ််ဖျျက််နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့�ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ အာာဏာာကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�မူူ (Dormant Foreign
Affairs Doctrine) ဟုု ရည််ညွွန်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ယင်းး�မူူအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းစီီရင််ရေး�း
မဏ္ဍိုု�င််၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် အတည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု� ယင်းး�မူူအရ
ပယ််ဖျျက််ပြီး�း�သည့့်�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် အဆိုု�ပါါပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု� ကွွန််ဂရက််က ထပ််မံံပြ�င််
ဆင််ခွွင့့်� မရှိပေ���ေ။
ရင်းး�မြ�စ်် ။

။ Glennon, Michael J. and Sloane, Robert D., “Foreign Affairs Federalism:

The Myth of National Exclusivity” (2016). New York, N.Y.: Oxford University Press.
2016.

အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�
ခဲ့့�သည့့်� (၁၀) ကြိ�ိမ််မြော��ာက််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�ပြ�င််ဆင််ချျက််အရ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� အာာဏာာများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု�
ပိိတ််ပင််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူ များ��းအားး�
အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ ယင်းး�အာာဏာာများ��းတွွင်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းအာာဏာာများ��းလည်းး� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် အထွွတ််အထိိပ််
အာာဏာာ (Supremacy Clause) နှှင့့်�လိုု�အပ််ပြီး�း� သင့့်�လျော်�်��သော�ာ ဥပဒေ�ေများ��း ပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��း (Necessary and Proper Clause) ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး�� ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌
ပြ�ဿနာာရှိနေ���ေသည့့်� ပြ�ည််နယ််လုုပ််ရပ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု� ကြို�ု�တင််
တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ (စာာကွွက်် ၃ နှှင့့်� ၅ ရှုု) ထို့့��ကြော��ာင့့်� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ (၁၀) ကြိ�ိမ််မြော��ာက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�ကိုု� အပြ�ည့့်�အဝအာာမခံံ
ချျက််ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� လေ့�့လာာကြ�ည့့်�လျှှင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအမျိုး�း��
အစား�း (၃) မျိုး�း�� ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ (ဇယားး� -၂ ရှုု) ပထမတစ််မျိုး�း��မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��း
ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�လုံးး��ဝမရှိိ�သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းဖြ�စ််သည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အတိိအလင်းး�ပိိတ််ပင််ထားး�သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�သာာ ချုု�ပ််ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည့့်� စာာချုု�ပ််များ��း (treaties) ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းက
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုုခုုနှှင့့်� ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက လုံးး��ဝပိိတ််ပင််ထားး�
သည််။

အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်�

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာကိုု�

ယင်းး�စာာချုု�ပ််အမျိုး�း��အစား�းများ��းကိုု�

နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတအားး�

ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်�

အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာကြော��ာင့့်�

ဖြ�စ််သည််။

ဒုုတိိယတစ််မျိုး�း��မှာာ� ကွွန််ဂရက််၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််မပါါဘဲဲ ပြ�ည််နယ််များ��းဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်� မရှိိ�
သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကွွန််ဂရက််၏သဘော�ာ�
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တူူညီီချျက််မပါါဘဲဲ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုုခုုနှှင့့်� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း (agreements or
compacts) ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိပေ���ေ။၅၈ တတိိယတစ််မျိုး�း��မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်�
သို့့��မဟုုတ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ အတိိအလင်းး�ပိိတ််ပင််
ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ဖြ�စ််သည််။
ထင််ရှား��းသော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့့်� (၁၀) ကြိ�ိမ််မြှော��ာ�က်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက်် ဖြ�စ််သည််။ ဤပြ�င််ဆင််ချျက််အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အပ််နှှင်းး�
ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� ပိိတ််ပင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ အာာဏာာများ��းကိုု�
ပြ�ည််နယ််များ��းအားး�ပေး�းသည််။ ယင်းး�အာာဏာာများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအာာဏာာများ��း ပါါဝင််နိုု�င််
သော်�်�လည်းး� မည််သည့့်�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအာာဏာာများ��းဖြ�စ််သည််ကိုု� အတိိအကျဖော်��်��ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိပေ���ေ။ ယင်းး�အာာဏာာများ��းနှှင့့်ပတ််သ
�
က််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမှှသာာလျှှင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တရား�းရုံးး��များ��းအားး� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််စေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် အတိိ
အကျျ မဖော်�်��ပြ�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ အာာဏာာအချို့့���ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တရား�းရုံးး��၏ စီီရင််ထုံးး��များ��းမှှတစ််ဆင့့်� သိိနိုု�င််ပါါသည််။
ဇယားး� (၂) အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း 
အမျိုး�း��အစား�းများ��း

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း

မှှတ််ချျက််

ပြ�ည််နယ််များ��းဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်� လုံးး��ဝ -	နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�သာာ ချုု�ပ််ဆိုု�ရသည့့်� စာာချုု�ပ််များ��း (treaties) ကိုု� ပုုဒ််မ-၁၊ ပုုဒ််မခွဲဲ�-၁၀၊
မရှိသော����ာ (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်�

နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�၊

ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� လုံးး��ဝပိိတ််ပင််

-	မဟာာမိိတ်် သို့့��မဟုုတ်် ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�တစ််ခုုခုုတွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�၊

ထားး�သော�ာ) နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ များ��း

အပိုု�ဒ််-၁ ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းမှှ ကော�ာက််
နုုတ််ချျက််

- (မဖြ�စ််မနေ�ေဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လုံးး��ဝလိုု�အပ််သည််မှှ တစ််ပါးး�) သွွင်းး�ကုုန်် ပုုဒ််မ-၁၊ ပုုဒ််မခွဲဲ�-၁၀၊
ပို့့��ကုုန်် များ��းကိုု� အခွွန််စည်းး�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�၊
-	ကုုန််တင််သင်္ဘော�ာ��များ��းကိုု� အခွွန််ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�၊

အပိုု�ဒ််-၂ နှှင့့်� ၃ ပါါ
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််

များ��းမှှ

-	ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သည့့်�ကာာလ၌ တပ််ရင်းး�တပ််ဖွဲ့့��များ��း သိုု�မဟုုတ်် စစ််သင်္ဘော�ာ�� ကော�ာက််နုုတ််ချျက််

ကွွန််ဂရက််၏ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််မရဘဲဲ

များ��း ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊

ပြ�ည််နယ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�

- အခြား��းပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံတစ််ခုုခုုနှှင့့်� သဘော�ာ�တူူ

မရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း

စာာချုု�ပ််များ��း (agreements or compacts) ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�၊
-	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် (ပြ�င််ပကျူးး��ကျော်�်��ခံံရသည့့်�/ခံံရတော့��့�မည့့်� အချိိ�န််
မျိုး�း��၌ ကြ�န့့်�ကြာ�ာမှုုမရှိရေး���း� အတွွက််) နိုု�င််ငံံခြား��း တိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုုခုုနှှင့့်�
စစ််မက််ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�၊
-	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့့်� အာာဏာာများ��း (၁၀)

ကြိ�ိမ််မြှော��ာ�က််

အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�

သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� ပိိတ််ပင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� အာာဏာာများ��း/ ဖွဲ့ ့� � စ ည်း း � ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံ ံ

သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းဆော�ာင််ရွွက််

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအာာဏာာများ��း၊

ခွွင့့်� ရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း

ဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််

-	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ပိိတ််ပင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် အားး�
ပေး�းထော�ာက််ခံံသော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၊

၅၈	ကွွန််ဂရက််၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� မည့့်�သည့့်�အချိိ�န််တွွင်် ရယူူရမည််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲ
တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သဖြ�င့့်� လက််တွေ့�့�တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိသော����ာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်�

67
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံများ��း
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအများ��းစုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််ပြီး�း� အစဉ််အလာာအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အုုပ််
ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဌာာနတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဌာာန (DOS)၅၉
က အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််သည််။

ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းသည််

သို့့��သော်�်�

နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�

အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်�

တိုု�က််ရိုု�က််ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��းကိုု�

ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်� လုုပ််ဆော�ာင််လာာသည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� အမြဲ�ဲတမ်းး� သို့့��မဟုုတ်် ယာာယီီချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာမျျက််နှာာ�စာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််
ပတ််သက််မှုု ပိုု�၍များ��းပြား�း�လာာရသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းတွွင်် ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််ခြ�င်းး�၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ တစ််စုံံ�တစ််ရာာလုုပ််ဆော�ာင််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏
စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး� မြ�င့့်�မား�းလာာခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င််၆၀ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််သည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းတွွင််
ပြ�ည််နယ််၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ရန််၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၏
ဝင််ငွေ�ေအချိုး�း��အစား�းအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ��း သိိသိိသာာသာာလျော့�့��နည်းး�
လာာခြ�င်းး� (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းအားး�

စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိသော����ာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း (ဥပမာာ - နယ််နိိမိိတ််ဖြ�တ််ကျော်�်��သည့့်� လမ်းး�၊တံံတားး�ဆိုု�င််ရာာ
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း၊ မီးး�ဘေး�းအန္တတရယ််ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�း
နှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း၊ ပညာာရေး�းနှှင့့်�ယဉ််ကျေး�း�မှုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�
တူူစာာချုု�ပ််များ��း) များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုုခုု သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုုခုု၏ ပြ�ည််နယ််/ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရနှှင့့်� ကနဦးးချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�မှှ ကွွန််ဂရက််၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� ရယူူသည််များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။ သဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ကွွန််ဂရက််၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််မရသေး��းမီီ ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�သည့့်�တိုု�င်် ကွွန််ဂရက််၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််
မရဘဲဲ စာာချုု�ပ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�၍ မရပေ�ေ။
၅၉ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဌာာန (the United States Department of State -DOS or State
Department) သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဌာာနတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ DOS ကိုု� ၁၇၈၉ ခုုနှှစ််တွွင််
စတင််တည််ထော�ာင််ပြီး�း� အမေ�ေရိိကန််သမ္မမတကိုု� အကြံ�ံပေး�းရန််၊ သံံတမန််ခရီးး�စဉ််များ��းကိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံ
တကာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််နှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��တွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကိုု� ကိုု�ယ််
စား�းပြု�ုရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။ DOS ၏ အကြီး�း�အကဲဲမှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဌာာန အထွေထွေ��ေ���အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကက််ဘိိနက််အဖွဲ့့��ဝင််တစ််ဦးးဖြ�စ််သည််။ ၁၉၈၇ တွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းဌာာနကိုု� the Department of Foreign Affairs မှှ the Department of State သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�သည််။
အကြော��ာ�င်းး�မှာာ�ဌာာနသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာတာာဝန််များ��းအပြ�င်် ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာတာာဝန််အချို့့��� (ဥပမာာ - အမေ�ေ
ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�ထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�၊ ဖြ�န့့်�ဖြူး�း�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�) ကိုု�လည်းး� အပ််
နှှင်းး�ခံံရသော��ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။

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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ချပေး��း�သည်် ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ��းကိုု� သိိသိိသာာသာာလျော့�့��ချျခြ�င်းး�) နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�
ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏
ဝင််ငွေ�ေရင်းး�မြ�စ််အသစ််များ��းကိုု� အစဉ််တစိုု�က််ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၆၁ စသည့့်�အချျက််များ��း ပါါဝင််
သည််။
လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် တွေ့�့�ရသော��ာ
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း၏ (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� မြို့�့��ပြ�များ��း၏) နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာမျျက််နှာာ�စာာတွွင်် ပါါဝင််မှုုပုံံ�စံံအချို့့���ကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည််။၆၂

(က) နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�
(Compacts and Agreements with Foreign Countries)
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ဆယ််စုုနှှစ််များ��း
အတွွင်းး� ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး�ရှိိ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အများ��း
အပြား�း�ကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�စာာချုု�ပ််အားး�လုံးး��သည်် ဖက််ဒရယ််မူူဝါါဒနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုု မရှိိ�သည့့်�
အပြ�င်် စာာချုု�ပ််အချို့့���မှာာ� ဖက််ဒရယ််မူူဝါါဒနှှင့့်� ဆန့့်�ကျျင််မှုုများ��း ရှိနေ���ေသည််။ ဥပမာာ- ၂၀၀၅ ခုုနှှစ််
တွွင်် မက််ဆာာချူး�း�ဆတ််ပြ�ည််နယ််၏ စွွမ်း�း အင််ကုုမ္ပပဏီီနှှစ််ခုုသည်် ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�နိုုင််ငံ
� ပို
ံ င််ရေ�နံ
�ု
ကုုမ္ပ
ံ
ဏီီ
ပ
တစ််ခုုနှှင့့်� စွွမ်းး�အင််ဆိုု�င််ရာာ အရော�ာ�င်းး�အဝယ််စာာချုု�ပ််တစ််ခုုချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးက အကျိုးး���ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့�သော�ာ ထိုု�စာာချုု�ပ််အရ ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�ရေ�နံံကုုမ္ပပဏီီ
သည်် မက််ဆာာချူး�း�ဆာ့့�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ဆင်းး�ရဲဲသားး�များ��းအတွွက်် ရေ�နံံ (၁၂) မီီလျံံ�ဂါါလံံ ရော�ာင်းး�ချျ
ပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။၆၃ သို့့��သော်�်� ထိုု�စဉ််အခါါက ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�သမ္မမတဖြ�စ််သည့့်� ဟူူဂိုု�ချျက််သည််
ကျူးး��ဘားး�နိုု�င််ငံံ၏ မဟာာမိိတ််တစ််ဦးးဖြ�စ််သည့့်�အပြ�င်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� အပြ�င်းး�
အထန်် ဝေ�ဖန််တိုု�က််ခိုု�က််နေ�သူူလည်းး� ဖြ�စ််သည််။

(ခ) နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� လက််ခံံကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� (Adoption of International Standards)
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ကျိုု��တိုု�သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Kyoto Protocol)
ကိုု� အတည််ပြု�ုလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မရှိသော်����်�လည်းး� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� မြို့�့��ပြ�အများ��း
အပြား�း�က ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ပူူနွေး�း�လာာမှုုနှှင့့်� အခြား��းသော�ာ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုု
များ��းကိုု�တုံ့့��ပြ�န််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� လက််ခံံကျျင့့်�သုံးး��ကြ�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် သမ္မမတထရမ့့်�
လက််ထက််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကိုု� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ဆိုု�င််ရာာ ပါါရီီသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််မှှ နုုတ််ထွွက််သွားး��ပြီး�း�နော�ာက်် ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��း (၁၂) ဦးး
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-dealwith-venezuela.html.
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(နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ၃၀ ဦးး အထိိ) က အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရာာသီီဥတုုမဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� ထိုု�စာာချုု�ပ််ပါါအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ဆက််လက််လက််ခံံကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည််။၆၄ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�
ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု
အားး�လုံးး�� ပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (CEDAW) ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက
အတည််ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိသေး����းသော်�်�လည်းး� ကယ််လီီဖိုးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ဆန််ဖရန််စစ္စစကိုု�မြို့�့��
သည်် ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ပါါ အစိိတ််အပိုု�င်းး�အချို့့���ကိုု� လက််ခံံကျျင့့်�သုံးး��ရန်် ဒေ�သန္တတရအမိိန့့်�များ��း
ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။

(ဂ) နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််၏ ရုံးး��ခန်းး�များ��းဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး�
(State Offices in Foreign Countries)
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််အတွွက််

နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််အချို့့���တွွင်် ပြ�ည််နယ််ရုံးး��များ��း ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ကြ�

သည််။ ဥပမာာ - အလာာဘားး�မား�းပြ�ည််နယ််သည််

ဥရော�ာပတိုု�က််တွွင်် ပြ�ည််နယ််၏ ပုံံ�ရိိပ််ကိုု�

မြှ�ှင့့်�တင််ရန််နှှင့့်� အလာာဘားး�မား�း ပြ�ည််နယ််တွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သော�ာ ဂျာ�ာမန််ကားး�ပြု�ုလုုပ််သူူများ��းနှှင့့်�
အချိိ�တ််အဆက််ကိုု� ပိုု�ခိုု�င််မာာစေ�ရန််အတွွက်် ဂျာ�ာမဏီီနိုု�င််ငံံရှိိ� ဟိုု�က််ဒဲဲဘတ်် (Heidelberg) မြို့�့��
တွွင်် ရုံးး��ခန်းး�တစ််ခုုဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိိ�သည််။ ဗာာဂျီးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််သည််လည်းး� အရှေ့�့��အာာရှှတိုု�က််
နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုကိုု�ချော့�့��မွေး�း�စေ�ရေး�းနှှင့့်� မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းအတွွက်် တရုုတ််၊ ဟော�ာင််ကော�ာင််၊ စင်္ကာ�ာ�ပူူ၊
ကိုု�ရီးး�ယားး�နှှင့့်� ဂျျပန််နိုု�င််ငံံတို့့�တွွင်် အလားး�တူူရုံးး��ခန်းး�များ��း ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိိ�သည််။၆၅

(ဃ) နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းသို့့�� ပြ�ည််နယ််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း စေ�လွှှတ််ခြ�င်းး�
(State Representatives to Foreign Countries)
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််ရုံးး��များ��း ဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး�အပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�က််ရိုု�က််
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု များ��းကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန််နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�သထွွက််ကုုန််များ��းကိုု� တင််ပို့့��ရော�ာင်းး�ချျနိုု�င််ရန််
ပြ�ည််နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုုများ��းနှှင့့်� မြို့�့��တော်�်�ဝန််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းသို့့�� မကြာ�ာခဏစေ�ေလွှှတ််လေ့�့
ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ချျက််
များ��းကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ဆော�ာင််
ရွွက််ချျက််အချို့့���သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််တတ််သည််။
ဥပမာာ - ရေ�နံံရော�ာင်းး�လိုု�အားး�နှှင့့်� စျေး�း�နှုုန်းး�များ��းအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ရေး�း အတွွက်် ပြ�ည််နယ််အချို့့���က
၎င်းး�တို့့��၏ လေ့�့လာာသူူများ��းကိုု� ရေ�နံံတင််ပို့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းအဖွဲ့့�� (OPEC) ၏ အစည်းး�အဝေး�း�များ��းသို့့��
စေ�လွှှတ််သော�ာအခါါ အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ ခြား��းရေး�းဌာာနက ကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ဥပမာာတစ််ခုု

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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မှာာ� ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််အတွွင်းး� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းမပြေ�ေ�
လည််သော်�်�လည်းး� အီီဒဟိုု�ပြ�ည််နယ််သည်် ၎င်းး�၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံသို့့� စေ�
လွှှတ််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၂၀၀၅ ခုုနှှစ််တွွင်် အီီလူူနွိုု��က််ပြ�ည််နယ််သည်် ဆူူဒန််အစိုးး��ရနှှင့့်� ဆော�ာင််
ရွွက််သည့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုအချို့့���နှှင့့်� ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံတွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ��းကိုု� ပိိတ််
ပင််သည့့်� အီီလူူနွိုု��က််ဆူူဒန်် အက််ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��း
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််များ��းသို့့�� ၎င်းး�တို့့�၏
� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ��းကိုု� စေ�လွှှတ််ရသည့့်�အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင််
အခြား��းသော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းလည်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - ၁၉၈၉ ခုုနှှစ်် တွွင်် ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံမှှ
ကယ််ရီီဖိုးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွေ့�့�နေ�ထိုု�င််လာာသူူများ��းနှှင့့်� မိိသားး�စုုတော်�်�စပ််သူူ (၃၀) ဦးး
အားး�လွှှတ််ပေး�းရေး�းအတွွက်် စည်းး�ရုံးး��ပြော��ာဆိုု�ရန်် ကယ််ရီီဖိုးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််၊ အိုု�င််ဗင်းး�မြို့�့��တော်�်�
ဝန််သည်် ကယ််ရီီဖိုးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ်် ဆီးး�နိိတ််အမတ််တစ််ဦးးနှှင့့်�အတူူ ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံသို့့� သွားး��
ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။

(င) နိုု�င််ငံံခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန်် ပြ�ည််နယ််များ��းက မက််လုံးး��ပေး�းခြ�င်းး�
(State Incentives to Attract Foreign Businesses)
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ပို့့��ကုုန််ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေ
များ��းနှှင့့်� ချေး�း�ငွေ�ေအာာမခံံများ��းကိုု�

ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီများ��းထက်် ပိုု�၍ထုုတ််ပေး�းခဲ့့�သည််။

ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� မြို့�့��ပြ�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန်် မက််လုံးး��များ��းပေး�းလေ့�့
ရှိိ�သည််။ ယင်းး�မက််လုံးး�� များ��းတွွင်် အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�နေ�ရာာများ��းကိုု�
ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ အမတော်��်�ကြေး��း
နှှင့့်� အခွွန််သက််သာာခွွင့့်�များ��းပေး�းခြ�င်းး� စသည့့်�အစီီအစဉ််များ��း ပါါဝင််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််
များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိနေ���ေသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းပိုု�င််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းက အခြား��းပြ�ည််နယ််
သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သများ��းသို့့�� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရန််အခွွန််ဆိုု�င််ရာာ မက််လုံးး��များ��းကိုု� ပေး�းကြ�သည််။

(စ) ညီီအစ််မမြို့�့��တော်�်�ဆက််ဆံံရေး�း (Sister-City Relationships)
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ မြို့�့��ပြ�ပေါ�ါင်းး� (၆၀၀) ကျော်�်��သည်် အခြား��းနိုုင််ငံ
� များ
ံ ��းရှိိ� မြို့�့��ပြ�
များ��းနှှင့့်� ညီီအစ််မမြို့�့��တော်�်�ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တည််ဆော�ာက််ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။၆၆ အမေ�ေရိိကန််
နိုု�င််ငံံ၏ ညီီအစ််မ မြို့�့��တော်�်�အစီီအစဉ််တွွင်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� (၁၃၆) ခုု ပါါဝင််သည််။၆၇ မြို့�့��တော်�်�
ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှင့့်
ှ � ပညာာရေး�းဆိုုင််ရာာသဘော�ာ�တူ
�
ညီီချျ
ူ
က််များ��းပါါဝင််ပြီး��း ကျော�ာ�င်းး�သားး�/
သူူများ��း၊ ဆရာာ/မများ��း၊ အနုုပညာာရှှင််များ��းနှှင့့်� ဖျော်�်��ဖြေ�ေရေး�းသမား�းများ��းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််
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	အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ ညီီအစ််မမြို့�့��တော်�်�အစီီအစဉ််သည်် အမေ�ေရိိကန််မြို့�့��ပြ�များ��းက သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််စွာာ� စတင််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�မြို့�့��ပြ�များ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� စတင််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�
မဟုုတ််ဘဲဲ အမေ�ေရိိကန်် သမ္မမတအိုု�င််အင်းး�အော�ာက််ဝါါ (Eisenhower) ၏ ပြ�ည််သူ့့�သံံတမန်် (People-to-people
diplomacy) အစီးး�အစဉ််မှှ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှစ၍ အမေ�ေရိိကန််သမ္မမတိုု�င်းး�သည်် ညီီအစ််မ
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ဖလှှယ်မှု
် ုများ��း ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ အင််ဒီီ
ယားး�နား�းပြ�ည််နယ််ရှိိ� ဖော့�့�ဝေး�းမြို့�့�� (Fort Wayne) နှှင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၊ မွွန််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မော်�်�လမြို�ု�င််
မြို့�့��တို့့��သည်် ချျစ််ကြ�ည််ရင်းး�နှီးး��မှုုနှှင့့်� အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ ဖလှှယ််မှုုများ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််
ရန််အတွွက်် နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ�များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ကာာ ညီီအစ််မမြို့�့��တော်�်� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တည််
ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။၆၈

(ဆ) ပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းမူူဝါါဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��း
(State Foreign Policy Statements)
၁၉၈၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� (၂၈) ခုုထက််မကသော�ာ� မြို့�့��ပြ�များ��းသည်် အမေ�ေရိိက
တိုု�က်် အလယ််ပိုု�င်းး�ဒေ�သမှှ ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ ခုံံ�လုံံ�ရာာဒေ�သများ��းအဖြ�စ်် ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည််။ အချို့့���
က ၎င်းး�တို့့��၏ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအရာာရှိိ�များ��းအားး� မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�
နေ�ထိုု�င််သူူများ��းကိုု� လိုု�က််လံံရှာာ�ဖွေ�ေသည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံသားး�ပြု�ုရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မပြု�ုရန််
တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - ၁၉၈၅ ခုုနှှစ်် တွွင်် နယူးး�ယော�ာက််မြို့�့��၏ မြို့�့��တော်�်�ဝန််သည်် မြို့�့��ပြ�
အလုုပ််ရှှင််များ��းအားး� ရာာဇဝတ််သားး� မဟုုတ််သော�ာ တရား�းမဝင််ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူ
များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ သတင်းး�ပို့့��ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ထပ််ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� ၂၀၀၃
ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံက အီီရတ််နိုု�င််ငံံကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� သဘော�ာ�မတူူ
ကြော��ာင်းး� မြို့�့��ပြ�ပေါ�ါင်းး� (၁၀၀) ကျော်�်��က သဘော�ာ�ထားး� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။

(ဇ) ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းပိိတ််ဆို့့��မှုုများ��းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းပိိတ််ပင််မှုုများ��း
(State Economic Sanctions and Trade Bans)
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုုင််ရာာပိိတ််ဆို့့
�
မှု
� များ
ု ��းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ်ရေး
် �းဆိုုင််ရာာ
�
ပိိတ််ပင််
မှုုများ��းကိုု�လည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင််ပတ််သက််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ
အချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််အချို့့���သည်် ၎င်းး�တို့့��အစိုးး��ရနှှင့့်�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ��းကိုု� အာာရပ််အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (the Arab League) ၏ အစ္စစရေး�းနိုု�င််ငံံ
အပေါ်�်� သပိိတ််မှော�ာ�က််မှုုတွွင်် မပါါဝင််ကြ�ရန််တားး�မြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ၁၉၈၆ ခုုနှှစ််တွွင်် Virgin Islands
အပါါအဝင်် ပြ�ည််နယ််၊ မြို့�့��ပြ�နှှင့့်� ကော�ာင််တီီ (၁၅၀) ခန့့်� သည်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ လူူဖြူ�ူ
လူူမည်းး� ခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အစိုးး��ရနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်� အမေ�ေရိိကန််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းကုုမ္ပပဏီီ
များ��းအပေါ်�်� စီးး�ပွား��းရေး�းပိိတ််ဆို့့��မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�နည်းး�တူူ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် မက််ဆာာ
	မြို့�့��တော်�်�အစီီအစဉ််၏ ဂုုဏ််ထူးး�ဆော�ာင််ဥက္ကကဌအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။ အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဌာာနနှှင့့်� အခိုု�င််
အမာာချိိ�တ််ဆက််ထားး�ပြီး�း�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ယင်းး�အစီီအစဉ််၏ အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ငွေကြေး���း��

ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည််။ (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	အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ အင််ဒီီယားး�နား�းပြ�ည််နယ််ရှိိ� ဖော့�့�ဝေး�းမြို့�့��သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့သည့့်
�့
� ၁၉၈၈ ခုုနှစ််
ှ
အရေး�း�အခင်းး�နော�ာက််ပိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး� ဒုုက္ခခသည််အများ��းအပြား�း� သွားး��ရော�ာက််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််လာာခဲ့့�သော�ာ မြို့�့��
တစ််မြို့�့�� ဖြ�စ််သည််။ https://www.irrawaddy.com/news/burma/mon-states-moulmein-and-americasfort-wayne-formalize-sister-city-relationship.html
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ချူး�း�ဆာ့့�ပြ�ည််နယ််သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အစိုးး��ရ အေ�ဂျျင််စီီများ��းက မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်�
ကုုမ္ပပဏီီများ��းထံံမှှ ကုုန််စည်် သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ဝယ််ယူူမှုုကိုု�တားး�မြ�စ််သည့့်� ဥပဒေ�ေ
တစ််ရပ်် ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။

(စျျ) “အမေ�ေရိိကန််ထုုတ််ကုုန််များ��းကိုု� ဝယ််ယူူရန််” သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
(“Buy American” Requirement)
နိုု�င််ငံံတကာာစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ထိထွေ့��့��မှုုပိုု�ရှိိ�လာာသည့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��
သည်် ပြို�ု�င််ဆိုု�င််နိုု�င််စွွမ်းး�နည်းး�သည့့်� ဒေ�သတွွင်းး�စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�ကူူညီီရန်် ရည််ရွွယ််သည့့်�
ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��း ကာာကွွယ််သည့့်�မူူဝါါဒများ��းကိုု� ချျမှှတ််ကျျင့့်�သုံးး��ကြ�သည််။၆၉ ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၏ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူမှုုများ��းအတွွက်် အမေ�ေရိိကန််ထုုတ််ကုုန််များ��း
ဝယ််ယူူခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ထုုတ််ကုုန််များ��းဝယ််ယူူခြ�င်းး� မူူဝါါဒကိုု� ချျမှှတ််ကျျင့့်သုံးး�
� �ကြ�သည််။၇၀
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့့်လည်း
�
�း (ကွွန််ဂရက််မှှတစ််ဆင့့်)� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုင််ရာာ
�ု
အဆော�ာ�က််
အအုံံ� သို့့��မဟုုတ်် အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��းဖြ�စ််သည့့်�

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း၊ ပြ�န််လည််

ပြု�ုပြ�င််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံထုုတ်် သံံ၊
စတီးး�နှှင့့်� စက််ရုံံ�ထွွက််ပစ္စစည်းး�များ��းဝယ််ယူူရန်် အသုံးး��ပြ�ခြ�င်းး�မှှတစ််ပါးး� စီးး�ပွား��းရေး�းနိုးး��ဆွွမှုုရန််ပုံံ�ငွေ�ေ
များ��းကိုု� ပြ�ည််ပထုုတ််ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းဝယ််ယူူရန်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�တားး�မြ�စ််သည့့်� မူူဝါါဒများ��း
ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ ကမ္ဘာ့့��ကုုန််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့��က ဒေ�သတွွင်းး�ထုုတ််လုုပ််သူူများ��းကိုု�သာာ မျျက််နှာာ�
သာာပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းက ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ကျိုးး���
စီးး�ပွား��း ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒများ��းဖြ�င့့်� လက််တုုန့့်�ပြ�န််နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််
များ��းနှှင့့်� မြို့�့��ပြ�များ��းသည်် ယင်းး�ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��းကာာကွွယ််သည့့်� မူူဝါါဒများ��းကိုု� ဆက််လက််ချျမှှတ််
ကျျင့့်�သုံးး��ကြ�သည််။

(ည) နိုု�င််ငံံခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််အခွွန််များ��း စည်းး�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�
(State Taxation of Foreign Businesses)
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအပေါ်�်� အခွွန််စည်းး�ကြ�ပ််ကော�ာက််
ခံံလေ့�့ရှိိ�သည််။၇၁သို့့��သော်�်� ထိုု�သို့့�သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုတစ််စုံံ�
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	ပြ�ည််တွွင်း�း နှှင့့်� နိုုင််ငံ
� ခြား��းစီး
ံ
�း ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် တိုုက်
� ်ရိုုက်
� ရ
် င်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�လိုုပါ
� ါက
အခြေ�ေ�စိုုက်
� ်မည့့်� ပြ�ည််နယ်် (များ��း) ၏ သက််ဆိုုင််ရာာ
�
အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီများ��းတွွင်် ဦးးစွာာ�မှှတ််ပုံံ�တင််ရသည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် ယင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ မှှတ််ပုံံ�ခနှှင့့်� လိုု�င််စင််ကြေး��းများ��း ကော�ာက််ခံံနိုု�င််သည််။ အသေး�း�စား�း စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�အများ��းစုုသည်် တရား�းဝင််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အဖြ�စ််အတွွက်် ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရထံံတွွင်် မှှတ််ပုံံ�တင််ရန်် မလိုု�
အပ််သော်�်�လည်းး� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရကိုု� အခွွန််ဆော�ာင််ရသဖြ�င့့်� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရထံံတွွင်် အခွွန််ဆိုု�င််ရာာ သက််သေ�ခံံ
နံံပါါတ််များ��းကိုု� ရယူူရသည််။ အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် မူူပိုု�င််ခွွင့့်�ကာာကွွယ််ရန််
သို့့��မဟုုတ်် အခွွန််ကင်းး�လွွတ််ခွွင့့်�ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရထံံတွွင်် မှှတ််ပုံံ�တင််ကြ�သည််။ 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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တစ််ရာာပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််က ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအပေါ်�်� အခွွန််စည်းး�ကြ�ပ််မှုုများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီမညီီ (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ်် များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းတွွင််
အကျုံးး���ဝင််မှုုရှိိ�မရှိိ�) နှှင့့်� ပတ််သက််၍ စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််လေ့�့ရှိိ�သည််။

(တ) လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအပေါ်�်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကန့့်�သတ််ချျက််များ��း
(State Restriction on Immigration)
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကန့့်�သတ််ချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�
လည်းး� ချျမှှတ််ကျျင့့်�သုံးး��ကြ�သည််။ ဥပမာာ - မေ�ရီီလန်းး�ပြ�ည််နယ််သည်် ပြ�ည််နယ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််
သည့့်� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချျသူူ မဟုုတ််သူူများ��းအားး� ကျော�ာ�င်းး�လခသက််သာာရေး�းအထူးး�အခွွင့့်�အ
ရေး�းများ��း မပေး�း�သည့့်� မူူဝါါဒကိုု� ချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�နည်းး�တူူ တက္ကကဆတ််ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုသည််
ပြ�ည််နယ််တွွင်းး� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချျသူူများ��း၏ ကလေး�း�များ��း အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�
ပိုု�င််ခွွင့့်� မပေး�း�ခဲ့့�ပေ�။ ၁၉၈၂ ခုုနှှစ််တွွင်် အဆိုု�ပါါ ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တရား�း
လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််က ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၀၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ကက္ကကဆတ််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ကယ််လီီဖိုးး��
နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််တို့့��သည်် အထေ�ေက််အထားး�မရှိသော����ာ ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��းအားး� ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�
ကျော�ာ�င်းး�အပ််ခနှုုန်းး�ထားး�ရပိုု�င််ခွွင့့်� ပေး�းထားး�သည့့်� ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််
ရေး�းကိုု� ကန့့်�သတ််သည့့်� ပြ�ည််နယ်် ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၌ ပြ�ဌာာန်းး�သည့့်� အရီီဇိုးး��နား�း
ပြ�ည််နယ််၏ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဥပဒေ�ေသည််လည်းး� တစ််ခုုအပါါအဝင်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ေ
သည်် အထော��ာက််အထားး�မရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�များ��းကိုု� တမင််ရည််ရွွယ််ပြီး�း� အလုုပ််ခန့့်�အပ််
သည့့်� အလုုပ််ရှှင််များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််များ��းကိုု� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရုုတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�များ��း
ပါါရှိိ�သည််။

(ထ) ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်�ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တားး�မြ�စ််ချျက််များ��းနှှင့့်�
ကန့့်�သတ််ချျက််များ��း (State Regulatory Prohibitions and Restrictions)
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာကိုုကျျင့့်
�
သုံးး�
� �ပြီး��း တားး�မြ�စ််ချျက််နှင့့်
ှ � ကန့့်�သတ််ချျက််များ��းချျမတ််နိုုင််သ
�
ည််။ ဥပမာာ
- ၁၉၇၀ ခုုနှှစ််တွွင်် နယူးး�မက္ကကစီီကိုု�တက္ကကသိုု�လ််သည်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံသားး�ကိုု� ဓား�းစာာခံံထိိန်းး�သိိမ်းး�
ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကိုု�ခွွင့့်�ပြု�ုသည့့်� နိုု�င််ငံံများ��းမှှလာာသော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းကျော�ာ�င်းး�သားး�
များ��းအားး� ကျော�ာ�င်းး�ဝင််ခွွင့့်မပေး�း
�
�သည်် မူူဝါါဒကိုုချျမှ
� တ််ခဲ့
ှ
သ
�့ ည််။ သို့့�သော်�်�
�
ထိုုမူ
� ဝါ
ူ ါဒကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ ခရိုု�င််တရား�းရုံးး��တစ််ခုုက ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၁၉၈၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး�
ပြ�ည််နယ်် နှှင့့်� မြို့�့��ပြ� (၁၂၀) ကျော်�်��က ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််နိိမိိတ််များ��းကိုု� နယူးး�ကလီးး�ယားး�ဓာာတ််ငွေ့�့�
ကင်းး�မဲ့့�ဇုုန််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ကာာ ၎င်းး�တို့့��နယ််နိိမိိတ််များ��းအတွွင်းး� နယူူကလီးး�ယားး�လက််နက််
ထုုတ််လုုပ််မှုုကိုု� တားး�မြ�စ််ခဲ့့�သည််။ နယူးး�ကလီးး�ယားး�ကင်းး�မဲ့့�ဇုုန််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ထုုတ််ပြ�န််ထားး�
သော�ာ ကယ််လီီဖိုးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််၊ ဥက္ကကလံံမြို့�့��၏ ဒေ�သန္တတရအမိိန့့်�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
တရား�းရေး�းဌာာနက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုခရိုု�င််တရား�းရုံးး��တစ််ခုုထံံ လျှော�ာ�က််ထားး�သည့့်�အခါါ တရား�းရုံးး��က
ယင်းး�ဒေ�သန္တတရအမိိန့့်�ကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။
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နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�
ကြ�ည့့်�လျှှင်် နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းကဏ္ဍများ��းအပါါအဝင်် ကဏ္ဍအများ��းပြား�း�၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာများ��း ပါါဝင််သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ အချို့့���သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကန့့်�သတ််ချျက််များ��းအရ အငြ�င်းး�ပွား��း စရာာများ��းဖြ�စ််နေ�တတ််
ပြီး�း� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းက ချျမှှတ််ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာ
မူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ ပယ််ဖျျက််နိုု�င််ပြီး�း� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််များ��းလည်းး�
ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ ခေ�တ််ကာာလအခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းနှှင့့်�အညီီ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ အထူးး�သဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ည််နယ််အပေါ်�်� ကြီး�း�မား�းသော�ာ သက််
ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့့်�ကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ရယူူနိုု�င််
ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာကြ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ ထိုု�သို့့� တိုးး��ချဲ့့��ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရကလည်းး� တစ််ခါါတစ််ရံံ အားး�ပေး�းမှုုများ��းရှိိ�သကဲ့့�သို့့� တစ််ခါါတစ််ရံံ အားး�မပေး�း�မှုုများ��းလည်းး�
ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဆိုု�င််ရာာအခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိသော်����်�လည်းး� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််
နယ််များ��းသည်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း မူူဝါါဒများ��းအပေါ်�်�သက််ရော�ာက််သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ဆက််လက််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍  ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံ
ခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအနက််

တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််ပြီး�း�

ပြ�ည််တွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုု

ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအနက်် တစ််ခုု
အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၁၊ ပုုဒ််မခွဲဲ� ၈၊ အပိုု�ဒ်် ၃ တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�
ထားး�သော�ာ “နိုု�င််ငံံခြား��းကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းစကားး�ရပ်် (the Foreign Affairs Clause) အရ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း၊ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�ကူးး�
သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းနှှင့့်� ဌာာနေ�အင်းး�ဒီးး�ယန်းး� မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းအပေါ်�်�
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�သည််။ ကွွန််ဂရက််က ဥပဒေ�ေထုုတ််ပြ�န််ပြီး�း�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််က ယင်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��း ကူးး�သန်းး�
ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
များ��းဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေ တစ််ခုုခုုမှှတစ််ဆင့့်�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�
သုံးး��ရန်် ကျူးး��ကျော်�်��လာာပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ (စာာကွွက်် - ၆ ရှုု)
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စာာကွွက်် (၆)
နိုု�င််ငံံခြား��း ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စကားး�ရပ်် (Foreign Commerce
Clause) နှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိသော����ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းအာာဏာာကိုု� 
ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� အခြေ�ေ�ခံံမူူ  (Dormant Foreign Commerce Doctrine)
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင််ဝယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာစကားး�ရပ်် (Foreign or interstate commerce clause) ပါါရှိိ�သည််။ ထိုု�စကားး�
ရပ််အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�
ချျင်းး�အကြား�း� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုတို့့�အပေါ်�်� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာရှိိ�သည််။ ထိုု�စကားး�ရပ််တွွင်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
၏ ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း ပါါရှိိ�သကဲ့့�သို့့� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တရား�းရုံးး��၏ ယခင််စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သော�ာအမှုုများ��း၏ စီီရင််ချျက််များ��းအရ အတိိအလင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််
ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် နိုုင််ငံ
� ခြား��းကူးး
ံ
�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
အာာဏာာ
ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ဖြ�စ််သည့့်� ကွွန််ဂရက််အားး�ပေး�းထားး�သည််။ ကွွန််ဂရက််သည််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အတည််ပြု�ုနိုု�င််
သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ငြ�င်းး�ပယ််နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ နိုု�င််ငံံခြား��း
ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စကားး�ရပ််အရ တရား�းမဝင််ဖြ�စ််နိုု�င််သည့့်� ပြ�ည််နယ််၏
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� ကွွန််ဂရက််က အတည််ပြု�ုထော�ာက််ခံံခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်� တရား�းဝင််မှုု
ဖြ�စ််သွားး��နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ကွွန််ဂရက််က ယင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�မပြု�ုလျှှင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ပြ�ည််နယ််၏ ဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််ငြ�င်းး�ပယ််နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��ကတားး�ဆီးး�လျှှင််(တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု�ပယ််ဖျျက််
လျှှင််) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��းကူးး
ံ
�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းအာာဏာာကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�အခြေ�ေ�ခံံမူူ (Dormant
Foreign Commerce Doctrine) ဟုု ရည််ညွှှန်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။
ရင်းး�မြ�စ််။

။ Glennon, Michael J. and Sloane, Robert D., “Foreign Affairs Federalism:

The Myth
Press. 2016.

of National Exclusivity” (2016). New York, N.Y.: Oxford University
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုု ပြ�ဌာာန်းး�၍လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပြ�ဌာာန်းး� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မဏ္ဍိုု�င််၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းထုုတ််ပြ�န််၍လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာ
များ��းကိုု�ကျူးး��ကျော်�်��သည့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ� တူူညီီ
မှုုများ��း (Presidential Executive Agreements) သည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် တွေ့�့�ရ
များ��းသည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းကြ�တ််မတ််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။၇၂ ကွွန််ဂရက််
က နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတအားး� ယင်းး�နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုု ကြ�ပ််မတ််ရေး�းအာာဏာာကိုု� လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် သမ္မမတက ၎င်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�
နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�စာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�အာာဏာာကိုု၇၃
� ကျျင့့်�သုံးး�� ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� လည်းး�ကော�ာင်းး�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုင််ရာာလုုပ််ပို
�ု
င််ခွ
�ု င့့်
ွ အာာ
� ဏာာကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��လာာသည့့်� ပြ�ည််နယ််
ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့��အပြ�င်် တရား�းစီီရင််
ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင််လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့��က နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပေါ်�်� တစ််စုံံ�တရာာကန့့်�ကွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ငြ�င်းး�ပယ််
ခြ�င်းး� မပြု�ုသည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (နိုု�င််ငံံတကာာကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�
ဝယ််ရေး�းကိုု� ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�အာာဏာာ) ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််နေ�သည်် သို့့��မဟုုတ်် ကျူးး��ကျော်�်��သည််ဟုု
ဆိုု�ကာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွွတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည်် ပြ�ည််နယ််ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ရပ််
တစ််ခုုခုုကိုု� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ (ပယ််ချျနိုု�င်် သည််။) ဥပမာာ - ၁၈၂၇ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ
Brown v. Maryland အမှုုတွွင်် မေ�ရီီလန်းး�ပြ�ည််နယ််၏ ၁၈၁၇ ခုုနှှစ်် ဝင််ငွေ�ေခွွန််ဥပဒေ�ေအရ သွွင်းး�
ကုုန််ဝယ််ယူူရော�ာင်းး�ချျသူူများ��းအပေါ်�်� လိုု�င််စင််ကြေး��းကော�ာက််ခံံသဖြ�င့့်� ယင်းး�ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�အာာဏာာကိုု� ကျူးး��
ကျော်�်��သည််ဟုု ဆိုု�ကာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ယင်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။၇၄
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ကုုန််သွွယ််မှုုအပေါ်�်� ကြ�ပ််
မတ််ရာာတွွင်် အချျက်် (၃) ချျက််ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ကြ�ပ််မတ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေ
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	အမေ�ေရိိကန််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၂ ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ သမ္မမတသည်် ဆီးး�နိိတ််၏ အကြံ�ံဉာာဏ််၊
သဘော�ာ�တူူ ညီီချျက််များ��းနှှင့့်�အညီီ ဆီးး�နိိတ််အစည်းး�အဝေး�း�တက််ရော�ာက််သည့့်� ဆီးး�နိိတ််အမတ််သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�၏ သဘော�ာ�
တူူညီီချျက််ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််သည််ဟုု ပါါရှိိ�သည််။
၇၄	မေ�ရီီလန်းး�ပြ�ည််နယ််သည်် ၁၈၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ဝင််ငွေ�ေခွွန််အက််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ဥပဒေ�ေအရ မေ�ရီီလန်းး�
ပြ�ည််နယ််သည်် သွွင်းး�ကုုန််များ��းအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််အခွွန််ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး� မရှိသော်����်�လည်းး� သွွင်းး�ကုုန််များ��းကိုု� တင််သွွင်းး�
ရော�ာင်းး�ချသော���ာ စီီပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအားး� အခများ��း (လိုု�င််စင််ကြေး��းများ��း)
ပေး�းဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?articcle=1068&context=mlh_pubs.
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တစ််ခုုခုုသည်် တမင််ရည််ရွွယ််၍လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���ဆက််အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုအပေါ်�်� အလွွန််အကျွံံ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု
သို့့��မဟုုတ်် နှော�ာ�က််ယှှက််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ သက််ဆိုု�င််ရာာကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုု တစ််ခုုခုုသည်် တစ််နိုု�င််ငံံ
လုံးး��အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့့်� တသမတ််တည်းး�ဖြ�စ််ရန်် မလိုု�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကုုန်းး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုကိုု�
ကြ�ပ််မတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််၏အကျိုးး���စီးး�ပွား��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ကျော်�်��လွွန််မှုု
မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� ကြ�ပ််မတ််သည့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုသည်် ထိုု�အချျက််
တစ််ခုုခုု သို့့��မဟုုတ်် အားး�လုံးး��နှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နေ�လျှှင်် ယင်းး�ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက ပယ််ဖျျက််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - ၁၈၂၄ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ Gibbons v. Ogden အမှုု
တွွင်် ကွွန််ဂရက််၏ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ကုုန််သွွယ််မှုုကြ�တ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု�
ကျူးး��ကျော်�်��သည််ဟုုဆိုု�ကာာ ၎င်းး�၏ရေ�ပိုု�င််နက််အတွွင်းး� သင်္ဘော�ာ��သွားး��လာာမှုုကိုု� တားး�မြ�စ််သည့့်�
နယူးး�ယော�ာက််ပြ�ည််နယ််၏ အက််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််က ပယ််
ဖျျက််ခဲ့့�သည််။၇၅
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အမေ�ေ
ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� “ပြ�ည််နယ််
တွွင်းး�ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း (intrastate commerce or internal commerce) ” အပေါ်�်�
ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် (၁၀) ကြိ�ိမ််မြှော��ာ�က်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််
ချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းစကားး�ရပ််အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိိ�သည့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့့်�
သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း
ကျျင့့်�သုံးး��ရာာမှှ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က စီီရင််ဆုံးး��
ဖြ�တ််သည့့်�အခါါ ပြ�ည််နယ််က အနိုု�င််ရခဲ့့�သည့့်�အမှုုများ��းရှိသော်����်�လည်းး� ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််
အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုုတို့့�ကိုု� ယခင််ထက်် ခွဲဲ�ခြား��းရ
ခက််ခဲဲလာာသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းကြ�ပ််မတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�မှုုမှာာ�လည်းး� ယခင််ထက်် ပိုု�ကျျယ််
ပြ�န့့်�လာာသည််။

၇၅ ၁၈၂၄ ခုုနှှစ််တွွင်် နယူူယော�ာက််ပြ�ည််နယ််သည်် အက််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုပြ�ဌာာန်းး�၍ ၎င်းး�၏ ပြ�ည််နယ််သားး�နှှစ််ဦးးကိုု� နယူးး�
ယော�ာက်် ပြ�ည််နယ််ရေ�ပိုု�င််နက်် အတွွင်းး� နှှစ်် (၃၀) သက််တမ်းး�ရှိိ�သည့့်� ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့�သုံးး��ရေး�းကြော��ာင်းး� သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ကိုု� ချပေး��း�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ကွွန််ဂရက််က ချပေး��း�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လိုု�င််စင််ကိုု� ရရှိိ�
ထားး�သော�ာ အခြား��းအမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံသားး�တစ််ဦးးက ယင်းး�အက််ဥပဒေ�ေသည်် ကွွန််ဂရက််၏ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အ
ကြား�း�ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုကိုု� ကြ�တ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာကျျသည််ဟုုဆိုု�တာာ တရား�းစွဲဲ�ခဲ့့�သည််။
ကွွန််ဂရက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းစကားး�ရပ််အရ ၎င်းး�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််ရေ�ပိုု�င််နက််အတွွင်းး�သွားး��လာာသည့့်� သင်္ဘော�ာ��
များ��းကိုု� တားး�မြ�စ််သည့့်� နယူးး�ယော�ာက််ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွှှတ််မှုုမရှိိ�ဟုုဆိုု�ကာာ
ယင်းး�ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။ https://www.oyez.org/cases/1789-1850/22us1
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နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့့်�
အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ လေ့�့လာာကြ�ည့့်�လျှှင်် ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််
နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းနှှင့့်� ၁၉၈၀ ဆယ််စုုနှှစ်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းအတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းသည််
အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းပြ�ဿနာာများ��း (ဥပမာာ - ကုုန််သွွယ််ရေး�းလိုု�ငွေ�ေပြ�မှုုများ��း၊
တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ပသို့့�တင််ပို့့
�
သော�ာ
�
ပို့့�ကုုန််တန််ဖိုးး
�
�� ပမာာဏထက်် ပြ�ည််ပနိုုင််ငံ
� များ
ံ ��းမှှ တင််သွွင်း�း
ရသော��ာ သွွင်းး�ကုုန််တန််ဖိုးး��ပမာာဏက ပိုု�များ��းနေ�သည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေ) ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင််
အင််အားး�စုု အသစ််တစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့့်� ထွွက််ပေါ်�်လာာသည််။၇၆ ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််အလယ််ပိုု�င်းး�
နှှစ််များ��းတွွင််စတင််သည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းကျျဆင်းး�မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််သော�ာအားး�ဖြ�င့့်� ဆော�ာင််
ရွွက်် သော�ာ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု ဆိုု�င််ရာာ ရှေ့�့�ဆော�ာင််လုုပ််ငန်းး�များ��းသည််
၁၉၈၀ ဆယ််စုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းတွွင်် တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� ကျျယ််ပြ�န့့်�လာာသည််။၇၇ ဥပမာာပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၁၉၇၀ ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ပြ�ည််နယ််သုံးး��ခုုသာာ ပြ�ည််ပ
နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ရုံးး��ခန်းး�များ��း ဖွွင််လှှစ််ထားး�ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်းး� ၁၉၈၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််နယ်် (၄၀)
ခုုသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််တွွင်် ပြ�ည််နယ််ရုံးး��ပေါ�ါင်းး� (၆၆) ခုုခန့့်� ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိိ�လာာကြ�သည််။၇၈
ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုအတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုု
နည်းး�ပါးး�လာာခြ�င်းး�သည််လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််လာာရသည့့်�
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းတွွင်် တစ််ခုုအပါါအဝင်် ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏

ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း��

အနက်် ဆန်းး�သစ််မှုုသော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့���မှာာ� ပို့့�ကုုန််ဖွံ့့�
�
�ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််
များ��း၊ နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�က််ရိုု�က််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််များ��းဖြ�စ််
သည််။၇၉ ပြ�ည််နယ််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုအေ�ဂျျင််စီီများ��းသည်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းပွဲဲ�တော်�်�များ��းသို့့��
ဒေ�သခံံကုုမ္ပပဏီီများ��း တက််ရော�ာက််လေ့�့လာာနိုု�င််ရန်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ပခရီးး�စဉ််များ��းကိုု�
ငွေကြေး���း��ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�၊ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ပို့့��ကုုန််တင််ပို့့�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ပို့့��ကုုန််ဆိုု�င််ရာာဘဏ္ဍငွေေ��
ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အမေ�ေရိိကန််ပို့့��ကုုန််
တင််ပို့့��သူူများ��းကိုု� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��သည့့်� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေပမာာဏကိုု� လျော့�့��ချျလိုု�က််သော�ာအခါါ ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််
တွွင်် အီီလူူနွိုု��က်် ပြ�ည််နယ််သည်် ပို့့��ကုုန််ဆိုု�င််ရာာ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ပံ့့�ပိုးး��မှုုအစီီအစဉ််ကိုု� ပထမဆုံးး��စတင််ခဲ့့�
သည့့်� ပြ�ည််နယ််ဖြ�စ််လာာသည််။ အီီလူူနွိုု��က််ပြ�ည််နယ််သည်် အီီလူူနွိုု��က်် ပို့့��ကုုန််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း အာာဏာာ
၇၆ McINTYRE, J. R. (1983). THE ROLE OF STATE GOVERNMENTS AS INTERNATIONAL ECONOMIC ACTTORS. Southern Review of Public Administration, 6(4), 465–488. http://www.jstor.org/stable/40860156; 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;
၇၇ Ibid
၇၈ Kincaid, J. (1984). The American governors in international affairs. Publius: The Journal of Federaalism, 14(4), 95-114.
၇၉ Ibid 27
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ပိုု�င််အဖွဲ့့��ကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� ပို့့��ကုုန််ဆိုု�င််ရာာ ချေး�း�ငွေ�ေများ��းထုုတ််ချေး�း�ပေး�းခဲ့့�သည််။ နော�ာင််သုံးး��နှှစ်် အကြာ�ာ
တွွင်် ပြ�ည််နယ််ပေါ�ါင်းး� (၁၀) ကျော်�်��က အီီလူူနွိုု��က််ပုံံ�စံံနှှင့့်� အလားး�တူူ ပို့့��ကုုန််ဆိုု�င််ရာာကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုု
အစီီအစဉ််များ��းကိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပို့့��ကုုန််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�သည့့်� အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအတွွက််
လည်းး� ရင်းး�နှှင်းး�မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ည််နယ််
များ��း အချျက််အချာ�ာကျသော��ာ� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဗဟိုု�ချျက််မများ��း ဖြ�စ််လာာရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််စီးး�ပွား��းရေး�း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််လာာရေး�းအတွွက်် လမ်းး�တံံတားး�များ��းဖော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ ဆိိပ််ကမ်းး�များ��း၊ ကားး�ဂိိတ််
များ��း၊ ကွွန််တိိန််နာာဂိိတ််များ��းနှှင့့်� လေ�ဆိိပ််များ��းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� စသည့့်� အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််
အအုံံ�ဖွံံ�ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရင််နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု� အပြို�ု�င််အဆိုု�င််ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။ ဥပမာာ ဗာာဂျီးး��နီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််သည်် ကုုန််သွွယ််မှုုဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအတွွက်် ဆိိပ််ကမ်းး�ဂိိတ််များ��း၊ မီးး�ရထားး�နှှင့့်�
ကုုန််တင််ကားး�ဂိိတ််များ��း ဒေါ်�်လာာသန်းး�ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� အကုုန််ကျျခံံပြီး�း� တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သကဲ့့�သို့့�
အခြား��းပြ�ည််နယ််များ��းသည််လည်းး� အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုုများ��း
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပို့့��ကုုန််နှှင့့်� အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအပြ�င်် အမေ�ေ
ရိိကန််နိုု�င််ငံံတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�က််ရိုု�က််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း၈၀ ဝင််ရော�ာက််လာာရေး�းအတွွက််လည်းး�
အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က်် ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��း
(Governors) သည်် ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�သို့့�� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း ဝင််ရော�ာက််လာာရေး�း
အတွွက်် ရင််နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ပခရီးး�စဉ််များ��းကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််ဦးးဆော�ာင််လာာကြ�သည််။ ထို့့��ပြ�င််
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းကုုမ္ပပဏီီများ��းကိုု� အခွွန့့်�ဖြေ�ေလျော့�့��ပေး�းခြ�င်းး�၊ အမတော်��်�ကြေး��းများ��း
ထုုတ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ငွေ�ေသားး�များ��းပံံပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။ ဥပမာာ မြော��ာက််
ကာာလိုုလို
� င်း
�ု �း နား�းပြ�ည််နယ််သည်် နိုုင််ငံ
� ခြား��းကုုမ္ပ
ံ
ဏီီများ
ပ
��းပါါဝင််သည့့်� စက််ရုံံ�အသစ််များ��းတည််ထော�ာင််
ရာာတွွင်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ခဲ့့�သည််။ အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ပို့့��ကုုန််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း၊ အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အုံံ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�က််ရိုု�က််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း ရရှိရေး���း�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အားး�တက််
သရော�ာ� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး� ထော�ာင််သော�ာင်းး�မကသော�ာ� အလုုပ််အကိုု�င််
အသစ််များ��းဖန််တီးး�ပေး�း ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုုနှှင့့်� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏
ကုုန််သွွယ််ရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုအတွွက််လည်းး� များ��းစွာာ�အထော��ာက််အကူူပြု�ုခဲ့့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််တွွင်် တစ််ပြ�ည််နယ််ချျင်းး�အလိုု�က်် လုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််များ��းရှိိ�သကဲ့့သို့့
� � ပြ�ည််နယ််များ��းစုုဖွဲ့့��ပြီး��း ဆော�ာင််ရွွက််သည့့်� လုုပ််ဆော�ာင််ရချျက််များ��းလည်းး�
ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� နယ််မြေ�ေများ��း၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအကြီး�း�အကဲဲများ��းဖြ�င့့်�
၈၀	နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုသည်် ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�နိုု�င််သည််။ အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံတွွင််ရှိိ�သည့့်� အမေ�ေရိိကန််ကုုမ္ပပဏီီ၊ မြေ�ေယာာ
သို့့��မဟုုတ်် ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုခုုကိုု� တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�ဝယ််ယူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုလုံးး��ဝယ််ယူူ
ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံများ��း ရှိိ�သကဲ့့�သို့့� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််သည့့်� စက််ရုံံ�အသစ််များ��းကိုု� အမှှန််တကယ််ဆော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ ကုုန််စည််ဖြ�န့့်�
ဖြူး�း�ရေး�းအဆော�ာ�က််အဦးးများ��းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရုံးး��ခန်းး�အဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��း တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� စသည့့်�
ပုံံ�စံံမျိုး�း��လည်းး� ရှိိ�သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�က််ရိုု�က််ရင်းး�နှီးး��မှုုဖြ�စ််သည့့်� ဒုုတိိယပုံံ�စံံမျိုး�း��ကိုု�
ပိုု�၍ စိိတ််ဝင််စား�းကြ�သည််။ (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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ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းအသင်းး� (NGA)၈၁ သည်် ၎င်းး�၏ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းကော်�်�မတီီ (ITFR) မှှတစ််ဆင့့်� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏
ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််လာာခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင််
NGA သည်် ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ပြ�ည််နယ််နိုု�င််ငံံတကာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအဖွဲ့့�� (SIDO)၈၂ နှှင့့်� အနီးး�ကပ််
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း
အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းကိုု� ဖန်းး�တီးး�ဖော်�်�ဆော�ာင််လာာခဲ့့�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံ
တကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်� ဆော�ာင််ရွွက််
လာာနိုု�င််သည််နှှင့့်�အမျှှ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် အရေး�း�ပါါ
သော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍများ��းမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။
ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရကြ�ည့့်�လျှှင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််
မှုုအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် သွွယ််ဝိုု�က််သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််များ��းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� အခြေ�ေ�ခံံမူူ (federal
preemption doctrine) အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု
အာာဏာာကိုု� ထိိပါးး�လာာပါါက ထိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက တားး�ဆီးး�
သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပယ််ဖျျက််နိုုင််သ
�
ည််။ ထိုုန
� ည်းး�တူူ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
ကုုန််သွွယ််မှုုအာာဏာာများ��းကိုု� ထိိပါးး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�လျှှင်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက ခွွင့့်�ပြု�ုနိုု�င််သည််။ သို့့��မဟုုတ်် အနည်းး�ဆုံးး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကန့့်�ကွွက််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� တိုု�က််ရိုု�က််သက််ဆိုု�င််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််သည့့်�
၈၁ အမျိုး�း��သားး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းအသင်းး� (National Governors’ Association -NGA) သည်် ၁၉၀၈ ခုုနှှစ််တွွင််
ဖွဲ့�့� စည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့သော�ာ
�
အမေ�ေရိိကန််နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းအဖွဲ့�့� အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ NGA ၏အဖွဲ့�့� ဝင််များ��းမှာာ� အမေ�ေရိိကန််
ပြ�ည််နယ််များ��း၊ နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့့်� ဓနသဟာာယနယ််မြေ�ေများ��း၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��း ဖြ�စ််သည််။ NGA သည်် ၁၉၇၈
ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင်် ၎င်းး�၏ အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မတီီအသစ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�း (International Trade and Foreign Relations -ITFR) ကိုု� စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ITFR
ကော်�်�မတီီသည်် ကုုန််သွွယ််မှုုတိုးး�� ချဲ့့��ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကုုန််သွွယ်ရေး
် �းဆိုုင််ရာာ
�
အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� လျော့�့��ချျ
ရေး�း၊ ပို့့�ကုုန််မူ
�
ဝါ
ူ ါဒများ��း ပြ�င််ဆင််ရေး�း၊ ပိုုကုုန််စီီမံ
�
အုုပ််ချုု
ံ
�ပ််မှုုပြ�င််ဆင််ရေး�းနှှင့့်� အသေး�း�စား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အကူူအညီီများ��းပိုု�မိုု�ရရှိရေး���း� အစရှိိ�သည််တို့့��ကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ NGA ၏ IFTR
ကော်�်�မတီီသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု�ယ််စား�း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ရှိိ�
အာာဏာာပိုုင််များ
� ��းကိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုုပ််ဆော်�်�ရသည့့်� အစုုအဖွဲ့�့� တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်အ
� ပြ�င်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းဦးးဆော�ာင််မှုု
အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာလေ့�့ကျျင့့်�ပျိုး�း��ထော�ာင််ပေး�းရာာနေ�ရာာနှှင့့်� တွွန်း�း အားး�ပေး�းရာာနေ�ရာာလည်းး� ဖြ�စ််သည််။ (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 dimension of subnational self-government. Publius: the journal of federalism, 14(4), 5-31.)
၈၂	ပြ�ည််နယ််နိုု�င််ငံံတကာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအဖွဲ့့�� (State International Development Association –SIDO) သည်် ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအေ�ဂျျင််စီီများ��းကိုု� အကူူအညီီပေး�းရန််နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းတွွင်် သီးး�သန့့်�အလေး�း�ထားး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် ရည််ရွွယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အမေ�ေရိိကန််အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ရာာတွွင်် ကူူညီီ
ပေး�းရန်် အဓိိကရည််ရွွယ််သဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သားး� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းအဖွဲ့့�� (NGA) နှှင့့်� အဓိိကပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည််။
https://www.sidoamerica.org/
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ကုုန််သွွယ််ရေး�းမစ််ရှှင််များ��းနှှင့့်� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်�� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအမျိုး�း��မျိုး�း�� အစရှိိ�သည့့်� လုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ပုံံ�မှှန််ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စကားး�ရပ်် (Compact Clause) အရ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကွွန််ဂရက််၏ သဘော�ာ�
တူူညီီချျက််မပါါဘဲဲ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်� မရှိသော်����်�လည်းး� လက််တွေ့�့�
တွွင််

