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အက်ဥ္းခ်ဳပ္  
 

အခုအခါသည ္လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္ျဖစ္သည။္  
ပိုေကာင္းလာမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ပို၍ပို၍ ဆိုးလာေနသည။္   
—ေမာင္ေစာင္းခ၊ တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ဧျပီလ  

 
၎တို႔က ဥပေဒကုိ ျပည္သူေတြကုိကာကြယ္ရန္ သံုးေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ 
သံုးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  
—ခင္စႏၵာထြန္း၊ လူထုပညာေပးသူ၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ဇြန္လ  

 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုး 
ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေ႐ြးေကာက္ခံရသည့္ အရပ္သားဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအျဖစ္ အာဏာရခဲ့ကာ  ႏိုင္ငံတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဘက္သို႔ သိသာစြာေျပာင္းလဲမႈကုိ ျမင္ေတြ႔ရမည္ဟူေသာ ၾကီးမားသည့္ ယံုၾကည္မႈေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္တိုင္၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔၀င္သစ္ ၁၀၀ ပါ၀င္ခဲ့ကာ၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစု႐ံုးျခင္းတို႔အေပၚ ကာလၾကာ႐ွည္စြာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့သည့္ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာသက္ေရာက္မႈ႐ွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္စရာ အေၾကာင္း႐ွိခဲ့သည္။  
 
၎ယံုၾကည္မႈမွာ အေျခအျမစ္မ႐ွိဟူသည္ကုိ သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္အနည္းငယ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ 
ယခုခ်ိန္အထိ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ စု႐ံုးမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္၍အသံုးျပဳေသာ ဥပေဒအမ်ားစုအေပၚ ထိေရာက္သည့္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျပဳမည့္အစား ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ ရက္စက္ေသာ 
ဥပေဒအခ်ိဳ႔ကုိ ခိုင္မာေစလ်က္ ေဟာေျပာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအသစ္မ်ား ခ်မွတ္သည့္ဥပေဒ အနည္းဆံုး တစ္ရပ္ကုိ 
ျပ႒ာန္းခဲ့၏။ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ေျပာသကဲ့သို႔ “ေျပာသည့္အရာကုိ 
အစိုးရမွမၾကိဳက္ပါက မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္မဆို တရားစြဲႏိုင္သည္။ ဥပေဒမ႐ွိလွ်င္ ဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္လိုက္ကာ 
ထိုဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲႏိုင္သည။္”  
 
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေရာ အြန္လိုင္းတြင္ပါ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေ၀ဆာစြာေပၚထြန္းေနလ်က္ 
႐ွိေသာ္လည္း အစိုးရ၊ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား၊ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိအျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ 
ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသူမ်ားသည္ မၾကာခဏ အဖမ္းဆီးခံရကာ အေရးယူခံရ၏။  “မီဒီယာ၌ [အျငင္းပြားဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား] 
ေျပာဆိုသည့္အခါ မည္သည့္အရာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔အေနျဖင့္ ဆက္၍ ေျပာဆိုေနရသည္” ဟု ဒီမိုကေရစီ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သဥၨာ႐ႊန္းလဲ့ရည္က ေျပာ၏။ 
“ယင္းမွာ ကံစမ္းမဲႏႈိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္မတို႔ေျပာၾကသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္မည္ကုိ ကၽြန္မတို႔မသိပါ။” 
 
အစိုးရသစ္လက္ေအာက္တြင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းမႈသည္ အထူးသိသာထင္႐ွားေပသည္။ စူးစမ္းေလ့လာေရး 
မဂၢဇင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာႏွင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ 
ေဇယ်ာလႈိင္ေျပာသကဲ့သို႔ “၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ NLD မွ စာနယ္ဇင္းကုိ အကာအကြယ္ေပး၍ လြတ္လပ္ေသာ 
မီဒီယာမ်ား ျမွင့္တင္ေပးမည္ဟုဆိုခဲ့၏။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္တြင္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္မႈမွာ တစ္ေန႔တျခား သာ၍ဆိုးလာ၏။” 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ဥပေဒေရးရာႏွင့္မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား၏ 
သံုးသပ္ခ်က္အေပၚ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံထားသည့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အာဏာရ႐ွိျပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း NLD 
အစိုးရ၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစု႐ံုးခြင့္ အစဥ္အလာကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ကာ ေဟာေျပာမႈကုိဖိႏွိပ္ရန္ အမ်ားဆံုး 
အသံုးျပဳေလ့႐ွိေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ အေလးေပးေရးသားထားေသာ ယခင္အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ “They Can Arrest You at 
Any Time”: The Criminalization of Peaceful Expression in Burma (“သင့္ကုိ ၎တို႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္”၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈျပဳျခင္း) ကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနကာ၊ အရာ႐ွိမ်ားကုိ ေ၀ဖန္သည့္ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားမွစ၍ 
စစ္ဆန္႔က်င္ေရး သေရာ ္ျပဇာတ္တင္ဆက္ကျပသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တိုက္႐ိုက္ 
သက္ေရာက္လ်က္႐ွိ၏။ ျပည္တြင္းသတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးအႏၱရာယ္႐ွိေနသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံုးသပ္ပါသည္။  
 

