
န ိုငင်၊ံ လမူ  ျုျိုးနငှ  ်အခ ျုပ်အခခြာ အြာဏြာက ို စ ြာင စ် ှြာကစ် ြာ ဥပစေ (အပ ိုငျ်ိုး ၁) 

 

■ ရ ံျိုးစေရငျ်ိုးကက ို အစက ြာစ ွေ စပျိုးစပျိုးစေရ 

တစ်ခါတလေ ကစ ားပ ွဲ (Game)လတ မ   မိမိကိိုယ်န က်ိက ေက်ခံတွဲဲ့အတ က် အလက  လပားတွဲဲ့ အလေေွဲ ဲ့ဖြစ်လစ 

မေ ွဲမလ   ငသ် လတ ဲ့ေိို ဲ့ဖြစ်လစ လရ ားခ ယ်စရ  မ  ိလတ ဲ့ေိို ဲ့ဖြစ်လစ ကစ ားပ ွဲရွဲ ဲ့စညာ်းမ ဉားမ  ား (Rule of the Game) 

လတ ဟ  မျှတဖခငာ်းမ  ိလ က ငာ်း သသိကိက ားေွဲ ဲ့ကိို အလ က ငာ်းလ က ငာ်းလသ  အလ က ငာ်းလ က ငာ်းတိို ဲ့ကိို အလ က ငာ်းဖပြုပပ ား 

သက ေ အွဲဒ စညာ်းမ ဉားလတ ကိို ေက်ခံက  ပါဝငက်စ ား ကရတွဲဲ့ ကစ ားပ ွဲလတ    ိတတ် ကတယ်။ ဥပမ အ ားဖြငဲ့ ်

အေ ားစပ်ဆံိုားဖပရရင ်၂၀၀၈ ြ ွဲွဲ့စညာ်းပံိုအလဖခခံ ဥပလဒ ဖြစ်ပါတယ်။ 

အခို ၁၉၈၂-နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒေွဲ ဲ့ စိစစ်တွဲဲ့ ဖြစ်စဉမ   စစ်လဆားမ  ေိုပ်ေိိုက်တိိုငာ်း ေိုပ်ေိိုက်တိိုငာ်း မိမိတိို ဲ့ဘက်က 

ရ ံားလေတွဲဲ့အရ ံား တစ်ခို  ိတယ်။ ဟိုတ်ပပ  . . . ၈၂ ေွဲ ဲ့ စစ်တ လတ ဲ့ ဟိုတ်ပပ ၊ စစ်ေိိုက်ေိို ဲ့ နိိုငင်သံ ားမဖြစ်ထိိုက်လ က ငာ်း 

လတ ွဲ့   ိရသလူတ ကိိုက လတ ဲ့ ဘ ေိုပ်မေွဲဆိိုတွဲဲ့ အလမားကိို လမား ကညဲ့ရ်င ်ကိိုယ်ဘ  ရ ံားလေသေွဲဆိိုတ ကိို ဖမငရ်ပါတယ်။ 

ဒ တရ ားမွဲဲ့ လရ က်  ိလေသလူတ ကိို ဥပလဒေွဲ ဲ့အည  လထ ငခ် မ  ေ ား၊ လထ ငခ် ပပ ားေိို ဲ့ လထ ငက်ေ တ်ေ ရင ်

ဘယ်ကိိုပိို ဲ့မ  ေွဲ၊ ဘင်္ဂေ ားဘက်ကိို အတငာ်းဖပေပိ်ို ဲ့မေ ား၊ ပငေ်ယ်ထွဲက ကျွော်းတစ်ကျွော်းလပေါ်ကိို ပိို ဲ့မေ ား၊ လထ ငမ်   

မဆံဲ့ရငလ်က  ဘယ်ေိိုေိုပ်မေွဲ၊ ကိုော်းလပေါ်က ကေ ဲ့သ်တ်ေယ်လဖမတစ်ခိုမ   သဆံာူးကကိြုား ဖခံစညာ်းရိိုား ခတ်ထ ားမေ ား၊ 

ဒါမ မဟိုတ် ခိိုားဝငမ် ော်းသတိွဲဲ့သလူတ ကိို အခိုလေအတိိုငာ်း INGO လတ က လဒသခံေူေညာ်းစိုလတ ကိို မလပားတွဲဲ့ လထ က်ပံဲ့မ  

အတိိုငာ်းအတ လတ လပား အ ားလဆားလတ ထိိုားပပ ား ဖပြုစိုပ ိြုားလထ ငထ် ားမေ ား …။ ကျွေလ်တ ် တိို ဲ့မ  လတ ဲ့ 

လမားခ ော်းလတ ပွဲ  ိလေတယ်။ လဒသခံ ပမိြု၊ ခမ ၊ ဒိိုငာ်းေက်၊ ရခိိုင ်စတ လတ ထက် ခိိုားဝငလ်တ ကိို ပိိုမိိုအ ားလက ငာ်းလအ င ်

နိိုငင်တံက  အလထ က်အပံဲ့ ဒေလဟ လပားခ ငဲ့ကိ်ို တ ဝေမ်ွဲဲ့စ  ေွဲ ဲ့ ဒ အတိိုငာ်းပွဲ လပားထ ားမ  ကိိုေညာ်း သလိေတယ်။ 

ဒ ကစ ားပ ွဲ (Game) မ   ပံိုစံက ဘယ်ေိိုဖြစ်လေသေွဲဆိိုလတ ဲ့ ‘ငါလတ ဲ့ မရ ံားဘာူး၊ ြွဲတစ်ပ ွဲခ ငာ်း တစ်ေက်ခ ငာ်းမ   ငါ 

ေညာ်းေညာ်းစ  နိိုငမ်ယ်၊ မငာ်းေက်ထွဲမ   ပါေ တွဲဲ့ပိိုက်ဆလံတ  အကိုေက်ိုေပ်ပ ား ငါ ဲ့ေက်ထွဲကိိုလရ က်လတ ဲ့မ  ြွဲဝိိုငာ်းပပ ားမယ်’ 

ဆိိုသေိိုမ ိြုား ဖြစ်လေတယ်။ ၁၉၈၂ ဥပလဒကိို လြ က်ြ က် ေ ဆယ် ပပ ားလတ ဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို ဖပြုနိိုငင်သံ ား ေညာ်းေညာ်းခ ငာ်း 

လပားသ  ားမယ်၊ က ေတ်ွဲဲ့ တရ ားမွဲဲ့ လရ က်  ိ လေသလူတ ကိို ဒ အတိိုငာ်းထ ားမယ်၊ ခိုေက ဖပြုနိိုငင်သံ ား ဖြစ်သ  ားတွဲဲ့သေူွဲ ဲ့ 

မဖြစ်လသားတွဲဲ့ သလူတ ေွဲ ဲ့ ေက်ထပ်မယ်၊ ကလေားလတ လမ ားမယ်၊ ေက်မထပ်ေညာ်း ဖပဿေ မ  ိဘာူး၊ ြမ်ားမ  မြမ်ားတ ကိိုား 

…။ ဒ ေိိုေွဲ ဲ့ အခ ိေလ်တ  လေ က် ေညာ်းေညာ်း  က ေ တွဲဲ့အခါ လေ က်တစ်ခါ နိိုငင်သံ ားစိစစ်လရား ေိုပ်တယ်ဆိိုတ ကက ားကိို 

လေ က်ထပ်ေိုပ်ဖပေဦ်ားမယ် …။ ဒ ေိိုေွဲ ဲ့ ပံိုမ ေ ်ေူဦားလရတိိုားန ော်းထက် မကလသ  န ော်းထ ားေွဲ ဲ့ တိိုားလေတွဲဲ့ ဖပငပ်ေူအိုပ်စို 

တစ်စိုဟ  နိိုငင်သံ ားလတ  ဖြစ်သ  ားမယ်။ အွဲဒ ေူအိုပ်စိုဟ  ေူဦားလရ လပါက်က ွဲမ ဖြစ်လေတွဲဲ့ အမိ်ေ ားခ ငာ်းနိိုငင်ကံေူလတ  

လေ က်ထပ် ဝငေ် ြိို ဲ့အတ က်ရ  အခိိုငအ်မ  စခော်းလထ က်အလေေွဲ ဲ့ ဖမေမ် နိိုငင်ရံွဲ ဲ့ ေူမ လရား၊ စ ားပ  ားလရားေွဲ ဲ့ နိိုငင်လံရားတိို ဲ့မ   



လေရ ရပပ ား ဖြစ်လေေိမဲ့်မယ်။ ဖမေမ် နိိုငင်ရံွဲ ဲ့ အခ ြုပ်အဖခ အ ဏ ဟ ေညာ်း စညာ်းလပါက်ယ ငာ်းယိိုတွဲဲ့ Compromised 

ဖြစ်သ  ားတွဲဲ့ အလဖခအလေ လရ က်သ  ားပါေိမဲ့်မယ်။ 

ဒ လတ ဲ့ လမားခ ော်းက ဒ ေိို …၊ ဟိုတ်ပပ ၊ ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဥပလဒေွဲ ဲ့ ဒ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို စစ်မယ်။ စစ်ေိို ဲ့ 

(ဖပြု)နိိုငင်သံ ား ဖြစ်တွဲဲ့ေူ ဖြစ်ေ မယ်၊ ဟိုတ်ပပ ၊ နိိုငင်သံ ားလပားေိိုက်ပါ၊ ဒါလပမွဲဲ့ နိိုငင်သံ ား ဖြစ်ထိိုက်လ က ငာ်း မလတ ွဲ့ရဘွဲ 

ဖမေမ် နိိုငင်ထံွဲမ   လရ က်လေတွဲဲ့သလူတ ကိို ဘ ေိုပ် ကမ  ေွဲ …။ 

‘ဖမေမ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒဆိိုငရ်  ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းမ  ား’ ရွဲ ဲ့ အပိိုဒ-်၂၈ မ   ဒ ေိိုဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ ‘၁၉၄၈ ခိုန စ် 

ဇ ေေ်ဝါရ ေ ၄ ရက် လေ ဲ့မ စ၍ နိိုငင်လံတ ်အတ ငာ်းသိို ဲ့ မတရ ားလသ  ေညာ်းေမ်ားဖြငဲ့ ်ဝငလ်ရ က်ေ  ကပပ ား နိိုငင်သံ ား 

မ တ်ပံိုတင ်ေက်မ တ်ကိိုငလ်ဆ ငဖ်ခငာ်းမ  ိဘွဲ  လေထိိုငေ် က်  ိလသ  နိိုငင်ဖံခ ားသ ားမ  ားသည ်ဖပညထ်ွဲလရား ဝေက်က ားဌ ေက 

သတ်မ တ်သညဲ့ ်လေ ဲ့ရက်ကိို လေ က်ဆံိုားထ ား၍ နိိုငင်လံတ ်မ  ထ က်ခ  သ  ားရမည’် ေိို ဲ့ ဆိိုထ ားတယ်။ သူ ဲ့ရွဲ ဲ့ လေ က်ဆက်တ ွဲ 

အပိိုဒ-်၂၉ ကလတ ဲ့ ထ က်ခ  သ  ားဖခငာ်း မဖပြုရင ်တညဆ်ွဲဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က်လတ အရ အလရားယူရမညေ်ိို ဲ့ ဆိိုထ ားပါတယ်။ 

လြ ်ဖပထ ားတွဲဲ့ အလရားယူနိိုငတ်ွဲဲ့ဖပဋ္ဌ ော်းခ က် သံိုားမ ိြုားအေက် တစ်မ ိြုားကလတ ဲ့ ၁၉၄၇ ခိုန စ် ဖမေမ် နိိုငင် ံ

ေူဝငမ် ကက ား ကပ်လရား (ေတ်တလေ  ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်မ  ား) အက်ဥပလဒ ပိုဒမ် ၁၃ (၁) ဖြစ်ပါတယ်။ တရ ားဥပလဒေွဲ ဲ့မည တွဲဲ့ 

ဝငလ်ရ က်လေထိိုငသ်လူတ ကိို ပိုဒမ် ၁၃ (၁) အရ လထ ငလ်ဖခ က်ေကလေ ငါားန စ်အတ ငာ်းဖြစ်လစ၊ အေညာ်းဆံိုား ဒဏလ်င  က ပ် 

၁၅၀၀ ဖြစ်လစ၊ န စ်မ ိြုားစေံိုားဖြစ်လစ ခ မ တ်စ ရငရ်မယ်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ 

ဥပလဒအတိိုငာ်း တိတိက က ဖြစ်ရမယဲ့် ဥစစ လတ ကိို အထက်မ   ဥပလဒ အခ က်အေက်လတ  ဘ လတ ေွဲ ဲ့ လဖပ ခွဲဲ့တ ကိို 

ေူေ ားေညေ် ယ်လအ င ်ဖပေလ်ဖပ ရရင ်… ေူတစ်သော်းေ ား ဘ ေ ား ဒ မ   လရ က်လေတယ်၊ ဘ ကတ်မ  မ  ိဘာူး၊ ဒ လတ ဲ့ 

ဥပလဒသတ်မ တ်ခ က်အရဆိိုရင ်နိိုငင်ဖံခ ားသ ားလတ  ဖြစ်လေတယ်၊ ဥပလဒအတိိုငာ်း အလရားယူမယ်ဆိိုရင ်သတိူို ဲ့ကိို 

ဒ လဖမကလေ ထ က်သ  ားလစရမယ်၊ မသ  ားဘာူးေ ား … လထ ငခ် ရမယ်။ ဒါက သတ်မ တ် ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတွဲဲ့အတိိုငာ်း ဖြစ်ရမယဲ့် 

သလဘ ကိို ေိိုရငာ်းတိို  ငာ်း လဖပ ဖပတ ။ 

ကွဲ ဒ လတ ဲ့ အထက်မ   ဆငဲ့က်ွဲဆငဲ့က်ွဲ လရားထ ားတ လတ ကိို အခ ြုပ်ဖပြုေိို ဲ့လဖပ ရမယ်ဆိိုရင ်ဘ ပွဲလဖပ လဖပ  … 

လရလမ  ကမ်ားတငလ်တ ကိို ကိုော်းလပေါ်က ဘယ်ေိိုြယ်   ားမယ်ဆိိုတွဲဲ့   ငာ်း  ငာ်းေငာ်းေငာ်း မူဝါဒ တစ်ခိုခို ကျွေလ်တ ်တိို ဲ့ 

မ က်စိလ  ွဲ့ မ   ထငသ် ဖမငသ်    ိမလေဘာူးေိို ဲ့ပွဲ လဖပ ရပါေိမဲ့်မယ်။ 

 

 

 



( ၂ ) 

■ ၈၂ ဥပစေမှြာ အစပေါကစ် ွေ စပေါကစ်ေ ယ ်ဆ ို ြာ မှေ် လြာျိုး 

နိိုငင်တံက  INGO ေွဲ ဲ့ UN bodies လတ ရွဲ ဲ့ အကက ားအကွဲအခ ိြုွဲ့ ေွဲ ဲ့ ၂၀၁၅ လရ ားလက က်ပ ွဲအပပ ား ကျွေလ်တ ်ေွဲ ဲ့ သ ားဖခ ား 

လတ ွဲ့ဆံိုဖြစ်ခွဲဲ့  ကစဉမ   သတိူို ဲ့ဘက်က လဖပ တ   ိတယ်။ ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဥပလဒေွဲ ဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို 

စိစစ်ေိိုက်ရင ်အကိုေေ်ံိုားေ ားပါားက နိိုငင်သံ ားလတ  ဖြစ်သ  ားနိိုငတ်ယ်ဆိိုတွဲဲ့ ဥပလဒပိိုငာ်းဆိိုငရ်  သံိုားသပ်ခ က် အခိိုငအ်မ  

  ိလေတယ်ေိို ဲ့ သတိူို ဲ့က ဆိိုတယ်။ ကျွေလ်တ ်က ေံိုားဝမဟိုတ်ဘာူးေိို ဲ့ ဖငငာ်းတယ်။ သတိူို ဲ့ကလတ ဲ့ အဓိပပ ယ်ပါတွဲဲ့ 

အဖပံြုားလတ ကိို ဖပံြုားဖပပါတယ်။ ငါတိို ဲ့ ြွဲခ ိြုားထ ားတ ကိို ဒ ငေွဲ သပံိိုမရဘာူးဆိိုတွဲဲ့ အဓိပပ ယ် ဖြစ်လက ငာ်းဖြစ်မယ်။ 

အေ ားတူပွဲ ပပ ားခွဲဲ့တွဲဲ့သံိုားပတ်လေ က်က ဖမေမ် ဲ့အလရားကျွမ်ားက ငသ် ူ(အထာူးသဖြငဲ့ ်ဖမေမ် နိိုငင်ထံွဲက 

ဘင်္ဂ ါေ မ  ားအလရား) ကိို ကျွမ်ားက ငသ် ူနိိုငင်ဖံခ ားသ ား စ လရားသတူစ်ဦားက လတ ွဲ့ခ င ်လဖပ ခ ငပ်ါတယ်ဆိိုေိို ဲ့ ကျွေလ်တ ဲ့် 

လေအမိ်ကိို လရ က်ေ ပပ ား အေ တ်သလဘ  လဖပ  ကရ မ   သကူေညာ်းပွဲ ဒ သလဘ ကိို လဖပ ပါတယ်။ အဓိက,ကလတ ဲ့ 

ေူဝငမ်  ကက ား ကပ်လရား ဝေက်က ားလဟ ငာ်း ဦားခငရ် ကေညာ်း ဘင်္ဂ ါေ လတ ်လတ ်မ  ားမ  ား နိိုငင်သံ ား ရသ  ားနိိုငတ်ယ်ေိို ဲ့ 

လဖပ ြူားလ က ငာ်းကိို လထ က်ဖပတယ်။ ၈၂-ဥပလဒ အ ဏ သက်လရ က်မ  မ  ိခငက် ေက နိိုငင်သံ ားဖြစ်ပပ ားသလူတ ဟ  

နိိုငင်သံ ား ဖြစ်တယ်ဆိိုတွဲဲ့အခ က်ေွဲ ဲ့ အဓိက သက်ဆိိုငတ်ယ်ေိို ဲ့ လဖပ သ  ားခွဲဲ့ပါတယ်။ 

လေ က်ပပ ားလတ ဲ့ လဖမပံိုမ  စစ်လဆားတွဲဲ့ အခါ ဒ ေိို မရမက လြ က်ထ ားတွဲဲ့ အလပါက်ကိို သံိုားပပ ားလတ ဲ့ 

လေျှ က်ထ ားသလူတ ထွဲက လတ ်လတ ်မ  ားမ  ားကိို နိိုငင်သံ ားေွဲ ဲ့ ဖပြုနိိုငင်သံ ားလတ အဖြစ်ကိို လပားခွဲဲ့တယ်။ 

ကိော်းင်္ဏော်းအတိအက ဆိိုရင ်နိိုငင်သံ ား ၄၀ ေွဲ ဲ့ ဖပြုနိိုငင်သံ ား ၁၆၉ ဦား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိိုမလက ေပ်တွဲဲ့ လဖမပံို 

ပမိြု ွဲ့သပူမိြုွဲ့သ ားလတ ဟ  ဖပညေ်ယ်အ ဏ ပိိုငလ်တ  လဖမပံိုပမိြု ွဲ့ကိို လရ က်ေ တွဲဲ့အခါ တစ်ပမိြုွဲ့ေံိုား အမိ်တံခါား 

လစ ားဆိိုငတံ်ခါားလတ ပိတ်ပပ ား အသတိံတ် ဆနဒဖပခွဲဲ့ ကတယ်။ 

ဒ လတ ဲ့ သတိူို ဲ့လတ လဖပ လေသေိို တကယ်ပွဲ ၁၉၈၂ ခိုန စ် ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒမ   ယိိုလပါက်လတ  လပါက်လေဖခငာ်း 

ဟိုတ်မဟိုတ် အမ  ားဖပညသ်သူလိအ င ်လြ ်ထိုတ်လဖပ ဖပြိို ဲ့ ေိိုအပ်ေ ပါတယ်။ ပထမဆံိုားအခ က်အလေေွဲ ဲ့ ၈၂ ဥပလဒ 

အ ဏ သက်လရ က်မ  မ  ိခင ်က ေက နိိုငင်သံ ားဖြစ်ပပ ားသလူတ ဟ  နိိုငင်သံ ား ဖြစ်တယ်ဆိိုတွဲဲ့အခ က်ေွဲ ဲ့ သက်ဆိိုငတ်ွဲဲ့ 

၈၂ ဥပလဒရွဲ ဲ့ ပိုဒမ် ၆ ကိို အလသအခ   လစဲ့လစဲ့ငိုငို အနိုေံိုပဋေိံို သံိုားသပ် ကညဲ့ ်ကပါမယ်။ 

၁၉၈၂ ခိုန စ် ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒ ပိုဒမ် ၆ က ဒ ေိိုဆိိုပါတယ်။ ‘ဤဥပလဒ အ ဏ  တညသ်ညဲ့လ်ေ ဲ့တ င ်

နိိုငင်သံ ားဖြစ်ပပ ားသသူည ်နိိုငင်သံ ားဖြစ်သည။် သိို ဲ့ရ တ င ်ပိုဒမ် ၁၈ ပါ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်န ငဲ့ ်ပငစိ ော်းေျှင ်ယငာ်းပိုဒမ် အရ 

အလရားယူဖခငာ်းခံရမည’် ေိို ဲ့ လြ ်ဖပထ ားတယ်။ ပိုဒမ် ၆ ထွဲမ   တစ်ခါတညာ်း ထညဲ့သ် ငာ်း ဆက်စပ်လြ ်ဖပထ ားတွဲဲ့ ပိုဒမ် ၁၈ 

ကလတ ဲ့ဖြငဲ့ ်မမ ေက်ေတ်ွဲဲ့ေညာ်းေမ်ားေွဲ ဲ့ နိိုငင်သံ ား ရတ ဆိိုရင ်‘နိိုငင်သံ ားအဖြစ်မ  ရိုပ်သမိ်ားခံရမညဲ့ ်အဖပင’် 

ဖပစ်ဒဏက် ခံရမယ်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတွဲဲ့ ပိုဒမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဒမ် ၁၈ လအ က်ဘက်က ပိုဒမ် ၂၀ (က)မ   နိိုငင်သံ ားအဖြစ်မ  



