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အစီရင္ခံစမ အက်ဥ္းခ််ဳပ ္

 

ယခုသံုးသပ္မႈသည ္ ၂၀၁၄ ခုာႏွစ္တြင္ ျပဌမန္းခ ဲ့သည္ဲ့ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယမဥပေဒသည္ ာႏို္င္ငံတကမ လြတ္လပ္စြမ 
ေဖမ္ျပ ေျပမဆိုခြင္ဲ့၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင္ဲ့ဆိုင္ရမ စံာႏႈန္းမ်မးာႏွင္ဲ့ ကိုက္ညီမႈ ရွ-ိမရွိကို စိစစ္သံုးသပ္္မးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
သတင္းမီဒီယမ ဥပေဒအေနျဖင္ဲ့ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ကို တစ္စံုတစ္ရမ အစပ််ဳိး ခြင္ဲ့ျပ်ဳ္မးပါသည္။ ဥပမမအမးျဖင္ဲ့- 
ဆင္ဆမ စိစစ္တည္းျဖတ္မႈကို တမးျမစ္္မးျခင္း၊ "သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မး"၏ တိက်ေသမ အခြင္ဲ့အေရးမ်မးကို အသိ 
အမွတ္ျပ်ဳ္မးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွမ အျပ်ဳသေဘမ လုပ္ေဆမင္မႈအျဖစ္ ရႈျမင္ာုိႏင္ၿပီး၊ ာႏိုင္ငံအတြင္း အက်ယ္အျပန္႔ 
က်င္ဲ့သံုးေနသည္ဲ့ ဆင္ဆမစိစစ္ တည္းျဖတ္မႈ ယာႏၱယမးမ်မးကို စတင္ၿဖိ်ဳဖ်က္ခ်လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရမ ျမန္မမ 
အစိုးရအေနျဖင္ဲ့ ယခုဥပေဒ၏ အျပ်ဳသေဘမေဆမင္ေသမ ျပဌမန္းခ်က္မ်မးမွေန၍ ဆက္၍ တည္ေဆမက္သြမးပါရန္လည္း 
တိုက္တြန္းလိုပါသည္။  
 
သို႔ေသမ္လည္း၊ ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔အေနျဖင္ဲ့ ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်မးအေပၚ ႀကီးေလးစြမ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်မး ရွိေန 
ပါသည္။ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့အေပၚ ကမကြယ္ေစမငဲ့္ေရွမက္မႈေပးျခင္းမွမ အရည္အေသြးမ်မးစြမ ျမင္ဲ့တက္လမေသမ္ 
လည္း၊ ာႏိုင္ငံတကမ စံာႏႈန္းမ်မးကို ျပည္ဲ့မီျခင္း မရွိေသးပါ။ ပံုာႏွိပ္၊ ္ုတ္လႊင္ဲ့ ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္အေျခခံ မီဒီယမမ်မး အပါအဝင္ 
မီဒီယမအမ််ဳိးအမည္ အမးလံုးတို႔သည္ သတင္းမီဒီယမ ေကမင္စီ၏ တင္းက်ပ္စြမ ခ််ဳပ္ခ်ယ္မႈမဟုတ္ေသမ ္ိန္းခ််ဳပ္မႈ တစ္စံု 
တစ္ရမေအမက္၌ ရွိေနၾကဆ  ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသတင္းမီဒီယမေကမင္စီသည္ အစိုးရာႏွင္ဲ့ သီးျခမး လြတ္လပ္ေနျခင္း မရွိပါ။ 
သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ အေၾကမင္းအရမအေပၚ အေျခခံ၍ ရမဇဝတ္မႈဥပေဒမ်မးျဖင္ဲ့ အသံုးခ် အေရးယူာႏိုင္သည္ဲ့အတြက္၊ သတင္း 
မီဒီယမမ်မးကို လံုေလမက္စြမ ကမကြယ္မႈ ေပးာႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ယင္းေကမင္စီက ဆံုးျဖတ္၍ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်မး ျပ်ဳာႏိုင္ 
ျခင္း မရွိေသမ္လည္း၊ က််ဳိးေၾကမင္းခိုင္လံုမႈ မရွိဘ  လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်မး ရွိေနဆ  ျဖစ္ပါသည္။  
 
ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔က ျမန္မမအမဏမပိုင္မ်မးအေနျဖင္ဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမ ာႏိုင္ငံသမးအခြင္ဲ့အေရးာႏွင္ဲ့ ာႏိုင္ငံေရး 
အခြင္ဲ့အေရးမ်မးဆိုင္ရမ သေဘမတူညီခ်က္ ("ICCPR") ကို အသိအမွတ္ျပ်ဳပါရန္ ာႏွင္ဲ့ သတင္းမီဒီယမ ဥပေဒကို ဖက္စံုျပည္ဲ့စံု 
စြမ ျပင္ဆင္ေရးဆြ ပါရန္ ေတမင္းဆိုလိုပါသည္။ သို႔မွသမ လြတလ္ပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ ာႏိုင္ငံတကမစံခ်ိန္ စံာႏႈန္းမ်မး ာႏွင္ဲ့ 
ကိုက္ညီလိမ္ဲ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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နိဒါန္း 

 

ယခုသံုးသပ္ခ်က္သည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုာႏွစ္ သတင္းမီဒီယမဥပေဒ (ဤဥပေဒဟု ေနမက္ပိုင္းတြင္သံုးမည္) ကို ာႏိုငင္ ံ
တကမ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မးာႏွင္ဲ့ ကိုက္ညီမႈ ရွိ-မရွိ သံုးသပ္္မးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အ္ူးသျဖင္ဲ့ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမ ာႏိုင္ငံသမးအခြင္ဲ့အေရးာႏွင္ဲ့ ာႏိုင္ငံေရးအခြင္ဲ့အေရး သေဘမတူညီခ်က္ (ICCPR) ၏ အဓိကက်ေသမ 
ျပဌမန္းခ်က္မ်မးာႏွင္ဲ့ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး္မးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ္ို႔အျပင္ ယခုသံုးသပ္ခ်က္သည္ ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔ 
၏ ာႏိုင္ငံအမ်မးအျပမးတြင္ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ ျပည္သူမ်မး သတင္းရရွိပုိင္ခြင္ဲ့တို႔ာႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ 
ေၾကမင္းအရာႏွင္ဲ့ မူဝါဒေရးရမအရ ကမကြယ္မႈေပးာႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆမင္ခ ဲ့သည္ဲ့ မ်မးစြမေသမ အေတြ႔အၾကံ်ဳမ်မးအေပၚ အေျခခံ၍ 
တင္ျပ္မးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနျဖင္ဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမ ာႏိုင္ငံသမးအခြင္ဲ့အေရးာႏွင္ဲ့ ာႏိုင္ငံေရးအခြင္ဲ့အေရး သေဘမတူညီခ်က္ (ICCPR) 
သို႔မဟုတ ္အျခမးအဓိကက်သည္ဲ့ လူ႔အခြင္ဲ့အေရး ာႏိုင္ငံတကမ သေဘမတူညီခ်က္မ်မးကို လက္မတွ္ေရး္ိုး္မးျခင္း၊ အသိ 
အမွတ္ျပ်ဳ္မးျခင္း မရွိေသးေသမ္လည္း၊ ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔က အၾကံျပ်ဳလိုသည္မွမ ယခု သေဘမတူညီခ်က္မ်မး 
၏ စံာႏႈန္းမ်မးသည္၊ ာႏိုင္ငံတကမ ဓေလဲ့္ံုးတမ္းဥပေဒမ်မးအျဖစ္ ္င္ဟပ္က်င္ဲ့သံုး ေနၾကသည္ဲ့အတြက္ေၾကမင္ဲ့၊ လြတ္လပ္စြမ 
ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့အတြက္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ဖြ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အမမခံခ်က္ေပးရမ၌ လမ္းညႊန္အျဖစ္ ယူသင္ဲ့ပါသည္။  
 
ာႏိုင္ငံတကမ လူ႔အခြင္ဲ့အေရး ေၾကညမစမတမ္း ("UDHR") ပုဒ္မ (၁၉) တြင္  လြတ္လပ္စြမေဖမ္ျပ ေျပမဆိုခြင္ဲ့ကုိ ကမကြယ္မႈ 
ေပး္မးၿပီး၊ ဤသို႔ ေဖမ္ျပ္မးပါသည္။  

 
လူတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြမ ေတြးေခၚၾကံဆခြင္ဲ့ ာႏွင္ဲ့ ေဖမ္ျပခြင္ဲ့ရွိသည္။ ဤအခြင္ဲ့အေရးတြင္ မိမိ၏္င္ျမငယ္ူဆခ်က္ကုိ ောႏွမင္ဲ့ 
ယွက္္ိပါးျခင္း မရွိဘ ၊ ္ိန္းသိမ္း္မးခြင္ဲ့၊ သတင္းမ်မးာႏွင္ဲ့ အေတြးအေခၚမ်မးကုိ ာႏိုင္ငံနယ္နမိိတ္မ်မး အကန္႔အသတ္ မရွိဘ  
မည္သည္ဲ့ သတင္းမီဒီယမမ်မးမွမဆို ရွမေဖြခြင္ဲ့၊ လက္ခံရယူခြင္ဲ့၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင္ဲ့တို႔ ပါဝင္သည္။  

 
ာႏိုင္ငံတကမ လူ႔အခြင္ဲ့အေရး ေၾကညမစမတမ္း (UDHR) သည္၊ ကုလသမဂၢ အေ္ြေ္ြညီလမခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဲ့သို႔ပင္  
ာႏိုင္ငံမ်မးအေပၚတြင္ တိုက္ရိုက္စည္းောႏွမင္ သက္ဝင္မႈ မရွိပါ။ သို႔ေသမ္လည္း ၁၉၄၈ ခုာႏွစ္၊ ယင္းကိုစတင္လက္ခံက်င္ဲ့သံုး 
ခ်ိန္မွစ၍ ပုဒ္မ (၁၉) အပါအဝင္၊ ာႏိုင္ငံတကမ လူ႔အခြင္ဲ့အေရး ေၾကညမစမတမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်မးကို ဓေလဲ့္ံုးတမ္း ဥပေဒ 
မ်မးတြင္ ဥပေဒေၾကမင္းအရ ခြန္အမးရိွေနသည္ဟု အက်ယ္အျပန္႔ လက္ခံယူဆ္မးခ ဲ့ၾကပါသည္။ 1 
 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမ ာႏိုင္ငံသမးအခြင္ဲ့အေရးာႏွင္ဲ့ ာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရမ အခြင္ဲ့အေရး သေဘမတူညီခ်က္ (ICCPR) တြင္၊ ာႏိုင္ငံတကမ 
လူ႔အခြင္ဲ့အေရး ေၾကညမစမတမ္း (UDHR) တြင္ ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့ အခြင္ဲ့အေရးမ်မးကို ေဖမ္ျပ္မးၿပီး၊ ဥပေဒေၾကမင္းအရ 
ခြန္အမးျဖည္ဲ့ဆည္းေပး္မးပါသည္။2 (ICCPR) သေဘမတူညီခ်က္၏ ပုဒ္မ (၁၉) တြင္လည္း လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပ ေျပမဆို 
ခြင္ဲ့ကို အမမခံခ်က္ ေပး္မးပါသည္။  

 
၁။ လူတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြမ ေတြးေခၚၾကံဆခြင္ဲ့ အခြင္ဲ့အေရး ရွိေစရမည္။  
၂။ လူတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ ရွိေစရမည္။ ဤအခြင္ဲ့အေရးတြင ္သတင္းာႏွင္ဲ့ အယူအဆမ်မး အမးလုံး 
ကိ ုာႏႈတ္အမးျဖင္ဲ့ျဖစ္ေစ၊ ေရးသမး၍ ျဖစ္ေစ၊ ပံုာႏွိပ္ေဖမ္ျပ၍ ျဖစ္ေစ၊ အာႏုပညမပံုစံျဖင္ဲ့ ျဖစေ္စ၊ သို႔မဟုတ္ သူ၏ ေရြးခ်ယ္ရမ 
မီဒီယမ တစ္ခုခုမျွဖစ္ေစ၊ ာႏိုင္ငံနယန္ိမိတ္မ်မး အကန္႔အသတ္မရွိဘ  ရွမေဖြခြင္ဲ့၊ လက္ခံရယူခြင္ဲ့၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင္ဲ့တို႔ ပါဝင္သည္။  

