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ညဥ္ ႕ န က္ သ န္ း ေခါင္ ခ ်င္ း နင္ း ၀င္ ေ ရာက္ ျ ခင္ း မ်ား
ျမန္ မ ာႏိုင္ ငံ တ ြ င္ ဧည္ ႔ စ ာရင္ း တို င္ ျ ခင္ း ႏွ င့္ အိ မ္ ေ ထာင္ စု စ စ္ ေ ဆးျခင္ း
အက်ဥ္ း ခ်ဳပ္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးမားေသာလြတ္လပ္မႈမ်ား မႀကံဳစဖူးေသာ
အေကာင္းျမင္မႈမ်ားသို႔ ဦးတည္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွ လူ
ိ ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားတြင္၊
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဖိႏွပ္ိ ေသာဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္က်င္႔သံုးေနၿပီး၊ ယခင္စစ္အစိုးရမ်ား
လက္ထက္တြင္ က်င့္သံုးေနက်ကိုသာ ဆက္လက္အသံုးခ်လ်က္ ရွပါသည္
ိ
။
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေတာနယ္၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား၊ ခ်မ္းသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲသူ အပါအ၀င္
ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူအားလံုးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အရ ညဥ္႕အိပ္ညဥ္႕ေန အိမ္တြင္တည္းခိုသူမ်ားကို ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရအရာရွမ်ားထံ
ိ
တိုင္ၾကားရန္လိုအပ္ပါသည္။ စင္စစ္
အားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ညဥ္႕အိပ္ညဥ္႕ေနတည္းခိုမည္႕သူမ်ားကို လက္ခံႏုင
ိ ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္၊ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း အေၾကာင္းမ်ဳးစံ
ိ ုျပၿပီး ျငင္းပယ္ႏုင
ိ ္ေၾကာင္းသိရွရပါသည္
ိ
။
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မၾကာခဏႏွင့္ ပံုမွန္ဆိုသလို အိမ္ေထာင္စုမ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္းျဖင္႔ တည္း
ခိုသူမ်ားကိုတိုင္ၾကားရန္လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒသည္ အရာရွမ်ားအား
ိ
ပုဂၢလိကေနအိမ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရန္ႏွင့္
“တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားကို
အခါအား ေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္” အကန္႔အသတ္မရွ အခြ
ိ
င့္အာဏာေပးထားပါသည္။
ဤျပဌာန္းခ်က္က ခြင့္ျပဳထား ေသာ အခြင့္အာဏာအရ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ထံုးစံအတိုင္း ဤစစ္ေဆးမႈ မ်ားကို ညဥ္႕နက္ေသာ အခါက်မွ ရဲ သို႔မဟုတ္
ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွမ်ား၊
ိ
အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧည္႔စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းမရွေသာ
ိ
ဧည္႔သည္မ်ားရွ ိ
မရွကိ
ိ ု စစ္ေဆးရန္အေၾကာင္းျပ၍ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ဤခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္႔
အခ်န္ိ ကိုေထာက္ရႈ၍ ေဒသခံမ်ားသည္ ထိုအေလ့အက်င့္ကို “ညဥ္႕နက္ သန္းေခါင္စစ္ေဆးမႈမ်ား”
ဟုရည္ညႊန္းေျပာဆိုၾကပါသည္။

Yangon resident hangs her guest
registration documents on the
wall of her home, October 2014.
© Spike Johnson, 2014.

