ဖၾႚဲစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး
စာတမ္း (ဖက္ဒရယ္မူ)
၁၉၆၂ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၅ ရက္။ ၁၃၂၂ ခု၊ တေပၝင္းလဆန္း ၁၂ ရက္ စေနေနႛ၌
ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ဴပည္လုံးက႗တ္ ညီလာခံ႒ကီးမႀ အတည္ဴပႂသည့္
ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀ
တင္သၾင္းေသာ
ဴပည္ေထာင္စု
ဴမန္မာႎုိင္ငံ
ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ
အေဴခခံဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး စာတမ္း ဴဖစ္ေပသည္။ ဖက္ဒရယ္မူ ဆုိသည္ကား
ဤတင္သၾင္းထားေသာ စာတမ္းပၝ အခဵက္အလက္မဵားပင္ ဴဖစ္ေပသည္။ ဤစာတမ္းတၾင္
ပင္လုံစာခဵႂပ္ကုိပၝ ေဖာ္ဴပထားေပသည္။ ၁၆-၃-၆၁ ခု၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရ ဴပန္ဳကားေရး
ဌာနမႀ ထုတ္ေဝသည့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀ တင္သၾင္းေသာ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ
ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ
အေဴခခံဥပေဒ
ဴပင္ဆင္ေရး
စာတမ္းမႀာ
ေအာက္ပၝအတုိင္း
ဴဖစ္ေပသည္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းႎႀင့္ ကခဵင္၊ ခဵင္း၊ ရႀမ္း တုိင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား၏ ပင္လံု ညီလာခံ
မႀတ္တမ္း ပန္းခဵီကား။

ဖၾႚဲစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး စာတမ္း (ဖက္ဒရယ္မူ)
လက္ရႀိ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒတၾင္ ဴပည္နယ္ႎႀင့္
လူမဵႂိးစုတုိင္း တန္းတူ ညီမ႖မႁအတၾက္ လုေ
ံ လာက္စၾာ ဴပႉာန္းထားဴခင္း မရႀိေဳကာင္း။
ထုိႚေဳကာင့္ ဴပည္နယ္ႎႀင့္ လူမဵႂိးစုတုိင္း တန္းတူညီမ႖ ေစရန္အတၾက္ အေဴခခံဥပေဒအား
ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူဴဖင့္ ဴပန္လည္ ဴပႂဴပင္ေရးဆၾဲရန္ ဤ႒ကိႂးကုိင္ ေကာ္မတီက
သေဘာတူညီဳကေဳကာင္း။

ယင္းကဲ့သုိႚ အေဴခခံ ဥပေဒအား ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မူဴဖင့္ ဴပႂဴပင္ ေရးဆဲၾသည့္အခၝ
ေအာက္ပၝ တန္းတူညီမ႖မႁ၏ အေဴခခံ အေဳကာင္းရင္းမဵားကုိ ထည့္သၾင္း ေရးဆၾဲရန္
ဆုံးဴဖတ္ဳကေဳကာင္း။
(၁) ဗမာဴပည္နယ္ ဖၾဲႚစည္းေရး။
(၂) ဴပည္ေထာင္စု ပၝလီမန္ လၿတ္ေတာ္ႎႀစ္ရပ္အား အာဏာတူေပးေရး။
(၃) လူမဵႂိးစု လၿတ္ေတာ္သုိႛ ဴပည္နယ္တုိင္း ညီမ႖ေသာ ကုိယ္စားလႀယ္
ေစလၿတ္ေရး။
(၄) ဗဟုိ ဴပည္ေထာင္စုအား ေအာက္ပၝ ဌာနမဵား လၿဲအပ္႓ပီး ကဵန္ရႀိေသာ
အာဏာမဵားႎႀင့္ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ဴပည္နယ္မဵားသုိႛ လၿဲအပ္ရန္။
(က) ႎုိင္ငံဴခား ဆက္သၾယ္ေရး။
(ခ) ဴပည္ေထာင္စု ကာကၾယ္ေရး။
(ဂ) ဴပည္ေထာင္စု ဘၸာေရး။
(ဃ) ေငၾဒဂႆၝးႎႀင့္ ေငၾစကၠႃ ထုတ္လုပ္ေရး။
(င) စာတုိက္ႎႀင့္ ေဳကးနန္း ဆက္သၾယ္ေရး။
(စ) မီးရထား၊ ေလေဳကာင္း၊ ေရေဳကာင္း ဆက္သၾယ္ေရး။
(ဆ) ဴပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး။
(စဵ) ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းခၾန္ ေကာက္ေရး။
(ည) ဴပည္ေထာင္စု ဘၸာေတာ္ မ႖တစၾာ ခၾဲေဝေရး။
အထက္ပၝ အဆုိကုိ အားလုံး တညီတႌၾတ္တည္း ၁၃၂၂ ခုႎႀစ္၊ တပုိႛတၾဲလဆန္း
၉ ရက္၊ အဂႆၝေနႚ (၁၉၆၁ ခု၊ ဇန္နဝၝရီ ၂၄ ရက္) တၾင္ သေဘာတူ ဆုံးဴဖတ္
အတည္ဴပႂဳကသည္။
ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံသည္ အကဵယ္အဝန္းအားဴဖင့္ စတုရန္းမုိင္ေပၝင္း
၂၆,၂၀၀ မ႖ရႀိေပသည္။ ဴပည္နယ္မဵား အနက္ အ႒ကီးဆုံးဴဖစ္၍ လူဦးေရ ၂ သန္းမ႖
ရႀိေသာ ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀာ အကဵယ္အဝန္း အားဴဖင့္ စတုရန္းမုိင္ေပၝင္း ၆၀,၄၁၆ ရႀိရာ
ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ ေလးပုံ တပုံနီးပၝးမ႖ ကဵယ္ဝန္းေပသည္။ ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀာ
ဴမန္မာ၏
အေရႀႚဘက္အပိုင္းတၾင္
တည္ရႀိ႓ပီး
ထုိမႀ
ေဴမာက္သုိႛလားေသာ္
ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ တ႟ုတ္ဴပည္သႛူ သမၳတ ႎုိင္ငံေတာ္။ အေရႀႚဘက္သုိႛလားေသာ္
လာအုိႎုိင္ငံေတာ္ႎႀင့္ ယုိးဒယားႎုိင္ငံေတာ္။ ေတာင္ဘက္သုိႛလားေသာ ကယားဴပည္နယ္၊
အေနာက္ဘက္သုိႛလားေသာ္
ရမည္းသင္း၊
မႎၩေလးႎႀင့္
ေ႟ၿဘုိခ႟ုိင္တု၏
ိႛ
နယ္နိမိတ္တုႎ
ိႛ ႀင့္ ဆက္စပ္လဵက္ ရႀိသည္။ ရႀမ္းဴပည္နယ္ တနယ္လုံးမႀာ ပဵမ္းမ႖ဴခင္း

အားဴဖင့္ ေပ ၂,၀၀၀ မႀ ၃,၀၀၀ အထိဴမင့္ေသာ ေတာေတာင္ ထူထပ္သည့္ ကုန္းဴမင့္
ေဴမဴပင္ ဴဖစ္ေသာ္လည္း အခဵႂိႚ အရပ္ေဒသမဵားမႀာ သမုဒၬရာ ပင္လယ္ဴပင္ထက္ ေပ ၈၀၀
ခန္ႛေလာက္သာ ဴမင့္ေပသည္။
ရႀမ္းဴပည္ရာသီဥတုမႀာ
အလၾန္ပင္
သင့္ဴမတ္လႀသည့္အေလဵာက္
ရႀမ္းဴပည္တဝႀန္းလုံးတၾင္
ဆန္ေရစပၝးမႀစ၍
ေကာက္ပဲသီးႎႀံမဵား
ေနရာအႎႀႚံမဵာ
ေနရာအႎႀံႚဴဖစ္ထၾန္းေသာ္လည္း
လူဦးေရနည္းပၝးမႁႎႀင့္
လမ္းပန္းဆက္သၾယ္ေရး
ညံ့ဖဵင္းမႁေဳကာင့္ စပၝးဆန္ေရမႀာ တုိးပၾားသင့္သေလာက္ မတုိးပၾားခဲ့ေပ။ သုိႚပင္
ရႀမ္းဴပည္တၾင္
ဴဖစ္လင့္ကစားဥယဵာဥ္ထၾက္
အဖုိးတန္
သစ္သီးဝလံမဵားမႀာ
စားသုံး၍မကုန္ေအာင္ ပုိလ႖ံေနသည့္ အေလဵာက္ ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တုိင္း ဴမန္မာဴပည္သုိႚ
အႎႀံႚအဴပားဴဖန္ႚဴဖႃးေရာင္းခဵႎုိင္ခဲ့ေပသည္။
ထုိမႀတပၝး
ရႀမ္းဴပည္
အရပ္ရပ္၌
ေဴမေပၞေဴမေအာက္ပၝ ေနရာေပၝင္းမဵားစၾာတၾင္ သဘာဝ ဝတၪႂ ပစၤည္းအမဵႂိးမဵႂိးကုိလည္း
ေတၾႚရႀိထား႓ပီးဴဖစ္ပၝသည္။
သဘာဝ
ဝတၪႂပစၤည္း
အရပ္ရပ္တုိႚအနက္
အဖုိးတန္သတၨႂမဵားဴဖစ္ေသာ (သံ၊ သၾပ္၊ ခဲမဴဖႃ၊ ေဘာ္၊ ဝုဖရမ္း) စသည့္ သတၨႂတုိႚကုိ
ေခတ္မႀီ စနစ္တကဵတူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ႎုိင္ပၝက ရႀမ္းဴပည္၏ စီးပၾားေရးမႀာ ေနႚခဵင္းညခဵင္းပင္
သိသိသာသာ
ထူးထူးဴခားဴခား
တုိးတက္ဴမင့္မားလာရန္
အေဳကာင္းရႀိပၝသည္။
ယခုပင္လ႖င္ နမၳတူေဘာ္တၾင္းရႀိ သတၨႂတၾင္း႒ကီးမႀာ ဴပည္ေထာင္စုတဝႀန္းလုံးတၾင္
အ႒ကီးဆုံးေသာ သတၨႂတၾင္း႒ကီး ဴဖစ္ေပသည္။ ထုိသတၨႂတၾင္းမႀ ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တုိင္း ရရႀိသည့္
အခၾန္ဘၸာေတာ္မဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္မႀရရႀိပၝက
ရႀမ္းဴပည္နယ္အဘုိႚ
ႎႀစ္စဥ္သုံးေငၾမဵားအတၾက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရရႀိႎုိင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိႚအဴပင္
ရႀမ္းဴပည္၏ ႓မိႂႚေတာ္ေတာင္႒ကီးအနီးရႀိ ပင္ငုိ၊ သံေတာင္ႎႀင့္ မုိင္းပၾန္နယ္အတၾင္းရႀိ၊ သၾပ္၊
သတၨႂတၾင္းမဵားကုိ စနစ္တကဵတူးေဖာ္ရယူႎုိင္ပၝက ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္
တၾင္သာမက
အေရႀႚေတာင္အာရႀေဒသတခုလုံးတၾင္
႒ကီးကဵယ္ထင္ရႀားေသာ
သတၨႂတၾင္းမဵားဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္ခဲ့ေသာ္ ရႀမ္းဴပည္ရႀိ ဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးအဖုိႚ စီးပၾားေရး
ေရေသာက္ဴမစ္႒ကီးသဖၾယ္
ေပၞေပၝက္လာႎုိင္ေပလိမ့္မည္။
ရႀမ္းဴပည္တၾင္
သဘာဝေရတံခၾန္
အမဵားအဴပား
ရႀိသည္ဴဖစ္၍
ေရအားကုိ
အသုံးဴပႂဴခင္းဴဖင့္
အကဵႂိးမဵားစၾာ ဴဖစ္ထၾန္းေစႎုိင္ပၝသည္။

အပုိင္း (၁)
ေနာက္ေဳကာင္း ရာဇဝင္
ခရစ္သကၠရာဇ္ မစမီ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၅၀ ခန္က
ႛ
တ႟ုတ္ဴပည္ ယန္စီကဵိန္ဴမစ္၏
ေတာင္ဘက္တၾင္ မႀီတင္းေနထုိင္ခဲ့သည့္ လၾတ္လပ္ေသာ (ထုိင္း) ရႀမ္းအမဵႂိးသား႒ကီးမဵား
ရႀိခဲ့သည္ဟု ဆုိေလသည္။ ထုိ (ထုိင္း) ရႀမ္း အမဵႂိးသား႒ကီးမဵားမႀ ဆင္းသက္လာသည့္
လူမဵႂိး
တစိတ္တေဒသမႀာ
ဴပည္မာဴပည္ႎႀင့္
ရႀမ္းဴပည္ေဒသဘက္သုိႚ
လာေရာက္ေနထုိင္ခ့ဲဳကေပသည္။ ၎တုိႚ၏ ေရႀးကေသၾးခဵင္းသားခဵင္းတုိႚမႀာ ယခုအခၝ
အေရႀႚေဴမာက္
အာသံဴပည္၊
ယူနံဴပည္၊
လာအုိဴပည္၊
ကေမာၲဇဴပည္ႎႀင့္
ယုိးဒယားဴပည္တုိႚတၾင္ ေနထုိင္လဵက္ ရႀိဳကေပသည္။ ထုိ (ထုိင္း) ရႀမ္းလူမဵႂိး႒ကီးစုသည္
ခရစ္သကၠရာဇ္
အစေလာက္တၾင္
(တာတာ)
ေခၞ
တ႟ုတ္လူမဵႂိးတုိႚ
ေတာင္ဘက္ေဒသသုိႛ
တေ႟ၾႚေ႟ၾႚ
ေ႟ၾႚေလဵာ
ဆင္းသက္လာမႁေဳကာင့္
အင္အားမမ႖တသဴဖင့္ ေတာင္ဘက္သုိႛ တဴဖည္းဴဖည္းဆုတ္ခာၾ လာခဲ့ရေပသည္။ ထုိသုိႚ
ဆုတ္ခၾာရာမႀ
ခရစ္သကၠရာဇ္
၆၅၀
ခုႎႀစ္ေလာက္တၾင္
တ႒ကိမ္တခၝက
အထူးထင္ရႀားေကဵာ္ေဇာခဲ့ေသာ (ထုိင္း) ရႀမ္းလူမဵႂိးမဵား ေနထုိင္ေသာ တုိင္းဴပည္၏
႓မိႂႚေတာ္ဴဖစ္သည့္ နန္ေခဵာင္႓မိႂႚေတာ္တၾင္ ထီးနန္း စုိက္ထူခဲ့ဳကေပသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္
၇၅၄
ခုႎႀစ္မဵားအတၾင္း
နန္ေခဵာင္
(ထုိင္း)
ရႀမ္းသည္
အထက္ဧရာဝတီ
ဴမစ္ဝႀမ္းတေလဵာက္လုံးကုိ သိမ္းပိုက္အုပ္ခဵႂပ္ စုိးမုိးခဲ့ရာ အထက္ဴမန္မာဴပည္ ေဴမဴပင္တၾင္
အုပ္စုိးလဵက္ရႀိသည့္ (ဴပႃ) လူမဵႂိးမဵားႎႀင့္ အဆက္အသၾယ္ ဴဖစ္ခဲ့ဳကေလသည္။
၎တုိႚမႀတဆင့္ နန္ေခဵာင္ႎႀင့္၎၊ တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီးႎႀင့္၎ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊
ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ ဆက္ဆံေရးမဵား ဴဖစ္ေပၞလာခဲ့ေလသည္။ ထုိစဥ္အခၝကပင္
အခဵႂိႚရႀမ္းမဵားသည္ အထက္ဴမန္မာဴပည္အဴပင္ ေအာက္ဴမန္မာဴပည္သုိႛပၝ လာေရာက္
ေနထုိင္ခဲ့ဳက႓ပီး
ေအာက္ဴမန္ဴပည္တၾင္
မၾန္လူမဵႂိးမဵားႎႀင့္ပၝ
ေရာ႕ပမ္း
ေနထုိင္ခဲ့ဳကေဳကာင္းဴဖင့္ ရာဇဝင္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားေလသည္။
နန္ေခဵာင္ဴပည္႒ကီး
မပဵက္စီးမီအခဵိန္ကပင္လ႖င္
ရႀမ္းအမဵႂိးသားတုိႚသည္
ဴမန္မာဴပည္ ေဴမာက္ပုိင္းကုိ ဴဖတ္႓ပီးဝင္ေရာက္ကာ တခဵိန္ တန္ခုိးအင္အား႒ကီးမားခဲ့သည္
‘အဟုန္’ ထီးနန္းကုိ စုိက္ထူခဲ့ဳကေလသည္။
အေနာ္ရထာမင္း ထီးနန္းမသိမ္းပုိက္မီ အခၝကပင္ ရႀမ္းအမဵုိးသားအခဵႂိႚတုိႚသည္
ယခုလက္ရႀိ
ရႀမ္းဴပည္သုိႚ
ဆင္းသက္လာက္ေရာက္ဳက႓ပီး
အေဴခစုိက္
ေနထုိင္ဳကေလသည္။

(ထုိင္း) ရႀမ္းအမဵႂိးသားတုိႚသည္ နန္ေခဵာင္႓မိႂႚေတာ္ႎႀင့္ နန္ေခဵာင္ဴပည္႒ကီးကုိ
တ႟ုတ္ရန္မႀ တတ္အားသေရၾႚ ခုခံကာကၾယ္ဳကေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံး သကၠရာဇ္
၁၂၅၃
ခုႎႀစ္တၾင္
နန္ေခဵာင္ဴပည္႒ကီးမႀာ
ရန္သူ
တရုတ္တုိႚ၏
လက္သုိႛ
ကဵဆုံးပဵက္စီးခဲ့ရေလရာ ရႀမ္းအမဵႂိးသားတုိႚမႀာ တုိင္းတပၝးသားတုိႚ၏ စုိးမုိးအုပ္ခဵႂပ္ဴခင္းကုိ
ခံယူလုိေသာ ဆႎၬမရႀိ။ လၾတ္လပ္စၾာေနထုိင္လုိေသာ အာသာဆႎၬဴပင္းလႀသည့္အတုိင္း
ေတာင္ဘက္ေဒသ ဌာနမဵားသုိႚ အလုံးအရင္းဴဖင့္ ဆင္းသက္ကာ ထုိေဒသရႀိ ရႀမ္းမဵားႎႀင့္
ပူးေပၝင္းလဵက္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၂၆၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ဇင္း႟ုိင္းဴပည္ကုိေသာ္၎၊ ၁၂၉၆
ခုႎႀစ္တၾင္ ဇင္းမင္းမယ္ဴပည္ကုိေသာ္၎၊ ၁၃၅၁ ခုႎႀစ္တၾင္ အယုဒၭယဴပည္ကုိေသာ္၎
သိမ္းပုိက္ကာ ထီးနန္း စုိက္ထူခဲ့ဳကေပသည္။ ယခင္ေဖာ္ဴပသည့္ အထက္ဴမန္မာဴပည္
မုိးေကာင္းႎႀင့္ မုိးညၟင္းေဒသမဵား အဴပင္ ေ႟ၿလီဴမစ္ဝႀမ္းေဴခ အထိ ေမာဴပည္ ထီးနန္းကုိ
စုိက္ထူခဲ့ဳကေလသည္။ ဴမန္မာရာဇဝင္ကုိ ပုဂံမင္းဆက္ မစမီ ကာလအဖုိႚတၾင္
အကဵဥ္းခဵႂပ္ ေဖာ္ဴပရမည္ ဆုိေသာ္ ဴမန္မာဴပည္ ေတာင္ပုိင္း၌ မၾန္အမဵႂိးသားတိုႚသည္
သုဝဏၧဘုမၳိ ေခၞ သထုံဴပည္၊ သေရေခတၨရာ ေခၞ ဴပည္႓မိႂႚႎႀင့္ ဥႍပဲခူးတုိင္းတိုႚတၾင္
ထီးနန္း စုိက္ထူခဲ့႓ပီး အေရႀႚအိႎၬိယ ကလိကႆဴပည္ႎႀင့္ မေရႀးမေႎႀာင္းမႀာပင္ ဴမန္မာဴပည္
ေဴမဴပန္ႚမဵားသုိႚ ဆင္းသက္လာေရာက္ ေနထုိင္ခဲ့ဳကသည္။ ခရစ္သရာဇ္ ၈၃၂ ခုႎႀစ္တၾင္
ဴပႃဴပည္ကုိ နန္ေခဵာင္ဴပည္က သိမ္းပုိက္သည္အထိ ၎ဴပႃလူမဵႂိးတုိႚသည္ မၾန္လူမဵႂိးမဵား
အနည္းငယ္ေနထုိင္သည့္
ေကဵာက္ဆည္နယ္ကုိ
ဝင္ေရာက္သိမ္းပုိက္႓ပီး
ဧရာဝတီဴမစ္ဝႀမ္းေဴခ
ခဵင္းဴပည္ႎႀင့္
ရခုိင္ဴပည္၊
စစ္ေတၾေဒသမဵားသုိႚ
ဴပန္ႚပၾားသၾားဳကေလသည္။ အခဵႂိႚဴပႃမဵားမႀာ၊ ဴပည္၊ေတာင္တၾင္း႒ကီး၊ ခဵင္းတၾင္း၊ ေ႟ၿဘုိ
စသည့္ ေဒသမဵားသုိႚ ဴပန္ႚပၾား႓ပီး ထုိေဒသမဵားရႀိ လူမဵႂိးမဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္းကာ
ေရာ႕ပမ္းေနထုိင္လဵက္ရႀိ႓ပီး ခရာဇ္သကၠရာဇ္ ၁၀၅၀ ခုႎႀစ္ေလာက္တၾင္ ဴမန္မာဟူေသာ
လူမဵႂိး႒ကီးတမဵႂိး ေပၞေပၝက္လာခဲ့ေလသည္။ ဴမန္မာစာေပ သမုိင္းအရ ပုဂံဴပည္ကုိ
ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၀၈ ခုႎႀစ္တၾင္ နန္းစုိက္ခဲ့႓ပီးေသာ မင္းဆက္ေပၝင္း ၄၀ မ႖ရႀိသည္ဟု
ဆုိထားေသာ္လည္း ထုိမင္းတိုႛ၏ ဘၾဲႚမည္မဵားႎႀင့္ နန္းသက္မဵားကုိ မသိရႀိရေပ။
ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၀၄၄ ခုႎႀစ္တၾင္ အေနာ္ရထာဘုရင္မင္းဴမတ္ နန္းတက္လာ႓ပီး
၎၏နန္းသက္ ၄၃ ႎႀစ္အတၾင္းဝယ္ ရာဇဝင္တၾင္ ပထမအ႒ကိမ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ႒ကီးကုိ
စတင္ တည္ေထာင္ႎုိင္ခဲ့ေလသည္။ ထုိအခဵိန္ အတၾင္း၌ပင္လ႖င္ အေနာ္ရထာ
ဘုရင္မင္းဴမတ္သည္ ဴမန္မာဴပည္၏ လုံဴခံႂေရးအတၾက္ ရႀမ္းဴပည္သုိႚ စစ္တပ္မဵားဴဖင့္
ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရႀမ္းဴပည္ကုိ သိမ္းပုိက္အုပ္စုိးရန္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ မရႀိေပ။
ရႀမ္းအမဵႂိးသားတိုႚက ဴမန္မာဴပည္မ ေဴမဴပင္ေဒသမဵားသုိႚ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ဴခင္းကုိ
ကာကၾယ္ရန္သာလ႖င္ ေတာင္ေဴခေဒသ တေလဵာက္လုံး၌ ကင္း႓မိႂႚမဵားကုိ တည္ေထာင္
ထားခဲ့ေလသည္။

အေလာင္းစည္သူ မင္း႒ကီး လက္ထက္တၾင္ ရႀမ္းႎႀင့္ ဴမန္မာတုိႛ ပုိမုိ ရင္းႎႀီး
လာဳကေပသည္။ ၁၂၈၇ ခုႎႀစ္တၾင္ တ႟ုတ္မဵား၏ တုိက္ခုိက္မႁေဳကာင့္ ပုဂံဴပည္႒ကီး
႓ပိႂပဵက္႓ပီးေနာက္ ၁၃၁၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ရႀမ္းအမဵႂိးသား မင္းသားတဦးသည္ သီဟသူဘၾဲႚခံ၍
ပင္းယ႓မိႂႚတၾင္ ထီးနန္းစုိက္ကာ စုိးစံေနခဲ့ေလသည္။
ထုိအခဵိန္အတၾင္း
မုိးညၟင္းမုိးေကာင္းႎႀင့္
ေ႟ၿလီေဒသမဵားကုိ
ထီးနန္းစုိက္လဵက္ရႀိသည့္ ေမာရႀမ္းတိုႚသည္ ပင္းယႎႀင့္ စစ္ကုိင္းဴပည္မဵားကုိ ၁၃၆၄
ထၾက္ခၾာသၾား႓ပီးေနာက္
ခုႎႀစ္တၾင္
ဝင္ေရာက္၍
သိမ္းပိုက္ခဲ့ဳကသည္။
၎တုိႚ
အင္းဝ႓မိႂႚတၾင္
သတုိးမင္းဖဵားဘၾဲႚခံ
ရႀမ္းမင္းသားတဦးသည္
ပင္းယႎႀင့္
စစ္ကုိင္းဴပည္မဵားကုိ ပူးေပၝင္း႓ပီး ထီးနန္း စုိက္ထူခဲ့ေလသည္။ ရႀမ္းအမဵႂိးသားမဵားသည္
အထက္ဴမန္မာဴပည္ကုိ ၁၂၈၇ ခုႎႀစ္မႀ စ၍ ၁၅၃၁ ခုႎႀစ္ အထိ အုပ္စုိးခဲ့ရာ သကၠရာဇ္
၁၅၂၇
ခုႎႀစ္တၾင္
မုိးညၟင္းေစာ္ဘၾားသည္
အင္းဝဴပည္သုိႛ
လာေရာက္
တုိက္ခုိက္သည့္အတၾက္
ရႀမ္း
ဴမန္မာ
လူမဵႂိးတုိႛသည္
မိမိတုိႛ
မူရင္းေနရာမႀ
ေတာင္ငူဘက္သုိႛ ေ႟ၿႚေဴပာင္း ဆင္းသက္ကာ ေတာင္ငူတၾင္ ထီးနန္း စုိက္ထူလဵက္
တုိင္းသစ္ ဴပည္သစ္ ထူေထာင္ခဲ့ဳကေလသည္။ မုိးညၟင္း ေစာ္ဘၾား၏ သားေတာ္
သုိဟန္ဘၾားမႀာ အင္းဝဘုရင္ အဴဖစ္ အုပ္စုိးခဲ့ရာ အုပ္ခဵႂပ္ေရး မက႗မ္းကဵင္မႁေဳကာင့္
လုပ္ဳကံခံရ႓ပီး
၁၅၄၃
ခုႎႀစ္တၾင္
အုန္းေတာင္ခၾန္မုိင္း႒ကီးအား
ထီးနန္း
အပ္ခဲ့ဳကရေလသည္။
သုိႚရာတၾင္ ၁၅၅၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားသည္ ဴမန္မာဴပည္
တဝႀန္းလုံးႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္ကုိ ဒုတိယအ႒ကိမ္ အားဴဖင့္ ဴပန္လည္ သိမ္းပုိက္ခဲ့ေလသည္။
ေရႀးဴမန္မာမင္းမဵား၏
ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ
ဴမန္မာဘုရင္မဵား၏
အုပ္ခဵႂပ္ပုံမႀာ
ဴမန္မာဘုရင္ထံမႀ သစၤာေတာ္ ခံယူဳကသူ ေစာ္ဘၾားမဵားသည္ မိမိတိုႚနယ္မဵားကုိ
ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခဵႂပ္ရန္ အာဏာမဵားဴဖင့္ အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့ရေလသည္။ ထုိသုိႚအားဴဖင့္ တဦးႎႀင့္
တဦး ေမတၨာ ေစတနာ အရင္းခံေသာ အေလးဂရုဴပႂမႁကုိသာ ပဓာနထားသည့္ အတုိင္း
ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္တုိႚမႀာ လယ္ပၾန္းတတီး ရင္းႎႀီးလာခဲ့ဳကရာ ဴမန္မာဴပည္
စစ္ေရးစစ္ရာမဵား၌ ရႀမ္းအမဵႂိးသား စစ္တပ္မဵားကုိပင္ ထားရႀိခဲ့ေလသည္။ ရႀမ္းအမဵႂိးသား
စစ္တပ္မဵားကလည္း သစၤာကုိ ေစာင့္သိ ႟ုိေသဴခင္း၊ အသက္ကုိမ႖ ပမာဏ မထားဘဲ
ဴမန္မာဘုရင္မဵား၏ အကဵႂိးေတာ္ကုိ စၾန္ႚစၾန္ႚစားစား ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳကေလသည္။
ထုိႚေဳကာင့္ပင္
သကၠရာဇ္
၁၈၈၆
ကဵဆုံးသၾားရသည့္ အခဵိန္အထိ ဴမန္မာႎႀင့္
ညီရင္းအကုိသဖၾယ္ ေနထုိင္လာခဲ့ဳကေပသည္။

ခုႎႀစ္တၾင္
ရႀမ္းတုိႚမႀာ

အထက္ဴမန္မာဴပည္႒ကီး
ရင္းရင္းႎႀီးႎႀီးဆက္ဆံကာ

ထုိသုိႛ ရင္းႎႀီးစၾာ ေနထုိင္ခဲ့ဳကသည့္အတုိင္း အထက္ဴမန္မာဴပည္ ကဵဆုံး႓ပီးေနာက္
ရႀမ္းေစာ္ဘၾားမဵားတိုႚသည္
ဴမန္မာဴပည္႒ကီးႎႀင့္
ရႀမ္းဴပည္တုိႚ၏
လၾတ္လပ္ေရးကုိ
ကာကၾယ္ရန္ ရည္စူး႓ပီး လင္းပင္ႎႀင့္ ေစာရန္ႎုိင္မင္းသား႒ကီးမဵားကုိ အမႀႃးဴပႂလဵက္
႓ဗိတိသ႖ လူမဵႂိးမဵားအား ဴပန္လည္ တၾန္းလႀန္ တုိက္ခုိက္ဳကေပသည္။ သုိႚရာတၾင္
အေဳကာင္းအမဵႂိးမဵႂိးေဳကာင့္ ဤမၾန္ဴမတ္ေသာ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မႀာ အထမေဴမာက္ဘဲ
၁၈၉၃ ခုႎႀစ္တၾင္ လက္ရႀိရႀမ္းဴပည္နယ္ နိမိတ္သစ္ကုိ နယ္ခဵဲႚမဵားက မိမိတုိႛ၏ အကဵႂိးကုိ
လက္တၾင္းသုိႛ
သၾတ္သင္းဴခင္း
အဓိကထား႓ပီး
ခၾဲေဝသတ္မႀတ္ကာ
အဂႆလိပ္
ခံရေလသည္။
၁၈၈၆ ခုႎႀစ္မႀ ၁၈၉၃ ခုႎႀစ္အထိ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရသည္ ဴမန္မာဘုရင္မဵား
ရႀိစဥ္အခၝက အုပ္ခဵႂပ္သည့္နည္းတူ ရႀမ္းဴပည္ရႀိ ေစာ္ဘၾားမဵားကုိ စာခ႗န္မဵား (Sanad)
မဵားဴဖင့္ အသိအမႀတ္ဴပႂ႓ပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္ ဓေလ့ထုံးစံအရ အုပ္ခဵႂပ္ေစခဲ့သည္။ အေရးပၝ
အရာေရာက္ေသာ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ဴခားဝန္ေထာက္မဵား ခန္ႛထားခဲ့သည္။
၁၈၉၇ ခုႎႀစ္မႀ ၁၉၂၂ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာဴပည္သုိႚ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး
တစတစသၾတ္သၾင္း ငလရာ ထုိစဥ္အခၝက ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံ ေကာင္စီတၾင္
ရႀမ္းဴပည္၏ ကိစၤရပ္မဵားကုိ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ႎုိင္ရန္ ရႀမ္းအမဵႂိးသား ကုိယ္စားလႀယ္
အဴဖစ္ဴဖင့္ ရႀမ္းေစာ္ဘၾား တဦးကုိ ခန္ႛထားခဲ့ေလသည္။
ထုိႛေနာက္ ၁၉၂၂ ခုႎႀစ္မႀ ၁၉၃၅ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ဒိုင္အာခီအစုိးရ
ေပၞေပၝက္ လာခဲ့ေလသည္။ ထုိအခဵိန္တၾင္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ပေဒသရာဇ္ ရႀမ္းဴပည္ေထာင္စု
ဴဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိပေဒသရာဇ္ ေကာင္စီတၾင္ ႓ဗိတိသ႖ တုိင္းမင္း႒ကီးက ဥကၠႉ
အဴဖစ္ဴဖင့္ ေဆာင္ရၾက္႓ပီး နယ္ရႀင္ ေစာ္ဘၾားမဵားက ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္
ဘၸာေရး အဴပင္ အေရး႒ကီးေသာ အရပ္ရပ္ စီမံအုပ္ခဵႂပ္မႁတုိႚကုိ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ကာ
အ႒ကံေပးခၾင့္ရရႀိေလသည္။
ထုိစဥ္အခၝကပင္
ရႀမ္းဴပည္နယ္၌
ဴပည္သလ
ူ ူထု
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ပၝဝင္သည့္ ေကာင္စီတခု တီထၾင္ရန္ အဳကံဉာဏ္မဵား ေပၞေပၝက္
လာခဲ့ေလသည္။
၁၉၃၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာဴပည္မ၌ ၉၁ ဌာန အစုိးရ တီထၾင္လာသည့္အခၝ
ရႀမ္းေစာ္ဘၾားမဵားတိုႚ၏
႒ကိႂးစားမႁေဳကာင့္
ရႀမ္းဴပည္၌
ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီမႀ
ေရၾးခဵယ္ခန္ႚအပ္သည့္
အ႓မဲတမ္း
အမႁေဆာင္အဖၾဲႚ
ေပၝက္လာခဲ့သည္။
ထုိအမႁေဆာင္အဖၾဲႚသည္ ဘုရင္ခံႎႀင့္ မဳကာခဏ ေတၾႚဆုံ႓ပီး အရပ္ရပ္ စီမံအုပ္ခဵႂပ္ေရး
ကိစၤမဵားကုိ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ခဲ့ဳကသည္။ ထုိမႀစ၍ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀာ

