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ကိုကည
် ီမှုမရှိသညဴ်အတွက်

ြပန်လည်သုဳဵသပ်

မိမိတို့

စဉ်ဵစာဵသငဴ်ေကကာင်ဵ

ယခုထက်ပိုမို

ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ
ကျယ်ြပန့်ြပညဴ်စစ
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နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵမှ

အေလဵအနက် တိုက်တွန်ဵေတာင်ဵဆို အပ်ပါသည်။
အစိုဵရအဆက်ဆက်
အ
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တရာဵဝင်သုဳဵနှုန်ဵရန်

အေကကာင်ဵြပချက်

မျုဵြဖငဴ
ိ
် ြငင်ဵပယ်ခဴေ
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အကျဉ်ဵချခဳခဴကဲ ကရသည်မှာ

မေဝဵလှေသဵသညဴ်

သမိုင်ဵဆိုင်ရာအမှန်တရာဵတခု

ြဖစ်ပါသည်။

ထိုသူမျာဵအာဵ

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵတွင် အထူဵအကျဉ်ဵသာဵ၊ သီဵသန့်အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အြဖစ်ကန့သ
် တ်၍ စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵမျာဵ ပိုမိုတင်ဵကျပ်စွာ သတ်မှတ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ြခင်ဵ၊ ေလျှောဴရက်မျာဵ ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ၊ မိသာဵစုနှငဴ်
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ဵတူေရဵနှငဴ်
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ိ
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အြပညဴ်အဝရရှိေစေရဵအတွက် ြပည်တွင်ဵြပည်ပအင်အာဵစု အာဵလုဳဵနှငဴ် လက်တွဲကာ အစဉ်တစိုက် ကကိုဵစာဵ
လုပ်ေဆာင်ခဴပ
ဲ ါသည်။
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၂၀၂၁ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်ေန့၊ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ
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အေရဵယူခရ
ဳ သူမျာဵ ဆိုသညဴ် ေြပာဆိုချက်သည် နိုင်ငဳေတာ်အတိုင်ပင်ခဳရုဳဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၏
၂၀၁၆

ခုနစ
ှ ်

ဇွန်လအတွင်ဵေြပာဆိုချက်နှငဴ်

ယူဆနိုင်ဖွယ်ရာရှပ
ိ ါသည်။

တူညီေနသည်ြဖစ်ရာ

ယခုအစိုဵရအဖွဲ့၏

သေောထာဵဟု

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)
နိုင်ငံေေးအကျဉ်းသားများကူညီေောင့်ေေှောက်ေေးအသင်း
No.(75), 33 Extension Ward, Oakthaphayar Street, Dagon Myothit (North), Yangon, Myanmar
E-mail: info@aappb.org Website: www.aappb.org

----------------------------------------------------------------------------------------------ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ
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လွတ်လပ်စွာ

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခင
ွ ဴ်ကို ဥပေဒက အကာကွယ်ေပဵရမည်ြဖစ်သကဲဴသို့ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒနှငဴ်
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ြပည်သူေရွဵချယ်ထာဵေသာ

အစိုဵရလက်ထက်တွင် ဥပေဒမျာဵကို ြပန်လည်စိစစ် ြပင်ဆင်ရန် ကကိုဵစာဵေနဆဲြဖစ်သည်ကို ေတွ့ရပါသည်။
လက်ရှိအစိဵု ရလက်ထက်တွင် တချန်ိ က နာမည်ဆိုဵပုဒ်မမျာဵြဖစ်သညဴ် ၅ (ည)၊ ၁၀ (က) (ခ) စသည်တို့အာဵ
ဖျက်သိမ်ဵခဲဴသည်ကေ
ို တွ့ရှိရသည်။

ထို့ြပင်

ကျန်ရှိသညဴ်နင
ို ်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

သုဳဵရာေကျာ်ကိုလွှတ်ေပဵခဲဴပပီဵ

ယခင်အစိုဵရမျာဵ ထာဵရှိခဲဴသညဴ် ြပစ်ဒါဏ်ကကင်ဵကျန်ခဝ
ဳ န်ကတိမျာဵအာဵ ဖျက်သိမ်ဵေပဵခဲဴပါသည်။ ထိုလုပ်ေဆာင်မှု
မျာဵအာဵ