ပြ�ည််နယ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ

နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��သဘော�ာ�တူူညီီမှုု

စာာချုု�ပ််အချို့့���သည််

ကွွန််ဂရက််ထံံမှှ အတိိအလင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုု မရရှိသေး����းသည််များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု� ကြ�ပ််မတ််သည့့်�အာာဏာာအများ��းစုုသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရလက််ထဲဲတွွင််ရှိသော်����်�လည်းး� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု
ကဏ္ဍတွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ လုံးး��ဝကင်းး�မဲ့့�နေ�ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပေ�။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အနည်းး�ငယ််သာာ
ရှိသော်����်�လည်းး� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု� နည်းး�လမ်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��
ဖြ�င့့်�လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ပြီး�း� လွွမ်းး�မိုးး��ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။၈၃ ဥပမာာ-ကွွန််ဂရက််ရှိိ� ပြ�ည််နယ််
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�ရန််
တာာဝန််ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� ၎င်းး�တို့့��၏ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းကြ�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ
သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တစ််ခုုခုုကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ (နှှင့့်� ကွွန််ဂရက််
ရှိိ� ပြ�ည််နယ််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း) အားး� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််အကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့့်�
စိုးး��ရိိမ််မှုုများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သည််။
အတိိတ််ကာာလတွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒသည််
သွွင်းး�ကုုန််ပို့့��ကုုန််ခွွန်် လျော့�့��ချရေး��း� (tariff reduction) ကိုု� အဓိိကထားး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� ကြ�ပ််မတ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာတာာဝန််များ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််
သက််ရော�ာက််မှုုအနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာ ရှိိ�ခဲ့့�သည််။၈၄ သို့့��သော်�်� ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ ကုုန််
သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း၏ လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုနယ််ပယ််နှှင့့်� ရှုုပ််ထွေး�း�နက််နဲဲမှုုများ��းသည်် သွွင်းး�ကုုန််
ပို့့��ကုုန််ခွွန်် လျော့�့��ချရေး��း�ကိုု�ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််သွွယ််မှုုအတားး�အဆီးး�
(technical barriers to trade) အထိိ ကျျယ််ပြော��ာလာာသဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ��းသည််သည််

ကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််၏

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းအတွွင်းး�

တဖြ�ည်းး� ဖြ�ည်းး�ကျရော��ာ�က််လာာသည််။၈၅ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏

အစဉ််အလာာအရတာာဝန််ယူူထားး�သည့့်�

အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�

ကျူးး��ကျော်�်��

လာာသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း၊ သယာာဝသယံံဇာာတစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းနှှင့့်�
၈၃ Gregory W. Bowman, U.S. and Canadian Federalism: Implications for International Trade Regulattion, 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.
၈၅ Ibid
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စား�းသုံးး��သူူဘေး�းကင်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအပေါ်�်�
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ထိိပါးး�လာာမှုုများ��းရှိိ�လာာသည််။
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�နှှစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� နည်းး�ပညာာစံံနှုုန်းး�များ��း (technical
standards) နှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� ပိုးး��မွား��းကင်းး�ရှှင်း�း ရေး�းစံံနှုန်း
ု �း များ��း (Sanitary and Phytosanitary
Standards)၈၆ ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�ကြ�သည််။ နည်းး�ပညာာစံံနှုုန်းး�များ��းတွွင်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်�
ထုုတ််ကုုန််ဆိုု�င််ရာာ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစည််မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း၊ အဆော�ာ�က််အဦးးဆိုု�င််ရာာ စည်းး�
ကမ်းး�များ��း၊ ထုုန််ကုုန််ထုုပ််ပိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� တင််ပို့့��ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း၊ ထုုတ််ကုုန််များ��း
စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက်် လိုု�က််နာာရမည့့်�အချျက််များ��း စသည််တို့့��ပါါဝင််နိုု�င််သည််။
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� ပိုးး��မွား��းကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�း စံံနှုုန်းး�များ��းတွွင်် လူူသားး� သို့့��မဟုုတ်် တိိရိိစ္ဆာာ�န််ကျျန်းး�မာာရေး�း
အတွွက်် အစား�းအစာာတွွင်် ဓာာတုုပစ္စစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အစား�းအသော�ာ�က််ထပ််ဖြ�ည့့်�ပစ္စစည်းး�များ��းပါါဝ
င််ခြ�င်းး�အန္တတရာာယ််မှှ ကာာကွွယ််သည့့်�နည်းး�လမ်းး�များ��း၊ အပင််၊ တိိရိိစ္ဆာာ�န်် သို့့��မဟုုတ်် အပင်် သို့့��မဟုုတ််
ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု� ပိုးး��မွား��း သို့့��မဟုုတ်် ရော�ာဂါါများ��း၏အန္တတရာာယ််မှှ ကာာကွွယ််သည့့်� နည်းး�လမ်းး�များ��း
အားး�လုံးး�� ပါါဝင််သည််။၈၇ ပြ�ည််နယ််များ��းမှှချျမှှတ််သော�ာ အဆိုု�ပါါစံံနှုုန်းး�များ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင််
ကွွန််ဂရက််က အနိိမ့့်�ဆုံးး��စံံနှုုန်းး�များ��း ချျမှှတ််လာာပါါက သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််၏ စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု�
တားး�ဆီးး�လာာပါါက အကန့့်�အသတ််နှှင့့်ဖြ� �စ််သွားး��နိုုင််သ
�
ည််။၈၈ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပါါသော�ာ
ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းစကားး�ရပ််အရ ပြ�ည််နယ််စံံနှုုန်းး�များ��းသည်် ပြ�ည််နယ်် အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�
ကူူသန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းကိုု� ကန့့်�သတ််မှုုမရှိိ�လျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ပြ�င််ပထုုတ််ကုုန််များ��းကိုု�
ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမရှိိ�လျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းသည်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�တသမတ််
တည်းး�ဖြ�စ််ရန်် မလိုု�အပ််လျှှင်် ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါကွွန််ဂရက််
နှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းစကားး�ရပ််ကန့့်�သတ််ချျက််များ��းရှိနေ���ေသည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း စည််မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု� ဆက််လက််ချျမှှတ််အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ကြ�သည််။၈၉
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုက ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့့်� NAFTA နှှင့့်� WTO ကဲ့့�သို့့�သော�ာ
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််သွွယ််မှုုစာာချုု�ပ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�
နည်းး�ပညာာစံံနှုုန်းး�နှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� ပိုးး��မွား��းကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�းစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ��းဖြ�င့့်� ကြ�တ််မတ််မှုုများ��းရှိိ�လာာသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုစာာချုု�ပ််
များ��းသည်် (တနည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��း၏ ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ စံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� တသမတ််
တည်းး�ဖြ�စ််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််သည့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�) နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��း သဟ
ဇာာတဖြ�စ််ရေး�းအတွွက်် တိုု�က််တွွန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လာာသည််။၉၀ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည််
၈၆ Ibid
၈၇ Ibid
၈၈ Ibid
၈၉ Ibid
၉၀ Ibid
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ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် အမြ�င့့်�ဆုံးး��နည်းး�ပညာာ ဆိုု�င််ရာာစံံနှုုန်းး�နှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� ပိုးး��မွှား��းကင်းး�စင််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�အချို့့���ရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�အားး�လျော်�်��စွာာ� စံံနှုုန်းး�များ��း သဟဇာာတဖြ�စ််ရေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််သည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် အမေ�ေရိိကန််စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု�လျော့�့��ချျရန်် လိုု�အပ််သည့့်�
အနေ�ေအထားး�မျိုး�း��ရှိိ�နိုု�င််သည််။ စံံနှုုန်းး�နိိမ့့်�သော�ာ ကုုန််သွွယ််ဖက််နိုု�င််ငံံများ��းက စံံနှုုန်းး�မြ�င့့်�မား�းမှုုကိုု�
ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အတားး�အဆီးး�တစ််ခုုအဖြ�စ််ရှုုမြ�င််ကာာ ယင်းး�အတားး�အဆီးး�ကိုု� ဖယ််ရှား��းနိုု�င််ရန််
စံံနှုုန်းး�များ��းလျော့�့��ချျရန်် ဖိိအားး�ပေး�းမှုုများ��း ရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� ပိုးး��မွှား��းကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မကိုု�က််ညီီသော�ာ
နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််စည််များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ယင်းး�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််
အပေါ်�်� ကျေ�ေနပ််မှုုမရှိိ�သည့့်� ကုုန််သွွယ််ဖက််နိုု�င််ငံံတစ််ခုုခုုက ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။၉၁ ကုုန််သွွယ််ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ပါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့့်�
အညီီ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင််လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��းအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််။ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုပေါ်�်ပေါ�ါက််လျှှင်် အငြ�င်းး�ပွား��းသည့့်� ကိိစ္စစ
ရပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံများ��း၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရများ��းအကြား�း� တိုု�င််ပင််
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု များ��းပြု�ုလုုပ််ကာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ကြ�သည််။ ထိုု�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု မအော��ာင််မြ�င််ပါါက ကုုန််သွွယ််မှုုစာာချုု�ပ််
တွွင်် သဘော�ာ�တူူထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� ဖြေ�ေရှှင်းး�
စေ�သည််။ ထိုု�အဖွဲ့့��က ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည်် ကုုန််သွွယ််မှုုစည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�
ကမ်းး�များ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နေ�သည််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ပါါက ပြ�ည််နယ််များ��းပေါ်�် ကြီး�း�မား�းသော�ာ အကျိုးး���
ဆက််များ��း ရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။၉၂ နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု�

အလိုု�အလျော��ာ�က်် ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး� မပြု�ုသော်�်�လည်းး�

ထိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�လိုု�က််နာာရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းလာာ
နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းကမလိုု�က််နာာပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် လိုု�အပ််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�
များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု ၍ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�
လိုု�က််နာာလာာအော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း ၏ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအပေါ်�်� ထိိပါးး�လာာနိုု�င််ချေ�ေများ��း ရှိနေ���ေသည််။
သို့့��သော်�်� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တူူစာာချူူ�ပ််များ��း
ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း� အမေ�ေရိိကန််
ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််။ အစဉ််အလာာအရ ပြ�ည််နယ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာဖြ�စ််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်� ကျူးး��ကျော်�်��နိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ရန်် တွွန့့်�ဆုုတ််နေ�တတ််သည််။ ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� အခါါ
တွွင််လည်းး� ပြ�ည််နယ််၏ အစဉ််အလာာအရလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ကာာကွွယ််ရန််ရည််ရွွယ််သည့့်�
ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ စကားး�ရပ်် (federalism clause) သို့့��မဟုုတ်် ချွွင်းး�ချျက််စာာသားး�များ��း
၉၁ Ibid
၉၂ Ibid
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(textual reservation) ကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ ပြ�ည််နယ််၏ အချုု�ပ််
အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� သေ�ချာ�ာစွာာ�ရေး�းဆွဲဲ�ညှိိ�နှိုုင်းး�ပြီး�း� ချုု�ပ််ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ တာာဝန််ရှိသော����ာ အမေ�ေရိိကန််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ရုံးး�� (Office of USTR)၉၃ မှှ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် (USTR) သည်် အမေ�ေရိိကန််ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အသိပေး��း�ခြ�င်းး�
တို့့��ကိုု� အထူးး�အလေး�း�ထားး�လာာသည််။၉၄ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းအရာာရှိိ�များ��းနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််၊ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းအကြား�း� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ယခင််
ထက်် ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�လာာသည််။ USRT သည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််၊ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါ
နည်းး�လမ်းး�များ��း အသုံးး��ပြု�ုသည််။၉၅
(က)

ပြ�ည််နယ််ဆက််သွွယ််ရေး�းတာာဝန််ခံံထားး�ရှိိ�သည့့်�စနစ်် (SPOC) – နေ့�့စဉ််ဆက််သွွယ််မှုု
များ��း ဆော�ာင််ရွွက်် နိုု�င််ရန်် USTR သည်် SPOC ကိုု� ထားး�ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏
ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းရုံးး��သည်် USTR ထံံမှှ လက််ခံံရရှိသော����ာ သတင်းး�အချျက််
အလက််များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရရုံးး��များ��းသို့့�� ဖြ�န့့်�ဝေ�နိုု�င််ရန််နှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််များ��းက ပေး�းသည့့်� သတင်းး�အချျက််အလက််နှှင့့်� အကြံ�ံဉာာဏ််များ��းကိုု� USTR
သို့့�� ပေး�းပို့့��နိုု�င််ရန််အတွွက်် ဆက််သွွယ််ရေး�းတာာဝန််ခံံတစ််ဦးး ထားး�ရှိိ�သည််။

(ခ)

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� မူူဝါါဒအကြံ�ံပေး�းကော်�်�မတီီ  (IGPAC) – USTR သည်် ကုုန််
သွွယ််ရေး�းအက််ဥပဒေ�ေ (၁၉၇၄) အရ ကွွန််ဂရက််က ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းလိုု�က််သည့့်� ကုုန််သွွယ််
မှုုဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�းကော်�်�မတီီများ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�စနစ််ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သော�ာ
ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�းကော်�်�မတီီများ��းအနက်် တစ််ခုုမှာာ� IGPAC ဖြ�စ််ပြီး�း� USTR
နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအဖွဲ့့��တို့့��ကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ အရေး�း�ကိိစ္စစ
များ��းနှှင့့်� ကြီး�း�မား�းသော�ာ ဆက််နွွယ််မှုုများ��းရှိိ�သည့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�
စပ််လျျဉ်းး�၍ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း ပေး�းသည််။

၉၃	အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ရုံးး��( Office of USTR)ကိုု� ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း�
ကုုန််သွွယ််ရေး�း ကိိစ္စစများ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတအားး� အကြံ�ံပေး�းရန််၊ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ဦးးဆော�ာင််ရန််နှှင့့်� ကမ္ဘာ့့��ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းဖြေ�ေရှှင်းး�မှုု၊ အရေး�း�ယူူဆော�ာင်် ရွွက််မှုုများ��းနှှင့့်� အခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�လေ့�့လာာရန််အတွွက််
ရည််ရွွယ််သည််။ USRT ရုံးး��သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတရုံးး��၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုလည်းး�ဖြ�စ််သည််။ USTR ရုံးး��အကြီး�း�
အကဲဲသည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတ၏ အဓိိကကုုန််သွွယ််
ရေး�းအကြံ�ံပေး�းအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကုုန််
သွွယ််ရေး�းကိိစ္စစများ��းဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွွင့့်�ရှိိ�သူူအဖြ�စ််လည်းး�ကေ�င်းး� ဆော်�်�ရွွက််သည့့်� ကက််ဘိိနက််အဖွဲ့့��ဝင်် တစ််ဦးး
လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ (ရင်းး�မြ�စ််။

။

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 Meetiing (American Society of International Law), 102, 346–350. http://www.jstor.org/stable/25660312.
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(ဂ)

ပြ�ည််နယ််၊ ဒေ�သန္တတရအသင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� ဒေ�သန္တတရကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းရုံးး��တို့့��၏
အစည်းး�အဝေး�း�များ��း - USTR သည်် ပြ�ည််နယ််၊ ဒေ�သန္တတရအသင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ
ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းရုံးး��တို့့��၏ အစည်းး�အဝေး�း�များ��းကိုု� တက််ရော�ာက််ကာာ သက််
ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� တင််ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််၊
ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းရုံးး��တို့့��၏ အမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�များ��း
ကိုု� တော�ာင်းး�ခံံသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ ကန့့်�သတ််ချျက််များ��း ရှိသော်����်�လည်းး� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့့်�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��း တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းသို့့�� ကုုန််သွွယ််ရေး�းမစ််ရှှင််များ��းစေ�လွှှတ််
ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ကုုန််သွွယ််မှုု သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း
ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံသည့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု
စာာချုု�ပ််များ��းကြော��ာင်းး� ၎င်းး�တို့့��၏အစဉ််အလာာအရ ကဏ္ဍအလိုု�က်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�
ထိိပါးး�မှုုမရှိရေး���း�အတွွက်် ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� အားး�တက််သရော�ာ�
ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း ကိိစ္စစများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် အဓိိကအာာဏာာရှိသော်����်�လည်းး� ယင်းး�အာာဏာာများ��းအပေါ်�်� ကန့့်�သတ််
ချျက််များ��းလည်းး� ထားး�ရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� အမေ�ေရိိကန််ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ
အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုကိုု� တန််ဖိုးး��ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း
အတွွက်် စနစ််တကျျတည််ဆော�ာက််ထားး�သည့့်�

အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း/အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း မရှိိ�

သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�၏ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�
ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််၊ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရတို့့��၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒ
များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််/ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�၊ အသိပေး��း�သည့့်�
စနစ််များ��းကိုု� စနစ််တကျျထားး�ရှိိ�လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
နိိဂုံးး��
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ကြ�ည့့်�လျှှင််
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� အာာဏာာ
ခွဲဲ�ဝေ�မှုုကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� (division of power) နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရတစ််ရပ််ချျင်းး�စီီ၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာအာာဏာာများ��းသည်် ယင်းး�အစိုးး��ရ၏ မဏ္ဍိုု�င််ကြီး�း�သုံးး��ရပ််ဖြ�စ််သော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာများ��းအကြား�း� အာာဏာာပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� (separation of
power) တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�
ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း အပ််နှှင်းး�ထားး�သော်�်�
လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဗြော��ာင််
ကျျကျျကျူးး��ကျော်�်��မှုုများ��းကိုု�လည်းး� အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�သည််။ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုနှှင့့်�
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အတူူ ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််တို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှာာ�လည်းး� ယခင််ထက််
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�များ��းလာာသည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအချို့့���
သို့့��မဟုုတ်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််ရေး�းရာာအချို့့���သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်�
ကိုု�က််ညီီသည််များ��းရှိိ�သကဲ့့�သို့့� ဆန့့်�ကျျင််ကွဲဲ�လွဲဲ�သည််များ��း ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအချို့့���တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့့်�အခါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� ဆန့့်�ကျျင််မှုုရှိနေ���ေလျှှင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�
မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သကဲဲသို့့� ဆန့့်�ကျျင််မှုုမရှိိ�လျှှင််အားး�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး� မရှိိ�သည့့်�
တိုု�င်် တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�လည်းး�မပြု�ုသည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။ ယနေ့�့�ခေ�တ််ကာာလတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းရခက််ခဲဲလာာသဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအချို့့���သည််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းတွွင််ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း သက််
ဆိုု�င််မှုုရှိိ�လာာသဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် အချို့့���သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာကြ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။ နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �းအပါါအဝင်် နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််
အချို့့���ကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း� ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင််လည်းး� ယင်းး�စာာချုု�ပ််
များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ခြွ�င်းး�ချျက််
ထားး�ပြီး�း� (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ထိုု�ကိိစ္စစကိုု� အကျုံးး���ဝင််မှုုမရှိစေ���ေခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�) ချုု�ပ််ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။
ထို့့�ကြော��ာင့့်
�
� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပါါပြ�ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုတည်းး�ထက်် လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��သည့့်� ပုံံ�စံံများ��းသည််လည်းး� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွှှက််နိုု�င််မှုုအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သည််
ကိုု� တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။

၄. ၁.၂) ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ
နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည်် ပြ�ည််နယ်် (၇) ခုုနှှင့့်� နယ််မြေ�ေ (၃) ခုုတို့့��ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ
ဖက််ဒရယ််နိုုင််ငံ
� တစ််
ံ
ခုုဖြ�စ််သည််။၉၆ ကနေ�ေဒါါနိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် ပါါလီီမန််ဒီီမိုုကရေ�ေစီီ
�
စနစ်် (Parliamentary
Democracy) ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ ဗြိ�ိတိိသျှှ ဓနသဟာာယအဖွဲ့့��ဝင်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ််ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည််

ဗြိ�ိတိိသျှမြော��ာ��က််အမေ�ေရိိကတိုု�က််ရှိိ�

ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီ

နယ််မြေ�ေများ��းဖြ�င့့်� စတင််ခဲ့့�သည််။၉၇ ယင်းး�ကိုု�လိုု�နီီနယ််မြေ�ေများ��းသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ
၉၆	ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ်် (Provinces) နှှင့့်� နယ််မြေ�ေ (Territories) များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�သည််။
၉၇	ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံကိုု� အွွန််တာာရီီယိုု� (Ontario)၊ ကွိိ�ဘက်် (Quebec)၊ နိုု�ဗာာစကိုးး��ရှာာ� (Nova Scotia) နှှင့့်� နယူးး�ဘလန်းး�ဝစ််
(New Brunswick) စသည့့်�ပြ�ည််နယ်် (၄) ဖြ�င့့်� စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ Kuznetsov, A. (2014). Theory and practtice of para-diplomacy: Subnational governments in international affairs. Routledge. Lithwick, D.
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92 of the Constitution Act, 1867. Library of Parliament= Bibliothèque du Parlement. https://bdp.
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87

CANADA

Yukon Territory
Northwest Territories

Nunavut
Newfoundland & Labrador

British Columbila

Alberta

Manitoble
Queboc
Saskatchewan

Prince Edward Island

Ontano

Nova Scotia
New Brunswick

သီးး�ခြား��းစီီဖြ�စ််သော်�်�လည်း�း ယင်းး�နယ််မြေ�ေများ��း၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
၏ စစ််အင််အားး�အသစ််ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််နိုု�င််မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ၁၈၆၀ ဆယ််ခုုနှှစ််ကာာလရော�ာ�က််သည့့်�
အခါါ နိုု�င််ငံံတစ််ခုုအဖြ�စ််စုုစည်းး�ရန်် အားး�တက််သရော�ာ�ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာကြ�သည််။ ထိုု�မှှတစ််ဆင့့်�
နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဆုံးး��သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (ဗြိ�ိတိိသျှမြော��ာ��က််
အမေ�ေရိိကအက််ဥပဒေ�ေ- BNA) ထွွက််ပေါ်�်လာာခဲ့့�သည််။၉၈ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည်် ဗြိ�ိတိိသျှှအင််ပါါယာာ
၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှပါါလီီမန််ကရေး�း�ဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့့်� BNA
အက််ဥပဒေ�ေ (သို့့��မဟုုတ်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ၁၈၆၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံအက််ဥပဒေ�ေ) ဖြ�င့့်� ကနေ�ေဒါါ
နိုု�င််ငံံ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�လာာခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင််ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ ဖက််
ဒရယ််စနစ််ကိုု�မူူ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းကပုံံ�ဖော်�်�လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည််
၁၉၃၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��ထံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာကိုု� ဗြိ�ိတိိသျှှပါါလီီမန််က ဆက််လက််ရယူူထားး�သည််။ ယင်းး�
အာာဏာာကိုု� ၁၉၈၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ကနေ�ေဒါါပါါလီီမန််က ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့့်� ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေက ရုုတ််သိိမ်းး�လိုု�က််ပြီး�း� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံကိုု� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ အပြ�ည့့်�အဝရှိသော����ာနိုု�င််ငံံ
အဖြ�စ်် ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ဗြိ�ိတိိသျှှ ဘုုရင််မသည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ အကြီး�း�အကဲဲအဖြ�စ််
၎င်းး�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာများ��းကိုု� ဆက််လက််ရယူူထားး�သဖြ�င့့်� ကနေ�ေဒါါ
နိုု�င််ငံံသည်် စည်းး�မျျဉ်းး�ခံံ ဘုုရင််စနစ််ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာနိုု�င််ငံံတစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််သည််။
၉၈ Ibid
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ဥရော�ာပလူူမျိုး�း��များ��း မူူလအခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည်် ပြ�င််သစ််နှှင့့်�
ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််နှှင့့်� ထိုု�စနစ််ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သည့့်� အင်္ဂဂ�လိိပ််စကားး�ပြော��ာ
သော�ာနှှစ််ခြ�င်းး�ခရစ််ယာာန််ဘာာသာာဝင််များ��းနှှင့့်� ပြ�င််သစ််စကားး�ပြော��ာသော�ာ ကက််သလစ််ခရစ််ယာာန််
ဘာာသာာဝင််များ��းအကြား�း� အကွဲဲ�အပြဲ�ဲများ��းသည်် မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ကနေ�ေဒါါ ဖက််ဒရယ််စနစ််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
မှုုအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််နှှင့့်� နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� လွွမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည််။၉၉ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည့့်�
၁၈၆၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံအက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း
အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ထားး� သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအများ��းစုုသည်် သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း
ဖြ�စ််သည််။၁၀၀ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သီးး�
ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� သီးး�ခြား��းစီီကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့�� မျှဝေ��ေကျျင့််�သုံးး��ရသည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအကြော��ာ�င်းး�အရာာ သုံးး��မျိုး�း��သာာ
ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ�စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့့်� ပင််စင််ခံံစား�းခွွင့့်�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��း ဖြ�စ််သည််။ (ဇယားး� - ၃ ရှုု) သို့့��သော်�်� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��သည်် အခြား��းကဏ္ဍများ��း (ဥပမာာ - သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း)
တွွင််လည်းး� အပြ�န််အလှှန််မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�လာာကြ�သည််။၁၀၁
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း 
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သော�ာ ကနေ�ေဒါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း
(ဗြိ�ိတိိသျှှပါါလီီမန််က ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့့်� ဗြိ�ိတိိသျှမြော��ာ��က််အမေ�ေရိိက အက််ဥပဒေ�ေ (BNA Act)
သို့့��မဟုုတ်် ၁၈၆၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံအက််ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ကနေ�ေဒါါပါါလီီမန််ကပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့့်� ၁၉၈၂
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�ရေး�းရာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ မူူလလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််
နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းရှိိ�သည််။ ပြ�ည််
နယ််များ��းက ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်� ရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ
ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��းလည်းး�ပါါဝင််သည််။၁၀၂ ထို့့��အပြ�င်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ၁၈၆၇ နှှင့့်� ၁၉၈၂
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတို့့��တွွင်် ကြွ�င်းး�ကျျန််အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရအားး� ပေး�း
ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� ခေ�တ််အဆက််ဆက််၌ ချျမှှတ််ခဲ့့�သော�ာ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��၏
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အချို့့���သည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အချို့့���ပေး�းခဲ့့�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ၁၈၆၇ BNA အက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါဝင််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််
၉၉ Bowman, Gregory W., U.S. and Canadian Federalism: Implications for International Trade Regullation (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, Jörg, and Patricia M. Goff. Federalism and International Trade Policy: The Canadian
Provinces in Comparative Perspective. IRPP, 2018.
၁၀၁ Ibid
၁၀၂ Bowman, Gregory W., U.S. and Canadian Federalism: Implications for International Trade Regullation (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.
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ဇယားး� (၃) ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း
ပြ�ည််နယ််များ��း၏

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််

သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း

သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း

အစိုးး��ရတို့့��၏ ပူးး�တွဲဲ�အာာဏာာများ��း

• တိုု�က််ရိုု�က််အခွွန််များ��း
•	ဘုုရာာမ၏ မြေ�ေများ��းနှှင့့်� သဘာာဝ
သယံံဇာာတများ��း
•	ဆေး�းရုံံ�များ��း (ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့့်�
ရှော�ာ�က််မှုုကဏ္ဍ)
•	ပညာာရေး�း

•	ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊ တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းနှှင့့်� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
အစိုးး��ရ

•	စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

• အခွွန််အမျိုး�း��မျိုး�း��

•	ပင််စင််များ��း

•	နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�
ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း၊ ဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ရေး�း

• အကျိုးး���အမြ�တ််များ��း

• ဘဏ််လုုပ််ငန်းး�နှှင့့်� ငွေကြေး���း��

•	မြူ�ူနီီစီီပယ််များ��း

•	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ (နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� စာာချုု�ပ််

•	ဒေ�သန္တတရလုုပ််ငန်းး�
•	စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််
တွွင်းး� သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ရေး�း

များ��း)
•	ပြ�ည််သူ့့�စစ််နှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�း
•	ရာာဇဝတ််မှုုဥပဒေ�ေနှှင့့်� အကျျဉ်းး�ထော�ာင််စနစ််

•	တရား�းမျှှတရေး�း� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုများ��း

•	နိုု�င််ငံံသားး�ပြု�ုခြ�င်းး�

•	နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့့်� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အခွွင့့်�

•	အလေး�း�ချိိ�န််၊ အတိုု�င်းး�အတာာ၊ မူူပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း

အရေး�း�များ��း
•	သမဝါါယမလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� ငွေ�ေစုု
ဘဏ််များ��း

• လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း

• ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��များ��း
• ကြွ�င်းး�ကျျန််အာာဏာာများ��း
•	ကြေ��ငြာ�ာနိုု�င််သော�ာအာာဏာာများ��း
•	ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�နှှင့့်�ခြွ�င်းး�ချျက််များ��း
• အလုုပ််လက််မဲ့့�အာာမခံံနှှင့့်� သက််ကြီး�း�ပင််စင််များ��း

ရင်းး�မြ�စ််: 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

ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး� (treaty making)၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း (trade and
commerce)၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းနှှင့့်� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း (Peace Order and
Good Governance) ဆိုု�င််ရာာ စကားး�ရပ််များ��း၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ တရား�းရုံးး��၏ ဖွွင့့်�ဆိုု�
ချျက််များ��းသည််၁၀၃ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ကန့့်�
သတ််ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အချို့့��� (အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း)
ပေး�းခဲ့့�သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ

နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််

ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (Treaty Making Power) နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည်် ဗြိ�ိတိိသျှှ
တို့့��ထံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းမရမီီအချိိ�န််ကတည်းး�ကပင်် ဗြိ�ိတိိသျှှအင််ပါါယာာ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု
အနေ�ေဖြ�င့့်� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််
၁၀၃ Kukucha, C. (2003). Domestic politics and Canadian foreign trade policy: Intrusive interdependdence, the WTO and the NAFTA. Canadian Foreign Policy Journal, 10(2), 59-85
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များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
တွွင်် အလုံးး��စုံံ�အာာဏာာ (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� အာာဏာာအပြ�ည့့်�အဝ) မရှိိ�ဘဲဲ အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာ
ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည်် ကိုု� ၁၉၃၇ ခုုနှှစ််၌ စီီရင််ခဲ့့�သည့့်� Labour Conventions အမှုုတွွင််၁၀၄
တရား�းရုံးး��က ဖွွင့့်�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ BNA အက်် ဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၁၃၂ ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�အချျက််အရ၁၀၅
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏

နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍

ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုု

အစိုးး��ရသည်် နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ နှ
� င့့်
ှ � ချုု�ပ််ဆိုုပို
� င််ခွ
�ု င့့်
ွ အာာ
� ဏာာ အပြ�ည့့်�
အဝရှိသော်����်�လည်းး� ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအပြ�ည့့်�အဝမရှိိ�
ပေ�။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံက လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ဥပဒေ�ေပြု�ု ပြ�ဌာာန်းး�သည့့်�အခါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််သည်် ၎င်းး�၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�သာာ ပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ပြီး�း�
ပြ�ည််နယ််များ��း (၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့�� သိုု�မဟုုတ်် လွှှတ််တော်�်� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ပါါလီီမန််)
သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�သာာ ပြ�ဌာာန်းး�
� သော�ာ
�့
နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ ရှိိ�သ
�
ည််။၁၀၆ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�ချုု�ပ််ဆိုုခဲ့
စာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစများ��းပါါဝင််ပါါက ထိုု�ကိိစ္စစ
များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� (အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််ပါါလီီမန််
များ��းအားး�) ဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းရန်် ဖိိအားး�ပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ (စာာကွွက််-၇ ရှုု)

၁၀၄ Labour Conventions အမှုုသည်် ၁၉၃၀ ဆယ််စုုနှှစ််အလယ််ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းအတွွင်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�ပြီး�း� ၁၉၃၇ ခုုနှှစ််
တွွင်် စီီရင််ခဲ့့သော�ာ
�
အမှုုဖြ�စ််သည််။ ထိုုအ
� မှုုသည်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုုင််ရာာ
�
အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ အဖွဲ့�့� (ILO) တွွင်် အတည််
ပြု�ုလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သော�ာ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််
ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ပြ�ည််နယ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််သည့့်� အလုုပ််သမား�းဥပဒေ�ေကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််
ဥပဒေ�ေပြု�ုရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာမှှ ပေါ�ါက််ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
၁၀၅ BNA Act (the Constitution Act, 1867) ၏ ပုုဒ််မ ၁၃၂ တွွင်် “ဗြိ�ိတိိသျှှအင််ပါါယာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းအကြား�း�
ချုု�ပ််ဆိုုသော�ာ
�
နိုုင််ငံ
� အ
ံ ချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�စာာချုု�ပ််များ��းအရ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််များ��းအပေါ်�်� ဖြ�ည့့်ဆည်း
�
�း ပေး�းရမည့့်� ကနေ�ေဒါါ
နိုု�င််ငံံ၏ သို့့��မဟုုတ်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံအဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုခုု၏ တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ကနေ�ေဒါါ
ပါါလီီမန််နှှင့့်� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရတို့့�သ
� ည်် ဗြိ�ိတိိသျှှအင််ပါါယာာ၏ အစိိတ််အပိုုင်း
� �း တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့့်� လိုုအ
� ပ််သော�ာ သို့့�မ
� ဟုုတ််
သင့့်�လျော်�်��သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာအားး�လုံးး�� ရှိိ�သည််။” ဟုု ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ထိုု�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််နှှင့့်� ပတ််သက််၍
ထိုု�စဉ််က တရား�းရုံးး��က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆက််ဆံံရေး�းကဏ္ဍတွွင်် အလုံးး��စုံံ�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာမရှိိ�၊ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
ကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��ပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိိ�ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ကာာ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�း
ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ကန့့်�သတ််ခဲ့့�သည််။ (Madison, I., & Brunet-Jailly, E. (2014). The Internattional 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 Comparaative Foreign Relations Law.
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စာာကွွက်် (၇)
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�အဆင့့်�များ��း
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�သည်် အဆင့့်�နှှစ််ဆင့့်� ပါါဝင််
သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ပထမအဆင့့်�တွင််
ွ နိုုင််ငံ
� အ
ံ ချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�စာာချုု�ပ်် (များ��း)
ကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး� (negotiation)၊ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး� (signing) နှှင့့်� အတည််
ပြု�ုခြ�င်းး� (ratification) တို့့��ပါါဝင််ပြီး�း� ဒုုတိိယအဆင့့်�သည်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ပြီး�း� အတည််ပြု�ု
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�
(implementation) ဖြ�စ််သည််။ ပထမအဆင့့်�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အဖွဲ့့��၏ အထူးး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း
အကြား�း� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ (အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့�့� ) က ဦးးဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််နယ််
၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင်် ပါါဝင််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််နေ�သည့့်�တိုု�င်် ကနေ�ေဒါါ
ပြ�ည််နယ််၊ နယ််မြေ�ေနှှင့့်� ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��အစိုးး��ရတို့့��သည်် ထိုု�စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပါါဝင််
မှုုမရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင််ပါါဝင််ရန်် ၎င်းး�
တို့့��ကိုု� ဖိိတ််ကြား�း�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ထိုု�ဖိိတ််ကြား�း�မှုုသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ စိိတ််ဆန္ဒဒ
အပေါ်�်�တွွင််သာာ မူူတည််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��အကြီး�း�အကဲဲသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��း
ချုု�ပ််ဆိုုခြ�
� င်းး�ဆိုုင််ရာာ
�
စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််/လွှှတ််တော်�်�၏ အတည််
ပြု�ုချျက််မပါါဘဲဲ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ၁၉၂၆ နှှင့့်� ၁၉၆၆ ခုုနှှစ််ကာာလအတွွင်းး�
ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ စာာချုု�ပ််အချို့့���နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ စာာချုု�ပ််အချို့့���ကိုု� လက််မှှတ််
ရေး�းထိုးး��၊ အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�မပြု�ုလုုပ််မီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််၏ သင်္ကေ�ေ�တဆန််သော�ာ အတည််
ပြု�ုချျက်် (symbolic approval) ရယူူခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒအသစ််တစ််ခုုကိုု� ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�
သည််။ ထိုု�မူူဝါါဒသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�အပေါ်�်� ပါါလီီမန််၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု
ပေး�းထားး�ပြီး��း ထိုုမူ
� ဝါ
ူ ါဒအရ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း သော�ာ နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
စာာချုု�ပ််အားး�လုံးး��ကိုု� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံအပေါ်�်� စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမပြု�ုမီီ ၂၁ ရက််အတွွင်းး� ပြ�န််လည််
သုံးး��သပ််မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ အော�ာက််လွှှတ််တော်�်� (House of Commons) သို့့��
တင််သွွင်းး�ရသည််။
ဒုုတိိယအဆင့့်�သည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််
အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယအဆင့့်�သည်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုနှှင့့်�/သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အဆင့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့�� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််နှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််ပါါလီီမန််များ��း)၏ အထူးး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ ဖြ�စ််သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့့်�
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာများ��းနှှင့့်�
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ဆိုု�င််သော�ာ စာာချုု�ပ််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�သာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််
ပါါလီီမန််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ စာာချုု�ပ််ပါါ
အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�သာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။
ထို့့�အ
� ပြ�င်် ကနေ�ေဒါါနိုုင််ငံ
� က
ံ အတည််ပြု�ုလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ နိုုင််ငံ
� အ
ံ ချျင်းး�
ချျင်းး�ကြား�း�စာာချုု�ပ််များ��းသည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းအပေါ်�်� အလိုု�အလျော��ာ�က််
အာာဏာာသက််ရော�ာက််မှုုမရှိပေ���ေ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါတရား�းသူူကြီး�း�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏
တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီရင််ချျက််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�စာာချုု�ပ်် များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ
ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ကနေ�ေဒါါဥပဒေ�ေများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ရင်းး�မြ�စ််။
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ထို့့��ပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာနှှင့့်� ဆက််နွွယ််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�
ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းကဏ္ဍတို့့��ကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (the power to
regular trade and commerce) သည်် မည််သည့့်�အစိုးး��ရ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််
နယ််အစိုးး��ရများ��း) ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််သည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��
၏ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါပြ�ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်ဆို
� ရာာတွ
�ု
င််
ွ နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�
ခွဲဲ�ဝေ�ထားး�မှုုအပေါ်�်� ဖွွင့့်�ဆိုု�ချျက််များ��းနှှင့့်� ဆင််တူူသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ BNA အက််ဥပဒေ�ေ၏
ပုုဒ််မ-၉၂ (၁) ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အရ ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းအပေါ်�်� ကြ�ပ််မတ််
သည့့်� အလုံးး��စုံံ�ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ပါါလီီမန််ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�း
စာာချုု�ပ််များ��း ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ကိိစ္စစများ��းပါါဝင််သည့့်� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့့်�အရေး�း�
များ��းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး�လည်းး�ကော�ာင်းး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၁၈၉၁ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ Citizens Insurance Company v. Parsons အမှုု
တွွင််၁၀၇ တရား�းရုံးး��က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအချို့့���ကိုု� ဖွွင့့်�ဆိုု�ခဲ့့�ပြီး�း� ယင်းး�
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းတွွင်် နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �း၊ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�ကုုန််သွွယ််
ရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု� အထွေထွေ��ေ���ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််တွွင်းး� ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းအပေါ်�်� ကြ�ပ််မတ််သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ကြ�ပ််

၁၀၇ Citizens Insurance Company v. Parsons အမှုုသည်် ဗြိ�ိတိိသျှှတရား�းရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ဖြ�စ််သည့့်� the Judicial
Committee of the Privy Council က စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သော�ာ ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အမှုုတစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ BNA အက််ဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၉၂ (၁၃) ပါါ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ စကားး�ရပ််တွွင််
အာာမခံံနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သော�ာစာာချုု�ပ််များ��းပါါဝင််ရန််နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််
သည််ဟုု ထိုု�အမှုု၏ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််က ဖွွင့့်�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။
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မတ််ခံံရသည့့်� ထုုတ််ကုုန််တစ််ခုုသည်် ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ဝယ််ယူူစား�းသုံးး��ခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံ
တကာာစျေး�း�ကွွက််သို့့�ဝ
� င််ရော�ာက််ခြ�င်းး�များ��းရှိိ�နိုုင််သ
�
ဖြ�င့့်� မည််သည့့်�အစိုးး��ရ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သို့့�မ
� ဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််) ၏ ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််သည််ကိုု� သတ််မှှတ််ရန်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ခက််ခဲဲလာာ
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် ကုုန််သွွယ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
တစ််ခုုခုုအပေါ်�်� ကြ�ပ််မတ််သည့့်�အာာဏာာထက််ယင်းး�ကုုန််သွွယ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� တစ််ခုုချျင်းး�အလိုု�က်် သေ�ချာ�ာစွာာ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််လိုု�အပ််သည့့်�သဘော�ာ�
ရှိိ�သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ပတ််
သက််၍ ရော�ာထွေး�း�မှုုရှိနေ���ေသည့့်� နော�ာက််ထပ််စကားး�ရပ််တစ််ခုုမှာာ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းနှှင့့်�
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း (POGG) ဆိုု�င််ရာာ စကားး�ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�စကားး�ရပ််ကိုု�
တရား�းရုံးး��က၁၀၈ ဖွွင့့်ဆို
� ရာာတွ
�ု
င််လည်း
ွ
�း ၊ (အထူးး�သဖြ�င့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုုင််ရာာ
�
ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင််) အတိိအကျျမရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ - ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ
Crown v. Zellerbach အမှုုတွွင််၁၀၉ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင််
POGG အာာဏာာရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး�အာာဏာာအရ ကနေ�ေဒါါကွွန််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ချိိ�န််၌ ပြ�ည််နယ််များ��း
၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအဖြ�စ်် အတိိအလင်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက “နိုု�င််ငံံတော်�်�စိုးး��ရိိမ််မှုု” အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ပါါက ယင်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််ဟုု ဖွွင့့်�ဆိုု�ခဲ့့� သည််။
အဆိုု�ပါါ POGG ဆိုု�င််ရာာ ဖွွင့့်�ဆိုု�ချျက််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကြီး�း�စိုးး��မှုုကိုု� ပေး�းထားး�သော်�်�လည်းး�
၁၉၉၂ ခုုနှှစ်် တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister
of transport) အမှုုတွွင််၁၁၀ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အာာဏာာ
ခွဲဲ�ဝေ�မှုုအရ အစိုးး��ရတစ််ရပ််ရပ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာထဲဲတွွင်် အလွွယ််တကူူထည့့်�သွွင်းး�ရန််
မလွွယ််ကူူသည့့်� ရှုုပ််ထွေး�း�နက််နဲဲသော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ခြွ�င်းး�ချျက််အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��
၁၀၈	ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��သည်် တိိသျှှအင််ပါါယာာ၏ တရား�းရေး�းကော်�်�မတီီဖြ�စ််သော�ာ the Judicial Committee of the Privy
Council သည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နော�ာက််ဆုံးး��အယူူခံံတရား�းရုံးး��အဖြ�စ်် ၁၉၄၉ ခုုနှှစ်် မတိုု�င််ခင််အထိိ ထားး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
၁၉၄၉ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး�� (Supreme Court) သည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နော�ာက််ဆုံးး��အယူူခံံရုံးး��
အဖြ�စ်် စတင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာခဲ့့�သည််။
၁၀၉ Crown v. Zellerbach အမှုုတွွင်် British Columbia ပြ�ည််နယ််ရှိိ� သစ််ထုုတ််လုုပ််ရေး�းကုုမ္မမဏီီတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�
Zellerbach ကုုမ္မမဏီီသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ စွွန့့်�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််ရေး�းပိုု�င််နက််ကျော်�်��ပြီး�း� ပစိိဖိိတ််သမုုဒ္ဒဒရာာထဲဲသို့့��
စွွန့့်�ပစ််နေ�သည််ဟုု စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသည််။ ပြ�ည််နယ််ပိုု�င််နက််အတွွင်းး� စွွန့့်�ပစ််ခွွင့့်�ကိုု� ပြ�ည််နယ််ထံံမှှ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ရထားး�သော်�်�
လည်းး� ထိုု�ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််တွွင်် ၎င်းး�စွွန့့်�ပစ််သည့့်�နေ�ရာာများ��းကိုု� လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုမရှိိ�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေ (သမုုဒ္ဒဒရာာ
အတွွင်းး� အမှိုုက််စွွန့့်�ပစ််မှုုထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေ) ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာရော�ာက််သည််ဟုု စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသည််။
ထိုု�အမှုုတွွင်် တရား�းရုံးး��က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။
၁၁၀ Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of transport) အမှုုတွွင်် Alberta ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အဖွဲ့့��တစ််ခုုသည်် Oldman River မြ�စ််တွွင်် ရေ�ကာာတာာတည််ဆော�ာက််မှုုကိုု� ရပ််ဆိုု�င်းး�ရန််
အတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�စစ််မှုုပြု�ုလုုပ််ရန်် ဖိိအားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ Albberta ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရက ရေ�လှော�ာ�င််ကန််တစ််ခုုအတွွက်် ထိုု�ရေ�ကာာတာာကိုု� တည််ဆော�ာက််လိုု�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရတွွင်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််သည််နှင့့်
ှ ပတ််သ
�
က််၍ အလုံးး��စုံံ�လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ မရှိိ�
� ဟုုဆိုုခဲ့
� သ
�့ ည််။ သို့့�သော်�်�
�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တရား�းရုံးး��က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် POGG ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�စိုးး��ရိိမ််ချျက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�ပြီး�း�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာဆန်းး�စစ််ချျက််ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ပြု�ုလုုပ််ရမည််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။
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များ��းမှှတစ််ပါးး� အစိုးး��ရတစ််ရပ််တည်းး�ကိုု�သာာ အပ််နှှင်းး�ထားး�ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ဟုု ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��
က ဖွွင့့်�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၁၉၇၇ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ Canada v. Hydro Quebec
အမှုုတွွင််၁၁၁ အဆိိပ််အတော��ာက််ဖြ�စ််စေ�သော�ာ အရာာဝတ္ထုု�များ��းကိုု�တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� သဘာာဝ ပတ််
ဝန်းး�ကျျင််ကိုုကာာကွ
�
ယ်
ွ ်ခြ�င်းး�သည်် ရာာဇဝတ််မှုုဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည််ဟုု ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��က ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� POGG နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းကိိစ္စစများ��းတွွင်် မည််သည့့်�
အစိုးး��ရ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ) တွွင််မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ အပြ�ည့့်�အဝမရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ၁၈၆၇ ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံအက််ဥပဒေ�ေ
(သို့့��မဟုုတ်် BNA အက်် ဥပဒေ�ေ) တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ၁၉၈၂ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အတိိအလင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
အထက််ပါါစာာပိုု�ဒ််များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်� BNA အက််ဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���အပေါ်�်�
တရား�းရုံးး��၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ချျက််မှှတစ််ဆင့့်� (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� တရား�းရုံးး��က ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�း
ခဲ့့�သည့့်�) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
အချို့့���ကိုု�သိိနိုု�င််သည််။ တရား�းရုံးး��၏ ယခင််စီီရင််ထုံးး��များ��းအရ ပြ�ည််နယ််များ��းရရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (ဥပမာာ - ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံက ချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််
များ��းတွွင််ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအချို့့���သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
များ��းတွွင််ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််ပါါက ပြ�ည််နယ််များ��းသာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ပိုု�င််ခွွင့့်� (ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�) ရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက ဖိိအားး�ပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိိ�ခြ�င်းး�) နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပညာာရှှင််အချို့့���က ဝေ�ဖန််ကြ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ ယင်းး�လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ ကို
� ပေး
�ု �းခဲ့့သည့့်
�
� တရား�းရေး�းစီီရင််ချျက််များ��းကိုု� ပယ််ဖျျက််ရန််အထိိ ကြိုး�း��ပမ်းး�
မှုုများ��းသော်�်�လည်းး� မအော��ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပေ�။ ထိုု�ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါ တရား�းရုံးး��များ��းသည်် ယင်းး�စီီရင််ထုံးး��
များ��းကိုု� ယနေ့�့�ထိိတိုု�င်် ဆက််လက််အသုံးး��ပြု�ုလျျက််ရှိိ�သည််။၁၁၂
မရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း

ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််
ခွွင့့်�သည်် အကန့့်�အသတ််များ��းရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာအခန်းး�
ကဏ္ဍအချို့့���ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ကြ�ည့့်�လျှှင်် အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။၁၁၃

၁၁၁ Canada v. Hydro Quebec အမှုုတွွင်် ၁၉၉၀ ဆယ််စုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းတွွင်် Quebec ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
ရေ�အားး�လျှှပ််စစ််စက််ရုံံ�တစ််ခုုသည်် PCBs ဓာာတုုပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� St Maurice River မြ�စ််ထဲဲသို့့��
စွွန့့်�ပစ််သည််ဟုုစွွပ််စွဲဲ�ခံံရသည််။ ထိုု�သို့့� စွွန့့်�ပစ််ခြ�င်းး�သည်် ကနေ�ေဒါါသဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကာာကွွယ််ရေး�းအက််ဥပဒေ�ေ
ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာကျျသည််ဟုုဆိုုကာာ
�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကာာကွွယ်ရေး
် �းဥပဒေ�ေကိုု� အတည််
ပြု�ုခဲ့့�သည််။
၁၁၂ Côté, C. E. (2019). Federalism and foreign affairs in Canada. In The Oxford Handbook of Comparaative Foreign Relations Law.
၁၁၃ Johannson, P. R. (1978). Provincial international activities. International Journal, 33(2), 357-378.
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၁)	ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�အာာဏာာ (treatymaking power)	မရှိသော်����်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် ပြ�ည််ပအစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� ပုုဂ္ဂဂလိိက
ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��း (private commercial contracts) ကိုု�လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊

စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိသော����ာ

ဗျူူ�ရိုု�ခရက််/အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း

(bureaucratic agreements) ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။
၂)	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့့်� အကျိုးး���စီးး�ပွား��း
များ��းကိုု� ရယူူနိုု�င််ရန်် သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းတွွင်် ရုံးး��များ��းဖွွင့့်�လှှစ််နိုု�င််
သည််။ သို့့��သော်�်� ယင်းး�ပြ�ည််နယ််ရုံးး��များ��းသည်် စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိသော����ာ အစီီအစဉ််များ��း
ကိုု�သာာ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၃) 	နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််တွွင်် ပါါဝင််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ဥပဒေ�ေ
ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာဖြ�စ််ပါါက
နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့့်�ဆင့့်�၌ ပါါဝင််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််
ဟုု ပြ�ည််နယ််များ��းက အခိုု�င််အမာာဆိုု�ကြ�သည််။
၄)	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��းတက််ရော�ာက််သည့့်� ကနေ�ေဒါါကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််အဖွဲ့့��တွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင််
ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့့်�ပတ််သက််သော�ာကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ရပ််တည််တည််ချျက််
များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကြေ��ငြာ�ာရာာတွွင်် အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုခုုမှှ ပါါဝင််နိုု�င််သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကနေ�ေဒါါတရား�းရုံးး��များ��း၏
စီီရင််ထုံးး��များ��းတွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု�
ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� အပြ�ည့့်�အဝ သို့့��မဟုုတ်် အလုံးး��စုံံ�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� မရှိသော����ာ
ကြော��ာင့့်�၊ ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ပြ�ည််နယ်် များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််ဟူူသည့့်� အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းနိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််များ��းစေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� အတိိအလင်းး�
တားး�မြ�စ်် ထားး�သည့့်�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမပါါရှိသော်����်�လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��းနှှင့့်� သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��း
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး� အရာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာနှီးး��နှော�ာ�
ဖလှှယ််ပွဲဲ�များ��းနှှင့့်� ဖိုု�ရမ််များ��းသို့့�� တက််ရော�ာက််ပါါဝင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အသီးး�သီးး�ဆော�ာင််ရွွက်် လာာကြ�
သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််သည်် ၎င်းး�၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� အခြား��းသော�ာ
ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းထက်် တစိုု�က််မတ််မတ််နှှင့့်� တက််တက််ကြွ�ကြွ�တည််ဆော�ာက််လာာခဲ့့�သည််။
(စာာကွွက်် - ၈ ရှုု) ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာရှိိ�သည််ဟူူသည့့်� The Gerin-Lajoie doctrine၁၁၄ အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု�ကိုု�င််စွဲဲ�ကာာ ကွိိ�ဘက််
၁၁၄ Gérin-Lajoie Doctrine အခြေ�ေ�ခံံမူူသည်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ အထင််ကရခေါ�ါ�င်းး�ဆော�ာင််တစ််ဦးးဖြ�စ််သော�ာ Paul
Gérin-Lajoie (1929-2018) ၏ အယူူအဆကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။ ယင်းး�အခြေ�ေ�ခံံမူူအရ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံ
အချျင်းး�ချျင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�သဖြ�င့့်� ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�ပိုု�င််ခွွင့့်�
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ပြ�ည််နယ််သည်် ၎င်းး�၏ ပထမဆုံးး��သော�ာ ပညာာရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််
များ��းကိုု�၁၁၅ ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည့့်� ၁၉၆၄ နှှင့့်� ၁၉၆၅ ခုုနှှစ််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံခြား��း တိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��းနှှင့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနှှစ််များ��းနှှင့့်� သော်�်�လည်းး�
ကော�ာင်းး� ရာာချီီ�မကသော�ာ� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�လာာခဲ့့�သည််။ ကွိိ�ဘက််အစိုးး��ရအဆက််
ဆက််ကလည်းး� the Gerin-Lajoie အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည့့်�အပြ�င်် ကွိိ�ဘက််ပါါလီီမန််က
ပြ�ဌာာန်းး�သည့့်� ဥပဒေ�ေနှှစ််ခုုတွွင််လည်းး� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�
အာာဏာာကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။၁၁၆ သို့့��သော်�်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််က ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ
နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည်် ဥပဒေ�ေအရစည်းး�နှော�ာ�င််မှုု မည််မျှှရှိိ�သည််နှှင့့်�ပတ််သက််၍
အငြ�င်းး�ပွား��းစရာာများ��း ရှိနေ���ေသည််။
အခြား��းတစ််ဘက််တွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး�� ရသည်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုုင််ငံ
� ံ
တကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုုခြ�
� င်းး�အာာဏာာကိုု� စနစ််တစ််ကျျကန့့်�ကွက်
ွ ်လာာခဲ့့သ
� ည််။၁၁၇ ဥပမာာ- ကနေ�ေဒါါ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ထုုတ််ပြ�န််သည့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�း ဆိုု�င််ရာာ
စက္ကူူ�ဖြူ�ူစာာတမ်းး�တွွင်် ကနေ�ေဒါါနိုုင််ငံ
� လွ
ံ တ််လပ််
ွ
ရေး�းရသည့့်�အချိိ�န််၌ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
ကသာာ နိုုင််ငံ
� အ
ံ ချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုုခြ�
� င်းး�ဆိုုင််ရာာ
�
အထူးး�လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာကိုု� လန််ဒန််မှှ
(ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��ထံံမှှ) ရရှိိ�ခဲ့့�သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။၁၁၈ ထို့့��အပြ�င်် Ontario (A.G) v. Scott၁၁၉
	အာာဏာာလည်းး� ရှိိ�သည််ဟူူသည့့်� ယူူဆသည််။ (https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/paulgerin-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	ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််က ပြ�င််သစ််နှှင့့်� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည်် ယင်းး�ပညာာရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််နှှင့့်� ပတသက််၍ ကနေ�ေဒါါ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ပြ�င််သစ််သံံအမတ််နှှင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းဌာာန အတွွင်း�း ရေး�းမှူး��းတို့့�အ
� ကြား�း� အပြ�န််အလှှန််
စာာရေး�းသားး�မှုုမှတစ််ဆင့့်
ှ
� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အတည််ပြု�ုချျက််ကိုု� နော�ာက််ပိုုင်း
� �း တွွင််ပေး�းခဲ့့သော်�်�လည်း
�
�း ထိုုစာာချုု
�
�ပ််
ကိုု� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််က ကနဦးး စတင််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််အရာာရှိိ�များ��းက အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ (Atkey, R. G. (1971). The Role of the Provinces in International Affairs. Internnational 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) အမှုုတွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရာာရုံးး��က အွွန််တာာရီီယိုု�
ပြ�ည််နယ််၏ အက််ဥပဒေ�ေ (The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act) တစ််ခုု၏ တရား�းဝင််မှုု
ကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ေပါါပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ အင်္ဂဂ�လန််နိုု�င််ငံံတွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာ ဇနီးး�သည််များ��းသည််
အွွန််တာာရီီယိုု�ပြ�ည််နယ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏လင််ယော�ာကျ်ားး���များ��းကိုု�ဆန့့်�ကျျင််၍ တရား�းရုံးး��မှှ ရယူူထားး�
သည့့်� ကလေး�း�ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ခွွင့့်�အမိိန့့်�သည်် အွွန််တာာရီီယိုု�ပြ�ည််နယ််တွွင်် အာာဏာာသက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််။
လန််ဒန််တရား�းရုံးး��တစ််ခုုကထုုတ််သည့့်� ယင်းး�မိိန့့်�တစ််ခုုသည်် အွွန််တာာရီီယိုပြ�ု �ည််နယ််တွွင််နေ�ထိုင််သော�ာ
�ု
John Lewis
Scott အားး� ၎င်းး�၏ ဇနီးး�သည််နှှင့့်� ကလေး�း�များ��းကိုု� စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််စရိိတ််ပေး�းရန်် ပါါရှိိ�သည််။ ထိုု�အမိိန့့်�သည်် စီီရင််ပိုု�င််
ခွွင့့်�နယ််နိိမိိတ််ကျော်�်��လွွန််သည််ဟုုဆိုု�ကာာ တားး�မြ�စ််ပေး�းရန်် John Lewis Scott က လျှော�ာ�က်် ထားး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
သို့့��သော်�်� တရား�းရုံးး��က အန််တာာရီီယိုု�အက််ဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ေအရ အွွန််တာာရီီယိုု�က အင်္ဂဂ�လန််
တရား�းရုံးး��အမိိန့့်�ကိုု� ၎င်းး�၏ ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�အာာဏာာသက််ခွွင့့်�ပေး�းထားး�ပြီး�း� အွွန််တာာရီီယိုု�၏ ပြ�ည််နယ််တရား�းရုံးး��၏
အမိိန့့်�တစ််ခုုခုုကိုု�လည်းး� အင်္ဂဂ�လန််ဥပဒေ�ေကလည်းး� အွွန််တာာရီီယိုု�၏အမိိန့့်�များ��းကိုု� တူူညီီသော�ာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု
ရှိိ�သည့့်� သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အွွန််တာာရီီယိုု�ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�နှှင့့်� ယူူကေ�နိုု�င််ငံံအကြား�း� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတစ််စုံံ�
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နှှင့့်� Bazylo v. Collins၁၂၀ အမှုုများ��း၏ တရာာရုံးး��စီီရင််ချျက််များ��းအရ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််အချို့့���နှှင့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��း တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း အကြား�း�ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာစာာချုု�ပ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ
စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�စာာချုု�ပ်် များ��းမဟုုတ််ဘဲဲ အလွွတ််သဘော�ာ�ဆန််သော�ာ
နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် များ��းသာာ ဖြ�စ််သည််ဟုု
ထော�ာက််ပြ�ခဲ့့�သည််။၁၂၁ သို့့��သော်�်� ပညာာရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု သို့့��မဟုုတ်် လူူမှူူ�ဖူူလုံံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းတွွင််
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းက ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� မူူဘော�ာင််သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း
(umbrella treaties) ကနဦးးချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�ပါါက ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််
ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�သည််။၁၂၂ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ဥပဒေ�ေအရ ရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� စနစ််တကျျပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�
တို့့��ကြော��ာင့့်� သံံတမန််ရေး�းရာာပြ�ဿနများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။၁၂၃ ဥပမာာ
- ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံသည်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� မူူဘော�ာင််သဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််တစ််ခုုခုုကိုု� ကနဦးးချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�သဖြ�င့့်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံအကြား�း�
ချုု�ပ််ဆိုုမည့့်
�
သဘော�ာ�တူ
�
စာာချုု
ူ
�ပ််ကိုု� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက တားး�ဆီးး�ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့�ကြော��ာင့့်
�
�
ဗီီယက််နမ််နိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ � သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််မချုု�ပ််ဆိုုမီီ
� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှင့့်� မူူဘော�ာင််စာာချုု�ပ််တစ််ခုုကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�ရသည််။၁၂၄ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််သည်် ဗီီယက််နမ််
နှှင့့်�ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််နှှင့့်� အလားး�တူူသော�ာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အများ��းအပြား�း�ကိုု�
မူူဘော�ာင််စာာချုု�ပ််မပါါဘဲဲ ရှေး�း�ကာာလများ��းတွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ််တွွင််မူူ
ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် တစ််ခုုခုုချုု�ပ််ဆိုု�မည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည်် သို့့��မဟုုတ််
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
မူူဘော�ာင််စာာချုု�ပ််များ��း ကနဦးးချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ပြု�ုလာာသည့့်� သဘော�ာ�ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။

