စာညႊန္း။ ASA ၁၆/ ၂၀၁၆၊ ၀၁၉
စာညႊန္း။ ASA ၁၆/၄၀၂၄/၂၀၁၆
ဦးဝင္းျမင့္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ရာဇဌာနီလမ္း

အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႔ရ
ဲ ုံး
Peter Benenson House, 1 Easton Street

ေနျပည္ေတာ္

လန္ဒန္ WC1X 0DW, ယူေကနိုင္ငံ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ

ဖုန္း- +၄၄(၀)၂၀ ၇၄၁၃ ၅၅၀၀
ဖက္စ္- +၄၄ (၀)၂၀ ၇၉၅၆ ၁၁၅၇
အီးေမးလ္: amnestyis@amnesty.org

၁၂ ေမ ၂၀၁၆

ဝက္ဘ္ဆိုက္: www.amnesty.org

ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးမ်ားသို႔

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒကို ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ျပဳျပင္ေရးႏွွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးျခင္းႏွင့္
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို
ျပင္ဆင္ရာတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း

ဥပေဒကို

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႀကီးက

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး

ဥပေဒ

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ျပန္လည္သုံး သပ္ရန္
ႀကိဳဆိုပါသည္။

ကိုက္ညီေအာင္

ပါလီမန္၏

ဤ

ဥပေဒကို

လုုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္

ကၽြႏ္ုပ္တိုက
႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးလိုပါသည္၊ အကူအညီေပးလိုပါသည္၊
ဤဥပေဒ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္မွ စတင္၍ ယင္းဥပေဒကို အသုုံးျပဳ၍ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည့္အေပၚ
စိုးရိမ္မိေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႀကီးက ယခင္က ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။၁
လက္ရွိပါလီမန္အသစ္သည္
ကန္သ
႔ တ္သည့္

လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို

ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္

ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္မ်ားကို

ဤဥပေဒကို

ဦးစားေပးျပင္ဆင္ရန္

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ မိမိတို႔ မ်ားစြာ အားတက္ရပါသည္။
ယခင္ပါလီမန္ကလည္း ဤဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က
အတည္ျပဳခဲ့သည္ကိုလည္း မိမိတို႔ သိရွိထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးခြင့္
အခြင့္အေရးကို

ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေသာ

ဝန္းက်င္အေနအထားေရာက္မလာေသးပဲ

စိတ္ထင္သလို

ဖမ္းဆီး

အေရးယူ ေနမႈ အရွိန္အဟုုန္မ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔မသြားေစခဲ့ပါ။ ယခုုပါလီမန္အသစ္ေနျဖင့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္
ဤဥပေဒသည္

လြတ္လပ္စြာ

ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

စုုေဝးခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ပါရန္ မိမိတို႔က တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေလးစားၿပီး

မိမိတို႔၏

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ယခုအဆိုျပဳထားေသာ

ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုုပ္ႏိုင္ဖို႔

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ဥပေဒကို

ႏိုင္ငံတကာ

အမ်ားအျပားရွိေနပါေသးသည္။

လက္ရွိတြင္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား
ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအ
႔ ခြင့္အေရးဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ လက္ရွိ
အေနအထားအတိုင္း

ယင္းဥပေဒကို

အတည္ျပဳခဲ့လ်ွင္

လူအ
႔ ခြင့္အေရး

ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္

အျခား

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ ၎တို ႔၏ အခြင့္အေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာက်င့္သုံးရုုံျဖင့္
ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ် ခံရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိေနေသးေၾကာင္း မိမိတို ႔က အထူးစိုးရိမ္မိပါသည္။
လြတ္လပ္စြာ

ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး
ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို

ဥပေဒ

ျပဳလုုပ္ခြင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ႏွင့္

စုုေဝးခြင့္မ်ားကို

စံႏႈန္းမ်ားက

ျပဳႏိုင္သည့္

တစုုံတရာ

ႏိုင္ငံမ်ားကို

အေျခအေနမ်ားကိုလည္း

အကန္ ႔အသတ္ျပဳႏိုင္ခြင့္မ်ားကို

ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္းသို ႔ေသာ

ယင္းတို ႔မွာ

(၁)

ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ (၂) ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျ ခင္း
(ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊

ျပည္သူလူထု

လုုံၿခဳံေရး၊

လူထု၏

က်န္းမာေရးႏွင့္

အက်င့္စာရိတၱတို ႔အား

အကာအကြယ္ေပးေရး)ႏွင့္ အျခားလူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကို အကာအကြယ္ေပးေရး၊ (၃) ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
လုုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ေၾကာင္း