* * * 
 
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ 
တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ ခံရေသာ သတင္းစာသမားမ်ားဦးေရ တိုးပြားလ်က္႐ွိသည္။ ၎တို႔သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ား၊ စီအစဥ္မ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက ္ရယူျခင္းမ်ား 
ျငင္းဆိုခံခဲ့ရသည္။  ဤကဲ့သို႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္၌  (လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း ျမန္မာ) Free Expression 
Myanmar ၏ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ “ျပင္ဆင္ရန္အစီအစဥ္မ်ား အမွန္တကယ္မ႐ွိသည့္ 
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒသစ္မ်ားကုိ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ 
တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ အၾကီးမားဆံုး ျခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္” 
ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာမဟုတ္ေပ။ 
 
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒႏွင့္ အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒအပါအ၀င္ 
ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးအရ သတင္းသမားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ 
ပိုမိုတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အသမံွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွစ၍ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ 
သတင္းသမား အနည္းဆံုး ၄၃ ဦး အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္။ “ဤသည္မွာ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ 
လုပ္ကိုင္သူမ်ားကုိ ေက်ာခ်မ္းေစသည္” ဟု ေဇယ်ာလႈိင္မွ ဆိုပါသည္။ 
 
အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပရန္အထူးအႏၱရာယ္႐ွိသည္ဟု ျမင္ၾကပါသည္။ သတင္းစာဆရာ ေအာင္ႏိုင္စိုး၏ 
အေျပာအရ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ NLD ကုိ ေ၀ဖန္ပါက ျပႆနာတက္ႏိုင္သည္။ အႏၱရာယ္႐ွိဆံုးကိစၥမွာ 
႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥျဖစ္သည္။” ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ ႔၀င္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တို႔မွာ “မထိႏိုင္ေသာ” ကိစၥမ်ားဟုေျပာ၏။ “သတင္းသမားတစ္ဦးသည ္တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း သတင္းပို႔လိုပါက ယင္းမွာ ၾကီးမားေသာျပႆနာျဖစ္သည္။  ယခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ 
ဤျပႆနာမ်ား႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုပိုမိုမ်ားျပားေန၏။ ယင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လြန္စြာထိခိုက္၏။” 
 
အက်ိဳးဆကအ္ေနျဖင့္ ေဒသခံသတင္းသမားမ်ားအၾကား ေၾကာက္႐ြံ႕သည့္ခံစားမႈ႐ွိေနသည္။  သတင္းသမားတစ္ဦးက 
“ႏိုင္ငံတကာသတင္းသမားမ်ားထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာ၍ေၾကာက္လန္႔ရသည္မွာ ခုခံႏိုင္စြမ္း သာ၍နည္းေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည ္ဤႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ ေဒသခံ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ 
အလုပ္အကိုင္လံုျခံဳမႈ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ အာမခံမ႐ွိေပ။” ဟုဆို၏။ 
  
သတင္းစာဆရာ လ၀ ီ၀မ္ေျပာသကဲ့သို႔ “ျမန္မာျပည္မွသတင္းစာသမားမ်ားသည္ ၎တို႔ကုိ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ထားမည့္ 
မိဘတစ္ပါး သို႔မဟုတ္ ဖခင္တစ္ပါး မ႐ွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏေျပာေလ့႐ွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မိဘမဲ့ေတြပါ။ 
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ အဘယ္သူကယ္မည္ဆုိသည္ကုိ မသိပါ။  အႏၱရာယ္မ်ား႐ွိသည့္ၾကားမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သူ တစ္ဦးမွ်မ႐ွိေပ။” 
 
ခက္ခဲသည့္အေၾကာင္းရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ သတင္းစာသမားမ်ားသည္လည္း အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္၏စစ္ေသြးၾကြေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ အနည္းငယ္သာရ႐ွိသည္။  
ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၏႐ံုး၌ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကုိ ကန္႔ကြက္ရန္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ီ
အုပ္စုၾကီးတစ္စု စု႐ံုးခဲ့ျပီးေနာက္ အိမ္႐ွင္မွ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ကုိ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေအပီသတင္းဌာနမွ ပူလစ္ဇာဆုရ 
သတင္းစာဆရာမ အက္စတာထူးဆန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္း သတင္းအစီရင္ခံခဲ့သည္ကုိ မေက်နပ္သည့္ 
အစိုးရေထာက္ခံသူမ်ား၏ ၾကီးေလးေသာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာခဲ့သည္။  
 
