
ဥပေဒဘက္ေတာ္သား ရဲမ်ားကုိယ္တိုင္ ဥပေဒကုိ ေက်ာခုိင္းလာေသာအခါ  

ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ဖမ္းဆီးထားေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူတဦးအား ရဲမ်ားက 
မဖြယ္မရာ စစ္ေဆးျခင္းသည ္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ 
ရိွမေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွေနသည္။  

“တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူတဦး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အဖမ္းခံထားရ” ဆုိသည့္ သတင္းတပုဒ္ကို ျပည္ပအေျခစုိက္  
ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ 
ဖတ္ရႈရသည္။  

သတင္းတြင္ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရဲအရာရိွမ်ားက အမႈကုိကိုင္တြယ္ပုံမွာ အႀကီးအက်ယ္ လြဲမွား 
ခြၽတ္ေခ်ာ္ေနသည္။  ယခင့္ယခင္ကလည္း အလားတူအျဖစ္မ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ ရိွခ့ဲဖူးမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု 
အခ်ိန္လုိ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္းေၾကညာကာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး 
အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ဤျဖစ္ရပ္မွာ အတိတ္ကာလမ်ားက 
မႏုိင္၍ ေခါင္းငံု႔ခံ အေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရေသာ ကိစၥမ်ဳိးက့ဲသို႔ မျဖစ္သင့္္ေတာ့ပါ။  

အမႈကုိင္တြယ္ပုံမ်ားက မည္သည့္ေနရာ/ကိစၥမ်ားတြင္ မွားယြင္းေနသည္ကုိ သာမန္အရပ္သားတဦး၏ အျမင္ျဖင့္ 
ေထာက္ျပပါမည္။  

1. ခ်က္ခ်င္းပင္ အာမခံေပးႏုိင္ေသာအမႈကို အာမခံ မေပးဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ (လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ဓါးျပတုိက္မႈ 
အစရိွသည္တုိ႔မွာ အျခားလူတုိ႔အတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ အာမခံ မေပးႏုိင္ေသာ အမႈမ်ား ျဖစ္သည္။) 

2. အစြပ္စြဲခံရသူက ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္ ဆႏၵမရိွဘဲ အတင္းအၾကပ္ ေျဖာင့္ခ်က္ ရယူျခင္း။ (အစြပ္စြဲခံရသူက 
ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလုိမွသာ ေျဖာင့္ခ်က္ယူရံု တာဝန္ရိွေသာ ရဲက ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ အတင္းအဓမၼ အၾကပ္ကုိင္၍ 
စစ္ေဆးေမးျမန္းကာ ဝန္ခံခုိင္းျခင္း။) 

3. ႐ုိင္းစုိင္းယုတ္ည့ံေသာစကားမ်ားျဖင့္ မဖြယ္မရာေျပာဆုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းကာ ကာယိေျႏၵပ်က္၊ လူ႔သိကၡာ 
ညွိဳးႏြမ္း ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ျခင္း၊  

4. ၅ ရက္ဆက္တုိက္ စစ္ေဆးၿပီး ၃ ရက္မွာ ေန႔ေရာညပါ စစ္ေဆးျခင္းသည္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္သည့္ နည္းလမ္း၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မဆုိင္ေသာ တရားမဝင္ နည္းလမ္း ျဖစ္ျခင္း၊  

5. အမႈကုိ စတင္မစစ္ေဆးမီကပင္ ရဲအရာရိွတဦးက အစြပ္စြဲခံရသူအား အမႈရံွဳးမည္ဟု ႀကိဳတင္ နိမိတ္ျပ 
လမ္းေၾကာင္းေပးကာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ 

6. ၅ ရက္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ ပို႔ကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ 
7. အမႈစတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ၃ ပါတ္ၾကာမွ တရားရုံးထုတ္ရန္ရိွျခင္း၊ 
8. အခင္းျဖစ္ပြားေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမ့ိဳနယ္ရိွ တရားရုံးတြင္ အမ်ားသူငါေရွ႕ေမွာက္၌ တရားစီရင္ေရးကိစၥ 

မျပဳလုပ္ဘဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားရာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌သာ တရားရုံးထုတ္ရန္ရွိျခင္း။ 
9. အထက္ပါ ၈ ခ်က္အျပင္ တရားဥပေဒ ရွဳေထာင့္မွ ၾကည့္ရွဳေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ား 

ရိွႏိုင္ပါေသးသည္။  



အစြပ္စြဲခံရသူ၏ အိမ္သုိ႔ ရကဲ လာေရာက္ဖမ္းဆီးစဥ္ ဖမ္းဝရမ္း ပါမပါ၊ ရပ္ကြက္တာဝန္ရိွ သက္ေသလူၾကီးမ်ား 
ပါမပါ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွသျဖင့္ မသိရပါ။ အမွန္စင္စစ္ ဤအမႈသည္ ဖမ္းဝရမ္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ 
သက္ေသမ်ားျဖင့္သာ ဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာ အမႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အစြပ္စြဲခံရသူဘက္မွ ေရွ႕ေနေခၚပုိင္ခြင့္ 
ရိွေနေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါသတင္းအရ ေရွ႕ေနေခၚခြင့္ မရျခင္းေလာ၊ မေခၚျဖစ္ခဲ့ျခင္းေလာ၊ ေရွ႕ေနမွ ဝင္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္္ပိုင္ခြင့္ မရျခင္းေလာ မသိရပါ။  