                                                 
1 Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 (1980) (US Circuit Court of Appeals, 2nd circuit). 
2 ကလုသမဂၢ အေ္ြေ္ြညလီမခ ံဆံုးျဖတ္ခ်က္အမတွ္ 2200A (XXI), ၁၉၆၆ ခာုႏွစ္၊ ဒဇီငဘ္မလ ၁၆ ရက၊္ ၁၉၇၆ ခာွုႏစ္၊ မတလ္ ၂၃ ရကေ္န႔တြင ္
သက္ဝငသ္ည။္  
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၃။ ယခုပုဒ္မ၏ အပိုဒ္-၂ တြင္ ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့ အခြင္ဲ့အေရးမ်မးကုိ က်င္ဲ့သံုးရမ၌ ယင္းာႏွင္ဲ့အတူ အ္ူးတမဝန္မ်မးာွႏင္ဲ့ 
ဝတၱရမးမ်မးလည္း သက္ဆိုင္ေနသည္။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ ကန္႔သတ္မႈတစ္စံုတစ္ရမလည္း ရွိေကမင္း ရွိလမာုိႏင္သည္။ 
သို႔ေသမ ္ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်မးသည္ လိုအပ္ခ်က္အရ ဥပေဒျပဌမန္းမႈမ်မးအရ ျဖစ္ေစရမည္။  

 
(က) အျခမးသူမ်မး၏ အခြင္ဲ့အေရးမ်မး၊ ဂုဏ္သိကၡမကို ေလးစမးေသမအမးျဖင္ဲ့၊  
(ခ) အမ််ိဳးသမးလံုုုျခံ်ဳေရး ာႏွင္ဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူအမ်မး၏ က်န္းမမေရးာွႏင္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မးကုိ 
ကမကြယ္မႈေပးေသမအမးျဖင္ဲ့ .. ျဖစ္ေစရမည္။  
 

(ICCPR) သေဘမတူညီခ်က္ကို ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့္ိန္းသိမ္းေနေသမ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမ အဖြ ႔အစည္းျဖစ္သည္ဲ့၊ လူ႔အခြင္ဲ့အေရး 
ေကမ္မီတီက အေ္ြေ္ြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ (၃၄) တြင္ ပုဒ္မ (၁၉) ကို အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ဆိုမႈအတြက္ လမ္းညႊန္အျဖစ္ ေနမက္္ပ္ 
ေဖမ္ျပ္မးရမ၌၊ "မည္သို႔ေသမ လူ႔အဖြ ႔အစည္း၌မဆို လြတ္လပသ္ည္ဲ့၊ ဆင္ဆမစိစစ ္ ျဖတ္ေတမက္မႈကင္းသည္ဲ့၊ အောႏွမင္ဲ့ 
အယွက္မရွိသည္ဲ့ သတင္းဌမနမ်မး၊ သို႔မဟုတ္ အျခမးမီဒီယမမ်မး မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္"။ ္ို႔အျပင္ "ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ 
နည္းက် လူ႔အဖြ ႔အစည္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္" ဟ ု ေဖမ္ျပ္မးသည္။3 ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္ဲ့အေရးေကမင္စီ၏ 
လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ ပတ္သက္သည္ဲ့ အ္ူးတမဝန္မ်မးမွမ၊ ေဒသတြင္း တမဝန္ရွ ိေနသူမ်မးာႏွင္ဲ့အတူ၊ လြတ္လပ္ 
စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ ာႏွစ္စဥ ္ ပူးတြ  ္ုတ္ျပန္ေၾကညမခ်က္မ်မးတြင္ အလမးတူ လမ္းညႊန္မ်မးကို ္ုတ္ျပန္ 
ေဖမ္ျပရန္ပင ္ျဖစ္သည္။4  

 

သတငး္မီဒီယမဥပေဒ၏ အမးေကမငး္ခ်က္မ်မး 

 

ယခုဥပေဒတြင္ လူမႈအဖြ ႔အစည္းအတြင္း၌ သတင္းမီဒီယမ၏ အေရးပါသည္ဲ့ အခန္းက႑ကို အျပ်ဳသေဘမ ရည္ညႊန္းေဖမ္ျပမႈ 
မ်မး ပါဝင္ပါသည္။ ္ို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့မ်မးာွႏင္ဲ့ သတင္းမီဒီယမ လုပ္သမးမ်မး၏ အခြင္ဲ့ အေရးမ်မးကိုလည္း 
ဥပေဒေၾကမင္းအရ ကမကြယ္ေပးမႈ တိုးခ် ႔္မးပါသည္။ သို႔ေသမ္လည္း ဤသို႔ တိုးတက္မႈမ်မးသည္ ေဝဝါးေနေသမေၾကမင္ဲ့ 
ျပႆနမရွိာႏိုင္ၿပီး၊ တစ္နည္းအမးျဖင္ဲ့ ယခုေပးအပ္္မးသည္ဲ့ အခြင္ဲ့အေရးမ်မးသည္ ခံစမးရယူာႏိုင္ရန္ အရည္အေသြး ျမင္ဲ့မမး 
လြန္းေနပါသည္။  
 
ဤဥပေဒ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်မးကို (အခန္း ၂၊ ပုဒ္မ ၃) တြင္ ေဖမ္ျပ္မးရမ၌-  
 သတင္းမီဒီယမမ်မးအေနျဖင္ဲ့ "ဆင္ဆမစိစစ ္ ျဖတ္ေတမက္မႈမရိွဘ ၊ လြတ္လပ္စြမ ေရးသမး္ုတ္ေဖမ္ ျဖန္႔ခ်ိခြင္ဲ့" ကို 

အမမခံ္မးေပးေသမ္လည္း၊ ာႏိုင္ငံေတမ္ ဖြ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌမန္းခ်က္ာႏွင္ဲ့ အညီဟု ရည္ညႊန္း ေဖမ္ျပ္မး 
ပါသည္။ ဤအခ်က္မွမ ာႏိုင္ငံတကမ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ စံာႏႈန္းမ်မးာႏွင္ဲ့ ကိုက္ညီ ျခင္း မရွိပါ။ 5 

 သတင္းမီဒီယမလုပ္ငန္းသည္ စတုတၳမ႑ိ်ဳင္အျဖစ္ ပီျပင္စြမ ရပ္တည္ာႏိုင္ေစရန္။  

                                                 
3 လူ႔အခြင္ဲ့အေရးေကမ္မီတ ီ(Human Rights Committee)၊ ပုဒ္မ ၁၉ လြတလ္ပ္စြမ ေတြးေခၚၾကဆံခြင္ဲ့ ာႏွင္ဲ့ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ ပတသ္က၍္ 
အေ္ြေ္ြ မတွ္ခ်က္အမတွ္ ၃၄၊ CCPR/C/GC/34, ၂၀၁၁ ခုာွႏစ္၊ စက္တငဘ္မလ ၁၂ ရက၊္ ဤအြနလ္ိုင္းစမမ်က္ာွႏမတြင္ ရရွာုိိႏင္သည္။ 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf 
4 သတင္းမီဒီယမမ်မး လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို ကမကြယ္ေပးရန္ အစိုးရမ်မးအၾကမး အဖြ ႔အစည္း ကိယု္စမးလယွမ္်မး၏ 
္တု္ျပန္ေၾကညမခ်က္။ Ed. by Adeline Hulin. - Vienna: OSCE Representative on Freedom of the Media, 2013. - 87 pp, 
ဤအြနလ္ိုင္းစမမ်က္ာွႏမတြင ္ရရွာုိိႏင္သည္။ http://www.osce.org/fom/99558?download=true. 
5 ျမန္မမာုိႏင္ငံ- ဖြ ႔စည္းပံု အေျခခဥံပေဒ ျပင္ဆင္ေရးာွႏင္ဲ့ ပတသ္က္၍ ေဒၚေအမငဆ္န္းစုၾကညသ္ို႔ ေပးစမ။ ၂၀၁၃ ခာွုႏစ္၊ ဒဇီငဘ္မလ ၂၀ ရက္၊ 
ဤအြနလ္ိုင္းစမမ်က္ာွႏမတြင ္ရရွာုိိႏင္သည္။ http://www.article19.org/resources.php/resource/37457/en/myanmar:-letter-to-daw-suu-
on-constitutional-reform  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
http://www.osce.org/fom/99558?download=true.
http://www.article19.org/resources.php/resource/37457/en/myanmar:-letter-to-daw-suu-on-constitutional-reform
http://www.article19.org/resources.php/resource/37457/en/myanmar:-letter-to-daw-suu-on-constitutional-reform
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 သတင္းမီဒီယမ သမမးမ်မး၏ "ရပိုင္ခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့မ်မး" အျပည္ဲ့အဝ ရရွိေစရန္၊ သို႔ေသမ္လည္း ဤလုပ္ငန္း 
က႑တြင္ လိုက္နမရမည္ဲ့ တမဝန္၊ က်င္ဲ့ဝတ္၊ စည္းကမ္းာႏွင္ဲ့ က်င္ဲ့စဥ္မ်မးကို သတ္မွတ္ေရးဆြ ရန္လည္း ရည္ရြယ္ 
္မးေသးသည္။  

 ာႏိုင္ငံသမးတိုင္း၏ သတင္းသိပိုင္ခြင္ဲ့ကို ျဖည္ဲ့ဆည္းေပးရန္၊ သို႔ေသမ္လည္း ျမန္မမာႏိုင္ငံရွိ လူအမးလံုးအတြက ္
မဟုတ္ပါ။  

 သတင္းမီဒီယမ ေကမင္စီမွတဆင္ဲ့ တိုင္ၾကမးခ်က္၊ အျငင္းပြမးမႈမ်မးကို ာႏွစ္ဖက္ညိညာႏိႈင္းေျဖရွင္းေသမ နည္းလမ္းျဖင္ဲ့ 
ေက်ေအးေျပၿငိမ္းေသေသမ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လည္း ္ူေ္မင္္မးမည္ ျဖစ္သည္။  

 
ဤဥပေဒ၏ အျပ်ဳသေဘမေဆမင္သည္ဲ့ ျပဌမန္းခ်က္မ်မးကိုလည္း ေအမက္ပါအခ်က္မ်မး အပါအဝင္၊ ဆက္လက္တိုးခ် ႔သင္ဲ့ 
ပါသည္။  
 "သတင္းမီဒီယမ လုပ္ငန္း ္ုတ္ေဝစမသည္ စိစစ္ျခင္းမွ ကင္းလြတခ္ြင္ဲ့ရွိသည္" ဟူေသမ ပုဒ္မ ၅ ပါ အမမခံခ်က္။  
 အစိုးရ၏ ဌမနအသီးသီးကို "သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မး"က ေဝဖန္၊ ေ္မက္ျပ၊ အၾကံျပ်ဳေရးသမးခြင္ဲ့ ရွိသည္ဟူေသမ 

အမမခံခ်က္။  
 သတင္းမီဒီယမေကမင္စီတြင္ သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မး အျပင္၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည္ဲ့ လူ္ုအဖြ ႔အစည္း ကိုယ္စမး 

လွယ္မ်မး ပါဝင္ာႏိုင္ခြင္ဲ့၊  
 သတင္းမီဒီယမ တမဝန္ာွႏင္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္သိကၡမမ်မးကို ခ််ဳိးေဖမက္ပါက ျပစ္မႈဆိုင္ရမအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးာႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ 

သို႔ေသမ္လည္း အေ္ြေ္ြဥပေဒမ်မးအရ အသံုးခ် အေရးယူမႈမ်မး ရွိာႏိုင္ေသးသည္။  
 
ဤသို႔ အျပ်ဳသေဘမျပဌမန္းခ်က္မ်မး ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယမ နယ္ပါယ္တြင္းသို႔ ပါဝင္လမသည္ဲ့အတြက္ေၾကမင္ဲ့ ႀကိ်ဳဆို 
လိုေသမ္လည္း၊ ဤအခြင္ဲ့အေရးမ်မး ခံစမးာႏိုင္ရန္အတြက္ အ္ူး အရည္အေသြးမ်မး ္မးရိွျခင္းာႏွင္ဲ့၊ ဤဥပေဒ၏ ဆိုးက််ဳိး 
သေဘမ အခ်က္မ်မးပါဝင္ေနၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေနေစသည္ဲ့အတြက္ေၾကမင္ဲ့၊ ာႏိုင္ငံအတြင္း သတင္းမီဒီယမ လြတ္ လပ္ခြင္ဲ့အေပၚ 
အနည္းငယ္မွ်သမ လက္ေတြ႔ အက််ဳိးသက္ေရမက္မႈ ရွိေစလိမ္ဲ့မည္ဟု ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔က စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနပါ 
သည္။  
 
ယခုဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္စိစစ္၍၊ အမဏမပိုင္မ်မးက အျပ်ဳသေဘမေဆမင္သည္ဲ့ ျပဌမန္းခ်က္မ်မးကို ပို၍အမးေကမင္း 
လမေစရန္ တည္ေဆမက္ေပးၿပီး၊ ေအမက္တြင္ ဆက္လက္ေဖမ္ျပမည္ဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်မးကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်မ္ 
လင္ဲ့ပါသည္။  
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သတငး္မီဒီယမဥပေဒ၏ ျပႆနမမ်မး 

 

