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မူဝါဒရရေးရာအနစှခ် ျုပ် 

ဆ ိုကဘ်ာလ ိုခခ ျုရရေးနငှ  ်ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်း - ခမန်မာန ိုငင် နငှ  ်သကဆ် ိုငသ်ည  ်အရ ကာငေ်းအခ ကမ် ာေး 

ဤမူဝါဒရရ်းရာအနစှ ခ ျုပ 1တငွ  ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းနငှ   ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်းတ ို  နငှ   သြ ဆ ိုင သည   ရဝါဟာရမ ာ်း၊ 

အယအူဆမ ာ်း၊ အစဉ်အလာရြာင ်းမ ာ်းနငှ   ဆ ို်းြ  ျု်းသြ ရရာြ မှု ခြစ ရစရသာ အရလ အထမ ာ်းြ ို 

အြ ဉ််းခ ျုပ  စိုစည ်းရြာ ခပထာ်းသည ။ ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းနငှ   ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်း ရဝါဟာရမ ာ်းြ ို 

တငွ တငွ ြ ယ ြ ယ  အသ ို်းခပျုရေကြရသာ လည ်း ရ ြေ ရ ခါတငွ  ထ ိုစြာ်းရပ မ ာ်းြ ို ရြာင ်းမွေ စာွ 

ော်းလည သရဘာရပါြ န ိုင ရေ  ခြ ခတဲတ သည ။ သ ို  ခြစ ပါ၍ ခမေ မာန ိုင င တငွ  အဆ ိုပါ အရကြာင ်းအရာမ ာ်းြ ို 

ရဆ်ွးရန်ွးရသာအခါ သတင ်းအခ ြ အလြ  ပ ိုမ ိုခပည  စ ိုမှု ရှ ရစရေ  ရည ရွယ ၍ ဤမဝူါဒရရ်းရာ အနစှ ခ ျုပ အာ်း 

ထိုတ ရဝခခင ်း ခြစ ပါသည ။ 

ခမေ မာန ိုင င နငှ   ြမဘာတစ ဝှမ ်းလ ို်းတငွ  ြေွ ရြ နငှ   ြ ရ ယာမ ာ်းြ ို တ ိုြ ခ ိုြ သည   ခြစ ရပ မ ာ်းမာှ 

ရရခ  ေ ခမင  လာသည   သရဘာရှ သည ။ သ ို  ရသာ လည ်းပဲ လြ ရှ တငွ  ခမေ မာန ိုင င ၌ အဘြ ဘြ မ ှ

ထည  သငွ ်းစဉ််းစာ်းထာ်းရသာ ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ မူရဘာင  မရှ ရသ်းသလ ို ဆ ိုြ ဘာခပစ မှု (သ ို  ) 

အခ ြ အလြ ြာြယွ ရရ်း အတြွ  တ တ ြ ြ  ခပဌာေ ်းထာ်းရသာ ဥပရဒမ ာ်းလည ်း မရှ ရပ။  

ဤမူဝါဒရရ်းရာအနစှ ခ ျုပ ၏ ရည ရွယ ခ ြ မှာ ခမေ မာန ိုင င အစ ို်းရ၊ ပိုဂ္ဂလ ြြဏ္ဍနငှ   အရြ ြြ  

လူ  အြဲွွဲ့အစည ်းမ ာ်းြ ို အာ်းခြည  ြညူ၍ီ ခမေ မာန ိုင င ၏ မူဝါဒနငှ   ဥပရဒမူရဘာင ဆ ိုင ရာ လစ ဟာမှုမ ာ်းြ ို 

ခြည  စည ်းရပ်းန ိုင ရေ နငှ  ၊ လ ိုခခ ျုရရ်းနငှ   လူ  အခငွ  အရရ်းမ ာ်းြ ို ြာြယွ ရပ်းသည   ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်း 

မူရဘာင (မ ာ်း) နငှ   ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်း ဥပရဒ(မ ာ်း)ြ ို ခ မှတ လာန ိုင ရစရေ အတြွ  ခြစ သည ။ ထ ိုဥပရဒမ ာ်း 

ရှ မှသာလျှင  မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ဒဂီ္ စ တယ စေစ သည  တ ို်းတြ ရှင သေ လာန ိုင မည  ခြစ ပပီ်း ယင ်းဥပရဒ  

လစ ဟာမှုမ ာ်းြ ို ခြည  ဆည ်းရာတငွ  လူ  အခငွ  အရရ်းမ ာ်းြ ို ြာြယွ ရပ်းန ိုင မည   ေည ်းလမ ်းခြင   

လိုပ ရဆာင မှသာလျှင  အသ ို်းခပျုသမူ ာ်း၏ ယ ိုကြည မှုြ ို ရရှ လာမည ခြစ သည ။ လတ တရလာ ြမဘာ ဘဏ မှ 

ထိုတ ခပေ ထာ်းရသာ ဆ ိုြ ဘာလြ စွဲစာအိုပ တငွ  ရြာ ခပထာ်းသည မှာ -“အင တာေြ နငှ   အ ိုင စီတပီစစည ်းမ ာ်းြ ို 

အသ ို်းခပျုခခင ်းမှ ရရှ လာရသာ “ယ ိုကြည မှု” သည  ၎င ်းပစစည ်းမ ာ်းြ ို အသ ို်းခပျုမှု ခမင  တြ လာရစသည ။ ထ ို  အခပင  

                                                           
1 Privacy International အာ်းရြ ်းဇူ်းတင လ ိုသည ။ ဤ အနစှ ခ ျုပ စာတမ ်းသည  Privacy International ၏: After the Gold Rush: 

Developing Cyber Security Frameworks and Cyber Crime Legislation to Safeguard Privacy and Security (September 2018) ရှ  

အခ ြ မ ာ်းရပေါ်တငွ  အရခခခ ထာ်းပါသည ။ 

https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/2272/after-gold-rush-developing-cyber-security-frameworks-and-cyber-crime
https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/2272/after-gold-rush-developing-cyber-security-frameworks-and-cyber-crime
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ဆ ိုြ ဘာလငွ ခပင ၌ အဆ ိုပါ ယ ိုကြည မှု ပတ ဝေ ်းြ င ြ ို တည ရဆာြ ရာတငွ  ပါဝင သည   ြဏ္ဍတစ ရပ မာှ 

ြေွ ရြ မ ာ်း၊ ြ ရ ယာမ ာ်းနငှ   အခ ြ အလြ မ ာ်းအာ်း လ ိုခခ ျုမှုရှ ရစရေ  ရဆာင ရွြ ခခင ်း နငှ   

အရခခခ အခငွ  အရရ်းမ ာ်းခြစ သည   ပိုဂ္ဂလ ြလတွ လပ ခငွ  နငှ   (အခ ြ အလြ  ြာြယွ ရပ်းခခင ်း အပါအဝင ) 

လတွ လပ စွာ ထိုတ ရြာ ရရ်းသာ်းခငွ  တ ို  အာ်း အသ အမတှ ခပျုရပ်းခခင ်းတ ို  ြ ို ညညီမီျှမျှ ရဆာင ရွြ န ိုင ခခင ်းပင  

ခြစ သည ။"2 

ဆ ိုကဘ်ာလ ိုခခ ျုရရေးရလာ (သ ို  ) ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်းရလာ 

ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းနငှ   ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်းသည  ြွခဲပာ်းခခာ်းော်းရသာရကြာင   ၎င ်းတ ို  ြ ို ရခြရှင ်းရသာအခါတငွ  

ဥပရဒတစ ခိုတည ်းခြင   ခပသောအာ်းလ ို်းြ ို ရခြရငှ ်းရေ  အာ်းထိုတ ခခင ်းထြ  အရကြာင ်းအရာတစ ခိုခ င ်းအလ ိုြ  

ဦ်းတည  ရည ရွယ ထာ်းရသာ ေည ်းလမ ်းမ ာ်းြ ို အသ ို်းခပျု၍ သ်ီးခခာ်းရခြရငှ ်းသင  သည ။  

• ဆ ိုကဘ်ာလ ိုခခ ျုရရေး ဆ ိုသည မှာ ြေွ ပ ျူတာစေစ မ ာ်းြ ို တ ိုြ ခ ိုြ မှုမ ာ်းနငှ   ထ ိုသ ို   

တ ိုြ ခ ိုြ ခ ရခခင ်းရကြာင   ဆ ို်းရှု  ်းမှုမ ာ်းမှ ြာြယွ ရပ်းသည   ေည ်းပညာဆ ိုင ရာ ေည ်းလမ ်းတစ ရပ  ခြစ သည ။ 

ြေွ ပ ျူတာစေစ မ ာ်းသည  ရှုပ ရထ်ွးေြ ေပဲပီ်း ယင ်းတ ို  တငွ  ထ ိုစေစ မ ာ်း၏ လ ိုခခ ျုမှုြ ို ထ ခ ိုြ ရစသည   

အာ်းေည ်းခ ြ မ ာ်းလည ်း ပါဝင န ိုင သည ။ ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်း စေစ ရြာင ်းမ ာ်းသည  ြေွ ပ ျူတာစေစ မ ာ်းတငွ  

ပါရှ ရသာ အာ်းေည ်းခ ြ မ ာ်းြ ို ရြာ ထိုတ ရပ်းန ိုင သလ ို အဆ ိုပါ အာ်းေည ်းခ ြ မ ာ်းအာ်း အမ  ျု်းအစာ်း 

