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မူဝါဒ အကျဉ်းချျုပ် 

မမန်မာနှိိုငင်ရံ ှိ သတင််းအချကအ်လကန် င  ်နည််းပညာဆှိိုငရ်ာ ဥပဒဒန င  ်မူဝါဒဒရ်းရာ မူဒ ာင ်- 

လူ  အခွင အ်ဒရ်းသကဒ်ရာကမ်ှုမျာ်း 

ဤမူဝါဒအြျဉ်းချျုပ သည  မမန မာနှိိုင ငရံ ှိ သတင ်းအချြ အလြ န င   နည ်းပညာအာ်း လွှမ ်းမှိို်းလျြ ရ ှိသည   

မူဝါဒန င   ဥပဒဒမူဒ ာင ဆှိိုင ရာ လူ  အခငွ  အဒရ်းမျာ်းအတြွ  (မူဝါဒန င   ဥပဒဒမူဒ ာင န င   စပ လျဉ်းသည   

လူ  အခငွ  အဒရ်းဆှိိုင ရာ) စှိို်းရှိမ ဖွယ ရာ ြှိစစရပ မျာ်းြှိို အြျဉ်းချျုပ  စိုစည ်း သံို်းသပ ထာ်းမခင ်း မဖစ ပါသည ။ 

ယခိုအြျဉ်းချျုပ သည  မမန မာ စ ်းပွာ်းဒရ်းြဏ္ဍ တာဝန ယမူှုရ ှိဒရ်း အဒထာြ အြမူပျုဌာန (MCRB) ြ 

စြ တင  ာလ၊ ၂၀၁၅ ခိုန စ တငွ  ထိုတ ဒဝခ  ဒသာ မမန မာ  အှိိုင စ တ ြဏ္ဍ၏ သြ ဒရာြ မှုမျာ်းအာ်း 

ဒလ လာဆန ်းစစ မခင ်း အစ ရင ခစံာြှိို အဒမခခထံာ်းမခင ်းမဖစ သည ။ ၎င ်း မမန မာ  အှိိုင စ တ ြဏ္ဍ၏ 

သြ ဒရာြ မှုမျာ်းအာ်း ဒလ လာဆန ်းစစ မခင ်း အစ ရင ခစံာတငွ  မမန မာနှိိုင ငရံ ှိ အှိိုင စ တ  မူဝါဒမျာ်းန င   

ဥပဒဒမျာ်းအာ်း အဒသ်းစှိတ  ဒလ လာဆန ်းစစ ထာ်းသည ြှိို ဒတွွေ့ ရ ှိနှိိုင ပါသည ။1 

စတတုထ  စကမ်ှုတတြော်လနှတ် ေး အသငွက် ေးတ  ြောငေ်းကြောလ (4th Industrial Revolution) ဟ ု တ ေါ်ဆ ကုကသည  ်

ကြောလတငွ ် ဒဂီျစ်တယတ်ဂဟစနစ်က  ု   ုတ ြော်န ငု ်နအ်တကွမှ်ြော  မနမ်ြောန ငုင် တငွ ် သ ေုးစွွဲသ မျြောေးနငှ  ် ဝနတ်ဆြောငမ်ှု 

တ ေးအ ်သ မျြောေး ါ ယ ကုကညစ် တ ်ျန ငုမ်ည  ် တ တန်ငှ တ်လျြ်ောညတီသြော အ ုငစီ်တ ီ မ ဝါဒနငှ  ် ဥ တဒမ တ ြောင ် တစ်  ် 

လ အု ်တ သည။် သ ု   ြောတငွ ် မမန မာ  အှိိုင စ တ ြဏ္ဍ၏ လကရ်ှ  မ ဝါဒနငှ  ် ဥ တဒမ တ ြောငသ်ည ် အထက ်ါ 

 ည ွ်ယ ်ျကန်ငှ  ်က ကုည်မီှု မရှ တ ။ အတကကြောငေ်း ငေ်းမှြော - 

 အကျ  ေးဝင ် ါဝငသ်ည  ်အ ျကအ်လကမ်ျြောေးတငွ ်အတ ေးကကေီးတသြော လစ်ဟြော ျကမ်ျြောေး ရှ တန  ငေ်း။ 

 လကရ်ှ မ တ ြောငမှ်ြော တ  ြောငေ်းလွဲ  စ်ထနွေ်းတနတသြော နညေ်း ညြောနငှ  ်က ကုည်မီှု မရှ   ငေ်း။ 

 ဥ တဒမျြောေး၌ သ ေုးစွွဲသ မျြောေးအတနနငှ  ် ယ ကုကညစ် တ ်ျ သည  ် စနစ်တစ် ကု  ု တ ြ်ောတဆြောငန် ငု ်န ်

လှု ှုံ့တဆြ်ောတ ေးတသြော  ုဂဂလ က လတွလ် ် ငွ န်ငှ  ် လတွလ် ်စွြော ထတုတ် ြ်ောတ  ြောဆ  ုငွ ဆ် ငု ်ြော 

                                                            
1http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/swia/ict.html 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/swia/ict.html
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အ ငွ အ်တ ေးမျြောေးက  ု ကြောကယွတ် ေးန ငုမ်ည  ် လ တုလြောကတ်သြော (သ ု  မဟတု)် သင တ်တြ်ောတသြော 

အကြောအကယွမ်ျြောေး မရှ   ငေ်း။ 

မမန မာနှိိုင ငတံငွ  လတူှိိုင ်းပါဝင  အသံို်းမပျုနှိိုင ပပ ်း ဒငဒွကြ်းအာ်းမဖင  လည ်း လတူှိိုင ်း တတ နှိိုင ဒသာ ဒ ဂျစ တယ  

ဒဂဟစနစ 2ြှိို ဒထာြ ပံ ဒပ်းမည  အမပင  လူ  အခငွ  အဒရ်းမျာ်းြှိို ြာြယွ ဒပ်းသမဖင   အသံို်းမပျုသမူျာ်းြ 

ယံိုကြည စှိတ ချမှုရ ှိဒသာ မူဝါဒန င   ဥပဒဒ မူဒ ာင တစ ရပ ြှိို ဒဖာ ဒဆာင နှိိုင ရန အတြွ  

ဤမူဝါဒအြျဉ်းချျုပ သည  ရည ရွယ ပါသည ။  

မမန်မာနှိိုငင်ရံ ှိ သကဆ်ှိိုငရ်ာ မူဝါဒမျာ်းန င  ်စမံီချကမ်ျာ်း 

အမျှိျု်းသာ်း ဒ မှိိုြဒရစ အဖွ ွေ့ချျုပ ြ ၂၀၁၆ ခိုန စ တငွ  ထိုတ မပန ခ  ဒသာ စ ်းပွာ်းဒရ်းမူဝါဒ (၁၂)3 ချြ တငွ  

အဒရ်းပါဒသာ အှိိုင စ တ  မူဝါဒလမ ်းစဉမျာ်း ချမ တ ဒဖာ ဒဆာင ဒရ်း အပါအဝင  အဒမခခ ံ စ ်းပွာ်းဒရ်း 

အဆာြ အဦမျာ်း ချ ွေ့ထငွ နှိိုင ရန  လှိိုအပ သည ဟဒူသာ အချြ ြှိို အသာ်းဒပ်း ဒဖာ မပထာ်းပါသည ။ 

လြ ရ ှိြာလအထှိ အစမပျုဒဆာင ရွြ ပပ ်းမဖစ ဒသာ စ မံချြ မျာ်းမ ာ ဒအာြ ပါအတှိိုင ်းမဖစ သည ။ 

 E-governance Master Plan (၂၀၁၆-၂၀၂၀) (မူကြမ ်း)4 

 Myanmar National Web Portal5 

 National Data Center6 

ထှိို  အမပင  အစှိို်းရအဒနန င   Universal Service Fund Strategy (၂၀၁၈-၂၀၂၂)7 ြှိိုလည ်း မူကြမ ်းဒရ်းဆွ ပပ ်း 

မဖစ သည  အမပင  ဒ ဂျစ တယ  ID စ မံြှိန ်းြှိို ဒဖာ ဒဆာင နှိိုင ရန အတြွ လည ်း ဒလ လာသံို်းသပ လျြ  ရ ှိသည ။ 

အမခာ်း မဟာစ မံချြ မျာ်း (Master Plans) ရ ှိဒသာ လည ်း ၎င ်းတှိို  ၏ အဒမခအဒနမ ာ ရ င ်းရ င ်းလင ်းလင ်း မရ ှိမခင ်း 

(ဥပမာ - Myanmar Telecommunications Master Plan) သှိို  မဟိုတ ၊ အသစ မပန လည  မဒရ်းဆွ ရဒသ်းမခင ်း 

(ဥပမာ - ၂၀၁၁ - ၂၀၁၅ ICT Master Plan) မျာ်း မဖစ ဒနဒသ်းသည ။ မမန မာနှိိုင ငသံည  ASEAN ICT Master Plan 