ထင္ရွားျခင္း။၂

ဤအခ်က္မ်ားအားလုုံးႏွင့္

ကိုက္ညီျခင္းမရွိလွ်င္

ကန္႔သတ္မႈမွန္သမွ်သည္ ယင္းအခြင့္အေရးကို ခိ်ဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ၃
ဤဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ သုုံးသပ္မႈမ်ားက ေပးလာေသာအခြင့္အလမ္းကို အသုုံးျပဳ၍ သက္ဆိုင္သူအားလုုံးႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား စတင္ျပဳလုုပ္ပါရန္ ပါလီမန္ကို တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ထားေသာ
ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ေမလ ၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝေသာ အစိုးရမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို မိမိတ႔ ို
သတိျပဳမိပါသည္။ ယင္းဥပေဒကို ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္အၾကမ္းကိုလည္း မိမိတို ႔လက္ခံရရွိထားပါသည္။ လူထုအေနႏွင့္
လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ႏို္င္ငံတကာ လူ ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကို ကၽြမ္းက်င္သူ
ပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွ
၎တို႔ ေပးလိုေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ပါလီမန္က အခ်ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးရန္လည္း
အေရးႀကီးပါသည္။ ၎တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးျခင္း စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း
ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ ၊ညီညြတ္မႈရွိေစရန္
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လုုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ယြင္းပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကို ပို၍
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ တရားစြဆ
ဲ ို ျပစ္ဒဏ္ခ်မႈမ်ား တိုးလာႏိုင္ရုံမက တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒေရးရာမူေပါင္မ်ား
ျပဳျပင္ေရးအတြက္ လုုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈ မ်ားကိုပါ ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္
ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါ

ေနာက္ဆက္တေ
ြဲ ဖာ္ျပခ်က္တြင္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေဖာ္ျပထားၿပီး

လက္ရွိဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ဤဥပေဒသည္

မိမိတို ႔

ႏိုင္ငံတကာလူ ႔အခြင့္အေရး

အဓိက

ဥပေဒ၊

စိုးရိမ္ေသာ

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ မိမိတို ႔အေနႏွင့္ ဥကၠဌႀကီးမ်ား
အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္

ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေတြ႔ဆုံလွ်က္ မိမိတို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပို၍ျပည့္စုံေအာင္

ရွင္းျပျခင္း၊ ပါလီမန္က ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္ထာသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို ႔ သိရွိထားသမွ်အေတြ႔အႀကံဳ
ဗဟုုသုတမ်ားကို ကူညီမွ်ေဝေပးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ခြင့္ ရလိုပါသည္။
သစၥာရွိစြာျဖင့္

ရာဖင္ဒီဂ်ာမင္
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ဒါရိုက္တာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔
မိတၱဴကို
-

ဦးထြန္းေအာင္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မီတီ ဥကၠဌ

-

ဦးေဇာ္မင္း၊ အမ်ိုးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မီတီ ဥကၠဌ

-

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းခိုင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ

-

သူရဦးေရႊမန္း၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသုုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ

-

ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္

-

ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

ေနာက္ဆက္တြဲ - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ၏
႔ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ အခ်က္မ်ား
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္
ဆႏၵျပမႈမ်ားကို

စီစဥ္သူမ်ားသည္

ဆႏၵျပရန္

ခြင့္ျပဳခ်က္

သို ႔မဟုုတ္

သေဘာတူခ်က္

ႀကိဳတင္

ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုေတာ့ပဲ ဆႏၵျပလိုေၾကာင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးရန္သာ လိုအပ္သည္ဆိုေသာ
ဥပေဒတြင္ ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုျပဳထားသည့္အခ်က္ကို မိမိတို႔မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးမႈမ်ားအတြက္
မည္သည့္

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မွ

ရယူရန္မလိုအပ္သင့္ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံတကာ

လူ ႔အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။၄ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံညႊန္းမ်ားအရ ၄၈ နာရီႀကိဳတင္အသိေပးရမည္ဆိုေသာ
အခ်က္သည္လည္း

ႀကီးမားေသာ

လူစုလူေဝးႀကီးမ်ား

ျဖစ္ေပၚမွ

သို ႔မဟုုတ္

ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္စရာ ရွိမွ ျပဳလုုပ္ဖို႔ လိုအပ္သင့္ပါသည္။ ၅
ဥပေဒတြင္

