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နိဒါန်ဵ- သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ် ဟူသည်1 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ ေကျာေထာက်ေနာက်ခဳြပုထာဵေသာ အဓိက သေဘာတရာဵတစ်ရပ်မှာ 

ြပည်သူကုိ တာဝန်ခဳအုပ်ချုပ်ေနသူမျာဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ ၎င်ဵတ့ုိအတွက်သာ သိမ်ဵဆည်ဵ 

ထာဵရန် မဟုတ်ေချ။ အထူဵသြဖင်ဴ ဒီမုိကေရစီနုိင်ငဳမျာဵ၌ ယင်ဵအချက်အလက်တ့ုိကုိ  ြပည်သူ့ကုိယ်စာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် အစုိဵရအာဵ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ အပ်နှင်ဵထာဵြခင်ဵမျှသာ ြဖစ်ေလ၏။ 

ရလဒ်အေနြဖင်ဴ ကန့်သတ်ချွင်ဵချက်မျာဵ ရိှသည်ဴတုိင် အမျာဵြပည်သူတ့ုိထဳ၌ ယင်ဵအချက်အလက်တ့ုိကုိ 

ရယူပုိင်ခွင်ဴ ရှိရစမမဲပင် ြဖစ်ေလ၏။ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴသည် နုိင်ငဳတကာဥပေဒေအာက်တွင် ေကာင်ဵမွန်စွာ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵမပီဵြဖစ် 

၏။ ဤအခွင်ဴအေရဵသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳကုိ ကုိယ်စာဵြပုခဴဲေသာ နုိင်ငဳအာဵလဳုဵ 

က တညီတညွတ်တည်ဵ အတည်ြပုခဴဲသည်ဴ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်ဴအေရဵေ ကညာစာတမ်ဵ (UDHR) 

၌လည်ဵ အခုိင်အမာ အေြခခဳထာဵမပီဵြဖစ်၏။ UDHR အပုိဒ် ၁၉ ၏ လွတ်လပ်စွာ ထင်ြမင်ယူဆခွင်ဴနှငဴ် 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိေရဵသာဵခွင်ဴတွင် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် အကကဳဉာဏ်မျာဵကုိ "ရှာေဖွခွငဴ်" နှင်ဴ 

"ရယူခွင်ဴ”  တ့ုိအြပင် ယင်ဵတ့ုိကုိ ြဖန့်ေဝပုိင်ခွင်ဴရိှေ ကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵ၏။ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ 

အကကဳဉာဏ်မျာဵကုိ "ရှာေဖွခွင်ဴ" နှင်ဴ "ရယူခွငဴ်” တ့ုိကုိ ေနာကပုိ်င်ဵတွင်  ၁၉၆၆ ခုနှစ်၌ လက်ခဳကျင်ဴသဳုဵခဴဲသည်ဴ 

UDHR ကုိ အေြခခဳလျက် အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပထာဵေသာ တရာဵဝင် စည်ဵေနှာင်ထာဵသည်ဴ နုိင်ငဳတကာ 

ပဋိညာဉ် နှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုြဖစ်ေသာ "အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ နုိင်ငဳေရဵဆုိင်ရာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်" (ICCPR) ၏ အပုိဒ် ၁၉ တွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပခဴဲ၏။ 

၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်စွာ ထင်ြမင်ယူဆခွင်ဴနှင်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိေရဵသာဵခွင်ဴဆုိင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူဵ 

ကုိယ်စာဵလှယ်က ICCPR အပုိဒ် ၁၉ သည် "အထူဵသြဖင်ဴ အချက်အလက်ထိန်ဵသိမ်ဵမငနှင်ဴ ြပန်လည်ရယူ 

သည်ဴစနစ် အမျ ို ဵအစာဵအာဵလဳုဵတွင် အစုိဵရက ချုပ်ကုိင်ထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက် 

၍ ယင်ဵတ့ုိကုိ ရယူေရဵ လက်လှမ်ဵမီမင ေသချာေစရန် နုိင်ငဳမျာဵအတွက် အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ တာဝန် 

                                                 
1 ဤလမ်ဵညဃန်စာအုပ်ကို Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence 

လုိင်စင်ြဖငဴ် ထုတေ်ဝသြဖင်ဴ လွတလ်ပ်စွာ ကူဵယူ၊ ြဖန့်ေဝရန်, ြပသရန်နှငဴ် ဆက်စပ်သည်မျာဵကို ဖန်တီဵ လုိလျှင် သင်ဴအေနြဖငဴ် 

ဥပေဒနှငဴ်ဒီမိုကေရစီစင်တာအာဵ ခရက်ဒစ်ေပဵရန် လုိအပ်မပီဵ  စီဵပွာဵြဖစ်အသဳုဵမြပုပါနှငဴ်။ ဤထုတေ်ဝမငနှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ 

မည်သညဴ်လုပ်ေဆာင်မငမျ ို ဵကိုမဆုိ ဤလုိင်စင်ြဖငဴ် ြဖန့်ေဝနုိင်သည်။ ဤလုိင်စင်မိတ္ူတ ကို ကညဴ်ရငရန် ဤလိပ်စာသ့ုိ 

ဝင်ေရာက် ကညဴ်ရငပါရန် http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.  
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တစ်ရပ်" ချမှတ်ထာဵေ ကာင်ဵ  မှတ်ချက်ြပုခဴဲသည်။ 2 သ့ုိေသာ် အေထွေထွလူ့အခွင်ဴအေရဵအြဖစ် သတင်ဵရယူ 

ပုိင်ခွင်ဴကုိ အေစာဆဳုဵအသိအမှတ်ြပုသည်ဴ တရာဵစီရင်ေရဵမှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵဆုိင်ရာ 

အေမရိကတုိက်နုိင်ငဳမျာဵ၏ တရာဵရဳုဵက Claude-Reyes et al. နှင်ဴ Chile နုိင်ငဳအမင ြဖစ်၏။ ထုိတရာဵရဳုဵ၏ 

စီရင်ချက်တွင် ICCPR အပုိဒ် ၁၉ နှင်ဴ ဆင်တူေသာ အေမရိကန်လူ့အခွင်ဴအေရဵဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် 

အပုိဒ် ၁၃ ကုိ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆုိခဴဲသည်။ 

ယခုအမင၏ ြဖစ်ရပ်မှန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ “သတင်ဵအချက်အလက်”  "ရှာေဖွရန်”  နှငဴ ် “ရယူရန်”  တို့ကိ ု
အတိအလင်ဵ ြပဋ္ဌာန်ဵေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ သေဘာတစူာချုပ်၏ အပိုဒ် ၁၃ သည် စာချုပ်တငွ် သတ်မှတထ်ာဵေသာ 

ကန့်သတ်ချက်မျာဵြဖငဴ် ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ခခင်ဵချက်မျာဵနှငဴ် နုိင်ငဳေတာ်မှ ချုပ်ကိုင်ထာဵေသာ သတင်ဵ 
အချက်အလက်မျာဵကို ရယူခွငဴ် ေတာင်ဵခဳရန် လူတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ အခွငဴ်အေရဵကုိ အကာအကွယ်ေပဵထာဵ 
ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ ထ့ုိေ ကာငဴ် ဤအပုိဒ်သည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို လက်ခဳရရှိရန် လူတစ်ဦဵ 
ချင်ဵစီ၏ အခွငဴ်အေရဵနှငဴ် ၎င်ဵတို့ကို ေပဵအပ်ရန် နုိင်ငဳေတာ၏် အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ တာဝန်ဝတ္တရာဵ 
မျာဵကို ကာကွယ်ေပဵထာဵသည်။ သ့ုိမှသာ သေဘာတစူာချုပ်က ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ မည်သညဴ် အေ ကာင်ဵ 
ြပချက်ေ ကာင်ဴမဆို သီဵြခာဵကိစ္စရပ်တစ်ခုတွင် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ဝင်ေရာက် ကည်ဴရငခွငဴ်ကို  
နုိင်ငဳေတာအ်ာဵ ကန့်သတ်ခွငဴ်ြပုေသာအခါ လူတစ်ဦဵချင်ဵစီက ထုိအချက်အလက်မျာဵကို ဝင်ေရာက် 

 ကညဴ်ရငခွငဴ် သ့ုိမဟုတ် မျှတေသာ အေြဖတစ်ခု ရရိှေစမည်ြဖစ်သည်။ တရာဵဝင်ကန့်သတ်ချက် တစ်ခုခု 
ေ ကာင်ဴမှအပ သတင်ဵအချက်အလက်ကိုရယူရန်အတွက် တိကု်ရုိက်အကျ ိုဵသက်ေရာက်မင သ့ုိမဟုတ် 
ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာ ပါဝင်ပတ်သက်မငကို သက်ေသြပရန်မလုိအပ်ဘဲ အချက်အလက်ကို ပဳဴပိုဵေပဵသင်ဴ 

သည်။3 

လူ့အခွငဴ်အေရဵဆုိင်ရာ ဥေရာပတရာဵရဳုဵနှင်ဴ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင်ဴအေရဵေကာ်မတီဟူေသာ အဖဲွ့အစည်ဵနှစ်ရပ် 

စလဳုဵက သတင်ဵရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ ေနာက်ပုိင်ဵတွင် အသိအမှတ်ြပုခဴဲမပီဵ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အေထွေထွမှတ်ချက်တွင် 

"အပုိဒ် ၁၉၊ စာပုိဒ် ၂ သည် အမျာဵြပည်သူဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ချုပ်ကုိင်ထာဵေသာ သတင်ဵအချက် 