ဘယ်ေိို ရိုပ်သမိ်ားမေွဲဆိိုတ ကိို လြ ်ဖပထ ားတယ်။  ‘ပိုဒမ် ၂၀ (က) နိိုငင်သံ ားအဖြစ်မ  ရပ်စွဲခံရသ၊ူ သိို ဲ့မဟိုတ် 

ရိုပ်သမိ်ားခံရသ၏ူ နိိုငင်သံ ား ေက်မ တ်ကိို ပယ်ြ က်ရမည’်’ ေိို ဲ့ ဆိိုပါတယ်။ 

ဒ လတ ဲ့   ငာ်း  ငာ်းေငာ်းေငာ်းဖြစ်လအ င ်လဖပ ရရင ်၁၉၈၂ ဥပလဒ စတငအ် ဏ တညတ်ွဲဲ့လေ ဲ့ (၁၅-၁၀-၁၉၈၂) 

ရက်လေ ဲ့မတိိုငမ်  နိိုငင်သံ ား ဖြစ် ‘ပပ ား’ သဆူိိုတ  ‘အွဲဒ တိုော်းက ချွေလ်ဒေါ် မရေမ်  နိိုငင်သံ ားလေ …၊ အွဲဒ တိုော်းက 

ချွေလ်ဒါ ဲ့အမ ားက နိိုငင်သံ ား ြစ်ပ ားပ ’ စသညဖ်ြငဲ့ ်မိမိပါားစပ်က လဖပ တွဲဲ့သ၊ူ သခူိိုားအခ ငာ်းခ ငာ်း တစ်လယ က်တစ်ေ ညဲ့ ်

လထ က်ခံလပားဖခငာ်း ခံရသလူတ ကိို နိိုငင်သံ ား ဖြစ်ပပ ားသလူတ ေိို ဲ့ ဆိိုေိိုတ  မဟိုတ်ဘာူး၊ ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားေက်မ တ် 

ရပပ ားသမူ  ားကိိုသ  ဆိိုေိိုတ ဖြစ်ပါတယ်။  ဒါလ က ငဲ့ ်ဒ မ   ဟိိုားကတညာ်းက ကျွေလ်တ ်တိို ဲ့ လရ က်လေပပ ားသ ားလေ 

ဆိိုတ မ ိြုား အခ ငာ်းခ ငာ်း လထ က်ခံလပားတ  လေ က်အ ားဖြငဲ့ ်၈၂ ဥပလဒ မဖပဋ္ဌ ော်းခငက်တညာ်းက နိိုငင်သံ ားဖြစ်ပပ ားသ ား 

ဖြစ်တယ်ရယ်ေိို ဲ့ လက က်ယူ အေိုပ် မေိုပ် ကပါေွဲ ဲ့။ နိိုငင်သံ ားေက်မ တ် ထိုတ်လပား ခံရပပ ားသဖူြစ်ြိို ဲ့ ေိိုအပ်ပါတယ်။ 

ေက်မ တ် လပ  က်သ  ားပါတယ် ဆိိုရငလ်တ ငမ်  နိိုငင်သံ ားေက်မ တ်ကိို မ ေက်ေစ်   ထိုတ်လပားထ ားတ  ဖြစ်တွဲဲ့အလ က ငာ်း 

မ တ်တမ်ားမ တ်ရ လတ ဟ  သက်ဆိိုငရ်  နိိုငင်သံ ားေက်မ တ် ထိုတ်လပားတွဲဲ့ရံို ားမ   က ေလ်ေမ  ဖြစ်တယ်။ အွဲဒ မ တ်တမ်ားကိို 

ရညည် ော်းနိိုငြိ်ို ဲ့ အေညာ်းဆံိုား ေိိုအပ်မယ်။ 

ဒ လတ ဲ့ ၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ်-၆ က ဆိိုတ က   ငာ်း  ငာ်းလေား … (၁၅-၁၀-၁၉၈၂) မတိိုငခ်င ်နိိုငင်သံ ားေက်မ တ် 

ရပပ ားသ ားသဟူ  နိိုငင်သံ ားလတ ဖြစ်လ က ငာ်း ဆိိုေိိုတယ်။ ပိိုပပ ားလတ ဲ့ တိတိက က  လဖပ ရမယ်ဆိိုရင ်နိိုငင်သံ ားေက်မ တ် 

(၁၉၄၈ နိိုငင်သံ ား ဖြစ်မ ဆိိုငရ် ဥပလဒ န စ်ခိုအေက် တစ်ခိုခိုအရ ထိုတ်လပားတွဲဲ့ နိိုငင်သံ ားေက်မ တ်) ေက်ကိိုင ် ိတွဲဲ့သကူိိုမ  

နိိုငင်သံ ားဖြစ်ပပ ားသေူိို ဲ့ သတ်မ တ်တ ဖြစ်တယ်။ (အရင ်ဥပလဒအလဟ ငာ်းဖြစ်တွဲဲ့) ၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ 

ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  အက်ဥပလဒ ပိုဒမ် ၆(၁) အရ ဒ ဟိဖြစ်နိိုငစ်ရ   ိတွဲဲ့ သကူိို 

နိိုငင်သံ ားလပားတ ပွဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုဒမ် ၆(၂)အရ ယတိဖပတ် သသံယ ကငာ်းနိိုငတ်ွဲဲ့သကူိို နိိုငင်သံ ားလပားတ ပွဲဖြစ်ဖြစ်၊ 

လပားအပ်ေိိုက်တွဲဲ့ နိိုငင်သံ ားကတ်ဖပ ားလတ မ   ၆ (၁) ဒါမ မဟိုတ် ၆(၂) ေိို ဲ့ ပါ  ိပါေိမဲ့်မယ်။ အွဲသေိို လရားမ တ် ပံိုန ပ်ိ ပါ  ိတွဲဲ့ 

နိိုငင်သံ ားေက်မ တ်လတ ကိို ကိိုငလ်ဆ ငထ် ားတွဲဲ့ သလူတ ကိိုမ သ ေျှင ်(ယခို တညဆ်ွဲဥပလဒဖြစ်တွဲဲ့) ၁၉၈၂ နိိုငင်သံ ား 

ဥပလဒက အွဲဒ ေူလတ ဟ  နိိုငင်သံ ားဖြစ် ‘ပပ ား’သူ လတ ဖြစ်တယ်ေိို ဲ့ သတ်မ တ်တ ဖြစ်ပါတယ်။ (အဖခ ားတစ်ြက်မ   

ကျွေလ်တ ်တိို ဲ့ တိိုငာ်းရငာ်းသ ားလတ က လတ ဲ့ လမ ားရ ပါအခ ငဲ့အ်လရားအရ နိိုငင်သံ ားဖြစ် ကသလူတ  (Citizens by Birth) 

ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွေလ်တ ်တိို ဲ့တိိုငာ်းရငာ်းသ ားလတ ၊ မ ိြုားန ယ်စိုလတ ဟ  ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားလတ  ဖြစ်တယ်ေိို ဲ့ ၁၉၈၂ ခိုန စ် 

ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒ ပိုဒမ် ၃ မ   ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားပါတယ်။ ဒ လတ ဲ့ နိိုငင်သံ ားဖြစ် ‘ပပ ား’ သ ူဆိိုတ  လမ ားရ ပါ 

အခ ငဲ့အ်လရားအရ နိိုငင်သံ ားဖြစ်တွဲဲ့ တိိုငာ်းရငာ်းသ ား ဟိုတ်ရငဟ်ိုတ်၊ မဟိုတ်ရင ်‘နိိုငင်သံ ား ေက်မ တ်’ ရပပ ားသ ားသ ူ

ဖြစ်ရမယ်။ 

ဆကလ်ကစ် ြာ်ခပပေါမည။် 

========== 

 



န ိုငင်၊ံ လမူ  ျုျိုးနငှ  ်အခ ျုပ်အခခြာအြာဏြာက ို စ ြာင စ် ှြာကစ် ြာ ဥပစေ (အပ ိုငျ်ိုး ၂) 

 

၁၉၈၂-ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒမ   ေ တ်လပါက် (Loophole) လတ    ိလေသေ ားေိို ဲ့ အလမား  ိေ ခွဲဲ့ရင ်(၁၉၄၈ ခိုန စ်မ   

ဖပဋ္ဌ ော်းခွဲဲ့တွဲဲ့) အရငဥ်ပလဒအလဟ ငာ်းမ   ေ တ်လပါက်လတ  ပါလေတွဲဲ့အတ က် တတ်နိိုငသ်မျှ မပါလအ င ်၁၉၇၇ 

လေ က်ကစေိို ဲ့ ေူထိုေတူော်းစ ား အေ  အသ ားသ ားရွဲ ဲ့ အ ကံဖပြုခ က်လတ ေွဲ ဲ့ ပည   ငလ်တ ေွဲ ဲ့ က က ေေ ပိတ်ပိတ်သပ်ိသပ်ိ 

အနိုေံိုပဋေိံို ဆငဖ်ခငသ်ံိုားသပ် လရားဆ ွဲခွဲဲ့တ မိို ဲ့ေိို ဲ့ ေ တ်လပါက်လတ  ေညာ်းနိိုငသ်မျှ ေညာ်းလအ င ်လရားဆ ွဲဖပဋ္ဌ ော်းနိိုငခ်ွဲဲ့တွဲဲ့ 

ဥပလဒတစ်ခို ဖြစ်ပါတယ်ေိို ဲ့ လဖြရပါေိမဲ့်မယ်။ ေ တ်လပါက်ြေတ် ားသမူ  ားဟ  မတရ ား ေိမ်ေညေ် ညဲ့ဖ်ြ ားပပ ား 

ယခငဥ်ပလဒလဟ ငာ်း “၁၉၄၈ ခိုန စ် ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  အက်ဥပလဒ” အ ားဖြငဲ့ ်ယခိုက ေမ   

ဖပြုနိိုငင်သံ ားတိို ဲ့ နိိုငင်သံ ားတိို ဲ့ လပားေိို ဲ့ရတယ်ဆိိုပပ ား တရ ားမွဲဲ့ ေိုပ် ကတွဲဲ့အတ က် မရထိိုက်သလူတ ကိို 

နိိုငင်သံ ားအလရအတ က်မ  ားစ   (ဥပမ  တဖမေန် စ်က လဖမပံိုမ  ) လပားနိိုငခ်ွဲဲ့ ကဖခငာ်း ဖြစ်ပါတယ်။ 

၈၂ ဥပလဒဖြစ်ေ မယဲ့် ဥပလဒ ကမ်ားကိို စတငလ်ရားဆ ွဲ ကစဉက အွဲဒ တိုော်းက နိိုငင်လံတ ်သမမတဖြစ်သကူ ဒ ေိို 

မ တ်ခ က်လပားခွဲဲ့တယ်။ “ယခိုလရားဆ ွဲမညဲ့ ်ဥပလဒသည ်တိိုငာ်းဖပည၏် လသလရား  ငလ်ရားတမျှ အလရားကက ားလ က ငာ်း၊ တိိုငာ်းဖပည ်

တညလ်ေသလရ ွဲ့က ေပတ်ေံိုား အဓ ေ ဲ့ ် ညမ်ညဲ့ ်ဥပလဒဖြစ်သဖြငဲ့ ်လရားဆ ွဲရ တ င ်ဖပညဲ့စံ်ိုပိိုငန်ိိုငဖ်ခငာ်း မ  ိပါက 

တိိုငာ်းဖပညတ် င ်အနတရ ယ်ဖြစ်နိိုငလ် က ငာ်း” စသညဖ်ြငဲ့ ်သကူ အလေားအေက်လဖပ  က ား အ ကံလပားခွဲဲ့တွဲဲ့ 

ဥပလဒဖြစ်ပါတယ်။ 

(၃) 

■ လဝကရွဲ    ြာဝေ်ယ ူ ြာဝေ်ခံမ မ ှ  ွဲ  လက ်ွေွဲ ြာစ ြာင ်

ပပ ားခွဲဲ့တွဲဲ့ လဖမပံိုစိစစ်မ  မတိိုငခ်ငမ်   ေူဝငမ် ကက ား ကပ်လရားဌ ေအတ ငာ်းမ   ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို နိိုငင်သံ ား ဟိုတ် မဟိုတ် 

စိစစ်တွဲဲ့လေရ မ   သံိုားစ ွဲြိို ဲ့ ရညရ် ယ်တွဲဲ့ ေမ်ားည ေေ်က်စ ွဲစ လစ င ်တစ်ခိုကိို ရိိုက်န ပ်ိပပ ား နိိုငင်သံ ားစိစစ်လရားကိို 

ကက ား ကပ်ေိုပ်လဆ ငမ်ယဲ့် လက ်မ တ ဝငလ်တ ထ ံဖြေ ဲ့ခ် ိခွဲဲ့တယ်။ ၂၀၁၅ ခိုန စ် လြလြ ်ဝါရ  ၅ ရက်စ ွဲပါ 

အွဲဒ စ လစ ငရ်ွဲ ဲ့အြံိုားမ   “ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်ဖခငာ်း၊ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားဖြစ်ဖခငာ်း၊ နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သဖူြစ်ဖခငာ်းဆိိုငရ်  သသိငဲ့ ်

သထိိိုက်လသ  ဥပလဒပိုဒမ်မ  ား”ေိို ဲ့ ေ မညတ်ပ်ထ ားပါတယ်။ ဒါလပမွဲဲ့ စ မ က်န   ၁၀ မ က်န  ပါ အွဲဒ စ လစ ငင်ယ်မ   

ဘယ်သတူစ်ဦား တစ်လယ က်ကမျှ ေက်မ တ်ထိိုားထ ားတ  မပါဘာူး။ ကေ ဲ့သ်တ်ေိို ဲ့ပွဲ မ က်န  ြံိုားစ ရ က်ရွဲ ဲ့ ထပ်ိဘက်မ   

ရိိုက်န ပ်ိထ ားတယ်။ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို စိစစ်ရ မ   ဒ အတိိုငာ်းစိစစ်ရမယ်ေိို ဲ့ ည ေ ်က ားခ က်။ ေက်စ ွဲစ လစ င ်သလဘ မ ိြုား 

ေိိုေိိုအလေေွဲ ဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို စိစစ်ရ မ   ပါဝငရ်မယဲ့် ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားစိစစ်လရားလက ်မတ ဝငလ်တ ကိို 

ဖြေ ဲ့လ်ဝလပားထ ားခွဲဲ့တယ်။ 



အွဲဒ ေက်စ ွဲ စ လစ ငင်ယ်မ   အဓိက ေိမ်ေညခ် က် န စ်ရပ်ပါ  ိတယ်။ 

(က) ပထမအခ က ်

အွဲဒ  ေက်စ ွဲစ လစ ငရ်ွဲ ဲ့ ေပံါတ်တစ် ပငမ်ေိမ်ေညခ် က်က ဘ ေွဲဆိိုလတ ဲ့ ၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက် 

အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုဖခငာ်း ဥပလဒအရ ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒက ပယ်ြ က်ထ ားတွဲဲ့ နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒ (လဟ ငာ်း) 

န စ်ခိုဟ  အသက်ဝငလ်ေဆွဲ ဖြစ်တယ် ဖပေသ်ံိုားေိို ဲ့ရတယ် ဆိိုပပ ားသက ေ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို နိိုငင်သံ ားလပားနိိုငမ်ယဲ့် 

အလပါက်လတ ကိို ေိမ်လြ က်ထ ားတ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

၈၂ ဥပလဒအ ားဖြငဲ့ ်ပယ်ြ က်ထ ားတ ကိို ဖပေသ်ံိုားေိို ဲ့ ရပါတယ်ဆိိုပပ ား သံိုားြိို ဲ့ည ော်းတွဲဲ့ ဥပလဒန စ်ခိုကလတ ဲ့ – 

(၁) ၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားအဖြစ် (လရ ားခ ယ်လရား) အက်ဥပလဒေွဲ ဲ့ 

(၂) ၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  အက်ဥပလဒတိို ဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အွဲဒ အထွဲက ဒိုတိယဥပလဒကိို 

ဖပေသ်ံိုားပပ ားလတ ဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို နိိုငင်သံ ားတိို ဲ့ ဖြစ်ခ ငဲ့လ်ပားနိိုငြိ်ို ဲ့ သတိူို ဲ့ စ စဉ ကတ ဖြစ်ပါတယ်။ 

တကယ်လတ ဲ့ ဒ ေိုပ်လဆ ငခ် က်ဟ  တရ ားမဝငပ်ါဘာူး။ ပယ်ြ က်ထ ားတွဲဲ့ ဥပလဒ န စ်ခိုကိို သံိုားေိိုက သံိုားြိို ဲ့ရ ဆိိုပပ ားလတ ဲ့ 

လေ က်ပိိုငာ်းက တွဲဲ့ ဥပလဒဖြစ်တွဲဲ့ ၁၉၈၂ နိိုငင်သံ ားဥပလဒက ခ ငဲ့မ်လပားထ ားပါဘာူး။ (လေ က်မ  ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့ ဥပလဒက 

လ  ွဲ့ကဥပလဒကိို ေ မ်ားမိိုားပါတယ်။ ၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက် အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုခ က် ဥပလဒပိုဒမ် ၃ (ဆ) 

“လ  ွဲ့က လသ  ဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က် တစ်ရပ်န ငဲ့ ်လေ က်က လသ  ဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က် တစ်ရပ်ရပ်တိို ဲ့ က ွဲေ ွဲဆေ ဲ့က် ငလ်ေပါက 

လေ က်က လသ  ဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က်သည ်အတညဖ်ြစ်လစရမည”် ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ Lex Posterior Derogat Legi 

Priori ဆိိုတွဲဲ့ ဥပလဒ သလဘ တရ ားကိိုယ်အတိိုငာ်း ဖြစ်ပါတယ်။) ဥပမ  ၁၉၄၈ ဥပလဒမ   နိိုငင်သံ ားေွဲ ဲ့ 

နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သေူိို ဲ့ပွဲ   ိလပမယဲ့် လေ က်က တွဲဲ့ ၁၉၈၂ ဥပလဒမ   နိိုငင်သံ ား၊ နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သေူွဲ ဲ့ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားေိို ဲ့ 

သံိုားမ ိြုား ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားတစ်မ ိြုား ပိိုေ တယ်။ ယခငက် နိိုငင်သံ ား (Citizen by Law) 

လေျှ က်ထ ားခွဲဲ့သလူတ ကိို လန  ငာ်းဥပလဒက အ ဏ စက် လရ က်ေ ပပ ဆိိုတ ေွဲ ဲ့ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားရယ်ေိို ဲ့သ  

သတ်မ တ်လပားေိိုက်လတ ဲ့တယ် ဆိိုတ ဟ  လေ က်ပိိုငာ်းက တွဲဲ့ ၁၉၈၂ ဥပလဒက လ  ွဲ့ ပိိုငာ်းက တွဲဲ့ ၁၉၄၈ ဥပလဒကိို 

ေ မ်ားမိိုားနိိုငတ်ွဲဲ့အတ က်လ က ငဲ့ ်ဖြစ်ပါတယ်။ 

လေ က်တစ်ခ က်က ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒဟ  သက်ဆိိုငရ် ေယ်ပယ်တစ်ခိုခိုကိို အထာူးဖပြုတွဲဲ့ 

အထာူးဥပလဒဖြစ်တယ်။ တစ်ြက်မ   ၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက် အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုခ က် ဥပလဒကက လတ ဲ့ 

ေယ်ပယ်အ ားေံိုားအတ က် လယဘိုယ သလဘ ကိို ည ော်းတွဲဲ့ လယဘိုယ ဥပလဒ ဖြစ်ပါတယ်။ လယဘိုယ ဥပလဒကိို 

အထာူးဥပလဒက ေ မ်ားမိိုားပါတယ်။ Lex Specialis Derogat Legi Generali ဆိိုတွဲဲ့ ဥပလဒသလဘ တရ ားကိိုယ်အတိိုငာ်း 

ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမ ဆိိုရရင ်၁၉၇၃ စက ားရပ်ဥပလဒမ   သ ားသမ ားေွဲ ဲ့ လမ ားစ ားသ ားသမ ားလတ ဟ  အတူတူပွဲဖြစ်တယ်ေိို ဲ့ 



ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ ဒါလပမွဲဲ့ နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သလူတ က သ ားသမ ားလတ  လမ ားစ ားတယ်ဆိိုပပ ား နိိုငင်သံ ားဖြစ် နိိုငသ်လူတ  

လြ ငာ်းပ ြေတ် ားမ   စိိုားတွဲဲ့အတ က် ၁၉၈၂ နိိုငင်သံ ားဥပလဒက သ ားသမ ားအရငာ်းေွဲ ဲ့ လမ ားစ ားသမ ားလတ ဟ  အတူတူ 

မဟိုတ်ဘာူးေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ လယဘိုယ ဥပလဒကိို သက်ဆိိုငရ်  အထာူးေယ်ပယ်မ   အထာူးဥပလဒက 

ေ မ်ားမိိုားတွဲဲ့အတ က် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဆိိုငရ်  ေယ်ပယ်မ   ၁၉၈၂ နိိုငင်သံ ားဥပလဒက ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားခ က်ဖြစ်တွဲဲ့ 

လမ ားစ ားသ ားသမ ားေွဲ ဲ့ သ ားသမ ားအရငာ်းေွဲ ဲ့ အတူတူမဟိုတ်ဘာူး (၀ါ၊ လမ ားစ ားသ ားသမ ားမ  ားဟ  သ ားသမ ားအရငာ်းအတိိုငာ်း 

အခ ငဲ့အ်လရားမရဘာူး) ဆိိုတွဲဲ့အခ က်ကိိုပွဲ အတညယူ်ရပါတယ်။ ေိိုရငာ်းခ ြုပ်ရရင ်၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဥပလဒက 

၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ား အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုခ က် ဥပလဒကိို ေ မ်ားမိိုားပါတယ်။ 

ဒါ ဲ့ဖပင ်လေ က်ထပ်တစ်ခ က်   ိလသားတယ်။ ဥပလဒအလဟ ငာ်း တစ်ခိုကိို ဥပလဒအသစ် တစ်ခိုေွဲ ဲ့ ပယ်ြ က်ေိိုက်တွဲဲ့အခါ 

ြ က်ေိိုက်တွဲဲ့ ဥပလဒအလဟ ငာ်းထွဲက တခ ိြုွဲ့အပိိုငာ်းတ ကိို သံိုားေိိုက သံိုားနိိုငတ်ယ်ေိို ဲ့ ဥပလဒအသစ်မ   တစ်ခါတညာ်း 