၂၀၂၀8 တငွ လည ်း ပါဝင ဒနပါသည ။  

                                                            
2 In line with ASEAN’s 2020 ICT Strategy 
3https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Statement_Economic_Policy_Aug2016.pdf 
4 https://www.motc.gov.mm/my/news/myanmar-e-government-master-plan  
5 http://www.mnp.gov.mm/ 
6 https://www.mmtimes.com/news/government-build-integrated-data-centre-s-korean-aid.html 
7 https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Universal%20Service%20Strategy%20%28Draft%29_0.pdf 
8 https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/ICT/15b%20--
%20AIM%202020_Publication_Final.pdf 

https://www.asean.org/storage/images/2015/November/ICT/15b%20--%20AIM%202020_Publication_Final.pdf
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Statement_Economic_Policy_Aug2016.pdf
https://www.motc.gov.mm/my/news/myanmar-e-government-master-plan
http://www.mnp.gov.mm/
https://www.mmtimes.com/news/government-build-integrated-data-centre-s-korean-aid.html
https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Universal%20Service%20Strategy%20%28Draft%29_0.pdf
https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/ICT/15b%20--%20AIM%202020_Publication_Final.pdf
https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/ICT/15b%20--%20AIM%202020_Publication_Final.pdf
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သတင််းအချကအ်လက၊် နည််းပညာန င  ်သကဆ်ှိိုငဒ်သာ မပညတ်ငွ််း တညဆ်ဥဲပဒဒမျာ်း 

သတငေ်းအ ျကအ်လကန်ငှ န်ညေ်း ညြောနငှ  ်သကဆ် ငုမ်ှု အရှ ဆ ေုးတသြော   ညတ်ငွေ်းဥ တဒမျြောေးမှြော - 

 ဆကသ်ယွတ် ေးဥ တဒ - ၂၀၁၃ (  ငဆ်ငသ်ည  ်ဥ တဒ- ၂၀၁၇)9 

 အလီကထ်တ ြောနစ် ဆကသ်ယွတ် ေးတဆြောင ွ်ကတ် ေးဥ တဒ -၂၀၀၄ (  ငဆ်ငသ်ည  ်ဥ တဒ ၂၀၁၄)10  

 ကနွ ် ြူတြော သ  ပ  ွ ှုံ့ ဖ   ေးတ ေးဥ တဒ (၁၉၉၆)11 

 န ငုင် သြောေးမျြောေး  ုဂဂ  လဆ် ငု ်ြော လတွလ် ်မှုနငှ  ် ုဂဂ  လဆ် ငု ်ြော လ  ု   မှုကြောကယွတ် ေးတ ေး ဥ တဒ - (၂၀၁၇)12 

တ ု     စ် ါသည။် 

၎ငေ်းတ ု  က  ုတအြောက ်ါအတ ငုေ်း တလ လြောဆနေ်းစစ်ထြောေး ါသည။် 

မြန်ြာန ိုငင်၏ံ အ ိုငစ်တီဆီ ိုငရ်ာ ဥပဒေြူဒ ာငရ်    လ ိုအပ်ဒနဒသေးသည  ်အချကြ်ျာေး 

အှိိုင စ တ ဆှိိုင ရာ ဥပဒဒမူဒ ာင တစ ရပ ြှိို ဖံွွေ့ ပဖှိျု်းတှိို်းတြ လာဒစရန  ဒဆာင ရွြ ရာတငွ  လမူျာ်း၊ အှိိုင စ တ  

အသံို်းမပျုသမူျာ်းန င   အှိိုင စ တ  ြိုမပဏ မျာ်း၏ အခငွ  အဒရ်းမျာ်းြှိို ြာြယွ ဒပ်းမခင ်းန င   နှိိုင ငတံငွ ်းရ ှိ 

ြနွ ရြ လံိုမချံုမှုမျာ်းတှိို  ကြာ်းရ ှိ ယ ဉပပှိျုင မှုဆှိိုင ရာ လှိိုအပ ချြ မျာ်းြှိို ထှိန ်းဒြျာင ်းလိုပ ဒဆာင ဒပ်းမခင ်းတှိို   

ပါဝင သည ။ ဥပမာအာ်းမဖင   - 

 ရာဇဝတ မဖစ မှုမျာ်းမ  ြာြယွ နှိိုင ရန အတြွ  စိုဒဆာင ်းသည   သတင ်းအချြ အလြ မျာ်းမ ာ ပိုဂဂလှိြ 

ရပှိိုင ခငွ  န  င   ပဋှိပြခမဖစ နှိိုင မခင ်း။ 

 ြဒလ်းသငူယ မျာ်းြှိို ြာြယွ နှိိုင ရန အတြွ  အွန လှိိုင ်းဒရ်းသာ်းဒမပာဆှိိုမှုမျာ်းန င   အွန လှိိုင ်းလိုပ ရပ  

မျာ်းတငွ  ြန   သတ ချြ  အချှိျုွေ့ ချမ တ ရန  လှိိုအပ လာနှိိုင မခင ်း။ 

အထြ ပါအချြ မျာ်းမ ာ မမန မာနှိိုင ငအံတြွ  သ ်းမခာ်းမဖစ ဒပေါ်ဒနမခင ်း (သှိို  မဟိုတ ) စှိန ဒခေါ်မှုသစ မျာ်း မဟိုတ ပါ။ 

အမခာ်းနှိိုင ငမံျာ်းန င   အစှိို်းရမျာ်းသည လည ်း အလာ်းတ ူ အခြ အခ မျာ်းြှိို ရင ဆှိိုင ကြျံုဒတွွေ့ဒနကြရပပ ်း 

                                                            
 

9http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/07/telecommunications-law-en.pdf and 
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/01/Telecommunications-Law-Amendment-
EN.pdf  

10 http://freeexpressionmyanmar.org/electronic-transactions-law/ 
11 http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/lawdatabase/en/law/1492 
12 http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-

Citizens_en_unofficial.pdf 
 

http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/07/telecommunications-law-en.pdf
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/01/Telecommunications-Law-Amendment-EN.pdf
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/01/Telecommunications-Law-Amendment-EN.pdf
http://freeexpressionmyanmar.org/electronic-transactions-law/
http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/lawdatabase/en/law/1492
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf
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အမျာ်းစိုသည  ဤစှိန ဒခေါ်မှုမျာ်းြှိို ဒြျာ မဖတ နှိိုင ရန အတြွ  လူ  အခငွ  အဒရ်းမျာ်းြှိို ြာြယွ ဒပ်းနှိိုင သည  အမပင  

အသံို်းမပျုသမူျာ်းကြာ်း ယံိုကြည မှုမျာ်း တည ဒဆာြ ဒပ်းနှိိုင မည   ဥပဒဒမူဒ ာင မျာ်းြှိို ဖံွွေ့ ပဖှိျု်းတှိို်းတြ လာဒစရန  

လိုပ ဒဆာင လျြ ရ ှိကြသည ။ သှိို  ရာတငွ  မမန မာနှိိုင ငရံ ှိ ဥ တဒမ တ ြောငတ်ငွ ် တအြောက ်ါအ ျကမ်ျြောေးနငှ  ်

သကဆ် ငုသ်ည  ်လစ်ဟြော ျကတ်စ် ျ  ှုံ့ ရှ တနတသေးသည။် ၎ငေ်းတ ု  မှြော - 

 အချြ အလြ ဆှိိုင ရာ ပိုဂဂလှိြ လံိုမချံုဒရ်းန င   အချြ အလြ  ြာြယွ ဒပ်းမခင ်း (Data Privacy and Data 

Protection)  

 ဆှိိုြ  ာလံိုမချံုဒရ်း (Cyber Security) 

 ဆှိိုြ  ာမပစ မှု (Cyber Crime) 

 တရာ်းဥပဒဒန င  အည  ဆြ သယွ ဒရ်းလှိိုင ်းမျာ်းအာ်း ကြာ်းမဖတ ဒစာင  ကြည  နာ်းဒထာင မခင ်း (Lawful 

Interception) 

 သတင ်းအချြ အလြ  ရယပူှိိုင ခငွ  ရ ှိဒရ်း (Access to Information) 

 ဉာဏပစစည ်းပှိိုင ဆှိိုင မှု (Intellectual Property) တှိို  မဖစ သည ။ 

ထှိို  အမပင  မမန မာနှိိုင င၏ံ လြ ရ ှိ မပည တငွ ်း အှိိုင စ တ ဥပဒဒမျာ်းတငွ  ဒဝဝါ်းပပ ်း ြျစ ြျစ လျစ လျစ မရ ှိဒသာ 

အသံို်းအနှုန ်းမျာ်းပါဝင သည   မပဌာန ်းချြ မျာ်း ရ ှိဒနသမဖင   အစှိို်းရန င   အမခာ်းသမူျာ်းြ လူ  အခငွ  အဒရ်း 

ရယြူျင  သံို်းသမူျာ်း၊ အထ်ူးသမဖင   လတွ လပ စွာ ထိုတ ဒဖာ ဒမပာဆှိိုခငွ  န  င   ပိုဂဂလှိြလတွ လပ ခငွ  ြှိို လြ ြှိိုင မပျု 

ြျင  သံို်းလျြ ရ ှိဒသာသမူျာ်းအာ်း ထှိိုမပဌာန ်းချြ မျာ်းြှိို အသံို်းမပျု၍ ပခှိမ ်းဒမခာြ မခင ်းန င   ဒထာင ချမခင ်းမျာ်းြှိို 

