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နိဒါန ်း1 

၂၀၂၁  ိုနစှ် ရဖရဖေါ်ဝါ ီလတွင ်မြနြ်ာစစ်အစ ိုေး သည် ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေ (ြူကကြ်ေး) က ို ထိုတ်မပန ်  ၏။ 

မပည်တွငေ်းပါဝငပ်တ်သက်သူြျာေးအရနမဖင  ် န ိုငင်တံကာလူ  အ ွင အ်ရ ေးဥပရေရှုရထာင ြ်ှ မပဿနာြျာေးက ို 

နာေးလည်သရဘာရပါကရ်စ န ်အရ ေးရပေါ်ကူညီရပေးလ ိုသည ်  ည် ွယ် ျက်မဖင  ်တ ာေးဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စ ီ

ဗဟ ိုဌာန (CLD) က အဆ ိုပါြူကကြ်ေးက ို စ စစရ်လ လာ မပြုံစိုရပေးအပ်ပါသည်။ အြျာေးမပည်သူတ ို  ထြံှ ရဝဖနသ် ံ

အြျ ြုံေးြျ ြုံေးရကကာင  ် လအနည်ေးငယ်အကကာတွင ် အဆ ိုပါ ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေြူကကြ်ေးက ို စစ်အစ ိုေး က 

ရိုပ်သ ြ်ေးလ ိုက်၏။ သ ို  ရသာ ်မပနလ်ည်မပငဆ်ငထ်ာေးသည ် ြူကကြ်ေး (ဥပရေြူကကြ်ေး) က ို ၂၀၂၂  ိုနစှ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ 

တွင ်တစ်ဖန ်ထိုတ်မပန ်  ၏။ ဤသရဘာထာေးြှတ် ျက်သည် (၂၀၂၂  ိုနစှ်၊ ဇနန်ဝါ ီလတွင ်ထိုတ်မပနရ်သာ)  

ဥပရေြူကကြ်ေး၏ ဝ ရသသလကခဏာအသစြ်ျာေးက ို စ စစ်ရလ လာမပထာေးမ ငေ်းမဖစပ်ါသည်။ ထ ို  ရကကာင  ်ကျွန်ိုပ် 

တ ို  ၏ အရစာပ ိုငေ်း စ စစရ်လ လာ ျက်နငှ  ် တွ ဖက် ဖတ်ရှုသင ပ်ါသည။် ထ ိုစ စစရ်လ လာ ျက်က  သ ို  ပင ် ယ ို 

ြှတ် ျက်၏ ဗဟ ို ျက်ြှာလည်ေး လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ရဖာရ်မပာဆ ို ွင အ်ရပေါ် အထေူးအာရံိုစ ိုက်လျက် ဤြူကကြေ်း 

၏ လူ  အ ွင အ်ရ ေးအရပေါ် ဂယက်ရ ိုက် တ်ြှုြျာေးအာေး စူေးစ ိုက်ရလ လာထာေး၏။ ထ ို  ရကကာင  ်ဤြှတ် ျက်သည ်

 
1  ဤရလ လာ ျက်သည် Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence ြှ 

လ ိုငစ်င ်ယူထာေးသည်။ သင် အရနမဖင  ် လွတ်လပ်စွာ ကူေးယူ, မဖန  ရ်ဝ, မပသ နန်ငှ  ် ဆက်စပ်ရနသည ် လိုပ်ငနေ်းြျာေးက ို ဖနတီ်ေး န ်

အတွက် ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီ စငတ်ာအာေး   က်ေစ်ရပေးကာ ရဆာင ွ်က်န ိုငသ်ည်။သ ို  ရသာ် စီေးပွာေးမဖစ်  ည် ွယ်လျက် ဤရလ လာ 
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

၎ငေ်းက ို အရကာငအ်ထညရ်ဖာ် ာ၌ မဖစရ်ပေါ်လာန ိုငရ်သာ အြှနတ်ကယ် စ နရ် ေါ်ြှုြျာေး သ ို  ြဟိုတ် ကိုနက်ျ 

စ  တ်ြျာေး စသည ် အမ ာေးရသာ မဖစ်န ိုငရ်မ အလာေးအလာရှ မပဿနာြျာေးစွာက ို ရမဖရငှေ်းရပေးန ိုငြ်ည် ြဟိုတ်ပါ။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ၂၀၂၁  ိုနစှ်၊ ရဖရဖေါ်ဝါ ီလ စ စစ်ရလ လာ ျက်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ရဖာ်မပ   ရသာ စ ိုေး  ြ်ဖွယ်အလာေး 

အလာြျာေးအာေးလံိုေးနငှ  ်ဆက်နယ်ွလျက်ရှ ရနရသေးရကကာငေ်း အစကတည်ေးက ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ မပြုံြ ပါ၏။ ယ င ်

အက မဖတ် ျက်တွင ်ရဖာ်မပ   ရသာ အထငရ်ှာေးဆံိုေး စ ိုေး  ြ်ဖွယ်အရမ အရနအ ျ ြုံွဲ့ ြာှ- 

• လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရဖာရ်မပာဆ ို ွင န်ငှ  ် အရ ေးယူပ တ်ဆ ို  ြှုြျာေးဆ ိုင ်ာ စည်ေးြျဉေးစည်ေးကြ်ေးြျာေးအပါ 

အဝင ်အလွန ်သ သာထငရ်ာှေးရသာ လိုပ်ပ ိုင ်ွင အ်ာဏာြျာေးက ို တပ်ြရတာ်အစ ိုေး အာေး ြှ ီ ို ပ်တည ်

ရန သည ် ဗဟ ိုရကာြ်တီနငှ  ်ဦေးစီေးရကာြ်တီြျာေးက  သ ို  ရသာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျာေးထ ံ ွ ရဝရပေးထာေးမ ငေ်း 

မဖစ်ပပီေး၊ ထ ိုလိုပ်ပ ိုင ်ွင အ်ာဏာြျာေးက ို ကျင သ်ံိုေး ာ၌လည်ေး လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေး သ ို  ြဟိုတ်   ိုငြ်ာရသာ 

ကန  သ်တ် ျက်ြျာေးနငှ  ် လ ိုက်ရလျာညီရထ ွ ြရှ သည အ်မပင ်  အဆ ိုပါအဖွ ွဲ့ြျာေး၏ ဆံိုေးမဖတ် ျက်ြျာေး 

သည် တ ာေးရံိုေး၏ မပနလ်ညသ်ံိုေးသပ်ြှုနငှ လ်ညေ်း ဆက်စပ်ြှု ြရှ ရ ျ။ 

• အွနလ် ိုငေ်းရပေါ်တွင ် မဖန  ရ်ဝန ိုငရ်သာ အရကကာငေ်းအ ာအရပေါ်၌ ကျယ်မပန  ရ်သာ်လညေ်း ဝ ိုေးတ ိုေးဝါေးတာေး 

မဖစရ်နသည ် ကန  သ်တ် ျက်ြျာေးက ို  ျြှတ်ထာေးပပီေး (ယငေ်းတ ို  က ို အထက်ရဖာ်မပပါ အဖွ ွဲ့အစညေ်းြျာေးက 

ကျင သ်ံိုေးြည် မဖစ်သည်)။ 

• (သတ်ြှတ်အရကကာငေ်းအ ာထက်ရကျာ်လွနရ်သာ)   ာဇဝတ်ြှုဆ ိုင ်ာ အမ ာေးမပစ်ြှုြျာေးက ိုလညေ်း 

ထပ်ြံ၍ ြရ ြ ာ ဖနတီ်ေးမပဋ္ဌာနေ်းထာေးမပန၏်။ ထ ိုမပဋ္ဌာနေ်း ျက်ြျာေးအကကာေး စကာေးအသံိုေးအနှုနေ်း 

အနည်ေးငယ် ရမပာငေ်းထာေးရံိုြျှ မဖစ်သမဖင  ်အပ်ရကကာငေ်းထပ်ရနရံိုြျှြက  ထ ိုသ ို  ရသာ တာေးမြစ် ျက်ြျာေး 

က ို ြျှြျှတတမဖစရ်စ န ်လ ိုအပ်ြည ် သင ရ်လျာရ်သာ (တ ကျရသာ)  ည် ွယ် ျက်လညေ်း ကငေ်းြ  ရန 

ရလ၏။ 

• ေစ်ဂျစ်တယ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးသူြျာေးနငှ  ်ယငေ်း၏ ြျ ြုံေး ွ  (“ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးသူြျာေး” 

က  သ ို  ရသာ) လိုပ်ငနေ်းြျာေးအရပေါ်  ကကီေးရလေးရသာ တာဝနဝ်တတ  ာေးြျာေးစာွက ို အကျယ်တဝင  ်သတ်ြှတ် 

ထာေးပပီေး၊ ယငေ်းတ ို  အနက် တ ျ ြုံွဲ့ ြှာ ေစဂ်ျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရ ေးလိုပ်ငနေ်းြျာေးက ို စစတ်ပ်က မပတ်မပတ် 

သာေးသာေး ပ ိုြ ို ထ နေ်း ျြုံပ်န ိုင ်န ် ပံိုစံထိုတ်ထာေးရသာ သတ်ြှတ် ျက်ြျာေး မဖစ်ရလ၏။ တ ျ ြုံွဲ့ဆ ိုလျှင ်

ဆက်သွယ်ရ ေးဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးသြူျာေးအတွက် ယိုတတ  ြတနရ်သာ ဝနထ်ိုပ်ဝနပ် ိုေးြျာေး မဖစ်ရနပပီေး၊ သတ် 

ြှတ် ျက်အြျာေးစိုြှာ န ိုငင်တံကာဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးသြူျာေး၏ အြှနတ်ကယ် ရဆာင ွ်က် ရသာ ပံိုြှန ်
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

လိုပ်ငနေ်းသရဘာသဘာဝက ို ထည ်သွငေ်းြစဉေးစာေးဘ  လျစ်လျူရှုထာေးသည ် သတ်ြတ်ှ ျက်ြျာေး မဖစ ်