ပေဒသရာဇ္ ေကာင္စီ၏ အာဏာစက္အတၾင္းသုိႚ သက္ဆင္းလာခဲ့ရေလသည္။ ၁၉၃၅
ခုႎႀစ္ ဴမန္မာဴပည္ အက္ဥပေဒအရ ရႀမ္းဴပည္အား ဒုတိယအုပ္ခဵႂပ္ေရး အပုိင္းတၾင္
တခန္းဖၾင့္ကာ ဴမန္မာဴပည္မ အုပ္ခဵိႂပ္ေရးမႀ ခၾဲဴခားထားေသာ္လည္း ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္
ဴမန္မာဴပည္မတုိႚ၏ ပကတိပင္ကုိ ဇာတိေသၾး ဇာတိမာန္က ႎႁိးဆၾမႁေဳကာင့္၎၊
ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္
ဴမန္မာဴပည္အဳကား
ေနႚေရာညပၝ
ကူးသန္းသၾားလာမႁေဳကာင့္၎
အစဥ္ထာဝရ ေတၾႚဴမင္ေနရသည့္အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္မႀာ ႎုိင္ငံေရးအရ
ဆက္ဆံမႁ အဝဝတၾင္ တဦးႎႀင့္တဦး ပုိမုိရင္းႎႀီးလာခဲ့ဳကသည္။
ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး ဴဖစ္ပၾားလဵက္ရႀိသည့္အခဵိန္ကာလ ၁၉၄၂ ခုႎႀစ္တၾင္
ဂဵပန္စစ္သည္တုိႚက ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္ တဝႀန္းလုံးကုိ သိမ္းပိုက္႓ပီးလ႖င္
အုပ္ခဵႂပ္ေရးအရ ရႀမ္းဴပည္ကုိ ဴမန္မာႎႀင့္ ပူးေပၝင္းခဲ့ေလသည္။ ထုိစဥ္ သံလၾင္ဴမစ္
အေရႀႚဘက္ရႀိ
ရႀမ္းဴပည္အေရႀႚပုိင္းမႀ
ကဵႂိးတုံနယ္ႎႀင့္
မုိင္းပန္နယ္မဵားကုိ
ဂဵပန္တုိႚသေဘာအတုိင္း ယုိဒ႔ားဘက္သုိႚ အတင္းလၿဲေဴပာင္းေပးဴခင္းခံရေလသည္။ ဂဵပန္
(နစ္ပန
ၾ ္) မဵား၏ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္မက ရႀမ္းဴပည္ရႀိလူထုတုိႚမႀာ
အမဵုိးသား စိတ္ဓာန္မဵား ထ႔ကလႁပ္ရႀားကာ လၾတ္လပ္ေရး ရယူလုိသည့္ ဆႎၬမဵား
ပုိမုိဴပင္းထန္ လာခဲ့ဳကသည္။
ထုိႚေဳကာင့္ ရႀမ္းဴပည္ တုိင္းရင္းသား အေပၝင္းတိုႛသည္ တခဲနက္ အုံ႔ကကာ
ဖက္ဆစ္ ဂဵပန္မဵားတုက
ိႛ ုိ ေအာင္ဴမင္စာၾ ေတာ္လႀန္ ခဲ့ဳကေလသည္။

အပုိင္း (၂)
စစ္႓ပီးေခတ္ကာလ ရႀမ္းဴပည္
ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး ႓ပီးဆုံးသၾား႓ပီးေနာက္ ႓ဗိတိသ႖စစ္တပ္မာဵးသည္ ဗမာဴပည္အား
ဴပန္လည္ သိမ္းပိုက္ဳကသည္။ စစ္႒ကီးအတၾင္းက အိႎၬိယဴပည္ ဆင္းမလား႓မိႂႚသုိႛ
တမ္းေရႀာင္ေနေသာ ဗမာဴပည္ စစ္ေဴပးအစုိးရ ဴပန္၍ မေ႟ၿႚေဴပာင္းမီ အဳကား ရႀမ္းဴပည္
အပၝအဝင္ ဗမာဴပည္တဝႀန္းလုံးအား စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးဴဖင့္ အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့ေလသည္။
စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး၏
လက္ေအာက္တၾင္
႓မိႂႚဴပေရးရာ
ကိစၤမဵားကုိ
စစ္ဘက္အရာရႀိမဵား ဦးစီးေသာ (ကက္-စ-ဘီ C.A.S (B)) ေခၞ ဗမာဴပည္ ႓မိႂႚဴပေရးရာ
အမႁထမ္းအဖၾဲႚက အုပ္ခဵႂပ္သည္။ ထုိကာလကုိ သာမန္အားဴဖင့္ (ကက္-စ-ဘီ) ေခတ္ဟု
ေခၞဳကသည္။ (ကက္-စ-ဘီ) ၏ အဓိက လုပ္ငန္းမႀာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေဳကာင့္ အတိဒုကၡ
အမဵႂိးမဵႂိးေရာက္ေနေသာ
ဴပည္သူလူထုအား
ကယ္ဆယ္ရန္ႎႀင့္
ဴပာပုံဘဝသုိႚ
ကဵေရာက္ေနေသာ စီးပၾားေရးမဵားအား ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရန္ ဴဖစ္သည္။
ရႀမ္းဴပည္ေစာ္ဘၾားမဵား၊ လူထုေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလထ
ူ ုသည္ စစ္ေဘး
စစ္ဒဏ္ကုိ
အလူးအလႀိမ့္
ခံစားခဲ့ရသည့္
အဳကားမႀာပင္
ႎုိင္ငံေရးအရ
တုိးတက္ႎုိးဳကားလာခဲ့သည္။ စစ္႒ကီးအတၾင္းက ကမာၲႚေခၝင္းေဆာင္မဵား ထုတ္ဴပန္
ေကဵညာခဲ့ေသာ အတၨလန္တိတ္ဴခာတာ ေတဟီရန္ ေကဵညာစာတမ္းႎႀင့္ ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္မဵားတၾင္
ပၝရႀိေသာ
အခဵက္အလက္မဵားသည္
ရႀမ္းဴပည္
ေခၝင္းေဆာင္မဵားအား
အလင္းေရာင္ေပးခဲ့သည္။
လူမဵႂိးတိုင္း
ကုိယ့္ဳကမၳာ
ကုိယ္ဖန္တီးခၾင့္ကုိ
လက္ေတၾႚခံစား
လုိဳကသည္။
ဖက္ဆစ္
ေတာ္လႀန္ေရးက
ထုိအသိကုိပုိ၍ ခုိင္မာေစခဲ့သည္။
ဗမာဴပည္
ဘုရင္ခံ
ေဒၞမန္စမစ္
ေခၝင္းေဆာင္ေသာ
ဗမာဴပည္
စစ္ေဴပးအစုိးရသည္ မဳကာမီဗမာဴပည္သုိႚ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိလာသည္။ စစ္႓ပီးေခတ္
တုိးတက္ေဴပာင္းလဲေနေသာ
ဴပည္သူလူထု၏
စိတ္ဓာတ္ႎႀင့္
အေဴခအေနကုိ
သိနားလည္ဟန္ မတူေသာ ဆာေဒၞမန္စမစ္သည္ နယ္ခဵဲႚ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကုိ ဴပန္လည္
အသက္သၾင္းရန္ ဆင္းမလား႓မိႂႚတၾင္ ေရးဆၾဲခဲ့ေသာ စီမံကိန္းတေပၾႚ တပုိက္႒ကီး
ယူေဆာင္ လာေလသည္။ ထုိစီမံကိန္းမဵား အနက္ ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္ တုိက္႟ုိက္
သက္ဆုိင္ေနေသာ စီမံကိန္း တခုမႀာ (Frontier Areas Administration) ေခၞ
နယ္စပ္ေဒသ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္ပင္ ဴဖစ္သည္။

ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး မဴဖစ္ပၾားမီ အခဵိန္အထိ ရခုိင္ ေတာင္တန္းေဒသ၊
ခဵင္းေတာင္တန္း၊ နာဂေတာင္တန္း၊ ကခဵင္ေတာင္တန္း၊ ရႀမ္းကုန္းဴပင္ဴမင့္၊ သံလၾင္
ဒီစ႒တိတ္ အစရႀိသည့္ နယ္စပ္ေဒသမဵားကုိ ႕ခင္းခဵန္ထားေသာ ေဒသမဵားအဴဖစ္
သတ္မႀတ္ကာ ဘုရင္ခံက တုိက္႟ုိက္ အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသ၏
တုိးတက္မႁေပၞ အေဴခတည္၍ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့သည္။ သုိႚရာတၾင္
ဆာေဒၞမန္စမစ္ႎႀင့္အတူ ယူေဆာင္လာေသာ နယ္စပ္ေဒသ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္သည္
ယင္းသုိႛ အမဵႂိးမဵႂိး ခဲၾဴခားအုပ္ခဵႂပ္ခဲ့ေသာ နယ္စပ္ေဒသမဵားအား ပုံစံ တမဵႂိးတစားတည္း
အုပ္ခဵႂပ္ရန္ စီမံထားေလသည္။ ယခင္ ကခဵင္ေတာင္အုပ္၊ ကခဵင္ဒူးဝၝး၊ ရႀမ္းေစာ္ဘၾား၊
ကရင္ေစာ္ကဲ အစရႀိသည့္ လူမဵႂိးစု အ႒ကီးအကဲမဵား၏ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကုိ ဒီမုိကေရစီႎႀင့္
နီးကပ္လာေစရန္ ဟူေသာ အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင့္ ေ႟ၾးခဵယ္ ခန္ႛထားေသာ အတုိင္ပင္ခံ
ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ဴဖင့္ အုပ္ခဵႂပ္ရန္ စီမံထားသည္။
ထုိနယ္စပ္ေဒသ
အုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္သည္
အေပၞအားဴဖင့္ဳကည့္လ႖င္
တဆင့္တုိးတက္ ဴမင့္မားလာသေယာင္ ဴမင္ရေသာ္လည္း အမႀန္စင္စစ္ ထုိစနစ္သည္
နယ္ခဵဲႚအုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဴခကုတ္႓မဲေစရန္ စီမံ ဖန္တီးဴခင္းသာ ဴဖစ္ေပသည္။
ဖက္ဆစ္ ေတာ္လႀန္ေရး အ႓ပီး အလၾန္တက္႔က ႎုိးဳကားေနေသာ ဗမာဴပည္မအား
အေႎႀးႎႀင့္ အဴမန္ လၾတ္လပ္ေရး ေပးရေမမည္။ ထုိအခၝ နယ္စပ္ေဒသအား စုစည္း၍
ခဵန္လႀပ္ထားရန္မႀာ နယ္စပ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသနစ္၏ အတၾင္းသေဘာပင္ ဴဖစ္သည္။
နယ္စပ္ေဒသ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္အရ ယခင္႟ုိးရာ ဓေလ့ထုံးစံအလုိက္
စုိးမုိးအုပ္ခဵႂပ္လာေသာ ေစာ္ဘၾား၊ ဒူးဝၝး၊ ေတာင္အုပ္မဵားသည္ အဆင့္ဆင့္အတိုင္ပင္ခံ
ေကာင္စီမဵားႎႀင့္ တၾဲဖက္အုပ္ခဵႂပ္ရမည္ဴဖစ္ရာ ယခင္ စစ္မဴဖစ္မီကကဲ့သုိႚ တန္းခုိးဳသဇာ
မရႀိေတာ့သည္လည္း တေဳကာင္း၊ အုပ္ခဵႂပ္မႁ အ႒ကီးအကဲ အဆင့္မႀ အခၾန္ေတာ္
ေကာက္ခံေရး
တာဝန္ခံ
အဆင့္သုိႚ
ကဵေရာက္ကုန္သည္လည္း
တေဳကာင္း
ထုိအေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္
ေစာ္ဘၾား၊
ဒူးဝၝးႎႀင့္
ေတာင္အုပ္မဵား
နယ္စပ္ေဒသ
အုပ္ခဵႂပ္ေရး စည္းမဵဥ္းကုိ လက္ခံရန္ ဴငင္းပယ္ဳကသည္။
ဗမာဴပည္မသည္ အမႀန္မုခဵ လၾတ္လပ္ေရးရမည္ဟု နားလည္ဳကသည္။ သုိႚေသာ္
ရႀမ္းဴပည္
အပၝအဝင္
နယ္စပ္ေဒသမဵား၏
အနာဂတ္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ဗမာဴပည္ဘုရင္ခံ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚသည္၎၊ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရသည္၎ တိတိကဵကဵ
တစုံတရာ ေဖာ္ထုတ္ ေဴပာဳကားဴခင္း မရႀိခဲ့ေပ။

ဗမာဴပည္မအား
လၾတ္လပ္ေရး
ေပးရသည့္အခၝ
ခဵန္လႀပ္ထားခဲ့ရန္ နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေဒသမဵားအား

အေႎႀးႎႀင့္အဴမန္ လၾတ္လပ္ေရး ရေတာ့မည္ဴဖစ္ေသာ ဗမာဴပည္မႎႀင့္ အတူ
နယ္စပ္ေဒသမဵားအား
လၾတ္လပ္ေရး
ေတာင္းဆုိရန္
နယ္စပ္ေဒသရႀိ
ေခၝင္းေဆာင္မဵားက စီစဥ္ဳကသည္။
ဗမာဴပည္မႎႀင့္ နယ္စပ္ေဒသအား ႎုိင္ငံေရးအရ ဆက္သၾယ္ဴခင္း၊ ေပၝင္းစည္းဴခင္း
မရႀိႎုိင္ရန္ နယ္ခဵဲႚအစုိးရသည္ အစၾမ္းကုန္ေဆာင္ရၾက္သည္။ နယ္စပ္ေဒသလူမဵႂိးမဵားႎႀင့္
ဗမာလူမဵႂိးမဵား ေသၾးကၾဲေစရန္ နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္ ေဴခထုိးခဲ့သည္။
အေဴမာ္အဴမင္႒ကီးေသာ
ရႀမ္းဴပည္ေစာ္ဘၾားမဵားသည္
နယ္စပ္ေဒသေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ဗမာဴပည္မ ေခၝင္းေဆာင္မဵား ရႀမ္းဴပည္တေနရာတၾင္
ဆုံးစည္း၍ ႎႀီးေႎႀာဖလႀယ္ရန္ စီမံခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ပထမ ပင္လုံညီလာခံ႒ကီး
ေပၝက္ဖၾားလာသည္။
ပထမ ပင္လုံညီလာခံသုိႚ တက္ေရာက္ရန္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဦးေအာင္ဆန္း အမႀႃးဴပႂေသာ
ဗမာေခၝင္းေဆာင္မဵားအား ဖိတ္ဳကားဴခင္းကုိ ရႀမ္းဴပည္ရႀိ မဵက္ႎႀာဴဖႃအရာရႀိမဵားက
တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ႒ကိႂးစားဳကေသးသည္။
ပထမ ပင္လုံညီလာခံမႀအစဴပႂ၍ ဴပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ႎႀင့္ သေဘာတရားမာဵး
စတင္အဴမစ္တၾယ္လာခဲ့သည္။
နယ္စပ္ေဒသ
ေခၝင္းေဆာင္မဵား
ညီညၝတ္စၾာ
ေပၝင္းစည္းမိဳကသည္။ ေနာင္ႎႀစ္တၾင္ ဒုတိယ အ႒ကိမ္ေဴမာက္ ပင္လုံညီလာခံ ကဵင္းပရန္
ဆုံးဴဖတ္ဳကသည္။
ဗမာဴပည္မတၾင္
လုံးဝလၾတ္လပ္ေရးတုိက္ပၾဲအရႀိန္
ဴပင္းထန္လာက
ဗမာဴပည္ဳကားဴဖတ္အစုိးရ
ဖၾဲႚစည္းေရးႎႀင့္
တုိင္းဴပည္ဴပႂ
လၿတ္ေတာ္
ေခၞယူေရးကိစၤတုိႚအတၾက္ ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခဵႂပ္ေပၞ ေပၝက္လာသည္။
ထုိစာခဵႂပ္အပုိဒ္ (ဂ) တၾင္ နယ္စပ္ေဒသအေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပၝအတုိင္း
ေဖာ္ဴပထားသည္။

နယ္စပ္ေဒသႎႀင့္ပတ္သက္၍
လန္ဒန္႓မိႂႚ
႓ဗိတိသ႖အစုိးရႎႀင့္
ဴမန္မာဴပည္ဘုရင္ခံ၏ အမႁေဆာင္ေကာင္စီက ေစလၿတ္သည့္အဖၾဲႚတိုႚ ေဆၾးေႎၾးရာ၌
ေပၞေပၝက္လာေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵား
နယ္စပ္ေဒသမဵားတၾင္ ေနထုိင္ေသာ ဴပည္သူလထ
ူ ု၏ သေဘာတူညီခဵက္ ရယူ႓ပီး
ထုိေဒသမဵားကုိ ဴမန္မာဴပည္မႎႀင့္ အဴမန္ဆုံး ပူးေပၝင္းေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ႓ဗိတိသ႖
အစုိးရႎႀင့္ ဴမန္မာ ကုိယ္စားလႀယ္က သေဘာတူညီဳကေဳကာင္း။
ထုိကဲ့သုိႚ ပူးေပၝင္းေရး မတည္ေထာင္မီ အခဵိန္ကာလအတၾင္း နယ္စပ္ေဒသႎႀင့္
ဴမန္မာဴပည္မတုိႚ ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဘက္ အကဵႂိးသက္ေရာက္လာေသာ ေဆာင္႟ၾက္ဖၾယ္ကိစၤ
ႎႀစ္ဘက္လုံးက
လက္ခံႎုိင္ေသာ
နည္းလမ္းဴဖင့္
ပူးေပၝင္း
ရပ္မဵားကုိ
ႎႀစ္ဦး
ေဆာင္႟ၾက္သင့္သည္။
ထုိကဲ့သုိႛ
ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ရန္
ေဆာက္ပၝအတုိင္း
သေဘာတူဳကသည္။
(က)
နယ္စပ္ေဒသတၾင္
ေနထုိင္ဳကသူမဵားႎႀင့္
ဴမန္မာဴပည္မတၾင္
ေနထုိင္ဳကသူမဵား အခဵႂပ္အခဵာမရႀိ လၾတ္လပ္စၾာ ဝင္ေရာက္ သၾားလာခၾင့္ ရႀိေစရမည္။
(ခ) ပင္လုံညီလာခံ၌ ဴဖစ္ေစ၊ အထူးဖိတ္ေခၞေသာ ညီလာခံ၌ ဴဖစ္ေစ၊
နယ္စပ္ေဒသ၏ ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားအား ဳကားဴဖတ္ကာလ အတၾင္း
ေအာက္ပၝ မူသုံးခုအနက္ ၎တုိႛ လက္ခံႎုိင္ေသာ ပူးေပၝင္းေရး မူကုိ တင္ဴပေစရမည္။
၁။
ဘုရင္ခံကုိ
နယ္စပ္ေဒသကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္၍
အ႒ကံဉာဏ္ေပးရန္
နယ္စပ္ေဒမႀ အဖၾဲႚငယ္တဖၾဲႚ ခန္ႚအပ္၍ ဘုရင္ခံ၏ အမႁေဆာင္ေကာင္စီႎႀင့္ ရင္းရင္းႎႀီးႎႀီး
ပူးတၾဲေဆာင္ရၾက္ရန္။
သုိႚမဟုတ္
၂။ နယ္စပ္ေဒသ ကုိယ္စားလႀယ္တဦးကုိ နယ္စပ္ေဒသမဵား ကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္၍
ေဆာင္ရၾတ္ရန္အတၾက္ ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢႂိလ္အဴဖစ္ ခန္ႚထားရန္။
သုိႚမဟုတ္
၃။ အဴခားေသာ နည္းဴဖင့္ ေဆာင္႟ၾက္ရန္။
(ဂ) ပင္လုံညီလာခံ၊ သုိႚမဟုတ္ အထူး ညီလာခံအ႓ပီးတၾင္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရႎႀင့္
ဴမန္မာအစုးိရတုိႚသည္ သေဘာတူညီထားေသာ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားကုိ နယ္စပ္ေဒသ
ဴပည္သူ
ဴပည္သားတုိႚ၏
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိေသာ
လုိလားခဵက္ႎႀင့္အညီ

ဴဖစ္ေဴမာက္ေအာင္ဴမင္ေစရန္
ေဆာင္႟ၾက္ရသည္။

အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကုိ

အတူတကၾ

ရႀာေဖၾ

(ဃ) ဴမန္မာဴပည္မအတၾက္ အေဴခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆၾဲရာ၌ နယ္စပ္ေဒသ
တုိင္းရင္းသားမဵားသည္
ပၝဝင္ပူးတၾဲ
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ရန္
အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း
ရႀာေဖၾဘုိႚ စုံစမ္းေရး ေကာ္မီတီတခုကုိ ခဵက္ခဵင္း ဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္ရမည္။
ထုိေကာ္မီတီတၾင္ ဴမန္မာဴပည္မႎႀင့္ နယ္စပ္ေဒသမဵားမႀ ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးေရ
အညီအမ႖
ပၝဝင္ရမည္။
ဴမန္မာဴပည္မမႀ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ
ဘုရင္ခံ၏
အမႁေဆာင္ေကာင္စီက ခန္ႚအပ္၍ နယ္စပ္ေဒသ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ နယ္စပ္ေဒသ
ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ တုိင္ပင္၍ ဘုရင္ခံက ခန္ႚအပ္ရမည္။
ေကာ္မီတီ ဥကၠႉ အဴဖစ္ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဘက္ သေဘာတူေသာ ဴမန္မာဴပည္ဴပင္ပမႀ
ဳကားေနပုဂၢႂိလ္တဦးကုိ ခန္ႚထားရမည္။
တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္
မဆင့္ေခၞမီ
ထုိေကာ္မီတီသည္
ဴမန္မာဴပည္
အစုိးရႎႀင့္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရတုိႚထံသုိႛ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းရမည္။
အထက္ပၝ ေအာင္ဆန္း အက္တလီ သေဘာတူစာခဵႂပ္ အရ ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္
ဗမာဴပည္ ပူးေပၝင္းေရး ဴပႍနာသည္ အလၾန္အေရး႒ကီးလာသည္။ ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္
ဗမာဴပည္ ဘယ္ပုံဘယ္နည္းဴဖင့္ ပူးေပၝင္းမည္နည္း။ မဳကာမီ ေခၞယူကဵင္းပမည့္
တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္သုိႛ ရႀမ္းဴပည္က ပၝဝင္မည္လား စသည့္ ဴပႍနာမဵားမႀာ
ရႀမ္းဴပည္ရႀိ ေစာ္ဘၾားမဵားႎႀင့္ ေခၝင္းေဆာင္မဵား အပူတဴပင္း အေဴဖေပးရမည့္ ဴပႍနာမဵား
ဴဖစ္လာေပသည္။
ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ
၁၉၄၇ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၆ ရက္ေနႚမႀ ၁၂ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵင္းပေသာ ဒုတိယ
ပင္လုံညီလာခံတၾင္ နယ္စပ္ေဒသ ေခၝင္းေဆာင္မဵားသည္ အနာဂတ္ ဴပည္ေထာင္စု
ဖၾဲႚစည္းေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္သုိႛ
တက္ေရာက္ရန္
တညီတႌၾတ္တည္း သေဘာတူဳကသည္။
အနာဂတ္ ဴပည္ေထာင္စု မဖၾဲႚစည္းမီ ဳကားဴဖတ္ကာလအတၾက္ ဗမာဴပည္မႎႀင့္
ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ပူးေပၝင္းဆက္သယ
ၾ ္မည္ကုိ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၆ ရက္ေနႚ

ပင္လုံတၾင္
ကဵင္းပေသာ
ရႀမ္းေစာ္ဘၾားမဵား
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊
ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္မဵား
ေအာက္ပၝအတုိင္း ဆုံးဴဖတ္ဳကသည္။

ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊
ရႀမ္းလူထု
ပၝဝင္ေသာ
အစည္းအေဝးက

၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၆ ရက္ေနႛ မၾန္းလၾဲ ၂ နာရီခၾဲအခဵိန္တၾင္ ပင္လုံ႓မိႂႚ၌
ကဵင္းပေသာ ရႀမ္းႎႀင့္ ကခဵင္ ေကာ္မီတီ အစည္းအေဝး၏ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္
ရႀမ္းႎႀင့္ ကခဵင္တုိႛသည္ ဴမန္မာတုိႛႎႀင့္ ပူးေပၝင္း ေဆာင႟ရၾက္ဴခင္းအားဴဖင့္
လၾတ္လပ္ေရးကုိ ပုိမုိေဆာလဵင္စၾာ ရရႀိလိမ့္မည္ဟု ေကာ္မီတီက ထင္ဴမင္ယူဆသည္။
ယင္းသုိႛ ထင္ဴမင္ယူဆသည့္ အေလဵာက္ အကူးအေဴပာင္း ကာလအတၾင္းတၾင္
ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီတၾင္ ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ရန္ မိမိတိုႛ လူမဵႂိး
အသီးသီး၏ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ ေအာက္ပၝ ေဖာ္ဴပပၝ အခဵက္အလက္မဵားအရ
ပုိႚလၿတ္မည္။
(၁)
ဴမန္မာတုိႚႎႀင့္
အဆင့္အတန္းတူ၊
အခၾင့္အလမ္းတူ၊
ရပုိင္ခၾင့္တူ
ဒီမုိကေရစီကဵခံစား ခၾင့္ရႀိရမည္။
(၂) အမႁေဆာင္ေကာင္စီတၾင္ပၝဝင္ေဆာင္ရၾက္ဳကေသာ ရႀမ္းကုိယ္စားလႀယ္ႎႀင့္
ကခဵင္ကုိယ္စားလႀယ္တုိႚသည္
မိမိတိုႚ
လူမဵႂိးအသီးသီး၏
ဴပည္တၾင္းေရးရာ
အားလုံးအတၾက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရၾက္ဳကရမည္။ ထုိႚဴပင္ ကာကၾယ္ေရး၊ ႎုိင္ငံဴခားေရး၊
မီးရထား အေကာက္ေတာ္ အစရႀိေသာ အားလုံးႎႀင့္ဆုိင္သည့္ ကိစၤမဵားအတၾက္ အားလုံး
စုေပၝင္းတာဝန္ယူ ေဆာင္ရၾက္ဳကရမည္။
(၃) ကခဵင္တုက
ိႛ
ကခဵင္ဴပည္နယ္ အလုိရႀိေဳကာင္း ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိ
ဤေကာ္မီတီက ေထာက္ခံသည္။
(၄) ဴမန္မာ ကုိယ္စားလႀယ္ေတာ္မဵားႎႀင့္ ဘုရင္ ဧကရာဇ္ အစုိးရ၏
သေဘာတူညီခဵက္မဵားသည္ ရႀမ္း ကခဵင္တုႎ
ိႛ ႀင့္ ပတ္သက္ဴခင္း မရႀိေစရ။
(၅) လၾတ္လပ္ေရး ရရႀိ႓ပီးသည့္ေနာက္ ဴမန္မာဴပည္ေထာင္စု မႀ က႗ႎု္ပ္တုိႛ
ခၾဲထၾက္လုိလ႖င္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ သေဘာကဵသည့္ အခဵိန္ ခၾဲထၾက္ႎုိင္ခၾင့္ ရႀိေစရမည္။

ရႀမ္းေကာ္မီတီ
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)

ခၾန္ပန္းစိန္၊ ေတာင္ပုိင္း စပ္ဖလုံ။
စပ္ေ႟ၿသုိက္၊ ေညာင္ေ႟ၿစပ္ဖလုံ။
စပ္ဟုမ္ဖ၊ ေဴမာက္သိႎၮီ စပ္ဖလုံ။
စပ္ႎၾံ၊ လဲခဵား စပ္ဖလုံ။

(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)

စပ္စံထၾန္း၊ မုိင္းပၾန္ စပ္ဖလုံ။
စပ္ထၾန္းဧ၊ သာမခန္း စပ္ဖလုံ။
ခၾန္ဖုံး
ဦးတင္ဧ
ဦးထၾန္းဴမင့္
ဦးဳကာပု
ခၾန္ေစာ
စပ္ရစ္ဖ
ခၾန္ထီး

ကခဵင္ေကာ္မီတီ
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)

ဆင္ဝၝေနာင္၊ ဴမစ္႒ကီးနား။
ေဇာ္ရစ္၊ ဴမစ္႒ကီးနား။
ဒင္ရာတန္၊ ဴမစ္႒ကီးနား။
ေဇာ္လ၊ ဗန္းေမာ္။
ေဇာ္လၾန္း၊ ဗန္းေမာ္။
လဖန္းဂေရာင္း၊ ဗန္းေမာ္။

ထုိဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကုိ ေနာက္တေနႚ ၇၊ ၂၊ ၄၇ တၾင္ ထပ္မံ ေရာက္ရႀိလာေသာ
ခဵင္းကုိယ္စားလႀယ္မဵား ပၝဝင္သည့္ နယ္စပ္ေဒသ ကုိယ္စားလႀယ္ စုံညီ အစည္းအေဝးမႀ
ေအာက္ပၝအတုိင္း ထပ္မံ အတည္ဴပႂသည္။

၁၉၄၇ ၊ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၇ ရက္ေနႚနံနက္ ၉ နာရီအခဵိန္တၾင္ ပင္လုံ႓မိႂႚ၌
ကဵင္းပေသာ ခဵင္း၊ ကခဵင္၊ ရႀမ္း ပူးတၾဲေကာ္မတီ၏ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္။
ခဵင္းကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚသည္ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၆ ရက္၊ ညတၾင္
ေရာက္ရႀိလာရာ
၎တုိႚအား
ညီလာခံက
လႁိက္လဲႀစၾာ
႒ကိႂဆုိဳကေလသည္။
ထုိခဵင္းကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚတၾင္
(၁) ဦးလၿာမႁန္း၊ ေအတီအမ္၊ အုိင္ဒီအက္စ္အမ္၊ ဘီအီးအမ္၊ ဖလမ္း၊
ခဵင္းေတာင္တန္း။
(၂) ဦးေသာင္ဇင္ခပ္၊ ေအတီအမ္၊ ကစ္ဒင္၊ ခဵင္းေတာင္တန္း။
(၃) ဦးကၾယ္မန္း၊ ေအတီအမ္၊ ဟာကာ၊ ခဵင္းေတာင္တန္း ၏တုိႛ ပၝဝင္ဳကသည္။

(၁) ယမန္ေနႚ မၾန္းလၾဲ ၂ နာရီခၾဲအခဵိန္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ ရႀမ္းႎႀင့္ ကခဵင္
ကုိယ္စားလႀယ္
အဖၾဲႚတုက
ိႛ ုိ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္တုက
ိႛ ုိ
ဖတ္ဳကား
ရႀင္းလင္းဴပရာ
ခဵင္းကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚက ေအာက္ပၝ အခဵက္မဵားကုိ ဴဖည့္စၾက္၍ ေထာက္ခံဳကသဴဖင့္
အားလုံး သေဘာတူ လက္ခံဳကေလသည္။
(က) ဗဟုိ အခၾန္ေတာ္ေငၾႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍ ရႀမ္းတိုႛ ခံစားရေသာ အခၾင့္အေရးႎႀင့္
ရပုိင္ခၾင့္ အားလုံးတုိႚအတိုင္း ခဵင္းႎႀင့္ ကခဵင္တုိႛကလည္း လူဦးေရအလုိက္ ခံစားခၾင့္
ရရႀိေစရမည္။
ဘၸာေရးမလုံေလာက္ရႀိခဲ့ေသာ္
ဴမန္မာဴပည္
(ခ)
ခဵင္းတိုႚေဒသတၾင္
အခၾန္ေတာ္ေငၾမဵားမႀ ဴဖည့္တင္းသုံးစၾဲရမည္။
(ဂ) ရႀမ္း၊ ကခဵင္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ပၝဝင္ေသာ ေတာင္တန္းသားမဵား စည္းလုံး၊
ညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႚ ဦးစီး အမႁေဆာင္ ေကာင္စီတရပ္ကုိ ဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္မည္။
၎အမႁေဆာင္ ေကာင္စီ၌ ေတာင္တန္းသားမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရတုိႛ အဳကားတၾင္
ေပၞေပၝက္သမ႖ေသာ ေပၞလစီဆုိင္ရာ ကိစၤရပ္ အားလုံးႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍ အဆုံးအဴဖတ္
ေပးႎုိင္ေသာ အာဏာ အဴပည့္အစုံ ရႀိရမည္။

ရႀမ္းေကာ္မီတီ
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)

ခၾန္ပန္းစိန္၊ ေတာင္ပုိင္း စပ္ဖလုံ။
စပ္ေ႟ၿသုိက္၊ ေညာင္ေ႟ၿစပ္ဖလုံ။
စပ္ဟုမ္ဖ၊ ေဴမာက္သိႎၮီ စပ္ဖလုံ။
စပ္ႎၾံ၊ လဲခဵား စပ္ဖလုံ။
စပ္စံထၾန္း၊ မုိင္းပၾန္ စပ္ဖလုံ။
စပ္ထၾန္းဧ၊ သာမခန္း စပ္ဖလုံ။
ခၾန္ဖုံး
ဦးတင္ဧ
ဦးထၾန္းဴမင့္
ဦးဳကာပု
ခၾန္ေစာ
စပ္ရစ္ဖ
ခၾန္ထီး

ကခဵင္ေကာ္မီတီ
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)
(ပုံ)

ဆင္ဝၝေနာင္၊ ဴမစ္႒ကီးနား။
ေဇာ္ရစ္၊ ဴမစ္႒ကီးနား။
ဒင္ရာတန္၊ ဴမစ္႒ကီးနား။
ေဇာ္လ၊ ဗန္းေမာ္။
ေဇာ္လၾန္း၊ ဗန္းေမာ္။
လဖန္းဂေရာင္း၊ ဗန္းေမာ္။

ခဵင္းေကာ္မတီ
(ပုံ) ဦးလၿာမႁန္း၊ ေအတီအမ္၊ အုိင္ဒီအက္စ္အမ္၊ ဘီအီးအမ္၊ ဖလမ္း။
(ပုံ) ဦးေသာင္ဇာခပ္၊ ေအတီအမ္၊ တီးတိန္။
(ပုံ) ဦးကၾယ္မန္း၊ ေအတီအမ္၊ ဟာကာ။
အထက္ပၝ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၆ ရက္ေနႚႎႀင့္ ၇ ရက္ေနႚမဵားတၾင္
ဆုံးဴဖတ္ ဴပႉာန္းသည္ အတုိင္း ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း ေခၝင္းေဆာင္ေသာ ဗမာ့
ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾး ညၟိႎႁိင္းရန္ ေအာက္ပၝ ပုဂၢႂိလ္မဵား ပၝဝင္ေသာ
ဆပ္ေကာ္မီတီသုိႛ တာဝန္ လၿဲအပ္လုိက္သည္။
(၁) ဦးဳကာပု (ရႀမ္း)
(၂) မုိင္းပၾန္ေစာ္ဘၾား႒ကီး (ရႀမ္း)
(၃) ဆမားဒူးဝၝးဆင္ဝၝးေနာင္ (ကခဵင္)
(၄) ဒူဝၝးေဇာ္လၾန္း (ကခဵင္)
(၅) ဦးလၿာမႁန္း (ခဵင္း)
(၆) ဦးေသာင္ဇာခပ္ (ခဵင္း)
အထက္ေဖာ္ဴပထားေသာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားသည္ ကမာၲေကဵာ္ ပင္လုံစာခဵႂပ္၏
ေရႀႚေဴပးပင္ ဴဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ ပင္လုံသုိႚ ဗုိလ္ခဵႂပ္
ေအာင္ဆန္း အမႀႃးဴပႂေသာ ဗမာေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ အတူ ႓ဗိတိသ႖ ကုိယ္စားလႀယ္
မစၤတာ ေဘာ္တၾမ္လီတုိႛ ေရာက္ရႀိလာရာ ဗမာဴပည္မႎႀင့္ နယ္စပ္ေဒသ ပူးေပၝင္းေရး
ဴပႍနာမႀာ
အထူးတလည္
ေဆၾးေႎၾးစရာ
မလုိေတာ့ဘဲ
႓ပီးစီးသေလာက္ပင္
ဴဖစ္ေပသည္။

