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အနစှ်ခ ျုပ် 

     အငတ်ာနက်သည် ကမဘာပ ေါ်တွင ် ထိပ ာက်အာားပကာငာ်းမှုအရ ိဆ  ား ဆက်သွယ်ပ ား 

နည်ားလမ်ားဖြစ်သည်။ ကမဘာာ့လူဦားပ အမ ာားစ အတွက် ၎ငာ်းသည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် 

ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့န်  ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူဘဝတွင ်  ါ၀င ်

 တ်သက်ခွငာ့ ် အစရ ိသည်တိ ာ့ကိ  က ငာ့သ်  ားနိ င ်နအ်တွက် သိသာထငရ် ာားသညာ့် နည်ားလမ်ားတစ်ခ  

ဖြစ်သည်။ 

     သိ ာ့ပသာ် အငတ်ာနက်သည် အသွာားန စ်ြက် ါပသာဓာားအဖြစ်လည်ား အသ  ားခ ခ  နိ ငသ်ည်။ 

ဖ ည်သူလူထ သည် ယခ အခါ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  မကက ြုံစြူား လက်လ မ်ားမ ှီ ရ ိ ခ စာားနိ ငပ် ှီ 

ဖြစ်သည်။ တခ ိနတ်ည်ားမ ာ င ် အမ နာ်းစကာားမ ာား   ျံ့ န  ာ့လာဖခငာ်း၊ အကကမ်ားြက်မှုကိ  လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်း၊ 

သတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း ဖြန ာ့ဖ်ခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ဝါဒဖြန ာ့ဖ်ခငာ်းမ ာားန ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်န ငာ့ ် အဖခာား 

အြွ ျံ့အစည်ားဆိ င ်ာ အပဖခခ အပဆာက်အအ  မ ာားအပ ေါ် ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုအနတ ာယ်မ ာားသည် 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  

သာမက လ  ဖခ ြုံမှု၊ ဘာသာပ ားလွတ်လ ်ခွငာ့န်  ငာ့ ် သက်ဝငယ်  ကကည် ိ ငခ်ွငာ့၊် န ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူ 

 ါ၀င ်တ်သက်ခွငာ့တိ် ာ့အ ါအဝင ် အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာား စသည်တိ ာ့ကိ  ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာား 

ဖြစ်ပစသည်။ 

     ဤစိနပ်ခေါ်မှုမ ာားသည် စစ်မ နပ်သာ ဥ ပဒန ငာ့ ် မူဝါဒဆိ င ်ာ တ  ာ့ဖ နမ်ှုမ ာားကိ  လိ အ ်သည်။ 

သိ ာ့ပသာ်လည်ား အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ နိ ငင် မ ာားတွငမူ် စိနပ်ခေါ်မှုမ ာားကိ ပဖြရ ငာ်း နအ်တွက် အစိ ား မ ာားက 

ထ တ်ဖ နထ်ာားသညာ့် ဥ ပဒဖ ဌာန်ားခ က်မ ာားန ငာ့ ် ၎ငာ်းဥ ပဒမ ာားအာားလိ က်နာ အပကာငအ်ထည် 

ပြာ်မှုမ ာားသည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒအ  တာ၀န်၀တတ  ာားမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်မှုကိ ဖြစ်ပစပ ှီား 

တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားမှုကိ  အာားနည်ားပစသညာ့်နည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့ ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုန ငာ့် 

ပဝြနမ်ှုမ ာားအာား ြိန  ်ိ နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ ပန သည်။ 

     ပဒသတွငာ်းရ ိ ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာားန ငာ့ ် ပ ွားခ ယ်ထာားပသာဖြစ်  ်မ ာားကိ  ပလာ့လာဆနာ်း

စစ်ဖခငာ်းအာားဖြငာ့1်  ဤအစှီ ငခ် စာသည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ်

 
1 ဤအစှီ ငခ် စာ ါ အခ က်အလက်မ ာားသည် ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ၀ငဘ်ာလ ၂၆  က်ပန ာ့အထိ မ နက်နတ်ိက သည်။ 

 



အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့ကိ်  ကန ာ့သ်တ်ထာားသည်ာ့နည်ားလမ်ားဖြငာ့ ် ဥ ပဒ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ  အပကာငအ်ထည်ပြာ်ပနသညာ့ ် ပဒသတွငာ်းရ ိ ပယဘ ယ အလွ သ  ားစာားမှု 

   စ မ ာားကိ ပြာ်ဖ  ထာားသည်။  

     ဤက ာ့သိ ာ့ဖြစ်  က်မှု   စ သည် အသစ်အဆနာ်းမဟ တ်   အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ  အစိ ား မ ာားသည် 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့ကိ်  ကန ာ့သ်တ် န ်

ဆယ်စ န စ်ပ ါငာ်းမ ာားစွာ တိ ငပ်အာင် ဥ ပဒမ ာားကိ  ြနတ်ှီားကာ 

ဖ ဌာနာ်းအပကာငအ်ထည်ပြာ်ခ ာ့ကကပ ှီား ဖြစ်သညာ့်အဖ င ် ယခ န စ်ကာလမ ာားတွငလ်ည်ား 

ဤခ ိြုံားပြာက်မှု   စ ပဟာငာ်းမ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်သိ ာ့ တိ ားခ  ျံ့ ပဆာင ွ်က်လ က်ရ ိသည်။ 

     အသပ ြ က်မှု၊ မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှု၊ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှု၊ 

တ ာားရ  ားကိ  မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု (သိ ာ့မဟ တ်) "နိ ငင် ပတာ်  နက်နမ်ှုမ ာား" မ ာားကိ  တာားဖမစ်သညာ့် 

ဥ ပဒမ ာားအ ါအ၀င ် အငတ်ာနက်ပခတ်မတိ ငမ်ှီတွင ် ဖ ဌာနာ်းခ ာ့ပသာ ဥ ပဒမ ာားသည် 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  စိစစ်ဖြတ်ပတာက် န် 

ဖ ငဆ်င ်ည ွ်ယ်ကာ ဖြညာ့်စွက်ခ ခ ာ့ သည်။ အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွင ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  

ထိနာ်းပက ာငာ်း န၊် သတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း ဖ န ာ့် ွာားမှုမ ာားကိ ထိနာ်းခ ြုံ ် န၊် 

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ပသခ ာပစ နန် ငာ့ ် အငတ်ာနက် ိတ်ဖခငာ်းကိ  တ ာားမျှတပကကာငာ်းဖ  န် 

အဆိ အ  မိတ်ဆက်ပ ားခ ာ့ပသာ မကကာပသားမှီကထ တ်ဖ နခ် ာ့ပသာ ဥ ပဒမ ာားသည်လည်ား 

အလာားတူ ည် ွယ်ခ က်မ ာားအတွက် အသ  ားခ မှုခ ခ ာ့ သည်။ 

     ဤမူပဘာငမ် ာားတွင ် တိက ပ  ာမှုမရ ိ   က ယ်ဖ န ာ့လွ်နာ်းပသာ ဥ ပဒပ ား ာဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား၊ 

ဖ ငာ်းထနပ် ှီား တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုမရ ိသညာ့် ဖ စ်ဒဏမ် ာား၊ လွတ်လ ်ပသာ ထိနာ်းပက ာငာ်း 

ကကှီားကက ်ပ ား လ  ်ငနာ်းစနစ်မ ာားမရ ိဖခငာ်း၊ န ငာ့ ် ထိပ ာက်ပသာ ဖ နလ်ည်က စာားမှု (သိ ာ့မဟ တ်) 

တာဝနခ် မှုပ ား န ်   က်ကွက်ဖခငာ်းတိ ာ့  ါ၀ငသ်ည်။ "နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား" န ငာ့ ် "ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား" 

စသညာ့်ယူဆခ က်မ ာားအာား  အာဏာ အစိ ား ၏အက ိြုံားစှီား ွာားမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာားအငအ်ာား 

ကကှီားမာားပသာ အက ိြုံားစှီား ွာားမ ာားဖြစ်သညာ့် (သိ ာ့) လိ လာားသညာ့် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာား 

 စ်မ တ်ထာားကန ာ့သ်တ် ာတွင ်    မ ာားရိ က်ပ ါငာ်းစ ်အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။ 



     ထွနာ်းသစ်လာသညာ့် ဥ ပဒမ ာားသည် နယ်နမိိတ်ဖ င ်အသ  ားခ မှုကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံထာားပ ှီား 

အခ ိြုံ ျံ့ပသာဖြစ်စဉ်မ ာားတွင ် လူသိရ ငက်ကာားထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအပ ေါ် သက်ပ ာက်မှုရ ိရ  သာမက  

  ဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ပ ားအထိ ါ လွှမ်ားဖခ ြုံသက်ပ ာက်မှုရ ိ န ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏အက  ြုံားဝငမ်ှုကိ  တိ ားခ  ျံ့ န် 

ကကိြုံား မ်ားထာား ါသည်။  ဤမူပဘာငမ် ာားသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒကိ  ခ ိြုံားပြာက်မှု ဖြစ်ပစပ ှီား 

တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ားအတွက် လိ အ ်သညာ့် တ ာားဥ ပဒန ငာ့ကိ် က်ညှီမှု၊ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ်

မျှတဆှီပလ ာ်မှုဆိ င ်ာမူမ ာား တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုန ငာ့အ်ညှီ သမာသမတ်က က   ည် ွယ် 

ပဆာင ွ်က်နိ ငဖ်ခငာ်းမရ ိပ ။  

     ဤအစှီ ငခ် စာသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒသည် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွငသ်ာမက 

ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းတွင ်ါ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအာားက ငာ့သ်  ားမှုကိ  ကာကွယ် န ် ယပန ာ့ဒစ်ဂ္ စ်တယ်ပခတ်တွင ်

သက်ဆိ ငမ်ှုရ ိပနဆ ဖြစ်သည်ကိ သာမက ယခငက်ထက် ိ ၍ ၎ငာ်းဥ ပဒအာားအသ  ားခ  န ်

လိ အ ်ပကကာငာ်း အခိ ငအ်မာဖ သဖခငာ်းဖြငာ့ ်ပကာက်ခ က်ခ ထာားသည်။ 

     ၎ငာ်းသည် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ရ ိ နိ ငင် မ ာားအာား လက်ရ ိတည်ဆ  ဥ ပဒန ငာ့ ် စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား 

မူပဘာငမ် ာားအာား ၎ငာ်းတိ ာ့၏ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာတာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့ကိ် က်ညှီပစ န ်

ြ က်သိမ်ား န၊် ဖ ငဆ်င ်န ် (သိ ာ့မဟ တ်) တစ်နည်ားအာားဖြငာ့ ် ဖ ြုံဖ င ်န ် ပတာငာ်းဆိ ထာားသည်။ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကိ  ပလားစာားလိ က်နာမှုသည် ကမဘာာ့အသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းမ  အြွ ျံ့ဝငမ် ာားအာားလ  ား 

၎ငာ်းတိ ာ့၏လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခငွာ့န် ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့မ် ာားကိ  အဖ ညာ့်အဝ ခ စာားနိ င ်နန် ငာ့ ် က ငာ့သ်  ားနိ င ်နအ်တွက် 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်သည်သာမက လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအသ  ားအနှုနာ်း မ ာားဖြငာ့ ် ပ ားဆွ ထာားသညာ့် 

ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းမှုမ ာားသည်လည်ား အမ န်ားစကာားမ ာားဖ န ာ့ ွ်ာားမှု၊ အွနလိ် ငာ်းမ  

သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာားမ ာား ဖ န ာ့ ွ်ာားမှု၊ ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုမ ာားန ငာ့ ် အဖခာားဆိ က်ဘာ 

 ာဇ၀တ်မှုမ ာားပကကာငာ့ဖ်ြစ်ပ ေါ်လာသညာ့် အမ နတ်ကယ်ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားမ  ကာကွယ် န် 

အပကာငာ်းဆ  ားန ငာ့အ်ထိပ ာက်ဆ  ားနည်ားလမ်ားဖြစ်သည်ဟ  အစှီ ငခ် စာကဆိ ထာားသည်။ 

 

 

 



 

 

အငတ်ော က်က ို အောဏောသ မ််းပခင််း။ အနရှွဲ့နတောငအ်ောရှတငွ ် လွတလ်ပ်စွော ထိုတန် ော်နပပောဆ ိုခွင ၊် 

ထငပ်မငယ်ူဆခွင န်ငှ  ်အွ ်လ ိုင််းသတင််းအခ က်အလက်ရရှ ပခင််းက ို က  ်သတပ်ခင််း 

     ဤအစှီ ငခ် စာသည် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ရ ိ အစိ ား မ ာားသည် အွနလိ် ငာ်းတွင ် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းန ငာ့ ်အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  ကန ာ့်သတ်ထိနာ်းခ ြုံ ်သညာ့် ဥ ပဒကိ  မည်သိ ာ့မည်    

အသ  ားဖ ြုံ၍ လူတစ်ခ ငာ်းစှီ၏ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် 

 ယူခွငာ့ကိ်  ထိခိ က်နစ်နာပစသည်ကိ  ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာထာားသည်။ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  

ကာကွယ် နန် ငာ့ ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားအတွက် အသပ ြ က်မှု၊ မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှု၊ 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှု၊ တ ာားရ  ားကိ  မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု (သိ ာ့မဟ တ်) 

"နိ ငင် ပတာ်  နက်နမ်ှုမ ာား" ကိ   ာဇဝတ်ဖ စ်မှုက  ားလွန်ဖခငာ်းအဖြစ် ဆယ်စ န စ်မ ာားစွာ ဥ ပဒတွင ်

ဖ ဌာနာ်းပြာ်ဖ ထာားသည်။ လက်ပတွျံ့ တွင ်အဖခာားအင်အာားကကှီားမာားပသာ အက ိြုံားစှီား ွာား (သိ ာ့မဟ တ်) 

အစိ ား ၏ အက ိြုံားစှီား ွာားအတွက် အစိ ား မ ာားသည် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားကိ     မ ာားရိ က်ပ ါငာ်းစ ် 

အပကကာငာ်းဖ ကာ အွန်လိ ငာ်း န ငာ့ ် ပအာြာ့်လိ ငာ်း န စ်ခ စလ  ားမ  လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ သညာ့် သပဘာထာားကွ လွ မှုမ ာား အ ါအဝင ် အဖမငအ်မ ိြုံားမ ိြုံားကိ  

 စ်မ တ်ထာားခ ာ့ကကသည်။ လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ လွတ်လ ်စွာပ ားသာား ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် 

သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့၊် သှီားဖခာားလွတ်လ ်စွာ ပနထိ ငခ်ွငာ့၊် ရ  ် ိ ငာ်းဆိ င ်ာ သမာဓိရ ိဖခငာ်း န ငာ့ ်

လ  ဖခ ြုံခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ခ ိြုံားပြာက် နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံပနဖခငာ်းဖြစ်သည်။ ဤက ာ့သိ ာ့ပသာ 

အလွ သ  ားစာားမှုသည် ဆက်လက်ဖြစ် ွာားလ က်ရ ိပ ှီား မကကာပသားမှီန စ်မ ာားတွင် 

အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်း န၊် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် သတငာ်းအမ ာားမ ာား 

ဖ န ာ့ ွ်ာားမှုကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် နန် ငာ့ ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံ နအ်တွက် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှုကိ  အပကကာငာ်းဖ ကာ 

  ြန ် ခါ အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံနိ ငသ်ညာ့် ဥ ပဒအသစ်မ ာားကိ  ဖ ဌာန်ားဖခငာ်းမ တဆငာ့ ်

အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်ပလာကသိ ာ့ ပ ာက်ရ ိလာခ ာ့ဖခငာ်း ဖြစ်သည်။  

     အမ န်ားစကာား၊ အကကမ်ားြက်မှုက  ားလွနပ်စ န ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  လှု ျံ့ပဆာ်မှုန ငာ့ ် ဆိ က်ဘာ 

တိ က်ခိ က်ဖခငာ်းတိ ာ့အ ါအဝင ် အဖခာားပသာသူမ ာား၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာ (သိ ာ့မဟ တ်) အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  



နစ်နာပစသညာ့် အပကကာငာ်းအ ာ ဖ န ာ့ ွ်ာားမှုတိ ာ့သည် အပ ားကကှီားပသာ ဖ ဿနာမ ာားဖြစ်ကာ 

၎ငာ်းတိ ာ့အတွက် အပ ားပ ေါ်ဥ ပဒန ငာ့ ် မူဝါဒဆိ င ်ာ အပဖြမ ာား လိ အ ်သည်ကိ  အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) 

အပနဖြငာ့ ် အသိအမ တ်ဖ ြုံ လက်ခ  ါသည်။2 သိ ာ့ပသာ်လည်ား အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ရ ိ အစိ ား မ ာားသည် 

အဆိ  ါစိနပ်ခေါ်မှုမ ာားကိ  ပဖြရ ငာ်း နအ်တွက် ဥ ပဒဖ ြုံပ ားကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားသည် ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ်

သပဘာရိ ားနည်ားလမ်ားဖြငာ့စ်တငဖ်ခငာ်းမဟ တ်   လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား၊ တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ားတိ ာ့န ငာ့ ်

ကိ က်ညှီမှုမရ ိပသာ နည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့လ်  ်ပဆာငဖ်ခငာ်းဖြစ်သည်။ အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) အပနဖြငာ့ ်

ဤအစှီ ငခ် စာအာား လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် လိ က်ပလ ာညှီပထွမှုရ ိပသာ မူဝါဒအပဖြမ ာားကိ  

အပထာက်အကူဖ ြုံ န ်ည် ွယ်ကာ အတိတ်မ  ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  မ တ်တမ်ားတငဖ်ခငာ်းန ငာ့ ် လက်ရ ိ 

ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာား၏ ဖ ဿနာဖြစ်ပစပသာ ရှုပထာငာ့မ် ာားကိ  ပြာ်ထ တ်ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ်

နည်ား ညာအသစ်မ ာားမ  ပဆာငက်ကဉ်ားလာပသာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ်တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ားဆိ င ်ာ 

စိနပ်ခေါ်မှုမ ာားန ငာ့ ် အခွငာ့အ်လမ်ားမ ာားကိ  ပဖြရ ငာ်းပ ားနိ ငပ်သာ ဥ ပဒမူပဘာငအ်သစ်မ ာားကိ  

ပ ားဆွ ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားတွင ်အဖ ြုံသပဘာပဆာငပ် ှီား အပထာက်အကူဖ ြုံပစ န ် ည် ွယ်သည်။ 

 

၁။ န ောက်ခံအန ကောင််းအရော 

  အငတ်ာနက်သည် ကမဘာပ ေါ်တွင ် ထိပ ာက်အာားပကာငာ်းမှုအရ ိဆ  ား ဆက်သွယ်ပ ားနည်ားလမ်ား 

ဖြစ်သည်။ ၎ငာ်းသည် ကမဘာာ့လူဦားပ ၏ အမ ာားစ အတွက် အပဝားမ  ဆက်သွယ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းကိ  

လက်ခ  ရ ိ၊ ပ ား ိ ာ့ဖခငာ်း န ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူဘဝတွင ်  ါ၀င ်တ်သက်ဖခငာ်းတိ ာ့တွင ် အဓိက 

နည်ားလမ်ားတစ်ခ ဖြစ်သည်။ ဖ ည်သူလူထ သည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် အပဖခခ  

လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွငလ်ည်ား ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းတွငက် ာ့သိ ာ့ င ်က ငာ့သ်  ားကကသည်။3 ၂၀၁၉ 
 

2 ယငာ်းတွင ်အသပ   က်ပစသညာ့် အပကကာငာ်းအ ာမ ာား၊ ဥ မာအာားဖြငာ့ ်ပ ွားပကာက် ွ မ ာား အပဖခအပနတွင ်

 ိ ငရ် င၏်ခွငာ့ဖ် ြုံခ က်မရ ိဘ  လူတစ်ဦားတစ်ပယာက်၏ လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ား၊ မ ပ ား ိ ငခ်ွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) 

ထငဖ်မငယ်ူဆခ က်မ ာားကိ  ၀ငပ် ာက်စွက်ြက်ခ  ဖခငာ်းမရ ိဘ  ထိနာ်းသိမ်ားခွငာ့ ်န ငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  

ရ ာပြွ ိ ငခ်ွငာ့၊် လက်ခ  ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့န် ငာ့ ်ပဝမျှ ိ ငခ်ွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားစသညာ့် သူ (သိ ာ့မဟ တ်) သူမ၏ 

အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  က ငာ့သ်  ားနိ ငစွ်မ်ားအပ ေါ် ဆိ ားက ိြုံားသက်ပ ာက်ပစနိ ငသ်ည်ာ့ သတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း 

(သိ ာ့မဟ တ်) ဝါဒဖြန ာ့မ်ှုစသညာ့်   ဂ္ဂလိကကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ အပကကာငာ်းအ ာဖ န ာ့ ွ်ာားမှု  ါဝငပ်နသည်။ 
3  Miniwatts Marketing Group ၊ "အငတ်ာနက်တိ ားတက်လာမှု စာ ငာ်းဇယာား" ၊ ၂၀၁၉ ပမ ၉ ၊ 

https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm တငွက်ကညာ့်ရှု ျံ့ နိ ငသ်ည်။  လွတ်လ ်စွာထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားကိ  ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့က်ာကယွ်ဖခငာ်းဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၊ ၂၀၁၈ 

ဧပ ှီ ၆ ၊ A/HRC/38/35 ၊ စာ ိ ဒ ်၁။ 



ခ န စ် ဧပ ှီလ အထိ ကမဘာာ့လူဦားပ ၏ ၅၈  ာခိ ငန်ှုနာ်းသည် အငတ်ာနက် အသ  ားဖ ြုံပနကကပ ှီဖြစ်ပ ှီား ၄၅ 

 ာခိ ငန်ှုနာ်းသည် လူမှုကွနယ်က် လက်ပြာငာ်းမ ာားကိ  တက်ကကစွာအသ  ားဖ ြုံသူမ ာားဖြစ်ကကသည်။4 

လူအမ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခငွာ့န် ငာ့ ် သတငာ်း 

အခ က်အလက်မ ာား  ရ ိခွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  က ငာ့သ်  ား နအ်တွက် အွနလိ် ငာ်း လက်ပြာငာ်းမ ာားသိ ာ့ 

လ ညာ့်လာသည်န ငာ့ ် အမျှ နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်တွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကိ  

ကာကွယ် နန် ငာ့ ် ဖြညာ့်ဆည်ား န ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏တာ၀နဝ်တတ  ာားမ ာားကိ  ပဆာင ွ်က် န ်

မဖြစ်မပနလိ အ ်လာသည်။5 ယငာ်းတွင ် ဒှီဂ္ စ်တယ်လက်လ မ်ားမှီမှုန ငာ့ ်  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားစှီားဆငာ်းမှုကိ  ဆက်သွယ်ပ ားပ ှီား ထိနာ်းပက ာငာ်းပ ားသညာ့် 

ဆက်သွယ်ပ ားဆိ င ်ာ  ာ့ ိ ားသူမ ာားန ငာ့ ် လူမှုကွနယ်က် လက်ပြာငာ်း မ ာားက ာ့သိ ာ့ပသာ   ဂ္ဂလိကကဏ္ဍ 

အခ ိြုံ ျံ့၏လ  ်ပဆာငမူ်မ ာားကိ  ထိန်ားပက ာငာ်း နအ်ဆငာ့မ် ာားကိ  စတင ်လ  ်ပဆာငဖ်ခငာ်းတိ ာ့ ါဝငသ်ည်။ 

ထိ   ဂ္ဂလိကက မပဏှီမ ာားကိ ယ်တိ ငသ်ည်လည်ားထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  

ပလားစာားကာကွယ် မည်ဖြစ်သည်။ 

     လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားရှုပထာငာ့မ် ကကညာ့်လျှင ် အငတ်ာနက်သည် အသွာားန စ်ြက် ါပသာဓာား င ်

ဖြစ်သည်။ ဖ ည်သူလူထ သည် ယခ အခါ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  မကက ြုံစြူား 

လက်လ မ်ားမ ှီမှုန ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  က ငာ့သ်  ား န ် အငအ်ာားကကှီားမာားပသာ 

နည်ားလမ်ားသစ်မ ာားကိ   ရ ိခ စာားနိ ငပ် ှီဖြစ်သည်။ တစ်ခ ိနတ်ည်မ ာ င ် အကကမ်ားြက်ပသာ ထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ မှုမ ာားသည် အမ နာ်းစကာား (သိ ာ့မဟ တ်) အကကမ်ားြက်မှုကိ  လှု ျံ့ပဆာ်သညာ့် 

 
 
4 International Telecommunications Union ၊ " ITU မ  ၂၀၁၈ ခ န စ် ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာန ငာ့ပ်ဒသတွငာ်းဆိ င ်ာ 

အိ ငစ်ှီတှီခန ာ့မ် နာ်းခ က်မ ာားထ တ်ဖ နခ် ာ့သည် " ၂၀၁၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၇  က် ၊ 

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2018-PR40.aspx တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Simon Kemp ၊ " ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ဒစ်ဂ္ စ်တယ်အပဖခအပန - သငသိ်ရ ိ နလ်ိ အ ်သညာ့် ကိနာ်းဂ္ဏနာ်းမ ာား " ၊ We Are Social ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၆ 

 က်၊ https://wearesocial.com/blog/2019/04/the-state-of-digital-in-april-2019-allthe-numbers-you-

need-to-know တငွက်ကညာ့်ရှု ျံ့ နိ ငသ်ည်။ 
5 လွတ်လ ်စွာထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားကိ  ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့က်ာကွယဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ 

က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာကိ  ကကညာ့် ါ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် မတ်လ ၃၀  က်၊  A/HRC/35/22 

(‘A/HRC/35/22’) ၊ စာ ိ ဒ ်၁၊ ၃ ; လွတ်လ ်စွာထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားကိ  

ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့က်ာကယွ်ဖခငာ်းဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၆  က် ၊ 

A/HRC/38/35 (‘A/HRC/38/35’) ၊ စာ ိ ဒ ်၁  တိ ာ့ကိ  ကကညာ့် ါ။ 



သတငာ်းအခ က်အလက် န ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းမ ာားဖ န ာ့န်  ာ့လာဖခငာ်း6 

(သိ ာ့မဟ တ်) ဝါဒဖြန ာ့ဖ်ခငာ်း7 ( သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆ ိ ငခ်ငွာ့ ် န ငာ့ ်

လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ဝငပ် ာက်စွက်ြက်နိ ငသ်ည်ာ့ ) စပသာ ထိနာ်းသိမ်ား နခ်က်ခ သညာ့် 

နည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့ ် ဖမငာ့မ်ာားလ က် ရ ိသည်။ အခ ိြုံ ျံ့ ဖြစ်  ်မ ာားတွင ် ၎ငာ်းတိ ာ့သည ်

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားဖြငာ့ ် ထိနာ်းပက ာငာ်း မခ  သငာ့ ်ါ။8 ထိ ာ့အဖ င ် အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းသည် 

 
6 ဤစာတမ်ားသည် “သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း ၊ disinformation” 

ဟူပသာအဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆိ် ခ က်အာား “ ပဘားထွက်ဆိ ားက ိြုံားဖြစ်ပစ န ်သိလ က်န ငာ့ ်တမငတ်ကာမျှပဝသညာ့် မ ာားယွငာ်းပသာ 

သတငာ်းအခ က်အလက်" အဖြစ်လည်ားပကာငာ်း၊"သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား ၊ misinformation” အာား 

"မ ာားယွငာ်းပသာ သတငာ်းအခ က်အလကက်ိ မျှပဝပသာ်လည်ား 

မည်သညာ့်ပဘားထွက်ဆိ ားက ိြုံားမ မဖြစ်ပသာသတငာ်းအခ က်အလက်" ဟ  လည်ားပကာငာ်း 

အသှီားသှီားအဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆိ် ထာားခ က် လက်ခ အသ  ားဖ ြုံထာား ါသည်။ ယငာ်းသည် ဥပ ာ  ါလှီမန ်မ တာဝနပ် ားထာားသညာ့် 

အွနလ်ိ ငာ်းလူမှုကွနယ်က် ၀က်ဘ်ဆိ က်မ ာားမ တစ်ဆငာ့ ်ဖြန ာ့ပ်ဝသညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း န ငာ့ ်

ဗ  ဟာပဖမာက်နိ ငင် ပ ားဝါဒဖြန ာ့မ်ှုမ ာား၏ တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ား၊ ဒှီမိ ကပ စှီန ငာ့ ်

အပဖခခ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအပ ေါ်သက်ပ ာက်မှုအာား ပလာ့လာမှုမ  လက်ခ ထာားသည်ာ့ Wardle န ငာ့ ်Derakhshan တိ ာ့မ  

အဆိ ဖ ြုံထာားသညာ့် အ  ်စ ခွ ဖခာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။ Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional 

Affairs ၏ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ထ တ် " သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း န ငာ့ ်ဝါဒဖြန ာ့မ်ှုမ ာား - EU 

န ငာ့ ်အြွ ျံ့ဝငန်ိ ငင် မ ာား၏ တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ားလ  ်ပဆာငမ်ှုအပ ေါ်သက်ပ ာက်မှုကိ  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf  

စာမ က်န ာ ၂၆ တွငက်ကညာ့် ါ။ Wardle, C. န ငာ့ ်Derakhshan H   တိ ာ့၏ "သတငာ်းအခ က်အလက်  က်ယွငာ်းဖခငာ်း : 

ကျွမ်ားက ငမ်ှုနယ် ယ်စ   ါဝငပ်သာမူပဘာငဆ်ှီသိ ာ့" Council of Europe ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ စာမ က်န ာ ၂၁ ကိ  ည်ညွနာ်း၍။ 
7 ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်"ဝါဒဖြန ာ့ဖ်ခငာ်း"ကိ  "ထငဖ်မငယ်ူဆခ က်၊ ခ ယူခ က်၊ လ  ်ပဆာငခ် က် သိ ာ့မဟ တ် အဖ ြုံအမူမ ာားအာား 

လက်ခ မှုကိ  လွမ်ားမိ ားဖခငာ်း၊ ဖခယ်လ ယဖ်ခငာ်း၊ ထိနာ်းခ ြုံ ်ဖခငာ်း၊ ဖမငာ့တ်ငဖ်ခငာ်း၊ ပဖ ာငာ်းလ ဖခငာ်း၊ ဆွ ပဆာငဖ်ခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

 ရ ိဖခငာ်း ညာ  ်" ဟ ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ်အဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆိ် နိ ငသ်ည်ဟူ၍ ဥပ ာ  ါလှီမန၏် 

ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာမှုအာားဖြငာ့ ်ပြာ်ဖ ထာားသည်၊ ၂၀၁၉ ခ န စ်ပြပြာ်ဝါ ှီလ၊ စာမ က်န ာ ၂၆  ။ Martin, J. 

'ဝါဒဖြန ာ့ဖ်ခငာ်း၏ အဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆိ် ခ က် "အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဝါဒဖြန ာ့ဖ်ခငာ်း : 

၎ငာ်း၏ဥ ပဒပ ား ာန ငာ့သ် တမနပ် ား ာထိနာ်းခ ြုံ ်မှု" ' University of Minnesota Press ၊ ၁၉၅၈ ခ န စ်၊ စာမ က်န ာ ၁၀ 

ကိ  ည်ညွနာ်း၍။ 
8 ၂၀၁၇ ခ န စ် ူားတွ  ပကကဖငာခ က်တွင ်လတွ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့ဆိ် င် ာ က လသမဂ္ဂအထူား 

ကိ ယ်စာားလ ယ် န ငာ့ ်အလာားတလူ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာအ ်န ငာ်းခ ထာား သညာ့် ပဒသတွငာ်းအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သ  ားဦားတိ ာ့သည် 

“သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းန ငာ့ ်ဝါဒဖြန ာ့ခ် ိမှုမ ာားသည် လူထ အာား လ ညာ့်ဖြာား နန် ငာ့ ်ဖ ည်သူလူထ ၏ 

သိ ိ ငခ်ွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်အမ ိြုံားမ ိြုံားပသာအပတွားအပခေါ်မ ာားကိ  

ရ ာပြွ ိ ငခ်ွငာ့န် ငာ့ ်လက်ခ  ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့အ်ဖ င ်ပဝမျှ ိ ငခ်ွငာ့က်ိ  ဝငပ် ာက်စွက်ြက် န ်စှီစဉ်ကာ မကကာခဏ 

အပကာငအ်ထည်ပြာ်ပနကကသည်" န ငာ့ ်"အခ ိြုံျံ့ပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းန ငာ့ ်

ဝါဒဖြန ာ့ခ် ိမှု   စ မ ာားသည် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ ဂ္ ဏ်သိကခာန ငာ့ ်လ  ဖခ မှုကိ  ဆိ ားက ိြုံားသက်ပ ာက်ပစသည်၊ သိ ာ့မဟ တ် 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf


အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားကိ  အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာား၏ ပစာငာ့က်ကညာ့်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) စှီား ွာားဖြစ် 

 ည် ွယ်ခ က်မ ာားအတွက် က မပဏှီမ ာားမ  ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာအခ က်အလက်မ ာားကိ  

အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းမ ာားမ  တဆငာ့ဖ်ြစ်ပစ လ  ဖခ ြုံမှုန ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအ ါအ၀င် 

၎ငာ်းတိ ာ့၏အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအာား ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားန ငာ့ ် အကကမ်ားြက်ခ  မှုမ ာားကိ  

သက်ပ ာက်ပစသည်။ နိ ငင် ပတာ်န ငာ့ ် အဖခာားအြွ ျံ့အစည်ားဆိ င ်ာ 

အွနလိ် ငာ်းအပဖခခ အပဆာက်အအ  မ ာားအပ ေါ် ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုမ ာားသည်လည်ား  စစ်မ နပ်သာ 

ဥ ပဒန ငာ့ ် မူဝါဒဆိ င ်ာ တ  ာ့ဖ နမ်ှုမ ာားကိ  လိ အ ်သည်။ ဤဖ ဿနာမ ာားသည် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  

က ငာ့သ်  ားဖခငာ်း၊ လ  ဖခ ြုံမှု၊ ဘာသာပ ားလွတ်လ ်ခွငာ့န်  ငာ့ ် သက်ဝငယ်  ကကည်ခွငာ့၊် န ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူ 

 ါ၀င ်တ်သက်ခွငာ့အ် ါအဝင ်အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအပ ေါ် ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားကိ  ဖြစ်ပစသည်။9 

     အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ တွင ် ဤဖ ဿနာမ ာားသည် အပကကာငာ်း ငာ်းအမ ိြုံားမ ိြုံားပကကာငာ့ ် မ ာားစွာ 

စိ ား ိမ်ြွယ် ာဖြစ်ပနသည်။ ၎ငာ်းပဒသတွင ် အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံသူ သနာ်းပ ါငာ်း ၄၀၀ ပက ာ်ရ ိ 

သည်။10 တစ်ခ ိနတ်ည်ားမ ာ င ် နိ ငင် အန  ာ့န ငာ့ ် နိ ငင် မ ာားအတွငာ်းတွင ် လူမှုကွနယ်က်မ ာားအာား 

လက်လ မ်ားမှီမှုန ငာ့စ် ်လ ဥ်ား၍လည်ား ကကှီားမာားပသာကွာဟမှုမ ာားရ ိပနသည်။ အငတ်ာနက်ကိ  

လက်လ မ်ားမ ှီအသ  ားဖ ြုံနိ ငလ်ာဖခငာ်းသည် ယခငက်သှီားဖခာားဖြစ်ပနပသာလူမှုအသိ ငာ်းအ၀နာ်းမ ာားကိ  

အနည်ားအက ဉ်ားမျှပသာ ကကိြုံတငဖ် ငဆ်ငမ်ှုဖြငာ့သ်ာ ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ မှီဒှီယာပဂ္ဟစနစ်၏ 

 
လူ ာ့အြွ ျံ့အစည်ားအတွငာ်းမ  ခွ ဖခာားသတ်မ တ်နိ ငပ်သာ လူအ  ်စ ဝငမ် ာားအပ ေါ် အကကမ်ားြက်မှု၊ ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှု သိ ာ့မဟ တ် 

 နလ်ိ မှုတိ ာ့ကိ  လှု ျံ့ပဆာ်ပ ားသည်" ဟ မ တ်ခ က်ဖ ြုံထာားသည်။ လွတ်လ ်စွာထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားကိ  ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့က်ာကယွ်ဖခငာ်းဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၊ ဥပ ာ  

လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် ူားပ ါငာ်းပဆာင ွ်က်ပ ား အြွ ျံ့အစည်ား (OSCE)၏ မှီဒှီယာလွတ်လ ်ခွငာ့ဆိ် င ်ာ ကိ ယ်စာားလ ယ်၊ 

အပမ ိကနဖ် ည်ပထာငစ် အြွ ျံ့အစည်ား (OAS) ၏ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆိ် င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ် န ငာ့ ်

လူ ာ့န ငာ့ ်ဖ ည်သူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ အာြ ိကပကာ်မရ င ်(ACHPR) ၏ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက်ကိ  လက်လ မ်ားမ ှီခွငာ့ဆိ် င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်တိ ာ့၏ 'လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာကကာားခွငာ့န် ငာ့ ်

"သတငာ်းအတ မ ာား"၊ သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းန ငာ့ ်ဝါဒဖြန ာ့ခ် ိမှုမ ာားအပ ေါ်  ူားတွ ပကကဖငာခ က်'၊ 

၂၀၁၇ ခ န စ် မတ်လ ၃  က် ၊ ကိ  https://www.osce.org/fom/302796?download=true တွငက်ကညာ့်* 

https://www.osce.org/fom/302796?download=true  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
9 A/HRC/38/35 ၊ စာ ိ ဒ ်၅။ 
10 ASEAN UP ၊ "၂၀၁၉ ခ န စ် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ  ဒစ်ဂ္ စ်တယ်၊ လူမှုပ ားန ငာ့ ်မိ ဘိ ငာ်းဆက်သွယ်ပ ား " ၂၀၁၉ ခ န စ် 

ဇူလိ ငလ် ၃၁  က် ကိ  https://aseanup.com/southeast-asia-digital-social-mobile/  တွငက်ကညာ့် ါ။ 

https://www.osce.org/fom/302796?download=true
https://www.osce.org/fom/302796?download=true
https://aseanup.com/southeast-asia-digital-social-mobile/


