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အစိုးရဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
သေ္ င္ိုးစရ မ ိုး*
ဆင္ရ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးအ ိုး လ္္ေတြ႕အေ်ျခအေနမ ိုးေပၚမတည္၍

အေၾ္ င္ိုးအရ အႏစ္ခ ်ဳပ္
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္
ႏင္ငံတ္ ရ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးဆင္ရ

လြန္ခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့

ခ န္ညေဆ င္ရြ္္ရန္လအပ္ၿပိုး ေရြိုးခ ယ္စရ နည္ိုးလမ္ိုးမ ိုးစြ ရသည္။
ဆယ္စႏစ္

ေလိုးခအတြင္ိုး

ခ ဥ္ိုး္ပ္မႈနည္ိုးလမ္ိုးမ ိုးတြင္ အဓ္္ သည္ွ်ာ့

•

စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ

•

လပ္ငန္ိုးစဥ္တစ္ရပ္အ်ျဖစ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ သ္္ဆင္ရ

ေဆ င္ရြ္္ခခွ်ာ့ေသ ္လည္ိုး

စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ

ယခအခါတြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ Global South2 ရ ႏင္ငံမ ိုး၏

ရည္မန္ိုးခ ္္မ ိုး္ ထင္ဟပ္ရန္ လအပ္သည္။

လပ္ငန္ိုးစဥ္တစ္ရပ္်ျဖစ္လ ၿပိုး ပဋပ္ၡလြန္္ လမ ိုးတြင္ အ ဏ မ ိုးခေ
ြခ ဝ်ျခင္ိုး
•

်ျခ ိုးန ိုးခ ္္မ ိုးရၾ္သည္။ ယင္ိုးတ႕၏ ္ြ ်ျခ ိုးေသ

်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုး္

ပံစံေရိုးဆခြရ တြင္

လအပ္ေသ

ရိုးသ ိုးပြငွ်ာ့လ
္ င္ိုးစြ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ရ တြင္

•

ေအ င္်ျမင္မႈရေစရန္အတြ္္

အလြန္ေသိုးငယ္သည္႔ႏင္ငံမ ိုးမလြ၍
ခ )

မရႏင္ေပ။

ထ႕ေၾ္ င္ွ်ာ့

ေဆ င္ရြ္္ႏင္ရန္အတြ္္
ႏင္ွ်ာ့

စတ္အ ိုးထ္္သန္မႈတ႔

ဆန္႔္ င္ရ တြင္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုး၏

အေၾ္ င္ိုး်ျပခ ္္တစ္ခအ်ျဖစ္

အသံိုး်ျပ်ဳေလ႔

သေတသန်ျပ်ဳလပ္ခ ္္မ ိုးအရ

အဆပါ

စြမ္ိုးရည္တည္ေဆ ္္ရ တြင္

အဓ္္ သည္ွ်ာ့

အစတ္အပင္ိုး

တစ္ခမ

“လ္္ေတြ႕ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ေလွ်ာ့လ ်ျခင္ိုး” ပင္်ျဖစ္ေၾ္ င္ိုး

ေတြ႕ရပါသည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး အတင္ိုးအတ တစ္ခအထ ရၾ္ပါသည္။

ႏင္ငံတင္ိုးသည္ ္ြ်ျခ ပ ိုး်ျခ ိုးန ိုးမႈရသည္ွ်ာ့အတြ္္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္္င္မေ
ႈ လ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္

ရၾ္သည္။ သ႕ရ တြင္ လတ္တေလ

ႏင္ငံအ ိုးလံိုးတြင္

• ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအတြ္္ သတ္မတ္ထ ိုးသည္ွ်ာ့ ပံစံဟ၍ မရေပ။

ေရ င္လႊခ၍

ထေရ ္္စြ

ပိုးေပါင္ိုးေဆ င္ရြ္္မႈ

စြမ္ိုးရည္လအပ္ခ ္္္

ေအ ္္ပါ

အခ ္္မ ိုး္ ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးသင္ွ်ာ့ပါသည္။
• (အခ ်ဳ႕ေသ

တညေနမႈ္

အတင္ိုးအတ တစ္ခအထ ရရန္ လအပ္သည္။

အဓ္

အခ ္္မ ိုး္ ထင္ရ ိုးေပၚလြင္ေစပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္

ေအ င္်ျမင္မႈ အတင္ိုးအတ မ ိုး္ ထေရ ္္ေသ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ခ
ွ်ာ့ ်ျခင္ိုး
ဆင္ရ

မတညသည္ွ်ာ့ အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုးအၾ္ ိုး ယဥ္ၿပ်ဳင္မႈ ႏင္ွ်ာ့ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ
မ ိုး

သ႔ရ တြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ရ ၌ အမ ်ဳိုးအစ ိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ အတင္ိုးအတ မ ိုး
အလ္္ သသသ သ

လမႈေရိုး၊ ႏင္ငံေရိုး ႏင္ွ်ာ့

ရည္မန္ိုးခ ္္မ ိုး အထေ်ျမ ္္ေစရန္ ေဖ ္ေဆ င္သည္ွ်ာ့

္ရယ တစ္ခ်ျဖစ္ၿပိုး ေဖ ္ေဆ င္ခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးတြင္ အဆပါ

ဒမ္ေရစ အေလွ်ာ့အထမ ိုး္ ခင္မ အ ိုးေ္ င္ိုးေစရ တြင္ မရမ်ျဖစ္သည္ွ်ာ့
သ႕မဟတ္ မ ေဝ်ျခင္ိုးအတြ္္ နည္ိုးလမ္ိုးတစ္ရပ္ ်ျဖစ္လ ခခွ်ာ့သည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ ဒမ္ေရစႏင္ွ်ာ့ အဓပၸ ယ္တ စ္ ိုးလိုးံ
တစ္ခ မဟတ္ဘခ ယင္ိုး္ယ္တင္သည္လည္ိုး ပန္ိုးတင္တစ္ခ မဟတ္ေပ။

ထေရ ္္မႈတ႕္ ်ျမင္ွ်ာ့တင္ရန္အတြ္္ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

္ ေပၚေပါ္္လ ေစႏင္သည္။

ႏင္ငံေရိုး ႏင္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ တ ဝန္မ ိုးစြ ္ ေဒသအဆင္ွ်ာ့ အစိုးရမ ိုး ႏင္ွ်ာ့
ခခွ်ာ့ၾ္သည္။ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး ္နဥိုးတင
ြ ္ ဝန္ေဆ င္မမ
ႈ ိုး ႏင္ွ်ာ့

ပံစံေရိုးဆခြထ ိုး်ျခင္ိုးမရသည္ွ်ာ့

ဆင္ရ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးသည္ ဆိုးရြ ိုးသည္ွ်ာ့ အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈမ ိုး

အ ရံစိုးစ္္ရ တစ္ခ်ျဖစ္လ ခခွ်ာ့သည္။ ္မ ၻအႏံ႕ရ အစိုးရမ ိုးသည္ ေငြေၾ္ိုး၊
တစ္စတ္တစ္ပင္ိုး ္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ရ အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးထံသ႕ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး

ေ္ င္ိုးမြန္စြ

•

အထိုးသ်ျဖင္ွ်ာ့ ပဋပ္ၡအေ်ျခအေနမ ိုးတြင္ အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ

ေဆြိုးေႏြိုး

်ျငင္ိုးခန္မႈမ ိုးသည္ “တစ္်ျပည္ေထ င္စနစ္” ႏင္ွ်ာ့ “ဖ္္ဒရယ္” ႏင္ငံမ ိုး
ဆင္ရ

အယအဆမ ိုး္

အ ရံစိုးစ္္ေလွ်ာ့ရၾ္သည္။

ယင္ိုးသ႔

*

ဤစ တမ္ိုး္ Ezra Karmel မ ေရိုးသ ိုး်ျပ်ဳစ်ျခင္ိုး်ျဖစ္ပါသည္။ ယင္ိုး္ DRI မ Michael Meyer-Resende, Dalia Barsoum, Katharina Jautz ႏင္ွ်ာ့ André Sleiman တ႕မ ်ျပန္လည္သံိုးသပ္ထ ိုးပါသည္။

ဤစ တမ္ိုးအ ိုး Markus Böckenförde ၏ “လစ္ဗ ိုးႏင္ငံရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး”၊ Democracy Reporting International, ၂၀၁၃ ခႏစ္ ၾသဂတ္လ၊ ္ အေ်ျခခံ၍ ်ျပ်ဳစထ ိုး်ျခင္ိုး်ျဖစ္ပါသည္။
2 Global South ဆသည္မ ဖြံ႕်ျဖ်ဳိုးဆခႏင္႔ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးမန
ႈ ည္ိုးပါိုးေနေသ ္မၻ ႔ႏင္ငံမ ိုးအစ္ ရည္ညႊန္ိုးသည္။ ယင္ိုးတ႔တြင္ အ ဖရ္၊ လ္္တင္အေမရ္၊ အေရ႕အလယ္ပင္ိုးအပါအဝင္ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခ အ ရႏင္ငံမ ိုးလည္ိုး
ပါဝင္သည္။

ေရြိုးခ ယ္စရ ႏစ္ခသ
မလိုးသ မလြန႔သ
္

သတ္မတ္ထ ိုး်ျခင္ိုးသည္
အေ်ျခအေနမ ိုး္

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

•

ေပၚေပါ္္လ ေစေလွ်ာ့ရသည္။

စိုးပြ ိုးေရိုး ႏင္ွ်ာ့ လဥိုးေရအခ ်ဳိုးအစ ိုးဆင္ရ အေ်ျခအေနမ ိုး ္ အေ်ျခခံ္
ဂရတစ္္ ပံစံေရိုးဆခြရမည္်ျဖစ္သည္။

ဖ္္ဒရယ္စနစ္သည္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ ရႈေထ င္ွ်ာ့တစ္ရပ္မ သ
်ျဖစ္သည္။ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈတစ္ခတြင္ အႏစ္သ ရသည္ အမည္ထ္္
မ ိုးစြ အေရိုးႀ္ိုးပါသည္။

•

်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈအ ိုးလံိုးသည္ ပံမန္အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ တစ္ၿပ်ဳင္န္္ ်ျဖစ္ပြ ိုးေလွ်ာ့
မရဘခ

မတညေသ

ေနရ မ ိုးတြင္

မတညသည္ွ်ာ့

အခ န္မ ိုး၌

်ျဖစ္ပြ ိုးႏင္သည္။ သ႕ရ တြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုးအတြ္္ အစအစဥ္
•

ေဒသႏၱရအစိုးရ ယနစ္မ ိုးအ ိုး ပံစံေရိုးဆခြရ တြင္ ္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳမႈ၊ ထေရ ္္မႈ

ေရိုးဆခြရ တြင္

ႏင္ွ်ာ့ တည္ၿငမ္မႈတ႔အၾ္ ိုး ဟန္ခ ္္ညမႈ ရေစရန္အတြ္္ ေဒသဆင္ရ

ပံစံေရိုးဆခြ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ စတင္သင္ွ်ာ့ၿပိုး အခ ်ဳိုးမညမႈမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုး

အစတ္အပင္ိုးအ ိုးလံိုးပါဝင္သည္ွ်ာ့

စနစ္တစ္ခအတြ္္

၏ အစအစဥ္္လည္ိုး ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးရမည္်ျဖစ္သည္။

မ ိုး၏

အေရိုးပါသည္ွ်ာ့

အစတ္အပင္ိုးတစ္ရပ္်ျဖစ္လ ခခွ်ာ့ၿပိုး

ယင္ိုးေန ္္ပင္ိုး

ဆယ္စႏစ္ ၂ ခအတြင္ိုးတင
ြ ္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး လႈပ္ရ ိုးမႈ်ျဖစ္စဥ္မ ိုး

၁။ အဘယွ်ာ့္ေၾ္ င္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္္င္မႈ္
ေလ ွ်ာ့ခ ရမည္နည္ိုး?
Global

South

အပ္ခ ်ဳပ္မႈဆင္ရ

ႏင္ငံမ ိုးစြ တြင္

သည္

Global South

ႀ္်ဳိုးပမ္ိုးမႈမ ိုးသည္

ႏင္ငံမ ိုးစြ သ႕

ဝင္ေရ ္္လ ခခွ်ာ့သည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

အဆပါ

အေရိုးပါသည္ွ်ာ့

အ္ ်ဳိုးေ္ ိုးဇိုးမ ိုးစြ ရရႏင္မည္ဟသည္ွ်ာ့ ္ င္ွ်ာ့သံိုးသမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ပည ရင္မ ိုး၏
အခင္အမ ေ်ျပ ဆခ ္္မ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ အ ိုးေပိုးေထ ္္ခံမႈ ရရခခွ်ာ့သည္။ သ႕ရ တြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့

သမင္ိုးေၾ္ င္ိုး အစဥ္အလ မ ိုးစြ

ရခခွ်ာ့သည္။ သ႕ရ တြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ ၁၉၈၀ ခႏစ္မ ိုးတြင္ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး အစအစဥ္

အဆပါ

အခင္အမ ေ်ျပ ဆခ ္္မ ိုးစြ သည္

ယဆခ ္္မ ိုးသ

်ျဖစ္ေနဆခ်ျဖစ္သည္။

သအရပင္ိုးဆင္ရ

်ျဖစ္စဥ္မ ိုးစြ တြင္

လ္္ေတြ႕

ရလဒ္မ ိုး - အထိုးသ်ျဖင္ွ်ာ့ Global South ႏင္ငံမ ိုးအေပၚ ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုး
ပါဝင္သည္ွ်ာ့ လ္္ေတြ႕ရလဒ္မ ိုး - သည္ အၿပိုးသတ္ ေ္ ္္ခ ္္ခ ႏင္ရန္

ေဝိုး္ြ ေနဆခ်ျဖစ္သည္။ ထ႕ေၾ္ င္ွ်ာ့ ဤအပင္ိုးတင
ြ ္

Text Box ၁ - ဖ္္ဒရယ္ဝါဒ ႏင္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
“ဖ္္ဒရယ္ဝါဒ”

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အေရိုးပါသည္ွ်ာ့ အ္ ်ဳိုးေ္ ိုးဇိုးမ ိုး္ အႏစ္ခ ်ဳပ္ ေဖ ္်ျပထ ိုး
ေသ ္လည္ိုး ဆိုး္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈမ ိုး ေတြ႕ရသည္ွ်ာ့ နယ္ပယ္မ ိုး္လည္ိုး
ေထ ္္်ျပထ ိုးပါသည္။

ဟသည္ွ်ာ့

စ္ ိုးလိုးံ ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့

သ္္ဆင္သည္ွ်ာ့

ေဆြိုးေႏြိုးပမ
ြခ ိုးအ ိုး

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

အသံိုး်ျပ်ဳ်ျခင္ိုးသည္
နည္ိုးပည ပင္ိုးဆင္ရ

အ်ျငင္ိုးပြ ိုးမႈမ ိုးအ်ျဖစ္သ႕

ေ်ျပ င္ိုးလေ
ခ စႏင္သည္။ လစ္ဗ ိုးႏင္ငံတြင္ မြမ္မ ္ဒါဖ ္ ဆံိုးၿပိုးေန ္္
မမတ႔္ယ္မမ ဖ္္ဒရယ္ဝါဒမ ိုးဟသတ္မတ္ထ ိုးသည္႔ အပ္စမ ိုး ႏင္ွ်ာ့
ဖ္္ဒရယ္ဆန္႕္ င္ေရိုး ဝါဒမ ိုးဟ သတ္မတ္ထ ိုးၾ္သည္ွ်ာ့ အပ္စမ ိုး
္ြ်ျခ ပ ိုးလ ်ျခင္ိုးေၾ္ င္ွ်ာ့ အၾ္မ္ိုးဖ္္ ပဋပ္ၡမ ိုး္ ေပၚေပါ္္လ ေစ
ခခွ်ာ့သည္။ ေဂ ္ဒန္ႏင္ငံတြင္မ ဖ္္ဒရယ္ဝါဒသည္ ပါလ္္စတင္ိုးႏင္ငံ
တည္ေထ င္ရန္ အၾ္ံအစည္တစ္ခ၏ ပထမဆံိုး ေ်ျခလမ္ိုး်ျဖစ္သည္ဟ

၁.၁ စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ ထေရ ္္မႈ ပမတိုးတ္္ေစ်ျခင္ိုး

ယဆ္

ေဂ ္ဒန္

ဖ္္ဒရယ္ဝါဒႏင္ွ်ာ့
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ႏင္ငံသ ိုးအခ ်ဳ႕မ

စပ္လ ဥ္ိုး၍
ေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

စိုးရမ္ပပန္ခခွ်ာ့ၾ္သည္ွ်ာ့အတြ္္

အ်ျငင္ိုးပြ ိုးမႈမ ိုး
လပ္ငန္ိုးစဥ္တြင္

ေပၚေပါ္္လ ္
ေႏ င္ွ်ာ့ေႏိုးၾ္န္႕ၾ္ မႈ

်ျဖစ္ပြ ိုးခခွ်ာ့သည္။
သ႔ရ တြင္

ဖ္္ဒရယ္ဝါဒ

ႏင္ွ်ာ့

ဆ္္ႏြယ္မႈအတအ္ သည္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးတ႕ၾ္ ိုးရ

မည္သည္်ျဖစ္သနည္ိုး။

ဖ္္ဒရယ္ႏင္ငံ

တစ္ခသည္ တစ္်ျပည္ေထ င္စနစ္ရသည္ွ်ာ့ ႏင္ငံတစ္ခထ္္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ
အလအေလ ္္ ပမေလ ွ်ာ့္ သည္ဟ ထင္ေ္ င္ိုးထင္ ႏင္ေသ ္လည္ိုး
အမန္တြင္

ယင္ိုးသ႕မဟတ္ေပ။

အခ ်ဳ႕ေသ

“တစ္်ျပည္ေထ င္စနစ္”

္ င္ွ်ာ့သိုးံ သည္ွ်ာ့ ႏင္ငံမ ိုး (ဥပမ ။ ယေ္ ႏင္ွ်ာ့ နယ္သ လန္) တြင္
အခ ်ဳ႕ေသ “ဖ္္ဒရယ္” ႏင္ငံမ ိုး (ဥပမ ။ ရရ ိုး ႏင္ွ်ာ့ နယ္သ လန္) ထ္္
ပမ၍ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္။
အဓပၸ ယ္အတအ္

သတ္မတ္မည္ႏင္ွ်ာ့

အ်ျမင္မ ိုးရၾ္သည္။
အနမ္ွ်ာ့ဆံိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့

ဖ္္ဒရယ္ဝါဒအ ိုး မည္သ႕

သ႔ေသ ္
ဗဟအစိုးရမ

စပ္လ ဥ္ိုး၍

ဖ္္ဒရယ္ဝါဒ
ဆင္ိုးသ္္လ ်ျခင္ိုး

မတညသည္ွ်ာ့
ဆသည္မ
မဟတ္ေသ ၊

စစ္မန္သည္႔ တရ ိုးဝင္အသအမတ္်ျပ်ဳမႈရၿပိုး ဖြ႕ခ စည္ိုးပံ အေ်ျခခံဥပေဒအရ
အ မခံထ ိုးသည္ွ်ာ့ အခြင္ွ်ာ့အေရိုးမ ိုး ရေသ

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

ယနစ္

(်ျပည္နယ္မ ိုး၊ Länder, ခရင္မ ိုး၊ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဌ နခြမ
ခ ိုး အစရသည္)
ဒတယတစ္ဆင္ွ်ာ့ရ်ျခင္ိုး္

ဆလေၾ္ င္ိုး

္ ယ္္ ယ္်ျပန္႕်ျပန္႕

သေဘ တညၾ္သည္။ အဓ္ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ဖ္္ဒရယ္ အစအစဥ္တစ္ခအ ိုး
ႏစ္ခ

(သ႕မဟတ္

ထ႔ထ္္

မည္သည္ွ်ာ့တစ္ဖ္္တည္ိုး္မ

ပသည္ွ်ာ့)

တစ္ဖ္္သတ္

အဆင္ွ်ာ့မ ိုးၾ္ ိုးရ
ေ်ျပ င္ိုးလ်ျခ ပင္ဆင္်ျခင္ိုး

မ်ျပ်ဳႏင္သည္ွ်ာ့ သေဘ တညခ ္္ တစ္ခ္ အေ်ျခခံထ ိုးပါသည္။
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္

ပံ႔ပိုးသည္႔

အဓ္အခ ္္တစ္ခမ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

အမ ိုး်ျပည္သႏင္ွ်ာ့သ္္ဆင္သည္ွ်ာ့

ဝန္ေဆ င္မႈမ ိုး

Goods)

(Public

အ ိုး

္န္ႏင္႔

ခြေ
ခ ဝသတ္မတ္ရ တြင္

ပမထေရ ္္ေစသည္ွ်ာ့ အလ ိုးအလ ပင္ ်ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ခႏစ္မ ိုးအတြင္ိုး
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးမဝါဒမ ိုး၏

အဓ္လ္ၡဏ

တစ္ရပ္ ်ျဖစ္လ ခခွ်ာ့စဥ္္၊3 Global South ႏင္ငံမ ိုးတြင္ သသ ထင္ရ ိုးစြ
်ျမင္ေတြ႕ရသည္ွ်ာ့

ႏင္ငံေတ ္အစအစဥ္မ ိုးအ ိုး

ဗဟမထန္ိုးခ ်ဳပ္်ျခင္ိုး၏

အ္န္႔အသတ္မ ိုး္ ေ်ျဖရင္ိုးသည္ွ်ာ့ နည္ိုးလမ္ိုးတစ္ရပ္အ်ျဖစ္ ဗဟခ ်ဳပ္
္ င္မႈ
3

ဤအယအဆသည္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့ စပ္လ ဥ္ိုး၍ ္မ ၻ႕ဘဏ္၏ လပ္ငန္ိုးမ ိုး၏

အဓ္ အ ရံစိုးစ္္မႈ္ ္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳပါသည္။ ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ္မ ၻ႕ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးမႈ အစရင္ခံစ

၁၉၈၈

(ဝါရင္တန္ဒစ - ္မ ၻ႕ဘဏ္)၊ ၁၉၈၈ ခႏစ္ ႏင္ွ်ာ့ ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ္မ ၻ႕ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးမႈ အစရင္ခံစ

-

္ န္ိုးမ ေရိုးတြင္ ရင္ိုးႏိုး်ျမ်ဳပ္ႏံ်ျခင္ိုး ၁၉၉၃ (ဝါရင္တန္ဒစ - ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ၁၉၉၃ ခႏစ္) တ႕္
ၾ္ညွ်ာ့္ရႈပါ။

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္ အဓ္အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ေထ ္္ခံအဆ်ျပ်ဳခခွ်ာ့ၾ္သည္။ သ႕ရ တြင္
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ႏင္ငံမ ိုး (အထိုးသ်ျဖင္ွ်ာ့လ္္တင္အေမရ္)
တြင္

အေရိုးႀ္ိုးသည္ွ်ာ့

စိုးရမ္ပပန္ဖြယ္တစ္ရပ္အ်ျဖစ္

၁၉၉၀

ခႏစ္မ ိုး၏

တိုးပြ ိုးလ သည္ွ်ာ့အခါ၊4

အလယ္တြင္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုး၏

ေၾ္ြိုးၿမမ ိုး

ထေရ ္္မႈ၊

ညမ မႈ

စိုးပြ ိုးေရိုးတည္ၿငမ္မႈတ႕ႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍

ႏင္ွ်ာ့

ႏင္ငံ၏

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏
အေပၚ

စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ

သေတသန်ျပ်ဳလပ္မႈမ ိုး

အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မမ
ႈ ိုး

်ျမင္ွ်ာ့တ္္လ ခခွ်ာ့သည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ထေရ ္္မႈ တိုးတ္္လ ေစႏင္သည္ဟသည္ွ်ာ့ သအရပင္ိုး
ဆင္ရ အဆ္
ခခွ်ာ့ေသ ္လည္ိုး5

ေထ ္္ခံရန္

အခ ်ဳ႕သေတသနမ ိုး္

်ျဖစ္စဥ္ေလွ်ာ့လ ခ ္္အခ ်ဳ႕တြင္

ေတြ႕်ျမင္ရသည္။
ထေရ ္္မႈ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ
အ ိုးနည္ိုးေစၿပိုး

အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုးမႈမ ိုး္
ပ ္္်ျပ ိုးေစေၾ္ င္ိုး

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္
အလြန္အ္ၽြံ

ေဒသအဆင္ွ်ာ့

ေပၚေပါ္္လ ေစ္

ႏင္ငံ၏
အဆပါ

အေ်ျဖ္

စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ

သံိုးစြ်ျခ ခင္ိုးမ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

အစိုးရမ ိုးၾ္ ိုးတင
ြ ္

စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ တည္ၿငမ္မႈ္

ယင္ိုး်ျဖစ္စဥ္ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးတင
ြ ္

မည္သ႕ပင္ဆေစ္ မ

အ္အညေပိုး

ဆန္႕္ င္ဘ္္

ေဖ ္်ျပထ ိုးသည္။6

ဆိုး္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈမ ိုးသည္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးေၾ္ င္ွ်ာ့မဟတ္ဘခ အဓ္အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ပံစံေရိုးဆခြ်ျခင္ိုး
ဆင္ရ

်ျပသန မ ိုးမ7

ေပၚေပါ္္လ ၿပိုး

အသံိုးစရတ္္န္႔သတ္ခ ္္

မရ်ျခင္ိုးေၾ္ င္ွ်ာ့

အထိုးသ်ျဖင္ွ်ာ့
်ျဖစ္ပြ ိုး်ျခင္ိုး

တင္ိုး္ ပ္သည္ွ်ာ့
်ျဖစ္ေၾ္ င္ိုး8

(္မ ၻ႕ဘဏ္ အပါအဝင္) ္ၽြမ္ိုး္ င္သမ ိုးႏင္ွ်ာ့ ္ င္ွ်ာ့သံိုးသ မ ိုးစြ တ႕မ
အဆ်ျပ်ဳခခွ်ာ့ၾ္ေၾ္ င္ိုး္လည္ိုး ဂရ်ျပ်ဳရန္ လအပ္ပါသည္။

4

Giorgio Brosio ႏင္ွ်ာ့ Juan Pablo Jimenez, “အေၾ္ င္ိုးအရ မ ်ဳိုးစမ
ံ အစိုးရမ ိုးၾ္ ိုးရ

အမတ္

၂

(၁၉၉၈):

၂၄၄-၂၅၇၊

Rémy

Prud’homme,

“ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

ဆ္္ဆံေရိုးမ ိုး၏ လတ္တေလ အသြင္ေ်ျပ င္ိုးလခမႈမ ိုးအ ိုး ခ ဥ္ိုး္ပ္်ျခင္ိုး” လ္္တင္အေမရ္ရ

အႏၱရ ယ္မ ိုး” ္မ ၻ႕ဘဏ္ သေတသနမ ိုးအ ိုး ေလွ်ာ့လ ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈ်ျခင္ိုး အတြခ ၁၀ အမတ္ ၂: ၂၀၁-