နယ္စပ္ေဒသ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၏
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားကုိ
အေခဵာကုိင္လုိက္ဴခင္းဴဖင့္ ေအာက္ပၝ ပင္လုံစာခဵႂပ္႒ကီး ေပၝက္ဖၾားလာေလသည္။
ပင္လံုစာခဵႂပ္ (၁၉၄၇ ခုႎႀစ္)
ဴမန္မာဴပည္ ဘုရင္ခံ၏ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီမႀ အဖၾဲႚဝင္ အခဵႂိႚႎႀင့္ စဝ္ဖမဵား
အားလံုး အဴပင္၊ ႟ႀမ္း ဴပည္နယ္မဵား၊ ကခဵင္ ေတာင္တန္း ေဒသ မဵားႎႀင့္ ခဵင္းေတာင္
ေဒသ တိုႛမႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား တက္ေရာက္ ဳကေသာ ပင္လံု ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပသည့္
အစည္းအေဝး႒ကီး တရပ္တၾင္ ဳကားဴဖတ္ ဴမန္မာ အစိုးရႎႀင့္ ခဵက္ဴခင္း ပူးေပၝင္းဴခင္း
အားဴဖင့္ ႟ႀမ္း၊ ကခဵင္၊ ခဵင္း တိုႛသည္ လၾတ္လပ္ေရးကို ပိုမို၍ လ႖င္ဴမန္စၾာ ရ႟ိႀ လိမ့္မည္ဟု
အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူ အဖၾဲႚဝင္ တိုႛသည္ ကန္ႛကၾက္သူ မ႟ိႀဘဲ ေအာက္ပၝ
အတိုင္း သေဘာ တူညီ ဳကသည္။
၁။ ေတာင္တန္း သားမဵား စည္းလံုး ညီႌၾတ္ေရး အဖၾဲႛ (တစညဖ) ၏ ႒ကိႂးကိုင္
အဖၾဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္ မဵားက ေထာက္ခံခဵက္ အရ၊ ေတာင္တန္းသား မဵား၏
ကိုယ္စားလႀယ္ တဦးကို ဘုရင္ခံက ေ႟ၾးခဵယ္၍ နယ္စပ္ ေဒသ ကိစၤမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍
ေဆာင္႟ၾက္ရန္ အတၾက္ ဘုရင္ခံ၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိႂလ္ အဴဖစ္ ခန္ႛထား ရမည္။
၂။ ဤ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိႂလ္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီတၾင္ ဌာန
လက္ကိုင္ မ႟ိႀ၊ ေကာင္စီဝင္ တဦး အဴဖစ္ ခန္ႛထား၍၊ ကာကၾယ္ေရးႎႀင့္ ဴပည္ပ ကိစၤရပ္
မဵားတၾင္ ထံုးနည္း ဥပေဒ အရ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီ၏ အာဏာ ေအာက္သိုႛ
ေရာက္႟ိႀသည့္ နည္းတူ နယ္စပ္ ေဒသ ကိစၤမဵား ကိုလည္း အမႁေဆာင္ ေကာင္စီ၏
အာဏာ ေအာက္သိုႛ ေရာက္႟ိႀ ေစရမည္။ ဤနည္း အတိုင္း နယ္စပ္ ေဒသ ဆိုင္ရာ
အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢႂလ္အား အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ အာဏာကို ေပးအပ္ ရမည္။
၃။ အဆိုပၝ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢႂလ္ကို ၎ႎႀင့္ လူမိဵႂးဴခင္း မတူေသာ ဒုတိယ
အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢႂလ္ ႎႀစ္ဦးက ကူညီ ေစရမည္။ ေ႟ႀးဦးစၾာ ဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢႂလ္
ႎႀစ္ဦး တိုႛသည္ ၎တိုႛ အသီးသီး သက္ဆိုင္သည့္ နယ္မဵား၏ ကိစၤ ရပ္မဵားကို
ေဆာင္႟ၾက္ရန္ ဴဖစ္၍၊ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢႂလ္မႀာ အဴခား နယ္စပ္ ေဒသ အားလံုး တိုႛ၏ ကိစၤ
ရပ္မဵားကို ေဆာင္႟ၾက္ရန္ ဴဖစ္သည္။ ၎တိုႛသည္ ထံုးနည္း ဥပေဒ အရ တဲၾဖက္ တာဝန္
ယူရသည့္ မႁအတိုင္း ေဆာင္႟ၾက္ ေစရမည္။
၄။ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိႂလ္သည္ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီတၾင္ အဖၾဲႚဝင္ လူ႒ကီး
အေနဴဖင့္ နယ္စပ္ ေဒသ မဵား၏ တဦး တည္းေသာ ကိုယ္စားလႀယ္ အဴဖစ္ ပၝဝင္ ရမည္
ဴဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢႂလ္ မဵားသည္ နယ္စပ္ ေဒသ မဵားႎႀင့္
သက္ဆိုင္ရာ ကိစၤရပ္ မဵားကို ေဆၾးေႎၾး ဳကသည့္ အခၝ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီတၾင္
တက္ေရာက္ ႎိုင္ခၾင့္ ႟ိႀေစရမည္။

၅။ အထက္ပၝ သေဘာ တူညီသည့္ အတိုင္း၊ ဘုရင္ခံ၏ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီကို
တိုးခဵဲႚမည္ ဴဖစ္ေသာ္လည္း၊ နယ္စပ္ ေဒသ မဵား၏ နယ္တၾင္း အုပ္ခဵႂပ္ ေရးတၾင္ ယခု
ခံစား ေနရေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို မည္သည့္ နည္းႎႀင့္ မဆို တစံုတရာ
လက္လၾတ္ ေစရန္၊ အဆိုပၝ ေကာင္စီက ဴပႂလုပ္ဴခင္း မ႟ိႀ ေစရ။ နယ္စပ္ ေဒသမဵား
အတၾက္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ရာခိုင္ႎူန္း အဴပည့္အဝ ႟ိႀေစ ရမည္ ဟူေသာ မူကို
သေဘာ တူညီ ဳကသည္။
၆။ ပူးေပၝင္း ထားသည့္ ဴမန္မာဴပည္ အတၾင္း သီးသန္ႛ ကခဵင္ ဴပည္နယ္ တခု၊
နယ္နမိတ္ သတ္မႀတ္၍ တည္ေထာင္ရန္ ဴပႍနာမႀာ တိုင္းဴပႂ ဴပည္ဴပႂ လၾတ္ေတာ္က
ဆံုးဴဖတ္ရန္ ဴဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဤကဲ့သိုႛ သီးဴခား ဴပည္နယ္ တခု ထား႟ိႀ သင့္ေဳကာင္းကို
သေဘာ တူညီ ဳကသည္။ ဤ ရည္႟ယ
ၾ ္ခဵက္ အထေဴမာက္ရန္ အလိုႛငႀာ ပထမ ေဴခလႀမ္း
အေနဴဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အက္ဥပေဒ အရ၊ ေနာက္ဆက္တၾဲ
စာရင္းပၝ အပိုင္း (၂) ဥပေဒ မဵားကဲ့သိုႛ ဴမစ္႒ကီးနားႎႀင့္ ဗန္းေမာ္ ခ႟ိုင္ တိုႛ၏
အုပ္ခဵႂပ္ေရးတၾင္ နယ္စပ္ ေဒသ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢႂလ္ႎႀင့္ ဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢႂလ္
တိုႛအား ေဆၾးေႎၾး တိုင္ပင္ ရမည္။
၇။ နယ္စပ္ ေဒသ မဵား၏ နယ္သူ နယ္သား တိုႛသည္ ဒီမိုကေရစီ ႎိုင္ငံ မဵားတၾင္
အေဴခခံမဵား အဴဖစ္ အသိအမႀတ္ ဴပႂထားေသာ ရပိုင္ခၾင့္ မဵားႎႀင့္ အခၾင့္အေရး မဵားကို
ခံစား ႎိုင္ခၾင့္ ႟ိႀေစ ရမည္။
၈။ ဤစာခဵႂပ္တၾင္ သေဘာ တူညီ ဳကသည့္ အစီအစဥ္မႀာ ပေဒသရာဇ္ ႟ႀမ္းဴပည္
နယ္ေဴမ စုတၾင္ ယခု အပ္ႎႀင္း ထား႓ပီး ဴဖစ္ေသာ ဘၸာေရးႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို ထိခိုက္ဴခင္း မ႟ိႀ ေစရ။
၉။ ဤ စာခဵႂပ္တၾင္ သေဘာ တူညီ ဳကသည့္ အစီအစဥ္ တိုႛမႀာ ဴမန္မာဴပည္
အခၾန္ေတာ္ ေငၾမဵားမႀ ကခဵင္ ေတာင္တန္း မဵားႎႀင့္ ခဵင္း ေတာင္တန္း မဵားက ရသင့္
ရထိုက္ေသာ ဘၸာေရး အကူအညီကို ထိခိုက္ဴခင္း မ႟ိႀ ေစရ၊ ဴမန္မာဴပည္ႎႀင့္
ပေဒသရာဇ္ ႟ႀမ္းဴပည္ နယ္ေဴမ စု၏ ဘၸာေရး အစီအစဥ္မဵား ကဲ့သိုႛ ကခဵင္
ေတာင္တန္းႎႀင့္ ခဵင္း ေတာင္တန္းမဵား အတၾက္ အလားတူ အစီအစဥ္ မဵားကို ထား႟ိႀ
ကဵင္းသံုးရန္ ဴဖစ္ႎိုင္မည္ မဴဖစ္ႎိုင္ မည္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီက နယ္စပ္
ေဒသ မဵား၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိႂလ္ႎႀင့္ ဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိႂလ္ တိုႛႎႀင့္ အတူ စစ္ေဆး
ဳကည့္႟ႁ ရမည္။ ပင္လံု စာခဵႂပ္ကို လက္မႀတ္ ေရးထိုး ဳကေသာ ကိုယ္စား လႀယ္ေတာ္
႒ကီးမဵားမႀာ
(၁) ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း - ဴမန္မာ အစိုးရ ကိုယ္စား
(၂) စဝ္ခၾန္ပန္းစိန္ - ေတာင္ပိုင္ စဝ္ဖလံု
(၃) စဝ္ေ႟ၿသိုက္ - ေညာင္ေ႟ၿ စဝ္ဖလံု
(၄) စဝ္ဟံုဖ - ေဴမာက္သိႎီၮ စဝ္ဖလံု

(၅) စဝ္ႎၾံ - လဲခဵား စဝ္ဖလံု
(၆) စဝ္စံထၾန္း - မိုင္းပၾန္ စဝ္ဖလံု
(၇) စဝ္ထၾန္းေအး - သာမိုင္းခန္း စဝ္ဖလံု
(၈) ဦးဴဖႃ - သထံု စဝ္ဖလံု ကိုယ္စားလႀယ္
(၉) ခၾန္ဖုန္း - ကခဵင္ ကိုယ္စားလႀယ္ (ေဴမာက္သိႎီၮ)
(၁၀) ဦးတင္ဧ - လူထု ကိုယ္စားလႀယ္
(၁၁) ဦးထၾန္းဴမင့္ - လူထု ကိုယ္စားလႀယ္
(၁၂) ဦးဳကာပု - လူထု ကိုယ္စားလႀယ္
(၁၃) ခၾန္ေစာ - လူထု ကိုယ္စားလႀယ္
(၁၄) စဝ္ယိတ္ဖ - လူထု ကိုယ္စားလႀယ္
(၁၅) ခၾန္ထီး - လူထု ကိုယ္စားလႀယ္
(၁၆) ဆမား ဒူဝၝ ဆင္ဝၝးေနာင္ - (ဴမစ္႒ကီးနား)
(၁၇) ေဇာ္ရစ္ - (ဴမစ္႒ကီးနား)
(၁၈) ဒင္ရတန္း - (ဴမစ္႒ကီးနား)
(၁၉) ေဇာ္လန
ၾ ္း - (ဗန္းေမာ္)
(၂၀) လဘန္းဂေရာင္ - (ဗန္းေမာ္)
(၂၁) ဦးလၿာမႁန္း MTA, ITSM - (ဖလမ္း)
(၂၂) ဦးေသာင္ဇာခပ္ ATM - (တီးတိန္)
(၂၃) ဦးကီယိုမန္း ATM - (ဟားခၝး)
မႁရင္း စာခဵႂပ္တၾင္ ဒူဝၝ ေဇာ္လ အမည္ ပၝေသာ္လည္း စာခဵႂပ္တၾင္ ၎၏
လက္မႀတ္ မပၝ ႟ိႀေခဵ။
ပင္လုံစာခဵႂပ္အရ
မုိင္းပၾန္ေစာ္ဘာၾ း႒ကီးအား
ဗမာဴပည္
ဘုရင္ခံ၏
နယ္စပ္ေဒသဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံဝန္႒ကီးအဴဖစ္ ေရၾးခဵယ္ခဲ့သည္။ ကခဵင္ေတာင္တန္းႎႀင့္
ခဵင္းေတာင္တန္းေဒသမဵားအတၾက္
ဒုတိယ
အတုိင္ပင္ခံဝန္႒ကီးမဵား
အဴဖစ္
ဆမားဒူးဆင္ဝၝးေနာင္ႎႀင့္ ဦးဝမ္ကုိေဟာတုိႚအား အသီးသီး ေရၾးခဵယ္ခဲ့ဳကသည္။
ဤသုိႚလ႖င္
ဗမာဴပည္ႎႀင့္ပူးတၾဲ၍
လၾတ္လပ္ေရးယူရန္ဟူေသာ
နယ္စပ္ေဒသေခၝင္းေဆာင္မဵား၏ ဆႎၬသည္ စတင္အေကာင္အထည္ ေပၞလာခဲ့သည္။
သုိႚေသာ္ ဤကား ဗမာဴပည္မႎႀင့္ နယ္စပ္ေဒသမဵား ယာယီပူးေပၝင္းဴခင္းသာဴဖစ္သည္။
ဗမာဴပည္မႎႀင့္ နယ္စပ္ေဒသမဵား ထာဝစဥ္ပူးေပၝင္းဴခင္း ဝၝ အနာဂတ္
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ တည္ေဆာက္ဴခင္းႎႀင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၆

ရက္ေနႚတၾင္ ဴပႉာန္းေသာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္၌ ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ္လည္း ဤကိစၤမဵားမႀာ
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္တၾင္မႀ
အေသးစိတ္
ထပ္မံ
ညၟိႎႁိင္းရန္ဴဖစ္သဴဖင့္
ပင္လုံစာခဵႂပ္တၾင္ ေဖာ္ဴပဴခင္းမဴပႂဘဲ ခဵန္လႀပ္ခဲ့ဳကသည္။
မုိင္းပၾန္ေစာ္ဘၾားႎႀင့္
ဦးဳကာပုအမႀႃးဴပႂေသာ
ေတာင္တန္းသား
စည္းလုံးညီညၾတ္ေရး
ဦးစီးအဖၾဲႚခဵႂပ္၏
ေဆၾးေႎၾးညၟိႎႁိင္းေရး
ေကာ္မီတီႎႀင့္
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းအမႀႃးဴပႂေသာ ဗမာကုိယ္စားလႀယ္မာဵး ပင္လုံ႓မိႂႚတၾင္ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊
ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၀ ရက္ေနႚက ေတၾႚဆုံညၟိႎႁိင္းဳကရာ နယ္စပ္ေဒသမဵား၏အတၾင္းေရးတၾင္
ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္းမဴပႂေရး၊
သီးဴခား
ကခဵင္ဴပည္နယ္
ထူေထာင္ေရး
ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန၊
မီးရထားထားဌာန၊
ဗဟုိဌာနမဵားအဴဖစ္
ကာကၾယ္ေရးဌာန၊
ဆိပ္ကမ္းအေကာက္ေတာ္ခၾန္ဌာန၊
စသည္တုိႚကုိ
ထားရႀိေရးဟူေသာ
နယ္စပ္ေဒသကုိယ္စားလႀယ္မဵား၏ တင္ဴပခဵက္ကုိ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက (မူ) အားဴဖင့္
လက္ခံခဲ့သည္။
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္၏အမႀတ္
(၅)
ဴဖစ္ေသာလၾတ္လပ္ေရးရရႀိ႓ပီးသည့္ေနာက္
ဴပည္ေထာင္စုမႀ
အခဵိန္မႀ
မေရၾး
ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကုိမူ
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္ေရာက္မႀ ဆုံးဴဖတ္ဳကရန္ ပန္ဳကားသည္။
ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခဵႂပ္အပုိဒ္ (ဃ) အရ နယ္စပ္ဒေသမႀ
ကုိယ္စားလႀယ္မာဵးသည္ အေဴခခံ ဥပေဒအသစ္ ေရးဆၾဲရာတၾင္ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း
ပၝဝင္ေဆာင္ရၾက္သင့္သည္ကုိ စုံစမ္းရန္ ေလဘာပၝတီအမတ္ ကာနယ္ရီးစ္ ဝီလဵံ
ေခၝင္းေဆာင္ေသာ နယ္စပ္စုံစမ္းေရး ေကာ္မီတီတရပ္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေပသည္။
ထုိစုံစမ္းေရး ေကာ္မီတီသည္ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ဧ႓ပီလတၾင္ လုပ္ငန္းစ႓ပီး ဇၾန္လ
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္မတိုင္မီ
အစီရင္ခံစာ
ေရးသၾင္းရမည္
ဴဖစ္ရာ
နယ္စပ္ေဒသေခၝင္းေဆာင္မဵားသည္
ဗမာဴပည္မႎႀင့္
ပူးေပၝင္းေရး
(မူ)ကုိ
စုံစမ္းေရးေကာ္မီတီတၾင္
အစစ္ခံရန္
ေရႀႚတန္းထုတ္၍
အပူတဴပင္း
ေဆၾးေႎၾးဳကေလသည္။
နယ္စပ္ေဒသမဵားတၾင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ မဲဆႎၬေပးပၾဲမဵားကုိ ႓ဗိတိသ႖အုပ္ခဵႂပ္ေရး
လက္ေအာက္တၾင္
တ႒ကိမ္တခၝမ႖
ကဵင္းပဴခင္းမရႀိခဲ့ရာ
ဗမာဴပည္
တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္သုိႚ
နယ္စပ္ေဒသမဵားမႀ
ကုိယ္စားလႀယ္
ေစလၿတ္ေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေဒသ ေခၝင္းေဆာင္မဵားအခဵင္းခဵင္း ညၟိႎႁိင္းဳကသည္။

ဗမာဴပည္မအတၾက္ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခဵႂပ္အပုိဒ္ (၁)အရ ၁၉၃၅ ခုႎႀစ္
အက္ဥပေဒ
အသုံးဴပ၍
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ
ဴပည္သူႚမဲဆႎၬဴဖင့္
ေရၾးေကာက္တင္ေဴမၟာက္ရမည္
ဴဖစ္ေပသည္။
နယ္စပ္ေဒသမဵားမႀာ
ေရၾးေကာက္ပၾဲအေတၾႚအ႒ကံ တ႒ကိမ္တခၝမ႖မရႀိခဲ့ေလရာ တုိေတာင္းေသာ ကာလအတၾင္း
မဲဆႎၬဴဖင့္ ေရၾးေကာက္တင္ေဴမၟာက္ရန္ မဴဖစ္ႎုိင္ေခဵ။ ထုိႚေဳကာင့္ နယ္စပ္ေဒသ
ေခၝင္းေဆာင္မဵားသည္
ေဒသအေဴခအေနအလုိက္
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ
ေရၾးခဵယ္ခန္ႚထားရန္ သေဘာတူဳကသည္။
ရႀမ္းဴပည္အတၾက္ စစ္မဴဖစ္မီက တည္ရႀိခဲ့ေသာ ေစာ္ဘၾားမဵားသာပၝဝင္သည့္
ရႀမ္းဴပည္ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီကုိ
ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းရန္
ဗမာဴပည္ဘုရင္ခံက
ရႀမ္းဴပည္ေစာ္ဘၾားမဵားအား ဆင့္ေခၞခဲ့သည္ကုိ ပင္လုံညီလာခံအတၾင္း ေစာ္ဘၾားမဵားႎႀင့္
လူထုေခၝင္းေဆာင္မဵား ပူးေပၝင္း၍ ေအာင္ဴမင္စၾာ တုိက္ဖဵက္ခဲ့သည္။
ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီေဟာင္းအစား
ေစာ္ဘၾားတဝက္၊
လူထုကုိယ္စားလႀယ္တဝက္
ပၝဝင္ေသာ
ရႀမ္းဴပည္ေကာင္စီကုိ
ဖၾဲႚစည္းရန္
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိရႀမ္းဴပည္ေကာင္စီကုိ ေအာက္ပၝအတုိင္း ဖၾဲႚစည္းတည္ေထာင္ရန္
ေစာ္ဘၾားမဵား ေကာင္စီက ဆုံးဴဖတ္ခဲ့သည္။

ရႀမ္းဴပည္နယ္မဵား ေကာင္စီ
၁။ ထုိေကာင္စီကုိ ရႀမ္းဴပည္နယ္မဵား ေကာင္စီစု ေခၞတၾင္ေစရမည္။
၂။
ေကာင္စီတၾင္
ေစာ္ဘၾားမဵား၏
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္
လူထုကုိယ္စားလႀယ္မဵား
ညီတူညီမ႖
ပၝဝင္ေစရမည္။
(ေစာ္ဘၾား
၃၃
ဦးႎႀင့္
လူထုကတင္ေဴမၟာက္သည့္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ၃၃ ဦး)
၃။ ယခု ေလာေလာဆယ္ အေရးမဵားအတၾက္ လူထုကုိယ္စားလႀယ္မဵား
အရည္အခဵင္းလုိက္၍ တင္ေဴမၟာက္ရန္၊ သုိႚေသာ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဴပႂလုပ္သည့္ အခၝတၾင္
အဓိကအခဵက္မႀာ လူဦးေရအလုိက္ ေရၾးခဵယ္ရန္ဴဖစ္သည္။
၄။ ေကာင္စီတၾင္ တက္ေရာက္ရန္ လူထု ကုိယ္စားလႀယ္မဵား တင္ေဴမၟာက္ေရးကုိ
ယခုလက္ရႀိ လူထု ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသုိႛ လၿဲအပ္၍ လက္ရႀိ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားက
ရႀမ္းဴပည္နယ္၏ အကဵႂိးစစ္စစ္ကုိ စိတ္ဝယ္ထားေသာ ပုဂၢႂိလ္မဵားအား ေခၞယူ၍
အဳကံဉာဏ္ အကူအညီ ေတာင္းယူႎုိင္ေသာ အာဏာမဵား ထားရႀိေစရမည္။
၅။ ဤေကာင္စီကုိ ေအာက္ပၝ အာဏာမဵား အပ္ႎႀင္းထားရမည္။ (က)
ဥပေဒဴပႂအာဏာ၊ (ခ) အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာႎႀင့္ (ဂ) ဘၸာေရးအာဏာ။

၆။ ေကာင္စီ ဝင္မဵားထဲမႀ အမႁေဆာင္ ဂ ဦး (ေစာ္ဘၾား ၄ ဦး၊
လူထုကုိယ္စားလႀယ္ ၄ ဦး) ေရၾးခဵယ္၍ ရႀမ္းဴပည္အစုိးရ အုပ္ခဵႂပ္ေရးဌာနမဵားအားလုံးကုိ
၎အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚမႀ ဦးစီးတာဝန္ယူရန္။
၇။ အပုိဒ္ ၃ ႎႀင့္ ၄ အရ ရည္ရၾယ္ထားသည့္ ေကာင္စီႎႀင့္ အမႁေဆာင္အဖၾဲႚ
မေပၞေပၝက္လာမီ
အခဵိန္အတၾင္း
လက္ရႀိ
ရႀမ္းေစာ္ဘၾားမဵား
ေကာင္စီ
အမႁေဆာင္အဖၾဲႚႎႀင့္
လူထုကုိယ္စားလႀယ္
၂
ေယာက္တုိႚ
ပူးေပၝင္း၍
ေဆာင္ရၾက္သၾားရန္။
၈။
ရႀမ္းဴပည္
ပေဒသရာဇ္ဘၸာေတာ္
ရံပုံေငၾကုိဴပန္လည္ထားရႀိ၍
အမႁေဆာင္အဖၾဲႚ၏ ဘၸာေရးအာဏာအတၾင္းရႀိေစရမည္။
(ပုံ) ခၾန္ပန္းစိန္ (ဥကၠႉ)
ရႀမ္းေစာ္ဘၾားမဵားေကာင္စီ
ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚ၊ ၁၉၄၇ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္။
အထက္ပၝ ၅ ၏ အဆက္၊ (ဃ) တရားစီရင္ေရး။
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾက္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အတၾင္း သီးဴခား တရားလၿတ္ေတာ္
ရႀိေစရမည္။
အထက္ပၝ ၆ ၏ အဆက္ အဖၾဲႚဝင္ ၈ ေယာက္မႀာ မဵားသည္ဟု ယူဆလ႖င္
အေရး႒ကီးေသာဌာန ၄-၅ ဌာနမ႖ႎႀင့္ စတင္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားရန္။
(ပုံ) ခၾန္ပန္းစိန္ (ဥကၠႉ)
ရႀမ္းဴပည္နယ္မဵား ေကာင္စီ
ေခတၨ - ေမ႓မိႂႚ၊ ၁၉၄၇ခု၊ ဧ႓ပီလ ၂၁ ရက္။
ဗမာဴပည္တုိင္းဴပည္ဴပႂ
လၿတ္ေတာ္သုိႚ
ရႀမ္းဴပည္မႀ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား
ေစလၾတ္ရန္ကိစၤအတၾက္ ေစာ္ဘၾား ၃၃ ဦး၊ လူထုကုိယ္စားလႀယ္ ၃၃ ဦးပၝဝင္ေသာ
ထုိရႀမ္းဴပည္ေကာင္စီမႀ
ေ႟ၾးခဵယ္ခန္ႚထားရန္
ေသဘာတူညီဳက႓ပီး၊
နယ္စပ္ေဒသ
စုံစမ္းေရး ေကာ္မီတီတၾင္ တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္၌ ပၝဝင္ပုံ နည္းလမ္းႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္၏
လုိးလားခဵက္မဵားကုိ ေအာက္ပၝအတုိင္း တင္ဴပရန္ ဆုံးဴဖတ္ဳကသည္။
သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမဵားသုိႚ နယ္စပ္ေဒသ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရႀင္က အစီရင္ခံစာ
တင္သၾင္းသည့္ အခၝ ေအာက္ပၝ တိကဵမႀန္ကန္ေသာ အခဵက္အလက္မဵား ကုိထည့္သၾင္း
စဥ္းစားေစရန္ ရႀမ္းဴပည္နယ္မဵားက လုိလားပၝသည္။

(၁) ရႀမ္းဴပည္သည္ လာမည့္ တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတၾင္
ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲမည္၊ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ေကာင္စီက လူဦးေရအလုိက္
တင္ေဴမၟာက္မည္။
(၂) တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္အတၾင္းတၾင္ ရႀမ္းဴပည္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၏
သုံးပုံႎႀစ္ပုံေသာ မဲအားစုကုိ အတိအကဵ မရရႀိဘဲ ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္သက္ဆုိင္ေသာ
ကိစၤရပ္မဵားအေပၞတၾင္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵဴခင္း၊ သုိႚမဟုတ္ ေနာင္အနာဂတ္ကာလတၾင္
ဴပႉာန္းမည့္ ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံ၏ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒတၾင္ ရႀမ္းဴပည္အား
ထိခုိက္ေစမည့္ ဴပင္ဆင္ဴခင္း၊ ေဴပာင္းလဲဴခင္း၊ ဴဖည့္စၾက္ဴခင္းမဵားကုိ မဴပႂရ။
(၃) ဴမန္မာဴပည္မႎႀင့္ ဆက္ဆံရာတၾင္ ဴပည္ေထာင္စု စနစ္မူအရ ဴဖစ္ေစရ၍
(က) တန္းတူညီမ႖ေသာ အခၾင့္အေရးႎႀင့္ အဆင့္အတန္း။
(ခ) ရႀမ္းဴပည္အတၾက္ ရာခုိင္ႎႁန္းဴပည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး။
(ဂ)
လၾတ္လပ္ေရး
ရ႓ပီးသည့္ေနာက္
အခဵိန္မေ႟ၾး
ဴပည္ေထာင္စုမႀ
ခၾဲထၾက္ႎုိင္ခၾင့္ရႀိ ေစရမည္။
(၄) ရႀမ္းဴပည္ တဴပည္တည္းႎႀင့္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း မဴပႂႎုိင္သည့္ အမဵားႎႀင့္
သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၤရပ္မဵားကုိ အားလုံးက ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ရန္။
ဥပမာ
(က) ကာကၾယ္ေရး။
(ခ) ႎုိင္ငံဴခားႎႀင့္ ဴပည္ပေရးရာကိစၤမဵား။
(ဂ) မီးရထား စာတုိက္ႎႀင့္ ေဳကးနန္း။
(ဃ) ဒဂႆၝးသၾန္းခတ္ေရးႎႀင့္ ေငၾစကၠႃ ထုတ္လုပ္ေရး။
(င) အေကာက္ေတာ္။
အစရႀိသည့္ တိုင္းဴပႂဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္က ဴပည္နယ္အားလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္သည့္
ကိစၤရပ္မဵား။
(၅) ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒကုိ အဓိပၯာယ္ပုိင္းဴခား ေဖာ္ဴပရမည့္
တရားလၿတ္ေတာ္ခဵႂပ္၊ တရားဝန္႒ကီးမဵားကုိ ေ႟ၾးခဵယ္ဴခင္းႎႀင့္ ခန္ႚထားဴခင္းတိုႛသည္
ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖၾဲႚဝင္ နယ္စပ္ေဒသ ဝန္႒ကီးမဵားစု၏ သေဘာတူညီမႁကုိ
ရယူသည့္ အစဥ္အလာတရပ္ ထားရႀိေစရမည္။
ရႀမ္းဴပည္၏ နမူနာအတုိင္း ကခဵင္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကလည္း ေဆာင္႟ၾက္ရန္
သေဘာတူညီဳကသည့္အေလဵာက္ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေနႚမႀ ၂၇ ရက္

ေနႚအထိ ေညာင္ေ႟ၿ႓မိႂႚ ေညာင္ေ႟ၿ ေစာ္ဘၾား႒ကီး၏ ေဟာတၾင္ ကဵင္းပေသာ
ေတာင္တန္းသား စည္းလုံးညီႌၾတ္ေရး ဦးစီးအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ညီလာခံမႀ ေအာက္ပၝအတိုင္း
ဆုံးဴဖတ္ အတည္ဴပႂဳကသည္။
(၁)
ေတာင္တန္းေဒသမႀာ
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္သုိႚ
ေစလၿတ္သည့္
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ လူမဵႂိးဘာသာမေရၾးဘဲ ပညာအရည္အခဵင္းကုိသာ အဓိကထား၍
ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵားက အခဵႂိးကဵ ေရၾးခဵယ္ ေစလၿတ္ရန္။
(၂)
ဴမန္မာဴပည္
တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္တၾင္
လူဦးေရအလုိက္
ကုိယ္စားလႀယ္ ေစလၿတ္၍ ပၝဝင္ေဆာင္ရၾက္ရန္၊ သုိႚေသာ္ သီးဴခားေဒသတခုခုႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ ကိစၤမဵားတၾင္ ထုိေဒသမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားအနက္ သုံးပုံ ႎႀစ္ပုံမဲမဵားကုိ
မရရႀိဘဲ မည္သည့္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မႀ ခဵမႀတ္ဴခင္း မဴပႂရ။
(က) အားလုံးအတၾက္ တန္းတူညီမ႖ အခၾင့္အေရး။
(ခ)
ေတာင္တန္းေဒသ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား
အားလုံးအတၾက္
ဴပည့္ဝေသာ ဴပည္တၾင္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး။
(ဂ) လၾတ္လပ္ေရး ရရႀိ႓ပီးေသာအခၝ အခဵိန္မေ႟ၾး ဗမာဴပည္မမႀ
ခၾဲထၾက္ႎုိင္သည့္ အခၾင့္အေရး။
(၃) ႎုိင္ငံဴခား တုိင္းဴပည္မဵားႎႀင့္ စာခဵႂပ္ဴခင္း၊ ႎုိင္ငံဴခားသုိႚ ပုိႚေသာ သံတမန္မဵား
ခန္ႚထားဴခင္း စသည္တုိႚကုိ ေတာင္တန္း ဴပည္နယ္မဵားအား ေရႀးဦးစၾာ တုိင္ပင္႓ပီးမႀ
ဴပႂလုပ္ရမည္ဟု
လာမည့္
ဴမန္မာ
ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ
အေဴခခံဥပေဒတၾင္
ေရးသားထည့္သၾင္း ဴပႉာန္းရန္ ဆုံးဴဖတ္သည္။
(၄)
ကာကၾယ္ေရး
စသည့္
ဴပည္နယ္အားလုံးႎႀင့္
သက္ဆုိင္ေသာ
ကိစၤရပ္မဵားတၾင္
ဴမန္မာမဲ
ဘယ္မ႖ပင္
မဵားေစကာမူ
ေတာင္တန္းေဒသ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ မဲမဵားရာစုက ေထာက္ခံခဵက္မရဘဲ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္ဴခင္း
မဴပႂရ။
(၅) ေတာင္တန္းေဒသ၏ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ တိုက္ရုိက္ဴဖစ္ေစ၊ သၾယ္ဝုိက္ေသာ
နည္းအားေဒသမဵားမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၏ အေဴခခံဥပေဒ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲဴခင္းတိုႚကုိ
ထုိ ေဒသမဵားမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၏ သုံးပုံႎႀစ္ပုံေသာ မဲမဵား အမဵားစုကုိ မရရႀိဘဲ
ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲဴခင္း
မဴပႂရဟု
ဴပည္ေထာင္စု
ဴမန္မာႎုိင္ငံ
ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ
အေဴခခံဥပေဒတၾင္ ထည့္သၾင္း ဴပႉာန္းရမည္။
(၆)
အေဴခခံဥပေဒကုိ
အဓိပၯာယ္ေဖာ္ဴခင္း၌
ကၾဲလၾဲမႁရႀိက
ထုိကိစၤကုိ
ဆုံဴဖတ္ေပးရန္ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ တရားလၿတ္ေတာ္သုိႚ တင္ဴပ၍ တရားဝန္႒ကီခဵႂပ္ႎႀင့္ အဴခား
တရားဝန္႒ကီးႎႀစ္ဦး ပၝဝင္ေသာ တရားခၾင္က ဆုံးဴဖတ္ေပးရမည္။
(၇) ဴပည္ေထာင္စု ဝန္႒ကီးအဖၾဲႚတၾင္ ဴမန္မာဴပည္ဝန္မဵားသည္ ေတာင္တန္းေဒသ
ဝန္႒ကီးမဵား၏ အေရအတၾက္ထက္ မပုိေစရ။

