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“How to fix Jurisdiction?”

“တရ ားစီရင္ေရားမ႑ိဳ င္ တည့္မတ္္႔ဆ
ို ိုရ မ အိုပ္္ခ ပ္ေရားမ႑ိဳ င္ မေျ္ င့္ျ္ ားရင္ တရ ားစီရင္ေရားလည္ား
မတည့္မတ္ႏိုင္ပါဘား။”
ဦားေကခ ္ထြန္ား - ရန္ကိုန္တင္
ို ားေဒသႀကီား အ္ခန္ပင္
ို ားတရ ားသႀကီားေဟ င္ား
“တရ ားေရားမ႑ိဳ င္တည့္မတ္္ို႔ ဥပေဒေတြ ျပင္ေပားမယ္၊ ၿပီားေတ ့ ဥပေဒကို ကိုင္တယ
ြ ္ေဆ င္ရက
ြ ္ၾကရမယ့္
ရဲေတြ ဥပေဒအရ ရေတြ ေရ႕ေနေရ႕ရပ္ေတြရဲ႕ မဟိုတတ
္
ေတြလိုပတ
္
အ ားလံိုားကို ပြင့္ပင
ြ ့လ
္ င္ားလင္ား
ထင္သ ျမင္သ ကို ေ္ ္ထတ
ို ္႐ွႈတ္္ခၿပီားေတ ့ အေရားယတ ေတြ လိုပ္မယ္၊ တရ ားသႀကီားေတြကပါ
ို အဲလေတြ
ို
လ မယ္။”
ဦားေဌားဦား(စန္ဂၽြန္ား) - အမခ ားသ ားလႊတ္ေတ ္အမတ္
“စစ္အ ဏ ရင္ေ္တ္မ တရ ားစီရင္ေရားက…
ို အ ဏ ရတဲ့ အိုပ္စိုားသလတန္ားစ ားက ဂတ္တ႔ို ေထ င္တ႔ို
အကခဥ္ားစ္န္ားတ႔ဆ
ို ိုတ က သတ႔ို အ ဏ ္ိုင္ၿမဲ္႔အ
ို တြက္ ႏိုင္ငေ
ံ တ ယ
္ ႏၱရ ားအျ္စ္သားိုံ ္ဲ့တ ထင္ရ ားပါတယ္။
တရ ားသႀကီားေတြပဲ အျပစ္ေျပ လို႔ မရပါဘား။ ယိုယြငား္ ပခက္စီားတယ္ လ ဘ္ေပားလ ဘ္ယလိုပတ
္ ယ္ဆတ
ို
က
တရ ားေရားဌ နတ္ိုမ မဟိုတဘ
္ ား။ အ ားလံိုားမ အႀကီားအကခယ္ရတယ္။ တရ ားစီရင္ေရားနဲ႔ ပတ္သက္လ႔က
ို ေတ ့
လံိုား၀ ေၾက က္ေနရတ . အဘေတြ ေ္ၚ္ိုင္ားတဲအ
့ တိုင္ား လိုိုပ့္္ရ
ဲ တ ”
ဦားသန္ားသန္ားဦား - ျမန္မ ႏို္င္ငံလတ
ြ ္လပ္ေသ ေရ႕ေနမခ ားအသင္ား အေထြေထြ အတြင္ားေရားမ ား
“တရ ားစီရင္ေရားစနစ္ႀကီားတ္ိုလိုားံ မယမ္ားမယိုင္ျ္စ္္႔ဆ
ို တ
ို
မ တရ ားစီရင္ေရားသည္
တရ ားသႀကီားတေယ က္ထလ
ဲ ိုပလ
္ ႔ို မရဘား. သတေယ က္ထဲ အမစစ္လ႔မ
ို ရဘား. တရ ားသႀကီားနဲ႔ အတ
ဥပေဒအရ ရပါမယ္ ရဲအရ ရပါမယ္ အကခဥ္ားဦားစီားအရ ရပါမယ္ ျပည္သေတြ အ ားလံိုားပါမယ္(တရ ားလို၊ တရ ား္ံ၊
သက္ေသ)ပါမယ္။ တရ ားသႀကီားတေယ က္ကပဲ ဘယ္လပဲ
ို စနစ္ေက င္ားေအ င္ လိုပလ