သက်ပ ာက်မှုအဖ ညာ့်အ၀သိ ာ့ ထိပတွျံ့ပစခ ာ့သည်။ အခ ိြုံ ျံ့ပသာဖြစ်စဉ်မ ာားတွင ် ထိ အခ က်သည ်

န စ်အနည်ားငယ်ကာလအတွငာ်းတွင ် ဖြစ်ပ ေါ် ခ ာ့သည်။ ပဒသတွငာ်း၌ လူထ ပဟာပဖ ာခ က်မ ာားကိ  

လ  ား၀နှီား ါားထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားနိ ငသ်ညာ့် အာဏာရ ငန်ိ ငင် မ ာားအ ါအ၀င ် အ  ်ခ ြုံ ်မှုစနစ်အမ ိြုံားမ ိြုံားလည်ား 

ရ ိပနသည်။ ထိ အစိ ား အမ ာားစ သည် အငတ်ာနက်ကိ  လက်လ မ်ားမ ှီအသ  ားဖ ြုံနိ ငလ်ာဖခငာ်းပကကာငာ့ ်

၎ငာ်းတိ ာ့၏ ဖ ည်သူလူထ ကိ  ထိန်ားခ ြုံ ် နန် ငာ့ ် အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားကိ  ပဝြနသ်ညာ့် 

မိန ာ့ခ်ွနာ်းမ ာား ါ၀ငန်ိ ငသ်ည်ာ့ ဖ ည်သူလူထ ၏ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  ြိန  ်ိ န ် စွမ်ားပဆာငန်ိ ငမ်ှု 

အပ ေါ် အကကှီားအက ယ်သက်ပ ာက်မှုမ ာားရ ိလာနိ ငဖ်ခငာ်းအတွက် ကကိြုံတငဖ် ငဆ်ငထ်ာားဖခငာ်း မရ ိ ါ။ 

ဤအခ က်သည် အမ နာ်းစကာား၊ အသပ ြ က်မှု၊ ပ ွားပကာက် ွ ဆိ င ်ာ လ  ဖခ ြုံမှု န ငာ့ ်ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံမှု 

စသညာ့် က ိြုံားပကကာငာ်းညှီညွတ်ပသာစိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  ကိ ငတွ်ယ်ပဖြရ ငာ်း န ် အဖ င ်နာ်းအာားဖြငာ့ ်

 ည် ွယ်သညာ့်ဥ ပဒမ ာားကိ  အလ ငအ်ဖမနပ် ားဆွ ဖ ဌာနာ်းမှုကိ  ဖြစ်ပစပသာ်လည်ား ယငာ်းဥ ပဒ 

မ ာားသည် ပဝြနမ်ှုမ ာားကိ   စ်မ တ်ထာား နန် ငာ့ ် လူထ ၏လွတ်လ ်စွာပဖ ာဆိ မှုနယ် ယ်ကိ  

ပဘာငခ်တ် နအ်တွက်  ိ မိ ၍ မကကာခဏအသ  ားခ ခ ပန သည်။ 

     အငတ်ာနက်အပဖခဖ ြုံဆက်သွယ်ပ ားနည်ားလမ်ားမ ာားန ငာ့ ် လူမှုကွနယ်က်မ ာားတိ ားတက်လာမှုသည် 

ရ ိ ငာ်းစွ လူမှုပ ားတငာ်းမာမှုမ ာားကိ   ိ မိ ဆိ ား ွာားလာပစသည်။ အငအ်ာားကကှီားမာားပသာ အစိ ား န ငာ့ ်

အစိ ား မဟ တ်ပသာ အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအတွက် ပခါငာ်း   ဖြတ်အဖမတ်ထ တ် န ် ကိ ိယာအသစ်မ ာားကိ  

ဖြစ်ပ ေါ်ပစပ ှီား ထိပ ာက်စွာ လ  ်ငနာ်းလည် တ်နိ င ်နအ်တွက် လွတ်လ ်စွာထ တ် ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု န ငာ့ ်

နိ ငင် ပ ားအ  ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ်ခ  ဖခငာ်းမ  ကငာ်းလွတ်ခွငာ့တိ် ာ့ လိ အ ်ပသာ လူထ အပဖခဖ ြုံ 

အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၊ တ ာားစှီ ငပ် ားအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား န ငာ့ ်အဖခာားအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအတွက် အသစ်ပသာ 

ထိခိ က်နိ ငမ်ှုအာားနည်ားခ က်မ ာား ဖြစ်ပ ေါ်ပစ ါသည်။ ၎ငာ်းတိ ာ့တွင ် အမ နာ်းစကာားမ ာားကိ  

အကာအကွယ်မ ာ့ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်း၊ အထူားသဖြငာ့ ်အကကမ်ားြက်မှုကိ  လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်း၊ သတငာ်းအခ က်အလက် 

အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းမ ာားဖြန ာ့ဖ်ြ ားဖခငာ်းမ တစ်ဆငာ့ ် ပ ွားပကာက် ွ မ ာားန ငာ့ ် အဖခာားဒှီမိ ကပ စှီ 

ဖြစ်စဉ်မ ာားကိ  ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ်ဖခငာ်းတိ ာ့တွင် လူမှုကွန်ယက်မ ာား၏အခန်ားကဏ္ဍ န ငာ့ ်

ဆိ က်ဘာနယ် ယ်န ငာ့ဆ်က်န ွှယ်ပသာ လ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာ ဖ ဿနာအသစ်တိ ာ့ ါဝငသ်ည်။ 

     ဖမနမ်ာနိ ငင် တွင ် လူမှုကွန်ယက်စာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်တွင ် အမ နာ်းစကာားမ ာား အလ ငအ်ဖမန် 

တိ ား ွာား   ျံ့ န  ာ့လာဖခငာ်းသည် လူမ ိြုံားပ ားန ငာ့ ် ဘာသာပ ားလူနည်ားစ ဝငမ် ာားအပ ေါ် ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှုန ငာ့် 

အကကမ်ားြက်မှုမ ာားကိ  ဖြစ်ပ ေါ်လာပစခ ာ့သည်။ ၂၀၁၈ ခ န စ်တွင ် က လသမဂ္ဂ၏ ဖမနမ်ာနိ ငင် ဆိ င ်ာ 



လွတ်လ ်ပသာ နိ ငင် တကာ အခ က်အလက်ရ ာပြွပ ားမစ်ရ ငသ်ည် ရိ ဟငဂ်္ ာလူနည်ားစ မ ာားအာား 

"အလွနအ်က  ားအကကမ်ားြက်ဖခငာ်း" န ငာ့ ် "န မ်ိဖခငာ်း/ ယ်ထ တ်ဖခငာ်းန ငာ့ ် ခွ ဖခာားဖခငာ်း" တိ ာ့သည် 

"လူမှုကွနယ်က် လက်ပြာငာ်းမ ာား၏ ကကှီားမာားပသာအပထာက်  ာ့မ ာားဖြငာ့"် "အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားမ  

 ါဝင ်တ်သက်ပ ှီား ခွငာ့ဖ် ြုံထာားသညာ့် တညှီတညွတ်တည်ား အမ နာ်းတ ာားစည်ားရ  ားလှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်းမ ာား” မ  

မ ာားစွာအပထာက်အကူဖ ြုံ ခ ာ့ပကကာငာ်း ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့သည်။11  ထိ နည်ားတူစွာ င ် ဖမနမ်ာနိ ငင် ရ ိ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအပဖခအပနဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်က ပြာ့စ်ဘွတ်သည် ၎ငာ်း၏ 

စာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်တွင ် အကကမ်ားြက်မှုန ငာ့ ် အမ နာ်းတ ာား လှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ာား အလ ငအ်ဖမန် 

တိ ား ွာား   ျံ့ န  ာ့လာပစပ ှီား " က်စက် ကကမ်ားကကြုံတ်ပသာ သတတ ဝါကကှီားအဖြစ်သိ ာ့ ပဖ ာငာ်းလ သွာားပ ှီ" ဟ  

သတိပ ားခ ာ့သည်။12  ထိ တစ်န စ်တည်ားတွင ်င ် ရိ က်တာသတငာ်းဌာနမ အစှီ ငခ် စာတစ်ခ အ  

ဘာသာစကာားဆိ င ်ာ အတာားအဆှီားမ ာားန ငာ့ ် ထိ အတာားအဆှီားမ ာားကိ  ကိ ငတွ်ယ်ပဖြရ ငာ်း နအ်တွက် 

 
11 က လသမဂ္ဂအပထွပထွညှီလာခ ၏ ဖမနမ်ာနိ ငင် ဆိ င ်ာ လွတ်လ ်ပသာ နိ ငင် တကာ အခ က်အလက်ရ ာပြွပ ားမစ်ရ င၊် 

တတိယအကကိမ်ပဖမာက် ပကာ်မတှီ၏ သဘာ တိ Mr. Marzuki Darusman ၏ ထ တ်ဖ နပ်ကကညာခ က်၊ ၂၀၁၈ 

ပအာက်တိ ဘာ ၂၃၊ ကိ  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23800&LangID=E  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Darusman ကလည်ား ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်သည် "ဖ ည်သူလူထ အတွငာ်း မပဖ လည်မှု၊ ဖ ငာ်းဖ ငာ်းထနထ်န ်

သပဘာကွ လွ မှုန ငာ့ ် ဋ ိကခအတိ ငာ်းအတာမ ာားကိ  ထိထိပ ာက်ပ ာက်  ာ့ ိ ားပ ားပနသည်။ အမ နာ်းစကာားသည် အမ န ်င ်

ယငာ်း၏အစိတ်အ ိ ငာ်းဖြစ်သည်။"  Tom Miles 'က လသမဂ္ဂ၏ စ  စမ်ားစစ်ပဆားပ ားအ ာရ ိမ ာားသည် 

ဖမနမ်ာနိ ငင် ၏အက  ်အတည်ားတွင ်ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်၏အခနာ်းကဏ္ဍကိ  ပြာ်ဖ သည်' ရိ က်တာ၊ ၂၀၁၈ မတ် ၁၃၊ 

https://uk.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-facebook/u-n-investigators-citefacebook-role-in-

myanmar-crisis-idUKKCN1GO2PN  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
12 BBC ၊ 'ကမဘာာ့က လသမဂ္ဂ: ဖမနမ်ာနိ ငင် တွငပ်ြာ့စ်ဘွတ်သည်  က်စက်ကကမ်ားကကြုံတ်ပသာ သတတ ဝါကကှီားအဖြစ်သိ ာ့ 

ပဖ ာငာ်းလ သွာားပ ှီ' ၂၀၁၈ မတ် ၁၃၊ https://www.bbc.com/news/technology-43385677  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

ဖမနမ်ာနိ ငင် ရ ိလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအပဖခအပနဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာ၊ ၂၀၁၉ မတ် ၅၊ 

A/HRC/40/68 ၊ စာ ိ ဒ ်၅၄-၅၅။ အိနဒယိတွင ်ဒ ကခသည်မ ာားအဖြစ် ခိ လှု ပနပသာရိ ဟငဂ်္ ာမူဆလငမ် ာားအာား 

 စ်မ တ်ထာားသညာ့် ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်မ  အကကမ်ားြက်မှုန ငာ့ ်အမ နာ်းတ ာားမ ာားကိ လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်းသည် ဖမနမ်ာနိ ငင် ဖ င ်ရ ိ 

ဖ ဿနာကကှီားတစ်ခ ဖြစ်သည်၊ Vindu Goel, Shaikh Azizur Rahman 'ရိ ဟငဂ်္ ာ ဒ ကခသည်မ ာား အိနဒယိသိ ာ့ 

ထွက်ပဖ ားသွာားပသာ်လည်ား ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်မ  အမ နာ်းတ ာားမ ာားလည်ား ၎ငာ်းတိ ာ့ပနာက်လိ က်လာကကသည်'၊ New York 

Times ၊ ၂၀၁၉ ဇူလိ င ်၁၄ https://www.nytimes.com/2019/06/14/technology/facebook-hate-speech-

rohingya-india.html?te=1&nl=morning-briefing&emc=edit_ 

MBAE_p_20190616&section=whatElse?campaign_id=7 

&instance_id=10252&segment_id=14352&user_id=3f72f2845ba8594bb0e4459957511f9b&regi_id=87

913927ion=whatElse တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23800&LangID=E
https://uk.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-facebook/u-n-investigators-citefacebook-role-in-myanmar-crisis-idUKKCN1GO2PN
https://uk.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-facebook/u-n-investigators-citefacebook-role-in-myanmar-crisis-idUKKCN1GO2PN
https://www.bbc.com/news/technology-43385677
https://www.nytimes.com/2019/06/14/technology/facebook-hate-speech-rohingya-india.html?te=1&nl=morning-briefing&emc=edit_
https://www.nytimes.com/2019/06/14/technology/facebook-hate-speech-rohingya-india.html?te=1&nl=morning-briefing&emc=edit_


ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်မ  အ ငာ်းအဖမစ်မ ာားန ငာ့ ် အပလားထာားအာရ  စိ က်ပဆာင ွ်က်မှု နည်ား ါားဖခငာ်းတိ ာ့သည် 

ထိ က ာ့သိ ာ့အလ ငအ်ဖမနတိ် ား ွာား   ျံ့ န  ာ့လာဖခငာ်းကိ  ဖြစ်နိ ငပ်စပကကာငာ်းန ငာ့ ် ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်သည ်

ထိ စိနပ်ခေါ်မှုမ ာားကိ   ငဆ်ိ ငပ်န သညာ့် တစ်ခ တည်ားပသာလူမှုကွနယ်က်  လက်ပြာငာ်း 

မဟ တ်ပကကာငာ်း ပတွျံ့ ရ ိပြာ်ဖ ခ ာ့သည်။13 အမ နာ်းစကာားသည် ဥ ပဒပ ား ာန ငာ့ ်နည်ား ညာ ိ ငာ်းဆိ င ်ာ 

တ န ာ့ဖ် န်မှုမ ာားကိ   ပြာ်ထ တ်ပဖြရ ငာ်း  နလိ် အ ်သညာ့် အ ူတဖ ငာ်းစိ ား ိမ်စ ာတစ်  ်ဖြစ်သည်။ 

က မပကာငာ်းစွာဖြငာ့ ်င ်ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်ပြာ်ဖ ထာားသညာ့်အတိ ငာ်း ယပန ာ့ခ ိနအ်ထိ အစိ ား မ ာားက 

စတငမိ်တ်ဆက်လာပသာ ကကိြုံား မ်ား အာားထ တ်မှုမ ာားသည် လူနည်ားစ မ ာားအာားဆန ာ့က် ငသ်ညာ့ ်

တိ က်ခိ က်မှုမ ာားန ငာ့ ် လှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ာားကိ  တနဖ် နတ်  ာ့ဖ နဖ်ခငာ်းထက် နိ ငင် ပ ားအ မလိ လာားအ ်သညာ့် 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ မှုကိ  ြိန  ်ိ န ် ိ မိ အ ဝငခ်ွငက် စှီမ ထာား    သည်။ 

     အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် တွင ် ပ ွားပကာက် ွ မ ာားမတိ ငမ်ှီန ငာ့ ် ပ ွားပကာက် ွ ကာလမ ာားအတွငာ်း အွနလိ် ငာ်း 

ပ ေါ်တွင ် သတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းမ ာား    ျံ့ န  ာ့လာဖခငာ်းသည် ပ ွားပကာက် ွ လ  ်ငနာ်းစဉ်မ ာား၏ 

တ ာားဝငမ်ှုက ဆငာ်းပစ န ် ပခိမ်ားပဖခာက်မှုရ ိလာပ ှီား ဝိပသသလကခဏာအပဖခခ ဖ ြုံ နိ ငင် ပ ားအ  

န စ်ဖခမ်ားကွ မှုကိ   ိ မိ ဆိ ား ွာားလာပစသည်။ ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဂ္ ကာတာပမိြုံျံ့ပတာ်အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားမ ား 

ပ ွားပကာက် ွ မ ာား မတိ ငမ်ှီကာလတွင ်ထိ အခ ိနက်အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားမ ားဖြစ်သူ တရ တ်လူမ ိြုံား ခ စ်ယာန် 

ဘာသာဝင ်ဘာဆ က တဟယာ  ရူနာမာက အခ ိြုံ ျံ့ပသာက  ်အာနက် မ်ား ိ ဒမ် ာားသည် မူဆလငမ် ာားကိ  

မိမိအာားမ ပ ားဖခငာ်းမ  ဟန ာ့တ်ာား န ်  မပတာ်မတငာ့ကိ် ားကာားခ ပန သည်ဟ  မ တ်ခ က်ပ ားခ ာ့သည်ဟ  

ယူဆ နိ ငသ်ည်ာ့ မ ာားယွငာ်းတငဖ် ခ ာ့ပသာ မမ န်မကနဗ်ှီဒှီယိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်   ျံ့ န  ာ့သွာား သညာ့်ပနာက် 

ဘ  ာားသခငန် ငာ့ဖ်မငာ့ဖ်မတ်ပသာအ ာမ ာားကိ  အသပ ြ က်မှုဖ ြုံသည်ဟ  စှီ ငခ် က်ခ ခ  ပ ှီား 

ပထာငဒ်ဏ ် ၂ န စ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။14 အမ နတ်ကယ်ဗှီဒှီယိ ဖ ြုံလ  ်သူအာား   ရူနာမာ ပ ွားပကာက် ွ  

မ ာားတွငရ်ှု  ားနမိာ့်ပ ှီား သူ၏ပထာငဒ်ဏဖ် စ်ဒဏကိ် က ခ ပ ှီားပနာက်မ သာ ပြာ်ထ တ်အပ ားယူနိ ငခ် ာ့ 

 
13 Steve Stecklow ၊ ' ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်၏ ဖမနမ်ာနိ ငင် အတွငာ်း လ  ်ငနာ်းလည် တ်မှု : Hatebook 

ရိ က်တာအထူားအစှီ ငခ် စာ ' ရိ က်တာ ၊ ၂၀၁၈ ကသဂ္ တ် ၁၅ ၊ ကိ  https://www.reuters.com/investigates/special-

report/myanmar-facebook-hate/  တငွက်ကညာ့်နိ ငသ်ည်။ 
14 Asian Correspondent ၊ ' အဟ တ်ခ်သည် ဘ  ာားသခငန် ငာ့ဖ်မငာ့ဖ်မတ်ပသာအ ာမ ာားကိ  အသပ ြ က်မှု ဥ ပဒမ ာား၏ 

အခွငာ့အ်ာဏာမ ာားန ငာ့စ် ်လ ဥ်ား၍ ကသိကပအာက်နိ ငပ်သာ သတိပ ားခ က်ကိ  ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည် ' ၊၂၀၁၉ ခ န စ် 

ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၄  က် ကိ   https://asiancorrespondent.com/2019/01/ahoks-release-anuncomfortable-

reminder-of-the-power-of-blasphemy-laws/  တွငက်ကည်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-facebook-hate/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-facebook-hate/
https://asiancorrespondent.com/2019/01/ahoks-release-anuncomfortable-reminder-of-the-power-of-blasphemy-laws/
https://asiancorrespondent.com/2019/01/ahoks-release-anuncomfortable-reminder-of-the-power-of-blasphemy-laws/


သည်။15 အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် ၏ ၂၀၁၉ခ န စ် အပထွပထွပ ွားပကာက် ွ မ ာားမတိ ငမ်ှီတွငလ်ည်ား 

သတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းမ ာား   ျံ့ န  ာ့လာဖခငာ်းသည် ကကှီားမာားပသာဖ ဿနာမ ာားကိ  တစ်ြနဖ်ြစ်ပ ေါ် 

ပစခ ာ့သည်။ အ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားဖြစ်သညာ့် MAFINDO မ  ၂၀၁၈ ဒှီဇငဘ်ာလ န ငာ့ ် ၂၀၁၉ 

ဇနန်ဝါ ှီလအကကာားတွင ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်၌ သတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းမ ာား ၆၁  ာခိ ငန်ှုနာ်း အထိ 

ဖမငာ့တ်က်လာခ ာ့ပ ှီား၊ ထိ ာ့က ာ့သိ ာ့ပသာ မ ာားယွငာ်းပသာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား၏ ထက်ဝက် 

နှီား ါားသည် ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်တွငဖ်ြန ာ့ပ်ဝခ ခ ာ့ သည်ဟ  ထ တ်ဖ နပ်ကကညာခ ာ့သည်။ 16 

     စငက်ာ ူနိ ငင် တွင ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားက ိြုံားပ ါက်မှုသည် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့ ်

အပ ားမ ာားကိ  ထိ ါားပစနိ ငသ်ညာ့် လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ပ ါက်ကကာားပစခ ာ့ပ ှီား 

အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာား ခ ိြုံားပြာက်ခ  နိ ငပ်ခ  ဖမငာ့တ်က်ပစခ ာ့သည်။ စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ က နာ်းမာပ ား 

ပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှု အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ အကကှီားဆ  ားအ  ်စ အပ ေါ် ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇွန် န ငာ့ ် ဇူလိ ငလ်အတွငာ်း 

ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုသည် လူနာ ၅ သိနာ်း၏မ  လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်အခ က်အလက်မ ာားကိ ခိ ားယူခ  ဖခငာ်းန ငာ့ ်

၎ငာ်းတိ ာ့၏ လ  ဖခ ြုံမှု က ိြုံားပ ါက်ဖခငာ်းသိ ာ့ ဖြစ်ပစခ ာ့သည်။17  ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလတွင် 

က နာ်းမာပ ား၀နက်ကှီားဌာန၏ အိ ်ခ ်အိ ငဗ်ွှီ (HIV) မ တ်   တငဌ်ာနသည် တိ က်ခိ က်ခ ခ ာ့ ပ ှီား၊ 

အိတ်ခ် အိ ငဗ်ွှီ ိ ားရ ိသူ ၁၄,၂၀၀ ၏ လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်အခ က်အလက်မ ာားပ ါက်ကကာားပစခ ာ့ကာ 

ထိခိ က်လွယ်ပသာအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းအာား အထူားသဖြငာ့ ် က နာ်းမာပ ား၊ အလ  ်အကိ ငန် ငာ့ ် လူမှုြူလ  ပ ား 

စသည်တိ ာ့တွင ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  က ငာ့သ်  ားဖခငာ်းန ငာ့ ်  တ်သက်၍ ခွ ဖခာားဆက်ဆ ခ  မှု 

အနတ ာယ်မ ာား ဖမငာ့တ်က်ပစခ ာ့သည်။ 18 

 
15 Ibid. 
16 Kate Lamb ၊ ' အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် တွင ်ပ ွားပကာက် ွ မ ာားမတိ ငမ်ှီ သတငာ်းအတ မ ာား ပထာငတ်က်လာသည် ' ၊ The 

Guardian ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် မတ်လ ၂၀  က် ကိ  https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/fake-news-

spikes-in-indonesiaahead-of-elections  တွငက်ကည်ရှုနိ ငသ်ည်။ MAFINDO – Masyarakat Anti Fitnah 

Indonesia အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်မ  သတငာ်းအတ မ ာားကိ  တိ က်ြ က် န ်ဦားပဆာငက်ကိြုံား မ်ားမှုကိ  ပအာက်ပဖခလှု ်ရ ာားမှုအဖြစ် 

စတငခ် ာ့သည်။ https://www.mafindo.or.id/about/  တွငက်ကည် ါ။ 
17 Irene Tham ၊ ' SingHealth တိ က်ခိ က်ခ  မှုန ငာ့ ်တ်သက်၍ ထိ ်တနာ်းလျိှြုံျံ့ ဝ က်အစှီ ငခ် စာကိ  ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ား 

တာဝနခ်  ၀နက်ကှီားထ သိ ာ့ တငဖ် ခ ာ့သည် ' Straits Times ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၃၁  က် ၊ ကိ  

https://www.straitstimes.com/singapore/top-secret-report-on-singhealth-attack-submitted-to-

minister-in-charge-of-cybersecurity  တွငက်ကည်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
18 Salma Khalik ၊ ' အိ ်ခ ်အိ ငဗွ်ှီ ိ ားရ ိသူ ၁၄,၂၀၀ ၏အခ က်အလက်မ ာားသည် စငက်ာ ူမ ဖ န ိ် ာ့ခ ခ ာ့ ပသာ အပမ ိကန ်

နိ ငင် သာား လိမ်လည်မှုက  ားလွနသူ်မ ာားပကကာငာ့ ် အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်တွငပ် ါက်ကကာားခ ာ့သည် ' ၊ Straits Times ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/fake-news-spikes-in-indonesiaahead-of-elections
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/fake-news-spikes-in-indonesiaahead-of-elections
https://www.mafindo.or.id/about/
https://www.straitstimes.com/singapore/top-secret-report-on-singhealth-attack-submitted-to-minister-in-charge-of-cybersecurity
https://www.straitstimes.com/singapore/top-secret-report-on-singhealth-attack-submitted-to-minister-in-charge-of-cybersecurity


     ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုမ ာား၏ ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားန ငာ့် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် သတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက  

သတငာ်းမ ာားန ငာ့ ် အမ န်ားစကာားမ ာား    ျံ့ န  ာ့လာမှုသည် ဖ ဿနာစငစ်စ်မ ာား ငဖ်ြစ်ပ ှီား မူဝါဒဆိ င ်ာ 

အပ ားပ ေါ်ပဖြရ ငာ်းခ က်မ ာားကိ  လိ အ ်ပနသည်။ အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) အပနဖြငာ့ ်ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ မူဝါဒမ ာား 

သည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့လိ် က်ပလ ာညှီပထွရ ိပ ှီား ဤကိစစ  ်မ ာားအာား လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ 

ဖ ဿနာမ ာားအဖြစ်သတ်မ တ်ကာ အဖ ည်အဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒအ  ခ ဉ်ားက ်မှုပ ားနိ ငသ်ညာ့် ခွ ဖခမ်ား 

စိတ်ဖြာပ ား ကိ ိယာ/နည်ားလမ်ားမ ာားန ငာ့ ် တာဝနခ် မှုလ  ်ငနာ်းစနစ်မ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံ ါက 

အလွနတိ် ားတက်လာလိမာ့်မည်ဟ  ယ  ကကည်သည်။ ဤအစှီ ငခ် စာတွင ် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ကိ သာ 

အာရ  စိ က်ထာားပသာ်လည်ား ဤကိစစ  ်မ ာားသည် ရ ငာ်းလငာ်းစွာ င ်တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ အပလားထာား 

 ူ နစ် ာမ ာားဖြစ်ပနပ ှီား၊ အမ ာားစ သည် ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာအဆငာ့ ် ပဖြရ ငာ်းမှုမ ာား လိ အ ်လိမာ့်မည် 

ဖြစ်သည်။19 

                                                 ************* 

    ဤအစှီ ငခ် စာသည် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ အစိ ား မ ာားက အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  ဆငဆ်ာ 

ဖြတ်ပတာက် န ် (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာားနည်ားဖြငာ့ ် စည်ားကမ်ားထိန်ားသိမ်ား နန် ငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ကိ ယ် ိ င ်

ကသဇာအာဏာန ငာ့ ် လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာမ ာားကိ  ပ ရ ည်တည်တ ာ့ပစ န ် ထိနာ်းသိမ်ားဖခငာ်း အ ါအ၀င် 

အဓိကအာားဖြငာ့ ် နိ ငင် ပ ားဆိ င ်ာ အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာားအတွက် အွန်လိ ငာ်းပ ေါ်တွင ် မည်သည်ာ့ 

အ ာမ ာားကိ  "တ ာားဝင"် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ရ် ိသည်ကိ  သတ်မ တ်ဖ ဌာနာ်း နအ်တွက် 

ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် ဥ ပဒပ ား ာမူပဘာငမ် ာားကိ  အတိတ်ကာလမ ာားတွင ် မည်က ာ့သိ ာ့အသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်ကိ  

ရ ငာ်းလငာ်းပဆွားပနာွးဖခငာ်းဖြငာ့ ် စတငထ်ာားသည်။  အပ ားကကှီားသည်မ ာ ပဒသတွငာ်းရ ိ အစိ ား မ ာား၏ 

 
ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၈  က် ၊ ကိ  https://www.straitstimes.com/singapore/data-of-14200-singapore-patients-

with-hivleaked-online-by-american-fraudster-who was   တွငက်ကည်ရှုနိ ငသ်ည်။ Sharanjit Leyl ၊ ' 

စငက်ာ ူနိ ငင် တွင ်အိ ်ခ ်အိ ငဗွ်ှီန ငာ့ဆိ် ငပ်သာ အခ က်အလက် ပ ါက်ကကာားမှုသည် ထိခိ က်လွယ်ပသာအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းကိ  

တ နလ်ှု ်ပစသည် ' ၊ BBC ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၂၂  က် ၊ ကိ  https://www.bbc.com/news/world-asia-

47288219  တွငက်ကည်ာ့ရှု နိ ငသ်ည်။ 
19 လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့ဆိ် င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်မ  အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်တွင ်

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က်ိ  ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်းသည် “တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာဖြစ်စဉ်” ဖြစ်ပနပ ှီဟ  

မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ခ ာ့သည်။ Al Jazeera ၊ ' က လစ  စမ်ားစစ်ပ ားအ ာရ ိ ပဒားဗစ်ပကား ၊ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်န ငာ့ ်ဂူ္ဂ္ လ်ကိ  လမ်ားခွ  ါ ' 

ကိ  https://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2019/06/special-rapporteur-freedom-

speech-190608101807323.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47288219
https://www.bbc.com/news/world-asia-47288219
https://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2019/06/special-rapporteur-freedom-speech-190608101807323.html
https://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2019/06/special-rapporteur-freedom-speech-190608101807323.html


ဥ ပဒဖ ြုံပ ားကကိြုံား မ်ားအာားထ တ်မှုမ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ အိမ်နှီားခ ငာ်းနိ ငင် မ ာား၏ အလာားတူ 

အာားထ တ်မှုမ ာားကိ  ပထာက်ခ ပ ားပ ှီား အာားဖြညာ့်ပ ားပလာ့ရ ိခ ာ့သည်။ အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းစကာားမ ာား 

အပ ေါ်  ိ မိ ၍ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုကိ  က ငာ့သ်  ားပဆာင ွ်က်မှု   စ သည်ဖြစ်စဉ်မ ာားစွာတွင ် ပဝြနပ်သာ 

အသ မ ာားကိ  ြိန  ်ိ န ် အတိတ်ကကကိြုံား မ်ားခ ာ့မှုမ ာားမ  သဘာဝအပလ ာက်ဆငာ့က် ပဖ ာငာ်းလ လာမှု 

တစ်ခ ဖြစ်ပ ှီား၊ ယခငက် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်သူမ ာား အသ  ားဖ ြုံခ ာ့ပသာ တူညှီသညာ့် ဥ ပဒန ငာ့ ်

စည်ားရ  ားလှု ျံ့ပဆာ်ပ ားနည်ားလမ်ားမ ာားစွာဖြငာ့ ် ကိ ငတွ်ယ် ပဖြရ ငာ်းနိ ငသ်ည်။ အဖခာားဖြစ်စဉ်မ ာားတွင ်

နည်ား ညာအသစ်မ ာားသည် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းဆက်သွယ်ပ ားမ ာားကိ  

ထိနာ်းပက ာငာ်းမညာ့်  ိ မိ ဖ ညာ့်စ  ဖခ ြုံင  သညာ့် ဥ ပဒစနစ်မ ာားကိ  စတငဖ် ဌာနာ်းဖခငာ်းစသညာ့် 

 ိ မိ သိသာထငရ် ာားပသာနည်ားလမ်ားဖြငာ့ ် စကာားဝိ ငာ်းမ ာားအာား ပဖ ာငာ်းလ ပစပ ှီား 

 ိ မိ ြနတ်ှီားနိ ငစွ်မ်ားရ ိပသာ ဥ ပဒပ ား ာန ငာ့ ် နည်ား ညာဆိ င ်ာ 

တ  ာ့ဖ နပ်ဆာင ွ်က်ခ က်မ ာားလိ အ ်ပလသည်။ 

     လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက် ာတွင ် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ သည် ကမဘာပ ေါ်တွင် 

အာားအနည်ားဆ  ားပဒသတစ်ခ အဖြစ် ပတာက်ပလျှာက် အဆငာ့သ်တ်မ တ်ခ  လ က်ရ ိ သည်။ ၂၀၁၉ 

ခ န စ်တွင ်မှီဒှီယာလွတ်လ ်ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ နိ ငင် တကာ အစိ ား မဟ တ်ပသာ အြွ ျံ့အစည်ား တစ်ခ ဖြစ်သညာ့ ်

နယ်စည်ားမဖခာား သတငာ်းပထာက်မ ာားအြွ ျံ့၏ အစှီ ငခ် စာတွင ် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ကိ  

ကမဘာာ့စာနယ်ဇငာ်းလွတ်လ ်ခွငာ့အ်ညွှနာ်းကိနာ်းတွင ် ပအာက်ဆ  ားမ ပ တွက်လျှင ် အဆငာ့ ် ၃ တွင ်

အဆငာ့သ်တ်မ တ်ထာားပ ှီား20 ၂၀၁၈ ခ န စ်မ စ၍ ပဒသတွငာ်းနိ ငင်  ၁၀ နိ ငင် အနက် ၆ နိ ငင် သည် မှီဒှီယာ 

လွတ်လ ်ခွငာ့တွ်င ် အဆငာ့က် ဆငာ်းခ ာ့သည်ဟ  မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ ာ့သည်။21 အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကာကွယ် 

ပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှုဆိ င ်ာ ပဒသတွငာ်းပနာက်ဖ နဆ် တ်ယ တ်မှုမ ာားသည် အစိ ား မ ာားမ  အမ နာ်းစကာား၊ 

 
20 RSF ၏န စ်စဉ်ထ တ်ဖ နပ်သာ ကမဘာာ့စာနယ်ဇငာ်းလွတ်လ ်ခွငာ့ည်ွှနာ်းကိနာ်းသည် ၂၀၀၂ ခ န စ်မ  

စတငပ် ှီားထ တ်ဖ နခ် ာ့ကတည်ားက အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ သည် ပအာက်ဆ  ားမ ပ တွက်လျှင ်အဆငာ့ ်၃ ပအာက်တွင ်

တစ်သမတ်တည်ားက ပ ာက်ပနခ ာ့သည်  ၊ RSF ၊ ' ကမဘာာ့စာနယ်ဇငာ်းလွတ်လ ်ခွငာ့ည်ွှနာ်းကိနာ်း ' 

https://rsf.org/en/world-press-freedom-index  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
21 Southeast Asian Press Alliance ၊ ' အာဏာရ ငအ်စိ ား မ ာားက မှီဒှီယာအပ ေါ်တငာ်းကက ်စွာခ ြုံ ်ကိ ငမ်ှုပကကာငာ့ ်

[ပဒသတွငာ်း] စာနယ်ဇငာ်းသမာားမ ာား၏ လ  ဖခ ြုံမှု နည်ား ါားလာသည် —RSF ' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၁၈  က် ၊ 

https://www.seapa.org/regionaljournalist-safety-declines-as-authoritarian-regimes-tighten-grip-on-

media-rs တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://rsf.org/en/world-press-freedom-index


သတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း န ငာ့် ဆိ ငဘ်ာတိ က်ခိ က်မှုမ ာားကိ  

တိ က်ြ က် နလိ် အ ်ခ က်ပကကာငာ့ဟ်  အပကကာငာ်းဖ ကာ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွငထ် တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းန ငာ့် 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့ ် တိ ာ့ကိ   စ်မ တ်ထာား ြိန  ်ိသညာ့် ဥ ပဒမ ာားကိ  

ဖ ဌာနာ်းလာဖခငာ်းပကကာငာ့ ်မကကာပသားမှီန စ်မ ာားအတွငာ်း  ိ မိ ဖ ငာ်းထနလ်ာခ ာ့သည်။   

     ဤအသစ်တိ ားတက်ဖြစ်ပ ေါ်လာမှုမ ာားသည် တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ ဖြစ်  က်မှု    စ ၏ 

တစိတ်တ ိ ငာ်းသာဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်တွင ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ 

က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည် အစိ ား မ ာား၏ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် 

ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့မ် ာားအပ ေါ် ဝငပ် ာက်စွက်ြက်မှု 

ဖမငာ့မ်ာားလာဖခငာ်း၏ "တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာဖြစ်စဉ်”ကိ  မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ခ ာ့သည်။22 ၂၀၁၉ ခ န စ်တွင် 

အခ က်အလက်န ငာ့ ် ထိခိ က်ဆ  ားရှု  ားနိ ငပ်ခ  ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှု က မပဏှီ Verisk Maplecroft သည ်

"အစိ ား မ ာားအပနဖြငာ့ ်၎ငာ်းတိ ာ့၏ကိ ယ် ိ ငအ်က ိြုံားစှီား ွာားမ ာားကိ  ကာကွယ် န ်သတငာ်းအခ က်အလက် 

လ  ဖခ ြုံမှု၊ သတငာ်းပထာက်မ ာားန ငာ့ ် တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာားအာား အစ လိ က်အဖ  ြုံလိ က် 

ပစာငာ့က်ကညာ့်ဖခငာ်းန ငာ့ ် တိ က်ခိ က်ဖခငာ်း စသညာ့်ကိစစ  ်မ ာားန ငာ့ ်  တ်သက်ပ ှီား  ိ ၍ဖ ငာ်းထန် 

အစွနာ်းပ ာက်ပသာ လ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာားဖ ြုံလ  ် န ်သပဘာထာားယိမ်ားယိ ငမ်ှု  ိ မိ ဖမငာ့တ်က်လာဖခငာ်း"ကိ  

မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ခ ာ့ပ ှီား ခန ာ့မ် နာ်းပဖခအာားဖြငာ့ ် ကမဘာာ့လူ ဦားပ ၏ (၄၅)  ာခိ ငန်ှုနာ်းသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့န်  ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံမှု 

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားမ ာ "ဖ ငာ်းထနအ်စွန်ားပ ာက်ပသာ အနတ ာယ်"တွငရ် ိပနသညာ့် နိ ငင်  ၅၈ နိ ငင် တွင ်

ပနထိ ငက်ကသည်ဟ  သတ်မ တ်ခ ာ့သည်။23 

 
22 မ တ်ခ က်အမ တ် ၁၉ ကိ ကကညာ့် ါ။ ၂၀၁၉ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလတွင ်ထ တ်ဖ နပ်သာ Freedom House ၏ 

အစှီ ငခ် စာတစ်ခ တွင ်အက ဖြတ်ခ ာ့သညာ့် နိ ငင်  ၆၅ နိ ငင် အနက် ၃၃ နိ ငင် တွင ်၂၀၁၈ ခ န စ် ဇွနလ်မ စတင၍် 