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလခမႈမ ိုး - အစိုးရမ ိုးၾ္ ိုးရ ဆ္္ဆံေရိုးမ ိုး္

၂၂၀၊ Vito Tansi, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဖ္္ဒရယ္စနစ္ ႏင္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - အခ ်ဳ႕ေသ

တိုးတ္္ေစ်ျခင္ိုး eds Giorgio Brosio ႏင္ွ်ာ့ Juan Pablo Jimenez ( Northampton, MA: Edward

ထေရ ္္မႈ

Elgar Publishing Inc., ၂၀၁၂)၊ ၄။

စိုးပြ ိုးေရိုးအတြ္္ ္မ ၻ႕ဘဏ္ ညလ ခံ ၁၉၉၅၊ ဝါရင္တန္ ဒစ။ ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ၁၉၉၆၊ ၂၉၅-၃၁၆။

5

Wallace Oates, ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဖ္္ဒရယ္စနစ္ (New York: Harcourt Brace Jovanovich,

သ႕ေသ ္ Charles McLure Jr., “Prud'homme ၏ အၾ္ံ်ျပ်ဳခ ္္” ္မ ၻ႕ဘဏ္ သေတသနမ ိုး

၁၉၇၂); Roy Bahl ႏင္ွ်ာ့ Johannes Linn, ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ ၿမ်ဳ႕်ျပ ်ျပည္သ႕ဘ႑ ေရိုး (Oxford:

အ ိုး ေလွ်ာ့လ ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈ်ျခင္ိုး အတြခ ၁၀ (၁၉၉၅): ၂၂၁-၂၂၆၊ ႏင္ွ်ာ့ David Sewell, “Prud'homme ၏

Oxford University Press, ၁၉၉၂ ခႏစ္); Richard Musgrave, “အခြန္္ မည္သ္၊

အဆအရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အႏၱရ ယ္မ ိုး - အ်ျခ ိုးရႈေထ င္ွ်ာ့အခ ်ဳ႕” ္မ ၻ႕ဘဏ္

မည္သည္ွ်ာ့ေနရ တြင္ မည္သည္္ ေ္ ္္ခံသင္ွ်ာ့သနည္ိုး။” ဖ္္ဒရယ္ႏင္ငံမ ိုးရ အခြန္ဆင္ရ

သေတသနမ ိုးအ ိုး ေလွ်ာ့လ ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈ်ျခင္ိုး အတြခ ၁၁ (ေဖေဖ ္ဝါရ ၁၉၉၆): ၁၄၃-၅၀။

သတ္မတ္ခ ္္ed. Charles McLure, (Canberra: Centre for Research on Federal Financial

7

Relations, Australian National University, ၁၉၈၃ ခႏစ္); ႏင္ွ်ာ့ Charles Tiebout, “ေဒသႏၱရ

Rondinelli,

အသံိုးစရတ္မ ိုးအတြ္္ ရင္ိုးလင္ိုးသည္ွ်ာ့ သအရတစ္ခ” ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ စိုးပြ ိုးေရိုး ဂ နယ္ အတြခ

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆသ႕”

၆၄၊ အမတ္ ၅ (၁၉၅၆) ၄၁၆-၂၄။

အယအဆမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ္ င္ွ်ာ့သံိုးမႈမ ိုး၊ eds. G. Shabbir Cheema ႏင္ွ်ာ့ Dennis Rondinelli (Brookings

6

Luiz

de

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

Mello,

“ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ႏင္ွ်ာ့

အစိုးရမ ိုးၾ္ ိုးရ

ဆ္္ဆံေရိုးမ ိုး - ႏင္ငံအတြင္ိုးရ ်ျဖစ္စဥ္မ ိုးအ ိုး အ်ျခ ိုးႏင္ငံမ ိုးႏင္ွ်ာ့ ႏႈင္ိုးယဥ္

ႏင္ွ်ာ့

ႏင္ငံစိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ

ရႈေထ င္ွ်ာ့မ ိုးအ ိုး

သံိုးသပ္်ျခင္ိုး”

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးဆင္ရ

္မ ၻ႕ဘဏ္ “္မ ၻ႕ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး အစရင္ခံစ ၁၉၈၈”, 13; ႏင္ွ်ာ့ G. Shabbir Cheema and Dennis
“အစိုးရအ ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးမ

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးတြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးေသ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

-

ေပၚထြ္္လ ေနသည္ွ်ာ့

Institution Press, ၂၀၀၇)၊ ၈။
8

ဥပမ ။ ။ Jonothan Rodden, Gunner Eskeland ႏင္ွ်ာ့ Jennie Litvack eds., ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ေလွ်ာ့လ ခ ္္” ္မ ၻ႕ဘဏ္ အတြခ ၂၈၊ အမတ္ ၂ (၂၀၀၀): ၃၆၅-၃၈၀၊ Hamid Davoodi ႏင္ွ်ာ့ Heng-

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ တင္ိုး္ ပ္သည္ွ်ာ့ အသံိုးစရတ္ ္န္႕သတ္ခ ္္မ ိုး၏ စန္ေခၚမႈ

fu Zou, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ စိုးပြ ိုးေရိုး ႀ္ိုးထြ ိုးမႈ - ႏင္ငံအတြင္ိုးရ

(Cambridge, MA: MIT Press, ၂၀၀၃)။

်ျဖစ္စဥ္မ ိုးအ ိုး အ်ျခ ိုးႏင္ငံမ ိုးႏင္ွ်ာ့ ႏႈင္ိုးယဥ္ ေလွ်ာ့လ ခ ္္” ၿမ်ဳ႕်ျပ စိုးပြ ိုးေရိုး ဂ နယ္ အတြခ ၄၃၊

Text Box ၂ - ဘလိုးဗိုးယ ိုးႏင္ငံရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
ဒမ္ေရစအေပၚ အ်ျပ်ဳသေဘ သေဘ ႏင္ွ်ာ့
အပ ္္သေဘ ေဆ င္သည္ွ်ာ့ သ္္ေရ ္္မႈမ ိုး
၁၉၉၄ ခႏစ္မတင္မတြင္ ဘလိုးဗိုးယ ိုးႏင္ငံရ ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးသည္
အမည္အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့သ တည္ရခခွ်ာ့ၾ္ၿပိုး ခရင္ ႏင္ွ်ာ့ ေဒသဆင္ရ ၿမ်ဳ႕ေတ ္မ ိုး
်ျဖစ္သည္ွ်ာ့

ၿမ်ဳ႕်ျပ

ဗဟနယ္ပယ္မ ိုး္သ

(ေဒသႏၱရအစိုးရရသည္႔နယ္ပယ္မ ိုး)
်ျပ်ဳခွ်ာ့သ
ခ ည္ွ်ာ့အတြ္္

ႏင္ငံ၏

်ျမဴနစပယ္နယ္ေ်ျမမ ိုး
အ်ျဖစ္

အသအမတ္

ေ္ ိုးလ္္ေနလထ

အမ ိုးစသည္

ေဒသႏၱရအပ္ခ ်ဳပ္မႈမ ဖယ္္ ဥ္ထ ိုးခံခခွ်ာ့ရသည္။ ၁၉၉၄ ခႏစ္ ဧၿပလ၌
ဘလိုးဗိုးယ ိုးႏင္ငံတြင္

်ျပည္သလထ

ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုးဆင္ရ ဥပေဒ

(LPP)

်ျမဴနစပယ္နယ္ေ်ျမ

၁၉၈

ခ္

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္

္

ထတ္်ျပန္်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့အတ

အသစ္ဖန္တိုးခခွ်ာ့သည္။

နယ္ေ်ျမ

ေဒသဆင္ရ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး ်ျပန္လည္သတ္မတ္်ျခင္ိုးအ်ျပင္ LLP
တြင္ ်ျမဴနစပယ္နယ္ေ်ျမမ ိုးအ ိုး စစ္မန္သည္ွ်ာ့ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ အ ဏ မ ိုး
ေပိုးအပ္ခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့အတြ္္

်ျပည္သလထအေန်ျဖင္ွ်ာ့

်ျမဴနစပယ္တ ဝန္ရသမ ိုးအ ိုး

ေရြိုးေ္ ္္တင္ေ်ျမ ္္ႏင္ခခွ်ာ့ၿပိုး

်ျမဴနစပယ္နယ္ေ်ျမမ ိုးအ ိုးလည္ိုး
အတြ္္

ေဒသဆင္ရ

ေငြေၾ္ိုးအရင္ိုးအ်ျမစ္မ ိုး

ေပိုးအပ္ခခွ်ာ့သည္။

LLP

တြင္

ႏင္ွ်ာ့

ဝန္ေဆ င္မႈမ ိုး

တ ဝန္မ ိုး

နယ္ေ်ျမေဒသအလ္္

ပမတိုး်ျမင္ွ်ာ့
ေဒသႏၱရ

အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုး (ဥပမ ။ ။ ဌ ေနတင္ိုးရင္ိုးသ ိုး လမႈအသင္ိုးအဝင္ိုးမ ိုး
ႏင္ွ်ာ့တ္ြ ေတ င္သလယ္သမ ိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ေဒသခံ အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုး)
္လည္ိုး တရ ိုးဝင္ အသအမတ္်ျပ်ဳခခွ်ာ့္
ဖြ႕ခ စည္ိုးရန္လည္ိုး

အဆပါအဖြ႕ခ မ ိုး္

ႀ္ိုးၾ္ပ္ေရိုး ေ္ ္မတမ ိုး
အ ိုးေပိုးခခွ်ာ့သည္။

အ္ယ္၍

်ျမဴနစပယ္နယ္ေ်ျမတစ္ခသည္ စမံခန္႕ခြမ
ခ ႈညံ႔ဖ င္ိုးသည္ဟ စြပ္စြခ
ခ ံရပါ္
ဗဟအစိုးရမ

ခြေ
ခ ဝေပိုးမႈမ ိုး္

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ ္

ဆင္ိုးငံွ်ာ့ထ ိုးရန္

ေတ င္ိုးဆႏင္သည္ွ်ာ့

ယင္ိုးေ္ ္မတသ႔

ေပိုးအပ္ထ ိုးခခွ်ာ့သည္။

စနစ္သစ္၏ အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မသ
ႈ ည္ သသ ၿပိုး ၁) ဘလိုးဗိုးယ ိုး
ႏင္ငံသ ိုးမ ိုး (အထိုးသ်ျဖင္ွ်ာ့ ဌ ေနဘလိုးဗိုးယ ိုး ႏင္ငံသ ိုးမ ိုး) အတြ္္
ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ ်ျဖစ္စဥ္မ ိုးတြင္ ပါဝင္ႏင္ေစရန္ အခြင္ွ်ာ့အလမ္ိုးသစ္မ ိုး
ဖန္တိုးေပိုးၿပိုး ၂) ေဒသႏၱရ အပ္ခ ်ဳပ္မႈအေပၚ အရပ္ဘ္္အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ
ႀ္ိုးၾ္ပ္ရန္

ေနရ တစ္ခ

ဖန္တိုးေပိုးခခွ်ာ့သည္။

ေအ င္်ျမင္မႈမ ိုးႏင္ွ်ာ့တ္ြ

သ႕ရ တြင္

အ ိုးနည္ိုးခ ္္မ ိုးလည္ိုး

ေပၚေပါ္္လ ခခွ်ာ့သည္။ ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈ တိုးတ္္လ ခခွ်ာ့သည္
ႏင္ွ်ာ့အမ

ႏင္ငံေရိုး

မတည္ၿငမ္မႈလည္ိုး

်ျမဴနစပယ္နယ္နမတ္တစ္ခ၏
တ ဝန္မ
တ္္ဖ ္္ရန္
ထ ိုးသည္။

တိုး်ျမင္ွ်ာ့လ ခခွ်ာ့သည္။

ၿမ်ဳ႕ေတ ္ဝန္အ ိုး

်ျပန္လည္ရပ္သမ္ိုးႏင္သည္ဟ၍
ပံစံေရိုးဆခြထ ိုးသည္ွ်ာ့

LPP

မတရ ိုးမႈမ ိုးအတြ္္

အေၾ္ င္ိုးရင္ိုးမ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

ဤစနစ္အ ိုး

လမ ိုးစ၏

မခ်ျဖင္ွ်ာ့

အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုးမႈ္
တြင္

သတ္မတ္ေဖ ္်ျပ

မဟတ္ဘခ

ႏင္ငံေရိုး

မၾ္ ခဏအသံိုး်ျပ်ဳ္

ၿမ်ဳ႕ေတ ္ဝန္မ ိုး္ ဖယ္ရ ိုးခခွ်ာ့ၾ္သည္။ ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

မဟ မတ္မ ိုး

မၾ္ ခဏ ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈႏင္ွ်ာ့တ္ြ ဘလိုးဗိုးယ ိုးႏင္ငံရ ၿမ်ဳ႕ေတ ္ဝန္မ ိုး၏
သ္္တမ္ိုးသည္လည္ိုး အလြန္တေတ င္ိုးပါသည္။
ပမသရႏင္ရန္အတြ္္

Alfred

Montero

ႏင္ွ်ာ့

David

Samuels

တ႔တည္ိုး်ျဖတ္သည္႔ လ္္တင္အေမရ္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ႏင္ွ်ာ့ ဒမ္ေရစ (Notre Dame – Notre Dame တ္ၠသလ္ ပံႏပ္တ္္၊
၂၀၀၄ ခႏစ္)၊ ၃၅-၆၆ ရ Kathleen O’Neill ၏ “ဘလိုးဗိုးယ ိုးႏင္ငံရ
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - ေရြိုးေ္ ္္ပြခဆင္ရ
ရလဒ္မ ိုး” ္ ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈပါ။

မ္္လိုးံ မ ိုး ႏင္ွ်ာ့

စိုးပြ ိုးေရိုးႏင္ွ်ာ့သ္္ဆင္သည္ွ်ာ့ အ်ျခ ိုးယဆခ ္္ ၃ ခ္ အေ်ျခခံ၍လည္ိုး

ေတ င္ိုးဆခ ္္မ ိုးအ ိုး ဗဟအစိုးရထံသ႕ အသေပိုးႏင္ရန္အတြ္္ ေဒသႏၱရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး ေဖ ္ေဆ င္လ ္္ရခခွ်ာ့ပါသည္။ ယင္ိုးတ႕မ

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဌ နမ ိုး္လည္ိုး အသံိုး်ျပ်ဳႏင္သည္။

(၁)

အစိုးရ္႑၏

အရြယ္အစ ိုး

ေလ ွ်ာ့္ ေစ်ျခင္ိုး

(၂)

-
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စိုးပြ ိုးေရိုး

ဖြံ႕်ျဖ်ဳိုးတိုးတ္္မႈ၏ အ္ ်ဳိုးေ္ ိုးဇိုးမ ိုးႏင္ွ်ာ့ (၃) အစိုးရမ ိုး၏ “ယဥ္ၿပ်ဳင္ႏင္စြမ္ိုး”

သ႕ရ တြင္

်ျဖစ္စဥ္ေလွ်ာ့လ ခ ္္အခ ်ဳ႕အရ

ပမတိုးတ္္လ ေစ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ အစိုးရမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့ ်ျပည္သလထ၏ ဆႏၵမ ိုး္

လအပ္သည္ွ်ာ့

လသ ိုးအရင္ိုးအ်ျမစ္မ ိုး

ေဖ ္ေဆ င္ေပိုးမည္ွ်ာ့ အလ ိုးအလ တ႕ပင္်ျဖစ္သည္။ သ႕ရ တြင္ ယင္ိုးႏင္ွ်ာ့

ယင္ိုးတ႕္

စပ္လ ဥ္ိုး၍ သအရပင္ိုး်ျဖစ္ေစ လ္္ေတြ႕်ျဖစ္ေစ ေယဘယ သေဘ တညခ ္္

လံေလ ္္မႈမရလ င္

မရေပ။9

ထေရ ္္မႈအေပၚ

ေဒသဆင္ရ ယနစ္မ ိုးတင
ြ ္

လံေလ ္္မႈမရလ င္

ရယႏင္ရန္အတြ္္

သ႕မဟတ္

ဘ႑ ေရိုးဆင္ရ အရင္ိုးအ်ျမစ္

ဗဟခ ်ဳပ္
္ င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္

အစိုးရ၏
ေတြ႕ရသည္။12

ဆိုး္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္ေစႏင္ေၾ္ င္ိုး

ယင္ိုးသည္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့ လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုး၏ ပံစံေရိုးဆခြမႈႏင္ွ်ာ့
၁.၂ ေဒသတြင္ိုးလအပ္ခ ္္မ ိုး္

ပမေ္ င္ိုးမြန္စြ

ထင္ဟပ္သည္ွ်ာ့

ဝန္ေဆ င္မမ
ႈ ိုး တိုးတ္္ေစ်ျခင္ိုး
ထေရ ္္မႈႏင္ွ်ာ့

ဆ္္စပ္ေသ

အ်ျခ ိုးအေရိုးပါသည္႔

ယဆခ ္္တစ္ခမ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ အစိုးရ၏စမံခ ္္မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ အစအစဥ္မ ိုးတြင္
ႏင္ငံတစ္ႏင္ငံအတြင္ိုးရ

္ြ်ျခ ပ ိုး်ျခ ိုးန ိုးသည္ွ်ာ့

်ျပည္သလထမ ိုး၏

ႏင္ငံေရိုး၊

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးႏင္ွ်ာ့

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေလ ခ
ွ်ာ့ ်ျခင္ိုး

တ႕အ ိုး စစဥ္ထ ိုးရပံ၏ ရလဒ္ ်ျဖစ္ေလွ်ာ့ရသည္။

၁.၃ ဒမ္ေရစအ ိုး ပမခင္မ ေစ်ျခင္ိုး
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ ္နဥိုး အေၾ္ င္ိုးအရင္ိုးသည္ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး

လအပ္ခ ္္မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဆႏၵမ ိုး္ ထင္ဟပ္ႏင္ရန္အတြ္္ ခြ်ျခ ခ ိုးႏင္ေစၿပိုး

ဆင္ရ

်ျပ်ဳ်ျပင္မြမ္ိုးမံႏင္ေစသည္ဟသည္ွ်ာ့

ယဆခ ္္ပင္်ျဖစ္သည္။

တိုးတ္္ေ္ င္ိုးမြန္လ ေစရန္်ျဖစ္ေသ ္လည္ိုး အ ရံစိုးစ္္မႈသည္ အစိုးရ ႏင္ွ်ာ့

္စၥရပ္မ ိုးႏင္ွ်ာ့

ေဒသဆင္ရ အ ဏ ပင္မ ိုးသည္

စပ္လ ဥ္ိုးလ င္

ေဒသဆင္ရ
ပမ

ထေရ ္္မႈ ႏင္ွ်ာ့ ဝန္ေဆ င္မႈမ ိုး ေဖ ္ေဆ င္ေပိုးႏင္မႈတ႕ ပမ

်ျပည္သမ ိုးၾ္ ိုးရ

ဆ္္ဆံေရိုး

ႏင္ွ်ာ့

ယင္ိုးတ႕၏
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ႏင္ငေ
ံ ရိုးဆင္ရ

န ိုးလည္သေဘ ေပါ္္သည္ွ်ာ့အတြ္္ ယင္ိုးတ႕အ ိုး လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ သ႕မဟတ္

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈသ႕ ေရြ႕လ ိုးလ ခခွ်ာ့သည္။

အ ဏ ပမအပ္ႏင္ိုး်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့ စမံ္န္ိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ မဝါဒမ ိုးအ ိုး

လ ခခွ်ာ့်ျခင္ိုးသည္ ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုး၊ ပြင္ွ်ာ့လင္ိုး်ျမင္သ မႈ၊ တ ဝန္ခံမႈ

အမ ်ဳိုးမ ်ဳိုး္ြ်ျခ ပ ိုးသည္ွ်ာ့

ႏင္ွ်ာ့ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး ခြ်ျခ ခ ိုး်ျခင္ိုးတ႕္ အေလိုးေပိုးသည္ွ်ာ့ ဒမ္ေရစ

ေဒသဆင္ရ

ခ န္္္္ႏင္ေစ္

အေ်ျခအေနမ ိုးႏင္ွ်ာ့
ေဒသဆင္ရ

္္္ညေစရန္

လအပ္ခ ္္မ ိုး္

တန္႕်ျပန္ႏင္ေစရန္အတြ္္ မဝါဒမ ိုး္ ေရိုးဆခြႏင္ေစသည္။

10

အပ္ခ ်ဳပ္မႈအေပၚ

ႏင္ငံတ္ ၏

်ျဖစ္ပြ ိုးခခွ်ာ့်ျခင္ိုး်ျဖစ္သည္။
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အ ရံစိုးစ္္မႈ

ယင္ိုးသ႕ ေရြ႕လ ိုး

တိုးပြ ိုးလ ်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့အတ

အဆပါ အရည္အေသြိုး တစ္ခခ င္ိုးစ္ ရရႏင္ေရိုး

အတြ္္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး အဓ္ နည္ိုးလမ္ိုးတစ္ရပ္အ်ျဖစ္
ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ အစိုးရမ ိုးသည္ ်ျပည္သလထႏင္ွ်ာ့ ပမနိုးစပ္သည္ွ်ာ့အတြ္္

ခြ်ျခ ခ ိုးသတ္မတ္ခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့အတြ္္ ယခအခါတြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္

ပမတ္ သည္ွ်ာ့ သတင္ိုးအခ ္္အလ္္မ ိုး ရယႏင္ၿပိုး အစိုးရစမံ္န္ိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့

“ဒမ္ေရစေဖ ္ေဆ င္ေရိုး အေၾ္ င္ိုးအရင္ိုး၏ ပင္မအစတ္အပင္ိုးတစ္ခ”

အစအစဥ္မ ိုးအ ိုး

အ်ျဖစ္ ရႈ်ျမင္ၾ္သည္။

ပမထေရ ္္စြ

ပံစံေရိုးဆခြ

အေ္ င္အထည္
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ေဖ ္ေဆ င္ႏင္ေစသည္။ လ္္ေတြ႕ အေ်ျခအေနမ ိုးႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍ သတင္ိုး
အခ ္္အလ္္မ ိုး

9

ရရႏင္ရန္

ႏင္ွ်ာ့

်ျပည္သမ ိုးထံမ

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ ္႑၏ အရြယ္အစ ိုးႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍ Wallace Oates, “Leviathan အ ိုး

11

John

Cohen

ႏင္ွ်ာ့

ရ ေဖြ်ျခင္ိုး - လ္္ေတြ႕ေလွ်ာ့လ ခ ္္တစ္ခ” အေမရ္န္စိုးပြ ိုးေရိုး သံိုးသပ္ခ ္္ အတြခ ၇၅

ပါဝင္ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုး၏ ေနရ

(၁၉၈၅): ၇၄၈-၇၅၇ိုး ႏင္ွ်ာ့ Jaber Ehdaie, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

(၁၉၈၀): ၂၁၃။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့

Norman

Uphoff,

"ေ္ ိုးလ္္ေဒသ

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးတိုးတ္္ေရိုးရ

- တ္ မႈ်ျဖင္ွ်ာ့ ရင္ိုးလင္ိုးမႈ္ ရ ေဖြ်ျခင္ိုး” ္မ ၻ႕ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးမႈ၊ အတြခ ၈၊

အစိုးရ၏ အရြယ္အစ ိုး”, မဝါဒ သေတသန လပ္ငန္ိုးစ တမ္ိုး ၁၃၈၇၊ ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ဝါရင္တန္ ဒစ၊

12

၁၉၉၄ ္ ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈပါ။ စိုးပြ ိုးေရိုး ႀ္ိုးထြ ိုးမႈႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍ Davoodi ႏင္ွ်ာ့ Zou, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဆြေ
ခ ဆ င္ႏင္သည္ွ်ာ့ ဗဟအစိုးရ၏ စြမ္ိုးရည္ တိုး်ျမင္ွ်ာ့လ ်ျခင္ိုး်ျဖစ္ေၾ္ င္ိုး မတ္ခ ္္်ျပ်ဳထ ိုးသည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ စိုးပြ ိုးေရိုး ႀ္ိုးထြ ိုးမႈ”; Robert Ebel ႏင္ွ်ာ့ Serdar Yilmaz,

အဘယွ်ာ့္ေၾ္ င္ွ်ာ့ဆေသ ္

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

အခြင္ွ်ာ့အလမ္ိုးမ ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

အတင္ိုးအတ

ႏင္ွ်ာ့

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

အ္ ်ဳိုး

အဆပါ ္စၥရပ္ႏင္ွ်ာ့ စပ္လ ဥ္ိုး၍ အဓ္အခ ္္မ အရည္အေသြိုး ပမ်ျပည္ွ်ာ့ဝသည္ွ်ာ့ ပါဝင္သမ ိုးအ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

ယင္ိုးသည္
ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ပမေ္ င္ိုးမြန္သည္ွ်ာ့

အသ္္ေမြိုးဝမ္ိုးေၾ္ င္ိုး

နစ္န ေၾ္ိုးမ ိုးပမရရေစေသ

Prud’homme,

“တရတ္ႏင္ငံရ ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ စိုးပြ ိုးေရိုး ႀ္ိုးထြ ိုးမႈ ” စိုးပြ ိုးေရိုး

“ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဖ္္ဒရယ္စနစ္ ႏင္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး” ္ ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈပါ။

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးတိုးတ္္မႈ ႏင္ွ်ာ့ ယဥ္ေ္ ိုးမႈဆင္ရ
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ယဥ္ၿပ်ဳင္ႏႈင္မႈႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍

Pierre

ေ်ျပ င္ိုးလခမႈ အတြခ ၄၉၊ အမတ္ ၁ (၂၀၀၀): ၁-၂၂။
Salmon,

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး” စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ

“ဆြေ
ခ ဆ င္သည္ွ်ာ့

မဝါဒဆင္ရ

အစအစဥ္တစ္ခအ်ျဖစ္

ေအ ္္စဖ႕ သံိုးသပ္ခ ္္ အတြခ ၃၊

“ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

အႏၱရ ယ္မ ိုး”

ေၾ္ င္ွ်ာ့

သ္္ေရ ္္မႈ (ဝါရင္တန္ဒစ - ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ၂၀၀၁ ခႏစ္); ႏင္ွ်ာ့ Justin Yifu Lin ႏင္ွ်ာ့ Zhiqiang Liu,

၂၀၁-၂၂၀;

ႏင္ွ်ာ့

်ျဖစ္သည္။
Tansi,

G. Shabbir Cheema ႏင္ွ်ာ့ Denni Rondinelli eds. အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးတြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

- ေပၚထြ္္လ သည္ွ်ာ့ အယအဆမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ္ င္ွ်ာ့သံိုးမႈမ ိုး (ဝါရင္တန္ဒစ၊ Brookings Institute
Press, ၂၀၀၇)။

