
မြန်ြာ - ဆ ိုကဘ်ာလ ိုမ  ြုံရ ေးဥပရေက ို ဖျက်သ ြ်ေးပပ ေး အငတ်ာနက် 

ဆက်သယွြ်ှုအမပည ်  ရ  ရအာင ်မပန်လည်ရဆာင ွ်က် န် 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်  

 

မြန်ြာစစ်တပ်သည် ဆ ိုက်ဘာလ ိုမ  ြုံရ ေးဥပရေြူကကြ်ေးအာေး  ျက် ျငေ်းပယ်ဖျက်ပပ ေး ရဖရဖာ်ဝါ   ၁ 

 က် အာဏာသ ြ်ေးပပ ေး ျ န် ကတည်ေးက စတင ်ျြ တ ်  သည ် အငတ်ာနက် ကန  ်သတထ်ာေးြှုြျာေးက ို 

ပယ်ဖျက် သင ရ်ကကာငေ်း ARTICLE 19, Open Net Association န င  ် ICJ က ယရန   

ရမပာကကာေးလ ိုက်ပါသည်။ 

 

“ဆ ုက်ဘ နယ်ပယ်က ု ထ န််းခ ျုပ်မှုသည် ပပီ်းခ ဲ့သညဲ့် အပတ်က တရ ်းမဝင ်အ ဏ သ မ််းမှုမှတဆငဲ့ ်

အ ဏ က ု ရယူခ ဲ့ဖသ  မမန်မ စစ်တပ်၏ ထ ပ်တန််း ဦ်းစ ်းဖပ်းလုပ်ငန််းမ  ်းထ မှ တစ်ခုမေစ်ဖနမှုမှ  

ထူ်းမခ ်းသည်” ဟု ICJ ၏ အဖထွေဖထွေအတွေင််းဖရ်းမ ်း Sam Zarifi မှ ဖမပ ကက ်းခ ဲ့ပါသည်။ “စစ်တပ် 

သည် မမနမ် န ငုင်ရံှ  အလုံ်းစုံအ ဏ ထ န််းခ ျုပ်ရ တွေင် အဖတွေွေ့အကကံျုရှ ပပီ်း မေစ်ဖသ ်မင ်းလည််း 

ယခုအကက မ်တွေငမူ် သတင််း အခ က်အလက်မ  ်းက ု လက်လှမ််းမီန ငုသ်ညဲ့်အမပင ် မပည်တွေင််း၊ 

မပည်ပနငှဲ့ ်ဆက်သွေယ်န ငုစ်ွေမ််းရှ ဖသ  မပည်သူလူထုနငှဲ့ ်ရငဆ် ုင ်ပတ်သတ်ဖမေရှင််းရပါမည်။” 

 

န ငုင်တံက ဥပဖေအရ လွေတ်လပ်စွေ ထုတ်ဖေ ် ဖမပ ကက ်းခွေငဲ့န်ငှဲ့ ် သတင််းအခ က်လက် ရရှ ခွေငဲ့န်ငှဲ့ ်

ပတ်သတ်ပပီ်း ဥပဖေမပဌ န််းထ ်းပါက ဥပဖေပါ ရည်မှန််းခ က်က ု အဖက ငထ်ည်ဖေ ်ေ ု ဲ့ရန ်မမေစ်မဖန 

လ ုအပ်ပပီ်း အခ  ျု်းအစ ်းညီမျှစွေ မေငဲ့သ်  ကန ဲ့သ်တ်န ငုပ်ါသည်။ ဤအခွေငဲ့အ်ဖရ်းသည် အွေနလ် ုင််း 

အတွေက်လည််း ထပ်တူထပ်မျှ အက ံျု်းဝငပ်ါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှတွေင ် ကုလသမဂ္ဂ  လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဖရ်း 

ဖက ငစီ်က “န ငုင်တံက ဥပဖေက ု ခ  ျု်းဖေ က်ဖသ  လွေတ်လပ်စွေ ထငမ်မင ် ယူဆန ငုခ်ွေငဲ့ ် နငှဲ့ ်

အွေနလ် ုင််းတွေင ်လွေတ်လပ်စွေ  ထုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆ ုခွေငဲ့ ်အဖပေါ် အလွေနအ်မင််း ကန ဲ့သ်တ်ထ ်းမှုအ ်းလုံ်း” က ု 

