လမ္းၫႊန္မွတ္စု- ၃

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလြတ္လပ္စြာရယူခြင့္

.
၁၉၁၃

.

တြင္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ

နာမည္ေက်ာ္တရားသူႀကီး

တစ္ဦးျဖစ္ေသာလူး၀စ္ဘရန္ဒီစ္က

ေနေရာင္ျခည္ သည္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကိုကုသရာတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
ထိုသေဘာတရား

ကိုဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္

အခ်ိန္အနည္းမွ်ေစာင့္ဆိုင္းလိုက္ရသည္။
သာမန္အရပ္သားမ်ားက

အာဏာပုိင္မ်ား၏

ေတာင္းခံၾကည့္႐ႈပိုင္ခင
ြ ့္

လြတ္လပ္စြာလက္ခံရယူခြင့္
ရယူခြင့္သည္

အစိုးရ

(RTI)

ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္ရန္
(သို႔)

ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုကဲ့သို႔ပင္

အႀကီး

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

လြတ္လပ္စာြ

သတင္းအခ်က္အလက္

အက်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

ျပီးခဲ႔ေသာ

၂၅နွစ္မွ

သက္ေသထူလွ်က္ ရွိသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္
ရယူခြင့္ဆိုင္ရာ ႏို္င္ငံအဆင့္ဥပေဒေပါင္း ၁၃ ခုခန္႔သာ ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ယခုအခါတြင္ အလားတူဥပေဒေပါင္း ၁၀၀
ခန္႔ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၇၈% ျဖစ္ေသာလူေပါင္း ၅.၇ ဘီလ်ံတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာသတင္း
အခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ားရွိေနေသာ ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူပိုင္ခင
ြ ့္သည္ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေျခခံ က်က်
အေရးပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားသည္

စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားရျခင္းမွာ

အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ဳိးအတြက္သာျဖစ္ၿပီးသူတို႔၏

အတြက္မဟုတ္သည့္အခ်က္မွာအေျခခံအက်
သတင္းအခ်က္အလက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ရယူခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ဆံုးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္

ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ

ခိင
ု မ
္ ာျပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ပုဂၢအက်ဳိး
လြတ္လပ္စြာ

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ေပးမည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္

ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ႏင
ို ရ
္ န္အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ရာတြင္သံုးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီ သိရွိႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္
လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္ အလက္ရယူခြင့္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ
၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေရးတို႔တြင္ အလြန္အေရးပါေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ ေနသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ခ်က္ခ်င္းေတြ႕ျမင္

ႏိုင္မည္

မဟုတ္ေသာ္လည္း

ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္႐ံုျဖင့္
ပြင့္လင္းမႈႏွင့္

စီမံခန႔္ခြဲမႈအမွားမ်ားကို

တာ၀န္ခံယူမႈရွိသည့္

ယဥ္ေက်းမႈကို

ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား တာ၀န္သိသိျဖင့္ သံုးစြတ
ဲ တ္လာေစရန္
အားေပးကူညီေပးရာ

ေရာက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို

ျပည္သူလူထု၏

အလားတူပင္
ယံုၾကည္မႈလည္း

ထိုလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္
ျမင့္တက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

ထိုလြတ္လပ္ခြင့္သည္

လူမႈေရးပန္းတိုင္မ်ား

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

ကိုလည္းအလားတူ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

လူတို႔အေနႏွင့္

ျဖည့္ဆည္း

ေပးႏိုင္သည္။

ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္စီမံခင
ြ ့္ရလာသည့္

သေဘာကိုလည္း ေဆာင္ေနပါသည္။ ယင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ႏင
ွ ့္ လည္းဆက္စပ္
သည္။ တင္ဒါစနစ္မ်ားအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူအား
ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္လာေအာင္
တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

(ထုတ္ကုန္တို႔ကို

ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊

ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း) လည္းအမ်ား အျပား ေပၚထြန္းလာေစႏိုင္သည္။
လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ကို ယခုအခါ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္
ႏိုင္ငံ တကာဥပေဒမ်ားတြင္ ခိင
ု မ
္ ာစြာ လက္ခံသတ္မွတ္ထားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
ရပိုင္ခြငမ
့္ ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ICCPR အပိုဒ္ ၁၉ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ခြင့္
ကိုသာမကသတင္း

