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နိဒါန်ဵ - သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ် ဟူသည်1
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခဳြပုထာဵေသာ အဓိက သေဘာတရာဵတစ်ရပ်မှာ
ြပည်သူကို တာဝန်ခဳအုပ်ချုပ်ေနသူမျာဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ၎င်ဵတို့အတွက်သာ သိမ်ဵဆည်ဵ
ထာဵရန် မဟုတ်ေချ။ အထူဵသြဖငဴ် ဒီမိုကေရစီနိုင်ငဳမျာဵ၌ ယင်ဵအချက်အလက်တို့ကို

ြပည်သူ့ကိုယ်စာဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် အစိုဵရအာဵ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အပ်နှင်ဵထာဵြခင်ဵမျှသာ ြဖစ်ေလ၏။
ရလဒ်အေနြဖငဴ် ကန့်သတ်ချွင်ဵချက်မျာဵ ရှိသညဴ်တိုင် အမျာဵြပည်သူတို့ထဳ၌ ယင်ဵအချက်အလက်တို့ကို
ရယူပိုင်ခွငဴ် ရှိရစမမဲပင် ြဖစ်ေလ၏။
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်သည် နိုင်ငဳတကာဥပေဒေအာက်တွင် ေကာင်ဵမွန်စွာ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵမပီဵြဖစ်
၏။ ဤအခွငဴ်အေရဵသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳကို ကိုယ်စာဵြပုခဲဴေသာ နိုင်ငဳအာဵလုဳဵ
က တညီတညွတ်တည်ဵ အတည်ြပုခဲဴသညဴ် အြပည်ြပည်ဆုင
ိ ်ရာ လူ့အခွငဴ်အေရဵေ ကညာစာတမ်ဵ (UDHR)
၌လည်ဵ အခိုင်အမာ အေြခခဳထာဵမပီဵြဖစ်၏။ UDHR အပိုဒ် ၁၉ ၏ လွတ်လပ်စွာ ထင်ြမင်ယူဆခွငဴ်နှငဴ်
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုေရဵသာဵခွငဴ်တွင် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် အကကဳဉာဏ်မျာဵကို "ရှာေဖွခွငဴ်" နှငဴ်
"ရယူခွငဴ်” တို့အြပင် ယင်ဵတို့ကို ြဖန့်ေဝပိုင်ခွငဴ်ရှိေ ကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵ၏။ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ်
အကကဳဉာဏ်မျာဵကို "ရှာေဖွခွငဴ်" နှငဴ် "ရယူခွငဴ်” တို့ကို ေနာက်ပိုင်ဵတွင် ၁၉၆၆ ခုနှစ်၌ လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵခဲဴသညဴ်
UDHR ကို အေြခခဳလျက် အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပထာဵေသာ တရာဵဝင် စည်ဵေနှာင်ထာဵသညဴ် နိုင်ငဳတကာ
ပဋိညာဉ်

နှစ်ခုအနက်မှ

တစ်ခုြဖစ်ေသာ

"အမျာဵြပည်သူနှငဴ်

နိုင်ငဳေရဵဆိုင်ရာ

အခွငဴ်အေရဵမျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵေသာ အြပည်ြပည်ဆုင
ိ ်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်" (ICCPR) ၏ အပိုဒ် ၁၉ တွင် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပခဲဴ၏။
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်စွာ ထင်ြမင်ယူဆခွငဴ်နှငဴ် ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုေရဵသာဵခွငဴ်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူဵ
ကိုယ်စာဵလှယ်က ICCPR အပိုဒ် ၁၉ သည် "အထူဵသြဖငဴ် အချက်အလက်ထိန်ဵသိမ်ဵမငနှငဴ် ြပန်လည်ရယူ
သညဴ်စနစ် အမျ ိုဵအစာဵအာဵလုဳဵတွင် အစိုဵရက ချုပ်ကိုင်ထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်
၍ ယင်ဵတို့ကို ရယူေရဵ လက်လှမ်ဵမီမင ေသချာေစရန် နိုင်ငဳမျာဵအတွက် အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ တာဝန်
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တစ်ရပ်" ချမှတ်ထာဵေ ကာင်ဵ မှတ်ချက်ြပုခဲဴသည်။ 2 သို့ေသာ် အေထွေထွလူ့အခွငဴ်အေရဵအြဖစ် သတင်ဵရယူ
ပိုင်ခွငဴ်ကို အေစာဆုဳဵအသိအမှတ်ြပုသညဴ် တရာဵစီရင်ေရဵမှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ
အေမရိကတိုက်နိုင်ငဳမျာဵ၏ တရာဵရုဳဵက Claude-Reyes et al. နှငဴ် Chile နိုင်ငဳအမင ြဖစ်၏။ ထိုတရာဵရုဳဵ၏
စီရင်ချက်တွင် ICCPR အပိုဒ် ၁၉ နှငဴ် ဆင်တူေသာ အေမရိကန်လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်
အပိုဒ် ၁၃ ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုခဲဴသည်။
ယခုအမင၏ ြဖစ်ရပ်မှန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ “သတင်ဵအချက်အလက်” "ရှာေဖွရန်” နှငဴ် “ရယူရန်” တိ့က
ု ို
အတိအလင်ဵ ြပဋ္ဌာန်ဵေပဵြခင်ဵြဖငဴ် သေဘာတူစာချုပ်၏ အပိုဒ် ၁၃ သည် စာချုပ်တင
ွ ် သတ်မှတထ
် ာဵေသာ
ကန့်သတ်ချက်မျာဵြဖငဴ် ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ခခင်ဵချက်မျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်မှ ချုပ်ကိုင်ထာဵေသာ သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵကို ရယူခွငဴ် ေတာင်ဵခဳရန် လူတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ အခွငဴ်အေရဵကို အကာအကွယ်ေပဵထာဵ
ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ ထို့ေ ကာငဴ် ဤအပိုဒ်သည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို လက်ခဳရရှိရန် လူတစ်ဦဵ
ချင်ဵစီ၏ အခွငဴ်အေရဵနှငဴ် ၎င်ဵတိ့က
ု ို ေပဵအပ်ရန် နိုင်ငဳေတာ်၏ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ တာဝန်ဝတ္တရာဵ
မျာဵကို ကာကွယ်ေပဵထာဵသည်။ သို့မှသာ သေဘာတူစာချုပ်က ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ မည်သညဴ် အေ ကာင်ဵ
ြပချက်ေ ကာငဴ်မဆို

သီဵြခာဵကိစ္စရပ်တစ်ခုတွင်

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ဝင်ေရာက် ကညဴ်ရငခွငဴ်ကို

နိုင်ငဳေတာ်အာဵ ကန့်သတ်ခွငဴ်ြပုေသာအခါ လူတစ်ဦဵချင်ဵစီက ထိုအချက်အလက်မျာဵကို ဝင်ေရာက်
ကညဴ်ရငခွငဴ် သို့မဟုတ် မျှတေသာ အေြဖတစ်ခု ရရှိေစမည်ြဖစ်သည်။ တရာဵဝင်ကန့်သတ်ချက် တစ်ခုခု
ေ ကာငဴ်မှအပ

သတင်ဵအချက်အလက်ကိုရယူရန်အတွက်

တိက
ု ်ရိုက်အကျိုဵသက်ေရာက်မင

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာ ပါဝင်ပတ်သက်မငကို သက်ေသြပရန်မလိုအပ်ဘဲ အချက်အလက်ကို ပဳဴပိုဵေပဵသငဴ်
သည်။3

လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ဥေရာပတရာဵရုဳဵနှငဴ် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွငဴ်အေရဵေကာ်မတီဟူေသာ အဖွဲ့အစည်ဵနှစ်ရပ်
စလုဳဵက သတင်ဵရယူပိုင်ခွငဴ်ကို ေနာက်ပိုင်ဵတွင် အသိအမှတ်ြပုခဲဴမပီဵ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အေထွေထွမှတ်ချက်တွင်
"အပိုဒ် ၁၉၊ စာပိုဒ် ၂ သည် အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ချုပ်ကိုင်ထာဵေသာ သတင်ဵအချက်
အလက်မျာဵကို ရယူခွငဴ်အာဵ လက်ခဳသည်။ အချက်အလက်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ ပုဳစဳ၊ သတင်ဵအရင်ဵအြမစ်
နှငဴ် ထုတ်လုပ်သညဴ်ရက်စွဲတို့ မည်သု့ပ
ိ င် ြဖစ်ေစကာမူ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတစ်ခုက ချုပ်
ကိုင်ထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်။”4

2

of

Report of the UN Special Rapporteur on the protection and promotion of the right to freedom
opinion

and

expression,

29

January

1999,

E/CN.4/1999/64,

para.

12,

https://undocs.org/en/E/CN.4/1999/64.
3

Claude Reyes and Others v. Chile, 19 September 2006, Series C., No. 151, para. 77,

http://www.corteidh. or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.pdf.
4

UN Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and

expression,

12

September

2011,

CCPR/G/GC/34,

para.

