
အငတ်ာနကက် ို အာဏာသ မ််းခြင််း။ အရရှှေ့ရတာငအ်ာရှတငွ ် လတွလ်ပ်စွာ ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင ၊် 
ထငခ်မငယ်ဆူြွင  ်နငှ အ်န်ွလ ိုင််း သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်းရရှ ခြင််းက ို ကန  ်သတခ်ြင််း 

 

ဤအစရီငြံ်စာသည် အရရှှေ့ရတာငအ်ာရှရှ  အစ ို်းရမျာ်းသည် အန်ွလ ိုင််းတငွ ်

လတွလ်ပ်စွာထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုခြင််း နငှ  ်အရ ကာင််းအရာမျာ်းက ို  ကန  ်သတထ် န််းြျျုပ်သည  ် ဥပရေက ို 
မည်သ ို  မည်ပံိုအသံို်းခပျု၍ လတူစဦ််းြျင််းစ၏ီ လတွလ်ပ်စွာထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင  ် နငှ  ်
သတင််းအြျကအ်လကရ်ယြွူင က် ို ထ ြ ိုကန်စန်ာရစသည်က ို ြွွဲခြမ််းစ တခ် ာထာ်းသည်။ 
န ိုငင်ရံတာ်လံိုခြံျုရရ်းက ို ကာကယွရ်န် နငှ  ် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်းအတကွ ် အသရရ ျကမ်ှု၊ 
မင််းမျ ျု်းမင််းနယွမ်ျာ်းအာ်း ရစာ်ကာ်းမှု၊ န ိုငင်ရံတာ်အရပေါ် အ ကည်အည ျုပျကရ်စမှု၊ တရာ်းရံို ်းက ို 

မထမီွဲ ခမငခ်ပျုမှု (သ ို  မဟိုတ)် “န ိုငင်ရံတာ် ပိုန်ကန်မှုမျာ်း” က ို ရာဇဝတခ်ပစမ်ှုကျ ်းလန်ွခြင််းအခ စ် 
ဆယစ်ိုနစှမ်ျာ်းစွာ ဥပရေတငွ ် ခပဌာန််းရ ာ်ခပထာ်းသည်။ လကရ်တွှေ့တငွ ် အခြာ်းအငအ်ာ်းကက်ီးမာ်းရသာ 
အကျ ျု်းစ်ီးပွာ်း (သ ို  မဟိုတ)် အစ ို်းရ၏အကျ ျု်းစ်ီးပွာ်းအတကွ် အစ ို်းရမျာ်းသည် န ိုငင်ရံတာ်လံိုခြံျုရရ်းက ို 
ပံိုမှာ်းရ ိုကရ်ပေါင််းစပ် အရ ကာင််းခပကာ အန်ွလ ိုင််း နငှ  ် ရအာ  ်လ ိုင််း နစှြ်ိုစလံို်းမှ  လတူစဦ််းြျင််းစ၏ီ 

ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုသည ် သရ ာထာ်းကွွဲလွွဲမှုမျာ်း အပေါအဝင ် အခမငအ်မျ ျု်းမျ ျု်းက ို 
ပစမှ်တထ်ာ်းြွဲ  ကသည်။ လတူစဦ််းြျင််းစ၏ီ လတွလ်ပ်စွာ ရရ်းသာ်းထိုတ ် ရ ာ်ရခပာဆ ိုြွင ၊် 
သတင််းအြျကအ်လကရ်ရှ ြွင  ် ၊သ်ီးခြာ်းလတွလ်ပ်စွာရနထ ိုငြွ်င ၊် ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ သမာဓ ရှ ခြင််း နငှ  ်
လံိုခြံျုြွင တ် ို  က ို ြျ ျု်းရ ာက ် ို  ရန်အတကွ ် အသံို်းခပျုရနခြင််းခ စ်သည်။ ဤသ ို  ရသာ အလွွဲသံို်းစာ်းမှုသည် 
ဆကလ်ကခ် စပွ်ာ်းလျကရှ် ငပီ်း မ ကာရသ်းမီ နစှမ်ျာ်းတငွ ်  အန်ွလ ိုင််း သတင််းအြျကအ် လကမ်ျာ်းက ို 
ထ န််းရကျာင််းရန်၊ အန်ွလ ိုင််းရပေါ်တငွ ် သတင််းအမှာ်းမျာ်း ခပန  ်ပွာ်းမှုက ို ထ န််းြျျုပ်ရန် နငှ  ်
ဆ ိုက ်ာလံိုခြံျုရန်အတကွ ် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းမှုက ို အရ ကာင််းခပကာ ရံ န်ရံြေါ 
အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုက ို ြွင ခ်ပျုန ိုငသ်ည  ် ဥပရေအသစမ်ျာ်းက ို ခပဌာန််းခြင််းမှ တစဆ်င  ်
အန်ွလ ိုင််းနယပ်ယ ် ရလာကသ ို   ရရှာကရှ် လာြွဲ ခြင််းခ စသ်ည်။ 

အမိုန််းစကာ်း၊ အ ကမ််း ကမ်ှုကျ ်းလန်ွရစရန် အန်ွလ ိုင််းရပေါ်မှ လှုံှေ့ရဆာ်မှု နငှ  ်ဆ ိုက ်ာတ ိုကြ် ိုကခ်ြင််းတ ို   
အပေါအဝင ် အခြာ်းရသာသမူျာ်း၏ ဂိုဏ်သ ကခာ (သ ို  မဟိုတ)် အြွင အ်ရရ်းမျာ်းက ို နစန်ာရစသည  ်
အရ ကာင််းအရာ ခပန  ်ပွာ်းမှုတ ို  သည်  အရရ်းကက်ီးရသာ ခပသာနာမျာ်းခ စက်ာ ၎င််းတ ို  အတကွ ်



အရရ်းရပေါ်ဥပရေ နငှ  ် မူဝေါေဆ ိုငရ်ာ အရခ မျာ်း လ ိုအပ်သည်က ို အ ိုငစ်ရီဂျအရနခ င  ်
အသ အမှတခ်ပျုလကြံ်ပေါသည်။ သ ို  ရသာ်လည််း အရရှှေ့ရတာငအ်ာရှရှ  အစ ို်းရမျာ်းသည် 
အဆ ိုပေါစ န်ရြေါ်မှုမျာ်းက ို ရခ ရှင််းရန်အတကွ ် ဥပရေခပျုရရ်း ကက ျု်းပမ််းမှုမျာ်းသည် ရယ ိုယျအာ်းခ င  ် 
သရ ာရ ို ်းနည််းလမ််းခ င စ်တငခ်ြင််း မဟိုတ ်ွဲ လူ  အြွင အ်ရရ်း နငှ  ် တရာ်းဥပရေစ ို်းမ ို်းရရ်းတ ို   နငှ  ်
က ိုကည်ီမှု မရှ ရသာ နည််းလမ််းမျာ်းခ င  ် လိုပ်ရဆာငခ်ြင််းခ စ်သည်။ အ ိုငစ်ရီဂျ အရနခ င  ်
ဤအစရီငြံ်အာ်းခ င  ်  လူ  အြွင အ်ရရ်း နငှ  ် လ ိုကရ်လျာညီရထမွှုရှ ရသာ မူဝေါေ အရခ မျာ်းက ို 
အရထာကအ်ကခူပျုရန် ရည်ရွယက်ာ   အတ တမှ် ြျ ျု်းရ ာကမ်ှုမျာ်းက ို မှတတ်မ််းတငခ်ြင််း နငှ  ်
လကရှ် ဥပရေ မူရ ာငမ်ျာ်း၏ ခပသာနာခ စရ်စရသာ ရူရထာင မ်ျာ်းက ို ရ ာ်ထိုတခ်ြင််းအာ်းခ င  ်
နည််းပညာအသစမ်ျာ်းမှ ရဆာင ်ကဉ်းလာရသာ လူ  အြွင အ်ရရ်းမျာ်း နငှ  ်တရာ်းဥပရေစ ို်းမ ို်းရရ်းဆ ိုငရ်ာ 
စ န်ရြေါ်မှုမျာ်းနငှ  ် အြွင အ်လမ််းမျာ်းက ို ရခ ရှင််းရပ်းန ိုငရ်သာ ဥပရေမူရ ာငအ်သစမ်ျာ်းက ို 
ရရ်းဆွွဲကက ျု်းပမ််းမှုမျာ်းတငွ ် အခပျုသရ ာ ရဆာငင်ပီ်း အရထာကအ်ကခူပျုရစရန် ရည်ရွယသ်ည်။ (2) 

 

 

 

အြန််း (၉) န ိုငင်တံကာ ဥပရေ၊ စနံှုန််းမျာ်း  

 

၉။ အငတ်ာနက ်ကန  ်သတြ်ျကမ်ျာ်း၊ ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း နငှ  ်စပ်လျဉ်းသည  ်  န ိုငင်တံကာ စနံှုန််းမျာ်း  
နငှ  ်ရဝ န်သံို်းသပ်ြျက ်

အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း-  အငတ်ာနက ် အသံို်းခပျုြွင က် ို ရယ ိုယျအာ်းခ င  ် ပ တပ်ငခ်ြင််း 
(သ ို  မဟိုတ)်  အြျ ျု ှေ့ရသာ အန်ွလ ိုင််းပလကရ် ာင််းမျာ်းသ ို   ဝငရ်ရာကခ်ြင််းက ို ကန  ်သတခ်ြင််းသည ်

အြွင အ်ရရ်းအမျ ျု်းမျ ျု်းအာ်း ြျ ျု်းရ ာက၍် န ိုငင်ရံတာ်လံိုခြံျုရရ်း နငှ  ် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်းက ို 
ထ န််းသ မ််းကာကယွရ်န်ဟိုဆ ိုကာ  ကမဘာတစဝှ်မ််းရှ  န ိုငင်ရံတာ်အစ ို်းရမျာ်းမှ သံို်းရသာ 
နှ ပ်ကပ်ွရရ်းလကန်ကက် ရ ယာ  တစြ်ို အခ စ ် ရပေါ်ထကွလ်ာသည်။  ( 93) ယရန   ရြတတ်ငွ ် 

လတူ ိုင််းသည် အြျင််းြျင််း အခပန်အလန်ှရခပာဆ ိုဆကသ်ယွရ်န်အတကွ် အငတ်ာနကက် ို 
အသံို်းခပျုမီှြ ိုရန ကသည ် သာမက ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း နငှ  ် က်ူးလ်ူးရရာင််းဝယမ်ှုမျာ်းအတကွလ်ည််းပွဲ 



အငတ်ာနကက် ို အသံို်းခပျုမီှြ ိုရန ကသည်။သ ို  ခ စ၍် အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကခ်ြင််းသည် 
၎င််းလိုပ်ငန််းရပ်မျာ်း အာ်းလံို်းအရပေါ်တငွ ် အကျ ျု်းသကရ်ရာကမ်ှုရတရှွ ရစသည်။ အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာကခ်ြင််းသည် လတွလ်ပ်စွာ ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင  ်  နငှ  ် သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်း 
ရယြွူင မ်ျာ်း   သာမက လတွလ်ပ်စွာ စိုရဝ်းြွင ၊် အသင််း ွွဲ ှေ့ ြွင ၊်  ပညာရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်း၊ 
အလိုပ်လိုပ်က ိုငြွ်င ၊်  အသကရ်မွ်းဝမ််းရ ကာင််းခြင််း နငှ  ် လံိုခြံျုရရ်း အြွင အ်ရရ်း တ ို  က ို 
ြျ ျု်းရ ာကသ်ည်။(94)  အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကခ်ြင််းရ ကာင  ် ေမီ ိုကရရစလီိုပ်ငန််းစဉမျာ်းက ို 
ရနာှင ရ်န်ှးရစငပီ်း တစဦ််းတစရ်ယာကြ်ျင််းစ၏ီ စ်ီးပွာ်းရရ်း နငှ  ် စ်ီးပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းတစြ်ိုလံို်းအာ်း 
ဆိုတယ်ိုတရ်စပေါသည်။ ထ ိုမျှသာမက သာမန်ခပည်သတူ ို  ၏ ရန  စဉ ဝက ို ကက်ီးမာ်းစွာ 
အရနာှင အ်ယကှရ်ပ်းသည။် ဥပမာအာ်းခ င  ်  မ ို  ိုင််းဝန်ရဆာငမ်ှုရှာရ ွရာတငွ ် ရွဲနငှ  ်
ထ ပ်တ ိုကမ်တ ို်းမ ရအာင ် ရရှာငရှ်ာ်းရနရရသာ အခ စသ် ို  ရရာကရှ် ခြင််း နငှ  ် အလိုပ်အတကွ ်