ထို႔အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာရြက္စာတမ္းမျပည္႕စံု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားအဆင့္အတန္းမျပည္႕မီေသာ
လူပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ညဥ္႕အိပ္တည္းခိုသူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ တည္းခိုရန္ခက္ခဲျခင္းႏွ
င့္ရင္ဆိုင္ရ ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ရရွႏိိ ုင္ျခင္းမရွေသးေသာလူ
ိ
ပုဂိၢဳလ္မ်ား
သည္ ထံုးစံအတ္ုင္း ၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏အိမ္တြင္ ဧည္႕သည္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသို႔ အပတ္စဥ္ ပံုမွန္
ဧည္႔စာရင္းတိုင္ၾကားၾကရပါ သည္။
ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားရေသာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳ
ပ္ေရးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ၄င္းကိုအာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္းတို႔သည္ အေႏွာက္အယွက္ကင္း
စြာေနထိုင္ခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြာလာခြင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံခြင့္တို႔အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ဳးမ်
ိ ဳးကိ
ိ ု ထိခိုက္ေစပါသည္။ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ရန္လိုအပ္ခ်က္
သည္ အစိုးရအား ႏုင
ိ ္ငံတစ္ခုလံုးရွ လူ
ိ ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား
ထားရွရာေနရာ
ိ
ကို ၀င္ထြက္သြားလာၾကည္႔ရႈခြင္႔ျပဳထားသျဖင္႔ အေႏွာက္အယွက္ကင္း၍ေအးျငိမ္း
စြာေနထိုင္ႏုင
ိ ္ျခင္းအေပၚ စနစ္တက် တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင္႔ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
Fortify Rights က စုေဆာင္းထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားက ဤဥပေဒသည္ အထူးသျဖင့္
၀င္ေငြနည္းလူ႕အသိုက္အ၀န္း မ်ား၊ ျပည္တြင္းလူမႈေရးရာအဖြ႕အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္လက္တြေဆာင္
ဲ
ရြ
က္ေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အတြက္ အထူးသျဖင့္အာဏာသက္ ေရာက္ေစေၾကာင္း
ေဖၚျပထားပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၂ ဥပေဒ၏ သက္ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔အားက်င္႔
သံုးျခင္းတို႔အေပၚ ခြျခမ္
ဲ းစိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို
ရန္ကုန္၊ ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ
၈၈ ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ အခ်က္အခ်ာက်ေသာအုပ္စု မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔မွ
ထုတ္ႏႈတ္ရရွခဲိ ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၀င္ေငြနည္းပါးေသာ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေပၚ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ေပၚထင္စြာ
အၿမဲတေစ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္းကို Fortify Rights က မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
ျမန္မာအာဏာ ပိုင္မ်ားသည္ လူမႈ-စီးပြားအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားထက္
ဆင္းရဲေသာလူ႔အသိုက္ အ၀န္းမ်ားအေပၚ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကိုပိုမိုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေ
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Urban apartment complex at night,
downtown Yangon, Myanmar.
© Spike Johnson, 2014

Typical residential stairwell in an urban
apartment complex, Yangon, Myanmar.
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MIDNIGHT INTRUSIONS
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တြ႕ရွရပါသည္
ိ
။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒက ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းအေပၚ အခေၾကးေငြမယူရန္တားျမ
စ္ထားေသာ္လည္း အခ်ဳ႕န
ိ ယ္ေျမ မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာလူ႕အသိုက္အ၀န္းမ်ား
အေပၚ က်ပ္ ၁၀၀ မွ ၁၅၀၀ အထိ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၀.၁၀ မွ ၁.၅၀ ) ေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက
ေတာင္ဆိုျခင္းရွေနပါ
ိ
သည္။
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ(အရပ္ဘက္)လူ႔အဖြ႕အ
ဲ စည္းအုပ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏို
င္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားေစျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစစ္
ေဆးျခင္း ကို အသံုးျပဳေနပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မရွေသာအခြ
ိ
င့္
အာဏာကို ထင္တိုင္းအသံုးျပဳ၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုက္အ၀န္း အခ်
င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ရာတြင္ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းလိုအပ္ခ်က္ကို
နည္းဗ်ဴဟာသဖြယ္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း အမ်ားျပည္လူ႕အဖြ႕အ
ဲ စည္း၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာျပပါ
သည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည္႕ၾကပ္မတ္ရန္၊ အေႏွာက္
အယွက္ေပးရန္ အခ်ဳ႕က
ိ ိစၥမ်ားတြင္ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ ညအခ်န္ိ စစ္ေဆးျခင္းကို အသံုးခ်ေနၾကပါသည္။
ယခင္ႏုင
ိ ္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ားက ၄င္းတို႔ကို ဧည္႔စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းလိုအပ္ခ်က္ အာဏာသက္
ေရာက္ေစျခင္းကို ဗန္းျပ၍ ညပိုင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ကာလအတြင္း မည္သို႔မည္ပံုဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း
Fortify Rights ကိုေျပာျပပါသည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းလိုအပ္ခ်က္ကိုလိုက္နာျခင္းႏွင့္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား ကိုစစ္ေဆးျခင္းသည္ သိသိသာသာေလ်ာ႕နည္းလာေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သ
ည္႕မွတ္သားမႈရွခဲိ ့ပါ သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဥပေဒသည္ အာဏာတည္ဆဲျဖစ္ေနသျဖင့္
အခ်န္ိ မေရြး ကိုးကား အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားခဲ့ေသာ လက္ရွျပည္
ိ
ထဲေရး၀န္ႀကီး
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကီးကိုကို က ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္)
တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တင္သြင္း၊ ကာကြယ္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို
ခန္႔အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သလို ၄င္းတို႔၏ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းလိုအပ္ခ်က္အေကာင္အ
ထည္ေဖၚမႈကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္၏ မတရားလြမွဲ ားေသာေဆာင္ရြက္မႈ
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Yangon resident arrested in
2014 for failing to produce
documents demanded by
authorities during a
“midnight inspection.”
© Spike Johnson, 2014

သမိုင္းေၾကာင္းအရ၊ ဧည္႕စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစစ္ေဆးျခင္းအေပၚ
၄င္း၏ထိေရာက္ေသာအခြင့္အာဏာသည္ စိုးရမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ မြန္-ဗမာမ်ဳးႏြ
ိ ယ္စု၀င္ ေစ်းေရာင္းသူက “ကြန္ေတာ္႕အေနျဖင့္
ဒီမိုကေရစီႏုင
ိ ္ငံမ်ားတြင္ ညဥ္႕လယ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳးမရွ
ိ ဘူ
ိ းလို႔နားလည္ပါတယ္” ဟုေျပာျပပါသည္။ “ ဒီ
က်င့္စဥ္မ်ားကိုလက္ဆက္က်င့္သံုးေနျခင္းေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားဟာ ယခင္အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒမ်ားကို ဆက္
လက္က်င့္သံုးေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ခံစားရပါတယ္”
အသက္အရြယ္၊ လူမ်ဳးစု
ိ ၊ ေနထုိင္ရာ အမ်ဳးမ်
ိ ဳးျဖစ္
ိ
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သူမ်ားက မလိုက္နာလွ်င္
အေရးယူမည္႕ဆိုးက်ဳးဂယက္
ိ
မ်ားကို္ေၾကာက္ရြ႕ေံ သာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ ဧည္႔စာရင္းတိုင္ျခင္းကို မၾကာ
ခဏျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္းအျခားလူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ျခင္းကို မျပဳလုပ္
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ၾကေတာ့ေၾကာင္းျဖင့္ Fortify Rights ကိုေျပာျပၾကပါသည္။ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ဧည္႔စာရင္းတိုင္ျခင္းလို
အပ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵျပျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။
ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ၏ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းလိုအပ္ခ်က္ ရွေနသမွ
ိ
်ကာလပတ္လံုး၊ ၄င္းသည္ ဖိႏွပ္ိ ရန္
ကိရိယာအျဖစ္ အဆင္သင့္ရွေနပါမည္
ိ
။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အနာဂတ္
