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ဥပဒေစုိးမုိးဒေးအဒခြေြံေမှဒေ၍ လ့ူအြွေင့်အဒေးကုိ တုိးခမှင့်နုိင်ဒစဒေးအတွက်                              

ခမေ်မာနုိင်ငံတွင် စစ်အာဏာေှင်စေစ်အား ဆန့်ကျင်လှုပ်ေှား၊ တုိက်ပဲွဝင်ဒေကကသည့် တုိင်းေင်းသားနှင့် 

ေီမုိကဒေစီအင်အားစုများအဒေခြင့် ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များ ကျင်းပနုိင်ကကဒစေေ် ဥပဒေဒကကာင်းအေ 

အကကံခပုခြေင်း။ 

၂၀၂၀ြုေနှစ် ဒေွေးဒကာက်ပဲွကုိ အသိအမှတ်ခပုခြေင်းမှာ ဥပဒေအေမဟုတ်။ 

 ၂၀၂၀ ြုေနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပြ့ဲေဒသာ ဒေွေးဒကာက်ပဲွ၏ေလေ်များများ ဥပဒေအဒောက်အကူ 

ခပုကွေ်ေက်အဒေခြင့် ဒေဘုေျအားခြင့်1 အသိအမှတ်ခပုြေဲ့သည်။ သ့ုိောတွင် ၂၀၂၁ ြုေနှစ် ဒြဒြာ်ဝါေီလ (၁) 

ေက်ဒေ့တွင် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဒကကာင့် အမျ ို းသားေီမုိကဒေစီအြဲွ့ြေျုပသ်ည် ဒေွေးဒကာက်ပဲွေလေ်များအား 

လက်ဒတွ့အဒကာင်အေည်မဒြာ်နိငု်ြေဲ့ဒြေျ။ ေ့ုိခပင် ေင်းေလေ်ကိ ုအသံုးခပု၍လည်း ခမေမ်ာနိုင်ငံနှင့်သင့်ဒတာ် 

သည့ ် ြက်ေေေ်စေစ်တေပ် ေိေိဒောက်ဒောက်ဒပါ်ဒပါက ် ကျင့်သံုးြေွင့်ေဒစေေ် ပါတီ၏နိုင်ငံဒေးဆန္ဒကုိ 

ေင်ေင်ေှားေှားမခပြေဲ။့ 

ဒေွေးဒကာက်ပဲွေလေ်နှင့် ေေ်ဒခမကုိ ေိေ်းြေျုပ်နုိင်မှုပံုစံခပုြေျက်2 နှစ်ြုေတ့ုိဒပါင်းစပ်ြဲွ့စည်းခြေင်း။ 

 ေင်းသ့ုိြဲွ့စည်းဒပါ်ဒပါက်လာြေဲဒ့သာ အမျ ို းသားညီညွတ်ဒေးအစုိးေအား ဥပဒေအဒောက်အကူခပု 

ကွေ်ေက်က ကကိုဆုိြ့ဲေသည်။ စံခပုြေျက် ပေမတြုေမှာ ၂၀၂၀ ြုေနှစ် ဒေွေးဒကာက်ပဲွေလေ်ကို အစိတ်အပုိင်းအေ 

အဒကာင်အေည်ဒြာ်ခြေင်းခြစသ်ည်။ ေုတိေတြုေမှာ အေူးသခြင့် တပ်ြဲွ့စည်းမှုများ၊ အုပ်ြေျုပ်ဒေးဌာေများ၊ 

သတ်မှတ်ေေ်ဒခမများနှင့် လူေုဒောက်ြေမံှုများေိှဒသာ တိုင်းေင်းသားြေုြေံစစ်ဆင် အြွဲ့အစည်းအြေျ ို ့တ့ုိကုိ 

ကိုေ်စားခပုေားသည့် ဒြေါင်းဒဆာင်များအတွက် နိုင်ငံဒေးဒေောများ သတ်မှတ်ဒပးခြေင်းခြစသ်ည်။ သ့ုိောတွင် 

အမျ ို းသားညီညွတ်ဒေးအစုိးေအား လည်ပတ်ော၌ ကံမဒကာင်းစွာခြင့် တာဝေြ်ေံမှုနှင့် ေှင်းေှင်းလင်းလင်းေိှမှုတ့ုိ 

အား ေည်းပါးစွာဒတွ့ေသည်။ 

                                                           
1
 မှတ်ြေျက်။ ။ ဒအာက်ပါအဒကကာင်းများဒကကာင့် ဥပဒေအေအသိအမှတ်မခပုြေဲ့ပါ။ (၁) ၎င်းဒေွေးဒကာက်ပွဲများအား 

စစ်အာဏာေှင်စေစ်ကို တည်တံ့ြေိုင်မမဲဒစသည့် ၂၀၀၈ ြေုနှစ် ြွဲ့စည်းပုံအဒခြေြေံဥပဒေဒအာက်တွင် ကျင်းပြေဲ့သည်။  

(၂) ခပည်ေေ်များတွင် အြေျုပ်အခြောအာဏာပိုင်သည့် စံေားြေျက်အဒခြေြေံတွင် သ့ုိမဟုတ် ၎င်းကိုကျင့်သံုး၍ ကျင်းပြေဲ့ခြေင်း 

မဟုတ်။ သ့ုိောတွင် ဥပဒေအဒောက်အကူခပုကွေ်ေက်က ဒေဘုေျလူေု၏ ဆန္ဒကို အသိအမှတ်ခပုြေဲ့သည်။ 
2
 De – Jure and De – Facto  



~ 2 ~ 
 

လွတ်လပ်ဒသာ တေားစီေင်ဒေးနှင့် ဥပဒေခပုလွှတ်ဒတာ် နှစ်ြုေလံုးကင်းမ့ဲလျက်ေိှခြေင်း။ 

 အမျ ို းသားညီညွတ်ဒေးအစုိးေအား ြဲွ့စည်း၊ လည်ပတ်ြေဲ့သည်မှာ ေဒေ့ဆုိလျှင် နှစ်နစှ်ေီးပါးမျှ ေှိဒေပါ 