အာဏာပိုင္မ်ားအား

ဆႏၵျပလိုေသာ

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားဖို႔

ပ်က္ကြက္လွ်င္

ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနျခင္းအေပၚလည္း မိမိတို ႔က လြန္စြာ စိုးရိမ္မိပါသည္။
(ပုုဒ္မ ၁၇)၊ ပထမအႀကိမ္ က်ဴးလြန္ပါက အျမင့္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ သုုံးလႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ သုုံးေသာင္း
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀) ႏွင့္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္း
(ေဒၚလာ ၁၀၀) ဟုု ျပဌာန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားကို
အသိေပးရန္

ပ်က္ကြက္ျခင္းကို

ေငြဒဏ္ႏွင့္

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္

ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးမေပးရဟုု

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။၆ ထို႔ေၾကာင့္ ပါလီမန္အေနႏွင့္ ပုုဒ္မ ၁၇ ကို ဥပေဒၾကမ္းမွ ဖယ္ထုတ္သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္
အာဏာပိုင္မ်ားကို

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္

ပ်က္ကြက္သူ

မည္သူမဆိုကို

ရာဇဝတ္ဥပေဒေၾကာင္းအရ

အေရးယူျခင္းမရွိေစရ ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း ဥပေဒက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

လက္ရွိဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို အာဏာပိုင္မ်ားထံ ႀကိဳတင္ တင္ျပမည္ဆိုေသာ
အခ်က္ကို ဆက္လက္ထည့္သြင္းထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ေတြ႔ရသည္ (ပုဒ္မ ၄)။၇
-

အသုုံးျပဳမည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား (အပိုဒ္ (က) ႏွင့္ (ခ))

-

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား

အားလုုံး၏

အမည္ႏွင့္

ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္

လိပ္စာအျပည့္အစုုံ (အပိုဒ္ (ဂ))
-

ဆႏၵျပပြဲ အစီအစဥ္ (အပိုဒ္ (ဃ))

-

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ား (အပိုဒ္ (င))

ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္

ဆႏၵျပပြစ
ဲ ီစဥ္သူမ်ားအေပၚ

မလိုအပ္ပဲ

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

ျဖစ္သျဖင့္

လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္မ်ားကို ကန္ ႔သတ္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤ
ဥပေဒၾကမ္းအရ
ေရာက္ေနသည္ကို

မွတ္ပုံတင္မထားေသာ
မိမိတို႔က

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား

စိုးရိမ္မိပါသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ရာလည္း

ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ဖယ္ထုတ္ရန္

ဥပေဒၾကမ္းကို

ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။
ဥပေဒၾကမ္းသည္ ရုုတ္တရက္စီစဥ္၍ စုုေဝးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည္ကို သတိျ ပဳမိပါသည္။
ဤသို႔ ရုုတ္တရက္စီစဥ္၍ စုုေဝးခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေသာ တိက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေပးပါရန္လည္း
ပါလီမန္အားတိုက္တြန္းပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ယင္းကဲ့သို ႔ ရုုတ္တရက ္
စုုေဝးျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးရျခင္း လိုအပ္ခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။၈
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးမႈ တစ္ခုတြင္ပါဝင္ေသာ သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္ (အခန္း ၅)။ အသိေပးတင္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးမည့္
ေနရာမဟုုတ္ေသာ အျခားေနရာတစ္ခုတြင္ စုုေဝးျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ၈)၊ အသိေပးတင္ျပထားသည့္
အလံ၊ ပိုစတာႏွင့္ ဆိုင္းဘုုတ္မ်ားမွ လြဲ၍ အျခား အလံ၊ ပိုစတာႏွင့္ ဆိုင္းဘုုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္အသုုံးျပဳျခင္းကို
တားျမစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုကို ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးကို ျဖစ္ေစ၊ လူ ႔ဂုဏသ
္ ိကၡာႏွင့္
ကိုယ္က်င့္တရားကို ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစမည့္ အေျပာအဆို အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုုပ္ရန္ တားျမစ္ထားျခင္း၊ မမွန္ကန္ေသာ
သတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအသုုံးျပဳျခင္း၊ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားမွ
လြ၍
ဲ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္သီဆိုျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၉ )၊ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ အထက္ေ ဖာ္ျပပါ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္သုံးလအထိ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ က်ပ္သုံးေသာင္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀)
အထိ ေငြဒဏ္တို႔ကို ေပးႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုုဒ္မ ၁၈)။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ား လူစုခြခ
ဲ ံရႏိုင္ျခင္း(ပုုဒ္မ ၁၀)၊ ထို႔အျပင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး မထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္
လူမ်ားကို

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္နိုင္ၿပီး

၎တို႔၏

အခြင့္အေရးမ်ားျငင္းပယ္ခံရႏိုင္ျခင္းမွာ

ႏိုင္ငံတကာ

လူအ
႔ ခြင့္အေရးဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ လူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ဖြဲ ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္မ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္ရာ