- ဘာသာစကားႎႀင့္ ဓေလ့ထုံးစံ ကၾဲလၾဲဴခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သၾယ္ေရး
ခက္ခဲဴခင္းမဵားကုိ ေတၾႚဳကံႂရေသာ ခဵင္းအမဵႂိးသားမဵားအတၾက္ အထူးအခၾင့္အေရး။
- တရားလၿတ္ေတာ္ခဵႂပ္။
တရားလၿတ္ေတာ္ခဵႂပ္ တရားဝန္႒ကီးမဵားကုိ ခန္ႚအပ္ထားဴခင္း၊ သုိႚတည္းမဟုတ္
ေ႟ၾးခဵယ္ရာတၾင္
ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရအဖၾဲႚဝင္
နယ္စပ္ေဒသ
ဝန္႒ကီးမဵား၏
သေဘာတူညီမႁကုိ ရယူသည့္ အစဥ္အလာတရပ္ ထားရႀိရမည္။
နယ္စပ္ေဒသ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရႀင္သည္ ေမ႓မိႂႚ၌ စစ္ေဆးသည့္အခၝ ရႀမ္းဴပည္မႀ
ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ၁၀ ဖၾဲႚ၊ ဗန္းေမာ္ႎႀင့္ ဴမစ္႒ကီးနား ဒိစ႒ကိတ္မဵားမႀ ကခဵင္
ကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚ ၈ ဖၾဲႚႎႀင့္ ခဵင္းေတာင္တန္း ကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚ ၁၀ ဖၾဲႚ အနက္
အမဵားစုတုိႚသည္
အထက္ေဖာ္ဴပပၝ
ေညာင္ေ႟ၿေဟာတၾင္
ကဵင္းပခဲ့ေသာ
ေတာင္တန္းသား
စည္းလုံးညီႌၾတ္ေရး
ဦးစီးအဖၾဲႚခဵႂပ္၏
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္
သေဘာထားအတုိင္း အစစ္ခံခဲ့ဳကသည္။
ထုိႚေဳကာင့္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရႀင္ အစီရင္ခံစာအပုိင္း ၃ တၾင္ ေအာက္ပၝအတုိင္း
ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
၁။ နယ္စပ္ ေဒသမဵား၏ အနာဂတ္အေရး၊ ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္ ကခဵင္ေတာင္တန္းမႀ
သက္ေသမဵားသည္
ရႀမ္းဴပည္နယ္ႎႀင့္
ကခဵင္ဴပည္နယ္အဴဖစ္
ဖၾဲႚစည္းပၝဝင္ေသာ
ဗမာဴပည္ေထာင္စု ဖၾဲႚစည္းရန္ အဴပင္းအထန္လုိလားဳကေဳကာင္း၊ ဴပည္ေထာင္စုအတၾင္းရႀိ
မိမိတုိႛ ဴပည္နယ္မဵားအတၾက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ရရႀိရန္သမ႖ ရရႀိရန္ ဆႎၬရႀိေဳကာင္း၊
သုိႛေသာ္လည္း အမဵားႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဌာနအခဵႂိႚကုိ ဴပည္ေထာင္စုသုိႚ လၿဲအပ္ရန္
သေဘာတူညီဳကေဳကာင္း။
တုိင္းဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္သုိႛ ရႀမ္းဴပည္မႀ ကုိယ္စားလႀယ္ ၂၅ ဦး ေစလၿတ္ရမည္
ဴဖစ္ရာ ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးေရကုိ ေအာက္ပၝအတုိင္း ခၾဲေဝ သတ္မႀတ္ပၝသည္။
၁။ ေစာ္ဘၾား ၁၁ ဦး
၂။ လူထုကုိယ္စားလႀယ္ ၁ ဦး
၃။ ကုိးကန္ႚနယ္ကုိယ္စားလႀယ္ ၁ ဦး
၄။ ရႀမ္းဴပည္ ေဴမာက္ပုိင္းရႀိ ကခဵင္အမဵႂိးသား ကုိယ္စားလႀယ္ ၂ ဦး
စုစုေပၝင္း ၂၅ ဦး

တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္ကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၌ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္
စတင္ကဵင္းပသည္။ တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္မကဵင္းပမီ တုိင္းဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္တၾင္
အေဴခခံထား၍ စဥ္းစားႎုိင္ရန္ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံက အေဴခခံ ဥပေဒမူဳကမ္းတခု
ေရးဆၾဲခဲ့သည္။
အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းေရးဆၾဲရန္ အဆုိ ၁၄ ခဵက္ကုိ ဴပႉာန္းဳကသည္။
ထုိဴပႉာန္းခဵက္ အဆုိအပုိဒ္ ၃ တၾင္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင္ ပၝဝင္ေသာ ဴပည္နယ္မဵား၏
အဆင့္အတန္း သတ္မႀတ္ေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပၝအတုိင္း ေဖာ္ဴပထားေလသည္။
၃။ (၁) ေအာက္ပၝအဂႆၝ လကၡဏာအားလုံးႎႀင့္ေသာ္၎၊ အခဵႂိႚႎႀင့္ေသာ္လည္း၎
ဴပည့္စုံ၍
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)
တုိႚ၌
ေဖာ္ဴပထားေသာနယ္ေဴမမဵားသည္
ဤတုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္က ဆုံးဴဖတ္သတ္မႀတ္၍ ေနာင္အခၝ ႎုိင္ငံဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ
အေဴခခံဥပေဒတၾင္
ထုိသုိႚဆုံးဴဖတ္
သတ္မႀတ္ေသာ
တရားဥပေဒႎႀင့္အညီ
‘ဴပည္ေထာင္စုဴပည္နယ္’ အဆင့္အတန္းကုိဴဖစ္ေစ၊ ‘ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးရဴပည္နယ္’
အဆင့္အတန္းကုိဴဖစ္ေစ၊ လူမဵႂိးစုဴပည္နယ္ အဆင့္အတန္းကုိဴဖစ္ေစ ရရႀိရမည္။

အဂႆၝလကၡဏာမဵားကား
၁။
ပထဝီ
အေနအထားအရ
နယ္နိမိတ္
အထင္အရႀားရႀိဴခင္း။
၂။
ဴမန္မာစကားႎႀင့္ မတူေသာ ဘာသာစကား တမဵႂိးတည္းရႀိဴခင္း။ ၃။ ယဥ္ေကဵးမႁ
တမဵႂိးတည္းရႀိဴခင္း။ ၄။ ရာဇဝင္ အစဥ္အလာ တမဵႂိးတည္းရႀိေသာ လူစုရႀိဴခင္း။ ၅။
စီးပၾားေရးဆုိင္ရာ အကဵႂိးေကဵးဇူးႎႀင့္ စီးပၾားေရး လုံေလာက္မႁတုိႛ ရႀိေသာ လူစုရႀိဴခင္း။ ၆။
လူဦးေရ အေတာ္အတန္ရႀိဴခင္း။ ၇။ သီးဴခား ဴပည္ေထာင္စု အဖၾဲႚဝင္ တခုအဴဖစ္ဴဖင့္ မိမိ၏
ကုိယ္ပုိင္ ထင္ရႀားခဵက္အတုိင္း ေနလုိေသာ ဆႎၬရႀိဴခင္းတုိႛပင္ ဴဖစ္ေလသည္။
ထုိဴပႉာန္းခဵက္ အဆုိတၾင္ ေဖာ္ဴပထားေသာ (၁) ဴပည္ေထာင္စုနယ္။ (၂)
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ရ ဴပည္နယ္။ (၃) လူမဵႂိးစု ဴပည္နယ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဖဆပလ
ပဏာမ ညီလာခံ အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းတၾင္ အေသးစိတ္ ေရးဆၾဲေဖာ္ဴပထားသည္။
(ေနာက္ဆက္တၾဲ ၁၄ တၾင္ဳကည့္ပၝ)

ဴပည္နယ္အဆင့္အတန္း
ခၾဲဴခမ္းသတ္မႀတ္ရာ၌
ဗမာဴပည္ေထာင္စု
ဴပည္နယ္အဴဖစ္ ဖၾဲႚဏည္းမည္ကုိ တိကဵစၾာ ေဖာ္ဴပထားဴခင္းမရႀိေပ။ သုိႚရာတၾင္
ဴပႉာန္းခဵက္ အဆုိအပုိဒ္ (၃) အရဆုိလ႖င္ ဗမာဴပည္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္တုိႚသည္
ဴပည္ေထာင္စုနယ္ အဆင့္အတန္းသုိႚ ပၝဝင္မည္ဟု ယူဆရေပသည္။
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္
ညီလာခံတၾင္
အေဴခခံညၿန္းဳကားခဵက္ အဆုိ ၇ ခဵက္ တင္သၾင္းခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက

ဦးေအာင္ဆန္း၏ ႌၿန္ဳကားခဵက္ ၇ ခဵက္
(လၾတ္လပ္သည့္ အခဵႂပ္အခဵာ အာဏာပုိင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္အတၾက္ ေရးဆၾဲရမည့္
ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းႌၿန္ ဴပႉာန္းခဵက္)
ေတာင္တန္း ေဒသ မဵားႎႀင့္ ကရင္နီ နယ္မဵား အပၝအဝင္ ဴဖစ္ေသာ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံေတာ္သူ
ႎုိင္ငံေတာ္သား တုိႚ၏ ကုိယ္စားလႀယ္ မဵားသည္ တုိင္းသူ ဴပည္သား တုိႚ၏ အာသီသ
ဆႎၬႎႀင့္ ေလဵာ္ညီစၾာ၊ ႎုိင္ငံေတာ္ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒကုိ စီစဥ္ ေရးဆၾဲရန္
အလုိႚငႀာ၊ စုံညီ စုေဝး ဳကလဵက္ ေအာက္ပၝ ဴပႉာန္းခဵက္ မဵားကုိ ခဵမႀတ္ ဳကေဳကာင္း။
(၁) ႎုိင္ငံေတာ္ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒသည္ ဴမန္မာ ဴပည္ေထာင္စု
ႎုိင္ငံေတာ္ဟု ေခၞတၾင္ ေစေသာ လၾတ္လပ္သည့္ အခဵႂပ္အခဵာ အာဏာပုိင္ သမၳတ
ႎုိင္ငံ၏ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒ ဴဖစ္ေစ ရမည္။ ထုိႚဴပင္ (၂) ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံတၾင္ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒက သတ္မႀတ္
ေဖာ္ဴပသည့္ တသီး ပုဂၢလ ဴပည္နယ္မဵား ပၝဝင္ ေစလဵက္၊ သုိႚ သတ္မႀတ္ ေဖာ္ဴပသည့္
တသီး ပုဂၢလ ဴပည္နယ္ မဵားသည္ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ သတ္မႀတ္
ေဖာ္ဴပ ထားသည္ႎႀင့္ အမ႖ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာ ရရႀိ ေစရမည္။ ထုိႚဴပင္ (၃) အခဵႂပ္အခဵာ အာဏာပုိင္ လၾတ္လပ္ေသာ သမၳတ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံေတာ္ႎႀင့္
တကၾ၊ အပၝအဝင္ ဴဖစ္သည့္ ဴပည္နယ္ မဵားႎႀင့္ အစုိးရ အဖၾဲႚအစည္း အားလုံး တုိႚ၏
အခၾင့္အာဏာ ဟူသမ႖ တုိႚသည္ တုိင္းသူ ဴပည္သားတုိႚ ထံမႀ သက္ဆင္း ေစရမည္။
ထုိႚဴပင္ -

(၄) ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းသူ ဴပည္သား မႀန္သမ႖သည္ လူမႁေရးရာ၌
လည္းေကာင္း၊ စီးပၾားေရးရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ႎုိင္ငံေရးရာ၌ လည္းေကာင္း၊ တရား
မ႖တမႁ ရႀိေစလဵက္၊ အဆင့္အတန္း အခၾင့္အေရးႎႀင့္ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႁ တုိႚတၾင္
ဆူ႒ကႂံ နိမ့္ဴမင့္ မရႀိ၊ ပကတိ တူညီ ေစရမည့္ဴပင္၊ တရား ဥပေဒႎႀင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အမဵား ဴပည္သူတုိႚ ေစာင့္စည္း အပ္ေသာ အကဵင့္ သိကၡာႎႀင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မဆန္ႚကဵင့္ သမ႖ လၾတ္လပ္စၾာ ႒ကံစည္ပုိင္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိခၾင့္၊
စည္း႟ုံးပုိင္ခၾင့္၊ ဴပႂမူ ေဆာင္႟ၾက္ ပုိင္ခၾင့္တုိႚ ရရႀိ တည္႓မဲ ေစရန္ အတၾက္ ဖၾဲႚစည္း
အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ အခုိင္အလုံ သတ္မႀတ္ ထားရႀိ ေစရမည္။ ထုိႚဴပင္ (၅) ဤဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ လူနည္းစုမဵား အဖုိႚ
လုံေလာက္ေသာ ကာကၾယ္ခဵက္မဵား ထည့္သၾင္း ဴပႉာန္း ထားရႀိ ေစရမည္။ ထုိႚဴပင္ (၆) လၾတ္လပ္ေသာ အခဵႂပ္အခဵာ အာဏာပုိင္ သမၳတ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏
နယ္ေဴမတုိႚ တေပၝင္း တစည္းတည္း တည္တံ့ ခုိင္႓မဲေရးကုိ လည္းေကာင္း၊ ႎုိင္ငံ၏ ဳကည္း၊
ေရ၊ ေလ တုိႚကုိ အခဵႂပ္အခဵာ စုိးမုိး အုပ္ခဵႂပ္ ပုိင္ခၾင့္ကို လည္းေကာင္း၊ တရား ဓမၳႎႀင့္
တကၾ ဴပည္ေထာင္စု ခဵင္းခဵင္း ဥပေဒ အရ ထိန္းေစာင့္ ထားရႀိ ေစရမည္။ ထုိႚဴပင္ (၇) ရာဇဝင္တၾင္ ထင္ရႀား ခဲ့ေသာ ဤ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံေတာ္သည္ ကမာၲတၾင္ မိမိ၏
ဂုဏ္ ဳကက္သေရႎႀင့္ ေလဵာ္စၾာ ရသင့္ ရထုိက္ေသာ အဆင့္အတန္းသုိႚ ေရာက္ရႀိ
ေစရမည့္ အဴပင္ လူသတၨဝၝ တုိႚ၏ တုိးတက္ေရးႎႀင့္ ေကာင္းကဵႂိး ခဵမ္းသာ ဴပည့္ဝေရး
တုိႚကုိ တာဝန္ အေလဵာက္ ေစတနာဴဖင့္ အစၾမ္းကုန္ ဴဖည့္စၾမ္း ထမ္း႟ၾက္ကာ
ဴပည္ေထာင္ခဵင္းခဵင္း ဆုိင္ရာ တရား ဓမၳႎႀင့္ ကဵင့္ဝတ္ သိကၡာကုိ အေဴခခံ ဴပႂ၍ ကမာၲႚ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေရႀႚ႟ႁလဵက္ ႎုိင္ငံတကာ တုိႚႎႀင့္ မိတ္ဝတ္မပဵက္ တၾဲဘက္ ပူးေပၝင္း
ေဆာင္႟ၾက္မႁကုိ ခုိင္႓မဲေသာ အဓိႉာန္ဴဖင့္ ေစာင့္ထိန္း ေတာ့အံ့။
ဴပည္ေထာင္စု ဖၾဲႚစည္းေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ညၿန္ဳကားခဵက္ အဆုိ အပိုဒ္ (၂) တၾင္
ေယဘုယဵ သေဘာကုိသာ ေဖာ္ဴပထားသည္။ သုိႚေသာ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက
ဖဆပလ ပဏာမ ညီလာခံက ေရးဆၾဲထားေသာ အေဴခခံ ဥပေဒဳကမ္းကုိ တုိင္းဴပည္ဴပႂ
လၿတ္ေတာ္က ေဆၾးေႎၾးရန္ အေဴခခံ စာတမ္း (As A Basis For Discussion.) အဴဖစ္
လက္ခံရန္
တင္သၾင္းခဲ့ရာ
ဴပည္ေထာင္စုတၾင္
ပၝဝင္သည့္
ဴပည္နယ္မဵားအား
အဆင့္အတန္း ခၾဲဴခားရန္ ဳကံ႟ၾယ္ခဲ့ေဳကာင္း ထင္ရႀားေလသည္။

သုိႚရာတၾင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း အမႀႃးဴပႂေသာ တုိင္းဴပည္ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား
႟ုတ္တရက္ လုပ္ဳကံခံလုိက္ရသည္။ တတုိင္းတဴပည္လုံး ယူကဵႂံးမရ ဝမ္းနည္း
ေဳကကၾဲခဲ့သည္။ ေသၾးခဵင္းသားခဵင္း ညီအကုိမဵား ပုိ၍ ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္ရမည့္ အေဴခသုိႚ
ေရာက္ခဲ့သည္။
နယ္ခဵဲႚ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္ ရႀမ္းဴပည္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားထံ လာေရာက္၍
ဗမာဴပည္ အေဴခအေန ဆုိးေနသည္။ မိမိတုိႛေဒသ ဴပန္သၾားရင္ ေကာင္းမည္။
ဗမာဴပည္မႎႀင့္ မပူးေပၝင္းဘဲ သီးဴခားေနလ႖င္ နယ္စပ္ေဒသ တုိးတက္ေရးအတၾက္
အထူးေထာက္ပံ့ေငၾ လုိသမ႖ ထုတ္ေပးမည္ စသည္ဴဖင့္ ဴဖားေယာင္း၍ ေသၾးခဲၾရန္
႒ကိႂးစားဳကေသးသည္။
ဗမာဴပည္မႎႀင့္ မကၾဲမကၾာ ပူးတၾဲ၍ လၾတ္လပ္ေရးယူရန္ သႎၮိႉာန္ ခဵထားေသာ
ရႀမ္းဴပည္
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္
နယ္ခဵဲႚ၏ေသၾးခၾဲမႁကုိ
လက္မခံ။
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္သုိႚ ဆက္လက္ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳကသည္။
တုိင္းဴပည္ဴပႂ
လၿတ္ေတာ္သုိႚ
တက္ေရာက္လာေသာ
ရႀမ္းဴပည္
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္ (၁) ႎုိင္ငံေရး အေတၾႚအဳကံႂ ႎုနယ္ဴခင္း၊ (၂) ဥပေဒဴပႂမႁ
လုပ္ငန္းမဵား
နားမလည္ဴခင္း၊
(၃)
တႎႀစ္အတၾင္း
လုံးဝလၾတ္လပ္ေရးအတၾက္
ေဇာ႒ကီးေနဴခင္း၊ (၄) အမဵႂိးသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား ကဵဆုံးကုန္၍ အခဵင္းခဵင္း
ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးကုိ ဆႎၬဴပင္းဴပ ေနဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ အေဴခခံဥပေဒ ဴပႉာန္းခဵက္ႎႀင့္
စကားလုံးမဵားကုိ ခပ္ေပၝ့ေပၝ့ပင္ လက္ခံခဲ့ဳကသည္။
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း
ေဴပာဳကားသည့္အတုိင္း
ဥပေဒ
စကားလုံးထက္
စိတ္ဓာတ္ကုိ
ယုံဳကည္
ကုိးစားခဲ့သည္။
လၾတ္လပ္ေရး
ရရႀိ႓ပီးသည့္ေနာက္
ေသၾးခဵင္းသားခဵင္းေတၾ ဥပေဒ စကားလံုးေတၾကုိသာ အတိအကဵ အဓိပၯာယ္ေကာက္ဴခင္း၊
အဳကပ္ကုိင္ဴခင္းမဵား ဴပႂအပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆခဲ့ဳကသည္။
ဴပည္ေထာင္စု
ဴမန္မာႎုိင္ငံ
ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ
အေဴခခံ
ဥပေဒအဳကမ္း
ေရးဆၾဲ႓ပီးသည့္ေနာက္ တုိင္းဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္သုိႛ အတည္ဴပႂရန္ တင္သၾင္းသည့္အခၝ
အေဴခခံ ဥပေဒဳကမ္း အဳကံေပး အရာရႀိ ဦးခဵန္ထၾန္းက အေဴခခံဥပေဒမူမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍ (၁) ဖၾဲႚစညး္ပုံစနစ္၊ (၂) အာဏာ ခၾဲေဝနည္း၊ (၃)ဥပေဒဴပႂ ဌာန၊
(အုပ္ခဵႂပ္ေရးဌာန၊ တရားစီရင္ေရးဌာနမဵား၊ စီမံဖန္တီးပုံ စသည့္ အခဵက္႒ကီး ၃ ခဵက္ကုိ
အေဴခတည္၍ ရႀင္းလင္း ေဴပာဴပခဲ့သည္။)

ဖၾဲႚစည္းပုံစနစ္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဦးခဵိန္ထၾန္းက "ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံသား၊
သုိႚမဟုတ္ အစုိးရတဖၾဲႚတည္းထားတဲ့ အစုိးရတဖၾဲႚတည္းကေန႓ပီး အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ (Unitary)
ဆုိတဲ့ ႎုိင္ငံသားဆုိတာ အစီရင္ခံရန္ပၝတယ္။” အဲသည္ကိစၤမႀာလဲ က႗န္ေတာ္တုိႚ
ယခုလက္ရႀိ အေဴခအေနမဵားကုိ ေထာက္ထားေသာအားဴဖင့္ အစုိးရ တဖၾဲႚတည္းက
အုပ္ခဵႂပ္တာ
ဘယ္ေလာက္ဘဲ
ေကာင္းတယ္ဆုိတာ
က႗န္ေတာ္တုိႚအားလုံး
ယုံဳကည္ေစကာမူ
ယခုအခဵိန္မႀာဴဖစ္လ႖င္
ဴပည္ေထာင္စု
ႎုိင္ငံမဵႂိးကုိသာလ႖င္
ဖၾဲႚစည္းဘုိႚရာ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္ အဆုိမႀာလည္း သည္အတုိင္းဘဲ
ဴပႉာန္းထားပၝတယ္။ တာေဳကာင့္မုိႚလုိႚ က႗န္ေတာ္တုိႚ ယခုရာထားတဲ့ ႎုိင္ငံ႒ကီးဟာ
ဴဖစ္လ႖င္ ဴပည္ေထာင္စုမဵားႎႀင့္ မတူေဳကာင္း နယ္စပ္ေဒသမဵားႎႀင့္ ဗမာ ဴပည္မသည္
လူဦးေရအားဴဖင့္၎၊ အကဵယ္ အဝန္းအားဴဖင့္၎၊ ဘၸာေရး အေဴခအေနအားဴဖင့္၎၊
ႎုိင္ငံေရးႎုိးဳကားမႁ
အေဴခအေနအားဴဖင့္၎၊
တူညီဴခင္း
မရႀိသည့္
အတၾက္
ဗမာဴပည္မအား ဴပည္နယ္ တနယ္အဴဖစ္ သီးဴခား မဖၾဲႚစည္းဘဲ ဗဟုိ ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရႎႀင့္
တေပၝင္း
တစည္းတည္း
ဖၾဲႚစည္းထားရေဳကာင္း"
ဆက္လက္၍
ရႀင္းဴပခဲ့ေလသည္။
အာဏာခၾဲေဝေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဦးခဵန္ထၾန္းက "သည္ကိစၤမႀာလည္း လက္ရႀိ
ကမာၲႚဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံေတၾကုိ က႗န္ေတာ္တုိႚ ဳကည့္ပၝတယ္။ စိစစ္ပၝတယ္။ ရႀိတာက
အေမရိကန္ရႀိတယ္။
ဆၾီဇာလန္ရႀိတယ္။
ဳသေစဳတးလီးယား
ရႀိတယ္။
သည္သုံးဴပည္ေထာင္က ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ႎုိင္ငံေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတုိႚက (Extreme
Type
of
Federation)
ဘယ္လုိဴပည္ေထာင္စု
ဴဖစ္ပုံမဵႂိးလဲဆုိလ႖င္
အားလုံးႎုိင္ငံေတၾေပၞမႀာ ရႀိတဲ့ အခဵႂပ္အခဵာအာဏာေတၾဟာ ဴပည္နယ္ေတၾထဲမႀာထား႓ပီး
ဗဟုိကုိ သင့္ေလဵာ္႓ပီ ထင္တဲ့အာဏာ အခၾင့္အေရးေလာက္ကုိ ခၾဲေပးထားပၝတယ္။
ကဵန္ကဵန္သမ႖ အာဏာေတၾကုိ ဴပည္နယ္ေတၾက ခဵႂပ္ကုိင္ထားပၝတယ္။ (Moderate
Type of Federation.) အလယ္အလပ္စားဴဖစ္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံက ကေနဒၝ
ဴပည္ေထာင္စု
ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒၝေဳကာင့္
ဴပည္ေထာင္စုက
အားလုံးအာဏာကုိ
ကုိင္႓ပီးေတာ့မႀဴပည္နယ္ကုိ အာဏာလၿဲေပးတဲ့စနစ္ဟာ အလယ္အလတ္ဴဖစ္ပၝတယ္။"
“အဲသည္ေတာ့ က႗န္ေတာ္တုိႚခန္ႚခၾဲပုံက ကေနဒၝႎႀင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူတယ္လုိႚ
ဆုိရေပမယ္။ လုံးလုံးရားရားေတာ့ သူတိုႚလုိ မဟုတ္ပၝဘူး။ က႗န္ေတာ္ အကဵဥ္း႟ုံး
ေဴပာရမည္ဆုိလ႖င္ ဴပည္နယ္ေတၾအတၾက္ က႗န္ေတာ္တုိႚက အာဏာ သတ္မႀတ္႓ပီးေတာ့
အတိအကဵ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အာဏာေတၾ ေပးထားပၝတယ္။ ကဵန္တာေတၾကုိ
က႗န္ေတာ္တုိႚ ဗဟုိကဘဲ သင့္ေတာ္သလုိ စီမံသၾားဘုိႚရာ ဴဖစ္တယ္” စသည္ဴဖင့္
ရႀင္းလင္းခဲ့သည္။

ဦးခဵန္ထၾန္း
ရႀင္းလင္းတင္ဴပစဥ္က
ဥပေဒဴပႂစာရင္းမဵားမႀာ
(၁)
ဴပည္ေထာင္စုဥပေဒဴပႂ စာရင္း၊ (၂) ဴပည္နယ္ဥပေဒဴပႂစာရင္း၊ (၃) ဴပည္ေထာင္စု
ဴပည္နယ္ ဥပေဒဴပႂစာရင္း (Concureent Legislative List.) ဟူ၍ စာရင္းသုံးမဵႂိး ရႀိခဲ့ရာ
ေနာက္ဆုံး အေဴခခံဥပေဒ အေခဵာကုိင္သည့္ အခၝတၾင္ (၁)ႎႀင့္ (၂) သာလ႖င္
ကဵန္ရႀိေတာ့သည္။ ထုိႚေဳကာင့္ ဦးခဵန္ထၾန္း ရႀင္းလင္းသကဲ့သုိႚ ကေနဒၝႎႀင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူ
သည္မဟုတ္ဘဲ လုံးလဵား တူေနေပသည္။
မည္သုိႚပင္ဴဖစ္ေစကာမူ ရႀမ္းဴပည္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား
ကဵဆုံးကုန္၍ ေဳကကၾဲဝမ္းနည္း ဴဖစ္ေနသည္လည္းတေဳကာင္း၊ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား
ခဵထားေပးသၾားသည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း လၾတ္လပ္ေရး ေဆာလဵင္စၾာ ရယူလုိ၍လည္း
တေဳကာင္း၊ လၾတ္လပ္ေရး ရရႀိ႓ပီးသည့္ေနာက္ ေသၾးခဵင္းသားခဵင္း အခဵင္းခဵင္း မူးတင္း
ပဲတင္း ေစဵးဆစ္ အဳကပ္ကုိင္မႁမဵား လုပ္ကုိင္ဳကလိမ့္မည္ဟု မထင္ဴမင္ခဲ့ဳက၍တေဳကာင္း၊
(၁)
ဗမာဴပည္နယ္
မဖၾဲႚစည္းဘဲ
ဴပည္ေထာင္စု
တေပၝင္းတစည္းတည္း
ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္အဖုိႚ အဘယ္မ႖ နစ္နာမည္ကုိ မေတၾးေတာခဲ့ဳကေပ။
(၂)
ကေနဒၝပုံစံအတုိင္း
အာဏာခၾဲေဝေပးဴခင္းဴဖင့္
ရႀမ္းဴပည္နယ္သည္
ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ကာ
ေမဵာက္ေလာင္းဘဝ
ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိမည္ကုိလည္း
နားမလည္ခဲ့ဳကေပ။
၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ဘိလပ္ပၝလီမန္ မတုိင္မီ အေဴခခံဥပေဒ႒ကီး
႓ပီးစီးသၾား၍ ဝမ္းသာေနဳကသည္။ မဳကာမီ အာဏာလၿဲေဴပာင္း၍ လၾတ္လပ္ေရး
ရေတာ့မည္ကုိ
ေဴမာ္မႀန္း၍
ပီတိလ႖မ္းေနဳကသည္။
ထုိႚေဳကာင့္
ရႀမ္းဴပည္
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၏
ကုိယ္စား
ေတာင္ပုိင္းေစာ္ဘၾား႒ကီးက
အေဴခခံဥပေဒကုိ
လႁိက္လႀဲစၾာ ေထာက္ခံ လုိက္ေပသည္။

အပုိင္း (၃)
ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္ အေနဴဖင့္ လက္ေတၾႚ ကဵင့္သုံးရာတၾင္ ေတၾႚဳကံႂခဲ့ရသည့္
ခ႗တ္ယၾင္းခဵက္မဵားႎႀင့္ အခက္အခဲမဵား
အေဴခခံဥပေဒနိဒၝန္း
နယ္စပ္ေဒသမဵား
ဆုိသည္မႀာ
ေအာက္ကဵေနာက္ကဵသလုိဴဖစ္ေနသည္။
လၾတ္လပ္ေရးပူးေပၝင္းယူရာတၾင္ ရႀမ္းသည္ ရႀမ္းအေနဴဖင့္၊ ကခဵင္သည္ ကခဵင္အေနဴဖင့္၊
ခဵင္းသည္
ခဵင္းအေနဴဖင့္
ေထာက္ခံသည္ဴဖစ္၍
လၾတ္လပ္ေသာ
ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ
မဴဖစ္ေပၞေအာင္
ဴမန္မာဴပည္ႎႀင့္
ရႀမ္းဴပည္တုိႚအား
ေသၾးခၾဲခဲ့သည့္
အဂႆလိပ္၏
စီမံကိန္းမဵား
ပဵက္ဴပားရသည္။
ထုိႚေဳကာင့္
နယ္စပ္ေဒသမဵားဆုိသည့္အစား ရႀမ္းဴပည္၊ ကဵခဵင္ဴပည္၊ ကရင္ဴပည္၊ ကယားဴပည္ႎႀင့္
ခဵင္းဴပည္တိုႚအပၝအဝင္ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ ထည့္သၾင္းအပ္သည္။
ဴပည္ေထာင္စု
စစ္စစ္ဆုိသည္မႀာ
လၾတ္လပ္ေသာ
ဴပည္သူမဵားတုိႚသည္
အေဴခအေနအရ ဴပည္ေထာင္စုဖၾဲႚစည္း႓ပီး ဴပည္မဵားက ကုိယ္ပုိင္အု္ပခဵႂပ္ေရးမဵားတုိႚကုိ
၎တုိႚ၏ဴပည္မဵားအတၾင္း အုပ္ခဵႂပ္၍ ဴပည္အမဵားႎႀင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေရး႒ကီးေသာ
ကိစၤရပ္မဵားကုိ ဗဟုိ အစုိးရအား အုပ္ခဵႂပ္ေစဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ထုိႚေဳကာင့္ ႔ကင္းကဵန္ေသာ
အာဏာမဵားကုိ အဖၾဲႚဝင္ဴပည္နယ္မဵားကသာ သုံးႎုိင္ခၾင့္ရႀိေဳကာင္း၊ ႎုိင္ငံေရးရာပညာ
(Political Science) အရ ေဴပာရေသာ္ ကေနဒၝဴပည္႒ကီးကုိ ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ မူအရ
တည္ေထာင္သည္ဟု မယူဆႎုိင္။
၁၉၄၇
ခု၊
ေမလအတၾင္း
ကဵင္းပေသာ
ဖဆပလညီလာခံတၾင္
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက ဗဟုိ႒ကိႂးကုိင္ ပင္မဴပည္ေထာင္စု (Unitary State) ဖၾဲႚစည္းရန္
မသင့္ေလဵာ္ဟု
အတိအလင္း
ေဴပာဆုိခဲ့သည္။
သုိႚရာတၾင္
ဗုိလ္ခဵႂပ္
ကဵဆုံး႓ပီးသည့္ေနာက္ ၎၏အ႒ကံေပးခဵက္ကုိ ေမ့ေလဵာ့ပစ္ဳကသည္။
ရခုိင္ႎႀင့္ မၾန္လူမဵႂိးတုိႚသည္ ဴပည္နယ္မဵားကုိ ေတာင္းဆုိရာ၌ လက္ရႀိ
အေဴခခံဥပေဒကုိ ႒ကိႂက္၍ မဟုတ္ပၝ။ ဴပည္နယ္ရ႓ပီးလ႖င္ ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူကုိ
ေတာင္းဆုိရန္ အလားအလာရႀိပၝသည္။ ဗဟုိေကာ္မီတီက သက္ေသမဵားကုိ ဳကားနာ

စစ္ေဆးသည့္အခၝ ရခုိင္ႎႀင့္ မၾန္မဵားတုိႚသည္ ဝင္ေရာက္ေဆၾးေႎၾး႓ပီး
အေရးဆုိခဵက္မဵားကုိ လုံးဝ ေထာက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပၝသည္။

ရႀမ္းဴပည္

ထုိႚေဳကာင့္ ရာဇဝင္ႎႀင့္ ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ဟူေသာ သေဘာတတရားမဵားကုိ
ပုိမုိ ေလးနက္ေစရန္အတၾက္ ဤအေဴခခံနိဒၝန္းကုိ လုိအပ္သလုိ ဴပင္ဆင္သင့္သည္။
ပုဒ္မ-၈။ ။ ဥပေဒပုဒ္မ (၂၂၂) ဴပည္ေထာင္စု အဖၾဲႚဝင္ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ
အဓိပၯာယ္ပုိင္းဴခားေဖာ္ဴပရာတၾင္ (ခ) အရ ဴပည္နယ္၏ တစိတ္တေဒသအဴဖစ္ မဖၾဲႚစည္း
မပၝဝင္ေသာ္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ ကဵန္နယ္ေဴမအားလုံးကုိ ဆိုလုိရာ ပုဒ္မ ၈
အရ ဴမန္မာဴပည္မအတၾက္ အာဏာမဵားသုံးစၾဲရန္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္
လုပ္ငန္းအဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ အရာရႀိမာဵးကသာလ႖င္ေသာ္၎၊ ထုိအဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္
အရာရႀိမဵား၏ အခၾင့္အာဏာ အရသာလ႖င္ေသာ္၎ သုံးစၾဲရမည္ဟု ဴပႉာန္းထားသဴဖင့္
ဴပည္ေထာင္စု
အာဏာမဵားကုိ
ဴမန္မာဴပည္မကသာ
႒ကိႂးကုိင္ထားသည္။
ဴမန္မာဴပည္မအတၾက္သာ ပုိမုိသုံးစၾဲရန္ အကဵႂိးသက္ေရာက္ေနသည္။
ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မက
ူ ုိ လက္ခံခဲ့ေသာ္ ဤပုဒ္မကုိ ပယ္ဖဵက္ရမည္။
အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္
ဘၸာေရးမဵားတၾင္
ဴပည္နည္မဵားသည္
ဤပုဒ္မေဳကာင့္
တရားမ႖တေသာ အခၾင့္ေရးမရခဲ့ေပ။ ထုိအတၾက္ ဝန္ထမ္းအဖၾဲႚမဵား ဖၾဲႚစည္းရာ၌၎၊
စီမ့ကိန္းမဵားေရးဆၾဲရာ၌၎၊ စီးပၾားေရးတုိးတက္မႁအတၾက္ ဘုတ္ေကာ္ပုိေရးရႀင္းမဵား
ဖၾဲႚစည္းရာ၌၎
ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္တဝႀန္းလုံးကုိ႓ခံႂ၍
မစဥ္းစားဘဲ
ဴပည္မကုိသာ
အဓိကထား၍
စဥ္းစားခဲ့ဳကေလသည္။
ဴပည္နယ္မဵားက
၎ကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္၍
အေရးဆုိသည့္အခၝ
မဵားမႀသာ
အခၾင့္အေရး
အခဵႂိႚတုိႚကုိ
ရရႀိခဲ့ေလသည္။
လုံးဝရသည္ဟု မဆုိႎုိင္။ ဴပည္နယ္အေနဴဖင့္ ဤအခၾင့္အေရးမဵားကုိ အလုိအေလဵာက္
ရႎုိင္ခၾင့္၊ ခံစားႎုိင္ခၾင့္ရႀိသည္ဟု မဆုိႎုိင္။
ဥပမာ၊ ဂဵပန္စစ္ေလဵာ္ေဳကးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ၂ ႎႀစ္ေကဵာ္ဳကာမႀ စ၍
အေရးဆုိသဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္ကုိ အခၾင့္အေရးအခဵႂိႚ ေပးခဲ့သည္။ မူလစီစဥ္ခဵက္တၾင္ မပၝ။
ရႀမ္းဴပည္စီးပၾားေရး ဖၾႚံ႓ဖိႂးမႁေကာ္ပုိေရးရႀင္းကုိ ယခုမႀပင္ ပထစအစုိးရ၏ နားလည္မႁ
သေဘာထား႒ကီးမႁမဵားဴဖင့္
(ရႀမ္းဴပည္ဝန္႒ကီးဌာနက)
ဥပေဒဴပႉာန္းႎုိင္ခဲ့သည္။
ယခုဴမန္မာဴပည္မရႀိ
တုိင္းမဵားမဵားအတၾက္
အေရးေပၞ
စီးပၾားေရး
စီမံကိန္းကုိ
အေကာင္အေထည္ေဖာ္႓ပီးလ႖င္ လုိအပ္ေသာေငၾမဵား ထုတ္ေပးရာ ဤစီမံကိန္းတၾင္
ဴပည္နယ္မဵားမပၝဟု
အတိအလင္း
ဆုိထားသည္။
ဴပည္နယ္မဵားသည္
ဴပည္မႎႀင့္စာခဲ့ေသာ္
အဖက္ဖက္တၾင္
ခဵႂိႚတဲ့မႁမဵား
ရႀိေနသည္ကုိ
တႎုိင္ငံလုံး

