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၁။ ြ တဆ်က် 1 

ဤအနစ်ှချ ပ်စာတြ််းသည် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  အ ပ် က်လ ထိုနငှ့်် အမခာ်းစ တ်ဝငစ်ာ်းသည့်် ဆက်စပ်သက် 

ဆ ိုငသ် ြျာ်းအတွက် န ိုငင်တံကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းနငှ့််က ိုက်ညီသည့်် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့်် အ 

ဖပေါ် ထ န််းဖကျာင််းကွပ်က သည့်် ဥပဖေြ ဖ ာငတ်စ်ခိုတွငပ်ါဝငသ်ည့်် အဓ က အစ တ်အပ ိုင််းြျာ်းအ 

ဖ ကာင််း လြ််းညွှနခ်ျက်ဖပ်း နမ် စ်သည်။ ထ ို ့်အမပင ်ဤဖ ာ်မပချက်သည် - လက်ရှ  ဥပဖေြ ဖ ာင၏် န ိုင ်

ငတံကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းနငှ့်် က ိုက်ညီြှုအာ်း အက မ တ်ဆန််းစစ် နတွ်က် ဆက်စပ်သက်ဆ ိုငသ် ြျာ်း အ 

တွက် နည််းက   ယာတစ်ခိုလည််း မ စ်ပါသည်။ ဤစာတြ််းတွင ် အဖ ်းကကီ်းဆံို်းမပဿနာြျာ်းက ိုသာ အ 

သာ်းဖပ်းတငမ်ပထာ်းပပီ်း၊ န ိုငင်တံကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းအတွက် ပပီ်းမပည့််စံိုစွာ မပ စိုဖ ်းသာ်းထာ်းသည့်် လြ််း 

ညွှနခ်ျက်တစ် ပ်အမ စ် ြှတ်ယ  နြ်ဟိုတ်ပါ။   

ဤစာတြ််းက ို န ိုငင်တံကာဥပဖေတွင ် မပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့််အတ ိုင််းနငှ့်် တ ာ်းဥပဖေစီ ငြ်ှုအြျာ်းစိုတ ို ့်တွင် 

ဖတွွဲ့ သည့််အတ ိုင််း ‘သတင််းအချက်အလက် ပ ိုငခ်ွင့််’ အပါအဝင ် ‘လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််’ 

အဖပေါ် စည််းြျဥ််းချြှတ်ထ န််းဖကျာင််းသည့်် ဥပဖေြျာ်း၏ အဓ က ြ ဖ ာငအ်ဖ ကာင််း မခံ ငံိုဖ ာ်မပထာ်း 

သည့််ဇယာ်းမ င့်် အစချီထာ်းသည်။ ထ ို ့်ဖနာက် - အြိုန််းစကာ်းအာ်းတ ိုက် ျက် န ် န ိုငင်ဖံတာ် လံိုမခံ ဖ ်း/ 

အြျာ်းမပည်သ ပင ြ်ဝပ်ပ မပာ်းဖ ်းက ို ကာကွယ် န၊် ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပြီေယီာက စစက ို ဖမ ရှင််း န၊် တ 

 ာ်းစီ ငဖ် ်းက ို ကာကွယ် န၊်  ာသာဖ ်းပိုတ်ခတ်ဖစာ်ကာ်းြှု၊ သတင််းြှာ်းနငှ့်် အသဖ  ျက်ြှုတ ို ့်က ို 

က ိုငတွ်ယ်ဖမ ရှင််း န၊် ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာလံိုမခံ ြှုက ိုကာကွယ် နန်ငှ့်် သတင််းအချက်အလက်  ပ ိုငခ်ွင့််အခွင့််အ 

ဖ ်းက ိုဖပ်းအပ် န ် - စသည်တ ို ့်အတွက် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ် 

ထာ်းြှု စသည့််  ာဇဝတ် နငှ့်် တ ာ်းြ အဖ ကာင််းအ ာဥပဖေြျာ်းအတွက် န ိုငင်တံကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းက ို 

ဆက်လက်ဖ ာ်မပထာ်းသည်။  

 
1 ဤစာတြ််းက ို Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence ဖအာက ်

လ ိုငစ်င ်ထာ်းမခင််းမ စ်သည်။ သင့််အဖနမ င့်် ဤစာတြ််းက ို ြ လအ င််းအမြစ်မ စ်သည့်် ဥပဖေနငှ့််ေြီ ိုကဖ စီစငတ်ာ (Centre 

for Law and Demoncracy) အာ်း ခ က်ေစ်ဖပ်းပပီ်း၊ လွတလ်ပ်စွာ ြ တတ ူက ်းယ ၊ မ န် ့်ဖဝ၊ မပသန ိုငဖ်သာ်လည််း စီ်းပွာ်းမ စ်က စစ 

ြျာ်းအတွက်အသံို်းြမပ  န၊် ဤစာတြ််းထိုတ်ဖဝချက်လ ိုငစ်ငန်ငှ့််ထပ်တ ကျသည့််လ ိုငစ်ငဖ်အာက်တွင ် ဤစာတြ််းြှ ဆင််း 

သက်လာသည့်် အမခာ်း ထိုတ်နှုတ်ချက်ြျာ်းက ိုလည််း  မ န် ့်ဖဝမခင််းြမပ  နမ် စ်သည်။  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. တွငသွ်ာ်းဖ ာက်ဖလ့်လာပါ။  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 
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န ိုငင်တံကာဥပဖေဖအာက်တွင ် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ြည်သည့််တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ် 

ချက်ြဆ ို ကျ  ်းဖ ကာင််းခ ိုငလံ်ိုဖသာ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းတစ် ပ် ပ်က ို ကာကွယ် နလ် ိုအပ်ဖ ကာင််းမ င့်် ဥပဖေ 

နငှ့််အညီ မပဋ္ဌာန််းထာ်း ြည်ဟ သည့်် လ ိုအပ်ချက် ၃  ပ်တ ို ့်နငှ့် ်မပည့််ြီှ ြည် မ စ်သည်။ အဖ ကာင််းအ ာ 

ြျာ်းအဖပေါ် ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းသည် ယင််းလ ိုအပ်ချက် ၃  ပ်တ ို ့်နငှ့််မပည့််ြီှ မခင််း ရှ /ြရှ က ို ြည်သ ို ့် စြ််းသပ် 

စစ်ဖဆ်း ြည့််အဖ ကာင််း ဤစာတြ််းတွင ် ဖ ာ်မပဖပ်းထာ်းပပီ်း၊ (အြိုန််းစကာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ဖံတာ်လံို 

မခံ ဖ ်းအဖပေါ် ပခ ြ််းဖမခာက်သည့််အနတ ာယ်စသည့််) တ ကျဖသာ အနတ ာယ်ြျာ်းက ို ပစ်ြှတ်ထာ်းသည့်် 

ကျယ်မပန် ့်စွာ ွင့််ဆ ိုထာ်းြှုြရှ သည့်် မပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းအာ်း ကျင့််သံို်းမခင််း၏ အဖ ်းပါပံိုနငှ့််၊  ာသာဖ ်းထ  

ပါ်းဖစာ်ကာ်းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် တ ာ်းစီ ငဖ် ်းအဖပေါ် ဖဝ နြ်ှုြရှ ဖအာငက်ာကွယ်မခင််း စသည့််နယ်ပယ် 

ြျာ်းက ို စိုဖပါင််း၍ တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်မခင််းြျာ်းြမပ  န် အဖကာင််းဆံို်းအဖလ့်အထြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ယင််း 

သ ို ့်ြမပ  နလ် ိုအပ်ဖ ကာင််း န ိုငင်တံကာဥပဖေြှ တ ိုက်တွန််းထာ်းြှုြျာ်း အဖ ကာင််းတ ို ့်က ိုလည််း ြှတ်ချက် 

မပ သံို်းသပ်မပထာ်းသည်။  

ထ ို ့်ဖနာက် ဤ စာတြ််းတွင ်- စည််းြျဥ််းချြှတ်ထ န််းဖကျာင််းဖ ်း အ ွ ွဲ့/ဌာန (regulatory body) ြျာ်း၏ 

လွတ်လပ်ြှု၏ အဖ ်းပါပံိုနငှ့်် စံိုလငကွ် မပာ်းဖသာ သတင််းြီေယီာမ စ်တည်ြှုြျာ်းအာ်း မြြှင့််တငဖ်ပ်း န ်အ 

ဖ ်းပါြှုအဖ ကာင််းတ ို ့်က ို ြီ်းဖြာင််းထ ို်းမပထာ်းပပီ်း၊ အြျ  ်းြျ  ်းဖသာ သတင််းြီေယီာြျာ်းမ စ်သည့်် (ပံိုနှ ပ် ြီ 

ေယီာ၊ ပိုဂ္လ က ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်း၊ အြျာ်းမပည်သ  ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်း 

နငှ့်် အွနလ် ိုင််းဆက်သွယ်ချ တ်ဆက်ြှုြျာ်း စသည်) တ ို ့်အတွက်သင့််ဖလျာ်သည့်် ြတ ကွ မပာ်းဖသာ စည််း 

ြျဥ််းဥပဖေသြျာ်း ြည်သ ို ့်ရှ သည့််အဖ ကာင််း အဖသ်းစ တ်ဖ ာ်မပထာ်းကာ - သတင််းြီေယီာ စည််းြျဥ််းချ 

ြှတ်ထ န််းဖကျာင််းြှုဆ ိုင ်ာ န ိုငင်တံကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဆက်လက် ဖ ာ်မပထာ်းသည်။ ြတ  

ဖသာ န ိုငင်အံြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်တွင် သတင််းြီေယီာ စည််းြျဥ််းချြှတ်ထ န််းဖကျာင််း န ် ြတ ညီဖသာ ချဥ််းကပ် 

နည််းအြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်မ င့်် လိုပ်ဖဆာင ်ကဖသာ်လည််း -သတင််းြီေယီာထ န််းဖကျာင််းသ ြျာ်း လွတ်လပ်ြှုရှ  န် 

လ ိုအပ်ချက်နငှ့်် စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအတွက် လ ိုငစ်ငထ်ိုတ်ဖပ်းသည့််အိုပ်ချ ပ်ဖ ်းအ ွ ွဲ့/ဌာနြျာ်း၏ တ 

 ာ်းြဝငြ်ှု စသည့််- မပဿနာအဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်နငှ့််စပ်လျဥ််း၍ န ိုငင်တံကာ စံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းနငှ့်် အ 

ဖကာင််းဆံို်းအဖလ့်အထြျာ်း ဖပေါ်ထွက်ထာ်းပပီ်းမ စ်သည်။ 

ဤ စာတြ််းတွငတ်ငမ်ပထာ်းသည့်် စည််းြျဥ််းဥပဖေသြျာ်းအဖ ကာင််း ဇယာ်းအချ ပ်က ို ဖအာက်ပါ စာ 

ြျက်နာှတွငဖ် ာ်မပထာ်းသည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 3 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

အဖ ကာငျ်ားအ ာ                        ြီေယီာ စည်ျားြ ဥ်ျားဥပဖေ 

ထ န်ျားဖက ာငျ်ားဖ ျား အ ွ ွဲ့/ဌာနြ ာျား၏ လွတလ်ပ်ြှု နငှ့်် စီျားပွာျားဖ ျား မပဿနာြ ာျား 

 ာဇဝတြ်ှုပ ုငျ်ား  အန်ွလ ုငျ်ားအဖ ကာငျ်ားအ ာ   စာနယ်ဇငျ်ားသြာျားြ ာျား  ပုံနှ ပ်ြီေယီာ  ပုဂ္လ က ရုပ်/သ ံထတုလ်ွှင့််တင ်

ဆက်သြူ ာျား  

• အြိုန််းစကာ်း  

ခွ မခာ်းဆက်ဆံြှု၊  င့််သီ်းြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အ 

 ကြ််း က်ြှုက ို လှုံွဲ့ဖဆာ် ာဖ ာက်သည့်် 

န ိုငင်ဖံတာ်၊ လ ြျ  ်းဖ ်း သ ို ့်ြဟိုတ်  ာသာ 

ဖ ်း အြိုန််းတ ာ်းြျာ်းအာ်း စည််းရံို်းလှုံွဲ့ 

ဖဆာ်မခင််း  

• လံိုမခံ ဖ ်း/ အြျာ်းမပည်သ  

ပင ြ်ဝပ်ပ မပာ်းဖ ်း  

ြလွှ ြဖရှာငန် ိုငဖ်သာ အ ကြ််း က်ြှုက ို 

 ည် ွယ်ချက်ရှ ရှ နငှ့်် မ စ်န ိုငဖ်ချရှ ရှ  လှုံွဲ့ 

ဖဆာ်မခင််း  

• ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံို/စာဖပ/ြီေယီာ 

စ တ်အဖနာှင့််အယှက်မ စ်ဖစသည့်် အ ာ 

ြျာ်းသာြကပ ၊ ကဖလ်းသ ငယ် 

ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံို/စာဖပ/ြီေယီာ စသည့်် 

အနတ ာယ်မ စ်ဖစသည့်် အဖ ကာင််းအ ာ 

ြျာ်း  

• တ ာ်းစီ ငဖ် ်း  

တ ာ်းသ ကကီ်းတစ်ဦ်းချင််းစီက ိုြဟိုတ်ပ  

တ ာ်းစီ ငဖ် ်းလိုပ်ငန််းစဥ်၏ 

သြာသြတ်ကျြှုက ို ကာကွယ် န ် 

•  ာသာဖ ်းထ ပါ်းဖစာ်ကာ်းြှု/ 

သတင််းြှာ်းြျာ်း  

• အဖ ကာင််းအ ာ 

စ စစ်မ တ်ဖတာက်မခင််း  

ဖနာက်ဆံို်းအသံို်းမပ သ ြ ှထ န််းချ ပ ်

မခင််း (end-user-controlled) ြ 

ဟိုတ်ပါက တ ာ်းဝငြ်ခ ိုငလံ်ို 

• ပ တ်ဆ ို ့်ြ န် ့် ြျာ်း  

ဤသည်ချွင််းချက်ရှ ဖသာက စစြျာ်း 

အတွက်သာမ စ်သင့်၊်  

အချ  ်းကျကျမ စ်သင့််၊  

အနတ ာယ်မ စ်ဖစဖသာ 

အဖ ကာင််းအ ာ ြျာ်းအတွက် 

ဂရိုတစ ိုက်ပစ်ြှတ် ထာ်းသင့်် ပပီ်း  

တ ာ်းစီ ငဖ် ်း/ က်စပ်တ ာ်းစီ 

 ငဖ် ်း ကွပ်က ြှုဖအာက်တွငရ်ှ  

သင့််ပပီ်း။  

•  ကာ်းခံလိုပ်ဖဆာငသ်  

(intermediaries) ြျာ်းအတွက် 

ြည်သည့်် တာဝနရ်ှ ြှုြျာ်း 

အလျဥ််းြရှ  

 ကာ်းခံလိုပ်ဖဆာငသ် ြျာ်းသည် 

အဖ ကာင််းအ ာဖ ာ်မပြှုြျာ်းအတွက် 

တာဝနရ်ှ မခင််း ြမ စ်သင့််။  

 • လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်းြှု/ြှတ်ပံိုတငြ်ှု 

ြရှ မခင််း 

လ တ ိုင််းစာနယ်ဇင််းကဏ္ဍတွင ်လွတ်လပ် 

စွာ ပါဝငလ်ိုပ်ဖဆာငန် ိုငြ်ှုရှ သင့်သ်ည်။  

• အ င််းအမြစ်ြျာ်းအာ်း 

အကာအကွယ်ဖပ်းမခင််း  

လ   ွဲ့ ဝှက်ထ န််းသ ြ််းအပဖ်သာ သတင််းအ 

ချက်အလက်အ င််းအမြစ်ြျာ်းအာ်း အ 

ကာအကွယ်ဖပ်းခွင့််  

• အသ အြှတ်မပ  

အဖထာက်အထာ်းထိုတ်ဖပ်းမခင််း 

(accreditation)  

ကန် ့်သတ်ထာ်းသည့်် ဖန ာဌာနြျာ်းသ ို ့် စာ 

နယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်း အခွင့််ထ ်းခံ၍ ဝင ်

ဖ ာက်န ိုငဖ် ကာင််းဖသချာဖစ နသ်ာမ စ် 

သင့််ပပီ်း စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်း၏အသက် 

ဖြွ်းဝြ််းဖကျာင််းအလိုပ်အက ိုငအ်ဖပေါ် 

ထ န််းချ ပ် နြ်မ စ်သင့််။  

• တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်းြှ 

အကာအကွယ်ဖပ်းမခင််း  

န ိုငင်ဖံတာ်ြှဖ ာ န ိုငင်ဖံတာ်ြဟိုတ်သည့်် 

အမခာ်းသ ြျာ်း၊အနွလ် ိုင််း အပါအဝင၊် 

တ ို ့်ြှပါ စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအဖပေါ် 

• လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းြှုြရှ မခင််း  

• နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုင ်ာ 

ြှတ်ပံိုတငမ်ခင််း  

လ ိုအပ်သည့််သတင််းအချက်အ 

လက်ြျာ်းဖပ်းပပ်ီးသည်နငှ့်် ြှတ် 

ပံိုတငက် ို ဆနဒအဖလျာက်  

ြမငင််းဆ ိုပ ထိုတ်ဖပ်းမခင််း။  

• အြှနမ်ပငဆ်ငြ်ှု (right of 

correction) နငှ့်် တံို ့်မပနြ်ှု 

(right of reply) 

အခွင့််အဖ ်းြျာ်း  

အနတ ာယ်က ိုကိုစာ်းဖပ်းြည့်် အ 

ြှနမ်ပငဆ်ငြ်ှုဖဆာင ွ်က်ပ ိုငခ်ွင့််၊ 

ဥပဖေအခွင့််အဖ ်းချ  ်းဖ ာက်ြှု 

အတွက်သာ တံို ့်မပနပ် ိုငခ်ွင့််။  

• တ ိုင ်ကာ်းချက်ြျာ်း  

ြ ြ တ ို ့်က ိုယ်တ ိုင ်

ထ န််းဖကျာင််းမခင််းက ို 

ပ ို၍အာ်းဖပ်း။ 

ကက  တငဖ် ာ်ဖဆာငထ်ာ်းသည့်် 

ကျင့််ဝတ်အဖပေါ်အဖမခခပံပီ်း၊ 

ြမပင််းထနဖ်သာ ပ တ်ဆ ို ့်ြှုတ ို ့်က ို 

သာ လိုပ်သင့််။  

- လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းမခင််း  

- ကက ြ်နှုန််း (frequency) အ 

စီအစဥ်အဖပေါ် အဖမခခံ  

- လိုပ်ငန််းစဥ်သည် ြ တပပီ်း 

ပွင့််လင််းမြငသ်ာသင့်် 

- ြတ ကွ မပာ်းြှုက ိုမြြှင့််တင ်န ်

သည် အဓ က  ည်ြှန််းချက် 

မ စ်သင့်် 

- ကျင့််ဝတ် (Code of 

Conduct) 

အမပစ်ဖပ်း နြ်ဟိုတ်ပ  

စံနှုန််းြျာ်းချြှတ်ဖ ်း  ည်ြနှ််း 

ချက်မ င့်် ပါဝငသ်က်ဆ ိုငသ် ြျာ်း 

အာ်းလံို်းနငှ့်် ဖဆွ်းဖန်ွးတ ိုငပ်င ်

ကာ ဖ ်းဆွ ဖ ာ်ဖဆာငမ်ခင််း။  

 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 4 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ြည်သည့််တစ်ခိုြ  တ ာ်းဝငြ်ခ ိုငလံ်ို  • အွနလ် ိုင််း အနတ ာယ်မပ ြှုြျာ်း 

အတွက် သီ်းသန် ့်  

တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းတွင-် 

တည်ဆ ဥပဖေြျာ်းက ို နစှ်ထပ်ပွာ်း 

မခင််းြှဖရှာငက်ျဥ်သင့််ပပီ်း၊ အွနလ် ိုင််း 

အတွက်တ ကျသည့်် အနတ ာယ်ြျာ်း 

က ို ပစ်ြှတ်ထာ်းသင့််သည်။  

တ ိုက်ခ ိုက်ြှုက ို န ိုငင်ဖံတာ်က 

အကာအကွယ်ဖပ်းသင့််သည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တ ာျားြ/အပ်ုခ ျုပ်ဖ ျားပ ုငျ်ား  ေဂီ စ်တယ်  ပ်ဝန်ျား အြ ာျားမပည်သဝူန်ဖဆာငြ်ှု 

ရုပ်/သ ံထတုလ်ွှင့််တင ်

ဆက်သြူ ာျား 

• အသဖ  ျက်ြှု  

 ကျ  ်းဖ ကာင််းခ ိုငလံ်ိုသည့်် ဂိုဏ်သ ကခာထ န််းသ ြ််း နအ်တွက်သာ။ 

(အြှနတ် ာ်း၊ ဖတွ်းဖခေါ်ယ ဆြှု၊ ကျ  ်းဖ ကာင််းသင့််သည့်် ထိုတ်မပနြ်ှု) စသည့်် သင့်် 

ဖလျာ်သည့််ခိုခံြှုြျာ်းမ င့်် နငှ့်် အကန် ့်အသတ်ရှ သည့်် ပ တ်ဆ ို ့်တာ်းမြစ်ချက်ြျာ်းမ င့်် 

မ စ်သင့််။  

• ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာ လံိုမခံ ြှု 

ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာလံိုမခ ံြှုအတွက် ကျ  ်းဖ ကာင််းသင့််သည့််အခါတွငြ်ှမ စ်သင့််ပပီ်း၊ 

၎င််းက ို အမခာ်း ဖယ ိုယျ အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစ်ီးပွာ်းထက် ဦ်းစာ်းြဖပ်း ။  

• သတင််းအချက်အလက် ပ ိုငခ်ွင့်် ဥပဖေ  

လက်ခံကျင့််သံို်းပပီ်း အဖကာငအ်ထည်ဖ ာ်သင့််။  

• အွနလ် ိုင််းြှ ထ ခ ိုက်အနတ ာယ်မပ ြှုြျာ်း  

ဆ ိုက် ာ ပ်ဝန််းအတွက် သီ်းမခာ်းဆ ိုငပ်ပီ်းတစ်ြ ထ ်းမခာ်းသည့်် အနတ ာယ်ြျာ်း 

အတွက်မ စ်ပပီ်း၊  တည်ဆ ဥပဖေြျာ်း ထပ်၍မပဋ္ဌာန််းထာ်းြှုြမ စ်သင့််။  

• လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းြှုြရှ မခင််း  

အွနလ် ိုင််းအဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအတွက် 

လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်း နြ်လ ိုအပ်ပ ၊ မ န် ့်ဖဝ န ်အ 

တွက်သာ အြျာ်းဆံို်းလ ိုအပ်မခင််း။ 

• အငတ်ာနက် ယ လက်လှြ််းြှီန ိုငြ်ှု 

အသံို်းမပ န ိုငြ်ှု မြ ြှင့််တငမ်ခင််း  

 ယ လက်လှြ််းြှီန ိုငြ်ှု မြြှင့််တင ်န ်

တာဝနရ်ှ မခင််း။  

• အငတ်ာနက်ပ တ်ဆ ို ့်ြှုြျာ်းြမပ မခင််း  

ြည်သည့်် ပထဝီဖန ာဖေသတွငြ်  အဖထွ 

ဖထွ အငတ်ာနက် ပ တ်ဆ ို ့်ြှုြျာ်း ြမပ မခင််း။  

•  က်ြလ ိုက်ြှု  

ပစစည််း၊ ဖ ်းသာ်းြ ဖဝသည့််အဖ ကာင််းအ 

 ာ၊ ဖ ်းသာ်းသ ၊ လြ််းဖ ကာင််း သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဖေတာ၏ ဇစ်မြစ် 

စသည်တ ို ့်အဖပေါ်အဖမခခ ံပပီ်း 

အငတ်ာနက်လြ််းဖ ကာင််းက ို ြတ ညီစွာ 

သတ်ြှတ်ြလိုပ်ဖဆာငမ်ခင််း။  

• အြှီသဟ ကင််း လွတ်လပ်ြှု  

အြျာ်းမပည်သ   နပ်ံိုဖင ွ

လွတ်လပ်ဖသာအ င််း 

အမြစ်ြျာ်းထံြှ 

အကျ  ်းခံစာ်းသည့်် 

လွတ်လပ်ဖသာ  ိုတ်အ ွ ွဲ့ ြှ ကကီ်း 

 ကပ်ကွပ်က ။  

• လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််တာဝန ်

(Mandate) 

အ ည်အဖသွ်းမပည့််ြှီဖသာ 

သတင််းြျာ်းတငဆ်က်မခင််းနငှ့်် 

လ ထိုအလွှာ အာ်းလံို်းတ ို ့်အတွက် 

ဝနဖ်ဆာငြ်ှုဖပ်းမခင််း စသည်တ ို ့် 

အပါအဝင ်တာဝနက် ို ဥပဖေတွင ်

ရှင််းလင််းစွာ ချြှတ်မပဋ္ဌာန််းသင့်် 

သည်။  



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 5 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

၂။ အဖ ကာငျ်ားအ ာပ ုငျ်ားဆ ုင ်ာ စည်ျားြ ဥျ်ားဥပဖေြ ာျား 

ဤအပ ိုင််းတွင ်အဖ ကာင််းအ ာ ပ်အဖပေါ် အဓ ကတာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းနငှ့်် စပ်လျဥ််းသည့်် န ိုငင်တံ 

ကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းနငှ့်် အဖကာင််းဆံို်း အဖလ့်အထြျာ်းအဖ ကာင််း ြီ်းဖြာင််းထ ို်းမပထာ်းပပီ်း၊ ယင််းတာ်း 

မြစ်ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းအတွက် သင့််ဖတာ်ဖသာ နယ်ပယ်အတ ိုင််းအဆအဖ ကာင််းက ိုလည််း အတ ိုချ ပ် 

ဖ ာ်မပဖပ်းထာ်းသည်။ န ိုငင်တံကာဥပဖေဖအာက်တွင ် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် တာ်း 

မြစ်ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းက ို- ဥပဖေမ င့််မပဋ္ဌာန််းထာ်း ြည်မ စ်ပပီ်း၊ ခ ိုငလံ်ိုဖသာ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းတစ် ပ် ပ် 

(အမခာ်းသ ြျာ်း၏ အခွင့််အဖ ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ဂိုဏသ် ကခာ၊ သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်း၊ အြျာ်းမပည်သ  

ဖအ်းချြ််းဖ ်း/ပင ြ်ဝပ်ပ မပာ်းဖ ်း (ordre public)၊ အြျာ်းမပည်သ ကျန််းြာဖ ်း သ ို ့်ြဟိုတ် အြျာ်းမပည်သ  

က ိုယ်ကျင့််တ ာ်းတ ို ့်အာ်း ကာကွယ်မခင််း) အတွက်မ စ် ြည်မ စ်ကာ၊ ယင််းအကျ  ်းစီ်းပွာ်းအာ်း ကာကွယ် 