မပ။ီ သ့ုိောတွင် ၎င်း၏ဝေက်ကီးဌာေများသည် လူေုေံသ့ုိ ခပည့စ်ုံေှင်းလင်းဒသာ အစီေင်ြေစံာများတင်သင်ွးနိုင် 

ခြေင်းမေှြိေဲက့က။3 သ့ုိခြစ်၍ သက်ဆုိင်ောဝေ်ကကီးဌာေများ၏ အားဒကာင်းြေျက်နှင့် အားေည်းြေျက်များအား လူေု 

က မသိြေဲ့ကက။ သ့ုိခြစ်၍ အမျ ို းသားညီညွတ်ဒေးအစုိးေအဒေခြင့် တာဝေ်ြေမံှုေှိဒသာ၊ ေှင်းေှင်းလင်းလင်းေှိဒသာ၊ 

ေက်ခမက်ဒသာ အစုိးေအဒေခြင့် မည်ကဲသ့ုိ့လည်ပတ်သင့်ဒကကာင်းကုိ အကကံဒပးနုိင်ြေွင့်မေြေဲ့ကက။ ြက်ေေေ်ေီ 

မုိကဒေစီပဋိညာဉ်တွင် ဝေက်ကီးြေျုပ်ဦးဒဆာင်သည့် ပါလီမေ်စေစက်ိ ု အာမြေံေားဒသာ်လည်း အမျ ို းသား 

ညညွီတ်ဒေးအစုိးေ၏ လုပ်ငေ်းတာဝေ်ေမ်းဒဆာင်မှုကို ကကီးကကပ်သည့် ပါလီမေ်လွှတ်ဒတာ်မေှိ။ ၎င်းအခပင် 

တေားစီေင်ဒေးအေ ခပေလ်ည်သံုးသပ်ပုိင်ြေွင့်အာဏာအား ြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြံေဥပဒေနှင့်အညီကျင့်သံုးမပီး 

လွတ်လပ်စွာေပ်တည်သည့် တေားစီေင်ဒေးလည်း ေိှမဒေ။ သ့ုိခြစ်၍ အခြေားအဒကကာင်းများအခပင် အေက်ပါ 

တ့ုိဒကကာင့် လွတ်လပ်သည့်အြေျုပ်အခြောအာဏာပုိင်နိငု်ငံများက ၎င်းအားခမေ်မာနိုင်ငံ၏တေားဝင်အစိုးေအခြစ် 

အသိအမှတ်ခပုြေေံဒေးကကိုးပမ်းမှုတွင ်အြေက်အြဲေများနှင့် ေင်ဆုိင်ဒေေသည်။  

လွတ်လပ်၊ ဘက်မလုိက်၊ ေက်ခမက်မပီး လုိအပ်ဒသာ အေင်းအခမစ်များ ခြည့်ဆည်းခြေင်းြံေေသည့် တေားစီေင် 

ဒေး၏ အဒေးကကီးမှု။ 

 တေားစီေင်ဒေးအဒေခြင့် ၎င်း၏သဘာဝနှင့် သက်ဆုိင်ဒသာ ခပဿောများအားလံုးအဒပါ်တွင် 

စီေင်ပုိင်ြေွင့်အာဏာေိှေပါမည်။ တေားရံုးသ့ုိ ဆံုးခြတ်ေေ်တင်သွင်းဒသာ ခပဿောေပ်တြုေမှာ ၎င်းတွင် 

စီေင်ပုိင်ြေွင့ ် ေှိမေှိအား တေားစီေင်ဒေးအဒေခြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ သီးသေ့်ဆံုးခြတ်ပုိင်ြေငွ့် အာဏာေှိေပါမည်။4 

စစ်အာဏာေှင် စေစ်အားဆေ့်ကျင် တိုကပဲွ်ဝင်ဒေစဉ်မှာပင် ခပည်ေေ်နှင့်ြက်ေေေ်အဆင့် တိုင်းခပည် 

အုပ်ြေျုပ်မှု အဒဆာက်အအံုများအားလံုးတွင် လွတ်လပ်ဒသာတေားစီေင်ဒေးများ ဒပါ်ဒပါက်လာဒေးမှာ 

လွေ်မင်းစွာအဒေးကကီးလှသည်။ ၎င်းတ့ုိသည် မတူကဲွခပားဒသာ တိုင်းေင်းသားခပည်ေေ်များအား ေိေ်းညိှ 

နိုင်ဒစဒေးအတွက် မေှိမခြစ ် လုိအပ်ဒသာကကားကာလြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြံေဥပဒေများ ဒအာက်တွင် 

တေားစီေင်ဒေးဆုိင်ော ဥပဒေသစ်တေပ်နှင့် အညီလည်ပတ်သင့်ပါသည်။  

 

                                                           
3
 မှတ်ြေျက်။ ။ အမျ ို းသားညီညွတ်ဒေးအစိုးေ၏ အေည်းငေ်မျှဒသာ ဝေ်ကကီးဌာေတို့သည် လူေုေံသို့ အစီေင်ြေံစာ 

များ တင်သွင်းြေဲ့ဒသာ်လည်း ၎င်းတို့မှာ လူေုများအဒေခြင့် အစီေင်ြေံစာ၏ အဆင့်၊ ြေိုင်မာမှု၊ လုပ်ငေ်းတုိးတက်မှုတို့အား 

တိုင်းတာအကဲခြတ်နိုင်ဒလာက်သည်အေိမေှိ။ လွေ်စွာဒေဘုေျဆေ်လွေ်းသည်။ 
4
 Human Rights Office of the High Commissioner, “Basic Principles on the Independence of the Judiciary,” 

adopted 06 September 1985. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-

principles-independence-judiciary 
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CRPH က ြဲွ့စည်းနုိင်ဒြေျေိှသည့် ဥပဒေခပုလွှတ်ဒတာ်အား အကျဉ်းြေျုပ်သံုးသပ်ခြေင်း။ 

 ခပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ကိုေ်စားခပုဒကာ်မတီ (CRPH) သည် ၂၀၂၀ ြုေနှစ် ဒေွေးဒကာက်ပဲွသက်သက် 

မျှကို အဒခြေြံေလျက် ဥပဒေခပုလွှတ်ဒတာ်တေပ်အား ေည်းလမ်းတကျ ြဲွ့စည်းသာွးဒတာ့မည် ခြစ်ဒကကာင်းသိေ 