အငတ်ာနက်လတွ်လ ်ခွငာ့မ် ာား က ဆငာ်းလာမှုကိ  ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့ သည်ဟ  မ တ်ခ က်ဖ ြုံထာားသည်။ Adrian Shahbaz, Allie 

Funk ' အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွင ်လွတ်လ ်မှု ၂၀၁၉ ခ န စ်' https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-on-

the-net/2019/the-crisis-of-social-media  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
23 Sofia Nazalya ' Strongmen စနစ်မ ာားသည် လွတ်လ ်စွာပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်လ  ဖခ ြုံမှုတိ ာ့ကိ ဆန ာ့က် ငလ် က် 

တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားသိ ာ့ ဦားတည်ပစသည် ၊ Human Rights Outlook 2019 '၂၀၁၉ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၇  က် ကိ  ၊ 

https://www.maplecroft.com/insights/analysis/strongmen-regimes-lead-charge-against-freedom-of-

speech-and-privacy/  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media
https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/strongmen-regimes-lead-charge-against-freedom-of-speech-and-privacy/
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/strongmen-regimes-lead-charge-against-freedom-of-speech-and-privacy/


     လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာား၏ အပ ား ါလ ပသာ အခနာ်းကဏ္ဍန ငာ့အ်တူ ယ ဉ်တွ ပ ေါ် 

ပ ါက်လာ သညာ့် ထိ စာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်မ  သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် န် 

အစိ ား မ ာားန ငာ့ ်   ဂ္ဂလိကအိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာားအကကာား ထိ ်တိ က်ပတွျံ့ဆ  မှုမ ာားမ ာ ဤစာတမ်ား၏ 

ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှုကိ  သရ  ်ပြာ်မညာ့် အဓိကအပကကာငာ်း ငာ်းလည်ားဖြစ်သည်။ အစိ ား မ ာားသည် 

လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာားအာား  ိ မိ တိ ားခ  ျံ့ပ ါငာ်းစ ်လ က်ရ ိသည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်တွင ် ပအာက်စ်ြိ ာ့ 

အငတ်ာနက်အငစ်တှီက ြုံ၏ အစှီ ငခ် စာအ  နိ ငင် ပ ား ည်မ နာ်းခ က်မ ာားအတွက် 

လူမှုကွနယ်က်မ ာားကိ  ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ်ဖခငာ်းသည် ၂၀၁၇ တွင ် ၂၈ နိ ငင်  န ငာ့ ် ၂၀၁၈ တွင ် ၄၈ 

နိ ငင် ရ ိခ ာ့ ာမ   ခ နတ်က်လာပ ှီား နိ ငင် ပ ါငာ်း ၇၀ တွင် ဖ ြုံလ  ်ပဆာင ွ်က်ခ ာ့ကာ ပြာ့စ်ဘွတ်သည် 

ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ် နအ်တွက် မကကာခဏ  စ်မ တ်ထာားခ  သညာ့် ကကာားခ   လက်ပြာငာ်း 

ဖြစ်ပနသည်ဟ  ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့ သည်။24 နိ ငင် ပ ါငာ်း ၂၆ နိ ငင် တွင ် လူမှုကွနယ်က်သည် 

"အပဖခခ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ြိန  ်ိ န၊် နိ ငင် ပ ားပ ိြုံငဘ်က်မ ာားကိ  သိကခာခ  နန် ငာ့ ်

သပဘာထာားအဖမငကွ် လွ မှုမ ာားကိ  ြယ်ထ တ် စ် န"်အတွက် ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ်ခ ပန သည်ဟူ 

၍လည်ား ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့ သည်။25 တစ်ခ ိနတ်ည်ားမ ာ င ် အစိ ား မ ာားသည် လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာား 

ပ ေါ်တွင ် သတငာ်းအခ က်အလက်ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်းကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်း နန် ငာ့ ် ထိနာ်းခ ြုံ ် နလ်ည်ား ကကိြုံားစာား 

ပနကကသည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် ဥပ ာ တ ာားရ  ားမ  ဥပ ာ သမဂ္ဂအြွ ျံ့ဝငန်ိ ငင်  

မ ာားအပနဖြငာ့ ် ဖ ည်တွငာ်းဥ ပဒအ  ဥ ပဒန ငာ့ဆ်န ာ့က် ငသ်ည်ဟ  မ တ်ယူနိ ငပ်သာ 

 
24 Bradshaw, S. န ငာ့ ်Howard, P.N ' ၂၀၁၉ ခ န စ် ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာသတငာ်းအမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း အမိန ာ့ ်၊ 

စနစ်တက စှီစဉ်ထာားပသာ လူမှုကွနယ်က်ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ်မှု၏ ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာစစ်တမ်ား " ၊ Oxford Internet 

Institute ၊ တွက်ခ က်ဝါဒဖြန ာ့မ်ှုဆိ င ်ာ သ ပတသနစှီမ ကိနာ်း ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ၊ (‘Bradshaw and Howard, 2019’) 

စာမ က်န ာ ၂။ အစှီ ငခ် စာသည် ၎ငာ်း၏နဒိါနာ်းတွင ်“ ကမဘာတဝ မ်ားလ  ားတွင ်အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် လူထ ဆနဒကိ  

လ  ်ကက ြနတ်ှီား န၊် ြိန  ်ိခ ြုံ ်ခ ယ်မှုမ ာားကိ  အလိ အပလ ာက်ဖ ြုံလ  ် နန် ငာ့ ်အစွနာ်းမပ ာက်ပသာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င် ာ 

အစှီအစဉ်ကိ  ယ  ကကည်မှုကိ အာားနည်ားလာပစ န ်လူမှုကွနယ်က်မ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံပနကကသည်။   

လူမှုကွနယ်က်မ ာားမ တစ်ဆငာ့ ်လူထ ၏သပဘာထာားကိ     သွငာ်း န ်တွက်ခ က်ဝါဒဖြန ာ့မ်ှုအာား အသ  ားဖ ြုံမှုမ ာားသည် 

အနည်ားငယ်ပသာ ဆိ ားဝါားသညာ့် လ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာားထက် မ ာားစွာပက ာ်လွန၍် ပခတ်ပ စှီားပကကာငာ်းသြွယ်ဖြစ်လာသည်။ 

မ ာားဖ ာားပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်  မာဏ န ငာ့ ်သ  ားစွ သူမ ာား၏ အာရ  စိ က်မှုန ငာ့ ်ယ  ကကည်မှု အတိ ငာ်းအတာ 

အကန ာ့အ်သတ်ရ ိသညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်၀နာ်းက ငတ်ွင ်တွကခ် က်ဝါဒဖြန ာ့ခ် ိပ ား၏ကိ ိယာမ ာားန ငာ့ ်

နည်ားစနစ်မ ာားသည် ဒစ်ဂ္ စ်တယ် မ ဆွယ်စည်ားရ  ားပ ားန ငာ့ ်လူထ ဆက်ဆ ပ ား   ိယာယ်တိ ာ့အတွက် အသ  ားမ ာားပသာ- န ငာ့ ်
မည်သိ ာ့ ငဖ်ြစ်ပစ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်ပသာ - အစိတ်အ ိ ငာ်းတစ်ခ  ဖြစ်လာသည် " ဟ မ တ်ခ က်ဖ ြုံထာားသည်။ 
25 Bradshaw and Howard ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် စာမ က်န ာ ၅ ။ ထိ နိ ငင် မ ာားတွင ်ကပမဘာဒှီယာား၊ ထိ ငာ်းန ငာ့ ်ဗှီယက်နမ် 

တိ ာ့ ါဝငသ်ည်။ 



အပကကာငာ်းအ ာမ ာား - အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာအပကကာငာ်းအ ာ စသဖြငာ့ ်- ကိ   ဖ ည်တွငာ်း၌သာမက 

ကမဘာတစ်ဝ မ်ားရ ိ  ပြာ့စ်ဘွတ် စာမ က်န ာတစ်ပလျှာက်တွင ် ဖြြုံတ်ခ  စ် န ် ပြာ့စ်ဘွတ်အာား 

တွနာ်းအာားပ ားနိ ငခ်ွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် ဆ  ားဖြတ်ခ က်ကိ  ခ မ တ်ခ ာ့ပ ှီား အွန်လိ ငာ်းပ ေါ်တွင ် လွတ်လ ်စွာ 

ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ပ ေါ် ၎ငာ်းဆ  ားဖြတ်ခ က်၏ သက်ပ ာက်မှုန ငာ့ ်  တ်သက်၍ စိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  

ဖမငာ့တ်က်လာပစခ ာ့သည်။26 

     ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် ဤစာတမ်ားတွင ် မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ထာားပသာ ဥ ပဒပ ား ာ  ဖြစ်  က်မှု    စ  

၊အထငက် ဖြစ်  ်မ ာားန ငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့န ငာ့ဆ်က်စ ်ပနပသာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  

ကိ ငတွ်ယ်ပဖြရ ငာ်း န ်အဆိ ဖ ြုံထာားသညာ့် အကက ဖ ြုံခ က်မ ာားစသည်တိ ာ့သည် ပဒသတွငာ်းပက ာ်လွနပ် ှီား 

ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ သက်ဆိ ငမ်ှုရ သိငာ့ပ်လသည်။ 

                                                        ************* 

 

၂ ။ အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ောဥပနေနငှ  ်စံနှု ််းမ ော်း 

     ဤအစှီ ငခ် စာ ါ သတငာ်းန ငာ့ဆ်က်သွယ်ပ ားနည်ား ညာမ ာား (ICT) ကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် 

တည်ဆ ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် အသစ်ဖ ဌာနာ်းလာသညာ့် ဥ ပဒမ ာားအာား ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာပလာ့လာမှုကိ  

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခငွာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့ ်

 
26 Adam Satariano ' ကမဘာတစ်ဝ မ်ားရ ိ အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ   ယ်ြ က် န ်ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်အာားြိအာားပ ားနိ ငဖ်ခငာ်း : E.U 

၏ထိ ်တနာ်းတ ာားရ  ား ဥ ပဒ' ၊ New York Times ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၃  က် ၊  

https://www.nytimes.com/2019/10/03/technology/facebook-europe.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

ဤစှီ ငခ် က်တွင ်နိ ငင် ာ့တ ာားရ  ားမ ာားမ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒန ငာ့ ်ကိ က်ညှီမှုရ ိ 

ပကကာငာ်း ပသခ ာပစ န ်ဝတတ  ာားရ ိသည်ဟ  အပ ားတကကှီားဆိ ထာားပသာ်လည်ား လက်ပတွျံ့တွင ်

မည်က ာ့သိ ာ့အပကာငအ်ထည်ပြာ်ဖ ဌာနာ်းမည်ဆိ သညာ့်အခ က်တွင ်ဤစှီ ငခ် က်သည် အထူားသဖြငာ့ ်

တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့မ် ာားအကကာား မျှပဝသညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်အပ ေါ် နယ်နမိိတ်ဖ င ်အသ  ားခ မှုန ငာ့ ်တ်သက်၍ 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်အွနလ်ိ ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ရ ိခွငာ့တ်ိ ာ့ အပ ေါ်တွင ်

ဆိ ားက ိြုံားသက်ပ ာက်ပစနိ ငသ်ည်ဟူပသာ စိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  ဖြစ်ပ ေါ်လာပစသည်။ အလာားတူစိ ား ိမ် ူ နမ်ှုမ ာားအာား 

စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်မ  အမ ာားမ ာားန ငာ့ ်ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယမ်ှုမ ာားမ  ကာကွယ်ပ ား အက်ဥ ပဒ စသညာ့် 

နယ်နမိိတ်ဖ င ်အသ  ားခ မှုကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ တွငဖ် ဌာနာ်းထာားပသာ ဥ ပဒမ ာားတွငလ်ည်ား 

ပတွျံ့ ဖမငန်ိ ငသ်ည်။ 

 

https://www.nytimes.com/2019/10/03/technology/facebook-europe.html


အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  စိ ားမိ ားသညာ့် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမူပဘာငတွ်င ် အပဖခဖ ြုံ 

ထာားသည်။ ဤစာတမ်ားတွင ် ထငရ် ာားဖမငသ်ာမညာ့်အတိ ငာ်း ထိ ဥ ပဒမ ာားမ  တငဖ် ထာားသညာ့် 

ပနာက်ခ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ စိ ား ိမ် ူ နမ်ှုမ ာားသည် ပအာြာ့်လိ ငာ်းသတငာ်းစကာားမ ာားကိ  ြိန  ်ိ န် 

ယခငက်ကိြုံား မ်ားခ ာ့မှုမ ာားန ငာ့ ် အပဖခခ အာားဖြငာ့ ် ကွ ဖ ာားမှုမရ ိကာ အမ နစ်ငစ်စ်တွင ် ခ ိြုံားပြာက်မှု   စ  

ပဟာငာ်းမ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်သိ ာ့ ခ  ျံ့ထွငပ်ဆာင ွ်က်ရ  မျှသာဖြစ်သည်။ 

     ဤအ ိ ငာ်းတွင ် က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကကဖငာစာတမ်ား (UDHR) အ ိ ဒ ် ၁၉ တွင ်

ပြာ်ဖ ထာားသညာ့် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် အပဖခခ မူမ ာားအပ ေါ် အက ဉ်ားခ ြုံ ် ဖခ ြုံင  သ  ားသ ်မှု 

န ငာ့ ် နိ ငင် သာား န ငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ နိ ငင် ပ ားအခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ  နိ ငင် တကာသပဘာတူစာခ ြုံ ် (ICCPR) 

အ ိ ဒ ် ၁၉ န ငာ့ ် ဓပလာ့ထ  ားတမ်ား အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒတိ ာ့တွင ်

တ ာားဝငသ်ပဘာတူစာခ ြုံ ်စာတမ်ား ါ ဝတတ  ာားမ ာားအဖြစ် ရ ငာ်းလငာ်း ပဆွားပနာွးထာားဖခငာ်းဖြငာ့ ်

စတငထ်ာားသည်။ ထိ ာ့ပနာက် လွတ်လ ်စွာ အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့န်  ငာ့ ် စ ပဝားခွငာ့၊် နိ ငင် ပ ားတွင ်

 ါ၀ငလ်ှု ်ရ ာားခွငာ့န်  ငာ့ ်လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားတိ ာ့အပ ေါ် သက်ပ ာက်မှုမ ာား အ ါအ၀င ်အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင် 

ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ ဖခငာ်း ဆိ င ်ာ အပဖခအပနန ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ား၍ ပ ေါ်ပ ါက်လာပသာဖ ဿနာမ ာားကိ  

ကိ ငတွ်ယ်ပဖြရ ငာ်း န ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာအဆငာ့ ် ဖြစ်ပ ေါ် ပဖ ာငာ်းလ  တိ ားတက်မှုမ ာားကိ  

ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာားထာားသည်။ 

     ဤအစှီ ငခ် စာတွင ် အိ ငစ်ှီတှီစည်ားမ ဉ်ားစဉ်ားကမ်ားဥ ပဒမ ာားအ  ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုမ ာား၏ လ  ဖခ ြုံမှု 

အခွငာ့အ်ပ ားအပ ေါ် သက်ပ ာက်မှုမ ာားအာား ဦားတည် ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာထာားမှု မ ါ၀င ်ါ။ 

မည်သိ ာ့ ငဆ်ိ ပစကာမူ လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားကိ    ိ င်ခွငာ့သ်ည် အပ ား ါလ စွာခ ိတ်ဆက်ပနပ ှီား 

ဤအပဖခအပနအတွငာ်းတွငမ်ဆိ  ထညာ့်သငွာ်းစဉ်ားစာား မည်ဖြစ်သည်။ ဤအ ိ ငာ်းတွင ်

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒန ငာ့ ် စ နှုနာ်းမ ာားအ  သတ်မ တ်ထာားသညာ့်အတိ ငာ်း လ  ဖခ ြုံမှု 

အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာအက ဉ်ားခ ြုံ ်ကိ လည်ား ပြာ်ဖ ထာားသည်။ 

  



 

 

 

 

  

 



၁။လွတလ်ပ်စွောထိုတန် ော်နပပောဆ ိုခွင ၊် ထငပ်မငယ်ူဆခွင န်ငှ   ်သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း 

ရရှ ခွင  ်အခွင အ်နရ်း 

     အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒသည် ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်မ ာားကိ  ၀ငပ် ာက်စွက်ြက်ခ  ဖခငာ်းမရ ိဘ  

လွတ်လ ်စွာလက်ဝယ်ထာားရ ိခွငာ့၊် မည်သညာ့်မှီဒှီယာဖြငာ့မ်ဆိ  နယ်နမိိတ်အကန ာ့အ်သတ်မရ ိ   

သတငာ်းအခ က် အလက်န ငာ့ ်  အပတွားအပခေါ်မ ာားကိ  ရ ာပြွ ိ ငခ်ွငာ့န်  ငာ့ ် လက်ခ  ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့န်  ငာ့ ်

ပဝမျှ ိ ငခ်ွငာ့တိ် ာ့အ ါအဝင ် လူတစ်ဦားစှီ၏လွတ်လ ်စွာ ထငဖ်မငယူ်ဆနိ ငခ်ွငာ့န်  ငာ့လွ်တ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားကိ  ဤပဒသရ ိ ဓပလာ့ထ  ားတမ်ား အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒကိ  

ထငဟ် ်သည်ဟ  ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ် ယူဆ နိ ငသ်ညာ့် ICCPR  အ ိ ဒ ် ၁၉ န ငာ့ ် UDHR အ ိ ဒ ် ၁၉ 

တိ ာ့အ  ကာကွယ်ပ ားသည်။ ၎ငာ်းအခ က်အာား လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ 

အပမ ိကနသ်ပဘာတူစာခ ြုံ ်၊ လူ ာ့န ငာ့ ် ဖ ည်သူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ အာြ ိက ဋညိာဉ်စာတမ်ား၊ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ အာ  ် ဋညိာဉ် စာတမ်ားန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ 

ဥပ ာ သပဘာတူစာခ ြုံ ်မ ာားအ ါအဝင ် ပဒသတွငာ်း လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားစာခ ြုံ ်စာတမ်ားမ ာားဖြငာ့လ်ည်ား 

ကာကွယ်ထာား ါသည်။ 

     အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ရ ိ နိ ငင် မ ာားအာားလ  ားမဟ တ်ပသာ်ဖငာားလည်ား အမ ာားစ သည် ICCPR အ  

အကာအကွယ်ပ ားထာားပသာ အပထွပထွအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအဖြစ် တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ 

အကာအကွယ်ပ ားမှုကိ  ခ  ပသာ ဤအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ပလားစာား နန် ငာ့ ် ကာကွယ် န် 

ဥ ပဒဆိ င ်ာ အထူားတာဝန ် ဝတတ  ာားမ ာားရ ိသည်။27နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် ICCPR တွင ်ါ၀ငမ်ှု 

ရ ိမရ ိန ငာ့မ်သက်ဆိ င ်  မညသ်ိ ာ့ ငဖ်ြစ်ပစ ဤအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားသည ်

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဓပလာ့ထ  ားတမ်ားဥ ပဒအ  ကာကွယ်မှုဖခငာ်းခ  မည်ဖြစ်သည်။ 

အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ရ ိ နိ ငင် မ ာားအ ါအ၀င ် ကမဘာာ့နိ ငင် မ ာားသည် ဤကတိကဝတ်ကိ  မ ာားစွာပသာ 

ပကကဖငာထ တ်ဖ နခ် က်မ ာားန ငာ့ ် က လသမဂ္ဂန ငာ့ ် အဖခာားအစိ ား မ ာား အကကာား ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားတွင် 

ထ ်ပလာငာ်းအတည်ဖ ြုံခ ာ့ကကသည်။ သာဓကအပနဖြငာ့ ် ၁၉၉၃ ခ န စ် တွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ 

ကမဘာာ့ညှီလာခ ၌ က လသမဂ္ဂအြွ ျံ့ဝငန်ိ ငင် အာားလ  ား၏ သပဘာတူညှီမှုဖြငာ့ ်အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်ာ့ ဗှီယငန်ာ 

ပကကဖငာစာတမ်ားန ငာ့ ် လ  ်ပဆာငမ်ှုအစှီအစဉ်တွင် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်
 

27 ကပမဘာဒှီားယာား၊ အငဒ်ိ နှီားရ ာား၊ လာအိ ၊ ြိလစ် ိ င၊် ထိ ငာ်းန ငာ့ ်ဗှီယက်နမ်တိ ာ့သည် ICCPR ကိ  အတည်ဖ ြုံ လက်မ တ်ထိ ား 

(သိ ာ့မဟ တ်) လက်ခ ထာားပ ှီားဖြစ်ပသာ်လည်ား ဘရူနိ ငာ်းဒါရူဆလမ်၊ မပလားရ ာား၊ ဖမနမ်ာန ငာ့ ်စငက်ာ ူတိ ာ့သည် 

လက်ခ မှုမရ ိပသား ါ။ 



အခွငာ့အ်ပ ားအ ါအ၀င ် “လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒ စာခ ြုံ ်စာတမ်မ ာားန ငာ့အ်ညှီ 

လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားအာားလ  ားကိ  ပလားစာားဖခငာ်း၊ လိ က်နာဖခငာ်းန ငာ့ ် ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်ဖခငာ်းကိ  

ဖမြှငာ့တ်င ်န ် နိ ငင် မ ာားအာားလ  ားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ တာဝန်ဝတတ  ာားမ ာားကိ  ဖြညာ့်ဆည်ား န ်

ကတိက၀တ်ဖ ြုံမှု ကိ ထ ်ပလာငာ်းအတည်ဖ ြုံခ ာ့ကကသည်။”28 

 

ICCPR အ ိ ဒ ်၁၉ တွင ်အထူားပြာ်ဖ ထာားသည်မ ာ 

“၁။ လူတိ ငာ်းသည် ဝငပ် ာက်စွက်ြက်ခ  မှုမရ ိ   ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်ကိ  လက်ဝယ်ထာားရ ိ ခွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားရ  ိမည်။ 

၂။ လူတိ ငာ်းသည် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ား ရ  ိမည်။ ထိ အခွငာ့အ်ပ ားတွင ်

အမ ိြုံားမ ိြုံားပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ် အပတွားအပခေါ်မ ာားကိ  နယ်နမိိတ်အကန ာ့အ်သတ်မရ ိ၊ 

ကန ာ့သ်တ်ခ ြုံ ်ခ ယ်ခ  ဖခငာ်းမရ ိ   နှုတ်စကာားဖြငာ့ပ်သာ်လည်ားပကာငာ်း၊ လက်ပ ားစာမူ (သိ ာ့မဟ တ်) 

   န  ်ိစာဖြငာ့ပ်သာ်လည်ားပကာငာ်း၊ ၊ အန  ညာ   စ တစ်ခ ခ ဖြငာ့ပ်သာ်လည်ားပကာငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) တစ်စ   

တစ်ဦား၏ပ ွားခ ယ် ာ အဖခာားပသာကကာားခ ဆက်သွယ်ပ ား တစ်နည်ားနည်ားအာားဖြငာ့ ်

ပသာ်လည်ားပကာငာ်း ရ ာပြွ ိ ငခ်ွငာ့န်  ငာ့ ်လက်ခ  ရ ိ ိ ငခ်ငွာ့န်  ငာ့ ်ပဝမျှ ိ ငခ်ွငာ့တိ် ာ့ ါဝငသ်ည်။ 

၃။ ဤအ ိ ဒ၏် စာ ိ ဒ ် ၂ တွင ် ပြာ်ဖ ထာားပသာ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  က ငာ့သ်  ားဖခငာ်းကိ  ၎ငာ်း၏ 

အထူားတာဝန်န ငာ့ ် ဝတတ  ာားမ ာားဖြငာ့ ် တာဝန်ယူထမ်ားပဆာငသ်ည်။ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် ၎ငာ်းသည် အခ ြိုံ ျံ့ပသာ 

ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားကိ  ခ မ တ်နိ ငပ်သာ်လည်ား ထိ ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် ဥ ပဒအ ဖ ဌာန်ားထာားပ ှီား 

ပအာက် ါအခ က်တိ ာ့အတွက် မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုရ ိ  မည်ဖြစ်သည်။ 

(က) အဖခာားသူမ ာား၏ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ပလားစာား န။် 

(ခ) နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား၊ ဖ ည်သူ ာ့က နာ်းမာပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ည်သူ ာ့ ကိ ယ်က ငာ့ ်

တ ာားမ ာားကိ  ကာကွယ် န။်” 

 

 
28 စာပ ားသူ၏ အပလားအနက်ပဖ ာဖခငာ်း၊  ဗှီယငန်ာ ပကကဖငာစာတမ်ားန ငာ့ ်လ  ်ပဆာငမ်ှုအစှီအစဉ် ၊ ၁၉၉၃ ခ န စ် ဇွနလ် ၂၅ 

 က် ၊ ကိ  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx  တွင ်ကကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx


ICCPR အ  ၎ငာ်း၏ အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုကိ  ကကှီားကက ် နန် ငာ့ ် ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ  

အနက်ြွငာ့ ်န ် လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ် ်န ငာ်းခ ထာား သညာ့ ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီမ  

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့သ်ည ် မည်သူမဆိ  (သိ ာ့မဟ တ်) 

လူ ာ့အြွ ျံ့အစည်ားတိ ငာ်း၏ တိ ားတက်မှုအတွက် “မရ ိမဖြစ်ပသာ အပဖခအပနမ ာား” ဖြစ်ပကကာငာ်းကိ  

ရ ငာ်းလငာ်း ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။29 လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက် ယူနိ ငခ်ွငာ့ ် တိ ာ့သည ် ပဖ ာငာ်းလ  တိ ားတက်လာမှုန ငာ့် 

ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်မ ာားကိ ြလ ယ်ဖခငာ်းအာား လွယ်ကူပခ ာပမာပစသဖြငာ့ ် ထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားသည် 

ပ ာယ က်ပနပ ှီား အဖ နအ်လ နအ်ာားဖြငာ့ ် " ွငာ့လ်ငာ်းဖမငသ်ာရ ိမှုန ငာ့ ် တာ၀နခ် မှုဆိ င ်ာ 

အပဖခခ မူမ ာား"သည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့ ် ကာကွယ်ဖခငာ်းအတွက် 

မရ ိမဖြစ်အပ ား ါလ သည်။ 30 ၎ငာ်းတိ ာ့သည်“ လွတ်လ ်စွာစ ပဝားခွငာ့၊် အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့ ် န ငာ့ ်

မ ပ ား ိ ငခ်ွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားကိ  က ငာ့သ်  ားဖခငာ်း” အ ါအ၀င ်ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ်အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာား 

 ရ ိခ စာားမှုမ ာားန ငာ့ ်ဆက်စ ်လ က်ရ ိသည် ။31 

     က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီမ  လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မင ်

ယူဆခ က်မ ာားကိ  ကာကွယ်မှုသည်  နှုတ်စကာားဖြငာ့မ်ဟ တ်ပသာနည်ားလမ်ားမ ာား န ငာ့် 

"အှီလက်ထပ ာနစ်န ငာ့ ် အငတ်ာနက်အပဖခဖ ြုံ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုနည်ားလမ်ားမ ာား" မ တဆငာ့ ်

အ ါအဝင ် " ဖ ည်သူ ာ့ပ ား ာကိစစမ ာား၊ မ ဆွယ်စည်ားရ  ားဖခငာ်း၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား၊ စာနယ်ဇငာ်းန ငာ့ ်

ဘာသာပ ားဆိ င ်ာ ပဟာပဖ ာခ က်မ ာားအာား ပဆွားပနာွးဖခငာ်းမ ာားစသဖြငာ့ ်  နိ ငင် ပ ားပဟာပဖ ာခ က် 

န ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်ဖ ြုံခ က်မ ာား " အထိက ယ်ဖ န ာ့သ်ငာ့ပ်ကကာငာ်း က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ပကာ်မတှီမ  ရ ငာ်းလငာ်းသတ်မ တ်ခ ာ့သည်။32ထိ ာ့အဖ င ် "အငတ်ာနက်န ငာ့ ် မိ ဘိ ငာ်းြ နာ်းအပဖခဖ ြုံ 

အှီလက်ထပ ာနစ်သတငာ်းအခ က်အလက် ဖြန ာ့ဖ်ြ ားဖခငာ်းစနစ်မ ာားတွင ် တိ ားတက်လာမှုမ ာား" သည် 

သတငာ်းအခ က်အလက်ြလ ယ်ပ ားအတွက် “ တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာကွနယ်က်” ကိ တည်ပဆာက်မှု 

ဖြစ်ပစခ ာ့ပ ှီား နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် သတငာ်းမှီဒှီယာထ တ်လွှငာ့ဖ်ခငာ်း ၀နပ်ဆာငမ်ှုမ ာားသည် 

 
29 က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၊ အပထွပထွမ တ်ခ က် အမ တ် ၃၄ ၊ CCPR/C/GC/34 ၊ ၂၀၁၁ ခ န စ် 

စက်တငဘ်ာလ ၁၂  က်  ('CCPR / C / GC / 34')၊ စာ ိ ဒ ်၂ ။ 
30 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၂ ၊၃ ။ 
31 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၄ ။ 
32 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၁၁ ။ 



သှီားဖခာားလွတ်လ ်စွာလ  ်ပဆာငန်ိ ငဖ်ခငာ်းန ငာ့ ် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီမ  အလွယ်တကူ လက်လ မ်ားမှီနိ ငမ်ှု 

ရ ိပကကာငာ်း ပသခ ာပစ နပ်ဆာင ွ်က်သငာ့သ်ည်ဟ  မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ ာ့သည်။33 ဤကိစစန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားပ ှီား 

ပကာ်မတှီသည် “ နိ ငင် သာားမ ာား၊ ကိ ယ်စာား လ ယ်ပလာငာ်းမ ာားန ငာ့ ် ပ ွားပကာက်တငပ်ဖမြှာက်ခ  သညာ့ ်

ကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားအကကာား သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့် ပဆွားပနာွးပဖ ာဆိ ခ က်မ ာားကိ  လွတ်လ ်စွာ 

ဆက်သွယ်ပ ား” ပသခ ာပစ န ်န ငာ့ ်“ အမ ာားဖ ည်သူ၏ အဖမငသ်ပဘာထာားဖ ြုံနိ ငပ် ား အသိပ ား  န ်

” လွတ်လ ်ပ ှီား ဆငဆ်ာဖြတ်ပတာက်ခ ထာား ဖခငာ်းမရ ိသညာ့် မှီဒှီယာမ ာား၏ အပ ား ါလ ပသာ 

လ  ်ငနာ်းတာ၀နကိ်  အတည်ဖ ြုံထာားသည်။34 

     လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ရ ိခွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ပလားစာား နန် ငာ့က်ာကွယ် န် နိ ငင် တိ ငာ်း၏ဝတတ  ာားကိ  အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား၊ 

ဥ ပဒဖ ြုံပ ားန ငာ့ ် တ ာားစှီ ငပ် ားစသညာ့်နိ ငင် အစိ ား မ ာား၏ ခက်မအာားလ  ားန ငာ့ ် အဖခာားလူထ  

(သိ ာ့မဟ တ်) အစိ ား အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားက လိ က်နာထိန်ားသိမ်ားပဆာင ွ်က် မည်ဖြစ်သည်။ ၎ငာ်းသည ်

သှီားဖခာား လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအကကာား အသ  ားခ နိ င ်န ် အလာားအလာရ ိသညာ့ ်

အတိ ငာ်းအတာအထိ လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာား ခ စာားခွငာ့အ်ာား ထိခိ က်ပစမညာ့် သှီားဖခာားလူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား 

(သိ ာ့မဟ တ်) အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ လ  ်ပဆာငခ် က်မ ာားမ  လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအတွက် အကာအကွယ် 

ပ ားမှုအထိ သက်ပ ာက်ပစသည်။35 ထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်ခ  သညာ့်အခါ 

ဖ နလ်ည်က စာားမှုမ ာားအတွက် ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားအ ါအ၀င ် ထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ဖ ည်တွငာ်း 

ဥ ပဒအ  အကာအကွယ်ပ ားထာား မည်ဖြစ်ပကကာငာ်း ဤတာ၀န၀်တတ  ာားအ   သတ်မ တ် 

ထာား ါသည်။36 

      ဤကိစစ  ်တွင ် " လူတစ်ဦားအာား ြမ်ားဆှီားဖခငာ်း၊ ထိနာ်းသိမ်ားဖခငာ်း၊ ရ  ားတငစ်စ်ပဆားဖခငာ်း သိ ာ့မဟ တ် 

ပထာငခ် ဖခငာ်းတိ ာ့အ ါအ၀င ် ပန ာက်ယ က်ဖခငာ်း၊ ပခိမ်ားပဖခာက်ဖခငာ်း သိ ာ့မဟ တ် အသပ   က် 

ဂ္ ဏသ်ိကခာက ဆငာ်းပစဖခငာ်း" သည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခငွာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားကိ  က ငာ့သ်  ားမှုအာား လ  ားဝဥဿ   ခ ိြုံားပြာက်မှုကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစပ ှီား "မည်သညာ့်ထငဖ်မင ်

ယူဆခ က်ကိ မဆိ  ဆ  ်ကိ ငထ်ာား န ် (သိ ာ့မဟ တ်) ဆ  ်ကိ ငထ်ာားမှုမဖ ြုံ န ်
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34 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၁၃ ။ 
35 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၇ ။ 
36 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၈ ။ 



အတငာ်းအက  ်ခိ ငာ်းပစသညာ့် ကကိြုံား မ်ားမှုမည်သညာ့်   စ ကိ မဆိ " ICCPR အ  

တာားဖမစ်ထာားပလသည်။37  

၂။လွတလ်ပ်စွော ထိုတန် ော်နပပောဆ ိုခငွ န်ငှ   ်ထငပ်မငယ်ဆူခွင အ်ခွင အ်နရ်းအနပေါ် 

ပ စ်န ိုငန်ပခရှ နသောက  ်သတခ် က်မ ော်း 

     လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  ကာကွယ် မည်ဖြစ်ပသာ်လည်ား ၎ငာ်းသည် အဖခာားအပဖခခ  

လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားက ာ့သိ ာ့ အကကငာ်းမ ာ့သညာ့် အခွငာ့အ်ပ ားမဟ တ်သဖြငာ့ ် ကန ာ့သ်တ်အပဖခအပနမ ာားတွင ်

လိ က်ပလ ာညှီပထွရ ိ န ်က ဉ်ားပဖမာငာ်းစွာဖ ြုံထာားသညာ့် ချွငာ်းခ က်မ ာားရ ိနိ င ်ါသည်။ ICCPR ၏ အ ိ ဒ ်

၁၉ (၃) တွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့အ်ခငွာ့အ်ပ ားကိ  အခ ိြုံ ျံ့ပသာ 

အပဖခအပနမ ာားတွင ် ကန ာ့သ်တ်ခ က် နိ ငသ်ည်ဟ ပြာ်ဖ ထာားသည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား 

ထိ ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားကိ  ဥ ပဒအ ဖ ဌာနာ်း မည်ဖြစ်ပ ှီား (၁) အဖခာားသူမ ာား၏အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား (သိ ာ့ 

မဟ တ်) ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ ပလားစာားမှုရ ိပကကာငာ်းပသခ ာပစဖခငာ်း၊ (သိ ာ့မဟ တ်) (၂) နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ 

ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား၊ ဖ ည်သူ ာ့က နာ်းမာပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) ကိ ယ်က ငာ့တ် ာား တိ ာ့ကိ ကာကွယ်ဖခငာ်း စသညာ့် 

တ ာားဝငမ်ျှတသညာ့်  ည် ွယ်ခ က်မ ာားအတွက် လိ အ ် မည်ဖြစ်သည်။ 

 

 

ဥပနေအရပပဌော ််းပခင််း 

     အ ိ ဒ ် ၁၉ (၃) တွင ် အခွငာ့အ်ပ ားတစ်  ်အပ ေါ် မည်သညာ့်ကန ာ့သ်တ်မှုကိ မဆိ  

ဥ ပဒအ ဖ ဌာနာ်း  မည်ဟ  လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ် ်န ငာ်းသညာ့် တ ာားဥ ပဒန ငာ့ည်ှီညွတ်မှု၏ 

ပယဘ ယ အပဖခခ သပဘာတ ာားကိ  ပြာ်ဖ ထာားသည်။ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်

ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့ကိ်  ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာား ခ မ တ်ပသာ ဥ ပဒမ ာားသည် လူတစ်ဦားခ ငာ်းအပနဖြငာ့ ်

၎ငာ်းတိ ာ့၏အဖ ြုံအမူမ ာားကိ  လိ က်ပလ ာညှီပထွစွာ ဖ ြုံမူပနထိ ငန်ိ ငပ်ကကာငာ်းန ငာ့ ် ဥ ပဒမ ာားကိ  

အပကာငအ်ထည်ပြာ် န ် တာဝနရ် ိသူမ ာားကိ  မည်က ာ့သိ ာ့ပသာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားသည် 

ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားပအာက်တွင ် က ပ ာက်ပနပ ှီား မည်သည်တိ ာ့သည် က ပ ာက်မှု မရ ိသည်ကိ  
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ပလာ့လာစိစစ်နိ ငပ်ကကာငာ်း ပသခ ာပစ န ် သက်ဆိ င ်ာ လမ်ားညွှနမ်ှုပ ား မည်ဖြစ်ပကကာငာ်း 

က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ပကာ်မတှီမ  လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား ပ ားခ ာ့သည်။ 

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာဥ ပဒမ ာားသည် "ယငာ်းဥ ပဒကိ  အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ ဆိ ခ   

သူမ ာားအပ ေါ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်းအတွက် အကကငာ်းမ ာ့ 

ဆ  ားဖြတ် ိ ငခ်ွငာ့”် ကိ ခွငာ့မ်ဖ ြုံသငာ့ ်ါ။ တစ်နည်ားအာားဖြင်ာ့ ဥ ပဒမ ာားသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ်စ နှုနာ်းမ ာားကိ  ဆန ာ့က် င ်ခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်းမဖ ြုံ  ါ။ 38 

  

မရှ မပ စ်လ ိုအပ်မှုနငှ ် တရော်းမျှတဆ နလ ော်မှု 

     မည်သညာ့်ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ိြုံားမဆိ  တ ာားနည်ားလမ်ားက ပသာ  ည် ွယ်ခ က်အတွက် ဖြစ် မည် 

