
ျမန္မာႏိုင္ငံ။ ။  မျဖစ္မေန Eည့္စာရင္း တိုင္ရျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ 
Aျငင္းပြားဖြယ ္Uပေဒကိ ုပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိAဖြဲ႔Aစည္း (၅၀) ေက်ာ္မွ ေတာင္းဆိုျခင္း 

(ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁၊ ၂၀၁၆)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္Uပေဒျပဳေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔A ိမ္တြင္ 
ညA ိပ္မည့္ Eည့္သည္မ်ားကို Aာဏာပိုင္မ်ားထံ စာရင္းေပးရန္လိုAပ္သည့္၊ ကိုလိုနီေခတ္ Uပေဒတြင ္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 
Uပေဒသမ်ားကိ ုဖ်က္ပယ္ေပးသင့္သည္ဟု Fortify Rights AပါA၀င ္ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိAရပ္သားလူမႈAဖြဲ႔Aစည္း (၅၂)ခုမ ွ
ယေန႔တြင ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။  ထိုUပေဒသမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္A ိမ္မ်ားကို Aာဏာပိုင္မ်ားမွ ၀ရမ္းမပါဘဲ 
ရွာေဖြပိုင္ခြင့္Aာဏာကိ ုေပးထားသည္။ 

“ဤUပေဒသည္ လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍ Aခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ 
Aသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ Aလားတူစြာ တုိင္းရင္းသား ေက်းလက္ေဒသေန Aျပစ္မဲ့ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရသည္၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံရသည္၊ တစ္ခါတစ္ရံ Aစေဖ်ာက္ျခင္းခံရသည္ဟုေသာ သတင္းေပးပို ့ခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။” ဟု 
Aရပ္သားလူမႈAသိုင္းA၀ိုင္း ဖြ ံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျမန္မာႏိုင္င ံAႏွံ႔Aျပားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
Aစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းAဖြဲ႕Aစည္း (NGO)တစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘ေပါင္းကူး’ မ ွAမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ U ီးေက်ာ္သူက 
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ “ဤUပေဒသမ်ားသည္ Aာဏာရွင္ဆန္ျပီး ႏိုင္ငံကိ ုAက်ိဳးစီးပြား မျဖစ္ထြန္းေစပါ။  ၎တို႔သည္ 
လူသားတို႔၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆိုးရြားစြာ ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဖိႏွိပ္ေရးလက္နက္ျဖစ္သည္မွာ 
ထင္ရွားသည္။” 

၁၉၀၇ ခုႏွစ္တြင ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ယခင္Uပေဒႏွစ္ခုကိ ုAစားထိုးထားသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ရပ္ကြက ္သို႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာA ုပ္စ ုA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာUပေဒAရ ေဒသခံမ်ားသည္ မိမိတို႔ေနA ိမ္မ်ားတြင ္Eည့္သည္မ်ား 
ညA ိပ္တည္းခိုသည့္Aခါ AစိုးရAရာရွိမ်ားကို Aသိေပးရန္ႏွင္ ့ထိုEည့္သည္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
Aခ်က္Aလက္မ်ားကို Aာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပရန ္လိုAပ္သည္။  ျမန္မာAာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
Eည့္စာရင္းတုိင္ရန္လိုAပ္ခ်က္ကို ညU ္႔နက္ခ်ိန္တြင္ A ိမ္ေထာင္စုမ်ားAား စစ္ေဆးျခင္းျဖင္ ့လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစသျဖင္၊့ 
လူAမ်ားက ဤကဲ့သို ့ကာလၾကာရွည္စြာ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ထိုAေလ့Aထကို “သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း” (သို႔မဟုတ္) 
“သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ျခင္း” ဟု ရည္ညႊန္းၾကသည္။  

ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ Aမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္၊ မျဖစ္မေန Eည့္စာရင္းတိုင္ရန ္လိုAပ္ခ်က္ႏွင္ ့
သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာUပေဒAရ AကာAကြယ္ေပးထားေသာ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားျဖစ္သည့္ 
လြတ္လပ္စြာ လွဳပ္ရွားသြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္၊ လြပ္လပ္စြာ Aသင္းAဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင့္ႏွင္ ့
Aမ်ားျပည္သူႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု Aဖြဲ႔Aစည္း (၅၂)ခုမ ွ
ေျပာၾကားလိုက္သည္။   

ထုိUပဒသမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးတိုင္းတြင္ 
Aလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ Aရပ္သားလူမႈAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။  မျဖစ္မေန Eည့္စာရင္းတိုင္ရန ္လိုAပ္ခ်က္Aား 
ဆက္လက္ထားရွိျခင္းသည္ “U ီးတည္ခ်က္မွားယြင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိ ုထိခိုက္ႏိုင္သည္” ဟု ထိုAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ 
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

ဇြန္လတြင ္Aမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (Aထက္လႊတ္ေတာ္) မ ွႏုိင္ငံသားမ်ားAေနႏွင္ ့ညA ိပ္Eည့္သည္မ်ားကို သတင္းပို႔ရန္ 
လုိAပ္သည့္ ရပ္ကြက ္(သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာA ုပ္စ ုA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာUပေဒ၏ ပုဒ္မ (၁၃) (ဆ) ႏွင္ ့ပုဒ္မ (၁၇) တုိ႔ကို 



ပယ္ဖ်က္ေပးမည့္ Uပေဒကိ ုAတည္ျပဳခဲ့သည္။  Fortify Rights Aေနႏွင္ ့လူ႔Aခြင့္Aေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီစြာ 
Aဆုိျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။  

သို႔ေသာ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေAာက္လႊတ္ေတာ္) Uပေဒျပဳေကာ္မတီသည္ ညA ိပ္တည္းခိုသည့္ 
Eည့္သည္မ်ားကို စာရင္းေပးရန ္တမင္သက္သက္ (သို႔မဟုတ္) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာ ပ်က္ကြက္သူမ်ားႏွင့္သာ 
သက္ဆိုင္ေသာ Aဆိုျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ Eည့္စာရင္းတိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ Uပေဒသမ်ားကို မူလAတိုင္း 
ျပန္လည္ျပဌာန္းခဲ့သည္။  

ႏိုင္ငံတကာUပေဒAရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည ္လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ႏွင္ ့လြတ္လပ္စြာ Aသင္းAဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင္ ့
AပါA၀င ္Aခ်ိဳ႕ေသာ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္လိုပါက ထိုကန္႔သတ္ခ်က္Aတြက္ ယထဘူတက်ေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သဘာ၀က်ေသာဆီေလ်ာ္မႈရွိမွသာ ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။  လက္ရွိUပေဒတြင္ပါ၀င္သည့္ 
Eည့္စာရင္းတုိင္ျခင္းဆိုင္ရာ Uပေဒသမ်ားသည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒႏွင္ ့လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိပါဟု Fortify Rights မ ွေျပာၾကားလိုက္သည္။  

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅% ေနရာရထားသည့္ စစ္ဘက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထုိUပေဒသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး” 
ကို AကာAကြယ္ေပးရန္ လိုAပ္သည္ဟု ေျပာဆိုကာ၊ မျဖစ္မေန Eည့္စာရင္းတိုင္ရျခင္းကို လက္ရွိAေျခAေနတြင္ 
ေထာက္ခံေနၾကပါသည္။   

“ဤUပေဒသမ်ားက AကာAကြယ္ေပးထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာAရာမွာ Aာဏာပိုင္မ်ားAေနႏွင္ ့Aလိုရွိသလို 
ကိုယ္ပိုင္A ိမ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ျပီး၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာAခ်က္Aလက္မ်ားကို ေကာက္ခံႏိုင္သည့္Aာဏာပင္ျဖစ္သည္” ဟု 
မက္သရူးစမစ္မ ွေျပာၾကားလုိက္သည္။ “Uပေဒျပဳေကာ္မတီက ထုိUပေဒသမ်ားကို မဖယ္ရွားပါက လႊတ္ေတာ္Aေနႏွင္ ့
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ ၎Uပေဒသမ်ားကိ ုပယ္ဖ်က္သင့္သည္။” 

