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မိတ္ဆက္ 
မွတ္စုတုိ အတြမဲ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ ္ေျပာၾကားခြင့္ နွင့္ဆက္စပ္ေသာ နုိင္ငံတကာမွ 
လုိက္နာက်င့္သုံးသည့္ အဓိက က်ေသာ ဥပေဒ စံနႈန္းမ်ားအား စာဖတ္သူမ်ားသိရွ ိနားလည္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ျပဳစုထားပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍  ေသခ်ာေပါက္ ေကာင္းစြာ 
နားလည္ သေဘာမေပါက္သူမ်ားအား ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ သူမ်ားနွင့္ ေရွ႔ေနမ်ား 
မွ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ ္ေျပာၾကားခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိ ဆန္းျပား ရႈပ္ေထြးေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ား အား 
စိတ္၀င္စား ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွတ္စုတုိမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ နားလည္ သိရွိ နုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ျပဳစုစဥ္တြင္ စာဖတ္သူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ နွင့္ ပတ္သက္၍ မွ်တျပီး 
ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာ အသိပညာ မ်ားကုိလည္း ေပးနိုင္ေအာင္ စီမံ ထားသည္။  

မွတ္စုတုိ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကြျဲပားျခားနားေသာ 
အဓိက ဆုိလိုရင္း တစ္ခုျခင္းစီကို ရွင္းလင္းေျပာျပေပးသည္။ ပထမအခ်က္သည ္ေခါင္းစဥ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အေလွ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္သည ္လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္သည့္ 
အေၾကာင္း နွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ နုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ 
ကန္႔သတ္၍ ရနိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ကုိ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိသည္။ မွတ္စုတုိ အမ်ားစုသည ္ပံုနွိပ္မီဒီယာ၊ 
ရုပ္သံလြင့္မီဒီယာ နွင့္ ျပည္သူပိုင္မီဒီယာ၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ မတူကြျဲပား ၾကြယ္၀စံုလင္ေသာ မီဒီယာမ်ား နွင့္ 
အမီွအခိုကင္းေသာ ထိန္းေက်ာင္းမႈစံနစ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ကြျဲပား ျခားနားေသာ မီဒီယာ ထိန္းေက်ာင္းေရးစံနစ္ 
အေပၚမ်ားစြာ စူးစိုက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ အာမခံျခင္း နွင္ ့
၄င္းရပုိင္ခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ေတႊ႔ရသည့္ ဥပေဒနွင့္အညီ ထိန္းေက်ာင္းမႈစံနစ္ စသည့္ 
ရပ္တည္ခ်က္ နွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္  မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္မႈစံနစ္သည္ အဓိကက႑ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ျပသည္။ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ သတင္းရယူခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္) သတင္း 
လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား အေပၚ၌ လည္းေကာင္း ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားနွင္ ့
တရားမေၾကာင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ မွတ္စုတုိမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

နယ္ပယ္ျခင္း ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ပုိမုိျပည့္စုံေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေပးရာတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ က႑မ်ား၌ ဦးေဆာင္ေနရာမွ 
ပါ၀င္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားမွ ကုိးကားခ်က္မ်ားစြာကုိလည္း မွတ္စုတုိမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စာဖတ္သူမ်ားကုိ အကုိးအကားျပဳထုိက္ေသာ ကုိးကားခ်က္မ်ား ကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ 
လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ရရိွျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်နုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ မွတ္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဆုံးတြင္ 
အေၾကာင္းအရာအေပၚ ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္နိုင္ရန္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈေလ့လာနိုင္သည့္ အျခားေသာ 
ရင္းျမစ္ အကုိးအကားမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ 
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မွတ္စုတုိမ်ားကုိ ပံုစံနွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရနုိင္ပါသည္။ ပုံနိွပ္စာမ်ားအျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ေအာက္ပါ 
လိပ္စာမ်ား၌ www.law-democracy.org နွင့္ www.mediasupport.org  ရရိွန္ုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
၄င္းတုိ႔အား တစ္ခုခ်င္း သီးသန္႔ ရပ္တည္နိုင္ရန ္ျပည့္ျပည့္စံုစံု  ထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ မွတ္စုတစ္ခုခ်င္း 
လြတ္လပ္စြာလည္း သီးျခား ရယူနိုင္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာ နွစ္ခု 
သုံးခုမွ်သာ စူးစူးစိုုက္စိုက္ သိခ်င္ပါက မွတ္စုအားလုံးဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု မခံစားမိေစပဲ လြယ္ကူစြာ 
သိရွိနားလည္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ 

ဥပေဒနွင္ ့ဒီမိုကေရစီ ဗဟုိဌာန နွင့္ နိုင္ငံတကာ မီဒီယာ ေထာက္ပံ႔ကူညီေရး အဖြဲ႔မွ ဤမွတ္စုတုိမ်ား အား 
လူၾကီးမင္းတို႔ လြယ္လင့္တကူ ရရိွ ဖတ္ရႈနိုင္ျပီး လူၾကီးမင္းတုိ႔အတြက္ အသုံးက်ေစရန္၊ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ    info@law-democracy.org  နွင့္ ims@i-m-s.dk                         
တုိ႔သုိ႔ ေပးပုိ႔နိုင္ပါသည္။ 

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဖတ္ရႈပါ။ 

  

http://www.law-democracy.org/
http://www.mediasupport.org/
mailto:info@law-democracy.org
mailto:ims@i-m-s.dk
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ခက္ဆစ္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္ (သုိ႔) ပဋိဥာဥ္ 

ဆန္ ဟုိေဆး သေဘာတူညီခ်က္ဟုလည္း လူသိမ်ားသည္။ ၁၉၆၉ တြင္ အေမရိကန္နိင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားမွ 
လုိက္နာက်င့္သုံးသည့္ နိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္ (၁၉၇၀ တြင္ မျဖစ္မေန လုိက္နာရန ္
ျပဌာန္းသည္)။ 

ထုတ္လႊင့္ျခင္း  

ၾကိဳတင္ စီစဥ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားအား အသံ သုိ႔မဟုတ္ အရုပ ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ 
အစဥ္အလာအတုိင္း ျပည္သူမ်ားက ေရဒီယိုမွျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွျဖစ္ေစ  အဆက္မျပတ္ ဖမ္းယူၾကည့္ရႈ 
နားေထာင္ျခင္း။ ယခုအခါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကိရိယာ မ်ိဳးစုံမွ ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

အေၾကာက္လြန္ျခင္း (သုိ႔) တုံဏိဘာေ၀ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း 

ပုိမုိေယဘူယ်က်သည့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိတိက်က် ရည္ရြယ္ထားသည္ ထက္ပိုလြန္၍ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားအား ဟန္႔တားသည့္ အျပဳအမူ။ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း အႏၱရာယ္မ ွ
ေရွာင္လႊဲရန္ ျပည္သူမ်ားမွ ကန္႔သတ္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွေ၀းရာသုိ႔ ေကာင္းစြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဦးတည္ရန္ 
လုံ႔လစုိက္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အဓိကသက္ေရာက္မႈမွာ တရား၀င္ ကန္႔သတ္ထားသည္ ထက္ပိုလြန္၍ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစခဲ႔သည့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။    

ဥေရာပေကာင္စီ  

၂၀၁၄ ဇြန္လ တြင္ အဖြဲ႔၀င္ ၄၇ နုိင္ငံရိွေနေသာ ဥေရာပအဖြဲ႔၀င္ နုိင္ငံမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ 
ပတ္သက္၍ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစုိးရမ်ား 
အဖြဲ႔အစည္း 

နုိင္ငံတကာဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒ 

အေျခခုိင္ျပီးေသာ နုိင္ငံမ်ား၏ အေလ့အထမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ နိုင္ငံတကာဥပေဒ။ 
အေျခခံအေတြးအေခၚမွာ အခ်ိဳ႕ေသာစည္းမ်ဥ္း နိယာမမ်ားသည္ အမ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံထားျခင္းျဖစ္ျပီး 
တရား၀င္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ပဋိဥာဥ္မ်ား ကင္းမဲ့ေနသည့္တိုင္ ၄င္းသည္ နုိင္ငံမ်ားအားလုံးအေပၚ တရား၀င္ 
ခ်ဳပ္ေနွာင္နုိင္ေစသည္ဟု ယူဆနုိင္သည့္ ဥပေဒ။ 

အခ်က္အလက္ စြျဲမဲမွတ္သားျခင္း 

ရံဖန္ရံခါ တစ္ကိုယ္ေရသဘာ၀၊ တစ္ခါတရံ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေပၚ ဥပေဒလုိအပ္ခ်က္အရ 
ျပဌာန္းသည့္ အခ်က္အလက္ ေမာ္ကြန္းမ်ား၏ မူလအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
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ဒီမုိကေရစီ 

နိုင္ငံသားအားလုံး အညီအမွ် မေဲပးခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေနျခင္း) ကုိ အေျခခံထားသည္ ့
ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ နိုင္ငံသားမ်ားက လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္ နွင့္ 
နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား နွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစုိးရ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည္ ့လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
နိုင္ငံသားမ်ား တုုိက္ရုိက္ပါ၀င္ စီစဥ္နုိင္သည့္ အျပားျပားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္အစုိးရ။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ ခုံရုံး 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ဥေရာပ 
ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ နုိင္ငံမ်ားအၾကား လူ႔အခြင့္အေရး ခိ်ဳးေဖာက္မႈမ်ား စြပ္စြဲခံရျခင္းအေပၚ ၾကားနာျခင္းနွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အတြက္တာ၀န္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခုံရံုး။   

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

(အင္တာနက္မွ တဆင့္ နႈတ္အားျဖင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ေမာ့စ္ သေကၤတ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔စသည့္)  
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္မဆုိ သတင္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အေတြးအျမင္မ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ မွ်ေ၀ျခင္း 
(ဆက္သြယ္ေရး)တုိ႔ ပါ၀င္သည္ ့လုပ္ရပ္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး 

လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ သုိ႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္အေျခအေန ျဖစ္ေစ ခြဲျခားမႈမရိွပ ဲကမၻာေပၚရိွ 
လူသားအားလုံး အေပၚ မွ်မွ်တတ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ အၾကြင္းမဲ ့အေျခခံ အခြင့္အေရး။ 

အေမရိကတုိက္လံုးဆုိင္ရာ လူ႔ အခြင့္ အေရးခုံ႐ုံး 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေမရိကသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျပီး ဤခုံရံုး၏ 
တရားစီရင္မႈမ်ားကုိ လက္ခံသည့္ နိုင္ငံမ်ားအၾကား လူ႔အခြင့္အေရး ခိ်ဳးေဖာက္မႈမ်ား စြပ္စြဲခံရျခင္းအေပၚ 
ၾကားနာျခင္းနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အတြက္တာ၀န္ရိွသည့္ လြပ္လပ္ျပီး အမီွအခိုကင္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခုံရံုး။   

အရပ္သားနွင့္ နုိင္ငံေရး ရပုိင္ခြင့္မ်ား နုိင္ငံတကာ ပဋိဥာဥ္ စာခ်ဳပ္ 

အရပ္သားနွင့္ နုိင္ငံေရး ရပုိင္ခြင့္မ်ား အျပားျပားကုိ အာမခံသည့္ တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ ပဋိဥာဥ္ စာခ်ဳပ္။ 
၂၀၁၄ ဇြန္တြင္ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ နုိင္ငံေပါင္းမွာ ၁၆၈ နုိင္ငံပင္ ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ 

အျပည္ျပည္္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ (၀ါ) နုိင္ငံတကာ ဥပေဒ 

တစ္နိုင္ငံနွင့္ အျခားတစ္နုိင္ငံ သုိ႔တည္းမဟုတ္ နုိင္ငံတြင္း အျခား စီမံခန္႔ခြမဲႈေရးရာမ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
နိုင္ငံမ်ားအေပၚ တရား၀င္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ တရားဥပေဒသမ်ား အတြ။ဲ ဤဥပေဒမ်ားသည္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ပဋိဥာဥ္မ်ား မွ ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳးလာသည္။ သို႔မဟုတ္ အေျခခုိင္ျပီးေသာ နိုင္ငံမ်ား၏ 
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လုိက္နာက်င့္သုံးေသာ အေလ့အထမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ နုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒသမ်ား ဟု 
လူသိမ်ားသည္။ 

နုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံနႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အလြန္အမင္း ယုံၾကည္ေလာက္ေသာ နိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူမႈမ်ား 
(သုိ႔မဟုတ္) တရား၀င္ တာ၀န္ခံေစမႈမ်ား အစုံ၊ အတြ။ဲ ၄င္းစံနႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည ္နိင္ငံတကာ 
ဥပေဒေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ နုိင္ငံတကာအထူး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အရပ္သား ဦးေဆာင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တို႔ကဲ႔သုိ႔ေသာ ၾသဇာ အာဏာရိွသူမ်ား၏ စံနႈန္းသတ္မွတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား တုိ႔အပါအ၀င္ 
အကြကဲြ ဲအျပားျပားေသာ ရင္းျမစ္မ်ိဳးစုံမွ ဆင္းသက္လာသည္။ 

အင္တာနက္  

ကမၻာအနံွ႔ ဆက္သြယ္ျဖန္႔က်က္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ယက္၊ ၄င္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု 
ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျပီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းသုံး ပရိုဂရမ္ အမ်ားအျပား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး 
လြယ္ကူေခ်ာေမာေစသည္။  လူသိအမ်ားဆုံးမွာ World Wide Web ျဖစ္သည္။ 

အထူး သတင္းေထာက္မ်ား ပူးတြ ဲေၾကျငာခ်က္ 

အင္တာနက္တြင္ လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား လံုျခံဳေဘးကင္းေရး 
စသည့္ျဖင့္ ကဲြျပားေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုစီကုိ နွစ္စဥ္ စူးစိုက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လြပ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နုိင္ငံတကာ အထူး  လုပ္ပုိင္ခြင္မ့်ား စသညအ္ားျဖင့္ နွစ္စဥ္ ပူးတြ ဲ
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား။ ၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒနွင္ ့ဒီမိုကေရစီဗဟုိ နွင့္ ပုဒ္မ ၁၉ တုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ 
မူၾကမ္းေရးဆြထဲားျပီး လြပ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ စံနႈန္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍လည္း ဦးေဆာင္လမ္းျပ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