ဖြစ်ပ ှီား ၎ငာ်း ည် ွယ်ခ က် ဖ ညာ့်မ ှီ နအ်တွက် အ ိ ဒ ် ၁၉ (၃) ၏ တိက ပသာပဝါဟာ မ ာားအ  

အနည်ားဆ  ားကန ာ့သ်တ်ထာားပသာ နည်ားလမ်ားမ ာားကိ  လိ အ ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ အကန ာ့် 

အသတ်ထာားဖခငာ်းအာား တ ာားနည်ားလမ်ားက သည်ဟူပသာ  ည် ွယ်ခ က်ကိ  ပြာ်ထ တ်ထာားလျှင ်

ပသာ်မျှ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ် တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုအပဖခခ မူမ ာားသည် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ် (သိ ာ့မဟ တ်) ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့ကိ်  ကန ာ့်သတ်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) အကန ာ့အ်သတ် 

ထာားဖခငာ်းအာား လမ်ားညွှန ်မှုပ ား မည်ဖြစ်သည်။ က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီမ  မရ ိမဖြစ် 

လိ အ ်မှုအာား စမ်ားသ ် ာတွင ် အပဖခခ လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  ကန ာ့သ်တ်မထာားပသာ 

အဖခာားအစှီအမ မ ာားမ တဆငာ့ ် ကာကွယ်မှုကိ ပ ားအ ်နိ ငလ်ျှင ် ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားခ မ တ်ဖခငာ်း 

မဖ ြုံနိ င ်ါ တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုအာား စမ်ားသ ် ာတွင ်ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏တာဝနန် ငာ့် 

အခ ိြုံားညှီမျှသငာ့ပ် ှီား က ယ်ဖ န ာ့လွ်နာ်းမှု မဖြစ်ပစ နန် ငာ့ ် "၎ငာ်းတိ ာ့၏အကာအကွယ်ပ ားမှုကိ  

 ရ ိ နအ်တွက် အဖခာားသူမ ာားအကကာားတွင ် အပန ာငာ့အ်ယ က်အနည်ားဆ  ားဖြစ်ပစပသာ ဖ ဌာန်ားမှု 

ဖြစ်ပစ န ်လမ်ားညွှန ်ထာားသည်ဟ  သတ်မ တ်ထာားသည်။39 

     ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားခ မ တ် နက်ကိြုံား မ်ားပနသညာ့်နိ ငင် မ ာားသည် “ ပခိမ်ားပဖခာက်မှု၏ 

တိက ပသာ သပဘာသဘာဝန ငာ့ ် အပသားစိတ်အပ ားယူပဆာင ွ်က်မှု၏ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့် 
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39 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၃၃ မ  ၃၅ ။ 



တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုကိ  အထူားသဖြငာ့ ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခ က်န ငာ့ ် ပခိမ်ားပဖခာက်မှုအကကာား 

တိ က်ရိ က်န ငာ့ ် အနှီားစ ်ဆ  ားဆက်နယ်ွမှုကိ  တည်ပဆာက်ခ မ တ်ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ် အပသားစိတ်န ငာ့ ်

သှီားဖခာားဟန် နဖ်ြငာ့ ် လက်ပတွျံ့ပဆာင ွ်က် မည်ဖြစ်သည်။"40 ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် 

"အခွငာ့အ်ပ ား ကိ ယ်၌အာား အနတ ာယ်မဖြစ်ပစ ကာ" အ ိ ဒ ် ၁၉ အ  တ ာားနည်ားလမ်ား က ပသာ 

 ည် ွယ်ခ က်မ ာားအတွက်သာ ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ  က ဉ်ားပဖမာငာ်းစွာ အပကာငအ်ထည်ပြာ် မည် ဖြစ်သည်။41 

     နိ ငင် အစိ ား မ ာားမ  နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား  ည် ွယ်ခ က်မ ာားအပ ေါ်တွငအ်ပဖခခ ၍ ကန ာ့သ်တ်ခ က် 

ခ မ တ် န ် လ  ်ပဆာငသ်ညာ့် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  ကာကွယ်ဖခငာ်းန ငာ့ ်တ်သက်၍ 

က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီက နိ ငင် ပတာ်  န်ကနမ်ှု/နိ ငင် ပတာ်သစစာပြာက်မှု ဥ ပဒမ ာား 

န ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာ အလာားတူဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားသည် တ ာား၀ငလ်ျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ခ က်မ ာား 

(သိ ာ့မဟ တ်) နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဥ ပဒမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာား နည်ားအာားဖြင်ာ့ 

ပြာ်ဖ ဖခငာ်းခ  ဖခငာ်း ဟ တ်သည်ဖြစ်ပစ၊ မဟ တ်သညဖ်ြစ်ပစ ICCPR ၏  ဒမ် ၁၉ (၃)  ါ 

တငာ်းက  ်ပသာလိ အ ်ခ က်မ ာားန ငာ့အ်ညှီ ပ ားဆွ ဖ ြုံလ  ်၍ အသ  ားဖ ြုံပကကာငာ်း" ပသခ ာပစ န ်

"အလွနအ်မငာ်း ဂ္ရ ဖ ြုံ မည်" ဟ  ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားထာားသည်။42 ထိ ာ့အဖ င ် ၎ငာ်းသည် “ နိ ငင် ပ ား 

နယ် ယ်န ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားရ ိ နာမည်ပက ာ်   ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားပ ှီား 

အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာ ပဆွားပနာွးဖငငာ်းခ  မှု အပဖခအပနမ ာားတွင ် တာားဖမစ် ိတ် ငထ်ာားဖခငာ်းမရ ိပသာ 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ပ ေါ်  ဋညိာဉ်၏တနြ်ိ ားထာားမှုသည် အထူားဖမငာ့မ်ာားသည်” 

ဟူ၍လည်ား လမ်ားညွှနခ် က်ပ ားခ ာ့သည်။43 ထိ နည်ားတူစွာ င ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ပကာငစ်ှီသည် ၎ငာ်း၏ဆ  ားဖြတ်ခ က် ၁၂/၁၆ တွင ် နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် "အစိ ား ၏ မူဝါဒမ ာားကိ  

ပဆွားပနာွးဖခငာ်းန ငာ့ ် နိ ငင် ပ ားဆိ င ်ာ ပဆွားပနာွးဖငငာ်းခ  မှုမ ာား ၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား၊ အစိ ား ၏ 

လ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာားန ငာ့ ် အစိ ား အ  ်ခ ြုံ ်သူမ ာား၏ အဂ္တိလိ က်စာားမှုမ ာားကိ  အစှီ ငခ် ဖခငာ်း ၊ 

ပ ွားပကာက် ွ ဆိ င ်ာလှု ်ရ ာားမှုမ ာား၊ ပငမ်ိားခ မ်ားပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) ဒှီမိ ကပ စှီပ ားအတွက်အ ါအ၀င ်

ပငမ်ိားခ မ်ားစွာဆနဒဖ ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) နိ ငင် ပ ားလှု ်ရ ာား မှုမ ာားတွင ်  ါဝငဖ်ခငာ်း ၊ န ငာ့ ်

လူနည်ားစ ၀ငမ် ာားန ငာ့ ် ထိခိ က်လွယ်ပသာအ  ်စ မ ာားမ  လူမ ာားအ ါအ၀ငတိ် ာ့၏ ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်န ငာ့ ်

 
40 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၃၅ ။ 
41 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၂၁ မ  ၂၂ ။ 
42 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၃၀ ။ 
43 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၃၈ ။ 



သပဘာထာားကွ လွ မှု၊ ကိ ားကွယ်သညာ့်ဘာသာ (သိ ာ့မဟ တ်) သက်ဝငယ်  ကကည်မှု တိ ာ့ကိ  

ထ တ်ပြာ်ဖ သဖခငာ်း" တိ ာ့ကိ  ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်းမ  ပရ ာငက်ကဉ်သငာ့ပ်ကကာငာ်း အပလားအနက် 

ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။44 

 

(၃) ထိုတန် ော်နပပောဆ ိုခွင ်နငှ  ် ထငပ်မငယ်ူဆခွင အ်ော်း က  ်သတန် ိုငသ်ည် အရောမ ော်းက ို ကောကွယရ် ် 

 တတ ရော်းမ ော်း  

     ICCPR ၏ အ ိ ဒ၂်၀ တွင ် နိ ငင် မ ာားအာား လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်

ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့ကိ်  ကန ာ့သ်တ် န ် ခွငာ့ဖ် ြုံရ  သာမက ဝတတ  ာားရ ိပစသညာ့် အပဖခအပနန စ်ခ ကိ  

ပြာ်ဖ ထာားသည်။ အ ိ ဒ ်၂၀ တွင ်တိတိက က ပြာ်ဖ သည်မ ာ : 

“(၁) စစ် ွ အတွက် ဝါဒဖြန ာ့မ်ှုမ ာားကိ  ဥ ပဒအ တာားဖမစ် မည်။ 

(၂) ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှု၊  နလိ် မှု (သိ ာ့မဟ တ်) အကကမ်ားြက်မှုမ ာားကိ လှု ျံ့ပဆာ်ပ ားပသာ အမ ိြုံားသာားပ ား၊ 

လူမ ိြုံားပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) ဘာသာပ ားမ နာ်းတှီားမှုမ ာားကိ  လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်းကိ  ဥ ပဒအ တာားဖမစ် မည်။" 

ဟူ၍ဖြစ်သည်။ 

     က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီက ICCPR ၏အ ိ ဒ ် ၁၉ န ငာ့ ် ၂၀ သည် “ အဖ နအ်လ န် 

သဟဇာတဖြစ်ကာ ဖြညာ့်ဆည်ားပ ားပနပ ှီား” အ ိ ဒ ် ၂၀ အ  တာားဖမစ်ထာားပသာလ  ်  ်မ ာားသည် 

အ ိ ဒ ် ၁၉ (၃) အ  ကန ာ့သ်တ်ခ  ပ ှီား  အ ိ ဒ ် ၁၉ အာား "တိက စွာ ကိ က်ညှီမှု" ရ ိဖခငာ်းကိ  

မ နက်နပ်ကကာငာ်း ထငရ် ာားစွာဖ နိ င ်ဖြစ်သည်ဟ  ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။45 

 
44  ယငာ်းကိ  နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုကိ   ာဇဝတ်ဖ စ်မှု အဖြစ်သတ်မ တ်သညာ့် အိနဒယိ ာဇသတ်ကကှီား 

  ဒမ် ၁၂၄ က န ငာ့ ်ဆက်စ ်သညာ့် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ယဉ်ပက ားမှု အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ န ငာ့ ်

အိနဒယိအစိ ား ထ  လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပနဆိ င ်ာ 

က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်တိ ာ့၏၊ သတငာ်းပ ား ိ ာ့ခ က်အမ တ် IND 15/2015 တငွ ်မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ခ ာ့သည်။ ၂၀၁၅ 

ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၁၀  က်။ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=1598 3 

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 
45 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၅၀၊ ၅၂။ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=1598


တစ်နည်ားအာားဖြငာ့ဆ်ိ ပသာ် အ ိ ဒ ် ၂၀ တွင ် အပသားစိတ်ပြာ်ဖ ထာားပသာ ဥ ပဒပ ား ာ 

တာားဖမစ်ခ က်မ ာားကိ  အပကာငအ်ထည် ပြာ်ဖခငာ်း သည် တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ် ညှီညွတ်မှု၊ တ ာားဝငမ်ှု၊ 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ်တ ာားမျှတ ဆှီပလ ာ်မှု အပဖခခ မူမ ာားန ငာ့ ်ကိ က်ညှီ မည်ဖြစ်သည်။ 

     လူမ ိြုံားပ ားခွ ဖခာားဆက်ဆ မှု    စ မ ာားအာားလ  ား  ပ  ာက်ပ ားဆိ င ်ာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

သပဘာတူ စာခ ြုံ ် (ICERD) ၏  ဒမ် ၄ တွငလ်ည်ား“ လူမ ိြုံားပ ားမ န်ားတှီားမှု(သိ ာ့မဟ တ်) 

ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှု” သိ ာ့မဟ တ်“ အမ န်ားစကာား” မ ာားကိ  လှု ျံ့ပဆာ်ပ ားသညာ့် 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ လည်ား အလာားတူ တာားဖမစ် ထာားသည်။ ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှုမ ာား၊  နလိ် မှုမ ာား 

သိ ာ့မဟ တ် အကကမ်ားြက် မှုမ ာားကိ  လှု ျံ့ပဆာ်မှုဖ ြုံပစပသာ အမ ိြုံားသာားပ ား၊ လူမ ိြုံားပ ား သိ ာ့မဟ တ် 

ဘာသာပ ားမ နာ်းတှီားမှုမ ာား လှု ျံ့ပဆာ် ြနတ်ှီားဖခငာ်း တာားဖမစ်သညာ့် ၂၀၁၃ ခ န စ်တွင ် စတငခ် ာ့ပသာ 

 ာဘတ် လ  ်ငနာ်းစှီမ ခ က်တွငလ်ည်ား လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခငွာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားကိ  ဟနခ် က်ညှီပစ နန် ငာ့ ် အမ နာ်းစကာားမ ာား အာား တာားဖမစ် ာတွင ် နိ ငင် မ ာား၏ 

ပဆာင ွ်က် ခ က်မ ာားသည် အ ိ ဒ ်၁၉ (၃)ကိ  တငာ်းကက ်စွာ လိ က်နာ န ်လိ အ ်သည်ဟ  ရ ငာ်းလငာ်းစွာ 

သက်ပသဖ  ထာားသည်။46 

    ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ် ထ တ်ဖ န်ပသာ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ အမ နာ်းစကာားမ ာားကိ  

ထိနာ်းပက ာငာ်းဖခငာ်း န ငာ့စ် ်လ ဥ်ားသညာ့် အစှီ ငခ် စာတွင ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ 

က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည် ICCPR အ ိ ဒ ် ၁၉၊ ၂၀၊ ICERD အ ိ ဒ ် ၄ န ငာ့် 

 ာဘတ်လ  ်ငနာ်းစှီမ ခ က်တိ ာ့အာား အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်တွင ် အသ  ားခ နိ ငမ်ှုကိ  ထ ်ပလာငာ်း 

အတည်ဖ ြုံခ ာ့ပ ှီား အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ အမ နာ်းစကာားမ ာားကိ  တာားဆှီား နအ်တွက် တည်ဆ  (သိ ာ့မဟ တ်) 

ပ ေါ်ပ ါက်လာမညာ့် ဖ ည်တွငာ်းဥ ပဒမ ာားသည် ထိ စာခ ြုံ ်စာတမ်ားမ ာား၏ လမ်ားညွှနမ်ှုကိ ခ ယူ မည် 

ဖြစ်ပကကာငာ်း၊ တ ာားဝငမ်ှု၊ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ် တ ာားမျှတ ဆှီပလ ာ်မှု၊ တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ်

 
46 ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှုမ ာား၊  နလ်ိ မှုမ ာား သိ ာ့မဟ တ် အကကမ်ားြက်မှုမ ာားကိ  လှု ျံ့ပဆာ်မှုဖ ြုံပစပသာ အမ ိြုံားသာားပ ား၊ လူမ ိြုံားပ ား 

သိ ာ့မဟ တ် ဘာသာပ ားမ နာ်းတှီားမှုမ ာားကိ လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်းအာား တာားဖမစ်သညာ့် Rabat Plan ( ာဘတ်စှီမ ခ က်) ၊ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf


ညှီညွတ်မှုတိ ာ့ကိ  လိ က်နာ န ် န ငာ့ ် အာားပကာငာ်းပသာ ဖ ည်သူလူထ  ါဝငမ်ှုရ ိ နလိ် အ ်ပကကာငာ်း 

အပလားထာားပဖ ာကကာားထာားသည်။47 

 

 

 

၄။ထ နရောက်နသောကိုစော်းမှု ခံယခူွင အ်ခငွ အ်နရ်း 

     လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာားအတွက် ထိပ ာက်ပသာက စာားမှု ခ ယူခွငာ့သ်ည် ဥ ပဒ၏  

ပယဘ ယ အပဖခခ မူ ဖြစ်သည်။ နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ  သညာ့် နစ်နာသူမ ာားကိ  

တ ာားမျှတမှုအာား တနာ်းတူညှီမျှပ ှီား ထိပ ာက်ပသာ လက်လမ်ားမှီမှုကိ  ပထာက်  ာ့ ပ ား န ် န ငာ့ ်

နစ်နာသူမ ာားသည် ထိပ ာက်ပသာက စာားမှုန ငာ့ ် ဖ နလ်ည်ပ ားပလ ာ်မှုတိ ာ့ဖြငာ့ ် ဖ ြုံလ  ်ပသခ ာပစ န် 

ဝတတ  ာားရ ိသည်။48 UDHR အ ိ ဒ ်၈ သည် ထိပ ာက်ပသာက စာားမှု ခ ယူခွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားရ ိပကကာငာ်း 

အပဖခခ မူကိ  ပြာ်ဖ ထာားသည်။ ICCPR အ ိ ဒ ် ၂ (၃) တွင ် “တ ာား၀င ်ာထူားတာဝန် 

ထမ်ားပဆာငပ်နသညာ့်သူမ ာားမ  ခ ိြုံားပြာက်မှုကိ က  ားလွနခ် ာ့ဖခငာ်း ဖြစ်ပစကာမူ” 

ထိပ ာက်ပသာက စာားမှု ခ ယူခွငာ့ကိ်  ခွငာ့ဖ် ြုံသငာ့ပ် ှီား  “ ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာက စာားမှုမ ာားကိ  

ပ ားအ ်သညာ့်အခါတွင ် ကျွမ်ားက ငမ်ှု ဖ ညာ့်ဝပသာအာဏာ ိ ငမ် ာားမ  အပကာငအ်ထည်ပြာ် 

ပဆာင ွ်က် သငာ့သ်ည်” ကိ ပသခ ာ ပစ မည်ဟူ၍ ပြာ်ဖ ထာားသည်။49 

     က စာားမှု ခ ယူခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားတွင ်နိ ငင် ပတာ်မ  “ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  တာားဆှီား န် သငာ့ပ်လ ာ်ပသာ 

ဥ ပဒဖ ြုံပ ား၊ အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားဆိ င ်ာ န ငာ့ ် အဖခာားသငာ့ပ်လ ာ်ပသာ ပဆာင ွ်က်မှုမ ာားဖ ြုံလ  ် န”် န ငာ့ ်

 
47 လွတ်လ ်စွာ ထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က်ိ  ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့ ်ကာကွယဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ 

အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာ၊ A/74/486၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၉  က်၊ (A/74/486)၊ စာ ိ ဒ ်၅၇(ခ)။ 
48 အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒန ငာ့ ်အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င် ာ လူသာားခ ငာ်းစာနာပထာက်ထာားမှု ဥ ပဒကိ  

ဆိ ားဝါားစွာခ ိြုံားပြာက်ခ  သညာ့် နစ်နာသူမ ာားအတွက် က စာားခွငာ့န် ငာ့ ်ဖ နလ်ည်ပ ားပလ ာ်မှုတိ ာ့အတွက် အပဖခခ မူမ ာားန ငာ့ ်

လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား၏ အပဖခခ မူ ၃ ။ 
49 က စာားမှု ခ ယူခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားကိ  CERD အ ိ ဒ ်၆၊ CRC အ ိ ဒ ်၃၉ န ငာ့ ်န  ်ိစက်ညြှငာ်း နာ်းဖခငာ်းန ငာ့ ်

အဖခာား က်စက်ကကမ်ားကကြုံတ်ပသာ၊ လူမဆနပ်သာ (သိ ာ့မဟ တ်) ဂ္ ဏ်သိကခာက ဆငာ်းပစပသာ အပ ားယူမှု (သိ ာ့မဟ တ်) 

ဖ စ်ဒဏ်ပ ားဖခငာ်းဆိ င ်ာသပဘာတူစာခ ြုံ ် အ ိ ဒ ်၁၄ တိ ာ့အ  ပြာ်ဖ ထာားသည်။ 

 



“ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားအာား ထိပ ာက်စွာ၊ ခ က်ခ ငာ်း၊ ပစာ့စ ်စွာန ငာ့ ် ဘက်လိ က်မှုကငာ်းစွာ စ  စမ်ားစစ်ပဆား 

 န”် တိ ာ့  ါဝငသ်ည်။50 က စာားမှုမ ာားကိ  လွတ်လ ်ပသာ အာဏာ ိ ငတ်စ်ဦား၏ပရ ျံ့ပမ ာက်တွင် 

လက်လ မ်ားမှီ၊ ဖမနဆ်န၊် ထိပ ာက်ပ ှီား  ရ ိနိ ငမ်ှုရ ိပစပ ားအတွက် နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ပ်ဆာင ွ်က် မည ်

ဖြစ်သည်။51 

၅။လွတလ်ပ်စွော ထိုတန် ော်နပပောဆ ိုခွင ၊် ထငပ်မငယ်ူဆခွင န်ငှ   ်အ ွ်လ ိုင််းသတင််းအခ က် 

အလက်ရရှ ခွင  ်အခွင အ်နရ်းမ ော်းက ို ကောကွယ်ပခင််း 

     လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒကိ  ကာကွယ်ဖခငာ်း ကိ  ပသခ ာပစ န ် ဝတတ  ာားသည် နိ ငင် တစ်ခ အတွငာ်း၌ 

သာမက နိ ငင် နယ်နမိိတ်ဖ င ် န ငာ့ ် အနည်ားဆ  ား နိ ငင် တစ်ခ ၏ တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့အ်တွငာ်းရ  ိ

လူအာားလ  ားန ငာ့လ်ည်ား သက်ဆိ ငသ်ည်။ ဆိ က်ဘာနယ် ယ်န ငာ့ ်တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ ဆက်နယ်ွပနမှု 

အခ က်မ ာားသည် ပန ာအန  ာ့တွငရ် ိပနဖခငာ်းကိ  နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ်မလွှ မပရ ာငသ်ာ ပတွျံ့ ကက ြုံနိ ငပ်သာ 

ပကကာငာ့ ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒသည ် ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ် ဆိ က်ဘာနယ် ယ်န ငာ့် 

လည်ား သက်ဆိ ငပ်နသည်။ က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ မဟာမငာ်းကကှီားသည် ၎ငာ်း၏ 

ဒှီဂ္ စ်တယ်ပခတ်တွင ်လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ၂၀၁၄ ခ န စ် အစှီ ငခ် စာတွင ်ဤအတိ ငာ်းအတာကိ  

အကကမ်ားြ ငာ်း ပြာ်ဖ ခ ာ့သည်။52 

     အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်ကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ်သညာ့် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒစ နှုနာ်းမ ာားသည် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခငွာ့န် ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ား 

မ ာားအာား ကာကွယ်မှုကိ ပသခ ာပစ န ်ရ ငာ်းလငာ်းပဝြနပ်နဆ  အခ က်မ ာားန ငာ့ ်နိ ငင် တကာအဆငာ့တွ်င ်

ဖ ဌာနာ်းထာားပသာ လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား ငဖ်ြစ်သည်။ သပဘာတူစာခ ြုံ ်မ ာားကိ  အပဖခဖ ြုံထာားပသာ 

စ နှုနာ်းမ ာား န ငာ့ ် သပဘာတူစာခ ြုံ ်မ ာားကိ  အပဖခဖ ြုံထာားဖခငာ်းမဟ တ်ပသာ စ နှုနာ်းမ ာား န စ်မ ိြုံားလ  ားမ  

 
50 ICJ ၏ 'ဆိ ားဝါားပသာပသာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာားအတွက် က စာားမှုန ငာ့ ်ဖ နလ်ည်ပ ားပလ ာ်မှု ခ ယူနိ ငခ်ွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ား - လက်ပတွျံ့ပလာ့က ငာ့သ်  ားသူမ ာား၏ လမ်ားညွှန၊် ၂၀၁၈ ခ န စ် ဖ ငဆ်ငတ်ည်ားဖြတ် ထ တ်ပဝဖခငာ်း' ကိ  

https://www.icj.org/the-right-to-aremedy-and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-

update-to-practitioners-guideno-2/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
51 အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒန ငာ့ ်အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င် ာ လူသာားခ ငာ်းစာနာပထာက်ထာားမှုဥ ပဒကိ  

ဖ ငာ်းထနစွ်ာခ ိြုံားပြာက်ခ  သညာ့် နစ်နာသူမ ာားအတွက် က စာားခွငာ့န် ငာ့ ်ဖ နလ်ည်ပ ားပလ ာ်မှုဆိ င ်ာ အပဖခခ မူမ ာားန ငာ့ ်

လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား၏ အပဖခခ မူ ၃ ။ 
52 က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ မဟာမငာ်းကကှီားရ  ား၏ အစှီ ငခ် စာ ၊ 'ဒှီဂ္ စ်တယ်ပခတ်တွင ်လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ား'  

A/HRC/27/37 ၊ ၂၀၁၄ ခ န စ် ဇွနလ် ၃၀  က် ၊ (‘A/HRC/27/37’) ၊ စာ ိ ဒ ်၃၁ မ  ၃၆ ။ 

https://www.icj.org/the-right-to-aremedy-and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-guideno-2/
https://www.icj.org/the-right-to-aremedy-and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-guideno-2/


နိ ငင် တကာဥ ပဒန ငာ့ ် စ နှုန်ားမ ာားသည် အွနလိ် ငာ်းပ ာ ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းတွင ်ါ အက ိြုံားသက်ပ ာက် 

ပစသည် ဖြစ်ပကကာငာ်း ထ ်ပလာငာ်းအတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ 

     ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ်တွင ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီသည်  "အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကကဖငာစာတမ်ား အ ိ ဒ ် ၁၉ ၊  နိ င်င သာားန ငာ့ ် နိ ငင် ပ ားအခငွာ့အ်ပ ားမ ာားဆိ င ်ာ 

နိ ငင် တကာသပဘာတူစာခ ြုံ ်မ ာား တိ ာ့ န ငာ့အ်ညှီ ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းတွငရ် ိသညာ့် လူထ ၏ တူညှီပသာ 

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် အထူားသဖြငာ့ ် နယ်နမိိတ်အ ိ ငာ်းအဖခာား မရ ိသညာ့် န ငာ့ ်

လူတစ်ဦား၏ ပ ွားခ ယ် ာ မည်သညာ့်မှီဒှီယာမ တစ်ဆငာ့မ်ဆိ  သက်ဆိ ငသ်ည်ာ့ လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာကကာားခွငာ့ကိ်  ကာကွယ်ထာား မည်"ဟ  အတည်ဖ ြုံထာားသညာ့် အမ ာားသပဘာတူ 

ဆ  ားဖြတ်ခ က်ကိ ခ မ တ်ခ ာ့သည်။ ('UN HRC 2018 resolution)53 ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ နိ ၀ငဘ်ာလတွင် 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် ဖ ည်သူ ာ့အခငွာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ အာြ ိကပကာ်မရ င ် (ACHPR) သည ်

အာြ ိကတိ က်တွင ် အငတ်ာနက်ပ ေါ် သတငာ်းအခ က်အလက်လွတ်လ ်ခွငာ့န်  ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ဆ  ားဖြတ်ခ က်တွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား အပဖခခ မူမ ာားသည် 

ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းတွငက် ာ့သိ ာ့ င ်အွနလိ် ငာ်းတွငလ်ည်ား တူညှီစွာသက်ပ ာက်သည်ဟ  အတည်ဖ ြုံထာားသညာ့် 

အလာားတူအသ  ားအနှုနာ်း ါဆ  ားဖြတ်ခ က်ကိ  အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။54 ယငာ်းသည် ၂၀၁၁ ခ န စ်တွင် 

က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်  တ်သက်၍ ပအာက် ါ 

ရ ငာ်းလငာ်းသတ်မ တ်ခ က်န ငာ့ ်တသာားတည်ားကိ က်ညှီပလသည်။  

“လူတိ ငာ်းသည် မည်သညာ့်မှီဒှီယာမ တစ်ဆငာ့ဖ်ြစ်ပစ ကိ ယ်ာ့ကိ ကိ ယ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ   ိ ငခ်ွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားရ သိည်ဟ  အတိအလငာ်းပြာ်ဖ ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ် က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည် 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကကဖငာစာတမ်ား အ ိ ဒ ်၁၉ ကိ  မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ခ ာ့ပ ှီား သပဘာတူ 

စာခ ြုံ ်တွင ် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအပနဖြငာ့ ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  က ငာ့သ်  ားနိ ငသ်ည်ာ့ 

 
53 က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီ၊ 'အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွင ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်း၊ ကာကွယဖ်ခငာ်းန ငာ့ ်

 ရ ိခ စာားဖခငာ်း" ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၄  က် ၊ UN Doc No. A/HRC/38/L.10/Rev.1 (‘A/HRC/38/L.10/Rev.1’) ၊ 

စာမ က်န ာ ၃ ။ ယငာ်းသည် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီ၏ သပဘာတူညှီမှုဖြငာ့ ်အတည်ဖ ြုံခ ာ့သညာ့် ၂၀၁၆ ခ န စ် 

အပစာ ိ ငာ်း ဆ  ားဖြတ်ခ က်တွင ်ပြာ်ဖ ထာားပသာ တူညှီသညာ့်အပဖခခ မူကိ  ထ ်ပလာငာ်းအတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ 
54 လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်ဖ ည်သူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ အာြ ိကပကာ်မရ င ်" အာြ ိကတိ က်တွင ်အငတ်ာနက်ပ ေါ် 

သတငာ်းအခ က်အလက်လွတလ် ်ခွငာ့န် ငာ့ ်လတွ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ဆ  ားဖြတ်ခ က်" ၊ 

ACHPR/Res. 362(LIX) 2016 ၊ https://africaninternetrights.org/updates/2016/12/article-734/  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://africaninternetrights.org/updates/2016/12/article-734/


အနာဂ္တ်နည်ား ညာတိ ားတက်မှုမ ာားကိ   ါဝင ်နန် ငာ့ ် ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာား န ် ကကိြုံတငပ်ဖမာ်ဖမငမ်ှုဖြငာ့ ်

မူကကမ်ားပ ားဆွ ခ ာ့သည်။ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒမူပဘာငသ်ည ်

ယပန ာ့ထိတိ င ်အက  ြုံားဝငပ်နဆ ဖြစ်ပ ှီား အငတ်ာနက်က ာ့သိ ာ့ပသာ ဆက်သွယ်ပ ားနည်ား ညာအသစ်မ ာား 

အပ ေါ်တွငလ်ည်ား အလာားတူသက်ပ ာက်ပနသည်”55 

၂၀၁၁ ခ န စ်၊ ဇွနလ်တွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ 

အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်န ငာ့် ပဒသတွငာ်းဆိ င ်ာ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာအ ်န ငာ်းခ ထာား သညာ့် 

အထူားကိ ယ်စာားလ ယ် ၃ ဦားမ  ထ တ်ဖ နခ် ာ့သညာ့် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်

အငတ်ာနက်လွတ်လ ်ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ  ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ား ('၂၀၁၁  ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ား') တွင် 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့သ်ည် အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွငလ်ည်ား သက်ဆိ ငပ်ကကာငာ်း၊ န ငာ့ ် 

ထိ ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် ဥ ပဒအ  ဖ ဌာနာ်းခ ထာား ဖခငာ်း၊ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒအ  

အသိအမ တ်ဖ ြုံထာားပသာ အက ိြုံားစှီား ွာားကိ  ကာကွယ် နလိ် ဖခငာ်း စသည်တိ ာ့အ ါအဝင် 

သတ်မ တ်ထာားပသာ နိ ငင် တကာစ နှုနာ်းမ ာားန ငာ့ ် ကိ က်ညှီမှုရ ိသာ လက်ခ နိ ငြ်ွယ်ရ ိသည ်

('အ ိ ငာ်းသ  ား ိ ငာ်း' ါဝငပ်သာ စမ်ားသ ်မှု) ဟ  ရ ငာ်းလငာ်း ပဖ ာကကာား ခ ာ့သည်။56 လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်  ဋ ိကခအပဖခအပနမ ာားအပ ေါ် တ န ာ့ဖ် န်မှုမ ာားဆိ င ်ာ ထိ အထူား 

ကိ ယ်စာားလ ယ် ၄ ဦားမ  င ် လက်မ တ်ပ ားထိ ားခ ာ့သညာ့် ၂၀၁၅  ူားတွ ပကကညာစာတမ်ား ('၂၀၁၅ 

 ူားတွ ပကကညာစာတမ်ား')တွင ် အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  

 
55 လွတ်လ ်စွာ ထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က်ိ  ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့ ်ကာကွယဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ 

အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာ၊ A/HRC/17/27၊ ၂၀၁၁ ခ န စ် ပမလ ၁၆  က်၊  စာ ိ ဒ ်၂၁။ 
56 လွတ်လ ်စွာထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားကိ  ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့က်ာကွယဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ 

က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၊ ဥပ ာ  လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် ူားပ ါငာ်းပဆာင ွ်က်ပ ား အြွ ျံ့အစည်ား (OSCE)၏ 

မှီဒှီယာလွတ်လ ်ခွငာ့ဆိ် င ်ာ ကိ ယ်စာားလ ယ်၊ အပမ ိကနဖ် ည်ပထာငစ် အြွ ျံ့အစည်ား (OAS) ၏ လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆိ် င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ် န ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်ဖ ည်သူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င် ာ 

အာြ ိကပကာ်မရ င ်(ACHPR) ၏ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလကက်ိ  

လက်လ မ်ားမ ှီခွငာ့ဆိ် င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်တိ ာ့၏ 'လွတလ် ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်အငတ်ာနက်လွတ်လ ်ခွငာ့ ်

ဆိ င ်ာ ူား တွ ပကကဖငာစာတမ်ား' ၂၀၁၁ ခ န စ် ဇွနလ် ၁  က် ၊ (လွတလ် ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်

အငတ်ာနက်လတွ်လ ်ခွငာ့ ်ဆိ င ်ာ ူား တွ ပကကဖငာစာတမ်ား) စာ ိ ဒ ်၁ ၊ 

https://www.osce.org/fom/78309?download=true တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 



ကာကွယ်မှုတွင ် 'အ ိ ငာ်းသ  ား ိ ငာ်း' ါဝငပ်သာ စမ်ားသ ်မှု57 ၏ အသ  ားခ နိ ငမ်ှုကိ  ထ ်ပလာငာ်း 

အတည်ဖ ြုံခ ာ့ပ ှီား “အမ န်ားစကာား၊ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားန ငာ့ ် အကကမ်ားြက်မှု/ 

အစွနာ်းပ ာက်ဝါဒ အ ါအ၀င ် အပကကာငာ်းအ ာမ ာားအပ ေါ်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာား 

အာားလ  ားသည် တာဝနရ် ိသူမ ာားအာား အထူားအကာအကွယ်ပ ားမှု မဖ ြုံဖခငာ်းန ငာ့ ် မပ  ာသညာ့် 

(သိ ာ့မဟ တ်) အလွနအ်မငာ်းက ယ်ဖ န ာ့ပ်သာ ပဝါဟာ မ ာားကိ  အသ  ားမဖ ြုံဖခငာ်း စသဖြငာ့ ်

နိ ငင် တကာစ နှုနာ်းမ ာားန ငာ့အ်ညှီ တိတိက က ကိ က်ညှီမှုရ ိ မည်" ဟ  ဖြညာ့်စွက်လမ်ားညွှနမ်ှုပ ားခ ာ့သည်။ 

၅၈58 

  အထူားသဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  အမ န်ားစကာားအပကကာငာ်း ပဖ ာ ာတွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည်  ICCPR၊ ICERD န ငာ့ ် Rabat Plan of 

Action (Rabat လ  ်ငနာ်းစှီမ ခ က်)တိ ာ့သည် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွငလ်ည်ား တူညှီစွာ သက်ပ ာက်ပကကာငာ်း 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် ထ တ်ဖ နပ်သာအစှီ ငခ် စာတွင ် ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့ပ ှီား 

"အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  အမ နာ်းတ ာားသည် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ သာ ဖြစ်ပသာပကကာငာ့ ် အနတ ာယ် ိ နည်ား ါားမှု 

မရ ိ ါ" န ငာ့ ် ဒစ်ဂ္ စ်တယ် နည်ား ညာမ ာား၏ "ဖြန ာ့်ဖြ ားနိ ငမ်ှု၏ လက်လ မ်ားမှီ ပ ာက်ရ ိနိ ငမ်ှု 

အဖမနန်ှုန်ားပကကာငာ့"်59 "စိ ား ိမ်ြွယ်ဖြစ်ပသာ ပအာာ့ြ်လိ ငာ်း အနတ ာယ်မ ာား" ကိ  လှု ျံ့ပဆာ် ပ ားနိ ငသ်ည်" 

 
57 လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က်ိ  ကန ာ့သ်တ်ခ က်ခ က်သည် (၁) ဥ ပဒအ  တိက စွာ ဖ ဌာနာ်းထာားသည် 

(တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ်ညှီညွတ်မှု အပဖခခ မူ) ၊ (၂)  တ ာားဝင ်ည် ွယ်ခ က်ကိ  လိ က်နာ န ်(တ ာားဝငမ်ှု အပဖခခ မူ) န ငာ့ ်(၃) 

ထိ  ည် ွယ်ခ က်ကိ   ရ ိနိ င ်န ်မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ်တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှု ရ ိမ သာလျှင ်ကန ာ့သ်တ်နိ ငသ်ည်။ အ ိ ငာ်း ၂ (၂) 

ကိ ကကညာ့် ါ။ 
58 လွတ်လ ်စွာထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားကိ  ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့က်ာကွယဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ 

က လသမဂ္ဂ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၊ ဥပ ာ  လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် ူားပ ါငာ်းပဆာင ွ်က်ပ ား အြွ ျံ့အစည်ား (OSCE)၏ 

မှီဒှီယာလွတ်လ ်ခွငာ့ဆိ် င ်ာ ကိ ယ်စာားလ ယ်၊ အပမ ိကနဖ် ည်ပထာငစ် အြွ ျံ့အစည်ား (OAS) ၏ လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆိ် င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ် န ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်ဖ ည်သူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င် ာ 

အာြ ိကပကာ်မရ င ်(ACHPR) ၏ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလကက်ိ  လကလ် မ်ားမ ှီ 

ခွငာ့ဆိ် င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်တိ ာ့၏ 'လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ် ဋ ိကခအပဖခအပနမ ာား 

အပ ေါ်တ  ာ့ဖ နမ်ှုမ ာား ဆိ င ်ာ ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ား' ၂၀၁၅ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၂၇  က် ၊ (လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်