ရန၏။ 

• အရ ေးကကီေး သတငေ်းအ ျက်အလက် အရမ  အံရဆာက်အဦက ို ကာကွယ် န ် သ သ သာသာ ပံိုစ ံျ 

ထာေးရသာ အထေူးတာဝနဝ်တတ  ာေးြျာေး၏ နယ်ပယ်သည် အရမ  ံအရဆာက်အဦသတ်ြှတ်ပံိုနည်ေး 

လြေ်းြျာေးနငှ ရ် ာ ဤစည်ေးြျဉေးြျာေးနငှ အ်ညီ ဖွ ွဲ့စည်ေးထာေးသည်ဟို ယူဆ ရသာ အဖွ ွဲ့အစညေ်းြျာေးနငှ ပ်ါ 

အလှြေ်းကွာရအာင ်ကျယ်မပန  လ်ွနေ်းလှ၏။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ၂၀၂၁  ိုနစှ်၊ ရဖရဖာ်ဝါ  ီစ စစရ်လ လာ ျက်တွင ်၂၀၂၁  ိုနစှ် ရဖရဖာဝ်ါ ီလတွင ်ထိုတ်မပနရ်သာ 

က ိုယ်ရ ေးက ိုယ်တာအ ျက်အလက်ကာကွယ်ြှုဆ ိုင ်ာဥပရေ (ြကူကြ်ေး)၏ စည်ေးြျဉေးြျာေးအတွက် ရဝဖန ်ျက် 

တစ် ိုက ိုလည်ေး ထည ်သွငေ်း   ပါသည်။ ဤစည်ေးြျဉေးြျာေးက ို ယ ို ဥပရေ(ြူကကြေ်း)တွင ် ြူ ငေ်းစကာေးအသံိုေး 

အနှုနေ်းအတ ိုငေ်း အတ အကျ ဆက်လက်သံိုေးစွ ထာေး၏။ ဤစည်ေးြျဉေးြျာေးက ို ၂၀၂၁  ိုနစှ် ရဖရဖာ်ဝါ လီတွင ်

စတငမ်ပဋ္ဌာနေ်း   ရသာ အလီက်ထ ွနန်စ်ဆက်သွယ်ြှုအက်ဥပရေ (ETA) မပငဆ်င ်ျက် 2  တွငလ်ညေ်း ြူ ငေ်း 

စကာေးအသံိုေးအနှုနေ်းအတ ိုငေ်း အတ အကျ ထပ်ြံ  ထည ်သွငေ်းထာေးမပနသ်မဖင  ်ဤစညေ်းြျဉေးြျာေးသည် မြနြ်ာန ိုငင် ံ

၏ လက်ရှ ဥပရေြရူဘာင၏် တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငေ်း မဖစရ်နပပီဟို ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ မပြုံြ ပါ၏။ လက်ရှ  ဆ ိုက်ဘာ 

လံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေ(ြကူကြ်ေး)မဖင  ် ETA က ို ဖျက်သ ြ်ေးရတာ ြည် မဖစ်ရသာလ်ည်ေး ၎ငေ်းသည် က ိုယ်ရ ေးဆ ိုင ်ာ 

အ ျက်အလက်ကာကွယ်ရ ေးအတွက် အရမ  ံစည်ေးြျဉေးြျာေးအာေး ဆက်လက် ကန  သ်တ်ထာေးဆ မဖစ်ပပီေး အဆ ို 

ပါ ဥပရေြကူကြ်ေးရှ  အမ ာေးစည်ေးြျဉေးြျာေးအ လည်ေး ဤအ ျက်အလက်(ရေတာ)က ို (ကျွန်ိုပ်တ ို   သ ရှ နာေးလည ်

ထာေးရသာ အဓ ပပာယ်ဖွင ဆ် ို ျက်အ )  “သံိုေးနစှ်အထ ”  မပည်တွငေ်း၌ လျှ ြုံွဲ့ ဝှက်သ ြ်ေးဆညေ်းထာေး န ် လ ိုအပ် 

ရကကာငေ်းနငှ  ်န ိုငင်တံကာဥပရေအ  တ ာေးဝငြ်ဟိုတ်သည ်အမပင ်“တာဝနရ်ပေးအပ်ထာေးရသာ ရတာငေ်းဆ ိုထာေး 

သည ် ပိုဂ္ ြုံလ်တစဦ်ေးဦေး သ ို  ြဟိုတ် လိုပ်ပ ိုင ်ွင  ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ို ို”နငှ  ်လံိုရလာက်ရသာ အကာအကွယ် 

ရပေးြှုြျာေး ြပါရှ ဘ  ြျှရဝ န ်မပဋ္ဌာနေ်းထာေး၏။   

 
2၂၀၂၁  ိုနစ်ှ၊ ရဖရဖာ်ဝါ ီ ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေ (ြူကကြ်ေး)က ို ရိုပ်သ ြ်ေး ျ နန်ငှ  ်တစ်ပပ ြုံငတ်ည်ေး ထ ိုဥပရေ(ြူကကြ်ေး)ြှ တ ိုက်ရ ိုက်က ိုေးကာေး 

ရ ေးဆွ ထာေးရသာ ဤမပငဆ်င ်ျက်ြျာေးအာေး ထိုတ်မပန ်  မ ငေ်းမဖစ်သည်။ 
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4 
ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

ဤသရဘာထာေးြှတ် ျက်၏ ကျနရ်ှ ရသာ အစ တ်အပ ိုငေ်းြျာေးသည် လက်ရှ  ၂၀၂၂  ိုနစှ်၊ ဇနန်ဝါ ီလတွင ်

ထိုတ်မပနရ်သာ ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေ (ြူကကြေ်း)တွင ်မပနလ်ညမ်ပငဆ်ငထ်ာေးရသာ မပဋ္ဌာနေ်း ျက်ြျာေးအရပေါ် 

အရမ  လံျက် စ ိုေး  ြ်ပပူနဖ်ယ်ွအ ျက်အလက်အသစ်ြျာေးက ို အာရံိုစူေးစ ိုက် ရလ လာထာေးပါသည။် 

ဥပရဒဆိိုင  ာ အဖ  ွဲ့အစည ်းြျာ်း ဖ  ွဲ့စည ်းထာ်းပံို 

အထက်တွငရ်ဖာ်မပ   သည အ်တ ိုငေ်း ဤဥပရေ (ြူကကြေ်း)၏ ြူ ငေ်းမပဋ္ဌာနေ်း ျက်စာသာေးက ို အရမ  ံ၍ ၎ငေ်းတ ို   

က ိုငစ်ွ ထာေးရသာ ဥပရေဆ ိုင ်ာ အဖွ ွဲ့အစညေ်းြျာေး စိုဖွ ွဲ့ထာေးပံိုနငှ  ်လိုပ်ပ ိုင ်ွင အ်ာဏာြျာေးနငှ စ်ပ်လျဉေး၍ အလွန ်

သ သာထငရ်ှာေးရသာ စ ိုေး  ြ်ပပူနဖ်ွယ်အ ျက်ြျာေး ရှ နငှ ပ်ပီေးမဖစ်သည်။ ဤစ ိုေး  ြ်ပပူနဖ်ွယ်အ ျက်ြျာေးသည် 

လက်ရှ အဆ ိုမပြုံထာေးရသာ မပငဆ်င ်ျက်ြျာေးရကကာင  ် ပ ို၍ပင ် မပဿနာကကီေးလာပပီ မဖစ၏်။ စစ်အစ ိုေး ၏ 

ထ နေ်း ျြုံပ်ြှုရအာက်တွင ် အ  ိုငအ်ြာရှ ရသာ ဗဟ ိုရကာ်ြီတီ၏ အာဏာြျာေးက ို အဓ က နယ်ပယ်နစှ် ိုတွင ်

 ျ ွဲ့ထငွ ်  ပပီေး ယငေ်းတ ို  ြှာ ရအာက်တွင ်ရဖာ်မပထာေးရသာ အမ ာေးစ ိုေး  ြ်ဖွယ်အ ျက်ြျာေးနငှ  ်ဆက်စပ်ရနပါသည။် 

ပထြဦေးဆံိုေးအ ျက်ြှာ ဥပရေ(ြူကကြ်ေး) ပိုေြ် ၆(ည)တွင ်မပဋ္ဌာနေ်းထာေးသည ် တ ာေးရံိုေးတွင ်ထည ်သွငေ်းစဉေးစာေး 

န ိုင ်န ်အလီက်ထ ွနေ်းနစ်အရထာက်အထာေးြျာေး အတည်မပြုံ ာ၌ အဓ ကကျရသာ အ နေ်းကဏ္ဍြှ ပါဝငြ်ည  ်

အြျ ြုံေးသာေးေစဂ်ျစ်တယ်ဓာတ် ွ  နေ်း တည်ရထာငရ် ေးအတွက် ဗဟ ိုရကာ်ြတီအာေး အ ွင အ်ာဏာ ရပေးအပ် 

ထာေးမ ငေ်းမဖစ်သည်။ ေိုတ ယအ ျက်ြှာ ပိုေြ် ၆(ဋ) တွင ် မပဋ္ဌာနေ်းထာေးသည ် အနွလ် ိုငေ်းရငရွကကေးဝနရ်ဆာငြ်ှု 

ြျာေးအတွက် မြနြ်ာန ိုငင်ရံတာ်ဗဟ ိုဘဏန်ငှ  ် ရပါငေ်းစပ်ည  နှု ငေ်းပပီေး ြဝူါေ, စည်ေးြျဉေး, စည်ေးကြ်ေးြျာေးနငှ  ်

ညွှနက်ကာေး ျက်ြျာေး  ျြှတ်န ိုငရ်စ န ်ဗဟ ိုရကာ်ြတီအာေး အ ွင အ်ာဏာ ရပေးအပ်ထာေးမ ငေ်းမဖစသ်ည။် 

ရနာက်ထပ်စ ိုေး  ြ်ဖွယ်အ ျက်တစ် ိုြှာ အလီက်ထ ွနေ်းနစ်သက်ရသ လံက်ြှတ်နငှ  ် လ ိုငစ်ငထ်ိုတ်ရပေးမ ငေ်း 