မပစ်တင ် ရှုတ်ခ ခ ဲ့ပါသည်။  

 

“အစ ု်းရအ ဏ က ု တရ ်းမဝငသ် မ််းဆည််းပပီ်းဖန က် စစ်တပ်သည် သတင််း အခ က်အလက်မ  ်းက ု 

အွေနလ် ုင််းဖပေါ်တွေင ် ဖဝမျှ၊သံု်းစွေ ဖနဖသ  မပည်သူလူထု၏ လုပ်န ငုစ်ွေမ််းက ု ထ ခ ုက်န ငုသ်ညဲ့် 

အလွေနအ်မင််း မပဿန ရှ ဖသ  ဥပဖေအ ်း အတင််းအဓမမ သွေတ်သွေင််းဖနသည်” ဟု Article 19 ၏ 

အ ရှလုပ်ငန််းမ  ်း ဦ်းဖဆ ငသ်ူ Matthew Bugher မှဖမပ ကက ်းခ ဲ့ပါသည်။ “ဤဥပဖေ မူကကမ််းသည် 

အွေနလ် ုင််းဖပေါ်တွေင ် ဖမပ ကက ်းဖနမှုမ  ်းက ု ထ န််းခ ျုပ်ရနန်ငှဲ့ ် တ ုင််းမပည်အတွေင််း၌ 



အငတ် နက်လွေတ်လပ်ခွေငဲ့က် ု အပမ တမ််း အ ်းနည််းဖစမညဲ့် စစ်တပ် ရည်ရွေယ်ခ က်၏ ဖန က်ထပ် 

သက်ဖသသ ဓက မေစ်ပါသည်။” 

 

မည်သ ု ဲ့ပငရ်ှ ဖစက မူ အဖမခခံအ ်းမေငဲ့ ် မလ ုအပ်ဖသ ၊ အခ  ျု်းအစ ်း မညီမျှဖသ  အငတ် နက် 

ပ တ်ပငမ်ခင််းမ  ်း ပါဝငသ်ည်ဲ့ ၎င််းတ ု ဲ့၏ ရည်ရွေယ်ခ က်မ  ်းက ု  လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဖရ်း အေွေ ွေ့အစည််းမ  ်းနငှဲ့် 

ကျွမ််းက ငသ်ူမ  ်းမှ မပစ်တငရ်ှုတ်ခ ခ ဲ့ပါသည်။ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဖရ်းဖက ငစီ်၏ လုပ်ပ ုငခ်ွေငဲ့မ်  ်း 

ဖပ်းအပ်ထ ်းဖသ  ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူ်း လုပ်ထံု်းလုပ်နည််း (၄) ေွေ ွေ့သည် ယင််းတ ု ဲ့၏ လွေတ်လပ်စွေ  

ထုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆ ုခွေငဲ့န်ငှဲ့ ် အငတ် နက်လွေတ်လပ်မှု ၂၀၁၁ ပူ်းတွေ ဖကကည ခ က်တွေင ် ဤက ဲ့သ ု ဲ့ 

ဖေ ်မပထ ်းပါသည် - “မပည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံ်း (သ ု ဲ့) အမ  ်း မပည်သူအခ  ျု ွေ့အ ်း အငတ် နက် 

သ ု ဲ့မဟုတ် အငတ် နက်၏ အခ  ျု ွေ့အစ တ်အပ ုင််းမ  ်း အသံု်းမပျုမခင််းက ု မေတ်ဖတ က်မခင််း 

(အငတ် နက်က ုပ တ်မခင််း) သည် အမ  ်းမပည်သူ လုံမခံျုဖရ်း (သ ု ဲ့မဟုတ်) အမ  ျု်းသ ်း လုံမခံျုဖရ်းဆ ုငရ်  

အဖကက င််းမပခ က်မ  ်း အပါအဝင ် မည်သညဲ့် အဖမခအဖနနငှဲ့မ်  ျု်းတွေငမ်ျှ တရ ်းမျှတမှု မရှ န ငု”် 

ဖကက င််း ဖေ ်မပထ ်းပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဖရ်းဖက ငစီ်သည် မမနမ် န ငုင်အံတွေင််း 

အငတ် နက် ကန ဲ့သ်တ်ခ က်မ  ်းက ု ရုပ်သ မ််း ဖပ်းရနအ်ကက မ်ကက မ် ဖတ င််းဆ ုခ ဲ့ပါသည်။ 