 ဋ ိကခအပဖခအပနမ ာားအပ ေါ်တ  ာ့ဖ နမ်ှုမ ာားဆိ င ်ာဆိ င် ာ ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ား) စာ ိ ဒ ်၂ ဂ္၊ ၃ က ၊ 

https://www.osce.org/fom/154846?download=tru  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
59 က လသမဂ္ဂ သတငာ်း ၊ ' အွနလ်ိ ငာ်းအမ နာ်းတ ာားမ ာားက လှု ျံ့ပဆာ်ပ ားပသာ ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းအနတ ာယ်ကိ  က မမဏှီမ ာားမ  

ကိ ငတ်ွယ်ပဖြရ ငာ်း န ်'  က်ကွက်ဖခငာ်း' '၊ က လသမဂ္ဂ ကျွမ်ားက ငသူ် ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၂၁  က် 

၊https://news.un.org/en/story/2019/10/1049671; A/74/48050   ၊ စာ ိ ဒ ်၄ မ  ၁၈ တွငတ်ွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.osce.org/fom/154846?download=tru


ဟ အပလားပ ား ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။  သူ၏အစှီ ငခ် စာတွင ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  အကကမ်ားြက်မှုမ ာားကိ  

လှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ကာကွယ် န ် နိ ငင် ပတာ်အဆငာ့ ် ဝတတ  ာားမ ာား၏ အပ ားကကှီားမှုကိ  အပလားပ ား 

ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်သာမက အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာားအပနဖြငာ့လ်ည်ား ၎ငာ်းတိ ာ့၏စှီား ွာားပ ား   စ  မ ာားတွင ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  အပဖခခ သညာ့် ခ ဉ်ားက ်မှုအာား အပကာငအ်ထည်ပြာ် နအ်တွက် 

အပ ားတကကှီားလိ အ ်ပကကာငာ်းန ငာ့ ်  က လသမဂ္ဂ စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ လမ်ားညွှန ်

မူမ ာားန ငာ့အ်ညှီ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအာား အကာအကွယ်ပ ားမှုကိ  ပသခ ာပစ မည်ဖြစ်ပကကာငာ်း60 

အခိ ငအ်မာ ပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။ 

 

ကိုလသမဂ္ စ ်းပွော်းနရ်းနငှ  ်လူ  အခွင ်အနရ်းဆ ိုငရ်ော လမ််းညွှ ်မူမ ော်း 

     ၂၀၁၁ ခ န စ် ဇွနလ်တွင ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီမ အတည်ဖ ြုံခ ာ့သညာ့် က လသမဂ္ဂ 

စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ လမ်ားညွှနမူ်မ ာားသည် အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာား အ ါအ၀င် 

နိ ငင် မ ာားန ငာ့ ် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းစ မ ာားအတွက် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းမ ာား လည် တ်ပဆာင ွ်က် ာတွင ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာားမ  ကာကွယ် န၊် တာားဆှီား နန် ငာ့ ် ဖ နလ်ည် က စာားမှုပ ား န ်

လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားကိ  ခ မ တ်သည်။61 ဤမူမ ာားကိ  လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ   မှုမ ာားမ  

ကာကွယ် န ် နိ ငင် ပတာ်၏တာဝန၊် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ပလားစာားလိ က်နာ နအ်တွက် 

စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းမ ာား၏ တာဝနယူ်မှု န ငာ့ ်ခ ိြုံားပြာက်မှုခ  သညာ့် နစ်နာသူမ ာား၏  - တ ာားစှီ ငပ် ား 

(သိ ာ့မဟ တ်) တ ာားစှီ ငပ် ား န ငာ့မ်ဆိ ငပ်သာ - ထိပ ာက်ပသာဖ န်လည်က စာားမှုကိ  

 
60 A/74/486 ၊ စာ ိ ဒ ်၄၂ ၊ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာတွင ်အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာားအပနဖြငာ့ ်

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒန ငာ့ ်စ နှုနာ်းမ ာားကိ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏လ  ်ငနာ်းလည် တ်မှုန ငာ့ ်လက်ပတွျံ့က ငာ့သ်  ားမ ာားတွင ်

ပ ါငာ်းစ ် န ်ရ ငာ်းလငာ်းပသာအကက ဖ ြုံခ က်မ ာားကိ  တငဖ် ခ ာ့သည်။ ဤစာတမ်ားသည် 

အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာား၏အဖ ြုံအမူသည် အွနလ်ိ ငာ်း ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့န် ငာ့ ်

လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  အကာအကွယ်ပ ား ာတွင ်အပ ား ါလ ပသာ အခ က်တစ်ခ က်ဖြစ်ပကကာငာ်း 

အသိအမ တ်ဖ ြုံသည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား ဤစာတမ်ား၏ ည် ွယ်ခ က်မ ာား အတွက် ထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ ကာကွယ် န ်

နိ ငင် မ ာား၏ဝတတ  ာားမ ာားကိ  အပသားစိတ်ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှုကိ သာ ကန ာ့သ်တ်အာရ  စိ က်ထာားမည်ဖြစ်သည်။ 
61 ဤလမ်ားညွှနမူ်မ ာားသည် က လသမဂ္ဂအပထွပထွအတွငာ်းပ ားမ ားခ ြုံ ်၏ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ် ဂ္ျွန ်  ်ဂ္ှီမ  

အဆိ ဖ ြုံထာားပသာ စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာမူပဘာငတ်ွင ်တည်ပဆာက်ထာားပ ှီား က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ပကာငစ်ှီမ  ၂၀၀၈ ခ န စ်တွင ်အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ 



 ိ မိ လက်လ မ်ားမှီမှု စသည်ာ့ မဏ္ဍြိုံင ် ၃   ်ပ ေါ်တည်ထာားပသာ က လသမဂ္ဂ စှီား ွာားပ ားန ငာ့် 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ မူပဘာငတွ်င ်အပဖခဖ ြုံထာားသည်။62   

     UNGPs မ  နိ ငင် မ ာားသည် အိ ငစ်ှီတှီက မမဏှီမ ာား အဖ ညာ့်အဝထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားပသာ  လက်ပြာငာ်း/ 

စာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်တွင ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားက ငာ့သ်  ားဖခငာ်းန ငာ့ ်  တ်သက်လျှငပ်သာ်မျှ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင် 

ထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်းမ  အကာအကွယ်ပ ားနိ ငပ်ကကာငာ်း ပသခ ာပစ န ်

သငာ့ပ်လ ာ်ပသာန ငာ့ ် ထိပ ာက်မှုရ ိပသာ ဥ ပဒမ ာား၊ မူဝါဒမ ာား န ငာ့ ် စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားကိ  

ဖ ဌာနာ်း န် အဓိကတာ၀နရ် ိသည် ဟ ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။ ဤတာဝနတွ်င ် ခ ိြုံားပြာက်ခ  မှု 

မ ာားဖြစ် ွာား ါက နစ်နာသူမ ာားသည် တ ာားစှီ ငပ် ားယနတ ာားမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာားအ  ်ခ ြုံ ်ပ ား၊ 

ဥ ပဒဖ ြုံပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) ထိန်ားပက ာငာ်းသညာ့်နည်ားလမ်ားမ ာားမ တဆငာ့ ် ထိပ ာက်ပသာဖ န်လည် 

က စာားမှုကိ  လက်လ မ်ားမှီမှု  ရ ိပသခ ာပစ န ် လိ အ ်ပသာန ငာ့ ် သငာ့ပ်လ ာ်ပသာ စှီမ ပဆာင ွ်က် 

မှုမ ာားကိ  ဖ ြုံလ  ် နလ်ည်ား အက  ြုံားဝငသ်ည်။ အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏လ  ်ငနာ်းမ ာား 

လည် တ်စဉ်အတွငာ်း လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကိ  ကာကွယ်ထာားပကကာငာ်းန ငာ့် 

အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာား ဖြစ် ွာားလာ ါက 

ထိပ ာက်ပသာဖ နလ်ည်က စာားမှုကိ ပ ားအ ်ပကကာငာ်း ပသခ ာပစ န ် ဝတတ  ာားရ ိ ပသာ်လည်ား 

နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းမ ာားသည် ဤတာ၀န၀်တတ  ာားမ ာားကိ  လိ က်နာမှု 

ရ ိပကကာငာ်းပသခ ာပစ န ် ဆက်စ ်လွှမ်ားဖခ ြုံပနပသာ ကကှီားကက ်ကွ ်က မှုန ငာ့ ် ထိနာ်းပက ာငာ်းပ ား 

အခနာ်းကဏ္ဍကိ  က ငာ့သ်  ားပဆာင ွ်က် နတ်ာဝနရ် ိသည်။ 

 

ဆ ိုင ် မ် (Tshwane) အနပခခံမူမ ော်း 

     သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့န်  ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ား၍ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် သတငာ်းအခ က် 

အလက် ရ ိခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ အပဖခခ မူမ ာား ('Tshwane အပဖခခ မူမ ာား') ကိ  ၂၀၁၃ 

ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ် အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) အ ါအ၀င ် အစိ ား န ငာ့ ် လွတ်လ ်ပသာကျွမ်ားက ငသ် ူ

၅၀၀ ခန ာ့န် ငာ့ ် အ  ်ဘက်လူ ာ့အြွ ျံ့အစည်ားန ငာ့ ်  ညာပ ားဆိ င ်ာ အစ အြွ ျံ့မ ာား   ါဝငပ်သာ 
 

62 က လသမဂ္ဂ စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ လမ်ားညွှနမူ်မ ာား ၊ HR/PUB/11/04, 2011 ၊  

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf


လ  ်ငနာ်းစဉ်မ  တဆငာ့အ်တည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။63 ဤအပဖခခ မူမ ာားသည် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားကိ  ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်ဖခငာ်းန ငာ့ ် နိ ငင် မ ာားမ ထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားပသာ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  အမ ာားဖ ည်သူသိရ ိနိ င ်န ် ပသခ ာပစဖခငာ်းမ ာားအပ ေါ် 

လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအာား လ  ဖခ ြုံပ ားပခိမ်ားပဖခာက် မှုမ ာား မ  ကာကွယ်ပ ားမှုကိ  ပသခ ာပစ နအ်တွက် 

တ ာားနည်ားလမ်ားက အာားထ တ်မှုကိ  မထိခိ က်ပစသညာ့်နည်ားလမ်ားဖြငာ့် 

အပသားစိတ်လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားပ ားသည်။64 သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာား ဖြန ာ့ဖ်ြ ားဖခငာ်းအတွက် 

ဒစ်ဂ္ စ်တယ်နည်ား ညာမ ာားအသ  ားဖ ြုံမှု ဖမြှငာ့တ်က်လာဖခငာ်းန ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ဥ ပဒမ ာား၏ ြွ ျံ့ ပြိြုံားတိ ားတက်လာမှုမ ာားကိ  တ န ာ့ဖ် န ်နအ်တွက် 

မူကကမ်ားပ ားဆွ ထာားသညာ့် ဤအပဖခခ မူမ ာားသည် သတငာ်းပ ားသူမ ာားအတွက် ကာကွယ်မှုမ ာား၊ 

နိ ငင် မ ာားမ ထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားန ငာ့ ်  တ်သက်၍ လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ထာားမှုမ ာားကိ  

ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်း န ငာ့ ် ဖ ည်သူလူထ ၏ သတင်ားအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ား၏ 

သတ်မ တ်ခ က်ပဘာငမ် ာားကိ  သတ်မ တ်ပ ားထာားသည်။65 

     Tshwane အပဖခခ မူမ ာားတွင ်ါဝငသ်ညာ့် အဓိကလမ်ားညွှနခ် က်မ ာားတွင ် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ 

အပနဖြငာ့ ် "ကိ ယ် ိ ငစ်စ်တ ်န ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံပ ားက မပဏှီမ ာားအ ါအဝင် 

 
63 ICJ 'ဥပ ာ ပကာငစ်ှီသည် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ 

အပဖခခ မူမ ာားကိ  ပထာက်ခ သည်' ၂၀၁၃ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၂  က်၊ https://www.icj.org/council-of-europe-

endorses-global-principles-on-the-right-toinformation/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
64 ဤအပဖခခ မူမ ာား ပ ေါ်ပ ါက်လာမှုသည် နိ ငင် ပ ါငာ်း ၇၀ ပက ာ်မ  အစိ ား ၊ လ  ဖခ ြုံပ ား၊ အ  ်ဘက်လူမှု 

အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားမ  ကျွမ်ားက ငသူ် ၅၀၀ ပက ာ်န ငာ့ ်န စ်န စ်ကကာပဆွားပနာွးညြှိနှုငိာ်းမှုမ ာားအပ ှီားတွင ်ဖြစ်လာခ ာ့သည်။ 

ထိ လ  ်ငနာ်းစဉ်တွင ်လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်မှီဒှီယာလတွ်လ ်ခွငာ့ဆိ် င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ် 

ပလားဦား၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်ဖ ည်သူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ အာြ ိကပကာ်မရ င၊် အပမ ိကနဖ် ည်ပထာငစ် အြွ ျံ့အစည်ား 

(OAS)န ငာ့ ်ဥပ ာ  လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် ူားပ ါငာ်းပဆာင ွ်က်ပ ား အြွ ျံ့အစည်ား (OSCE)တိ ာ့အဖ င ်အကကမ်ားြက်မှု 

တနဖ် နတ်ိ က်ြ က်ပ ားန ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်တိ ာ့အကကာား နှီားက ်စွာ 

လက်တွ လ  ်ပဆာငဖ်ခငာ်းလည်ား  ါဝငခ် ာ့သည်။ ICJ ၊ 'သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ 

တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ အပဖခခ မူအသစ်မ ာား စတငမိ်တ်ဆက်ခ ာ့သည်' ၂၀၁၃ ခ န စ် ဇွနလ် ၁၂  က် ၊ 

https://www.icj.org/new-global-principles-on-the-right-to-information-launched/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

Justice Initiative ၊ 'နိ ငင် ပတာလ်  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ 

အပဖခခ မူမ ာား' ၊  https://www.justiceinitiative.org/uploads/45d4db46-e2c4-4419-932b-

6b9aadad7c38/tshwaneprinciples-15-points-09182013.pdf   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
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နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားကဏ္ဍအတွငာ်းရ ိ စှီား ွာားပ ား လ  ်ငနာ်းမ ာား"အ ါအဝင် 

အစိ ား အြွ ျံ့အစည်ားအာဏာ ိ ငမ် ာားလက်ဝယ်ထာားရ ိသညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား 

 ယူခွငာ့ရ် ိပ ှီား "ဥ ပဒဖြငာ့ ် ဖ ဌာနာ်းသတ်မ တ်ထာားပသာန ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား အ ါအ၀င ်

တ ာားဝငအ်က ိြုံားစှီား ွာားအတွက် တိက ပသာ၊ ခွ ဖခာားသိဖမငန်ိ ငပ်သာ အနတ ာယ်မ ာားကိ  ကာကွယ် န် 

လိ အ ်ပသာ ခခငာ်းခ က်မ ာားအာားဖြငာ့သ်ာ ကန ာ့သ်တ်ခ  နိ ငသ်ည်" ( အပဖခခ မူ ၁ )၊ နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့“် 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒအ   ာဇ၀တ်မှုမ ာားအ ါအ၀င ် လူ ာ့အခွငာ့ ် အပ ား 

ဆိ ားဝါားစွာခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူသာားခ ငာ်းစာနာ ပထာက်ထာားမှု 

ဥ ပဒကိ  ဖ ငာ်းထနစွ်ာခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်းမ ာားန ငာ့ ်   ဂ္ဂလိကကလွတ်လ ်ခွငာ့န်  ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ား 

မ ာားကိ  စနစ်တက  (သိ ာ့မဟ တ်) က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ ် ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား” န ငာ့သ်က်ဆိ ငသ်ညာ့် သတငာ်း 

အခ က်အလက်မ ာားကိ  အမ ာားဖ ည်သူသိပအာင ် ထ တ်ပြာ်ဖ သ မည် ( အပဖခခ မူ ၁၀ က )၊ 

ဖ နလ်ည်က စာားမှု (သိ ာ့မဟ တ်) ဖ န်လည်ပ ားပလ ာ်မှုအတွက် ပတာငာ်းဆိ မှုမ ာားကိ  နိ ငင် မ ာားက 

လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ထာားသညာ့် "သတငာ်းအခ က်အလက်" ကိ  မထာားသငာ့ပ်ကကာငာ်း (အပဖခခ မူ ၃၀)၊ သတငာ်း 

ပထာက်မ ာား အ ါအ၀င ်အစိ ား ၀နထ်မ်ားမဟ တ်ပသာသူမ ာားကိ  အမ ာားဖ ည်သူမ ာား သိခွငာ့မ်ရ ိပသာ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  လက်ခ ဖခငာ်း၊ လက်ဝယ်ထာားရ ိဖခငာ်းန ငာ့ ် ထ တ်ပြာ် 

ြွငာ့ခ် ဖခငာ်းမ ာားအတွက် တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်း မဖ ြုံသငာ့ ်ါ (အပဖခခ မူ ၄၇)၊ န ငာ့ ် နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ်

"နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာ တ ာားဝင ် အက ိြုံားစှီား ွာားကိ  အကာအကွယ်ပ ား နလိ် အ ်သညာ့် 

အခ ိနက်ာလ တစ်ခ အထိသာ" နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  အပကကာငာ်းဖ ြုံ၍ သတငာ်းအခ က် 

အလက်မ ာားကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားသငာ့ပ် ှီား ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ ထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားဖခငာ်းကိ  အခါအာားပလ ာ်စွာ 

ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်"  မည်ဖြစ်သည် (အပဖခခ မူ ၁၆)စသည်တိ ာ့  ါဝငသ်ညာ့် အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားမ  

ထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  လက်လ မ်ားမှီ  ယူ ိ ငခ်ွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားရ ိသည်ဟ  

ပြာ်ဖ ထာားသည်။66 

     ၎ငာ်းတိ ာ့သည် ၁၉၉၅ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင် အတည်ဖ ြုံခ ာ့သညာ့် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် လက်လ မ်ားမှီ ရ ိခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ 

ဂ္ ိြုံဟနန်က် ဘတ်ဘတ်ဂ္ က် (Johannesburg) အပဖခခ မူမ ာားအပ ေါ်တွင ် ထ ်မ တိ ားခ  ျံ့ထာားသည်။  

 
66 နိ ငင် ပတာ် လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့သ်တငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ အပဖခခ မူမ ာား ၊ 

၂၀၁၃ ခ န စ် ၊ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/06/Global-Principles-on-National-Security-

and-the-Right-toInformation-Tshwane-Principles-June-2013.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/06/Global-Principles-on-National-Security-and-the-Right-toInformation-Tshwane-Principles-June-2013.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/06/Global-Principles-on-National-Security-and-the-Right-toInformation-Tshwane-Principles-June-2013.pdf


၎ငာ်းတိ ာ့သည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်  

ရ ိခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ   ိ မိ အာားဖြညာ့်ပ ားခ ာ့ပ ှီား "ကန ာ့်သတ်ခ က်မ ာားကိ  ဥ ပဒအ ဖ ဌာနာ်းထာားပ ှီား 

တ ာား၀င ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား အက ိြုံားစှီား ွာားကိ  ကာကွယ် နအ်တွက် 

ဒှီမိ ကပ စှီလူ ာ့အြွ ျံ့အစည်ားတွင ် လိ အ ်ပကကာငာ်း အစိ ား အပနဖြငာ့ ် ဖ သနိ ငဖ်ခငာ်းမရ ိ ါက" 

ဤအခွငာ့အ်ပ ားကိ  ကန ာ့သ်တ် တာားဖမစ်ဖခငာ်း အာား ခွငာ့ဖ် ြုံ၍မ နိ င ်ါ ဟ ပြာ်ဖ ထာားသည်ာ့ 

“နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်တ်သက်ပသာ သတငာ်း အခ က်အလက်အ ါအဝင ်

အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားထ မ  သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ယူ ိ ငခ်ွငာ့”် 

ကိ ကာကွယ် နလ်မ်ားညွှနခ် က်မ ာားပ ားခ ာ့သည်။67 

၆။လံိုပခံျုမှု အခွင အ်နရ်း 

     လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားကိ  က လသမဂ္ဂအပထွပထွညှီလာခ မ  “ ဒှီမိ ကပ စှီလူ ာ့အြွ ျံ့အစည်ားတစ်ခ ၏ 

အပဖခခ အ တ်ဖမစ်မ ာားအနက် တစ်ခ ” ဖြစ်ပ ှီား လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မင ်

ယူဆခ က်မ ာားကိ  ဝငပ် ာက်စွက်ြက်ခ  ဖခငာ်းမရ ိဘ  ဆ  ်ကိ ငထ်ာားရ ိခွငာ့ ် မ ာားကိ  လွတ်လ ်ပသာန ငာ့ ်

အမ ှီအခိ ကငာ်းပသာ က ငာ့သ်  ားမှုအတွက် လိ အ ်ခ က်တစ်ခ  ဖြစ်သည်ဟ  အသိအမ တ်ဖ ြုံသည်။68 

UDHR အ ိ ဒ ် ၁၂ န ငာ့ ် ICCPR အ ိ ဒ ် ၁၇ တိ ာ့သည် လူတစ်ဦားခ ငာ်း စှီတိ ငာ်း၏ အခွငာ့အ်ပ ားကိ  သူ 

(သိ ာ့မဟ တ်) သူမ၏ လ  ဖခ ြုံမှုကိ  မပတာ်မတ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒမ ာ့ ဝငပ် ာက်စွက်ြက်ခ  ဖခငာ်းမ  

ကာကွယ်ပ ားထာားသည်။69 အ ိ ဒ ် ၁၇ တွင ် အတိအလငာ်း ပြာ်ဖ  ထာားဖခငာ်းမရ ိပသာ်လည်ား 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီတိ ာ့မ  တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ် ညှီညွတ်ဖခငာ်း၊ 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှု န ငာ့ ် တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှု အပဖခခ မူမ ာားသည် လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားအပ ေါ်တွင ်

 
67 နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလက် လက်လ မ်ားမှီ ရ ိခွငာ့ဆိ် င ်ာ 

ဂ္ ိြုံဟနန်က်ဘတ်ဘတ်ဂ္ က်(Johannesburg) အပဖခခ မူမ ာား ၊ https://www.article19.org/wp-

content/uploads/2018/02/joburgprinciples.pdf  တွငက်ကညာ့ရ်ှုနိ ငသ်ည်။ 
68 က လသမဂ္ဂအပထွပထွညှီလာခ  ၊ 'ဒှီဂ္ စ်တယ်ပခတ်တွင ်လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ား' ၊ A/RES/68/167 (‘A/RES/68/167’) ၊ 

၂၀၁၃ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၁၈  က် ၊ https://undocs.org/A/RES/68/167 တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
69 ICCPR အ ိ ဒ ်၁၇ တွင ်“ ၁။ မည်သူမဆိ  ၎ငာ်း၏လ  ဖခ ြုံပ ား၊ မိသာားစ ၊ ပနအိမ် (သိ ာ့မဟ တ်) စာအဆက်အသွယ်ကိ  

မပတာ်မတ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒမ ာ့ ဝငပ် ာက်စွက်ြက်ခ  ဖခငာ်းသာမက နာမည် န ငာ့ ်ဂ္ ဏ်သိကခာအပ ေါ် 

ဥ ပဒမ ာ့တိ က်ခိ က်ဖခငာ်းလည်ား မခ  သငာ့ ်ါ။ ၂။ လူတိ ငာ်းတွင ်ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ ၀ငပ် ာက်စွက်ြက်ခ  ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

တိ က်ခိ က်ခ  ဖခငာ်းမ  ဥ ပဒ၏ ကာကယွ်ပ ားမှုကိ   ယူနိ င ်န ်အခွငာ့အ်ပ ားရ ိသည်။" ဟ ြတ်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/joburgprinciples.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/joburgprinciples.pdf


လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းန ငာ့ ် အဖခာားအပဖခခ  လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာား အပ ေါ်က ာ့သိ ာ့ င် 

တူညှီသညာ့်နည်ားလမ်ားဖြငာ့ ်သက်ပ ာက်ပကကာငာ်းအတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ 

     "အငတ်ာနက်သည် ပန ာတိ ငာ်းန ငာ့ ်  ိ ၍ ိ ၍  ငာ်းန ှီားမှုရ ိလာပသာပကကာငာ့"် လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားကိ  

ကာကွယ် နစိ်နပ်ခေါ်မှုမ ာားသည် ဒစ်ဂ္ စ်တယ်ပခတ်တွင် သိသိသာသာဖမငာ့တ်က်လာသည်။70 ၂၀၁၃ 

ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် က လသမဂ္ဂအပထွပထွညှီလာခ မ  အရ ိနအ်ဟ နဖ်မငာ့လ်ာပသာ အိ ငစ်ှီတှီ 

နယ် ယ်၏ တိ ားတက်လာမှုမ ာားသည် နိ ငင် ပတာ် အစိ ား မ ာား၊   ဂ္ဂလိက စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းစ မ ာားန ငာ့ ်

အဖခာားအစိ ား မဟ တ်ပသာ အြွ ျံ့၀ငမ် ာား၏ လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအပ ေါ် 

ခ ိြုံားပြာက်မှုဖြစ်ပစသညာ့် အခ က်အလက်မ ာား စ ပဆာငာ်း န၊် ပထာက်လ မ်ားပစာငာ့က်ကညာ့် နန် ငာ့ ်

ကကာားဖြတ် ယူ န ် လ  ်နိ ငစွ်မ်ားကိ  တိ ားခ  ျံ့လာပစခ ာ့သည်ဟ  မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ ာ့ပ ှီား ဒစ်ဂ္ စ်တယ် 

ဆက်သွယ်ပ ားအပဖခအပနတွင ်က  ားလွနပ်သာ ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  တာားဆှီား န ်နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ်

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒအ  ဝတတ  ာားရ ိပကကာငာ်း ထ ်ပလာငာ်း အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်ာ့ 

ဆ  ားဖြတ်ခ က် ၆၈/၁၆၇ ကိ အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။71  

     အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒပ ား ာ အပဖခခ မူမ ာားသည် အွနလိ် ငာ်း လ  ဖခ ြုံမှုအတွက် 

ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းတွင ် က ာ့သိ ာ့ င ် တူညှီစွာ သက်ပ ာက်မှုရ ိသည်။ ၂၀၁၃ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင် 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ပကာငစ်ှီသည် ဆက်သွယ်ပ ား ပထာက်လ မ်ားပစာငာ့က်ကညာ့်မှုမ ာားတွင ်

လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ားမ ာားကိ  က ငာ့သ်  ားမှု အတွက် တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ် ညှီညွတ်မှု၊ တ ာား၀ငမ်ှု၊ 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ်  တ ာားမျှတ ဆှီပလ ာ်မှုဆိ င ်ာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒပ ား ာ 

အပဖခခ မူမ ာားသည် ဒစ်ဂ္ စ်တယ် အသ  ားဖ ြုံမှုနယ် ယ်တွင ် အထူားသဖြငာ့ ် ဆက်သွယ်ပ ား 

ပထာက်လ မ်ား ပစာငာ့က်ကညာ့်မှုနည်ား ညာမ ာားန ငာ့ ် နည်ားစနစ်မ ာား အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းန ငာ့ ်  တ်သက်၍ 

ထ ်တူထ ်မျှ သက်ဆိ ငမ်ှုရ ိပကကာငာ်းန ငာ့ ် က ငာ့သ်  ားနိ ငပ်ကကာငာ်း ထ ်ပလာငာ်းအတည်ထာားသညာ့် 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်ပသာ န ငာ့ ် တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုရ ိပသာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ အပဖခခ မူမ ာား 

(မရ ိမဖြစ်လိ အ ် ပသာန ငာ့ ် တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုရ ိ ပသာ အပဖခခ မူမ ာား) ကိ  စတင ်

 
70 A/HRC/27/37 စာ ိ ဒ ်၁။ 
71 A/RES/68/167။ 



မိတ်ဆက်ခ ာ့သည်။72 ကမဘာအန  ာ့ရ ိ လ  ဖခ ြုံမှု၊ လ  ဖခ ြုံပ ား၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် ဒစ်ဂ္ စ်တယ်အခွငာ့အ်ပ ား 

ကျွမ်ားက ငသ်ူမ ာားအကကာား က ယ်ဖ န ာ့ပ်သာ တိ င ်ငပ်ဆွားပနာွးမှုမ ာားမ တစ်ဆငာ့ ် ပြာ်ထ တ်ထာားသညာ့ ်

ဤအပဖခခ မူမ ာားကိ  တစ်ကမဘာလ  ားရ ိ အြွ ျံ့အစည်ားပ ါငာ်း ၄၀၀ ပက ာ်မ  

သပဘာတူလက်ခ ခ ာ့ကကသည်။ ပနာက်ဆ  ားဖ ငဆ်ငသ်ညာ့်မူ ကိ  ၂၀၁၄ ခ န စ်၊ ပမလတွင ်

အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ 

     အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် စ နှုန်ားမ ာားသည် 

ဆက်လက်တိ ားတက် ြွ ျံ့ ပြိြုံားပနသည်။  ၂၀၁၅ ခ န စ်တွင ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီသည် 

ဒစ်ဂ္ စ်တယ် အပဖခအပန တွင ် လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ  ထမဆ  ား အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်ကိ  

ခန ာ့အ် ်ခ ာ့ပ ှီား ၎ငာ်းသည် ၂၀၁၈ ခ န စ်တွင ် ပထာက်လ မ်ားပစာငာ့က်ကညာ့်မှုဆိ င ်ာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

စ နှုနာ်းမ ာားန ငာ့အ်ညှီ တိ ားတက်မှုမ ာား ရ ိလာခ ာ့ပသာ်လည်ား ဆက်လက်၍ တိ ားတက်ြွ ျံ့ ပြိြုံားမှု 

လိ အ ်ပနပကကာငာ်း ပကာငစ်ှီသိ ာ့ အစှီ ငခ် တငဖ်  ခ ာ့သည်။73 တစ်ခ ိနတ်ည်ားတွင ်င ် အထူား 

ကိ ယ်စာားလ ယ်သည် " အငတ်ာနက်ဆိ င ်ာ  ိ မိ ဖခ ြုံင  ဖ ညာ့်စ  ပသာ ဥ ပဒပ ား ာမူပဘာငကိ်  

ပြာ်ထ တ် န ် စိတ် ိ ငာ်းဖြတ် ကကိြုံား မ်ားမှုအာားဖြငာ့…်ဆိ က်ဘာနယ် ယ်တွင် လ  ဖခ ြုံမှု၊ လ  ဖခ ြုံပ ား န ငာ့ ်

နိ ငင် အစိ ား မ ာား၏ အဖ ြုံအမူမ ာားအကကာား ဆ  မ တ်ကိ  ပြာ်ထ တ် န”်  ိ မိ ၍ အာားစိ က်ထ တ်မှု 

လိ အ ်ပနသည်ဟ  ပလာ့လာပတွျံ့ ရ ိခ ာ့သည်။74  

 
72 ဆက်သွယ်ပ ား ပထာက်လ မ်ားပစာငာ့က်ကညာ့်မှုမ ာားတွင ်လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ားမ ာားကိ  က ငာ့သ်  ားမှုအတွက် တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ်

ညှီညွတ်မှု၊ တ ာား၀ငမ်ှု၊ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ်တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုဆိ င ်ာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒပ ား ာ 

အပဖခခ မူမ ာား ၊ ၂၀၁၄ ခ န စ် ပမလ ၊ https://necessaryandproportionate.org/principles  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

ICJ သည်လည်ား ဤအပဖခခ မူမ ာားကိ  သပဘာတူညှီ လက်မ တ်ပ ားထိ ားသာားသညာ့် အြွ ျံ့ဝငဖ်ြစ်သည်။ ဆ  ားဖြတ်ခ က် 

၆၈/၁၆၇၏ ပနာက်တွငထွ်က်လာသညာ့် ၂၀၁၄ ခ န စ် သူ၏ အစှီ ငခ် စာတွင ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ 

မဟာမငာ်းကကှီားသည် မရ ိမဖြစ်လိ အ ်ပသာန ငာ့ ်တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုရ ိပသာ အပဖခခ မူမ ာားကိ   ည်ညွှနာ်းပ ှီား 

“တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ်ညှီညွတ်မှု၊ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ်တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုဆိ င ်ာ အပဖခခ မူမ ာား” သည် အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ် ရ ိ 

လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားအာား ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားကိ  သက်ပ ာက်ပစပကကာငာ်း ထ ်ပလာငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။ 

A/HRC/27/37 ၊ စာ ိ ဒ ်၂၃ တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  
73 လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာ ၊ A/HRC/37/62 ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ပအာက်တိ ဘာလ ၂၅  က်၊  (‘A/HRC/37/62’) ကိ  https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/324/47/PDF/G1832447.pdf?OpenElement  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  
74 A/HRC/37/62၊ စာ ိ ဒ ်၁၂၉ မ  ၁၃၁ အထိ။ 

 

https://necessaryandproportionate.org/principles
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/324/47/PDF/G1832447.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/324/47/PDF/G1832447.pdf?OpenElement


 

အ ်းယူ GDPR နငှ  ်သနဘောတစူောခ ျုပ် ၁၀၈+ 

     အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ အခ က်အလက်မ ာားကိ  ကာကွယ်ဖခငာ်းန ငာ့ ်  တ်သက်၍ 

ဥပ ာ သမဂ္ဂသည် (EU)သည် ပဒသတွငာ်းအဆငာ့တွ်င ် ခိ ငမ်ာသညာ့်ဥ ပဒပ ား ာ 

လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားကိ  ပ ေါ်ပ ါက်လာပစ န ် ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာား လ  ်ပဆာငခ် ာ့သည်။ ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ပမလတွင ် အှီားယူ အပထွပထွအခ က်အလက် ကာကွယ်မှုဆိ င ်ာ စည်ားမ ဉ်ား (GDPR) 

စတငအ်တည်ဖ ြုံခ ာ့ပ ှီား ဖ ငာ်းထနပ်သာခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားအတွက် အြွ ျံ့အစည်ား၏ န စ်စဉ် 

ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ လည် တ်ပင၏ွ ၄  ာခိ ငန်ှုနာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ယူရိ သနာ်း ၂၀ (ခန ာ့်မ နာ်းပဖခအာားဖြငာ့ ်

အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၂၂ သနာ်း)အထိရ ိပသာ ဒဏပ်ငဖွ စ်ဒဏမ် ာားခ မ တ်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် လ  ဖခ ြုံမှုန ငာ့် 

အခ က်အလက် ခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာားအတွက် အကာအကွယ်ပ ားမှုမ ာားကိ ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။75 

အပ ားကကှီားသည်မ ာ GDPR သည် အှီားယူပဒသအတွငာ်းရ ိ အခ က်အလက်မ ာားကိ  စှီမ သညာ့် 

မည်သညာ့်က မပဏှီကိ မဆိ  က မပဏှီ၏မူ ငာ်းတည်ပန ာ မူတည်ဖခငာ်း မရ ိ   နယ်နမိိတ်ဖ င ်အာား  

သက်ဆိ ငမ်ှုရ သိည်။76 GDPR စတငအ်တည်ဖ ြုံခ ာ့ပ ှီားပနာက် ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလတွင် 

ဖ ငသ်စ်အခ က်အလက်ကာကွယ်ပ ား ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် အြွ ျံ့အစည်ားဖြစ်သညာ့် CNIL မ  

 
75 GDPR န ငာ့ဆိ် ငပ်သာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  https://gdpr-info.eu/art-3-gdpr/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

၂၀၁၈ ခ န စ် ပမလတွင ်အှီားယူအခ က်အလကက်ာကွယ်ပ ား ဥ ပဒ စိ ားမိ ားပ ားညွှနက်ကာားခ က်သည်လည်ား 

အသက်ဝငလ်ာခ ာ့ပ ှီား ပဒတာကာကွယ်ပ ားန ငာ့ ်တ်သက၍် သက်ဆိ င ်ာအာဏာ ိ ငမ် ာားက စှီမ ပနသည်ာ့ 

ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာအခ က်အလက်မ ာားကိ   ာဇဝတ်မှု က  ားလွနဖ်ခငာ်းမ ာားကိ  ကာကွယ် န၊် စ  စမ်ားစစ်ပဆား န၊် ရ ာပြွ န ်

(သိ ာ့မဟ တ်)  အပ ားယူတ ာားစွ ဆိ  န ်(သိ ာ့မဟ တ်)  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာဖ စ်ဒဏ်မ ာားခ မ တ် နန် ငာ့ ်ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

အခ က်အလက်မ ာားကိ  လွတ်လ ်စွာ ပရွှျံ့ပဖ ာငာ်း ိ ာ့ပဆာငခ်ွငာ့ ်စသည်ာ့ ည် ွယ်ခ က်မ ာားဖြငာ့ ်

အှီားယူနိ ငင် သာားမ ာား၏အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ကာကွယ်ပ ားပနသည်။ ညွနက်ကာားခ က်ကိ  https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3AT

OC  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
76 GDPR ၊ အ ိ ဒ ်၃ ၊ https://gdpr-info.eu/art-3-gdpr/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ က်တစ်ခ တွင ်

၎ငာ်းသည် “နယ်နမိိတ်အ ိ ငာ်းအဖခာားမရ ိပသာ အငတ်ာနက်၏ သပဘာသဘာဝကိ  ထငဟ် ်ပစသညာ့် အခ က်အလက် 

ကာကွယ်ပ ားဆိ င ်ာ ဥ ပဒမ ာား၏ အတိ ငာ်းအတာကိ တိ ားခ  ျံ့ န ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာဖြစ်  က်မှု   စ ၏ 

အစိတ်အ ိ ငာ်းတစ်ခ ဖြစ်သည် ဟ မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ ာ့သည်။" Adele Azzi 'အပထွပထွ အခ က်အလက်ကာကွယ်ပ ား 

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာား၏ နယ်နမိိတ်ဖ င ်မ   ငဆိ် ငက်က ြုံပတွျံ့ပန ပသာစိနပ်ခေါ်မှုမ ာား' ၂၀၁၈ ခ န စ် ၊ 9 JIPITEC 126 ၊ 

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-2-2018/4723  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://gdpr-info.eu/art-3-gdpr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
https://gdpr-info.eu/art-3-gdpr/
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-2-2018/4723


ဂူ္ားဂ္ လ်အာား ဂူ္ားဂ္ လ်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားထ မ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ အခ က် အလက်မ ာားကိ  

 စ်မ တ်ထာားပကကာ်ဖငာမှုမ ာားအတွက် အသ  ားဖ ြုံ န ် ကကိြုံတငအ်သိပ ားသပဘာတူ ညှီခ က် ယူ န ်

