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ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေရး ဟ ုေခၚဆိုေလ့ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေျမာက္ပိုင္း) ေခါင္းေဆာင ္ႏွင္ ့အဖြဲ ့၀င္ႏွစ္ဦးအား အစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားက 

ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က ္
 

(�)      ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဆြဦး ႏွင္ ့၄င္း၏ ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦး အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏု၀ိဘၤာလ (၃၀) ရက္ေန ့ 
တြင ္မိုးညႇင္းၿမိဳ ့၌ ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းမွာ အဆိုပါ အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ၄င္း၏ အဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုသာမက တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာ 
ခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ အဖြဲ ့ေရာ မထိုးေသာ အဖြဲ ့မ်ား ႏွင္ ့အျခားေသာ အျပစ္မဲ ့အရပ္သားလူထုကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ 
လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း 
ခံထားရသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေ၇းတပ္မေတာ္ ေကအုိင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာနယ္ေျမ အတြင္း ခရီးသြားလာၾကျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အားလံုးကိုပါ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ပြားေစသည္။အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ နယ္ေျမမ်ား အေျမာက ္
အမ်ား ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ပင္။ သို ့ျဖစ္၍ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားအတြင္ခရီးသြားလာၾကမည့္ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာအရပ္သား 
လူထုမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ ့ ႏိုင္၍  
ျဖစ္သည္။  

 
(၂) ထိုကဲ့သို ့ေသာ ဖမ္းဆီးရျခင္း အေၾကာင္းသည္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) ပါ ျပဌာန္း 
     ခ်က္ ႏွင့္ ဆန္ ့က်င္လ်က္ရွိသည္။ 
                                           မတရားအသင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) အရ ျပစ္မႈ 

မည္သူမဆို မတရားအသင္း၏ အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္လွ်င္ သို ့မဟုတ္ ထိုအသင္း၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င ္ ေဆာင္ 
ရြက္လွ်င္ သို ့မဟုတ္ ထိုအသင္းအတြက္ ကူညီေငြ၊ ပစၥည္းကို ေတာင္းယူ၊ လက္ခံ၊ ေထာက္ပံ့လွ်င္ သို ့မဟုတ္ ထိုအသင္း 
လည္ပတ္ေရးအတြက္ တနည္းနည္းျဖင့္ အကူအညီေပးလွ်င္ နွစ္နွစ ္ထက္ မနည္း၊ သံုးနွစ္ထက္ မမ်ားေသာ ေထာင္ဒဏ ္
ျပစ္ဒဏ ္နွင့ ္တကြ ေငြဒဏ္ကိုပါ က်ခံေစရမည္။ 
  
ဤမႈခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ကာဥပေဒစိုးမိုးေရး႐ႈေထာင့္မွေန၍ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာ အေျမာက္အမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ 
 
(၃) စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမူမ်ားအရ ခြဲျခားမႈ ႏွင့္ မတူညီမႈ ကို ဦးတည္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ က်င့္သံုးျခင္း 
အား ခြင့္မျပဳပါ။ ဥပေဒေရွ ့ေမွာက္တြင္ တန္းတူမႈမွာ တေလာက လံုးက လက္ခံထားၾကသည္ ့စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ ္
ေသာေၾကာင့္ပင္။ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ ့(၁၀) ဖြဲ ့အနက္ ABSDF  တဖြဲ တ့ည္း၏ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားကိုသာဆန္ ့က်င္၍မတရားအသင္းဥပေဒျဖင့္ ႏွစ္ၾကိမ္မွ်အေရးယူ လိုက္ျခင္းမွာ ေရြးခ်ယ္မႈ ကို က်င့္သံုး 
ရာ ေရာက္သည္။ ဤဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္စြာ၊ အခ်ိန္မီွ၊ ထိထိေ၇ာက္ေရာက္မေျဖ 
ရွင္း ႏိုင္ပါမူ အလားတူ အေရးယူမႈမ်ား အဆံုး မသတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနပါလိမ့္မည္။ ABSDF 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္းအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဦးေခါင္းမ်ား  
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ၫႊတ္လွ်က္ ၄င္းတို ့၏ ဂ႐ုဏာအား ေမတၱာရပ္ ေတာင္းခံမည့္အစား ၊ ဥပေဒအရ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ ေျဖရွင္း 
ရန ္တာ၀န္ရွိပါသည္။ 