အ်ီးရမလ််းပ ို  ရန်အတကွက် ိုပင ်  နယစ်ပ်အထ ခ တရ်ကျာ်ရခြင််း စသည  ်အရနာှင အ်ယကှခ် စရ်စသည်။ 
(95)   အငတ်ာနက ်ခ တရ်တာကခ်ြင််းသည် အထ်ူးသခ င  ်အ ကမ််း ကမ်ှု နငှ  ် ပဋ ပကခခ စပွ်ာ်းရာ ရေသရှ  
သမူျာ်း၏ လူ  အြွင အ်ရရ်းြျ ျု်းရ ာကမ်ှုမျာ်းက ို  ံို်းကယွခ်ြင််းရစခြင််းဆ ိုသည ်  အကျ ျု်းသကရ်ရာကမ်ှုရတ ွ

ခ စရ်စန ိုငသ်ည်။ (96)  

 

အလံို်းစံို အငတ်ာနက ် ခ စရ်တာကခ်ြင််းလိုပ်ရပ်သည် န ိုငင်တံကာ လူ  အြွင အ်ရရ်း ဥပရေက ို 
လံို်းဝလ ိုကန်ာခြင််းမရှ ပေါ။ ၂၀၁၈ ြိုနစှတ်ငွ ်ခပဌာန််းြွဲ ရသာ ကမဘာ ကိုလသမဂဂ လူ  အြွင အ်ရရ်း ရကာငစ်၏ီ 

ဆံို်းခ တြ်ျကအ်ရ သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်းက ို အငတ်ာနကရ်ပေါ်တငွ ် ရယခူြင််း သ ို  မဟိုတ ်

ခ န  ်ရဝခြင််းအာ်း ရည်ရွယြ်ျကရှ် ရှ  တာ်းဆ်ီးရန် (သ ို  မဟိုတ)် အရနာှင အ်ယကှရ်ပ်းရသာ 
အစအီမံမျာ်းသည်  န ိုငင်တံကာ လူ  အြွင အ်ရရ်းဥပရေက ို ြျ ျု်းရ ာကရ်စရသာရ ကာင  ် ခြင််းြျကမ်ရှ  
ခပစတ်ငရ်ှုတြ်ျသည်သာမက န ိုငင်အံာ်းလံို်းက ို ထ ိုကွဲ သ ို  ရသာ အစအီမံမျာ်းက ို ရရှာင ်ကဉရန် နငှ  ်
ရပ်တန  ်ရန် တ ိုကတ်န်ွ်းထာ်းသည်။ (97)   

၂၀၁၁ ပူ်းတွွဲရ ကညာြျကတ်ငွ ် လတွလ်ပ်စွာ ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုခြင််းဆ ိုငရ်ာ အထ ူ်းက ိုယစ်ာ်းလယှမှ် 

ရှင််းလင််းရခပာ ကာ်းြွဲ ရာတငွ ် လတွလ်ပ်စွာ ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင က် ို တ ို်းခမြှင က်ာကယွရ်န်ဟသူည ် 
အစ ို်းရ၏ တာဝန်ဝတတ ရာ်းမှဆင််းသကလ်ာရသာ တစက်မဘာလံို်းအတ ိုင််းအတာခ င  ် အငတ်ာနကက် ို 



လတူ ိုင််း လကလ်မ်ှ်းမီ သံို်းစွွဲြွင ဟ်သူည ် အခပျုသရ ာရဆာငရ်သာ တာဝန်တစရ်ပ်သည် န ိုငင်တံ ိုင််းတငွ ်

ရှ သည်ဟို ရှင််းလင််းရခပာ ကာ်း ြွဲ သည်။ (98)  ဆကလ်ကင်ပီ်း လတွလ်ပ်စွာ စိုရဝ်းြွင ၊် အသင််း ွွဲ ှေ့ ြွင ၊်  
လတွလ်ပ်ရသာ  ရရွ်းရကာကပွ်ွဲကျင််းပြွင  ်၊ပညာရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်း နငှ  ်အလိုပ်လိုပ်က ိုငြွ်င  ်အစရှ ရသာ 
အြွင အ်ရရ်း အပေါအဝင ် အခြာ်းရသာအြွင အ်ရရ်းမျာ်းက ို တ ို်းခမြှင က်ာကယွရ်န်  အငတ်ာနကက် ို 
လကလ်မ်ှ်းမီရရှ ရရ်းသည ် အငမ်တန်မှ အရရ်းကက်ီးရ ကာင််းက ို ၎င််းတ ို  မှ အသ အမှတခ်ပျုြွဲ သည်။ 
ထ ို  ရနာက ် လတူစဦ််းြျင််းစ၏ီ အငတ်ာနကအ်ာ်း လကလ်မ်ှ်းမီရရှ ပ ိုငြွ်င က် ို ခငင််းပယခ်ြင််းသည်  
အလန်ွခပင််းထန်လရှသာ ခပစေ်ဏ်ရပ်းမှုခ စပ်ေါသည်။ ထ ို  ရ ကာင  ် ယင််းကွဲ သ ို   
ခပင််းထန်သည ်နည််းလမ််းက ိုအသံို်းခပျုမည်ဆ ိုပေါက ၎င််းနည််းလမ််း၏ လူ  အြွင အ်ရရ်း အကျ ျု်းြံစာ်းမှု 
အရပေါ်သကရ်ရာကမ်ှုက ို ထည ်သငွ််းစဉ်းစာ်းမှုရှ ရမည ်အခပင ်အခြာ်းရသာ ကန  ်သတမ်ှုပ ိုမ ိုနည််းပေါ်းသည ် 
နည််းလမ််းမျာ်း လံို်းဝမရှ ပွဲ တရာ်းရံို ်း၏ အမ န  ်ညွှန် ကာ်းြျကရှ် မှသာလျှင ်တရာ်းမျှတန ိုငပ်ေါမည်။ (99)  

ယင််းပူ်းတွွဲရ ကညာြျက၌် အငတ်ာနကလ် ိုင််းတစြ်ိုလံို်းအာ်းခ စရ်စ တစစ် တတ်စပ် ိုင််းအာ်းခ စရ်စ 

ခပည်သ ူ တစရ်ပ်လံို်းမှခ စရ်စ (သ ို  မဟိုတ)်  ခပည်သတူစြ်ျ ျု ှေ့ မှခ စရ်စ လကလ်မ်ှ်းမီသံို်းစွွဲရရ်းက ို 
န ိုငင်ရံတာ်လံိုခြံျုရရ်း နငှ  ် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်းအပေါအဝင ် မည်သ ို  ရသာ အရ ကာင််းခပြျကက် ိုမဆ ို 
အသံို်းခပျုငပီ်း ခ တရ်တာကခ်ြင််းက ို မှန်ကန်သည်ဟို မဆ ိုန ိုငပ်ေါဟို ထပ်မံ၍ 

အရလ်းအနကရ်ခပာဆ ိုထာ်းပေါသည်။ (100) ဆကလ်ကင်ပီ်း ၂၀၁၅ ပူ်းတွွဲရ ကညာြျကတ်ငွလ်ည််း 

“ဆကသ်ယွရ်ရ်းခ တရ်တာကမ်ှု ြလိုတမ်ျာ်း” (kill switches) အာ်းအသံို်းခပျုခြင််းသည ်   ( 

ဆ ိုလ ိုသည်ကာ်း - ဆကသ်ယွရ်ရ်းစနစတ်စြ်ိုလံို်းက ို ခ တရ်တာကပ်စခ်ြင််းသည်) 
လူ  အြွင အ်ရရ်းဥပရေအရ  မည်သည အ်ြေါတငွမ်ျှ တရာ်းမျှတခြင််းမရှ ရသာ နည််းလမ််းမျာ်းခ စ်သည် ။ 
(101)  FOC မှ ၎င််းတ ို  ၏၂၀၁၇ တငွထ်ိုတခ်ပန်ရသာ န ိုငင်ရံတာ်မှ အရထာကအ်ပံ ရပ်းသည  ်
ကန်ွယကခ်ပတရ်တာကမ်ှုမျာ်း အရပေါ် ပူ်းတွွဲရ ကညာြျကတ်ငွလ်ည််း အငတ်ာနကက် ို 
ခ တရ်တာကခ်ြင််းသည် န ိုငင်တံကာလူ  အြွင အ်ရရ်း ဥပရေက ို ြျ ျု်းရ ာကခ်ြင််းခ စသ်ည်ဟို 
ရှုတြ်ျထာ်းသည်။  (102) 

 

၁၀ ။ ဆ ိုက ်ာနယပ်ယက် ို ထ န််းြျျုပ်သည  ် န ိုငင်တံကာစြံျ န်စညံွှန််းမျာ်း  ံွှေ့ င  ျု်းတ ို်းတကရ်န်အတကွ ်

အခြာ်းရသာ ကက ျု်းပမ််းမှုမျာ်း 



 

ဤအစရီငြံ်၏ အရရှှေ့ ပ ိုင််းတငွ ် အန်ွလ ိုင််းနယပ်ယရ်လာကအပေါ်သကရ်ရာကရ်သာ န ိုငင်တံကာ 
ဥပရေစနံှုန််းမျာ်း အာ်းအသံို်းြျခြင််းဆ ိုငရ်ာ  န ိုငင်တံကာသရ ာတ ူ စာြျျုပ်အရခြခပျုနငှ  ်
စာြျျုပ်မဟိုတရ်သာ သရ ာတညူီြျက ် အရခြခပျုလမ််းညွှန်ြျကမ်ျာ်းအာ်း ရလ လာြွဲ ပေါသည်။ 
ယြိုအပ ိုင််းတငွ ်အစ ို်းရမျာ်း၊မူဝေါေဆ ိုငရ်ာ စဉ်းစာ်းရတ်ွးရြေါ် သည အ် ွွဲ ှေ့မျာ်း၊ န ိုငင်တံကာအ ွွဲှေ့အစည််းမျာ်း 
နငှ  ် ပိုဂဂလ ကနည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ကိုမပဏီတ ို  ၏ အန်ွလ ိုင််း သတင််းအြျကအ်လကလ်ံိုခြံျုမှုအတကွ ်

အကာကယွရ်ပ်းခြင််းနငှ  ်ဆ ိုက ်ာတ ိုကြ် ိုကမ်ှုရန်မှ ကာကယွရ်ပ်းခြင််း အာ်းခ င  ်ဆ ိုက ်ာလံိုခြံျုရရ်းက ို 
အာမြံန ိုငသ်ည  ်စနံှုန််းမျာ်းအပေါအဝင၊်  ဆ ိုက ်ာနယပ်ယက် ို န ိုငင်တံကာစနံှုန််း နငှ အ်ည ီထ န််းြျျုပ်ရန် 

အဆ ိုခပျုထာ်းသည ် ဦ်းရဆာငရ်သာ ကက ျု်းစာ်းအာ်းထိုတမ်ှုမျာ်းက ို ထည ်သငွ််းရလ လာ 
စဉ်းစာ်းထာ်းပေါသည်။ 

ထ ိုကွဲ သ ို  ရသာ  ကရ်ပေါင််းစံို ကက ျု်းစာ်းအာ်းထိုတမ်ှုမျာ်းသည် န ိုငင်တံကာလူ  အြွင အ်ရရ်းဥပရေ နငှ  ်
စနံှုန််းမျာ်း အရပေါ် လံိုရလာကသ်ည ် အရခြြံမှုမရှ သည ်အခပင ် န ိုငင်တံကာစာြျျုပ်စာတမ််းမျာ်း၏ 

အဆင အ်တန််း မရှ  ရသာရ ကာင  ် ကန  ်သတြ်ျကမ်ျာ်းရှ သည်။ ၎င််းတ ို  တငွ ် 

ရှန်ဟ ိုင််းပူ်းရပေါင််းရဆာငရွ်ကရ်ရ်းအ ွွဲ ှေ့ (SCO)၏  န ိုငင်တံကာ သတင််းအြျကအ်လကလ်ံိုခြံျုရရ်းဆ ိုငရ်ာ 
ကျင ဝ်တစ်ည််းကမ််းမျာ်း၊ ဆ ိုက ်ာနယပ်ယ ်လံိုခြံျုရန် နငှ  ်ယံို ကည်မှုအတကွ ်  ပွဲရစရ်တာင််းဆ ိုြျက၊် 
ဆ ိုက ်ာနယပ်ယ ် တညင်င မ်မှုဆ ိုငရ်ာ ကမဘာ ရကာ်မရှင၊် ဆ ိုက ်ာဆ ိုငရ်ာ ကျွမ််းကျငမ်ှုအတကွ ်

ကမဘာလံို်းဆ ိုငရ်ာ   ိုရမ် နငှ  ် လတွလ်ပ်ရသာ အန်ွလ ိုင််း ညွှန  ်ရပေါင််းအ ွွဲ ှေ့ (FOC)မှ  လတွလ်ပ်ငပီ်း 

“လံိုခြံျုစ တြ်ျရရသာ အငတ်ာနက”် အတကွ ် လှုပ်ရှာ်းရနရသာအ ွွဲှေ့ တ ို  ပေါဝငသ်ည်။(103) အြန််း (၃) 

ဥပရေရရ်းရာ မူရ ာငက် ို အသံို်းြျ၍ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင ၊် ထငခ်မငယ်ဆူြွင  ်နငှ အ်န်ွလ ိုင််း 
သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်းရရှ ခြင််းက ို ကန  ်သတခ်ြင််း 