ရပ္ကြက္ႏွင္ ့ေက်းရြာA ုပ္စ ုA ုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင္ ့မျဖစ္မေနEည့္စာရင္းတုိင္ရျခင္း 
လိုAပ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားAပါA၀င ္ရပ္ကြက ္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာA ုပ္စ ု
A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာUပေဒကိ ုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန ္Aဆိုျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ Aခ်က(္၁၀) ခ်က္ရွိေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိAရပ္သားလူမႈAဖြဲ႕Aစည္း (၆၅)ခုမ ွဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္တြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ ္Uပေဒႏွင္ ့ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း (၆)ခုတြင ္ေနထိုင္သူ (၉၀)U ီးကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို 
စိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္Aေပၚတြင္ Aေျခခံထားသည့္ “ညသန္းေခါင္ ၀င္ေရာက္စီးနင္းျခင္းမ်ား : ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
Eည့္စာရင္းတိုင္ျခင္းႏွင့္သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားကိ ုAဆံုးသတ္ေရး” ေခါင္းစU ္ျဖင္ ့(၄၇)မ်က္ႏွာရွိ Aစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ကိ ုFortify Rights မ ွမတ္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။  ထိုAစီရင္ခံစာတြင ္Aရာရွိမ်ားAေနႏွင္ ့
Eည့္စာရင္းတိုင္ရန္လိုAပ္ခ်က္ကို မည္သို႔မည္ပံု Aေကာင္Aထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သည္၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကို 
Aသံုးျပဳကာ Aရပ္သားလူမႈAဖြဲဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားAပါA၀င ္Aျခားသူတို႔၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္Aေႏွာင့္Aယွက္ေပးသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။   

ရပ္ကြက ္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာA ုပ္စ ုA ုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ AဓိကAားျဖင့္ ဤUပေဒ၏ ျပႆနာျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ 
Uပေဒသမ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ၾကသည္။ ဤေAာက္ေျခAဆင့္ Aစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို Aင္Aားၾကီးျပီး ဗဟိုျဖစ္ေသာ 
Aေထြေထြ A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ၾကီးၾကပ္ျပီး၊ ထိုဌာနကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 



ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း Eည့္စာရင္းတိုင္ရန္လိုAပ္ခ်က္ကို 
ေရြးခ်ယ္Aသက္သြင္းျခင္းAား လူသိရွင္ၾကားေထာက္ခံၾကျပီးျဖစ္သည္။  UပမာAားျဖင္ ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
Uပေဒျပဳေကာ္မတီUကၠဌ U ီးထြန္းထြန္းဟိန္းက “သည္လုိ Uပေဒမ်ိဳး ဆက္တည္ရွိသင့္တဲ့ နယ္စပ္ျမိဳ႕ေတြနဲ႔ 
ေက်းလက္ေဒသေတြ ရွိတယ္” ဟု Eရာ၀တီကို ေျပာခဲ့သည္။  ေAာက္လႊတ္ေတာ္Uပေဒျပဳေကာ္မတီ၀င ္
U ီးေဇာ၀္င္းကလည္း “မတည္ျငိမ္တဲ့ေဒသေတြAတြက္ သည္လို Uပေဒမ်ိဳး လိုAပ္ပါတယ္” ဟု Eရာ၀တီကို ေျပာခဲ့သည္။ 

“Uပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ားသည္ ပင္ကိုျပင္းထန္ေသာ Uပေဒကိ ုမွ်တမႈမရွိစြာ Aသက္သြင္းရန္ Aဆိုျပဳေနၾကသည္” 
ဟု မက္သရူးစမစ္မ ွေျပာၾကားလိုက္သည္။  “ျပည္သူတို႔ေနထိုငရ္ာ Aခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားႏွင့္ Aခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈ၀န္းက်င္ကို 
ပစ္မွတ္ထားရန ္ဤUပေဒကိ ုAသံုးျပဳျခင္းသည္ ယခုAခ်ိန္တြင ္AလိုAပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ယံုၾကည္မႈကို 
တုိင္းရင္းသားတို႔ေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထပ္မံေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္ျဖစ္သည္။” 

ထပ္မံသိလုိသည္မ်ားရွိပါက ေAာက္ပါတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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