18,

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.
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ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန်

သတင်ဵအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွငဴ် ဥပေဒမျာဵကို လက်ခဳေသာ နိုင်ငဳအေရအတွက် တည်မငိမ်စွာ တိုဵတက်
လာြခင်ဵနှငဴ်အတူ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို နိုင်ငဳတကာက အသိအမှတ်ြပုမငသည် တွဲဖက်လျက်
ြမငဴ်တက်လာခဲဴသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် နိုင်ငဳေပါင်ဵ ၁၂၀ နီဵပါဵ၌ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်
ဥပေဒကို လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵခဲဴ ကသည် (RTI အဆငဴ်သတ်မှတ်ချက်ကို www.RTI-Rating.org တွင် ကညဴ်ပါ။)

၁။ သတင်ဵအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွငဴ်၏ အေရဵပါြှု
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵသည် အေရဵကကီဵေသာ အကျိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျာဵစွာကို
ေဆာင် ကဉ်ဵေပဵနိုင်၏။ ယင်ဵတို့အနက် တချို့ကို ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်။

၁၊ ၁။ ဒီမိုကေရစီနှငဴ် တာဝန်ခဳမင
ကျန်ဵမာကကဳဴခိုင်ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ်အတွက် အမျာဵြပည်သူအကျိုဵစီဵပွာဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်
ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို လွတ်လပ်စွာ ရယူခွငဴ်သည် မရှိမြဖစ် လိုအပ်၏။ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိက
လက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ လူတစ်ဦဵချင်ဵစီက ၎င်ဵတို့အေပါ် သက်ေရာက်မငရှိေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍
ဆုဵဳ ြဖတ်ချက်ချရာ၌

ထိေရာက်စွာ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်ဵ

ရှိြခင်ဵပင်တည်ဵ။

အိန္ဒိယတရာဵရုဳဵချုပ်၏

စီရင်ချက်တစ်ခုတွင် "လူ့အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်သည် ဒီမိုကေရစီကို ၎င်ဵ၏ယုဳ ကည်ချက်ြဖငဴ် လက်ခဳရန် ေရွဵ
ချယ်သညဴ်ေနရာ၌ နိုင်ငဳသာဵမျာဵအေနြဖငဴ် ၎င်ဵတို့၏ အစိုဵရသည် မည်သည်တို့ကို လုပ်ေဆာင်ေနေ ကာင်ဵ
သိရှိသငဴ်၏" ဟူ၍ ေဖာ်ြပခဲဴသည်။ ဒီမိုကေရစီနိုင်ငဳမျာဵတွင် ၎င်ဵတို့၏ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကို တိုက်ရိုက်ေရွဵ
ေကာက်တင်ေြမစာက်ြခင်ဵသာမက ပညာေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵကဲဴသို့ေသာ ြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်မငမျာဵအတွက်
နိုင်ငဳသာဵကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵ၊ အဆိြု ပုထာဵေသာ အစိုဵရအစီအမဳမျာဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵ
သို့မဟုတ် ဥပေဒမျာဵအေပါ် မှတ်ချက်ေပဵြခင်ဵဆိင
ု ်ရာ လုပ်ငန်ဵစနစ်မျာဵအပါအဝင် အမျ ိုဵမျိုဵေသာ ပူဵေပါင်ဵ
ပါဝင်မင စနစ်မျာဵကို ချမှတ်ေပဵထာဵသည်။ အေရဵကကီဵသည်မှာ ဤလုပ်ေဆာင်မငစနစ်မျာဵတွင် အစိုဵရက
သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵအပါအဝင် ေနာက်ခဳသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို အချိန်မီ တိကျ
ြပညဴ်စုဳစွာ ရယူနိုင်ြခင်ဵမရှိလျှင် မည်သို့ေသာ လုပ်ေဆာင်မငမျ ိုဵကိုမျှ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ေဆာင်ရွက်ရန် မြဖစ်နိုင်ေချ။

၁၊ ၂။ အခိုင်အမာ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မင
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵြဖငဴ် ြမစငဴ်တင်ထာဵေသာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မငသည်
ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအစပျိုဵအဆငဴ်အထိ လဃမ်ဵခခုဳလျက်ရှိ၏။ ဤဥပေဒမျာဵြဖငဴ် ြမစငဴ်တင်ထာဵေသာ ပူဵေပါင်ဵ
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မငသည် ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵပဏာမအဆငဴ်အထိ တိုဵချဲ့လျက်ရှိ၏။ အကျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိသူမျာဵ
နှငဴ် ၎င်ဵတို့၏ပါဝင်ပတ်သက်မငကို ြမစငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵြဖငဴ် ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမငရှိကာ ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵပဏာမ
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အဆငဴ်၌ ပိုင်ဆုင
ိ ်မင ပိုမိုရရှိေစသည်။ အြပန်အလှန်အာဵြဖငဴ် ယင်ဵသည် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်
မျာဵနှငဴ် ပေရာဂျက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် တိုဵတက်ေစရန်လည်ဵ ကူညီေပဵသည်။ ထို့အတူ ပိုမို
ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမငသည် ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵကကိုဵပမ်ဵမငမျာဵအေနြဖငဴ် ယင်ဵတို့ ရည်ရွယ်ေသာ ပန်ဵတိုင်မျာဵသို့
ေရာက်ရှိေစရန်လည်ဵ ေထာက်ကူေပဵနိုင်၏။

၁၊ ၃။ နိုင်ငဳသာဵမျာဵနှငဴ်ဆက်ဆဳေရဵ
အစိုဵရမျာဵသည် ပိုမိုပွငဴ်လင်ဵလာေသာအခါတွင် တရာဵဝင်မငကို အေြခခဳလျက် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို
မျှေဝ က၏။ (ဆိလ
ု ိုသည်မှာ ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာအဆက်အသွယ်မျာဵမှတစ်ဆငဴ် အလွတ်သေဘာမဟုတ်ဘဲ
သတင်ဵရယူပိုင်ခွငဴ်ဥပေဒေအာက်တွင်) ေကာလာဟလမျာဵကို ကန့်သတ်ထာဵနိုင်မပီဵ လူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵ
ပျ ဳ့နှဳ့ေနေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအတွက် ပိုမိုခိုင်မာေသာအေြခခဳတစ်ရပ်ကို တည်ေဆာက်နိုင်၏။
အြပန်အလှန်အာဵြဖငဴ် ယုဳ ကည်မငနှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ နိုင်ငဳသာဵမျာဵနှငဴ် အစိုဵရ
တို့အ ကာဵ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ လွမ်ဵခခုဳဆက်ဆေ
ဳ ရဵစနစ်ကို တည်ေဆာက်ရန် ကူညီေပဵနိုင်မည်ြဖစ်၏။

၁၊ ၄။ တာဝန်ခဳမင
တာဝန်ခဳမငနှငဴ် ေကာင်ဵမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်မငစနစ်သည် ဒီမိုကေရစီနိုင်ငဳအာဵလုဳဵအတွက် အဓိကတန်ဖိုဵမျာဵြဖစ်
မပီဵ ြပည်သူတို့၏ ယုဳ ကည်မငကို တည်ေဆာက်ရန်နှငဴ် အုပ်ချုပ်ေရဵစနစ်ထဲသို့ ပိုမိုပွငဴ်လင်ဵစွာ ပါဝင်နိုင်ေသာ
အသွင်ကူဵေြပာင်ဵမငလက္ခဏာကို ေဖာ်ြပရန် မရှိမြဖစ် လိုအပ်၏။ တာဝန်ခဳမင၏ အနှစ်သာရမှာ ြပည်သူလူထု
သည် ၎င်ဵတို့ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို စိစစ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် အေြခအတင်ေဆွဵေနွဵပိုင်ခွငဴ်တို့
အြပင် အစိုဵရ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကိုလည်ဵ အကဲြဖတ်ပိုင်ခွငဴ် ရှိသည်။ သို့ေသာ် ယင်ဵရပိုင်ခွငဴ်မျာဵသည်
စီဵပွာဵေရဵ, လူမငေရဵစနစ်မျာဵ, အလုပ်လက်မဲဴြပဿနာနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ
စသည်ဴ ြပည်သူလူထု စိုဵရိမ်ေ ကာငဴ် ကေသာ အေရဵကကီဵကိစ္စမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်
မျာဵကို ရယူနိုင်မှသာ ြဖစ်နိုင်၏။
ထို့အြပင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက်မူ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်မှာ အတိတ်က အလွဲသုဳဵစာဵမငမျာဵကို
တွက်ချက်ြခင်ဵနှငဴ် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကို ြပန်လည်အတည်ြပုြခင်ဵ နှစ်မျ ိုဵလုဳဵအတွက် နည်ဵလမ်ဵတစ်ခု
အြဖစ် အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵကာလ တရာဵမျှတမငနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အထူဵ မှတ်သာဵဖွယ်ေကာင်ဵ၏။ သီဵြခာဵ
လွတ်လပ်ေသာ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင် Diane Orentlicher က ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ မှတ်ချက်
ချခဲဴသည်။
ဆိုဵဆိုဵရွာဵရွာဵ ရာဇဝတ်မငမျာဵ ကျူဵလွန်ြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵမာဵေသာ သို့မဟုတ် စနစ်ကျေသာ ချိုဵေဖာက်မငမျာဵ
မှတစ်ဆငဴ်

