ျမန္မာႏိုင္ငံ။

။ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္

လြတ္လပ္စြာလွဳပ္ရွားသြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ ့ စည္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္မပ
တ္သက္ဘဲ သီျခားလြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားကို ကာကြယ္ရန္
(ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၈၊ ၂၀၁၆)- ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက အရပ္သားေနအိမ္မ်ားကို ၀ရမ္းမဲ့ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္
ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္သူတိုင္း မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားတြင္ ညအိပ္ေနထိုင္မည့္ ဧည့္သည္မ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ားထံတြင္ စာ
ရင္းေပးသြင္းရသည့္ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားေပးသည့္ ဥပေဒသမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးသင့္သည္ဟု Fortify
Rights မွ ယေန႔ေျပာၾကားလိုက္သည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏ ွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ယခင္ ဥပေ
ဒႏွစ္ခုကို အစားထိုးထားသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေ
ဒကို ျ ပင္ဆင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းခ်က္ကို ေ ဆြးေႏြးေနသည္။

ထိုဥပေဒအရ ေ ဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔အိမ္တြင္ ဧည့္သည္

မ်ား ညအိပ္ေနမည့္အခါတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားထံ သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရး
ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ “သန္းေခါင္စာရင္း စစ္ေဆးျခ

င္း” ဟု လူသိမ် ားေသာ ညဥ့္နက္ခ်ိန္တြင္ ေရွာင္ တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရန္ လိုအပ္ ခ်က္ကို
အသက္သြင္းသည္။ ထိုဥပေဒကို ၀င္ေငြနည္းေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုင္ရာ အရပ္သားအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ေနေသာ တသီးပုဂၢလ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏ ိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရာတြင္ အ
သံုးျပဳသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD ပါတီ) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိုဥပေဒကို လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္း
မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅% ေနရာရထားသည့္ စစ္ဘက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားက ထိုဥပေဒသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး”ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ သည္ဟု ေျပာဆိုကာ ထိုဥပေဒကို
အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။
“လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးထားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ျခင္းႏွင့္ ၀ရမ္းမဲ့ ရွာေဖြျခင္းမ်ားအတြက္ ေနရာ
မရွိပါ” ဟု Fortify Rights ၏ အလုပ္အမွဳေဆာင္ဒါရိုက္တာ မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ဤဥပေဒသမ်ားသ
ည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လံုျခံမႈေလ်ာ့နည္းေစသည္။ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ဤဥပေဒ
သမ်ားကို အျပီးတိုင္ ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္ေပးသင့္သည္။”
ထိုဥပေဒသည္ ျ မန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးအေနႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို ညအိပ္ေနခြင့္ျပဳရန္ အာဏာပိုင္မ်ားဆီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေ
တာင္းရန္ႏွင့္ မည္သူက၊ မည္သည့္ေနရာတြင္၊ မည္မ်ွၾကာေအာင္ေနမည္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရအရာရွိ
မ်ား၏ လက္ထဲထည့္ရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေ တာင္းဆိုထားသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္း

စီ၏ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိေနသည့္အတြက္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲလ်ွိဳ႕၀ွက္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္
အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း (၆) ခုတြင္ ေနထိုင္သူ (၉၀) ဦးကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို
စိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ “ညသန္းေခါင္ ၀င္ေရာက္စီးနင္းျခင္းမ်ား : ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧည့္စာရင္း
တိုင္ျခင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားကို အဆံုးသတ္ေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ (၄၇) မ်က္ႏွာရွိ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာ င္ကို
Fortify Rights မွ မတ္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ အရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ ဧည့္စာရင္းတို

င္ရန္လိုအပ္ခ်က္ကို မည္သို႔ေရြးခ်ယ္တြန္းအားေပးသည္၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုင္ရာ
အရပ္သားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားအပါအ၀င္ အျခားသူတို႔၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို မည္သို႔ ထိန္း
ခ်ဳပ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးကာ ၾကား၀င္သည္ကို ေ ဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ လံုေလာက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ျ မန္

မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ မရွိသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကို မိမိအိမ္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ အျခားသူမ်ားထံတြင္
ညအိပ္တည္းခိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္မ်ားတြင္
ဧည့္သည္မ်ားအျဖစ္ စာရင္းေပးေနထိုင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း ခံရသည္။
၂၀၁၂ တြင္ အတည္ျပဳသည့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရန္လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေ
ဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ ထိုဥပေဒအား အသက္သြင္းျခင္းသည္ လြပ္လာစြာလွဳပ္ရွားသြားလာခြ
င့္၊ လြပ္လပ္စြာေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္၊ လြပ္လပ္စြာအသင္းဖြဲ႕ ဖြဲ ့ စည္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲလ်ွိဳ႕၀ွက္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပါ
အ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒက အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေ
ဖာက္ရာက်ပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္လိုပါက က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ျပီး အေရးပါမွသာ ကန္႔သတ္ႏိုင္မည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအပိုဒ္ခြဲမ်ားသည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳမရွိပါ။
ျမန္မာတိုင္းမ္၏ အဆိုအရ စစ္ဘက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး လွ၀င္းေအာင္မွ “ဤပုဒ္မမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ျ
ခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးစည္းရိုးကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္သူ ဘင္ဂါလီမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ
ည္မ်ွၾကီးသည္ကို သတိျပဳမိရန္ လိုအပ္သည္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ ျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရာရွိမ်ားသည္

မ်ားေသာအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ လူနည္းစုကို ဘင္ဂါလီဟု ရည္ညႊန္းေလ့ရွိကာ ထိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဇာတိမ
ဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟု သြယ္၀ိုက္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားသည္ ျပႆနာတက္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒအပိုဒ္ခြဲမ်ားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳ ေ
ဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဤေအာက္ေျခအဆင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို အင္အားၾကီးျပီး ဗဟိုျဖစ္ေသာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဌာနက ၾကီးၾကပ္ျပီး ထိုဌာနကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
“ဤေဆြးေႏြးမွဳကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္လိုက္ျခင္းသည္ စစ္တပ္၏ မရိုးသားမွဳသာျဖစ္သည္” ဟု မ
က္သရူးစမစ္မွ ေ ျပာၾကားလိုက္သည္။

“စစ္တပ္အေနႏွင့္ ဤဥပေဒကို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ လြပ္လပ္ခြင့္

မ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္အစား ဖိႏွိပ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳလာသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာလြန္းလွျပီျဖစ္သ
ည္။”
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေ က်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၃) (ဆ) ႏ ွင့္
(ဇ)၊ (၁၃) (ဎ)၊ (၁၇) ႏွင့္ (၃၃) တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးသင့္သည္ဟု Fortify Rights မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ပုဒ္မ (၁၃) (ဆ) ႏွင့္ (ဇ) သည္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား မိမိ၏ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္း လာေရာက္ေ
နထိုင္သူ ဧည့္သည္မ်ားကို စာရင္းသြင္းရန္၊ ဧည့္စာရင္းစစ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒမလိုက္နာသူမ်ားကို အေရးယူရန္ တြန္းအားေပး
ထားသည္။ ပုဒ္မ ၁၃ (ဎ) သည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေ၀၀ါးျပီး ၾကီးမားေသာ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ႏို
င္ခြင့္ အာဏာေပးျပီး သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား “စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို တရားဥ
ပေဒႏွင့္ အာဏာစက္ပ်ံ ့ ႏွံ ့ ေစရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရးရွိေစရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္” ေပးထားသ
ည္။

ပုဒ္မ (၁၇) အရ မည္သည့္ေဒသခံမဆို အျခားရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္ မိမိတို႔ေဒသတြင္ ညအိပ္
တည္းခိုရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းသိပါက သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေ က်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တိုင္ၾကားရမည္။
ထိုေဒသခံသည္ ဧည့္သည္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္လည္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အသိေပးရမည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္လည္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ယခင္ဧည့္စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ဧည့္စာ
ရင္းတိုင္ခ်ိန္တြင္ စုေဆာင္းထားသည့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ အမိန္႔ေပးျပီး အထူးသျဖင့္ အ
မ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲလွ်ိဳ႕၀ွက္ပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေပးသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ သက္
ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မွ အမွဳတစ္ခုခ်င္းစီေပၚတြင္ အေျခခံေသာ သို႔မဟုတ္ ျ ဖစ္ဆဲ သို႔မဟုတ္ ျ ဖစ္အံ့ဆဲဆဲ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ထုတ္ေပးသည့္ ၀ရမ္းပါမွသာ လူ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ရာေနရာကို တရား၀င္ ရွာေ
ဖြခြင့္ရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။
“ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းကိစၥႏွင့္ ၀ရမ္းမဲ့ရွာေဖြျခင္းမ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ေၾကာက္ရြံမႈ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစကာ
ျပည္သူတို႔အား လူ႔အခြင့္အေရးရွိခံစားႏိုင္ျခင္းမွ ဟန္႔တားထားသည္” ဟု မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “NLD အ
ဖြဲ႔၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဤဥပေဒ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရျပီးျဖစ္သည္။ သူတို႔က ဘာေတြဆံုးရႈံးရဖို႔ ရွိသည္ကို
သိၾကသည္။”
ထပ္မံသိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ေအာက္ပါတာ၀န္ရွိသူထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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