  က်ကွက်ဖခငာ်းပကကာငာ့ ် ယူရိ သနာ်း ၅၀ (ခန ာ့်မ နာ်းပဖခအာားဖြငာ့ ် အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၅၅ သန်ား) 

ဒဏပ်ငဖွ စ်ဒဏမ် ာားခ မ တ်ခ ာ့သည်။77 ၂၀၁၉ ခ န စ် မတ်လတွင ် အှီားယူသည် အှီလက်ထပ ာ 

နစ်ဆက်သွယ်ပ ား၀နပ်ဆာငမ်ှုလ  ်ငနာ်းမ ာား၌ စှီမ ပနသညာ့် အခ က်အလက်မ ာား၏ လ  ဖခ ြုံမှုအာား 

အကာ အကွယ်ပ ားဖခငာ်းကိ  အဓိကအာရ  စိ က်သညာ့် ၎ငာ်း၏ 'ePrivacy Regulation' ၏ 

ပနာက်ဆ  ားမူကကမ်ား ကိ လည်ား ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။78 

     ဤက ာ့သိ ာ့ အသစ်ဖ ဌာနာ်းထာားပ ှီား၊ စ စည်ားထာားသညာ့် ဥပ ာ  အခ က်အလက် 

ကာကွယ်ပ ားဆိ င ်ာ ဥ ပဒမ ာား၏ သက်ပ ာက်မှုမ ာားအာား ဆက်လက်ပစာငာ့က်ကညာ့် န် 

လိ အ ်ပနပသားပသာ်လည်ား ၎ငာ်းတိ ာ့၏ အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုသည် အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်အတွငာ်းရ ိ 

လ  ဖခ ြုံမှုကိ  ကာကွယ်ပ ား အတွက် ဥ ပဒမ ာားပ ားဆွ ဖ ဌာနာ်း န ် တစ်ကမဘာ လ  ားဆိ င ်ာ 

ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားအတွက် ဦားစာားပ ား လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား  ပ ားလိမာ့်မည်ဖြစ်သည်။79 အထငရ် ာားဆ  ား 

 
77 Klint Finley ၊ 'အှီားယူ လ  ဖခ ြုံမှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒသည် ၎ငာ်းအတွက်  ထမဆ  ားနည်ား ညာက မပဏှီကကှီားဖြစ်ပသာ ဂူ္ားဂ္ လ်ကိ  

ပထာငြ်မ်ားသည်' WIRED ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၂  က်၊ https://www.wired.com/story/eu-privacy-law-

snares-first-tech-giant-google/  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Chris Fox 'ဂူ္ားဂ္ လ်သည် ပကကာ်ဖငာမ ာားပကကာငာ့ ်GDPR 

ဒဏ်ပင ွပ ါင ်၄၄ သနာ်းပက ာ် အထိနာခ ာ့သည်' BBC ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၁  က် ၊ 

https://www.bbc.com/news/technology-46944696  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ၎ငာ်းသည် GDPR အ  

 ထမဆ  ားခ မ တ်ခ  သညာ့် ဒဏ်ပငမွဟ တ်ပကကာငာ်း၊ Jon Porter “ဂူ္ားဂ္ လ်သည်  ဖ ငသ်စ်နိ ငင် တွင ်GDPR 

ခ ိြုံားပြာက်မှုအတွက် ဒဏ်ပငယွူရိ သနာ်း ၅၀ ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်” The Verge ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၁  က် ၊ 

https://www.theverge.com/2019/1/21/18191591/google-gdpr-fine-50-million-eurosdata-consent-cnil  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
78 ဥပ ာ  ါလှီမနန် ငာ့ ်ဥပ ာ ပကာငစ်ှီ၏ အှီလက်ထပ ာနစ်ဆက်သွယ်ပ ားတွင ်လ  ဖခ ြုံမှုရ ိပသာဘဝကိ  

ပလားစာားဖခငာ်းန ငာ့ ်ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာအခ က်အလက်မ ာားကိ  ကာကယွ်ဖခငာ်းဆိ င ်ာ ထိနာ်းပက ာငာ်းဖခငာ်းသည်  

ညွှနက်ကာားခ က် 2002/58/EC  ယ်ြ က်ဖခငာ်း။ ထိ မူကကမ်ားကိ  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7099-2019-INIT/en/pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  
79 လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည် က လသမဂ္ဂအပထွပထွညှီလာခ သိ ာ့ ပ ား ိ ာ့ပသာ 

သူ၏၂၀၁၈ ခ န စ် အစှီ ငခ် စာတွင ်"GDPR ၏ နယ်နမိိတ်ဖ င ် သက်ပ ာက်မှုမ ာားသည် ပနာက် ၅ န စ်မ  ၁၀ 

န စ်အတွငာ်းတွင ်သပဘာတူစာခ ြုံ ် ါ အြွ ျံ့ဝင ်၁၀၈ နိ ငင် န ငာ့ ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ လ  ဖခ ြုံမှုဆိ င ်ာယဉ်ပက ားမှု၏ 

 ိ မိ ကကှီားမာားလာမှုအပ ေါ် သိသိသာသာအက ိြုံားသက်ပ ာက်မှု ရ ိလိမာ့်မည်။ Big Data န ငာ့ ်Open Data မ ာားအတွက် 

သှီားဖခာား အပဖခခ မူမ ာားက ာ့သိ ာ့ပသာ ပနာက်ထ ် တိ ားတက်ြွ ျံ့ ပြိြုံားမှုမ ာား လိ အ ်လာမှုန ငာ့ ်၎ငာ်း၏ဆက်စ ်မှုသည် 

ဤဆငာ့က် ဖြစ်စဉ်၏ တိက ပသာသပဘာသဘာဝသည် ဆက်လက် ထွက်ပ ေါ်လာပနဆ ဖြစ်သည်" 

https://www.wired.com/story/eu-privacy-law-snares-first-tech-giant-google/
https://www.wired.com/story/eu-privacy-law-snares-first-tech-giant-google/
https://www.bbc.com/news/technology-46944696
https://www.theverge.com/2019/1/21/18191591/google-gdpr-fine-50-million-eurosdata-consent-cnil
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7099-2019-INIT/en/pdf


ဥ မာတစ်ခ မ ာ မည်သညာ့် နိ ငင် အစိ ား မဆိ   ယူခွငာ့ရ် ပိသာ ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ အခ က်အလက် 

ကာကွယ်ပ ားဆိ င ်ာ ဘက်စ  လွှမ်ားဖခ ြုံသညာ့် တည်ဆ  အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာစာခ ြုံ ်စာတမ်ားဖြစ်ပသာ 

ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ အခ က်အလက်မ ာားကိ  အလိ အပလ ာက်စှီမ ပနမှုန ငာ့စ် ်လ ဥ်ားသညာ့် 

လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအာား အကာအကွယ်ပ ားပ ားဆိ င ်ာ သပဘာတူစာခ ြုံ ်ဖြစ်သည် (သပဘာတူစာခ ြုံ ် 

၁၀၈)။80  ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပမလတွင ် (ယခ  'သပဘာတူစာခ ြုံ ် ၁၀၈+') သပဘာတူစာခ ြုံ ် ၁၀၈ ၏ 

ပခတ်န ငာ့အ်မှီဖ ငဆ်ငဖ်ြညာ့်စွက်မှုတွင ် GDPR ၏ အစိတ်အ ိ ငာ်းအမ ာားအဖ ာား  ါဝငပ် ှီား 

ယငာ်းဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်းသည် ြွ ျံ့ ပြိြုံားဆ အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာားမ  တငဖ် လာပသာ စိနပ်ခေါ်မှု 

အသစ်မ ာားကိ  ပဖြရ ငာ်းပက ာ်လွှာားနိ င ်န ် ကကိြုံဆိ ြွယ်ပကာငာ်းပသာ အာားထ တ်မှုတစ်ခ ဖြစ်သည်။81  

သိ ာ့ပသာ်လည်ား GDPR န ငာ့ ် သပဘာတူစာခ ြုံ ် ၁၀၈+ န စ်ခ လ  ားအာား အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှု၏ 

သက်ပ ာက်မှုမ ာားကိ  အက ဖြတ်နိ င ်နအ်တွက် အခ ိန်လိ အ ်ပ သည်။82 

 

၇။ ယ်  မ တပ်ပငပ် ရှ န မှု 

     အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်တွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှုန ငာ့ ်  တ်သက်၍ ပ ေါ်ပ ါက် 

လာပသာ အပဖခခ က သညာ့် စိနပ်ခေါ်မှုတစ်  ်မ ာ တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့ဖ်ြစ်သည်။ အစဉ်အလာ အာားဖြငာ့ ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားအာား ထမ်ားပဆာငဖ်ခငာ်းကိ  နိ ငင် ပတာ်၏ ယနတ ာားမ  

 
ဟ မ တ်ခ က်ဖ ြုံထာားသည်။ လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာကိ  

A/73/45712, 17 October 2018 (‘A/73/45712’) ၊ စာ ိ ဒ ်၁၀၁ တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  
80 သပဘာတူစာခ ြုံ ် ၁၀၈ ကိ  ၁၉၈၁ ခ န စ်တွင ်ဥပ ာ ပကာငစ်ှီမ  ဖ ဌာနာ်းခ ာ့ပသာ်လည်ား မည်သညာ့်နိ ငင် ကိ မဆိ  

 ါဝင ်ယူခွငာ့ဖ် ြုံသည်။ ၂၀၁၈ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလအထိ ဥပ ာ နိ ငင်  ၄၇ နိ ငင် အ ါအဝင ်ဥရ ပဂွ္ား၊ ပမာ စ်သျှ၊ 

ဆှီနှီပဂ္ါ၊ တူနှီားရ ာား၊ ပမာ်ရိ ကိ ၊ ကိ ်ဒဗ်ာဒှီ၊ အာဂ္ ငတ်ှီားနာား၊ မကကဆှီကိ  န ငာ့ ်ဘာကှီနာ တိ ာ့သည် သပဘာတူစာခ ြုံ ်သိ ာ့ 

 ါဝငခ်ွငာ့ ်ပတာငာ်းခ ခ ာ့သည်။ အဖခာား ၁၁ နိ ငင်  (သိ ာ့မဟ တ်) ၎ငာ်းတိ ာ့၏ အခ က်အလက် ကာကယွ်ပ ားဆိ င ်ာ 

အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် ယငာ်း၏ အတိ င ်ငခ် ပကာ်မတှီ၏ ပလာ့လာသူမ ာား ဖြစ်ကကသည်။ A/73/45712, footnote 83 

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
81 ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာအခ က်အလက်မ ာားကိ  စှီမ ဖခငာ်းန ငာ့သ်က်ဆိ ငသ်ညာ့် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအာား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်ပ ားဆိ င ်ာ ပခတ်န ငာ့အ်မှီလက်ခ က ငာ့သ်  ားသညာ့် သပဘာတူစာခ ြုံ ်၊ ၁၂၈ ကကိမ်ပဖမာက် 

ဝနက်ကှီားမ ာားပကာ်မတှီ၏ အစည်ားအပဝား (Elsinore, Denmark, 17-18 May 2018) 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
82 A/73/45712 ၊ စာ ိ ဒ ်၁၀၁ ။ 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf


တစ်ဆငာ့ ် သက်ပ ာက်ပစခ ာ့ပသာ်လည်ား ဆိ က်ဘာနယ် ယ်သည် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

 ိ ငန်က်နယ်နမိိတ်မ ာား ကိ  ပက ာ်လွန၍် လ  ်ငနာ်းလည် တ်ပနသည်။ 

     သိ ာ့ပသာ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒသည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  နိ ငင်  ိ ငန်က် 

နယ်နမိိတ်အတွငာ်းသာမက နိ ငင် မ ာား ထိပ ာက်စွာထိနာ်းခ ြုံ ်နိ ငသ်ညာ့်  ိ ငန်က်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) 

တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့ရ် သိညာ့် မည်သညာ့်ပန ာတွငမ်ဆိ  နယ်နမိိတ်တစ်ပလျှာက်န ငာ့ ် နယ်နမိိတ်မ ာားကိ  

ပက ာ်လွန၍် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ကာကွယ်မှုပ ား န် အလာားတူ င ်ဝတတ  ာားရ ိပစသည်။83 ၂၀၁၄ 

ခ န စ် OHCHR ၏ အွနလိ် ငာ်းလ  ဖခ ြုံမှုဆိ င ်ာ အစှီ ငခ် စာတွင ် ICCPR အ ိ ဒ ် ၂ န ငာ့ ် ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှု 

မရ ိပသာ အပဖခခ မူမ ာားန ငာ့အ်ညှီ နိ ငင် မ ာား၏ အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်အတွငာ်းရ ိ နယ်နိမိတ်ဖ င ် 

ဝတတ  ာားမ ာား သည် ဆိ က်ဘာနယ် ယ်တွင် က  ားလွနပ်သာ ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားန ငာ့သ်က်ဆိ ငပ်ကကာငာ်း 

ရ ငာ်းလငာ်း ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။84 အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒသည်လည်ား နည်ား ညာ 

က မပဏှီမ ာား က ာ့သိ ာ့ပသာ အစိ ား မဟ တ်ပသာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအပ ေါ်လည်ား သက်ပ ာက်မှုရ ိပကကာငာ်း 

ရ ငာ်းလငာ်းထာားသည်။85 ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် ယခ ပဆွားပနာွးခ က်သည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

စ နှုနာ်းမ ာား၏ ဆိ က်ဘာနယ် ယ်သိ ာ့ သူခ ည်ားသက်သက် က ငာ့သ်  ားနိ ငမ်ှုကိ  ပထာက်ဖ ထာားဖခငာ်း 

 
83 ၎ငာ်းကိ  နိ ငင် မ ာား၏နယ်နမိိတ်ဖ င ်တွင ်သတ်မ တ်ထာားပသာ စှီား ွာားပ ား၊ လူမှုပ ားန ငာ့ ်ယဉ်ပက ားမှုဆိ င ်ာ 

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  သှီားဖခာားတစ်ခ ခ ငာ်းန ငာ့ ်အတူတကွ  ူားတွ ၍ ပလားစာားလိ က်နာ န၊် ကာကွယ် နန် ငာ့ ်ဖြညာ့်ဆည်ား န ်

နိ ငင် မ ာား၏ တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာား၏နယ် ယ်န ငာ့ ်သပဘာသဘာဝကိ  ရ ငာ်းလငာ်းစွာ သတ်မ တ်ထာားသည်ာ့ 

နိ ငင် မ ာား၏နယ်နမိိတ်ဖ င ် တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားဆိ င ်ာ Maastricht အပဖခခ မူမ ာားမ  အတည်ဖ ြုံထာားသည်။ 

ထိ အပဖခခ မူမ ာားကိ  https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-uk_web.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ အဖခာားနိ ငင် မ ာားမ    ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားအပ ေါ် နိ ငင် ပတာ်၏တာ၀န၀်တတ  ာားမ ာားမ ာ 

'ပထာငာ့ဖ်ြတ်'တည်ရ ိမှုကိ  က လသမဂ္ဂ  ဋိညာဉ်စာတမ်ား၊ UDHR၊ ICCPR န ငာ့ ်ICESCR တိ ာ့၏ အ ိ ဒမ် ာားတွင ်

ရ ငာ်းလငာ်းထာားသည်၊ Sarah Joseph မ  မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ ာ့သည်၊   ' WTO အာား အဖ စ်တင ်မည်လာား? ' : 'နယ်နမိိတ် ဖ င ် 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ တာဝနမ် ာား'အ  လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ဆနာ်းစစ်ပဝြနမ်ှု၊ ၂၀၁၁ ခ နစ်၊  

https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199565894.001.0001/acprof978019

9565894-chapter-9  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
84 A/HRC/27/37 ၊ စာ ိ ဒ ်၃၁ မ  ၃၆ ။ 
85 လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ပလားစာားကာကွယ် န ်စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းစ မ ာား၏ တာဝနခ် မှုကိ  က လသမဂ္ဂ စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ လမ်ားညွှနအ်ပဖခခ မူမ ာားက အတည်ဖ ြုံသည် : က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ပကာငစ်ှီ၏ ၂၀၁၁ 

ခ န စ် ဇွနလ် ၁၆  က်၊ ဆ  ားဖြတ်ခ က် ၁၇/၄ တွင ်အတည်ဖ ြုံထာားပသာ က လသမဂ္ဂ၏ 'ကာကွယ်၊ ပလားစာားန ငာ့ ်

ဖ နလ်ည်က စာားမှုပ ား ာ' မူပဘာငက်ိ  အပကာငအ်ထည်ပြာ်ဖခငာ်း၊ 

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf   

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-uk_web.pdf
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199565894.001.0001/acprof9780199565894-chapter-9
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199565894.001.0001/acprof9780199565894-chapter-9
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf


မဟ တ်ဘ  ထိပ ာက်စွာ ဖ ဌာနာ်းအပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုကိ   ပသခ ာနိ ငပ်စသညာ့ ်

နည်ားလမ်ားမ ာားကိ သာ  အပလားထာားပမားခွန်ားထ တ်ထာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။  

     ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ်ပ ားခ ာ့ပသာ  ိ ာ့ခ ခ က်တစ်ခ တွင ်လက်ရ ိ က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့ ်

အပ ားပကာ်မတှီ နာယက  ါပမာကခ Yuval Shany က 'သမာားရိ ားက ' အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒ၏ လမ်ားညွှနမ်ှုဖြငာ့ ် အငတ်ာနက်အတွက် အထူားဖ ြုံလ  ်ထာားပသာ 

မူပဘာငဖ်ြစ်သညာ့် lex cybernetica ကိ  ပြာ်ထ တ် နလိ် အ ်မည်ကိ  ဆငဖ်ခငပ်ထာက်ဖ ခ ာ့သည်။ 

၎ငာ်း အထူားတလည် သတိဖ ြုံမိခ ာ့သည်မ ာ 

“ဆိ က်ဘာနယ် ယ်ကိ  ဆက်သွယ်ပ ား ၊ အခ က်အလက်န ငာ့ ်အပတွားအပခေါ်မ ာားကိ   ယူသ  ားစွ နိ ငပ် ား 

အတွက် အသ  ား၀ငပ် ှီား ထိပ ာက်မှုကကှီားမာားပသာ ယာဉ်တစ်ခ ဖြစ်ပစ သညာ့် အဓိကအဂ္ဂ ါ  ်မ ာ 

၎ငာ်း၏ ကမဘာတစ်လွှာား    ျံ့ န  ာ့ပနမှုဖြစ်သည်။ ၎ငာ်းသည ် ကကာားပနပ ား အပဖခခ မူန ငာ့ ် ကိ က်ညှီပသာ 

အနည်ားန ငာ့အ်မ ာား တူညှီသညာ့်ပဝါဟာ မ ာားအ  အာားလ  ားမျှပဝပ ှီား အာားလ  ား အတွက် လွတ်လ ်စွာ 

လက်လ မ်ားမှီသ  ားစွ နိ ငသ်ညာ့် နယ် ယ်တစ်ခ ဖြစ်သည်။ နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် ဆိ က်ဘာနယ် ယ်၏ 

အစိတ်အ ိ ငာ်းမ ာားကိ  နိ ငင်  ိ ငဖ် နလ်ည်ဖ ြုံလ  ် နန် ငာ့ ် ထ ်ပနပသာ နယ်ပဖမပဒသလွှမ်ားမိ ားမှုန ငာ့် 

ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုမ ာားကိ  အ ိ ငာ်းအစမ ာားအဖြစ် ဖ နခ်ွ ထ တ် နလိ် အ ်သညာ့် IHRL မူပဘာငသ်ည ်

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာနယ် ယ်ြနတ်ှီားဖခငာ်း၏ယ တတ ိပဗဒကိ  ဆန ာ့က် ငပ်နပ ှီား 'throwing the baby with the 

bath water/ကပလားငယ်ကိ  ပ ခ ိြုံားပ ဖြငာ့ ်  က်ဖခငာ်း' က ာ့သိ ာ့ပသာ အက ိြုံားဆက်ကိ  

ဖြစ်ပ ေါ် နိ ငသ်ည်။"86 

     GDPR န ငာ့ ်သပဘာတူစာခ ြုံ ် ၁၀၈+ က ာ့သိ ာ့ပသာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ား ယနတ ာား 

မ ာား၏ ထိပ ာက်မှုကိ  အက ဖြတ် န ် က နရ် ိပနပသားပသာ်လည်ား အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ဥ ပဒအ  လူ ာ့အခငွာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ကာကွယ် န ်နယ်နမိိတ်ဖ င ် ၀တတ  ာားမ ာားသည် 

အစိ ား မ ာားန ငာ့ ် အစိ ား မဟ တ်ပသာ အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအပ ေါ် ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းန ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းတူညှီစွာ 

သက်ပ ာက်မှုရ ိပန သည်မ ာ သ သယဖြစ် န ်မလိ  ါ။  

 
86  ါပမာကခ Yuval Shany ၊ ' ဆိ က်ဘာနယ် ယ် ၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ဥ ပဒတွင ်နယ်နမိိတဖ် င ်ရ ိမှု၏ 

ပနာက်ဆ  ားနယ် ယ်သစ် '၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၂၆  က် ၊  https://csrcl.huji.ac.il/people/cyberspace-final-

frontier-extraterritoriality-human-rights-law   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://csrcl.huji.ac.il/people/cyberspace-final-frontier-extraterritoriality-human-rights-law
https://csrcl.huji.ac.il/people/cyberspace-final-frontier-extraterritoriality-human-rights-law


 

၈။ငင မ််းခ မ််းစွော စိုန ်းခွင ၊် လွတလ်ပ်စွော အသင််းအ ွ ွဲ့  ွ ွဲ့စည််းခွင ၊်နငှ  ်န ိုငင်နံရ်းတငွ ်

ပါ၀ငလ်ှုပ်ရှော်းခွင  ်အခငွ အ်နရ်းမ ော်း 

     လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီသည် အွနလိ် ငာ်းဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်ြလ ယ်ပ ားတိ ာ့တွင ်

ထိပတွျံ့ ါ၀ငလ်ာသညာ့်အခါ ပငမ်ိားခ မ်ားစွာ စ ပဝားခွငာ့၊် လွတ်လ ်စွာ အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့၊်န ငာ့ ်

နိ ငင် ပ ား တွင ်  ါ၀ငလ်ှု ်ရ ာားခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့လ်ည်ား ခ ိတ်ဆက်လာ သည်။ 

ထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ICCPR ၏အ ိ ဒ ် ၂၁၊ ၂၂ န ငာ့ ် ၂၅ အသှီားသှီားအ  ကာကွယ်မှုပ ားထာားသည်။ 

ICCPR သည် သဘာဝက ပသာ  ည် ွယ်ခ က်အတွက် မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ်တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှု 

မရ ိ ါက ထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ကန ာ့သ်တ်ထာား နမ်လိ အ ် ါဟ  ပြာ်ဖ ထာားသည်။ 

"အ ိ ဒ ် ၂၁ -ပငမ်ိားခ မ်ားစွာ စ ပဝားခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားကိ  အသိအမ တ်ဖ ြုံ မည်။ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား 

(သိ ာ့မဟ တ်) အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံမှု၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား၊ ဖ ည်သူ ာ့က နာ်းမာပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ည်သူ ာ့ 

ကိ ယ်က ငာ့တ် ာားကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်ပ ား၊ (သိ ာ့မဟ တ်)အဖခာားသူမ ာား၏ အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်

လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ ကာကွယ် နအ်တွက် ဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီခ မ တ်ထာားပသာ န ငာ့ ် ဒှီမိ ကပ စှီ လူ ာ့အြွ ျံ့ 

အစည်ားတွင ် လိ အ ်ပသာ ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားမ လွ ၍ ဤအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  က ငာ့သ်  ားဖခငာ်းအပ ေါ် 

ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားမထာားရ ိသငာ့ ်ါ။ 

အ ိ ဒ ်၂၂  -  ၁။ လူတိ ငာ်းတွင ်အဖခာားသူမ ာားန ငာ့ ်အတူ လွတ်လ ်စွာ အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့ရ်  ိမည်။ 

၂။ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံမှု၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား၊ ဖ ည်သူ ာ့က နာ်းမာပ ား 

(သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ည်သူ ာ့ကိ ယ်က ငာ့တ် ာားကာကွယ်ပစာငာ့်ပရ ာက်ပ ား၊ (သိ ာ့မဟ တ်)အဖခာားသူမ ာား၏ 

အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ ကာကွယ် နအ်တွက် ဥ ပဒဖြငာ့ ် ဖ ဌာနာ်းထာားပသာ န ငာ့် 

ဒှီမိ ကပ စှီလူ ာ့အြွ ျံ့အစည်ားတွင ် လိ အ ်ပသာ ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားမ လွ ၍ ဤအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  

က ငာ့သ်  ားဖခငာ်းအပ ေါ် ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားမထာားရ ိသငာ့ ်ါ။ ဤအ ိ ဒသ်ည် ဤအခွငာ့အ်ပ ားကိ  

က ငာ့သ်  ား ာတွင ် လက်နက်ကိ ငတ် ်ြွ ျံ့မ ာားန ငာ့ ်   တ ်ြွ ျံ့ဝငမ် ာားအပ ေါ် ဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီ ကန ာ့သ်တ် 

ခ က်မ ာားခ မ တ်ဖခငာ်းကိ  တာားဆှီားလိမာ့်မည်မဟ တ် ါ။ 

အ ိ ဒ ် ၂၅ - နိ ငင် သာားတိ ငာ်းသည်… မပလ ာ်ကနပ်သာ ကန ာ့သ်တ်ခ  ဖခငာ်းမရ ိဘ  အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်

အခွငာ့အ်လမ်ားမ ာားကိ   ရ ိ မည်။ 



 

(က) ဖ ည်သူ ာ့ပ ား ာ ကိစစ  ်မ ာားကိ  စှီမ ခန် ာ့ခွ မှုတွင ် တိ က်ရိ က်ဖြစ်ပစ၊ လွတ်လ ်စွာ 

ပ ွားခ ယ်ဖခငာ်းခ ထာား ပသာ ကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားမ  တဆငာ့်ဖြစ်ပစ  ါ၀င ်မည်။ ” 

     ဤစာတမ်ားသည် အဓိကအာားဖြငာ့ ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့၊် 

သတငာ်းအခ က်အလက်  ရ ိခွငာ့န်  ငာ့ ် လ  ဖခ မှုအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  အဓိကအာရ  စိ က်ထာားပသာ်လည်ား 

၎ငာ်းအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားသည် ပငမ်ိားခ မ်ားစွာ စ ပဝားခွငာ့၊် လွတ်လ ်စွာ အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့၊်န ငာ့ ်

နိ ငင် ပ ားတွင ်  ါ၀ငလ်ှု ်ရ ာားခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ် တစ်ပ ိြုံငန်က်တည်ားတွင ် ခ ိတ်ဆက်မှု 

ရ ိပနသည်ကိ  အပလားပ ားသငာ့သ်ည်။ ဤဆက်နယ်ွမှုမ ာားကိ  အ ိ ဒ၂်၁ အ  ပငမ်ိားခ မ်ားစွာစ ပဝားခွငာ့န်  ငာ့ ်

 တ်သက်သညာ့် အပထွပထွမ တ်ခ က်မူကကမ်ား အမ တ် ၃၇ တွင ်ရ ငာ်းလငာ်းပြာ်ဖ ထာားပ ှီား လက်ရ ိတွင ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၌ ပဆွားပနာွးဆ  ငဖ်ြစ်သည်။ ဒစ်ဂ္ စ်တယ်ပခတ်တွင ် ပငမ်ိားခ မ်ားစွာ 

စ ပဝားခွငာ့ကိ်  က ငာ့သ်  ားဖခငာ်းသည် အွနလိ် ငာ်းတွင ် မကကာခဏ ပ ေါ်ပ ါက်ပလာ့ရ ိဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

ဒစ်ဂ္ စ်တယ် ၀နပ်ဆာငမ်ှုမ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံမှုအပ ေါ်တွင ် မူတည်ဖခငာ်းရ ိကာ ထိ လှု ်ပဆာငမ်ှု 

မ ာားကိ လည်ား အ ိ ဒ ်၂၁ အ  ကာကွယ်ထာားသည်။87 

     လက်ရ ိမူကကမ်ားတွင ် အငတ်ာနက်ဆက်သွယ်မှုကိ  ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်းက ာ့သိ ာ့ပသာ အငတ်ာနက် 

လက်လ မ်ားမှီမှုကိ  နိ ငင် အစိ ား မ ာား၏ ထိနာ်းခ ြုံ ်ဖခငာ်းသည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် 

အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့န်  ငာ့ ် စ ပဝားခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်နိ ငသ်ည်ဟ  အခိ ငအ်မာ 

သက်ပသထူထာားသည်။ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ကိ်  

ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် မည်သညာ့်ကန ာ့သ်တ်ခ က်မဆိ သည် 'အ ိ ငာ်းသ  ား ိ ငာ်း'  ါဝငပ်သာစမ်ားသ ်မှုန ငာ့် 

ကိ က်ညှီသငာ့သ်ည်။ 

 
87 က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၏ မူကကမ်ား ၊ အ ိ ဒ၂်၁ အပ ေါ် အပထွပထွမ တ်ခ က် အမ တ် ၃၇  : 

ပငမ်ိားခ မ်ားစွာစ ပဝားခွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ား (‘Draft GC No. 37’)၊ စာ ိ ဒ ်၃၈ ၊ 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ 

ဇူလိ ငလ်၊ ၁၂၆ ကကိမ်ပဖမာက်အစည်ားအပဝားတွင ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီသည် မူကကမ်ားအာား  ထမဆ  ား 

တ ာားဝငပ်ကကညာဖခငာ်းကိ  စတငခ် ာ့သည်။ 

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx


" အစိ ား အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအပနဖြငာ့ ် ဆနဒဖ  ွ မ ာားန ငာ့်  တ်သက်၍ အငတ်ာနက်ဆက်သွယ်မှုကိ  

အလွနအ်မငာ်း ိတ်ဆိ ာ့ဖခငာ်းမ  ပရ ာငက်ကဉ်သငာ့သ်ည်။ အလာားတူ င ်  ထဝှီဝငပ်ဒသကိ  

 စ်မ တ်ထာားဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) တိက ပသာနည်ား ညာ ဆက်သွယ်မှုကိ  အပန ာငာ့အ်ယ က်ပ ားဖခငာ်း 

(သိ ာ့မဟ တ်) ဟန ာ့်တာားပန ာငာ့ယ် က်ဖခငာ်းတိ ာ့န ငာ့ ် လည်ားသက်ဆိ ငသ်ည်။ အငတ်ာနက် 

၀နပ်ဆာငမ်ှုပ ားသူမ ာား၏ ကိ ယ်တိ င ် ထိနာ်းပက ာငာ်းမှုသည် စ ပဝားမှုမ ာားအပ ေါ် အလွနအ်မငာ်း 

မသက်ပ ာက်ပစဘ  ထိ ၀နပ်ဆာငမ်ှုပ ားသူမ ာား၏ လ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာားသည် စ ပဝားမှုမ ာားတွင ်

 ါဝငသ်ူမ ာား၏လ  ဖခ မှုကိ  အလွနအ်မငာ်း ထိ ါားခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်းမရ ိပစ န ် နိ ငင် အစိ ား မ ာားက 

ပသခ ာပစသငာ့သ်ည်။ သတငာ်းအခ က်အလက် ဖြန ာ့ဖ်ြ ားဖခငာ်းစနစ်မ ာား၏ လည် တ်မှုအပ ေါ် 

ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ပ ေါ် ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားအတွက် 

စမ်ားသ ်မှုန ငာ့ကိ် က်ညှီမှုရ ိ မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခ ိန်တည်ားမ ာ င ် လူမ ာားသည် အွနလိ် ငာ်းမ တဆငာ့ ်

ပဖ ာဆိ ဆက်သွယ်လာနိ ငဖ်ခငာ်းသည် လူခ ငာ်းပတွျံ့ဆ  စ ပဝားမှုမ ာားအာား အလွနအ်မငာ်းကန ာ့သ်တ်မှုမ ာား 

ဖ ြုံလ  ် န ်အပကကာငာ်းဖ ခ က်အဖြစ်မသတ်မ တ်သငာ့ ်ါ။”88 

     ပနာက် ိ ငာ်းတွင ် ၎ငာ်းသည် ပထာက်လ မ်ားပစာငာ့က်ကညာ့်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) အခ က်အလက် 

ပစာငာ့က်ကညာ့်စစ်ပဆားဖခငာ်း အပဖခအပနတွင ် စ ပဝားဖခငာ်းန ငာ့ ် အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားဖခငာ်းဆိ င ်ာ 

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားသည် ICCPR အ  အကာအကွယ်ပ ားထာားပသာ အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ်

မည်သိ ာ့ ဆက်စ ်ပနသည်ကိ  ရ ငာ်းလငာ်းထာားသည်။  

     " ဥ  မာအပနဖြငာ့ ် လူထ စ ပဝား ွ မ ာားတွင ်  ါ၀င်သူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီကိ  ခွ ဖခာားသတ်မ တ်နိ ငပ်သာ 

မ က်န ာသွငဖ် ငကိ်  မ တ်မိဖခငာ်းန ငာ့ ် အဖခာားနည်ား ညာမ ာားအာားဖြငာ့ ် စ ပဝားမှုမ ာားတွင ်  ါဝငသ်ူမ ာား 

လူသိရ ငက်ကာား ပ ေါ်ထွက်လာဖခငာ်းသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ လ  ဖခ ပ ားကိ  ခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်းမဖ ြုံနိ ငဟ်  

ဆိ လိ ဖခငာ်းမဟ တ် ဟူသညာ့်အခ က် ဖြစ်သည်။ လူမှုကွနယ်က်မှီဒှီယာကိ  ပစာငာ့က်ကညာ့်ဖခငာ်းန ငာ့လ်ည်ား 

အလာားတူ င ် သက်ဆိ ငပ်နသည်။ ပငမ်ိားခ မ်ားစွာစ ပဝားဖခငာ်းမ ာားတွင ်  ါ၀ငသ်ူမ ာား၏ 

ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ သတငာ်းန ငာ့ ် အခ က်အလက်မ ာားကိ  စ ပဆာငာ်းဖခငာ်းအပ ေါ် လွတ်လ ်ပသာ 

စိစစ်ဖခငာ်းန ငာ့ ် ကကှီားကက ်ကွ ်က ဖခငာ်းကိ  က ငာ့သ်  ား မည် ဖြစ်သည်။ စ ပဝားမှုမ ာားတွင ် ါ၀ငသ်ူမ ာားအာား 

ပထာက်လ မ်ား ပစာငာ့က်ကညာ့်ဖခငာ်းန ငာ့ ် အဖခာား အခ က်အလက်စ ပဆာငာ်းဖခငာ်းတိ ာ့သည် 

၎ငာ်းတိ ာ့၏လ  ဖခ ြုံမှုကိ  ခ ိြုံားပြာက်နိ ငသ်ည် (အ ိ ဒ ် ၁၇)။ လွတ်လ ်စွာစ ပဝား ိ ငခ်ွငာ့သ်ည ်
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လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်ကိ  ထ တ်ပြာ်ဖ သဖခငာ်းထက်သာလွနပ်လသည်။ (အ ိ ဒ ်၁၉ (၂))၊ 

သိ ာ့ပသာ်လည်ား ၎ငာ်းတွင ် ဤအခွငာ့အ်ပ ား န စ်  ်ကိ  အသိအမ တ်ဖ ြုံဖခငာ်း၌ ပြာ်ပဆာငန်ိ ငပ်သာ 

အစိတ်အ ိ ငာ်းန ငာ့ ် သပဘာတ ာား  ါရ ိပ ှီား လက်ခ နိ ငပ်သာ ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် 

နည်ားလမ်ားမ ာားစွာဖြငာ့ ် ထ ်တူက ပနသည်။ သတငာ်း အခ က်အလက် လွတ်လ ်ခွငာ့ ် (အ ိ ဒ ် ၁၉ 

(၂))သည် ဖ ည်သူမ ာားအပနဖြငာ့ ်  ၎ငာ်းတိ ာ့ဖ ြုံလ  ်သညာ့်စ ပဝား ွ မ ာားန ငာ့ ် စ ်လ ဥ်ား၍ ဥ ပဒပ ား ာန ငာ့် 

အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား မူပဘာငမ် ာားအပကကာငာ်းကိ  သိရ ိ နစွ်မ်ား ည်ရ ိဖခငာ်းကိ ဆိ လိ ပ ှီား  ဤနည်ားဖြငာ့ ်

အမ ာားဖ ည်သူမ  အစိ ား တာဝနရ် ိသူမ ာားအာား တာဝနယူ်မှုတာဝနခ် မှုရ ိပစ န ်

ဖ လ  ်နိ ငမ်ည်ဖြစ်သည်။ လွတ်လ ်စွာ အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့ ် (အ ိ ဒ ် ၂၂) သည် 

စ ပ ါငာ်းလ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာား ကိ ကာကွယ်ပ ားပ ှီား ဤအခွငာ့အ်ပ ားအပ ေါ် ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် 

လွတ်လ ်စွာစ ပဝားခွငာ့ကိ်  မကကာခဏ ထိခိ က်ပစသည်။ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က် ာ့သိ ာ့ င ်

နိ ငင် ပ ားတွင ်  ါ၀ငလ်ှု ်ရ ာားခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ား (အ ိ ဒ ် ၂၅) သည်လည်ား ပငမ်ိားခ မ်ားစွာစ ပဝားခွငာ့န်  ငာ့ ်

မ ာားစွာ န ှီားနယ်ွဆက်စ ်ပနသည်။ ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှုမရ ိဖခင်ားဆိ င ်ာ အခွငာ့အ်ပ ားသည် စ ပဝား ွ မ ာားတွင ်

 ါဝငသ်ူမ ာားကိ  စ ပဝား ွ မ ာားအပဖခအပနတွင ် ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှုဖ ြုံခ  ဖခငာ်းမ ာားမ  ကာကွယ်ပ ားသည် 

(အ ိ ဒ ်၂၆)။89 

 

လူ  အခွင် အနရ်း ကောကွယ်နစောင န်ရှောက်သမူ ော်း 

     လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားသည် အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့၊် စ ပဝားခွငာ့၊် 

နိ ငင် ပ ားတွင ်  ါ၀ငလ်ှု ်ရ ာားခွငာ့န်  ငာ့ ် အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  က ငာ့သ်  ားပ ှီား ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ ဖမြှငာ့တ်င ်န ်