ထိုရာဇဝတ်မငမျာဵကျူဵလွန်ရန်

ဦဵတည်ေစေသာ

အေြခအေနမျာဵ,

အေ ကာင်ဵရင်ဵမျာဵနှငဴ်
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ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန်

စပ်လျဉ်ဵေသာ အတိတ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ၏ အချက်အလက်အမှန်ကို သိရန်အတွက် မည်သူကမျှ မပယ်ဖျက်
နိုင်ေသာ ရပိုင်ခွငဴ်သည် လူတုင
ိ ်ဵ၌ ရှိေလ၏။

အမှန်တရာဵကို သိပိုင်ခွငဴ်အာဵ အြပညဴ်အဝ ထိေရာက်စွာ

ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵြဖငဴ်ထပ်တလဲလဲ ချိုဵေဖာက်မငမျာဵမှ အေရဵပါေသာ ကာကွယ်မငတစ်ခုကို ေပဵစွမ်ဵနိုင်၏။5

မ ကာေသဵမီကပင် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် နီဵကပ်စွာဆက်စပ်ေနေသာ အမှန်တရာဵကို သိရှိ
ပိုင်ခွငဴ်အာဵ လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ အေမရိကတိုက်နိုင်ငဳမျာဵ၏ တရာဵရုဳဵနှငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိင
ု ်ရာ ဥေရာပ
တရာဵရုဳဵ နှစ်ခုလုဳဵက အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵကာလ တရာဵမျှတမင အေြခအေနမျာဵတွင် အတည်ြပုခဲဴသည်။

၁၊ ၅။ အုပ်ချုပ်ေရဵနှင ဴ် အဖွဲ့အစည်ဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမစငဴ်တင်ြခင်ဵ
သတင်ဵအချက်အလက်စနစ်မျာဵ ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ အချို့ေသာ အရင်ဵ
အြမစ်မျာဵ လိုအပ်ေသာ်လည်ဵ လူထုကကီဵ ကပ်မငကို တိုဵြမစငဴ်ေပဵြခင်ဵြဖငဴ် အဆိပ
ု ါစနစ်မျာဵ၏ ထိေရာက်မငကို
လည်ဵ

ြမစငဴ်တင်ေပဵနိုင်ေ ကာင်ဵ

အေထာက်အထာဵမျာဵရှိ၏။

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို

ကညဴ်ရငစစ်ေဆဵရာ၌

“မျက်လုဳဵသစ်မျာဵ” အစုဳလိုက် ရှိြခင်ဵက ယင်ဵတို့ကို ြမစငဴ်တင်ရန်အတွက် အသုဳဵဝင်ေသာ သွင်ဵအာဵစုမျာဵကို
ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်၏။ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ ေဝဖန်ချက်မျာဵသည် အမမဲတေစ ေကျနပ်လက်ခဳဖွယ် မဟုတ်
ေသာ်လည်ဵ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ ေြပာင်ဵလဲမငမျာဵကို ေဖာ်ေဆာင်ဖို့ရန် အေရဵကကီဵလှ၏။ ထို့အြပင်
သတင်ဵအချက်အလက်စနစ်ကို လည်ပတ်ပိုင်ခွငဴ်ြဖငဴ် လူထု၏တာဝန်ခဳမငကို ြမစငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵသည် ထိေရာက်
မငနှငဴ် အရင်ဵအြမစ်စီမဳခန့်ခွဲမငအေပါ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ သေဘာထာဵမျာဵအေပါ် သက်ေရာက်မငမျာဵ ရှိနိုင်၏။
ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵသည် ၎င်ဵတို့၏ ကကီဵ ကပ်ေရဵမှူဵက အနီဵတွင် ရပ်ေနပါက ပို၍ အလုပ်ကကိုဵစာဵနိုင်သည်
ဆိသ
ု ညဴ်အတိုင်ဵပင် အရာရှိတစ်ဦဵ၏ လုပ်ေဆာင်မငမျာဵသည် အမျာဵြပည်သူက ကညဴ်ရငစစ်ေဆဵြခင်ဵခဳအပ်
သည် ဟူေသာ အသိဉာဏ်က ၎င်ဵတို့၏လုပ်ငန်ဵတွင် ပိုမိုဂရုစိုက်၍ တရာဵမျှတမင ရှိေစရန်နှငဴ် ြပည်သူ့အရင်ဵ
အြမစ်မျာဵကို မည်ကဲဴသို့သုဳဵစွဲသည်ကို ပိုမို ဂရုစိုက်ရန် ဦဵတည်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်မည်။

၁၊ ၆။ ဂုဏ ်သိက္ခာနှငဴ် ပုဂ္ဂလရည်မ ှန်ဵချက်မ ျာဵ
ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵက

ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ

မိမိကိုယ်တိုင်နှငဴ်ပတ်သက်ေသာ

အချက်အလက်မျာဵကို

ရယူပိုင်ခွငဴ်သည် လူတစ်ဦဵ၏ အေြခခဳလူ့ဂုဏ်သိက္ခာ တစ်စိတ်တစ်ေဒသပင် ြဖစ်၏။ ယင်ဵသည် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵ
အရ ဆုဵဳ ြဖတ်ချက်မျာဵချရာတွင်လည်ဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစနိုင်၏။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် လူတစ်ဦဵချင်ဵစီက ၎င်ဵ
တို့၏ ေဆဵဘက်ဆုင
ိ ်ရာ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို မရယူနိုင်ပါက ေဆဵကုသမင၊ ေငွေ ကဵဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ဆြွဲ ခင်ဵ
5

Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, Diane

Orentlicher: Addendum, Updated Set of principles for the protection and promotion of human
rights through action to combat impunity, 8 February 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1, Principle 2,
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1.
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ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန်

အစရှိသညဴ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို ချမှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ သတင်ဵအချက်အလက် ေတာင်ဵခဳပိုင်ခွငဴ်သည် လူ
တစ်ဦဵ၏ အသိုက်အဝန်ဵနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကဲဴသို့ေသာ
လူတစ်ဦဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ သို့မဟုတ် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵမငကို တိုက်ရိုက် သက်ေရာက်မငေစသညဴ် အချက်
အလက်မျာဵကိုလည်ဵ ထုတ်ေဖာ်ြပနိုင်၏။

၁၊ ၇။ စီဵပွာ ဵေရဵနှင ဴ် စီဵပွာ ဵေရဵလုပ ်ငန်ဵမှ အကျ ုိ ဵအြမတ်မ ျာဵ
ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵသည် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေကာင်ဵမွန်စွာ အသုဳဵချနိုင်ေသာ စီဵပွာဵေရဵကိစ္စရပ်
မျာဵ သို့မဟုတ် လူမငေရဵ. ဦဵတည်ချက်လာဵရာမျာဵနှငဴ် သက်ဆုင
ိ ်သမျှ ကျယ်ြပန့်သညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်
သတင်ဵအချက်အလတ်အမျာဵအြပာဵကို စုေဆာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိ၏။ ယင်ဵမှာ အေရဵကကီဵေသာ အကျိုဵ
အြမတ်တစ်ခုြဖစ်မပီဵ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူခွငဴ်ဥပေဒြပုေရဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကုန်ကျ
စရိတ်ကကီဵြမငဴ်မငနှငဴ်ပတ်သက်၍ မ ကာခဏေြပာဆိုေလဴရှိသညဴ် စိုဵရိမ်မငမျာဵကိုလည်ဵ တုဳ့ြပန်ကူညီေပဵရာေရာ
က်၏။ သတင်ဵအချက်အလက်ေတာင်ဵဆိုပိုင်ခွငဴ်အရ ထုတ်ြပန်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်တို့၏ စီဵပွာဵေရဵ
တန်ဖိုဵကို ေဒါ်လာ ဘီလီယဳေပါင်ဵမျာဵစွာ အကဲြဖတ်ထာဵ၏။
ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမငအတွက် အြခာဵစီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်တစ်ခုမှာ ပိုမိုထိေရာက်မပီဵ အမပိုင်အဆိင
ု ်စာချုပ်
ချုပ်ေသာ ပုဳစဳြဖငဴ် ေပါ်လာတတ်၏။ တင်ဒါေခါ်ယူမငကို တုဳ့ြပန်သညဴ်အေနြဖငဴ် လက်ခဳရရှိေသာ ေလလဳမျာဵ
နှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို ပွငဴ်လင်ဵစွာ သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုြခင်ဵကို အွန်လိုင်ဵတွင်
တင်ြခင်ဵသည် ပိုမို၍ ေရပန်ဵစာဵလာ၏။ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵသည် အမပိုင်အဆိင
ု ်အရှိဆုဳဵေလလဳမျာဵကို
တရာဵမျှတစွာ ေပဵအပ်ေ ကာင်ဵ ေသချာေစြခင်ဵြဖငဴ် အချိန် ကာလာသည်နှငဴ်အမျှ ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို
ေလျှာဴချနိုင်ရန် အလာဵအလာရှိလာေသာေ ကာငဴ်လည်ဵ ြဖစ်၏။