အရပေါ် သ သ သာသာ တ ိုေး ျ ွဲ့ကန  သ်တ်လ ိုက်ရသာ "အလီက်ထ ွနေ်းနစ်သက်ရသ လံက်ြှတ် ထိုတ်ရပေးပ ိုင ်ွင ရှ်  

သူအမဖစ် လိုပ်ရဆာင ်န"် မပဋ္ဌာနေ်း ျက်မဖစ်သည်။ (ဆ ိုလ ိုသညြ်ှာ ယငေ်းသက်ရသ ံလက်ြှတ်ြျာေးက ို ၎ငေ်းတ ို   

၏ ဘာသာ ပ်အလ ိုက် သ ို  ြဟိုတ် ၎ငေ်းတ ို  ၏ပ ိုငရှ်ငြ်ျာေးက အသံိုေးမပြုံသည ်အ ါ ကကာေး ံအဖွ ွဲ့အစညေ်းြျာေးက 

အာေးက ိုေးန ိုင ်န ် ယံိုကကည်စ တ် ျ ရသာ ေစ်ဂျစ်တယ်သက်ရသ ံလက်ြှတ်ြျာေးက ို ထိုတ်ရပေးသူအမဖစ်လညေ်း 

ရကာငေ်း၊  ယံိုကကည်စ တ် ျ ရသာ အလီက်ထ ွနေ်းနစက်ိုနသ်ွယ်ြှု၏ အဓ က အရမ  ံအိုတ်မြစ်တစ် ိုအမဖစ် 

လညေ်းရကာငေ်း ရဆာင ွ်က် နဟ်ူ၍ မပဋ္ဌာနေ်းလ ိုက်မ ငေ်းမဖစ်၏။) ဤစည်ေးြျဉေးြျာေးက ို "အလီက်ထ ွနေ်းနစ ်

ဆက်သွယ်ရ ေးကကီေးကကပ်ြှုရကာ်ြတီ"၊ "အလီက်ထ ွနေ်းနစ်ဆက်သွယ်ရ ေးကကီေးကကပ်ြှုလိုပ်ငနေ်းရကာ်ြတီ" နငှ  ်
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

"အလီက်ထ ွနန်စ်သက်ရသ ံလက်ြှတ် ထိုတ်ရပေး ွင ရှ် သူ" 3  အပ ိုေ ် ၃ (ပ) တွင ် “အလီက်ထရ ာနစ်သက် 

ရသ လံက်ြှတ် ထိုတ်ရပေး ငွ ရှ် သူ ဆ ိုသည်ြှာ အလီက်ထရ ာနစ် ထ ိုေးပြ လက်ြှတ်၏ ြှနက်နြ်ှုနငှ  ်တ ာေးဝင ်

ြှုတ ို  အာေး စ စစအ်တည်မပြုံရပေးန ိုငသ်ည ် အလီက်ထရ ာနစ် သက်ရသ လံက်ြှတ် ထိုတ်ရပေး ွင ရှ် သူက ို ဆ ို 

သည်” ဟို အဓ ပပာယ်ဖွင ဆ် ိုထာေးရသာလ်ည်ေး (ဗဟ ိုရကာ်ြတီ၏ သရဘာတူည ီျက်မဖင  ်ဦေးစေီးရကာြ်တီက 

အလီက်ထရ ာနစ်ဆက်သယ်ွရ ေး ကကီေးကကပ်ြှုရကာြ်တီက ို ဖွ ွဲ့စည်ေးြည် မဖစ်ရသာ်လညေ်း) ြည်က  သ ို   ဖွ ွဲ့စည်ေး 

ြည်က ို ဥပရေ (ြကူကြ်ေး) တွင ်အတ အကျ ြရဖာ်မပထာေးရ ျ။ ယ ငက်ြူ ဤစည်ေးြျဉေးြျာေး  ျြှတ်မ ငေ်းက ို 

ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဆ ိုင ်ာဗဟ ိုရကာြ်တီနငှ  ် ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဆ ိုင ်ာဦေးစေီးရကာြ်တီ၏ အတွငေ်းရ ေးြ ေးရံိုေး 

အဖွ ွဲ့အမဖစ် တာဝနရ်ပေးအပ် ံ သည ် “ဦေးစီေးဌာန” က ရဆာင ွ်က်   ပါသည။် ထ ို  ရကကာင  ်ဤစည်ေးြျဉေးြျာေး  ျ 

ြှတ်မ ငေ်းသည် ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေ၏ ြလူ မပဋ္ဌာနေ်း ျက်အတ ိုငေ်း စစ်အစ ိုေး ၏ ထ နေ်း ျြုံပ်ြှုရအာက်တွင ်

ရှ ရနပပီမဖစရ်သာ်လည်ေး၊ ၎ငေ်းအာေး အိုပ် ျြုံပ်သည ် စည်ေးြျဉေးြျာေးနငှ  ်ဥပရေဆ ိုင ်ာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျာေး ဖွ ွဲ့စည်ေးပံို 

က ို ယ ို (ြကူကြ်ေး) တွင ်သ သ သာသာ တ ိုေး ျ ွဲ့ထာေး၏။ 

ဗ ြီပြီအန ြျာ်း (VPNs) အသံို်းမပြုံမ င ်း 

အသစ်မပဋ္ဌာနေ်းလ ိုက်ရသာ ပိုေြ် ၆၂ တွင ်ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေအ  ဆက်သွယ်ရ ေးဝနရ်ဆာငြ်ှုလ ိုငစ်င ် ယူ 

၍ ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးသည ် ကွန ်က်ရပေါ်တွင ် Virtual Private Networks (VPN) နည်ေးပညာ သ ို  ြဟိုတ် 

အလာေးတူ နည်ေးပညာအသံိုေးမပြုံ၍ (ဆ ိုလ ိုသညြ်ှာ သင အ်ငတ်ာနက် သ ို  ြဟိုတ် ြ ိုဘ ိုငေ်းအစီအစဉတွင ်အသံိုေးမပြုံ 

 န)် ကွန ်က်ထရူထာငမ် ငေ်း၊ အဆ ိုပါ ကွန ်က်က ို ဝငရ် ာက် ျ တ်ဆက်မ ငေ်း၊ အသံိုေးမပြုံမ ငေ်း မပြုံလိုပ်လ ိုပါက 

သတ်ြှတ် ျက်ြျာေးနငှ အ်ည ီဝနက်ကီေးဌာနသ ို    ွင မ်ပြုံ ျက်  ရှ  န ်ရလျှာက်ထာေး ြည်။  ွင မ်ပြုံ ျက် ြ ရှ လျှင ်

တ ာေးြဝငရ် ျ။ ပိုေြ် ၉၀ အ  ဤသတ်ြှတ် ျက်အာေး ရလေးစာေးလ ိုက်နာ န ် ပျက်ကွက်ပါက အနည်ေးဆံိုေး 

တစ်နစှ်ြှ သံိုေးနစှ်အထ  ရထာငေ်ဏ ်မဖစ်ရစ၊ ကျပ်သ နေ်းငါေးဆယ် (အရြ  ကနရ်ေေါ်လာ ၂,၇၀၀) ထက် ြပ ိုရသာ 

ရငေွဏမ်ဖစရ်စ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံိုေးမဖစ်ရစ  ျြှတ်ြညမ်ဖစသ်ည်။ 4  ထ ို  အမပင ် ဤသတ်ြှတ် ျက်နငှ ဆ်က်စပ်ရန 

 
3  ယငေ်းတ ို  သည ် ြတူညီရသာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးနစ်ှ ို သ ို  ြဟိုတ် သံိုေး ို သ ို  ြဟိုတ် တစ် ိုတည်ေး ဟိုတ/်ြဟိုတ ် ကျွန်ိုပ်တ ို  အရနမဖင  ် လံိုေးဝ 

ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း ြသ  ရသေးရ ျ။ 

4 သတငေ်း ငေ်းမြစ်တ ျ ြုံွဲ့၏အဆ ိုအ  ဤအတွက် ဥပရေအရမ  ံြျာေး ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း ြမဖစ်ရသေးရသာ်လည်ေး အာဏာပ ိုငြ်ျာေးသည် VPN 

အသံိုေးမပြုံြှုြျာေးက ို ပဖ ြုံ ွ ရနပပီမဖစ်၏။ ၂၀၂၂  ိုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါ ီ ၂၇  က်ရန  ထိုတ် Frontier Myanmar, ရန  စဉြှတ်တြ်ေးအ ျြုံပ်, "VPN သံိုေးသူရတွ 

က ို စတငအ်ရ ေးယူပပီ" က ို ဖတ်ရှုပါ န။် 
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

သည်ဟို ယူဆန ိုငရ်သာ ပိုေြ် ၈၉(ဂ) က  သ ို  ရသာ အမ ာေးရသာ မပဋ္ဌာနေ်း ျက်ြျာေးအ  မပဋ္ဌာနေ်းထာေးရသာ 

စည်ေးြျဉေးစည်ေးကြ်ေးြျာေးက ို  ျ ြုံေးရဖာက်ကာ ဆ ိုက်ဘာအ ငေ်းအမြစ်အာေး ဝငရ် ာက်မ ငေ်းက ို အာေးရပေးမ ငေ်း၊ 

ကူညီမ ငေ်းမပြုံသူ ြည်သြူဆ ို ဤဥပရေအ  မပစ်ြှုရမြာက်သည်။   

ယငေ်းြှာ VPN ြျာေးအပါအဝင ်အြညဝ်ှက်မ ငေ်းနငှ  ်ကိုေသ်ရကေတဝှက်မ ငေ်းက   ယာြျာေးက ို အသံိုေးမပြုံ နအ် ွင  ်

အရ ေးြျာေးက ို ကာကွယ်ရပေးသည ် န ိုငင်တံကာဥပရေနငှ  ် ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်းဆန  က်ျငရ်နပါသည။် လက်ရတွွဲ့ 

ကျရသာ က စစ ပ်တစ် ိုအမဖစ် VPN ြျာေးသည် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငေ်း  ြ ြ က ိုယ်တ ိုင ် ရဖာ်မပမ ငေ်းမဖင မ်ဖစရ်စ 