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုၿဖိဳခြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဆက္လက္ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ရန္ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကား
ရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို အသံုးခ်မည္ကို လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား
မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ဧည္႕စာရင္းတိုင္းၾကားရန္လိုအပ္ခ်က္ကို အျမန္ဆံုးဖ်က္သိမ္းၿပီး ၀င္ေရာက္၍
အိမ္ေထာင္စုစစ္ေဆးျခင္းက်င္႔သံုးမႈကိုလည္းရပ္စဲသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
(ျမန္မာပါလီမန္)သည္ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျပဌာန္းထားေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃(ဆ)၊ (ဇ) ႏွင့္ (ဎ)၊ ပုဒ္မ ၁၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၃ တို႔ကိုဖ်က္သိမ္း
သင့္ပါသည္။
ဧည္႕စာရင္းတိုင္းၾကားျခင္းလိုအပ္ခ်က္ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္စဲ
ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေႏွာက္အယွက္ကင္းစြာေနထိုင္ျခင္းအေပၚ အကန္႔အသတ္မရွအာဏာျဖင္
ိ
့
ထင္သလိုျပဳက်င့္ႏုင
ိ ္ျခင္းကိုဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရးစည္းရံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ
လူမႈ ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚရွ အတားအဆီ
ိ
းမ်ားကိုလည္းေလ်ာ႕နည္းသြားေစမည္ျဖစ္ကာ
ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွေသာ
ိ
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိုမိုေတာင့္တင္းအားေကာင္းလာေစမည္ျဖစ္
ပါသည္။
ရန္ကုန္တြင္ေနသည္႔ ေအာင္ျမင္ေနေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက “ အကယ္၍
(ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ) သည္ ဒီမိုကေရစီႏုင
ိ ္ငံကို ဦးေဆာင္လိုသည္ဆိုပါက၊ ၄င္းတို႔သည္ ဤမူ၀ါဒမ်ားကို
ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္” ဟု ေျပာပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသို႔
i ေအာက္ပါတို႕အပါအ၀င္ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ကြက္
သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဧည္႔စာရင္းတိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို အာဏာ
သက္ေရာက္ေစျခင္း မွ အျမန္ဆံုးရပ္စဲေပးပါရန္ i

အိမ္ရွင္မ်ားသည္ ညဥ္႕အိပ္ညဥ္႕ေန လာေရာက္တည္းခိုေသာ ဧည္႕သည္မ်ားအတြက္ ရပ္
ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံတိုင္ၾကားမွတ္ပံုတင္ရန္မလိုအပ္
ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူအား ေၾကညာေပးပါရန္၊

i

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား
ညဥ္႕အိပ္ညဥ္႕ေနတည္းခိုေသာ ဧည္႕သည္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔
ညႊန္ၾကားေပးပါရန္၊

i

ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ကို အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္အတြက္
အိမ္ ေထာင္စုမ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ ရဲ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွမ်ား၊
ိ
အျခားအရာရွမ်ားအား
ိ
ညႊန္ၾကားေပးပါရန္။

i အိမ္ေထာင္စုစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္အပါအ၀င္ ညဥ္႕အိပ္ညဥ္႕ေနဧည္႕သည္ကိုတိုင္ၾ
ကားရန္ႏွင့္တိုင္ၾကား ရန္လိုအပ္ခ်က္ကို အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ျပ႒ာန္းထား၍
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအရာရွမ်ားအား
ိ
အေႏွာင္
ု အဖြ႔မဲ ရွလြ
ိ တ္လပ္စြာကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင္႔ျပဳထားေ
သာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၃(ဆ)၊ (ဇ) ႏွင့္
(ဎ)၊ ပုဒ္မ ၁၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၃ တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္။
i ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ၿပီးခဲ႔ေသာအိမ္ေထာင္စုဧည္႕သည္
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ၾကားသည္႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စုေဆာင္းရရွေသာ
ိ
အျခားသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္ လူသိရွင္ၾကားအႀကံျပဳေပးပါရန္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း
ရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဤမွတ္တမ္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာတံု႔ျပန္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္။
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i အေႏွာက္အယွက္မွ ေအးၿငိမ္းမႈအခြင့္အေရးကို အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေ
သာဥပေဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးၿပီး ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ရယူရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးစံမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေၾကာငိး
ေသခ်ာေစရပါမည္။
i ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး မ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာရရွႏိိ ုင္ေၾကာင္းကိုလည္းေသခ်ာေစရမည္။
ေမြးစာရင္း၊ အမ်ဳးသားမွ
ိ
တ္ပံုတင္ ကဒ္မ်ား၊ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပသည္႕ကဒ္မ်ားႏွ
င့္ ေနထိုင္ျခင္းအေထာက္အထားမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အစိုးရကထုတ္ေပးေသာစာရြ
က္စာတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား အားလံုးက ရရွႏိိ ုင္ခြင္႔ကိုလည္းေသခ်ာေ
စရမည္။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳရေသးေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထိျဖစ္ေသာကေလးမ်ားကို
ေမြးစာရင္းထုတ္ေပးရန္ လက္ရွအစီ
ိ အစဥ္မ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။
i အမႈတစ္ခုခ်င္းစီအေပၚအေျခခံ၍ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွေသာ
ိ
သို႔မဟုတ္
ျဖစ္အံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေသာျပစ္မႈ မ်ားကိုတားဆီးကာကြယ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္က ၀ရမ္းစာျဖင္႔
အခြင့္အာဏာေပးထားေသာ အခါမွသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားကိုရွာေဖြျခင္းကို
ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
i ကိုယ္ပိုင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူျခင္း၊ တရား၀င္ရွာေဖြျခင္းမ်ား၊ ရွာေဖြရန္အမိန္႕(၀ရမ္း)
မ်ားႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းမွေအးၿငိမ္းခြင့္၊ လြပ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
ေပါင္းစည္းစုေ၀းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး
က်င့္စဥ္မ်ားကို ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရဲအရာရွမ်ားႏွ
ိ
င့္ အျခား
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအရာရွမ်ားအား
ိ
သင္တန္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း ျပဳလုပ္
ေပးရပါမည္။
i လူပုဂၢဳလ္
ိ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူ႔အသိုက္အ၀န္းတို႔သိရွႏိိ ုင္ေစရန္ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွ
င့္ တရား မ၀င္ဘဲ အမိန္႔(၀ရမ္း)မပါဘဲရွာေဖြျခင္းတို႔ကို ရပ္စဲေၾကာင္း၊ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအႏွ႕ ံ
အမ်ားျပည္သူ သိရွႏိိ ုင္ေစရန္ အသိပညာေပးျခင္းစီမံခ်က္ကို စတင္ရပါမည္။
FORTIFY RIGHTS
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i အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာလူမႈအဖြ႕အ
ဲ စည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႕အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
ခ်တ္
ိ ဆက္ျခင္းအားျဖင့္အပါအ ၀င္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြ
င္ ေဖၚျပပါရွသည္
ိ
႕အတိုင္း ၄င္းတို႔၏ လြပ္လပ္စြာ ေပါင္းစည္းစုေ၀းရန္ အခြင့္အေရးကို
က်င္႔သံုးႏုင
ိ ္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို လူသိရွင္ ၾကားအခိုင္အမာအတ
ည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သလို၊ ဥပေဒကိုအာဏာသက္ေရာက္ေစေသာအရာရွမ်ား
ိ
အပါအ၀င္
ေဒသဆိုင္ရာအရာရွမ်ားအား
ိ
လြပ္လပ္စြာေပါင္းစည္းစုေ၀းခြင့္ကို ေစာင္႔ေရွာက္ကာကြယ္
ရန္ႏွင္႔ စြက္ဖက္ရာေရာက္သည္႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ျဖစ္ေသာ ၄င္းတို႔၏တာ၀န္ကို
အသိပညာေပးရပါမည္။
i လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာလူ႔အသိုက္အ၀န္းမွ
တစ္ဦးခ်င္းလူပုဂၢဳလ္
ိ မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳးသားလူ
ိ
႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ လွ်ဳ႕ိ၀ွက္တိုင္း
ၾကားျခင္းမ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္ ေၾကာင္းႏွင္႔ လူ႕အခြင့္အေရး မတရားခ်ဳးေဖါက္
ိ
ျခင္းမ်ားအတြက္
ထိေရာက္စြာ ကုစားေပးေၾကာင္းတို႔ကို ေသခ်ာေစရပါမည္။