အတွက် အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံသည်။ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်သူမ ာားသည် 

လက်ရ ိတွင ် အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်သိ ာ့ တိ ားခ  ျံ့ပ ာက်ရ ိလာပသာ နိ ငင် အစိ ား  (သိ ာ့မဟ တ်) အစိ ား  

မဟ တ်ပသာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ ပန ာငာ့ယ် က်ဖခငာ်း၊ ပခိမ်ားပဖခာက်ဖခငာ်း၊ ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ လ  ဖခ ြုံမှုကိ  

ပခိမ်ားပဖခာက်ဖခငာ်းန ငာ့ ် အဖခာားတိ က်ခိ က်မှုမ ာားကိ   ငဆ်ိ ငက်က သည်။ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ကာကွယ် 

ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားသည် ြိအာား၊ ပခိမ်ားပဖခာက်မှု န ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံပ ား ပဘားအနတ ာယ်မ ာားကိ   ိ မိ ဆိ ား ွာား 

ပစသညာ့် ြိအာားပ ားမှုမ ာား၊  အွနလိ် ငာ်း တိ က်ခိ က်မှုမ ာားန ငာ့ ် သာား   ်ပလလွငာ့ ် စွ ်စွ ကာ စည်ားရ  ား 
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လှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ာားပကကာငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ ဒစ်ဂ္ စ်တယ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ လ  ဖခ ြုံမှုန ငာ့ ် ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  

ခ ိြုံားပြာက်ခ  ဖခငာ်း စသညာ့် ပခတ်ပ ိြုံငပ်ခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားကိ   ငဆ်ိ ငလ်ာ သည်။၂၀၁၉ ခ န စ်တွင ်

ထ တ်ဖ နခ် ာ့ပသာအစှီ ငခ် စာတွင ် လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပန 

ဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည် ပန ာငာ့ယ် က်ဖခငာ်း၊ အကကမ်ားြက်မှုကိ  လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်း န ငာ့ ်

အထူားသဖြငာ့ ် အမ ိြုံားသမှီား လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားအာား အရ က် ပစဖခငာ်း၊ 

ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  တိ က်ခိ က်ဖခငာ်း၊ လိငအ်ကကမ်ားြက် န ် ပခိမ်ားပဖခာက်ဖခငာ်း၊ နှုတ်ဖြငာ့အ်လွ သ  ားစာားမှု န ငာ့ ်

တစ်ဦားတစ်ပယာက်၏ ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ အခ က်အလက်မ ာားကိ  သူမခွငာ့ဖ် ြုံခ က်မ    

အွနလိ် ငာ်းတွငဖ်ြန ာ့ပ်ဝသည်ာ့ ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ အခ က်အလက်မ ာားကိ  လူသိရ ငက်ကာား 

ပြာ်ထ တ်ဖခငာ်း (doxxing) အ ါအဝင ် အွနလိ် ငာ်းတိ က်ခိ က်ဖခငာ်းမ ာားသည်  ိ ၍တိ ားဖမငာ့လ်ာပကကာငာ်း 

မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ  ခ ာ့သည်။90 ၂၀၁၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ် န ငာ့ ် ပဒသတွငာ်းဆိ င ်ာ 

လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာအ ်န ငာ်းခ ထာား သညာ့် အထူားကိ ယ်စာားလ ယ် ၄ ဦားတိ ာ့သည် လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားမ   ငဆ်ိ ငက်က ြုံပတွျံ့ ပန ပသာ ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာား တိ ားဖမငာ့လ်ာမှုကိ  

အသိအမ တ်ဖ ြုံခ ာ့သည်။91 

 
90 လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပနဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ 

အစှီ ငခ် စာ ၊ A/HRC/40/60 ၊ ၂၀၁၉ ခ န ဏ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၀  က် ၊ https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/004/97/PDF/G1900497.pdf?OpenElement  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
91 လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပနဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၊ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်ဖ ည်သူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ အာြ ိကပကာ်မရ င ်(ACHPR) ၏ လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပနဆိ င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၊ ဥပ ာ ပကာငစ်ှီ၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ 

မဟာမငာ်းကကှီား၊ ဒှီမိ က က်တစ်အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားန ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားဆိ င ်ာ ရ  ား(ODIHR)၏  ထမဦားဆ  ား 

ဒ တိယညွှနက်ကာားပ ားမ ား၊ လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ားဆိ င ်ာ အပမ ိကတိ က်နိ ငင် မ ာားပကာ်မရ င၏် လူ ာ့အခွင်ာ့အပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားဆိ င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၊ ' ူားတွ ထ တ်ဖ နခ် က် : 

က လသမဂ္ဂကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားဆိ င ်ာ ပကကဖငာစာတမ်ားအာား လက်ခ အတည်ဖ ြုံပ ှီားပနာက် အန စ် ၂၀ အကကာ - 
လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်သူမ ာားအာား ကာကယွ်ပ ားမှုသည် ညြှိနှုငိာ်းနိ ငပ်သာ အ ာမဟ တ် ါ။' ၂၀၁၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ 

၁၈  က် ၊ https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/20-years-on-from-the-adoption-of-the-un-

declaration-on-defenders-theprotection-of-human-rights-defenders-is-non-negotiable  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/004/97/PDF/G1900497.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/004/97/PDF/G1900497.pdf?OpenElement
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/20-years-on-from-the-adoption-of-the-un-declaration-on-defenders-theprotection-of-human-rights-defenders-is-non-negotiable
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/20-years-on-from-the-adoption-of-the-un-declaration-on-defenders-theprotection-of-human-rights-defenders-is-non-negotiable


က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားဆိ င ်ာ ပကကညာစာတမ်ားတွင ်

နိ ငင် အစိ ား မ ာားသည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားအာား သူတိ ာ့၏လ  ်ငနာ်းမ ာားတွင ်

အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာား အကကာား လွတ်လ ်စွာ အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့၊် စ ပဝားခွငာ့န်  ငာ့ ် နိ ငင် ပ ားတွင ်

 ါ၀ငလ်ှု ်ရ ာားခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ပအာြာ့်လိ ငာ်းတွငသ်ာမက အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်ါ ကာကွယ်မှု 

ပ ားထာားပကကာငာ်းပသခ ာပစ န ် လိ အ ်ပသာ ဥ ပဒဖ ြုံပ ား၊ အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) 

အဖခာားအစှီအမ  မ ာား ခ မ တ်ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ် ကာကွယ် နန် ငာ့ ်   ာ့ ိ ားပ ား န် 

လ  ်ပဆာင ်မည်ဖြစ်သည်။92 

 

၉။ အငတ်ော က်က  ်သတခ် က်မ ော်း၊ ပ တန်တောက်မှုမ ော်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်းသည ် န ိုငင်တံကော 

စံနှု ််းမ ော်းနငှ  ်န   သ်ံို်းသပ်ခ က် 

     အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား- အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံခွငာ့ကိ်  ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ်  ိတ် ငဖ်ခငာ်း 

(သိ ာ့မဟ တ်)အခ ိြုံ ျံ့ပသာ အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာားသိ ာ့ ဝငပ် ာက်ဖခငာ်းကိ  ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်းသည ်

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားကိ  ထိနာ်းသိမ်ားကာကွယ် နဟ် ဆိ ကာ ကမဘာတစ်ဝ မ်ားရ ိ 

နိ ငင် ပတာ်အစိ ား မ ာားမ  အခွငာ့အ်ပ ားအမ ိြုံားမ ိြုံားအာားခ ိြုံားပြာက်၍ အသ  ားဖ ြုံပနပသာ န  ်ိကွ ်ပ ား 

လက်နက်ကိ ိယာ တစ်ခ အဖြစ်ပ ေါ်ထွက်လာသည်။93 ယပန ာ့ပခတ်တွင ် လူတိ ငာ်းသည် အခ ငာ်းခ ငာ်း 

အဖ နအ်လ နပ်ဖ ာဆိ ဆက်သွယ် နအ်တွက် အငတ်ာနက်ကိ  အသ  ားဖ ြုံမ ှီခိ ပနကကသည်သာမက 

 
92 တစ်ကမဘာလ  ားအတိ ငာ်းအတာဖြငာ့ ်အသိအမ တ်ဖ ြုံထာားသညာ့် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်အပဖခခ လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  

ဖမြှငာ့တ်ငက်ာကွယ်ပ ား န ်လူတစ်ဦားခ ငာ်း၊ လူအ  ်စ မ ာားန ငာ့ ်အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်

တာဝနယ်ူမှုဆိ င ်ာပကကဖငာစာတမ်ား၊  A/RES/53/144 ၊ ၁၉၉၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ၊ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
93 ၂၀၁၆ ခ န စ်တွင ်မူဝါဒ၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်အိ ငစ်ှီတှီကဏ္ဍတိ ာ့မ  သက်ဆိ ငသူ်မ ာားကိ  စ စည်ားကာ အငတ်ာနက်ဖြတ် 

ပတာက်ဖခငာ်းကိ  " လူမှုကနွယ်က်စာမ က်န ာမ ာားကိ   ိတ် ငဖ်ခငာ်း ါဝငသ်ညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက် စှီားဆငာ်းမှုကိ  

ထိနာ်းခ ြုံ ် န ်မကကာခဏအသ  ားဖ ြုံသညာ့် တိက ပသာ လူဦားပ  (သိ ာ့မဟ တ်) ပန ာပဒသတစ်ခ အတွက် အငတ်ာနက် 

(သိ ာ့မဟ တ်) အှီလက်ထပ ာနစ်ဆက်သွယ်ပ ားကိ   ည် ွယ်ခ က်ရ ိရ ိဖ တ်ပတာက်ပစဖခငာ်း န ငာ့ ်“လျှ ်စစ်ဓာတ်အာား 

ဖ တ်ပတာကဖ်ခငာ်း”၊ “ ဆက်သွယ်ပ ား ဖြတ်ပတာက်မှု ခလ တ်မ ာား” သိ ာ့မဟ တ် “ကွနယ်ကပ် ိြုံကွ ဖခငာ်း” ဟ လည်ား ည်ညွှနာ်း 

ကကသည်"ဟ  RightsCon Brussels  တွင ်အဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆိ် ထာားသည်။ Access Now ' ကမဘာတဝ မ်ားလ  ား 

အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုအပနအထာား - ၂၀၁၈ ခ န ဏ် #Keepiton အစှီ ငခ် စာ ' (‘Access Now ၏ ၂၀၁၈ ခ န စ် 

အစှီ ငခ် စာ’) စာမ က်န ာ ၂ ၊ ကိ  https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/06/KIO-Report-

final.pd  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/06/KIO-Report-final.pd
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/06/KIO-Report-final.pd


ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာားန ငာ့ ် ကူားသနာ်းပ ာငာ်းဝယ်မှုမ ာားအတွက်လည်ား အငတ်ာနက်ကိ  အသ  ားဖ ြုံ 

မ ှီခိ ပနကကသည်။ သိ ာ့ဖြစ်၍ အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် ၎ငာ်းလ  ်ငနာ်းမ ာား အာားလ  ားအပ ေါ်တွင် 

အက ိြုံားသက်ပ ာက်မှုမ ာား ရ ိပစသည်။ အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ခိွငာ့ကိ် သာမက လွတ်လ ်စွာ စ ပဝားခွငာ့၊် 

အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့၊်  ညာပ ား၊ က နာ်းမာပ ား၊ အလ  ်အကိ င ် လ  ်ကိ ငခ်ွငာ့၊် အသက်ပမွားဝမ်ား 

ပကကာငာ်းန ငာ့ ် အဖခာားလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်သည်။94 အငတ်ာနက်ဖြတ် 

ပတာက်ဖခငာ်းပကကာငာ့ ် ဒှီမိ ကပ စှီလ  ်ငနာ်းစဉ်မ ာားကိ  ပန ာငာ့ပ်န ားပစပ ှီား တစ်ဦားတစ်ပယာက်ခ ငာ်းစှီ၏ 

စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်း တစ်ခ လ  ားအာား ဆ တ်ယ တ်ပစ ါသည်။ ထိ မျှသာမက 

သာမနဖ် ည်သူတိ ာ့၏ ပန ာ့စဉ်ဘဝကိ  ကကှီားမာားစွာ အပန ာငာ့အ်ယ က်ပ ားသည်။ ဥ မာအာားဖြငာ့ ်

မိ ဘိ ငာ်းဝနပ်ဆာငမ်ှုရ ာပြွ ာတွင ်   န ငာ့ထ်ိ ်တိ က်မတိ ားမိပအာင ် ပရ ာငရ် ာားပန ပသာ အဖြစ်သိ ာ့ 

ပ ာက်ရ ိဖခငာ်း န ငာ့ ် အလ  ်အတွက် အှီားပမလ်ား  ိ ာ့ နကိ်  င ် နယ်စ ်အထိဖြတ်ပက ာ် ဖခငာ်း စသညာ့် 

အပန ာငာ့အ်ယ က်ဖြစ်ပစသည်။95 အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် အထူားသဖြငာ့ ် အကကမ်ားြက်မှု 

န ငာ့ ်  ဋ ိကခဖြစ် ွာား ာပဒသရ ိသူမ ာား၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာားကိ  ြ  ားကွယ်ပစဖခငာ်း 

ဆိ သညာ့် အက ိြုံားသက်ပ ာက်မှုမ ာားကိ  ဖြစ်ပစနိ ငသ်ည်။96 

 
94 အငတ်ာနက်ကိ  ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားသည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် သတငာ်းအခ က်အလက်  ရ ိခွငာ့က်ိ  

ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစပ ှီား အွနလ်ိ ငာ်းန ငာ့ ်ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းအာားဖြငာ့ ်လူအမ ာားန ငာ့ ်ပငမ်ိားခ မ်ားစွာ 

စ ပဝားြွ ျံ့စည်ားဖခငာ်းမ ာားကိ  အဟန ာ့အ်တာားဖြစ်ပစနိ င ်ါသည်။ ထိ ာ့ဖ င ်အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုကာလတွင ်

သာားပကာငမ် ာားမ  (ဖြတ်ပတာက်မှုခ  သညာ့်သူမ ာားသည်) ၎ငာ်းတိ ာ့၏မိသာားစ ဝငမ် ာားကိ  မဆက်သွယ်နိ ငဖ်ခငာ်း၊ လ  ဖခ ြုံစွာ 

ပနနိ င ်န ်တိက ပသခ ာပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား မ ရ ိဖခင်ား (သိ ာ့မဟ တ်) အပ ားပ ေါ် ဝနပ်ဆာငမ် ဒမ ာားကိ  

မ ရ ိနိ ငဖ်ခငာ်း စသည်တိ ာ့ကိ  ဖြစ်ပစသည်။ အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းမ ာား၊ ပက ာငာ်းမ ာား န ငာ့ ်

ရိ ားရိ ားသာမနလ်ူမ ာား၏ ဘဝကိ  အပန ာငာ့အ်ယ က်ဖြစ်ပစဖခငာ်းန ငာ့ ်မကကာခဏလိ  င ်ပငပွ ားပကကားပ ားက နက် မှုမ ာားစွာ 

ဖြစ်ပစသည်။ ၂၀၁၈ ခ န စ် Access Now အစှီ ငခ် စာ ၊ စာမ က်န ာ ၂ ။ 
95 Patrick Kingsley " အငတ်ာနကဖ်ြတ်ပတာကဖ်ခငာ်းခ  ပသာဘဝမ  ဆငာ်းမ်ားကတ် တ ာားမဝင ်ရ ိ နန် ငာ့ ်

အှီားပမားလ်အတွက် နယ်စ ်ကိ  ဖြတ်ပက ာ်ဖခငာ်း"၊   New York Times ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၂  က် ၊ 

https://www.nytimes.com/2019/09/02/world/africa/internet-shutdown-

economy.html?te=1&nl=morningbriefing&emc=edit_MBAE_p_20190902&section=longRead?campaig

n_id=7&instance_id=12067&segment_id=16669&user_id=3f72f2845ba8594bb0e4459957511f9b&reg

i_id=87913927ion=longRead  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
96 Access Now ၂၀၁၈ ခ န စ် အစှီ ငခ် စာ ၊ စာမ က်န ာ ၁၃၊ ၁၄ ။ 

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=3f72f2845ba8594bb0e4459957511f9b&regi_id=87913927ion=longRead
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=3f72f2845ba8594bb0e4459957511f9b&regi_id=87913927ion=longRead
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=3f72f2845ba8594bb0e4459957511f9b&regi_id=87913927ion=longRead
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=3f72f2845ba8594bb0e4459957511f9b&regi_id=87913927ion=longRead


   အလ  ားစ  အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်း လ  ်  ်သည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ဥ ပဒကိ  လ  ားဝလိ က်နာဖခငာ်းမရ ိ ါ။ ၂၀၁၈ ခ န စ်တွင ် ဖ ဌာန်ားခ ာ့ပသာ ကမဘာာ့က လသမဂ္ဂ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီ ၏ ဆ  ားဖြတ်ခ က်အ  သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွင် 

 ယူဖခငာ်း သိ ာ့မဟ တ် ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်းကိ   ည် ွယ်ခ က်ရ ိရ ိ တာားဆှီား န ် ( သိ ာ့မဟ တ် ) 

အပန ာငာ့အ်ယ က်ပ ားပသာ အစှီအမ မ ာားသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒကိ  

ခ ိြုံားပြာက်ပစပသာပကကာငာ့ ် ခခငာ်းခ က်မရ ိ ဖ စ်တငရ်ှု  ျံ့ခ သည်သာမက နိ ငင် အာားလ  ားကိ  ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

လ  ်ပဆာငခ် က်မ ာားမ  ပရ ာငက်ကဉ် န ် န ငာ့ ်   ်တန ာ့ ်န ် တိ က်တွနာ်းထာားသည်။97 ၂၀၁၁ ခ န စ် 

 ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ားတွင် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားမ  

ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့သည်မ ာ  လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  တိ ားဖမြှငာ့က်ာကွယ် နဟူ်သညာ့် 

အစိ ား မ ာား၏ တာဝန်ဝတတ  ာား မ ာားမ  ဆငာ်းသက်လာပသာ တစ်ကမဘာလ  ား အတိ ငာ်းအတာဖြငာ့ ်

အငတ်ာနက်ကိ  လူတိ ငာ်းလက်လ မ်ားမှီ သ  ားစွ ခွငာ့ဟူ်သညာ့် အဖ ြုံသပဘာပဆာငပ်သာ တာဝန ်

တစ်  ်သည် နိ ငင် တိ ငာ်းတွငရ် ိသည်ဟ  ရ ငာ်းလငာ်း ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။98 ဆက်လက်ပ ှီား လွတ်လ ်စွာ 

စ ပဝားခွငာ့၊် အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့၊် လွတ်လ ်ပသာ ပ ွားပကာက် ွ  က ငာ်း ခွငာ့၊်  ညာပ ား၊ 

က နာ်းမာပ ား န ငာ့ ်အလ  ်အကိ င ်လ  ်ကိ ငခ်ွငာ့ ်အစရ ိပသာ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအ ါအဝင ်အဖခာားပသာ 

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  တိ ားဖမြှငာ့က်ာကွယ် န ် အငတ်ာနက် လက်လ မ်ားမှီ ရ ိပ ားသည် အငမ်တနမ်  

အပ ားကကှီားပကကာငာ်းကိ  ၎ငာ်းတိ ာ့မ  အသိအမ တ်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ ထိ ာ့ပနာက် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ အငတ်ာနက် 

လက်လ မ်ားမှီ  ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့ကိ်  ဖငငာ်း ယ်ဖခငာ်းသည် အလွန ်ဖ ငာ်းထနလ် ပသာ ဖ စ်ဒဏပ် ားမှုဖြစ် ါသည်။ 

ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် ယငာ်းက ာ့သိ ာ့ ဖ ငာ်းထနသ်ညာ့်နည်ားလမ်ားကိ  အသ  ားဖ ြုံမည်ဆိ  ါက ၎ငာ်းနည်ားလမ်ား၏ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား အက ိြုံားခ စာားမှုအပ ေါ်သက်ပ ာက်မှုကိ  ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာားမှု ဖ ြုံ မညာ့်အဖ င် 

အဖခာားပသာ ကန ာ့သ်တ်မှု ိ မိ နည်ား ါားသညာ့်နည်ားလမ်ားမ ာား လ  ားဝမရ ိ   တ ာားရ  ား၏ အမိန ာ့် 

ညွှနက်ကာားခ က်ရ ိမ သာလျှင ်တ ာားမျှတနိ င ်ါသည်။99 

 
97 A/HRC/38/L.10/Rev.1 ၊ စာမ က်န ာ ၅ ။ 
98 လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်အငတ်ာနက်လွတလ် ်ခွငာ့ဆိ် င ်ာ  ူားတွ ပကကညာစာတမ်ား ၊ စာ ိ ဒ ်၆က ၊ ၆င ။ 
99 လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်အငတ်ာနက်လွတလ် ်ခွငာ့ဆိ် င ်ာ  ူားတွ ပကကညာစာတမ်ား ၊ စာ ိ ဒ ်၆က ၊ ၆ဂ္ ။ 

ဥ မာအာားဖြငာ့ ်ကက်ရ ်မှီားယာားတွင ်ဖြစ် ွာားလ က်ရ ိပသာ အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုသည် ဆ ာဝနမ် ာား၊ လူနာမ ာား န ငာ့ ်

က နာ်းမာပ ားပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှုပ ားသူမ ာားန ငာ့ ်လူနာမ ာားအကကာား အပ ားကကှီားပသာ ဆက်သွယ်မှုကိ  အပန ာငာ့အ်ယ က် 

ပ ားပသာပကကာငာ့ ်ပဆားဝါားဖ တ်လ ်မှုမ ာား၊ ခွ စိတ်က သမှုမ ာားကိ  ပလျှာာ့ခ  ဖခငာ်း၊ က သ၍ ပသာ ပ ာဂ္ါမ ာားဖြငာ့ ်

ပသဆ  ားဖခငာ်းမ ာားန ငာ့အ်တူ ကပလားအထူားက  ဖ ြုံစ ပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှု န ငာ့ ်သာားြွာားဝနပ်ဆာငမ်ှု အ ိ ငာ်းကိ  အဆိ ားဝါားဆ  ား 



     ယငာ်း  ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ားတွင ် အငတ်ာနက်လိ ငာ်း တစ်ခ လ  ားအာားဖြစ်ပစ၊ တစ်စိတ်တစ် ိ ငာ်း 

အာားဖြစ်ပစ ဖ ည်သူတစ်  ်လ  ားမ ဖြစ်ပစ၊ ဖ ည်သူအခ ိြုံ ျံ့ မ ဖြစ်ပစ လက်လ မ်ားမှီသ  ားစွ ပ ားကိ  

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား န ငာ့ ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားအ ါအဝင် မည်သိ ာ့ပသာ အပကကာငာ်းဖ ခ က်ကိ မဆိ  

အသ  ားဖ ြုံပ ှီား ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် မ နက်နသ်ည်ဟ  မဆိ နိ င ်ါဟ  ထ ်မ ၍ အပလားအနက် 

ပဖ ာဆိ ထာား ါသည်။100 ဆက်လက်ပ ှီား ၂၀၁၅ ခ န စ်  ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ားတွငလ်ည်ား 

"ဆက်သွယ်ပ ား ဖြတ်ပတာက်မှု ခလ တ်မ ာား"(kill switches) အာားအသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းသည် ( 

ဆိ လိ သည်ကာား - ဆက်သွယ်ပ ားစနစ်တစ်ခ လ  ားကိ  ဖြတ်ပတာက် စ်ဖခငာ်းသည်) လူအခွငာ့အ်ပ ား 

ဥ ပဒအ  မည်သညာ့်အခါတွငမ်ျှ တ ာားမျှတဖခငာ်းမရ ိပသာ နည်ားလမ်ားမ ာားဖြစ်သည်။101 FOC မ  

၎ငာ်းတိ ာ့၏ ၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ် ထ တ်ဖ နပ်သာ နိ ငင် ပတာ်မ  အပထာက်အ  ာ့ပ ားသညာ့် 

ကွန ာ့ယ်က်ဖ တ်ပတာက်မှုမ ာားအပ ေါ်  ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ားတွငလ်ည်ား အငတ်ာနက်ကိ  

ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒကိ  ခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်းဖြစ်သည်ဟ  

ရှုတ်ခ ထာားသည်။102 

 

 
အထိနာပစသည်။ Sameer Yasir, Jeffrey Gettleman "ကက်ရ ်မှီားယာားတွင ်ပသဖခငာ်းတ ာားကိ ဆန ာ့က် ငပ်သာ 

လူမ ိြုံားနယွ်တစ်စ န ငာ့ ်ဆ ာဝနပ်ခေါ် န ်လမ်ားမရ ိ" ၊ New York Times ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၇  က် 

၊https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/kashmir-doctors-

phone.html?te=1&nl=morningbriefing&emc=edit_MBAE_p_20191007&section=longRead?campaign_i

d=7&instance_id=12908&segment_id=17671&user_id=3f72f2845ba8594bb0e4459957511f9b&regi_i

d=87913927ion=longRead   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  Human Rights Watch ၊ "ကက်ရ ်မှီားယာား  ိတ်ဆိ ာ့မှုပကကာငာ့ ်

က နာ်းမာပ ားပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှုအပ ေါ် စိ ား ိမ်မှုမ ာား" ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၃၀  က် ၊ 

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

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
100 လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်အငတ်ာနက်လွတလ် ်ခွငာ့ဆိ် င ်ာ  ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ား ၊ စာ ိ ဒ ်၆ခ ၊ 

တွငလ်ည်ား "အငတ်ာနက် (သိ ာ့မဟ တ်) အငတ်ာနက်၏ အစိတ်အ ိ ငာ်းမ ာားအပ ေါ် ခ မ တ်ထာားပသာ 

ပန ားပကွားပစမှုမ ာားန ငာ့လ်ည်ား အလာားတူသက်ပ ာက်သည်" ဟ ရ ငာ်းလငာ်းထာားသည်။ 
101 လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ် ဋ ိကခအပဖခအပနမ ာားကိ  တ  ာ့ဖ နဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ  ူားတွ ပကကဖငာစာတမ်ား၊ စာ ိ ဒ ်

၄ဂ္ ။ 
102 လွတ်လ ်ပသာအွနလ်ိ ငာ်းညွန ာ့ပ် ါငာ်းအြွ ျံ့၊ 'နိ ငင် ပတာ်မ  ကမကထဖ ြုံပသာ ကွနယ်က်ဖ တ်ပတာက်မှုန ငာ့ ် တ်သက်၍ 

 ူားတွ ထ တ်ဖ နခ် က်' ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် မတ်လ၊ https://www.freedomonlinecoalition.com/wp-

content/uploads/2017/03/FOC-JointStatement-on-State-Sponsored-Network-Disruptions.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.hrw.org/news/2019/08/30/kashmir-shutdown-raises-healthcare-concerns
https://www.freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2017/03/FOC-JointStatement-on-State-Sponsored-Network-Disruptions.pdf
https://www.freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2017/03/FOC-JointStatement-on-State-Sponsored-Network-Disruptions.pdf


 

၁၀။ဆ ိုက်ဘော ယပ်ယ်က ို ထ  ််းနက ောင််းသည ် အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော စံခ   ်စနံှု ််းမ ော်း 

နပေါ်နပါက်လောနစရ ် အပခော်းအော်းထိုတမ်ှုမ ော်း 

     ဤအစှီ ငခ် စာ၏ အပရ ျံ့  ိ ငာ်းကဏ္ဍမ ာားသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒစ နှုနာ်းမ ာားကိ  

အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်တွင ် အသ  ားခ ဖခငာ်းဆိ င ်ာ သပဘာတူ စာခ ြုံ ်စာတမ်ားအပဖခဖ ြုံ န ငာ့ ် သပဘာတူ 

စာခ ြုံ ်စာတမ်ား အပဖခဖ ြုံမဟ တ်ပသာ လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားကိ  ကကညာ့်ရှုပလာ့လာခ ာ့ပ ှီား ဤ အ ိ ငာ်းတွင် 

အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုမ ာားကိ  ကာကွယ်ဖခငာ်းမ တဆငာ့ ်

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ပသခ ာပစ န ် စ ခ ိနစ် နှုနာ်းမ ာားအ ါအဝင ် ဆိ က်ဘာ နယ် ယ်ကိ  

ထိနာ်းပက ာငာ်း န ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာစ နှုနာ်းမ ာားကိ  အဆိ ဖ ြုံထာားသည်ာ့ နိ ငင် မ ာားမ   မူဝါဒပ ား ာ 

“စဉ်ားစာားပတွားပခေါ်သညာ့်  ညာရ ငအ်ြွ ျံ့မ ာား (think-tanks)”၊ နိ ငင် တကာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားန ငာ့ ်

  ဂ္ဂလိကကဏ္ဍမ  အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာားမ  ဦားပဆာငပ်ြာ်ထ တ်ထာားသညာ့် ကဏ္ဍအလွှာစ   ါဝငပ်သာ 

လ  ်ငနာ်း အစှီအစဥ်မ ာားအပကကာငာ်းကိ  ပဆွားပနာွးသ  ားသ ်ထာား ါသည်။ 

     ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ ဘက်ပ ါငာ်းစ   ါဝငသ်ညာ့် ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ဥ ပဒန ငာ့ ် စ ခ ိနစ် နှုနာ်းမ ာားအပ ေါ် လ  ပလာက်ပသာ အပဖခခ ထာားမှုမရ ိဖခငာ်းန ငာ့ ်

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ စာခ ြုံ ်စာတမ်ားမ ာား၏ အဆငာ့အ်တနာ်းမရ ိပသာပကကာငာ့ ်

အကန ာ့အ်သတ်ဖြငာ့သ်ာရ ိပနသည်။ ယငာ်းတိ ာ့ တွင ်ရ နဟိ် ငာ်း  ူားပ ါငာ်းပဆာင ွ်က်ပ ား ပကာ် ိ ပ ားရ ငာ်း 

(SCO)၏ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ သတငာ်းအခ က်အလက်လ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာ က ငာ့၀်တ်စည်ားမ ဉ်ား၊ 

ဆိ က်ဘာနယ် ယ်အတွငာ်း ယ  ကကည်စိတ်ခ  မှုန ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံမှုတိ ာ့အတွက်  ါ ှီ ပတာငာ်းဆိ မှု၊ 

ဆိ က်ဘာနယ် ယ် တည်ပငမ်ိမှုဆိ င ်ာ တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ ပကာ်မရ င၊် 

ဆိ က်ဘာကျွမ်ားက ငမ်ှုဆိ င ်ာ ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာပဆွားပနာွး ွ န ငာ့ ် လွတ်လ ်ပသာအွနလိ် ငာ်း 

ညွန ာ့ပ် ါငာ်းအြွ ျံ့ (FOC) ၏ 'လွတ်လ ်ပ ှီား လ  ဖခ ြုံပသာ အငတ်ာနက်' ဆိ င ်ာ အလ  ်အမှုပဆာငအ်ြွ ျံ့ 

တိ ာ့  ါဝငသ်ည်။103 ၂၀၁၁ ခ န စ်န ငာ့ ် ဖ နလ်ည်ဖြညာ့်စွက်ထာားပသာ    စ ဖြငာ့ ် ၂၀၁၅ ခ န စ်တိ ာ့တွင ် SCO 

 
103 France Diplomatie ၊ 'ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ား ၊ ဆိ က်ဘာနယ် ယ်အတွငာ်း ယ  ကကည်စိတ်ခ  မှုန ငာ့ ်လ  ဖခ ြုံမှုတိ ာ့အတွက် 

၂၀၁၈ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၁၂  က်ပန ာ့  ါ ှီ ပတာငာ်းဆိ မှု' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၊ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreignpolicy/digital-diplomacy/france-and-cyber-

security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ဆိ က်ဘာနယ် ယ် တည်ပငမ်ိမှုဆိ င ်ာ ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာပကာ်မရ င၊် 'ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreignpolicy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreignpolicy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in


အြွ ျံ့ဝငန်ိ ငင် မ ာားမ  က လသမဂ္ဂ အပထွပထွအတွငာ်းပ ားမ ားခ ြုံ ်ထ သိ ာ့ တငဖ် ခ ာ့သညာ့် SCO ၏ 

သတငာ်းအခ က်အလက်လ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာ က ငာ့၀်တ်စည်ားမ ဉ်ားတွင ် လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားကိ  လ  ားဝ 

 ည်ညွှနာ်းဖခငာ်းမရ ိဘ  နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်၏ "အခ ြုံ ်အဖခာ အာဏာ"ကိ  

ထိနာ်းသိမ်ားဖခငာ်း အပ ေါ်တွငသ်ာ အာရ  စိ က်သည်။104 

     FOC ၏ 'အွန်လိ ငာ်းလွတ်လ ်ခွငာ့အ်တွက် အကက ဖ ြုံခ က်မ ာား' (Tallinn Agenda 'ဟ လည်ား 

သိကကသည်ာ့) သည် “လူထ သည် ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းတွင ်  ရ ိပသာ တူညှီသညာ့်အခငွာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွငလ်ည်ား အကာအကွယ်ပ ား မည်”ဟ  အတည်ဖ ြုံထာားပ ှီား လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ် 

ပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှုကိ  ဖမြှငာ့တ်ငပ်သာ ဖ ည်တွငာ်းန ငာ့် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ မူဝါဒမ ာားန ငာ့ ်အပလာ့အက ငာ့မ် ာား 

ကိ  သပဘာတူလက်ခ ကာ အာားပ ားက ငာ့သ်  ား န ် ၎ငာ်းအြွ ျံ့ဝင ် နိ ငင်  ၃၀ ၏ ဂ္တိကဝတ်ကိ  

ပထာက်ဖ ထာားသည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား ၎ငာ်းသည် နိ ငင် မ ာား၏ တာဝန်ဝတတ  ာားမ ာားအ ါအဝင ် 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒပ ား ာ စ ခ ိနစ် နှုနာ်းမ ာား န ငာ့ ်  ယငာ်းစ နှုနာ်းကတိကဝတ်မ ာားကိ  ဖြညာ့်ဆည်ား 

လိ က်နာနိ ငမ်ှုတိ ာ့ အကကာား ရ ငာ်းရ ငာ်းလငာ်းလငာ်းခ ိတ်ဆက်မှုကိ  ပ ားဆွ ပြာ်ဖ  န ်  က်ကွက်ခ ာ့သည်။105 

  ဂ္ဂလိက အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာား (ဥ မာအာားဖြငာ့ ် - Microsoft၊ Siemens၊ Nornickel န ငာ့ ်Google 

စသည်တိ ာ့ အ ါအဝင)် န ငာ့ ်  ညာပ ားဆိ င ်ာညွန ာ့ပ် ါငာ်းအြွ ျံ့မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ဆိ က်ဘာနယ် ယ် 

 
ပကာ်မရ ငသ်ည် ဆိ က်ဘာတည်ပငမ်ိမှုန ငာ့ ်တ်သက်၍ အပ ား ါလ ပသာ စ သတ်မ တ်ခ က်ပဖခာက်ခ ကိ  

မိတ်ဆက်ပ ားခ ာ့သည်' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၈  က် ၊ https://cyberstability.org/news/global-commission-

introduces-six-critical-normstowards-cyber-stability/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ၂၀၁၅ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလတွင ်

က လသမဂ္ဂအပထွပထွအတွငာ်းပ ားမ ားထ သိ ာ့ တငဖ် ခ ာ့သညာ့် SCO ၏ ဖ နလ်ည်ဖြညာ့်စွက် ထာားပသာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

သတငာ်းအခ က်အလက်လ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာ က ငာ့၀်တ်စည်ားမ ဉ်ားမူကကမ်ား ၊ ' တရ တ်၊ ကာဇက်စတန၊် ကာဂ္ စစတန၊် 

ရ ရ ာားြက်ဒပ ားရ ငာ်း၊ တာဂ္ စ်ကစစတနန် ငာ့ ်ဥဇဘက်ကစစတနန်ိ ငင် မ ာား၏ က လသမဂ္ဂအပမ တမ်ားကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားထ မ  

၂၀၁၅ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၉  က်ပန ာ့  က်စွ ဖြငာ့ ်က လသမဂ္ဂအပထွပထွအတွငာ်းပ ားမ ားထ သိ ာ့ လိ ်မူသညာ့်စာ ' ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် 

ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၃  က် ၊ UN Doc. A/69/723 ၊ https://regmedia.co.uk/2015/02/04/un-internet-

security13jan15.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ လွတ်လ ်ပသာအွနလ်ိ ငာ်းညွန ာ့ပ် ါငာ်းအြွ ျံ့ ၊ 'လွတ်လ ်ပ ှီား လ  ဖခ ြုံပသာ 

အငတ်ာနက်' ၊ https://freeandsecure.online/about/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ဆိ က်ဘာကျွမ်ားက ငမ်ှုဆိ င ်ာ 

ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာပဆွားပနာွး ွ  ၊ 'GFCE န ငာ့ ် တ်သက်ပသာ’ https://www.thegfce.com/about  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  
104 Sarah McKune ၊ 'သတငာ်းအခ က်အလကလ်  ဖခ ြုံပ ားအတွက် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ က ငာ့်ဝတ်စည်ားမ ဉ်ားကိ  

ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာဖခငာ်း' ၊ The Citizen Lab ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၂၈  က် ၊ 

https://citizenlab.ca/2015/09/international-code-ofconduct/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
105 FOC ၊ 'အွနလ်ိ ငာ်းလတွ်လ ်ခွငာ့အ်တကွ် အကက ဖ ြုံခ က်မ ာား' ၊ ၂၀၁၄ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၂၈  က် ၊ 

https://freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2014/04/FOC-recommendations-

consensus.pdf  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://cyberstability.org/news/global-commission-introduces-six-critical-normstowards-cyber-stability/
https://cyberstability.org/news/global-commission-introduces-six-critical-normstowards-cyber-stability/
https://regmedia.co.uk/2015/02/04/un-internet-security13jan15.pdf
https://regmedia.co.uk/2015/02/04/un-internet-security13jan15.pdf
https://freeandsecure.online/about/
https://www.thegfce.com/about
https://citizenlab.ca/2015/09/international-code-ofconduct/
https://freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2014/04/FOC-recommendations-consensus.pdf
https://freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2014/04/FOC-recommendations-consensus.pdf


တည်ပငမ်ိမှုဆိ င ်ာ တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာပကာ်မရ ငန် ငာ့ ် ပတာက် ပသာအငတ်ာနက်အစှီအစဉ်တိ ာ့ 