အလက်မျာဵကုိ ရယူခွင်ဴအာဵ လက်ခဳသည်။ အချက်အလက်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ ပဳုစဳ၊ သတင်ဵအရင်ဵအြမစ် 

နှင်ဴ ထုတ်လုပ်သညဴ်ရက်စဲွတ့ုိ မည်သို့ပင် ြဖစ်ေစကာမူ အမျာဵြပည်သူဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵတစ်ခုက ချုပ် 

ကုိင်ထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်။”4 

                                                 
2 Report of the UN Special Rapporteur on the protection and promotion of the right to freedom 
of 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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သတင်ဵအချက်အလက် ရယူပုိင်ခွင်ဴ ဥပေဒမျာဵကုိ လက်ခဳေသာ နုိင်ငဳအေရအတွက် တည်မငိမ်စွာ တုိဵတက် 

လာြခင်ဵနှင်ဴအတူ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ နုိင်ငဳတကာက အသိအမှတ်ြပုမငသည် တဲွဖက်လျက် 

ြမင်ဴတက်လာခဴဲသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် နုိင်ငဳေပါင်ဵ ၁၂၀ နီဵပါဵ၌ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴ 

ဥပေဒကုိ လက်ခဳကျင်ဴသဳုဵခဴဲ ကသည် (RTI အဆင်ဴသတ်မှတ်ချက်ကုိ www.RTI-Rating.org တွင်  ကည်ဴပါ။) 

၁။ သတင်ဵအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွငဴ်၏ အေရဵပါြှု 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ လက်ခဳကျင်ဴသဳုဵြခင်ဵသည် အေရဵကကီဵေသာ အကျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵစွာကုိ 

ေဆာင် ကဉ်ဵေပဵနုိင်၏။ ယင်ဵတ့ုိအနက် တချ ို ့ကုိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

၁၊ ၁။ ဒီမိုကေရစီနှငဴ် တာဝန်ခဳမင 

ကျန်ဵမာကကဴဳခုိင်ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ်အတွက် အမျာဵြပည်သူအကျ ို ဵစီဵပွာဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴပတ်သက် 

ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ လွတ်လပ်စွာ ရယူခွင်ဴသည် မရှိမြဖစ် လိုအပ်၏။ ဒီမုိကေရစီ၏ အဓိက 

လက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ လူတစ်ဦဵချင်ဵစီက ၎င်ဵတ့ုိအေပါ် သက်ေရာက်မငရိှေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

ဆုဳဵ ြဖတ်ချက်ချရာ၌ ထိေရာက်စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နုိင်စွမ်ဵ ရိှြခင်ဵပင်တည်ဵ။ အိန္ဒိယတရာဵရဳုဵချုပ်၏ 

စီရင်ချက်တစ်ခုတွင် "လူ့အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ်သည် ဒီမုိကေရစီကုိ ၎င်ဵ၏ယဳု ကည်ချက်ြဖင်ဴ လက်ခဳရန် ေရွဵ 

ချယ်သည်ဴေနရာ၌ နုိင်ငဳသာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ အစုိဵရသည် မည်သည်တ့ုိကုိ လုပ်ေဆာင်ေနေ ကာင်ဵ 

သိရိှသင်ဴ၏" ဟူ၍ ေဖာ်ြပခဴဲသည်။ ဒီမုိကေရစီနုိင်ငဳမျာဵတွင် ၎င်ဵတ့ုိ၏ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကုိ တိုက်ရုိက်ေရွဵ 

ေကာက်တင်ေြမစာက်ြခင်ဵသာမက ပညာေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကဴဲသ့ုိေသာ ြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်မငမျာဵအတွက် 

နုိင်ငဳသာဵကကီဵ ကပ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵ၊ အဆိြုပုထာဵေသာ အစုိဵရအစီအမဳမျာဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵ 

သ့ုိမဟတ်ု ဥပေဒမျာဵအေပါ် မှတ်ချက်ေပဵြခင်ဵဆိင်ုရာ လုပ်ငန်ဵစနစ်မျာဵအပါအဝင် အမျ ို ဵမျ ို ဵေသာ ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင်မင စနစ်မျာဵကုိ ချမှတ်ေပဵထာဵသည်။ အေရဵကကီဵသည်မှာ ဤလုပ်ေဆာင်မငစနစ်မျာဵတွင် အစုိဵရက 

သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵအပါအဝင် ေနာက်ခဳသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ အချန်ိမီ တိကျ 

ြပည်ဴစဳုစွာ ရယူနုိင်ြခင်ဵမရိှလျှင် မည်သ့ုိေသာ လုပ်ေဆာင်မငမျ ို ဵကုိမျှ အဓိပ္ပါယ်ရှိရိှ ေဆာင်ရွက်ရန် မြဖစ်နုိင်ေချ။ 

၁၊ ၂။ အခိုင်အမာ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မင 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴဆုိင်ရာဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ ြမစင်ဴတင်ထာဵေသာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မငသည် 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအစပျ ို ဵအဆင်ဴအထိ လဃမ်ဵခခုဳလျက်ရှိ၏။ ဤဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ ြမစင်ဴတင်ထာဵေသာ ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မငသည် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်ေရဵပဏာမအဆင်ဴအထိ တုိဵချဲ့လျက်ရှိ၏။ အကျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴရိှသူမျာဵ 

နှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ပါဝင်ပတ်သက်မငကုိ ြမစင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမငရိှကာ ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵပဏာမ 
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အဆင်ဴ၌ ပုိင်ဆိုင်မင ပုိမုိရရိှေစသည်။ အြပန်အလှန်အာဵြဖင်ဴ ယင်ဵသည် ဆဳုဵြဖတ်ချက်ချသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျာဵနှင်ဴ ပေရာဂျက်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် တုိဵတက်ေစရန်လည်ဵ ကူညီေပဵသည်။ ထ့ုိအတူ ပုိမုိ 

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမငသည် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်ေရဵကကိုဵပမ်ဵမငမျာဵအေနြဖင်ဴ ယင်ဵတ့ုိ ရည်ရွယ်ေသာ ပန်ဵတုိင်မျာဵသ့ုိ 

ေရာက်ရှိေစရန်လည်ဵ ေထာက်ကူေပဵနုိင်၏။ 

၁၊ ၃။ နိုင်ငဳသာဵမျာဵနှငဴ်ဆက်ဆဳေရဵ 

အစုိဵရမျာဵသည် ပုိမုိပွငဴ်လင်ဵလာေသာအခါတွင် တရာဵဝင်မငကုိ အေြခခဳလျက် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ 

မျှေဝ က၏။ (ဆိလုိုသည်မှာ ကုိယ်ေရဵကုိယ်တာအဆက်အသွယ်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ အလွတ်သေဘာမဟုတ်ဘဲ 

သတင်ဵရယူပုိင်ခွင်ဴဥပေဒေအာက်တွင်) ေကာလာဟလမျာဵကုိ ကန့်သတ်ထာဵနုိင်မပီဵ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵ 

ပျ ဳ့ န့ဳှေနေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအတွက် ပုိမုိခိုင်မာေသာအေြခခဳတစ်ရပ်ကုိ တည်ေဆာက်နုိင်၏။ 

အြပန်အလှန်အာဵြဖင်ဴ ယဳု ကည်မငနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ နုိင်ငဳသာဵမျာဵနှင်ဴ အစုိဵရ 

တ့ုိအ ကာဵ ပုိမုိေကာင်ဵမွန်ေသာ လွမ်ဵခခုဳဆက်ဆေဳရဵစနစ်ကုိ တည်ေဆာက်ရန် ကူညီေပဵနုိင်မည်ြဖစ်၏။ 

၁၊ ၄။ တာဝန်ခဳမင 

တာဝန်ခဳမငနှငဴ် ေကာင်ဵမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်မငစနစ်သည် ဒီမုိကေရစီနုိင်ငဳအာဵလဳုဵအတွက် အဓိကတန်ဖုိဵမျာဵြဖစ် 

မပီဵ ြပည်သူတ့ုိ၏ ယဳု ကည်မငကုိ တည်ေဆာက်ရန်နှငဴ် အုပ်ချုပ်ေရဵစနစ်ထဲသ့ုိ ပုိမုိပွငဴ်လင်ဵစွာ ပါဝင်နုိင်ေသာ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵမငလက္ခဏာကုိ ေဖာ်ြပရန် မရိှမြဖစ် လိုအပ်၏။ တာဝန်ခဳမင၏ အနှစ်သာရမှာ ြပည်သူလူထု 

သည် ၎င်ဵတ့ုိ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ စိစစ်ပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴ အေြခအတင်ေဆွဵေနွဵပုိင်ခွငဴ်တ့ုိ 

အြပင် အစုိဵရ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကုိလည်ဵ အကဲြဖတ်ပုိင်ခွငဴ် ရိှသည်။ သ့ုိေသာ် ယင်ဵရပုိင်ခွင်ဴမျာဵသည် 

စီဵပွာဵေရဵ, လူမငေရဵစနစ်မျာဵ, အလုပ်လက်မဴဲြပဿနာနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

စသညဴ် ြပည်သူလူထု စုိဵရိမ်ေ ကာင်ဴ ကေသာ အေရဵကကီဵကိစ္စမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက် 

မျာဵကုိ ရယူနုိင်မှသာ ြဖစ်နုိင်၏။ 

ထ့ုိအြပင် ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက်မူ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴမှာ အတိတ်က အလဲွသဳုဵစာဵမငမျာဵကုိ 