 

ထ ု ဲ့အမပင ် လွေတ်လပ်စွေ ထုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆ ုခွေငဲ့န်ငှဲ့ ် အမခ ်းဖသ  လူအခွေငဲ့အ်ဖရ်းဆ ုငရ်  အခွေငဲ့အ်ဖရ်း 

မ  ်းက ု က ကွေယ်ရန ် အမည်မဖေ ်မပမခင််း (anonymity) သည် အလွေနအ်ဖရ်းကကီ်း ပါသည်။ 

ကုလသမဂ္ဂ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဖရ်းဖက ငစီ် ဆံု်းမေတ်ခ က် ၃၈/၇ တွေင ်“လွေတ်လပ်စွေ ထုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆ ုခွေငဲ့၊် 

အတ ်းအဆီ်း မရှ ဘ  လွေတ်လပ်စွေ  ထငမ်မငယူ်ဆခွေငဲ့၊် ပင မ််းခ မ််းစွေ စုဖဝ်းခွေငဲ့ ် နငှဲ့ ် အသင််းအေွေ ွေ့ 

ေွေ ွေ့စည််းခွေငဲ့တ် ု ဲ့ ဖေ ်ဖဆ ငန် ငုရ်န ် အွေနလ် ုင််းလုံမခံျုဖရ်းသည် အဖရ်းကကီ်းသည်” ဟု အသ အမှတ် 

မပျုထ ်းပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနစ်ှ အစီရငခ်ံစ တွေင ် လွေတ်လပ်စွေ  ထုတ်ဖေ ် ဖမပ ကက ်းခွေငဲ့ဆ် ုငရ်  

ကုလသမဂ္ဂအထူ်း က ုယ်စ ်းလှယ်က စ ဝှက်မခင််း (encryption) အဖပေါ် ကန ဲ့သ်တ်ခ က်မ  ်းသည် 

အထက်တွေင ် ဖေ ်မပ ခ ဲ့သညဲ့် လွေတ်လပ်စွေ ထုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆ ုခွေငဲ့အ် ်း ကန ဲ့သ်တ်ခ က်မ  ်းက ု အပ ုင််း 

သံု်းပ ုင််း စစ်ဖဆ်းမှုမေငဲ့ ်အတည်မပျုရမည်ဟု ဖေ ်မပထ ်း ပါသည်။ 

 

“ဆ ုက်ဘ လုံမခံျုဖရ်းဥပဖေတွေင ် အွေနလ် ုင််း အမည်မဖေ ်မပမခင််းက ု တ ်းမမစ်ထ ်းမခင််းသည် 

မမနမ် န ငုင် ံ အတွေက် ဆ ု်းရွေ ်းသည်သ မက အ ရှတစ်ခွေငအ်တွေက် အနတရ ယ်မေစ်ဖစဖသ  

အစဉ်အလ  တစ်ခု မေစ်ဖစသည်” ဟု ဖတ ငက် ု်းရီ်းယ ်းန ငုင်တံွေင ် ၂၀၁၂ ခုနစ်ှ၌ 

အလ ်းတူဥပဖေမ  ျု်းက ု အဖမခခံဥပဖေအရ ဆန ဲ့က် ငဲ့ခ် ဲ့သူမ  ်းမှ တည်ဖထ ငထ် ်းဖသ  Open Net 

အေွေ ွေ့၏ အမှုဖဆ င ် ေါရ ုက်တ  Kyung Sin Park မှ ဖမပ ကက ်းခ ဲ့ပါသည်။ “ ဥပဖေမူကကမ််းတွေင် 

ပါဝငဖ်သ  အဖကက င််းအရ မ  ်းက ု ေယ်ရှ ်းမှု မပဌ န််းခ က်မ  ်းနငှဲ့ ်အွေနလ် ုင််းတွေင ်ဖမပ ဆ ုမှုမ  ်းအ ်း 



ရ ဇဝတ်ဖမမ က်ဖစန ငုမ်ှုမ  ်းသည် အငမ်တန ် က ယ်ဖမပ ပပီ်း အမခ ်းအ ရှန ငုင်မံ  ်းနငှဲ့် 

နှု င််းယှဉ်လျှငပ်င ်တရ ်းဝင ်လုပ်ငန််းစဉ်အပ ုင််းတွေင ်အ ်းနည််း ဖနပါသည်။ ယင််းအဆ ုမပျုခ က်သည် 

