ျမန္မာႏုိင္ငံ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ ရုပ္သိမ္းပါ
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႕ဲ အစည္း ၆၁ ႕၏ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္။
ျမန္မာအာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္စဥ္ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္
ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား ဆက္လက္က်င့္သံုးမည္ဟူ၍ ၾကားသိရသည့္ကိစၥရပ္အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း

(၆၁) ဖြ႕ဲ အေနျဖင့္

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား၊

အထူးသျဖင့္

ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္

လႊတ္ေတာ္တုိ႔အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မည့္ ဥပေဒအတြင္း အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမႈမျပဳဘဲ ဧကန္အ မွန္ ရုပ္သိမ္းေပးရန္
တုိက္တြန္းေနပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တြင္ “ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ တစ္စံုတစ္ဦးအား

ေျခာက္လွန႔္

ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ” စသည္တုိ႔အတြက္

ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ က်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းဥပေဒသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလ

အတြင္း Facebook ေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈမ်ား ေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား တဖြဖ
ဲ ြဲ

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တံခါးဖြင့္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အာဏပုိင္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈကုိ ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ယင္းဥပေဒအား ပုိမုိတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလ်က္
ရွိသည္။ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ုိမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုလ်က္ေနေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕၏
အဆုိအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အြန္လုိင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြခ
ဲ ံထားရသည့္ အမႈေပါင္း အနည္းဆံုး [၇၁]
မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအေပၚ လတ္တေလာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈသည္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား ရုပ္သိမ္းရန္ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိ
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးလ်က္
ရွိသည္။1 ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ
ျပင္းထန္ေသာ

ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏုိင္သည့္

မိမိတုိ႔၏

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ

အႏၲရာယ္မွာ

အြန္လုိင္းေပၚတြင္

စုိးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းစြာ

သက္သက္ျဖင့္

ဆက္လက္က်ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အခန္းက႑တြင္ လြမ
ဲ ွားစြာစီမံေျဖရွင္းမႈ၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ
ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး

အစုိးရ၏

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ႏွင့္

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ

ထုိမွ်မက

အေလ့အထမ်ားႏွင့္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔အေပၚ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္အေၾကာင္းၾကားႏုိင္စြမ္းကုိ
ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေစျခင္း

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ

ေလ်ာ့က်ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေရးတု႔အ
ိ ား

ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အဓိပၸါယ္

မသဲကေ
ြဲ သာ

စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္

ျပ႒ာန္းထားေသာ

ပုဒ္မ

၆၆

(ဃ)

သည္

ဥပေဒအား

အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳသည့္သေဘာျဖင့္ က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္
ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ၏ အဆိုးဆံုးေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အဓိပၸါယ္သဲကြဲမႈမရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအရ
လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ

ကာကြယ္ရန္
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား
႕

ကန႔္သတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားကို

ရွင္းလင္းတိက်က်စ္လစ္

အျခားလူပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏

အခြင့္အေရးႏွင့္

ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔အား

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာခြင့္ျပဳထားသည္။

အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာႏွင့္ အဓိပၸါယ္နားလည္ရလြယ္ကူစြာေရးသား
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႕

သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ သတ္မွတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရရွိႏိုင္ရန္သာ

ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တြင္ မည္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား “အေႏွာင့္အ ယွက္ေပးမႈ ” သုိ႔မဟုတ္ “မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးမႈ ” ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ
အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ယင္း အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ အလြန္ ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး ၎တုိ႔အား အမ်ဳိးမ်ဳိး အနက္အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိႏုိင္ေစသည္။

1

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ တစ္ရပ္လံုးအား ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္နည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ

ၾကည့္ရန္ လင့္ခ္မွာ - အပုိဒ္ခြဲ ၁၉ - ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) ၊ ဥပေဒေရးရာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္၊ ၈ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇၊
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38665/Myanmar-analysis--8-March-2017.pdf.
2

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ အမ်ားျပည္သူၿငိမ္ဝပ္မႈ၊

အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ အက်င့္စာရိတၱစသည္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊ ရန္လုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ကုိ
လံႈ႔ေဆာ္ေပးေသာ အမ်ဳိးသားေရး၊ လူမ်ဳိးေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ တားျမစ္ရမည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ား
ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ထဲမွ အပုိဒ္ခြဲ ၁၉ (၃) ကုိ ၾကည့္ပါ။