 

(ြ) ထန်ွ်းသစလ်ာသည ် ဥပရေရရ်းရာ မူရ ာငမ်ျာ်း  

 

၉။ အငတ်ာနကခ် တရ်တာကခ်ြင််းသည် တရာ်းမျှတမှုရှ ရ ကာင််းခပရန်အတကွ် 
အလွွဲသံို်းစာ်းအသံို်းခပျုြံရသည ် ဥပရေမျာ်း 



အမိုန််းစကာ်းမျာ်း ခပန  ်ပွာ်းလာခြင််း၊ အ ကမ််း ကမ်ှုကျ ်းလန်ွရန် အန်ွလ ိုင််းလှုံှေ့ရဆာ်မှုမျာ်း၊ 
အန်ွလ ိုင််းရပေါ်မှ သတင််းမှာ်းမျာ်း နငှ  ်ဆ ိုက ်ာတ ိုကြ် ိုက ်ငြ မ််းရခြာကမ်ှု အစရှ သည  ်အြကအ်ြွဲမျာ်းက ို 
ရေသတငွ််းန ိုငင်မံျာ်း လကရ်တွှေ့ရငဆ် ိုငရ်န ကရပေါသည်။ အထကပ်ေါအြန််းတငွ ်

ဆ ိုက ်ာရ ်းကင််းလံိုခြံျုမှုရှ ရန်နငှ  ် အန်ွလ ိုင််းရပေါ်မှ သတင််းမှာ်းမျာ်းက ို 
တ ိုက ်ျကန် ိုငရ်န်ဟရူသာအဆ ိုခ င  ် ခပဌာန််းြွဲ သည  ် ဥပရေမျာ်းက ို ရလ လာြွဲ ငပီ်းခ စပ်ေါသည်။ 
ယြိုအပ ိုင််းတငွ ် အ ကမ််း ကမ်ှုကျ ်းလန်ွခြင််း၊ အန်ွလ ိုင််းလံှ ှှ ိှု  ရဆာ်မှုမျာ်းနငှ  ် အမိုန််းစကာ်း 
ခပန  ်ပွာ်းလာသည ်အရခြအရနမျာ်းက ို အရ ကာင််းခပျုငပီ်း ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်းအတကွ ် အလ ို  ငာှ 
အစ ို်းရအရနခ င  ်ခမန်မာန ိုငင်၏ံ ဆကသ်ယွရ်ရ်း ဥပရေက ို အသံို်းခပျု၍ အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုမျာ်း   
ခပျုလိုပ်ြွဲ ပံိုက ို သံို်းသပ်ရလ လာပေါမည်။ ထ ို  အခပင ်ယြိုအြန််းတငွ ်  လစပ် ိုင၊် အငေ် ိုနီ်းရှာ်း၊ ဗီယကန်မ် 

န ိုငင်မံျာ်းရှ  ရွဲမျာ်းမှ ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်း အလ ို  ငာှ အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ရန်အတကွ ်

ရှင််းလင််းသည ် ဥပရေ ညွှန််းဆ ိုမှု မရှ ပွဲ ရတာင််းဆ ိုြွဲ သည ် အရခြအရနမျာ်းက ိုလည််း 
ရဆ်ွးရန်ွးထာ်းပေါသည်။ ယြိုကွဲ သ ို   အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုမျာ်း ခ စပွ်ာ်းြွဲ ရာတငွ ်အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းက 

ခပည်သမူျာ်းအာ်း ကက ျုတင ် အသ ရပ်းခြင််း မရှ ပွဲ ခ တရ်တာကရ်န် လ ိုအပ်သည  ် အ ကာင််းရင််းြံမျာ်း 
(အရ ကာင််းခပြျကမ်ျာ်း) ခ စသ်ည ် တ ကျသည  ် မူဝေါေ (ရပေါ်လစ)ီ၊ ဥပရေရညရွ်ယြ်ျကမ်ျာ်းက ို လည််း 
ရရရာစွာ ရှင််းလင််းြွဲ ခြင််း မရှ ြွဲ ပေါ။   

အထကတ်ငွ ် ရှင််းလင််းြွဲ သည ်အတ ိုင််း န ိုငင်တံကာ လူ  အြွင အ်ရရ်းဥပရေအရ အလံို်းစံို အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာကခ်ြင််းသည် မည်သည  ်အရခြအရနတငွမှ် တရာ်းမျှတခြင််းမရှ ပေါ။ ငပီ်းြွဲ သည  ် နစှမ်ျာ်းတငွ ်

ခ စပွ်ာ်းြွဲ သည  ် အငတ်ာနကခ် တရ်တာကသ်ည ်က စစရပ်မျာ်းက ို  ကည ်လျှင ် ရေသတငွ််းအစ ို်းရမျာ်းမှ 

အနာဂတတ်ငွ ် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်းက ို ထ န််းသ မ််းရန်အတကွ ် ဤကွဲ သ ို  ရသာ 
လကလ်တွစ်ပယန်ည််းလမ််းမျာ်းက ို အသံို်းခပျုခြင််းခ င  ် အခြာ်းလူ  အြွင အ်ရရ်းမျာ်းထွဲမှ လတွလ်ပ်စွာ 
ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင ၊် သတင််း အြျကအ်လကစ််ီးဆင််းြွင ၊် လံိုခြံျုရရ်း၊ စိုရဝ်း သင််း ွွဲ ှေ့ ြွင ၊် ပညာရရ်း၊ 
ကျန််းမာရရ်း နငှ  ် အလိုပ်လိုပ်က ိုငြွ်င  ် အစရှ သည  ် အြွင အ်ရရ်းမျာ်းက ို ဆံို်းရံှှှ ိှု ်းနစန်ာမှုမျာ်း 
ခ စရ်စန ိုငပ်ေါသည်။ 

ကမဘာအနှံ  ရှ  အစ ို်းရမျာ်းမှ အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုမျာ်းက ို လကက် ိုငခ်ပျုအသံို်းခပျုသည ် သာဓကမျာ်း 
ပ ိုမ ိုမျာ်းခပာ်း လာသည်က ိုလည််း ရတွှေ့ ခမငရ်နရပေါသည်။ Access Now ေစဂ်ျစတ်ယအ်ြွင အ်ရရ်း 



အ ွွဲှေ့အစည််း၏ သိုရတသနက ို က ို်းကာ်းထာ်းသည ် New York Times ၏ န ိုဝင ်ာ ၂၀၁၉ သတင််း 
ထိုတခ်ပန်ြျကအ်ရ ကမဘာ န ိုငင်မံျာ်း၏ ရလ်းပံို တစပံ်ိုသည် လန်ွြွဲ သည  ်ရလ်းနစှြ်န  ်အတငွ််း အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ြွဲ ငပီ်း၊ အမျာ်းအာ်းခ င  ် န ိုငင်တံငွ််း ဆပူူအံိုကကမှုမျာ်း၊ န ိုငင်ရံရ်း 
မတည်ငင မ်သည ် အရခြအရနမျာ်းတငွ ် ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ြွဲ ရ ကာင််းရတွှေ့ရပေါသည်။ (548)   

Access Now ၏ ၂၀၁၈ အစရီငြံ်စာအရ န ိုငင်ရံပေါင််း ၂၅ န ိုငင်တံငွ ်အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကသ်ည  ်
ခ စရ်ပ် ၁၉၆ ြိုရကျာ် ခ စပွ်ာ်းြွဲ ရ ကာင််းသ ရငပီ်း သတင််းအမှာ်းမျာ်း၊ အမိုန််းစကာ်းမျာ်း၊ 
အ ကမ််း ကမ်ှုကျ ်းလန်ွရန် ဦ်းတည်သည  ် အန်ွလ ိုင််းလံှ ှှ ိှု  ရဆာ်မှုမျာ်း အစရှ သည်တ ို  က ို 
တ ိုက ်ျကရ်န်နငှ  ်န ိုငင်ရံတာ် လံိုခြံျုရရ်းနငှ  ် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်း အလ ို  ငာှ ရည်ရွယရ် ကာင််း သ ရပေါသည်။ 
(549)  ၂၀၁၈ြိုနစှတ်ငွ ်ခ စပွ်ာ်းြွဲ သည်ဟို သ ရှ ရရသာ ခ စရ်ပ်မျာ်း အာ်းလံို်း၏ ၆၀ ရာြ ိုငန်ှုန််းနီ်းပေါ်းတငွ ်

အစ ို်းရအာဏာပ ိုငမ်ျာ်းက အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုမျာ်းက ို အမ န  ်ရပ်းြွဲ ခြင််းအတကွ ် တာဝန်ယမူှု 
(ဝန်ြံမှု) မရှ ပေါ။  (550) 

 

ခမန်မာန ိုငင် ံ

 

ဤအစရီငြံ်စာ ကနဦ်းမ တဆ်ကစ်ာပ ိုေမ်ျာ်းတငွ ် အသာ်းရပ်းရ ာ်ခပြွဲ သည ်အတ ိုင််း ခမန်မာန ိုငင်တံငွ ်

အန်ွလ ိုင််း အမိုန််းစကာ်း ခပန  ်ပွာ်းမှုခပဿနာက ို ဆ ို်းရွာ်းစွာ ရငဆ် ိုင ်ကျံုရတွှေ့ရနရပေါသည်။ ရ  စ ်ိုတ ်

ရပေါ်တငွ ် အ ကမ််း ကမ်ှု ကျ ်းလန်ွရန် လှုံှေ့ရဆာ်မှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ခြင််း၊ အမိုန််းစကာ်းမျာ်း 
အရှ န်အဟိုန်ခမင စွ်ာ ခပန  ်ပွာ်းလာခြင််းတ ို  သည် ကက်ီးမာ်းရသာလူ  အြွင အ်ရရ်းြျ ျု်းရ ာကမ်ှုမျာ်း၊ 
လသူာ်းတစမ်ျ ျု်းနယွလ်ံို်းအရပေါ်ကျ ်းလန်ွသည ် ရာဇဝတမ်ှုမျာ်းနငှ  ် ရြ ိုငခ်ပည်နယရှ်  
ရ ိုဟငဂ်ျာမူဆလငမ်ျာ်း အရပေါ် မျ ျု်းနယွစ်ိုတစစ်ိုက ို မျ ျု်းခ ျုတခ်ြင််း ခ စန် ိုငရ်ြျမျာ်း အစရှ သည  ်
ကျ ်းလန်ွမှုမျာ်း ခ စရ်စရန် ပံ ပ ို်းရပ်းရနရ ကာင််း ရတွှေ့ရပေါသည်။ ခမန်မာအစ ို်းရအရနခ င  ်အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာက ်သည  ်နည််းလမ််း အသံို်းခပျုခြင််းက ို ယြိုကွဲ သ ို  ရသာ အရခြအရနမျာ်းတငွ ်သာမကပွဲ အခြာ်း 
ဆကစ်ပ်စဉ်းစာ်းရမည ် န ိုငင်တံဝှမ််း ပ ိုမ ိုကျယခ်ပန  ်စွာ လနူည််းစို အိုပ်စိုမျာ်းက ို ြွွဲခြာ်းဆကဆ်သံည  ်
အရခြအရနမျာ်း၊ မတညူီသည ် လမူျ ျု်းစို၊ မျ ျု်းနယွ၊်  ာသာရရ်း အိုပ်စိုမျာ်း အ ကာ်း 



ဆကလ်ကခ် စပွ်ာ်းရနသည ် ပဋ ပကခအရခြအရနမျာ်းတငွ ် မည်ကွဲ သ ို   အသံို်းခပျုရနပံိုက ိုလည််း 
ရလ လာဆန််းစစသ်င ပ်ေါသည်။ (551)  

 

ခမန်မာန ိုငင်တံငွ ် ခမန်မာအစ ို်းရစစတ်ပ်နငှ  ် (ရြ ိုငတ် ိုင််းရင််းသာ်း လကန်ကက် ိုငတ်ပ် AA) 

ရကခ ျုငတ်ပ်မရတာ် တ ို   ကာ်း တ ိုကပွ်ွဲမျာ်းအခပင််းအထန်ခ စပွ်ာ်းရနသည ် ရြ ိုငန်ငှ  ် ြျင််းခပည်နယရှ်  
ငမ ျု ှေ့နယ ် ၉ (က ို်း)ြိုတငွ ် ဆကသ်ယွရ်ရ်းဥပရေ ပိုေမ် ၇၇ က ို အသံို်းခပျုကာ အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ြွဲ ပေါသည်။(552)   ယင််းရေသမျာ်းတငွ ်အငတ်ာနကက် ို အသံို်းခပျုငပီ်း ဥပရေမွဲ  
အ ျကအ်ရမှာင လ်ိုပ်ငန််းမျာ်း ရပေါ်ရပေါကလ်ာမည ်အရရ်းနငှ  ် နယရ်ခမ ရအ်းြျမ််းရရ်းက ို 
ထ ြ ိုကရ်စန ိုငသ်ည ်အရရ်းမျာ်းရ ကာင  ် ၂၀၁၉ ြိုနစ ် ဇွန်လ ၂၀ ရကရ်န  တငွ ် ဆကသ်ယွရ်ရ်းနငှ  ်
အငတ်ာနက ်ိုန််းလ ိုင််း (မ ို  ိုင််းကန်ွယက)် ကိုမပဏီမျာ်းက ို အငတ်ာနကလ် ိုင််းမျာ်း ခ တရ်တာကထ်ာ်းရန် 