i ကုလသမဂၢအထူးအစီအစဥ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ ဖြ႕စဲ ည္းခြင့္ဆိုင္ရာ
အထူးအစီရင္ ခံသူႏွင့္ လြပ္လပ္စြာယူဆ၊ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုရန္အခြင့္အေရးကိုျမွင့္တင္၊
အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံသူတို႔အား အၿမဲတမ္းဖိတ္ၾကားျခင္းကိုထုတ္ျပန္ရပါမ
ည္။
i လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာအကူ
အညီေပးျခင္းတို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည္႕အ၀ရွေသာ
ိ
ဌာေနရံုးကိုဖြင့္လွစ္ရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္
အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုးႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွေစဘဲ
ိ
အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ဆိုရပါမည္။
i အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္၊ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တို႔ႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ရွေသာ
ိ
ေနာက္ဆက္တြစာခ်ဳပ္
ဲ
မ်ားႏွင့္တကြ အျခားအဓိက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ကိုလက္ခံသေဘာတူရပါမည္။
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ႏိုင္ငံတကာလူ႔အသိုက္အ၀န္းသို႔
i ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၃(ဆ)၊ (ဇ) ႏွင့္
(ဎ)၊ ပုဒ္မ ၁၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၃ တို႔ကိုဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္ႏွင့္ ဧည္႕စာရင္းတိုင္ျခင္းလိုအပ္ခ်က္ႏွ
င့္ အိမ္ေထာင္စု စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တိက်ရွင္းလင္းၿပီး
အခ်န္ိ အေလးေပး သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ားျဖင့္ တက္ၾကြစြာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား ဗဟို၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္အစိုးရမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဤလိုအပ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္က်င့္စဥ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္႔ တရား၀င္ ႏွင့္ တရားမ၀င္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ားအားလံုးကို
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရပ္စဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုအသိေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုပါ။
i အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းမွေအးၿငိမ္းခြင့္၊ လြပ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ႏွ
င့္ လြတ္လပ္စြာေပါင္းစည္း စုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြပ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေႏွာင္ေႏွးၾကန္႕ၾကာျခင္းမရွေစဘဲ
ိ
ဖ်က္သိမ္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကိုတို
က္တြန္းေတာင္းဆိုပါ။
i လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွကင္းလြတ္ေနမႈကိုအဆံုးသတ္ျခင္း၊ မတရား
လြမွဲ ားစြာခ်ဳးေဖါက္
ိ
ျခင္းအတြက္တာ၀န္ရွမႈိ ကိုေသခ်ာေစျခင္းမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ားကတံု႕ျပန္ျခင္းကို
ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အလို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ခုခံေနသူမ်ားအား ေငြေၾကး
ဆုိင္ရာ၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ အကူအညီမ်ားေပးပါ။
i ျမန္မာႏိုင္ငံရွလူ
ိ ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးအစီရင္ခံသူ၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေထာက္အကူျပဳပါ။
i ႏိုင္ငံမ်ား၏တရားဥပေဒႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတြင္ အေႏွာက္အယွက္မွေအးျငိမ္းမႈအခြင့္အေရးကို
ေလးစား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံမ်ား၏လိုက္နာမႈကိုခိုင္မာေစျ
ခင္းႏွင့္အတူ အေႏွာက္အယွက္မွေအးျငိမ္းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ႏွင့္ ပါ၀င္မႈမ်ားအေပၚ
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွေသာ
ိ
အေႏွာက္အယွက္မွေအးျငိမ္းမႈအခြင့္အေ
ရးဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးအစီရင္ခံသူတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ထားရွရန္
ိ
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေ
ရးမ်ားေကာင္စီအတြင္းတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အေထာက္အကူေပးပါ။
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