ဥပမာအေနျဖင့္ဆုိပါက ယခင္ စစ္အစုိးရမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ ေထာက္ခံအားေပးေသာ ျပည္သူတုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွာ
“အေႏွာင့္အယွက္” ျဖစ္ေစသည္ဟူ၍ သတ္မွတ္ယူဆခဲ့ၾကသည္။
အဓိပၸါယ္သဲကြဲမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ အရပ္သားအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအား ေဝဖန္မႈကုိ
ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား “မုိက္မဲသူ” ဟုလည္းေကာင္း
“ရူးသြပ္သူ” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္သည့္ ပု႔စ
ိ ္မ်ား Facebook ေပၚတြင္ တင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ
အက်ဥ္းေထာင္က်ခံေနရၾကသည္။ ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ တရားစြဲဆုိမႈတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီး ထဘီ
(လံုခ်ည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အထည္) ေပါင္းထားသည့္ ရုပ္ျပပံုကုိ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ တင္သည့္ ကိစၥအေပၚ ဗဟုိျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ သိကၡာခ်ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ေစာ္ကားျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ အႀကီးအကဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား
ေဝဖန္မႈအား တားဆီးရန္ ရည္ရြက္ခ်က္အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ မွတ္သားရန္ အေရးႀကီးသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ
ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႔အ ေရး ေကာ္မတီတို႔ ၏ အဆုိအရ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ား
သည္ ၎တုိ႔၏ အဖြ႕ဲ အစည္းဌာနဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားအေနျဖင္႔ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ
ျပဳၾကရန္
ခံရေလ႔ရၾွိ ကပါသည္

႔

သာမန္ထက္ၾကီးမားသည္႔

ေဝဖန္မႈကုိ

တစ္သီးပုဂၢလ

ျပည္သူျပည္သားမ်ားထက္
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ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ စြဆ
ဲ ုိထားေသာ အမႈမ်ားထဲမွ ပမာဏအမ်ားစုမွာ အသေရဖ်က္ခံရသည္ဟု သက္ေသမရွိဘဲ စြပ္စြဲခံရေသာ လူပုဂၢိဳလ္ကုိယ္တုိင္
မဟုတ္ဘဲ

အျခားေသာ

လူပုဂၢိဳလ္

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မဆုိ

တုိင္ခ်က္ဖြင့္ႏုိင္ရန္

ခြင့္ျပဳထားသည့္

အခ်က္ျဖင့္

အမႈေျမာက္ေစရန္

စြဆ
ဲ ုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္အျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္
အျပင္ စစ္တပ္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား၏ကုိယ္စား တုိင္ခ်က္ဖြင့္လ်က္ရွိသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မမွန္ကန္ေသာ၊ ေစာ္ကားေသာ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္
ျဖစ္ေစေသာ

သုိ႔မဟုတ္

မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု

ထင္ျမင္ယူဆေသာ

ပုိ႔စ္မ်ားေၾကာင့္

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

အျပန္အလွန္

တရားစြဆ
ဲ ုိသည့္

ျပစ္မႈအေရအတြက္ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ အမႈမ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ဦးမွာ
လူလိမ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တိက်ေသာ

႕

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အသံုးမျပဳရန္ လူအမ်ားအား သတိေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာ

အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျ ပထားသည့္ Facebook ပုိ႔စ္မ်ားေၾကာင့္ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အသေရဖ်က္မႈအား

ျပစ္မႈအျဖစ္

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းကုိ

လံုးဝ

မျပဳသင့္ပါ

-

အမႈျဖစ္လာခဲ့ပါက

၎ကုိ

ကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အျခား နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ အသေရဖ်က္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ
ကာကြယ္ရန္အစရွိသည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္

အသံုးျပဳျခင္းကုိ

က်ဴးလြန္မႈတစ္ခုအျဖစ္ လံုးဝ မသတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း
႔
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
အခ်ဳိးအစားမွ်တမႈ