၁၊ ၈။ အဂတိလိုက်စာဵမငတိုက်ဖျက်ြခင်ဵ
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ အြမတ်အစွန်ဵအရှိဆုဳဵ အကျိုဵေကျဵဇူဵမျာဵထဲမှတစ်ခု
မှာ အကျငဴ်ပျက်ြခစာဵမငနှငဴ် အစိုဵရ၏ အြခာဵမှာဵယွင်ဵမငပုဳစဳမျာဵကို တိုက်ဖျက်ရန် အခွငဴ်အာဏာရှိြခင်ဵပင် ြဖစ်
၏။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခဳစာ၏ နိဒါန်ဵတွင် အဂတိလိုက်စာဵမင တိုက်ဖျက်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ
ြဖစ်ေသာ Transparency International သည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို “အဂတိလိုက်စာဵမင
တိုက်ဖျက်ေရဵအတွက် အေရဵကကီဵဆုဳဵ လက်နက်ြဖစ်ေကာင်ဵ ြဖစ်နိုင်သည်” ဟူ၍ပင် ေဖာ်ြပခဲဴမပီဵ ထိုအဖွဲ့
အစည်ဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵအတွက် ဦဵစာဵေပဵကိစ္စတစ်ခုအြဖစ်
ဆက်လက် ရငြမင်ထာဵဆဲြဖစ်၏။ စုဳစမ်ဵေထာက်လှမ်ဵေရဵသတင်ဵေထာက်မျာဵ, ေစာငဴ် ကညဴ်ေရဵ NGO မျာဵ
နှငဴ် အတိုက်အခဳ နိုင်ငဳေရဵသမာဵမျာဵအပါအဝင် ကွဲြပာဵေသာ လူမငေရဵအကျိုဵေဆာင်မျာဵသည် သတင်ဵ

The Centre for Law and Democracy a non-profit human rights organisation working
internationally to provide legal expertise on foundational rights for democracy.

6
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အချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ဥပေဒကို

၎င်ဵတို့လက်လှမ်ဵမီနိုင်မည်မဟုတ်သညဴ်

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ရယူရန်နှငဴ် အမှာဵအယွင်ဵမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် အသုဳဵြပုနိုင်သည်။

၂။ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို အကျိုဵသက်ေရာက်ေစေရဵအတွက် နိုင်ငဳမျာဵတွင် မည်ကသ
ဲဴ ို့ ကျငဴ်သုဳဵရ
မည်ကို ေဖာ်ြပရန် ဥပေဒမျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လိုအပ်၏။ အေကာင်ဵဆုဳဵကေတာဴ
ဥပေဒြပုြခင်ဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူရန် “ရပိုင်ခွငဴ်”

တစ်ခုအြဖစ် ထိုကိစ္စကို အတိအလင်ဵ

ေဘာင်ခတ်သငဴ်ြခင်ဵပင်ြဖစ်၏။ သို့ေသာ် ယင်ဵကို လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွငဴ်တစ်ခုအြဖစ်လည်ဵ
ေဖာ်ြပနိုင်သည် ("လူတိုင်ဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်အတွက် ေတာင်ဵဆိုမငတစ်ခု ြပုလုပ်နိုင်သည်" ဟု
ဆိလ
ု ို၏)။ အေကာင်ဵဆုဳဵကျငဴ်သုဳဵမငမှာ ယင်ဵကို အဓိက အဆငဴ်အတန်ဵသို့ ပို့ေဆာင်လျက် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳ
ဥပေဒဆိုင်ရာ အာမခဳချက်အြဖစ် ထိုရပိုင်ခွငဴ်ကို ြပဋ္ဌာန်ဵရန်နှငဴ် ယင်ဵမှာ လူ့အခွငဴ်အေရဵတစ်ရပ်ြဖစ်မပီဵ ဥပေဒ
ြပုေရဵအာဵ ထိခိုက်ကျဆင်ဵေစြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပရန်ြဖစ်သည်။
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်သည် အကန့်အသတ်ခခင်ဵချက်ြဖငဴ် အြမငဴ်ဆုဳဵထုတ်ေဖာ်မငနိယာမအေပါ်
အေြခခဳထာဵ၏။ အြမငဴ်ဆုဳဵထုတ်ေဖာ်မငဆုသ
ိ ည်မှာ နိုင်ငဳမျာဵက အေြခခဳအာဵြဖငဴ် တတ်နိုင်သမျှ သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵစွာကို လူသိရှင် ကာဵရရှိနိုင်ေစရန်

ကကိုဵပမ်ဵသငဴ်မပီဵ အချက်အလက်ရယူခွငဴ်ေပဵသညဴ်

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို တတ်နိုင်သမျှ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် အဓိပ္ပာယ်ေကာက်ယူသငဴ်သည်ဟု ဆိလ
ု ိုသည်။
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ဥပေဒမျာဵအရ ယင်ဵကို

လက်ေတွ့ကျငဴ်သုဳဵစဉ် ဤရပိုင်ခွငဴ်ကို ကျငဴ်သုဳဵ

အပ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵနှစ်သွယ် ရှိေလ၏။
 တုဳ့ြပန်မင သို့မဟုတ် တုဳ့ြပန်မငဆုင
ိ ်ရာ အချက်အလက်မျာဵကို ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ - မည်သူမဆို မိမိအလိုရှိ
ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်အတွက် ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵထဳ ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။ အာဏာပိုင်
မျာဵသည် သတ်မှတ်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေတာင်ဵဆိုသူထဳ အချက်အလက်မျာဵကို ေပဵပို့ရ
မည်။
 သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို တက်ဂကစွာ ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ - ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵသည် ထိုသတင်ဵ
အချက်အလက်အတွက် သီဵြခာဵေတာင်ဵဆိုမငမရှိလျှင်ပင် အဓိကသတင်ဵအချက်အလက်အမျ ိုဵအစာဵ
မျာဵကို ထုတ်ြပန်သငဴ်၏။ သို့မှသာ လူတိုင်ဵဝင်ေရာက် ကညဴ်ရငနိုင်မည်ြဖစ်သည်။
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို တက်ဂကစွာ ထုတ်ေဝြခင်ဵသည် သတင်ဵရယူပိုင်ခွငဴ်၏ အေရဵကကီဵေသာ ကဏ္ဍ
တစ်ခုြဖစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာေသာအစိုဵရအြဖစ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို
အင်တာနက်မှတစ်ဆငဴ် တတ်နိုင်သမျှ တတ်နိုင်သမျှ ေဖာ်ြပေပဵရန် အေလဵထာဵလာမပီြဖစ်၏။ ြပည်သူမျာဵ
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သတင်ဵအချက်အလက်ရယူမင
ထုတ်

ေဝြခင်ဵသည်

သတင်ဵအချက်

ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွ့ေစေရဵအြပင်

ြပည်သူ့အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို

အလက်ရပိုင်ခွငဴ်

ထိေရာက်စွာ

ေတာင်ဵဆိုမငတစ်ခု၏

တက်ဂကစွာ

သတင်ဵအချက်အလက်

အသုဳဵြပုြခင်ဵြဖစ်မပီဵ၊
အေ ကာင်ဵရင်ဵ

အထူဵသြဖငဴ်

ြဖစ်နိုင်ဖွယ်ရှိေသာ

အချက်အလက်မျ ိုဵကို ဆိုဆိုသည်။ စာရွက်စာတမ်ဵတစ်ေစာင်ကို အွန်လိုင်ဵတွင် ထုတ်ေဝလိုက်ြခင်ဵသည်
ယင်ဵအတွက် ေတာင်ဵဆိုချက်တစ်ခုကို တုဳ့ြပန်ရန်ထက်ပင် ပို၍ လွယ်ကူ၏။
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ဥပေဒ၏ နယ်ပယ်သည် ကျယ်ြပန့်မပီဵ ယင်ဵ၏သိမ်ဵဆည်ဵမင ကာဵခဳမပါဝင်
ဘဲ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ အချက်အလက်အာဵလုဳဵကို အကျုဳဵဝင်ေစသငဴ်၏။ ယင်ဵဥပေဒကို အစိုဵရအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အစိုဵရအရာရှိမျာဵ ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျာဵအာဵလုဳဵနှငဴ် ၎င်ဵတို့၏ တရာဵဝင်လုပ်
ေဆာင်ချက်မျာဵအာဵလုဳဵအတွက် အသုဳဵချသငဴ်သည်။ အေကာင်ဵဆုဳဵ ကျငဴ်သုဳဵမငမှာ ဤဥပေဒသည် စာရွက်
စာတမ်ဵမျာဵသာမက

