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နိဒါန်း
ဤစာတမ်းသည မမနမာနိင
ို ငံအနနမြင အသံ်းို မ ြုသငနသာ ထ်းမ ာ်းသညရို

ိိုင်းဆိိုငရာလက္ခဏာမ ာ်းက္ိို

ဒစဂ စတယ ID စနစ နှငသက္ဆိိုငသည လအ ွငအနရ်းဆိိုငရာမ ဿနာမ ာ်းအန ေါ် သံ်းို သ ထာ်းသည။
ဒစဂ စတယ

ID

စနစမ ာ်းမှာ

သတမှတန ်းနသာစနစမြစပ ီ်း
ငမနဒတာန

စတွင

နယ

လတစဦ်း င်းစီက္ိို

လတစဦ်း င်းစီ၏
ယ အာ်းမြင

ဒစဂ စတယ

ID

က္ိိုယ ိိုငလက္ခဏာက္ိို

တစ ိုစီ

အတညမ ြုက္ာ

သိန
ို လှာငသိမ်းဆည်းထာ်းရနမြစသည။

ယင်းတိိုတွင

ဆိိုရှယမီဒယ
ီ ာအနက္ာငတစ ိုတွင အသံ်းို မ ြုနလရှိသည စက္ာ်းဝှက္က္သိနသာ
ို
soft digital IDs
မ ာ်းမှသည
ရို

လက္န ၊ွ

မ က္ဝန်းစက္ငြတမ င်းက္သိို

ိိုင်းဆိိုငရာထ်းမ ာ်းသည

မနမ ာင်းလနိင
ို သညအရာမ ာ်းနှင

နဒတာမ ာ်းအန ေါ်တွင

အိိုငဒီအမ ိြု်းအစာ်းမ ာ်းအထိ

ါဝငသည။

အလွယတက္ထိ်းို နြာက္ဝငနရာက္နိင
ို မှု
ရရှိနစနိင
ို သညမှနနသာလည်း

အနမ

ဤ ိိုမိိုလံိုမ ံြုနသာ
မရှိမ င်းက္သိနသာ
ို

ိိုမိိုလံိုမ ံြုနသာ

ဒစဂ စတယ

ID

အနရ်း ါသည

ဒစဂ စတယစက္ာ်းဝှက္မ ာ်းနှင

ရှု နထွ်းနသာလအ ွငအနရ်းမ ဿနာမ ာ်းစွာက္ိို

စနစသည

အက္ ိြု်းနက္ ်းဇ်းက္ိို
မတသညအ က္မှာ

မြစ ွာ်းနစသည။

က္ိိုယနရ်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

ထိသ
ို မြစ
ို ရမ င်းမှာ

သိန
ို လှာငရာနဒတာန

နဒတာအမ ာ်းအမ ာ်းစိုနဆာင်းထာ်းရှိမှု
အ ိြုျို့နသာ

ံသ ည

အနလအထအန ေါ်

လမှုဝနနဆာငမှုမ ာ်းက္ိို

အလွသံ်းို စာ်းမှု

အသံ်းို မ ြုရနအတွက္

စရှိမ င်း၊

မြစလာနိင
ို မ င်းနှင

ဒစဂ စတယ

ID

က္ိို

မကက္ာ ဏအသံ်းို မ ရနလိိုအ မ င်း စသညဆိိုနှင ဆက္စ နသာ မ ဿနာမ ာ်းနကက္ာငမြစသည။
ဤစာတမ်းတွင အ ိိုင်း(၄) ိိုင်း ါဝငသည။
မ နလညသံ်းို သ ထာ်းသည။
တငမ ထာ်းပ ီ်း

ဒိုတိယတစ ိုအနနမြင

နိင
ို ငံ၏ဒီဂ စတယအိိုငဒီစနစက္ိို

လက္ရှိကက္ိြု်း မ်းမှုမ ာ်းနှင
ထာ်းသည။

ထမအ ိိုင်းတွင သက္ဆိိုငရာလအ ွငအနရ်းစံနနှု ်းမ ာ်းက္ိို
အနက္ာငအထညနြာရန

ာငက္ိို

အစိို်းရ၏

တသက္၍ က္ျွန ို တိသိ
ို ရှိထာ်းသည အ က္မ ာ်းက္ိို မ နလညသံ်းို သ

တတိယ င
ိို ်းသညအိနယ
ိဒ ၊

နှုင
ိ ်းယှဉ်အက္မြတမ င်းမြစပ ီ်း
နဒသဆိိုငရာဒီဂ စတယ

မမနမာနိင
ို ငံ၏ဥ နဒနရ်းရာမန

ID

က္ငညာနှငဂ နမက္ာရှိဒစဂ စတယ

နနာက္ ိိုင်းနိင
ို ငံနစ
ှ ိုမှာ
စနစသည

အနမ

တရာ်းရံို်းမ ာ်းမှ

ံဥ နဒနှငမက္ိိုက္ညီနသာ

ID

စနစမ ာ်းက္ိို
နတွျို့ ရှိနသာ

နိင
ို ငံမ ာ်းမြစသည။

ဤစာတမ်း၏နနာက္ဆံို်းအ ိိုင်းတွင မမနမာနိင
ို ငံအတွက္ အကက္ံမ ြု က္မ ာ်းက္ိန
ို ြာမ ထာ်းသည။

၁။ အခပည့်ခပည့်ဆင
ု ရ
့် ာလအ ွငအ
့် ခရူးစံ ျန့်စည
ံ ွှန့်ူးမျာူး
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ဒီဂ စတယ

ID

စနစမ ာ်းသည

မညသညသတင်းအ က္အလက္န ေါ်တွင

မညသိအသံ
ို
်းို မ ြုသညဆိိုသညအန ေါ် မတည၍ နနစဉ်လှု ရှာ်းမှုမ ာ်းနှင

အနမ

ံသည၊

လအ ွငအနရ်းမ ာ်းအန ေါ်

အက္ ိြု်းသက္နရာက္နိင
ို သည။
ဤစာတမ်း၏ ဤက္ တွင ဥ နဒအရ
တန်းတညီမျှမှုနင
ှ

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှု

ိုဂ္ိြုလတစဦ်းတစနယာက္အနနမြင အသိမှတမ ြု ံရ ွင၊

မရှိမ င်း၊

က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာလွတလ

ွငနှင

လမှုနရ်းနှင

စီ်း ွာ်းနရ်းဆိိုငရာအ င
ွ အနရ်းမ ာ်း စသည လအ ွငအနရ်း (၄) မ ိြု်းအနကက္ာင်းက္ိို နြာမ ထာ်းသည။

၁.၁ ဥပခဒအရ ပုဂ္ိုလ့်တစ့်ဦူးတစ့်ခယာက့္်အခြစ့် အသအမှတခ့် ပို ံရ ွင ့်
အမ ညမ ညဆိိုငရာလအ ွငအနရ်းနကက္ာညာစာတမ်း
နိင
ို ငံနရ်းအ ွငအနရ်းဆိိုငရာ

(UDHR)

အမ ညိမ ညဆိိုငရာ ဋိဉာဉ်

အ ိိုဒ(၆)နှင

(ICCPR)

အရ

အ ိိုဒ

(၁၆)

က္နှင
တိိုတွင

နြာမ ထာ်း်းသညအတိိုင်း လတိိုင်းသည ဥ နဒနရှ ျို့နမှဦက္တွင လ ိုဂ္ိြုလတစဦ်းတစနယာက္အမြစ
နနရာတိင
ို ်း၌ အသိအမှတမ ြု ံရ ိိုင ွငရှိသည။ လတစဦ်း င်းစီ်းသည ဥ နဒအရ အ ွငအနရ်းနှင
တာဝနဝတတရာ်းရှိသညက္ိို က္ိိုယစာ်းမ ြုသညအတွက္ တရာ်းဝငလ ိုဂ္ိြုလတစဦ်းတစနယာက္အနနမြင
ဤအ ွငအနရ်းသည
အနမ

ံမြစသည။

အမ ာ်းလအ ွငအနရ်းမ ာ်းက္ိို
လအ ွငအနရ်းဆိိုငရာ

အနမရိက္နတရာ်းရံို်းမှ

“ဥ နဒနကက္ာင်းအရ က္ိိုယရညက္ိိုယနသွ်းက္ိို အသိအမှတမ ြုရန
ထိ ိိုက္နစသည။

အ

ယနကက္ာငဆိိုနသာ

အ ွငအနရ်းမ ာ်းနှငစ ဆိင
ို နသာ

အနက္ာငအထညနြာရနအတွက္
က္က္ွက္မ င်းသည လဂိုဏသိက္ခာက္ိို

ထိို က္က္ွက္မ င်းသည

အနကက္ာင်းအရာမြစတညမှုက္ိို

နိင
ို ငံနတာနှငအမ ာ်းသမ ာ်းက္ ါ

မှတ က္မ ြုထာ်းသညမှာ

၎င်း၏အ ွငအနရ်းက္ိို

လတစဦ်း င်းစီ၏

လံို်းဝမငင်း ယလိိုက္မ င်းမြစပ ီ်း
လိိုက္နာရန က္က္ွက္မ င်းနကက္ာင

အာ်းနည်း က္က္ိို မြစန ေါ်နစသည။
အမ ညမ ညဆိိုငရာလအ ွငအနရ်းဥ နဒသည
မှတ ံိုတင ွင၊

နာမညရ ိိုင ွငနှင

က္နလ်းသငယတိင
ို ်း

နမွ်းြွာ်းပ ီ်းသညနှင

နိင
ို ငံသာ်းမြစ င
ွ အ ွငအနရ်းတိိုက္ိိုလည်း အသိအမှတမ ြုသည။

ဤအ ွငအနရ်းက္ိို မမနမာနိင
ို ငံမှအတညမ ြုထာ်းနသာ က္နလ်းအ ွငအနရ်းဆိိုငရာ သန

ာတစာ ြု ၏

အ ိိုဒ ၇ အမ င ICCPR ၏ အ ိိုဒ-၂၄(၂)မြင က္ာက္ွယထာ်းသည။ ထိက္
ို သိနသာမှ
ို
တ ံိုတငမ င်းသည
က္နလ်းသငယ အာ်းလံို်းက္ိို

ွမ ာ်းမှုမရှိ

မိ

မ ာ်း၏အနမ အနန မညသိို ငရှိနစက္ာမန ်းသငသည။
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သိနသာ
ို
နမွ်းစာရင်း မှတ ံိုတငမှုမရှိမ င်းသည အမ ာ်းအဓိက္က္ နသာ မညသညဝနနဆာငမှုက္ိိုမဆိို
ရယနိင
ို ရန

အဟနအတာ်းမမြစသငန ။

နသ ာနစရနအတွက္

က္နလ်းမ ာ်းအာ်း

နမွ်းြွာ်းမှုမှတ ံိုတငမ င်း၏

နရရှညတညတံ ိိုငပမနသာ

အနရ်း ါမှုက္ိို

ြွံျို့ ပြိြု်းနရ်းရညမှန်း က္

“နမွ်းစာရင်းမှတ တ
ံို ငမ င်း

တရာ်းဝငအသိအမှတမ ြုမှုက္ိို

၁၆.၉

အသိအမှတမ ြုက္ာ
သည

နိင
ို ငံမ ာ်းအာ်း

အ ါအဝငအာ်းလံို်းအတွက္တရာ်းဝငမြစမှုက္ိိုမ သရန”

နတာင်းဆိိုထာ်းသည။
နမွ်းစာရင်းမှတ ံိုတငမ င်းအမ င

ID

က္ဒက္သိိုနသာ

အမ ာ်းတရာ်းဝငစာရွ က္စာတမ်းမ ာ်းသည

တရာ်းဝငအနထာက္အထာ်းမြစနကက္ာင်း သက္နသမ နိင
ို သည။ လက္နတွျို့အာ်းမြင နိင
ို ငံမ ာ်းစွာတွင
လမှုဝနနဆာငမှုမ ာ်းရယမြင်း၊
အနမ

မန ်းမ င်း၊

ံလို နဆာငမှုမ ာ်းအတွက္
ံလအ ွငအနရ်းက္ိို

က္ိိုငနဆာငမှုအန ေါ်
လက္နတွျို့တွငမ

အသိအမှတမ ြုမှုအ ါအဝင

က္ ငသံ်းို နိင
ို စွမ်းသည

မတညမ င်းမ ိြု်း

စံ ိနစံညွှန်းမ ာ်းနှငအညီ

အသိအမှတမ ြု

မမြစသငန ။

တရာ်းမျှတနသာ၊

အမ ိြု်းမ ိြု်းက္ိိုအမ ညအဝ နာ်းလညသန
မကက္ာ ဏလိိုအ နလရှိသည။

စသည
သီအိုရ
ိ ီအရ

လတစဦ်းတစနယာက္၏
သက္နသ ံက္တမ ာ်း

(အမ ညမ ညဆိိုငရာ

ိိုငလံိုနသာ

တရာ်းဝငလအ ွငအနရ်းဆိိုငရာ

စာရွ က္စာတမ်းမ ာ်းက္ိို

အလို အက္ိိုင

တရာ်းဝငအနထာက္အထာ်းတစရ လိအ
ို
သည။

လတစဦ်းတစနယာက္အမြစ
အနမ

လိိုငစငရယမ င်း၊

အနကက္ာင်းမ

အ ွငအနရ်းအ ါအဝင

လအ ွငအနရ်း

က္မရှိ)
အနမ

တစ ို ို
သိရာတွ
ို
င

ံလအ ွငအနရ်း

ာန ါက္နိင
ို ရနအတွက္ တရာ်းဝငမြစမှုအနထာက္အထာ်းက္ိို

ဤအနကက္ာင်းနကက္ာငလတစဦ်း င်းစီသည

လွတလ စွာရယနိင
ို မည

တရာ်းဝငမှတ ံိုတင

အစိို်းရအစီအစဉ်မ ာ်းသည

အနမ

ံ

လအ ွငအနရ်းမ ာ်းက္ိို က္ာက္ွယရနအတွက္ အနရ်း ါပ ီ်း ဥ နဒနရှ ျို့နမှာက္၌ လတစဦ်း အမြစ
အသိအမှတမ ြုမ င်းက္ိို လက္နတွျို့က္ က္ အနက္ာငအထညနြာနိင
ို နရ်းက္ိို အနထာက္အက္မ ြုနိင
ို သည။
သိနသာ
ို
တရာ်းဝငမှတ တ
ံို ငအစီအစဉ်မ ာ်းသည ၎င်းတိိုအလို လို

ံိုန ေါ် မတည၍ လအ ွငအနရ်း

ိြု်းနြာက္မ င်း သိမဟို
ို
တ မညီမျှမှုမ ာ်းက္ိို ဆက္လက္မြစန ေါ်နစနိင
ို သည။ ID စာရွ က္စာတမ်းမ ာ်းက္ိို
တစက္မဘာလံို်းအတိင
ို ်းအတာမြင

မရရှန
ိ င
ိို ါက္

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုမရှိနသာ

အနမ

ံအာ်းမြင

၎င်းတိိုက္ိိုလက္လှမ်းမမီသမ ာ်းသည လအ ွငအနရ်း ိြု်းနြာက္မှုမ ာ်း ံရနိင
ို သည။တရာ်းဝငမှတ ံိုတင
လို နဆာငရန ရညရွ ယ က္မြင အ က္အလက္မ ာ်းနက္ာက္ယမ င်းသည အတွင်းနရ်း သိမဟို
ို
တ
နစာငကက္ည ံရမှုအတွက္

ငနသာက္မြစနစမ င်း

သိမဟို
ို
တ

လမ ိြု်းနရ်း၊

လမ ိြု်းစိုအနရ်း၊

ာသာနရ်းတိိုနှင သက္ဆိိုငသည အထိအ ိိုက္မ ံနင
ိို နသာ အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို အသံ်းို မ ြုမ င်းအန ေါ်
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မတည၍

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှု

မ ြုလို မ င်းက္ိို

အဆက္မမ တ

မြစန ေါ်နစနိင
ို သည။

ထိနကက္ာင
ို

မညသညတရာ်းဝငမှတ တ
ံို င အစီအစဉ်မဆိို နအာက္တွင နဆွ်းနနွ်းထာ်းသည လအ ွငအနရ်းဆိိုငရာ
က္ိစစရ မ ာ်းနှင

တသက္ပ ီ်း ဂရိုတစိိုက္စဉ််းစာ်းသငသည။

၁.၂ တန့်ူးတညီမျှမှုနင
ှ ့် ွွဲခ ာူးဆက့္်ဆမ
ံ ှုမရှခ င့်ူး
ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုက္င်းလွတ ွငက္ိို

အဓိက္လအ ွငအနရ်းစာ ြု မ ာ်းအတွက္နယ

ိိုမိိုတိက္ နသာ စာ ြု မ ာ်းတွင လိင သိမဟို
ို
တ လမ ိြု်းနရ်းက္ိိုအနမ

ယ နဝါဟာရမ ာ်း

ံနသာ ွမ ာ်းဆက္ဆံမှု ံိုစံမ ာ်းက္ိို

ရညညွှန်း က္မ ာ်း အ ါအဝင အမ ညမ ညဆိိုငရာ လအ ွငအနရ်းစာ ြု မ ာ်းထတွင အက္ာအက္ွယ
န ်းထာ်းသည။
ဥ မာ၊

မမနမာနိင
ို ငံမှအတညမ ြု နသာလမှုနရ်း၊

အမ ညမ ညဆိိုငရာ ဋိဉာဉ်၏
အ ွငအနရ်းမ ာ်းက္ိို

လမ ိြု်း၊

အ ိိုဒ

၂

(၂)

တွငလမှုနရ်း၊

အသာ်းအနရာင၊

သိမဟို
ို
တအမ ာ်းထငမမင က္နှင

စီ်း ွာ်းနရ်းနှင
လိင၊

တသက္၍

ယဉ်နက္ ်းမှုအ ွငအနရ်း
စီ်း ာွ ်းနရ်းနှင

ာသာစက္ာ်း၊

ယဉ်နက္ ်းမှုဆိုင
ိ ရာ

ာသာတရာ်း၊

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုမရှိ

ဆိိုငရာ
နိင
ို ငံနရ်း၊

က္ ငသံ်းို သငသညဟို

နြာမ ထာ်းသည။
ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်းသည
က္ိို်းက္ွယယံိုကက္ညမှု

အသိအမှတမ ြုမှုက္ိို
၊

လအ ွငအနရ်း

အလို လို က္ိိုင ွငတိိုက္ိို
နယ ယအန ေါ်အနမ
ဆီနလ ာမှုရှိနသာ

သိမဟို
ို
တ

ံစာ်း ွင၊

ံထာ်းသည

အာ်းနလ ာနစနသာ

လမ ိြု်းနရ်းသိမဟို
ို
တ

လမှုြလံိုနရ်း ံစာ်း ွင

ရ ိိုင ွငစသည

မတညီနသာ

ရညရွ ယ က္နှင

က္ိိုငတွယမှုက္ိို

သိမဟို
ို
တ

တာ်းမမစထာ်းနသာ
ညွှန်းဆိိုသည။

နဆာငရွ က္မ င်းမဟိုတလျှင

က္ ိြု်းနကက္ာင်း
မတညီနသာ

က္ိိုငတွယနမြရှင်းမှုမ ာ်းက္ိို ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်းဟို သတမှတယဆနိင
ို သည။ က္ ိြု်းနကက္ာင်းဆီနလ ာနသာ
ရညမှန်း က္မြစစရနအတွက္