ဤဥပေဒတြင္ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ ရႈေ္မင္ဲ့မွေန၍ အေျခခံက်သည္ဲ့ အမးနည္းခ်က္၊ အမွမးအယြင္းမ်မးစြမ ရွိေနပါ 
သည္။ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ကို အမမခံခ်က္ေပးာႏိုင္ေအမင္ သိသမ္င္ရွမးသည္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလ မႈမ်မး လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသမ သတင္းမီဒီယမမ်မးအေနျဖင္ဲ့ ာႏိုင္ငံေတမ္၏ ၾကမးဝင္ောွႏမင္ဲ့ယွက္မႈမွ ကင္းလြတ္စြမ ေဆမင္ရြက္ာုိႏင္ၾက 
မည္ ျဖစ္ေပသည္။ အ္ူးသျဖင္ဲ့ ေအမက္ေဖမ္ျပပါ ျပႆနမမ်မးကို ေ္မက္ျပလိုပါသည္။  
 

သတငး္မဒီယီမ လြတလ္ပခ္ြင္ဲ့ာွႏင္ဲ့ လြတလ္ပစ္ြမေဖမ္ျပ ေျပမဆိခုြင္ဲ့အေပၚ အတအိလငး္ အသအိမတွ ္ ျပ်ဳရန ္
ပ်ကက္ြကေ္နျခငး္  
ဤဥပေဒ၏ "ရည္ရြယ္ခ်က္မ်မး" (အခန္း ၂) တြင္ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ အေပၚ 
အတိအလင္း ေဖမ္ျပမ္မးပါ။ ဥပေဒအရ အေ္ြေ္ြေသမ "လြတ္လပ္ခြင္ဲ့မ်မး" ာႏွင္ဲ့ "ရပိုင္ခြင္ဲ့မ်မး" ကို သတင္းမီဒီယမ အဖြ ႔ 
အစည္းမ်မး္ံသို႔၊ သတင္းမီဒီယမ သမမးမ်မးသို႔၊ "ာႏိုင္ငံသမးမ်မးသို႔" ရရွိေစမည္ဟု ရည္ညႊန္း ေဖမ္ျပ္မးေသမ္လည္း၊ ဤ 
အခ်က္မ်မးသည္ ေသးငယ္သည္ဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်မးသမ ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ သတင္းမီဒီယမ လြတ္ 
လပ္ခြင္ဲ့အတြက္ ဖက္စံ ုအမမခံခ်က္မ််ဳိးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနပါသည္။  
 
သတင္းမီဒီယမမ်မးအေပၚ မည္သို႔ေသမ ာႏိုင္ငံေတမ္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ျပဌမန္းခ်က္မ််ဳိးမဆို လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ 
အေပၚ မလြ မေရွမင္သမ ္ိပါးမႈမ်မး ျဖစ္ေနေစပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ဲ့အတြက္ေၾကမင္ဲ့၊ သတင္းမီဒီယမမ်မးအေပၚ စည္း 
မ်ဥ္း္ိန္းခ််ဳပ္ရန္ ႀကိ်ဳးပမ္းသည္ဲ့ ဥပေဒတိုင္းသည ္ေအမက္ပါအခ်က္မ်မးကို ္ည္ဲ့သြင္းစဥ္းစမးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

 ဒီမုိကေရစီ လူမႈအဖြ ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပခ္ြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ အေရးႀကီး 
ေၾကမင္း ရွင္းလင္းစြမ ေဖမ္ျပျခင္း၊    

 သတင္းမီဒီယမမ်မးအေပၚ ္ိန္းခ််ဳပ္စည္းကမ္းသတ္ရန္ ႀကိ်ဳးပမ္းမႈမွန္သမွ်သည္၊ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ 
အေပၚ ္ိပါးောႏွမက္ယွက္ရမ ေရမက္ေစေၾကမင္း အသိအမွတ္ျပ်ဳၿပီး၊ ယင္းကိစၥမ်မးအတြက္ က််ဳိးေၾကမင္းဆင္ေျခ 
ခိုင္လံုစြမ ေဖမ္ျပရမည္။  

 ာႏိုင္ငံေတမ္ အစိုးရာႏွင္ဲ့ ယင္း၏အမဏမပိုင္မ်မးအေနျဖင္ဲ့ ဥပေဒကို အသံုးျပ်ဳပါက လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပ ေျပမဆိုခြင္ဲ့ 
အေပၚ ္ိပါးောႏွမက္ယွက္မႈ မရွိေစရန္ လိုက္နမေစမင္ဲ့္ိန္းရမည္ဲ့ ၀တၱရမးမ်မး ဖန္တီးေပး္မးရမည္။ ယင္းအခ်က္ 
မ်မးတြင္ ဥပေဒကို အသံုးခ်ရမ၌ (၁) ဥပေဒမ ွ ျပဌမန္း္မးသည္ဲ့အတိုင္း၊ (၂) တရမးဝင္ ဦးတည္ခ်က္ကို ရရွိေစ 
ရန္ာွႏင္ဲ့ (၃) ယင္းဥပေဒသည္ ဒီမုိကေရစီလူမႈ အဖြ ႔အစည္းတြင္ လိုအပ္ေၾကမင္း အခ်က္မ်မး အပါအဝင ္ျဖစ္သည္။  

 
အ္ူးသျဖင္ဲ့ ဤဥပေဒသည ္ ျပည္သူအမ်မးာႏွင္ဲ့ ဆိုင္ေသမ ကိစၥမ်မးတြင္ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ အေရးႀကီးပံုာႏွင္ဲ့ 
ျပည္သူမ်မး၏ ္င္ျမင္ခ်က္မ်မးကို ဆင္ဆမစိစစ ္ တည္းျဖတ္မႈ မရွိဘ ၊ ႀကိ်ဳတင္ ခ််ဳပ္တည္း္မးမႈမ်မး မပါရွိဘ  သတင္းေပး 
ခြင္ဲ့ အေရးႀကီးေၾကမင္းကို အသိအမွတ္ ျပ်ဳသင္ဲ့ပါသည္။6 ဤဥပေဒအေနျဖင္ဲ့ အောႏွမင္ဲ့အယွက္ကင္းသည္ဲ့ ေဖမ္ျပ ေျပမဆိုမႈ၏ 
တန္ဖိုးကို အေလးေပးေဖမ္ျပသင္ဲ့ၿပီး၊ အ္ူးသျဖင္ဲ့ ဒီမုိကေရစီလူ႔ေဘမင္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်မးအေရးအေပၚ ျပည္သူမ်မး 
အတြင္း လူသိမ်မး္င္ရွမးသူမ်မး၊ ာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ္င္ရွမးသူမ်မး ေဆြးောႏြးျငင္းခံုၾကသည္ဲ့ အေျခအေနမ််ဳိးတြင္ ျဖစ္သည္။ 
ဤဥပေဒအေနျဖင္ဲ့ ပါတီစံုစနစ္၊ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံမူမ်မး၊ သို႔မဟုတ ္ လူ႔အခြင္ဲ့အေရးမ်မးအေၾကမင္း တိုက္တြန္း ေျပမဆိုမႈ 
အေပၚ ကန္႔သတ္ခ််ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်မးအေပၚ မည္သည္ဲ့အေၾကမင္းာႏွင္ဲ့မွ် မျဖစ္သငဲ့္ေၾကမင္းကိုလည္း အမမခံခ်က္ ေပး္မးသင္ဲ့ပါ 
သည္။7  

                                                 
6 အေ္ြေ္ြမတွ္ခ်က္ ၃၄, at para. 13.  
7 Ibid. at para. 23.  
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ာႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်မးအရ၊ ဆြီဒင္ာႏိုင္ငံာႏွင္ဲ့ ဖင္လန္ာႏိုင္ငံရွိ သတင္းစမက်င္ဲ့ဝတ္မ်မးက ေကမင္းမြန္ေသမ က်င္ဲ့သံုးမႈပံုစံကို ျပသေန 
ၿပီး၊ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့၊ အ္ူးသျဖင္ဲ့ မီဒီယမလြတ္လပ္ခြင္ဲ့ကို ာႏိုင္ငံတကမဥပေဒမ်မးာႏွင္ဲ့ အညီ လိုက္နမ၍ မည္သို႔ 
ေသမ ောႏွမင္ဲ့ယွက ္စြက္ဖက္ျခင္းမွ် မရွိရေလေအမင္ ေသခ်မေဆမင္ရြက္္မးပါသည္။8 
 
ဤဥပေဒအရ "ဆင္ဆမစိစစ ္တည္းျဖတ္မႈမွ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့" ေပးအပ္္မးေသမ္လည္း၊ ဤအမမခံခ်က္မွမ ေဝဝါး မရွင္းလင္း 
ျဖစ္ေနၿပီး၊ အခန္း ၄ ရွ ိသတင္းမီဒီယမသမမးမ်မးအေပၚ ခ်မွတ္္မးသည္ဲ့ အက်ယ္အျပန္႔ေသမ တမဝန္မ်မးာႏွင္ဲ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္ 
ေနပါသည္။ ေသခ်မရွင္းလင္းမႈအတြက္၊ ဤဥပေဒတြင္ ပံုာႏွိပ္ေဖမ္ျပျခင္းမျပ်ဳမီ ာႏိုင္ငံေတမ္က ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့ေနျခင္းမ််ဳိး ေဖမ္ျပ 
ခ်က္မ််ဳိးစံုကို တမးျမစ္္မးေၾကမင္း အတိအလင္း ေဖမ္ျပေပးသင္ဲ့ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပံုာႏွိပ္ေဖမ္ျပျခင္း မတိုင္မ ီေဖမ္ျပေျပမဆို 
ရန္ တစ္နည္းတစ္ဖံုအမးျဖင္ဲ့ ကန္႔သတ္ခ််ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်မးကို တမးျမစ္သင္ဲ့ပါသည္။9 

အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်မး  

 ဥပေဒတြင္ ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်မး၌ ာႏိုင္ငံတကမ လူ႔အခြင္ဲ့အေရး ဥပေဒမ်မးာႏွင္ဲ့ အညီ "သတင္းမီဒီယမ လြတ္ 
လပ္ခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို ျမညင္ဲ့တင္ေပးရန္ာွႏင္ဲ့ ကမကြယ္ေပးရန"္ အခ်က္ကို ္ည္ဲ့သြင္းသင္ဲ့ပါ 
သည္။ ာႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးောႏြးျငင္းခံုခြင္ဲ့အေပၚ အောႏွမက္အယွက္ ကင္းေစရန္အခ်က္ကိုလည္း အေလးေပး ေဖမ္ျပ 
ရပါမည္။  

 ဥပေဒအရ ာႏိုင္ငံေတမ္က မည္သည္ဲ့သတင္းမီဒီယမမ်မးမဆို မ္ုတ္ေဝမီ ဆင္ဆမစိစစ ္ တည္းျဖတ္မႈကို ဆန္႔က်င ္
ေၾကမင္းလည္း အမမခံခ်က္ေပးရပါမည္။  

 

လြတလ္ပစ္ြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိခုြင္ဲ့အေပၚ ေဝဝါးမသ ကြ သည္ဲ့ ပတိပ္ငတ္မးဆးီမႈမ်မး  
ဤဥပေဒရိွ ေဖမ္ျပ္မးခ်က္အမ်မးတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသမ၊ မတိက်ေသမ၊ သို႔မဟုတ္ ေဝဝါးေသမ ေဝါဟမရမ်မး ပါဝင္ေနပါ 
သည္။ ယင္းေဝါဟမရမ်မးကို မၾကမခဏဆိုသလိ ု ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ဖြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင္ဲ့၊ သို႔မဟုတ ္ အတိအက် ေဖမ္ျပ 
္မးျခင္း မရွိသည္ဲ့ ာႏိုင္ငံေတမ္ဥပေဒမ်မးျဖင္ဲ့ အရည္အေသြး သတမ္ွတ္ ေဖမ္ျပ္မးပါသည္။  သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့၊ ာႏိုင္ငံေတမ္၊ 
သို႔မဟုတ ္ တည္ေ္မင္္မးသည္ဲ့ စည္းမ်ဥ္း္ိန္းသိမ္းေရးအဖြ ႔္ံ အပ္ာႏွင္း္မးသည္ဲ့ အမဏမ၏အတိုင္းအဆကို ဥပေဒ 
ေၾကမင္းအရ ဆံုးျဖတ္ာႏိုင္ရန္ ခက္ခ ပါသည္။ တစ္နည္းမဟုတ္ သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မးာႏွင္ဲ့ အျခမးသူမ်မးသို႔ အပ္ာႏွင္း္မး 
သည္ဲ့ အခြင္ဲ့အေရးမ်မး၏ အတိုင္းအဆကို ဆံုးျဖတ္ာႏိုင္ရန္ ခက္ခ ပါသည္။  
 