အခ်က္

လက္ခံရယူခြင့္မ်ားကိုပါ

အလက္ႏွင့္

စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို

ထည့္သြင္းျပဌာန္း

သတင္းအခ်က္အလက္

ရပိင
ု ခ
္ ြငႏ
့္ င
ွ ့္

လြတ္လပ္စြာ

ထားသည္။

ပတ္သက္ေသာ

ရွာေဖြခြင့္ႏွင့္

ထိုျပဌာန္းခ်က္သည္ပင္လ်င္

လူ႔အခြင့္အေရးကို

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္

ထည့္သြင္းျပဌာန္းလာႏုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေျခခံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္

ရယူခြင့္ကို

လူ႔အခြင့္အေရးအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ေသာ

အေစာဆံုး

ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခံု႐ံုးက
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ကေလာ္ဒီေယယက္စ္ႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံအမႈတြင္ ခံု႐ံုးက ေအာက္ပါအတိုင္း
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
လက္ရွိအမႈပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံု႐ံုးသည္ ကြန္ဗင္းရွင္းအပိုဒ္ ၁၃ တြင္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ရွာေဖြပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ခံရရွိပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစေၾကာင္းု အတိအလင္းျပဌာန္းထားသည္ဟု
လက္ခံနားလည္

ထားပါသည္။

ေဖာ္ျပထားေသာ

ႁခြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕မွလြ၍
ဲ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ထိုျပဌာန္းခ်က္၌

ထိုျပဌာန္းခ်က္တြင္

မည္သူမဆို

ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း

ေတာင္းခံထားေသာ

ျဖည့္ဆည္းရမည့္

ထုတ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈ

မည္သူမဆို

ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည္
ွ

၀တၱရားအရ

စသည္တို႔ကို

ကြန္ဗင္းရွင္းပါ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္

ႏုိင္ငံေတာ္က

ထိန္းသိမ္းထားေသာ

ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေတာင္းခံေသာ

ထည့္သြင္းထားသည္။

သတင္း

လက္ခံရရွိခြင့္၊

အခ်က္အလက္မ်ား

မည္သူမဆို

ေတာင္းခံေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကည့္႐ႈပိုင္ခြင့္၊ ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကို
လက္ခံသိရွိပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ လက္ခံေဖာ္ျပထားေသာ
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္က

သတင္းအခ်က္အလက္

သတင္းအခ်က္အလက္

ေတာင္းခံျခင္းအေပၚ

ေတာင္းခံရာတြင္လည္း

ကန္႔သတ္မႈအခ်ဳိ႕

ေတာင္းခံသူအေနႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္တြင္ ယင္း၏အက်ဳိးစီးပြားရွိေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သက္ေသျပစရာမလိုေပ။ တရား၀င္ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေနေသာ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္သာ
ထိုသုိ႔သက္ေသျပရေလ့ ရွိသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခံု႐ံုးႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီတို႔က
လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ကို လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ UNHRC သည္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ICCPR ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၌ ေအာက္ပါအတို္င္းေဖာ္ျပသည္။
အပို္ဒ္ ၁၉၊ စာပိုဒ္ ၂ တြင္ အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ထိန္းသိမ္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေတာင္းခံခြင့္အား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ
ဌာနမ်ားမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပံုစံ၊ သတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္
ကာလတို႔ကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမလိုပဲ

က်င့္သံုးခြင့္ရွိေသာ

အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟုလည္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မ်ား
ႏုိင္သမွ်

အမ်ားဆံုး

ထားရမည္ဟူေသာ

ဖြင့္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

စည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

အမ်ားဆံုး

ဖြင့္ခ်ျပရမည္ဆိုရာ၌

ျပည္သူလူထု

သတ္မွတ္

ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အႏုမာနစံတစ္ခုမွာ

မည္သည့္

ဖြင့္ခ်ေပးရမည္ဟူ၍
အျခားဥပေဒအရ

မ်ားမ်ားသိႏုိင္ေစရန္

ေသာ

ျပည္သ၀
ူ႔ န္ေဆာင္မႈအာဏာပိုင္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားေသာ
အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္

အနည္းဆံုးတြင္
ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္

မ်ားႏုိ္င္သမွ်

သတင္းရယူပိုင္ခင
ြ ့္ကို
ဖြင့္ဆိုႏုိင္ေအာင္

နည္းႏို္င္သမွ်

သတင္း

အခ်က္အလက္ကိုမဆို

ျဖစ္သည္။

ထိုအခြင့္အေရးတြင္

တရား၀င္တည္ရွိေနသူမ်ားပါ

အက်ဳံး၀င္ေစရန္အတြက္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္ဆိုေပးရမည္။
သို႔ရာတြင္

လြတ္လပ္စြာ

မူလရပိုင္ခင
ြ ့္ျဖစ္သည့္
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္
ထုတ္မေပးပဲ

သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္သည္

လြတ္လပ္စြာ
အစိုးရအေနႏွင့္

ယင္းအေျခခံထားေသာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြငက
့္ ဲသ
့ ပ
႔ုိ င္
အခ်ဳိ႕ေသာ

အႂကြင္းမဲ့လြတ္လပ္ခြင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

လွ်ဳိ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ဥပေဒႏွင့္အညီ
ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စံုေထာက္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ေတာင္းခံျခင္း၊ အျခားသူတစ္ဦး၏
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေတာင္းခံျခင္းစသည္တို႔မွာ

ေၾကာင္းက်ဳိး

မဆီေလ်ာ္ေသာ

ေတာင္းခံျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္ဥပမာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ႁခြင္းခ်က္မ်ား ကို က်ဥ္းေျမာင္း
ႏုိင္သမွ် က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြငထ
့္ ားဖုိ႔လိုသည္။
လြတ္လပ္စြာသတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္
စစ္ေဆးျခင္းကို

ျဖတ္သန္းဖို႔လိုသည္။

၏

မည္သည့္ျခြင္းခ်က္မဆို

ပထမအခ်က္မွာ

ေအာက္ပါအဆင့္သံုးဆင့္ပါ

ျခြင္းခ်က္သည္

လြတ္လပ္စြာ

သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္
ဆက္စပ္မႈ ရွိရမည္။ တရား၀င္ ျခြင္းခ်က္မ်ား (၀ါ) ကန္႔သတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္ေသာ စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
တစ္ကမၻာလံုး လက္ခံသေဘာတူထားေသာ မူမ်ဳိး ရွိမေနေသာ္္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္
အခ်က္မ်ားမွာ

အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး၊

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊
အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း၊

ႏို္င္ငံတကာ

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို
ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊

ဆက္

ဆံေရး၊

ကာကြယ္ျခင္း၊

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္
စံစ
ု မ္း

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

တရား၀င္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ စီးပြားေရးစီမံခန႔္ခဲြမႈ၊ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ဘက္မလိုက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊
သီးသန္႔ ဥပေဒ အၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္မ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ အျခားလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈကို ပိတ္ပင္ျခင္းအားလံုးသည္ ေဘးျဖစ္ႏုိင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္အေပၚ
မူတည္ရ မည္။ ကာကြယ္ထားေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား (အထက္ပါစာရင္းမ်ား) ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္
ဆို႐ံုမွ်ျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတာင္းခံျခင္းကိုပိတ္ပင္၍မရပါ။ ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ကိုဖြင့္ခ်ျခင္းျဖင့္

အထက္တြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအေပၚ

မည္သို႔ထခ
ိ ိုက္ေစႏုိင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သီးျခားသက္ေသ သာဓကထုတ္ျပရန္ တာ၀န္ရွိေနသည္။
ထို႔အျပင္

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ

က်န္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

သတင္း

အားလံုးကို

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ထုတ္ျပန္ေပးရန္လည္း

သီးျခားဖယ္ထုတ္ၿပီးပါက

တာ၀န္ရွိသည္။

အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္

တတိယနွင့္

ခ်ိိန္ထိုးျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ကာကြယ္ႏုိင္

မည့္

ပမာဏသည္

သက္ေသျပႏုိင္ေသာ

အမ်ားျပည္သူ၏

အခါမ်ားမွသာလ်င္

အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားထက္

ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းက

ပိုမိုသည္ဟု

တရား၀င္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ

အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဖြင့္ခ်ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားကို ႀကီးစြာ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစသည္။
အထက္ပါ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္
ရယူခြင့္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူမႈကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင့္ လြယ္ကူေစရန္ပံ့ပိုးေပးမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း တစ္ပါတည္းပါ၀င္သည္။ ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္
သတင္းအခ်က္

အလက္

တုန္႔ျပန္ေပးရမည့္

အခ်ိန္ဇယား

ရွဖ
ိ လ
႔ုိ သ
ုိ ည္။

ထို႔အျပင္

ေတာင္းခံမႈပံုစံမ်ား၊
(မ်ားေသာအားျဖင့္

သတင္းအခ်က္အလက္

အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ

အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္မွ

သီတင္းႏွစ္ပတ္မွ

သံုးပတ္အတြင္း)

ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္

စသည္တို႔

အခမဲ့ျဖစ္ရမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကူးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း တို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်ေသာ
စရိတ္ကိုသာ

