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လွတ်လပ်ေွာ ထုတ်ေေါ်ခွင်ဴမျာဵအာဵ တောဵေွဲဆိုအေေဵေေမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ ထုတ်ြပေ်ချက် 
 
ရက်စွဲ။ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည်ဴနှစ် 
  ယခုလ စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်ေေ့ တွင် အသဳအဖွဲ့  ဒါရိုက်တာအာဵ ရေ်ကုေ်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ 
ေကျောက်တတဳာဵ မြို့ေယ် တရာဵရုဳဵြှ ပ ငိြ်ဵချေြ်ဵစွာ စုေဝဵပခင်ဵနှင်ဴ စီတေ်ဵလှညဴ်လညပ်ခင်ဵဆိုင်ရာ 
ဥြေဒြုဒ်ြ ၁၉ ပဖင်ဴ တရာဵစွဲြှုအာဵ ဒဏ်ေငွ၃၀၀၀၀ (သဳုဵေသာင်ဵကျေြ်) ေဆာင်ရေ် သ့ုိြဟုတ် 
ဒဏ်ေငွြေဆာင်ြါက ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ကျေခဳေစရေ် အြိေ့်ချေြှတခ်ဲဴသည။်  
ရခိုင်ပြည်ေယ်နှင်ဴ ချေင်ဵပြညေ်ယ်တိုတ့ွင် အင်တာေက်ြတိ်ဆို့ခရဳြှု ရုတ်သိြ်ဵ ေြဵေရဵ လှုြ်ရှာဵြှုေ ကာင်ဴ 
အသဳအဖွဲ့  ဒါရိုက်တာ ေြာင်ေဆာင်ဵခ ေည်ဵတူ ရခုိင်ေကျောင်ဵသာဵြျောဵ သြဂ္ဂ အေထွေထွအတွင်ဵေရဵြှုဵ 
ကုိပြတ်ဟိေ်ဵထွေ်ဵအြါအဝင် ေကျောင်ဵသာဵ (၉) ဦဵတို့သညလ်ည်ဵ မငိြ်ဵစုစီြဒ်ုြ (၁၉) ပဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို၍ 
ဇူလိုင်လအတွင်ဵ အသီဵသီဵ အေရဵယူ ပြစ်ဒဏ်        င်ဵခဳခဲဴ ကရမြီဵ ေကျောက်ပဖူမြို့ေယ် 
ရခိုင်အြျေ ိုဵသာဵြါတီ လူငယ်ေရဵရာေကာ်ြတီြှရခိုင်လူငယ် (၂) ဦဵသည် ယခုချေေိ်အထိ 
တရာဵရင်ဆိုင်ေေရဆဲပဖစ်သည။်  
လွတ်လြ်စွာထုတ်ေဖာ်ေပြာဆိုပခင်ဵနှင်ဴြတ်သက်၍ ကုလသြဂ္ဂအပြည်ပြညဆ်ိုင်ရာ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 
ေ ကညာစာတြ်ဵ  အြိဒ်ု (၁၉) တွင် လူတိုင်ဵ လွတလ်ြ်စွာ ထငပ်ြင်ယူဆခွင်ဴနှင်ဴ လွတ်လြ်စွာ 
ထုတ်ေဖာ်ခွင်ဴရှိသည်ဟု အတိအလင်ဵ ပြဌာေ်ဵထာဵမြီဵ ပြေ်ြာနိင်ုငဳ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်ဵြုဳ အေပခခဳဥြေဒ 
အခေ်(၈) ြုဒ်ြ ၃၅၄ တွင်လည်ဵ လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေပြာဆိုခွင်ဴအာဵ နိုင်ငဳသာဵတိင်ုဵ၏ 
ရြိင်ုခွင်ဴအပဖစ် ပြဌာေ်ဵထာဵခဲဴသည။် ထို့အပြင် နိုင်ငဳေတာ်ြှ ပြဌာေ်ဵခဲဴေသာ မငိြ်ဵချေြ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ 
မငိြ်ဵ ချေြ်ဵစွာ စီတေ်ဵ လှညဴ်လည်ခွင်ဴဆိုင်ရာဥြေဒတွင်လည်ဵ နိုင်ငဳေတာ် (အစိုဵရ) အေေပဖင်ဴ မငိြ်ဵချေြ်ဵစွာ 
စုေဝဵြှုြျောဵအာဵ ကာကွယ်ေြဵရေ် တာဝေ်ရှိရုဳြက ထိုသုိ့ေသာ မငိြ်ဵ ချေြ်ဵစွာ စုေဝဵြှုြျောဵ 
အဆင်ေပြေချောေြွ့ေစရေ် ပဖစ်ေပြာက်ေစရေ် ြဳြဴိုဵ လုြ်ေဆာင်ေြဵရေ်လည်ဵ တာဝေ်ရှိသည်ဟု 
ေဖာ်ပြြါရှိသည။်  
 