သတင္းစာဆရာအမ်ားအျပားႏွင့္ မီဒီယာထြက္ေပါက္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးဆက္တစ္ရပ္မွာ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ဆင္ဆာ 
ျဖတ္ေတာက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ လ၀ ီ၀မ္အား သူ၏သတင္းအစီရင္ခံျခင္းေၾကာင့္ 
မတရားသင္းအက္ဥပေဒအရ အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးျပီးေနာက္ ထိုသတင္းစာမွ ၎အား တပ္မေတာ္ေ႐ွ႕တန္းမွ သတင္းေပးပို႔ျခင္း 
မျပဳေစေတာ့ေပ။ “မည္သည့္သတင္းေထာက္ကိုမွ် ေ႐ွ႕တန္းသို႔ မပို႔ေပ။” “ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ 
ျဖစ္ေနသည့္အရာမ်ားကုိ မသိေတာ့ေပ။” ဟုသူကေျပာ၏။ 
 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျပာဆိုမႈအတြက္ အေရးယူခံေနရသည္မွာ သတင္းစာသမားမ်ားသာ မဟုတ္ေပ။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ 
၆၆(ဃ) အရ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့၏။ တပ္မေတာ္ကုိ ေ၀ဖန္သည့္အတြက္၊ 
သေရာ္သည့္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကုိ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ အျခား ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံသားမ်ားက 
ေစာ္ကားသည္ဟု ယူဆခဲ့သည့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ တင္သည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 
အေရးယူခဲ့၏။ သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္က “မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား၌ ‘၆၆(ဃ) ေစာင့္ေနသည္’ဟု ေျပာပါက” “မိမိကုိယ္ကုိယ္ 
တည္းျဖတ္ေစသည္။ လူငယ္အသိုင္းအ၀ ိုင္းတြင္ ေၾကာက္႐ြ႔ံမႈေပၚေပါက္ေစသည္။ ကၽြန္မတို႔ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈျဖင့္ 
အသက္႐ွင္ေနဆဲျဖစ္သည္။” ဟုေျပာ၏။ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အျခားညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ ဥပေဒမ်ားအရလည္း အစိုးရမွ 
ဆက္လက္၍အေရးယူခဲ့၏။ ၎တို႔အထဲတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ “အမ်ားျပည္သူအၾကား 
ေၾကာက္႐ြံ႔ထိတ္လန္႔မႈကုိ ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည့္” ေျပာဆိုမႈကုိ ျပစ္မႈေျမာက္ေစေသာ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) တို႔လည္း 
ပါ၀င္သည္။ ကေလးစစ္သားေဟာင္းတစ္ဦး သူ၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေျပာသည့္အတြက္၊ ဂီတအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အား 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္အတြက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးတို႔အား အေရးယူရန္ အဏာပိုင္မ်ားမွ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ကုိ အသံုးျပဳခဲ့၏။  
ေဟာေျပာျခင္းကုိ အေရးယူရန္ အသစ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လံုျခံဳေရးဥပေဒကုိလည္း အသံုးျပဳခဲ့၏။  
  
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးမႈအတြက္ စီစဥ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အေရးယူခံရဆဲျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ 
ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အမ်ားဆံုးအဖမ္းခံရေလ့႐ွိၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡအေပၚ ဆက္တိုက္ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ အနည္းဆံုး ၄၅ ဦးကုိ ရဲမွဖမ္းဆီးခဲ့ကာ အမ်ားစုမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးျခင္းႏွင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဥပေအရ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။  
 
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ စု႐ံုးျခင္းကို ဆန္႔က်င္၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းအား 
ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ၎၏ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစု႐ံုးခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ အည ီျဖစ္ေစရန္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႔မွ ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုပါသည္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္အစိုးရမ်ားက ႏွစ္ကုိယ္ၾကားျဖစ္ေစ၊ 
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လူသိ႐ွင္ၾကားျဖစ္ေစ ဤအေရးၾကီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ အ႐ွိန္အ၀ါျဖင္ ့၀င္ေရာက္ 
ေျပာဆိုသင့္သည္။  
 
 
  



 

 5 လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ | ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလ 

 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
 
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ “သင့္ကုိ ၎တို႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္”၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈျပဳျခင္း ကုိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္အခ်ိန္ကတည္းက NLD 
ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရသည္ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔၍ မေရရာကာ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ 
ဥပေဒမ်ားစြာကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဖိႏွိပ္ေရးအတြက္ 
တက္ၾကြစြာအသံုးျပဳခဲ့၏။  
 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎၏ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အေလ့အထမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ 
အေရးတၾကီးေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ယခင္က “သင့္ကုိ ၎တို႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္” 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားစြာအျပင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အၾကံျပဳခ်က္သစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  
 

ျမန္မာအစိုးရသို႔  
• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာသင္းဖြဲ႔ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ 

စု႐ံုးခြင့္တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္၊ 
• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္မ်ား ပဋိညာဉ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားအခ်က္အခ်ာက်သည့္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ  လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရန္၊ 
• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ ႐ွင္းလင္းသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ 

