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 နိုင်ငံေေးအကျဉ်းသားသတ်မှေတခ်ျက်နှေင့်ပါတ်သက်၍ သေောထားထုတြ်ပနခ်ျက် 
 
ရက်စွ။ဲ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
 
 ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်ေန့တွင် ြပုလုပ်ေသာ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရဳုဵ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပဲွတွင် 
ထညဴ်သွင်ဵေြဖကကာဵခဴဲသည်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵဆိုသညဴ် သတ်မှတ် ေြပာဆုိချက်သည် လက်ရိှ ဒီမိကုေရစီ 
အေြပာင်ဵအလဲနှငဴ် အမျ ိုဵသာဵရင်ကကာဵေစဴေရဵအေပါ် တစုဳတရာအကျ ိုဵမြပုနုိင်သညဴ်အြပင် ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ 
လူ့အခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵနှငဴ်လည်ဵ ကုိကည်ီမှုမရှိသည်ဴအတွက် ယခုထက်ပုိမုိ ကျယ်ြပန့်ြပညဴ်စုစဳွာ 
ြပနလ်ည်သဳုဵသပ် စဉ်ဵ စာဵသငဴ်ေကကာင်ဵ မိမိတို ့ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵမှ 
အေလဵအနက် တိုက်တွန်ဵေတာင်ဵဆုိ အပပ်ါသည်။  
အစိုဵရအဆက်ဆက် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵဆိုသည်ဴစကာဵရပ်အာဵ တရာဵဝင်သဳုဵနှုန်ဵရန် အေကကာင်ဵြပချက် 
အ     မျ ိုဵြဖင်ဴ ြငင်ဵပယ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ေခတ်အဆက်ဆက် 
အကျဉ်ဵချခဳခဲဴကကရသည်မှာ မေဝဵလှေသဵသည်ဴ သမုိင်ဵဆိုင်ရာအမှန်တရာဵတခု ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသူမျာဵအာဵ 
အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵတွင် အထူဵအကျဉ်ဵသာဵ၊ သီဵသန့်အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အြဖစ်ကန့သ်တ်၍ စည်ဵမျဉ်ဵ 
စည်ဵကမ်ဵမျာဵ ပုိမုိတင်ဵကျပ်စွာ သတ်မှတ်ေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵ၊ ေလျှောဴရက်မျာဵ ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ၊ မိသာဵစုနှငဴ် 
ေဝဵကွာသညဴ်ေဒသရိှေထာင်မျာဵသ့ုိ ေြပာင်ဵေရွှေ့ြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ မေရာက်မီ ြပင်ဵထန်စွာ ညှဉ်ဵ ပန်ဵ  
နှိပ်စက်ြခင်ဵတ့ုိကုိ အာဏာပုိင်မျာဵက အစီအစဉ်တကျ ဖိနှပ်ိလုပ်ေဆာင်ခဲဴသည်။  
မိမိတို့ေအေအပီပီအဖဲွ့အေနြဖငဴ် လွန်ခဲဴသညဴ် အနှစ် ၂၀ ေကျာ်ကာလမှစတင်၍ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ေရဵ၊ 
ဒီမိကုေရစီေရဵ၊ လူ့အခွငဴ်အေရဵ၊ အမျ ိုဵသာဵတန်ဵတူေရဵနှငဴ် အမျ ိုဵသာဵြပန်လည်သင်ဴြမတ်ေရဵတို့အတွက် 
နည်ဵလမ်ဵ အမျ ိုဵမျ ိုဵြဖင်ဴ ပါဝင်လုပ်ေဆာင်ရင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵအကျဉ်ဵချခဴဲကကသူမျာဵအာဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် 
လက်ခ ဳ အသိအမှတ်ြပုခဲဴပါသည်။ တဆက်တည်ဵတွင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ 
ညှင်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်မခဳရေစေရဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိရသငဴ်ရထိကု်သည်ဴ အကျဉ်ဵသာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵ 
အြပည်ဴအဝရရိှေစေရဵအတွက် ြပည်တွင်ဵြပည်ပအင်အာဵစု အာဵလဳုဵနှငဴ် လက်တဲွကာ အစဉ်တစုိက ် ကကိုဵစာဵ 
လုပ်ေဆာင်ခဲဴပါသည်။   
ထ့ုိအြပင် ၂၀၁၄ ခုနစှ်တွင် အမျ ိုဵသာဵဒီမုိကေရစီအဖဲွ့ချုပ်အပါအဝင် နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 
အေရဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဥပေဒပညာရှင်မျာဵ၊ တသီဵပဂု္ဂလမျာဵ စုစည်ဵေဆွဵေနွဵ၍ နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆုိချက်ကို အနီဵစပ်ဆဳုဵ ကိုက်ညီေအာင် သတ်မှတ်ခဲဴကကသည်။  
၂၀၂၁ခုနစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်ေန့၊ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပဲွတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 
ဆုိသည်မှာ နိုင်ငဳေရဵယဳုကကည်ချက်အရ ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်မှုအေပါ် ဖမ်ဵဆီဵအြပစ်ေပဵ 
အေရဵယူခရဳသူမျာဵ ဆုိသညဴ်  ေြပာဆုိချက်သည် နိုင်ငဳေတာ်အတုိင်ပင်ခဳရုဳဵ ဝနက်ကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၏ 