သ့ုိေသာ်လည်ဵ ၂၀၁၀ ခုနှစ် လွှတ်ေတာေ်ြါ်ေြါက်မြီဵေောက်ြိုင်ဵ အစိုဵရ နှစ်ရြစ်လုဳဵြှ လွတလ်ြ်စွာ 
ထုတ်ေဖာ်ခွင်ဴနှင်ဴြတ်သက်၍ တရာဵစွဲဆို အေရဵယူြျောဵ ဆက်တိုက်ပြုလုြ်ခဲဴသည်။  
အစိုဵရသစ်လကထ်က ် ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ကာလအတွင်ဵ နိုင်ငဳေရဵလှုြ်ရှာဵြှု၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 
ေတာင်ဵဆိုြှုတို့အတွက် လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ေဖါ်ခွင်ဴအာဵ ကျေင်ဴသုဳဵခဲဴသပဖင်ဴ ြုဒ်ြ (၁၈) ပဖင်ဴ အေရဵယူ 
ခဳရသူ ၁၈ ဦဵ၊ ြုဒ်ြ ၁၉၊၂၀ ပဖင်ဴ အေရဵယူ ခဳရသူ ၁၇၉ ဦဵနှင်ဴ ြုဒ်ြ ၆၆ (ဃ)ပဖင်ဴ အေရဵယူ ခဳရသူ ၁၈၀ ဦဵ 
ရှိခဲဴသည။် ၎င်ဵတို့တွင် နိုင်ငဳေရဵ တက်ကကလှုြ်ရှာဵသူြျောဵ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ တက်ကကလှုြ်ရှာဵသူြျောဵ၊ 
အလုြ်သြာဵ အခွင်ဴအေရဵ၊ လယ်သြာဵ အခွင်ဴအေရဵ၊ ေပြယာအခွင်ဴအေရဵ၊ သဘာဝြတ်ဝေ်ဵကျေင်ဆိုင်ရာ 
အခွင်ဴအေရဵတို့အတွက် ေတာင်ဵဆို တိက်ုြွဲဝင်သူြျောဵ၊ နိုင်ငဳေရဵ အကျေဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵြျောဵ၊ 
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လယ်သြာဵြျောဵ၊ ေကျောင်ဵသာဵြျောဵနှင်ဴ ပြည်သူြျောဵြါဝင်မြီဵ (၅၄) ဦဵြှာ သတင်ဵ၊ ြီဒီယာ၊ 
ဂျောေယ်လစ်ြျောဵ ပဖစ်သည။်  
လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ေဖါ်ခွင်ဴအာဵ ကျေင်ဴသဳုဵ  ြျောဵအေြါ် အစိုဵရြှ အေရဵယ ူ ရာတင်ွ ြုဒ်ြ ၁၈၊၁၉၊၂၀ နှင်ဴ 
ြုဒ်ြ ၆၆ (ဃ) တို့ပဖင်ဴသာြကြဲ ြုဒ်ြ ၅၀၅ (ခ)၊ နိုင်လွတ်လုဳ ၁၀/၁၂၊ ြုဒ်ြ ၅၀၀၊ ၁၇/၁၊ ၁၇/၂၊ 
အ ကြ်ဵဖက်ြှု တိက်ုဖျေက်ေရဵ ဥြေဒ၊ စသည်တို့ပဖင်ဴြါ အေရဵယူ ထာဵသညက်ို ေတွ့ရှိရသည်။  
ထိုသ့ုိအေရဵယူြှုြျောဵသည် လွတ်လြ်စွာ ထုတေ်ဖါ်ခွင်ဴ၊ သတင်ဵအချေက်အလက် ရယ ူသိရှိြိုင်ခွင်ဴနှင်ဴ 
လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချေ ိုဵေဖာက်ြှုြျောဵအာဵ ကာကွယရ်ေ် စသည်တို့အာဵ ေဖါ်ေဆာင်ရေ် ကကိုဵြြ်ဵြှုြှ တဆငဴ် 
အေရဵယ ူအပြစ်ေြဵခဳေေရပခင်ဵ ပဖစ်ြါသည။်  
မငိြ်ဵ ၊စ၊ုစီ ဥြေဒကုိ ပြင်ဆင်နိုင်ရေ်အတွက် ြိြိတို ့ နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵြျောဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 
အသင်ဵ (ေအေအြီြီ) အြါအဝင် အရြ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်ဵ ြျောဵြှ စဉ်ဆက်ြပြတေ်တာင်ဵဆိုြှုြျောဵ 
ပြု    ခဲဴေသာ်လည်ဵ  ဒုတိယအကကိြ် လွှတ်ေတာသ်က်တြ်ဵ ကုေ်ဆုဳဵရေ် ေီဵကြ်သညဴ်အချေေိ်အထိ  ယင်ဵ 