ဥပဖေမ ဲ့စွေ  ေမီ ုကဖရစီဆန ဲ့က် ငပ်ပီ်း စစ်တပ်မှ အ ဏ သ မ််းခ ဲ့ ပပီ်းဖန က် ယင််း၏အ ဏ က ု 

ပ ုမ ုက ယ်မပန ဲ့ဖ်အ င ်ဥပ ဖေမပဌ န််းဖရ်းမှ ဖဆ ငရ်ွေက်ဖနမခင််းပင ်မေစ်သည်” ဟုဖမပ ကက ်းခ ဲ့ပါသည်။  

 

ISPမ  ်း၊ အွေနလ် ုင််း၀နဖ်ဆ ငမ်ှုဖပ်းသူမ  ်း (ဥပဖေမူကကမ််းက သတ်မှတ်ထ ်းသညဲ့်အတ ုင််း 

အွေနလ် ုင််းတွေင ်အဖကက င််းအရ  တငမ်ပသူမ  ်း) နငှဲ့ ်အမခ ်းသက်ဆ ုငသ်ူမ  ်းက ု အကကံမပျု တငမ်ပန ငု် 

ေ ု ဲ့ရန ်ဖေဖေ ်ဝါရီ ၁၅ ရက်အထ သ  ဖန က်ဆံု်းရက်ဖပ်းခ ဲ့ပါသည်။ ၎င််းသည် အဓ ပပ ယ်မပညဲ့်ဝဖသ  

တ ုငပ်ငဖ်ဆွေ်းဖနွေ်းမှုမ  ်း မပျုလုပ်ရန ်စစ်တပ်တွေင ်ရည်ရွေယ်ခ က် မရှ ဖကက င််း ရှင််းလင််းစွေ  မပသလ က် 

ရှ ပါသည်။ 

 

ဖေဖေ ်ဝါရီ ၁၀ ရက်တွေင ် မမနမ် န ငုင်အံရပ်ဘက်လူ ဲ့အေွေ ွေ့အစည််း ၁၅၈ မေငဲ့ေ်ွေ ွေ့စည််းထ ်းဖသ  အေွေ ွေ့ မှ 

ဆ ုက်ဘ လုံမခံျုဖရ်း ဥပဖေမူကကမ််းအ ်း မငင််းပယ်ရှုတ်ခ ဖကက င််း ဖကကည ခ က်ထုတ်မပနခ် ဲ့ပါသည်။ 

မမနမ်  စစ်တပ်သည် ဥပဖေမပျုဖရ်းအ ဏ က ု တရ ်း၀င ် က ငဲ့သ်ံု်းပ ုငခ်ွေငဲ့ ် မရှ ဖကက င််း 

သူတ ု ဲ့၏အမမငက် ု ထပ်ဖလ င််း ဖမပ ကက ်းခ ဲ့ပါသည်။  

 

“န ငုင်အံတွေင််းနငှဲ့ ် မပငပ်ရှ အွေနလ် ုင််း ၀နဖ်ဆ ငမ်ှုဖပ်းသူ အ ်းလုံ်းသည် ဆ ုက်ဘ နယ်ပယ် အတွေင််းသ ု ဲ့ 

စစ်တပ်အ ဏ ပ ုငမ်  ်း ဝငဖ်ရ က်စွေက်ေက်မခင််းက ု စ ု်းရ မ်စွေ  ဖစ ငဲ့က်ကညဲ့်သငဲ့ပ်ပီ်း ထ ုကန ဲ့သ်တ်ခ က် 

မ  ်းက ု အဖက ငအ်ထည်ဖေ ်ေ ု ဲ့ရန ် မငင််းဆ ုသငဲ့ပ်ါသည်” ဟု ICJ ၏ Sam Zarifi မှ ဖမပ ကက ်း 

ခ ဲ့ပါသည်။   

 

ဆ ိုက်ဘာလ ိုမ  ြုံရ ေးဥပရေကကြ်ေးပါ မပဿနာရ  သည ် တ ကျရသာ မပဌာန်ေး ျက်ြျာေး (ဥပရေကကြ်ေး၏ 

အလွတတ်ြ်ေး ဘာသာမပန်ထာေးြှု အရပေါ်ြူတည်ပပ ေး)  

 