ပ ို  ရဆာငရ်ရ်းနငှ  ် ဆကသ်ယွရ်ရ်း ဝန်ကက်ီးဌာနမှ ညွှန် ကာ်းြွဲ ပေါသည်။(553)  လမူှုကန်ွယကရ်ပေါ်တငွ ်

ဝေါေခ န  ်မှုမျာ်း၊ လမူျ ျု်းရရ်းအရခြြံသည  ်အမိုန််းစကာ်း မျာ်းရ ကာင  ်ရြ ိုငခ်ပည်နယတ်ငွ ်ခ စပွ်ာ်းရနသည ် 
လမူျ ျု်းရရ်း အရခြြံသည ် အမိုန််းတရာ်းမျာ်းက ို တိုန  ်ခပန်ရန်အတကွ ် အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်းသည် ရေသတငွ််း တည်ငင မ်ရအ်းြျမ််းရရ်းအတကွ ် လ ိုအပ်ငပီ်း၊ 
ခပည်သအူာ်းလံို်းအတကွ ် အကျ ျု်းရကျ်းဇူ်းမျာ်းစွာရှ သည်ဟို အစ ို်းရတာဝန်ရှ သမူျာ်းက ဆ ိုပေါသည်။  
(554) 

ဆကသ်ယွရ်ရ်းဥပရေ အပ ိုေ ်၇၇ ခပဌာန််းြျကအ်ရ ပ ို  ရဆာငရ်ရ်းနငှ  ်ဆကသ်ယွရ်ရ်းဝန်ကက်ီးဌာန သည် 
အမျာ်းခပည်သ ူ အကျ ျု်းအတကွ ် ရဆာငရွ်ကရ်န် အရခြအရန ရပေါ်ရပေါကသ်ည ်အြေါ အစ ို်းရအ ွွဲ ှေ့၏ 

သရ ာတညူီြျကခ် င  ် ဆကသ်ယွရ်ရ်း ဝန်ရဆာငမ်ှုလိုပ်ငန််းအာ်း ယာယရီပ်ဆ ိုင််းရရ်း၊ ဆကသ်ယွ ်

အမျ ျု်းအစာ်းတစရ်ပ်ရပ်က ို မခပျုလိုပ်ရရ်း၊ တာ်းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထာ်းရှ ရရ်း၊ လ ိုအပ်သည  ်
သတင််းအြျကအ်လကန်ငှ  ်ဆကသ်ယွမ်ှုမျာ်းက ို ရရှ ရရ်း၊ ဆကသ်ယွရ်ရ်းဝန်ရဆာငမ်ှု လိုပ်ငန််းမျာ်းနငှ  ်
ဆကသ်ယွရ်ရ်းပစစည််းမျာ်းက ို ယာယထီ န််းြျျုပ် သံို်းစွွဲရရ်းတ ို  အတကွ ် လိုပ်ငန််း လ ိုငစ်ငရ်ရှ သအူာ်း 
ညွှန် ကာ်းန ိုငပ်ေါသည်။(555)   

ဥပရေခပဌာန််းြျကပ်ေါ “အရရ်းရပေါ်အရခြအရန”က ို  ွင ဆ် ိုသည ် တ ကျသည  ် ရှင််းလင််းြျက ်မရှ ခြင််းနငှ  ်
ဥပရေက အရခြြံလူ  အြွင အ်ရရ်းမျာ်းနငှ  ် လပ်ွလပ်ြွင မ်ျာ်းက ို မကာကယွရ်ပ်းန ိုငခ်ြင််းတ ို  ရ ကာင  ်



ခမန်မာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် န ိုငင်တံကာ လူ  အြွင အ်ရရ်းဥပရေမျာ်းနငှ  ် ရသ ွယသ်ည ် အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ပ ိုငြွ်င  ် ရပ်းပေါသည်။ လတွလ်ပ်စွာထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင က် ို အသာ်းရပ်း 
လိုပ်ရဆာငရ်သာ အစ ို်းရမဟိုတရ်သာ အ ွွဲှေ့အစည််းခ စသ်ည ် Article 19 ၏ အစရီငြံ်စာတငွ ်အစ ို်းရ 

လိုပ်ရဆာငမ်ှုမျာ်းက ို သံို်းသပ်ထာ်းရာ၌ အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုမျာ်းက ို ခပျုလိုပ်ရသည  ်
သင တ်င ရ်လျာကပ်တသ်ည ် (တရာ်းဝင)် ရည်ရွယြ်ျက ် (အရ ကာင််းအရင််း) က ို 
ထိုတခ်ပန်ြွဲ ခြင််းမရှ ရသ်းရ ကာင််း မီ်းရမာင််းထ ို်း တငခ်ပထာ်းပေါသည်။ အ ယရ် ကာင ဆ် ိုရသာ် 
“အငတ်ာနကက် ို အသံို်းခပျုငပီ်း ဥပရေမွဲ  အ ျကအ်ရမှာင လ်ိုပ်ငန််းမျာ်း ရပေါ်ရပေါကလ်ာမည ်အရရ်းနငှ  ်

နယရ်ခမ ရအ်းြျမ််းရရ်းက ို ထ ြ ိုကရ်စန ိုငသ်ည ်အရရ်းမျာ်းရ ကာင ”် ဟိုဆ ိုသည ် 
အ ကာင််းခပစွပ်စွွဲြျကမ်ျာ်းအတကွ ် ယံို ကည်စ တြ်ျရရသာ (သ ို  မဟိုတ)် တရာ်းဝင ်

သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်း ထိုတခ်ပန်ခြင််း မရှ သည ်အတကွ ် ခ စပ်ေါသည်။ ထ ို  ခပင ် ယြိုကွဲ သ ို   
ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်းသည် မျှတမှုမရှ ပွဲ၊ န ိုငင်ရံတာ်လံိုခြံျုရရ်းနငှ  ် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်းရရှ ရန်အတကွ် 
ကန  ်သတမ်ှုအနည််းဆံို်းခ စ်မည  ် နည််းလမ််းမျာ်းက ို အသံို်းခပျုရမည  ် အစ ို်းရ၏ တာဝန်တစရ်ပ်က ို 
ြျ ျု်းရ ာကရ်ာ ကပေါသည်။ (556) 

အစ ို်းရအရနခ င  ် န ိုငင်ရံတာ်လံိုခြံျုရရ်း (သ ို  မဟိုတ)် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်း အရခြြံသည ် လံိုရလာကသ်ည  ်
အရ ကာင််းခပြျကမ်ျာ်း ရပ်းန ိုငြ်ွဲ သည်ဆ ိုလျှငရ်တာင ်ရြ ိုငန်ငှ  ်ြျင််းခပည်နယတ်ငွ ်အလံို်းစံို အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာကခ်ြင််းသည် လတွလ်ပ်စွာ ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင ၊် သတင််းစ်ီးဆင််းြွင န်ငှ  ်
အခြာ်းအြွင အ်ရရ်းမျာ်းခ စသ်ည ် စိုရဝ်းြွင ၊် အသင််း ွွဲ ှေ့ ြွင ၊် ပညာရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်း နငှ  ်
အလိုပ်လိုပ်က ိုငြွ်င  ် အစရှ သည ် အြွင အ်ရရ်းမျာ်းက ို နစန်ာဆံို်းရံှှှ ိုှ်းမှု ခ စရ်စပေါသည်။ 
ယင််းရေသမျာ်းတငွ ် လိုပ်က ိုငရ်နသည  ် လသူာ်းြျင််းစာနာရထာကထ်ာ်းရရ်းအ ွွဲ ှေ့အစည််းမျာ်းက 

အငတ်ာနက ်အဆကအ်သယွမ်ရှ ပွဲ လသူာ်းြျင််းစာနာရထာကထ်ာ်းရရ်းနငှ  ်ကယဆ်ယရ်ရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း 
ြျ တဆ်ကလ်ိုပ်ရဆာငရ်ာတငွ ် အြကအ်ြွဲရှ ရ ကာင််း၊ လူ  အြွင အ်ရရ်း ြျ ျု်းရ ာကမ်ှုမျာ်းက ို 
ရစာင  ်ကည ်ရာတငွလ်ည််း အရရ်းပေါသည ် ကန  ်သတမ်ှုမျာ်းခ စရ်စ ကာင််း 
လူ  အြွင အ်ရရ်းအ ွွဲ ှေ့အစည််းမျာ်းက သတင််းပ ို   ကပေါသည်။ ထ ို  အခပင ် အငတ်ာနက ်

ခ တရ်တာကထ်ာ်းြျ န်တငွ ်လကန်ကက် ိုင ်ပဋ ပကခမျာ်းပ ိုမ ို ခပင််းထန်လာရ ကာင််း သ ရငပီ်း၊ ရေသဆ ိုငရ်ာ 
ဥပရေခပျုအမတမ်ျာ်းမှလည််း ၎င််းတ ို  ၏ သကဆ် ိုငရ်ာငမ ျု ှေ့နယရှ် လမူျာ်းမှ သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်း 



(သ ို  မဟိုတ)် ရနာကဆ်ံို်းအရခြအရနမျာ်းက ို မရရှ ရ ကာင််း ရခပာဆ ိုပေါသည်။ (557)   ခမန်မာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ 
ကိုလသမဂဂ လူ  အြွင အ်ရရ်းအထ်ူးက ိုယစ်ာ်းလယှက်လည််း ယြိုကွဲ သ ို   ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်းက စစတ်ပ်က ို 
ခပည်သမူျာ်း၏ အြွင အ်ရရ်း ြျ ျု်းရ ာကမ်ှုမျာ်း ကျ ်းလန်ွန ိုငရ်န် အရခြအရနရပ်းသကွဲ သ ို   ခ စရ်စငပီ်း 
န ိုငင်ရံတာ်လံိုခြံျုရရ်းအမညြံ်ကာ ၎င််းတ ို   စ တက်က ျုကခ်ပျုလိုပ်မည်က ို စ ို်းရ မ်ရ ကာင််း ရခပာဆ ိုြွဲ ပေါသည်။ 
(558)  ရြ ိုငခ်ပည်နယ ်လွှတရ်တာ်က ိုယစ်ာ်းလယှ ်တစဦ််းကလည််း အငတ်ာနက ်ခ တရ်တာကခ်ြင််းသည ်

တရာ်းဥပရေစ ို်းမ ို်းရရ်းနငှ  ်နယရ်ခမလံိုခြံျုရရ်းက ို ထ ြ ိုကပ်ျကစ််ီးရစသည်ဟို ထပ်ရလာင််းရခပာဆ ိုြွဲ သည်။ 
(559)  ၂၀၁၉ ြိုနစ ် န ိုဝင ်ာလတငွ ် အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုက ို အြျ ျု ှေ့ရနရာမျာ်းတငွ ် ခပန်လည် 
 ွင လ်စှြ်ွဲ ပေါသည်။ (560)  

 

 

  လစပ် ိုင၊် ဗီယကန်မ် နငှ  ်အငေ် ိုနီ်းရှာ်းန ိုငင် ံ

 

  လစပ် ိုင၊် ဗီယကန်မ် နငှ  ် အငေ် ိုနီ်းရှာ်းန ိုငင်မံျာ်းတငွ ် န ိုငင်ရံတာ် စမံီြျက ် (ရဆာငရွ်ကမ်ှု) 
အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှု မျာ်းအတကွ ် ရှင််းလင််းတ ကျရသာ ဥပရေစည််းမျဉ်းမျာ်းမရှ ပေါ။ 
ထ ိုသ ို  ခပျုလိုပ်ခြင််းသည ် စမံီြန  ်ြွွဲရရ်း ရဆာငရွ်ကြ်ျကမ်ျာ်း ခပျုလိုပ်ရန်လ ိုအပ်သည ် တရာ်းဝငခ် စမ်ှု၊ 
လ ိုအပ်ြျက၊် အြျ ျု်းကျမှု အစရှ သည  ် လ ိုအပ်ြျကမ်ျာ်း က ိုြျ ျု်းရ ာကလ်ျကရှ် ပေါသည်။ ထ ို  အတကွ ်

အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုမျာ်းသည် ငင မ်ဝပ်ပ ခပာ်းရရ်းက ို နယရ်ခမ ရအ်းြျမ််းရရ်းအတကွ ်ရည်ရွယ၍် 

ခပျုလိုပ်သည်ဟိုဆ ိုရသာ်လည််း ရအာကပ်ေါက စစရပ်မျာ်းတငွ ် အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကထ်ာ်းြျ န်တငွ ်