အမ ာေးသူြျာေး ြျှရဝရပေးရသာ အ ျက်အလက်ြျာေးက ို  ယူမ ငေ်းမဖင မ်ဖစ်ရစ လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ရဖာ ်

ရမပာဆ ိုန ိုင ်ွင က် ို ရ ိုေးရှငေ်းစွာ ကျင သ်ံိုေး န ် ကက ြုံေးစာေးရနရသာ လူြျာေးစွာအတွက် အသက်ရသွေးရကကာတစ် ို မဖစ ်

လာ   သည်။5 

အရကကာင ်းအ ာပိိုင ်းဆိိုင  ာ ကန   သတ  ျက ြျာ်း 

အထက်တွငရ်ဖာ်မပ   သည အ်တ ိုငေ်း ၂၀၂၁  ိုနစှ်၊ ရဖရဖာ်ဝါ လီ ဥပရေ(ြကူကြ်ေး)တွင ် ေစ်ဂျစ်တယ်စနစမ်ဖင  ်

ဝငရ် ာက် ယူ ြျှရဝန ိုငရ်သာ အရကကာငေ်းအ ာြျာေးအရပေါ် အလွန ်ရဘာငက်ျယ်ပပီေး တ ာေးြဝင ်ကန  သ်တ် 

 ျက်ြျာေး မဖစ်ရသာ "ြြှနသ်တငေ်းြျာေးနငှ  ်ရကာလာဟလသတငေ်းြျာေး" က  သ ို  ရသာ အရကကာငေ်းအ ာြျာေးက ို 

တာေးမြစ်မ ငေ်းနငှ  ်"တည်ဆ ဥပရေတစ် ပ် ပ်နငှ  ်ဆန  က်ျငသ်ည ် ရ ေးသာေး၊ ရမပာဆ ို၊ ရဖာ်မပ ျက်ြျာေး" တ ို  က ိုပါ 

ထည ်သွငေ်းထာေး၏။ ထ ို  အမပင ်ဦေးစီေးဌာနက အရကကာငေ်းကကာေးသည ်အ ါ ထ ိုအရကကာငေ်းအ ာြျာေးက ို တာေးဆေီး 

မ ငေ်း၊ ဖယ်ရှာေးမ ငေ်း၊ ဖျက်ဆေီးမ ငေ်းနငှ  ်  ပ်ဆ ိုငေ်းမ ငေ်းတ ို  က ို အ ျ နြ်ီရဆာင ွ်က် န ် ေဂီျစ်တယ်ပလက်ရဖာငေ်း 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနေ်း ရဆာင ွ်က်သူြျာေးလညေ်း လ ိုအပ်သည်။ အလွန ်မပဿနာြျာေးလရှသာ တည်ဆ စည်ေးြျဉေး 

ဥပရေြျာေးအာေးလံိုေးက ို လက်ရှ  ဥပရေ(ြူကကြ်ေး)တွင ်ဆက်လက် မပဋ္ဌာနေ်းထာေးပပီေး၊ လပူိုဂ္ ြုံလ်တစဦ်ေးတစရ်ယာက် 

စီ၏ လြူှုရ ေး၊ စီေးပွာေးရ ေး ထ   ိုက်ပျက်စီေး နစ်နာရစန ိုငြ်ည ် အရကကာငေ်းအ ာြျာေးက ို အြျ ြုံေးအြည် ွ မ ာေးလျက် 

 
5ဥပြာအာေးမဖင -် စစ်တပ်က အာဏာသ ြ်ေးပပီေး ြကကာြီပင ် မပည်သူြျာေး Facebook က ို ဝငရ် ာက် ွင ြ်မပြုံ န ်တယ်လီဖိုနေ်းဆက်သွယ်ရ ေး 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးသူြျာေးအာေး စစ်တပ်က အြ န  ရ်ပေးစဉကတည်ေးက အမ ာေးဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာေးအနက် VPN ြျာေးသည် Facebook က ို ဝငရ် ာက ်

ကကည ်ရှု န ်ြရှ ြမဖစ်လ ိုအပ်ရသာက   ယာြျာေးမဖစ်လာကက၏။ မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်VPN အသံိုေးမပြုံြှု မြင တ်က်လာြှုနငှ ပ်တ်သက်သည ် ရနာက ်

ထပ်အ ျက်အလက်ြျာေးက ို ဤရန ာ၌ ကကည ရ်ှုန ိုငပ်ါသည်။ Beh Lih Yi, “The military has imposed information blackouts as 

people turn to VPN and encrypted messaging apps to skirt restrictions”, 25 February 2021, 

https://news.trust.org/item/20210217141412-ljfpg. 
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

ထပ်ြံ မဖည ်စွက်ထာေးမ ငေ်းမဖစ်၏ (ပိုေြ် ၃၅(စ))။ လတူစ်ဦေး ျငေ်းစ၏ီ ဂိုဏသ် ကခာအတွက် အသရ ဖျက်ြှု 

ဥပရေတစ် ို ိုမဖင  ် သင ရ်လျာ်ရသာ အကာအကွယ်ရပေးြှုြျ ြုံေးသည် တ ာေး၀ငရ်သာ်လညေ်း မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ 

ဥပရေြူရဘာငသ်ည် ဤက စစ ပ်အတွက် လံိုရလာက်သည်ထက် ပ ိုြ ိုရသာ အကာအကွယ်ြျာေး ရပေးြ ရနပပီ 

မဖစ်သည်။6  

 

ထ ို  ရကကာင  ် ဤအကာအကွယ်ြျ ြုံေးက ို  ျ ွဲ့ထငွ ်န ် ြလ ိုအပ်ပါ။ ြည်သ ို  ပငဆ် ိုရစကာြ ူ ပိုေြ် ၃၅(စ) သည ်

အသရ ဖျက်ြှုဥပရေြျာေးက ို န ိုငင်တံကာဥပရေနငှ အ်ညီ တ ာေးဝငမ်ဖစရ်စ န ်လ ိုအပ်ရသာ အကာအကွယ် 

ရပေးြှုြျာေး ကငေ်းြ  ရနရံိုသာြက ဥပရေရဖာက်ဖျက်ကျူေးလွနြ်ှုအတွက်  ာဇဝတ်မပစြ်ှုဆ ိုင ်ာ မပစ်ေဏြ်ျာေးက ို 

ပါ ထည ်သွငေ်း မပဋ္ဌာနေ်းထာေးသမဖင  ်န ိုငင်တံကာဥပရေနငှ လ်ညေ်း ဆန  က်ျငရ်နပါသည။်7 

ရင ရကက်းဆိိုင  ာ ကန   သတ  ျက ြျာ်း 

ယ ိုလက်ရှ  ြူကကြေ်းပါ ပိုေြ် ၉၄ (ယ င ် ပိုေြ် ၆၆) အ  ြည်သူြဆ ို မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငေ်း တ ာေးဝင ်

ြှတ်ပံိုတငထ်ာေးမ ငေ်းြရှ ဘ  သ ို  ြဟိုတ် မြနြ်ာန ိုငင်ရံတာ် ဗဟ ိုဘဏက် တ ာေးဝင ်  ွင မ်ပြုံထာေးမ ငေ်း ြရှ ဘ  

အွနလ် ိုငေ်းရငရွကကေးဝနရ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနေ်း မပြုံလိုပ်ရကကာငေ်း မပစ်ြှုထငရ်ှာေးစီ ငမ် ငေ်း ံ လျှင ်ထ ိုသူက ို အနည်ေးဆံိုေး 

တစ်နစှ်ြှ အြျာေးဆံိုေး သံိုေးနစှ်အထ  (ယ င ်ပိုေြ် ၆၆ ၌ သံိုေးနစှ်ထက် ြပ ိုရသာ ရထာငေ်ဏ)် နငှ /်သ ို  ြဟိုတ် 

ကျပ်သ နေ်းတစ် ာထက် ြပ ိုရသာ ရငေွဏ ် (အရြ  ကနရ်ေေါ်လာ ၅,၃၀၀  န  )် မဖစ်ရစ ေဏန်စှ် ပ်လံိုေးမဖစရ်စ 

 ျြှတ် ြည။် အသစ်မပဋ္ဌာနေ်းလ ိုက်ရသာ ပိုေြ် ၉၅ အ  ြည်သြူဆ ို “တ ာေးဝင ်ွင မ်ပြုံထာေးမ ငေ်းြရှ ရသာ ရင ွ

ရကကေး သ ို  ြဟိုတ် ရငရွကကေးတနဖ် ိုေးက ို က ိုယ်စာေးမပြုံသည  ်အ ာဝတထ ြုံတစ် ပ် ပ် (ဥပြာ- ေစ်ဂျစ်တယ်ရငရွကကေး၊ 

  စ်တ ိုရငရွကကေး စသည်အာေး) ဆ ိုက်ဘာနယ်ပယ်တွင ်ရ ာငေ်းဝယ်ြှုမပြုံလိုပ်ရကကာငေ်း မပစ်ြှုထငရ်ှာေး စီ ငမ် ငေ်း 

 
6  ဤရန ာ၌ ဆက်လက်ဖတ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ Joint submission to the Universal Periodic Review of Myanmar by Arakan 

Journalists Association, ARTICLE 19, Athan, Centre for Law and Democracy, Free Expression Myanmar, Generation Wave, 

Kachin State Youth Assembly, Karen Human Rights Group, Karenni National Youth Organization, Myanmar Centre for 

Responsible Business, Myanmar ICT for Development Organization, Myanmar Journalist Network, Myanmar Media 

Lawyers’ Network and Progressive Voice, 9 July 2020, paras. 4-7, https://www.law-democracy.org/live/joint-submission-

to-the-universal-periodic-review-of-myanmar-raises-freedom-of-expression-concerns/. 
7 တ ာေးဝငအ်ာေးမဖင  ်ဤပိုေြ် ၃၅ က ို ရဖာက်ဖျက်ကျူေးလွနမ် ငေ်းအတွက် လက်ရှ ဥပရေ(ြူကကြ်ေး)တွင ်တ ကျရသာ မပစ်ြှုမပစ်ေဏ ်ြပါရှ ရသာ် 

