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အေပၚယံျပင္ဆင္ခ်က္က ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒအား ဒီမုိကေရစီနည္းမက်ျဖစ္ေစ 
သည္ 

အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းလိုက္ေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၈)  တြင္ အေပၚယံျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသာ 
ပါဝင္ျပီး၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိကာ၊ အစိုးရ၏ 
ပြင့္လင္းျပီးအမ်ားပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈ ကင္းမဲ့ခဲ့ျခင္းကို ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။  

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒသည္ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္အရ ထိေရာက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
ႏွစ္ခုကုိသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆုိခြင့္အတြက္ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ျပီး၊ တစ္ခုမွာ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေလသည္။  

၁) လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆုိျခင္းအတြက္အေပါင္းလကၡဏာ - ျပင္ဆင္လုိက္သည့္ ပုဒ္မ ၅၁ အရ 
မီဒီယာအား လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လက္ဝါးၾကီးအုပ္နုိင္ေခ်အႏၱရာယ္ကုိ ေလ်ာ့ခ်နုိင္ေပလိမ့္မည္။ 
ရုပ္သံလႊင့္လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားမွာ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ျပီး၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လူထု၏မတူကြဲျပားေသာလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
အျမင္မ်ားအတြက္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးသင့္သည္။ လူအနည္းငယ္ႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ၾကားတြင္သာ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားရိွေနျခင္းမွာ ယင္းမတူကြဲျပားမႈကုိ ခ်ိဳးႏိွမ္ရာေရာက္ေလသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ “၁၀၀% ပုိင္ဆုိင္မႈ” 
အစား “လႊမ္းမုိးပုိင္ခြင့္” ႏွင့္ အစားထုိးထားရာ၊ မီဒီယာလက္ဝါးၾကီးအုပ္မႈကုိ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္းတြင္ 
ဘက္စုံေထာင့္စုံမွခ်င့္ခ်ိန္နုိင္ကာ ပုိမုိထိေရာက္ေစသည္။  

၂) လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆုိျခင္းအတြက္ အႏႈတ္လကၡဏာ - ပုဒ္မ ၁၄ (ဎ) တြင္ “ယာယီလုိင္စင္” ကုိ 
ဖန္တီးလုိက္ျခင္းက ရုပ္သံလႊင့္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိဆင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ ရုပ္သံလုိင္းမ်ားတြင္ 
လုံေလာက္မႈမရိွစြာရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစနုိင္သည္။ ပုံမွန္ရုပ္သံလႊင့္လုိင္စင္က အစုိးရတာဝန္ခံမႈအား 
ခ်ဳပ္ကုိင္နုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထည့္သြင္းရန္ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ လြတ္လပ္မႈရိွေစျပီး၊ 
ရည္ရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွစြမ္းရိွေစသည္။ ေရတုိလုိင္စင္ေၾကာင့္ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ရင္းႏီွးဆက္ဆံေရးကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျဖတ္ခ်ေစနုိင္သလုိ၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ ျမန္ဆန္သည့္အက်ိဳးအျမတ္ရရိွရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္သည့္ အရည္အေသြးနိမ့္ေသာအစီစဥ္မ်ားကုိသာ ျပဳလုပ္ဖန္တီးလာနုိင္သည္။  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရျဖစ္ျပီးေနာက္ ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ NLD မွ 
လ်င္ျမန္စြာေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက အစုိးရသည္ ရုပ္သံလႊင့္ရန္သေဘာတူညီမႈရထားျပီး၊ 
လုပ္ကုိင္ေနျပီးျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊ နုိင္ငံတကာအရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ေကာလဟာလမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္မွ ျမန္မာနုိင္ငံရိွအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး၊အမ်ားပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရိွပါ။  
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၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ FEM မွ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒကုိ နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္ထုိးသုံးသပ္ခဲ့ျပီး၊ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ ယင္းတုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္းခံခဲ့ရျခင္းမရိွပါ။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအမီ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
မူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔ထံ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မွ်မွ်တတေပးနုိင္ရန္ 
ရုပ္သံလႊင္က႑ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ FEM မွ အစုိးရကုိ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။  

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ယခုရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒသည္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ဘဲ၊ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေနသည့္ 
ရုပ္သံလႊင့္လုိင္းမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ၏ လြတ္လပ္အမီွအခုိကင္းမႈကုိ 
ကာကြယ္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနသည္။ လက္ရိွရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒအေနျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံလႊင့္ပုံစံသုိ႔ 
မည္သို႔မည္ပုံကူးေျပာင္းမည္ကုိ ရွင္းျပရန္လည္း လုိအပ္ေနပါသည္။  

ပုဒ္မ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ)၊ ၆၁ မ ွ၆၂ အထိ- အစိုးရပိုင္ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ား  

ပုဒ္မ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၁ မွ ၆၂ အထိသည္ အစုိးရပုိင္ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ပုဒ္မ၂(ဇ)က အစုိးရရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားကုိ 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျပီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ လုပ္ကုိင္ေနေသာ မီဒီယာတစ္ခုတည္းကုိသာ 
ရည္ညႊန္းကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ပုဒ္မ ၄(ခ)ကမူ အမ်ားျပည္သူပုိင္ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
လူထုအဖြဲ႕အစည္းအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားႏွင့္အတူ 
အစုိးရရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာကုိလည္း ဆက္လက္ထားရိွသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၈(ဃ) အရ 
အစိုးရရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ၏လုိင္စင္သက္တမ္းမွာ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေပးထားသည္။ ပုဒ္မ ၆၁ ႏွင့္ ၆၂ တြင္ 
အစုိးရမီဒီယာမ်ားကုိ အစုိးရဘ႑ာႏွင့္ ေၾကာ္ညာခမ်ားမွ ေရာယွက္ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  

နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား  

ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံတစ္ခုတြင္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑မွာ အစုိးရတာဝန္ခံမႈကုိ ထိန္းေက်ာင္းနုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ 
အစုိးရဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆိုသည္ကုိ တင္ျပရန္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္ေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ အစုိးရမွ 
၄င္း၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဝဖန္ရန္ မျဖစ္နုိင္သျဖင့္ 
အစုိးရရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ျပီးမွ်တဖုိ႔ ျဖစ္နုိင္ေခ်အလြန္နည္းပါးလွသည္။ 
နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ အစုိးရမ်ားသည္ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာအပါအဝင္ မည္သည့္မီဒီယာကုိမွ 
မထိန္းခ်ဳပ္ထားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျပီး ျဖစ္သည္။  