ထညဲ့သ် ငာ်း ဖပဋ္ဌ ော်းလပားေိိုက်တ မ ိြုား   ိတတ်လေဲ့  ိပါတယ်။ ရံြေရံ်ခါလပါ ဲ့ …။ အွဲသေိို ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားရင ်ဥပလဒအလဟ ငာ်း 

(က ခ ငဲ့ဖ်ပြုရ အပိိုငာ်းလတ ) ကိို သံိုားေိိုက သံိုားနိိုငပ်ါတယ်။ ဥပမ အ ားဖြငဲ့ ်၂၀၀၀ ဖပညဲ့န် စ် တရ ားစ ရငလ်ရားဥပလဒ 

(အလဟ ငာ်း) ကိို ၂၀၁၀ ဖပညဲ့န် စ် တရ ားစ ရငလ်ရားဥပလဒ (အသစ်) ေွဲ ဲ့ အစ ားထိိုားေိိုက်တွဲဲ့အခါ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်တစ်ခိုက 

ဘယ်ေိိုပါေ သေွဲဆိိုလတ ဲ့   ိရငာ်းစ ွဲ ေညာ်းဥပလဒ၊ ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်း၊ အမိေ ဲ့၊် ည ေ ်က ားခ က်၊ အမိေ ဲ့လ် က ်ဖင စ ၊ 

ေက်စ ွဲလတ ဟ  ယခိုဥပလဒေွဲ ဲ့လသ ် ေညာ်းလက ငာ်း၊ ြ ွဲွဲ့စညာ်းပံိုအလဖခခံဥပလဒေွဲ ဲ့လသ ် ေညာ်းလက ငာ်း မဆေ ဲ့က် ငသ်လရ ွဲ့ 

ဆကေ်က် အသံိုားဖပြုနိိုငတ်ယ်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့အတ က် ၂၀၀၀ တရ ားစ ရငလ်ရားဥပလဒ (အလဟ ငာ်း)ရွဲ ဲ့ တခ ိြုွဲ့ကဏ္ဍလတ ကိို 

အခိုထက်ထ ိသံိုားစ ွဲလေတိုော်းပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒါလပမွဲဲ့ ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒမ  က လတ ဲ့ အရငဥ်ပလဒလဟ ငာ်းန စ်ခိုကိို ပယ်ြ က်တယ်ေိို ဲ့လဖပ ပပ ား 

အွဲသညဥ်ပလဒလတ ထွဲက တခ ိြုွဲ့အပိိုငာ်းလတ ကိို သံိုားေိိုက သံိုားနိိုငလ် က ငာ်း လြ ်ဖပထ ားဖခငာ်း မ  ိတ ဟ  

အရငဥ်ပလဒလတ ကိို ေံိုားဝမသံိုားေွဲ ဲ့လတ ဲ့ေိို ဲ့ ဆိိုေိိုတွဲဲ့သလဘ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒါလ က ငဲ့ ်ပယ်ြ က်ပပ ားသ ား နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒန စ်ခိုစေံိုားေွဲ ဲ့ ၁၉၇၃ စက ားရပ်မ  ား အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုမ  ဥပလဒတိို ဲ့ကိို 

၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဥပလဒက ေ မ်ားမိိုားပါတယ်။ ဒါလ က ငဲ့မိ်ို ဲ့ေိို ဲ့ နိိုငင်သံ ားစိစစ်မ  ေိုပ်ငော်းလတ ကိို ၁၉၈၂ 

နိိုငင်သံ ားဥပလဒအတိိုငာ်းသ  မတိမ်ားမလစ ငာ်း  ကပ် ကပ်မတ်မတ် စိစစ်လဆ ငရ် က် ကရမ   ဖြစ်ပါတယ်။ 

နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒအလဟ ငာ်းကိို ြ က်သမ်ိားပပ ား အသစ်လရားဆ ွဲ ကလတ ဲ့မယ် ေိုပ်လတ ဲ့ ဟိိုစဉက ေူကက ားလတ က 

စိိုားရိမ်လ က ငဲ့ ်ကမ ကိို လြ ်ဖပတွဲဲ့စက ား   ိပါတယ်။ “ဥပလဒအလဟ ငာ်းတ င ်ဘိိုားဘ  ားလေားဦားအေက် တစ်ဦားဦားသည ်

တိိုငာ်းရငာ်းသ ားဖြစ်ပပ ား ဖမေမ် ဖပညမ်  လမ ားေျှင ်လဖမားဖြစ်သသူည ်တိိုငာ်းရငာ်းသ ားအဖြစ်ကိို အေိိုအလေ  က် ရသညဟ်ို 

လြ ်ဖပထ ားလ က ငာ်း၊ လ  ားယခငက် အလဖခအလေအရ ဥပလဒအလဟ ငာ်းတ င ်ယငာ်းသိို ဲ့ လြ ်ဖပထ ားဖခငာ်းကိို 

တစ်မ ိြုားစဉားစ ားရ (လတ ဲ့) မညဖ်ြစ်လ က ငာ်း၊ … ဘိိုားဘ  ားလေားဦားတ င ်တစ်ဦားတိိုငာ်းရငာ်းသ ား ဖြစ်လသ ်ေညာ်း … 

က ေသ်ံိုားဦားမ   နိိုငင်ဖံခ ားသ ားမ  ား ဖြစ်လေသညဲ့အ်တ က် ဒ မိိုကလရစ လခတ်ကက ားတ င ်လေားလယ က် တစ်လယ က် 

ဖြစ်လေသညဲ့အ်တ က် မွဲန ငဲ့လ်ရ ားေျှင ်လဖမားဖြစ်သသူည ်မိမိတိို ဲ့ေူမ ိြုား မဖြစ်နိိုငလ် က ငာ်း …” စသညဖ်ြငဲ့ ်အွဲဒ တိုော်းက 



နိိုငင်လံတ ်သမမတဖြစ်သကူ လဖပ  က ားခွဲဲ့ြူားတယ်။ ဒ ေိိုမ ိြုား ဥပလဒအလဟ ငာ်းမ   လပါက်လေတွဲဲ့ အလပါက်လတ ကိို ဖပေြ် ပပ ား 

နိိုငင်သံ ားဥပလဒသစ်ကိို လရားဆ ွဲဖပဋ္ဌ ော်းခွဲဲ့ ကတယ်။ 

(ခ) ဒိုတိယအခ က် 

၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒရွဲ ဲ့ ပိုဒမ် ၇ မ   ဒ ေိို ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားပါတယ်။ “နိိုငင်လံတ ်အတ ငာ်း၌ ဖြစ်လစ၊ နိိုငင်လံတ ်ဖပငပ်၌ 

ဖြစ်လစ လမ ားြ  ားသညဲ့ ်လအ က်ပါသတိူို ဲ့သညေ်ညာ်း နိိုငင်သံ ားဖြစ်သည”်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ 

ဒ ေိို   ငာ်း  ငာ်းေငာ်းေငာ်း ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားပါ ေ က်သ ားေွဲ ဲ့ အခိုလဖပ လေတွဲဲ့ ေိုပ် ကံေက်စ ွဲ စ လစ ငမ်   “ဤဥပလဒ တညသ်ညဲ့ ်

(၁၅-၁၀-၁၉၈၂) လေ ဲ့လေ က်ပိိုငာ်း လမ ားြ  ားသမူ  ား။ နိိုငင်လံတ ်အတ ငာ်း၌ ဖြစ်လစ၊ နိိုငင်လံတ ်ဖပငပ်၌ ဖြစ်လစ လမ ားြ  ားသညဲ့ ်

လအ က်ပါသတိူို ဲ့သညေ်ညာ်း နိိုငင်သံ ား ဖြစ်သည”်ဆိိုပပ ားလတ ဲ့ အွဲဒ လေ ဲ့ လေ က်ပိိုငာ်း လမ ားြ  ားသလူတ သ ေျှင ်ဥပလဒ 

လြ ်ဖပပါအတိိုငာ်း စဉားစ ားရမယ်ေိို ဲ့ ေိုပ် ကံခ ွဲထိုတ် တငဖ်ပထ ားတယ်၊ သတိူို ဲ့အလပေါ်ကိိုသ ေျှင ်၈၂ ဥပလဒအလေေွဲ ဲ့ 

သက်လရ က်မ    ိမယ်ဆိိုပပ ား ေိုပ် ကံခ ွဲထိုတ် လရားသ ားထ ားတယ်။ 

အမ ေက်လတ ဲ့ အွဲဒ လေ ဲ့ရက် လ  ွဲ့ ပိိုငာ်းမ   လမ ားြ  ားသလူတ ပင ်ဖြစ်လစက မူ (နိိုငင်သံ ားေက်မ တ် ရထ ားပပ ားသလူတ  

မဟိုတ်ရင)် ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒအတိိုငာ်း တိတိက က   ကပ် ကပ်မတ်မတ် ထညဲ့သ် ငာ်း စဉားစ ား ကရမယဲ့်သလူတ  

ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒ အလ က ငာ်းလတ ကိို ဒ ေိိုလရားသ ား တငဖ်ပလေရတ ဟ  ရခိိုငအ်ပါအဝင ်ဖမေမ် နိိုငင်သံ ူနိိုငင်သံ ားလတ အလေေွဲ ဲ့ ၁၉၈၂ ခိုန စ် 

နိိုငင်သံ ားဥပလဒအလ က ငာ်းကိို အရငက်ထက် ပိိုမိို အကျွမ်ားတဝင ်  ိေ ပပ ားလတ ဲ့ မဟိုတ်ကဟိုတ်က ဒ ေိိုမ ိြုား 

ေိမ်ဆငအ်လပါက်လတ ေွဲ ဲ့ ဥပလဒကိို အလပါက်လြ က်ပပ ား တိိုငာ်းဖပညကိ်ို လရ ငာ်းစ ား ကဖခငာ်းမ  ၀ိိုငာ်းဝော်း 

က က ယ်နိိုငလ်အ ငေ်ိို ဲ့ ရညရ် ယ်လရားသ ားတ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

၈၂ ဥပလဒပါ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်လတ ကိို လဆ ငရ် က်နိိုငြိ်ို ဲ့အတ က် အစိိုားရအြ ွဲွဲ့ဟ  ေိိုအပ်တွဲဲ့ ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းလတ ကိို 

နိိုငင်လံတ ်လက ငစ် ရွဲ ဲ့ သလဘ တူည ခ က်ေွဲ ဲ့ ထိုတ်ဖပေရ်မယ်ေိို ဲ့ ဒ  ၈၂ ဥပလဒရွဲ ဲ့ ပိုဒမ် ၇၅ မ   ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ 

ဥပလဒေွဲ ဲ့မည ဘွဲ နိိုငင်သံ ားကတ်ဖပ ားလတ  ထိုတ်လပားလစဖခငာ်းဟ  ၈၂ ဥပလဒရွဲ ဲ့ ပိုဒမ် ၁၉ ေွဲ ဲ့ ပငစိ ော်းတွဲဲ့အတ က် လထ ငဒ်ဏ ်

ခိုေစ်န စ်ေွဲ ဲ့ လင က ပ် တစ်လသ ငာ်း က ခံလစနိိုငလ် က ငာ်း ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတွဲဲ့ ဖပစ်မ လဖမ က်ပါတယ်။ ဒ ဖြစ်စဉမ   ဒ ေိိုမ ိြုား 

ေိုပ် ကံေက်စ ွဲ စ လစ ငလ်တ ကိို ကိိုငတ် ယ်သံိုားစ ွဲြိို ဲ့ ဘယ်အရ   ိက ည ေ ်က ားသေွဲဆိိုတ ကိို ေိိုက်   ပပ ားလတ ဲ့ တ ဝေ ် ိ 

သလူတ ကိိုလတ င ်ဥပလဒေွဲ ဲ့အည  အလရားယူ အဖပစ်လပားသငဲ့ေ် ပါတယ်။ 

 

 



(င်္) ပိုဒမ် ၂၃ ရွဲ ဲ့ အလရားပါမ  

၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၂၃ မ   ဒ ေိို ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားပါတယ်။ “၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ ဖပညလ်ထ ငစ်ို 

ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  အက်ဥပလဒအရ နိိုငင်သံ ားဖြစ်ရေ ်လေျှ က်ထ ားသမူ  ားသည ်သတ်မ တ်ခ က်မ  ားန ငဲ့ ်

အရညအ်ခ ငာ်းမ  ားန ငဲ့ ်ကိိုက်ည ပါက ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားအဖြစ် ဗဟိိုအြ ွဲွဲ့က သတ်မ တ်နိိုငသ်ည”် 

သတိ။ ။ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား လေျှ က်ေိို ဲ့ရတ  မဟိုတ်ဘာူးလေ ်၊ နိိုငင်သံ ားလေျှ က်တ ကိို ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားအဖြစ် “သတ်မ တ်” 

ေိိုက်တ ။ 

အွဲဒ  ပိုဒမ် ၂၃ ဟ  ၈၂ နိိုငင်သံ ားဥပလဒမ   အငမ်တေမ်  အလရားပါတွဲဲ့ပိုဒမ် ဖြစ်ပါတယ်။ အွဲဒ ပိုဒမ်ကိို အနိုေံိုပဋေိံို 

ဆငဖ်ခငတ်ွဲဲ့အခါ အွဲဒ ပိုဒမ်က အလရားကက ားတွဲဲ့ ေိုပ်ရပ်န စ်ခိုကိို ေိုပ်လ က ငာ်းလတ ွဲ့ရပါေိမဲ့်မယ်။ 

ေပံါတ်တစ်ေိုပ်ရပ် – ယခို ၈၂ ဥပလဒအ ဏ  မသက်လရ က်မ  က ေကပင ်လေျှ က်ထ ားခွဲဲ့လသ ်ေညာ်း 

(လေျှ က်ထ ားမ အ ား စိစစ်မ ေိုပ်ငော်းစဉ) မပပ ားမဖပတ်လသားတွဲဲ့ လေျှ က်ထ ားသလူတ ဟ  တကယဲ့်တကယ်ကိို “နိိုငင်သံ ား” 

ဖြစ်နိိုငတ်ွဲဲ့ အရညအ်ခ ငာ်း   ိပင ် ိဖင ားလသ ်ေညာ်း နိိုငင်သံ ားဆိိုတ ကိို မလပားလတ ဲ့ဘွဲ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားဆိိုတ ကိိုပွဲ 

သတ်မ တ်ခ ငက် သတ်မ တ်နိိုငတ်ယ် ဆိိုတ ကိို ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့ေိုပ်ရပ်ကိို ေိုပ်ပါတယ်။ 

ေပံါတ်န စ် ေိုပ်ရပ်၊ ၁၉၄၈ ခိုန စ် ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒ (ဥပလဒအလဟ ငာ်း) ကိို သံိုားပပ ား 

နိိုငင်သံ ားအဖြစ် ရ  ိခ ငဲ့ ်လေျှ က်ထ ားမ လတ ကိို ဒ မ   ရပ်တော်းက ရပ် ကလတ ဲ့ဆိိုပပ ား ဇ တ်ေမ်ား ဖြတ်ခ ေိိုက်တွဲဲ့ 

ေိုပ်ရပ်ကိို ေိုပ်ပါတယ်။ တိိုားေိိုားတော်းေော်း ဖြစ်လေတွဲဲ့ လေျှ က်ထ ားမ လတ ကိိုလတ င ်ဒ လေ က်ပွဲ ယူလတ ဲ့က  ဆိိုပပ ား 

ဖြတ်ခ ေိိုက်တ ဟ  လ  ွဲ့က မဖပတ်နိိုငလ်သားတွဲဲ့ ဇယ ားလဟ ငာ်းလတ ကိို ေ ေ ေမ်လေလတ ဲ့ေိို ဲ့ သက်လရ က်အဓိပပ ယ် 

လပားတ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပလဒအလဟ ငာ်းကိို ေ ညဲ့ ်ကညဲ့လ်ေစရ  မေိိုလတ ဲ့ဘာူးေိို ဲ့ လဖပ တ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒလရ လသ ပါားေွဲ ဲ့ လဟ ဗ   လဟ ဗ   ကျွေလ်တ ်တိို ဲ့လတ ဲ့ လေျှ က်ထ ားြိို ဲ့ က ေလ်သားတယ်ဗ ေိို ဲ့ ဆိိုရင ်

လေ က်ပိိုငာ်းမ  ေ တွဲဲ့ ပိုဒမ် ၄၂ မ   လဖပ ထ ားတယ်။ ၄၈ ဥပလဒအရ လေျှ က်ြိို ဲ့ က ေခ်ွဲဲ့တယ်ဆိိုတ ကိို “ခိိုငေ်ံိုလသ  

အလထ က်အထ ားမ  ား” ဖပပါတွဲဲ့။ ဖပနိိုငရ်ငလ်တ ဲ့ ဖပြုနိိုငင်သံ ားလတ ဲ့ ရခ ငရ်မယ်တွဲဲ့။ နိိုငင်သံ ားလတ ဲ့ မရလတ ဲ့ဘာူးတွဲဲ့။ 

၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၂၃ ရွဲ ဲ့ ေပံါတ်န စ် ေိုပ်ရပ်အ ားဖြငဲ့ ်၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက်အဓိပပ ယ် ြ ငဲ့ဆ်ိိုလရား ဥပလဒပိုဒမ် 

၁၄ (ခ) အလေေွဲ ဲ့ မိမိကိိုေ ပပ ား ေ မ်ားမိိုားမလေေွဲ ဲ့၊ မိမိဟ  သငာ်းကေ ပပ ား ေ မ်ားမိိုားေိို ဲ့မရတွဲဲ့ အထာူးဥပလဒတစ်ရပ် 

ဖြစ်တယ်ဆိိုတ ကိို ဖပေိိုက်တ ဖြစ်ပါတယ်။ 

၈၂ ဥပလဒကိို ေိမ်ဆငလ်ပါက် လြ က်သမူ  ား သံိုားစ ွဲလေဲ့  ိတွဲဲ့ ၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက် အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုလရား 

ဥပလဒပိုဒမ် ၁၄(ခ) က ဒ ေိိုဆိိုပါတယ်။ “ရိုပ်သမ်ိားခံရလသ  ဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က်အရ ရ  ိခွဲဲ့သညဲ့ ်ရ  ိပိိုငခ် ငဲ့ ်သိို ဲ့မဟိုတ် 



အခ ငဲ့အ်လရားကိို ေညာ်းလက ငာ်း၊ လဆ ငရ် က်ခွဲဲ့ရသညဲ့ ်တ ဝေန် ငဲ့ ်လ ကားပမ တိို ဲ့ကိို ေညာ်းလက ငာ်း မထခိိိုက်လစရ” ေိို ဲ့ 

ဆိိုပါတယ်။ အွဲဒ စက ားကိို ေိမ်ဆငအ်လပါက်လြ က်သလူတ က ကိိုားက ားပါတယ်။ 

ဒ  ၇၃ စက ားရပ် ဥပလဒပိုဒမ် ၁၄(ခ)က ေ မ်ားမိိုားတွဲဲ့ ဥပလဒအလဟ ငာ်း၊ အသစ် အတ ွဲလတ   ိပါတယ်။ ဥပမ အ ားဖြငဲ့ ်၁၉၄၇ 

သ ငာ်းကိုေ/်ထိုတ်ကိုေဥ်ပလဒ (အလဟ ငာ်း) ေွဲ ဲ့ ၂၀၁၂ ခို စက်တငဘ်  ၇ ရက်လေ ဲ့ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့ ပိို ဲ့ကိုေ ်သ ငာ်းကိုေ ်ဥပလဒ (အသစ်) 

တိို ဲ့ ဖြစ် ကပါတယ်။ ဆိိုငက်ယ် Without စ ားရင ်အရင ်ဥပလဒအလဟ ငာ်းအရ လထ ငဒ်ဏ ်ခိုေစ်န စ် အဖမငဲ့ဆ်ံိုား 

ခ မ တ်နိိုငပ်ပ ား ဥပလဒအသစ်အရ အဖမငဲ့ဆ်ံိုား လထ ငဒ်ဏ ်သံိုားန စ် ခ မ တ်နိိုငတ်ယ်။ ဆိိုပါလတ ဲ့ … ဆိိုငက်ယ် Without 

စ ားသတူစ်ဦားဟ  ဥပလဒအလဟ ငာ်းကိို ရိုပ်သမ်ိားခါေ ား စက်တငဘ် ေ ၁ ရက်လေ ဲ့မ   အြမ်ားခံရတယ်။ အမ ကိို 

တညလ်ဆ က်ရငာ်း ရံိုားတငတ်  ဘ ည ေွဲ ဲ့ ဥပလဒအသစ်ကိို ဖပဋ္ဌ ော်းပပ ားတွဲဲ့ စက်တငဘ် ေ ၇ ရက်လေ ဲ့ လေ က်ပိိုငာ်းက မ  

သူ ဲ့ကိို တရ ားစ ွဲဆိို စ ရငခ် က်ခ တ ကိို ေိုပ်နိိုငတ်ယ်။ ဒါလပမွဲဲ့ သူ ဲ့ဟ  ဥပလဒအလဟ ငာ်း တညဆ်ွဲက ေမ   ဥပလဒကိို 

လြ က်ြ က်က  ားေ ေတ် ဖြစ်ေိို ဲ့ ဥပလဒအလဟ ငာ်းေွဲ ဲ့ပွဲ စ ရငရ်မ   ဖြစ်ပပ ား အဖမငဲ့ဆ်ံိုား လထ ငဒ်ဏ ်ခိုေစ်န စ်ဆိိုတွဲဲ့ 

ဖပဋ္ဌ ော်းခ က် အလဟ ငာ်းေွဲ ဲ့သ  စ ရငရ်မ  ဖြစ်ပါတယ်။ စ ရငခ် က်ခ ခ ိေ ်ေက်  ိ တညဆ်ွဲဥပလဒက သူ ဲ့အမ အလပေါ်မ   

မသက်လရ က်နိိုငပ်ါဘာူး။ 

ဒါလပမွဲဲ့ နိိုငင်သံ ားဥပလဒလတ  ၄၈ အလဟ ငာ်းေွဲ ဲ့ ၈၂ အသစ်တိို ဲ့ရွဲ ဲ့ က ားမ  က အွဲသေိို မဟိုတ်ဘာူး။ ပိုဒမ်-၂၃   ိတယ်။ 