 န ် လ ိုအပ်သမ င့်် မ စ် ြည် မ စ်သည်။ တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်ချက်သည် ဖအာက်ပါတ ို ့်မ စ် န ် လ ိုအပ် 

သည်- 

• ရှင််းလင််းစွာနငှ့်် တ ကျစွာ အဓ ပပာယ် ွင့််ဆ ိုထာ်းပပီ်း၊ လ ြှုဖ ်း အဖ ်းတကကီ်းလ ိုအပ်ချက်အာ်း တံို ့်မပန် 

 န။်  

• ထ ဖ ာက်ြှုရှ ပပီ်း လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််က ို ပ ိုြ ိုဖလျာ့်နည််းစွာကန် ့်သတ်သည့်် အမခာ်း 

ဖဆာင ွ်က်ချက်ြရှ ၍ အတတ်န ိုငဆ်ံို်း စွက် က်ြှုအနည််းဆံို်းမ စ်ဖအာင ် လိုပ်သည့်် ဖဆာင ွ်က် 

ချက်မ စ် န။်  

• ြတ ာ်း ကျယ်ဖမပာပပီ်း ထ ခ ိုက်အနတ ာယ်မ စ်ဖစဖသာ စကာ်း၏ နယ်ပယ်အတ ိုင််းအတာထက် 

ဖကျာ်လွန၍် ခ ိုငလံ်ိုဖသာစကာ်းအာ်း တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်မခင််းတ ို ့် ြမ စ်ပ ၊ အလွနအ်ကျူ်းြမ စ် 

 န။်  

• အကာအကွယ်ဖပ်းလ ိုက်သည့်် အကျ  ်းစီ်းပွာ်း၏ ဖကာင််းကျ  ်းသည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာ 

ဆ ိုခွင့််အာ်း တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်လ ိုက်သည့်် ထ ခ ိုက်ြှုထက် သာလွနက်ကီ်းြာ်း ြည် မ စ်သည်။  

၂.၁။ မပစ်ြှုဆ ုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှု ဥပဖေြ ာျား  

၂.၁.၁. အြုန်ျားစကာျား  



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 6 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်တွင ် အြိုန််းစကာ်းမ န် ့်ဖဝမခင််းအဖပေါ်  ာဇဝတ်ြှုအမ စ်တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်ချက် 

ြျာ်းရှ ပပီ်း န ိုငင်တံကာဥပဖေဖအာက်တွငလ်ည််း ယင််းသ ို ့်တာ်းမြစ်ဖပ်း နလ် ိုအပ်သည်။ န ိုငင်သံာ်းနငှ့်် န ိုငင် ံ

ဖ ်းအခွင့််အဖ ်းဆ ိုင ်ာ န ိုငင်တံကာသဖ ာတ ပဋ ညာဥ်စာချ ပ် 2 (ICCPR) ၏ အပ ိုေ ်၂၀(၂) တွငလ်ည််း-  

ခွ မခာ်းဆက်ဆံြှု၊  င့််သီ်းြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အ ကြ််း က်ြှုအာ်း အာ်းဖပ်းလှုံွဲ့ဖဆာ်မခင််းဖမြာက်သည့််၊  န ိုင်ငံ 

ဖတာ်၊ လ ြျ  ်းဖ ်း သ ို ့်ြဟိုတ်  ာသာဖ ်းဆ ိုင ်ာ အြိုန််းတ ာ်းြျာ်းအဖ ကာင််း စည််းရံို်းလှုံွဲ့ဖဆာ် 

မခင််းက ို ဥပဖေအ  တာ်းမြစ် ြည်။  

 

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းအာ်းလံို်းတ ို ့်တွင-် အမခာ်း ခ ိုငလံ်ို 

ဖသာ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းြျာ်းအာ်း အကာအကွယ်ဖပ်းမခင််းနငှ့်် လွတ်လပ်စွာဖမပာဆ ိုခွင့််အာ်း ြြ ြတတာ်းမြစ် 

မခင််းတ ို ့်အ ကာ်း သင့််ဖတာ်ဖအာငခ်ျ နခ်ွငလ် ာြ န ိုင ်န ်အဖ ်းကကီ်းသည်။ အြိုန််းစကာ်းဆ ိုင ်ာ ဥပဖေြျာ်း 

က ို ICCPR ၏ အပ ိုေ ်၂၀(၂) တွငခ်ျြှတ်ထာ်းသည့်် နယ်ပယ်အတ ိုင််းအဆအတ ိုင််း ကန် ့်သတ်မခင််းက ယင််း 

သ ို ့်ချ နခ်ွငလ် ာြ ဖစ န ်နည််းလြ််းဖကာင််းတစ်ခိုမ စ်သည်။  

အပ ိုေ ် ၂၀(၂) က ို ဖယ ိုယျအာ်းမ င့်် ဖအာက်ပါအတ ိုင််း အြျ  ်းြျ  ်းဖသာ ပါဝငအ်စ တ်အပ ိုင််းြျာ်းပါဝင ်

သည့်် မပဋ္ဌာန််းချက်အမ စ် နာ်းလည်သဖ ာဖပါက် ကသည်- 

၁။ “စည််းရံို်းလှုံွဲ့ဖဆာ်မခင််း (advocacy)” ဟ ဖသာ စကာ်းလံို်းက ို- အြိုန််းတ ာ်းလှုံွဲ့ဖဆာ်လ ိုသည့်် 

ဖမပာဆ ိုသ အာ်း တာဝန်ယ ခ ိုင််း နြှ်ာ ၎င််းတွင ် ယင််းသ ို ့်လှုံွဲ့ဖဆာ်လ ိုသည့််  ည် ွယ်ချက်ရှ  န ် လ ို 

အပ်သည်။  

၂။ ဖမပာဆ ိုဖ ်းသာ်းသည့််စကာ်းသည် - န ိုငင်သံာ်းမ စ်ြှု၊ လ ြျ  ်း သ ို ့်ြဟိုတ် က ို်းကွယ် ာ ာသာစ 

သည့်် ဖပ်းထာ်းသည့်် အဖ ကာင််းချင််း ာ ၃ ခိုတ ို ့်အနက်တစ်ခိုခိုအဖပေါ်အဖမခခံပပီ်း အြိုန််းတ ာ်း 

လှုံွဲ့ဖဆာ်မခင််းမ စ် ြည်။ န ိုငင်ြံျာ်း၏ ဥပဖေြျာ်းအဖနမ င့်် ဤအချက်တွင ်ဖပ်းထာ်းသည့်် ၃ ြျ  ်း 

ထက်ပ ို၍ ကျယ်မပန် ့်စွာသွာ်းဖလ့်ရှ ပပီ်း လ ြျ  ်းန ွှယ်စို၊ ဂျ န်ေါ၊ လ ငစ် တ်ကွ မပာ်းြှု နငှ့်် အမခာ်းအစရှ  

သမ င့်် အဖ ကာင််း င််းအြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်အဖပေါ် အြိုန််းတ ာ်းလှုံွဲ့ဖဆာ်ြှုြျာ်းက ို တာ်းမြစ်ဖလ့်ရှ သည်။  

၃။ ဖမပာဆ ိုဖ ်းသာ်းသည့်် စကာ်းသည်  လေ ် သံို်းြျ  ်းအနက်တစ်ြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်အာ်း မ စ်ဖပေါ်ဖအာင ်

လှုံွဲ့ဖဆာ်မခင််းမ စ် ြည် (ဖနာက် အချက်နပံါတ်၄ က ို ကည့််ပါ)။ တ ာ်းဥပဖေရှုဖထာင့််ြှ  ကည့်် 

 
2 ကိုလသြဂ္ အဖထွဖထွညီလာခံ ဆံို်းမ တ်ဖဆာင် ွက်ချက်အြှတ် ၂၂၀၀ က (၂၁)၊ ၁၉၆၆ ေဇီင ်ာ ၁၆။ ၁၉၇၆ ြတ်လ ၂၃ 

တွင ်အသက်ဝငသ်ည်။   



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 7 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

လ င ် ၎င််းတွင ် - ဖမပာဆ ိုသည့််စကာ်းနငှ့််  လေတ် ို ့်အ ကာ်း နီ်းစပ်သည့််ဆက်န ွှယ်ြှုရှ  နလ် ိုအပ် 

သည်။ ယင််း လေတ်စ်ြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်မ စ်ဖပေါ် န ် ဖယ ိုယျဆနဆ်နမ် စ်ဖစန ိုငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် ဖယ ို 

ယျအနတ ာယ်ရှ ဖစြှုသည် လံိုဖလာက်ဖသာအဖ ကာင််းမပချက်ြဟိုတ်ပါ။ ယင််း လေတ်စ်ြျ  ်းြျ  ်း 

မ စ်ဖပေါ် န ်တ ိုက်ရ ိုက်မ စ်ဖသာ နငှ့်် မြင့််ြာ်းဖသာ မ စ်န ိုငဖ်ချ ရှ  ြည်မ စ်သည်။ 

၄။ ဖမပာဆ ိုဖ ်းသာ်းဖသာစကာ်းသည် - ခွ မခာ်းဆက်ဆံမခင််း (discrimination)၊  င့််သီ်းြှု 

(hostility) သ ို ့်ြဟိုတ် အ ကြ််း က်ြှု (violence) ဟ သည့်် သံို်းြျ  ်းအနက်  လေတ်စ်ြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့် 

က ို လှုံွဲ့ဖဆာ်ဖစ ြည် မ စ်သည်။ ၎င််းတ ို ့်အနက်နစ်ှခိုမ စ်သည့််- ခွ မခာ်းဆက်ဆံြှုနငှ့်် အ ကြ််း က် 

ြှု- တ ို ့်သည် တ ကျသည့်် အမပ အြ ြျာ်းမ စ်သည် (ခွ မခာ်းဆက်ဆံမခင််းက ို ြျာ်းဖသာအာ်းမ င့်် န ိုငင် ံ

ဖတာ်ဥပဖေြျာ်းတွင ် အဓ ပပာယ် ွင့်ဆ် ိုဖလ့်ရှ ဖသာ်လည််း၊ ဝနဖ်ဆာငြ်ှုြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် အကျ  ်း 

ဖကျ်းဇ ်းြျာ်း ြ ရှ ဖအာင ် မငင််းဆ ိုမခင််းအဖ ကာင််းတ ို ့်သာ ပါဝငဖ်လ့်ရှ သည်)။ တတ ယတစ်ြျ  ်း 

မ စ်သည့်် -  င့််သီ်းြှု - သည် စ တ်အဖမခအဖနတစ် ပ်မ စ်ပပီ်း သ ာဝအာ်းမ င့်် ဖလ့်လာ န ်သ ို ့်ြ 

ဟိုတ် ဖစာင့်် ကည့်် န ်ခက်ခ ဖလ့်ရှ သည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း ၎င််းစ တ်အဖမခအဖနသည် အယ စွ ြှု သ ို ့် 

ြဟိုတ် ပံိုစံခွက်သွင််း၍သတ်ြှတ်ြှု (stereotyping)ထက်ပ ို၍ မပင််းထနဖ်သာ စ တ်ခံစာ်းချက်မ စ် 

ဖ ကာင််း ရှင််းလင််းသည်။ “ င့််သီ်းြှု” ဟ သည့်် စကာ်းလံို်းက ို- “အြိုန််းတ ာ်း” ဟ သည့််စကာ်းလံို်း 

အာ်း ထပ်ကာထပ်ကာြသံို်းြ ဖစ န ် ဖမပာင််းလ သံို်းစွ ထာ်းဟနတ် ဖသာ်လည််း ယင််းအတွက် 

 ည် ွယ်ချက်ြှာြ  မပင််းထနသ်ည့််စ တ်ခံစာ်းချက်တစ်ြျ  ်းြျ  ်းက ို က ိုယ်စာ်းမပ  န်ဖ ာ်မပ နမ် စ် 

သည်။ 

၅။ “ဥပဖေမ င့်် တာ်းမြစ်ထာ်းဖသာ” ဟိုဆ ို ာတွင ်ြျာ်းဖသာအာ်းမ င့်် မပစ်ြှုဆ ိုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှု ဥ 

ပဖေမ င့်် တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်မခင််းက ို ည်ညွှန််းမခင််းဟို သဖ ာဖပါက်ဖလ့်ရှ သည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း 

ဤနယ်ပယ်တွင-် ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်းအတွက် ကျင့််ဝတ် နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် အြိုန််း 

စကာ်းဖ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းြှုြျာ်းခံစာ်း သ တစ်ဦ်းရှ သည့််အခါ တ ာ်းြြှု ွင့််ဆ ိုပ ိုငခ်ွင့််စသည့််- 

တ ာ်းြြှုနငှ့်် အိုပ်ချ ပ်ဖ ်းပ ိုင််းဆ ိုင ်ာ ဥပဖေဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်းက ိုလည််း စဥ််းစာ်းသင့််သည်။  

၂.၁.၂ န ငု်ငဖံတာ်လံုမခံျုဖ ျား/အြ ာျားမပည်သငူင ြ်ဝပ်ပ မပာျားဖ ျား  

န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်းနငှ့်် အြျာ်းမပည်သ ပင ြ်ဝပ်ပ မပာ်းဖ ်းတ ို ့်အာ်း ကာကွယ်မခင််းဟ သည့်် အကျ  ်းစီ်းပွာ်းနစ်ှ 

 ပ်စလံို်းတ ို ့်သည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့်် ဝ ဖ ာဓ မ စ်လာန ိုငသ်ည့်် အ ာြျာ်းမ စ်သည်။ 

ယင််းအကျ  ်းစီ်းပွာ်းြျာ်းအာ်းကာကွယ် နအ်တွက် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် တာ်းမြစ်ကန် ့် 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 8 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

သတ်ချက်အချ  ွဲ့လိုပ်ဖဆာငမ်ခင််းသည် ကျ  ်းဖ ကာင််းခ ိုငလံ်ိုဖသာ်လည််း၊ တစ်ချ နတ်ည််း၌ပင ်ယင််းအချက် 

က ို လွတ်လပ်စွာဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ြြ ြတ တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ် န ်အလွ သံို်းစာ်းမပ ဖလ့်ရှ သည်။  

န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်းအတွက် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်သည့်် ဥပဖေ 

ြျာ်းသည် - န ိုငင်ဖံတာ်သစစာဖ ာက် ျက်ပိုနက်နြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် အ ကည်ည  ပျက်ဖစမခင််း ဥပဖေြျာ်း၊ န ိုငင် ံ

ဖတာ် လ   ွဲ့ ဝှက်ချက်ဥပဖေြျာ်း၊ အ ကြ််း က်ြှုတ ိုက် ျက်ဖ ်းဥပဖေြျာ်းနငှ့်် ဆ ိုက် ာလံိုမခံ ဖ ်းဥပဖေ 

ြျာ်းနငှ့်် အမခာ်း စသမ င့်် နာြည်အြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်မ င့်် ရှ သည။် ယင််းဥပဖေြျာ်းအာ်းလံို်းတ ို ့်အတွက် ြရှ ြမ စ် 

လ ိုအပ်သည်ြှာ ၎င််းတ ို ့်အာ်း န ိုငင်တံကာလ ့်အခွင့််အဖ ်းဥပဖေြျာ်းနငှ့််အညီ ဖ ်းဆွ မပဋ္ဌာန််းကျင့််သံို်းမခင််း 

မ စ် နမ် စ်သည်။ 

န ိုငင်တံကာကျွြ််းကျငပ်ညာရှငအ်ိုပ်စိုတစ်ခိုြှ လက်ခံကျင့််သံို်း နဖ် ာ်ဖဆာငထ်ာ်းသည့််၊ န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ  

ဖ ်းနငှ့်် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််ဆ ိုင ်ာ အဖမခခံြ ြျာ်းပါဝငသ်ည့််၊ န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်း၊ လွတ် 

လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့်် သတင််းအချက်အလက် ပ ိုငခ်ွင့််ဆ ိုင ်ာ ဂျ  ဟနနတ်စ် ာ့်ဂ် အဖမခခံြ  

ြျာ်း (Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to 

Information) တွင ် န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်းအကျ  ်းစီ်းပွာ်းအတွက် ခ ိုငလံ်ိုဖသာကန် ့်သတ်ချက်က ို ဖအာက်ပါ 

အတ ိုင််းအဓ ပပာယ် ွင့််ဆ ိုထာ်းသည်-  

န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်းအဖမခအမြစ် အဖပေါ် အဖ ကာင််းမပ၍ တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်ချက် တစ် ပ်သည် 

- န ိုငင်ဖံတာ် ပ်တည်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ဖံတာ်နယ်န ြ တ်ခ ိုငြ်ာြှုတ ို ့်အဖပေါ် အငအ်ာ်းအသံို်းမပ မခင််း 

သ ို ့်ြဟိုတ် ပခ ြ််းဖမခာက်မခင််းတ ို ့်ြှ အကာအကွယ်ဖပ်း နမ် စ်ဖစ၊ စစ်ဖ ်းစသည့်် မပငပ်အ င််းအ 

မြစ်တစ်ခိုခို သ ို ့်ြဟိုတ် အစ ို်း အာ်း အ ကြ််း က်မ  တ်ချ န်လှုံွဲ့ဖဆာ်ြှုစသည့်် မပည်တွင််းအ င််း 

အမြစ်တစ်ခိုခိုက ယင််းသ ို ့် အငအ်ာ်းအသံို်းမပ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် သံို်း နပ်ခ ြ််းဖမခာက်ြှုအဖပေါ် န ိုငင်ံဖတာ် 

၏ တံို ့်မပနဖ်ဆာင ွ်က်န ိုငစ်ွြ််းက ို ကာကွယ် နမ် စ်ဖစ - စစ်ြှနဖ်သာ နငှ့်် လက်ဖတွွဲ့ မပသန ိုငသ်ည့်် 

အကျ  ်းဆက်ရှ ဖသာ  ည် ွယ်ချက်၊ ဦ်းတည်ချက်အဖ ကာင််း င််းတစ်ခိုခိုအတွက်ြဟိုတ်လ င ်တ 

 ာ်းဝငခ် ိုငလ်ံို ြှုြရှ ပါ။3 

န ိုငင်တံကာ လ ့်အခွင့််အဖ ်းဥပဖေသည် န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်းနငှ့်် အြျာ်းမပည်သ ဖအ်းချြ််းဖ ်း/ပင ြ်ဝပ်ပ  

မပာ်းဖ ်းအဖပေါ် လွတ်လပ်စွာဖမပာဆ ိုခွင့််ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းအာ်း အဓ က နည််းလြ််း ၃  ပ်အာ်းမ င့် ် သင့်် 

 
3 လနေ်နပ်ြ  ွဲ့အဖမခစ ိုက် အစ ို်း ြဟိုတ်ဖသာအ ွ ွဲ့ ြှ ကျွြ််းကျငသ် အိုပ်စိုတစ် ွ ွဲ့က ဖ ်းသာ်းမပငဆ်ငသ်ည့်် အပ ိုေ ်၁၉၊၁၉၉၅ 

ဖအာက်တ ို ာ ၁  က်တွင ်လက်ခံကျင့််သံို်းခ ့်၊ အဖမခခံြ  ၂(က)။  

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1803/joburg-principles.pdf.   

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1803/joburg-principles.pdf


မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 9 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ဖတာ်သည့်် ဖ ာငအ်တွင််း ကန် ့်သတ်န ိုင ်န ်ထ န််းကွပ်မပဋ္ဌာန််းဖပ်းထာ်းသည်။ ပထြဦ်းစွာ - “ဥပဖေမ င့်် 

ဖ ်းသာ်းမပဋ္ဌာန််းထာ်း ြည်” ဟ သည့်် လ ိုအပ်ချက်အပ ိုင််းနငှ့််အညီ သက်ဆ ိုင ်ာသဖ ာတ ာ်းြျာ်းအာ်း 

ရှင််းလင််းစွာနငှ့်် တ ကျစွာ အဓ ပပာယ် ွင့််ဆ ိုခ ိုင််းထာ်းသည။် ဥပဖေမပ သ ြျာ်းအဖနမ င့်် ဥပဖေက ိုအလွ သံို်း 

စာ်းမပ  နအ်တွက် ကျယ်မပန် ့်စွာနငှ့်် တ ကျဖ  ာြှုြရှ စွာ  ွင့််ဆ ိုထာ်းသည့်် မပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းက ို ြီှခ ိုအာ်း 

ထာ်းဖလ့်ရှ သမ င့်် ၎င််းအချက်သည် န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်းနငှ့််ဆ ိုငသ်ည့်် နယ်ပယ်အတွက် အထ ်းအဖ ်း 

ကကီ်းသည်။  

“န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်း”၊ “အစွန််းဖ ာက်ြှု” နငှ့်် “အြိုန််းတ ာ်းလှုံွဲ့ဖဆာ်ြှု” ဟ ဖသာ စကာ်းလံို်းြျာ်းက ို ရှင််း 

လင််းစွာနငှ့်် တ ကျစွာအဓ ပပာယ် ွင့််ဆ ိုသင့််ပပီ်း၊ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််က ို ကန် ့်သတ် နအ် 

တွက် “သတင််းအချက်အလက်လံိုမခံ ဖ ်း” နငှ့်် “ယဥ်ဖကျ်းြှု လံိုမခံ ဖ ်း” စသည့်် အလ ိုအဖလျာက် တ ကျ 

ဖ  ာြှုြရှ ဖသာ အသံို်းအနှုန််းြျာ်းက ို လံို်းဝအသံို်းြမပ သင့််ပါ။4 

ေိုတ ယအဖနမ င့််- လံိုမခံ ဖ ်းက ို အာ်းနည််းထ ခ ိုက်ဖအာင ်ည် ွယ်ချက်မ င့်် မပ ြ ကျူ်းလွနသ်ည့်် လ ပိုဂ္  လ် 

ြျာ်းအာ်း န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်းအဖ ကာင််း င််းြျာ်းဖပေါ်အဖမခခံ၍သာ မပစ်ေဏဖ်ပ်းန ိုငသ်ည်မ စ်သည်။ ၎င််း 

သည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အတွက် သင့််ဖတာ်သည့််အကာအကွယ်ဖပ်းရံိုသာြကပ ၊ ရှ  န် 

လ ိုအပ်သည့်် ည် ွယ်ချက်မ င့်် ကျူ်းလွနသ်ည့််မပစ်ြှုအတွက်က ိုသာ မပစ်ေဏခ်ျြှတ် ြည်ဟ သည့်် ဥပ 

ဖေလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း (due process) နငှ့််အညီစီ ငဖ်ဆာင ွ်က် န ်အဖမခခံအာြခံချက်နငှ့််လည််း က ိုက် 

ညီသည်။  

တတ ယနငှ့်် အဖ ်းအကကီ်းဆံို်းတစ်ခိုအဖနမ င့်် - ဖ ်းသာ်း/ဖမပာဆ ိုသည့််စကာ်းနငှ့်် န ိုငင်ဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်း သ ို ့် 

ြဟိုတ် အြျာ်းမပည်သ ဖအ်းချြ််းဖ ်းအဖပေါ်အနတ ာယ်ရှ ြှု တ ို ့်အ ကာ်း အလွန ်နီ်းစပ်သည့််ဆက်န ွှယ်ြှုရှ  န ်

လ ိုအပ်သည်။ ယင််းလ ိုအပ်ချက်နငှ့််ြမပည့််ြီှပါက အာဏာပ ိုငြ်ျာ်းအဖနမ င့်် ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုြှု၏ ကျယ် 

မပန် ့်ဖသာအပ ိုင််းတ ို ့်နငှ့်် စပ်လျဥ််း၍ အနတ ာယ်ရှ န ိုငဖ် ကာင််းဆ ိုကာ အဆ ိုပါ အဖ ကာင််းအ ာမပဋ္ဌာန််းချက် 

ြျ  ်းက ိုအလွ သံို်းစာ်းမပ န ိုငသ်ည့်် အနတ ာယ်ပ ိုရှ သည်။ ယင််းဆက်န ွှယ်ြှုရှ  နလ် ိုအပ်ချက်က ို န ိုငင်ဖံတာ်လံို 

မခံ ဖ ်း၊ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့်် သတင််းအချက်အလက် ပ ိုငခ်ွင့််ဆ ိုင ်ာ ဂျ  ဟနနတ်စ် ာ့်ဂ် 

အဖမခခံြ ြျာ်း (Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to 

Information) ၏ အဖမခခံြ -၆ တွငထ်ငဟ်ပ်ထာ်းပပီ်း ဖအာက်ပါအတ ိုင််းဖ ာ်မပထာ်းသည်- 

 
4 လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််မြြှင့််တငဖ် ်းဆ ိုင ်ာ အထ ်းအစီ ငခ်ံပိုဂ္  လ်ြျာ်း၊ ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ ေဂီျစ်တယ်ဖခတ်တွင ်ြီေယီာ 

အြီှသဟ ကင််းလွတ်လပ်ြှုနငှ့်် စံိုလငက်ွ မပာ်းြှုဆ ိုင ်ာ ပ ်းဖပါင််းဖ ကညာချက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ ဖြလ ၂  က်၊ အပ ိုေ ် ၃(စ)။ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf.  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf


မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 10 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

[တာ်းမြစ်ချက်ြျာ်းက ို ဖနာက်ထပ် ကန် ့်သတ်သည့််] အဖမခခံြ  ၁၅ နငှ့်် ၁၆ တ ို ့်အ  အစ ို်း တစ် ပ်အဖန 

မ င့်် ဖအာက်ပါတ ို ့်က ို လက်ဖတွွဲ့သက်ဖသမပသန ိုငြ်ှသာ န ိုငင်ံဖတာ်လံိုမခံ ဖ ်းအဖပေါ် ပခ ြ််းဖမခာက်ြှုအမ စ် 

ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုချက်တစ် ပ်အဖပေါ် မပစ်ေဏခ်ျြှတ်န ိုငသ်ည်- 

... 