သည်။ ေင်းမှာ ဒေွေးဒကာက်ပဲွေလေ်နှင့် ေေ်ဒခမကုိ ေိေ်းြေျုပ်နိင်ုမှုစံခပုြေျက်5 နှစ်ြုေတ့ုိကုိ ဒပါင်းစပ်ြဲွ့စည်းခြေင်း 

မျ ို းမဟုတ်။ ဥပဒေအဒောက်အကူခပုကေွ်ေက်အဒေခြင့် ၂၀၂၀ ဒေွေးဒကာက်ပဲွ ေလေ်သက်သက်ကုိ 

အဒခြေခပုမပီး ဒြေါ်ေူမည့်လွှတ်ဒတာ်၏ တေားဝင်မှုအား အသိအမှတ်ခပုေေ်မှာ ဒအာက်ပါအဒကကာင်း 

အြေျက်များအေ မခြစေ်ိင်ဒလာက်ဒအာင်ပင် ြေဲေဉ်းပါသည်။  

(က) ၂၀၀၈ ြုေနှစ် ြဲွ့စည်းပုအံဒခြေြံေဥပဒေဒအာက်တွင် ၂၀၂၀ ြေုနှစ် ဒေွေးဒကာက်ပဲွအား ကျင်းပြ့ဲေခြေင်း 

ခြစသ်ည်။ ခပည်ဒောင်စု လွှတ်ဒတာ်ကိေု်စားခပုဒကာ်မတီက ၂၀၀၈ ြေုနစှ်ြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြံေဥပဒေကုိ 

ပေ်ြျက်လုိကမ်ပးီမပီခြစ်သည်။ ဒောက်ေပ်မည်သည့် ြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြေံဥပဒေကုိမျှလည်း တေားဝင် 

ေည်းလမ်းတကျ အတည်ခပုေားခြေင်းမေှဒိသး။ သ့ုိခြစ်၍ ခပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ် ကုိေ်စားခပုဒကာ် 

မတီက ြဲွ့စည်းမည့် ဥပဒေခပုလွှတ်ဒတာ်တွင် ြဲွ့စည်းပံုအဒခြေြံေဥပဒေဒောက်ြံေကင်းမ့ဲလျက်ေိှသည်။ 

ြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြံေဥပဒေမေိှဘဲ ဥပဒေခပုခြေင်းမာှ လွေ်မင်းစွာ စိုးေိမ်မကင်းခြစဘွ်ေ်ပင်။ သ့ုိခြစ်ပါက 

ြက်ေေေ်ေီမိုကဒေစီကို အုတ်ခမစ်ြေျော ဒောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တခပည်ဒောင်စေစ်အား 

လကဒ်တွ့ ကျင့်သံုးမှုကိသုာ ဦးတည်ဒေပါလိမ့်မည်။ အကျ ို းဆက်အဒေခြင့် (စစ်အာဏာေှင်စေစ်အား 

တုိကြ်ျက်နိင်ုဒစဦးဒတာ့) ခပည်တွင်းစစ်သည် ဆက်လက်တည်ေှိဒေပါလိမ့်မည်။  

(ြေ) NLD၊ CRPH၊ NUG နှင့် NUCC တ့ုိက အတည်ခပုေားဒသာ ြက်ေေေ်ေီမုိကဒေစီပဋိညာဉ်တွင် 

ြဲွ့စည်းပံုအဒခြေြံေဥပဒေ၏ အြွေင့်အာဏာေိှမဒေပါ။ ၎င်းပဋိညာဉ်မှာ တေ်ဘုိးေှိဒသာ စံေားြေျက်များ 

အား ဒြာ်ခပေေ်မျှသာခြစသ်ည်။ ၎င်းအစားအြွေင့်အာဏာနှင့် ခပည့်စုံဒသာ ြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြံေဥပဒေ က 

သာ ြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြံေဥပဒေဆုိင်ောစေစ် ကုိ လည်းဒကာင်း၊ ကေ့်သတ်သည့်အစုိးေစေစ် ကို 

လည်းဒကာင်း ဒြာ်ဒဆာင်နိငု်ပါလိမ့်မည်။  

(ဂ) မဲအများစုေသူနုိင်စတမ်း ဒေွေးြေျေ်တင်ဒခမှာက်ပံုစေစ်6ကုိ အသံုးခပုမပီး ၂၀၂၀ ြုေနှစ် ဒေွေးဒကာက်ပဲွ 

များအား ကျင်းပြ့ဲေခြေင်းခြစ်သည်။ ေင်းစေစ်တြုေတည်းသက်သက်သည် ခမေမ်ာနိုင်ငံအတွက် 

မသင့်ဒတာ်ပါ။ ခမေမ်ာမဟုတ်သည့ ် တုိင်းေင်းသားလူေည်းစုနိငု်ငံဒေးပါတီများအား သင့်တင့်ဒလျာက် 

ပတ်သည့ ်လွှတ်ဒတာ်အမတ်ဒေော မအပန်ှင်းဘဲ ဒြေျာင်ေုိးေားခြေင်းဒကကာင့်ခြစ်သည်။  

(ဃ) ၂၀၂၀ ြေုနစှ်ဒေွေးဒကာက်ပဲွအတွင်းတွင် ခမေမ်ာမဟုတ်သည့ ်တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များ၌ ခမေမ်ာ 

တုိင်းေင်းသားအဒခမာက်အများက ေက်ဒပါင်းကိုးဆေ်မျှ ဒေေုိင်ရုံမျှနှင့် မဲဆန္ဒဒပးြေွင့်ခပုြေဲ့သည်။ 
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(င) ၂၀၂၀ ြုေနှစ် ဒေွေးဒကာက်ပဲွအတွင်းတွင် ခပည်တွင်းဒေေင်းေပ်ေွော စွေ့်ြွောတိမ်းဒေှာင်ကကေသူ (IDPs) 

များ၏ ဆန္ဒမဲဒပးပုိင်ြွေင့်အား ခငင်းပေ်ခြေင်းြံေြ့ဲေေသည်။ ၂၀၂၁ ြေုနစ်ှ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမပးီဒောက် 