ခွခဲခာ်းသတ မှတ ရပ်းခခင ်းနငှ   ခပျုခပင ခခင ်းမ ာ်းြ ိုလည ်း ဦ်းစာ်းရပ်း ရဆာင ရွြ န ိုင သည ။3 

• ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်း ဆ ိုသည မှာ ခပစ မှုြ ျူ်းလေွ ရေ  ရည ရွယ ၍ ြေွ ပ ျူတာစေစ မ ာ်းအာ်း တရာ်းမဝင  

ဝင ရရာြ ြာ ထ ိုစေစ မ ာ်းနငှ   ၎င ်းတ ို  တငွ  ပါဝင ရသာ အခ ြ အလြ မ ာ်းအာ်း ြ ြ ဆ်ီးခခင ်း သ ို  မဟိုတ  

ရခပာင ်းလခဲခင ်းနငှ   ြေွ ပ ျူတာစေစ မ ာ်းြ ို အသ ို်းခပျု၍ ြ ျူ်းလေွ သည   ခပစ မှုမ ာ်းအာ်း ဒဏ ခတ သည   ခပစ မှုဆ ိုင ရာ 

ဥပရဒ ေည ်းလမ ်းတစ ရပ  ခြစ သည ။ ခပစ မှုဆ ိုင ရာဥပရဒအာ်း ဒဏ ခတ ရေ နငှ   ဟေ   တာ်းရေ  နစှ မ  ျု်းလ ို်းအတြွ  

အသ ို်းခပျုသည ။ 

ဆ ိုကဘ်ာလံိုမ ြံုံရ ေးက ို အြ ာေးမြညသ်နူငှ  ် ဆ ိုငရ်သာ ကိုနြ်စ္စညေ်းတစ်္ ိုက  သ ို   ထည် သငွေ်း စဉ််းစာ်းသင သ်ည။် 

အစ္ ိုေး ၏ ဆ ိုကဘ်ာလံိုမ ြံုံရ ေးက ို   ညေ်းကြ်လိုြ်ရဆာငရ်သာ နညေ်းလြ်ေးအာေး မြညသ်ူ  က နေ်းြာရ ေးက ို 

  ညေ်းကြ်လိုြ်ရဆာငရ်သာ နညေ်းလြ်ေးနငှ   န  ငေ်းယဉှ်ကကည န် ိုငသ်ည။် အဆ ိုြါ မြညသ်ူ  က နေ်းြာရ ေးက ို 

  ညေ်းကြ်လိုြ်ရဆာငရ်သာ နညေ်းလြ်ေးသည ် လတူ ိုငေ်းအက  ြုံေးရှ ရစရေ  စိုရပါင ်း တာဝေ ယထူာ်းခခင ်း မြစ္်သည။် 

                                                           
2 World Bank and United Nations (2017). Combatting Cybercrime: Tools and Capacity Building for Emerging 
Economies, Washington, DC., p. 18 
3 ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်း နငှ  ပတ သတ ၍ Privacy International မ ှပ ိုမ ိုမ ာ်းခပာ်းရသာအရင ်းအခမစ မ ာ်း 

https://privacyinternational.org/topics/cyber-security  

http://www.combattingcybercrime.org/
http://www.combattingcybercrime.org/
https://privacyinternational.org/topics/cyber-security
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အစ္ ိုေး ၏ အဓ ကတာဝနသ်ည ်ရလ ာ်ညသီင  ရတာ ရသာ ဆ ိုကဘ်ာလံိုမ ြံုံရ ေး ြူရဘာငတ်စ္် ြ်က ို ရရ်းဆွခဲ မှတ ရေ  

နငှ  ်၎ငေ်းအာေး အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာင ွ်ကမ် ငေ်းက ို ရသ  ာရစ္ န ်မြစ္သ်ည။် 

ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်း ရဆာင ရွြ ရာတငွ  ဆ ိုကဘ်ာတ ိုက ် ိုကြ် အာေးလံိုေးက ို ကာကယွ ်န ်ြမြစ္်န ိုငရ်ကြာင ်းက ိုရတာ  

သတ မြြုံ ရြြည။် စ္နစ္်ြ ာေးြှာ ြူလကတညေ်းက အာေးနညေ်းသည အ်မြင ် ထ ိုစ္နစ္်ြ ာေးသည ်

အ   နက်ာလတစ်္ ိုတငွရ်တာ  တ ိုက ် ိုကြ် ြ ာေးက ို အနညေ်းနငှ  အြ ာေး ကကြံုံရတွွေ့ လ ြ ်ြည ် မြစ္သ်ည။် 

တ ိုက ် ိုကြ် ြ ာေးက ို တတန် ိုငသ်ရ ွွေ့ ကာကယွမ် ငေ်းြှာ အရ ေးကကေီးသည ် ြှနရ်သာ်လညေ်း၊ ရကာငေ်းြွနရ်သာ 

ဆ ိုကဘ်ာလံိုမ ြံုံရ ေးတငွ ် တနွေ်းလနှလ်နွရ်မြာကန် ိုငစ်္ွြ်ေးရှ မ ငေ်း(Resilience)သညလ်ညေ်း သာတညူြီျှ 

အရ ေးကကေီးြါသည။် တနွေ်းလှနလ်နွရ်မြာကန် ိုငစ်္ွြေ်းရှ မ ငေ်းဆ ိုသညြ်ှာ ကနွြ် ျူတာစ္နစ္်တငွ ် တ ိုြ ခ ိုြ မှု 

ခ ရသည  အခါ၌ အ  ကအ်လက ်ဆံိုေးရ ံေးြ ြ ာေးနငှ  ်အဆံိုေးစွ္န ် ြ ကစီ်္ေးဆံိုေးရ ံေးြ ြ ာေး မြစ္်ရြေါ်ရစ္မ ငေ်းြရှ ြ  ရကာငေ်းစ္ွာ 

မြနလ်ည ်ထရူထာငန် ိုငမ် ငေ်းြင ်မြစ္်သည။် 

 

ဆ ိုကဘ်ာလ ိုခခ ျုရရေး ခမြှင တ်ငန် ိုငရ်န် လိုပ်ရဆာငရ်မည အ်ခ က ်(၆) ခ က ်

၁။ ဥပရဒတစခ်ိုတညေ်း သ ေးသန  ် ရပေါ်ရပါကလ်ာရရေးထက ်ဆ ိုကဘ်ာလ ိုခခ ျုရရေး မူရဘာငတ်စရ်ပ် (Cyber Security 

Framework) က ို ဦေးတည၍်အရကာငအ်ထညရ် ာ်ရဆာငရွ်ကရ်န်။  

ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းဟို ဆ ိုရာတငွ  ြွခဲပာ်းရသာ လည ်း အခ င ်းခ င ်း ြညူရီထာြ ပ  ရပ်းထာ်းသည   

ရရှွဲ့ရခပ်းလိုပ ရဆာင ခ ြ မ ာ်းနငှ   ေည ်းလမ ်းမ ာ်း ပါဝင သည ။ ဥပရဒခပဋ္ဌာေ ်းခခင ်းသည  ထ ိုအခ ြ မ ာ်းတငွ  

ပါဝင သည   အစ တ အပ ိုင ်းတစ ခိုသာ  ခြစ သည ။ ဥပရဒရရ်းရာနငှ   သြ ဆ ိုင ခခင ်း မရှ ရသာ အခခာ်းအခ ြ မ ာ်းတငွ  

လ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ အေ မ  ဆ ို်း စ နှုေ ်းသတ မှတ ခ ြ မ ာ်း၊ လ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ သိုရတသေ ခပျုလိုပ ရေ အတြွ  

ရင ်းနှ်ီးခမ ျုပ နှ မှု၊ အမ ာ်းခပည သဆူ ိုင ရာ အြဲွွဲ့အစည ်းမ ာ်းနငှ   အဓ ြစြ မှုလိုပ ငေ ်းမ ာ်း၏ လ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ 

စာရင ်းစစ ရဆ်းခခင ်း စသည တ ို   ပါဝင သည ။ ရှင ်းလင ်းပပီ်း တစ သမတ တည ်းခြစ ရသာ မူရဘာင မ ာ်း၊ 

ဗ ျူဟာမ ာ်းနငှ   မဝူါဒမ ာ်း (ဥပမာ - အမ  ျု်းသာ်း ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းဗ ျူဟာ)သည  လ ိုခခ ျုရရ်းစ နှုေ ်းမ ာ်းြ ို 

သတ မှတ ရပ်းသလ ို လူ  အခငွ  အရရ်းမ ာ်းြ ိုလည ်း အြာအြယွ ရပ်းပါသည ။ 

၂။ လပူိုဂ္ ျုလမ် ာေး၊ က ရ ယာမ ာေးနငှ  ် ကန်ွရကမ် ာေးအာေး ကာကယွခ်ခငေ်းက ို ဆ ိုကဘ်ာလ ိုခခ ျုရရေး ဗ ျူဟာ/ 

မူဝါဒတ ိုငေ်း၏ ပငမ်ရညရွ်ယခ် ကအ်ခ စ် ဦေးစာေးရပေးလိုပ်ရဆာငရ်န်။  

ရြာင ်းမွေ ရသာ ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်း မူဝါဒမ ာ်းနငှ   အရလ အြ င  မ ာ်းသည  လပူိုဂ္ဂ ျုလ မ ာ်းနငှ   ၎င ်းတ ို  ၏ 