	တစ််ရာာရှိိ�ခဲ့့�သည််မှာာ� ထင််ရှား��းသည််။ (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-laforst.pdf)
၁၂၀ Bazylo v. Collins (1984) အမှုုသည်် Attorney General v. Scott အမှုုကဲ့့�သို့့�ပင်် စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�နယ််ပယ််ပြ�င််ပမှှ
မိိသားး�စုု ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအမိိန့့်�များ��းကိုု� အာာဏာာသက််ရော�ာက််ခွွင့့်�ပေး�းထားး�သည့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုု၏ တရား�းဝင််
မှုုနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� Attorney General v. Scott အမှုုနှှင့့်�မတူူသည့့်� အချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေသည််
ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ်် တို့့��၏ အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� တရား�းရေး�းကိိစ္စစတွွင်် အပြ�န််အလှှန််အကူူအညီီရန််
ချျစ််ကြ�ည််ရေး�းနား�းလည််မှုုကိုု� အတိိအကျျအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ကွိိ�ဘက််တရား�းရုံးး��က ထိုု�ချျစ််
ကြ�ည််ရေး�း နား�းလည််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး� အကြား�း� စာာချုု�ပ််မဟုုတ််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။
(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-n4cd3828/043687ar.pdf)
၁၂၁ Ibid
၁၂၂ Ibid
၁၂၃ Ibid
၁၂၄ Ibid
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စာာကွွက်် (၈)
ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�း
ကွီီ�ဘက််ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရအဆက််ဆက််သည်် ၁၉၆၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းကတည်းး�
က နိုု�င််ငံံတကာာမျျက််နှာာ�စာာတွွင်် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အာာဏာာပိုု�င််တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့့်�
ဝင််ဆန့့်�ရန်် တစိုု�က််မတ််မတ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာခဲ့့�သည််။ အခြား��းသော�ာ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း
နှှင့့်�မတူူဘဲဲ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််သည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ အထူးး�
စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ််အဖြ�စ်် ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့� ဖြ�စ််ရသည့့်�အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�အချို့့���ကိုု� ဂျော့�့��
အန််ဒါါဆန်် (George Anderson) က အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
၁)

ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရအဆက််ဆက််တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတွွင််

အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� အခြား��းသော�ာဖက််ဒရယ််နိုု�င်ငံံများ�
် �း၏ အဖွဲ့့�� ဝင််ယူူနှှစ်များ�
် �း (ပြ�ည််နယ်များ�
် �း)
က မယှှဉ််နိုု�င််သည့့်� အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ကြ�သည််။ Earl Fry ၏ တွွက််ချျက််မှုု
အရ ပြ�ည််ပကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအစီီအစဉ််များ��းအတွွက်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏
အသုံးး��စရိိတ််သည်် အမေ�ေရိိပြ�ည််နယ််အားး�လုံးး��၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�အသုံးး��စရိိတ််ထက်် ပိုု�များ��းနေ�
သည််။

ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််တွွင််

အချိိ�န််ပြ�ည့့်�နိုု�င််ငံံတကာာ

ဆက််ဆံံရေး�းဝန််ကြီး�း�တစ််ဦးး

ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��ကွွန််ယက််များ��းနှှင့့်�
ရုံးး��များ��းကိုု� ဦးးစီးး�သည််။ ကွိိ�ဘက််အစိုးး��ရသည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ပညာာရေး�းနှှင့့်� သိိပ္ပံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပူးး�
ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအပါါအဝင်် နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
အစီီအစဉ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ငွေကြေး���း��ထော�ာက််ပံ့့�
ပေး�းသည််။ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ ဝန််ကြီး�း�များ��းသည်် စနစ််တကျျစီီစဉ််ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��း
ခရီးး�စဉ််များ��းကိုု� မကြာ�ာခဏသွားး��ကြ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဆင့့်�မြ�င့့်�ဆုံးး��
ဖြ�စ််သော�ာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််
၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းသည်် ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် ပထဝီီနယ််မြေ�ေအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ကဏ္ဍအလိုု�က််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� တိုးး��တက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��လာာခဲ့့�သည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် နိုု�င််ငံံ
တကာာဆက််ဆံံရေး�းအတွွက်် အသုံးး��စရိိတ်် ဖြ�တ််တော�ာက််မှုုအချို့့���ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၁၉၆၀
ဆယ််စုုနှှစ််များ��းကတည်းး�က ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ အဆက််ဆက််တို့့��သည်် ကွိိ�ဘက််
ပြ�ည််နယ််၏ တိုုက်
� ်ရိုုက်
� ်နိုုင််ငံ
� တကာာဆ
ံ
က််ဆံံရေး�းများ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် ဆက််လက််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�သည့့်�ဆန္ဒဒမှာာ� ယနေ့�့�တိုု�င်် ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ဂျာ�ာမဏီီနိုု�င််ငံံ
ဆိုု�င််ရာာ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးဖြ�စ််သည့့်� Jean March Blondeau
၏ဖော်�်�ပြ�ချျက််အရ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််သည်် နှှစ််စဉ််ဘတ််ဂျျက််ငွေ�ေ ကန််ဒေါ်�်လာာ ၁၀၅ သန်းး�၊
ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််ပဝန််ထမ်းး�ဦးးရေ� (၅၄၀) ဦးး၊ အထွေထွေ��ေ���ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��များ��း ကွွန််
ယက််၊ ပြ�ည််ပရုံးး��များ��းနှှင့့်� အခြား��းပြ�ည််ပကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုများ��းနှှင့့်�အတူူ ကွိိ�ဘက််အစိုးး��ရသည််
၎င်းး�၏ နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းဌာာနမှှတစ််ဆင့့်� အလွွန််ကြီး�း�မား�းသော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ထားး�သည််။ ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာ
အသုံးး��စရိိတ််နှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျှှင်် မပြော��ာ�ပလော��ာက််သော်�်�လည်းး� အခြား��းသော�ာ ကနေ�ေဒါါ
ပြ�ည််နယ််များ��းထက်် ပိုု�၍များ��းပြား�း�ပြီး�း� ပိုု�၍စုံံ�လင််သော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာ
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ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�လျျက်် ရှိိ�သည််။
၂)

ပြ�င််သစ််စကားး�ပြော��ာသော�ာ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသားး�များ��း အများ��းစုုနေ�ထိုု�င််သော�ာ ကွိိ�ဘက််

ပြ�ည််နယ််သည်် ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ၏ အထူးး�စိိတ််ဝင််စား�းမှုုကိုု�ရရှိိ�ပြီး�း� ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံက နိုု�င််ငံံ 
တကာာဆက််ဆံံရေး�း တိုု�က််ရိုု�က်် တည််ဆော�ာက််လိုု�သည့့်� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�င််သစ်် အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� သဘော�ာ�တူူထားး�သည့့်�
မူူဘော�ာင်် (umbrella) အတွွင်းး�ရှိနေ���ေသည့့်�

ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ

အစိုးး��ရတို့့��ကြား�း� “တိုု�က််ရိုု�က််နှှင့့်� အထူးး�” ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� လက််ခံံလာာခဲ့့�သည််။
	ထိုု�မူူဘော�ာင််များ��း သည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့့်� ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ အကြား�း�
အလျျင််စလိုု�ဖလှှယ််သည့့်� နား�းလည််မှုုစာာလွှာာ�များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ကွိိ�ဘက််နှှင့့်�
ပြ�င််သစ််အကြား�း� ကနဦးး ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ပြီး��း မှှသာာ ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�င််သစ််
အစိုးး��ရအကြား�း� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��သော�ာ မူူဘော�ာင််သဘော�ာ�တူညီီမှု
ူ
များ
ု ��း ဖြ�စ််သည််။ ပြ�င််သစ််
နိုု�င််ငံံသည်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််ကိုု� တမူူထူးး�ခြား��းစွာာ�ဆက််ဆံံလာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� တစ််ခါါ
တစ််ရံံတွွင်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံတကာာသံံတမန််ရေး�းရာာသည်် သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င်် (ကနေ�ေဒါါ
အစိုးး��ရ၊ ကွိိ�ဘက််အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�င််သစ််အစိုးး��ရ) ထက်် ကျော်�်��လွွန််သည့့်� အနေ�ေအထားး�မျိုး�း�� ရှိိ�ခဲ့့�
သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာနှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ကွိိ�ဘက််
ပြ�ည််နယ််သည်် ၁၉၆၈ ခုုနစ််ကတည်းး�က သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အာာဏာာပိုု�င််တစ််ခုုအနေ�ေ
ဖြ�င့့်� တက််ရော�ာက််ပါါဝင််လာာခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - ၁၉၆၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ဂါါဘွွန်းး�နိုု�င််ငံံ၏ ဖိိတ််ကြား�း�
ချျက််အရ ကွိိ�ဘက််ပညာာရေး�းဝန််ကြီး�း�သည်် ဂါါဘွွန်းး�နိုု�င််ငံံ၏ မြို�ု�တော်�်� (Libreville) တွွင််
ကျျင်းး�ပသော��ာ ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�သို့့�� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ၊ ပဲဲရစ််
မြို့�့��တွွင််ကျျင်းး�ပသော��ာ ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�သို့့��လည်းး�ကော�ာင်းး� ကွိိ�ဘက််
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖြ�စ်် တက််ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုမှုုအပေါ်�်� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရက အပြ�င်းး�အထန််ကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� ဂါါဘွွန်းး�နိုု�င််ငံံ
နှှင့့်� သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရက ဖြ�တ််တော�ာက််ခဲ့့�သည််အထိိ နိုု�င််ငံံတကာာ
နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ု တက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု�
မလိုု�လားး�ကြော��ာင်းး� ပြ�သခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၁၉၆၉ ခုုနှှစ်် ပြ�ည််သစ််နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဝန််ကြီး�း�
ဦးးဆော�ာင််သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင်် (၅) ဦးး ပါါဝင််သော�ာ ပြ�င််သစ််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��သည်် (ကနေ�ေဒါါ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမဟုုတ််ဘဲဲ) ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််အားး� လာာရော�ာက််တွေ့�့�ဆုံံ�မှုုအပေါ်�်�
သဘော�ာ�မတွေ့��့�ကြော��ာင်းး� ပြ�င််သစ််အစိုးး��ရထံံ စာာပို့့��ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ကွိိ�ဘက််အစိုးး��ရသည််
နိုု�င််ငံံတကာာဖိုု�ရမ််များ��းတွွင်် ၎င်းး�၏အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�တိုးး��ချဲ့့��ရန်် အစဉ််တစိုု�က်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာခဲ့့�
သည််။ ထိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုကြော��ာင့့်� ၁၉၆၉ ခုုနှှစ််တွွင်် နိုု�င်းး�ဂျာ�ာနိုု�င််ငံံ၏ မြို့�့��တော်�်�တွွင်် ကျျင်းး�ပ
သည့့်� ပြ�င််သစ််စကားး�ပြော��ာသော�ာနိုု�င််ငံံများ��း၏ ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံတကာာနှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််
ပွဲဲ�တက််ရော�ာက််ရန်် ကွိိ�ဘက််အပါါအဝင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််အချို့့���က သီးး�ခြား��းစီီဖိိတ််ကြား�း�ခံံရ
သော�ာအခါါ ကနေ�ေဒါါအစိုးး�� နှှင့့်� ဖိိတ််ကြား�း�ခံံရသော��ာ ပြ�ည််နယ််အစိုးး�� ရတို့့�အ
� ကြား�း� ယာာယီီသဘော�ာ�
တူူညီီမှုုတစ််ခုု ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမှာာ� နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�သို့့�� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
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အစိုးး��ရ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးဦးးဆော�ာင််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း
နှှင့့်� ကွိိ�ဘက််အပါါအဝင်် ပြ�ည််နယ််သုံးး��ခုု၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််သည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အဖွဲ့့�� တက််ရော�ာက််ရန်် ဖြ�စ််သည််။ နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�စား�းပွဲဲ�ခုံံ�ပေါ်�်တွွင်် ကနေ�ေဒါါအလံံနှှင့့်�အတူူ
ပြ�ည််နယ််သုံးး��ခုု၏ အလံံများ��းလည်းး� စိုု�က််ထူူထားး�သည့့်�အပြ�င်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််
သုံးး��ခုု၏ အမည််များ��းကိုု�လည်းး� သက််ဆိုု�င််ရာာကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အုုပ််စုုများ��း၏ ရှေ့�့�တွွင်် ထားး�ရှိိ�
သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၁၉၇၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပသည့့်� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ပြ�င််သစ််စကားး� ပြော��ာ
သော�ာနိုု�င််ငံံများ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာနှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�တွွင်် ပြ�င််သစ််စကားး�ပြော��ာသော�ာ အမျိုး�း��သားး�
အေ�ဂျျင််စီီအသစ််တစ််ခုုတည််ထော�ာင််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�မူူကြ�မ်းး�ရေ�ဆွဲဲ�သည့့်�အခါါ အေ�ဂျျင််စီီ၏
အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည််

အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံံများ��း

ဖြ�စ််ရမည််ဟူူသည့့်�အချျက််ကိုု�

ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံကကန့့်�ကွွက််ပြီး�း� မည််သည့့်�အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�မဆိုု� ပါါဝင််
နိုုင််မှု
� ကို
ု အ
�ု ဆိုုပြု� �ုခဲ့့သ
� ည််။ နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် အေ�ဂျျင််စီီ၏အဖွဲ့�့� ဝင််သည်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ
ပိုု�င််မဟုုတ််သော�ာ နိုု�င််ငံံ သို့့��မဟုုတ်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း ဖြ�စ််ပါါက ၎င်းး�တို့့��၏ သက််ဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��များ��းထံံမှှ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း ဦးးစွာာ�ရယူူရမည််ဟုု သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။
၃)

ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းသည်် ၁၉၇၆ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က ကွိိ�ဘက််လွွတ််လပ််

ရေး�းကိုု� လိုု�လားး�သည့့်� ကွိိ�ဘက််ကွိုု��က််ပါါတီီ  (the Parti Quebecois) ဖြ�င့့်� မကြာ�ာခဏ 
ဖွဲ့့��စည်းး�လာာခဲ့့�သည််။ ကွိိ�ဘက််သည်် ကွိိ�ဘက််လွွတ််လပ််ရေး�း (သို့့��မဟုုတ်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံမှှ
ခွဲဲ�ထွွက််ခွွင့့်�) အတွွက်် လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု� နှှစ််ကြိ�ိမ်် တိုု�င််တိုု�င်် (၁၉၈၀ ခုုနှှစ််တွွင်် တစ််ကြိ�ိမ််၊
၁၉၉၅ ခုုနှှစ််တွွင်် တစ််ကြိ�ိမ််) ကျျင်းး�ပလာာခဲ့့�သော်�်� နှှစ််ကြိ�ိမ််တိုု�င််တိုု�င်် မအော��ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပေ�။
ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းအပါါအဝင်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း
ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လိုု�လားး�ချျက််အချို့့���ကိုု� ဖြ�ည့့်�
ဆည်းး�ကာာ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််သည်် အထူးး�လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ � (special status) အချို့့��� (တစ််နည်းး�
အားး�ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အထူးး�ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�မှုု)ကိုု� ရရှိိ�ထားး�သည််။
ဥပမာာ - ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့့်အရေး�း
�
�ကိုု� အတိိအလင်းး�ကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�သည့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််ပါါရှိိ�သည််။ (ကွိိ�ယက််
ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အင်္ဂဂ�လိိပ်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပြီး�း�
လွှှတ််တော်�်�၏ တရား�းဝင််မှှတ််တမ်းး�ဂျာ�ာနယ််များ��းနှှင့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�

ပြ�င််သစ််နှှင့့်�

အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး� နှှစ််ခုုလုံးး��ဖြ�င့့်� ထုုတ််ဝေ�ရသည််။) တရား�းရေး�းစနစ််တွွင််လည်းး�
ကနေ�ေဒါါ ဖွဲ့့��စည််ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေသည်် အင်္ဂဂ�လိိပ်် ရိုးး��ရာာဥပဒေ�ေကိုု� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််က
လွဲဲ�ပြီး�း� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတစ််ဝန်းး�တွွင်် ဘုံံ�ထားး�ကျျင့့်�သုံးး��ရန််ပါါရှိိ�ပြီး�း� ကွိိ�ဘက်် ပြ�ည််နယ််ကိုု�မူူ
၎င်းး�၏ ပြ�င််သစ််တရား�းမဥပဒေ�ေစနစ််ကျျင့့်�သုံးး��မှုုကိုု� ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�သည််။
အချုု�ပ််ဆိုုသော်�်�
�
ကနေ�ေဒါါဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ ပတ််သ
�
က််၍
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
အထူးး�စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ်် ဖြ�စ််စေ�ခဲ့သ
�့ ည််။ ထိုုစိိန််ခေါ်�
�
်မှုုကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါ
အစိုးး��ရသည်် ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ တော�ာင်းး�ဆိုု� ချျက််အချို့့���ကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကနေ�ေဒါါ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု) အစိုးး��ရ၏ အခန်းး� ကဏ္ဍကိုု� မထိိခိုု�က််စေ�ဘဲဲ
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ထိုု�စိိန််ခေါ်�်မှုုကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကိုု�င််တွွယ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ လက််ရှိိ�ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််တွွင်် နိုု�င််ငံံ
တကာာဆက််ဆံံရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနရှိိ�ပြီး�း� ဌာာန၏အဓိိကတာာဝန််တစ််ခုုမှာာ� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််
၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာတွွင််မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
အချို့့���တွွင်် ယင်းး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ရုံးး��ခွဲဲ�များ��းကိုု� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ သံံရုံးး��များ��းသဖွွယ််
ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး� ပြ�ည််အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း�
ဆက််သွွယ််ဆက််ဆံံရေး�းရုံးး��အဖြ�စ်် ရှိနေ���ေသည််။ ယင်းး�နိုု�င််ငံံခြား��းရုံးး��များ��းသည်် တရား�းဝင််
သံံတမန််ဆိုင််ရာာ
�ု
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရမှုုမရှိသော်����်�လည်း�း ယှှဉ််ပြို��ု င််သံံတမန်် (paradiplomacy)
သဖွွယ််ရှိနေ���ေသည််။
ရင်းး�မြ�စ််။ ။ 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-dela-ministre

စာာကွွက်် (၉)
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နည်းး�တူူ အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််သည်် ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််
အစော�ာ�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းမှှစ၍ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွွက််လာာခဲ့့�
သည််။ သို့့��သော်�်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� မတူူညီီသော�ာအချျက််မှာာ� အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း မူူဝါါဒနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် နော�ာက််ထပ်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာ
တစ််ခုုပုံံ�စံံမျိုး�း�� မဟုုတ််ဘဲဲ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� အားး�ဖြ�ည့့်�ပေး�းသည့့်�ပုံံ�စံံဖြ�င့့်�သာာ
ပါါဝင််လာာခဲ့့�သည််ကိုု� Alexander S. Kuznetsov ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််
ဆိုု�င််ရာာ သီီအိုု�ရီီနှှင့့်� အလေ့�့�အထ - နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏ ပါါဝင််
မှုု (Theory and Practice of Paradiplomacy – Subnational governments in
international affairs) စာာအုုပ််တွွင််ရေး�းသားး�ထားး�သည််။ အဆိုုပါ
� ါစာာအုုပ််တွွင်် အယ််ဘာာတာာ
ပြ�ည််နယ််၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာများ��း၌ ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုများ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�

102

ရင်းး�များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� (၁၀) ချျက််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း�
အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကို�ု တိုုင်း
� �း တာာထားး�သည််။ ယင်းး�
ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� (၁၁) ချျက််မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
၁)	ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုု (Globalization)
၂) 	ဒေ�သတွွင်းး�ဖြ�စ််တည််မှုု (Regionalization)
၃)	ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတည််ဆော�ာက််မှုု (Democratization)
၄) 	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�မှုုပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံ
တကာာမှုု ပြု�ုခြ�င်းး� (Foreign policy domestication and Internationalization
of domestic politics)
၅) 	ဖက််ဒရယ််မှုုပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုဖြေ�ေလျှော့�့��ခြ�င်းး� (Federalization and
Decentralization)
၆) အမျိုး�း��သားး�ရေး�း တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််နှင့့်
ှ ဆို
� င််သော�ာ
�ု
ပြ�ဿနာာများ��း (Problems
with the nation - building process)
၇) 	နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရက ထိရော��ာ�က််စွာာ� မဆော��ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�
(Central government insufficient effectiveness in foreign relations)
၈) 	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုယူူနစ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းအချိုး�း��မညီီမှုု (Asymmetry of
constituent units)
၉) 	ပြ�င််ပစေ့�့�ဆော်�်�မှုုများ��း (Outside Stimulus)
၁၀) ဒေ�သတွွင်းး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််/နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ (The role of
regional leadership/political party)
၁၁) နယ််စပ််ဒေ�သများ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ (The role of borders)
အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�အနက်် ဒေ�သတွွင်းး�ဖြ�စ််တည််မှုု၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
တည််ဆော�ာက််မှုု၊ အမျိုး�း��သားး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုဖြ�စ််စဉ််ဆိုုင််ရာာ
�
ပြ�ဿနာာများ��း၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ယူူနှှစ််များ��း၏ အချိုး�း��မညီီမှုုများ��းသည်် အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�သည််ကိုုတွေ့�့
�
�ရသည််။ ကျျန််အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း သည််
အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််ရေး�းရာာ တည််ဆော�ာက််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�ပြီး�း�
၎င်းး�တို့့��ကိုု� အုုပ််စုု (၃) ခုုအားး�ဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ထားး�သည််။ ပထမအုုပ််စုု အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�
များ��းသည်် အယ််ဘာာပြ�ည််နယ််၏ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််တည််ဆော�ာက််မှုု သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းမှုုအများ��းဆုံးး��အုုပ််စုုဖြ�စ််ပြီး�း� ဒုုတိိယအုုပ််စုု
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းသည်် အယ််ဘာာပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ပါါဝင််မှုုကိုု� အထိုု�က််
အလျော��ာ�က််အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တတိိယအုုပ််စုုသည်် အနည်းး�ကျျဉ်းး�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�
ကော�ာင်းး� တွွန်းး�အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််
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ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းခဲ့့�သည့့်� အတိုု�င်းး�အတာာပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း�

အုုပ််စုုအလိုု�က််

အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းကိုု� အော�ာက််တွွင််အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ပထမအုုပ််စုုအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းတွွင်် ကမ္ဘာာ�လွမ်း
ွ �း ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုု (globalization)၊
ဖက််ဒရယ််မှုုပြု�ုသည့့်� ဖြ�စ််စဉ််များ��း (federalization process) နှှင့့်� ဒေ�သတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ (the roles of the regional leader or
political party) တို့့��ပါါဝင််သည််။ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုသည်် အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််
အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့့်� ကြီး�း�မား�းသော�ာ အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းကိုု� ရရှိစေ���ေ
သည််။ အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််သည်် ရေ�နံံနှှင့့်� သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့�့� အလွွန််ကြွ�ယ််ဝသော��ာ
ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် ရုုရှား��းနှှင့့်� နော်�်�ဝေ�နိုု�င််ငံံပြီး�း�လျှှင်် သဘာာဝ ဓာာတ််ငွေ့�့�
ထုုတ််လုုပ််တင််ပို့့��မှုု တတိိယအများ��းဆုံးး��ပြ�ည််နယ််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ကမ္ဘာ့့��နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး�
(၁၁၈) နိုု�င််ငံံတွွင်် အယ််ဘာာတာာစွွမ်းး�အင််ကုုမ္ပပဏီီပေါ�ါင်းး� (၁၀၀) ကျော်�်�� တည််ရှိိ�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုနှှင့့်� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုများ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံ
အားး�ဖြ�င့့်� အာာဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််ရေး�းရာာတည််ဆော�ာက််မှုုကိုု� မြှ�ှင့့်�တက််
စေ�ခဲ့့�သည််။ ယနေ့�့�ခေ�တ််ကာာလတွွင်် အာာဘာာတာာပြ�ည််နယ််သည်် စွွမ်းး�အင််ကဏ္ဍအပြ�င််
တယ််လီီဆက််သွွယ််ရေး�း၊ ဇီီဝနည်းး�ပညာာ၊ နာာနိုု�နည်းး�ပညာာနှှင့့်�ဆော့�့�ဝဲဲအင််ဂျျင််နီီယာာ အစရှိိ�
သည့့်� ကဏ္ဍများ��းတွွင််လည်းး� ၎င်းး�၏ ဒေ�သတွွင်းး�စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� ဖြ�န့့်�ကျျက််ဆော�ာင််ရွွက််လာာ
သည််။
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�

ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�

အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုကို�ု ထင််ဟပ််သည့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််အခြေ�ေ�ခံံမူများ
ူ ��းအပေါ်�်�တွွင်် တည််ဆော�ာက််
ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရအရပ််ရပ််
အကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုမူူဘော�ာင််ကိုု�သာာ ပေး�းထားး�ပြီး�း� အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� အစဉ််အမြဲ�ဲ
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ ဟန််ချျက််အပေါ်�်�
လွွမ်းး�မိုးး��သည််။ ၁၉၆၀ နှှင့့်� ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�
ဖိိအားး�များ��းကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် ဆင့့်�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲလာာပြီး�း�
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ခွွင့့်�ရှိိ�လာာသည့့်� ကဏ္ဍတစ််ခုုဖြ�စ််လာာသည််။
နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် စတင််ပါါဝင််လာာသည့့်� ပထမဆုံးး��သော�ာ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််
တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််တွွင်် Jean Lesage အစိုးး��ရတက််လာာသည့့်� ၁၉၆၀
ခုုနှှစ််မှှစ၍ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းနှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာ ကဏ္ဍ
များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််ဟုု စတင််ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည််။
အမျိုး�း��သားး�ရေး�းရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း ပါါဝင််သော�ာ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့���သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ကွိိ�ဘက်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ
အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းအကြ�ပ််အတည်းး�များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�သည််။ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
အလားး�တူူ အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�သည့့်�
ဆန္ဒဒမြှ�ှင့့်�မား�းသည့့်� ဒုုတိိယကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ရေ�နံံနှှင့့်�
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သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့�့� ကိိစ္စစများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��လိုု�
သည််။ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ � မတူူညီီသော�ာအချျက််မှာာ� အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ဖြ�ည့့်�စွွက််ပေး�း
သည့့်�ပုံံ�စံံဖြ�င့့်�သာာ ရှိနေ���ေသည််။
ထို့့��အပြ�င်် အာာဏာာရနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီနှှင့့်� ဒေ�သတွွင်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််သည််လည်းး�
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကို�ု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�
ရင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အထက််ပါါစာာပုုဒ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့သကဲ့
�
သို့့
�့ � ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််မှုုများ��းပြား�း�လာာခြ�င်းး�သည်် ၁၉၆၀ ခုုနှှစ််တွွင်် Jean Lesage
ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ဘစ််ဘရယ််အစိုးး��ရသစ််အာာဏာာရလာာခြ�င်းး�နှှင့့်� ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သည််။ အယ််
ဘာာတာာပြ�ည််နယ််တွွင််လည်းး� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၃၅) နှှစ််ကြာ�ာအာာဏာာရခဲ့့�သည်် ဆိုု�ရှှယ််ခရက််ဒစ််
ပါါတီီ (Social Credit party) သည်် ၁၉၇၁ ခုုနှှစ််တွွင်် တိုးး��တက််သော�ာ ကွွန််ဆာာဗေး�းတစ််
ပါါတီီ (Progressive Conservative party- PCP) ထံံအာာဏာာလွဲဲ�အပ််ခဲ့့�သည််။ PCP
ပါါတီီမှှ Peter Lougheed ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အစိုးး��ရလက််ထက််မှှစ၍ အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််
သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စိိတ််အားး�ထက််သန််လာာခဲ့့�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ်် အကြီး�း�အကဲဲသည်် ဖက််ဒရယ််နှှင့့်� အစိုးး��ရအရပ််ရပ််
အကြား�း� ရေး�းရာာများ��းဌာာန (Federal and Intergovernmental Relations) (ယခုု
အခါါတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန - MIIR) ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တက််လာာသည့့်� PCP ပါါတီီဝင်် ပြ�ည််နယ််အကြီး�း�အကဲဲများ��း
လည်းး� Peter Lougheed ၏ လမ်းး�စဉ််ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�လာာခဲ့့�သည််။
အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိစေ���ေခဲ့့�သ
ည့့်� ပထမအုုပ််စုု အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းအပြ�င်် ဒုုတိိယအုုပ််စုုအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းလည်းး�
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််ပတ််သက််လာာမှုုကိုု� အထိုု�က််အလျော��ာ�က်် တွွန်းး�
အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�မှုုပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�
နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာမှုုပြု�ုခြ�င်းး� (the tendency of foreign policy domestication
and internationalization of domestic politics) နှှင့့်� အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိိစွွစအချို့့���၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက ထိရော��ာ�က််စွာာ� မဆော��ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး� (insufficient effectiveness) တို့့�� ဖြ�စ််
သည််။ ၁၉၆၀ နှှင့့်� ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းမှှစ၍ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းသည်် ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင်် တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
အလုံးး��စုံံ�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပါါဝင််ပတ််သက််လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း
ကလည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင််
ပါါဝင််ပတ််သက််ရန်် စိိတ််ဝင််စား�းမှုုရှိိ�လာာပြီး�း� ပါါဝင််ပတ််သက််လာာကြ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်�
အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််သည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ အရေး�း�ပါါသော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််
သည့့်�

နိုု�င််ငံံတကာာစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်�

ကုုန််သွွယ််ရေး�းကဏ္ဍတို့့��တွွင််

ပါါဝင််ပတ််သက််ရန််
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စိိတ််ဝင််စား�းမှုု ရှိိ�လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့့်� တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််ခဲ့့�သည့့်�
GATT ၏ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််သွွယ််မှုုညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပါါဝင််ပတ််သက််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု�မြှ�ှင့့်�တင််ရန်် တစိုု�က််မတ််မတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာ
ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအချို့့���၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ထိရော��ာ�က််စွာာ�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�သည််လည်းး� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင််
ပါါဝင််လာာမှုုကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပညာာရေး�း၊ ခရီးး�သွားး��လာာရေး�းကဲ့့�သို့့�
သော�ာ “အဆင့့်�နိိမ့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းကိိစ္စစများ��း” သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််အပါါအဝင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ထိုု�ကဏ္ဍများ��း
တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထက်် ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြ�သည််။ ဥပမာာ အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််သည်် ယူူကရိိန်းး�နိုု�င််ငံံ လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�သည့့်� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််
ကတည်းး�က ယူူကရိိန်းး�နိုု�င််ငံံနှှင့့်� အဆင့့်�မြ�င့့်�နိုု�င််ငံံတကာာယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်�ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည််။
ပထမနှှင့့်� ဒုုတိိယအုုပ််စုုအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းအပြ�င်် တတိိယအုုပ််စုုအကြော��ာ�င်းး�
ရင်းး�အချို့့���သည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ကိုု� အနည်းး�ငယ််တွွန်း�း အားး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ ယင်းး�တတိိယအုုပ််စုု အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းမှာာ� ပြ�ည််ပ
စေ့�့ဆော်�်�မှုု (Outside Stimulus) နှှင့့်� နယ််စပ််ခြ�င်းး�ထိိစပ််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍ (the role of
borders) နှှင့့်� တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််များ��းသည်် ပြ�င််ပစေ့�့�ဆော်�်�မှုုများ��းကြော��ာင့့်�
လည်းး� ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ- ပြ�ည််သစ််နိုု�င််ငံံ၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည််
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�င််သစ််စကားး�ပြော��ာသော�ာဒေ�သများ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာအခန်းး�ကဏ္ဍ တည််
ဆော�ာက််ရန််

အားး�ပေး�းအားး�မြှော��ာ�က််ပြု�ုခဲ့့�သည််။

ပြ�င််ပတွွန်းး�အားး�သည််

အယ််ဘာာတာာ

ပြ�ည််နယ််၏ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််ခင်းး�မှုုများ��းကိုု� သွွယ််ဝိုု�က််အားး�ဖြ�င့့်�သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည််။
စွွမ်းး�အင််၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််မှုုနှှင့့်� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကဲ့့�သို့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ စေ့�့စပ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုပြု�ုလုုပ််သည့့်� ကိိစ္စစရပ််များ��းသည်် အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းတွွင််ပါါဝင််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုုင််ပင််ဆွေး
�
�း�နွေး�း�မှုုပြု�ုလုုပ််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရအားး�

ဖိိအားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။

သို့့��သော်�်�

ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော်�်�

ပြ�င််ပစေ့�့�ဆော်�်�မှုုသည််

အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််ကိုု� သွွယ််ဝိုု�က််အားး�ဖြ�င့့်�သာာ သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််၏
နိုု�င််ငံံတကာာပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အနည်းး�ငယ််သာာ တွွန်းး�အားး�ပေး�းသည််ဟုု ရှုုမြ�င််နိုု�င််
သည််။ နယ််စပ််ချျင်းး�ထိိစပ််မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််သည့့်� အမေ�ေရိိကန််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ မွွန််တာာနာာပြ�ည််နယ်် တစ််ခုုတည်းး�နှှင့့်�သာာ
နယ််စပ််ချျင်းး�ထိိစပ််မှုုရှိိ�သည််။ ၁၉၈၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းကတည်းး�က အယ််ဘာာတာာ ပြ�ည််နယ််
နှှင့့်� မွွန််တာာနာာပြ�ည််နယ််အကြား�း� ဂေ�ဟစနစ််၊ သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ရေး�း၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ ပညာာ
ရေး�းနှှင့့်� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုု စသည့့်�ကဏ္ဍများ��းတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
များ��းရှိသော်����်�လည်းး� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��သည့့်� ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််ခင်းး�မှုုသည်် အယ််ဘာာတာာ
ပြ�ည််နယ််၏ အဓိိကဦးးစား�းပေး�းမှုု မဟုုတ််ပေ�။
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နိိဂုံးး��ချုု�ပ််ရသော်��်� အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပါါဝင််မှုု သို့့��မဟုုတ််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန်် တည််ဆော�ာက််မှုုများ��းကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��
ရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး�အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း၏ သက််ရော�ာက််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာများ��းမှာာ�လည်းး� မတူူညီီကြ�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပြီး�း� ခေ�တ််ကာာလအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းလည်းး� ရှိိ�နိုု�င််
သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� အယ််ဘာာတာာပြ�ည််နယ််၏ လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သော�ာ
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ဆက််ဆံံရေး�းတင််မာာမှုု
ဘက််သို့့�� တွွန်းး�ပို့့��ခြ�င်းး�ထက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� သဟဇာာတရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� အားး�ဖြ�ည့့်�ပေး�းသည့့်� ပုံံ�စံံအနေ�ေဖြ�င့့်� ရှိနေ���ေသည််ကိုု� တွေ့�့�ရ
သည််။
ရင်းး�မြ�စ််။။ Kuznetsov, A. (2014). Theory and practice of paradiplomacy: Subnational
governments in international affairs. Routledge.

ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သီးး�ခြား��းပြ�ည််နယ််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင််
ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံတကာာမျျက််နှာာ�စာာတွွင်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။ ပညာာရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုအပြ�င်် စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကဏ္ဍတို့့��တွွင််လည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏
အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနှှင့့်� ဆက််ဆံံရေး�းများ��း တည််ဆော�ာက််လာာကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင််
ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းသည့့်� အဓိိကတွွန်းး�အားး�ပေး�းသည့့်�
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းသည််လည်းး� ပြ�ည််နယ််အလိုု�က််မတူူညီီကြ�ပေ�။ ဥပမာာ - ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းရာာပါါဝင််မှုုသည်် အမျိုး�း��သားး�ရေး�းရည််မှှန်း�း ချျက််များ��းနှှင့့်� ဆက််နွွယ််မှုုရှိိ�ပြီး��း အယ််ဘာာတာာ
ပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပါါဝင််မှုုများ��းသည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း၁၂၅
နှှင့့်� အဓိိကသက််ဆိုု�င််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ (စာာကွွက််-၉ ရှုု) ထို့့��အပြ�င်် ကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််နယ််
များ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� ကွိိ�ဘက််၊ အွွန််တာာရီီယိုု�၊ အယ််ဘာာတာာနှှင့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လန််ဘီီယာာ ပြ�ည််နယ််
များ��း) ၏ နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််မှုုသည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းထက်် ပိုု�၍များ��းနေ�သည််
ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရသည််။၁၂၆ ဥပမာာ - ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််သည်် ၎င်းး�၏ နိုု�င််ငံံတကာာအစီီအစဉ််
များ��းတွွင်် အလုုပ််လုုပ််သည့့်� ဝန််ထမ်းး�အရေ�ေအတွွက််သည်် အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််နယ်် (၅၀) ၏
နိုု�င််ငံံတကာာ အစီီအစဉ််များ��းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထမ်းး�အရေ�ေအတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ထက််ဝက််ခန့့်�ရှိိ�
သည််။၁၂၇ ထို့့�အ
� ပြ�င်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််အချို့့���သည်် ၎င်းး�တို့့�နှ
� င့့်
ှ � အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း�
၁၂၅	ဖက််ဒရယ််ဆိုု�င််ရာာရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း (federal aspirations) ဟုု ဆိုု�ရာာတွွင်် အယ််ဘာာတာာနိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��း၏
ယှှဉ််ပြို�ု�င်် သံံတမန််တည််ဆော�ာက််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံတကာာအသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုထက်် ပြ�ည််နယ််၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု�
ကာာကွွယ််ရန််နှှင့့်� အထူးး�သဖြ�င့့်� စွွမ်းး�အင််ကဏ္ဍတွွင်် အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််ဆက််ဆံံ
ရေး�းကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန်် ဖြ�စ််သည််။ Source: Kuznetsov, A. (2014). Theory and practice of paradiplommacy: Subnational governments in international affairs. Routledge.
၁၂၆ Fry, E. H. (2005). Federalism and the evolving cross-border role of provincial, state, and municippal governments. International Journal, 60(2), 471-482.
၁၂၇ Ibid
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ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဘက်် သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သတွွင်းး�နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်�� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နား�းလည််မှုု စာာချွှှန််လွှာာ�နှှင့့်� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် အများ��း
အပြား�း�ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� လည်းး�ကော�ာင်းး� ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။
ဥပမာာ- အယ််ဘာာတာာနှှင့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လမ််ဘီီယာာ ပြ�ည််နယ််တို့့��သည်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံအနော�ာ�က််
ဘက်် ပြ�ည််နယ််အချို့့���နှှင့့်�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အနော�ာ�က််ဘက််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း ကော�ာင််စီီ
(CSGW) ၏အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��းဖြ�စ််သည််။၁၂၈ အွွန််တာာရီီယိုု�နှှင့့်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််တို့့��သည််
ဂရိိတ််လိိတ််ဒေ�သ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းကော�ာင််စီီ (CGLG) ၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င််
ကွိိ�ဘက််နှှင့့်� အွွန််တာာရီီယိုု� ပြ�ည််နယ််တို့့��သည်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရ (၅၀) တို့့��ဖြ�င့့်�
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း ကော�ာင််စီီ (GSC) ၏ နိုု�င််ငံံတကာာလုုပ််ဖော်�်�ဆော�ာင််ဖက််
များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� GSC ၏ ၁၉၉၇ ခုုနှှစ်် နှှစ််စဉ််အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််တွွင်် လက််ခံံ
ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။၁၂၉
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့့်� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံတို့့�၏ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��း
အပြ�င်် ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရ
� င််ငံ
�ု အ
ံ ကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သော�ာ ကုုန််သွွယ််
နိုုင််သ
�
ည််။၁၃၀ ကနေ�ေဒါါ၊ အမေ�ေရိိကန််နှှင့့်� မက္ကကဆီီကိုုနို
ရေး�းစင်္ကြ��ြန််များ��းဖွံ့့��ဖြိုး�း��လာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ထိုု�စင်္ကြ��ြန််တစ််လျှော�ာ�က််ရှိိ� မြို့�့��ပြ�များ��းသည်် ကူးး�သန်းး�
ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဘုံံ�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအတွွက်် ရံံဖန််ရံံခါါတွေ့�့�ဆုံံ�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�
သည််။ ဥပမာာ - ကနေ�ေဒါါမြူ�ူနီီစီီပယ််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး� (Federation of Canadian Municipalities)၊
အမေ�ေရိိကန်် မြို့�့��ပြ�များ��းအသင်းး�ချုု�ပ်် (the US National League of Cities) နှှင့့်� အမေ�ေရိိကန််
မြို့�့��တော်�်�ဝန််များ��းအဖွဲ့့�� (the US Conference of Mayors) မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် ရံံဖန််ရံံခါါ
တွေ့�့�ဆုံံ�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�ရှိိ� ယူူနစ််များ��းအတွွက်် ပူးး�တွဲဲ�စီီမံံချျက််များ��းကိုု�
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းပေး�းကြ�သည််။ ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ကနေ�ေဒါါမြို့�့��ပြ�များ��းသည််
ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့�့� များ��း (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ��း) က တာာဝန််လွဲဲ�အပ််
သော�ာ မူူဝါါဒနယ််ပယ််များ��းအတွွင်းး�၌သာာ အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��နိုု�င််သည့့်� အကန့့်�အသတ််များ��း
ရှိသော်����်�လည်းး�၁၃၁ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ်် များ��းနည်းး�တူူ ကနေ�ေဒါါမြို့�့��ပြ�အချို့့���ဖြ�စ််သော�ာ မွွန််ထရီီရယ််
(ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််)၊ ဗန််ကူူဗာာ (ဗြိ�ိတိိသျှှ ကိုု�လမ််ဘီီယာာ ပြ�ည််နယ််)၊ နှှင့့်� ထော်�်�ရွွန််တိုု� (အွွန််တာာ
ရီီယိုု�ပြ�ည််နယ််) တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း�� ဖြ�င့့်� (ဥပမာာ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနှှင့့်� ညီီအစ််မမြို့�့��ဆက််ဆံံရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််
များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းတွွင်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းရုံးး��များ��း ဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး�) တည််
ဆော�ာက််လာာကြ�သည််။၁၃၂
၁၂၈ Ibid
၁၂၉ Ibid
၁၃၀ Ibid
၁၃၁ Madison, I., & Brunet-Jailly, E. (2014). The International Activities of Canadian Cities: Are Canadiaan 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,
25(44), 43-68. https://www.redalyc.org/jatsRepo/3578/357856333004/357856333004.pdf.
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ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းသည်် မြော��ာက််အမေ�ေရိိကနှှင့့်� ဥရော�ာပနိုု�င််ငံံများ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနှှစ််
များ��းနှှင့့်� ဒေ�သတွွင်းး� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းများ��းအပြ�င်် အာာရှှပစိိဖိိတ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််
ယူူနှှစ််များ��းနှှင့့်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းများ��း တည််ဆော�ာက််ကြ�သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံက
စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် အာာရှှဖစိိဖိိတ််ဒေ�သကိုု� အလေး�း�အနက်် စတင််အာာရုံံ�စိုု�က််
လာာသည့့်� ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းကတည်းး�က ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆော�ာင််
ရွွက််ချျက််များ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း) စတင််
ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည််။

ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းသည််

အာာရှှနိုု�င််ငံံများ��း၏

ပြ�ည််နယ််များ��း

သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့��ပြ�များ��းနှှင့့်� အမွှာာ�ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် ညီီအစ််မပြ�ည််နယ််ဆက််ဆံံရေး�းသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််များ��း (twinning agreements) ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ အာာရှှနိုု�င််ငံံ များ��းတွွင်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းရုံးး��များ��း
(trade offices) ဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် ကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််နယ််
အချို့့���၏ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း (မြူ�ူနီီစီီပယ််များ��း) လည်းး� အာာရှှနိုု�င််ငံံများ��း၏ (အထူးး�သဖြ�င့့်� ဂျျပန််
နိုု�င််ငံံနှှင့့်� တရုုတ််နိုု�င််ငံံ) ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း (မြို့�့��ပြ�များ��း) နှှင့့်� ညီီအစ််မြို့�့��သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း
(sister-city agreements) ချုု�ပ််ဆိုု�လာာကြ�သည််။ ၁၉၉၃ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာဏာာရလာာသော�ာ Jean
Chretien ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် “ကနေ�ေဒါါအဖွဲ့့�� (Team Canada)”
ဟူူသည့့်� သဘော�ာ�တရား�းကိုု� အခြ�ခံံသည့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� စတင််ကျျင့့်�သုံးး��လာာ
သည််။၁၃၃ “ကနေ�ေဒါါအဖွဲ့့��” ၏ သဘော�ာ�တရား�းအရ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံက ပစ််မှှတ််ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံ
တကာာ စျေး�း�ကွွက််များ��းသို့့�� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအပြ�င်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ ခေ�င်းး�ဆော�ာင််များ��းပါါဝင််သည့့်� ကနေ�ေဒါါကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��
ကိုု� စေ�လွှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ Jean Chretien ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် အာာရှှ
ပစိိဖိိတ််ဒေ�သနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့့်�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အာာရှှဖစိိဖိိတ််ဒေ�သ
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရုံးး��ဖွွင့့်�လှှစ််ကာာ ပို့့��ကုုန််မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� အင််တိုု�က််အားး�
တိုု�က််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၁၉၉၀ ဆယ််စုုနှှစ််နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းတွွင်် အာာရှှနိုု�င််ငံံ
များ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််သည်် Chretien ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ်် ရေး�းခရီးး�စဉ််များ��းအပြ�င််
ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�၊ ကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� ကနေ�ေဒါါ
နိုု�င််ငံံ၏ အဓိိကလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ကနေ�ေဒါါ ပုုဂ္ဂဂလိိကကုုမ္ပပဏီီများ��း၏ နိုု�င််ငံံ
တကာာ ခရီးး�စဉ််များ��းကိုု�လည်းး� ကြိ�ိမ််ဖန််များ��းစွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ခရီးး�စဉ််
များ��းနှှင့့်�အတူူ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာအခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� လည်းး� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ပိုု�၍ တိုးး��ချဲ့့��
လာာသည််။ အာာရှှနိုု�င််ငံံများ��းအပေါ်�်� အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုသည်် ပြ�ည််နယ််အလိုု�က်် မတူူညီီသော်�်�လည်းး�
ယနေ့�့�အခါါတွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််နှှင့့်� နယ််မြေ�ေတိုု�င်းး�သည်် အာာရှှပစိိဖိိတ််ဒေ�သနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ
၁၃၃ Jean Chretian ဦးးဆော�ာင််သော�ာ “ကနေ�ေဒါါအဖွဲ့့�� (Team Canada)” ပထမခရီးး�စဉ််ကိုု� ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််တွွင်် တရုုတ််
နိုု�င််ငံံသို့့� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဒုုတိိယခရီးး�စဉ််ကိုု� ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယ၊ ပါါကစ္စစတန််၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနှှင့့်� မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံ
သို့့��လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တတိိယခရီးး�စဉ််ကိုု� ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် တော�ာင််ကိုု�ရီးး�ယားး�၊ ဖိိလိိပိုု�င််နှှင့့်� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံသို့့�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
စတုုတ္ထထခရီးး�စဉ််ကိုု� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ််တွွင်် မက္ကကဆီီကိုု�၊ ဘရာာဇီးး�၊ အာာဂျျင််တီးး�နား�းနှှင့့်� ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံသို့့�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပဥ္စစမ
ခရီးး�စဉ််ကိုု� ၁၉၉၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ဂျျပန််နိုု�င််ငံံသို့့�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဆဌမခရီးး�စဉ််ကိုု� ၂၀၀၁ ခုုနှှစ််တွွင်် တရုုတ််နိုု�င််ငံံသို့့�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သတ္တတမခရီးး�စဉ််ကိုု� ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ဂျာ�ာမဏီီနှှင့့်� ရုုရှား��းနိုု�င််ငံံသို့့�လည်းး�ကော�ာင်းး� သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။
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လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် တစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ�ရှိနေ���ေကြ�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏
နိုု�င််ငံံတကာာဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�း သို့့��မဟုုတ််
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ၏ အရေး�း�ပါါသော�ာအစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဆက််လက််ရှိနေ���ေပါါသည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း 
ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
အားး�လုံးး��ကိုု� ကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံတွွင််သာာ အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့့်�အပြ�င််
ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းက ၎င်းး�တို့့��၏စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာစျေး�း�ကွွက််များ��းတွွင််
မြှ�ှင့့်�တင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�အပေါ်�်� ဟန့့်�တားး�ထားး�ခြ�င်းး�လည်းး� မရှိပေ���ေ။ အထက််တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့��� (နိုု�င််ငံံအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�
စာာချုု�ပ််များ��းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�းကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််၊
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊ တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းနှှင့့်� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််/ကြွ�င်းး�ကျျန််
အာာဏာာဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််)နှှင့့်� ကနေ�ေဒါါတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််၏ စီီရင််ထုံးး��များ��းအရ ကနေ�ေဒါါ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််များ��းနှှင့့်ပတ််သ
�
က််၍ လုံံ�လော�ာက််သော�ာ (တစ််နည်းး�
� တကာာ
ံ
အားး�ဖြ�င့့်� လွွမ်း�း ခြုံ�ံ�မှုရှိသော����ာ
ု
) လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာ (plenary power)၁၃၄ ရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် နိုုင််ငံ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း (international trade and commerce) တို့့��နှှင့့်�
ပတ််သက််၍လည်းး� အလုံးး��စုံံ�ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (exclusive legislative authority)
ရှိိ�သည််။ ထိုု�ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု�
ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကသာာ ဦးးဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််
မှုုနှှင့့်�ဆိုု�င််ရာာ နှှစ််နိုု�င််ငံံကြား�း�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း� စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�သည််။
သို့့��သော်�်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (Treaty Making Power) နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� ကနေ�ေဒါါ
တရား�းရုံးး��၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ချျက််အရ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�သည့့်�အခါါ စာာချုု�ပ််ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာအချို့့���သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းပါါဝင််ပါါက ယင်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းကိုု� (အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််
ဥပဒေ�ေပြု�ုအဖွဲ့�့� / ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ��း) ကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ မရှိပေ���ေ
�
။ ထိုုအ
� ချျက််သည်် ကနေ�ေဒါါ
နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင််
ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�ရရှိစေ���ေသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််
အစိုးး�� ရများ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမပြု�ုဘဲဲ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�
နိုု�င််သော်�်�လည်းး� (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် တာာဝန််မရှိိ�
သော်�်�လည်းး�) လက််တွေ့�့�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� မချုု�ပ််ဆိုု�မီီ
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း� လေ့�့ရှိိ�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်� ဆိုု�သော်�်� ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းတွွင််
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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ပါါဝင််သည့့်� ပြ�ည််နယ််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််
များ��းက (ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ��းမှှတစ််ဆင့့်�) ဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။
ယနေ�ေခေ�တ််တွွင််ချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််၏ သဘော�ာ�သဘာာဝအရ ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပိုု�၍လုုပ််ဆော�ာင််လာာသည့့်�အပြ�င််
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဌာာနလူူမျိုး�း��များ��း (the Aboriginal Peoples) နှှင့့်�လည်းး� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း
ရှိိ�လာာသည််။

ကနေ�ေဒါါဌာာနေ�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု�

ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေတွွင်် အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�သဖြ�င့့်� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ကနေ�ေဒါါဌာာနလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့့်�တာာဝန်် ရှိိ�လာာသည််။၁၃၅ ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််
များ��းတွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ကနေ�ေဒါါဌာာနေ�လူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည့့်�
မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းအရ ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် ကနေ�ေဒါါဌာာနလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်�
တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့့်� တာာဝန််မရှိသော်����်�လည်းး� ကနေ�ေဒါါဌာာနေ�လူူမျိုး�း��နှှင့့်� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ပညာာရှှင််
များ��းပါါဝင််သည့့်� အဖွဲ့့��သည်် တော�ာရိုု�င်းး�တိိရိိစ္ဆာာ�န််စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာ
ရပ််တည််ချျက််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ပေး�းပို့့��နိုု�င််သည််။၁၃၆
ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရနှှင့့်� ကနေ�ေဒါါဌာာနေ�လူူမျိုး�း��တို့့��အကြား�း�ချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ နော�ာက််ပိုု�င်းး�သဘာာတူူစာာချုု�ပ််
များ��းတွွင်် သားး�ငါးး�၊ တော�ာရိုု�င်းး�တိိရိိစ္ဆာာ�န််နှှင့့်� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�ငှှက််များ��းစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ
စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင်် ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် ကနေ�ေဒါါဌာာနလူူမျိုး�း��များ��း၏ အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းကိုု� အတတ််နိုု�င််ဆုံးး��ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််နှှင့့်� ကနေ�ေဒါါဌာာနေ�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�ကိုု�
ထိိခိုု�က််နိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််မချုု�ပ််ဆိုု�မီီ ဌာာနလူူမျိုး�း��များ��းအားး� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််
တာာဝန််ရှိိ�သည််။၁၃၇ ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် ကနေ�ေဒါါဌာာနေ�လူူမျိုး�း��နှှင့့်� တိုုင််ပင််ဆွေး
�
�း�နွေး�း�ရန်် ပျျက််ကွွက််
ခဲ့့� သဖြ�င့့်� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် စီီရင််ခဲ့့�သော�ာ Hupacasath First Nation v. Canada (Attorney
General) အမှုုတွွင်် ကနေ�ေဒါါ-တရုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (FIPA) အားး� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�ရန်် ဗန််ကူူဗာာကျွွန်းး�ပေါ်�်တွွင််
နေ�ထိုု�င််သော�ာ ကနေ�ေဒါါဌာာနေ�လူူမျိုး�း��စုုငယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� Hupacasath ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��တို့့��သည််
ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရကိုု� တာာဝန််ပျျက််ကွွက််မှုုဖြ�င့့်� ကနေ�ေဒါါတရား�းရုံးး��တွွင်် လျှော�ာ�က််ထားး�ခဲ့့�သည််။၁၃၈
သို့့��သော်�်� ကနေ�ေဒါါတရား�းရုံးး��က ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် FIPA လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး� မပြု�ုမီီ Hupacasath နှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့့်�တာာဝန််မရှိိ�ဟုုဆိုု�ကာာ ထိုု�လျှော�ာ�က််ထားး�ချျက််ကိုု� ပယ််ချျခဲ့့�
သည််။၁၃၉

၁၃၅ Côté, C. E. (2019). Federalism and foreign affairs in Canada. In The Oxford Handbook of Comparaative Foreign Relations Law.
၁၃၆ Ibid
၁၃၇ Ibid
၁၃၈ Ibid
၁၃၉ https://indigenouslaw.usask.ca/blog/2015/hupacasath-first-nation-v-canada.php
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အထက််ပါါအမှုုတွွင်် FIPA သည်် ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� ထိိခိုု�က််လာာနိုု�င််သည်် ဟူူသည့့်�
လျှော�ာ�က််ထားး�ချျက််သည်် ယူူဆချျက််တစ််ခုုမျှှသာာဖြ�စ််ပြီး�း� အမှှန််တကယ််ထိိခိုု�က််မှုုများ��း ရှိိ�လာာ
သည့့်�တိုု�င်် ထိုု�ထိိခိုု�က််မှုုများ��းကိုု� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရက ကုုစား�းနိုု�င််သည််ဟုုဆိုု�ကာာ ကနေ�ေဒါါဌာာနေ�
လူူမျိုး�း��စုုငယ််၏ လျှော�ာ�က််ထားး�ချျက််ကိုု� ပယ််ချျခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ကနေ�ေဒါါ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �းဆိုုင််ရာာ
�
စာာချုု�ပ််များ��းအပါါအဝင်် နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
စာာချုု�ပ််များ��းကိုု�မချုု�ပ််ဆိုု�မီီ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၊ နယ််မြေ�ေအစိုးး��ရနှှင့့်� ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��များ��းအစိုးး��ရတို့့��နှှင့့်�
တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် တာာဝန််မရှိိ�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းမချုု�ပ််ဆိုု�မီီ ၎င်းး�တို့့��နှှင့့်� တိုု�င််ပင််
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုပြု�ုခြ�င်းး�/မပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ရွေး�း�ချျယ််မှုုအပေါ်�်�တွွင််သာာ မူူတည််
နေ�သည််ကိုု� အထက််ပါါအမှုု၏ တရား�းရုံးး��ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််က မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ခဲ့့�သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါဝင််သည့့်�

နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�

ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာနှှင့့်�ပတ််သက််သည့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျမှုုမရှိိ�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� (သို့့��မဟုုတ်် ကနေ�ေဒါါတရား�းရုံးး��က နိုု�င််ငံံ တကာာစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့့်�အာာဏာာအပေါ်�်� အဓိိပွါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�မှုုအရ) နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏
အခန်းး�ကဏ္ဍ (ဥပမာာ- ၎င်းး�တို့့��လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ စာာချုု�ပ််ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�) ရှိသော်����်�လည်းး� အစပိုု�င်းး�တွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းသည််
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒရေး�း�ဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စိိတ််ဝင််
စား�းမှုု အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ်် အလွွန််အစော�ာ�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းမှှ ၁၉၇၀ ဆယ််စုု
နှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းအထိိ

ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�

အခွွန််အကော��ာက််ဆိုု�င််ရာာ

သဘော�ာ�တူူညီီမှုု

(GATT) အတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ညိိနှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းသည်် သွွင်းး�ကုုန််ပို့့��ကုုန််ခွွန််များ��းနှှင့့်�
အခြား��း “ထင််သာာမြ�င််သာာသော�ာ” ကုုန််သွွယ််ရေး�းအတားး�အဆီးး�များ��းကိုု�သာာ အဓိိကဦးးတည််နေ�ပြီး�း�
ယင်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာတွွင်် ပါါဝင််
သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ထိုု�စဉ််အခါါက နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််မှုုလွွတ််လပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
နယ််ပယ််ကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��မှုုမရှိိ�သလော�ာ�က်် နည်းး�ပါးး�သော�ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် ၎င်းး�တို့့��၏အကန့့်�အသတ််ရှိသော����ာ ဗြူ�ူရိုု�ခရက််အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� အခြား��းကဏ္ဍများ��း၏
မူူဝါါဒများ��းအတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ကြ�ပြီး�း� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒအပေါ်�်�
အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုနည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။
သို့့��သော်�်� ၁၉၇၃ ခုုနှှစ််တွွင်် တိုု�ကျိုု��မြို့�့��၌ ကျျင်းး�ပသည့့်� GATT ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းသည််
ပြ�ည််နယ််များ��းအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�သည့့်� ပို့့��ကုုန််သွွင်းး�ကုုန််ခွွန််မဟုုတ််သော�ာ
ကုုန််သွွယ််မှုုအတားး�အဆီးး�များ��း (NTBs) နှှင့့်� ကဏ္ဍအလိုု�က််ကိိစ္စစရပ််များ��း (ငါးး�လုုပ််ငန်းး�၊ သယံံ
ဇာာတအခြေ�ေ�ခံံသည်် ထုုတ််ကုုန််များ��းနှှင့့်� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းအပါါအဝင််) ကိုု� ဦးးတည််လာာသည််။ ဆိုု�လိုု�
သည််မှာာ� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏နိုု�င််ငံံတကာာစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််
များ��းသည်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�မူူဝါါဒနယ််ပယ််များ��း (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််
များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း) ကိုု� ယခင််စာာချုု�ပ််များ��းထက််ပိုု�၍ ကျူးး��ကျော်�်��လာာသည််။
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� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုများ
ု ��းကိုု� ဖြေ�ေလျော့�့��နိုင််
�ု ရန်် ကနေ�ေဒါါ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� တိုု�က််ရိုု�က််တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခွွင့့်�ကိုု� စတင််တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာကြ�ပြီး�း� ထိုု�
အချိိ�န််မှှစ၍

ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏

နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပေါ်�်�

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်�

ကြ�ပ််မတ််မှုုတွွင်် ပိုု�၍တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််လာာကြ�သည််။ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််
အလက််များ��း ဖလှှယ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကဏ္ဍအလိုု�က်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းတွွင််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပိုု�၍ပါါဝင််လာာသည််။ ထိုု�မှှတစ််ဆင့့်� ပြ�ည််နယ််
များ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လန််ဘီီယာာ၊ အယ််ဘာာတာာ၊ ဆာာစကာာချီီ�ဝမ််၊ မန််နီီတိုု�ဘာာ၊
အွွန််အာာရီီယိုု�နှှင့့်� ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််တို့့��) သည်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််
သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းအပြ�ည့့်�အဝ ပါါဝင််ခွွင့့်�ရရှိရေး���း�အထိိ
တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာကြ�သည််။
ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကလည်းး� ကနေ�ေဒါါ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံအတွွင်းး� အများ��းဆန္ဒဒ (domestic consensus) ရရှိိ�ရန််အတွွက််
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် လိုု�အပ််သည််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််သည့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ကော်�်�မတီီများ��းနှှင့့်� အစီီအမံံများ��းဖွဲ့့��စည်းး�လာာပြီး�း� ကုုန််သွွယ််မှုုဖြေ�ေလျှော့�့��ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းနှှင့့်� ကာာ
ကွွယ််ရေး�း (trade liberalization and protectionism) ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��း
များ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာခဲ့့�သည််။ (ပုံံ� - ၁ ရှုု)၁၄၀ အစပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏
ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�ထားး�များ��းတင််ပြ�နိုု�င််သည့့်� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ တရား�းဝင််လမ်းး�
ကြော��ာင်းး�မှာာ� ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပို့့��ကုုန််သွွင်းး�ကုုန််ဆိုု�င််ရာာကော်�်�မတီီ (CTTC) ဖြ�စ််ပြီး�း�
CTTC ကိုု� ၁၉၇၃ ခုုနှှစ််တွွင်် တိုု�ကျိုု��မြို့�့��၌ စတင််ကျျင်းး�ပသည့့်� GATT ၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းအတွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််အဆင့့်� ဒုုဝန််ကြီး�း�တစ််ဦးးက ဥက္ကကဌအဖြ�စ််
ဆော�ာင််ရွွက်် သည့့်� CTTC သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၊ သမဂ္ဂဂများ��း၊ စား�းသုံးး��သူူအသင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၊
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံမှှ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ရယူူသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုပိုု�ရှိရေး���း�အတွွက်် ၁၉၇၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ယာာယီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််ဒုုဝန််ကြီး�း�များ��း
ကော်�်�မတီီဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ ပြ�ည််နယ််များ��းတိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််နိုု�င််သည့့်� ဖိုု�ရမ််တစ််ခုုကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းခဲ့့�
သည််။ ၁၉၇၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၊ ဖက််ဒရယ််ဗြူ�ူရိုု�
ခရေ�ေစီီ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� အခြား��းအစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံမှှ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ��း ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေး�းရသည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်� ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းစေ�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�
မှုုဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းမှူး��း (CCTN) တစ််ဦးးခန့့်�အပ််ခဲ့့�သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းတက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််လာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ရရှိိ�လာာပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််
၁၄၀ Kukucha, C. J. (2004). The role of the provinces in Canadian foreign trade policy: Multilevel governance and sub-national interests in the twenty-first century. Policy and Society,
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တိုု�င််ပင်် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုပုံံ�စံံများ��းမှာာ�လည်းး� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�စနစ််တကျျရှိိ�လာာသည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင််
CCTN ကိုု� လွွတ််လပ််သော�ာ ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းသဘော�ာ�တူူ စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မတီီ
(CFTA) အဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�လဲဲဖွဲ့�့� စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့�အ
� ပြ�င်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် မြော��ာက််
အမေ�ေရိိက လွွတ််လပ််သော�ာကုုန််သွွယ််ရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််(NAFTA) ကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန််
မြော��ာက််အမေ�ေရိိက လွွတ််လပ််သော�ာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းစေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု ကော်�်�မတီီ (CNAFTN) ကိုု�
လည်းး� ထပ််မံံဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ NAFTA ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့့်�အခါါ CNAFTN ကိုု�
နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းအတွွက်် ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းကော်�်�မတီီ (CTRADE) ဖြ�စ််လာာ
သည််။ တစ််နှှစ််လျှှင်် (၄) ကြိ�ိမ်် ကျျင်းး�ပသော��ာ CTRADE ၏ အစည်းး�အဝေး�း�များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််
အားး�လုံးး��က တက််ရော�ာက််ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�သည််။ ထိုု�ကြော��ာင့့်� CTRADE ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ တိုးး��တက််မှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််လာာကြ�သည််။
ပုံံ� (၁) ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သော�ာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ 
ကော်�်�မတီီများ��း
ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပို့့��ကုုန််သွွင်းး�ကုုန််ဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မတီီ (CTTC)

၁၉၇၃

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််ဒုုဝန််ကြီး�း�များ��းကော်�်�မတီီ (FPCDM)

၁၉၇၅

ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကနေ�ေဒါါညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းမှူး��း (CCTN)

၁၉၇၇

လွွပ််လပ််သော�ာ ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မတီီ (CFTA)

၂၀၁၇

မြော��ာက််အမေ�ေရိိကလွွတ််လပ််သော�ာကုုန််သွွယ််ရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုကော်�်�မတီီ (CNAFTN)

၁၉၈၈

ကနေ�ေဒါါကုုန််သွွယ််ရေး�းကော်�်�မတီီ (CTRADE)

-

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 ဆယ််စုုနှှစ်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းကတည်းး�က ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာအတွွင်းး� ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� စတင််ဦးးတည််လာာသည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��
အကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််လာာသည််။ အဘယ််
ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းသည်် ပိုု�၍ရှုုပ််ထွေး�း�နက််နဲဲလာာသည့့်�နှှင့့်�
အမျှှ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်�

ချိိ�တ််ဆက််လုုပ််ဆော�ာင််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ တို့့��၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအော�ာင််မြ�င််ရန််
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� ပိုု�၍ခက််ခဲဲလာာသော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၁၉၈၀ ဆယ််စုုနှှစ််နှော�ာ�င်းး�
ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းတွွင််ပြု�ုလုုပ််သည့့်� လွွတ််လပ််သော�ာ ကနေ�ေဒါါ-အမေ�ေရိိကန််ကုုန််သွွယ်် ရေး�းသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ်် (CUSFTA) ဆိုု�င််ရာာ စေ�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအတွွက်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကွွန််ယက််များ��းကိုု� တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််သွွယ်် ရေး�းအတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းပေး�းမည့့်� ကတိိကဝတ််ရရှိရေး���း�
အလို့့��ငှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ပါါဝင််မှုုကိုု� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ (EU) ဘက််မှှ တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သဖြ�င့့်� ၂၀၁၀
ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့့်� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ (EU) အကြား�း� ကုုန််
သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း (CETA) တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ခွွင့့်�ရရှိိ�ခဲ့့�
သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည်် အစဉ််အလာာအရ ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််ဘက်် နိုု�င််ငံံများ��းဖြ�စ််သည့့်�
အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းအပြ�င်် အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့့်�အတိုု�င်းး�
အာာရှှပစိိဖိိတ််နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်�လည်းး� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည််။
ယင်းး�ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာစေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း
နှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းရှိသော်����်�လည်းး� EU နှှင့့်� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းစေ့�့စပ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�
မှုုများ��း (CETA) ကဲ့့�သို့့� ပြ�ည််နယ််များ��းတိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ခွွင့့်� မရခဲ့့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
မည််သို့့��ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမူူ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� တိုးး��မြှ�ှင့့်�
လာာသည့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း
သည်် အထူးး�ပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််လာာခြ�င်းး�၊ ဗျူူ�ရိုု�ခရေ�ေစီီအဖွဲဲ�များ��း/စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း တိုးး��ချဲ့့��
ခြ�င်းး�၊ ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််နယ််အသုံးး��စရိိတ််များ��း တိုးး��မြှ�ှင့့်�
ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းက ဆော�ာင််ရွွက််လာာသည််။၁၄၁ အထူးး�သဖြ�င့့်� အယ််ဘာာတာာ၊
ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လမ််ဘီီယာာ၊ ကွိိ�ဘက််နှှင့့်� အွွန််တာာရီီယိုု� ပြ�ည််နယ််တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းနှှင့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�
များ��းအတွွက်် အဓိိကတာာဝန််ရှိသော����ာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း (ဥပမာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒများ��း၊ ဌာာနများ��း၊ ကော်�်�မတီီများ��း၊ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� အရာာရှိိ�များ��း)
တည််ဆော�ာက််လာာကြ�သည််။၁၄၂ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာအင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�များ��း ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�လာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရများ��း (မြူ�ူနီီစီီပယ််များ��း)သည််၎င်းး�တို့့�၏
� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််နိုင််
�ု ရန်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�
ရှိိ� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းများ��းတည််ဆော�ာက််ကာာ ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း
တွွင်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းရုံးး��များ��း ဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��
များ��း စေ�လွှှတ််ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနှှစ််များ��းနှှင့့်� ညီီအစ််မ ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ််
အမွှာာ�ပြ�ည််နယ််၊ ညီီအစ််မမြို့�့��တော်�်� သို့့��မဟုုတ်် အမွှာာ�မြို့�့��တော်�်� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််
ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�တည််ဆော�ာက််ထားး�ရှိိ�လာာကြ�သည််။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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နိိဂုံးး��
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံ
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအချို့့���ကိုု� အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်� ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အစော�ာ�
ပိုု�င်းး�ကာာလများ��းတွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအများ��းစုုသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
ကာာကွွယ််ရေး�း၊ သွွင်းး�ကုုန််ပို့့��ကုုန််အခွွန််လျော့�့��ချျသည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု လွွတ််လပ််ရေး�း
ကဲ့့သို့့
� သော�ာ
�
သမား�းရိုးး��ကျျအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသာာဖြ�စ််ပြီး��း ထိုုနို
� င််ငံ
�ု ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာများ��းသည်် ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏

သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင််

ပါါဝင််သည့့်�

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း
အပေါ်�်�အာာရုံံ�စိုု�က််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမရှိိ�သလော�ာ�က်် နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ၁၉၆၀
နှှင့့်� ၁၉၇၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််အချို့့���က ၎င်းး�တို့့��၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာတွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း (ဥပမာာ - ပညာာရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ
ဖလှှယ််မှုုများ��း၊ ပြ�ည််နယ််ပို့့��ကုုန််မြ�င့့်�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��း) နှှင့့်�ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံ
တကာာ ဆက််ဆံံရေး�းများ��းတည််ဆော�ာက််လာာခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� နိုု�င််ငံံ
တကာာစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��း
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင်် ပါါဝင််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််ခြ�င်းး� (ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််
သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ပို့့��ကုုန််သွွင်းး�ကုုန််အခွွန််မဟုုတ််သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�း
အတားး�အဆီးး�များ��း၊ ထိုု�အတားး�အဆီးး�များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�တွွင်် ပါါဝင််နေ�ခြ�င်းး�) တို့့��
ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် ယနေ့�့�အခါါတွွင််
ယခင််ထက်် ပိုု၍
� ကျျယ််ပြ�န့့်�လာာသည််အပြ�င်် ခိုုင််မာာအား
�
း�ကော�ာင်းး�မှုုလည်း�း ပိုု၍
� ရှိိ�လာာသည််။ ထို့့�အ
� ပြ�င််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တူူညီီ
မှုုမပါါဘဲဲ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိသော်����်�လည်းး� စာာချုု�ပ််ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း ဖြ�စ််လျှှင််
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ကနဦးးတိုုင််ပင််ဆွေး
�
�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ပြီး��း ထိုုကိိစ္စ
�
များ
စ ��းနှှင့့်ပတ််သ
�
က််၍ ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ရယူူပြီး�း�မှှသာာ ချုု�ပ််ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။
စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုအရ “ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကျူးး��ကျော်�်��မှုု
ရှိသော����ာ အပြ�န််အလှှန််မှီီ�ခိုု� နေ�ရမှုုများ��း (intrusive interdependence)”၁၄၄ ကြော��ာင့့်� ကနေ�ေဒါါ
နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း (မြူ�ူနီီ
စီီပယ််များ��း) သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�အတူူ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနှှစ််များ��းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံ
တကာာဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တိုးး��ချဲ့့��တည််ဆော�ာက််လာာကြ�သည််။ အတိိတ််ကာာလ
တွွင်် မြော��ာက််အမေ�ေရိိက နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ဥရော�ာပနိုု�င််ငံံများ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနှှစ််များ��း (ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း)နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� အဓိိကတည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
ယနေ့�့�အခါါတွွင်် ကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် အာာရှှ ပစိိဖိိတ််ဒေ�သနိုု�င််ငံံများ��း၏

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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ယူူနစ််များ��းနှှင့့်�လည်းး� အမွှာာ�ပြ�ည််နယ်် /မြို့�့��တော်�်� သို့့��မဟုုတ်် ညီီအစ််မပြ�ည််နယ််/ မြို့�့��တော်�်� ဆက််
ဆံံရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ကာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု�
ပိုု�မိုု� တိုးး��တက်် လာာရေး�း အတွွက်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ပိုု�၍ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ကာာ အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က််
ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််။ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််ကလွဲဲ�ပြီး�း� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််အများ��းစုု၏ နိုု�င််ငံံ
တကာာဆက််ဆံံရေး�းတိုးး��ချဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းထက််
စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််ရန်် ဦးးတည််သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ အကြော��ာ�င်းး�
မှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည်် ယခင််ခေ�တ််ကာာလ
နှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ပိုု�များ��းပြား�း�လာာပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုများ��းနှှင့့်� အားး�ပေး�း
မှုုများ��းရရှိိ�လာာသော်�်�လည်းး� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိုု� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
ကသာာ အဓိိက ဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။

၄. ၃) အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ
နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�

အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံသည်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတနိုု�င််ငံံ (Federal Republic) တစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ ဗြိ�ိတိိသျှှ တို့့��၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၂၀၀) နီးး�ပါးး� ကျရော��ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက််
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံသည်် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��ထံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ လွွတ််လပ််ရေး�း
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ရရှိိ�ပြီး�း� နှှစ််နှှစ််အကြာ�ာ ၁၉၅၀ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အိိန္ဒိိ�ယ
နိုု�င််ငံံတွွင်် စတင််အာာဏာာသက််ရော�ာက််သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှစ၍ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� အကြိ�ိမ််ပေါ�ါင်းး�တစ််ရာာမကပြ�င််ဆင််လာာခဲ့့�သည််။ လက််ရှိိ�တွွင််အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံကိုု� ပြ�ည််နယ််
(၁၉) ခုုနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေ(၇) ခုုတို့့��ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�အစော�ာ�
ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းအတွွင်းး� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံကိုု� ထူူထော�ာင််ချိိ�န််၌ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံသည်် နယ််မြေ�ေ၊ လူူဦးးရေ�နှှင့့်�
အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််သည့့်� နယ််မြေ�ေခွဲဲ�ထွွက််မှုု အန္တတရယ််များ��းအပြ�င်် လွွတ််လပ််ရေး�းရခါါစ
နိုု�င််ငံံအသစ််ကိုု� စုုစည်းး�ရသည့့်� အခက််အခဲဲများ��းကိုု�လည်းး� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ရသည််။ နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�
ရှှည််ကြာ�ာခဲ့့�သော�ာ ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံကိုု�
ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တွေ�ေမှုု၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းနိိမ့့်�ကျျမှုု၊ အလုုပ််လက််မဲ့့�ဖြ�စ််မှုုနှှင့့်� ဖရိုု�ဖရဲဲဖြ�စ််မှုုတို့့�ဖြ�င့့်� ချျန််ထားး�ခဲ့့�
သည််။ အဆိုု�ပါါနော�ာက််ခံံ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကြော��ာင့့်� အိိန္ဒိိ�ယ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သူူ
များ��းသည်် ထိုု�အချိိ�န််က အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််
စနစ််ယိိမ်းး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပေ�ဒေ�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပုံံ�ရသည််။၁၄၅
အန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ ဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရကိုု� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းစွာာ� ပေး�း
ထားး�သဖြ�င့့်� အန္ဒိိ�ယဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� “ဖက််ဒရယ််တစ််ပိုု�င်းး�စနစ်် (quasi-federalism)” ဟုု
ပညာာရှှင််အချို့့���က မကြာ�ာခဏရည််ညွှှန်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။၁၄၆ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််/ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်� (the Union Parliament or Sanda) ကိုု� လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ်် (အထက််လွှှတ််တော်�်�
- Council of States or Rajya Sabha နှှင့့်� အော�ာက််လွှှတ််တော်�်� People’s Assembly or Lok
Sabha) ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရတို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�နှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�တို့့�၏

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအာာဏာာများ��း/ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိသော����ာ

အရာာများ��း) ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�များ��းဖြ�င့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။

၁၄၇

အကြော��ာ�င်းး�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစာာရင်းး� (စာာရင်းး�-

၁) တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််၏ အလုံးး��စုံံ�ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််
စာာရင်းး� (စာာရင်းး�-၂) တွွင်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��/ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�၏ (အလုံးး��စုံံ�
အာာဏာာမဟုုတ််သော်�်�လည်းး�) အဓိိကဥပဒေ�ေပြု�ု အာာဏာာများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ထပ််တူူပြု�ု
အာာဏာာစာာရင်းး� (စာာရင်းး�-၃) တွွင်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတို့့�� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပါါက
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေက ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေကိုု�လွွမ်းး�မိုးး��သည့့်�) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေပြု�ု
ရေး�းအဖွဲ့့��နှှစ််ခုုလုံးး��၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အထက််လွှှတ််တော်�်�၏ မဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိသော����ာအဖွဲ့့��ဝင်် (အထူးး�သဖြ�င့့်� လွှှတ််တော်�်�အစည်းး� အဝေး�း�
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
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တက််ရော�ာက််သည့့်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််) သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�က အတည််ပြု�ုထော�ာက််ခံံလျှှင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ပါါလီီမန််သည်် “နိုုင််ငံ
� တော်�်�
ံ
အကျိုးး���စီးး�ပွား��း”အလို့့�ငှာာ�
� ပြ�ည််နယ််စာာရင်းး�တွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�
အရာာများ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�သုံးး��ခုုလုံးး��တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ကြွ�င်းး�ကျျန််အာာဏာာများ��း) ကိုု� ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။၁၄၈
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ်ပိုု�
် င််ခွင့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းနှှင့့်စ
� ပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း
အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ သဘော�ာ�သဘာာဝအရ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းရာာဥပဒေ�ေနှှင့့်� ဆိုုင််
�
သော�ာကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အထွွတ််အထိိပ််အာာဏာာ (federal supremacy)
ပေး�းထားး�သည််။ ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််
ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��း၌ အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ယင်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည််။၁၄၉ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၊
နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေ၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း၊ နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််ရေး�း၊
နိုု�င််ငံံသားး� ဖြ�စ််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ု
စာာရင်းး� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစာာရင်းး�) တွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏
ပုုဒ််မ ၂၅၃ အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််သည်် အဆိုု�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
အလုံးး��စုံံ�နှှင့့်� အပြ�ည့့်�အဝဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ (exclusive and complete authority to
legislate) ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပုုဒ််မ ၂၅၃ အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််သည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ�

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ မည််

သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု�မဆိုု� ပြ�ည််နယ််စာာရင်းး�တွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာဖြ�စ််သည့့်�တိုု�င််
ဥပေ�ဒေ�ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� နိုုင််ငံ
� ခြား��းဆ
ံ
က််ဆံံရေး�းဆိုုင််ရာာကိိစ္စ
�
ရ
စ ပ််များ��းကိုု� အလုံးး��စုံံ�နီးး�ပါးး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််
ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာပေး�းထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။၁၅၀
အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏ ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� မတူူညီီသည့့်�အချျက််မှာာ� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (အကြီး�း�အကဲဲ)သည်် အန္ဒိိ�ယပါါလီီမန််၏ အတည််ပြု�ုချျက််
မပါါဘဲဲ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု� နိုု�င််သည််။၁၅၁ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�၏ အခြေ�ေ�ခံံရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း
ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရခြ�င်းး�နှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံအပေါ်�်� ငွေရေး���း�ကြေး��းရေး�းဆိုု�င််ရာာတာာဝန််များ��း ကျရော��ာ�က််
စေ�ခြ�င်းး� စသည််တို့့�နှ
� င့့်
ှ ဆို
� င််သော�ာကိိစ္စ
�ု
များ
စ ��းမှှတစ််ပါးး� အခြား��းသော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း ပါါဝင််သည့့်�
နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််များ��း ချုု�ပ််ဆိုုခြ�
� င်းး�ကိုု� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််ကမဟုုတ််ဘဲဲ) ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ) က ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််
၁၄၈ Ibid
၁၄၉ Ibid
၁၅၀ Ibid
၁၅၁ Ibid
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တွွင်် အတည််ပြု�ုရန််လိုုသ
� ည််ဟုု နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််တစ််ခုုခုုက သတ််မှှတ််မှသာာလျှှင််
ှ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် ယင်းး�နိုု�င််ငံံ တကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ပါါလီီမန််သို့့�� တင််
သွွင်းး�ရသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� မချုု�ပ််ဆိုု�မီီ လွှှတ််တော်�်�သို့့�
တင််သွွင်းး�ရမည့့်�တာာဝန််မရှိိ�ဟူူသည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံ
တကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအထက််လွှှတ််တော်�်�မှှတစ််ဆင့့်� ပြ�ည််
နယ််များ��း၏ ပါါဝင််နိုု�င််သည့့်�အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� လျော့�့��ချျလိုု�က််သကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။၁၅၂
ထို့့��အပြ�င်် အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ်် (အစိုးး��ရ) များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�
ရမည့့်� တာာဝန််မရှိပေ���ေ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် အခန်းး�ကဏ္ဍမရှိိ�ကြ�ပေ�။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� ပြ�ည််နယ််အများ��းစုုက ကန့့်�
ကွွက််သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ယင်းး�ကန့့်�ကွွက််မှုုများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််
မလိုု�အပ််ပေ�။ အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�စဉ််၌လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််
ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အလုံးး��စုံံ�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အပေါ်�်� ကန့့်�ကွွက််မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််တွွင်် ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည့့်� ၁၉၃၅ အက််ဥပဒေ�ေအရ
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့့်� နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�
အရာာများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပိုု�င််ခွွင့့်�(ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�)ရှိသော်����်�လည်းး� ယင်းး�အက််ဥပဒေ�ေ
ကိုု� အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သူူများ��းက ပယ််ချျခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််အရ
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံက ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ရမည့့်�တာာဝန််များ��းကိုု�ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�နိုု�င််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��သည််
ပြ�ည််နယ််စာာရင်းး�ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််ဟုုအိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏အမြ�င့့်�ဆုံးး��
တရား�းရုံးး��ကလည်းး�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွက််ထပ််မံံအတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။၁၅၃
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
သည်် အတိိအကျျနှှင့့်� အတိိအကျျမဟုုတ််သော�ာ ကန့့်�သတ််ချျက််အနည်းး�ငယ််မှှတစ််ပါးး� အလွွန််
ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ပါါလီီမန််၏ အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မတီီတို့့��၏ ကန့့်�ကွွက််မှုုများ��းရှိသော်����်�လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ
သည်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာအသိိဉာာဏ််ပစ္စစည်းး�မူူပိုု�င််ခွွင့့်� (TRIPS) စာာချုု�ပ််ကိုု� ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််တွွင််
လက််မှှတ််ရေး�း ထိုးး��ခဲ့့�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််စာာရင်းး�ပါါ
အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း (ဥပမာာ - စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း) နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းကန့့်�ကွွက််သည့့်�ကြား�း�က ချုု�ပ််ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််
များ��းကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းက ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််
နိုု�င််သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ မရှိပေ���ေ။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
(အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��) ၏ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�အပေါ်�်� ပါါလီီမန််၏စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ထိိန်းး�
ကျော�ာ�င်းး�မှုုရှိစေ���ေရန်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ပါါလီီမန််၌အတည််ပြု�ုရန်် လိုု�သည််ဟူူသည့့်�
၁၅၂ Ibid
၁၅၃ Ibid
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု� ပါါလီီမန််အမတ််အချို့့���က ပါါလီီမန််တွွင်် ရံံဖန််ရံံခါါ တင််
သွွင်းး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ထော�ာက််ခံံမှုုမရဘဲဲ အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ပျျက််ပြ�ယ််သွားး��သည််။၁၅၄
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််ချိိ�တ််
ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်�

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိရေး���း�အတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ

ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာအဖွဲ့့��မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီ (Inter-State Council)
ဖြ�စ််သည််။ သို့့�သော်�်�
�
အများ��းပြ�ည််သူူအကျိုးး��� စီးး�ပွား��းအတွွက်် ဖွဲ့�့� စည်းး�ရန််လိုုအ
� ပ််သည််ဟုု နိုုင််ငံ
� တော်�်�
ံ
သမ္မမတက ယူူဆသည့့်�အခါါမှှသာာ ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သဖြ�င့့်�

ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မတီီ/အဖွဲ့့��မဟုုတ််ပါါ။ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က စတင််
ဖွဲ့့��စည်းး�လာာခဲ့့�သည့့်�

ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီတွွင််

အမြဲ�ဲတမ်းး�အထွေထွေ��ေ���အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းရုံးး��ရှိိ�

သော်�်�လည်းး� ကော�ာင််စီီအစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ရံံဖန််ရံံခါါသာာ ျ �င်းး�ပနိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကော�ာင််စီီ၏အကြံ�ံပြု�ု
တိုု�က််တွွန်းး�ချျက််များ��းသည်် ဥပဒေ�ေစည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်� ကော�ာင််စီီ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
သည်် ယနေ့�့�ထိိတိုု�င််မှေး�း�မိိန််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ (စာာကွွက််-၁၀ ရှုု)

စာာကွွက်် (၁၀)
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီ (The Inter-State Council in India)
ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီ (Inter-State Council) ကိုု� အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၂၆၃ အရ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ပုုဒ််မအရ နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမသည််
အများ��းပြ�ည််သူူအကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် ကော�ာင််စီီတစ််ရပ််ရပ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�
ရန််လိုု�အပ််သည််ဟုုယူူဆပါါက ထိုု�ကော�ာင််စီီကိုု�အချိိ�န််မရွေး�း�� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည့့်�အပြ�င်် ထိုု�
ကော�ာင််စီီဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��း၊ ကော�ာင််စီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့့်� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််
နည်းး�များ��းကိုု�လည်းး� သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီဥက္ကကဌသည်် နိုု�င််ငံံ
တော်�်�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် ဖြ�စ််သည််။ ကော�ာင််စီီအဖွဲ့့��ဝင််များ��းမှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� လွှှတ််တော်�်�ရှိိ�
သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေများ��းအားး�လုံးး��၏ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��း၊ လွှှတ််တော်�်�မရှိိ�သည့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေများ��း၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��း၊ သမ္မမတအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက်် ရှိိ�သည့့်�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��း (ဥပမာာ - ဂျာ�ာမူးး�နှှင့့်� ခက််စမီးး�ရား�းဒေ�သအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��း)၊
ကော�ာင််စီီဥက္ကကဌက အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ အဖွဲ့့��ဝင််ဝန််ကြီး�း�
(၆) ဦးး နှှင့့်� အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖိိတ််ကြား�း�ခံံရသည့့်� အဖွဲ့့��ဝင်် ဝန််ကြီး�း� (၄) ဦးး တို့့�� ပါါဝင််သည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီသည်် မူူဝါါဒပိုု�င်းး�နှှင့့်� လက််တွေ့�့�ပိုု�င်းး� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််
ရွွက််မှုု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း�
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဘုံံ�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�စုံံ�စမ်းး�
လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့့်�

ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�များ��းပြု�ုလုုပ််သည့့်�

အကြံ�ံပြု�ုတိုု�က််တွွန်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီ

သို့့��မဟုုတ်် အကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့��ဖြ�စ််သည််။ ၁၉၅၆ ခုုနှှစ််တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ပြ�ည််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�း
အက််ဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီ၏ ဇုံံ�အလိုု�က််ကော�ာင််စီီများ��း (Zonal Councils)
၁၅၄ Ibid
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ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် ဇုံံ�အလိုု�က််ကော�ာင််စီီ (၅) ခုုရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� မြော��ာက််ပိုု�င်းး�ဒေ�
သကော�ာ�င််စီီ၊ ဗဟိုု�ပိုု�င်းး�ဒေ�သဇုံံ�ကော�ာင််စီီ၊ အရှေ့�့��ပိုု�င်းး� ဒေ�သကော�ာ�င််စီီ၊ အနော�ာ�က််ပိုု�င်းး�ဒေ�သဇုံံ�
ကော�ာင််စီီနှှင့့်� တော�ာင််ပိုု�င်းး�ဇုံံ�ကော�ာင််စီီတို့့��ဖြ�စ််သည််။ ဇုံံ�အလိုု�က််ကော�ာင််စီီများ��းသည်် ဇုံံ�တစ််ခုုစီီ
တွွင်် ပါါဝင််သည့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေများ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊
နယ််စပ််ရေး�းရာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း၊ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� သယ််ယူူပို့့ဆော
� �ာင််ရေး�း၊ စသည့့်�
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယအစိုးး��ရတို့့��ကိုု� အကြံ�ံပြု�ုတိုု�က််တွွန်းး�ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ု
လုုပ််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ကော�ာင််စီီတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
အခန်းး�
ကဏ္ဍများ��းမရှိိ�ဘဲဲ အကြံ�ံပြု�ုတိုု�က််တွွန်းး�သည့့်� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�သာာ ရှိိ�သည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းကော�ာင််စီီသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း�
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အားး�ကော�ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့့်� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ဆုံံ�ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
သို့့��သော်�်� ကော�ာင််စီီအစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ကော�ာင််စီီစတင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့်� ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််နှှင့့်�
၂၀၁၇ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� (၁၂) ကြိ�ိမ််သာာ ကျျင်းး�ပနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့့်�
(၁၀) ကြိ�ိမ််မြော��ာက််အစည်းး�အဝေး�း�နှှင့့်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့့်� (၁၁) ကြိ�ိမ််မြော��ာက််
အစည်းး�အဝေး�း�အကြား�း� (၁၀) နှှစ််ကြာ�ာကွာာ�ဟခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အကြံ�ံပေး�းတိုု�က််တွွန်းး�
ပိုု�င််ခွွင့့်�သာာရှိိ�သည့့်�

ပြ�ည််နယ််များ��း

ကော�ာင််စီီ၏အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ�

မှေး�း�မိိန််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း�

အရေး�း�ပါါမှုု နည်းး�ပါးး�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
ရင်းး�မြ�စ်် : https://www.mha.gov.in/division_of_mha/centre-state-division/inter-statecouncil-secretariat;

https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4723-inter-

state-council-functions-and-powers.html;

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််(နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) တို့့��သည်် အကန့့်�အသတ််
အချို့့���ဖြ�င့့်� ပါါဝင််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���နှှင့့်� မတူူဘဲဲ အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�
ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာမူူဝါါဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အလုံးး��စုံံ�နီးး�ပါးး� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံ အပ််နှှင်းး�သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက

တစ််ဘက််သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�

(တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်�

ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�

ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�)
အပေါ်�်� ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််ရန််မကြာ�ာခဏကြိုး�း��ပမ်းး�လာာခဲ့့�သည််။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််များ��းအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနှှစ််များ��း (ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််နယ််မြေ�ေများ��း)
၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် ပိုု�၍မြှ�ှင့့်�မား�းလာာသည််။
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နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းမူူဝါါဒတွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုင််ငံ
�ု အ
ံ ဖွဲ့�့� ဝင််ယူူနှစ််များ
ှ ��း (ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
နယ််မြေ�ေများ��း) ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းရှိိ�လာာစေ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ Obja
က အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� (၃) ချျက််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��း ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာခြ�င်းး� (the rise of coalition in Indian Politics) နှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယ
စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� ဖြေ�ေလျှော့�့��ခြ�င်းး� (liberalization in India economies) တို့့��အပြ�င်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�
နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဘာာသာာစကားး�၊ ဘာာသာာရေး�းနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��စုုဆိုု�င််ရာာ ဆက််နွွယ််မှုုများ��းရှိိ�သည့့်� အိိန္ဒိိ�ယနယ််စပ််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့��� (Involvement of Indian Border States in External Issues) တို့့��
ဖြ�စ််သည််။၁၅၅ ၎င်းး�တို့့�ကို
� �ု အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� အိိန္ဒိိ�ယနိုင််ငံ
�ု ရှိိ�
ံ ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �း (Coalition
politics) သည်် ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း (ဒေ�သတွွင်းး�အခြေ�ေ�စိုု�က််ပါါတီီများ��း သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််အခြေ�ေ�စိုု�က််ပါါတီီများ��း) ကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် လွွမ်းး�မိုးး��စေ�နိုု�င််သည့့်�
အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း ရရှိစေ���ေခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�
ဖြ�င့့်� ယင်းး�ပါါတီီများ��းသည်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒ
အချို့့���အပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ညှိိ�နှိုုင်းး�နိုု�င််သည့့်�အာာဏာာ (bargaining power) ကိုု�
အသုံးး��ချျခဲ့့�ကြ�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၈၉ ခုုနှှစ််မှှစ၍ တစ််ပါါတီီကြီး�း�စိုးး��သည့့်�စနစ်် ဆုုတ််
ယုုတ််လာာပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�ပါါတီီအချို့့���ပါါဝင််သည့့်� ပါါတီီစုံံ�ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�
အစိုးး��ရစနစ်် စတင််ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသည််။ (စာာကွွက်် -၁၁ ရှုု)

ယင်းး�သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌

ပြ�ည််နယ််များ��း လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ရန်် အခွွင့့်�အလမ်းး�အချို့့���ပေး�းခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင်် DMK ပါါတီီ၏ ဖိိအားး�ပေး�းမှုုကြော��ာင့့်� အိိန္ဒိိ�ယအစိုးး��ရသည််
ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ကော�ာင််စီီတွွင်် သိိရီီလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံကိုု� ကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�သည််။

စာာကွွက်် (၁၁)
အိိန္ဒိ�ယနိုု�
ိ
င််ငံံရေး�းကိုု� လွမ်း
ွ �း မိုးး��သည့့်� တစ််ပါါတီီကြီး��း စိုးး��သည့့်�စနစ််နှင့့်
ှ  ပါ
� ါတီီစုံံ�ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�
အစိုးး��ရစနစ််
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံသည်် ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��ထံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ပြီး�း�နော�ာက်် ဆယ််စုုနှှစ််နှှစ််ခုု
ကြာ�ာကာာလအတွွင်း�း တစ််ပါါတီီကြီး�း�စိုးး��သည့့်�စနစ််အော�ာက််ကျရော��ာ�က််ခဲ့့သ
� ည််။ လွွတ််လပ််ရေး�း
ရပြီး��း နော�ာက််ကျျင်းး�ပခဲ့့သည့့်
�
� အိိန္ဒိိ�ယနိုင််ငံ
�ု ၏
ံ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း (၁၉၅၂၊ ၁၉၅၇
နှှင့့်� ၁၉၆၂) တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယအမျိုး�း��သားး�ကွွန််ဂရက််ပါါတီီ (the National Congress Party)
သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွင််
ွ အနိုုင််
� ရသည့့်�အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�တွင််လည်း
ွ
�း ပြ�ည််နယ််
အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�၌အနိုု�င််ရခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၁၉၆၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပသည့့်� စတုုတ္ထထအကြိ�ိမ််
အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ကွွန််ဂရက််ပါါတီီ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာသည်် ပြ�ည််နယ််အချို့့���
တွွင်် လျော့�့��ကျျသွားး��သော်�်�လည်းး� ကြား�း�ဖြ�တ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်�ပြ�ည််နယ််

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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အဆင့့်�နှှစ််ခုုလုံးး��၌ ပြ�န််လည််အနိုု�င််ရခဲ့့�သည််။ ထိုု�ကာာလအတွွင်းး� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည့့်� (၄၂)
ကြိ�ိမ််မြှော��ာ�က်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�င််ဆင််ချျက််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ကိုု� တိုးး��ချဲ့့��
ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၁၉၇၅-၁၉၇၇ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�အရေး�း�ပေါ်�်
အခြေ�ေ�အနေ�ေ (the National Emergency) သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုကိုု� ပိုု�ရှိစေ���ေခဲ့့�သည််။
၁၉၇၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ကွွန််ဂရက််ပါါတီီသည်် ဗဟိုု�အဆင့့်�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာအချို့့���
ဆုံးး��ရှုံးး��ပြီး��း ဂျျနာာတာာပါါတီီ (Janata Party) က ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရ (a coalition government)
ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရသည််သက််တမ်းး�တိုု�တော�ာင်းး�ပြီး�း� ၁၉၈၀
ခုုနှှစ််တွွင်် ကွွန််ဂရက််ပါါတီီက ပြ�ည််လည််အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််တွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�
ပါါတီီ/ပြ�ည််နယ််အခြေ�ေ�စိုု�က််ပါါတီီအချို့့���က ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းဖြေ�ေလျှော့�့��ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�
လာာကြ�သော်�်�လည်းး� အတိုု�က််အခံံပါါတီီအာာဏာာရသည့့်� ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရများ��းနှှင့့်�ဆန့့်�ကျျင််
၍ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��း ဆက််ရှိနေ���ေသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၁၉၈၉ ခုုနှှစ််မတိုု�င််ခင််အထိိ ကာာလ
များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အဆင့့်� အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် တစ််ပါါတီီ
ကြီး�း�စိုးး��သည့့်�စနစ်် ထွွန်းး�ကားး�ခဲ့့�သော�ာကာာလများ��းဖြ�စ််သည််။
၁၉၈၉ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ကွွန််ဂရက််ပါါတီီ၏ ကြီး�း�စိုးး��မှုုသည်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ယုုတ််လျော့�့��
လာာပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းပါါဝင််လာာသည့့်� ပါါတီီစုံံ�
ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရစနစ်် စတင််ပေါ်�်ထွွန်း�း လာာသည််။ ၁၉၈၉ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း
တွွင််ဒေ�သတွင်း
ွ �း နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းပါါတီီများ��းသည်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််၏) အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�
တွွင်် (၂၇) နေ�ရာာ အနိုု�င််ရခဲ့့�ရာာမှှ ၁၉၉၉ နှှင့့်� ၂၀၁၄ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင််
(၁၅၈) နှှင့့်� (၁၉၄) နေ�ရာာအထိိ အနိုု�င််ရခဲ့့�သည််။ ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီပါါဝင််သည့့်�
ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရများ��း ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာခြ�င်းး�သည်် အာာဏာာရညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််များ��း
အုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏မူူဝါါဒများ��းအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််
သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�အချို့့���ပေး�းခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
၏ဝေ�ဖန််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််အချို့့���ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
သို့့��သော်�်� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာဏာာချိိ�န််ခွွင််လျှာာ�သည်် ဘီီဂျေ�ေပီီပါါတီီဦးးဆော�ာင််
သည့့်� အစိုးး��ရလက််ထက်် (၂၀၁၄ -၂၀၁၉)တွွင်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရဘက််သို့့�� တစ််ဖန််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
သွားး��သည််။ ဘီီဂျေ�ေပီီအစိုးး��ရသည်် ဒေ�သတွွင်းး� မဟာာမိိတ််ပါါတီီများ��းကိုု� မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိသော����ာကြော��ာင့့်� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််မှှစ၍ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုဘက််သို့့��
ပြ�န််လည််ယိိမ်းး�သွားး��သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�တို့့��၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍကိုု� ဆက််လက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ကြ�သော်�်�လည်းး� တိုးး��ချဲ့့��ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုတွွင်် အားး�လျော့�့��
သွားး��ခဲ့့�သည််။
ရင်းး�မြ�စ်် : 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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နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�ဖွွင့့်�ပေး�းခဲ့့�သော�ာ နော�ာက််ထပ််
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တစ််ခုုမှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေလျော့�့��မှုု (economic liberalization) ဖြ�စ််
သည််။ ဒေ�သတွွင်းး�ပါါတီီများ��းဦးးဆော�ာင််သည့့်� ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရသည်် စတင််တည််ထော�ာင််ချိိ�န််၌
ကြီး�း�မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ရသည််။ ကုုန််သွွယ််ရေး�း လိုု�ငွေ�ေပြ�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ထိုု�စဉ််
က Narasimha Rao ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�
ဖြေ�ေလျှော့�့��ရန်် ဖိိအားး�ပေး�းခံံရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံသည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေလျှာ့့��မှုုများ��း
ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့သ
� ည််။ ဖြေ�ေလျော့�့��မှုများ
ု ��းပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သည့့်
�
� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာကဏ္ဍများ��းသည််၁၅၆ ပြ�ည််နယ််
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ဖြေ�ေလျှော့�့��မှုုများ��းကြော��ာင့့်�
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရချုု�ပ််ကိုု�င််သည့့်� “အမိိန့့်�ပေး�း ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့့်�
စီးး�ပွား��းရေး�း” မှှ ပြ�ည််နယ််များ��းက စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အချို့့��� ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်�
“စျေး�း�ကွွက်် စီးး�ပွား��းရေး�း”သို့့�� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�အသွွင််ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေလျှော့�့��
မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််အချို့့���သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််နိုု�င််
ရန်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းသို့့�� သွားး��ခဲ့့�ကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းသံံတမန််ခင်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ထင််ရှား��းသော�ာဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� ၁၉၉၂ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံက ၎င်းး�၏
စွွမ်းး�အင််ကဏ္ဍတွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကနိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ��းအားး� စတင််ဖွွင့့်�ပေး�းသော�ာအခါါ မဟာာ
ရာာရှှထရာာ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရသည်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံရှိိ� တက္ကကဆာ့့�ပြ�ည််နယ််စွွမ်းး�အင််ကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�
တစ််ခုု ဖြ�စ််သည့့်� Enron ကုုမ္ပပဏီီနှှင့့်� စွွမ်းး�အင််ဝယ််ယူူမှုုဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််တစ််ခုုကိုု�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ထိုု�စာာချုု�ပ််တွွင််
အာာမခံံပေး�းသူူအနေ�ေဖြ�င့့်�သာာ ပါါဝင််ပေး�းခဲ့့�သည််။
ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းပေါ်�်ထွွန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေလျှော့�့��ခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င််
အိိန္ဒိိ�ယအိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ မူူဝါါဒများ��းတွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနယ််စပ်် ပြ�ည််နယ််အချို့့���၏
သံံတမန််ရေး�းရာာအခန်းး�ကဏ္ဍ (Involvement of Indian Border States in External Issues)
သည််လည်းး� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တိုးး��ချဲ့့��
ပေး�းခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါ ပြ�ည််နယ််သည်် နယ််စပ််အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး� ခြ�င်းး�၊
မြ�စ််ချော�ာ�င်းး� ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�အစီီအစဉ််နှှင့့်� လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းပြ�ဿနာာများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�
ထားး�များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - အိိန္ဒိိ�ယနှှင့့်� ဘင်္ဂဂ�လားး�ရှေ့�့�
နိုုင််ငံ
� တို့့
ံ အ
� ကြား�း� ဂင်္ဂါ�ါ�မြ�စ််ရေ�ဆိုုင််ရာာ
�
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုုရာာတွ
�
င််
ွ ထိုုစ
� ဉ််က အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါ
ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် Jyoti Basu သည်် တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််ပြီး�း� အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�
ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် Mamata Banerjee လက််ထက််တွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချူူ�ပ််သည်် အိိန္ဒိိ�ယနှှင့့်�
ဘင်္ဂဂ�လားး�ရှေ့�့�နိုုင််ငံ
� အ
ံ ကြား�း� တီးး�စတားး�မြ�စ််ဆိုုင််ရာာ
�
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ကိုု� ကန့့်�ကွက်
ွ ်ခဲ့့သ
� ဖြ�င့့်� ယင်းး�
စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုုခြ�
� င်းး�ကိုုရ
� ပ််ဆိုုင်း
� �း ထားး�ခဲ့့ရ
� သည််။ ထို့့�ပြ� �င််ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
၁၅၆ စက််မှုုလက််မှုုလုုပ််ငန်းး�အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း၊ စွွမ်းး�အင််၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ ဆည််မြော��ာင်းး�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
ပညာာရေး�း
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ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါ ပြ�ည််နယ််သည်် လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�၊ နယ််စပ််ကင်းး�လှှည့့်�
ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�များ��းအားး� နိုု�င််ငံံမှှနှှင််ထုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� မှှတ််ပုံံ�တင််ကဒ်် ထုုတ််ပေး�းသည့့်�စနစ််
ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည်် ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််လည်းး� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အချို့့���ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံမှှ
ရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််။၁၅၇
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ရရှိစေ���ေလာာသည့့်�
အထက််ပါါအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းနှှင့့်� အလားး�တူူသည့့်� Asthana နှှင့့်� Jacob တို့့��ကလည်းး� အိိန္ဒိိ�ယ
နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းတဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ပါါဝင််
လာာရသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းနှှင့့်� သာာဓကအချို့့���တို့့��ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� အမျိုး�း��အစား�း (၄)
မျိုး�း�� ခွဲဲ�ခြား��းပြ�ထားး�သည််။
၁)

ပြ�ည််နယ််အချို့့���၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအထူးး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း
(Special constitutional status for certain states)
အန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရအချိုး�း��မညီီမှုု (ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ပါါလီီမန််၏ အထက််လွှှတ််တော်�်� တန်းး�တူူအဆင့့်�အတန်းး�မရဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ လူူဦးးရေ�
အချိုး�း��အစား�းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီသော�ာ အမတ််နေ�များ��းကိုု�သာာရရှိိ�ခြ�င်းး�) နှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအရ အချိုး�း��မညီီမှုု (ပြ�ည််နယ်် အချို့့���တွွင်် အထူးး�နှှင့့်� အလုံးး��စုံံ�ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာများ��း
ရှိိ�ခြ�င်းး�) နှှစ််ခုုလုံးး��ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��း (ဂျာ�ာမူးး�နှှင့့်� ကက််စမီးး�ရား�း၊
နာာဂလန်းး�) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အထူးး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းပေး�းထားး�ခြ�င်းး�၊
ဇယားး�-၆ ပြ�ည််နယ််များ��း (အာာသံံ၊ မဂ္ဂါါ�လဗာာ၊ ထလီီပူူရာာနှှင့့်� မီီဇိုု�ရမ််) အတွွက်် အထူးး�
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ယင်းး�ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစ
ရပ််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပိုု�ကြီး�း�မား�းသော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း ရရှိစေ���ေခဲ့့�သည််။
သီီအိုု�ရီီအရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစများ��းသည်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ
များ��း၏ ဦးးစား�းပေး�းမှုုများ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
သည်် အသာာစီးး�ရမည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် ရှုုပ််ထွေး�း�
နက််နဲဲသည််။ ဥပမာာ- ၁၉၆၇ နယ််စပ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��ဆိုု�င််ရာာအက််ဥပဒေ�ေ (BSF Act)
အရ BSF တပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ လုုပ််ရပ််များ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာပေး�းထားး�
သော်�်�လည်းး� နယ််စပ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့�� အရာာရှိိ�ကိုု� မုုဒိိန်းး�မှုုဖြ�င့့်�စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသည့့်� အမှုု များ��း
ကိုု� အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ််က စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့�စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု
အပေါ်�်� အိိန္ဒိိ�ယတရား�းတော်�်�ချုု�ပ်် (အမြ�င့့်�ဆုံးး��တရား�းရုံးး��) ကလည်းး� လက််ခံံခဲ့့�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် အိိန္ဒိိ�ယ-ပါါကစ္စစတန်် ဆက််ဆံံရေး�းကော�ာင်းး�မွွန််သည့့်�ကာာလများ��းတွွင်် ဂျာ�ာမီးး�
နှှင့့်� ကက််စမီးး�ရား�း ပြ�ည််နယ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ပြ�ည််နယ််အတွွက််အကျိုးး���
ရှိစေ���ေခဲ့့�သည့့်� ပါါကစ္စစတန််နှှင့့်� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရေး�း အစီီအစဉ််များ��းကိုု� စတင််
နိုု�င််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင််

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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ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့့်�
တစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ� ဆက််စပ််နေ�သည််။
၂)

ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုချျင်းး�အလိုု�က်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
(Role of the Individual state leaders)

	အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုခုုသည််
၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ည််နယ််သားး�များ��းအပေါ်�်� ကြီး�း�မား�းသော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းရှိိ�နိုု�င််ပါါက
၎င်းး�၏ သဘော�ာ�ထားး�များ��းကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာကြား�း�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၃
ခုုနှှစ််တွွင်် ကရာာလာာပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် ကရာာလာာပြ�ည််နယ််နှှင့့်�ထိိစပ််နေ�
သည့့်� ရေ�ပိုု�င််နက််တွွင်် တံံငါါသည််နှှစ််ဦးးကိုု� သတ််ဖြ�တ််မှုုနှှင့့်� စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသည့့်� အီီတလီီ
ရေ�တပ််အရာာရှိိ�နှှစ််ဦးးကိုု� ၎င်းး�တို့့��နိုု�င််ငံံသို့့� ယာာယီီပြ�န််ခွွင့့်�ပေး�းခဲ့့�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရကိုု� ပြ�စ််တင််ဝေ�ဖန််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ကိိစ္စစအတွွက်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုပြု�ုလုုပ််ရန််
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ ဖိိအားး�ပေး�းမှုုကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် အီီတလီီအစိုးး��ရ
နှှင့့်� ထိိပ််တိုု�က််ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�သည််။ အီီတလီီတရား�းရုံးး��တွွင်် စီီရင််နိုု�င််ရန်် စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသည့့်�
အရာာရှိိ�နှှစ််ဦးးကိုု� အီီတလီီနိုု�င််ငံံသို့့� ပြ�န််လွဲဲ�ပေး�းရန်် အီီတလီီကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�၏
တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုကိုု� လျျစ််လျူူ�ရှုုခဲ့့�သည််။ အကျိုးး���ဆက််မှာာ� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံက
ဒုံးး��ကျျည််နည်းး�ပညာာထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (MICR) သို့့�� ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� အီီတလီီ
နိုု�င််ငံံက ကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� ဂူူဂျာ�ာရတ််ပြ�ည််နယ်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
သည်် ဂူူဂျာ�ာရတ််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ထိိစပ််နေ�သော�ာ ရေ�ပိုု�င််နက််တစ််ခုု (Sir Creek) နှှင့့်�
ပတ််သက််၍ ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ဆဲဲ အိိန္ဒိိ�ယ-ပါါကစ္စစတန််စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� ရှုုပ််ထွေး�း�
စေ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ရေ�ပိုု�င််နက််ကိုု� ပါါကစ္စစတန််နိုု�င််ငံံအားး� လွဲဲ�ပေး�းလိုု�က််သည့့်� သဘော�ာ�ဖြ�င့့်�
ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည််။ နယ််မြေ�ေလွဲဲ�အပ််ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ဖြ�စ််
သော�ာကြော��ာင့့်� ထိုု�ကြေ��ငြာ�ာမှုုသည်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း၏ ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ အဖြေ�ေ�
များ��းကိုု� ကြို�ု�တင််ဟန့့်�တားး�လိုု�က််သကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််သွားး��သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််
အဆင့့်�တို့့�တွွင်် အာာဏာာရလာာသည့့်� အစိုးး��ရများ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီမတူူညီီလျှှင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု�
ပိုု�၍တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််အချို့့���တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည့့်� သွွယ််ဝိုု�က်် နိုု�င််ငံံရေး�းသြ�ဇာာများ��း ရှိိ�ကြ�သည််။
၃)

ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရစွွမ်းး�အားး� (Coalition Dynamics)
၁၉၉၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းတွွင်် အင််အားး�ကြီး�း�မား�းသော�ာ ကွွန််ဂရက််ပါါတီီက ဆုုတ််ယုုတ််ကျျ
ဆင်းး�ပြီး�း�

ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�း ဦးးမော့�့�လာာခြ�င်းး�နှှင့့်�အတူူ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�နှှင့့်�

ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�တို့့�တွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�ပြ�ည််နယ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
များ��းသည်် ထင််ရှား��းလာာသည််။ ဒေ�သတွွင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�သခံံ
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း၏အရေး�း�ကိုု� ပိုု�၍စိိတ််ဝင််စား�းကြ�ပြီး�း� ပြ�ည်် ထော�ာင််စုုမဟာာမိိတ််အစိုးး��ရ
အဖွဲ့့��တွွင်် ပါါဝင််သည့့်�အခါါ ဒေ�သန္တတရအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအတွွက်် ပိုု�၍အခိုု�င််အမာာ
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ပြော��ာဆိုု�လေ့�့ ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင်် အာာဏာာရသည့့်� UPA-II
ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး� အစိုးး��ရ၏အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ မဟာာမိိတ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� တမီးး�နာာဒူူပြ�ည််နယ််
အခြေ�ေ�စိုု�က်် DMK ပါါတီီ သည်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််တွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂလူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ကော�ာင််စီီ
(UNHCR) ၌ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံကိုု� မထော��ာက််ခံံရန်် UPA-II ပါါတီီကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�
သည််။ မဟာာမိိတ််သြ�ဇာာသည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ညှိိ�နှိုုင်းး�သည့့်� အင််ဒိုု�-အမေ�ေရိိကန််
နယူးး�ကလီးး�ယားး�စာာချုု�ပ််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ခဲ့့�
သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အဓိိကမဟာာမိိတ််ဖြ�စ််သော�ာ လက််ဝဲဲပါါတီီများ��း၏
ကန့့်�ကွွက််မှုုကြော��ာင့့်� ထိုု�စာာချုု�ပ််သည်် ပျျက််ဆီးး�လုုနီးး�ပါးး�ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ လက််ဝဲဲပါါတီီ
များ��းက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအပေါ်�်� ၎င်းး�တို့့��၏ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု� ရုုတ််သိိမ်းး�သည့့်�အခါါ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပါါလီီမန််တွွင်် အယုံံ�အကြ�ည််မရှိိ�အဆိုု�နှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ရသည််။
သို့့��သော်�်� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် BJP ပါါတီီ ဦးးဆော�ာင််သည့့်� NDA မဟာာမိိတ််အစိုးး��ရအာာဏာာ
ရလာာသည့့်�အချိိ�န််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ဗဟိုု�အခြေ�ေ�ပြု�ုဘက််သို့့��
ပိုု�ယိိမ်းး�လာာသည််။ ဥပမာာ - UPA မဟာာမိိတ််အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် ကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�သော်�်�
လည်းး� NDA မဟာာမိိတ််အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် မြေ�ေနယ််နိိမိိတ််ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််တစ််ခုုကိုု� အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် မတ္တတမာာဘန််နား�းရီီက ထော�ာက််ခံံခဲ့့�
သည််။ ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရသြ�ဇာာဆုံးး��ရှုံးး��သွားး��သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရသည်် ထိုု�စာာချုု�ပ််
ကိုု�ထော�ာက််ခံံရန်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
၄)

နယ််စပ််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ (Role of the Border States)
နယ််စပ််ပြ�ည််နယ််များ��းသည််လည်းး� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါကိုု� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��
ဖြ�င့့်� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နယ််စပ််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံ
များ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တူူသူူများ��းရှိိ�လျှှင်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရစိိတ််ဝင််စား�းမှုု
ကိုု� စိိတ််အားး�ထက််သန််စွာာ� ပြ�သလေ့�့�ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - တမီးး�နာာဒူူပြ�ည််နယ််သည််
သိိရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံရှိိ� တမီးး�နာာဒူူလူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� ဆက််ဆံံမှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ၎င်းး�တို့့��၏
သဘော�ာ�ထားး�များ��းကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အနော�ာ�က်် ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
အခြား��းသော�ာ အရှေ့�့��မြော��ာက််ဘက််နယ််စပ််ပြ�ည််နယ််များ��းလည်းး� အိိန္ဒိိ�ယအရှေ့�့��ဘက််
နယ််စပ််တစ််လျှော�ာ�က််ရှိိ�နိုုင််ငံ
� များ
ံ ��းနှှင့့်ပတ််သ
�
က််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒများ��း
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် အလားး�တူူသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရဘက််ကလည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� မကြာ�ာခဏလိုု�က််
လျော�ာ�ပေး�းရလေ့�့�ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ဂင်္ဂါ�ါ�
မြ�စ််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်�အခါါ အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ််ဝန််
ကြီး�း�ချုု�ပ််၏ အကူူအညီီကိုု�ရယူူခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရသည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံနှှင့့်� ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့နိုု�င််ငံံအကြား�း� တီးး�စတားး� ရေ�ပိုု�င််နက််ဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ်် (Teesta water treaty) ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုရန််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� တားး�ဆီးး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ထရီီပူူရာာပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ
သည်် အိိန္ဒိိ�ယ-ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့မြေ�ေနယ််နိိမိိတ််ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ဖြ�စ််မြော��ာက််ရေး�း
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အတွွက်် ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့အစိုးး��ရနှှင့့်� အရေး�း�ပါါသော�ာ ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခဲ့့�
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနယ််စပ််ပြ�ည််နယ်် များ��းသည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းပေါ်�် သက််ရော�ာက််သည့့်� ထိထွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုု
များ��းကိုု� အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ကြ�ည့့်�လျှှင််
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
မရှိသော်����်�လည်းး� အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကြော��ာင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� ပါါဝင််လာာကြ�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကလည်းး�

ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ

ခေ�တ််ကာာလအခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််တို့့��

ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�
ယခင််ထက်် ပိုု�၍အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််
များ��း ကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� တိုးး��ချဲ့့��ခွွင့့်�ပြု�ုလာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ထိုု�သို့့� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင််
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ သဘော�ာ�ထားး�များ��းနှှင့့်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ခွွင့့်�ပြု�ု
လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းက ပါါဝင််ဆော�ာင်် ရွွက််လာာ
နိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� များ��းစွာာ�ဆက််စပ််မှုုရှိနေ���ေပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းအလွွန််ဆန််နေ�သည််ကိုု�
သုုတေ�သန စာာတမ်းး�တစ််ခုု၏ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းက မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည််။
အဆိုု�ပါါစာာတမ်းး�သည်် ကဏ္ဍ (၄) ခုုတွွင်် သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ်် ဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းလွွမ်းး�မိုးး��မှုု များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�
ထားး�သည််။ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ကဏ္ဍတစ််ခုုချျင်းး�အလိုု�က်် အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�သွားး��ပါါမည််။၁၅၈
၁)

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆက််ဆံံရေး�းများ��း (Economic Relations)

	နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု� အပြို�ု�င််အဆိုု�င််ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ပါါတီီ
အုုပ််ချုု�ပ််သည်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရထံံမှှ အကူူအညီီပိုု�ရကြ�သည််။
ဥပမာာ- UPA II အစိုးး��ရ လက််ထက်် (၂၀၀၉-၂၀၁၃) တွွင်် UPA ပါါတီီအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်�
အန််ဒရာာပရာာဒက််ပြ�ည််နယ််သည်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်�လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ
စိုးး��ရိိမ််ချျက််များ��းရှိသော်����်�လည်းး� ဘက််စုံံ�ဆည််မြော��ာင်းး�စီီမံံကန်းး�တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရန််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အလျျင််စလိုု�ခွွင့့်�ပြု�ုခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� လူူမျိုး�း��စုုအခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စိုးး��ရိိမ််စရာာများ��းကိုု�အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ပြီး�း� UPA အစိုးး��ရသည််
အတိုု�က််အခံံပါါတီီအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ဓာာတ််သတ္တုု�ကြွ�ယ််ဝသော��ာ အိုု�ဒီီရှာာ�ပြ�ည််နယ််တွွင််
တော�ာင််ကိုု�ရီးး�ယားး�

စတီးး�ထုုတ််လုုပ််ရေး�းကုုမ္ပပဏီီနှှင့့်�

ဗြိ�ိတိိန််အခြေ�ေ�စိုု�က််ဓာာတ််သတ္တုု�

ကုုမ္ပပဏီီတို့့�၏ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�
NDA အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင််လည်းး� ထိုု�ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု� ခွွင့့်�ပြု�ုပေး�းရန်် အိုု�ဒီီရှာာ�
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရက ထပ််မံံတော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက လျျစ််လျူူ�
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
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ရှုုခဲ့့�ပြ�န််သဖြ�င့့်� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အဆိုု�ပါါကုုမ္ပပဏီီများ��းသည်် အိုု�ဒီီရှာာ�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ရင်းး�
နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မည့့်�အစီီအစဉ််တွွင်် မပါါဝင််တော့�့�ပေ�။
	ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ဖိိအားး�ပေး�းမှုုကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ပအကူူအညီီ
များ��းကိုု� ရယူူခြ�င်းး�နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််တစ််ခုု (MTFRF)
ချျမှှတ််ထားး�သည််။ ထိုု�မူူဘော�ာင််အရ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််
နာာဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှှသာာလျှှင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�င််ပအကူူအညီီများ��းကိုု� ရယူူနိုု�င််
သည််။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�းစနစ််သည်် ဆက််လက်် ရှှင််သန််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််
သည််။ ဥပမာာ - အန််ဒရာာပရာာဒက်် ပြ�ည််နယ််သည်် MTFRF မူူဘော�ာင််ဆိုု�င််ရာာ
စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််မှုု အားး�နည်းး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််
တွွင်် ပြ�ည််ပချေး�း��ငွေ�ေ ကန််ဒေါ်�်လာာ ၃၀၀ မီီလျံံ�ကိုု� လက််ခံံရယူူရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက ခွွင့့်�ပြု�ုခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� MTFRF မူူဘော�ာင််ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��းကိုု�
လိုု�က််နာာမှုုမရှိိ�ဟူူသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် အတိုု�က််
အခံံပါါတီီအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ကန််နာာတာာကာာပြ�ည််နယ််က ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််ထံံမှှ ကန််ဒေါ်�်လာာ
၂၀၀ မီီလျံံ� ချေး�း�ငွေ�ေရယူူမှုုအပေါ်�်� ကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�သည််။
	နိုု�င််ငံံတွွင်းး�သို့့�� ဝင််ရော�ာက််လာာမည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ်် ဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းလွွမ်းး�မိုးး��မှုု ရှိိ�သကဲ့့�သို့့�
ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််ရသည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာပါါဝင်် ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုများ��းအပေါ်�်�တွွင််လည်းး� ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းလွွမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ဘီီဂျေ�ေပီီပါါတီီ
ဦးးဆော�ာင််သည့့်�

အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� အတိုု�က််အခံံပါါတီီအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ပြ�ည််နယ််အချို့့��� (ဥပမာာ အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါ၊ ကာာရလာာလာာနှှင့့်� ကန််နာာတာာဟာာ) ၏ နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ဟန့့်�တားး�ခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါ
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၏ တရုုတ််နိုု�င််ငံံခရီးး�စဉ််ကိုု� MEA က ခွွင့့်�ပြု�ုချျက်် (clearance) မပေး�း�ခဲ့့�ပေ�။
အလားး�တူူ ကရာာလာာပြ�ည််နယ််၏ ခရီးး�သွားး��လာာရေး�း ဝန််ကြီး�း�နှှင့့်� ကန််နာာတာာဟာာ
ပြ�ည််နယ််၏ အလတ််စား�းနှှင့့်� အကြီး�း�စား�းလုုပ််ငန်းး�များ��းဆိုုင််ရာာ
�
ဝန််ကြီး�း�တို့့�၏
� တရုုတ််ပြ�ည််
ခရီးး�စဉ််ကိုု�လည်းး� ခွွင့့်�မပြု�ုခဲ့့�ပေ�။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� အာာဏာာရပါါတီီနှှင့့်�
ဆက််စပ််မှုုရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််များ��း (ဥပမာာ - မာာဒရာာ ပရာာဒက််၊ မဟာာရာာရှှထရာာ၊ ဂူူဂျာ�ာ
ရတ််နှှင့့်� အန််ဒါါပရာာဒက််) ၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းက သွားး��သည့့်� တရုုတ််နိုု�င််ငံံ ခရီးး�စဉ််
များ��းကိုု� အိိန္ဒိိ�ယ-တရုုတ််ဆက််ဆံံရေး�းတင်းး�မာာမှုုရှိိ�သည့့်� ထိုု�စဉ််ကာာလများ��း၌ပင်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရက အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က်် အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။
၂)

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိိစ္စစများ��းနှှင့့်� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�
(Security Affairs and Conflict Resolution)

	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� ပတ််သက််လျှှင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် “အမျိုး�း��သားး�အကျိုးး���
စီးး�ပွား��း” အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�လေ့�့ရှိိ�
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သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုု�နိုု�င််ရန်် အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� ကြိုး�း��ပမ်းး�ကြ�သည််။
၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် UPA ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ သည်် အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံနှှင့့်�
နယူးး�ကလီးး�ယားး�စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုုရ
� န်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုအပေါ်�်� ဘီီဂျေ�ေပီီပါါတီီဝင်် ဂူူဂျာ�ာရတ််
ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က စတင််ဝေ�ဖန််ပြီး�း�ပြော��ာဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် အခြား��းပြ�ည််နယ်် များ��း
လည်းး� ထိုု�စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ဝေ�ဖန််ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည််။ အခြား��းပါါတီီတစ််ခုု
ကလည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု� ရုုတ််သိိမ်းး�လိုု�က််သည့့်�အခါါ ထိုု�စာာချုု�ပ််သည်် ဖျျက််
သိိမ်းး�ရလုုနီးး�ပါးး�အထိိ ဖြ�စ််သွားး��ခဲ့့�သည််။
	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ
နှှင့့်� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််များ��းအကြား�း�ချုု�ပ််ဆိုုသည့့်
�
� နှှစ််နိုင််ငံ
�ု စာာချုု
ံ
�ပ််များ��းတွွင််လည်း�း ၎င်းး�
တို့့��ပါါဝင််ပိုု�င််ခွွင့့်�ကိုု� အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာခဲ့့�သည််။ အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််နယ််
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��နှှင့့်�တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့�� အားး�ပါါဝင််ခွွင့့်�ပေး�းရန််
တော�ာင်းး�ဆိုု�လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး� ထိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ တုံ့့��ပြ�န််
မှုုသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�အာာဏာာရပါါတီီ သို့့��မဟုုတ်် ညွွန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရအပေါ်�်�
ပြ�ည််နယ််နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းသြ�ဇာာညော�ာင်းး�မှုုအပေါ်�်� မူူတည််နေ�ပါါသည််။
ဥပမာာ - ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�အာာဏာာရသည့့်� ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရ
သည်် အိိန္ဒိိ�ယ-ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ ရေ�ပိုု�င််နက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာကိုု� ရာာသက််ပန််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််
ရန်် အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််အားး� တစိုု�က််မတ််မတ်် ချျဉ်းး�ကပ််ခဲ့့�သည််။
အိိန္ဒိိ�ယမှှ ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့နိုု�င််ငံံသို့့� စီးး�ဆင်းး�သည့့်�ဂင်္ဂါ�ါ�မြ�စ််၏ ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််ခွဲဲ�ဝေ�သုံးး��စွဲဲ�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည််
ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့နိုု�င််ငံံသို့့� သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ထိုု�စဉ််က ညွှှန့့်�
ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရပါါတီီဝင််ဖြ�စ််သော�ာ အနော�ာ�က်် ဘန််ဂေါ�ါ ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကိုု� ဂင်္ဂါ�ါ�မြ�စ််
ရေ�

ခွဲဲ�ဝေ�သုံးး��စွဲဲ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အိိန္ဒိိ�ယ-ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�ကိုု�

ဦးးဆော�ာင််ခွွင့့်�ကိုု�

အပြ�ည့့်�အဝပေး�း�ခဲ့့�သည််။ ဂင်္ဂါ�ါ�မြ�စ််ရေ�ဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�သဖြ�င့့်�
ထိုု�ချျဉ်းး�ကပ််မှုုအော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� နော�ာက််ထပ််ဆယ််နှှစ််အကြာ�ာတွွင်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအဆင့့်�ညွှှန််ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရသစ်် အာာဏာာရလာာပြီး�း� အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ််
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဝင််ဖြ�စ််ချိိ�န််၌ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့့်� ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့နိုုင််ငံ
� ံ
အကြား�း� တီးး�စတားး�မြ�စ််ရေ�ခွဲဲ�ဝေ�သုံးး��စွဲဲ�မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််နှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရကိုု� အဖြ�စ််သဘော�ာ�မျှှသာာ ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�
ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၂၀၀၉ နှှင့့်� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််အတွွင်် ပြု�ုလုုပ််သည့့်� ထိုု�စာာချုု�ပ််နှှင့့်�ဆိုု�င််
သော�ာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းသည်် တိုးး��တက််မှုုတစ််စုံံ�တစ််ရာာ မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။
၃)

ဇာာတိိသင််ညာာ ကဏ္ဍ (the Identity Dimension)

	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းရှိိ� လူူမျိုး�း��စုုအချို့့���နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��စုုဆိုု�င််ရာာ ဇာာတိိသင််ညာာ (Identity) တူူညီီမှုုရှိိ�ပါါက ဇာာတသင််ညာာနိုု�င််ငံံရေး�း
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(Identity politics) သည်် ၎င်းး�တို့့�� အတွွက်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�သို့့�သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါတီီ/ပြ�ည််နယ််အခြေ�ေ�စိုု�က််
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ အချျင်းး�ချျင်းး�ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��း ရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - တမီးး�နာာဒူူ
ပြ�ည််နယ််တွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီနှှစ််ခုု (AIADMK နှှင့့်�DMK) သည်် အာာဏာာရရှိိ�
ရေး�းအတွွက်် တာာမီးး�လူူမျိုး�း��ဇာာတိိသညာာကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အသုံးး��ချျကာာ ပြို�ု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�ကြ�
သည််။ DMK အစိုးး��ရသည်် ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းတမီးး�ကျားး��သူူပုုန််အဖွဲ့့�� (LTTE)နှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ကြံ�စ
ံ ည််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််နေ�သည််ဟူူသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� ၁၉၉၁ ခုုနှစ််တွ
ှ
င််
ွ တမီးး�
နာာဒူူပြ�ည််နယ််၏ DMK အစိုးး��ရကိုု�ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း� သမ္မမတအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း (Presidential
Rule) ကျျင့့်�သုံးး��ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� AIADMK ပါါတီီက စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
သို့့��သော်�်� ၁၉၉၆ နှှင့့်� ၂၀၀၁ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� DMK အစိုးး��ရကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် AIADMK
ပါါတီီ၏ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုမှာာ� မအော��ာင််မြ�င််ခဲ့့ပေ
� �။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� DMK ပါါတီီသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့့်� ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရအဆက််ဆက််တို့့��၏ မဟာာမိိတ််ပါါတီီတစ််ခုုဖြ�စ််လာာသော�ာ
ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ သိိရီီလင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရက တမီးး�သူူပုုန််အဖွဲ့့��ကိုု� ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််တွွင််
စစ််ဆင််ရေး�းစတင််ပြီး�း� ၂၀၀၉ ခုုနှှစ််တွွင်် အော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�သည့့်� ကာာလအတွွင်းး� တမီးး�နာာဒူူပ
ပြ�ည််နယ််တွွင်် အာာဏာာရရှိိ�သည်် DMK သည်် တမီးး� ကျားး��သူူပုုန််အရေး�း�ကိုု� စာာနာာမှုု
ရှိသော်����်�လည်းး� သိိရီီလင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရ၏လုုပ််ရပ််အပေါ်�်� တိိတ််တဆိိတ်် အားး�ပေး�းနေ�သည့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒကိုု� ကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�းထိိခိုု�က််အော�ာင်် မပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပေ�။
သို့့��သော်�်� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််အာာဏာာပြ�န််ရလိုု�သည့့်� အတိုု�က််အခံံ AIADMK ပါါတီီခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
သည်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံ၏ စစ််ဆင််ရေး�းကိုု� အပြ�င်းး�အထန််ရှုုပ််ချပြော��ာ��ဆိုု�ခဲ့့�သည််။
	သီီရီီလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ပြီး�း�ဆုံးး��သွားး��ပြီး�း�နော�ာက်် သီီရလင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရ၏ စစ််
ရာာဇဝတ််မှုု ကျူးး��လွွန််မှုုအပေါ်�်� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုပြု�ုလုုပ််လာာသည့့်�အခါါ AIADMK နှှင့့်�
DMK နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတို့့��သည်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�တမီးး�များ��းအပေါ်�်� စာာနာာမှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ထပ််မံံပြို�ု�င််ဆိုု�င််ကြ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ မဟာာမိိတ််ပါါတီီဖြ�စ််ခဲ့့�စဉ််၌ သီီရီီ
လင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရကိုု� ရှုုပ််ချကြော����ာင်းး�ပြ�သသည့့်�အနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကိုု� သီီရိိ
လင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံ၌ ကျျင်းး�ပသည့့်� ဓနသဟာာယအစိုးး��ရအကြီး�း�အကဲဲများ��း အစည်းး�အဝေး�း�သို့့��
မတက််ရော�ာက််ရန်် DMK ပါါတီီသည်် တားး�ဆီးး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��၏ အဆိုု�ပါါလိုု�က််လျော�ာ�မှုုသည်် DMK ပါါတီီအတွွက်် မလုံံ�လော�ာက််ပေ�။ သီီရိိ
လင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရ၏ ရာာဇဝတ််မှုုကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာစုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုပြု�ုလုုပ််ရန််နှှင့့်� ကုုလ
သမ္မမဂ္ဂဂလူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ကော�ာင််စီီ (UNHRC) ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တွွင်် “လူူမျိုး�း��တုုန်းး� သတ််
ဖြ�တ််မှုု (genocide)” အဖြ�စ််သတ််မှတ််
ှ ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုုမှု
� နှ
ု င့့်
ှ � ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက အလေး�း�မထားး�ဟုုဆိုု�ကာာ DMK ပါါတီီ သည်် UPA II ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ညွှှန့့်�
ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��မှှနုုတ််ထွွက််ခဲ့့�သည််။ ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာ DMK
ပါါတီီ ၏ ဖိိအားး�မရှိတော့����့�သဖြ�င့့်� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယအစိုးး��ရသည်် UNHCR ၏
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တွွင်် မဲဲထည့့်�ခြ�င်းး� မပြု�ုတော့�့�ပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဇာာတိိသင််ညာာအားး�ပြို�ု�င််မှုု
ရှိိ�ခဲ့့�သည်် တမီးး�နာာဒူူပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ အကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�း
သည်် အိိန္ဒိိ�ယ-သီီရိိလင်္ကာ�ာ�ဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� များ��းစွာာ�သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည််။
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၄)

ပြ�ည််ပရော�ာ�က််အိိန္ဒိိ�ယလူူမျိုး�း��များ��းကဏ္ဍ (The Diaspora Dimension)

	လွွတ််လပ််ရေး�းပြီး�း�နော�ာက််တွွင််

အိိန္ဒိိ�ယအစိုးး��ရသည််

နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏

ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ကြား�း�နေ�ရေး�းအခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သည််။
ပြ�ည််ပရော�ာ�က််အိိန္ဒိိ�ယလူူမျိုး�း��များ��းကိုု� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ မူူလဌာာနေ�
ဖြ�စ််သော�ာ အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုကိုု� အားး�ပေး�းခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။
သို့့��သော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�းဖြေ�ေလျှော့�့��မှုုများ��းနှှင့့်� ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း ဦးးမော့�့�လာာမှုု
ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ပရော�ာ�က််အိိန္ဒိိ�ယလူူမျိုး�း��အများ��းအပြား�း�ရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�
တို့့��၏ ပြ�ည််ပရော�ာ�က််အိိန္ဒိိ�ယလူူမျိုး�း��တို့့��နှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံလာာကြ�သည််။ ဥပမာာ ကရာာလာာပြ�ည််နယ်် ဇာာတိိအိိန္ဒိိ�ယလူူမျိုး�း�� (၅) သန်းး�နီးး�ပါးး�သည်် ကမ္ဘာာ�တဝှှန်းး�နိုု�င််ငံံများ��း
တွွင်် ရော�ာက််ရှိနေ���ေကြ�သည််။၁၅၉ ကရာာ လာာပြ�ည််နယ််စီးး�ပွား��းရေး�းသည်် ပင််လယ််ကွေ့�့�
ဒေ�သနိုု�င််ငံံများ��း (Gulf countries) အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း
တွွင်် အခြေ�ေ�ချျ သို့့��မဟုုတ်် အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််သည့့်� ကရာာလာာပြ�ည််နယ််သားး�များ��းကိုု�
အဓိိကမှီီ�ခိုုအား
� း�ထားး�သည််။ ထိုုနို
� င််ငံ
�ု များ
ံ ��းတွွင်် ကော�ာင််စစ််ဝန််ရုံးး��များ��းဖွွင့့်လစ််
�
ရန်် လိုုအ
� ပ််
လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� UPA ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရလက််ထက်် ၂၀၀၄
ခုုနှှစ််တွွင်် ကရာာလာာပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရက ပြ�ည််ပရော�ာ�က်် အိိန္ဒိိ�ယလူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာ
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (Minister of Oversea Indian Affairs) တစ််ခုုထားး�ရှိိ�ရန်် အကြံ�ံပြု�ု
သည့့်�အခါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက လက််ခံံခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ဘီီဂျေ�ေပီီအစိုးး��ရလက််
ထက်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ကရာာလာာအစိုးး��ရက ကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�သည့့်�ကြား�း�က ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် ယင်းး�ဌာာနကိုု� MEA၁၆၀ နှှင့့်� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လိုု�က််လိုု�က််သည််။ ထိုု� ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�မှုုကိုု� ကာာရာာလာာပြ�ည််နယ််တွွင်် အာာဏာာရလာာသည့့်� အတိုု�င််အခံံပါါတီီဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
က ထပ််မံံကန့့်�ကွွက််ခဲ့့�သည််။
	ပြ�ည််ပရော�ာ�က််အိိန္ဒိိ�ယလူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််
ဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််ရှိိ�သည့့်� နော�ာက််ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင််
ရာာဂျာ�ာစသန်် ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် ဗီီဇာာဆိုု�င််ရာာစည်းး�ကမ်းး�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုဖြ�င့့်�
ကူူဝိိတ််နိုု�င််ငံံတွွင််

ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရသော��ာ

အိိန္ဒိိ�ယလူူမျိုး�း��များ��း

အမြ�န််လွှှတ််မြော��ာက််ရေး�း

အတွွက်် ကြား�း�ဝင််ပေး�းရန်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ထံံ စာာရေး�း
တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ ရာာဂျာ�ာစသန််ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�တို့့��သည်် ပါါတီီတစ််ခုုတည်းး�ကလာာသဖြ�င့့်� ထိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု
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	အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ ပြ�င််ပရေး�း�ရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန (Ministry of External Affairs of India – MEA) သည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏
နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းကိုု�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�ရန််တာာဝန််ရှိသော����ာ

အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

အန္ဒိိ�ယ

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� MEA ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��မှှ စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရန််ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့့်�
အိိန္ဒိိ�ယပါါလီီမန််၏ ပါါလီီမန််အမတ််အချို့့���ဖြ�င့့်� ပါါဝင််သော�ာ ပြ�င််ပရေး�း�ရာာဆိုု�င််ရာာ ပါါလီီမန််အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မတီီ (The
Parliamentary Standing Committee on External Affairs) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။
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ကိုု� အလွွယ််တကူူ ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ယူူအေ�အီးး�
နိုု�င််ငံံ၊ ရှား��းဂျာ�ာဒေ�သတွွင်် ထော�ာင််ကျျသည့့်� ကရာာလာာပြ�ည််နယ််သားး�အကျျဉ်းး�သားး�များ��း
အားး� လွှှတ််ပေး�းရေး�းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အတိုု�က််အခံံပါါတီီဝင်် ကရာာလာာပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�
ချုု�ပ််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအကူူအညီီကိုုမယူ
�
ဘဲဲ
ူ
ရှား��းဂျာ�ာဆူူလတန််ကို�ု ကရာာလာာ
ပြ�ည််နယ််သို့့�� လာာရော�ာက််လည််ပတ််ရန််ဖိိတ််ကြား�း�ခဲ့့သ
� ည််။ ရှား��းဂျာ�ာဆူူတန််က ကရာာလာာ
အကျျဉ်းး�သားး� (၁၄၉ )ဦးးကိုု� လွွတ််ပေး�းလိုု�က််ကြော��ာင်းး�ကြေ��ငြာ�ာသည့့်�အခါါမှှသာာ ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ယင်းး�ကိိစ္စစသတင်းး�ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပါါဝင််ခဲ့့�သည််။ သတင်းး�ထုုတ််
ပြ�န််ရာာတွွင််လည်းး� ကရာာလာာပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ အရေး�း�ပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�
ထည့့်�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ကဏ္ဍ (၄) ခုုနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ သံံမတန််ဆက််ဆံံရေး�းတွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��၏ ဆက််ဆံံရေး�းသည်် ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းလွွမ်းး�မိုးး��မှုုများ��း
ရှိနေ���ေသော�ာကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင်် အာာဏာာရသည့့်� အစိုးး��ရ (ပါါတီီစုံံ�ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရ
သို့့��မဟုုတ်် တစ််ပါါတီီကြီး�း�စိုးး��သည့့်�အစိုးး��ရ) သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ များ��း၌ ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့့်� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�း
သည့့်� အစိုးး��ရဖြ�စ််သည့့်တို
� င််
�ု ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�တွင််
ွ အာာဏာာရသည့့်�အစိုးး��ရများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ ပါါတီီ သို့့��မဟုုတ်် မဟာာမိိတ််ပါါတီီဝင််မဟုုတ််ဘဲဲ အတိုု�က််အခံံပါါတီီဝင််ဖြ�စ််နေ�လျှှင််
ယင်းး�ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ အားး�ပေး�းမှုုမရသည့့်�အပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ တားး�ဆီးး�မှုုများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�
တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ အလားး�တူူ ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�တွွင်် အာာဏာာရသည့့်�ပါါတီီသည်် ပြ�ည်် ထော�ာင််စုု
အဆင့့်�တွွင်် အာာဏာာရသည့့်�အစိုးး��ရ၏ မဟာာမိိတ််ပါါတီီဖြ�စ််လျှှင်် ယင်းး�ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရသည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည့့်�အနေ�ေထားး�များ��း ရှိိ�နိုု�င််
သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ယင်းး�ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ
ဆိုု�င််ရာာတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု� လိုု�က််လျော�ာ�ပေး�းရသည့့်� သို့့��မဟုုတ်် ယင်းး�ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ခွွင့့်�ပြု�ုပေး�းရသည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��နှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ရနိုု�င််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းသည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််
ဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� များ��းစွာာ�လွွမ်းး�မိုးး��မှုုရှိနေ���ေသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း 
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင််
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�

စပ််လျျဉ်းး�၍

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

အလုံးး��စုံံ�နီးး�ပါးး�အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာကြာ�ာင့့်�

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု�
အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ််

(နှှင့့်�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေ) များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာမရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ပါါလီီမန််) ကသာာဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�ကြ�ည့့်�လျှှင်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း၊ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း အပါါအဝင််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��း ရေး�းရာာအများ��းစုုပါါဝင််သည််။ (ဇယားး� - ၄ ရှုု)
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ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိုု� “နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ဆက််ဆံံရသည့့်�ကိိစ္စစရပ််အားး�လုံးး��”
ဟုု ဖွွင့့်�ဆိုု�ထားး�သဖြ�င့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� လက််ဝါးး�ကြီး�း�အုုပ််ခွွင့့်� ပေး�းထားး�သည််။
ဇယားး� (၄) အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�
(မှှတ််ချျက််။ အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၂၄၆ တွွင်် ရည််ညွှှန်းး�ထားး�သော�ာ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေပြု�ု စာာရင်းး�တွွင်် ပါါဝင််သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအချို့့���
နံံပါါတ််စဉ််နှှင့့်�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။)
စဉ််

အကြော��ာ�င်းး�အရာာ

၁၀

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၊ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ဆက််ဆံံရသည့့်� ကိိစ္စစများ��းအားး�လုံးး��၊

၁၁

သံံတမန််၊ ကော�ာင််စစ််နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု၊

၁၃

နိုု�င််ငံံတကာာနှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််များ��း၊ အသင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာ အဖွဲ့့��များ��းတွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့့်�
ထိုု� နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ချျမှှတ််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊

၁၄

နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� သဘော�ာ�
တူူညီီမှုုများ��း၊

နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��း၊

သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းနှှင့့်�

ကြေ��ငြာ�ာစာာတမ်းး�မျာ�ာကိုု�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊
၁၆

နိုု�င််ငံံခြား��းစီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�နယ််ပယ််၊

၃၇

နိုု�င််ငံံခြား��းချေး�း�ငွေ�ေများ��း၊

၄၁

နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�

ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�

ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း၊

အကော��ာက််ခွွန််

နယ််နိိမိိတ််အတွွင်းး� သွွင်းး�ကုုန််ပို့့��ကုုန််၊ အကော��ာက််ခွွန််နယ််နိိမိိတ််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊
၄၂

ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း၊

ရင်းး�မြ�စ်် : https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S7.pdf

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းနည်းး�တူူ နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိိစ္စစကိုု�လည်းး� လက််ဝါးး�ကြီး�း�အုုပ််ကာာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််လာာခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� အိိန္ဒိိ�ယ
နိုု�င််ငံံတွွင််

ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရဦးးမော့�့�လာာချိိ�န််နှှင့့်�

မရှေး�း��မနှော�ာ��င်းး�ကာာလတွွင််

စတင််ခဲ့့�သည့့်�

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံ တကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််စေ�လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပါါဝင််လာာရေး�းအတွွက်် အားး�
ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အားး�စိုု�က််ဆော�ာင််ရွွက််လာာသည််။ ဥပမာာ- အိိန္ဒိိ�ယအစိုးး��ရသည်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံ
များ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့နှှင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ) နှှင့့်� ထိိစပ််နေ�သည့့်� အိိန္ဒိိ�ယနယ််စပ််ပြ�ည််နယ််
များ��းကိုု� နယ််စပ််စျေး�း�များ��း (Border Haats) ဖွွင့့်�လှှစ််ရ အားး�ပေး�းလာာသည််။ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�
အစဉ််အလာာအရရှိနေ���ေသော�ာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် နယ််စပ်် ကုုန််သွွယ််မှုု
များ��းနှှင့့်� ဒေ�သတွွင်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာဖလှှယ််မှုုတို့့�ကိုု� အားး�ပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။၁၆၁
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် အဆိုု�ပါါကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�
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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ရေး�းအတွွက်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ခဲ့့�သည််။ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််မှှစ၍
ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််သည်် အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ််အချို့့���အားး� ချေး�း�ငွေ�ေများ��းထုုတ််ပေး�းခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့�ချေး�း�ငွေ�ေ
ထုုတ််ပေး�းရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ချေး�း�ငွေ�ေများ��းအတွွက်် အာာမခံံပေး�းသူူ
အဖြ�စ်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့�သည််။၁၆၂
ထို့့��အပြ�င်် ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယ
ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင််တင််ရေး�းအဖွဲ့့�� (India Trade Promotion Organization) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််
ထော�ာင််ပြီး�း�နော�ာက်် အန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ််အချို့့���၏ မြို့�့��တော်�်�များ��းနှှင့့်� အဓိိကကျသော��ာ�မြို့�့��များ��းတွွင််
ဒေ�သတွွင်းး� ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းရုံးး��များ��းဖွွင့့်�လှှစ််ရန်် အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။၁၆၃ အဆိုု�ပါါကုုန််သွွယ််
ရေး�းရုံးး��များ��းကြော��ာင့့်� အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ််အချို့့���နှှင့့်� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�း ပိုု�ရှိိ�လာာ
ပြီး�း� နှှစ််ဘက််သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (bilateral agreements) ချုု�ပ််ဆိုု�မှုု ပိုု�ရှိိ�လာာသည််။ ထို့့��အပြ�င််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��း ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�သည့့်�ဖြ�စ််စဉ််
တွွင််လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလာာသည််။ ကမ္ဘာ့့��ကုုန််သွွယ််ရေး�း
အဖွဲ့့�� (WTO) နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာကိိစ္စစများ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� WTO ကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််
သည့့်� ပြ�ည််နယ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ၊ ဥပမာာ - စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း) ထိရော��ာ�က််စွာာ� ညှိိ�နှိုုင်းး�နိုု�င််ရန််
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် WTO ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းရုံးး��များ��း (WTO cells)
ဖွွင့့်�လှှစ််ပြီး�း� ကုုန််သွွယ််ရေး�းအရာာရှိိ�များ��း ခန့့်�အပ််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေ အားး�လုံးး��ကိုု� အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထိုု�အကြံ�ံပြု�ုချျက််နှှင့့်�အညီီ ပြ�ည််နယ််အချို့့���
သည်် WTO ဆိုု�င််ရာာကုုန််သွွယ််ရေး�းရုံးး��များ��းကိုု� ဖွွင့့်�လှှစ််လာာကြ�သည််။၁၆၄
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍသည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှှင့့်� အားး�ပေး�းမှုုတို့့�အပေါ်�်� မူူတည််နေ�သည််။ နိုု�င််ငံံ
တကာာရေး�းရာာတွွင််ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��
မှုု အစီီအမံံများ��းကိုု�အော�ာက််တွွင်် ဆက််လက််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ််များ��းသည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံစတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့်� အချိိ�န််နှှင့့်� ၁၉၈၀ ဆယ််
စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််ရေး�းတိုးး��ချဲ့့��မှုုကိုု� အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာ ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�
သွွင်းး�ကုုန််အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� ဖူူလုံံ�ရေး�းကိုု�သာာ အဓိိကထားး�ခဲ့့�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််
ရေး�းစနစ််မှာာ�လည်းး� ဗဟိုုထိိန်း
�
�း ချုု�ပ််မှုုမြှ�ှင့့်မား�း
� ပြီး��း ခွွင့့်ပြု� �ုချျက််ရယူူရသည့့်� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း
၁၆၂	အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပုုဒ််မ ၂၉၃ အရ ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံနယ််နိိမိိတ််အတွွင်းး�သာာ
တိုု�က််ရိုု�က်် ငွေချေး���း��ယူူပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��းချေး�း�ငွေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အာာမခံံချျက််ဖြ�င့့်�သာာ ချေး�း�ယူူ
ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။
၁၆၃ 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-Regionali-

ism-and-States-Paradiplomacy-in-India.pdf
၁၆၄ Ibid

136
အလွွန််ရှုုပ််ထွေး�း�များ��းပြား�း�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းကုုမ္ပပဏီီများ��းသည်် အိိန္ဒိိ�ယစျေး�း��ကွွက််တွွင်် ကြီး�း�ကြီး�း�
မား�းမား�း ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုပြု�ုရန််အတွွက်် အဟန့့်�အတားး�ဖြ�စ််နေ�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နိုု�င််ငံံ၏
ကုုန််သွွယ််ရေး�းစနစ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုသည်် များ��းစွာာ�မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ သို့့��သော်�်�
၁၉၈၀ ဆယ််စုုနှှစ််နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�မှှစ၍ ကုုန််သွွယ််မှုုရှှင်းး�တမ်းး� (Balance of Payment) အခြေ�ေ�
အနေ�ေသည်် စိုးး��ရိိမ််စရာာများ��းရှိိ�လာာပြီး�း� အစိုးး��ရစီီမံံကိိန်းး� မအော��ာင််မြ�င််မှုုမှာာ�လည်းး� ပိုု�၍သိိသာာလာာ
သည််။ ထို့့�� ကြော��ာင့့်� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယစီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု�ပြု�ုပြ�င််ရန်် လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�နှှင့့်� ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� အပိုု�င်းး�လိုု�က်် စတင််ပြု�ုလုုပ််လာာသည််။
စီးး�ပွား��းရေး�း ကြ�ပ််မတ််မှုုများ��းကိုု� တစ််ဆင့့်�ချျင်းး�ဖြေ�ေလျော့�့��မှုုများ��းကိုု� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််
လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��း ကုုမ္ပပဏီီ များ��းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရလွွယ််ကူူချော့�့��မွေ့�့�မှုု
များ��းစွာာ�တိုးး��တက််လာာသည််။ ထိုု�အချျက််သည်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း
အတွွက်် အရေး�း�ပါါသည့့်� အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ဖွွင့့်�ပေး�းခဲ့့�သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမြှ�ှင််တင််
ရေး�းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ စနစ််တကျရေး��း�ဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�သည့့်� မဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ခုု တိိတိိပပမရှိသော်����်�
လည်းး� အချို့့���သော�ာအကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��း (ဥပမာာ - လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��း သို့့��မဟုုတ််
လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�သည့့်� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် ပါါဝင််သည့့်� နိုု�င််ငံံ တကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းစနစ််များ��း၏
ကန့့်�သတ််ချျက််များ��း) မရှိိ�သရွေ့�့�� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း
ကိုု�ဗီီတိုု�အာာဏာာဖြ�င့့်� ပယ််ချျခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲခွွင့့်�ပြု�ုလာာခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�
တူူညီီမှုုများ��းသည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏

အလုံးး��စုံံ�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာတွွင််

ပါါဝင််သဖြ�င့့်�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အာာမခံံပေး�းသူူ
(guarantor) အနေ�ေဖြ�င့့်� ကူူညီီပံံပိုးး��ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့့်�အတူူ စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့့်�အလမ်းး�
သစ််များ��းကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီမှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� အချိုး�း��မညီီဖြ�စ််နေ�သည််။
အချို့့���သော�ာပြ�ည််နယ််များ��းသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအလားး�အလာာနည်းး�ပါးး�နေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� နော�ာက််ကျျကျျန််
နေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််မှုုသည်် အကန့့်�အသတ််များ��း
ရှိနေ���ေသည််။ တက််ကြွ�သော�ာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုနှှင့့်� စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�အခြေ�ေ�စိုု�က််မှုု ပိုု�၍များ��းသည့့်�
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် အခြား��းသော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းထက်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��း
ဆိုု�င််ရာာသံံတမန််ရေး�းတွွင်် ရှေ့�့�တန်းး�ရော�ာက််နေ�သည််။ ဥပမာာ - ဂူူဂျာ�ာရတ််ပြ�ည််နယ််၏ ဝန််ကြီး�း�
ချုု�ပ်် Narendra Modi က စတင််ခဲ့့�သည့့်� “သက််ဝင််လှုုပ််ခတ််ဂူူဂျာ�ာရတ််(Vibrant Gujara)”
အစီီအစဉ််သည်် ဂူူဂျာ�ာရတ််ပြ�ည််နယ််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအလားး�အလာာနှှင့့်� အော�ာင််မြ�င််မှုုတို့့�ကိုု� ပြ�သ
နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အော�ာင််မြ�င််မှုုသည်် ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�သို့့�� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နီးး�မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဝင််လာာရေး�းအတွွက််
အလားး�တူူအစီီအစဉ််များ��းချျမှှတ််ရန်် အခြား��းပြ�ည််နယ််များ��းအားး� တွွန်းး�အားး�ပေး�းခဲ့့� သည််။
သို့့��သော်�်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင်် ပါါဝင််ခွွင့့်�
မရှိိ�သဖြ�င့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််မှုု
အားး�နည်းး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏
ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�နယ််ပယ်် (ဥပမာာ - စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့့်� မြေ�ေယာာ) ကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ကျူးး��ကျော်�်��
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လာာသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ၁၉၉၀ ဆယ််စုုနှှစ််နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�နှှင့့်� ၂၀၀၀ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး�
ပြု�ုလုုပ််သည့့်� ကမ္ဘာာ�ကုုန််သယ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (WTO) ၏ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� လေး�းနက််သော�ာဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�
သည််။ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�မချုု�ပ််ဆိုု�မီီ ပြ�ည််နယ်် များ��းနှှင့့်� ကနဦးးဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အလေး�း�မထားး�ခဲ့့�ပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
နှှစ််ကာာလကြာ�ာလာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� နိုု�င််ငံံတဝှှမ်းး�က ဝေ�ဖန််ပြ�စ််တင််လာာ
သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လိုု�လားး�
ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းသည့့်�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� စတင််ကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််
သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အခြား��းသော�ာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�
လည်းး�ကော�ာင်းး� အိိန္ဒိိ�ယနိိင််ငံံ၏ ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််အလွွန်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း
သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ထိိလွွယ််ရှှလွွယ််သော�ာကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ပိုု�၍ ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလာာသည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�နှှင့့်�အတူူ ကူူညီီပံံပိုးး��မှုုများ��း ပေး�းလာာသည််။
သို့့��သော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််ချိိ�တ််ဆက််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပြု�ုရန်် စနစ််တကျျဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး� (အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�) မရှိပေ���ေ။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ပါါလီီမန််
တွွင်် တင််သွွင်းး�ရန််တာာဝန််မရှိိ�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
အသေး�း�စိိတ််ကိုု� ကြို�ု�တင််သိိရှိိ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ကြ�ပေ�။ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ မူူပိုု�င််ခွွင့့်� အစရှိိ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�
အရာာအချို့့���နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််အကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�နိုု�င််ရန်် ကမ္ဘာ့့��
ကုုန််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကဏ္ဍလိုု�က််အဖွဲ့့��များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအချို့့���က ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� ထိရော��ာ�က််မှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ထိုု�အဖွဲ့့��များ��းသည်် ကမ္ဘာ့့��ကုုန််သွွယ််
ရေး�းအဖွဲ့့��၏ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��က လိုု�က််နာာရန်် အတည််ပြု�ုထားး�
သည့့်� စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့့်�သာာ အများ��းစုုသက််ဆိုု�င််နေ�သော�ာ
ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။၁၆၅
သို့့��သော်�်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် လုံးး��ဝ
ဖယ််ကျျဉ််ခံံရခြ�င်းး� မဟုုတ််ပေ�။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ သဘော�ာ�တူူစာာချူူ�ပ််များ��းကိုု� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်�
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှတစ််ဆင့့်
ှ
� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရသဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် ထိုု�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု�မချုု�ပ််ဆိုု�မီီ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် မကြာ�ာခဏ
ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာသည််။၁၆၆ ထိုု�သို့့�သော�ာ ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းအပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�တွွင်် သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�လည်းး� ပြု�ုလုုပ််သည််။ FICCI၁၆၇
၁၆၅ Asthana, A., & Jacob, H. (2019). Federalism and foreign affairs in India. In The Oxford Handbook
of Comparative Foreign Relations Law.
၁၆၆ Ibid
၁၆၇	အိိန္ဒိိ�ယကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းနှှင့့်� စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး� (Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry – FICC) ကိုု� ၁၉၂၇ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အကျိုးး���
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ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းအစီီအမံံ
များ��း၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��း၏ အကျိုးး���
ကျေး�း�ဇူးး�များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ တိုု�က််တွွန်းး�အကြံ�ံပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််သည့့်� ပြ�ည််နယ််
ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��များ��းရှိိ�သည််။ ယင်းး�ပြ�ည််နယ််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��များ��း၏ သဘော�ာ�ထားး�များ��းသည်် စည်းး�
နှော�ာ�င််မှုုမရှိသော်����်�လည်း�း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက မကြာ�ာခဏတန််ဖိုးး��ထားး�သည််။ ပြ�ည််နယ်် အရေး�း�
ကိိစ္စစများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည့့်� နော�ာက််ထပ််အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�တစ််ခုုမှာာ� ကူူသန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််
ရေး�းနှှင့့်� စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာနှှင့့်�တွဲဲ�ထားး�သည့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပါါလီီမန််
အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မတီီသည််ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ကော်�်�မတီီသည်် အထက််လွှှတ််တော်�်�အမတ်် (၂၁) ဦးး
နှှင့့်� အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�အမတ်် (၁၀) ဦးးတို့့��ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကုုန််
သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏
စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�်�သက််ရော�ာက််မှုုအပါါအဝင်် ရှုုထော�ာင့့်�ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ဖြ�င့့်� အကြံ�ပြုံ �ုတိုုက်
� ်တွွန်း�း ခြ�င်းး�တို့့�ကို
� �ု
ဆော�ာင််ရွွက််သည််။
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��သည်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုလိုု�အပ််ချျက််ခြ�င်းး�နှှင့့်�
အားး�သာာချျက််များ��းရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့့်� သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။ ဂူူဂျာ�ာရတ််ပြ�ည််နယ််ဝန််
ကြီး�း�ချုု�ပ််အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�စဉ််က ၎င်းး�၏အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� အိိန္ဒိိ�ယဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
နာာလင််ဒရာာမိုးး��ဒီီသည်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစများ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��း ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒ) တွွင်် ပြ�ည််နယ််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းပိုု�ပေး�း
သည့့်� အစီီအစဉ််ကိုု� အားး�ပေး�းလာာခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းကိုု�
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ မြို့�့��တော်�်�နယူးး�ဒေ�လီီမြို့�့��တွွင်် လက််ခံံတွေ့�့�ဆုံံ�သည့့်� သမား�းရိုးး��ကျျအလေ့�့�အထနှှင့့်�
သွေ�ေဖီီ၍ မြို့�့��ပြ�များ��း၌ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုသည့့်� အလားး�အလာာကိုု� မြ�င့့်�တင််ရန််အတွွက်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
မိုးး��ဒီီသည်် ဂျျပန််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် ရှှင််ဆိုု�အာာဘေး�းကိုု� ဗာာရာာဏသီီမြို့�့��တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တရုုတ််
သမ္မမတကျီီ�ရှင့့်
ှ ဖျျင််ကို
�
�ု အမ််မက််ဒါါဘက််မြို့�့��တွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး� လက််ခံံတွေ့�့�ဆုံံ�ခဲ့့သ
� ည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််ပရေး�း�ရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန (MEA) အော�ာက််တွွင်် “ပြ�ည််နယ််
များ��းဆိုု�င််ရာာဌာာန (States Division)” ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ဌာာနသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််
နှံံ�မှုုများ��းဆွဲဲ�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ ထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေ) များ��းအားး� အကြံ�ံဉာာဏ််
ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည််။ (စာာကွွက််-၁၂ ရှုု)

အမြ�တ််မယူူသည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သည််။ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�သည််။ FICCI သည််
ကဏ္ဍတစ််ခုုအတွွင်းး�နှှင့့်� ကဏ္ဍအချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� ကွွန််ယက််ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အများ��းဆန္ဒဒတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််သည့့်� ဆုံံ�ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ https://ficci.in/about-us.asp
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စာာကွွက်် (၁၂)
ပြ�ည််နယ်များ�
် �းဆိုု�င််ရာာ ဌာာန (States Division)
ပြ�ည််နယ််များ��းဆိုုင််ရာာ
�
ဌာာန (States Division) အိိန္ဒိိ�ယနိုင််ငံ
�ု ၏
ံ ပြ�ည််ပရေး�း�ရာာ
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (Ministry of External Affairs – MEA) အော�ာက်် ဖွဲ့�့� စည်းး�ထားး�သော�ာ ဌာာန
တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းဆိုုင််ရာာ
�
ဌာာနကိုု� ၂၀၁၄ ခုုနှစ််တွ
ှ
င််
ွ ဖွဲ့�့� စည်းး�ခဲ့့ပြီး� ��း ပူးး�တွဲဲ�အတွွင်း�း
ရေး�းမှူး��းအဆင့့်�အရာာရှိိ�တစ််ဦးးက ဦးးဆော�ာင််သည််။ ဌာာန၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု�
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််၊ ပို့့�ကုုန််
�
နှှင့့်ခရီး
� �း သွားး��လာာရေး�း လုုပ််ငန်းး�မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းနှှင့့်� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့့်ဆို
� င််သော�ာ
�ု
ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ � ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေတို့့�၏
�
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ကူူညီီပံ့့ပိုးး
� �� ပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းဆိုုင််ရာာ
�
ဌာာနသည်် ပြ�ည််နယ််
နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေများ��းကိုု� ကုုန််သွွယ်ရေး
် �း၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှင့့်
ှ � အခြား��း
ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်ဆို
� င််သော�ာ
�ု
ပြ�င််ပအချိိ�တ််အဆက််များ��းအတွွက်် စွွမ်း�း ရည််မြှ�ှင့့်�တင််သင််တန်း�း
များ��းကိုု� အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� ပိုုချပေး
� ��း�လေ့�့ရှိိ�သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွင််
ွ ပြ�ည််နယ််များ��းဆိုုင််ရာာ
�
ဌာာနဖွဲ့�့� စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်အ
� တူူ ပြ�ည််
နယ််နှင့့်
ှ � ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နယ််မြေ�ေအဆင့့်�တွင််လည်း
ွ
�း ဆက််ဆံံရေး�းအရာာရှိိ�များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ �
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေအချို့့���က ခန့့်�အပ််တာာဝန််ပေး�းလာာကြ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
သည်် MEA မှှတစ််ဆင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််သွွယ်ရေး
် �းနှှင့့်� ရင်းး�နှီုးး���မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
ခရီးး�စဉ််များ��းအတွွက်် ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၅ ခုုနှစ််တွ
ှ
င််
ွ MEA
သည်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန်် သွားး��ခဲ့့သည့့်
�
� ဒုုတိိယပန််ဂျာ�ာပြ�ည််နယ််
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၏ ပိုုလန််နို
�
င််ငံ
�ု နှ
ံ င့့်
ှ � ဟန််ဂေ�ရီီနိုုင််ငံ
� ခရီး
ံ �း စဉ််ကိုုလည်း
�
�း ကော�ာင်းး�၊ ဟားး�ရာာနာာပြ�ည််
နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၏ အမေ�ေရိိကန််နိုုင််ငံ
� နှ
ံ င့့်
ှ � ကနေ�ေဒါါနိုုင််ငံ
� ခရီး
ံ �း စဉ််ကိုုလည်း
�
�း ကော�ာင်းး�၊ မဟာာ
ရာာရှာာ�ထရာာ

ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၏

ဝါါရာာရူူခရီး�း စဉ််ကိုုလည်း
�
�း ကော�ာင်းး�၊

တီီလန််ဂါါနာာ

ပြ�ည််နယ်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၏ တရုုတ််ပြ�ည််ခရီးး�စဉ််ကိုုလည်း
�
�း ကော�ာင်းး�၊ ကူူညီီပံ့့ပိုးး
� �� ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းဆိုုင််ရာာ
�
ဌာာနကိုု� ဖွဲ့�့� စည်းး�ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ပြ�ည််
နယ်် (နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေများ��း) ကိုု� နိုုင််ငံ
� တော်�်�
ံ
နှှင့့်� ဒေ�သတွွင်း�း အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု�
မြှ�ှင့့်�တင််ရာာတွင််
ွ လုုပ််ဆော�ာင််ဖက််များ��းအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�လာာသည့့်�သဘော�ာ� ရှိိ�သည််။
သို့့�သော်�်�
�
အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ � ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ အကြား�း� သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�
သည့့်� တီးး�စတားး�သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Teesta Accord) ကဲ့့သို့့
� � အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ်် မူူဝါါဒများ��းကိုုမူ
� ူ
ပြ�ည််နယ််များ��းဆိုုင််ရာာ
�
ဌာာန၏ လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ ပြ� �င််ပတွွင်် ထုုတ််ထားး�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းဆိုုင််ရာာ
�
ဌာာနသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ကူူညီီပံ့့ပိုးး
� �� ရန်် ဖွဲ့�့� စည်းး�တည််ထော�ာင််
ထားး�သော်�်�လည်းး� လက််ရှိိ�တွွင်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအများ��းစုု၏ ခရီးး�သွားး��လာာရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဘုုတ််
အဖွဲ့�့� များ��းသည်် ဌာာနထံံမှှ လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််များ��း ရယူူခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ခရီးး�သွားး��လာာ
ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမြ�င့့်တင််
�
ရေး�းအစီီအစဉ််များ��းကိုု� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််များ��း၌ သွားး��ရော�ာက််
ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ရင်းး�မြ�စ််: Tewari, F. (2017). Paradiplomacy in India: Evolution and operationalisation.
ORF India. https://www.orfonline.org/wpcontent/uploads/2017/08/ORF_OccasionalPPaper_119_Paradiplomacy.pdf; https://southasianvoices.org/states-in-action-federaliism-and-foreign-policy-in-india/
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ထို့့�အ
� ပြ�င်် နိုုင််ငံ
� တကာာဆ
ံ
က််ဆံံရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရက ပိုု�၍အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သံံတမန််ဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ��းကိုု� ပိုု�၍အားး�ပေး�းလာာသည််။ ဥပမာာ- ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင််လည်းး� အိိန္ဒိိ�ယဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
မိုးး��ဒီီ၏ တရုုတ််ပြ�ည််ခရီးး�စဉ််မတိုု�င််မီီတစ််လအလိုု�တွွင်် တရုုတ််နိုု�င််ငံံ သို့့��စေ�လွှှတ််မည့့်� အဆင့့်�မြ�င့့်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ဖွဲ့့��ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ရန််
တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။

MEA သည်် အန််ဒါါပရာာဒက်် ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကိုု�

ထိုု�နှှစ််ထဲဲမှာာ�ပင််

ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့နိုု�င််ငံံသို့့�သွားး��သည့့်�

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််မိုးး��ဒီီ၏

တရား�းဝင််ခရီးး�စဉ််တွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က အနော�ာ�က််ဘန််ဂေါ�ါပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််အားး� လိုု�က််ပါါစေ�
ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းခရီးး�စဉ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံ
တော်�်�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ခရီးး�စဉ််မတိုု�င််မီီ MEA က ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် တစ််ဦးးဦးးအားး� နိုု�င််ငံံခြား��းသို့့�
စေ�လွှှတ််မည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��တစ််ခုုကိုု� ဦးးဆော�ာင််စေ�ခြ�င်းး�သည်် ယခင််ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည့့်�
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုပုံံ�စံံနှှင့့်� ကွဲဲ�ထွွက််သည့့်�ပုံံ�စံံသစ််တစ််ခုုဖြ�စ််
သည််။၁၆၈ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� တဖြ�ည်းး�
ဖြ�ည်းး�တိုးး��ချဲ့့��ပေး�းသည့့်� သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။
ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက နော�ာက််ထပ််ချျမှှတ််သည့့်�
အစီီအမံံတစ််ခုုမှာာ� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းဝန််ဆော�ာင််မှုုဆိုု�င််ရာာအရာာရှိိ�များ��းအားး� အနည်းး�ဆုံးး��
ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုကိုု� အထူးး�ပြု�ုလေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််
များ��းအတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအလာာအလာာတို့့��ကိုု� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ခြ�င်းး�
တို့့��ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တာာဝန််ပေး�းအပ််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။၁၆၉ အိိန္ဒိိ�ယသံံတမန််များ��းသည်် ယင်းး�
ပြ�ည််နယ််များ��း၏

ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�

ခရီးး�သွားး��လာာရေး�းအလားး�အလာာကိုု�

ကြေ��ငြာ�ာခြ�င်းး�နှှင့့်�

မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းခြ�င်းး� ၎င်းး�တို့့��တာာဝန််ကျျသည့့်� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့့်�သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�များ��း၊ အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍
အကြံ�ံပေး�းရသည့့်� အရေး�း�ပါါသော�ာပြ�ည််နယ််အချို့့���အတွွက်် သံံတမန််များ��း တာာဝန််ပေး�းခန့့်�အပ််ရန််
အဆိုု�ပြု�ုမှုုများ��းလည်းး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းက ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
နှှင့််� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�တက််ကြွ�စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််လာာသော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််ရုံးး��များ��းဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး�မရှိသေး����းပေ�။
နိုု�င််ငံံတကာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််မှုုသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ စိိတ််
ဆန္ဒဒအပေါ်�်�တွွင််သာာ မူူတည််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ သဘော�ာ�ထားး�သည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ပျော့�့��ပြော��ာင်းး�လာာသည့့်�သဘော�ာ�ရှိသော်����်�လည်းး�
နယ််စပ််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အကန့့်�

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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အသတ််များ��းစွာာ�ရှိနေ���ေသည််။၁၇၁ နယ််စပ််ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံ
တကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�မှုုဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်� များ��းစွာာ�ဆက််စပ််
နေ�သည််။ သို့့��သော်�်� မပြီး�း�ဆုံးး��သေး�းသည့့်� အငြ�င်းး�ပွား��းနေ�ဆဲဲ နယ််နိိမိိတ််သတ််မတ််မှုုများ��းသည််
နယ််စပ််ရေး�းရာာ စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အကန့့်�အသတ်် ဖြ�စ််စေ�
သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံနှှင့့်� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း�ပထဝီီနိုု�င််ငံံရေး�းတင်းး�မာာမှုုများ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံ
ဖြ�တ််ကျော်�်��လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုများ��းသည်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ဆက််ဆံံရေး�းများ��းတည််ဆော�ာက််နိုု�င််သည့့်� အိိန္ဒိိ�ယနယ််စပ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အလားး�
အလာာကိုု� အဟန့့်�အတားး�ဖြ�စ််စေ�သည််။၁၇၂ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း
အကြား�း� တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း�တွွင််လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြု�ုလုုပ််သည့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းသည်် အလွွန််ရှှည််ကြာ�ာသော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းနှှင့့်� ကြ�န့့်�ကြာ�ာမှုုများ��းအဖြ�စ််သို့့�
မကြာ�ာခဏရော�ာ�က််သွားး��သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် အသေး�း�စား�းနယ််စပ်် ဖြ�တ််ကျော်�်��
ကုုန်် သွွယ််မှုုများ��းကိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။ အကန့့်�အသတ််များ��းစွာာ�ရှိိ�သည့့်�တိုု�င််
အိိန္ဒိိ�ယနယ််စပ်် ပြ�ည််နယ််အချို့့���တို့့��သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုနှှင့့်�အတူူ
အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��း ဆက််လက််ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိိ�သည််။
နိိဂုံးး��
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံသည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ အကြား�း�အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုသည်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ယိိမ်းး�သည့့်�
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံဖြ�စ််သည့့်�အားး�လျှော်�်��စွာာ� ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေ)
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
နယ််မြေ�ေ)

များ��းကိုု�

နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�

ထိတွေ့��့��ရသည့့်�

ကဏ္ဍအလိုု�က််သံံတမန််

ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� လုံးး��ဝဖယ််ကြ�ဉ််ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဟန့့်�တားး�ပိိတ််ပင််ထားး�
ခြ�င်းး�မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််မှုုတဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ရှိိ�
လာာစေ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အချိုး�း��မညီီခြ�င်းး� (အိိန္ဒိိ�ယ
ပြ�ည််နယ််အချို့့���တွွင်် အထူးး�လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ များ
� ��းရှိိ�ခြ�င်းး�)၊ ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရဦးးမော့�့�လာာခြ�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြု�ုဖြ�စ််တည််ခြ�င်းး�၊ နယ််စပ််ပြ�ည််နယ််အချို့့���၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ ဆက််နွွယ််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံအချို့့���နှှင့့်� သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် အားး�သာာ
ချျက််များ��းရှိိ�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည််တို့့��ပါါဝင််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာပြီး�း� အထူးး�
သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �းနှှင့့်� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
သံံတမန််
၁၇၀ Ibid
၁၇၁ Ibid
၁၇၂ Ibid
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ဆက််ဆံံရေး�း တည််ဆော�ာက််လာာခြ�င်းး�ကိုု� အားး�တက််သရော�ာ� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��လာာသည််။ သို့့��သော်�်�
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််ဆက််ဆံံရေး�းသည်် ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�း
လွွမ်းး�မိုးး��မှုုများ��းရှိနေ���ေပြီး�း� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် အာာဏာာရပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ စိိတ််ဆန္ဒဒ သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအပေါ်�်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််မှုုအပေါ်�်� မူူတည််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�
ရသည််။
အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့့်�ဆိုု�သော်�်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် အန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
နယ််မြေ�ေ) များ��း၏ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အတိိ
အလင်းး�ကန့့်�သတ််ချျက််များ��းရှိစေ���ေကာာမူူ ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေ) များ��းသည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ အနေ�ေအထားး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရကပေး�း�လာာသည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ချျကာာ
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ရယူူ
ကြ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အတည််ပြု�ုလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သည့့်� နှှစ််နိုု�င််ငံံကြား�း�နှှင့့်�
နိုု�င််ငံံတကာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��
လာာခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းအပေါ်�်� ကြီး�း�မား�းသော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�လာာနိုင််ခြ�
�ု င်းး�တို့့�ကြော��ာင့့်
�
�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််၊ မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််
ရန််အတွွက်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းရာာဆက််ဆံံရေး�းတွွင််ပါါဝင််ရန်် လိုုအ
� ပ််လာာခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့့်
�
လည်း
�
�း ကော�ာင်းး�
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� တည််ဆော�ာက််လာာကြ�
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနည်းး�တူူ အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််နယ်် (နှှင့််�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေ) များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွှှက််မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််အားး�ပြို�ု�င််မှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် ဆက််ရှိနေ���ေမည့့်�သဘော�ာ� ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။

၄.၂) ပြ�ည််တွင်းး
ွ �ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�
၄.၂.၁) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��ထံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရသည့့်� ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််တွွင်် သီးး�ခြား��း
လွွတ််လပ််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတနိုု�င််ငံံကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� လွွတ််လပ််ရေး�းပြီး�း�
လပိုု�င်းး�အနည်းး�ငယ််တွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�စစ်် စတင််ဖြ�စ််ပွား��းလာာခဲ့့�ပြီး�း� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၇၀) ကျော်�်��ကြာ�ာလာာ
သည့့်� ယနေ့�့�ထိိတိုု�င်် မချုု�ပ််ငြိ�ိမ်းး�နိုု�င််သေး�းပေ�။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းအပါါအဝင်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအင််အားး�စုုအသီးး�သီးး�တို့့��၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််
ဆိုု�င််ရာာ လိုု�လားး�ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းရန်် ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ကိုု�
ချုု�ပ််ငြိ�ိမ်းး�ရန််နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည့့်�
အစိုးး��ရ (အရပ််သားး�အစိုးး��ရ၊ စစ််အစိုးး��ရနှှင့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရ) အဆက််ဆက််တို့့��၏
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် အလုံးး��စုံံ�အော�ာင််မြ�င််မှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လွွတ််လပ််ရေး�းမရမီီ ၁၉၄၇
ခုုနှှစ််တွွင်် ထိုု�စဉ််အခါါက တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သများ��း (The Frontier Areas) ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ
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ချျင်းး�၊ ကချျင််နှှင့့်� ရှှမ်းး�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� ဗမာာပြ�ည််မ သို့့��မဟုုတ်် မြ�န််မာာ
ပြ�ည််မ (The Burma Proper) ကိုု၁၇၃
� ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုသော�ာ ဗိုုလ််ချုု
�
�ပ််အော�ာင််ဆန်းး�တို့့�အ
� ကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�
ခဲ့့�သည့့်� ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််အရ ဖက််ဒရယ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရန်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သော်�်�
လည်းး� ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တွွင််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဆုံးး��သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� လူူမျိုး�း��အခြေ�ေ�ခံံ ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုယူူနစ််/ပြ�ည််နယ််များ��း (Ethnic-based Units) နှှင့့်� ဖွဲ့�့� စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ နယ််မြေ�ေ
ဒေ�သ အခြေ�ေ�ခံံပြ�ည််ထော�ာင််စုုယူူနစ််/ပြ�ည််နယ််များ��း (territorial-based units) နှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�သည််။

လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု�အုုပ််ချုု�ပ််လာာခဲ့့�သည့့်� အစိုးး��ရအဆက််

ဆက််၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရတို့့��သည်် ဗမာာလူူမျိုး�း��ကိုု� အခြေ�ေ�ပြု�ုသည့့်� မဟာာလူူမျိုး�း��
ကြီး�း�ဝါါဒနှှင့့်� ဗဟိုု�အစိုးး��ရကကာာအာာဏာာအများ��းစုုကိုု� ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သည့့်� တပြ�ည််ထော�ာင်် စနစ််
ကိုု�သာာ ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သဖြ�င့့်� ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုယူူနစ််များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�တို့့�
အပြ�ည့့်�အဝရှိိ�သည့့်� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံသည်် ဆက််လက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရမည့့်�စိိတ််ကူးး�
အိိမ််မက််တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့့်�သာာ ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ နှှင့့်� ၂၀၀၈)
အားး�လုံးး��တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� “ပြ�ည််ထော�ာင််စုု” နိုု�င််ငံံအဖြ�စ််ခေါ်�်ဝေါ်�်ထားး�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�
တွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသည့့်� တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ကိုု�သာာ ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သည််။ စစ််အစိုးး��ရ
လက််ထက််တွွင်် ၁၄ နှှစ််ကြာ�ာရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ တတိိယမြှော�ာ���က််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ (၂၀၀၈) တွွင်် ဖက််ဒရယ််အသွွင််ဆော�ာင််သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့��� ပါါရှိသော်����်�လည်းး� နိုုင််ငံ
� ၏
ံ
အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
တပ််မတော်��်�ထံံတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့့်�အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါပြ�ဌာာန်းး�
ချျက််အချို့့���ကိုု�ပြ�င််ဆင််ရန်် အလွွန််ခက််ခဲဲအော�ာင်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအော�ာက််တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့့်� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမှှတစ််ဆင့့်� အာာဏာာရလာာသော�ာ
အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရနှှစ််ခုု၏ လက််ထက်် (၂၀၁၀-၂၀၂၀) တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအပါါ
အဝင်် အတိုု�က််အခံံအရပ််သားး�နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��းက လွှှတ််တော်�်�မှှတစ််ဆင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််မှုုဆိုု�င််ရာာ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် မအော��ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပေ�။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင််
လွှှတ််တော်�်�ပြ�င််ပ၌ NCA မှှ တစ််ဆင့့်� ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�သည့့်� အစိုးး��ရနှှင့့်� (အထူးး�သဖြ�င့့်� တပ််မတော်��်�
နှှင့့်�) တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�
များ��းသည််လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဆယ််စုုနှှစ်် (၇) ခုုကျော်�်�� ကြာ�ာလာာပြီ�ီဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာ
ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ်် ထူူထော�ာင််နိုု�င််ရန််
၁၇၃	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီအစိုးး��ရက ကျူးး��ကျော်�်��သိိမ်းး�ပိုု�က််ပြီး�း� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�စဉ််
ကာာလ၌ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� “မြ�န််မာာပြ�ည််မ (the Ministerial Burma or Burma Proper)” နှှင့့်� “တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ
(the Scheduled Areas or the Secluded Areas or the Frontier Areas)” ဟူူ၍ ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ကာာ
အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည််။ “ဗမာာပြ�ည််မ” တွွင်် တနင်္သာ�ာ�ရီီ တိုု�င်းး�၊ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််၊ ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�နှှင့့်� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပြီး�း�
တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သတွွင်် ကချျင််တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ၊ ချျင်းး�တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သနှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််ထော�ာင််စုု (Federated
Shan States) တို့့�� ပါါဝင််သည််။ (Resource: https://www.frontiermyanmar.net/en/myanmar-101british-burma/)
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လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�နှှင့့်� လွှှတ််တော်�်�ပြ�င််ပကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ဆယ််စုုနှှစ်် တစ််ခုုကြာ�ာ ရှေ့�့�မတိုးး��
နိုု�င််ဖြ�စ််နေ�သည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် မျှော်�်��လင့့်�မထားး�သည့့်� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စစ််တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု
ကြော��ာင့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတော်�်�သစ်် ထူူထော�ာင််ရန်် ကျားး��ကုုတ််ကျားး��ခဲဲဆက််လက််ကြိုး�း��ပမ်းး�ရမည့့်�
သဘော�ာ�ရှိနေ���ေသည််။
လက််ရှိိ�တွွင်် စစ််တပ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက်် ကျရော��ာ�က််နေ�သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် စစ််
အာာဏာာရှှင််အပါါအဝင်် အာာဏာာရှှင််စနစ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြု�ုတ််ချရေး��း�ဆိုု�င််ရာာ တော်�်�လှှန််ရေး�းအင််အားး�
စုုများ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး��ကိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေ�သည့့်� အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််အစိုးး��ရတို့့��
အကြား�း� လွွန််ဆွဲဲ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� ဖက််ဒရယ််စနစ််
တည််ထော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�မှုုများ��းသည်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနှှင့့်� အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည််။
စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကြော��ာင့့်�

ဖက််ဒရယ််အရေး�း�လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း

အားး�နည်းး�သွားး��သော်�်�

လည်းး� လုံးး��ဝကွွယ််ပျော�ာ�က််သွားး��ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ၂၀၁၀-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည့့်� အရပ််
သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် ဖက််ဒရယ်် စနစ််အသွွင််ဆော�ာင််သည့့်� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ကန့့်�သတ််ချျက််များ��းအော�ာက််တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��
ပမ်းး�ခဲ့့�မှုုအချို့့���ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၂၁ ခုုနစ််တွွင်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကြော��ာင့့်� ထိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��း
သည်် အချီးး��နှီးး��ဖြ�စ််သွားး��သည််။ မည််သို့့��ပင််ဆိုု�စေ� ဖက််ဒရယ််စနစ််အသွွင််ဆော�ာင််သည့့်� ၂၀၀၈
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း�အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း�အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုနှှင့့်� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�မူူဘော�ာင််အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�
သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာမူူဝါါဒနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု
အချို့့���ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�တင််ပြ�သွားး��ပါါမည််။

ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်�ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိသော����ာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း
၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အတည််ပြု�ုပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ တတိိယမြှော�ာ���က််ဖွဲ့့��စည်းး�
ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််အသွွင််သဏ္ဍန််ဆော�ာင််သည့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့��� ပါါရှိိ�သည််
ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ယင်းး�အသွွင််သဏ္ဍန််များ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း�အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း (ဥပမာာ - ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်�
တရား�းစီီရင််ရေး�း စသည့့်� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာသုံးး��ရပ််) ကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ထားး�ခြ�င်းး�၊၁၇၄ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့့်�တွွင်် ပြ�ည််နယ််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််ခြ�င်းး� (ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� အမျိုး�း��
သားး�လွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�တို့့�တွွင်် ပြ�ည််နယ််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�၁၇၅နှှင့့်�
၁၇၄ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၁၁ (ခ)၊ ၁၂ (က)၊ ပုုဒ််မ ၁၇ (က)၊ ပုုဒ််မ ၁၈ (က)၊ ပုုဒ််မ
၁၉၉ (ခ)
၁၇၅ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၁၀၉ (က)၊ ပုုဒ််မ ၁၄၁ (က) (မှှတ််ချျက််။ ။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့့်� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး�
ယင်းး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းရှိိ� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းကိုု�သာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းက ရွေး�း�ချျယ်် သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််စေ�လွှှတ််လိုု�က််သည့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််များ��း မဟုုတ််ကြ�ပါါ။)
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့့်� ဘဏ္ဍာာရေး�း ကော်�်�
မရှှင််တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��း ပါါဝင််ခြ�င်းး�)၊၁၇၆ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
တစုံံ�တရာာ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါက ၎င်းး�အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းသည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာခုံံ�ရုံးး��၁၇၇ ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ပါါဝင််သည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််အသွွင််သဏ္ဍန််ဆော�ာင််
သည််ဟုုဆိုု�ရခြ�င်းး�မှာာ� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းသည်် လက််တွေ့�့�တွွင်် ၎င်းး�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းကိုု� အပြ�ည့့်�အဝကျျင့့်�သုံးး��ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ � (Legal Mandate)
မရှိသော����ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအချို့့���ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ထိုု�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��
နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည့့်�ယန္တတယားး�များ��း မရှိိ�လျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် တည််ဆော�ာက််ပိုု�င််ခွွင့့်�မပေး�း�ထားး�လျှှင််
လက််တွေ့�့�တွွင်် ယင်းး�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင််သုံးး��နိုု�င််စွွမ်းး� (capacity) ရှိိ�မည််မဟုုတ််ပေ�။ ဥပမာာ
- ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�
၎င်းး�တို့့��လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း�သည့့်�တိုု�င်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတ၏
အတည််ပြု�ုချျက််ရပြီး�း�မှှသာာ ထိုု�ဥပဒေ�ေကိုု� စတင််ကျျင့့်�သုံးး��နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး�း�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�
အပြ�င်် ထိုု�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ယန္တတရား�းများ��းတည််ဆော�ာက််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ရန််
အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်�မကိုု�က််ညီီသော�ာ သို့့��မဟုုတ််
တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ဆန််သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းလည်းး� အများ��းအပြား�း�ပါါဝင််သည််။ ဥပမာာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ ရာာထူးး�သက််တမ်းး�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�၏ ရာာထူးး�
သက််တမ်းး�နှှင့့်� တူူညီီနေ�ခြ�င်းး�၊၁၇၈ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သေ�ကြီး�း� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�
သမ္မမတက ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းထဲဲမှှ ရွေး�း�ချျယ််ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�
နှှင့့်� ယင်းး�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��းကိုု�ဖယ််ရှား��းလိုု�ပါါကဖယ််ရှား��းနိုု�င််ခြ�င်းး�၊၁၇၉ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
တို့့��၏ အစိုးး��ရအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု� ဒေ�သအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်�အညီီ ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််
ပုံံ�စံံထက်် ပုံံ�စံံတူူဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�၊၁၈၀ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ ကြီး�း�များ��း၏ တရား�းသူူကြီး�း�ချုု�ပ််
များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းသူူကြီး�း�ချုု�ပ််၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ ကြီး�း�ဝန််
ကြီး�း�ချုု�ပ််တို့့��နှှင့့်�ညှိိ�နှိုုင်းး�၍ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�
ခွွင့့်�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊၁၈၁ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံမဟုုတ််သည့့်� တပ််မတော်��်�ရွေး�း�ချျယ််ခန့့်�အပ််သော�ာ တပ််မတော်��်�သားး�လွှှတ််တော်�်�
၁၇၆ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၂၂၉
၁၇၇ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၄၆၊ ပုုဒ််မ ၃၂၀-၃၃၆
၁၇၈ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၁၆၈
၁၇၉ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၂၆၁ (ခ) နှှင့့်� ပုုဒ််မ ၂၆၄ (ခ)
၁၈၀ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၁၆၁
၁၈၁ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၃၀၈ (ခ)
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ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�၊၁၈၂

ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည််၁၈၃

လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အလွွန််ခက််ခဲဲနေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့��သည််
၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့့်�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််များ��းမှှတစ််ဆင့့်� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�
ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််သည့့်� အလားး�အလာာမရှိိ�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအပေါ်�်� အလွွန််တင်းး�ကြ�ပ််စွာာ� ကန့့်�သတ််ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ဖက််
ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိသော����ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါဝင််သည််။
ဖက််ဒရယ််စနစ််အသွွင််သဏ္ဍန််ဆော�ာင််သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���ပါါရှိသော်����်�လည်းး� ဗဟိုု�
ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသည့့်� တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ဆန််သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််အများ��းအပြား�း� ပါါဝင််သည့့်�
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရတို့့��၏

ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာ

(ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�များ��း)၁၈၄

ကိုု�ကြ�ည့့်�လျှှင််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�တွွင်် ကဏ္ဍကြီး�း� (၁၁) ခုုပါါဝင််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�တွွင်် ကဏ္ဍ ကြီး�း� (၈) ခုုပါါဝင််သည််။ (ဇယားး�-၅ ရှုု) ယင်းး�ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�များ��းအရ
နိုု�င််ငံံတော်�်� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ
စသည့့်�ကဏ္ဍကြီး�း� (၃)ခုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင််သာာ အလုံးး��စုံံ�ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာရှိိ�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�ေပြု�ု စာာရင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရတိုု�င်းး�/ဒေ�သတို့့��၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�
များ��းတွွင််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�လည်းး�

ဥပဒေ�ေပြု�ုနိုု�င််သဖြ�င့့်�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် ကြွ�င်းး�ကျျန််အာာဏာာများ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။၁၈၅ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�
ခဲ့့�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််သည့့်� ဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဥပဒေ�ေပြု�ု
စာာရင်းး�အရ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�ကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််
ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�တွွင်် ပါါရှိိ�သည့့်� ကဏ္ဍကြီး�း� (၃) ခုုနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း
မပါါဝင််ဘဲဲ ကျျန််ကဏ္ဍ (၈) ခုုနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသာာ ပါါဝင််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရ
သည််။ ထိုု�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် အဆိုု�ပါါကဏ္ဍကြီး�း� (၃) ခုုတွွင်် ဆက််လက််လက််ဝါးး�
ကြီး�း� အုုပ််ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သည််။

၁၈၂ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၁၀၉ (ခ) နှှင့့်� ပုုဒ််မ ၁၄၁ (ခ)၊ ပုုဒ််မ ၁၆၁ (ဃ)
၁၈၃ ၂၀၀၈

ခုုနှှစ််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊

ပုုဒ််မ

burma-51686544
၁၈၄ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၉၆၊ ၁၈၈
၁၈၅ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၉၈

၄၃၆၊

https://www.bbc.com/burmese/
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ဇယားး� (၅) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါဝင််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�
စဉ််

ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�

ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�

၁။

နိုုင််ငံ
� တော်�်�ကာာကွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ

√

၂။

နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ ရေး�းကဏ္ဍ

√

၃။

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့့်� စီီမံံကိိန်း�း ကဏ္ဍ

√

√

၄။

စီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍ

√

√

၅။

စိုုက်
� ်ပျိုး� း��ရေး�းနှှင့့်� မွေး�း�မြူ�ူရေး�းကဏ္ဍ

√

√

၆။

လျှှပ််စစ််၊ သတ္တုု�နှှင့့်� သစ််တော�ာကဏ္ဍ

√

√

၇။

စက််မှုုလက််မှုုကဏ္ဍ

√

√

၈။

ပို့့ဆော
� �ာင််ရေး�း၊ ဆက််သွွယ်ရေး
် �းနှှင့့်� ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းကဏ္ဍ

√

√

၉။

လူူမှုရေး
ု �းကဏ္ဍ

√

√

၁၀။

စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းကဏ္ဍ

√

√

၁၁။

တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ

√

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း 
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေ ပြု�ုစာာရင်းး�တွွင်် “နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍ” ဟူူ၍ ကဏ္ဍတစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့့်� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော်�်�လည်းး� ထိုု�ကဏ္ဍအော�ာ�က််တွွင််ပါါဝင််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း(ဇယားး�-၆ ရှုု) အပြ�င််
အခြား��းသော�ာ ကဏ္ဍများ��းအော�ာက််တွွင်် ပါါဝင််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းလည်းး� ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�
ဖြ�စ််တည််မှုုအရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပိုု�င်းး�များ��း ရှိိ�နိုု�င််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် အလွွန််ကျျယ််ပြ�န့့်�သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�နည်းး�တူူ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရတို့့��သည််လည်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�စာာရင်းး�ပါါ ကဏ္ဍ
များ��းအော�ာက််တွွင်် ပါါဝင််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာပိုု�င်းး�၌ အပြ�ည့့်�အဝမဟုုတ််
သည့့်�တိုု�င်် တစ််စုံံ�တစ််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််ဟုု ယူူဆရမည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� အစဉ််အလာာအရ
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� ထိတွေ��ေ�ဆက််ဆံံမှုုများ��းသည်် ပြ�ည်် ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
အလုံးး��စုံံ�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဟုု မှှတ််ယူူထားး�ကြ�သဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဒေ�သ
ကြီး�း� တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းမူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမရှိိ�
သလော�ာ�က်် နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ညွှှန််ကြား�း�မှုုအော�ာက််တွွင််သာာ အလိုု�က််သင့့်�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
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ဇယားး�

(၆) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

၂၀၀၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပါါဝင််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�ပါါ

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း ကဏ္ဍအော�ာ�က််ရှိိ� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း
(က)

သံံတမန််ရေး�းရာာ၊ ကော�ာင််စစ််ရေး�းရာာနှှင့့်� အခြား��းရေး�းရာာဆိုုင််ရာာ
�
ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ��း

(ခ)

ကုုလသမဂ္ဂဂ

(ဂ)

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုုင််ရာာ
�
၊ ဒေ�သဆိုုင််ရာာ
�
နှှင့့်� နှှစ််ပြ�ည််ထော�ာင််ဆိုုင််ရာာ
�
ညီီလာာခံံများ��း၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း၊ အစည်းး�အဝေး�း�များ��း၊ အသင်းး�
များ��းနှှင့့်� အခြား��းအဖွဲ့�့� အစည်းး�များ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်ရေး
် �းနှှင့့်� ယင်းး�တို့့�၏
� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� အထမြော�ာ��က််စေ�ရေး�း၊

(ဃ)

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုုင််ရာာ
�
နှှင့့်� ဒေ�သဆိုုင််ရာာ
�
စာာချုု�ပ််များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း၊ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်း�း များ��း၊ နှှစ််ပြ�ည််ထော�ာင််ဆိုုင််ရာာ
�
သဘော�ာ�တူူစာာချု််��
ပများ��း၊ စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုုရေး
� �းနှှင့့်� အထမြော�ာ��က််စေ�ရေး�း၊

(င)

နိုုင််ငံ
� ကူးး
ံ �လက််မှှတ််များ��းနှှင့့်� မည််သူူမည််ဝါါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််များ��း၊

(စ)

ပြ�ည််ဝင််ခွွင့့်ဗီီဇာာ
�
၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� အ
ံ တွွင်း�း သို့့�� ဝင််ခွွင့့်ပြု� �ုရေး�း၊ နေ�ထိုုင််ခွ
� င့့်
ွ ပြု� �ုရေး�း၊ နိုုင််ငံ
� မှ
ံ ှ ထွွက််ခွာာ�ခွွင့့်ပြု� �ုရေး�း၊ လူူဝင််မှုု
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််နှင််
ှ ဒဏ််ပေး�းရေး�း၊

(ဆ)

ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သူများ
ူ ��းအားး� သက််ဆိုုင််ရာာ
�
နိုုင််ငံ
� သို့့
ံ � ပြ�န််လည််လွှဲဲ�အပ််ပေး�းရေး�းနှှင့့်� သက််ဆိုုင််ရာာနို
�
င််ငံ
�ု မှ
ံ ှ တော�ာင်းး�ဆိုုရေး
� �း၊

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ၊ နိုု�င််ငံံတကာာဖိိအားး�ပေး�းမှုုများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏
အခန်းး�ကဏ္ဍ
လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�စ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းမတည််ငြိ�ိမ််မှုုများ��းကြော��ာင့့်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စစ််အေး�းခေ�တ််ကာာလအတွွင်းး� အရင်းး�ရှှင််စနစ််ကိုု� ထော�ာက််ခံံသော�ာ အင််အားး�စုု
များ��းနှှင့့်� ဆိုု�ရှှယ််လစ််စနစ််ကိုု�ထော�ာက််ခံံသော�ာ အင််အားး�စုုများ��းအကြား�း� အယူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာအားး�ပြို�ု�င််
မှုုများ��းကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းလိုု�သော�ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််ပ
နိုု�င််ငံံများ��းဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုကိုု�

တားး�ဆီးး�လိုု�သော�ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ကြား�း�နေ�ရေး�း

(neutrality) ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သည််။၁၈၆ ၁၉၆၁ ခုုနှှစ််တွွင််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဘက််မလိုု�က််လှုုပ််ရှား��းမှုုအဖွဲ့့�� (NAM)၁၈၇ ၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု ဖြ�စ််လာာသည််။
သို့့��သော်�်� ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််တပ််က နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� ပထမအကြိ�ိမ််သိိမ်းး�ယူူပြီး�း�နော�ာက််
ဗိုုလ််ချုု
�
�ပ််နေ�ဝင်းး�ဦးးဆော�ာင််သည့့်� တော်�်�လှှန််ရေး�းကော�ာင််စီီအစိုးး��ရသည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� အပေါ်�်�
ံ
ပြ�ည််ပ
စီးး�ပွား��းရေး�းကြီး�း�စိုးး��မှုုမရှိရေး���း�အတွွက်် “မြ�န််မာ့့�နည်းး�မြ�န််မာ့့�ဟန်် ဆိုု�ရှှယ််လစ််စနစ်် (Burmese
Way to Socialism)၁၈၈ ကိုု� စတင််ကျျင့့်�သုံးး��ပြီး�း� ပုုဂ္ဂဂလိိကပိုု�င််လုုပ််ငန်းး�အများ��းအပြား�း�ကိုု� ပြ�ည််သူူ
ပိုု�င််ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် သီးး�ခြား��းရပ််တည််ရေး�း (isolation) မူူကိုု� စတင််ကျျင့့်�သုံးး��ပြီး�း� မြ�န််မာာ
နိုုင််ငံ
� ကို
ံ �ု အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုုင််ငံ
� များ
ံ ��းအပါါအဝင်် ကမ္ဘာာ�နိုင််ငံ
�ု များ
ံ ��းနှှင့့်� ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုကြာ�ာ အဆက််အသွွယ််
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 ဘက််မလိုု�က််လှုုပ််ရှား��းမှုုအဖွဲ့့�� (Non-Aligned Movement) သည်် ၁၉၅၃ ခုုနှှစ််၊ ဇန္နနဝါါရီီလတွွင််ကျျင်းး�ပသည့့်� အာာရှှ
ဆိုု�ရှှယ််လစ်် နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ� (the Asian Socialist Conference) မှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ကြား�း�နေ�ရေး�းစိိတ််ကူးး�
စိိတ််သန်းး�မှှ ဆင်းး�သက််လာာ ထိုု�မှှတစ််ဆင့့်� NAM ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ NAM သည်် အင််ပါါယာာစနစ််နှှင့့်� ကွွန််မြူ�ူနစ််
စနစ််တို့့��ကိုု� အပြ�င်းး�အထန််ရှုုပ််ချသော���ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
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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ဖြ�တ််တော�ာက််ခဲ့့�သည််။ စစ််အစိုးး��ရ၏ တံံခါးး�ပိိတ််ဝါါဒကြော���ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�ရှား��း
ပါးး�မှုုပြ�ဿနာာများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ရပြီး�း� နယ််စပ််ဒေ�သအချို့့���တွွင်် မှော�ာ�င််ခိုု�စျေး�း�ကွွက််များ��း တဖြ�ည်းး�
ဖြ�ည်းး�ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသည််။၁၈၉ ထိုု�စဉ််က ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည့့်� ဆိုု�ရှှယ််လစ််စနစ််မအော��ာင််မြ�င််သဖြ�င့့်�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းသည််လည်းး� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချွွတ််ခြုံ�ံ�ကျျခဲ့့�သည််။
၁၉၇၄ ခုုနှှစ််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒုုတိိယမြော�ာ��က်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အတည််
ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� မြ�န််မာာပြ�ည််ဆိုု�ရှှယ််လစ််ပါါတီီ (BSPP) အစိုးး��ရသစ််လက််ထဲဲသို့့��
လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�သည််။ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် နော�ာက်် ပိုု�င်းး�မှှစ၍ BSPP အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�
ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််လာာပြီး�း� သီးး�ခြား��းရပ််တည််ရေး�း (Isolation)မှှ ကိုု�ယ််ထူူ
ကိုု�ယ််ထရေး�း� (self-reliance) ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲ ကျျင့့်�သုံးး��လာာ
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၁၉၇၉ ခုုနှှစ််တွွင်် NAM မှှ နုုတ််ထွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� ၁၉၈၁ ခုုနှှစ််မှှစ၍ “လွွတ််လပ််၍
တက််ကြွ�သော�ာ” နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� စတင််ကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််။ ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ဒုုတိိယ
အကြိ�ိမ််စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု ထပ််မံံဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း� နော�ာက််ထပ််ဆယ််စုုနှှစ််နှှစ််ခုုကြာ�ာအုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည့့်�
နဝတနှှင့့်� နအဖစစ််အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင််လည်းး� ယင်းး�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ဆက််လက််ကျျင့့်�
သုံးး��ခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၂ ခုုနှှစ််တွွင်် NAM ထဲဲသို့့��ပြ�န််ဝင််ပြီး�း� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ချျစ််ကြ�ည််ရင်းး�နှီးး��
သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�းတို့့��ကိုု� တည််ဆော�ာက််လာာခဲ့့�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် စစ််အေး�းခေ�တ််
နော�ာက််ပိုု�င်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း (ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏
ဗိုုလ််ကျျကြီး�
�
�း စိုးး��မှုုနှင့့်
ှ � တရုုတ််နိုုင််ငံ
� ၏
ံ ဦးးမော့�့�လာာမှု)ု ကြော��ာင့့်� နိုုင််ငံ
� တော်�်�လုံံ�
ံ
ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက်် မြ�န််မာာ
နိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် ဒေ�သတွွင်း�း ချိိ�တ််ဆက််မှုုစနစ်် (Regionalism) ကိုု� အလေး�း�ထားး�လာာသည််။ ထို့့�ကြော��ာင့့်
�
�
၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာဆီီယံံသို့့� ဝင််ရော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��
ဆော�ာင််ရွွက််လာာသည််။
၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် နိုု�င််ငံံ၏ တတိိယမြှော�ာ���က််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း�၁၉၀
ယင်းး�ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအော�ာက်် ကျျင်းး�ပခဲ့့သည့့်
�
� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမှှတစ််ဆင့့်� ၂၀၁၁ ခုုနှစ််
ှ
တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ (USDP) ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�
အစိုးး��ရနှှင့့်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�
တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရတက််လာာသည််။ ယင်းး�အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရနှှစ််ခုုလုံးး��၏ လက််ထက််တွွင််
၁၈၉ Lee, S. K. (2015). Behind the scenes: Smuggling in the Thailand-Myanmar borderland. Pacific
Affairs, 88(4), 767-790.
၁၉၀ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ‘နာာဂစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�’ ဟုု အချို့့���က ခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
တွွင်် နာာဂစ််လေ�မုုန််တိုု�င်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ဝင််တိုု�က််ခဲ့့�ပြီး�း� နာာဂစ််လေ�မုုန််တိုု�င်းး�ဒဏ််ကိုု� အထူးး�သဖြ�င့့်� ဧရာာဝတီီ
တိုု�င်းး�နှှင့့်� ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�တိုု�ကိုု� အလွွန််ဆိုးး��ရွား��းစွာာ�ခံံခဲ့့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�စဉ််က နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� ရယူူထားး�
သည့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော�ာင််စီီ (နအဖ)သည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
အတည််ပြု�ုနိုုင််
� ရန်် လူူပေါ�ါင်းး�တစ််သိိန်းး�သုံးး��သော�ာင်းး�ကျော်�်��သေ�ဆုံးး��ခဲ့့သည့့်
�
� နာာဂတ််မုုန််တိုုင်း
� �း တိုုက်
� ်ခတ််အပြီး��း (၈) ရက််
အကြာ�ာတွွင်် ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�နှှင့့်� ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�မြို့�့��နယ််အချို့့���ကိုု� ချျန််လှှပ််၍ တနိုု�င််ငံံလုံးး��ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၂၇၈ မြို့�့��နယ််၌
ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု� ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ တနိုု�င််ငံံလုံးး�� မဲဲပေး�းခွွင့့်�ရှိိ�သူူ ၉၈.၁၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အနက်် ၉၂.၄၈
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ထော�ာက််ခံံဆန္ဒဒမဲဲပေး�းခဲ့့�သည််ဟုု နအဖ အစိုးး��ရက ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သော်�်�
လည်းး� ယင်းး�ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�သည်် ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ (source: https://burma.
irrawaddy.com/on-this-day/2019/05/10/190858.html)
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လည်းး� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် “လွွတ််လပ််၍တက််ကြွ�ပြီး��း ဘက််မလိုုက်
� ်သော�ာ” နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းမူူဝါါဒကိုု�
ကျျင့့်�သုံးး�� လာာခဲ့့�သည််။ ယင်းး� အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််လုံးး��သည်် တစ််ဘက််တွွင်် နိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�း
ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းရှိိ�သကဲ့့�သို့့� အခြား��းတစ််ဘက််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�လည်းး�တိုးး��ချဲ့့��နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။ အထူးး�
သဖြ�င့့်� စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�း
များ��းကိုု� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နှှင့့်� ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အခြား��းနိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�
လည်းး�ကော�ာင်းး� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တိုးး��ချဲ့့��တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။
လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါ
များ��းကိုု� ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��း၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းကိုု� ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုမပြု�ုရေး�းကိုု� အဓိိကထားး�
သည့့်�အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းကိုု� ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��း ဝင််ရော�ာက််စွွက််မှုုကိုု�လည်းး� မလိုု�
လားး�ခဲ့့�ပေ�။ ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��း၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းကိုု� ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုု မရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� စစ််
အစိုးး��ရနှှင့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရနှှစ််ခုုလုံးး��၏ လက််ထက််တွွင်် အတိုု�က််အခံံနှှင့့်� တော်�်�လှှန််
ရေး�းအင််အားး�စုုများ��းအပေါ်�်� တပ််မတော်��်�၏ စနစ််တကျျနိုု�င််ငံံရေး�းဖိိနှိိ�ပ််မှုုများ��း၊ ရက််စက််ကြ�မ်းး�
ကြု�ုတ််သော�ာဖြို�ု�ခွွင်းး�မှုုများ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအပေါ်�်� တပ််မတော်��်�၏ ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�
ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� အင််အားး�ကြီး�း�နိုု�င််ငံံများ��းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််အချို့့���၏ စီးး�ပွား��း
ရေး�း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းအရဖယ််ကျျဉ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပိိတ််ဆို့့��ခြ�င်းး�တို့့��အပါါအဝင်် ဖိိအားး�ပေး�းမှုု အမျိုး�း��
မျိုး�း��နှှင့့်�ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ရသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းကိုု�ဝင််ရော�ာက်် စွွက််ဖက််သည််ဟုုဆိုု�ကာာ
အာာဏာာရအစိုးး��ရ အဆက််ဆက််တို့့��ကလည်းး� အဆိုု�ပါါဖိိအားး�ပေး�းမှုုများ��းကိုု� တော�ာက််လျှော�ာ�က််
ကန့့်�ကွွက််လာာခဲ့့�သည််။ စစ််အစိုးး��ရကိုု� ဆယ််စုုနှှစ််များ��းစွာာ� အတိုု�က််အခံံလုုပ််လာာခဲ့့�သည့့်� NLD
ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင််လည်းး� နိုု�င််ငံံတော်�်�အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််
ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််ကိုု�ယ််တိုု�င််ကပင်် နိုု�င််ငံံတကာာတရာာရုံးး�� (ICJ) တွွင်် စစ််တပ်် အပေါ်�်�စွွပ််စွဲဲ�
သည့့်� လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ချေ�ေပပြော��ာ�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။
အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရတက််လာာသည့့်� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှစ၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််
နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့့်� ဆော�ာင််
ရွွက််လာာခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း သည်် အနော�ာ�က််နိုု�င််ငံံများ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။၁၉၁ မြ�န််မာ့့�
တပ််မတော်��်�ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာရန်် ဖိိအားး�ပေး�းသည့့်� ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုကျော်�်��ကြာ�ာ ပိိတ််ဆို့့��မှုုများ��း
သည််

ထိရော��ာ�က််မှုုနည်းး�သည််ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််လာာသဖြ�င့့်�

အနာာဂတ််တွွင်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်် လာာနိုု�င််ငံံသည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််နိုင််
�ု ရန််အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး� အနော�ာ�က််နိုုင််ငံ
� အ
ံ ချို့့���သည်် မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံအပေါ်�်� ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းပိိတ််ဆို့့��မှုုများ��းကိုု� ရပ််ဆိုု�င်းး� ခြ�င်းး�၊ ဖြေ�ေလျှော့�့��ခြ�င်းး�နှှင့့်�
ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�အထိိ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��း
သည်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းနှှင့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုအကူူအညီီများ��းပေး�းကာာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
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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ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဖြ�စ််စဉ််ကိုု� အားး�ပေး�းလာာကြ�သည််။ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရ နှှစ််ခုုလုံးး��
သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�သို့့�� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း ဝင််လာာရေး�းအတွွက်် အစွွမ်းး�ကုုန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ရန််အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံ
တကာာ ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�လည်းး� တိုးး��ချဲ့့��တည််ဆော�ာက််လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၂၀၁၀ နှှင့့်� ၂၀၂၀
ကာာလအတွွင်းး� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရများ��း၏ ပြ�ည််ပခရီးး�စဉ််များ��းသည်် ပိုု�များ��းလာာသကဲဲသို့့��
အင််အားး�ကြီး�း� နိုု�င််ငံံများ��း၏ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အစိုးး��ရနှှင့့်�
သံံတမန််များ��း၏ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံခရီးး�စဉ််များ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��းမှာာ�လည်းး� ယခင််စစ််အာာဏာာ
ရှှင််အစိုးး��ရလက််ထက််ထက်် ပိုု�၍ များ��းပြား�း�လာာသည််။
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့့်�အတိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းသည််
စစ််အစိုးး��ရလက််ထက််၌ အလွွန််နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ စစ််အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် အနော�ာ�က််နိုု�င််ငံံများ��း
က မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ကို
ံ �ု ဝိုုင်း
� �း ဝန်းး�ပိိတ််ဆို့့�ချိိ�န််
� ၌ တရုုတ််နိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ဘ
ံ က််မှှ တော�ာက််လျှော�ာ�က််
ရပ််တည််ကာာကွွယ််ပေး�းခဲ့့�သဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််

နိုု�င််ငံံရေး�းအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း

အရလည်းး�ကော�ာင်းး� တရုုတ််နိုု�င််ငံံကိုု� အလွွန််အကျွံံ�မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�လာာသည့့်�

အနေ�ေအထားး�သို့့��

ရော�ာက််သွားး��သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� USDP ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရလက််ထက််
တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််/အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��တည််
ဆော�ာက််လာာပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပေါ်�်� တရုုတ််နိုု�င််ငံံ၏ လွွမ်းး�မိုးး��မှုုကိုု�ချိိ�န််ညှိိ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။
ဥပမာာ - USDP ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရလက််ထက်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်� တရုုတ််နိုု�င််ငံံအကြား�း� ၂၀၀၉ ခုုနှှစ််၌ သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သည့့်� မြ�စ််ဆုံံ�ရေ�ကာာတာာ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းစီီမံံကိိန်းး�ကိုု� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််သို့့�ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ရန််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ USDP အစိုးး��ရသည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ တရုုတ််နိုု�င််ငံံအပေါ်�်� အလွွန််အကျွံံ�မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်� တရုုတ််နိုု�င််ငံံအကြား�း� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ခဲ့့�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် USDP အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် မြ�န််မာာ-အမေ�ေရိိကန််ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့့်�
မြ�န််မာာ-အီးး�ယူူ (ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ) ဆက််ဆံံရေး�းမှာာ� ပိုု�၍သိိသာာထင််ရှား��းလာာသည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေ
ရိိကန်် သမ္မမတအိုု�ဘားး�မား�းက မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့� နှှစ််ကြိ�ိမ််တိုု�င်် (၂၀၁၂ နှှင့့်� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တို့့�တွွင်် )
လာာရော�ာက််ခဲ့့�သကဲ့့�သို့့� ထိုု�စဉ််က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသမ္မမတဦးးသိိန်းး�စိိန််လည်းး� ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ေ
ရိိကန််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� အီးး�ယူူနိုု�င််ငံံ (၅) နိုု�င််ငံံသို့့� သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဂျျပန််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
ရှှင််ဆိုု�အာာဘေး�းလည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့�လာာရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံံများ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာ
နိုု�င််ငံံများ��းလည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုတိုးး��မြှ�ှင့့်�လာာပြီး�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြု�ုပြ�င််

ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် ငွေကြေး���း��နှှင့့်� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီများ��းလည်းး� ပေး�း
လာာကြ�သည််။
NLD ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင််လည်းး� တရုုတ််မြ�န််မာာဆက််ဆံံရေး�းအပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု�လည်းး�
ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�၊ တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း
နှှင့့်�အတူူ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံ တော်�်�အကြီး�း�အကဲဲများ��း၏
နိုု�င််ငံံခြား��းခရီးး�စဉ််များ��းနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယ၊ တရုုတ််နှှင့့်� တော�ာင််ကိုု�ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံတို့့� အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��း
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တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အကြီး�း�အကဲဲများ��း မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့� လာာရော�ာက််သည့့်� ခရီးး�စဉ််များ��းလည်းး� အများ��း
အပြား�း� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ခရီးး�စဉ််များ��းအတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဘက််က အထူးး�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��းဘက််က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီများ��းပေး�းရန်် ကတိိကဝတ််အချို့့��� ပေး�းခဲ့့�သည််။ NLD
ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�အစိုးး��ရလက််ထက်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�း တည််ဆော�ာက််မှုုများ��း
သည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံစီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် ဦးးတည််သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ -

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပသည့့်� အာာဆီီယံံထိိပ််သီးး�အစည်းး�အဝေး�း�

(ASEAN Submit) တွွင်် အဖွွင့့်�မိိန့့်�ခွွန်းး�ပြော��ာကြား�း�ရာာတွွင်် ထိုု�စဉ််က မြ�န််မနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတော်�်�
အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ်် ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့� လာာရော�ာက််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ရန််
နိုု�င််ငံံခြား��း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� ဖိိတ််ခေါ်�်ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ဖိိတ််ခေါ်�်မှုုနှှင့့်�အတူူ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််
ဘာာလ တွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းဆက််သွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနကိုု� (MIFER)၁၉၂
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််သည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ ဇန္နနဝါါရီီလတွွင််
� င််သော�ာ
�ု
နှှစ််နိုင််ငံ
�ု ပူးး
ံ �ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည့့်� စာာချုု�ပ််
ရပ််ဝန်းး�နှှင့့်ပိုးး
� �� လမ်းး�မအစီီအစဉ်် (BRI)၁၉၃ နှှင့့်ဆို
(၃၃) ခုုကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊၁၉၄ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလတွွင်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံက လက််
မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့ခြ�
� င်းး�မရှိိ�ခဲ့့သည့့်
�
� ဒေ�သတွွင်း�း ဘက််စုံံ�စီးး�ပွား��းရေး�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု (RCEP) ကိုု�
လည်းး�ကော�ာင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု�ယ််စား�း လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။၁၉၅
၁၉၂ MIFER ကိုု� စီီမံံကိိန်းး�နှှင့့်� ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန (Ministry of Planning and Finance) အော�ာက််ရှိိ� နိုု�င််ငံံခြား��း
စီးး�ပွား��းရေး�း ဆက််သွွယ််ရေး�းဌာာန (the Foreign Economic Relations Department-FERD) နှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�
မှုုနှှင့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ��း ညွှှန််ကြား�း�မှုုဦးးစီးး�ဌာာန (Directorate of Investment and Company AdministrationDICA) တို့့��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သည််။
၁၉၃ BRI သည်် တရုုတ််နိုု�င််ငံံ၏ ၂၁ ရာာစုု ပိုးး��လမ်းး�မစီးး�ပွား��းရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့့်� ရေ�ကြော��ာင်းး�ကုုန််သွွယ််ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�
စီီမံံကိိန်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� တရုုတ််သမ္မမတရှီီ�ကျျင့့်�ဖျျင််က ချျမှှတ််ခဲ့့�သော�ာ စီီမံံကိိန်းး�ဖြ�စ််သည််။ တရုုတ််ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံနှှင့့်�
ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၊ ယူူရေး�းရှား��းဒေ�သနိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဖြ�င့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုကိုု� ဦးးတည််
သည့့်� စီီမံံကိိန်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။
၁၉၄ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ ဇန္နနဝါါရီီလတွွင်် တရုုတ််ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံသမ္မမတရှီီ�ကျျင့့်�ဖျျင််၏ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့� လာာရော�ာက််သည့့်�
ချျစ််ကြ�ည််ရေး�း ခရီးး�စဉ််အတွွင်းး� မြ�န််မာာ-တရုုတ််နှှစ််နိုု�င််ငံံပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည့့်�စာာချုု�ပ််(၃၃) ခုု လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��
နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�စာာချုု�ပ်် (၃၃) ခုုမှာာ� နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ�-MoU(၁၄) ခုု၊ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုစာာချွွန််လွှာာ�-MOA (၆)
ခုု၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််(၃) ခုုနှှင့့်� စာာလွှာာ�(၁၀) ခုုတို့့��ဖြ�စ််သည််။ အသေး�း�စိိတ််ကိုု� အော�ာက််ပါါရင်းး�မြ�စ််များ��းတွွင်် ဖတ််ရှုု
လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။ (Source: မော�ာင််လွွင််ပြ�င်် “တရုုတ််-မြ�န််မာာ နှှစ််နိုု�င််ငံံပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည့့်� စာာချုု�ပ်် ၃၃
ခုုအားး� ပိုု�င်းး�ခြား��းစိိတ််ဖြာ�ာလေ့�့လာာကြ�ည့့်�ခြ�င်းး� (၁)” Commerce Journal, Vol:20, No.5 Monday February 3
2020). မော�ာင််လွွင််ပြ�င်် “တရုုတ််-မြ�န််မာာ နှှစ််နိုု�င််ငံံပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည့့်� စာာချုု�ပ်် ၃၃ ခုုအားး� ပိုု�င်းး�ခြား��းစိိတ််ဖြာ�ာ
လေ့�့လာာကြ�ည့့်�ခြ�င်းး� (၂)” Commerce Journal, Vol:20, No.6 Monday February 10 2020).
၁၉၅ RCEP သည်် ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�စာာချုု�ပ််ကိုု� အာာဆီီယံံအဖွဲ့့��ဝင်် (၁၀) နိုု�င််ငံံနှှင့့်�
တရုုတ််၊ ဂျျပန််၊ တော�ာင််ကိုးး��ရီးး�ယားး�၊ သြ�စတြေး��း�လျျ၊ နယူူဇီီလန််နိုု�င််ငံံတို့့� ပါါဝင််သည့့်� အာာရှှဖစိိဖိိတ််နိုု�င််ငံံ (၁၅) နိုု�င််ငံံ
တို့့��က လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။ RCEP သည်် ကမ္ဘာ့့��ဂျီီ�ဒီီပီီ(၃၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ကမ္ဘာ့့��အကြီး�း�ဆုံးး��
လွွတ််လပ််သော�ာကုုန််သွွယ််ရေး�းဇုုန််တစ််ခုုပေါ်�် ပေါ�ါက််လာာရေး�းအတွွက််

ဒေ�သအတွွင်းး�သို့့�� ရင််နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းဆွဲဲ�

ဆော�ာင််၍ ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့့်�သွားး��ရန််၊ ဒေ�သအတွွင်းး�ရှိိ� အသေး�း�စား�းနှှင့့်� အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း
ကိုု� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုကွွန််ယက််များ��းနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းရန််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံ၏ ကိုု�ဗစ််-၁၉ အလွွန််
စီးး�ပွား��းရေး�းနား�းလံံထူူရေး�းအတွွက်် အကူူအညီီပေး�းရန်် ရွွယ််ရွွယ််သည််။ RCEP သည်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပသည့့်�
ASEAN Initiative မှှ အစပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� (၁၆) နိုု�င််ငံံ၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအကြား�း� (၈)
နှှစ််ကြာ�ာကာာလအတွွင်း�း တရား�းဝင််စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��းမကိုု� (၃၁) ကြိ�ိမ််တိုုင််
� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့ပြီး� ��း နော�ာက်် ၂၀၂၀ ပြ�ည့့်�နှစ််တွ
ှ
င််
ွ
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ရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တစ််စုံံ�တစ််ရာာလွွမ်းး�မိုးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�လည်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ အရပ််
သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရလက််ထက််နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင််လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််
သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းနှှင့့်� အကြီး�း�စား�းစီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အရပ််ဘက််လူူမှုု
အဖွဲ့့��အစည်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းတက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူနှှင့့်� အတိုု�က််အခံံပါါတီီအချို့့���၏ ကန့့်�ကွွက််ဆန္ဒဒပြ�မှုု
များ��းကလွဲဲ�၍ ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရတို့့��သည်် အဆိုု�ပါါကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� ဆန့့်�ကျျင််ဝေ�ဖန််ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ ၎င်းး�သည်် အာာဏာာရပါါတီီ၏ ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းလွွမ်းး�မိုးး��မှုုကိုု� ပြ�သနေ�ေသည််။ ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူအချို့့���၏ ကန့့်�ကွွက််မှုုများ��းရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��းနှှင့့်� တည််ဆော�ာက််ထားး�သည့့်� ဆက််ဆံံရေး�းများ��း မထိိခိုု�က််ရေး�းကိုု� အထူးး�အလေး�း�ထားး�ကြ�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ- USDP အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််ဥက္ကကဌ
အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််သည့့်� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မတီီသည်် သဘဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အရေး�း�လှုုပ််
ရှား��းသူူနှှင့့်� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူအချို့့���၏ ကန့့်�ကွွက််မှုုများ��းကြား�း�က လက််ပန်းး�တော�ာင်းး�တော�ာင််ကြေး��းနီီ
စီီမံံကိိန်းး�ကိုု� ဆက််လက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် NLD အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင််
လည်းး� မြ�စ််ဆုံံ�စီီမံံကိိန်းး�ကိုု� အပြီး�း�တိုု�င်် ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ယက််တစ််ခုု
ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ ရာာနှှင့့်�ချီီ�သော�ာ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ဆန္ဒဒပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
တရုုတ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� ဆက််ဆံံရေး�းထော�ာက််ထားး�သော�ာအားး�ဖြ�င့့်� ယင်းး�စီီမံံကိိန်း�း ကိုု� အပြီး��း တိုုင််
� ရပ််ဆိုုင်း
� �း
ခြ�င်းး�ထက်် ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် နေ�ရာာပြော��ာင်းး�ရွေ့�့�ခြ�င်းး� စသည့့်�နှှစ််လမ်းး�တစ််ခုုခုုဖြ�င့့်�
ဆော�ာင််ရွွက််ရန််သာာ စဉ်းး�စား�းခဲ့့�သည််။

RCEP ကိုု� တရား�းဝင််လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��နိုုင််ခဲ့
� သ
�့ ည််။ စတင််သည့့်�အချိိ�န််တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုင််ငံ
�ု ပါ
ံ ါဝင််ခဲ့့သော်�်�လည်း
�
�း ၂၀၁၉
ခုုနှှစ်် တွွင်် ကျျင်းး�ပသည့့်� RCEP ထိိပ််သီးး�အစည်းး�အဝေး�း�၌ အိိန္ဒိိ�ယဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆဲဲစာာချုု�ပ််တွွင််
ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှှဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ အန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းအပေါ်�်�
ကျျန်် (၁၅) နိုု�င််ငံံက လိုု�က််လျော�ာ�မှုုမရှိိ�သဖြ�င့့်� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုမှှနုုတ််ထွွက််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
နော�ာက််ဆုံးး��အဆင့့်�၌ အဖွဲ့့��ဝင််(၁၅) နိုု�င််ငံံသာာ ပါါဝင််လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး�� နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ RCEP သည်် ကုုန််စည််လိုု�င်းး�ပေါ�ါင်းး�
(၈၀-၈၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့့်�အပေါ်�်� အကော��ာက််ခွွန််များ��းဖယ််ရှား��း လိိမ့့်�မည်် ဖြ�စ််သည့့်�အတွွက်် အိိန္ဒိိ�ယစျေး�း��ကွွက််သို့့��
တရုုတ််ကုုန််စည််များ��းအလုံးး��အရင်းး�နှှင့့်� ဝင််ရော�ာက််လာာနိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�သို့့�ဝင််ရော�ာက််လာာသည့့်�အခါါ နိုု�င််ငံံ၏အခွွန််ဝင််ငွေ�ေ
ကော�ာက််ခံံရရှိိ�နိုု�င််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည််ဟုု အိိန္ဒိိ�ယလုုပ််ငန်းး�ရှှင််အချို့့���က သုံးး��သပ််ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််။ RCEP တွွင််
အခွွန််ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းပါါဝင််ပြီး�း� ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအရ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းသည််
စာာချုု�ပ််အသက််ဝင််သည့့်� အချိိ�န််မှှစ၍ (၁၀) နှှစ််အတွွင်း�း အခွွန်် (၈၀) ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု �း ကိုုဖျျ
� က််သိိမ်းး�ရန််၊ သို့့�သော်�်�
�
မြ�န််မာာ၊
ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�နှှင့့်� လာာအိုု�နိုု�င််ငံံတို့့�ကမူူ ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအဆင့့်�အရ ကုုန််စည််ကုုန််သွွယ််မှုုအတွွက််
အခွွန််(၃၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု�သာာ ဖျျက််သိိမ်းး�ရန််နှှင့့်� ထိုု�အတွွက်် (၁၅) နှှစ််အချိိ�န််ရသည််။ (source: https://newseleven.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 ယဉ််ယဉ််နွွယ်် -စီးး�ပွား��းရေး�းသံံမှူး��း “RCEP ကုုန််သွွယ််ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််သို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ရန််အတွွက်် ဘယ််အကြော��ာ�င်းး�ကိိစ္စစများ��းက အိိန္ဒိိ�ယကိုု� ဟန့့်�တားး�ရသလဲဲ” Commerce
Journal, Vol:19, No.13 Monday April 1 2019)
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန်သွ
် ယ်
ွ ရေး�းဆိုု�
်
င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲတိုးး��တက််မှုများ�
ု �းနှှင့့် ပြ�
� ည််နယ််
များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��ထံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��း
ကုုန််သွွယ််မှုုအပေါ်�်� အလွွန််အကျွံံ�မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�ခဲ့့�သည််။၁၉၆ ၁၉၅၀ ဆယ််စုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်းး� ကာာလ
များ��း၌ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပို့့��ကုုန််သည်် ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဂျီီ�ဒီီပီီ၏ (၄၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ
ရှိိ�ခဲ့့�သည််။၁၉၇ သို့့��သော်�်� ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ပထမအကြိ�ိမ်် စစ််တပ််က နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာသိိမ်းး�
ပြီး�း�နော�ာက်် ဗဟိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့့်� ဆိုု�ရှှယ််လစ််စနစ််ကိုု� (၂၆) နှှစ််ကြာ�ာ ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည့့်�ကာာလ
အတွွင်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပို့့��ကုုန််သည််
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� ကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ ဥပမာာ- ၁၉၈၅-၈၆ ဘဏ္ဍာာနှှစ််အတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံဂျီီ�ဒီီပီီ၏ (၁၁) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။၁၉၈ ပို့့��ကုုန််
ကျျဆင်းး�မှုုကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းအရံံငွေ�ေသည််လည်းး� ၁၉၆၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ကန််ဒေါ်�်လာာ
(၂၁၄) မီီလျံံ�ရှိိ�ရာာမှှ ၁၉၇၂ ခုုနှှစ််တွွင်် (၅၀) မီီလျံံ�ထိိ သိိသိိသာာသာာကျျဆင်းး�သွားး��ခဲ့့�သည််။၁၉၉
ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ထိုု�ကာာလအတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ သွွင်းး�ကုုန််သည်် မှော�ာ�င််ခိုု�စျေး�း�ကွွက််များ��းမှှ လွဲဲ�၍
မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�ခဲ့့�သည််။

၁၉၈၈ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််တပ််က ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််အာာဏာာသိိမ်းး�

ပြီး�း�နော�ာက်် ၁၉၈၉ ခုုနှှစ််တွွင်် စျေး�း�ကွွက််စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််ကိုု� စတင််ကျျင့့်�သုံးး��လာာပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� ဖြေ�ေလျှော့�့��ခဲ့့�သည််။ ယခင််အချိိ�န််၌ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရကသာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
ရှိိ�ခဲ့့�သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််မှုုတွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကအခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ခွွင့့်�ပြု�ုသည့့်�အပြ�င်် “တံံခါးး�ဖွွင့့်�”
ဝါါဒကျျင့့်�သုံးး��ကာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နီးး�မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှစ၍ မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းသည်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ပြ�န််လည််မြ�င့့်�တက််လာာသည််။ ဥပမာာ- မှှတ််ပုံံ�တင််
ထားး�သော�ာ ပို့့��ကုုန််-သွွင်းး�ကုုန်် ကုုမ္ပပဏီီအရေ�ေအတွွက််သည်် ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််တွွင်် (၀) ခုုမှှ ၂၀၀၁
ခုုနှှစ််တွွင်် (၂,၈၁၃) ခုုနှှင့့်� ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ၁၉,၉၄၉ ခုု အထိိ ရှိိ�လာာသည််။၂၀၀
(ယခင်် “ကုုန််သွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန” ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�သည့့်�) ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနအော��ာက််ရှိိ� ကုုန််သွွယ််ရေး�းကော�ာင််စီီသည်် သွွင်းး�ကုုန််-ပို့့��ကုုန််လိုု�င််စင််စနစ််ဖြ�င့့်� ပုုဂ္ဂဂလိိ
ကကဏ္ဍသွွင်းး�ကုုန််နှှင့့်�ပို့့�ကုုန််များ��းကိုု� ကန့့်�သတ််၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - ပို့့��ကုုန််မှှ ရရှိိ�သည့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��းဝင််ငွေ�ေများ��းကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ��း လက််ဝယ််ထားး�ရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� ပတ််သက််၍
၁၉၈၉ ခုုနှစ််တွ
ှ
င််
ွ (၆၀) ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု �း သာာခွွင့့်ပြု� �ုသော်�်�လည်းး� ၁၉၉၀ ခုုနှစ််ရော�ာ
ှ
က််သည့့်�အခါါ (၁၀၀)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၁၉၉၈ ခုုနှှစ််တွွင်် (၇၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိလည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၀၅ ခုုနှှစ်် တွွင်် ၁၀၀ ရာာခိုု�င်းး�နှုုန်းး�အထိိလည်းး�ကော�ာင်းး� ခွွင့့်�ပြု�ုခဲ့့�သည််။၂၀၁ ထို့့��အပြ�င််
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 ခုုနှှစ််၌ ကူူသန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း� ဌာာနအော��ာက််တွွင််နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းဌာာနဖွွင့့်�
လှှစ််ကာာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� တရား�းဝင််ပြု�ုခဲ့့�သည််။
တရုုတ််၊ ထိုု�င်းး�၊ အိိန္ဒိိ�ယ၊ ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့စသည့့်� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ထိိစပ််သော�ာ နယ််စပ််ဒေ�သ
အချို့့���တွွင်် နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�များ��း (border trading posts) ဖွွင့့်�လှှစ််ခဲ့့�သည််။၂၀၂ ထိုု�မှှ
တစ််ဆင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းကုုန််သွွယ််မှုုချော�ာ�မွေ့�့�ရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��နီီစနစ််လျှော့�့��ချျပြီး�း� ပုံံ�မှှန််ကုုန််သွွယ််ရေး�း
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဖြ�င့့်� လည််ပတ််သည့့်� နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းစနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််တွွင်် တရုုတ််-မြ�န််မာာ နယ််စပ််ရှိိ� မူူဆယ််နယ််စပ််
ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး� (၁၀၅ မိုု�င််ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�) ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဆုံးး��နှှင့့်� အကြီး�း�
ဆုံးး��ကုုန််သွွယ််ရေး�းဇုုန်် (Border Trade Zone) အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၂၀၀၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ထိုု�င်းး�မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ� မြ�ဝတီီကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ဒုုတိိယအကြီး�း�ဆုံးး��ကုုန််သွွယ််ရေး�း
ဇုုန််အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖွွင့့်�လှှစ််ခဲ့့�သည််။၂၀၃
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််
အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် ပါါဝင််လာာခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - ကမ္ဘာာ�ကုုန််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (WTO) ကိုု� စတင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ယင်းး�၏ရှေ့�့�ပြေး��းဖြ�စ််သော�ာ GATT ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��သည့့်� အဖွဲ့့��ဝင်် (၂၃)
နိုု�င််ငံံတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�သည့့်�အပြ�င်် WTO ကိုု� စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့်� ၁၉၉၅ ခုုနှှစ််တွွင််လည်းး� အဖွဲ့့��ဝင််
နိုု�င််ငံံတစ််ခုုအဖြ�စ်် ပါါဝင််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာဆီီယံံ၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံတစ််ခုု
ဖြ�စ််လာာသော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် လွွတ််လပ််သော�ာ အာာဆီီယံံကုုန််သွွယ််ရေး�းဒေ�သ (AFTA) ၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏
အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််သဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုစနစ််၏ စည််မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�နှှင့့်�
ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�က််နာာရမည့့်� တာာဝန််ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အကြော��ာ�င်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��
ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�နှှင့့်� ကတိိကဝတ်် အချို့့���
ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�က််နာာနိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ - ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ပြီး�း�
လွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�သော�ာ

နိုု�င််ငံံတကာာ

ကုုန််သွွယ််မှုုစနစ််တစ််ခုု

ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာရေး�းအတွွက််

ကုုန််သွွယ််မှုု မူူဝါါဒဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� WTO အဖွဲ့့��နိုု�င််ငံံများ��းက ပုံံ�မှှန််ဆော�ာင််ရွွက််ရ
မည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆယ််စုုနှှစ််နှှစ််ခုုနီးး�ပါးး� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။၂၀၄ ထို့့��ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာကုုန််သွွယ်မှု
် ုစနစ််နှှင့့်�
ကိုု�က််ညီီမှုုရှိသော����ာ လိုု�အပ််ပြီး�း� လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�
၂၀၂ Ibid
၂၀၃ https://www.commercejournal.com.mm/coverstory/19306
၂၀၄ WTO Marrakesh Agreement (Annex-3) အရ အဖွဲ့့��ဝင််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ပြီး�း�နိုု�င််င််များ��းက သုံးး��နှှစ််လျှှင်် တစ််ကြိ�ိမ််၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲ
နိုု�င််ငံံများ��းက ငါးး�နှှစ််လျှှင်် တစ််ကြိ�ိမ််၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုအနည်းး�ဆုံးး��နိုု�င််ငံံများ��းက ခုုနှှစ််နှှစ််လျှှင်် တစ််ကြိ�ိမ််ဆော�ာင််ရွွက််ရသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် WTO စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ချိိ�န််ကတည်းး�က အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံတစ််ခုုအဖြ�စ်် ပါါဝင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ကုုန််သွွယ််
မှုုမူူဝါါဒဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆယ််စုုနှှစ််နှှစ််ခုုနီးး�ပါးး�အတွွင်းး� အခြေ�ေ�အနေ�ေအရ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ
အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရတက််လာာပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််ရော�ာက််မှှသာာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမအကြိ�ိမ်် ကုုန််
သွွယ််မှုု မူူဝါါဒဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
(source: ညီီညီီအော�ာင်် (WTO) “မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�
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သော�ာကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းအကြား�း� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ချိိ�တ််ဆက််မှုုနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းမှာာ�လည်းး� အားး�နည်းး�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချျက််
သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပေါ်�်� ကမ္ဘာာ�စီးး�ပွား��းရေး�းအတက််အကျျ၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� နည်းး�ပါးး�စေ�ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအလားး�အလာာကိုု� နော�ာက််ကျစေ�ေ�ခဲ့့�သည််။
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး� တက််လာာသည့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရများ��းလက််ထက််
တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ကိုု� အရှိိ�န််အဟုုန််
ဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွွက််လာာသည််။ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏တက််ကြွ�သော�ာ နိုု�င််ငံံ
တကာာဆက််ဆံံရေး�း တည််ဆော�ာက််မှုုများ��းမှှတစ််ဆင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအကူူ အညီီများ��းရယူူကာာ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် တစိုု�က််မတ််မတ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�
ကြ�သည််။

ဥပမာာ- ဦးးသိိန်းး�စိိန််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင််

မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််
နိုု�င််ရန်် ဂျျပန််နိုု�င််ငံံနှှင့့်�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ��းအားး� အခွွန််ကင်းး�လွွတ််ခွွင့့်�နှှင့့်� သက််သာာ
ခွွင့့်�အမျိုး�း��မျိုး�း��ပေး�းသည့့်� သီီလဝါါအထူးး�စီးး�ပွား��းရေး�းဇုုန်် (Thilawa SEZ) ကိုု� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင််
စတင််တည််ဆော�ာက််ပြီး�း� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖွွင့််�လှှစ််ခဲ့့�သည််။၂၀၅ ထို့့��အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံ
တကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ရန််အတွွက်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််တွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��နှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အမျိုး�း��သားး� အဆင့့်�မဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အဓိိကကုုန််သွွယ််ဘက်် နိုု�င််ငံံ (၁၀) နိုု�င််ငံံရှိိ� သံံရုံးး��များ��းသို့့�� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
စီးး�ပွား��းရေး�းသံံမှူး��းများ��း (Economic Attachés) ခန့့်�အပ််စေ�လွှှတ်် ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် WTO ၏ ကုုန််သွွယ််မှုုလွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�ရေး�းဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အရ မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံ၏ ပထမအကြိ�ိမ််ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒ ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််၊ မတ််လတွွင််
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။၂၀၇
၂၀၅	သိိန်းး�မြ�င့့်�ဝေ� “ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ��းအတွွက်် အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း ဖန််တီးး�ပေး�းလျျက််ရှိသော����ာ အာာဆီီယံံအထူးး�စီးး�ပွား��းရေး�း
ဇုုန််များ��း (၂)” Commerce Journal, Vol: 20, No. 18 Monday June 22 2020)
၂၀၆	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််မတိုု�င််ခင််နှှစ််များ��းအထိိ စီးး�ပွား��းရေး�းသံံမှူး��းတစ််ဦးးသားး� ခန့့်�အပ််နိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� ယင်းး�သံံမှူး��း
ကိုု� ကမ္ဘာ့့��ကုုန်် သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (WTO) ရှိိ�သည့့်� ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံ၊ ဂျျနီီဖာာမြို့�့��ရှိိ�မြ�န််မာာသံံရုံးး��တစ််ခုုတည်းး�တွွင််သာာ
တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််စေ�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််မှှစ၍ မြ�န််မာာသံံရုံးး��ရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံအချို့့���တွွင်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််
ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းသံံမှူး��းများ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခန့့်�အပ််၊ စေ�လွှှတ််ခဲ့့�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း သံံမှူး��းများ��းကိုု� (၃)
နှှစ််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခန့့်�အပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဇန္နနဝါါရီီလအထိိတွွင်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� (၁၂) နိုု�င််ငံံတွွင််
စုုစုုပေါ�ါင်းး�စီးး�ပွား��းရေး�းသံံမှူး��း (၁၅) ဦးး စေ�လွှှတ််ခဲ့့�ပြီး�း� တိုးး��ချဲ့့��စေ�လွှှတ််ခဲ့့�သည််။ (source: ဥက္ကာာ�ကိုု�ကိုု�၊ အော�ာင််သူူရ
“မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသံံရုံးး��များ��း တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းသံံမှူး��းများ��း ခန့့်�အပ််သွားး��မည််။” 7DayNews Journal, Vol. 11, No. 46,
January 24, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=nro3theEnCw)
၂၀၇	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒ ဆန်းး�စစ််ခြ�င််လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မူူလက ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် အပြီး�း�
ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��ရန်် လျာာ�ထားး�စီးး�စဉ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ကိုု�ဗစ််ကပ််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းမှုုကြော��ာင့့်� WTO ၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််အရ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�အပြီး�း�သတ််အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖော်�်�ဖော်�်�
ဝါါရီီ ၁၅ ရက််နှှင့့်� ၁ရ ရက်် အထိိ ပြော��ာင်းး�လဲဲပြု�ုလုုပ််သွားး��ရန်် ပြ�င််ဆင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊
ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် တပ််မတော်��်�က နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� တတိိယအကြိ�ိမ််သိိမ်းး�ယူူခဲ့့�သဖြ�င့့်� ဤ
စာာတမ်းး�ရေး�းနေ�စဉ််အတွွင်းး� ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိသေး����းပေ�။ (source: ညီီညီီ
အော�ာင်် (WTO) “မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််ကုုန််သွွယ််မှုုမူူဝါါဒဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�”
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ထို့့��အပြ�င်် ဦးးထင််ကျော်�်�� (၂၀၁၆-၂၀၁၈) နှှင့့်� ဦးးဝင်းး�မြ�င့့်� (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ဦးးဆော�ာင််
သော�ာ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင််လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� အရှိိ�န််အဟုုန််
ဖြ�င့့်� ဆက််လက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီ�ီလတွွင်် မြ�န််မာာကုုန််သွွယ််မှုု
မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းအဖွဲ့့�� (Myanmar Trade Promotion Organization -Myan Trade) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�
ခဲ့့�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််မှုုကဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း၊ မြ�န််မာ့့�ထွွက််ကုုန််များ��း ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံ
များ��းသို့့�� ပိုု�မိုု�တိုးး��မြှ�ှင့့်�တင််ပို့့�နိုု�င််ရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းသတင်းး�အချျက််လက််များ��းဖြ�န့့်�
ဝေ�နိုု�င််ရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းပေး�းနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််နယ််
နှှင့့်�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အသီးး�သီးး�၏ မြို့�့��တော်�်�များ��းတွွင်် ကုုန််သွွယ််မှုုဗဟိုု�ဌာာနများ��း ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိိ�
ခြ�င်းး�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အဓိိကကုုန််သွွယ််ဘက််နိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� စီးး�ပွား��းရေး�းသံံမှူး��းများ��းစေ�လွှှတ််၍
စျေး�း�ကွွက််ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�၊ ကမ္ဘာ့့��ကုုန််စည််ပြ�ပွဲဲ�များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ဒေ�သတွွင်းး�ကုုန််စည််ပြ�ပွဲဲ�များ��း
သို့့�� မြ�န််မာ့့�ပို့့�ကုုန််လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ��းသွားး��ရော�ာက််ပြ�သနိုု�င််ရန်် စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာလုုပ််ငန်းး�
ရှှင််များ��းကိုု�ဖိိတ််ခေါ်�်၍ ရာာသီီအလိုု�က််ပြ�ည််တွွင်းး�ကုုန််စည််ပြ�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပပေး�း�ခြ�င်းး�အစရှိိ�သည့့်�
ကုုန််သွွယ််မှုု မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။၂၀၈ ထို့့��
အပြ�င်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံတကာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအစီီအစဉ်် (USAID) နှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာသတင်းး�အချျက််အလက််အားး�လုံးး��ကိုု� တစ််နေ�ရာာတည်းး�တွွင််
စုုစည်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်� အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�ကုုန််သွယ်
ွ ်မှုုသုုတဘဏ််တိုုက်
� ် (Myanmar National
Trade Portal and Trade Repository website) တစ််ခုုကိုု�လည်းး� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််
တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ မေ�လတွွင်် တရား�းဝင််ဖွွင့့်�လှှစ််ခဲ့့�သည််။၂၀၉ ထို့့��အပြ�င်် ဂျျပန််နိုု�င််ငံံ
၏ နည်းး�ပညာာနှှင့့်� ငွေကြေး���း��အကူူအညီီများ��းဖြ�င့့်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလမှှစ၍ မြ�န််မာ့့�
အကော��ာက််ခွွန််၏ထုုတ််ကုုန််၊ သွွင်းး�ကုုန််ဆိုု�င််ရာာအကော��ာက််ခွွန််ရှှင်းး�လင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
အချိိ�န််ကုုန််သက််သာာစွာာ�ဖြ�င့့်� အွွန််လိုု�င်းး�မှှတစ််ဆင့့်�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်� မြ�န််မာာအလိုု�အလျှော��ာ�က််
ကုုန််ပစ္စစည်းး�ရှှင်းး�လင်းး�ရေး�းစနစ််(MACCS)နှှင့့်� မြ�န််မာာအကော��ာက်် ခွွန််သတင်းး�အချျက််အလက််စနစ််
(MCIS) တို့့��ကိုု� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််သွွယ််မှုုလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့့်� ရန််ကုုန်် ဆိိပ််ကမ်းး�
များ��းနှှင့့်� လေ�ဆိိပ််များ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လမှှစ၍ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ�
မြ�ဝတီီ ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဇန္နနဝါါရီီလမှှစ၍ တရုုတ််-မြ�န််မာာ
၂၀၈	စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန (Ministry of Commerce) သည်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီ�ီလတွွင််
မြ�န််မာ့့�လယ်် ယာာထွွက််ကုုန််ပစ္စစည်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းကိုု� ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာနအဖြ�စ်် ဦးးစွာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� တစ််နှှစ််အကြာ�ာ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းနှှင့့်� စား�းသုံးး��သူူရေး�းရာာဦးးစီးး�ဌာာနအဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီ�ီလ (၁) ရက််နေ့�့တွွင်် မြ�န််မာ့့�ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းအဖွဲ့့��
(Myanmar Trade Promotion Organization- Myan Trade) ကိုု� စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဝန််ထမ်းး� (၂၀၀) ခန့့်�ဖြ�င့့်� စတင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ (Source: MTC Yangon “မြ�န််မာာ ကုုန််သွွယ််မှုုဗဟိုု�ဌာာနဩ သုံံ�ဂနှှစ််တာာခရီးး�နှှင့့်� အနာာဂတ််လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��း” Commerce Journal, vol. 19, No. 26 Monday July 15 2019. မြ�တ််မြ�တ််စိုးး��မိုးး�� (Myantrade) “မြေ�ေပြ�င််
ကွွင်းး�ဆင်းး�လေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��၏ ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ်် များ��း” Commerce Journal, Vol: 20, No.
27 Monday August 24 2020. https://www.myantrade.gov.mm/about-myantrade/economicattache/landing
၂၀၉ https://www.oecd.org/aidfortrade/casestories/casestories-2017/CS-149-USAID-A-Trade-PortalImproves-Transparency-for-Imports-and-Exports-in-Myanmar.pdf
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နယ််စပ််ရှိိ� မူူဆယ်် (၁၀၅ မိုု�င််) ကုုန်် သွွယ််ရေး�းဇုုန််တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� စတင််အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။၂၁၀
ထို့့��အပြ�င်် နယ််စပ််ဒေ�သနေ�ေပြ�ည််သူူများ��းအချျင်းး�ချျင်းး� အပြ�န််အလှှန််ရော�ာင်းး�ဝယ််ဖော�ာက််ကားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�င့့်� နှှစ််နိုု�င််ငံံနယ််စပ််နေ�ပြ�ည််သူူများ��းချျစ််ကြ�ည််ရင်းး�နှီးး��မှုုတိုးး��တက််၍ ၎င်းး�တို့့��၏ လူူမှုုစီးး�ပွား��းဘဝ
တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််၂၀၁၂ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံဘက််မှှ စတင််အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