                                                 
8 ဖငလ္န္ာုိႏင္ငံ၏ လူ္ မုီဒီယမမ်မးတြင္ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိခုြင္ဲ့ကို က်င္ဲ့သံုးျခင္းဆိငု္ရမ ဥပေဒ (Finish Act on the Exercise of Freedom 
of Expression in Mass Media) ပုဒ္မ ၁ အရ ေဖမ္ျပ္မးရမ၌ "ယခုအကဥ္ပေဒသည္ လူ္ မုီဒီယမမ်မးတြင္ လြတလ္ပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို 
ဖြ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အပ္ာွႏင္း္မးသည္ဲ့အတိုင္း၊ ပို၍ အေသးစတိ္ ျပဌမနး္ခ်က္မ်မးကို ေဖမ္ျပ္မးပါသည္။ ယခအုက္ဥပေဒကို အသံုးျပ်ဳမႈတြင္ 
မီဒီယမ လပု္ငန္းေဆမငရ္ြကမ္ႈမ်မးကို ဝင္ေရမကစ္ြကဖ္က္ျခင္းသည္၊ ေရွမငလ္ႊ မရာုိႏင္သည္ဲ့ အေျခအေနမ်မးတြင္ ျဖစမ္သွမ တရမးဝင္ပါသည္။ တရမး 
ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသမ ဒမီိုကေရစီစနစတ္ြင္ လြတလ္ပစ္ြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့၏ အေရးပါပံုကိလုည္း တိက်စြမ မတွတ္မ္းတင္ေဖမ္ျပလိပုါသည္။" ဟု ေဖမ္ 
ျပသည္။ အလမးတပူင္၊ ဆြီဒင္ာုိႏင္ငံ သတင္းစမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ ဥပေဒ (Swedish Freedom of the Press Act) ပုဒ္မ ၄ တြင္ ေဖမ္ျပ္မးရမ၌၊ "မည္ 
သတူစ္ဦးမဆို သတင္းစမ လြတလ္ပ္ခြင္ဲ့အေပၚ က် းလြန္ခ််ိဳးေဖမကမ္ႈမ်မးာွႏင္ဲ့ တရမးစီရင္ရန္ တမဝန္အပ္ာွႏင္းခရံရမ၌လည္းေကမင္း၊ တစန္ည္းအမးျဖင္ဲ့ 
ယခဥုပေဒအေပၚ လိကု္နမမႈမ်မးာွႏင္ဲ့ ပတသ္က၍္ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့ႀကီးၾကပ္ရမ၌ လည္းေကမင္း၊ စိတ္္  တြင ္ သိမတွ္္ မးရမည္ဲ့ အခ်ကမ္ွမ သတင္းစမ 
လြတ္လပ္ခြင္ဲ့သည၊္ လြတလ္ပသ္ည္ဲ့ လူ႔ေဘမင္ အဖြ ႔အစည္းာွႏင္ဲ့ အေျခခကံ်က် ခ်တိ္ဆကမ္ႈ ရွိေနၿပီး၊ ္တု္ေဖမ္ေျပမဆိမုႈ၏ တရမးဝင္ မျဖစမ္ႈ္က ္
စမလွ်င၊္ အေၾကမင္းခ်င္းရမ၏ တရမးဝင္ မျဖစ္မႈအေပၚ သူ၏အမရံုကို အစဥသ္ျဖင္ဲ့ စူးစိုက္္ မးရပါမည။္ တင္ျပမႈ အျပ်ဳအမူ္က္စမလွ်င၊္ ရညရ္ြယ ္
ခ်က္အေပၚ ၾကည္ဲ့ရပါမည။္ အကယ္၍ သသံယရွိပါက အျပစခ္်မတွ္ျခင္း္က္စမလွ်င္ လႊတ္ေပးရပါမည။္" ဟု ေဖမ္ျပ္မးသည္။  
9 ဆြီဒင္ာုိႏင္ငံ သတင္းစမ လြတလ္ပခ္ြင္ဲ့ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ တြင္ ေဖမ္ျပ္မးရမ၌၊ "ေရးသမး္မးသည္ဲ့ေၾကမင္းခ်င္းရမမ်မးအေပၚ ပံုာႏွိပ္္တုေ္ဝျခငး္ မတိငု္ 
မီတြင္၊ စိစစေ္စမင္ဲ့ၾကည္ဲ့မႈ မရွသိင္ဲ့ပါ။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ ပံုာႏွိပ္ျခင္းကို တမးျမစ္မႈမ််ိဳးလည္း မျဖစသ္င္ဲ့ပါ။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ အစိုးရ အမဏမပိငု္မ်မး၊ 
သို႔မဟတု္ အျခမးအစိုးရအဖြ ႔အစည္း တစခ္ုခကု ဤဥပေဒေအမကတ္ြင္ မညသ္ို႔မဆို အေရးယူမႈမ်မးကိလုည္း အမဏမေပး္မးျခင္း မရွိပါ။ ေရးသမး 
္မးသည္ဲ့ ျခင္းရမကို ပံုာိွႏပ္ရန္၊ ျဖန္႔ခ်ိရန္ တမးျမစ္ျခင္းလည္း မျဖစသ္င္ဲ့ပါ။ သို႔မဟတု္ အမ်မးျပညသ္ူအၾကမး၊ ပါဝငသ္ည္ဲ့ အေၾကမင္းျခင္းရမအေပၚ 
မူတည္၍ ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ပတိပ္ငတ္မးျမစ္ျခင္းလညး္ မျဖစ္သင္ဲ့ပါ။" 



ျမန္မမာုိႏင္င-ံ သတင္းမီဒီယမဥပေဒ 
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အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ဆိုခ်က္မ်မး ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့ ဤဥပေဒ၏ အခန္း ၁ တြင္၊ အ္ူးသျဖင္ဲ့ ေဝဝါး မရွင္းလင္းမႈမ်မး ရွိေနၿပီး၊ ျပည္ဲ့စံု 
ကံုလံုမႈလည္း မရွိပါ။ "စမနယ္ဇင္း" (Mass media) ကို ပုဒ္မ ၂ (ဆ) တြင္၊ အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ဆို ေဖမ္ျပ္မးရမ၌ သမမးရိုးက် 
္ုတ္ေဝေနသည္ဲ့ ပံုာႏွိပ္သတင္းစမမ်မး၊ အြန္လိုင္းသတင္းစမမ်မး၊ ရုပ္သံ ္ုတ္လႊငဲ့္မႈမ်မး၊ လူမႈ မီဒီယမမ်မးကို အသံုးျပ်ဳမႈမ်မး၊ 
သို႔မဟုတ ္အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြ ႔အစည္းမ်မး၊ ာႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ သို႔မဟုတ္ ာႏိုင္ငံေတမ္အစိုးရက ပံုာႏွိပ္္ုတ္ေဝသည္ဲ့ လက္ကမ္းစမ 
ေစမင္မ်မးကိုသမ လႊမ္းျခံ်ဳေဖမ္ျပမႈ ရွိပါသည္။ အဓိကက်သည္ဲ့ ေဝါဟမရမ်မး ျဖစ္သည္ဲ့ ပံုာႏွိပ္ "publish" သို႔မဟုတ္ ပံုာႏွိပ္စမ 
"publication" တို႔ကို အဓိပၸါယ္ ဖြင္ဲ့ဆို္မးျခင္း မရွိပါ။ ယခုမဒီီယမမ်မးာွႏင္ဲ့ အျခမး သီးျခမး အဓိပၸါယ္ ဖြင္ဲ့ဆိုခ်က္မ်မးတြင္ 
ေဖမ္ျပ္မးသည္မ်မး ္ပ္ေနၿပီး၊ ရႈပ္ေ္ြးေဝဝါး ေနပါသည္။ "သတင္းမီဒီယမသမမး" (media worker) အေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ 
ဆိုခ်က္မွမလည္း အလမးတူ က်ယ္ျပန္႔ေနပါသည္။ သတင္းမီဒီယမာႏွင္ဲ့ စပ္လ်ဥ္းေသမ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကို လုပ္ကိုင္သဟူ ု
ေဖမ္ျပ္မးပါသည္။ သတင္းေ္မက္လုပ္ငန္းကို ေဆမင္ရြက္သည္ေလမ၊ သို႔မဟုတ္ ္ုတ္လုပ္မႈာႏွင္ဲ့ သက္ဆိုင္သည္ဲ့အပိုင္း 
ကို ေဆမင္ရြက္သည္ေလမ.. မရွင္းလင္း္မးပါ။  
 
ဤဥပေဒ၏ အခန္း ၃ တြင္၊ "သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မး၏ ရပိုင္ခြင္ဲ့မ်မး" ကို ေဖမ္ျပ္မးရမ၌ အလြန္တရမ မရွင္းလင္းဘ  
ေဝဝါးေနပါသည္။ ဥပမမအမးျဖင္ဲ့- "သတင္းမီဒီယမ သမမးမ်မး" ကို "က်င္ဲ့ဝတ္ စည္းကမ္းာႏွင္ဲ့အညီ၊ စံုစမ္း ေဖမ္္ုတ္ ေရး 
သမးခြင္ဲ့ ာႏွင္ဲ့ သတင္း္ုတ္လႊင္ဲ့ခြင္ဲ့ ရွိသည္" ဟ ုခြင္ဲ့ျပ်ဳ္မးပါသည္။ သို႔ေသမ္ မည္သည္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္ စည္းကမ္းကို အသံုးျပ်ဳမည္ 
ဟ ုတိက်စြမ ေဖမ္ျပ္မးျခင္း မရွိပါ။ ဤဥပေဒ၏ အခန္း ၄ တြင္လည္း၊ အလမးတူပင ္သတင္းမီဒီယမ သမမးမ်မး၏ က်ယ ္
ျပန္႔သည္ဲ့ "လိုက္နမရမည္ဲ့ တမဝန္ာႏွင္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မး" ကို ေဖမ္ျပ္မးသည္။ ယင္းတမဝန္၊ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မးတြင္ သတင္းေရးသမး 
ရမ၌ ေရွမင္ရွမးရမည္ဲ့တမဝန္ ျဖစ္ေသမ၊ "ပုဂၢိ်ဳလ္တစ္ဦး၊ အဖြ ႔အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡမကိ ု တမင္္ိခိုက္ေစေသမ အေရး 
အသမးာွႏင္ဲ့ လူ႔အခြင္ဲ့အေရးကို ္ိခိုက္ေစေသမ အေရးအသမးမ််ဳိး ေဖမ္ျပျခင္းမ ွ ေရွမင္က်ဥ္ျခင္း" ဟု ေဖမ္ျပ္မးသည္။ ဤ 
အခန္းာႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေဝဝါးမသ ကြ မႈာႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်မး ျဖစ္ေပၚလမေစပါသည္။ ေအမက္တြင္ ေဆြးောႏြး္မးပါ 
သည္။ 
 
ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔က ္ပ္ေလမင္း ေဖမ္ျပလိုသည္မွမ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ အခြင္ဲ့အေရးအေပၚ ကန္႔ 
သတ္ခ််ဳပ္ခ်ယ္မႈ မွန္သမွ်သည္၊ ဥပေဒျပဌမန္း္မးခ်က္ အရသမ ျဖစ္ရပါမည္။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ ဥပေဒကို လံုေလမက္စြမ 
တိက်သည္ဲ့၊ လူတစ္ဦးက သူ၏ျပ်ဳမူမႈကို ယင္းအတိုင္း ္ိန္းသိမ္းေစာႏိုင္ေလမက္ေအမင္ ျဖစ္ေစမည္ဲ့ အတိုင္း၊ ျပ်ဳစုေရးသမးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ဤဥပေဒသည္လည္း ျပည္သူအမ်မးက ္ိေတြ႔ နမးလည္မႈ ရွိေစရပါမည္။10 ဤသို႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းမွမ 
အတင္းအက်ပ္ာွႏင္ဲ့ ေရွ႔ေနမက္မညီေသမ အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ဆိုမႈမ်မး ေရွမင္ရွမးာႏိုင္ရန္အတြက္ ကမကြယမ္ႈ ျပ်ဳေပးာႏိုင္ရန ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပေဒျပဌမန္း္မးခ်က္မ်မးကို အမဏမပိုင္မ်မးက အလြ သံုးစမး မျပ်ဳာ္ုိႏင္ေအမင္ ကမကြယ္လို၍ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ဤဥပေဒက ဤလိုအပ္ခ်က္မ်မးကို လိုက္နမျပည္ဲ့မီျခင္း မရွိပါ။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ ာႏိုင္ငံ 
တကမ စံာႏႈန္းမ်မးကို ခ််ဳိးေဖမက္ေနပါသည္။  

အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်မး  

 ယင္းဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြ သင္ဲ့ပါသည္။ သို႔မွသမ ဥပေဒေၾကမင္းအရ တိက်မည္၊ နမးလည္ရ လြယ္ကူမည္၊ ျပည္သူ 
အမ်မးက ္ိေတြ႔သိရွိာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ယခ ုဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ဆိုာႏိုင္ရန္ တစ္စံုတစ္ရမအမးျဖင္ဲ့ အျခမးဥပေဒမ်မးကိုလည္း အေ္မက္အပံဲ့အျဖစ္ ရည္ညႊန္း 
ေဖမ္ျပရန္ လိုအပ္လိမ္ဲ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒမ်မးကို အမည္ျဖင္ဲ့ အတိအက် ေဖမ္ျပရပါမည္။  