မင်းဒအာင်လှိုင်ဒြေါင်းဒဆာင်သည့် စစ်ဒကာင်စီက လက်ေကန်ှင့် ြိနှပ်ိမှုဒကကာင့် ခပည်တွင်းဒေေင်း 

ေပ်ေွော ဒေွှေ့ဒခပာင်းဒေေုိင်ကကေသူဦးဒေသည် အဆမတေ်တုိးများ လာြေဲသ့ည်။ ကံမဒကာင်းလှစွာပင် 

တုိင်းေင်းသားနှင့် ေီမုိကဒေစီြေြုေံတုိကပဲွ်ဝင်အားအားစုများ အဒေခြင့်လည်း ခပည်တွင်းဒေေင်းေပ်ေွော 

ဒေွှေ့ဒခပာင်းဒေေုိင်ကကေသူများအတွက် ဆန္ဒမဲဒပးပိင်ုြေငွ့်အား အဒကာင်အေည်ဒြာ်မည့် အစီစဉမ်ျား 

ေဒေ့အြေျေိ်ေိ ေှိမဒေဒသးဒြေျ။ ေင်းအဒခြေအဒေမှာ ခမေမ်ာမဟုတ်သည့် အခြေားတုိင်းေင်းသား 

ခပည်ေေ်များတွင်သာမက (မဒကွး၊ မန္တဒလးနှင့် စစ်ကိငု်းတုိင်းတ့ုိ ပါဝင်ြဲွ့စည်းနိုင်ဒသာ) ခမေမ်ာတုိင်း 

ေင်းသားခပည်ေေ်ကုိပါ လွှမ်းခြေုံလျက်ေိှဒေဒသးသည်။  

အသက်အန္တောေ်ကုိ မေိြုိေက်ဒစသည့် အကူအညီအတွင် အဒမေိကေ်ခပည်ဒောင်စု ခပဌာေ်းလုိက်သည့် NDAA 

ဥပဒေ 

ခမေမ်ာနိုင်ငံြေြုေံဒေးလှုပ်ေှားမှုအတွက ် အဒမေိကေ်ခပည်ဒောင်စုက ၂၀၂၂ ြေုနစှ်တွင် 

ခပဌာေ်းလုိကသ်ည့ ် အမျ ို းသားကာကွေ်ဒေး အြွေင့်အာဏာအပန်ှင်းသည့်ဥပဒေတွင်7 အသက်အန္တောေ်ကုိ 

မေိြေိုကဒ်စသည့် အကူအညီအားခပဌာေ်းေားသည်။ အသက်အန္တောေ်ကို မေိြေိုက်ဒစသည့်အကူအညီ 

ဟူသည်မှာ မည်သည့်အောေည်း။ ၎င်းအား အခြေားအဒကကာင်းေပ်များအခပင် ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ် 

ကျင်းပနုိင်ဒေးရှုဒောင့် မှ ြေျဉ်းကပ်သင့်ပါသည်။ အမျ ို းသားညီညွတ်ဒေးအစုိးေအဒေခြင့် တုိင်းခပည်တဝှမ်းလံုး 

ေှိ ေေ်ဒခမများအား မေိေ်းြေျုပ်နိငု်ဒသးပါ။ သ့ုိောတွင် အလားတူခပဿောအား စစ်ဒကာင်စီကလည်း 

ေင်ဆုိင်ဒေေသည်ပင်။ မျက်ဒမှာက်အြေျေိ်တွင် စစ်ဒကာင်စီသည် ၂၀၂၃ ြုေနှစ် ဒေွေးဒကာက်ပဲွ၌ မဲဒပးကကဒစေေ် 

လူေုများအား အကကပ်ကိုင်လျက်ေှိသည်။ အေူးသခြင့် ၎င်းတ့ုိကုိ တုိကရ်ိုကေိ်ေ်းြေျုပ်ေားနိုင်ဒသာ မမို ့ခပများ 

နှင့် အေီးတဝိုက်ဒေသများတွင် ခြစ်သည်။ ခပည်တွင်း ဒေေပ်စေွ့်ြေွာ တိမ်းဒေှာင်ကကေသူ (IDPs) များ၏ 

ဆန္ဒမဲဒပးပိင်ုြေငွ့်ကိုလည်း ခငင်းပေ်ေားဆခဲြစသ်ည်။ 

ခမေ်မာနုိင်ငံတွင် ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များအတွက် အသက်အန္တောေ်ကုိ မေိြုိေက်ဒစသည့်အကူအညီ 

အားလုိအပ်ြေျက်။ 

ေူကေိေ်းနုိင်ငံအား ရုေှက ေုိးစစ်ဆင်ောတွင် ဆုိကဘ်ာတုိကြ်ေိကု်မှုနှင့် ဗံုးကကဲမှုများဒကကာင့် 

အင်တာေက် ခပတ်ဒတာက်ဒစမှုများ ဒပါ်ဒပါက်ြေဲ့သည်။ ေုိအြေါ အေ်လွေ်မတ်စ်က စတားလင့်မဂိုလ်တု 

အင်တာေက်ဒောက်ပ့ံမှုကို အသံုးခပု၍ ေူကေိေ်းနိငု်ငံအား ကူညီြေဲ့သည်။ ေုိကဲ့သ့ုိဒသာ အကူအညီမျ ို းသည် 

အသက်အန္တောေ်ကိ ု မေိြေိကု်ဒစသည့် အကူအညီမျ ို းခြစ်သည်။ ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များအတွက် 

အသံုးခပုနိုင်သည်။ ဒေွေးဒကာက်ပဲွသည် ေီမိကုဒေစီ၏ အမတ်ှအသားခြစ်သည်။ ေီမိကုဒေစီေည်းလမ်းအေ 
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အုပ်ြေျုပ်မှုအဒခြေြံေကုိ ဒကာင်းကျ ို းခပုသည်။ အကေ်၍ ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များ ကျင်းပနုိင်ဒေးကုိ 

ကမကေခပုမည်ဆုိပါမူ အဒမေိကေ်ခပည်ဒောင်စုသာမက အခြေားေီမုိကဒေစီနိငု်ငံများကလည်း အေူးသခြင့် 