တွက်ချက်ြခင်ဵနှင်ဴ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵကုိ ြပန်လည်အတည်ြပုြခင်ဵ နှစ်မျ ိုဵလဳုဵအတွက် နည်ဵလမ်ဵတစ်ခု 

အြဖစ် အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵကာလ တရာဵမျှတမငနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အထူဵ မှတ်သာဵဖွယ်ေကာင်ဵ၏။ သီဵြခာဵ 

လွတ်လပ်ေသာ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်  Diane Orentlicher က ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်  ေအာကပ်ါအတုိင်ဵ မှတ်ချက် 

ချခဲဴသည်။ 

ဆိုဵဆိုဵရွာဵရွာဵ ရာဇဝတ်မငမျာဵ ကျူဵလွန်ြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵမာဵေသာ သ့ုိမဟုတ် စနစ်ကျေသာ ချ ို ဵေဖာက်မငမျာဵ 

မှတစ်ဆငဴ် ထုိရာဇဝတ်မငမျာဵကျူဵလွန်ရန် ဦဵတည်ေစေသာ အေြခအေနမျာဵ, အေ ကာင်ဵရင်ဵမျာဵနှငဴ် 
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စပ်လျဉ်ဵေသာ အတိတ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ၏ အချက်အလက်အမှန်ကို သိရန်အတွက် မည်သူကမျှ မပယ်ဖျက် 

နုိင်ေသာ ရပုိင်ခွငဴ်သည် လူတိုင်ဵ၌ ရှိေလ၏။  အမှန်တရာဵကို သိပိုင်ခွင်ဴအာဵ အြပည်ဴအဝ ထိေရာက်စွာ 

ကျငဴ်သဳုဵြခင်ဵြဖငဴ်ထပ်တလဲလဲ ချ ို ဵေဖာက်မငမျာဵမှ အေရဵပါေသာ ကာကွယ်မငတစ်ခုကို ေပဵစွမ်ဵနုိင်၏။5 

မ ကာေသဵမီကပင် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွငဴ်နှင်ဴ နီဵကပ်စွာဆက်စပ်ေနေသာ အမှန်တရာဵကုိ သိရိှ 

ပုိင်ခွင်ဴအာဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆုိင်ရာ အေမရိကတုိက်နုိင်ငဳမျာဵ၏ တရာဵရဳုဵနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိင်ုရာ ဥေရာပ 

တရာဵရဳုဵ နှစ်ခုလဳုဵက အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵကာလ တရာဵမျှတမင အေြခအေနမျာဵတွင် အတည်ြပုခဴဲသည်။ 

၁၊ ၅။ အုပ်ချုပ်ေရဵနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမစငဴ်တင်ြခင်ဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်စနစ်မျာဵ ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ အချ ို ့ေသာ အရင်ဵ 

အြမစ်မျာဵ လုိအပ်ေသာ်လည်ဵ လူထုကကီဵ ကပ်မငကုိ တုိဵြမစင်ဴေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ အဆိပုါစနစ်မျာဵ၏ ထိေရာက်မငကုိ 

လည်ဵ ြမစင်ဴတင်ေပဵနုိင်ေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵရှိ၏။ လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵကုိ  ကည်ဴရငစစ်ေဆဵရာ၌ 

“မျက်လဳုဵသစ်မျာဵ” အစဳုလုိက် ရိှြခင်ဵက ယင်ဵတ့ုိကုိ ြမစင်ဴတင်ရန်အတွက် အသဳုဵဝင်ေသာ သွင်ဵအာဵစုမျာဵကုိ 

ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်၏။ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ ေဝဖန်ချက်မျာဵသည်  အမမဲတေစ ေကျနပ်လက်ခဳဖွယ် မဟတ်ု 

ေသာ်လည်ဵ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ ေြပာင်ဵလဲမငမျာဵကုိ ေဖာ်ေဆာင်ဖ့ုိရန် အေရဵကကီဵလှ၏။ ထ့ုိအြပင် 

သတင်ဵအချက်အလက်စနစ်ကုိ လည်ပတ်ပုိင်ခွင်ဴြဖင်ဴ လူထု၏တာဝန်ခဳမငကုိ ြမစင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵသည် ထိေရာက် 

မငနှငဴ် အရင်ဵအြမစ်စီမဳခန့်ခွဲမငအေပါ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ သေဘာထာဵမျာဵအေပါ် သက်ေရာက်မငမျာဵ ရိှနုိင်၏။ 

ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ ကကီဵ ကပ်ေရဵမှူဵက အနီဵတွင် ရပ်ေနပါက ပုိ၍ အလုပ်ကကိုဵစာဵနုိင်သည် 

ဆိသုည်ဴအတုိင်ဵပင် အရာရိှတစ်ဦဵ၏ လုပ်ေဆာင်မငမျာဵသည် အမျာဵြပည်သူက  ကည်ဴရငစစ်ေဆဵြခင်ဵခဳအပ် 

သည် ဟူေသာ အသိဉာဏ်က ၎င်ဵတ့ုိ၏လုပ်ငန်ဵတွင် ပုိမုိဂရုစုိက်၍ တရာဵမျှတမင ရိှေစရန်နှငဴ် ြပည်သူ့အရင်ဵ 

အြမစ်မျာဵကုိ မည်ကဴဲသ့ုိသဳုဵစဲွသည်ကုိ ပုိမုိ ဂရစုိုက်ရန် ဦဵတည်ေဆာင်ရွက်ေစနုိင်မည်။ 

၁၊ ၆။ ဂုဏ်သိက္ခာနှငဴ် ပုဂ္ဂလရည်မှန်ဵချက်မျာဵ 

ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵက ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ မိမိကုိယ်တုိင်နှင်ဴပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကုိ 

ရယူပုိင်ခွင်ဴသည် လူတစ်ဦဵ၏ အေြခခဳလူ့ဂုဏ်သိက္ခာ တစ်စိတ်တစ်ေဒသပင် ြဖစ်၏။ ယင်ဵသည် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵ 

အရ ဆုဳဵ ြဖတ်ချက်မျာဵချရာတွင်လည်ဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစနုိင်၏။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ လူတစ်ဦဵချင်ဵစီက ၎င်ဵ 

တ့ုိ၏ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ မရယူနုိင်ပါက ေဆဵကုသမင၊ ေငွေ ကဵဆုိင်ရာ အစီအစဉဆ်ွြဲခင်ဵ 
                                                 
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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အစရိှသည်ဴ ဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵကုိ ချမှတ်နုိင်မည်မဟတ်ုေပ။ သတင်ဵအချက်အလက် ေတာင်ဵခဳပုိင်ခွင်ဴသည် လ ူ

တစ်ဦဵ၏ အသုိက်အဝန်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကဴဲသ့ုိေသာ 

လူတစ်ဦဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ သ့ုိမဟတ်ု အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵမငကုိ တိုက်ရုိက် သက်ေရာက်မငေစသည်ဴ အချက် 

အလက်မျာဵကုိလည်ဵ ထုတ်ေဖာ်ြပနုိင်၏။ 

၁၊ ၇။ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှ အကျ ို ဵအြမတ်မျာဵ 

ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵသည် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေကာင်ဵမွန်စွာ အသဳုဵချနုိင်ေသာ စီဵပွာဵေရဵကိစ္စရပ် 

မျာဵ သ့ုိမဟတ်ု လူမငေရဵ. ဦဵတည်ချက်လာဵရာမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သမျှ ကျယ်ြပန့်သည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် 

သတင်ဵအချက်အလတ်အမျာဵအြပာဵကုိ စုေဆာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှ၏။ ယင်ဵမှာ အေရဵကကီဵေသာ အကျ ိုဵ 

အြမတ်တစ်ခုြဖစ်မပီဵ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူခွင်ဴဥပေဒြပုေရဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကုန်ကျ 

စရိတ်ကကီဵြမင်ဴမငနှင်ဴပတ်သက်၍ မ ကာခဏေြပာဆုိေလဴရိှသည်ဴ စုိဵရိမ်မငမျာဵကုိလည်ဵ တ့ဳုြပန်ကူညီေပဵရာေရာ 

က်၏။ သတင်ဵအချက်အလက်ေတာင်ဵဆုိပုိင်ခွင်ဴအရ ထုတ်ြပန်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်တ့ုိ၏ စီဵပွာဵေရဵ 

တန်ဖုိဵကုိ ေဒါ်လာ ဘီလီယဳေပါင်ဵမျာဵစွာ အကဲြဖတ်ထာဵ၏။ 

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမငအတွက် အြခာဵစီဵပွာဵေရဵအကျ ို ဵအြမတ်တစ်ခုမှာ ပုိမုိထိေရာက်မပီဵ အမပိုင်အဆိင်ုစာချုပ် 

ချုပ်ေသာ ပဳုစဳြဖင်ဴ ေပါ်လာတတ်၏။ တင်ဒါေခါ်ယူမငကုိ တ့ဳုြပန်သည်ဴအေနြဖင်ဴ လက်ခဳရရိှေသာ ေလလဳမျာဵ 

နှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကုိ ပွင်ဴလင်ဵစွာ သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆုိြခင်ဵကုိ အွန်လိုင်ဵတွင် 

တင်ြခင်ဵသည် ပုိမုိ၍ ေရပန်ဵစာဵလာ၏။ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵသည် အမပိုင်အဆိင်ုအရိှဆဳုဵေလလဳမျာဵကုိ 

တရာဵမျှတစွာ ေပဵအပ်ေ ကာင်ဵ ေသချာေစြခင်ဵြဖင်ဴ အချန်ိ ကာလာသည်နှငဴ်အမျှ ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကုိ 