လည်ေး၊ ဤပိုေြ်အပါအဝင ်အရကကာငေ်းအ ာ ကန  သ်တ် ျက်ြျာေး အာေးလံိုေးပါရှ သည်။ သ ို  ရသာ် ရအာက်တွင ် ရဖာ်မပထာေးရသာ "မပစ်ြှုြျာေး" 

ရ ါငေ်းစဉရအာက်ရှ  ြှတ် ျက်က ို ဖတ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ 
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8 
ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

 ံ လျှင ်ထ ိုသူက ို အနည်ေးဆံိုေး ရမ ာက်လြှ အြျာေးဆံိုေး တစ်နစှ်အထ  ရထာငေ်ဏန်ငှ /်သ ို  ြဟိုတ် ကျပ်နစှ်ဆယ  ်

ငါေးသ နေ်းထက် ြပ ိုရသာ ရငေွဏမ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံိုေးမဖစ်ရစ  ျြှတ် ြည်ဟ၍ူ မပစြ်ှုနငှ  ် မပစ်ေဏက် ို 

သေီးသန   ်ွ မ ာေး ရဖာမ်ပထာေး၏။ 

ရငရွကကေးဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာေးနငှ  ်   စ်တ ိုရငရွကကေး အသံိုေးမပြုံမ ငေ်းဆ ိုင ်ာ စည်ေးြျဉေးြျာေး  ျြှတ်မ ငေ်းသည် ကျ ြုံေး 

ရကကာငေ်းဆရီလျာစ်ွာ စညေ်းြျဉေးဥပရေမပဋ္ဌာနေ်းရလ ရှ ရသာ န ိုငင်ြံျာေးအတွက်ြူ တ ာေးြဝငရ် ျ။ အာဏာသ ြ်ေးြှု 

ြတ ိုငြ်ီကပင ်   စ်တ ိုရငရွကကေး တ ာေးဝင/်ြ၀ငန်ငှ စ်ပ်လျဉေး၍ ရဆွေးရနေွးမငငေ်း ံိုြှုြျာေးရှ    ရသာလ်ည်ေး ဤ 

နယ်ပယ်၌ ြည်သည စ်ည်ေးြျဉေးြျ ြုံေးက ို အတ အကျ  ျြှတ်ထာေးပပီေးမဖစသ်ညဟ်ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ြသ ရှ န ိုငရ်ပ။ 8 

သ ို  ရသာ ်ယ ိုလက်ရှ  ဥပရေ(ြူကကြေ်း)ပါ ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေအာေး လက် ံကျင သ်ံိုေးလျှင ်အဆ ိုပါရငရွကကေး 

ြျာေးသည် တ ာေးြဝငရ်ကကာငေ်း ရှငေ်းလငေ်းစွာ ြှတ်ယူ ြည်။ ထ ို  အမပင ်န ိုငင်မံ ာေးရငွ9နငှ ဆ်က်စပ်ရသာ က စစ ပ် 

ြျာေးအပါအဝင ်အရထရွထ ွရငရွကကေးလွှ ရမပာငေ်းြှုြျာေးက ို ထ နေ်း ျြုံပ်ရနသည ် စစ်အစ ိုေး က ပ ိုြ ို တငေ်းကျပ်ရသာ 

စည်ေးြျဉေးြျာေးက ို  ျြှတ်မ ငေ်း၏  ည် ွယ် ျက်ြှာ အ ပ်ဘက် လူရနြှုဘဝ၏ ကဏ္ဍရပါငေ်းစံို၌ အစ ိုေး ၏ 

ထ နေ်း ျြုံပ်ြှု ပ ိုြ ိုကျယ်မပန  လ်ာရစ န ်မဖစ်သမဖင  ်လွတ်လပ်စွာ အသငေ်းအပငေ်းဖွ ွဲ့စည်ေး ငွ က် ို မပတ်မပတ်သာေးသာေး 

 ျ ြုံေးရဖာက်ရနပံို ထငဟ်ပ်လျက်ရှ ၏။ 

သက ရသ ံပစစည ်း 

သက်ရသ ံပစစညေ်းသ ြေ်းဆည်ေးမ ငေ်းနငှ  ်ကျွြေ်းကျငသ်ူ၏ သက်ရသ ံ ျက်တငသ်ွငေ်းမ ငေ်း ဟူရသာ မပဋ္ဌာနေ်း ျက် 

အသစ်နစှ ်ိုနငှ အ်တူ လ ိုအပ်ရသာ ကျွြ်ေးကျငသ်ူ၏ ထငမ်ြငယူ်ဆ ျက်အာေး တ ာေးရံိုေးသ ို   သတ်ြှတ် ျက်ြျာေး 

နငှ အ်ည ီသက်ရသ ံအမဖစ ်တငသ်ွငေ်းန ိုငရ် ေးအတွက် ဗဟ ိုရကာြ်တီ၏  ွင မ်ပြုံ ျက်မဖင  ်အြျ ြုံေးသာေးေစ်ဂျစ် 

တယ်ဓာတ် ွ  နေ်း တညရ်ထာင ်န ်မပဋ္ဌာနေ်းမ ငေ်းြာှလည်ေး စ ိုေး  ြဖ်ွယ်အ ျက်တစ ်ို မဖစ်ရလ၏။ ပိုေြ် ၆၆ တွင ်

“ဤဥပရေအ  တ ာေးစွ ဆ ိုတငပ် ို  ရသာ မပစြ်ှုတစ် ပ် ပ်နငှ  ်စပ်လျဉေးသည ် သက်ရသ ံပစစညေ်းသည် တ ာေးရံိုေး 

 
8 ဥပြာအာေးမဖင  ်Turner Wright ၏ "Myanmar Central Bank Claims Crypto is Banned, Users Disagree"၊ May 22, 2020 တွင ်

မြနြ်ာန ိုငင်ရံတာ်ဗဟ ိုဘဏက် cryptocurrencies သည် တ ာေးြဝငဟ်ို ဆ ိုရသာ်လည်ေး အမ ာေးသူြျာေးက ယငေ်းက ို အမငငေ်းပွာေးကကရကကာငေ်း 

ဤရန ာတွင ် ဖတ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ https://cointelegraph.com/news/myanmar-central-bank-claims-crypto-is-banned-users-

disagree 
9 ဤရန ာတငွ ်ဖတ်ရှုပါ။ Elaine Kurtenback, “Military-led Myanmar seeks to reassure foreign investors”, 21 April 2022,  

https://apnews.com/article/business-myanmar-united-nations-embassies-b6166f8a17ddb59dd3967b3ed67cbeb1. 
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9 
ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

ရရှွဲ့သ ို   တငပ် ို   န ် ြလွယ်ကူရသာ ပစစည်ေးမဖစ်ပါက ယငေ်းသက်ရသ ံပစစညေ်းက ို တ ာေးရံိုေးရရှ ွဲ့သ ို   တငပ် ို   န ်

ြလ ိုဘ  ြည်က  သ ို   ထ နေ်းသ ြ်ေးထာေးရကကာငေ်း အစီ င ်စံာ သ ို  ြဟိုတ် သက်ဆ ိုင ်ာ စာ ွက်စာတြေ်းအရထာက် 

အထာေးြျာေးမဖင  ် တငမ်ပန ိုငသ်ည်”ဟူ၍ မပဋ္ဌာနေ်း၏။ ယငေ်းက စစ ပ်တွင ် သက်ရသ ံပစစညေ်းြျာေးက ို တ ာေးရံိုေး 

ရရှွဲ့ရြှာက်တွင ်တ ာေးဝငတ်ငမ်ပပပီေး တ ာေးရံိုေးက လ ိုက်နာရဆာင ွ်က် ြည်။ အရ ေးကကီေးသည်ြာှ ပိုေြ် ၆၇ 

အ  အလီက်ထ ွနေ်းနစ်သက်ရသ ံတငသွ်ငေ်းမ ငေ်းနငှ  ်စပ်လျဉေး၍ အြျ ြုံေးသာေးေစဂ်ျစတ်ယ်ဓာတ် ွ  နေ်းက ို ရပေးပ ို   

စစရ်ဆေး ြည်။ အြျ ြုံေးသာေးေစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ် ွ  နေ်း၏ စစရ်ဆေးရတွွဲ့ ရှ  ျက် လေန်ငှ  ်ထငမ်ြငယူ်ဆ ျက်သည ်

အပပီေးအမပတ် အတည်မဖစသ်ည်။ 

ယငေ်းြှာ အလွန ် မပဿနာြျာေးဖွယ်မဖစရ်လ၏။ အြျ ြုံေးသာေးေစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ် ွ  နေ်းက ို ြည်သ ို  ဖွ ွဲ့စညေ်းြည်က ို 

ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း ြသ  ရသေးရသာလ်ညေ်း ဤဥပရေ (ြူကကြ်ေး)၏ လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်ပံိုအ  စစ်အစ ိုေး ၏ 

ကျယ်မပန  ရ်သာ  ျဉေးကပ်ြှုဟို ြရဖာ်မပထာေးသည ်တ ိုင ် ဤအဖွ ွဲ့သည ် စစ်အစ ိုေး အာေး အြှီအ  ိုကငေ်းစွာ  ပ် 

တည်န ိုငြ်ညြ်ဟိုတ်ရကကာငေ်း အ  ိုငအ်ြာ ညွှနမ်ပန ိုင၏်။  လေအ်ရနမဖင  ်ဤမပဋ္ဌာနေ်း ျက်သည် တ ာေးရံိုေးြျာေး 

ြျက်ရြာှက်တွင ်တစ်ဘက်ဘက်က ြကကာ ဏ အမငငေ်းအ ံိုမဖစ် ရလ ရှ ရသာ  ြညသ်ည ် သက်ရသ ပံစစညေ်း 

က ို လက် ံြည,် ြည်သည  ်သက်ရသ ံပစစည်ေးက ို လက်ြ ံ စသည်မဖင  ် စစ်အိုပ်စိုက ထ ရ ာက်စွာ အဆံိုေး 