အခ်ိန္ဇယားတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္၊ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရမည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မ႐ွင္၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ားတို႔ႏွင့္ အျပည့္အ၀ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ 
အမ်ားျပည္သူသံုးသပ္ေရးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးရန္၊   

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး႐ံုးထံမွ 
နည္းပညာအေထာက္အကူရယူ၍ အဆိုျပဳထားသည့္ ဥပေဒေရးရာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ 
၎အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။  
 

ဥပေဒေရးဆြဲေရးဌာန  
• အသစ္ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒ၏အရည္အေသြးႏွင့္ ႐ွင္းလင္းမႈ႐ွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးအတြက္ဗဟိုမွ 

ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးဌာနတစ္ခု ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ (UNDP) မွ အၾကံျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ၎ဌာနသည္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ 
တြဲလ်က္႐ွိရန္၊ သို႔မဟုတ္ လက္႐ွိဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ဥပေဒမူၾကမ္းအားလံုး 
ေရးဆြဲရာတြင္တာ၀န္႐ွိသည့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးအတြင္း ႐ွိရန္။  

• ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးဌာနတြင္ ဥပေဒသည္ ႐ွင္းလင္းသည့္ စကားလံုးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းထား၍ 
က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ေရးဆြဲထားကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒတို ႔ကုိ လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေရးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္၍ အေတြ႔အၾကံဳ ႐ွိေသာ 
ျပည္တြင္းျပည္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ အဓိကအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကုိ ခန္႔အပ္ထားရန္။ 

• ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးဌာနကုိ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မ႐ွင္တစ္ရပ္မွ လႊဲေျပာင္းေပးခ်က္မ်ားကုိ 
လက္ခံရ႐ွိခြင့္ျပဳရန္။   
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• တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးအတြက္ တရား၀င္ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ 
ဥပေဒအားလံုးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔ႏွင့္ လူသိ႐ွင္ၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္၊ ၎အုပ္စုမ်ားကုိ 
သံုးသပ္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ေပးရန္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးဌာနအား ညႊန္ၾကားရန္။  

 

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးျခင္းႏွင္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ (၂၀၁၆) 
• ၾကိဳတင္အသိေပးခ်က္မေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးျခင္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရမည့္ အစိုးရ၏တာ၀န္ကုိ 

အထူးသျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလ်က ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္။ 

• စု႐ံုးမႈမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ 
တာ၀န္တစ္ရပ္ ရဲတို႔တြင္႐ွိေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းေစေရးအတြက္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္။   

• ဥပမာအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အတိုင္း ဆႏၵျပပြဲ 
တစ္ရပ္အတြက္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ စီတန္းလွည့္လည္မႈတစ္ရပ္အတြက္ လူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ 
ပါ၀င္မႈကဲ့သို႔၊ စု႐ံုးမႈတစ္ရပ္တြင္္ ပံ့ပိုးေပးရန္လိုအပ္ေသာ လူဦးေရအလံုအေလာက္ပါ၀င္မွသာ 
အသိေပးခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၄ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္။ အသိေပးခ်က္လိုအပ္မႈမွာ အာဏာပိုင္မ်ား 
အေနျဖင့္ စု႐ံုးမႈကုိ ပံ့ပိုးေပးေရးအဆင့္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္သာျဖစ္၍ လက္ေတြ႔သေဘာအရ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈ မျဖစ္ေစရပါ။  

• စီစဥ္သူမ်ားမွ စု႐ံုးမ ႈအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ အသံုးျပဳမည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ 
ေဟာေျပာသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အတိအက်ေျပာရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၄ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ စု႐ံုးမႈကုိ 
ပံ့ပိုးေပးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စနစ္တက်႐ွိျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေရးအတြက္သာ အသိေပးခ်က္ လိုအပ္မႈမ်ားကုိ 
အခ်ိန္၊ ရက္စြဲႏွင့္ တည္ေနရာ၊ ပါ၀င္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ဦးေရႏွင့္ စီစဥ္သူအား 
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ စသည္ျဖင့္သာ ကန္႔သတ္ထားရန္။ 

• ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးႏိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ေရးအတြက္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ ပုဒ္မ ၄ ကုိ ျပဳျပင္ရန္။ 

• သတ္မွတ္ထားေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္သြင္းျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္၊ 
အသိေပးခ်က္ ျပီးျပည့္စံုရန္ သို႔မဟုတ္ စု႐ံုးမႈ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ တံု႔ျပန္ခ်က္ 
တစ္စံုတစ္ရာ လိုအပ္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း အတိအက် ေထာက္ပံ့ေပးေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၅ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္။ 

• စု႐ံုးမႈသည္ ေကာက္ကာငင္ကာ ျဖစ္ေပၚသည့္သေဘာသဘာ၀႐ွိသျဖင့္ အသိေပးရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက 
အသိေပးရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျခြင္းခ်က္တစ္ရပ္ အတိအလင္းေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 