(ခ) ၎င််းသည် ယင််းသ ို ့်ဖသာအ ကြ််း က်ြှုြျ  ်းက ို လှုံွဲ့ဖဆာ် နအ်လာ်းအလာရှ ပပီ်း၊ 

(ဂ) ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုြှု နငှ့်် ယင််းသ ို ့်အ ကြ််း က်ြှုမ စ်ဖပေါ် န ိုငဖ်ချ သ ို ့်ြဟိုတ် မ စ်ဖပေါ်ြှုတ ို ့်အ ကာ်း တ ိုက် 

ရ ိုက်မ စ်ဖသာနငှ့်် လက်ငင််းမ စ်ဖသာ ဆက်န ွှယ်ြှုရှ သည်။ 

 

ချွင််းချက်အဖမခအဖန ပ်ြျာ်းတွင ် န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် န ိုငင်ဖံတာ်အဖ ်းဖပေါ်အဖမခအဖနြျာ်းတွင ် လွတ် 

လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််က ို ဆ ိုင််းငံ့်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း “အဖမခအဖန၏ အဖ ်းဖပေါ်လ ိုအပ်ချက် 

အ  လံို်းဝ လ ိုအပ်ြှ” သာလ င ်ယင််းသ ို ့်ဆ ိုင််းငံ့်န ိုငပ်ပီ်း၊ ဆ ိုင််းငံ့်ြှုသည် ခွ မခာ်းဆက်ဆံြှုဆနမ်ခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် 

န ိုငင်ဖံတာ်၏ အမခာ်း န ိုငင်တံကာဥပဖေလ ိုက်နာ နတ်ာဝနရ်ှ ြှုြျာ်းနငှ့်် ြက ိုက်ညီမခင််း တ ို ့်ြမ စ် ပါ။5 

၂.၁.၃ ညစ်ညြ်ျားရုပ်ပုံ/စာဖပ/ြီေယီာြ ာျား (Obscenity)  

န ိုငင်အံြျာ်းစိုတ ို ့်သည် ညစ်ညြ််းသည်ဟိုသတ်ြှတ်ဖသာ ရိုပ်ပံိုစာဖပ/ြီေယီာ/ပစစည််းြျာ်း မ န် ့်ဖဝမခင််း 

အဖပေါ် ကန် ့်သတ်တာ်းမြစ်ချက်တစ်ြျ  ်းြျ  ်းချြှတ်ထာ်းဖလ့်ရှ သည်။ ၎င််းတွင-် ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံို/စာဖပ/ြီေ ီ

ယာထိုတ်ဖဝသ ြျာ်းအဖနမ င့်် ကဖလ်းြျာ်း၎င််းတ ို ့်၏ စာဖပြီေယီာပစစည််းြျာ်းအာ်းြ ကည့််ရှုန ိုငဖ် ကာင််း 

ဖသချာဖစြည့််နည််းလြ််းမ င့််သာ မပသ န ် - စသမ င့်် ယင််းသ ို ့်ဖသာ စာဖပြီေယီာပစစည််း ြျာ်းအာ်း အ 

သက်ြမပည့််ဖသ်းသည့််လ ငယ်ြျာ်း ယ လက်လှြ််းြီှန ိုငမ်ခင််းြရှ ဖအာင ် ဟန် ့်တာ်း န ် ချြှတ်ဖ ာ်ဖဆာင ်

ထာ်းသည့်် တာ်းမြစ်ချက်ြျာ်း ပါဝငန် ိုငသ်ည်။  

န ိုငင်အံြျာ်းစိုတ ို ့်တွင ် တ ကျသည့်် ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပပစစည််း အြျ  ်းအစာ်းြျာ်းအာ်း လံို်းလံို်းလျာ်းလျာ်း 

တာ်းမြစ်ပ တ်ပငထ်ာ်းသည်။ ဥပြာ - ကဖလ်းသ ငယ်ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပသည် အပြ တြ််း တ ာ်းြဝင် 

သည့််အ ာမ စ်ဖသာ်လည််း၊ န ိုငင်အံြျာ်းစိုတ ို ့်သည် ၎င််းတာ်းမြစ်ချက်ထက်ဖကျာ်လွန၍် အမခာ်းဖသာ 

ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပအြျ  ်းအစာ်းြျာ်းက ိုပါ ကန် ့်သတ်ထာ်းမခင််းြျ  ်းရှ သည်။ ဤတွငလ်ည််း စ နဖ်ခေါ်ြှုြှာ - 

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့်် သင့််ဖလျာ်ဖသာ ချ နခ်ွငလ် ာြည်သ ို ့်ထ န််းညြှ လိုပ်ဖဆာငြ်ည်ဟ  

သည့််အချက်ပငမ် စ်သည်။ ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပြျာ်းသည် န ိုငင်တံကာလ ့်အခွင့််အဖ ်းဥပဖေဖအာက် အ 

ကာအကွယ်ပ ိုဖပ်းထာ်းသည့်် န ိုငင်ဖံ ်းဆ ိုင ်ာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုချက်ြျာ်း ြဟိုတ်ဖလ့်မ စ်သမ င့််နငှ့်် ညစ် 

 
5 ICCPR, ြှတ်စို ၂၊အပ ိုေ ်၄(၁)။  



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 11 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပအဖ ကာင််းအ ာနငှ့််စပ်လျဥ််းပပီ်း လ ြှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းအြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်တွင ် ြတ ကွ မပာ်းဖသာ 

စံတန ် ို်းြျာ်းရှ သည်မ စ်သမ င့််- န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် တ ကျသည့်် ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပြျာ်းအာ်း တာ်းမြစ် 

ကန် ့်သတ် ာတွင ် ြည်ြ အတ ိုင််းအတာအထ  တာသွာ်းြည်ဟ သည့််အဖပေါ် လွတ်လပ်စွာဆံို်းမ တ်န ိုငခ်ွင့်် 

ရှ ဖနသည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပြျာ်းအာ်း တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ် ာတွင ်န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် 

ြည်သည့်် အတ ိုင််းအတာအထ  တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုြှုရှ ရှ  လိုပ်ဖဆာငန် ိုငသ်ည့််အပ ိုင််းတွင် အကန် ့်အသတ်ြျာ်း 

ရှ ပပီ်း၊ လ ြှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတွင််း လ ငပ် ိုင််းဆ ိုင ်ာနငှ့််ပတ်သက်ပပီ်းအရှက်အဖ ကာက်ကကီ်းြာ်းသ ြျာ်း၏ 

စ တ်ဖနသဖ ာထာ်းြျာ်းအလ ိုက် လ တ ိုင််းအဖပေါ် ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပနငှ့်ပ်တ်သက်၍တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ် 

မခင််းြှာ တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုြှုြရှ ပါ။ လက်ဖတွွဲ့တွင ် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််သည် - အံ့်အာ်းသင့်် 

ဖစဖသာ၊ စ တ်အဖနာှင့််အယှက်မ စ်ဖစဖသာအမပင ် ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့်အြျာ်းကလက်ခံထာ်းဖသာ သ 

တင််းအချက်အလက်ြျာ်းနငှ့်် ဖတွ်းဖခေါ်ယ ဆချက်ြျာ်းထက်ပ ို၍ တာသွာ်းပပီ်း၊ ြ အာ်းမ င့်် ၎င််းသည် အချ  ွဲ့ 

သ ြျာ်းအတွက် စ တ်အဖနာှင့််အယှက်မ စ်ဖစန ိုငသ်ည့်် တ ကျဖသာ လ ငအ်သာ်းဖပ်း စာဖပရိုပ်ပံိုြီေယီာ 

ြျာ်းက ို ကာကွယ်ဖပ်းမခင််းမ စ်သည်။  

ကိုလသြဂ္ လ ့်အခွင့််အဖ ်း ဖကာ်ြတီက ၎င််း၏ ၂၀၁၁ ခိုနစ်ှ အဖထွဖထွသဖ ာထာ်းြှတ်ချက် အြှတ် 

၃၄ တွငပ်ါရှ ဖသာ ယင််းသ ို ့်တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်း၏ နယ်ပယ်အတ ိုင််းအဆအဖပေါ် အဖ ်းကကီ်းသည့်် 

ြှတ်ချက်တစ်ခိုဖပ်းခ ့်သည်။  

အဖထွဖထွသဖ ာထာ်းြှတ်ချက်အြှတ် ၂၂ တွင-် “က ိုယ်ကျင့််တ ာ်းဟ သည့်် သဖ ာတ ာ်းသည ်အြျ  ်းြျ  ်း 

ဖသာ လ ြှုဖ ်း၊ ေဿနနငှ့််  ာသာဖ ်း ြ ရ ို်း လာဓဖလ့်ထံို်းတြ််း အဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်ြှ ဆင််းသက်လာသည့်် 

အ ာမ စ်ပပီ်း၊ တစ်ဆက်တည််းတွင.်...က ိုယ်ကျင့််တ ာ်းြျာ်းအာ်း ကာကွယ် န ် ဦ်းတည်ချက်မ င့်် တာ်းမြစ်ကန် ့် 

သတ်မခင််းက ို ဓဖလ့်ထံို်းတြ််းတစ် ပ်တည််းြှ တ ကျစွာဆင််းသက်လာမခင််းြဟိုတ်သည့်် အဖမခခံြ ြျာ်းအဖပေါ် 

အဖမခခံ ြည်မ စ်သည့််” အဖ ကာင််း ဖကာ်ြတီြှ ဖတွွဲ့ ရှ  သည။် ယင််းသ ို ့်ဖသာ ြည်သည့်် ကန် ့်သတ်ချက်ြျ  ်း 

ြဆ ိုတ ို ့်က ို- လ ့်အခွင့််အဖ ်းြျာ်း၏ အာ်းလံို်းအတွက်မ စ်ြှု (universality) နငှ့်် ခွ မခာ်းြဆက်ဆံဖ ်း (non-

discrimination) အဖမခခံြ  ရှုဖထာင့််ြျာ်းမ င့်် နာ်းလည်သဖ ာဖပါက် လိုပ်ဖဆာင ်ြည်မ စ်သည်။6 

၂.၁.၄ တ ာျားစီ ငဖ် ျားက ု အကာအကွယ်ဖပျားမခငျ်ား  

န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်တွင ် တ ာ်းဖ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်၏ သြာသြတ်ကျြှုက ို ကာကွယ် န ် ဖရှ်းရှုဖသာ 

အာ်းမ င့်် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်သည့်် မပစ်ြှုဆ ိုင ်ာ ာဇဝတ်ြှု ဥပ 

 
6 အပ ိုေ ်၁၉-လွတ်လပ်စွာဖတွ်းဖခေါ်ယ ဆပ ိုငခ်ွင့််နငှ့်် ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််၊ အဖထွဖထွသဖ ာထာ်းြှတ်ချက်အြှတ် ၃၄။ 

၂၀၁၁ စက်တင ်ာ ၁၂။  CCPR/G/GC/34, စာပ ိုေ ်၃၂, http://undocs.org/ccpr/c/gc/34. 

http://undocs.org/ccpr/c/gc/34


မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 12 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ဖေြျာ်းရှ သည်။ ယင််းဥပဖေြျာ်းတွင ် ည် ွယ်ချက် ၂  ပ်တ ို ့်ရှ ပပီ်း၊ တ ာ်းဖ ်းစီြံခန် ့်ခွ ြှုပ ိုင််းသည် ြ တြှု 

ရှ ပပီ်း၊ အခက်အခ အဟန် ့်အတာ်းြရှ ပ  လိုပ်ငန််းလည်ပတ်န ိုငဖ် ကာင််းဖသချာဖစ နန်ငှ့််၊ တ ာ်းသ ကကီ်းြျာ်း 

နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ် တ ာ်းစီ ငဖ် ်းပ ိုင််း၏ ဂိုဏသ် ကခာက ို ကာကွယ် န ် တ ို ့်မ စ်သည်။ ဖရှ ွဲ့တစ်ြျ  ်းမ စ်သည့်် 

တ ာ်းဖ ်းစီြံခန် ့်ခွ ြှုနငှ့်် လိုပ်ငန််းပ ိုင််း အြျ  ်းအစာ်းဖအာက်တွင ် - ြျက်မြငသ်က်ဖသြျာ်းအာ်း ပခ ြ််း 

ဖမခာက်မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ်  က်လ ိုက်မခင််းက ို တာ်းမြစ်သည့်် ဥပဖေြျာ်း၊ လ ြ်လည်ဖလ ာက်ထာ်းြှုက ိုတာ်း 

မြစ်သည့်် ဥပဖေြျာ်း နငှ့်် တ ာ်းရံို်းအြှုစီ င ်ကာ်းနာြှုြျာ်းအဖပေါ် ဖနာှင့််ယှက်ြှုြျာ်းအာ်း တာ်းမြစ်သည့်် 

ဥပဖေြျာ်း စသည်တ ို ့်က ို ဖတွွဲ့ န ိုငသ်ည်။ စနစ်တကျ စာစီမပဋ္ဌာန််းမခင််းမ စ်ပါက ယင််း အဖ ကာင််းအ ာ 

ြျာ်းသည် တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုဖသာ ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းမ စ်န ိုငသ်ည်။  

အမငင််းပွာ်းြှုပ ိုမ စ်ဖစသည့်် အြျ  ်းအစာ်းြှာ - တ ာ်းစီ ငဖ် ်းပ ိုင််းအဖပေါ် ဖဝ နြ်ှုြျာ်းြရှ ဖအာင ် ကာ 

ကွယ် န ် ဖ ်းဆွ မပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့်် ဥပဖေြျာ်းမ စ်သည်။ လွနခ် ့်ဖသာ အတ တ်ကာလတွင ် ယင််းသ ို ့်ဖသာ 

ဥပဖေြျာ်းက ို - န ိုငင်သံာ်းြျာ်းအဖနမ င့်် လ ြှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတွင််း အမငင််းပွာ်းြှုြျာ်း၏ ဖနာက်ဆံို်း အက  

မ တ်သ ြျာ်းအမ စ် ၎င််းတ ို ့်၏ အခန််းကဏ္ဍက ို လက်ခံပပီ်း၊ တ ာ်းစီ ငဖ် ်းအဖပေါ် ဖလ်းစာ်းြှုရှ ဖ ကာင််း 

ဖသချာဖစ နဟ် သည့််အဖ ကာင််းမပချက်မ င့်် မပဋ္ဌာန််းထာ်းခ ့်မခင််းြျ  ်းရှ သည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း လတ်တ 

ဖလာတွင ် န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်သည် တ ာ်းဖ ်းအဖပေါ် ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုြှုြျာ်းအာ်း ဟန် ့်တာ်းကာ 

ကွယ် န ်ြလ ိုအပ်ဖ ကာင််း ဖတွွဲ့ ရှ ထာ်း ကသည်။ တ ာ်းစီ ငဖ် ်းကဏ္ဍနငှ့်် ၎င််းတွငပ်ါဝငဖ်နသည့််တ ာ်း 

ဖ ်းအ ွ ွဲ့ဝငြ်ျာ်းက ို၊ အမခာ်းအြျာ်းမပည်သ ဌာနဆ ိုင ်ာြျာ်းနငှ့်် အြျာ်းမပည်သ အာဏာပ ိုငြ်ျာ်းက ့်သ ို ့်ပင ်ဖဝ 

 နခ်ံ ြှု၊ သဖ ာထာ်းြှတ်ချက်ဖပ်းခံ ြှုြျာ်းြှ ကာကွယ်ြဖပ်းသင့််ပ  ယင််းသ ို ့်ဖဝ နခ်ွင့််ဖပ်းမခင််းသည ်

တာဝနယ် ြှု/တာဝနခ်ံြှု အတွက်လည််း အဖ ်းကကီ်းသည့််အ ာမ စ်သည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း တ ာ်းသ ကကီ်း 

ြျာ်းအဖနမ င့်် အသဖ  ျက်ြှုအတွက် အဖ ကာင််းချင််း ာခ ိုငလံ်ိုဖသာအြှုြျာ်းအာ်း ဖလ ာက်ထာ်းပ ိုငခ်ွင့်် 

အခွင့််အဖ ်းရှ သည်။  

၂.၁.၅ ဘာသာဖ ျား ထ ပ ျားဖစာ်ကာျားြှုဆ ုင ်ာ ဥပဖေြ ာျား  

န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်တွင ်  ာသာဖ ်းအဖပေါ် ဖဝ န်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်း၊  ာသာဖ ်းစာအိုပ်စာဖပြျာ်း 

စသည်တ ို ့်က ို ကာကွယ်ဖပ်းသည့််  ာသာဖ ်း ထ ပါ်းဖစာ်ကာ်းြှုဆ ိုင ်ာ ဥပဖေြျာ်း ဆက်လက်ရှ ဖနဆ  

မ စ်ဖသာ်လည််း ၎င််းတ ို ့်သည် လွတ်လပ်စွာဖမပာဆ ိုခွင့််ရှုဖထာင့််ြှ ကည့််လ င ် မပဿနာရှ ဖနသည်။ န ိုငင် ံ

အဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်တွင ်ယင််းဥပဖေြျာ်းသည် အဓ က က ို်းကွယ် ာ ာသာတစ်ြျ  ်းြျ  ်းက ိုသာ အကာအ 

ကွယ်ဖပ်းထာ်းပပီ်း ခွ မခာ်းဆက်ဆံြှုဆနသ်ည်။ ယင််းဥပဖေြျာ်းအာ်းလံို်းသည်  ာသာြ ့် ဟိုတ်သ ြျာ်းဖ ာ 

ြဟိုတ်သ ြျာ်းအဖပေါ်က ိုပါ ခွ မခာ်းဆက်ဆံဖနပပီ်း  ာသာဖ ်းလ နည််းစိုြျာ်း၊ အမြငြ်တ သည့်် က ို်းကွယ်ယံို 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 13 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

 ကည်သ ြျာ်း၊  ာသာြ ့်ြျာ်းနငှ့််  ာသာြ ့်ြဟိုတ်သ ြျာ်းတ ို ့်အာ်း   နှ ပ် နအ်တွက် အသံို်းမပ ဖလ့်ရှ သည်။ 

ICCPR ၏ “စာပ ိုေ ် ၂၊ အပ ိုေ ် ၂၀ တွငမ်ပဋ္ဌာန််းထာ်းဖသာ အဖမခအဖနအချ နအ်ခါ ပ်ြျာ်း” တ တ ကျကျရှ  

သည့်် အဖနအထာ်းြျ  ်းတွငသ်ာ  ာသာဖ ်းထ ပါ်းဖစာ်ကာ်းြှုဥပဖေြျာ်းသည် တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုဖ ကာင််း 

ကိုလသြဂ္လ ့်အခွင့််အဖ ်းဖကာ်ြတီက ဖ ာ်မပထာ်းပပီ်း၊ ယင််းအပ ိုေသ်ည် အြိုန််းစကာ်းအဖ ကာင််းပါဝင ်

ကာ  ာသာဖ ်းဖတွ်းဖခေါ်ယ ဆချက်ထက် က ို်းကွယ်ယံို ကည်သ ြျာ်း၏အခွင့််အဖ ်းက ို အကာအကွယ် 

ဖပ်းထာ်းမခင််းမ စ်သည်။ တ ကျသည့်် က ို်းကွယ်ယံို ကည်ြှုစနစ်တစ်ခိုခိုက ို ပ ို၍ြျက်နာှသာဖပ်းကာမ စ် 

ဖစ၊ ဆန် ့်ကျင၍်မ စ်ဖစ ခွ မခာ်းဆက်ဆံသည့်် (သ ို ့်ြဟိုတ်) “ ာသာဖ ်းဖခါင််းဖဆာငြ်ျာ်းအာ်း ဖဝ နြ်ှု 

ြျာ်းအဖပေါ် (သ ို ့်ြဟိုတ်) သာသာဖ ်းဆ ိုဆံို်းြြှုြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် က ို်းကွယ်ယံို ကည်ြှုတစ်ခို၏ ြ ြျာ်းစသည် 

တ ို ့်အာ်း သဖ ာထာ်းြှတ်ချက်ဖပ်းဖဝ နြ်ှုြျာ်းအဖပေါ် ဟန် ့်တာ်းသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အမပစ်ဖပ်းသည့််” ြည် 

သည့်် ာသာဖ ်းထ ပါ်းဖစာ်ကာ်းြှုဆ ိုင ်ာဥပဖေြဆ ိုတ ို ့်၏ တ ာ်းြဝငြ်ှုက ိုလည််း ဖကာ်ြတီက ြီ်း 

ဖြာင််းထ ို်းမပထာ်းပပီ်းမ စ်သည်။7 လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််က ို အဖကာင််းဆံို်းအကာအကွယ်ဖပ်း 

 နြှ်ာ-  ာသာဖ ်းထ ပါ်းဖစာ်ကာ်းြှုဆ ိုင ်ာဥပဖေြျာ်းက ို မပည့််စံိုကံိုလံိုဖအာငမ်ပငဆ်ငသ်င့််ပပီ်း၊ န ိုငင်ြံျာ်း 

အဖနမ င့်် ဖကာင််းြွနစွ်ာဖ ်းဆွ ထာ်းသည့်် အြိုန််းစကာ်းဥပဖေြျာ်းအဖပေါ်တွငသ်ာ အာ်းထာ်းလိုပ်ဖဆာင် 

သင့််သည်။ 

၂.၁.၆ သတငျ်ားြှာျား ဥပဖေြ ာျား  

အနတ ာယ်တစ်ြျ  ်းြျ  ်း တ ို ့်က ိုမ စ်ဖပေါ်ဖစန ိုငသ်ည့်် ြှာ်းယွင််းဖသာဖမပာဆ ိုြှုြျာ်း - ဥပြာ၊ တ ာ်းဖ ်းစီြံအိုပ် 

ချ ပ်ြှု (လ ြ်လည်ဖလ ာက်ထာ်းသည့်် အဖ ကာင််းအ ာြျ  ်းတွင)်၊ ဂိုဏသ် ကခာဖကျာ်ဖစာြှုြျာ်း (အသဖ  

 ျက်ြှုအဖ ကာင််းအ ာြျ  ်းတွင)် သ ို ့်ြဟိုတ် ဖ ွ်းဖကာက်ပွ ဆ ိုင ်ာသြာသြတ်ကျြှု (ဖ ွ်းဖကာက်ပွ  ကာ 

လြျာ်းအတွင််း ြ ဖပ်းသည့််လိုပ်ငန််းစဥ်အဖ ကာင််း သတင််းအြှာ်းြျာ်းအတွက် ဖကာင််းြွနစွ်ာဖ ်းဆွ  မပ 

ဋ္ဌာန််းထာ်းသည့်် တာ်းမြစ်ချက်ြျာ်း) - စသည်တ ို ့်က ိုသာ ပစ်ြှတ်ထာ်း ြည့််အစာ်း အချ  ွဲ့ န ိုငင်ြံျာ်းသည် 

ြှာ်းယွင််းသည့်် ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက် (false statement) ြျာ်းအာ်း မ န် ့်ဖဝမခင််းက ိုလည််း  ာဇဝတ်ြှုမပစ် 

ေဏခ်ျြှတ်ထာ်းသည်။ ယင််းသ ို ့်ဖသာ အဖထွဖထွ တာ်းမြစ်ချက်ြျာ်းသည် တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုြှုြရှ ပါ 

(ဖအာက်တွင ်ကည့််ပါ)။ ထ ို ့်အမပင ် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် တာ်းမြစ်ချက်စံနှုန််းမပည့််ြီှ 

 နြှ်ာ ြှာ်းယွင််းစွာဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်ြျာ်းအဖပေါ်တာ်းမြစ်ချက်တစ် ပ်သည် - မပစ်ြှုဆ ိုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှု 

သဖ ာသ ာဝရှ ပါက - သင့််ဖလျာ်သည့််  ည် ွယ်ချက်မ င့််ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပမခင််းမ စ် န ် လ ိုအပ်သည်။ 

ယင််းလ ိုအပ်ချက်နငှ့််ြမပည့််ြီှပါက ၎င််းတ ို ့်က ိုယ်တ ိုင ် သတင််းအြှာ်းြျာ်း ဖဝြ ဖနြ ြှန််းြသ သည့််သ ြျာ်း 

 
7 ၎င််းတွင ်Ibid., စာပ ိုေ ်၅၁။   
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 14 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် အချက်အလက်စစ်ဖဆ်း ာတွငဖ်စ့်စပ်လိုပ်ဖဆာငန် ိုငစွ်ြ််းအကန် ့်အသတ်ရှ သည့််သ ြျာ်းအဖပေါ် 

မပင််းထနသ်ည့်် မပစ်ေဏြ်ျာ်းကျခံ ဖစန ိုငသ်ည့်် အနတ ာယ်ရှ ပပီ်း ၎င််းသည် ‘အချ  ်းကျ’ ြှုြရှ ဖ ကာင််း မြင် 

သာဖပသည် (ထ ို ့်အမပင ် ၎င််းသည် အမပစ်ကင််းဖ ကာင််းယ ဆခံပ ိုငခ်ွင့််နငှ့််စပ်လျဥ််းသည့်် စံချ နစံ်နှုန််းြျာ်း 

နငှ့််လည််း ြက ိုက်ညီပါ)။  

ြှနက်နတ် ကျစွာသတင််းဖ ်းသာ်းတငဆ်က်မခင််းသည် စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအတွက် အဖ ်းကကီ်းသည့်် 

ပညာရှငဆ်နြ်ှု ဂိုဏအ်ငတ်စ်ခို ြလွ ဧကနမ် စ်သည်။ တစ်ချ နတ်ည််း၌ပင ် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာ 

ဆ ိုခွင့််အာ်း ြြ ြတ တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်သည့်် ‘သတင််းြှာ်းဆ ိုင ်ာ မခံ ငံိုမပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်း’ သည် လွနစွ်ာ မပ 

ဿနာရှ ဖစသည်။8  ၎င််းမပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းသည် အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းက စစြျာ်းတွင ် အချ နန်ငှ့်် တစ် 

ဖမပ်းညီအစီ ငခ်ံ န ် ပညာ ပ်ပ ိုင််းဆ ိုင ်ာတာဝနရ်ှ သည့်် စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအတွက် ပခ ြ််းဖမခာက်ြှု 

ရှ ဖနပပီ်း၊ ‘မ စ် ပ်ြှနအ်ချက်အလက် (facts)’ ၏ အြှန/်အြှာ်းအဖမခအဖနအဖပေါ် အြျာ်းကရှ ဖနသည့်် အ 

မြငြ်ျာ်းက ို မြြှင့််တင ်နမ် စ်ဖစ၊  ဖ ပန််းစာ်းြှုြရှ သည့်် အဖတွ်းအမြငြ်ျာ်းအာ်း ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုမခင််းက ို 

ကန် ့်သတ် နမ် စ်ဖစ ယင််းမပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းက ို အလွ သံို်းစာ်းမပ န ိုငသ်ည်။ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ို 

ခွင့််ဆ ိုင ်ာ အထ ်းအစီ ငခ်ံပိုဂ္  လ်ြျာ်းက ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှတွင ် ထိုတ်မပနခ် ့်ဖသာ ၎င််းတ ို ့်၏ “လွတ်လပ်စွာ 

ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့်် ‘သတင််းတိုြျာ်း’၊ သတင််းြှာ်းြျာ်းနငှ့်် ဝါေမ န် ့်ချ ြှုြျာ်းဆ ိုင ်ာ တွ  က်ဖ ကညာ 

ချက်” တွင ်ဖအာက်ပါအတ ိုင််းဖ ာ်မပထာ်းသည်- 

“သတင််းတိုြျာ်း” သ ို ့်ြဟိုတ် “ဓြမဓ ဋ္ဌာနြ်ကျသည့်် သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း” စသည်တ ို ့်အပါအဝင ်

တ ကျဖ  ာြှုြရှ သည့်် အယ အဆြျာ်းအဖပေါ်အဖမခခံပပီ်း သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းအာ်း မ န် ့်ဖဝ 

မခင််းအဖပေါ် အဖထွဖထွ တာ်းမြစ်ချက်ြျာ်းသည်- အပ ိုေ ် ၁(က) တွငခ်ျြှတ်ထာ်းသည့််အတ ိုင််း လွတ ်

လပ်စွာထတ်ိုဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် တာ်းမြစ်ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းဆ ိုင ်ာ န ိုငင်တံကာ စံချ နစံ်နှုန််းြျာ်း 

နငှ့်် ြက ိုက်ညီပ ၊ ၎င််းတ ို ့်က ို  ျက်သ ြ််း ြည်မ စ်သည်။9 

န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် သတင််းတိုြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် သတင််းြှာ်းြျာ်းအာ်း တ ိုက် ျက် န ်ည် ွယ်သည့်် အ ွ ွဲ့ 