ေလျှာဴချနုိင်ရန် အလာဵအလာရိှလာေသာေ ကာင်ဴလည်ဵ ြဖစ်၏။ 

၁၊ ၈။ အဂတိလိုက်စာဵမငတိုက်ဖျက်ြခင်ဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာ အြမတ်အစွန်ဵအရိှဆဳုဵ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵထဲမှတစ်ခု 

မှာ အကျင်ဴပျက်ြခစာဵမငနှင်ဴ အစုိဵရ၏ အြခာဵမှာဵယွင်ဵမငပဳုစဳမျာဵကုိ တုိက်ဖျက်ရန် အခွင်ဴအာဏာရိှြခင်ဵပင် ြဖစ် 

၏။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခဳစာ၏ နိဒါန်ဵတွင် အဂတိလုိက်စာဵမင တုိက်ဖျက်ေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ 

ြဖစ်ေသာ Transparency International သည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ “အဂတိလုိက်စာဵမင 

တုိက်ဖျက်ေရဵအတွက် အေရဵကကီဵဆဳုဵ လက်နက်ြဖစ်ေကာင်ဵ ြဖစ်နုိင်သည်”  ဟ၍ူပင် ေဖာ်ြပခဲဴမပီဵ ထုိအဖဲွ့ 

အစည်ဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵအတွက် ဦဵစာဵေပဵကိစ္စတစ်ခုအြဖစ် 

ဆက်လက် ရငြမင်ထာဵဆဲြဖစ်၏။ စဳုစမ်ဵေထာက်လှမ်ဵေရဵသတင်ဵေထာက်မျာဵ, ေစာင်ဴ ကည်ဴေရဵ NGO မျာဵ 

နှင်ဴ အတုိက်အခဳ နုိင်ငဳေရဵသမာဵမျာဵအပါအဝင် ကဲွြပာဵေသာ လူမငေရဵအကျ ို ဵေဆာင်မျာဵသည် သတင်ဵ 
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အချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴဥပေဒကုိ ၎င်ဵတ့ုိလက်လှမ်ဵမီနုိင်မည်မဟတ်ုသည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

ရယူရန်နှင်ဴ အမှာဵအယွင်ဵမျာဵကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် အသဳုဵြပုနုိင်သည်။ 

၂။ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ အကျ ိုဵသက်ေရာက်ေစေရဵအတွက် နုိင်ငဳမျာဵတွင် မည်ကဲသ့ုိဴ ကျင်ဴသဳုဵရ 

မည်ကုိ ေဖာ်ြပရန် ဥပေဒမျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လုိအပ်၏။ အေကာင်ဵဆဳုဵကေတာဴ 

ဥပေဒြပုြခင်ဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူရန် “ရပုိင်ခွင်ဴ”  တစ်ခုအြဖစ် ထိုကိစ္စကုိ အတိအလင်ဵ 

ေဘာင်ခတ်သင်ဴြခင်ဵပင်ြဖစ်၏။ သ့ုိေသာ် ယင်ဵကုိ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵဆုိင်ရာ ရပုိင်ခွင်ဴတစ်ခုအြဖစ်လည်ဵ 

ေဖာ်ြပနုိင်သည် ("လူတုိင်ဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်အတွက် ေတာင်ဵဆုိမငတစ်ခု ြပုလုပ်နုိင်သည်" ဟု 

ဆိလုို၏)။ အေကာင်ဵဆဳုဵကျင်ဴသဳုဵမငမှာ ယင်ဵကုိ အဓိက အဆင်ဴအတန်ဵသ့ုိ ပ့ုိေဆာင်လျက် ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳ 

ဥပေဒဆုိင်ရာ အာမခဳချက်အြဖစ် ထုိရပုိင်ခွင်ဴကုိ ြပဋ္ဌာန်ဵရန်နှငဴ် ယင်ဵမှာ လူ့အခွငဴ်အေရဵတစ်ရပ်ြဖစ်မပီဵ ဥပေဒ 

ြပုေရဵအာဵ ထိခုိက်ကျဆင်ဵေစြခင်ဵမရိှေ ကာင်ဵ ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴသည် အကန့်အသတ်ခခင်ဵချက်ြဖင်ဴ အြမင်ဴဆဳုဵထုတ်ေဖာ်မငနိယာမအေပါ် 

အေြခခဳထာဵ၏။ အြမင်ဴဆဳုဵထုတ်ေဖာ်မငဆိုသည်မှာ နုိင်ငဳမျာဵက အေြခခဳအာဵြဖင်ဴ တတ်နုိင်သမျှ သတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵစွာကုိ လူသိရှင် ကာဵရရိှနုိင်ေစရန် ကကိုဵပမ်ဵသင်ဴမပီဵ အချက်အလက်ရယူခွင်ဴေပဵသည်ဴ 

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကုိ တတ်နုိင်သမျှ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် အဓိပ္ပာယ်ေကာက်ယူသင်ဴသည်ဟု ဆိလုိုသည်။ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴဥပေဒမျာဵအရ ယင်ဵကုိ  လက်ေတွ့ကျင်ဴသဳုဵစဉ် ဤရပုိင်ခွင်ဴကုိ ကျင်ဴသဳုဵ 

အပ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵနှစ်သွယ် ရိှေလ၏။ 

 တ့ဳုြပန်မင သ့ုိမဟတ်ု တုဳ့ြပန်မငဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵကုိ ပဴဳပုိဵေပဵြခင်ဵ - မည်သူမဆိ ု မိမိအလုိရှိ 

ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်အတွက် ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵထဳ ေတာင်ဵဆုိနုိင်သည်။ အာဏာပုိင် 

မျာဵသည် သတ်မှတ်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေတာင်ဵဆုိသူထဳ အချက်အလက်မျာဵကုိ ေပဵပ့ုိရ 

မည်။ 

 သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ တက်ဂကစွာ ပဴဳပုိဵေပဵြခင်ဵ - ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵသည် ထုိသတင်ဵ 

အချက်အလက်အတွက် သီဵြခာဵေတာင်ဵဆုိမငမရိှလျှင်ပင် အဓိကသတင်ဵအချက်အလက်အမျ ို ဵအစာဵ 

မျာဵကုိ ထုတ်ြပန်သင်ဴ၏။ သ့ုိမှသာ လူတုိင်ဵဝင်ေရာက် ကည်ဴရငနုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ တက်ဂကစွာ ထုတ်ေဝြခင်ဵသည် သတင်ဵရယူပုိင်ခွင်ဴ၏ အေရဵကကီဵေသာ ကဏ္ဍ 

တစ်ခုြဖစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာေသာအစုိဵရအြဖစ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ 

အင်တာနက်မှတစ်ဆင်ဴ တတ်နုိင်သမျှ တတ်နုိင်သမျှ ေဖာ်ြပေပဵရန် အေလဵထာဵလာမပီြဖစ်၏။ ြပည်သူမျာဵ 



ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန် 
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သတင်ဵအချက်အလက်ရယူမင ပုိမုိအဆင်ေြပေချာေမွ့ေစေရဵအြပင် တက်ဂကစွာ သတင်ဵအချက်အလက် 

ထုတ် ေဝြခင်ဵသည် ြပည်သူ့အရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖစ်မပီဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ 

သတင်ဵအချက် အလက်ရပုိင်ခွင်ဴ ေတာင်ဵဆုိမငတစ်ခု၏ အေ ကာင်ဵရင်ဵ ြဖစ်နုိင်ဖွယ်ရိှေသာ 

အချက်အလက်မျ ို ဵကုိ ဆုိဆုိသည်။ စာရွက်စာတမ်ဵတစ်ေစာင်ကုိ အွန်လုိင်ဵတွင် ထုတ်ေဝလုိက်ြခင်ဵသည် 

ယင်ဵအတွက် ေတာင်ဵဆုိချက်တစ်ခုကုိ တ့ဳုြပန်ရန်ထက်ပင် ပုိ၍ လွယ်ကူ၏။ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴဥပေဒ၏ နယ်ပယ်သည် ကျယ်ြပန့်မပီဵ ယင်ဵ၏သိမ်ဵဆည်ဵမင ကာဵခဳမပါဝင် 

ဘဲ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ အချက်အလက်အာဵလဳုဵကုိ အကျုဳဵဝင်ေစသင်ဴ၏။ ယင်ဵဥပေဒကုိ အစုိဵရအဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အစုိဵရအရာရိှမျာဵ ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ တရာဵဝင်လုပ် 

ေဆာင်ချက်မျာဵအာဵလဳုဵအတွက် အသဳုဵချသင်ဴသည်။ အေကာင်ဵဆဳုဵ ကျင်ဴသဳုဵမငမှာ ဤဥပေဒသည် စာရွက် 

စာတမ်ဵမျာဵသာမက စာရွက်စာတမ်ဵတစ်ခုတွင်ပါရှိသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵနှင်ဴပါ သက်ဆုိင်ေ ကာင်ဵ 

ရှင်ဵလင်ဵစွာ ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်၏။ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵဟူေသာ အချက်အရ ဤဥပေဒသည် အစုိဵရ၏ အုပ်ချုပ်ေရဵ၊ 

ဥပေဒြပုေရဵနှင်ဴ တရာဵစီရင်ေရဵမဏိ္ဍုင်၊ အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵအဆင်ဴမျာဵ အာဵလဳုဵ (ဗဟိုသာမက တုိင်ဵေဒသ 

ကကီဵ၊ ြပည်နယ်၊ ခရုိင်စသည်တ့ုိ)နှင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်ေကာ်မရှင်မျာဵနှင်ဴ နုိင်ငဳေတာ်မှ 