အသိဴဖစ္ပၝသည္။ ႟ုိးသားေသာ ဴပည္ေထာင္စုစိတ္ ဓာတ္ရႀိခဲ့ေသာ္ ဴပည္နယ္မဵားကုိ
ပုိမုိ၍ ေစာင့္ေရႀာက္ရေပမည္။
ဤပုဒ္မ မရႀိလ႖င္ ဴမန္မာဴပည္သည္ ဴပည္နယ္တနယ္ဴဖစ္ရမည္။ ဤကဲ့သုိႚ
ဴဖစ္ခဲ့ေသာ္
အေဴခခံ
ဥပေဒက
ဴပည္နယ္မဵား
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
မည္မ႖ခဵႂပ္ခဵယ္ထားသည္ကုိ လက္ေတၾႚခံစားရေပမည္။
ရႀမ္းဴပည္အေနဴဖင့္ အေဴခခံဥပေဒတၾင္ ဴပႉာန္းထားေသာ မူလအခၾင့္အေရးမဵား
အားလုံးကုိ ေကဵနပ္စၾာ လက္ခံႎုိင္ပၝသည္။ ထုိသုိႚ လက္ခံသည့္အတိုင္း ရႀမ္းဴပည္၏
အခက္အခဲမဵား၊ ရႀမ္းဴပည္ လူထုႎႀင့္ အထူးပတ္သက္ေနေသာ မူလ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ကုိယ့္ဝမ္းနာ ကုိယ္သာသိသဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္ကသာ စီမံခန္ႚခၾဲသင့္သည္။ စီးပၾားေရး
အေနဴဖင့္ ေအာက္ကဵေနာက္ကဵ ဴဖစ္ေနရာ ရႀမ္းဴပည္က ယခုအခၝ ထိေရာက္စၾာ
ေဆာင္႟ၾက္ရန္ အခဵိန္ကဵေရာက္ေပ႓ပီ။ အကယ္၍သာ အခၾင့္အေရး ရရႀိသဴဖင့္
စီးပၾားေရး
တုိးတက္လာဳကသည့္
အေလဵာက္
အခၾန္
ဘၸာေတာ္မဵားလည္း
တုိးတက္လာမည္ဴဖစ္ရာ ရႀမ္းဴပည္သလ
ူ ူထု တရပ္လုံးက မူလအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ပုိမုိ
ထုတ္ေဖာ္ႎုိင္ေပလိမ့္မည္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္ရႀိ
ႎုိင္ငံေရးပၝတီတုိႚသည္
၎တုိႚလက္သုိႚ
ဒီမုိကေရစီ
နည္းစစ္စစ္အရ
အာဏာသိမ္းပုိက္ရန္
႒ကိႂးစားအားထုတ္မည္မႀာ
ႎုိင္ငံေရး၏
ဓမၳာတာပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ သုိႚေသာ္ ႎုိင္ငံေတာ္ဆုိေသာ စကားရပ္မဵား၏ အဓိပၯာယ္မႀာ
မရႀင္းလင္းသည့္အတၾက္
ႎုိင္ငံေရး၊
စီးပၾားေရး၊
ဝၝဒ
စသည္တုိႚကုိ
လက္ရႀိအေဴခခံဥပေဒအရ မဲဆႎၬရႀင္ လူထုအား မယ္မယ္ရရ မိမိတိုႚ၏ ဝၝဒမဵားကုိ
ထုတ္ေဖာ္မေဴပာႎုိင္။
ကတိမဵား
မေပးႎုိင္။
ႎုိင္ငံေရး
သေဘာတရားအားဴဖင့္
တပန္း႟ႁံးေနေလ႓ပီ။ ရႀမ္းဴပည္၌ လုပ္သင့္သည့္ ကိစၤအရပ္ရပ္တုိႚကုိ ရႀမ္းဴပည္ေကာင္စီ
ေကဵာ္လၾန္႓ပီး ပၝလီမန္မႀ စကားဆုိရသည့္ အေဴဖကုိကား မလုိလားအပ္ေပ။
ရႀမ္းဴပည္ဴပည္တၾင္းေရးတၾင္
ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္မႁ
မရႀိေသာ
ဝၝဒကုိ
ဴပည္ေထာင္စုအဖၾဲႚက
လက္ခံသုံးစၾဲေနရာ
အေရး႒ကီးေသာ
အာဏာမဵားမႀာ
ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရထံတၾင္သာ
တည္ရႀိသဴဖင့္
ရႀမ္းဴပည္က မိမိကံဳကမၳာကုိ
မိမိဖန္တီးရမည့္ ကိစၤအရပ္ရပ္အတၾက္ အေဴခခံဥပေဒ အရ အာဏာမရႀိေသာေဳကာင့္
ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ မရႀိေပ။ ရႀမ္းဴပည္ ႎုိင္ငံေရးအရ ႎုိင္ငံေတာ္ဆုိေသာ စကားရပ္မဵား၏
အဓိပၯာယ္ကုိ လက္ခံရန္ အလ႖င္း မသင့္ေလဵာ္ေပ။

ပုဒ္မ -၉။ ။ ဤအခန္းႎႀင့္ အခန္း ၃ ၊ အခန္း ၄ တိုႚတၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္ဟူေသာ
စကား၏
ဆုိလုိရင္းမႀာ
ေရႀႚေနာက္စကားတုိႚ
အဓိပၯာယ္ကုိ
ေထာက္၍
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ၏၊ သုိႚတည္းမဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ဴပည္ေထာင္စု အဖၾဲႚဝင္၏
အုပ္ခဵႂပ္မႁ အခၾင့္အာဏာကုိ၎၊ ဥပေဒဴပႂမႁ အခၾင့္အာဏာကုိ၎ ဆုိလုိသည္။
အထက္ပၝ ရႀင္းလင္းခဵက္အရ ‘ႎုိင္ငံေတာ္’ ဟူေသာ စကား၏ အဓိပၯာယ္ကုိ
ေပၞလၾင္ေစရန္ ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံဥပေဒဴပႂစာရင္း၊ ဴပည္နယ္ ဥပေဒဴပႂစာရင္းတုိႚႎႀင့္
ညၟိႎႁိင္း ဖတ္႟ႁ ရေပမည္။ ဖတ္႟ႁေသာ္လည္း မရႀင္းလင္းလႀပၝ။ သုိႚပၝ၍ ‘ႎုိင္ငံေတာ္’
ဟူေသာ စကားရပ္သည္ အဓိပၯာယ္ မရႀင္းလင္းသည့္အတၾက္ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္
ပၝရႀိသည့္
အေရး႒ကီးေသာ
ပုဒ္မမဵားကုိ
အသုံးဴပႂရာ၌
ဴပည္နယ္မဵားႎႀင့္
မသက္ဆုိင္သည့္အေန
ေရာက္ေနသဴဖင့္
ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀ
ရသင့္သည့္
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ အ႒ကီးကဵယ္ဆုံး ႟ႁံးနစ္နာလဵက္ရႀိဴဖင္း၊ အဂႆလိပ္စကားရပ္မဵားမႀာ
ရႀင္းသင့္သေလာက္ရႀင္းေသာ္လည္း
ဴမန္မာစကားရပ္ဴဖစ္ေသာ
‘ႎုိင္ငံေတာ္’သည္
ဴပည္နယ္ကုိဆုိလုိသည္ဟု
သေဘာမေပၝက္၊
ႎုိင္ငံေတာ္
စကားရပ္ကုိ
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနဴဖင့္ လုိတမဵႂိး၊ မလုိတမဵႂိး အဓိပၯာယ္ဴပန္ေနသဴဖင့္ မူလ
အခၾင့္အေရး ကိစၤမဵားကုိ ေဆာင္႟ၾက္ရန္ ဴပည္နယ္မဵားက အာဏာမရႀိသည့္သေဘာ
သက္ေရာက္ေနသည္။ ဥပမာ ပုဒ္မ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄ တုိႚကုိ ဴပည္နယ္က မေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ပၝ။
ထုိႚဴပင္
အခဵႂိႚေနရာမဵားတၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္ဟူေသာ စကားသည္ ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ဆုိင္သလား။
ဴပည္မႎႀင့္ဆုိင္သလား၊
ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္
ဆုိင္သလား
ဟု
အဓိပၯာယ္မကၾဲဴပား
ဴဖစ္ေနသည္။
ပုဒ္မ ၂၃ (၄)ႎႀင့္ (၅) တၾင္ပၝေသာ စီးပၾားေရးဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
တတိယ ဇယားစာရင္း-၁။ ဴပည္ေထာင္စု ဥပေဒဴပႂ စာရင္း ၅၊ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ ၄ အရ
ရႀမ္းဴပည္နယ္သည္
အဆုိပၝ
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
သုံးပုိင္ခၾင့္
အာဏာမရႀိ၊
ထုိအခၾင့္အာဏာ မရႀိသဴဖင့္ ဆုိရႀယ္လစ္စနစ္ ထူေထာင္ေရးသည္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ႎႀင့္
မဆုိင္သလုိ ဴဖစ္ေနေပသည္။
ပုဒ္မ- ၂၃ ။ ။ ပုဒ္မ ၂၃ (၃) ၂၃ (၄) ၂၃ (၅) တုိႚတၾင္ ေဖာ္ဴပထားေသာ
စီးပၾားေရး အာဏာမဵားမႀာ ဴပည္နယ္အဖုိႚ မဟုတ္ဟု ယူဆရေပမည္။

တတိယ ဇယားစာရင္း-ခ၊ ဴပည္ေထာင္စုဥပေဒဴပႂ စာရင္း ၅၊ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ ၄
အရ ရႀမ္းဴပည္နယ္သည္ အဆုိပၝအခၾင့္အေရးမဵားကုိ သုံးပုိင္ခၾင့္အဏာ မရႀိ။
အထက္ပၝအပိုဒ္မဵားကုိ
ဤဥပေဒအရ
႓ခံႂ၍
အဓိပၯာယ္ေကာက္ခဲ့ေသာ္
ရႀမ္းဴပည္သည္ ၎၏ကိစၤ အတၾက္ ပစၤည္းရယူႎုိင္ခၾင့္ မရႀိ။ ရယူခဲ့လုိေသာ္ ရႀမ္းဴပည္
ဝန္႒ကီးဌာနကသာ ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရ အေနဴဖင့္ အာဏာဴပည့္ဝသဴဖင့္ လုိအပ္ေသာ
အမိန္ႚဴပန္တမ္းမဵားကုိ ထုတ္ဴပန္ႎုိင္သည္။ အလုပ္သေဘာ္အားဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္သည္
ပစၤည္းတခုခုကုိ ရလုိခဲ့ေသာ္ သာမန္သူမဵားနည္းတူ အေရာင္းအဝယ္ ဴပႂလုပ္ရသဴဖင့္
ဂုဏ္သိကၡာကုိ မဵားစၾာမႀ ထိခုိက္ေပမည္။ ဥပေဒအရ ဆုိလ႖င္ ရႀမ္းဴပည္သည္
မည္သည့္ကိစၤတၾင္
ဴပည္မ၏
သေဘာတူမႁ
မရဘဲ
မိမိသေဘာအေလဵာက္
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ခၾင့္ မရေပ။
ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရဌာနမဵားက
ရႀမ္းဴပည္ရႀိပစၤည္းမဵားကုိ
ရယူရာ၌မူ
ဴပည္ေထာင္စု အာဏာမဵားကုိသုံးစၾဲ႓ပီး ဴပည္နယ္မဵားအား တုိင္ပင္ရန္မလုိဟူေသာ
ယူဆခဵက္အရ မတိုင္ပင္ဘဲ သိမ္းယူေလ့ရႀိသဴဖင့္ ဴပည္နယ္အစုိးရအား အေရးမထားရာ
ေရာက္ေနေပသည္။
ဥပမာ
‘ေလာပိတ’
လ႖ပစ္စစ္ဓာတ္႒ကိႂးမဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္မႀ
ဴဖတ္၍
အထက္ဴမန္မာဴပည္သုိႚ ဆက္သၾယ္ရာ၍၌ ဓာတ္႒ကိႂးတုိင္မဵား ေဆာက္ရန္ ေဴမမဵားကုိ
သိမ္းယူခဲ့ေလသည္။ ထုိေဴမမဵားအနက္
လူထုက
ေတာရႀင္းထားေသာေဴမမဵားကုိ
သိမ္းယူရာ၌ ေလဵာ္ေဳကးေပးသည္ဟု မသိရေပ။ ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရ အေနဴဖင့္လည္း
ရႀမ္းဴပည္ကုိ အသိမေပးခဲ့ေပ။ ထုိႚေဳကာင့္ ရႀမ္းဴပည္သူဴပည္သား အခဵႂိႚတိုႚမႀာ ၎းတုိႚ၏
နစ္နာမႁမဵားကုိ ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရအား တုိင္တမ္းခဲ့ဳကေလ႓ပီ။ ဤကဲ့သုိႚေသာ ဥပမာ
အေဴမာက္အဴမား ရႀိပၝသည္။
ရႀမ္းဴပည္အစုိးရပုိင္ ပစၤည္းမဵားကုိပင္ ဴပည္ေထာင္စုဌာနမဵား၏ သေဘာအရ
သိမ္းပုိက္ခၾင့္ရႀိသည္ဟု ဆုိ႓ပီး သိမ္းယူႎုိင္ပၝက ရႀမ္းဴပည္လထ
ူ ုအတၾက္ ေဴပာရန္ပင္
မလုိေတာ့ပၝ။ အေရး႒ကီး အဖုိးတန္လႀသည့္ အေဴခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၂၃ (၁)မႀာ
ရႀမ္းဴပည္အတၾက္ အဓိပၯာယ္မရႀိ အေရးမပၝ အရာမေရာက္ေတာ့ေပ။
ပုဒ္မ ၃၀ (၁) (၂) ႎႀင့္ (၃)။ ။ အလၾန္သင့္ဴမတ္သဴဖင့္ ‘မူ’ ကုိ လက္ခံႎုိင္သည္။
သုိႚေသာ္လည္း တာဝန္ဝတၨရားမဵားကုိ ေဆာင္ရၾက္ရန္ ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရမဵားမႀာ
အာဏာမရႀိ။

‘ႎုိင္ငံေတာ္’ သည္ ေဴမယာအားလုံး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရႀင္ဴဖစ္သည္၊ ‘ႎုိင္ငံေတာ္’ သည္
ဴပည္မေလာ၊ ဴပည္နယ္ေလာ။ သုိႚမဟုတ္ ဴပည္မေဴမယာအားလုံးကုိ ဴပည္မပုိင္၍
ဴပည္နယ္ေဴမယာ အားလုံးကုိ ဴပည္နယ္အစုိးရက ပုိင္သေလာ။ ဥပေဒဴပႂစာရင္းႎႀင့္
ညၟိႎႁိင္းဖတ္႟ႁေသာ္
‘ႎုိင္ငံေတာ္’
ဟူေသာစကားရပ္မႀာ
ဴပည္မကုိသာ
ဆုိလုိဟန္ဴဖစ္ေနပၝ၏။ ဤအယူအဆမႀန္ပၝလ႖င္ ဴပည္နယ္မဵားအတၾင္းရႀိ ေဴမယာတိုႚပင္
ဴပည္မပုိင္ ပစၤည္းအဴဖစ္ သက္ေရာက္ေနပၝေတာ့သည္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္
ေဴမယာခဵထားေရးႎႀင့္
ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးမဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္က
လုပ္ပုိင္ခၾင့္မရႀိ။
ေဴမယာမဵားသည္
ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဴမ
မလုပ္ႎုိ္င္ဘဲ
ဴမန္မာဴပည္မက
အရာေတာ္ေဴမမဵားဴဖစ္လဵက္ႎႀင့္
ရႀမ္းဴပည္နယ္က
ႎုိင္ငံေရးပၝတီအဖၾဲႚအစည္းမဵားက ေဴမယာမဵားခဵမႀတ္ထားသည့္အတိုင္း ရႀမ္းဴပည္နယ္က
ေဴပာပုိင္ခၾင့္မရႀိ လုိက္နာရမည့္သေဘာ ရႀိေနသည္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္ မေဴပာပေလာက္ေသာ ဘုိးဘပုိင္ေဴမ အနည္းငယ္ကလၾဲ၍
ကဵန္ေဴမမဵားမႀာ
အရာေတာ္ေဴမမဵား
ဴဖစ္သည့္အေလဵာက္
ရႀမ္းေတာင္သူ
လယ္သမားမဵားတိုႚသည္ လယ္ယာ လုပ္ကိုင္ခၾင့္သာရႀိ႓ပီး ေဴမပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ မရႀိပၝ။
ထုိႚအတၾက္ ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္ ႎုိင္ငံပုိင္ေဴမ ဴပႂလုပ္ရန္ အခက္အခဲ မရႀိပၝ။ ယခု လက္ရႀိ
ဥပေဒအရ လၾတ္လပ္ေရး မရမီက ရႀမ္းဴပည္နယ္ အေနဴဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေဴမမဵားႎႀင့္
ရႀမ္းဴပည္သူဴပည္သားတိုႚအား
ေဴမယာလက္လၾတ္မႁမဵားမႀ
ကာကၾယ္ထားသည့္
ေဴမယာပုိင္ခၾင့္
စနစ္
စည္းမဵဥ္း
သတ္မႀတ္ေရး၊
ေဴမယာလၿဲေဴပာင္းဴခင္း၊
ေဴမယာစၾန္ႚလၿတ္ဴခင္း၊ ေဴမယာဆက္ခံေစဴခင္း စသည့္ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ရႀမ္းဴပည္က
ဆုံး႟ႁံးလဵက္ရႀိေနသည္။
ဤကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္၍
ရႀမ္းဴပည္နယ္အေနဴဖင့္
တရားလၿတ္ေတာ္တၾင္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ေတာင္းဆုိရာ မေအာင္ဴမင္ခဲ့ေပ။
ရႀမ္းဴပည္တၾင္
လူဦးေရနည္း႓ပီး
ေဴမက
မဵားေနသဴဖင့္
ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံတုိႚ၏ သစၤာေစာင့္ထိန္းမည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အေဴမာက္အဴမား
အလုိရႀိပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ ရႀမ္းဴပည္ အေနဴဖင့္ ဥပေဒအရ ေဴပာဆုိပိုင္ခၾင့္
မရႀိသည့္အတၾက္ ေနာက္ေနာင္အခၝ ေဴမယာကုိ အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး လူမဵႂိးေရးဴပႍနာမဵား
ေပၞေပၝက္လာႎိုင္ေပသည္။

ပုဒ္မ - ၃၁။ ။ ပုဒ္မ ၃၁ အရ ခ႗တ္ယၾင္းခဵက္မႀာလည္း အထက္ပၝအတုိင္းဴဖစ္၏။
အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေစာင့္ေရႀာက္ရာတၾင္ ရႀမ္းဴပည္နယ္အေနဴဖင့္ ဘာမ႖
မလုပ္ႎုိင္ဴဖစ္ေနသည္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္
နမၳတူ
ေဘာ္သတၨႂတၾင္း႒ကီး၌သာ
အလုပ္သမားတုိႚသည္
ဤပုဒ္မအရ
ႌၿန္ဳကားထားသည့္အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ရရႀိဳကေဳကာင္း၊
အဴခား
သာမန္အလုပ္သမားမဵားမႀာ ဴမန္မာဴပည္မရႀိ အလုပ္သမားမဵားကဲ့သုိႚ ခံစားခၾင့္ မရဳကပၝ။
ရႀမ္းဴပည္နယ္က
၎တုိႚအား
ေစာင့္ေရႀာက္လုိေသာ္လည္း
ေစာင့္ေရႀာက္ရန္
အာဏာမရႀိ။
အလုပ္သမားအေရး
အခက္အခဲမဵား
ေပၞေပၝက္လာလ႖င္
ရႀမ္း
ဴပည္အေနဴဖင့္ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရးမႀ တပၝး အလုပ္သမားမဵားအတၾက္ လုိအပ္ေသာ
ေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵားကုိ
မေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္။
ထုိအတၾက္
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရမႀာ
အလုပ္သမားလူထု၏ ႟ုိေသေလးစားမႁကုိ ခံယူဘုိႚရန္ လမ္းမဴပင္ေပ။
ပုဒ္မ - ၉၁။ ။ ပုဒ္မ ၉၁ တၾင္ ေဖာ္ဴပထားေသာ အာဏာမဵားမႀာ ဴပည္နယ္
ေကာင္စီမဵားအဖုိႚ မဟုတ္။ ဴပည္နယ္မဵားအတၾင္း ေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚမဵား
ဖၾဲႚစည္းရန္ ဴပည္နယ္ေကာင္စီတိုႚ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ပၝသည္။
ပုဒ္မ ၉၂ ႎႀင့္ တၾဲဖက္လ႖င္ ပုဒ္မ ၉၁ တၾင္ အပ္ႎႀင္းထားေသာ အာဏာမဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရက ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ခၾင့္ မရႀိ။ ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္ ေဒသဆုိင္ရာ
ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚမဵားသုိႚ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ကိစၤ၊ ယဥ္ေကဵးမႁ ကိစၤ၊ စီးပၾားေရး
ကိစၤမဵားအတၾက္
အာဏာမဵား
လၾဲေပးရန္ကိစၤကုိ
ပၝလီမန္ကသာ
ဥပေဒဴပႂလုပ္ခၾင့္ရႀိသဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္အေနဴဖင့္ ေကဵနပ္ဖၾယ္ရာမရႀိေပ။ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကိစၤကုိ
ေဒသအဖၾဲႚမဵားသုိႚ ဴပည္ေထာင္စုပၝလီမန္က လၿဲအပ္ေပးမည္ဆုိပၝက ရႀမ္းဴပည္တၾင္
စင္႓ပိႂင္
တတိယ
အစုိးရ
တီထၾင္ရာသုိႚ
ေရာက္ေပလိမ့္မည္။
ယဥ္ေကဵးမႁ
ကိစၤဆုိရာ၌လည္း ရႀမ္းဴပည္၏ ယဥ္ေကဵးမႁကုိ ရႀမ္းဴပည္ထက္ အဴခားဴပည္မဵားက ပုိ၍
သိက႗မ္းနာ္းလည္မႁ မရႀိႎုိင္ေပ။ စီးပၾားေရး တီထၾင္ရာ၌လည္း ရႀမ္းဴပည္၏ ယဥ္ေကဵးမႁကုိ
ရႀမ္းဴပည္
အစုိးရသည္
ရႀမ္းဴပည္လူထုအတၾက္
ရဲရဲတင္းတင္း
သစၤာရႀိစၾာႎႀင့္
ေဆာင္႟ၾက္ရန္ တာဝန္ရႀိသည္။ ထုိႚေဳကာင့္ ဤပုဒ္မ ၉၁ အရ သုံးပုိင္ခၾင့္ အာဏာမဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္ကသာ သုံးပုိင္ခၾင့္ ရႀိသင့္သည္။
ပုဒ္မ- ၉၂
နယ္ေဴမမဵားကုိ၎၊
ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္သုိႚ

(၃)။ ။ ဤပုဒ္မအရ ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵားက မိမိတုိႚ၏
အာဏာမဵားကုိ၎
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵ၍
ဴပည္ေထာင္စု
ဴပန္အပ္ႎုိင္သည္။ သုိႚေသာ္ ပၝလီမန္က ဴပည္မ၏ နယ္ေဴမ

တစိတ္တေဒသကုိ၎၊
အခၾင့္အာဏာ
ခၾဲေဝေပးႎုိင္ခၾင့္ မရႀိဴဖစ္ေနသည္။

တစိတ္တေဒသကုိ၎

ဴပည္နယ္မဵားသုိႚ

ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မက
ူ ုိ လက္ခံခဲ့ေသာ္ ဴပည္ေထာင္စု ဗဟုိအစုိးရသည္
ဴပည္နယ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ကိစၤရပ္မဵားကုိသာ ေဆာင္ရၾက္ခၾင့္ ရႀိမည္ဴဖစ္သည့္
အေလဵာက္ အဆုိပၝ ကိစၤမဵားကုိ ဗဟုိအစုိးရက ခဵႂပ္ကုိင္ထားရာ၌ အဖၾဲႚဝင္
ဴပည္နယ္မဵား၏ သေဘာတူညီမႁ အရသာ ဴဖစ္သင့္သည္။ အဖၾဲႚဝင္ဴပည္နယ္ တခုခုမႀာ
အဴခားကဵန္ဴပည္မဵားက သေဘာမတူညီပၝက ၎တုိႚ နယ္ေဴမမဵား၊ သုိႚမဟုတ္
အာဏာမဵားကုိ စၾန္လၿတ္ခၾင့္ မရႀိေပ။ ဴပည္ေထာင္စု ဥပေဒဴပႂ စာရင္းႎႀင့္ ဴပည္နယ္မဵား
ဥပေဒဴပႂ
စာရင္းမဵားကုိ
ႎႁိင္းယႀဥ္ခဲ့ေသာ္
ဴပည္ေထာင္စုမႀ
သိမ္းယူထားေသာ
အာဏာမဵားမႀာ တဖက္ေစာင္းနင္း ဴဖစ္ေနေပသည္။ ဴပည္နယ္မဵားက လက္ရႀိ
အာဏာမဵားကုိ
ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရအား
ဴပန္အပ္မည္ဆုိပၝက
စာကေလး
အေမၾးႎႁတ္သည့္ပမာ အာဏာလက္မဲ့ဘဝသုိႚ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ယခု ဥပေဒဴပႂ
စာရင္းမဵားအရ ဴပည္နယ္မဵားက ၎တုိႚ ပုိင္ဆုိင္သည့္ အခၾင့္အာဏာမဵားကုိ
မည့္သည့္နည္းႎႀင့္မ႖ ဴပန္အပ္ရန္ အေဳကာင္းမရႀိေပ။
ပုဒ္မ ၉၃ အရ။ ။ ဴပည္ေထာင္စုဥပေဒဴပႂ စာရင္းတၾင္ သစ္ေတာကိစၤ
သတၨႂတၾင္းကိစၤ၊ ေရနံေဴမကိစၤ သတၨႂတူးေဖာ္ေရးကိစၤ စည္းမဵဥ္း သတ္မႀတ္ပုိင္ခၾင့္
ရႀိပၝသည္ ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံက သုံးစၾဲပုိင္ခၾင့္ ရႀိေသာ အာဏာမဵားကုိ
သုံးစၾဲရာ၌၊ ထုိသစ္ေတာမဵား သတၨႂတၾင္းမဵား၊ ေရနံေဴမမဵားလုပ္ကုိင္ သုံးစၾဲေစရန္
ေသာ္၎၊ အသုံးခဵေစရန္ ေသာ္၎၊ လက္မႀတ္ကုိ၊ သုိႚမဟုတ္ လုိင္စင္ကုိ၊
သုိႚတည္းမဟုတ္ အခၾင့္အာဏာလၿဲအပ္ေသာ အဴခားနည္းကုိ မထုတ္ေပးမီ ထုိသုိႚ
ထုတ္ေပးေသာ အာဏာပုိင္သည္သက္ဆုိင္ရာ ဴပည္နယ္အတၾက္ ခန္ႚထားဴခင္း ခံရေသာ
ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖၾဲႚဝင္ ဝန္႒ကီးႎႀင့္ ညၟိႎႁိင္းတုိင္ပင္ရမည္ဟု ဴဖစ္ပၝသည္။
ဤပုဒ္မကုိ ပုဒ္မ ၁၂၂ (က) တုိႚႎႀင့္ ညၟိႎႁိင္းဖတ္႟ႁေသာ္ ဴပည္နယ္မဵားတုိႚ၏
အဖုိးတန္ ဆုံးဴဖတ္ေသာ သစ္ေတာ ပစၤည္းမဵား၊ သတၨႂမဵား၊ ေရနံမဵား ထုတ္ယူသုံးစၾဲခၾင့္ကုိ
ဴပည္မကသာ ထုတ္ေပး ႎုိင္ေလသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ဴပည္နယ္ဝန္႒ကီးႎႀင့္ ညၟိႎႁိင္းရန္
ရႀိေပသည္။
အမႀန္အားဴဖင့္
ဆုိေသာ္အဆုိပၝ
ပစၤည္းမဵား
ထုတ္ယူသုံးစၾဲခၾင့္ကုိ
သက္ဆုိင္ရာဴပည္နယ္အစုိးရ၏ အာဏာအတၾင္းသာ ဴဖစ္ေစသင့္သည္။
ပုဒ္မ ၂၁၉ ကုိလည္းဳကည့္ပၝ။ ။ အဖုိးတန္ သဘာဝ ဝတၪႂပစၤည္းမဵားဴဖစ္ေသာ
သစ္ေတာ၊ သတၨႂ၊ ေရနံႎႀင့္ ၎တုိႚကုိ ထုတ္ယူသုံးစၾဲပုိင္ခၾင့္ အာဏာမဵားကုိ ေပးအပ္ရာ၌

သစ္ေတာ၊ သတၨႂ၊ ေရနံ လက္စၾဲဥပေဒမဵားအရ ရႀမ္းဴပည္သည္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးတၾင္ လုံးဝ
အာဏာမရႀိေတာ့ဘဲ ထုိဌာနမဵား၏ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ နယ္အရာရႀိမဵားႎႀင့္
ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရကသာ အာဏာမဵားရႀိသဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရအေနႎႀင့္
ဳကားေခဵာင္လဵက္ ရႀိေနသည္။ ထုိကိစၤ အရပ္ရပ္မဵားကုိ ေဆာင္႟ၾက္ရာ၌ မေကဵနပ္မႁမဵား
ရႀိပၝက ရႀမ္းဴပည္ေကာင္စီ၌ ေဴပာဆုိခၾင့္ မရႀိေပ။ ပၝလီမန္၌သာ ေဴပာဆုိခၾင့္ ရႀိသည္။
ဥပမာဆုိေသာ္
ေတာင္႒ကီးအနီးရႀိ
ပင္ငုိ
သံေတာင္ကုိ
ထပ္မံစမ္းသပ္ရန္ႎႀင့္
သံသတၨႂတူးေဖာ္ရန္ကုိ ဂဵာမန္လမ
ူ ဵႂိးပုိင္ ကုမၳဏီတခုႎႀင့္ စာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ဆုိသည္ဟု
သိရႀိရေပသည္။ ဤကိစၤတၾင္ ရႀမ္းဴပည္ ဝန္႒ကီးမဵားအဖၾဲႚ၏ သေဘာတူညီခဵက္ကုိ
႒ကိႂတင္ရယူခဲ့ဴခင္း မရႀိေပ။ စင္စစ္အားဴဖင့္ ဤကဲ့သုိႚ ရႀမ္းဴပည္အတၾက္ အေရး႒ကီးေသာ
စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းမဵားကုိ ရႀမ္းဴပည္အစုိးရကသာ ပုိင္ပုိင္ႎုိင္ႎုိင္ ေဴပာဆုိခၾင့္ရႀိသည္။
ပုဒ္မ ၉၄ (၁)။ ။ ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾက္ အလၾန္ပင္ အေရး႒ကီးပၝသည္။ ရႀမ္းဴပည္
ေတာင္ပုိင္းစစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ရာဇဝင္ကုိ ဴပန္လည္းသုံးသပ္ပၝ။ ႎုိင္ငံေတာ္ သမၳတ ဆုိသည့္
စကားရပ္မႀာ ဴပည္ေထာင္စု ကာကၾယ္ေရး၊ ဴပည္ထဲေရး စသည့္ ဝန္႒ကီးဌာနမဵားကုိ
ဆုိလုိသည္။ လုိအပ္သည့္ အေရးတ႒ကီး ေကဵညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ရာ၌ ရႀမ္းဴပည္နယ္
ေကာင္စီ သုိႚမဟုတ္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရတုိႚ၏ သေဘာတူညီခဵက္ ရယူမည္ဟု
ေဖာ္ဴပဴခင္း မရႀိပၝ။
ပုဒ္မ
အဖၾဲႚတခုခု၏
ေထာက္ပံ့ရန္
ဴပည္ေထာင္စု
အဖၾဲႚဝင္မဵား၏
အဖၾဲႚဝင္မဵား၏

၉၆။ ပုဒ္မ ၉၆ ခ႗င္းခဵက္အရ။ ။ ဤကိစၤအတၾက္ ခန္ႛထားေသာ
သုိႚတည္းမဟုတ္ အဴခားအာဏာပုိင္ တခုခု၏ ေထာက္ခံခဵက္မဵားအရ
လုိအပ္သည္ဟု ဆုံးဴဖတ္သတ္မႀတ္ေသာ အေထာက္အပံ့ေငၾမဵားကုိ
ႎုိင္ငံအစုိးရသည္ မိမိ၏ အခၾန္ေတာ္မဵားမႀ ထုတ္၍ ဴပည္ေထာင္စု
အခၾန္ေတာ္မဵားကုိ
ဴဖည့္တင္းေသာအားဴဖင့္
ထုိဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရမဵားအား ေပးႎုိင္သည္ ဟု ဆုိထားရာ

စာသၾား စာလာႎႀင့္ စကား အသုံးအႎႁန္းအရ ဆုိလ႖င္ ဴပည္နယ္မဵား
ရသင့္ရထုိက္သည့္အေဳကာင္း မရႀိေသာ္လည္း ဴပည္မက က႟ုဏာေရႀႚထား၍ မိမိ၏
အခၾန္ေတာ္ေငၾမဵားမႀ ဴပည္နယ္မဵားကုိ ေထာက္ပံ့ေငၾေပးရာ သက္ေရာက္ေနပၝသည္။
အမႀန္အားဴဖင့္ အဆုိပၝ ေထာက္ပံ့ေငၾမႀာ ဴပည္မႎႀင့္ ဴပည္နယ္တုိႚ အခဵႂိးကဵ
ရယူခံစားထုိက္ေသာ အခၾန္ေတာ္မဵႂိးတုိႚမႀ ဴပည္နယ္မဵား ရထုိက္ေသာ အခဵႂိးမ႖ဴဖစ္ပၝ၍
ေထာက္ပံ့ေငၾ ဟူေသာ ေဝၝဟာရကုိ မသုံးထုိက္ပၝ။