ကုလသမဂၢ

လူတစ္စံုတစ္ဦးသည္

မရွိဘဲ

ယင္းအခ်က္သည္

တားျမစ္ထားျခင္း
႔

႔

႔ ကုလသမဂၢ

႔

အျခားသူတစ္ဦးအား
လြတ္လပ္စြာ

မရွိေသာ္လည္း၊

အသေရဖ်က္မႈအား
႔

မွ
အသေရဖ်က္သည့္အတြက္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အား

၎အား

ရာဇဝတ္မႈ

႔

႔

အခုိင္အမာအတည္ျပဳၾကသည္
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အက်ဥ္းေထာင္က်ခံေစျခင္းသည္

ၿခိမ္းေျခာက္ေစႏုိင္ပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ခ်သည့္

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးသည္ လူအမ်ားအား အလြန္သတိထားဆင္ျခင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြင့္ဟေျပာဆုိျခင္းကုိ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး
မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္ ျပဳမႈေျပာဆုိမႈအေပၚ ခ်ဳပ္တည္းမႈအျဖစ္ ဆုိက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။

3

လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚထင္ျမင္ပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္တုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္၊

Ambeyi Ligabo မွ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီႀကီးသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာ UN Doc. A/HRC/၇/၁၄၊ ၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၈၊ အပုိဒ္ ၈၅၊ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ
ထင္ျမင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ambeyi Ligabo ၊ OSCE သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္
Freimut Duve ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ဆုိင္ရာ OAS အထူးကုိယ္စားလွယ္ Eduardo Bertoni တုိ႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေသာ
ေၾကျငာစာတမ္းကုိ ၾကည့္ပါ။
4

“ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အသေရဖ်က္မႈအား ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း” လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီကလည္း

ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၊ အေထြေထြ သံုးသပ္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၃၄၊ အပုိဒ္ခြဲ ၁၉ - လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚထင္ျမင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ UN Doc. CCPR/C/GC/၃၄၊ ၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁၊ အပုိဒ္ ၄၇။

အက်ဥ္းေထာင္က်ခံေစျခင္း မပါဝင္ေသာ အြန္လုိင္းေပၚမွ အသေရပ်က္ျပားေစမႈ အပါအဝင္ အသေရဖ်က္မႈကုိ ဥပမာအေနျဖင့္ ယင္းအမႈကုိ
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ တရားမမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထုိမွ်မက တာဝန္ရွိသူမ်ား
အေနျဖင့္ ေတာင္းပန္စာ ေရးေစျခင္း၊ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကုိ နဂုိအတုိင္းျပန္ဆယ္ရန္ လူသိရွင္ၾကား ျပင္ဆင္ေျပာဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေစႏုိင္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အဖြ႕ဲ ဝင္အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ အမုန္းတရား ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား ေျဖရွင္းခ်က္
တစ္ခုအေနျဖင့္

႐ႈျမင္ေနၾကေၾကာင္းကုိ

ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတြက္

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

အလြန္ပင္

စုိးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမွာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာေၾကာင္းကုိ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ သိမွတ္သည္သာမက ယင္းျပႆနာကုိ
ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း လက္ခံႀကိဳဆုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္
ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) မွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ယင္းပုဒ္မသည္ Facebook ပုိ႔စ္တစ္ခုအား “စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ ” ဟု ထင္ျမင္ယူဆသူ
မည္သူမဆုိ ပုိ႔စ္တင္သည့္သူအား တရားစြရ
ဲ န္ ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိၿပီး သေဘာထားေသးသိမ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိသာ
ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။
အမုန္းစကားေဟာေျပာျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သီးသန႔္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ျပ႒ာန္းလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆႏၵကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့
ေသာ္လည္း အမုန္းတရား ေထာက္ခံအားေပးမႈ တားျမစ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ခုကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာမက
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အား မတရားကန႔္သတ္ျခင္းမျပဳရန္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အေလးအနက္ ေျပာဆုိလုိပါသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈထက္
ေက်ာ္လြန္၍ ရာထူးအဆင့္ အားလံုးရွိ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံေသာ အေဟာအေျပာတုိ႔အား ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ရဲတင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆုိသင့္ေၾကာင္း သာမက ဥပမာအားျဖင့္ မတူကျြဲ ပားမႈႏွင့္ လူမ်ဳိးဘာသာ ႏုိင္ငံေရးဝါဒေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲတည္ရွိမႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းဓေလ့ အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔ကုိ
အေၾကာင္းတရားမ်ား၏