 

                                                 
10 အေ္ြေ္ြမတွ္ခ်က္ အမွတ ္၃၄, op. cit., at para. 25.   
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သတငး္မဒီယီမ အမ််ဳးိအစမးမ်မးကုိ ခြ ျခမးရန ္ပ်က္ကြက္ေနျခငး္  

ဤဥပေဒအရ မတူကြ ျပမးသည္ဲ့ မီဒီယမမ်မးကို ခြ ျခမးေဖမ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ေနပါသည္။ ပံုာႏွိပ္၊ အင္တမနက္ ာႏွင္ဲ့ ရုပ္သံ ္ုတ္ 
လႊင္ဲ့သည္ဲ့ မီဒီယမမ်မးကို အတူတူ ျပ်ဳမူ ဆက္ဆံေနပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ မီဒီယမေကမင္စီမွတဆင္ဲ့ အတူတူ အဆင္ဲ့ 
အတန္း္မး၍ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ ္ိန္းခ််ဳပ္ျခင္းမ်မး ျပ်ဳမူေနပါသည္။  
 
မည္သို႔ေသမ မီဒီယမ အမ််ဳိးမ််ဳိးအေနျဖင္ဲ့ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ အသံုးျပ်ဳာႏိုင္ရန္ 
အေရးႀကီးေၾကမင္း အေလးေပးေျပမဆိုေနသည္ာွႏင္ဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊ သတင္းမီဒီယမ အမ််ဳိးမ််ဳိးအၾကမး စည္းမ်ဥ္း ္ိန္းခ််ဳပ္ 
ရမ၌ ာႏိုင္ငံတကမ စံာႏႈန္းမ်မးအတိုင္း ခြ ျခမးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ (ဥပမမ-ဤမီဒီယမမ်မးအေပၚ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မးအရ ကန္႔ 
သတ္္ိန္းခ််ဳပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)  

ပံုာႏွိပာွ္ႏင္ဲ့ အငတ္မနက္ မဒီယီမ  

ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔သည္ သတင္းမီဒီယမေကမင္စီာႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ ာႏိုင္ငံေတမ္အစိုးရာႏွင္ဲ့ သီးျခမး လြတ္လပ္မႈ မရွိ 
ေသမေၾကမင္ဲ့ (ေအမက္တြင္ အက်ယ္ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့အတိုင္း) ာႏွင္ဲ့ ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္ အေျခခံမီဒီယမမ်မးကို စည္းမ်ဥ္း 
ခ်မွတ္္ိန္းခ််ဳပ္ခြင္ဲ့ေပး္မးေသမေၾကမင္ဲ့ အ္ူးစိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ မီဒီယမအမးလံုးသည္ အေ္ြေ္ြ က်င္ဲ့သံုးေနသည္ဲ့ 
ဥပေဒမ်မးအတိုင္း လိုက္နမရမည္ကို ျပန္၍ အမွတ္ရေစလိုပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္ အေျခခံ 
မီဒီယမမ်မး အတြက္ သီးျခမးစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်မး ္ပ္မံျပဌမန္းေနရန္ မလိုအပ္ပါ။11  
 
အေတြ႔အၾကံ်ဳမ်မးအရ ာႏိငု္ငံေတမ္အစိုးရက ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္ အေျခခံ မီဒီယမမ်မးကို စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ ္ိန္းခ််ဳပ္ပါက၊ 
ေဖမ္ျပခြင္ဲ့ကို မလြ မေရွမင္သမ ာႏိုင္ငံေတမ္အစိုးရက ယင္းတို႔ သေဘမမတူပါက၊ သို႔မဟုတ ္ အတည္မျပ်ဳာုိႏင္ပါက ခ််ဳိးေဖမက္ 
က် းလြန္သည္မ်မး ေတြ႔ရိွၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရမ ျပည္သူမ်မး္ံသို႔ မီဒီယမမ်မးက ္ိေရမက္စြမ သတင္းေဝမွ်ာႏိုင္စြမ္းကို 
္ိပါးေစပါသည္။ ဤသည္မွမ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ ာႏိုင္ငံတကမ စံခ်ိန္စံာႏႈန္းမ်မးကို ခ််ဳိးေဖမက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
မိမိဘမသမ စည္းမ်ဥ္းျပဌမန္း ္ိန္းသိမ္းျခင္းသည္သမ၊ ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္ အေျခခံ မီဒီယမမ်မးအေပၚ ္ိန္းသိမ္းေရး 
အတြက္ လိုလမးအပ္ေသမ မိုဒယ္ပံုစံပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွမ ယင္းလုပ္ငန္းက႑ကိုသမ သူတို႔ဘမသမ စည္းမ်ဥ္းမ်မး 
ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးလမၿပီး၊ က်င္ဲ့ဝတ္ေလ်မ္ညီသည္ဲ့ မီဒီယမစံာႏႈန္းမ်မးအေပၚ တမဝန္ယူ တမဝန္ခံမႈ ျဖစ္လမေစရန္၊ ခ်န္္မးသင္ဲ့သည္ဲ့ 
သေဘမျဖစ္ပါသည္။ မ်မးေသမအမးျဖင္ဲ့ ဤရလဒ္ရရွိေစရန္ ာႏိုင္ငံေတမ္အစိုးရာႏွင္ဲ့ သီးျခမးကင္းလြတ္ လြတ္လပ္သည္ဲ့ 
"သတင္းစမေကမင္စီ" (Press Councils) မ်မး ္ူေ္မင္ေပးျခင္းျဖင္ဲ့ ျဖစ္ာႏိုင္ပါသည္။ ပံုာႏွိပ္မီဒီယမမ်မး အမးလံုးက အဖြ ႔ဝင္ 
အျဖစ္ ဝင္ေရမက္ၾကရန္ ဖြင္ဲ့္မးာုိႏင္ပါသည္။ သတင္းစမေကမင္စီ၏ အပ္ာႏွင္း္မးသည္ဲ့ အမဏမသည္ မတူကြ ျပမးမႈ ရွိာႏိုင္ပါ 
သည္။ သို႔ေသမ္လည္း ယင္းေကမင္စီမ်မး အေနျဖင္ဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ သက္ေမြးဝမ္းေၾကမင္းဆိုင္ရမာႏွင္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္ စံာႏႈန္းမ်မး ျပ်ဳစ ု
ေရးဆြ ၾကရန္ာွႏင္ဲ့ ယင္းစံာႏႈန္းမ်မးအေပၚ လိုက္နမမႈဆိုင္ရမ တိုင္ၾကမးခ်က္မ်မး လက္ခံရန္ ေယဘုယ်အမးျဖင္ဲ့ တမဝန္ေပးတတ္ 
ၾကပါသည္။  
 
သတင္းမီဒီယမ ေကမင္စီအမ်မးအတြက္မူ၊ တစ္သီးပုဂၢလ ဘေလမဲ့ဂါ (bloggers) မ်မး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္ဲ့၊ အင္တမနက္ 
အေျခခံ မီဒီယမမ်မးအတြက္၊ သူတို႔ ေဆမင္ရြက္ရန ္ ဆာႏၵရွိပါက အလမးတူ မိမိဘမသမ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ ္ိန္းခ််ဳပ္ေစသည္ဲ့ 
အဖြ ႔အစည္းမ်မး အျဖစ္ ခြင္ဲ့ျပ်ဳ္မးပါသည္။ ယင္းသို႔ေသမ ေကမင္စီမ်မးကို ၾသစေၾတလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ဖင္လန္ာႏွင္ဲ့ ယူေကာႏိုင္ငံ 
မ်မးတြင္ ေတြ႔ရိွၾကရပါသည္။  

ရပုသ္ံ္ တုလ္ႊင္ဲ့သည္ဲ့ မဒီယီမမ်မး  

ရုပ္သံ ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈ မီဒီယမမ်မးကို စည္းမ်ဥ္း ္ိန္းခ််ဳပ္ရန္အတြက္မူ၊ ဥပမမအမးျဖင္ဲ့- ေရဒီယိုာႏွင္ဲ့ ရုပ္ျမင္သံၾကမးတို႔အတြက္၊  
သီးျခမး တည္ေ္မင္သင္ဲ့ပါသည္။ အေၾကမင္းမွမ ဤဥပေဒအရ "ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈ မီဒီယမ" ကို အျခမးေသမ ပံုစံမီဒီယမမ်မး 

                                                 
11 လြတလ္ပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ အင္တမနကဆ္ိုငရ္မ လြတလ္ပ္ခြင္ဲ့ ပူးတြ  ္တု္ျပနေ္ၾကညမခ်က္၊ ၂၀၁၁ ခုာွႏစ္၊ ဤအင္တမနက္စမမ်က္ာွႏမတြင္ 
ရရွိာုိႏင္သည။္ http://www.osce.org/fom/78309;  

http://www.osce.org/fom/78309


ျမန္မမာုိႏင္င-ံ သတင္းမီဒီယမဥပေဒ 
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မွ  လံုေလမက္စြမ ခြ ျခမးေဖမ္ျပ္မးမႈ မရွိေသမေၾကမင္ဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ တိက်စြမ ေဖမ္ျပမႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကမင္း 
မွမ ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈမွ တဆင္ဲ့ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို ကမကြယ္မႈေပးရမ၌၊ ာႏိုင္ငံေတမ္သည္ လြတ္လပ္စြမေဖမ္ျပ 
ေျပမဆိုမႈဆိုင္ရမ ာႏိုင္ငံတကမ စံခ်ိန္စံာႏႈန္းမ်မးအရ တိက်ေသမ တမဝန္မ်မး ရွိေနေသမေၾကမင္ဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကမင္းမွမ 
ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈ နယ္ပယ္သည္ အကန္႔အသတ္ရွိေသမ အမ်မးျပည္သူပိုင္ ရင္းျမစ ္ျဖစ္ေသမေၾကမင္ဲ့ပင္။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ 
ာႏိငု္ငံေတမ္တြင္ အေရးပါသည္ဲ့၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္ဲ့ အခန္းက႑ ရွိေနပါသည္။ အေၾကမင္းမွမ ာႏိုင္ငံ 
ေတမ္က ဤနယ္ပယ္ကို မ််ဳိးစံုေ္ြျပမးေသမ၊ ဗဟု အယူအဆစံုကို အစီအစဥ္ တင္ျပာႏိုင္ေစရန ္ ေသခ်မ အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္ 
ေသမေၾကမင္ဲ့ ျဖစ္ပါသည္။  
 
မ််ဳိးစံုေ္ြျပမးေသမ၊ ဗဟု အယူအဆစံုကို အစီအစဥ္ တင္ျပာႏိုင္ေစရန္ ေသခ်မ ေဆမင္ရြက္ေပးရမည္ အခ်ိန္ာႏွင္ဲ့ တစ္ၿပိ်ဳင္နက္ 
တည္းတြင္၊ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ကို ကမကြယ္ေစမင္ဲ့ေရွမက္ေပးရမည္မွမ ခက္ခ နက္န ေသမ တမဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ ာႏိုင္ငံေတမ္က သီးသန္႔ လြတ္လပ္သည္ဲ့၊ ပြင္ဲ့လင္း ျမင္သမသည္ဲ့၊ တမဝန္ခမံႈရွိသည္ဲ့ စည္းကမ္း္ိန္းသိမ္း 
ေရး အဖြ ႔အစည္းတစ္ခုကို ္ူေ္မင္ရန္၊ သတင္းမီဒီယမ စံုလင္ေ္ြျပမးမႈကို ျမညင္ဲ့တင္ေပးာႏိုင္ရန္ာႏွင္ဲ့ မတူကြ ျပမးမႈ ဖန္တီး္မး 
ေပးသည္ဲ့၊ ပြင္ဲ့လင္းျမင္သမေသမ ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈ မူဝါဒမ်မးာွႏင္ဲ့ အညီ၊ ္ုတ္လႊင္ဲ့မည္ဲ့ ေလလိႈင္း (frequencies) မ်မးကို မွ်တစြမ 
ခြ ေဝာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္ မီဒီယမတို႔ာႏွင္ဲ့ မတူညီသည္ဲ့အခ်က္မွမဈ ယင္း အဖြ ႔အစည္းသည္ 
မိမိဘမသမ စည္းမ်ဥ္း ္ိန္းသိမ္းသည္ဲ့ အဖြ ႔အစည္းမ််ဳိး မဟုတ္ဘ ၊ ယင္းလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွလည္း သီးျခမးလြတ္လပ္သည္ဲ့၊ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွမပင္ ာႏိုင္ငံေတမ္ာႏွင္ဲ့ ာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်မးမွလည္း သီးျခမးလြတ္လပ္သည္ဲ့ အဖြ ႔အစည္းမ််ဳိး ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  
 