ေငွေ ကဵေထာက်ပဴဳေသာ သ့ုိမဟတ်ု အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ 

ကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ အြခာဵပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ အပါအဝင် အြခာဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ စသည်ဴ နုိင်ငဳပုိင် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအပါအဝင် ြပည်သူ့ အာဏာပုိင်မျာဵက ပုိင်ဆိုင်ေသာ သ့ုိမဟတ်ု ချုပ်ကုိင်ထာဵသညဴ် 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဥပေဒအရ သ့ုိမဟတ်ု ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳဥပေဒြဖင်ဴ ဖန်တီဵထာဵသည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵနှင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆုိင်သင်ဴ၏။ 

ဤဥပေဒတွင် သတင်ဵအချက်အလက် ေတာင်ဵဆုိမငမျာဵကုိ မည်သ့ုိလုပ်ေဆာင်နုိင်သည်ဟူသည်ဴ ရှင်ဵလင်ဵ 

ေသာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ ြပဋ္ဌာန်ဵသင်ဴ၏။ ယင်ဵမှာ စနစ်တစ်ခု၏ ေအာင်ြမင်ေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ 

အတွက် အေြခခဳလည်ဵ ြဖစ်၏။ ဤအချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵအေနြဖင်ဴ ဤဥပေဒသည် သတင်ဵအချက် 

အလက် ေတာင်ဵခဳမငကုိ လွယ်ကူေစသင်ဴသည်။ အြခာဵအစိတ်အပုိင်ဵအေနြဖင်ဴမူ ေတာင်ဵဆုိမငမျာဵကုိ တ့ဳုြပန်ရန် 

အတွက် တင်ဵကျပ်ေသာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ချမှတ်သင်ဴ၏။ 

ေအာက်ပါတို့သည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွငဴ်ဥပေဒတွင် ထည်ဴသွင်ဵသင်ဴေသာ အဓိက လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြဖစ်၏။ 

 ေတာင်ဵဆုိသူမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ ေတာင်ဵဆုိချက်မျာဵအတွက် အေ ကာင်ဵြပချက်ေပဵရန် မလုိအပ် 

ေချ။ 

 (အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်အပါအဝင်) ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ခုတည်ဵအတွက် ကန့်သတ်မထာဵ 

သင်ဴေသာ ေတာင်ဵဆိမုငတစ်ခုြပုလုပ်ရန် လုပ်ငန်ဵစဉ်မှာ ရုိဵရှင်ဵလွယ်ကူေစသင်ဴ၏။ ေတာင်ဵဆိခုျက် 



ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန် 
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တစ်ခု၌ အချက်အလက်ရှာေဖွသူထဳ ေပဵပ့ုိရန် သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ လိပ်စာပဳုစဳအချ ို ့ကုိ 

ရှင်ဵလင်ဵစွာ ေဖာ်ြပရန်သာ လုိအပ်ရမည်။ 

 ေတာင်ဵဆုိသူမျာဵအာဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ေတာင်ဵဆုိမငမျာဵကုိ ပဳုေဖာ်ရန် သ့ုိမဟတ်ု အထူဵလုိအပ်ချက်မျာဵ 

ေ ကာင်ဴ ေတာင်ဵဆုိချက် တင်သွင်ဵရန် လုိအပ်ေသာ ေနရာမျာဵ, ဥပမာအာဵြဖင်ဴ- ၎င်ဵတ့ုိသည် စာ 

မတတ်ေသာေ ကာင်ဴ သ့ုိမဟုတ် မသန်စွမ်ဵေသာေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိကုိ ကူညီပဴဳပုိဵေပဵရန် ြပည်သူ့ 

အရာရိှမျာဵ လုိအပ်သည်။ 

 လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချန်ိငါဵရက်ထက် မေကျာ်လွန်ေသာ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အချန်ိကာလတစ်ခုအတွင်ဵ 

ေတာင်ဵဆုိမငကုိ လက်ခဳရရိှသည်ဴအခါ ေတာင်ဵဆိသူုမျာဵထဳ လက်ခဳရရိှေ ကာင်ဵ ေြပစာ သ့ုိမဟတ်ု 

အသိအမှတ်ြပုစာ ေပဵပ့ုိရမည်။ 

 အချက်အလက်ကုိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵြခင်ဵမရိှေ ကာင်ဵ ေတာင်ဵဆုိသူအာဵ အသိေပဵရန် လိုအပ်ချက် 

တစ်ခု အပါအဝင် ြပည်သူ့အာဏာပုိင်တစ်ဦဵထဳ ေတာင်ဵဆုိထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵမရိှသညဴ် 

ကိစ္စမျာဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်ရိှေသာ အြခာဵအာဏာပုိင်တစ်ဦဵကုိ သိရှ ိ

ထာဵသည်ဴ ပထမဆဳုဵ ြပည်သူ့အာဏာပုိင်က ထုိေတာင်ဵဆုိချက်ကုိ အြခာဵြပည်သူ့အာဏာပုိင်ထဳ 

လဃဲေြပာင်ဵေပဵရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ရှင်ဵလင်ဵစွာ ြပဌာန်ဵထာဵသင်ဴ၏။ 

 သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပဳု  (ဥပမာ- စာရွက် သ့ုိမဟတ်ု အီလက်ထရွန်ဵနစ်မိတ္တူရယူြခင်ဵ၊ စာရွက် 

စာတမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ စသည်တ့ုိ)နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ ၍ ေတာင်ဵဆုိသူမျာဵ၏ လိုလာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ 

ေတာင်ဵခဳေသာ အေ ကာင်ဵအရာကုိ ဥပေဒေ ကာင်ဵအရ ရှင်ဵလင်ဵေစရန်နှင်ဴ (ဥပမာ- မှတ်တမ်ဵတစ်ခု 

ကုိ ကာကွယ်ရန်လုိအပ်ပါက) ကန့်သတ်ရန်စသည်တ့ုိကုိ  ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵက လုိက်နာေဆာင် 

ရွက်ေပဵရန် လုိအပ်၏။ 

 ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵသည် ေတာင်ဵဆုိချက်မျာဵကုိ တတ်နုိင်သမျှ အြမန်ဆုဳဵ တ့ဳုြပန်ရန်နှငဴ် 

မည်သည်ဴအေြခအေနတွင်မဆုိ ရှင်ဵလင်ဵြပတ်သာဵမပီဵ ကျ ိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်ေသာ အမျာဵဆဳုဵ အချန်ိ 

ဇယာဵအတုိင်ဵ အေကာင်ဵဆဳုဵမှာ ၁၀ ရက်အတွင်ဵ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လိုအပ်၏။ အချန်ိဇယာဵ 

၌  ရက်တုိဵချဲ့မငမျာဵတွင် (၁၀-၁၅ ရက် သ့ုိမဟတ်ု အမျာဵဆဳုဵ ရက် ၂၀ စသည်ြဖင်ဴ) ရှင်ဵလင်ဵစွာ 

ကန့်သတ်ချက်မျာဵလည်ဵ ရိှသင်ဴ၏။ 

 ေတာင်ဵဆုိမငမျာဵကုိ လွတ်လပ်စွာ အခမဴဲ ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရိှသင်ဴမပီဵ ယင်ဵတ့ုိကုိ ြပန်လည်ထုတ်ေဝြခင်ဵ 

နှင်ဴ ေပဵပ့ုိြခင်ဵတ့ုိအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကန့်သတ်ချက်မျာဵ ရိှသြဖင်ဴ အခေ ကဵေငွမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ 

ဗဟိုမှ ရှင်ဵလင်ဵြပတ်သာဵစွာ ချမှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ရိှသင်ဴ၏ (မိတ္တူကူဵယူ ြခင်ဵ/ပဳုနိှပ် 

ြခင်ဵနှင်ဴ စာပ့ုိခတ့ုိအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကုိ ကန့်သတ်ထာဵသင်ဴသည်ဟူ၍ ဆိလုိုသည်)။ 

ထ့ုိေ ကာင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ အီလက်ထရွန်ဵနစ်မိတ္တူမျာဵကုိ အခမဴဲစစ်ေဆဵခွင်ဴ ရသင်ဴ၏။ 

အြပစ်ကင်ဵေသာ ေတာင်ဵဆုိသူမျာဵအတွက် အခေ ကဵေငွကုိလည်ဵ ေလျှာဴေပါဴေပဵသင်ဴသည်။ 



ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန် 
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 (ြပည်သူ့အာဏာပုိင်တစ်ဦဵမဟုတ်ေသာ) ြပင်ပ ကာဵခဳအဖဲွ့အစည်ဵက သတင်ဵအချက်အလက်အေပါ် 

တရာဵဝင်ကာကွယ်ပုိင်ခွင်ဴအာဵ ကုိင်ေဆာင်ထာဵြခင်ဵမျ ို ဵမှအပ ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵထဳမှ ရရိှေသာ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ြပန်လည်အသဳုဵြပုမငအတွက်မည်သည်ဴ ကန့်သတ်ချက်နှင်ဴ 

ကုန်ကျစရိတ်မျှ မရှိေစသင်ဴ။. 