အမဖတ်ရပေးန ိုငြ်ည ် အရမ အရနတစ်ြျ ြုံေးက ို ဖနတီ်ေးရပေးြညမ်ဖစသ်ည။် ဤမပဋ္ဌာနေ်း ျက်သည် တ ာေးရံိုေးြျာေး 

ရရှွဲ့တွင ်တ ာေး ငဆ် ိုငသ်ူြျာေး၏ တနေ်းတူညီြျှြှုအတွက် သတ်ြှတ် ျက်ြျာေး၊ တ ာေးရံိုေးြျာေး၏ လွတ်လပ်စာွ 

 ပ်တည်ြှုနငှ  ်  ယငေ်းတ ို  ၏ က ိုယ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငနေ်းစဉြျာေးက ို ထ နေ်း ျြုံပ်န ိုငစ်ွြ်ေးရှ ရသာ တ ာေးရံိုေးြျာေး၏ လိုပ်ထံိုေး 

လိုပ်နညေ်း စည်ေးြျဉေးစည်ေးကြ်ေးြျာေးအ  တ ာေးဥပရေစ ိုေးြ ိုေးရ ေးြူတစ ်ိုလံိုေးနငှ  ်တ ိုက်ရ ိုက်ဆန  က်ျငရ်နရလ၏။ 

မပစ ြှုြျာ်း 

ဥပရေ (ြူကကြ်ေး) ပါ မပစြ်ှုဆ ိုင ်ာ မပဋ္ဌာနေ်း ျက်ြျာေးနငှ စ်ပ်လျဉေး၍ အရ ေးကကီေးရသာ အရမပာငေ်းအလ ြျာေးစွာက ို 

မပြုံလိုပ်ထာေးပပီေးမဖစ်၏။ စီြ ံန   ်ွ ရ ေးနည်ေးလြေ်းအ  အရ ေးယူမ ငေ်းဆ ိုင ်ာ အ နေ်း ၁၅ တစ် ိုလံိုေးသည် ၂၀၂၁ 

 ိုနစှ်၊ ရဖရဖာဝ်ါ လီ ြူကကြ်ေး၏ ပိုေြ် ၇၂ တစ် ိုတညေ်းက ို အစာေးထ ိုေးလ ိုက်မ ငေ်းပင ် မဖစ်၏။ ယ င ် ဥပရေ 

(ြူကကြေ်း)၏ ပိုေြ် ၄၄ နငှ  ် ပိုေြ် ၄၈ (ယ ို ြူကကြ်ေး၌ ပိုေြ် ၄၄ နငှ  ် ၅၈) တ ို  တွင ် အွနလ် ိုငေ်း 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးသူြျာေးသည် ဆ ိုက်ဘာြှု ငေ်းြျာေးနငှ  ် ဆ ိုက်ဘာတ ိုက်  ိုက်ြှုြျာေးအာေး ကာကွယ်, တံို  မပန ်န ်

တာဝနရ်ပေးထာေးရသာ ရကာ်ြတီအသေီးသေီးနငှ  ်ပေူးရပါငေ်းရဆာင ွ်က် နန်ငှ  ်ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေပါဝနရ်ဆာင ်
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

ြှုလိုပ်ငနေ်း ရဆာင ွ်က်လျက်ရှ သည ် ကိုြပဏ၊ီ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျာေးသည် ကကာေးမဖတ်ရဆာင ွ်က် ွင အ်ပ်နငှေ်းမ ငေ်း  ံ

 ရသာ သက်ဆ ိုင ်ာပိုဂ္ ြုံလ ်သ ို  ြဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစညေ်းတစ် ပ် ပ်နငှ အ်တူ ကကာေးမဖတ်ရဆာင ွ်က်မ ငေ်းမပြုံန ိုင ်န ်

ကက ြုံတငစ်ီြံရဆာင ွ်က်ထာေး ြည။် (ကကာေးမဖတ်ရဆာင ွ်က် ွင  ်အတ ိုငေ်းအတာက ိုြူ ရငှေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း ြသ   

ရသေးရ ျ)။ ထ ိုသ ို   လ ိုက်နာရဆာင ွ်က် န ်ပျက်ကွက်ရကကာငေ်း ထငရ်ှာေးလျှင ်ဦေးစီေးဌာနသည် လ ိုက်နာရဆာင ်

 ွက် န ် ပျက်ကွက်သူက ို ဦေးစီေးရကာ်ြတီ၏ သရဘာတူညီ ျက်မဖင  ်သတ ရပေးမ ငေ်း၊ ေဏရ်ကကေးရငတွပ်ရ ိုက် 

မ ငေ်း၊ ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးမ ငေ်းက ို ယာယီ ပ်ဆ ိုငေ်းမ ငေ်း၊ ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပေးမ ငေ်းက ို ပ တ်ပငမ် ငေ်း သ ို  ြဟိုတ် လ ိုငစ်င ်

က ို ပယ်ဖျက်မ ငေ်း ဟရူသာ စီြ ံန   ်ွ ရ ေးဆ ိုင ်ာ အရ ေးယူြှုတစ် ပ် ပ်က ို  ျြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

အ နေ်း ၁၅ တွင ်စြီံ န   ်ွ ရ ေးနည်ေးလြ်ေးအ  အရ ေးယူမ ငေ်းဆ ိုင ်ာ မပဋ္ဌာနေ်း ျက်ြျာေးက ို အလွနအ်ြငေ်း သ သာ 

ထငရ်ှာေးစွာ တ ိုေး ျ ွဲ့ထာေး၏။ အလီက်ထရ ာနစ် သက်ရသ ံလက်ြှတ် ထိုတ်ရပေး ွင ရှ် သူသည် ငာှေး ြ်ေးသံိုေးစွ သ ူ

က အလီက်ထရ ာနစ် သက်ရသ ံလက်ြှတ်ပါ စည်ေးကြ်ေး ျက်တစ် ပ် ပ်က ို ရဖာက်ဖျက်လျှင ်သက်ရသ  ံ

လက်ြှတ်က ို (ပိုေြ် ၆၉ အ ) ကာလအကန  အ်သတ်မဖင  ် ပ်ဆ ိုငေ်းမ ငေ်း သ ို  ြဟိုတ် ပယ်ဖျက်မ ငေ်း မပြုံန ိုငသ်ည်။ 

အမပနအ်လှနအ်ာေးမဖင  ် အလီက်ထရ ာနစ် သက်ရသ ံလက်ြှတ်ထိုတ်ရပေး ွင ရှ် သူ/အဖွ ွဲ့အစညေ်းသည် ဤ 

ဥပရေက ို  ျ ြုံေးရဖာက်ပါက အလီက်ထရ ာနစ်ဆက်သွယ်ရဆာင ွ်က်ရ ေးကကီေးကကပ်ြှုရကာြ်တီသည် (ပိုေြ် 

၇၀ အ ) ေဏရ်ကကေးရငတွပ်ရ ိုက်မ ငေ်း သ ို  ြဟိုတ် ယာယီ ပ်ဆ ိုငေ်းမ ငေ်း သ ို  ြဟိုတ် လ ိုငစ်ငက် ို ပယ်ဖျက်မ ငေ်းတ ို   

က ို မပစ်ေဏအ်မဖစ ် ျြှတ်န ိုငသ်ည်။ (ဥပရေနည်ေးပညာစံနှုနေ်းြျာေးနငှ  ်က ိုက်ညမီ ငေ်း၊ ဆ ိုက်ဘာတ ိုက်  ိုက်ြှုြျာေး 

အတွက် မပငဆ်ငထ်ာေးမ ငေ်း၊ အ ွနရ်ပေးရဆာငမ် ငေ်းနငှ  ်ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးအသေီးသေီးနငှ  ်ပူေးရပါငေ်း 

ရဆာင ွ်က်မ ငေ်းစသည ် က စစ ပ်ြျာေးစွာက ို အကျံြုံေးဝငရ်စရသာ) ပိုေြ် ၃၄၊ ၃၆၊ ၅၄ နငှ  ်၅၈ တ ို  က ို ရဖာက် 

ဖျက်မ ငေ်းနငှ  ် (အရကကာငေ်းအ ာပ ိုငေ်းအ  ကန  သ်တ် ျက်ြျာေး ပါဝငရ်သာ) ပိုေြ် အမငငေ်းပွာေးဖွယ် ာ ပိုေြ် ၃၅ 

တ ို  က ို ရဖာက်ဖျက်ကျူေးလွနရ်သာ ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဆ ိုင ်ာဝနရ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနေ်း သ ို  ြဟိုတ် ဆက်သွယ်ရ ေး 

ဥပရေပါဝနရ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနေ်း ရဆာင ွ်က်လျက်ရှ သည  ် ကိုြပဏ၊ီ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျာေးအာေး ဦေးစေီးဌာနအရနမဖင  ်

ပိုေြ် ၇၁-၇၃ အ  ဦေးစီေးရကာ်ြတီ၏ သရဘာတူညီ ျက်မဖင  ် သတ ရပေးမ ငေ်း၊ ေဏရ်ကကေးရငတွပ်ရ ိုက်မ ငေ်း 

သ ို  ြဟိုတ် သက်ဆ ိုင ်ာအဖွ ွဲ့အစညေ်းြျာေး၏ ဝနရ်ဆာငြ်ှု သ ို  ြဟိုတ် လ ိုငစ်ငအ်ာေး ယာယီ ပ်ဆ ိုငေ်းမ ငေ်း 

သ ို  ြဟိုတ် ပယ်ဖျက်မ ငေ်းတ ို  က ို ရဆာင ွ်က်န ိုင ်န ်လိုပ်ပ ိုင ်ွင ရ်ပေးထာေး၏။) 

ဦေးစေီးဌာန၊ ဦေးစီေးရကာ်ြတီနငှ  ် ရနာက်ဆံိုေးအဆင အ်ရနမဖင  ် (အထက်တွင ်ြှတ် ျက်မပြုံ   သည ်အတ ိုငေ်း ဥပရေ 

ြူကကြ်ေးတွင ်တ ိုက်ရ ိုက် ရဖာ်မပထာေးမ ငေ်းြရှ ရသာ) အလီက်ထရ ာနစ်ဆက်သွယ်ရဆာင ွ်က်ရ ေးကကီေးကကပ်ြှု 
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

ရကာ်ြတီအပါအဝင ်အာေးလံိုေးက ို စစအ်စ ိုေး က အမပည ်အဝ  ျြုံပ်က ိုငထ်ာေးရသာရကကာင  ်န ိုငင်တွံငေ်း လက်ရှ  

အိုပ် ျြုံပ်ရနရသာ အကူေးအရမပာငေ်းကကာေးကာလ အစ ိုေး လက်ရအာက်၌ လွတ်လပ်ြှု ကငေ်းြ  ကာ န ိုငင်သံာေးြျာေး 

နငှ  ် ရေသ ံြျာေးဘက်ြှ ထိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုသည ် လိုပ်ရဆာင ်ျက်ြျာေးက ို ပ တ်ဆ ို  အရ ေးယူမ ငေ်းဆ ိုင ်ာ အဖွ ွဲ့ 

အစညေ်းြျာေးအာေး လိုပ်ပ ိုင ်ွင အ်ာဏာရပေးအပ်မ ငေ်းသည် တ ာေးြ၀ငရ် ျ။.  