ထညသွင်းစဉ််းစာ်းရာ၌

မတညီနသာ

က္ိိုငတွယနမြရှင်းမှုတင
ွ

လအ ွငအနရ်းဆိိုငရာစံသတမှတ က္နှင

က္ိိုက္ညီပ ီ်း

ဒီမိိုက္နရစီလမှု

အြွျို့အစည်းအတွင်း

အနထွနထွနက္ာင်းက္ ိြု်းက္ိမို မြှငတငရန

တစ ိုတည်း

နသာ

ရညရွ ယ က္ရှိသည

တရာ်းဝငအနမ

ံအနကက္ာင်းရင်းရှိရမညမြစသည။

က္ွမ ာ်းမ ာ်းနာ်းနသာ

က္ိုစာ်းမှု၏

အက္ ိြု်းသက္နရာက္မှုသည အ ိြု်းအစာ်းညီမျှမှုရရ
ှိ မည မြစရာ ရရှိနသာ အက္ ိြု်းနက္ ်းဇ်းမ ာ်းသည
တန်းတညီမျှမှုက္ိို မြစန ေါ်နစနသာထိ ိိုက္မှုမ ာ်းထက္ သာလွနသည။
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နိင
ို ငံမ ာ်းအနနမြင

စနစတက္ ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုမ ာ်းက္ိို

သွယဝိိုက္၍မြစနစ

နဆာငရွ က္ရန

ြယရှာ်းရနအတွက္

တာဝနရှိသည။

တာ်းမမစထာ်းနသာနယ ယန ေါ်တွင အနမ

တိိုက္ရိိုက္မြစနစ

တိိုက္ရိိုက္ ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုသည“

ံ၍ အလာ်းတအနမ အနနမ ိြု်းရှိ

အမ ာ်းသတစ ဦ်း ဦ်း

က္ိိုအမ ာ်းသမ ာ်းထက္ ိို၍ သက္သာစွာဆက္ဆံသညအ ါတွငမြစ ွာ်းသည။ ” သွယဝိိုက္နသာနည်းမြင
ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုသည

သ

အက္ာအက္ွယန ်းထာ်းနသာနယ ယက္ိို
အ ိြုျို့နသာအို စိုမ ာ်းအန ေါ်

ာဝအာ်းမြင

ကက္ာ်းနန ံိုရနသာလည်း

ရညညွှန်းမ င်းအာ်းမြင

က္ွမ ာ်းစွာသက္နရာက္မှုရှိနသာ

နြာထိုတထာ်းသည
ဥ နဒမ ာ်း

သိမဟို
ို
တ

အနက္ာငအထညနြာမှုက္ိို ရညညွှန်းသည။
ဥ နဒနကက္ာင်းအရမြစနစ၊

အနက္ာငအထညနြာမ င်းအာ်းမြငမြစနစ

အက္ာအက္ွယန ်းထာ်းနသာ

နယ ယန ေါ်တင
ွ

အနမ

ံ၍

အ ိြုျို့နသာ ိုဂ္ိြုလမ ာ်းအာ်း

မှတ ံိုတငမ င်းက္ိိုမငင်းဆိို ါက္

တရာ်းဝငမှတ တ
ံို ငစနစ၏ အနမ အနနတွင တိိုက္ရိိုက္ ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်း ံရနိင
ို သည။ အက္ယ၍ ID
စနစသည

အြွျို့ဝငနှငသက္ဆိိုငနသာ

လက္ခဏာမ ာ်းနကက္ာင

အ ိြုန
ျို့ သာအို စိုမ ာ်းအတွက္

လက္နတွျို့တွငအလို မလို လျှင သွယဝိိုက္ ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုန ေါ်န ါက္လာန မည။ ဒစဂ စတယ ID
စနစမ ာ်းသည၊

ဥ မာအာ်းမြင

ဒစဂ စတယသံ်းို စွ ံို

နည်း ါ်းနသာဆင်းရသာ်းမ ာ်းအာ်း
ဝနနဆာငမှုမ ာ်း၊

တတနမမာက္မှုနင
ှ

သွယဝိိုက္ ွမ ာ်းဆက္ဆံနင
ိို သည။

ဤက္ိစစတွင

ဏဏာနရ်းဝနနဆာငမှုမ ာ်း၊ မန ်းမ င်း သိမဟို
ို
တ အမ ာ်းအနမ

ရယရနအတွက္

အတညမ ြုရနနည်းလမ်းတစ ိုအနနမြင

က္ ယက္ ယမ နမ နအသံ်းို မ ြုလာ ါက္

နည်း ညာသံ်းို စွမှု
လမှုနရ်း

ံဝနနဆာငမှုမ ာ်းက္ိို

ဒီဂ စတယအိိုငဒီမ ာ်းက္ိို

၎င်းတိက္ိ
ို လ
ို က္လှမ်းမမီမှုသည

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုမ ာ်းအမြစ

သက္နရာက္နိင
ို သည။
လမ ိြု်းနရ်း၊

ာသာနရ်း၊

နယ ယမ ာ်းနှင တသက္သည
အနမ

တိိုင်းရင်းသာ်းအနရ်းနှင

အမ ာ်း

က္ာက္ွယထာ်းနသာ

သတင်းအ က္အလက္မ ာ်း ါဝငနသာ

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုအတွက္

ံတစ ိုက္သိို မြစနစနိင
ို နသာ မှတ ံိုတငစနစသည အ က္အ မ ာ်းနှင စိနန ေါ်မှုမ ာ်းသည

နမ်း ွန်းမ ာ်းက္ိို

န ေါ်န ါက္လာနစနိင
ို သည။ထိက္
ို သိနသာ
ို

ထညသွင်းမ င်းအာ်းမြင
ံနင
ိို ရညရှိနစပ ီ်း

အို စိုမ ာ်းက္ိို ွမ ာ်းသိမမငရန
က္ွမ ာ်းနသာ

အလွနအနရ်းကက္ီ်းနသာက္ိစစရ မ ာ်းတွင

က္ိုစာ်းမှုမ ာ်း

လွယက္နစမ င်းမြင

ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်းက္ိို

လို နဆာငရန

လွယက္နစသည။

ထိက္
ို သိနသာ
ို

လအ ွငအနရ်း ိြု်းနြာက္မှုမ ာ်းက္ိို

သတင်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

ID

စနစသည
ကက္ီ်းထွာ်းနစသည။

လမ ိြု်းနရ်း ွမ ာ်းဆက္ဆံမှု န ာက္နရ်းနက္ာမတီသည
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ညွှန်းဆိိုသည

မှတ ံိုတငက္တမ ာ်းက္ိိုအသံ်းို မ ြုမ င်းအ ါအဝင

သီ်းမ ာ်းအို စိုဝငမ ာ်း၏

ဆနဒက္ိိုဆနက္ ငပ ီ်း မှတ ံိုတင မလို မနနရနဆာငရွ က္နစမ င်း” က္ိို လမ ိြု်းတံို်းသတမြတမှုအတွက္
အလာ်းအလာရှိနသာ ညွှနမ

က္တစ ိုအမြစ စာရင်းမ ြုစိုထာ်းသည။

မ ံြုငံသ
ို ်းံို သ ရမညဆိိုလျှင
လအ ွငအနရ်းအြွျို့မ ာ်းနှင
စနစတွင

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုမ ာ်း
က္ျွမ်းက္ ငသမ ာ်းက္

အမှတအသာ်းအမြစ

အကက္ီ်းအက္ ယ ံရနိင
ို နသာနကက္ာင

အက္ာအက္ွယန ်းထာ်းနသာနယ ယမ ာ်းက္ိို

ထညသွင်းမ င်းမမ ြုရန

အကက္ံန ်း ကက္သည။

ID

အနည်းဆံို်း

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုရှိနသာ ဥ နဒမ ာ်းက္ိို မ ဌာန်းရနအတွက္ အဆိို ါအမှတအသာ်းမ ာ်းက္ိို အသံ်းို မ ြုမ င်း
သိမဟို
ို
တ အာ်းနက္ာင်းပ ီ်း စနစတက္ ရှိနသာ ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုနင
ှ လည တနနမ င်းစသည အ က္မ ာ်း
ID

စနစတွင ါဝငနနမ င်းသည

လက္နတွတ
ျို့ ွင

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုက္ိို

မြစနစနိင
ို သည။

ထိက္
ို သိနသာမြစ
ို
ရ မ ာ်းတွင ဤအမှတအသာ်းမ ာ်းက္ိို က္ိို ID စနစတွငမထညသင ါ။
ထိက္
ို သိနသာလ
ို
မ ိြု်းစို သိမဟို
ို
တ

ာသာနရ်းအမှတအသာ်းက္ိို ID စနစတွင ထညသွင်း ါက္ လတစ ဦ်း

င်းစီသည ဤလက္ခဏာမ ာ်းက္ိို မိမိ
နရွ ်း ယမှုမ ာ်းက္ိို
အ

အ ိြုအ
ျို့ ို စိုမ ာ်း

ယနကက္ာငဆိိုနသာ

စာရင်းမဝငနသာ

ာသာနရွ ်း ယ ိိုင ွင ရှိသငသည။ ထိမို င ၎င်းတိိုနအာက္ရှိ

မ ါဝငနသာ

စာရင်းနသတစ ိုနင
ှ

၎င်းတိို၏မြစတညမှုက္ိို

အို စိုမ ာ်းအန ေါ်

အသိအမှတမ ြုရန

ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်းက္ိို

ဥ မာအာ်းမြင အီရနနိင
ို ငံသည တရာ်းဝငအသိအမှတမ ြု
ြယရှာ်း မ င်းက္ိို

က္ိုလသမဂ္

မှတ ံိုတငမ င်းစနစတွင
ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်းသည

ာသာ ၄

ယံိုကက္ည ွငဆိိုငရာ

ိုမှအ

အမ ာ်း

ဆနက္ င သည။

ာသာမ ာ်းက္ိို
အလာ်းတ င

က္ိုလသမဂ္အထ်းက္ိိုယစာ်းလှယက္

ာသာနရ်းက္ိိုလက္ ံနင
ိို နသာလည်း
နိင
ို ငံတက္ာဥ နဒက္ိို

က္က္ွက္မ င်းမြင

မြစန ေါ်နစနိင
ို နသာနကက္ာငမြစသည။

က္ျွမ်းက္ ငသမ ာ်းက္

လွတလ စွာက္ိို်းက္ွယယံိုကက္ည ွငနှင

က္တသတမထာ်းသငန ။

ိြု်းနြာက္မ င်းမြစသညဟို

ာသာတရာ်းသံ်းို ိုအာ်း
မှတ က္မ ြု သည။

ိိုမိိုနက္ာင်းမွနနသာ အနလအက္ ငက္ ထိသ
ို နသာအမှ
ိို
တအသာ်းမ ာ်းက္ိို လံ်းို ဝထညသွင်းနြာမ မ င်း
မမ ြုသငနကက္ာင်း

အကက္ံမ ြုထာ်းနသာလည်း

အက္ယ၍

မှတ ံိုတငမ င်းက္ိို နဆာငရွ က္သငသည။
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၁.၃ ပုဂ္လက္လွတလ
့် ပ့် ွင ့်
ိုဂ္လိက္လွတလ

ွငအတွက္ UDHR ၏ ိုဒမ ၁၂ နှင ICCPR ၏အ ိိုဒ ၁၇ တိိုက္အာမ ံသည။

အဆံို်းစွနထိနမ ာရလျှင

အဆိို ါလွတလ မ င်းတွင

သိမဟို
ို
တ တစဦ်းတစနယာက္၏ လွတလ
ဥ နဒမ

ဝငနရာက္စွက္ြက္မ င်းမှ

အာဏာမြင

စွက္ြက္မ င်းမှ

က္င်းလွတ င
ွ

ွင၊ မိသာ်းစိုအနရ်း၊ အိမနှင စာန ်းစာယက္ိစစရ မ ာ်းတွင

က္င်းလွတ င
ွ ရှိသည။

၎င်းသညလတစ

ဦ်း

င်းစီသည

သီ်းမ ာ်းလွတလ နသာ ြွံျို့ ပြိြု်းမှုနင
ှ
အမ နအလှနအက္ ိြု်းမ ြုမှုမ ာ်းက္ိို သီ်းမ ာ်း ိုဂ္လိက္နယ ယတွင
ံစာ်းသငသညဟနသာ အနတွ်းအန ေါ်အနမ
လတစဦ်း၏ အမ ြုအမ၊ လမှုဆက္ဆံနရ်း၊
ဆက္သွယနရ်းနှင

ံသည။ လွတလ

ွငသည အမ ာ်းအရာမ ာ်းအကက္ာ်းတွင

ိုဂ္လိက္ နှစသက္မှု၊ က္ိိုယ ိိုငအမှတအသာ်းမ ာ်းသည

သတင်းအ က္အလက္အရ

အနကက္ာင်းအရာက္ိို

ကက္ညမ င်းထက္

ိိုမိိုနက္ ာလွနနသာ ထိ်းို ထွင်းသိမမငမှုက္ိို န ်းနိင
ို သညအထိ က္ ယမ နလွှမ်းမ ံြုသည။
အ ိိုဒ(၁၇)၂တွင

လွတလ

ိိုင ွငအန ေါ်

မညသညဝငနရာက္စွက္ြက္မှုမ ိြု်းက္ိိုမဆိို
စိုနဆာင်းမ င်းဆိိုငရာ
ဥ နဒအရ

လိိုအ သည။

စည်းမ ဉ််းမ ာ်းအ ါအဝင

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလို
ICCPR

၏

မညသည

ဤအ ွငအနရ်းအန ေါ်

နသ ာနစရနအတွက္

အမ ညမ ညဆိိုငရာ

စွက္ြက္မှုမဆိိုသည

ဝငနရာက္စွက္ြက္မှုမှလလျှ
ွ င

ထိမို င

အ က္အလက္

က္နသတ က္မ ာ်းသည
က္နသတ က္မ ာ်းသည

မညသညဝငနရာက္စွက္ြက္မှု

ရညမှန်း က္နှငအညီမြစသငနကက္ာင်းနှင

က္ ိြု်းနကက္ာင်းဆီနလ ာသငနကက္ာင်း
ယ ငအဆိိုအရ

မတရာ်းမြစနစ

ဆိိုလိိုသညမှာ

ိိုင ွငရှိသည။

မတရာ်းထိုတမ နထာ်းမ င်းမဟိုတနကက္ာင်း
မဆိိုသည

ဥ နဒအရမြစနစ

စံ ိနစံညွှန်းမ ာ်းက္
လွတလ

နရွ ်း ယစရာမရှိ ါက္

ထိန
ို ရွ ်း ယမှုက္ိို မ ြုလို သငသညအတွက္

ွငက္ိို

အထ်းသမြင
အကက္ံမ ြုထာ်းသည။

ထိ ိိုက္နစပ ီ်း

အဆိို ါ

အက္ ိြု်းအမမတရရှိနင
ိို နကက္ာင်းနသ ာလျှင

အက္ ိြု်း ံစာ်း ွငနှင လွတလ မှုက္ိို ထိ ါ်းမ င်းသည

အ ိြု်းက္ မြစသငနကက္ာင်း နြာမ ထာ်းသည။
က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာအ က္အလက္
အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
(နဒတာက္ာက္ွယမှု)

အ ွငအနရ်းအတွက္

နိင
ို ငံမ ာ်းအနနမြင

စိုနဆာင်းမ င်းနှငသိမ်းဆည်းမ င်းအာ်း
။

၎င်းတွငတရာ်းဝငအ င
ွ အနရ်း

မက္ိိုက္ညီနသာနည်းမြင
သတင်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

အသံ်းို မ ြုမ င်းမရှိနသာ
လက္လှမ်းမမီနကက္ာင်း

ိုဂ္ိြုလနရ်းဆိိုငရာ

ဥ နဒအရမ ဌာန်းရန
မရရှိသမ ာ်းနှင

လ ိုဂ္ိြုလမ ာ်းမှ

လိိုအ သည

လအ ွငအနရ်းနှင
ိုဂ္ိြုလနရ်းဆိိုငရာ

နသ ာနစရနစည်းမ ဉ််းမ ာ်း ါဝငသည။

လတစဦ်း င်းအနနမြင မညသညအြွျို့အစည်းမ ာ်း (အမ ာ်း ိိုငမြစနစ၊ ိုဂလ
္ ိက္မြစနစ)သည မိမိတိို၏
က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

သိမ်းဆည်းထာ်းသည၊
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အလက္မ ာ်းက္ိို

မ ငဆငနိင
ို သည၊

တရာ်းမဝငစိုနဆာင်းထာ်းနသာ

သတင်းအ က္အလက္မ ာ်း

စိုနဆာင်းထာ်းရှိမ င်းနှင တသက္ပ ီ်း သတင်းအ က္အလက္ ရယနိင
ို သညစသညမြင

အတညမ ြု

နိင
ို စွမ်းက္ိို ိိုငဆိိုငထာ်းသငသည။
ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္သည အလွနအနရ်းကက္ီ်းသည၊ အ
ဦ်း

နှငတစဦ်း

သီ်းမ ာ်းဆက္စ မှုမရှိနသာနကက္ာင

က္ိုလသမဂ္လအ ွငအနရ်းဆိိုငရာ

ယနကက္ာငဆိိုနသာ ၎င်းသညလတစ

နမ ာင်းလ၍

မဟာမင်းကက္ီ်းရံို်းမှ

မရနသာနကက္ာငမြစသည။

မှတ က္မ ြုသညမှာ

ဇီဝန ဒဆိိုငရာ

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို အကက္ီ်းအက္ ယအလွသံ်းို စာ်းလို နိင
ို သည အလာ်းအလာရှိပ ီ်း မ ာ်းမ ာ်းလှနသာ
သတင်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
ငမနဒတာန

သိန
ို လှာငသိမ်းဆည်းထာ်းသည

တစ ိုတည်းနသာ

စထတွင အထ်းသမြင အနတရာယရှိနကက္ာင်း မှတ က္မ ြု သည။

ဥ မာ ဇီဝန ဒဆိိုငရာ အ က္အလက္မ ာ်း ါဝငသည

အနထာက္အထာ်းမ ာ်းအာ်း

ိို်းယမှုသည

က္ိုစာ်းရနအလွန ယဉ််း ါသည။ ထိအမ
ို
င ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို လတစဦ်း င်းစီအာ်း
တရာ်းမဝင

နမ ရာ ံမ င်းနှင

နစာငကက္ညမ င်းအ ါအဝင

စိုနဆာင်းထာ်းသညနဒတာမ ာ်းအာ်း

က္ွမ ာ်းမ ာ်းနာ်းနသာ ရညရွ ယ က္မ ာ်းအတွက္ အသံ်းို မ ြုနိင
ို သည။
ဤအနတရာယမ ာ်းနကက္ာင

ဥနရာ သမဂ္၏

အနထွနထွနဒတာက္ာက္ွယနစာငနရှာက္နရ်း

စည်းမ ဉ််းသည ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို (အမ ာ်းလမ ိြု်းနရ်းသိမဟို
ို
တ လမ ိြု်းစိုအနရ်း
သိမဟို
ို
တ