ရိုပ်သမိ်ားဖခငာ်းဖပြုလသ  ဥပလဒ (ဒ လေရ  မ   ၈၂ ဥပလဒ) မ   တစ်ေညာ်းတစ်ြံို လြ ်ဖပထ ား (ပိုဒမ် ၂၃ အ ားဖြငဲ့ ်

အရငလ်ေျှ က်ထ ားပပ ားသ ား သလူတ ကိို “ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား” ကိိုပွဲ လပားလတ ဲ့မယ်ေိို ဲ့ လြ ်ဖပထ ား) တွဲဲ့အတ က် လ  ားကကိစစလတ  

ဒ လေရ မ   ဇ တ်ေမ်ား ဖပတ်ပါတယ်။ “ယငာ်းသိို ဲ့ လြ ်ဖပထ ားသညဲ့အ်တိိုငာ်းသ  ဖြစ်ရမည”် ေိို ဲ့ ဆိိုထ ားတ ကိိုား။ 

အွဲဒ တိုော်းက တိိုားေိိုားတော်းေော်း က ေခ်ွဲဲ့သလူတ ကိိုလတ င ်“ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား” ပွဲလပားတ ၊ ယခိုအခ ိေ ်၃၄န စ်  က ပပ ားတွဲဲ့အခါမ  

“ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား” ထက်ဖမငဲ့တ်ွဲဲ့ အဖပညအ်ဝ “နိိုငင်သံ ား” အဖြစ်ကိို လပားေိို ဲ့ရတယ်ေိို ဲ့ လဖပ လေတ ဟ  ေ ဆယ်ေိုပ် ကံေိို ဲ့ 

လဖပ လေတ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

၁၉၇၃ စက ားရပ် ဥပလဒဟ  ၈၂ ဥပလဒ ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့ ၁၉၈၂ ခိုန စ်မ  ကတညာ်းက ဖပဋ္ဌ ော်းပပ ားသ ား ဖြစ်လေပပ ားဖြစ်ပါတယ်။ 

အွဲဒ ေိို ဖပဋ္ဌ ော်းပပ ားသ ား လယဘိုယ  ဥပလဒတစ်ရပ်ရွဲ ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်က မိမိဥပလဒကိို ေ လရ က်ေ မ်ားမိိုားေိို ဲ့ မရလအ င ်

လ  ွဲ့က တိိုားေိိုားတော်းေော်းလတ ကိို ဒ ေိိုအဖပတ်ဖြတ်ခ ရေ ်ရညရ် ယ်ပပ ား ပိုဒမ် ၂၃ ကိို ထညဲ့သ် ငာ်းဖပဋ္ဌ ော်းခွဲဲ့တ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

(ဃ)  ကညဖ်ပ လရ င/်အစိမ်ားလရ င ်ကတ်ဖပ ား 

အခိုတလေ  ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို ထိုတ်လပားလေတွဲဲ့ အစိမ်ားလရ ငက်တ်ဖပ ားရွဲ ဲ့ တရ ားဝငမ်  မဝငမ် ၊ အက ိြုားအဖပစ် 

သက်လရ က်မ လတ ကိို အလေားအေက် လေဲ့ေ  ကြိို ဲ့ေိိုပါတယ်။ “နိိုငင်သံ ား စိစစ်ခံရမညဲ့သ်၏ူ သက်လသခံကတ်ဖပ ား” 

(Identity Card for National Verification) ေိို ဲ့ ကတ်ဖပ ားအမညကိ်ို လရားထိိုားထ ားတွဲဲ့အဖပင ်ဤသက်လသခံကတ်ဖပ ား 



ကိိုငလ်ဆ ငဖ်ခငာ်းဖြငဲ့ ်နိိုငင်သံ ားဖြစ်လ က ငာ်း သက်လသခံပစစညာ်း မဖြစ်လစရဆိိုတွဲဲ့သလဘ  ပံိုန ပ်ိလရားသ ားထ ားတ ကိိုေညာ်း 

လတ ွဲ့ရတယ်။ 

န ငိာ်းယ ဉ စဉားစ ားစရ တစ်ခ က်က အခို နိိုငင်သံ ားဖြစ်သ ူကျွေလ်တ ်တိို ဲ့ ကိိုငထ် ား ကတွဲဲ့ ID ကတ်လတ ဟ ေညာ်း 

နိိုငင်သံ ားစိစစ်လရား ကတ်ဖပ ားလတ သ ေျှင ်ဖြစ် ကတယ်။ နိိုငင်သံ ားကတ်ဖပ ားလတ  မဟိုတ် ကဘာူး။ (နိိုငင် ံသ ား ဟိုတ် 

မဟိုတ် မစိစစ်ရလသားတွဲဲ့) ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို ေ ယ်ေငဲ့တ်ကူ ထိုတ်လပားထ ားတွဲဲ့ ဒ  အစိမ်ားလရ င ်ကတ်ဖပ ားလတ ရွဲ ဲ့ 

တရ ားဝငမ်  အဆငဲ့အ်တော်းဟ  နိိုငင်သံ ားဖြစ်သလူတ  ကိိုငလ်ဆ ငတ်ွဲဲ့ ကတ်ဖပ ားလတ ရွဲ ဲ့ တရ ားဝငမ် အဆငဲ့အ်တော်းေွဲ ဲ့ 

တူည လေခွဲဲ့သည ် ိလသ ် … ဒါဟ  ဥပလဒက အပ်န ငာ်းထ ားတွဲဲ့ အခ ငဲ့အ် ဏ ကိို လက  ်ေ ေသ်ံိုားစ ွဲ 

ေိုပ်ကိိုငဖ်ခငာ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒ ကိစစကိို အလသအခ  သံိုားသပ်ြိို ဲ့ ေိိုအပ်ပါတယ်။ 

■ ဆက်ေက်လြ ်ဖပပါမည။် 

Writer: လက  ်လဇ ဦား 

Daily Eleven သတငာ်းစ  

၂၀၁ပ၆-ခိုန စ်၊ ဇ ေေ် (၂၅) ရက်၊ (စလေလေ ဲ့) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



န ိုငင်၊ံ လမူ  ျုျိုးနငှ  ်အခ ျုပ်အခခြာအြာဏြာက ို စ ြာင စ် ှြာကစ် ြာ ဥပစေ (အပ ိုငျ်ိုး ၂) 

 

၁၉၈၂-ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒမ   ေ တ်လပါက် (Loophole) လတ    ိလေသေ ားေိို ဲ့ အလမား  ိေ ခွဲဲ့ရင ်(၁၉၄၈ ခိုန စ်မ   

ဖပဋ္ဌ ော်းခွဲဲ့တွဲဲ့) အရငဥ်ပလဒအလဟ ငာ်းမ   ေ တ်လပါက်လတ  ပါလေတွဲဲ့အတ က် တတ်နိိုငသ်မျှ မပါလအ င ်၁၉၇၇ 

လေ က်ကစေိို ဲ့ ေူထိုေတူော်းစ ား အေ  အသ ားသ ားရွဲ ဲ့ အ ကံဖပြုခ က်လတ ေွဲ ဲ့ ပည   ငလ်တ ေွဲ ဲ့ က က ေေ ပိတ်ပိတ်သပ်ိသပ်ိ 

အနိုေံိုပဋေိံို ဆငဖ်ခငသ်ံိုားသပ် လရားဆ ွဲခွဲဲ့တ မိို ဲ့ေိို ဲ့ ေ တ်လပါက်လတ  ေညာ်းနိိုငသ်မျှ ေညာ်းလအ င ်လရားဆ ွဲဖပဋ္ဌ ော်းနိိုငခ်ွဲဲ့တွဲဲ့ 

ဥပလဒတစ်ခို ဖြစ်ပါတယ်ေိို ဲ့ လဖြရပါေိမဲ့်မယ်။ ေ တ်လပါက်ြေတ် ားသမူ  ားဟ  မတရ ား ေိမ်ေညေ် ညဲ့ဖ်ြ ားပပ ား 

ယခငဥ်ပလဒလဟ ငာ်း “၁၉၄၈ ခိုန စ် ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  အက်ဥပလဒ” အ ားဖြငဲ့ ်ယခိုက ေမ   

ဖပြုနိိုငင်သံ ားတိို ဲ့ နိိုငင်သံ ားတိို ဲ့ လပားေိို ဲ့ရတယ်ဆိိုပပ ား တရ ားမွဲဲ့ ေိုပ် ကတွဲဲ့အတ က် မရထိိုက်သလူတ ကိို 

နိိုငင်သံ ားအလရအတ က်မ  ားစ   (ဥပမ  တဖမေန် စ်က လဖမပံိုမ  ) လပားနိိုငခ်ွဲဲ့ ကဖခငာ်း ဖြစ်ပါတယ်။ 

၈၂ ဥပလဒဖြစ်ေ မယဲ့် ဥပလဒ ကမ်ားကိို စတငလ်ရားဆ ွဲ ကစဉက အွဲဒ တိုော်းက နိိုငင်လံတ ်သမမတဖြစ်သူက ဒ ေိို 

မ တ်ခ က်လပားခွဲဲ့တယ်။ “ယခိုလရားဆ ွဲမညဲ့ ်ဥပလဒသည ်တိိုငာ်းဖပည၏် လသလရား  ငလ်ရားတမျှ အလရားကက ားလ က ငာ်း၊ တိိုငာ်းဖပည ်

တညလ်ေသလရ ွဲ့က ေပတ်ေံိုား အဓ ေ ဲ့ ် ညမ်ညဲ့ ်ဥပလဒဖြစ်သဖြငဲ့ ်လရားဆ ွဲရ တ င ်ဖပညဲ့စံ်ိုပိိုငန်ိိုငဖ်ခငာ်း မ  ိပါက 

တိိုငာ်းဖပညတ် င ်အနတရ ယ်ဖြစ်နိိုငလ် က ငာ်း” စသညဖ်ြငဲ့ ်သကူ အလေားအေက်လဖပ  က ား အ ကံလပားခွဲဲ့တွဲဲ့ 

ဥပလဒဖြစ်ပါတယ်။ 

(၃) 

■ ေဝကရွဲ ဲ့ တ ဝေယူ် တ ဝေခ်ံမ မ  ိတွဲဲ့ ေက်စ ွဲစ လစ င ်

ပပ ားခွဲဲ့တွဲဲ့ လဖမပံိုစိစစ်မ  မတိိုငခ်ငမ်   ေူဝငမ် ကက ား ကပ်လရားဌ ေအတ ငာ်းမ   ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို နိိုငင်သံ ား ဟိုတ် မဟိုတ် 

စိစစ်တွဲဲ့လေရ မ   သံိုားစ ွဲြိို ဲ့ ရညရ် ယ်တွဲဲ့ ေမ်ားည ေေ်က်စ ွဲစ လစ င ်တစ်ခိုကိို ရိိုက်န ပ်ိပပ ား နိိုငင်သံ ားစိစစ်လရားကိို 

ကက ား ကပ်ေိုပ်လဆ ငမ်ယဲ့် လက ်မ တ ဝငလ်တ ထ ံဖြေ ဲ့ခ် ိခွဲဲ့တယ်။ ၂၀၁၅ ခိုန စ် လြလြ ်ဝါရ  ၅ ရက်စ ွဲပါ 

အွဲဒ စ လစ ငရ်ွဲ ဲ့အြံိုားမ   “ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်ဖခငာ်း၊ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားဖြစ်ဖခငာ်း၊ နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သဖူြစ်ဖခငာ်းဆိိုငရ်  သသိငဲ့ ်

သထိိိုက်လသ  ဥပလဒပိုဒမ်မ  ား”ေိို ဲ့ ေ မညတ်ပ်ထ ားပါတယ်။ ဒါလပမွဲဲ့ စ မ က်န   ၁၀ မ က်န  ပါ အွဲဒ စ လစ ငင်ယ်မ   

ဘယ်သတူစ်ဦား တစ်လယ က်ကမျှ ေက်မ တ်ထိိုားထ ားတ  မပါဘာူး။ ကေ ဲ့သ်တ်ေိို ဲ့ပွဲ မ က်န  ြံိုားစ ရ က်ရွဲ ဲ့ ထပ်ိဘက်မ   

ရိိုက်န ပ်ိထ ားတယ်။ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို စိစစ်ရ မ   ဒ အတိိုငာ်းစိစစ်ရမယ်ေိို ဲ့ ည ေ ်က ားခ က်။ ေက်စ ွဲစ လစ င ်သလဘ မ ိြုား 

ေိိုေိိုအလေေွဲ ဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို စိစစ်ရ မ   ပါဝငရ်မယဲ့် ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားစိစစ်လရားလက ်မတ ဝငလ်တ ကိို 

ဖြေ ဲ့လ်ဝလပားထ ားခွဲဲ့တယ်။ 



အွဲဒ ေက်စ ွဲ စ လစ ငင်ယ်မ   အဓိက ေိမ်ေညခ် က် န စ်ရပ်ပါ  ိတယ်။ 

(က) ပထမအခ က ်

အွဲဒ  ေက်စ ွဲစ လစ ငရ်ွဲ ဲ့ ေပံါတ်တစ် ပငမ်ေိမ်ေညခ် က်က ဘ ေွဲဆိိုလတ ဲ့ ၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက် 

အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုဖခငာ်း ဥပလဒအရ ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒက ပယ်ြ က်ထ ားတွဲဲ့ နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒ (လဟ ငာ်း) 

န စ်ခိုဟ  အသက်ဝငလ်ေဆွဲ ဖြစ်တယ် ဖပေသ်ံိုားေိို ဲ့ရတယ် ဆိိုပပ ားသက ေ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို နိိုငင်သံ ားလပားနိိုငမ်ယဲ့် 

အလပါက်လတ ကိို ေိမ်လြ က်ထ ားတ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

၈၂ ဥပလဒအ ားဖြငဲ့ ်ပယ်ြ က်ထ ားတ ကိို ဖပေသ်ံိုားေိို ဲ့ ရပါတယ်ဆိိုပပ ား သံိုားြိို ဲ့ည ော်းတွဲဲ့ ဥပလဒန စ်ခိုကလတ ဲ့ – 

(၁) ၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားအဖြစ် (လရ ားခ ယ်လရား) အက်ဥပလဒေွဲ ဲ့ 

(၂) ၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  အက်ဥပလဒတိို ဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အွဲဒ အထွဲက ဒိုတိယဥပလဒကိို 

ဖပေသ်ံိုားပပ ားလတ ဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို နိိုငင်သံ ားတိို ဲ့ ဖြစ်ခ ငဲ့လ်ပားနိိုငြိ်ို ဲ့ သတိူို ဲ့ စ စဉ ကတ ဖြစ်ပါတယ်။ 

တကယ်လတ ဲ့ ဒ ေိုပ်လဆ ငခ် က်ဟ  တရ ားမဝငပ်ါဘာူး။ ပယ်ြ က်ထ ားတွဲဲ့ ဥပလဒ န စ်ခိုကိို သံိုားေိိုက သံိုားြိို ဲ့ရ ဆိိုပပ ားလတ ဲ့ 

လေ က်ပိိုငာ်းက တွဲဲ့ ဥပလဒဖြစ်တွဲဲ့ ၁၉၈၂ နိိုငင်သံ ားဥပလဒက ခ ငဲ့မ်လပားထ ားပါဘာူး။ (လေ က်မ  ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့ ဥပလဒက 

လ  ွဲ့ကဥပလဒကိို ေ မ်ားမိိုားပါတယ်။ ၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက် အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုခ က် ဥပလဒပိုဒမ် ၃ (ဆ) 

“လ  ွဲ့က လသ  ဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က် တစ်ရပ်န ငဲ့ ်လေ က်က လသ  ဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က် တစ်ရပ်ရပ်တိို ဲ့ က ွဲေ ွဲဆေ ဲ့က် ငလ်ေပါက 

လေ က်က လသ  ဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က်သည ်အတညဖ်ြစ်လစရမည”် ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ Lex Posterior Derogat Legi 

Priori ဆိိုတွဲဲ့ ဥပလဒ သလဘ တရ ားကိိုယ်အတိိုငာ်း ဖြစ်ပါတယ်။) ဥပမ  ၁၉၄၈ ဥပလဒမ   နိိုငင်သံ ားေွဲ ဲ့ 

နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သေူိို ဲ့ပွဲ   ိလပမယဲ့် လေ က်က တွဲဲ့ ၁၉၈၂ ဥပလဒမ   နိိုငင်သံ ား၊ နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သေူွဲ ဲ့ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားေိို ဲ့ 

သံိုားမ ိြုား ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားတစ်မ ိြုား ပိိုေ တယ်။ ယခငက် နိိုငင်သံ ား (Citizen by Law) 

လေျှ က်ထ ားခွဲဲ့သလူတ ကိို လန  ငာ်းဥပလဒက အ ဏ စက် လရ က်ေ ပပ ဆိိုတ ေွဲ ဲ့ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားရယ်ေိို ဲ့သ  

သတ်မ တ်လပားေိိုက်လတ ဲ့တယ် ဆိိုတ ဟ  လေ က်ပိိုငာ်းက တွဲဲ့ ၁၉၈၂ ဥပလဒက လ  ွဲ့ ပိိုငာ်းက တွဲဲ့ ၁၉၄၈ ဥပလဒကိို 

ေ မ်ားမိိုားနိိုငတ်ွဲဲ့အတ က်လ က ငဲ့ ်ဖြစ်ပါတယ်။ 

လေ က်တစ်ခ က်က ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒဟ  သက်ဆိိုငရ် ေယ်ပယ်တစ်ခိုခိုကိို အထာူးဖပြုတွဲဲ့ 

အထာူးဥပလဒဖြစ်တယ်။ တစ်ြက်မ   ၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက် အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုခ က် ဥပလဒကက လတ ဲ့ 

ေယ်ပယ်အ ားေံိုားအတ က် လယဘိုယ သလဘ ကိို ည ော်းတွဲဲ့ လယဘိုယ ဥပလဒ ဖြစ်ပါတယ်။ လယဘိုယ ဥပလဒကိို 

အထာူးဥပလဒက ေ မ်ားမိိုားပါတယ်။ Lex Specialis Derogat Legi Generali ဆိိုတွဲဲ့ ဥပလဒသလဘ တရ ားကိိုယ်အတိိုငာ်း 

ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမ ဆိိုရရင ်၁၉၇၃ စက ားရပ်ဥပလဒမ   သ ားသမ ားေွဲ ဲ့ လမ ားစ ားသ ားသမ ားလတ ဟ  အတူတူပွဲဖြစ်တယ်ေိို ဲ့ 



ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ ဒါလပမွဲဲ့ နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သလူတ က သ ားသမ ားလတ  လမ ားစ ားတယ်ဆိိုပပ ား နိိုငင်သံ ားဖြစ် နိိုငသ်လူတ  

လြ ငာ်းပ ြေတ် ားမ   စိိုားတွဲဲ့အတ က် ၁၉၈၂ နိိုငင်သံ ားဥပလဒက သ ားသမ ားအရငာ်းေွဲ ဲ့ လမ ားစ ားသမ ားလတ ဟ  အတူတူ 

မဟိုတ်ဘာူးေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ လယဘိုယ ဥပလဒကိို သက်ဆိိုငရ်  အထာူးေယ်ပယ်မ   အထာူးဥပလဒက 

ေ မ်ားမိိုားတွဲဲ့အတ က် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဆိိုငရ်  ေယ်ပယ်မ   ၁၉၈၂ နိိုငင်သံ ားဥပလဒက ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားခ က်ဖြစ်တွဲဲ့ 

လမ ားစ ားသ ားသမ ားေွဲ ဲ့ သ ားသမ ားအရငာ်းေွဲ ဲ့ အတူတူမဟိုတ်ဘာူး (၀ါ၊ လမ ားစ ားသ ားသမ ားမ  ားဟ  သ ားသမ ားအရငာ်းအတိိုငာ်း 

အခ ငဲ့အ်လရားမရဘာူး) ဆိိုတွဲဲ့အခ က်ကိိုပွဲ အတညယူ်ရပါတယ်။ ေိိုရငာ်းခ ြုပ်ရရင ်၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဥပလဒက 

၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ား အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုခ က် ဥပလဒကိို ေ မ်ားမိိုားပါတယ်။ 

ဒါ ဲ့ဖပင ်လေ က်ထပ်တစ်ခ က်   ိလသားတယ်။ ဥပလဒအလဟ ငာ်း တစ်ခိုကိို ဥပလဒအသစ် တစ်ခိုေွဲ ဲ့ ပယ်ြ က်ေိိုက်တွဲဲ့အခါ 

ြ က်ေိိုက်တွဲဲ့ ဥပလဒအလဟ ငာ်းထွဲက တခ ိြုွဲ့အပိိုငာ်းတ ကိို သံိုားေိိုက သံိုားနိိုငတ်ယ်ေိို ဲ့ ဥပလဒအသစ်မ   တစ်ခါတညာ်း 

ထညဲ့သ် ငာ်း ဖပဋ္ဌ ော်းလပားေိိုက်တ မ ိြုား   ိတတ်လေဲ့  ိပါတယ်။ ရံြေရံ်ခါလပါ ဲ့ …။ အွဲသေိို ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားရင ်ဥပလဒအလဟ ငာ်း 

(က ခ ငဲ့ဖ်ပြုရ အပိိုငာ်းလတ ) ကိို သံိုားေိိုက သံိုားနိိုငပ်ါတယ်။ ဥပမ အ ားဖြငဲ့ ်၂၀၀၀ ဖပညဲ့န် စ် တရ ားစ ရငလ်ရားဥပလဒ 

(အလဟ ငာ်း) ကိို ၂၀၁၀ ဖပညဲ့န် စ် တရ ားစ ရငလ်ရားဥပလဒ (အသစ်) ေွဲ ဲ့ အစ ားထိိုားေိိုက်တွဲဲ့အခါ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်တစ်ခိုက 

ဘယ်ေိိုပါေ သေွဲဆိိုလတ ဲ့   ိရငာ်းစ ွဲ ေညာ်းဥပလဒ၊ ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်း၊ အမိေ ဲ့၊် ည ေ ်က ားခ က်၊ အမိေ ဲ့လ် က ်ဖင စ ၊ 