စာရွက်စာတမ်ဵတစ်ခုတွင်ပါရှိသညဴ်

အချက်အလက်မျာဵနှငဴ်ပါ

သက်ဆိုင်ေ ကာင်ဵ

ရှင်ဵလင်ဵစွာ ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်၏။ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵဟူေသာ အချက်အရ ဤဥပေဒသည် အစိုဵရ၏ အုပ်ချုပ်ေရဵ၊
ဥပေဒြပုေရဵနှငဴ် တရာဵစီရင်ေရဵမဏ္ဍိုင်၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵအဆငဴ်မျာဵ အာဵလုဳဵ (ဗဟိုသာမက တိုင်ဵေဒသ
ကကီဵ၊ ြပည်နယ်၊ ခရိုင်စသည်တို့)နှငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်ေကာ်မရှင်မျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်မှ
ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴေသာ သို့မဟုတ် အမျာဵြပည်သူဆုင
ိ ်ရာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ်
ကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ် အြခာဵပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ အပါအဝင် အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ စသညဴ် နိုင်ငဳပိုင်
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအပါအဝင် ြပည်သူ့ အာဏာပိုင်မျာဵက ပိုင်ဆုင
ိ ်ေသာ သို့မဟုတ် ချုပ်ကိုင်ထာဵသညဴ်
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

ဥပေဒအရ

သို့မဟုတ်

ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒြဖငဴ်

ဖန်တီဵထာဵသညဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵ

မျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်သငဴ်၏။
ဤဥပေဒတွင် သတင်ဵအချက်အလက် ေတာင်ဵဆိုမငမျာဵကို မည်သို့လုပ်ေဆာင်နိုင်သည်ဟူသညဴ် ရှင်ဵလင်ဵ
ေသာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို ြပဋ္ဌာန်ဵသငဴ်၏။ ယင်ဵမှာ စနစ်တစ်ခု၏ ေအာင်ြမင်ေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ
အတွက် အေြခခဳလည်ဵ ြဖစ်၏။ ဤအချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအေနြဖငဴ် ဤဥပေဒသည် သတင်ဵအချက်
အလက် ေတာင်ဵခဳမငကို လွယ်ကူေစသငဴ်သည်။ အြခာဵအစိတ်အပိုင်ဵအေနြဖငဴ်မူ ေတာင်ဵဆိုမငမျာဵကို တုဳ့ြပန်ရန်
အတွက် တင်ဵကျပ်ေသာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ချမှတ်သငဴ်၏။
ေအာက်ပါတို့သည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ဥပေဒတွင် ထညဴ်သွင်ဵသငဴ်ေသာ အဓိက လုပ်ထုဳဵ
လုပ်နည်ဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြဖစ်၏။
 ေတာင်ဵဆိုသူမျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵအတွက် အေ ကာင်ဵြပချက်ေပဵရန် မလိုအပ်
ေချ။
 (အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်အပါအဝင်) ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ခုတည်ဵအတွက် ကန့်သတ်မထာဵ
သငဴ်ေသာ ေတာင်ဵဆိမ
ု ငတစ်ခုြပုလုပ်ရန် လုပ်ငန်ဵစဉ်မှာ ရိုဵရှင်ဵလွယ်ကူေစသငဴ်၏။ ေတာင်ဵဆိခ
ု ျက်
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တစ်ခု၌

အချက်အလက်ရှာေဖွသူထဳ

ေပဵပို့ရန်

သတင်ဵအချက်အလက်နှငဴ်

လိပ်စာပုဳစဳအချို့ကို

ရှင်ဵလင်ဵစွာ ေဖာ်ြပရန်သာ လိုအပ်ရမည်။
 ေတာင်ဵဆိုသူမျာဵအာဵ ၎င်ဵတို့၏ေတာင်ဵဆိုမငမျာဵကို ပုဳေဖာ်ရန် သို့မဟုတ် အထူဵလိုအပ်ချက်မျာဵ
ေ ကာငဴ် ေတာင်ဵဆိုချက် တင်သွင်ဵရန် လိုအပ်ေသာ ေနရာမျာဵ, ဥပမာအာဵြဖငဴ်- ၎င်ဵတို့သည် စာ
မတတ်ေသာေ ကာငဴ် သို့မဟုတ် မသန်စွမ်ဵေသာေ ကာငဴ် ၎င်ဵတို့ကို ကူညီပဳဴပိုဵေပဵရန် ြပည်သူ့
အရာရှိမျာဵ လိုအပ်သည်။
 လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချ ိန်ငါဵရက်ထက် မေကျာ်လွန်ေသာ သငဴ်ေလျာ်သညဴ် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်ဵ
ေတာင်ဵဆိုမငကို လက်ခဳရရှိသညဴ်အခါ ေတာင်ဵဆိသ
ု ူမျာဵထဳ လက်ခဳရရှိေ ကာင်ဵ ေြပစာ သို့မဟုတ်
အသိအမှတ်ြပုစာ ေပဵပို့ရမည်။
 အချက်အလက်ကို သိမ်ဵဆည်ဵထာဵြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ ေတာင်ဵဆိုသူအာဵ အသိေပဵရန် လိုအပ်ချက်
တစ်ခု အပါအဝင် ြပည်သူ့အာဏာပိုင်တစ်ဦဵထဳ ေတာင်ဵဆိုထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵမရှိသညဴ်
ကိစ္စမျာဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်ရှိေသာ အြခာဵအာဏာပိုင်တစ်ဦဵကို သိရှိ
ထာဵသညဴ် ပထမဆုဳဵ ြပည်သူ့အာဏာပိုင်က ထိုေတာင်ဵဆိုချက်ကို အြခာဵြပည်သူ့အာဏာပိုင်ထဳ
လဃဲေြပာင်ဵေပဵရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ရှင်ဵလင်ဵစွာ ြပဌာန်ဵထာဵသငဴ်၏။
 သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုဳ (ဥပမာ- စာရွက် သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်ဵနစ်မိတ္တူရယူြခင်ဵ၊ စာရွက်
စာတမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ စသည်တို)့ နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေတာင်ဵဆိုသူမျာဵ၏ လိုလာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ေတာင်ဵခဳေသာ အေ ကာင်ဵအရာကို ဥပေဒေ ကာင်ဵအရ ရှင်ဵလင်ဵေစရန်နှငဴ် (ဥပမာ- မှတ်တမ်ဵတစ်ခု
ကို ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပါက) ကန့်သတ်ရန်စသည်တို့ကို ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵက လိုက်နာေဆာင်
ရွက်ေပဵရန် လိုအပ်၏။
 ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵသည်

ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵကို

တတ်နိုင်သမျှ

အြမန်ဆဳဵု

တုဳ့ြပန်ရန်နှငဴ်

မည်သညဴ်အေြခအေနတွင်မဆို ရှင်ဵလင်ဵြပတ်သာဵမပီဵ ကျိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်ေသာ အမျာဵဆုဳဵ အချိန်
ဇယာဵအတိုင်ဵ အေကာင်ဵဆုဳဵမှာ ၁၀ ရက်အတွင်ဵ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လိုအပ်၏။ အချိန်ဇယာဵ
၌

ရက်တိုဵချဲ့မငမျာဵတွင် (၁၀-၁၅ ရက် သို့မဟုတ် အမျာဵဆုဳဵ ရက် ၂၀ စသည်ြဖငဴ်) ရှင်ဵလင်ဵစွာ

ကန့်သတ်ချက်မျာဵလည်ဵ ရှိသငဴ်၏။
 ေတာင်ဵဆိုမငမျာဵကို လွတ်လပ်စွာ အခမဲဴ ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ရှိသငဴ်မပီဵ ယင်ဵတို့ကို ြပန်လည်ထုတ်ေဝြခင်ဵ
နှငဴ် ေပဵပို့ြခင်ဵတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကန့်သတ်ချက်မျာဵ ရှိသြဖငဴ် အခေ ကဵေငွမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ဗဟိုမှ ရှင်ဵလင်ဵြပတ်သာဵစွာ ချမှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ရှိသငဴ်၏ (မိတ္တူကူဵယူ ြခင်ဵ/ပုဳနှိပ်
ြခင်ဵနှငဴ်

စာပို့ခတို့အတွက်

ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို

ကန့်သတ်ထာဵသငဴ်သည်ဟူ၍

ဆိလ
ု ိုသည်)။

ထို့ေ ကာငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ် အီလက်ထရွန်ဵနစ်မိတ္တူမျာဵကို အခမဲဴစစ်ေဆဵခွငဴ် ရသငဴ်၏။
အြပစ်ကင်ဵေသာ ေတာင်ဵဆိုသူမျာဵအတွက် အခေ ကဵေငွကိုလည်ဵ ေလျှာဴေပါဴေပဵသငဴ်သည်။
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 (ြပည်သူ့အာဏာပိုင်တစ်ဦဵမဟုတ်ေသာ) ြပင်ပ ကာဵခဳအဖွဲ့အစည်ဵက သတင်ဵအချက်အလက်အေပါ်
တရာဵဝင်ကာကွယ်ပိုင်ခွငဴ်အာဵ ကိုင်ေဆာင်ထာဵြခင်ဵမျိုဵမှအပ ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵထဳမှ ရရှိေသာ
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ြပန်လည်အသုဳဵြပုမငအတွက်မည်သညဴ်

ကန့်သတ်ချက်နှငဴ်

ကုန်ကျစရိတ်မျှ မရှိေစသငဴ်။.