အစ ို်းရအာဏာပ ိုငမ်ျာ်းအရနခ င  ်လတူစဦ််းစ၏ီ အရခြြံလူ  အြွင အ်ရရ်းမျာ်း နငှ  ်လတွလ်ပ်ြွင မ်ျာ်းက ို 
အသ အမှတခ်ပျု ရလ်းစာ်းလ ိုကန်ာသည်ဟိုဆ ိုန ိုငရ်သာ လံိုရလာကသ်ည  ် သကရ်သသာဓကမျာ်း 
(သ ို  မဟိုတ)် ဥပရေ ကျ ျု်းရ ကာင််းခပြျကမ်ျာ်း (သ ို  မဟိုတ)် တရာ်းမျှတခြင််းဆ ိုငရ်ာ (သ ို  မဟိုတ)် 

တာဝန်ြံမှုဆ ိှု င်ရ်ာ ယနတရာ်းမျာ်း အစရှ သည်တ ို  က ို စစီဉရပ်းထာ်းခြင််း မရှ သည်က ို ရတွှေ့ရပေါသည်။ 

 

၂၀၁၅ ြိုနစ ် ဇန်နဝေါရီလတငွ ်   လစပ် ိုငန် ိုငင် ံ အမျ ျု်းသာ်းဆကသ်ယွရ်ရ်းရကာ်မရှင ် (National 

Telecommunication Commission - NTC)၏ ညွှန် ကာ်းြျကန်ငှ အ်ည ီ ပိုပ်ရဟန််းမင််းကက်ီး  ရန်စစ ်



ရရာကရှ် ရနြျ န်တငွ ်ဆကသ်ယွရ်ရ်း ကိုမပဏီမျာ်းက ို အငတ်ာနကလ် ိုင််းမျာ်းနငှ  ်မ ို  ိုင််းကန်ွယကမ်ျာ်းက ို 
ခ တရ်တာကထ်ာ်းြွဲ ပေါသည်။ (561)  တယလ် ီိုန််းမျာ်းက ို အသံို်းခပျုငပီ်း ရ ာကြွ်ွဲရရ်းပစစည််းမျာ်းအခ စ် 
အသံို်းခပျု န ိုငသ်ည ်အတကွ ် ပိုပ်ရဟန််း မင််းကက်ီး၏ လံိုခြံျုရရ်းအတကွဟ်ရူသာ အရ ကာင််းခပြျကခ် င  ်
အငတ်ာနကမ်ျာ်းက ို ခ တရ်တာကြ်ွဲ ပေါသည်။ (562)  ၂၀၁၈ ြိုနစ ်ဇန်နဝေါရီလတငွ ်  လစပ် ိုငန် ိုငင် ံမီေယီာ 
ရစာင  ်ကည ်ရရ်း အ ွွဲှေ့တစြ်ိုခ စသ်ည ် Foundation for Media Alternatives  (FMA) က ၂၀၁၆ နငှ  ်၂၀၁၇ 

ြိုနစအ်တငွ််း NTC ၏ ြွင ခ်ပျုမ န  ်ခ င  ်Sinulog ၊ Dinagyang ၊ Fesat of the Black Nazarene အစရှ သည ် 
ပွွဲရတာ်မျာ်းတငွ ် အငတ်ာနကခ် တရ်တာကြ်ွဲ မှု ၁၁ြို က ို  ကည ်ခြင််းအာ်းခ င  ်
ဆကသ်ယွရ်ရ်းခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်းသည် ခ စရ်လ ခ စထ်ရှ သည ် အရာတစြ်ို ခ စလ်ာသည ်အတကွ ်

စ ို်းရ မ်ရ ကာင််း ထိုတရ် ာ် ရခပာဆ ိုြွဲ ပေါသည်။ (563)   FMA သည ် အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းက 

အလွွဲသံို်းစာ်းခပျုလိုပ်န ိုငရ်ခြမျာ်းမှ ကာကယွရ်န်အတကွ ်ဆကသ်ယွရ်ရ်း ခ တရ်တာကမ်ှု  ခပျုလိုပ်သည  ်
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျာ်းက ို ပွင လ်င််းခမငသ်ာစွာ ြျခပရန် ရတာင််းဆ ိုြွဲ ပေါသည်။ အ ယရ် ကာင ဆ် ိုရသာ် 
အမျာ်းခပည်သအူာ်း ၎င််းတ ို   အြျင််းြျင််းခ စရ်စ၊ အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းနငှ  ် ခ စရ်စ၊ 
အရရ်းရပေါ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်းအာ်းခ စရ်စ ဆကသ်ယွသ်ည  ် ဆကသ်ယွရ်ရ်း လမ််းရ ကာင််းမျာ်းက ို 
ကန  ်သတ ် ထာ်းခြင််းအာ်းခ င  ် ၎င််းတ ို  ၏ စ်ီးပွာ်းရရ်းနငှ  ် အလိုပ်အက ိုငမ်ျာ်းက ို ရနာှင ရ်န်ှးရစငပီ်း 
၎င််းတ ို  က ိုလည််း ရ ်းအနတရာယထ်ွဲသ ို   ပ ို၍ တန်ွ်းပ ို  သကွဲ သ ို   ခ စရ်စရ ကာင််း ဆကလ်ကင်ပီ်း အရလ်းရပ်း 
ရခပာဆ ိုြွဲ ပေါသည်။ (564)  

 

၂၀၁၆ြိုနစ ် ရမလတငွ ် အရမရ ကန်သမမတ (ထ ိုစဉက) ာ်းရေ ် အ ို ာ်းမာ်း ဗီယကန်မ်န ိုငင်သံ ို   
သံို်းရကတ်ာ ရရာကရှ် ရနြျ န်တငွ ် လမူှုကန်ွယကက် ို အသံို်းခပျုငပီ်း စည််းရံို ်းလံှ ှှ ိုရဆာ်မှုမျာ်း 
ခပျုလိုပ်ရလ ရှ သည  ်တကက်ကလှုပ်ရှာ်းသမူျာ်း၊ လူ  အြွင အ်ရရ်းကာကယွသ်မူျာ်း (သ ို  မဟိုတ)် အစ ို်းရနငှ  ်
သရ ာထာ်းကွွဲလွွဲ ဆန  ်ကျငသ်မူျာ်းက ို နှုတဆ် တရ်နရစရန် သ သာထငရှ်ာ်းသည ် အာ်းထိုတမ်ှု 
တစြ်ိုအခ စ ်အစ ို်းရမှ ရ  စ ်ိုတဆ်ကသ်ယွအ်သံို်းခပျုခြင််းက ို ခ တရ်တာကြ်ွဲ ပေါသည်။ Access Now က 

ဗီယကန်မ်အစ ို်းရ၏ လိုပ်ရပ်က ို ဤသ ို   ရဝ န်ြွဲ ပေါသည် - အမျာ်းခပည်သလူံိုခြံျုရရ်းက ို အရ ကာင််းခပငပီ်း 
အရရ်းကက်ီးသည  ်သတင််း အြျကအ်လကမ်ျာ်း ရယြွူင က် ို ပ တပ်ငတ်ာ်းခမစရ်န် ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်းက ို 
ခပျုလိုပ်ခြင််း၊ အန်ွလ ိုင််းရပေါ်မှ ရငရွ က်း လယှမ်ှု (e-financing) နငှ  ် အရရ်းရပေါ် ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း၊ 



ခပည်သလူထူိုအာ်းလံို်းအ ကာ်း အရ ကာကတ်ရာ်း န်တ်ီးခြင််းနငှ  ် အငတ်ာနက ် ဆကသ်ယွရ်ရ်း၏ 

အရသ်းစာ်းစ်ီးပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းအာ်း ကညူီရထာကပံ် န ိုငမ်ှုနငှ  ် စ်ီးပွာ်းရရ်း  ံွှေ့ င  ျု်းတ ို်းတကရ်စရန် 

ပံ ပ ို်းန ိုငမ်ှု စွမ််းအာ်းမျာ်းက ို ယ မ််းယ ိုငရ်စပေါသည်။ (565)   ဤခ စရ်ပ်မတ ိုငမီှ် 

လွှတရ်တာ်ရရွ်းရကာကပွ်ွဲမျာ်း မကျင််းပြငက်ာလတငွ ်(ခ စရ်ပ်နငှ  ်တစလ်တည််းအတငွ််း၌ပင)် သ ာဝ 

ပတဝ်န််းကျင ် ရ ်းအနတရယမ်ျာ်းရ ကာင  ် ဆနဒခပမှုမျာ်း ခပင််းထန်စွာ ခ စပွ်ာ်းရနြျ န်တငွ ်

ရ  စ ်ိုတဆ်ကသ်ယွရ်ရ်းက ို ကန  ်သတမ်ှု (သ ို  မဟိုတ)် ပ တပ်ငမ်ှု အမျာ်းအခပာ်းခ စပွ်ာ်းြွဲ ပေါသည်။ (566)  

ရရွ်းရကာကပွ်ွဲရလေမ်ျာ်း ထိုတခ်ပန်ငပီ်းြျ န် အငေ် ိုနီ်းရှာ်းန ိုငင် ံ ဂျကာတာငမ ျု ှေ့တငွ ် ဆပူူအံိုကကမှုမျာ်း 
ခ စပွ်ာ်းြွဲ ငပီ်း လရူပေါင််းရာနငှ ြ်ျ ီေဏ်ရာရကာ ရသဆံို်းမှုအြျ ျု ှေ့ ရှ ြွဲ သည အ်တကွ ် ၂၀၁၉ြိုနစ ်ရမလတငွ ်

အစ ို်းရက တစွတ်ာ၊ ရ  စ ်ိုတ၊် ဝှကစ်အ်ပ် (WhatsApp)၊ နငှ  ် အငစ်တာဂရမ် အစရှ သည  ်
ဆ ိုရှယမီ်ေယီာမျာ်း ရပေါ်တငွ ် ဓာတပံ်ိုမျာ်း၊ အသ ံ ိုင ် ပ ို  ခြင််းမျာ်းက ို ကန  ်သတြ်ွဲ ပေါသည်။(567)  

ဆပူူအံိုကကမှုမျာ်းအငပီ်း လမူျ ျု်းရရ်း ြွွဲခြာ်းမှုမျာ်း၊  ာသာရရ်း တင််းမာမှုမျာ်းက ို ပ ိုမ ိုဆ ို်းရွာ်းရစြွဲ သည  ်
သတင််းမှာ်းမျာ်းနငှ  ် သတင််းလ မ်မျာ်း လညှ ်ကကွမ်ျာ်း(hoaxes) လျငလ်ျငခ်မန်ခမန်နငှ  ် ကျယခ်ပန  ်စွာ  
ခပန  ်နှံ  မှုက ို ကာကယွရ်န်ဟို ကန  ်သတမ်ှုမျာ်းအတကွ ် အရ ကာင််းခပြျက ် ရပ်းြွဲ ပေါသည်။ န ိုငင်ရံရ်း၊ 
ဥပရေနငှ  ် လံိုခြံျုရရ်းဆ ိုငရ်ာ ညြှ  နှု င််းပူ်းရပေါင််းရဆာငရွ်ကရ်ရ်း ဝန်ကက်ီး ဝီရန်သ ို (Wiranto)က 

ခပည်သမူျာ်းအ ကာ်း သတငမှ်ာ်းခပန  ်နှံ  မှုမျာ်းနငှ  ်  က ို တာ်းဆ်ီးရန် ခပျုလိုပ်သာွ်းမည်ဟို ရခပာ ကာ်းငပီ်း၊ 
ဆကသ်ယွရ်ရ်းနငှ  ် သတင််းနည််းပညာဆ ိုငရ်ာ ဝန်ကက်ီး ရူေအီကတ်ရ (Rudiantara)ကလည််း 

ကန  ်သတမ်ှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ခြင််းခ င  ် “ြံစာ်းြျကမ်ျာ်းက ို မီ်းရလာငရ်ာရလပင ”် ခ စရ်စန ိုငသ်ည ် ပံိုရ ပ်မျာ်း 
စ်ီးဆင််းမှုက ို ရလျာ နည််းရစ ပေါသည်ဟို ဆ ိုပေါသည်။ (568)   ဆကလ်ကင်ပီ်း ဆကသ်ယွရ်ရ်းနငှ  ်
သတင််းနည််းပညာဆ ိုငရ်ာ ဝန်ကက်ီးက ခပည်သမူျာ်းက ို အမိုန််းတရာ်းမျာ်း (သ ို  မဟိုတ)် ပဋ ပကခခ စပွ်ာ်းရန် 

လံှ ှှ ိှု  ရဆာ်ရနသည  ် အရ ကာင််းအရာမျာ်းက ို မျှရဝစ်ီးဆင််းရစမှုသည် (UU ITE)အရ 

ရာဇဝတမ်ှုခ စသ်ည်ဟို သတ ရပ်းြွဲ ပေါသည်။(569) 