ေက်စ ွဲလတ ဟ  ယခိုဥပလဒေွဲ ဲ့လသ ် ေညာ်းလက ငာ်း၊ ြ ွဲွဲ့စညာ်းပံိုအလဖခခံဥပလဒေွဲ ဲ့လသ ် ေညာ်းလက ငာ်း မဆေ ဲ့က် ငသ်လရ ွဲ့ 

ဆက်ေက် အသံိုားဖပြုနိိုငတ်ယ်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့အတ က် ၂၀၀၀ တရ ားစ ရငလ်ရားဥပလဒ (အလဟ ငာ်း)ရွဲ ဲ့ တခ ိြုွဲ့ကဏ္ဍလတ ကိို 

အခိုထက်ထ ိသံိုားစ ွဲလေတိုော်းပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒါလပမွဲဲ့ ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒမ  က လတ ဲ့ အရငဥ်ပလဒလဟ ငာ်းန စ်ခိုကိို ပယ်ြ က်တယ်ေိို ဲ့လဖပ ပပ ား 

အွဲသညဥ်ပလဒလတ ထွဲက တခ ိြုွဲ့အပိိုငာ်းလတ ကိို သံိုားေိိုက သံိုားနိိုငလ် က ငာ်း လြ ်ဖပထ ားဖခငာ်း မ  ိတ ဟ  

အရငဥ်ပလဒလတ ကိို ေံိုားဝမသံိုားေွဲ ဲ့လတ ဲ့ေိို ဲ့ ဆိိုေိိုတွဲဲ့သလဘ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒါလ က ငဲ့ ်ပယ်ြ က်ပပ ားသ ား နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒန စ်ခိုစေံိုားေွဲ ဲ့ ၁၉၇၃ စက ားရပ်မ  ား အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုမ  ဥပလဒတိို ဲ့ကိို 

၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဥပလဒက ေ မ်ားမိိုားပါတယ်။ ဒါလ က ငဲ့မိ်ို ဲ့ေိို ဲ့ နိိုငင်သံ ားစိစစ်မ  ေိုပ်ငော်းလတ ကိို ၁၉၈၂ 

နိိုငင်သံ ားဥပလဒအတိိုငာ်းသ  မတိမ်ားမလစ ငာ်း  ကပ် ကပ်မတ်မတ် စိစစ်လဆ ငရ် က် ကရမ   ဖြစ်ပါတယ်။ 

နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒအလဟ ငာ်းကိို ြ က်သမ်ိားပပ ား အသစ်လရားဆ ွဲ ကလတ ဲ့မယ် ေိုပ်လတ ဲ့ ဟိိုစဉက ေူကက ားလတ က 

စိိုားရိမ်လ က ငဲ့ ်ကမ ကိို လြ ်ဖပတွဲဲ့စက ား   ိပါတယ်။ “ဥပလဒအလဟ ငာ်းတ င ်ဘိိုားဘ  ားလေားဦားအေက် တစ်ဦားဦားသည ်

တိိုငာ်းရငာ်းသ ားဖြစ်ပပ ား ဖမေမ် ဖပညမ်  လမ ားေျှင ်လဖမားဖြစ်သသူည ်တိိုငာ်းရငာ်းသ ားအဖြစ်ကိို အေိိုအလေ  က် ရသညဟ်ို 

လြ ်ဖပထ ားလ က ငာ်း၊ လ  ားယခငက် အလဖခအလေအရ ဥပလဒအလဟ ငာ်းတ င ်ယငာ်းသိို ဲ့ လြ ်ဖပထ ားဖခငာ်းကိို 

တစ်မ ိြုားစဉားစ ားရ (လတ ဲ့) မညဖ်ြစ်လ က ငာ်း၊ … ဘိိုားဘ  ားလေားဦားတ င ်တစ်ဦားတိိုငာ်းရငာ်းသ ား ဖြစ်လသ ်ေညာ်း … 

က ေသ်ံိုားဦားမ   နိိုငင်ဖံခ ားသ ားမ  ား ဖြစ်လေသညဲ့အ်တ က် ဒ မိိုကလရစ လခတ်ကက ားတ င ်လေားလယ က် တစ်လယ က် 

ဖြစ်လေသညဲ့အ်တ က် မွဲန ငဲ့လ်ရ ားေျှင ်လဖမားဖြစ်သသူည ်မိမိတိို ဲ့ေူမ ိြုား မဖြစ်နိိုငလ် က ငာ်း …” စသညဖ်ြငဲ့ ်အွဲဒ တိုော်းက 



နိိုငင်လံတ ်သမမတဖြစ်သကူ လဖပ  က ားခွဲဲ့ြူားတယ်။ ဒ ေိိုမ ိြုား ဥပလဒအလဟ ငာ်းမ   လပါက်လေတွဲဲ့ အလပါက်လတ ကိို ဖပေြ် ပပ ား 

နိိုငင်သံ ားဥပလဒသစ်ကိို လရားဆ ွဲဖပဋ္ဌ ော်းခွဲဲ့ ကတယ်။ 

(ခ) ဒိုတိယအခ က် 

၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒရွဲ ဲ့ ပိုဒမ် ၇ မ   ဒ ေိို ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားပါတယ်။ “နိိုငင်လံတ ်အတ ငာ်း၌ ဖြစ်လစ၊ နိိုငင်လံတ ်ဖပငပ်၌ 

ဖြစ်လစ လမ ားြ  ားသညဲ့ ်လအ က်ပါသတိူို ဲ့သညေ်ညာ်း နိိုငင်သံ ားဖြစ်သည”်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ 

ဒ ေိို   ငာ်း  ငာ်းေငာ်းေငာ်း ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားပါ ေ က်သ ားေွဲ ဲ့ အခိုလဖပ လေတွဲဲ့ ေိုပ် ကံေက်စ ွဲ စ လစ ငမ်   “ဤဥပလဒ တညသ်ညဲ့ ်

(၁၅-၁၀-၁၉၈၂) လေ ဲ့လေ က်ပိိုငာ်း လမ ားြ  ားသမူ  ား။ နိိုငင်လံတ ်အတ ငာ်း၌ ဖြစ်လစ၊ နိိုငင်လံတ ်ဖပငပ်၌ ဖြစ်လစ လမ ားြ  ားသညဲ့ ်

လအ က်ပါသတိူို ဲ့သညေ်ညာ်း နိိုငင်သံ ား ဖြစ်သည”်ဆိိုပပ ားလတ ဲ့ အွဲဒ လေ ဲ့ လေ က်ပိိုငာ်း လမ ားြ  ားသလူတ သ ေျှင ်ဥပလဒ 

လြ ်ဖပပါအတိိုငာ်း စဉားစ ားရမယ်ေိို ဲ့ ေိုပ် ကံခ ွဲထိုတ် တငဖ်ပထ ားတယ်၊ သတိူို ဲ့အလပေါ်ကိိုသ ေျှင ်၈၂ ဥပလဒအလေေွဲ ဲ့ 

သက်လရ က်မ    ိမယ်ဆိိုပပ ား ေိုပ် ကံခ ွဲထိုတ် လရားသ ားထ ားတယ်။ 

အမ ေက်လတ ဲ့ အွဲဒ လေ ဲ့ရက် လ  ွဲ့ ပိိုငာ်းမ   လမ ားြ  ားသလူတ ပင ်ဖြစ်လစက မူ (နိိုငင်သံ ားေက်မ တ် ရထ ားပပ ားသလူတ  

မဟိုတ်ရင)် ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဥပလဒအတိိုငာ်း တိတိက က   ကပ် ကပ်မတ်မတ် ထညဲ့သ် ငာ်း စဉားစ ား ကရမယဲ့်သလူတ  

ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒ အလ က ငာ်းလတ ကိို ဒ ေိိုလရားသ ား တငဖ်ပလေရတ ဟ  ရခိိုငအ်ပါအဝင ်ဖမေမ် နိိုငင်သံ ူနိိုငင်သံ ားလတ အလေေွဲ ဲ့ ၁၉၈၂ ခိုန စ် 

နိိုငင်သံ ားဥပလဒအလ က ငာ်းကိို အရငက်ထက် ပိိုမိို အကျွမ်ားတဝင ်  ိေ ပပ ားလတ ဲ့ မဟိုတ်ကဟိုတ်က ဒ ေိိုမ ိြုား 

ေိမ်ဆငအ်လပါက်လတ ေွဲ ဲ့ ဥပလဒကိို အလပါက်လြ က်ပပ ား တိိုငာ်းဖပညကိ်ို လရ ငာ်းစ ား ကဖခငာ်းမ  ၀ိိုငာ်းဝော်း 

က က ယ်နိိုငလ်အ ငေ်ိို ဲ့ ရညရ် ယ်လရားသ ားတ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

၈၂ ဥပလဒပါ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်လတ ကိို လဆ ငရ် က်နိိုငြိ်ို ဲ့အတ က် အစိိုားရအြ ွဲွဲ့ဟ  ေိိုအပ်တွဲဲ့ ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းလတ ကိို 

နိိုငင်လံတ ်လက ငစ် ရွဲ ဲ့ သလဘ တူည ခ က်ေွဲ ဲ့ ထိုတ်ဖပေရ်မယ်ေိို ဲ့ ဒ  ၈၂ ဥပလဒရွဲ ဲ့ ပိုဒမ် ၇၅ မ   ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ 

ဥပလဒေွဲ ဲ့မည ဘွဲ နိိုငင်သံ ားကတ်ဖပ ားလတ  ထိုတ်လပားလစဖခငာ်းဟ  ၈၂ ဥပလဒရွဲ ဲ့ ပိုဒမ် ၁၉ ေွဲ ဲ့ ပငစိ ော်းတွဲဲ့အတ က် လထ ငဒ်ဏ ်

ခိုေစ်န စ်ေွဲ ဲ့ လင က ပ် တစ်လသ ငာ်း က ခံလစနိိုငလ် က ငာ်း ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတွဲဲ့ ဖပစ်မ လဖမ က်ပါတယ်။ ဒ ဖြစ်စဉမ   ဒ ေိိုမ ိြုား 

ေိုပ် ကံေက်စ ွဲ စ လစ ငလ်တ ကိို ကိိုငတ် ယ်သံိုားစ ွဲြိို ဲ့ ဘယ်အရ   ိက ည ေ ်က ားသေွဲဆိိုတ ကိို ေိိုက်   ပပ ားလတ ဲ့ တ ဝေ ် ိ 

သလူတ ကိိုလတ င ်ဥပလဒေွဲ ဲ့အည  အလရားယူ အဖပစ်လပားသငဲ့ေ် ပါတယ်။ 

(င်္) ပိုဒမ် ၂၃ ရွဲ ဲ့ အလရားပါမ  



၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၂၃ မ   ဒ ေိို ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားပါတယ်။ “၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ ဖပညလ်ထ ငစ်ို 

ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  အက်ဥပလဒအရ နိိုငင်သံ ားဖြစ်ရေ ်လေျှ က်ထ ားသမူ  ားသည ်သတ်မ တ်ခ က်မ  ားန ငဲ့ ်

အရညအ်ခ ငာ်းမ  ားန ငဲ့ ်ကိိုက်ည ပါက ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားအဖြစ် ဗဟိိုအြ ွဲွဲ့က သတ်မ တ်နိိုငသ်ည”် 

သတိ။ ။ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား လေျှ က်ေိို ဲ့ရတ  မဟိုတ်ဘာူးလေ ်၊ နိိုငင်သံ ားလေျှ က်တ ကိို ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားအဖြစ် “သတ်မ တ်” 

ေိိုက်တ ။ 

အွဲဒ  ပိုဒမ် ၂၃ ဟ  ၈၂ နိိုငင်သံ ားဥပလဒမ   အငမ်တေမ်  အလရားပါတွဲဲ့ပိုဒမ် ဖြစ်ပါတယ်။ အွဲဒ ပိုဒမ်ကိို အနိုေံိုပဋေိံို 

ဆငဖ်ခငတ်ွဲဲ့အခါ အွဲဒ ပိုဒမ်က အလရားကက ားတွဲဲ့ ေိုပ်ရပ်န စ်ခိုကိို ေိုပ်လ က ငာ်းလတ ွဲ့ရပါေိမဲ့်မယ်။ 

ေပံါတ်တစ်ေိုပ်ရပ် – ယခို ၈၂ ဥပလဒအ ဏ  မသက်လရ က်မ  က ေကပင ်လေျှ က်ထ ားခွဲဲ့လသ ်ေညာ်း 

(လေျှ က်ထ ားမ အ ား စိစစ်မ ေိုပ်ငော်းစဉ) မပပ ားမဖပတ်လသားတွဲဲ့ လေျှ က်ထ ားသလူတ ဟ  တကယဲ့်တကယ်ကိို “နိိုငင်သံ ား” 

ဖြစ်နိိုငတ်ွဲဲ့ အရညအ်ခ ငာ်း   ိပင ် ိဖင ားလသ ်ေညာ်း နိိုငင်သံ ားဆိိုတ ကိို မလပားလတ ဲ့ဘွဲ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားဆိိုတ ကိိုပွဲ 

သတ်မ တ်ခ ငက် သတ်မ တ်နိိုငတ်ယ် ဆိိုတ ကိို ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့ေိုပ်ရပ်ကိို ေိုပ်ပါတယ်။ 

ေပံါတ်န စ် ေိုပ်ရပ်၊ ၁၉၄၈ ခိုန စ် ဖပညလ်ထ ငစ်ိုဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဥပလဒ (ဥပလဒအလဟ ငာ်း) ကိို သံိုားပပ ား 

နိိုငင်သံ ားအဖြစ် ရ  ိခ ငဲ့ ်လေျှ က်ထ ားမ လတ ကိို ဒ မ   ရပ်တော်းက ရပ် ကလတ ဲ့ဆိိုပပ ား ဇ တ်ေမ်ား ဖြတ်ခ ေိိုက်တွဲဲ့ 

ေိုပ်ရပ်ကိို ေိုပ်ပါတယ်။ တိိုားေိိုားတော်းေော်း ဖြစ်လေတွဲဲ့ လေျှ က်ထ ားမ လတ ကိိုလတ င ်ဒ လေ က်ပွဲ ယူလတ ဲ့က  ဆိိုပပ ား 

ဖြတ်ခ ေိိုက်တ ဟ  လ  ွဲ့က မဖပတ်နိိုငလ်သားတွဲဲ့ ဇယ ားလဟ ငာ်းလတ ကိို ေ ေ ေမ်လေလတ ဲ့ေိို ဲ့ သက်လရ က်အဓိပပ ယ် 

လပားတ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပလဒအလဟ ငာ်းကိို ေ ညဲ့ ်ကညဲ့လ်ေစရ  မေိိုလတ ဲ့ဘာူးေိို ဲ့ လဖပ တ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒလရ လသ ပါားေွဲ ဲ့ လဟ ဗ   လဟ ဗ   ကျွေလ်တ ်တိို ဲ့လတ ဲ့ လေျှ က်ထ ားြိို ဲ့ က ေလ်သားတယ်ဗ ေိို ဲ့ ဆိိုရင ်

လေ က်ပိိုငာ်းမ  ေ တွဲဲ့ ပိုဒမ် ၄၂ မ   လဖပ ထ ားတယ်။ ၄၈ ဥပလဒအရ လေျှ က်ြိို ဲ့ က ေခ်ွဲဲ့တယ်ဆိိုတ ကိို “ခိိုငေ်ံိုလသ  

အလထ က်အထ ားမ  ား” ဖပပါတွဲဲ့။ ဖပနိိုငရ်ငလ်တ ဲ့ ဖပြုနိိုငင်သံ ားလတ ဲ့ ရခ ငရ်မယ်တွဲဲ့။ နိိုငင်သံ ားလတ ဲ့ မရလတ ဲ့ဘာူးတွဲဲ့။ 

၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၂၃ ရွဲ ဲ့ ေပံါတ်န စ် ေိုပ်ရပ်အ ားဖြငဲ့ ်၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက်အဓိပပ ယ် ြ ငဲ့ဆ်ိိုလရား ဥပလဒပိုဒမ် 

၁၄ (ခ) အလေေွဲ ဲ့ မိမိကိိုေ ပပ ား ေ မ်ားမိိုားမလေေွဲ ဲ့၊ မိမိဟ  သငာ်းကေ ပပ ား ေ မ်ားမိိုားေိို ဲ့မရတွဲဲ့ အထာူးဥပလဒတစ်ရပ် 

ဖြစ်တယ်ဆိိုတ ကိို ဖပေိိုက်တ ဖြစ်ပါတယ်။ 

၈၂ ဥပလဒကိို ေိမ်ဆငလ်ပါက် လြ က်သမူ  ား သံိုားစ ွဲလေဲ့  ိတွဲဲ့ ၁၉၇၃ ခိုန စ် စက ားရပ်မ  ားအေက် အဓိပပ ယ်ြ ငဲ့ဆ်ိိုလရား 

ဥပလဒပိုဒမ် ၁၄(ခ) က ဒ ေိိုဆိိုပါတယ်။ “ရိုပ်သမ်ိားခံရလသ  ဥပလဒဖပဋ္ဌ ော်းခ က်အရ ရ  ိခွဲဲ့သညဲ့ ်ရ  ိပိိုငခ် ငဲ့ ်သိို ဲ့မဟိုတ် 

အခ ငဲ့အ်လရားကိို ေညာ်းလက ငာ်း၊ လဆ ငရ် က်ခွဲဲ့ရသညဲ့ ်တ ဝေန် ငဲ့ ်လ ကားပမ တိို ဲ့ကိို ေညာ်းလက ငာ်း မထခိိိုက်လစရ” ေိို ဲ့ 

ဆိိုပါတယ်။ အွဲဒ စက ားကိို ေိမ်ဆငအ်လပါက်လြ က်သလူတ က ကိိုားက ားပါတယ်။ 



ဒ  ၇၃ စက ားရပ် ဥပလဒပိုဒမ် ၁၄(ခ)က ေ မ်ားမိိုားတွဲဲ့ ဥပလဒအလဟ ငာ်း၊ အသစ် အတ ွဲလတ   ိပါတယ်။ ဥပမ အ ားဖြငဲ့ ်၁၉၄၇ 

သ ငာ်းကိုေ/်ထိုတ်ကိုေဥ်ပလဒ (အလဟ ငာ်း) ေွဲ ဲ့ ၂၀၁၂ ခို စက်တငဘ်  ၇ ရက်လေ ဲ့ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့ ပိို ဲ့ကိုေ ်သ ငာ်းကိုေ ်ဥပလဒ (အသစ်) 

တိို ဲ့ ဖြစ် ကပါတယ်။ ဆိိုငက်ယ် Without စ ားရင ်အရင ်ဥပလဒအလဟ ငာ်းအရ လထ ငဒ်ဏ ်ခိုေစ်န စ် အဖမငဲ့ဆ်ံိုား 

ခ မ တ်နိိုငပ်ပ ား ဥပလဒအသစ်အရ အဖမငဲ့ဆ်ံိုား လထ ငဒ်ဏ ်သံိုားန စ် ခ မ တ်နိိုငတ်ယ်။ ဆိိုပါလတ ဲ့ … ဆိိုငက်ယ် Without 

စ ားသတူစ်ဦားဟ  ဥပလဒအလဟ ငာ်းကိို ရိုပ်သမ်ိားခါေ ား စက်တငဘ် ေ ၁ ရက်လေ ဲ့မ   အြမ်ားခံရတယ်။ အမ ကိို 

တညလ်ဆ က်ရငာ်း ရံိုားတငတ်  ဘ ည ေွဲ ဲ့ ဥပလဒအသစ်ကိို ဖပဋ္ဌ ော်းပပ ားတွဲဲ့ စက်တငဘ် ေ ၇ ရက်လေ ဲ့ လေ က်ပိိုငာ်းက မ  

သူ ဲ့ကိို တရ ားစ ွဲဆိို စ ရငခ် က်ခ တ ကိို ေိုပ်နိိုငတ်ယ်။ ဒါလပမွဲဲ့ သူ ဲ့ဟ  ဥပလဒအလဟ ငာ်း တညဆ်ွဲက ေမ   ဥပလဒကိို 

လြ က်ြ က်က  ားေ ေတ် ဖြစ်ေိို ဲ့ ဥပလဒအလဟ ငာ်းေွဲ ဲ့ပွဲ စ ရငရ်မ   ဖြစ်ပပ ား အဖမငဲ့ဆ်ံိုား လထ ငဒ်ဏ ်ခိုေစ်န စ်ဆိိုတွဲဲ့ 

ဖပဋ္ဌ ော်းခ က် အလဟ ငာ်းေွဲ ဲ့သ  စ ရငရ်မ  ဖြစ်ပါတယ်။ စ ရငခ် က်ခ ခ ိေ ်ေက်  ိ တညဆ်ွဲဥပလဒက သူ ဲ့အမ အလပေါ်မ   

မသက်လရ က်နိိုငပ်ါဘာူး။ 

ဒါလပမွဲဲ့ နိိုငင်သံ ားဥပလဒလတ  ၄၈ အလဟ ငာ်းေွဲ ဲ့ ၈၂ အသစ်တိို ဲ့ရွဲ ဲ့ က ားမ  က အွဲသေိို မဟိုတ်ဘာူး။ ပိုဒမ်-၂၃   ိတယ်။ 

ရိုပ်သမ်ိားဖခငာ်းဖပြုလသ  ဥပလဒ (ဒ လေရ  မ   ၈၂ ဥပလဒ) မ   တစ်ေညာ်းတစ်ြံို လြ ်ဖပထ ား (ပိုဒမ် ၂၃ အ ားဖြငဲ့ ်

အရငလ်ေျှ က်ထ ားပပ ားသ ား သလူတ ကိို “ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား” ကိိုပွဲ လပားလတ ဲ့မယ်ေိို ဲ့ လြ ်ဖပထ ား) တွဲဲ့အတ က် လ  ားကကိစစလတ  

ဒ လေရ မ   ဇ တ်ေမ်ား ဖပတ်ပါတယ်။ “ယငာ်းသိို ဲ့ လြ ်ဖပထ ားသညဲ့အ်တိိုငာ်းသ  ဖြစ်ရမည”် ေိို ဲ့ ဆိိုထ ားတ ကိိုား။ 

အွဲဒ တိုော်းက တိိုားေိိုားတော်းေော်း က ေခ်ွဲဲ့သလူတ ကိိုလတ င ်“ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား” ပွဲလပားတ ၊ ယခိုအခ ိေ ်၃၄န စ်  က ပပ ားတွဲဲ့အခါမ  

“ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား” ထက်ဖမငဲ့တ်ွဲဲ့ အဖပညအ်ဝ “နိိုငင်သံ ား” အဖြစ်ကိို လပားေိို ဲ့ရတယ်ေိို ဲ့ လဖပ လေတ ဟ  ေ ဆယ်ေိုပ် ကံေိို ဲ့ 

လဖပ လေတ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

၁၉၇၃ စက ားရပ် ဥပလဒဟ  ၈၂ ဥပလဒ ဖပဋ္ဌ ော်းတွဲဲ့ ၁၉၈၂ ခိုန စ်မ  ကတညာ်းက ဖပဋ္ဌ ော်းပပ ားသ ား ဖြစ်လေပပ ားဖြစ်ပါတယ်။ 

အွဲဒ ေိို ဖပဋ္ဌ ော်းပပ ားသ ား လယဘိုယ  ဥပလဒတစ်ရပ်ရွဲ ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်က မိမိဥပလဒကိို ေ လရ က်ေ မ်ားမိိုားေိို ဲ့ မရလအ င ်

လ  ွဲ့က တိိုားေိိုားတော်းေော်းလတ ကိို ဒ ေိိုအဖပတ်ဖြတ်ခ ရေ ်ရညရ် ယ်ပပ ား ပိုဒမ် ၂၃ ကိို ထညဲ့သ် ငာ်းဖပဋ္ဌ ော်းခွဲဲ့တ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

(ဃ)  ကညဖ်ပ လရ င/်အစိမ်ားလရ င ်ကတ်ဖပ ား 

အခိုတလေ  ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို ထိုတ်လပားလေတွဲဲ့ အစိမ်ားလရ ငက်တ်ဖပ ားရွဲ ဲ့ တရ ားဝငမ်  မဝငမ် ၊ အက ိြုားအဖပစ် 

သက်လရ က်မ လတ ကိို အလေားအေက် လေဲ့ေ  ကြိို ဲ့ေိိုပါတယ်။ “နိိုငင်သံ ား စိစစ်ခံရမညဲ့သ်၏ူ သက်လသခံကတ်ဖပ ား” 

(Identity Card for National Verification) ေိို ဲ့ ကတ်ဖပ ားအမညကိ်ို လရားထိိုားထ ားတွဲဲ့အဖပင ်ဤသက်လသခံကတ်ဖပ ား 

ကိိုငလ်ဆ ငဖ်ခငာ်းဖြငဲ့ ်နိိုငင်သံ ားဖြစ်လ က ငာ်း သက်လသခံပစစညာ်း မဖြစ်လစရဆိိုတွဲဲ့သလဘ  ပံိုန ပ်ိလရားသ ားထ ားတ ကိိုေညာ်း 

လတ ွဲ့ရတယ်။ 



န ငိာ်းယ ဉ စဉားစ ားစရ တစ်ခ က်က အခို နိိုငင်သံ ားဖြစ်သ ူကျွေလ်တ ်တိို ဲ့ ကိိုငထ် ား ကတွဲဲ့ ID ကတ်လတ ဟ ေညာ်း 

နိိုငင်သံ ားစိစစ်လရား ကတ်ဖပ ားလတ သ ေျှင ်ဖြစ် ကတယ်။ နိိုငင်သံ ားကတ်ဖပ ားလတ  မဟိုတ် ကဘာူး။ (နိိုငင် ံသ ား ဟိုတ် 

မဟိုတ် မစိစစ်ရလသားတွဲဲ့) ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို ေ ယ်ေငဲ့တ်ကူ ထိုတ်လပားထ ားတွဲဲ့ ဒ  အစိမ်ားလရ င ်ကတ်ဖပ ားလတ ရွဲ ဲ့ 

တရ ားဝငမ်  အဆငဲ့အ်တော်းဟ  နိိုငင်သံ ားဖြစ်သလူတ  ကိိုငလ်ဆ ငတ်ွဲဲ့ ကတ်ဖပ ားလတ ရွဲ ဲ့ တရ ားဝငမ် အဆငဲ့အ်တော်းေွဲ ဲ့ 

တူည လေခွဲဲ့သည ် ိလသ ် … ဒါဟ  ဥပလဒက အပ်န ငာ်းထ ားတွဲဲ့ အခ ငဲ့အ် ဏ ကိို လက  ်ေ ေသ်ံိုားစ ွဲ 

ေိုပ်ကိိုငဖ်ခငာ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒ ကိစစကိို အလသအခ  သံိုားသပ်ြိို ဲ့ ေိိုအပ်ပါတယ်။ 

■ ဆက်ေက်လြ ်ဖပပါမည။် 

Writer: လက  ်လဇ ဦား 

Daily Eleven သတငာ်းစ  

၂၀၁ပ၆-ခိုန စ်၊ ဇ ေေ် (၂၅) ရက်၊ (စလေလေ ဲ့) 
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န ိုငင်၊ံ လမူ  ျုျိုးနငှ  ်အခ ျုပ်အခခြာ အြာဏြာက ို စ ြာင စ် ှြာကစ် ြာ ဥပစေ (အပ ိုငျ်ိုး ၃) 

 

ကတ်ဖပ ားလတ  ထိုတ်လပားမ ဟ  ေညာ်းဥပလဒလတ ေွဲ ဲ့ မည ည တ်တ ကိို အရငက်တညာ်းက လတ ွဲ့ရြူားတယ်။ ဥပမ အ ားဖြငဲ့ ်

White Card လခေါ် အဖြ လရ င ်ကတ်ဖပ ားဟ  ဖပဋ္ဌ ော်း ေညာ်းဥပလဒ ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းမ  ားအရ ဆိိုရင ်နိိုငင်သံ ား စိစစ်လရား 

ပော်းလရ ငက်တ်ဖပ ား ကိိုငလ်ဆ ငသ် ူနိိုငင်သံ ား တစ်ဦားဦား သူ ဲ့ရွဲ ဲ့ ပော်းလရ ငက်တ် ပ က်စ ား လပ  က်ဆံိုားလေစဉ က ေမ   

ယ ယ သံိုားြိို ဲ့ ထိုတ်လပားနိိုငတ်ယ်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတွဲဲ့ ကတ်အမ ိြုားအစ ား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလပမွဲဲ့ အဖြ လရ ငက်တ်ကိို 

နိိုငင်သံ ား ဟိုတ်မဟိုတ် မသရိလသားတွဲဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို (ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းေွဲ ဲ့ ည ည တ်ဖခငာ်း မ  ိဘွဲ) ထိုတ်လပားခွဲဲ့ ကတယ်။ 

ဒ ေိိုမ ိြုား ထိုတ်လပားေိို ဲ့ ရတယ် ဆိိုပပ ားလတ ဲ့ ေဝက တ ဝေ ် ိသလူတ ဟ  က ယ်က ယ်ဖပေ ဲ့ဖ်ပေ ဲ့ ်တရ ားဝင ်ထိုတ်လြ ် 

လဖပ ခွဲဲ့ ကတယ်။ 

နိိုငင်သံ ား၊ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားေွဲ ဲ့ ဖပြုနိိုငင်သံ ား ကတ်ဖပ ားလတ ကိို (ကတ်ဖပ ား အစစ်လတ ကိို) ေညာ်းေမ်ား ည ည တ်ဖခငာ်း မ  ိဘွဲ 

ဖမေမ် နိိုငင် ံတစ်ဝော်းမ   သေိာ်းခ  ေိို ဲ့ ထိုတ်လပားခွဲဲ့ ကပပ ားပပ ။ ေဝက လအ က်လဖခဝေထ်မ်ားမ  အစ ဝေက်က ားအထ ိဘယ်သမူ  

တရ ားစ ွဲဆိို ခံရဖခငာ်း လထ ငက် ဖခငာ်း မ  ိလသားဘာူး။ ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒ ပိုဒမ် ၁၉ ေွဲ ဲ့ တရ ားစ ွဲဆိိုဖခငာ်း ခံရတ ဟ  

… ကျွေလ်တ ် သသိလေ က် လက ဲ့လသ ငာ်းမ   ြမ်ားမိတွဲဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ  အမ မ   ပပ ားခွဲဲ့တွဲဲ့ ရက်ပိိုငာ်းက ေဝက ဝေထ်မ်ား 

န စ်ဦားကိို အမ ေွဲ ဲ့ ဆက်စပ်ပပ ားလတ ဲ့ တရ ားစ ွဲတ ဟ  ပထမဦားဆံိုား အကကိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒါလ က ငဲ့မိ်ို ဲ့ေိို ဲ့ အစိမ်ားလရ င ်ကတ်ဖပ ားဟ  ဥပလဒ ေညာ်းဥပလဒ ေိုပ်ထံိုား ေိုပ်ေညာ်းမ  ားေွဲ ဲ့ ည ည တ်မ    ိ မ  ိကိို 

အလသအခ   သံိုားသပ် ကြိို ဲ့ ေိိုအပ်ပါတယ်။ 

(၄) 

ဥပလဒက ေံိုလပမယဲ့် လခါငမ်ိိုားက မေံိုရင ်

၁၉၈၂-ခိုန စ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒဟ  ဖမေမ် နိိုငင် ံလရ  ည ်တညတံ်ဲ့လရားကိို ရညမ် ော်းပပ ား ေူထို ေူတော်းစ ား အသ ားသ ားရွဲ ဲ့ ပါဝင ်

အ ကံဖပြုခ က်လတ ေွဲ ဲ့ အခ ိေယူ် လရားဆ ွဲ ဖပဋ္ဌ ော်းခွဲဲ့တွဲဲ့ ဥပလဒ ဖြစ်တွဲဲ့အတ က် ယိိုလပါက်လတ  ဟ က က်လတ  ေ တ်လပါက်လတ  

  ိနိိုငလ်ဖခ အငမ်တေ ်ေညာ်းလ က ငာ်း လ  ွဲ့က တငဖ်ပ လရားသ ားခွဲဲ့ပပ ားပါပပ ။ ဥပလဒကိို ကိိုငတ် ယ် သံိုားစ ွဲတွဲဲ့ ေူလတ ကသ  

လြ က်ဖခငာ်း ဖြစ်လ က ငာ်းကိိုေညာ်း ထညဲ့သ် ငာ်း လရားသ ားခွဲဲ့ပါတယ်။ ဒါလပမွဲဲ့ တစ်ဘက်မ   ေ တ်လပါက်န စ်ရပ် 

  ိလေလသားလ က ငာ်းကိိုေညာ်း စိတ်မလက ငာ်းစ  ေွဲ ဲ့ပွဲ ထညဲ့လ်ဖပ ရပါဦားမယ်။ အခို ဆက်လဆ ားလန ားမယဲ့် လြ ်ဖပပါ 

အခ က်လတ ကလတ ဲ့ လခါငမိ်ိုား ေံို မေံိုေွဲ ဲ့ အဓိက ပတ်သက်ပါတယ်။ 

 



ေ တ်လပါက် တစ် – ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒ ပိုဒမ် ၈ (က) 

၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၈ (မူရငာ်း) စ သ ားက ဒ ေိို ဆိိုပါတယ်။ “နိိုငင်လံတ ် လက ငစ် သည ်နိိုငင်လံတ ်၏ အက ိြုားင   မညသ်ူ ဲ့ကိို 

မဆိို နိိုငင်သံ ား သိို ဲ့မဟိုတ် ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား သိို ဲ့မဟိုတ် နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ ်ရသအူဖြစ် သတ်မ တ်နိိုငသ်ည”် ေိို ဲ့ ဆိိုတ ားပါတယ်။ 

(စက ားရပ် အစ ားထိိုားပပ ားသ ား Update ေိုပ်ပပ ားသ ား စ သ ားကလတ ဲ့ ‘နိိုငင်လံတ ် သမမတ (သိို ဲ့မဟိုတ်) ဖပညလ်ထ ငစ်ို 

အစိိုားရ အြ ွဲွဲ့’ သည ်နိိုငင်လံတ ်၏ အက ိြုားင   မညသ်ူ ဲ့ကိို မဆိို နိိုငင်သံ ား သိို ဲ့မဟိုတ် ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား သိို ဲ့မဟိုတ် နိိုငင်သံ ား 

ဖပြုခ ငဲ့ရ်သ ူအဖြစ် သတ်မ တ်နိိုငသ်ည’် ေိို ဲ့ ဆိိုပါတယ်။ 

ဒါကိို အဆိိုားဆံိုား အလဖခအလေ ေ မ်ားလမျှ ်ပပ ား လတ ား ကညဲ့ေ်ိိုက်မိတွဲဲ့ အခါ မိမိတိို ဲ့ နိိုငင်ကိံို အိုပ်ခ ြုပ်လေတွဲဲ့ အစိိုားရက 

တိိုငာ်းဖပညေ်ွဲ ဲ့ ေူမ ိြုားအလပေါ် သစစ  မ  ိခွဲဲ့ရင ်‘မညသ်ူ ဲ့ကိို မဆိို’ နိိုငင်သံ ား တစ်မ ိြုားမ ိြုား သတ်မ တ်လပားနိိုငတ်ယ် ဆိိုတွဲဲ့ 

ဒ ပိုဒမ်ကိို အေ ွဲသံိုားစ ား ေိုပ်ေ နိိုငတ်ယ်။ ဒ ဥပလဒရွဲ ဲ့ အဖခ ား လေရ လတ မ   ဘယ်ေိိုပွဲ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားထ ား ဒ နိိုငင်ကိံို 

အိုပ်ခ ြုပ်ခ ငဲ့ ်ရထ ားတွဲဲ့ အစိိုားရမငာ်းကသ  ‘နိိုငင်လံတ ်၏ အက ိြုား’   ိပါတယ်ေိို ဲ့ တစ်ေညာ်းေညာ်းေွဲ ဲ့ လဖပ ပပ ား ‘မညသ်ူ ဲ့ကိို မဆိို’ 

နိိုငင်သံ ား တစ်မ ိြုားမ ိြုားလပားတ  ေိုပ်သ  ားနိိုငတ်ယ်။ ဒါဟ  ေ တ်လပါက် (Loophole) တစ်ခို အလေေွဲ ဲ့   ိလေတယ်။ 

ေ တ်လပါက် န စ် – ၁၉၈၂ ခိုန စ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒ ပိုဒမ် ၇၅ 

၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ်-၇၅ (မူရငာ်း)စ သ ားက ဒ ေိို ဆိိုပါတယ်။ ‘ဤဥပလဒပါ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်မ  ားကိို လဆ ငရ် က်နိိုငရ်ေ ်အေိို ဲ့င   

(အစိိုားရအြ ွဲွဲ့)သည ်ေိိုအပ်လသ  ေိုပ်ထံိုား ေိုပ်ေညာ်းမ  ားကိို နိိုငင်လံတ ် လက ငစ် ၏ သလဘ တူည ခ က်ဖြငဲ့ ်

ထိုတ်ဖပေရ်မည’် ေိို ဲ့ ဆိိုထ ားပါတယ်။ (စက ားရပ် အစ ားထိိုားပပ ားသ ား update ေိုပ်ပပ ားသ ား စ သ ားကလတ ဲ့ ‘ဤဥပလဒပါ 

ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်မ  ားကိို လဆ ငရ် က်နိိုငရ်ေ ်အေိို ဲ့င   ဖပညလ်ထ ငစ်ို အစိိုားရ အြ ွဲွဲ့သည ်ေိိုအပ်လသ  ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းမ  ားကိို 

နိိုငင်လံတ ် သမမတ (သိို ဲ့မဟိုတ်) ဖပညလ်ထ ငစ်ို အစိိုားရ အြ ွဲွဲ့၏ သလဘ တူည ခ က်ဖြငဲ့ ်ထိုတ်ဖပေရ်မည’် ေိို ဲ့ ဆိိုပါတယ်။) 

၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ်-၇၅ အရ အပ်န ငာ်းထ ားတွဲဲ့ ေိုပ်ပိိုငခ် ငဲ့လ်တ ကိို က ငဲ့သ်ံိုားပပ ား သက ေ ထိိုစဉက ဝေက်က ားအြ ွဲွဲ့ဟ  

နိိုငင်လံတ ် လက ငစ် ရွဲ ဲ့ သလဘ တူည ခ က်ေွဲ ဲ့ ‘ဖမေမ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒဆိိုငရ်  ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းမ  ား’ ကိို အမိေ ဲ့လ် ကဖင စ  

အမ တ် ၁၃/၈၃ အ ားဖြငဲ့ ်(၁၀-၀၉-၁၉၈၃) ရက်လေ ဲ့မ   တစ်ဆက်တညာ်း ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားခွဲဲ့ပပ ား ဖြစ်တယ်။ 

ဒါလပမွဲဲ့ လ  ွဲ့က ခိိုငခ်ိိုငမ် မ  ဘယ်ေိိုပွဲ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ား ဖပဋ္ဌ ော်းထ ား ဥပလဒကိို ယိိုလပါက်လတ  ြေတ် ားလပားနိိုငမ်ယဲ့် 

ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းလတ ကိို လရားဆ ွဲ ဖပဋ္ဌ ော်းေ ခွဲဲ့ရင ်. . . တိိုငာ်းဖပညရ်ွဲ ဲ့ အခ ြုပ်အဖခ  အ ဏ ေွဲ ဲ့ အမ ိြုားဘ သ  

သ သေ ကလတ ဲ့ လရစံိုလမ  ရမယဲ့် အလဖခအလေ ဖြစ်သ  ားပါေိမဲ့်မယ်။ 

၈၂ ဥပလဒေွဲ ဲ့ စိစစ်မ ကိို ေိုပ်လဆ ငြိ်ို ဲ့ရ ကိို အဆိိုတငန်ိိုငြိ်ို ဲ့အတ က် မ က ခငက် ဖပညသ်ူ ဲ့ ေ တ်လတ ်မ   

ကကိြုားပမ်ား ကတွဲဲ့အခါ အဆိို တငသ်ငဲ့လ် က ငာ်း လဆ ားလန ားတွဲဲ့ အမတ်လတ  လဆ ားလန ား အပပ ားမ   ပါတ ကက ား တစ်ခိုရွဲ ဲ့ အမတ်လတ  

ဘယ်သမူ  ေက်ခိုပ် မတ ား ကတ ဟ  ဘယ်ဘက်ကိို ဦားတညလ်ေသေွဲ ဆိိုတ  လတ ားလတ  စဉားစ ားစရ  ဖြစ်လေပါတယ်။ 



တိိုငာ်းရငာ်းသ ား အလရားမ     မ်ားက ဦားလဆ ငလ်ေလေဲ့   ိခွဲဲ့ရ ကလေ ယလေ ဲ့ အခ ိေအ်ခါမ   လဖမလပေါ် နိိုငင်လံရားမ     မ်ားေွဲ ဲ့ 

တော်းတူ ရငလ်ဘ ငတ်ော်း ဦားလဆ ငေ် တွဲဲ့ ရခိိုငက်ိို နိိုငင်လံရား အ ားသ ခ က်လတ  မရနိိုငလ်အ င ်န ပ်ိက ပ်ထ ားနိိုငမ်  ဖြစ်မယ် 

ဆိိုတ မ ိြုား၊ ရခိိုငကိ်ို ကိုေ ားေွဲ ဲ့ ကစ ားထ ားမ  ဖြစ်မယ် ကိုေ ားေွဲ ဲ့ ညှပ်ထ ားမ  ဒ လက ငလ်တ   ကပ်လေမယ်ေိို ဲ့ စဉစ ားပံိုမ ိြုားကိို 

အရင ်အစိိုားရ အဆက်ဆက်ဆ က အလမ ဆက်ခံ ထ ားမိတယ် ဆိိုခွဲဲ့ရင ်. . . ဒ  ဘင်္ဂ ါေ  အလရားဟ  ဒ ေိို ကစ ားရငာ်း 

ကစ ားရငာ်းေွဲ ဲ့ ကက ားထ  ားေ ခွဲဲ့တ ဟ  (ဖပညလ်ထ ငစ်ို အဆငဲ့)် ဖမေမ် တစ်နိိုငင်ေံံိုားရွဲ ဲ့ လေ ငလ်ရား ရငမ်လအားစရ  

ဖြစ်ေ လေပပ ဆိိုတွဲဲ့ အခ က်ကိိုေညာ်း န ေံိုားသ ငာ်းလပား ကြိို ဲ့ ပေ ်က ားေိိုပါတယ်။ ြဆပေ မွဲနိိုငြိ်ို ဲ့အတ က် လခေါ်လတ  

ကိုေ ားလတ ကိို သမဗ ေ ်အစ ားလပါငာ်း ဆယ်ခ   ရ ခ  တိိုက် ေတ်ဖမစ်ကိို လက  ်သ ငာ်းပပ ား မွဲလပားလစခွဲဲ့တ  . . . ၊ စစ်အစိိုားရ 

ေက်ထက် လထ က်ေ မ်ားလရား ကက ားစိိုားစဉ ရခိိုငလ်တ ကိို ဖပ ားဖပ ားဝပ်လအ င ်န ပ်ိက ပ်ပပ ား ကိုေ ား ေိုပ်ငော်း  ငလ်တ ကိို ြ ံွဲ့ ပြိြုား 

ကက ားထ  ားလအ င ်လဖမလတ င ်လဖမှ က်လပားခွဲဲ့တ  . . . ၊  ကံဲ့ခိိုငလ်ရားပါတ  မွဲရြိို ဲ့အတ က် ဘာူးသ ားလတ င ်လမ ငလ်တ မ   

အဖြ လရ ငက်တ်လတ  ထိုတ်လပားပပ ား မွဲလပားခ ငဲ့ ်ဖပြုခွဲဲ့တ  . . . ၊ စသညဖ်ြငဲ့ ်စသညဖ်ြငဲ့ ်. . . ဒ ေိိုမ ိြုား ေိုပ်ရပ်လတ  မူဝါဒလတ  

ခ ဉားကပ် စဉားစ ားမ လတ ဟ  ဒ ဘက်မ   ပါမေ လတ ဲ့ြိို ဲ့ကိို ကျွေလ်တ ်တိို ဲ့ လမျှ ်ေငဲ့ပ်ါတယ်။ 

(၅) 