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ပုဒ္မ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၁ မွ ၆၂အထိကုိ ပယ္ဖ်က္ျပီး၊ 
အစုိးရပုိင္ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားအားလုံးကုိ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ 
အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါ။  
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ပုဒ္မ ၅ မ ွ၃၀ အထိ - ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး၏ လြတ္လပ္အမီွအခိုကင္းမႈ  

ပုဒ္မ ၅ မွ ၆ သည္ ဝန္ၾကီး ၁ ဦး၊ ဒုဝန္ၾကီး ၄ ဦး ႏွင့္ အစုိးရစီနီယာအရာရိွ ၄ ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္းအဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ 
ဦးပါဝင္ေသာ ရုပ္သံလႊင့္အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲကုိ ဖန္တီးထားသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕က ရုပ္သံလႊင့္မူဝါဒမ်ား၊ 
လိႈင္းႏႈန္းစဥ္စီမံၾကီးၾကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာေကာင္စီကုိ အၾကံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ  ၇ မွ 
၃၀ အထိက ရုပ္သံလႊင့္ေကာင္စီကုိ ဖန္တီးထားျပီး၊ ၄င္းမွ လုိင္စင္ကုိ ၾကီးၾကပ္ကာ ရုပ္သံလႊင့္သူမ်ားအတြက္ 
က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၁၂ က ေျပာထားသည္မွာ သမၼတ၊ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌတုိ႔မွ စာရင္းေပးသြင္းထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၈ ဦးမွ ေကာင္စီဝင္ ၉ 
ဦးကုိ သမၼတမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္ျဖစ္သည္။ ေကာင္စီအဖြ႔ဲဝင္မ်ားအမွားျပဳလုပ္လွ်င္ 
သမၼတမွ ျဖဳတ္ခ်ပစ္နုိင္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၁၈က ေျပာထားသည္။ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္လွ်င္ သမၼတသုိ႔တင္ျပ အသနားခံနုိင္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၉၁ မွ 
ျပဌာန္းထားသည္။  

နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား 

ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ရန္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ 
လြတ္လပ္အမီွအခုိကင္းရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အစုိးရအရာရိွမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ရုပ္သံလႊင့္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိလည္း အစုိးရမွေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖြဲ႕လုံးမွာ လြတ္လပ္မႈ မရိွၾကေပ။ အစုိးရမွ အလြယ္တကူထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ေစေသာ ေဝဝါးလွသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼတမွ အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲႏွင့္ ေကာင္စီဝင္အမ်ားစုကုိ 
ရာထူးမွျဖဳတ္ပယ္ပစ္လုိက္နုိင္သည္။ ေကာင္စီမွခ်မွတ္လုိက္သည့္ မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဆုိ သမၼတဆီသုိ႔ 
အသနားခံျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ျပန္လည္ေနမည္ျဖစ္ကာ၊ ယင္းက ေကာင္စီကုိ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေစသည္။ 
နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔ဲမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း၊ ယခုဥပေဒမွာမူ မတူကြဲျပားသည့္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ အာမခံေပးထားျခင္း 
မရိွပါ။  ပုဒ္မ ၇(ခ)သည္ အမွန္တကယ္တမ္း နုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကုိ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရမညီညြတ္စြာ ခြဲျခားႏိွမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ပုဒ္မ ၅မွ ၆ အထိကုိ ဖ်က္သိမ္းျပီး၊ အာဏာပုိင္တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ရပ္တ့ံရန္။  
• ေကာင္စီသည္ အစုိးရမွ ကင္းလြတ္အမီွအခုိကင္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ မည္သူကမွ် 
လႊမ္းမုိးျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း ပုဒ္မအသစ္တစ္ခုကုိ ပုဒ္မ ၇ ေရွ႕တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲပါ။ 

• မိဘမ်ားမွ နုိင္ငံသားျဖစ္ရန္လုိအပ္သည့္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းအားျဖင့္ ပုဒ္မ ၇(ခ) ကုိ ျပင္ဆင္ပါ။ 
• ေကာင္စီဝင္မ်ားကုိ အရပ္ဖြဲ႕လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္နုိင္ျပီး၊ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ယင္းေကာင္စီဝင္မ်ားမွ 
ကုိယ္စားျပဳနုိင္ေစရန္ ပုဒ္မ ၉ မွ ၁၂ အထိ ျပင္ဆင္ပါ။  
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• ေကာင္စီဝင္မ်ားကုိ ေကာင္စီ၏ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ေကာင္စီဝင္အမ်ားစုမွသာ ျဖဳတ္ခ်နုိင္ျပီး၊ 
တရားရုံးသုိ႔ အယူခံဝင္နုိင္ေစရန္ ပုဒ္မ ၁၈ ကုိ ျပင္ဆင္ပါ။  

ပုဒ္မ ၇၅ မ ွ၉၁ အထိ - ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာက်င့္ဝတ္ႏွင္ ့တိုင္ၾကားေရးယႏၱရား 

ပုဒ္မ ၇၅ မွ ၉၁ အထိသည္ ျပသနာရပ္မ်ားကုိ ၾကားနာရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေကာင္စီအတြင္း 
တုိင္ၾကားေရးယႏၱရားတစ္ခုကုိ ျပဌာန္းထားသည္။ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ၾကားေနျခင္း၊ 
အသက္အုပ္စုခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးလုံျခံဳခြင့္၊ ေၾကာ္ညာစံႏႈန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ကုိယ့္က်င့္တန္ဖုိးမ်ားကုိ 
အေျခခံေသာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကုိပုဒ္မ ၇၅ မွ ၇၈(က) အထိ ပုဒ္မမ်ားတြင္ ဖန္တီးျပဳစုထားသည္။  ပုဒ္မ ၇၈(ခ) မွ 
၈၃ အထိသည္ ေကာင္စီအေနျဖင့္ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ ရုပ္သံလႊင့္သူမ်ားအေၾကာင္း တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ၾကားနာရန္ ေကာင္စီအတြင္း အဖြ႔ဲတစ္ခုကုိ ျပဆုိထားသည္။ ေကာင္စီမွ သတိေပးရန္၊ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္၊ 
မွားယြင္းေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အမွန္ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႕ျပန္ခြင့္ကုိေပးရန္ ပုဒ္မ ၈၁ မွ ၈၆ အထိသည္ ေကာင္စီအား 
အာဏာေပးထားသည္။ ေကာင္စီမွ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ သတိေပးခ်က္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေငြဒဏ္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လုိင္စင္အျမဲရပ္ဆုိင္းျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္နုိင္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၈၇ မွ ၉၁ အထိက ေျပာထားသည္။  

နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား 

ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာက်င့္ဝတ္မ်ားသည္ န္ုိင္ငံေတာ္၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တန္ဖုိးမ်ားထက္စာလ်င္ 
နုိင္ငံတကာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လြတ္္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသား ျခင္းအေပၚတြင္ အေျချပဳသင့္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚမူတည္ေနေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေဝဝါးျပီး 
ဓမၼဓိဌာန္မက်ျဖစ္ကာ၊ ေကာင္စီအေနျဖင့္ အစီစဥ္မက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစနုိင္သည္။ 
တုိင္ၾကားေရးယႏၱရားသည္ ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေရးသားထားသည့္ အမႈကုိ ၾကားနာပုိင္ခြင့္၊ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရသည့္ အခ်ိန္ပမာဏ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာဆက္သြယ္ေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္၊ 
ႏွင့္ တရားေရးအရ (သမၼတဆီမွ မဟုတ္ဘဲ) အသနားခံေလွ်ာက္ထားသည့္ ရွင္းလင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္ေသာ 
အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နု္ိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားက ေျပာထားသည္။  

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ေၾကာ္ျငာအေၾကာင္းတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၾကားနာရာတြင္ ေကာင္စီ၏ တုိင္ၾကားေရးယႏၱရားကုိ 
တာဝန္ယူမႈရိွေစရန္ ပုဒ္မ ၇၂ ကုိ ျပင္ဆင္ပါ။ 

• နုိင္ငံတကာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆုိျခင္းကုိ ပုဒ္မ 
၇၅ (က) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။ 

• အမႈၾကားနာခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပမာဏ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည့္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရသုံးသပ္မႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ 
အသနားခံျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ ပုဒ္မ ၇၉ ကုိ ျပင္ဆင္ပါ။  
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ေပ်ာက္ေနေသာ ပုဒ္မမ်ား 

ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒမ်ားတြင္ ပုံမွန္ပါရိွရမည့္ ပုဒ္မမ်ား ယခုဥပေဒတြင္ ေပ်ာက္ေနသည္။  

နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား 

ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒမ်ားတြင္ န္ုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္ 
အျမင္အယူအဆမ်ားအေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ေပးထားျပီး၊ မီဒီယာ၏ 
လြတ္လပ္စြာသတင္းတင္ျပခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားမွ မတူညီေသာအျမင္မ်ားအား ၾကားသိပုိင္ခြင့္ကုိလည္း 
အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း 
နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားက ေျပာထားသည္။ ဤအာမခံခ်က္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကင္မ္ပိန္းမ်ား၊ သတင္းေဖာ္ျပမႈ၊ 
နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားနုိင္မည့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ ႏွင့္ 
မဲေပးမႈဆုိင္ရာပညာေပးအစီစဥ္မ်ားကုိ လည္း ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒမ်ားသည္ Analogue မွ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသုိ႔ အေရြ႕အျပင္၊ ျပည္သူမ်ားမွ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာကုိ ဆက္လက္လက္လွမ္းမီွေနနုိင္ေစရန္ 
အြန္လုိင္းမီဒီယာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆုံမွတ္(convergence) ကုိပါ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း 
နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားမွ ဆုိထားေသးသည္။  

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာအခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္ ပုဒ္မကုိ 
ထည့္သြင္းပါ။  

• Analogue မွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံလႊင့္သုိ႔အေရြ႕တြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ေဆြးေႏြးမႈလုိအပ္ေၾကာင္း ပုဒ္မတစ္ခုကုိ 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲပါ။ ယင္းပုဒ္မသည္ လက္လွမ္းမီရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
လုိက္နာသင့္ပါသည္။  

 

 

 

 

UNICODE 

အေပ$ယံြပငဆ်ငခ်ျက်က /0ပ်သလံ3င့ဥ်ပေဒအား ဒမိီ0ကေရစနီညး်မကျြဖစေ်စ 

သည ်

အသစေ်ရးဆွြဲပဌာန်းလိ2ကေ်သာ 52ပ်ြမငသ်9ံကား:;င့ ်အသထံ2တလ်?ငြ်ခငး်ဆိ2ငရ်ာ ဥပေဒကိ2 ြပငဆ်ငသ်ည့ ်ဥပေဒ 

(၂၀၁၈)  တငွ ်အေပJယြံပငဆ်ငခ်ျကမ်ျားသာ ပါဝငO်ပီး၊ လတွလ်ပ်စွာထ2တေ်ဖာ်ေရးသားေြပာဆိ2ခွင့က်ိ2 ကာကယွရ်န် 



 
 

www.FreeExpressionMyanmar.org – www.facebook.com/FreeExpressionMyanmar - coordinator@FreeExpressionMyanmar.org 

ပျကက်ကွလ်ျကS်;ိကာ၊ အစိ2းရ၏ ပွင့လ်ငး်Oပီးအများပါဝငေ်သာ ေဆးွေ:းွညU:ိVငိး်မV ကငး်မ့ဲခ့ဲြခငး်ကိ2 

ထငဟ်ပ်လျကS်;ိသည။်  

ြပငဆ်ငသ်ည့ဥ်ပေဒသည ်/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာအတကွ ်ဥပေဒမCေဘာငအ်ရ ထေိရာကသ်ည့ ်ြပငဆ်ငခ်ျက ်FGစခ်0ကိ0သာ 