မပျုလိုပ နှိိုင ဒသာ အဒနအထာ်းတငွ  ရ ှိဒနပါသည ။ 

သတင််းအချကအ်လက၊် နည််းပညာန င  ်သကဆ်ှိိုငဒ်သာ မပညတ်ငွ််း တညဆ်ဥဲပဒဒမျာ်းရ ှိ လူ  အခွင အ်ဒရ်းဆှိိုငရ်ာ 

စှိို်းရှိမ်ဖွယ ်မပဌာန််းချကမ်ျာ်း 

၁။ ၂၀၀၈ ခိုန စ ်မပညဒ် ာငစ်ို မြန်ြာန ိုငင်ဖံ  ွဲ့စညေ်းပံိုအဒမခခံဥပဒေ 

ဖ  ွဲ့စညေ်းပံိုအဒမခခံဥပဒေအတ ငေ်းရ   စ ိုေးရ ြ်ဖ ယ ်မပဌာန်ေးချကြ်ျာေးက ို ဆန်ေးစစသ်ံိုေးသပ်ချက ်အကျဉေးချျုပ် 

  ွွဲှုံ့စညေ်း  ုအတ    ဥ တဒ၏   ဌြောနေ်း ျက ် ၃၅၇ တငွ ် "န ငုင် တတြ်ောသည.်.......စြောတ ေးစြောယ နငှ  ်

အ  ြောေးဆကသ်ယွတ် ေး ဆ ငု ်ြောလ  ု   မှုမျြောေးအတကွ် ဥပဒဒအရ ြာြယွ ဒပ်းရမည ” ဟို ဒဖာ မပထာ်းသမဖင   

ဆကသ်ယွတ် ေးဆ ငု ်ြော ကြောကယွတ် ေးအတ ငုေ်းအတြောအြောေး ကျယက်ျယ ် န   ် န   ်  စ်တစ န ်  ဌြောနေ်းထြောေးသညက်  ု

တတွှုံ့ ရှ   ါသည။် ထ ု    င ်ဥ တဒတငွ ်"နှိိုင ငဒံတာ သည  နှိိုင ငသံာ်းမျာ်း၏ ဒနအှိမ ဥပစာလံိုမချံုမှု၊ ပစစည ်းလံိုမချံုမှု၊ 
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စာဒပ်းစာယနူ င   အမခာ်းဆြ သယွ ဒရ်းဆှိိုင ရာ လံိုမချံုမှုမျာ်းအတြွ  ဥပဒဒအရ ြာြယွ ဒပ်းရမည "( ဒုမ် 

၃၅၇) ဟ ု   ဌြောနေ်းထြောေး ြော  ုဂဂလ က အ ငွ အ်တ ေးက လုညေ်း ကြောကယွတ် ေးထြောေးတကကြောငေ်း တတွှုံ့ ရှ  သည။် 

သ ု  တသြ်ောလညေ်း "ဤဖွ ွေ့စည ်းပံိုအဒမခခဥံပဒဒပါ မပဋ္ဌာန ်းချြ မျာ်းန င   မဆန   ြျင လျှင " ဟဒူသာ အ  ြူအမညေ်း 

မသွဲကွွဲတသြော ကန  သ်တ ်ျကမ်ျြောေးက  ု သံို်းနှုန ်းပပ ်း အြာအြယွ ဒပ်းမှုမျာ်းြှိို သတ မ တ ထာ်းသည ြှိို 

ဒတွွေ့ ရ ှိရသည ။ ထှိို  အမပင  အြာအြယွ ဒပ်းမှုမျာ်းသည  နှိိုင ငသံာ်းမျာ်းအတြွ သာ မဖစ ဒကြာင ်းြှိိုလည ်း 

ဒတွွေ့ ရ ှိရပါသည ။ 

 ဖွ ွေ့စည ်းပံိုအဒမခခဥံပဒဒဆှိိုင ရာ နှိိုင ငသံာ်းတှိိုင ်း၏ အခငွ  အဒရ်းြှိို ြာြယွ ဒပ်းဒသာ "မှိမှိ၏ ယံိုကြည ချြ ၊ 

ထင မမင ယဆူချြ မျာ်းြှိို လတွ လပ စွာ ထိုတ ဒဖာ ဒမပာဆှိိုခငွ  ၊ ဒရ်းသာ်းမဖန   ဒဝခငွ  " န င   ပငှိမ ်းချမ ်းစွာ စိုဒဝ်းခငွ  ၊ 

စ တန ်းလ ည  လည ခငွ   (ပိုဒ မ ၃၅၄) တှိို  ြှိိုလည ်း "ရပ ရွာဒအ်းချမ ်းသာယာဒရ်း" စသည   တှိတှိြျြျ မရ ှိဒသာ 

ရည ညွှန ်းချြ မျာ်းမဖင   ြန   သတ ထာ်းပပ ်း ၎င ်းတှိို  သည  လူ  အခငွ  အဒရ်းမျာ်း ြျင  သံို်းမခင ်းြှိို ြန   သတ ဒသာ 

အခါတငွ  မပည  မ ရန လှိိုအပ သည   သ ်းမခာ်းအဒမခအဒနမျာ်းန င   သြ ဆှိိုင ဒသာ အမပည မပည ဆှိိုင ရာ လူ  အခငွ   

အဒရ်းစံနှုန ်းမျာ်းြှိို ဒြျာ လနွ ၍ ဒနသည ။ နှိိုင ငသံာ်းမျာ်းသာလျှင  ယင ်းအြာအြယွ ဒပ်းမှုမျာ်းြှိို 

ရရ ှိနှိိုင သည ြှိိုလည ်း ဒတွွေ့ ရ ှိရသည ။ 

  ွွဲှုံ့စညေ်း  ုအတ    ဥ တဒတငွ ် သတငေ်းမီဒယီြောလတွလ် ် ငွ  ် (သ ု  မဟတု)် သတင ်းအချြ အလြ  ရယပူှိိုင ခငွ   

ရ ှိဒရ်း တှိို  အတြွ  ဖွ ွေ့စည ်းပံိုအဒမခခဥံပဒဒဆှိိုင ရာ အာမခခံျြ မျာ်း မရ ှိဒပ။ 

၂။ နှိိုငင်သံာ်းမျာ်း ပိုဂ္ှိျုလဆ်ှိိုငရ်ာ လတွလ်ပ်မှုန င  ်ပိုဂ္ှိျုလဆ်ှိိုငရ်ာ လံိုမခံျုမှုကာကယွဒ်ပ်းဒရ်း ဥပဒဒ - ၅/၂၀၁၇ 

မတလ်၊ ၂၀၁၇  နုစ်ှတငွ ်   ဌြောနေ်း ွဲ တသြော န ငုင် သြောေးမျြောေး  ုဂဂ  လဆ် ငု ်ြော လတွလ် ်မှုနငှ  ်  ုဂဂ  လဆ် ငု ်ြော လ  ု   မှု 

ကြောကယွတ် ေးတ ေး ဥ တဒသည ်  မနမ်ြောန ငုင် ၏ ၂၀၀၈  နုစှ်  ွွဲှုံ့စညေ်း  ုအတ    ဥ တဒတငွ ်  ါရှ တသြော  ုဒမ် ၃၅၇ ရှ  

 ုဂဂလ ကလတွလ် ်မှုနငှ  ် လ  ု   မှုတ ု  က  ု ထ ်မ   ည စ်ွကတ် ေးထြောေးသည ် (အထကတ်ငွ ် ကကည  ်ါ)။  ုဂဂလ က 

လတွလ် ်မှုက  ု ပှိိုမှိို၍အဒသ်းစှိတ သည   အ ျကအ်လကန်ငှ တ်က ွ အကြောအကယွတ် ေးဒသာ ဥ တဒတစ်  ်က  ု

တ ြ်ောတဆြောငန် ငု ်န ်အမှနတ်ကယ ်လ အု ်လသှည။် သ ု  တသြ်ောလညေ်း ွဲ ၂၀၁၇ ဥ တဒရှ    ဌြောနေ်း ျကအ်မျြောေးအ  ြောေးမှြောမ  

အ  ည ် ည ်ဆ ငု ်ြော လ  အ ငွ အ်တ ေးစ နှုနေ်းမျြောေးနငှ  ်က ကုည်မီှုမရှ တကကြောငေ်း တတွှုံ့ ရှ  သည။် 
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ပိုဂ္လှိကလတွလ်ပ်မှုန င  ်အချကအ်လကက်ာကယွဒ်ရ်းတှိို  ကှိို ထှိခှိိုကမ်ှုမျာ်း 

 ဥပဒဒတငွ  ဖွင  ဆှိိုထာ်းရ ှိဒသာ  ုဂဂလ ကလတွလ် ်မှု၏ အဓ  ပါယမှ်ြော တဝဝါေးကျယ ် န  တ်နသည အ်  င ်

 ုဂဂ  လဆ် ငု ်ြော လ  ု   မှုက လုညေ်း သေီး  ြောေးအဓ  ပါယ် ွင ဆ် ထုြောေး ြော ထ အုဓ  ပါယ ွ်င ဆ် မုှုမျြောေးသည ်