ကြန္ယက္ ဘက္မလုိက္၀ါဒ 

ကိရိယာမ်ား၊ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ေရးသားသူ၊ မူလဇာစ္ျမစ္ နွင့္/သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာက်င့္သုံးေရး တုိ႔အေပၚ အေျချပဳသည့္ 
အင္တာနက္ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ ျပဳမႈဆက္ဆံပံုမ်ားတြင္ ဘက္လုိက္ ခြဲျခားျခင္းကုိ 
တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား။ 

 
ၾကိဳတင္ ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ခုအေပၚ တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အစဥ္အဆက္ အထင္ရွားဆုံးမွာ သတင္းစာမ်ား 
မထုတ္ေ၀မီွ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း။ ဤစံနစ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းအေပၚ 
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တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွန္ရန္မွာ အလြန္ခယဲဥ္းသည္။ ၾကိဳတင္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ 

ျပည္သူ႔ အက်ိဳးအျမတ္  

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အတြက္မႈ အလြန္အေရးပါလွသည့္ ရႈပ္ေထြးျပီး 
က႑မ်ားစြာကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ အသုံးအနႈန္း။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ 
စြမ္းေဆာင္မႈအျဖစ္သာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုနုိင္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၄င္းသည္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ 
အေပၚမူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထူးျခားေသာ အျပဳအမူတစ္ခု ေနာက္မွလုိက္ပါျပဳလုပ္ပါက 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံး အက်ိဳးအျမတ္ တစ္သီၾကီးရမည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အားျဖင့္သာ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ 

ရာထူးသက္တမ္း အာမခံ 

စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္စားျခင္း တုိ႔ကဲ႔သုိ႔ေသာ တရားဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကဲသုိ႔ေသာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပသရန္ လိုအပ္သည့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
အေျခအေနတစ္ခုခုနွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္သည့္အခါ တစ္ခါတစ္ရံ တိက်ေသာ အခ်ိန္ကာလ 
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရာထူး (သုိ႔မဟုတ္) တာ၀န္ တစ္ခုမွ ဖယ္ရွားျခင္းမွ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း။ 

  
လြပ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နုိင္ငံတကာ အထူး  လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

အမည္အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆျခင္းနွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူး 
အစီရင္ခံသူ၊ OSCE ကိုယ္စားျပဳ မီဒီယာလြပ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း OAS အထူး 
အစီရင္ခံသူ၊ လြတ္္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း အေပၚ လူသားနွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အခြင့္အေရး 
အထူးအစီရင္ခံသူ အာဖရိက ေကာ္မရွင္ ဟူ၍ မ်က္ေမွာက္တြင္ အထူး လုပ္ပိုင္ခြင္ရ့ထားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းေလးခု ရွိသည္။  

  
 
ေရဒီယုိ၊ တယ္လီဖုန္း၊ ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဗြီးရွင္းတုိ႔နွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း (တယ္လီ ကြန္မ်ဴနီေကးရွင္း) 

အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ အခ်က္ျပမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ ္သံလုိက္လိႈင္းမ်ားမွတဆင့္  အကြာအေ၀း တစ္ခု၌  
ပိြဳ င့္ တစ္ခုမ ွတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ပြိဳင့္ေပါင္းမ်ားစြာ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း စံနစ္။ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကုိ အေျခခံသည့္ နည္းပညာဆုံမွတ္တစ္ခုသည္ အသံလႊင့္ျခင္း၊ 
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ရုပ္ျမင္သံၾကားဆက္သြယ္ေရး၊ အင္တာနက္ နွင့္ အျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးပံုစံမ်ား စသည္တို႔အၾကား 
အတားအဆီးမ်ားအားလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္သည္။  

ေတာ၀္ 

သေကၤတစံနစ္ နည္းပညာ ကုိ အသုံးျပဳသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္၊ ၎ပရုိဂရမ္သည္ အသုံးျပဳသူမ်ားအား 
၀ဂ္ဘ္ ေပၚတြင္ အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပဲ ရွာေဖြ၊ွ ေလွ်ာက္ၾကည့္ခြင့္ ေပးသည္။  

Transitional (or emerging) democracy: A political unit (generally a State) which is in the 
process of establishing and strengthening democratic institutions, particularly where the 
prior form of government was undemocratic.  
ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အကူးအေျပာင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြက္လာျခင္း  

အထူးသျဖင့္ ယခင္ အစုိးရသည္ သည္ ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေသာ အစိုးရျဖစ္ပါက ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္း နွင့္ အားေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ နုိင္ငံေရး အဖြဲ႔ (ေယဘူယ်ဆုိလွ်င္ 
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ) 

 Tshwane  အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား 
 
အမ်ိဳးသား လုံၿခံဳေရးဟူေသာ ပညတ္္ခ်က္ေအာက္၌ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားျခင္း၏ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ပမာဏ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ အေပၚ အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း၊ အစုိးရနွင့္ လုံျခံဳေရး က႑မ်ားမွ ဦးေဆာင္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဖြ႔ံျဖိဳးေအာင္ ျပဳျပင္တည္ေေဆာက္ထားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား။  

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ 

အမႈကိစၥမ်ား စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း နွင့္ နုိင္ငံနွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြ ပံုမွန္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ကုိ တာ၀န္ခံျပဳလုပ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအ၀င္ အရပ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရပုိင္ခြင္ ့မ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကုိ 
နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းေရး 
တာ၀န္ယူထားသည့္ ကမၻာအနံွမွ အမီွအခိုကင္းသည့္ အထူးကြ်မ္းက်င္သူ ၁၈ေယာက္ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသညု့္ 
အဖြဲ႔။ 

တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ အခရာျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား။ အေထြေထြ 
ျပဌာန္းခ်က္ အျဖစ္ ၁၉၄၈တြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည့္ ရပုိင္ခြင့္ အမ်ားအျပားကုိ 
နိုင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ အျဖစ္ တရားဥပေဒ၏ အားေပးမႈမ်ား ရရိွေနျပ ီဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ယူဆထားေသာ္လည္း နိုင္ငံမ်ားအေပၚ တရား၀င္ ဥပေဒအရ ခ်ည္ေနွာင္မႈမ်ား မရိွေပ။ 
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လမ္းၫႊန္မွတ္စ ု- ၁   အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေသာလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ 

.                                                                                                      . 
 

 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္သည္ အေျခခံအက်ဆုံးလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္ ကမၻာေပၚရိွ အေျခခံ ရပိုင္ခြင္ ့ ဥပေဒ Bill of Rights အားလုံးနီးပါးတြင္ ထည့္သြင္း အာမခံခ်က္ 
ေပးထားသည္။ ထိုအခြင့္အေရးသည္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ တစ္ကုိယ္ေရဆႏၵျပည့္၀မႈႏွင့္ အမွန္တရား 
ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား အားလုံးအတြက္ အေျခခံျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းမ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္ အတြက္ တင္ကူး လုိအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
အၾကားလြတ္လပ္ေသာ အျငင္းအခုံမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံသားမ်ား ထုတ္ေဖာ ္ ေျပာၾကားျခင္းႏွင္ ့ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒအသစ္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
စေသာကိစၥရပ္မ်ား အားလုံးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရ၏ အရည္အေသြးျမင့္တက္ ေစသည္။ အာဏာပုိင္မ်ား 
အရည္အခ်င္းျပည့္၀ၿပီး ႐ိုးသားမႈရိွေစရန္၊ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျငင္းခုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အာမခံေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြးေခၚမ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာအခါတြင္ ဒီမုိကေရစီ၏ 
တန္ဖိုးမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၏ အေရးပါမႈအေရးပါေၾကာင္းကုိတစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အသိ 
အမွတ္ ျပဳရသည္။ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္ႏွင့္ ယူနက္စကိုမ ွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အီရီနာဗုိကိုဗာတုိ႔ ပူးတြထုဲတ္ 
ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္သည္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ယခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ကုန္ဆံုးမည့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ အခြင့္ေကာင္း ကိုရရွိ 
ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အလမ္းမွာ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္အတြင္းတစ္ႀကိမ္သာရမည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ 
ထိုအစီအစဥ္မ်ားကုိေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာေပၚရိွလူအားလံုးသည္ လြတ္လပ္စြာ 
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ေတြးေခၚယူဆခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္တည္းဟူေသာ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိဖုိ႔ လိုအပ္ 
သည္။ ထိုရပုိင္ခြင့္မ်ားမွာဒီမိုကေရစီ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးတို႔ အတြက္လည္း 
အေျခခံက်သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ လူသားဂုဏ္သိကၡာ၊ လူမႈတိုးတက္မႈႏွင့္ လူတိုင္းအက်ဳံး၀င္ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ မရိွမျဖစ္အေရးပါသည္။ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
အားလုံး တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းထားသည္။အထင္ရွားဆုံးမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 
ညီလာခံႀကီးကတစ္ညီတၫႊတ္တည္းသေဘတူၿပီးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတမ္းUDHR ပင္ျဖစ္သည္။ UDHR သည္လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလုိက္ 
နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒအရတာ၀န္ရိွမေနေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္းထုိေၾကညာခ်က္တြင္ အပုိဒ္ ၁၉ 
တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္သည္ မျဖစ္မေနလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
ႏိုင္ငံတကာထုံးတမ္း ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကသည္။ အပုိဒ္ ၁၉ မွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္ းျဖစ္သည္။ 

လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ရွိသည္။ ထိုရပိုင္ခြင့္တြင္ အေႏွာင့္အယွက္ 
တစ္စံုတရာမရိွပဲလြတ္လပ္စြာေတြးေခၚယံုၾကည္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကိုမည္သည့္ မီဒီယာမ်ားတြင္မဆိုနယ္နိမ္ိတ္အကန္႔အသတ္မ်ား မရွိပဲလြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြ 
ခြင့္၊ လက္ခံရရိွခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းခြင့္မ်ားရိွရမည္။ 

အလားတူျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အရပ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
International Covenant on Civil and Political Rights ၏ အပုိဒ္ ၁၉ တြင္လည္းေတြ႔ႏိုင္သည္။ 
ထုိသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိလက္ရွိအခ်ိန္ (၂၀၁၄ ဧၿပီလ) အထိႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၈ ႏုိင္ငံကသေဘာတူလက္မွတ္ 
ေရးထုိးထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

၁။ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္ရွိရမည္။ 

၂။ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ရွိသည္။ ထိုရပိုင္ခြင့္တြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကိုမည္သည့္ မီဒီယာမ်ားတြင္မဆိုနယ္နိမိ္တ္အကန္႔အသတ္မ်ားမရွိပဲလြတ္လပ္စြာရွာေဖြခြင့္၊ 
လက္ခံရရွိခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းခြင့္မ်ားရိွရမည္။ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏႈတ္ေျပာစကား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အေရးအသား၊ 
ပံုႏိွပ္မႈႏွင့္ အျခားေသာအႏုပညာပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးသို႔မဟုတ္ ၾကားခံမီဒီယာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိေဒသဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္းထည့္သြင္းထားသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ လူသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာအာဖရိကန္ခ်ာတာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္ 
ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥေရာပကြန္ဗင္းရွင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈႏွင့္ နည္းပညာအရ ကြာျခားမႈတစ္ခ်ဳိ႕ရွိေနေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ 
လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယုံၾကည္ခြင့္ကုိလည္း ထည့္သြင္းျပဌာန္း ထားသည္။ အေရးႀကီးေသာ ကြျဲပားခ်က္မွာ 
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လြြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္တြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွႏိုင္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚယုံၾကည္ 
ခြင့္မွာမူ အႂကြင္းမဲ့ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရား၀င္ 
ကန္႔သတ္ခြင့္ လုံး၀မရိွပါ။ 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္သည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီးသက္ေရာက္မႈ မ်က္ႏွာစာ မ်ားစြာရွိသည္။ 
ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံတစ္ခုအေနႏွင့္လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ လည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္သည္ လူတုိင္းလူတုိင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္။ လူတစ္ဦး၏ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ လိင္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ 
လူမႈေနာက္ခံႏွင္ ့ပိုင္ဆုိင္မႈတုိ႔ အပါအ၀င္ အျခားမည္သည္ ့အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္မွ ခြဲျခားကန္႔သတ္မႈမျပဳရပါ။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ ယင္းလြတ္လပ္ခြင့္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား 
အားလုံးကုိ လြတ္လပ္စြာ ဖလွယ္ဆက္သြယ္ခြင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္တြင္ အမ်ားလက္ခံႏုိင္၍ ေလးစားမႈခံရႏိုင္ေသာ စကားမ်ားအျပင္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ၿပီး 
႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမ်ားပါ ပါ၀င္သည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၏ 
အေျခခံအႏွစ္သာရ တစ္ခုမွာ လူႀကိဳက္မမ်ားႏုိင္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာလုပ္ႏိုင္ရန္ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းပင္ ျဖစသ္ည္။ ထုိအခ်က္ကို ဟန္ဒီဆုိက္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အမႈတြင္ 
ဥပေရာပ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ တရား႐ုံး ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိၾကည့္၍ သိႏိုင္သည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္သည့္ လက္ခံနားေထာင္သူတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သတင္းႏွင့္စိတ္ကူး 
စိ္တ္သန္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသို႔မဟုတ္ လူထုအတြင္းမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကုိ 
ေစာ္ကားသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ၊ ေျခာက္ျခားေစေသာ၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုရပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ ဗဟု၀ါဒ၊ မတူကြျဲပားမႈမ်ားကို သည္းခံႏုိင္ 
ျခင္းႏွင့္ စိတ္သေဘာထားႀကီးျခင္း တို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔မရွိပါက ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔ 
အဖြ႕ဲအစည္း ဆိုသည္မွာလည္း ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

တတိယအခ်က္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္သည္ မည္သည့္ ၾကားခံမီီဒီယာကုိသံုးသည္ ဆုိသည့္ 
အခ်က္ႏွင္ ့ သီးျခားကင္းလြတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အထဲတြင္ ႐ုပ္သံလႊင့္ျခင္း၊ သတင္းစာ၊ အင္တာနက္၊ 
လူထုေဆြးေႏြးမႈ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင့္ စကားေျပာ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။   