ြပHလ0ပ်ခဲသ့ည။် တစခ်0မGာ လွတလ်ပ်စာွထ0တေ်ဖာ်ေရးသားေြပာဆိ0ခငွ့အ်တကွ ်အေပါငး်လကLဏာေဆာငN်ပီး၊ တစခ်0မGာ 

အFPတသ်ေဘာေဆာငေ်လသည။်  

၁) လတွလ်ပ်စွာထ2တေ်ဖာ်ေရးသားေြပာဆိ2ြခငး်အတကွအ်ေပါငး်လကYဏာ - ြပငဆ်ငလိ်0ကသ်ည့ ်ပ0ဒမ် ၅၁ အရ 

မီဒယီာအား လCပ0ဂUိHလ်FGင့ ်က0မVဏမီျားမG လကဝ်ါးXကးီအ0ပ်Fိ0ငေ်ချအFYရာယက်ိ0 ေလျာခ့ျFိ0ငေ်ပလိမ့်မည။် 

/0ပ်သလံ3င့လ်Pငိး်FPနး်စZများမGာ လCထ0ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်PြဖစN်ပီး၊ ထိ0ေ့[ကာင့ပ်င ်လCထ0၏မတCကွြဲပားေသာလိ0အပ်ချကF်Gင့ ်

အြမငမ်ျားအတကွ ်လိ0ငစ်ငမ်ျားကိ0 ထ0တေ်ပးသင့သ်ည။် လCအနညး်ငယF်Gင့ ်က0မVဏအီချိH] [ကားတငွသ်ာ 

ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Pများ Ĝိေနြခငး်မGာ ယငး်မတCကွြဲပားမPကိ0 ချိHးFGမ်ိရာေရာကေ်လသည။် ြပငဆ်ငခ်ျကအ်ရ “၁၀၀% ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်P” 

အစား “လ3မ်းမိ0းပိ0ငခ်ငွ့”် FGင့ ်အစားထိ0းထားရာ၊ မီဒယီာလကဝ်ါးXကးီအ0ပ်မPကိ0 သတမ်Gတြ်ခငး်FGင့ ်တားဆးီြခငး်တငွ ်

ဘကစ်ံ0ေထာင့စ်ံ0မGချင့ခ်ျိနF်ိ0ငက်ာ ပိ0မိ0ထေိရာကေ်စသည။်  

၂) လတွလ်ပ်စွာထ2တေ်ဖာ်ေရးသားေြပာဆိ2ြခငး်အတကွ ်အ:Vတလ်ကYဏာ - ပ0ဒမ် ၁၄ (ဎ) တငွ ်“ယာယလိီ0ငစ်င”် ကိ0 

ဖနတ်းီလိ0ကြ်ခငး်က /0ပ်သလံ3င့သ်မားများအေနြဖင့ ်မိမိကိ0ယက်ိ0ဆငဆ်ာထနိး်ချHပ်ြခငး်FGင့ ်၎ငး်တိ0 ့ /0ပ်သလိံ0ငး်များတငွ ်

လံ0ေလာကမ်Pမ Ĝိစာွရငး်FGးီြမfHပ်FGြံခငး်တိ0က့ိ0 ြဖစေ်စFိ0ငသ်ည။် ပံ0မGန/်0ပ်သလံ3င့လိ်0ငစ်ငက် အစိ0းရတာဝနခ်မံPအား 

ချHပ်ကိ0ငF်ိ0ငသ်ည့ ်အေ[ကာငး်အရာများထည့သ်ငွး်ရန ်/0ပ်သလံ3င့လ်0ပ်ငနး်လ0ပ်ကိ0ငသ်Cများကိ0 လွတလ်ပ်မP̂ GိေစNပီး၊ 

ရည်̂ Gညဖံွ်] NဖိHးတိ0းတကေ်နသည့ ်အရညအ်ေသးွြပည့မီ်ေသာ အစအီစZများေဖာ်ေဆာငရ်ာတငွ ်

ရငး်FGးီြမfHပ်FGစံမ်ွး Ĝိေစသည။် ေရတိ0လိ0ငစ်ငေ်[ကာင့ ်/0ပ်သလံ3င့လ်0ပ်ငနး် လ0ပ်ကိ0ငသ်Cများအေနြဖင့ ်အစိ0းရFGင့ ်၎ငး်တိ0၏့ 

ရငး်FGးီဆကဆ်ေံရးကိ0 ထခိိ0ကေ်စမည့ ်အေ[ကာငး်အရာများကိ0 ြဖတခ်ျေစFိ0ငသ်လိ0၊ ေ[ကာ်ြငာများမG 

ြမနဆ်နသ်ည့အ်ကျိHးအြမတရ် Ĝိရနအ်တကွ ်ရညရွ်ယသ်ည့ ်အရညအ်ေသးွနမိ့်ေသာအစစီZများကိ0သာ 

ြပHလ0ပ်ဖနတ်းီလာFိ0ငသ်ည။်  

၂၀၁၆ ခ0FGစတ်ငွ ်အစိ0းရြဖစN်ပီးေနာက ်/0ပ်သလံ3င့ဥ်ပေဒကိ0ြပငဆ်ငရ်နရ်ညရွ်ယခ်ျကက်ိ0 NLD မG 

လျငြ်မနစ်ာွေ[ကညာခဲသ့ည။် ၂၀၁၇ ခ0FGစက်တညး်က အစိ0းရသည ်/0ပ်သလံ3င့ရ်နသ်ေဘာတCညမီPရထားNပီး၊ 

လ0ပ်ကိ0ငေ်နNပီးြဖစေ်သာ ပ0ဂUလိက က0မVဏမီျား၊ Fိ0ငင်တံကာအရငး်ြမစမ်ျားFGင့ ်ေဆးွေFးွေနသညဟ်0 

ေကာလဟာလများ ထကွေ်ပ$ ခဲသ့ည။် သိ0ေ့သာ်လညး် ြပန[်ကားေရးဝနX်ကးီဌာနFGင့ ်လ3တေ်တာ်မG 
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ြမနမ်ာFိ0ငင်ံ̂ Gိအရပ်ဖကလ်CမPအဖဲွ]အစညး်များFGင့ ်ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာNပီး၊အများပါဝငေ်သာ ေဆးွေFးွညfFိPငိး်ြခငး်များ 