 ုဂဂလ ကလတွလ် ်မှုအြောေး ကြောကယွ ်ငွ ဆ် ငု ်ြော အ  ည ် ညဆ် ငု ်ြော စ နှုနေ်းမျြောေးနငှ  ်ကည်မီှုမရှ တ ။ 

 ဥပဒဒတငွ  တရာ်းသကူြ ်းြ ခငွ  မပျုမှိန   ဒပ်းထာ်းဒသာ ဝရမ ်းန င  မ သာ ဆှိိုသည  အချြ ထြ  "မပည ဒထာင စို 

အစှိို်းရ" ၏ ခငွ  မပျုချြ မဖင  ပင လျှင  ဒစာင  ကြပ ကြည  ရှု မခင ်း၊ ဆြ သယွ ဒရ်းလှိိုင ်းမျာ်းအာ်း ကြာ်းမဖတ  

ဒစာင  ကြည  နာ်းဒထာင မခင ်းနငှ  ် တနအ မ်မျြောေးသ ု   ဝငတ် ြောက ် ငေ်းတ ု  က  ု    လ ်ု န ်  ငွ  ်  ထြောေးသည ် ( ုဒမ် ၈)။ 

လကရ်ှ ကြောလတငွ ်ဥ တဒနငှ ည်တီသြော ဆြ သယွ ဒရ်းလှိိုင ်းမျာ်းအာ်း ကြာ်းမဖတ ဒစာင  ကြည  နာ်းဒထာင မခင ်းနငှ  ်

သကဆ် ငုသ်ည  ်   ညတ်ငွေ်းဥ တဒမရှ တသေးသ  င  ် ယ လုကရ်ှ အတနအထြောေးသည ် အကြောအကယွတ် ေးမှုမျြောေး 

လ လု တုလြောကတ်လြောက ် မရှ  ွဲ အလနွ ် တဝဝါေးကျယ ် န  တ်နသည  ် အ ငွ အ်ြောဏြောမျြောေးက  ု ဥ တဒတငွ ်

  ဌြောနေ်းတ ေးထြောေးသကွဲ သ ု     စ်တန ါသည။် အကြောအကယွတ် ေး ြော၌ ထည သ်ငွေ်းသင သ်ည အ် ျကမ်ျြောေးတငွ ်

ဆကသ်ယွတ် ေးအ ျကအ်လကမ်ျြောေးက  ု တစ်ဦေး ျငေ်းတတြောငေ်းဆ မုှုမျြောေးအတကွ ် တ ြောေးရ ု ေးက 

ကကေီးကက ်တဆြောင ွ်ကတ် ေး  ငေ်း၊  ငွ  ်  မ န   ် တတြောငေ်း  သည  ် လ ်ုငနေ်းစဉ် သတ ြောတ ြောေးမျြောေးက  ု

ရှငေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်း တ ြ်ော  တ ေးထြောေး  ငေ်းနငှ  ် တစြောင က်က ်ကကည ရ်ှု   ငေ်း13အတကွ ် လွှတတ်တြော်က 

ကကေီးကက ်တဆြောင ွ်ကတ် ေး  ငေ်း တ ု   ါဝငသ်ည။် 

လ တလ်ပ်စ ာ ိုတဒ်ဖာခ် င က် ို  ခ ိုကြ်ှုြျာေး 

 အသဒရဖျြ မှုသည  တရာ်းမမှုဒမမာြ သည ဟို သတ မ တ မခင ်းသည ြသာလျှင  သင  ဒလျာ ဒသာ 

မပန လည ြိုစာ်းမှုြျင  ထံို်းဟို အမပည မပည ဆှိိုင ရာ စံနှုန ်းမျာ်းြ သတ မ တ ဒသာ လည ်း ပိုဒ မ ၈ (စ) တငွ  

"လတူစ ဦ်း၏ ဂိုဏ သှိြခာန င   ထင ဒပေါ်ဒြျာ ကြာ်းမှုြှိို ပိုတ ခတ မခင ်း သှိို  မဟိုတ  ထှိခှိိုြ ဒစရန  

တစ နည ်းနည ်းမဖင   ဒဆာင ရွြ မခင ်းမမပျုရ" ဟို ဒဖာ မပထာ်းသည ြှိို ဒတွွေ့ ရ ှိရဒသာဒကြာင   အဒသဒရဖျြ မှုမ ာ 

ရာဇဝတ မှု ဒမမာြ သည ြှိို ဒတွွေ့ ရ ှိရပါသည ။ ပိုဒ မ ၁၀ တငွ လည ်း ဒထာင ဒဏ န င   ဒငဒွဏ ြှိို 

မပဌာန ်းချမ တ ထာ်းသည ြှိို ဒတွွေ့ ရ ှိရသည ။ အဒသဒရဖျြ မှုအာ်း ရာဇဝတ မှုအမဖစ  သတ မ တ မခင ်းသည  

                                                            
13 Nine Civil Society Organisations Signed A Petition Against the Newly Enacted the Citizens Privacy and Security 
Protection Bill; Called the Union Parliament and the Government to Review It (March 2017) 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/lack-of-consultation-citizens-privacy-and-security-law.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/lack-of-consultation-citizens-privacy-and-security-law.html
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တရာ်းနည ်းလမ ်းြျြျ ဒဝဖန ဒရ်းသာ်း ဒမပာဆှိိုမှုမျာ်း14ြှိို ဤဥပဒဒြှိို အသံို်းမပျု၍ ဒရငံိုနှုတ ပှိတ သာွ်းဒစရန  

တနွ ်းအာ်းဒပ်း လှုံွေ့ဒဆာ လျြ  ရ ှိသည ။ 

၃။ ဆကသ် ယဒ်ရေးဥပဒေ - ၂၀၁၃ (မပငဆ်ငသ်ည  ်ဥပဒေ- ၂၆/၂၀၁၇) 

ဆြ သယွ ဒရ်းဥပဒဒ ၂၀၁၃ ၏ ရည ရွယ ချြ မျာ်းမ ာ- "န ငုင် တတြော်တ တမ်ီ ွ ှုံ့ ဖ   ေးတ ေုးတကတ် ေးအတကွ ်

ဆကသ်ယွတ် ေးနညေ်း ညြော  င  ် အတထြောကအ်က    န ငု ်န"်နငှ  ် "ဆြ သယွ ဒရ်းဆှိိုင ရာ ဝန ဒဆာင မှုမျာ်းြှိို 

အမျာ်းမပည သ ူ ဆြ သယွ အသံို်းမပျုနှိိုင သည   အခငွ  အလမ ်း ပှိိုမှိိုရရ ှိလာနှိိုင ဒစရန " (ပိုဒ မ ၄) စသည တှိို   

မဖစ ဒသာ လည ်း သင  ဒတာ ဒသာ အြာအြယွ ဒပ်းမှုမျာ်း မပါဝင သည   ဒဝဝါ်းြျယ မပန   ဒသာ လိုပ ပှိိုင ခငွ  မျာ်း 

အမျာ်းအမပာ်း ပါဝင သည ။ ဆြ သယွ ဒရ်းဥပဒဒ ၂၀၁၃ြှိို မပင ဆင သည   ဥပဒဒြှိို ၂၀၁၇ ခိုန စ တငွ  

မပဌာန ်းခ  ဒသာ လည ်း မပင ဆင ချြ မျာ်းမ ာ ဒအာြ ပါဒဖာ မပထာ်းဒသာ ထှိခှိိုြ မှုမျာ်း၊ အထ်ူးသမဖင   ပိုဒ မ ၆၆ဃ 

စသည   မပင ဆင ရန  လှိိုအပ ဒသာ မပဌာန ်းချြ မျာ်းြှိို ထှိထှိဒရာြ ဒရာြ  ဒမဖရ င ်းမပင ဆင ထာ်းမခင ်း မဟိုတ ဒပ။ 

လ တလ်ပ်စ ာ ိုတဒ်ဖာခ် င က် ို  ခ ိုကြ်ှုြျာေး 

 ဤဥပဒဒတငွ  လတွ လပ စွာထိုတ ဒဖာ ဒမပာဆှိိုခငွ  ြှိို ြာြယွ ဒပ်းမည   ရည ရွယ ချြ မျာ်း ပါဝင မခင ်း မရ ှိဒပ။ 

(ပိုဒ မ ၄)15 

 အငတ်ာနကဒ်ပေါ်တ င ်ိုတဒ်ဖာ်ခ င က် ို ရာဇဝတြ်ှုအမဖစ ်သတြ် တန် ိုငမ်ခငေ်း 

 အထြ တငွ ဒဖာ မပထာ်းသည   အသတ  ျကမ်ှုဆ ငု ်ြော အ  ည ် ညဆ် ငု ်ြောစ သတမှ်တ ်ျကမ်ျြောေး နငှ  ်

ဆန  က်ျငစွ်ြော င ် ဆကသ်ယွတ် ေးဥ တဒသည ် "ဆကသ်ယွတ် ေး ကနွ ်ကတ်စ်  ု"ု ( ုဒမ် ၆၆ဃ) က  ု