္ ိုပ”္
ဦားဟန္ညန
ြ ႔(္ ဥပေဒ) - ဥပေဒပည ရင္
“္ြဲ႔စည္ားပံိုအေျ္္ံဥပေဒ ပိုဒ္မ ၁၁မ ျပ႒ န္ားထ ားတ ကက
ို အ ဏ ၃ ရပ္ကို ျပတ္ျပတ္သ ားသ ား
္ြဲျ္ ားရမယ္လ႔ို မေျပ ဘား..တတ္ႏိုင္သမခ ္ြဲျ္ ားမယ္လ႔ို ေျပ ထ ားတ ။ အဓက လိုပရ
္ မယ့္စီမံ္ခက္က
စစ္အ ဏ ရင္ေ္တ္က ပခ ားေထ င္လက္
ို တဲ့ တရ ားသႀကီားေတြကို လြတ္လပ္တတ
ဲ့ ရ ားစီရင္ေရား
အေတြားအေ္ၚရေအ င္ တပ္ဆင္ေပား္ို႔ အဓကကခတယ္”

ဦားသန္ားသန္ားဦား - ျမန္မ ႏိုင္ငံလတ
ြ ္လပ္ေသ ေရ႕ေနမခ ားအသင္ား အေထြေထြ အတြင္ားေရားမ ား
“တရ ားသႀကီားေတြရဲ႕ လိုပ္ပင္
ို ္င
ြ ့က
္ ို အ မ္ံ္ခက္ေပားတဲ့ ဥပေဒတ္ို လိုပ္ေပား္႔လ
ို တ
ို ယ္”
ဦားေဌားဦား(စန္ဂၽြန္ား)- အမခ ားသ ားလႊတ္ေတ ္အမတ္
“ပထမတရ ားသႀကီားက ရဲပဲ၊ အမတည္ေဆ က္ထ ားတ ကို တရ ားသႀကီားက တရ ား္ြင္မ စစ္ရတ ၊ ရဲက
မန္မန္ကန္ကန္န႔ဲ တရ ား္ံအစစ္အမန္ကို သက္ေသအေထ က္အထ ား ္ိုင္္င္
ို မ မ နဲ႔ ျပစ္မဆိုင္ရ
ဥပေဒကခင့္ထိုားံ ၊ သက္ေသ္ံဥပေဒနဲ႔ အညီ အရည္အ္ခင္ားရတဲ့ အမစစ္ရဲက တင္လ တဲ့ အမဟ ္ိုင္မ ရင္
ဘယ္ တရ ားသႀကီားမ အဂတ လိုက္စ ားလို႔မရဘား”
ဦားတင္ေမ င္ - ရဲအရ ရ(ၿငမ္ား)
“တရ ားစီရင္ေရားမ႑ိဳ င္ႀကီားက ရင္ားရင္ားေျပ ရရင္ အၿပ င္ျ္စ္ေနတယ္၊ ျမန္မ ႏိုင္ငံမ အျမင့္ဆိုားံ ျ္စ္တဲ့
တရ ားလႊတ္ေတ ္္ခ ပ္ရဲ႕ လိုပ္ပိုင္္င
ြ ့ေ
္ တြထဲမ ္ြဲ႔စည္ားပံိုအေျ္္ံဥပေဒ ္ံိုရိုံားက ဆံိုားျ္တ္္ခက္လည္ား သ
ဘ မေျပ ္ြင့္ ပတ္သက္္ြင့မ
္ ရဘား။ တရ ားလႊတ္ေတ ္္ခ ပ္သ ေျပ တယ္ စစ္္ရ
ိုံ ားံို က ္ခလိုက္တ လည္ား ဘ မ
ပတ္သက္္ြင့မ
္ ရဘား။ အမန္က ႏိုင္ငတ
ံ က မ ကခင့္သိုားံ ေနတဲအ
့ တိုင္ား ႏိုင္ငသ
ံ
ားမန္ရင္ ကယ
ို ့ရ
္ ဲ႕ တရ ားမခတမကို
ျမန္မ ျပည္ရ႕ဲ အျမင့္ဆိုားံ တရ ားလႊတ္ေတ ္မ ေန က္ဆိုားံ တက ့ ေန က္ဆိုားံ အေနနဲ႔ ္ံစ ားၿပီား ေတ င္ားယ္ြင့ရ
္ ္ို႔
လိုတယ္”
ဦားေဌားဦား(စန္ဂၽြန္ား) - အမခ ားသ ားလႊတ္ေတ ္အမတ္