လူ  အခငွ  အရရ်းမ ာ်းြ ို အဓ ြ ဦ်းတည ထာ်းပပီ်း လူ  အခငွ  အရရ်းမ ာ်းြ ို ပ ို၍ ခ ိုင မာလာရစရေ နငှ   

ြာြယွ ရပ်းန ိုင ရေ  တ ို  ြ ိုသာ ဗ ျူဟာ၏ ပင မရည ရွယ ခ ြ  အခြစ  သတ မှတ ၍ ရဆာင ရွြ သည ။  
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• လပူိုဂ္ ျုလမ် ာေးအာေး ကာကယွခ်ခငေ်း - ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းမူရဘာင မ ာ်းတငွ  ြိုမပဏမီ ာ်းနငှ   

အမ ာ်းခပည သဆူ ိုင ရာ အြဲွွဲ့အစည ်းမ ာ်းြ ရယထူာ်းရသာ ြ ိုယ ရရ်းြ ိုယ တာ အခ ြ အလြ မ ာ်းအာ်း 

အခမတ ထိုတ  အသ ို်းခ ခခင ်းမှ ြာြယွ ရပ်းသည   အခ ြ အလြ  ြာြယွ ရရ်း ဥပရဒမ ာ်း ပါဝင ရမည ။ 

• က ရ ယာမ ာေးအာေး ကာကယွခ်ခငေ်း -  “အင တာေြ ဆ ိုင ရာ ြ ရ ယာမ ာ်း” (Internet of Things) ဟို 

အသ မ ာ်းသည   အင တာေြ ခ  တ ဆြ ြ ရ ယာမ ာ်း ခြစ ရသာ ဝ ိုင ြ ိုင လွှင  ရပ်းသည  စြ မ ာ်း (routers)၊ 

ြေွ ရြ ခ  တ ဆြ ြင မရာမ ာ်း (webcams) နငှ   အခခာ်းရသာ အ မ သ ို်းပစစည ်းမ ာ်းြ ို လ ိုခခ ျုမှုရှ ရစခခင ်းသည  

ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်း၏ အဓ ြ ရည ရွယ ခ ြ  ခြစ သင  သည ။ ၎င ်းြ ရ ယာမ ာ်းသည  ြာြယွ သင  ရသာ 

ပိုဂ္ဂ ျုလ ရရ်းရာ အခ ြ အလြ မ ာ်းအာ်း ထိုတ လိုပ ခခင ်း၊ စိုရဆာင ်းခခင ်းနငှ   တစ ဆင   ထိုတ လွှင  ခခင ်းတ ို  ြ ို 

ခပျုလိုပ န ိုင သခြင   ပိုဂ္ဂလ ြလတွ လပ ခငွ  ဆ ိုင ရာ  အနတရာယ မ ာ်း ြ ရရာြ လာန ိုင သည ။ ထ ို  ခပင  ြေွ ရြ နငှ   

ခ  တ ဆြ ထာ်းရာမှတစ ဆင   လ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ အနတရာယ မ ာ်းလည ်း ခြစ ရပေါ်ရစန ိုင ရသာရကြာင   

ယင ်းြ ရ ယာမ ာ်းသည  ြေွ ရြ လ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ ြာြယွ မှုတငွ  အာ်းအေည ်းဆ ို်းခ  တ ဆြ မှု ခြစ ရေ 

တတ သည ။ 

• ကန်ွရကမ် ာေးအာေး ကာကယွခ်ခငေ်း - ရြာင ်းမွေ ရသာ ြေွ ရြ လ ိုခခ ျုရရ်း ဆ ိုသည မှာ တ ိုြ ခ ိုြ မှု 

ခြစ ပွာ်းခခင ်းမ ာ်းြ ို ေည ်းပါ်းရစပပီ်း ြေွ ရြ ရပေါ်တငွ  စစ မှေ ရသာ ြ ရ ယာမ ာ်းမတှစ ဆင   အမှေ တြယ  

သြ ဆ ိုင ရသာ လပူိုဂ္ဂ ျုလ မ ာ်းအာ်း မှေ ြေ သည   ဝေ ရဆာင မှုစစ စစ မ ာ်းြ ိုသာ သ ို်းစွရဲယရူေ  ခငွ  ခပျုပပီ်း 

ထ ိုသ ို  မဟိုတ ရသာ အခခာ်းသမူ ာ်းနငှ   အခခာ်းအရာအာ်းလ ို်းြ ို တာ်းဆ်ီးပ တ ပင ထာ်းန ိုင ခခင ်းပင  ခြစ သည ။ 

 

၃။ အဘကဘ်ကမှ် စဉေးစာေးထာေးရသာ အခ ကအ်လကက်ာကယွရ်ရေးဥပရဒတစရ်ပ် (data protection law) က ို 

ခပဋ္ဌာန်ေးက င သ် ိုေးအရကာငအ်ထညရ် ာ်ရဆာငရွ်ကရ်န်။  

ြ ိုယ ရရ်းြ ိုယ တာ အခ ြ အလြ မ ာ်းအာ်း ြိုမပဏမီ ာ်းနငှ   ခပည သူ  ဆ ိုင ရာ အြဲွွဲ့အစည ်းမ ာ်းြ အခမတ ထိုတ  

အသ ို်းခ ခခင ်း၊ ခပည သမူ ာ်း၏ အခ ြ အလြ မ ာ်းအာ်း အလေွ အြ   ရြာြ ယခူခင ်း၊ လ ိုခခ ျုရရ်း အာ်းေည ်းခခင ်းနငှ   

ထ ိုသ ို   အာ်းေည ်းခခင ်းရကြာင   ရောြ ဆ ို်းတငွ  ယင ်းအခ ြ အလြ မ ာ်း ခ ို်းယခူ ရန ိုင ခခင ်း အစရှ သည   

အရခခအရေမ ာ်းမှ ြာြယွ ရပ်းန ိုင မည   ဥပရဒဆ ိုင ရာ သတ မှတ ခ ြ မ ာ်း ခပဌာေ ်းရပ်းရမည ။ ခမေ မာန ိုင င တငွ  

ယခိုအခ  ေ ထ  အခ ြ အလြ ြာြယွ ရရ်းဆ ိုင ရာ ဥပရဒတစ ရပ  မရှ ရသ်းရပ။4 

                                                           
4 ခမေ မာ စ်ီးပာွ်းရရ်းြဏ္ဍတာဝေ ယမူှုရှ ရရ်း အရထာြ အြခူပျုဌာေ၏ လ ိုခခ ျုရရ်းနငှ  အခ ြ အလြ  ြာြယွ ရရ်းနငှ  ပတ သတ ရသာ 

တွြဲြ မဝူါဒရရ်းရာအြ ဉ််းခ ျုပ တွင  ကြည  ပါ။ 
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၄။ အရရေးကက ေးရသာ အရခခခ  အရဆာကအ်အ ိုမ ာေး (Critical Infrastructure) က ို ခွွဲခခာေးသတမှ်တပ်ပ ေး 

ဦေးစာေးရပေးရဆာငရွ်ကရ်န်။ 

အရရ်းကြ်ီးရသာ အရခခခ  အရဆာြ အအ ို ဆ ိုသည မှာ အရခခခ  လ ိုအပ ရသာ စေစ မ ာ်း ခြစ ပပီ်း ၎င ်းစေစ မ ာ်းရှ  

ထ ခ ိုြ မှု သ ို  မဟိုတ  ဆ ို်းရှု  ်းမှုမ ာ်းသည  န ိုင င ၏ လိုပ ငေ ်းစဉ်မ ာ်းနငှ   ခပည သမူ ာ်း၏ လ ိုခခ ျုရရ်း စသည   

ြ စစရပ မ ာ်းအရပေါ်တငွ  သ သာထင ရှာ်းရသာ သြ ရရာြ မှုမ ာ်း ခြစ ရပေါ်ရစန ိုင သည ။ အစ ို်းရတ ိုင ်းသည  မည သည   

အရခခခ အရဆာြ အအ ိုြ အရရ်းကြ်ီးရကြာင ်းြ ို ဆ ို်းခြတ ရမည  ခြစ ရသာ လည ်း အမ ာ်းအာ်းခြင   

ရရွ်းခ ယ သတ မှတ ထာ်းရသာ အရခခခ  အရဆာြ အအ ိုမ ာ်းတငွ  စွမ ်းအင ြဏ္ဍ (လ ပ စစ မီ်း၊ စြ သ ို်းဆ၊ီ 

ဓာတ ရငွွဲ့)၊ သယ ယပူ ို  ရဆာင ရရ်းြဏ္ဍ (ရလရကြာင ်း၊ မီ်းရထာ်း၊ ရရရကြာင ်း၊ ြာ်းလမ ်း)၊ ဘဏ္ဍာရရ်းနငှ   ရငရွကြ်း 

ရ ်းြြွ ဆ ိုင ရာ အရခခခ  အရဆာြ အအ ိုမ ာ်း၊ ဒဂီ္ စ တယ  အရဆာြ အအ ို၊ ဓာတိုပစစည ်းမ ာ်း၊ 