၃။ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်အတွက် ခခင်ဵချက်ြျာဵ
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်သည် အဂကင်ဵမဲဴမဟုတ်ေ ကာင်ဵနှငဴ် အချို့ေသာ သတင်ဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ
သည် ယင်ဵကို ေတာင်ဵဆိုသူတိုင်ဵအာဵ ထုတ်ေဖာ်ြပသရန် မသငဴ်ေ ကာင်ဵ တစ်ကမ္ဘာလုဳဵက လက်ခဳအသိ
အမှတ်ြပုထာဵ၏။

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်၏

ေနာက်ကွယ်မှ

အဓိက

အယူအဆတစ်ရပ်မှာ

အချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင်ဴသည် ပုဳေသကာဵကျ သို့မဟုတ် ယူဆထာဵေသာ အေနအထာဵြဖစ်မပီဵ အချက်
အလက်ေပဵရန် ြငင်ဵဆိုမငတိုင်ဵသည် သဘာဝအေလျာက် ခခင်ဵချက်ရှိတတ်၏။ အချက်အလက်လက်လှမ်ဵမီမင
အတွက် ယူဆချက်တစ်ခု ဖန်တီဵြခင်ဵ၏ အေရဵကကီဵေသာ အကျိုဵဆက်မျာဵထဲမှ တစ်ခုမှာ ြပည်သူ့အာဏာပိုင်
မျာဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို အမျာဵသူငါထဳ ထုတ်ေဖာ်ရန် ြငင်ဵဆိုမင မှန်သမျှကို တရာဵမျှတ
ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဟူေသာ အချက် ြဖစ်၏။
သတင်ဵအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွငဴ်သည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို
ခွငဴ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵြဖစ်မပီဵ အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲဴသညဴ်အတိုင်ဵ ရှာေဖွခွငဴ်နှငဴ် လက်ခဳရယူပိုင်ခွငဴ်မျာဵအြပင်
သတင်ဵအချက်အလက်နှငဴ် အကကဳဉာဏ်မျာဵ ြဖန့်ေဝခွငဴ်တို့ကိုလည်ဵ ကာကွယ်ေပဵ၏။ ထို့ေ ကာငဴ် သတင်ဵ
အချက်အလက် ရယူပိုင်ခွငဴ်ဆိုင်ရာ ခခင်ဵချက်မျာဵသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်အေပါ် ကန့်သတ်
ချက်မျာဵအတွက် အပိုင်ဵသုဳဵပိုင်ဵစမ်ဵသပ်မငြဖငဴ် စမ်ဵသပ်ရန် လိုအပ်၏။
 ဥပေဒအရ ေထာက်ပဳဴမင ရှိရမည်။
 နိုင်ငဳတကာဥပေဒေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အကျ ိုဵစီဵပွာဵမျာဵထဲမှ တစ်ခုကို ကာကွယ်ေစာငဴ်
ေရှာက်ြခင်ဵနှငဴ်
 ဤအကျိုဵစီဵပွာဵကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်။

ဤစစ်ေဆဵမင၏

ဒုတိယအပိုင်ဵအရ

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်အေပါ်

ကန့်သတ်ချက်မျာဵသည်

ICCPR ၏ အပိုဒ် ၁၉(၃) တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ဦဵတည်ချက်မျာဵထဲမှ တစ်ခုကို ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်
ရှိရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အစိုဵရမျာဵက ဤစာရင်ဵတွင် ထပ်မဳမြဖညဴ်စွက်နိုင်ေသာေ ကာငဴ် မပီဵြပညဴ်စုဳေသာ ဤ
စာရင်ဵတွင် ေအာက်ပါ အကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵသာ ပါဝင်၏။
(၁) အြခာဵသူမျာဵ၏အခွငဴ်အေရဵမျာဵ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတင်ဵမျာဵ၊
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ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန်

(၂) နိုင်ငဳေတာ်လုဳခခုဳေရဵ၊
(၃) လူထုအမိန့်နှငဴ်
(၄) ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ကိုယ်ကျငဴ်တရာဵ။

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်အေြခအေနတွင်

ယင်ဵကို

အပိုင်ဵသုဳဵပိုင်ဵစမ်ဵသပ်မငနှငဴ်

ြပညဴ်မီေစရန်

ခခင်ဵချက်လိုအပ်သည်ဟု ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် နာဵလည်ထာဵ က၏။
(က)

ကန့်သတ်ချက်သည်

အထက်ေဖာ်ြပပါ

ကာကွယ်ထာဵေသာ

အကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ

စာရင်ဵနှငဴ် ကိုက်ညီသညဴ် ဥပေဒပါ ကန့်သတ်ထာဵေသာ အကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵထဲမှ တစ်ခုကို
ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ရမည်။
(ခ) ယင်ဵ၏ ထုတ်ေဖာ်မငသည် (အကျ ိုဵစီဵပွာဵတစ်ခုနှငဴ်သာ သက်ဆုင
ိ ်ေသာ သတင်ဵ
အချက်အလက်နှငဴ် ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သညဴ)် ကာကွယ်ထာဵေသာ အကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵထဲမှ
တစ်ခုကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုမှသာ သတင်ဵအချက်အလက်ကို သိမ်ဵဆည်ဵထာဵနိုင်သည်။
(ဂ) အကာအကွယ်ေပဵထာဵေသာ အကျိုဵစီဵပွာဵအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမငသည် ထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ
၏ အလုဳဵစုဳအကျိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျာဵ (အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ အကျိုဵစီဵပွာဵကို အစာဵထိုဵြခင်ဵ)
ထက် မေကျာ်လွန်ပါက အချက်အလက်ကို ထုတ်ေဖာ်ရမည်။
ဥေရာပေောငံစီ (COE) ၏ စညံဵမ့ဉံဵ IV အရ အဖးဲ ဴဝငံနိုငံငဳမ့ာဵသို ဴ တရာဵဝငံစာရးေံစာတမံဵမ့ာဵ ရယူပိုငံ
ခးငဴဆ
ံ ိုငံရာ ဝနံကေီဵမ့ာဵေောံမတီ၏ “တရာဵဝငံ စာရးေံစာတမံဵမ့ာဵ ဝငံေရာေံခးငဴံ ေနသ
ဴံ တံခ့ေံမ့ာဵ”
ေခါငံဵစဉံဖဖငဴံ အကေဳဖပုခ့ေံ၌ အထေံတးငံ ေဖာံဖပထာဵေသာ စမံဵသပံခ့ေံသညံ လျှို ဴဝ္ေံမှုဖဖငဴံ ောေးယံရနံ
လိအ
ု ပံနိုငံသညဴံ အေ့ိုဵစီဵပးာဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵေို ညွှနံဖပေပဵေကောငံဵ ထငံဟပံေန၏။ ေအာေံတးငံ ဖတံရှု
နိုငံပါသညံ။
၁။

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵသည်

ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို

တရာဵဝင်စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ

ဥပေဒတွင်

ရယူနိုင်ခွငဴ်ကို

တိကျစွာသတ်မှတထ
် ာဵသငဴ်မပီဵ၊

ကန့်သတ်နိုင်သည်။

ဒီမိုကေရစီ

လူ့အဖွဲ့အစည်ဵတွင်

လိုအပ်သြဖငဴ် ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ် ကိုက်ညီအချိုဵကျသငဴ်၏။
(၁) အမျိုဵသာဵလုဳခခုဳေရဵ၊ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာဆက်ဆဳေရဵ၊
(၂) အမျာဵြပည်သူေဘဵကင်ဵေရဵ၊
(၃) ရာဇဝတ်မငဆိုင်ရာ တာဵဆီဵေရဵ၊ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵနှငဴ် တရာဵစွဲဆိုေရဵ၊
(၄) ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာနှငဴ် အြခာဵတရာဵဝင်ပုဂ္ဂလိကအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ၊
(၅)

ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵနှငဴ်

အြခာဵစီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်မျာဵသည်

ပုဂ္ဂလိက

သို့မဟုတ်

အမျာဵပိုင်ြဖစ်ြခင်ဵ၊
(၆) တရာဵရုဳဵတရာဵစွဲဆိုမငမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်မပီဵ သက်ဆိုင်သူမျာဵ၏ တန်ဵတူညီမျှမင၊
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(၇) သဘာဝတရာဵ၊
(၈) ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵက စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵ၊
(၉) နိုင်ငဳေတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵ၊ ေငွေ ကဵနှငဴ် ေငွလဲနငန်ဵမူဝါဒမျာဵ၊
(၁၀)

