UNITED KINGDOM နိုင်ငံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
၁။

ဗြိတိသျှကျွန်းစုအား ပူးပပါင်းထားပသာနိုင်ငံဖြစ်သည့် ဗြိတိသျှကျွန်းသည် ကမ္ဘာပပါ်

တွင် အပရးပါဆုံးပသာကျွန်းစုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က ပနမဝင်အင်ပါယာကကီးကို ထိန်းချုပ်ခဲ့သည့်
ကျွန်းစုကကီးဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအား အ္ဂလန်၊ ပဝးလ်စ်၊ စပကာ့တလန်၊ ပဖမာက်
အိုင်ယာလန်တို ့နှင့်စုစည်းထားသည်။ ယူပကနှင့် ကုန်းပဖမနယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်ပနပသာ တစ်ခု
တည်းပသာနိုင်ငံမှာ အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယူပကနိုင်ငံအား အတ္တ လန္တိတ်သမုဒ္ဒရာက
ဝန်းရံထားဗပီး ပတာင်ဘက်တွင် ဖပင်သစ်နိုင်ငံနှင့် အ္ဂလိပ်ပရလက်ကကားဖြင့်ပိုင်းဖခားထားသည်။
ဥပရာပတိုက်တွင် ၁၁ နိုင်ငံပဖမာက် အကကီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ဟူပသာ
အမည်ကို ၁၈၀၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်ပန ့တွင် စတင်အသုးံ ဖပုခဲ့ဖခင်းဖြစ်သည်။

သမိုင်းပကကာင်း
၂။

္ရိတ်ဗြိတိန်ဟပ
ူ သာအမည်ကို အန်းဘုရင်မလက်ထက် ၁၇၀၇ ခုနှစ်တွင် အ္ဂလန်ဖပည်

နှင ့်စပကာ့ တ လန် ဖ ပည် ပူး ပပါင် းပရးအက် ဥပပဒဖပဋ္ဌာန်း ဗပီ း သည်မှ စ၍ ထို အမည် က ို အသုံး
ဖပုခဲ့ သ ည် ။ ပဝးလ် စ် ဖပည်မ ှ ာ ပထမအက် ဒွ ပ် လ က် ထ က် က ပင်လ ျှင် အ္ဂလ န် ဖ ပည် တ ွင ်း သိ ု ့
သိမ်းသွင်းဖခင်းခံရဗပီးဖြစ်ရာ စင်စစ်္ရိတ်ဗြိတိန်မှာ ပူးပပါင်းထားပသာ ပဝးလ်စ်ဖပည်၊ အ္ဂလန်
ဖပည်နှင့်စပကာ့တလန်ဖပည်တို ့၏အမည်ဖြစ်ပလသည်။
၃။

အန်းဘုရင်မသည် ၁၇၁၄ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပလရာ နန်းလျာမကျန်ခဲ့ပချ။ အန်း

ဘုရင်မ၏အရိုက်အရာကို ပထမ္ျိ မ် းဘုရ င် ၏ သမီ းပတာ် အငယ် အဲလစ်ဇဘက်မင်းသမီးမှ
ဆင်းသက်ခဲ့ပသာ ဟမ်နိုြာဗမို ့စား ္ျာမန်မင်းသားပထမပ္ျာ့ချ်က ဆက်ခံခဲ့သည်။ ပထမပ္ျာ့ချ်
ဘုရင်နန်းတက်ပသာအချိန်တွင် ပါလီမန်မှာ နိုင်ငံတွင်း၌အပရးအပါဆုံးအဓိကအင်အားစု အပန
အထားဖြစ်ခ ဲ့ သ ည်။ ထိ ု ့ဖပင် ပထမပ္ျာ့ ခ ျ် သ ည် အ္ဂလိ ပ် စ ကားမတတ် သည့် အ ဖပင် အ္ဂလန်
ဖပည်၏ အပရးကိစ္စများတွင်လည်း စိတ်ပါဝင်စားလှဖခင်းမရှိပချ။ ပါလီမန်ကို ကကီးစိုးပနပသာ
ဝှစ ်ပ ါတီ နှင ့် သ ာ လွှ ဲထ ားခဲ ့ သည်။ ဒု တ ိယပ္ျာ့ခ ျ်လ က် ထ က် တွ င် လည်း ထို က ဲ့ သ ို ့ပင် ဖြစ် ခဲ ့ရ ာ
နိုင်ငံ၏တာဝန်မှာ ဝန်ကကီးများနှင့် ပါလီမန်၏တာဝန်အဖြစ် ပရာက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ထိုဝန်ကကီး
များ၏အစည်းအပဝးတွင် ဘုရင်များသည် သဘာပတိအဖြစ်ပဆာင်ရွက်ခဲ့ပလသည်။ ထိုအခါ
ဝှစ်ပါတီတွင် ပခါင်းပဆာင်ဖြစ်သူ ဆာပရာြတ်ဝါလပိုသည် ထိုသို ့ဘုရင့်ကိုယ်စား ပဆာင်ရွက်ရာမှ
ပနာင်အခါတွင် ဝန်ကကီးများ၏အကကီးအမှူး၊ တစ်နည်းဆိုပသာ် ဝန်ကကီးချုပ်ဖြစ်လာသည်။
၄။

