
                           
 

လမ္းၫႊန္မွတ္စု- ၆ ပုံႏိွပ္မီဒီယာမ်ား 

.                                                                                                     .     
 

 “လြတ္လပ္ေသာပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသည္ ေကာင္းခ်င္လည္းေကာင္းမည္၊ ဆုိးခ်င္လည္းဆုိးမည္။ သို႔ေသာ္ 

လြတ္လပ္ခြင့္လုံး၀မရိွေသာ မီဒီယာမ်ားမွာမူေကာင္းဖု႔ိလုံးလုံးမရွိပဲဆုိးဖုိ႔သာရိွေပလိမ့္မည္” ဟု ျပင္သစ္ 

ေတြးေခၚ ပညာရွင ္အဲလ္ဗတ္ကမူးကေျပာဖူးသည္။ စတင္လုပ္ကုိင္ရန ္ခက္ချဲခင္းႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အကန္႔အသတ္ 

ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲေရးစနစ္မ်ား လိုအပ္ေလ့ရွိသည့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာႏွင့္ 

ႏိႈင္းယွဥ္ လ်င္ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး အမ်ဳိးအစားစုံလင္ကြျဲပားေသာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား 

ထြန္းကားေရးအတြက္မူ မဆုိစေလာက္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားသာ လုိအပ္သည္။ 

ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အျခားပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ 

မျဖစ္မေနလုိင္စင ္ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ခ်က္သည္ တရားမ၀င္ေသာ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

မျဖစ္မေနလုိင္စင္စနစ္ သည ္ အဆင့္သုံးဆင့္ပါေသာ စစ္ေဆးမႈကို မေအာင္ျမင္ပါ။ လိုင္စင္စနစ္သည္ 

အသေရဖ်က္မႈမ်ားႏွင္ ့ မဖြယ္မရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ 

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္မွန္ ေသာ္လည္း အဆင့္သုံးဆင့္စစ္ေဆးမႈအရ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိထိပါး ေႏွာက္ယွက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ 

ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးစနစ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးဖို႔လုိသည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းဆုိျခင္း၊ 

လုိင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းစသည္တုိ႔သည္ ႀကိဳတင္ရေသာဆင္ဆာစနစ္က့ဲသုိ႔ပင္ ဤလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 

အႀကီးအက်ယ္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား 

မီဒီယာတြင္ေဖာ္ ျပျခင္းကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သက္သက္အတြက္မူ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိပါးမႈနည္းေသာ 

ေရြးခ်ယ္စရာ အျခားနည္းလမ္း မ်ားစြာရွိသည္။ 

လုိင္စင္စနစ္အစား လြတ္လပ္မႈကုိထိပါးမႈပိုနည္းေသာ မွတ္ပံုတင္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ မွတ္ပံုတင္စနစ္ 

တြင္ ထုတ္ေ၀သူအေနႏွင္ ့ ထုတ္ေ၀သူအမည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံ 

သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိေပး႐ံုျဖင့္ ကိစၥ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုမွတ္ပံုတင္စနစ္ကုိ 

က်င့္သုံးရာတြင္ပင္ လြတ္လပ္မႈအေပၚ ထိပါးျခင္းမရိွေစရန္ သတိႀကီးစြာထားဖုိ႔လုိသည္။ 

မွတ္ပံုတင္အဖြ႕ဲအစည္းသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ျငင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္း စေသာ 



အခြင့္အာဏာမ်ားရိွမေနဖို႔ လုိအပ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရေသာစနစ္ 

အစားသတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္လုိက္႐ံုႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ 

မွတ္ပံုတင္ ၿပီးျဖစ္ သြားေစေသာစနစ္မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ 

မွတ္ပံုတင္စနစ္သည ္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ျပဌာန္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ၀န္ထုပ၀္န္ပိုႀကီးစြာ မျဖစ္ေစရန္ 

လုိအပ္သလုိ မွတ္ပုံတင္အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္းသီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ၾကပ္မတ္ေရးအဖြ႕ဲသာ 

ျဖစ္သင့္သည္။ ဂါ၀ီဒါႏွင့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံအမႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥေရာပခုံ႐ံုးကေအာက္ပါ အတုိင္း 

ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ ခ်သည္။ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားေသာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာ၏အမည္သည္ မီဒီယာတြင္ေဖာ္ျပမည့္ 

အေၾကာင္း အရာ ႏွင့္ ကြလဲြေဲနသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ (ပိုလန္ဥပေဒပါအတုိင္း) 

မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ 

တရားမ၀င္ကန႔္သတ္ ဖိႏွိပ ္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ခံု႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ျငင္းဆန္ခြင့္ ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းမွာ အလားတူအမည္ျဖင့္ 

မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္ေသာ အျခားမီဒီယာတစ္ခုရွိၿပီး ျဖစ္မွသာ ျဖစ္ႏ္ိုင္သည္။ 

ထုိသုိ႔ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည့္တုိင္ေအာင္ မွတ္ပံုတင္စနစ္သည္ လုိအပ္ပါ၏ေလာဟူေသာ ျငင္းခံု 

ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား အမ်ားအျပားရိွသည္။ ၂၀၀၃ ပူးတြေဲၾကညာခ်က္တြင္ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။ 

ပံုႏိွပ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ အထူးလိုအပ္ခ်က္အေနႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမွာ အမွန္စင္စစ္ 
မလိုအပ္ ဘဲ အာဏာအလြသဲံုး  ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထား 
ျခင္း ကုိ ျငင္းဆန္ပယ္ခ်ခြင့္ရွိေသာစနစ္၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ 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 

အနိမ့္ဆုံးလုိက္နာရမည့္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာအခါ ျပည္သူလူထု အေနႏွင္ ့

တည့္မတ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ စနစ္တစ္ခုလည္းလုိအပ္သည္။သတင္းဇာတ္လမ္းမ်ားရရိွေရးႏွင့္ စာဖတ္သူ 

ေ၀စုတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားအတြင္းပေရာ္ဖက္ရွင္ 

နယ္မဆန္ ေသာအျပဳအမူမ်ားလည္းေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္ေသာ မီဒီယာမ်ားကုိ 

ကုိင္တြယ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးလုိအပ္ခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ေပၚထြန္းစ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 

ေတာ္လွန္ေရးလြန္ေျမာက္ၿပီးစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 



အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံ ခဲ့ရေသာ မီဒီယာမ်ားက ေခတ္သစ္တြင္ 

ေျခကုပ္ယူရန္ ႀကိဳးစား ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ အႂကြင္းမဲန့ီးပါး ထိန္းခ်ဳပ္ ခံရေသာစနစ္မွ 

လြတ္လပ္ခြင့္က်ယ္ျပန္႔စြာရရိွေနေသာစနစ္သုိ႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ 

မီဒီယာမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအယ္ဒီတာအဖြ႕ဲဖြ႕ဲစည္းပံုမ်ားရိွမေနျခင္းႏွင့္ အျခား အဖြ႕ဲအစည္း 

ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရိွမေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကုိေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းေက်ာင္း 

ပဲ့ျပင္ျခင္း မျပဳႏိုင္သည္ ့အေျခအေနမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ပံုႏိွပ္မီဒီယာမ်ား ကုိထိန္းေက်ာင္းေရးအားစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက့ဲသုိ႔ေသာ အဖြ႕ဲ 

အစည္းမ်ားႏွင္ ့ မီဒီယာက်င့္၀တ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ မီဒီယာ 

မ်ားထ္ိန္းေက်ာင္းေရးတြင္ အစုိးရကမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာတုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ကိုကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း 

မည္ဆုိပါက အာဏာအလြသုံဲးစားလုပ္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလြန္ျမင့္မားသည္။ မီဒီယာမ်ား 

ကုိထိန္းေက်ာင္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕အစည္းသည္ အမီွအခုိကင္း၍ 

လြတ္လပ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ဖုိ႔ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ ပံုႏိွပ္မီဒီယာမ်ား အတူတကြစုစည္းၿပီး 

ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ထိန္းေက်ာင္းေသာ စနစ္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ပါက အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ 

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္လြန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာမ်ား ဘက္သုိ႔ ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ားကုိ 

ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာင္စီတြင္ မီဒီယာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရာ၊ အရပ္သား 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ က်င့္၀တ္ေရးဆြျဲပဌာန္းရာတြင္လည္း ပံုစံအမ်ဳိး 

မ်ဳိးရွိႏုိင္သည္။ ၀ါရင့္အယ္ဒီတာမ်ားက့ဲသုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက 

ဦးေဆာင္ေရးဆြျဲခင္းမ်ားရိွသလုိအျခားတစ္ဖက္ တြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ 

ေရးဆြေဲသာက်င့္၀တ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 

ထိန္းေက်ာင္းေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပူးေပါင္းထိန္းေက်ာင္းေရး စံနစ္ျဖစ္သည္။ 

ထုိစနစ္တြင္ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုရွိၿပီး ထုိအဖြ႕ဲအစည္းတြင္ 

မီဒီယာမ်ားက အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိေသာ္လည္း အလုံးစုံလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ တန္ခုိးအာဏာေတာ့ 