ဒီမိုကေရစီေရဵအေြပာင်ဵအလဲအတွက်

အေပါင်ဵလက္ခဏာ

ေဆာင်ကျဉ်ဵမှုမျာဵအြဖစ်

အြပညဴ်အဝ

ကကိုဆိုအပ်ပါသည်။
သို့ေသာ်လက်ရှိအချန်ိ တွင်

ပငိမ်ဵစုစီဥပေဒ၊

ြပည်သူတို့၏အခွငဴ်အေရဵကို
ဖမ်ဵဆီဵတရာဵစွဲဆို

နိုင်ငဳသာဵအခွငဴ်အေရဵကာကွယ်သညဴ်ဥပေဒစသည်တို့ကဲဴသို့

ကျငဴ်သုဳဵေဖာ်ေဆာင်နင
ို ်ရန်

ေထာင်ချရန်

ြပဌာန်ဵခဲသ
ဴ ညဴ်ဥပေဒမျာဵသည်ပင်

အမျာဵဆုဳဵအသုဳဵြပုသညဴ်

ြပည်သူတို့အာဵ

ဥပေဒပုဒ်မမျာဵြဖစ်ေနသည်ကို စိတ်မေကာင်ဵစွာ

ေတွ့ရှိရပါသည်။ ထို့ြပင် အကကမ်ဵဖက်မှုဥပေဒြဖငဴ် အရပ်သူအရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ဆဵ ခဳေနရြခင်ဵမျာဵလည်ဵ
တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵေဒသအမျာဵအြပာဵတွင် ရင်ဆိုင်ေနကကရပါသည်။
ယေန့ကာလသည် ြမန်မာနိုင်ငဳအေနြဖငဴ် ဒီမက
ို ေရစီေရဵ၊ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵတို့ကို အေြခခဳကာ
ဒီမက
ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေနေသာ အေရဵအကကီဵသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအေြခအေနတရပ်ကို
ြဖတ်သန်ဵေနရသညဴ် ကာလတရပ်ဟုဆိုနုင
ိ ်သည်။ ထိုအချန်ိ မျုဵတွ
ိ င် ြပည်သူလူထု၏ ယုဳကကည်ေထာက်ခမ
ဳ ှုနှငဴ်အတူ
နိုင်ငဳတကာမိသာဵစု၏ ဝိုင်ဵဝန်ဵပဳဴပိုဵကူညီမှုမျာဵမှာလည်ဵ မလွဲမေသွလိုအပ်ချက်တရပ် ြဖစ်ပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ်
အစိုဵရ၏

စီမဳကင
ို ်တွယ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵသည်

အေြခခဳလူ့အခွငဴ်အေရဵနှငဴ်

နိုင်ငဳသာဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵအာဵ

လိုကန
် ာရန်လိုအပ်သကဲဴသို့ နိုင်ငဳတကာ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်လည်ဵ ဆန့်ကျင်ကလ
ွဲ ွဲေနမှုမျာဵ
မရှိသငဴ်ဟု ယုဳကကည်ပါသည်။
အစိုဵရမှ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်ကို

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵသတ်မှတ်ချက်နှငဴ်
ထိုေကကာငဴ်

နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

ဆိုင်ရာ

အြမန်ဆုဳဵကကိုဵစာဵေဆာင်ရွက်

ပတ်သက်၍

ဆက်လက်၍

အဖွဲ့အစည်ဵ၊

အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်ကို

ေပဵပါရန်

မိမိတို့

တရာဵဝင်

မသတ်မှတ်

အြငင်ဵပွာဵ

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏
အစိုဵရအေနြဖငဴ်

နိုင်ေသဵသေရွှေ့

ေနဦဵမည်သာြဖစ်သည်။

သေောထာဵမျာဵပါဝင်သညဴ်
တရာဵဝင်သတ်မှတ်နင
ို ်ရန်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵက

အေလဵအနက် တိုက်တွန်ဵ လိုကပ
် ါသည်။
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