ြပHလ0ပ်ခဲြ့ခငး် မ Ĝိပါ။  

၂၀၁၇ခ0FGစတ်ငွ ်FEM မG ြမနမ်ာFိ0ငင်၏ံ /0ပ်သလံ3င့ဥ်ပေဒကိ0 Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များFGင့ ်ယGZထိ0းသံ0းသပ်ခဲN့ပီး၊ 

ေအာကပ်ါအ[ကြံပHချကမ်ျားကိ0 ြပHလ0ပ်ခဲသ့ည။် သိ0ေ့သာ် ြပငဆ်ငသ်ည့ဥ်ပေဒတငွ ်ယငး်တိ0က့ိ0 

ထည့သ်ငွး်ခခံဲရ့ြခငး်မ Ĝိပါ။ အထCးသြဖင့ ်၂၀၂၀ ေရွးေကာကပ်ွဲအမီ Fိ0ငင်ေံရးပါတမီျား၊ ကိ0ယစ်ားလGယမ်ျား၊ 

မCဝါဒများအေ[ကာငး် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ0 ြပညသ်Cထ့ ံလွတလွ်တလ်ပ်လပ်မlမlတတေပးFိ0ငရ်န ်

/0ပ်သလံ3ငက်mကိ0 ြပငဆ်ငရ်န ်FEM မG အစိ0းရကိ0 တိ0ကတ်နွး်ခဲသ့ည။်  

အFGစခ်ျHပ်ဆိ0ရလlင ်ယခ0/0ပ်သလံ3င့ဥ်ပေဒသည ်ဒမိီ0ကေရစအီတကွ ်မသင့ေ်လျာ်ဘ၊ဲ အစိ0းရထနိး်ချHပ်ေနသည့ ်

/0ပ်သလံ3င့လိ်0ငး်များကိ0 ပယဖ်ျကရ်နF်Gင့ ်ထနိး်ချHပ်ေရးအဖဲွ]၏ လွတလ်ပ်အမGီအခိ0ကငး်မPကိ0 ကာကယွေ်ပးရန ်

ြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျား လိ0အပ်ေနသည။် လက်̂ Gိ/0ပ်သလံ3င့ဥ်ပေဒအေနြဖင့ ်ဒစဂ်ျစတ်ယ/်0ပ်သလံ3င့ပံ်0စသံိ0 ့ 

မညသ်ိ0မ့ညပံ်0ကCးေြပာငး်မညက်ိ0 Ĝငး်ြပရနလ်ညး် လိ0အပ်ေနပါသည။်  

ပ0ဒမ် ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ)၊ ၆၁ မG ၆၂ အထ-ိ အစိ0းရပိ0င/်0ပ်သလံ3င့မ်ီဒယီာများ  

ပ0ဒမ် ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ) FGင့ ်ပ0ဒမ် ၆၁ မG ၆၂ အထသိည ်အစိ0းရပိ0င/်0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာများကိ0 

ဆကလ်ကထ်နိး်သမ်ိးထားသည။် ပ0ဒမ်၂(ဇ)က အစိ0းရ/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာများကိ0 အဓိပVါယသ်တမ်Gတေ်ဖာ်ြပထားNပီး၊ 

ြပန[်ကားေရးဝနX်ကးီဌာနမG လ0ပ်ကိ0ငေ်နေသာ မီဒယီာတစခ်0တညး်ကိ0သာ ရညs်3နး်ကန ့သ်တထ်ားြခငး် မဟ0တေ်ပ။ 

ပ0ဒမ် ၄(ခ)ကမC အများြပညသ်Cပိ0င/်0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာဝနေ်ဆာငမ်P၊ လCထ0အဖဲွ]အစညး်အေြခြပH/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာ FGင့ ်

စးီပာွးြဖစ/်0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာများFGင့အ်တC အစိ0းရ/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာကိ0လညး် ဆကလ်ကထ်ား Ĝိသာွးမညြ်ဖစေ်[ကာငး် 

ေြပာထားသည။် ပ0ဒမ် ၃၈(ဃ) အရ အစိ0းရ/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာ၏လိ0ငစ်ငသ်ကတ်မ်းမGာ ၁၀ FGစအ်ထ ိေပးထားသည။် 

ပ0ဒမ် ၆၁ FGင့ ်၆၂ တငွ ်အစိ0းရမီဒယီာများကိ0 အစိ0းရဘmာFGင့ ်ေ[ကာ်ညာခများမG ေရာယGကေ်ထာကပံ်ေ့ပးသာွးမညဟ်0 

ေဖာ်ြပထားသည။်  

Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များ  

ဒမိီ0ကေရစFီိ0ငင်တံစခ်0တငွ ်မီဒယီာ၏ အခနး်ကmမGာ အစိ0းရတာဝနခ်မံPကိ0 ထနိး်ေကျာငး်Fိ0ငရ်နအ်လိ0င့Gာ 

အစိ0းရဘာေတလွ0ပ်ေဆာငေ်နသလဲ ဆိ0သညက်ိ0 တငြ်ပရနF်Gင့ ်သေဘာထားအြမငေ်ပးရန ်ြဖစေ်လသည။် အစိ0းရမG 

၎ငး်၏ ကိ0ယပိ်0ငလ်0ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားFGင့ ်လ0ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ0 ေဝဖနရ်န ်မြဖစF်ိ0ငသ်ြဖင့ ်

အစိ0းရ/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာများအေနြဖင့ ်လွတလ်ပ်Nပီးမlတဖိ0 ့ ြဖစF်ိ0ငေ်ချအလွနန်ညး်ပါးလGသည။် 
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Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များအရ အစိ0းရများသည ်/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာအပါအဝင ်မညသ်ည့မီ်ဒယီာကိ0မG 

မထနိး်ချHပ်ထားသင့ေ်[ကာငး် ေဖာ်ြပထားNပီး ြဖစသ်ည။်  

အ[ကြံပHချကမ်ျား 

• ပ0ဒမ် ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ) FGင့ ်ပ0ဒမ် ၆၁ မG ၆၂အထကိိ0 ပယဖ်ျကN်ပီး၊ 

အစိ0းရပိ0င/်0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာများအားလံ0းကိ0 အများြပညသ်Cဝနေ်ဆာငမ်P/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာ အြဖစသ်ိ0 ့ ေြပာငး်လဲပါ။  