အွေ်လုိင်းမှမဲဒပးနိုင်ဒေးအတွက ် ကူညီနိုင်ကကဘွေ်ေှိသည်။ ေင်းအား မဲဆန္ဒေှင်များကုိေ်တိုင် ဒခမခပင်ဒပါ်ေိှ 

မဲရုမံျားတွင် မဲဒပးသည့်စေစ်နင့်ှ ဒပါင်းစပ်ကျင့်သံုးနိုင်သည်။ မဲဆန္ဒေှင်များ ကိုေ်တိုင်မဲဒပးမှုအား 

တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များေိှ ြုေြံေစစ်ဆင်အြွဲ့အစည်းများအား ေိေ်းြေျုပ်ေားဒသာေေ်ဒခမများတွင် ကျင်းပ 

နိုင်ပါသည်။ 

ေင်းသ့ုိကျင်းပခြေင်းခြင့် ဒဝးလံသီဒြေါင်ဒသာဒတာင်ဒပါ်ဒေသများအပါအဝင် မမို ့ခပဒကျးေွော ေေ်ဒခမ 

ဒေသအသီးသီးေိှ လူေုများသည်လည်းဒကာင်း၊ (ေုိင်းနုိင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတြေျ ို ့ဒောက် 

သေ်းဒပါင်းတြေျ ို ့မျှ အဒေအတွက်ေှိဒသာ ခမေမ်ာနိုင်ငံသားဒေွှေ့ဒခပာင်း အလုပ်သမားများသည်လည်းဒကာင်း) 

ခပညတွ်င်းဒေေင်းေပ်ေွော စွေ့်ြေွာတိမ်းဒေှာင်ကကေသူများအဒေခြင့်လည်း ဆန္ဒမဲဒပးပိင်ုြေငွ့်ေကကပါမည်။ ဆန္ဒမဲဒပး 

ပုိင်ြေွင့ေိှ်သူဦးဒေ ခမင့်မားလိမ့်မည်ခြစ်သည်။ ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များသည် ဒအာင်ခမင်ပါလိမ့်မည်။ 

အကျ ို းဆက်အဒေခြင့် စစ်ဒကာင်စီက ၂၀၂၃ ြေုနစှ်အတွင်းတွင် ဒေွေးဒကာက်ပဲွကျင်းပနုိင်ဒစဦး၊ ၎င်း၏ 

ဒေွေးဒကာက်ပဲွေလေ်ကို ပေ်ြျက်မပီးခြစပ်ါမည်။  

 

ဒောက်ြံေတင်ခပြေျက်များ 

(၁) ခမေ်မာနုိင်ငံနှင် သင့်ဒတာ်သည့် ြက်ေေေ်စေစ်၏ အသွင်လက္ခဏာများအား ေည်းလမ်းတကျ 

အတည်ခပုေေ်။ 

ဒအာင်ခမင်ဒသာ ြက်ေေေ်ခပည်ဒောင်စု ဒပါ်ေွေ်းလာဒစဒေး အဒောက်အပ့ံခြစ်ဒစေေ် NLD၊ 

CRPH၊ NUG နှင့် NUCC တ့ုိအဒေခြင့် ခမေ်မာနိုင်ငံနှင့် သင့်ဒတာ်သည့် ဒအာက်ဒြာ်ခပပါ ြက်ေေေ်စေစ်၏ 

အသွင်လက္ခဏာ (၅) ေပအ်ား ေည်းလမ်းတကျအတည်ခပုေေ် တိုကတွ်ေ်းအပ်ပါသည်။ ေင်းသ့ုိခြင့် ပင်လံု 

စာြေျုပ်အေ တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များြေံစားြွေင့်ေှိသည့် ကိုေ်ပုိင်ခပဌာေ်းြေွင့်အြေွင့်အဒေးအား စစ်မှေ်စာွပုိင်း 

ခြတ်ပ့ံပုိးောဒောက်ပါမည်။ ပင်လုံစာြေျုပ်သည် ခပည်တွင်းဥပဒေအေသာမက နိုင်ငံတကာဥပဒေအေပါ    

တေားဝင်ဒသာ စာြေျုပ်ခြစ်သည်။ 

ခမေ်မာနုိင်ငံနှင့် သင့်ဒတာ်သည့် ြက်ေေေ်စေစ်၏ အသွင်လက္ခဏာ (၅) ေပ်အဆုိခပုြေျက် 

(၁) လ့ူအြေငွ့်အဒေးအား တုိးခမှင့်ဒေးနှင့် ကာကွေ်ဒေးသည် ေိပ်ဆံုးဦးစားဒပးခြစ်ေပါမည်။ သ့ုိော 

တွင် ဥပဒေစုိးမုိးဒေးကုိ တည်ဒဆာက်နိငု်မှသာ လ့ူအြေငွ့်အဒေးကုိ ကာကွေ်နိုင်ပါမည်။ သ့ုိခြစ်၍ 

ဥပဒေစုိးမုိးဒေးအား အဒေးကကီးဆံုးေားေိှ ကျင့်သံုးေပါမည်။  
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(၂) ကေ့်သတ်ဒသာ အစိုးေြဲွ့စည်းလည်ပတ်မှုကိ ု အဓိကေားသည့် ြဲွ့စည်းပံုအဒခြေြေံဥပဒေဆုိင်ော 

စေစ်အား ကျင့်သံုးသည့်အဒေခြင့် ခပည်ဒောင်စုနငှ့် ခပည်ေေ်အစိုးေများ အသီးသီးတ့ုိ၏ 

လုပ်ငေ်းတာဝေ်ေမ်းဒဆာင်မှုအဒပါ် လွတ်လပ်၊ ဘက်မလုိက၊် ေက်ခမက်ဒသာ တေားစီေင်ဒေး၏ 

ခပေလ်ည်သံုးသပ်ပုိင်ြေွင့်အာဏာ8ကို ြေံေူလုိကေ်ာေပါမည်။  

(ဂ) ခပည်ေေ်များအသးီသီးတွင် နိုင်ငံဒေးအဒတွးအဒြေါ်စုံ၊ ပါတီစုစံေစ်အဒခြေြံေခြင့် နိုင်ငံဒေးပါတီ 