၃။ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်အတွက် ခခင်ဵချက်ြျာဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴသည် အဂကင်ဵမဴဲမဟတ်ုေ ကာင်ဵနှင်ဴ အချ ို ့ေသာ သတင်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

သည် ယင်ဵကုိ ေတာင်ဵဆုိသူတုိင်ဵအာဵ ထုတ်ေဖာ်ြပသရန် မသင်ဴေ ကာင်ဵ တစ်ကမ္ဘာလဳုဵက လက်ခဳအသိ 

အမှတ်ြပုထာဵ၏။ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွငဴ်၏ ေနာက်ကွယ်မှ အဓိက အယူအဆတစ်ရပ်မှာ 

အချက်အလက်ရယူပုိင်ခွငဴ်သည် ပဳုေသကာဵကျ သ့ုိမဟတ်ု ယူဆထာဵေသာ အေနအထာဵြဖစ်မပီဵ အချက် 

အလက်ေပဵရန် ြငင်ဵဆုိမငတိုင်ဵသည် သဘာဝအေလျာက် ခခင်ဵချက်ရိှတတ်၏။ အချက်အလက်လက်လှမ်ဵမီမင 

အတွက် ယူဆချက်တစ်ခု ဖန်တီဵြခင်ဵ၏ အေရဵကကီဵေသာ အကျ ိုဵဆက်မျာဵထဲမှ တစ်ခုမှာ ြပည်သူ့အာဏာပုိင် 

မျာဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ အမျာဵသူငါထဳ ထုတ်ေဖာ်ရန် ြငင်ဵဆုိမင မှန်သမျှကုိ တရာဵမျှတ 

ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဟူေသာ အချက် ြဖစ်၏။ 

သတင်ဵအချက်အလက် ရယူပုိင်ခွင်ဴသည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဥပေဒအရ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိ 

ခွင်ဴ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵြဖစ်မပီဵ အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဴဲသည်ဴအတုိင်ဵ ရှာေဖွခွင်ဴနှင်ဴ လက်ခဳရယူပုိင်ခွင်ဴမျာဵအြပင် 

သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ အကကဳဉာဏ်မျာဵ ြဖန့်ေဝခွငဴ်တ့ုိကုိလည်ဵ ကာကွယ်ေပဵ၏။ ထ့ုိေ ကာင်ဴ သတင်ဵ 

အချက်အလက် ရယူပုိင်ခွင်ဴဆုိင်ရာ ခခင်ဵချက်မျာဵသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင်ဴအေပါ် ကန့်သတ် 

ချက်မျာဵအတွက် အပုိင်ဵသဳုဵပုိင်ဵစမ်ဵသပ်မငြဖင်ဴ စမ်ဵသပ်ရန် လုိအပ်၏။ 

 ဥပေဒအရ ေထာက်ပဴဳမင ရိှရမည်။ 

 နုိင်ငဳတကာဥပေဒေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အကျ ိုဵစီဵပွာဵမျာဵထဲမှ တစ်ခုကုိ ကာကွယ်ေစာင်ဴ 

ေရှာက်ြခင်ဵနှင်ဴ 

 ဤအကျိုဵစီဵပွာဵကုိ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်။ 

 

ဤစစ်ေဆဵမင၏ ဒုတိယအပုိင်ဵအရ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင်ဴအေပါ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵသည် 

ICCPR ၏ အပုိဒ် ၁၉(၃) တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ဦဵတည်ချက်မျာဵထဲမှ တစ်ခုကုိ ကာကယ်ွရန် ရည်ရွယ်ချက် 

ရိှရမည်ဟု ဆုိလိုသည်။ အစုိဵရမျာဵက ဤစာရင်ဵတွင် ထပ်မဳမြဖညဴ်စွက်နုိင်ေသာေ ကာင်ဴ မပီဵြပည်ဴစဳုေသာ ဤ 

စာရင်ဵတွင် ေအာက်ပါ အကျ ိုဵစီဵပွာဵမျာဵသာ ပါဝင်၏။ 

 (၁) အြခာဵသူမျာဵ၏အခွင်ဴအေရဵမျာဵ သ့ုိမဟတ်ု ဂုဏ်သတင်ဵမျာဵ၊ 



ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန် 
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(၂) နုိင်ငဳေတာ်လဳုခခုဳေရဵ၊ 

(၃) လူထုအမိန့်နှင်ဴ 

(၄) ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ကုိယ်ကျင်ဴတရာဵ။ 

 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴအေြခအေနတွင် ယင်ဵကုိ အပုိင်ဵသဳုဵပုိင်ဵစမ်ဵသပ်မငနှင်ဴ ြပည်ဴမီေစရန် 

ခခင်ဵချက်လိုအပ်သည်ဟု ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ နာဵလည်ထာဵ က၏။ 

(က) ကန့်သတ်ချက်သည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ကာကွယ်ထာဵေသာ အကျ ိုဵစီဵပွာဵမျာဵ 

စာရင်ဵနှင်ဴ ကုိက်ညီသည်ဴ ဥပေဒပါ ကန့်သတ်ထာဵေသာ အကျ ိုဵစီဵပွာဵမျာဵထဲမှ တစ်ခုကုိ 

ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ရမည်။ 

(ခ) ယင်ဵ၏ ထုတ်ေဖာ်မငသည် (အကျ ိုဵစီဵပွာဵတစ်ခုနှင်ဴသာ သက်ဆိုင်ေသာ သတင်ဵ 

အချက်အလက်နှငဴ် ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည်ဴ) ကာကွယ်ထာဵေသာ အကျ ိုဵစီဵပွာဵမျာဵထဲမှ 

တစ်ခုကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိမှသာ သတင်ဵအချက်အလက်ကုိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵနုိင်သည်။ 

(ဂ) အကာအကွယ်ေပဵထာဵေသာ အကျ ိုဵစီဵပွာဵအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမငသည် ထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ 

၏ အလဳုဵစဳုအကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ (အမျာဵြပည်သူဆုိင်ရာ အကျ ိုဵစီဵပွာဵကုိ အစာဵထုိဵြခင်ဵ) 

ထက် မေကျာ်လွန်ပါက အချက်အလက်ကုိ ထုတ်ေဖာ်ရမည်။ 

 

ဥေရာပေောငံစီ (COE) ၏ စညံဵမ့ဉံဵ IV အရ အဖးဲ ဝဴငံနုိငံငဳမ့ာဵသို ဴတရာဵဝငံစာရးေံစာတမံဵမ့ာဵ ရယူပုိငံ 

ခးငံဴဆုိငံရာ ဝနံကေီဵမ့ာဵေောံမတီ၏ “တရာဵဝငံ စာရးေံစာတမံဵမ့ာဵ ဝငံေရာေံခးငံဴ ေန ဴံသတံခ့ေံမ့ာဵ” 

ေခါငံဵစဉံဖဖငံဴ အကေဳဖပုခ့ေံ၌ အထေံတးငံ ေဖာံဖပထာဵေသာ စမံဵသပံခ့ေံသညံ လျိှု ဝ္ဴေံမှုဖဖငံဴ ောေးယံရနံ 

လိအုပံနုိငံသညံဴ အေ့ိုဵစီဵပးာဵအမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵေုိ ညွှနံဖပေပဵေကောငံဵ ထငံဟပံေန၏။ ေအာေံတးငံ ဖတံရှု 

နုိငံပါသညံ။ 

၁။ အဖွဲ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵသည် တရာဵဝင်စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ ရယူနုိင်ခွငဴ်ကို ကန့်သတ်နုိင်သည်။ 

ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို ဥပေဒတွင် တိကျစွာသတ်မှတထ်ာဵသငဴ်မပီဵ၊ ဒီမိုကေရစီ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵတွင် 

လုိအပ်သြဖငဴ် ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ် ကုိက်ညီအချ ို ဵကျသငဴ်၏။ 

(၁) အမျ ို ဵသာဵလဳုခခုဳေရဵ၊ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် နုိင်ငဳတကာဆက်ဆဳေရဵ၊ 

(၂) အမျာဵြပည်သူေဘဵကင်ဵေရဵ၊ 

(၃) ရာဇဝတ်မငဆုိင်ရာ တာဵဆီဵေရဵ၊ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵနှငဴ် တရာဵစဲွဆိုေရဵ၊ 

(၄) ကုိယ်ေရဵကိုယ်တာနှငဴ် အြခာဵတရာဵဝင်ပုဂ္ဂလိကအကျ ိုဵစီဵပွာဵမျာဵ၊ 

(၅) ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵနှငဴ် အြခာဵစီဵပွာဵေရဵအကျ ိုဵအြမတ်မျာဵသည် ပုဂ္ဂလိက သ့ုိမဟုတ် 

အမျာဵပိုင်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ 

(၆) တရာဵရဳုဵတရာဵစွဲဆိုမငမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်မပီဵ သက်ဆိုင်သူမျာဵ၏ တန်ဵတူညီမျှမင၊ 



ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွငဴ်လမ်ဵညဃန် 

 12 
The Centre for Law and Democracy a non-profit human rights organisation working  

internationally to provide legal expertise on foundational rights for democracy. 