Principle of Legality အ ်းဆန ဲ့က် ငဲ့ပ်ပီ်း ဥပဖေကကမ််းရှ  မ  ်းစွေ ဖသ  မပဌ န််းခ က်မ  ်းသည် 

က ယ်ဖမပ ပပီ်း တ က စွေ ဖေ ်မပထ ်းမခင််း မရှ ပါ။ မပဌ န််းလ ုက်ပါက ဤဥပဖေမူကကမ််းသည် 

အွေနလ် ုင််းဖပေါ် ထုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆ ုခွေငဲ့က် ု ကန ဲ့သ်တ်ရနန်ငှဲ့ ် အမပစ်ဖပ်းန ငုရ်န ် စစ်တပ်၏ 

အခွေငဲ့အ် ဏ က ု ပ ုမ ု အ ်းဖက င််းဖစပါသည်။ 

 

ဤဥပဖေသည် တပ်မဖတ ်က ကွေယ်ဖရ်းဦ်းစီ်းခ ျုပ်က ခန ဲ့အ်ပ်ထ ်းဖသ  အသစ်ေွေ ွေ့စည််းထ ်းသညဲ့် 

အေွေ ွေ့ မေစ်သညဲ့် “န ငုင်ဖံတ ်စီမံအုပ်ခ ျုပ်ဖရ်းဖက ငစီ်" က ု က ယ်မပန ဲ့စ်ွေ  အခွေငဲ့အ် ဏ ဖပ်းအပ်ထ ်း 



ပါသည်။ အငတ် နက် ၀နဖ်ဆ ငမ်ှုဖပ်းမခင််းက ု စစ်တပ်မှ တ ုက်ရ ုက်ထ န််းခ ျုပ်မှု နငှဲ့ ်အွေနလ် ုင််းဖပေါ် ရှ  

အဖကက င််းအရ မ  ်းက ု ဖစ ငဲ့က်ကညဲ့်ထ န််းဖကက င််းမှုတွေင ် ယင််း၏ အခန််းကဏ္ဍတ ု ဲ့က ုယ်၌ပငလ်ျှင ်

စ ု်းရ မ်ေ ု ဲ့ရန ် အဖကက င််းတရ ်းမ  ်း မေစ်ဖပသည်။ ထ ု ဲ့အမပင ် က ုယ်ဖရ်းက ုယ်တ  

အခ က်အလက်မ  ်းက ု မ  ်းအ ်း က ကွေယ်မခင််းက ု မည်သညဲ့်အဖမခအဖနမ  ျု်းတွေငမှ် စစ်တပ်မှ 

ဦ်းဖဆ ငပ်ပီ်း မဖဆ ငရ်ွေက် သငဲ့ဖ်ပ။  

 

ဥပဖေကကမ််း၏ ပုေမ် ၂၉ သည် အလွေနက် ယ်ဖမပ ပပီ်း စည််းလုံ်းညီညွေတ်မှု၊ တည်ပင မ်ဖအ်းခ မ််းမှု နငှဲ့် 

ပင မ််းခ မ််းဖရ်းတ ု ဲ့က ု ပ က်မပ ်းဖစဖသ  မည်သညဲ့်ထုတ်ဖေ ် ဖမပ ဆ ုမှုမဆ ုနငှဲ့ ် “တည်ဆ ဥပဖေ 

တစ်ခုခုက ု ဆန ဲ့က် ငဲ့သ်ညဲ့် စ မေငဲ့ဖ်သ ်လည််းဖက င််း နှုတ်အ ်းမေငဲ့ဖ်သ ်လည််းဖက င််း ဖရ်းသ ်း 

ဖမပ ဆ ုမှု” စသညဲ့် မည်သညဲ့် အွေနလ် ုင််းဖရ်းသ ်းခ က်မ  ်း အပါအဝင ်က ယ်မပန ဲ့်စွေ  အဓ ပပ ယ် ေွေငဲ့ဆ်  ု

ထ ်းဖသ  ထုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆ ုမှုမ  ်းက ု တ ်းဆီ်းမခင််း၊ ေယ်ရှ ်းမခင််း၊ ေ က်ဆီ်းမခင််း နငှဲ့ ်ရပ်တန ဲ့မ်ခင််းတ ု ဲ့ 

မပျုလုပ်ရန ်ဖေ ်မပထ ်းပါသည်။ 

 