အမတ္ ၂ (၁၉၈၇): ၂၄-၄၃; ႏင္ွ်ာ့ Koleman Strumpf, “အစိုးရအ ိုး ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

14

သည္

စိုးပြ ိုးေရိုးဌ န၊

္ ငွ်ာ့္သံိုးမႈမ ေလွ်ာ့လ ်ျခင္ိုး” G. Shabbir Cheema ႏင္ွ်ာ့ Denni Rondinelli eds. အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးတြင္

University of North Carolina at Chapel Hill, ၁၉၉၉ ခႏစ္။ <http://citeseerx.ist.psu.edu/

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - ေပၚထြ္္လ သည္ွ်ာ့ အယအဆမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ္ င္ွ်ာ့သံိုးမႈမ ိုး (ဝါရင္တန္ဒစ၊

viewdoc/download?doi=10.1.1.27.4043&rep=rep1&type=pdf>

Brookings Institute Press, ၂၀၀၇)၊ ၁၇၀-၁၈၈။
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15

မဝါဒဆင္ရ

ဆန္ိုးသစ္မႈ္

တိုးတ္္ေစပါသလ ိုး။”

လပ္ငန္ိုးစ စဥ္၊

Dennis Rondinelli, “ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့ ရင္ိုးႏိုး်ျမ်ဳပ္ႏံမႈ အစအစဥ္ေရိုးဆ်ျြခ ခင္ိုး

G. Shabbir Cheema, “တ ဝန္ခံမႈ်ျဖင္ွ်ာ့ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး - ေ္ င္ိုးမြန္သည္ွ်ာ့

UNDP,

“ေရရည္တည္တံွ်ာ့ေသ

လထဗဟ်ျပ်ဳ

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး္

ေဖ ္ေဆ င္ရ တြင္

ႏင္ွ်ာ့ မ တမႈဆင္ရ မဝါဒ” မဝါဒဆင္ရ သပၸံပည ရပ္မ ိုး၊ အတြခ ၁၀၊ အမတ္ ၁ (၁၉၇၈ ၾသဂတ္လ):

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ မဝါဒမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ အစအစဥ္မ ိုး ပံစံေရိုးဆြရ
ခ တြင္

၄၅-၇၄။

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးရမည္ွ်ာ့ အခ ္္မ ိုး” စမံခန္႕ခြမ
ခ ႈ တိုးတ္္ေရိုး ႏင္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး ဌ နခြ၊ခ ၁၉၉၈ ခႏစ္
ေဖေဖ ္ဝါရ၊ ၁။

၁.၃.၁

်ျပည္သလထ၏ ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈ

ေဒသဆင္ရ

ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္်ျပ်ဳလပ္သည္ွ်ာ့ လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုးတြင္ ်ျပည္သလထ၏ ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္
ေဆ င္ရြ္္မႈ္ (ေဒသဆင္ရ ေရြိုးေ္ ္္ပြခမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ အ်ျခ ိုး ဖရမ္အမ ်ဳိုးမ ်ဳိုး
တ႕်ျဖင္ွ်ာ့) ပမ်ျမင္ွ်ာ့တ္္လ ေစသည္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ စြမ္ိုးေဆ င္
ရည္သည္
အဓ္

္မ ၻ႕ေတ င္ပင္ိုးရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

အခ ္္တစ္ခ်ျဖစ္လ ခခွ်ာ့သည္။16

စနစ္မ ိုးတြင္

်ျပည္သမ ိုးအ ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

်ျဖစ္စဥ္မ ိုး၏

ပမမ ိုး်ျပ ိုးသည္ွ်ာ့

ဖယ္္ ဥ္ထ ိုးသည္ွ်ာ့

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး

လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုးအတြင္ိုး ်ျပည္သမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့ ပါဝင္ေဆ င္ရြ္္ႏင္ေစသည္ွ်ာ့
အခြင္ွ်ာ့အလမ္ိုးမ ိုး္

ဖန္တိုးေပိုးသည္။17

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္

ေဒသႏၱရအပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးသည္ အရပ္ဘ္္အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုး ေပၚေပါ္္လ ေစရန္
ႏင္ွ်ာ့ ပါဝင္လ ႏင္ေစရန္ အခြင္ွ်ာ့အလမ္ိုးမ ိုး ပမဖန္တိုးေပိုးႏင္သည္ွ်ာ့အတြ္္
အ ိုးေ္ င္ိုးသည္ွ်ာ့

အရပ္ဘ္္အဖြခ႕အစည္ိုးမ ိုး

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးလ ေစရန္္လည္ိုး

အ ိုးေပိုး္ညႏင္သည္။18

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ ်ျပည္သလထတစ္ရပ္လံိုး၏ ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈ္
တိုးတ္္လ ေစႏင္သည္ွ်ာ့ အလ ိုးအလ ရရေစရံမ မ္ဘခ အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့
လနည္ိုးစမ ိုး၏ ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈ္လည္ိုး တိုး်ျမင္ွ်ာ့ လ ေစႏင္သည္ွ်ာ့
အလ ိုးအလ လည္ိုးရရေစပါသည္။19
သ႕ရ တြင္

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္

ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုးအေပၚတြင္

ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးအရ

်ျပည္သလထ၏
ပါဝင္မႈ္

်ျမင္ွ်ာ့တင္်ျခင္ိုး

ခြင္ွ်ာ့်ျပ်ဳေပိုးရံမ ်ျဖင္ွ်ာ့

မေပိုးႏင္ဟ၍

၁)

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးသည္လည္ိုး

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈ္

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈ

ေဆ င္ရြ္္မႈ၏

္န္႔သတ္ႏင္ၿပိုး

ႏင္ွ်ာ့

စစ္မန္သည္ွ်ာ့

ယင္ိုးေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးအရ

“အတင္ိုးအတ

ႏင္ွ်ာ့

၂)

အရပ္ဘ္္အဖြ႕ခ အစည္ိုး၏

်ျပည္သလထအ ိုး

ေတြ႕ရပါသည္။

အရည္အေသြိုး”

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့
ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္

ႏင္ွ်ာ့

အဆပါ

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈ၏ ရလဒ္မ ိုးႏင္ွ်ာ့ စပ္လ ဥ္ိုး၍ အေထ ္္အထ ိုး
လံလံေလ ္္ေလ ္္

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုးအေပၚ

16

ေတြ႕်ျမင္ရပါသည္။21

မရေသိုးေၾ္ င္ိုး

အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈသည္

ႏင္ွ်ာ့

အဟန္႕အတ ိုးမ ိုးအေပၚ

မည္မ ရသည္ဟသည္ွ်ာ့ အခ ္္ ေပၚတြင္

မ ိုးစြ မတည္ေနသည္မ ရင္ိုးလင္ိုး်ျမင္သ ပါသည္။
၁.၃.၂

ပြင္ွ်ာ့လင္ိုး်ျမင္သ မႈ ႏင္ွ်ာ့ တ ဝန္ခံမႈ

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈႏင္ွ်ာ့ နိုး္ပ္စြ ဆ္္စပ္ေနသည္ွ်ာ့ ပြင္ွ်ာ့လင္ိုး်ျမင္သ မႈ၊
တ ဝန္ခံမႈတ႕္လည္ိုး ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ်ျမင္ွ်ာ့တင္ႏင္ပါသည္။
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့

လပ္ငန္ိုးစဥ္သည္

အစတ္အပင္ိုးငယ္မ ိုးအ်ျဖစ္ ခြ်ျခ ခ ိုး္
နိုး္ပ္လ ေစသည္ွ်ာ့အတြ္္

ဗဟအစိုးရအ ိုး

်ျပည္သလထႏင္ွ်ာ့ အစိုးရအ ိုး ပမ

်ျပည္သလထအေန်ျဖင္ွ်ာ့

အစိုးရ၏လပ္ငန္ိုး

ေဆ င္ရြ္္မႈမ ိုး္ ေစ င္ွ်ာ့ၾ္ည္ွ်ာ့ခြင္ွ်ာ့ရရေစပါသည္။22 ဝန္ေဆ င္မႈ အသံိုး်ျပ်ဳသ
မ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့ ္န္္ စရတ္ ႏင္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရ အစအစဥ္မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ စမံ္န္ိုးမ ိုး
လအပ္ခ ္္္

ပမထေရ ္္စြ

အ္ခ်ျဖတ္သံိုးသပ္ႏင္ၿပိုး

ဝန္ေဆ င္မႈ

ေပိုးအပ္်ျခင္ိုး္

တ္္ရ္္ေစ င္ွ်ာ့ၾ္ညွ်ာ့္ႏင္သည္။

ရလဒ္အေန်ျဖင္ွ်ာ့

ေရြိုးေ္ ္္ခံ

ေဒသႏၱရအ ဏ ပင္မ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့

စြမ္ိုးေဆ င္ရည္

ေ္ င္ိုးမြန္်ျခင္ိုးမရပါ္

ရ ထိုးမဖယ္ရ ိုးခံရႏင္သည္ွ်ာ့

ၿခမ္ိုးေ်ျခ ္္မႈ

ပမ

တိုး်ျမင္ွ်ာ့လ ေစပါသည္။

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ ရလဒ္မ ိုးသည္ ႏင္ငံအလ္္ ္ြ်ျခ ပ ိုးမႈရပါသည္။20 အခ ်ဳ႕ေသ
်ျဖစ္စဥ္

အခြင္ွ်ာ့အလမ္ိုးမ ိုး

ထင္ဟပ္ႏင္သည္ွ်ာ့ အတင္ိုးအတ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

ေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ပမမ ိုး်ျပ ိုးသည္ွ်ာ့ ႏင္ငံမ ိုးတြင္ တ ဝန္ခံမႈမရဟ ရႈ်ျမင္်ျခင္ိုး
သည္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

်ျဖစ္စဥ္မ ိုး၏

ေမ င္ိုးႏင္သည္ွ်ာ့ တြန္ိုးအ ိုးတစ္ရပ္်ျဖစ္ၿပိုး
ခ ္္မ ိုးအရေတြ႕ရရသည္မ

23

ေန ္္္ြယ္မ

အေရအတြ္္ဆင္ရ

အဓ္
ေလွ်ာ့လ

အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုးမႈရေနသည္ဟသည္ွ်ာ့

်ျပည္သလထ၏အ်ျမင္သည္ ဗဟခ ်ဳပ္
္ င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးေၾ္ င္႔ ပမေလ ္
ွ်ာ့
လ ေၾ္ င္ိုး ေတြ႕ရသည္။

24

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ ရလဒ္အေန်ျဖင္ွ်ာ့

အပ္ခ ်ဳပ္မႈအေပၚ ်ျပည္သလထ၏ ယံၾ္ည္မႈ္ တိုးတ္္ေစႏင္သည္ွ်ာ့တင္
အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုး်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍
အစစ္အမန္အေပၚ

ယင္ိုး၏

အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈ

သေဘ ္ြလ
ခ ြခ
ခ ္္မ ိုးရေနသည္။

အခ ်ဳ႕ေသ

ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးတင
ြ ္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မေ
ႈ လ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ အ္ ငွ်ာ့္ပ ္္်ျခစ ိုးမႈ္
ေလ ွ်ာ့္ ေစသည္ဟ

ေတြ႕ရေသ ္လည္ိုး25

အ်ျခ ိုးေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးတင
ြ မ
္

်ျဖစ္စဥ္၏

Susan Steiner, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဆင္ိုးရခႏြမ္ိုးပါိုးမႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - စိုးပြ ိုးေရိုး

21

Abdulai Mohammed, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္်ျခငိုး - သအရ

ဆင္ရ အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈအတြ္္ အယအဆ မေဘ င္တစ္ခ” German Overseas Institute

ႏင္ွ်ာ့ ဂါန ႏင္ငံ၏ အေထ ္္အထ ိုး” ဂ ပန္ ႏင္ငံေရိုးသပၸံ ဂ နယ္ အတြခ ၁၇၊ အမတ္ ၂ (၂၀၁၆)၊

(DÜI), လပ္ငန္ိုးစ တမ္ိုးမ ိုး၊ ႏင္ငံတ္

၂၃၂-၂၅၅။

ႏင္ွ်ာ့ နယ္ပယ္ဆင္ရ

ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုး အမတ္ ၃၊

Hamburg, ၂၀၀၅ ခႏစ္။.

22

17

23

္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ္မ ၻ႕ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး အစရင္ခံစ (WDR ၁၉၉၉/၂၀၀၀ - ၂၁ ရ စသ႕ ဝင္ေရ ္္်ျခင္ိုး)

Steiner, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဆင္ိုးရခႏြမ္ိုးပါိုးမႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး”

Pranab Bardhan ႏင္ွ်ာ့ Dilip Mookherjee, “ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ အ္ ငွ်ာ့္ပ ္္်ျခစ ိုးမႈ ႏင္ွ်ာ့

(New York, Oxford University Press, ၂၀၀၀ ခႏစ္); ႏင္ွ်ာ့ Richard Cook ႏင္ွ်ာ့ Alan Sturla

အေ်ျခခံအေဆ ္္အဥမ ိုး ေဖ ္ေဆ င္ရ တြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ” Boston University,

Sverrisson, “ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဆင္ိုးရခႏြမ္ိုးပါိုးမႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး -

Institute for Economic Development, (၂၀၀၀) <http://rrojasdatabank.info/ddinf1.pdf>

ႏႈင္ိုးယဥ္ ဆန္ိုးစစ္ခ ္္ တစ္ခ သ႕မဟတ္ ဘဂၤလ အေန ္္ပင္ိုး ်ျပည္နယ္သည္ ထိုး်ျခ ိုးမႈ

24

ရေနပါသလ ိုး။” လပ္ငန္ိုးစ တမ္ိုး ၁၃၀၊ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးဆင္ရ ေလွ်ာ့လ ေရိုး အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုး၊ Sussex,

လမႈဖလံေရိုးစနစ္ - ်ျပည္သမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့ မည္သ႕ရႈ်ျမင္ၾ္သနည္ိုး။” လမႈေရိုးဆင္ရ အညႊန္ိုး္န္ိုး

၂၀၀၁။

သေတသနလပ္ငန္ိုး အတြခ ၁၂၀၊ အမတ္ ၂ (၂၀၁၅ ခႏစ္ ဇန္နဝါရလ): ၄၁၁-၄၃၅; ႏင္ွ်ာ့ Luis Diaz-

18

္လသမဂၢ (DDSMS ႏင္ွ်ာ့ UNDP), “ေဒသႏၱရအပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးအတြ္္ ဆန္ိုးသစ္သည္ွ်ာ့ မဝါဒမ ိုး ႏင္ွ်ာ့

အေလွ်ာ့အထမ ိုးဆင္ရ

္လသမဂၢ ႏင္ငံတ္

ဖရမ္ အစရင္ခံစ ”

Gothenburg, Sweden,

Luis Diaz-Serrano ႏင္ွ်ာ့

Andres Rodrıguez-Pose “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

Serrano ႏင္ွ်ာ့ Andres Rodrıguez-Pose, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၊ ယထ ဘတမ္ သည္ွ်ာ့
လမႈဖလံေရိုး ႏင္ွ်ာ့ အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးမ ိုး၏ ရႈ်ျမင္ပ”ံ Kyklos အတြခ ၆၅၊ အမတ္ ၂ (၂၀၁၂): ၁၇၉–
Robert Putnam, ဒမ္ေရစစနစ္္ အလပ္်ျဖစ္ေစရန္ ်ျပ်ဳလပ္်ျခင္ိုး - ေခတ္အတလရ

၁၉၉၆ ခႏစ္ စ္္တင္ဘ လ ၂၃-၂၇၊ ref St/Tcd/Ser.E/၄၆၊ ၂၈။

၁၉၃။

19

်ျပည္သနတ အစဥ္အလ မ ိုး (Princeton, NJ: Princeton University Press, ၁၉၉၃)။

Robertson Work, “္မ ၻအႏံ႕ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအေပၚ ်ျခံ်ဳငသံ
ံ ိုးသပ္ခ ္္ -

ႏင္ွ်ာ့

ပမေ္ င္ိုးမြန္သည္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္မႈ ႏင္ွ်ာ့ လသ ိုးမ ိုး၏ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးမႈအတြ္္ တိုးတ္္ေစရန္ နည္ိုးလမ္ိုး”

25

နယေယ ္္၊ ္လသမဂၢ၊ ၂၀၀၂ ခႏစ္၊ ၄။

အပ္ခ ်ဳပမႈ” ္မ ၻ႕ဘဏ္ မဝါဒ သေတသန လပ္ငန္ိုးစ တမ္ိုး ၃၈၂၄၊ ၂၀၀၆၊ ၁-၂၈; ႏင္ွ်ာ့ Raymond

20

Cheema

ႏင္ွ်ာ့

Rondinelli,

“အစိုးရအ ိုး

ေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးသ႕” ၈။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးမ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

Anwar Shah, “အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုးမႈ ႏင္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးေသ အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ

Fisman ႏင္ွ်ာ့ Roberta Gatti, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုးမႈ - ႏင္ငံမ ိုးစြ ရ
အေထ ္္အထ ိုးမ ိုး” ်ျပည္သ႕စိုးပြ ိုးေရိုးဂ နယ္ အတြခ ၈၃ အမတ္ ၃ (၂၀၀၂): ၃၂၅-၃၄၅။

အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈသည္

ေတြ႕ရၿပိုး26

ေရရ မႈမရေၾ္ င္ိုး

အ်ျခ ိုး

ေတြ႕ရရသည္။31 အဆပါပါတမ ိုးသည္ တင္ိုးရင္ိုးသ ိုးလမ ်ဳိုး ႏင္ွ်ာ့ ေဒသဆင္ရ

ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးအရ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ ိုးအ ိုး ေဒသခံ ထပ္သိုးလနည္ိုးစမ

ဝေသသလ္ၡဏ မ ိုး္ ခင္မ အ ိုးေ္ င္ိုးေစၿပိုး အခ ်ဳ႕ေသ အပ္စမ ိုးအ ိုး

ခ ်ဳပ္္င္ထ ိုးႏင္သည္ွ်ာ့အတြ္္

အ်ျခ ိုးအပ္စမ ိုးထ္္ အထိုးအခြင္ွ်ာ့အေရိုးမ ိုးေပိုးသည္ွ်ာ့ ဥပေဒ်ျပဌ န္ိုးခ ္္မ ိုး

အ ိုးနည္ိုး်ျခင္ိုးမသည္
အခြင္ွ်ာ့အလမ္ိုးမ ိုး္

ေတြ႕ရသည္။

ပမအေရအေသြိုး်ျပည္ွ်ာ့မသည္ွ်ာ့

ယင္ိုးေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးသည္

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္

်ျဖစ္ေပၚလ ေစသည္ွ်ာ့
27

တိုးပြ ိုးလ ေစေၾ္ င္ိုး

ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးတင
ြ ္
ေတြ႕်ျမင္ရၿပိုး

အေ္ င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရြ္္မႈ

အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုးမႈ

ေရရည္တြင္သ

အခ ်ဳ႕ေသ
ရလဒ္မ ိုး္

ဥပမ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

တ ဝန္ခံမႈ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ
တိုးတ္္ေစမည္

ထတ္်ျပန္်ျခင္ိုး္ပင္

်ျဖစ္ေပၚလ ေစႏင္သည္။

အ်ျခ ိုးေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးတြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ တင္ိုးရင္ိုးသ ိုး လမ ်ဳိုးဆင္ရ ္ြခ်ျပ ိုးမႈမ ိုး္
အ ိုးေပိုးေၾ္ င္ိုး32
ေလ ွ်ာ့ခ ေသ ္လည္ိုး

သ႕မဟတ္

အဆင္ွ်ာ့တစ္ရပ္

တြင္

တင္ိုးမ မႈမ ိုး္

အ်ျခ ိုးအဆင္ွ်ာ့တစ္ရပ္တြင္

တင္ိုးမ မႈမ ိုး

တိုးပြ ိုးလ ေစေၾ္ င္ိုး ေထ ္္်ျပၾ္သည္။33

်ျဖစ္ေၾ္ င္ိုး28 သ႕မဟတ္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ တ္္ၾ္ြသည္ွ်ာ့
သတင္ိုးမဒယ မ ိုးရေသ
ေ္ င္ိုးမြန္သည္ွ်ာ့

ႏင္ငံမ ိုးတြင္ အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုးမႈႏင္႔ စပ္လ ဥ္ိုး်ျပိုး

အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈရေသ ္လည္ိုး

ေစ င္ွ်ာ့ၾ္ည္ွ်ာ့ေလွ်ာ့လ

သည္ွ်ာ့ စနစ္မ ိုးမရေသ ႏင္ငံမ ိုးတြင္မ ်ျပသန မ ိုး္ ပမဆိုးရြ ိုးေစေၾ္ င္ိုး
29

အဆ်ျပ်ဳၾ္သည္။

၁.၄ တည္ၿငမ္မႈ ႏင္ွ်ာ့ ၿငမ္ိုးခ မ္ိုးေရိုး တည္ေဆ ္္မႈတ႕္ ပမတိုးတ္္
ေ္ င္ိုးမြန္ေစ်ျခင္ိုး
ဒမ္ေရစဆင္ရ

အယအဆမ ိုးႏင္ွ်ာ့

နိုး္ပ္စြ

ဆ္္စပ္ေနသည္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ အစိုးရအ ိုး ်ျပည္သလထႏင္ွ်ာ့ ပမနိုးစပ္ေစၿပိုး
ဒမ္ေရစဆင္ရ

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈအတြ္္

တိုး်ျမင္ွ်ာ့လ ေစ္

မတ္ြ်ျခ ပ ိုးသည္ွ်ာ့ အပ္စမ ိုးအ ိုး ယင္ိုးတ႕၏ ႏင္ငံေရိုး၊

လမႈေရိုး ႏင္ွ်ာ့ စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ
အတြ္္

အခြင္ွ်ာ့အလမ္ိုးမ ိုး

္စၥရပ္မ ိုးအေပၚ ပမထန္ိုးခ ်ဳပ္ႏင္ေစသည္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး

လမ ်ဳိုးေရိုး

ပဋပ္ၡမ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

ခြထ
ခ ြ္္ေရိုးဝါဒမ ိုး္ ေလ ွ်ာ့ခ ရန္ နည္ိုးဗ ဴဟ တစ္ရပ္ အေန်ျဖင္ွ်ာ့ အသံိုး်ျပ်ဳခွ်ာ့ခ
ၾ္သည္။30

အပ္စမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့

ပမေ္ င္ိုးမြန္စြ
ယဆ္ )

မမတ႕၏

အ္ ်ဳိုးစိုးပြ ိုးမ ိုးအေပၚ

္ ္ြယ္ႏင္သည္ွ်ာ့အတြ္္ (မ တစြ

အ်ျခ ိုးအပ္စမ ိုးႏင္ွ်ာ့

ရည္မန္ိုးခ ္္မ ိုး္

ပဋပ္ၡ

ဆ္္ဆံ်ျခင္ိုးမရဟ

်ျဖစ္ပြ ိုးရန္်ျဖစ္ေစ

အေ္ င္အထည္ေဖ ္ရန္်ျဖစ္ေစ

ပမနည္ိုးပါိုးသြ ိုးေစသည္။

သ႕ရ တြင္

ခြထ
ခ ြ္္ေရိုး

အေၾ္ င္ိုး်ျပခ ္္

အေရိုးပါသည္ွ်ာ့

္န္ိုးဂဏန္ိုး

အေရအတြ္္အေ်ျခ်ျပ်ဳ ေလွ်ာ့လ ခ ္္တစ္ခအရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
သည္ ေဒသဆင္ရ ပါတမ ိုး ေပၚေပါ္္လ ေစရန္ အ ိုးေပိုးသည္ွ်ာ့အတြ္္
လမ ်ဳိုးေရိုးပဋပ္ၡမ ိုး
26

ႏင္ွ်ာ့

ခြထ
ခ ြ္္ေရိုးဝါဒတ႕္

အ ိုးေပိုးသည္ဟ၍

René Véron, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုး်ျခင္ိုးေလ ၊ အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္

၄ (၁၉၉၆): ၁၃၃-၁၇၅; Ted Gurr, ်ျပည္သလထ ႏင္ွ်ာ့ အစိုးရမ ိုး - ရ စသစ္အတြင္ိုး

်ျခစ ိုးေနသည္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးေလ ။ အႏၵယအေရ႕ပင္ိုးရ ဆင္ိုးရခႏြမ္ိုးပါိုးမႈ ေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

အႏၱရ ယ္္ ေရ ္္ႏင္ေ်ျခရသည္ွ်ာ့ လနည္ိုးစ (ဝါရင္တန္ဒစ - United States Institute of Peace

အစအစဥ္မ ိုးအ ိုး ်ျပည္သလထမ ေစ င္ွ်ာ့ၾ္ည္ွ်ာ့ေလွ်ာ့လ ်ျခင္ိုး” ္မ ၻ႕ဘဏ အတြခ ၃၄၊ အမတ္ ၁၁

Press, ၂၀၀၀); Ian Lustik, Dan Miodownik ႏင္ွ်ာ့ Roy Eidelson, “ယဥ္ေ္ ိုးမႈ ဓေလွ်ာ့စရ္္

(၂၀၀၆): ၁၉၂၂-၁၉၄၁။

မ ်ဳိုးစပါဝင္
ံ
သည္ွ်ာ့ ႏင္ငံမ ိုးရ ဂဏ္ိုးဂဏခြ်ျခ ပ ိုးမႈ - အ ဏ ခမ ေဝ်ျခင္ိုးသည္ ယင္ိုး္ ္ ္ြယ္

27

Pranab Bardhan, “အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးတြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး” စိုးပြ ိုးေရိုး

သေလ အ ိုးေပိုးသေလ ” အေမရ္န္ ႏင္ငံေရိုးသပၸံ သံိုးသပ္ခ ္္ အတြခ ၉၈၊ အမတ္ ၂ (၂၀၀၄):

အ်ျမင္မ ိုး ဂ နယ္၊ အတြခ ၁၆၊ အမတ္ ၄ (၂၀၀၂): ၁၈၅-၂၀၅; Pranab Bardhan ႏင္ွ်ာ့ Dilip

၂၀၉-၂၂၉; ႏင္ွ်ာ့ Jean-Pierre Tranchant,“ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ လမ ်ဳိုးေရိုး ပဋပ္ၡမ ိုး -

Mookherjee,

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုးအပ္်ျခင္ိုး၏ အခန္ိုး္႑” MPRA စ တမ္ိုးအမတ္ ၃၇၁၃၊ ၂၀၀၇ ခႏစ္ ဇြန္လ ၂၆

“ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ

အ္ ငွ်ာ့္ပ ္္်ျခစ ိုးမႈ

ေဖ ္ေဆ င္ရ တြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး”

ႏင္ွ်ာ့

အေ်ျခခံအေဆ ္္အဥမ ိုး

စိုးပြ ိုးေရိုးဂ နယ္ အတြခ ၁၁၆၊ အမတ္ ၅၀၈

ရ္္။ <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/3713/1/>

(၂၀၀၆): ၁၀၁-၁၂၇; ႏင္ွ်ာ့ “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အႏၱရ ယ္မ ိုး”