(unit) ြျာ်း ွ ွဲ့စည််းတည်ဖထာငသ်င့််ပပီ်း၊ ၎င််းတ ို ့်အတွက် လံိုဖလာက်ဖသာ အြီှသဟ ကင််း လွတ်လပ်ြှုက ို 

အာြခံချက်ဖပ်းကာ ၎င််းတ ို ့်၏လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််တာဝန ်(mandate) ြျာ်းက ို ရှင််းလင််းစွာ သတ်ြှတ်သင့််သည်။ 

 
8 ကိုလသြဂ္ လ ့်အခွင့််အဖ ်းဖကာ်ြတီ၊ ကြ်ြ ွန််းအဖပေါ် အနစ်ှချ ပ်ဖတွွဲ့ ရှ ချက်ြျာ်း၊ ကိုလြှတ်တြ််းအြှတ်  

CCPR/C/79/Add. 116, ၁၉၉၉ န ိုဝင ်ာ၊ စာပ ိုေ ်၂၄။ 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F7

9%2FAdd.116.  
9  ၂၀၁၇ ြတ်လတွင ် ကျင့််သံို်းသည်၊ စာပ ိုေ ် ၂(က)။ https://www.law-democracy.org/live/legal-work/standard-

setting/.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F79%2FAdd.116
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F79%2FAdd.116
https://www.law-democracy.org/live/legal-work/standard-setting/
https://www.law-democracy.org/live/legal-work/standard-setting/
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 15 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ယင််းအ ွ ွဲ့ြျာ်းအဖနမ င့်် သတင််းတိုနငှ့်် သတင််းြှာ်းြျာ်းအာ်း တ ိုက် ျက်မခင််းထက် တ ကျသည့််သတင််း 

အချက်အလက်ြျာ်းမ န် ့်ဖဝမခင််းအဖပေါ် အသာ်းဖပ်းလိုပ်ဖဆာငမ်ခင််းက ပ ို၍ဖကာင််းြွနဖ်သာ်လည််း၊ ၎င််း 

တ ို ့်၏ လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််တာဝန်ြျာ်းသည် ယင််းထက်ဖကျာ်လွန်၍ရှ န ိုငသ်ည်၊ ဥပြာ- အနတ ာယ်မ စ်ဖစန ိုငသ်ည့်် 

တ ကျဖသာ သတင််းတို သ ို ့်ြဟိုတ် သတင််းြှာ်းြျာ်း (ဥပြာ- ဖဆ်း က်ဆ ိုင ်ာ သတင််းြှာ်းြျာ်း စသည်) 

အာ်း သတ ဖပ်းအညွှန််းြျာ်းထ ို်း၍ ဖ ာ်မပဖပ်းန ိုငဖ်အာင ်ရှာဖ ွဖ ာ်ထိုတ် န ်အွနလ် ိုင််းပလက် ဖ ာင််းြျာ်း 

နငှ့််ချ တ်ဆက်လိုပ်ဖဆာငမ်ခင််း။ တ ကျြှုြရှ ဖသာ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းအာ်း အြှန်မပနလ်ည်မပင် 

ဆင ်န ်ယင််းအ ွ ွဲ့အာ်း ဖပ်းြည့်် ြည်သည့်် လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််တာဝနြ်ဆ ို လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့်် 

က ိုက်ညီြှုရှ ဖ ကာင််း (အဖမခအဖနအချ နအ်ခါ ပ် တချ  ွဲ့တ ို ့်တွငသ်ာ ယင််းသ ို ့် အြှနမ်ပငဆ်ငခ်ွင့််မပ  န)် 

ဖသချာဖအာင ်တင််း ကပ်သည့်် စည််းြျဥ််းဥပဖေသြျာ်း ချြှတ်ထာ်းသင့််သည်။ ထ ို ့်အမပင ်န ိုငင်ြံျာ်းသည် 

အချ နတ် ိုင််းတွင-် သတင််းတိုြျာ်းအာ်း ဝါေမ န် ့်ချ မခင််းြှ ဖရှာင ်ကဥ်သင့််သည်။  

၂.၂ တ ာျားြ ဥပဖေြ ာျား  

၂.၂.၁ အသဖ   က်ြှု  

န ိုငင်တံ ိုင််းတွင ် ဂိုဏသ် ကခာ၊ ဂိုဏသ်တင််းအဖပေါ် ြလ ိုလာ်းအပ်ဖသာ တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်းြှ ဟန် ့်တာ်းကာ 

ကွယ် န ် ဥပဖေစနစ်အချ  ွဲ့ချြှတ်ထာ်းပပီ်း၊ ၎င််းတ ို ့်က ို အသဖ  ျက်ြှုဆ ိုင ်ာ ဥပဖေြျာ်းဟိုလည််း အသ  

ြျာ်း ကသည်။ န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်က အသဖ  ျက်ြှုက ို မပစ်ြှုဆ ိုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှုဖမြာက် အသဖ  

 ျက်ြှု ဥပဖေြျာ်းမ င့်် ပ ို၍ ဖဆာင ွ်က်လာ ကသည်။ အဓ ကအာ်းမ င့်် ဂိုဏသ် ကခာြျာ်းအဖပေါ်ကာကွယ် 

ဖပ်း န ်တ ာ်းြ ဆ ိုင ်ာ အသဖ  ျက်ြှုဥပဖေြျာ်းက လံိုဖလာက်ြှုရှ သမ င့််၊  ာဇဝတ်ြှုဆ ိုင ်ာ အသဖ  

 ျက်ြှုဥပဖေြျာ်းမ င့််ဖဆာင ွ်က် န ်ြလ ိုအပ်ပါ။ 

 ာဇဝတ်ြှုဖမြာက် အသဖ  ျက်ြှုသည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အာ်း ချ  ်းဖ ာက် ာဖ ာက် 

ဖ ကာင််း န ိုငင်တံကာ အာဏာပ ိုငအ်ချ  ွဲ့တ ို ့်က ဆ ိုထာ်းသည်။ ဥပြာ- ၂၀၀၂ ခိုနစ်ှ တွ  က်ဖ ကညာချက်တွင် 

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််ဆ ိုင ်ာ အထ ်း န ိုငင်တံကာ ြန််းေ တ်ြျာ်းက “မပစ်ြှုဆ ိုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှု 

ဖမြာက် အသဖ  ျက်ြှုသည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ကျ  ်းဖ ကာင််းခ ိုငလံ်ိုသည့်် တာ်း 

မြစ်ကန် ့်သတ်ချက်ြဟိုတ်ပ ၊  ာဇဝတ်ြှုဖမြာက် အသဖ  ျက်ြှုဆ ိုင ်ာ ဥပဖေြျာ်းအာ်းလံို်းက ို  ျက် 

သ ြ််း၊ မပငဆ်ငသ်င့််ပပီ်း၊ လ ိုအပ်ပါက တ ာ်းြြှု အသဖ  ျက်ြှု ဥပဖေြျာ်းမ င့်် အစာ်းထ ို်းသင့််သည်” ဟို 
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 16 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

မပဋ္ဌာန််းထာ်းသည်။10  န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််က ို အမပည့််အဝ အာြခံချက် 

ဖပ်း န ်အနည််းဆံို်းအဖနမ င့် ်အသဖ  ျက်ြှုက ို မပစ်ေဏခ်ျြှတ်သင့််ဖသာ်လည််း အသဖ  ျက်ြှုဆ ိုင ်ာ 

ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းသည် ဖထာငေ်ဏခ်ျြှတ် နခ်ွင့််ြမပ သင့််ပ ၊ ချြှတ်သည့်် ဖငေွဏြ်ျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ဖပ်း 

ဆပ်ဖစြှုြျာ်းသည်လည််း သဖ ာသ ာဝအ  အလွန်အကျူ်းြမ စ်သင့််ဖပ။  

အသဖ  ျက်ြှုဆ ိုင ်ာ ဥပဖေြျာ်းသည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ခ ိုငလံ်ိုဖသာကန် ့်သတ် 

ချက်ြျာ်းမ စ် နြှ်ာ စံချ နစံ်နှုန််းအချ  ွဲ့တ ို ့်အာ်း ဖလ်းစာ်းလ ိုက်နာ ြည်မ စ်သည်။ ပထြဦ်းစွာ - ယင််းဥပဖေ 

ြျာ်းသည် အြှနတ်ကယ် ဂိုဏသ် ကခာြျာ်း အဖပေါ် အကာအကွယ်ဖပ်းသင့််ပပီ်း၊ တစ်သီ်းပိုဂ္လြျာ်း သ ို ့်ြ 

ဟိုတ် အသင််းအ ွ ွဲ့ ဌာနြျာ်းအာ်း တ ာ်းစွ ပ ိုငခ်ွင့်် နငှ့်် တ ာ်းစွ ခံပ ိုငခ်ွင့််ဖပ်းကာ၊ အ ာဝတထ  ပစစည််းြျာ်း - န ိုင ်

ငဖံတာ် သ ို ့်ြဟိုတ်  ာသာဖ ်း သဖကေတြျာ်း၊ အလံြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ဖံတာ် အြှတ်တံဆ ပ်ြျာ်း စ 

သည် - တ ို ့်က ိုမ စ်ဖစ၊ အြျာ်းမပည်သ  ဌာနဆ ိုင ်ာအ ွ ွဲ့ြျာ်းက ိုမ စ်ဖစ အကာအကွယ်ဖပ်း န် အသံို်းြမပ  

သင့််ပါ။  

အသဖ  ျက်ြှုမ င့််စွပ်စွ ခံ ြှုအတွက် စွပ်စွ ထာ်းသည့်် ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်သည် - ြှနက်နဖ် ကာင််း၊ ၎င််း 

သည် အဖတွ်းအမြငတ်စ်ခိုမ စ်ဖ ကာင််း သ ို ့်ြဟိုတ် ယင််းသ ို ့် ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပြှုသည် ဖနာက်ဆံို်းတွင ်ြတ  

ကျဖ ကာင််းသက်ဖသမပန ိုငသ်ည့််တ ိုငဖ်အာင ်ယင််းသ ို ့်ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပ န ်အဖမခအဖနအချ နအ်ခါ ပ် အာ်း 

လံို်းတ ို ့်ဖအာက် အကျ  ်းအဖ ကာင််းရှ ဖ ကာင််း - စသည်တ ို ့်အပါအဝင ် အြျ  ်းြျ  ်းဖသာ ခိုခံဖချပြှု 

(defence) ြျာ်း ရှ  ြည်မ စ်သည်။ ဥပဖေမပ ဖ ်းအ ွ ွဲ့ြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် တ ာ်းရံို်းြျာ်းဖရှ ွဲ့ဖြှာက် တ ာ်းစီ 

 ငစ်ဥ်တစ်ဖလ ာက်ဖမပာဆ ိုလာသည့်် ဖလ ာက်ထာ်းချက်ြျာ်းနငှ့််၊ ယင််းဖလ ာက်ထာ်းချက်ြျာ်းအဖပေါ် ြ  

တဖသာ နငှ့်် တ ကျဖသာ သတင််းတငမ်ပြှုြျာ်းအမပင၊် တ ာ်းဖ ်းဆ ိုင ်ာ၊ က ိုယ်ကျင့််တ ာ်းဆ ိုင ်ာ သ ို ့်ြ 

ဟိုတ် လ ြှုဖ ်း ာ တာဝနဝ်တတ  ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် အကျ  ်းစီ်းပွာ်း လိုပ်ဖဆာငခ်ျက်အဖပေါ် သဖ ာရ ို်းမ င့်် ဖမပာ 

ဆ ိုဖ ာ်မပြှုြျာ်းက ိုလည််း အကာအကွယ်ဖပ်းသင့််သည်။   

အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းက စစ ပ်ြျာ်းအဖပေါ် လွတ်လပ်စွာ နငှ့်် ပွင့််လင််းစွာ ဖဆွ်းဖန်ွးမငင််းခိုနန် ိုငြ်ှု၏ 

အဖ ်းပါြှုက ို ဖထာက်ထာ်းဖသာအာ်းမ င့်် အြျာ်းမပည်သ  အာဏာပ ိုငြ်ျာ်းအဖပေါ် ဖဝ နြ်ှုြျာ်းအာ်း အ 

ကာအကွယ်ဖပ်းြှုသည် အမခာ်းသ ြျာ်းနငှ့််စာလ င ်ဖလျာ့်၍ရှ သင့််ပပီ်း၊ ၎င််းအချက်က ိုလည််း ြည်သည့်် အ 

သဖ  ျက်ြှုဥပဖေြဆ ို မပဋ္ဌာန််းကျင့််သံို်း ာတွင ် ထငဟ်ပ်သင့််သည်။  ည် ွယ်ချက်ရှ ရှ  ထ ပါ်း ဖစာ်ကာ်း 

မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် ‘ဖတာ်ဝငအ်သဖ  ျက်ြှုဥပဖေ’ ဖခေါ် (‘lèse majesté’) ဥပဖေြျာ်းသည် လ ့်အခွင့််အဖ ်း 

 
10 ၂၀၀၂ ခိုနစ်ှ ေဇီင ်ာ ၁၀ တွင ်လက်ခံကျင့််သံို်းသည်။ https://www.osce.org/files/f/documents/8/f/39838.pdf.  

https://www.osce.org/files/f/documents/8/f/39838.pdf


မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 17 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ရှုဖထာင့််ြှ ကည့််လ င ် အထ ်း မပဿနာရှ ပပီ်း ယင််းသ ို ့်ဖသာ ဥပဖေြျ  ်းတည်ရှ ဖနပါက အပြ  မပငဆ်ငသ်င့်် 

သည့််အ ာမ စ်သည်။ 

ဖနာက်ဆံို်းအဖနမ င့််- အသဖ  ျက်ြှုအတွက် ကိုစာ်းြှုြျာ်းသည် ထ ခ ိုက်သွာ်းြှုြျာ်းအာ်း မပနမ်ပငဖ်ပ်း န် 

ဦ်းတည်သင့််ပပီ်း၊ အသဖ  ျက်သည့််ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပြှုကျူ်းလွနခ် ့်သ အဖပေါ် အမပစ်ဖပ်း န ် ြမ စ်သင့််ပါ။ 

အြှနမ်ပငဆ်ငခ်ွင့်် (right of correction) သ ို ့်ြဟိုတ် တံို ့်မပနပ် ိုငခ်ွင့်် (right of reply) စသည့််- ဖငဖွ က်း 

ပ ိုင််းဆ ိုင ်ာြပါဖသာ ကိုစာ်းချက်ြျာ်းက ို ဦ်း စာ်းဖပ်းသင့််ပပီ်း၊ ြည်သည့်် ဖငဖွ က်းဆ ိုင ်ာကိုစာ်းြှုြျ  ်း ြဆ ို 

တ ို ့်သည် အသဖ  ျက်ြှုဖ ကာင့်် ထ ခ ိုက်သွာ်းသည့််အ ာနငှ့်် အချ  ်းကျကျ မ စ်သင့််သည်။ အထ ်းသမ င့်် 

မပစ်ြှုကျူ်းလွန၍်ထပ်ဆင့််ဖပ်းဖလျာ် ြှု (punitive damage) ြရှ တနဖ် ကာင််း အဖထာက်အထာ်းအ  

ထငရ်ှာ်းသည့်် တ ာ်းစီ ငြ်ှုြျ  ်းတွင ် ဖငဖွ က်းဆ ိုင ်ာ ဖပ်းဖလျာ်ြှုြျာ်း (monetary damage) အဖပေါ် 

ထပ်ဖလာင််းဖလျာ်ဖ က်းဖပ်းဖဆာငဖ်စမခင််းြျ  ်းက ို စဥ််းစာ်းသင့််သည်။  

၂.၂.၂ ပုဂ္ ျုလ်ဖ ျား ာ လံုမခံျုြှု (Privacy) 

န ိုငင် ံအြျာ်းစိုတ ို ့်တွင ်အသဖ  ျက်ြှုက ိုအကာအကွယ်ဖပ်းသည့််အတ ိုင််း ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာလံိုမခံ ြှုက ိုလည််း 

အကာအကွယ်ဖပ်းသည့်် တ ာ်းြ ဥပဖေြျာ်း ရှ  ကသည်။ ယင််းဥပဖေြျာ်းသည် - သင့််ဖတာ်စွာ ကန် ့် 

သတ်မပဋ္ဌာန််းထာ်းပပီ်း အလွ သံို်းစာ်းမပ မခင််းြှ လံိုဖလာက်ဖသာ အကာအကွယ်ဖပ်းထာ်းသည် မ စ်သ၍ - 

ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာလံိုမခံ ပ ိုငခ်ွင့််အာ်းအကာအကွယ်ဖပ်း န ် တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုဖသာ၊ အြှနတ်ကယ်လ ိုအပ်ဖသာ 

ဥပဖေြျာ်းမ စ်သည်။ ဥပြာ- တ ာ်းြ ြှုမ င့််အဖ ်းယ ခံ န ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာအကျ  ်းစီ်းပွာ်းအဖပေါ်ချ  ်း 

ဖ ာက်ြှုအြျ  ်းအစာ်းဖလ်းြျ  ်းတ ို ့်က ို ‘လွှြ််းြ ို်းြှုရှ သည့်် အဖြ  ကနန် ိုငင် ံ ဥပဖေ သံို်းသပ်ြှု’ အဖ ကာင််း 

ဖဆာင််းပါ်းတစ်ခိုတွင ် ဖ ာ်မပထာ်းသည်ြှာ- အမခာ်းသ တစ်ဦ်း၏ သီ်းသီ်းသန် ့်သန် ့်မ စ်တည်ဖနထ ိုငြ်ှုအ 

ဖပေါ် အကျ  ်းအဖ ကာင််းြသင့််ပ  စွက် က်ကျူ်းဖကျာ်မခင််း၊ တစ်ဦ်းဦ်း၏အြည် သ ို ့်ြဟိုတ် အချက်အလက် 

အတိုက ို က ိုယ်ကျ  ်းအတွက်အသံို်းမပ မခင််း၊ အမခာ်းသ တစ်ဦ်းဦ်းအာ်း အမြငြှ်ာ်းဖအာင ်ဖ ်းသာ်းထိုတ်ဖဝ/ 

ထိုတ်မပနမ်ခင််း နငှ့််၊ တစ်ဦ်းဦ်း၏ ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာ ဝအဖပေါ် ကျ  ်းဖ ကာင််းြသင့််စွာ ဖ ်းသာ်းထိုတ်ဖဝ/ထိုတ် 

မပနမ်ခင််း- တ ို ့်မ စ်သည်။ 11  ယင််းအြျ  ်းအစာ်းြျာ်းက ို အဖြ  ကနမ်ပည်ဖထာငစ်ိုအတွင််းရှ  တ ာ်းဥပဖေစီ 

 
11 William L. Prosser, "ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာလံိုမခံ ြှု", (၁၉၆၀) 48 Cal. L. Rev. 383. 
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 18 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

 ငထ်ံို်းအြျာ်းစိုတ ို ့်တစ်ဖလ ာက် လက်ခံကျင့််သံို်းဖနပပီ်း၊ ကဖနေါန ိုငင်နံငှ့်် ပ  တ နန် ိုငင်တံ ို ့်တွငလ်ည််း အ 

လာ်းတ လွှြ််းြ ို်းြှုရှ သည်က ို ြျက်မြငဖ်တွွဲ့ န ိုငသ်ည်။12 

ယင််းဥပဖေြျာ်းတွင ် အဆ ိုပါဥပဖေြျာ်းအာ်းလွတ်လပ်စွာဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ြြ ြတ ကန် ့်သတ် နအ် 

တွက် အသံို်းြမပ ဖ ကာင််း ဖသချာဖအာင ်လိုပ်ဖဆာငဖ်ပ်း ြည့်် စ နဖ်ခေါ်ြှုနစ်ှ ပ်ရှ သည်။ ပထြ ဦ်းစွာ - 

အဖမခအဖနအချ နအ်ခါ ပ်အာ်းလံို်းတ ို ့်က ိုထည့််သွင််းစဥ််းစာ်းပပီ်း လ ပိုဂ္  လ်တစ်ဦ်းအဖနမ င့်် ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာ 

လံိုမခံ ဖ ်းအတွက် ကျ  ်းဖ ကာင််းစီဖလျာ်သည့်် ဖြ ာ်လင့််ချက်တစ် ပ် ပ်ရှ သည့််အဖမခအဖနြျ  ်း အဖပေါ် 

တွငသ်ာ ယင််းဥပဖေြျာ်းက ို အသံို်းချ န ် ကန် ့်သတ်ထာ်း ြည်မ စ်သည်။ ေိုတ ယအဖနမ င့်် - ဖ ်းသာ်း 

ထိုတ်မပနခ်ျက်တစ် ပ်က ို မ န် ့်ဖဝမခင််းအာ်းမ င့်် အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းက ို မခံ ငံို၍မ စ်ဖပေါ်ဖစြည် 

မ စ်လ င ်၎င််းက ို ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာအကျ  ်းစီ်းပွာ်းထက် ဦ်းစာ်းဖပ်းလိုပ်ဖဆာင ်ြည် မ စ်သည်။ ဥပြာ- တစ်စံို 

တစ်ဦ်း၏ အဂတ လ ိုက်စာ်းြှုအဖ ကာင််းက ိုမ စ်ဖစ၊ အသက်အနတ ာယ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဖ ်းကင််းလံိုမခံ ြှုက ို 

ပခ ြ််းဖမခာက်မခင််းအဖ ကာင််းမ စ်ဖစ သက်ဖသအဖထာက်အထာ်းြျာ်းအာ်း  ွင့််ဟထိုတ်မပနမ်ခင််း စသည့်် 

မ စ်စဥ်ြျာ်း မ စ်န ိုငသ်ည်။  

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့် ်ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာလံိုမခံ ခွင့််တ ို ့်အ ကာ်း တစ်ခါတစ် ံတွင ်လွနဆ်ွ ြှုရှ န ိုင ်

ဖသာ်လည််း ၎င််းတ ို ့်နစ်ှခိုအ ကာ်း ဆက်န ွှယ်ြှုြှာ အပြ  ဆန် ့်ကျင ်က်မ စ်ဖနသည်ြျ  ်းြဟိုတ်သမ င့်် ယင််း 

သ ို ့်ဖသာမ စ်စဥ်ြျ  ်းတွင ် - သင့််ဖတာ်သည့်် ချ နခ်ွငလ် ာြ ဖအာင ် ထ န််းညြှ လိုပ်ဖဆာင ်နလ် ိုအပ်သည်။ 

လက်ဖတွွဲ့တွင ်- လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုန ိုငဖ်သာ  ပ်ဝန််းတစ်ခို နတီ််း နြှ်ာ လံိုဖလာက်စွာအာ်း 

ဖကာင််းဖသာ ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာနငှ့်် ဖေတာအကာအကွယ်ဖပ်းမခင််းဆ ိုင ်ာဥပဖေြျာ်းတည်ရှ ြှုက အဓ က 

ဖသာ့်ချက်ပင ်မ စ်သည်။ သ ို ့်မ စ် ာ အွနလ် ိုင််းတွင ်အသံို်းမပ သ ြျာ်းသည် ၎င််းတ ို ့်၏ အြည်က ိုြဖ ာ်မပပ ရှ  

 န ်နငှ့်် လ   ွဲ့ ဝှက်စနစ် (encryption) ခံ၍ အသံို်းမပ  န ်ဆံို်းမ တ်ချက်ြျာ်းအဖပေါ် န ိုငင်ဖံတာ်က ဖလ်းစာ်း  

ြည်မ စ်သည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့််  ာဇဝတ်ြှုြျာ်းအာ်း တံို ့်မပနဖ်ဆာင ွ်က် နမ် စ်ဖစ၊ န ိုင ်

ငဖံတာ်လံိုမခံ ဖ ်းအဖပေါ် ပခ ြ််းဖမခာက်ြှုြျာ်းအာ်း တံို ့်မပန်ဖဆာင ွ်က် နမ် စ်ဖစ၊ လ ိုအပ်ဖသာ ဖထာက် 

လှြ််းဖ ်း ကက  တငဖ်ဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်းက ို အထ ်း လိုပ်ဖဆာငန် ိုငသ်ည်။ န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် ယင််းသ ို ့်ဖသာ 

ဖထာက်လှြ််းဖ ်းအတွက် စည််းြျဥ််းဥပဖေဆ ိုင ်ာြ ဖ ာငသ်ည် န ိုငင်တံကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းနငှ့်် က ိုက်ညီ 

ဖ ကာင််း ဖသချာဖစ ြည်မ စ်ပပီ်း၊ အထ ်း ချွင််းချက်မ စ်ဖစသာ အဖမခအဖန ပ်ြျာ်းတွငသ်ာ ယင််းသ ို ့် 

ဖထာက်လှြ််းြှုြျ  ်းက ို ခွင့််မပ  ြည်မ စ်သည်။  သတင််းအချက်အလက် ယ စိုဖဆာင််းမခင််းအဖပေါ် တ ာ်း 

 
12 ဥပြာ- Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32, စာပ ိုေ ်ၐ၁၆-၁၉ က ို ကည့််ပါ။ (Ontario အယ ခံတ ာ်းရံို်း), 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca32/2012onca32.html?autocompleteStr=2012%20ON

CA%2032&autocompletePos=1.  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca32/2012onca32.html?autocompleteStr=2012%20ONCA%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca32/2012onca32.html?autocompleteStr=2012%20ONCA%2032&autocompletePos=1
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 19 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

စီ ငဖ် ်းအ ွ ွဲ့ ြှ အြှုတစ်ခိုချင််းစီအလ ိုက် ကကီ်း ကပ်ကွပ်က သင့််ပပီ်း (ြ ဝါေတစ်ခိုလံို်းအဖပေါ် မခံ ငံို၍ ကွပ်က  

ဖဆာင ွ်က်ြှုက ို တ ာ်းစီ ငဖ် ်းအ ွ ွဲ့အာ်းဖပ်းအပ်မခင််းြျ  ်းြဟိုတ်ပ )၊ ဥပဖေလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြျာ်းနငှ့််အ 

ညီ (due process) မ င့််ဖဆာင ွ်က်ဖ ကာင််း လံိုဖလာက်သည့််အာြခံချက်ြျာ်းရှ ဖအာင ်ဖစာင့်် ကည့််ထ န််း 

သ ြ််းသင့််သည်။  

၂.၃ သတငျ်ားအခ က်လက်  ပ ုငခ်ွင့််  

ယဖန ့်အခါ အြျာ်းမပည်သ အာဏာပ ိုငြ်ျာ်းြှ ထ န််းသ ြ််းထာ်းသည့်် သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းအာ်း - အ 

ြျာ်းမပည်သ နငှ့်် ပိုဂ္လ ကအကျ  ်းစီ်းပွာ်းြျာ်းအာ်းကာကွယ် နအ်တွက် အကန် ့်အသတ်ရှ သည့်် ချွင််းချက် 

အချ  ွဲ့တ ို ့်မ င့််သာ - လ တ ိုင််း ယ လက်လှြ််းြီှပ ိုငခ်ွင့််အဖပေါ် ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့်အသ အြှတ်မပ  လက်ခံ 