စတုတၳအခ်က္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္တြင္ မိမိဖက္မ ွ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စိတ္ကူး 
စိတ္သန္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ဆက္သြယ္ျခင္း (လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိျခင္း) သာမက အျခားသူမ်ားထံမွ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ လက္ခံရရွိခြင့္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိရလ်င္ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ စုေပါင္းအသိဥာဏ္ 
အတြင္းေပါင္း ထည့္ျဖည့္ဆည္းခြင့္ ရသည့္အျပင္ အက်ယ္အျပန္႔ တည္ရွိေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
အေတြးအေခၚမ်ား ကုိလက္ခံသိရွိခြင့္လည္း အက်ဳံး၀င္သည္။ ယင္းအခ်က္သည ္ အသက္တမွ်အေရးပါၿပီး 
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မီဒီယာ  ဗဟု၀ါဒ (မီဒီယာေပါင္းစံုထြန္းကားျခင္း) ႏွင့္ အစုိးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းခံပိုင္ခြင္ ့
စသည္တုိ႔၏ အေျခခံ ျဖစ္ပါသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပဥၥမအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည ္ ထုိလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင္ ့
ပတ္သက္ ၿပီးေစာင့္ထိန္းရမည့္တာ၀န္ (Negative) ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းရမည့္တာ၀န္ (Positive) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး 
ရိွေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ထိန္းရမည့္အပုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္အရ 
သတင္းအခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာရွာေဖြျခင္း၊ လက္ခံရရိွျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ဆက္သြယ္ 
ျခင္းတုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ တစ္စုံတရာ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း မျပဳမိေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ 
တာ၀န္ရွိသည္။ အကယ္၍ မျဖစ္မေန ဟန္႔တားမႈတစ္စံုတရာ ျပဳလုပ္လုိပါကလည္း ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားမွ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ အကန္႔အသတ္ အတြင္းမွသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  ျဖည့္ဆည္းရမည့္အပုိင္းတြင္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းျခင္းကုိ 
အားေပးေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခုကုိ ဖန္တီး ေပးဖုိ႔လိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေတာင္းခံရရွိခြင့္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းေပးျခင္း၊ 
လြတ္လပ္ၿပီးအေႏွာင္အဖြ႕ဲကင္းေသာ မီဒီယာ မ်ား ထြန္းကားေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာ ၀န္းက်င္ကုိ 
ဖန္တီးေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

နံပါတ္ေျခာက္အေနႏွင္ ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ နယ္စည္းကလနား သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရပါ။ 
ဆုိလုိသည္မွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းျပည္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ 
အင္တာနက္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ တစ္စံုတဦးႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ျခင္းစေသာ နည္းလမ္းအားလုံးျဖင့္ 
လက္ခံရရွိခြင္ ့ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္သည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚယုံၾကည္ခြင့္ကဲ့သုိ႔ အႂကြင္းမ့ဲ 
လြတ္လပ္ခြင့္ မဟုတ္ေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားသည္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢလအက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ား 
ျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လာလ်င္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 
ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားက ထုိသုိ႔ကန္႔သတ္မႈကုိ တရား၀င္ ခြင့္မျပဳမီ အဆင့္သံုးဆင့္ပါ၀င္ေသာ 
တင္းက်ပ္သည့္ ေၾကာင္းက်ဳိးစစ္ေဆးမႈကုိ ျဖတ္သန္းဖုိ႔လုိေၾကာင္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။ (မွတ္စ-ု၂ 
ကုိၾကည့္ပါ) 

ႏို္င္ငံအမ်ားစုသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပၾကားခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ 
ျပည္သူ လူထုအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖလွယ္ျခင္း ကုိအား 
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံတိုင္းလုိလိုမွာပင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ 
အေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားရိွေနတတ္သည္။ မထုတ္ေ၀မီ 
ႀကိဳတင္ဆင္ဆာတင္ရေသာစနစမွ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ပါက 
ျပင္းထန္ေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းထိ စသည္တုိ႔သည္ အစိုးရအေနႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၊ 
ျပည္သူမ်ားနွင္ ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ ခြငရိွ္ေနေစၿပီး လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ကုိ 
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တားျမစ္ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္မရိွေအာင္ တားျမစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတိုင္းသည္ သူတုိ႔၏ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည္ ့ အေလ့အထမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပါ အေျခခံ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကြလဲြျဲခင္းမရိွေစေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားအရ တရားမ၀င္ေသာ 
တားျမစ္ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒမ်ားရိွေနတတ္ၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ ဒီမိ္ုကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ 
ႀကီးစြာအေႏွာက္အယွက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ 
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လမ္းၫႊန္မွတ္စု- ၂    လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိတားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္း 

.                                                                                            . 
 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္သည္ အေျခခံအက်ဆုံး လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခ ုျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒမ်ားအရ ယင္းကုိအႂကြင္းမဲ့ရပုိင္ခြင့္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွပသဲင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိလ်င္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းခံရႏိုင္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ ္
ေျပာၾကားခြင့္ကုိ တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ျခင္း ရိွမရိွစစ္ေဆးႏုိင္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို 
အရပ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးရပုိင္ခြင့္ မ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ ၁၉ (၃) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယခုအခန္း၏ အပုိဒ္ ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံရပုိင္ခြင့္ကုိက်င့္သုံးရာတြင္ ယင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
အထူး၀တၱရားမ်ားႏွင္ ့တာ၀န္ခံရမႈမ်ား ပါ၀င္ ရိွသည္။     ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိရပိုင္ခြင့္သည္အခ်ဳိ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရႏုိ္င္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ ကန္႔သတ္ျခင္းသည ္ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားနွင္ ့ကုိက္ညီမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။  

(က) အျခားသူမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကိုေလးစားရန္ လိုအပ္ ေသာအခါ 

(ခ) အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ 
အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်င့္၀တ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ ေသာအခါ 

          ဤဆန္းစစ္ခ်က္သည္ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ကန္႔သတ္လက္ခံထားေသာ အေျခအေနမ်ားနွင့္ တိက်သည္။             

              ICCPR အခန္း၁၉ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ      ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ၊ ေယဘုယ်မွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄ 
တြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ေအာက္ပါ အတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

အပိုုဒ္ ၃ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ေသာ အထူးအေျခအေနမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းအေျခအေနမ်ားျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေသခ်ာမွသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒ နွင့္ ညီညြတ္ရမည္။ အပိုုဒ္ ၃ အပုုိဒ္ခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
အေျခအေနတစ္ခုခုက်ေရာက္မွသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။  
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အခ်ိဳးညီစြာ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္။ (ကုိးကား မဲ႔)   
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ICCPR အခန္း ၁၉-၃ တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ တရား၀င္ျဖစ္မျဖစ္ 
စစ္ေဆးႏ္ိုင္ေသာ အဆင့္သုံးဆင့္ပါ စစ္ေဆးနည္းကုိေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမအဆင့္မွာ      
ထုိကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္။ ဥပေဒဆုိရာတြင္ မူရင္းဥပေဒအျပင္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့ဥပေဒအရ တရား၀င္ေသာ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ဥပမာ ႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ျခင္း 
ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ႐ုပ္သံကြပ္ကဲေရးအဖြ႕ဲက ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းမီဒီယာ က်င့္၀တ္က့ဲသို႔ေသာ 
တရား၀င္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ကို ကန္႔သတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္သည္ ့
အခြင့္အာဏာသည္ အစုိးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႔၌သာ ရွိသည္။    

ထုိသုိ႔ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒတစ္ခုရွိယုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေပ။ ထုိဥပေဒသည္လည္း ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားမႈႏွင့္ အမ်ားနားလညသ္ည့္  အခ်ဳိ႕ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရန ္ လုိအပ္သည္။ အကယ္၍ 
ဥပေဒပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေ၀၀ါးေနျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားအား အခြင့္အာဏာ 
အလြန္အကၽြံေပးထားျခင္း စသည္တုိ႔ရွိေနပါက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ 
လုံေလာက္ေသာအရည္အခ်င္း ျပည့္မီျခင္းမရိွဟု သတ္မွတ္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ 
လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္မည့္ ပါ၀ါအား ခ်ဳပ္ထိ္န္းထားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေ၀၀ါးေသာ ဥပေဒမ်ားသည ္ လုိရာဆြ၍ဲ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ေအာင္ 
ဖန္တီးေပးထားသလုိျဖစ္ေနသည္။ အာဏာပုိင္တုိ႔အား ၄င္းတုိ႔အလုိက် စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေစျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္လည္း ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိေပ။ အရပ္သားမ်ားအတြက္လည္းမမွ်တေပ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအားလည္း ရွင္းလင္းတိက်သည့္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားအား 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ အသိေပးထားသင့္သည္။  

လုိရာဆြအဲဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဥပေဒျပဳေရးကုိ လမ္းလႊဲေပးသည့္ အျပင္ 
အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိဥပေဒသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည္ကုိ 
ခြင့္ျပဳျပီး မည္သည္ကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း မေရရာျခင္းေၾကာင့္  အေၾကာက္လြန္ျခင္း တံုဏိဘာေ၀ 
အက်ိဳးဆက္ကိုေပးသည္။  ထုိ႔သုိ႔ အေရးယူခံရနုိင္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မေရမရာျဖစ္ျခင္းအျပင္ အကယ္၍ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ အေရးယူခံရပါကခ်မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကလည္း မေလ်ာ္မကန္ ျပင္းထန္ေနပါက 
နိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဤဥပေဒအား ပိုမိုဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ေၾကာက္ရြံ႕ေစမည္။ (Chilling Effect) 

အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၄ တြင္ UNHRC က ေအာက္ပါ အတုိင္းဖြင့္ဆုိထားသည္။ 

စာပုဒ္ ၃ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ၊ သတ္မွတ္ခ်က္စံနႈန္းတစ္ခုအား ‘ဥပေဒ’ တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳရာတြင္ ထိုဥပေဒသည္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ မ္ိမိတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ သတ္မွတ္ ပုိင္းျဖတ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရိွရမည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ 
သိရွိ ႏုိင္ေစရမည္။ ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အာဏာ 
ေပးထားသည့္သူမ်ားအား ထိုအခြင့္အာဏာကို အကန္႔အသတ္မရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ဳိး 
မျဖစ္ေစရပါ။ ဥပေဒသည္ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သို႔ေသာထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုိမႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ဆီေလ်ာ္စြာ ကန္႔သတ္ႏုိ္င္ၿပီးမည္သည့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကိုမူ မည္သို႔မွ 
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ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ ဆိုေသာ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ကြျဲပားျခားနားစြာ နားလည္က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ ရွင္းလင္း 
ေသာလမ္းၫႊန္မႈေပးႏုိင္ရမည္။ 

ဒုတိယစစ္ေဆးခ်က္မွာ ထုိသုိ႔ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရမည္္။ ICCPR အခန္း 
၁၉-၃ တြင္ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အစဥ္အတ္ုိင္း  ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ 
အျခားသူမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ ကုိေလးစားလုိက္နာေစရန္၊ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး၊ 
ျပည္သူလူထုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်င့္၀တ္ကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ UNHRC က ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည ္ အတိအက် သီးသန္႔ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔အထဲမွ တစ္ခုခုႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရိွေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 
တရားမ၀င္ေသာ၊ ဥပေဒႏွင္ ့မညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္ ဟုသတ္မွတ္သည္။ 

အပိုုဒ္ ၃ တြင္ သတ္မွတ္မထားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားျခင္းကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ရန္ အတြက္ ခြင့္မျပဳပါ။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ ပ႗ိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ 
ကာကြယ္ထားသည့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ေနသည့္တိုင္ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ကို ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ကန္႔ုသတ္၍မရပါ။  
ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္  
ေဖာ္ျပထားေသာ တိက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ရမည္။  (UNHRC အေထြေထြမွတ္ခ်က္ 
၃၄) 

 ထုိ႔အျပင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒနွင့္ညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အနည္းဆုံးတစ္ခ ု
ကုိေဆာင္ၾကဥ္းျပီး တျပိဳင္နက္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ နွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နွစ္မ်ိဳးစလုံးေပးနုိင္ရမည္။ ဥပမာ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ တရားဥပေဒနွင့္ညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ္လည္း အက်ဳ္ိးသက္ေရာက္မႈ 
မဆုိစေလာက္သာ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါက ထိုကန္႔သတ္ခ်က္သည္ တရားမွ်တမႈ မရိွႏိုင္ေပ။ 

တတိယအခ်က္မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္  တရားဥပေဒနွင့္ညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည္။  ထုိစစ္ေဆးခ်က္တြင္  မပါမျဖစ္ ပါ၀င္ရမည့္အရာမွာ နိင္ငံေတာ္မွ 
ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္မႈမရွ ိ ဟုဆုိကာ ၾကား၀င္ဟန္႔တားသည့္အခါ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ရန ္
ဤအဆင့္အတြက္ ရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျမင့္မားစြာထားသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ 
ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးဆ္ုိင္ရာ တရား႐ုံး၏ မၾကာခဏ ကိုးကားေသာ ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္တြင္ 
အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏုိ္င္သည္။ 

အပုိဒ္ ၁၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္တြင္ ႁခြင္းခ်က္ အခ်ဳိ႕ ရွိသည္။သို႔ရာတြင္ 
ယင္းတို႔ကိုအလြန္က်ဥ္းေျမာင္းတိက်စြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရသည့္အျပင္ ကန္႔သတ္မႈတစ္စံုတရာ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ 
မျဖစ္အေန လိုအပ္ခ်က္ကို လည္းခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ျပရသည္။ 

ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုသည္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤတတိယစစ္ေဆးမႈ ကုိ 
ဥေရာပခုံ႐ံုးကေအာက္ပါအတုိင္း အပုိင္းေလးပုိင္းထပ္မံခြဲျခားထားသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ကန္႔သတ္ 
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မႈျပဳရန္အတြက္ မျဖစ္မေန အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ဳိးရိွရမည္။ တရား၀င္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အေသးစား 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
စစ္ေဆးခ်က္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ မလံုေလာက္ပါ။ ဒုတိယအေနနွင့္ တရား၀င္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ကာကြယ္ရန္   
ထိပါးမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ အျပဳအမူအားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ 
ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး ထိပါးေနွာင့္ယွက္မႈ ပုိမုိနည္းပါးေသာ အျခားနည္းလမ္းရွိပါက 
ထုိနည္းကုိ အသုံးျပဳရမည္။ ဥပမာသတင္းစာမ်ားကုိ ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင ္ ယူခိုင္းျခင္းသည္ 
သတင္းထုတ္ေ၀မႈကုိ လက္၀ါး ႀကီးအုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အလြန္ထိေရာက္ေသာနည္း ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကုိ ကာကြယ္ဟန္႔တားရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ ထိခိုက္မႈ 
ပိုနည္းေစေသာ အျခား နည္းလမ္းရွိပါက ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္စနစ္ကုိ အသုံးမျပဳရေပ။ 