31

28

မိုးေတ ္္မ ိုးအ ိုး ေလ င္စ ်ျဖည္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုးေလ ၊ မိုး်ျငမ္ိုး်ျခင္ိုးေလ ။” ႏင္ငံတ္

Maria Escobar-Lemmon ႏင္ွ်ာ့ Ashley Ross, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ တ ဝန္ခံမႈ

ဆင္ရ

သေဘ ထ ိုးအ်ျမင္မ ိုး္ တိုးတ္္ေစပါသလ ိုး။” အေမရ္န္ ႏင္ငံေရိုးသပၸံ ဂ နယ္

Dawn Brancati, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - လမ ်ဳိုးေရိုး ပဋပ္ၡမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဂဏ္ိုးဂဏ ္ြ်ျခ ပ ိုးမႈ

အတြခ ၅၈၊ အမတ္ ၁ (၂၀၁၄): ၁၇၅-၁၈၈။

32

29

ေဖ ္္သည္လ္္သပ္ဝါဒ” လံ်ျခံ်ဳေရိုးဆင္ရ

Christian Lessmann ႏင္ွ်ာ့ Gunther Markwardt, “္စၥရပ္မ ်ဳိုးစံ္ အေ်ျဖတစ္ခတည္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

Kent Eaton, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အ ိုးနည္ိုးခ ္္ - ္လံဘယ ရ လ္္န္္္င္

ခ ဥ္ိုး္ပ္၍ ရပါသလ ိုး။ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၊ အ္ င္ွ်ာ့ပ ္္်ျခစ ိုးမႈ ႏင္ွ်ာ့ ဗ ဴရ္ရ္္မ ိုးအ ိုး

၅၃၃-၅၆၂။

ေစ င္ွ်ာ့ၾ္ညွ်ာ့္်ျခင္ိုး” ္မ ၻ႕ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး အတြခ ၃၈၊ အမတ္ ၄ (၂၀၁၀): ၆၃၁-၆၄၆။

33

30

Chaim

Kaufman,

“လမ ်ဳိုးေရိုးဆင္ရ

်ျပည္တြင္ိုးစစ္ပြမ
ခ ိုးအတြ္္

အဖြ႕ခ အစည္ိုး

အတြခ ၆၀၊ အမတ္ ၃ (၂၀၀၆): ၆၅၁-၆၈၅။

ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုး အတြခ ၁၅၊ အမတ္ ၄ (၂၀၀၆):

Roland Gjoni, Anna Wetterberg ႏင္ွ်ာ့ David Dunbar, “ပဋပ္ၡမ အသြင္ေ်ျပ င္ိုးလခေရိုး

်ျဖစ္ႏင္ေ်ျခရေသ

ေ်ျဖရင္ိုးခ ္္မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ်ျဖစ္ႏင္ေ်ျခမရေသ ေ်ျဖရင္ိုးခ ္္မ ိုး” ႏင္ငံတ္ လံ်ျခံ်ဳေရိုး အတြခ ၂၀၊ အမတ္

္ရယ အ်ျဖစ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

-

္ဆဗရ

စန္ေခၚမႈ”,

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး ႏင္ွ်ာ့ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး အတြခ ၃၀၊ အမတ္ ၅ (၂၀၁၀): ၂၉၁-၃၁၂။

အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ

၂.၂.၁

၂။ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆသည္မ
အဘယ္နည္ိုး။
၂.၁

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့္

္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳသည္ွ်ာ့ နယ္ပယ္မ ိုး္ ေပၚေပါ္္လ ေစသည္။ ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္ အဓပၸ ယ္သတ္မတ္်ျခင္ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆသည္မ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

ေရြိုးခ ယ္ရ တြင္

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္မႈ

အ ဏ

်ျပည္သလထ၏

္ယ္စ ိုးလယ္မ ိုး
တိုး်ျမင္ွ်ာ့်ျခင္ိုးအ်ျပင္

၁)

ႏင္ွ်ာ့ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့မ ိုးအ ိုး ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ ယနစ္မ ိုး သ႕မဟတ္

အစအစဥ္မ ိုးေရိုးဆခြ်ျခင္ိုး၊ စမံခန္႕ခြမ
ခ ႈ

အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုးသ႕ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုးသည္ွ်ာ့ အစိုးရဖြ႕ခ စည္ိုးပံရ ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုး

ႏင္ွ်ာ့ သယံဇ တမ ိုးစေဆ င္ိုး်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ခြေ
ခ ဝ်ျခင္ိုးတ႕အတြ္္ တ ဝန္မ ိုးအ ိုး

ႏင္ွ်ာ့ ၂) ဖ္္ဒရယ္စနစ္ သ႕မဟတ္ ္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ရေဒသမ ိုးမ တစ္ဆင္ွ်ာ့

ဗဟအစိုးရမ ေဒသႏၱရ ယနစ္မ ိုး သ႕မဟတ္ အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုးသ႕ လႊခေ်ျပ င္ိုး

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ေဝထ ိုးသည္ွ်ာ့ အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးမ ိုး တည္ေထ င္်ျခင္ိုးတ႔

ေပိုးသည္ွ်ာ့

အစိုးရ

အေ်ျခခံသေဘ တရ ိုးသည္
ခြေ
ခ ပိုး်ျခင္ိုး

်ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္်ျဖစ္သည္။34

်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈ

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့္

(Subsidiarity)

အဆပါ

ေအ ္္ေ်ျခအဆင္ွ်ာ့မ ိုးသ႕

အေ်ျခခံသေဘ တရ ိုးႏင္ွ်ာ့

နိုးစပ္စြ

ပါဝင္သည္။

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့

ႏင္ငံတစ္ႏင္ငံတြင္
မဆလေၾ္ င္ိုး

ေရြိုးေ္ ္္ပြခမ ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈမ ိုးစြ
ဂရ်ျပ်ဳရန္

ေရြိုးေ္ ္္ပြခမ ိုးသည္

စမံအပ္ခ ်ဳပ္မႈမ ိုး္ တတ္ႏင္သမ အနမ္ဆ
႔ ံိုးအဆင္ွ်ာ့တြင္ လပ္ေဆ င္သင္ွ်ာ့ၿပိုး

တစ္ရပ္သ ်ျဖစ္ၿပိုး ေငြေၾ္ိုး ႏင္ွ်ာ့ မဝါဒဆင္ရ

ပမ်ျမင္ွ်ာ့မ ိုးသည္ွ်ာ့အဆင္႔ရ

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့

အစိုးရမ ိုးသည္

ေသိုးငယ္သည္ွ်ာ့အဆင္႔မ ိုးတြင္

ထေရ ္္စြ ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုးမ်ျပ်ဳႏင္သည္ွ်ာ့ အလပ္မ ိုး္သ လပ္ေဆ င္ရန္
အဆ်ျပ်ဳထ ိုးသည္။35
အစ ိုးထိုးရန္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္

ရည္ရယ
ြ ္်ျခင္ိုးမဟတ္ဘခ

ရရႏင္ေစရန္အတြ္္
အစိုးရမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့
ဆ္္စပ္ေနသည္ွ်ာ့
လ္္ေတြ႕တြင္

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္
အခန္ိုး္႑မ ိုး

္မ ၻေပၚရ
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ႏင္ွ်ာ့

လပ္ငန္ိုးစဥ္၏

ရႈေထ င္ွ်ာ့

္ယ္ပင္စမံခန္႕ခြခ
ခ ြငွ်ာ့မ
္ ရပါ္

ေရြိုးေ္ ္္ပြခမ ိုးသည္

အ်ျပန္အလန္

သတ္မတ္တည္ေထ င္ရန္်ျဖစ္သည္။36

တစ္်ျပည္ေထ င္စနစ္်ျဖစ္ေစ

၂.၂.၁

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့

ေဆ င္ရြ္္ရန္အတြ္္

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

မ ိုးစြ ္ ယ္်ျပန္႕သည္ွ်ာ့

အတင္ိုးအတ တစ္ခအထ

အဓပၸ ယ္မွ်ာ့ေ
ခ နႏင္သည္ွ်ာ့အတြ္္ ်ျဖစ္သည္။38

ရလဒ္မ ိုး

ဖ္္ဒရယ္စနစ္

်ျဖစ္ေစ ္ င္ွ်ာ့သံိုးသည္ွ်ာ့ ႏင္ငမ
ံ ိုး အ ိုးလံိုးနိုးပါိုးတြင္ (စ သ ိုးအ္ြ္္ ၁
္ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈပါ)

အဘယ္ွ်ာ့ေၾ္ င္ွ်ာ့ဆေသ ္

ဗဟမအပ္ခ ်ဳပ္မႈ္

ရည္မန္ိုးထ ိုးသည္ွ်ာ့

ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့

ေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ဟ

အေရိုးႀ္ိုးပါသည္။

ဆ္္စပ္ေနပါသည္။ အဆပါ အေ်ျခခံသေဘ တရ ိုးအရ ်ျပည္သလထအ ိုး

္ င္ိုးပရံမ ်ျဖင္ွ်ာ့

အတင္ိုးအတ တစ္ခအထ

ရၾ္သည္။

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ
ဝန္ေဆ င္မႈမ ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးတင
ြ ္
(ဥပမ ။

။

ပည ေရိုး၊

လမႈေရိုးဆင္ရ

္ န္ိုးမ ေရိုး၊

လမႈဖလံေရိုး)

ေဖ ္ေဆ င္်ျခင္ိုးအ ိုး ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ယနစ္မ ိုး သ႕မဟတ္ အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုး
သ႕

လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုးပါဝင္ပါသည္။

ဤလပ္ငန္ိုးစဥ္တြင္

၁)

အစိုးရ

ဖြခ႕စည္ိုးပံမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဗ ဴရ္ေရစစနစ္မ ိုးအ ိုး ဗဟတြင္ စစည္ိုးေနမႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
၂)

ဗဟအစိုးရ၏

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့မ ိုးႏင္ွ်ာ့

တ ဝန္မ ိုးအ ိုး

တစ္စတ္တစ္ပင္ိုး

္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ရအဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးထံ ္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး၊ ႏင္ွ်ာ့ ၃)
၂.၂

သ္္ဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့ နယ္ပယ္မ ိုး

လပ္ငန္ိုးမ ိုး္

ပိုးေပါင္ိုးေဆ င္ရြ္္မႈ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့ ်ျဖစ္စဥ္မ ိုးအ ိုး ပံမန္အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ နယ္ပယ္ ၃ ခ

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

အ်ျဖစ္ ခြ်ျခ ခ ိုးထ ိုးပါသည္။37

စနစ္တ္
အေန်ျဖင္ွ်ာ့

ေဖ ္ေဆ င္သည္ွ်ာ့

အစိုးရဌ နမ ိုး၏

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးတ႕

ပါဝင္သည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုးအ်ျပင္
လႊမ္ိုး်ျခံ်ဳႏင္မႈ

မဝါဒနယ္ပယ္တစ္ခတြင္

ပမ်ျမင္ွ်ာ့မ ိုးသည္ွ်ာ့

အ ိုးနည္ိုးေနသည္ွ်ာ့
ေအ ္္ေ်ျခအဆင္ွ်ာ့

အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုး

အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ
အစိုးရမ ိုးမ

တ ဝန္ယ

ေဆ င္ရြ္္သည္ွ်ာ့အခါတြင္လည္ိုး ်ျဖစ္ႏင္သည္။

34

Dennis Rondinelli ႏင္ွ်ာ့ John Nellis, “ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

37

အခ ်ဳ႕ေသ စ ေရိုးသမ ိုးသည္ စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး စတတၳေ်ျမ ္္

မဝါဒမ ိုးအ ိုး ဆန္ိုးစစ္်ျခင္ိုး - သတရရ အေ္ င္ိုး်ျမင္မႈ ်ျဖစ္စဥ္တစ္ခ” ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး မဝါဒ သံိုးသပ္ခ ္္

အမ ်ဳိုးအစ ိုးတစ္ခအ်ျဖစ္

အတြခ ၄၊ အမတ္ ၁ (၁၉၈၆): ၃-၂၃။

ထန္ိုးခ ်ဳပ္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၊ အစိုးရပင္ စိုးပြ ိုးေရိုးလပ္ငန္ိုးမ ိုးအ ိုး ပဂၢလ္ပင္်ျပ်ဳလပ္်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ အစိုးရ-

35

ပဂၢလ္ မတ္ဖ္္လပ္ငန္ိုးမ ိုး ပါဝင္သည္။

Walter B. Stohr, "လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့္ ေအ ္္ေ်ျခအဆင္ွ်ာ့မ ိုးသ႕ ခြေ
ခ ပိုး်ျခင္ိုး - ေဒသတြင္ိုး

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးမဝါဒမ ိုး၏ အဓ္ အယအဆတစ္ခ” ေဒသတြင္ိုး ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး ပံစံမ ိုး၊ အတြခ ၃ (UNCRD,

38

၂၀၀၁ ခႏစ္)

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

36

UNDP,

“ေရရည္တည္တံွ်ာ့ေသ

လထဗဟ်ျပ်ဳ

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးတိုးတ္္မႈ

ရရေစေရိုးအတြ္္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး မဝါဒမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ အစအစဥ္မ ိုးအ ိုး ပံစံေရိုးဆရ
ြခ တြင္
စဥ္ိုးစ ိုးရမည္ွ်ာ့အခ ္္မ ိုး” ၁၉၉၈ ခႏစ္ ေဖေဖ ္ဝါရလ၊ ၁။

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးေဖ ္်ျပၿပိုး

ယင္ိုးတြင္

ေစ ိုး္ြ္္ေ်ျဖေလ ွ်ာ့်ျခင္ိုး၊

Alfred Montero ႏင္ွ်ာ့ David Samuels, “လ္္တင္အေမရ္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏
အေၾ္ င္ိုးရင္ိုးမ ိုး

-

အေၾ္ င္ိုးရင္ိုးမ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

ေန ္္ဆ္္တြမ
ခ ိုး”

လ္္တင္အေမရ္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဒမ္ေရစ eds. Alfred Montero ႏင္ွ်ာ့ David
Samuels (Notre Dame: University of Notre Dame Press, ၂၀၀၄) ၇။

၂.၂.၃

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

်ျငင္ိုးခန္သ အခ ်ဳ႕ပင္ရသည္။ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး ဗဟတြင္ စစည္ိုးေနမႈ္

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ခ
ွ်ာ့ ်ျခင္ိုးသည္ ၁) ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ အစိုးရ
မ ိုး၏ ဝင္ေငြမ ိုးအ ိုး (ေထ ္္ပံွ်ာ့ေငြမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ အခြန္ေ္ ္္ခံရန္ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့
အ ဏ မ ိုးမတစ္ဆင္ွ်ာ့) ်ျမင္ွ်ာ့တင္ရန္၊ ႏင္ွ်ာ့ ၂) ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ အစိုးရမ ိုး၏
အသံိုးစရတ္ဆင္ရ
ရန္ပံေငြမ ိုး္

္ယ္ပင္စမံခန္႕ခြခ
ခ ြင္ွ်ာ့ (ဆလသည္မ

မည္သ႕အသံိုး်ျပ်ဳမည္္

ဆံိုး်ျဖတ္ခင
ြ ္ွ်ာ့)

ပံစံေရိုးဆခြထ ိုးသည္ွ်ာ့ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလခမႈမ ိုး္
ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ယင္ိုးတ႕အေန်ျဖင္ွ်ာ့
္

်ျမင္ွ်ာ့တင္ရန္

ရည္ညႊန္ိုးပါသည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့

ပံစံ

၂

အဆပါ

မ ်ဳိုးတ႕သည္

တစ္ခ န္တည္ိုး သ႕မဟတ္ တညသည္ွ်ာ့အတင္ိုးအတ ်ျဖင္ွ်ာ့ ်ျဖစ္ပြ ိုးသည္ွ်ာ့အခါ
်ျဖစ္ပြ ိုးၿပိုး

မ်ျဖစ္ပြ ိုးသည္ွ်ာ့အခါလည္ိုးရသည္။

တ ဝန္မ ိုးၾ္ ိုးရ

ဆ္္ႏြယ္မႈသည္

အပ္ႏင္ိုးထ ိုးသည္ွ်ာ့

ေဒသႏၱရယနစ္မ ိုး၏

ရေနေသ ေၾ္ င္ွ်ာ့
အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ႏင္ွ်ာ့

သယံဇ တမ ိုး

ထေရ ္္မႈအေပၚ

ႏင္ွ်ာ့
အသစ္

လႊမ္ိုးမိုးမႈ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မေ
ႈ လ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္

ႏင္ငံရိုးဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးတ႕ႏင္ွ်ာ့

ဆ္္စပ္ေနပါသည္။39

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး (Deconcentration) သည္ ပံမန္အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ
အမန္႕ထတ္်ျပန္်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ အခ ်ဳ႕ေသ ဝန္ေဆ င္မႈမ ိုးအတြ္္ တ ဝန္မ ိုးအ ိုး
ဗဟအစိုးရမ

တင္ိုးေဒသႀ္ိုး

သ႕မဟတ္

ေဒသႏၱရ

အစိုးရမ ိုးထံသ႕

လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး်ျဖစ္ၿပိုး ယင္ိုးသ႕လပ္ေဆ င္ရ တြင္ ၁) ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့
ဌ နမ ိုးအ ိုး

နယ္ေ်ျမအလ္္

ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္်ျပ်ဳလပ္ရန္

ရံိုးမ ိုး

ထ ိုးရဖြင္ွ်ာ့လစ္်ျခင္ိုး၊

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ အခ ်ဳ႕အ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

၂)

ေဒသဆင္ရ

အရ ရမ ိုးထံသ႕ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုးတ႔်ျဖင္ွ်ာ့ လပ္ေဆ င္သည္။ ထ႕ေၾ္ င္ွ်ာ့
ဤလပ္ငန္ိုးစဥ္တြင္

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုးအ ိုး

ေအ ္္ေ်ျခအစိုးရအဆင္ွ်ာ့

မ ိုးသ႕ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး မပါဝင္ေပ။ အဘယ္ွ်ာ့ေၾ္ င္ွ်ာ့ဆေသ ္ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့
အ ဏ မ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

တ ဝန္မ ိုးအ ိုး

အဆင္ွ်ာ့တစ္ရပ္ထံသ႕

ဗဟအစိုးရအဆင္ွ်ာ့တစ္ရပ္မ

လႊခေ်ျပ င္ိုး္

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့

အ်ျခ ိုး

ယနစ္မ ိုးအ ိုး

ဗဟအစိုးရအတြ္္ တ ဝန္ခံေစ်ျခင္ိုး ်ျဖစ္ေသ ေၾ္ င္ွ်ာ့ ်ျဖစ္ပါသည္။42 ဗဟ
ခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္

စတင္လပ္ေဆ င္ေနသည္ွ်ာ့

ႏင္ငံမ ိုးသည္

ဝန္ေဆ င္မႈမ ိုး ပမထေရ ္္အ္ ်ဳိုးရေစရန္အတြ္္ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ အ ဏ မ ိုး
ဗဟတြင္ စစည္ိုးေနမႈ္ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး (Deconcentration) အ ိုး ပထမဆံိုး
ေ်ျခလမ္ိုးတစ္ရပ္အ်ျဖစ္ အသံိုး်ျပ်ဳေလွ်ာ့ ရၾ္သည္။ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ အ ဏ မ ိုး

၂.၃

ဗဟတြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့ ပံစံမ ိုး

အ ိုးအနည္ိုးဆံိုးပံစံတြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆင္ရ နယ္ပယ္မ ိုးအ်ျပင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ
သည္ွ်ာ့

ပံစံတြင္လည္ိုး

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
ပါသည္။

40

သံိုးမ ်ဳိုး္ြ်ျခ ပ ိုးပါသည္။

အတင္ိုးအတ မ ိုးဟ၍လည္ိုး

(ယင္ိုး္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

န ိုးလည္သေဘ ေပါ္္ႏင္

ယင္ိုးတ႕မ -၁) လပ္ပင္ခင
ြ ္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး ဗဟတြင္စစည္ိုးေနမႈ္

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး (အ်ျခ ိုး ေဒသတစ္ခအတြင္ိုး ဌ နခြတ
ခ စ္ခ ဖြင္ွ်ာ့လစ္်ျခင္ိုး) (Deconcentration)၊ ၂) ္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး (Delegation)၊ ႏင္ွ်ာ့ ၃)
လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး

(ေဒသဆင္ရ

အစိုးရအ ိုး

လပ္ငန္ိုးမ ိုး္

္ယ္ပင္စမံခန္႕ခြႏ
ခ င္ရန္ ခြင္ွ်ာ့်ျပ်ဳေပိုး်ျခင္ိုး) (Devolution) တ႕်ျဖစ္ၾ္ပါသည္။
အခ ်ဳ႕ေသ အစိုးရမ ိုးသည္ ဗဟခ ်ဳပ္
္ င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့ ပံစံ ၃ ခစလံိုးအ ိုး
တစ္ၿပ်ဳင္န္္်ျဖစ္ေစ

မတညသည္ွ်ာ့

အခ န္မ ိုးတြင္်ျဖစ္ေစ

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး ဗဟတြင္ စစည္ိုးေနမႈ္

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

ဗဟတြင္

စစည္ိုးေနမႈ္

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ပံစံ်ျဖစ္သည္။ သ႕ရ တြင္ ယင္ိုးသည္ Global South ရ ႏင္ငံမ ိုးတြင္
်ျဖစ္သည္။41

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုးစစည္ိုးေနမႈ္

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ ဗဟခ ်ဳပ္
္ င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆင္ရ

ပံစံတစ္ခ မဟတ္ဟ၍

Work, “္မ ၻအႏံ႕ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအေပၚ ်ျခံ်ဳငသံ
ံ ိုးသပ္ခ ္္” ၁၈။

40

Dennis Rondinelli, “အစိုးရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုးဆင္ရ

သပၸံပည ရပ္မ ိုး

Jeni

Klugman,

“ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

-

လသ ိုးမ ိုးအတြ္္

သ႕မဟတ္

ဗဟရံိုးခ ်ဳပ္မ ိုးထံမ

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

ဝန္ႀ္ိုးဌ န

ၿမ်ဳ႕ေတ ္်ျပင္ပရ

်ျဖစ္သည္။ သ႕ရ တြင္

ဗဟတြင္စစည္ိုးေနမႈ္

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

(Deconcentration) တြင္ အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးအ ိုး ်ျပန္လည္ဖြ႕ခ စည္ိုးရံထ္္
ပသည္ွ်ာ့အခါတြင္ ယင္ိုးသည္ နယ္ေ်ျမေဒသဆင္ရ
စမံ္န္ိုးမ ိုး်ျပင္ဆင္်ျခင္ိုး
သ႕မဟတ္

ႏင္ွ်ာ့

္ယ္စ ိုးလယ္မ ိုးအ ိုး

အေ္ င္အထည္ေဖ ္

ေဒသႏၱရအေ်ျခအေနမ ္

ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုး

ထင္ဟပ္ေစရန္

မဝါဒမ ိုး္

ခ န္ည်ျပင္ဆင္်ျခင္ိုးတ႕္ (ဗဟဝန္ႀ္ိုးဌ န၏ လမ္ိုးညႊန္ခ ္္မ ိုး အတြင္ိုး)
အ္န္႕အသတ္တစ္ခ်ျဖင္ွ်ာ့ လပ္ေဆ င္ႏင္ေစသည္။43

္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး (Delegation)

္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး (Delegation) တြင္ ဗဟအစိုးရ၏ ဌ နခြမ
ခ ိုး
သ႕မဟတ္ ေဒသႏၱရ ရံိုးမ ိုးမဟတ္ေသ ္လည္ိုး ယင္ိုးအတြ္္ တ ဝန္ခံ
စမံခန္႕ခြခ
ခ ြင္ွ်ာ့ရသည္ွ်ာ့
တ ဝန္မ ိုးအ ိုး

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးဆင္ရ

ရႈေထ င္ွ်ာ့တစ္ခမ စ ေပ္ စစ္တမ္ိုးေ္ ္္ယ်ျခင္ိုး” UNDP လသ ိုး ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး အစရင္ခံတင္်ျပေရိုး

အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးထံသ႕

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ

အမန္႕ထတ္်ျပန္်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

ႏင္ွ်ာ့

လႊခေ်ျပ င္ိုး

ေပိုး်ျခင္ိုး ပါဝင္ေလွ်ာ့ရသည္။ ္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး (Delegation) တြင္
ေဒသႏၱရ

ယနစ္မ ိုးထံသ႕

တ ဝန္အခ ်ဳ႕္

လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုးေသ ္လည္ိုး

တ ဝန္သည္ အဓ္အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ အထ္္မလ ၿပိုး ္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုးသည္ွ်ာ့
အ ဏ ပင္

အဖြ႕ခ အစည္ိုးထံမ

အပင္ိုးအလ္္တင္်ျပသည္ွ်ာ့

ဆင္ိုးသ္္လ ်ျခင္ိုး်ျဖစ္သည္။

စ တမ္ိုးမ ိုး၊ ၁၉၉၄

ခႏစ္။

္ယ္စ ိုး

<http://hdr.undp.org/sites/

default/files/jeni_klugman.pdf>
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43

အတြ္္ ႏင္ငံတ္ သံိုးသပ္ခ ္္ အတြခ ၄၇ (၁၉၈၁): ၁၃၇။
41

အ္ယ္၍

ရံိုး၊

ႏႈင္ိုးယဥ္သည္ွ်ာ့ ရႈေထ င္ွ်ာ့ -

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ သအရ ႏင္ွ်ာ့ လ္္ေတြ႕္ င္ွ်ာ့သံိုးမႈ” အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

ဌ နတစ္ခ

၏

ရသည္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရ အစိုးရယနစ္မ ိုး သ႕မဟတ္ တစ္စတ္တစ္ပင္ိုး ္ယ္ပင္

(Deconcentration) သည္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အ ိုးအနည္ိုးဆံိုး
အေတြ႕အမ ိုးဆိုးံ ပံစံ

ယင္ိုးသည္

လပ္ငန္ိုးတ ဝန္မ ိုးအ ိုး

(Deconcentration)

နယ္ေ်ျမအလ္္ ရံိုးမ ိုးသ႕ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုးမ သ

၂.၃.၂

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး (Deconcentration)

39

တစ္ခ၏

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

အသံိုး်ျပ်ဳခွ်ာ့ၾခ ္

ပါသည္။

၂.၃.၁

စစည္ိုးေနမႈ္

Work, “္မ ၻအႏံ႕ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအေပၚ ်ျခံ်ဳငသံ
ံ ိုးသပ္ခ ္္” ၆။
Rondinelli

ဆန္ိုးစစ္်ျခင္ိုး”

ႏင္ွ်ာ့

Nellis,

“ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

မဝါဒမ ိုးအ ိုး

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး (Delegation) အ ိုး စ ခ ်ဳပ္ခ ်ဳပ္ဆထ ိုးသည္ွ်ာ့ “ဗဟ-