• အသိေပးခ်က္တြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုစတာမ်ားကုိ 
ျပသျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ဖယ္ထုတ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၁၀(ဆ) ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။   

• အသိေပးခ်က္တြင္မပါ၀င္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ 
ဖယ္ထုတ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၁၀(ဇ) ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။   

• ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ထိုစု႐ံုးမႈမ်ားအေပၚ 
ခ်မွတ္ထားေသာ ထပ္မံကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို 
ဖယ္ထုတ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၁၀(ဋ) ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထပ္မံကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဖယ္႐ွားရန္ ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ားကုိ (စာျဖင့္ေရးသား) ညႊန္ၾကားရန္။ 

• ပုဒ္မ ၁၀(က)၊ ၁၀(င) ႏွင့္ ၁၀(စ) တို႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔လြန္း၍ ေ၀၀ါးေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။ 



 

 7 လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ | ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလ 

စု႐ံုးမႈမ်ားတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ရာ၌ ထြက္ေပၚလာအံ့ဆဲႏွင့္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ လႈံ႔ေဆာ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႐ွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
လူအုပ္စုအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ေဟာေျပာမႈကုိ ကာကြယ္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား 
သင့္ေတာ္စြာ ရ႐ွိႏိုင္ျခင္း မ႐ွိသည့္အခါမွသာ ကန္႔သတ္ရန္။   

• ပဋိပကၡတစ္ရပ္ျပင္းထန္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ညွိႏႈိုင္းေျပာဆိုျခင္းကုိ အသံုးျပဳရမည့္တာ၀န္ ရဲမ်ားတြင္ 
႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ စု႐ံုးမႈတစ္ရပ္ကုိ ျဖိဳခြဲျခင္းကုိ မတတ္သာသည့္အခါမွသာ ေဆာင္႐ြက္သည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္အျဖစ္ အမိန္႔ေပးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္အံ့ဆဲဆဲအႏၱရာယ္႐ွိသည့္အခါမွသာ အမိန္႔ေပးေရးကုိ 
႐ွင္းလင္းေစရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၂ မွ ၁၆ အထ ိျပင္ဆင္ရန္။  

• အသိေပးရန္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္သာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုး႐ံုးမႈကုိ ျဖိဳခြဲႏိုင္ျခင္းကုိ ဟန္႔တားေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၁၇ 
ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။ 

• အသိေပးခ်က္ မျပဳလုပ္သည့္ စု႐ံုးမႈတစ္ရပ္ကုိ စီစဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တြင္ ပါ၀င္ျခင္း အတြက္ 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တာ၀န္႐ွိျခင္းကုိ ဖယ္႐ွားလ်က္ ပုဒ္မ ၁၉ ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။ 

• (က) အသိေပးခ်က္တြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည့္ တည္ေနရာမွလြဲ၍ အျခားတည္ေနရာ တစ္ခုတြင္ 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္း၊ (ခ) စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းလမ္းေၾကာင္းကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ (ဂ) ပုဒ္မ ၁၀ အရ စု႐ံုးမႈမ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ ဖယ္႐ွားေရးအတြက္ 
ပုဒ္မ ၂၀ ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။ 

 

ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၄၉၉-၅၀၂ ႏွင္ ့၁၃၀ခ - ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အသေရဖ်က္မႈ  
• ျပစ္မႈဆိုင္ရာအသေရဖ်က္မႈျပစ္မႈကုိ ဖယ္ထုတ္ေရးအတြက္ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၄၉၉ မွ ၅၀၂ အထိႏွင့္ 

ပုဒ္မ ၁၃၀ခ တို႔ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္။ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္မွ အၾကံျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း 
လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကုိ အားေပးေရးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသေရဖ်က္မႈသည္ တရားမမႈသာ လံုးလံုးျဖစ္သင့္သည္။  

• တရားခံသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မွားယြင္းသည္ကုိ သိ႐ွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ 
သက္ေသျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

• ဆုေၾကးမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည့္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လံုး၀ အခ်ိဳးက်ေစရမည္ 
ျဖစ္ျပီး၊ ဥပေဒမ ွဥပမာ ေတာင္းပန္ခ်က္၊ ျပဳျပင္ခ်က္ႏွင့္ ႐ွင္းလင္းခ်က္တို႔ အပါအ၀င္ 
ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ ကုစားမႈမ်ားကုိ ဦးစားေပးရမည္။  

 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 
• အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထပ္ေနျခင္းမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအေပၚ 

မေလ်ာ္ကန္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္႐ွားေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကုိ 
သိသာထင္႐ွားစြာ က်ဥ္းပစ္ရန္။  

• အျခားသူတစ္ဦးအား “အသေရဖ်က္ျခင္း” ႏွင့္ “ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း” တို႔အေပၚ 
ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္သင့္သည္။ 