ပ0ဒမ် ၅ မG ၃၀ အထ ိ- /0ပ်သလံ3င့မ်ီဒယီာထနိး်ေကျာငး်ေရး၏ လတွလ်ပ်အမGီအခိ0ကငး်မP  

ပ0ဒမ် ၅ မG ၆ သည ်ဝနX်ကးီ ၁ ဦး၊ ဒ0ဝနX်ကးီ ၄ ဦး FGင့ ်အစိ0းရစနီယီာအရာ Ĝိ ၄ ဦးအပါအဝင ်စ0စ0ေပါငး်အဖဲွ]ဝင ်၁၃ 

ဦးပါဝငေ်သာ /0ပ်သလံ3င့အ်ာဏာပိ0ငအ်ဖဲွ]ကိ0 ဖနတ်းီထားသည။် ၎ငး်အဖဲွ]က /0ပ်သလံ3င့မ်Cဝါဒများ၊ 

လPငိး်FPနး်စZစမံီXကးီ[ကပ်မPများFGင့ ်ပတသ်တ၍် /0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာေကာငစ်ကီိ0 အ[ကေံပးမညြ်ဖစသ်ည။် ပ0ဒမ်  ၇ မG 

၃၀ အထကိ /0ပ်သလံ3င့ေ်ကာငစ်ကီိ0 ဖနတ်းီထားNပီး၊ ၎ငး်မG လိ0ငစ်ငက်ိ0 Xကးီ[ကပ်ကာ /0ပ်သလံ3င့သ်Cများအတကွ ်

ကျင့ဝ်တမ်ျားကိ0 ေရးဆွရဲမညြ်ဖစသ်ည။် ပ0ဒမ် ၁၂ က ေြပာထားသညမ်Gာ သမvတ၊ အထကလ်3တေ်တာ် 

ေအာကလ်3တေ်တာ် ဥကw ဌတိ0မ့G စာရငး်ေပးသငွး်ထားေသာ လCပ0ဂUိHလ် ၁၈ ဦးမG ေကာငစ်ဝီင ်၉ ဦးကိ0 သမvတမG 

ေရွးချယခ်န ့ထ်ားရနြ်ဖစသ်ည။် ေကာငစ်အီဖဲွ]ဝငမ်ျားအမGားြပHလ0ပ်လlင ်သမvတမG ြဖHတခ်ျပစF်ိ0ငေ်[ကာငး် ပ0ဒမ် ၁၈က 

ေြပာထားသည။် /0ပ်သလံ3င့လ်0ပ်ငနး် Ĝငမ်ျားFGင့ ်လCတစဦ်းချငး်သည ်ေကာငစ်၏ီ ဆံ0းြဖတခ်ျကက်ိ0 မေကျနပ်လlင ်

သမvတသိ0တ့ငြ်ပ အသနားခFံိ0ငေ်[ကာငး် ပ0ဒမ် ၉၁ မG ြပဌာနး်ထားသည။်  

Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များ 

/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာစညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးေရးအဖဲွ]သည ်မီဒယီာလွတလ်ပ်ခငွ့က်ိ0 ကာကယွရ်န ်အစိ0းရထနိး်ချHပ်မPမG 

လွတလ်ပ်အမGီအခိ0ကငး်ရန ်လိ0အပ်သည။် သိ0ေ့သာ်လညး် အာဏာပိ0ငအ်ဖဲွ]သည ်အများအားြဖင့ ်

အစိ0းရအရာ Ĝိများြဖစ[်ကNပီး၊ /0ပ်သလံ3င့ေ်ကာငစ်အီဖဲွ]ဝငမ်ျားကိ0လညး် အစိ0းရမGေရွးချယခ်န ့အ်ပ်ရမညြ်ဖစသ်ည။် 

ထိ0ေ့[ကာင့ ်FGစဖဲွ်]လံ0းမGာ လွတလ်ပ်မP မ Ĝိ[ကေပ။ အစိ0းရမG အလွယတ်ကCထနိး်ချHပ်Fိ0ငေ်စေသာ ေဝဝါးလGသည့ ်

အေ[ကာငး်ြပချကမ်ျားFGင့ ်သမvတမG အာဏာပိ0ငအ်ဖဲွ] FGင့ ်ေကာငစ်ဝီငအ်များစ0ကိ0 ရာထCးမGြဖHတပ်ယပ်စလိ်0ကF်ိ0ငသ်ည။် 

ေကာငစ်မီGချမGတလိ်0ကသ်ည့ ်မညသ်ည့ဆ်ံ0းြဖတခ်ျကမ်ဆိ0 သမvတဆသီိ0 ့ အသနားခြံခငး်အားြဖင့ ်

ေနာကြ်ပနလ်ညေ်နမညြ်ဖစက်ာ၊ ယငး်က ေကာငစ်ကီိ0 အလ0ပ်လကမဲ်ြ့ဖစေ်စသည။် Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များအရ 

/0ပ်သလံ3င့လ်0ပ်ငနး်စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးေရးအဖဲွ]များသည ်လCအ့ဖဲွ]အစညး်၏ ကိ0ယစ်ားလGယမ်ျားြဖစသ်င့ေ်သာ်လညး်၊ 

ယခ0ဥပေဒမGာမC မတCကွြဲပားသည့ ်ကိ0ယစ်ားြပHမPများကိ0 အာမခေံပးထားြခငး် မ Ĝိပါ။  ပ0ဒမ် ၇(ခ)သည ်
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အမGနတ်ကယတ်မ်း Fိ0ငင်သံားမဟ0တသ်ည့ ်မိဘများ၏ သားသမီးများကိ0 ဥပေဒေ[ကာငး်အရမညsွီတစ်ာွ 

ခွြဲခားFGမ်ိချဆကဆ်ြံခငး်ပငြ်ဖစသ်ည။်  

အ[ကြံပHချကမ်ျား 

• ပ0ဒမ် ၅မG ၆ အထကိိ0 ဖျကသ်မ်ိးNပီး၊ အာဏာပိ0ငတ်ိ0၏့ ဆံ0းြဖတခ်ျကခ်ျပိ0ငခ်ငွ့အ်ာဏာများကိ0 ရပ်တံရ့န။်  

• ေကာငစ်သီည ်အစိ0းရမG ကငး်လွတအ်မGီအခိ0ကငး်သင့ေ်[ကာငး်FGင့ ်ေကာငစ်အီဖဲွ]ဝငမ်ျားကိ0 မညသ်Cကမl 