အစာ်းအရသာြ ၊ ြ ေ ်းမာရရ်းြဏ္ဍ၊ ရရနငှ   အရရ်းရပေါ်ဝေ ရဆာင မှုမ ာ်း စသည တ ို   ပါဝင သည ။ 

၅။ လ ိုခခ ျုရရေးဆ ိုငရ်ာ ခ စရ်ပ်မ ာေးအတကွ ်တ ို  ခပန်န ိုငသ်ည  ်အ ွွဲွဲ့မ ာေး  ွွဲ ွဲ့စညေ်းထရူထာငရ်န်။ 

ဤြ မ ်းြ င ပညာရှင အြဲွွဲ့မ ာ်းသည  လ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ ခြစ ရပ တစ ခို ရပေါ်ရပါြ လာလျှင  ရရှွဲ့တေ ်းြ တ ို  ခပေ  

ရဆာင ရွြ ရပ်းသည ။ ၎င ်းတ ို  သည  ဆ ိုြ ဘာတ ိုြ ခ ိုြ မှုမ ာ်းြ ို ခြစ ရပေါ်ရစရသာ ြ ရ ယာမ ာ်းနငှ   

ဝေ ရဆာင မှုမ ာ်းအာ်း အဓ ြြ ိုင တယွ ရခြရှင ်းရပ်းသည ။ ထ ိုအြဲွွဲ့မ ာ်းသည  အထ်ူးသခြင   အစ ို်းရဌာေ 

ဆ ိုင ရာမ ာ်းနငှ   မသြ ဆ ိုင သည   သ်ီးခခာ်းအြဲွွဲ့မ ာ်းသာ ခြစ သင  ရပသည ။ အမ ာ်းအာ်းခြင   ရတွွဲ့ရတတ သည မှာ 

အ ိုင စီတ ီ အရဆာြ အအ ိုမ ာ်းနငှ   သြ ဆ ိုင သည   လ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ ြ စစရပ မ ာ်းြ ို ြ ိုင တယွ ရသာ 

ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ ခြစ ရပ မ ာ်းအတြွ  တ ို  ခပေ န ိုင သည   အြဲွွဲ့ (Cyber Security Incident Response 

Team – CSIRT) ခြစ သည ။5 ခမေ မာန ိုင င တငွ လည ်း ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ ခြစ ရပ မ ာ်းြ ို ရခြရငှ ်းရပ်းပပီ်း 

အြ  ျု်းအခမတ မယရူသာ အြဲွွဲ့အစည ်းတစ ခိုခြစ သည   ခမေ မာန ိုင င ြေွ ပ ျူတာ အရရ်းရပေါ်တ ို  ခပေ ရရ်းအြဲွွဲ့ 

Myanmar Computer Emergency Response Team (mmCERT)  ရှ ပါသည ။6 

 

 

                                                           
5 ပထမဦ်းစာွ ထ ခ ိုြ မှုမ ာ်းြ ို တ ို  ခပေ ခခင ်းနငှ  လ ိုခခ ျုရရ်းအြွဲွဲ့အစည ်းမ ာ်း၏ ြမဘာ ြ ိုရမ ၊ သင တေ ်းနငှ  အလိုပ ရ ိုရဆ်ွးရန်ွးပွဲမ ာ်း လိုပ ရဆာင မှု 

နငှ   ပ ို၍မ ာ်းခပာ်းရသာ အရင ်းအခမစ မ ာ်းြ ို how to set up a CSIRTတငွ  ရန ိုင ပါသည ။  https://www.first.org/ နငှ   how to set up a 

CSIRT ြ ိုကြည  ပါ။ www.first.org/education/trainings 

6 https://www.mmcert.org.mm/  

https://www.first.org/
http://www.first.org/education/trainings
https://www.mmcert.org.mm/
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၆။ ဆ ိုကဘ်ာပခ မ်ေးရခခာကမ်ှု အနတရာယဆ် ိုငရ်ာ ရလ လာဆန်ေးစစမ်ှုအာေး စနစတ်က  လိုပ်ရဆာငရ်န်နငှ  ် ခပန်လည ်

ထရူထာငရ်ရေး အစ အစဉမ ာေးက ို အရကာငအ်ထညရ် ာရ်ဆာငရွ်ကရ်န်။  

ဆ ိုြ ဘာပခ မ ်းရခခာြ မှု အနတရာယ ဆ ိုင ရာ ရလ လာဆေ ်းစစ မှုတငွ  န ိုင င တစ န ိုင င ၏ ဆ ိုြ ဘာရရ်းရာ 

တ ိုြ ခ ိုြ မှုမ ာ်းြ ို ခိုခ န ိုင စမွ ်း အာ်းေည ်းရေသည   ခြစ န ိုင ရခ  အရကြာင ်းရင ်းမ ာ်း (ဥပမာ - ရခတ နငှ   

မရလ ာ ညရီတာ ရသာ အရခခခ အရဆာြ အအ ိုမ ာ်း) ြ ို ပါဝင သ ို်းသပ ထာ်းသည ်း။ ထ ိုပခ မ ်းရခခာြ မှုမ ာ်းြ ို 

ရလ လာဆေ ်းစစ ခခင ်းသည  အကြ်ီးမာ်းဆ ို်း အနတရာယ မ ာ်းြ ို ရခြရှင ်းရပ်းန ိုင မည   ြေ   သတ အရင ်းအခမစ မ ာ်းအာ်း 

ခွရဲဝသတ မှတ ရာတငွ  အရထာြ အြခူပျုသည ။ ယခို ဆေ ်းစစ မှုမ ာ်းြ ို ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ 

ခြစ ရပ မ ာ်းအတြွ  တ ို  ခပေ န ိုင သည   အြဲွွဲ့မ ာ်းြ (CSIRTS) ြညူရီဆာင ရွြ ရပ်းန ိုင ပါသည ။ 

ဆ ိုကဘ်ာလ ိုခခ ျုရရေးက ဆငေ်းမှုက ို ရရှာငရှ်ာေးန ိုငမ်ည  ်အခ က ်(၂) ခ က ်

အခ  ျုွဲ့ရသာ လိုပ ရဆာင ခ ြ မ ာ်းသည  ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းြ ို ပ ိုမ ို ခမ င  တင န ိုင ခခင ်း မရှ ပဲ ပ ိုမ ိုြ ဆင ်းခခင ်းြ ိုသာ 

ခြစ ရပေါ်ရစပါသည ။ 

၁။ တ ိုကခ် ိုကသ်ည  ်စနစမ် ာေးအရပေါ်တငွ ်အခ  န်နငှ  ်အရငေ်းအခမစမ် ာေး မခ ျုန်ေးတ ေးမ ရစရန်။     

မ ိုဘ ိုင ်းဘဏ စေစ မှစ၍ အလီြ ထရရာေစ ြိုေ သယွ ရရ်းအဆ ို်း ရေ  စဉ်လိုပ ငေ ်းရဆာင တာမ ာ်းမှာ တစ ခြည ်းခြည ်း 

အွေ လ ိုင ်းစေစ သ ို   ရခပာင ်းလလဲာခခင ်းရကြာင   န ိုင င တငွ ်း စီ်းပွာ်းရရ်းနငှ   အမ  ျု်းသာ်းလ ိုခခ ျုရရ်း ဆ ိုင ရာ 

ြ စစရပ မ ာ်းတငွ  ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်း အနတရာယ မ ာ်း ပ ိုမ ိုခမင  တြ လာန ိုင သည ။ ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းဆ ိုင ရာ 

ခပသောမ ာ်းြ ို ရခြရှင ်းရေ အတြွ  ခမေ မာန ိုင င ရှ  အရင ်းအခမစ မ ာ်းနငှ   ြ မ ်းြ င မှုမ ာ်းမှာ အြေ   အသတ နငှ  သာ 

တည ရှ ရေရပသည ။ စီ်းပွာ်းရရ်းနငှ   အစ ို်းရ ဝေ ရဆာင မှု ြ စစရပ မ ာ်းတငွ  ယ ိုကြည မှုတ တာ်း တည ရဆာြ န ိုင ရေ  

ရည ရွယ ၍ ခမေ မာန ိုင င ရှ  အရင ်းအခမစ မ ာ်းြ ို ပခ မ ်းရခခာြ မှု အနတရာယ မ ာ်းြ ို ရြာ ထိုတ ၍ ခိုခ မှုခပျုရပ်းန ိုင မည   

စေစ မ ာ်းတငွ သာ ရင ်းနှ်ီးခမ ျုပ နှ သင  သည ။ ထ ိုသ ို  မဟိုတ ပဲ ခိုခ မှုခပျုရပ်းန ိုင မည   စေစ မ ာ်းအစာ်း တ ိုြ ခ ိုြ သည   

စေစ မ ာ်းခြစ သည   ရစာင  ကြည  ရလ လာခခင ်းနငှ   ရစာင  ကြပ ကြည  ရှု ခခင ်းဆ ိုင ရာ ပစစည ်းမ ာ်းတငွ  ြေ   သတ  

အရင ်းအခမစ မ ာ်းအာ်း ရင ်းနှ်ီးခမ ျုပ နှ လ ိုြ ခခင ်းသည  လပူိုဂ္ဂ ျုလ မ ာ်း၊ ြ ရ ယာမ ာ်းနငှ   ြေွ ရြ မ ာ်း၏ 

ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းစေစ မ ာ်းအရပေါ်တငွ  အနတရာယ သြ ရရာြ မှုမ ာ်း ြ ရရာြ လာန ိုင သည ။ 

၂။ ဆ ိုကဘ်ာလ ိုခခ ျုရရေးဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန်ေးစဉ က စစရပ်မ ာေးက ို လ  ျုွဲ့ ဝှက ်ရဆာငရွ်ကခ်ခငေ်း မခပျုရန်။  

အမ ာ်းခပည သ ူ ပါဝင သည   ည  နှု င ်းရဆ်ွးရန်ွးတ ိုင ပင မှုမ ာ်းမှ တစ ဆင   ရှင ်းလင ်းခပည  စ ို၍ အလယွ တြ ူ

လြ လမှ ်းမီရသာ ဆ ိုြ ဘာ လ ိုခခ ျုရရ်း မူဝါဒနငှ   ဥပရဒရရ်းရာ မူရဘာင မ ာ်းြ ို အရြာင အထည ရြာ  

ရဆာင ရွြ သင  သည ။ န ိုင င ၏ လိုပ ထ ို်းေည ်းလမ ်းနငှ   ၎င ်းအာ်း အရြာင အထည ရြာ ခခင ်းဆ ိုင ရာ ြ စစရပ မ ာ်းြ ို 
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လျှ ျုွဲ့ ဝှြ ထာ်းလျှင  ခပည သလူထူိုနငှ   စ်ီးပွာ်းရရ်းလိုပ ငေ ်းမ ာ်းသည  ပခ မ ်းရခခာြ မှုမ ာ်းနငှ   ပတ သြ ၍ 

ဗဟိုသိုတမရှ ခခင ်း၊ မ မ ြ ိုယ မ မ  မည သ ို   ြာြယွ ရမည ြ ို မသ ခခင ်း စသည   ဆ ို်းြ  ျု်းမ ာ်း 

သြ ရရာြ န ိုင ပါသည ။ ထ ိုသ ို   လျှ ျုွဲ့ ဝှြ ရဆာင ရွြ ခခင ်းသည  ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းြ ို ရသြွယ ရစမည   

ဆေ   ြ င ဘြ ေည ်းလမ ်း တစ ရပ ပင  ခြစ သည ။ 

ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်းအာေး မညသ် ို   ရခ ရှငေ်းရဆာငရွ်ကသ်င သ်နညေ်း။ 

ဆ ိုြ ဘာလ ိုခခ ျုရရ်းသည  ြေွ ပ ျူတာစေစ မ ာ်းအာ်း ေည ်းပညာခြင   လ ိုခခ ျုမှုရှ ရစရေ  ရဆာင ရွြ ခခင ်းနငှ   

သြ ဆ ိုင ရသာ လည ်း ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်းမှာမူ ြေွ ပ ျူတာ အသ ို်းခပျု၍ ြ ျူ်းလေွ ထာ်းရသာ ခပစ မှုမ ာ်းြ ို 

ဟေ   တာ်းခခင ်းနငှ   အခပစ ရပ်းခခင ်းတ ို  ြ ို လိုပ ရဆာင သည ။ ဆ ိုကဘ်ာြ  ငေ်းတငွ ်နယစ်္ြ်ြရှ သမြင  ်ထ ရ ာကသ်ည  ်

အရ ေးယရူဆာင ွ်ကြ်  မြစ္လ်ာရစ္ နအ်တကွ ် နယစ်္ြ်မြတရ်က ာ် ြူရြါငေ်းြါဝငြ် ြ ာေး ရဆာင ရွြ ရေ   ံြန ံ် ါ 

လ ိုအြ်ရလ ရှ သည။် နယစ်္ြ်မြတရ်က ာ် ြူရြါငေ်းြါဝငြ် ၏ လ ိုအြ်  ကြ်ှာ လိုြ် ြ်တစ္် ြ်သည ်

 ာဇဝတြ် ရမြာကသ်ညဟ်၍ူ အစ္ ိုေး နစှ္ဘ်ကလ်ံိုေးက သရဘာတညူရီေ  လ ိုအပ ရသာရကကာင  ်အတ အြ  အဓ ပပါယ  

ြွင  ဆ ိုထာ်းရသာ မြစ္်ြ အြ  ြုံေးအစ္ာေးစ္ာ ငေ်းြှာ အသံိုေးဝငသ်ည။် ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်းနငှ   ပတ သြ ၍ တစ ြမဘာလ ို်း 

အတ ိုင ်းအတာခြင   လြ ခ ထာ်းရသာ သတ မှတ ခ ြ  မရှ ရသာ လည ်း ၎င ်းတ ို  တငွ  ရယဘိုယ အာ်းခြင   မတညူရီသာ 

ခပစ မှုအိုပ စို နစှ စို ပါဝင ရသာရကြာင   ၎င ်းတ ို  ြ ို ြွြဲွခဲပာ်းခပာ်း၊ ထင ထင ရှာ်းရှာ်း ခြစ ရစရေ အတြွ  မူဝါဒမ ာ်းနငှ   

ဥပရဒမ ာ်း ခပဌာေ ်းသတ မှတ ပပီ်း ရဆာင ရွြ သင  သည ။ 

 

ကန်ွပ ျူတာစနစမ် ာေးက ို ဦေးတညတ် ိုကခ် ိုကသ်ည ် ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်းမ ာေး (Cyber Dependent Crimes) –  

ဤခပစ မှုမ ာ်းြ ို ြ ျူ်းလေွ လျှင  ရာဇဝတ မှုရခမာြ ပပီ်း ယငေ်းတ ို  သည ်ြေွ ပ ျူတာ သ ို  မဟိုတ  ြ ရ ယာ တစ ခိုခိုြ ို 

အသ ို်းခပျု၍သာ ြ ျူ်းလေွ န ိုင ရသာ ခပစ မှုမ ာ်းခြစ သည ။ ၎င ်းတ ို  သည  ြေွ ပ ျူတာစေစ နငှ   ြေွ ရြ မ ာ်း၊ 

၎င ်းတ ို  အတငွ ်း သ မ ်းဆည ်းသ ိုရလာှင ၍ ခပင ဆင ထာ်းသည   အခ ြ အလြ မ ာ်း၏ လျှ ျုွဲ့ ဝှြ ထာ်းသည   

အရခခအရေ၊ မူလပြတ အတ ိုင ်း ရှ ရေခခင ်း၊ ရယသူ ို်းစဲွန ိုင ခခင ်းတ ို  အာ်း ဦ်းတည ပပီ်း တ ိုြ ခ ိုြ  ြ ျူ်းလေွ ရသာ 

ခပစ မှုဆ ိုင ရာ လိုပ ရပ မ ာ်း ခြစ သည ။ အဓ ြြ ရသာ အရခခခ မူမှာ ခပစ မှုြ ျူ်းလေွ ရေ  ရည ရွယ ခ ြ ခြင   

ြေွ ပ ျူတာစေစ မ ာ်းအာ်း တရာ်းမဝင  ဝင ရရာြ မှုြ ို အခပစ ရပ်းရေ  ခြစ သည ။ ဥပမာမ ာ်းမှာ -  

 ြေွ ပ ျူတာစေစ မ ာ်း ထ ခ ိုြ သာွ်းရစရေ  သ ို  မဟိုတ  ရပ တေ   သာွ်းရစရေ  ရည ရွယ ၍ ၎င ်းတ ို  အတငွ ်းသ ို   

ခငွ  ခပျုခ ြ  မရှ ပဲ ဝင ရရာြ ခခင ်း၊ 

 လ မ လည ပပီ်း အခ ြ အလြ မ ာ်း ခ ို်းယခူခင ်း (ဘဏ ြဲ သ ို   ဟေ ရဆာင ၍ အခခာ်းလမူ ာ်း၏ လျှ ျုွဲ့ ဝှြ  

စြာ်းဝှြ မ ာ်းနငှ   ြ ိုယ ရရ်းအခ ြ အလြ မ ာ်း ရယနူ ိုင ရေ အတြွ  အ်ီးရမ်းလ အတိုမ ာ်း ပ ို  ခခင ်း)၊ 

 ဗ ိုင ်းရပ စ  (viruses) နငှ   ထရ ိုဂ္ ေ  (trojans) မ ာ်း ခြေ   ရဝခခင ်း၊ 
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 ဝြ (ဘ )ဆ ိုြ မ ာ်းြ ို ရပ တေ   သာွ်းရစသည   Distributed Denial of Service (DDOS) တ ိုြ ခ ိုြ မှုအာ်း 

လိုပ ရဆာင ခခင ်း၊  

 ြ်ီးဘိုတ ရပေါ်တငွ  နှ ပ လ ိုြ ရသာ လြ ြြွ မ ာ်းြ ို မှတ ထာ်းခခင ်း၊ လျှ ျုွဲ့ ဝှြ  စြာ်းဝှြ မ ာ်းြ ို 

ခ ို်းယခူခင ်း စသည တ ို  ြ ို ခပျုလိုပ န ိုင ရသာ မဲလ ဝဲမ ာ်းအာ်း ခြေ   ရဝခခင ်း စသည တ ို   ပါဝင သည ။ 