ပုေမ် ၆၄ အရ ဆ ုက်ဘ နယ်ပယ်တွေင ် အမ  ်းမပည်သူ အထ တ်တလန ဲ့မ်ေစ်ဖစရန၊် အယုံအကကည် 

ပ က်ဖစရန ် (သ ု ဲ့) အသင််း အေွေ ွေ့ ကွေ ဖစရန ် ရည်ရွေယ်ပပီ်း “သတင််းတု” နငှဲ့ ် “သတင််းမှ ်း” မပျုလုပ် 

ေနတီ််းပပီ်း မပစ်မှုထငရ်ှ ်း စီရငမ်ခင််း ခံရလ င ်သံု်းနစ်ှထက်မပ ုဖသ  ဖထ ငေ်ဏ၊် ဖငွေေဏ ် (သ ု ဲ့) ေဏ ်

နစ်ှရပ်လုံ်းမေစ်ဖစ မပစ်ေဏခ် မှတ် ခံရန ငုပ်ါသည်။ 

 

အမပည်မပည်ဆ ုငရ်  လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဖရ်းအေွေ ွေ့မ  ်းသည် အစ ု်းရမ  ်းအ ်း “သတင််းအမှ ်း'ဆ ုငရ်  

မပစ်မှုမ  ်းက ု မေစ်ဖပေါ်ဖစဖသ  ဥပဖေမ  ်းအ ်း မမပဌ န််းေ ု ဲ့ရန ် ထပ်ခါတလ လ  တ ုက်တွေန််းခ ဲ့ပပီ်း 

အစ ု်းရအဖပေါ် ဖဝေနမ်ှု မ  ်းနငှဲ့ ်အမပည်မပည်ဆ ုငရ်  လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဖရ်းဥပဖေမှ အက အကွေယ်ဖပ်းဖသ  

အမခ ်း ဖမပ ဆ ုမှုမ  ်းက ု ေ နှ ပ်ရန ်ယင််းဥပဖေအ ်း အသံု်းခ န ငုသ်ည်က ုလည််း သတ ဖပ်းခ ဲ့ပါသည်။ 

 

ပုေမ်၃၀သည် အွေနလ် ုင််း၀နဖ်ဆ ငမ်ှု ပံဲ့ပ ု်းသူမ  ်းအ ်း သံု်းစွေ သူအမည်မ  ်း (usernames)၊ IP 

လ ပ်စ မ  ်း၊ န ငုင်သံ ်းမှတ်ပုံတငန်ငှဲ့ ်အမခ ်းက ုယ်ဖရ်းက ုယ်တ  အခ က်အလက်မ  ်းက ု သံု်းနစ်ှအထ  

သ မ််းဆည််းရနန်ငှဲ့ ် အ ဏ ပ ုငမ်  ်းက ဖတ င််းဆ ုလ င ် သတင််းအခ က်အလက်မ  ်းက ုဖပ်းေ ု ဲ့ရန ်

လ ုအပ်မခင််းအ ်းမေငဲ့ ်  အွေနလ် ုင််းတွေင ် အမည်မသ မေစ်မခင််း အခွေငဲ့အ်ဖရ်းက ု ပခ မ််းဖမခ က်လ က် 

ရှ ပါသည်။ ဤရည်ရွေယ်ခ က်အတွေက် အသံု်းမပျုသူ၏ သတင််းအခ က်အလက် သ ုဖလှ ငထ် ်းသညဲ့် 

မည်သညဲ့် အီလက်ထဖရ နစ် ပစစည််းမဆ ု သက်ဆ ုငရ် ဝနက်ကီ်းဌ နက သတ်မှတ်ထ ်းဖသ  

ဖနရ ၌သ  အွေနလ် ုင််းဝနဖ်ဆ ငမ်ှု ဖပ်းသူမ  ်းမှ ထ ်းရှ ေ ု ဲ့ရန ်ပုေမ် ၂၈ မှ ဖေ ်မပညွှန််းဆ ုထ ်းပါသည်။ 

 



ဥပဖေကကမ််းတွေင ်အလွေနက် ယ်မပန ဲ့သ်ညဲ့် မပဌ န််းခ က်မ  ်းမေစ်ဖသ  ပုေမ် ၆၁ နငှ ် ပုေ ်၇၃ တ ု ဲ့လည််း 