အသ ေုး   ၍ ကျြူေးလနွထ်ြောေးတသြော အသတ  ျကမ်ှုအြောေး  ြောဇဝတမ်ှုအ  စ် သတမ်တှထ်ြောေးသည။် 

ယငေ်း  ဌြောနေ်း ျကက်  ု ကက မ် နမ်ျြောေးစွြော သ ေုးစွွဲတနကကသ  င  ် တ ြောေးဝင ် လတွ လပ စာွ ထိုတ ဒဖာ  

ဒမပာဆှိိုခငွ  န  င   စာနယ ဇင ်း လတွ လပ ခငွ  တှိို  မ  ြန   သတ ခဒံနရပပ ်း လတွ လပ စွာ ထိုတ ဒဖာ  

ဒမပာဆှိိုရ မခင ်း မရ ှိဒတာ ဒအာင  ပှိတ ပင ဒနသြ  သှိို   မဖစ ဒနပါသည ။16  

                                                            
14 Free Expression Myanmar page on defamation 
15 Article 19, “Myanmar Telecommunications Law 2013, (2017)   

16 နှိိုဝင  ာ ၂၀၁၅ န င   နှိိုဝင  ာ ၂၀၁၇ ကြာ်းတွင  သတင ်းစာဆရာမျာ်းြှိိုဆန   ြျင ဒသာ တှိိုင စာ၁၃ခိုအပါအဝင  

ထှိိုမပဌာန ်းချြ ၏ ဒအာြ တွင  တှိိုင စာ ၁၀၆ ခိုရ ှိခ  ပါသည ။ Free Expression Myanmar, ‘66(d): No real change’, 

December 2017, http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/12/66d-no-real-

http://freeexpressionmyanmar.org/defamation/
https://www.article19.org/resources/myanmar-telecommunications-law/
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/12/66d-no-real-change.pdf


မူကြမ ်း  

 

8 
 

 ဆကသ်ယွတ် ေး ဉ တဒ၏ အ  စ်တ ေးန ငုတ်သြော   စ် ျကမ်ျြောေးတငွ ် ဆကသ်ယွတ် ေး ကနွယ်ကက်  ု

အသ ေုး   ၍ “ပိုဂဂှိျုလ တစ ဦ်းဦ်းအာ်း တ  ြောကလ်နှ  တ်တြောငေ်းယ   ငေ်း၊ တနြှောကယ်ကှ ် ငေ်း၊ သ ု  မဟတု ်

ဖ  မ်ေးတ  ြောက ် ငေ်း” နငှ  ် " မမ န ြန ဒသာ သတင ်းအချြ အလြ ြှိို မရှိို်းမဒမဖာင  ဒသာ သဒ ာမဖင   

ဆြ သယွ မခင ်း၊ ဖမ ်းယမူခင ်း၊ ပှိို  လွှတ မခင ်း၊ မဖန   ချှိမခင ်း၊ သှိို  မဟိုတ  ဒပ်းဒဝမခင ်း သှိို  မဟိုတ  

ပါဝင ဒဆာင ရွြ မခင ်း" တှိို  ပါဝင သည ။ ယငေ်းကွဲ သ ု   တဝဝါေးတသြော အသ ေုးအနှုနေ်းမျြောေးသည ် ဉ တဒ 

(သ ု  မဟတု)် နညေ်းဥ တဒမျြောေးတငွ ် သတမ်ှတထ်ြောေး  ငေ်း မရှ တ ။ ယငေ်းသည ်  မနမ်ြောန ငုင်  

အစ ုေး အတန  င  ်စစ်မှနတ်သြော ထတုတ် ြ်ောတ  ြောဆ မုှုမျြောေးက  ု“ဖ  မ်ေးတ  ြောကမ်ှု” သ ု  မဟတု ်“တနြှောင ယ်ကှမ်ှု” 

အ  စ်သတမ်ှတဖ် ီေး  ြောဇဝတမ်ှုအတန  င  ် အ  စ်တ ေးန ငုတ်သြော အတ  အတနတစ်  ်က  ု

  စ်တ ေါ်တစန ငုသ်ည။် ( ုဒမ် ၆၆ဃနငှ  ်၆၈က) 

 ယင ်းတှိို  သည  "ရ အဒရ်းယပူှိိုင ခငွ  ရ ှိဒသာ မပစ မှုမျာ်း" မဖစ ပပ ်း ထှိိုမပစ မှုမျာ်းသည  မပင ်းထန ဒသာ 

မပစ မှုမျာ်းမဖစ သည   မိုဒှိန ်းမှုန င   လသူတ မှု စသည တှိို  ြ  သှိို   သ ်းသန   အဒရ်းယ ူ ဒဆာင ရွြ ရမည   

မပစ မှုအမျှိျု်းအစာ်းထ တငွ  ပါဝင သည ။ ထှိို  မပင  တရာ်းဒရ်းရာ အရာရ ှိြ ခငွ  မပျုထိုတ မပန ဒပ်းထာ်းဒသာ 

ဝရမ ်းမလှိိုအပ ပ  ရ အရာရ ှိအဒနန င   ဖမ ်းဆ မခင ်းမျာ်းြှိိုလည ်း ခငွ  မပျုဒပ်းထာ်းသည ြှိို ဒတွွေ့ ရ ှိရသည ။ 

(ပိုဒ မ ၈၀) 

 ပါဝငဒ်သာအချကအ်လကြ်ျာေးက ိုတာေးမြစမ်ခငေ်းသ ို  တညေ်းြဟိုတစ်စ ်ိုတမ်ခငေ်း 

 ဥပဒဒအရ "ဝန ကြ ်းဌာနသည  အမျာ်းမပည သအူြျှိျု်းအတြွ  ဒဆာင ရွြ ရန  အဒမခအဒန 

ဒပေါ်ဒပါြ သည  အခါ အစှိို်းရအဖွ ွေ့၏ သဒ ာတညူ ချြ မဖင   ဆြ သယွ ဒရ်းဝန ဒဆာင မှုလိုပ ငန ်းအာ်း 

ယာယ ရပ ဆှိိုင ်းဒရ်း၊ ဆြ သယွ မှု အမျှိျု်းအစာ်း တစ ရပ ရပ ြှိို မမပျုလိုပ ဒရ်း၊ တာ်းဆ ်း 

ထှိန ်းသှိမ ်းထာ်းရ ှိဒရ်း၊ လှိိုအပ သည   သတင ်းအချြ အလြ န င   ဆြ သယွ မှုမျာ်းြှိို ရရ ှိနှိိုင ဒရ်း၊ 

                                                            

change.pdfတွင ကြည  ပါ။ ဦ်းသှိန ်းစှိန အစှိို်းရဒအာြ တွင  ၇မှုန င  ယ ဉလျှင  NLD အစှိို်းရ၏ပထမန စ ပှိိုင ်းတွင  ၆၆(ဃ) 

မဖင  စတင  ဒဆာင ရွြ ခ  ဒသာ အမှုဒပါင ်း ၅၄မှုရ ှိခ  သည ။ NLD အစှိို်းရ အာဏာရပပ ်းသည  အချှိန မ စ၍ တပ မဒတာ သည  

အမှုဒတာ ဒတာ မျာ်းမျာ်းတွင  တရာ်းလှိိုအဒနန င   မဖစ လာခ  ဒသာ လည ်း ပှိို  ဒဆာင ဆြ သွယ ဒရ်းဝန ကြ ်းဌာနအဒပေါ် တရာ်း 

စွ ဆှိိုမှုမျာ်းြှိို NLD အစှိို်းရအဒနန င   ဥပဒဒ၏အခန ်း၈၀အရ ဗ တှိိုအာဏာအသံို်းမမပျုနှိိုင ခ  ပါ။ The Irrawaddy, ‘Number 

Jailed Under Article 66(d) Rises to Eight Since NLD Govt, Htun Htun, 8 April 2017 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/number-jailed-under-article-66d-rises-to-eight-since-nld-

govt.html တွင ကြည  ပါ။ 

http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/12/66d-no-real-change.pdf
https://www.irrawaddy.com/news/burma/number-jailed-under-article-66d-rises-to-eight-since-nld-govt.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/number-jailed-under-article-66d-rises-to-eight-since-nld-govt.html
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ဆြ သယွ ဒရ်းဝန ဒဆာင မှု လိုပ ငန ်းမျာ်းန င   ဆြ သယွ ဒရ်း ပစစည ်းမျာ်းြှိို ယာယ ထှိန ်းချျုပ  

သံို်းစွ ဒရ်းတှိို  အတြွ  လိုပ ငန ်းလှိိုင စင  ရရ ှိသအူာ်း ညွှန ကြာ်းနှိိုင သည ။" (ပိုဒ မ ၇၇) ယငေ်းသည ်

ကျစ်လျစ်  ငေ်းမရှ တသြော အ  ြူအမညေ်း မသွဲကွွဲသည  ် စ နှုနေ်းတစ်  ု   စ်ဖ ီေး အစ ေုး မှ လ ်ုငနေ်းလ ငုစ်င ်

က ငုတ်ဆြောငထ်ြောေးသ မျြောေးအြောေး ထ သု ု  ညွှနက်ကြောေးမှုမျြောေးက  ုကန  သ်တတ် ေးန ငုမ်ည  ်လ ်ုငနေ်းစဉ် (သ ု  မဟတု)် 