ထာ်း ကပပီမ စ်သည်။ ယင််းအခွင့််အဖ ်းက ို ဥပဖေမပ မခင််းြှတစ်ဆင့်် အဖကာငအ်ထည်ဖ ာ် ြည်မ စ် 

သည်။ ယင််းသ ို ့်ဥပဖေမပ  ာတွင ် - အြျာ်းမပည်သ ဌာနဆ ိုင ်ာြျာ်းအာ်းလံို်းြှ က ိုငတွ်ယ်ထ န််းသ ြ််းထာ်း 

သည့်် သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းအာ်းလံို်းအာ်း  ယ လက်လှြ််းြီှန ိုငဖ်စ န ်ကျယ်မပန် ့်ဖသာ မပဋ္ဌာန််းချက် 

ြျာ်း ချြှတ်ဖ ာ်ဖဆာငပ်ပီ်း၊ အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းအတွက် ကျယ်မပန် ့်ဖသာ သတင််းအချက်အ 

လက် အြျ  ်းအစာ်းြျာ်းအာ်း တက်ကကစွာ  ွင့််ဟထိုတ်မပန ်န ် တာဝနရ်ှ ြှုက ို အြျာ်းမပည်သ ဌာနဆ ိုင ်ာ 

ြျာ်းထံဖပ်းအပ်ကာ၊ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း ဖတာင််းခံမခင််းအတွက် ရှင််းလင််းသည့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ် 

နည််းြျာ်းထာ်းရှ ပပီ်း၊ သတင််းအချက်အလက် ယ လက်လှြ််းြီှပ ိုငခ်ွင့််အတွက် ရှင််းလင််းဖသာနငှ့်် တ ကျ 

ဖသာ ဖြ ာလင့််ချက်/လ ိုအပ်ချက်ြျာ်းက ို အဖသ်းစ တ်ဖ ာ်မပကာ၊  ယ လက်လှြ််းြီှန ိုငြ်ှုြဖပ်းပ  မငင််းဆ ို 

ြှုြျာ်းအာ်း စစ်ဖဆ်း န ်လွတ်လပ်ဖသာ အယ ခံယနတ ာ်း တည်ဖဆာက်ဖပ်း ြည် မ စ်သည်။  

၂.၄ အွန်လ ုငျ်ား အဖ ကာငျ်ားအ ာြ ာျား  

န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် အွနလ် ိုင််းဖပေါ်တွငဖ် ်းသာ်းဖမပာဆ ိုသည့််စကာ်းြျာ်းမ င့််ပစ်ြှတ်ထာ်းမခင််းဆ ိုင ်ာ သီ်း 

မခာ်းစ နဖ်ခေါ်ြှုြျာ်းအာ်း ဖမ ရှင််း နအ်တွက် တ ကျသည့််ကန် ့်သတ်ချက်အသစ်ြျာ်းက ို တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုစွာ 

ချြှတ်န ိုငသ်ည်။ အတိုအပမပ လိုပ်၍ဖပ်းပ ို ့်သည့်် စပြ််း အဖ ကာင််းအ ာြျာ်း (spam)၊ ဆ ိုက် ာအန ိုင ်

ကျင့််မခင််း (cyberbullying)၊ က ိုယ်ဖ ်းအချက်အလက်မ င့််ဖ ာ်မပတ ိုက်ခ ိုက်မခင််း (doxing) ဖခေါ် (ြည်သ  

ြည်ဝါြှန််းသ ရှ န ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းအာ်း အွနလ် ိုင််းတွင ်အြျာ်းသ ဖအာင ်

ဖ ်းသာ်းတငမ်ပမခင််း)၊ နငှ့်် အတွင််းကျကျမ စ်သည့်် ဓါတ်ပံိုြျာ်းအာ်း ပ ိုငရ်ှင၏် သဖ ာတ ညီချက်ြရှ ပ  ဖဝ 

ြ မခင််း- စသည့်် ဆ ိုက် ာ ပ်ဝန််းြျာ်းြှတစ်ဆင့်် သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း အထ ်း လ ငမ်ြနစွ်ာ နငှ့်် 
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 20 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ကျယ်မပန် ့်စွာပျံွဲ့ နှံ ့်န ိုငြ်ှုဖ ကာင့်် တစ်ြ ထ ်းသည့်် စ နဖ်ခေါ်ြှုြျာ်းရှ န ိုငသ်ည်။ ဆ ိုက် ာ ပ်ဝန််းအတွက်သီ်းမခာ်း 

မ စ်သည့််၊ အကန် ့်အသတ်ရှ သည့်် စ နဖ်ခေါ်ြှုြျာ်းအမပင ် အွနလ် ိုင််းြှအနတ ာယ်မပ ြှုြျာ်းအာ်း တ ိုက် ျက် န ်

(အချ  ်းကျကျမ စ်သည့််နငှ့်် အလွနအ်ကျူ်းြမ စ်သည့််) ကက  ်းပြ််းဖဆာင ွ်က်ချက်ရှ  န ်လ ိုအပ်သည်။ ဥပ 

ြာ- အွန်လ ိုင််းဖပေါ်တွင ်အသဖ  ျက်ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပသည့််အဖ ကာင််း ာြျာ်းသည် အသဖ  ျက်ြှုဥပဖေ 

အဖထွဖထွ ကျင့််သံို်းြှုနယ်ပယ်အတွင််း အကျံ ်းဝငက်ျဖ ာက်ပပီ်းသာ်းမ စ်သမ င့်် ဆ ိုက် ာ ပ်ဝန််းအ 

တွက် အသဖ  ျက်ြှုဥပဖေက ို သီ်းမခာ်းမပဋ္ဌာန််း နြ်လ ိုအပ်ပါ။   

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းအာ်းလံို်းက ့်သ ို ့်ပင ်အွနလ် ိုင််းြှအနတ ာယ်မပ ြှု 

ြျာ်းအာ်း က ိုငတွ်ယ်ဖမ ရှင််း န ်ကာကွယ်ဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်းသည်လည််း ICCPR အပ ိုေ ်၁၉(၃)တွငပ်ါ 

ဝငဖ်သာ သတ်ြှတ်ချက် ၃  ပ်နငှ့််မပည့််ြီှ ြည်မ စ်ပပီ်း - ဥပဖေမ င့််မပဋ္ဌာန််းထာ်းမခင််း၊ ခ ိုငလံ်ိုဖသာအကျ  ်း 

စီ်းပွာ်းအတွက်မ စ်မခင််းနငှ့်် ယင််းအကျ  ်းစီ်းပွာ်းအာ်း ကာကွယ် နအ်တွက်လ ိုအပ်မခင််း - တ ို ့်မ စ် ြည်မ စ် 

သည်။ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််က ိုအာ်းဖပ်း ာတွင ်အငတ်ာနက်၏ အဖ ်းပါသည့််အခန််းကဏ္ဍ 

အဖပေါ် အဟန် ့်အတာ်းမ စ်ဖစြည့်် ‘ပခ ြ််းဖမခာက်သည့်် အကျ  ်းဆက်’ ြရှ ဖအာင ်ဖရှာင ်ကဥ်  နလ် ိုအပ်သ 

မ င့်် အွနလ် ိုင််းအနတ ာယ်မပ ြှုြျာ်းဆ ိုင ်ာ ြည်သည့််ဥပဖေြဆ ို - အလွနအ်ကျူ်းမပင််းထနသ်ည့်် မပစ်ေဏ ်

ြျာ်းချြှတ်မခင််းြှဖရှာင ်ကဥ် ြည်မ စ်သည်။ အွနလ် ိုင််းအနတ ာယ်မပ ြှုအဖမြာက်အြျာ်း တ ို ့်အတွက် အ 

ဖကာင််းဆံို်းချဥ််းကပ်နည််းြှာ - တည်ဆ ဥပဖေြျာ်း၏ နယ်ပယ်အတွင််းမပနလ်ည်ကျဖ ာက်ဖသာ သ ို ့်ြ 

ဟိုတ် တည်ဆ ဥပဖေြျာ်းနငှ့်် တ ညီပပီ်းနစ်ှထပ်မ စ်ဖစဖသာ တာ်းမြစ်ချက်အသစ်ြျာ်း မပဋ္ဌာန််းြည့််အစာ်း 

အွနလ် ိုင််းအဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအတွက်မခံ ငံိုကာြ ဖစ န ်တည်ဆ ဥပဖေတာ်းမြစ်ချက်ြျာ်းက ို အချ နန်ငှ့််တ 

ဖမပ်းညီမပငဆ်ငမ်ခင််းမ စ်သင့််သည်၊ ဥပြာ- ဖနာက်ဖယာငခ်ံလ ိုက်မခင််း (stalking)၊ ထ ပါ်းဖနာှင့််ယှက်ြှု 

(harassment) သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာစွက် က်ြှု (invasion of privacy) စသည့်် အဖ ကာင််းအ ာ 

ြျာ်းဆ ိုင ်ာ။  

အသံို်းမပ သ ြျာ်းြှထ န််းချ ပ်မခင််းြဟိုတ်လ င ် အကက  ခန် ့်ြှန််း (ex ante) အဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအာ်း ကန် ့် 

သတ်မခင််းြျာ်းသည် န ိုငင်တံကာလ ့်အခွင့််အဖ ်းဥပဖေဖအာက်တွင ်ြျာ်းဖသာအာ်းမ င့်် ခွင့််ြမပ ထာ်းသည့်် 

ကက  တငဆ်ငဆ်ာမ တ်ဖတာက်မခင််းပံိုစံတစ်ြျ  ်းဖမြာက်သည်။ ဖနာက်ဆံို်း အသံို်းမပ သ ြျာ်းြှ ထ န််းချ ပ် 

မခင််းြဟိုတ်သည့်် နငှ့််၊ အစ ို်း ြှလိုပ်ဖဆာငသ်ည့်် အဖ ကာင််းအ ာစ စစ်ြှု (content filtering) စနစ် 

ြျာ်းသည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ခွင့််မပ ထာ်းသည့််ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်း ြဟိုတ်ပါ။ သ ို ့် 

ဖသာ်လည််း ချွင််းချက်ရှ ဖသာ မ စ်စဥ်ြျာ်းတွင ်တ ကျသည့််အဖ ကာင််းအ ာအချ  ွဲ့တ ို ့်က ို ပ တ်ပငန် ိုငသ်ည်၊

ဥပြာ - ကဖလ်းသ ငယ်ညစ်ညြ််းရိုပ်ပံိုစာဖပ (သ ို ့်ြဟိုတ်) အ ကြ််း က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် လ ြျ  ်းတံို်းသတ် 

မ တ်ြှုအဖ ကာင််းပါဝငသ်ည့်် အြိုန််းစကာ်းြျာ်း။ ချွင််းချက်ထာ်းပ တ်ပငဖ် ်းအြ န် ့်ြျာ်းသည် အချ  ်းကျကျ 
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 21 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ရှ  ြည်မ စ်ပပီ်း၊ ပစ်ြှတ်ထာ်းသည့််အဖ ကာင််းအ ာြျာ်းက ိုသာ ပ တ်ပင ်န ်စနစ်တကျစီစဥ်ဖ ်းဆွ ထာ်း  

ြည် မ စ်ကာ၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အညီလံိုဖလာက်စွာဖဆာင ွ်က်ြှုရှ ပပီ်း၊ တ ာ်းစီ ငဖ် ်းပ ိုင််း သ ို ့်ြ 

ဟိုတ်  က်စပ်တ ာ်းစီ ငဖ် ်းပ ိုင််း၏ ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ြှုက ို ခံယ  ြည်မ စ်သည်။  

န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့််  ကာ်းခံဖဆာင ွ်က်သ ြျာ်း (ဥပြာ- ရှာဖ ွဖ ်းအငဂ်ျင ်(search engines) ြျာ်း၊ လ ြှု 

ကွနယ်က်နက်ဖဝ့်ါြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် အငတ်ာနက်ဝနဖ်ဆာင်ြှုဖပ်းသ ြျာ်း) အာ်း ၎င််းတ ို ့်ြှ လက်ခံ (host) ဖပ်း 

သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ထိုတ်လွှင့်် (transmit) ဖပ်းသည့်် အဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအတွက် တင််း ကပ်စွာ တာဝနခ်ံ 

ဖစမခင််းြှ ဖရှာင ်ကဥ်သင့််သည်။ တ ာ်းစီ ငဖ် ်း သ ို ့်ြဟိုတ်  က်စပ်တ ာ်းစီ ငဖ် ်းအ ွ ွဲ့ ြှ အြ န် ့်လ ိုအပ် 

မခင််းအပါအဝင ် - လံိုဖလာက်သည့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းပ ိုင််းဆ ိုင ်ာ ဖစာင့််ဖရှာက်ကာကွယ်ြှုြရှ ပ  အ 

ဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအာ်း  ကာ်းခံလိုပ်ဖဆာငသ် ြျာ်း က်ြှ စစ်ဖဆ်း ယ်ရှာ်းဖပ်း န ် လ ိုအပ်ဖစသည့်် ဥပ 

ဖေြျာ်းသည် အထငက်  လ ့်အခွင့််အဖ ်းဆ ိုင ်ာ မပဿနာြျာ်းက ို ပ ို၍စ ို်း  ြ် ဖစသည်။   

၃။ ြီေယီာ ထ န်ျားဖက ာငျ်ားမခငျ်ား 

ဤအပ ိုင််းတွင ် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့််က ိုက်ညီသည့််နည််းလြ််းမ င့်် သတင််းြီေယီာကဏ္ဍ 

အာ်း စည််းြျဥ််းစည််းကြ််းချြှတ်ထ န််းဖကျာင််း နအ်တွက် အဓ က လကခဏာ ပ်ြျာ်းနငှ့်် နည််းလြ််းြျာ်း 

က ို ဖ ာ်မပဖပ်းထာ်းသည်။ ပထြပ ိုင််းတွင ်- ထ န််းဖကျာင််းဖ ်းအ ွ ွဲ့ြျာ်း၏ အြီှသဟ ကင််းလွတ်လပ် နလ် ို 

အပ်ြှု၊ စည််းြျဥ််းစည််းကြ််းသည် စံိုလငကွ် မပာ်းြှုက ို အာ်းဖပ်း နလ် ိုအပ်ြှု နငှ့်် အဓ က စီ်းပွာ်းဖ ်းဆ ိုင ်ာ 

ဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်း - စသည့်် နယ်ပယ်စံိုတွငအ်ကျံ ်းဝငသ်ည့်် (cross-cutting) အဓ က သတင််းြီေယီာ 

စည််းြျဥ််းစည််းကြ််း ၃  ပ်တ ို ့်က ို အသာ်းဖပ်းဖ ာ်မပထာ်းသည်။ ေိုတ ယပ ိုင််းတွင-် စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်း၊ 

ပံိုနှ ပ်ြီေယီာ၊ ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်ြှုြီေယီာ၊ အြျာ်းမပည်သ ဝနဖ်ဆာငြ်ှု ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တင ်

ဆက်ဖ ်း နငှ့်် အွနလ် ိုင််းအဖ ကာင််းအ ာ စသည့်် အဓ ကသတင််းြီေယီာ အြျ  ်းအစာ်းြျာ်းက ို အပ ိုင််းပ ိုင််းခွ  

၍ ဖ ာ်မပဖပ်းထာ်းသည်။  

၃.၁ မခံျုငံဖု ာ်မပခ က် 

သတင််းြီေယီာ ထ န််းဖကျာင််း ာတွင ်အဓ က အဖမခခံြ  ၃  ပ်တ ို ့်ပါဝငသ်ည်-  

• လွတ်လပ်ခွင့်် : စည််းြျဥ််းဥပဖေြျာ်းသည် သတင််းြီေယီာအ ွ ွဲ့/ဌာနြျာ်း၏  ွ ွဲ့စည််းတည်ဖထာငြ်ှု 

နငှ့်် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ဖဆာင ွ်က်ြှုတ ို ့်နငှ့််စပ်လျဥ််း၍မ စ်ဖစ၊ ၎င််းတ ို ့်ဖ ်းသာ်းတငဆ်က်သည့်် အ 
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 22 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ဖ ကာင််းအ ာြျာ်းနငှ့််စပ်လျဥ််း၍မ စ်ဖစ သတင််းြီေယီာလွတ်လပ်ခွင့််အဖပေါ် ြြ ြတကန် ့်သတ် 

မခင််းြျ  ်း ြမ စ်သင့််ပါ။  

• အြီှသဟ ကင််း၍လွတ်လပ်ြှု : ဥပဖေြျာ်းသည် န ိုငင်ဖံတာ်ပ ိုင််း (န ိုငင်ဖံ ်း) နငှ့်် စီ်းပွာ်းဖ ်းပ ိုင််း နစ်ှ 

 က်စလံို်းတ ို ့်ြှ သတင််းြီေယီာကဏ္ဍအဖပေါ် ဝငဖ် ာက်စွက် က်ြှုက ို အတတ်န ိုငဆ်ံို်း ကာကွယ် 

ဟန် ့်တာ်းဖပ်းသင့််သည်။ 

• စံိုလငကွ် မပာ်းြှု : သတင််းြီေယီာ ယ လက်လှြ််းြီှန ိုငြ်ှုက ို အတတ်န ိုငဆ်ံို်း ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့်ရှ  

ဖစ နန်ငှ့််၊ သတင််းြီေယီာသည် လ ြှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းရှ  လ ထိုအာ်းလံို်းတ ို ့်၏ လ ိုအပ်ချက်ြျာ်းနငှ့်် အ 

ကျ  ်းစီ်းပွာ်းြျာ်းအတွက် ပ်တည်ဖ ကာင််း၊ ြတ ညီဖသာ ရှုဖထာင့််အမြင ်နငှ့်် အဖ ကာင််းအ ာ အ 

ြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်က ို တငမ်ပဖ ကာင််း ဖသချာဖစ န ်တ ို ့်အတွက် ဥပဖေြျာ်းသည်  စံိုလငကွ် မပာ်းြှုက ို မြြှင့်် 

တငဖ်ပ်းသင့််သည်။  

၃.၁.၁ ထ န်ျားဖက ာငျ်ားဖ ျား အ ွ ွဲ့ြ ာျား၏ လွတလ်ပ်ြှု  

လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်းမခင််း၊ အသ အြှတ်မပ အဖထာက်အထာ်းထိုတ်ဖပ်းမခင််း၊ လက်ဖအာက်ခံ (subsidies) 

ြျာ်းအမ စ်ချထာ်းဖပ်းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် အမခာ်းက စစ ပ်ြျာ်း စသမ င့််- သတင််းြီေယီာထ န််းဖကျာင််းသည့်် 

အခွင့််အာဏာရှ သည့်် အ ွ ွဲ့ြျာ်းအဖနမ င့််- န ိုငင်ဖံ ်းအ မ စ်ဖစ၊ စီ်းပွာ်းဖ ်းအ မ စ်ဖစ ဝငဖ် ာက်စွက် 

 က်မခင််းြှ ကာကွယ် နအ်တွက် အြီှသဟ ကင််းလွတ်လပ်ြှုရှ  ြည်မ စ်ဖ ကာင််း န ိုငင်တံကာ ဥပဖေ 

ဖအာက်တွင ် အခ ိုငအ်ြာမပဋ္ဌာန််းထာ်းသည်။ အြှနတ်ကယ်ပင ် အထက်တွငဖ် ာ်မပထာ်းသည့်် အတ ိုင််း 

၎င််းသည် သတင််းြီေယီာထ န််းဖကျာင််းမခင််း၏အဖမခခံကျဖသာ ြ တစ် ပ်ပင ်မ စ်သည်။ ယင််းသ ို ့် မ စ်  

မခင််း၏အဖ ကာင််း င််းြှာ ထငရ်ှာ်းသည်။ အဆ ိုပါက ့်သ ို ့်အကာအကွယ်ြရှ ပါက ယင််းထ န််းဖကျာင််းဖ ်း 

အ ွ ွဲ့ြျာ်း၏ ဆံို်းမ တ်ချက်ြျာ်းသည် - လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့်် အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစီ်းပွာ်း 

အတွက်မ စ် ြည့််အစာ်း န ိုငင်ဖံ ်းနငှ့်် စီ်းပွာ်းဖ ်းဆ ိုင ်ာစဥ််းစာ်းချက်ြျာ်းမ င့်် လွှြ််းြ ို်းခံ ြည် မ စ်သည်။ 

ြီေယီာထ န််းဖကျာင််းဖ ်းအ ွ ွဲ့ြျာ်း၏လွတ်လပ်ြှုအဖပေါ် အကာအကွယ်ြရှ မခင််းသည် န ိုငင်အံဖမြာက်အ 

ြျာ်းတ ို ့်တွင ် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် အမပင််းထနဆ်ံို်း ပခ ြ််းဖမခာက်ြှုြျာ်းအနက် တစ်ခို 

မ စ်သည်။  

လက်ဖတွွဲ့တွင ် ယင််းအ ွ ွဲ့ြျာ်း၏လွတ်လပ်ြှုက ို ြည်သ ို ့်အကာအကွယ်ဖပ်း ြည်ဟ သည့်် ဖြ်းခွန််းြှာ 

လည််း အဖမ ဖပ်း န ်ခက်ခ ပပီ်း၊ ယင််းသ ို ့်အကာအကွယ်ဖပ်း န ်တ ကျသည့််စံဖဆာင ွ်က်ချက်ပံိုစံြျာ်းြှာ 

ဖေသခံ န ိုငင်ဖံ ်းနငှ့်် အသင််းအ ွ ွဲ့ ဌာနဆ ိုင ်ာ ဖနာက်ခံအဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအဖပေါ်တွငြ် တည်ြည်မ စ် 

သည်။ ဖယ ိုယျအဖမခခံြ အာ်းမ င့်် ထ န််းဖကျာင််းဖ ်းအ ွ ွဲ့ဝငြ်ျာ်းအာ်း ခန် ့်အပ် ာတွင် - ဥပဖေမပ ဖ ်း 
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 23 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

အ ွ ွဲ့ နငှ့်အ် ပ် က်လ ထိုအပါအဝင-် အြျ  ်းြျ  ်းဖသာ ပါဝငလ်ိုပ်ဖဆာငသ် ြျာ်း ပါဝငပ်တ်သက်ဖစမခင််း 

သည် အြီှသဟ ကင််းလွတ်လပ်ြှုက ို မြြှင့််တင ်န ် အဖထာက်အက မ စ်ဖစသည်။ ထ န််းဖကျာင််းဖ ်းအ ွ ွဲ့ 

ဝငြ်ျာ်း၏ လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််၊ သက်တြ််းနငှ့်် ခန် ့်အပ်ခံ ပပီ်းဖနာက်  ာထ ်းြှ ယ်ရှာ်းခံ ြှုတ ို ့် အဖပေါ်အကာ အ 

ကွယ်ဖပ်းမခင််းကလည််း အဖ ်းကကီ်းသည်။  

၃.၁.၂ စုံလငက်ွ မပာျားြှု (Diversity) 

ကိုလသြဂ္ လွတ်လပ်စွာဖတွ်းဖခေါ်ယ ဆပ ိုငခ်ွင့််နငှ့်် ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််ဆ ိုင ်ာ အထ ်းအစီ ငခ်ံပိုဂ္  လ်၊ 

ဥဖ ာပအတွင််း လံိုမခံ ဖ ်းနငှ့်် ပ ်းဖပါင််းဖဆာင ွ်က်ဖ ်းအ ွ ွဲ့ (OSCE)၊ သတင််းြီေယီာလွတ်လပ်ြှုက ိုယ် 

စာ်းလှယ်၊ အဖြ  ကနမ်ပည်ဖထာငစ်ိုြျာ်းဆ ိုင ်ာအ ွ ွဲ့ (OAS)၊ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််ဆ ိုင ်ာ 

အထ ်းအစီ ငခ်ံပိုဂ္  လ် နငှ့်် လ သာ်းနငှ့််လ ထိုအခွင့််အဖ ်းဆ ိုင ်ာ အာ   ကနဖ်ကာ်ြရှင ်(ACHPR)၊ လွတ် 

လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််နငှ့်် သတင််းအချက်အလက် ယ ပ ိုငခ်ွင့််ဆ ိုင ်ာ အထ ်းအစီ ငခ်ံပိုဂ္  လ် - စ 

သည့်် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််ဆ ိုင ်ာ အထ ်း န ိုငင်တံကာ ပိုဂ္  လ်ြျာ်းြှ ထိုတ်မပနသ်ည့်် ‘ရိုပ်/သံ 

ထိုတ် လွှင့််တငဆ်က်ြှုတွင ်စံိုလငကွ် မပာ်းြှုဆ ိုင ်ာ ၂၀၀၇ ခိုနစ်ှ ပ ်းတွ ဖ ကညာချက်’ တွင်- သတင််းြီေယီာ 

စံိုလငကွ် မပာ်းြှုအဖပေါ် အမပည့််အဝ အသာ်းဖပ်းဖ ာ်မပထာ်းပပီ်း၊ ၎င််းတွင ် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ို 

ခွင့််၏ အစ တ်အပ ိုင််းတစ်ခိုအမ စ်နငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ၏အဖမခခံဖထာက်တ ိုငတ်စ်ခိုအမ စ် အဖ ်းပါြှုတ ို ့်က ို 

ဖ ာ်မပထာ်းသည်။13 

ယင််းပ ်းတွ ဖ ကညာချက်တွင ် - သတင််းြီေယီာ စံိုလငြ်ျာ်းမပာ်းြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ကွ မပာ်းြှုအတွက် ထငရ်ှာ်း 

သည့်် အပ ိုင််း ၃ ပ ိုင််းက ို ဖ ာ်ထိုတ်ထာ်းပပီ်း - အဖ ကာင််းအ ာပ ိုင််း၊ သတင််းအ ွ ွဲ့/ဌာန ပ ိုင််း နငှ့်် အ င််း 

အမြစ်ပ ိုင််း - တ ို ့် မ စ်သည်။14 ြတ ကွ မပာ်းဖသာ လ ြှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းဝငတ် ို ့်၏ လ ိုအပ်ချက်ြျာ်းနငှ့်် အကျ  ်း 

စီ်းပွာ်းြျာ်းအတွက် ကျယ်မပန် ့်သည့်် အဖ ကာင််းအ ာအြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်က ို တငမ်ပန ိုင ်န ် ဖရှ်းရှုသည့်် အ 

ဖ ကာငျ်ားအ ာြ ာျား၏ စုံလငက်ွ မပာျားြှု (Diversity of Content) သည် အထငရ်ှာ်းဆံို်းမ စ်ပပီ်း၊ စံိုလငကွ်  

မပာ်းြှုအြျ  ်းအစာ်းအနက် အဖ ်းအကကီ်းဆံို်းတစ်ြျ  ်းမ စ်သည်။ လ ြှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတွင််း အိုပ်စိုအာ်း 

 
13 ၂၀၀၇ ေဇီင ်ာ ၁၂ တွင ်လက်ခံကျင့််သံို်းသည် http://www.osce.org/fom/66176. 