အ ဏ

္ယ္စ ိုးလယ္ ဆ္္ဆံေရိုး” တစ္ခအ်ျဖစ္ န ိုးလည္သေဘ ေပါ္္ႏင္သည္။

ယနစ္မ ိုးအ ိုး တရ ိုးဥပေဒအရ သိုး်ျခ ိုးလြတ္လပ္သည္ွ်ာ့ အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုး

ယင္ိုးတြင္ ဗဟအစိုးရသည္ ဗဟ်ျဖစ္ၿပိုး ေဒသႏၱရ အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးမ ိုးသည္

အ်ျဖစ္

္ယ္စ ိုးလယ္မ ိုး်ျဖစ္သည္။44 မည္သ႕ပင္ဆေစ္ မ အဆပါ ေဒသႏၱရ

စံလပ္ရပ္အ ိုး်ျဖင္႔

ယနစ္မ ိုးသည္

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုးတင
ြ ္ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ ိုးအတြ္္ အခ ်ဳ႕ေသ

ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္်ျပ်ဳလပ္ရ တြင္

ရေလွ်ာ့ရၾ္သည္။

ထ႕ေၾ္ င္ွ်ာ့

်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးအ ိုး

သသသ သ

လြတ္လပ္မႈ

္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုးသည္ွ်ာ့

ပံစံေရိုးဆခြရ တြင္

အဓ္အခ ္္မ

ေပိုးအပ္်ျခင္ိုး ပါဝင္သည္။ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုးထ ိုးသည္ွ်ာ့
အသအမတ္်ျပ်ဳထ ိုးၿပိုး

(မရမ်ျဖစ္

လအပ္်ျခင္ိုးမဟတ္ေသ ္လည္ိုး)

ေရြိုးေ္ ္္တင္ေ်ျမ ္္ထ ိုးသည္။45

ယင္ိုးတ႕အ ိုး

နယ္ပယ္မ ိုးတြင္ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး ္ င္ွ်ာ့သံိုးႏင္ရန္ ႏင္ွ်ာ့ အမ ိုး်ျပည္သ
ဆင္ရ လပ္ငန္ိုးမ ိုး

လြတ္လပ္စြ

ေဆ င္ရြ္္ႏင္ရန္အတြ္္

ရင္ိုးလင္ိုး

္ယ္စ ိုးလယ္အေန်ျဖင္ွ်ာ့ ယင္ိုး၏ ္ယ္ပင္အ္ ်ဳိုးစိုးပြ ိုးအတြ္္ မဟတ္ဘခ

တ္ ၿပိုး တရ ိုးဝင္ အသအမတ္်ျပ်ဳထ ိုးသည္ွ်ာ့ ပင္န္္နယ္နမတ္မ ိုး ေပိုး်ျခင္ိုး

ဗဟ၏

ပါဝင္ပါသည္။ လပ္ပင္ခြငွ်ာ့လ
္ ႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး (Devolution) တြင္ ဗဟ ႏင္ွ်ာ့

ဆႏၵမ ိုးႏင္ွ်ာ့အည

လပ္ေဆ င္ေၾ္ င္ိုး

ေသခ ေစရန္အတြ္္

ဆြေ
ခ ဆ င္မႈမ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ္န္႕သတ္ထ ိုးရန္်ျဖစ္သည္။

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးၾ္ ိုးတင
ြ ္ ႏစ္ဥိုးႏစ္ဖ္္ အ်ျပန္အလန္ အ္ ်ဳိုးရေစမည္ွ်ာ့
ဆ္္ဆံေရိုးမ ိုး

၂.၃.၃

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး (Devolution)

လအပ္သည္။

ဆလသည္မ

ေဒသႏၱရအစိုးရတြင္ “ယင္ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့ အစတ္အပင္ိုးတစ္ခ အ်ျဖစ္ ပါဝင္သည္ွ်ာ့
အစိုးရစနစ္အတြင္ိုးရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

တည္ေဆ ္္ရန္

အ ိုးအေ္ င္ိုးဆံိုးပံစံ်ျဖစ္သည္ွ်ာ့

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့

အ်ျခ ိုးယနစ္မ ိုးႏင္ွ်ာ့

အ်ျပန္အလန္

ခ တ္ဆ္္

46

ေဆ င္ရြ္္ႏင္သည္ွ်ာ့္” စြမ္ိုးရည္ရရန္ လအပ္ေၾ္ င္ိုး ်ျဖစ္သည္။

လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး (Devolution) တြင္ ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္်ျပ်ဳလပ္်ျခင္ိုး၊ ဘ႑ ေရိုး
ႏင္ွ်ာ့ စမံခန္႕ခြမ
ခ ႈတ႕အတြ္္ ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ အစိုးရမ ိုးအ ိုး လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့

44

Jennie

Litvack,

Junaid

Ahmad

ႏင္ွ်ာ့

Richard

Bird,

“ဖြံ႕ြ ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ

46

Dennis Rondinelli, James McCullough ႏင္ွ်ာ့ Ronald Johnson, “ဖြ႕ံ ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး ်ျပန္လည္စဥ္ိုးစ ိုး်ျခင္ိုး” ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ဝါရင္တန္ ဒစ၊ ၁၉၉၈။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး မဝါဒမ ိုးအ ိုး ဆန္ိုးစစ္်ျခင္ိုး - ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ စိုးပြ ိုးေရိုး မေဘ င္တစ္ခ”

45

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး ႏင္ွ်ာ့ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလခမႈ (SAGE, London, Newbury Park ႏင္ွ်ာ့ New Delhi), အတြခ ၂၀

Work, “္မ ၻအႏံ႕ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအေပၚ ်ျခံ်ဳငသံ
ံ ိုးသပ္ခ ္္” ၆။

(၁၉၈၉), ၇၅။

၃။ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

အေ်ျဖဟ၍ မရေသ ္လည္ိုး ေယဘယ

ေအ င္်ျမင္ေစရန္ ်ျပ်ဳလပ္်ျခင္ိုး

ဤအပင္ိုးတင
ြ ္ အၾ္မ္ိုးဖ ဥ္ိုး ေဖ ္်ျပထ ိုးပါသည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ရ တြင္

်ျဖစ္ႏင္ေ်ျခရေသ

အမ ိုးစသည္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆင္ရ
အ ိုးနည္ိုးခ ္္မ ိုးေၾ္ င္ွ်ာ့
သ႕မဟတ္
်ျဖစ္သည္။

မဟတ္ဘခ

47

ဆိုး္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈ
အယအဆတြင္ ရေနသည္ွ်ာ့

ပံစံေရိုးဆခြရ တြင္

အေ္ င္အထည္ေဖ ္ရ တြင္

အ ိုးနည္ိုး်ျခင္ိုး

ထေရ ္္မႈမရ်ျခင္ိုးတ႕ေၾ္ င္ွ်ာ့

မည္သည္တ႔သည္ အလပ္်ျဖစ္မည္်ျဖစ္ၿပိုး မည္သည္တ႕သည္

အလပ္မ်ျဖစ္ေၾ္ င္ိုး (အထိုးသ်ျဖင္ွ်ာ့ သေတသန အခ ္္အလ္္မ ိုး ရရႏင္မႈ
နည္ိုးပါိုးသည္ွ်ာ့ Global South ႏင္ငံမ ိုးတြင္) တ္ စြ

သတ္မတ္ထ ိုးသည္ွ်ာ့

Text Box ၃ - ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး ပန္ိုးတင္တစ္ခအ်ျဖစ္
ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုး
ေဂ ္ဒန္ႏင္ငံ၏ ပည ေရိုးစနစ္အေပၚ သ္္ေရ ္္လ ႏင္ဖြယ္ရသည္ွ်ာ့
ဆိုး္ ်ဳိုးမ ိုး
ေဂ ္ဒန္ႏင္ငံသည္ လ္္ရအခ န္တင
ြ ္ ပည ေရိုးအပါအဝင္ ္႑မ ်ဳိုးစံ
အတြ္္ တ ဝန္မ ိုးစြ ္ ႏင္ငံ၏ ေဒသ ၁၂ ခထံသ႕ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့
လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုးမည္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

လပ္ငန္ိုးစဥ္္

္ ယ္္ ယ္်ျပန္႕်ျပန္႕ ေဖ ္ေဆ င္လ ္္ရပါသည္။ အဆပါ လပ္ငန္ိုးစဥ္္
ေဖ ္ေဆ င္ရ တြင္

ဥိုးေဆ င္သည္ွ်ာ့

သ္္ဆင္ရ

်ျပည္ထခေရိုး

ဝန္ႀ္ိုးဌ နသည္

ရည္မန္ိုးခ ္္တစ္ခ္

္ရယ တစ္ခအ်ျဖစ္

ေဖ ္ေဆ င္သည္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္

အသံိုးမ်ျပ်ဳဘခ

ပန္ိုးတင္တစ္ခအ်ျဖစ္ ေဆ င္ရြ္္လ ္္ ရသည္။ ဝန္ႀ္ိုးဌ နသည္ မဝါဒ
နယ္ပယ္တစ္ခခ င္ိုးစအတြ္္ သ္္ဆင္ရ
သတ္မတ္ထ ိုးရမည္ွ်ာ့အစ ိုး

ရည္မန္ိုးခ ္္မ ိုး ေရိုးဆခြ

နယ္ပယ္အ ိုးလိုးံ တင
ြ ္

တညသည္ွ်ာ့

လပ္ငန္ိုးစဥ္တစ္ခ္ အသံိုး်ျပ်ဳလ ္္ရပါသည္။ အဆပါ လပ္ငန္ိုးစဥ္သည္
္႑မ ိုးစြ တြင္ ဆိုး္ ်ဳိုးမ ိုး ေပၚေပါ္္လ ေစႏင္ပါသည္။ ပည ေရိုး
္႑တြင္

အဆပါ

ခ ဥ္ိုး္ပ္မႈနည္ိုးလမ္ိုးသည္

အလြန္ေ္ င္ိုးမြန္သည္ွ်ာ့

ရလဒ္မ ိုးရရခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့

လ္္ရအခ န္အထ
်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုး

်ျဖစ္ေသ ပည ေရိုး ဝန္ႀ္ိုးဌ နမ ေဖ ္ေဆ င္ေနသည္ွ်ာ့ ေ္ င္ိုးအဆင္ွ်ာ့
ဘ္္စံ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးအ ိုး လ စ္လ ဴရႈထ ိုးပါသည္။

ပည ေရိုး

္႑အတြ္္ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ အ ိုး ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့သ႕ လႊခေ်ျပ င္ိုး
ေပိုး်ျခင္ိုးသည္ ပည ေရိုးစနစ္၏ အရည္အေသြိုး္်ျဖစ္ေစ ေ္ င္ိုးမ ိုး၏
ထေရ ္္မႈ္်ျဖစ္ေစ

တိုးတ္္လ ေစမည္မဟတ္ေၾ္ င္ိုး

ပည ေရိုး

ဝန္ႀ္ိုးဌ နမ သတေပိုးထ ိုးပါသည္။
သတင္ိုးအခ ္္အလ္္မ ိုး
“ေဂ ္ဒန္ႏင္ငံရ

Cheema

ပမရရႏင္ရန္အတြ္္

ပည ေရိုး္႑တြင္

ႏင္ွ်ာ့

Rondinelli,

၃.၁

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ ပန္ိုးတင္တစ္ခမဟတ္ေပ။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး
အသံိုးအႏႈန္ိုးမ ိုးႏင္ွ်ာ့သ
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တြဆ
ခ ္္ေဖ ္်ျပေလွ်ာ့ရၾ္သည္။

အ်ျပ်ဳသေဘ ေဆ င္သည္ွ်ာ့

ရလဒ္မ ိုးသည္

အလအေလ ္္

ဒမ္ေရစ
သ႕ရ တြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

ရလဒ္မ ိုးမဟတ္ၾ္ေပ။

အ်ျခ ိုးတစ္ဘ္္တြင္

ဗဟ

ခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး ပန္ိုးတင္တစ္ခအ်ျဖစ္ ရႈ်ျမင္ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုးသည္
ႏင္ငံမ ိုးအ ိုး
ရရရမည္္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့
လံလံေလ ္္ေလ ္္

ေလ ွ်ာ့ခ ေစရန္

လပ္ငန္ိုးစဥ္မ

မည္သည္္

စဥ္ိုးစ ိုး်ျခင္ိုးမ်ျပ်ဳဘခ

တြန္ိုးအ ိုးေပိုးသည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး

္ ယ္်ျပန္႕သည္ွ်ာ့ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလေ
ခ ရိုး လပ္ငန္ိုးစဥ္တစ္ခအေန်ျဖင္ွ်ာ့ မၾ္ ခဏ
ေဖ ္ေဆ င္ေလွ်ာ့ရၾ္ရ တြင္

္႑မ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုးစြ တ႕တြင္

ရႈပ္ေထြိုးမႈမ ိုးရသ်ျဖင္ွ်ာ့ အဆပါ ရႈပ္ေထြိုးမႈမ ိုးအ ိုး ေသခ စြ
စဥ္ိုးစ ိုးထ ိုးၿပိုး

အ္ယ္၍

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုး

တစ္စတစ္
ံ
ရ ္

ေဆ င္ရြ္္မည္ဆပါ္ သင္ွ်ာ့ေလ ္ေသ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့ ပံစံ္
ေဖ ္ေဆ င္ရန္ အေရိုးႀ္ိုးပါသည္ (Text Box ၃ ္ ၾ္ညွ်ာ့္ရႈပါ)။ အမန္စင္စစ္
လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့္

အသင္႔ေလ ္ဆံိုးေအ ္္ေ်ျခအဆင္ွ်ာ့မ ိုးသ႕

ခြေ
ခ ပိုး်ျခင္ိုး

(Subsidiarity) အေ်ျခခံသေဘ တရ ိုး္ ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးပါ္ အ္ယ္၍
ဥပမ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ဗဟအဆင္ွ်ာ့ရ ရည္မန္ိုးခ ္္မ ိုး အထေ်ျမ ္္ေစေရိုးသည္
အဓ္်ျဖစ္ပါ္၊

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့တြင္

ယင္ိုးတ႔၏

ေအ င္်ျမင္မႈ

ႏင္ွ်ာ့

ေရရည္တည္တံွ်ာ့မႈတ႔္ မေသခ ပါ္ သ႕မဟတ္ ယင္ိုးတ႔အ ိုး ္န္္ စရတ္
ထေရ ္္စြ

မေဆ င္ရြ္္ႏင္ပါ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

သည္

္႑မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ လပ္ေဆ င္ခ ္္မ ိုးအ ိုးလံိုးအတြ္္ သင္ွ်ာ့ေလ ္မည္ မဟတ္ပါ။
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ထ႕်ျပင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ ္႑နယ္ပယ္မ ိုးစြ သ႔ ်ျဖန္႔္ ္္
သ္္ေရ ္္မႈရၿပိုး ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးသည္ မတညသညွ်ာ့္ ္႑မ ိုး ႏင္ွ်ာ့
အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုး္ သ္္ေရ ္္မႈရေၾ္ င္ိုး ဂရ်ျပ်ဳရန္လည္ိုး အေရိုးႀ္ိုး
ပါသည္။ အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးမ ိုး၊ သတင္ိုးအခ ္္အလ္္ ႏငွ်ာ့္ စြမ္ိုးရည္မ ိုး
အ ိုးနည္ိုးသည္ွ်ာ့

E.J.

Karmel

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး”,

“အစိုးရအ ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးမ

ေငြေၾ္ိုး၊

အေ်ျခအေနမ ိုးတြင္

ႏင္ငံေရိုး

ဗဟအစိုးရ၏

္႑ဆင္ရ

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

ညႏႈင္ိုးလပ္ေဆ င္ရ တြင္

ယင္ိုးသည္

အေရိုးႀ္ိုးသည္ွ်ာ့ ဆန္ိုးစစ္ခ ္္တစ္ခ၊” အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ သအရ ႏင္ွ်ာ့ လ္္ေတြ႕ အတြခ ၂၆၊ အမတ္
၄ (၂၀၀၄ ခႏစ္): ၅၂၃။
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အမတ္ ၃ (၁၉၇၃ ခႏစ္ ေအ ္္တဘ လ): ၁၂၈ ႏင္ွ်ာ့ Frederik Fleurke ႏင္ွ်ာ့ R. Willemse,
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“ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

်ျပန္လည္စဥ္ိုးစ ိုး်ျခင္ိုး” ၆။

ခ ဥ္ိုး္ပ္မႈမ ိုး-

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

သသ သည္ွ်ာ့ စန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ်ျဖစ္ႏင္သည္။50

Robin Chapman, “Decentralization - အ်ျခ ိုးရႈေထ င္ွ်ာ့” ႏႈင္ိုးယဥ္သည္ွ်ာ့ ပည ေရိုး အတြခ ၉၊
္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့အတြ္္

ႏင္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့
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ေဒသႏၱရ

အ်ျပ်ဳသေဘ ေဆ င္သည္ွ်ာ့

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

ေဖ ္ေဆ င္ေရိုးႏင္ွ်ာ့လည္ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးသ႕” ၉။

ႏင္ွ်ာ့

ေဖ ္်ျပရ တြင္

ေဖ ္်ျပေလွ်ာ့ရၾ္ၿပိုး

်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးအ ိုး ေဒသႏၱရ အစိုးရမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးမ ိုး၏

Identity Center, Amman, ၂၀၁၅ ခႏစ္ ဇြန္လ၊ ္ ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈပါ။
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အေ်ျခခံသေဘ တရ ိုးမ ိုးဆင္ရ

လမ္ိုးညႊန္ခ ္္မ ိုး ႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍ အမ ိုးစမ သေဘ တညထ ိုးသည္မ ိုး္

Work, “္မ ၻအႏံ႕ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆင္ရ ်ျခံ်ဳငံသံိုးသပ္ခ ္္” ၁၇။
Litvack,

Ahmad

ႏင္ွ်ာ့

Bird,

“ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးတြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး

၃.၂

္စၥရပ္မ ်ဳိုးစံ္ အေ်ျဖတစ္ခတည္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ခ ဥ္ိုး္ပ္ႏင္သည္႔

သ႕မဟတ္

လပ္ငန္ိုးစဥ္တစ္ခမဟတ္ပါ။

မေပိုးမတြင္ စြမ္ိုးရည္မ ိုး္ တည္ေဆ ္္ရန္ လအပ္သည္ဟ ဆသမ ိုးလည္ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ရ တြင္

္စၥရပ္မ ်ဳိုးစံ္

ခ ဥ္ိုး္ပ္ႏင္သည္ွ်ာ့ပံစံဟ၍မရေပ။
အထေ်ျမ ္္ေစရန္

လပ္ငန္ိုးစဥ္တြင္

ႏင္ငံေရိုး

ႏင္ွ်ာ့

ရလဒ္မ ိုး္

်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးအတြ္္

အေၾ္ င္ိုးရင္ိုးမ ိုးသ မ္ဘခ သ္္ဆင္ရ
ယဥ္ေ္ ိုးမႈ၊

အေ်ျဖတစ္ခတည္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

ရည္ရယ
ြ ္ထ ိုးသည္ွ်ာ့

အေ်ျခအေနအတြ္္ သိုး်ျခ ိုး

အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးဆင္ရ

အစအစဥ္မ ိုး၏

အေၾ္ င္ိုးရင္ိုးမ ိုးပါ ထင္ဟပ္ရမည္်ျဖစ္သည္။ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္
ေအ င္်ျမင္စြ

အေ္ င္အထည္ေဖ ္ႏင္ရန္အတြ္္

သ္္ဆင္ရ ်ျပႆန မ ိုး
စြမ္ိုးရည္မ ိုး၊

ႏင္ွ်ာ့

္ င္ွ်ာ့သံိုးမႈမ ိုး

လ္္ရ
ႏင္ွ်ာ့

ေ်ျဖရင္ိုးရမည္ွ်ာ့

ေဒသႏၱရအင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးမ ိုး၊

အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုး၏

်ျပႆန မ ိုးႏင္ွ်ာ့

စပ္လ ဥ္ိုး၍ တ္ စြ န ိုးလည္ သေဘ ေပါ္္ရန္ လအပ္ပါသည္။51

ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္်ျပ်ဳလပ္သည္ွ်ာ့

ႏင္ွ်ာ့ ၾ္္္ဥ” ္ခ႔သ႔ မည္သည္္ အရင္လ သည္္ ဆံိုး်ျဖတ္မရသည္႔
်ျဖစ္လ သည္။54

်ျပသန တစ္ခ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့
ေဒသႏၱရ

လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုးတြင္

အစိုးရမ ိုး၏

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့

မန္္န္ေၾ္ င္ိုး

သေဘ တညမႈ ရရရန္ လအပ္သည္။ ယင္ိုးတြင္ ဗဟ အစိုးရအ ဏ ပင္မ ိုး
အေန်ျဖင္ွ်ာ့ ၁) လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ ႏင္ွ်ာ့ ေငြေၾ္ိုး အရင္ိုးအ်ျမစ္မ ိုး မ ေဝရန္၊ ႏင္ွ်ာ့
၂) ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္ ်ျပ်ဳလပ္သည္ွ်ာ့ လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ စမံခန္႕ခြမ
ခ ႈတ႕တြင္
ယင္ိုးတ႕၏

ထန္ိုးခ ်ဳပ္မႈ်ျပင္ပရအဖြ႕ခ မ ိုးအ ိုး

ခြင္ွ်ာ့်ျပ်ဳရန္ ဆႏၵရရမည္်ျဖစ္သည္။
အ ဏ မ ိုး

ႏင္ွ်ာ့
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ထေတြ႕ဆ္္ဆံရန္အတြ္္

ဗဟအစိုးရသည္ ယင္ိုးတ႕၏ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့

တ ဝန္မ ိုးအ ိုး

ထေရ ္္စြ

္ င္ွ်ာ့သံိုးေၾ္ င္ိုး

ေသခ ေစရန္အတြ္္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေပိုးထ ိုးသည္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့
တ ဝန္ရသမ ိုးႏင္ွ်ာ့

ပိုးေပါင္ိုးေဆ င္ရြ္္ရမည္်ျဖစ္သည္။

အေ်ျခခံ၍

ရလဒ္အ်ျဖစ္ အခ ်ဳ႕ေသ

ယင္ိုးသ႕

ပိုးေပါင္ိုးေဆ င္ရြ္္ရ တြင္ ဗဟအစိုးရတ ဝန္ရသမ ိုးသည္ ေဒသႏၱရ အစိုးရ
တ ဝန္ရသမ ိုးအ ိုး ၿခမ္ိုးေ်ျခ ္္မႈမ ိုးဟ မရႈ်ျမင္ဘခ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး အတြ္္
မတ္ဖ္္အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးအ်ျဖစ္ ရႈ်ျမင္ရန္ လအပ္ပါသည္။

အဆပါ

ပည ရင္မ ိုး္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္

အလပ္်ျဖစ္မည္

ဆခခွ်ာ့ၾ္သည္။55

မဟတ္ေၾ္ င္ိုး

အဆပါႏင္ငံမ ိုး၏

ဗဟအစိုးရမ ိုးသည္
ေဒသႏၱရအ ဏ ပင္
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးထံသ႕

အ်ျပည္ွ်ာ့အဝေလ ွ်ာ့ခ ေပိုးလ်ျခင္ိုး

စတ္အ ိုးထ္္သန္မႈ

နည္ိုးပါိုးၿပိုး

သ႕ရ တြင္ ဗဟခ ်ဳပ္
္ င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ စနစ္မ ိုးအ ိုး အေ္ င္အထည္
ေဖ ္ရ တြင္

အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုးအ ိုးလံိုး၏

စြမ္ိုးရည္မ ိုးပါ

မလံေလ ္္်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့

ပပန္မႈမ ိုး္

ရည္ညန
ႊ ္ိုးေ်ျပ ဆေလွ်ာ့ရၾ္ၿပိုး

ေၾ္ င္ိုး လ္္ေတြ႕အေထ ္္အထ ိုးမ ိုး ေတြ႕်ျမင္ရသ်ျဖင္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ
ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးမတင္မ

စြမ္ိုးရည္တည္ေဆ ္္သည္ွ်ာ့

ေ်ျပ င္ိုးလေ
ခ တ ွ်ာ့မည္်ျဖစ္ပါသည္။
တင္်ျပခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့

အႏပည တစ္ရပ္’

်ျဖစ္သည္ဟ

လ္္ခံလ ၾ္ၿပိုး

စပ္လ ဥ္ိုးေသ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့

တ႕ရ စြမ္ိုးရည္မ ိုး ်ျမင္ွ်ာ့တ္္လ ေၾ္ င္ိုး္လည္ိုး ေတြ႕်ျမင္ရပါသည္။ အဆပါ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
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အ ရပ္ေဒသမ ိုးအတြ္္

ဖြ႕ခ စည္ိုးပံအေ်ျခခံဥပေဒဆင္ရ

<http://www.idea.int/sites/default/files/
“အစိုးရအ ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးမ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးသ႕” ၉။
53

Rondinelli

ႏင္ွ်ာ့

Nellis,

“ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးရ

Prud’homme, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

အႏၱရ ယ္မ ိုး”

Tansi, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

Alec Ian Gershberg ႏင္ွ်ာ့ Donald Winkler, “အ ဖရ္တြင္ ပည ေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

-

ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့

publications/decentralization-in-unitary-states.pdf>
Rondinelli,

ေစ င္ွ်ာ့ဆင္ိုး်ျခင္ိုး သည္

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဖ္္ဒရယ္စနစ္ ႏင္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး”

ႏင္ွ်ာ့

လတ္တေလ
လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုး

အေတ ္အသင္ွ်ာ့ ေဖ ္ေဆ င္ခခွ်ာ့ၿပိုးေန ္္ အင္ဒနိုးရ ိုး၊ ေမ ္ရ္ ႏင္ွ်ာ့ ပါ္စၥတန္
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Cheema

န ိုးေထ င္ရမ
ံ မ္ဘခ

စိုးရမ္

Center for Constitutional Transitions, International Institute for Democracy and
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သရပ္ေဖ ္မႈ

ေလွ်ာ့လ သင္ယႏင္သည္္

မတ္ခ ္္်ျပ်ဳထ ိုးပါသည္။57

ပမလ္္ခံလ ၾ္ေၾ္ င္ိုး”

Electoral Assistance ႏငွ်ာ့္ ္လသမဂၢဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးစမံ္န္ိုး “တစ္်ျပည္ေထ င္စနစ္ႏင္ငံမ ိုးတင
ြ ္
ခႏစ္။

လတ္တေလ တြင္

“‘စမံခန္႕ခြမ
ခ ႈသည္

လ္္ေတြ႕လပ္ေဆ င္်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ပမေ္ င္ိုးမြန္စြ
ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးအရ

ခ ဥ္ိုး္ပ္မႈနည္ိုးလမ္ိုး္

္မ ၻ႕ဘဏ္မ

အစရင္ခံစ တစ္ခတြင္

51

၂၀၁၄

တိုးတ္္လ

အဟန္႕အတ ိုးတစ္ရပ္အ်ျဖစ္

ေဒသဆင္ရ စြမ္ိုးရည္မ ိုး

မေဘ င္မ ိုး”

်ျပည္ွ်ာ့စံမႈမရသည္ွ်ာ့

56

အဓပၸ ယ္မရေၾ္ င္ိုး ေတြ႕ရပါသည္။

ထေရ ္္စြ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ရ တြင္

-

ထနည္ိုးတပင္

စြမ္ိုးရည္ႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍

ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးအရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မမ
ႈ ေလ ွ်ာ့ခ မ ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့တြင္ စြမ္ိုးရည္

ေဒသဆင္ရ စြမ္ိုးရည္မ ိုး

မၾ္ ခဏ

စိုးရမ္ပပန္မႈမ ိုး၏

Global South ႏင္ငံမ ိုးတြင္ ထေရ ္္မည္ မဟတ္ေၾ္ င္ိုး သ႕မဟတ္

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးတိုးတ္္လ ေစရန္အတြ္္ ဆယ္စႏစ္မ ိုးစြ
၃.၄

ႏင္ွ်ာ့

ေဖ ္်ျပထ ိုးသည္ွ်ာ့
ဤအခ ္္အလ္္အ ိုး

သ္္ေသ်ျပခခွ်ာ့ပါသည္။

လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုး ်ျဖစ္လ ေစသည္။

ဥိုးေဆ င္မႈမ ိုးအတြ္္

အထ္္တြင္

စိုးရမ္ပပန္ဖြယ္မ ိုးစြ ေပၚတြင္

မရၾ္သည္ွ်ာ့အတြ္္

ႏင္ွ်ာ့

တ ဝန္မသ
ခွ်ာ့ ံိုးစြ်ျခ ခင္ိုး

အ္ ငွ်ာ့္ပ ္္်ျခစ ိုး်ျခင္ိုး္ွ်ာ့သ
ခ ႕ေသ

စိုးရမ္ပပန္မႈမ ိုးေၾ္ င္ွ်ာ့

ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့ ႏင္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ ိုး၏ ္တ္ဝတ္

လႊခေ်ျပ င္ိုး

မ ိုးစြ ရၾ္သည္။53 အမန္စင္စစ္တြင္ ေဒသႏၱရ စြမ္ိုးရည္မ ိုးသည္ “ၾ္္္မ

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ ္
၃.၃

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

လတ္တေလ

စြမ္ိုးရည္

မဝါဒ

ႏင္ွ်ာ့

္ င္ွ်ာ့သံိုးမႈ

တည္ေဆ ္္်ျခင္ိုး

-

သံိုးသပ္ခ ္္တစ္ခ”

အ ဖရ္ရ

ခ ဥ္ိုး္ပ္မႈနည္ိုးလမ္ိုးအသစ္မ ိုး၊

ေပၚေပါ္္လ ေနသည္ွ်ာ့ သင္ခန္ိုးစ မ ိုး eds. B. Levy, ႏင္ွ်ာ့ S. Kpundeh (ဝါရင္တန္ဒစ ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ၂၀၀၄); ႏင္ွ်ာ့ လပ္ငန္ိုး “္မ ၻအႏံ႕ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအေပၚ သံိုးသပ္ခ ္္”

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

မဝါဒမ ိုးအ ိုး

၁၈။

သံိုးသပ္်ျခင္ိုး”

57

54

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆင္ရ အ္ ဥ္ိုးခ ်ဳပ္ မတ္ခ ္္မ ိုး eds. Jennie Litvack ႏင္ွ်ာ့ Jessica

Roy Bahl ႏင္ွ်ာ့ Jorge Martinez-Vasquez, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး

စစဥ္်ျခင္ိုး” မဝါဒဆင္ရ သေတသန လပ္ငန္ိုး စ တမ္ိုး ၃၉၁၄၊ ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ဝါရင္တန္ ဒစ၊ ၂၀၀၆
ခႏစ္ ေမလ၊ ၂၉။

Graham

Kerr,

“ေဒသတြင္ိုး

နည္ိုးပည

Seddon (ဝါရင္တန္ ဒစ၊ ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ၁၉၉၉) ၄၅။

ႏင္ွ်ာ့

စမံခန္႕ခြမ
ခ ႈဆင္ရ

စြမ္ိုးရည္”

၄။ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ခ
ွ်ာ့ ်ျခင္ိုး္ ပံစံေရိုးဆ်ျြခ ခင္ိုး

်ျပည္နယ္ သ႕မဟတ္ ခရင္မ ိုး ႏင္/ွ်ာ့ သ႕မဟတ္ ၃) ေဒသႏၱရ သ႕မဟတ္
်ျမဴနစပယ္

အစိုးရမ ိုး

်ျဖစ္ၾ္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

အထိုးသ်ျဖင္ွ်ာ့

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့အ ိုး ပမေသိုးငယ္သည္ွ်ာ့ ယနစ္မ ိုးအ်ျဖစ္ ခြ်ျခ ခ ိုးေလွ်ာ့ရသ်ျဖင္ွ်ာ့
၄.၁

ဖြ႕ခ စည္ိုးပံသည္

အစိုးရယနစ္မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ယင္ိုးတ႕၏ နယ္နမတ္မ ိုး

မတညေသ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ အစိုးရမ ိုး၏ ပံစံ္ ေဆြိုးေႏြိုးရ တြင္ အဆင္ွ်ာ့

္ေနဒါ ႏင္ွ်ာ့ ဘရ ဇိုးတ႕ရ ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
အလြန္ေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့

ဘရ ဇိုးတင
ြ ္

ႏင္ငံတစ္ခ်ျဖစ္သည္ွ်ာ့

်ျပည္နယ္အဆင္ွ်ာ့အစိုးရမ ိုးအတြ္္

အသံိုးစရတ္ဆင္ရ

အ္န္႕အသတ္မ ိုး္

တင္ိုး္ ပ္သည္ွ်ာ့
ဗဟအစိုးရအေန်ျဖင္ွ်ာ့

်ျပဌ န္ိုးႏင္်ျခင္ိုး မရသည္ွ်ာ့အတြ္္ ၁၉၉၀ ခႏစ္မ ိုးတြင္ ်ျပင္ိုးထန္သည္ွ်ာ့
ေဒသႏၱရ ေငြေၾ္ိုး အၾ္ပ္အတည္ိုးတစ္ခ္ ၾ္ံ်ဳေတြ႕ခခွ်ာ့ရပါသည္။ ၁)
မဝါဒနယ္ပယ္အေတ ္မ ိုးမ ိုးတြင္ ပိုးတခြတ ဝန္ယ်ျခင္ိုး ၂) ဝင္ေငြမ ိုး ႏင္ွ်ာ့
အသံိုးစရတ္မ ိုးဆင္ရ တ ဝန္မ ိုးထပ္ေန်ျခင္ိုး၊ ႏင္ွ်ာ့ ၃) ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့
ဥပေဒ်ျပဌ န္ိုးခ ္္မ ိုးတင
ြ ္ ်ျပည္နယ္မ ိုးမ ္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳမႈ အ ိုးေ္ င္ိုးၿပိုး
ေဒသႏၱရ ဘ႑ ေရိုးဆင္ရ
လႊမ္ိုးမိုးႏင္်ျခင္ိုး

ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္ မ ိုးအေပၚ ်ျပည္နယ္မ ိုးမ

စသည္ွ်ာ့အခ ္္မ ိုးေၾ္ င္ွ်ာ့

ေဒသႏၱရေၾ္ြိုးၿမမ ိုး

အလြန္တိုး်ျမင္ွ်ာ့လ ်ျခင္ိုး္ ဗဟအစိုးရအေန်ျဖင္ွ်ာ့ ္ ္ြယ္ႏင္်ျခင္ိုး မရပါ။
အဆပါ

အၾ္ပ္အတည္ိုးသည္

အသံိုးစရတ္ဆင္ရ
ေဖ ္်ျပေသ ္လည္ိုး
မလအပ္ေၾ္ င္ိုး
ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဘရ ဇိုးႏင္ငံတြင္

တင္ိုး္ ပ္သည္ွ်ာ့

အ္န္႕အသတ္မ ိုး၏
္ေနဒါတြင္မ
ေတြ႕ရပါသည္။

အေရိုးပါမႈ္

ယင္ိုးသ႕ေသ
္ေနဒါႏင္ငံရ

္ယ္ပင္စမံခန္႕ခြခ
ခ ြင္ွ်ာ့

စနစ္မ ိုး္
်ျပည္နယ္မ ိုးတြင္

မ ိုးစြ ရၿပိုး

(ဘရ ဇိုး္ွ်ာ့သ
ခ ႕)

ေပ ွ်ာ့ေပ င္ိုးသည္ွ်ာ့ အသံိုးစရတ္ဆင္ရ အ္န္႕အသတ္မ ိုးရေသ ္လည္ိုး
ယင္ိုးတ႕သည္

ေငြေၾ္ိုးအရ

တ ဝန္ယမႈရၾ္ပါသည္။

အေန်ျဖင္ွ်ာ့ အလြန္အ္ၽြံသံိုးစြပ
ခ ါ္ ဘ႑ ေရိုးဆင္ရ

်ျပည္နယ္မ ိုး

အၾ္ပ္အတည္ိုး

မ ိုး ေပၚေပါ္္လ ႏင္ေသ ္လည္ိုး ယင္ိုးသ႕ေသ တ ဝန္မခွ်ာ့်ျခင္ိုးမ ်ဳိုးသည္
အလြန္နည္ိုးပါိုးပါသည္။ ယင္ိုးသည္ ္ေနဒါ၏ ႏင္ငံေရိုးယဥ္ေ္ ိုးမႈႏင္ွ်ာ့
သ္္ဆင္သည္ွ်ာ့
ယင္ိုးတ႕၏

အခ ္္တစ္ခ

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

်ျဖစ္သည္။

်ျပည္နယ္မ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့

တ ဝန္ယမႈအေပၚ

မည္သည္ွ်ာ့အေ်ျခအေနတြင္မဆ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ဂဏ္ယ်ျခင္ိုးသည္
ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအတြ္္

ထေရ ္္သည္ွ်ာ့ ပံစံမ ိုး္ ဆံိုး်ျဖတ္ရ တြင္ လမႈေရိုးဆင္ရ စံႏႈန္ိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့
ပံစံမ ိုးစြ ္ ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးသင္ွ်ာ့ေၾ္ င္ိုး ေဖ ္်ျပပါသည္။
သတင္ိုးအခ ္္အလ္္မ ိုး ပမရရႏင္ရန္အတြ္္ Jonothan Rodden,
Gunner

Eskeland

ႏင္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

Jennie

ႏင္ွ်ာ့

Litvack

တင္ိုး္ ပ္သည္ွ်ာ့

eds.,ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

အသံိုးစရတ္ဆင္ရ

အ္န္႕အသတ္မ ိုး၏ စန္ေခၚမႈ (Cambridge, MA: MIT သတင္ိုးစ ၂၀၀၃ ခႏစ္) ္ ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈပါ။

၃ ဆင္ွ်ာ့ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္ိုးတ႕မ

- ၁) ဗဟအစိုးရ ၂) တင္ိုးေဒသႀ္ိုး၊

အခ ်ဳ႕ႏင္ငံမ ိုးတြင္

ႏင္ငံ၏

အပင္ိုးမ ိုးရ အပ္ခ ်ဳပ္မႈ ပံစံမ ိုးသည္ ္ြ်ျခ ပ ိုးမႈ ရၾ္ပါသည္။

ဥပမ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ္ေနဒါႏင္ငံတြင္ ယင္ိုး၏ ေဒသ ၁၀ ခတြင္ ဖြ႕ခ စည္ိုးပအရ
ံ
သတ္မတ္ေပိုးအပ္ထ ိုးသည္ွ်ာ့
ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးမအပ္ခ ်ဳပ္ၿပိုး

Text Box ၄ - ေန ္္ခံအေ်ျခအေန၏ အေရိုးပါပံ
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ပမရႈပ္ေထြိုးႏင္ပါသည္။

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး္

္ င္ွ်ာ့သိုးံ သညွ်ာ့္

ဖ္္ဒရယ္အစိုးရသည္

္ ယ္်ျပန္႕ၿပိုး

လဥိုးေရထထပ္မႈနည္ိုးပါိုးသည္ွ်ာ့ ္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ ေပိုးထ ိုးေသ နယ္ေ်ျမ ၃
ခအ ိုး

အပ္ခ ်ဳပ္ရ တြင္

ပမႀ္ိုးမ ိုးသည္ွ်ာ့

အခန္ိုး္႑တြင္ပါဝင္ေဆ င္ရြ္္ပါသည္။
အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုး၏

အေရအတြ္္္

ဆံိုး်ျဖတ္်ျခင္ိုးအ်ျပင္

ယနစ္မ ိုး၏

အရြယ္အစ ိုး္လည္ိုး ဆံိုး်ျဖတ္ရမည္်ျဖစ္သည္။ ယနစ္မ ိုးအ ိုး ပံစံေရိုးဆခြ
ရ တြင္ အသံိုး်ျပ်ဳသည္ွ်ာ့ စံခ န္စံႏႈန္ိုးမ ိုးသည္ အဆပါယနစ္မ ိုး၏ လ္ၡဏ ႏင္ွ်ာ့

လပ္ငန္ိုးတ ဝန္မ ိုး္ အဆံိုးအ်ျဖတ္ေပိုးမည္ ်ျဖစ္သည္ွ်ာ့အတြ္္ ယင္ိုးသည္
အေရိုးႀ္ိုးသည္ွ်ာ့ ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္တစ္ခ ်ျဖစ္ပါသည္။58
ပထမဥိုးစြ

္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳမႈ ႏင္ွ်ာ့ ထေရ ္္မႈ၊ ေရရည္တည္တံွ်ာ့မႈတ႔ၾ္ ိုးတြင္

သေဘ သဘ ဝအရ

္ြလ
ခ ြမ
ခ ႈရပါသည္။

်ျပည္သလထႏင္ွ်ာ့

ပမနိုးစပ္သည္ွ်ာ့

ယနစ္ငယ္မ ိုးရ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳမႈ အတင္ိုးအတ တြင္ တိုးတ္္လ ႏင္
ေသ ္လည္ိုး

အရည္အေသြိုးပင္ိုးဆင္ရ ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုးအရ

ယနစ္မ ိုးအ ိုး
အ္ယ္၍

ခြ်ျခ ခ ိုးရ တြင္

ယနစ္မ ိုးသည္

အ္န္႕အသတ္ရေၾ္ င္ိုး
အလြန္ေသိုးငယ္ေနပါ္

ေဒသႏၱရ
ေတြ႕ရသည္။

ယင္ိုးတ႕အေန်ျဖင္ွ်ာ့

ႀ္ိုးမ ိုးသည္ွ်ာ့ စိုးပြ ိုးေရိုးစနစ္မ ိုး္ မခႏင္်ျခင္ိုးမရဘခ ယင္ိုးတ႔၏ အစိုးရမ ိုး
အေန်ျဖငွ်ာ့္

အရင္ိုးအ်ျမစ္မ ိုးမ

ႀ္ိုးမ ိုးသည္ွ်ာ့

အစတ္အပင္ိုးတစ္ခအ ိုး

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး ္န္္ စရတ္မ ိုးအတြ္္ အသံိုး်ျပ်ဳရမည္်ျဖစ္သည္။
တစ္ခအ ိုး

စိုးပြ ိုးေရိုးအရ

59

ထေရ ္္တိုးတ္္မႈရေစရန္အတြ္္

ယနစ္
အဆပါ

ယနစ္အတြင္ိုး အခြန္ေ္ ္္ယႏင္သည္ွ်ာ့ ပင္ဆင္မႈမ ိုး၏ စစေပါင္ိုးတန္ဖိုး္
လံလံေလ ္္ေလ ္္ ထ ိုးရ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ အ္ ်ဳိုးရေစမည္်ျဖစ္ပါသည္။60
ဒတယအေန်ျဖင္ွ်ာ့၊
သေဘ တရ ိုး”

ယနစ္မ ိုး၏
္

ပံစံတြင္

“သဘ ဝနယ္ပယ္

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးရပါမည္။

61

၄.၂

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အတမ္အန္္

ႏင္ငံတစ္ႏင္ငံရ ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ ယနစ္မ ိုး၏ ဖြ႕ခ စည္ိုးပံသည္ အဆပါ ႏင္ငံ၏
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ အတင္ိုးအတ ္ ေဖ ္်ျပသည္ွ်ာ့ အညႊန္ိုး္န္ိုး
တစ္ခ်ျဖစ္သည္။

ႏင္ငံတစ္ႏင္ငံတြင္ရသည္ွ်ာ့

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

အဆင္ွ်ာ့မ ိုး္

အထ္္မေအ ္္သ႕
ေတြ႕်ျမင္ႏင္သည္။

ဤနည္ိုးအ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

တရတ္ႏင္ငံသည္
သ႕ရ တြင္

ပမေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးေၾ္ င္ိုး

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

အတင္ိုးအတ ္

(အစိုးရအဆင္ွ်ာ့

(အစိုးရတစ္ရပ္သ ရသည္ွ်ာ့)

မတညသည္ွ်ာ့

သ႕မဟတ္
အဆပါႏင္ငံရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့

64

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

အစိုးရ

ေရတြ္္်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့
၅

ဆင္ွ်ာ့ရသည္ွ်ာ့)

စ္ၤ ပႏင္ငံထ္္

ရင္ိုးလင္ိုးစြ

ေတြ႕်ျမင္ရသည္။

အစိုးရအဆင္ွ်ာ့မ ိုးတြင္

အမန္တ္ယ္ရသည္ွ်ာ့

တ ဝန္မ ိုး္လည္ိုး

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးရန္

လအပ္ပါသည္။ ထ႕ေၾ္ င္ွ်ာ့ ႏင္ငံတစ္ႏင္ငံအ ိုး ေငြေၾ္ိုးအရ၊ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးအရ
အေ်ျခခံ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုး၏

ႏင္ွ်ာ့

ႏင္ငံေရိုးအရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့

အတင္ိုးအတ ္

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးရန္ လအပ္ပါသည္။

ယနစ္မ ိုးသည္ တည္ရေနသည္ွ်ာ့ လမႈအသင္ိုးအဝင္ိုးမ ိုးအ ိုး တတ္ႏင္သမ
္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳရပါမည္။ ဆလသည္မ ယနစ္မ ိုး၏ နယ္နမတ္မ ိုးသည္ လ္္ရ

၄.၂.၁

လမႈေရိုး၊ ႏင္ငေ
ံ ရိုး ႏင္ွ်ာ့ စိုးပြ ိုးေရိုးလပ္ငန္ိုးစနစ္မ ိုးပါဝင္သည္ွ်ာ့ နယ္နမတ္

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏
အတမ္အန္္

တစ္ခ္ ္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳသငွ်ာ့္ပါသည္။ ယနစ္မ ိုးတြင္ (တတ္ႏင္သမ ) လမ ်ဳိုး၊
ဂဏ္ိုးဂဏ၊ စိုးပြ ိုးေရိုး သ႕မဟတ္ သမင္ိုးဝင္ လဥိုးေရဆင္ရ အေ်ျခအေနမ ိုး
မတစ္ဆင္ွ်ာ့ လမႈအသင္ိုးအဝင္ိုးသေဘ သ္္ေရ ္္သည္ွ်ာ့ လထတစ္ရပ္လည္ိုး
ပါဝင္သင္ွ်ာ့ပါသည္။ သ႕ရ တြင္ နယ္နမတ္မ ိုးေရိုးဆခြသတ္မတ္ရ ၌ ဝေသသ
လ္ၡဏ မ ိုးအ ိုး အလြန္အေရိုးေပိုး်ျခင္ိုးသည္လည္ိုး လမႈအသင္ိုးအဝင္ိုးမ ိုး
၏ လ္ၡဏ မ ိုး၏ အေရိုးပါမႈ္်ျမင္ွ်ာ့တ္္ေစၿပိုး ေဒသတြင္ိုး သ႕မဟတ္
ေဒသမ ိုးအၾ္ ိုး ရႈ်ျမင္ပံတြင္ ်ျပသန မ ိုး ေပၚေပါ္္လ ေစႏင္ပါသည္။62
အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

ဖြ႕ခ စည္ိုးပံတြင္

အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးမ ိုး၏

ပံစံမ ိုးလည္ိုး

ပါဝင္ပါသည္။ ဖြ႕ခ စည္ိုးပံသည္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အတမ္အန္္္
မဆံိုး်ျဖတ္ႏင္ေသ ္လည္ိုး

အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးဆင္ရ ပံစံမ ိုးသည္

အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

ေဒသႏၱရဥပေဒ်ျပ်ဳေရိုးအဖြ႕ခ အစည္ိုးတစ္ခရပါ္)

အ္ယ္၍

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့
္န္သ
႔ တ္ႏင္ပါသည္။63

နည္ိုးလမ္ိုးမ ိုးအ ိုး
ႀ္ိုးမ ိုးသည္ွ်ာ့

(ဥပမ
သသ စြ

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုးအ ိုး

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ အစိုးရမ ိုးထံ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ရ တြင္ အခြင္ွ်ာ့သ သည္ွ်ာ့
အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးဆင္ရ အစအစဥ္တစ္ခ လအပ္ပါသည္။
58

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

ဆံိုး်ျဖတ္ႏင္ရန္အတြ္္
ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

အစိုးရအဆင္ွ်ာ့

အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈ

အေရိုးႀ္ိုးပါသည္။65

အတမ္အန္္္

တစ္ရပ္ခ င္ိုးစတြင္ရသည္ွ်ာ့
အတင္ိုးအတ ္

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဆံိုး်ျဖတ္ရန္

အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈ

ႏင္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္ တင္ိုးတ ရ တြင္ ထေရ ္္သည္ွ်ာ့ အညႊန္ိုး္န္ိုး
တစ္ခမ

စစေပါင္ိုး

အသံိုးစရတ္မ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

ဝင္ေငြမ ိုးအ ိုး

အသံိုးစရတ္မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဝင္ေငြမ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ႏႈင္ိုးယဥ္်ျခင္ိုး ်ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသႏၱရ

66

ထေရ ္္စြ အပ္ခ ်ဳပ္စမံႏင္ရန္အတြ္္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးအ ိုး ယင္ိုးတ႕၏
လပ္ငန္ိုးမ ိုး္ ေဆ င္ရြ္္ရန္အတြ္္ လံေလ ္္သည္ွ်ာ့ ရန္ပံေငြမ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့
ေထ ္္ပံွ်ာ့ေပိုးသင္ွ်ာ့သည္။ အဓ္္ သည္ွ်ာ့ေမိုးခြန္ိုးမ အဆပါ လပ္ငန္ိုးမ ိုး္
မည္သ႕ ေငြေၾ္ိုးပံွ်ာ့ပိုးရမည္ဟ၍်ျဖစ္သည္။ စံအ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုး၏
ဝင္ေငြမ ိုးသည္

ယင္ိုးတ႕၏

္ယ္ပင္လပ္ငန္ိုးမ ိုး္

ေငြေၾ္ိုးပံွ်ာ့ပိုးရမည္

်ျဖစ္ၿပိုး ယင္ိုးသ႔်ျပ်ဳလပ္်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ ္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့္ ရရေစမည္်ျဖစ္သည္။

Markus Böckenförde, “လစ္ဗ ိုးႏင္ငံရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး” Democracy Reporting
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UN DESA, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - ေအ င္်ျမင္ရန္အတြ္္ လအပ္သည္ွ်ာ့ အေ်ျခအေနမ ိုး -

International, ၂၀၁၃ ခႏစ္ ၾသဂတ္လ၊ ၁၀။

ဥေရ ပ အလယ္ပင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ အေရ႕ပင္ိုးတ႕မ သင္ခန္ိုးစ မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ လြတ္လပ္သည္ွ်ာ့ ႏင္ငံမ ိုး၏

59

ဘံၾ္ြယ္ဝမႈ” နယေယ ္္၊ ၂၀၀၀ ခႏစ္၊ ၂၃။

္မ ၻ႕ဘဏ္ “၂၁ ရ စသ႕ ဝင္ေရ ္္်ျခင္ိုး - ္မ ၻ႕ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး အစရင္ခံစ ၁၉၉၉/၂၀၀၀” ၁၉၉၉

ခႏစ္။ <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5982>; ႏင္ွ်ာ့ Alex Dreher,
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“်ျပည္သမ ိုးအတြ္္

ပဋပ္ၡမ ိုးအေပၚ သအရပင္ိုး ဆင္ရ ရႈေထ င္ွ်ာ့” ္မ ၻ႕ႏင္ငံေရိုး အတြခ ၅၄၊ အမတ္ ၂ (၂၀၀၂):

အ ဏ ေပိုး်ျခင္ိုး

-

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးအေပၚ

Svante Cornell, “ပဋပ္ၡ၏ အရင္ိုးအ်ျမစ္တစ္ခ်ျဖစ္သည္ွ်ာ့ ္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ - ေ္ ွ်ာ့ေ္ိုးရန္ိုး

အ္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္မႈ” Swiss Institute for Business Cycle Research (KOF) လပ္ငန္ိုး စ တမ္ိုး

၂၄၅-၂၇၆။

အမတ္ ၁၂၁၊ ဇိုးရစ္ၿမ်ဳ႕၊ ၂၀၀၆ ခႏစ္ ဇန္နဝါရလ။

63

60

64

Center for Constitutional Transitions, International Institute for Democracy and

Böckenförde, “လစ္ဗ ိုးႏင္ငံရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး” ၈။

Daniel Treisman, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး အဓပၸ ယ္သတ္မတ္်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ တင္ိုးတ ်ျခင္ိုး -

Electoral Assistance ႏင္ွ်ာ့ ္လသမဂၢဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးစမံ္န္ိုး, “တစ္်ျပည္ေထ င္စနစ္ရသည္ွ်ာ့ ႏင္ငံမ ိုး၏

ႏင္ငံတ္ ၏ ရႈေထ င္ွ်ာ့တစ္ခ” (ပံႏပ္ထတ္ေဝ်ျခင္ိုး မ်ျပ်ဳလပ္ရေသိုးသည္ွ်ာ့ စ တမ္ိုး), ၂၀၀၂၊ ၅။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး”

65

Oates, ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဖ္္ဒရယ္စနစ္၊ ၁၇။

66

Aaron Schneider, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - အယအဆ ႏင္ွ်ာ့ အတင္ိုးအတ ” ႏင္ငံတ္

<http://www.idea.int/publications/catalogue/

decentralization-unitary-states-constitutional-frameworks-middle-east-and>

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးဆင္ရ ႏႈင္ိုးယဥ္ ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုး အတြခ ၃၈၊ အမတ္ ၃ (၂၀၀၃):၃၆။