ထ တ ြောကတ်သြော အကြောအကယွတ် ေးမှုမျြောေး ကငေ်းမွဲ လျကရ်ှ တနသည  ် "ပါဝင ဒသာ 

အချြ အလြ မျာ်းြှိို တာ်းမမစ မခင ်းသှိို  တည ်းမဟိုတ စစ ထိုတ မခင ်း" ြှိို ခငွ  မပျုထာ်းဒကြာင ်း 

ဒတွွေ့ရသည ။  

 အငတ်ာနကအ်သံိုေးမပျုခ င က် ိုဒန ာကယ် ကပ် တပ်ငမ်ခငေ်းသ ို  တညေ်းြဟိုတမ်ဖတဒ်တာကမ်ခငေ်း 

 အဆှိိုပါ ပိုဒ မအရ အစ ေုး  အတန  င  ် ဆကသ်ယွတ် ေးဝနတ်ဆြောငမ်ှု လ ်ုငနေ်းအြောေး ယြောယ ီ ်ဆ ငုေ်းတ ေး 

(သ ု  မဟတု)် က ယုတ် ငုထ် နေ်း ျ  ်  ငေ်းတ ု  က  ု    လ ်ုန ငုသ်ည။် သ ု  တသြ်ော အစ ုေး အတနနငှ  ် မညသ်ည  ်

အတ  အတနမျ  ေးတငွ ် ထ ညုွှနက်ကြောေး ျကမ်ျြောေးက  ု ကျင သ် ေုးန ငုသ်ညဆ် သုညက် မု  ဥ တဒတငွ ်

ရှငေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်း တ ြော်  ထြောေး  ငေ်း မရှ တ ။ (ပိုဒ မ ၇၇) 

ပိုဂ္လှိကလတွလ်ပ်ခွင က်ှိို ထှိခှိိုကမ်ှုမျာ်း 

 အစ ိုေးရြ  အသံိုေးမပျုသ၏ူ လှုပ်ရ ာေးြှုန င  ်အချကအ်လကြ်ျာေးက ို ဒစာင က်ကည ဒ်နမခငေ်း 

  မနမ်ြော အစ ုေး သည ်ယငေ်း၏   ညသ် မျြောေးက  ုသမ ငုေ်းကြောလကကြော မင စွ်ြော အနေီးက ်တစြောင က်ကည  ်ွဲ သည။် 

၂၀၁၃ ဆကသ်ယွတ် ေး ဥ တဒသည ် ဆက်သယွမ်ှုမျြောေးနငှ  ် တ  ြောဆ တု ေးသြောေးထြောေးတသြော အတကကြောငေ်း 

အ ြောမျြောေးက  ုတ ြောေးဝင ်တစြောင က်က ် ငွ ရ်ှ တသြော ဥ တဒအုတ ်မစ်အတနနငှ  ်တညရ်ှ တနဆွဲ  စ်သည။်  ုဒမ် 

၇၅ အ  ဆြ သယွ ဒရ်းလှိိုင ်းမျာ်းအာ်း ကြာ်းမဖတ ဒစာင  ကြည   နာ်းဒထာင မခင ်း (Interception) ြှိို 

ခငွ  မပျုထာ်းဒသာ လည ်း ြျယ မပန   ဒဝဝါ်းလျြ ရ ှိဒသာ ဒဖာ မပချြ မျာ်းမဖစ သည   "နှိိုင ငဒံတာ  

လံိုမချံုဒရ်း"န င   "တရာ်းဥပဒဒစှိို်းမှိို်းဒရ်း"တှိို  မ လွ ၍ တှိြျဒသာ အဓှိပပာယ ဖွင  ဆှိိုမှုမျာ်း (သှိို  မဟိုတ ) 

မည သည  အဒမခအဒနမျှိျု်းတငွ  ဒဆာင ရွြ မည ဟဒူသာ အချြ မျာ်းြှိို ရ င ်းလင ်းစွာ ဒဖာ မပထာ်းမခင ်း 

မရ ှိပါ။ ထှိိုသှိို   ပှိိုမှိိုတှိြျဒသာ နည ်းဥပဒဒမျာ်း မရ ှိသည  အမပင  အြာအြယွ ဒပ်းမှုမျာ်းလည ်း 

မပါဝင သည   အဓှိပပာယ ဒဝဝါ်းဒသာ ဥပဒဒ ပိုဒ မမျာ်းဒကြာင   ဒစာင  ကြပ ကြည  ရှု မခင ်းမျာ်းြှိို 

လွ မ ာ်းစွာ အသံို်းချမှုမျာ်းအာ်း ပှိိုမှိိုမမင  တြ လာဒစမည  မဖစ ပါသည ။ "နှိိုင ငသံာ်းမျာ်း၏ 

မူလအခငွ  အဒရ်းမျာ်းြှိို မထှိခှိိုြ ဒစ  " ညွှန ကြာ်းဒဆာင ရွြ ရမည ဟို ဒဖာ မပထာ်းဒသာ လည ်း 
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ထှိိုအြာအြယွ ဒပ်းမှုမျာ်း မ ာ နှိိုင ငသံာ်းမျာ်းအတြွ သာမဖစ သည ြှိို ဒတွွေ့ ရ ှိရသည ။ ထှိို  အမပင  ယခို 

ပိုဒ မမ လွ ၍ ဥပဒဒရ ှိ အမခာ်းပိုဒ မမျာ်းတငွ  အဒမခခအံခငွ  အဒရ်းမျာ်းအာ်း 

ထည  သငွ ်းစဉ်းစာ်းထာ်းသည ဒလာဟို ဒမ်းခနွ ်းထိုတ စရာ မဖစ လာခ  သည ။ 

 အစ ိုေးရြ  အသံိုေးမပျုသ၏ူ က ိုယပ် ိုငအ်ချကအ်လကက် ို ရယမူခငေ်းန င  ်အမခာေး  ခ ိုကြ်ှုြျာေး 

 ပိုဒ မ ၆၉ အရ ယံိုကြည စှိတ ချရဒသာ စနစ မဖင  မဖစ ဒစ၊ လျှှိျုွေ့ ဝ ြ စနစ မဖင  မဖစ ဒစ ထာ်းရ ှိဒသာ 

သတင ်းအချြ အလြ ြှိို အမခာ်းသတူစ ဦ်းဦ်းသှိို   တစ နည ်းနည ်းမဖင   ထိုတ ဒဖာ လှိိုလျှင  တရာ်းရံို ်း၏ 

အမှိန   လှိိုအပ မည  မဖစ ဒကြာင ်း ဒဖာ မပထာ်းသည ။ သှိို  ရာတငွ  ဥပဒဒအရ အာဏာရ ှိဒသာ 

ပိုဂဂှိျုလ မျာ်းြ လိုပ ဒဆာင နှိိုင သည   ဆြ သယွ ဒရ်းလှိိုင ်းမျာ်းအာ်း ကြာ်းမဖတ ဒစာင  ကြည   

နာ်းဒထာင မခင ်းြှိို ထှိန ်းချျုပ နှိိုင မည   စည ်းမျဉ်းမျာ်းမ ာ ယခိုအချှိန ထှိ မရ ှိဒသ်းဒကြာင ်း ဒတွွေ့ ရ ှိရသည ။ 

 အစှိို်းရအဒနန င   "လှိိုအပ ဒသာ ပိုဂဂှိျုလ မျာ်းြှိို ဒခေါ်ယဒူမ်းမမန ်းမခင ်း၊ လှိိုအပ ဒသာ သတင ်းအချြ  

အလြ န င   အဒထာြ အထာ်းမျာ်း၊ စာရွြ စာတမ ်းမျာ်းန င   စာတမ ်းအမ တ အသာ်းမျာ်းြှိို 

တင မပဒစမခင ်း" န င   ြန   သတ ချြ မရ ှိပ  "အဒဆာြ အအံိုန င   ဒနရာမျာ်း၊ စြ ပစစည ်းမျာ်းြှိို 

ဝင ဒရာြ ကြည  ရှု စစ ဒဆ်းမခင ်း" စသည   လိုပ ပှိိုင ခငွ  မျာ်းရ ှိသည  (ပိုဒ မ ၄၀ ြ)။ သှိို  မဟိုတ ပါ 

ြလည ်း "အမျာ်းမပည သအူြျှိျု်းအတြွ  ဒဆာင ရွြ ရန  အဒမခအဒန ဒပေါ်ဒပါြ သည  အခါ 

ဆြ သယွ ဒရ်းလှိိုင ်းမျာ်းအာ်း ကြာ်းမဖတ ဒစာင  ကြည   နာ်းဒထာင မခင ်း"ြှိို လိုပ ဒဆာင နှိိုင သည  (ပိုဒ မ 

၇၇)။ ထှိိုလိုပ ပှိိုင ခငွ  မျာ်းြှိို တရာ်းရံို်းအမှိန    မပါလျှင မဖစ ဒစ၊ အဒကြာင ်းရင ်းတစ စံိုတစ ရာ မရ ှိလျှင  