သို ့ဖြင့် ္ရိတ်ဗြိတိန်ကို ပါလီမန်အတွင်းရှိ အမတ်အများစုက အုပ်ချုပ်သည့်အစဉ်အလာ

ပပါ်ပပါက်ခဲ့ပလသည်။ ၁၇၂၁ ခုနှစ်မှ ၁၇၄၂ ခုနှစ်အထိ ဝါလပိုသည် အ္ဂလန်ဖပည်ကို ဦးပဆာင်
အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဝါလပိုလက်ထက်တွင် လာဘ်ပပးလာဘ်ယူမှုများပကကာင့် နာမည်ပျက်ခဲ့ပသာ်
လည်း သူ၏ဝါဒများမှာ တိုင်းဖပည်အတွက် များစွာအကျိုးရှိခဲ့ပလသည်။ ယင်းသည် ပါလီမန်အား
ယခင် ကထက် တန်ခိ ုး ကကီး ထွ ာ းလာပအာင် ပဆာင်ရ ွ က် ခဲ ့ဗ ပီ း ဖပည်တ ွ င်း ဖပည်ပ ဗငိမ ်း ချမ် းမှု ကိ ု
လိုလားခဲ့သည်။ သို ့ဖြစ်၍ အ္ဂလန်ဖပည်သည် ဥပရာပတိုက် စစ်ပွဲများတွင် မပါဝင်ဘဲ ပနနိုင်သမျှ

ပနနိုင်ပအာင် ကကိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထိုသုိ ့ကကိုးပမ်းခဲ့သည်မှာ တစ်နည်းအားဖြင့် ကုန်စည်ကူးသန်း
ပရာင်း ဝယ် ပရးတိ ုး တက်ြွ ံ ့ဗြိ ုးပစရန်အ တွ က် ဖ ြစ် ပလသည် ။

ဝါလပိ ု သည်

ဗငိမ ်း ချမ် းမှု က ိ ု

လိုလားသူဖြစ်ပသာ်လည်း ၁၇၃၉ ခုနှစ်တွင် စပိန်ဖပည်နှင့်မတတ်သာဘဲ စစ်တိုက်ခဲ့ရပလသည်။
သို ့ဖြစ်၍ ၎င်းသည် ၁၇၄၂ ခုနှစ်တွင် ရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုက်ပလသည်။
၅။

ဖပင်သစ်ပတာ်လှန်ပရးသည် ၁၇၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားရာမှ တစ်ကမ္ဘာလုံးအပပါ်

သက်ပရာက်ပသာ ပတာ်လှန်ပရးကကီးဖြစ်လာသည်။ ထိုစဉ်က အ္ဂလိပ်ဝန်ကကီးချုပ်မှာ ဝီလျံပစ်
ဖြစ်သည်။ ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် ဝန်ကကီးချုပ်ဖြစ်စချိန်က အသက် ၂၅ နှစ်မျှသာရှိပသးသည်။
ပတာ်လှန်ပရးကကီးပပါ်ပပါက်စ ပထမပလးနှစ်အတွင်း ဗြိတိန်သည် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပနခဲ့ပသာ်လည်း
ဖပင်သစ်တို ့သည် ၎င်းတို ့၏ဘုရင်လူဝီ ၁၆ ကို အဆုံးစီရင်ကာ ဘဲလ်္ျီယမ်နယ်ပဖမကို သိမ်းယူခဲ့ဗပီး
ပနာက်ပိုင်းတွင် ဗြိတိန်သည် လက်ပိုက်ကကည့်မပနသာပတာ့ဘဲ အဖခားဥပရာပနိုင်ငံများကိုပခါင်းပဆာင်
ကာ ၁၈၁၇ ခုနှစ်အထိ ဖပင်သစ်တို ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပလသည်။ ဗြိတိန်သည် စစ်ထဲဝင်၍ ပါရပသာ်
လည်း ကကည်းတပ်ထက် ပရတပ်ကို ပိုမိုအားထားကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။
၆။

ပရပကကာင်းတွင် အ္ဂလိပ်တို ့သည် ဖပင်သစ်တို ့အပပါ် အပရးသာခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံး

ပသာဗြိတိသျှတို ့၏ ပရတပ်ပအာင်ပွဲမှာ ၁၈၀၅ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားပသာ ထရာြဲလ္ါတိုက်ပွဲကကီး
ဖြစ်၍ ထိုတိုက်ပွဲတင
ွ ် ပရပကကာင်းြိုလ်ချုပ်ကကီး နယ်လဆင်က ဖပင်သစ်ပရတပ်ကို ပအာင်ဖမင်ခဲ့
ပလသည်။ ပနာက်ဆုံးတွင် မဟာမိတ်တပ်များသည် နပိုလီယန်၏တပ်များကို ၁၈၁၅ ခုနှစ်
ဝါးတားလူးတိုက်ပွဲတွင် အနိုင ်ရ လိ ု က် ပလသည် ။ ဗြိ တိန ် သည် အြိုးတန်နယ်ပဖမများဖြစ်ပသာ
အာြရိကတိုက်ပတာင်ပိုင်းမှ ကိပ်ကိုလိုနီ၊ ပမာ်လတာကျွန်းနှင့် အဖခားကျွန်းငယ်အများအဖပားကို
ရရှိခဲ့ပါသည်။
၇။

ဖပင်သစ်နှင့်စစ်ကကီးဖြစ်ဗပီးပနာက်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် အပကကးများစွာတင်ပနခဲ့သည်။

အထူးသဖြင့် ဖပည်သူတို ့မှာ များစွာဒုက္ခပရာက်ခဲ့ရသည်။ ထိုအပတာအတွင်း စစ်ထဲမှဖပန်လာပသာ
စစ်သားများသည် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကာ ပို၍အပဖခအပနကိုဆိုးပစဖပန်၏။ ထို ့ဖပင် ပစျးနှုန်းများ
ကျဆင်း၍ လယ်သမားများသည် သီးစားခများကိုပင် မပပးနိုင်ပအာင်ဖြစ်ပနပလသည်။ ၁၈၂၀

ဖပည့်နှစ်တွင်

စတုတ္ထဝီလျံဘုရင်သည်

နန်းတက်လာခဲ့သည်။

ထိုအပဖခအပနတွင်

လူလတ်

တန်းစားများအား မဲဆန္ဒပပးခွင့်၊ အမတ်အဖြစ်အပရွးခံခွင့်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းထွန်းကားရာဗမို ့
များမှ ပါလီမန်သို ့ ကိုယ်စားလှယ်များပစလွှတ်ခွင့်တို ့ကိုပပးရန် ရည်ရွယ်ပသာ ဖပုဖပင်ပရး ဥပပဒ
ကကမ်းကို ဖပင်ဆင်ခဲ့သည်။ ထိုဥပပဒကကမ်းကို ၁၈၃၂ ခုနှစ်တွင် အတည်ဖပုဖပဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ထို
အက်ဥပပဒသစ်အရ ပထမဆုံးြွဲ ့စည်းခဲပ
့ သာပါလီမန်သည် နယ်သစ်များတွင် ပငွဝယ်ကျွန်စနစ်
ကို ၁၈၃၃ ခုနှစ်၌ ပယ်ြျက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို ့ဖပင် ပဒသန္တရအုပ်ချုပ်ပရးကို တိုးတက်ပကာင်းမွန်
ပအာင် ဖပုဖပင်ပပးခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသားနှင့် ကပလးအလုပ်သမားများ သက်သာပချာင်ချိပရး
အတွက် အက်ဥပပဒများကို ဖပဋ္ဌာန်းပပးခဲ့သည်။
၈။

၁၈၃၇ ခုနှစ်တွင် ဝိတိုရိယဘုရင်မ နန်းတက်ခဲ့သည်။ နန်းတက်ချိန်တွင် အသက် ၁၈ နှစ်

အရွယ်မျှသာရှိပသးသည်။

အုပ်ချုပ်ပရးကို

ပါလီမန်နှင့်ဝန်ကကီးများက

ကကိုးကိုင်ပနသည်ဟု

ဆိုရပသာ်လည်း ဝိတိုရိယဘုရင်မသည် အပတာ်ပင်ဝင်ပရာက်စွက်ြက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်မကကီး၏
လက်ထက်တွင် အပရးပါပသာဖပဿနာတစ်ရပ်မှာ အိုင်ယာလန်ဖပည်ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပရး
ပပးသင့်၊ မပပးသင့် ဖပဿနာပင်ဖြစ်ပလ၏။ ထိုဖပဿနာမှာ ၁၈ ရာစုနှစ်ပနာက်ပိုင်းမှ ၁၉ ရာစုနှစ်
အပရှ ပိ့ ုင်းတိုင်ပအာင် ဗြိတိသျှနိုင်ငံဖပု သုခမိန်ကကီးများအတွက် အဖငင်းပွားြွယ်ရာ အပကကာင်း
တစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က ဝန်ကကီးချုပ်္လက်စတုန်းသည် အိုင်ယာလန်ကို ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ပရးပပးလိုသည်။ ထိုပကကာင့်

၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် အိုင်ယာလန်ကုယ
ိ ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပရး

ဥပပဒကကမ်းကို ပါလီမန်တွင် တင်သင
ွ ်းရာ ပါလီမန်က လက်မခံခဲ့ပပ။ ၁၈၉၃ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ
အကကိမ်တင်သင
ွ ်းဖပန်ပသာအခါ၌လည်း

ထပ်မံရံှုးနိမ့်ခဲ့ရသည်။

ထိုပကကာင့်

္လက်စတုန်း၏

လစ်ဘရယ်ပါတီသည် အစိုးရအြွဲ ့မှာ နုတ်ထွက်ခဲ့ရာ ကွန်းဆားပြးတစ်တို ့က အစိုးရအြွဲ ့ြွဲ ့ကာ
အုပ်ချုပ်ခဲ့ဖပန်သည်။ ထိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပရးဥပပဒကို ပထမကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီတွင် အတည်ဖပု
ဖပဋ္ဌာန်းခဲ့ပသာ်လည်း
ဖြစ်လာပလသည်။

အိုင်ယာလန်သည်

၁၉၂၁

ခုနှစ်ကျမှာသာ

လွတ်လပ်ပသာတိုင်းဖပည်

၉။

ဗြိတိန်သည် ၁၉၁၄ ပထမကမ္ဘာစစ်တွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကာ စစ်ပအာင်နိုင်သူအဖြစ်

ယခင်စစ်ရှုံး္ျာမနီနယ်များဖြစ်ပသာ ပါလက်စတိုင်း၊ အီရတ်နှင့်အာြရိကတိုက်ရှိနယ်ပဖမအများ
အဖပားအားရရှိလိုက်သည်။ စစ်နိုင်လိုက်သည့်အတွက် အကျိုးပကျးဇူးများခဲ့ပသာ်လည်း ဗြိတိန်
၏ နစ်နာဆုံးရှုံးချက်များသည်လည်း များဖပားလှသည်။ စစ်ပွဲအတွင်း၌ လူခုနှစ်သိန်းပကျာ် ကျဆုံး
ခဲ့၍ နှစ်သန်းပကျာ်ဒဏ်ရာအဖပင်းအထန်ရရှိခဲ့သည်။ သပဘဂာတန်ချိန် ခုနှစ်သန်းပကျာ်နစ် ဖ မှ ုပ်
ြျက်ဆီးဖခင်းခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံပတာ်၏အပကကးမှာ လည်ပင်းခိုက်ပနပလသည်။ လက်ပအာက်ခံ
ကိုလိုနီနယ်များအပရးသည်လည်း ဆူပူလှုပ်ရှားမှုများရှိလာခဲ့သည်။ မက်ပဒါ်နယ်ပခါင်းပဆာင်
ပသာ ပလဘာပါတီသစ်သည် ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ၉ လမျှ အစိုးရအြွဲ ့ြွဲ ့ကာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၉
ခုနှစ်တွင် မက်ပဒါ်နယ်သည် ဝန်ကကီးချုပ်တစ်ြန်ဖြစ်လာဖပန်သည်။
၁၀။

ဗြိတိန်၏စီးပွားပရးအပဖခအပနဆိုးရွားပနစဉ် ၁၉၂၉ ခုနှစ်၌ တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ စီးပွားပရး

ကပ်ကကီးဆိုက်ခဲ့ရာ တိုင်းဖပည်၏အပဖခအပနသည် ဆိုးသည်ထက်ဆိုးလာခဲ့သည်။ အစိုးရမှာ
ဝင်ပငွထက်ထွက်ပငွက ပိုမိုများဖပားခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ဖပည်သူ ၄ ပယာက်လျှင် ၁
ပယာက်သည် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုသုိ ့အပဖခအပနဆိုးရွားလှသဖြင့် မက္က ပဒါ်နယ်သည်
ပလဘာဝန်ကကီးချုပ်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ရသည်။ ထို ့ပနာက် ပလဘာ၊ ကွန်ဆာပြးတစ်နှင့်
လစ်ဘရယ် ပါတီ ဝင်မ ျားပါ

ထည့် သ ွင ့် း၍

အမျိ ုးသားညွှန ် ့ပပါင်း အစို းရကို

ြွဲ ့စည် း ကာ

နိုင်ငံပတာ်၏အပဖခအပနကို ဖပုဖပင်နိုင်ရန် ကကိုးစားခဲ့သည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် အပဖခအပန
တိုးတက်လာခဲ့သည်။
၁၁။