တတိယအခ်က္မွာ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္သည ္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္အေပၚ ထိခိုက္မႈ 
အနည္းဆုံး ျဖစ္ေစရမည္။ ဥပမာ- အသေရဖ်က္မႈကုိ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားသည္ ဆုိေသာ္လည္း 
ထုိကန္႔သတ္ခ်က္သည္ တစ္စံုတေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဥပေဒႏွင့္မေလ်ာ္ညီစြာထိခိုက္ ပ်က္စီးေစေသာ 
စကားရပ္မ်ဳိးကုိ သာကန္႔သတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပဲ တစ္စုံတဦးကုိ ေ၀ဖန္ေသာ မည္သည့္ 
ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ဳိးကုိမဆုိ တားျမစ္ကန္႔သတ္ပါက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကို အလြန္အကၽြ ံ
ပိတ္ပင္ထိပါးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွန္တရားကုိကုိယ္စားျပဳေသာ၊ ေၾကာင္းက်ဳိး 
ဆီေလ်ာ္ေသာ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈအမ်ားအျပားရိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဥေရာပခုံ႐ံုး၏ စတုတၳစံသတ္မွတ္ခ်က္မွာကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္သည္ အခ်ဳိးအစားညီၫႊတ္ရမသည္။  
ဤစစ္ေဆးခ်က္တြင္ လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နိင္ေသာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈနွင့္ 
ကာကြယ္ရန္လိုအပ္သည့္ သဘာ၀က်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈတို႔အား နိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထုိးျခင္း ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္အား ထိခိုက္မႈ 
ပမာဏသည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ပမာဏထက္ ပုိမိုေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါက လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္သည္ အေျခခံအက်ဆုံး လူ႕အခြင့္အေရးဟု ယူဆ၍ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းအား 
ေၾကာင္းက်ိဳးမညီညြတ္ဟု သတ္မွတ္သည္။ 

UNHRC က အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၄ တြင္ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈအေပၚ အလြန္အမင္း ဖႏိွိပ္ကန္႔သတ္ျခင္း မျဖစ္ေစရ။ မွတ္ခ်က္ ၂၇ 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ဳိးညီမႈစည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ကာကြယ္ရမည့္ အေၾကာင္းတရားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးနိုင္ရမည္။ 
ထိေရာက္ေအာင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္အား ထိခိုုက္မႈ 
အနည္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ရမည္။ ကာကြယ္ရန္လံုေလာက္ေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္မႈရွိရမည္။ 

ထို႔အျပင္ အခ်ဳိးညီမႈစည္းမ်ဥ္းကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဥပေဒျပဌာန္းေသာ 
က႑တြင္သာမက ဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း က႑မ်ားတြင္ပါ 
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ထပ္တူလိုက္ပါသံုးစြရဲမည္။ အခ်ဳိးညီမႈစည္းမ်ဥ္းသည္ ကန္႔သတ္လိုေသာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခ်က္ပံုစံႏွင့္ 
ယင္းကိုျဖန္႔ခ်ိရန္ အသံုးျပဳသည့္ ၾကားခံမီဒီယာတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဖို႔လိုသည္။ ဥပမာ 
ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု၌တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ 
သူမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ျငင္းခံုေ၀ဖန္ခြင့္ကို  ျမင့္ျမင့္မားမား တန္ဖိုးထား 
သည္ကိုအတိအလင္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ 

အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုခုမွ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ 
ကန္႔သတ္လိုပါက ကန္႔သတ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အတိအက် တင္ျပႏုိင္ရမည့္အျပင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မႈႏွင့္ အခ်ဳ္ိးညီမႈကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။ 
အထူးသျဖင့္ ပိတ္ပင္လိုေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ရေၾကာင္း 
တိုက္႐ိုက္ အဆက္အစပ္ကို တင္ျပႏုိင္ရမည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အထက္ပါ အခ်က္ေလးခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္အမိန္႔ကို ဆုံးျဖတ္မည့္ တရား႐ုံးသည္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအားလုံးကုိလည္း ထည့္သြင္းတြက္ 
ခ်က္ရန္ လုိသည္။ ဇာနာႏွင္ ့ တူရကီႏုိင္ငံအမႈတြင္ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးခုံ႐ံုးက ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ 
ေပးသည္။ စစ္ေသြးႂကြ ခြဲထြက္ေရးအဖြ႕ဲ PKK ကုိေထာက္ခံေသာ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ကန္႔ သတ္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေၾကညာခ်က္ကိုသူ႔ခ်ည္းသက္သက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖတ္႐ႈ၍ မရႏုိင္ေပ။ ထိုေၾကညာခ်က္မွာ ယခုအမႈ၏ ေနာက္ခံ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ အင္တာဗ်ဳဴးကို တူရကီ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း တြင္ 
အရပ္သားမ်ားအေသအေပ်ာက္ျဖစ္ေအာင္ PKK က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ 
ေနသည္ကိုသတိမူသင့္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား အလြန္ျမင့္မားေနသည္ကို သိရွိရမည္။ 

အလားတူေၾကညာခ်က္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာပုံမွန္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဆုိပါက တစ္စံုတရာတားျမစ္ 
ပိတ္ပငစ္ရာ အေၾကာင္းရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိေဒသ၎ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားက ေၾကညာခ်က္ကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးရျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

Further Reading: 

 

 

 

 

 

ပိုမိုဖတ္ရႈေလ့လာရန္ 

 

• UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, 12 September 2011, 
CCPR/C/GC/34: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%
2fC%2fGC%2f34&Lang=en. 

• Toby Mendel, Restricting Freedom of Expression: Standards and Principles, March 
2010: http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.03.Paper-on-
Restrictions-on-FOE.pdf. 
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လမ္းၫႊန္မွတ္စု- ၃    သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလြတ္လပ္စြာရယူခြင့္ 

.                                                                                            . 
 
၁၉၁၃ တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္တရားသူႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေသာလူး၀စ္ဘရန္ဒီစ္က ေနေရာင္ျခည ္
သည္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိကုသရာတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ထုိသေဘာတရား 
ကုိဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အခ်ိန္အနည္းမွ်ေစာင့္ဆုိင္းလုိက္ရသည္။ အစုိးရ 
အာဏာပိုင္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သာမန္အရပ္သားမ်ားက ေတာင္းခံၾကည့္႐ႈပိုင္ခြင့္ (သုိ႔) 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာလက္ခံရယူခြင့္ (RTI) ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ လြတ္လပ္စြာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္သည္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုက့ဲသို႔ပင္ အႀကီး အက်ယ္ပ်ံ႕ႏံွ႔ခဲ့ေၾကာင္း ျပီးခဲ႔ေသာ 
၂၅နွစ္မ ွသက္ေသထူလွ်က္ ရွိသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရယူခြင့္ဆုိင္ရာ ႏ္ုိင္ငံအဆင့္ဥပေဒေပါင္း ၁၃ ခုခန္႔သာ ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ အလားတူဥပေဒေပါင္း ၁၀၀ 
ခန္႔ရိွေနၿပ ီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၇၈% ျဖစ္ေသာလူေပါင္း ၅.၇ ဘီလ်ံတုိ႔သည ္ လြတ္လပ္စြာသတင္း 
အခ်က္အလက္ ရယူခြင္ ့ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ားရိွေနေသာ ႏ္ုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 

လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္သည္ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေျခခံ က်က် 
အေရးပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားရျခင္းမွာ 
အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ဳိးအတြက္သာျဖစ္ၿပီးသူတုိ႔၏ ပုဂၢအက်ဳိး အတြက္မဟုတ္သည့္အခ်က္မွာအေျခခံအက် 
ဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ေပးမည္ ့ ခိုင္မာျပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားလည္း ရွိေနသည္။  
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အစိုးရ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္သံုးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီ သိရွိႏိုင္ဖုိ႔ 
လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္ အလက္ရယူခြင့္သည္ အဂတိလုိက္စားမႈကုိတုိက္ဖ်က္ရန္ 
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေရးတုိ႔တြင္ အလြန္အေရးပါေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ 
ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးလုိက္႐ံုျဖင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအမွားမ်ားကုိ 



 
 

 
 
 
 20  

ခ်က္ခ်င္းေတြ႕ျမင္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံယူမႈရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ 
ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေပးျခင္းသည ္ ျပည္သူပိုင ္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား တာ၀န္သိသိျဖင္ ့ သုံးစြတဲတ္လာေစရန္ 
အားေပးကူညီေပးရာ ေရာက္သည္။ အလားတူပင္ ထုိလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိ 
ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈလည္း ျမင့္တက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိလြတ္လပ္ခြင့္သည္ လူမႈေရးပန္းတုိင္မ်ား 
ကုိလည္းအလားတူ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္သည္။ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လူတုိ႔အေနႏွင္ ့ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္စီမံခြင့္ရလာသည့္ သေဘာကုိလည္း ေဆာင္ေနပါသည္။ ယင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ 
စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ လည္းဆက္စပ္ သည္။ တင္ဒါစနစ္မ်ားအတြက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ကုိ 
ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူအား ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္လာေအာင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ထုတ္ကုန္တို႔ကုိ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း) 
လည္းအမ်ား အျပား ေပၚထြန္းလာေစႏုိင္သည္။ 

လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ကုိ ယခုအခါ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံ 
တကာဥပေဒမ်ားတြင္ ခုိင္မာစြာ လက္ခံသတ္မွတ္ထားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ICCPR အပုိဒ္ ၁၉ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ခြင့္ 
ကုိသာမကသတင္း အခ်က္ အလက္ႏွင္ ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ 
လက္ခံရယူခြင့္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းျပဌာန္း ထားသည္။ ထိုျပဌာန္းခ်က္သည္ပင္လ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းလာႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ အေျခခံတစ္ခု ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးခ့ဲေသာ အေစာဆုံး 
ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကတုိက္လုံးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခုံ႐ုံးက 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ကေလာ္ဒီေယယက္စ္ႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံအမႈတြင္ ခံု႐ံုးက ေအာက္ပါအတုိင္း 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

လက္ရွိအမႈပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံ႐ံုးသည္ ကြန္ဗင္းရွင္းအပိုဒ္ ၁၃ တြင္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ရွာေဖြပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ခံရရွိပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစေၾကာင္းု အတိအလင္းျပဌာန္းထားသည္ဟု 
လက္ခံနားလည္ ထားပါသည္။ ထိုျပဌာန္းခ်က္တြင္ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ႁခြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕မွလြ၍ဲ မည္သူမဆို ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းသိမ္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေတာင္းခံခြင့္ရိွသည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ထိုျပဌာန္းခ်က္၌ မည္သူမဆို ွ 
ေတာင္းခံထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရိွခြင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ျဖည့္ဆည္းရမည့္ 
၀တၱရားအရ ေတာင္းခံေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈ စသည္တို႔ကို 
ထည့္သြင္းထားသည္။ မည္သူမဆို ေတာင္းခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ 
ၾကည့္႐ႈပုိင္ခြင့္၊ ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကို လက္ခံသိရွိပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ လက္ခံေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က 
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သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေတာင္းခံရာတြင္လည္း ေတာင္းခံသူအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္တြင္ ယင္း၏အက်ဳိးစီးပြားရွိေၾကာင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င ္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ သက္ေသျပစရာမလုိေပ။ 
တရား၀င္ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေနေသာ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္သာ ထိုသုိ႔သက္ေသျပရေလ့ ရိွသည္။ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာခံု႐ုံးႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီတို႔က 
လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ကုိ လက္ခ ံအသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ UNHRC သည္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ICCPR ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၌ ေအာက္ပါအတ္ုိင္းေဖာ္ျပသည္။ 

အပိုု္ဒ္ ၁၉၊ စာပိုုဒ္ ၂ တြင္ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ထိန္းသိမ္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေတာင္းခံခြင့္အား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
ဌာနမ်ားမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပုံစံ၊ သတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ 
ကာလတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမလုိပဲ က်င့္သံုးခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မ်ား 
ႏုိင္သမွ် အမ်ားဆုံး ဖြင့္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ နည္းႏ္ုိင္သမွ် အနည္းဆုံးတြင္ ထားရမည္ဟူေသာ 
စည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္။ အမ်ားဆုံး ဖြင့္ခ်ျပရမည္ဆုိရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ျပည္သူလူထု မ်ားႏ္ိုင္သမွ် မ်ားမ်ားသိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ကုိ သတ္မွတ္ 
ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္ဆုိႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
အႏုမာနစံတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈအာဏာပုိင္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားေသာ မည္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ကုိမဆုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ခ်ေပးရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အေရးတြင္ 
ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားဥပေဒအရ တရား၀င္တည္ရွိေနသူမ်ားပါ အက်ဳံး၀င္ေစရန္အတြက္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္ဆုိေပးရမည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္သည္ ယင္းအေျခခံထားေသာ မူလရပုိင္ခြင့္ျဖစ္သည့္ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကဲ့သုိ႔ပင္ အႂကြင္းမဲ့လြတ္လပ္ခြင့္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရအေနႏွင့္ 
အခ်ဳိ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အည ီထုတ္မေပးပဲ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႕အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စံုေထာက္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ 
ေတာင္းခံျခင္း၊ အျခားသူတစ္ဦး၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းခံျခင္းစသည္တုိ႔မွာ ေၾကာင္းက်ဳိး 
မဆီေလ်ာ္ေသာ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အထက္ဥပမာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႁခြင္းခ်က္မ်ား ကုိ 
က်ဥ္းေျမာင္း ႏုိင္သမွ် က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားဖို႔လုိသည္။ 