ေရာက္ပါသည္။

ထို ႔ေၾကာင့္

အခန္း၄ပါ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

ႀကီးႀကီးမားမားျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ျဖဳတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ပါရန္ႏွင့္ ပုုဒ္မ ၁၈ ကို လုုံးဝ ဖယ္ထုတ္ပါရန္
ပါလီမန္ကို မိမိတို႔က တိုက္တြန္းပါသည္။

အစုုအေဝးမ်ားကို လူစုချြဲ ခင္းႏွင့္ ရဲဖက္မွထိန္းေက်ာင္းျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးမႈမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ လူစုခြျဲ ခင္း မ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုင္ေသာ က်ယ္ျပန္ ႔၍ မိမိတို႔၏
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္

လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို

ဥပေဒၾကမ္းက

ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္

ေဒသခံ

ၿမိဳ ႔နယ္အာဏာပိုင္မ်ားကို

အပ္ႏွင္းေပးထားပါသည္ (အခန္း ၆)။ ဥပေဒၾကမ္းအရ စုုေဝးမႈတစ္ခုသည္ မည္မွ်ပင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိေစကာမူ
စီစဥ္သူမ်ားက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာျခင္း(ပုုဒ္မ ၁၀) သို႔မဟုုတ္ ႀကိဳတင္အသိေပး
အေၾကာင္းၾကားရန္

ပ်က္ကြက္ျခင္း

(ပုုဒ္မ

၁၅)

တို႔ရွိပါက

အာဏာပိုင္မ်ားက

လူစုခႏ
ြဲ ိုင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ

လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ စုုေဝးမႈတစ္ခုကို လူစုခြျဲ ခင္းကို ေနာက္ဆုံး မတတ္သာမွသာ ျပဳလုုပ္ခြင့္ေပးထားၿပီး
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိမွ ျပဳလုုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ရဲ ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စုုေဝးမႈတစ္ခုကို လူစုခရ
ြဲ မည္ (ပုဒ္မ ၁၂-၁၅) ဟုု
ဆုုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာအဆင့္မ်ားမွာလည္း

၎တို႔လက္ထဲတြင္

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္အာဏာမ်ား

ေပးထားၿပီး ဥပေဒကို လိုသလို ခြျဲ ခားအသုုံးျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပါလီမန္အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စုေဝးမႈမ်ားကို ရဲမ်ားႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီး ၊ ဟန္႔တား၊
လူစုခႏ
ြဲ ိုင္ေသာ အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၀ ႏွင့္ အခန္း ၆ ကို ႀကီးႀကီးမားမား ျပင္ဆင္ပါရန္
မိမိတို႔က ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုအ
႔ ျပင္ စုေဝးမႈတစ္ခုကို တားဆီးျခင္း လူစုချြဲ ခင္းျပဳလုပ္ရန္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံဝင္ႏိုင္ေသာ ရွင္းလင္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ဥပေဒအတြင္းထည့္သြင္းပါရန္လည္း မိမိတို ႔က တိုက္တြန္းပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲမ်ားက “လိုအပ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးရန္” ဟူ၍ ဥပေဒၾကမ္းတြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း (ပုဒ္မ ၁၁) လူထုအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးႏိုင္ခြင့္ကို ရယူက်င့္သုံးနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဝန္းက်င္
အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရမည့္ တာဝန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္ ရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရက
ြ ္သူမ်ားက
အင္အားသုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း အထူးသျဖင့္ မလိုအပ္ပဲ အလြန္အကၽြံ အင္အားသုံးျခင္း၊
လက္နက္အသုံးျပဳျခင္းတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ဤကဲ့သို႔ မလိုအပ္ပဲ
အင္အားအလြန္အကၽြံသုံးစြျဲ ခင္း၊ ဥပမာ ျမန္မာ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႔မ်ားက လက္နက္မ်ား အသုံးျပဳခဲ့လွ်င္ ဒဏ္ရာရျခင္း
အသက္ေသဆုံးျခင္းမ်ားအထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပါလီမန္အေနႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတာဝန္ယူေသာ အရာရွိမ်ားအား အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားသာ
အသုုံးျပဳေစရန္၊ လုုံးဝေရွာင္လြမ
ဲ ရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွ လြ၍
ဲ အင္အားသုုံးျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို
ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းပါရန္လည္း

မိမိတို႔မွ

ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ေရွာင္လြ၍
ဲ မရေသာ

အခါမ်ိဳးတြင္

ဥပေဒစိုးမိုးေရးတာဝန္ရွိေသာ အရာရွိမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သေလာက္သာ အင္အားသုုံးရေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
အသုုံးျပဳရပါမည္။

ကုုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္

အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရမည့္

အေရးမွ

ကာကြယ္ရန္

သို႔မဟုုတ္

ကာကြယ္ရန္၊

အျခားသူမ်ား

သို႔မဟုုတ္

အသက္အႏၱရာယ္

အသက္အႏၱရာယ္ကို

သို႔မဟုုတ္

ၿခိမ္းေျခာက္လာမည့္

ရာဇဝတ္မႈႀကီး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္၊ သို႔မဟုုတ္ ဤကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ျပဳလာႏိုင္မည့္ လူတစ္ဦးဦးကို ဖမ္းဆီးရန္
ႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ကာကြယ္တားဆီးမႈမ်ိဳးကို အျခား အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းတစ္နည္းနည္း ကို သုုံး၍ မလုုံေလာက္ေသာ
အေျခအေနမ်ိဳးမွအပ

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္

ေသနတ္လက္နက္အသုုံးျပဳမႈကို

အသက္အႏၱရာယ္

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ အသုုံးျပဳႏိုင္ေပသည္။၉

ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ

လက္နက္မ်ားကို

ကာကြယ္ရန္အတြက္

အသုုံးမျပဳရေပ။

လုုံးဝေရွာင္လြ၍
ဲ မရေသာ

ႏိုင္ငံသားမဟုုတ္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးပိုင္ခြင့္
အဆုံးသတ္အေနႏွင့္ ယခုဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား အေနႏွင့္
တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ အကာအကြယ္မရႏိုင္ေၾကာင္း မိမိတို႔ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ
ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ိဳး အနည္းငယ္မွအပ ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူအားလုံးသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒ
ပါလူ႔အခြင့္အေရးအရ အကာအကြယ္မ်ားကို တန္းတူ ခံစားခြင့္ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေ
႔ ၾကာင့္ ဥပေဒပါ
အကာအကြယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားေရာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားပါ အညီအမွ်ခံစားခြင့္ရေစရန္ ပါလီမန္အေနႏွင့္
ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၃ ကို ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တိုက္တြန္းပါသည္။

၁ သာဓက-ရႈ- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔။ထုတ္ေဖာ္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ဖိႏွိပ္မႈအေဟာင္းမ်ား-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနမႈ သံသရာအဆုံးသတ္ေရး (စာညြန္း။
ASA ၁၆/၃၄၃၀/၂၀၁၆) ၂၄ မတ္ ၂၀၁၆။ စာ ၃၄-၃၇
၂ ျပည္သအ
႔ူ ခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ ၂၁ ကိုရႈ
၃ လူအ
႔ ခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ အပိုဒ္ ၁၉ လြတ္လပ္စြာ ယူဆပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ ကိုရႈ၊ ကုလသမဂၢ မွတ္တမ္း CCPR/C/GC/34 (၂၀၁၁) အပိုဒ္ ၂၇။
ဤအေထြေထြမွတ္ခ်က္သည္ ၿငိမ္ခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္လည္း မွတ္ယူႏိုင္သည္ဟု ေကာ္မီတီက ရွင္းလင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ စာအမွတ္
၁၇၉၀/၂၀၀၈ Govsha, Syritsa and Mezyak vs Belarus၊ ၂၀၁၂ ခု ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႔က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သေဘာထားမ်ား အပိုဒ္ ၉.၄၊
၄ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ Maina Kiai UN Doc A/HRC/23/39 ၂၄ ဧျပီ ၂၀၁၃ (အထူးကိုယ္စားလွယ္၊
ကုလသမဂၢလ႕ူ အခြင့္အရးေကာင္စီထံ အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၃) အပိုဒ္ ၅၁
၅ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ Maina Kiai UN Doc A/HRC/20/27, ၂၁ ေမ ၂၀၁၂ (အထူးကိုယ္စားလွယ္၊
ကုလသမဂၢလ႕ူ အခြင့္အရးေကာင္စီထံ အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၂) အပိုဒ္ ၂၈
၆ အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ လူ႕အခြင့္အရးေကာင္စီထံ အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၂ အပိုဒ္ ၅၂
၇ အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ လူ႕အခြင့္အရးေကာင္စီထံ အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၂ အပိုဒ္ ၂၈
၈ အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ လူ႕အခြင့္အရးေကာင္စီထံ အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၂ အပိုဒ္ ၂၉
၉ အင္အားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္ႏို္င္ေသာလက္နက္အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္ ၂ ႏွင့္ ၄ တြင္ ျပဆိုခ်က္အတိုင္း