UU ITE မှ အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းက ို အန်ွလ ိုင််းရပေါ်တငွ ် သတင််းအမှာ်းမျာ်းခပန  ်နှံ  မှုက ို ထ န််းြျျုပ်န ိုငသ်ည ် 
အာဏာ ရပ်းထာ်းရသာ်ခငာ်းလည််း အစ ို်းရက ကန  ်သတမ်ှုမျာ်းခပျုလိုပ်ြွဲ ရာ၌ UU ITE အရ 

ရသာ်လည််းရကာင််း၊ မညသ်ည ် အမ န  ်ညွှန် ကာ်းစာ (သ ို  မဟိုတ)် ဥပရေ ကျ ျု်းရ ကာင််းခပြျက ် ဟ၍ူ 

လည််းရကာင််း တ ကျစွာ က ို်းကာ်း ညွှန််းဆ ိုြွဲ မှုမျာ်း မရှ သည ်အတကွ ် အငေ် ိုနီ်းရှာ်းန ိုငင်ရှံ  အန်ွလ ိုင််း၊ 



အရပ် က ် လူ  အ ွွဲ ှေ့အစည််းမျာ်း၊ ပညာရပ်ဆ ိုငရ်ာ ရလ လာသမူျာ်းက ဤသ ို   အာဏာရှငဆ်န်စွာ 
ဆ ိုရှယမီ်ေယီာရပေါ်တငွ ် ကန  ်သတမ်ှုမျာ်းသည် တရာ်းဥပရေ စ ို်းမ ို်းရရ်းက ို ရသ ွယရ်နပေါသည်ဟို 
စ ို်းရ မ်မကင််းခ စရ် ကာင််း ရခပာ ကာ်းြွဲ  ကပေါသည်။ (570)    ထ ို  အခပင ် ယြိုကွဲ သ ို   ဆကသ်ယွရ်ရ်း 
ကန  ်သတမ်ှုမျာ်းက ို မညသ်ည ် အြျကခ်ပအညွှန််းမျာ်းက ို တ တ ကျကျ အရခြြံ၍ ခပျုလိုပ်ြွဲ ခြင််း 
ခ စသ်ည်ဟိုလည််း အစ ို်းရက ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွဲ ခြင််းမရှ ပေါ။ (571)   အစ ို်းရ၏ အငတ်ာနက ်

ထ န််းြျျုပ်န ိုငမ်ှု အတ ိုင််းအတာအရပေါ် ပွင လ်င််းခမငသ်ာမှုမရှ ခြင််းသည် သတင််းလံိုခြံျုမှုနငှ  ်
ဆ ိုရှယမီ်ေယီာမျာ်းက ို အစ ို်းရ၏ ရစာင  ်ကည ်မှုနငှ စ်ပ်လျဉ်းသည  ် စ ို်းရ မ်ပူပန်မှုက ိုလည််း 
ခမြှင တ်ကရ်စပေါသည်။ ရဟာရခပာရရ်းသာ်းသမူျာ်း (Commentators) ကလည််း 
ကန  ်သတမ်ှုမျာ်းခပျုလိုပ်မည ်အစာ်း သတင််းအြျကအ်လကဆ် ိုငရ်ာ အသ ပညာက ို 
အာ်းရကာင််းလာရစရန် ရင််းခမစမ်ျာ်းက ို ပ ိုမ ိုရင််းနှ်ီးခမြှျုပ်နှသံင သ်ည်ဟို အ ကရံပ်းမှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ြွဲ  က 

ပေါသည်။  (572) 

 

 

 

ရအာကရ်ခြမှတြ်ျကမ်ျာ်း (Footnotes)  

 

(2) ရရွ်းရကာကပွ်ွဲအရခြအရနမျာ်းတငွ ် ဝေါေခ န  ်ခြင််း (သ ို  မဟိုတ)်  သတင််းအမှာ်းခ န  ်ခြင််း  ပိုဂဂလ ဂ 

က ိုယရ်ရ်းက ိုယတ်ာ အရ ကာင််းအရာမျာ်းက ို သကဆ် ိုငသ်၏ူ သရ ာတညူမီှုမရှ  ွဲ ခ န  ်ခြင််း နငှ  ်
အသရရပျကရ်စရသာ အရ ကာင််းအရာတ ို  ပေါသည်။ ဥပမာအာ်းခ င  ် ရရွ်းရကာကပွ်ွဲအရခြအရနတငွ ်

လတူစဦ််း၏ သ ူ (သ ို  မဟိုတ)် သမူ၏ အခြာ်းအြွင အ်ရရ်းမျာ်းခ စရ်သာ က ိုယရ်ရ်းက ိုယတ်ာ 
လတွလ်ပ်ြွင ၊် မွဲရပ်းြွင  ် (သ ို  မဟိုတ)် ဝငရ်ရာကစွ်က ်ကခ်ြင််းမြံရ ွဲ ထငခ်မငြ်ျကမ်ျာ်းက ို ရပ်းန ိုငြွ်င  ်
နငှ  ် သတင််းအြျကအ်လက ် ရယ ူ ရှာရ ွ ခပန  ်ပွာ်းြွင တ် ို  က ို  ကျင သ်ံို်းခြင််း တ ို  အရပေါ် 
ဆ ို်းကျ ျု်းသကရ်ရာကရ်စန ိုငသ်ည်။ 

(93) ၂၀၁၆ ြိုနစှတ်ငွ ် မူဝေါေ၊ လအူြွင အ်ရရ်း နငှ  ်အ ိုငစ်တီ ီက(..) မှ သကဆ် ိုငရ်ာသမူျာ်း ပေါဝငသ်ည  ်
Rights Con Brussels၏ အငတ်ာနကခ် တရ်တာကခ်ြင််း အနကအ်ဓ ပပာယ ွ်င ဆ် ိုြျကအ်ရ “အငတ်ာနက ်



(သ ို  မဟိုတ)် အလီကထ်ရရာနစဆ်ကသ်ယွရ်ရ်းက ို ရည်ရွယြ်ျကရှ် ရှ  အရနာှင အ်ယကှရ်ပ်းခြင််း၊  တ ကျ 
ရသြျာရသာ ရနရာရေသ (သ ို  မဟိုတ)် လဦူ်းရရ အတကွ ် အငတ်ာနကက် ို ထ ရရာကစွ်ာ 
အသံို်းမခပျုန ိုငရ်စခြင််း (သ ို  မဟိုတ)် လကလ်မ်ှ်းမမီရစခြင််းနငှ  ် မ ကာြဏ 

သတင််းအြျကအ်လကစ််ီးဆင််းမှုက ို ထ န််းြျျုပ်လ ိုခြင််း” ဟို အဓ ပပာယ ွ်င ဆ် ိုြွဲ သည်။ ထ ိုသ ို  ဆ ိုရာတငွ ်

လမူှုကန်ွယက ် ပလကရ် ာင််းမျာ်းက ို ပ တပ်ငခ်ြင််း နငှ  ်  “အရမှာငြ်ျခြင််း’’၊ “ ြလိုတန်ှ ပ်ခြင််း (kill 

swithches)’’ (သ ို  မဟိုတ)် ကန်ွယကခ်ပတရ်တာကခ်ြင််းတ ို  လည််း ပေါဝငသ်ည်။  Acess Now၏ ၂၀၁၈ 

အစရီငြံ်စာ “ကမဘာတစဝှ်မ််းလံို်းအငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုအရခြအရန  ’’  စာမျကန်ာှ ၂က ို ကည ်ပေါ။ 

၂၀၁၈ # Keepiton အစရီငြံ်စာ”https://www.accessnow.org/cms/ 

assets/uploads/2019/06/KIO-Report-final.pdf 

 တငွ ်ရရှ န ိုငသ်ည်။ 

 

(94) အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်းသည်  လတွလ်ပ်စွာထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင ၊် 
သတင််းအြျကအ်လကရ် ယခူြင််းက ို ခ တရ်တာကခ်ြင််းက ို ခ စရ်စငပီ်း အန်ွလ ိုင််းနငှ  ်ရအာ  ်လ ိုင််းအာ်းခ င  ်
လအူမျာ်း နငှ  ် ငင မ််းြျမ််းစွာ စိုရဝ်း ွွဲ ှေ့စည််းခြင််း က ို အဟန  ်အတာ်းခ စရ်စန ိုငသ်ည်။ ထ ို  ခပင ်

အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှု ကာလတငွ ် သာ်းရကာငမ်ျာ်းမှ (ခ တရ်တာကမ်ှုြံရသည ်သမူျာ်းသည်) 
၎င််းတ ို  ၏ မ သာ်းစိုမျာ်းက ို မဆကသ်ယွန် ိုငခ်ြင််း၊ လံိုခြံျုစွာရနန ိုငရ်န် တ ကျရသြျာရသာ 
သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်းက ို မရရှ န ိုငခ်ြင််း (သ ို  မဟိုတ)် အရရ်းရပေါ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်းက ို 
မရရှ န ိုငခ်ြင််းတ ို   က ို ခ စရ်စသည်။ အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကခ်ြင််းသည် စ်ီးပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း၊ 
ရကျာင််းမျာ်း နငှ  ်ရ ို ်းရ ို ်းသာမန်လမူျာ်း၏  ဝမျာ်းက ို အရနာှင အ်ယကှခ် စရ်စခြင််း နငှ  ်မ ကာြဏလ ိုပင ်

ရငရွရ်းရ က်းရရ်းကိုန်ကျမှုမျာ်းစွာ ခ စရ်စသည်။  ၂၀၁၈ Access Now အစရီငြံ်စာ စာမျကန်ာှ ၂ 

(95) Patrick Kingsley “ အငတ်ာခ တရ်တာကခ်ြင််းြံရရသာ ဝ မှ ဆမ််းကတ ်တရာ်းမဝငရ်ရှ ရန် နငှ  ်

အ်ီးရမလ််းအတကွ ် နယစ်ပ်က ို ခ တရ်ကျာ်ခြင််း” နယ်ူးရယာက ် တ ိုင််းစ ် ၂၀၁၉ ြိုနစှ ် စကတ်င ်ာ ၂ 
ရကရ်န     

(‘NY Times, 2 September 2019’), Available at: https:// 
www.nytimes.com/2019/09/02/world/africa/internet-shutdown 



economy.html?te=1&nl=morningbriefing&emc=edit_MBAE_p_20190902&section=longRead?
campaign_id=7&instance_id=12067&segment_id=16669&user_id=3f72f2845ba8594bb0e445
9957511f9b&regi_ id=87913927ion=longRead 

 

(96) Access Now ၂၀၁၈ ြိုနစှ ်အစရီငြံ်စာ၊ စာမျကန်ာှ ၁၃ နငှ  ်၁၄ 

 

(97) A/HRC/38/L.10/Rev.၁ စာမျကန်ာှ ၅ 

 

(98) လတွလ်ပ်စွာထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုခြင််း နငှ  ်အငတ်ာနကဆ် ိုငရ်ာ ပူ်းတွွဲရ ကညာြျက၊် အပ ိုေ ်၆က၊ ၆င 

 

(99) လတွလ်ပ်စွာထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုခြင််း နငှ  ်အငတ်ာနကဆ် ိုငရ်ာ ပူ်းတွွဲရ ကညာြျက၊် အပ ိုေ ်၆က၊ ၆ ဂ။ 
ဥပမာအာ်းခ င  ် ကကရ်ှ်မီ်းယာ်းတငွ ် ခ စပွ်ာ်းလျကရှ် ရသာ အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကမ်ှုသည ်

ဆရာဝန်မျာ်း၊ လနူာမျာ်း၊  ကျန််းမာရရ်းရစာင ရ်ရှာကမ်ှုရပ်းသမူျာ်း နငှ  ် လနူာမျာ်း အ ကာ်း 
အရရ်းကက်ီးရသာ ဆကသ်ယွမ်ှုက ို  အရနာှင အ်ယကှရ်ပ်းခြင််းရ ကာင  ် ရဆ်းဝေါ်းခပတလ်ပ်မှုမျာ်း၊ 
ြွွဲစ တက်ိုသမှုမျာ်းက ို ရလျှာ ြျရခြင််း၊ ကိုသ၍ရရသာ ရရာဂေါမျာ်းခ င  ် ရသဆံို်းခြင််းမျာ်း နငှ အ်တ ူ

ကရလ်းအထ်ူးကို ခပျုစိုရစာင ရ်ရှာကမ်ှု နငှ  ် သာ်း ွာ်းဝန်ရဆာငမ်ှု အပ ိုင််းက ို အဆ ို်းရွာ်းဆံို်း 
အထ နာရစသည်။  စမီ်းယာ်း ရာဆာ နငှ  ်ဂျက ်ရီ ဂျန်ထွဲလမ်န်တငွ ်  ကည ပ်ေါ။ “ ကကရ်ှ်မီ်းယာ်းတငွ ်

ရသခြင််းတရာ်းက ို ဆန  ်ကျငရ်သာ လမူျ ျု်းနယွတ်စစ်ို နငှ  ် ဆရာဝန်ရြေါ်ရန် လမ််းမရှ ’’ နယ်ူးရယာက ်