အ မ ားရ်ရ ိေ ား မိိုငယ်ေမ် ား။ ကျွနိ်ု ပ််၏ ဖမေမ်  လရ နိိုငင် ံ

ပပ ားခွဲဲ့တွဲဲ့ ဇ ေေ် (၇) ရက် (၀၇-၀၆-၂၀၁၆) ရက်လေ ဲ့က ပိုဏ္ ားကျွော်းပမိြုွဲ့ေယ် က ဒ  (ဘင်္ဂ ါေ ) ရ  ကိို ေဝက 

တ ဝေ ် ိသလူတ  သ  ားလရ က်ပပ ား နိိုငင်သံ ား စိစစ်လရား ေိုပ်ငော်း အဆငဲ့လ်တ  ေိုပ်လဆ ငန်ိိုငြိ်ို ဲ့ သ  ားလရ က်ခွဲဲ့ ကလပမယဲ့် 

စိစစ် ေိုပ်လဆ ငတ်ွဲဲ့ လေရ မ   ေူမ ိြုား/ဘ သ  အခ က်အေက်လတ ကိို လမားဖမော်း ထညဲ့သ် ငာ်းဖခငာ်း မပါ  ိတွဲဲ့အတ က် က ဒ  

ရ  သ ား ဘင်္ဂ ါေ  ေူမ ိြုားလတ က နိိုငင်သံ ား စိစစ်လရား ဖြစ်စဉ မေိုပ်နိိုငလ် က ငာ်း ဖငငာ်းပယ်ခွဲဲ့တယ်။ အစစ်ခံမယဲ့် ေူလတ က 

ဖငငာ်းပယ်တွဲဲ့အတ က် စစ်လဆားရမယဲ့် တ ဝေ ် ိတွဲဲ့သလူတ  ဘ မ  မေိုပ်နိိုငဘ်ွဲ ဖပေေ် ခွဲဲ့ ကရတယ်။ 

မိမိ သသိလေ က် နိိုငင်လံတ ် သမမတေွဲ ဲ့ ဒိုသမမတလတ ဟ  တိိုငာ်းရငာ်းသ ားလတ  ဖြစ် ကရမယ် ဆိိုတွဲဲ့ အခ က်က ေ ွဲပပ ား 

မညသ်ညဲ့ ်နိိုငင်သံ ား မဆိို (တိိုငာ်းရငာ်းသ ား ဟိုတ်ဟိုတ် မဟိုတ်ဟိုတ်) ဥပလဒအရ ရပိိုငခ် ငဲ့လ်တ  တော်းတူ အကိုေ ်

ရ ကတယ်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတွဲဲ့ သည ်ဖမေမ် နိိုငင်မံ   နိိုငင်သံ ား ဟိုတ်၊ မဟိုတ် မလသခ  သ ူခိိုားဝငလ်တ ေိို ဲ့ သသံယ  ိဖခငာ်း 

ခံရသ ူေူအိုပ်စို တစ်စိုဟ  နိိုငင်သံ ား စိစစ်လရားကိို ေိုပ်လပားပါမယ် ဆိိုပပ ား အမိ်တိိုငရ် လရ က် ေ ေိုပ်လပားတ ကိို 

ေူမ ိြုား/ဘ သ  အခ က်အေက် မပါေိို ဲ့ နိိုငင်သံ ား စိစစ်မ  ဖြစ်စဉကိို ဖငငာ်းပယ်တယ် ဆိိုတ ကိို  ကညဲ့ေ်ိိုက်ေျှင ်

ဖမငသ် လေတွဲဲ့ အခ က်တစ်ခ က် လပေါ်ေ ပါတယ်။ သတိူို ဲ့ အတ က် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  ဆိိုတ  အလရားကက ားရင ်ကက ားမယ်၊ ဒါေွဲ ဲ့ 

ထပ်တူ (သိို ဲ့မဟိုတ်) ဒါထက် အလရားကက ားတ ကလတ ဲ့ သတိူို ဲ့ရွဲ ဲ့ ေူမ ိြုားေွဲ ဲ့ ဘ သ  identity ဖြစ်ပါတယ်။ သတိူို ဲ့အတ က် 

ေူမ ိြုားဘ သ က ဘ လ က ငဲ့ ်အလရားကက ားရသေွဲ။ 

သတိူို ဲ့အတ က် ေူမ ိြုား ဘ သ က ဘ လ က ငဲ့ ်အလရားကက ားရသေွဲ ဆိိုလတ ဲ့ ေူမ ိြုား ဘ သ ကိို အလဖခခံပပ ား ထပ်ဆငဲ့ ်

ရေ နိိုငတ်ွဲဲ့ တိိုငာ်းရငာ်းသ ား အခ ငဲ့အ်လရား၊ (တစ်လယ က်ခ ငာ်း မဟိုတ်တွဲဲ့ အစိုအြ ွဲွဲ့အေိိုက်) နိိုငင်လံရား ရပိိုငခ် ငဲ့၊် ေယ်လဖမ 



ပိိုငစိ်ိုားခ ငဲ့၊် ေယ်လဖမအေိိုက် ကိိုယ်ပိိုင ်အိုပ်ခ ြုပ်ခ ငဲ့ ်အစ  ိတွဲဲ့ နိိုငင်လံရား ရညမ် ော်းခ က်လတ ကိို 

ေ မ်ားလမျှ ် ကညဲ့လ်ေ ကပပ ားသ ား ဖြစ်လေ ကေိို ဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ေ ေခ်ွဲဲ့တွဲဲ့ န စ်လပါငာ်း(၂၀)လက  ် ကျွေလ်တ ် ဖပညင််္  တ အိိုငမ်   တက်လေစဉ က ေကေိို ဲ့ ထငပ်ါတယ်။ ဖပညပ်မိြုွဲ့ထွဲမ   

သ  ားေ လေတံိုား မိိုားရ  တ ေွဲ ဲ့ ထ ားမပါလတ ဲ့ ေ ားရ  ေက်ြက်ရညဆ်ိိုင ်တစ်ဆိိုငမ်   ဝငထ်ိိုငရ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂ ါေ ဆိိုင ်

တစ်ဆိိုင ်ဖြစ်လေပါတယ်။ ဖြစ်ခ ငလ်တ ဲ့ အွဲသည ်အခ ိေမ်   ဖမေမ် ေွဲ ဲ့ ဘင်္ဂေ ားလဒဲ့  ်တိို ဲ့ ကေတ်ွဲဲ့ပ ွဲ တ ဗ  မ   ေ လေတယ်။ 

(ဘယ်ြေ ား ဘ ပ ွဲစဉေွဲ ဆိိုတ ကိိုလတ ဲ့ အမ တ်တမွဲဲ့ပါပွဲ။) ဆိိုင ် င ်မိသ ားစိုေွဲ ဲ့ သေူွဲ ဲ့ မ ိြုားန ယ်တူသလူတ  အ ားေံိုားက 

ဘင်္ဂေ ားလဒဲ့  ်ဘက်က အသညာ်းအသေ ်အ ားလပားလေ ကတယ်။ ဖမေမ်  ငိ်္ိုားသမ ားက ဘ ေိုပ်ေိိုက်ဖပေပ်ပ ၊ 

ညစ်ေိိုက်ဖပေပ်ပ ၊ ဘ ည  စသညဖ်ြငဲ့ ်သတိူို ဲ့ပါားစပ်က လဖပ  က ဆိို က လတ က်တလခါက်လခါက်ေွဲ ဲ့ အ ားလပား က 

ေိုပ်လေ ကခ ိေမ်   ကျွေလ်တ ်ေွဲ ဲ့ အဖခ ား စ ားသံိုားသလူတ က အသ လေား ပငမ်ိပပ ား ဘ မ  မလဖပ ပွဲ တ ဗ ကိိုပွဲ 

 ကညဲ့လ်ေခွဲဲ့ ကတယ်။ မ တ်မ တ်ရရပါပွဲ။ အွဲဒ  ကတညာ်းက ရငထ်ွဲမ   လမားခ ော်း တစ်ခို   ိပါတယ်။ ဘယ်သလူတ ဟ  

ဘယ်နိိုငင်ကံိို သစစ ခံ ကသေွဲ၊ ဘယ်အေံကိို အလေားဖပြုမေွဲ၊ ဘယ်နိိုငင်လံတ ် သ ခ ငာ်းကိို ဆိို ကမေွဲ ဆိိုတွဲဲ့ လမားခ ော်းပါ။ 

၁၉၈၂-ခိုန စ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒမ   နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ ်ရရေ ်လေျှ က်ထ ားသရူွဲ ဲ့ အရညအ်ခ ငာ်းလတ ထွဲမ   ‘တိိုငာ်းရငာ်းသ ား 

ဘ သ စက ား တစ်မ ိြုားမ ိြုားကိို လက ငာ်းမ ေစ်   လဖပ တတ်ဖခငာ်း ဆိိုတ ကိို ထညဲ့သ် ငာ်း ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားပါတယ်။ 

အလမရိကေမ်  ေညာ်း နိိုငင်သံ ားလေျှ က်တွဲဲ့ သတူစ်လယ က်ဟ  အင်္ဂေိပ် ဘ သ ကိို မိခင ်ဘ သ စက ား အလေေွဲ ဲ့ 

လဖပ တွဲဲ့သပူင ်ဖြစ်လစက မူ (ဥပမ  ကလေဒ ယေလ်တ ပွဲ ဖြစ်ဖြစ်လပါ ဲ့) ဘ သ စက ားပိိုငာ်း စမ်ားသပ်စစ်လဆားမ ငယ်တစ်ခိုကိို 

ဖြတ်သော်းရပါလသားတယ်။ လေ က်ပပ ားလတ ဲ့ နိိုငင်ရံွဲ ဲ့ သမိိုငာ်း၊ နိိုငင်ရံွဲ ဲ့ နိိုငင်လံရား စေစ် စတ လတ ေွဲ ဲ့ ပတ်သက်တွဲဲ့ လမားခ ော်းလတ  

လမားေိို ဲ့ လက ေပ်လေ က်တွဲဲ့ အလဖြလတ ရမ  အလမရိကေန်ိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ ်ရ ကပါတယ်။ အလမရိကေန်ိိုငင်သံ ား အဖြစ် 

က မ်ားက ိေတ်ွဲဲ့လေ ဲ့မ   က မ်ားက ိေပ်ပ ားသညလ်ေ က် အလမရိကေန်ိိုငင်ရံွဲ ဲ့ နိိုငင်လံတ ် သ ခ ငာ်းဖြစ်တွဲဲ့ The Star-Spangled 

Banner ကိို သပံပိြုင ်သ ဆိို ကရပါတယ်။ 

ပိုဏ္ ားကျွော်းပမိြုွဲ့ေယ် က ဒ  (ဘင်္ဂ ါေ ) ရ  ကိို ေဝက တ ဝေ ် ိသလူတ ဟ  နိိုငင်သံ ား စိစစ်မ ကိို ေိုပ်လဆ ငြိ်ို ဲ့ 

သ  ားလရ က်ရ မ   မလအ ငဖ်မငဘ်ွဲ ဖပေေ် ခွဲဲ့ရတွဲဲ့လေ ဲ့က အွဲဒ  သတငာ်းကိို ြတ်ပပ ားလတ ဲ့ ကျွေလ်တ ် စဉားစ ားမိတ  

တစ်ခို  ိတယ်။ ေူမ ိြုားဘ သ  ေ မည ်မပါေိို ဲ့ စ ရငာ်း အလက က်မခံဘာူး ဆိိုတွဲဲ့ သလူတ လပါ ဲ့လေ ် . . . ဒ ေူလတ ဟ  ဒ နိိုငင်ရံွဲ ဲ့ 

နိိုငင်လံတ ် သ ခ ငာ်းကိို ဆိိုမ  ဆိိုတတ်ပါ ဲ့မေ ားေိို ဲ့ ကျွေလ်တ ် လတ ားလေမိတယ်။ ဒ ဘက်က နိိုငင်လံတ ်သ ခ ငာ်းကိို ဆိိုြိို ဲ့ 

မသငဘ်ွဲ ဟိိုဘက်က နိိုငင်လံတ ် သ ခ ငာ်းကိို ဆိိုြိို ဲ့ သငလ်ပားရင ်သတိူို ဲ့အတ က် ပိိုလတ င ်ေ ယ်ဦားမယ်ေိို ဲ့ 

လတ ားလတ မိဖပေတ်ယ်။ ရ ဘငဒ်ရ ေတ်တငိ်္ိုား လရားသ ားခွဲဲ့တွဲဲ့ “အ မ ားရ်ရ ိေ ားဘငာ်းင်္ေ ား (ကျွနိ်ု ပ််၏ ဘင်္ဂေ ားလဒဲ့  ် 

လရ နိိုငင်)ံ” သ ခ ငာ်းက သတိူို ဲ့အတ က် ဆိိုရ ပိိုေ ယ်လေေိမဲ့်ဦားမယ်။ ဒါမ မဟိုတ် ကျွေလ်တ ်တိို ဲ့ဘက်က 

စ ရငာ်းသ  ားလက က်တွဲဲ့ အရ   ိမငာ်းမ  ားကပွဲ အွဲဒ  ရ  သရူ  သ ားတိို ဲ့ အသ တ ကညေ်ွဲ ဲ့ စ ရငာ်းအလက က်ခံ လပားြိို ဲ့ရ  

အတ က် အွဲဒ  နိိုငင်လံတ ် သ ခ ငာ်းကိို ဖမေမ် နိိုငင် ံေ မည ်ထညဲ့ဆ်ိိုဖပရငလ်က  ဘယ်ေိိုလေမေွဲေိို ဲ့ လတ ားလတ မိတယ်။ 



အရငက် ဖမေမ် နိိုငင်ကိံို ေတ်ဖမစ်ဟိို ဘက်ဖခမ်ားမ   လဘ ်ရ်မ ေိို ဲ့ လခေါ်  ကတယ်၊  ကမ လပါ ဲ့။ လေ က်ပိိုငာ်းက လတ ဲ့ 

မိိုငယ်ေမ် ေိို ဲ့ လခေါ်  ကတယ်ေိို ဲ့ ဆိိုပါတယ်၊ Myanmar လပါ ဲ့။ အွဲဒ လတ ဲ့ သတိူို ဲ့အကကိြုက် “အ မ ားရ်ရ ိေ ား လဘ ်ရ်မ ”၊ 

ဒါမ မဟိုတ် “အ မ ားရ်ရ ိေ ား မိိုငယ်ေမ် ား” (ကျွနိ်ု ပ််၏ ဖမေမ် လရ နိိုငင်)ံ သ ခ ငာ်း အသစ်လေားေွဲ ဲ့မ  လဖပေညမ်  ေ ား 

စဉားစ ား ကပါလေကိုေ။် 

အလမရိကေ ်နိိုငင်လံတ ် သ ခ ငာ်း The Star-Spangled Banner ကိို မကက ဆ ကေန် ယ်ြ  ား ေက်တငန်ိိုလတ  

ဆိိုရေ ယ်လအ င ်စပိေ ်ဘ သ စက ားေွဲ ဲ့ သ ဆိိုခ ငဲ့ဖ်ပြုြိို ဲ့ ၂၀၀၆-ခိုန စ် ဝော်းက ငလ်ေ က်က အ သ သဖပြု ကတ ကိို 

အလမရိကေ ်စ လရားသ ူLee Harris ကလတ ဲ့ ကေ ဲ့က် က် လရားသ ား ခွဲဲ့ြူားတယ်။ အရငအ်တိိုငာ်းပွဲ လက ငာ်းပါတယ်တွဲဲ့..သကူ 

ဆိိုတယ်။ ြိေပ်ေွဲ ဲ့ မလတ ်ေိို ဲ့ ြလေ ငဲ့ကိ်ို မေ  ားပါေွဲ ဲ့ေိို ဲ့ လဖပ ခ ငတ်ွဲဲ့ သလဘ ပါ။ 

ယလေ ဲ့ အိုပ်စိိုားသ ူအလပါငာ်းတိို ဲ့ လခါငာ်းစ ားလေ ကတွဲဲ့ “နိိုငင်သံ ား မဖြစ်နိိုငသ်လူတ ကိို ဘယ်ေိို   ငာ်းထိုတ်မေွဲ” ေွဲ ဲ့ “ဒ ေူလတ  

နိိုငင်သံ ား ဖြစ်နိိုငလ်အ င ်တညဆ်ွဲ ဥပလဒကိို ဘယ်ေိို အလပါက်လြ က်ရမေွဲ” ဆိိုတွဲဲ့ ခ ဉားကပ်မ  န စ်ခို က ားက 

လရ ားခ ယ်မ  အက ပ်အတညာ်းဟ  ြိေပ်ကိို ေ  ားမေ ား ြလေ ငဲ့ကိ်ို ေ  ားမေ ား ဆိိုတွဲဲ့ အက ပ်အတညာ်းေွဲ ဲ့ သလဘ ခ ငာ်း 

ခပ်ဆငဆ်ငေ်ိို ဲ့ လဖပ ရင ်မ  ားမယ်ေိို ဲ့ မထင ်. . . ။ 

(၆) 

နိိုငင်သံ ား စိစစ်မ  အစစ်အမ ေ ်ဆိိုတ  ဒ ေိိုပါ 

၁၉၈၂-ခိုန စ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒအရ – (၁) နိိုငင်သံ ား၊ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားေွဲ ဲ့ နိိုငင်သံ ား ဖပြုခ ငဲ့ရ်သ ူဆိိုပပ ား သံိုားမ ိြုားသံိုားစ ား   ိလ က ငာ်း 

စက ားဦား လြ ်ဖပေိိုတယ်။ 

(၂) ၁၅-၁၀-၁၉၈၂ ရက်လေ ဲ့ မတိိုငခ်ငက် ၄၈ ဥပလဒ တညဆ်ွဲက ေက နိိုငင်သံ ား လေျှ က်ထ ားပပ ားသ ား သလူတ ကိိုလတ င ်

နိိုငင်သံ ား မလပားလတ ဲ့ဘာူး၊ ဖြစ်သငဲ့တ်ယ် ထငရ်င ်လထ ငဧ်ညဲ့န်ိိုငင်သံ ားေိို ဲ့ပွဲ ၈၂ ဥပလဒပိုဒမ် ၂၃ အရ 

သတ်မ တ်နိိုငတ်ယ်ေိို ဲ့ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားတယ်။ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားေိို ဲ့ပွဲ သတ်မ တ်လပားခွဲဲ့ ကတယ်။ ဆိိုလတ ဲ့က  အခိုမ  ၃၄-န စ် 

 က ပပ ားခါမ  ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားထက် အဆငဲ့ဖ်မငဲ့တ်ွဲဲ့ နိိုငင်သံ ား အဖြစ်ကိို ေ လေျှ က်လေေိို ဲ့ မရလတ ဲ့ဘာူး။   ငာ်း  ငာ်း လဖပ ရရင ်

ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား အဖြစ်ကိို လေျှ က်ထ ားခ ငဲ့ေ်ွဲ ဲ့ နိိုငင်သံ ား အဖြစ်တိို ဲ့ကိို လေျှ က်ထ ားခ ငဲ့တိ်ို ဲ့ မက ေလ်တ ဲ့ဘာူး။ 

နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ရ်သ ူအဖြစ်ကိိုပွဲ လေျှ က်ထ ားနိိုငလ်တ ဲ့မ   ဖြစ်တယ်။ (ရညည် ော်းခ က် တစ်၊ ၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၂၃။ 

“၁၉၄၈- ခိုန စ်၊ ဖပညလ်ထ ငစ်ို ဖမေမ် နိိုငင်သံ ား ဖြစ်မ  အက်ဥပလဒ အရ နိိုငင်သံ ား ဖြစ်ရေ ်လေျှ က်ထ ားသမူ  ားသည ်

သတ်မ တ်ခ က်မ  ားန ငဲ့ ်အရညအ်ခ ငာ်းမ  ား ကိိုက်ည ပါက ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား အဖြစ် ဗဟိို အြ ွဲွဲ့က သတ်မ တ်နိိုငသ်ည”်) 

(ရညည် ော်းခ က် န စ်၊ ဖမေမ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒဆိိုငရ်  ေိုပ်ထံိုားေိုပ်ေညာ်းမ  ား အပိိုဒ ်၂၅ (ခ)။ “ဥပလဒ အ ဏ  တညသ်ညဲ့ ်

၁၉၈၂-ခိုန စ် လအ က်တိိုဘ ေ ၁၅ ရက်လေ ဲ့ လေ က်ပိိုငာ်းတ င ်ဥပလဒ ပိုဒမ် ၈ ပိုဒမ်ခ ွဲ (က) ပါ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က်အရမ  အပ 

နိိုငင်ဖံခ ားသ ား တစ်ဦားသည ်မညသ်ညဲ့ေ်ညာ်းန ငဲ့မ်ျှ နိိုငင်သံ ား အဖြစ်ကိို ရ  ိမည ်မဟိုတ်ပါ”) 



(၃) ဒါတင ်မကဘာူး၊ နိိုငင်ဖံခ ားသ ားလတ  (နိိုငင်ဖံခ ားသ ား ဖြစ်လ က ငာ်း လသခ  လေသလူတ ဟ ) နိိုငင်သံ ား ဖပြုခ ငဲ့ရ်သ ူ

အဖြစ်ကိိုလတ င ်လေျှ က်ထ ားခ ငဲ့ ်မ  ိဘာူး။ (ရညည် ော်းခ က်၊ ၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၇၂။ “ဤဥပလဒ အ ဏ  တညသ်ညဲ့လ်ေ ဲ့မ  

စ၍ ဤဥပလဒပါ ဖပဋ္ဌ ော်းခ က် တစ်ရပ်ရပ် အရမ  အပ မညသ်ညဲ့ ်နိိုငင်ဖံခ ားသ ားမျှ နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ ်ရရေ ်

လေျှ က်ထ ားခ ငဲ့ ်မ  ိလစရ”) 

(၄) အေညာ်းဆံိုား မိဘ တစ်ဦားဦားဟ  နိိုငင်သံ ား အမ ိြုားအစ ား တစ်မ ိြုားမ ိြုား (နိိုငင်သံ ား၊ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ား၊ ဖပြုနိိုငင်သံ ား) 

ဖြစ်သလူတ မ သ ေျှင ်နိိုငင်သံ ား ဖပြုခ ငဲ့ရ်သ ူ(ဖပြုနိိုငင်သံ ား) အဖြစ်ကိို လေျှ က်ထ ားနိိုငတ်ယ်။ နိိုငင်တံက  