ာသာနရ်းယံိုကက္ညမှုမ ာ်းနှင

တသက္နသာအ က္အလက္မ ာ်းနှငအတ)

လို နဆာငရနမသငနသာ“အထ်းအမ ိြု်းအစာ်း”

အ က္အလက္အမြစ

ံိုမှနအာ်းမြင
တင်းကက္ စွာ

သတမှတထာ်းနသာ ခ င်း က္မ ာ်းအမြစသာ နြာထိုတထာ်းသည။
လအ ွငအနရ်းနက္ာမတီအနနမြငလည်း လမှုြလံန
ို ရ်း ံစာ်း ွငက္ိို ရယနိင
ို ရနအတွက္ လက္န ွမ ာ်း
သိမဟို
ို
တ မ က္ဝန်းလွှာက္ိို စက္ငြတစစနဆ်းရန လိိုအ
ိြု်းနြာက္မ င်းမြစနကက္ာင်းနြာမ

က္သည

က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာက္ိစစက္ိို

သည။

အဆိို ါ စွနစာ်းရမှုမ ာ်းနကက္ာင နဒတာအထ်းကက္ မတသညစနစမ ာ်း (အထ်းသမြင ဇီဝန ဒဆိိုငရာ
အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို စိုနဆာင်းသိန
ို လှာငထာ်းသညစနစမ ာ်း) က္ိို“ နိင
ို ငံမ ာ်းအနနမြငတရာ်း ၀
ငရညမှန်း က္နအာငမမငရနလိိုအ ပ ီ်းအ ိြု်းညီနကက္ာင်းမ သနိင
ို သညအ ါ” မှသာအသံ်းို သငသည။
ထိအမ
ို
င

ထိက္
ို သိနသာစနစ
ို
မ ာ်းအာ်း

နိင
ို ငံမ ာ်းအနနမြင

လွတလ နသာ၊

လွတလ စွာ

ကက္ီ်းကက္ မှုသည

ထိနရာက္နသာ

အစိို်းရ၏ဆက္သွယမှုမ ာ်းက္ိိုနစာငကက္ညမ င်း၊

၎င်းတိအာ်း
ို
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လံို်းဝအနရ်းကက္ီ်းသည။

မ ညတွင်းကက္ီ်းကက္ နရ်းယနတရာ်းမ ာ်း
ကက္ာ်းမြတမ င်းနှင

က္ိိုယနရ်းက္ိယ
ို တာ
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အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

စိုနဆာင်းမ င်းအတွက္တာဝနယမှု”တိိုက္ိို

အနသအ ာတညနဆာက္

ထိန်းသိမ်းထာ်းသငသည။
နနာက္ဆံို်းအနနမြင

မညသညနစာငကက္ညနရ်းစနစနှငမဆိို

စနစမ ာ်းသည

က္ိယ
ို
ိိုငအ ွငအနရ်းနှင

လွတလ စွာထိုတနြာနမ ာဆိို ွငက္သိနသာ
ို

အမ ာ်းနိင
ို ငံသာ်းနှင နိင
ို ငံနရ်းအ ွငအနရ်းမ ာ်းနှင

တသက္၍ လအ ွငအနရ်းဆိိုငရာ စိို်းရိမမှုမ ာ်းက္ိို

ထ မံန ေါ်န ါက္နစသည။

ိတဆက္ထာ်းနသာဒီဂ စတယ

နစာငကက္ညစနစမ ာ်းက္ိို

အို

ID

ြု နသာဥ နဒမ ာ်းအနနမြင

၎င်းတိိုအာ်းနသ ာနစသငသည။ ၎င်းတိိုက္ိ-ို
(က္)တစဦ်း င်းစီအနနမြင

ကက္ိြုတငအသိန ်းအနကက္ာင်းကက္ာ်းရနနှင

၎င်းတိို၏

နလျှာက္လွှာက္ိို ကက္ိြုတငမမငနိင
ို ရနအတွက္ လံိုနလာက္နသာ ရှင်းလင်းမ တသာ်းမှုနင
ှ
တိက္ နသာစံ န
ိ စံညွှန်းမ ာ်းနှင က္ိိုက္ညီနစရနဥ နဒအရ သတမှတထာ်းသည။
( )

ဥ နဒနှငအညီ

ရညမှန်း က္

နအာငမမငရန

တင်းကက္ စွာ

သာဓက္မ ရနလိိုအ သည။
(ဂ)

နည်း ညာ ိိုင်းဆိိုငရာအနနှာငအယှက္မ ာ်းနည်း ါ်းလာသညအ ါ

အသံ်းို မ ြု၍မရမ င်း

သိမဟို
ို
တ

အက္ိုနမသံ်းို စွရနသ်းသညအ ါမ ာ်းတွင

အ ိြု်းက္ ဥ နဒသက္ိို လိိုက္နာ ါ။
မညသညအမှနတက္ယနစာငကက္ညမ င်းမ ိြု်းမဆိိုသည
နဆာငရွ က္သညအ ါတွင
အနမ

ံသငပ ီ်း

မမြစန ေါ်လာနိင
ို သည

အ ိြု်းက္

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

အစိုလိိုက္

အမ ံြုလိိုက္နစာငကက္ညမ င်းက္ိို

တစဦ်း င်းစီ၏

က္ ိြု်းနကက္ာင်းမ

ွမ မ်းစိတမြာမ င်းက္ိိုလို နဆာငနစသငသည။

စိုနဆာင်းမ င်းနှင

က္မ ာ်းအန ေါ်

က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာ

အက္နအသတမရှိသမ
ိ ်းဆည်းရန

နစာငကက္ ကက္ညရှု မ င်းစနစမ ာ်းသည အ ိြု်းမက္ ါ။ ၂၀၁၆

လိိုအ သည

ိုနစ
ှ တွင က္ဝိတနိင
ို ငံနင
ှ တသက္နသာ

အဆံို်းသတနလလာ က္အရ လအ ွငအနရ်းနက္ာမတီသည DNA က္ိိုစမ်းသ မ င်းနှင DNA အန ေါ်
ဟိို ြု က္ိင
ို မှုြနတီ်းမ င်းက္ိို အနထာက္အက္မ ြုနသာ က္ဝိတအကက္မ်းြက္တိိုက္ြ က္နရ်း ဥ နဒ၏
လံိုမ ံြုနရ်းအက္ ိြု်းသက္နရာက္မှုမ ာ်းက္ိို က္ိင
ို တွယနမြရှင်း သည။ အထိ ိိုက္မ န
ံ သာ ဇီဝန ဒဆိိုငရာ
အ က္အလက္မ ာ်း

စိုနဆာင်းမ င်းအန ေါ် မှီ ိိုသည

မဆိိုမြစနိင
ို န ရှိနသာ
သန

ာသ

ာဝနှင

အာဏာ ိိုငမ ာ်း၏

အနတရာယမ ာ်းနှင တသက္ပ ီ်း
DNA

စမ်းသ မ င်း၏

မညသညနစာငကက္ညနရ်းစနစအတွက္
၎င်းတိို၏စိို်းရိမမှုမ ာ်းတွင

က္ ယမ နမှု၊

ကက္ီ်းမာ်းမ ာ်းမ ာ်းနသာစွမ်းရည၊

DNA

-

DNA

၏

နမနာမ ာ်းက္ိိုစိုနဆာင်းရန

လျှိြု ျို့ ဝှက္ က္မ ာ်းက္ိိုနသ ာနစရနနှင

DNA

နမနာမ ာ်းအာ်း မတရာ်းအသံ်းို မ ြုမ င်းမှ က္ာက္ွယရနအက္ာအက္ွယမ ာ်း ရှင်းလင်းမ တသာ်းမှုမရှိမ င်းနှင
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လွတလ နသာ ကက္ီ်းကက္ မှုမရှိမ င်း စသညအ က္မ ာ်းက္ိို မီ်းနမာင်းထိ်းို မ ထာ်းသည။ ရလဒအနနမြင
biometric

data

က္ိိုမှီ ိိုနသာ

နစာငကက္ညနရ်းစနစသည

ရှင်းလင်းစွာသတမှတထာ်းနသာစည်းမ ဉ််းမ ာ်း

ွငလင်းမမငသာပ ီ်း

င
ိို မာနသာအက္ာအက္ွယမ ာ်းနှင အာဏာ င
ိို မ ာ်း၏

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို ရယသံ်းို စွနိင
ို စွမ်းအန ေါ် က္နသတ က္မ ာ်းနှငအတ ကက္ီ်းကက္ မှုရှိသငသည။

၁.၄ လမှုခရူးနှငစ
့် ူးီ ပွာူးခရူးဆင
ု ရ
့် ာ အ ွငအ
့် ခရူးမျာူး
က္ိုန စစည်းမ ာ်းနှင

ဝနနဆာငမှုမ ာ်းက္ိိုရယရနအတွက္

အရညအ င်းမမ ညမီနသာ

သိမဟို
ို
တ

တစနည်းအာ်းမြငဆိိုနသာ ဒီဂ စတယ ID က္ိိုမရရှိနင
ိို နသာသမ ာ်း၏ လို နဆာငနိင
ို စွမ်းအန ေါ်မတည၍
ဒီဂ စတယ ID အသံ်းို မ ြုမှုက္ိိုက္နသတထာ်းနိင
ို သည ဥ နဒ လိိုအ သည။ အမ ာ်းမ ညသအက္ ိြု်း
ံစာ်း ွငမ ာ်းရရှိရန အက္နအသတရှိ ါက္ ၎င်းသညက္ န်းမာနရ်း၊ ညာနရ်း၊ အစာ်းအစာ၊ အလို အက္ိင
ို
သိမဟို
ို
တ အမ ာ်းလမှုနရ်းနှင စီ်း ွာ်းနရ်းအ င
ွ အနရ်းမ ာ်းက္ိို က္နသတ က္အမြစသတမှတနိင
ို သည။
နယ

ယ အာ်းမြင၊ ဒီဂ စတယ ID အစီအစဉ်သည လမှုြလံိုနရ်း ံစာ်း င
ွ မ ာ်းက္ိို မြနမြ ်းသညစနစတွင

န ါင်းစ ထာ်းသညဆိိုမငာ်း

အဆင်းရဆံို်းနှင

အထိ ိိုက္လွယဆံို်းသမ ာ်းအတွက္

အနက္ာင်းဆံို်း

အက္ ိြု်းစီ်း ွာ်းရရှိနစမ င်းငှာ မမြညဆည်းသာ ါ။ အလွနတရာဆင်းရနွမ်း ါ်းမှုနင
ှ လအ ွငအနရ်းဆိိုငရာ
က္ိုလသမဂ္အထ်းက္ိိုယစာ်းလှယသည

ဒီဂ စတယလမှုြလံိုနရ်းစနစ၏

အနတရာယမ ာ်းနှင တသက္၍ က္ ယက္ ယမ နမ နမှတ က္

မြစနိင
ို န ရှိနသာ

သည -

ထမအ က္မှာ ရ ိိုင ွငက္ိို ဆံို်းမြတသည လို ငန်းစဉ်က္ိို အီလက္ထနရာနစ အနမ်းအနမြ ံိုစံိုသိုိ အလွယတက္
နမ ာင်းလနိင
ို ပ ီ်း

ကက္ီ်းမာ်းနသာ

အာ်းနည်း က္ရှိနနလျှင င

ထိရှလွယနသာ

သတစဦ်း င်းစီက္ိို

မလွှမနရှာငသာလွန်းသည အနမ အနနမ ိြု်းနရာက္မှသာ ထညသွင်းနလရှိသည။
ဒိုတိယအ က္အနနမြင

ံိုစံ ထာ်းနသာ

ဆံို်းမြတ က္မ ာ်းမြင

ဆက္သွယသည

နည်းလမ်းသည

လသာ်း င်းစာနာနထာက္ထာ်းမှု က္င်းမမ င်းနကက္ာင အဓိ ပါယမ ညဝနသာ နမ်း ွန်းနမ်းရန သိိုမဟိုတ
ရှင်းလင်းနမ ာမ ရနအတွက္ နနရာမရှိ ါ။
တတိယအ က္အနနမြင
လိိုက္နလ ာညီနထွမရှိသည
ါဝငနန ံိုန ေါ်သည။

ဒီဂ စတယ

နထာက္ ံနရ်းတွင

စည်းမ ဉ််းစည်းက္မ်းမ ာ်း

ရလဒအနနမြင

တင်းကက္ နသာ

ါဝငသည

နမြနလျှာန ်းနိငသည

ံိုစံအမ ိြု်းမ ိြု်းနှင

နလျှာက္လွှာ ံိုစံမ ာ်း

အနမ အနနမ ိြု်းက္ိို

ရံြနရံ ါ

အဓိက္က္ သည

ဒစဂ စတယအနနအထာ်းတွင ထညသွင်းစဉ််းစာ်းမ င်း မမ ြုန ။

စတိုတထအ က္အနနမြင၊
သိိုမဟိုတ

ဒစဂ စတယစနစမ ာ်းသည

နနစဉ်စိနန ေါ်မှုမ ာ်းက္ိို

လ ငမမနစွာတိုနမ နရန
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မ င်းထနနသာအနရ်းန ေါ်အနမ အနနမ ာ်း
ဒီဇိိုင်းထိုတထာ်းမ င်းမဟိုတ ါ။

ဥ မာ
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လကက္ီ်းတစနယာက္၏

ံစာ်း ိိုင ွငက္ိို

ရိုတတရက္

အီလက္ထနရာနစနည်းမြင နလျှာ မ င်း သိိုမဟိုတ
အိမနထာငစိုတွင

နာ်းမလညနိင
ို နလာက္နအာင

ယြ က္ ံရမ င်း သိိုမဟိုတ မိစံိုြစံိုမရှိသည

က္နလ်းအာ်းနစာငနရှာက္သညနဂဟာသိို

မ ိိုနဆာငနိင
ို မ င်း

စသညတိိုမှာ

ဒစဂ စတယသက္နသ ံက္တမ ာ်းအလို မလို မ င်းနကက္ာင ကက္ံြုနတွျို့ရနိင
ို သညမ ဿနာမ ာ်းမြစသည။
ဉ္စမအ က္အနနမြင

ဝနနဆာငမှုန ်းနသာနည်းလမ်းမ ာ်းသည

အက္ ိြု်းစီ်း ွာ်းအန ေါ်အမှီအ ိိုမ ြုနနရသည

လတစဦ်းတစနယာက္အာ်း

မလိိုအ

လအမ ာ်းစိုကက္ာ်း

ထိနတွျို့နစမ င်း သိိုမဟိုတ နစာငဆိိုင်းရသည က္ာလ ရှညကက္ာမ င်း သိိုမဟိုတ ရှညလ ာ်းစွာ တန်းစီရမ င်း
တိိုက္သိိုနသာ သိမငယနစနိင
ို သည အနနအထာ်းမ ိြု်းက္ိိုနရာက္နစသည။
ဆဌမအ က္အနနနှင

လအာ်းမြင ံ ိို်းသညက္ိို

မိတဆက္န ်းမ င်းသည
အထ်းသမြင

ိိုမိိုထန
ိ ရာက္မှုရှိပ ီ်း

အာ်းနည်း က္ရှိနသာ

ြယရှာ်းန ်းနိင
ို သည

နည်း ညာအသစမ ာ်းက္ိို

အမ ာ်းအာ်းသာ က္မ ာ်းက္ိို

အနမ အနနမ ာ်းတွငရှိသည

နက္ န နလာက္ြွယမရှိန ။ နည်း ညာအသစမ ာ်းသည

န ်းနိင
ို နသာလည်း

လတစဦ်း င်းစီအတွက္

မ်းမျှအာ်းမြင လမ ာ်း၏အက္ ိြု်းစီ်း ွာ်းနှင

ကက္ိြုတင နမှန်းထာ်းသည ရလဒမ ာ်း သိိုမဟိုတ မြစနိင
ို နမ မ ာ်းအန ေါ်အနမ

ံ၍ လို နဆာငသည။

၂။ ခမန့်မာနင
ု င
့် တ
ံ င
ွ ့် ဒစ့်ဂျစ့်တယ့် မှတပ
့် ံုတင့်စနစ့် ြွံွံ့ ဖြိုူးတူးု တက့္်မှု

၂.၁ ဥပခဒမခ ာင့်
မမနမာနိင
ို ငံြွျို့စည်း ံိုအနမ

ံဥ နဒ ိုဒမ ၃၅၇ အရ“ နိင
ို ငံသာ်းမ ာ်း၏နနအိမ၊ င
ိို ဆိိုငမှု၊ စာန ်းစာယနှင

အမ ာ်းဆက္သွယမှုမ ာ်း၏
အမ ာ်းြွျို့စည်း ံိုအနမ

လွတလ

ွငနှင

လံိုမ ံြုမှုက္ိိုက္ာက္ွယန ်းသည”

ဟို

မ ဌာန်းထာ်းပ ီ်း

ံဆိုင
ိ ရာ ဥ နဒမ ာ်းတွငလည်း မ ဌာန်းထာ်းသည။ မမနမာနိင
ို ငံတွင၂၀၁၇ ိုနစ
ှ က္

မ ဌာန်း နသာ နိင
ို ငံသာ်းမ ာ်း၏လံိုမ ံြုနရ်းနှငလံိုမ ံြုနရ်းက္ိိုက္ာက္ွယသည ဥ နဒသည ဆက္သွယနရ်း၏
သီ်းသနတညရှိမှုနင
ှ
လံိုမ ံြုနရ်းအတွက္ က္ာက္ွယမှုမ ာ်းက္ိိုလည်း နြာမ ထာ်းသည။ အထ်းသမြင
ြွျို့စည်း ံိုအနမ

ံဥ နဒဆိိုငရာ

သီ်းသနတညရှိမှုက္ိို

အ ွငအနရ်းဆိိုငရာ

က္ာက္ွယရနအတွက္

တာဝနယရန(အ ိိုဒ-၄)နှင

လွတလ

ွငက္ိိုအတညမ ြုမ င်းအမ င၊

အာဏာ ိိုငမ ာ်းအနနမြင

ိုဂ္လိက္နနအိမမ ာ်းသိဝင
ို နရာက္မ င်း၊

နယ

ယ အာ်းမြင

နစာငကက္ ကက္ညရှု မ င်း၊

ဆက္သွယမ င်းက္ိို ကက္ာ်းမြတယမ င်း၊ တယလီြိုန်း သိမဟို
ို
တ အီလက္ထနရာနစဆက္သွယနရ်းနှင
အမ ာ်းအလာ်းတ လှု ရှာ်းမှုမ ာ်းက္ိို ကက္ိြုတင ွငမ ြု က္ မ ါ
(အ ိိုဒ-၈) ။
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လို နဆာငမ င်းက္ိို တာ်းမမစထာ်းသည။
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သိနသာ
ို

၂၀၁၇

သီ်းသနလံိုမ ံြုနရ်းဥ နဒတွင

လံိုမ ံြုနရ်းက္ိိုက္ာက္ွယရန

အနရ်းကက္ီ်းနသာ

က္နသတ က္မ ာ်း ရှိသည။
ထမအ က္အနနမြင ိုဒမ

၂

(ဂ)