များ၊ လူေုအသင်းအြဲွ့များ9 လွတ်လပ်စွာြဲွ့စည်း တည်ေှိလှုပ်ေှားမှုကုိ အာမြေံေပါမည်။ 

(ဃ) ြက်ေေေ်ခပည်ဒောင်စု၏ အစိုးေအဆင့် သံုးဆင့်လံုးတွင် ဒေသြံေဌာဒေတိုင်းေင်သားများနှင့် 

ခပည်ေေ်သားများကုိ ကိုေ်စားခပုမပီး ေှင်းေှင်းလင်းလင်းနှင့် တာဝေြ်ေံေူမှုေှိဒသာ ေီမိကုဒေစီအစုိးေ 

များ ဒပါ်ဒပါက်လာဒစေပါမည်။ 

(င) အေက်ပါအဒခြေအဒေဒလးေပ်တ့ုိ ခပည့်စုံသည့်ဒောကတွ်င် ခမေမ်ာတိုင်းေင်းသား ခပည်ေေ်အ 

ပါအဝင် တိုင်းေင်းသားခပည်ေေ်များတွင် အြေျုပအ်ခြောအာဏာပုိင်ဆုိင်သည့်စေစက်ို ကျင့်သံုးကာ 

တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များ ပါဝင်ြဲွ့စည်းေားသည့် ြက်ေေေ်ခပည်ဒောင်စုကို တည်ဒဆာက်ေေ် 

ခြစသ်ည်။ 

 အြေျုပ်အားခြင့် ြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြေဥံပဒေေိှသည်ခြစ်ဒစ၊ မေိှသည်ခြစ်ဒစ ဆေ်စုနှစ ် ြုေနှစ်စနှုင့် တဝက် 

ေီးပါးမျှ ကျင့်သံုးလာြေဲဒ့သာ တင်းကကပသ်ည့် ဗဟုိြေျုပ်ကိင်ုမှုအား စွေ့်လွှတ်ေပါဒတာ့မည်။ ေ့ုိဒောက် 

တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များ စုဒပါင်းဒြာ်ဒဆာင်သည့် ြက်ေေေ်စေစ်ကုိ သင့်တင့်ဒလျာက်ပတ်ဒသာ 

ဗဟိုြေျုပ်ကုိင်မှုကို ေှာဒြ၊ွ တည်ဒဆာက် ဒြာ်ဒဆာင်သွားေေ် ခြစသ်ည်။  
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 မှတ်ြေျက်။ ။ ြက်ေေေ်စေစ်တွင် လူေုအသင်းအြွဲ့များ (Civil Society Organizations – CSOs) တို့၏ တည်ေိှ၊ 

လည်ပတ်မှုမှာ အခြေားအဒကကာင်းများအခပင် အဒကကာင်းနှစ်ေပ်ဒကကာင့် အဒေးကကီးပါသည်။  

(၁) ၎င်းတို့သည် ြက်ေေေ်နိုင်ငံေိှ အစိုးေအဆင့် (ြက်ေေေ် ဗဟုိအဆင့်၊ ခပည်ေေ်အဆင့်၊ ဒေသန္တာေအဆင့်) သံုးဆင့် 

လုံးက လည်ပတ်ောတွင် အာဏာအလွဲသံုးစားမှုများေိှမေိှ၊ စစ်ဒဆးနိုင်သည်။  

(၂) ြက်ေေေ်ခပည်ဒောင်စု ြွဲ့စည်းောတွင် ပါဝင်သည့် ေူေစ်တြေု သ့ုိမဟုတ် ပိုမိုဒသာ ေူေစ်များ၏ ေေ်ဒခမသတ်မှတ် 

ြေျက်များအား ဒကျာ်လွေ်လျက် ေူေစ်အများအခပားအတွင်း အဒခြေစိုက်ဒေေိုင်လျက်ေှိသာ လူေုများဘုံအဒေခြင့် ေင် 

ဆိုင်ေလျက်ေိှဒသာ ခပဿောများအား ကိုင်တွေ်နိုင်သည်။ ြက်ေေေ်ခပည်ဒောင်စုတြေုလုံး၏ စည်းလုံးမှုကို ပံ့ပိုးဒပးနိုင် 

သည်။ အစိုးေက အဓိကလည်ပတ်လျက်ေိှဒသာ တိုင်းခပည်အဒဆာက်အအံုများသည် အဒေးကကီးဒသာ်လည်း ၎င်းတ့ုိတြေု 

တည်းသာလျှင် စွမ်းဒဆာင်နိုင်သူများမဟုတ်ကကပါ။ မကကာဒသးြေင် ဆေ်စုနှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း 

ဒကာင်းမွေ်ဒသာ  လွှမ်းမိုးအုပ်ြေျုပ်မှု ေေိှဒစဒေးလှုပ်ေားမှုများတွင် လူေုအသင်းအြွဲ့၏ ပါဝင်မှုသည် သိသာစွာပင် 

တိုးတက်လာြေဲ့သည်။ 
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(၂) ကကားကာလ ြက်ေေေ်ေီမုိကဒေစီ ြဲွ့စည်းပံုအဒခြေြံေဥပဒေများ ဒပါ်ဒပါက်လာဒစေေ်နှင့် ဥပဒေခပဌာေ်း 

သည့် လုပ်ငေ်းစဉ်အဆင့်များကုိ ဒြာ်ဒဆာင်ေေ်။ 

 ဒောက်ြေတံင်ခပြေျက် (၁) အဒပါ်အဒခြေြံေလျက် တိုင်းေင်းသားခပည်ေေ်များနှင့် ြက်ေေေ်အဆင့် 

အစိုးေ အဒဆာက်အအံုများအတွက် ကကားကာလြက်ေေေ်ေီမိုကဒေစီ ြဲွ့စည်းပုအံဒခြေြေဥံပဒေများဒပါ်ဒပါက် 

လာဒစဒေးကကိုးပမ်းေပါမည်။ အဆိုပါ ြဲွ့စည်းပုံမူကကမ်းများ ဒေးဆဲွဒေးသည် ၂၀၂၃ ြုေနှစ် နှစ်ကုေ ်ဒောက်ဆံုး 

ေားကာ မပးီဆုံးသင့်သည်။ သ့ုိောတွင် အေက်ပါ နိုင်ငံဒေးအင်အားစုများအဒေခြင့် စစ်ဒကာင်စီ၏ ဒေွေး 