ဆ ိုကဘ်ာနညေ်းလမ်ေးမ ာေးက ို အသ ိုေးခပျု၍ က ျူေးလန်ွရသာ မှုခငေ်းမ ာေး (Cyber enabled crimes) -  ယင ်းတငွ  

ပ ိုမ ိုြ ယ ခပေ   သည   တည ရှ ပပီ်းခြစ ရသာ ခပစ မှုမ ာ်းြ ို ေည ်းပညာ အသ ို်းခပျု၍ နညေ်းလြ်ေးအသစ်္မြင  ်က ျူေးလနွရ်သာ 

မှုခင ်းမ ာ်း ပါဝင ပပီ်း ၎င ်းတ ို  ြ ို အွေ လ ိုင ်း အသ ို်းခပျု၍ ခြစ ရစ၊ အသ ို်းမခပျုပဲ ခြစ ရစ ြ ျူ်းလေွ န ိုင သည ။ ဥပမာမ ာ်း 

အရေနငှ   -  

 အ်ီးရမ်းလ ပ ို  ၍ ြ ျူ်းလေွ ရသာ လ မ လည မှုမ ာ်း၊ 

 ြရလ်းသငူယ မ ာ်းြ ို ည င ်းပေ ်းနှ ပ စြ ခခင ်း (သ ို  ) ရစာ ြာ်းခခင ်းဆ ိုင ရာ ဓာတ ပ ိုမ ာ်းအာ်း ခြေ   ရဝမှု၊ 

 “ြလဲ စာ်းရခ ရေ ရည ရွယ ထာ်းရသာ ညစ ညမ ်းရခမွ ာ်း” ဟို အသ မ ာ်းရသာ ရင ်းနှ်ီးမှုလေွ ြသဲည   

ပ ိုမ ာ်းြ ို ခငွ  ခပျုခ ြ မရှ ပဲ ခြေ   ရဝမှု စသည တ ို   ပါဝင သည ။ 

အခ  ျုွဲ့အစ ို်းရမ ာ်းသည  ခပစ မှုလည ်း မရခမာြ ရသာ၊ ခပစ မှုရခမာြ သည ဟိုလည ်း မသတ မှတ သင  ရသာ 

လိုပ ရပ မ ာ်းအာ်း အင တာေြ ရပေါ်၌ လိုပ ရဆာင ခခင ်း သြ သြ ရပေါ် အရခခခ ၍ ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်းဟို 

သတ မှတ ရလ ရှ သခြင   ၎င ်းြ စစရပ အရပေါ်တငွ  စ ို်းရ မ မှုမ ာ်း ခြစ ရပေါ်လာကြသည ။ ထ ိုသ ို  သတြှ်တ ်ာတငွ ်

ခပစ မှုြ ျူ်းလေွ လ ိုသည   ရည ရွယ ခ ြ  ရှ ခခင ်း၊ မရှ ခခင ်း အရပေါ်တငွ  ထပ ရဆာင ်းလ ိုအပ ခ ြ မ ာ်း  မလ ိုအပ ရစဘ ဲ

စာလ ို်းရရ ရြာင ်းပ၍ွ တ ြ မှုမရှ ရသာ လိုပ ရပ မ ာ်း ( ဥပမာ - “န ိုင င ရတာ ၏ ဂ္ိုဏ သရရြ ို ပင ျု်းနမွ ်းရစရသာ 

သတင ်းအခ ြ အလြ မ ာ်းြ ို ခြေ   ရဝခခင ်း”၊ “ယဉ်ရြ ်းမှုတေ ြ ို်းမ ာ်းြ ို ရစာ ြာ်းခခင ်း”၊ “အ်ီးရမ်းလ  

ရခမာြ ခမာ်းစွာအာ်း မကြာခဏပ ို  ခခင ်း”) ြ ို ဥပရဒတငွ  ခပဌာေ ်းထာ်းခခင ်းမ ာ်း ပါဝင သည ။ ထ ိုသ ို   ရဝဝါ်းရသာ 

ခပဌာေ ်းခ ြ မ ာ်းသည  န ိုင င ရရ်း ပပ ျုင ဘြ မ ာ်းနငှ   အစ ို်းရအာ်း ရဝြေ ရထာြ ခပခခင ်းတ ို  ြ ို အရရ်းယရူေ ၊ 

အဂ္တ လ ိုြ စာ်းမှုြ ို စ ိုစမ ်းစစ ရဆ်းရေရသာ သတင ်းရထာြ မ ာ်းအာ်း ြမ ်းဆ်ီးအြ ဉ််းခ ရေ ၊ လတွ လပ စာွ 

ထိုတ ရြာ ရခပာဆ ိုခငွ  အာ်း ပ တ ပင တာ်းခမစ ရေ နငှ   အြ ယ အာ်းခြင   အင တာေြ အသ ို်းခပျုမှုြ ို ဟေ   တာ်းရေ  

စရသာ ြ စစရပ မ ာ်းတငွ  လွမဲှာ်းစွာ အသ ို်းခပျုမှုမ ာ်း ခြစ ရပေါ်ရစန ိုင သခြင   အခပည ခပည ဆ ိုင ရာ 

လူ  အခငွ  အရရ်းဥပရဒြ ို ခ  ျု်းရြာြ န ိုင ရခ ရှ သည ။ 
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ရကာငေ်းမွန်ရသာ ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်းဥပရဒမ ာေး ရပေါ်ထန်ွေးလာရန် လိုပ်ရဆာငရ်မည  ်အဆင  ်(၃) ဆင  ်

၁။ ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်းဥပရဒခပဋ္ဌာန်ေးရာတငွ ် လူ  အခွင အ်ရရေး အကာအကယွရ်ပေးခခငေ်းမ ာေးနငှ  ် က ိုကည် မှုရှ ရစရရေး 

အတကွ ်ရဆာငရွ်ကရ်န်။  

ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်းဥပရဒမ ာ်းြ ို ခမေ မာန ိုင င အရေခြင   လ ိုြ ောရမည   လူ  အခငွ  အရရ်း ြာြယွ ခခင ်းဆ ိုင ရာ 

အခပည ခပည ဆ ိုင ရာ ြတ ြဝတ မ ာ်းနငှ   ြ ိုြ ညရီအာင  ရရ်းဆွသဲင  သည ။ မ မ ပ ိုင ေြ ြ ို ရြ ာ လေွ ၍ 

သ မ ်းဆည ်းထာ်းရသာ အခ ြ အလြ မ ာ်းအာ်း မည သ ို  ရသာ ေည ်းလမ ်းမ  ျု်းခြင   ရယသူ ို်းစွဲသည ခြစ ရစ 

ခပစ မှုဆ ိုင ရာ ြ စစရပ မ ာ်းအတြွ  အလီြ ထရရာေစ  သြ ရသမ ာ်းအာ်း ရယခူခင ်းအာ်း ထည  သငွ ်း 

ခပဌာေ ်းသင  သည ။ ထ ိုသ ို   လိုပ ရဆာင သည  အခါ၌ တရာ်းဥပရဒနငှ   ညညွီတ ခခင ်း၊ အမေှ တြယ  လ ိုအပ မှုရှ ခခင ်း၊ 

အခ  ျု်းအစာ်းညမီျှမှုရှ ခခင ်း၊ တရာ်းရ ို ်း၏ တရာ်းဝင ခငွ  ခပျုမ ေ    ကြ ျုတင ရရှ ထာ်းခခင ်း၊ ထ ရရာြ ရသာ 

ကြ်ီးကြပ မှုရှ ခခင ်း၊ ကြ ျုတင အရကြာင ်းကြာ်းစာ ရပ်းပ ို  ထာ်းခခင ်း၊ ထ ရရာြ ရသာ ြိုစာ်းခငွ   ရရှ ခ စာ်းရခခင ်းတ ို  ြ ို 

အရခခခ ထာ်းသည   လူ  အခငွ  အရရ်း အရခခခ မူမ ာ်းနငှ   အြာအြယွ ရပ်းမှုမ ာ်း ပါဝင သင  ပါသည ။7 

၂။ ကန်ွပ ျူတာစနစမ် ာေးက ို ဦေးတညတ် ိုကခ် ိုကသ်ည  ်ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်းမ ာေး (Cyber Dependent Crimes) အာေး 

တ တ က က  အဓ ပပာယ ်သတမှ်တရ်န်။  

ြေွ ပ ျူတာစေစ နငှ   ြေွ ရြ မ ာ်း၊ ၎င ်းတ ို  အတငွ ်း သ မ ်းဆည ်းသ ိုရလာှင ၍ ခပင ဆင ထာ်းသည   

အခ ြ အလြ မ ာ်း၏ လျှ ျုွဲ့ ဝှြ ထာ်းသည   အရခခအရေ၊ ပ ိုမပ ြ  ရှ ရေခခင ်း၊ ရယသူ ို်းစွဲန ိုင ခခင ်း စသည တ ို  ြ ို 

ခပစ မှတ ထာ်း ြ ျူ်းလေွ ရေ  ရည ရွယ ၍ တရာ်းမဝင  အသ ို်းခပျုခခင ်းြ ို ဒဏ ခတ န ိုင ရေ အတြွ  ဤခပစ မှုမ ာ်းြ ို 

အဓ ပပါယ ရြာ  ော်းလည သင  သည ။ 

၃။ ဆ ိုကဘ်ာနညေ်းလမ်ေးမ ာေးက ို အသ ိုေးခပျု၍ က ျူေးလန်ွရသာ မှုခငေ်းမ ာေး (Cyber enabled crimes) 