လ3မ်းမိ0းြခငး်မြပHသင့ေ်[ကာငး် ပ0ဒမ်အသစတ်စခ်0ကိ0 ပ0ဒမ် ၇ ေ Ĝ ]တငွ ်ထည့သ်ငွး်ေရးဆွပဲါ။ 

• မိဘများမG Fိ0ငင်သံားြဖစရ်နလိ်0အပ်သည့ ်လိ0အပ်ချကက်ိ0 ပယဖ်ျကြ်ခငး်အားြဖင့ ်ပ0ဒမ် ၇(ခ) ကိ0 ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

• ေကာငစ်ဝီငမ်ျားကိ0 အရပ်ဖဲွ]လCမPအဖဲွ]အစညး်များFGင့ ်လ3တေ်တာ်မG ေရွးချယတ်ငေ်ြမfာကF်ိ0ငN်ပီး၊ ြမနမ်ာFိ0ငင်ံ̂ Gိ 

မတCကွြဲပားမPများကိ0 ယငး်ေကာငစ်ဝီငမ်ျားမG ကိ0ယစ်ားြပHFိ0ငေ်စရန ်ပ0ဒမ် ၉ မG ၁၂ အထ ိြပငဆ်ငပ်ါ။  

• ေကာငစ်ဝီငမ်ျားကိ0 ေကာငစ်၏ီ အရညအ်ေသးွြပည့ဝ်သည့ ်ေကာငစ်ဝီငအ်များစ0မGသာ ြဖHတခ်ျFိ0ငN်ပီး၊ 

တရား/ံ0းသိ0 ့ အယCခဝံငF်ိ0ငေ်စရန ်ပ0ဒမ် ၁၈ ကိ0 ြပငဆ်ငပ်ါ။  

ပ0ဒမ် ၇၅ မG ၉၁ အထ ိ- /0ပ်သလံ3င့မ်ီဒယီာကျင့ဝ်တF်Gင့ ်တိ0င[်ကားေရးယFYရား 

ပ0ဒမ် ၇၅ မG ၉၁ အထသိည ်ြပသနာရပ်များကိ0 [ကားနာရနF်Gင့ ်ေြဖ Ĝငး်ရနအ်တကွ ်ေကာငစ်အီတငွး် 

တိ0င[်ကားေရးယFYရားတစခ်0ကိ0 ြပဌာနး်ထားသည။် ဟနခ်ျကည်မီlြခငး်FGင့ ်[ကားေနြခငး်၊ 

အသကအ်0ပ်စ0ခွြဲခားသတမ်Gတြ်ခငး်၊ ပ0ဂUိHလ်ေရးလံ0ြခHံခငွ့၊် ေ[ကာ်ညာစFံPနး်များပါဝငသ်ည့ ်ကိ0ယ့က်ျင့တ်နဖိ်0းများကိ0 

အေြခခေံသာ ကျင့ဝ်တစ်ညး်ကမ်းကိ0ပ0ဒမ် ၇၅ မG ၇၈(က) အထ ိပ0ဒမ်များတငွ ်ဖနတ်းီြပHစ0ထားသည။်  ပ0ဒမ် ၇၈(ခ) မG 

၈၃ အထသိည ်ေကာငစ်အီေနြဖင့ ်ကျင့ဝ်တေ်ဖာကဖ်ျကေ်သာ /0ပ်သလံ3င့သ်Cများအေ[ကာငး် တိ0င[်ကားချကမ်ျားကိ0 

[ကားနာရန ်ေကာငစ်အီတငွး် အဖဲွ]တစခ်0ကိ0 ြပဆိ0ထားသည။် ေကာငစ်မီG သတေိပးရန၊် သတေိပးချကထ်0တြ်ပနရ်န၊် 

မGားယငွး်ေသာေဖာ်ြပချကမ်ျားကိ0 အမGနြ်ပငဆ်ငရ်န၊် တံ0 ့ြပနခ်ငွ့က်ိ0ေပးရန ်ပ0ဒမ် ၈၁ မG ၈၆ အထသိည ်ေကာငစ်အီား 

အာဏာေပးထားသည။် ေကာငစ်မီG /0ပ်သလံ3င့လ်0ပ်ငနး်လ0ပ်ကိ0ငသ်Cများကိ0 သတေိပးချက၊် အ0ပ်ချHပ်ေရးေငဒွဏ၊် 

သိ0မ့ဟ0တ ်လိ0ငစ်ငယ်ာယရီပ်ဆိ0ငး်ြခငး် (သိ0မ့ဟ0တ)် လိ0ငစ်ငအ်Nမဲရပ်ဆိ0ငး်ြခငး်တိ0 ့ ပါဝငသ်ည့ ်

ြပစဒ်ဏမ်ျားချမGတF်ိ0ငေ်[ကာငး် ပ0ဒမ် ၈၇ မG ၉၁ အထကိ ေြပာထားသည။်  
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Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များ 

/0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာကျင့ဝ်တမ်ျားသည ်Fိ0ငင်ေံတာ်၏ စတိဓ်ာတေ်ရးရာ FGင့ ်ကိ0ယက်ျင့တ်နဖိ်0းများထကစ်ာလျင ်

Fိ0ငင်တံကာပေရာ်ဖက်̂ Gငန်ယက်ိ0ယက်ျင့တ်ရားဆိ0ငရ်ာစညး်မျZးများFGင့ ်လွတလ်ပ်စာွထ0တေ်ဖာ်ေြပာဆိ0ေရးသား 

ြခငး်အေပ$တငွ ်အေြခြပHသင့သ်ည။်အဘယေ်[ကာင့ဆ်ိ0ေသာ် စတိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာကျင့ဝ်တသ်ည ်

လCတစဦ်းချငး်အေပ$မCတညေ်နေသာေ[ကာင့ ်မ[ကာခဏဆိ0သလိ0 ေဝဝါးNပီး ဓမvဓိဌာနမ်ကျြဖစက်ာ၊ ေကာငစ်အီေနြဖင့ ်

အစစီZမကျသည့ ်ဆံ0းြဖတခ်ျကမ်ျားြပHလ0ပ်ြခငး်ကိ0 ြဖစေ်ပ$ေစFိ0ငသ်ည။် တိ0င[်ကားေရးယFYရားသည ်ဥပေဒတငွ ်