မၾကာခ့ဲေသးေသာရက္မ်ားက ကုလသမဂၢမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ ကင္တားနားႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရအရာရိွႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆုံၾကရာမွ သိလာရေသာ အခ်က္တခုမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းမ်ား ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ရႏွဲင့္ အက်ဥ္းေထာင္တုိ႔မွ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားအရမွာပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရိွေနသျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မရိွေသးဘဲ 
သင္တန္းေပးေနျခင္းျဖင့္ ထြက္လာမည့္ ရလဒ္မ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းသည္။    

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ဖမ္းဆီးထားေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူတဦးအား 
ရဲမ်ားက မဖြယ္မရာ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္က လက္ရိွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ယခင္ အာဏာရွင္ 
စစ္အစုိးရေခတ္မ်ား က့ဲသို႔ပင္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပလ်က္ 
ရိွေနသည္။  

တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ (Rule of law) ဆုိသည္မွာ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ် 
အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္အရ ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ် မရိွေစရပါ။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
မည္သူမဆုိ တန္းတူညီမွ်မႈ ရိွရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူမွလြဲ၍ မည္သူမွ် ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျပစ္ေပးျခင္း၊ 
ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခံရျခင္း မရိွေစရပါ။ တရားစီရင္ေရးက႑ဘက္တြင္လည္း မွ်တေသာတရားေရးစနစ္ကုိ အေျခခံကာ 
နည္းလမ္းတက် လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထုိ႔အတူ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ အာမခံထားႏုိင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ယင္းကို အတိအက် လုိက္နာရေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စီမံေဆာင္ရြက္ရသူမ်ား ရိွရသည္။  

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ မရိွပါက အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တာဝန္ရိွသူ 
အာဏာပုိင္တုိ႔က က်ဴးလြန္လာတတ္သည္။ အာဏာအလြဲသုံးစား လုပ္တတ္သည့္ ရဝဲန္ထမ္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ 
ဝန္ထမ္းတုိ႔အပါအဝင္ အျခားအျခားေသာအာဏာပုိင္မ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကလည္း တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ 
မရိွသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အျခားသူတုိ႔အား အႏုိင္က်င့္တတ္ၾကသည္။ အႏုိင္က်င့္ခံရသူ၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူတုိ႔မွာ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ မရရိွဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။ တရားစီရင္ေရးဘက္တြင္လည္း 
အာဏာအလြဲသုံးစားမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိ႔ ရွိလာၿပီး ဥပေဒကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ တရားစီရင္တတ္ၾကသည္။      

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအတြက ္သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာတုိ႔မွ မိမိတုိ႔က႑အလုိက္ ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ တက္တက္ႂကြႂကြ 
လုပ္ေဆာင္ရင္း လူထုယုံၾကည္မႈ၊ အားကုိးမႈ၊ ေထာက္ခံမႈ၊ ပါဝင္ယုိင္းပင္းမႈတုိ႔ကုိ အျပည့္အဝ ရယူေစခ်င္ပါသည္။ 
ဤသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ အဓြန္႔ရွည္စြာ ေအာင္ျမင္ေနေရးအတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ားထမွဲ တခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။     

နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈတခုကုိ ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္၊  
လုပ္ႏုိင္ေသာ အေရးပါသည့္ ကိစၥတခ်ဳိ႕ကို အၾကံေပးခ်င္ပါသည္။  



1. လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ တရားဥပေဒမ့ဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈမ်ားအေပၚ မည္သူမွ် 
လစ္လ်ဴမရွဳသင့္ပါ။   

2. နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈကို ျဖစ္ေစေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္ပ်က္လာပါက မည္သူမဆို မိမိတုိ႔ ေရာက္ရိွေနရာမွ အနီးဆုံး 
ရဝဲန္ထမ္း (သို) ရဲစခန္း၊ သတင္းမီဒီယာဌာန၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ဆက္ႏြယ္မႈရိွေသာ NGO အဖြဲ႔အစည္း၊ ေဒသခံ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရွ႕ေနအဖြဲ႔အစည္းတခုခု အစရိွသျဖင့္ နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈကို ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ 
တားျမစ္ေပးႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုသုိ႔ ရႏုိင္သမွ် အေထာက္အထားစုံလင္စြာျဖင့္ ဆက္သြယ္ 
အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ တဦးခ်င္းက မလုပ္ေဆာင္ရလွဲ်င္ အုပ္စုဖြဲ႔ကာ လုပ္ေဆာင္သင့္ 
ပါသည္။  

3. နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈဆိုသည္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ လူတဦးခ်င္း၏ ေမြးရာပါ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ လု႔အခြင့္အေရးမ်ားအား အသံုးျပဳပုိင္ခြင့္ မရိွျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာမ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္း၊ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္ခံရျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ေလ့လာသိရိွထားသင့္ပါသည္။   

4. ပုိမို၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဆိုပါက လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ  
သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သမၼတထံသုိ႔ျဖစ္ေစ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ 
ေမတၱာရပ္ခံစာ / ကန္႔ကြက္စာ / အသနားခံစာ တခုခုကုိ ေပးပုိ႔လ်က္ မီဒီယာသုိ႔လည္း တဆက္တည္း 
အေၾကာင္းၾကားထားသင့္ပါသည္။ 

5. ယခုအခါတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ အခမ့ဲနာေရးကူညီမႈအသင္း အပါအဝင္ 
ပရဟိတ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက့ဲသို႔ အခမ့ဲ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြဲ႔စည္းထား 
သင့္ပါသည္။    

လြင္ေအာင္စုိး 
၆-၉-၂ဝ၁၁ 

 