 
(၄) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကညသ္ည္လည္းေကာင္း ကာခ်ဳပ ္
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိုင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္းမတရားအသင္း 
အျဖစ္ေၾကညာျခင္းခံထားရသည့္ တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္  နည္းလမ္းတက် 
 သို ့မဟုတ္ နည္းလမ္းတက် မဟုတ္ဘဲ အၾကိမ္ေပါင္း တခ်ိဳ ့မွ် ေတြ ့ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ ့အစည္း 
မ်ား လည္ပတ္ေစေရးအတြက္ တနည္းနည္းျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ ထို 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ မတရားအသင္း ဥပေဒသည္ တိတ္ဆိတ္လွ်က္ရွိခဲ့သည္။ မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ် ဤ ဥပေဒ 
အရ အေရးယူခဲ့ျခင္းမရွိ။ ယင္း မွာ ေရြးခ်ယ္မႈကို က်င့္သံုးျခင္း၏ ထင္ရွားေသာ သာဓက ျဖစ္သည္။ 
 
(၅)ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ထိုစဥ္က နံမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာၾ္ကားေသာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး 
ေန၀င္း သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ခုခစံစ္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ ့႐ႈသည္ဟူေသာ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ၄င္းသည္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒအား ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။1 ဥပေဒတြင ္ရပ ္
ဆိုင္းပုိင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားျခင္း(သို ့မဟုတ္ ယင္းသို ့ေသာ ရပ္ဆိုင္းျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ျပထားျခင္း) ဥပေဒ 
လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းထားရွိမွသာလွ်င္ ဥပေဒတရပ္၏ အာဏာတည္မႈအား အစိုးရတရပ္က ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည္။ 
 
          သို ့ရာတြင္ထိုကဲ့သို ့ျပဌာန္းခ်က္ မပါရွိေသာ္လည္းရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေသးသည္။ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေရး ျဖစ္စဥ္ သို ့မဟုတ္ အျခားေသာ အလားတူ တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းအတြက္ႏိုင္ငံေရးပါတ ီ
 အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္  ကလ အတိုင္အတာ တစံုတရာအထိ  အဆိုပါဥပေဒအရ အေရးယတူရားစြဲဆိုျခင္း 
အား ရပ္ဆိုင္းထားႏိုင္သည္။2 သို ့ရာတြင္ ယင္းမွာ ဥပေဒစြမ္းအင္ မပါရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ မည္သို ့  
ပင္ျဖစ္ေစေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဤဥပေဒေရးရာျပႆနာအား ခ်က္ျခင္း ေျဖရငွ္းေပးရပါမည္။ သူမ၏ အမ်ိဳး 
သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အစိုးရ အဆင့္သည္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအစိုးရထက္ျမင့္မားေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင္စ့ပ္လွ်ဥ္းေသာ အခက္အခဲတစံုတရာအား ထိေရာက္စြာေက်ာ္လႊား ရန္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵရွိေၾကာင္း 
ကိုလည္းေကာင္းျပသရန္  တာ၀န္ရွပိါသည္။  
 
(၆) ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ မ ွ၁၆ ရက္ေန ့အတြင္း အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ ္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္သည့္ အထူးအစည္းအေ၀း အၿပီး တြင ္
အမ်ားသ ိေၾကညာခ်က္ တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသး 
သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအားလံုးပါ၀င္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ဟူေသာအခ်က ္
 တရပ္ပါရွိသည္။ ယင္းကို ကိုးကားလ်က္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ စုေပါင္းမႈ တခုျဖစ္ေသာ 
PPST      ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင္ ့ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးၾကိဳးပမ္း 
လွ်က္ရွိသည္။  

 
အကယ္၍ အပိုဒ ္ (၅) တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သကဲ့သိ ု ့ မတရားအသင္းဥပေဒနွင့ ္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ ျပႆနာအား 

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ မေျဖရွင္းနိုင္ပါက အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ ့မ်ား နွင့ ္
ေတြ ့ဆံုသည့္ အဆိုပါ PPST ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖမ္းဆီး၇န ္တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းသို ့ဖမ္းဆီးပါမူ လုပ္ငန္းစဥ ္တခုလံုး 
ပ်က္သုဥ္း သြားပါမည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳပါက ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူသည္မွာ အိပ္မက္ပမာသာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒအေထာက္ 
အကူျပဳကြန္ရက္က ယင္းသို ့သတိေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မတရားအသင္းဥပေဒနွင့ ္စပ္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ ျပႆနာ 
အား ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးေစလို၍ မဟုတ္ပါ။ 

 