တွင

လံိုမ ံြုနရ်းက္ိို

အဓိ ပာယြွငဆိို က္သည

လွတလ စွာသွာ်းလာ င
ွ ၊ နိင
ို ငံသာ်း၏လွတလ စွာနနထိင
ို ွငနှင လွတလ စွာထိုတနြာနမ ာကက္ာ်း င
ွ
အ ွငအနရ်းမ ာ်းက္ိို

ဥ နဒနှငအညီ

သာမနနည်းလမ်းမြစသည။
က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာလွတလ

ရရှိနင
ိို သညဟို

အက္နအသတနှငသာ

ဤအ ွငအနရ်းမ ာ်းသည

ထညသွင်းထာ်းနသာ
အနရ်းကက္ီ်းနသာလည်း

ွငနှငက္ွမ ာ်းမ ာ်းနာ်းပ ီ်း

ထိိုအဓိ ပါယြွငဆိို က္သည

လွှမ်းမ ံြုနိင
ို မ င်းမရှိန ။ အထ်းသမြင က္ျွန ို တိို၏ရညရွ ယ က္မ ာ်းအရ ဤအဓိ ပါယြွငဆိို က္တွင
ရို

ိိုင်းဆိိုငရာ သိမဟို
ို
တ အမ ာ်း သက္နသအနထာက္အထာ်း သတင်းအ က္အလက္မ ာ်းက္သိနသာ
ို

က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာအ က္အလက္မ ာ်းနှင
အ ွငအနရ်းတစ ို

မ ါဝင ါ။

ိုဂ္ိြုလနရ်း

အ က္အလက္မ ာ်းနှငဆက္စ နသာ

ဤမ ဿနာက္ိို

ဥ နဒ၏အမ ာ်းမ ဌာန်း က္မ ာ်းက္

မညမျှအထိနမြရှင်းန ်းသညဆိိုသညမှာ မရှင်းလင်း ါ။
ဒိုတိယအ က္အနနမြင

ိုဂ္လိက္ဆိိုငရာလံိုမ ံြုနရ်းက္ိို က္ာက္ွယန ်းနသာဥ နဒသည ဒီဇိိုင်းအာ်းမြင

အာ်းနည်း က္မ ာ်းရှိသည။

အ ိိုဒ

လိိုအ နသာအ က္မ ာ်းအာ်းလံို်းတွင

၈

က္ာက္ွယမှုမ ာ်းက္ိို

နက္ ာလွှာ်းရန

ရှာနြွမ င်းနှင

သိမ်းယမ င်းတိိုက္ိို

နစာငကက္ညမ င်း၊

ဆနက္ ငမ င်းအ ါအဝင “ နိင
ို ငံနတာသမမတ သိမဟို
ို
တ မ ညနထာငစိုအဆင အစိို်းရအြွျို့၏ ွငမ ြု က္
”

(သိမဟို
ို
တတရာ်းဝငအမိန၊

ွငမ ြု က္သိမဟို
ို
တ ိိုငလံိုမှု)

စသညတိို ါဝငသည။

ထိနကက္ာင
ို

မညသညမ ညနထာငစိုအဆင မ ညသအာဏာ ိိုငမ ာ်းမဆိိုသည ဤက္ာက္ွယမှုမ ာ်းက္ိိုနရှာငရှာ်းရန
က္ိိုယတိိုငက္ိယ
ို က္ လို

ိိုင ွငအာဏာရှိသည။

နစာငကက္ညမ င်းနှင

ိိုမိိုနက္ာင်းမွနနသာ

အနလအက္ ငမှာ

ရှာနြွမ င်းနှငသိမ်းဆည်းမ င်းစသည

လို ရ မ ာ်းအတွက္

တရာ်းရံို်း၏ င
ွ မ ြု က္လိအ
ို
သည။
တတိယအ က္မှာ မမနမာမ ညသအမ ာ်းစို တတနိင
ို စွမ်းမရှိသည

တရာ်းရံို်းသိအယ
ို
ံဝင ွင မှလ၍
ွ

ထိက္
ို ာက္ွယမှုမ ာ်းအတွက္ ကက္ီ်းကက္ မှုစနစမရှိမ င်းမြစသည။အမ ညမ ညဆိိုငရာ စံ ိနစံညွှန်းမ ာ်းအရ
အနည်းဆံို်းနဒတာက္ာက္ွယနစာငနရှာက္နရ်း
အို

စနစမ ာ်းအတွက္လက္လှမ်းမှသ
ီ ည

လွတလ နသာ

ြု နရ်းစနစက္ိို ကက္ီ်းကက္ ရနနတာင်းဆိိုသည။

စတိုတထအ က္မှာ

၂၀၂၀

က္ာက္ွယန ်းနသာဥ နဒ၏
မရှိမမြစလိိုအ နသာ

ိုနစ
ှ

ဩဂိုတလတွင
အတိိုင်းအတာသည

အစိို်းရဝနထမ်းမ ာ်းက္ိိုသာ
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မ ငဆင က္အရ

ိုဂလ
္ ိက္ဆိိုငရာလံိုမ ံြုနရ်းက္ိို

“အ ွငအာဏာရှိနသာ
အက္နအသတမ ြုထာ်းသည။

အာဏာ ိိုငမ ာ်း”
ဆိိုလိိုသညမှာ
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ဤဥ နဒသည

ိုဂ္လိက္လှု ရှာ်းသမ ာ်းက္ ်းလွနနသာ

လံိုမ ံြုနရ်းက္ိို

ိြု်းနြာက္မ င်းအတွက္

မညသညအက္ာအက္ွယမှ န ်းအ မ င်းမရှိ ါ။
ဉ္စမအ က္မှာ

အနည်းဆံို်းအနနမြင

က္ာက္ွယမှုအ ိြုျို့သည

မရှင်းလင်း ါ။

ဥ မာအာ်းမြင၊

နစာငကက္ညမ င်းက္ိို တာ်းမမစက္နသတ က္သည ၎င်းတိို၏ လံိုမ ံြုနရ်းနှင လံိုမ ံြုနရ်းက္ိိုထိ ိိုက္နစသည
သိမဟို
ို
တ

၎င်းတိို၏ဂိုဏသိက္ခာက္ိိုထိ ိိုက္နစသည

ထိအ
ို
က္သည

မညသိနသာအရာ
ို

နစာငကက္ညမှုအန ေါ်တွငမတညသည။

မြစ ွာ်းနစမညဟို

မနသ ာ ါ။

မညသညက္ိစစမ ိြု်းတွငမဆိို

တရာ်းမျှတမှုမရှိလျှင နိင
ို ငံအမ ာ်းစိုသည တရာ်းဝငနစာငကက္ညမ င်းက္ိို တာ်းမမစသည။ဥ မာအာ်းမြင
ရာဇဝတမှုတစ ို ိုက္ိို စံိုစမ်းရနလိိုအ မ င်းက္ိို အနမ

ံသည။

မမနမာနိင
ို ငံတွင တိက္ နသာ အ က္အလက္က္ာက္ွယနရ်းစည်းမ ဉ််းမ ာ်း မရှိ ါ။
လံိုမ ံြုနရ်းက္ိို

က္ာက္ွယန ်းနသာဥ နဒသည

က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာ

စိုနဆာင်းမ င်းနှင စီမံ န ွမ င်းနှင တသက္နသာ မညသညနယ
အစိို်းရမှ

သိမဟို
ို
တ

ိုဂ္လိက္ ါဝငသမ ာ်းက္

တယလီြန
ို ်းဆက္သွယနရ်း

အီလက္ထနရာနစဆက္သွယနရ်း အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
လံိုမ ံြုစိတ ရနသာ
ဝငနရာက္ င
ွ က္ိို

၂၀၁၃

ိုနစ
ှ

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
စည်းမ ဉ််းစည်းက္မ်းမ ာ်းက္ိို

သတမှတထာ်းမ င်းမရှိ ါ။

နအာ နရတာမ ာ်းထံမှ

ရယမ င်းအာ်းတာ်းမမစသည။

ယ

ွငမ ြု က္မရှိ

ွငမ ြု က္မရှိ

တာ်းမမစထာ်းနသာလည်း

တာဝနရှိသမ ာ်းက္

ိုဂ္ိြုလနရ်းတယလီြိုန်း

ိုဂ္ိြုလနရ်းဆိိုငရာ

သိမဟို
ို
တ

နတာင်းဆိိုမ င်း သိမဟို
ို
တ

ဆက္သွယနရ်းဥ နဒတွင

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

ိုဂ္လိက္ဆိိုငရာ

တရာ်းဝငအမိနမ ါ
ါဝငသမ ာ်းအာ်းတရာ်းဝင

အ က္အလက္က္ာက္ွယမှုက္ိို

မနြာမ ထာ်း ါ။
နနာက္ဆံို်းတွင မမနမာနိင
ို ငံသည
ိုဂ္ိြုလနရ်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
မညသညဒစဂ စတယ

ID

ိိုငမာအာ်းနက္ာင်းနသာ လံိုမ ံြုနရ်းဆိိုငရာက္ာက္ွယမှု သိမဟို
ို
တ
စီမံို

ြု မှုတွင

စနစမြစနစ

အာ်းနည်းလ က္ရှိသည။

မတညနထာငမီ

မြညဆည်းန ်းသငသည

အဓိက္တရာ်းဝငက္ွက္လ မြစသည။

၂.၁ ခနာက့္် ံသမုငူး့် ခ က္ာင့်ူး- ခမန့်မာနင
ု င
့် ရ
ံ ှ သက့္်ခသ ံက္တ့်ခပာူးမျာူး
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မမနမာနိင
ို ငံ၏ အဓိက္ သက္နသ ံက္မ ာ်းမှာ နိင
ို ငံသာ်းစိစစနရ်းက္တမ ာ်း (CSC ) မြစသည။ ၎င်းက္ိို
၁၉၈၂

ိုနစ
ှ မမနမာနိင
ို ငံသာ်းဥ နဒအရနှင ၁၉၈၃

နိင
ို ငံသာ်းစိစစနရ်းက္တမ ာ်းက္ိို

၁၉၄၉

မှတ ံိုတငနရ်းအက္ဥ နဒအရ
ထိုတန ်းမ င်းမြစသည။

ိုနစ
ှ လို ထံ်းို လို နည်းမ ာ်းအရ ထိုတန ်းသည။

သိနသာ
ို

ိုနစ
ှ

မမနမာနိင
ို ငံတွငနနထိင
ို သမ ာ်း

ထိုတန ်းထာ်းနသာ

မှတ ံိုတငက္တမ ာ်းအစာ်း

မမနမာနိင
ို ငံသာ်းအမ ာ်းစိုသည

မှတ ံိုတငက္တမ ာ်းက္ိို

အဓိက္သက္ိနသ ံက္တမ ာ်းအမြစ ထာ်းရှိနနဆမြစပ ီ်း သတမှတထာ်းသည အသံ်းို အနှုန်းမ ာ်းတွင
တစ ါတစရံ

စက္ာ်းအသံ်းို အနှုန်းမ ာ်းတွင

အမ နအလှနြလှယလ က္

အသံ်းို မ ြုနနဆမြစသည။

နိင
ို ငံသာ်းစိစစနရ်းက္တမ ာ်းတွင အမ ာ်းနသာအ က္အလက္မ ာ်းအကက္ာ်း တစဦ်း င်းစီ၏ လမ ိြု်းနှင
က္ိို်းက္ွယသည

ာသာ ါဝငသည။ နိင
ို ငံသာ်းစိစစနရ်းက္တမ ာ်း မရှိနသာမညသမဆိို မန ်းမ င်း၊

မမနမာနိင
ို ငံအတွင်း ရီ်းသွာ်းမ င်း၊ အိမမ ံနမမ ဝယမ င်း၊ နိင
ို ငံက္်းလက္မှတ ရယမ င်း သိမဟို
ို
တ
ဒီ လိိုမာ

ျို့ရ
ွ ယမ င်းအ ါအဝင အ ိြုျို့နသာ အနမ

နိင
ို ငံသာ်းစိစစနရ်းက္တမ ာ်းတွင

အနမ

ံလို နဆာငမှုမ ာ်းက္ိို မ ြုလို နိင
ို မညမဟိုတ ါ။

ံအာ်းမြင

(၃)မ ိြု်းရှိသည-

နိင
ို ငံသာ်းမြစသမ ာ်း

( န်းနရာငက္တမ ာ်း)၊ ဧညနိင
ို ငံသာ်း (အမ ာနရာင)နှင နိင
ို ငံသာ်းမ ြု ွငရသ (အစိမ်းနရာင)တိိုမြစသည။
ဤနိင
ို ငံသာ်းမြစမှု

အဆငဆငသည

နိင
ို ငံသာ်းမ ာ်းတွင

က္ င၊

၁၉၈၂

က္ယာ်း၊

ိုနစ
ှ

က္ရင၊

မမနမာနိင
ို ငံသာ်းဥ နဒက္ိိုအနမ
င်း၊

မာ၊

မွန၊

ရ ိိုင၊

ံသည။
ရှမ်းနှင

တိိုင်းရင်းသာ်းလမ ိြု်းစိုမ ာ်းမြစပ ီ်း ရ ိိုငမ ညနယက္ိို နယ ျို့ ပ ိတိသျှတိို က္ ြု်းနက္ ာသိမ်း ိိုက္ သည
၁၈၂၃

ိုနစ
ှ မတိိုငမီက္ င

အပမတမ်းနနထိင
ို သမ ာ်းမြစသည။
(ယ ငမ ညနယနက္ာငစီ)
မညသညမ ိြု်းနွယစိုတွင
မိ

သည

မမနမာနိင
ို ငံအတွင်းရှိ
နိင
ို ငံနတာသမမတ

မညသညနဒသတွငမဆိို

သိမဟို
ို
တ

တိိုင်းရင်းသာ်းလမ ိြု်းစိုသည

ါဝငသညဆိိုသညက္ိို

မ ညနထာငစိုအစိို်းရ
လမ ိြု်းစိုတစ ိုဟိုတမဟိုတ

ဆံို်းမြတ ိိုင ွငရှိသည။

လတစဦ်းတစနယာက္၏

မ ာ်း၏ နိင
ို ငံသာ်းမြစမှုအနမ အနန အမ ိြု်းမ ိြု်းန ေါ်တွင မတညပ ီ်း နိင
ို ငံသာ်းအမြစက္ိို ရရှိနင
ိို သည

အမ ာ်းနည်းလမ်းမ ာ်းလည်းရှိသည။ လိိုအ နသာ တိင
ို ်းရင်းသာ်းမ ိြု်းနွယစို အို စိုဝငမမြစသ သိမဟို
ို
တ
မိ

မ ာ်း၏ သငနလ ာနသာ မ ိြု်းရိို်းစဉ်ဆက္က္ိို သက္နသမမ နိင
ို သမ ာ်းသည ဧညနိင
ို ငံသာ်း သိမဟိုတ

နိင
ို ငံသာ်းမ ြု ွငရသအမြစ ရရှိနင
ိို သည။
ထိန
ို င
ိို ငံသာ်းမြစမှု ံိုစံမ ာ်းက္ိို
ဧညနိင
ို ငံသာ်းမ ာ်းနှင
ဆိိုနသာလည်း

နိင
ို ငံသာ်းမ ာ်းထက္

နိင
ို ငံသာ်းမ ြု ွငရသမ ာ်းသည

အဆိို ါအ ွငအနရ်းမ ာ်းက္ိို

ိိုမိိုလွယက္စွာ

မ နလညရိုတသိမ်းနိင
ို သည။

နိင
ို ငံသာ်းမ ာ်းနှင

တန်းတအ ွငအနရ်းရသည

နိင
ို ငံနတာသမမတ
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ို
တ

မ ညနထာငစိုအစိို်းရက္
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က္နသတနိင
ို သည။

ဧညနိင
ို ငံသာ်းလက္မှတက္ိို

မမနမာနိင
ို ငံသာ်းဥ နဒအရ

(ယ ိုြ က္သိမ်းပ ီ်းမြစနသာ)

အရညအ င်းမ ညမီနသာသမ ာ်းက္ိို

၁၉၄၈

ထိုတန ်းသည။

၁၉၄၈

မမနမာနိင
ို ငံ လွတလ နရ်းမရမီ မမနမာနိင
ို ငံတင
ွ ်းသိို ဝငနရာက္နနထိင
ို သ သိမဟို
ို
တ မိ
သတမှတထာ်းနသာ

နိင
ို ငံသာ်းလက္မှတက္ိို

နိင
ို ငံသာ်းမ ြု ွငလက္မှတက္ိို
၎င်းတိိုသည
အနမ

ံသည။)

(နိင
ို ငံသာ်းနှင

အနထာက္အထာ်းတစ ို ိုက္ိို

ာသာစက္ာ်းတစမ ိြု်းမ ိြု်းက္ိို

(၂) ါ်းသည

မတညီသညအ က္မှာ

မ နိင
ို နသာ

နလျှာက္ထာ်းသမ ာ်းသည

မမနမာတိိုင်းရင်းသာ်း

ိုနစ
ှ

က္ိိုငနဆာငထာ်းသမ ာ်းမြစလျှင

နလျှာက္ထာ်း င
ွ ရှသ
ိ ည။

နိင
ို ငံသာ်းဆိိုငရာ

ိုနစ
ှ

မိ

တစဦ်းဦ်းအန ေါ်

အသက္(၁၈)နှစမ ညပ ီ်း

နမ ာတတသ၊

အက္ ငစာရိတတနက္ာင်းမွနပ ီ်း

စိတထာ်းနက္ာင်းသမြစရမည။
ဤနိင
ို ငံသာ်း ံိုစံ(၃)မ ိြု်းသည သက္နသ ံက္တမ ာ်းထိုတန ်းသည လို ငန်းစဉ်တွင ရှု တနထွ်းမှုမ ာ်းက္ိို
မြစန ေါ်နစသည။ နမွ်းရာ ါနိင
ို ငံသာ်းအမြစက္ိို ရရှန
ိ င
ိို သည တိိုင်းရင်းသာ်းမ ြုိ ်းနွယစို ၁၃၅ မ ိြု်းတွင
မ ါဝငသည