ဒကာက်ပဲွအတုလုပ်ငေ်းစဉ်မစမီ အေည်းဆံုးအားခြင့် ၂၀၂၃ ြေုနစှ်ဇွေလ် ဒောက်ဆံုးေားမပီး ဤလုပ်ငေ်းစဉ် 

အားေည်းလမ်းတကျ ဒကကခငာသင့်ပါသည်။ 

 (က) ေင်းသ့ုိ ေည်းလမ်းတကျ ဒကကခငာမပီးမပးီြေျင်းမာှပင် ဒေွေးဒကာက်ပဲွေလေ်အေနှင့် ေေ်ဒခမကုိ 

ေိေ်းြေျုပ်နိင်ုမှုအေ တေားဝင်မှုစခံပုြေျက် နှစ်ြုေတို့အဒပါ်အဒခြေြံေလျက် ြက်ေေေ်ဥပဒေခပုလွှတ်ဒတာ်အသစ် 

တေပ်အား တည်ဒောင်သွားေေ်ခြစ်သည်။ သ့ုိမဟုတ် တမပိုင်တည်းမာှပင် တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များတွင် 

အလားတူကကိုးပမ်းမှုများအား ပ့ံပုိးေေ်နှင့် ေည်းလမ်းတကျ အသိအမှတ်ခပုသွားေေ်ခြစ်သည်။ သ့ုိခြစ်ပါက 

၂၀၂၀ ြေုနစှ်တွင် အီသီေုိးပီးေားနုိင်ငံ၌ ြက်ေေေ်ဗဟုိအစိုးေနှင့်  တီဂဒေးဒေသ၊ ခပည်ေေ်တ့ုိအကကား 

လက်ေက်ကိငု်ပဋိပက္ခ ခြစပွ်ားခြေင်းမျ ို းတ့ုိအား ဒေှာင်လွှဲနိုင်မည်ခြစ်သည်။ ခမေ်မာနိုင်ငံနှင့် သင့်ဒတာ်သည့် 

ြက်ေေေ်စေစအ်ား ဥပဒေစုိးမုိးဒေးအဒခြေြံေတွင် အုတ်ခမစ်ြေျောလည်း ဒောက်ပါမည်။ 

(ြေ) အေက်ဒြာ်ခပပါ ဥပဒေခပုလွှတ်ဒတာ် (သ့ုိမဟုတ်) တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များတ့ုိ၏ ဥပဒေခပု 

လွှတ်ဒတာ်များအဒေခြင့် ဒအာက်ပါဥပဒေများအား ခပဌာေ်းနိုင်ပါသည်။ 

၁။ မဲအများစုေသူနိငု်စတမ်းစေစ်အား ေုတိေမဲခပားစေစ်သ့ုိ တိုးြေျဲ့ခြေင်း၊ (လူေည်းစုတုိင်းေင်းသား 

ဒြေါင်းဒဆာင်များအတွက်) လွှတ်ဒတာ်အမတ်ဒေောများ ပံုဒသသတ်မှတ်ခြေင်း၊ အြေျ ို းကျကုိေ်စားခပု 

စေစ်ကုိ ကျင့်သံုးခြေင်းတ့ုိ အပါအဝင်ဒေွေးြေျေ်တင်ဒခမာှက်ပံုစေစန်ှင့် သက်ဆုိင်သည့ ် ဥပဒေသစ်များ 

အား ခပဌာေ်းခြေင်း။ 

၂။ ခပည်ေေ်များနှင့် ြက်ေေေ်အဆင့်နစှ်ေပတ့ုိ်အတွက် လွတ်လပ်၊ ဘက်မလုိက၊် ေက်ခမက်မပီး 

လုိအပ်ဒသာ အေင်းအခမစ်များ ခြည့်ဆည်းခြေင်းြေံေသည့် တေားစီေင်ဒေးဆုိင်ော ဥပဒေသစ်များ 

ခပဌာေ်းခြေင်း၊ လာမည့်ဒေွေးဒကာက်ပဲွများတွင် ဒေွေးဒကာက်ပဲွဆုိင်ော အခငင်းပာွးမှုများအား ဒောက်ဆံုး 

စီေင်ဆံုးခြတ်ဒပးောအခြစ် ြဲွ့စည်းပုံအဒခြေြံေဥပဒေများနှင့်အညီ တေားစီေင်ဒေးများကုိ အြေွင့်အာဏာ 

အပန်ှင်းသင့်ပါသည်။ ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များအားလည်း ကကားကာလြက်ေေေ်ေီမိုကဒေစီ 

ြဲွ့စည်းပံုအဒခြေြံေဥပဒေများတွင် ပါေှိသည့်ဒေွေးဒကာက်ပဲွဆုိင်ော ခပဌာေ်းြေျက်များကုိ အဒခြေြေံလျက် 

၂၀၂၄ ြေုနစှ်တွင် ကျင်းပဒကာင်းကျင်းပနုိင်ပါမည်။ ၎င်းအခပင် အေက်ပါတေားစီေင်ဒေးများ 
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အဒေခြင့် အေပ်ဘက်ဆုိင်ောတေားရံုးများက စစ်ြေုံရုံးများအဒပါ် ကကီးကကပ်မှုစေစ်ကုိ ကျင့်သံုး 

သင့်သည်။ 

၃။ လက်ေကက်ိုင်ပဋိပက္ခများအတွင်း (အေူးသခြင့ ် အမျ ို းသမီးများနှင့် ကဒလးသူငေ်များအား 

အဓိကေားလျက်) အေပ်သားလူေုများအား အကာအကွေ်ဒပးဒေးမှာ အဓိကဦးစားဒပးခြစ်သင့် 

သည်။ အဆိုပါေည်းမှေ်းြေျက်အတွက် ခမေမ်ာနိုင်ငံက ပါဝင်လက်မှတ်ဒေးေုိးေားဒသာ Geneva 

Convention ဟုဒြေါ်တွင်သည့် လူသားြေျင်းစာောဒောက်ေားသည့်ဥပဒေ (သ့ုိမဟုတ်) စစ်ဥပဒေ 

နှင့်အညီ စစ်ဘက်ဆုိင်ောဥပဒေတေပ်အား ခပဌာေ်းသင့်သည်။ နိုင်ငံတဝမ်ှးလံုးေိှ တေားရံုးများ 