ေဒသႏၱရအစိုးရတြင္ ယင္ိုးတ႕၏ ္ယ္ပင္အသံိုးစရတ္မ ိုးအတြ္္ ဝင္ေငြမ ိုး
ရ ေဖြႏင္ရန္ လံေလ ္္သည္ွ်ာ့ ္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ရမသ
ေလ ွ်ာ့ခ ရ တြင္

တ ဝန္ခံမႈအတြ္္

အဓ္္ သည္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ
ရည္မန္ိုးခ ္္အ ိုး

န ိုးလည္သေဘ ေပါ္္မည္်ျဖစ္ေၾ္ င္ိုး ေယဘယ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ သေဘ တည
ထ ိုးၾ္ပါသည္။ ္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြငမ
ွ်ာ့္ ရ်ျခင္ိုး - ႏင္ွ်ာ့ ေန ္္ဆ္္တြအ
ခ ေန်ျဖင္ွ်ာ့
အစိုးရမ ိုးအၾ္ ိုး လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုးမႈမ ိုး္ မခေနရ်ျခင္ိုးသည္ ထေရ ္္မႈ္
စတ္မဝင္စ ိုးသည္ွ်ာ့

ဗဟအစိုးရ၏

္ယ္စ ိုးလယ္မ ိုး”

အ်ျဖစ္သ႔

ေစသည္။

67

အသံိုး်ျပ်ဳသည္႔
ေ်ျပ င္ိုးလခသြ ိုး

67

Jorge Martinez-Vasquez, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဝင္ေငြ

“သံိုးစေ
ြခ ရိုးတင
ြ ္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုး္

သတ္မတ္်ျခင္ိုး”

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့ အေလွ်ာ့အထတြင္

ဖ္္ဒရယ္စနစ္

ႏင္ွ်ာ့

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

ဗဟလပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - စပန္၊ ဂ မန ႏင္ွ်ာ့ ္ေနဒါတ႕ရ သင္ခန္ိုးစ မ ိုး eds. Nuria Bosch

ႏင္ွ်ာ့ Jose Duran (Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Inc., ၂၀၀၈), ၃၁-၃၂; ႏင္ွ်ာ့
Bahl ႏင္ွ်ာ့ Martinez-Vasquez, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ရန္ စစဥ္်ျခင္ိုး” ၂၂။

Text Box ၅- အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
မန္္န္သည္ွ်ာ့ အေ်ျခအေနမ ိုးေအ ္္တြင္ ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ
ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္ေဆ င္ရြ္္မႈ္ ်ျမင္ွ်ာ့တင္်ျခင္ိုး
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

ႏင္ငံေရိုးတင
ြ ္

အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုး

ပါဝင္လ မႈ္ ်ျမင္ွ်ာ့တင္ႏင္သည္ွ်ာ့ အလ ိုးအလ ရေၾ္ င္ိုး ္ ိုး/မေရိုးရ
ႏင္ွ်ာ့

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုးဆင္ရ

စ ေပမ ိုးတြင္

အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုးသည္ အခ ်ဳ႕ေသ
အဆင္ွ်ာ့တြင္

အေၾ္ င္ိုးရင္ိုးမ ိုးေၾ္ င္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရ

ႏင္ငံေရိုးအရ

ဆေလွ်ာ့ရသည္။

အဆပါ

မၾ္ ခဏေဖ ္်ျပေလွ်ာ့ရ္

ပမတ္္ၾ္ြပါဝင္လ ႏင္ေ်ျခရသည္ဟ
အေၾ္ င္ိုးရင္ိုးမ ိုးမ

ေအ ္္ပါအတင္ိုး

်ျဖစ္သည္။ - ၁) သတ္မတ္ခ ္္ႏင္ွ်ာ့္္္ညမႈဆင္ရ

စံခ န္စံႏႈန္ိုးမ ိုး

တင္ိုး္ ပ္မႈ ပမနည္ိုးပါိုးေလွ်ာ့ရၿပိုး ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုး၏
ဘဝ၏ အစဥ္အလ နယ္ပယ္ႏင္ွ်ာ့ အနိုးစပ္ဆံိုး်ျဖစ္္
်ျပ်ဳစပ ်ဳိုးေထ င္်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့လည္ိုး
ယင္ိုးသည္

ေပါင္ိုးစပ္ရန္

အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့

္ေလိုးငယ္မ ိုး

ပမလြယ္္သည္။

၂)

ထတ္ေဖ ္ေ်ျပ ဆႏင္သည္ွ်ာ့

ပထမဆံိုးအဆင္ွ်ာ့ ႏင္ငံေရိုး္ ္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳေလွ်ာ့ရၿပိုး ယင္ိုးတ႕အေန်ျဖင္ွ်ာ့
စြမ္ိုးရည္မ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

အေတြ႕အၾ္ံ်ဳမ ိုး

ႏင္ငံေရိုးတင
ြ ္

ရရႏင္္

အမ ်ဳိုးသ ိုးအဆင္ွ်ာ့

“အရန္အဟန္်ျမင္ွ်ာ့တင္သည္ွ်ာ့အရ ”

ေဆ င္ရြ္္ႏင္ေစသည္။

၃)

လမႈအသင္ိုးအဝင္ိုးမ ိုးႏင္ွ်ာ့

ပမရင္ိုးႏိုးၿပိုး

ဝန္ေဆ င္မႈမ ိုး္
ယင္ိုးတ႕အတြ္္

တစ္ခအ်ျဖင္ွ်ာ့

အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုးသည္

ယင္ိုးတ႕၏

နယ္ပယ္မ ိုးႏင္ွ်ာ့

အဓ္အသံိုး်ျပ်ဳၾ္သမ ိုး်ျဖစ္သ်ျဖင္ွ်ာ့
ပမစတ္ဝင္စ ိုးဖြယ္

အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုးသည္

ေ္ င္ိုးႏင္သည္။

ေဒသႏၱရအဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးတြင္

၄)

ပမတ္္ၾ္ြစြ

ပါဝင္သမ ိုး ်ျဖစ္ၾ္သ်ျဖင္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္်ျပ်ဳလပ္သည္ွ်ာ့
လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုးတြင္

အဆပါ

အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးအ ိုး

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးရန္

ပမလြယ္္ပါသည္။
သ႕ရ တြင္ လ္္ေတြ႕တြင္မ အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ရ
အခန္ိုး္႑တစ္ခတြင္

ပါဝင္ႏင္ရန္

အခ္္အခခရေနႏင္သည္။

အဘယွ်ာ့္ေၾ္ င္ွ်ာ့ဆေသ ္ ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးသည္ တရ ိုးဝင္
စည္ိုးမ ဥ္ိုးစည္ိုး္မ္ိုးမ ိုး
ေစႏင္သည္ွ်ာ့

ႏင္ွ်ာ့

လပ္ထံိုးလပ္နည္ိုးမ ိုးအ ိုး

တရ ိုးမဝင္အ ဏ ရသမ ိုး၏

ထခ္္

လႊမ္ိုးမိုးမႈေအ ္္သ႕

္ ေရ ္္ႏင္ေသ ေၾ္ င္ွ်ာ့်ျဖစ္သည္။ ေရြိုးေ္ ္္ပြခမ ိုးပါဝင္ေနသေရြ႕
အဆပါ စိုးရမ္ပပန္ဖြယ္မ ိုးအ ိုး ေ်ျဖရင္ိုးရ တြင္ အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုးအ ိုး
ခြ်ျခ ခ ိုးဆ္္ဆံ်ျခင္ိုး္ ္ ္ြယ္သည္ွ်ာ့ မဝါဒမ ိုးဆင္ရ
္သ

အသံိုး်ျပ်ဳ်ျခင္ိုးသည္

အေ်ျခအေနမ ိုးတြင္

္ ိုး/မေရိုးရ

အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုး၏
အခ ္္အလ္္မ ိုး္

အခ ်ဳ႕ေသ
်ျပည္သမ ိုးထံ

လႈပ္ရ ိုးမႈမ ိုးႏင္ွ်ာ့

္ ိုး/မေရိုးရ

စေဆ င္ိုး်ျခင္ိုးတ႕္လည္ိုး

ထေရ ္္မႈ

အစအမံမ ိုး

ပည ေရိုးအစအစဥ္မ ိုး၊

အခြင္ွ်ာ့အေရိုးမ ိုး္

အသပည ေပိုးသည္ွ်ာ့
ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

လံေလ ္္မႈမရႏင္ေပ။

အလ ိုးအလ ္

ဗဟခ ်ဳပ္
္ င္မႈ
တိုးတ္္ေစမည္ွ်ာ့

ေ်ျခလမ္ိုးမ ိုးအ်ျဖစ္ ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးႏင္သည္။
သတင္ိုးအခ ္္အလ္္မ ိုး

ပမရရႏင္ရန္အတြ္္

Jo

Beall,

“ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၊ အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုး၏ အခြင္ွ်ာ့အေရိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့
ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး” ႏင္ငံတ္ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး သေတသန စင္တ (IDRC) ၂၀၀၇၊
ႏင္ွ်ာ့

Asima

Siahaan,

“အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုး

ႏင္ွ်ာ့

အင္ဒနိုးရ ိုးႏင္ငံရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးအ ိုး အမ ်ဳိုးသမိုးမ ိုးႏင္ွ်ာ့
ပမနိုး္ပ္လ ေစ်ျခင္ိုး”

၂၀၀၂

<www.policy.hu/siahaan/Policypaper1.htm>

ခႏစ္။

ထေၾ္ င္ွ်ာ့ ဝင္ေငြဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ အေရိုးပါသည္ွ်ာ့

လပ္ပင္ခင
ြ ္ွ်ာ့အ ဏ

အဆင္ွ်ာ့ဆင္ွ်ာ့္ ထန္ိုးသမ္ိုးထ ိုးသည္ွ်ာ့ ဗ ဴရ္ရ္္တစ္

ေမိုးခြန္ိုးတစ္ခ်ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြမ ိုး သတ္မတ္်ျခင္ိုးအတြ္္ စည္ိုးမ ဥ္ိုးအေသ

ဆ္္ဆံေရိုးတစ္ခ ပါဝင္သည္။ ္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး (Delegation)

မရေသ ္လည္ိုး လမ္ိုးညႊန္ခ ္္ႏစ္ခ္ မတ္သ ိုးထ ိုးႏင္သည္။ ပထမဆံိုး

သည္ ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့အစိုးရ၏ ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္တစ္ခေပၚတြင္ အေ်ျခခံထ ိုးၿပိုး

အေန်ျဖင္ွ်ာ့

ႏင္ငံေတ ္အဆင္႔အစိုးရသည္

လ္္ရရ္္စခြအထ

ဆံိုး်ျဖတ္ႏင္ရန္အတြ္္

အသံိုးစရတ္

ထေရ ္္သည္ွ်ာ့

လအပ္ခ ္္မ ိုးအ ိုး

စနစ္တစ္ခ

လအပ္သည္။

အမ ိုးအ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

တစ္ခရပါသည္။

ဥပေဒဆင္ရ

ၾ္ြယ္ဝသည္ွ်ာ့

လံေလ ္္ရမည္်ျဖစ္ၿပိုး
လအပ္ခ ္္မ ိုးအ ိုး
ေပိုးရမည္်ျဖစ္သည္။
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ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးတြင္

လအပ္သည္ွ်ာ့

္ယ္ပင္ဝင္ေငြအရင္ိုးအ်ျမစ္မ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

အသံိုး်ျပ်ဳရန္

ပမႏြမ္ိုးပါိုးသည္ွ်ာ့

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုး၏

တစ္ဖ္္သတ္

်ျပင္ဆင္ေ်ျပ င္ိုးလႏ
ခ င္သည္။ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး (Devolution) ္မ

ဒတယအေန်ျဖင္ွ်ာ့ ဝင္ေငြမ ိုး သတ္မတ္်ျခင္ိုးအတြ္္ “ေရႊေရ င္ စည္ိုးမ ဥ္ိုး”
အသံိုးစရတ္မ ိုးအ ိုး

အဆပါဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္အ ိုး

ဆႏၵအေလ ္္်ျပင္ဆင္ေ်ျပ င္ိုးလ်ျခ ခင္ိုး
သ႕မဟတ္

အေ်ျခခံဥပေဒဆင္ရ

မ်ျပ်ဳႏင္သည္ွ်ာ့

သတ္မတ္ခ ္္မ ိုးတြင္

အေ်ျခခံထ ိုးသည္။

ဝင္ေငြ

ဗဟအစိုးရမ

ေငြေပိုးေခ ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

အေထ ္္အပံွ်ာ့

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

သ႕ရ တြင္

စိုးပြ ိုးေရိုးစနစ္မ ိုး၏

အရြယ္အစ ိုး၊

အ္ခ်ျဖတ္ရ တြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏
အဓ္္ ေသ ေမိုးခြန္ိုးမ

အတမ္အန္္္
ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုး၏

အခြန္တစ္ခ ်ဳ႕၏ တစ္သမတ္တည္ိုး သတ္မတ္ထ ိုးသည္ွ်ာ့ သေဘ သဘ ဝ ႏင္ွ်ာ့

သိုး်ျခ ိုးလတ
ြ ္လပ္သည္ွ်ာ့ ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္မ ိုး ်ျပ်ဳလပ္ႏင္သည္ွ်ာ့ အတင္ိုးအတ ပင္

ႏင္ငံေတ ္ဆင္ရ စိုးပြ ိုးေရိုး တည္ၿငမ္မႈတ႕္ ထန္ိုးသမ္ိုးရန္အတြ္္ အဆပါ

်ျဖစ္သည္။

ေရႊေရ င္ စည္ိုးမ ဥ္ိုးအ ိုး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဖ ္္ဖ ္္ရန္ လအပ္ေ္ င္ိုး
လအပ္မည္်ျဖစ္သည္။69

ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္်ျပ်ဳလပ္်ျခင္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အဆင္ွ်ာ့မ ိုးအ ိုး
တြ္္ခ ္္်ျခင္ိုးသည္ မလြယ္္ေသ ္လည္ိုး အနမ္ွ်ာ့ဆိုးံ အေန်ျဖင္ွ်ာ့ အေ်ျခအေန

၄.၂.၂

၏

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
အတင္ိုးအတ

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ
ႏႈင္ိုးယဥ္လ င္

ေယဘယ ရပ္ပတစ္
ံ
ခ္

အသံိုး်ျပ်ဳသည္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆသည္မ

ဗဟမဟတ္သည္ွ်ာ့

ဗဟအစိုးရႏင္ွ်ာ့

အစိုးရမ ိုးတြင္ရသည္ွ်ာ့

အတင္ိုးအတ ္

ရည္ညႊန္ိုးသည္။70

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏

အတင္ိုးအတ အ ိုး

အထ္္တြင္

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေဆြိုးေႏြိုးခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့

အစအစဥ္မ ိုးအ ိုး

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အတင္ိုးအတ တစ္ခရ အမတ္မ ိုးအ်ျဖစ္ ယဆႏင္သည္။71
ေဖ ္်ျပခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့အတင္ိုးပင္

စစည္ိုးေနမႈ္
ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး (Deconcentration) သည္
အနမ္ွ်ာ့ဆံိုးအတင္ိုးအတ

(သ႕မဟတ္

•

ရည္ညႊန္ိုးၿပိုး ္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး (Delegation) တြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ
ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

အနည္ိုးငယ္ပမပါဝင္ၿပိုး
ခြ်ျခ ခ ိုးရ တြင္

ဗဟအစိုးရ

ႏင္ွ်ာ့

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးၾ္ ိုးရ ဆ္္ဆံေရိုးပင္ ်ျဖစ္သည္။ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး
ဗဟတြင္

68

စစည္ိုးေနမႈ္

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

Martinez-Vasquez, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

(Deconcentration)

တြင္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး အေလွ်ာ့အထရ ဝင္ေငြ

သတ္မတ္ခ ထ ိုး်ျခင္ိုး” ၃၂။
69

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့ ဝင္ေငြဆင္ရ

္ယ္ပင္စမံခန္႕ခြခ
ခ ြင္ွ်ာ့္ တိုး်ျမင္ွ်ာ့်ျခင္ိုးသည္ ႏင္ငံ၏ စိုးပြ ိုးေရိုး

အညႊန္ိုး္န္ိုးတြင္

အ္ယ္၍

မဝါဒနယ္ပယ္တစ္ခတြင္

အထိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့

ေပိုးထ ိုးသည္ွ်ာ့

အေ်ျခခံ
ဥပေဒမ ိုး

ဥပေဒတစ္ခ

ေပိုးထ ိုးလ င္
•

ၾ္ြင္ိုး္ န္အ ဏ (၁) - အ္ယ္၍ အေ်ျခခံဥပေဒအရ အစိုးရအဆင္ွ်ာ့
တစ္ရပ္အတြ္္ တ္ စြ သတ္မတ္ထ ိုး်ျခင္ိုး မရသည္ွ်ာ့ ္စၥရပ္မ ိုးႏင္ွ်ာ့
စပ္လ ဥ္ိုး၍

ဥပေဒ်ျပဌ န္ိုးခ ္္ထတ္်ျပန္ရန္

ေဒသႏၱရ

ဥပေဒ်ျပဌ န္ိုးခ ္္္ သတ္မတ္ထ ိုးလ င္
•

ေဒသႏၱရအဆငွ်ာ့္အတြ္္ ဗတအ ဏ (၁) - အ္ယ္၍ ေဒသအတြင္ိုး
ဥပေဒ်ျပဌ န္ိုးခ ္္တစ္ခ္

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး

အေရိုးပါသည္မ

အနည္ိုးဆိုးံ

်ျပဌ န္ိုးရန္အတြ္္

္န္႕္ြ္္ရန္

အေ်ျခခံဥပေဒဆင္ရ

အခြင္ွ်ာ့အေရိုးရသည္ွ်ာ့ အထ္္လႊတ္ေတ ္တစ္ရပ္္ ေရြိုးေ္ ္္တင္

(Devolution) တြင္ ဗဟခ ်ဳပ္
္ င္မေ
ႈ လ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး အမ ိုးဆံိုးပါဝင္သည္။ အဆပါ
အမ ်ဳိုးအစ ိုးမ ိုး

အ ိုးနည္ိုးသည္ွ်ာ့ ္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ (၁) ဥပေဒသည္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ
္

အဆပါ

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး အမ ိုးဆံိုး္ ရည္ညႊန္ိုးပါသည္။

ဗဟတြင္

လံိုးဝမရ်ျခင္ိုး)

အညႊန္ိုး္န္ိုးတစ္ခရပါသည္။72

ႏင္ွ်ာ့ ၃ ၾ္ ိုးရ အတင္ိုးအတ တစ္ခ္ ဖန္တိုးထ ိုး္ ၃ သည္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ဆန္ိုးစစ္်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

သံိုးသပ္ႏင္သည္။ ယင္ိုးပစံ
ံ တစ္ခခ င္ိုးစ္ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ
အထ္္တြင္

ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္်ျပ်ဳလပ္်ျခင္ိုး

အစတ္အပင္ိုး ၃ ခ ပါဝင္ပါသည္။ အစတ္အပင္ိုးတစ္ခစတြင္ တန္ဖိုး ၁ ရၿပိုး ၀

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈပံစံမ ိုး (အပင္ိုး ၂.၃ ္ ၾ္ည္ွ်ာ့ပါ) တြင္ ေဖ ္်ျပထ ိုးသည္ွ်ာ့
အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးဆင္ရ

ေဖ ္်ျပေပိုးႏင္ေသ

ဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး္ တင္ိုးတ ရ တြင္ ္ ယ္္ ယ္်ျပန္႕်ျပန္႕

ေ်ျမ ္္ထ ိုးလ င္
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအတြ္္ အခ ်ဳ႕ေသ ရည္မန္ိုးခ ္္မ ိုးသည္ အ်ျခ ိုး
ရည္မန္ိုးခ ္္မ ိုးအတြ္္ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ
ပမလအပ္မည္်ျဖစ္သည္။
ဥပမ ။

။

Robertson

Work,

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

“ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့

ပိုးေပါင္ိုးေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုး

ႏင္ွ်ာ့

သင္ခန္ိုးစ မ ိုး

ဆင္ိုးရခႏြမ္ိုးပါိုးသမ ိုးအတြ္္

ႏင္ွ်ာ့

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ဥပမ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့၊

မတ္ဖ္္ေဆ င္ရြ္္်ျခင္ိုး၏

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးစနစ္တြင္

အခန္ိုး္႑
ဝန္ေဆ င္မႈ

-

မဝါဒဆင္ရ

ေပိုးအပ္်ျခင္ိုးဆင္ရ

တည္ၿငမ္မႈ္ ဆိုး္ ်ဳိုးသ္္ေရ ္္ေစႏင္သည္ဟ အစဥ္အလ အရ ယံၾ္ည္ထ ိုးေသ ္လည္ိုး

ႏင္ငံေတ ္အဆင္ွ်ာ့ ်ျဖစ္စဥ္ေလွ်ာ့လ ခ ္္ ၉ ခမ အၾ္ံ်ျပ်ဳခ ္္မ ိုးအ ိုး အ္ ဥ္ိုးခ ်ဳပ္ ခြ်ျခ ခမ္ိုးစတ္်ျဖ မႈ”

ယင္ိုးႏင္ွ်ာ့ဆန္႕္ င္ဘ္္္ အဆ်ျပ်ဳသည္ွ်ာ့ လတ္တေလ အေထ ္္အထ ိုးအခ ်ဳ႕ရပါသည္။ ဥပမ ။

UNDP,

။ Jorge Martinez-Vazquez ႏင္ွ်ာ့ Robert McNab, “ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၊

“ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆသည္မ အဘယ္နည္ိုး” Jennie Litvack ႏင္ွ်ာ့ Jessica Seddon eds.,

Hacienda Publica Espanola:

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆင္ရ အ္ ဥ္ိုးခ ်ဳပ္ မတ္ခ မ္ိုးမ ိုး (ဝါရင္တန္ ဒစ - ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ၁၉၉၉)၊

ႏင္ငံစိုးပြ ိုးေရိုး တည္ၿငမ္မႈ ႏင္ွ်ာ့ စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ

ႀ္ိုးထြ ိုးမႈ”

Revisita de Economia Publica အတြခ ၁၇၉၊ အမတ္ ၄ (၂၀၀၅): ၂၅-၄၉။
70
71

(Devolution)

သည္

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး

၂၀၀၂

ခႏစ္၊

ႏင္ွ်ာ့

Dennis

Rondinelli,

၂-၃။
72

Schneider, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - အယအဆ ႏင္ွ်ာ့ အတင္ိုးအတ ” ၃၃။
လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး

နယိုးေယ ္္၊

Treisman, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး အဓပၸ ယ္ဖြင္ွ်ာ့ဆ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ တင္ိုးတ ်ျခင္ိုး ” ၈-၉; ႏင္ွ်ာ့

သ႕မဟတ္

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ပံစံ်ျဖစ္ေၾ္ င္ိုး သေဘ ထ ိုး္လ
ြခ မ
ြခ ႈအခ ်ဳ႕ရေနသည္။

Arjan Schakel, “ေဒသတြင္ိုး လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ

မန္္န္ေၾ္ င္ိုးစစ္ေဆိုး်ျခင္ိုး အညႊန္ိုး္န္ိုး ”

ေဒသတြင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ဖ္္ဒရယ္ ေလွ်ာ့လ ခ ္္မ ိုး၊ အတြခ ၁၈၊ အမတ္ ၂ (၂၀၀၈): ၁၄၇။

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး

ဗဟတြင္စစည္ိုးေနမႈ္

ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

(Deconcentration) သ႕မဟတ္ ္ယ္စ ိုးလပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့ေပိုး်ျခင္ိုး (Delegation)
သည္ စိုးပြ ိုးေရိုးဆင္ရ ထေရ ္္မ္
ႈ တိုးတ္္ေစရန္အတြ္္ လံေလ ္္မႈ
ရေသ ္လည္ိုး
ရလဒ္မ ိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးမတစ္ဆင္ွ်ာ့
ေဖ ္ေဆ င္ရ တြင္မ

လအပ္သည္။

ထ႔ထ္္ပ၍

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

ဒမ္ေရစဆင္ရ
န္္ရႈင္ိုးစြ ်ျပ်ဳလပ္ရန္

ဒမ္ေရစ္

ခင္မ

အ ိုးေ္ င္ိုးေစရန္ လပ္ေဆ င္ရ တြင္ ေရြိုးေ္ ္္တင္ေ်ျမ ္္ထ ိုးသည္ွ်ာ့
ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုးထံသ႕ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ လႊေ
ခ ်ျပ င္ိုးေပိုးရန္၊
အရင္ိုးအ်ျမစ္မ ိုး လံလံေလ ္္ေလ ္္ စမံခန္႕ခြခ
ခ ြင္ွ်ာ့ေပိုးရန္ ႏင္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ ိုးမ

်ျပည္သမ ိုးသ႕

အထ္္မေအ ္္

တ ဝန္ယ်ျခင္ိုးတ႕္

73

လအပ္သည္။

၄.၂.၃

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏
အတမ္အန္္

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အတမ္အန္္သည္ ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့
ပါဝင္ႏင္သည္ွ်ာ့

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးရ

အတင္ိုးအတ ႏင္ွ်ာ့

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ လပ္ငန္ိုးမ ိုးတြင္

ဆ္္စပ္ေနပါသည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ

ေလ ွ်ာ့ခ ထ ိုးသည္ွ်ာ့ ႏင္ငံေရိုးစနစ္တစ္ခသည္ အ ိုးေ္ င္ိုးၿပိုး (အနမ္ွ်ာ့ဆံိုး)
တစ္စတ္တစ္ပင္ိုး

လြတ္လပ္ခြင္ွ်ာ့ရ္

အဆပါလပ္ငန္ိုးမ ိုး္
74

အဆင္ွ်ာ့တြင္ လပ္ေဆ င္ႏင္သည္ွ်ာ့ လ္ၡဏ ရသည္။
္ြ်ျခ ပ ိုးသည္ွ်ာ့

လပ္ငန္ိုးမ ိုးအ ိုး

ေဒသႏၱရ

အစိုးရ၏ အမ ်ဳိုးမ ်ဳိုး

္ယ္စ ိုး်ျပ်ဳမႈအ်ျဖစ္

ေလ ွ်ာ့ခ ႏင္ၿပိုး

ယင္ိုးအတြ္္ အထေရ ္္ဆိုးံ အညႊန္ိုး္န္ိုးသည္ ေဒသႏၱရေရြိုးေ္ ္္ပြခမ ိုး
္ င္ိုးပ်ျခင္ိုး်ျဖစ္သည္။75
အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးဆင္ရ

အထ္္တြင္
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့

ေဖ ္်ျပခခွ်ာ့သည္ွ်ာ့အတင္ိုးပင္
ပံစံတစ္မ ်ဳိုး်ျဖစ္ေသ

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့အ ဏ မ ိုး လႊခေ်ျပ င္ိုးေပိုး်ျခင္ိုး (Devolution) တြင္ ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ ိုးအ ိုး ေရြိုးေ္ ္္တင္ေ်ျမ ္္်ျခင္ိုး ပါဝင္ေလွ်ာ့ရသည္။