တိိုင်းရင်းသာ်း

လနည်းစိုအို စိုဝငမ ာ်းသည

ိိုမိိုအ က္အ ကက္ံြုရသည။

နိင
ို ငံသာ်းစိစစနရ်းက္တမ ာ်းရရှိရန

၎င်းတိိုအနနမြင

နိင
ို ငံသာ်းမ ြု ွငရသအမြစနလျှာက္ထာ်းရာတွင

ဧညနိင
ို ငံသာ်း
လိိုအ သည

သိမဟို
ို
တ

အနထာက္အထာ်းမ ာ်းနှင

အမ ာ်းလိိုအ

က္မ ာ်းက္ိို မြညစွက္ရာတွင စိနန ေါ်မှုမ ာ်းနှင ရငဆိိုငရနိင
ို သည။ အစိို်းရအနနမြင

၎င်းတိိုအာ်း

သက္နသ က္
ံ တမ ာ်းထိုတန ်းနိင
ို နရ်းအတွက္

အသံ်းို မ ြုနိင
ို ရန

ကက္ိြု်းစာ်း သည။

ဥ မာအာ်းမြင

ယာယီသက္နသ ံက္တမ ာ်း

အမ ာ်းနရွ ်း ယစရာနည်းလမ်းမ ာ်းက္ိို

၁၉၉၀

ိုနစ
ှ မ ာ်းတွင

အမ ာ်းအမ ာ်းက္ိို

အဆိို ါယာယီသက္နသ ံက္တမ ာ်းမ ာ်းက္ိို

မလက္

ထိုတန ်းရန

သိနသာ
ို
လည်း

ရညရွ ယ မ င်းမြစသည။

နိင
ို ငံနတာအစိို်းရသည
ထိုတန ်း သည။

မှတ ံိုတငက္တ

နလျှာက္ထာ်းဆသမ ာ်းက္ိို

ဤယာယီသက္နသ ံက္တမ ာ်းမ ာ်းက္ိို

ရ ိိုငမ ညနယအတွင်း နနထိင
ို ကက္သည နိင
ို ငံသာ်းစိစစနရ်းက္တမ ာ်း မရရှိနင
ိို နသာ၊ နှစန ါင်းမ ာ်းစွာ
သက္နသ ံက္တမ ာ်း

က္ိိုငနဆာငလာ သမ ာ်းအာ်း

ယ ငက္တမ ာ်းအစာ်း

အစာ်းထိ်းို က္ာက္ ယက္ ယမ နမ န ထိုတန ်း သည။
၂၀၁၅

ိုနစ
ှ တွင

အစိို်းရသည

ယာယီသက္နသ ံလက္မှတ
ထိနနာက္
ို

ယာယီသက္နသ ံက္တမ ာ်းမ ာ်းက္ိို

က္ိိုငနဆာင နကက္ာင်း

နိင
ို ငံသာ်းစစနဆ်းနရ်းက္တမ ာ်းက္ိို

မြတ ိိုင်းမ ာ်းမြင

မ နလညရိုတသိမ်း ပ ီ်း
အစာ်းထိ်းို ထိုတန ်း သည။

အစာ်းထိ်းို အမြစ

မိတဆက္ သည။

နိင
ို ငံနတာသမမတရံို်းအဆိအ
ို ရ နိင
ို ငံနတာစစနဆ်းနရ်း က္တမ ာ်းထိုတန ်းမ င်းမှာ လတစ ဦ်း သည
၁၉၈၃

ိုနစ
ှ နိင
ို ငံသာ်းဥ နဒအရ

မမနမာမ ညသမ ာ်းအမြစ

နိင
ို ငံသာ်းအမြစ ံယ ွငရှိ၊မရှက္
ိ ိိုစစနဆ်းရနနှင

အသိအမှတမ ြုရနနမ လှမ်းတစရ
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မြစနကက္ာင်းရညရွ ယ ါသည။
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လက္နတွျို့တွင

နိင
ို ငံသာ်းစစနဆ်းနရ်း

က္ဒမ ာ်းသည

နိင
ို ငံသာ်းအ ွငအနရ်းက္ိိုအမ ညအဝ

န ်း ိိုင ွငမရှိနသာနကက္ာင ၎င်းတိိုသည ရိိုဟငဂ ာအသိင
ို ်းအဝိိုင်းမှ အြွျို့ဝငမ ာ်းက္ိိုနြာထိုတရနနှင
စမှတထာ်းရန နည်းလမ်းတစ ိုမြစသညဟို နလလာသအ ိြုျို့က္ ယံိုကက္ညကက္သည။ ဥ မာအာ်းမြင
က္ိုလသမဂ္ လအ ွငအနရ်းဆိိုငရာမဟာမင်းကက္ီ်းရံို်းမှ အမ ိြု်းသာ်းစိစစနရ်းက္တသည ရိိုဟငဂ ာမ ာ်း၏
နိင
ို ငံသာ်းမြစမှုက္ိိုမငင်း ယမ င်း၊

နိင
ို ငံမမြစမ င်း၊

အနမ

ံဝနနဆာငမှုမ ာ်း

သိမဟို
ို
တ

လွတလ စွာသွာ်းလာ င
ွ မ ာ်းက္ိို က္နသတမ င်းစသညတိိုက္ိို နဝြန သည။ ရိိုဟငဂ ာအမ ာ်းအမ ာ်းက္
နိင
ို ငံသာ်းစစနဆ်းနရ်းက္တမ ာ်းက္ိို

မငင်းဆိို ပ ီ်း

တစ ိုက္ိိုမျှ

မယနဆာငလိိုန ။

သိနသာ
ို
လည်း

အ ိြုျို့နသာ အစီရင ံစာမ ာ်းတွင နဒသဆိိုငရာနရွ ်းနက္ာက္ ွမ ာ်းတွင ါဝငရန သိမဟို
ို
တ ငါ်းြမ်းမ င်းနှင
နလှလိိုငစငရယမ င်းအတွက္ က္ဒမ ာ်းက္ိို ိိုငဆိိုငထာ်းရန လိိုအ မ င်းနသာနကက္ာင
မမြစမနနမ ြုလို ရနလိိုအ နကက္ာင်းမ သ သည။
မှတ ံိုတငနရ်းလို ငန်းနှင

ဆက္စ နသာ

က္ဒမ ာ်းရရှိရန

နိင
ို ငံသာ်းစစနဆ်းနရ်းက္တမ ာ်း

လံိုမ ံြုနရ်းတ ြွျို့ဝငအ ိြုျို့က္

အလွသံ်းို စာ်းလို

နကက္ာင်း

စွ စွ က္မ ာ်းလည်း ရှိနနသည။
အ ြု အာ်းမြငဆိိုရလျှင
ါဝငရနလိအ
ို
သည။
အနမ

ံထာ်းမ င်း၊

မမနမာနိင
ို ငံ၏

နိင
ို ငံသာ်းလက္မှတမ ာ်းသည

နိင
ို ငံသာ်းလက္မှတမ ာ်း
ရိိုဟငဂ ာမ ာ်းနှင

အနမ

ထိုတန ်းမ င်းသည

အမ ာ်းလနည်းစို

ံလှု ရှာ်းမှုမ ာ်းတွင

နိင
ို ငံသာ်းမြစမှုမအန ေါ်

အို စိုမ ာ်းက္ိို

နိင
ို ငံသာ်းအမြစ

အသိအမှတမမ ြုမ င်းစသည စိနန ေါ်မှုမ ာ်းနကက္ာင နိင
ို ငံသာ်းလက္မှတစနစအာ်း ဒစဂ စတယစနစသိို
နမ ာင်းလရနကက္ိြု်း မ်းမှုသည အမငင်း ွာ်းြွယ မြစလာနိင
ို န သည။

၂.၂ ဒစ့်ဂျစ့်တယ့် ID အဆခု ပိုလွှာမျာူး
မကက္ာနသ်းမီနစ
ှ မ ာ်းအတွင်း
မ ညသအငအာ်းဝနကက္ီ်းဌာနသည
စမတက္တမ ာ်းမြင

မမနမာနိင
ို ငံအလို သမာ်း၊

လဝငမှုကက္ီ်းကက္ နရ်းနှင

စက္က မြငထိုတလို ထာ်းနသာ

အစာ်းထိ်းို ရန

ဒစဂ စတယ

ID

နိင
ို ငံသာ်းစိစစနရ်းက္တမ ာ်းက္ိို
စနစ၏

က္ိိုအသံ်းို မ ြုမညဟိုနကက္မငာ သည။ သိနသာ
ို
လည်း ယင်းအတွက္ ဥ နဒမန

biometric

data

ာငလည်း ရှိမနနနသ်းန ။

က္ျွန ို တိို၏ အနတွျို့အကက္ံြုအရ မဝါဒတိိုငရာအနထာက္အထာ်းမ ာ်းလည်း မရှိနသ်း ါ။
ဒစဂ စတယ

ID

စနစက္ိို

၂၀၁၃

ိုနစ
ှ က္ င

လို နဆာငရန

စဉ််းစာ်း နသာလည်း

စီမံက္ိန်း လို နဆာငရန ရန ံိုနငွမလံိုနလာက္သညအတွက္ နနှာငနနှ်း ရသည။ ၂၀၁၆
မမနမာနိင
ို ငံ၏ စီ်း ွာ်းနရ်းအ က္ (၁၂)
Master

Plan

တိိုက္

က္န ေါ်လစီနင
ှ ၂၀၁၆-၂၀၂၀

ဒစဂ စတယ
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ID

ိုနစ
ှ တွင

ိုနစ
ှ အတွက္ e-Governance

က္ဒမ ာ်းက္ိိုတီထင
ွ မ င်းသည

ဦ်း
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စာ်းန ်းမြစနကက္ာင်းနြာမ
မ ညသအငအာ်း

သည။

ဝနကက္ီ်းဌာနက္

၂၀၁၇

ိုနစ
ှ တွင

အလို သမာ်း၊

နရွ ်း ယထာ်းနသာနဒသမ ာ်းတွင

လဝငမှုကက္ီ်းကက္ နရ်းနှင

သာမန

ID

က္ဒမ ာ်းမ ာ်းက္ိို

ဒစဂ စတယ ံိုစံမြင အစာ်းထိ်းို ရန နရှ ျို့နမ ်းစီမံက္ိန်းမ ာ်းက္ိိုနကက္မငာ သည။ နရှ ျို့နမ ်းစမ်းသ မှုအပ ီ်းတွင
ရညရွ ယ က္မှာ

အသက္

၁၈

နှစနအာက္ရှိ

နိင
ို ငံသာ်းမ ာ်းအာ်းလံို်းအတွက္

ဒစဂ စတယ

ID

က္တမ ာ်းထိုတန ်းနရ်း အမ ိြု်းသာ်းအဆင စီမံက္ိန်းက္ိိုနရ်းဆွရနမြစသည။
၂၀၂၀ ိုနစ
ှ သတင်းမ ာ်းအရ ယ ိုနစ
ှ နှစအတွင်း ဒစဂ စတယ ID စနစက္ိို အဆငသံ်းို ဆငမြင မြနက္ က္ရန
ရညရွ ယနကက္ာင်းနြာမ သည။ စီမံက္ိန်းအတွက္ ရန ံိုနငွန ်းရန မမနမာနှငကသစကတီ်းယာ်းတိိုအကက္ာ်း
သန

ာတညီမှုက္ိို

ရရှိ သည။

သိနသာ
ို

မညသိအက္
ို
ိြု်းသက္နရာက္နိင
ို သညက္ိို

COVID-19

သည

မသိရနသ်းန ။

စီစဉ်ထာ်းသညအ ိနက္ာလအန ေါ်

ဒီဂ စတယအိိုငဒီစနစနှင

တသက္၍

အလို ရံိုနဆွ်းနနွ်း ွမ ာ်းနှင နဆွ်းနနွ်း အ
ွ
ိြုျို့က္ိို အစိို်းရမှမ ြုလို န ်း နသာလည်း က္ ယက္ ယမ နမ န
အနမ မ ြုတိိုင င
လိိုအ နကက္ာင်း

နဆွ်းနနွ်းမှုမ ာ်းမရှိနသ်း ါ။

အစိို်းရဌာနမ ာ်းအကက္ာ်း

အသိအမှတမ ြုမှုအ ိြုျို့ ရှိ ံိုရသည။

၂၀၂၀

ိိုမိိုတိိုင ငနဆွ်းနနွ်းရန

မ ညနှစနမလတွင

လွှတနတာက္ိယ
ို စာ်းလှယ

ိိုလမ်းနစာနက္ ာနအာငက္

ဒစဂ စတယမှတ ံိုတငစနစမ ာ်းရှိသည

အမ ာ်းနိင
ို ငံမ ာ်း၏အနတွျို့အကက္ံြုမ ာ်းက္ိို

တ မနတာသာ်း
မမနမာနိင
ို ငံသည
နဒသတွင်းနှင

နိင
ို ငံတက္ာ က္ျွမ်းက္ ငသမ ာ်းနှင တိိုင ငသငသညဟိုနမ ာကက္ာ်း သည။
စီမံက္ိန်းနယ ယနှင

တသက္၍

အနသ်းစိတအ က္အလက္က္ိို

ယ အ
ို
ိနအထိ

လသိရှငကက္ာ်းထိုတမ နမ င်း မရှိနသ်း ါ။ သိနသာ
ို
ဒစဂ စတယ ID စနစအသစသည တစဦ်း

င်းစီ၏

ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို စိုနဆာင်းပ ီ်း ၎င်းတိိုအာ်းထ်းမ ာ်းနသာဝိနသသလက္ခဏာ (UID)
နံ ါတက္ိိုသတမှတက္ာ

နဒတာမ ာ်းက္ိိုနဒတာန

စတစ ိုတွငမှတ ံိုတငလိမမညမြစသည။

ထိမို င

မညသညဇီဝန ဒဆိိုငရာ အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို အသံ်းို မ ြုမညဆိိုသညက္ိိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
မသိရနသ်း ါ။

၂၀၁၇

ိုနစ
ှ

က္နဦ်းအစီရင ံ က္တွင

မ က္ဝန်းစက္ငြတစစနဆ်းမှုတိို ါဝငမညဟို

နြာမ ထာ်းသည။

လက္န ွမ ာ်း၊
၂၀၂၀

ဓာတ ံိုမ ာ်းနှင

ိုနစ
ှ

ဇလိိုငလတွင

သတင်းတစရ က္ စမတက္တတွင ဓာတ ၊ံို နနရ လိ စာ၊ အလို အက္ိိုင၊ နသွ်းအမ ိြု်းအစာ်းနှင
လက္န ွရာစသည

က္ိင
ို နဆာငသ၏

က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာအ က္အလက္မ ာ်း

ါဝငမညဟို

အကက္ံမ ြုထာ်းသည။
စီမံက္ိန်းအတွက္ နိင
ို ငံတက္ာမှ
က္မဘာ

ံ ိို်းမှု အမ ာ်းအမ ာ်း ရှိသည။ ၂၀၁၇

ဏ၊ အမ ညမ ညဆိိုငရာ နရွှျို့နမ ာင်းသွာ်းလာမှုအြွျို့ နှင

ဒစဂ စတယ

ID

စနစြွံျို့ ပြိြု်းတိို်းတက္နရ်းအတွက္
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ိုနစ
ှ နရှ ျို့နမ ်းစမ်းသ မှုက္ိို

ိုဂ္လိက္က္ိုမပဏမ
ီ ာ်းက္

ံ ိို်း သည။

ကသစကတီ်းယာ်းနိင
ို ငံအနနမြင
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အတိို်းမန ်းနငွထတ
ို န ်းနနပ ီ်း

ကသစကတီ်းယာ်းက္ိုမပဏီ

စီမံက္ိန်းအနက္ာငအထညနြာမှုတွင

OeSD

သည

ါဝငမညမြစသည။ မ ငသစနိင
ို ငံစံိုက္မ
ို ပဏီ Thales Group

သညလည်း စီမံက္ိန်းက္ိိုနထာက္ ံနနသည။
ဒီဂ စတယအိိုငဒီနဒတာန
ိုနစ
ှ နမလတွင

စအတွက္

နဒတာစိုနဆာင်းမှုအ ိြုျို့

အလို သမာ်း၊

နအဂ ငစီသညနိင
ို ငံသာ်း

၁.၃

စတငနနပ ီမြစသည။

၂၀၁၉

လဝငမှုကက္ီ်းကက္ နရ်းနှငမ ညသအငအာ်းဝနကက္ီ်းဌာနက္

သန်း၏

သတင်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

ဒီဂ စတယစာရင်း

သွင်းပ ီ်းမြစနကက္ာင်း နမ ာကက္ာ်း သည။ သတင်းထိုတမ န က္အရ အဆိို ါအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
တယလီက္ွန်းနအာ နရတာမ ာ်း၊

မမနမာနိင
ို ငံက္်းလက္မှတရံို်းမ ာ်း၊

နိင
ို ငံရ မ ာ်း

အလို သမာ်းလက္မှတမ ာ်း ထိုတန ်းသညရံို်းမ ာ်းနှင ထိင
ို ်းနိင
ို ငံရှိ နရွှျို့နမ ာင်းအလို သမာ်းမ ာ်းအတွက္
ထိုတန ်းထာ်းသည အနထာက္အထာ်းမ ာ်းမှနက္ာက္ယ သညဟို သိရသည။

၂.၄ ဇီဝခေဒဆင
ု ရ
့် ာ အ ျက့္်အလက့္်မျာူး စုခဆာင့်ူးခ င့်ူး
၎င်းအတွက္

ိိုငမာနသာဥ နဒနရ်းရာမန

ာငမရှိနသာလည်း၊ ဇီဝန ဒဆိိုငရာ အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

စိုနဆာင်းရနလို နဆာငနနမှုအ ိြုျို့ ရှိသည။ ၎င်းတိထ
ို မှအထငရှာ်းဆံို်းအ က္မှာ မမြစမနနလိိုအ နသာ
SIM

က္ဒမှတ ံိုတငမ င်းနှင

စိုနဆာင်းမ င်းမြစသည။ ၂၀၁၇

ဆက္နွယနသာ

ဇီဝန ဒဆိိုငရာ

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

ိုနစ
ှ မှစ၍ မမနမာနိင
ို ငံတွင တယလီြိုန်းနအာ နရတာမ ာ်းအနနမြင

ဝယယသ၏အမည၊ နိင
ို ငံသာ်းမှတ ံိုတင၊ နမွ်းနန၊ လိ စာ၊ နိင
ို ငံသာ်းနှင က္ ာ်း/မအ ါအဝင SIM
က္ဒတစ ိုစီ၏

ဝယသမ ာ်းက္ိိုမှတ ံိုတငရနလိိုအ သည။

သတင်းထိုတမ န က္တွင
လက္န ွစက္ငြတရနလိအ
ို
ပ ီ်း

အသံ်းို မ ြုသမ ာ်းအနနမြင

၂၀၂၀

မ ညနှစဇွနလ

SIM

မှတ ံိုတငရာတွင

က္ိိုယနရ်းအ က္အလက္အမြစ

ဓာတ ံိုက္ိိုလည်း

သိမ်းဆည်းထာ်းမညမြစနကက္ာင်း စည်းမ ဉ််းအသစထိုတမ နထာ်းသညဟိုဆိုသ
ိ ည။
စိုနဆာင်းထာ်းနသာ သတင်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို biometric database တွင သိမ်းဆည်းထာ်းသည။
ိိုနဆာငနရ်းနှငဆက္သွယနရ်း ဝနကက္ီ်းဌာန (MOTC)၊ စာတိိုက္နှငဆက္သွယနရ်းဌာန (PTD) သည
Universal Service Fund မှ ဆင်းမက္ဒနဒတာန

စက္ိို နငွနကက္်းနထာက္ ံရနနတာင်းဆိိုနနသည။

ဇီဝန ဒနဒတာသိန
ို လှာငမှုက္ိို နထာက္ ံရန နလလံတငဒါမ ာ်းက္ိို စာတိိုက္နှငဆက္သွယနရ်းဌာန PTD
မှ ၂၀၂၀ ဇွန ၉ ရက္တွင ိတသိမ်း သည။ စာတိိုက္နှငဆက္သွယနရ်းဌာန PTD က္ဇယာ်းက္ွက္သန်း ၆၀
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အထိ
စာ ြု