ဴပည္နယ္မဵား ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခၾန္ေတာ္ကုိ ဴပည္နယ္မဵားသုိႚ ခဲၾေဝေပးရာ၌
အဖၾဲႚတခုခု သုိႚတည္းမဟုတ္ အဴခာ းအာဏာပုိင္တခုခု၏ ေထာက္ခံခဵက္ကုိ ရယူရန္
မလုိပၝ။
အကယ္၍
တန္းတူဴပည္နယ္မဵား
ရသင့္ရထုိက္ေသာ
အခဵႂိးကဵ
အခၾန္ေတာ္ေငၾမဵားထက္ ေကဵာ္လၾန္၍ ေပးပၝလ႖င္ အဆုိပၝေငၾမဵား ေထာက္ပံ့ ေငၾစစ္စစ္
ဴဖစ္လာသဴဖင့္ အဖဲၾႚတခုခု၊ အာဏာပုိင္ တခုခု၏ ေထာက္ခံခဵက္အရ ေပးရမည္ဟု
ဆုိေသာ္ သင့္ေတာ္ပၝသည္။
ဤပုဒ္မအရ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဴပည္နယ္မဵား ေထာက္ပံ့ေဳကး ခၾဲေဝေပးေရး
အဖၾဲႚ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမႀာ ေနာင္လာမည့္ ဘၸာေရးႎႀစ္ အတၾက္ ဴပည္နယ္မဵားအား
အေထာက္အပံ့ မည္ေရၾႚမည္မ႖ ေပးမည္ဟု ဴပည္နယ္ ဥကၠႉမဵားအား ဖိတ္ေခၞ
အေဳကာင္းဳကားဴခင္းမ႖သာ ဴဖစ္ပၝသည္။
ဴပည္နယ္မဵား ရသင့္ရထုိက္ေသာ ေငၾကုိ မူအားဴဖင့္ တၾက္ခဵက္ဴခင္းမဴပႂဘဲ
ဤႎႀစ္တၾင္ ဤမ႖သာ ေပးႎုိင္သည္ဟု အေဳကာင္းဳကားဴခင္းမ႖သာ ဴဖစ္ပၝသည္။
ဴပည္ေထာင္စု အခၾန္ေတာ္ စာရင္းအရ ေကာက္ခံရေသာ အခၾန္ေတာ္မဵားထဲမႀ
ဴပည္နယ္အား ေဝပုံကဵ ေပးသင့္သည့္မူ တခုမႀ ယခုထက္ထိ မရႀိေသးပၝ။ ယခုလက္ရႀိ
အခၾန္ေတာ္စာရင္းမဵား အတုိင္း ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ေနလ႖င္ ရႀမ္းဴပည္၏ ဘၸာေရး
အခက္အခဲမဵားကုိ ကမာၲေဴမ ပဵက္သုဥ္းသည့္ ကာလအထိ ေဴဖရႀင္း၍ ရႎိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။ လၾတ္လပ္ေရး ရသည့္ေနႛက စ၍ ယေနႚအထိ ဴပည္ေထာင္စုသားမဵား
စစ္စစ္သာဟု အေဴခခံဥပေဒအရ ယူဆခံရေသာ္ ဴမန္ဴပည္လထ
ူ ုမႀာ အခၾင့္အေရး မည္မ႖
ယုတ္ေလဵာ့မဵႂိးအတၾက္
သုံးေငၾစာရင္းကုိ
စိစစ္မည္ဆုိပၝက
ရႀမ္းဴပည္လူထုမႀာ
အခၾင့္အေရး မည္မ႖ယုတ္ေလဵာ့စၾာ ခံစားေနရသည္ကုိ ထင္ရႀားစၾာ ေတၾႚဴမင္ရမည္။
ဴမန္မာဴပည္မမႀာသာ
မူလအခၾင့္အေရးမဵားမႀာ
ေငၾအင္အားေဳကာင့္
႟ုပ္လုံးေပၞသေလာက္ ေပၞေန႓ပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀာမူ ဒုံရင္းအတုိင္းပင္ ရႀိေနေပသည္။
ပုဒ္မ - ၁၂၂။ ။ ဤပုဒ္မကုိ မႀီဴငမ္းဴပႂ၍ ဴပည္နယ္မဵားအဖုိႚ မဵားစၾာေသာ
အခက္အခဲႁမဵားႎႀင့္ ရင္ဆုိင္ေစခဲ့ပၝသည္။

ပုဒ္မ - ၁၂၂။ ။ အရ ဤအေဴခခံ ဥပေဒရႀိ ဴပႉာန္းခဵက္မဵားႎႀင့္ မဆန္ႚကဵင္လ႖င္
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ၏
အုပ္ခဵႂပ္မႁ
အခၾင့္အာဏာသည္
ေအာက္ပၝကိစၤမဵားသုိႚ
သက္ေရာက္ဴပန္ႚႎႀံႚသည္။
(က) ပၝလီမန္က ဥပေဒဴပႂႎုိင္ေသာ ကိစၤမဵား၊ ဆုိလုိရင္းမႀာ ပၝလီမန္က
ဥပေဒဴပႂႎႂိင္ေသာ
ကိစၤအတုိင္းအေပၞတၾင္
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ၏
အုပ္ခဵႂပ္မႁအခၾင့္အာဏာ
သက္ေရာက္ေလသည္။
တဖန္
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ
ဥပေဒဴပႂစာရင္းတၾင္ သစ္ေတာသတၨႂ၊ ေရနံတုိႚ ပၝဝင္ေနေသာေဳကာင့္ ဴပည္နယ္တၾင္
သစ္ေတာႎႀင့္
သတၨႂအေပၞ
အုပ္ခဵႂပ္ေရးအာဏာ
လုံးဝမရႀိ၊
၎သစ္ေတာႎႀင့္
အခၾန္ေတာ္
ခံစားခၾင့္ရသည္မႀအပ
ဴပည္နယ္မဵားႎႀင့္
သတၨႂအေပၞတၾင္
လုံးဝမဆုိင္ဟူေသာ အယူအဆမဵား ဴဖစ္ေပၞေနေလသည္။ အလားတူ ယစ္မဵႂိးႎႀင့္
ပတ္သက္၍ ဴပည္နယ္မဵား အခၾန္ေတာ္ကုိသာ ခံစားခၾင့္ရ႓ပီး အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀာ ဴပည္မသာ
ပုိင္သည္ဟု ယူဆလဵက္ ရႀိပၝသည္။
ဤပုဒ္မႎႀင့္ ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ ဥပေဒဴပႂစာရင္းကုိ ပူးတၾဲဖတ္႟ႁ႓ပီးလ႖င္ ဴပည္နယ္
အစုိးရမဵားမႀာ စက္မႁလက္မႁလုပ္ငန္း မလုပ္ႎုိင္၊ စက္႟ုံမဵား မေဆာက္လုပ္ႎုိင္
အစရႀိသဴဖင့္ အေႎႀာင့္အယႀက္ ေပးခဲ့ဘူးပၝသည္။
ပုဒ္မ- ၁၂၈။ ။ “ပၝလီမန္ႎႀင့္ ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵား၏ အခၾင့္အာဏာဴဖင့္ ထုိႚဴပင္
အခၾင့္အာဏာအရ ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရကုိယ္စား ေငၾထုတ္ေပးေရး ကိစၤအားလုံးကုိ
႒ကီးဳကပ္
အုပ္ခဵႂပ္ေစရန္၎၊
စီမံခန္ႚခၾဲရေသာ
ေငၾမဵား၏
စာရင္းအားလုံးကုိ
စစ္ေဆးရန္၎ ႎုိင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခဵႂပ္ တဦးရႀိရမည္။”
ဤပုဒ္မအရ
ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵား၏
အခၾင့္အာဏာဴဖင့္၎၊
အခၾင့္အာဏာအရ၎၊
ထုတ္ေပးေသာေငၾမဵားကုိ
႒ကီးဳကပ္အုပ္ခဵႂပ္ရာ၌၎၊
စာရင္းမဵားကုိ စစ္ေဆးရာ၌၎၊ ႎုိင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခဵႂပ္သည္ ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရကုိယ္စား ႒ကီးဳကပ္ အုပ္ခဵႂပ္စစ္ေဆးရမည္ဟု ဆုိလုိပၝသည္။ စာသၾားစာလာအရ
ဆုိေသာ္ ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵား ခၾင့္ဴပႂ၍ သုံးေငၾႎႀင့္ စာရင္းမဵားကုိ ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရက ႒ကီးဳကပ္စစ္ ေဆးပုိင္ခၾင့္ ရႀိရာေရာက္သၾားပၝသည္။ အမႀန္ေသာ္ကား
ႎုိင္ငံေတာ္
စာရင္းစစ္ခဵႂပ္သည္
ပၝလီမန္
ခၾင့္မဵားကုိ
ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵား၏
ကုိယ္စား၎ ႒ကီးဳကပ္အုပ္ခဵႂပ္ စစ္ေဆးရေပမည္။

ပုဒ္မ- ၁၃၁။ ။ ‘ႎုိင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခဵႂပ္သည္ ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံႎႀင့္
ဴပည္နယ္မဵား၏ေငၾစာ
ရင္းမဵားဆုိင္ရာ
အစီရင္ခံစာမဵားကုိ
တရားဥပေဒကသတ္မႀတ္ေဖာ္ဴပထားေသာ
အခဵိန္ကာလမဵားတၾင္
ဴပည္သူႚ
လၿတ္ေတာ္သုိႚတင္ဴပရမည္’
ဟု
ဆုိရာတၾင္
ဴပည္နယ္ေငၾစာရင္းမဵားဆုိင္ရာ
အစီရင္ခံစာကုိ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္သုိႚ တင္ဴပဴခင္းအားဴဖင့္ ဴပည္သူႚ လၿတ္ေတာ္
ဴပည္သူႚ
ေငၾစာရင္းေကာ္မတီက
ဴပည္နယ္အစုိးရမဵားအေပၞတၾင္
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ အေဴခအေနဴဖစ္ေနပၝေတာ့သည္။ အမႀန္အားဴဖင့္ ဴပည္နယ္
ေငၾစာရင္းမဵားဆုိင္ရာ
အစီရင္ခံစာကုိ
ဴပည္နယ္ေကာင္စီသုိႚသာ
တင္ဴပ၍
ဴပည္နယ္ေကာင္စီက
ခန္ႚထားေသာ
ဴပည္သူႚ
ေငၾစာရင္းေကာ္မတီကသာ
ဴပည္နယ္အစုိးရအေပၞ၌ ဴပစ္တင္အေရးယူရန္ အာဏာရႀိသင့္ပၝသည္။
ပုဒ္မ - ၁၅၄။ ။ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေကာင္စီ၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေကာင္စီ အစရႀိသဴဖင့္
ေခၞေဝၞရာတၾင္ ‘ေကာင္စီ’ ဟူေသာ စကားရပ္မႀာ အဂႆလိပ္စကား ဴဖစ္ေန၍
မသင့္ေတာ္ပၝ။ သုိႚပၝ၍ ဴပည္နယ္ေကာင္စီ ‘အစား’ ဴပည္နယ္ဥပေဒဴပႂလၿတ္ေတာ္ ဟု
ေခၞတၾင္ေစလ႖င္ သင့္ေတာ္ေပမည္။
ပုဒ္မ - ၁၆၀။ ။ ဴပည္နယ္ဝန္႒ကီး (ဴပည္နယ္ဥကၠႉ) ခန္ႚထားရာတၾင္
ႎုိင္ငံေတာ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က
ဴပည္နယ္ေကာင္စီႎႀင့္
ညၟိႎႁိင္းတုိင္ပင္ရမည္ဟု
ဆုိဴငားေသာ္လည္း
ဴပည္နယ္ေကာင္စီက
မေထာက္ခံေသာ
အမတ္တဦးကုိ
ႎုိင္ငံေတာ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ဴပည္နယ္ဝန္႒ကီး ခန္ႚႎုိင္သည္ဟု တရားလၿတ္ေတာ္ခဵႂပ္က
ဆုံးဴဖတ္႓ပီး ဴဖစ္ပၝသည္။
ဴပည္နယ္ေကာင္စီက သေဘာမတူဘဲ ႎုိင္ငံေတာ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ခန္ႛအပ္သူကုိ
ဴပည္နယ္ဥကၠႉ
အဴဖစ္
လက္ခံရမည္ဆုိလ႖င္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး
အခက္အခဲမဵား
ေတၾႚ႒ကံရေပမည္။ ႎုိင္ငံေတာ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္အဖုိႚ ဆုိလ႖င္လည္း မိမိ သေဘာမကဵေသာသူ
တေယာက္ကုိ ႎုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အဖၾဲႚဝင္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ရန္ မည္သည့္နည္းႎႀင့္မ႖
လက္ခံႎုိင္မည္ မဟုတ္။
အဆုိပၝ ဴပႍနာကုိ ေဴပလည္ေအာင္ကား ဴပည္ေထာင္စုံစစ္စစ္ ဖၾဲႚစည္းရန္သာ
ရႀိပၝေတာ့သည္။
ပုဒ္မ ၁၆၂။ ။ ဤပုဒ္မ၏ လုိရင္းအဓိပၯာယ္ လုိရင္းအဓိပၯာယ္ အစစ္ကုိသိရန္
အေတာ္ခက္ပၝသည္။

၁၆၂ (၁) အရ အုပ္ခဵႂပ္မႁ အခၾင့္အာဏာကုိသုံးရာတၾင္ ဴပည္နယ္ ဥကၠႉသည္
ေကာင္စီ၏ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကုိ လုိက္နာရမည္ဟု ဆုိထားရာ အုပ္ခဵႂပ္မႁ အခၾင့္အာဏာ
သုံးတုိင္းသုံးတုိင္း ေကာင္စီသည္ ေနႛစဥ္ေနႛတိုင္း စည္းေဝးေနရေပမည္။ မဴဖစ္ႎုိင္ေသာ
ကိစၤ ဴဖစ္ပၝသည္။
၁၆၂ (၂) ။ ။ အဴခားကိစၤ ဆုိသည္မႀာ ဘာကုိဆုိလုိသည္ မေတၾးတတ္ေတာ့ပၝ။
၁၆၂ (၃) ။ ။ ဴပည္နယ္ဝန္႒ကီးမဵား အဖၾဲႚဝင္မဵားကုိ ဴပည္နယ္ ဥကၠႉ
သေဘာတူသည္ ဴဖစ္ေစ၊ မတူသည္ ဴဖစ္ေစ ေကာင္စီက ေ႟ၾးခဵယ္ႎုိင္သည္မႀာ
နည္းလမ္းမကဵပၝ။ ဴပည္နယ္ ဝန္႒ကီးမဵား အဖၾဲႚဝင္မဵား၏ အာဏာ မည္မ႖ရႀိသည္ဟုလည္း
စဥ္းစား၍ မရပၝ။
ပုဒ္မ ၁၆၄ (၂) ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ အေထာက္အပံ့ေငၾႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍
ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရက သတိမႀတ္ေသာ စည္းကမ္းခဵက္မဵားႎႀင့္ မဆန္ႛကဵင္ေစဘဲ
ဴပည္နယ္ေကာင္စီသည္ ဴပည္နယ္၏ ဘတ္ဂဵက္ကုိ လက္ခံ အတည္ဴပႂႎုိင္ရန္
အာဏာရႀိရမည္။ ထုိစည္းကမ္းခဵက္မဵား အတိုင္း ဴပည္နယ္ေကာင္စီက ကဵနစၾာ
လုိက္နာေဳကာင္း၊ ႎုိင္ငံေတာ္ သမၳတ ေကဵနပ္ႎုိင္ေစရန္ ဴပည္နယ္၏ ဘတ္ဂဵက္ကုိ
ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ဘတ္ဂဵက္တၾင္ ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပရမည္ဟု ဴပႉာန္းရာတၾင္
ပုဒ္မ
၉၆
(႕ခင္းခဵက္)
ႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ေဖာ္ဴပခဲ့႓ပီးသည့္အတုိင္း
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ‘အေထာက္အပံ့ေငၾ’ မဟုတ္။ ဴပည္နယ္မဵား အခဵႂိးကဵ
ရသင့္ရထုိက္ေသာေငၾဴဖစ္၍
၎ႎႀင့္ပတ္သက္၍
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရက
စည္းကမ္းခဵက္မဵား
မသတ္မႀတ္သင့္ပၝ။
ဴပည္နယ္မဵား
ရသင့္ရထုိက္ေသာ
အခဵႂိးကဵေငၾထက္
ေကဵာ္လၾန္၍
ေပးေသာေငၾမႀသာ
‘ေထာက္ပံ့ေငၾ’
ဴဖစ္၍
၎ႎႀင့္ပတ္သက္၍သာ စည္းကမ္းခဵက္မဵား သတ္မႀတ္သင့္ပၝသည္။
တဖန္အဆုိပၝ စည္းကမ္းခဵက္မဵားကုိ တိကဵစၾာ လုိက္နာေဳကာင္း ထင္ရႀားေစရန္
ဴပည္နယ္ဘတ္ဂဵက္ကုိ
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏
ဘတ္ဂဵက္တၾင္
ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပရမည္ဟု ဆုိပၝသည္။ ဤဴပႉာန္းခဵက္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတၾႚ
အခက္အခဲမဵား ႎႀစ္စဥ္ ေတၾႚဳကံႂရပၝသည္။
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရ
ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပႎုိင္ရန္

ဘတ္ဂဵက္တၾင္
ဴပည္နယ္အစုိးရဘတ္ဂဵက္မဵား
ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵားကဴပည္နည္ဘတ္ဂဵက္မဵားကုိ

အခဵိန္မႀီအတည္ဴပႂရန္ လုိပၝသည္။ ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵားက ဘတ္ဂဵက္ကုိ အခဵိန္မႀီ
အတည္ဴပႂႎုိင္ရန္
ဴပည္နယ္အစုိးရမဵားက
ဘတ္ဂဵက္ကုိ
အခဵိန္မႀီ
ေရးဆၾဲ၍
ပုံႎႀိပ္စာအုပ္ဴပႂလုပ္ႎုိင္ရန္ လုိပၝသည္။ ဴပည္နယ္အစုိးရမဵားက ဘတ္ဂဵက္ကုိ အခဵိန္မႀီ
ေရးဆၾဲ အ႓ပီးသတ္ႎုိင္ရန္ ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရ ‘ေထာက္ပံ့ေဳကး’ မည္မ႖ေပးမည္ကုိ
အခဵိန္မႀီ ဆုံးဴဖတ္ရန္ လုိပၝ၏။ အဆုိပၝ ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မႀာ ႎႀစ္စဥ္
အခဵိန္ေႎႀာင္းမႀရသဴဖင့္ ဴပည္နယ္ဘတ္ဂဵက္မဵားကုိ ေရးဆၾဲပုံႎႀိပ္႓ပီး ဴပည္နယ္ေကာင္စီကုိ
တင္ရာ၌ႎႀစ္စဥ္ႎႀင့္အမ႖ ဒုကၡေတၾႚရပၝသည္။
ပုဒ္မ ၂၁၉ ဤပုဒ္မအရ ဴပည္နယ္မဵားအတၾင္းရႀိ သစ္ေတာေဴပ၊ သတၨႂေဴမ၊
သစ္ေတာမဵား၊ ေရ၊ တံငၝ အမဵႂိးမဵႂိးဆိုင္ရာေဒသမဵား။ သတၨႂမဵား၊ ေကဵာက္မီးေသၾး၊
ေရနံႎႀင့္ အဴခားတၾင္းထၾက္ဆီမဵား၊ ဓာတ္အားထၾက္မည့္ ပင္ရင္းအေဴခအဴမစ္မဵားႎႀင့္
အဴခားသဘာဝပင္ရင္း အေဴခအဴမစ္မဵားကုိ ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံက လုပ္ကုိင္သုံးစၾဲ၍
တုိးတက္ေအာင္ဴပႂရမည္ဟု ဆုိထားပၝသည္။
အကယ္၍ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ သစ္ေတာ္ေဴမ၊ သတၨႂ။ သစ္ေတာ္၊ သတၨႂေဴမ၊
မီးေသၾး၊ ေရနံအစရႀိေသာ ပင္ရင္းအေဴခအဴမစ္မဵားကုိပၝ ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္အစုိးရက
လုပ္ကုိင္၍ အခၾန္ေတာ္မဵားႎႀင့္ အဴမတ္မဵားကုိ ဴမန္မာဴပည္၊ ရႀမ္းဴပည္၊ ကခဵင္ဴပည္၊
ကယားဴပည္၊ ကရင္ဴပည္တုိႚအား ခံစားခၾင့္ဴပႂမည္ ဆုိလ႖င္ကား သင့္ေတာ္ပၝ၏။
လက္ေတၾႚအေဴခအေနမႀာကား
ဴပည္နယ္မဵားအတၾင္းရႀိ
အဖုိးတန္
ပင္ရင္း
ပစၤည္းမႀန္သမ႖ကုိ ‘ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ’ ဟု ေခၞထားေသာ ဴမန္မာဴပည္ကသာ လုပ္ကုိင္
သုံးစၾဲတုိးတက္ေအာင္ ဴပႂရမည္ဆုိရာ၌ တရားမ႖တမႁ မရႀိပၝ။
ပုဒ္မ ၂၂၂ ဤပုဒ္မအရ ဴမန္မာဴပည္ေထာင္စု အဖၾဲႚဝင္တဦးမ႖ဴဖစ္ေဳကာင္း
ထင္ရႀားပၝသည္ လက္ေတၾေသာ္ကား ဴမန္မာဴပည္ကုိ ဴပည္နယ္တခုအေနႎႀင့္မယူဆဘဲ
‘ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရ
ႎုိင္ငံ’
ဟူေသာနာမည္ကုိ
တပ္ေပး႓ပီး
အကယ္ပင္
ဴပည္ေထာင္စုစစ္ အစုိးရ၏ အာဏာမဵားကုိ သုံးစၾဲခၾင့္ဴပႂထားေပသည္။
ဴပည္နယ္မဵား အားလုံးအတၾက္ မေကဵနပ္စရာ အေဳကာင္းမႀန္သေရၾႚ ဤကိစၤပင္
ဴဖစ္ေတာ့သည္။
ဴမန္မာဴပည္မသည္
အဴခားဴပည္နယ္မဵားတုိႚအေပၞ၌
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနႎႀင့္
လၿမ္းမုိးအုပ္ခဵႂပ္ေနသည္ဟု
ဴပည္နယ္လူထုက
ယူဆလဵက္ ရႀိဳကပၝသည္။

တတိယဇယား
စာရင္း ၁၊ ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ ဥပေဒဴပႂစာရင္း
အေဴခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉၂ (၁)ႎႀင့္ ပုဒ္မ ၁၂၂ အရ ဤစာရင္းကုိစစ္သည့္အခၝ
ရႀမ္းဴပည္နယ္၏
စိတ္မေကဵနပ္မႁမဵား
ပုိမုိထင္ရႀားလာလိမ့္မည္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္ႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒစာရင္း အမႀတ္မဵားကုိသာ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
၁။ ကာကၾယ္ေရး
(၁)
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံႎႀင့္
ဴပည္နယ္မဵား၏
တရာဥပေဒမဵားကုိ
အာဏာတည္ေစရန္ ထုိတပ္မဵားကုိ အသုံးဴပႂခဲ့ရာ၌ လၾန္ခဲ့သည့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ႒ကီး
အထိ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ခဵႂိႚတဲ့မႁ၊ မက႗မ္းကဵင္မႁ၊ ႎုိင္ငံေရး ကစားမႁမဵားေဳကာင့္ ဴပည္ေထာင္စု
တဝႀန္းလုံးတၾင္ ေနရာအႎႀံႚအဴပား မေကဵနပ္မႁမဵား ဳကံႂေတၾႚခဲ့ရေလသည္။ ရႀမ္းဴပည္၌
လက္နက္ကုိင္
အဖၾဲႚမဵား
ဖၾဲႚစည္းခဲ့ရာ
နားလည္မႁ
မရႀိဳကသည့္
အတၾက္
မလုိလားအပ္ေသာ
အခက္အခဲမဵား
ေပၞေပၝက္ခဲ့ေလသည္။
ဴပည္နည္မဵား၏
တရားဥပေဒမဵားကုိ အာဏာ တည္ေစရန္အတၾက္ တပ္မေတာ္အား ဥပေဒအရ
ေပးအပ္ထားေသာ အာဏာရပ္မဵားကုိ ယခုအခၝ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရး ရရႀိလာ႓ပီ
ဴဖစ္သည့္အတုိင္း ဴပန္လည္ စိစစ္ ဴပႂဴပင္သင့္႓ပီ၊ သုိႛမႀသာလ႖င္ တပ္မေတာ္ႎႀင့္
႓မိႂႚဴပဆုိင္ရာ ဌာနတုိႛသည္ မိမိတိုႛ ဆုိင္ရာ အလုပ္တာဝန္မဵားကုိ ကတၨားဴခား၍
ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မည္ဴဖစ္ရာ ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံေတာ္၏ အကဵႂိးကုိ ပုိမုိရင္းႎႀီစၾာ
ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္စၾမ္း ရႀိေပလိမ့္မည္။
(၄)
တပ္ေဴမမဵား
တီထၾင္ရာ၌
ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္
အခက္အခဲမဵား
ေတၾႚဳကံႂခဲ့ရသည္။ တပ္ေဴမမဵား အတၾက္ အသုံးဴပႂရန္ ေဴမမဵားကုိ သိမ္းယူ သုံးစၾဲခဲ့ရာ
အခဵႂိႚ ေဴမမဵားအတၾက္ ရႀမ္းဴပည္ အစုိးရ အေနဴဖင့္ သေဘာတူ စာခဵႂပ္မဵား
မခဵႂပ္ဆုိရေသးပၝ။ ကန္တုိမင္ ေဒသမဵားမႀာ ေရႀးအဂႆလိပ္ေခတ္က တီထၾင္ခဲ့သည့္
ေဒသမဵား
ဴဖစ္သည့္အတိုင္း
ထုိစနစ္မဵားမႀာ
ယခုအခၝ
ေခတ္မမႀီေတာ့ေပ။
ထုိစနစ္မဵားအရ ေဆာင္ရၾက္ဴခင္းအားဴဖင့္ ႓မိႂႚေန ဴပည္သူလထ
ူ ုတိုႚမႀာ အခက္အခဲမဵား
ေတၾႚဳကံႂ ေနရေလသည္။
(၅) ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရသည္ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရးကုိ တာဝန္ယူရေသာ္လည္း
တာဝန္ကုိ
ေဆာင္႟ၾက္ရာ၌
အထူးလုိအပ္သည့္
မရႀိမဴဖစ္ေသာ
ေခတ္မႀီ

လက္နက္ငယ္မဵား ခဵႂိႚတဲ့မႁေဳကာင့္ ေရာင္စုံသူပုန္ သူခုိး ဒဴမမဵားႎႀင့္ပင္ ရံဖန္ရံခၝ
လက္နက္အင္အား မမ႖ဘဲ ရႀိေနသည္။ ရႀမ္းဴပည္သုိႛ လက္နက္ငယ္ႎႀင့္ ခဲယမ္း
မီးေကဵာက္မဵား ထုတ္ေပးရာ၌ ဴပည္ေထာင္စု လုံဴခံႂေရးအတၾက္ အထက္အာဏာပုိင္
အခဵႂိႚမႀာ အယူအဆ လၾဲေနေဳကာင္း သိရႀိရသဴဖင့္ ဴပည္ေထာင္စု သစၤာေတာ္ကုိ
အ႓မဲတေစ ေစာင့္သိ ႟ုိေသလဵက္ရႀိသည့္ ရႀမ္းဴပည္မႀာ နားမလည္ႎုိင္ေလာက္ေအာင္
ဴဖစ္ေနပၝသည္။
စာရင္း ၂။ ဴပည္နယ္ ဥပေဒဴပႂ စာရင္းအရ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရသည္ ဴပည္သူႛ
႓ငိမ္းဝပ္ပိဴပားေရး အတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ရန္ အာဏာ အပ္ႎႀင္းထားေသာ္လည္း
ရႀမ္းဴပည္နယ္ ရဲအဖၾဲႚ အတၾက္ လုိအပ္သည့္ ဘရင္း၊ စတင္းေသနတ္မဵားႎႀင့္ ၎တု၏
ိႛ
ခဲယမ္း မီးေကဵာက္မဵားကုိ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရ အေနဴဖင့္ ရရႀိေရး ဝယ္ယူေရးတုိႛ
အတၾက္ အာဏာမရႀိ။ ရဲအဖၾဲႚ လက္စၾဲ ႌၿန္ဳကားခဵက္မဵား အရ ရႀမ္းဴပည္နယ္
ရဲအဖၾဲႚအင္အား ၃,၀၀၀ မ႖ေလာက္ ရႀိသည့္အနက္ ရဲ႟ုိင္ဖယ္ေသနတ္ အနည္းဆုံး
၁,၅၀၀ ေလာက္မ႖ ရႀိသင့္သည္။ နယ္ရႀင္ ေစာ္ဘၾားမဵား အာဏာ စၾန္ႛလၿတ္သည့္ေနာက္
ရဲအဖၾဲႚ တုိးခဵဲႚလာေသာ္လည္း လက္နက္ မစုံသဴဖင့္ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရးကုိ ထိေရာက္စၾာ
မေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ခဲ့သည္။
ဴပည္ေထာင္စု
ဴပည္ထဲေရး
ဝန္႒ကီးဌာနႎႀင့္
စကားဆုိခဲ့ရာ၌လည္း မဵားစၾာ ခရီး မေရာက္ခဲ့ပၝ။ ရႀမ္းဴပည္နယ္သည္ ဴပည္ောထင္စု
ႎုိင္ငံအေပၞ သစၤာရႀိ႓ပီး ဴဖစ္သဴဖင့္ ရဲအဖၾဲႚအတၾက္ လုိအပ္ေသာ လက္နက္မဵားႎႀင့္
ခဲယမ္း မီးေကဵာက္မဵား ဝယ္ယူ သုံးစၾဲခၾင့္ ရႀိသင့္သည္။
၂။ ဴပင္ပေရးရာ (၂) (၃) ႎႀင့္ (၅)
၎စာခဵႂပ္မဵားမႀာ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ဴပည္နယ္မဵားတုိႚ၏ စီးပၾားေရး၊ စုိက္ပဵႂိးေရး၊
ကဵန္းမာေရးစသည္တိုႚႎႀင့္ အထူးသက္ဆုိင္ေနသဴဖင့္ စာခဵႂပ္မဵား ခဵႂပ္ဆုိသည့္အခၝ
ဴပည္နယ္ အစုိးရမဵားႎႀင့္တိုင္ပင္႓ပီး ၎စာခဵႂပ္မဵားကုိ ပၝလီမန္က အတည္ဴပႂသကဲသုိႚ
ဴပည္နယ္ေကာင္စီမဵားကလည္း အတည္ဴပႂ သင့္သည္။
ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္အား
အခၾင့္အားေလဵာ္စၾာ
အေထာက္အပံ့မဵားေပးရန္အတၾက္
စာခဵႂပ္မဵားခဵႂပ္ဆုိရာတၾင္
တရံေရာအခၝက ဴပည္နယ္မာဵးအား တုိင္ပင္ဴခင္းမရႀိခဲ့ေပ။ သုိႚရာတၾင္ ထုိစာခဵႂပ္မဵားအရ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ရႀမ္းဴပည္က အခက္အခဲမဵား ေတၾႚခဲ့ရသည္။ ဥပမာဆုိေသာ္
ငႀက္ဖဵားေရာဂၝတုိက္ဖဵက္ေရးကိစၤႎႀင့္
ရႀမ္းဴပည္က
၎ဴပည္အတၾင္းတာဝန္ယူ၍
ေဆာင္ရၾက္ရန္အတၾက္
ကုန္ကဵမည့္စရိတ္မဵားကုိ
ဴပည္နယ္ဥပေဒစာရင္းအရ

ရႀမ္းဴပည္ကတာဝန္ရႀိသဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္ကပင္ အကုန္အကဵခံရမည္ဟု ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရက အဳကပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ရႀမ္းဴပည္ကဵန္းမာေရးဌာနအတၾက္ သတ္မႀတ္ထားသည့္
ရံပုံေငၾမႀာ
ဘၸာေရး
အေဴခအေနအရ
ခဵႂိႚတဲ့ေနသည္ဴဖစ္သဴဖင့္
ထုိကိစၤဝင္လာသည့္အခၝ
ဘၸာေရးအခက္အခဲမဵား
အထူးေတၾႚ႒ကံႂခဲ့ရသည္။
ထုိႚေဳကာင့္
ရႀမ္းဴပည္နယ္အေဴခအေနမဵားကုိေထာက္႟ႁ႓ပီး
အဴခားႎုိင္ငံအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္
ေသာ္၎၊
ကုလသမဂၢအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ေသာ္၎
စာခဵႂပ္မဵား
ခဵႂပ္ဆုိဆုိပၝက
ရႀမ္းဴပည္ကပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ရမည္
ဴဖစ္ခဲ့ေသာ္
ရႀမ္းဴပည္ေကာင္စီ၏
သေဘာတူညီခဵက္ကုိ ႒ကိႂတင္ရယူသင့္ေပသည္။

(၆) ႎုိင္ငံဴခားမဵားႎႀင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတၾင္ စည္းမဵဥ္းသတ္မႀတ္ေရး
ရႀမ္းဴပည္နယ္သည္ အကဵယ္အဝန္း အတုရန္းမုိင္ေပၝင္း ၆၀၄၁၆ မ႖ရႀိ႓ပီး လူဦးေရ
၂
သန္းမ႖ရႀိသဴဖင့္
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၌
အေရးပၝအရာေရာက္ပၝသည္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾက္
အဓိက
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
လုိလားခဵက္မဵားကုိ
ရရႀိရန္အတၾက္ စည္းမဵဥ္းမဵားသတ္မႀတ္ရာတၾင္ ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရ ပၝဝင္သင့္သည္။

(၇) ႎုိင္ငံဴခားေငၾေခဵးငႀားေရး
ႎုိင္ငံဴခားေငၾေခဵးငႀားသုံးစၾဲရာ၌
ဴပည္နယ္မဵားပၝဝင္ခံစားခၾင့္မရႀိသလုိ
ဴဖစ္ေနပၝသည္။
ယခုအခၝ
နားလည္မႁရႀိသင့္သေလာက္ရႀိလာေသာ္လည္း
အေဴခခံဥပေဒ၌ ဴပည္နယ္မဵား အခၾင့္အေရး ေဖာ္ဴပမႁမရႀိသည့္အကၾက္ စိတ္မခဵႎုိင္။
ဴပည္နယ္မဵားလည္း
အေဳကာင့္းလုံေလာက္၍
ဘၸာေရးသုံးစၾဲမႁ
အေဴခခံစည္းမဵဥ္းမဵားအရ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ခဲ့ေသာ္ ၎၏ဘၸာေရး အေဴခအေနအရ
ႎုိင္ငံဴခားေငၾ ေခဵးငႀားေရး အခၾင့္ေပး သင့္သည္။
(၁၆)
ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရက
သတ္မႀတ္ထားေသာ
အေကာက္နယ္နိမိတ္မဵားကုိ ဴဖတ္သန္း၍ ယူေဆာင္ရေသာ ဝင္ကုန္ႎႀင့္ ထၾက္ကုန္
ရႀမ္းဴပည္၏နယ္နိမိတ္မဵားမႀာ
မဟာမိတ္မဵားဴဖစ္ေသာ
ဴပည္သူႚတ႟ုပ္ႎုိင္ငံ၊
လာအုိႎုိင္ငံ၊
ယုိဒယားႎုိင္ငံမဵားႎႀင့္ဆက္ေန႓ပီး
လၾန္ခဲ့သည့္ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာကပင္
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႁႎႀင့္စပ္လဵဥ္း၍
အကဵႂိးခံစားခၾင့္မဵားရႀိခဲ့ေဳကာင္း။
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရသည္
ရႀမ္းဴပည္အေဳကာင္းကုိ
ေကာင္းေကာင္းသိသဴဖင့္
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရက
ဤကိစၤကုိ
ေဆာင္႟ၾက္ရန္
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရအား

အပ္ႎႀင္းသင့္သည္။
၎မႀရရႀိေသာ
အခၾန္ေတာ္ေငၾမဵားကုိလည္း
ရႀမ္းဴပည္နယ္အခၾန္ေတာ္စာရင္းတၾင္ ထည့္သၾင္းသင့္သည္။
(၁၁)
ဝုိင္ယာလက္ႎႀင့္
အသံလၿင့္ေရး
။
။
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရ
အလုပ္ဝတၨရားမဵား
ေဆာင္႟ၾက္ရာ၌
ပုိမုိလၾယ္ကူေစရန္အတၾက္
ရႀမ္းဴပည္နယ္ခ႟ုိင္ဝန္မဵား
႟ုံးစုိက္ရာ
႓မိႂႚမဵားႎႀင့္
အေရးပုိင္ဝန္ေထာက္မဵား႟ုံးစုိက္ရာ႓မိႂႚမဵား၊
အေရး႒ကီးသည့္ရဲဌာနမဵားမဵားတၾင္
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရက
ဝုိင္ယလက္မဵားကုိ
သုံးဴပႂလဵက္ရႀိသည္။
ဤကဲ့သုိႚ
အသုံးဴပႂခၾင့္ကုိရႀမ္းဴပည္၌
အာဏာရႀိထားသင့္သည္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရက
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရအား လုိင္စင္ခၾန္ ေပးရန္မသင့္။
အေဴခခံဥပေဒႎႀင့္
အေဴခခံဒီမုိကေရစီ
ဝၝဒမဵားကုိ
အသံလၿင့္ေရး။
။
မထိခုိက္ေစဘဲ
ရႀမ္းဴပည္အမဵႂိးသားတုိႚ၏
ယဥ္ေကဵးမႁ၊
ပညာတုိးမႁ
စသည့္
ကိစၤရပ္မဵားအတၾက္
အထူးအသုံးဝင္မည့္
အသံလၿင့္ေရးအာဏာကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရ၌ ရႀိထားသင့္သည္။
ရႀမ္းဘာသာဴဖင့္ ဴမန္မာ့အသံမႀ အသံလၿင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရႀမ္းဴပည္အေနဴဖင့္
အစီအစဥ္မဵား ဴပႂလုပ္ေပးႎုိင္ရန္ အခက္အခဲမဵား ရႀိေနသည္။ ယခုအသံလၿင့္ေနသည့္
ရႀမ္းစကားမဵားမႀာလည္း
သဘာဝမကဵ၊
ရႀမ္းဴပည္ႎႀင့္
မသက္ဆုိင္၊
အိမ္နီးခဵင္း
ယုိးဒယားႎုိင္ငံ၌ပင္လ႖င္
အသံလၿင့္ဌာနမဵား၌
ဆုိင္ရာကူးသန္းေရးအဖၾဲႚမဵားကုိပင္
အသံလၿင့္ရန္ အခၾင့္အေရးမဵား ေပးထားခဲ့ေလသည္။ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီးႎႀင့္တကၾ
ရႀမ္းဴပည္၏ပညာ ဗဟုသုတ ယဥ္ေကဵးမႁတုိးတက္ေရးအတၾက္ ရႀမ္းဴပည္အစုိးရအေနဴဖင့္
အသံလၿင့္ႎုိင္ခဲ့ေသာ္ ရႀမ္းဴပည္၏ တုိးတက္ေရး၊ ဴပည္ေထာင္စု၏ ဖၾႚံ႓ဖိႂးေရးမႀာ အလၾန္ပင္
ခရီးေရာက္ေပလိမ့္မည္။
၄။ ဘၸာေရး
(၁) ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္ကုိ အေဴခဴပႂ၍ ေငၾေခဵးယူဴခင္း။ ။ ဤသုိႚ
ေငၾေခဵးယူရာ၌
ဴပည္နယ္မဵားကုိ
ထည့္သၾင္းစဥ္းစား႓ပီးဴဖစ္သည္။
ဴပည္ေထာင္စု
ဴမန္မာႎုိင္ငံေပၞ၌ တင္ေသာေ႔ကး႓မီမဵားဆပ္ရာတၾင္ ဴပည္နယ္မဵားလည္း သၾယ္ဝုိက္၍
ေ႔ကး႓မီဆပ္ရန္ ဴပႂရာ၌လည္း ဴပည္နယ္တာဝန္ရႀိသည္။ ထုိႚေဳကာင့္ ဴပည္နယ္
အစုိးရမဵားကုိ ႒ကိႂတင္တုိင္ပင္သင့္သည္။ စာခဵႂပ္အတည္ေကာင္စီ၏ အတည္ဴပႂခဵက္ကုိ
ရယူသင့္သည္။

ထုိကဲ့သုိႚ ေငၾေခဵးယူရာ၌ ေခဵးယူရရႀိေသာေငၾမဵား မည္ကဲ့သုိႚ သုံးစၾဲရန္
ကိစၤမဵားကုိ
ေသခဵာစၾာစိစစ္႓ပီး
ဴပည္ေထာင္စု
တဝႀန္းလုံးအတၾက္
အမဵားအကဵႂိးခံစားခၾင့္ရႀိမည့္ ကိစၤမဵားအတၾက္ ဆုိလ႖င္ ဴပည္နယ္မဵားက ကန္ႚကၾက္ရန္
လုိလိမ့္မည္မထင္။ သုိႚရာတၾင္ ဴပည္မ႒ကီးတခုအတၾက္ သတ္သတ္ သုံးရန္ဴဖစ္ခဲ့ေသာ္
ဴပည္နယ္မဵားက
အထူး
ကန္ႚကၾက္ရေပမည္။
အကယ္၍ဴပည္မအတၾက္
အသုံးလ႖င္မဴဖစ္ေသာ္အဴခား အလားတူဴပည္နယ္မဵားကလည္း မသုံးလ႖င္မဴဖစ္သည့္
ေငၾမဵား ရယူရန္အတၾက္ ေခဵးယူခၾင့္ ဴပႂရမည္။
ယခုအခၝ
စီးပၾားေရးတုိးတက္မႁ
မရႀိေသးေသာေဳကာင့္
ဴပည္နယ္မဵား၏
ခဵႂိႚတဲ့ေနေသာ္လည္း
ေနာက္ေနာင္
ေဴမေပၞေဴမေအာက္
ဘၸာေရးမႀာ
သတၨႂတၾင္း႒ကီးမဵား
တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္
ႎုိင္သည့္အခၝ
ဘၸာေရးအေဴခအေနမႀာ
ေနႚခဵင္းညခဵင္းဆုိသလုိ
တုိးတက္လာႎုိင္ရန္
အေဴခရႀိသဴဖင့္
ယခုကပင္လ႖င္
ထုိအေဴခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အေရးဆုိသင့္သည္။
(၂)
ႎုိင္ငံဴခားသုိႚပုိႚေသာ
ထၾက္ကုန္မဵားအေပၞတၾင္
စည္းဳကပ္ေသာ
အေကာက္ေတာ္လည္း ပၝဝင္သည့္ အေကာက္ေတာ္မဵား။ ။ အေကာက္ေတာ္ခၾန္ကုိ
ေဝပုံကဵ ရသင့္သည့္ ထၾက္ကုန္မဵား အေပၞတၾင္ စည္းဳကပ္ေသာ အေကာက္ခၾန္ကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀ ပစၤည္းမဵားအေပၞဴဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကုန္ကဵစရိတ္ႎႁတ္႓ပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္က
အားလုံးရသင့္သည္။ ဥပမာ ႓ခံအခၾန္ေတာ္။
ႎုိင္ငံဴခားသုိႚ
ပုိႚေသာ
ထၾက္ကုန္မဵားအေပၞတၾင္
စည္းဳကပ္ေသာ
အေကာက္ေတာ္လည္း ပၝဝင္သည့္ အေကာက္ေတာ္မဵား၊ ခဵိတ္အခၾန္ေတာ္မဵားကုိ
ရန္ကုန္ဴမစ္ဆိပ္မႀေန၍ ေကာက္ခံေန႓ပီး ရေငၾမဵားကုိ ဴပည္ေထာင္စုဘၸာေတာ္အဴဖစ္
သိမ္းယူသည္။ ထုိနည္းအတူပင္ ရႀမ္းဴပည္မႀ ႎုိင္ငံဴခားသုိႚ ပုိႚရသည့္ က႗န္းသစ္၊
သစ္မာမဵားႎႀင့္ သတၨႂမဵားအေပၞမႀ ရရႀိသည့္ ထၾက္ကုန္အေကာက္ေတာ္မဵားကုိလည္း
ဴပည္ေထာင္စုကပင္ သိမ္းယူေလသည္။ စစ္မဴဖစ္မီက အဆုိပၝ အေကာက္ေတာ္မဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္အစုိးရက ရရႀိခဲ့ေလသည္။
(၅) ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ဴခင္းတုိႚ အေပၞတၾင္ စည္းဳကပ္ေသာ အခၾန္မဵား
ရႀမ္းဴပည္နယ္၌ေရာင္းဝယ္ေသာ
ကုန္ပစၤည္းမဵားအေပၞ
ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္
အခၾန္ေကာက္႓ပီး ၎အခၾန္ေတာ္ကုိ ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရက ရပုိင္ခၾင့္ရႀိသင့္သည္။

ဴပည္မသၾင္းကုန္မဵားအေပၞတၾင္
ေရာင္းခၾန္ေတာ္ဌာနက
ကုန္သည္မဵားသုိႚ
ကုန္မဵားေရာင္းခဵသည့္အခၝ ေရာင္းခၾန္ေတာ္ ၁၂.၅ ရာခုိင္ႎႁန္းကုိစည္းဳကပ္ေနေပသည္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္အေနဴဖင့္ ဴပည္ေထာင္စု၏ လူဦးေရသန္းေပၝင္း ၂၀ အနက္ ၂ သန္းမ႖သာ
ရႀိခဲ့ရာ ေယဘုယဵအားဴဖင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္၏ ေရာင္းဝယ္ေရးခၾန္ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံ မ႖သာ
ပုိင္ဆုိင္သင့္သည္ဟု
ဴငင္းခဵက္
ထုတ္ႎုိင္ေလသည္။
ဤသုိႚဴငင္းခဵက္ကုိ
လက္မခံႎုိင္ခဲ့ေသာ္ ရႀမ္းဴပည္နယ္သုိႚ တင္သၾင္းေရာင္းခဵေသာ ကုန္မဵားစာရင္းကုိ
ကုန္သည္မဵားထံမႀ စစ္ေဆးေမးဴမန္း႓ပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ႎုိင္သည္။
ထုိအခၾန္ေတာ္ေငၾမႀာ မနည္းလႀေသာေဳကာင့္ စၾန္ႚလၿတ္ရန္ မသင့္ေပ။
(၆) အေဴမေတာ္ခၾန္မဵား
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရ အရာရႀိမဵား ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အဴမတ္ေတာ္ခၾန္မဵားကုိ
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိႚ
ေပးအပ္ရသည္မႀာ
ေကဵနပ္ဖၾယ္ရာမရႀိ။
ထုိနည္းအတူ
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္း ရရႀိေသာအဴမတ္ေတာ္ခၾန္ကုိလဲ ရႀမ္းဴပည္က ရရႀိသင့္သည္။
စစ္မဴဖစ္မႀီက ေဘာ္တၾင္းမႀ အဴမတ္ေတာ္ခၾန္မဵားကုိ ၉၉ ရာခုိင္ႎႁန္း ရရႀိ၍ ရႀမ္းဴပည္နယ္
ဘၸာေရး အေဴခအေနမႀာ ေကာင္းခဲ့ဘူးသည္။
(၉) ကၾယ္လန
ၾ ္သူပုိင္ပစၤည္းအေပၞတၾင္ စည္းဳကပ္ေသာ အခၾန္ႎႀင့္ ပစၤည္းဆက္ခံ
ခၾန္မဵားေကာက္ခံဴခင္း မရႀိေသးပၝ။ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္ ရႀမ္းဴပည္နယ္က ရသင့္ပၝသည္။
(၁၀) အဴမတ္႒ကီးခၾန္။ ။ ရႀမ္းဴပည္နယ္က ရသင့္ပၝသည္။
(၁၁) ေငၾစုဘဏ္ ။ ။ ကုမၯဏီ ဘဏ္မဵားကပင္လ႖င္ ေငၾစုဘဏ္မဵားကုိ
ဖၾင့္ႎုိင္ခဲ့ေသာ္
ရႀမ္းဴပည္နယ္
အစုိးရကလည္း
၎တုိႚ
အစုိးရသုံးအတၾက္
ေငၾစုဘဏ္မဵားကုိ ဖၾင့္ႎုိင္ခၾင့္ရႀိသင့္သည္။
(၁၂)
ေငၾလၾဲ
စာခဵႂပ္မဵား၊
ခဵက္လက္မႀတ္မဵား၊
ေအာ္ဒီမန္စာခဵႂပ္မဵးႎႀင့္
အဴခားစာခဵႂပ္မဵားအေပၞ စည္းဳကပ္ေသာ တံဆိပ္ေတာ္ခၾန္မဵား။ ။ ေအာ္ဒီမန္စာခဵႂပ္မဵားႎႀင့္
အဴခားစာခဵႂပ္မဵားအေပၞ
စည္းဳကပ္ေသာ
တံဆိပ္ေတာ္ခၾန္မဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္ကရသင့္သည္။

(၅)
အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ။
။
(၄)
ဴပည္နယ္ဥပေဒဴပႂစာရင္းတၾင္
အလားတူအခၾင့္အေရးမရႀိသဴဖင့္ ဴပည္နယ္မဵားအတၾက္ ပစၤည္းရယူေရး အာဏာမရႀိ။
ဴပည္နယ္ ဥပေဒဴပႂစာရင္းတၾင္ သီးဴခားေဖာ္ဴပထားသင့္သည္။
ဴပည္ေထာင္စုအတၾက္
ပစၤည္းမဵား
ရယူေရးေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္
လုံးဝေကဵနပ္မႁမရႀိ။
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္းရႀိ
ပစၤည္းမဵားရယူေရးအတၾက္
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရကသာ
ေဆာင္ရၾက္ေပးမႀ
ရႀမ္းဴပည္နယ္
အစုိးရဂုဏ္
ေစာင့္ေရႀာက္ေရးႎႀင့္ ဴပည္သူလူထု၏ စိတ္ေကဵနပ္မႁ၊ နားလည္းမႁမဵားကုိ ရရႀိေပလိမ့္မည္။
(၁၁) ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရ စစ္စစ္ေပၞလာလ႖င္ ကန္ႚကၾက္ရန္မလုိ။ ယခုတည္ဆဲ
အေဴခခံ ဥပေဒအရဆုိခဲ့ေသာ္ ဘၸာေတာ္မဵားကုိ သုံးရာ၌ တရားမ႖တမႁမရႀိသဴဖင့္
ဴပည္ေထာင္စု
အေပၞတၾင္ရႀိေသာ
ေ႔ကး႓မီးမဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရက
ေဝပုံကဵတာဝန္ခံရန္မသင့္။
(၁၃) တရားဥပေဒ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္မဵားကုိ
အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္မဵားေပးသည့္နည္းတူ ေပးသင့္သည္။

ရႀမ္းဴပည္အား

ရာဇဝတ္ဥပေဒ

(၁၆)
စာပုံႎႀိပ္စက္မဵားကုိ
အုပ္ခဵႂပ္ရန္
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရတၾင္
အာဏာရႀိသင့္သည္။
ပုံႎႀိပ္
စက္ဥပေဒကုိမဆုိလုိ။
ယခုဥပေဒအရ
ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရတၾင္ အစုိးရပုံႎႀိပ္စက္ တည္ေထာင္ရန္ပင္ အာဏာမရႀိသလုိ
သေဘာေပၝက္ေနသည္။
(၂၃) လ႖ပ္စစ္ဓာတ္။ ။ ေဆာင္ရၾက္ပုံကုိ လုံးဝမေကဵနပ္ပၝ။ ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္
ဴဖစ္သလုိေဆာင္ရၾက္လဵက္ ရႀိသည္။ လ႖ပ္စစ္ဘုတ္အဖၾဲႚက မေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ေသာ
ေနရာမဵားတၾင္ ရႀမ္းဴပည္အစုိးရက ေဆာင္ရၾက္ခၾင့္ရႀိသင့္ သည္။
လ႖ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပးေရးကိစၤႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္
အခက္အခဲမဵားႎႀင့္မေကဵနပ္မႁမဵား
ဴဖစ္ေပၞေနဆဲဴဖစ္သည္။
ဥပမာဆုိေသာ္
ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀဴဖတ္၍ ေဝးလံသည့္ အထက္ဴမန္မာဴပည္႓မိႂႚမဵားဴဖစ္ေသာ မိတၪီလာ၊
ဴမင္း႓ခံ၊ ေကဵာက္ဆည္၊ မႎၩေလးစေသာ႓မိႂႚမဵားတုိႚကုိ ၁၉၆၁ ခုႎႀစ္၊ ေမလအတၾင္းတၾင္
ဓာတ္အားေပးရန္စီမံကိန္းရႀိ၍
ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဴမလတ္ပုိင္းႎႀင့္
ေညာင္ေ႟ၿ၊
ေ႟ၿေညာင္တုိႚအားလည္း
ဓာတ္အားေပးမည္ဟု
သိရႀိရပၝသည္။
သုိႚရာတၾင္
ရႀမ္းဴပည္႓မိႂႚေတာ္ဴဖစ္ေသာ
ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚကုိခဵန္လႀပ္ခဲ့ရာ ရႀမ္းဴပည္အစုိးရအေနႎႀင့္

အေရးဆုိသည့္အခၝမႀသာလ႖င္ ဴပည္ေထာင္စု ဝန္႒ကီးအဖၾဲႚကသိရႀိ႓ပီး ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚသုိႚ
ဓာတ္အားေပးရန္
အမိန္ႚခဵမႀတ္ဳကသည္။
ရႀမ္းဴပည္အေရႀႚပုိင္းႎႀင့္
ေဴမာက္ပုိင္းရႀိ
႓မိႂႚ႒ကီး႓မိႂႚငယ္တုိႚသည္ ဓာတ္အားမဵားကုိ အလုိရႀိေသာ္လည္း မေပး။ ကုမၯဏီအေန၊
သုိႚမဟုတ္
တသီးပုဂၢလအေနဴဖင့္
ေဆာင္႟ၾက္ရန္လဲအခၾင့္မေပး။
ဳကားထဲမႀ
ဴပည္သူလလူထုတုိႚသည္ ဤအခၾင့္အေရးကုိ မရခဲ့ေပ။
(၂၈) စီမံကိန္းဴပႂဴခင္း။ ။ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ဥပေဒဴပႂ စာရင္းတၾင္ မပၝ။ ေဖာ္ဴပရန္
လုိသည္။
ရႀမ္းဴပည္အတၾက္
(၂၉)
ေဴမရႀင္ႎႀင့္
သီးစားတိုႚ
ဆက္ဆံေရးမႀာ
အထူးအေရး႒ကီးသဴဖင့္
ေဴမယာႎုိင္ငံပုိင္
ဥပေဒကုိ
ေဆာင္႟ၾက္ရာ၌
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္းတၾင္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရကသာလ႖င္ ေဆာင္႟ၾက္သင့္သည္။
ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္ လူမႁေရးရာ၊ စီးပၾားေရးရာ ဘုတ္ေကာ္ပုိေရးရႀင္း
အဖၾဲႚမဵား။ ။ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တုိးတက္ေရးအတၾက္ ဖၾဲႚစည္းထားသည့္ အဖၾဲႚမဵားသည္
ေယဘုယဵအားဴဖင့္ ဴပည္နယ္မဵား အပၝအဝင္ ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံတခုလုံးအတၾက္
ေပးအပ္ထားေသာ
တာဝန္မဵားကုိေဆာင္႟ၾက္ရန္
ဴဖစ္ေသာ္လည္း
လက္ေတၾႚအားဴဖင့္ေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္
ဴမန္မာဴပည္မကုိသာ
ဦးစားေပး႓ပီး
ေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္
ဴမန္မာဴပည္မကုိသာ
ဦးစားေပး႓ပီး
ေဆာင္ရၾက္ေလ့ရႀိသည္။
လၾန္ခဲ့သည့္
၅
ႎႀစ္
၆
ႎႀစ္ေလာက္ကစ၍
ဴပည္နယ္မဵား
အကဵႂိးေကဵးဇူး
ကဵပ္ဴပည့္တင္းဴပည့္မရရႀိဴငားေသာ္လည္း အနည္းႎႀင့္အမဵားဆုိသလုိ ရရႀိခဲ့၏။ ဤကဲ့သုိႚ
ရရႀိရန္ ဴပည္နယ္မဵားသည္ ပူးေပၝင္း၍ မေနမနား ႒ကိႂးစားခဲ့ရေပသည္။ ထုိႚေဳကာင့္
ထုိဘုတ္ေကာ္ပုိေရးရႀင္းမဵားဆုိင္ရာ အမိန္ႚမဵားတၾင္ ဴပည္နယ္မဵားသည္ သက္ဆုိင္သည့္
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ရရႀိခံစားႎုိင္သည္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ဴပထားရန္ လုိသည္။
၎အဖၾဲႚမဵား၏
အရာရႀိ႒ကီးငယ္မဵားလည္း
ဴပည္နယ္မဵားအပၝအဝင္
ႎုိင္ငံေတာ္တဝႀန္းလုံး၏
အကဵႂိးကုိ
အေဴခခံဥပေဒအရ
ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္
သေဘာတရားဴဖင့္ ေဆာင္ရၾက္ရန္လုိအပ္သည္။
ထုိႚအဴပင္
အထူးစီမံကိန္းမဵားေရးဆၾဲရာ၌
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရဝန္႒ကီးဌာနမဵားသည္ ဴပည္နယ္မဵားကုိ သုံးႎႀစ္၊ ေလးႎႀစ္ သုိႚမဟုတ္
အစဥ္လုိလုိပင္ လဵစ္လဵႃ႟ႁခဲ့ဳကသည္။ ယခုေနာက္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၄ ႎႀစ္
စီမံကိန္းအတၾက္ လၾန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၨပတ္ အနည္းငယ္ခန္ႚႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္က

အေရးဆုိခဲ့သည့္အတိုင္း ရႀမ္းဴပည္နယ္ကုိ ပၝဝင္ရန္ ခၾင့္ဴပႂခဲ့ေလသည္။ အခဵိန္မႀာ
အလၾန္ေႎႀာင္း႓ပီး အလဵင္အဴမန္ ေရးဆၾဲရမည္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ အတိအကဵေရးဆၾဲရန္
မဴဖစ္ႎုိင္ေပ။ ေနာင္အခၝကာလမဵား၌ ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဤကဲ့သုိႚစီမံကိန္းမဵား
ေရးဆၾဲခဲ့ေသာ္ ရႀမ္းဴပည္ကုိလည္း တ႒ကိမ္တည္း ေရးဆၾဲရန္ အေဳကာင္းဳကားအပ္
ေပသည္။
(၃၁)
အေလးတင္းေတာင္း
စံဴပႂဴခင္းကိစၤမဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္း
ရႀမ္းဴပည္နယ္
အစုိးရကသာ
ဴပည္ေထာင္စု
‘မူ’
ခဵမႀတ္ထားသည့္အတုိင္း
ေဆာင္ရၾက္သင့္သည္။
(၃၂)
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾက္
အလၾန္အေရး႒ကီး၍
ယခင္ဥပေဒမဵားမႀာ
ဆက္လက္တည္႓မဲေနသဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္အစုိးရသာ ေဆာင္႟ၾက္သင့္သည္။
ဘိန္း-သုိႚရာတၾင္ ဘိန္းအေပၞ၌ ေကာက္ခံေသာ ယစ္မဵႂိးခၾန္မဵား မပၝ။
ရႀမ္းဴပည္ သံလၾင္ဴမစ္အေရႀႚပုိင္း ေဒသမဵား၌ ဘိန္းမဵားကုိ စုိက္ပဵႂိးထုတ္ယူ
ေရာင္းခဵေနသည့္
လူဦးေရမႀာ
မနည္းလႀေပ။
ဘိန္းစုိက္ပဵႂိးေရး၊
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခဵေရးတိုႚမႀ
မလုိလားအပ္ေသာ္လည္း
၎စုိက္ပဵႂိးေရးကုိ
အစားထုိးရန္မလၾယ္ကူေပ။ ယခုအခၝ တ႟ုတ္ဴဖႃ မဵားရန္ေဳႛာင့္ စစ္မက္ဴဖစ္ပၾားေနရာ
ဘိန္းစုိက္ပဵႂိးကိစၤကုိ
ဴပည္နယ္အစုိးရက
လက္ရႀိ
တည္ဆဲဥပေဒအရ
ဆက္လက္အုပ္ခဵႂပ္မႀသာလ႖င္ ဤဴပႍနာ႒ကီးကုိ ရႀင္းလင္းႎုိင္ေပလိမ့္မည္။
(၃၄)
အဓိပၯာယ္ေကာက္လၾဲေန၍
လၾန္ခဲ့သည့္
လအနည္းငယ္အတၾင္းကမႀသာလ႖င္
ရႀင္းလင္းခဲ့သဴဖင့္
ရႀမ္းဴပည္နယ္သည္
စက္မႁလက္မႁလုပ္ငန္းမဵားကုိ စတင္ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ ရခဲ့ေဳကာင္း ပုိမုိရႀင္းလင္းရန္
ဴပည္နယ္ ဥပေဒဴပႂစာရင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပသင့္ပၝသည္။
ရႀင္းလင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိဴငားေသာ္လည္း ဴပည္ေထာင္စုသက္ဆုိင္ရာဝန္႒ကီးဌာနမႀ
ယခုအခဵိန္အထိ
တိကဵေသာ
ညၿန္ဳကားခဵက္မဵား
မရရႀိေသးပၝ။
စက္မႁလက္မႁ
လုပ္ငန္းမဵားကုိ
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံသားတုိႚသည္
တသီးပုဂၢလအေနဴဖင့္
ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္သည့္ အခၾင့္အေရးရႀိရာ ဴပည္နယ္အေနဴဖင့္ ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ မရႀိဟု
ဆုိေသာ ယူဆခဵက္ကုိ အလ႖င္းပင္ လက္ခံရႎ္မသင့္ပၝ။

(၃၅) ရႀမ္းဴပည္ စီးပၾားေရးအတၾက္ အထူးအေရးပၝသည့္ သမဝၝယမလုပ္ငန္းကုိ
ႎုိင္ငံေရးအတၾက္
အသုံးဴပႂသဴဖင့္
အလၾန္ပင္နာ္မည္ပဵက္႓ပီး
သိမ္ေမၾႚလႀသည့္
လူထုေကာင္းစားမႁလုပ္ငန္းကုိ
ဖဵက္ဆီးခဲ့ဳက၏။
ရႀမ္းဴပည္နယ္၌လည္း
ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံေရးအသင္းမဵားက
စၾက္ဖက္လုိသည္။
ထုိႚေဳကာင့္
ရႀမ္းဴပည္သမဝၝယမကုိ ရႀမ္းဴပည္က အုပ္ခဵႂပ္သင့္သည္။
(၃၆) ဤကိစၤမႀာ ရႀမ္းဴပည္အတၾက္ အလၾန္အေရး႒ကီးသည္။ သစ္ေတာ၊
သတၨႂတၾင္းးမဵား၊ ေရနံမဵား သတ္မႀတ္ေရးစသည့္ ကိစၤရပ္ ပုဒ္မ ၉၃ ႎႀင့္ ၁၂၂ အရ
အုပ္ခဵႂပ္ေရးအာဏာကုိ ရႀမ္းဴပည္နယ္အစုိးရက သုံးပုိင္ခၾင့္မရႀိ။
သစ္ေတာဌာန အုပ္ခဵႂပ္မႁႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဴပာရမည္ဆုိေသာ္ လၾတ္လပ္ေရး
မရမီက
ရႀမ္းဴပည္နယ္သည္
၎၏သစ္ေတာမဵားကုိ
အခဵႂပ္အခဵာအာဏာဴဖင့္
အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့ရာ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးသည့္ ေနာက္မႀပင္ သစ္ေတာ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကုိ
စၾန္ႚလၿတ္ရမည့္ဘဝ ေရာက္ေနေဳကာင္း၊ ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရက သစ္ေတာမဵားကုိ
၎ကုိယ္တုိင္အုပ္ခဵႂပ္႓ပီး
အုပ္ခဵႂပ္ခ
ကုန္ကဵစရိတ္မဵားကုိႎႁတ္၍
ကဵန္ေငၾအခၾန္ေတာ္မဵားရက ရႀမ္းဴပည္သုိႚ ဴပန္ေပးမည္၊ ဴပန္အမ္းမည္ဟုဆုိထားရာ
ရႀမ္းဴပည္နယ္ သစ္ေတာအခၾန္ေတာ္သည္ သိန္း ၃၀ မ႖ ရႀိသဴဖင့္ ၎ကိစၤကုိ
အထူးကန္ႚကၾက္ရန္ လုိအပ္သည္။
(၃၇) ဴပည္ေထာင္စုအတၾင္း ေရၿႚေဴပာင္း ေနထုိင္ေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴမန္မာ
ဴပည္မတၾင္ ေ႟ၿႚေဴပာင္း ေနထုိင္ရန္ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားကုိ ဴပည္နယ္မဵားက ဝင္ေရာက္
ေဴပာဆုိခၾင့္ဴပႂရန္
မလုိ။
သုိႛရာတၾင္
ဴမန္မာဴပည္မမႀ
ဴပည္နယ္မဵားသုိႚ၎၊
ဴပည္နယ္တနယ္မႀ အဴခားဴပည္နယ္ တနယ္သု၎
ိႛ ၊ လူမဵားေဴပာင္းေ႟ၿႚ ေနထုိင္ရန္
စီစဥ္သည့္အခၝ သက္ဆုိင္ရာ ဴပည္နယ္အစုိးရ၏ သေဘာတူညီခဵက္ကုိ ႒ကိႂတင္ရ
ယူသင့္သည္။ ရႀိရင္းစၾဲ လူထု၏ အခၾင့္အေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ေနထုိင္ေရးတုက
ိႛ ုိ မထိခုိက္သင့္။
အစၤေရး ေဴမဧက တႎႀစ္ပုိင္းတပုိင္း သန္း အမႁကုိ ဴပန္လည္စဥ္းစားပၝ။

ႎုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒဴပႂစာရင္းရႀိ
ကဵႃးလၾန္ေသာ ဴပစ္မႁမဵား။ ။

ကိစၤမဵားႎႀင့္

စပ္လဵဥ္း၍

တရားဥပေဒမဵားကုိ

အမဵားသိရႀိသည့္အတုိင္း
လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးသည့္ေနာက္
ကိစၤသစ္မဵားႎႀင့္
စပ္လဵဥ္း၍
ဥပေဒ
အမဵႂိးမဵႂိး
ေပၞေပၝက္လာခဲ့ရာ
ဥပမာ
ဴပရလ႖င္
လူဝင္လူထၾက္႒ကီးဳကပ္ေရး ဥပေဒ၊ စစ္တရား စီရင္ေရး ဥပေဒတုိႚႎႀင့္ ပတ္သက္၍

ရႀမ္းဴပည္တၾင္
အမႁေဴမာက္ဴမားစၾာ
ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရာ
၎အမႁမဵားသည္
ရႀမ္းဴပည္
အစုိးရအမႁမဵားထက္ပင္
မဵားဴပား႓ပီး
အကဵဥ္းေထာင္
အကဵဥ္းသမားမဵား
ေစာင့္ေရႀာင္ေရးကိစၤမႀာ အ႓ပီးမသတ္ေသးသဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္ကဘၸာေရးခဵႂိႚ တဲ့ေနသည့္
အတၾင္းပင္လ႖င္
ထုိအကဵဥ္းသမားမဵား၏
စရိတ္ကုိ
တာဝန္ခံယူရသည္မႀာ
တရားမ႖တမႁမရႀိေပ၊
ရႀမ္းဴပည္ရႀိ
တရားသူ႒ကီးမဵားမႀာလည္း
ထုိကိစၤမဵားကုိ
အခဵိန္ပုိေပးေနရသဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္၏ ဝတၨရာမဵားကုိ အခဵိန္ဴပည့္ မေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ပၝ။
(၄၀) ဴပည္နယ္ ဥပေဒဴပႂစာရင္းကုိ ေသခဵာစၾာ စစ္ေဆးသည့္အခၝ အေရးပၝသည့္
ဥပေဒ ကိစၤရပ္မဵား အနည္းနယ္မ႖ေလာက္သာ ပၝသည္။ ကိစၤသစ္ ေပၞေပၝက္လ႖င္
မည္သည့္
ဥပေဒသစ္စာရင္းတၾင္
ပၝဝင္သင့္သည္ကုိ
ဴပည္နယ္မဵားႎႀင့္
တုိင္ပင္ဆုံးဴဖတ္ရန္။
စာရင္း (၂) ဴပည္နယ္ဥပေဒဴပႂစာရင္း
စာရင္းမႀာ မလုံေလာက္ပၝ။ ေပးထားေသာအာဏာမဵားမႀာလဲ
သုံးရမည့္ ကိစၤမဵားႎႀင့္သာ သက္ဆုိင္ေနသည္။

အခၾန္ေတာ္ေငၾ

၂။ စီးပၾားေရးကိစၤမဵား
(၁)
လယ္ယာစုိက္ပဵႂိးေရး
ဟုသာဆုိထားသည့္အတၾက္
တိရစာၥန္ေဆးကုဌာနသည္ ဴပည္နယ္ ဥပေဒဴပႂ စာရင္းတၾင္ မပၝရႀိ။ ထုိအတၾက္
ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရကသာ အုပ္ခဵႂပ္ရမည္ဟု ဆုိေသာ ဴပႍနာသည္ တ႒ကိမ္တခၝက
ေပၞေပၝက္ခဲ့ေဳကာင္း။ ထုိႚနည္းအတူပင္ ေဴမယာထိန္းသိမ္းေရး ကိစၤကုိ စကားဆုိခဵင္လ႖င္
ဆုိႎုိင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိႚေဳကာင့္ စာရင္းမဵားခၾဲရာ၌ ပုိမုိတိကဵစၾာခၾဲရန္ အေရး႒ကီးသည္။
(၃) ေဴမယာတုိးတက္ေကာင္းမၾန္ေရးႎႀင့္ လယ္ယာအမေတာ္ေဳကးမဵား
ဘာၸာေရးခဵႂိႚတဲ့မႁေဳကာင့္ အေရးေပၞလယ္ယာအမေတာ္ ေဳကးေငၾမဵားမႀအပ
ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္ ဆင္းရဲလႀသည့္ လယ္သမားမဵားအတၾက္ အမေတာ္ေငၾမဵားကုိ
သီးသန္ႚမထားႎုိင္သဴဖင့္ သမဝၝယမ ဌာနမဵားႎႀင့္ စုိက္ပဵႂိးေရးေရးဘဏ္မဵားကုိသာ
အားထားခဲ့ရသည္။
သုိႚရာတၾင္
သမဝၝယမႎႀင့္
စုိက္ပဵႂိးမဵားဘဏ္မဵား
အာဏာလုပ္မႁေဳကာင့္ေသာ္၎၊
သမဝၝယမ
အသင္းမဵားႎႀင့္
ေကဵး႟ၾာ
စုိက္ပဵႂးိေရးဘဏ္မဵား နည္းပၝးမႁေဳကာင့္ေသာ္၎ ရႀမ္းဴပည္ရႀိ လယ္ယာသမားမဵားမႀာ

ႎႀစ္စဥ္ လုိအပ္သည့္ အမေတာ္ေငၾမဵားူကုိ လူ ၁၀၀ လ႖င္ ၅ ရာခုိင္ႎႁန္းမ႖ေလာက္သာ
ရရႀိမည္ဟု ခန္ႚမႀန္းရေလသည္။ ဤကဲ့သုိႚေသာ ခရီးသၾားေနရေသာ္ ရႀမ္းဴပည္
ေတာင္သူလယ္သမားမဵားတုိႚသည္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ေတာင္သူ လယ္သမားမဵားႎႀင့္
အလားတူ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေနာင္ႎႀစ္ေပၝင္း ၂၀ ဳကာကာလအတၾင္း ရရႀိရန္
ခဲ့ယဥ္းေပလိမ့္မည္။
ထုိႚေဳကာင့္
ရႀမ္းဴပည္တၾင္
လယ္ယာအမေတာ္ေငၾထုတ္ေပးေရးအတၾက္
သမဝၝယမႎႀင့္ စုိက္ပဵႂိးေရးဘဏ္မဵားကုိ ဴပည္မ ‘မူ’ အရ ရႀမ္းဴပည္နယ္ကပင္
စုိးမုိးအုပ္ခဵႂပ္သင့္သည္။