ြိအ ားလပားတ ကိို ဖမေမ် နိိုငင်ကံ ခံရတွဲဲ့ အတ က်လ က ငဲ့ ်မိို ဲ့ေိို ဲ့ အမိ သိို ဲ့မဟိုတ် အဘ တစ်ဦားဦားလတ င ်ဘ မ  မဟိုတ်တွဲဲ့ 

သလူတ ကိို နိိုငင်သံ ား ဖပြုခ ငဲ့ရ်သ ူအဖြစ် လေျှ က်ထ ားခ ငဲ့ ်လပားေိိုက်ပါက   ဆိိုတ မ ိြုားကိို ၈၂ ဥပလဒက ဖပဋ္ဌ ော်း 

လပားမထ ားဘာူး။ (ရညည် ော်းခ က်၊ ၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၄၃ အ ား အက ယ် ြတ်ပါရေ။်) 

(၅) ဒ ေိိုမ ိြုား မဟိုတ်ရငေ်ညာ်း အရင ်ဥပလဒ အလဟ ငာ်း (၄၈ ဥပလဒ) အရ လေျှ က်ထ ားြိို ဲ့ က ေ ် ိလေလသားပါတယ် ခငဗ်  

ဆိိုပပ ားလတ ဲ့ “ခိိုငေ်ံိုလသ  သက်လသ အလထ က်အထ ားမ  ားဖြငဲ့”် ဖပြုနိိုငင်သံ ား ဖြစ်ခ ငဲ့ ်ရ  ိလရားကိို လေျှ က်ထ ားနိိုငတ်ယ်။ 

(ရညည် ော်းခ က်၊ ၈၂ ဥပလဒ ပိုဒမ် ၄၂။ “၁၉၄၈-ခိုန စ်၊ ဇေေ်ဝါရ ေ ၄ ရက်လေ ဲ့ မတိိုငမ်  က ေတ င ်နိိုငင်လံတ ် အတ ငာ်း၌ 

လရ က်  ိ လေထိိုငသ်နူ ငဲ့ ်ထိိုသတိူို ဲ့မ  နိိုငင်လံတ ်အတ ငာ်း လမ ားြ  ားသညဲ့ ်သ ားသမ ားသည ်၁၉၄၈-ခိုန စ် ဖပညလ်ထ ငစ်ို 

ဖမေမ် နိိုငင်သံ ားဖြစ်မ  အက်ဥပလဒအရ လေျှ က်ထ ားရေ ်က ေ ် ိလေလ က ငာ်း ခိိုငေ်ံိုလသ  အလထ က်အထ ားမ  ားဖြငဲ့ ်

ဗဟိို အြ ွဲွဲ့သိို ဲ့ နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ ်ရရေ ်လေျှ က်ထ ားနိိုငသ်ည။်”) 

(၆) အထက်က လဖပ သေိို ၄၈ ဥပလဒအရ လေျှ က်ြိို ဲ့ က ေလ်ေခွဲဲ့ပါတယ် ဆိိုတ ကိို ခိိုငခ်ိိုငေ်ံိုေံို တငဖ်ပမယ် ဆိိုေညာ်း 

အွဲဒ  ၄၈ ဥပလဒမ   လြ ်ဖပထ ားတ က – မလေျှ က်ထ ားခငမ်   လေျှ က်ထ ားြိို ဲ့  ကံရ ယ်ပါတယ် ဆိိုတ ကိို 

အလ က ငာ်း က ား ထ ားခွဲဲ့တ ဟ  တစ်န စ်ကလေ ငါားန စ်အတ ငာ်း က ေမ     ိလေရပါမယ်။ လေျှ က်မယ်ေိို ဲ့လတ ဲ့ 

စိတ်ထွဲက  ကံခွဲဲ့ြူားတ ပွဲေိို ဲ့ ေ ရ  ားေိို ဲ့ မရပါဘာူး။ (ရညည် ော်းခ က်၊ ၄၈ ဥပလဒ ၇ (၁) (ဃ) “. . . သိို ဲ့ရ တ င ်ထိိုသသူည ်

နိိုငင်သံ ားဖပြုမ  ေက်မ တ် ရေိိုလ က ငာ်း မလေျှ က်ထ ားမ  တစ်န စ်ထက် မေညာ်း ငါားန စ်ထက် မမ  ား ကကိြုတင၍် 

ဤအက်ဥပလဒအရ ဖပဋ္ဌ ော်းထ ားလသ  ေညာ်းဥပလဒမ  ား၌ ပါ  ိသညဲ့ ်ပံိုစံအတိိုငာ်း နိိုငင်သံ ားဖပြုမ  ေက်မ တ် လတ ငာ်းယူရေ ်

 ကံရ ယ်လ က ငာ်းကိို စ ဖြငဲ့ ်အလ က ငာ်း က ားထ ားပပ ား ဖြစ်ရမည။်”) 

(၇) ဒ လတ ဲ့ “နိိုငင်သံ ား သိို ဲ့မဟိုတ် နိိုငင်သံ ားဖပြုခ ငဲ့ ်ရသဆူိိုငရ်  စံိုစမ်ား စစ်လဆားလရား အြ ွဲွဲ့” ေိို ဲ့ လခေါ်တွဲဲ့ ဘင်္ဂ ါေ လတ ကိို 

နိိုငင်သံ ား စိစစ်တွဲဲ့ ေိုပ်ငော်းစဉကိို ကက ား ကပ် ေိုပ်လဆ ငမ်ယဲ့် အြ ွဲွဲ့ဝငလ်တ ကိို ကျွေလ်တ ် အ ကံဖပြု ေိိုတ က – 

စေစ်တက  ဆိိုရင ်ဒ ေိို ေိုပ်သငဲ့ပ်ါတယ်ေိို ဲ့ အ ကံဖပြုေိိုပါတယ်။ 

လေျှ က်ထ ားသ ူြိိုငတ် ွဲတစ်ခိုကိို ကိိုငပ်ါ။ မိဘ တစ်ဦားဦား နိိုငင်သံ ား အမ ိြုားအစ ား တစ်မ ိြုားမ ိြုား ဖြစ်တ  လသခ  သေ ား 

(အတို မဟိုတ်တွဲဲ့ ကတ်ဖပ ားလတ  အမ ေတ်ကယ်   ိသေ ား)  ကညဲ့ပ်ါ။ ဟိုတ်တယ်၊ လသခ  တယ် ဆိိုရင ်

ဖပြုနိိုငင်သံ ားလတ ဲ့ စဉားစ ားလပားေိို ဲ့ ရတယ်။ နိိုငင်သံ ား၊ ဧညဲ့န်ိိုငင်သံ ားလတ ဲ့ စဉားစ ားလပားြိို ဲ့ မေိိုလတ ဲ့ဘာူး။ 



မိဘ တစ်ဦားဦားဟ  နိိုငင်သံ ား အမ ိြုားအစ ား တစ်မ ိြုားမ ိြုား ဟိုတ်မလေဘာူး ဆိိုရင ်၄၈ ဥပလဒအရ လေျှ က်ထ ားရေ ်

က ေ ် ိလ က ငာ်း အလထ က်အထ ား ခိိုငခ်ိိုငေ်ံိုေံိုေွဲ ဲ့ (ဆိိုေိိုတ က ဖပြုနိိုငင်သံ ား လေျှ က်ြိို ဲ့  ကံရ ယ်လ က ငာ်းကိို 

စ ပိို ဲ့ထ ားတ  တစ်န စ်ေွဲ ဲ့ ငါားန စ် က ားမ     ိလေလ က ငာ်း ခိိုငေ်ံို အလထ က်အထ ားမ  ားေွဲ ဲ့) လေျှ က်တ ေ ား  ကညဲ့ပ်ါ။ 

အွဲသေိို ဟိုတ်လေရင ်ထညဲ့သ် ငာ်း စဉားစ ားလပားေိို ဲ့ ရပါတယ်။ ဒ ေိိုမ  မဟိုတ်ရငလ်တ ဲ့ ေဋိ္ဌ ိတံပါပပ ။ အမ ြိိုငက်ိို 

အသ လေားပိတ်ပပ ား လဘားြယ်ေိိုက်ပါ။ စဉားစ ားစရ  မေိိုလတ ဲ့ပါဘာူး။ 

(၈) အထက်လြ ်ဖပပါ ေညာ်းေမ်ားအတိိုငာ်း မဟိုတ်ဘွဲ အလမရိကေကိ်ို ဘ ပွဲ အေိိုက်လပားေိို ဲ့ လပါငာ်းရလပါငာ်းရ 

လပါငာ်းသငာ်းခ ငလ်ဇ  ေ ေလ်ေတ က တစ်မ ိြုား၊ တူရက  နိိုငင်ဖံခ ားလရားဝေက်က ား မ က်န  ကိို လဖပားဖမငပ်ပ ား OIC ေွဲ ဲ့ေညာ်း မ က်န   

မပ က်ြိို ဲ့ ေိိုတယ်လေ ဆိိုပပ ား အ ားေ တ က တစ်ြံို၊ ေညာ်းေမ်ား မည ည တ်ဘွဲ နိိုငင်သံ ား၊ ဖပြုနိိုငင်သံ ားလပားြိို ဲ့ ေိုပ် ကတယ် 

ဆိိုရငလ်တ ဲ့ တိိုငာ်းဖပညေ်ွဲ ဲ့ ေူမ ိြုားကိို လရ ငာ်းစ ား ကတ ပွဲ ဖြစ်ပါလတ ဲ့တယ်။ 

(၉) တဖမေလ်ေ ဲ့ (၁၅-၀၆-၂၀၁၆) ရက် လေ ဲ့ရက်စ ွဲပါ ရခိိုငဖ်ပညေ်ယ်ဝေက်က ားခ ြုပ် ဦားည ပို ေက်မ တ်ေွဲ ဲ့ ထိုတ်ဖပေတ်ွဲဲ့ 

ရခိိုငဖ်ပညေ်ယ် အစိိုားရအြ ွဲွဲ့ ည ေ ်က ားခ က် အမ တ် (၆၆/၂၀၁၆)အ ားဖြငဲ့ ်ဖပညေ်ယ် အဆငဲ့ေ်ွဲ ဲ့ ပမိြု ွဲ့ေယ်အဆငဲ့ ်“နိိုငင်သံ ား 

သိို ဲ့မဟိုတ် နိိုငင်သံ ား ဖပြုခ ငဲ့ရ်သ ူဆိိုငရ်  စံိုစမ်ားစစ်လဆားလရား အြ ွဲွဲ့” လတ ကိို ြ ွဲွဲ့စညာ်း တ ဝေလ်ပားအပ်လ က ငာ်း 

ည ေ ်က ားခ က် ထိုတ်ဖပေတ် ကိို  က ားသရိပါတယ်။ အွဲဒ  စံိုစမ်ားစစ်လဆားလရား အြ ွဲွဲ့လတ မ   လဒသခံ ေူထိုကိို 

ကိိုယ်စ ားဖပြုနိိုငတ်ွဲဲ့သလဘ    ိသလူတ  ပါနိိုငလ်အ င ်ပမိြုွဲ့မိ ပမိြုွဲ့ြ (ဒါမ မဟိုတ်) ေူထိုက တစ်ေညာ်းေညာ်းဖြငဲ့ ်လရ ားခ ယ်လပားသ ူ

န စ်ဦားစ ကိို အရငတ်ိုော်းက ထညဲ့သ် ငာ်း ြ ွဲွဲ့စညာ်းခွဲဲ့ပါတယ်။ အခို သ ိ ိရတွဲဲ့ ဒ ည ေ ်က ားခ က်မ   ပမိြုွဲ့မိ ပမိြု ွဲ့ြ န စ်ဦားအစ ား 

“ဌ ေဆိိုငရ်  အမ  ား ကညည်ြို လေားစ ားဖခငာ်း ခံရသ ူန စ်ဦား” ေိို ဲ့ လြ ်ဖပထ ားတ ကိို လတ ွဲ့ရပါတယ်။ စက ား 

အသ  ားအေ အရ အမ  ား ကညည်ြို လေားစ ားဖခငာ်းကိို ခံရလစဦားလတ ဲ့ ဌ ေဆိိုငရ် လတ က မကကိြုက်ရင ်အြ ွဲွဲ့ထွဲမ   

တ ဝေလ်ပားေိို ဲ့ မရဘာူး ဆိိုတွဲဲ့သလဘ  ဖြစ်လေတယ်။ အမိေ ဲ့ ်ေ ခံလေရသလူတ  မဟိုတ်တွဲဲ့ ေ တ်ေ တ်ေပ်ေပ် 

သလဘ ထ ားလပားနိိုငသ် ူတစ်လယ က်မ  မပါနိိုငလ်အ င ်ဖပြုေိုပ်ထ ားတွဲဲ့ အစ အမံ ဖြစ်လေတွဲဲ့အတ က် ဒ အစ အမံဟ  ေံိုားဝ 

မဖြစ်သငဲ့လ် က ငာ်းကိို ဖပညသ်ေူူထိုက ကိိုယ်စ ားဖပြု လဖပ ဆိိုခ ငဲ့ ်လပားထ ားလသ  နိိုငင်လံရားသမ ား တစ်ဦား အလေဖြငဲ့ ်မိမိက 

ကေ ဲ့က် က်ပါတယ်။ စံိုစမ်ားစစ်လဆားလရား အြ ွဲွဲ့ထွဲမ   ပမိြုွဲ့ေူထိုက တစ်ေညာ်းေညာ်းဖြငဲ့ ်လရ ားခ ယ်လပားထ ားတွဲဲ့သ ူအစိိုားရ 

ဌ ေဆိိုငရ် က ကကိြုက်န စ်သက်ဖခငာ်း၊  ကညည်ြိုလေားစ ားဖခငာ်းကိို ရတယ်၊ မရဘာူး ရယ်ေိို ဲ့ လဖပ လေစရ  မေိိုသ ူန စ်ဦားကိို 

အရငအ်တိိုငာ်းပွဲ ထညဲ့သ် ငာ်းလပားလစေိိုလ က ငာ်းကိို တိိုက်တ ော်းပါတယ်။ 

(၇) 

ဥပလဒ အလဟ ငာ်းကိို ြ က်ပပ ား အသစ် ဘ လ က ငဲ့ ်ဖပြုခွဲဲ့ ကရသေွဲ 

တညဆ်ွဲ ဥပလဒဖြစ်တွဲဲ့ ၁၉၈၂-ခိုန စ် နိိုငင်သံ ား ဥပလဒကိို တိတိက က   ကပ် ကပ်မတ်မတ် မတိမ်ားမလစ ငာ်း သံိုားစ ွဲ ကြိို ဲ့ 

ဘ လ က ငဲ့ ်တိိုက်တ ော်းလေရသေွဲ ဆိိုတ ကိို ပိိုမိို ထငေ်ငာ်း သသိ  လစနိိုငြိ်ို ဲ့ရ  ၁၉၈၂ နိိုငင်သံ ား ဥပလဒ လရားဆ ွဲစဉ က ေ 

၁၉၈၀ ဖပညဲ့န် စ် ဇ ေေ်က ပံိုန ပ်ိ ထိုတ်လဝခွဲဲ့တွဲဲ့ “နိိုငင်သံ ား ဥပလဒ ကမ်ား လရားဆ ွဲလရားန ငဲ့ ်စပ်ေ ဉား၍   ငာ်းေငာ်းလရားန ငဲ့ ်

အ ကံဉ ဏ ်လတ ငာ်းခံလရားအြ ွဲွဲ့ အဆငဲ့ဆ်ငဲ့အ်တ က် ေက်စ ွဲစ တမ်ား” ထွဲမ   အရင ်၁၉၄၈ ဥပလဒလဟ ငာ်းကိို 



မသံိုားလတ ဲ့ဘွဲ ြ က်သမ်ိားြိို ဲ့ရ  ဖြစ်ေ ရတွဲဲ့ အလ က ငာ်း တစ်ခ က်ကိို ဒ မ   ဖပေေ်ည ်လြ ်ဖပေိိုပါတယ်။ ထိိုစဉက 

နိိုငင်လံတ ် သမမတရွဲ ဲ့ မ တ်ခ က်စက ား ဖြစ်ပါတယ်။ “ဥပလဒလဟ ငာ်းအတိိုငာ်း ဘိိုားဘ  ား လေားဦားအေက် တစ်ဦားသည ်

ဖမေမ် ဖြစ်ေျှင ်(လဖမား)ကိို တိိုငာ်းရငာ်းသ ား အဖြစ် အသအိမ တ် ဖပြုမည ်ဆိိုပါက အဆံိုားမသတ်နိိုငသ်ညဲ့ ်အခ ငဲ့အ်လရား 

တစ်ရပ်ဖြစ်လ က ငာ်း၊ တစ်ြေ ်ဘိိုားဘ  ားလေားဦား စေံိုား နိိုငင်ဖံခ ားသ ား ဖြစ်သညဲ့တိ်ိုငလ်အ င ်န စ်အပိိုငာ်းအဖခ ားဖြငဲ့ ်

သ ားစဉလဖမားဆက် သံိုားဆက် လြ ်ဖပထ ားသညကိ်ို လတ ွဲ့ရလ က ငာ်း၊ ထိိုအခ ိေက် ေ တ်ေပ်လရား ရ  ိြိို ဲ့ ကကိြုားပမ်ားလေခ ိေ ်

ဖြစ်၍ ေိိုက်လေ  လပားခွဲဲ့ရဖခငာ်း ဖြစ်လ က ငာ်း၊ ယခို အခ ိေတ် င ်ယငာ်းအခ က်ကိို ဆက်ေက် ထ ား  ိရေ ်

မေိိုလတ ဲ့လ က ငာ်း” မ တ်ခ က်လပား ေမ်ားည ေခ်ွဲဲ့တ ကိို လြ ်ဖပထ ားပါတယ်။ 

လဖပ ခ ငတ် က ဒ လေ က် အလရားကက ားတွဲဲ့ ဥပလဒ တစ်ရပ်မ   ဒ လေ က်ထကိိို အလပါက်ကက ား လဟ ငာ်းလေ ငာ်း ဒိိုားယိိုလပါက် 

ပ ငဲ့လ်ေတ ကက ားကိို အပပ ားပိတ်က  ဥပလဒအသစ် ဖပြုသငဲ့တ်ယ် ဆိိုပပ ား ၈၂ ဥပလဒကိို ဖပြုခွဲဲ့ ကတယ်။ ဒ ဘက်လခတ်ကိို 

လရ က်လတ ဲ့မ ပွဲ ၈၂ ဥပလဒ စ အိုပ်ကိို ေူမဖမငလ်အ င ်အသ လေားပိတ်ပပ ား အရင ်ဥပလဒအလဟ ငာ်း ၄၈ ဥပလဒ 

စ အိုပ်ကိို မဆ မဆိိုင ်ြ ငဲ့ပ်ပ ားလတ ဲ့ နိိုငင်သံ ား လပားနိိုငြိ်ို ဲ့  ကံတ ကိို လတ ွဲ့ရတွဲဲ့အတ က်၊ အံဲ့လရ  . . . အံဲ့လရ ေိို ဲ့ပွဲ 

ဖမညတ်မ်ားရလတ ဲ့မေ ား မသလိတ ဲ့ပါဘာူး။ 

(၈) 

ပေ ်က ားခ က် 

နိိုငင်ရံွဲ ဲ့အခ ြုပ်အဖခ  အ ဏ ဟ  နိိုငင်သံ ားလတ ဆ က ဆငာ်းသက်တ  ဖြစ်တွဲဲ့အတ က် နိိုငင်သံ ား မဖြစ်သငဲ့သ်လူတ  

နိိုငင်သံ ား ဖြစ်ေ တွဲဲ့ အခါ မိမိတိို ဲ့ နိိုငင်ရံွဲ ဲ့ အခ ြုပ်အခ   အ ဏ ဟ  ထပိါားယိိုယ ငာ်းဖခငာ်း ခံရပါတယ်။ နိိုငင်သံ ား 

မဖြစ်သငဲ့သ်လူတ  နိိုငင်သံ ား ဖြစ်ေ ရံိုမက အွဲဒ  ေူလတ ဟ  ေလံဘားကပ်ေ က် ေူဦားလရ မိမိတိို ဲ့ထက် သံိုားဆမက မ  ားပပ ား 

ေူဦားလရ လပါက်က ွဲလေတွဲဲ့ အမ်ိေ ားခ ငာ်းနိိုငင်ကံ နိိုငင်သံ ားလတ ေွဲ ဲ့ ေူမ ိြုား တစ်မ ိြုားတညာ်း (ေ ားကပါား) ဖြစ်လေတွဲဲ့ အခါ 

ဒ ေူလတ ဟ  အလရအတ က်အ ားဖြငဲ့ ်တစ်သော်းတညာ်းပါပွဲ ဆိိုတ ထက် အမ  ားကက ား အဓိပပ ယ် လဆ ငပ်ါတယ်။ အလန ားေွဲ ဲ့ 

အဖမေ ်ဆိိုသေိို နိိုငင်ကံ ဆံိုားခော်း ဆိိုက်လရ က်ေ နိိုငတ်ွဲဲ့ အေ ားအေ မ ိြုား ဖြစ်ပါတယ်။ 

ည အစ်ကိိုခ ငာ်း စက ားမ  ားတတ် ရေဖ်ြစ်တတ် ကတ က ေက်သ ားေွဲ ဲ့ ထိိုားခ င ်ထိိုားတတ် ကတ က သဘ ဝ ဖြစ်လပမယဲ့် 

အမ်ိကိို ခိိုားသလူတ  ခ ိြုားလြ က်ဝငလ်ရ က် ေ တွဲဲ့ အခါက ရင ်ည အစ်ကိိုလတ အ ားေံိုား ေ ံဆ ွဲ ရငဆ်ိိုငပ်ပ ား မိမိတိို ဲ့ 

ကိိုယ်တိိုငရ်ွဲ ဲ့ အသက်ကိို သ မက မိမိတိို ဲ့ရွဲ ဲ့ အိိုားအမ်ိ၊ အစ်မ န မ၊ မိခင ်ြခငတိ်ို ဲ့ကိို ၀ိိုငာ်းဝော်း က က ယ်  ကရပါလ က ငာ်း . . . 

ဖပညလ်ထ ငစ်ိုသ ား အ ားေံိုားတိို ဲ့အ ား သတငာ်းစက ား ပိို ဲ့သ အပ်ပါတယ်။ 

Writer: လက  ်လဇ ဦား 
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