14  Thomas Gibbons, “ထွန််းကာ်းလာသည့်် ြီေယီာလိုပ်ငန််းအတွင််း ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုနငှ့်် ထ န််းချ ပ်ြှုစိုဖဝ်းသ ပ်သည််းဖနမခင််း” 

(Concentrations of Ownership and Control in a Converging Media Industry)”, in Chris Marsden & Stefaan 

Verhulst, eds., ဥဖ ာပါ ေဂီျစ်တယ် ရိုပ်မြငသံ် ကာ်းဆ ိုင ်ာ ထ န််းဖကျာင််းမခင််းတွင ်ကွ မပာ်းထွန််းကာ်းလာြှု (Convergence 

in European Digital TV Regulation) (London, Blackstone Press Ltd., 1999), pp. 155-173, p. 157 - 

တ ို ့်က ိုလည််း ကည့််ပါ။ 

http://www.osce.org/fom/66176
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 24 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

လံို်းတ ို ့်၏ အသံက ို က ိုယ်စာ်းမပ န ိုငဖ်စသည့််  အဖ ကာင််းအ ာြျာ်း၏ စံိုလငကွ် မပာ်းြှုသည်- အမခာ်းအ ာ 

ြျာ်းအမပင ်- သတင််းြီေယီာအြျ  ်းအစာ်းြျာ်း စံိုလငစွ်ာတည်ရှ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် သတငျ်ားဌာန/အ ွ ွဲ့ စုံလငက်ွ  

မပာျားြှု (Outlet diversity) တ ို ့်အဖပေါ်တွင ်ြ တည်သည်။ အထ ်းသမ င့်် န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် - အြျာ်းမပည် 

သ ဝနဖ်ဆာငြ်ှု၊ စီ်းပွာ်းမ စ် နငှ့််  ပ် ွာလ ထိုအဖမခမပ  ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်း အပါအဝင ်- အြျ  ်းြျ  ်း 

ဖသာ ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်း  ပ်တည်န ိုငသ်ည့်် ပတ်ဝန််းကျငတ်စ်ခိုက ို  နတီ််းဖပ်းသင့််ပပီ်း၊ 

ယင််း သတင််းဌာန/အ ွ ွဲ့တစ်ခိုချင််းစီတ ို ့်သည် ြတ ကွ မပာ်းဖသာ အမြငြ်ျာ်း၊ အစီအစဥ်ြျာ်း နငှ့်် တငဆ်က် 

သ /ပ  သတ်ြျာ်းက ို ဖဆာငက်ျဥ််းဖပ်းန ိုငြ်ည် မ စ်သည်။ သတင််းြီေယီာပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု စိုဖဝ်းသ ပ်သည််းဖန 

သည့်် မ စ်စဥ်ြျ  ်း ပ ိုြ ိုြျာ်းမပာ်းလာပပီ်း အ ငျ်ားအမြစ် စုံလငက်ွ မပာျားြှု (Source diversity) ြရှ လ င ် သ 

တင််းြီေယီာအဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအဖပေါ်အမပင် ြီေယီာြျာ်း၏ လွတ်လပ်ြှုနငှ့်် အ ည်အဖသွ်းတ ို ့် အဖပေါ် 

က ိုပါ အဖ ်းပါဖသာနည််းလြ််းြျာ်းမ င့်် ထ ခ ိုက်သက်ဖ ာက်ြှုရှ န ိုငသ်ည်။ 

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အ  န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် - အ င််းအမြစ်၊ အသင််းအ ွ ွဲ့ နငှ့်် အဖ ကာင််း 

အ ာ ပ ိုင််းစသည့်် - စံိုလငကွ် မပာ်းြှု သံို်းြျ  ်းစလံို်းက ို မြြှင့််တင ်န ်တာဝနရ်ှ ဖ ကာင််း အမြငက် ို အာဏာပ ိုင ်

ြျာ်း၏ ထိုတ်မပနဖ် ကညာချက်အဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်က ဖထာက်ခံ ဖ ာ်မပထာ်းသည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း -ပံို 

နှ ပ်ြီေယီာနငှ့်် ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်ြှု ြီေယီာြျာ်းအ ကာ်း ကွ မပာ်းစွာ စည််းြျဥ််းချြှတ်ထ န််း 

ဖကျင််း န ် လ ိုအပ်ြှုရှ ဖ ကာင််း အပြ  အသ အြှတ်မပ ဖ ာ်မပထာ်းသည်။ န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်တွင ် ပံို 

နှ ပ်ြီေယီာကဏ္ဍအတွင််း အ င််းအမြစ်စံိုလငကွ် မပာ်းြှုက ိုသာ စည််းြျဥ််းဥပဖေချြှတ်ထ န််းဖကျာင််းထာ်း 

သည်။ တစ်ချ နတ်ည််းတွင ် အချ  ွဲ့ န ိုငင်ြံျာ်းတွငြ်  ပံိုနှ ပ်သတင််းြီေယီာကဏ္ဍအတွင််း အဖ ကာင််းအ ာစံို 

လငကွ် မပာ်းြှု မြြှင့််တငသ်ည့််နည််းလြ််းတစ် ပ်အမ စ် ပံိုနှ ပ်သတင််းြီေယီာြျာ်းအတွက် လက်ဖအာက်ခံ ြီ 

ေယီာဌာန (subsidies) အမ စ်ချဖပ်းထာ်းသည်။  

အငတ်ာနက် ထွန််းကာ်းလာြှုသည်လည််း ြီေယီာဖစျ်းကွက်အတွက် စီ်းပွာ်းဖ ်းဆ ိုင ်ာ စ နဖ်ခေါ်ြှုအသစ် 

ြျာ်းက ို မ စ်ဖပေါ်ဖစပပီ်း၊ အထ ်းသမ င့်် ေဂီျစ်တယ် ဆက်သွယ်ြှုြျာ်း ဖပေါ်ဖပါက်လာြှုဖ ကာင့်် ဖ ကာ်မငာြျာ်း 

ထည့််သွင််းမခင််း (advertising) စသည့်် အခွနဝ်ငဖ်ငလွြ််းဖ ကာင််း အ င််းအမြစ်ြျာ်း ဆံို်းရှု ံ်း သည်။ အ 

ထ ်းသမ င့်် အွနလ် ိုင််းတွငဖ်ဆာင ွ်က်သ အဖမြာက်အြျာ်း - အမခာ်းပလက်ဖ ာင််းြျာ်းပါဝငဖ်သာ်လည််း 

အသ သာဆံို်းြှာ ဖ ့်စ် ိုတ် (Facebook) နငှ့်် ဂ ဂယ် (Google) - တ ို ့်သည် သတင််းအဖ ကာင််းအ ာြျာ်း 

နငှ့်် ဖစ့်စပ်လိုပ်ဖဆာငန် ိုင ်န ်  ို ာ (fora) ဖန ာြျာ်းအာ်းချ တ်ဆက်ဖပ်းမခင််း နငှ့််  နတီ််းဖပ်းမခင််းအာ်းမ င့်် 

ဖ ကာ်မငာြျာ်းြှ ရှ သည့်် အ  ို်းအခဖငြွျာ်းြှ တစ်ဆင့်် တတ ယပါဝငလ်ိုပ်ဖဆာငသ်  (third party) ၏ သ 

တင််းအဖ ကာင််းအ ာြျာ်းထံြှ ဝငဖ်ငြွျာ်းဖအာငမ်ြငစွ်ာ ဖ ာ်ယ ဖန ကပပီမ စ်သည်။ ဤအဖမခအဖနြျ  ်း 

တွင ်ေဂီျစ်တယ်စနစ်မပ ြှုဖ ကာင့်် စာနယ်ဇင််းကဏ္ဍ အခွန ်ဏ္ဍာ စံပံိုစံြျာ်း (revenue models) အဖပေါ် 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 25 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

စ နဖ်ခေါ်ြှုြျာ်းမ စ်ဖစသမ င့်် န ိုငင်တံကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ စ ို်း  ြ်ြှုြှာလည််း မြင့််တက်လျက်ရှ ပပီ်း၊15 န ိုငင် ံ

အချ  ွဲ့တ ို ့်ကြ  သတင််းြီေယီာြျာ်းအာ်း ပံ့်ပ ို်း နအ်တွက် ြတ ညီဖသာ စံပံိုစံြျာ်းက ို ရှာဖ ွဖလ့်လာဖန ကပပီ 

မ စ်သည်။  

 သစဖ တ်းလျန ိုငင်တွံင ် ကျင့််သံို်းဖနသည့်် ချဥ််းကပ်ြှုတစ်ခိုအ  ကကီ်းြာ်းသည့်် နည််းပညာကိုြပဏြီျာ်း - 

အဓ က အာ်းမ င့်် ဖ ့်စ် ိုတ်နငှ့်် ဂ ဂယ် - အဖနမ င့်် သတင််းြီေယီာအ ွ ွဲ့ြျာ်း တငဆ်က်သည့််အဖ ကာင််းအ 

 ာြျာ်းထံြှ  ရှ သည့်် ဝငဖ်ငြွျာ်းအတွက် အစာ်းထ ို်းဖပ်းဖလျာ်ဖ ်းအဖပေါ် သဖ ာတ ညီချက်ြျာ်း ညြှ နှု င််း 

 န ်လ ိုအပ်ဖစမခင််းနငှ့််၊ အကယ်၍ သဖ ာတ ညီချက်တစ် ပ်သ ို ့်ြဖ ာက်ရှ န ိုငပ်ါက တ ာ်းရံို်းမပငပ်ခံိုရံို ်း ွ ွဲ့ 

စီ ငမ်ခင််း (arbitration proceeding) ခံယ  နလ် ိုအပ်ဖစမခင််း မ စ်သည်။ 16   သစဖ တ်းလျန ိုငင်၏ံ ယင််း 

ဖြာ်ေယ်လ် ပံိုစံသည် အဓ ကကျသည့််မပဿနာအဖပေါ် ဖမ ရှင််းဖပ်းသည့်် ဖကာင််းြွနဖ်သာချဥ််းကပ်နည််း 

မ စ်ဖသာ်လည််း  သစဖ တ်းလျ ဆက်သွယ်ဖ ်းနငှ့်် ြီေယီာဖအဂျငစီ်ဌာနတွင ် ြမ စ်ြဖနြှတ်ပံိုတငထ်ာ်း 

 နန်ငှ့််၊ အနည််းဆံို်းရှ  ြည့်် ဝငဖ်ငစံွပ ိုင််းမ တ်သတ်ြှတ်ချက် စသည့်် တ ကျသည့်် လ ိုအပ်ချက်အချ  ွဲ့တ ို ့် 

နငှ့််မပည့််ြီှသည့်် သတင််းဌာနြျာ်းကသာ ဖပ်းဖလျာ်ဖငကွ ို ခံစာ်းခွင့််ရှ သမ င့််17 အမခာ်း ဖသ်းငယ်သည့်် သ 

တင််းဌာနြျာ်းအတွက် အခွင့််အလြ််းြသာမခင််းအပါအဝင ်အြျ  ်းြျ  ်းဖသာ အဖ ကာင််း င််းြျာ်းတ ို ့်ဖ ကာင့်် 

အမငင််းပွာ်း ွယ် ာရှ ဖနသည်။ အမခာ်းစံပံိုစံဖနာက်တစ်နည််းြှာ - ဖပ်းထာ်းသည့်် စီ ငလ်ိုပ်ပ ိုငခ်ွင့်် (juris-

diction) အတွင််း18 ေဂီျစ်တယ်ဝနဖ်ဆာငြ်ှုြျာ်းအဖပေါ် အခွနခ်က ို တ ိုက်ရ ိုက်အစ ို်း လက်ဖအာက်ခံ လွတ် 

 
15  ဥပြာ- ဝနက်ကီ်းြျာ်းဖကာ်ြတီဆ ိုင ်ာ ဥဖ ာပဖကာငစီ်က- အွနလ် ိုင််းအဖ ကာင််းအ ာအသစ်ြျာ်းထံြှ ရှ သည့်် အခွနဖ်ငွ 

ြျာ်းက ို “သာတ ညီြ မ စ်စွာြ ဖဝဖပ်းပပီ်း၊ လ ိုအပ်ပါက သတင််းဖ ်းသာ်းတငမ်ပသ ြျာ်းထံသ ို ့် အွနလ် ိုင််းပလက်ဖ ာင််းြျာ်း တွင ်

မပနလ်ည်မ န် ့်ဖဝဖပ်းကာ၊ ြီေယီာလိုပ်ငန််းအတွက််း စီ်းပွာ်းဖ ်းဆ ိုင ်ာ ဝငဖ်ငဖွ ာ်ဖဆာငမ်ခင််းအဖပေါ် ထ န််းညြှ ဖပ်းဖ ကာင််းဖသ 

ချာဖစ ြည်” မ စ်ဖ ကာင််း တ ိုက်တွန််းထာ်းသည်။ ေဂီျစ်တယ်ဖခတ်တွင ်အ ည်အဖသွ်းမြင့််ြာ်းဖသာ စာနယ်ဇငပ်ညာ ပ်   

ဏ္ဍာဖ ်း ာအ  ဖ ရှည်တည်တံ့်ဖစဖ ်းဆ ိုင ်ာ ဝနက်ကီ်းြျာ်းဖကာ်ြတီ၏ ထိုတ်မပနဖ် ကညာချက် - Declaration by the 

Committee of Ministers on the financial sustainability of quality journalism in the digital age, ၂၀၁၉ ဖ ဖ ာ်ဝါ ီ ၁၃၊

အပ ိုင််း ၁၂(ဂ)၊ https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168092dd4d. ေဂီျစ်တယ် 

ဖခတ်တွင ်ြီေယီာလွတ်လပ်ြှုနငှ့်် စံိုလငက်ွ မပာ်းြှုဆ ိုင ်ာ ပ ်းတွ ထိုတ်မပနဖ် ကညာချက်၊ ြှတ်စို ၄ က ိုလည််း ကည့််ပါ။  

16 သတင််းြီေယီာနငှ့်် ေဂီျစ်တယ်ပလက်ဖ ာင််းြျာ်း ြမ စ်ြဖန ညြှ နှု င််းဖတာင််းဆ ိုဖ ်း ကျင့််ဝတ်- ၂၀၂၁ ဖ ဖ ာ်ဝါ ီ ၂၄။  

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r6652_aspassed/toc_pdf/20177b01.pdf;file

Type=application%2Fpdf.  
17 ထ ိုတွင ်Ibid., အပ ိုင််း ၅၂။  

18  ြ ကာဖသ်းခငက်အထ ၊ ယင််းစီ ငခ်ျက်ြျာ်းသည် ၎င််းတ ို ့်လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််အတွင််းရှ  ဝနဖ်ဆာငြ်ှုြျာ်းထံြှ အခွန ်ဏ္ဍာတစ်စံို 

တစ် ာက ိုြ   ယ န ိုငခ် ့်မခင််းြရှ ပါ။ ဥပြာ- Fernando Heller, “စပ နန် ိုငင်၏ံ ဂ ဂယ်နငှ့်် တ ို ငအ်ခွနအ်သစ်တ ို ့် ယခိုနစ်တွင ်

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168092dd4d
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r6652_aspassed/toc_pdf/20177b01.pdf;fileType=application%2Fpdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r6652_aspassed/toc_pdf/20177b01.pdf;fileType=application%2Fpdf


မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 26 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

လပ်ဖသာ သတင််းဌာနြျာ်းသ ို ့်  ဏ္ဍာဖငခွျထာ်းဖပ်း န ်အသံို်းမပ ဖစန ိုငသ်ည့််- “အခွနဖ်ကာက်သံို်း - Tax 

and Spend” ချဥ််းကပ်နည််းမ စ်သည်။ ေဂီျစ်တယ်ဖခတ်တွင ်စာနယ်ဇင််းအာ်း ပံ့်ပ ို်း နအ်တွက် ြည်သည့်် 

စံပံိုစံ ဖြာ်ေယ်လ်က ိုအသံို်းမပ သည်မ စ်ဖစ န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် သတင််းြီေယီာစံိုလငကွ် မပာ်းြှုမြြှင့််တင ်န ်

 ည် ွယ်သည့်် ရငှ််းလင််းဖသာနငှ့်် ပွင့််လင််းမြငသ်ာဖသာ စည််းြျဥ််းြျာ်းအ   နပံ်ိုဖငြွျာ်းက ို သာတ ညီ ြ  

မ စ်စွာ ခွ ဖဝချထာ်းဖ ကာင််း ဖသချာဖစသင့််သည်။  

၃.၁.၃ စီျားပွာျားဖ ျားဆ ုင ်ာ မပဿနာြ ာျား  

သတင််းြီေယီာ ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု ြြ ြတ စိုဖဝ်းသ ပ်သည််းဖနမခင််းသည် လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််က ို 

ပံိုစံအြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်မ င့်် အာ်းနည််းဖစသည်။ ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုတ သည့်် ြီေယီာအိုပ်စိုြျာ်းအတွင််း တစ်ဖမပ်းညီတည််း 

မ စ်ဖသာ အမြငဖ် ာ်မပချက်ြျာ်းက ို မြြှင့််တငဖ်လ့်ရှ ပပီ်း၊ ယင််းအိုပ်စို၏ ြတ သည့််ြီေယီာြျာ်းအ ကာ်း တ  

ညီဖသာ အစီအစဥ်ပရ ိုဂ ြ်ြျာ်းက ို ဖ ်းဆွ ထာ်းဖလ့်ရှ သည်မ စ်သမ င့်် ယင််းသ ို ့်ြီေယီာပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုစိုဖဝ်းဖန 

မခင််းသည် စံိုလငကွ် မပာ်းြှုက ို အာ်းနည််းဖစသည်။  လေအ်ဖနမ င့်် န ိုငင်တံကာဥပဖေသည် န ိုငင်ြံျာ်းအာ်း 

- ပံိုနှ ပ်ြီေယီာမ စ်ဖစ၊ ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သည့််ြီေယီာမ စ်ဖစ - ဖပ်းထာ်းသည့််ကဏ္ဍတစ်ခိုခို အ 

တွင််းတွငဖ် ာ၊ အြျ  ်းြျ  ်းမ စ်သည့်် ြီေယီာကဏ္ဍြျာ်းအ ကာ်းတွငပ်ါ သတင််းြီေယီာပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုစိုဖဝ်းဖန 

မခင််းက ို ကာကွယ်သည့်် ကက  တငဖ်ဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်းထာ်းရှ  န ်လ ိုအပ်ဖစသည်။  

အမခာ်း အဖထွဖထွ ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုစိုဖဝ်းသ ပ်သည််းမခင််းြရှ ဖစဖ ်းဆ ိုင ်ာ ဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်းသည် အပပ  င် 

အဆ ိုငရ်ှ ဖသာ (ြျာ်းဖသာအာ်းမ င့်် - သံို်း ွ ွဲ့ သ ို ့်ြဟိုတ် ဖလ်း ွ ွဲ့ စသည့်် - ဖစျ်းကွက်ပပ  ငဆ် ိုငသ်  အဖ အ 

တွက်အကန် ့်အသတ်သည် လံိုဖလာက်ဖလ့်ရှ ပပီမ စ်သည့််) ဖစျ်းကွက်တစ်ခိုရှ ဖ ကာင််း ဖသချာဖစဖ ်းက ို 

ဦ်းတည်ဖသာ်လည််း၊ ြီေယီာအတွက် ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုစိုဖဝ်းသ ပ်သည််းမခင််းြရှ ဖစဖ ်း ဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်းြှာ 

ြ  - အြျာ်းမပည်သ အဖနမ င့်် အြျာ်းမပည်သ ဆ ိုင ်ာမငင််းခိုနဖ်ဆွ်းဖန်ွးြှုက စစ ပ်ြျာ်းအဖပေါ် ြတ ညီဖသာ အ 

မြင ်နငှ့်် ရှုဖထာင့််အြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့် ရှ န ိုငဖ် ်းမ စ်သည့််အတွက် - ပ ိုြ ို ကျယ်မပန် ့်ပပီ်း စ နဖ်ခေါ်ြှုရှ သည့််  ည်ြှန််း 

ချက်တစ် ပ်မ စ်သည်။ ထ ို ့်ဖ ကာင့်် ပပ  ငဆ် ိုငြ်ှုအာ်းဖကာင််းဖ ်းအတွက် ရ ို်းရှင််းစွာလ ိုအပ်သည်ထက် ပ ို၍ 

ထ ်းမခာ်းသည့််၊ တင််း ကပ်သည့်် ‘ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုစိုဖဝ်းသ ပ်သည််းမခင််းြရှ ဖစဖ ်း ဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်း’ ြီေယီာ 

ကဏ္ဍအတွင််းလ ိုအပ်ဖ ကာင််း အသ အြှတ်မပ  ြည် မ စ်သည်။   

 
ဖပါင ် ၁  ီလီယံအထ  ရှ ခ ့်”၊ ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါ ီ ၁၈။ https://www.euractiv.com/section/digital/news/spains-new-

google-and-tobin-taxes-to-generate-about-e1-billion-this-year/. -က ို ကည့််ပါ။  

https://www.euractiv.com/section/digital/news/spains-new-google-and-tobin-taxes-to-generate-about-e1-billion-this-year/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/spains-new-google-and-tobin-taxes-to-generate-about-e1-billion-this-year/


မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 27 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်တွင ် အြျာ်းမပည်သ ဖ ကာ်မငာြျာ်းသည် ဖ ကာ်မငာဖစျ်းကွက်တစ်ခိုလံို်း၏ အ 

ဖ ်းပါဖသာအစ တ်အပ ိုင််းတစ်ခိုက ို က ိုယ်စာ်းမပ ပပီ်း၊ ြီေယီာအတွက် အဖ ်းကကီ်းဖသာ ဝငဖ်ငအွ င််းအ 

မြစ်တစ်ခိုမ စ်သည်။ ယင််းသ ို ့် ဖ ကာ်မငာြျာ်းချထာ်းဖပ်းြှုက ို န ိုငင်ဖံ ်းအ စွက် က်ြှုြရှ ဖအာင ်ကာကွယ် 

ြဖပ်းလ င ် န ိုငင်ဖံ ်းဖ ကာ်မငာြျာ်းသည် ြီေယီာအဖပေါ် အငအ်ာ်းသံို်း၍ ထ န််းချ ပ်ြှုရှ လာန ိုငသ်ည်။ ထ ို ့် 

ဖ ကာင့်် ၎င််းက ိုကာကွယ် န ်- အြျာ်းမပည်သ ဖ ကာ်မငာထည့််သွင််းမခင််းြျာ်းက ို ဖစျ်းကွက်အဖမခအဖန ပ် 

ြျာ်းအပါအဝင ်ြ တဖသာ နငှ့်် ဓြမဓ ဋ္ဌာနက်ျဖသာ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းအဖပေါ် အဖမခခံ၍ အဖသအချာ။ 

ချြှတ်ထာ်းမခင််း အပါအဝင ်- တ ကျသည့်် စနစ်ြျာ်း ချြှတ်ထာ်း န ်အဖ ်းကကီ်းသည်။  

၃.၂ အြ  ျုျားြ  ျုျားဖသာ ြီေယီာ ကဏ္ဍြ ာျားအာျား ထ န်ျားဖက ာငျ်ားမခငျ်ား  

၃.၂.၁ စာနယ်ဇငျ်ားသြာျားြ ာျား  

စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအဖနမ င့်် ၎င််းတ ို ့်၏ အသက်ဖြွ်းဝြ််းဖကျာင််းအလိုပ် လိုပ်က ိုင ်နအ်တွက် လိုပ် 

ငန််းစဥ်တစ် ပ်မ င့််ဖလ ာက်ထာ်း ဖစသည့်် စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအာ်း လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်းမခင််းသည် 

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုသည့်် ကန် ့်သတ်ချက်တစ် ပ် ြဟိုတ်ပါ။ အ 

မခာ်း အသက်ဖြွ်းဝြ််းဖကျာင််းြျာ်းမ စ်သည့်် - ဖဆ်း က်ဆ ိုင ်ာ၊ ဥပဖေ နငှ့်် အငဂ်ျငန်ယီာစသည် - တ ို ့်နငှ့်် 

ြတ ညီသည်ြှာ စာနယ်ဇင််းပညာလိုပ်က ိုငဖ်ဆာင ွ်က်မခင််းသည် အဖမခခံလ ့်အခွင့််အဖ ်းတစ် ပ်မ စ်ပပီ်း 

ယင််းအခွင့််အဖ ်းဆ ိုင ်ာအသက်ဖြွ်းဝြ််းဖကျာင််း ယ လက်လှြ််းြီှဖ ်းအဖပေါ် ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းသည် 

တ ာ်းဝငြ်ခ ိုငလံ်ိုပါ။ အြှနတ်ကယ်တွငလ်ည််း စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအတွက် ြှတ်ပံိုတငစ်နစ်သည်- 

ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်ြျာ်းမ န် ့်ဖဝမခင််းအတွက် တာဝနရ်ှ သည့်် ြီေယီာဌာနြျာ်းအဖပေါ် အဖ ်းယ မခင််းြှတစ် 

ဆင့်် ဂိုဏသ် ကခာ စသည့်် အကျ  ်းစီ်းပွာ်းြျာ်းက ို အကာအကွယ်ဖပ်းန ိုငသ်မ င့်် ၎င််းသည ် လွတ်လပ်စွာ 

ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် စံလ ိုအပ်ချက်မပည့််ြီှသည့်် ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းမ စ်ြည် ြဟိုတ်ပါ။  

န ိုငင်တံကာဥပဖေအ  န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းအတွက် ထိုတ်မပနတ်ငဆ်က်သည့်် 

စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းနငှ့်် အမခာ်းသ ြျာ်းအာ်း ၎င််းတ ို ့်တင်ဆက်ဖသာသတင််းအချက်အလက်၏ လ   ွဲ့ ဝှက် 

ထ န််းသ ြ််းအပ်ဖသာအ င််းအမြစ်ြျာ်းအာ်း  ွင့််ဟထိုတ်မပန ်န ် မငင််းဆ ိုပ ိုငခ်ွင့််အဖပေါ် အကာအကွယ်ဖပ်း 

 နလ် ိုအပ်သည်။ ယင််းအချက်၏ ဖနာက်ကွယ်အဖ ကာင််း င််းြှာ စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းသည် အမခာ်း 

သာြနမ်ပည်သ ြျာ်းတွငြ်ရှ သည့်် အခွင့််ထ ်းြျာ်းရှ ဖနဖသာဖ ကာင့််ြဟိုတ်ပါ။ ယင််းအတွက်အဖ ကာင််း 

 င််းြှာ - အြျာ်းမပည်သ  အကျ  ်းစီ်းပွာ်းက စစ ပ်ြျာ်းဆ ိုင ်ာ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းက ို လ တ ိုင််း ရှ ပ ိုင် 

ခွင့််ရှ ဖ ကာင််းဖသချာဖစဖ ်းအတွက် အကာအကွယ်ဖပ်း နမ် စ်သည်။ ၎င််းက ိုအကာအကွယ်ဖပ်းထာ်း 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 28 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

မခင််းြရှ ပါက လ   ွဲ့ ဝှက်ထ န််းသ ြ််း န ် လ ိုအပ်သည့်် အ င််းအမြစ်ြျာ်းသည် သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း 

ထိုတ်ဖပ်းလာဖတာ့်ြည်ြဟိုတ်သမ င့်် အြျာ်းမပည်သ အဖနမ င့်် ယင််းသတင််းြျာ်းက ို  ယ လက်လှြ််းြီှ 