နှှင့့်�အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံအကြား�း� နယ််စပ််စျေး�း�များ��း (Border Haats) ဖွွင့််�လှှစ််ခြ�င်းး�နှှင့့်�

ပတ််သက််၍လည်းး� စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သ ကြီး�း�၊ ပန််ဆော�ာင််တွွင်် နယ််စပ််စျေး�း�ကိုု� ကနဦးးအနေ�ေဖြ�င့့်�
စတင််ဖွွင့့်�လှှစ််နိုု�င််ရန်် နယ််စပ််ဈေး�းများ��းစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�း နည်းး�လမ်းး� (မူူကြ�မ်းး�) ကိုု� နှှစ််နိုု�င််ငံံညှိိ�နှိုုင်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� နယ််စပ််စျေး�း�ဖွွင့့်�လှှစ််ရန်် လျာာ�ထားး�သည့့်�နေ�ရာာများ��းသို့့�� နှှစ််နိုု�င််ငံံပူးး�တွဲဲ� ကွွင်းး�ဆင်းး�
လေ့�့လာာမှုုများ��းကိုု� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ညှိိ�နှိုုင်းး�အစည်းး�အဝေး�း�များ��းပြု�ုလုုပ််
ခဲ့့�သည််။၂၁၁
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််မှုုကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းကိုု� ယနေ့�့�ထိိတိုု�င်် အတားး�အဆီးး�
တစ််ခုုသဖွွယ််ဖြ�စ််နေ� သည့့်� “တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုကိိစ္စစ” ကိုု�လည်းး�၂၁၂ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�
အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် နှိိ�မ််နှှင်းး�ခဲ့့�သည််။ နယ််စပ််ဒေ�သများ��းမှှတစ််ဆင့့်� တရား�းမဝင််ကုုန််ပစ္စစည်းး�
များ��း ဝင််ရော�ာက််လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�အသေး�း�စား�း/အငယ််စား�းနှှင့့်� အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�ထိိခိုု�က််စေ�ပြီး�း� ဆက််လက််ရပ််တည််ရန််ခက််ခဲဲစေ�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တရား�းမဝင််
ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းသည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�အတုုအပများ��းနှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု�ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည့့်� ကုုန််
ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ပါါဝင််နိုု�င်် သဖြ�င့့်� စား�းသုံးး��သူူပြ�ည််သူူများ��းကိုု�လည်းး� ထိိခိုု�က််နစ််နာာစေ�နိုု�င််သည့့်�အပြ�င််
အကော��ာက််ခွွန််မဆော��ာင််သည့့်� သို့့��မဟုုတ်် အကော��ာက််ခွွန််မဲ့့�ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သဖြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အခွွန််ဘဏ္ဍာာလည်းး� ထိိခိုု�က််နစ််နာာဆုံးး��ရှုံးး��စေ�သည််။၂၁၃ ထို့့��ကြော��ာင့့်� တံံခါးး�ပိိတ််ဝါါဒ
ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည့့်� မြ�န််မာ့့�ဆိုု�ရှှယ််လစ််လမ်းး�စဉ််ပါါတီီခေ�တ််ကတည်းး�က “မှော�ာ�င််ခိုု�လုုပ််ငန်းး�” အဖြ�စ််
ရှိိ�ခဲ့့�သည့့်� “တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုု”များ��းကိုု� ဦးးသိိန်းး�စိိန််ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�
အစိုးး��ရလက််ထက်် ွ�င်် အဖွဲ့့��စုံံ�ဝင််သည့့်� ရွေ့�့�လျားး��စစ််ဆေး�းရေး�းအဖွဲ့့�� (Mobile Team) များ��းဖွဲ့့��ပြီး�း�

၂၁၀ https://www.maccs.gov.mm/node/210
၂၁၁	ကေ�ခိုု�င််ကျော်�်�� (နှှစ််နိုု�င််ငံံ) “နယ််စပ််စျေး�း�များ��းဖွွင့့်�လှှစ််သွားး��နိုု�င််ရေး�း မြ�န််မာာနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနှှစ််နိုု�င််ငံံအကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�” Commerce Journal, Vol: 20, No. 9 Monday March 2 2020
၂၁၂ “တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုု (Illegal Trade)” သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က ခွွင့့်�မပြု�ုထားး�သည့့်� ကုုန််ပစ္စစည်းး�နှှင့့်� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ��းကိုု� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု�ပေး�းဆော�ာင််ရမည့့်� အခွွန််ငွေ�ေကိုု�ရှော�ာ�င််လွဲဲ�၍ ကုုန််သွွယ််
ခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အများ��းက ရည််ညွှှန်းး�ပြော��ာဆိုု�နေ�သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� “တရား�းမဝင််
ကုုန််သွွယ််မှုု”နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဇုုန််များ��းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲဲ�အစည်းး�နှှင့့်� မြ�န််မာာ
နိုုင််ငံ
� အ
ံ စိုးး��ရတို့့�� အတိုုက်
� အ
် ခံံဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့့်� သို့့�မ
� ဟုုတ်် အားး�ပြို��ု င််နေ�သည့့်� နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��း (contested areas)
တွွင်် တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေအရ အတိုု�က််အခံံဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့့်�နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းရှိိ�
ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုများ��းသည်် ယင်းး� နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းရှိိ� သက််ဆိုု�င််ရာာအာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု�
အနည်းး�နှှင့့်�အများ��း အခွွန််အခပေး�း�ဆော�ာင််မှုုများ��းရှိိ�သဖြ�င့့်� ယင်းး�ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုအားး�လုံးး��ကိုု�
“တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုု” အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ရန််မှာာ� လျော်�်��ကန််မှုုရှိိ�မည််ဟုုတ််ပေ�။
၂၁၃	တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် မှော�ာ�င််ခိုု�ကုုန််သွွယ််ရေး�းကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အခွွန််ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုမှာာ� ခန့့်�မှှန်းး�ခြေ�ေ
အားး�ဖြ�င့့်� နှှစ််စဉ်် အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ သန်းး� ၅၇၀ ခန့့်� ရှိိ�သည််။ (ရင်းး�မြ�စ််။ မြ�န််မာ့့�အလင်းး� “တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုု
လျော့�့��ကျရေး��း�” http://www.mdn.gov.mm/my/ttraamwngkunsymu-leaakre)

159
ဖော်�်�ထုုတ််ဖမ်းး�ဆီးး� နှိိ�မ််နှှင်းး�ခဲ့့�သည််။၂၁၄ ယင်းး�သို့့�� ဖမ်းး�ဆီးး�နှိိ�မ််နှှင်းး�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� တရား�းမဝင််
ကုုန််သွွယ််မှုုသည်် အထိုု�က််အလျော��ာ�က််လျော့�့��ကျျသွားး��သော်�်�လည်းး� လုံးး��ဝပျော��ာ�က််ကွွယ််သွားး��ခဲ့့�
ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် တက််လာာသည့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရသစ််
လက််ထက််တွွင််လည်းး� တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းလျော့�့��ကျျ၍ ကုုန််သွွယ််လုုပ််ငန်းး�များ��းပုံံ�မှှန််
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှှန််ပေါ်�်သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ဆက််လက််ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။၂၁၅
(ဇယားး�-၇ ရှုု) တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စုံံ�စမ်းး�ထော�ာက််လှှမ်းး�
ရေး�းအဖွဲ့့�� (EIU) ၏ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််အချျက်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ ကမ္ဘာ့့��လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုု
အခြေ�ေ�အနေ�ေအညွှှန်းး�ကိိန်းး�အရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� (၈၄) ခုုအနက်် အဆင့့်� (၈၂)
နေ�ရာာတွွင််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။၂၁၆ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရသစ််လက််ထက်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင််
နိုု�င််ငံံတော်�်�ဒုုတိိယသမ္မမတတစ််ဦးး၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ကြီး�း�အချို့့���နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��းနှှင့့်� ဝန််ကြီး�း�အချို့့���ပါါဝင််သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� “တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုု
တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းဦးးဆော�ာင််ကော်�်�မတီီ”ကိုု� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၉) ခုု
တွွင်် တရား�းမဝင််ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��း တားး�ဆီးး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း အထူးး�အဖွဲ့့��များ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ဖမ်းး�ဆီးး�အရေး�း�ယူူမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ကာာ
နှိိ�မ််နှှင်းး�ခဲ့့�သည််။၂၁၇
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််မှုုသည်် တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� များ��းစွာာ�ဆက််စပ််
နေ�သည််။ အရပ််သားး�အစိုးး��ရလက််ထက်် နှှစ််အလိုု�က််တရား�းဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုပမာာဏကိုု� လေ့�့လာာ
ကြ�ည့့်�လျှှင်် ပင််လယ််ရေး�းကြော��ာင်းး� ပမာာဏသည်် မြှ�ှင့့်�တက််လာာသော်�်�လည်းး� နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််မှုု

၂၁၄	တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုု တားး�ဆီးး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် ရွေ့�့�လျားး��စစ််ဆေး�းရေး�းအဖွဲ့့�� (Mobile Team) ကိုု�
၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာလတွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊ ဘဏ္ဍာာအခွွန််ဝန််ကြီး�း�ဌာာ၊
ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနတို့့��ဖြ�င့့်� ပေါ�ါင်းး�စပ််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့�့တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
သမ္မမတအမိိန့့်�ဖြ�င့့်� ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ ဖျျက််သိိမ်းး�ရသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းတွွင်် နယ််စပ််ကုုန််သွွယ်ရေး
် �းလမ်းး�ကော�ာင်းး�
ပေါ်�်တွွင်် ဖမ်းး�ဆီးး�ရမိိသည့့်� တရား�းမဝင်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�များ��းလည််
ပါါဝင််သည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််နှှစ််ဆန်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် နော�ာင််ချိုု��၌ အမိုု�နီီယမ််နိုု�က််ထရီီတ််များ��း ဖမ်းး�မိိခြ�င်းး�နှှင့့်�
ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံပိုု�င််သတင်းး�စာာပါါ စရင်းး�နှှင့့်� အမှှန််တကယ််ဖမ်းး�မိိသည့့်�စာာရင်းး�ကွာာ�ခြား��းနေ�ကြော��ာင်းး� ဝေ�ဖန််မှုုများ��း
ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ (Source: ကော�ာင်းး�မြ�တ််ဖြိုး�း�� “Mobile Team ဖျျက််သိိမ်းး�မှုု၏ ရိုု�က််ခတ််မှုဲ့့�� ရိုု�တ််ခတ််ချျက််များ��း” VOA
News (22 Jan 2016), https://burmese.voanews.com/a/3157786.html. စည််သူူအော�ာင််မြ�င့့်� “တရား�းမဝင််
ကုုန််သွွယ််ရေး�းထိိန်းး�ချုု�ပ််ဖို့့��လုုပ််တာာ ဘာာကြော��ာင့့်�မအော��ာင််မြ�င််” VOA News (02 Jan 2016) https://burmese.
voanews.com/a/why-does-not-fail-over-controling-illegal-trade-/3128328.html.

အော�ာင််နိုု�င််

“အထုုတ်် ပယ််ခံံကုုန််သွွယ််ရေး�း ညွှှန််ချုု�ပ််ဟော�ာင်းး�ကိုု� တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုု တိုု�က််ဖျျက််ခိုု�င်းး�” Myanmar Now
news (Jan 19, 2022. https://myanmar-now.org/mm/ news/10147
၂၁၅	မော�ာင််လွွင််ပြ�င်် “တရား�းမဝင််ကုုန််ပစ္စစည်းး�သတင်းး�ပေး�းများ��းအတွွက်် ဆုုကြေး��းငွေ�ေတိုးး��မြှ�ှင့့်�ထားး�သည််။” Commerce
Journal, Vol: 19, No. 26 Monday July 15 2019. မော�ာင််လွွင််ပြ�င်် “တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းနယ််
စပ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းကြ�ပ််မတ််ရမည််။” Commerce Journal, Vol: 19, No. 32 Monday August 26 2019.
၂၁၆	ကမ္ဘာ့့��တရား�းမဝင်် ကုုန််သွွယ််မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေအညွှှန်းး�၏ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ အစီီရင််စာာအသေး�း�စိိတ််
ကိုု�

အော�ာက််ပါါလင့့်�တွွင််

လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။

https://www.tracit.org/uploads/1/0/2/2/102238034/
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၂၁၇ Ibid ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၉) ခုုမှာာ� ကချျင််၊ ကယားး�၊ ကရင််၊ ချျင်းး�၊ မွွန််၊ ရှှမ်းး�၊ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်�
စစ််ကိုု�င်းး�၊ တနင်္သာ�ာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
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ပမာာဏသည်် လျော့�့��ကျနေ�ေ�သည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လအတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့့်� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံတို့့�၏
နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� စာာရင်းး�ဇယားး�များ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့့်�ပါါက အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ သန်းး�
(၁၅၀) ခန့့်�ကွာာ�ဟမှုုရှိနေ���ေသည်် တွေ့�့�ရသဖြ�င့့်� တရား�းမဝင််နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််မှုုမည််မျှှကြီး�း�မား�း
နေ�သည််ကိုု� မှှန်းး�ဆနိုု�င််သည််။၂၁၈ ထို့့��ကြော��ာင့့်� တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုနှိိ�မ််နှှင်းး�ရေး�းပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််
ရန်် အရပ််သားး�အစိုးး��ရသစ််သည်် တရား�းဝင်် ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ သတင်းး�ပေး�းသူူနှှင့့်�
ဖမ်းး�ဆီးး�ပေး�းသည့့်�အဖွဲ့့��များ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ရမိိသည့့်�ကုုန််ပစ္စစည်းး�တန််ဖိုးး��အရ အချိုး�း��ကျျခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသည့့်�
ဆုုကြေး��းငွေ�ေချီးး��မြှ�ှင့့်�မှုုအစီီအစဉ််ဖြ�င့့်� တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းကိုု� နှိိ�မ််နှှင်းး�ခဲ့့� သည််။ ဖမ်းး�ဆီးး�
ရမိသော���ာ ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု�ထုုခွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပစ္စစည်းး�တန််ဖိုးး��ကိုု� အစိုးး��ရဘဏ္ဍာာငွေ�ေနှှင့့်� ဆုုကြေး��း
ငွေ�ေများ��းအဖြ�စ်် အချိုး�း��ကျျခွဲဲ�ဝေ�သည််။

ဥပမာာ- ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုမှှ

ဖမ်းး�ဆီးး�ရမိိသည့့်� ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ထုုခွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပစ္စစည်းး�တန််ဖိုးး��၏ (၅၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ (၃၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�/
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဘဏ္ဍာာငွေ�ေအဖြ�စ််လည်း�း ကော�ာင်းး� သိိမ်းး�ဆည်းး�ပြီး��း ကျျန်် (၂၀) ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု �း ကိုု� သတင်းး�
ပေး�းသူူနှှင့့်� ဖမ်းး�ဆီးး�ပေး�းသည့့်�အဖွဲ့့��အားး� ဆုုကြေး��းငွေ�ေအဖြ�စ်် (၁၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�စီီ အသီးး�သီးး�ချီးး��မြှ�ှင့့်�ခဲ့့�
သည််။ သို့့��သော်�်� တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စေ�ရန်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််မှှစ၍
ဖမ်းး�ဆီးး�ရမိသော���ာကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ထုုခွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပစ္စစည်းး�တန််ဖိုးး��၏ (၃၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေအဖြ�စ်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ (၂၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�/
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဘဏ္ဍာာငွေ�ေအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ (၂၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� သတင်းး�ပေး�းသူူအတွွက််
ဆုုကြေး��းငွေ�ေ အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ (၃၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု�ဖမ်းး�ဆီးး�ပေး�းသည့့်� အဖွဲ့့��အတွွက်် ဆုုကြေး��း
ငွေ�ေအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲသတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။၂၁၉ (ဇယားး�-၈ ရှုု)

ဇယားး� (၇) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အချိိ�န််ကာာလအလိုု�က်် တရား�းမဝင််ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းတားး�ဆီးး�အရေး�း�ယူူနိုု�င််မှုုနှှင့့်� ပစ္စစည်းး�တန််ဖိုးး��
ကာာလ (နှှစ််၊ လ)

ဖမ်းး�ဆီးး�အရေး�း�ယူူနိုု�င််သည့့်�အကြိ�ိမ််

ဖမ်းး�ဆီးး�ပစ္စစည်းး�၏ ခန့့်�မှှန််တန််ဖိုးး�� (ကျျပ််)

၂၀၁၂ - ၂၀၁၅ (၂ နှှစ်် ၁၀ လ)

၇၆၈၀

၄၉၃၀၀၀ (မီီလျံံ�)

၂၀၁၈ - ၂၀၂၀ (၁ နှှစ်် ၄ လ)

၂၇၀၉

၂၄.၁၆၂ (ဘီီလျံံ�)

ရင်းး�မြ�စ််။ ။တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုတားး�ဆီးး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီဥက္ကကဌပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ကြီး�း�ဦးးဝင်းး�မြ�င့့်� တရား�းမဝင််ကုုန််
သွွယ််မှုု တားး�ဆီးး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�းဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ (၁၃/၂၀၁၅) အစည်းး�အဝေး�း�သို့့�� တက််ရော�ာက််အမှာာ�စကားး�ပြော��ာကြား�း�” Commerce
Journal, Vol; 15, No.41 Monday October 26 2015)

၂၁၈ Ibid
၂၁၉ Ibid
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ဇယားး� (၈)  မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုမှှ ဖမ်းး�ဆီးး�ရမိသော���ာကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ထုုခွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပစ္စစည်းး�
တန်းး�ဖိုးး��ကိုု� အစိုးး��ရဘဏ္ဍာာငွေ�ေနှှင့့်� ဆုုကြေး��းငွေ�ေများ��းအဖြ�စ်် အချိုး�း��ကျျခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး� (ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�)၂၂၀
ပြ�ည််နယ််/
ခုုနှှစ််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ

ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ

သတင်းး�ပေး�းသူူ 

ဖမ်းး�ဆီးး�သည့့်�အဖွဲ့့��

အတွွက်် ဆုုကြေး��းငွေ�ေ အတွွက်် ဆုုကြေး��းငွေ�ေ

၂၀၁၆

၅၀

၃၀

၁၀

၁၀

၂၀၁၇-၂၀၂၀

၃၀

၂၀

၂၀

၃၀

ရင်းး�မြ�စ််။

။ မော�ာင််လွွင််ပြ�င်် “တရား�းမဝင််ကုုန််ပစ္စစည်းး�သတင်းး�ပေး�းများ��းအတွွက်် ဆုုကြေး��းငွေ�ေ တိုးး��မြှ�ှင့့်�ထားး�သည််။”

Commerce Journal, Vol: 19, No. 26 Monday July 15 2019. ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််နှှင့့်� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့့်�
နှှစ််အလိုု�က်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ အခွွန််အကော��ာက််ဥပဒေ�ေများ��း
ဇယားး� (၉) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဘဏ္ဍာာနှှစ််အလိုု�က်် (ပုံံ�မှှန််/နယ််စပ််) ကုုန််သွွယ််မှုုပမာာဏ (အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာသန်းး�)
ဘဏ္ဍာာနှှစ််

သွွင်းး�ကုုန််

တိုးး��/လျော့�့��

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

၈၈၆၁.၀၃၂

၉၈၆၇.၇၈၃

-၁၀၀၆.၇၅၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၇၀၆၀.၄၁၅

၁၈၀၈၆.၅၉၇

-၁၀၂၆.၁၈၂

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၁၇၆၈၁.၀၈၉

၁၉၀၅၀.၈၅၆

-၁၃၆၉.၇၆၇

၂၀

၂၀

၃၀

၂၀၁၈ (Mini Budget)

၃၀
ရင်းး�မြ�စ််။

ပို့့��ကုုန််

။ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကူူသန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန (commerce.gov.mm)

၂၂၀	တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုမှှ ဖမ်းး�ဆီးး�ရမိသော���ာ ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ထုုခွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပစ္စစည်းး�တန်းး�ဖိုးး��၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
မည််မျှှကိုု�သတင်းး�ပေး�းသူူနှှင့့်� ဖမ်းး�ဆီးး�သည့့်�အဖွဲ့့��အားး� ဆုုကြေး��းငွေ�ေအဖြ�စ််အသီးး�သီးး�ချီးး��မြှ�ှင့့်�ရန်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၂၀
ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့့်� နှှစ််အလိုု�က်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ အခွွန််အကော��ာက််ဥပဒေ�ေတွွင်် အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�
သည််။ သို့့��သော်�်� ယင်းး�ပစ္စစည်းး�တန််ဖိုးး��၏ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� မည််မျှှကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဘဏ္ဍာာငွေ�ေအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး� သိိမ်းး�ဆည်းး�မည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ယင်းး�ဥပဒေ�ေထဲဲတွွင််
အတိိအလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။

၅၃၇၈

၅၄၁၀

၅၈၄၂

၂၉၉၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈ (Mini

ရင်းး�မြ�စ််။

၁၀၆၉

၁၄၁

၁၄၅

၈၅

၂၃၈

၂၀၂

၇၇

၇၃

၇၆

၃၅၀၄

၅၄၂

၅၄၂

၁၅၄

၅၇၂

၅၇၃

၃၈၆

၄၂၄

၂၄၇

၁၀၈၁

၂၈၁

၂၉၆

၈၄

၁၁၇

၁၀၇

၉၆

၅၉

၃၀

၄၇

၅

၉

၁

၂

၄

၁၄

၁၂

၇၆၆

၁၅၀

၉၈

၄၆

၉၃

၉၁

၇၅

၁၀၂

၇၃

၆၀၇၃

၁၂၁၀

၉၇၀

၄၂၀

၉၄၂

၉၃၂

၇၂၆

၄၅၇

၂၇၂

၃၆၁

၂၁၄

၆၅

၂၀၃

၁၃၄

၁၃၂

၁၁၆

၁၄၈

၁၄၅၁

။ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကူူသန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန (commerce.gov.mm)

၄၁၀၉၉

၄၈၉၁

၂၀၁၉-၂၀၂၀

စုုစုုပေါ�ါင်းး�

၄၉၁၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

Budget)

၅၃၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၅၉၉

၁၄၂

၂၄၀

၁၂၃

၂၅၉

၂၁၀

၁၇၁

၁၄၆

၁၅၄

၄၉၄၁

၂၀၅၁

၂၆၁၂

၁၂၅

၁၂၂

၁၂

၁၃

၄

၆၀

၁၉

၁၉

၆

၇

၃

၃

၁

၆

၃

၁

၀

၁

၀

၁၀၆၂

၇၃၇

၁၄

၂၅၈

၁၅

၅

၆

၇

၁၆

၆၆

၁၂

၉

၅

၁၄

၆

၅

၈

၄၃၇

၄၂

၉၇

၇၇

၄၆

၄၉

၄၆

၄၆

၂၆

၃၁၉

၅၁

၁၀၅

၁၆

၄၄

၄၀

၂၆

၁၅

၁၉

၀

၀

၀

၀

၁

မူူဆယ််

၇

၂

လွွယ်် ဂျျယ််

၂

၃

ချျင်းး� ရွှေဟော်���်��

၁

၄

ကန်် ပိုု�က််တီီ

၃၅၁၈

၅
ကျိုု��င်းး�တုံံ�

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၆
တာာချီီ� လိိတ််

၃

၇

မြ�ဝတီီ

၉

၈
ကော့�့�သော�ာင်းး�

၄

၉

မြိ�ိတ််
၁၅၅

၁၀

ထီးး�ခီးး�

၇၉

၁၁
မော�ာတော�ာင််

၁၄၅

၁၂

မယ််စံံ

၄၀

၁၃
စစ််တွေ�ေ

၁၁

၁၄
မော�ာင််တော�ာ

၆၄

၁၅

တမူးး�

၃၃

၁၆

ရိိဒ််

၂၈၃၀

၁၇
ထန််တလန််

၂၀၁၂-၂၀၁၃

ဘဏ္ဍာာနှှစ််

၁၈
ကျိုု��င်းး�လပ််
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အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရသက််တမ်းး�နှှစ််ခုု (၂၀၁၁၂၀၂၀) အတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််
အချို့့���သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အဓိိကဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််မှုုအော�ာက််တွွင်် အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််လာာခဲ့့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အဆိုု�ပါါ ထိုု�ဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် တရား�းဝင််
ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ��းအရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းကဏ္ဍ
ကိုု� အထိုု�က််အလျော��ာ�က််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�လာာခဲ့့�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကုုန််သွွယ််မှုု
လိုု�ငွေ�ေပြ�မှုု (Trade Deficit) ကိုု� အထိုု�က််အလျော��ာ�က်် လျော့�့��ကျစေ�ေ�ခဲ့့�သည််။ (ဇယားး�-၉ ရှုု) ထို့့��
အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အချို့့���တွွင်် ဖွွင့််�လှှစ််ထားး�သော�ာ နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�
များ��း၏ ၂၀၁၂ ခုုနှစ််
ှ ၂၀၂၀ ခုုနှစ််
ှ အတွွင်း�း ဘဏ္ဍာာနှှစ််အလိုုက်
� ် တရား�းဝင်် နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််မှုုပမာာဏ
(ပို့့��ကုုန််နှှင့့်� သွွင်းး�ကုုန််ပမာာဏစုုစုုပေါ�ါင်းး�) ကိုု�လေ့�့လာာကြ�ည့့်�လျှှင်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� နှှစ််အလိုု�က််
များ��းပြား�း�လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ (ဇယားး�-၁၀ ရှုု) ဥပမာာ - တရုုတ််-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အကြီး�း�ဆုံးး��နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�း စခန်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� မူူဆယ်် (၁၀၅ မိုု�င််)
ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�၏ ကုုန််သွွယ််မှုုပမာာဏကိုု�ကြ�ည့့်�လျှှင်် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာာနှှစ််တွွင်် အမေ�ေ
ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ သန်းး� (၂၈၃၀) မှှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ သန်းး� (၄၈၉၁)
ခန့့်�ရှိိ�သဖြ�င့့်� ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုနီးး�ပါးး�ကာာလအတွွင်းး� ကုုန််သွွယ််မှုုပမာာဏ (၂) ဆခန့့်� တိုးး��မြှ�ှင့့်�လာာ
သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒုုတိိယအကြီး�း�ဆုံးး��ကုုန််သွွယ််ရေး�းခန်းး�ဖြ�စ််သည့့်� ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ�
မြ�ဝတီီ ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�၏ ကုုန််သွွယ််မှုုပမာာဏမှာာ� ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာာနှှစ််တွွင်် အမေ�ေ
ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ (၁၄၅) သန်းး�ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ကန််ဒေါ်�်လာာ သန်းး� (၁၂၁၀) ခန့့်�ရှိိ�
သဖြ�င့့်� ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုနီးး�ပါးး�ကာာလအတွွင်းး� ကုုန််သွွယ််မှုု ပမာာဏ (၈) ဆခန့့်� တိုးး��မြှ�ှင့့်�လာာသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းပမာာဏ တိုးး��မြှ�ှင့့်�လာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ယင်းး�နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််
ရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အခွွန််ငွေ�ေများ��းစွာာ�ကိုု� ရှာာ�ဖွေပေး���း�နိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််စရာာရှိသော်����်�လည်းး�
ကိိန်းး�ဂဏန်းး� အချျက််အလက််မရနိုု�င််သဖြ�င့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာ နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�များ��းမှှ
ကော�ာက််ခံံရရှိသော����ာ အခွွန််ငွေ�ေပမာာဏနှှင့့်� ယင်းး�အခွွန််ငွေ�ေများ��းသည်် နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းစခန်းး�
များ��းရှိိ�သည့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေထဲဲသို့့�� မည််မျှှပြ�န််လည််
စီးး�ဝင််သည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ မသိိရှိိ�နိုု�င််ပေ�။
ထို့့��အပြ�င်် အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည့့်� ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုအတွွင်းး�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရတို့့��၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ�လည်းး�
ထူးး�ခြား��းလာာမှုုမရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရအဆက််ဆက််ကိုု� ဆန့့်�ကျျင့့်�တော်�်�
လှှန််လာာသည့့်�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�း

အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့့်�

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ

အင််အားး�စုုအချို့့���၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့���က
လွဲဲ�ပြီး�း�၂၂၁ သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
၂၂၁ အမျိုု��သားး�တန်းး�တူူရေး�း၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� တရား�းမျှှတမှုုတို့့�အတွွက်် အစိုးး��ရအဆက််ဆက််ကိုု� ခုုခံံတော်�်�လှှန််
လာာကြ�သည့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အာာဏာာရှှင််စနစ််ကိုု� တော်�်�လှှန််
သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းများ��း တည််ဆော�ာက််
လာာခဲ့့ကြ� �သည််။ တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုုင််
� တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့�့� အစည်းး�အချို့့��� (ဥပမာာ - ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�
အရုံးး��-KNU၊ ကချျင််လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းအစည်းး�အရုံးး�� - KIO နှှင့့်� ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ-KNPP) နှှင့့်�
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များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု/ဗဟိုု� အစိုးး��ရကသာာ ဦးးစီးး�ဆော�ာင််ရွွက််လာာသဖြ�င့့်� သို့့��မဟုုတ်် ဆော�ာင််ရွွက််
ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�အဝန်းး�နှှင့့်� ထိတွေ့��့��
ဆက််ဆံံမှုုမှာာ� မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကန့့်�အသတ််
များ��းကြော��ာင့့်�လည်း�း ကော�ာင်းး�၊ နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
နှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုအ
ု ခွွင့့်အ
� လမ်းး�နည်းး�ပါးး�ခဲ့့မှု
� ကြော��ာင့့်
ု
�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သက််ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အားး�နည်းး�မှုု
ကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဦးးဆော�ာင််
မှုု သို့့��မဟုုတ်် လမ်းး�ညွှှန််မှုု သို့့��မဟုုတ််

လွွမ်းး�မိုးး��မှုုအော�ာက််တွွင််သာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အလိုု�က််သင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုများ��းကိုု�သာာ ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရတို့့��သည််
၎င်းး�တို့့��နယ််မြေ�ေ၏အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းကဏ္ဍအပါါအဝင်် အခြား��း
ကဏ္ဍများ��း၌လည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု

အတိုု�င်းး�အတာာသည်် နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််နှှင့့်�

၎င်းး�တို့့�� ဖြ�တ််သန်းး�ခဲ့့�ရသည့့်� သမိုု�င်းး�နော�ာက််ခံံများ��းနှှင့့်� ဆက််စပ််သည််ကိုု� ထင််ဟပ််ပြ�နေ�သည််။
ထို့့�ကြော��ာင့့်
�
� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ ပြ�ည််နယ််/တိုုင်း
� �း ဒေ�သကြီး�း�တို့့�သ
� ည်် ဖက််ဒရယ််နိုုင််ငံ
� အ
ံ ချို့့���၏ ပြ�ည််နယ််
များ��းကဲ့့�သို့့� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတည်် ဆော�ာက််နိုု�င််ရန််
လိုုအ
� ပ််သော�ာ ပြ�ည််တွွင်း�း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းနှှင့့်အ
� တူူ အချိိ�န််များ��းစွာာ�ယူူရအုံးး��မည့့်� အနေ�ေအထားး�
တွွင်် ရှိနေ���ေပါါသည််။

နိိဂုံးး��
လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး��း နော�ာက််ပိုုင်း
� �း မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််ကျျင့့်
ွ
သုံးး�
� �လာာခဲ့့သည့့်
�
� နိုုင််ငံ
� ၏
ံ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် လွွတ််လပ််ရေး�းနှှင့့်�အတူူပေါ�ါက််ဖွား��းလာာသည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�
စစ််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ အထူးး�သဖြ�င့့်� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ
လက််ထက််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် နှှင့့်� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတို့့��သည််
ဗမာာလူူမျိုး�း��ကြီး�း�ဝါါဒနှှင့့်� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုကိုု� အဓိိကထားး�သည့့်� တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�
ထားး�သော�ာကြော��ာင့့်� ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း လိုု�လားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းတန်းး�တူူ
မှုုနှင့့်
ှ � ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကိုုယ်
� ်ပိုုင််ပြ
� �ဌာာန်းး�ခွွင့့်တို့့
� ကို
� �ု အာာမခံံပေး�းထားး�သည့့်� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာရန်် အဟန့့်�အတားး� ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ စစ််အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည့့်�
သီးး�ခြား��းရပ််တည််ရေး�း နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကြော���ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စစ််အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံသားး�များ��း
အပေါ်�်� လူ့့�အခွွင့့်အရေး�း
�
�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််များ��း၏ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ အပေါ်�်�
ပိိတ််ဆို့့��မှုုများ��းကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ
	ဒီီမိုုကရေ�ေစီီ
�
အင််အားး�စုုများ��း (ဥပမာာ-ယခင််ယှှဉ််ပြို��ု င််အစိုးး��ရတစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့သည့့်
�့
� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာ နိုုင််ငံ
� အ
ံ မျိုး�း��သားး�
ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရ - NUCGU နှှင့့်� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့့်� အမျိုး�း��သားး�
ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ - NUG) တို့့��တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဌာာနနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းတာာဝန််ခံံများ��း/ အရာာရှိိ�များ��း/
ဝန််ကြီး�း�များ��းထားး�ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််မှုု၊ ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုု
များ��းကိုု� ယနေ့�့�တိုင်း
�ု �း ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့�၏
� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််နှင့့်
ှ � ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုများ
ု ��းသည်် ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��း၊ ပြ�ည််သူူလူူထုုကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသော��ာ မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု�
နိုု�င််ငံံတကာာက ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�သိိရှိရေး���း�နှှင့့်� အာာဏာာရှှင််စနစ််တိုု�က််ဖျျက််ရာာတွွင်် လိုု�အပ််သော�ာ အကူူအညီီများ��း
ရရှိရေး���း�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။
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အသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုနည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
မူူဘော�ာင််အော�ာက်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့့်� အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမှှတစ််ဆင့့်� အာာဏာာရလာာသည့့်�
အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််၏ လက််ထက််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊
နိုု�င််ငံံတကာာ အသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့့်�ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုတို့့�ကိုု�
အထိုု�က််အလျော��ာ�က်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိသော����ာကြော��ာင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကန့့်�သတ််ချျက််များ��းအော�ာက််
တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� မှေး�း�မိိန််ခဲ့့�သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်�
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအော�ာက််တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းသည်် နယ််စပ််ဖြ�တ််
ကျော်�်��ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုများ��းကိုု� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ မရှိိ�ကြ�ပေ�။
နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းဇုုန််အများ��းစုုသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် တည််ရှိိ�ကြ�သဖြ�င့့်�
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ကုုန််သွယ်
ွ ်မှုုများ��းကိုု� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ပိုင််ခွ
�ု င့့်
ွ အာာ
� ဏာာအချို့့���ရှိိ�သင့့်�
ပြီး�း� နယ််စပ််ချျင်းး�ထိိစပ််နေ�သည့့်� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆက််ဆံံရေး�း
များ��းရှိိ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းနိုု�င််
မည့့်� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့��ကိုု� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း
ပေး�းထားး�သည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ခုု ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�၊ကျျင့့်�သုံးး��သွားး��
ရန််လိုု�ပါါသည််။ သို့့��မှှသာာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��တွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
ရှိသော����ာ သက််ဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍအလိုု�က်် ၎င်းး�တို့့��၏အရေး�း�ပါါမှုုမှာာ� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ထင််သာာမြ�င််သာာရှိိ�
လာာနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
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ဤအခန်းး�တွွင်် အပိုု�င်းး� (၃) ပိုု�င်းး� ပါါရှိိ�သည််။ ပထမအပိုု�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််
များ��းကိုု� စုုစည်းး�သုံးး��သပ််ထားး�သည််။ ထို့့��သို့့�သုံးး��သပ််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင််၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််
စနစ််နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ လေ့�့လာာတင််ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ တူူညီီသော�ာအချျက််များ��းနှှင့့်� မတူူညီီသော�ာအချျက််များ��းကိုု�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုကြာ�ာခဲ့့�သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရ လက််ထက််တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍအချို့့���ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဒုုတိိယအပိုု�င်းး�တွွင်် လေ့�့လာာတင််ပြ�ခဲ့့�
သော�ာ နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း ဖြ�စ််ရပ််များ��းမှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုုအခြေ�ေ�ခံ
�
ပြီးံ ��း နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ရေး
် �းအပါါအဝင်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာအချို့့���ကိုု� ထုုတ််နုုတ််ထားး�ပြီး�း� ရွေး�း�ချျယ််စရာာတစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ အားး�သာာချျက််များ��းနှှင့့်�
အားး�နည်းး�ချျက််များ��းအပြ�င်် တစ််မူူထူးး�ခြား��းချျက််များ��းကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် တတိိယအပိုု�င်းး�တွွင်် အနာာဂတ််
ဖက််ဒရယ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�မှုုနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ု
ချျက််အချို့့���ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၅.၁) နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််ရပ််များ��းမှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�။   
၅.၁.၁) နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��း လေ့�့လာာခြ�င်းး�မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း
လေ့�့လာာတင််ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံသုံးး��ခုုမှှ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� တူူညီီသော�ာအချျက််များ��းနှှင့့်� မတူူညီီသော�ာ
အချျက််များ��းဟူူ၍ နှှစ််မျိုး�း��ခွဲဲ�ခြား��းပြီး�း� တင််ပြ�သွားး��ပါါမည််။
တူူညီီသော�ာ အချျက််များ��း
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း ရှိိ�သည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င်် ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအသီးး�သီးး� (အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ)
၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု� အတိိအကျျ ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အတိိအကျျမဟုုတ််ဘဲဲ လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုရှိသော����ာ စကားး�ရပ််
များ��းဖြ�င့့်� လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
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•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာအများ��းစုုရှိိ�သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အတိိအကျျ
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အတိိအကျဖော်��်��ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု� တရား�းရုံးး��က (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�၍ စီီရင််ဆုံးး��ခဲ့့�သော�ာ
စီီရင််ထုံးး��များ��းအရ) ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အလွွန််ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ကွွန််
ဂရက််သည်် ‘လိုု�အပ််ပြီး�း�သင့့်�လျော်�်��သော�ာ” ဥပဒေ�ေများ��း ပြ�ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
စာာရင်းး�တွွင််ပါါဝင််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၏

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့့်� ဥပဒေ�ေများ��း

ပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််လည်းး� “ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းနှှင့့်� ကော�ာင်းး�မွွန််
သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း” စကားး�ရပ််ပါါဝင််ပြီး�း� ထိုု�စကားး�ရပ််အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် “နိုု�င််ငံံတော်�်�စိုးး��ရိိမ််မှုု”
အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအဖြ�စ်် အတိိအကျျအပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�
အရာာများ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််သည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏
နိုု�င််ငံံခြား��း ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အလို့့��ငှာာ� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�တွွင်် ပါါဝင််သည့့်�တိုု�င််
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း မူူဝါါဒနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ မည့့်�သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု�မဆိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာာ
�
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာလုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း�တွွင်် ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ ဆိုု�လိုု�
သည််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င််အာာ
ွ
ဏာာများ��းကိုု� ၎င်းး�၏မဏ္ဍိုု�င််သုံးး��ရပ််အကြား�း�
ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ကွွန််ဂရက််သည်် သွွင်းး�ကုုန််ခွွန််များ��းကိုု� ကော�ာက််ခံံ
ပိုု�င််ခွွင့့်�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းငွေချေး���း��ယူူပိုု�င််ခွွင့့်�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုအပေါ်�်� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�
ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ကြ�တ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�စသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတသည်် ဆီးး�နိိတ််
(အထက််လွှှတ််တော်�်�) ၏ အတည််ပြု�ုချျက််ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�၊ ဆီးး�နိိတ််၏ သဘော�ာ�
တူူညီီချျက််ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းသံံတမန််များ��းကိုု� ခန့့်�အပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� စသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�း လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည်် နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််ဆိုုင််ရာာ
�
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ ၊� ပြ�ည််နယ််
နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းအကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်� စသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု�
လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ကြ�သည််။
•

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� အတိိအလင်းး�
အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် လုံးး��ဝပိိတ််ပင််တားး�ဆီးး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတစ််ခုုတည်းး�ကိုု�သာာ အလုံးး��စုံံ�အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််သကဲ့့�သို့့�
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� လုံးး��ဝပိိတ််ပင််ထားး�ခြ�င်းး�မျိုး�း��လည်းး� မရှိိ�
ကြ�ပေ�။ ထို့့�ပြ� �င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရနှှင့့်� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််များ��း သို့့�မ
� ဟုုတ််
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းအကြား�း� တည််ဆော�ာက််သည့့်� သံံတမန််ရေး�းရာာများ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်�
စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သံံတမန််ရေး�းရာာများ��း) ကိုု� ကန့့်�ကွွက််မှုု သို့့��မဟုုတ််
တားး�ဆီးး�မှုုမပြု�ုဘဲဲခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� အားး�ပေး�းခြ�င်းး�များ��းပင်် ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။

•	နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
များ��းသည်် ယခင််ထက်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ပိုု�များ��းလာာပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုပိုရှိိ�လာာသ
�ု
ည််။ ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ � ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့�သ
� ည်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််
များ��းသို့့�� ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ခရီးး�စဉ််များ��းနှှင့့်� အခြား��းလူူမှုုရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ
ဖလှှယ််မှုုရေး�းအစီီအစဉ််များ��း ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််အချို့့���တွွင်် ပြ�ည််နယ််ရုံးး��များ��းဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး� စသည််
ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��းအပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််သည့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း (ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုု ပြ�ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�)
ဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��လုုပ််ဆော�ာင််လာာကြ�သည််။ ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ
ဖြ�စ််တည််မှုုအရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ရန်် ခက််ခဲဲလာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည််လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍအချို့့���ကိုု� ယခင််ထက််ပိုု�၍လက််ခံံမှုုပိုု�ရှိိ�
လာာသည််။ ယင်းး�အသိိ အမှှတ််ပြု�ုလက််ခံံလာာမှုုနှှင့့်�အတူူ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််
အချို့့��� ကိုု�လည်းး� အားး�ပေး�းမှုုများ��းရှိိ�လာာသည််။ ဥပမာာ-အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ညီီအစ််မ မြို့�့��များ��းအစီီအစဉ််သည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းမှှတစ််ဆင့့်� ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�အစီီအစဉ််ကိုု�
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဌာာနနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ထားး�ကာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဘဏ္ဍာာများ��းဖြ�င့့်�
တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သ ပံ့့�ပိုးး��ထားး�သည််။ ထိုု�နည်းး�တူူပင်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််တွွင်် ၁၉၉၃ ခုုနှှစ်် ၌အာာဏာာရလာာသည့့်� Jean
Chretien ဦးးဆော�ာင််သော�ာ ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရ၏ အာာရှှဖစိိဖိိတ််ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုု
အစီီအစဉ််များ��းမှှတစ််ဆင့့်� ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၊ နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း
နှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��းရလာာပြီး�း� ယနေ့�့�အခါါတွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််နှှင့့်� နယ််မြေ�ေတိုု�င်းး�သည်် အာာရှှပစိိဖိိတ််ဒေ�သ
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တစ််ခုုခုုရှိနေ���ေကြ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််နာာရင််ဒရာာမိုးး��ဒီီလက််
ထက်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပြ�ည််နယ််များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််လာာသည််။ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
၏ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် တရုုတ််ပြ�ည််ခရီးး�စဉ််မတိုု�င််ခင်် တစ််လအလိုု�တွွင််စေ�လွှှတ််သည့့်� အဆင့့်�မြှ�ှင့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��ကိုု�
ဦးးဆော�ာင််ရန်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််ပရေး�း�ရာာဝန််ကြီး�း� ဌာာန (MEA) သည်် ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််တစ််ဦးးကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�
ခဲ့့�သည််။
•	ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း
သိုု�မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းအကြား�း� သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တစ််စုုတစ််ဖွဲ့့��ချျင်းး�
အလိုု�က််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အစုုအဖွဲ့့��အလိုု�က််လည်းး�ကော�ာင်းး� တည််ဆော�ာက််ကြ�သည််။ အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က်် သံံတမန််
ဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ်် စုုဖွဲ့့��ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး�
ကော�ာင်းး� တည််ဆော�ာက််ကြ�သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏
အနော�ာ�က််ဘက်် ပြ�ည််နယ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အနော�ာ�က််ဘက််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းကော�ာင််စီီ (CSGW)၊
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရအားး�လုံးး��ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းကော�ာင််စီီ (GSC)၊ အမေ�ေရိိကန််
ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းအသင်းး� (NGA)၊ အမေ�ေရိိကန််
မြို့�့��တော်�်�ဝန််များ��းဖြ�င့့်�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အမေ�ေရိိကန််မြို့�့��တော်�်�ဝန််များ��းအဖွဲ့့�� (the US Conference of Mayors)
အမေ�ေ ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ မြူ�ူနီီစီီပယ််ယူူနစ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အမေ�ေရိိကန်် မြို့�့��ပြ�များ��းအသင်းး�ချုု�ပ််
(the US National League of Cities) စသည့့်� အစုုအဖွဲ့့��များ��း ရှိိ�သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််အချို့့��� (ဥပမာာ
- ကွိိ�ဘက််၊ အွွန််တာာရီီယိုု�၊ အယ််ဘာာတာာနှှင့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု� လမ််ဘီီယာာပြ�ည််နယ််) သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�
တစ််ဖွဲ့့��ချျင်းး�အလိုု�က်် သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းလေ့�့တည််ဆော�ာက််သည််။ ထိုု�သို့့� တစ််ပြ�ည််နယ််ချျင်းး�အလိုု�က်် သံံတမန််
ဆက််ဆံံရေး�း တည််ဆော�ာက််မှုုများ��းအပြ�င်် အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က််တည််ဆော�ာက််မှုုများ��း (ဥပမာာ- ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ မြူ�ူနီီစီီပယ််
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ယူူနစ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး� သော�ာ ကနေ�ေဒါါမြူ�ူနီီစီီပယ််ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး� (Federation of Canadian Municipalities)
လည်းး� ရှိိ�သည််။
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းအလိုု�က်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
သည်် အချိုး�း��မညီီကြ�ပေ�။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ ပြ�ည််နယ််အချို့့���သည််
ကျျန််ပြ�ည််နယ််များ��းထက်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပိုရှိိ�
�ု ကြ�သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏
ပြ�ည််နယ််အချို့့���နှှင့့်� မြို့�့��ပြ�အချို့့���သည်် အခြား��းသော�ာ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််နယ်် နှှင့့်�မြို့�့��ပြ�များ��းထက်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုများ��းပိုု�ရှိိ�ကြ�သည််။ ကနေ�ေဒါါ
နိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� ကွိိ�ဘက််၊ အွွန််တာာရီီယိုု�၊ အယ််ဘာာတာာနှှင့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လမ််ဘီီယာာပြ�ည််နယ််များ��းသည်် အခြား��း
သော�ာ ကနေ�ေဒါါ ပြ�ည််နယ််များ��းထက်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး�
ပြ�ည််နယ််အချို့့���၏ ပြ�ည််နယ််အကြီး�း�အကဲဲများ��းသည်် အခြား��းပြ�ည််နယ်် အကြီး�း�အကဲဲများ��းထက်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
များ��းတွွင်် တက််တက််ကြွ�ကြွ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။
•	နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် အတိိတ််
ကာာလများ��းထက်် ပိုု�၍ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလာာသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�
သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�
လုံးး��ဝပိိတ််ပင်် တားး�ဆီးး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင််လည်းး� ဖက််ဒရယ််စနစ််
အရ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့့်� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ ခြွ�င်းး�ချျက််ထားး�၍ချုု�ပ််ဆိုုကြ� �သည််။ လေ့�့လာာတင််ပြ�ခဲ့့သော�ာ
�
ဖက််ဒရယ််နိုုင််ငံ
� သုံးး�
ံ �ခုုလုံးး��သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဌာာနများ��းမှှတစ််ဆင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ��းကိုု� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည့့်� အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ယခင််ထက််စနစ််တကျျထားး�ရှိိ�လာာကြ�သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေ
ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအတွွက်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု�ယ််စား�း
လှှယ်် (USTR) တစ််ဦးးခန့့်�အပ််ကာာ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�သည့့်� အစီီအမံံများ��းကိုု�ထားး�ရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကုုန််သွွယ််ရေး�း စာာချုု�ပ််များ��းကိုု�ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင််လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိပါးး�နိုု�င််သည့့်�ကိိစ္စစ
များ��းကိုု� ခြ�င်းး�ချျက််ထားး�၍ချုု�ပ််ဆိုု�သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိသော်����်�လည်းး� ၎င်းး�စာာချုု�ပ််ပါါ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစများ��းကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ဖိိအားး�ပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�မရှိိ�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ရှိရေး���း�အတွွက်် ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုရှိိ�လာာသည််။ အိိန္ဒိိ�ယ
နိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အကျိုးး���အမြ�တ််မယူူသည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ အိိန္ဒိိ�ယကူးး�သန်းး�
ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းနှှင့့်� စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး� (FICCI) ၏ ပြ�ည််နယ််ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းသုံးး��သပ််ချျက််များ��း
နှှင့့်� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� မကြာ�ာခဏတန််ဖိုးး��ထားး�လာာသည််။
•	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအများ��းစုု
သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အရေး�း�နှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက််
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ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက််လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ မူူဝါါဒမရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအချို့့��� (ဥပမာာ - သဘာာဝပတ််ဝန်းး�
ကျျင််နှှင့့်� လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း) နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုရှိိ�လာာရေး�းအတွွက်် ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုများ��း ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� မက််ဆာာချူး�း�ဆာ့့�ပြ�ည််နယ််သည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လူူအခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််သည့့်� အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််အစိုု�ရကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းရန််အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််သည့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ��းထံံမှှ ကုုန််စည််နှှင့့်� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းဝယ််ယူူခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််သည့့်�ဥပဒေ�ေ
တစ််ရပ််ပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုု�ရသည််လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ပိိတ််ဆို့့��
သည့့်� ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ယူူအေ�အီးး�နိုု�င််ငံံ၊ ရှား��းဂျာ�ာဒေ�သ
တွွင်် ထော�ာင််ကျနေ�ေ�သည့့်� ကရာာလာာပြ�ည််နယ််သားး�များ��းကိုု� လွွတ််ပေး�းရေး�းအတွွက်် ထိုု�စဉ််က ကရာာလာာပြ�ည််နယ််
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အကူူအညီီမယူူဘဲဲ ရှား��းဂျာ�ာဆူူလတန််ကိုု� ကရာာလာာပြ�ည််နယ််သို့့�� လာာ
ရော�ာက််လည််ပတ််ရန်် ဖိိတ််ကြား�း�ခဲ့့�သည််။ ရှား��းဂျာ�ာ ဆူူလတန််က ကရာာလာာပြ�ည််နယ််သားး� အကျျဉ်းး�သားး�တစ််ရာာ
ကျော်�်��ကိုုလွ
� တ််ပေး
ွ
�းလိုုက်
� ်ပြီ�ဖြီ �စ််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ငြာ�ာသည့့်�အခါါမှှသာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ယင်းး�ကိိစ္စစကို�ု သတင်းး�
ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပါါဝင််လာာသည််။
•	ယခုုစာာတမ်းး�အတွွက်် လေ့�့လာာကိုးး��ကားး�ခဲ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာစာာအုုပ််များ��းနှှင််
သုုတေ�သနစာာတမ်းး�များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ဂျျင််ဒါါညီီမျှှမှုု သို့့��မဟုုတ်် ကျားး��-မရေး�း�ရာာ
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ရှုုထော�ာင့့်�များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�း
သည်် သမား�းရိုးး��ကျျနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းဖြ�စ််သော�ာလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာကတိိ
ကဝတ််များ��းကသာာ လုံးး��ဝသက််ရော�ာက််နေ�ခြ�င်းး� မဟုုတ််တော့�့�ဘဲဲ ဥတုုရာာသီီ၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊
လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�အစရှိိ�သည့့်� ကဏ္ဍများ��းလည်းး� ပတ််သက််မှုုများ��းရှိိ�လာာသည််။ ထိုု�အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိိစ္စစများ��းကိုု�လည်းး� နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ မူူဝါါဒ
အားး�လုံးး��တွွင်် ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့့်� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််လိုု�ပါါသည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံံခြား��း
ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် အမျိုး�း�� သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ါ�ဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏အရေး�း�နှှင့့်� ကျားး��-မ တန်းး�တူူ
ရေး�းကိိစ္စစများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုုပိုု�ရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။ လေ့�့လာာတင််ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံသုံးး��ခုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းမူူဝါါဒတွွင်် ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒများ��း တစ််နည်းး�တစ််ဖုံံ�ရှိနေ���ေနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��းသို့့�� သံံတမန််စေ�လွှှတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�မှှဖြ�စ််စေ�၊ ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�မှှဖြ�စ််စေ� စေ�လွှှတ််သော�ာ ကိုု�ယ််
စား�းလှှယ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��စုုဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််
ရေး�းမူူများ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ပါါဝင််မှုုနှှင့့်�
ကျားး��-မတန်းး�တူူ ညီီမျှှမှုုရှုုထော�ာင််များ��း ထည့့်�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။
မတူူညီီသော�ာ အချျက််များ��း
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�မှုုမတူူညီီကြ�ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� ပေး�းအပ််ထားး�သည့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ (ဥပမာာ - အိိန္ဒိိ�ယ) နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့့်�
ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ (ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််နှှင့့်� ကနေ�ေဒါါ) ဟူူ၍ နှှစ််မျိုး�း��ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််သည််။
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•	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််
ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုပုုစံံများ��း
မတူူညီီကြ�ပါါ။ အစိုးး��ရ၏ မဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု အားး�ကော�ာင်းး�သည့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်�
မဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု အားး�နည်းး�သည့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံဟူူ၍ နှှစ််မျိုး�း��ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််သည််။
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအချို့့���ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ု
ရေး�းနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အကြား�း� သီးး�ခြား��းစီီပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��မှုုများ��းရှိိ�သကဲဲသို့့�� မျှဝေ��ေကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�များ��းလည်းး�
ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတက
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း� သဘော�ာ�တူူထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််အချို့့���ကိုု� အတည််ပြု�ု
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ကွွန််ဂရက်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�) ၏ အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရန်် လိုု�အပ််သည််။
ထိုု�နည်းး�တူူ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သော�ာ ကနေ�ေဒါါ
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က နိုုင််ငံ
� တကာာစာာချုု
ံ
�ပ််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ကနေ�ေဒါါပါါလီီမန်် (အထူးး�သဖြ�င့့်�
ကနေ�ေဒါါအော�ာက်် လွှှတ်် တော်�်�၏ အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရန််လိုု�သည််။ သို့့��သော်�်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင််မူူ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ပါါလီီမန််၏ အတည််ပြု�ုချျက််လိုု�သည််ဟုု နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််က သတ််မှှတ််ထားး�သည််မှှ လွဲဲ�၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
(အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််) သည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုပါါလီီမန်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လွှှတ််တော်�်�) သို့့��တင််သွွင်းး�၍ အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရန်် မလိုု�ပေ�။
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုု�ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း မတူူညီီခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� အဓိိကထားး�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ်် ရပ််မှှတစ််ဆင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည့့်�
အခန်းး�ကဏ္ဍ မတူူညီီကြ�ပါါ။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတို့့�တွွင်် သမ္မမတနှှင့့်� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််တို့့��က
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််အချို့့���ကိုု� အတည််ပြု�ုလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ အထက််လွှှတ််
တော်�်� (ကွွန််ဂရက််နှှင့့်� ပါါလီီမန််) တို့့��၏အတည််ပြု�ုချျက််ကိုု� ရယူူရန််လိုု�အပ််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏
အထက််လွှှတ််တော်�်� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ��းမှှတစ််ဆင့့်� ယင်းး�နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
စာာချုု�ပ််များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုင််သ
�ု
ည််။
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင််

မူူဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကချုု�ပ််ဆိုု�မည့့်�

နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််အများ��းစုုသည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််၏

အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရန်် မလိုု�အပ််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ
ပြ�ည်် ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််မှှတစ််ဆင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းအပေါ်�်� လွွမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည့့်�အခွွင့့်�
အလမ်းး�သည်် အကန့့်�အသတ််များ��းစွာာ�ရှိနေ���ေသည််။
•	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နည််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရများ��း၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုသည်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု
ရှိိ�သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍
ပြ�ည််နယ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�မရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၊ ကွွန််ဂရက််၏ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း ဆော�ာင််
ရွွက််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းနှှင့့်� အတိိအကျဖော်��်��ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�ရှိိ�
သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းဟူူ၍ ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
လုုပ််ပိုု�င်် ခွွင့့်� အာာဏာာအချို့့���ပေး�းထားး�သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််မူူ ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််များ��း၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ အတိိအလင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်� တရား�းရုံးး��
၏ ယခင််စီီရင််ထုံးး��များ��းအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် အလုံးး��စုံံ�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာမရှိိ�ဘဲဲ အကန့့်�
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အသတ််များ��း ရှိနေ���ေသည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််မူူ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အလုံးး��စုံံ�နိုု�င််ငံံ
ခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း ပေး�းထားး�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းကိုု� မရှိပေ���ေ။
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒအချို့့���ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်� သို့့��မဟုုတ်် ဖိိအားး�ပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ နိုု�င််ငံံ
အလိုု�က်် မတူူညီီကြ�ပါါ။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတို့့�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ (နိုု�င််ငံံတော်�်�
သမ္မမတ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််) သည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်� (ကွွန််ဂရက်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််) ၏ အတည််ပြု�ုချျက််ဖြ�င့့်� အတည််ပြု�ုလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��
နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််သည့့်�အခါါ ယင်းး�စာာချုု�ပ််ပါါ ပြ�ည််နယ််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� ဆိုု�င််
သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်� သို့့��မဟုုတ်် အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�စေ�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
သို့့��မဟုုတ််/နှှင့့်� တရား�းရုံးး��၏ စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကန့့်�သတ််မှုုများ��းရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ
တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််၏
အတည််ပြု�ုချျက််မပါါဘဲဲချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််သည့့်�အပြ�င်် ၎င်းး�၏နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််နယ််
များ��းအားး� ဖိိအားး�ပေး�းနိုု�င််သည့့်� သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။
•	ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေ
ပြု�ုရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��း၏ အမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�များ��းနှှင့့်� လက််ခံံမှုုများ��းသည်် အမြဲ�ဲတမ်းး�တစ််ထပ််တည်းး�
မကျပေ�ေ�။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့���နှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတသည်် ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းမှူး��းများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တစ််ခုုခုုကိုု� ကန့့်�ကွွက််မှုုမရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် ဘာာမှှမပြော��ာ�သည့့်�
တိုု�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းရုံးး��သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု�
ပယ််ဖျျက််နိုု�င််သည််။
•	ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််ရေး�းရာာ ဖော်�်�ဆော�ာင််
နိုု�င််စွွမ်းး�အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံအလိုု�က််ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး� ချျက််များ��းကြော��ာင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ယဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််များ��းကိုု� အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�
သာာ တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တားး�မြ�စ််ချျက််များ��း
ရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ (မဏ္ဍိုု�င််အားး�လုံးး��) ကခွွင့့်�ပြု�ုလျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�မပြု�ုလျှှင်် သို့့��မဟုုတ််
အားး�ပေး�းလျှှင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင််ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု�မထိိခိုု�က််သော�ာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််သံံတမန််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။
အခြား��းနိုု�င််ငံံအလိုု�က်် တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း 
•	အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းသည်် ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းလွွမ်းး�မိုးး��
မှုုများ��းရှိနေ���ေပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််မှုုများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုု
ရှိိ�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင်် အာာဏာာရသည့့်�အစိုးး��ရ (ပါါတီီစုံံ�ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ််
တစ််ပါါတီီကြီး�း�စိုးး��သည့့်� အစိုးး��ရ) သည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််၏အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�
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အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့့်� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းသည့့်� အစိုးး��ရဖြ�စ််သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�တွွင်် အာာဏာာရသည့့်�အစိုးး��ရ
သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ပါါတီီ သို့့��မဟုုတ်် မဟာာမိိတ််ပါါတီီ၏ အဖွဲ့့��ဝင််မဟုုတ််ဘဲဲ အတိုု�က််အခံံပါါတီီဝင်် ဖြ�စ််
လျှှင်် ယင်းး�ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� အားး�ပေး�းမှုုမရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် တားး�ဆီးး�မှုု
များ��းလည်းး� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။ အခြား��းတစ််ဘက်် တွွင်် အာာဏာာရပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ပါါတီီဝင််များ��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်�
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကူူညီီပံ့့ပိုးး
� �� မှုုများ��းပိုုရ
� ရှိိ�နိုုင််သ
�
ည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ - UPA II အစိုးး��ရ
လက််ထက်် (၂၀၀၉-၂၀၁၄) ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် UPA ပါါတီီအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အန််ဒရာာပရာာဒက််
ပြ�ည််နယ််၏ ဘက််စုံံ�ဆည််မြော��ာင်းး� တည််ဆော�ာက််ရေး�းစီီမံံကိိန်းး�ကိုု� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ
စိုးး��ရိိမ််စရာာများ��း ရှိသော်����်�လည်းး� အလျျင််စလိုု�ခွွင့့်�ပြု�ုခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ဓာာတ််သတ္တုု�ကြွ�ယ််ဝသော��ာ အိုု�ဒီီရှာာ�ပြ�ည််နယ််တွွင််
တော�ာင််ကိုု�ရီးး�ယားး�နှှင့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှအခြေ�ေ�စိုု�က််ဓာာတ််သတ္တုု�ကုုမ္ပပဏီီများ��း၏ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မည့့်�အစီီအစဉ််ကိုု�မူူ လူူမျိုး�း��စုု
အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စိုးး��ရိိမ််စရာာများ��းရှိိ�သည််ဟူူသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� တားး�ဆီးး�
ခဲ့့�သည််။
•	ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််အချို့့��� (အထူးး�သဖြ�င့့်� ကွိိ�ဘက််၊ အွွန််တာာရီီယိုု�၊ အယ််ဘာာတာာနှှင့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှ ကိုု�လမ််ဘီီယာာ
ပြ�ည််နယ််တို့့��) သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ အစီီအစဉ််များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ အရင်းး�အမြ�စ််မြော��ာက််များ��းစွာာ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
လာာကြ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု� စနစ််တကျျ တည််
ဆော�ာက််လာာကြ�သည််။ ဥပမာာ - ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ကိုးး��ကားး�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ဆော�ာင်းး�ပါးး�တစ််ခုု၏ ဖော်�်�ပြ�
ချျက််အရ ကွိိ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံတကာာ အစီီအစဉ််များ��းတွွင်် အလုုပ််လုုပ််သည့့်� ဝန််ထမ်းး�အရေ�ေအတွွက််သည််
အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််နယ််အားး�လုံးး��၏ နိုု�င််ငံံတကာာ အစီီအစဉ််များ��းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထမ်းး�အရေ�ေအတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏
ထက််ဝက််ခန့့်�ရှိနေ���ေသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် ကနေ�ေဒါါပြ�ည််နယ််နှှင့့်� နယ််မြေ�ေများ��းအားး�လုံးး��သည်် ပြ�ည််ပ
နိုု�င််ငံံများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံများ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနှှင့့်� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံရသည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက်် တစ််ခုုခုုရှိနေ���ေကြ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။
•	အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ရာာခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််အရ အာာဏာာ
ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််အရ အာာဏာာပိုု�င််ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး�တို့့��
ကိုု� အလေး�း�ထားး�သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရများ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��သည့့်� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ခြွ�င်းး�ချျက််ထားး�ပြီး�း� ချုု�ပ််ဆိုု�
လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််မဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�သည့့်�စနစ််များ��းထားး�ရှိိ�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� မဏ္ဍိုု�င််တစ််ရပ််
တည်းး�ကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််များ��း သို့့�မ
� ဟုုတ်် အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်ပတ််သ
�
က််၍ မဏ္ဍိုု�င််သုံးး��ခုုလုံးး��၏ အမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�မှာာ�လည်းး� အမြဲ�ဲတမ်းး�
တစ််ထပ််တည်် မကျျသည််များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တစ််ခုုခုုကိုု�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတက တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် တရား�းရေး�းမဏ္ဍိုု�င််
(ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််) က တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် (လွှှတ််တော်�်�) က
ပြ�ည််နယ််၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ကိုု� လွွမ်းး�မိုးး��သည့့်� ဥပဒေ�ေတစ််ခုုခုုကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််။
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၅.၁.၂) ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််ရပ််များ��း လေ့�့လာာခြ�င်းး�မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း 
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းရှိိ�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဇယားး� (၁) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�အရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍသည််
တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််သည်် ယင်းး�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍသည်် ဇယားး� (၂) ပြ�ည််နယ််၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုစာာရင်းး�တွွင်် မပါါ
ဝင််ပါါ။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍအော�ာ�က််တွွင်် သံံတမန််ရေး�းရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု� ခြ�င်းး�လည်းး�ပါါဝင််
သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�လုံးး��တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံအပ််နှှင်းး�ထားး�သကြ�သြ�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� လက််ဝါါကြီး�း�အုုပ််ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည််။
•	ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း မရှိိ�သည့့်�အပြ�င််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍကိုု�လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုလည်းး� မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ��းဖြ�င့့်�သာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအချို့့���တွွင်် ပါါဝင််ပတ််သက််မှုု
သို့့��မဟုုတ်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင််လည်းး� သက််ဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံံတစ််ဝန်းး�ရှိိ�ပြ�ည််သူူများ��း၏ ကွွန့့်�ကွွက််မှုုများ��းရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် သက််
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ တိုု�င််
ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ယင်းး�တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။
•	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာ တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�သကဲ့့�သို့့� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင််လည်းး�
တက််တက််ကြွ�ကြွ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််လာာခဲ့့�သော�ာ (အရပ််သားး�အစိုးး��ရ၊
စစ််အစိုးး��ရနှှင့့်� အရပ််သားး�အစိုးး��ရ စသည့့်�) အစိုးး��ရအဆက််ဆက််တို့့��သည်် “ကြား�း�နေ�ရေး�း” သို့့��မဟုုတ်် “သီးး�ခြား��းရပ််
တည််ရေး�း” သို့့��မဟုုတ်် “ကိုု�ယ််ထူူကိုု�ယ််ထရေး�း�” ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
စစ််အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ကာာလအတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပေါ်�်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််အချို့့��� (အထူးး�သဖြ�င့့်� အနော�ာ�က််
နိုု�င််ငံံများ��း) ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပိိတ််ဆို့့��မှုုများ��းကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််
အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်�လွဲဲ�ပြီး�း� ကျျန််နိုု�င််ငံံခြား��း တိုု�င်းး�ပြ�ည််အများ��းစုုနှှင့့်� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု�
တည််ဆော�ာက််(နိုု�င််)ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာရေး�းရာာများ��းတွွင််လည်းး� တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
(နိုု�င််) မှုု နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရ လက််ထက််(၂၀၁၀-၂၀၂၀)၌ “လွွတ််လပ််၍ တက််ကြွ�ပြီး�း�
ဘက််မလိုု�က််သော�ာ” နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က််
ဆော�ာင််ရွွက််လာာမှုုကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� အထိုု�က််အလျော��ာ�က်် တိုးး��ချဲ့့��တည််
ဆော�ာက််လာာနိုု�င််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် စစ််တပ််မှှဖွဲ့့��စည်းး�လိုု�က််သည့့်� စစ််ကော�ာင််စီီ
အစိုးး��ရနှှင့့်� စစ််ကော�ာင််စီီအစိုးး��ရကိုု� တော်�်�လှှန််ရေး�းသည့့်� အမျိုး�း��သားး�ညီီညွှှတ််ရေး�းအစိုးး��ရအကြား�း� တရား�းဝင််မှုုဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံံတကာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုရရှိရေး���း� ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ပိုု�မိုု�
ရှုုပ််ထွေး�း�လာာစေ�ခဲ့့�သည််။
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•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် (အထူးး�သဖြ�င့့်� အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး� အစိုးး��ရလက််ထက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ) သည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး�း�� တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအချို့့���ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�
လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုုအားး�နည်းး�
နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််မှုုဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
အတွွက်် ကမ္ဘာ့့��ကုုန််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (WTO) နှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ အကော��ာက််ခွွန််စနစ်် တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�းအတွွက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်� ကုုန််သွွယ််
မှုု သုုတဘဏ််တိုု�က််တစ််ခုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အသီးး�သီးး�၏ မြို့�့��တော်�်�များ��းတွွင်် ကုုန််
သွွယ််မှုုဗဟိုု�ဌာာနများ��းဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းသို့့�� စီးး�ပွား��းရေး�းသံံမှူး��းများ��း စေ�လွှှတ််ခြ�င်းး�၊ ရာာသီီအလိုု�က််
ပြ�ည််တွွင်း�း ကုုန််စည်းး�ပြ�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�နှှင့့်တရား�းမ
�
ဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုများ��းကိုုနှိိ�မ််
� နှှင်း�း ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည််တို့့�ကို
� �ု ဆော�ာင််
ရွွက််ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်� တိုု�င်းး�ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အကျိုးး���ဆက််မှာာ� ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ ကန့့်�ကွွက််ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ရသည််။
•	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အကြီး�း�ဆုံးး��နှှင့့်� ဒုုတိိယအကြီး�း�ဆုံးး��နယ််စပ််ကုုန််သွွယ််ရေး�းဇုုန််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင််တည််ရှိိ�ပြီး�း�
ယင်းး�ကုုန််သွွယ််ရေး�းဇုုန််များ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အခွွန််ဘဏ္ဍာာငွေမြော���ာ��က််များ��းစွာာ�ကိုု� ရှာာ�ဖွေပေး���း�နိုု�င််သော်�်�လည်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာသည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််သဖြ�င့့်�

လက််တွေ့�့�တွွင်် နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ နယ််စပ််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍသည်် အာာဏာာရပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု ဖြေ�ေလျှော့�့��ခြ�င်းး�အပေါ်�်�တွွင််သာာမူူတည််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််
သည််။ ဥပမာာ-ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�နှိိ�မ််နှှင်းး�ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�
တွွင်် တရား�းမဝင််ကုုန််သွွယ််မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဦးးဆော�ာင််ကော်�်�မတီီအပြ�င်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့့်�တွွင််
လည်းး� တရား�းမဝင််ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��း တားး�ဆီးး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း အထူးး�အဖွဲ့့��များ��းကိုု�လည်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� ဖမ်းး�ဆီးး�ရမိသော���ာ
ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ထုုခွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပစ္စစည်းး�တန််ဖိုးး��ကိုု� အစိုးး��ရဘဏ္ဍာာငွေ�ေနှှင့့်� ဆုုကြေး��းငွေ�ေများ��းအဖြ�စ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရ၊ သတင်းး�ပေး�းသူူနှှင့့်� ဖမ်းး�ဆီးး�ပေး�းသည့့်� အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� အချိုး�း��ကျျခွဲဲ�ဝေ�
ပေး�းသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခြား��းကဏ္ဍများ��း (ဥပမာာ -အကော��ာက််ခွွန််ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�၊ စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�) ကိုု�မူူ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကသာာ ဆက််လက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။
•	နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��း လေ့�့လာာခြ�င်းး�အတွွက််ကဲ့့�သို့့�ပင်် ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�အတွွက်် ကိုးး��ကားး�ခဲ့့�သော�ာ
စာာတမ်းး�များ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၌ပါါဝင််မှုုများ��းကိုု� ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ရာာတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်� ကျားး��-မရေး�း�ရာာတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ရှုုထော�ာင့့်�များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒတွွင်် ကျားး��-မရေး�း�ရာာတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိိစ္စစကိုု�
ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််အနေ�ေဖြ�င့့်� မူူဝါါဒချျမှှတ််ပြီး�း� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အလွွန််အားး�နည်းး�နေ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ အာာဏာာရအစိုးး��ရအဆက််ဆက််တို့့��၏ ကျားး��-မရေး�း�ရာာတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�အပေါ်�်� နား�းလည်် သဘော�ာ�
ပေါ�ါက််မှုုနှှင့့်� စိိတ််ဝင််စား�းမှုုအလွွန််အားး�နည်းး�နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
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နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��း 
နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�မှှ လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍ နိုု�င််ငံံခြား��း

ရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�မှုုနိုု�င််သည့့်�ပုံံ�စံံများ��း
သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းကိုု� အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ရွေး�း�ချျယ််စရာာ (၁)
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစအားး�လုံးး��ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ကိိစ္စစများ��းအဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� အလုံးး��စုံံ�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ လိုု�အပ််သလိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�သာာ အခါါ
အားး�လျော်�်��စွာာ� ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤပုံံ�စံံကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပါါအဝင်် တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ကျျင့့်�သုံးး�� သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းတွွင််
တွေ့�့�ရများ��းသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� လက််ဝါးး�ကြီး�း�အုုပ််ကျျင့့်�သုံးး��သည််။
အားး�သာာချျက််များ��း။

။	နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတစ််ခုု တည်းး�ထံံတွွင််သာာ အပ််နှှင်းး�ထားး�
သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� အသံံတစ််သံံတည်းး�ဖြ�င့့်� ထိတွေ့��့��
ဆက််ဆံံနိုု�င််ခြ�င်းး�၊ အသံံတစ််သံံတည်းး� (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ တစ််ခုုတည်းး�) ဖြ�င့့်�
ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု�ရရှိစေ���ေခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခြ�င်းး� စသည့့်� အားး�သာာချျက််များ��းရှိိ�သည််။

အားး�နည်းး�ချျက််များ��း။

။	ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုကြော��ာင့့်� ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ နှှင့့်� 	ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာတို့့��ကိုု�
ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ရန်် ခက််ခဲဲလာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ တစ််ခုုတည်းး�ကိုု�သာာ အပ််နှှင်းး�ထားး�ပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ကျူးး��ကျော်�်��
ထိိပါးး�လာာနိုု�င််ခြေ�ေများ��းသည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ စာာချုု�ပ််ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််
များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ အတည််ပြု�ုလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််
များ��းသည်် လိုု�အပ််ချျက််များ��းမတူူညီီနိုု�င််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ တသမတ််တည်းး�ကျသော��ာ�
ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််နည််များ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းရန်် ခက််ခဲဲနိုု�င််ပါါသည််။
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဦးးစား�းပေး�းအစီီအစဉ််
များ��းတွွင်် မပါါဝင််ပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� ထိိခိုု�က််မှုုမရှိိ�နိုု�င််သည့့်�
ပြ�ည််နယ််များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ အခွွင့့်�အလမ်းး�အချို့့��� (ဥပမာာ - ပညာာရေး�း၊
ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း စသည့့်� အခွွင့့်�အလမ််များ��း) အလ
ဟသဖြ�စ််သွားး��နိုု�င််သည််။

ရွေး�း�ချျယ််စရာာ (၂)
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း
အကြား�း�တွွင်် ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််
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အစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� ပိုု�င််ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��သည််။
ဤပုံံ�စံံတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� အစိုးး��ရတစ််ရပ််တည်းး�၏ လက််ထဲဲတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရတစ််ရပ််၏
မဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုတည်းး�တွွင်် စုုပုံံ�ထားး�ခြ�င်းး�ထက်် အာာဏာာများ��းကိုု� ဒေါ�ါင််လိုု�က််ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အလျားး��လိုု�က််ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံဖြ�င့့်� ဖြ�န့့်�
ကျျက််ထားး�သည််။

အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတို့့�တွွင််တွေ့�့�ရသော��ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််

အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�မှုုပုံံ�စံံဖြ�စ််သည််။
အားး�သာာချျက််များ��း။

။	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းတွွင််ပါါဝင််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကဏ္ဍများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��းသည််၎င်းး�တို့့��၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းပိုု�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� မှီီ�ခိုု�နေ�ရမှုု
နည်းး�သွားး��နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�
ဖြ�စ််တည််မှုု မြှ�ှင့့်�မား�းလာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့့်� ရှုုပ််ထွေး�း�နက််နဲဲသော�ာ ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�
ဝိုု�င်းး�ဝန်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��း မြှ�ှင့့်�တက််လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�၊ မဏ္ဍိုု�င််များ��း
အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုစနစ််ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��၏
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့့်�တင််နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအချို့့���တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း
ပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��၏နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းမူူဝါါဒများ��း ပိုုမို
� ကော�ာ
�ု
င်းး�မွွန််လာာရေး�းအတွွက်် တစ််စုံံ�
တစ််ရာာ တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး� စသည့့်� အားး�သာာချျက််များ��းရှိိ�သည််။

အားး�နည်းး�ချျက််များ��း။

။	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် အသံံအမျိုး�း��မျိုး�း�� (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒအမျိုး�း��မျိုး�း��) ဖြ�င့့်�
နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််လာာနိုုင််သ
�
ဖြ�င့့်� သက််ဆိုုင််ရာာ
�
နိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််များ��းသည််
ယင်းး�နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါနှှင့့်� ပတ််သက််၍အမြ�င််ရှုုပ််ထွေး�း�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာ၏
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုထိိခိုု�က််ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက နိုု�င််ငံံတကာာကိုု� ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�
သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒတစ််ခုုခုုကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းကမလိုု�က််နာာဘဲဲ ကန့့်�လန့့်�လုုပ််နိုု�င််သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံ
၏ နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�အကော��ာင််အထည််မဖော်�်��နိုုင််ခြ�
� င်းး�နှှင့့်� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
တိုုင်း
� �း ပြ�ည််
များ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�ခြ�င်းး� စသည့့်� အားး�နည်းး�ချျက််များ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ရွေး�း�ချျယ််စရာာ (၃)
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ထားး�သော်�်�
လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ မဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုခုုက နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
အများ��းစုုကိုုကျျင့့်
�
သုံးး�
� �ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ ရှိိ�သ
�
ည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံတွင််
ွ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�၏နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာစာာရင်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး� အရာာများ��းကိုု�ပင်် ဥပဒေ�ေပြု�ု
ပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််။ ဤပုံံ�စံံသည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင််တွေ့�့�ရသော��ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံ
ခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ ခွဲဲ�ဝေ�မှုုပုံံ�စံံဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််သည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ မည််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု�မဆိုု� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေ
ပြု�ုစာာရင်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််သည့့်�တိုု�င်် ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အကြီး�း�အကဲဲ (တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််) သည်် ကိိစ္စစရပ််အချို့့��� (လူူတစ််ဦးးချျင်းး�၏
အခြေ�ေ�ခံံ ရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရသည့့်�ကိိစ္စစနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံကိုု� ငွေကြေး���း��ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််ယူူရသည့့်�ကိိစ္စစများ��း) မှှလွဲဲ�၍
ကျျန််ကိိစ္စစနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အိိန္ဒိိ�ယပါါလီီမန််၏ အတည််ပြု�ုချျက််မပါါဘဲဲ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ချုု�ပ််ဆိုု�
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နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အသိိဉာာဏ််ပစ္စစည်းး�မူူပိုု�င််ခွွင့့်�ဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််ကိုု� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပါါလီီမန််၏အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မတီီတို့့�� ကန့့်�ကွွက််မှုုများ��း ရှိနေ���ေ
သည့့်�ကြား�း�က လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။
အားး�သာာချျက််များ��း။

။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် မလိုု�လားး�အပ််သော�ာ နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�ကြ�န့့်�ကြ�မှုုများ��းမရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�၏နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ တသမတ််တည်းး�ဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းမူူဝါါဒကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရတစ််ရပ််တည်းး� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ)နှှင့့်�သာာ
ဆက််သွွယ််ဆက််ဆံံရသဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းက ရှှင်းး�ရှှင်းး�
လင်းး�လင်းး� သိိမြ�င််နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်�

တစ််သံံတစ််သံံတည်းး� (နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း မူူဝါါဒတစ််ခုုတည်းး�) ဖြ�င့့်�

စည်းး�လုံးး��ညီီညွှှတ််မှုုကိုု� ပြ�သနိုု�င််ခြ�င်းး� စသည့့်�အားး�သာာချျက််များ��း ရှိိ�နိုု�င်် သည််။
အားး�နည်းး�ချျက််များ��း။

။	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အထက််လွှှတ််တော်�်�မှှတစ််ဆင့့်� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််သည့့်� အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� လျော့�့��နည်းး�သွားး��ခြ�င်းး�၊
ပြ�ည််နယ််များ��းက ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းသည်် အကန့့်� အသတ််များ��းစွာာ�ရှိနေ���ေ
ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည််

နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်�

တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမပြု�ုဘဲဲ ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စိုးး��ရိိမ််ချျက််များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းမှုု လျော့�့��နည်းး�သွားး��နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��းသည််အကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက်် သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းမှုု သို့့��မဟုုတ်် ကန့့်�ကွွက််မှုု
မရှိိ�မှှသာာ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�စသည့့်� အားး�နည်းး�ချျက််များ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ရွေး�း�ချျယ််စရာာ (၄)
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း ရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ�၊
မရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာအခန်းး�ကဏ္ဍများ��းရရှိရေး���း�အတွွက်် တစိုု�က််မတ််မတ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒအရ
ခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တားး�ဆီးး�မှုုမပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��အပေါ်�်�မူူတည််၍ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တိုးး��ချဲ့့��ရယူူကျျင့့်�သုံးး��ကြ�သည််။ ဤပုံံ�စံံကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည့့်� ဖက််ဒရယ််
နိုု�င််ငံံသုံးး��ခုုလုံးး��တွွင်် တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းရှိိ�သည့့်�
တိုုင််
� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာကိုုလွ
� မ်း
ွ �း မိုးး��နိုုင််သည့့်
�
� အထွွဋ််အထိိပ််အာာဏာာ (supremacy)
ရှိိ�လျှှင်် အကြော��ာ�င်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ပြ�၍ပယ််ဖျျက််နိုုင််သ
�
ည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ကနေ�ေဒါါနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုင််ငံ
�ု တို့့
ံ ၏
� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် ယင်းး�အထွွဋ််အထပ််အာာဏာာများ��းရှိိ�ကြ�သည််။ ထိုု�ပေး�းထားး�ချျက််နှှင့့်�မတူူဘဲဲ ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် အတိိအလင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်� နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာလုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းမရှိိ�သည့့်�တိုင််
�ု ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွင််
ွ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှင့့်� အတိုု�က််အခံံလုုပ််၍ ၎င်းး�တို့့��၏နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� တည််ဆော�ာက််ယူူကြ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံတော်�်�ကာာကွွယ််ရေး�းကဲ့့�သို့့�သော�ာ “အဆင့့်�မြ�င့့်�နိုု�င််ငံံရေး�း” ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းထက်် စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ကုုန််သွွယ််
ရေး�း၊ ပညာာရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုကဲ့့�သို့့�သော�ာ “အဆင့့်�နိိမ့့်�နိုု�င််ငံံရေး�း” ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည််
၎င်းး�တို့့��၏ဥပဒေ�ေအရ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့့်�နယ််ပယ်် (de jure jurisdiction) ကိုု� ကျော်�်��လွွန််၍ မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေရရှိနေ���ေသည့့်� ၎င်းး�
တို့့��၏ သြ�ဇာာအာာဏာာ (de facto power) ကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ကျျင့့်� သုံးး��သွားး��သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််နယ််
များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းမရှိသော်����်�လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒရှိိ�လျှှင််
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လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��း၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းကိုု� ရရှိစေ���ေနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု အတိုု�င်းး�အတာာသည်် ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� ဆက််စပ််
မှုုရှိနေ���ေပြီး�း� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရသည်် အာာဏာာရပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပါါတီီတူူလျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် မဟာာမိိတ််ပါါတီီဖြ�စ််လျှှင််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအပေါ်�်� အားး�ပေး�းနိုု�င််ချေ�ေများ��းပြီး�း� ပါါတီီမတူူလျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် မဟာာမိိတ််
ပါါတီီမဟုုတ််လျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် အတိုု�က််အခံံပါါတီီဖြ�စ််နေ�လျှှင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အားး�ပေး�းကူူညီီမှုုရရှိိ�နိုု�င််သည့့်� အလားး�
အလာာနည်းး�သည့့်�အပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ တားး�ဆီးး�ပိိတ််ပင််မှုုများ��းလည်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််။
အားး�သာာချျက််များ��း။

။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း မရှိိ�သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််နယ််
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာစွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တိုးး��တက််လာာပါါက နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက အသိိအမှှတ််ပြု�ုလက််ခံံလာာ
နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ခွွင့့်�ပြု�ု၊ အားး�ပေး�းလာာနိုု�င််ခြ�င်းး�
နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�တို့့��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအတွွက်် မြှ�ှင့့်�တင််နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�နေ�ရမှုုနည်းး�သွားး��နိုု�င််ခြ�င်းး� စသည့့်�အားး�သာာချျက််များ��း
ရှိိ�နိုု�င််သည််။

အားး�နည်းး�ချျက််များ��း။

။	ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�မအာာဏာာများ��း သည်် ဥပဒေ�ေအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊
နိုု�င််ငံံရေး�းအရလည်းး�ကော�ာင်းး� အပြ�ည့့်�အဝ အာာမခံံချျက််မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအချို့့���ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ၎င်းး�၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် မလိုု�လားး�အပ််သော�ာ နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�ကြ�န့့်�ကြာ�ာမှုုများ��းရှိိ�လာာ
နိုု�င််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထိရော��ာ�က််စွာာ�အကော��ာင််အထည််မဖော်�်��နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း
မူူဝါါဒအချို့့��� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့���သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာတွွင််
အရှှက််ရစေ�ေနိုု�င််ခြ�င်းး� စသည့့်� အားး�နည်းး�ချျက််များ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ရွေး�း�ချျယ််စရာာ (၅)
နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််တွွင််ပါါဝင််သော�ာ
ပြ�ည််နယ််ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာာ
�
ကန့့်�သတ််ချျက််များ��းနှှင့့်အ
� ညီီ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််
သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်�အခါါ ပြ�ည််နယ််များ��း၏
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိခိုု�က််နိုု�င််သည့့်� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််
ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ခြွ�င်းး�ချျက််ထားး�ပြီး�း�ချုု�ပ််ဆိုု�လျှှင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
ဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�နှှစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�စံံနှုုန်းး�
(technical standards) နှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�ပိုးး��မွှား��းကင်းး�စင််ရေး�းစံံနှုုန်းး� (Sanitary and Phytosanitary Standards)
တို့့��ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�ကြ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ “ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း” စကားး�ရပ််အရ ပြ�ည််နယ််များ��း၏
စံံနှုုန်းး�များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းကိုု� ကန့့်�သတ််မှုုမရှိိ�လျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််ပြ�င််ပ
ထုုတ််ကုုန််များ��းအပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမရှိိ�လျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းတစ််သမ
တည်းး�ဖြ�စ််ရန််မလိုု�အပ််လျှှင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််
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အထည်် ဖော်�်�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကလည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််
နယ််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ခြွ�င်းး�ချျက််ထားး�၍ ချုု�ပ််ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။
အားး�သာာချျက််များ��း။

။	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််နယ်် ဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု�
အထိုု�က််အလျော��ာ�က်် ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််
ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရသို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကျူးး��ကျော်�်��ထိိပါးး�လာာခြ�င်းး�မှှ အကာာ
အကွွယ််ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပိုု�ရှိိ�လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လိုု�လားး�
ချျက််များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင််စဉ်းး�စား�းလာာနိုု�င််ခြ�င်းး� စသည့့်� အားး�သာာချျက််များ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။

အားး�နည်းး�ချျက််များ��း။

။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််စံံနှုုန်းး�များ��း သဟဇာာတမဖြ�စ်် ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�ကြ�န့့်�ကြာ�ာနိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��း
ကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�အကော��ာင််အထည််မဖော်�်��နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍
နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအပေါ်�်� ဖိိအားး�ပေး�းလာာနိုု�င််ခြ�င်းး�စသည့့်�အားး�နည်းး�
ချျက််များ��းရှိိ�နိုု�င််သည််။

ရွေး�း�ချျယ််စရာာအားး�လုံးး��တွွင်် ကျားး��-မရေး�း�ရာာရှုုထော�ာင့့်� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�  
နိုုင််ငံ
� တကာာကုုန််သွ
ံ
ယ်
ွ ်မှုုအပါါအဝင်် နိုုင််ငံ
� ခြား��း
ံ
ရေး�းရာာ လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့့်
ွ အာာ
� ဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�နိုု�င််သည့့်� အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းအားး�လုံးး��တွွင်် ကျားး��-မရေး�း�ရာာရှုုထော�ာင့့်� ထည့့်�သွွင်းး�
စဉ််စား�းခြ�င်းး� (Gender Mainstreaming) ကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေလုုပ််ဆော�ာင််သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� လက််ရှိိ�တွွင််
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််မှုုနှှင့့်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့�မှာာ� အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လွွန်် အလွွန််ပင််နည်းး�ပါးး�
နေ�သော�ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာမူူဝါါဒများ��းသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုု
မတူူညီီသော�ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့့်�သာာ သက််ဆိုု�င််သည််မဟုုတ််ဘဲဲ အမျိုး�း��
သမီးး�များ��းနှှင့့်�လည်းး� သက််ဆိုု�င််နေ�သော�ာကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�

နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��း

ရေး�းရာာများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ရှုုထော�ာင့့်�နှှင့့်� စိုးး��ရိိမ််ချျက််များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ််စား�းလာာနိုု�င််ခြေ�ေ ပိုု�ရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��
ကြော��ာင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းရှုုထော�ာင့့်�ထည့့်�သွွင်းး�စဉ််စား�းမှုုကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေလုုပ််ဆော�ာင််သင့့်�ပါါသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��သည်် နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာမူူဝါါဒများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
၏ ပါါဝင််ဝင််မှုုနှှင့့်� ကျားး��-မ တန်းး�တူူရေး�းတို့့��ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့့်� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ််စား�းအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကဏ္ဍတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််သည််။
ဥပမာာ - ဖီးး�မီးး�နစ််အခြေ�ေ�ပြု�ု နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ (Feminist Foreign Policy) ချျမှှတ််ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ ဆွီီ�ဒင််၊ ကနေ�ေဒါါ၊
လူူဇင််ဘတ််၊ မက္ကကစီီကိုု�၊ စပိိန််နှှင့့်� လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံတို့့�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း
ပါါဝင််မှုုနှှင့့်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့�ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့့်�တင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံတကာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအကူူအညီီ၏ အချိုး�း��အစား�း
(ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) တစ််ခုုကိုု� ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိိစ္စစအတွွက််သုံးး��စွဲဲ�ရန်် ယျာာ�ထားး�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။
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၅.၃) မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း 
အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ သုုတေ�သနတွေ့��့�ရှိိ�များ��းနှှင့့်� ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍ အနာာဂတ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တည််
ဆော�ာက််မည့့်� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််အတွွက်် မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� အဆိုု�ပြု�ု
ထားး�ပါါသည််။
၁။	နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��း
အကြား�း�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�သင့့်�ပြီး�း� ထိုု�သို့့�ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် အတိိအလင်းး�ထည့့်�သွွင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သင့့်�သည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းကိုု�
အစိုးး��ရအရပ််ရပ််အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း
နှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််၏ ဝိသေ��ေသများ��းဖြ�စ််သော�ာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�

ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်�

ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�

လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််သည့့်�

ဥပဒေ�ေပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာအာာမခံံချျက််များ��းပေး�းနိုု�င််သည််။
၂။	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� အာာဏာာများ��းတွွင််ပါါဝင််သည့့်� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�
ကဏ္ဍများ��း ရှိိ�သင့့်�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာ ကိိစ္စစရပ််
များ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ယင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းပါါ ပြ�ည််နယ််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ တစ််ဘက််သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင််
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သဘော�ာ�ထားး�များ��းရယူူခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ သဘော�ာ�
ဆန္ဒဒများ��းနှှင့့်�အညီီ ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းဆုံးး��ဖြ�တ််သင့့်�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ခြွ�င်းး�ချျက််ထားး�၍
ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အရေး�း�ပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါ
သည််။
၃။	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာဖြ�စ််တည််မှုုကြော��ာင့့်� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့့်� စိိန််ခေါ်�်မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ထိရော��ာ�က််
စွာာ�ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန််နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကျျယ််
ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်� မြှ�ှင့့်�တင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏
အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းများ��း တည််ဆော�ာက််ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း ရှိိ�သင့့်�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ခုုလုံးး��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ထိိခိုု�က််မှုုမရှိိ�
နိုု�င််သည့့်� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ခုုလုံးး��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� မြှ�ှင််တင််ပေး�းနိုု�င််သည့့်� ပြ�ည််နယ်် (နှှင့့်�
ဒေ�သန္တတရ) အစိုးး��ရတို့့��၏ သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််မှုု
များ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ပိိတ််ပင််မှုုမပြု�ုဘဲဲခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�နိုု�င််ပြီး�း� မတူူညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််အလိုု�က််
လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းသည့့်� အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းကိုု� ဖွွင့့်�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််နယ််များ��း
သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနှှင့့်� ညီီအစ််မမြို့�့�� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��း
တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းသို့့�� ရင်းး�နှီီ�မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ရေး�း ခရီးး�စဉ််များ��းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််
သည််။
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၄။	ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာများ��းကိုု� ထိိပါးး�လာာနိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါ
အဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့့်� ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ရမည််။ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုု
ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းကိုု� အတိိအကျျခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ရန်် ခက််ခဲဲလာာသဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််ဆိုု�င််ရာာ
ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ကိုု� အကာာအကွွယ််ရေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�ည််နယ််၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာ
အာာဏာာကိုု� ထိိပါးး�လာာနိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကန််သတ််ချျက််များ��းနှှင့့်�အညီီ ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သင့့်�ပါါသည််။ ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုန််
သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်�သွေ�ေဖီီမှုု သို့့��မဟုုတ်် ဆန့့်�ကျျင့့်�
မှုုမရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််၏ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�
သင့့်�ပါါသည််။
၅။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကိုု� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�စေ�နိုု�င််သည့့်�
အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင်် ရွွက််ပေး�းနိုု�င််မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် စံံမံံဆော�ာင််ရွွက််သင့့်�ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစအချို့့���တွွင်် ပြ�ည််နယ််
များ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အစိုးး��ရအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� တိုးး��တက််
ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�နိုု�င််လျှှင်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််သည့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ရယူူသင့််�
သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံနှှစ််ခုုအကြား�း�အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု အချို့့���ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌ နိုု�င််ငံံခြား��း
တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းဖြ�င့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� နယ််စပ််ချျင်းး�
ထိိစပ််သည််ဖြ�စ််စေ�၊ မထိိစပ််သည််ဖြ�စ််စေ� ဇာာတိိသင်္ညာ�ာ�အားး�ဖြ�င့့်�တူူညီီနေ�မှုုကြော��ာင့့်� ဆက််ဆံံရေး�းကော�ာင်းး�မွွန််သည့့်�
သက််ဆိုု�င််ပြ�ည််နယ််(အကြီး�း�အကဲဲ) များ��း၏အကူူအညီီကိုု� ရယူူနိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််များ��း
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အကြီး�း�အကဲဲများ��း၏ အထူးး�ကျွွမ်းး�ကျျင််ရာာနယ််ပယ််အလိုု�က်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ခရီးး�စဉ််များ��းတွွင််ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းကိိစ္စစအချို့့���ကိုု� ဦးးဆော�ာင််စေ�ခြ�င်းး�) ဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွက််
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာမူူဝါါဒများ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။
၆။	နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ အစိုးး��ရအရပ််ရပ်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ) တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်� ကျားး��-မရေး�း�ရာာ တန်းး�တူူ
ညီီမျှရေး��း�ကိိစ္စစများ��းကိုု�

ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သင့််�ပါါသည််။

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကဏ္ဍအပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာကဏ္ဍအသီးး�သီးး�တွွင်် အမျိုး�း��သားး�
များ��းကြီး�း�စိုးး��မှုုရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှေး�း��မှိိ�န််ခဲ့့�သည််။ ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�
ကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််မှုုများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအဆင့့်�တွွင်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွှှက််မှုုများ��းရှိနေ���ေပြီ�ီဖြ�စ််သော်�်�
လည်းး� လုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိသေး����းပါါ။ ကမ္ဘာ့့��လူူဦးးရေ�ထက််ဝက််နီးး�ပါးး�ခန့့်�ရှိိ�သည့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အလားး�အလာာများ��း
ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ကျျင့့်�ဝတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝတ္တတရား�းတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�အပြ�င်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုု၏
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအတွွက််လည်းး� မဖြ�စ််မနေ�ေလိုု�အပ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််သည့့်�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််ရေး�း

အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််ရေး�းနှှင့့်� ကျားး��-မ
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တန်းး�တူူရေး�းကိိစ္စစကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေထည့့်�သွွင်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််မှုုကိုု�
မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��၏ နိုု�င််ငံံခြား��းသံံတမန််များ��းကိုု� ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံ
များ��းသို့့��စေ�လွှှတ််ရာာတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုု ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေ�ေမှုုများ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��
သမီးး�များ��းပါါဝင််လာာနိုု�င််ရေး�းနှှင့့်� ဖီးး�မီးး�နစ််စ််အခြေ�ေ�ပြု�ုနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း မူူဝါါဒနှှင့့်� အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�နိုု�င််သည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ပြီး�း� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၇၀) ကျော်�်��ကြာ�ာလာာသည့့်�တိုု�င်် တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�မှုု မရှိိ�နိုု�င််
သေး�းဘဲဲ ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််များ��းနှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ဿနာာများ��းအဖြ�စ််
ဆက််လက််ရှိနေ���ေသည််။ ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သည်် ယင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာ၏ အဖြေ�ေ�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််ဟူူသည့့်� ယူူဆချျက််
ဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ်် ပေါ�ါက််ပေါ�ါက််လာာရေး�းသည်် ခုုခံံတော်�်�လှှန််ရေး�း အင််အားး�စုုအသီးး�သီးး�၏
အန္တိိ�မပန်းး�တိုု�င််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််လာာခဲ့့�သည့့်� အာာဏာာရအစိုးး��ရ (အရပ််သားး�အစိုးး��ရ၊ စစ််အစိုးး��ရ၊
အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရ) တို့့��က ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််တို့့��ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏နား�းလည််မှုုနှှင့့်� မစိိတ််ဆန္ဒဒများ��းအပေါ်�်�
တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ကန့့်�သတ််ချျက််များ��းအော�ာက််တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�အခြေ�ေ�ခံံ၍ တုံ့့��ပြ�န််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အရင်းး�ခံံပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး�လုံးး��လိုု�လားး�သည့့်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�တို့့�ကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�း
သည့့်� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််ကိုု� မတည််ဆော�ာက််နိုု�င််သရွေ့�့�� ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််များ��းနှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခ
များ��းသည််သက််ဆိုးး��ရှှည််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင််သာာမက ဒေ�သတွွင်းး�၌ပင်် ဆက််လက််နော�ာက််ကျျ ကျျန််ရစ််နေ�
မည့့်� သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် ယင်းး�မတိုု�င််ခင်် ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုကြာ�ာ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�
သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့့်� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� နော�ာက််ကြော��ာင်းး�
ပြ�န််သွားး��စေ�သကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် စစ််တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုထပ််မံံဖြ�စ််ပွား��းသော်�်�လည်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အင််အားး�စုုများ��းအပါါအဝင််
အာာဏာာရှှင််စနစ်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�ခုုခံံတော်�်�လှှန််ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�းအတွွက်် ဝိုု�င်းး�ဝန်းး�ဖော်�်�
ဆော�ာင််ပေး�းကြ�သည့့်� အင််အားး�စုုအသီးး�သီးး�တို့့�� ဖက််ဒရယ််အရေး�း� ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် အားး�နည်းး�ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��မည််
မဟုုတ််ဘဲဲ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ထော�ာင််နိုု�င််သည့့်�အထိိ ဆက််ရှိနေ���ေမည့့်�သဘော�ာ�ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� မမျှော်��်��လင့့်�
ထားး�သည့့်�

နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲနှှင့့်�အတူူ

စိိန််ခေါ်�်မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�

ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့့်�တိုု�င််

အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအတွွက်် ကြို�ု�တင််စိိတ််ကူးး�ပုံံ�ဖော်�်�မှုုများ��းနှှင့့်� ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းကိုု� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််လိုု�လားး�သည့့်�
အင််အားး�စုုအသီးး�သီးး�တို့့��က ဆက််လက််ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိိ�သည််။ ယခုုစာာတမ်းး�သည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ ကြို�ု�တင််စိိတ််ကူးး�
ပုံံ�ဖော်�်�မှုုများ��းတွွင်် တစ််စုံံ�တစ််ရာာအထော��ာက််အကူူပြု�ုရန််အလို့့��ငှာာ� ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ
အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍများ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�ကတည်းး�က ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသော�ာ
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တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ကိုု�သာာ ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း နစ််နာာဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဤစာာတမ်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းရှိသော����ာ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််အတွွက်် စဉ်းး�စား�းစရာာများ��း
ရရှိစေ���ေရန်် ရည််ရွွယ််သည််။
ဤစာာတမ်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအရ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််
များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတစ််ခုုတည်းး�နှှင့့်�သာာ သက််ဆိုု�င််သည််မဟုုတ််ဘဲဲ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ်် သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်�လည်းး� သက််ဆိုု�င််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုမြှ�ှင့့်�မား�းလာာသည့့်�နှှင့့်�အမျှှ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ
နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းရာာများ��းကိုု� အတိိအကျျခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ရန််ခက််ခဲဲလာာခြ�င်းး�၊ ကမ္ဘာာ�လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�ဖြ�စ််တည််မှုုနှှင့့်�အတူူ ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာသော�ာ ပြ�ဿနာာများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတစ််ခုုတည်းး�က ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််မလုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏မတူူညီီသော�ာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏ အစဉ််အလာာအရဖြ�စ််သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�
ကျူးး��ကျော်�်��ထိိပါးး�လာာခြ�င်းး� စသည့့်�အကြော��ာ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာကုုန်် ွ �ယ််မှုုအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််။ ထိုု�သို့့�နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာ
များ��းခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��သည့့်� အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ပြ�ထားး�ထားး�
လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း မည််မျှှ
နှှင့့်� မည််သို့့��ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််နှှင့့်� ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အာာဏာာရပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒရှိိ�မှုု
နှှင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ရယူူကျျင့့်�သုံးး��မှုုနှှင့့်�
လည်းး�ကော�ာင်းး� ဆက််စပ််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းအာာဏာာ
အချို့့��� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့့်�တိုု�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒမရှိိ�ပါါက ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််များ��းကိုု� တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ရရှိရေး���း�အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
မှုုများ��းကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��းရှိိ�လာာပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ရရှိိ�လာာ
နိုု�င််သည််။
လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ��း(အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ကနေ�ေဒါါနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ) ၏ နိုု�င််ငံံခြား��း
ရေး�းရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််များ��းသည်် တူူညီီသော�ာအချျက််များ��း ရှိိ�သကဲ့့�သို့့� မတူူညီီသော�ာအချျက််များ��းနှှင့့်� တစ််မူူထူးး�ခြား��းသော�ာ
အချျက််များ��းကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံသုံးး��ခုုလုံးး��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရ၏
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာအများ��းစုုသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရတွွင်် ရှိနေ���ေခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��သည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််
သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််ယူူနစ််များ��းနှှင့့်� တစ််ဖွဲ့့��ချျင်းး�အလိုု�က််နှှင့့်� အစုုအဖွဲ့့��အလိုု�က်် သံံတမန််ဆက််ဆံံ
ရေး�းများ��းတည််ဆော�ာက််လာာကြ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာကုုန််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍများ��းကိုု� ပိုု�၍အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာခြ�င်းး� အစရှိိ�သည််တို့့��တွွင်် တူူညီီကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�အပ််နှှင်းး�သည့့်�ပုံံ�စံံများ��း၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာများ��းကိုု�
သက််ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရ၏မဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� ပိုု�င်းး�ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��မှုုနှှင့့်� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုပုံံ�စံံများ��း၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာအခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှှင့့်� အားး�ပေး�းမှုုများ��း၊ ပြ�ည််နယ််
များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ မဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� အမြ�င််သဘော�ာ�
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ထားး�များ��း အစရှိိ�သည််တွွင်် မတူူညီီ ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံအလိုု�က််တွေ့�့�ရှိသော����ာ ထူးး�ခြား��းချျက််များ��းနှှင့့်�
ပတ််သက််၍ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းသည်် ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�း
လွွမ်းး�မိုးး��မှုုများ��းရှိနေ���ေပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိနေ���ေသည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ
တွွင်် ပြ�ည််နယ််အချို့့���သည်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းစွာာ�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� စနစ််တကျျတည််
ဆော�ာက််နိုု�င််ကြ�သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဖက််ဒရယ််စနစ််တွွင်် ဖက််ဒရယ််နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််အရ
အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� အာာဏာာပိုု�င််ခြား��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�ထင််ရှား��းစွာာ� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
ထို့့��အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ မြ�န််နိုု�င််ငံံတွွင်် ကျျင့့်�သုံးး��လာာခဲ့့�
သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအားး�လုံးး��
ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု�အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သော�ာ အစိုးး��ရအဆက််ဆက််တို့့��၏ ကြား�း�နေ�ရေး�းနှှင့့်�
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(ရင်းး�မြ�စ််။

။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (ENAC) မှှ တတိိယအကြိ�ိမ််ထုုတ််ဝေ�သော�ာ “အနာာဂတ််

ဖက််ဒရယ််တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံသင့့်�သော�ာ ကဏ္ဍအလိုု�က်် မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း (မူူကြ�မ်းး�)” စာာအုုပ််၊ (၂၀၁၈
ခုုနှှစ််၊ မေ�လ) စာာမျျက််နှာာ� ၆၃-၆၉)

ဦးးတည််ချျက််
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််အော�ာက််တွွင်် တရား�းမျှှတမှုုရှိသော����ာ ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု
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အခြေ�ေ�ခံံလမ်းး�ညွှှန််မူူများ��း 
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၄။	ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု မူူဝါါဒများ��းချျမှှတ််ရာာတွွင်် အသေး�း�စား�း (မိိသားး�စုုတစ််နိုု�င််တစ််ပိုု�င််) လုုပ််ငန်းး�များ��း
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လိုု�က််နာာမည့့်�မူူကိုု� အခြေ�ေ�ခံံရမည််။
၆။ 	နိုု�င််ငံံခြား��းသို့့� ကုုန််ချော�ာ�တင််ပို့့��ရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�ဖူူလုံံ�ရေး�းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းသော�ာမူူကိုု� အခြေ�ေ�ခံံရမည််။
၇။ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမူူဝါါဒချျမှှတ််ရာာတွွင်် လူူသားး�အရင်းး�အမြ�စ်် (Human Resource) ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ စက််မှုု
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း၊ သယံံဇာာတနှှင့့်� အခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍတို့့��ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းသည့့်�မူူကိုု� အခြေ�ေ�ခံံရမည််။
၈။ 	ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း ရေ�ရှှည််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းကိုု�ထိိခိုု�က််နိုု�င််သော�ာ ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကန့့်�သတ််ရေး�း
ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံရမည််။
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မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း 
(က)

ကြား�း�ကာာလဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း
၁။	ကြား�း�ကာာလတွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ုစေ�ရန််
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ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ကာာလအဖြ�စ််သတ််မှှတ််ပြီး�း� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရမည််။
၂။	ကြား�း�ကာာလတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�စီးး�ပွား��းရေး�းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဥပဒေ�ေနှှင့့်� နိုု�င််ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဥပဒေ�ေများ��း (Domestic
Investment Laws and Foreign Direct Investment Laws) ကိုု� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်�
ကိုု�က််ညီီ၍ ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့့်� တာာဝန််ယူူမှုုရှိသော����ာ ရင်းး�နီးး�မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဥပဒေ�ေသစ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�
ရမည််။ ၎င်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့့်� မကိုု�က််ညီီသော�ာ ယခင််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှ့့�မှုုများ��းနှှင့့်� စီီမံံကိိန်းး�များ��းကိုု� ပြ�ည််လည််သုံးး��သပ််ရမည််။

(ခ) အထွေထွေ��ေ���မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း 
၁။	ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမူူဝါါဒများ��း ချျမှှတ််ရာာတွွင််နှှင့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရာာတွွင်် လူူတန်းး�စား�းအလွှာာ�
အသီးး�သီးး�နှှင့့်� ဒေ�သခံံဌာာနတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူထုုများ��း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်� ရှိိ�ရမည််။
၂။	ပြ�ည််နယ််တွွင်် အကြီး�း�စား�းကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှ့့�မှုုများ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှ သီးး�ခြား��းသော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့့်�
အပြ�ည့့်�အဝရရှိစေ���ေရေး�းကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းရမည််။
၃။	ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအကြား�း� ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���
ခံံစား�းခွွင့့်� ခွဲဲ�ဝေ�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�၊ စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� အကျိုးး���အမြ�တ််ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့့်�ဆိုု�င််ရာာများ��းကိုု�
စစ််မှှန််သော�ာ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််နှှင့့်�အညီီ ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသည့့်� တိိကျျသည့့်� ဥပဒေ�ေရှိိ�ရမည််။
၄။	ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှ ၎င်းး�ပြ�ည််နယ််၏ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွန််အခစည်းး�ကြ�ပ််ကော�ာက််ခံံခွွင့့်�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခွွင့့်�နှှင့့်� စီီမံံပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ရမည််။
၅။	လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ဒေ�သအလိုု�က််ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရမည််။
၆။ 	ပြ�ည််တွွင်းး�ထုုတ််ကုုန််နှှင့့်� ကုုန််စည်းး�များ��းကိုု� (ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ဖြ�စ််စေ�၊ ပြ�ည််ပသို့့��ဖြ�စ််စေ�) သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရမှှ လွွတ််လပ််စွာာ� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ခွွင့့်�၊၁ ကုုန််သွွယ််ခွွင့့်� ရှိိ�ရမည််။ ထိုု�နည်းး�တူူ ပြ�ည််နယ််အတွွက််
လိုု�အပ််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းသွွင်းး�ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှ လွွတ််လပ််စွာာ�ဝယ််ယူူတင််သွွင်းး�
ခွွင့့်�ရှိိ�ရမည််။ သွွင်းး�ကုုန််/ထုုတ််ကုုန််နှှင့့်�ပတ််သက််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် ပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းရမည််။
၇။	မိိမိိပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�မှှ ထွွက််ရှိသော����ာ သယံံဇာာတ (သစ််နှှင့့်� တွွင်းး�ထွွက််) ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းသို့့� ကုုန််ချော�ာ�
ပို့့��ကုုန််အဖြ�စ််သာာပြု�ုလုုပ််ရန်် ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�ရမည််။
၈။	ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမှကော���ာက််ခံံရရှိသော����ာ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��းအားး� သုံးး��စွဲဲ�ရာာတွွင်် လူူသားး�အရင်းး�အမြ�စ််
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် ထိရော��ာ�က််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုရမည််။
၉။	ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််သည့့်� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� မူူဝါါဒများ��း (Investment Laws and
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Policies Impact Assessments) ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််
နိုု�င််ရန််နှှင့့်� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ��းအားး� အသိိအမြ�င်် (Awareness) ဖွွင့့်�ပေး�းရမည််။
၁၀။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််သူူလူူထုုအတွွက်် အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း ဖန််တီးး�ပေး�းရမည့့်�အပြ�င်် အခြေ�ေ�ခံံလူူတန်းး�
စား�းများ��း၏ လုုပ််အားး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�ပြ�ည့့်�ဝစွာာ� အသုံးး��ချျနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် စီီစဉ််ပေး�းရမည််။ ယင်းး�သို့့�� စီီစဉ််
ပေး�းရာာတွွင်် ဒေ�သခံံအသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှုုများ��းကိုု� မထိိခိုု�က််စေ�ရန််နှှင့့်� ရေ�ရှှည််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��သည့့်� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဖြ�စ််
ထွွန်းး�စေ�ရမည််။
၁၁။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူထုုလူူတန်းး�စား�းအသီးး�သီးး�အတွွက်် အသေး�း�စား�းနှှင့့်� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း(SME)၂
ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းအစီီအစဉ််တစ််ရပ််အဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��ရမည််။
၁၂။	အသေး�း�စား�းနှှင့့်� အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း (SME) ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��မည့့်� အစီီအစဉ််များ��း ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းရန်် သက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းအလိုု�က်် ခေ�တ််မီီနည်းး�ပညာာရပ််များ��း၊ ငွေကြေး���း��ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းနှှင့့်� ဘဏ််စနစ််များ��း
ထားး�ရှိိ�ရမည််။
၁၃။	ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကဏ္ဍကဲ့့�သို့့�သော�ာ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှ့့�မှုုများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��ရမည််။
၁၄။	ဆက််သွွယ််ရေး�းနည်းး�ပညာာများ��းနှှင့့်� ဆိုု�င််သည့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််သားး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်် နိုု�င််
ရန််အတွွက်် အကာာအကွွယ််ပေး�းမြေ�ေတော�ာင််မြှော��ာ�က််ပေး�းရမည််။
၁၅။	စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့့်� မွေး�း�မြူ�ူရေး�းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ သုုတေ�သနလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ မဖြ�စ််မနေ�ေ
ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရမည််။
၁၆။	စိုုက်
� ်ပျိုး� း��ရေး�းနှှင့့်� မွေး�း�မြူ�ူရေး�းကိုုအခြေ�ေ�ခံ
�
၍
ံ စက််မှုုစီး�း ပွား��းရေး�းစနစ်် ပိုုမို
� ကော�ာ
�ု
င်းး�မွွန််လာာအော�ာင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ
ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရမည််။
၁ရ။	အခြေ�ေ�အနေ�ေပေး�းသည့့်�ဒေ�သများ��းတွွင်် ၎င်းး�ဒေ�သနှှင့့်�ကိုု�က််ညီီသည့့်� အကြီး�း�စား�းစက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းရမည််။
၁၈။	ပြ�ည််တွွင်းး�ထုုတ််ကုုန််များ��းအတွွက်် ပြ�ည််ထာာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��မှှ လိုု�အပ််သော�ာ စျေး�း�ကွွက််များ��း
ရှာာ�ဖွေပေး���း�ရမည််။
၁၉။	ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ရန်် ရေ�၊ လျှှပ််စစ််မီးး�၊ လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�း၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
သက််ဆိုု�င််သည့့်� သတင်းး�နှှင့့်� နည်းး�ပညာာများ��း အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းရမည််။
၂၀။	စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၏ လူူမှုုဘဝအပေါ်�်�တာာဝန််ယူူမှုုကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှှမှုု မစတင််မီီ ယင်းး�ဒေ�သရှိိ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူထုုကိုု� ကနဦးးအသိပေး��း�၍ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူပြီး�း� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်�အညီီ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
၂၁။	ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုနည်းး�သော�ာ တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�ဒေ�သများ��းအတွွက်် စွွမ်း�း ရည််မြှ�ှင့့်�တင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အခွွင့့်အ
� လမ်းး�ပေး�းခြ�င်းး� (Capacity
Building and Empowerment) တို့့��ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ရန်် အဖွဲ့့��အစည်းး� (သို့့��) ကော်�်�မတီီတစ််ခုု ဖွဲ့့��စည်းး�
ရမည််။ ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး� (သို့့��) ကော်�်�မတီီသည်် ဆိုု�င််ရာာဒေ�သခံံများ��း၊ 	ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၊ ပညာာရှှင််များ��း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်� ကော်�်�မတီီဖြ�စ််ရမည််။
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၂၂။	ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှ့့�မှုုကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့့်� ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုများ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််သည့့်�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းနှှင့့်� အရေး�း�ယူူကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�သည့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််သူူများ��း ပါါဝင််မှုုနှှင့့်�
ညှိိ�နှိုုင်းး�တိုု�င််ပင််မှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��ရမည််။
၂၃။ စီီမံံကိိန်းး�များ��းအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာစံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�နှှင့့်�အညီီ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အပေါ်�်�
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�/မရှိိ� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� (EIA)၊ လူူမှုုဘဝအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�/မရှိိ� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�
(SIA)၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�/မရှိိ� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� (HIA)၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုးး��ကျိုးး��� သက််ရော�ာက််မှုု
ရှိိ�/မရှိိ� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� (HIA)၊ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�/မရှိိ� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� (HRIA)၊၃
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းဟ၏ လူူမှုုဘဝအပေါ်�်� တာာဝန််ယူူမှုု (ဥပမာာ - ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
လိုု�က််နာာခြ�င်းး� (CSR)၄) သစ််တော်�်�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်�အညီီ လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� (ဥပမာာ - တရား�းမဝင်် သစ််ထုုတ််
လုုပ််ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�ကိုုကာာကွ
�
ယ်
ွ ရ
် န်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာသစ််တော�ာနှှင့့်� ကုုန််သွွယ်ရေး
် �းဥပဒေ�ေများ��းကိုုပြ� �ဌာာန်းး� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� (FLEGT)၅)၊ စီးး�ပွား��းရေး�း ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမစတင််မီီ ယင်းး�ဒေ�သရှိိ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�
ကနဦးးအသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််စွာာ�ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့့်� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူခြ�င်းး� (FPIC)၆ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�
ကမ်းး�များ��းအတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
၂၄။ အကာာအကွွယ််ပြု�ုရေး�းယန္တတရား�း (Protection Mechanism)၇ နှှင့့်� ပြ�န််လည််ကုုစား�းရေး�းယန္တတရား�း (Community
Driven Grievance Mechanism)၈ ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ဒေ�သခံံ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ရမည််။
၂၅။	လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� အလုုပ််သမား�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ
သမိုု�င်းး�အမွေ�ေ�အနှှစ််ပျျက််စီးး�ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုများ��း မဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် ခိုု�င််မာာသည့့်� ဥပဒေ�ေများ��း ထားး�ရှိိ�ရမည််။

၁	နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် ကျျင့့်�သုံးး��လျျက််ရှိသော����ာ အကော��ာက််အခွွန််လွွတ််၍ “လွွတ််လပ််စွာာ� ကုုန််သွွယ််ခွွင့့်� (Free Trade)” ကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ၎င်းး�
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှ ကုုန််သွွယ််ရေး�းအတွွက်် လွွတ််လပ််စွာာ� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့့်� (Economic Para Diplomacy) ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
“လွွတ််လပ််စွာာ� ကုုန််သွွယ််ခွွင့့်� (Free Trade)” ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည််လည်းး� ၎င်းး�သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ လက််ဝယ််တွွင််သိိရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�
ဆိုု�လိုု�သည််။
၂	အသေး�း�စား�းနှှင့့်� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း (Small and Medium-sized Enterprises)
၃	လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�/မရှိိ� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� (Human Rights Impact Assessment)
၄	စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၏ လူူမှုုဘဝအပေါ်�်� တာာဝန််ယူူမှုု (Corporate Social Responsibility)
၅	သစ််တော�ာနှှင့့်� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
၆	လွွတ််လပ််စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့့်� သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူခြ�င်းး� (Free, Prior and Informed Consent)
၇

“အကာာအကွွယ််ပြု�ုရေး�းယန္တတယားး� (Protection Mechanism)” ဆိုု�သည််မှာာ� ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ လူ့့�အခွွင့့်�
အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း (ဥပမာာ - အလုုပ််သမား�းအခွွင့့်�အရေး�း�များ��း) ကိုု�ကာာကွွယ််ရန်် တိိကျျသည့့်�ဥပဒေ�ေများ��းချျမှှတ််ကာာ ၎င်းး�ကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရန်် တရား�းစီီရင််ရေး�းယန္တတရား�းကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။

၈

“ပြ�ည််လည််ကုုစား�းရေး�းယန္တတယားး� (Community Driven Grievance Mechanism)” ဆိုု�သည််မှာာ� ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကြော��ာင့့်� နစ််နာာခဲ့့�
ရသော��ာ ဒေ�သခံံဌာာနေ�လူူထုု (သို့့��) ပတ််ဝန်းး�ကျျင််များ��းအတွွက်် ၎င်းး�ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုအစုုအဖွဲ့့�� (သို့့��) လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ��းမှှ ပြ�ည််လည််ပေး�း
လျော်�်��ခြ�င်းး� (သို့့��) ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ကုုစား�းသည့့်�ယန္တတရား�းကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။