Ĝငး်လငး်ြပတသ်ားစာွေရးသားထားသည့ ်အမPကိ0 [ကားနာပိ0ငခ်ငွ့၊် ဆံ0းြဖတခ်ျကမ်ျား ချမGတရ်သည့ ်အချိနပ်မာဏ၊ 

ဆံ0းြဖတခ်ျကက်ိ0 Ĝငး်လငး်ြပတသ်ားစာွဆကသ်ယွေ်ပးသည့ ်ြဖစစ်Z၊ FGင့ ်တရားေရးအရ (သမvတဆမီG မဟ0တဘ်)ဲ 

အသနားခေံလlာကထ်ားသည့ ် Ĝငး်လငး်ေသာ အစအီစZများပါဝငေ်သာ အေထေွထစွညး်မျZးများကိ0 

လိ0ကန်ာရမညြ်ဖစေ်[ကာငး် Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များက ေြပာထားသည။်  

အ[ကြံပHချကမ်ျား 

• ေ[ကာ်ြငာအေ[ကာငး်တိ0င[်ကားချကမ်ျားကိ0 [ကားနာရာတငွ ်ေကာငစ်၏ီ တိ0င[်ကားေရးယFYရားကိ0 

တာဝနယ်CမP̂ Gိေစရန ်ပ0ဒမ် ၇၂ ကိ0 ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

• Fိ0ငင်တံကာပေရာ်ဖက်̂ Gငန်ယက်ိ0ယက်ျင့တ်ရားများFGင့ ်လွတလ်ပ်စာွထ0တေ်ဖာ်ေရးသားေြပာဆိ0ြခငး်ကိ0 ပ0ဒမ် 

၇၅ (က) တငွ ်ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပပါ။ 

• အမP[ကားနာခငွ့၊် ဆံ0းြဖတခ်ျကမ်ျားအတကွ ်အချိနပ်မာဏ၊ ဆံ0းြဖတခ်ျကအ်ေ[ကာငး် Ĝငး်လငး်သည့ ်

ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ0ြခငး်ြဖစစ်Z FGင့ ်တရားဥပေဒေ[ကာငး်အရသံ0းသပ်မPများအတကွ ် Ĝငး်လငး်တကိျသည့ ်

အသနားခြံခငး်အစအီစZများကိ0 ထည့သ်ငွး်ရန ်ပ0ဒမ် ၇၉ ကိ0 ြပငဆ်ငပ်ါ။  

ေပျာကေ်နေသာ ပ0ဒမ်များ 

/0ပ်သလံ3င့ဥ်ပေဒများတငွ ်ပံ0မGနပ်ါ Ĝိရမည့ ်ပ0ဒမ်များ ယခ0ဥပေဒတငွ ်ေပျာကေ်နသည။်  

Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များ 

/0ပ်သလံ3င့ဥ်ပေဒများတငွ ်Fိ0ငင်ေံရးပါတမီျားFGင့ ်ကိ0ယစ်ားလGယေ်လာငး်များ၏ မCဝါဒFGင့ ်

အြမငအ်ယCအဆများအေ[ကာငး် ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ0ခငွ့က်ိ0 အာမခခံျကေ်ပးထားNပီး၊ မီဒယီာ၏ 

လွတလ်ပ်စာွသတငး်တငြ်ပခငွ့F် Gင့ ်ဆFyမဲေပးသCများမG မတCညေီသာအြမငမ်ျားအား [ကားသပိိ0ငခ်ငွ့က်ိ0လညး် 
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အာမခခံျကေ်ပးသည့ ်ေရွးေကာကပ်ွဲစညး်မျZးများကိ0 ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပသင့ေ်[ကာငး် Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များက 

ေြပာထားသည။် ဤအာမခခံျကမ်ျားတငွ ်ေရွးေကာကပ်ွဲကငမ််ပိနး်များ၊ သတငး်ေဖာ်ြပမP၊ Fိ0ငင်ေံရးပါတမီျားအတကွ ်

သကဆ်ိ0ငရ်ာမCဝါဒများကိ0 Ĝငး်လငး်ေြပာ[ကားFိ0ငမ်ည့ ်/0ပ်သထံ0တလ်3င့ခ်ျိန ်FGင့ ်မဲေပးမPဆိ0ငရ်ာပညာေပးအစစီZများကိ0 

လညး် ထည့သ်ငွး်ရမညြ်ဖစသ်ည။် /0ပ်သလံ3င့ဥ်ပေဒများသည ်Analogue မG ဒစဂ်ျစတ်ယန်ညး်ပညာသိ0 ့ အေရွ]အြပင၊် 

ြပညသ်CများမG /0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာကိ0 ဆကလ်ကလ်ကလ်Gမ်းမGီေနFိ0ငေ်စရန ်အွနလိ်0ငး်မီဒယီာFGင့ ်ချိတဆ်ကေ်နသည့ ်

ဒစဂ်ျစတ်ယဆ်ံ0မGတ(်convergence) ကိ0ပါ လ3မ်းြခHံေဖာ်ြပသင့ေ်[ကာငး် Fိ0ငင်တံကာစFံPနး်များမG ဆိ0ထားေသးသည။်  

အ[ကြံပHချကမ်ျား 

• ေရွးေကာကပ်ွဲကာလအတငွး် /0ပ်သလံ3င့မီ်ဒယီာအခငွ့အ်ေရးများအား အာမခခံျကေ်ပးထားသည့ ်ပ0ဒမ်ကိ0 

ထည့သ်ငွး်ပါ။  

• Analogue မG ဒစဂ်ျစတ်ယ/်0ပ်သလံ3င့သ်ိ0အ့ေရွ]တငွ ်ကျယြ်ပန ့သ်ည့ေ်ဆးွေFးွမPလိ0အပ်ေ[ကာငး် ပ0ဒမ်တစခ်0ကိ0 

ထည့သ်ငွး်ေရးဆွပဲါ။ ယငး်ပ0ဒမ်သည ်လကလ်Gမ်းမီရပိ0ငခ်ငွ့F် Gင့ ်မတCကွြဲပားမP စညး်မျZးများကိ0 လိ0ကန်ာသင့ပ်ါသည။် 

 