ပါဝငပ်ါသည်။ ယင််းပုေမ်မ  ်းအရ ယင််းဥပဖေ ကကမ််းပါအခ က်မ  ်းအ ်း အွေနလ် ုင််း ဝနဖ်ဆ ငမ်ှု 

ဖပ်းသူမ  ်းမှ လ ုက်န ရန ်ပ က်ကွေက်ပါက အမ  ်းဆံု်း ဖထ ငေ်ဏ ်သံု်းနစ်ှ နငှဲ့ ်ဖငွေေဏက် ု ခ မှတ်မခင််း 

ခံရန ငုပ်ါသည်။ ဤဥပဖေကကမ််းအရ ထုတ်မပနဖ်သ  မည်သညဲ့် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ  ်း၊ အမ န ဲ့် 

ဖကက ်မင စ မ  ်း၊ အမ န ဲ့်မ  ်း၊ ညွှနက်က ်းခ က်မ  ်းနငှဲ့ ် လုပ်ထံု်းလုပ်နည််းမ  ်းက ု လ ုက်န ရန် 

ပ က်ကွေက်သည် လူပုဂ္ဂ ျုလ်မ  ်းသည် တစ်နစ်ှဖထ င်ေဏန်ငှဲ့ ် ေဏဖ်ငွေခ မှတ် ခံရန ငုပ်ါသည်။ 

ယင််းက ဲ့သ ု ဲ့ ရည်ရွေယ်ခ က်ရှ ရှ  ထ ဖရ က်ဖသ  ေဏခ်တ်အဖရ်းယူမှုမ  ်းသည် 

န ငုင်တံက လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဖရ်းဥပဖေနငှဲ့ ် လွေတ်လပ်စွေ  ထုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆ ုခွေငဲ့ ် စံခ  နစံ်ညွှန််းမ  ်းအရ 

အခ  ျု်းညီမျှမှု လ ုအပ်ခ က်နငှဲ့ ်မက ုက်ညီပါ။ 

 

ဤဥပဖေမူကကမ််းသည် လွေတ်လပ်ဖသ  အရပ်ဘက်တရ ်းရံု်းမ  ်းမှ တရ ်းစီရငဖ်ရ်းဆ ုငရ်  မပနလ်ည် 

စစ်ဖဆ်းမှုက ု အက  ျု်းမမပျုဘ  အငတ် နက်က ု ထ န််းခ ျုပ်ရန ်ပ ုမ ုက ယ်မပန ဲ့ဖ်သ  လုပ်ပ ုငခ်ွေငဲ့က် ု အပ်နငှ််း 

ထ ်းပါသည်။ “အမ  ်းမပည်သူအက  ျု်း” ဟူသညဲ့်ဖခါင််းစဉ်မေငဲ့ ်န ငုင်ဖံတ ်စီမံအုပ်ခ ျုပ်ဖရ်း ဖက ငစီ်မှ 

အတည်မပျုထ ်းဖသ  ၀န်ကကီ်းဌ နသည် မည်သညဲ့်အွေနလ် ုင််း ၀နဖ်ဆ ငမ်ှုက ု မဆ ု တ ်းမမစ်န ငုသ်ည် 

(သ ု ဲ့မဟုတ်) အွေနလ် ုင််း၀နဖ်ဆ ငမ်ှုဖပ်းမခင််းနငှဲ့ ်သက်ဆ ုငဖ်သ  ပစစည််းမ  ်းက ု ထ န််းခ ျုပ်န ငုပ်ါသည်။ 

ထ ု ဲ့အမပင ်မည်သညဲ့်အွေနလ် ုင််း ၀နဖ်ဆ ငမ်ှုဖပ်းသူက ုမဆ ုတ ်းမမစ်န ငု်ပါသည်။ ၎င််းသည် “အဖရ်းဖပေါ် 

အဖမခအဖန” တွေငဆ်က်သွေယ်ဖရ်းက ု ပ တ်ပစ်မခင််း သ ု ဲ့မဟုတ် ထ န််းခ ျုပ်မခင််းက ု ခွေငဲ့မ်ပျုထ ်းဖသ  

အမ  ်း ဖဝေနခ်ံရပပီ်း မပဿ န ရှ သညဲ့် ဆက်သွေယ်ဖရ်း ဥပဖေပုေမ် ၇၇ ၏ စံနှုန််းထက် မ  ်းစွေ  ပ ုပပီ်း 

တင််းက ပ်ပါသည်။ 
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