73

James Manor, ဒမ္ေရစဆင္ရ

76

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

စိုးပြ ိုးေရိုး

University of California at San Diego, ၁၉၉၆; ႏင္ွ်ာ့ Schneider, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး -

(ဝါရင္တန္ ဒစ - ္မ ၻ႕ဘဏ္၊ ၁၉၉၉ ခႏစ္)။

အယအဆ ႏင္ွ်ာ့ အတင္ိုးအတ ,” ၃၉။

74

Jonathan Fox ႏင္ွ်ာ့ Josefina Aranda, “မ္္ဆ္ႏင္ငံရ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏႈ္ွ်ာ့

75

Schneider, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး - အယအဆ ႏင္ွ်ာ့ အတင္ိုးအတ ” ၄၀။

ေ္ ိုးလ္္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးတိုးတ္္မႈ - Oaxaca ၏ ်ျမဴနစပယ္ ရန္ပံေငြ အစအစဥ္ရ လထ၏

76

Rondinelli, “ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးဆသည္မ အဘယ္နည္ိုး။” ၃။

ပိုးေပါင္ိုးပါဝင္မႈ” အေသိုးစတ္ေလွ်ာ့လ ခ ္္ အတြခ ၄၂၊ U.S.- မ္္ဆ္ ေလွ်ာ့လ မႈ စင္တ ၊

လည္ိုး မတညသည္ွ်ာ့ေဒသမ ိုးအတြင္ိုး မတညသည္ွ်ာ့ရလဒ္မ ိုး ေပါေပါ္္လ
၄.၃

ေစႏင္သည္။

အခ ်ဳိုးည ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ အခ ်ဳိုးမည

ၿမ်ဳ႕်ျပနယ္ပယ္မ ိုးရ ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးတြင္သ ရၾ္သည္။

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးတင
ြ ္ အခ ်ဳိုးည ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖစ္ေစ
အခ ်ဳိုးမည ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖစ္ေစ ်ျဖစ္ႏင္သည္။ ဆလသည္မ
အဆင္ွ်ာ့မ ိုး၏ အေရအတြ္္ ႏင္ွ်ာ့ ယင္ိုးတ႔၏ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
အတမ္အန္္သည္ ႏင္ငံ သ႕မဟတ္ ေဒသအလ္္ အမ ်ဳိုးမ ်ဳိုး

္ြ်ျခ ပ ိုးႏင္သည္။

အခ ်ဳိုးမညမႈသည္

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ

ႏင္ငံေရိုး၊

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး

အခ ်ဳိုးမညမႈ်ျဖစ္ႏင္သည္။

အေ်ျဖတစ္ခတည္ိုးႏင္ွ်ာ့

ခ ဥ္ိုး္ပ္သည္ွ်ာ့

ပံစံအ ိုး

သ႕မဟတ္

္စၥရပ္တစ္ခတည္ိုး္
ႏင္ငံတစ္ႏင္ငံမ

အ်ျခ ိုး

တစ္ႏင္ငံသ႕ လႊခေ်ျပ င္ိုးမေပိုးႏင္သ္ခွ်ာ့သ႕ စိုးပြ ိုးေရိုး၊ လဥိုးေရအခ ်ဳိုးအစ ိုး ႏင္ွ်ာ့
လမႈေရိုးဆင္ရ

အမ ်ဳိုးမ ်ဳိုး္ြ်ျခ ပ ိုးမႈေၾ္ င္ွ်ာ့ တညသည္ွ်ာ့ ခ ဥ္ိုး္ပ္မႈနည္ိုးလမ္ိုး

တစ္ခအ ိုး ႏင္ငံတစ္ႏင္ငံအတြင္ိုးရ ေဒသမ ိုးအၾ္ ိုးတြင္ အသံိုးမ်ျပ်ဳႏင္ခ င္မ
အသံိုး်ျပ်ဳႏင္ေပမည္။ တ ဝန္မ ိုး္ ရယႏင္ရန္ မတညသည္ွ်ာ့ ေဒသမ ိုးတြင္
မတညသည္ွ်ာ့ စြမ္ိုးရည္မ ိုးရမည္်ျဖစ္ရံသ မ္ဘခ မတညသည္ွ်ာ့ စနစ္မ ိုးသည္

77

Litvack,

Junaid

Ahmad

ႏင္ွ်ာ့

ဥပမ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့ အခ ်ဳ႕ေသ ႏင္ငံမ ိုးတြင္ ႏင္ငံေရိုး၊ စိုးပြ ိုးေရိုး

ႏင္ွ်ာ့ လမႈေရိုးဆင္ရ ထပ္တိုး တ ဝန္မ ိုး္ စမံခန္႕ခြႏ
ခ င္သည္ွ်ာ့ စြမ္ိုးရည္သည္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ဆင္ရ
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ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး ်ျပန္လည္စဥ္ိုးစ ိုး်ျခင္ိုး” ၂၃။

Bird,

“ဖြံ႕ြ ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးတြင္

Text Box ၆ - ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ႏင္ငံတ္ ဥပေဒ
ဆႏၵမခေပိုးပင္ခြင္ွ်ာ့၊

အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ လပ္ငန္ိုးမ ိုးတြင္

အ္ ်ဳိုးေ္ ိုးဇိုးရရခံစ ိုးႏင္ရန္

အခြင္ွ်ာ့အေရိုးမ ိုးအ ိုး

ပါဝင္ရန္ႏင္ွ်ာ့

အ်ျပည္်ျပည္ဆင္ရ

လ႕အခြင္ွ်ာ့အေရိုး ေၾ္ည စ တမ္ိုး (UDHR) ႏင္ွ်ာ့ ႏင္ငံတ္
ႏင္ငံေရိုးအခြင္ွ်ာ့အေရိုးဆင္ရ သေဘ တစ ခ ်ဳပ္

ႏင္ငံသ ိုး ႏင္ွ်ာ့

(ICCPR)

တ႕တြင္

ေဖ ္်ျပထ ိုးသည္။ UDHR အပဒ္ ၂၁ တြင္ “(၁) လတင္ိုးတင
ြ ္ မမႏင္ငံ၏
အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးတင
ြ ္်ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြ ေရြိုးခ ယ္လ္္သည္ွ်ာ့ ္ယ္စ ိုးလယ္မ ိုးမ
တစ္ဆင္ွ်ာ့်ျဖစ္ေစ

ပါဝင္ေဆ င္ရြ္္ႏင္ခြင္ွ်ာ့ရသည္။”

ဟ

ေဖ ္်ျပထ ိုးပါသည္။

ICCPR အပဒ္ ၂၅ တြင္ ႏင္ငံသ ိုးတင္ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့ “အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ
္စၥရပ္မ ိုး ေဖ ္ေဆ င္ရ တြင္ ပါဝင္ရန္ […]၊ ္ လအပင္ိုးအ်ျခ ိုးအလ္္
္ င္ိုးပသည္ွ်ာ့

စစ္မန္ေသ

ေရြိုးခ ယ္ခံႏင္ရန္

[…]၊

ေရြိုးေ္ ္္ပြခ မ ိုးတြင္ ဆႏၵမခေပိုးရန္ ႏင္ွ်ာ့
အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ

ဝန္ေဆ င္မႈမ ိုးအ ိုး

မ တမႈႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍ ေယဘယ သတ္မတ္ခ ္္ မ ိုးႏင္ွ်ာ့အည အသံိုးခ ရန္[…]”
အခြင္ွ်ာ့အေရိုး

ႏင္ွ်ာ့

အခြင္ွ်ာ့အလမ္ိုးမ ိုး

ႏင္ငံေရိုးတင
ြ ္ပါဝင္ႏင္ခင
ြ ္ွ်ာ့

ႏင္ွ်ာ့

အ္ ်ဳိုးခံစ ိုးပင္ခြင္ွ်ာ့တ႔အ ိုး

ရရမည္ဟ

ေၾ္ည ထ ိုးပါသည္။

အမ ိုး်ျပည္သဆင္ရ ဝန္ေဆ င္မမ
ႈ ိုးမ

အ္ အ္ြယ္ေပိုးသည္ွ်ာ့

အဆပါ

ေယဘယ

်ျပဌ န္ိုးခ ္္မ ိုးအ်ျပင္ ႏင္ငံတ္ အဖြ႕ခ အစည္ိုး အေတ ္မ ိုးမ ိုးသည္လည္ိုး
ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး္ ရင္ိုးလင္ိုးတ္ စြ အ ရံစိုးစ္္ၾ္သည္။
ဥေရ ပေ္ င္စသည္ ၁၉၈၅ ခႏစ္တြင္ ေဒသႏၱရ ္ယ္ပင္အစိုးရမ ိုးဆင္ရ
ဥေရ ပပဋည ဥ္စ ခ ်ဳပ္္ မတ္ဆ္္ခခွ်ာ့ၿပိုး ေ္ င္စအဖြ႕ခ ဝင္ ၄၇ ႏင္ငံလံိုးသည္
ယင္ိုးစ ခ ်ဳပ္တြင္

ပါဝင္ၾ္သည္။

ပဋည ဥ္စ ခ ်ဳပ္တြင္

ပါဝင္သည္ွ်ာ့

ႏင္ငံမ ိုးသည္ ေဒသႏၱရအ ဏ ပင္အဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုး၏ ႏင္ငံေရိုး၊ အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး
ႏင္ွ်ာ့

ေငြေၾ္ိုးဆင္ရ လြတ္လပ္မႈတ႕္

စည္ိုး္မ္ိုးမ ိုး္

လ္္န ရန္

အ မခံသည္ွ်ာ့

အေ်ျခခံ

စည္ိုးမ ဥ္ိုး

္တ္ဝတ္်ျပ်ဳထ ိုးၾ္သည္။

အဆပါ

ပဋည ဥ္စ ခ ်ဳပ္သည္ လပ္ပင္ခြငွ်ာ့္
္
ေအ ္္ေ်ျခအဆင္ွ်ာ့မ ိုးသ႕ ခြေ
ခ ပိုးသည္ွ်ာ့
အေ်ျခခံသေဘ တရ ိုး္
တရ ိုးဥပေဒဆင္ရ

ခ မတ္ထ ိုးသည္ွ်ာ့

ပထမဥိုးဆံိုး

္ရယ တစ္ခ်ျဖစ္သည္။

ႏင္ငံတ္

ေန ္္ဆ္္တြအ
ခ ေန်ျဖင္ွ်ာ့

လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့္ ေအ ္္ေ်ျခအဆင္ွ်ာ့မ ိုးသ႕ ခြေ
ခ ပိုး်ျခင္ိုးသည္ ဥေရ ပသမဂၢ၏
အေ်ျခခံမတစ္ခ

(ဥေရ ပသမဂၢ

စ ခ ်ဳပ္

အပဒ္

၅(၃))

်ျဖစ္လ ခခွ်ာ့ၿပိုး

ဆံိုး်ျဖတ္ခ ္္မ ိုး ္ ႏင္ငံသ ိုးႏင္ွ်ာ့ တတ္ႏင္သမ အနိုးစပ္ဆံိုး ်ျပ်ဳလပ္ေၾ္ င္ိုး
ႏင္ွ်ာ့

EU

အဆင္ွ်ာ့ရ

လပ္ေဆ င္ခ ္္မ ိုးအ ိုး

ႏင္ငံ၊

ေဒသ

ႏင္ွ်ာ့

ေဒသႏၱရအဆင္ွ်ာ့မ ိုးတြင္ ရရႏင္သည္ွ်ာ့ ်ျဖစ္ႏင္ေ်ျခမ ိုးႏင္ွ်ာ့ ္္္ညေၾ္ င္ိုး
ေသခ ေစရန္ ပံမန္လပ္ေဆ င္လ ္္ရသည္။
လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့္ ေအ ္္ေ်ျခအဆင္ွ်ာ့မ ိုးသ႕ ခြေ
ခ ပိုး်ျခင္ိုး၏ အေရိုးပါပံ ႏင္ွ်ာ့တ္ြ
ဒမ္ေရစေဖ ္ေဆ င္်ျခင္ိုး၏

အေရိုးပါသည္ွ်ာ့

အစတ္အပင္ိုးတစ္ရပ္အ်ျဖစ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး၏ အခန္ိုး္႑္ န ိုးလည္သေဘ ေပါ္္်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့
UN HABITAT သည္ ၂၀၀၇ ခႏစ္တြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ ိုးအ ိုး

ခင္မ အ ိုးေ္ င္ိုးေစ်ျခင္ိုးဆင္ရ

ႏင္ငံတ္

လမ္ိုးညႊန္ခ ္္မ ိုး္

ခြငွ်ာ့်ျ္ ပ်ဳေပိုးခခွ်ာ့သည္

၂၁/၃)

သေဘ တညခ ္္သည္

(သေဘ တညခ ္္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး

ႏင္ွ်ာ့

။

ေဒသႏၱရ

ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးတိုးတ္္မႈတ႕အ ိုး အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုး ႏင္ွ်ာ့ ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးေရိုး မဝါဒမ ိုး၏ ဗဟတြင္
ထ ိုးရရန္

အစိုးရမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့

ပိုးေပါင္ိုးညႏႈင္ိုးထ ိုးသည္ွ်ာ့

လပ္ငန္ိုးမ ိုး္

ေဆ င္ရြ္္ရန္ အ ိုးေပိုးထ ိုးၿပိုး အဆင္ွ်ာ့တင္ိုးတင
ြ ္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး
ႏင္ွ်ာ့

အပ္ခ ်ဳပ္ေရိုးတ႕ႏင္ွ်ာ့စပ္လ ဥ္ိုး၍

အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးဆင္ရ

မေဘ င္မ ိုး္

ယင္ိုးတ႔၏

ဥပေဒ

ႏင္ွ်ာ့

မည္သ႕ခင္မ အ ိုးေ္ င္ိုးေစရန္

်ျပ်ဳလပ္ႏင္ေၾ္ င္ိုး လမ္ိုးညႊန္ခ ္္မ ိုး ေထ ္္ပံွ်ာ့ေပိုးခခွ်ာ့သည္။

လမ ်ဳိုးေရိုး ပဋပ္ၡမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ခြထ
ခ ြ္္ေရိုးဝါဒမ ိုး္ ေလ ွ်ာ့ခ ရန္ ဗ ဴဟ တစ္ရပ္

မ ိုးအရ

အေန်ျဖင္ွ်ာ့ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ သည္ွ်ာ့ လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ိုးအ ိုး ေဖ ္ေဆ င္သည္ွ်ာ့

ပမဆိုးရြ ိုးေစႏင္ေၾ္ င္ိုး္လည္ိုး ေတြ႕ရသည္။80

အခါတြင္

(အပင္ိုး

၁.၄

အသံိုး်ျပ်ဳေလွ်ာ့ရသည္။

္

ၾ္ည္ွ်ာ့ရႈပါ)

ဥပမ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

အခ ်ဳိုးမညသည္ွ်ာ့

ႏင္ငံတ္

အခ ်ဳိုးမညသည္ွ်ာ့စနစ္မ ိုးသည္

ရၿပိုးသ ိုး

တင္ိုးမ မႈမ ိုး္

ပံစံမ ိုး္

တ ဝန္ရသမ ိုးသည္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးသည္ အခ ်ဳိုးည ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ်ျဖစ္ေစ

ဆ ွ်ာ့ဘ္လမ ်ဳိုးမ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ္ဆဗ အယ္ေဘိုးနိုးယန္ိုးမ ိုးၾ္ ိုးတင
ြ ္ ၿငမ္ိုးခ မ္ိုးစြ

အခ ်ဳိုးမည

အတယဥ္တြေ
ခ နထင္ႏင္ရန္အတြ္္ ေဒသခံ ဆ ွ်ာ့ဘ္ လမ ်ဳိုးမ ိုးအ ိုး ဥိုးစ ိုးေပိုး

အဆင္ွ်ာ့ဆင္ွ်ာ့ ခ ဥ္ိုး္ပ္မႈပံစံ္ အသံိုး်ျပ်ဳလ င္ပင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ခ
ွ်ာ့ ်ျခင္ိုး

သည္ွ်ာ့

အခ ်ဳိုးမည

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး်ျဖစ္ေစ၊

သ႕မဟတ္

အ္ယ္၍

လပ္ငန္ိုးစဥ္တစ္ခ္

အတြ္္ အစအစဥ္ေရိုးဆခြရ တြင္ စနစ္တစ္ခလံိုးအတြ္္ ပံစံေရိုးဆခြ်ျခင္ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

ဤသေဘ သဘ ဝရသည္ွ်ာ့

စတင္ရမည္်ျဖစ္ၿပိုး ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလခမႈ တစ္ခခ င္ိုးစအတြ္္ ရင္ိုးလင္ိုးသည္ွ်ာ့

အစအမံမ ိုးသည္ ္ြ်ျခ ပ ိုးမႈမ ိုး ပမ်ျဖစ္ေစႏင္ေသ ္လည္ိုး ဖယ္္ ဥ္ခံထ ိုး

ပန္ိုးတင္မ ိုး သတ္မတ္ထ ိုးရမည္်ျဖစ္သည္။ ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈတစ္ခခ င္ိုးစ္

ရ်ျခင္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ခြ်ျခ ခ ိုးဆ္္ဆံ်ျခင္ိုးတ႔္ ၾ္ံ်ဳေတြ႕ရသည္ွ်ာ့ လနည္ိုးစေဒသမ ိုး သည္

ခ ္္ခ င္ိုး အေ္ င္အထည္ေဖ ္ရန္ မ်ျဖစ္ႏင္ေသ ္လည္ိုး ်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈ

စနစ္သစ္တစ္ခအ ိုး

မ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ယင္ိုးတ႕၏ အ်ျပန္အလန္ဆ္္စပ္မႈမ ိုးအ ိုးလံိုး္ အစအစဥ္ အတြင္ိုး

တ္္တြန္ိုးခခွ်ာ့ၾ္ပါသည္။78

ေဖ ္ေဆ င္ရန္

အေထ ္္အ္်ျပ်ဳရန္

္ယ္ပင္အပ္ခ ်ဳပ္ခြင္ွ်ာ့

ပမေပိုးရန္

အခ ်ဳိုးမညစနစ္သည္

အေ်ျခအေနတစ္ရပ္အ်ျဖစ္

ေတ င္ိုးဆေလွ်ာ့ရၾ္သည္။

အတင္ိုးအတ တစ္ခအထ

္ဆဗ၏

ေအ င္်ျမင္မႈရေၾ္ င္ိုး

ေတြ႕ရၿပိုး ဥေရ ပရ ေခတ္မဆန္ိုးသစ္မႈ အ်ျမင္ွ်ာ့ဆံိုး လနည္ိုးစ ္ ္ြယ္ေရိုး
စနစ္မ ိုးအန္္ တစ္ခ်ျဖစ္ပါသည္။
အခ ်ဳိုးမညသည္ွ်ာ့
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သ႕ရ တြင္ အခ ်ဳ႕ေသ

အစအစဥ္တစ္ခ္

ေလွ်ာ့လ ခ ္္

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးထ ိုးရမည္်ျဖစ္သည္။

်ျပ်ဳ်ျပင္ေ်ျပ င္ိုးလမ
ခ ႈမ ိုးသည္

တစ္ၿပ်ဳင္န္္တည္ိုး ်ျဖစ္ပြ ိုးေလွ်ာ့မရသ်ျဖင္ွ်ာ့ ယင္ိုးတ႕အ ိုး အေ္ င္အထည္
ေဖ ္ရန္အတြ္္

အစဥ္အတင္ိုး

သတ္မတ္ရန္

ထည္ွ်ာ့သြင္ိုးစဥ္ိုးစ ိုးထ ိုးရန္

အေရိုးႀ္ိုးပါသည္။

အေ္ င္အထည္ေဖ ္ရ တြင္

ႏင္ငံေရိုးအရ ရႈပ္ေထြိုးမႈရႏင္သည္။ အဘယွ်ာ့္ေၾ္ င္ွ်ာ့ဆေသ ္ အခ ်ဳ႕ေသ
ေဒသႏၱရ အစိုးရမ ိုးသည္ အ်ျခ ိုး ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးထ္္ လပ္ပင္ခြင္ွ်ာ့
အ ဏ

ပမနည္ိုးပါိုးစြ လ္္ခံရရမည္္
်ျဖစ္ပါသည္။81

လအပ္ေသ ေၾ္ င္ွ်ာ့

သေဘ တညရန္

ဥပမ အ ိုး်ျဖင္ွ်ာ့

ႏင္ငံေရိုးဆင္ရ

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးႏင္ွ်ာ့ စပ္လ ဥ္ိုး၍ ဗဟအစိုးရအေန်ျဖင္ွ်ာ့ အခ ်ဳ႕ေသ
ေဒသမ ိုးအတြင္ိုး ေဒသႏၱရ ေရြိုးေ္ ္္ပြခမ ိုး ္ င္ိုးပ်ျခင္ိုး္ ခြငွ်ာ့်ျ္ ပ်ဳ္
အ်ျခ ိုးေသ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ ိုးတြင္မ

်ျပသန ရႏင္ေၾ္ င္ိုး

ယင္ိုးသ႕

သ္္ေသ်ျပႏင္သည္။

ခြင္ွ်ာ့မ်ျပ်ဳ်ျခင္ိုးေၾ္ င္ွ်ာ့

ယင္ိုး္

ေ်ျဖရင္ိုးရ တြင္

အသံိုး်ျပ်ဳသည္ွ်ာ့ နည္ိုးစနစ္တစ္ခသည္ “အဆင္ွ်ာ့ဆင္ွ်ာ့” ခ ဥ္ိုး္ပ္မႈ ပံစံ်ျဖစ္သည္။
ဆလသည္မ

ေဒသတစ္ခတြင္ ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ေရိုး အစအမံမ ိုး္

အေ္ င္အထည္ေဖ ္ရ တြင္ ယင္ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့ သ္္ဆင္ရ

သတ္မတ္ခ ္္

မ ိုးႏင္ွ်ာ့ ္္္ညၿပိုးမသ ေဖ ္ေဆ င္မည္်ျဖစ္သည္။
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Gjoni,

Wetterberg

ႏင္ွ်ာ့

Dunbar,

“ပဋပ္ၡအသြင္္ိုးေ်ျပ င္ိုးေရိုး

္ရယ တစ္ခအ်ျဖစ္

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး”
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Gjoni,

Wetterberg

ႏင္ွ်ာ့

80

Aleksandra Maksimovska Veljanovski, “အခ ဴိုးမည ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ပံစံဆင္ရ

သအရ ႏင္ွ်ာ့ မ္္ဆဒိုးနိုးယ ိုး သမၼတႏင္ငံရ အခ ်ဳိုးမည ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး ်ျဖစ္စဥ္”
Dunbar,

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုး” ၃၀၉။

“ပဋပ္ၡအသြင္္ိုးေ်ျပ င္ိုးေရိုး

္ရယ တစ္ခအ်ျဖစ္

Iustinianus Primus ဥပေဒ ်ျပန္လည္သံိုးသပ္ခ ္္ အတြခ ၁၊ အမတ္ ၁ (၂၀၁၀): ၁-၁၁။
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Litvack,

Junaid

Ahmad

ႏင္ွ်ာ့

Richard

ဗဟခ ်ဳပ္္င္မႈေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္ိုးအ ိုး ်ျပန္လည္စဥ္ိုးစ ိုး်ျခင္ိုး” ၂၄။

Bird,

“ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးဆခႏင္ငံမ ိုးတြင္

DEMOCRACY REPORTING
INTERNATIONAL အေၾ္ င္ိုး
Democracy Reporting International (DRI) သည္ ဂ မနႏင္ငံ၊
ဘ လင္ၿမ်ဳ႕တြင္

မတ္ပတင္
ံ
ထ ိုးေသ

ပါတစြခမရ၊

လြတ္လပ္ၿပိုး

အ္ ်ဳိုးအ်ျမတ္အတြ္္ မရည္ရယ
ြ ္သည္ွ်ာ့ အဖြ႕ခ အစည္ိုးတစ္ခ ်ျဖစ္ပါသည္။
DRI သည္ ႏင္ငံေရိုးတင
ြ ္ ်ျပည္သလထ၏ ပါဝင္မႈ၊ အစိုးရအဖြ႕ခ အစည္ိုးမ ိုး
၏ တ ဝန္ခံမႈ ႏင္ွ်ာ့ ္မ ၻအႏံ႕ရ ဒမ္ေရစဆင္ရ အင္စတ္ ဴိုးရင္ိုးမ ိုး
ဖြံ႕ၿဖ်ဳိုးတိုးတ္္လ မႈတ႔္
အ်ျပည္်ျပည္ဆင္ရ

အ ိုးေပိုးပါသည္။

DRI

သည္

လ႕အခြငွ်ာ့အ
္ ေရိုးေၾ္ည စ တမ္ိုး ႏင္ွ်ာ့ ႏင္ငံတ္

ႏင္ငံသ ိုး ႏင္ွ်ာ့ ႏင္ငံေရိုး အခြင္ွ်ာ့အေရိုးဆင္ရ
သတ္မတ္ထ ိုးသည္ွ်ာ့အတင္ိုး

သေဘ တစ ခ ်ဳပ္တ႕တြင္

ႏင္ငံသ ိုးမ ိုးအေန်ျဖင္ွ်ာ့

မမတ႕ႏင္ငံ၏

ႏင္ငံေရိုးတြင္ ပါဝင္ေဆ င္ရြ္္ႏင္သည္ွ်ာ့ အခြင္ွ်ာ့အေရိုး္ ်ျမင္ွ်ာ့တင္ေပိုးရန္
အတြ္္ ေဒသႏင္ွ်ာ့္္္ညေသ နည္ိုးလမ္ိုးမ ိုး္ ရ ေဖြေဖ ္ထတ္ရ တြင္
အ္အညေပိုးပါသည္။
http://www.democracy-reporting.org

“ေရ႕သ႔

်ျမန္မ

(STEP

်ျမန္မ ႏင္ငံတြင္

to

Democracy)-

ေရြိုးေ္ ္္ပြခ်ျဖစ္စဥ္ႏင္ွ်ာ့

ဒမ္ေရစအ္အညေပိုးေရိုး”
စမံ္န္ိုး၏အစတ္အပင္ိုးတစ္ရပ္အ်ျဖစ္ဥေရ ပသမဂၢ
္ေပိုးသည္ွ်ာ့ေငြေၾ္ိုးအ္အညႏင္ွ်ာ့ယခစ တမ္ိုးထတ္
ေ၀်ျခင္ိုး်ျဖစ္သည္။

ပါ၀င္သည္ွ်ာ့

အေၾ္ င္ိုးအရ မ ိုးအတြ္္
တ ၀န္ရၿပိုး

အိုးယ၏

DRI

တြင္သ

အေနအထ ိုး္

ထပ္ဟပ္သည္ဟ မည္သ႔မ မတ္ယ်ျခင္ိုးမရေစရ။