အရင္းအျမစ္ကုိ

ရွာေဖြေျဖရွင္းရန္

ပုိမုိ

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ သေဘာထား ေသးသိမ္ေစသည့္

က်ယ္ျပန႔္ျပည့္စံုေသာ

မူဝါဒဆုိင္ရာ

စီမံခ်က္မ်ားကုိ

အမွန္တကယ္

ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္းရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအား တုိက္တြန္း အၾကံဳျပဳလုိသည္မွာ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊



သု႔မ
ိ ဟုတ္ အသေရဖ်က္မႈအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္းသာမက ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး
ဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းတိက်စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္အ တြင္း အျခား သိသာထင္ရွားေသာ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္
မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ “ေျခာက္လွန႔္ေတာင္းယူျခင္း ”၊ “အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း”၊ “မတရားတားဆီးဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း” ႏွင့္ “ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား” စသျဖင့္
ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ယင္းဥပေဒအား
အသံုးျပဳျခင္း မရွိေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း။

ပုဒ္မ

၆၆

(ဃ)

တည္ရွိေနသ၍

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္

မိမိတ႔၏
ုိ

အထူးသျဖင့္

အြန္လုိင္းေပၚတြင္

အႀကီးအကဲအရာရွိမ်ားႏွင့္

လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ကုိ

အႏၲရာယ္ကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။
1.

Alin Mee Ain

2.

Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma)

3.

All Arakan Students' and Youths' Congress (AASYC)

4.

Amnesty International

5.

Arakan Rivers Network (ARN)

6.

Area Peace and Development Forward

7.

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)

8.

Assistance Association for Political Prisoners – (AAPP)

9.

Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)

10. Association Suisse Birmanie (ASB)
11. Burma Campaign UK (BCUK)
12. Burma Human Rights Network (BHRN)
13. Burma Link

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

အစုိးရ

မူဝါဒမ်ားေပၚ

က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္

ေဝဖန္ေနက်သည့္

အက်ဥ္းေထာင္က်ခံရမည့္

14. Burmese Rohingya Organisation UK
15. Charity-Oriented Myanmar
16. Cherry Images
17. Christian Solidarity Worldwide (CSW)
18. CIVICUS
19. Civil Rights Defenders (CRD)
20. Colors Rainbow
21. Committee to Protect Journalists (CPJ)
22. Equality Myanmar (EQMM)
23. Farmer Rights and Development Organization
24. Farmer Union, Magway
25. Fortify Rights
26. Free Burma Campaign (South Africa)
27. Free Expression Myanmar (FEM)
28. Future Light Center
29. Gender Equality Network
30. Green Network Sustainable Environment Group
31. Human Rights Documentation-Burma (ND-Burma)
32. Human Rights Educators Association (HREA)
33. Human Rights Educators Network (HREN)
34. Human Rights Foundation of Monland (HURFOM)
35. Human Rights Watch (HRW)
36. Info Birmanie (France)
37. Institute for Asian Democracy
38. International Campaign for the Rohingya
39. International Commission of Jurists (ICJ)
40. International Federation for Human Rights (FIDH)
41. Karen Human Rights Group (KHRG)
42. Korean House for International Solidarity
43. Magway EITI Watch Group
44. Mon Youth Educator Organization (MYEO)
45. Mwetaung Area Development Group
46. Myaing Youth Development Organization
47. New Generation (Shan State)
48. Nyein Chan Yar
49. Norwegian Burma Committee
50. Odhikar
51. Peace and Justice Myanmar (PJM)
52. Progressive Voice (PV)
53. Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT)
54. Reporters Without Borders (RSF)
55. Shwechinthae Social Service Group (Shwe Bo)
56. Swedish Burma Committee
57. The Seagull: Human Rights, Peace & Development
58. United-ACT
59. US Campaign for Burma
60. Women and Peace Action Network (Shan State)
61. Women Peace Network