မဖစ ဒစ ဒဆာင ရွြ နှိိုင သည ။ ထှိို  ဒကြာင   ထှိိုလိုပ ပှိိုင ခငွ  မျာ်းန င   သင  ဒလျာ သည   ြန   သတ ချြ မျာ်း 

န င   လိုပ ငန ်းစဉမျာ်းြှိို ရ င ်းရ င ်းလင ်းလင ်း ဒဖာ မပထာ်းဒသာ စည ်းမျဉ်းဥပဒဒမျာ်း လှိိုအပ လျြ  

ရ ှိသည မ ာ မလွ မဒသပွင  မဖစ သည ။  

 အထြ ပါ ဥပဒဒပိုဒ မမျာ်းသည  အမည အဒဖာ ပ  ဒနထှိိုင နှိိုင ခငွ  ြှိိုထှိခှိိုြ နှိိုင သလှိို ပိုဂဂလှိြ 

လံိုမချံုခငွ  ြှိို ဒဖာြ ဖျြ နှိိုင ဒပသည ။  

 

 လူ  အခွင အ်ဒရ်း ချှိျု်းဒဖာကမ်ှုမျာ်းတငွ ်ကိုမပဏီမျာ်း ပါဝငဆ်ကန်ယွဒ်နမခင််း 

 သတငေ်းအ ျကအ်လကန်ငှ  ် ဆကသ်ယွတ် ေးနညေ်း ညြော ကမုပဏမီျြောေးအတန  င  ် အစ ုေး ၏ 

လ  အ ငွ အ်တ ေး  ျ  ေးတ ြောကမ်ှုမျြောေး၌  ါဝငန် ငုသ်ည  ် အလြောေးအလြောရှ သည။် အ ယ တ်ကကြောင ဆ် တုသြ်ော 

ကကေီးကက ် နတ် ြော်  ထြောေးတသြော မျာ်းမပာ်းြျယ မပန   သည   အ ျကအ်လကမ်ျြောေးက  ု
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လ ကုန်ြောတဆြောင ွ်က ် ငေ်းမရှ  ါက ( ုဒမ် ၅၇) ယငေ်းလ ငုစ်ငမ်ျြောေးက ု ယြောယ ီ တသ် မ်ေး  ငေ်း 

သ ု  တညေ်းမဟတု ် ျကသ် မ်ေး  ငေ်း    န ငုသ်ည။်( ုဒမ် ၅) 

 

 ဥပဒဒအာ်း နှိိုငင်မံပငပ်တငွ ်ကျင သ်ံို်းမခင််း 

 ဆြ သယွ ဒရ်းဥပဒဒသည  မပည ဒထာင စိုသမမတမမန မာနှိိုင ငဒံတာ ၏ နယ နှိမှိတ အတငွ ်းရ ှိ 

နှိိုင ငသံာ်းမျာ်းန င   မပင ပဒရာြ မည သည  အရပ ဒဒသ၌မဆှိို ရ ှိဒနဒသာ မမန မာနှိိုင ငသံာ်းမျာ်းန င   

သြ ဆှိိုင သည ။ ယင ်းသည  အလနွ ြျယ မပန   ဒသာ နယ ပယ အတှိိုင ်းအတာမဖစ ပပ ်း 

မမန မာနှိိုင ငသံာ်းမျာ်းအဒပေါ် ဒစာင  ကြပ ကြည  ရှုမခင ်းသာမြ အမခာ်းဒသာ ပိုဂဂလှိြ လံိုမချံုမှု 

ဒဖာြ ဖျြ မခင ်းမျာ်းအာ်း ြမဘာဒပေါ် ရ ှိ မည သည  ဒနရာတငွ မဆှိို လိုပ ပှိိုင ခငွ  ဒပ်းထာ်းဒကြာင ်း 

ဒတွွေ့ ရ ှိရသည ။ 

၄။ ကန်ွပျျူတာသှိပပံဖံွွံ့ ဖဖှိျု်းဒရ်းဥပဒဒ (၁၉၉၆) န င  ်အလီကထ်ဒရာနစ ်ဆကသ်ယွဒ်ရ်းဒဆာငရွ်ကဒ်ရ်းဥပဒဒ -

၂၀၀၄ (မပငဆ်ငသ်ည  ်ဥပဒဒ ၂၀၁၄) 

လ တလ်ပ်စ ာ ိုတဒ်ဖာခ် င က် ို  ခ ိုကြ်ှုြျာေး 

 ၂၀၀၄ နုစှ် အလီကထ်တ ြောနစ် ဆကသ်ယွတ်ဆြောင ွ်ကမ်ှု ဥ တဒ (  ငဆ်ငသ်ည  ် ဥ တဒ ၂၀၁၄) နငှ  ်

၁၉၉၆ နုစှ် ကနွ ်ျြူတြော သ  ပ  ွ ှုံ့ ဖ   ေးမှု ဥ တဒတငွ ် "နှိိုင ငဒံတာ ၏ လံိုမချံုဒရ်း၊ တရာ်းဥပဒဒ စှိို်းမှိို်းဒရ်းန င   

နယ ဒမမဒအ်းချမ ်းသာယာဒရ်း၊ တှိိုင ်းရင ်းသာ်း စည ်းလံို်းည ညွတ ဒရ်း၊ နှိိုင ငဒံတာ ၏ စ ်းပာွ်းဒရ်း သှိို  မဟိုတ  

အမျှိျု်းသာ်းယဉဒြျ်းမှုြှိို ထှိခှိိုြ ဒစသည   မပျုလိုပ မှုတစ ရပ ရပ ြှိို မပျုလိုပ မခင ်း" (အလီကထ်တ ြောနစ ်

ဆကသ်ယွတ်ဆြောင ွ်ကမ်ှု ဥ တဒ  ုဒမ် ၃၃(က) နငှ  ် ( )၊ နငှ  ် ကနွ ်ျြူတြောသ  ပ  ွ ှုံ့ ဖ   ေးတ ေးဥ တဒ  ုဒမ် ၃၅) 

ဟ သည  ် အဓ  ပြောယအ်ြောေး  င  ် တထ ွ ြောေးလျကရ်ှ သည အ်  င ် ရှငေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်း မရှ တသြော 

အသ ေုးအနှုနေ်းမျြောေးက  ုတ ြော်  ထြောေးကြော   စ်ဒဏမ်ျြောေးအြောေး   ဌြောနေ်းထြောေးသညက်  ုတတွှုံ့ ရှ   ါသည။် 

 အလီကထ်တ ြောနစ ် ဆကသ်ယွတ်ဆြောင ွ်ကမ်ှု ဥ တဒတငွ ် "ကကေီးကက ်မှုအ ွွဲှုံ့" က  ု အလီကထ်တ ြောနစ ်

ဆကသ်ယွတ်ဆြောင ွ်ကမ်ှု ဥ တဒ  ုဒမ် ၉နငှ  ်  ုဒမ် ၁၀ (ဈ) အ  ြနွ ပျျူတာစနစ တစ ခို၏ လိုပ ငန ်း 

လည ပတ မှုန င   ယင ်းန င   သြ ဆှိိုင သည   ပစစည ်းြှိရှိယာြှိို ဤဥပဒဒအရ မပစ မှုတစ ခိုခိုန င   စပ လျဉ်း၍ 

အသံို်းမပျုဒနသည  သှိို  မဟိုတ  အသံို်းမပျုပပ ်းမဖစ သည ဟို "သသံယမဖစ ရန  အဒကြာင ်းရ ှိပါြ" 

ဝင ဒရာြ ကြည  ရှုစစ ဒဆ်းခငွ   ဒပ်းထာ်းသည ြှိို ဒတွွေ့ရသည ။ 
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ပိုဂ္လှိကလတွလ်ပ်ခွင က်ှိို ထှိခှိိုကမ်ှုမျာ်း 

 ဤဥ တဒနစ်ှ  ်လ ေုးသည ် တ တန်ငှ  ် တလျြ်ောည ီ ငေ်း မရှ တတြော သည အ်  င ် လကရ်ှ အတ  အတနမျြောေးနငှ  ်

တ ေုးတကလ်ြောတသြော နညေ်း ညြောမျြောေးနငှ လ်ညေ်း မက ကုည်တီတြော တသြောတကကြောင  ် ယငေ်းဥ တဒတ ု  က  ု

ရုတသ် မေ်း န ်တတြောငေ်းဆ တုနကက  ငေ်း  စ်သည။်  

 ဤဥ တဒနစှ ် ်လ ေုးတငွ ် အ ျကအ်လကက်ြောကယွတ် ေး  ငေ်း၊  ုဂဂလ ကလတွလ် ်မှုက  ု ကြောကယွတ် ေး  ငေ်း 

(သ ု  မဟတု)် ဆ ကု ်ြောမှု ငေ်းမျြောေးမှ အကြောအကယွတ် ေးထြောေး  ငေ်းတ ု    ါဝင ် ငေ်းမရှ တ ။ 

လူ  အခွင အ်ဒရ်း ချှိျု်းဒဖာကမ်ှုမျာ်းတငွ ်ကိုမပဏီမျာ်း ပါဝငဆ်ကန်ယွဒ်နမခင််း 

 အလီကထ်တ ြောနစ် ဆကသ်ယွတ်ဆြောင ွ်ကမ်ှုမျြောေး    လ ်ု  ငေ်းအတကွ ် လ အု ်တသြော “သကတ်သ   