နငှ ပ်တသ်က၍် ဘကစ် ိုခပည စ် ိုရသာ ဥပရဒရရေးရာ မူရဘာငမ် ာေးက ို လိုပ်ရဆာငရ်ာတငွ ်ICT အသ ိုေးခပျုမှုတငမ်ကပွဲ 

ခပစမ်ှု၏ အရခခခ  သရဘာသဘာဝက ိုပါ အရလေးရပေးစဉေးစာေးခခငေ်း ။  

ဆ ိုြ ဘာေည ်းလမ ်းမ ာ်းြ ို အသ ို်းခပျု၍ ြ ျူ်းလေွ ရသာ မှုခင ်းမ ာ်း (Cyber enabled crimes) မ ာ်းသည  

လ မ လည မှု သ ို  မဟိုတ  ြရလ်းသငူယ  ည င ်းပေ ်းနှ ပ စြ မှုဆ ိုင ရာ ဓာတ ပ ိုမ ာ်းအာ်း ခြေ   ရဝမှု စသည   

တည ရှ ပပီ်းခြစ ရသာ ခပစ မှုမ ာ်းြ ို ေည ်းပညာ အသ ို်းခပျု၍ နညေ်းလြ်ေးအသစ်္မြင  ်က ျူေးလနွရ်သာ မှုခင ်းမ ာ်း ပါဝင ပပီ်း 

၎င ်းတ ို  ြ ို အွေ လ ိုင ်း အသ ို်းခပျု၍ ခြစ ရစ၊ အသ ို်းမခပျုပဲ ခြစ ရစ ြ ျူ်းလေွ န ိုင သည ။ ထ ို  ရကြာင   ဘြ စ ိုရှုရထာင  မှ 

ထည  သငွ ်းစဉ််းစာ်းထာ်းရသာ ခပစ မှုဆ ိုင ရာ ဥရပရဒမ ာ်း၏ အရထာြ အပ   ရှ မသှာ ၎င ်းခပစ မှုအာ်း ပ ို၍ 

                                                           
7 https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/660/privacy-internationals-response-european-commissions-
public-consultation  

https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/660/privacy-internationals-response-european-commissions-public-consultation
https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/660/privacy-internationals-response-european-commissions-public-consultation
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တ တ ြ ြ  သတ မှတ ရပ်းခခင ်း၊ ပ ိုမ ိုြ ယ ခပေ   ရသာ အရခခအရေတငွ  စဉ််းစာ်းန ိုင ခခင ်း စသည တ ို  ြ ို 

ရဆာင ရွြ န ိုင မည  ခြစ ပပီ်း ခပစ မှုအာ်း စ ိုစမ ်းစစ ရဆ်းရေ နငှ   အရရ်းယနူ ိုင မည   သင  ရတာ ရသာ လိုပ ငေ ်းစဉ်မ ာ်းြ ို 

အရသ်းစ တ ရြာ ခပန ိုင မည  ခြစ ပါသည ။ 

ရကာငေ်းမွန်ရသာ ဆ ိုကဘ်ာမှုခငေ်းဥပရဒမ ာေး ရပေါ်ထန်ွေးလာရန် ရရှာငရ်မည  ်အဆင  ်(၃) ဆင  ်

၁။ အခပညခ်ပညဆ် ိုငရ်ာ လူ  အခွင အ်ရရေး ဥပရဒအရ ခပစမ်ှုမရခမာကသ်င ရ်သာ အခပျုအမူမ ာေးက ို 

ခပစမ်ှုရခမာကရ်စရန် ခ ွဲွဲ့ထငွ ်လိုပ်ရဆာငခ်ခငေ်း မခပျုလိုပ်ရပါ။  

ဥပမာအာ်းခြင   ဆ ိုရှယ မီဒယီာ၌ အစ ို်းရအာ်း ရဝြေ ခခင ်းနငှ   မ မ တ ို  ၏ ြ ိုယ ရရ်းြ ိုယ တာ သတင ်း 

အခ ြ အလြ မ ာ်းြ ို ခ ို်းယခူခင ်းမှ ြာြယွ န ိုင သည   မြ ရဆ ရပ်းပ ို  ဝေ ရဆာင မှုမ ာ်းအာ်း သ ို်းစဲွခခင ်းတ ို   

ပါဝင သည ။ 

၂။ ရစာင  ်ကပ် ကည ရ်ှု ခခငေ်း နငှ  ်ဆ ိုကဘ်ာခပစမ်ှုဥပရဒက ို မရရာယကှရ်ပါ။ 

 ရစာင  ကြပ ကြည  ရှု ခခင ်းသည  ရာဇဝတ မှုမ ာ်းအာ်း တာ်းဆ်ီးရာတငွ  လ ိုအပ သည  မှေ ရသာ လည ်း ၎င ်းသည  

ြ ျူ်းရြ ာ ရသာလိုပ ရပ သာ ခြစ ပပီ်း လူ  အခငွ  အရရ်း ခ  ျု်းရြာြ မှုမ ာ်းလည ်း ခြစ ရပေါ်ရစန ိုင သည ။ လူ  အခငွ  အရရ်း 

ဥပရဒအရ ရစာင  ကြပ ကြည  ရှု ခခင ်းသည  အခ  ျု်းအစာ်းညမီျှပပီ်း လ ိုအပ မှသာ အသ ို်းခပျု၍ ဥပရဒနငှ  အည ီ ခြစ ရေ  

အရရ်းကြ်ီးသည ။ ဆ ိုြ ဘာခပစ မှုဥပရဒတငွ  ရစာင  ကြပ ကြည  ရှုသည  အြဲွွဲ့မ ာ်းအာ်း တရာ်းဝင လိုပ ြ ိုင ခငွ   

ရပ်းလ ိုြ ခခင ်းရကြာင   ရစာင  ကြပ ကြည  ရှု ခခင ်းအာ်း တရာ်းဝင ခငွ  ခပျုထာ်းသည   ခပစ မှုအမ  ျု်းအစာ်းမ ာ်း 

အလေွ အမင ်းမ ာ်းခပာ်းလာန ိုင သည ။ အထ်ူးသခြင   ဆ ိုြ ဘာေည ်းလမ ်းမ ာ်းြ ို အသ ို်းခပျု၍ ြ ျူ်းလေွ ရသာ 

မှုခင ်းမ ာ်း (Cyber enabled crimes)ြ ို ရစာင  ကြပ ကြည  ရှုခငွ    တရာ်းဝင ရပ်းလ ိုြ လျှင  ထ ိုသ ို   ခြစ လာန ိုင သည ။ 

ရောြ ဆ ို်းတငွ  လမူ ာ်းစွာ၏ ပိုဂ္ဂလ ြလတွ လပ ခငွ  ြ ို ကြ်ီးမာ်းစွာ အရနာှြ အယြှ  ခြစ ရစန ိုင ပပီ်း အထ်ူးသခြင   

ဥပရဒတငွ  လိုပ ထ ို်းလိုပ ေည ်းဆ ိုင ရာ အြာအြယွ ရပ်းမှုမ ာ်းနငှ   အခခာ်း လူ  အခငွ  အရရ်းအြာအြယွ ရပ်းမှုမ ာ်း 

မပါဝင ပါြ ဤသ ို   ပ ိုမ ို ခြစ ရပေါ်ရစန ိုင သည ။ လြ ရှ ြာလတငွ  ခမေ မာန ိုင င ၌ တရာ်းဝင ရသာ 

ရစာင  ကြပ ကြည  ရှု ခခင ်းနငှ   ကြာ်းခြတ ော်းရထာင ခခင ်းဆ ိုင ရာ ဥပရဒတစ ရပ  မရှ ရသ်းရပ။ ထ ို  အခပင  

လူ  အခငွ  အရရ်းြ ို ရလ်းစာ်းလ ိုြ ောသည   တရာ်းဝင  ရစာင  ကြပ ကြည  ရှု ခခင ်းဆ ိုင ရာ စေစ ြ ို8 

                                                           
8 လူ  အခငွ  အရရ်းြ ို ရလ်းစာ်းရသာ တရာ်းဝင ကြာ်းခြတ အစ ို်းရစေစ အတြွ  ခမေ မာ စ်ီးပာွ်းရရ်းြဏ္ဍတာဝေ ယမူှုရှ ရရ်း 

အရထာြ အြခူပျုဌာေ၏ခမေ မာအစ ို်းရသ ို   အကြ ခပျုခ ြ မ ာ်းြ ိုကြည  ပါ။ တရာ်းဝင ကြာ်းခြတ ခခင ်းနငှ   အစ ို်းရအရေနငှ   

အသ ို်းခပျုသမူ ာ်း၏အခ ြ အလြ မ ာ်းြ ို ရယခူခင ်း၊ “The Characteristics of a Rights-Respecting Model”   နငှ   အဂ္ဂလ ပ လ ိုအာ်းခြင   

Sector Wide Impact Assessment of Myanmar’s ICT Sector,” (2015), Recommendations – Annex, p. 35. နငှ   ခမေ မာလ ိုအာ်းခြင   