လြတ္လပ္စြာသတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္ ၏ မည္သည့္ျခြင္းခ်က္မဆုိ ေအာက္ပါအဆင့္သုံးဆင့္ပါ 
စစ္ေဆးျခင္းကုိ ျဖတ္သန္းဖို႔လုိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျခြင္းခ်က္သည ္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရယူခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိရမည္။ 
တရား၀င္ ျခြင္းခ်က္မ်ား (၀ါ) ကန္႔သတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ေသာ စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ကမၻာလုံး 
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လက္ခံသေဘာတူထားေသာ မူမ်ဳိး ရိွမေနေသာ္္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ 
အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး၊ ႏို္င္ငံတကာ ဆက္ ဆံေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ 
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း၊ 
ကုိယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တရား၀င္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ 
စီးပြားေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ဘက္မလုိက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သီးသန္႔ ဥပေဒ 
အၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အာဏာပုိင္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အျခားလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းအားလုံးသည္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ရ 
မည္။ ကာကြယ္ထားေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား (အထက္ပါစာရင္းမ်ား) ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ ဆုိ႐ံုမွ်ျဖင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ေတာင္းခံျခင္းကုိပိတ္ပင္၍မရပါ။ ျပည္သူ႔အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိဖြင့္ခ်ျခင္းျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအေပၚ မည္သို႔ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္ကုိ သီးျခားသက္ေသ သာဓကထုတ္ျပရန္ တာ၀န္ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သီးျခားဖယ္ထုတ္ၿပီးပါက က်န္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ 
ထုတ္ျပန္ေပးရန္လည္း တာ၀န္ရိွသည္။ တတိယနွင့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ 
ခ်ိိန္ထိုးျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါ 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ႏုိင္ မည့္ ပမာဏသည ္ အမ်ားျပည္သူ၏ 
အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားထက္ ပိုမုိသည္ဟု သက္ေသျပႏုိင္ေသာ အခါမ်ားမွသာလ်င္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းက 
တရား၀င္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ႀကီးစြာ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစသည္။ 

အထက္ပါ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရယူခြင့္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူမႈကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင့္ လြယ္ကူေစရန္ပံ့ပိုးေပးမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း တစ္ပါတည္းပါ၀င္သည္။ ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ ေတာင္းခံမႈပံုစံမ်ား၊ အခ်ိန္မဆုိင္းပဲ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္မွ တုန္႔ျပန္ေပးရမည့္ 
အခ်ိန္ဇယား (မ်ားေသာအားျဖင့္ သီတင္းႏွစ္ပတ္မွ သုံးပတ္အတြင္း) စသည္တုိ႔ ရိွဖုိ႔လုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ အခမ့ဲျဖစ္ရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကူးယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း တုိ႔အတြက္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်ေသာ စရိတ္ကိုသာ ျပည္သူ႔ 
၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားက ေတာင္းခံရမည္။ သတင္းေတာင္းခံမႈကုိ ျငင္းပယ္မည္ဆိုပါကလည္း ေလွ်ာက္ထားသူကုိ 
တရား၀င္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားၿပီး ျငင္းပယ္ရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ အယူခ၀ံင္လုိက ၀င္ႏုိင္သည္ ့
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အသိေပးရမည္။ 

ခုိင္မာေသာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္ စံနစ္တစ္ခုတြင္ သတင္းေကာ္မရွင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေကာ္မရွင္နာ ကဲ့သုိ႔ေသာ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ ၾကပ္မတ္ ကြပ္ကဲေရးအဖြ႕ဲတစ္ခု ရိွေလ့ရွိသည္။ ထုိေကာ္မရွင္ 
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သည္ အယူခံကိစၥမ်ားကုိ ၾကားနာဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာရိွသည္။ 
ထုိအဖြ႕ဲသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
အခြင့္အာဏာ တုိ႔ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ရန္အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ဥပေဒကုိမၾကာမခဏ 
ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ အစုိးရဌာနမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

ထိေရာက္ေသာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ဥပေဒတစ္ခုတြင္ ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီပ့ံပိုးေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုလည္း 
ရိွဖု္ိ႔လုိသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ အခ်က္အလက္ ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကုိ စနစ္တက် လက္ခ ံ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အထူးအရာရိွတစ္ဦး ခန္႔ထားေရး၊ ၀န္ထမ္းေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေရး၊ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ စြာ ထိန္းသိမ္းထားရိွေရးႏွင့္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေရး စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ 

ႀကိဳတင္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမ်ားကလည္း လြတ္လပ္စြာသတင္းအခ်က္ အလက္ရယူခြင့္၏ 
ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္စရာ က႑တစ္ခု ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ ပြင့္လင္းအစုိးရျဖစ္ေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္း အားေကာင္းလာရာ ျပည္သူလူထုက ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ အစုိးရကုိယ္တုိင္က 
မိမိတုိ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ပုံမွန္ထုတ္ျပန္ေပးေနျခင္း 
သည္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ကုိ 
ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသည့္အျပင္ အစိုးရဘက္မွလည္း မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေနျခင္းမ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ျခင္းတစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ 
ေတာင္းခံ ၾကည့္႐ႈျခင္းကုိ ခံရႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစုိးရဘက္မွ ႀကိဳတင္ 
ထုတ္ျပန္ေပးထားျခင္း သည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာတစ္ခုကုိ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ တင္ထားေပးျခင္းက 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးေနသည္ ထက္စာလ်င္ 
မ်ားစြာ လြယ္ကူသက္သာသည္။ အြန္လုိင္းသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ 
သုံးစြသဲူမ်ား အဆင္ေျပေစမည့္ပံုစံမ်ဳိးႏွင့္ တင္ေပးထားသင့္သည္။ ဥပမာ စကင္ဖတ္ထားေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားထက္စာလ်င္ ကြန္ပ်ဴတာက တုိက္႐ိုက္ဖတ္႐ႈ ကုိင္တြယ္ႏုိင္သည့္ ေဖာ္မက္မ်ဳိးျဖင့္ 
တင္ထားေပးႏိုင္ပါက ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ျခင္း စေသာအက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားပါ 
ရလာႏိုင္သည္။ 
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ပိုမိုဖတ္ရႈေလ့လာရန္ 

 

· The RTI Rating, a comparative analysis of right to information legislation 
around the world: www.rti-rating.org. 
 

· Right 2 Info, a resource with right to information legislation and policies: 
www.right2info.org. 
 

· Toby Mendel, The Right to Information: A Comparative Legal Survey, 
UNESCO, 2008: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=26159&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
 

· Andrew Puddephatt and Elizabeth McCall, “A Guide to Measuring the Impact 
of Right to Information Programmes”, United Nations Development 
Programme, April 2006:  
omec.uab.cat/Documentos/ddhh_comunicacio/0083.pdf. 
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လမ္းညႊန္မွတ္စု - ၄    မီဒီယာအေပၚ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာထိန္းေက်ာင္းေရးစနစ္ 

.                                                                                                     .  
 
မီဒီယာမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းအားျဖင့္  အထူးသျဖင့္ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာအား ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္ 
အမ်ားျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ရရိွႏုိင္သည္။ 
ေရဒီယိုလိႈင္းအသုံးျပဳမႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ အကန္႔အသတ္ရိွေသာ ျပည္သူ႔ရင္းၿမစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ 
ကိစၥမ်ားအတြက္ ထိန္းေက်ာင္းေရးစံနစ္မ်ားသည္ အစဥ္အလာအရ လုိအပ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားအတြင္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ေစႏိုင္သလုိ အေရးပါသည့္ မ်ားျပား 
လွစြာေသာ ေအာာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွရန္ အားေပးကူညီသည့္အျပင္ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ ့ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း 
ကာကြယ္တားဆီးေပးႏုိင္ သည္။ ဥပမာကေလးမ်ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
မထုတ္လႊင့္သင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္လႊင့္မိၿခင္းမွ တားၿမစ္ေပးႏိုင္ပါသည္။  အရည္အေသြး ျမင့္မားစြာ 
ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ေအာင္ၿမင္မႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ အေထာက္အပ့ံ ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း 
ထုိစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ဘက္လုိက္မႈမရွိပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ႏုိင္မွသာ 
ေအာင္ၿမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အမီွအခုိကင္းေသာ သီးျခားလြတ္လပ္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းေရးစံနစ္ မရိွလွ်င္ 
အေကာင္းဆုံးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ 
ကုိဖိႏွိပ္သည့္ လက္နုက္မ်ားအၿဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ ဥပေဒကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ 
အလြသုံဲးစား မျပဳေသာ္လည္း အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တိမ္းေစာင္း သြားေစႏုိင္ပါသည္။ သမုိင္း တေလွ်ာက္တြင္ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းရန္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမုိးမႈမ်ားသည္ အဓိကျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အၿခားတဖက္တြင္ 
အင္အားႀကီးမားသည့္ မီဒီယာစီးပြားေရး အုပ္စုႀကီးမ်ားက လႊမ္းမုိးရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလ 
အတြက္ ပုိမုိႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး လႊမ္းမိုးမႈမ်ား၏ တုိက္ခိုက္ၿခင္းကုိ ခံေနရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြားကုိသာ ဦးတည္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

၂၀၀၃ ပူးေပါင္းေၾကၿငာခ်က္တြင္လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အေရး ႀကီး 
သည့္ အဖြဲ႔အစည္းသုံးခုၿဖစ္ေသာ UN, OAS ႏွင့္ OSCE တို႔သည္ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းသူတုိ႔တြင္ လုိအပ္သည့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ ကိုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၎မွာ- 
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အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအတြက္ ရာထူးခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းကို စိစစ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရိွေစရန္၊ ျပည္သူမ်ား 
ကိုပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမခံရေစရန္ အပါအဝင္  ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး သေဘာ 
သဘာဝအရ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ဟန္႔တားေနွာက္ယွက္မႈမ်ားကိုွ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေသာ 
တာဝန္ရိွသူမ်ား အားလုံးအတြက္ ကာကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။ 

မၾကာမီကပင္ အရပ္သားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ရပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ Article 19 တြင္ 
(ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ား ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြဲ႕သုိ႔ အဓိကရည္ညႊန္းခ်က္ၿဖင့္) UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ 
(UNHRC) မွ ေအာက္ပါ အတုိင္းေၾကညာခဲ့သည္။ 

႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာ 
ရွိေသာ  လြတ္လပ္သည့္ျပည္သူ႔ ရုပ္သံလႊင့္လုိင္စင္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းကို မရွိေသးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
စတင္ဖြဲ႔စည္း ရန ္အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ 

မီဒီယာအေပၚတြင္ ထိန္းေက်ာင္းမႈတစ္စံုတရာျပဳလုပ္မည့္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစဒီမုိကေရစီႏို္င္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ အနည္းငယ္သာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ပုံႏွိပ္မီဒီယာအတြက္ သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ႔အစည္း မရွိတတ္ၾကေပ။ ဤႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ဖာသာထိန္းေက်ာင္းသည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မျဖစ္မေနထိန္းေက်ာင္းသည့္ စနစ္ထက္ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 
လက္ခံထားၾကသည္။ ထိုသုိ႔ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အတြက္လည္းလြတ္လပ္ၿပီး အေႏွာင္အဖြ႕ဲ 
ကင္းေရးသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ (လမ္းညႊန္မွတ္စု ၆ တြင္ၾကည့္ပါ) 

ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာပုိင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လုိင္စင္ႏွင့္ မည္သူ႔အား 
ထုတ္လႊင့္ခြင့္ျပဳမည္အပါအဝင္ မီဒီယာမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားရွိေနတတ္သည္။ ဤတြင္ 
ယင္းအဖြ႕ဲအစည္း၏ အေႏွာင္အဖြ႕ဲကင္း သီးျခားလြတ္လပ္မႈသည္ အလြန္႔အလြန္မွပင္ အေရးႀကီး သည္။ 
အဓိကအားၿဖင့္ မီဒီယာမ်ားအမ်ဳိးအစားစုံ တည္ရွိေရးဟူေသာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားသည္ ရုပသ္ ံ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ 
လုိင္စင္ေပးရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေနရေပမည္။ သီးျခားလြတ္လပ္ျခင္းသည္ 
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္သည့္ က်င့္ဝတ္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
အသုံးခ်ရာတြင္လည္း လြန္စြာအေရးပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ မီဒီယာတြင္ ပါ၀င္သည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ 
တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္သည္။ လြပ္လပ္ခြင့္သည္ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာနယ္ပယ္တြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ 
အားေပးသည့္အျပင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ စိတ္ကူးေပါက္သလုိ မတရား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိသင့္တင့္ မွ်တမႈ ရွိသည္ဟူေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးသည္။  

အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းသည္ 
ဥပေဒအရ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္သည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၿဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ 
ေဖာ္ျပသင့္ သည္။ ဥေရာပေကာင္စီ ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ R(၂၀၀၀)၂၃ အရ 
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အဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး အေနွာင္အဖြ႕ဲကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ၾကေသာ 
႐ုပ္သံမီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ား 
ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ထိန္းေက်ာင္းေရး အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲအစည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း 
ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲအစည္း၏ သီးျခားလြတ္လပ္မႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးရမည္။ 

သီးျခားလြတ္လပ္ျခင္း ၀ိေသသကုိ ဥပေဒအရေဖာ္ျပရာတြင္  အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားပါ ပါဝင္သင့္ 
သည္။ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းမည့္ အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိမည္ကဲ့သို႔ ေနရာခ်ထားေပးသည္ ဆုိေသာ 
အခ်က္မွာ အဓိကေသာ့ခ်က္ ၿဖစ္သည္။ အနည္းဆုံးအေနၿဖင့္ ေနရာခ်ထားေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား သည္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ခန္႔ထားရန္အဆုိျပဳျခင္း၊ 
ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ခံရအသူမ်ားအား အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္လိုက္ခန္႔အပ္ျခင္း 
အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ နည္းစနစ္မ်ားသညု္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ေနရာခ်ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးလႊမ္းမုိးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ အေရးႀကီးသည့္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား ကုိခ်မွတ္ရာတြင္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ မခ်မွတ္ပဲ ေကာ္မတီသုိ႔မဟုတ္ ပါလီမန္ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္သူႏွင့္ 
လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိယ္စားျပဳ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ ဆုံးၿဖတ္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္သည္။ 
ခၽြင္းခ်က္အေၿခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခံရသည္မွ လြ၍ဲ အဖြ႕ဲဝင္အၿဖစ္ လံုၿခံဳေရးကုိ ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ 
တရားေရး ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ စည္းမ်ဥ္းမ်ားၿဖင့္ 
ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။  

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡမ်ား 
မၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေစရန္ ကာကြယ္ထားသင့္သည္။ ဥပမာအားၿဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ အေလ့အက်င့္မွာ 
အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္း၊ ျပည္သူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသုိ႕မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာရိွသူမ်ားသည္ ႐ုပ္သံမီဒီယာထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း 
ကုိတားၿမစ္ရမည္။ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာသုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအၿမတ္ 
ရရွိေနသူ ကုိလည္းထိန္းေက်ာင္းေရးဘုတ္အဖြ႕ဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မျပဳရန္ တားၿမစ္ရမည္။ 