အားလံုးတွင် အသံုးခပုသင့်သည်။ 

၄။ အေက်ဒြာ်ခပပါ ြက်ေေေ်ြဲွ့စည်းပုအံဒခြေြေဥံပဒေများနှင့်အညီ ြက်ေေေ်ခပည်ဒောင်စု 

တပ်မဒတာ်ဆုိင်ော ဥပဒေတေပ်ကုိ ခပဌာေ်းသင့်သည်။ ေင်းတွင် စစ်ြေုံရုံးများ ြဲွ့စည်းလည်ပတ်ခြေင်း 

ဆုိင်ော ခပဌာေ်းြေျက်များပါဝင်ေေ် လုိအပ်ပါမည်။  

 

ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များအား တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များတွင် ပေမဦးစွာ ကျင်းပခြေင်းနှင့် 

အသက်အန္တောေ်ကုိ မေိြုိေက်ဒစသည့်အကူအညီ 

 ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များအား ြက်ေေေ်အဆင့် တိုင်းခပည်ေန္တေားများအတွက် မကျင်းပြေင် 

ပေမဦးစွာ တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ်များတွင် ကျင်းပသင့်ပါသည်။ ခမေမ်ာနိုင်ငံအတွက ် အဒမေိကေ် 

ခပည်ဒောင်စကု ခပဌာေ်းဒပးလုိကသ်ည့် NDAA ဥပဒေ၏ အစိတ်အပုိင်း (၃) တွင် ခမေမ်ာနိုင်ငံအတွင်းေှိ 

တုိင်းေင်းသားခပည်ေေ် အသီးသီးအတွင်းတွင်လည်းဒကာင်း၊ တိုင်းေင်းသားခပည်ေေ်တြုေနှင့် အခြေားတြုေ 

အကကားတွင်လညး်ဒကာင်း၊ ြက်ေေေ်စေစ်ကုိ ဒတာင့်တင်းြေိုင်မာဒစဒေးအတွက် တုိင်းေင်းသားြေုြေံစစ်ဆင် 

အြွဲ့အစည်းများ10အား အသက်အန္တောေ်ကိ ုမေိြေိုက်ဒစသည့် အကူအညီများဒပးအပသွ်ားေေ် အြေွင့်အာဏာ 

အပန်ှင်းေားပါသည်။ တြေျေိ်တည်းမာှပင် ေင်းဥပဒေ၏ ပုေ်မ ၅၅၇၆ တွင် ကေ့်သတ်ခပဌာေ်းြေျက်ပါေှိသည်။ 

၎င်းမာှ နိုင်ငံဒတာ်စီမံအုပ်ြေျုပ်ဒေးဒကာင်စီ11 (သ့ုိမဟုတ်) ၎င်း၏ ေိေ်းြေျုပ်မှုဒအာက်၊ ၎င်းနှင့်တွဲဘက် 

ေားသည့်အြွဲ့အစည်း၊ အင်အားစုတြုေြေ ု (သ့ုိမဟုတ်) ၎င်းေံမှ အကူအညီေေူသည့် တုိင်းေင်းသား 

လက်ေက်ကိငု်အြွဲ့အစည်းများအဒေခြင့် NDAA ဥပဒေအေအပ်နှင်းမည့် အဒမေိကေ်ခပည်ဒောင်စု၏ 

အကူအညီအား လက်ြေေံေူြေငွ့်ေိှမည် မဟုတ်ပါ။ 

 ၎င်းတ့ုိမှလဲွ၍ အခြေားဒသာတုိင်းေင်းသားြေုြေံစစ်ဆင်အြဲွ့အစည်းများ (အေူးသခြင့် အေက်ပါ 

ဒောက်ြေတံင်ခပြေျက် အမတ်ှစဉ ် (၁) တွင်ပါေှိဒသာ ခမေမ်ာနိုင်ငံနှင့် သင့်ဒတာ်သည့်ြက်ေေေ်စေစ်၏ 

                                                           
10

 Ethnic Armed Organizations or Ethnic Resistance Organizations (EAOs/EROs) 
11

 ခမေ်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် စစ်ဒကာင်စီဟူ၍အများက ဒြေါ်ဒဝါ်သုံးစွဲကကသည်။ 
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အသွင်လက္ခဏာ (၅) ေပ်နငှ့် ခပည့်စုံသည့်အြဲွ့အစည်းများ) တို့အဒေခြင့် NDAA ဥပဒေဒပါ်ဒပါက်လာမှုကို 

အြေွင့်ဒကာင်းေူသင့်သည်။ အဒမေိကေ်ခပည်ဒောင်စုေံမှာ ဘဏ္ဍာဒငွဒကကးနှင့် ေည်းပညာဆုိင်ော 

အကူအညီများ ေေူသင့်သည်။ အဒမေိကေ်ခပည်ဒောင်စုအစုိးေ အဆုိပါတိုင်းေင်းသားြုေြံေစစ်ဆင်အြွဲ့အစည်း 

များအား ဒပးအပဒ်သာအကူအညီခြင့် မဂိုလ်တုများကို အသံုးခပု၍ အွေ်လုိင်းဆန္ဒမဲဒပးစေစ်အေ တိုင်းေင်းသား 

ခပညေ်ေ်များတွင် ဒေွေးဒကာက်ပဲွအသစ်များကျင်းပခြေင်းမာှ အသက်အန္တောေ်ကုိ မေိြေိုကဒ်စသည့်အကူအညီ 

ခြစပ်ါသည်။ 

 

 

ဥပဒေအဒောက်အကူခပုကွေ်ေက်    ၂၁ေက်၊ ဇေ်ေဝါေီလ၊ ၂၀၂၃ ြုေနှစ်။  

အဒသးစိတ်သိလုိလျှင် 

ဦးဒအာင်ေူး၊ လ့ူအြေငွ့်အဒေးဒေှ့ဒေ၊ ဥပဒေအဒောက်အကူခပုကေ်ွေက်တည်ဒောင်သူ 

Email: legalaidnetwork@gmail.com 

Website: legalaidnetwork.org 
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