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.                                                                                                      . 
 

 
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 
ေ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 
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 
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 
ႀကိဳတင္ဆင္ဆာတင္ရေသာစနစ္မွ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ပါက 
ျပင္းထန္ေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းထိ စသည္တုိ႔သည္ အစိုးရအေနႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၊ 
ျပည္သူမ်ားနွင္ ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ ခြငရိွ္ေနေစၿပီး လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ကုိ 
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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