 

(၇) သဘာဝတရာဵ၊ 

(၈) ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵက စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵ၊ 

(၉) နုိင်ငဳေတာ၏် စီဵပွာဵေရဵ၊ ေငွေ ကဵနှငဴ် ေငွလဲနငန်ဵမူဝါဒမျာဵ၊ 

(၁၀) ကိစ္စရပ်တစ်ခု၏အတွင်ဵပိုင်ဵြပင်ဆင်မငအတွင်ဵ ြပည်သူ့အာဏာပိုင်မျာဵအတွင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

အချင်ဵချင်ဵအ ကာဵ ေဆွဵေနွဵညစိနှိုင်ဵမငမျာဵ၏ လျှို ့ဝှက်ချက်။ 6 
 

ဥပေဒတွင် စာရွက်စာတမ်ဵတစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵကုိသာ လျှ ို ့ဝှက်ထာဵရာ ထုိအပုိင်ဵကုိ ဖယ်ရှာဵမပီဵ ကျန်စာရွက် 

စာတမ်ဵကုိ ထုတ်ေဖာ်နုိင်ရန် ဥပေဒ၌ ခွဲထွက်နုိင်မငအပုိဒ်တစ်ခု ပါဝင်သင်ဴ၏။ လျှ ို ့ဝှက်ေရဵအြဖစ် ေယဘုယျ 

အာဵြဖင်ဴ ယူဆနုိင်ေသာ အချန်ိကန့်သတ်ချက်မျာဵလည်ဵ ရိှသင်ဴ၏။ (ဥပမာအာဵြဖင်ဴ နှစ် ၂၀ သ့ုိမဟတ်ု ၃၀)။ 

ထ့ုိေနာကတွ်င် စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵသည် အမျာဵြပည်သူေရှ့ေမှာက်မှ ပျက်ကွယ်သွာဵကာ ဆက်လက်လျှ ို ့ဝှက် 

ထာဵရန် အထူဵလိုအပ်သည် (ထုိကိစ္စမျ ို ဵအတွက် အထူဵလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵအာဵြဖင်ဴသာ ဆုဳဵ ြဖတ်သင်ဴသည်)။ 

ေနာက်ဆုဳဵအေနြဖင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရယူပုိင်ခွင်ဴဥပေဒမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိက ေထာက်ပဴဳထာဵေသာ 

အချက်အလက်မျာဵကုိ ေတာင်ဵဆုိထာဵသည်ဴ အြခာဵ ကာဵလူမျာဵနှင်ဴ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵရန်အတွက် ပဴဳပုိဵေပဵ 

သင်ဴသည်။ ဤကိစ္စတွင် ၎င်ဵတ့ုိသည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ ထုတ်ေဖာ်ရန် သေဘာတူနုိင်သည် 

သ့ုိမဟတ်ု ထုတ်ေဖာ်ရန်မသင်ဴ စသည်ြဖင်ဴ အေ ကာင်ဵရင်ဵကုိ သတင်ဵအချက်အလက်အရာရိှက ထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵ စာဵသင်ဴ၏။ 

၄။  အယူခဳြျာဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴ ြငင်ဵပယ်ခဳရသည်ဴအခါ သ့ုိမဟတ်ု အြခာဵဥပေဒချ ို ဵေဖာက်မငမျာဵ ြဖစ်ပွာဵ 

နုိင်သည်ဴအခါတွင် တစ်စဳုတစ်ဦဵသည် အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ အခွင်ဴအာဏာြပင်ပတွင် ဆုဳဵ ြဖတ်ချက်ချမှတ်သူ 

ထဳ ဝင်ေရာက်ခွင်ဴ ရိှရမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ နုိင်ငဳတကာဥပေဒအရ ရှင်ဵလင်ဵ ြမင်သာ၏။ ပုိမုိေကာင်ဵမွန်ေသာ 

အေလဴအကျင်ဴမှာ အယူခဳမငအဆင်ဴသဳုဵဆင်ဴအတွက် ပဴဳပုိဵေပဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ (ရဳုဵတွင်ဵ၌ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵရန် 

လဳုေလာက်ေသာ အခွင်ဴအာဏာရိှေသာ သီဵြခာဵလွတ်လပ်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့ထဳသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ စည်ဵ 

ေနှာင်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵနှင်ဴ တရာဵရဳုဵမျာဵဟူ၍ ရှိ၏။) 

ဥပေဒသည် အယူခဳမျာဵအတွက် ကျယ်ြပန့်ေသာ အမာခဳအေြခအေနမျာဵကုိ ေပဵသင်ဴသည်။ အေြခခဳအာဵြဖင်ဴ 

ေတာင်ဵဆုိချက်မျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ဥပေဒပါ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကုိ ချ ို ဵေဖာက်ြခင်ဵ 

မျာဵအတွက် ြဖစ်၏။ ယင်ဵ၌ အချက်အလက်ေပဵရန် ြငင်ဵဆုိမငမျာဵ သ့ုိမဟတ်ု ပျက်ကွက်မငမျာဵ ပါဝင်သင်ဴရဳုမျှ 

မက သတ်မှတ်အချန်ိကန့်သတ်ချက်ေဘာင်အတွင်ဵ ေတာင်ဵဆုိချက်ကုိ တ့ဳုြပန်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵကဴဲသ့ုိေသာ 

                                                 
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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မှာဵယွင်ဵသည်ဴ သ့ုိမဟတ်ု မြပည်ဴစဳုသည်ဴ အချက်အလက်နှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန် 

ြခင်ဵတ့ုိလည်ဵ ပါဝင်သင်ဴ၏။ 

နုိင်ငဳအမျာဵအြပာဵတွင် အဆိပုါေတာင်ဵဆုိချက်ကုိ မူလက ြငင်ဵဆုိထာဵေသာ တူညီသည်ဴ ြပည်သူ့ 

အာဏာပုိင်(တစ်ဦဵ)ထဳ ရဳုဵတွင်ဵအယူခဳဝင်ရန်အတွက် ဥပေဒက ြပဌာန်ဵထာဵသည်။ ယင်ဵမှာ ြပဿနာမျာဵ 

ေြဖရှင်ဵရာ၌ ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵကုိ ရဳုဵတွင်ဵ၌ လျင်ြမန်စွာ ေြဖရှင်ဵနုိင်ေရဵ ကူညီရန် အသဳုဵဝင်ေစနုိင်၏။ 

အငယ်တန်ဵအရာရိှမျာဵအေနြဖင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵထုတ်ေဖာ်ရန် မ ကာခဏ စိတ်အာဵထက်သန် 

 ကေသာ်လည်ဵ အကကီဵတန်ဵအရာရိှမျာဵသည် တခါတရဳတွင် စိတ်ဝင်စာဵမင နည်ဵပါဵေသာေ ကာင်ဴလည်ဵ အသဳုဵ 

ဝင်နုိင်၏။ 

နုိင်ငဳအမျာဵစုတွင် ေနာကဆဳု်ဵ၌ တရာဵရဳုဵမျာဵသ့ုိ အယူခဳဝင်နုိင်၏။ ယင်ဵမှာ အေရဵကကီဵေသာ အယူခဳအဆင်ဴ 

ြဖစ်ေသာေ ကာင်ဴ အဆုဳဵ တွင် အထူဵသြဖင်ဴ ခခင်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ ပုိမုိရငပ်ေထွဵမပီဵ ခက်ခဲေသာ 

ဥပေဒေမဵခွန်ဵမျာဵကုိ ဆုဳဵ ြဖတ်ရန် တစ်စဳုတစ်ဦဵအေနြဖင်ဴ တရာဵရဳုဵမျာဵကုိ လုိအပ်၏။ ဤြပဿနာမျာဵကုိ 

လူ့အဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လက်ခဳနုိင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေြဖရှင်ဵနုိင်ရန် တရာဵရဳုဵ 

မျာဵေရှ့တွင် ေပါ်ေပါက်လာသည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ပုိမုိပါဝင်ပတ်သက်မပီဵ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵမငမျာဵ ြပုလုပ်ရန် ပုိ၍ 

လုိအပ်၏။   

အုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့ (ဆုိလိုသည်မှာ သတင်ဵအချက်အလက်ေကာ်မရှင်) မတုိင်မီ လွတ်လပ်ေသာ စီမဳခန့်ခဲွေရဵ 

ဆိင်ုရာ အယူခဳမငအဆင်ဴသည် ေတာင်ဵဆုိသူမျာဵကုိ လက်လှမ်ဵမီနုိင်ေသာ၊ လျင်ြမန်မပီဵ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ 

ေသာ အယူခဳဝင်မငကုိ ေပဵအပ်ရန်အတွက် မရိှမြဖစ်လိုအပ်ေ ကာင်ဵ အေတွ့အကကုဳမျာဵက ညဃန်ြပေန၏။ 

တရာဵရဳုဵမျာဵမှာမူ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ ေစျဵကကီဵမပီဵ ရငပ်ေထွဵကာ ေတာင်ဵဆုိသူအမျာဵစုအတွက် လက် 

လှမ်ဵမီရန် သ့ုိမဟတ်ု အသဳုဵဝင်ေစရန် အချန်ိမျာဵစွာ  ကာြမင်ဴတတ်၏။ ဤစနစ် ဤရငေထာင်ဴ၏ ရငပ်ေထွဵမငနှင်ဴ 

ထိရှလွယ်မငတို့ေ ကာင်ဴ လက်လှမ်ဵမီနုိင်ခွင်ဴဆုိင်ရာ ခခင်ဵချက်မျာဵကုိ အနက်ဖွင်ဴဆုိရာတွင် ဤအဖဲွ့အစည်ဵ၏ 

အခန်ဵကဏ္ဍသည် အထူဵအေရဵကကီဵပါသည်။ သ့ုိေသာ် ဥပေဒကုိ မှန်ကန်စွာ ကျင်ဴသဳုဵရန် မ ကာခဏဆုိသလုိ 

ြဖစ်ေလဴရိှေသာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ ပျက်ကွက်မငမျာဵကုိ ေြဖရှင်ဵရန် (ဥပမာ ေနှာင်ဴေနှဵြခင်ဵ သ့ုိမဟတ်ု 