ဥြေဒအာဵ ပြည်သူအေြါ် အကာအကွယ်ေြဵေသာ၊ လွတလ်ြ်စွာ ထုတ်ေဖါ်ခွင်ဴအာဵ အာြခဳေသာ 
ဥြေဒအပဖစ် ပြင်ဆင် ေပြာင်ဵလဲနိုင်ပခင်ဵ ြရှိေသဵေြ။ ြိြိတို့ ေအေအြီြီြှ ေဝဖေ် အကကဳပြုခဲဴသညဴ် 
ရုတ်တရက် ေရှာင်တခင် ဆန္ဒေဖါ်ထုတြ်ှုြျောဵအတွက် စဉ်ဵစာဵချေက်ြျောဵြှာလည်ဵ လကရ်ှိ မငိြ်ဵ၊စ၊ုစ ီ
ဥြေဒတွင် ြြါရှိေသဵသညဴ်ေည်ဵတူ ထိုအချေက်အရ အေရဵယူ အပြစ်ေြဵြှုြျောဵြှာလည်ဵ ြျောဵစွာ 
ြါဝင်ေေသည်ကုိ ေတွ့ရှိရသည်။  
လွတ်လြ်စွာထုတ်ေဖာ်ေပြာဆိုပခင်ဵအာဵ နိုင်ငဳသာဵတိင်ုဵ၏ရြိုင်ခွင်ဴအပဖစ် ဖွဲ့ စည်ဵြုအဳေပခခဳဥြေဒ၊ 
အတိအလင်ဵေြဵထာဵမြီဵသာဵပဖစ်ေသာ်လည်ဵ  မငိြ်ဵ၊စ၊ုစ ီ ဥြေဒပဖင်ဴ ကေ့်သတ် တရာဵစွဲဆိုြှုြျောဵ 
ရှိေေသည်ဴအတွက် ြလိုလာဵအြ်ြဲ နိုင်ငဳေတာ ် အတွက် ေငွေ ကဵအကုေ်အကျေြျောဵမြီဵ 
တရာဵစွဲခဳရသူအတွက်လည်ဵ တရာဵရုဳဵချေေိ်ဵြျောဵ အကကိြြ်ျောဵစွာ သွာဵေရာက်ရသညဴ်အတွက် 
အလုြ်အကိုင်ြျေက်ပခင်ဵ၊ ထိုသူတို့၏ လွတ်လြ်စွာ သွာဵလာခွင်ဴကုိြါ ကေ့်သတ်ခဳ ကရသည။်  
ဒီြိုကေရစီနိုင်ငဳတွင်  ပြည်သူြျောဵ လွတ်လြ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခွင်ဴကုိ စေစ်တကျေ ကျေင်ဴသဳုဵနိုင်ရေ်အတွက် 
နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရအေေပဖင်ဴ ေလဴကျေင်ဴေြဵဖို့လိုအြ်သကဴဲသ့ုိ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် ကသညဴ် ပြည်သူြျောဵအာဵ 
အကာအကွယ်ေြဵဖို့ရေ်လည်ဵ လိုအြေ်ြသည။်   
လကရ်ှ ိ မငိြ်ဵ၊စ၊ုစ ီ ဥြေဒအရ ပြည်သူြျောဵ၏ လွတ်လြ်ခွင်ဴြျောဵ ြိတ်ြင်ခဳထာဵရသလို အာဏာြုိင်ြျောဵြှ 
ဥြေဒကို လိုသလိုအသဳုဵချေမြီဵ ပြည်သူြျောဵအာဵ ဖိနှိြ်ေရဵ ကိရိယာအပဖစ် နှိြ်ကွြအ်သဳုဵပြုေေသည်ဴ 
အတက်ွ အဆိုြါ မငိြ်ဵ၊စ၊ုစ ီ ဥြေဒကုိ ပြညသူ်ြျောဵအာဵ အကာအကွယ်ေြဵသညဴ် ဥြေဒအပဖစ် 
အပြေ်ဆုဳဵပြင်ဆငန်ိုင်ရေ် နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵြျောဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(ေအေအြီြီ) 
အေေနှင်ဴ ထြ်ြဳ တိက်ုတေွ်ဵလိုက်ြါသည။်  
               ရ   
        ရ                         ရ     ရ                  
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Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) 

နိုင်ငဳေေဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကညီူေောင်ဴေေှာက်ေေဵအသင်ဵ 

No.(75), 33 Extension Ward, Oakthaphayar Street, Dagon Myothit (North), Yangon, Myanmar  

E-mail: info@aappb.org Website: www.aappb.org 
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