ျပည္သူ႔

၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားက

ျငင္းပယ္မည္ဆိုပါကလည္း

ေလွ်ာက္ထားသူကို

ေတာင္းခံရမည္။

သတင္းေတာင္းခံမႈကို

တရား၀င္

အေၾကာင္းျပန္ၾကားၿပီး

ျငင္းပယ္ရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ အယူခ၀
ံ င္လိုက ၀င္ႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသိေပးရမည္။
ခိင
ု မ
္ ာေသာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္ စံနစ္တစ္ခုတြင္ သတင္းေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္
ေကာ္မရွင္နာ

ကဲ့သို႔ေသာ

အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ

ၾကပ္မတ္

ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕တစ္ခု

ရွိေလ့ရွိသည္။

ထိုေကာ္မရွင္ သည္ အယူခံကိစၥမ်ားကို ၾကားနာဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
ဥပေဒအေကာင္

အထည္ေဖာ္ျခင္းကို

အာဏာရွိသည္။

ထိုအဖြ႕ဲ သည္

က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔

ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းတို႔ကို

လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

ေဆာင္ရြက္ရန္
လုံေလာက္ေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အာဏာ တို႔ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ဖြင့္ခ်ရန္အမိန္႔ေပးျခင္း၊

ဥပေဒကိုမၾကာမခဏ

ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ

အစိုးရဌာနမ်ားအား

ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ

ထိေရာက္ေသာ

လြတ္လပ္စြာ

ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္

သတင္းအခ်က္အလက္

ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္

နည္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုလည္း

စနစ္တက်

ခန္႔ထားေရး၊

သင္ၾကားေပးေရး၊

၀န္ထမ္းေလ့က်င့္

ထိန္းသိမ္းထားရွိေရးႏွင့္

ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္

ရွဖ
ိ လ
႔ု္ိ သ
ုိ ည္။

ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကို

ဥပေဒ

ရယူခြင့္ဥပေဒတစ္ခုတြင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ

ယင္းတို႔ထဲတြင္

လက္ခံ

အခ်က္အလက္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္

အထူးအရာရွိတစ္ဦး

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို

ေကာင္းမြန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

စြာ

ပတ္သက္ၿပီး

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေရး စသည္တို႔ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။
ႀကိဳတင္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမ်ားကလည္း

လြတ္လပ္စြာသတင္းအခ်က္

အလက္ရယူခြင့္၏

ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္စရာ က႑တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ ပြင့္လင္းအစိုးရျဖစ္ေရးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္း
အစိုးရကိုယ္တိုင္က

အားေကာင္းလာရာ
မိမိတို႔၏

ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေပးေနျခင္း

ျပည္သူလူထုက

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

သည္လည္း

ေရြးခ်ယ္စရာ

ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္
အထူးသျဖင့္

နည္းလမ္းတစ္ခု

မဟုတ္ပဲ

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္

ျဖစ္လာသည္။

လြတ္လပ္စြာ

သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသည့္အျပင္ အစုိးရဘက္မွလည္း မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ
သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေနျခင္းမ်ားသည္

ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္

မ်ားကို

ထိထိေရာက္ေရာက္

အသံုးခ်ျခင္းတစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေတာင္းခံ ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ခံရႏုင
ိ သ
္ ည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရဘက္မွ ႀကိဳတင္ ထုတ္ျပန္ေပးထားျခင္း သည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ
အခ်က္ျဖစ္သည္။
အလြယ္တကူ

ဥပမာအားျဖင့္

ေလ့လာႏိုင္ေစရန္

ေတာင္းခံမႈမ်ားကို

မွတ္တမ္း

မွတ္ရာတစ္ခုကို

တင္ထားေပးျခင္းက

တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးေနသည္

အြန္လိုင္းေပၚတြင္

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏

ထက္စာလ်င္

မ်ားစြာ

အမ်ားျပည္သူ

သတင္းအခ်က္အလက္
လြယ္ကူသက္သာသည္။

အြန္လိုင္းသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား အဆင္ေျပေစမည့္ပံုစံမ်ဳိးႏွင့္
တင္ေပးထားသင့္သည္။

ဥပမာ

စကင္ဖတ္ထားေသာ

မွတ္တမ္းမ်ားထက္စာလ်င္

ကြန္ပ်ဴတာက

တိုက္႐က
ို ္ဖတ္႐ႈ ကိုင္တြယ္ႏုိင္သည့္ ေဖာ္မက္မ်ဳိးျဖင့္ တင္ထားေပးႏုိင္ပါက ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္မ်ားတြင္
အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ျခင္း စေသာအက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားပါ ရလာႏုိင္သည္။

ပုိမုိဖတ္ရႈေလ့လာရန္

· 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

Programme,

Information

Programmes”,

United

Nations

April

omec.uab.cat/Documentos/ddhh_comunicacio/0083.pdf.
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