ဘ႑ာေရး အာမခံခ်က္ရွိျခင္းသည္လည္း မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အမွီအခုိကင္းၿပီး 
လြတ္လပ္ေသာ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးျပန္သည္။ ထုိအတြက္ တစ္နွစ္တာာ 
ဘ႑ာေရးရံပံုေငြ ခ်ထားေပးျခင္းအပါအ၀င္ ရံပုံေငြအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဥပေဒနွင့္အညီ 
သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳမူျခင္းသည္ နုိင္ငံေရးအရ လႊမ္းမုိးမႈမွလည္း ကာကြယ္နိုင္သည္။ 

ရုပ္သံလႊင့္လုိင္စင္ေၾကးအား မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲ ရံပုံေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ 
ကုန္က်စားရိတ္ သက္သာျပီး အမီွအခိုကင္းရန္အတြက္လည္း ေထာက္ကူေပးသျဖင့္ ေလွ်ာ္ကန္ 
သင့္ျမတ္လွသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွ ဤလိုင္စင္ေၾကးမ်ားကုိ 
အေထြေထြ ရံပုံေငြအျပင္ ထပ္ေဆာင္းရယူရန္လုိအပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိေငြကို အေထြေထြရံပံုေငြအျဖစ္ 
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သတ္မွတ္လုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိုနွစ္ခ်က္စလုံးလုိအပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရံပုံေငြ သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္လည္း အေရးပါလွသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကုိ အစီ ရင္ခံစာ တင္သြင္းမည့္  အစား အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မွာ 
ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲအစည္းသည္ ပါတီစံုပါ၀င္ေသာ ဥပေဒျပဳအဖြ႕ဲအစည္းသုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ ္
ေကာ္မတီမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသင့္သည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္အတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပး ေရးကဲ႔သုိ႔ 
အေရးၾကီးသည့္ကိစၥမ်ိဳးကုိ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ျပည္သူ လူထုကုိလည္းပါဝင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။ 
အေရးၾကီးေသာဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး ထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားမွ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ စစ္ျပီးေသာ စာရင္းမ်ားနွင့္အတူ  ထုတ္ေဝရန္ လုိအပ္သည္။ 

မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းကုိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလႊမ္းမုိးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီး 
သကဲ့သုိ႔ တာဝန္ယူမႈမရွိပ ဲ စိတ္တုိင္းက် ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ေနမႈ မျပဳလုပ္ရန ္ ကာကြယ္မႈသည္လည္း 
အေရးၾကီးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရကုိ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမည့္ အစား အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မွာ 
ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲအစည္းသည္ ပါတီစံုပါ၀င္ေသာ ဥပေဒျပဳ အဖြ႕ဲအစည္း သုိ႔မဟုတ္ 
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း သင့္သည္။ တာဝန္ယူမႈ ရွိေစရန္အတြက္ 
လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရးကဲ႔သို႔ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥမ်ိဳးကုိ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ျပည္သူ လူထုကိုလည္း ပါဝင္ခြင့္ 
ေပးသင့္သည္။ အေရးၾကီးေသာဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ  သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး 
ထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ စစ္ျပီးေသာ စာရင္းမ်ားနွင့္အတူ  
ထုတ္ေဝရန ္ လုိအပ္သည္။သီးျခားလြတ္လပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းသည္ ထိန္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိအေၿခခံ၍ တရားမွ်တေသာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးေရး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္က့ဲသုိ႔ေသာ အထူးသၿဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ားကုိထိခိုက္ႏို္င္သည့္ 
ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေၾကာင္း မွတ္သားရန္ အေရးၾကီးသည္။  

သုိ႔ေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စံနစ္ သို႔ အကူးအေျပာင္းတြင္ နည္းပညာ နွင့္ အခ်ိန္ဇယားကဲသုိ႔ေသာ 
အထူးသျဖင့္ ပိုမိုအေရးပါေသာ မူ၀ါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရသည္ မူ၀ါဒက႑ ကို 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 
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လမ္းၫႊန္မွတ္စု- ၅   ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ျခင္း 

.                                                                                                     .  
 
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားအေပၚ မီဒီယာမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမွာ ႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ အစုိးရမ်ားမွ ဥပေဒျပင္ပတရားမ၀င္ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကုိ 
ခံရေလ့ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆန္၏ ေအာက္ပါအဆုိအမိန္႔မွာ ထင္ရွား 
သည္။ “အကယ္၍ သတင္းစာမရိွေသာအစိုးရႏွင့္ အစိုးရဟူ၍မရိွပဲ သတင္းစာမ်ားခ်ည္းရိွေသာ အေျခအေန 
ႏွစ္မ်ဳိးထဲမွ ႀကိဳက္ရာေရြးပါဆုိလ်င္ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ အစိုးရမရွိေသာ သတင္းစာမ်ားကုိပင္ ေရြးရေပလိမ့္ 
မည္။” အစုိးရမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈကို အဓိကအာမခံေပးရျခင္းႏွင့္ သတင္းႏွင့္ အျခားသိေကာင္းစရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအားလုံးအတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားကုိ ကြပ္ကဲရာတြင္ 
မဆုိစေလာက္သိမ္ေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိသည္။ ဒီမိုကေရစီတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ 
သီးသန္႔ရည္ရြယ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားရိွမေနသည့္အျပင္ ယင္းတုိ႔အတြက္ အထူးအခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အခ်ဳိ႕ ကုိပါ အပ္ႏွင္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

လုိင္စင္ 

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကု္ိ လိုင္စင္ရယူေစၿပီး လိုင္စင္မရွိသူမ်ား၏ သတင္းလုိက္ခြင့္/ေရးခြင့္ကုိ ပိတ္ပင ္ ကန္႔သတ္ 
ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ဂ်ာနယ္လစ္ အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားအတြက္ ဘြ႕ဲရရန္လိုအပ္ျခင္း၊ အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ အသင္း 
၀င္ျဖစ္ျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါကလည္း သတင္း 
လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ အေမရိကတုိက္လုံးဆုိင္ရာ လူ႔ အခြင့္ 
အေရးခုံ႐ုံးက ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေအာက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏိုင္ပါ သည္။ 

သက္ဆိုင္ရာ အသင္းတစ္သင္းတြင္ အသင္း၀င္မဟုတ္ပါက ဂ်ာနယ္လစ္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ကို 
တားျမစ္ကန္႔သတ္ေသာ ဥပေဒသည္ တရားမ၀င္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အသင္း၀င ္ ျဖစ္ေရး 
အတြက္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီး သူမ်ား 
မွသာ အသင္း၀င္ျဖစ္ခြင့္ရွိမည္စေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ဤကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ 
ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ထိုသို႔ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၄င္းစိတ္ၾကိဳက္နည္းလမ္းျဖင့္ 
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပး ပို႔ႏုိင္ခြင့္တို႔အား ကန္႔သတ္ရာ 
ေရာက္ေနသည္သာမက ျပည္သူလူထုတစ္ ရပ္လံုးအတြက္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အကန္႔အသတ္မရွိ လြတ္လပ္စြာရယူခြင့္ကို တားဆီး ပိ္တ္ပင္ရာေရာက္သည္။ 

ထုိအခ်က္အတြက္ အေျခခံေတြးေခၚမႈမွာ ျပည္သူ႔မီဒီယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး မိမိတုိ႔ေျပာဆုိလုိေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္သည္ လူတုိင္းႏွင့္ အက်ဳံး၀င္သင့္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း 
မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ သီးသန္႔အုပ္စုတစ္ခုစာ ခံစားခြင့္ရိွမည့္ ရပုိင္ခြင့္မျဖစ္သင့္ေပ။ (မွတ္စုတို ၁ အား 
ၾကည့္ရန္) ထုိအခ်က္တြင္ စာနယ္ဇင္းနယ္ပယ္သည ္ ဆရာ၀န္၊ ေရွ႕ေန၊ အင္ဂ်င္နီယာစေသာ 
အျခားပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က႑မ်ားႏွင့္ မတူေၾကာင္း သတိျပဳဖို႔လုိသည္။ က်န္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈသည္ အတတ္ပညာသေဘာသာျဖစ္ၿပီး 
စာနယ္ဇင္းနယ္ပယ္မွာက့ဲသို႔ အေျခခံလူ႔ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္မေနေပ။ 

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ လ္ုိင္စင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အခြင့္အာဏာအလြသုံဲးစားျခင္းျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္အျပင္ 
ႏို္င္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အသုံးခ်ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသျဖင့္ တရားမ၀င္ 
ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကုိ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူကုိ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိအား အရည္အခ်င္းရွိျပီး ကိုယ္က်င့္တရား ျမင့္မားေသာသူမ်ားကုိသာ 
သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္ဟု ယူဆၾကသူမ်ားရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေမရိကတစ္တုိက္လံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခုံ႐ုံးက ယင္းအဆုိကို ပယ္ခ်သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်င့္၀တ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
အတြက္ လိုင္စင္အစား လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ထိပါးမႈပိုနည္းသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း ေရြးခ်ယ္စရာရိွ 
သည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း လုိင္စင္စနစ္က့ဲသုိ႔ေသာ တင္းက်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်င့္၀တ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ 

အလားတူပင ္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ေသာစနစ္သည္လည္း ႏို္္င္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကုိ ေႏွာက္ယွက္ထိပါးျခင္းရိွမရွိစစ္ေဆးေသာ စစ္ေဆးခ်က္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ 
တရား၀င္ျခင္းမရိွေပ။ ထုိသုိ႔ေသာ စံနစ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကို ကန္႔သတ္ 
ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ျပဌာန္းစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ 

လုိင္စစ ္ (သို႔မဟုတ္) မွတ္ပုံတင္ စံနစ္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္နွင့္လည္း မဆီေလွ်ာ္ေတာ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ 
ဒီဂ်စ္တယ္သတင္းေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ အြန္လုိင္းဘေလာ့ေရးသားသူမ်ားႏွင့္ အျခားအေပ်ာ္တမ္း 
သတင္းေရးသားသူမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မဟုတ္သူမ်ားအၾကား စည္းမွာလည္း 
ပုိမုိေ၀၀ါးသြားခဲ့သည္။ အြန္လုိင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ပိုမုိစိမ္၀့င္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူလူထု 
အတြက္အေရးပါေသာ သတင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ မည္သူက မွတ္ခ်က္ေပးခြင့္ရွိသည္ႏွင့္ မည္သူက 
သတင္းေရးသား ေပးပုိ႔ခြင့္ရွိသည္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ အတြက္ ပုိမုိခက္ခဲသြားေပသည္။ 

ဤစံနစ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ ဥပမာ အဖြဲ႔၀င္က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ပုဂၢလိကဂ်ာနယ္လစ္ အဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္ျခင္းမ်ား 
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အေပၚ မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈမွ် မရိွေပ။ 

 

အသိအမွတ္ျပဳသည့္စနစ္ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္တြင္ သတင္းလက္ခံရရိွခြင့္လည္း ပါ၀င္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိ 
သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ အထက္ပါရပုိင္ခြင့္ ျပည့္၀ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ က႑ တြင္ 
ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာသတင္းလက္ခံရရိွခြင့္ရွိေရးအတြက္ အထူး 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ပါလီမာန္၊ တရား႐ုံးစေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သတင္းရယူႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိ 
သျဖင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရယူခြင့္ပတ္သက္ၿပီး အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရိွ ေနသည္ဟု မမွတ္ယူပဲ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ သတင္း 
ရယူခြင့္ႏွင္ ့ ဆက္စပ္ၿပီးေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အေရး 
မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ အတိအလင္း 
ျပဌာန္းေပးထားေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူကုိကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သတင္းရယူခြင့္ေပးရန္အတြက္ 
အမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးေသာစနစ္မွာ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ အသိအမွတ္ 
ျပဳစနစ္တြင္ က်င့္သုံးေသာ ဥပေဒသအခ်ဳိ႕ ရိွသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အျခားထိန္းေက်ာင္းနည္းစနစ္မ်ား 
နည္းတူ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေပၚ မေလ်ာ္ၾသဇာလႊမ္းေစရန္ အသုံးခ်ခံရေသာ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္မသြား 
ေစေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္ကုိ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ၾကီးၾကပ္ရမည္။ 
ဒုတိယအခ်က္မွာ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္ကုိ မီဒီယာေရာက္ရွိနိုင္သည့္ ပရိတ္သတ္ ပမာဏႏွင့္  အမ်ဳိးအစား 
တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ မွ်တၿပီး ဓမၼဌိဒါန္က်သည့္ အခ်က္မ်ားကုိသာ အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အလြတ္သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳ 
စံနစ္မ်ဳိးသည္ တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္သည္။ အလားတူပင္ အြန္လုိင္း ႏွင္ ့ ဒီဂ်ယ္တယ္ 
သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚတြင္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳရပါ။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ အသိအမွတ္ျပဳ စံနစ္ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား သတင္းျပန္လည္ေဖာ္ျပရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ထားရိွရန္အတြက္ အလြသုံဲးျခင္းမျပဳရသလုိ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း/႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ားကုိလည္း မေဆာင္ရြက္ရဟု အတိအလင္းသတ္မွတ္ထားပါ သည္။ 

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ပူးတြေဲၾကညာခ်က္တြင္ လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အထူးလုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္ဆိုသည္မွာ ၎တို႔အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားကို 
၀င္ေရာက္သတင္းယူခြင့္အား အထူးအခြင့္အေရးအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ 
ထိုသို႔ခြင့္ျပဳသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုမွ ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုၿပီး 
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ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔လိုအပ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရတြင္ ႀကိဳတင္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ရွင္းလင္းၿပီး သမာသမတ္က်စြာ ခ်မွတ္ရ မည္။ 

သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးပုိ႔ေသာ 
အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္သည့္သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခြင့္ကုိ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား အား 
အပ္ႏွင္းထားသည္။ UNHRC ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၄ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

ႏို္င္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္တြင္ အစိတ္အပ္ုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ (လွ်ဳိ႕၀ွက္) 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ထုတ္မေျပာပဲ ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ 
ေလးစားလိုက္နာရမည္။ 

ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးဆ္ုိင္ရာ တရား႐ုံးက ဂူဒြင္ႏွင္ ့ ယူေကႏိုင္ငံအမႈတြင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္မ 
ေျပာဘဲ ကာကြယ္ခြင့္ကို အလြန္ရွင္းလင္းစြာ ဖြင့္ဆုိထားသည္။ 

သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ထုတ္မေျပာပဲထားခြင့္သည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၏ အေျခခံတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါက အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းမ်ားရရိွ 
ေရးတြင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ 
ရလာဒ္အေနျဖင့္ လူထုကိုယ္စားကင္းေစာင့္ေခြးအျဖစ္တာ၀နယ္ူျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔ကို ယံုၾကည္ၿပီးတိက် 
ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးႏုိင္ျခင္းတို႔တြင္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးထိခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရး 
ပါပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အမိန္႔ေပးျခင္းမ်ားသည္လည္း 
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးျခင္းမျပဳရဲေအာင္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ထိုသို႔တားျမစ္ပိ္တ္ပင္ျခင္းမ်ားသည္ ကြန္ဗင္းရွင္းအပိုုဒ္ ၁၀ ႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္ကြလဲြဲေနသည္။ ႁခြင္းခ်က္ တစ္ခုမွာ 
ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ႀကီးႀကီးမားမားေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု အခိုင္အမာသက္ေသျပႏိုင္ေသာ 
အေျခအေနအခ်ဳိ႕တြင္မူ ထိုတားျမစ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို က်င့္သံုးေကာင္းက်င့္သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထပ္ေလာင္းေျပာရလွ်င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အဓိကမူတည္ေသာ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မွာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ 
သတင္းရယူခြင့္ႏွင္ ့ ေရးသား ေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အထူးရပုိင္ခြင့္မ်ားမဟုတ္ပဲ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္မေျပာပဲ 
ေနပုိင္ခြင့္သည္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း 
မီဒီယာနည္းလမ္း တစ္ခုခုကုိ သုံးၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ 
ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမ်ားကုိ ပံုမွန ္ သုိ႔မဟုတ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အရင္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မည္သူမဆို 
ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္္ သည္။ (ဥေရာပေကာင္စီ တုိက္တြန္းအၾကံျပဳခ်က္အမွတ္ R2000-7) 

လုံျခံဳ  ေဘးကင္းေရး 
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၎တုိ႔၏ အသံမ်ားကုိ တိတ္သြားေစလုိသျဖင့္ မီဒီယာသမားမ်ားကုိယ္ထိလက္ေရာက္တုိက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးထိခိုက္ေစေသာ ေႏွာင့္ယွက္ 
ဟန္႔တားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ပူးတြေဲၾကညာခ်က္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္တိုက္ 
ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားသည္ ကာယကံရွင္ကို တိုက္႐ိုက္တုိက္ခိုက္ျခင္းသာမကပဲ လြတ္လပ္ခြင့္ 
အေပၚတိုက္ခိုက္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စိတ္ကူးစိ္တ္သန္းမ်ားကို လြတ္လပ္ 
စြာရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ ရယူခြင့္အေပၚလည္း တိုက္ခိုက္ျခင္းမည္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယခုကိစၥတြင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ အပုိင္းသုံးပုိင္းခြျဲခားႏိုင္သည္။ 
ပထမအခ်က္မွာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ ႐ိုက္ၫႊန္ၾကားခုိင္းေစျခင္း မျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထိုသုိ႔ေသာ 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ထုိတုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ၿပီး 
႐ႈတ္ခ်ရန္၊ အေရးယူရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာျခင္းမရိွေအာင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ပူးတြေဲၾကညာခ်က္တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈကုိ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႏ္ုိင္ငံတကာသေဘာတူလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကို ၿခ္ိမ္းေျခာက္ျခင္းခံရႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေန ႏွင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာသူမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းမေနပဲ 
ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကာကြယ္ေပးထားဖို႔လိုသည္။  

ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနႏွင့္ တို္က္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး 
လ်င္ျမန္ထိေရာက္သည္ ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ အစုိးရကျပဳလုပ္ေပးရမည္။ က်ဴးလြန္သူကုိ ဥပေဒ 
ေၾကာင္းႏွင္ ့ အညီတရားခြင့္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အက်ဴးလြန္ခံရသူကို နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ ေရးစသည္တုိ႔ 
ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရမည္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂြာတီမာ 
လာႏုိင္ငံအမႈအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း အၿပီးသတ္မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ 
က်ဴးလြန္ခံရသူအေနႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ က်ဴးလြန္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းစသည္တုိ႔ကုိ သိရိွ 
နားလည္၍ အမွန္တရားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည့္အျပင္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားလည္း ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 
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ဆက္လက္ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ 

 

· Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 
Journalism, 13 November 1985, Inter-American Court of Human Rights: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_ing.pdf. 

 

· UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_document
s/UN_plan_on_Safety_Journalists_EN.pdf. 

 

· Special international mandates on freedom of expression 2012 Joint Declaration on 
Crimes Against Freedom of Expression: http://www.law-democracy.org/live/legal-
work/standard-setting/. 
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လမ္းၫႊန္မွတ္စု- ၆ ပုံႏိွပ္မီဒီယာမ်ား 

.                                                                                                     .     
 

 “လြတ္လပ္ေသာပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသည္ ေကာင္းခ်င္လည္းေကာင္းမည္၊ ဆုိးခ်င္လည္းဆုိးမည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လြတ္လပ္ခြင့္လုံး၀မရိွေသာ မီဒီယာမ်ားမွာမူေကာင္းဖု႔ိလုံးလုံးမရွိပဲဆုိးဖုိ႔သာရိွေပလိမ့္မည္” ဟု ျပင္သစ္ ေတြးေခၚ 
ပညာရွင ္ အဲလ္ဗတ္ကမူးကေျပာဖူးသည္။ စတင္လုပ္ကုိင္ရန္ ခက္ချဲခင္းႏွင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ အကန္႔အသတ္ 
ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲေရးစနစ္မ်ား လိုအပ္ေလ့ရွိသည့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ လ်င္ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး အမ်ဳိးအစားစုံလင္ကြျဲပားေသာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ား ထြန္းကားေရးအတြက္မူ 
မဆုိစေလာက္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားသာ လိုအပ္သည္။ 

ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အျခားပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေနလုိင္စင္ 
ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ခ်က္သည္ တရားမ၀င္ေသာ ဖိႏိွပ္ကန္႔သတ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေနလုိင္စင္စနစ္ 
သည္ အဆင့္သုံးဆင့္ပါေသာ စစ္ေဆးမႈကို မေအာင္ျမင္ပါ။ လုိင္စင္စနစ္သည ္ အသေရဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ 
မဖြယ္မရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္မွန္ 
ေသာ္လည္း အဆင့္သုံးဆင့္စစ္ေဆးမႈအရ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိထိပါး 
ေႏွာက္ယွက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးစနစ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးဖို႔လုိသည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ 
ျငင္းဆုိျခင္း၊ လုိင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းစသည္တို႔သည္ ႀကိဳတင္ရေသာဆင္ဆာစနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဤလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 
အႀကီးအက်ယ္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား မီဒီယာတြင္ေဖာ္ 
ျပျခင္းကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သက္သက္အတြက္မူ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိပါးမႈနည္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ 
အျခားနည္းလမ္း မ်ားစြာရိွသည္။ 

လုိင္စင္စနစ္အစား လြတ္လပ္မႈကုိထိပါးမႈပိုနည္းေသာ မွတ္ပံုတင္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ မွတ္ပံုတင္စနစ္ 
တြင္ ထုတ္ေ၀သူအေနႏွင္ ့ ထုတ္ေ၀သူအမည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိေပး႐ံုျဖင့္ 
ကိစၥ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုမွတ္ပံုတင္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ပင္ လြတ္လပ္မႈအေပၚ ထိပါးျခင္းမရွိေစရန္ 
သတိႀကီးစြာထားဖုိ႔လုိသည္။ မွတ္ပံုတင္အဖြ႕ဲအစည္းသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ျငင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္း 
စေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားရွိမေနဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရေသာစနစ္ 
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အစားသတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္လုိက္႐ုံႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ 
ၿပီးျဖစ္ သြားေစေသာစနစ္မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ 

မွတ္ပံုတင္စနစ္သည ္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ျပဌာန္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ၀န္ထုပ၀္န္ပိုႀကီးစြာ မျဖစ္ေစရန္ 
လုိအပ္သလုိ မွတ္ပံုတင္အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္းသီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ၾကပ္မတ္ေရးအဖြ႕ဲသာ 
ျဖစ္သင့္သည္။ ဂါ၀ီဒါႏွင့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံအမႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥေရာပခုံ႐ံုးကေအာက္ပါ အတုိင္း ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ ခ်သည္။ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားေသာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၏အမည္သည္ မီဒီယာတြင္ေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္း 
အရာ ႏွင့္ ကြလဲြေဲနသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ (ပိုလန္ဥပေဒပါအတုိင္း) မွတ္ပံုတင္ 
ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ တရားမ၀င္ကန႔္သတ္ ဖိႏိွပ္ 
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ခံု႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ျငင္းဆန္ခြင့္ 
ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းမွာ အလားတူအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္ေသာ အျခားမီဒီယာတစ္ခုရွိၿပီး 
ျဖစ္မွသာ ျဖစ္ႏ္ိုင္သည္။ 

ထုိသုိ႔ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည့္တုိင္ေအာင္ မွတ္ပံုတင္စနစ္သည္ လိုအပ္ပါ၏ေလာဟူေသာ ျငင္းခုံ 
ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား အမ်ားအျပားရိွသည္။ ၂၀၀၃ ပူးတြေဲၾကညာခ်က္တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။ 

ပံုႏိွပ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ အထူးလိုအပ္ခ်က္အေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမွာ အမွန္စင္စစ္ မလိုအပ္ 
ဘဲ အာဏာအလြသဲံုး  ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထား ျခင္း ကုိ 
ျငင္းဆန္ပယ္ခ်ခြင့္ရိွေသာစနစ္၊ ပံုႏိွပ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ အထူးလိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ ထားေသာ 
စနစ္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ျခင္းမရွိေသာ ၾကီး ၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲက အာဏာပိုင္ေနေသာ စနစ္မ်ား 
အားလံုးသည္ ျပႆနာရွိေသာမွတ္ပံုတင္စနစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

 

ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားသည့္စနစ္ 

လြတ္လပ္ၿပီး အေႏွာင္အဖြ႕ဲလုံး၀ကင္းရွင္းသည့္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု၏ အေျခခံအႏွစ ္
သာရပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း၌ မီဒီယာမ်ား၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်င့္၀တ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
လုိသလုိ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးလုိက္နာရမည့္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာအခါ ျပည္သူလူထု 
အေနႏွင္ ့တည့္မတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုလည္းလုိအပ္သည္။သတင္းဇာတ္လမ္းမ်ားရရိွေရးႏွင့္ စာဖတ္သူ 
ေ၀စုတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားအတြင္းပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္မဆန္ 
ေသာအျပဳအမူမ်ားလည္းေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္ေသာ မီဒီယာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးလုိအပ္ခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ေပၚထြန္းစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးလြန္ေျမာက္ၿပီးစ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံ 
ခဲ့ရေသာ မီဒီယာမ်ားက ေခတ္သစ္တြင္ ေျခကုပ္ယူရန ္ႀကိဳးစား ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ အႂကြင္းမဲ့နီးပါး 
ထိန္းခ်ဳပ္ ခံရေသာစနစ္မွ လြတ္လပ္ခြင့္က်ယ္ျပန္႔စြာရရွိေနေသာစနစ္သုိ႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ 
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ရွိသည္။ ဥပမာအား ျဖင့ ္မီဒီယာမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားရိွမေနျခင္းႏွင့္ အျခား 
အဖြ႕ဲအစည္း ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရိွမေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကုိေကာင္းမြန္စြာ 
ထိန္းေက်ာင္း ပဲ့ျပင္ျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ပုံႏိွပ္မီဒီယာမ်ား ကုိထိန္းေက်ာင္းေရးအားစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက့ဲသုိ႔ေသာ အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားႏွင္ ့ မီဒီယာက်င့္၀တ္က့ဲသို႔ေသာ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ မီဒီယာ 
မ်ားထ္ိန္းေက်ာင္းေရးတြင္ အစုိးရကမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာတုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ကုိကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း 
မည္ဆုိပါက အာဏာအလြသုံဲးစားလုပ္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလြန္ျမင့္မားသည္။ မီဒီယာမ်ား ကုိထိန္းေက်ာင္းေရး 
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းသည္ အမီွအခိုကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ဖို႔ အလြန္ 
အေရးႀကီးသည္။ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ား အတူတကြစုစည္းၿပီး ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ထိန္းေက်ာင္းေသာ စနစ္တစ္ခုကုိ 
တည္ေထာင္ႏုိင္ပါက အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္လြန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာမ်ား 
ဘက္သို႔ ဘက္လုိက္ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္စီတြင္ မီဒီယာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရာ၊ 
အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ က်င့္၀တ္ေရးဆြျဲပဌာန္းရာတြင္လည္း ပံုစံအမ်ဳိး 
မ်ဳိးရွိႏုိင္သည္။ ၀ါရင့္အယ္ဒီတာမ်ားက့ဲသုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဦးေဆာင္ေရးဆြျဲခင္းမ်ားရိွသလုိအျခားတစ္ဖက္ 
တြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေရးဆြေဲသာက်င့္၀တ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 

ထိန္းေက်ာင္းေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပူးေပါင္းထိန္းေက်ာင္းေရး စံနစ္ျဖစ္သည္။ 
ထုိစနစ္တြင္ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရိွၿပီး ထုိအဖြ႕ဲအစည္းတြင္ မီဒီယာမ်ားက 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိေသာ္လည္း အလုံးစုံလႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ တန္ခိုးအာဏာေတာ့ မရိွေပ။ ဥပမာ 
အင္ဒိုနီးရွား မီဒီယာေကာင္စီသည္ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားကုိမူ 
မီဒီယာပုိင္ ရွင္မ်ားႏွင္ ့ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကသာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္စီက့ဲသုိ႔ 
ထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အစုိးရႏွင္ ့ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြ႕ဲ၀င္အျဖစ္ 
လုံေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ပါက ယင္းတုိ႔ကုိ တရား၀င္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ႏုိင္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး ကုိဥပေဒျပဌာန္း 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲအစည္းတြင္ မီဒီယာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း 
မရွိပါကယင္းသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