န ိုငြ်ှုြရှ  မ စ်ြည် မ စ်သည်။၊  

စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်း - ဥပဖေမပ ဖ ်းအ ွ ွဲ့ဖန ာြျာ်းနငှ့်် တ ာ်းရံို်းြျာ်းစသည့်် - တ ကျသည့်် ဖန ာြျာ်းသ ို ့် 

ဝငဖ် ာက်လက်လှြ််းြီှန ိုငသ်ည့်် အထ ်းအခွင့််အဖ ်းသည် အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းက စစ ပ်ြျာ်းဆ ိုင ်

 ာ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း အြျာ်းမပည်သ ြှ ပ ိုြ ိုကျယ်မပန် ့်စွာ  ရှ ပ ိုငခ်ွင့််ဟ သည့်် တ ညီဖသာအဖမခခ ံ

ြ အဖပေါ်တွငသ်ာ အဖမခခံထာ်းသည်။ အသ အြှတ်မပ အဖထာက်အထာ်းထိုတ်ဖပ်းမခင််း (accreditation) 

သည် စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်း ယင််းဖန ာြျာ်းအတွင််းသ ို ့် ဝငထ်ွက်န ိုင ်န ် အထ ်းခွင့််မပ ချက်အာြခံချက် 

ဖပ်းသည့်် အဓ က နည််းလြ််းတစ် ပ် မ စ်သည်။ ထ ို ့်ဖ ကာင့်် အသ အြှတ်မပ အဖထာက်အထာ်းထိုတ်ဖပ်း 

သည့်် မ စ်စဥ်က ို စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအာ်း ြှတ်ပံိုတငမ်ခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်းမခင််းစနစ်တစ် 

ခို နတီ််းမခင််းအမ စ် ဖ ာဖထွ်းမခင််းြမပ  န၊် အလွ သံို်းစာ်းြမပ  န ်မ စ်သည်။ ထ န််းဖကျာင််းဖ ်းအခွင့််အာ 

ဏာအာ်းလံို်းက ့်သ ို ့်ပင ် အသ အြှတ်မပ အဖထာက်အထာ်းထိုတ်ဖပ်းမခင််းက ို န ိုငင်ဖံ ်း သ ို ့်ြဟိုတ် စီ်းပွာ်း 

ဖ ်းစွက် က်ြှုကင််းသည့်် အ ွ ွဲ့/ဌာန တစ် ပ်ြှ ကကီ်း ကပ်ကွပ်က သင့််သည်။  

ယခိုအခါ - ဆ ိုက် ာတ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်း၊ က ိုယ်ဖ ်းအချက်အလက်သံို်း၍ တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်း၊ စွပ်စွ ချက်အြှာ်း 

ြျာ်းမ င့််စည််းရံို်းြှုြျာ်း နငှ့်် အန ိုငက်ျင့််ထ ို်းနက်ှဖ ်းသာ်းမခင််း - စသည့်် ေဂီျစ်တယ် ဆက်သွယ်ဖ ်းြျာ်း 

ဖ ကာင့်် သီ်းမခာ်းမ စ်ဖပေါ်လာသည့်် အ ကြ််း က်ြှုနငှ့်် ထ ပါ်းဖနာှင့််ယှက်ြှုြျာ်း  ကံ ဖတွွဲ့ဖန သည့်် အွန ်

လ ိုင််းအပါအဝင ် အမခာ်းဖန ာြျာ်းတွင ် စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအတွက် ဖ ်းကင််းဖသာ ပတ်ဝန််းကျင် 

တစ် ပ် နတီ််းဖပ်း န ် န ိုငင်ြံျာ်းတွင ် အမပ သဖ ာဖဆာငဖ်သာ တာဝနရ်ှ သည်။ စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်း 

အဖပေါ် ယင််းသ ို ့်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်းသည် အာ်းလံို်းအတွက် ‘အပျက်’မ စ်ပပီ်း စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်း အသံ 

တ တ်သွာ်းဖစဖ ်းအတွက် ၎င််းတ ို ့်အာ်း အ ည်အချင််းြမပည့််ြီှဖ ကာင််း ရှုတ်ချ နမ် စ်ဖစ၊ ထ ခ ိုက်အနတ 

 ာယ်မပ  နမ် စ်ဖစ  ည် ွယ်ချက်ရှ သည့်် ြသြာသ ြျာ်းြှ အတ ိုင််းအတာတစ်ခိုအထ  စနစ်တကျအကွက် 

ချလိုပ်ဖဆာငန် ိုငသ်မ င့်် အဓ ကစ ို်း  ြ် မခင််း မ စ်သည်။  

န ိုငင်တံကာလ ့်အခွင့််အဖ ်းဥပဖေဖအာက်တွင ် န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် န ိုငင်ဖံတာ်နငှ့်် န ိုငင်ဖံတာ်ြဟိုတ်သည့်် 

အမခာ်းလိုပ်ဖဆာငသ် ြျာ်းြှ စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအဖပေါ်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်းက ို ဖမ ရှင််း န ် ဥပဖေလိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းနငှ့််အညီ ကျင့််သံို်းဖဆာင ွ်က်သင့််သည်။ ယင််းနယ်ပယ်ြျာ်းအတွင််းန ိုငင်ဖံတာ်၏ အမပ သဖ ာ 

ဖဆာငဖ်သာ တာဝနရ်ှ ြှုြျာ်းက ို - တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်းြှ ဟန် ့်တာ်း၊ ကာကွယ်ဖပ်း နန်ငှ့်် တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်းမ စ် 

ဖပေါ်ပါက စံိုစြ််းစစ်ဖဆ်း န၊် တ ာ်းစွ ဆ ို နန်ငှ့်် ကိုစာ်းြှုြျာ်းဖပ်းအပ် န-် တ ို ့်အမ စ် အနစ်ှချ ပ်ဖ ာ်မပန ိုင် 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 29 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

သည်။ ယင််းတာဝနရ်ှ ြှုြျာ်းသည် ဆ ိုက် ာ ပ်ဝန််းအတွက်ပါအကျံ ်းဝငပ်ပီ်း၊ န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် ပိုဂ္လ က 

လိုပ်ဖဆာငသ် ြျာ်းြှ အွနလ် ိုင််းအ ကြ််း က်ြှုက ို ဖမ ရှင််း န ် လ ိုအပ်ဖသာအဆင့််ြျာ်း ဖဆာင ွ်က်ထာ်း 

သင့််သည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း ယင််းသ ို ့်ြည်သည့််ကက  ်းပြ််းဖဆာင ွ်က်ချက်ြဆ ို န ိုငင်တံကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်း 

နငှ့်် က ိုက်ညီ ြည်မ စ်ပပီ်း၊ စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအာ်းကာကွယ် နဥ်ီ်းတည်သည့်် ြည်သည့််ဖဆာင ွ်က် 

ချက်ြဆ ိုတ ို ့်သည် စာနယ်ဇင််းပညာအဖပေါ် ပစ်ြှတ်ထာ်းအလွ သံို်းစာ်းမပ မခင််းြရှ  န ်သ ို ့်ြဟိုတ် လွတ်လပ် 

စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ြြ ြတ ကန် ့်သတ်မခင််းြရှ  န ် လံိုဖလာက်ဖကာင််းြွနစွ်ာ စီစဥ်ဖ ်းဆွ ချ 

ြှတ်ထာ်း ြည်။ န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် အမပ သဖ ာမ င့်် လိုပ်ဖဆာငန် ိုငဖ်သာအ ာြျာ်းတွင ် ဥပြာ- အွန် 

လ ိုင််းအ ကြ််း က်ြှုဆ ိုင ်ာ အသ ပညာဖပ်းကနပ် န််းြျာ်း ဖစ့်စပ်လိုပ်ဖဆာငမ်ခင််း၊ အနတ ာယ်ရှ သည့်် စာ 

နယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအတွက် အကာအကွယ်ပစစည််းြျာ်းဖပ်းအပ်မခင််းနငှ့်် အွနလ် ိုင််းတ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာ်းအာ်း 

တံို ့်မပနမ်ခင််းအဖ ကာင််း တ ာ်းဥပဖေစ ို်းြ ို်းဖ ်းအ ွ ွဲ့ြျာ်းအာ်း ဖလ့်ကျင့််သင ်ကာ်းဖပ်းမခင််း စသည်တ ို ့်ပါဝင ်

သည်။ 

၃.၂.၂ ပုံနှ ပ် ြီေယီာ  

န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်တွင ် ပံိုနှ ပ်ြီေယီာက ို- (ဖကာ်ပ ိုဖ ်းရှင််း စသည့််) ၎င််းတ ို ့်အာ်းတည်ဖထာငထ်ာ်း 

သည့်် တ ာ်းဝင ်ွ ွဲ့စည််းြှုပံိုစံအဖပေါ် အကျံ ်းဝငသ်ည့်် ဖယ ိုယျစည််းြျဥ််းြျာ်းထက်ပ ိုပပီ်း- အမခာ်း အထ ်း 

စည််းြျဥ််းဥပဖေပံိုစံမ င့်် ထ န််းဖကျာင််းထာ်းမခင််းြရှ ပါ။ ပံိုနှ ပ်ြီေယီာတစ်ခိုတည်ဖထာင ်န ် ခွင့််မပ ချက် 

ဖလ ာက်ထာ်း ဖစသည့်် ပံိုနှ ပ်ြီေယီာအာ်းလ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်းမခင််းသည် စာနယ်ဇင််းသြာ်းြျာ်းအာ်း လ ိုင် 

စငခ်ျထာ်းဖပ်းမခင််းက ့်သ ို ့်ပင ် တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုြှုြရှ ပါ။ ပံိုနှ ပ်ြီေယီာြျာ်း ြှတ်ပံိုတငမ်ခင််းအတွက် နည််းပ 

ညာစနစ်ြျာ်းက ို ြလ ိုအပ်ဟို သတ်ြှတ်ပပီ်း၊ ၎င််းတ ို ့်သည် အလွ သံို်းစာ်းမပ ခံ န ိုငသ်မ င့်် ဖရှာင ်ကဥ်သင့်် 

သည်။ ယင််းသ ို ့်ဖသာ စနစ်ြျာ်းသည် ဖအာက်ပါ တ ကျဖသာ အဖမခအဖန ပ်ြျာ်းနငှ့်် မပည့််ြီှြှသာ တ ာ်း 

ဝငခ် ိုငလံ်ိုြှုရှ ြည် မ စ်သည်-  

• လ ိုအပ်သည့်် သတင််းအချက်အလက်ဖပ်းအပ်ပပီ်းသည်နငှ့်် ြှတ်ပံိုတငမ်ခင််းက ို ြည်သည့််ဆနဒ 

မ င့််ြှ ကန် ့်ကွက်မငင််းဆ ိုြှု အလျဥ််းြရှ မခင််း။ 

• ြှတ်ပံိုတငမ်ခင််းတွင ်- အဆ ိုမပ ဖသာ ြီေယီာဌာန၏ အြည်သည် ဖရှွဲ့တွင ် အမခာ်းသ ြှ အသံို်းမပ  

ထာ်းပပီ်းသည့်် အြည်ြမ စ် နြှ်အပ အမခာ်း အထငက်  အဖမခအဖန ပ်လ ိုအပ်ချက်ြျာ်း ြပါဝင ်

မခင််း 

• ြှတ်ပံိုတငသ်ည့်် လိုပ်ငန််းစဥ်သည် လွနက်ျူ်းစွာ ဝနထ်ိုပ်ဝနပ် ို်းြမ စ်ဖစမခင််းနငှ့််  

• ြှတ်ပံိုတငသ်ည့််စနစ်က ို အစ ို်းနငှ့်် ကင််းလွတ်ဖသာ အ ွ ွဲ့တစ်ခိုြှ စီြံထ န််းကွပ်မခင််း။  



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 30 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

စနစ်တကျချြှတ်ထာ်းသည်မ စ်ပါက အြှန်မပငဆ်ငခ်ွင့််နငှ့်် တံို ့်မပနပ် ိုငခ်ွင့််သည် အသဖ  ျက်ြှုနငှ့်် ပိုဂ္  လ် 

ဖ ်း ာစွက် က်မခင််းစသည့်် အြှာ်းြျာ်းအာ်း ကိုစာ်းဖပ်းန ိုငပ်ပီ်း၊ ယင််းကိုစာ်းြှုသည် တ ာ်းြြှု ဥပဖေ တွင ်

မပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့်် ကိုစာ်းြှုထက် စွက် က်ြှုပ ိုနည််းဖသာ်လည််း ပ ို၍ ထ ဖ ာက်ြှုရှ သည် (အထ ်းသမ င့်် အ 

သဖ  ျက်ြှု - ကိုစာ်းြှုြျာ်းသည် ထငဖ်ယာငထ်ငြှ်ာ်းမ စ်ဖစဖသာ ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်ြျာ်းက ို တ ိုက် 

ရ ိုက်ဖမ ရှင််းဖပ်းန ိုငသ်မ င့််)။ က ိုယ်ထ က ိုယ်ထထ န််းဖကျာင််းဖ ်း (Self-regulatory) စနစ်ြျာ်းသည် အ 

လွ သံို်းစာ်းမပ ခံ ဖချပ ိုနည််းသမ င့်် ဥပဖေစာချ ပ်စာတြ််းြျာ်းမ င့််ထ န််းဖကျာင််းသည့််စနစ်ထက် ပ ို၍ နစ်ှ 

လ ို ွယ်ရှ သည်။  

န ိုငင်တံကာ စံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းနငှ့်် က ိုက်ညီ နြှ်ာ ြမ စ်ြဖနဖပ်း ြည့်် ြည်သည့်် အြှန်မပငဆ်ငခ်ွင့််နငှ့်် တံို ့် 

မပနခ်ွင့််တ ို ့်ြဆ ိုတ ို ့်က ို သင့််တင့််ဖလျာက်ပတ်စွာ ကန် ့်သတ်မပဋ္ဌာန််းထာ်း ြည်မ စ်သည်။ အြှနမ်ပငဆ်ငခ်ွင့်် 

အခွင့််အဖ ်းသည် စွက် က်ြှုပ ိုနည််းသည်မ စ်သမ င့်် ကျူ်းလွနြ် ဖသာအြှာ်းက ို ထ ဖ ာက်စွာမပငဆ်ငက်ို 

စာ်းဖပ်းန ိုငသ်ည်မ စ်သ၍ ၎င််းအခွင့််အဖ ်းက ို ပ ို၍ဦ်းစာ်းဖပ်းသင့််သည်။ တံို ့်မပနပ် ိုငခ်ွင့််က ိုြ  အြှန်မပငဆ်င ်

မခင််းြှတစ်ဆင့်် ြကိုစာ်းဖပ်းန ိုငသ်ည့်် နစ်နာသ ၏တ ာ်းဥပဖေအခွင့််အဖ ်းတစ် ပ်ချ  ်းဖ ာက်ခံ သည့်် 

အဖမခအဖနြျ  ်းတွငသ်ာ ဖပ်းအပ်သင့််သည်။ 

အချ  ွဲ့ န ိုငင်ြံျာ်းတွင ် ပံိုနှ ပ်ြီေယီာြှတစ်ဆင့်် မ န် ့်ဖဝသည့််အ ာြျာ်းဖ ကာင့်် အြှာ်းကျူ်းလွနခ်ံ သ ြျာ်း 

အတွက် တ ိုင ်ကာ်း နအ်ခွင့််အလြ််းဖပ်း န ်- ြီေယီာဖကာငစီ် - စသည့်် အ ွ ွဲ့ြျာ်းက ို ဥပဖေအ   ွ ွဲ့စည််း 

တည်ဖထာငဖ်ပ်းထာ်းသည်။ ၎င််းသည် ပညာရှငြ်ဆနဖ်သာ ြီေယီာအမပ အြ ြျာ်းအာ်း ဖမ ရှင််း န ် နငှ့်် 

ြီေယီာလွတ်လပ်ခွင့််က ိုကာကွယ် န ် လ ိုအပ်ချက်တ ို ့်အ ကာ်း  ထ န််းညြှ  နအ်တွက်ထ ဖ ာက်သည့်် နည််း 

လြ််းမ စ်န ိုငဖ်သာ်လည််း က ိုယ်ထ က ိုယ်ထထ ဖထာငထ်ာ်းသည့်် တ ိုင ်ကာ်းဖ ်းအ ွ ွဲ့ ရှ နငှ့််ပပီ်းသာ်းမ စ်ပါက 

၎င််းက ို ဥပဖေမ င့်် ထပ်ဆင့််ြ ကပ်ြတ်သင့််ပါ။ ဥပဖေမ င့််ထ ဖထာငထ်ာ်းသည့်် ြည်သည့််တ ိုင ်ကာ်းဖ ်း 

အ ွ ွဲ့ြဆ ိုတ ို ့်သည် အမခာ်းထ န််းဖကျာင််းဖ ်းအ ွ ွဲ့ြျာ်း အာ်းလံို်းက ့်သ ို ့်ပင ် လွတ်လပ်ဖသာအ ွ ွဲ့ မ စ်သင့်် 

သည်။ ထ ို ့်အမပင ်တ ိုင ်ကာ်းချက်ြျာ်းက ို ပါဝငသ်က်ဆ ိုငသ် အာ်းလံို်းနငှ့်် ညြှ နှု င််းတ ိုငပ်ငက်ာ ကက  တငခ်ျြှတ် 

ဖ ာ်ဖဆာငမ်ပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့်် ကျင့််ဝတ်နငှ့််အညီ အက မ တ်သင့််ပပီ်း၊ အြှာ်းလိုပ်ြ ဖ ကာင််းအသ အြှတ် 

မပ သည့်် သတင််းစကာ်းပံိုနှ ပ်ထိုတ်ဖဝဖပ်းဖစမခင််းသည် တစ်ခိုတည််းဖသာ မပစ်ေဏမ် စ်သင့််သည်။  

၃.၂.၃ ပုဂ္လ က ရုပ်/သ ံထတုလ်ွှင့််တငဆ်က်သြူ ာျား  

ပံိုနှ ပ်ြီေယီာနငှ့််ြတ ညီသည်ြှာ ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တင်ဆက်သ ြျာ်းသည် ၎င််းတ ို ့်၏ ထိုတ်ကိုနြ်ျာ်းက ို အ 

နည််းဆံို်း ဖ ေယီ ိုလှု င််းြျာ်းအာ်း အသံို်းမပ ၍ မ န် ့်ဖဝသည်မ စ်သမ င့်် ဖလလှု င််းြျာ်းအာ်း စနစ်တကျအသံို်း 

မပ ဖ ကာင််းဖသချာဖစ နအ်တွက် ၎င််းတ ို ့်အာ်း လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်း န ်လ ိုအပ်သည်။ ဖလလှု င််းြျာ်းသည် 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 31 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

အကန် ့်အသတ်ရှ ဖသာ အြျာ်းမပည်သ  အ င််းအမြစ်မ စ်ပပီ်း၊ စည််းြျဥ််းချြှတ်ထ န််းဖကျာင််းမခင််းအာ်းမ င့်် 

၎င််းအ င််းအမြစ်က ို အြျာ်းမပည်သ အကျ  ်းစီ်းပွာ်းအတွက်သာ အသံို်းချဖ ကာင််းဖသချာဖစြည်မ စ်သည် 

ဟို လက်ခံထာ်း ကသည်။ န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်၌ ဥပဖေချြှတ်ထ န််းဖကျာင််းြှုြျာ်းတွင ်ရိုပ်/သံ ထိုတ် 

လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်းအာ်း လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်းမခင််းနငှ့်် ၎င််းတ ို ့်ထိုတ်လွှင့််သည့််အဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအဖပေါ် 

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က မခင််း နစ်ှြျ  ်းစလံို်းတ ို ့်ပါဝငသ်ည်။  

လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းသည့််လိုပ်ငန််းစဥ်သည် ဖ ာ်ဖဆာငထ်ာ်းသည့်် ကက ြ်နှုန််းအစီစဥ် (frequency plan) နငှ့်် အ 

ညီမ စ်သင့််သည်။ ဖလလှု င််းအ င််းအမြစ်က ို ရှ သည်ထက်ပ ို၍လ ိုအပ်န ိုငသ်ည့်် လ ဦ်းဖ ပ ိုြ ိုထ ထပ်ဖသာ 

နယ်ဖမြဖေသြျာ်းတွင ် လ ိုငစ်ငြ်ျာ်းက ို တငေ်ါအပပ  ငဖ်ခေါ်ယ သည့််စနစ်မ င့်် ကြ််းလှြ််းချထာ်းဖပ်းသင့်် 

သည်။ လ ဦ်းဖ ပ ိုနည််းဖသာဖေသြျာ်းတွင ် ဖလ ာက်ထာ်းြှုြျာ်းအလွတ် ွင့််ထာ်းဖပ်းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် အ 

 ွင့််ဖလလံစနစ်က ို အသံို်းမပ န ိုငသ်ည်။ ဖလ ာက်ထာ်းြှုြျာ်းက ို စ စစ်သည့််လိုပ်ငန််းစဥ်သည် - တငေ်ါအ 

ပပ  ငဖ်ခေါ်ယ သည့််စနစ်မ စ်ဖစ၊ အ ွင့််ဖလလံစနစ်မ စ်ဖစ - ြ တပပီ်း ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှုရှ ကာ အြျာ်းမပည် 

သ က ို အ ကံမပ ခွင့်် ဖပ်းသင့််သည်။ ဖလ ာက်ထာ်းြှုြျာ်းက ို - ကက  တငထ်ိုတ်မပနထ်ာ်းသည့််စံသတ်ြှတ် 

ချက်ြျာ်းနငှ့််၊ ‘အဖ ကာင််းအ ာ၊ ြီေယီာအ ွ ွဲ့ နငှ့်် အ င််းအမြစ်’ စသည့််နယ်ပယ်ြျာ်းတွင ်ြီေယီာ စံိုလင် 

ကွ မပာ်းြှုက ိုမြြှင့််တငဖ်ပ်း န ် ည်ြှန််းချက်ြျာ်းပါဝငသ်ည့်် စံသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းအတ ိုင််း - ြ တဖသာ၊ ပွင့်် 

လင််းမြငသ်ာဖသာ၊ ခွ မခာ်းဆက်ဆံြှုြရှ ဖသာ နည််းလြ််းြျာ်းမ င့်် အြီှသဟ ကင််း၍ လွတ်လပ်သည့်် ထ န််း 

ဖကျာင််းဖ ်းအ ွ ွဲ့က စ စစ်သင့််သည်။  

စံိုလငကွ် မပာ်းြှုက ိုမြြှင့််တင ်နအ်တွက် လ ိုငစ်ငဖ်လ ာက်ထာ်းသ ြျာ်းြှတငဆ်က် န ်အဆ ိုမပ သည့်် အစီအ 

စဥ်အဖ ကာင််း အချ ပ်နငှ့််အတ  လ ိုငစ်ငဖ်လ ာက်ထာ်းသ ၏ ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု ွ ွဲ့စည််းပံိုတ ို ့်က ို ဖလ ာက်လွှာ၏အ 

စ တ်အပ ိုင််းတစ်ခိုအမ စ် ထည့််သွင််း ဖလ ာက်ထာ်းခ ိုင််းသင့််သည်။ ဖလ ာက်ထာ်းသ တစ်ဦ်းအာ်း လ ိုငစ်ငခ်ျ 

ထာ်းဖပ်းမခင််းသည် ြီေယီာပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုက ို ပ ို၍ စိုဖဝ်းသ ပ်သည််းဖစြည်မ စ်လ ငမ် စ်ဖစ၊ အြျာ်းမပည်သ  ရှ  

အတွက် ပ ို၍စံိုလငက်ျယ်မပန် ့်ဖသာ တငဆ်က်ြှုအဖ ကာင််းအ ာ ရှ ဖစြည်ြဟိုတ်လ ငမ် စ်ဖစ ယင််းအ 

ချက်ြျာ်းက ို လ ိုငစ်ငထ်ိုတ်ဖပ်းသင့််/ြသင့်် ဆံို်းမ တ် ာတွင ်ထည့််သွင််းစဥ််းစာ်းသင့််သည်။  

လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းမခင််းက ို စံိုလငကွ် မပာ်းြှုသံို်းြျ  ်း (အဖ ကာင််းအ ာ၊ အ င််းအမြစ်နငှ့်် ဌာန/အ ွ ွဲ့) စလံို်းတ ို ့်အ 

တွက် အကျ  ်းမ စ်ထွန််းဖစန ိုငြ်ည့််နည််းလြ််းမ င့်် ဖဆာင ွ်က်န ိုငသ်ည်။ တ ကျသည့်် လ ိုငစ်ငဖ်လ ာက်ထာ်း 

ဖ ်း စံသတ်ြှတ်ချက်ချြှတ်မခင််းအာ်းမ င့်် ပ ိုြ ိုစံိုလငသ်ည့်် အဖ ကာင််းအ ာြျာ်းတငဆ်က် န ် အဆ ိုမပ  

သည့်် ရိုပ်/ သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်းအဖနမ င့်် လ ိုငစ်ငက်ျ နအ်ခွင့််အလြ််းပ ိုရှ ဖစပပီ်း -အဖ ကာင််း 

အ ာစံိုလငကွ် မပာ်းြှုက ို မြြှင့််တငန် ိုငသ်ည်။ အလာ်းတ ပင် အြျာ်းမပည်သ ဝနဖ်ဆာငြ်ှု၊ စီ်းပွာ်းမ စ် နငှ့််  ပ် 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 32 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

 ွာလ ထို ရိုပ်/ သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ  သံို်းြျ  ်းသံို်းစာ်းစလံို်းက ို လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်း နလ် ိုအပ်ချက်က ို 

လ ိုငစ်ငခ်ျဖပ်းဖ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်အတွင််း တ ိုက်ရ ိုက်ထည့််သွင််းထာ်းန ိုငပ်ပီ်း ၎င််းြှတစ်ဆင့်် ဌာန/အ ွ ွဲ့ စံိုလင ်

ကွ မပာ်းြှုက ိုပံ့်ပ ို်းဖပ်းန ိုငသ်ည်။ ဖနာက်ဆံို်းအဖနမ င့််- ရိုပ်/သံ လွှင့််ဌာနအဖမြာက်အြျာ်းက ို ထ န််းချ ပ်ဖန 

ပပီ်းမ စ်ဖသာ ပ ိုငဆ် ိုငသ် ြျာ်းအာ်း ဖနာက်ထပ်လ ိုငစ်ငြ်ျာ်းချထာ်းဖပ်းမခင််းက ို တာ်းမြစ်သည့်် လ ိုငစ်ငခ်ျ 

ထာ်းဖပ်းဖ ်းစည််းြျဥ််းြျာ်းမ င့််လည််း အ င််းအမြစ်စံိုလငကွ် မပာ်းြှုက ို မြြှင့််တငန် ိုငသ်ည်။  

 ပ် ွာလ ထို ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သည့််ဌာနြျာ်း၏ အ င််းအမြစ်ြျာ်းသည် ပ ို၍ အာ်းဖကာင််းပပီ်း၊ 