Burmese တငွ ကြည  ပါ။  

https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/660/privacy-internationals-response-european-commissions-public-consultation
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/ICT/Executive-Summary-and-Recommendations_my.pdf
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ထ ေ ်းရြ ာင ်းရပ်းန ိုင မည   လ ိုအပ ခ ြ မ ာ်းလည ်း မရှ ရသ်းရပ။ ထ ိုစေစ တငွ  အစ ို်းရအြဲွွဲ့အစည ်းမ ာ်းနငှ   

ပိုဂ္ဂလ ြအြဲွွဲ့အစည ်းမ ာ်းအတြွ  အြ  ျု်းဝင ရသာ အခ ြ အလြ ြာြယွ ရရ်းဥပရဒတစ ရပ  ပါဝင သည ။9 

၃။ ထပ်ရဆာငေ်း လူ  အခွင အ်ရရေးကာကယွရ်ရေးဆ ိုငရ်ာ အခ ကမ် ာေး မပါဝငပ်ွဲ ဘတူာပက(်စ)် သရဘာ 

တညူ မှုစာခ ျုပ် (the Budapest Convention) အာေး ခပညတ်ငွေ်းဆ ိုကဘ်ာခပစမ်ှုဥပရဒတငွ ်ကေူးယ ူရ ာ်ခပခခငေ်း 

မခပျုလိုပ်ရပါ။  

ဘတူာပြ (စ ) သရဘာတညူမီှုစာခ ျုပ  (the Budapest Convention)ရှ  ခပဌာေ ်းခ ြ မ ာ်းအာ်း 

လူ  အခငွ  အရရ်းြာြယွ ရပ်းမှုမ ာ်းခြင   ရထာြ ပ  ခြည  ဆည ်းရပ်းရမည ။  

ဘတူာပက(်စ)် သရဘာတညူ မှုစာခ ျုပ် (the Budapest Convention)- အေီးယရူကာငစ်္ီ၏ ၂၀၀၁  ိုနစှ္် 

ဆ ိုကဘ်ာြ  ငေ်း သရဘာတညူြီ စ္ာ  ြုံြ် 

အေီးယရူကာငစ်္ီ၏ ၂၀၀၁  ိုနစှ္် ဆ ိုကဘ်ာြ  ငေ်း သရဘာတညူြီ စ္ာ  ြုံြ် (ဘတူာြက(်စ်္) သရဘာ 

တညူြီ စ္ာ  ြုံြ်)သည ် ဆ ိုကဘ်ာြ  ငေ်းဆ ိုင ရာ အခပည ခပည ဆ ိုင ရာ ြူေးရြါငေ်းြါဝငြ် အတကွ ် မူရဘာင တစ ရပ  

ခြစ သည ။10 ထ ိုစ္ာ  ြုံြ်သည ် ဆ ိုကဘ်ာြ  ငေ်းအာေး အရ ေးယနူ ိုငြ်ည  ် မြညတ်ငွေ်းဥြရေက ို မြဌာနေ်းရေသည   

န ိုငင်တံ ိုငေ်းအတကွ ်လြ်ေးညွှန ် ကအ်ရနခြင   မြည ဆ်ညေ်းရြေး န ်မြစ္်ရသာ်လညေ်း ၎င ်းအခ ြ မ ာ်းြ ို လေွ ခဲ ရသာ 

နစှ ရပါင ်း (၂၀) ခေ   ြ ရရ်းသာ်းထာ်းခခင ်းခြစ သည ြ ို ရတွွဲ့ရသည ။ န ိုင င မ ာ်းအရေနငှ   ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်းဥပရဒမ ာ်း 

ရရ်းဆွရဲာတငွ  ဤသရဘာတညူြီ စ္ာ  ြုံြ်က ို အရမ  အံခြစ  ြှီမငြေ်းရကကာငေ်း ရတွွေ့ ရှ  သည။် 

ဤသရဘာတညူြီ စ္ာ  ြုံြ်၏ အရရ်းပါရသာ အခ ြ  (၃) ခ ြ မှာ - 

(၁) ပါဝင ရဆာင ရွြ ရေရသာ န ိုင င အသ်ီးသ်ီးမှ ခပဌာေ ်းထာ်းသင  သည   ခပစ မှုမ ာ်း၏ စာရင ်းအာ်း ခပျုစိုခခင ်း 

(၂)ဆ ိုြ ဘာမှုခင ်းမ ာ်းအာ်း စ ိုစမ ်းစစ ရဆ်းရေ အတြွ  အ ငွ အ်ာဏာရှ  အြွ ွေ့အစ္ညေ်း၊ ြိုဂ္ ြုံလ ် အသစ်္ြ ာေး 

လ ိုအြ်ရနမ ငေ်း 

(၃)ဆ ိုကဘ်ာြ  ငေ်းနငှ ြ်တသ်ကသ်ည  ် နယစ်္ြ်မြတရ်က ာ် အရထာကအ်ြံ ြ ာေး ကညူရီဆာင ွ်ကရ်ြေးမ ငေ်း 

တ ို  မြစ်္သည။်  

 

                                                           
9 ခမေ မာ စ်ီးပာွ်းရရ်းြဏ္ဍတာဝေ ယမူှုရှ ရရ်း အရထာြ အြခူပျုဌာေ၏ လ ိုခခ ျုရရ်းနငှ  အခ ြ အလြ  ြာြယွ ရရ်းနငှ  ပတ သတ ရသာ 

တွြဲြ မဝူါဒရရ်းရာအြ ဉ််းခ ျုပ  

10 Council of Europe, The Convention on Cyber Crime of the Council of Europe, (CETS No. 185), known as The 
Budapest Convention. 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention
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ဤစ္ာ  ြုံြ်သည ်အေီးယ ူလူ  အခငွ  အရရ်းဆ ိုင ရာ သရဘာတညူြီ စ္ာ  ြုံြ်နငှ  ်အေီးယအူ  ကအ်လက ်ကာကယွရ် ေး 

ဥြရေ (General Data Protection Regulation)တ ို  က ို လ ိုကန်ာက င သ်ံိုေး ြညမ်ြစ်္ရသာ EU န ိုငင်ြံ ာေးတငွ ်

အရကာငအ်ထညရ်ြာ ်န ်   ြုံြ်ဆ ိုထာ်းရသာ စ္ာ  ြုံြ်မြစ္သ်ည။် ထ ို  ရကြာင   ဤသရဘာတညူမီှု စာခ ျုပ အာ်း 

ပ ိုမ ိုြ ယ ခပေ   သည   ဥပရဒဆ ိုင ရာ စေစ ပါ လူ  အခငွ  အရရ်း အြာအြယွ မ ာ်းခြင   

ခြည  ဆည ်းရထာြ ပ  ရပ်းမည ဟို ယဆူရသည ။ ထ ို  အခပင  စာခ ျုပ ပါ အပ ိုဒ  ၁၅ အရ ဥရရာပ 

လူ  အခငွ  အရရ်းဆ ိုင ရာ သရဘာတညူမီှုစာခ ျုပ ၊ န ိုင င တြာ ခပည သနူငှ   န ိုင င ရရ်း အခငွ  အရရ်းမ ာ်းဆ ိုင ရာ 

ပဋ ညာဉ်စာခ ျုပ ၊ အခခာ်း သြ ဆ ိုင ရသာ န ိုင င တြာ လူ  အခငွ  အရရ်းဆ ိုင ရာ ခပဋ္ဌာေ ်းခ ြ မ ာ်းနငှ   

အခ  ျု်းညမီျှမှု၏ ေ ယာမ (the principal of proportionality) စသည တ ို  နငှ   အလာ်းတညူမီျှရသာ 

လူ  အခငွ  အရရ်းဆ ိုင ရာ အြာအြယွ ရပ်းခခင ်းမ ာ်းခြင  လည ်း ရထာြ ပ  ခြည  ဆည ်းရပ်းရမည ဟို 

ရှင ်းရငှ ်းလင ်းလင ်း ရြာ ခပထာ်းသည ။11 သ ို  ရသာ လည ်း ရလာရလာဆယ ၌ ခမေ မာန ိုင င ၏ ြ ယ ခပေ   ရသာ 

ဥပရဒစေစ တငွ  ထ ိုအြာအြယွ ရပ်းမှုမ ာ်း မရှ ရသ်းရပ။ သ ို  မြစ်္ ာ ဆ ိုကဘ်ာလံိုမ ြံုံရ ေးနငှ  ်

ဆ ိုကဘ်ာြ  ငေ်းဆ ိုင ်ာ မြနြ်ာ ဥြရေသစ်္ြ ာေးက ို ရ ေးဆွ  ာတငွ ် ဘတူာပြ (စ ) သရဘာတညူမီှုစာခ ျုပ ရှ  

အဓ ြအခ ြ မ ာ်းြ ို ရခြရငှ ်းခခင ်းအခပင  အထြ ပါ အကာအကယွရ်ြေးြ ြ ာေးက ို ထည သ်ငွေ်းရြါငေ်းစ္ြ်မ ငေ်း 

မြြုံလိုြ်သင ြ်ါသည။်  

 

                                                           
11 Council of Europe, Practical Guide on the use of personal data in the police sector: how to protect personal data 
while combatting crime, 15 February 2018. 

https://rm.coe.int/practical-guide-use-of-personal-data-in-the-police-sector/1680789a74
https://rm.coe.int/practical-guide-use-of-personal-data-in-the-police-sector/1680789a74