ကိစ္စရပ်တစ်ခု၏အတွင်ဵပိုင်ဵြပင်ဆင်မငအတွင်ဵ

ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵအတွင်ဵ

အချင်ဵချင်ဵအ ကာဵ ေဆွဵေနွဵညစိနှိုင်ဵမငမျာဵ၏ လျှို့ဝှက်ချက်။

သို့မဟုတ်

6

ဥပေဒတွင် စာရွက်စာတမ်ဵတစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုသာ လျှို့ဝှက်ထာဵရာ ထိုအပိုင်ဵကို ဖယ်ရှာဵမပီဵ ကျန်စာရွက်
စာတမ်ဵကို ထုတ်ေဖာ်နိုင်ရန် ဥပေဒ၌ ခွဲထွက်နိုင်မငအပိုဒ်တစ်ခု ပါဝင်သငဴ်၏။ လျှို့ဝှက်ေရဵအြဖစ် ေယဘုယျ
အာဵြဖငဴ် ယူဆနိုင်ေသာ အချိန်ကန့်သတ်ချက်မျာဵလည်ဵ ရှိသငဴ်၏။ (ဥပမာအာဵြဖငဴ် နှစ် ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀)။
ထို့ေနာက်တွင် စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵသည် အမျာဵြပည်သူေရှ့ေမှာက်မှ ပျက်ကွယ်သွာဵကာ ဆက်လက်လျှို့ဝှက်
ထာဵရန် အထူဵလိုအပ်သည် (ထိုကိစ္စမျ ိုဵအတွက် အထူဵလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအာဵြဖငဴ်သာ ဆုဵဳ ြဖတ်သငဴ်သည်)။
ေနာက်ဆဳဵု အေနြဖငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရယူပိုင်ခွငဴ်ဥပေဒမျာဵသည် ၎င်ဵတို့က ေထာက်ပဳဴထာဵေသာ
အချက်အလက်မျာဵကို ေတာင်ဵဆိုထာဵသညဴ် အြခာဵ ကာဵလူမျာဵနှငဴ် တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵရန်အတွက် ပဳဴပိုဵေပဵ
သငဴ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် ၎င်ဵတို့သည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ထုတ်ေဖာ်ရန် သေဘာတူနိုင်သည်
သို့မဟုတ် ထုတ်ေဖာ်ရန်မသငဴ် စသည်ြဖငဴ် အေ ကာင်ဵရင်ဵကို သတင်ဵအချက်အလက်အရာရှိက ထညဴ်သွင်ဵ
စဉ်ဵစာဵသငဴ်၏။

၄။ အယူခဳြျာဵ
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ် ြငင်ဵပယ်ခဳရသညဴ်အခါ သို့မဟုတ် အြခာဵဥပေဒချိုဵေဖာက်မငမျာဵ ြဖစ်ပွာဵ
နိုင်သညဴ်အခါတွင် တစ်စုဳတစ်ဦဵသည် အမျာဵြပည်သူဆုင
ိ ်ရာ အခွငဴ်အာဏာြပင်ပတွင် ဆုဵဳ ြဖတ်ချက်ချမှတ်သူ
ထဳ ဝင်ေရာက်ခွငဴ် ရှိရမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ နိုင်ငဳတကာဥပေဒအရ ရှင်ဵလင်ဵ ြမင်သာ၏။ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ
အေလဴအကျငဴ်မှာ အယူခဳမငအဆငဴ်သုဳဵဆငဴ်အတွက် ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ (ရုဳဵတွင်ဵ၌ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန်
လုဳေလာက်ေသာ အခွငဴ်အာဏာရှိေသာ သီဵြခာဵလွတ်လပ်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့ထဳသို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ စည်ဵ
ေနှာင်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵမျာဵဟူ၍ ရှိ၏။)
ဥပေဒသည် အယူခဳမျာဵအတွက် ကျယ်ြပန့်ေသာ အမာခဳအေြခအေနမျာဵကို ေပဵသငဴ်သည်။ အေြခခဳအာဵြဖငဴ်
ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ဥပေဒပါ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်ြခင်ဵ
မျာဵအတွက် ြဖစ်၏။ ယင်ဵ၌ အချက်အလက်ေပဵရန် ြငင်ဵဆိုမငမျာဵ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မငမျာဵ ပါဝင်သငဴ်ရုဳမျှ
မက သတ်မှတ်အချိန်ကန့်သတ်ချက်ေဘာင်အတွင်ဵ ေတာင်ဵဆိုချက်ကို တုဳ့ြပန်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵကဲဴသို့ေသာ

6

Recommendation Rec (2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access

to Official Documents, para. IV, https://rm.coe.int/16804c6fcc.
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မှာဵယွင်ဵသညဴ် သို့မဟုတ် မြပညဴ်စုဳသညဴ် အချက်အလက်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်
ြခင်ဵတို့လည်ဵ ပါဝင်သငဴ်၏။
နိုင်ငဳအမျာဵအြပာဵတွင်

အဆိပ
ု ါေတာင်ဵဆိုချက်ကို

မူလက

ြငင်ဵဆိုထာဵေသာ

တူညီသညဴ်

ြပည်သူ့

အာဏာပိုင်(တစ်ဦဵ)ထဳ ရုဳဵတွင်ဵအယူခဳဝင်ရန်အတွက် ဥပေဒက ြပဌာန်ဵထာဵသည်။ ယင်ဵမှာ ြပဿနာမျာဵ
ေြဖရှင်ဵရာ၌ ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵကို ရုဳဵတွင်ဵ၌ လျင်ြမန်စွာ ေြဖရှင်ဵနိုင်ေရဵ ကူညီရန် အသုဳဵဝင်ေစနိုင်၏။
အငယ်တန်ဵအရာရှိမျာဵအေနြဖငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵထုတ်ေဖာ်ရန် မ ကာခဏ စိတ်အာဵထက်သန်
ကေသာ်လည်ဵ အကကီဵတန်ဵအရာရှိမျာဵသည် တခါတရဳတွင် စိတ်ဝင်စာဵမင နည်ဵပါဵေသာေ ကာငဴ်လည်ဵ အသုဳဵ
ဝင်နိုင်၏။
နိုင်ငဳအမျာဵစုတွင် ေနာက်ဆုဳဵ၌ တရာဵရုဳဵမျာဵသို့ အယူခဳဝင်နိုင်၏။ ယင်ဵမှာ အေရဵကကီဵေသာ အယူခဳအဆငဴ်
ြဖစ်ေသာေ ကာငဴ် အဆုဵဳ တွင် အထူဵသြဖငဴ် ခခင်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ ပိုမိုရငပ်ေထွဵမပီဵ ခက်ခဲေသာ
ဥပေဒေမဵခွန်ဵမျာဵကို ဆုဵဳ ြဖတ်ရန် တစ်စုဳတစ်ဦဵအေနြဖငဴ် တရာဵရုဳဵမျာဵကို လိုအပ်၏။ ဤြပဿနာမျာဵကို
လူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လက်ခဳနိုင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန် တရာဵရုဳဵ
မျာဵေရှ့တွင် ေပါ်ေပါက်လာသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵကို ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်မပီဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမငမျာဵ ြပုလုပ်ရန် ပို၍
လိုအပ်၏။
အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ သတင်ဵအချက်အလက်ေကာ်မရှင်) မတိုင်မီ လွတ်လပ်ေသာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ
ဆိင
ု ်ရာ အယူခဳမငအဆငဴ်သည် ေတာင်ဵဆိုသူမျာဵကို လက်လှမ်ဵမီနိုင်ေသာ၊ လျင်ြမန်မပီဵ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ
ေသာ အယူခဳဝင်မငကို ေပဵအပ်ရန်အတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေ ကာင်ဵ အေတွ့အကကုဳမျာဵက ညဃန်ြပေန၏။
တရာဵရုဳဵမျာဵမှာမူ ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် ေစျဵကကီဵမပီဵ ရငပ်ေထွဵကာ ေတာင်ဵဆိုသူအမျာဵစုအတွက် လက်
လှမ်ဵမီရန် သို့မဟုတ် အသုဳဵဝင်ေစရန် အချ ိန်မျာဵစွာ ကာြမငဴ်တတ်၏။ ဤစနစ် ဤရငေထာငဴ်၏ ရငပ်ေထွဵမငနှငဴ်
ထိရှလွယ်မငတို့ေ ကာငဴ် လက်လှမ်ဵမီနိုင်ခွငဴ်ဆိုင်ရာ ခခင်ဵချက်မျာဵကို အနက်ဖွငဴ်ဆိုရာတွင် ဤအဖွဲ့အစည်ဵ၏
အခန်ဵကဏ္ဍသည် အထူဵအေရဵကကီဵပါသည်။ သို့ေသာ် ဥပေဒကို မှန်ကန်စွာ ကျငဴ်သုဳဵရန် မ ကာခဏဆိုသလို
ြဖစ်ေလဴရှိေသာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ ပျက်ကွက်မငမျာဵကို ေြဖရှင်ဵရန် (ဥပမာ ေနှာငဴ်ေနှဵြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ေတာင်ဵဆိုထာဵသညဴ် ပုဳစဳြဖငဴ် အချက်အလက်ေပဵရန် ြငင်ဵဆိုြခင်ဵ) ကိုလည်ဵ ေြဖရှင်ဵရန် အေရဵကကီဵ၏။