•  “ေငြညွစ္ျခင္း” သို႔မဟုတ္ “ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း” ေျမာက္သည့္ ေဟာေျပာခ်က္အေပၚ 
ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားသည္ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးႏွင့္ျပီး 
မဟုတ္ပါက၊ ဆက္သြယ္ေရးအသံုးျပဳသူမ်ားမွ မည္သည့္ဆက္သြယ္ေရးမ်ားသည္ ဥပေဒ 
ေဘာင္အတြင္း႐ွိသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေရးအတြက္ ၎အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို 
႐ွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္သင့္သည္။  

• ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒအရ တားျမစ္ျပီးနွင့္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား႐ွိသည့္အခါ ဆက္သြယ္ေရး 
ဥပေဒတြင္ ထပ္ေနသည့္စကားမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ရန္။  
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•  “မွားယြင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား” ကုိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံရယူျခင္း အတြက္ 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈(က) ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။  

 

သတင္းစာနယ္ဇင္းဥပေဒ  
• အပိုင္း ၂ တြင္႐ွိသည့္ “စာနယ္ဇင္းအလုပ္သမား” အေပၚ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ က်ဥ္းပစ္ရန္ႏွင့္ 

ဤဥပေဒအရ မည္သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည္ကုိ ႐ွင္းလင္းရန္။   
• ဤဥပေဒ၏ရည႐္ြယ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္အညီ စာနယ္ဇင္း 

လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အားေပး၍ ကာကြယ္ျခင္းကုိ အတိအလင္း ထည့္သြင္းေရးအတြက္ အပိုင္း ၃ ကုိ 
ျပင္ဆင္ရန္။ 

• ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားရန္ သတင္းစာသမားမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးေရးအတြက္ 
၎ေဒသမ်ားတြင္လံုျခံဳေရးေထာက္ပံ့ေပးေနသူမ်ား၌ တာ၀န္တစ္ရပ္ ႐ွိေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းေစရန္ အပိုင္း 
၇ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္။ 

• စာနယ္ဇင္းမွ ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္ဆႏၵအေလ်ာက္ ကုိယ္က်င့္တရားစည္းကမ္းမ်ားကုိ သီးျခား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ 
အပိုင္း ၉ တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ “က်င့္၀တ္စည္းကမ္း” ႏွင့္ အပိုင္း ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ တြင္ ႐ွိသည့္ က်င့္၀တ္ 
စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။   

• စာနယ္ဇင္းေကာင္စီသည္ အစိုးရမွ သီးျခားရပ္တည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေရးအတြက္၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အဆိုျပဳရန္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္နာယကမ်ား၏ အာဏာကုိ ဖယ္ထုတ္ေရးႏွင့္ 
စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ရန္ သမၼတ၏အာဏာကုိ ဖယ္ထုတ္ေရးအတြက္ 
အပိုင္း ၁၃ ႏွင့္ ၁၆ တို႔ကုိ ျပင္ဆင္ရန္။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္အားလံုးကုိ စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ 
ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။   

• စာနယ္ဇင္း သတင္းအစီရင္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ာအား စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ 
ေထာက္ပံ့မႈကုိရယူရန္ အားေပးေရးႏွင့္ အမွားျပင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခြင့္ ကဲ့သို႔ 
အျခားေသာကုစားမႈမ်ားကုိ အတိအက်ေဖာ္ျပေရးအတြက္ ဤဥပေဒ၏ အခန္း ၈ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္။ 

 

အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒ  
• ႐ွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ားကုိသာ 

ျပစ္မႈသက္ေရာက္ေစေရး၊ ထုိသို႔ ထုတ္ေျပာမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအေပၚ 
ၾကီးေလးသည့္ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္အလားအလာ အစစ္အမွန္ 
႐ွိေၾကာင္းကုိ အစိုးရက သက္ေသျပေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိ 
ခုခံကာကြယ္ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၅(၁) ကုိ ျပင္ဆင္ရန္။ 

• အစိုးရအမႈထမ္း မဟုတ္သူမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေျပာျခင္းအတြက္ 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာအျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၅(၂) ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအေပၚ စစ္မွန္သည့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု အစိုးရမွ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ 
အျပဳအမူကုိသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၃ ကို ျပင္ဆင္ရန္။ 

• တရားခံ၏ျပဳလုပ္မႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးကု ိ
ထိခိုက္ေစလိုေၾကာင္း ျပရန္ အေျခခံအခ်က္အျဖစ ္“၎၏အက်င့္စာရိတၱ” ကုိ အသံုးျပဳျခင္းကုိ 
ဖယ္ထုတ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၃(၂) ကုိ ျပင္ဆင္ရန္။   

 