မရိွေပ။ ဥပမာ အင္ဒုိနီးရွား မီဒီယာေကာင္စီသည္ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 

အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားကုိမ ူ မီဒီယာပုိင္ ရွင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကသာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေကာင္စီက့ဲသုိ႔ ထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး 

အဖြ႕ဲ၀င္အျဖစ္ လုံေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရိွသူမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ပါက ယင္းတုိ႔ကုိ 

တရား၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ႏုိင္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး 

ကုိဥပေဒျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲအစည္းတြင္ မီဒီယာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းျခင္း မရွိပါကယင္းသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ 

အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

အျပည့္အ၀ ကုိယ္ပိုင္ထိန္းေက်ာင္းေရး စနစ္မ်ားတြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္မွသီးျခား 

ဥပေဒတစ္ခုျပဌာန္းေပးထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အာဏာမရိွပဲ က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ 



မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မီဒီယာတြင္ထည့္သြင္းေစျခင္း၊ 

စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ကုိ က်င့္သုံးေစျခင္း စသည္တုိ႔ကုိသာ အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းဖြ႕ဲစည္းသည့္ ပူးတြထိဲန္းေက်ာင္းေရးစနစ္တြင္လည္း ယင္းက့ဲသုိ႔ 

အလားတူလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ဳိးသာ ရွိေနတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မီဒီယာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳေနေသာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမ်ားသည္ 

မီဒီယာမ်ားအေပၚ က်င့္၀တ္အရ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ၿပီး မီဒီယာမ်ားအတြင္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အျပဳအမူမ်ား 

ထြန္းကားေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ 

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ ကြျဲပားမႈရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ၾကားနာဆုံးျဖတ္ျခင္းအျပင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္၀ါဒထြန္းကား ေရးအတြက္ အဓိကတြန္းအားေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားလည္း 

ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မီဒီယာမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပုိ႔ျခင္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္က်င့္၀တ္မ်ားႏွင္ ့ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား 

ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြသဲတ္မွတ္ေပးျခင္း စသည္ တုိ႔ကိုလည္း 

ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 

ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္/အမွားျပင္ဆင္ခြင့္ 

မီဒီယာပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္မွ်အက်ဳိးရိွသည္ကုိ 

သေဘာ ကြျဲငင္းခုံမႈမ်ား ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္တြင္ 

မေျပာဆုိပဲ ႏႈတ္ပိတ္ ေနပုိင္ခြင့္လည္း ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနျပန္လည္ 

ေျဖရွင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း သည ္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားသည္။ 

အခ်ဳိ႕ကမူ ျပႆနာျဖစ္ပြားေနေသာ တစ္ဖက္သတ္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံ 

ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ေရးတြင္ ျပန ္ လည္ ေျဖရွင္းခြင့္က အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္သည္ အမ်ားျပည္သူ အေနႏွင္ ့ ျပႆနာတုိင္း၏ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးကုိ 

ၾကားနာႏိုင္ေစသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ အထက္ပါ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္သည္ အယ္ဒီတာ၏ 

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္ ဟုယူဆၿပီး 

ကန႔္ကြက္ၾကသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။ 

ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ကို လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေမရိကန္ကြန္ဗင္းရွင္း၏ အပိုဒ္ ၁၄ ႏွင့္ 

ဥေရာပေကာင္စီဆုံး ျဖတ္ခ်က္ (၇၄) ၂၆ တြင္ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ 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။ (မုိင္ယာမီဟာရယ္ သတင္းစာႏွင့္ တုိနီလုိအမႈ) 

ဥေရာပေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၇၄ (၂၆) တြင္ အဆုိပါအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေသးစိတ္ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းထည့္သြင္းထားသည္။ အဆုိပါရပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း 

သက္ဆိုင္ရာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ျပန္လည္ေျဖရွင္းေဖာ္ျပခြင့္ေတာင္းခံျခင္းကုိ 

ေအာက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ျငင္းဆန္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

 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 ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ အၾကားဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား ကုိ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားမႈ အားနည္းသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မီဒီယာမ်ားဘက္မ ွျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္သည္ ျပန္လည္ 

ေျဖရွင္းခြင့္ထက္စာလ်င္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ နည္းပါးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

တုိက္႐ိုက္ေ၀ဖန္ မႈမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ တုိက္႐ိုက္အခ်က္အလက္အမွားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပန္လည ္ ေျဖရွင္းခြင့္ထက္စာလ်င္ မီဒီယာမ်ားကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ 

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္က ပိုမိုဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း လက္ခံထားၾကပါသည္။ 
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