၃။ လုံဴခံႂေရး
(၃) (၄) တရားစီရင္ေရး။ ။ တရားသူ႒ကီးမဵား ခန္ႚထားေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍
တရားလၿတ္ေတာ္ႎႀင့္ စကားဆုိဆဲ ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ အေသးစိတ္ ရႀင္းလင္းရန္ ယခုအခၝ
လုိမည္မထင္ပၝ။
သုိႚရာတၾင္
၎ကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္၍
လက္ရႀိအာဏာမဵား
မဆုံး႟ႁံးရေအာင္ အထူးဂ႟ုဴပႂရန္ လုိအပ္ပၝသည္။
စတုတၪဇယား
ဴပည္နယ္အခၾန္ေတာ္စာရင္း ။ ။ ဥပေဒဴပႂစာရင္းႎႀင့္ အခၾန္ေတာ္ စာရင္းကုိ
ပူးေပၝင္း႓ပီး စိစစ္ခဲ့ေသာ္ ဥပေဒဴပႂ စာရင္းအရ အာဏာလၿဲအပ္ေသာ ဌာနမဵားမႀာ
ေငၾကုန္ကဵမည့္ဌာနမဵားဴဖစ္႓ပီး အခၾန္ေတာ္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အသင့္အတင့္ဝင္ေသာ
အခၾန္ေတာ္မဵားမႀာ
ေဴမခၾန္၊
သစ္ေတာခၾန္ႎႀင့္
ယစ္မဵႂိးခၾန္မဵားသာ
ဴဖစ္ပၝသည္။
ရႀမ္းဴပည္သည္ ဴပည္မမႀႎႀစ္စဥ္ရရႀိသည့္ ေငၾမဵားမႀ ခၾဲရာ၌ ဴပည္နယ္ငယ္မဵားကုိ
ေထာက္႟ႁ႓ပီး ႎႀစ္စဥ္ပင္ အနစ္နာခံခဲ့ရေလသည္။ ယခု အေဴခအေနအရ ရႀမ္းဴပည္နယ္၏
ႎႀစ္စဥ္လုိေငၾမႀာ သိမ္း ၂၅၀ မႀ ၃၀၀ ခန္ႚထိဴဖစ္ရာ ယခုလက္ရႀိဝင္ေငၾႎႀင့္ မလုံေလာက္ပၝ။
ဴပည္ေထာင္စုအစုိးရက
ေကာက္ခံသိမ္းယူထားေသာ
အခၾန္ေတာ္မဵားမႀ
အခဵႂိႚအခၾန္ေတာ္မဵားကုိ ကုိ ရႀမ္းဴပည္သုိႚ ဴပန္လည္ေပးအပ္သည့္အခၝမႀသာလ႖င္
ရႀမ္းဴပည္နယ္၏ အုပ္ခဵႂပ္ေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ႒ကီးပၾားေရးတုိႚကုိ ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ပၝလိမ့္မည္။
၁။ ေဴမခၾန္ေတာ္
(က) ေဴမခၾန္ေတာ္သက္သက္

ဴမန္မာဴပည္မကဲ့သုိႚ ေဴမခၾန္သက္သက္ စည္းဳကပ္ေရး စနစ္တကဵဴဖစ္ေစရန္
ႎႀစ္ေပၝင္း အာေတာ္မ႖ လုိေနေသးသည္။ လုိအပ္ေသာ ေဴမပုံမဵား၊ ေဴမစာရင္းမဵား မရႀိ။
ယခုမႀ ေဆာင္႟ၾက္ေနရသည္။
(ခ)
တံငၝလုပ္ငန္းမဵားဆုိင္ရာ
ငႀားခမဵားႎႀင့္
အခအခၾန္မဵားလည္း
မေဴပာပေလာက္ပင္။ ပုဒ္မ ၂၁၉ ႎႀင့္ ဖီလာ ဴဖစ္ေနပၝသည္။
(ဂ) ေရနံခၾန္မရႀိ။
(ဃ) ရသင့္သေလာက္ ရပၝသည္။
(င) ဳကက္ေပၝင္ေစ စည္းဳကပ္ေသာအခၾန္မရႀိ။
(စ) ေခတ္မမႀီေသာ အခၾန္မဵားဴဖစ္သဴဖင့္ ပယ္ဖဵက္႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္း။
၂။ (က) အသင့္အတင့္ရႀိပၝသည္။
(ခ) အသင့္အတင့္ ရရႀိပၝသည္။
(ဂ) မရႀိ။
(ဃ) မရႀိ။
၃။ မေဴပာပေလာက္ပၝ။
၄။
အမဵားဆုံးဴဖစ္ပၝသည္။
သုိႚရာတၾင္
သစ္မဵားေပၞ
ေကာက္ခံေသာ
သစ္ေတာခၾန္
(Royalty)
ကန္ႚသတ္ဴခင္းကုိ
ဴပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည္။
သစ္လုပ္ငန္းအဖၾဲႚက ရႀမ္းက႗န္းသစ္ ေရာင္းရေသာ အဴမတ္ေငၾမဵား၏ ေဝပုံကဵကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္က ရသင့္သည္။
၅-၁၁။ မေဴပာပေလာက္ပၝ။
၁၂။
မရႀိေတာ့ပၝ။

နယ္ရႀင္

ေစာ္ဘၾားမဵား

အာဏာစၾန္ႚလၿတ္႓ပီး

ဴဖစ္သဴဖင့္

၎ဝင္ေငၾ

၁၃။ ပုဒ္မ ၉၆ (၂) အေပၞ မႀတ္ခဵက္မဵားကုိ ဳကည့္ပၝ။
၁၄။ စာရင္းအမဵႂိးမဵားသေလာက္ ဝင္ေငၾနည္းပၝသည္။
အေဴခခံဥပေဒ
သုံးသပ္ရာ၌
ေတၾႚဳကံႂရသည့္အေရး႒ကီးေသာ
အခဵက္အလက္မဵားမႀာ ေအာက္ပၝအတိုင္း ဴဖစ္ပၝသည္။

၁။ ပင္လုံစာခဵႂပ္ သေဘာထားမဵားက မည္သုိႚပင္ ရႀိေစကာမူ သုံးသပ္ရာ၌
ပင္လုံစာခဵႂပ္ သေဘာထားမဵား ကတိေပးခဵက္မဵားကုိ ပၝလီမန္ကေသာ္၎၊ ဴပည္ေထာင္စု
ဝန္႒ကီးအဖၾဲႚကေသာ္၎၊ အေရးပၝေသာ အရာရႀိ႒ကီးငယ္မဵားကေသာ္၎ သတိမရ၊
သတိမမူ၊
၂။ အေဴခခံ ဥပေဒပုဒ္မဵားကုိ တဖက္သတ္ အဓိပၯာယ္ဴပန္ဴခင္း။
၃။ ဴပည္ေထာင္စု ဥပေဒစာရင္းထဲပၝေသာ ကိစၤရပ္မဵားကုိ ေဆာင္႟ၾက္ရာ၌
ဴပည္နယ္အစုိးရမဵားကုိ တုိင္ပင္ရန္မလုိဟု ဆုိေသာ ယူဆခဵက္။
၄။
ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရဝန္ထမ္း
အဖၾဲႚမဵားသည္
ဴပည္နယ္မဵားအား
အထင္အဴမင္ေသးဴခင္း။
၅။ ဴပည္နယ္ ဝန္႒ကီးမဵားကုိပင္ အ႟ုိအေသ တန္ဴခင္း။
၆။ အစုိးရ အမႁကိစၤရပ္မဵား အသီးသီး (ဘၸာေရး အပၝအဝင္) တုိႚကုိ
တဖက္သတ္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း၊ အႎုိင္ကဵင့္ဴခင္း။
၇။ ရသင့္ရထုိက္သည့္ အကူအညီမဵား မရခဲ့ဴခင္း။
၈။ ဴပည္ေထာင္စု ဥပေဒစာရင္းတၾင္ ပၝရႀိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမဵားကုိ
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္း
ေဆာင္႟ၾက္သည့္အခၝ
ဴပည္ေထာင္စု
အစုိးရဌာနမဵားက
မဵားေသာအားဴဖင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အစုိးရကုိ ပစ္ပယ္ထားဴခင္း။
၉။ ရႀမ္းဴပည္ ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးတုိႚတၾင္ ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္း။

အပုိင္း (၄)
ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္တည္ေဆာက္ေရး
အထက္ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ
အေဳကာင္းဴခင္းရာမဵားကုိ
အကဵဥ္း႓ခံႂး၍
ဆန္းစစ္လုိက္သည္ရႀိေသာ္
(၁) ရႀမ္းလူမဵႂိးမဵားသည္ ရာဇဝင္အဆက္ဆက္ကပင္ သီးဴခားလၾတ္လပ္ေသာ
တုိင္းဴပည္ ထင္ရႀားစၾာ ထူေထာင္ခဲ့သည္။
(၂) ရႀမ္းဴပည္အတၾင္းရႀိ သယံဇာတပစၤည္းအရ စီးပၾားေရး ဖူလုံမႁရႀိႎုိင္သည္။
သီးဴခားဘာသာစကားႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁရႀိသည္။
(၃) ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး၏ အေတၾႚအဳကံႂေဳကာင့္ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားမဵားသည္
ႎုိင္ငံေရးအရ တုိးတက္ႎုိးဳကားလာသည္။
(၄) ရႀမ္းဴပည္သည္ သီးဴခားလၾတ္လပ္ေသာႎုိင္ငံအဴဖစ္ ထူေထာင္ႎုိင္ေသာ္လည္း
ဴမန္မာဴပည္မႎႀင့္ ပူးေပၝင္းကာ လၾတ္လပ္ေရးအရယူခဲ့သည္။ ပင္လုံစာခဵႂပ္ခဵႂပ္ဆုိ႓ပီး
တန္းတူညီမ႖ေသာ ဴပည္ေထာင္စု အုတ္ဴမစ္ကုိ ခဵခဲ့ဳကသည္။
(၅) တုိင္းဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္တၾင္ ရႀမ္းဴပည္မႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္
လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္
ေဇာ႒ကီးေနဴခင္း၊
ႎုိင္ငံေရးအေတၾႚအ႒ကံႂ
ႎုနယ္ေသးဴခင္း၊
ဴမန္မာဴပည္ႎုိင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵားအေပၞ ယုံဳကည္အားထားမႁ လၾန္ကဲခဲ့ဴခင္း။
ထုိႚေဳကာင့္
လက္ရႀိဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ
အေဴခခံဥပေဒကုိ
ခပ္လၾယ္လၾယ္ပင္
လက္ခံသေဘာတူညီခဲ့ဳကသည္။
လက္ရႀိဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒသည္
၁၃ႎႀစ္ ကာလ၏ အေတၾႚအ႒ကံႂအရ အပုိင္း (၃)တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည့္အတုိင္း
နစ္နာခဵက္ႎႀင့္ ခ႗တ္ယၾင္းခဵက္ ေပၝင္းမဵားစၾာေပၞထၾက္ေနသည္။ ဴပည္နယ္မဵားသည္
ဴမန္မာဴပည္မႎႀင့္
တန္းတူညီမ႖ေသာ
အခၾင့္အေရးမဵား
ခံစားခၾင့္မရႀိသည္ကုိ
ထင္ရႀားစၾာေတၾႚႎုိင္ေပသည္။ အေဴခခံဥပေဒတအုပ္လုံးကုိ ႓ခံႂ၍ဆန္းစစ္ဳကည့္ပၝလ႖င္ (၁)
ဖၾဲႚစည္းပုံ စံနစ္တၾင္၎၊ (၂) အာဏာႎႀင့္ အခၾင့္အေရး ခၾဲမႁတၾင္၎၊ (၃) ပၝလီမန္
ဖၾဲႚစည္းပုံတၾင္၎၊ (၄) ဴပည္ေထာင္စု အခၾန္ေတာ္ႎႀင့္ ဘၸာေတာ္ခၾဲေဝမႁတၾင္
၎ခ႗တ္ယၾင္းခဵက္ရႀိ႓ပီး ဴပည္နယ္မဵားအဖုိႚ အခၾင့္အေရး ဆုံး႟ႁံးနစ္နာလဵက္ရႀိသည္။

၁။ ဖၾဲႚစည္းပုံစနစ္ (Structure)
တုိင္းဴပည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္သုိႚ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒ (မူ) ဳကမ္းမဵားကုိ
အတည္ဴပႂရန္
တင္သၾင္းစဥ္
အခၝကပင္
ဦးခဵန္ထၾန္းက
အေဴခအေနအရ
မလၿဲမေရႀာင္သာ၍
ဴပည္ေထာင္စု
ႎုိင္ငံမဵႂိး
ဖၾဲႚစည္းရေဳကာင္း၊
သုိႚေသာ္
ထုိဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံမႀာ အေမရိကန္ ဆၾီဇာလန္တိုႚကဲ့သုိႚ ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ႎုိင္ငံမဵႂိး
မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ကေနဒၝပုံစံ (Canadian Type.) တနည္းအားဴဖင့္ (Moderate Type.)
အလယ္ အလတ္စား ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံမဵႂိးဴဖစ္ေဳကာင္း စသည္ဴဖင့္ ရႀင္းဴပခဲ့သည္။
တဖန္
ဦးခဵန္ထၾန္းကပင္
“က႗န္ေတာ္တိုႚရဲႚ
အေဴခခံဥပေဒဟာ
ဴပည္ေထာင္စု
စနစ္ဴဖစ္ေပမယ့္
လက္ေတၾႚတၾင္
သေဘာတရားအားဴဖင့္
တဴပည္ေထာင္စနစ္ ဴဖစ္ပၝတယ္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိေဳကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္
ရာဇဝင္ပၝေမာကၡ မစၤတာ တင္ကားက သူ၏ (ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္)
စာအုပ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။
The Constitutional adviser Chan Htoon, observed much later that
‘Our Constitution, though in theory federal, is in practice unitory’ (The
Union of Burma By Hugh Tin-Ker, Page-30)
ဤစာမူအပုိင္း (၂) ႎႀင့္ စစ္႓ပီး ေခတ္ကာလ ရႀမ္းဴပည္ ေခၝင္းစဥ္ဴဖင့္
ေရးသားေဖာ္ဴပခဲ့သည့္
အလဵက္အလက္မဵားအရ၊
နယ္စပ္ေဒသေခၝင္းေဆာင္မဵား
ထပ္ကာထပ္ကာ
တင္ဴပေတာင္းဆုိလာေသာ
ဴပည္ေထာင္စု
စနစ္မႀာ
ကေနဒၝပုံစံလည္းမဟုတ္။ သေဘာတရားတၾင္သာ ဴပည္ေထာင္စုဴဖစ္႓ပီး လက္ေတၾႚတၾင္
တဴပည္ေထာင္ဴဖစ္ေသာ စနစ္မဵႂိးလည္း မဟုတ္။ ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္သာ ဴဖစ္ေပသည္။
အေဴခခံ ဥပေဒ ပိသုကာ႒ကီး ဦးခဵန္ထၾန္းကပင္ သေဘာတရားအားဴဖင့္
ဴပည္ေထာင္စု စနစ္လုပ္ေပးရသည့္ အေဳကာင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပၝအတုိင္း
ေဴပာဳကားေဳကာင္း
ပၝေမာကၡ
တင္ကားက
၎စာအုပ္တၾင္
ဆက္လက္
ေရးသားထားသည္။
(ဳကပ္တည္းေသာ
ခဵႂပ္ခဵယ္ဴခင္းဴဖင့္)
ခၾဲထၾက္ႎုိင္ေသာ
အခၾင့္အေရး
လုိက္ေလဵာဵခဵက္ႎႀင့္ အတူ ဴပည္နယ္မဵား ဖၾဲႚစည္းေရးအခန္းမဵား ထည့္သၾင္းရဴခင္းမႀာ
အမႀန္တကယ္ ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအရ လုိအပ္၍ မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္ေဒသ

ေခၝင္းေဆာင္မဵား၏ ယုံမႀားသံသယမဵား ေဴပေပဵာက္ေစရန္ဴဖစ္သည္။ ေတာင္ေပၞသားမဵား
႟ုတ္တရက္ မစၾန္ႚလၿတ္ႎုိင္ေသာ္ ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ဗမာမဵားအေပၞ ထားရႀိလေသာ
မယုံသကႆာစိတ္မဵားကုိ ကုစားေသာ နည္းတနည္းပင္ ဴဖစ္သည္။
(The Chapters setting up the States together with the concession of
the right of secession (under stringent safe guards) were inserted to
assuage the doubts of the frontier leaders rather than to meet actual
political and administrative requirements, a form of atonement ofr that ageold suspicion of the Burmese the hill peoples could not at once discard.)
နယ္စပ္ေဒသ
ေခၝင္းေဆာင္မဵား
ဴပည္ေထာင္စု
စစ္စစ္အလုိရႀိသည္မႀာ
အမႀန္စင္စစ္ ဦးခဵန္ထၾန္း ယူဆသကဲ့သုိႛ ဗမာအေပၞ သံသယရႀိ၍၊ မယုံသကႆာ၍
မဟုတ္ေပ။ ကမာၲႚ ေခၝင္းေဆာင္မဵား ခဵမႀတ္ထားသည့္ လူမဵႂိးတုိင္း ကုိယ့္ဳကမၳာ
ကုိယ္ဖန္တီးခၾင့္ (Right of the Nations Self-determination) မူအရ
ကုိယ့္ဳကမၳာကုိယ္ ဖန္တီး လုိဳကေသာေဳကာင့္သာ ဴဖစ္သည္။
ဴပည္ေထာင္စု စနစ္ ဆုိသည္မႀာ သေဘာတူ စုေပၝင္းဖၾဲႚစည္းေသာ စနစ္
ဴဖစ္သည္။ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ နယ္စပ္ေဒသ လူမဵႂိးမဵား အဖုိႚ ရႀမ္းဴပည္နယ္၊
ကခဵင္ဴပည္နယ္၊ ကယားဴပည္နယ္၊ ကရင္ဴပည္နယ္ ဟူ၍ ဴပည္နယ္ အသီးသီး
ဖၾဲႚစည္းထားေသာ္လည္း ဗမာဴပည္မ အတၾက္ သီးဴခားဴပည္နယ္ဟူ၍ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္း
မရႀိေခဵ။ ဗမာဴပည္မအား ဗဟုိ ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရႎႀင့္ တေပၝင္းတစည္းတည္း ပူးေပၝင္း
ဖၾဲႚစည္း ထားလုိက္ေပသည္။
ဤဖၾဲႚစည္းပုံ စနစ္ကသာ နယ္စပ္ေဒသ လူမဵႂိးမဵား ဗမာမဵား အေပၞ
သံသယစိတ္ႎႀင့္ မယုံသကႆာစိတ္ ပုိ၍ ဴဖစ္ေပၞေစသည္။ တန္းတူ ညီမ႖မႁ မူကုိ
ပဵက္စီးေစသည္။
ဤဖၾဲႚစည္းပုံ စနစ္သည္ တေနႛေသာ အခၝ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး ႓ပိႂကၾဲေစႎုိင္ေသာ
အေဳကာင္းရင္းလည္း ဴဖစ္ေပသည္။
ထုိႚေဳကာင့္ အေဴခခံဥပေဒကုိ ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္သည့္အခၝ ခုိင္႓မဲေသာ တန္းတူ
ညီမ႖ေသာ ဴပည္ေထာင္စုဴဖစ္ေပၞေရးအတၾက္ ဗမာဴပည္မအား ဴပည္ေထာင္စုအဖၾဲႚဝင္
သီးဴခားဴပည္နယ္အဴဖစ္ ဖၾဲႚစည္းရမည္ဴဖစ္ေလသည္။

၂။ အာဏာႎႀင့္ အခၾင့္အေရး ခၾဲေဝနည္း (Distribution of Power)
ဴပည္ေထာင္စုစနစ္တၾင္ အာဏာႎႀင့္ အခၾင့္အေရး ခၾဲေဝနည္း ၂ နည္းရႀိသည္။ ၁။
ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္
ႎုိင္ငံမဵားတၾင္
ဗဟုိဴပည္ေထာင္စုအစုိးရအား
အမဵားႎႀင့္
သက္ဆုိင္ေသာကိစၤရပ္မဵားအတၾက္သာ
အာဏာခၾဲေဝေပး႓ပီးကဵန္အာဏာႎႀင့္
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ (Residuary power) ဴပည္နယ္မဵားက ခဵႂပ္ကုိင္ထားသည္။ ၂။
ဴပည္ေထာင္စု အလတ္စားႎုိင္ငံမဵားတၾင္ ဴပည္နယ္မဵားအား အာဏာ ကန္ႚသတ္ေပး႓ပီး
ကဵန္အာဏာအားလုံးကုိ ဗဟုိဴပည္ေထာင္စုက ခဵႂပ္ကုိင္ထားသည္။
နယ္စပ္ေဒသ ေခၝင္းေဆာင္မဵား လုိလားေသာနည္းမႀာ ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္
အာဏာခၾဲေဝ ေသာနည္းဴဖစ္ရာ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ အာဏာခၾဲေဝနည္းမႀာ
လုိအင္ဆႎၬႎႀင့္ေဴဖာင့္ေဴဖာင့္႒ကီး
နယ္စပ္ေဒသေခၝင္းေဆာင္မဵား၏
ဆန္ႚကဵင္လဵက္ရႀိေပသည္။
ဴပည္နယ္မဵား အာဏာကန္ႚသတ္ေပး႓ပီး ကဵန္ရႀိသမ႖ အာဏာအားလုံးကုိ
ဗဟုိဴပည္ေထာင္စုက ခဵႂပ္ကုိင္ထား၍တေဳကာင္း၊ ဗမာဴပည္မသည္ ဴပည္နယ္မဟုတ္ဘဲ
ဗဟုိဴပည္ေထာင္စု အာဏာကုိ ေပၝင္းစည္း၍ ခဵႂပ္ကုိင္ထားသည္လည္းတေဳကာင္း၊
ထုိအေဳကာင္းတုိႚေဳကာင့္ နယ္စပ္ေဒသ လူမဵႂိးမဵားသည္ မေကဵမနပ္ဴဖစ္ေနဳကသည္။
ဗမာမဵား လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္ထားသည္ဟု မယုံသကႆာဴဖစ္ေနဳကသည္။
ထုိႚေဳကာင့္ အေဴခခံဥပေဒကုိ ဴပင္ဆင္သည့္အခၝ ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မူအတိုင္း
ဗဟုိဴပည္ေထာင္စု အစုိးရအား အမဵားႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၤရပ္မဵားအတၾက္သာ
အာဏာခၾဲေဝေပး႓ပီး ဴပည္နယ္မဵားက ကဵန္အာဏာမဵားကုိ ခဵႂပ္ကုိင္ႎုိင္ခၾင့္ေပးရမည္။
၃။ ပၝလီမန္ဖၾဲႚစည္းပုံ
ဴပည္ေထာင္စု ပၝလီမန္မဵားတၾင္ အထက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင့္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္
ဟူ၍ လၿတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ ဖၾဲႚစည္းဳကစ႓မဲ ဴဖစ္သည္။
ေအာက္လၿတ္ေတာ္ကုိ
အေရးေပၞ
အေဴခတည္၍
ေ႟ၾးေကာက္
တင္ေဴမၟာက္ဳကသည္။ ဴပည္နယ္မဵားသည္ လူဦးေရ အခဵႂိးအစားအလုိက္ အမတ္ဦးေရ
ေစလၿတ္ခၾင့္ ရဳကသည္။ အထက္လၿတ္ေတာ္ကုိမူ ဴပည္နယ္မဵား ႒ကီးသည္ငယ္သည္မဟူ
တူညီေသာ အမတ္ဦးေရ ေစလၿတ္ဳကသည္။ အထက္လၿတ္ေတာ္သည္ နယ္႒ကီးက

ဴပည္နယ္ငယ္မဵားအား ႒ကီးႎုိင္ ငယ္ညၟဥ္းဆဲမဵႂိး မဴပႂႎုိင္ရန္ႎႀင့္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္အား
မဲတင္း ကၾပ္ကဲႎုိင္ရန္ ထုိသုိႛ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း ဴဖစ္သည္။ တနည္းအားဴဖင့္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင္
ပၝဝင္ေသာ ဴပည္နယ္တုိင္း တန္းတူညီမ႖ေစရန္ႎႀင့္ ဴပည္နယ္ငယ္မဵား၏ အခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစရန္အတၾက္ အထက္လၿတ္ေတာ္ကုိ ထုိသုိႚ ဖၾဲႚစည္းဳကဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ထုိႚဴပင္ လၿတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ကုိ မူအားဴဖင့္တန္းတူ၊ ရည္တူ၊ အခၾင့္အာဏာတူ
ထားဳကသည္။ ယခု လက္ရႀိ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ ပၝလီမန္၏ အထက္လၿတ္ေတာ္
ဴဖစ္ေသာ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ဴဖစ္ေသာ လူမဵႂိးစုလၿတ္ေတာ္သည္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္
ဴဖစ္ေသာ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ႎႀင့္ အခၾင့္အာဏာ မတူ ရရႀိေခဵ။ ဴပည္နယ္မဵားကလည္း
ညီေသာ ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးေရ ေစလၿတ္ခၾင့္ မရဳကေပ။ ဴပည္ေထာင္စု အစုိးရကလည္း
လူမဵႂိးစု လၿတ္ေတာ္အား တာဝန္မခံဘဲ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ကုိသာ တာဝန္ခံထားေလရာ
လူမဵႂိးတုိင္း
လၿတ္ေတာ္သည္
အလၾန္တရာမႀ
ဂုဏ္သိကၡာခဵႂိႚ
ငဲ့ေနေလသည္။
ဴပည္နယ္မဵား၏ အခၾင့္အေရးကုိလည္း ကာကၾယ္ႎုိင္စၾမ္း မရႀိေခဵ။
ထုိႚေဳကာင့္ အေဴခခံဥပေဒတၾင္ ပၝလီမန္ ဖၾဲႚစည္းပုံကုိ ဴမင္ရေပမည္။ လူမဵႂိးစု
လၿတ္ေတာ္သည္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ႎႀင့္ တန္းတူအာဏာ ရႀိရမည့္အဴပင္ ဴပည္နယ္တုိင္း
ညီမ႖ေသာ ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးေရ ေစလၿတ္ခၾင့္ ရႀိရေပမည္။
၄။ ဴပည္ေထာင္စု အခၾန္ေတာ္ႎႀင့္ ဘၸာေတာ္ ခၾဲေဝေရး
လက္ရႀိ အေဴခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၆ (၁) အရဴပည္နယ္မဵားသုိႚ ခၾဲေဝေပးထားေသာ
အခၾန္ေတာ္ေငၾမဵားမႀာ
ေဴမခၾန္ေတာ္ႎႀင့္
သစ္ေတာခၾန္မႀ
လၾဲ၍
ဘာမ႖
ဴဖစ္ဴဖစ္ေဴမာက္ေဴမာက္ မရရႀိႎုိင္ေခဵ။ ၎အခၾန္ေတာ္ ေငၾမဵားမႀာလည္း ဴပည္နယ္မဵား၏
သာမန္ အသုံးစရိတ္ (Current Expenditure) ကုိပင္ မကာမိေပ။
ပုဒ္မ ၉၆ ႕ခင္းခဵက္အရ ဴပည္ေထာင္စုမႀ ေပးကမ္းေသာ ေထာက္ပံ့ေငၾကုိသာ
ဴပည္နယ္မဵား မႀီခုိေနရေလသည္။ ဴပည္ေထာင္စု ဘၸာေတာ္ ခၾဲေဝေရး ကိစၤတၾင္
ဴပည္နယ္မဵား မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ေနသည္မႀာ လၾတ္လပ္ေရး ရသည့္အခဵိန္မႀ ယေနႛတုိင္ပင္
ဴဖစ္သည္။ ယေနႚအထိ တိကဵေသာ ဴပည္ေထာင္စု ဘၸာေရး ေပၞလီစီကုိ
မခဵမႀတ္ႎုိင္ေသးေခဵ။ ထုိႛေဳကာင့္ ေနာင္တၾင္ ေရးဆၾဲမည့္ ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္အေဴခခံ
ဥပေဒတၾင္ ဴပည္ေထာင္စု ဘၸာေတာ္ ခၾဲေဝေရးကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္
စဥ္းစား႓ပီး အတိအကဵ ဴပႉာန္း ဴပထားရေပမည္။

၅။ ဴပည္နယ္မဵား လုံးဝ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး (Complete Autonomy)
ဗမာဴပည္နယ္ အစရႀိသည့္ ဴပည္ေထာင္စု အဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္မဵားအား
ဗဟုိဴပည္ေထာင္စု အစုိးရက ေသာ္၎၊ ဴပည္နယ္ အခဵင္းခဵင္းက ေသာ္၎
ဴပည္တၾင္းေရး ကိစၤမဵားတၾင္ ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္း မရႀိေစရန္ႎႀင့္ လုံးဝကုိယ္ပုိင္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး ရရႀိေစရန္ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ အခုိင္အမာ ဴပႉာန္းထားရႀိ ေစသင့္ေပသည္။
အသစ္ဴပႂဴပင္
ဖၾဲႚစည္းမည့္
ဴမန္မာ
ဴပည္ေထာင္စုသည္
ဴပည္ေထာင္စု
စစ္စစ္ဴဖစ္ေလရာ ဴပည္နယ္ တုိင္းသည္ ဗဟုိဴပည္ေထာင္စု ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ
ဥပေဒႎႀင့္ မဆန္ႛကဵင္ေသာ သီးဴခားဴပည္နယ္ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒ
ရႀိရမည့္အဴပင္ သီးဴခား ဥပေဒဴပႂ လၿတ္ေတာ္၊ သီးဴခား အစုိးရ၊ သီးဴခား တရား႟ုံးမဵား
ထားရႀိရေပမည္။
သီးဴခားဴပည္နယ္ဖၾဲႚစည္းႎုိင္သည့္
အဂႆၝလကၡဏာမဵားႎႀင့္
မဴပည့္စုံေသာလူမဵႂိးစုမဵားအဖုိႚ လူမဵႂိးစုေဒသ (National Areas) မဵား ဖၾဲႚစည္းေပး႓ပီး
လူမဵႂိးစုအခၾင့္အေရးမဵား
ကာကၾယ္ႎုိင္ရန္
အေဴခခံဥပေဒတၾင္
လုံေလာက္စၾာ
ဴပႉာန္းေပးထားရေပမည္။
ဤအမႀန္တရားအား
မေသၾဖည္ဘဲ
လုိက္နာေဆာင္႟ၾက္ရန္မႀာ
ယေနႚ
ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံအေဴခခံဥပေဒဴပင္ဆင္ေရးတၾင္
ခ႗တ္ယၾင္းခဵက္
ပုဒ္မမဵားအား
ဴပင္ဆင္ဴဖည့္စၾက္ဖာေထး႟ုံမ႖ဴဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ဘၾယ္မရႀိ။ အရာေရာက္လႀသည္လည္း
မဟုတ္။ မူလအေဴခခံ ဖၾဲႚစည္းပုံ၏ စနစ္တခုလုံၞကုိ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲဴပင္ဆင္ကာ
အသစ္ထပ္မံဖၾဲႚစည္းရမည့္ ဴပည္ေထာင္စု စစ္စစ္၏ ပုံစံအတုိင္းသာ လုိက္နာဴပႂလုပ္
ေဆာင္ရၾက္မႀသာ ဴဖစ္ေဴမာက္ေအာင္ဴမင္ႎုိင္ေတာ့မည္ ဴဖစ္ပၝေဳကာင္း။
ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရးဆၾဲေရး
(ရႀမ္းဴပည္နယ္ဆုိင္ရာ) ႒ကိႂးကုိင္ ေကာ္မီတီ အဖၾဲႚဝင္မဵားမႀာ ေအာက္ပၝအတုိင္း
ဴဖစ္ပၝသည္။
၁။ သီရိပဵံခဵီ စပ္ခၾန္ေအာင္ (ရ-တ-စ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၂။ ဦးမႀဲႚ (ရ-တ-စ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၃။ စပ္ယၾက္မုိင္း (ရ-တ-စ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။

၄။ အဂၢမဟာသေရစည္သူ၊ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၳ၊ စပ္ေ႟ၿသုိက္ (ေစာ္ဘၾားမဵား
အစည္းအ႟ုံး) (ရ-တ-စ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၅။ ဝဏၧေကဵာ္ထင္ စပ္မန္ဖ (ရ-တ-စ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၆။ စပ္ဳကာဆုိင္ (ရ-တ-စ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၇။ သေရစည္သူ စပ္ေရၿမႁံ (ရ-ပ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၈။ ဦးစံဴမ (ရ-ပ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၉။ ဦးထၾန္းအုံ (ရ-ပ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၀။ ဦးထၾန္းေအး (ရ-ပ-လ-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၁။ ဦးခမ္း (ရ-ပ-လ-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၂။ ဦးေအာင္သန္း (ရ-ပ-လ-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၃။ ဦးလၾန္း (အ-ပ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၄။ ဦးစုိးေမာင္ (အ-ပ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၅။ ဦးခဵစ္ဦး (အ-ပ-ည-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၆။ ဦးဴဖႃ (ပ-အ-မ-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၇။ ဦးလႀေဖ (ပ-အ-မ-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၈။ ဦးေကဵာ္စိန္ (ပ-အ-မ-ဖ) အဖၾဲႚဝင္။
၁၉။ ဦးထၾန္းေဖ (တသီးပုဂၢလ) အဖၾဲႚဝင္။
၂၀။ ဦးခၾန္ထီး (တသီးပုဂၢလ) အဖၾဲႚဝင္။
၂၁။ ဦးထၾန္းဴမင့္ကေလး (တသီးပုဂၢလ) အဖၾဲႚဝင္။
၂၂။ ဦးခၾန္ေနာင္ (တသီးပုဂၢလ) အဖၾဲႚဝင္။
၂၃။ ဦးရီေရာင္း (တသီးပုဂၢလ) အဖၾဲႚဝင္။
၂၄။ စပ္မန္ဖ (တုိးခဵဲႚအဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ပၝသည္) အဖၾဲႚဝင္။
၂၅။ မဟာသေရစည္သူ ဦးဳကာပု (တုိးခဵဲႚအဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ပၝသည္) အဖၾဲႚဝင္။
၂၆။ သီရိပဵံခဵီ ဦးဘဉာဏ္ (တုိးခဵဲႚအဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ပၝသည္) အဖၾဲႚဝင္။
၂၇။ မဟာသေရစည္သူ စပ္ထၾန္းဧ (တုိးခဵဲႚအဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ပၝသည္) အဖၾဲႚဝင္။
၂၈။ ဦးခၾန္စံဴမတ္ (တုိးခဵဲႚအဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ပၝသည္) အဖၾဲႚဝင္။
၂၉။ စပ္ေကဵာ္ေခၝင္ (တုိးခဵဲႚအဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ပၝသည္) အဖၾဲႚဝင္။
၃၀။ စပ္ေဆဟုမ္ (တုိးခဵဲႚအဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ပၝသည္) အဖၾဲႚဝင္။
(ပုံ) သေရစည္သူ စပ္ဴပည့္
ရႀမ္းဴပည္နယ္ေကာင္စီ သဘာပတိ
သဘာပတိ။

(ပုံ) ေစာဝ္ဳကာစုံ
အတၾင္းဝန္၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေကာင္စီ
အတၾင္းေရးမႀႃး
ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚ၊
ေနႛစၾဲ၊ ၁၉၆၁ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၂ ရက္။
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