သိန
ို လှာငနိင
ို သညအ က္အလက္မ ာ်းအရ

တငဒါနအာငမမငသနှင

ြု လက္မှတနရ်းထိ်းို ပ ီ်း နမ ာက္လအကက္ာတွင အနက္ာငအထညနြာမညမြစသည။

ဆင်းမက္ဆနဒတာန

စ မှလွ၍ နဒတာမ ာ်းက္ိို ၂၀၁၇

ိုနစ
ှ နအာက္တိို

ာ လမှစ၍

National

Verification Card ထိုတန ်းနရ်းအစီအစဉ်၏ တစစိတတစ ိိုင်းအမြစနက္ာက္ယ သည။

၃. ခြစ့်ရပ့်မှန့် နှုင့်ူးယှဉ်ခလလာ ျက့္်

၃.၁။ အနဒယ
'Aadhaar'

အမြစလသိမ ာ်းနသာအိနယ
ိဒ ၏ဒစဂ စတယ

ID

စနစသညအိနယ
ိဒ နိင
ို ငံသာ်းတစ

ဦ်း

င်းစီအတွက္ဂဏန်း ၁၂ လံို်း ါ ID နံ ါတက္ိိုသတမှတန ်းသည။ ၎င်းသညနိင
ို ငံသာ်းမြစမှု သိမဟို
ို
တ
လဝငမှုကက္ီ်းကက္ နရ်းဆိိုငရာ

အနမ အနနနှငဆက္စ မှုမရှိ

နနထိင
ို ွငအန ေါ်အနမ

ံသည။

(အထ်းသမြင လွန နသာတစနှစအတွင်း အနည်းဆံို်း ၁၈၂ ရက္ အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံတင
ွ နနထိင
ို ရမည) ။
အိိုငဒီန ံ ါတသည ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္ (လက္န ွမ ာ်းနှငမ က္ဝန်းစက္ငြတစစနဆ်းမ င်းနှင၊
မကက္ာနသ်းမီက္ ဓာတ ံိုမ ာ်း) နှင အမ ာ်းနဒတာမ ာ်း (အမည၊ လိ စာနှငနမွ်းသက္ကရာဇ၊ သိနသာ
ို
လမ ိြု်းနှင

ာသာနရ်းမဟိုတ)

တိိုနှင ိတဆက္ထာ်းသည။

လတစဦ်း၏ဝိနသသလက္ခဏာက္ိို

စစနဆ်းရန Aadhaar နံ ါတနှင အတညမ ြုရန အမ ာ်းနည်းလမ်းမ ာ်းလိိုအ သည။ ဥ မာလက္န ွ၊
မ က္ဝန်းစက္ငြတမ င်း

သိမဟို
ို
တ

တစကက္ိမသံ်းို စက္ာ်းဝှက္မြစသည။

အသံ်းို မ ြုသ၏မိို

င
ိို ်းြိုန်းသိို

၎င်းသညအနထာက္အထာ်းက္ိို

န ်း ိိုနသာ
အတညမ ြုရန

သိမ်းဆည်းထာ်းနသာနဒတာနှင နှုင
ိ ်းယှဉ်လျှငက္ိိုက္ညီရနလိိုအ သည။ Aadhaar က္ိိုအစိို်းရမှလတစ ဦ်း
၏ ဝိနသသလက္ခဏာက္ိို အတညမ ြုရနသာမက္
ဝနထမ်းတစဦ်း

ိုဂ္လိက္ က္ဏ္ဍတွင ါအသံ်းို မ ြုသည။ ဥ မာအာ်းမြင

သိိုမဟိုတ

နြာက္သညတစဦ်းမြစနကက္ာင်း

အနထာက္အထာ်းက္ိအ
ို တညမ ြုရနမြစသည။

စီမံက္ိန်းတစ လ
ို ံို်းက္ိို

အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံ၏

ထ်းမ ာ်းနသာသတမှတ က္အာဏာ ိိုငအြွျို့ (UIDAI) က္ကက္ီ်းကက္ သည။
အိနယ
ိဒ သည ၂၀၁၀
တစ

ိုနစ
ှ တွင Aadhaar က္ိိုစတင သည။ ၂၀၁၆

ိုနစ
ှ တွင စာရင်းသွင်းနှုန်းသည

လ
ီ ီယံအထိနရာက္ရှိလာသညနှငအမျှ Aadhaar အက္ဥ နဒက္ိို မ ဌာန်းထာ်းနသာဥ နဒအရ
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ိိုငမာသညအနမ
အနမ

ံက္ိိုရရှိ သည။

ံမရှိမ င်းသည

၂၀၁၆

မတိိုငမီအထိ

စီမံက္ိန်းတွငရှင်းလင်းနသာတရာ်းဝင

အဓိက္စိို်းရိမြွယရာမြစပ ီ်း

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

စိုနဆာင်းထာ်းသညဇီဝန ဒဆိိုငရာ

အသံ်းို မ ြုမ င်းနှင တသက္ပ ီ်း

ဥ နဒအရအက္ာအက္ွယန ်းမှုက္င်းမမ င်း၊

ဥ နဒနရ်းရာစိနန ေါ်မှုမ ာ်းနှင ၎င်းက္ိိုအနက္ာငအထညနြာသည ရှု နထာငမ ာ်း၏ရှု နထွ်းမှုတိိုနကက္ာင
နလ်းနက္နသာနမ်း ွန်းမ ာ်းမြစန ေါ်လာသည။ ။ ထိအမ
ို
င ၂၀၁၆ အက္ဥ နဒက္ိို အတညမ ြုပ ီ်းနနာက္
၎င်းသညြွျို့စည်း ံိုအနမ

ံ ဥ နဒဆိိုငရာစိနန ေါ်မှုတစ ိုမြစလာသည။ ၂၀၁၇ ိုနစ
ှ တွင တရာ်းရံို်း ြု ၏

ထ်းမ ာ်းနသာဆံို်းမြတ က္တစ ိုအရ
အနမ

အိနယ
ိဒ တွင

သီ်းသနတညရှိမဆ
ှု ိုင
ိ ရာ

အ ွငအနရ်းက္ိို

ံဥ နဒအရ အက္ာအက္ွယန ်းထာ်းသညဟို အတညမ ြု သည။ ထိနနာက္
ို
၂၀၁၈

အထ်းသမြင

တရာ်းစီရငမှုတွငတရာ်းရံို်းက္

Aadhaar

ြွျို့စည်း ံိုအနမ

ံဥ နဒမြစနကက္ာင်းမ သ သည။

အက္ဥ နဒသည

သိနသာ
ို

နယ

န
ို စ
ှ တွင

ယ
ို အာ်းမြင

၎င်း၏နယ ယနှငအသံ်းို မှုအန ေါ်

က္နသတ က္မ ာ်းစွာက္ိို နအာက္တွငဆက္လက္နဆွ်းနနွ်းထာ်းသည။
Aadhaar

သည

ထငရှာ်းနသာနအာငမမငမှုအ ိြု ျို့ရရှိ သည။

အရွ ယနရာက္သအာ်းလံို်း၏

ရာ ိိုငနှုန်းသည Aadhaar က္ိိုတစလတစကက္ိမအသံ်းို မ ြုကက္သည။
အဆင်းရဆံို်းသမ ာ်းအတွက္မ

၎င်းတိို၏တစ ိုတည်းနသာ

အ ိြုျို့နသာသိုနတသနမ ာ်းအရ

Aadhaar

လွယက္န ာနမွျို့နစ သည။ ဥ မာ သိသသ
ိ ာသာမမငတက္လာသည။
အစာ်းအစာနထာက္ ံနကက္်း၊
အစိို်းရဝနနဆာငမှုမ ာ်းက္ိို

ID

၉၅

နမှန်း က္တစ ိုအရ အိနယ
ိဒ ရှိ
မှာ

Aadhaar

သညလအမ ာ်းအမ ာ်းအတွက္

မြစသည။

ဝနနဆာငမှုမ ာ်းရရှိရန

ဏစာရင်းြွငလှစထာ်းရှိလာသ အမ ိြု်းသမီ်းမ ာ်း၏ ဦ်းနရသည
အစိို်းရတာဝနရှိသမ ာ်းက္လည်း
က္ န်းမာနရ်းနစာငနရှာက္မှုနင
ှ

ရညရွ ယထာ်းနသာ

အစီအစဉ်သည
ငစငလစာက္သိနသာ
ို

ံစာ်း ွငရှိသမ ာ်း ိိုမရ
ိို ရှိနစနရ်းအတွက္

ွငမ ြုနစရန

နဆာငရွ က္ထာ်းမ င်းမြစသညဟိုမငင်းဆိို သည။
အမ ာ်းတစြက္တွငလည်း
စိို်းရိမ

အစီအစဉ်က္ိို

အမငင်း ွာ်းြွယမြစ သည။

န ေါ်န ါက္လာနသာ

နမှုအ ိြုျို့သည မမနမာနိင
ို ငံရှိအလာ်းတစနစအတွက္ အဓိက္သင န်းစာမ ာ်းမြစသည။

လံခု ံိုခရူး
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အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံ၏တရာ်းရံို်း ြု သည
အသိအမှတမ ြုပ ီ်း

၂၀၁၇

ိုနစ
ှ တွင

ိုဂ္လိက္လံိုမ ံြုနရ်းဆိိုငရာ

ိိုမိို ိိုငမာသညအ က္အလက္က္ာက္ွယမှု

မ ဌာန်းရနအစိို်းရအာ်းနတာင်းဆိို သည။
အက္ဥ နဒသည

ြွျို့စည်း ံိုအနမ

ဤအက္ဥ နဒသည

သိနသာ
ို

ံဥ နဒနှင

၂၀၁၈

ဆိိုငရာစည်းမ ဉ််းမ ာ်းက္ိို

ိုနစ
ှ တရာ်းစီရင က္တွင

အက္ ံြု်းဝငနကက္ာင်းမ သ သည။

သီ်းသနတညရှိ ွငအ င
ွ အနရ်းက္ိို

ထိဥ
ို နဒ၏ရညရွ ယ က္မှာ“

အ ွငအနရ်းက္ိို

ိြု်းနြာက္မ င်းမရှိဟို

၎င်းတိိုရညရွ ယထာ်းနသာ

Aadhaar

လအမ ာ်းစိုက္
နထာက္မ

ပ ီ်း

မ ညသလထိုထံ

အမှနတက္ယနရာက္ရှိနစရန” ဟသည တရာ်းဝငရညရွ ယ က္မြစနကက္ာင်း နတွျို့ ရှိ မ င်းမြစသည။
သိနသာ
ို
တရာ်းရံို်းသည

ိုဂက္
္ိ လံိုမ ံြုနရ်းဆိိုငရာ စိို်းရိမမှုက္ိို နလ ာ ါ်းနစရနအတွက္ အက္ဥ နဒအန ေါ်

အနရ်းကက္ီ်းနသာက္နသတ က္မ ာ်းထာ်းရှိ သည။
အထ်းသမြင

တရာ်းရံို်းက္

အစိို်းရအြွျို့အစည်းမ ာ်းနှင

ိုဂ္လိက္

က္ဏ္ဍမ ာ်းက္ိို

တစစံိုတစ

ဦ်း

၏ဝိနသသလက္ခဏာက္ိိုတညနထာငရန "မညသညရညရွ ယ က္" မြင မ ြုလို သညမြစနစ၊ တစ ဦ်း က္
Aadhaar

နံ ါတက္ိအ
ို သံ်းို မ ြုရန

ိုဂ္လိက္လွတလ

ွငမ ြုသည

မ ဌာန်း က္နကက္ာင

အသံ်းို မ ြုသ၏

ွငက္ိို ထိ ါ်းနိင
ို နမ မ ာ်းသမြင မမှနက္နနကက္ာင်းဆံို်းမြတ သည။

Aadhaar အာ်း SIM က္ဒမှတ ံိုတငမ င်းနှင

ဏအနက္ာငမ ာ်းနှင ဆက္သွယမှုစည်းမ ဉ််းက္ိိုလည်း

ြ က္သိမ်းလိိုက္သည။
၂၀၁၇ က္ိစစတွင တရာ်းရံို်း၏ဆံို်းမြတ က္ တစစိတတစ ိိုင်းနှင Aadhaar ၏ ိုဂ္လိက္ လံိုမ ံြုမှုအန ေါ်
အမ ာ်းမ ညသစိို်းရိမ

နမှု သက္နရာက္မှုမ ာ်းနှင တသက္ပ ီ်း

နဒတာက္ာက္ွယနစာငနရှာက္နရ်း

ဥ နဒကက္မ်းက္ိို အိနယ
ိဒ
ါလီမနတွင ထညသွင်းစဉ််းစာ်းမညမြစသည။

မခြစ့်မခန ခပေါ်ခပေါက့္်လာမည့် သ ာဝနှငထ
့်
ုက္လ
့် ယ
ွ အ
့် ပ
ု ့်စုမျာူးအခပေါ်သက့္်ခရာက့္်မှု
Aadhaar သညအစ ိိုင်း၌ မိမိဆနဒအနလ ာက္လို နဆာငရန ရညရွ ယ နသာလည်း ၂၀၁၆ Aadhaar
အက္ဥ နဒနှင

အစိို်းရ၏ရန ံိုနငွ၊

ငစင၊

ဏလို ငန်း၊

အာမ န
ံ င
ှ ဆက္သွယနရ်းစသည

ဝနနဆာငမှုအမ ိြု်းမ ိြု်းက္ိို လို နဆာငနိင
ို ရနအတွက္ မမြစမနန မှတ ံိုတငမ င်းက္ိို လို နဆာငရင်း
စီမံ က္၏

နယ ယမှာတိို်းမ ာ်းလာ သည။

နံ ါတမရှိနသာသမ ာ်းအာ်း
ကက္ံြုနတွျို့ရနသာ ိုဂ္ိြုလမ ာ်းအာ်း

(သိ)ို

ယင်းအနမ အနနသည

စနစနှင တသက္နသာ

နည်း ညာဆိိုငရာမ ဿနာမ ာ်း

ဝနနဆာငမှုမ ာ်းမငင်း ယ ံရမ င်းက္ိိုမြစနစ သည။

ဆင်းရနွမ်း ါ်းနသာမိသာ်းစိုမ ာ်းတွင

Aadhaar
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ရိက္ခာ ွတမ်းမ ာ်းမငင်း ယ ံ ရမ င်း၊ ရိက္ခာ ွတမ်းက္တမ ာ်းနှင
၎င်းတိို၏

ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

အမ ာ်းနနရာမ ာ်းတွင

Aadhaar

ိတဆက္ထာ်းမှုမရှိမ င်း သိမဟို
ို
တ

အတညမမ ြုနိင
ို မ င်းဆိိုနကက္ာင

နံ ါတမရှိနသာက္နလ်းမ ာ်းသည

အစိို်းရနက္ ာင်းမ ာ်းသိအ
ို
နှမံ င်း

သိမဟို
ို
တ

မြစသည။

အ မအစာ်းအစာမ ာ်း၊

ညာသငဆိုမ ာ်းက္ိိုလက္လှမ်းမီမ င်းတိက္ိ
ို ို

လက္လွှတဆံို်းရှု ံ်း ရသည။
၂၀၁၈

ိုနစ
ှ တရာ်းရံို်း၏ဆံို်းမြတ က္မှာ Aadhaar သည အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံ Consolidated Fund ၏

အက္ ိြု်း ံစာ်း ွငက္ိို

လက္လှမ်းမီနစရနနှင

မမြစမနနလို နဆာင နကက္ာင်း
က္နသတ သည။

ဝငနငွ ွနမ ာ်းနှင တသက္၍သာ

စစနဆ်းနတွျို့ ရှိ သမြင

ိုဂ္လက္
ိ က္ိုမပဏမ
ီ ာ်း၊ နက္ ာင်းမ ာ်း၊

Aadhaar

အာ်းအသံ်းို မ ြုမ င်းက္ိို

ဏမ ာ်းနှငတယလီက္ွန်းက္ိုမပဏမ
ီ ာ်းသည

Aadhaar အာ်းသတိို၏ ဝနနဆာငမှုမ ာ်းအမြစ မမြစမနန သံ်းို စွ မ င်းမရှိ ါ။ ထိအမ
ို
ငတရာ်းရံို်းက္
Aadhaar သည တက္ကသိလ
ို နထာက္ ံနကက္်းနက္ာမရှင၊ အမ ိြု်းသာ်းအရညအ င်းစစဝင င
ွ စာနမ်း ွ၊
ဟိိုအလယတန်း ညာနရ်း

တ
ို အြွျို့ နှင

နက္ ာင်းဝင ွငမ ာ်းအတွက္

ဆံို်းမြတ သည။

ဤဆံို်းမြတ က္ ထာ်းနသာလည်း

ရယရနအတွက္

မမြစမနနလိိုအ သညဟို

Aadhaar

က္ ယက္ ယမ နမ န

အာ်း

မသံ်းို မနနရမဟိုတနကက္ာင်း
ဝနနဆာငမှုအမ ိြု်းမ ိြု်းက္ိို

ရှု မမင ံနနရသည

မ ဿနာမ ာ်း

ဆက္လက္ရှိနနဆ ငမြစသည။
Aadhaar

သညလတိိုင်းနှင

အဆငနမ နသာ

စနစတစ ိုမဟိုတသမြင

လတိိုင်းအသံ်းို မမ ြုနိင
ို ါ။

တစ ါတစရံတင
ွ အငတာနက္ဆက္သွယမှု ညံြ င်းနသာနကက္ာင စစမှနနကက္ာင်းအတညမ ြုနိင
ို မ င်း
မရှိ

က္က္ွက္ သည။

မထငရှာ်း

ွစိတက္ိုသမှု ံယရသမ ာ်းက္ိို
စနစစစမှနနကက္ာင်း

နမှ်းမှိနနသာ

လက္န ွနင
ှ

လက္န ွမ ာ်း

သိမဟို
ို
တ

မ က္ဝန်းက္ိိုစစနဆ်းရာ၌

အနထာက္အထာ်းမ သမ င်း က္က္ွက္မှုအန ေါ်

မ က္စိအတွင်းတိမ

အ က္အ ရှိသည။

ID

နမှန်း က္အမ ာ်းစိုမှာ

ငါ်းရာ င
ိို နှုန်း နရှိနသာလည်း အ ိြု ျို့နသာ နမှန်း က္မ ာ်းမှာ ၁၀ ရာ ိိုငနှုန်းအထိမမငမာ်းသညအတွက္
သိသာနသာအနရအတွက္ ငမြစသည။

အ ိြုျို့နသာအ ယ ံအို စိုမ ာ်းတွင Aadhaar အသံ်းို မ ြုနှုန်း

နိမက္ သည။ နနစရာနနရာက္ိို မ သရနလိိုအ သညအတွက္ အိို်းမအိမမလ ဦ်း နရ၏ ၃၀% သည
Aadhaar က္ိို အသံ်းို မ ြုနိင
ို စွမ်းမရှိန ။

အခ ာူးခသာအဓက္စုူးရမ့်ပပန့်မှုမျာူး
Aadhaar အ က္မ မှုဆိုင
ိ ရာ က္ိစစရ မ ာ်းက္ိို အမ ာ်းဒစဂ စတယ ID စနစမ ာ်းနှငအတကက္ညရှု ရာတွင
နတွျို့ရနသာ အမ ာ်းအဓိက္မ ဿနာမ ာ်းမှာ -
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•