ထ ို  အမပင ်(ပိုေြ် ၆၉ တွင ်ရဖာ်မပထာေးသည ်အတ ိုငေ်း) အလီက်ထရ ာနစ် သက်ရသ လံက်ြှတ်ြျာေး ထိုတ်ရပေး 

ပ ိုင ်ွင ရှ် သည  ်အဖွ ွဲ့အစညေ်းတစ် ိုသည် ဤဆံိုေးမဖတ် ျက်ြျာေးအတွက် (ပိုေြ် ၇၅ နငှ အ်ညီ) အလီက်ထရ ာနစ် 

ဆက်သွယ်ရဆာင ွ်က်ရ ေးကကီေးကကပ်ြှုရကာ်ြတီနငှ  ်  (ပိုေြ် ၇၀-၇၃ နငှ အ်ညီ) အမ ာေးက စစ ပ်ြျာေးအတွက် 

(ပိုေြ် ၇၆-၇၇ နငှ အ်ည)ီ ဗဟ ိုရကာြ်တီတ ို  ထသံ ို   အယူ ံရလျှာက်ထာေးန ိုင၏်။ ဗဟ ိုရကာ်ြတီ၏ ဆံိုေးမဖတ် ျက် 

သည် အပပီေးအမပတ် အတည်မဖစ်သည် (ပိုေြ် ၇၈)။ ထ ို  ရကကာင  ်လွတ်လပ်ြှု ြရှ ရသာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျာေး၏ 

ကနဦေးအယူ ံနငှ  ် အယူ အံဆင ဆ်င  ် နစှ်ြျ ြုံေးလံိုေးတွင ် အရ ေးကကီေးရသာ ဟန  တ်ာေးပ တ်ဆ ို  ြှုြျာေးအမပင ် ထ ို 

ဆံိုေးမဖတ် ျက်ြျာေးက ို မပနလ်ည်သံိုေးသပ် န ်တ ာေးရံိုေးြျာေး၏ စီ ငပ် ိုင ်ွင အ်ာဏာက ို မဖြုံတ် ျထာေး   ၏။  

လက်ရှ  ဥပရေ (ြူကကြေ်း)တွငြ်ူ အဆ ိုပါ ရယျဘိုယျ စည်ေးြျဉေးက ို ဖယ်ရှာေး   ပပီေး   ပိုေြ် ၃၅ က ို ရဖာက်ဖျက်ြှု 

အတွက် တ ကျရသာ မပစ်ြှုမပစ်ေဏ ်ရဖာမ်ပမ ငေ်း ြရှ ရသေးဘ  အရကကာငေ်းအ ာပ ိုငေ်းဆ ိုင ်ာ ကန  သ်တ် ျက်ြျာေး 

က ိုသာ ရဖာ်မပထာေး၏။ ြြှနသ်တငေ်းြျာေး သ ို  ြဟိုတ် လ ငပ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ာ ညစည်ြ်ေးရသာ အရကကာငေ်းအ ာ စသည  ်

ပိုေြ် ၃၅ ပါ မပဋ္ဌာနေ်း ျက်အ ျ ြုံွဲ့သည် (ပိုေြ် ၉၀ နငှ  ် ၉၆ တ ို  ၌ မပဋ္ဌာနေ်း ျက်အသေီးသေီးအတွက်) သေီးမ ာေး 

ပ တ်ဆ ို  ဟန  တ်ာေးရသာ အရကကာငေ်းအ ာြျာေး မဖစ်ကက၏။ ပိုေြ် ၈၉(ဂ) တွင ်ဥပရေအ   မပဋ္ဌာနေ်းထာေးရသာ ပိုေြ် 

၃၅ ၏ စညေ်းြျဉေးစညေ်းကြ်ေးြျာေးက ို  ျ ြုံေးရဖာက်ကာ “ဆ ိုက်ဘာအ ငေ်းအမြစ”်အာေး ဝငရ် ာက်မ ငေ်းက ို 

အာေးရပေးမ ငေ်း သ ို  ြဟိုတ် အကူအညီရပေးမ ငေ်းသည်  ာဇ၀တ်ြှုရမြာက်၏။ ပိုေြ် ၃၅ က ို  ည်ညွှနေ်းရသာ ပိုေြ် 

၇၁ ပါ စီြံ န   ်ွ ရ ေးဆ ိုင ်ာအရ ေးယူြှုအတွက် မပစ်ေဏြ်ျာေးသည် (အဂေလ ပ်ဘာသာမပနက် ိုရလ လာ ျက်အ ) 

ဤပိုေြ်အာေး ရဖာက်ဖျက်ြှုအတွက် မပစ်ေဏ ်ျြှတ် န ်ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း ြရဖာမ်ပထာေးရပ။ စစ်အစ ိုေး က 

ဥပရေ (ြူကကြ်ေး)က ို ထပ်ြံ ြွြ်ေးြံ န ်စဉေးစာေးြည်ဆ ိုပါက (ပိုေြ် ၃၅ အတွက် ရယဘိုယျ မပဋ္ဌာနေ်း ျက် ြရှ  

သမဖင )် “ကကီေးကကပ်ြှု”ဟရူသာ စကာေး ပ်က ို ရနာက်ဆံိုေးတွင ် မပငရ်ပေး ြည်ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို   ထငမ်ြငယူ်ဆြ  

ပါသည။် 
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

အထက်တွင ် ရဖာ်မပ   သက  သ ို  ပင ် (၂၀၂၁  ိုနစှ်၊ ရဖရဖာဝ်ါ ီ ြကူကြ်ေးတွင ် ြပါရှ ရသေးရသာ)  

အန ြ ်ဆံိုေးရထာငေ်ဏြ်ျာေးက ို ယ ိုလက်ရှ  ဥပရေ(ြကူကြ်ေး) တွင ်မပဋ္ဌာနေ်း ျက်အသစအ်မဖစ် အစပျ ြုံေးလ ိုက်မ ငေ်း 

မဖစ်၏။ ယငေ်းတ ို  က ို ယ ိုအ ါ ပိုေြ် ၈၄-၈၈ နငှ  ် ၉၀-၁၀၀ တ ို  အထ ပါ အလွနက်ျယ်မပန  စ်ွာ 

ဆက်စပ်လ ိုက်ရလ၏။ 

ပံိုြှနအ်ာေးမဖင  ်ဤမပဋ္ဌာနေ်း ျက်ြျာေးအာေးလံိုေးသည် ရထာငေ်ဏ ် “သ ို  ြဟိုတ်”  ရငေွဏက် ို  ျြှတ်မ ငေ်းမဖစ်ပပီေး၊ 

ဥပရေနည်ေးပညာပ ိုငေ်းအ  ြမဖစ်ြရနကျ ံ ြည ် အနညေ်းဆံိုေး ရထာငေ်ဏြ်ျာေး ြဟိုတ်ရ ျ။ သ ို  ရသာ် လက်ရတွွဲ့ 

တွင ်ထ ိုနည်ေးလြေ်းြျ ြုံေးမဖင  ်အရ ေးယူ ံ န ိုငြ်ည ် အလာေးအလာ အလွန ်ြျာေးရလ၏။  ြမဖစ်ြရန ကျ ံ ြည  ်

အနည်ေးဆံိုေး ရထာငေ်ဏက်ာလသည် ပ ိုြ ိုကကီေးရလေးရသာမပစြ်ှုြျ ြုံေးအတွက်သာ  ျြတ်ှသင ပ်ပီေး၊ မပစြ်ှုနငှ  ် မပစ ်

ေဏ ်ြျှတရစ နလ် ိုအပ်သည် ဟရူသာ ဥပရေသက ို လ ိုက်နာ န ်ပျက်ကွက်သမဖင  ်တ ာေးြဝငရ်သာ မပဋ္ဌာနေ်း 

 ျက်ပင ် မဖစရ်လ၏။ ဤပိုေြ်ြျာေးထ ြှ မပဋ္ဌာနေ်း ျက်တစ် ို ိုက ို  ျ ြုံေးရဖာက်န ိုငသ်ည ် အလာေးအလာြျာေး 

အတွက် ကျယ်မပန  ရ်သာ အရ ေးယူြှုနယ်ပယ်က ို နငှေ်းအပ်မ ငေ်းမဖစ်ရသာလ်ည်ေး အထေူးသမဖင  ်မပစြ်ှုအြျာေးစိုြှာ 

အလွန ်ရသေးငယ်ရသာ ြာှေးယွငေ်းြှုြျ ြုံေးက ို  ညည်ွှနေ်းလျက်ရှ သည်ြှာ အြှနပ်ငမ်ဖစရ်လ၏။ (ဥပရေနည်ေးပညာ 

ရှုရထာင အ်  ဤပိုေြ်ြျာေးအ   ျြှတ်လ ိုက်ရသာ) ရထာငေ်ဏအ်မဖစ် ြမဖစ်ြရန ကျ ံ ြည ် အနည်ေးဆံိုေး 