၁၉၃၉ ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကကီးဖြစ်ပွားလာပသာအခါ မဟာမိတ်တပ်ပပါင်းစုနှင့်အတူ

္ျာမနီဦးပဆာင်ပသာ ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ပအာင်ဖမင်ခဲ့
ပသာ်လည်း စစ်ဒဏ်ကိုဖပင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရသဖြင့် စစ်ဗပီးပခတ်အာဏာရ ပလဘာပါတီအပနဖြင့်
နိုင်ငံဖပန်လည်ထူပထာင်ပရးအတွက်
ကို လို နီ နိ ုင ်ငံ အများအဖပားကိ ုလ ည် း

ကကီးမားပသာစိန်ပခါ်မှုနှင့်

ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။

လွတ ် လပ် ပရးပပးလိ ု က် ရ သည်။

၁၉၅၁

ကွန်ဆာပြးတစ်အစိုးရအာဏာရလာခဲ့ဗပီး ဝင်စတန်ချာချီဝန်ကကီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။

ထို ့အဖပင်
ခု နှ စ် တွ င်

အစိုးရနှင့် နိုင်ငံပရး
၁၂။ ယူပကနိုင်ငံသည် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ကျင့်သးုံ ပသာ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယ
ပဖမာက် အဲလစ်ဇဘက်ဘုရင်မကကီးသည် နိုင်ငံ့အကကီးအကဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယူပကနိုင်ငံ၏
နိုင်ငံ့အကကီးအကဲသာမက အဖခားဓနသဟာယအြွဲ ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ့အကကီးအကဲလည်း
ဖြစ်သည်။ ယူပကနိုင်ငံတွင် ပရးသားဖပဋ္ဌာန်းထားပသာ ဥပပဒများကိုသာ အပဖခခံဥပပဒကဲ့သို ့
ကျင့်သးုံ သည်။ ထိုစနစ်အား Arts of Parliament ဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဝန်ကကီးချုပ်မှာ
အစိုးရအြွဲ ့အကကီးအကဲဖြစ်ဗပီး လက်ရှိဝန်ကကီးချုပ်မှာ ထရီဇာပမ ဖြစ်သည်။
၁၃။

ယူပကပါလီမန် (ဗြိတိသျှပါလီမန်၊ ဝက်စ်မင်စတာပါလီမန် သို ့မဟုတ် အင်ပါယာပါလီမန်

ဟု လူသိများသည်။) သည် ယူပကနှင့် ဗြိတိသျှပင်လယ်ရပ်ဖခားနယ်ပဖမများ၏ အာဏာ
အဖမင့်ဆုံး ဥပပဒဖပုပရးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ပါလီမန်၏ အကကီးအကဲမှာ ယူပကဘုရင်
ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအကကီးအကဲမှာ အယ်လီဇဘက်ဘုရင်မ ဖြစ်သည်။
၁၄။

ယူပကပါလီမန်တွင် the House of Lords ဟုပခါ်သည့် အထက်လွှတ်ပတာ်နှင့် the

House of Commons ဟုပခါ်သည့် ပအာက်လွှတ်ပတာ်တို ့ပါဝင်သည်။ အထက်လွှတ်ပတာ်
အမတ်များမှာ ဘာသာပရးပခါင်းပဆာင်များ (အ္ဂလန် ခရစ်ယာန်အသင်းပတာ်ကကီး၏ ဝါရင့်
ဘုန်းပတာ်ကကီးများ)နှင့် မင်းမျိုးမင်းနွယ်များ ဖြစ်ကကသည်။ အထက်လွှတ်ပတာ်အမတ်များကို
ဝန်ကကီးချုပ်မှ အမည်တင်သွင်းဗပီး ဘုရင် သို ့မဟုတ် ဘုရင်မမှ ခန် ့အပ်သည်။ ပအာက်လွှတ်ပတာ်
အမတ်များမှာမူ ၅ နှစ် ၁ ကကိမ် လူထုမှ တိုက်ရိုက်ပရွးပကာက်တင်ပဖမှာက်သည်။ ဝန်ကကီးချုပ်
အပါအဝင် အစိုးရဝန်ကကီးများသည် ပအာက်လွှတ်ပတာ်အမတ်များဖြစ်ကကသည်။
၁၅။