တ ိုင််းစ ် ၂၀၁၉ ြိုနစှ ် ရအာကတ် ို ာလ ၇ ရကရ်န    https://www.nytimes. 

com/2019/10/07/world/asia/kashmir-doctors-
phone.html?te=1&nl=morningbriefing&emc=edit_MBAE_p_20191007&section=longRead?ca
mpaign_id=7&instance_id=12908&segmentid=17671&user_id=3f72f2845ba8594bb0e445995
7511f9b&regi_id=87913927ion=longRead;လူ  အြွင အ်ရရ်း ရစာင  ်ကည ်ရလ လာသ ူ “ကကရ်ှ်မီ်းယာ်း 

ပ တဆ် ို  မှုရ ကာင  ်  ကျန််းမာရရ်းရစာင ရ်ရှာကမ်ှုအရပေါ် စ ို်းရ မ်ပူပန်မှုမျာ်း” ၂၀၁၉ ြိုနစှ ်  သဂိုတလ် ၃၀ 

ရက ် https://www.hrw.org/news/2019/08/30/kashmir-shutdown-raises-healthcare-concerns 

တငွရ်ရှ န ိုငသ်ည်။ 

 



(100) လတွလ်ပ်စွာ ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင  ်နငှ  ်အငတ်ာနကဆ် ိုငရ်ာ ပူ်းတွွဲရ ကညာြျက ်စာပ ိုေ ်၆ (ြ)တငွ ်

“အငတ်ာနက ်(သ ို  မဟိုတ)် အငတ်ာနကအ်စ တအ်ပ ိုင််းမျာ်းက ို ရန်ှးရက်ွးရအာင ်ခပျုလိုပ်ခြင််းအရပေါ်လည််း  
တညူီသည  ် 

သကရ်ရာကမ်ှုရှ သည်” ဟို ရှင််းလင််းခပတသ်ာ်းစွာ ရ ာ်ခပသည်။ 

 

(101) လတွလ်ပ်စွာ ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုြွင  ် နငှ  ် ပဋ္ဋ ပကခအရခြအရနမျာ်းအရပေါ် တိုန  ်ခပန်မှုဆ ိုငရ်ာ 
ပူ်းတွွဲရ ကညာြျက ်စာပ ိုေ ်၄ (ဂ) 

 

(102) လတွလ်ပ်ရသာ အန်ွလ ိုင််း ညွှန  ်ရပေါင််းအ ွွဲ ှေ့ မှ  န ိုငင်ရံတာ် ကမကထခပျုရသာ 
ကန်ွယကခ်ပတရ်တာကမ်ှုမျာ်း အရပေါ် ပူ်းတွွဲရ ကညာြျက ် ၂၀၁ရ မတလ်။ 
https://www.freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2017/03/FOC-
JointStatement-on-State-Sponsored-Network-Disruptions.pdf တငွရ်ရှ န ိုငသ်ည်။ 

 

 (103) ခပငသ်စ ် သတံမန်ရရ်းရာ “ဆ ိုက ်ာလံိုခြံျုရရ်း” ဆ ိုက ်ာနယပ်ယအ်တငွ််း ယံို ကည်မှု နငှ  ်
လံိုခြံျုရရ်းအတကွ ် ပေါရီရတာင််းဆ ိုမှု ၂၀၁၈ ြိုနစှ ် န ိုဝင ်ာ ၁၂ ရက ်
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreignpolicy/digital-diplomacy/france-and-
cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12november-2018-for-trust-and-security-in 

တငွ ် ရရှ န ိုငသ်ည်။ ဆ ိုက ်ာနယပ်ယ ် တည်ငင မ်မှုဆ ိုငရ်ာ ကမဘာ ရကာ်မရှင၊်” 

ကမဘာလံို်းဆ ိုငရ်ာရကာ်မရှငမှ် ဆ ိုက ်ာတည်ငင မ်မှုဆ ိုငရ်ာအတကွ် စသံတမှ်တြ်ျက ် ရခြာကြ်ိုက ို 

မ တဆ်က’်’ ၂၀၁၈ ြိုနစ ်န ိုဝင ်ာလ ၈ ရက ်https://cyberstability.org/news/global-commission-

introduces-six-critical-normstowards-cyber-stability တငွ ်ရရှ န ိုငသ်ည်။ ၂၀၁၅ ြိုနစှ ် ဇန်နဝေါရီလ 

တငွ ် ကမဘာ ကိုလသမဂဂ အတငွ််းရရ်းမ ်းြျျုပ်သ ို    SCO တငသ်ငွ််းရသာ လံိုခြံျုရရ်းအတကွ ် န ိုငင်တံကာ 
ကျင ဝ်တဆ် ိုငရ်ာ ခပန်လည်ခပငဆ်ငထ်ာ်းသည ် ဥပရေမှု ကမ််းက ို  ကည ်ပေါ။ ရိုရှာ်း ကေ်ရယရှ်င််း၊ 
ကာဂျစစတန်၊ကာဇကစ်တန်၊ တရိုတတ် ို  ၏ အငမွဲတမ််းက ိုယစ်ာ်းလယှမ်ျာ်းတ ို  မှ ရပ်းပ ို  ရသာ ၂၀၁၅ ြိုနစှ ်

ဇန်နဝေါရီ ၉ ရက ်ရကစွ်ွဲပေါ စာ။ 



 

(548) NY Times, ၂၀၁၉ ြိုနစ ်စကတ်င ်ာလ ၂ ရကရ်န  ။  

(549) ၂၀၁၈ ြိုနစတ်ငွ ် အ နဒ ယန ိုငင်တံငွ ် အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှု ၁၃၄ မှု ခ စပွ်ာ်းြွဲ ငပီ်း၊ 
ရေသတငွ််းန ိုငင်မံျာ်းထွဲမှ အငေ် ိုနီ်းရှာ်းန ိုငင်နံငှ  ်   လစပ် ိုငန် ိုငင်တံငွ ် ၃ မှုခ စပွ်ာ်းြွဲ သည ်

ဟိုမှတတ်မ််းတငထ်ာ်းပေါသည်။ Access Now ၂၀၁၈ အစရီငြံ်စာ၊ စာမျကန်ာှ ၂ က ို ကည ်ပေါ။ 

(550) ၂၀၁၈ ြိုနစတ်ငွ ် အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကမ်ှု ၂၀၀ ရကျာ်ြန  ်ခ စပွ်ာ်းြွဲ သည ်အထွဲမှ 

အစ ို်းရအာဏာပ ိုငမ်ျာ်းက ၇၇ မှုက ို ခ တရ်တာကရ်န် အမ န  ်ရပ်းြွဲ ရ ကာင််း ဝန်ြံြွဲ ပေါသည်။ Access Now 

၂၀၁၈ အစရီငြံ်စာ၊ စာမျကန်ာှ ၂၊ ၄ နငှ  ်၅ က ို ကည ပ်ေါ။ 

(551)  အပ ိုင််း ၁ က ို  ကည ပ်ေါ။ အ ိုငစ်ရီဂျမှ ဤခပဿနာမျာ်းက ို မ ကာြဏ ရခ ရှင််းြွဲ ပေါသည်။ ဥပမာက ို 
 ကည ်ပေါ - ICJ, “ခမန်မာ - ြွွဲခြာ်းမှုနငှ  ် အ ကမ််း ကမ်ှုမျာ်းက ို ခ စပွ်ာ်းရစန ိုငသ်ည ် လမူျ ျု်း နငှ  ်

 ာသာအရခြြံသည  ် ဥပရေမျာ်းက ို  ျကရ်န်” ၂၀၁၅ြိုနစှ ် မတလ် ၃ ရက၊် 
https://www.icj.org/myanmar-scrap-race-and-religion-laws-that-could-fuel-discrimination-

and- violence/ တငွ ် ရယနူ ိုငသ်ည်။ ICJ, “ခမန်မာ - ရ ိုဟငဂ်ျာလနူည််းစိုက ို ကာကယွရ်ပ်းခြင််း၊ 

ကိုလသမဂဂအထ်ူးအစည််းအရဝ်း” ၂၀၁၇ ြိုနစ ်ေဇီင ်ာ ၅ ရက၊် https://www.icj.org/myanmar-un-

special-session/ တငွ ် ရယနူ ိုငသ်ည်။ ICJ, “ အ ိုငစ်ရီဂျမှ န ိုငင်သံာ်းနငှ  ် လူ  အြွင အ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ 

ရဆ်ွးရန်ွးပွွဲစကာ်းဝ ိုင််းကျင််းပခြင််း” ၂၀၁၉ြိုနစ ်ဇွန်လ ၂၄ ရက၊် https://www. icj.org/icj-convenes-

panel-discussion-on-citizenship-and-human-rights-in-myanmar/ တငွ ်ရယနူ ိုငသ်ည်။ 

(552)  ငမ ျု ှေ့နယမ်ျာ်းမှာ ရြ ိုငခ်ပည်နယမှ် ပိုဏ္ာ်းကျွန််း၊ ရကျာကရ်တာ်၊ ရမာငရ်တာ၊  ်ူးသ်ီးရတာင၊် 
ရရသ ရတာင၊် ရခမာကဦ််း၊ မင််းခပာ်း နငှ  ် ရခမပံို ငမ ျု ှေ့မျာ်းခ စ ်ကငပီ်း ြျင််းခပည်နယမှ် ပလကဝ် 

ငမ ျု ှေ့ ခ စပ်ေါသည်။ အာရကန် စစတ်ပ်သည် ရြ ိုငခ်ပည်နယတ်ငွ ် က ိုယပ် ိုငအ်ိုပ်ြျျုပ်ြွင ရ်ရန်အတကွ ်

တ ိုကပွ်ွဲဝငရ်နရသာ လကန်ကက် ိုငတ်ပ် ွွဲ ှေ့ ခ စသ်ည်။ Free Expression Myanmar လတွလ်ပ်ရသာ 

ထိုတရ် ာ်ရခပာဆ ိုခြင််း ခမန်မာ၊ “ရြ ိုငန်ငှ  ် ြျင််းခပညန်ယတ်ငွ ်အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုမျာ်း” ၂၀၁၉ 

ြိုနစ ် ဇွန်လ ၂၄ ရက ်က ို  ကည ်ပေါ။ http:// freeexpressionmyanmar.org/internet-shutdown-in-

rakhine-and-chin-states/ တငွ ် ရယနူ ိုငသ်ည်။ Myanmar Centre   for Responsible Business 



“အငတ်ာနက ် အသံို်းခပျုြွင  ် ပ တပ်ငခ်ြင််းက ို ရခ ရလျာ ပေါ” ၂၀၁၉ ြိုနစ ် ဇွန်လ ၂၈ ရက၊် 
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/lift-the-restrictions-on-internet-
access.html တငွ ်ရယနူ ိုငသ်ည်။  

(553)  Telenor Group, “ခမန်မာခပည်တငွ ်အငတ်ာနကလ် ိုင််းမျာ်း ခ တရ်တာကခ်ြင််း၊ ၂၀၁၉ ြိုနစ ်ဇွန်လ 

၂၁ရက”် https://www.telenor.com/network-shutdown-in-myanmar-21-june-2019/ တငွ ်

ရယနူ ိုငသ်ည်။ Shoon Naing,  “ ရြ ိုငခ်ပည်နယရှ်  ပဋ ပကခခ စပွ်ာ်းလျကရှ် သည ် ရေသမျာ်းတငွ ်

ခမန်မာအစ ို်းရမှ အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကရ်န် အမ န  ်ရပ်းခြင််း - တယလ်က် ို ရအာ်ပရရတာ ” 

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rakhine/myanmar- orders-internet-
shutdown-in-conflict-torn-rakhine-state-telco-operator-idUSKCN1TN0AX တငွ ် ရယနူ ိုငသ်ည်။ 
Reuters, ၂၀၁၉ြိုနစ ် ဇွန်လ ၂၂ရက ် https://www.telenor.com/update-on-the-network-

shutdown-in-myanmar-13-august-2019/ တငွ ် ရယနူ ိုငသ်ည်။ Telenor Group, ““ခမန်မာခပည်တငွ ်

အငတ်ာနကလ် ိုင််းမျာ်း ခ တရ်တာကခ်ြင််းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ရနာကဆ်ံို်းအရခြအရနမျာ်း၊ ၂၀၁၉ ြိုနစ ်

 သဂိုတလ် ၁၃ ရက”် https://www.telenor.com/update-on-the-network-shutdown-in-

myanmar-13-august-2019/ တငွ ်ရယနူ ိုငသ်ည်။  

(554)  ခမန်မာတပ်မရတာ်ဆ ိုငရ်ာ ရခပာရရ်းဆ ိုြွင ရှ် သ ူဗ ိုလမ် ်းြျျုပ် ရဇာ်မင််းထန်ွ်းက ရခပာ ကာ်းြွဲ သည်ဟို 
သ ရငပီ်း၊ ခမန်မာ ဆကသ်ယွရ်ရ်းညွှန် ကာ်းမှုဦ်းစ်ီးဌာန  (telecommunication and posts) ဆ ိုငရ်ာ 
အငဂ်ျငနီ်ယာြျျုပ် ဦ်းမျ ျု်းရဆ ွ ကလည််း “နယရ်ခမရအ်းြျမ််းသာွ်းရင ်