ကာလက ို သတ်ြှတ်မ ငေ်း၌ပင ်မပစြ်ှုနငှ  ်မပစ်ေဏ ်ြျှတရစ နလ် ိုအပ်သည် ဟူရသာ ဥပရေသနငှ  ်ဆန  က်ျငရ်န 

သမဖင  ်ထေူးထေူးမ ာေးမ ာေး ပ ိုြ ိုရကာငေ်းြွနရ်သာ ဥပရေကျင ထ်ံိုေးတစ် ို ြဟိုတ်ဟို ဆ ိုန ိုင၏်။  

စစ်အစ ိုေး က စတငမ်ပဌာနေ်းလ ိုက်ရသာ ဥပရေမပငဆ်င ်ျက်ြျာေးနငှ အ်ညီ လံိုမ ံြုံရ ေးနငှ  ်ပတ်သက်သည ် မပစြ်ှု 

အသစ် နစှ် ိုလည်ေး ရှ ရလ၏။ ပိုေြ် ၉၂ တွင ်ဆ ိုက်ဘာတ ိုက်  ိုက်ြှုအြျ ြုံေးြျ ြုံေးက ို သေီးသန   ်ာဇဝတ်မပစြ်ှုအမဖစ ်

အထေူးသတ်ြှတ်လ ိုက်သမဖင  ် “ြည်သူြဆ ို န ိုငင်ရံတာ်၏ အ ျြုံပ်အမ ာေးအာဏာ၊ လံိုမ ံြုံရ ေး၊ တညပ်င ြ ်

ရအေး ျြေ်းရ ေး၊ တ ာေးဥပရေစ ိုေးြ ိုေးရ ေး သ ို  ြဟိုတ် တ ိုငေ်း ငေ်းသာေးစည်ေးလံိုေးညီညွတ်ရ ေးက ို ပ  ြ်ေးရမ ာက် ရနာှင  ်

ယှက်ဖျက်ဆေီး န ်  ည် ွယ် ျက်မဖင  ်  ွင မ်ပြုံ ျက်ြရှ ဘ  ဆ ိုက်ဘာအ ငေ်းအမြစ်က ို ထ ိုေးရဖာက်ဝငရ် ာက် န ်

ကက ြုံေးစာေးမ ငေ်း (ဟက်ကငေ်း) နငှ  ် တစ်စံိုတစ်ရယာက်က ို ထ   ိုက်ရစ န ်  ည် ွယ် ျက်မဖင  ် ကွနပ်ျူတာတွင ်

ရြာလ်ဝ  (Malware) ထည ်သွငေ်းမ ငေ်းမဖင  ် ဆ ိုက်ဘာတ ိုက်  ိုက်မ ငေ်းက ို ကျူေးလနွရ်ကကာငေ်း မပစြ်ှုထငရ်ှာေး 

စီ ငမ် ငေ်း ံ လျှင ်ထ ိုသူက ို အနည်ေးဆံိုေး နစှ်နစှ်ြှ အြျာေးဆံိုေး ငါေးနစှ်အထ  ရထာငေ်ဏမ်ဖစရ်စ၊ ကျပ်သ နေ်းသံိုေး ာ 

(အရြ  ကနရ်ေေါ်လာ ၁၆,၀၀၀  န  )်  ထက် ြပ ိုရသာ ရငေွဏမ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံိုေးမဖစ်ရစ  ျြှတ် ြည။်”  

ဤရန ာ၌ လံိုမ ံြုံရ ေးနငှ  ်တည်ပင ြရ်အေး ျြေ်းရ ေးတ ို  က ို တ ိုငေ်း ငေ်းသာေးစည်ေးလံိုေးညီညွတ်ရ ေးနငှ  ်တွ ဖက်လ ိုက် 
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

မ ငေ်းြှာ ထေူးမ ာေး ျက်တစ် ပ်ပင ် မဖစရ်လ၏။ ပိုေြ် ၉၃ အ  "ြည်သြူဆ ို န ိုငင်ရံတာ်နငှ  ်အမ ာေးန ိုငင်တံ ို  ၏ 

ဆက်ဆရံ ေးက ို ထ   ိုက်ပျက်မပာေးရစန ိုငသ်ည ်  ည် ွယ် ျက်မဖင လ်ညေ်းရကာငေ်း၊ အမ ာေးန ိုငင်တံစ် ို ို၏ အကျ ြုံေး 

စီေးပာွေးအလ ို  ငာှလည်ေးရကာငေ်း”  ဆ ိုက်ဘာတ ိုက်  ိုက်မ ငေ်းက ို ကျူေးလွနရ်ကကာငေ်း မပစြ်ှုထငရ်ှာေးစီ ငမ် ငေ်း ံ  

လျှင ် ထ ိုသူက ို အနည်ေးဆံိုေး သံိုေးနစှ်ြှ အြျာေးဆံိုေး  ိုနစ်နစှ်အထ  ရထာငေ်ဏမ်ဖစ်ရစ၊ ကျပ်သ နေ်းငါေး ာ 

(အရြ  ကနရ်ေေါ်လာ ၂၇,၀၀၀  န  )်  ထက် ြပ ိုရသာ ရငေွဏမ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံိုေးမဖစ်ရစ ပ ိုြ ိုမပငေ်းထနစ်ာွ 

 ျြှတ် ြည။်   

ဤ ည် ွယ် ျက်ြျ ြုံေးမဖင  ် ကျူေးလွနရ်သာ  ာဇဝတ်ြှုြျ ြုံေးအတွက် မပငေ်းထနသ်ည  ် မပစ်ေဏြ်ျာေး  ျြှတ်မ ငေ်း 

သည် အြှနပ်င ်တ ာေးြဝငသ်က  သ ို   အွနလ် ိုငေ်းတွင ်အြျ ြုံေးသာေးလံိုမ ံြုံရ ေးက ို ကာကွယ် န ်လံိုရလာက်ရသာ 

စည်ေးြျဉေးြျာေးလညေ်း မြနြ်ာန ိုငင်တွံင ် ရှ နငှ ပ်ပီေး မဖစ်ရလ၏။ 10  အရစာပ ိုငေ်းတွင ် ရဖာ်မပ   သည အ်တ ိုငေ်း ဤ 

မပဋ္ဌာနေ်း ျက်ြျာေးအ  မပစြ်ှုထငရ်ှာေးစီ ငမ် ငေ်း ံ န ိုငရ်မ ရှ ရသာ အရ ေးယူြှုအတ ိုငေ်းအတာအ  အနည်ေးဆံိုေး 

ရထာငေ်ဏဟ်ို ဆ ိုရသာ်လည်ေး အရတာပ်င ် မပငေ်းထနရ်သာ မပစ်ေဏြ်ျာေးက ို တြင ်  ျြှတ်လ ိုက်သရလာဟို 

အလွန ်သသံယမဖစ်ဖွယ်ရကာငေ်းလှ၏။ 

အကကံမပြုံ ျက ြျာ်း 

ဥပရေနငှ  ် ေြီ ိုကရ စီဗဟ ိုဌာနသည် အြျာေးအာေးမဖင  ် ဥပရေ သ ို  ြဟိုတ် ဥပရေ (ြကူကြ်ေး) တစ ်ိုစီအတွက် 

သေီးမ ာေးရဝဖန ်ျက်တစ ်ိုစကီ ို အရမ  လံျက် အရသေးစ တ် အကကံမပြုံ ျက်ြျာေး မပြုံလိုပ်ရပေးရလ ရှ ပါသည။် 

သ ို  ရသာ်လည်ေး ဤသရဘာထာေးြှတ် ျက်သည် အဆ ိုပါဥပရေြူကကြ်ေးနငှ  ် ပတ်သက်သည ် မပဿနာ ပ်ြျာေး 

အာေးလံိုေးအတွက် ြဟိုတ်ဘ  မပငဆ်င ်ျက်အတွက်သာ မပနလ်ညသ်ံိုေးသပ်ထာေးမ ငေ်းမဖစ်၏။ ယ ိုအ ျ နတွ်င ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ တစ် ိုတညေ်းရသာ အကကံမပြုံ ျက်ြှာ ဤဥပရေ (ြကူကြ်ေး)၏ အရမ  ံမပဿနာြျာေးနငှ  ်ဤဥပရေက ို 

စတငမ်ပဋ္ဌာနေ်းရသာ စစ်အစ ိုေး ၏ အယူအဆတစ ်ိုလံိုေးက ို ဖျက်သ ြ်ေးသင သ်ညဟ်၍ူမဖစ်၏။ သ ို  ြှသာ မြနြ်ာ 

 
10 ဥပြာအာေးမဖင  ်ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာက ထိုတ်ရဝရသာ ဤစာတြ်ေးက ို ဖတ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ “Myanmar: Groups Plan to 

Reform Digital Content Restrictions”, 10 December 2017, https://www.law-democracy.org/live/myanmar-groups-

plan-to-reform-digital-content-restrictions/. 



မြနြ်ာန ိုငင်-ံ ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေး ဥပရေသစ် (ြူကကြ်ေး) အရပေါ် သရဘာထာေးြှတ် ျက် 
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုကရ စီစငတ်ာသည် ေြီ ိုကရ စီအရမ  ံအ ွင အ်ရ ေးြျာေးအတွက် ဥပရေရ ေး ာကျွြ်ေးကျငြ်ှုြျာေးက ို 

ပံ ပ ိုေးရပေး န ်န ိုငင်တံကာတွင ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်လျက်ရှ ရသာ အကျ ြုံေးအမြတ်ြယူသည ် 

လူ  အ ွင အ်ရ ေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးတစ် ိုမဖစ်သည်။ 

န ိုငင်တွံင ်ေြီ ိုကရ စီအစ ိုေး  မပနလ်ည် ရ ာက်ရှ လာ ျ နတွ်င ်ြည်သ ို  ရသာ ဆ ိုက်ဘာလံိုမ ံြုံရ ေးဥပရေ လ ိုအပ် 

ြည်က ို သင ရ်လျာရ်သာ ရဆွေးရနေွးည  နှု ငေ်းြှုြျာေး မပြုံလိုပ်န ိုငြ်ည်မဖစ်ရလ၏။ 