ယူပကပါလီမန်ကို အ္ဂလန်ပါလီမန်နှင့် စပကာ့တလန်ပါလီမန်တို ့ သီးဖခားအတည်ဖပု

ခဲ့သည့် ပပါင်းစည်းပရးစာချုပ်အရ ၁၇၀၇ ခုနှစ်တွင် ြွဲ ့စည်းတည်ပထာင်ခဲ့သည်။ လက်ပတွ တွ
့ င်
ယင်းပါလီမန်သည် အ္ဂလန်ပါလီမန်ကိုအပဖခခံဗပီး စပကာ့တလန်အမတ်များ ဖြည့်တင်းထားခဲ့
ဖခင်းဖြစ်သည်။ ၁၈၀၀ ဖပည့်နှစ်တွင် ယူပကပါလီမန်နှင့် အိုင်ယာလန်ပါလီမန်တို ့ အတည်ဖပု
ပပးခဲ့သည့်

ပပါင်းစည်းပရးအက်ဥပပဒအရ

ထပ်မံတိုးချဲ ့ခဲ့သည်။

အိုင်ယာလန်ပါလီမန်ကို

ြျက်သိမ်းလိုက်ဗပီး ပအာက်လွှတ်ပတာ်တွင် အိုင်ယာလန်အမတ် ၁၀၀ ဦးနှင့် အထက်လွှတ်ပတာ်
တွင် ၃၂ ဦးတိုးဖမှင့်ကာ ယူပကပါလီမန်ဖြစ်လာပါသည်။ ယူပကပါလီမန်သည်လည်း အ္ဂလိပ်
စကားပဖပာသည့်နိုင်ငံများအကကား အမတ်ဦးပရအများဆုံး ဥပပဒဖပုအြွဲ ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
ဘုရင်မသည် ဝန်ကကီးချုပ်၏အကကံဖပုချက်အတိုင်းသာ လုပ်ပဆာင်ရဗပီး အထက်လွှတ်ပတာ်၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမှာ အကန် ့အသတ်ရှိသည်။
၁၆။

ပအာက်လွှတ်ပတာ် House of Commons အား မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် တိုက်ရိုက်

ပရွးပကာက်တင်ပဖမှာက်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ် ၆၅၀ ဦးဖြင့် ြွဲ ့စည်းထားပါသည်။ လက်ရှိ
အချိန်တွင် ကွန်ဆာပြးတစ်ပါတီမှ အမတ်ဦးပရ ၃၃၀ ဦးဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ဗပီး ပလဘာပါတီမှာ
၂၂၉

ဦးဖြင့်

ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။

လွှတ်ပတာ်တွင်း

ပါတီအလိုက်

ပနရာရရှိမှု

အပနအထားမှာလည်း အပရးကကီးပါသည်။ ဝန်ကကီးချုပ်သည် လွှတ်ပတာ်၏ပထာက်ခံမှုကိုရရှိရန်
လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ကကီးချုပ်ရာထူးခန် ့ထားရာတွင် လွှတ်ပတာ်အမတ်အများစုမှ ပထာက်ခံသူကို
သာ ခန် ့ထားပါသည်။ အများအားဖြင့် လွှတ်ပတာ်တွင်း ပနရာအများဆုံးရယူထားသည့် ပါတီ၏
အကကီးအကဲများသာ ဝန်ကကီးချုပ်ဖြစ်လာပလ့ရှိဗပီး ဒုတိယအမတ်ပနရာ အများဆုံးရယူထားပသာ
ပါတီအကကီးအကဲသည် အတိုက်အခံပခါင်းပဆာင်ဖြစ်လာပါသည်။
၁၇။

ပအာက်လွှတ်ပတာ်သည် အစိုးရအားအယုံအကကည်မရှိပကကာင်း အဆိုတင်သွင်းနိုင်ကာ

အယုံအကကည်မရှိ

အဆိုတင်သွင်းဖခင်းခံရသည့်

အစိုးရအြွဲ ့ဝန်ကကီးချုပ်သည်

မဖြစ်မပန

နှုတ်ထွက်ရသည့်အပဖခအပနသို ့ ပရာက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအပဖခအပနမျိုးတွင် လွှတ်ပတာ်က
အဆိုဖပုသည့်

အမတ်တစ်ဦးကို

ခန် ့ထားဖခင်းပသာ်လည်းပကာင်း၊

ဘုရင်ထံပလျှာက်ထား၍

လွှတ်ပတာ်ကို ြျက်သိမ်းကာ အပထွပထွပရွးပကာက်ပွဲဖပန်လည်ကျင်းပဖခင်းကိုပသာ်လည်းပကာင်း
ပဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

ပါလီမန်ရုံးစိုက်ရာ ဝက်စ်မင်စတာနန်းပတာ်
လွှတ်ပတာ်ဥက္က ဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၁၈။

ပအာက်လွှတ်ပတာ်၏

ဥက္က ဋ္ဌသည်

လွှတ်ပတာ်တွင်

လုပ်ပိုင်ခွင့်အကကီးမားဆုံးပု္္ဂိုလ်

ဖြစ်ဗပီး နိုင်ငံပရးအရ ဘက်မလိုက်ဘဲ သမာသမတ်ကျမှုကို အပလးထားရပါသည်။ ဘုရင်မအား
တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံရပသာ

ပု္္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါသည်။

လွှတ်ပတာ်အစည်းအပဝးများ

ပခါ်ယူ

ကျင်းပဖခင်း၊ အစည်းအပဝးအတွင်း ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပဆွးပနွးပဖပာဆိုမှုများကို ထိန်းညှိ
ပပးဖခင်းစသည်တို ့အတွက် တာဝန်ယူပဆာင်ရွက်ရပါသည်။ လွှတ်ပတာ်ဥက္က ဋ္ဌပရွးချယ်ရာတွင်
လွှတ်ပတာ်တွင်း လျှို ့ဝှက်မဲပပးစနစ်ဖြင့် ပရွးချယ်ပါသည်။
၁၉။

လွှတ်ပတာ်ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦးသည် နိုင်ငံပရးအရ သမာသမတ်ကျကာ ဘက်မလိုက်ပရးကို

အပလးပပးရပါသည်။

၎င်းသည်

တာဝန်စတင်ထမ်းပဆာင်သည့်အချိန်တွင်

၎င်း၏ပါတီမှ

နှုတ်ထွက်ရပါသည်။ သို ့ရာတွင် ၎င်းအနိုင်ရလာသည့် မဲဆန္ဒနယ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အပရးကိစ္စ
များတွင်မူ သာမန်ကိုယ်စားလှယ်များနည်းတူ ပဆွးပနွးမဲပပးပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ဥက္က ဋ္ဌများသည်
အပထွပထွပရွးပကာက်ပွဲကာလများတွင်လည်း

လွှတ်ပတာ်ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦးအပနဖြင့်

ရှိဆဲဖြစ်ပါ

သည်။ အများအားဖြင့် ပရွးပကာက်ပွဲတွင် အင်အားကကီးပါတီကကီးများသည် လွှတ်ပတာ်ဥက္က ဋ္ဌ၏
မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဝင်ပရာက်ယှဉ်ဗပိုင်ဖခင်းမဖပုဘဲ လက်ပရှာင်ပပးပလ့ရှိပါသည်။

စီးပွားပရး
၂၀။

ယူပက၏စီးပွားပရးစနစ်သည်

တည်ဗငိမ်ပသာ

ပစျးကွက်စီးပွားပရးစနစ်ဖြစ်ပါသည်။

ယူပကစပတာ့အိပ်ချ်ချိန်းပစျးကွက်သည် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၅ ဖြစ်ကာ ဥပရာပတွင် ္ျာမနီဗပီးပနာက်
ဒုတိယပဖမာက်အကကီးမားဆုံး ပစျးကွက်ဖြစ်ပါသည်။ ယူပက၏ြဟိုဘဏ်ဖြစ်ပသာ အ္ဂလန်
ဘဏ်သည် ၎င်းတို ့၏ပငွပကကးစနစ်ဖြစ်ပသာ စတာလင်ပပါင်လည်ပတ်မှုအား ထိန်းချုပ်ထား
ပါသည်။
၂၁။

ပမာ်ပတာ်ကားထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍသည်

တိုင်းဖပည်၏ကကီးမားပသာ

စီးပွားပရးလုပ်ငန်း

တစ်ခုဖြစ်ကာ လုပ်သားဦးပရ ၈ သိန်းပကျာ်အထိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ြန်တီး
ပပးထားနိုင်ပါသည်။ ပမာ်ပတာ်ကားထုတ်လုပ်မှုမှ နှစ်စဉ် စတာလင်ပပါင် ၅၂ ဘီလီယံခန် ့
အဖမတ်ပငွရရှိလျက်ရှိကာ ဖပည်ပသို ့ပမာ်ပတာ်ကားတင်ပို ့မှုမှ စတာလင်ပပါင် ၂၅ ဘီလီယံပကျာ်
ရရှိလျက်ရှိသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လူစီးကား ၁.၄၅ သန်းခန် ့နှင့် အဖခားစီးပွားပရးသုံးယာဉ်
ပပါင်း ၂၀၃,၀၀၀ စီးအထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပမာ်ပတာ်ကားအင်္ျင် ၃.၁၆ သန်းအထိ
ဖပည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ပရာင်းချခဲ့ပါသည်။
၂၂။

အဖခားလုပ်ငန်းမှာ

ပလပကကာင်းဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ကာ

ပလပကကာင်းဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအများဆုံး
အဲလတ်စ်ပလယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊

ကမ္ဘာ့တတိယပဖမာက်

ထုတ်လုပ်သည့်နင
ို ်ငံဖြစ်ပါသည်။

နာမည်ပကျာ်

ဘိုးရင်းပလယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊

စစ်ဘက်နှင့်

အရပ်ဘက်သံုး ပလယာဉ်/ရဟတ်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်မှုမှ နှစ်စဉ်ဝင်ပငွ
စတာလင်ပပါင် ၂၅ ဘီလီယံခန် ့ရရှိလျက်ရှိသည်။
၂၃။

ယူပကနိုင်ငံတွင် လူလတ်တန်းစားရာခိုင်နှုန်းမှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ဗပီး ဆင်းရဲမွဲပတမှု

နှုန်းမှာ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ယူပကနိုင်ငံ၏ ဖပည်ပပကကးဗမီမှာ အပမရိကန်ပဒါ်လာ ၉.၆
ထရီလီယံဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအများဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။ ္ျီဒီပီမှာ အပမရိကန်ပဒါ်လာ ၂.၇
ထရီလီယံဖြစ်ဗပီး တစ်ဦးချင်းဝင်ပငွမှာ အပမရိကန်ပဒါ်လာ ၄၁,၁၅၉ ဖြစ်သည်။

၂၄။

European Union, OECD, AIIB,World Trade
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လူဦးပရနှင့် လူမှုပရး
၂၅။

ယူပကနိုင်ငံတွင် ဆယ်နှစ်လျှင် တစ်ကကိမ် သန်းပခါင်စာရင်းပကာက်ယူမှု ပဆာင်ရွက်

ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပနာက်ဆုံးပကာက်ယူခဲ့ပသာစာရင်းအရ လူဦးပရမှာ ၆၃ သန်း ဖြစ်ဗပီး
၂၀၁၆

ခုနှစ်တွင်

၆၅

သန်းပကျာ်

ခန် ့မှန်းရရှိထားပါသည်။

ဥပရာပသမ္္ဂနိုင်ငံများတွင်

တတိယပဖမာက် လူဦးပရအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူဦးပရ သိပ်သည်းဆသည် ၁ စတုရန်း
ကီလိုမီတာတွင် လူဦးပရ ၇၀၁ ဦးဖြစ်ပါသည်။

အ္ဂလန်၏လူဦးပရမှာ ၅၃.၀၁ သန်းဖြစ်ဗပီး၊

စပကာ့တလန်မှာ ၅.၃ သန်း၊ ပဝးလ်စ်သည် ၃.၁ သန်းခန် ့နှင့် ပဖမာက်အိုင်ယာလန်သည် ၁.၈
သန်းဖြစ်သည်။ ဗမို ့ပတာ်လန်ဒန်မှာ လူဦးပရအထူထပ်ဆုံးဖြစ်ကာ လူဦးပရ ၉ သန်းပကျာ်
ပနထိုင်လျက်ရှိသည်။
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Sir Jeffrey Jowell QC

Sir Jeffrey Jowell QC
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UCL, Hertford College Oxford
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Cape Town , Athens
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။

၄

ဖမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကကီး H. E. Mr. Daniel Patrick Chugg
၏ကိုယ်ပရးအကျဉ်း

H. E. Mr. Daniel Patrick Chugg သည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပမလတွင် ဖမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ
ဗြိတ ိန ်န ို င်င ံ၏

အထူး အာဏာကုန် လွှ ဲ အပ် ဖ ခင် းခံရပသာ

သံ အမတ် အဖြစ်

စတင် တ ာဝန်

ထမ်းပဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံဖခားပရးနှင့် ဓနသဟာယပရးရာ
ဌာနရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းပဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းပနာက် ၂၀၁၅ခုနှစ်အထိ ဗြိတိန်နိုင်ငံဖခားပရး
နှင့် ဓနသဟာရပရးရာရုံးနှင့် ပဟာင်ပကာင်ဗမို ့ရှိ ဗြိတိန်ပကာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ နယူးပဒလီဗမို ့နှင့်
ပပကျင်းဗမို ့တို ့ရှိ

ဗြိတိန်သံရုံးတို ့တွင်

ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့်

တာဝန်ထမ်းပဆာင်ခဲ့သည်။

၎င်းသည် လက်ရှိဗြိတိန်နိုင်ငံဖခားပရးနှင့် ဓနသဟာယပရးရာရုံးရှိ အကကမ်းြက်မှုတိုက်ြျက်ပရး
ဆိုင်ရာ ဆက် သွ ယ ် ပရးဌာနအကကီး အကဲအ ဖြစ် တာဝန်ထမ်းပဆာင်လျက်ရှိသည် ။ ၎င်းသည်
အိမ်ပထာင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ဗပီး သားသမီး ၂ပယာက်ရှိပါသည်။