သတင္းအခ်က္အလက ္ရပိုင္ခြင့္ဥပေဒ  
• အစိုးရသတင္းအခ်က္အလက္သည္ ထုတ္ေျပာရန္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းရန္။   
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• သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ အနက္ေကာက္ယူ၍ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ကာ၊ 
ထုတ္ေျပာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္မွာ တရား၀င္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပရန္မွာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကို ထိန္ခ်န္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေသာ ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။   

• သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္သည့္အခါ ၎ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒအရ 
ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ တရား၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအက်ိဳးကုိ ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အစိုးရမွ 
သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကုိ အေျခခံ၍ ဤဥပေဒမ ွသတင္းအခ်က္အလက္ 
ရပိုင္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ လူသိ႐ွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကုိ 
အေျခခံအားျဖင့္ ထိခိုက္မည့္ တိက်၍က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခ်က္အလက္အတန္းစားမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္သင့္သည္။   

• အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္ကုိ အစိုးရမွျငင္းဆိုသည့္အခါ အေၾကာင္းရင္းကုိ စာျဖင့္ 
ေရးသား၍ အတိအက်ေဖာ္ျပကာ သင့္ေလ်ာ္သည့္အတိုင္း တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ေပးသင့္သည္။  
သီးျခားရပ္တည္ေသာအာဏာပိုင္တစ္ရပ္အား ဤျငင္းဆိုမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ခြင့္တစ္ရပ္ 
ေပးသင့္သည္။  

• တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ခံု႐ံုးမ်ားအပါအ၀င္ ၾကီးၾကပ္ေရး၊ မေက်နပ္မႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အယူခံ 
အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔၏တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ လွ်ိဳ႕၀ ွက္မႈအဆင့္ကို 
အေလးမထားဘဲ ရယူႏိုင္သင့္သည္။  

ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ႐ံုးသို႔   
• မိမိတို႔၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကုိ အသံုးျပဳသည့္အတြက္ အေရးယူ 

ခံေနရသူမ်ားအေပၚ လုပ္ကိုင္ေနဆဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈအားလံုး ႐ုပ္သိမ္းရန္။  
• ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ႐ံုးဌာနအတြက္မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အစီအစဥ္တြင္ 

ခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ အည ီ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကုိ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္- 

• ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဥပေဒအရာ႐ွိမ်ားအား လိုက္နာေစႏိုင္ေသာ 
ကုိယ္က်င့္တရားစည္းကမ္းႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္။   

• အစိုးရေ႐ွ႕ေနမ်ား၏အခန္းက႑အေပၚ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ သမာသမတ္က်၍ လုပ္ငန္းသေဘာအရ လြတ္လပ္စြာ 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္း၍အေရးယူရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဥပေဒအရာ႐ွိအားလံုးတြင္ 
႐ွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။ 

 

႔ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင္ ့ျပည္တြင္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ 
• ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးမႈမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္မႈမျပဳဘဲ ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ပါ၀င္သူအားလံုး၏ ေဘးကင္းမႈကုိ သင့္ေတာ္စြာ 

ကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ ရဲဌာနအားလံုးကို ညႊန္ၾကားရန္။ စု႐ံုးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူထုစည္းေ၀းပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္သည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားအား ၎တို႔၏ပြဲမ်ားကို ၎တို႔ရည္႐ြယ္ထားသည့္ ပရိသတ္မ်ား ျမင္ႏိုင္၊ 
ၾကားႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားအတြင္း က်င္းပျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္း မျပဳရန္။  

• ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈသည္ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ သို႔မဟုတ္ ၁၄၇ အရ သို႔မဟုတ္ 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ အရ တရားစြဲရန္ အေျခခံအခ်ကတ္စ္ရပ္ 
မည္သည့္အခါမွ်မျဖစ္ေရးအတြက္ ရဲဌာနအားလံုးကုိ ညႊန္ၾကားရန္။  

• အင္အားအသံုးျပဳျခင္းကုိ အားထားျခင္းမ႐ွိဘဲ တတ္ႏိုင္သည့္အခါတိုင္း စု႐ံုးမႈမ်ားကုိ မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲရမည္ကုိ 
အေလးထား၍ ရဲသင္တန္းေပးရန္။ ထိုသင္တန္းသည္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ညွိႏႈိုင္းျခင္းႏွင့္ 



 

ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 10 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကုိ အေျခခံသည့္ တင္းမာမႈေလ်ာ့နည္းေစသည့္ နည္းပရိယာယ္မ်ားကုိ 
အေလးထားသင့္သည္။ 

• တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း၊ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳးက်မႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည့္ 
အင္အားအသံုးျပဳျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ား သင္တန္းေပးရန္။  

 

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး  ဌာနသုိ႔ 
• ကုလသမဂၢအထူးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအားလံုးအား အျမဲတမ္းဖိတ္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကမ္းလွမ္းျပီး 

အထူးကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ 
လာေရာက္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ မဆိုင္းမတြ ခြင့္ျပဳရန္။ 

• လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကုိ အားေပးေရး၊ အကာအကြယ္ 
ေပးေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ 
စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔အား တရား၀င္ 
ဖိတ္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ရန္။  

• ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ ရန္ဟီးလီႏွင့္ 
အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ သူမ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္။  

• ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ၎၏အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရံဖန္ရံခါသံုးသပ္မႈ အစည္းအေ၀း၌ 
အျခားအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးခြင့္တို႔ အေပၚ 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

• အာဆီယံႏိုင္ငံအၾကား အစိုးရအခ်င္းခ်င္း လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မ႐ွင္ (ASEAN Inter-Government Commission 
on Human Rights (AICHR)) အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လာမည့္ ေကာ္မ႐ွင္နာအျဖစ္ သမာသမတ္က်ေသာ 
တစ္သီးပုဂၢလ လူ႔အခြင့္အေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ 
အသင္းဖြဲ႔ခြင့္ႏွင့္ စု႐ံုးခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အရပ္ဘက္လူမႈအသိုင္းအ၀ ုိင္းအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ 
စစ္ေဆးေရးအတြက္ AICHR အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေရး ဖိတ္ေခၚရန္။   

• ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးုုဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး႐ံုး(OHCHR) ႏွင့္ (OHCHR) ညွိႏႈိုင္းမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္ႏွင့္ 
အကာအကြယ္၊ အားေပးမႈႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ရပုိင္ခြင့္အျပည့္အ၀ျဖင့္ OHCHR မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
႐ံုးဖြင့္ႏိုင္ေစသည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုးရက္စြဲတြင္ အျပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္။ 

 

ျမန္မာႏိုင္င ံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္သို႔  
• ျပည္သူ ႔ရပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပဋိညာဉ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား 

အခ်က္အျခာက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား 
အၾကံျပဳရန္။  

• အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ သာမန္ႏိုင္ငံသားတို႔အား 
၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႔ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးခြင့္တို႔ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ 
ေႏွာင့္ယွက္ရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရန္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ စတင္ရန္။ 

• ဤအစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
အေရးပါေသာအဆင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒေရးရာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ အစိုးရအားေပး၍ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႔ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးခြင့္တို႔ကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္း႐ွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေရး တိုက္တြန္းရန္။  

• မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ ႔ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးခြင့္တို႔ကုိ 
က်င့္သံုးေနသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကုိ 
ေ၀ဖန္သည့္ လူသိ႐ွင္ၾကားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ရန္။  



 

 11 လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ | ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလ 

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အစီရင္ခံေရးအတြက္ႏွင့္ ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရ႐ွိေရးၾကိဳးပမ္းရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ား၊ အျခား 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္။  

ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံအဖြဲ႔ႏွင္ ့ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတြင္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သူသို႔  
• လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႔ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးခြင့္တို႔အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရးအဆင့္အတန္းမ်ားကုိ လိုက္နာေရးအတြက္ တိုက္တြန္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏အဆင့္တိုင္းႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ အထူးသျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး 
၀န္ၾကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။  

• အထူးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအား အျမဲတမ္းဖိတ္ေခၚခ်က္ တစ္ရပ္ 
ျပဳလုပ္၍ အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား၏ 
လာေရာက္ရန္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ မဆိုင္းမတြ ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းရန္။  

• လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႔ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးခြင့္တို႔ကုိ ေလးစားမႈ 
အားေပးေရးအတြက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒကု ိႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အတိုင္း နည္းပညာပံ့ပိုးမႈေပးေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းၾကီး႐ံုးမွ 
အဆင့္ျမင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လာေရာက္မႈမ်ားကုိ အားေပးရန္။  

• ကုလသမဂၢအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ာအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဖြဲ႔တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ပူးေပါင္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးေရးအတြက္ သံုးလတစ္ၾကိမ္ထက္ မနည္း 
ေတြ႔ဆံုရန္။ 

 

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားသို႔  
• အထက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပါအ၀င္ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးခြင့္တို႔ကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား 
လူသိ႐ွင္ၾကားေရာ ႏွစ္ကုိယ္ၾကားပါ တိုက္တြန္းရန္။  

• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရံဖန္ရံခါ သံုးသပ္ခ်က္ (Universal Periodic Review) ၌ 
လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစု႐ံုးခြင့္တို႔အတြက္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အေလးထားစရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရန္။  

• လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စု႐ံုးခြင့္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ 
လူမႈေရးမီဒီယာမ်ား၌ တင္ထားေသာအရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အမႈမ်ားကုိကိုင္တြယ္ရာတြင္ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာက႑မ်ား စသည္တို႔အတြက္ တရား႐ံုး၏ အဆင့္တိုင္း႐ွိ တရားသၾူကီးမ်ားကုိ 
သင္တန္းေပးေရး အေထာက္အကူေပးရန္။   

• လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးရန္။  