ဥပေဒျပ်ဳ အဖြ ႔အစည္းမ်မးမွလည္း သီးျခမးလြတ္လပ္သည္ဲ့၊ စည္းမ်ဥ္း ္ိန္းသိမ္းေရး အဖြ ႔အစည္းသည္၊ ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့ 
သည္ဲ့ မီဒီယမမ်မးအတြက္၊ လမ္းညႊန္ာႏိုင္မည္ဲ့၊ လိုက္နမရမည္ဲ့ က်င္ဲ့္ံုး "code of conduct" တစ္ခု ေရးဆြ ျပဌမန္းာႏိုင္ရန္ 
တမဝန္ေပးသင္ဲ့ပါသည္။ ယင္းက်င္ဲ့္ံုးမ်မးကို စည္းၾကပ္ရမ၌ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ််ဳိ မျဖစ္ေစသင္ဲ့ပါ။ သို႔ေသမ္လည္း ျပန္လည္ 
ကုစမးေပးမႈမ််ဳိးကို အေလးေပးသင္ဲ့ပါသည္။ ဥပမမအမးျဖင္ဲ့ စည္းမ်ဥ္း္ိန္းသိမ္းသည္ဲ့ အဖြ ႔အစည္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ္ုတ ္
လႊင္ဲ့ေပးျခင္းမ််ဳိး ျဖစ္ပါသည္။  
 
ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔က မီဒီယမေကမင္စီသည္ ဤလပု္ငန္းေဆမင္တမာႏွင္ဲ့ သင္ဲ့ေလ်မ္သည္ဟု မယူဆပါ။ ရုပ္သံ 
္ုတ္လႊင္ဲ့မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်မး ျပဌမန္း္ိန္းခ််ဳပ္ျခင္းကို သီးျခမးဥပေဒတစ္ခုျဖင္ဲ့ ျပဌမန္းသင္ဲ့ပါသည္။  

အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်မး  

 ဤဥပေဒအရ ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္ အေျခခံမီဒီယမမ်မးကို တစ္ဖက္ာႏွင္ဲ့ ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့သည္ဲ့ မီဒီယမမ်မးကို အျခမး 
တစ္ဖက္တြင္ ခြ ျခမး္မးသင္ဲ့ပါသည္။ ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈ မီဒီယမအေပၚတြင္သမ စည္းမ်ဥ္းမ်မးကို ္မးရိွသင္ဲ့ပါသည္။  

 ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္ အေျခခံမီဒီယမမ်မးကို အေ္ြေ္ြ အသံုးျပ်ဳေနသည္ဲ့ ဥပေဒမ်မးျဖင္ဲ့သမ အုပ္ခ််ဳပ္စီမံသင္ဲ့ပါသည္။ 
မိမိဘမသမ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ျပဌမန္းေစျခင္း အမးျဖင္ဲ့သမ၊ လိုက္နမရမည္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မးကို ခ်မွတ္ေစေရး တိုက္တြန္း အမး 
ေပးသင္ဲ့ပါသည္။  

 ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈ မီဒီယမမ်မးတြင္ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ကို ေသခ်မအပ္ာႏွင္းာႏိုင္ရန္ သီးျခမးဥပေဒ ျပဌမန္းမႈမ််ဳိး 
လိုအပ္ပါသည္။  

သတငး္ေ္မကမ္်မး၏ အခြင္ဲ့အေရးမ်မးကိ ုအမမခခံ်ကေ္ပးရန ္ပ်ကက္ြကေ္နျခငး္ 
အ္က္တြင္ ေဖမ္ျပခ ဲ့သည္ဲ့အတိုင္း၊ "သတင္းမီဒီယမသမမး" ဟူသည္မွမ "သတင္းမီဒီယမာႏွင္ဲ့ စပ္လ်ဥ္းေသမ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ 
ရပ္ကို လုပ္ကိုင္သူကိ ု ဆိုလိုသည္" ဟ ု ပုဒ္မ ၂ တြင္ ေဖမ္ျပ္မးသည္မွမ၊ ဥပေဒသည ္ ေဝဝါးမသ ကြ  ရွိလွပါသည္။ ယင္း 
ေဝါဟမရသည္ သတင္းေ္မက္မ်မး၊ ္ုတ္လုပ္ေရး လုပ္သမးမ်မး၊ ကြန္ျပ တမ နည္းပညမရွင္မ်မး၊ မီဒီယမကုမၸဏီမ်မးတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဲ့ အတြင္းေရးမွ းမ်မး၊ သို႔မဟုတ ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သမးမ်မးလည္း ျဖစ္ာႏိုင္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ 
ဥပေဒအရ သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မးကို အကန္႔အသတ္ရွိသည္ဲ့ အမမခံခ်က္မ်မးျဖင္ဲ့၊ မည္သူ႔ကို ကမကြယ္ေပးရမည္ကို မရွင္း 
လင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ္ို႔အျပင္ ယင္းသို႔အတန္းအစမးတူ ပုဂၢိ်ဳလ္မ်မးတြင္ မည္သူက အက်ယ္အျပန္႔ေသမ တမဝန္ဝတၱရမးမ်မး 
လိုက္နမရမည္မွမလည္း မသ ကြ  မရွင္းလင္းပါ။  
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ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔က ္ပ္မ ံေဖမ္ျပလိုသည္မွမ၊ လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ ရွိပါသည္။ သို႔ေသမ္ 
လည္း သတင္းေ္မက္မ်မးကို သူတို႔၏လုပ္ငန္း၌ ကူညီေဆမင္ရြက္ေပးရမတြင္ သတင္းေ္မက၏္ လုပ္ငန္းတမဝန္မ်မး္မ္း 
ေဆမင္ေနသည္ဲ့ ပုဂၢိ်ဳလ္ကို ဥပေဒေၾကမင္းအရ တိက်သည္ဲ့ ကမကြယ္ေပးမႈမ်မး ရရွရိန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းလူပုဂၢိ်ဳလ ္
တစ္ဦး၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်မင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင္ဲ့အတန္း၊ သို႔မဟုတ ္အျခမး သတင္းေ္မက္မ်မးာႏွင္ဲ့ သူတုိ႔၏အဖြ ႔အစည္း၊ 
သို႔မဟုတ ္ တည္ေ္မင္္မးသည္ဲ့ မီဒီယမအဖြ ႔အစည္း တစ္ခုသည္ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ာႏွင္ဲ့ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိသင္ဲ့ပါ။ ယင္း 
အစမး "သတင္းေ္မက္" ဟူသည္ဲ့ အက်ယ္အျပန္႔ေသမ အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ဆိုခ်က္သည္ ပံုမွန္အမးျဖင္ဲ့၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
နယ္ပယ္အရ သတင္းမ်မး စုေဆမင္းေနသည္ဲ့၊ ျပည္သူမ်မး္ံသို႔ လူ္ုဆက္သြယ္ေရး မီဒီယမတစ္မ််ဳိးမ််ဳိးအမးျဖင္ဲ့ ျဖန္႔ခ်ိေန 
သည္ဲ့ မည္သူတစ္ဦးမဆို ျဖစ္သည္ ဟူ၍သမ ျဖစ္ေစသင္ဲ့ပါသည္။12  
 
အခန္း ၃ တြင္ ာႏိုင္ငံေတမ္ကို ေဝဖန္ေ္မက္ျပ ေရးသမးရန္ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့၊ ာႏိုင္ငံေတမ္ အစိုးရာႏွင္ဲ့ အျခမးရင္းျမစ္မ်မး္ံမွ 
သတင္းမ်မး ရယူခြင္ဲ့၊ ေတမင္းဆိုပိုင္ခြင္ဲ့၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ ပံုာႏွိပ္ေဖမ္ျပခြင္ဲ့၊ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ခြင္ဲ့၊ သတင္းရယူျခင္းာႏွင္ဲ့ သက္ဆိုင္ေသမ ကိရိယမမ်မးကို သိမ္းယူ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင္ဲ့၊ အကန္႔ 
အသတ္ျဖင္ဲ့ အမည္မေဖမ္ျပဘ  ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စံုစမ္းခြင္ဲ့ အပါအဝင္ "သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မး၏ ရပိုင္ခြင္ဲ့မ်မး" ကို ေဖမ ္
ျပ္မးပါသည္။ အ္က္တြင္ ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့အတိုင္း၊ ယခုအခန္းတြင္ ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့ ျပဌမန္းခ်က္အမ်မးမွမ ေဝဝါးမသ ကြ  
ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ဖြ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ သို႔မဟုတ္ အျခမး အတိအက် ေဖမ္ျပမ္မးသည္ဲ့ ဥပေဒမ်မးကို ရည္ညႊန္း 
ကိုးကမးကမ အရည္အေသြး ္မးရိွေပသည္။ "ရပိုင္ခြင္ဲ့မ်မး" တြင္ ျပဌမန္းေပး္မးသည္ဲ့ ကမကြယ္ေပးမႈ အတိုင္းအဆမွမ 
သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ မရွင္းလင္း၊ မသ ကြ ဘ  ရွိေနၿပီး၊ အတင္းအက်ပ္ာွႏင္ဲ့ ေရွ႔ေနမက္ မညီသည္ဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ဆို အသံုးခ်မႈမ််ဳိး 
ကို ခြင္ဲ့ျပ်ဳ္မးသက ဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။  
 
ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔က ဤဥပေဒကို တစ္နည္းတစ္ဖံု အဓိပၸါယ္ဖြင္ဲ့ဆို၍ "သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မး" ၏ အခြင္ဲ့ 
အေရးမ်မးကို ကန္႔သတ္ခ််ဳပ္ခ်ယ္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ သို႔မဟုတ္ သတင္းေ္မက္မ်မးအတြက ္ခံစမးာႏိုင္သည္ဲ့ အခြင္ဲ့ 
အေရးမ်မးသည္ ဖက္စံုျပည္ဲ့စံုမႈ မရွိသည္ဲ့အခါ၊ ၿပီးျပည္ဲ့စံုမႈမရွိဟု ယူဆဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အစမး လူတိုင္းက ယခုအခြင္ဲ့ 
အေရးမ်မးာႏွင္ဲ့ ရပိုင္ခြင္ဲ့မ်မးကို ခံစမးရရွိခြင္ဲ့ ရွသိင္ဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုလည္း ဖြ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ္ည္ဲ့သြင္းေဖမ္ျပ 
ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့တြင္ ဤအခြင္ဲ့အေရးကို အသံုးျပ်ဳမႈေၾကမင္ဲ့ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ 
မ်မးမွ ကမကြယ္ေပးမႈ၊ အစိုးရက ္ိန္းခ််ဳပ္္မးသည္ဲ့ သတင္းမ်မး ရရွိပုိင္ခြင္ဲ့ာႏွင္ဲ့ လြတ္လပ္စြမ အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္ေျပမဆိုခြင္ဲ့ 
တို႔ အပါအဝင ္ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းေ္မက္မ်မးသည္ ဤလြတ္လပ္ခြင္ဲ့မ်မးကို ခံစမးရရွိသင္ဲ့သည္ဲ့ အမးေလ်မ္စြမ၊ ဤဥပေဒ 
သည္ လူနည္းစု လူတန္းစမးတစ္ခုအတြက္သမ အပ္ာႏွင္း္မးသည္၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ််ဳပ္ကိုင္ခံစမးာုိႏင္သည္ဟု လြ မွမး 
အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုရန္ မသင္ဲ့ပါ။  
 
သတင္းေ္မက္မ်မးကို သူတို႔၏ လုပ္ငန္းတမဝန္မ်မး လုပ္ေဆမင္ရမ၌ ပံဲ့ပိုးကူညီေပးာႏိုင္ရန္၊ တိက်သည္ဲ့ ဥပေဒမ်မးာွႏင္ဲ့ ပတ ္
သက္၍ ဤဥပေဒတြင ္သတင္းေ္မက္မ်မး၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်မး အေနျဖင္ဲ့၊ အမည္မေဖမ္ျပဘ  ္မးရိွလိုပါက အမည္ေဖမ္ 
္ုတ္ေစျခင္းကို ကမကြယ္မႈေပးသည္ဲ့ အခန္း က႑တစ္ခ ုျပဌမန္းေပးသင္ဲ့ပါသည္။  
 
ဥပေဒတြင္ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို ျပည္သူမ်မး က်င္ဲ့သံုးာႏိုင္ေစရန္ ာႏိုင္ငံေတမ္က ကမကြယ္မႈေပးသည္ဲ့ တမဝန္ 
ဝတၱရမးမ်မးကိုလည္း ျပဌမန္း္မးသင္ဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေအမက္ပါအခ်က္မ်မး ပါဝင္ပါမည္။  

I. ျပႆနမမ်မး အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္တတ္သည္ဲ့ ကိစၥမ််ဳိးတြင္ သူတို႔၏ ေျပမဆိုမႈအတြက္ ပစ္မွတ္္မးခံရမည္ဲ့ တသီး 
ပုဂၢလ ျပည္သူမ်မးအတြက္ ကမကြယ္မႈေပးမည္ဲ့ အ္ူး အစီအမံမ်မး ္မးရိွျခင္း။  