ေတာင်ဵဆုိထာဵသည်ဴ ပဳုစဳြဖင်ဴ အချက်အလက်ေပဵရန် ြငင်ဵဆုိြခင်ဵ) ကုိလည်ဵ ေြဖရှင်ဵရန် အေရဵကကီဵ၏။ 

၅။ ပိတ်ဆို့ြှုြျာဵနှငဴ် အကာအကွယ်ြျာဵ 

တရာဵဝင်ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ ဖျက်ဆီဵ ြခင်ဵအပါအဝင် သတင်ဵအချက်အလက် 

ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ ပျက်ြပာဵေစရန် တမင်ရည်ရွယ်ြပုမူသူမျာဵကုိ အေရဵယူမငမျာဵ ြပုလုပ်ရန် အေရဵကကီဵ၏။ 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆုိင်ရာ ပိတ်ဆ့ုိအေရဵယူမငမျာဵ (ဆိလုိုသည်မှာ ဒဏ်ေငွ သ့ုိမဟတ်ု စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအစီ 

အမဳမျာဵ)ကုိ ကျင်ဴသဳုဵရန် အလွန်ခက်ခဲသည်ဴ ရာဇဝတ်မငဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မငမျာဵထက် (ထိေရာက်မင ရိှေစေရဵ 
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အတွက်) ပုိမုိ အသဳုဵြပုနုိင်ေ ကာင်ဵ အေတွ့အကကုဳမျာဵအရ အကကဳြပု က၏။ ပိတ်ဆို့အေရဵယူမငမျာဵသည် 

အဖဲွ့အစည်ဵအဆင်ဴတွင် ရှိသင်ဴ၏။ ဆိလုိုသည်မှာ သတင်ဵအချက်အလက် ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ ေလဵစာဵလုိက်နာ 

မငမရှိဘဲ စနစ်တကျ ကျူဵလွန်ပျက်ကွက်သည်ဴ ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵအေပါ် ချမှတ်ရမည်ဴ ပိတ်ဆ့ုိမငမျာဵ 

လည်ဵ ရှိသင်ဴသည်။ 

ပိတ်ဆို့အေရဵယူမငမျာဵအြပင် ဥပေဒနှင်ဴအညီ သစ္စာရိှရိှ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိေသာ အရာရိှမျာဵကုိ အကာအကွယ် 

ေပဵရန်လည်ဵ လုိအပ်၏။ ယင်ဵသ့ုိမေဆာင်ရွက်ပါက တာဝန်ရိှသူမျာဵသည် အမှာဵမျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ် 

လျှ ို ့ဝှက်ဥပေဒမျာဵတွင် ပိတ်ဆို့အေရဵယူမငမျာဵကုိ ဆဲွေဆာင်ြခင်ဵတ့ုိအတွက် အမမဲတမ်ဵ စုိဵရိမ်ေနမည်ြဖစ်မပီဵ 

လက်ေတွ့တွင် သတင်ဵအချက်အလက် ရရိှနုိင်မငကုိလည်ဵ အာဵနည်ဵသွာဵေစမည်။ အမှာဵအယွင်ဵမျာဵကုိ ေဖာ် 

ထုတ်ရန် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ သစ္စာရိှရိှ ထုတ်ေဖာ်သူမျာဵ (ဆုိလိုသည်မှာ “ကနဦဵ တပ်လှန့် 

သတင်ဵေပဵသူမျာဵ”) ကုိ အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵသည်လည်ဵ ေကာင်ဵေသာအေလဴအကျင်ဴတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

၆။ ြြှငဴ်တင်ေရဵအစီအြဳြျာဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴဥပေဒကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ြမစငဴ်တင်ေရဵအစီအမဳပဳုစဳအတွက် 

ပဴဳပုိဵကူညီမငအနည်ဵငယ် လုိအပ်၏။ အချ ို ့ေသာ အဓိက အစီအမဳမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်သည်။  

(က) ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အချက်အလက်မျာဵ ထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ တာဝန် 

ဝတ္တရာဵမျာဵကုိ လိုက်နာေ ကာင်ဵ ေသချာေစရန်အတွက် သီဵြခာဵတာဝန်ရိှေသာ (သတင်ဵတာဝန်ခဳ)  

အရာရိှမျာဵ သ့ုိမဟတ်ု အဖဲွ့မျာဵကုိ ခန့်အပ်ရန် လုိအပ်၏။ 

(ခ) သတင်ဵအချက်အလက်ေကာ်မရှင်တစ်ခု သ့ုိမဟတ်ု အစုိဵရဌာနတစ်ခုကဴဲသ့ုိေသာ ဗဟိုအဖဲွ့အာဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴကုိ ြမစင်ဴတင်ရန်အတွက် အလဳုဵစဳုတာဝန်ေပဵသင်ဴ၏။ 

(ဂ)  အမျာဵြပည်သူအာဵ အသိပညာေပဵေရဵ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵ (ဥပမာ- အမျာဵြပည်သူအတွက် 

လမ်ဵညဃန်ချက်တစ်ခုထုတ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟတ်ု ေကျာင်ဵမျာဵတွင် သတင်ဵအချက်အလက် သိရိှခွင်ဴကုိ 

မိတ်ဆက်ေပဵြခင်ဵ) ကုိ လုပ်ေဆာင်ရန် လုိအပ်၏။ 

(ဃ) မှတ်တမ်ဵမျာဵ စီမဳခန့်ခဲွမငဆိုင်ရာ အနိမ်ဴဆဳုဵစဳနငန်ဵမျာဵ (ြပည်သူ့ အာဏာပုိင်မျာဵက စာရွက်စာတမ်ဵ 

မျာဵနှင်ဴ အြခာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ စီမဳခန့်ခဲွပဳု) ကုိ သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ စနစ်တစ်ခု ထာဵရိှသင်ဴမပီဵ၊ 

(တာဝန်ရိှသူမျာဵက ေတာင်ဵဆုိချက်မျာဵကုိ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွက်နုိင်မညဴ်အြပင် ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ 

၎င်ဵတ့ုိ၏အလုပ်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေစမည်ြဖစ်သြဖင်ဴ ယင်ဵတ့ုိနှစ်မျ ို ဵလဳုဵအတွက် အေရဵကကီဵ 

ေသာေ ကာင်ဴ) ြပဌာန်ဵထာဵသင်ဴ၏။ 

(င)   ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ လက်ဝယ်ရိှ စာရွက်စာတမ်ဵစာရင်ဵမျာဵ သ့ုိမဟတ်ု 

မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ ဖန်တီဵရန်, အချက်အလက်မျာဵ လက်ရိှအေြခအေနနှင်ဴ အမမဲကုိက်ညီေနေစရန်နှင်ဴ 
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ေတာင်ဵဆုိမငမျာဵြပုလုပ်ရာ၌ လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵအတွက် ယင်ဵတ့ုိကုိ အမျာဵြပည်သူသိရိှေစ 

ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်၏။ 

(စ)  တာဝန်ရိှသူမျာဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူပုိင်ခွင်ဴဆုိင်ရာ သင်ဴေလျာ်ေသာ သင်တန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လိုအပ်၏။ 

(ဆ)  ြပည်သူ့အာဏာပုိင်မျာဵအေနြဖင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်ေတာင်ဵခဳမငမျာဵအတွက် ေြခရာခဳစနစ် 

မျာဵ ထာဵရိှရန်နှငဴ် ဥပေဒကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ၎င်ဵတို့လုပ်ေဆာင်ခဲဴသည်ဴ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ နှစ်စဉအ်စီရင်ခဳရန် လုိအပ်သည်။ ယင်ဵ၌ လက်ခဳရရိှထာဵေသာ ေတာင်ဵဆုိ 

မငမျာဵနှင်ဴ မည်ကဴဲသ့ုိ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်ဵခဴဲသည်ဆိုသည်ဴ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ ပါဝင်သင်ဴ၏။ 

(ဇ)  သတင်ဵအချက်အလက်ေကာ်မရှင်(လူကကီဵ)တစ်ဦဵ သ့ုိမဟတ်ု အစုိဵရဌာနတစ်ခုကဴဲသ့ုိေသာ ဗဟို 

အဖဲွ့သည် ဥပေဒြပုေရဵဆုိင်ရာ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခဳစာစုကုိ လဃတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြပရန် တာဝန်ရိှ 

သည်။ 

နိဂုဳဵ 

သတငံဵအခ့ေံအလေံရယူပုိငံခးငံဴသညံ ဖမနံမာနုိငံငဳ၏ ဒီမုိေေရစီအသးငံေူဵေဖပာငံဵေရဵတးငံ အဓိေအခနံဵ 

ေဏ္ဍမ္ ပါဝငံသငံဴသညံ။ သေံဆုိငံရာ အာဏာပုိငံမ့ာဵသညံ သတငံဵရယူပုိငံခးငံဴေုိ ဥပေဒတးငံ ဖပဌာနံဵထာဵ 

ပပီဵ အစုိဵရ၏ တာဝနံခဳမှုန္ငံဴ ပါဝငံလပံုေဆာငံဒီမုိေေရစီေုိ လးယံေူေခ့ာေမး ေဴစေရဵ အပါအဝငံ အေ့ိုဵ 

ေေ့ဵဇူဵ မ့ာဵစးာေုိ ရရိ္ေစေသာ ဤေသာဴခ့ေံအခးငံဴအေရဵေုိ အေောငံအထညံေဖာံနုိငံေစရနံအတးေံ လဳု 

ေလာေံေသာ အဖးဲအဴစညံဵဆုိငံရာ အစီအမဳမ့ာဵေုိ အေောငံအထညံေဖာံေကောငံဵ ေသခ့ာေစသငံဴသညံ။ 