၂၀၁၆ ခုနစှ် ဇွန်လအတွင်ဵေြပာဆုိချက်နှငဴ် တူညီေနသည်ြဖစ်ရာ ယခုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေောထာဵဟု 
ယူဆနိုင်ဖွယ်ရာရှပိါသည်။  
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ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာလူ့အခွငဴ်အေရဵစာတမ်ဵသည် လူတိုင်ဵ၏ ေမွဵရာပါအခွငဴ်အေရဵ၊ 
လွတ်လပ်ခငွဴ် မျာဵကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်နိငု်ရန် ြပဌာန်ဵထာဵြခင်ဵြဖစသ်ည်။ လွတ်လပ်စွာ 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခငွဴ်ကုိ ဥပေဒက အကာကွယ်ေပဵရမည်ြဖစ်သကဲဴသ့ုိ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရှိ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒနှင်ဴ 
လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵသည် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲရန် မျာဵစွာလုိအပ်ေနြခင်ဵေကကာင်ဴ ြပည်သူေရွဵချယ်ထာဵေသာ 
အစိုဵရလက်ထက်တွင် ဥပေဒမျာဵကုိ ြပန်လည်စိစစ ်ြပင်ဆင်ရန် ကကိုဵစာဵေနဆဲြဖစ်သည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  
လက်ရိှအစိုဵ ရလက်ထက်တွင် တချနိ်က နာမည်ဆုိဵပုဒ်မမျာဵြဖစ်သညဴ် ၅ (ည)၊ ၁၀ (က) (ခ) စသည်တ့ုိအာဵ 
ဖျက်သိမ်ဵခဲဴသည်ကိေုတွ့ရိှရသည်။ ထ့ုိြပင် ကျန်ရှိသညဴ်နိင်ုငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ သဳုဵရာေကျာ်ကုိလွှတ်ေပဵခဴဲပပီဵ 
ယခင်အစုိဵရမျာဵ ထာဵရှိခဴဲသညဴ် ြပစဒ်ါဏ်ကကင်ဵကျန်ခဝဳနက်တိမျာဵအာဵ ဖျက်သိမ်ဵေပဵခဲဴပါသည်။ ထုိလုပ်ေဆာင်မှု 
မျာဵအာဵ ဒီမုိကေရစီေရဵအေြပာင်ဵအလဲအတွက် အေပါင်ဵလက္ခဏာ ေဆာင်ကျဉ်ဵမှုမျာဵအြဖစ် အြပည်ဴအဝ 
ကကိုဆုိအပ်ပါသည်။ 
သ့ုိေသာ်လက်ရိှအချနိ်တွင် ပငိမ်ဵစုစီဥပေဒ၊ နိုငငဳ်သာဵအခွင်ဴအေရဵကာကွယ်သညဴ်ဥပေဒစသည်တ့ုိကဴဲသ့ုိ 
ြပည်သူတ့ုိ၏အခွင်ဴအေရဵကို ကျင်ဴသဳုဵေဖာ်ေဆာင်နိငု်ရန် ြပဌာန်ဵခဲသဴည်ဴဥပေဒမျာဵသည်ပင် ြပည်သူတို့အာဵ 
ဖမ်ဵဆီဵတရာဵစဲွဆုိ ေထာင်ချရန် အမျာဵဆဳုဵအသဳုဵြပုသညဴ် ဥပေဒပုဒ်မမျာဵြဖစ်ေနသည်ကုိ စိတ်မေကာင်ဵစွာ 
ေတွ့ရိှရပါသည်။ ထ့ုိြပင် အကကမ်ဵဖက်မှုဥပေဒြဖင်ဴ အရပ်သူအရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ဆဵ ခဳေနရြခင်ဵမျာဵလည်ဵ 
တုိင်ဵရင်ဵသာဵေဒသအမျာဵအြပာဵတွင် ရင်ဆုိင်ေနကကရပါသည်။ 
ယေန့ကာလသည် ြမနမ်ာနိုင်ငဳအေနြဖင်ဴ ဒီမိကုေရစီေရဵ၊ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှင်ဴ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵတ့ုိကုိ အေြခခဳကာ 
ဒီမိကုေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေနေသာ အေရဵအကကီဵသည်ဴ နိုင်ငဳေရဵအေြခအေနတရပ်ကုိ 
ြဖတ်သန်ဵေနရသည်ဴ ကာလတရပ်ဟုဆုိနိုင်သည်။ ထုိအချနိ်မျ ိုဵတွင် ြပည်သူလူထု၏ ယုဳကကည်ေထာက်ခမဳှုနှငဴ်အတူ 
နိုင်ငဳတကာမိသာဵစု၏ ဝိုင်ဵဝန်ဵပဴဳပုိဵကူညီမှုမျာဵမှာလည်ဵ မလဲွမေသွလုိအပ်ချက်တရပ် ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ 
အစိုဵရ၏ စီမဳကိငု်တွယ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵသည ် အေြခခလူဳ့အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵအာဵ 
လုိကန်ာရန်လုိအပ်သကဲဴသ့ုိ နိုင်ငဳတကာ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်လည်ဵ ဆန့်ကျင်ကွလဲွဲေနမှုမျာဵ 
မရှိသင်ဴဟု ယုဳကကည်ပါသည်။  
အစိုဵရမှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆုိချက်ကုိ တရာဵဝင် မသတ်မှတ် နိုင်ေသဵသေရွှေ့ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵသတ်မှတ်ချက်နှငဴ် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်၍ အြငင်ဵပာွဵ ေနဦဵမည်သာြဖစသ်ည်။ 
ထုိေကကာင်ဴ နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်သက်ဆုိင်သညဴ် အဖဲွ့အစည်ဵ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ သေောထာဵမျာဵပါဝင်သည်ဴ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ဆုိင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဴဆုိချက်ကုိ အစုိဵရအေနြဖင်ဴ တရာဵဝင်သတ်မှတ်နိငု်ရန် 
အြမန်ဆဳုဵကကိုဵစာဵေဆာင်ရွက ် ေပဵပါရန် မိမိတို ့ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵက 
အေလဵအနက် တိုက်တွန်ဵ လုိကပ်ါသည်။   
 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
 