                                                 
12 ဥပမမအမးျဖင္ဲ့၊ သတင္းေ္မက္မ်မးက သတူို႔၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်မးကိ ုမ္တုေ္ဖမ္ဘ  ေနာုိႏင္ခြင္ဲ့ အခြင္ဲ့အေရးအတြက္၊ ဥေရမပ ေကမင္စဝီန္ႀကီး 
မ်မး အၾကံျပ်ဳခ်က္ ေနမကဆ္ကတ္ြ ကိ ုၾကည္ဲ့ပါ။ Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R (2000) 7.   
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II. လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို က်င္ဲ့သံုးသည္ဲ့အတြက္ေၾကမင္ဲ့၊ လူတစ္ဦးခ်င္း အေပၚ ခ်မွတ္ေသမ ရမဇဝတ္ 
မ်မးသည္၊ သီးျခမးလြတ္လပ္သည္ဲ့၊ လွ်င္ျမန္သည္ဲ့၊ ္ိေရမက္သည္ဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်မးာွႏင္ဲ့ တရမးစီရင္မႈမ်မးမွ 
ဆံုးျဖတ္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ္ို႔အျပင္-  

III. လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့အေပၚ ဆန္႔က်င္ပိတ္ပင္ခံရသည္ဲ့ သမးေကမင္ နစ္နမရသူမ်မးအတြက္ သင္ဲ့ 
ေလ်မ္ေသမ ျပန္လည္ကုစမးေပးမႈမ်မး ရရွိေစျခင္း။13 

 
ျမန္မမအမဏမပိုင္မ်မး အေနျဖင္ဲ့ ျပည္သူအမးလံုးအတြက္ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို က်င္ဲ့သံုးာႏိုင္ရေလေအမင္ 
အေ္ြေ္ြေသမ ဥပေဒမ်မး ခ်မွတ္ေပးေရးကို စဥ္းစမးသင္ဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်မးတြင္ ဥပမမအျဖစ္- သတင္းမ်မး ရရွိပုိင္ခြင္ဲ့ 
ဆိုင္ရမ ဥပေဒမ်မး၊ အုပ္ခ််ဳပ္ေရး၊ အရပ္ဖက္ တရမးမမႈ ာႏွင္ဲ့ ရမဇဝတ္မႈ ဥပေဒမ်မးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ယင္းတို႔ကိ ုလြတ္ 
လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ ာႏိုင္ငံတကမ စံာႏႈန္းမ်မးအတိုင္း ကိုကညီ္ေစျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသမ ဥပေဒမ်မး 
ခ်မွတ္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယမ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ လံုျခံ်ဳစြမ ရရွိေစရန္အတြက္ အေရးတႀကီး ကိစၥမ်မးအျဖစ္ သတ္မွတ္သင္ဲ့ပါ 
သည္။   

အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်မး  

 ဤဥပေဒ တစ္ခုလံုးတြင္ "သတငး္မီဒီယမသမမးမ်မး" (media worker) ဟူသည္ဲ့ အသံုးအာႏႈန္းအစမး၊ "သတင္းေ္မက ္
မ်မး"(journalist) ဟူသည္ဲ့ ေဝါဟမရျဖင္ဲ့ အစမး္ိုးသင္ဲ့ပါသည္။ ္ို႔အျပင္ ဤဥပေဒက "သတင္းေ္မက္မ်မး"ဆိုသည္ဲ့ 
ေဝါဟမရမွမ အက်ယ္အျပန္႔အမးျဖင္ဲ့ "သတင္းမ်မးကို ပံုမွန္အမးျဖင္ဲ့ာွႏင္ဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္အရ စုေဆမင္းေနသည္ဲ့၊ 
ျပည္သူမ်မး္ံသို႔ လူ္ုဆက္သြယ္ေရး မီဒီယမတစ္မ််ဳိးမ််ဳိးအမးျဖင္ဲ့ ျဖန္႔ခ်ိေနသည္ဲ့ မည္သူ တစ္ဦးမဆို ျဖစ္သည္" ဟ ု
လည္း အတိအက် နမးလည္ေစသင္ဲ့ပါသည္။  

 အခန္း ၃ တြင္ ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့ "ရပိုင္ခြင္ဲ့မ်မး" ကိ ုလူတိုင္းက ခံစမးခြင္ဲ့ရွိသည္ဲ့ အခြင္ဲ့အေရးမ်မးအျဖစ္ နမးလည္ေစသင္ဲ့ 
ပါသည္။ ဥပေဒေၾကမင္းအရ လိုအပ္ခ်က္မ်မးအတိုင္း လိုက္နမ၍ ျပန္လည ္ျပင္ဆင္ေရးသမးသင္ဲ့ပါသည္။   

 ဤဥပေဒက သတင္းေ္မက္မ်မး၏ သတင္းရင္းျမစ္ကို အမည္မေဖမ္္ုတ္ဘ  ္မးာုိႏင္ရန္ ကမကြယ္မႈ ေပးအပ္သင္ဲ့ပါ 
သည္။  

 ဤဥပေဒက လူမ်မးအေနျဖင္ဲ့ သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြမေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ က်င္ဲ့သံုးၾကသည္ဲ့အေပၚ က် းလြန္ေဆမင္ရြက္ 
သည္ဲ့ ရမဇဝတ္မႈမ်မးကို တမးျမစ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ကမကြယ္မႈေပးာႏိုင္ရန္ တိက်သည္ဲ့လုပ္ေဆမင္ခ်က္မ်မး ျပဌမန္း္မး 
ေပးသင္ဲ့ပါသည္။  

 ျမန္မမအမဏမပိုင္မ်မးအေနျဖင္ဲ့ ာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လြတ္လပ္စြမေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ အေပၚ၊ ဥပေဒ အေျခခံမူေဘမင္တစ္ခုလံုး 
ဖက္စံ ု ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလ ေရးအတြက္လည္း စဥ္းစမးသင္ဲ့ပါသည္။ သို႔မွသမ သတင္းေ္မက္မ်မး အပါအဝင္၊ ျပည္သူ 
အမးလံုး လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆုိခြင္ဲ့ကို ကမကြယ္ေပးမႈရွိစြမ ေသခ်မ ခံစမးရရွိာုိႏင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ာုိႏငင္ေံတမ္အေနျဖင္ဲ့ သတငး္ေ္မကမ္်မး၏ က်င္ဲ့ဝတဆ္ိငုရ္မ လိကုန္မေစမင္ဲ့္နိး္ရမည္ဲ့ အခ်ကမ္်မးကိ ု
ဆံုးျဖတေ္ပးရန ္မသင္ဲ့ပါ။ 
ဤဥပေဒ၏ အခန္း ၄ တြင္၊ "သတင္းမီဒီယမသမမးမ်မး" လိကု္နမၾကရမည္ဲ့ "တမဝန္ာႏွင္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မး" ကို ေဖမ္ျပ္မး 
ပါသည္။  
 
ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔အေနျဖင္ဲ့ ာႏိုင္ငံေတမ္သည္၊ ဥပေဒျပဌမန္းေရးက႑မွေန၍ သတင္းမီဒီယမ လုပ္သမးမ်မးအေပၚ 
စည္းောႏွမင္မႈ ရွိေစမည္ဲ့ တမဝန္ာႏွင္ဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်မး ခ်မွတ္မည္ကို အ္ူး စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနပါသည္။ အေ္ြေ္ြသံုးေန 
ေသမ ဥပေဒမ်မးကို ျပန္လည္ ေဖမ္ျပျခင္းျဖင္ဲ့ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ ္ ာႏိုင္ငံေတမ္က သတင္းမီဒီယမမ်မးကို ခ််ဳပ္ကိုင္ရန္ ပိုမိုႀကီး 

                                                 
13 လြတလ္ပ္စြမေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့အေပၚ ရမဇဝတ္မႈျဖင္ဲ့ အေရးယူျခင္းဆိုငရ္မ ပူးတြ  ္တု္ျပနေ္ၾကညမခ်က္ ၂၀၁၂ ခာွုႏစ္၊ 
http://www.article19.org/resources.php/resource/3348/en/joint-declaration-on-crimes-against-freedom-of-
expression#sthash.qkGzyHTv.dpuf  

http://www.article19.org/resources.php/resource/3348/en/joint-declaration-on-crimes-against-freedom-of-expression#sthash.qkGzyHTv.dpuf
http://www.article19.org/resources.php/resource/3348/en/joint-declaration-on-crimes-against-freedom-of-expression#sthash.qkGzyHTv.dpuf
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ေလးေသမ စံာႏႈန္းမ်မး ခ်မွတ္၍ ေဆမင္ရြက္ျခင္းမ််ဳိးအေပၚ စိုးရိမ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ာႏိုင္ငံေတမ္ အစိုးရ္ံမွ သီးျခမးလြတ္လပ္ 
ျခင္း မရွိသည္ဲ့ မီဒီယမေကမင္စီသည္သမ အျငင္းပြမးမႈမ်မး ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင္ဲ့ အမဏမရွိေနၿပီး၊ ေနမက္ 
ပိုင္းတြင္ တရမးစီရင္ေရးက႑သို႔ လႊ ေျပမင္း၍ သတင္းမီဒီယမလုပ္သမးမ်မးကို အကယ္၍ ဤစံာႏႈန္းမ်မးကို ခ််ဳိးေဖမက္ပါက 
တရမးစီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ာႏိုင္ေသမအမဏမာႏွင္ဲ့ ရမဇဝတ္ေၾကမင္းျဖင္ဲ့ အျပစ္ေပးာႏိုင္ေသမ အမဏမ ရွိေနပါသည္။ 
 
အခန္း ၄ တြင္ ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့ ဤသို႔ေသမ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မးမွမ ဥပေဒေရးရမ တမဝန္မ်မးသမ ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းမီဒီယမလုပ္သမး 
မ်မးအတြက္ အ္ူး္မး၍ ္ပ္ေလမင္းေဖမ္ျပေနရန္ မလိုအပ္ပါ။ ယင္းတို႔မွမ အျခမးဥပေဒမ်မးတြင္ ရွိေနၿပီးျဖစ္၍၊ အေ္ြ 
ေ္ြ အသံုးခ်မႈမ်မး ရွိေနၾကပါသည္။ ယင္းျပဌမန္းခ်က္မ်မးတြင္ တရမးရံုးမ်မးအေပၚ မေ္မ ဲ့ျမင္ျပ်ဳမႈကို တမးျမစ္္မးျခင္း၊ 
ဂုဏ္သေရ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ပုဂၢလိက ဉမဏပိုင္ဆိုင္ခြင္ဲ့ကို ခ််ဳိးေဖမက္က် းလြန္ျခင္း၊ အမုန္းတရမး ျပန္႔ပြမးေစရန္ လႈံ႔ေဆမ္ျခင္း 
စသည္ဲ့ ကိစၥမ်မး ပါဝင္ပါသည္။ သတင္းမီဒီယမဥပေဒတြင္ ျပန္၍္ပ္ေလမင္း ေဖမ္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ။ ယင္းမွမ သတင္း 
ေ္မက္မ်မး လိုက္နမရမည္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မးကို ျပ်ဳစုေဖမ္ျပရန္သမ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့အတြက္  သတင္းမီဒီယမ 
၏ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့ကို ဟန္႔တမး္မးသည္ဲ့သေဘမ သက္ေရမက္ေနေစပါသည္။ အေ္ြေ္ြ အသံုးျပ်ဳာႏိုင္ 
ေသမ ဤဥပေဒမ်မးမွမ လြတ္လပ္စြမ ေဖမ္ျပေျပမဆိုခြင္ဲ့အေပၚ ္ိခိုက္သက္ေရမက္မႈ ရွိေစာႏိုင္သည္ ဆိုပါကလည္း၊ ယင္းတို႔ 
ကို ာႏိုင္ငံတကမ စံခ်ိန္စံာႏႈန္းမ်မးအတိုင္း လိုက္နမ၍ ျဖစ္ေစသင္ဲ့ပါသည္။  
 
အခန္း ၄ တြင္ ျပဌမန္း္မးသည္ဲ့ အျခမးက်င္ဲ့ဝတ္မ်မးတြင္၊ အျခမးသမမန္ျပည္သူမ်မး္က္စမလွ်င္၊ သတင္းမီဒီယမ လုပ္သမး 
မ်မးအေပၚ ပို၍ျမင္ဲ့မမးေသမ က်င္ဲ့ဝတ္ ဝတၱရမးမ်မးကို ျပဌမန္းသတ္မွတ္္မးပါသည္။ ယင္းတို႔မွမ "က်င္ဲ့ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရမ"၊ 
သို႔မဟုတ ္"လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္အလိုက္ဆိုင္ရမ" ဝတၱရမးမ်မးအျဖစ္သမ ္မးရိွစဥ္းစမးသင္ဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်မး 
တြင္ တိက်မွန္ကန္စြမာႏွင္ဲ့ ယံုၾကည္ရေလမက္စြမ သတင္းေရးသမး ေဖမ္ျပျခင္း၊ မမွန္သတင္း ေဖမ္ျပမိပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ေဖမ္ျပေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုသမ ေသခ်မ ေဆမင္ရြက္ျခင္းမ််ဳိး ျဖစ္သင္ဲ့ပါသည္။  
 