လကမှ်တ ် ထတုတ် ေး  ုင ်ငွ ရ်ှ သ ”   စ်လြောတစ န ် အစ ုေး မှ  ျတ ေးထြောေးတသြော လ ငုစ်င ်ယ   ငေ်း 

ဆ ငု ်ြောအတကွ ် သကဆ် ငု ်ြောမှ သတမ်ှတထ်ြောေးတသြော အ ျကမ်ျြောေးက  ု လ ကုန်ြောတဆြောင ွ်က ် ငေ်း မရှ  ါက 

ယငေ်းလ ငုစ်ငမ်ျြောေးအြောေး ကန  သ်တ ် ငေ်း သ ု  မဟတု ်   တ ်င ် ငေ်း    န ငု ် တ ျမျြောေး ရှ တနသည။် 

ယငေ်းသတမ်ှတ ်ျကမ်ျြောေးတငွ ် အသ ေုး   သ မျြောေး၏ က ယုတ် ေးအ ျကအ်လကမ်ျြောေးက  ု တတြောငေ်း    ငေ်းမျြောေး 

လညေ်း  ါဝငန် ငုသ်ည။် (အလီကထ်တ ြောနစ် ဆကသ်ယွတ်ဆြောင ွ်ကမ်ှု ဥ တဒ  ုဒမ် ၂၈) 

မမန်မာနှိိုငင်တံငွ ် ပှိိုမှိိုဒကာင််းမွန်သည  ် သတင််းအချကအ်လကန် င  ် နည််းပညာမူဒ ာငတ်စခ်ို မဖစဒ်ပေါ်လာဒစရန် 

လိုပ်ဒဆာငရ်မည  ်အချကမ်ျာ်း 

မမန မာနှိိုင င၏ံ လြ ရ ှိ သတင ်းအချြ အလြ န င   နည ်းပညာမူဒ ာင ြှိို ယခင ြ ပှိို  ဒဆာင ဒရ်းန င   

ဆြ သယွ ဒရ်းဝန ကြ ်းဌာနြ ကြ ်းမ ်းဒဆာင ရွြ ခ  ဒသာ ည ှိနှုှိင ်းဒဆ်ွးဒန်ွးပွ မျာ်းြှိို နမူနာဒြာင ်းယ၍ူ 

ပတ သြ ဆြ နယွ သမူျာ်းန င   ဒဆ်ွးဒန်ွးည ှိနှုှိင ်းမခင ်းမျာ်းြှိို လိုပ ဒဆာင ကြော ဒခတ န င  အည  မပျုမပင မွမ ်းမံမခင ်း 

မျာ်းြှိို မပျုလိုပ သင  သည ။17 သတင ်းအချြ အလြ န င   နည ်းပညာမူဒ ာင ြှိို အမပည မပည ဆှိိုင ရာ လူ  အခငွ   

အဒရ်းမျာ်းသာမြ လူ  အခငွ  အဒရ်းမျာ်းြှိို ထည  သငွ ်းဒပါင ်းစပ ထာ်းပပ ်း အစှိို်းရန င  အသံို်းမပျုသမူျာ်း၏ 

လှိိုအပ ချြ မျာ်းန င   ြှိိုြ ည ဒအာင  ကြှိျု်းပမ ်းထာ်းဒသာ အမပည မပည ဆှိိုင ရာ သဒ ာတညူ ထာ်းဒသာ 

အဒမခခမူံမျာ်းန င   မူဒ ာင မျာ်း18အဒပေါ် အဒမခခသံင  သည ။ ထှိိုသှိို  လိုပ ဒဆာင ရာတငွ  ပါဝင သည  အချြ မျာ်းမ ာ 

ဒအာြ ပါအတှိိုင ်းမဖစ ပါသည ။ 

                                                            
17 See for example the earlier consultation on the Draft Universal Service Strategy. 
18 See for example, the Global Commission on Internet Governance’s “One Internet” set of principles (2016).    

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/draft-universal-service-strategy-telecoms.html
https://www.cigionline.org/publications/one-internet
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 စတတုထ  စကမ်ှုတတြော်လနှတ် ေး အသငွက် ေးတ  ြောငေ်းကြောလ (4th Industrial Revolution)ြှိို 

မပင ဆင နှိိုင ဒရ်း အတြွ  နှိိုင ငရံ ှိ သတင ်းအချြ အလြ န င   နည ်းပညာဆှိိုင ရာဗျျူဟာအာ်း 

အမပည မပည ဆှိိုင ရာ လူ  အခငွ   အဒရ်းစံနှုန ်းမျာ်းန င   ြှိိုြ ည ရန  ဒဆာင ရွြ မခင ်း။ 

 အထြ ပါအဒကြာင ်းအရာမျာ်းတငွ  ဒဖာ မပခ  သည   လူ  အခငွ  အဒရ်း ထှိခှိိုြ မှုမျာ်းြှိို ထည  သငွ ်း 

စဉ်းစာ်းထာ်းဒသာ တည ဆ အှိိုင စ တ  ဥပဒဒမျာ်းြှိို ရိုတ သှိမ ်းမခင ်း သှိို  မဟိုတ ၊ ဒမပာင ်းလ မခင ်းမျာ်း 

ပါဝင သည   ြျှိျု်းဒကြာင ်းဆ ဒလျာ မှုရ ှိဒသာ အှိိုင စ တ ြဏ္ဍဆှိိုင ရာ မူဝါဒန င   ဥပဒဒမူဒ ာင တစ ရပ ြှိို 

ဒဆာင ရွြ နှိိုင ရန အတြွ  ပါဝင သည   အချြ မျာ်းမ ာ - 

 ဥပဒဒမျာ်းန င   အမခာ်းချဉ်းြပ မှုနည ်းလမ ်းမျာ်းပါဝင သည   ဆှိိုြ  ာလံိုမချံုဒရ်းမူဒ ာင  

တစ ရပ ြှိို ဒဖာ ဒဆာင မခင ်း၊ 

 ဆှိိုြ  ာမပစ မှုမျာ်းြှိို အဒသ်းစှိတ  ြျစ ြျစ လစ လစ  အဓှိပပာယ ဖွင  ဆှိိုထာ်းသည   သ ်းမခာ်း 

ဥပဒဒ (သှိို  မဟိုတ ) ဥပဒဒမျာ်းြှိို အဒြာင အထည ဒဖာ ဒဆာင ရွြ မခင ်း၊ (MCRB ၏ 

ဆှိိုြ  ာလံိုမချံုဒရ်းန င   ဆှိိုြ  ာမှုခင ်းဆှိိုင ရာ မူဝါဒအြျဉ်းချျုပ ြှိို ကြည  ပါ) 

 E-government န င   ဒစ ဂျစ တယ  ID စနစ မျာ်း၏ ဒရ ွေ့ဒမပ်းအဒနန င   အွန လှိိုင ်းရ ှိ 

အသံို်းမပျုသမူျာ်း၏ ပိုဂဂလှိြလံိုမချံုမှုန င   အချြ အလြ မျာ်းြှိို ြာြယွ ဒပ်းသည   

အချြ အလြ  ြာြယွ ဒရ်းဆှိိုင ရာ ဥပဒဒတစ ရပ ြှိို မပဌာန ်းမခင ်း၊ (MCRB ၏ အချြ  

အလြ ြာြယွ ဒရ်းဆှိိုင ရာ မူဝါဒအြျဉ်းချျုပ ြှိို ကြည  ပါ) 

 E-government န င   ဒစ ဂျစ တယ  ID စနစ မျာ်းြှိို ပံိုစံချမ တ ရာတငွ လည ်းဒြာင ်း၊ 

အဒြာင အထည ဒဖာ ဒဆာင ရာတငွ လည ်းဒြာင ်း လူ  အခငွ  အဒရ်းမျာ်းြှိို အြာအြယွ  

ဒပ်းနှိိုင သည   စနစ မျာ်းမဖစ ဒစရန  ဒသချာစွာ ဒဆာင ရွြ မခင ်း၊ 

 မမန မာ အှိိုင စ တ ြဏ္ဍ၏ သြ ဒရာြ မှုမျာ်းအာ်း ဒလ လာဆန ်းစစ မခင ်း အစ ရင ခစံာတငွ  

ဒဖာ မပထာ်းဒသာ အဒမခခမံ ူ (၇) ချြ န င  အည  လူ  အခငွ  အဒရ်းမျာ်းြှိို ဒလ်းစာ်းလှိိုြ နာသည   

"တရာ်းဥပဒဒန င  အည  ဆြ သယွ ဒရ်းလှိိုင ်းမျာ်းအာ်း ကြာ်းမဖတ ဒစာင  ကြည  နာ်းဒထာင မခင ်း" 

(lawful Interception) ဆှိိုင ရာ မူဒ ာင န င   ဥပဒဒမျာ်းြှိို မပဌာန ်းမခင ်း ( အကြမံပျုချြ မျာ်း၏ 

ဒနာြ ဆြ တွ ြှိို ကြည  ရှုပါ) တှိို  မဖစ ပါသည ။ 
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