အျပည့္အ၀ ကုိယ္ပိုင္ထိန္းေက်ာင္းေရး စနစ္မ်ားတြင္မ ူ ႏုိင္ငံေတာ္မွသီးျခား ဥပေဒတစ္ခုျပဌာန္းေပးထားျခင္း 
မရွိသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အာဏာမရိွပ ဲက်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာင္စီ၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မီဒီယာတြင္ထည့္သြင္းေစျခင္း၊ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ကုိ 
က်င့္သုံးေစျခင္း စသည္တုိ႔ကုိသာ အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းဖြ႕ဲစည္းသည့္ 
ပူးတြထဲိန္းေက်ာင္းေရးစနစ္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ အလားတူလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ဳိးသာ ရွိေနတတ္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ မီဒီယာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳေနေသာ 



 
 

 
 
 
 39  

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမ်ားသည္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ က်င့္၀တ္အရ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ၿပီး မီဒီယာမ်ားအတြင္း 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အျပဳအမူမ်ား ထြန္းကားေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ 

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ ကြျဲပားမႈရွိသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ၾကားနာဆုံးျဖတ္ျခင္းအျပင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္၀ါဒထြန္းကား 
ေရးအတြက္ အဓိကတြန္းအားေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပုိ႔ျခင္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္က်င့္၀တ္မ်ားႏွင္ ့ လုပကုိ္င္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြသဲတ္မွတ္ေပးျခင္း စသည္ 
တုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 

ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္/အမွားျပင္ဆင္ခြင့္ 

မီဒီယာပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္မွ်အက်ဳိးရွိသည္ကုိ သေဘာ 
ကြျဲငင္းခံုမႈမ်ား ရိွသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္တြင္ မေျပာဆုိပ ဲ ႏႈတ္ပိတ္ 
ေနပုိင္ခြင့္လည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနျပန္လည္ ေျဖရွင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း 
သည္ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ျပႆနာျဖစ္ပြားေနေသာ 
တစ္ဖက္သတ္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစံု ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ေရးတြင္ ျပန္ 
လည္ ေျဖရွင္းခြင့္က အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္သည္ အမ်ားျပည္သူ 
အေနႏွင္ ့ ျပႆနာတုိင္း၏ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးကုိ ၾကားနာႏုိင္ေစသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ အထက္ပါ 
ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္သည ္ အယ္ဒီတာ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္ 
ဟုယူဆၿပီး ကန႔္ကြက္ၾကသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။ 

ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ကို လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေမရိကန္ကြန္ဗင္းရွင္း၏ အပုိဒ္ ၁၄ ႏွင့္ ဥေရာပေကာင္စီဆုံး 
ျဖတ္ခ်က္ (၇၄) ၂၆ တြင္ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ ဥေရာပေကာင္စီ၏ ကာပါဇင္စကီႏွင့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံအမႈတြင္ ျပန္လည္ 
ေျဖရွင္းခြင့္သည္ ဥေရာပလူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေျခခံမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ထား ေသာ္လည္း 
ယင္းအမႈတြင္ သက္ဆုိင္ရာတရား႐ုံးက မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းခ်က္ထည့္သြင္းခြင့္ေပးရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွာမူ 
တရား၀င္လုပ္ပို္င္ခြင့္ေဘာင္ထက္ေက်ာ္လြန္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတ္မွတ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ 
စုတြင္မူသတင္းစာမ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒပထမျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ကာ လက္ခံအတည္ျပဳေပးျခင္း မရွိေပ။ 
(မိုင္ယာမီဟာရယ္ သတင္းစာႏွင့္ တုိနီလုိအမႈ) 

ဥေရာပေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၇၄ (၂၆) တြင္ အဆုိပါအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေသးစိတ္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းထည့္သြင္းထားသည္။ အဆုိပါရပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း 
သက္ဆိုင္ရာ ပုံႏိွပ္မီဒီယာတြင္ျပန္လည္ေျဖရွင္းေဖာ္ျပခြင့္ေတာင္းခံျခင္းကုိ ေအာက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ျငင္းဆန္ခြင့္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
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 ၁) မူရင္းသတင္းေဖာ္ျပၿပီးမၾကာျမင့္မီအတြင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ကိုေတာင္းခံမႈမျပဳထားျခင္း 

 ၂) ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္စာသားမ်ားသည္ မူရင္းမွားယြင္းသည္ဆိုေသာအခ်က္ကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လံုေလာက္ေသာပမာဏထက္ပုိမိုေနျခင္း 

 ၃) ျပန္လည္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ အျငင္းအခံုျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားထက္ပိုမိုက်ယ္၀န္းေနျခင္း 

 ၄) ေျဖရွင္းခ်က္သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရအေရးယူခံထိုက္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈျဖစ္ေနျခင္း 

 ၅) ေျဖရွင္းခ်က္တြင္ မူလကြဲလြဲမႈတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာတတိယလူ၏ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ 
အက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း 

 ၆) ေစာဒကတက္ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုထည့္သြင္းလိုေသာသူသည္ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ခ်က္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ 
ခိုင္မာေသာဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းျပခ်က္ကိုမေပးႏုိင္ျခင္း 

ႏ္ု္ိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားသည္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ႏွင္ ့ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ အၾကားဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား ကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားမႈ အားနည္းသည္။ သို႔ရာတြင္ မီဒီယာမ်ားဘက္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္သည္ ျပန္လည္ 
ေျဖရွင္းခြင့္ထက္စာလ်င္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ နည္းပါးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိက္႐ိုက္ေ၀ဖန္ 
မႈမ်ဳိးမဟုတ္ပ ဲ တုိက္႐ုိက္အခ်က္အလက္အမွားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပန္လည္ 
ေျဖရွင္းခြင့္ထက္စာလ်င္ မီဒီယာမ်ားကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္က ပိုမိုဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း 
လက္ခံထားၾကပါသည္။ 
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ပိုမိုဖတ္ရႈေလ့လာရန္: 

 

· Centre for Law and Democracy and SEAPA, Myanmar: Guidance for Journalists 
on Promoting an Empowering Press Law, 2012: http://www.law-
democracy.org/live/myanmar-guidance-on-an-empowering-press-law/. 

 

· Andrew Puddephatt, The Importance of Self Regulation of the Media in 
Upholding freedom of expression, 2011, UNESCO: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191624e.pdf. 

 

· ARTICLE 19, Statement on the Draft Slovak Act on Periodic Press and News 
Agencies, 2008: http://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/slovakia-
press-leg-st.pdf. 
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                                              ၀                                                 
                                                
 
                                                                                                       
                                                                                  
 
                              
                                                                                                            
                                                                                          
(၄)                                                                             ၄   ၊  
                            ၄                                                               
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                                                                   ) 
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                                                                                 ၊ 
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                                   ၊                            (                              
                                                                                        
                                                               ၀                (          
                   )                                     ၄                                        
                                                                                   (            
                                   (         )                                                           
                 )                                                                                  
                                                                                              
                                                                                   
                                                                                                  
                                                                          
                                                                                        
                                                                                           
                                                                                           
                                                              ၄                                  
                                                                                             
                                                                                                 
                              
 

                                                                                                         
                                                                                                    
                                                                                       
                                                                                                   
                                                                                           
                                                                                                            

 
                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                          
                                                                              
                                                                                            
                                                                .           
                                                                                                     
                                                                                              
                                                     ၊                                                
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                                                                                  (         ) 
                                                                                                         
                     (                                                                             
                                                                                    
             ၊                       ၊                                                                     
                                                                                                
                                                                                      
                                                                                           
 
                                                                      (                          
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Further Reading: 

                    

 

·  Eve Salomon, Guidelines for Broadcasting Regulation, Commonwealth Broadcasting 
Association, 2008: www.cba.org.uk/wp-
content/uploads/2012/04/RegulatoryGuidelines.pdf. 
 

· Toby Mendel and Eve Salomon, The Regulatory Environment for Broadcasting: An 
International Best Practice Survey for Brazilian Stakeholders, UNESCO, 2011: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191622e.pdf. 

 

· ARTICLE 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and 
Broadcast Regulation, 2002: 
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/accessairwaves.pdf.  

 

· ITU, Guidelines for the transition from analogue to digital broadcasting, 2014: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-
Broadcasting/Documents/Guidelines%20final.pdf. 

 

 
 

 

 

http://www.cba.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/RegulatoryGuidelines.pdf
http://www.cba.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/RegulatoryGuidelines.pdf
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          ၈၊                             
.                                                                                                     . 

 
                                                                                                   
                                                                                      
                                                                                                          
                                                                                :       
                                                            ၊                                                
                                                                  Informationsverein Lentia       
                                                                                          (ECHR)            
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                                        ၄                            ၀                                               
                                    ၊                                                                
 
                                                                                                                 
                                                                                      
                         (                     )  
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                           ၊                         ၊                                                 
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             (          ၇            )                                                           
       ၊                                          ၀                                              
                                        ၀                                                                 
FM              ၀                                                                                          
                                                                                                      ၊         
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                                                                                                    ၄         
                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                                                       
                                                                                                        ၊  
                                           (         )                                                   
                                                                                              
                                                                                                         
                                                                                                           
 
                                                                                                            
 ၀၀၇                                                                                                    - 
 

                                              ၀                                       
                                           (                                                
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                        ၊                  ၀                                                                    
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                           
                                          (         ) FM      AM                                                      
                    (         )                                                                 
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                      - 

· UNESCO, Media Development Indicators: A Framework for Assessing Media Development, 
2008: 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26032/12058560693media_indicators_framework_en.pdf/
media_indicators_framework_en.pdf. 

 

· Centre for Law and Democracy, 2013, Tuning into Development: International Comparative 
Survey of Community Broadcasting Regulation: http://www.law-democracy.org/live/unesco-
community-radio-book-published/. 

 

· Organization of American States, “Annual Report of the Special Rapporteur for Freedom of 
Expression 2004”. Available at: 
www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=459&IlD=1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.unesco.org/ci/en/files/26032/12058560693media_indicators_framework_en.pdf/media_indicators_framework_en.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26032/12058560693media_indicators_framework_en.pdf/media_indicators_framework_en.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=459&IlD=1
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.                                                                                                     .   
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                                      ၊                                                              
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                                 ၊ ၄                                         ၀                            
                                                        

                                                                  New Patriotic Party       Ghana 
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Further Reading: 

                     

 

· Toby Mendel, Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey, UNESCO, 
2011:http://portal.unesco.org/ci/en/files/31375/13052976943public_service_broadcas
ting_en.pdf/public_service_broadcasting_en.pdf. 

 
· Democratic Governance Group of United Nations Development Programme Bureau for 

Development Policy, “Supporting Public Broadcasting: Learning from Bosnia and 
Herzegovina’s Experience”: 
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-
governance/oslo-governance-center/ogc-fellowship-papers/supporting-public-service-
broadcasting-learning-from-bosnia-and-herzegovinas-
experience/PublicServiceBroadcasting.pdf. 

 

· ARTICLE 19, A Model Public Service Broadcasting Law, 2005: 
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.unesco.org/ci/en/files/31375/13052976943public_service_broadcasting_en.pdf/public_service_broadcasting_en.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/31375/13052976943public_service_broadcasting_en.pdf/public_service_broadcasting_en.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/oslo-governance-center/ogc-fellowship-papers/supporting-public-service-broadcasting-learning-from-bosnia-and-herzegovinas-experience/PublicServiceBroadcasting.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/oslo-governance-center/ogc-fellowship-papers/supporting-public-service-broadcasting-learning-from-bosnia-and-herzegovinas-experience/PublicServiceBroadcasting.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/oslo-governance-center/ogc-fellowship-papers/supporting-public-service-broadcasting-learning-from-bosnia-and-herzegovinas-experience/PublicServiceBroadcasting.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/oslo-governance-center/ogc-fellowship-papers/supporting-public-service-broadcasting-learning-from-bosnia-and-herzegovinas-experience/PublicServiceBroadcasting.pdf


 
 

 
 
 
 58  

                                                      
 
                                                                                                    .  

              ၁၀၊                                                                         
.                                                                                                      

 
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                            
                                                                          
                                                                                     
                                                                                           
                                                                                     
               ၀၀                                                                         
                                                                                     
 
                                                        
 
                                                                                             
                                                           ၊            
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                           
                                                     (International Covenant on Civil and Political Rights 
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                 (Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa)        ၁   
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                                                                                 ၄       
                                                                               
                                                                         ICCPR         
 ၀( )                                                                      ICCPR  
                                                                                       
                              ၊                                                   ၊                  ၊ 
                                                                                     

  
 
        ၀( )                             ၁ ( )                                     
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Further Reading: 

                     

· Global Principles on National Security and the Right to Information, 2013: 
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/global-principles-national-
security-and-freedom-information-tshwane-principles. 

 

· Toby Mendel, Study on International Standards Relating to Incitement to Genocide or 
Racial Hatred, 2006: 
http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/TO/239.pdf.  

 
· Amnesty International, “Written contribution to the thematic discussion on Racist 

Hate Speech and Freedom of Opinion and Expression organized by the United 
Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination”, 2012: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Discussions/Racisthatespeech/Am
nestyInternational.pdf.  

 
· ARTICLE 19,  The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality, 2009: 

http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-
freedom-of-expression-and-equality.pdf. 
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Further Reading: 
                    

 
· ARTICLE 19, Defining Defamation Principles on Freedom of Expression and 

Protection of Reputation, 2000: 
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/definingdefamation.pdf. 

 
· Toby Mendel, Andrew Puddephatt, Ben Wagner, Dixie Hawtin & Natalia 

Torres, Global Survey on Internet Privacy and Freedom of Expression, 
UNESCO, 2012: www.unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273e.pdf.   

 
· Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right 

to freedom of opinion and expression, 17 April 2013, UN Doc. A/HRC/23/40: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx. 
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Further Reading: 

                    

· International Telecommunication Union, ICT Facts and Figures, 2013: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf. 

 

· Centre for Law and Democracy, A Truly World-Wide Web: Assessing the Internet 
from the Perspective of Human Rights, 2012: http://www.law-democracy.org/wp-
content/uploads/2010/07/final-Internet.pdf. 

 

· Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet: http://www.law-
democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/11.06.Joint-Declaration.Internet.pdf.  
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