ြီေယီာဖဂဟစနစ်အတွင််း ၎င််းတ ို ့်၏ အဓ ကကျဖသာ အခန််းကဏ္ဍတ ို ့်က ိုဖရှ်းရှုဖသာအာ်းမ င့််  ပ် ွာလ ထို 

ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်မခင််းက ို မြြှင့််တင ်နအ်တွက် အထ ်းဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်း လိုပ်ဖဆာငသ်င့်် 

သည်။ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််ဆ ိုင ်ာ အထ ်း န ိုငင်တံကာ ြန််းေ တ်ြျာ်းက ၎င််းတ ို ့်၏ ၂၀၀၇ ခို 

နစ်ှ ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်ြှုတွင််း စံိုလငကွ် မပာ်းမခင််းဆ ိုင ်ာ ပ ်းတွ ဖ ကညာချက်အတွင််း ဖ ာ်မပပါအ 

တ ိုင််းအ ကံမပ ထာ်းသည် - “ ပ် ွာလ ထို ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်မခင််းက ို ထ ်းမခာ်းသည့်် ရိုပ်/သံထိုတ် 

လွှင့််တငဆ်က်ြှုပံိုစံတစ်ြျ  ်းအမ စ် ဥပဖေတွင ် တ တ ကျကျ အသ အြှတ်မပ သင့််ပပီ်း၊ ၎င််းတ ို ့်သည် ြ တ 

ဖသာနငှ့်် ရ ို ်းရှင််းဖသာ လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်းဖ ်းလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြျာ်းဖအာက် ခံစာ်းခွင့််ရှ သင့််ကာ၊ ၎င််းတ ို ့် 

အာ်း တင််း ကပ်ဖသာ နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုင ်ာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမခာ်း လ ိုငစ်ငဖ်လ ာက်ထာ်းဖ ်းစံသတ်ြှတ် 

ချက်ြျာ်းနငှ့်် မပည့််ြီှခ ိုင််းဖစမခင််းြရှ သင့််ပ ၊ ဖမ ဖလ ာ့်ဖပ်းဖသာ လ ိုငစ်ငဖ် က်းြျာ်းခံစာ်းခွင့််ရှ သင့််ပပီ်း ဖ ကာ် 

မငာြျာ်းထည့််သွင််းြှုက ိုလည််း လက်လှြ််းြီှန ိုငခ်ွင့််ရှ သင့််သည်”။19 

ရိုပ်သံအစီအစဥ် စံချ နစံ်နှုန််းြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ကျင့််ဝတ်ြျာ်းက ို ဥပဖေမ င့်် ချြှတ်ထာ်းသည်က ို န ိုငင်အံ 

ဖမြာက်အြျာ်းတ ို ့်တွင ်  ံိုတ ညီစွာ အဖတွွဲ့  ြျာ်းဖသာ်လည််း၊ ထ ဖ ာက်သည့်် က ိုယ်ထ က ိုယ်ထ သ ို ့်ြ 

ဟိုတ်  က်စပ် ထ န််းဖကျာင််းဖ ်း စနစ်ရှ ပပီ်းသာ်းမ စ်ပါက ယင််းသ ို ့်လိုပ်ဖဆာင ်န ် ြလ ိုအပ်ပါ။ ဥပဖေစ 

နစ်က ို မပဋ္ဌာန််းလ ိုက်နာဖစပါက ၎င််းသည် အမခာ်းပံိုနှ ပ်ြီေယီာထ န််းဖကျာင််းသည့်် ကျင့််ဝတ်ြျာ်းက ့်သ ို ့်ပင် 

ပါဝငသ်က်ဆ ိုငသ် ြျာ်းအာ်းလံို်းနငှ့်် တ ိုငပ်ငဖ်ဆွ်းဖန်ွးပပီ်း ကက  တငဖ် ာ်ဖဆာငထ်ာ်းဖသာ ကျင့််ဝတ်အဖပေါ် 

တွငအ်ဖမခခံသင့််သည်။ ပ တ်ဆ ို ့်ကန် ့်သတ်ြှုြျာ်းသည် - သတ ဖပ်းမခင််း (warning) ြှ စတငသ်င့််ပပီ်း ချ  ်း 

ဖ ာက်ြှုက ို အသ အြှတ်မပ ဝနခ်ံသည့်် ထိုတ်လွှင့််ြှုမပ လိုပ် န ်လ ိုအပ်ဖစမခင််းအထ  အဆင့််ဆင့််သွာ်းသင့်် 

ကာ၊ အမပစ်ဖပ်း နအ်စာ်း ပညာရှငဆ်နဖ်သာ စံချ နစံ်နှုန််းြျာ်း လ ိုက်နာြှုမြြှင့််တင ်နသ်ည် ဦ်းတည်ချက် 

ပန််းတ ိုငမ် စ်သင့််သည်။ ပ ိုြ ိုမပင််းထနသ်ည့်် ပ တ်ဆ ို ့်အမပစ်ဖပ်းြှုြျာ်းက ို ဖပါ ့်ဖလျာ့်ဖသာပ တ်ဆ ို ့်အမပစ်ဖပ်း 

 
19 Note 13.  



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 33 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

ြှုြျာ်းမ င့်် ြကိုစာ်းန ိုငသ်ည့််၊ မပင််းထနဖ်သာနငှ့်် ထပ်ခါထပ်ခါမ စ်ဖသာ ချ  ်းဖ ာက်ြှုြျာ်းအတွက်သာ လိုပ် 

ဖဆာငသ်င့််သည်။  

၃.၂.၄ အြ ာျားမပည်သဝူန်ဖဆာငြ်ှု ရုပ်/သထံတုလ်ွှင့််တင်ဆက်မခငျ်ား  

အမခာ်း ြီေယီာထ န််းဖကျာင််းြှုနယ်ပယ်ြျာ်းက ့်သ ို ့်ပင ်အြျာ်းမပည်သ  ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ အာ်း 

အစ ို်း ြှထ န််းချ ပ်မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ဖံ ်းအကျ  ်းစီ်းပွာ်းရှ ဖစမခင််းသည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ို 

ခွင့််အာ်း ချ  ်းဖ ာက်မခင််းမ စ်သည်။ အြျာ်းမပည်သ  ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်း၏ ကွပ်က ဖ ်း 

 ိုတ်အ ွ ွဲ့ြျာ်းက ို အမခာ်းထ န််းဖကျာင််းဖ ်းအ ွ ွဲ့ြျာ်းက ့်သ ို ့်နည််းတ ပင ်စွက် က်ြှုြျာ်းြှကင််းဖအာငအ်ကာ 

အကွယ်ဖပ်းသင့််သည်။  

အြျာ်းမပည်သ  ဝနဖ်ဆာငြ်ှု ရိုပ်/သံ ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်မခင််း၏ အဓ က ပန််းတ ိုငြှ်ာ စီ်းပွာ်းမ စ်ရိုပ်သံ 

ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်းြှတငမ်ပလာသည့််အဖ ကာင််းအ ာြျာ်းအဖပေါ် အမပနအ်လှန် မ ည့််စွက် နန်ငှ့်် 

ပ ို၍ကျွယ်ဝဖစ နမ် စ်သည်။ ယင််းသ ို ့်လိုပ်ဖဆာင ်နြှ်ာ အြျာ်းမပည်သ  ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ  

ြျာ်းအဖနမ င့်် စီ်းပွာ်းဖ ်း  အာ်းဖပ်းြှုြျာ်းနငှ့်် ကင််းလွတ်စွာလည်ပတ် နလ် ိုအပ်ပပီ်း တစ် က်တွငလ်ည််း 

အြျာ်းမပည်သ ထံြှ ဏ္ဍာဖ ်းဖထာက်ပံ့်ြှု ရှ  နလ် ိုအပ်သည်။ ယင််းသ ို ့်ဖထာက်ပံ့်ြှုသည် အြျာ်းမပည်သ  

ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်းအဖနမ င့်် ၎င််းတ ို ့်၏သက်ဆ ိုင ်ာလိုပ်ငန််းတာဝနြ်ျာ်းအာ်း မပည့််ြီှ 

ဖအာငထ်ြ််းဖဆာငန် ိုငသ်ည်အထ  လံိုဖလာက်ြှု ရှ သင့််ပပီ်း၊ ၎င််းတ ို ့်အာ်း န ိုငင်ဖံ ်း  အာ်းဖပ်း နအ်တွက် 

အသံို်းမပ န ိုငခ်ျင််းြရှ ဖအာင ် ကာကွယ်ဖပ်း ြည်။ ယင််းသ ို ့်လိုပ်ဖဆာင ်နအ်ဖကာင််းဆံို်းနည််းြှာ- ဥပြာ 

လ ပ်စစ်ြီတာခ သ ို ့်ြဟိုတ် ရိုပ်မြငသ်ံ ကာ်းစက်ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုအဖပေါ်ြ တည်၍ဖကာက်ဖသာအခွန ်စသည့်် အ 

ြျာ်းမပည်သ ၏ တ ိုက်ရ ိုက် အခွနအ်ခြှ တစ်ဆင့်် အြျာ်းမပည်သ ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်းအာ်း 

 နပံ်ိုဖငခွျထာ်းဖပ်းမခင််းမ စ်သည်။  

အြျာ်းမပည်သ  ရိုပ်/သံထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်းထံြှ ြည်သည်က ို ဖြ ာ်လင့််သည်က ို ရှင််းရငှ််းလင််း 

လင််းရှ  န ်နငှ့်် တာဝနခ်ံြှု ြ ဖ ာငဖ်ပ်းအပ် န ်ဥပဖေတွင ်၎င််းတငဆ်က်သ ြျာ်းအတွက် ရှင််းလင််းစွာချ 

ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််တာဝန ်(mandate) ရှ  နလ်ည််း အဖ ်းကကီ်းသည်။ ယင််း လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််တာဝန်၏ 

အဖသ်းစ တ်အချက်အလက်ြျာ်းသည် န ိုငင်နံငှ့်် ဖနာက်ခံအဖမခအဖနတ ို ့်အဖပေါ် ြ တည်ြည် မ စ်ဖသာ် 

လည််း အဆ ိုပါထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်သ ြျာ်းသည် ြျာ်းဖသာအာ်းမ င့််  က်စံိုမ စ်ဖသာနငှ့်် အ ည်အဖသွ်း 

မပည့််ြီှဖသာ သတင််းဝနဖ်ဆာငြ်ှုဖပ်းအပ်မခင််း၊ လ ြှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ ကဏ္ဍအာ်းလံို်းတ ို ့်အတွက် အသံ 

ထွက်ဖပ်းမခင််း နငှ့်် သတင််းအချက်အလက်လ ိုအပ်ချက်ြျာ်း ဖပ်းအပ်မခင််း၊ အြျ  ်းသာ်းယဥ်ဖကျ်းြှု နငှ့််အ 
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 34 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

စီအစဥ်  ွံွဲ့ ပ   ်းတ ို်းတက်ဖအာငလ်ိုပ်ဖဆာငမ်ခင််းနငှ့်် ပညာဖပ်းအစီအစဥ်ြျာ်း တငဆ်က်မခင််းစသည်တ ို ့်က ို 

လိုပ်ဖဆာင ်နမ် စ်သည်။  

၃.၂.၅ ေဂီ စ်တယ်  ပ်ဝန်ျား  

အငတ်ာနက်သည် ရိုပ်မြငသ်ံ ကာ်းနငှ့်် ဖ ေယီ ို ထိုတ်လွှင့််တငဆ်က်ြှုြျာ်းနငှ့််တ ညီသည့်် လှု င််းဆအကန် ့် 

အသတ်ဟ ၍ြရှ ပါ။  လေအ်ဖနမ င့်် အငတ်ာနက်သည် အကန် ့်အသတ်ရှ ဖသာ အြျာ်းမပည်သ အ င််းအ 

မြစ်ြဟိုတ်ဖတာ့်ပ  အွနလ် ိုင််းဖ ်းသာ်းဖမပာဆ ိုြှုအဖပေါ် လ ိုငစ်ငလ် ိုအပ်ချက်ြျာ်း ချြှတ်လ ိုက်နာဖစ နအ် 

တွက် ခ ိုငလံ်ိုသည့်် အဖ ကာင််း င််းြျာ်းြရှ ဖတာ့်ပါ။ အင်တာနက် အသံို်းမပ န ိုငြ်ှု (ဥပြာ - ဖ က်းနန််းကက  ်း 

ဖခေါ် ဖက ယ်လ ိုင််း၊ ပဂ  ဟ်တိုဆက်တလ ိုက် သ ို ့်ြဟိုတ် ြ ို  ိုင််း ိုန််းဝနဖ်ဆာငြ်ှုြျာ်း စသည်တ ို ့်ြှတစ်ဆင့််) 

မ န် ့်ဖဝဖပ်းသည့်် နည််းလြ််းအဖပေါ် ကွပ်က သည့်် လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငမ်ခင််း လိုပ်ငန််း 

စဥ် ချြှတ် န ်တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုြှုရှ န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း တယ်လီကွန ်ဆက်သွယ်ဖ ်းဝနဖ်ဆာငြ်ှုဖပ်း 

အပ်သ ြျာ်းအတွက် လ ိုငစ်ငခ်ျထာ်းဖပ်းဖ ်း စနစ်ြျာ်းထက် ဖကျာ်လွန၍်  အငတ်ာနက်ဝနဖ်ဆာငြ်ှုဖပ်းသ  

ြျာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် အငတ်ာနက်အဖမခမပ ဆက်သွယ်ဖ ်းဝန်ဖဆာငြ်ှုြျာ်း အဖပေါ် အထ ်း သီ်းသန် ့် လ ိုငစ်ငခ်ျ 

ထာ်းဖ ်းစနစ်ြျာ်း ချြှတ်မခင််းသည် ြသင့််ဖတာ်ပါ။  

တ ာ်းဝငခ် ိုငလံ်ိုြှုရှ  နြှ်ာ အွနလ် ိုင််းဖ ်းသာ်းဖမပာဆ ိုသည့််စကာ်းြျာ်းအဖပေါ် ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းသည် 

ဝက် ်ဆ ိုက် သ ို ့်ြဟိုတ် ပလက်ဖ ာင််းဖန ာတစ်ခိုလံို်းအဖပေါ် အကျံ ်းဝငဖ်စသည့််အစာ်း အဖ ကာင််းအ 

 ာအလ ိုက် သီ်းမခာ်းမ စ်သင့််သည်။ ဝက် ်ဆ ိုက်၊ IP လ ပ်စာြျာ်း၊ အဝငအ်ထွက် (port) ြျာ်း၊ ကွန်ယက် 

ပရ ိုတ ိုဖကာ သ ို ့်ြဟိုတ် အသံို်းမပ ြှုအြျ  ်းအစာ်း (လ ြှုကွနယ်က်ချ တ်ဆက်ြှုစသည်) တ ို ့်အာ်း တစ်ခိုလံို်း ြ 

မ စ်ြဖနပ တ်ပငမ်ခင််းအမပင ်ဆာ ာြျာ်းထံြှ ဝက် ်စာြျက်နာှအာ်း  ယ်ရှာ်းပစ်မခင််းတ ို ့်သည် - န ိုငင်ဖံ ်း 

လွှြ််းြ ို်းြှုြရှ ဖသာ တ ာ်းစီ ငဖ် ်းအ ွ ွဲ့ သ ို ့်ြဟိုတ် အမခာ်းအ ွ ွဲ့တစ်ခိုခို၏ အတည်မပ ခွင့််မပ ချက်မ င့််သာ 

ချွင််းချက်ထာ်း၍ လိုပ်ဖဆာင ်ြည့်် မပင််းထနသ်ည့််ဖဆာင ွ်က်ချက်မ စ်သည်။ ယင််းသ ို ့်ဖသာဖဆာင ွ်က် 

ချက်ြျာ်းက ို အဖမခအဖန ပ်အချ  ွဲ့တ ို ့်တွငသ်ာ ကျ  ်းဖ ကာင််းမပ၍လိုပ်ဖဆာငန် ိုငသ်ည်၊ ဥပြာ- ကဖလ်း 

ငယ်ြျာ်းအာ်း လ ငပ် ိုင််းဆ ိုင ်ာအလွ သံို်းစာ်းမပ ြှုြှကာကွယ် နလ် ိုအပ်မခင််း။ ဆံို်းမ တ်ချက်ချြှတ်သ ြျာ်း 

သည် ၎င််းတ ို ့်အဖနမ င့်် ြည်သည့််ဆ ိုက်ြျာ်းက ို ပ တ်ပင်ထာ်းသည်နငှ့်် ပ တ်ထာ်း သည့််အဖ ကာင််း င််း တ ို ့် 

က ို ထိုတ်မပနသ်င့််သည်။  

အငတ်ာနက်ဝနဖ်ဆာငြ်ှုြျာ်းြ ယ န ိုငဖ်အာင ် နငှ့်် ဝက် ်ဆ ိုက်ြျာ်းအာ်းြဝငဖ် ာက်န ိုငဖ်အာင ် ဖနာှင့်် 

ယှက်၊ ပ တ်ဆ ို ့်မခင််းသည် ကက  တငဟ်န် ့်တာ်းချက်ပံိုစံတစ်ခို - ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ၊ ဖ ်းသာ်းဖမပာဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမခာ်းထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုြှု တစ်ြျ  ်းြျ  ်းြမ စ်ဖပေါ်ခင ် ကက  တင ် ပ တ်ပငတ်ာ်းမြစ်သည့််ဖဆာင ွ်က်ချက်- 
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 35 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

မ စ်သည်။ ထ ို ့်ဖ ကာင့်် ယင််းသ ို ့်ဖသာကက  တငက်ာကွယ်သည့််ဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်းသည် လွတ်လပ်စွာ 

ထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ် ကန် ့်သတ်ချက်ြျာ်းအတွက် လ ိုအပ်ချက်သံို်း ပ်မပည့််ြီှ န ် ကကီ်းဖလ်းသည့်် 

တာဝန ်ရှ လာြည်မ စ်သည်။ ပထဝီနယ်ဖမြဖေသတစ်ခိုခိုအတွင််း အဖထွဖထွ အငတ်ာနက်ပ တ်ဆ ို ့်ြှုြျာ်း 

သည် ‘ြမ စ်ြဖနလ ိုအပ်မခင််း’ နငှ့်် ‘အချ  ်းကျမခင််း’ဆ ိုင ်ာ လ ိုအပ်ချက်ြျာ်းနငှ့််ြမပည့််ြီှသမ င့်် န ိုငင်တံကာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းဥပဖေနငှ့်် ြက ိုက်ညီပါ။ 

‘ က်ြလ ိုက်ြှု (net neutrality)’ အဖမခခံြှုနငှ့််အညီ န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် စက်ပစစည််း၊ အဖ ကာင််းအ ာ၊ 

ြ  င််းဖ ်းသာ်းသ ၊ လြ််းဖ ကာင််း သ ို ့်ြဟိုတ် ဖေတာအချက်အလက်၏ဇစ်မြစ် စသည်တ ို ့်အဖပေါ်အဖမခခံ 

ပပီ်း အငတ်ာနက်လြ််းဖ ကာင််းြျာ်းအာ်း ြတ ကွ မပာ်းစွာ က ိုငတွ်ယ်လိုပ်ဖဆာငမ်ခင််းြှ ဖရှာင ်ကဥ်ပပီ်း၊ ယင််း 

သ ို ့်ြလိုပ်ဖဆာင ်နလ်ည််း ဥပဖေမပဋ္ဌာန််းသင့််သည်။ အငတ်ာနက်ဝနဖ်ဆာငြ်ှုဖပ်းသ ြျာ်းအဖနမ င့်် ၎င််းတ ို ့် 

၏အငတ်ာနက်လြ််းဖ ကာင််း စီြံခန် ့်ခွ ြှုအဖ ကာင််း ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှုရှ  န ်န ိုငင်ဖံတာ် က်ြှ လ ိုအပ်ဖစ 

သင့််သည်။  

န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် အငတ်ာနက်အဖ ကာင််းအ ာပ ိုင််းတွငလ်ည််း အမပ သဖ ာဖဆာငသ်ည့်် လ ိုက်နာ န ်

တာဝနြ်ျာ်းရှ သည်။ အငတ်ာနက်သည် ယဖန ့်ဖခတ်လ ြှု ဝြျာ်းအတွက်သာြကပ ၊ အမခာ်းဖသာအခွင့်် 

အဖ ်းအြျ  ်းြျ  ်းတ ို ့်အာ်း ပံ့်ပ ို်းဖပ်း နလ် ိုအပ်သည့်် ‘သတင််းအချက်အလက် ယ လက်လှြ််းြီှြှု’ က ိုဖပ်း 

အပ် န ်အဓ ကကျသည့််အခန််းကဏ္ဍြှ ပါဝငဖ်နသည်မ စ်သမ င့်် န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် အငတ်ာနက်က ို အာ်း 

လံို်း ယ လက်လှြ််းြီှန ိုငြ်ှုရှ ဖအာင ်မြြှင့််တငဖ်ပ်း နတ်ာဝနရ်ှ ဖ ကာင််း အြျာ်းက ပ ို၍လက်ခံလာ ကပပီမ စ် 

သည်။ ၎င််းသည် န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် အငတ်ာနက်အာ်းလံို်း ယ လက်လှြ််းြီှန ိုငဖ်အာင ်လက်ငင််းချက်ချင််း 

လိုပ်ဖပ်း ြည်ဟိုြဆ ိုလ ိုပ ၊ န ိုငင်အံဖမြာက်အြျာ်းြှာလည််း ယင််းသ ို ့်လိုပ်ဖဆာငဖ်ပ်း န ်ြမ စ်န ိုငပ်ါ။ ထ ို ့် 

အစာ်း န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် အငတ်ာနက် ယ အသံို်းမပ န ိုငြ်ှု မပဿနာအဖပေါ် သင့််ဖတာ်သည့််အဖလ်းဖပ်းြှု 

မ င့်် ဂရိုမပ  န ်နငှ့်် အ င််းအမြစ်ြျာ်းချထာ်းဖပ်း န ်လ ိုအပ်သည်။ ၎င််းက ို စည််းြျဥ််းချြှတ်ထ န််းဖကျာင််း 

ဖဆာင ွ်က်ချက်ြျာ်း (အငတ်ာနက်ဖပ်းအပ်သ ြျာ်းတွင ် အာ်းလံို်းအတွက် က်စံိုဝနဖ်ဆာငြ်ှုဖပ်း န ်တာ 

ဝနရ်ှ ြှုြျာ်း စသမ င့််)၊ တ ိုက်ရ ိုက်ပံ့်ပ ို်းြှု၊ ြသနစွ်ြ််းသ ြျာ်းအတွက်  ယ အသံို်းမပ န ိုငြ်ှုရှ ဖစ န ် အသ အ 

မြင ်ွင့််မခင််းနငှ့်် အထ ်းအဖလ်းဖပ်းဖဆာင ွ်က်မခင််း စသည်တ ို ့် အပါအဝင ် နည််းလြ််းအြျ  ်းြျ  ်းမ င့်် လိုပ် 

ဖဆာငဖ်ပ်းန ိုငသ်ည်။  

 

 



မြနြ်ာန ိုငင် ံ: လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အဖပေါ်သက်ဖ ာက်ဖနသည့်် ဥပဖေစည််းြျဥ််းြျာ်းအဖ ကာင််း ဖ ်းသာ်းဖ ာ်မပချက်စာတြ််း  

 

 36 ဥပဖေနငှ့်် ေြီ ိုကဖ စီ စငတ်ာ (Centre for Law and Democracy) သည် ေြီ ိုကဖ စီအတွက် အဖမခခံအခွင့််အဖ ်းြျာ်းအဖပေါ် 

တ ာ်းဥပဖေဆ ိုင် ာ ကျွြ််းကျငြ်ှုဖပ်းအပ် န ်န ိုငင်တံကာတွငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်နသည့်် အကျ  ်းအမြတ်အတွက်ြဟိုတ်ဖသာ 

လ ့်အခွင့််အဖ ်းအ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို မ စ်ပါသည် 

၄။ န ဂုံျား  

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််သည် ၎င််းက ိုယ်တ ိုင ် အဓ ကကျသည့်် လ ့်အခွင့််အဖ ်းတစ် ပ်မ စ်ပပီ်း၊ 

ေြီ ိုကဖ စီနည််းလြ််းတကျအိုပ်ချ ပ်ြှု နငှ့်် ပ ို၍အဖမပာကျယ်ဖသာ  ွံွဲ့ ပ   ်းတ ို်းတက်ဖ ်းဆ ိုင ်ာ  ည်ြှန််း 

ချက်ြျာ်းအတွက် ြရှ ြမ စ်လ ိုအပ်ဖသာ လက်နက်တစ်ခိုမ စ်သည်။ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့်် 

အခွင့််အဖ ်းက ို အဖကာင််းဆံို်း ြည်သ ို ့်အာြခံချက်ဖပ်းန ိုငြ်ည့််အဖပေါ် အဓ က လြ််းညွှနဖ်ပ်းသည့်် န ိုငင် ံ

တကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်းနငှ့်် အဖကာင််းဆံို်းကျင့်သ်ံို်းြှုအဖလ့်အထြျာ်းလည််း ဖပေါ်ထွက်လာခ ့်ပပီမ စ်သည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  ပါဝငသ်က်ဆ ိုငသ် ြျာ်းအတွက် သတင််းအချက်အလက်ဖပ်း န ် ဖြ ာ်လင့််ချက်မ င့်် ဤစာ 

တြ််းသည် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််အမပင ်သတင််းအချက်အလက် ရှ ပ ိုငခ်ွင့််နငှ့်် ပိုဂ္  လ်ဖ ်း ာ 

လံိုမခံ ခွင့််တ ို ့်အဖပေါ် သက်ဖ ာက်ြှုရှ သည့်် ဥပဖေြျာ်းအတွက် အဓ ကကျသည့််န ိုငင်တံကာစံချ နစံ်နှုန််းြျာ်း 

အဖ ကာင််း မခံ ငံိုဖ ာ်မပဖပ်းထာ်းသည်။ န ိုငင်ြံျာ်းအဖနမ င့်် လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဖ ာ်ဖမပာဆ ိုခွင့််က ို ပံ့်ပ ို်း 

ဖပ်းန ိုင ်နအ်တွက် ထာ်းရှ သင့််သည့်် နငှ့်် ဖရှာင ်ကဥ်သင့််သည့်် တ ာ်းဖ ်းအိုပ်ချ ပ်ြှုနစ်ှြျ  ်းစလံို်းတ ို ့် အ 

ဖ ကာင််း အသံို်းဝငသ်ည့််မခံ ငံိုဖ ာ်မပြှုက ို ဤစာတြ််းြှတစ်ဆင့််  ရှ သွာ်းြည်ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ဥပဖေနငှ့်် 

ေြီ ိုကဖ စီစငတ်ာြှ ဖြ ာ်လင့််ပါသည်။ ဤစာတြ််းတွင ် ဖ ာ်မပထာ်းသည့်် အဖ ကာင််းအ ာြျာ်းနငှ့််စပ် 

လျဥ််း၍ ဖနာက်ထပ်သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း ထပ်ြံ သ ရှ လ ိုပါက ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ထံ ဆက်သွယ် န ် ဝန်ြ 

ဖလ်းပါနငှ့််။  
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