အ က္အလက္ ိြု်းနြာက္မှုမ ာ်း - သိုနတသီမ ာ်းနှငတက္ကက္လှု ရှာ်းသမ ာ်းသည Aadhaar၏
အ က္အလက္မ ာ်း

သိမဟို
ို
တ

ထိအ
ို
က္အလက္မ ာ်းသည

အမ ာ်း ိြု်းနြာက္မှုမ ာ်းက္ိန
ို ါက္ကက္ာ်းနစ သည။

Aadhaar က္ိို အမ ာ်းစနစမ ာ်းနှင ိတဆက္ရန ကက္ိြု်း မ်းမှုနင
ှ

ဆက္စ လ က္ရှိသည။ ဥ မာအာ်းမြင Aadhaar အာ်း မဆနဒရှငစာရင်းနှင တ
ိ ဆက္ရန
ကက္ိြု်း မ်းမှုမနအာငမမငသညအတွက္

မဆနဒရှငမ ာ်း၏

အ က္အလက္မ ာ်းရယမ င်းအန ေါ်

စိို်းရိမမှုမ ာ်းမမငတက္ သည။
•

နစာငကက္ညမ င်း

-

Aadhaar

system

သည

က္ိိုယ ိိုငအမှတအသာ်းက္ိိုစစနဆ်းတိိုင်း

၎င်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို authentication logs တွငသိမ်းဆည်းသည။ ဤမှတတမ်းမ ာ်းက္ိို
နစာငကက္ညနရ်းက္ိရိယာတစ ိုအနနမြင

အသံ်းို မ ြုရနအလာ်းအလာရှိသညမှာ

စိို်းရိမြွယရာမြစသည။ အနကက္ာင်းမှာဥ နဒမန
မညသညအ ိနတွင

အထ်းသမြင

ာငအရ Aadhaar၏ အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

အာဏာ ိိုငမ ာ်းက္

ဝငနရာက္စစနဆ်းနိင
ို မညဟသည

ရှင်းလင်းနသာစံနန
ှု ်းမ ာ်းက္ိို နြာမ မ င်းမရှိနသာနကက္ာငမြစသည။
•

ကက္ီ်းကက္ က္ွ က္မ င်း - UIDAI က္ိို Aadhaar အက္ဥ နဒမမ ဌာန်း ငက္ ြွျို့စည်း သည။
ိိုင ွငက္ိို ad hoc ံိုစံမြငြနတီ်းထာ်းသည။ တရာ်းရံို်း ြု က္

ဆိိုလိိုသညမှာ ၎င်း၏တရာ်းဝငလို

နစနာမှုမ ာ်းနှငအယ ံဝငမှုမ ာ်းသည မလံိုနလာက္နကက္ာင်း နတွျို့ ရှိ သည။ မလက္ Aadhaar
အက္ဥ နဒသည

UIDAI

က္ိိုသာ

ိြု်းနြာက္ ံရသမ ာ်း၏

က္ိယ
ို စာ်းမဟိုတ

ဥ နဒ ိြု်းနြာက္မှုနင
ှ
တသက္၍ တိိုငတန်း က္မ ာ်းက္ိို ွငမ ြု သည။ ယ တ
ို ရာ်းရံို်း ြု သည
ဤဥ နဒက္ိိုမ ငဆငသငနကက္ာင်းနှငအက္ဥ နဒအရ“
က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာအ က္အလက္မ ာ်းဆိိုငရာ နဒတာန
အန ေါ်မညသညအြွျို့အစည်းတွငမျှ

နိင
ို ငံသာ်းမ ာ်း၏
စက္ိိုအက္ာအက္ွယန ်းရန UIDAI

တာဝနမရှိနကက္ာင်း”မြင

မ ငဆငသငနကက္ာင်း

ညွှနကက္ာ်း သည။

၃.၂ က္င့်ညာ
က္ငညာနိင
ို ငံ၏ အမ ိြု်းသာ်းန ါင်းစည်းထာ်းသည အနထာက္အထာ်းစီမံ န မှု
ွ စနစ (NIIMS) သည
ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

လက္ရှအ
ိ စိို်းရနဒတာန

စမ ာ်းမှ

ိုဂ္ိြုလနရ်းဆိိုငရာ

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို န ါင်းစ ထာ်းသည။ နနာက္ဆံို်းတွင၎င်းသညက္ငညာနိင
ို ငံတွင ID လို ငန်း၏
တစ ိုတည်းနသာရင်းမမစအမြစ

နဆာငရွ က္ရနရညရွ ယသည။
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လတစဦ်း င်းစီသည Huduma Namba န ေါ် သီ်းသနနံ ါတ သိမဟို
ို
တ ဆွာဟီလီ
Huduma Namba က္ိိုရရှိသည။ အစိို်းရအနနမြင ID က္ဒ၊

ာသာစက္ာ်း

တစ ိို သိမဟို
ို
တ ယာဉ်နမာင်းလိင
ို စင

စသည အနာဂတတွငလိအ
ို
မည ဝနနဆာငမှုမ ာ်းက္ိို ရယနိင
ို ရနအတွက္ ထိုတန ်းရနလိိုအ သညဟို
နြာမ

သည။

အစိို်းရ၏ ထိုတမ န က္အရ ၂၀၁၉ ိုနစ
ှ ဧပ ီလမှ နမလအတွင်းတွင က္ငညာနိင
ို ငံသာ်း ၂၆ သန်းသည
Huduma

Namba

မှတ ံိုတငမ င်း

အဆိို ါစနစအရ နမွ်းြွာ်းရာ၊ မိ
မသနစွမ်းမှုနင
ှ
ာသာမ ါရှိ
၂၀၂၀၊
အနမ

ထမအဆငတွငမှတ ံိုတင နကက္ာင်း

၊ အိမနထာငနရ်းအနမ အနန၊

စိိုက္ ိြု်းနရ်းဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

ထိုတမ န သည။

ညာနရ်းနှငအလို အက္ိိုငနနာက္ ၊ံ
အသံ်းို မ ြုထာ်းနသာလည်း

လမ ိြု်း

လက္န မ
ွ ာ်းနှငဓာတ ံိုတစ ံိုတိို ါဝငသည။

ဇနနဝါရီလတွင

က္ငညာတရာ်းရံို်း ြု သည

NIIMS

နှင

တသက္၍

ြွျို့စည်း ံို

ံဥ နဒဆိိုငရာဆံို်းမြတ က္က္ိို ထိုတမ န ပ ီ်း အထ်းသမြင က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာအ က္အလက္

က္ာက္ွယမ င်းနှငသက္ဆိိုငနသာ

မ ညစံိုနသာစည်းမ ဉ််းစည်းက္မ်းမ ာ်း

မှတပ ီ်းသညအထိ

အနက္ာငအထညနြာမှုက္ိို ရ ဆိိုင်းရန နကက္ညာ သည။ ထိနကက္ာင
ို
က္ငညာတရာ်းရံို်း ြု သည
အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံ၏တရာ်းရံို်း ြု ထက္

ိိုမိို၍

နဒတာက္ာက္ွယနရ်းအက္ဥ နဒက္ိို ၂၀၁၉

ိုနစ
ှ တွငမ ဌာန်း သည။ ၎င်းတွင တရာ်းရံို်းမှနတွျို့ ရှိရသည

အ က္အလက္မ ာ်းသည

ရီ်းနရာက္ သည။

က္ာက္ွယမှုဆိုင
ိ ရာအနမ

ထိနရာက္နသာအနက္ာငအထညနြာမှုနင
ှ

က္ငညာသည

ံမအမ ာ်းစိုက္ိို

မ ဌာန်းမ င်းတိိုနှငအတ

ထငဟ နသာလည်း
လိိုက္နာရမညစည်းမ ဉ််း

စည်းက္မ်းမ ာ်း လိိုအ နနနသ်းနသာနကက္ာငမြစသည။
တရာ်းရံို်းက္

နဒတာ ိြု်းနြာက္မှုမ ာ်းနှင

စိုနဆာင်းထာ်းသညအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
လိိုအ မှုနင
ှ

တသက္၍လည်း

အစီအစဉ်၏တစစိတတစ ိိုင်းအနနမြင

က္ာက္ွယရန

ိိုငမာနသာလံမို ံြုနရ်းအက္ာအက္ွယမ ာ်း

စိို်းရိမနကက္ာင်းထိုတနြာနမ ာကက္ာ်း သည

ဟိို ြု က္ိင
ို မှု နှင ဟိို ြု က္ိိုငမှုနလျှာ မ င်း (သိ)ို တံ ါ်း ိတ သိမဟို
ို
တ

-“က္ျွန ို တိို၏

ွငလင်းနသာအရင်းအမမစ

နည်း ညာက္ိအ
ို သံ်းို မ ြုသညမြစနစ

ဇီဝန ဒစနစအာ်းလံို်းသည

ိိုငမာနသာလံိုမ ံြုနရ်းမဝါဒနှင

အမ ညမ ညဆိိုငရာစံနန
ှု ်းမ ာ်းနှင

က္ိိုက္ညီနသာက္ာက္ွယမှုနင
ှ

လံိုမ ံြုမှုဆိုင
ိ ရာအနသ်းစိတ

လို ထံ်းို လို နည်းမ ာ်းလိအ
ို
သညဟို က္ျွန ို တိိုနက္ာက္ က္ ကက္သည။”
တရာ်းရံို်းအနနမြင

NIIMS

သည

သက္နသအနထာက္အထာ်း

မလံိုနလာက္နသာနကက္ာင

မညသညတန်းတညီမျှမှု သိမဟို
ို
တ ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုဆနက္ ငနရ်းစံနန
ှု ်းမ ာ်းက္ိမ
ို ဆိို
မနတွျို့ ရှိ ရနသာလည်း
မန ်းနိင
ို သမ ာ်း

တစစိတတစ ိိုင်းနသာ
သိမဟို
ို
တ

လဦ်းနရက္ိို

ိြု်းနြာက္ သညက္ိို

(စာရွ က္စာတမ်းအနထာက္အထာ်း

ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္အာ်းနည်းသမ ာ်း)
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ြယထိုတလိက္
ို နိင
ို သည ဟိုဝန ံ သည။ ထိနကက္ာင
ို
NIIMS အနနမြင လမှုဝနနဆာငမှုမ ာ်းရရှိရနနှင
လအ ိြုျို့ြယထိုတ ရ
ံ မညမြစနိင
ို နမ က္ိို

နမြရှင်းရန

ရှင်းလင်းနသာ

စည်းမ ဉ််းမန

ာငတစ ို

လိိုအ နကက္ာင်း အနလ်းန ်းနမ ာကက္ာ်း သည။
လက္နတွျို့တွငမ

လထိုအနမ မ ြုအြွျို့အစည်းမ ာ်းက္

ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်း ံရသည၊ သိသာထငရှာ်းနသာ လို
ါဝငသညဟို
လမ ိြု်းနရ်းနှင

အစီရင ံတငမ ကက္သည။

ID

မြနမြ ်းမ င်းလို ငန်းစဉ်တနလျှာက္တွင

ိိုင ွငအာဏာရှိနသာ စစနဆ်းနရ်းနက္ာမတီ

biometric

IDs

နလျှာက္ထာ်းရာတွင

ာသာနရ်းဆိိုငရာ လနည်းစိုမ ာ်းသည ထ မံ၍ အ က္အ မ ာ်းကက္ံြုနတွျို့ရပ ီ်း အ ိြုျို့ မှာ

လံို်းလံို်းလ ာ်းလ ာ်း ယ

ံ ရသည။

နလျှာက္ထာ်းသ

ရာ ိိုငနှုန်းသည

၁၀

က္ငညာသည

နယ

ယ အာ်းမြင

NIIMS

မှတစဆငဒစဂ စတယ

စာရွ က္စာတမ်းမ ာ်းမရှိမ င်းနကက္ာင

၎င်းလို နဆာငရနစီစဉ်ထာ်းသညအတိိုင်း

အမ ာ်းဝနနဆာငမှုမ ာ်းနှင

ိတဆက္ရန

ID

မငင်း ယ ံ ရသည။

ဒစဂ စတယအိိုငဒီမ ာ်းက္ိို

ဆက္လက္လို နဆာင ါက္

၎င်းသညမ င်းထနနသာ

ြယက္ ဉ်မ င်း နှင ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်းက္ိို မြစန ေါ်နစသည။ တရာ်းရံို်း ြု ၏ နဒတာက္ာက္ွယမှုဆိုင
ိ ရာ
က္ိစစရ မ ာ်းအာ်းနက္ န မှုအမ င က္ငညာနိင
ို ငံ၏ ဒစဂ စတယအိိုငဒီမ ာ်းက္ိို ထိုတန ်းသညစနစက္ိို
မ နလညစဉ််းစာ်းရနလိိုအ နက္ာင်းလိိုအ န လိမမည။

၃.၃. ဂျခမက္ာ
ဂ နမက္ာနိင
ို ငံသည

အမ ာ်းမ ညသဆိိုငရာ

အမ ာ်းအရာမ ာ်းအနက္

ဝနနဆာငမှုမ ာ်း၏

၂၀၁၇

ိုနစ
ှ

စွမ်းနဆာငရညက္ိိုမမြှငတငရန
အမ ိြု်းသာ်းမှတ ံိုတငမ င်းနှင

မှတ ံိုတငမ င်းအက္ဥ နဒနအာက္တွင National Identification System (NIDS) က္ိိုတညနထာငရန
ကက္ိြု်း မ်း သည။ နိင
ို ငံသာ်းမြစနကက္ာင်း အတညမ ြုနိင
ို ရနအတွက္ အဆိို ါစနစသည လက္န ွမ ာ်း၊
နမ န ွမ ာ်းနှင ဓာတ ံိုမ ာ်းအ ါအဝင ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းအန ေါ်တွငလည်း မှီ ိိုသည။
သိနသာ
ို

ဂ နမက္ာနိင
ို ငံ၏

အဆိို ါစနစအတွက္

ြွျို့စည်း ံိုအနမ

ံဥ နဒဆိိုငရာတရာ်းရံို်းသည

ဥ နဒအသစမ ာ်း မှတရန

လိိုအ နနသညအတွက္

အစိို်းရအနနမြင
၂၀၁၉

ိုနစ
ှ တွင

အက္ဥ နဒက္ိိုြ က္သိမ်း သည။
အဆိို ါအက္ဥ နဒက္ိို
“က္ိိုယနရ်းအ က္အလက္မ ာ်းနှင

ြ က္သိမ်းရာတွင
ဇီဝန ဒဆိိုငရာ
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တရာ်းရံို်းက္
အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

ညွှန်းဆိိုသညမှာ
မယမနနရ
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ယနဆာငမ င်း”သည

ဂ နမက္ာနိင
ို ငံ၏

ိုဂ္လိက္လံိုမ ံြုမှုအ ွငအနရ်းက္ိို

ြွျို့စည်း အ
ံို နမ

ံဥ နဒက္

ိြု်းနြာက္မ င်းမြစနကက္ာင်း

အက္ာအက္ွယန ်းထာ်းသည

နထာက္မ

သည။

ဥ နဒတွင

လိိုအ နသာအနည်းဆံို်း မာဏ က္ိို စိုနဆာင်းနနစဉ် ၎င်း၏ရညရွ ယ က္မ ာ်းနှင က္ိိုက္ညီနင
ိို မည“
အ က္အလက္က္ိို အနည်းဆံို်းနက္ာက္ယသည

minimization” နည်းလမ်းက္ိို အသံ်းို မမ ြု

ါ။

ထိအမ
ို
င ဥ နဒတွငည စိုနဆာင်းထာ်းနသာ အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို အလွသံ်းို စာ်းလို မ င်းအတွက္
လံိုနလာက္နသာအက္ာအက္ွယမ ာ်းမရှိမ င်း၊
နဒတာန

စက္ိို

တတိယ ါတီအာ်း

လံိုနလာက္နသာအက္ာအက္ွယမ ာ်းမရှိ

သံ်းို စွ

ွငမ ြုမ င်းနှင

လွတလ နသာကက္ီ်းကက္ က္ွ က္မှုက္ိို

မနထာက္ ံနိင
ို မ င်း စသည အာ်းနည်း က္မ ာ်း ရှိနနသည။
တရာ်းရံို်းစစနဆ်းနတွံရှိ က္မ ာ်းအရ
အမ ိြု်းသာ်းမှတ ံိုတငမ င်းနှင
အနမမာက္အမ ာ်းအာ်း

မှတ ံိုတငမ င်းဆိိုငရာအာဏာ ိိုငအြွျို့သည

အစိို်းရက္ထိန်း ြု မှုန ်းရန

အဆိိုမ ြုရာတွင

အ က္အလက္
တစဦ်း င်းစီအနနမြင

နဒတာစိုနဆာင်းမှုက္ိို မငင်း ယရနအ ွငအနရ်းရှိနကက္ာင်း မနသ ာမှုသည ဒိုက္ခမြစနစနိင
ို နကက္ာင်း
နထာက္မ

သည။

အဆိို ါဆံို်းမြတ က္တွင

က္ွမ ာ်းမ ာ်းနာ်းနသာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
နငွန ်းန သညက္ိစစရ မ ာ်းတွင
အ ွငအလမ်း

နငွန ်းန မှုအနမမာက္အမမာ်း

ိိုမိိုနက္ရှု ိင်းစွာ

ထိုတနြာနမ ာဆိို သည။
နဒတာအနကက္ာင်းအရာနှင

တ
ိ ဆက္ရနအစီအစဉ်နှင တသက္၍

ိုဂ္လိက္သတင်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

နည်း ါ်းနသာလည်း

ိုဂ္လိက္အမ ြုအမမ ာ်းက္ိို

သီ်းမ ာ်းမှတ ံိုတငနံ ါတမ ာ်းမှတဆင

သိမမငနိင
ို မ င်းနှင

ဆိိုလိိုသညမှာ
တသက္နသာ

တစဦ်း င်း

ထိ်းို နြာက္ရယနိင
ို သည

မ ြုလို လျှင

စ လ ဉ််း၍

တစဦ်း င်းစီ၏

စိို်းရိမ

“အမညမနြာမ င်းက္ိို

နနကက္ာင်း
နလျှာ မ င်း၊

သတင်းအ က္အလက္အသစမ ာ်းက္ိိုမ ြုစိုနရ်းနှင

ထိုတလို နရ်း မြစနိင
ို နမ က္ိို တိို်းမမြှငမ င်းမြစသည”။

၃။ အ က္ံခပို ျက့္်မျာူး
အမ ညမ ညဆိိုငရာ

လအ ွငအနရ်းစံ န
ိ စံနန
ှု ်းမ ာ်းနှင

အမ ာ်းနိင
ို ငံမ ာ်းတွငဒီဂ စတယ

အနက္ာငအထညနြာရာတွင ထိ တန်းအမ ိြု်းသာ်းတရာ်းရံို်းမ ာ်း၏ အနမ
ရငဆိင
ို ရနသာစိနန ေါ်မှုမ ာ်းအန ေါ်အနမ
အနမ
မ ြုလို