မီဒီယမေကမင္စီအေနျဖင္ဲ့ ဤစံာႏႈန္းမ်မးကို စည္းၾကပ္ရန္ ပဏမမတမဝန္ရွိၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရမ ပါတီမ်မးကို ာႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံု ညိည 
ာႏိႈင္းျခင္းဆိိုင္ရမ လုပ္္ံုးလုပ္နည္း ျပဌမန္းခ်က္မ်မးာႏွင္ဲ့ အညီ ေက်လည္ေအမင္ ေဆမင္ရြက္ရသည္။ အကယ္၍ ညိညာႏိႈင္း၍ 
ေက်လည္မႈ မရရိွပါက၊ "သင္ဲ့ေလ်မ္ေသမ" တရမးရံုးမ်မးတြင္ ရမဇဝတ္ေၾကမင္းအရ အေရးယူေပးရန္ တရမးစြ ဆို တင္ျပ 
ာႏိုင္သည္။ ဒဏ္ေငြကို အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းမွ က်ပ္ဆယ္သနိ္းအ္ိ ခ်မွတ္ာႏိုင္သည္။ အျခမးတစ္နည္း ာႏွင္ဲ့ ျပင္း္န္မႈ 
ပိုနည္းေသမ အေရးယူမႈအျဖစ္၊ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကမးခြင္ဲ့၊ သို႔မဟုတ ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင္ဲ့၊ သို႔မဟုတ္ မီဒီယမေကမင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္အရ ပံုာႏွိပ္ေဖမ္ျပျခင္းတို႔ကို အခြင္ဲ့မေပး္မးပါ။  
 
ပုဒ္မ (၁၉) ARTICLE 19 အဖြ ႔က ္ပ္ေလမင္း ေဖမ္ျပလိုသည္မွမ၊ ဥပေဒျပဌမန္းသည္ဲ့ အဖြ ႔အစည္းမ်မး အပါအဝင္ျဖစ္သည္ဲ့ 
ာႏိုင္ငံေတမ္သည္၊ "က်င္ဲ့ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရမ"၊ သို႔မဟုတ ္ "လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္အလိုက္ဆိုင္ရမ" ဝတၱရမးမ်မးကို မည္သို႔ 
ေသမ မီဒီယမအမ််ဳိးအစမး၊ (ပံုာႏွိပ္၊ အင္တမနက္ အေျခခံာွႏင္ဲ့ ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့ မီဒီယမမ်မး အပါအဝင္) အတြက္ကိုမွ် မေရးဆြ  
သင္ဲ့ပါ။ မျပဌမန္းသင္ဲ့ပါ။ ယခုစံာႏႈန္းမ်မးကို စည္းၾကပ္မႈသည္လည္း အစိုးရာႏွင္ဲ့ သီးျခမးကင္းလြတ္ေသမ အဖြ ႔အစည္းကသမ 
ေဆမင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေစသင္ဲ့ပါသည္။ အေရးယူမႈမ်မးသည္လည္း အျပစ္ေပးဒဏ္ခတ္မႈ ပံုစံမ််ဳိး မျဖစ္ေစသင္ဲ့ပါ။ ရမဇဝတ ္
ေၾကမင္းအရ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ််ဳိး၊ ဒဏ္ေငြေပးေဆမင္ေစမႈမ််ဳိး မည္သည္ဲ့အေျခအေနမ််ဳိးတြင္မွ မျဖစ္ေစသင္ဲ့ပါ။  
 
အ္က္တြင္ အတိအက်ေဖမ္ျပ္မးသည္ဲ့အတိုင္း၊ ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္အေျခခံ မီဒီယမမ်မးအတြက ္က်င္ဲ့ဝတ္ဆိုင္ရမ စံာႏႈန္း 
မ်မးကို သူတို႔ဘမသမ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ေစသည္ကသမ အေကမင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈ မီဒီယမမ်မး အတြက္မူ 
လိုက္နမရမည္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္မ်မးကို လူအမ်မးပါဝင္ာႏိုင္သည္ဲ့၊ ပြင္ဲ့လင္းျမင္သမမႈရွိသည္ဲ့ လုပ္ေဆမင္မႈမ််ဳိးျဖင္ဲ့ သီးျခမး လြတ္လပ ္
သည္ဲ့၊ ပြင္ဲ့လင္းျမင္သမသည္ဲ့၊ တမဝန္ခံမႈရွိသည္ဲ့ စည္းမ်ဥ္း္ိန္းသိမ္းေရး အဖြ ႔အစည္းတစ္ခုကသမ ခ်မွတ္သင္ဲ့ပါသည္။  



ျမန္မမာုိႏင္င-ံ သတင္းမီဒီယမဥပေဒ 
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အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်မး  

 ဥပေဒသည္ သတင္းမီဒီယမမ်မး လိုက္နမရမည္ဲ့ က်င္ဲ့ဝတ္ ဝတၱရမးမ်မးကို အတိအက် သတ္မွတ္ေဖမ္ျပျခင္း မျပ်ဳသင္ဲ့ 
ေပ။ သို႔မဟုတ္ ဤစံာႏႈန္းမ်မးကို စည္းၾကပ္မည္ဲ့ ယာႏၱယမးလုပ္ငန္းစဥ္၊ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်မးကိုလည္း မလုပ္ေဆမင ္
သင္ဲ့ပါ။  

 သတင္းမီဒီယမာႏွင္ဲ့ ပတ္သက္ေသမ မည္သို႔ေသမ ဥပေဒမဆို အေ္ြေ္ြအသံုးျပ်ဳေနသည္ဲ့ ရမဇဝတ္မႈဆိုင္ရမ၊ တရမးမမႈ 
ဆိုင္ရမ ဥပေဒမ်မးကို ျပန္၍ကူးယူ ေဖမ္ျပျခင္းမ််ဳိး မျပ်ဳသင္ဲ့ပါ။  

 ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္မီဒီယမမ်မး အေနျဖင္ဲ့ သူတို႔၏ က်င္ဲ့ဝတ္ဆိငု္ရမ စံာႏႈန္းမ်မးကို ကိုယ္တိုင ္ စည္းမ်ဥ္းျပဌမန္းမႈ ျဖင္ဲ့ 
သမ ခ်မွတ္ေဆမင္ရြက္သင္ဲ့သည္။  

 ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့မႈ မီဒီယမအတြက္မူ၊ လူအမ်မး ပါဝင္ခြင္ဲ့ရွိ၍ ပြင္ဲ့လင္းျမင္သမေသမ ေဆမင္ရြက္ခ်က္ျဖင္ဲ့၊ သီးျခမး လြတ္ 
လပ္ေသမ၊ ပြင္ဲ့လင္းျမင္သမေသမ၊ တမဝန္ခံာုိႏင္ေသမ အဖြ ႔အစည္းတစ္ခုက လိုက္နမရန ္က်င္ဲ့ဝတ္မ်မး ခ်မွတ္လိုက္နမေစ 
ျခင္း ျဖစ္သင္ဲ့သည္။  

သတငး္မဒီယီမေကမငစ္သီည္ လြတ္လပမ္ႈ မရွပိါ။  

ဤဥပေဒ၏ အခန္း ၆ တြင္ သတင္းမီဒီယမေကမင္စီကို ဖြ ႔စည္းေပး္မးသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္း္ိန္းသိမ္းမႈ အဖြ ႔သည္ ာႏိုင္ငံ 
ေတမ္မွ သီးျခမး လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ရွိေစရန္ အမမခံခ်က္ ေပး္မးသည္္က္စမလွ်င္၊ ယင္းျပဌမန္းခ်က္အရ ာႏိုင္ငံေတမ္ သမၼတ၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ာႏွင္ဲ့ အမ််ဳိးသမးလႊတ္ေတမ္တို႔ကို ကုိယ္စမးလွယ္မ်မး ခန္႔အပ္ခြင္ဲ့ ျပ်ဳ္မးပါသည္။  
 
ဤသို႔ ကိုယ္စမးလွယ ္၃ ဦး ခန္႔အပ္ခြင္ဲ့ ျပ်ဳ္မးသည္ဲ့အျပင္၊ အျခမး အဖြ ႔အစည္းမ်မး ျဖစ္ၾကသည္ဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်မးာႏွင္ဲ့ ရပ္ရြမ 
အဖြ ႔အစည္းမ်မးမွ ကိုယ္စမးျပ်ဳခြင္ဲ့မ်မးကိုလည္း အတိအက် မွ်ေဝေဖမ္ျပ္မးျခင္း မရွိပါ။ သို႔အတြက္ေၾကမင္ဲ့ မည္သည္ဲ့ 
မီဒီယမက ယင္းတို႔၏ ကိုယ္စမးလွယ ္ အေရအတြက္မည္မွ် ခန္႔အပ္ေပးာႏိုင္မည္။ အျခမးေသမ လူမႈအဖြ ႔အစည္းမ်မးမွ ကိုယ ္
စမးလွယ္ မည္မွ်ခန္႔အပ္ေပးာႏိုင္မည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းေသခ်မ မရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ရမ ကိုယ္စမးလွယ္မ်မး ဤသို႔ ခန္႔အပ္မႈအေပၚ 
ာႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇမလႊမ္းမိုးမႈကို ကမကြယ္ာုိႏင္ရန္ ေဆမင္ရြက္ေပး္မးျခင္း မရွိပါ။ အလမးတူပင္ ဥပေဒအခန္း ၇ တြင္လည္း၊ 
သတင္းမီဒီယမေကမင္စီအတြက္ ရန္ပုံေငြရရွိရန္ ရင္းျမစ္မ်မးကို ေဖမ္ျပ္မးပါသည္။ သို႔ ေသမ္လည္း သီးျခမးလြတ္လပ္ခြင္ဲ့ကို 
္ိန္းသိမ္း္မးာုိႏင္ရန္ ရရွိလမသည္ဲ့ ရန္ပုံေငြမ်မးကို မည္သို႔ကမကြယ္မႈေပး္မး မည္ဟု အတိအက် ေဖမ္ျပ္မးျခင္း မရွိပါ။  
 
မိမိတို႔ ္ပ္ေလမင္းေဖမ္ျပလိုသည္မွမ မီဒီယမေကမင္စီအေနျဖင္ဲ့၊ အ္ူးသျဖင္ဲ့ ပံုာႏွိပ္ာႏွင္ဲ့ အင္တမနက္မီဒီယမမ်မး အပါအဝင္၊ 
ပံုစ ံမ််ဳိးမတူေသမ မီဒီယမမ်မးအေပၚ လႊမ္းမိုးာႏိုင္ေသမ မည္သို႔ေသမ အမဏမကိုမွ် မေပးရေပ။ ယင္းအစမး ပံုာႏွိပ္ ာႏွင္ဲ့ အင္တမ 
နက္ မီဒီယမမ်မးသည္ မိမိဘမသမ ္ိန္းခ််ဳပ္စည္းမ်ဥ္းခ်မႈသမ ရွိသင္ဲ့ပါသည္။ ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့ေသမ မီဒီယမမ်မးာွႏင္ဲ့ ပတ္ 
သက္၍မူ၊ သီးျခမး၊ ရည္ရြယ္ဖြ ႔စည္း္မးေသမ စည္းမ်ဥ္း္ိန္းသိမ္းေရး အဖြ ႔အစည္းကို ဥပေဒအရ ဖြ ႔စည္း ္မးသင္ဲ့ၿပီး၊ ာႏိုင္ငံ 
ေတမ္္ံမွ၊ ာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်မး္ံမွ၊ အျခမး မိမိအက််ဳိးစီးပြမး ရည္ရြယ္လႈပ္ရွမးရမ အုပ္စုမ်မး္ံမွ  သးီျခမးလြတ္လပ္ခြင္ဲ့ အမမခံ 
ခ်က္မ်မးကို အလံုအေလမက္ ္မးရိွရပါမည္။  

အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်မး  

 သတင္းမီဒီယမေကမင္စီတြင္ ပံုာႏွိပ္၊ အင္တမနက္ အေျခခံမီဒီယမမ်မးအေပၚ၌ မည္သို႔ေသမ အမဏမသက္ေရမက္မႈမ််ဳိးမွ 
မရွိေစသင္ဲ့ပါ။ ယင္းတို႔သည္ မိမိဘမသမ စည္းမ်ဥ္း္ိန္းသိမ္းျခင္းမ််ဳိး ျဖစ္ေစသင္ဲ့သည္။  

 ရုပ္သံ္ုတ္လႊင္ဲ့ မီဒီယမမ်မးကို လြတ္လပ္သည္ဲ့၊ ပြင္ဲ့လင္းျမင္သမသည္ဲ့၊ တမဝန္ခံမႈရွိသည္ဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း္ိန္း အဖြ ႔ 
အစည္းတစ္ခုက စည္းၾကပ္သင္ဲ့ပါသည္။  