အငတ်ာနကဆ်ကသ်ယွရ်ရ်းခပန် ွင မ်ယ”် နငှ  ် အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုသည် 

“ခပည်သမူျာ်းရကာင််း  ို  ရန်ခ စရ် ကာင််း” ရခပာ ကာ်းြွဲ သည်ဟို သ ရပေါသည်။ Hannah Beech, Saw 

Nang, “အစ ို်းရက အငတ်ာနကက် ို ခ တရ်တာကပ်စသ်ည်၊ မတရာ်းမှုရတကွ ို ဆကင်ပီ်း 

 ံို်းကယွထ်ာ်းရတာ မှာလာ်း” နယ်ူးရယာကစ်တ် ိုမ််း၊ ၂၀၁၉ ြိုနစ ် ဇူလ ိုငလ် ၂ ရက၊် https://www. 

nytimes.com/2019/07/02/world/asia/internet-shutdown-myanmar-rakhine.html တငွ ်

ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။   

(555) ဆကသ်ယွရ်ရ်းဥပရေ အပ ိုေ ်၇၇  



(556) Article 19, “အစရီငြံ်စာ - ရြ ိုငန်ငှ  ်ြျင််းခပည်နယတ်ငွ ်အငတ်ာနက ်ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း” ၂၀၁၉ 

 သဂိုတလ် ၂ ရက၊် https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.01-

Myanmar-Internet-Shutdown-briefing-.pdf တငွ ်ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။ 

 

(557)  HRW ၂၀၁၉ ြိုနစ ်ဇွန်လ ၂၈ ရက၊် ရ ိုကစ်တ်ာ ၂၀၁၉ ြိုနစ ်ဇွန်လ ၂၂ ရက၊် နယ်ူးရယာကစ်တ် ိုမ််း 
၂၀၁၉ ြိုနစ ်ဇူလ ိုင ်၂ ရက၊် ရြ ိုငန်ငှ  ်ြျင််းခပည်နယတ်ငွ ်အငတ်ာနကခ် တရ်တာကမ်ှုမျာ်းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ 

ေစဂ်ျစတ်ယ ် အြွင အ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ အ ွွဲှေ့အစည််းမျာ်းနငှ  ် အရပ် က ် အ ွွဲှေ့အစည််းမျာ်း၏ 

ပူ်းတွွဲရ ကခငာြျက ် ၂၀၁၉ ဇွန်လ၊ https://www.apc.org/en/pubs/joint-statement-internet-

shutdown-rakhine-and-chin-states-digital-rights-organisations-and တငွ ်ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။  

(558)  Al Jazeera “ခမန်မာန ိုငင်ကံ ို အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း ရပ်ရန် ရတာင််းဆ ိုရာတငွ ်

အရမရ ကန်အစ ို်းရလည််း အတပူေါဝငြ်ွဲ ခြင််း”  https://www.aljazeera.com/news/2019/06/joins-

calls-myanmar-internet-shutdown-190629181233538.html တငွ ်ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။  

(559)  နယ်ူးရယာကစ်တ် ိုမ််း ၂၀၁၉ ြိုနစ ်ဇူလ ိုငလ် ၂ ရက ်

(560)  Sam Aung Moon, “ပဋ ပကခမျာ်း ခ စပွ်ာ်းလျကရှ် ရသာ ရြ ိုငန်ငှ  ်ြျင််းခပည်နယရ်နရာအြျ ျု ှေ့တငွ ်

အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကမ်ှုက ို ခပန်လည် ယရှ်ာ်းြွဲ ခြင််း”  https://www.reuters.com/article/us-

myanmar-rakhine/ myanmar-partially-lifts-internet-shutdown-in-con ict-torn-rakhine-chin-
states-idUSKCN1VM13J တငွ ်ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။  

(561)  Lynda C. Corpus, “ပိုပ်ရဟန််းမင််းကက်ီး အလည်အပတြ်ရီ်းစဉ၊ အငတ်ာနက ်အသံို်းခပျုသမူျာ်းမှ 

တယလ်က် ို ဝန်ရဆာငမ်ှု ခပတရ်တာကမ်ှုမျာ်းက ို တံို  ခပန်ခြင််း” Rappler ၂၀၁၅ ြိုနစ ်ဇန်နဝေါရီလ ၁၆ ရက ် 
https://www.rappler.com/specials/pope-francis-ph/81044-netizens-react-disrupted- telco-
services-papal-visit တငွ ်ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။  

(562)  Mick Basa “အငတ်ာနက ် ကန်ွယက ် မရှ  ်ူး? ပိုပ်ရဟန််းမင််းကက်ီးရွဲ   လံိုခြံျုရရ်းအတကွ ် ဟို 

တယလ်က် ိုမှ ရခပာ ကာ်း” Rappler, https://www.rappler.com/specials/pope-francis-ph/80989-

telcos-disrupt-signal- pope-visit  



Rappler “ ပိုပ်ရဟန််းမင််းကက်ီး  ရန်စစ ်ထကွြွ်ာသာွ်းသည ်ရနာကတ်ငွ ်အငတ်ာနက ် ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း 

ပံိုမှန်အရခြအရနသ ို   ခပန်လည်ရရာကရှ် ” https://www.rappler.com/specials/pope-francis-

ph/81369-pope-francis-leaves- network-signals-back-normal တငွ ်ရယနူ ိုငသ်ည်။ 

(563)  Interaksyon, “အငတ်ာနက ် ခ တရ်တာကမ်ှုမျာ်း၊ လံိုခြံျုရရ်းနငှ  ် အမျာ်းခပည်သ ူ

ရ ်းကင််းမှုဆ ိုငရ်ာ အစွွဲမျာ်း” ၂၀၁၈ ြိုနစ ် ဇန်နဝေါရီလ ၂၆ ရက ် 

https://www.interaksyon.com/infotek/2018/01/26/117929/internet-shutdowns-a-myth-of-
security-and-public-safety/ တငွ ်ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။  

(564) အထကပ်ေါ အတ ိုင််း 

(565)  Access Now, “အ ို ာ်းမာ်း အလညအ်ပတြ်ရီ်းစဉတရလျှာကတ်ငွ ် ဗီယကန်မ်အစ ို်းရက 

ရ   ိုတက် ို ပ တထ်ာ်းငပီ်း လူ  အြွင အ်ရရ်းလှုပ်ရှာ်းသမူျာ်းက ို နှ မ်နင််းြွဲ ခြင််း”  ၂၀၁၆ ြိုနစ ်ရမလ ၂၃ ရက၊် 
https://www.accessnow.org/vietnam-blocks-facebook-human-rights-obama/ တငွ ်

ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။ 

(566) Yasmeen Abutaleb, “အ ို ာ်းမာ်း အလညအ်ပတြ်ရီ်းစဉတရလျှာကတ်ငွ ် ဗီယကန်မ်အစ ို်းရက 

ရ   ိုတစ်အ်သံို်းခပျုြွင  ်တင််းကျပ်ထာ်းခြင််း၊ လူ  အြွင အ်ရရ်းလှုပ်ရှာ်းသမူျာ်း” ၂၀၁၆ ြိုနစ ် ရမလ ၂၇၊ 
https://www.reuters.com/article/us-vietnam-obama-facebook- idUSKCN0YH2MZ တငွ ်

ရယနူ ိုငသ်ည်။   

(567)  Netblocks, “ရရွ်းရကာကပွ်ွဲဆနဒခပမှုမျာ်း ခမင တ်ကလ်ာသည ်အတကွ ် အငေ် ိုနီ်းရှာ်းအစ ို်းရက 

ဆ ိုရှယမီ်ေယီာမျာ်းက ို ပ တထ်ာ်းခြင််း” ၂၀၁၉ ရမလ ၂၂၊ https://netblocks.org/reports/indonesia-

blocks-social-media-as-election-protests-escalate- XADE7LBg တငွ ် ရယနူ ိုငသ်ည်။ … 

“ရနာကဆ်ံို်းအရခြအရန - ဆ ိုရှယမီ်ေယီာက ို သံို်းရကြ်န  ် ကန  ်သတအ်ငပီ်းတငွ ်ခပန်လည် ွင ရ်ပ်းြွဲ ခြင််း” .. 

၂၀၁၉ ြိုနစ ်ရမလ ၂၇ ရက ် https://www.medianama.com/2019/05/223-indonesia- restricts-

social-media/ တငွ ်ရယနူ ိုငသ်ည်။  

(568)  အထကပ်ေါအတ ိုင််း, Coconuts Jakarta, “ လျှ ျု ှေ့ ဝှက ် တရိုတစ်စသ်ာ်းအရ ကာင််း 
သတင််းအမှာ်းခပန  ်နှံ  ငပီ်းရနာကတ်ငွ ် ရွဲမျာ်းက ဆနဒခပသမူျာ်းက ို  မ််းဆ်ီးရန် ဗလအီတငွ််းသ ို   



ဝငရ်ရာကသ်ည ် သတင််းက ို ခငင််းဆ ိုခြင််း” ၂၀၁၉ ြိုနစ ် ရမလ ၂၂ ရက၊် 
https://coconuts.co/jakarta/news/police-deny-entering-mosques-in-pursuit-of-rioters-as-
hoaxes-about-secret-chinese-soldiers-go-viral/ တငွ ်ရယနူ ိုငပ်ေါသည်။  

 

(569)  Karina Tehusijarana, Jessicha Valentina “ဂျကာတာ ဆနဒခပမှု - အစ ို်းရက 

ဆ ိုရှယမီ်ေယီာအသံို်းခပျုြွင န်ငှ  ်မကရ်ဆ ြျ်ပ ို  သည ်ကန်ွယကမ်ျာ်းက ို ရြတတကန  ်သတလ် ိုကခ်ြင််း” … ၂၀၁၉ 

ြိုနစ ် ရမလ ၂၂၊ https://www. thejakartapost.com/life/2019/05/22/jakarta-riot-government-

temporarily-limits-access-to-social- media-messaging-apps.html?src=mostviewed&pg=/ 
တငွရ်ယနူ ိုငသ်ည်။   

(570)  Resty Woro Yuniar “အငေ် ိုနီ်းရှာ်းအစ ို်းရက သ်ီးသန  ် အငတ်ာနက ် စကာ်းဝ ိုင််းမျာ်းက ို 

နာ်းရထာငရ်နခြင််း။ နငှ  ် ယလ် ိုပတသ်ကရ်နလွဲ” … South China Morning Post ၂၀၁၉ ြိုနစ ်ဇွန်လ ၂၄ 
https://www.scmp. com/week-asia/economics/article/3015612/indonesias-listening-private-
internet-chat-groups- whatsapp တငွ ်ရယနူ ိုငသ်ည်။  

(571)  SCMP, ၂၀၁၉ ြိုနစ ်ဇွန်လ ၂၄ ရက ်ရလ လာရစာင  ်ကည ်သမူျာ်းက Whatsapp က Rudiantara 

၏ ရတာင််းဆ ိုြျကအ်ရ အသံို်းခပျုသမူျာ်းက စည််းကမ််းရ ာကပ်ျကမ်ှုမျာ်း ခပျုလိုပ်ြွဲ သညဟ်ရူသာ 
အဆ ိုအရပေါ်အရခြြံငပီ်း သံို်းစွွဲသရူပေါင််း ၆၁ ၀၀၀၀ က ို ၎င််းတ ို  ၏ ကန်ွယကမှ် ဆနဒခပမှုမျာ်း မခ စပွ်ာ်းမီှ 

တစပ်တအ်လ ိုတငွ ်  ယရှ်ာ်းြွဲ ပေါသည်။ အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းက ဤသ ို   ခပျုလိုပ်ရန်အတကွ ် ဥပရေ 

ညွှန််းဆ ိုက ို်းကာ်းမှုမျာ်း မခပျုလိုပ်ြွဲ ရ ကာင််းက ို အထ်ူးမီ်းရမှာင််းထ ို်း ရခပာဆ ိုြွဲ ပေါသည်။   

(572) SCMP, ၂၀၁၉ ြိုနစ ်ဇွန်လ ၂၄ ရက ် 

 

 

(Zawgyi Version)  

အငတာနကက ျုှ  အာဏာသ မ္ှ်းှျြင္ှ်း။ ရအရွရေတာငအာရွ တင္  လတလ ပပစာ ထိုတ္ရှ ာှ္ရှှျပာဆိုှ ခြင္ှ  ၊ 
ထင္ှျမငယ ဆခြင္႔ ှ ှင္ွှ   အနလ ျုှ င္ှ်း သတင္ှ်းအြ်ကအ လကမာ််းရရွ ှျြင္ှ်းကိှု   ကန္ေသတ္ှျြင္ှ်း 