                                                
1 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေတြ ့အၾကံဳအရင့္က်က္ဆံုး ဟ ုဆိုနိုင္ေသာ သတင္းစာဆရာၾကီး ဖိုးေသာၾကာ၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္။ 
2 ေဒါက္တာဗင္းခက ္အိုင္ယာ၊ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ မီဒီယာ ဥပေဒ ကြ်မ္းက်င္သ ူပညာရွင္၊ ျဗိတိသွ်နိုင္ငံ။ 
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(၇) ျမန္မာနိုင္ငံတြင ္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိနိုင္မည့ ္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ နိုင္ငံတကာက အနိမ့္ဆံုး စ ံ
ထားခ်က္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းသာျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိသမၼတၾကီး ဦး၀င္းျမင့္သည္ ၄င္းမွာ မူလက တရားလႊတ္ေတာ္ ေရ ွ ့ေနတဦးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းအမ်ားသိ၊ ထပ္ခါ 
ထပ္ခါေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ဤသည္ကို တန္ဘိုးထားရပါမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဦး၀င္းျမင့အ္ေနျဖင့ ္ ဤ 
ဥပေဒ ျပႆနာအား ခ်က္ျခင္းနွင့္ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းနိုင္ေရး အတြက္၄င္း၏ ဥပေဒစြမ္းရည္ကိ ု ျပသရန ္ တာ၀န္ရွိပါ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ ့၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးဥာဏ္၀င္းတြင္လည္း ထပ္တူ တာ၀န္ရွိသည္။ 
အလားတူ တာ၀န္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေရး ျဖစ္စဥ ္ အပါအ၀င ္ နိုင္ငံေရးရာမ်ားတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို  
ေဇာင္းေပးလိ ုေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚသို ့လည္း က်ေရာက္သည္။  
 

သို ့ရာတြင ္မည္သည္ကိုမွ် ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျပဳနုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ 
တခုျပီးတခုတက္ေရာက္ရန္ကိုသာ အိပ္မက္ မက္ေနမည့္အစား လူ ့အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ 
ဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရး နွင့ ္စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ လူသားဆန္ ့က်င္ျပစ္မႈ၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈဟူသည့္ ျပစ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံ 
ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားအားလက္ေတြ ့ေျမျပင္ေပၚတြင္ခုခံကာကြယ ္စြမ္းေဆာင္ရာ၌ ၄င္းတုိ ့၏ စြမ္းရည္၊ သတၱိ နွင့ ္
ပိုင္းျဖတ္ခ်က္တို ့အား ျပသရန ္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ယင္းသို ့ျပျခင္းျဖင့ ္ စစ္မနွ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိေအာင္ျမင္ေစသည္ကို 
ဦးတည္မည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အနိမ ္ ့ဆံုး စံထားခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင၇္ာ ေရာက္ပါမည္။  
 
         အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားအား ကိုးကားလွ်က္ ကြ်နု္ပ္တို ့၏ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္အေနျဖင့္ ABSDF 
ေျမာက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္နွင့ ္၄င္း၏ ရဲေဘာ္နွစ္ဦးအား အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ရန္နွင့ ္မတရားအသင္းဥပေဒအား အသံုးခ်ကာ 
အျခားေသာ အျပစ္ကင္းမဲ့သည့္အရပ္သားလူထုမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအ၇ေနွာက္ယွက္မႈမျပဳရန ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား 
နွင့ ္ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုပါသည္။ ယင္းသို ့သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေနွာင္မႈ ျပဳေနသမွ်ကာလပတ ္
လံုး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ခံရသူမ်ားအား တရားမွ်တေသာ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ရမည္။ ျပန္လႊတ္ 
ျပီးေနာက္တြင္လည္း ၄င္းတို ့အား ထိုက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ရပါမည္။ 
 
          စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္လွ်က္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
အျပင ္တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ အေျခခံတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား နွင့ ္ယင္းတို ့၏ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတြင္း က်င္းပမည့္ 
နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရႈေထာင့္မွေန၍ ပံ့ပိုးေပးသြားရန ္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္အေနျဖင့္ 
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ရွိပါမည္။ 
 
  ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                                            ေန ့စြဲ။ ဒီဇဘၤာလ (၃) ရက္ ၂၀၁၈ ခုနွစ ္
 

အေသးစိပ္သိလိုလ်င္ ဆက္သြယ္ရန္ 
ဦးေအာင္ထူး (လူ ့အခြင့္အေရး ေရ ွ ့ေန) 
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ 
ပင္မ ရံုး မိုင္ဂ်ာယန္ျမိဳ ့၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ဆက္သြယ္ရန္ဖံုး  
(၄၆) (၀) ၇၆ ၁၁၅၆ ၂၁၅ 
Website: legalaidnetwork.org              E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 

 
 

       
 
     

 
 