ံ၍

က္ျွန ို တိိုသညထ်းမ ာ်းသည

ID

စနစက္ိို

ံဥ နဒဆိိုငရာဆံ်းို မြတ က္မ ာ်းနှင
ရို

ိိုင်းဆိင
ို ရာလက္ခဏာမ ာ်းက္ိို

ံသညဒစဂ စတယ ID စနစက္ိို စဉ််းစာ်းနသာနကက္ာင မမနမာနိင
ို ငံအတွက္ နအာက္ ါအကက္ံမ ြု က္မ ာ်းက္ိို
ါသည-
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•

မညသည ဇီဝန ဒဆိိုငရာဒစဂ စတယ ID စနစက္ိိုမဆိို အနက္ာငအထညနြာမ င်းမမ ြုမီ
ရှင်းလင်းနသာဥ နဒမန

ာငတစ ို မှတသငသည။

နိင
ို ငံတက္ာဥ နဒအရ

တရာ်း

မြစနသာ

ွငက္ိိုက္နသတမ င်းမြစသည။

သိမဟို
ို
တ

လွတလ

ဝငမြစရနမှာ

မရှိနသာဥ နဒနရ်းရာမန

နက္ာင်းမွနနသာ

အနမ

ံက္ိို

ဒစဂ စတယ

စနစမ ာ်းသည

ဥ နဒအရရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနမ
ထိအမ
ို
င

ာငမ ာ်းက္

ြနတီ်းန ်းပ ီ်း၊

ID

ံရမည

မလံိုနလာက္နသ်းနသာ

စနစက္ိိုမတရာ်းမ ြုက္ ငမ င်းအတွက္

က္ိိုယ ိိုငအ ွငအနရ်းက္ိို

ိြု်းနြာက္မ င်းနှင

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုမ ာ်းမြစန ေါ်နစနိင
ို သည။
နလလာ သည မြစရ မ ာ်းက္ ဥ နဒနရ်းရာစိနန ေါ်မှုမ ာ်းနှင ရှု နထွ်းပ ီ်း က္ိက္
ို ညီမှုမရှိနသာ
အနက္ာငအထညနြာမှု

အ ါအဝင

မလံိုနလာက္သည

ြနတီ်းထာ်းနသာစိနန ေါ်မမ
ှု ာ်းက္ိိုမီ်းနမာင်းထိ်းို မ သည။

ဥ နဒနရ်းရာမန

အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံရှိ

Aadhaar

ာငမှ
မှ

သက္နသမ သညအနထာက္အထာ်းမ ာ်းအရ ရှင်းလင်းမ တသာ်းနသာ စည်းမ ဉ််းစည်းက္မ်းမ ာ်း
မရှိမ င်းသည

အ က္အလက္ ိြု်းနြာက္မှုမ ာ်းမှ

မညသညအက္ ိြု်းနက္ ်းဇ်းမ ာ်းက္ိို

က္ာက္ွယမှုအာ်းနည်းမ င်းနှင

ဒစဂ စတယအိိုငဒီစနစနှင

ဆက္စ သငသညက္ိို

ရှု နထွ်းနစသည။
•

ဇီဝတိိုင်းတာမှုဆိုင
ိ ရာဒစဂ စတယ ID စနစက္ိိုမ မှတမီ သိမဟို
ို
တ biometric အ က္အလက္
အ ိိုငအမာ

စိုနဆာင်းမ င်းမမ ြုမီ

မမနမာနိင
ို ငံသည

အ က္အလက္က္ာက္ွယမှုဥ နဒက္ိိုက္ ငသံ်းို သငသည။
စနစအတွက္ ဥ နဒမန

ဇီဝန ဒဆိိုငရာဒစဂ စတယ

ID

ာငအမ င အသံ်းို မ ြုသမ ာ်းအနနမြင အလွနအမင်းထိ ိိုက္လွယနသာ

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
အ က္အလက္

ိိုငမာနသာ ဂ
ို ္ိြုလနရ်းဆိိုငရာ

အလွသံ်းို စာ်းမှုမှက္ာက္ွယရန

ိိုငမာနသာသီ်းသနတညရှိမှုနင
ှ

က္ာက္ွယနရ်းဥ နဒမ ာ်းလိအ
ို
သည။

မြစရ မှနနလလာသည

နိင
ို ငံသ်းံို နိင
ို ငံလံို်းတွင ဒစဂ စတယ ID စနစမ ာ်းက္ိို သငနလ ာစွာအနက္ာငအထညနြာရန
ိိုငမာသညအ က္အလက္က္ာက္ွယမှုစနစမ ာ်း

လိိုအ နကက္ာင်း

တရာ်းရံို်းမ ာ်းက္

ဆံို်းမြတ ကက္သည။
အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
ဥနရာ သမဂ္၏

က္ာက္ွယသညစနစမ ာ်းသည

အနထွနထွ

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

အ ါအဝင ထိစ
ို နစအတွက္ နက္ာင်းမွနနသာ

ရှု နထွ်းသည။

က္ာက္ွယမှုဆိုင
ိ ရာစည်းမ ဉ််းမ ာ်း

ံိုစံမ ာ်းစွာ ရှိသည။ သိသာထငရှာ်းသညမှာ

စည်းမ ဉ််းစည်းက္မ်းသည ဇီဝန ဒဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

အထ်း ိုဂ္ိြုလနရ်းဆိိုငရာ

အ က္အလက္မ ာ်း၏ သီ်းမ ာ်းအမ ိြု်းအစာ်းတစ အ
ို မြစ သတမှတပ ီ်း
က္ာက္ွယမှုလိိုအ သည။

ဥနရာ ဥ နဒက္လည်း
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သိနသာ
ို
လည်း

ိိုမိိုစိတ ရနသာ
ိုဂ္လိက္
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က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
ထိန်းသိမ်းထာ်းရနနတာင်းဆိိုမ င်းသည

အစိုလိိုက္အမ ံြုလိိုက္
တရာ်းဝငမဟိုတနကက္ာင်း

အသိအမှတမ ြုသည။

သိမှ
ို သာလျှင ဥ နဒစိို်းမိို်းနရ်း အရာရှိမ ာ်းအနနမြင ၎င်းတိိုဆနဒရှိ ါက္ ထိအ
ို
က္အလက္မ ာ်းက္ိို
နနာငတွငရယနိင
ို သည။
•

Biometric ဒီဂ စတယ ID စနစမ ာ်းတွင မှတ ံိုတငမ င်းသည မိမိဆနဒအနလ ာက္မြစသငပ ီ်း
လမှုနရ်းဝနနဆာငမှုမ ာ်း
လိိုအ

သိမဟို
ို
တ

က္မဟိုတ ါ။

ံစာ်း ွငမ ာ်းက္ိရ
ို ယနိင
ို မ င်းအတွက္

နဒတာမ ာ်းက္ိို

ကက္ိြုတင

သက္ဆိိုငသ၏ ွငမ ြု က္မြငသာ

နက္ာက္ယစိုနဆာင်းသငသည။ ထိအ
ို နကက္ာင်းအ က္နကက္ာင င digital ID လို နဆာငသည
အစီအစဉ်မ ာ်းသည
သွယဝိိုက္၍မြစနစ

ါဝငနဆာငရွ က္မ င်းနှင
တိိုက္ရိိုက္မြစနစ

မမြစနစသင ါ။
ရယနိင
ို ရနအတွက္

စ ဆိိုငနသာ

အဓိက္ဝနနဆာငမှုမ ာ်းနှင

မမြစမနနနဆာငရွ က္နစမ င်းမ ိြု်း

၎င်း၏အစိတအ ိိုင်းတစ အ
ို နနမြင
digital

ID

မလိိုအ နကက္ာင်းက္ိို

မညသညအ ါမျှ

လမှုဝနနဆာငမှုမ ာ်းက္ိို

အသံ်းို မ ြုသမ ာ်းအာ်း

ရှင်းလင်းစွာ

နမ ာဆိိုရနဂရိုမ ြုသငသည။
•

မညသညဇီဝန ဒဆိိုငရာဒစဂ စတယ ID စနစအတွက္မဆိို က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာအ က္အလက္
က္ာက္ွယနရ်းစနစအတွက္

ကက္ီ်းကက္ က္ွ က္နရ်းအြွျို့ နှင

ကက္ီ်းကက္ က္ွ က္နရ်းအြွက္
ျို့ ိိုြွျို့စည်းသငသည။
အာဏာ ိိုငမ ာ်းနှင

ိုဂလ
္ ိက္က္ိုမပဏမ
ီ ာ်းသည

ရညရွ ယထာ်းသညစည်းမ ဉ််းမ ာ်းက္ိို

တညီနင
ိို သည

လက္နတွျို့တွင

အမ ာ်းမ ညသဆိိုငရာ

ိုဂ္လိက္လွတလ

ွင

အ က္သည

လွတလ နသာကက္ီ်းကက္ က္ွ က္နရ်းအြွျို့သည

ဥ နဒလို

လွတလ စွာနဆာငရွ က္နိင
ို နရ်းအတွက္

က္ာက္ွယမှုရှိသငသည။

တစဦ်း င်းစီအနနမြင

အမ ာ်းအ ွငအနရ်းမ ာ်း

က္ိိုက္ာက္ွယရန

လိိုက္နာရနနသ ာနစရမည

အလွနအနရ်းကက္ီ်းသည။
ိိုင ွငနှင

လွတလ နသာ

ရှင်းလင်းနသာ
ထိနရာက္နသာ

၎င်းတိို၏သီ်းသနမြစမှု

ိြု်းနြာက္ ံရသညဟို

သိမဟို
ို
တ

ယံိုကက္ညသညအ ါ

အက္အညီရယနိင
ို နရ်းအတွက္ ကက္ီ်းကက္ နရ်းအြွျို့သိို အသနာ်း ံ ွငရှိသည။
•

စနစက္ိို ဒီဇိိုင်းနရ်းဆွရာတွင
အမ ာ်းအ ွငအနရ်းမ ာ်းက္ိို

ိုဂ္လိက္ ါဝငသမ ာ်းသည အသံ်းို မ ြုသမ ာ်း၏ အတွင်းနရ်းနှင
နလ်းစာ်းနစမည

ိုဂ္လိက္ ါဝငနဆာငရွ က္သမ ာ်းသည

ဒီဇိိုင်း ံိုစံက္ိို
digital

နရ်းဆွသငသည။
ID

စနစ

အနက္ာငအထညနြာနဆာငရွ က္ရာတွငလည်းနက္ာင်း၊

၎င်းတိနတာင
ို
်းဆိိုသည

အနထာက္အထာ်းက္ိို

မကက္ာ ဏ ါဝငသည။

အသံ်းို မ ြုရာတွငလည်းနက္ာင်း
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ဤ ိုဂ္လိက္ ါဝငသမ ာ်းသည

နဒတာက္ာက္ွယနရ်းနှင

သံ်းို စွသမ ာ်းက္ိိုက္ာက္ွယရန

ရညရွ ယသည အမ ာ်းစည်းမ ဉ််းမ ာ်းက္ိို နလ်းစာ်းလိိုက္နာနစရန ထိနရာက္နသာစနစမ ာ်းနှင
အက္ာအက္ွယမ ာ်းထာ်းရှရ
ိ နလိိုအ ပ ီ်း စည်းမ ဉ််းစည်းက္မ်းမ ာ်းက္ိို
တာဝန ံနစမညစနစမ ာ်း ါဝငသည။
နဆာငရွ က္သည

က္ိိုယနရ်းက္ိိုယတာ

ိုဂ္လိက္ ါဝငသမ ာ်းသည

ိြု်းနြာက္ ါက္

ိြု်းနြာက္မှုတိိုင်းအတွက္
အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

စည်းက္မ်းလိိုက္နာမှုက္ိို

အ က္အလက္မ ာ်း ိြု်းနြာက္မှုအသိန ်း က္မ ာ်းက္ိို

အတွင်းနရ်းအန ေါ်သက္နရာက္မှုအာ်း
အတွင်း ိိုင်းယနတရာ်းမ ာ်းက္ိို
တာ်းဆီ်းရနအတွက္

နသ ာနစရန၊
ထိုတန ်းရနနှင

အက္မြတမှုမ ာ်းမ ြုလို ရနအတွက္

တညနဆာက္ရနတာဝနရှိသည။

စည်းမ ဉ််းစည်းက္မ်းမ ာ်းသည

တရာ်းဝင

ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုက္ိို
ရညမှန်း က္ န်းတိင
ို မ ာ်း

ရရှိရနလိိုအ နသာအရာမ ာ်းအတွက္ biometric data မ ာ်းက္ိိုမျှနဝမ င်းက္ိို က္မဘာလံို်းဆိိုငရာ
မ ဌာန်း က္အမြစ

က္နသတထာ်းသငသည။

ွမ ာ်းဆက္ဆံမ င်းက္ိို

တာ်းမမစရနနှင

အမ စန ်းရနအတွက္ ွမ ာ်းဆက္ဆံမှုက္ိို ဆနက္ ငနသာဥ နဒမ ာ်းက္ိိုလည်း မ ဌာန်းသငသည။
•

မမနမာနိင
ို ငံတွင စတငမိတဆက္နသာ မညသညဇီဝန ဒဆိိုငရာဒစဂ စတယ ID စနစမဆိိုသည
နိင
ို ငံသာ်းမြစမှုထက္

နနထိင
ို မ င်းအန ေါ်အနမ

နိင
ို ငံသာ်းမြစမှုအဆငဆငစနစနှင
စိနန ေါ်မှုမ ာ်းက္ိိုကက္ညလျှင

ံရမည။

မမနမာနိင
ို ငံ၏

အမ ာ်းနိင
ို ငံမ ာ်း၏အနတွျို့အကက္ံြုမ ာ်းနှင

မညသညဇီဝန ဒဆိိုငရာဒစဂ စတယ

တသက္၍

ID

စနစမဆိိုသည

အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံက္ိို နမနာယသငသညမ င နိင
ို ငံသာ်းမြစမှုအနမ အနနနှင

တ
ိ ဆက္သညထက္

နနထိင
ို မှုအန ေါ်တင
ွ သာ

အနမ

ဥ မာယကက္ညလျှင

ဇီဝန ဒဆိိုငရာ

စနစသည

ID

ံသငန သည။

အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံက္ိို

လတစဦ်း င်းစီအတွက္

မ နလညသံ်းို သ ရနလိိုအ သည

နိင
ို ငံသာ်းမြစမှုနင
ှ

ိိုမိိုထန
ိ ရာက္စွာလို နဆာငနိင
ို နကက္ာင်းနတွျို့ ရှရ
ိ သည။
နနထိင
ို သမ ာ်းအာ်းလံို်းသည

စာရွ က္စာတမ်းမ ာ်းက္ိို
မသက္ဆိိုငလျှင

ထိအမ
ို
င

မညသိို ငရှိနစက္ာမ

ဥ နဒအရ

တရာ်းဝငအနထာက္အထာ်း ရှိနစရနနသ ာနစသည။ အလာ်းတအနကက္ာင်းမ

က္မ ာ်းအရ

ဤအစီအစဉ်သည

နိင
ို ငံသာ်းအနမ အနန

ဤ ဉ််းက္ မှုသည

နိင
ို ငံသာ်းမြစမှု

အနမ အနနနှင

သက္ဆိိုငနသာ

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိိုမနက္ာက္ယသငန ။
•

မမနမာနိင
ို ငံ၏

ဒစဂ စတယ

ID

စနစတွင

လမ ိြု်း၊

လမ ိြု်းစို၊

က္ိို်းက္ွယသည

ာသာနှင

တသက္နသာ မညသညအ က္အလက္က္ိိုမဆိို နက္ာက္ယစိုနဆာင်းမ င်းမ ိြု်း မ ါဝငသငန ။
အို

ြု မှုစနစတွငလည်း

လမ ိြု်းနရ်း၊လမ ိြု်းစိုအနရ်း

ာသာနရ်းဆိိုငရာအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို
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နက္ာက္ယမ င်း

သိမဟို
ို
တ
မမ ြုသင ါ။

Myanmar: Human Rights Analysis of Biometric Digital ID Systems

အ

ယနကက္ာငဆိိုနသာ အဆိို ါနက္ာက္ယမ င်းအတွက္ ရရှန
ိ င
ိို နသာ အက္ ိြု်းနက္ ်းဇ်းထက္

နက္ာက္ယရရှိထာ်းနသာ

အ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

အလွသံ်းို စာ်းမ ြုမ င်းက္

ိိုမိိုဆို်းိ ရွ ာ်းနသာနကက္ာငမြစသည။ မြစရ မှနနလလာမှုမ ာ်းတွင နဆွ်းနနွ်းထာ်း က္မ ာ်းအရ
မညသည

biometric

ID

မ ာ်းတွငမျှ

ထိက္
ို သိနသာအ
ို
က္အလက္မ ာ်းက္ိို

နက္ာက္ယမ င်းမရှိ ါ။ ထိအ
ို
က္အလက္မ ာ်းသညလည်း တရာ်းဝင ID ြနတီ်းရန မလိိုအ
အထက္တွငနြာမ
ထိက္
ို သိနသာ
ို

သညအတိိုင်း

အမ ညမ ညဆိိုငရာ

သတင်းအ က္အလက္မ ာ်းက္ိို

ထညသွင်းရနသငမသငဆိိုသညမှာ

ါ။

လအ ွငအနရ်းဥ နဒအရ
စာရွ က္စာတမ်းမ ာ်းတွင

အလွနနမ်း ွန်းထိုတစရာမြစသည။

သိနသာ
ို

ဇီဝန ဒဆိိုငရာ အ က္အလက္စနစမ ာ်းနှင တသက္လာလျှင အလွသံ်းို စာ်းမှုအလာ်းအလာမှာ
ိိုမိိုမမငမာ်းသည၊

ထိက္
ို သိနသာစနစ
ို
မ ာ်းသည

သတင်းအ က္အလက္မ ာ်း

မနမ ာင်းလနိင
ို နသာ

ရှိသည

ဟိိုအ က္အလက္မ ာ်းအန ေါ်

မှီ ိိုအာ်းထာ်းမ င်းနကက္ာငမြစသည။ ဤအနကက္ာင်းနကက္ာင၊ လမ ိြု်းစိုသမဟို
ိို
တ
စာရွ က္န ေါ်တင
ွ မှတ ံိုတငပ ီ်း
ရို

ဂ
ို ္ိြုလနရ်းဆိိုငရာ
ာသာတရာ်းက္ိို

မှတတမ်းတငထာ်းလျှင င

ိိုင်းဆိိုငရာလက္ခဏာမ ာ်းက္ိိုအနမ

၎င်းက္ိို

ံသည ဒစဂ စတယအိိုငဒီစနစ တွငအသံ်းို မမ ြုသငန ။

ဤ စာတမ်းက္ိို က္ိို ဥနရာ သမဂ္၏ နငွနကက္်းနထာက္ ံမှုမြင ထိုတနဝမ င်းမြစသည။ စာတမ်း ါ
အနကက္ာင်းအရာမ ာ်းအတွက္ CLD နှင IMS တွငသာ တာဝနရှိပ ီ်း ဥနရာ သမဂ္၏ သန ာထာ်းအမမငက္ိို
ထငဟ ထာ်းမ င်းလံ်းို ဝမရှိ ါ။
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