၅။ ပိတ်ဆို့ြှုြျာဵနှငဴ် အကာအကွယ်ြျာဵ
တရာဵဝင်ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ဖျက်ဆဵီ ြခင်ဵအပါအဝင် သတင်ဵအချက်အလက်
ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို ပျက်ြပာဵေစရန် တမင်ရည်ရွယ်ြပုမူသူမျာဵကို အေရဵယူမငမျာဵ ြပုလုပ်ရန် အေရဵကကီဵ၏။
စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အေရဵယူမငမျာဵ (ဆိလ
ု ိုသည်မှာ ဒဏ်ေငွ သို့မဟုတ် စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအစီ
အမဳမျာဵ)ကို ကျငဴ်သုဳဵရန် အလွန်ခက်ခဲသညဴ် ရာဇဝတ်မငဆုင
ိ ်ရာ ပိတ်ဆု့မ
ိ ငမျာဵထက် (ထိေရာက်မင ရှိေစေရဵ
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အတွက်) ပိုမို အသုဳဵြပုနိုင်ေ ကာင်ဵ အေတွ့အကကုဳမျာဵအရ အကကဳြပု က၏။ ပိတ်ဆု့အ
ိ ေရဵယူမငမျာဵသည်
အဖွဲ့အစည်ဵအဆငဴ်တွင် ရှိသငဴ်၏။ ဆိလ
ု ိုသည်မှာ သတင်ဵအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို ေလဵစာဵလိုက်နာ
မငမရှိဘဲ စနစ်တကျ ကျူဵလွန်ပျက်ကွက်သညဴ် ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵအေပါ် ချမှတ်ရမညဴ် ပိတ်ဆို့မငမျာဵ
လည်ဵ ရှိသငဴ်သည်။
ပိတ်ဆု့အ
ိ ေရဵယူမငမျာဵအြပင် ဥပေဒနှငဴ်အညီ သစ္စာရှိရှိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုေသာ အရာရှိမျာဵကို အကာအကွယ်
ေပဵရန်လည်ဵ

လိုအပ်၏။

ယင်ဵသို့မေဆာင်ရွက်ပါက

တာဝန်ရှိသူမျာဵသည်

အမှာဵမျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ်

လျှို့ဝှက်ဥပေဒမျာဵတွင် ပိတ်ဆု့အ
ိ ေရဵယူမငမျာဵကို ဆွဲေဆာင်ြခင်ဵတို့အတွက် အမမဲတမ်ဵ စိုဵရိမ်ေနမည်ြဖစ်မပီဵ
လက်ေတွ့တွင် သတင်ဵအချက်အလက် ရရှိနိုင်မငကိုလည်ဵ အာဵနည်ဵသွာဵေစမည်။ အမှာဵအယွင်ဵမျာဵကို ေဖာ်
ထုတ်ရန် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို သစ္စာရှိရှိ ထုတ်ေဖာ်သူမျာဵ (ဆိုလိုသည်မှာ “ကနဦဵ တပ်လှန့်
သတင်ဵေပဵသူမျာဵ”) ကို အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵသည်လည်ဵ ေကာင်ဵေသာအေလဴအကျငဴ်တစ်ခုြဖစ်သည်။

၆။ ြြှငဴ်တင်ေရဵအစီအြဳြျာဵ
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ဥပေဒကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌

ြမစငဴ်တင်ေရဵအစီအမဳပုဳစဳအတွက်

ပဳဴပိုဵကူညီမငအနည်ဵငယ် လိုအပ်၏။ အချို့ေသာ အဓိက အစီအမဳမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်။
(က) ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵသည်

၎င်ဵတို့၏

အချက်အလက်မျာဵ

ထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ

တာဝန်

ဝတ္တရာဵမျာဵကို လိုက်နာေ ကာင်ဵ ေသချာေစရန်အတွက် သီဵြခာဵတာဝန်ရှိေသာ (သတင်ဵတာဝန်ခဳ)
အရာရှိမျာဵ သိမ
ု့ ဟုတ် အဖွဲ့မျာဵကို ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်၏။
(ခ) သတင်ဵအချက်အလက်ေကာ်မရှင်တစ်ခု သို့မဟုတ် အစိုဵရဌာနတစ်ခုကဲဴသို့ေသာ ဗဟိုအဖွဲ့အာဵ
သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို ြမစငဴ်တင်ရန်အတွက် အလုဳဵစုဳတာဝန်ေပဵသငဴ်၏။
(ဂ)

အမျာဵြပည်သူအာဵ အသိပညာေပဵေရဵ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵ (ဥပမာ- အမျာဵြပည်သူအတွက်
လမ်ဵညဃန်ချက်တစ်ခုထုတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေကျာင်ဵမျာဵတွင် သတင်ဵအချက်အလက် သိရှိခွငဴ်ကို
မိတ်ဆက်ေပဵြခင်ဵ) ကို လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်၏။

(ဃ) မှတ်တမ်ဵမျာဵ စီမဳခန့်ခွဲမငဆုင
ိ ်ရာ အနိမဴ်ဆုဳဵစဳနငန်ဵမျာဵ (ြပည်သူ့ အာဏာပိုင်မျာဵက စာရွက်စာတမ်ဵ
မျာဵနှငဴ် အြခာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲပုဳ) ကို သတ်မှတ်ေပဵသညဴ် စနစ်တစ်ခု ထာဵရှိသငဴ်မပီဵ၊
(တာဝန်ရှိသူမျာဵက ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵကို တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဴအြပင် ေယဘုယျအာဵြဖငဴ်
၎င်ဵတို့၏အလုပ်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစမည်ြဖစ်သြဖငဴ် ယင်ဵတို့နှစ်မျ ိုဵလုဳဵအတွက် အေရဵကကီဵ
ေသာေ ကာငဴ်) ြပဌာန်ဵထာဵသငဴ်၏။
(င)

ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵသည်

၎င်ဵတို့၏

လက်ဝယ်ရှိ

စာရွက်စာတမ်ဵစာရင်ဵမျာဵ

သို့မဟုတ်

မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဖန်တီဵရန်, အချက်အလက်မျာဵ လက်ရှိအေြခအေနနှငဴ် အမမဲကိုက်ညီေနေစရန်နှငဴ်
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ေတာင်ဵဆိုမငမျာဵြပုလုပ်ရာ၌ လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵအတွက် ယင်ဵတိက
ု့ ို အမျာဵြပည်သူသိရှိေစ
ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်၏။
(စ)

တာဝန်ရှိသူမျာဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ဆိုင်ရာ သငဴ်ေလျာ်ေသာ သင်တန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လိုအပ်၏။

(ဆ) ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵအေနြဖငဴ်
မျာဵ

ထာဵရှိရန်နှငဴ်

ဥပေဒကို

သတင်ဵအချက်အလက်ေတာင်ဵခဳမငမျာဵအတွက်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက်

ေြခရာခဳစနစ်

၎င်ဵတို့လုပ်ေဆာင်ခဲဴသညဴ်

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို နှစ်စဉ်အစီရင်ခဳရန် လိုအပ်သည်။ ယင်ဵ၌ လက်ခဳရရှိထာဵေသာ ေတာင်ဵဆို
မငမျာဵနှငဴ် မည်ကဲဴသို့ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵခဲဴသည်ဆုသ
ိ ညဴ် စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ ပါဝင်သငဴ်၏။
(ဇ)

သတင်ဵအချက်အလက်ေကာ်မရှင်(လူကကီဵ)တစ်ဦဵ သို့မဟုတ် အစိုဵရဌာနတစ်ခုကဲဴသို့ေသာ ဗဟို
အဖွဲ့သည် ဥပေဒြပုေရဵဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခဳစာစုကို လဃတ်ေတာ်သို့ တင်ြပရန် တာဝန်ရှိ
သည်။

နိဂုဳဵ
သတငံဵအခ့ေံအလေံရယူပိုငံခးငဴံသညံ ဖမနံမာနိုငံငဳ၏ ဒီမိုေေရစီအသးငံေူဵေဖပာငံဵေရဵတးငံ အဓိေအခနံဵ
ေဏ္ဍမ္ ပါဝငံသငဴံသညံ။ သေံဆိုငံရာ အာဏာပိုငံမ့ာဵသညံ သတငံဵရယူပိုငံခးငဴံေို ဥပေဒတးငံ ဖပဌာနံဵထာဵ
ပပီဵ အစိုဵရ၏ တာဝနံခဳမှုန္ငဴံ ပါဝငံလပ
ု ံေဆာငံဒီမိုေေရစီေို လးယံေူေခ့ာေမး ေစေရဵ
ဴ
အပါအဝငံ အေ့ိုဵ
ေေ့ဵဇူဵ မ့ာဵစးာေို ရရ္ိေစေသာ ဤေသာဴခ့ေံအခးငဴံအေရဵေို အေောငံအထညံေဖာံနိုငံေစရနံအတးေံ လုဳ
ေလာေံေသာ အဖးဲ ဴအစညံဵဆိုငံရာ အစီအမဳမ့ာဵေို အေောငံအထညံေဖာံေကောငံဵ ေသခ့ာေစသငဴံသညံ။
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