က ာ့သိ ာ့ပသာစဉ်ားစာားပတွားပခေါ်သညာ့်  ညာရ ငအ်ြွ ျံ့မ ာား (think-tanks)မ  ဖ ြုံစ တငသ်ွငာ်းသညာ့် အဆိ ဖ ြုံ 

ခ က်မ ာားသည် သတငာ်းအခ က်အလက်လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းဖခငာ်းန ငာ့ ် ဆိ က်ဘာ 

တိ က်ခိ က်မှုမ ာားမ  ကာကွယ်ဖခငာ်းတိ ာ့အတွက် စ သတ်မ တ်ခ က်မ ာားကိ  အဆိ ဖ ြုံဖခငာ်းဖြငာ့ ်

အလာားတူကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားကိ   ငဆ်ိ ငပ်န သည်။106 ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် 

သတ်မ တ်စ နှုနာ်းမ ာားကိ  ညြှိနှုငိာ်း န ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားသည် တစ် ိ ငာ်းတစ်စစှီ 

ဖြစ်ပနပ ှီား ပရ ျံ့ပနာက်မညှီလည်ား ဖြစ်ပန သည်။ အပဖခခ က ပသာစိနပ်ခေါ်မှုမ ာ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်

ဆိ က်ဘာ ဋ ိကခမ ာားတွင ်အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် လူသာားခ ငာ်းစာနာပထာက်ထာားမှု 

ဆိ င ်ာ ဥ ပဒကိ က ငာ့သ်  ားဖခငာ်းန ငာ့ ်  တ်သက်၍ နိ ငင် မ ာားအကကာားအဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆ်ိ မှု ဖခာားနာားဖခငာ်း 

ဖြစ်သည်။107 ကမဘာာ့က လသမဂ္ဂအဆငာ့တွ်င ် ကွ ဖ ာားဖခာားနာားပသာ အဖမငမ် ာားရ ိပနသညာ့်နိ ငင် မ ာား 

ဖြစ်သညာ့် အပမ ိကနဖ် ည်ပထာငစ်  န ငာ့ ် ရ ရ ာားြက်ဒပ ားရ ငာ်းတိ ာ့မ  ဦားပဆာငပ်သာ 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလ  ဖခ ြုံပ ား အပဖခအပနတွင ် ဆိ က်ဘာနယ် ယ်ကိ  ထိန်ားပက ာငာ်းပနသညာ့် 

အပ ိြုံငလ်  ်ပဆာငပ်နပသာ သှီားဖခာားယနတ ာားန စ်ခ  လက်ရ ိတွင ်တည်ရ ိပနသည်။108 

 
106 Eneken Tikk and Mika Kerttunen, ‘The Alleged Demise of the UN GGE: An Autopsy and Eulogy’, 

Cyber Policy Institute ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ (‘Tikk and Kerttunen, 2017’) ၊ စာမ က်န ာ ၅ ၊ 

https://cpi.ee/wpcontent/uploads/2017/12/2017-Tikk-Kerttunen-Demise-of-the-UN-GGE-2017-12-17-

ET.pdf   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
107 Tikk and Kerttunen ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ စာမ က်န ာ ၁၀၊၁၁၊၁၆၊၁၇ ။ Deborah Brown ၊ 

'က လသမဂ္ဂအပထွပထွညှီလာခ သည် အငတ်ာနက်အ  ်ခ ြုံ ်မှုန ငာ့ ်မူဝါဒဆိ င ်ာ ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားစွာကိ  

စ ခ ိနတ်ငပ်လာက်ပအာင ်လက်ခ သည် : အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ် ရ ိ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် တ်သက်ပ ှီား ကွ ဖ ာားပသာ  လဒမ် ာား' ၊ 

Association for Progressive Communications ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၀  က် ၊ (‘APC, 10 January 2019’) ၊ 

https://www.apc.org/en/news/un-general-assembly-adopts-record-numberresolutions-internet-

governance-and-policy-mixed  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
108 လက်နက်ြ က်သိမ်ားပ ားန ငာ့ ်ဆိ က်ဘာနယ် ယ်တွင ်နိ ငင် တကာလ  ဖခ ြုံပ ားအပ ေါ် အာရ  စိ က်ပသာ 

က လသမဂ္ဂအပထွပထွညှီလာခ ၏  ထမအကကိမ် ပကာ်မတှီတွင ်သပဘာထာားကွ လွ မှုသည် အပမ ိကနန် ငာ့ ်

ရ ရ ာားတိ ာ့အာား သှီားဖခာားဆ  ားဖြတ်ခ က် န စ်ခ မ တ်ပစခ ာ့သည် - အပမ ိကန ်ဦားပဆာငပ်သာဆ  ားဖြတ်ခ က်တွင ်GGE 

လ  ်ငနာ်းစဉ်ကိ  ဆက်လက်လ  ်ပဆာင ်နအ်တွက် 'ဘ  နာားလည်မှုမ ာား န ငာ့ ်ထိပ ာက်ပသာ အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုကိ  

ဖမြှငာ့တ်င ်နအ်ဖမငဖ်ြငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလက် လ  ဖခ ြုံပ ားနယ် ယ်ရ ိ လက်ရ ိဖြစ်ပနပသာန ငာ့ ်ဖြစ်လာနိ ငပ်ခ ရ ိပသာ 

ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားကိ  ကိ ငတ်ယွ်ပဖြရ ငာ်း နအ်တွက် ဖြစ်နိ ငပ်ခ ရ ိပသာ  ူားပ ါငာ်းပဆာင ွ်က်မှုမ ာားကိ  ပလာ့လာ န'်  GGE 

အသစ်ကိ ြနတ်ှီား န ်ဖ ဌာနာ်းခ ာ့ပ ှီား ရ ရ ာား ဦားပဆာငပ်သာဆ  ားဖြတ်ခ က်တွင ်“နိ ငင် မ ာား၏တာ၀နခ် မှုရ ိပသာ 

အဖ ြုံအမူမ ာားဆိ င် ာ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာား၊ စ နှုနာ်းမ ာားန ငာ့ ်အပဖခခ မူမ ာားကိ   ိ မိ ြွ ျံ့ ပြိြုံားတိ ားတက်ပစ န ်

https://cpi.ee/wpcontent/uploads/2017/12/2017-Tikk-Kerttunen-Demise-of-the-UN-GGE-2017-12-17-ET.pdf
https://cpi.ee/wpcontent/uploads/2017/12/2017-Tikk-Kerttunen-Demise-of-the-UN-GGE-2017-12-17-ET.pdf
https://www.apc.org/en/news/un-general-assembly-adopts-record-numberresolutions-internet-governance-and-policy-mixed
https://www.apc.org/en/news/un-general-assembly-adopts-record-numberresolutions-internet-governance-and-policy-mixed


     ထိ အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာားပကကာငာ့ ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားစ နှုနာ်းမ ာားသည် 

ပဖြရ ငာ်းခ က် မ ာားကိ  ဖြစ်ပ ေါ်လာပစ န ်န ငာ့ ်အဓိ ပာယ်ပကာက်ယူမှု၊ နိ ငင် ပ ားအ  ကွ ဖ ာားမှုမ ာားကိ  

ပ ါငာ်းကူားပ ား နအ်တွက် မရ ိမဖြစ်လိ အ ်သည်။ ၂၀၁၃ န ငာ့ ်၂၀၁၅ ခ န စ်တွင ်  နိ ငင် တကာလ  ဖခ ြုံပ ား 

အပဖခအပနတွင ် သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ် ဆက်သွယ်ပ ားနယ် ယ်ရ ိ တိ ားတက်မှုမ ာားဆိ င ်ာ 

အစိ ား  ကျွမ်ားက ငသ်ူမ ာား က လသမဂ္ဂအြွ ျံ့(GGE) သည် ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာအတိ ငာ်းအတာဖြငာ့ ်

အိ ငစ်ှီတှီလ  ဖခ ြုံပ ား တိ ားတက်ပစ န ် အကက ဖ ြုံခ က်မ ာားကိ  ပြာ်ဖ ထာားသညာ့် အစှီ ငခ် စာန စ်ခ ကိ  

ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။ GGE ၏ ၂၀၁၃ ခ န စ် အစှီ ငခ် စာတွင ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားကိ ပသခ ာပစ န ်

နိ ငင် မ ာား၏ကကိြုံား မ်ားအာားထ တ်မှု မ ာားသည် “အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ စာခ ြုံ ်စာတမ်ားမ ာားတွင် 

ပြာ်ဖ ထာားပသာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် အပဖခခ  လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  ပလားစာားဖခငာ်းန ငာ့ ် အတူတကွ 

လက်တွ သွာား မည်”ဟူပသာအကက ဖ ြုံခ က်တစ်ခ   ါဝင်သည်။ ၎ငာ်း၏၂၀၁၅ ခ န စ် အစှီ ငခ် စာတွင ်

နိ ငင် မ ာားအာား အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား န ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းလ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားတိ ာ့ကိ  

ကာကွယ်သညာ့် က လသမဂ္ဂ၏ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားကိ  'ပလားစာားလိ က်နာ န'် ထ ်မ ပတာငာ်းဆိ  

ထာားသည်။109 သိ ာ့ပသာ်လည်ား GGE ၏အကက ဖ ြုံခ က်မ ာားတွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု၊ 

သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိမှုန ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံမှုက ာ့သိ ာ့ပသာ လူ ာ့အခွငာ့ ် အပ ားမ ာားကိ  ကာကွယ်မှုမ ာားအာား 

 
ဦားစာားပ ားအဖြစ် ဆက်လက်လ  ်ပဆာင ်နန် ငာ့ ်၎ငာ်းတိ ာ့ကိ  အပကာငအ်ထည်ပြာ် နန်ည်ားလမ်ားမ ာား သပဘာတူညှီမှုကိ  

အပဖခခ ၍ ပဆာင ွ်က်သညာ့်” လွတ်လ ်ပသာ အလ  ်အမှုပဆာငအ်ြွ ျံ့ (OEWG) ကိ ြွ ျံ့စည်ား န ်ဖ ဌာနာ်းခ ာ့သည်။ APC ၊ 

၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၀  က် ကိ ကကညာ့် ါ။ UNGA ဆ  ားဖြတ်ခ က်အမ တ် ၇၃/၂၇ ၊ 'နိ ငင် တကာလ  ဖခ ြုံပ ား 

အပဖခအပနတွင ်သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်ဆက်သွယ်ပ ားနယ် ယ်ရ ိ တိ ားတက်မှုမ ာား' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၅ 

 က် ၊ UN Doc. No. A/RES/73/27 (‘A/RES/73/27’)။ UNGA ဆ  ားဖြတ်ခ က်အမ တ် ၇၃/၂၆၆ ၊ 'နိ ငင် တကာလ  ဖခ ြုံပ ား 

အပဖခအပနတွင ်ဆိ က်ဘာနယ် ယအ်တွငာ်း တာ၀နယ်ူမှုရ ိပသာ နိ ငင် မ ာား၏အဖ ြုံအမူအဖြစ်သိ ာ့ တိ ားဖမြှငာ့ဖ်ခငာ်း' ၊ ၂၀၁၈ 

ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၂၂  က် ၊ UN Doc. No. A/RES/73/266 (‘A/RES/73/266’)။ 
109 နိ ငင် တကာလ  ဖခ ြုံပ ား အပဖခအပနတွင ်သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်ဆက်သွယ်ပ ားနယ် ယ်ရ ိ တိ ားတက်မှုမ ာားဆိ င ်ာ 

အစိ ား ကျွမ်ားက ငသူ်မ ာားအြွ ျံ့၊ 'နိ ငင် တကာလ  ဖခ ြုံပ ား အပဖခအပနတငွ ်သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်

ဆက်သွယ်ပ ားနယ် ယ်ရ ိ တိ ားတက်မှုမ ာားဆိ င ်ာ အစိ ား ကျွမ်ားက င်သူမ ာားအြွ ျံ့၏ အစှီ ငခ် စာ' ၊ ၂၀၁၃ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် 

၂၄  က်၊ UN Doc. No. A/68/98 ၊ စာ ိ ဒ ်၂၁ ။ GCE ၏ ၂၀၁၅ ခ န စ် အစှီ ငခ် စာတွင ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီ၏ 

အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွင ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်း၊ ကာကွယ်ဖခငာ်းန ငာ့ ်ခ စာားခွငာ့ဆိ် င ်ာ ဆ  ားဖြတ်ခ က်အမ တ် ၂၀/၈ န ငာ့ ်

၂၆/၁၃ န ငာ့ ်အပထွပထွညှီလာခ ၏ ဒှီဂ္ စ်တယ်ပခတ်တွင ်လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ဆ  ားဖြတ်ခ က်အမ တ် ၆၈/၁၆၇ န ငာ့ ်

၆၉/၁၆၆ တိ ာ့ကိ  အသှီားသှီား ည်ညွှနာ်းထာားသည်။ နိ ငင် တကာလ  ဖခ ြုံပ ား အပဖခအပနတွင ်သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်

ဆက်သွယ်ပ ားနယ် ယ်ရ ိ တိ ားတက်မှုမ ာားဆိ င ်ာ အစိ ား ကျွမ်ားက င်သူမ ာားအြွ ျံ့၊ 'နိ ငင် တကာလ  ဖခ ြုံပ ား အပဖခအပနတွင ်

သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်ဆက်သွယ်ပ ားနယ် ယ်ရ ိ တိ ားတက်မှုမ ာားဆိ င ်ာ အစိ ား ကျွမ်ားက င်သူမ ာားအြွ ျံ့၏ 

အစှီ ငခ် စာ၊' ၂၀၁၅ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၂၂  က် ၊ UN Doc. No. A/70/174 ၊ စာ ိ ဒ ်၁၃(င) ကိ ကကညာ့် ါ။ 



အပကာငအ်ထည်ပြာ် နအ်တွက် ဦားတည်ထာားသညာ့် လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားကိ  ပြာ်ဖ ပ ားထာားဖခငာ်း 

မရ ိ ါ။ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ်နိ ငင် ပ ါငာ်း ၂၇ နိ ငင် သည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ “အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားကိ  အပဖခခ သညာ့်အမိန ာ့ကိ်  အတည်ဖ ြုံ န ် န ငာ့ ် ယငာ်းကိ  လိ က်နာမှု၊ 

အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုန ငာ့ ် က လသမဂ္ဂညြှိနှုငိာ်းပဆွားပနာွးမှုမ ာား အ ါအဝင ် ပနာက်ထ ် ဖြစ်ပ ေါ် 

တိ ားတက်ပဖ ာငာ်းလ မှုတိ ာ့ကိ  ဆက်လက်လ  ်ပဆာင် အာားပ ား န ် ကတိက၀တ်ဖ ြုံမှုကိ ' 

အတည်ဖ ြုံသညာ့် 'ဆိ က်ဘာနယ် ယ်အတွငာ်း တာ၀နယူ်မှုရ ိပသာ နိ ငင် မ ာား၏ လ  ်ပဆာငခ် က်မ ာား 

တိ ားဖမြှငာ့ဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ  ူားတွ ပကကဖငာခ က်' ကိ  လက်မ တ်ပ ားထိ ားခ ာ့ကကသည်။110 

 

၃။ လွတလ်ပ်စွော ထိုတန် ေ်ာနပပောဆ ိုခွင ၊် ထငပ်မငယူ်ဆခွင န်ငှ  ်အ ွ်လ ိုင််း သတင််း 

အခ က်အလက် ရရှ ခွင မ် ော်းက ို မနတေ်ာမတရော်းက  ်သတရ် ် ဥပနေ မူနဘောငမ် ော်းက ို 

အသံို်းပပျုပခင််း 

     အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ တွင ် ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာားသည် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် 

ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ်အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့မ် ာားကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် နန် ငာ့ ်ကန ာ့သ်တ် န ်

အတွက် စနစ်တက  အသ  ားဖ ြုံခ  ဖခငာ်းန ငာ့ ်အလွ သ  ားစာားဖ ြုံခ  ဖခငာ်းမ ာား ရ ိခ ာ့သည်။ အခ ိြုံ ျံ့ပသာဖြစ်စဉ် 

မ ာားတွင ် အသပ ြ က်မှု၊ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကညည်ိြုံ  က်ပစမှုန ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားတိ ာ့ကိ  

ကာကွယ်သညာ့် တည်ဆ ဥ ပဒမ ာားကိ  ယခငက် ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုကိ   စ်မ တ်ထာားခ ာ့ 

သက ာ့သိ ာ့ င ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ လည်ား တ ာားစွ ဆိ  န ် (သိ ာ့မဟ တ်) 

 
110 ထိ  ၂၇ နိ ငင် မ ာ ကသစပကတားလ ၊ ဘယ်လ်ဂ္ ှီယ ၊ ကပနဒါ၊ ကိ လ ဘှီယာ၊ ခ က်သမမတနိ ငင် ၊ ဒနိာ်းမတ်၊ အက်စ်တိ ားနှီားယာား၊ 

ြငလ်န၊် ဖ ငသ်စ်၊ ဂ္ ာမနှီ၊ ဟနပ်ဂ္ ှီ၊ အိ က်စလန၊် အှီတလှီ၊ ဂ္  န၊် လတ်ဗှီားယာား၊ လစ်သူပယားနှီားယာား၊ နယ်သာလန၊် 

နယူားဇှီလန၊် ပနာ်ပဝား၊  ိ လန၊် ကိ  ှီားယာားသမမတနိ ငင် ၊ ရိ ပမားနှီားယာား၊ စလိ ဗက်ကှီားယာား၊ စ ိန၊် ဆွှီဒင၊် 

ယူနိ က်တကက်ငာ်းဒမ်ားန ငာ့ ်အပမ ိကနဖ် ည်ပထာငစ် တိ ာ့ဖြစ်ကကသည်။ အဆိ  ါပကကညာခ က်တွင ်၎ငာ်းတိ ာ့သည် 

လွတ်လ ်ပသာ အလ  ်အမှုပဆာငအ်ြွ ျံ့ န ငာ့ ်အစိ ား ကျွမ်ားက ငသူ် အ  ်စ တိ ာ့ဖြစ်ကကပသာ က လသမဂ္ဂ၏ 

ပစာ့စ ်ညြှိနှုငိာ်းမှုန စ်ခ စလ  ားတွင ်အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား မ ာားကိ  အပဖခခ သညာ့်အမိန ာ့က်ိ  

လိ က်နာမည်ဖြစ်သည်ဟ  မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ OEWG တွင ်ပအာက်ပဖခမ တ်စ  အမ တ် ၉၈ ကိ ကကညာ့် ါ။ 

အပမ ိကနဖ် ည်ပထာငစ်  အစိ ား ၊ 'ဆိ က်ဘာနယ် ယ်အတွငာ်း တာ၀နယ်ူမှုရ ိပသာ နိ ငင် မ ာား၏လ  ်ပဆာငခ် က်မ ာား 

တိ ားဖမြှငာ့ဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ  ူားတွ ပကကဖငာခ က်' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၂၃  က်၊ https://www.state.gov/joint-

statement-on-advancing-responsible-statebehavior-in-cyberspace/   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://www.state.gov/joint-statement-on-advancing-responsible-statebehavior-in-cyberspace/
https://www.state.gov/joint-statement-on-advancing-responsible-statebehavior-in-cyberspace/


မသငာ့ပ်လ ာ်စွာ ထိနာ်းပက ာငာ်း နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်။ မကကာပသားမှီက 

ထိ သိ ာ့ပသာဥ ပဒမ ာားကိ  ဆက်သွယ်ပ ား၊ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်

အွနလိ် ငာ်းထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားန ငာ့ ် သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာားကိ   စ်မ တ်ထာား န ်

အ ဝငခ်ွငက် စှီစဉ်ထာားပသာ ကွန ်  တာ ာဇ၀တ်မှုမ ာားအာား  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် မ ိြုံားဆက်သစ် 

ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားဖြငာ့ ် တိ ားတက်မ ာားဖ ာားပစဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

အစာားထိ ားဖခငာ်းခ  သည်။ ဖြစ်  ်န စ်ခ စလ  ားတွင် လူတစ်ဦားခ ငာ်း၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာန ငာ့ ်

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ကာကွယ် နအ်တွက်  ာဇ၀တ်မှုန ငာ့ ် အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားဆိ င ်ာ အပ ားယူ 

ပဆာင ွ်က်မှုမ ာားကိ  လိ အ ်သည်ဟ  မကကာခဏ အပကကာငာ်းဖ ခ  ပ ှီား အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် 'မ သာား/ 

အမ ာား'    ျံ့ န  ာ့မှုန ငာ့ ် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ ဂ္ ဏသ်ိကခာန ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံပ ား၊ လူမှုပ ားတည်ပငမ်ိမှု န ငာ့ ် / သိ ာ့မဟ တ် 

ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားတိ ာ့ကိ  ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားအကကာား ခ ိတ်ဆက်ပနမှုကိ  ပထာက်ဖ ထာားသည်။   

ဤဥ ပဒမ ာားသည် နိ ငင် ပတာ် (သိ ာ့မဟ တ်) အမ ာားဖ ည်သူ လ  ဖခ ြုံပ ားဟ  ဗနာ်းဖ အမည်ခ ကာ 

၎ငာ်းဥ ပဒမ ာား မူကကမ်ားပ ားဆွ ဖခငာ်း၊ အတည်ဖ ြုံဖ ဌာနာ်းဖခငာ်း၊ စှီ ငဖ်ခငာ်း န ငာ့ ်

ကသဇာလွှမ်ားမိ ားဖခငာ်းမ ာားအာား ဦားပဆာငပ်န ာမ  မကကာခဏဖ ြုံလ  ်ပလာ့ရ ိသည်ာ့ အာဏာ  

နိ ငင် ပ ား ါတှီ၏ “လ  ဖခ ြုံပ ား” (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာားအငအ်ာားကကှီားပသာ အက ိြုံားစှီား ွာားမ ာားန ငာ့် 

မကကာခဏ    မ ာားရိ က်ပ ါငာ်းစ ် အသ  ားခ ဖခငာ်းခ  ပလာ့ရ ိသည်။ 

     ဤဥ ပဒမ ာားကိ  အပကာငအ်ထည်ပြာ် ာတွင ် အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာား ပ ားထာားပသာ်လည်ား 

၎ငာ်းတိ ာ့သည် အတိမ်ားအပစာငာ်းမခ ပသာ သဘာထာားကွ လွ မှုကိ  ထ တ်ပြာ်ဖ သဖခငာ်းအ ါအဝင ်

အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာားဆိ င ်ာ ကိစစ  ်မ ာားအပ ေါ် က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ ်မ တ်ခ က်ဖ ြုံဖခငာ်းမ ာားကိ  

ကန ာ့သ်တ် န ် အမ ာားအာားဖြငာ့ ် လွ မ ာားစွာ အသ  ားဖ ြုံခ ပန ပ ှီား တ ာားလက်လွတ် 

အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုခ ပန သည်။ လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား၏ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ် ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  

ကာကွယ် နအ်တွက် တ ာားနည်ားလမ်ား က ပသာ  ည် ွယ်ခ က်အဖြစ် အသ  ားဖ ြုံနိ ငပ်သာ 

အသပ ြ က်မှုဥ ပဒမ ာားအာား ဖမန်မာ၊ ထိ ငာ်း၊ အငဒ်ိ နှီားရ ာား၊ စကဂာ ူန ငာ့ ် ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တိ ာ့တွင ်

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့တိ် ာ့ကိ  အာဏာသ  ား၍ ြိန  ်ိ န ်

အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။ သက်ဦားဆ  ိ ငစ်နစ်၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ကာကွယ် နအ်တွက်  ည် ွယ်ပသာ 

ဖ ဿနာမ ာားစွာဖြစ်ပစသညာ့် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွ မ ာားအာား ပစာ်ကာားမှု ဥ ပဒမ ာားသည် ထိ ငာ်းန ငာ့ ်

ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် တိ ာ့မ  ဖ ည်သူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအာား ကိ ငတွ်ယ် နအ်တွက် တိ ားခ  ျံ့သက်ပ ာက် 



ပစသည်။ နိ ငင် ပတာ်   နက်နမ်ှုမ ာားကိ  ကာကွယ် နအ်တွက် ပ ားဆွ ထာားသညာ့် ပခတ်ပနာက်က ပနပ ှီ 

ဖြစ်ပသာ ဥ ပဒမ ာားသည် “လူ ာ့အြွ ျံ့အစည်ားအတွငာ်း ဆူ ူ အ  ကကမှုန ငာ့ ် မပက န ်မှုမ ာား” ကိ  

ကာကွယ်သညာ့်အသွငဖ်ြငာ့ ် ထိ ငာ်း၊ ဖမနမ်ာ၊ မပလားရ ာား၊ ဘရူနိ ငာ်းန ငာ့ ် ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တိ ာ့တွင ်

နိ ငင် ပ ားန ငာ့ ်တ်သက်ပသာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  နှုတ် ိတ်ဟန ာ့တ်ာား နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ  

ပန သည်။ ဗှီယက်နမ်၊ လာအိ န ငာ့ ် ဖမနမ်ာနိ ငင် တိ ာ့တွင ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့မ် ာားကိ  ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် 'နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား' ကိ  

ကာကွယ်နိ င ်န ် အဆငာ့ဖ်မငာ့တ်ငထ်ာားသညာ့် မပတာ်မတ ာားပသာန ငာ့ ် ပဝဝါားက ယ်ဖ န ာ့လွ်န်ားပသာ 

ဥ ပဒမ ာား အသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်။ စကဂာ ူ၊ မပလားရ ာားန ငာ့ ် ထိ ငာ်းနိ ငင် တိ ာ့တွငလ်ည်ား အလာားတူအက ိြုံား 

သက်ပ ာက်မှုမ ာားဖြစ်ပ ေါ်ပစ နအ်တွက်တ ာားစှီ ငပ် ား၏ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာကိ  အကာအကွယ် 

ပ ား န ်  ည် ွယ်သညာ့် တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံဖခငာ်းဆိ င ်ာဥ ပဒမ ာားအာား အလွ သ  ားစာားဖ ြုံခ  

ပန သည်။ 

     မကကာပသားမှီက အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်မ  သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာားထိန်ားပက ာငာ်း န ်

ဥ ပဒပ ား ာအစှီအမ မ ာားသည် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလက် 

 ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ဆငဆ်ာဖြတ်ပတာက် နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ ခ ာ့ သည်။ တစ်ခ ိနတ်ည်ားတွင ်

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်းမ ာားအာား ဖ န ာ့ ွ်ာားမှုကိ  

ထိနာ်းခ ြုံ ် နန် ငာ့ ်ဆိ က်ဘာ လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ကာကွယ် န ်ည် ွယ်သညာ့် ဥ ပဒမ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ   ိ မိ ၍ ြိန  ်ိ ာတွင ်

လွှ မ ာားစွာအသ  ားဖ ြုံလာနိ ငသ်ည်ဟ  ပဝြနပ်ထာက်ဖ ပနသညာ့်ကကာားက င ် ၎ငာ်းဥ ပဒမ ာားအာား 

ဆက်လက်ဖ ဌာန်ားအတည်ဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။111 

 
111 ဤအစှီ ငခ် စာသည် ဤစာတမ်ားတွင ်ပြာ်ထ တ်ထာားပသာ နိ ငင် မ ာားရ ိ အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်တွင ်လွတလ် ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့က်ိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် န ်အလွ သ  ားစာား လ  ်ဖခငာ်းခ ခ ာ့ သညာ့် ဥ ပဒမ ာားကိ   

ဖ ည်ာ့စ  ပစာ့စ ်စွာ ကိ ယ်စာားဖ ြုံပြာ်ဖ ဖခငာ်းမဟ တ် ါ။ ၎ငာ်းသည် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ရ ိ ဆိ ား ွာားသညာ့် အပဖခအပနမ ာားကိ  

တစ်စိတ်တစ် ိ ငာ်း ထငဟ် ်ဖ သဖခငာ်းသာ ဖြစ်သည်။ အတိ ခ ြုံ ်ပဖ ာ လျှင ်ဤစာတမ်ားသည် 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်အွနလ်ိ ငာ်းသတငာ်း အခ က်အလက်  ရ ိခွငာ့က်ိ  ကန ာ့သ်တ် န ်

ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်ပြာ်ဖ ထာားသညာ့် တ ာား၀ငမ်ဟ တ်ပသာ စှီမ ပဆာင ွ်က်မှုမ ာား အ ါအ၀င ်အဖခာားအစှီအမ မ ာားကိ  

အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှုရ ိပကကာငာ်း ရ ငာ်းလငာ်းသည်ာ့ ပ ွားခ ယ်ထာားပသာနိ ငင် မ ာားရ ိ အခ ိြုံျံ့ ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ်

ပဒသဆိ င ်ာဖြစ်  က်မှု   စ /အလာားအလာကိ  သက်ပသဖ ပဆွားပနာွးနိ င ်န ်ပ ွားခ ယ်ထာားပသာ ဖြစ်  ်မ ာားကိ သာ 

မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ထာားသည်။ 



     လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ် မကိ က်ညှီပသာ နည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် ထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခငွာ့တိ် ာ့ကိ  အလွနအ်မငာ်း ထိနာ်းပက ာငာ်းနိ င ်နအ်တွက် 

ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာားကိ  ဖ ြုံစ ပ ားဆွ ပ ှီား အနက်ြွငာ့သ်ညာ့် နယ် ယ်ကိ ားခ ကိ  အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) 

ကပြာ်ထ တ်နိ ငခ် ာ့သည်။ ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှုမ ာားကိ  ဤနည်ားလမ်ားဖြငာ့ ် စ စည်ားဖ ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ်

ကျွန်  ်တိ ာ့သည် ပဒသတွငာ်းရ ိ ဥ ပဒမ ာားကိ ယ်တိ ငန် ငာ့် ၎ငာ်းတိ ာ့အာား အပကာငအ်ထည်ပြာ်ခ ာ့သညာ့ ်

မပတာ်မတ ာားပသာနည်ားလမ်ားမ ာား န စ်မ ိြုံားလ  ားကိ  မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ နိ င ်န ်ပမျှာ်လငာ့ ်ါသည်။ 

၎ငာ်းနယ် ယ် ၉ ခ တိ ာ့မ ာ 

 

၁။ တ ာားဝင ်လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ကာကွယ် န ် ည် ွယ်ထ တ်ဖ နထ်ာားပသာ ဥ ပဒမ ာား 

၂။ သက်ဦားဆ  ိ င ် ဘ  ငစ်နစ်၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ကာကွယ် န ်  ည် ွယ်ထ တ်ဖ နထ်ာားပသာ 

ဥ ပဒမ ာား 

၃။ နိ ငင် ပတာ်   နက်န်မှုအပ ေါ် ဥ ပဒမ ာား 

၄။ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား ကာကွယ် န် (သိ ာ့) ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှုဖြစ်ပစ န်  ည် ွယ်ထ တ်ဖ နထ်ာားပသာ 

ဥ ပဒမ ာား 

၅။ တ ာားရ  ားမ ာားကိ  ကာကွယ် န ် ည် ွယ်ထ တ်ဖ နထ်ာားပသာ ဥ ပဒမ ာား 

၆။ အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် န ် ည် ွယ်ထ တ်ဖ နထ်ာားပသာ ဥ ပဒမ ာား 

၇။ အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား ဖ န ာ့ ွ်ာားမှု ထိနာ်းခ ြုံ ်နိ င ်န ် ည် ွယ်ထ တ်ဖ နထ်ာားပသာ 

ဥ ပဒမ ာား 

၈။ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံမှု ကာကွယ် န ် ည် ွယ်ထ တ်ဖ နထ်ာားပသာဥ ပဒမ ာား 

၉။ အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားကိ  အပကကာငာ်းဖ  န် အလွ သ  ားစာားဖ ြုံခ  သည်ာ့ ဥ ပဒမ ာား 

 
 



     ဤနယ် ယ်မ ာားရ ိ  ထမ ၅ ခ  ( အ ိ ငာ်း ၃ က။ တည်ဆ  ဥ ပဒ မူပဘာငမ် ာား ) သည်  

ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ် ဥ ပဒမ ာားအာား အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းစကာားမ ာားကိ  ကိ ငတွ်ယ်ပဖြရ ငာ်း န ်

   စ ခ စှီစဉ်ပ ားဆွ ထာားဖခငာ်းမဟ တ်သညာ့်တိ င ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း 

သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  အာဏာသ  ား၍ ြိန  ်ိ နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ ပန သည်ာ့ 

ထိ နိ ငင် မ ာားရ ိ ဥ ပဒ မူပဘာငမ် ာား၏ အစိတ်အ ိ ငာ်း င်ဖြစ်သည်။ ပဒသတွငာ်းရ ိ နိ ငင် ပတာ် အပ ေါ် 

အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုန ငာ့ ် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာားပစာ်ကာားမှု ဥ ပဒမ ာားက ာ့သိ ာ့ပသာ 

အခ ိြုံ ျံ့ပသာကိစစ  ်မ ာားတွင ်  ာစ န စ်န ငာ့ခ် ှီ၍ သက်တမ်ားရ ိပနပ ှီဖြစ်ပသာ ဥ ပဒမ ာားကိ  ဆက်လက် 

ထိနာ်းသိမ်ားထာားပ ှီား အလွ သ  ားစာားဖ ြုံဖခငာ်းဖြငာ့ ်  ိ မိ ၍ပခတ်မ ှီပသာ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  ထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ မှု   စ မ ာားအပ ေါ် ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားကိ  ခ  ျံ့ထွငလ်ာခ ာ့ပ ှီား အငတ်ာနက်ကိ ထိနာ်းပက ာငာ်း န ်

အစိ ား မ ာား၏လ  ် ိ ငခ်ွငာ့မ် ာားကိ  တိ ားခ  ျံ့ပစပသာ ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်အသစ်မ ာားကိ  မကကာခဏ 

တိ ားတက် မ ာားဖ ာားလာပစသည်။ 

     ပနာက်ဆ  ားနယ် ယ် ၄ ခ  ( အ ိ ငာ်း ၃ ခ။ အသစ်ပ ေါ်ပ ါက်လာပသာဥ ပဒ မူပဘာငမ် ာား) သည် 

အငတ်ာနက်ပ ေါ် ရ ိ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုန ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် န် 

 ည် ွယ်ပသာ မကကာပသားမှီက ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားဖြစ်သည်။ ထိ ဥ ပဒမ ာားသည် တစ်ခါတစ်  တွင ်

အငတ်ာနက်စှီား ွာားပ ား အထူားသဖြငာ့ ် လူမှုကွန်ယက်စာမ က်န ာမ ာားကိ   ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ 

အပ ားယူမှုအသစ်မ ာားကိ  ြနတ်ှီားဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ည်တွငာ်း  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒ 

မူပဘာငမ် ာားမ  တည်ဆ   ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ အပ ားယူမှုမ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်သိ ာ့ တိ ားခ  ျံ့သက် 

ပ ာက်ပစဖခငာ်းအ ါအ၀င ် အမ ှီအခိ ကငာ်းသညာ့် ထိနာ်းပက ာငာ်းပ ားစနစ်မ ာားကိ  တည်ပထာငပ်လာ့ 

ရ ိသည်။ အလွနအ်မငာ်းမ ာားဖ ာားပသာ အခ က်အလက်မ ာားကိ  စနစ်တက  ထိနာ်းသိမ်ား၊ ဖ န်လည် ယူ 

န ငာ့ ် အလွ သ  ားစာားဖ ြုံခ  နိ ငသ်ညာ့် ဆိ က်ဘာနယ် ယ်တွင ် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီကိ   စ်မ တ်ထာားကာ 

သတငာ်း အခ က်အလက်မ ာားကိ  ပစာငာ့က်ကညာ့်ပထာက်လ မ်ား နန် ငာ့ ်ထိနာ်းခ ြုံ ် နအ်တွက် နိ ငင် မ ာား၏ 

လ  ် ိ ငခ်ွငာ့မ် ာားကိ  တိ ားခ  ျံ့ပ ားဖခငာ်းဖြငာ့ ်  ဤဥ ပဒမ ာားသည် ထငရ် ာားသညာ့် ပခိမ်ားပဖခာက်မှု တစ်  ် 

ဖြစ်ပ ေါ်လာပစသည်။ တစ်ခ ိနတ်ည်ားမ ာ င ် တ ာားဝငမူ်ဝါဒဆိ င ်ာစိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  ကိ ငတွ်ယ် 

ပဖြရ ငာ်း နအ်တွက် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကိ  အထိခိ က်မခ ပသာ နည်ားလမ်ားမ ာားရ ာပြွ န ် အစိ ား မ ာားန ငာ့် 

  ဂ္ဂလိကကဏ္ဍမ ာားကိ  လက်တွ လ  ်ပဆာငန်ိ ငပ်သာ အခွငာ့အ်လမ်ားမ ာားလည်ား ရ ိနိ ငပ်လသည်။ 

  



 

 

 

 

 

 

  

 



(က) တည်ဆ  ဥပနေ မူနဘောငမ် ော်း  

၁။ တရော်း င ်လူပိုဂ္ ျုလ်မ ော်း၏ ဂိုဏ်သ ကခောက ို ကောကွယ်ရ ် ရည်ရွယ်ထိုတပ်ပ ်ထော်းနသော 

ဥပနေမ ော်း 

     တ ာားဝင ် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ဖ ည်သူ ာ့ပ ား ာန ငာ့ ်  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ 

အသပ ြ က်မှုန စ်  ်လ  ားမ  ကာကွယ် နအ်တွက် အဆငာ့ဖ်မြှငာ့တ်ငထ်ာားပသာ ဥ ပဒမ ာားသည် 

ပဒသတွငာ်းတစ်ပလျှာက်တွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က် 

အလက်မ ာားကိ  ရ ိခွငာ့တိ် ာ့မ  ကန ာ့သ်တ် န ် အလွ သ  ားစာားဖ ြုံဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။ဤအ ိ ငာ်းတွင ် ဖမနမ်ာ၊ 

ထိ ငာ်း၊ အငဒ်ိ နှီားရ ာား၊ စကဂာ ူန ငာ့ ် ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တိ ာ့တွင ် အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ 

ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားသည် နိ ငင် ပတာ်န ငာ့ ် အဖခာားအငအ်ာားကကှီား အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအာား 

ပဝြနမ်ှုမ ာားမ ကာကွယ် န ် မည်က ာ့သိ ာ့ အသ  ားဖ ြုံခ ပန ပကကာငာ်းန ငာ့ ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒန ငာ့ ် စ နှုနာ်းမ ာားကိ  ဆန ာ့က် ငက်ာ ပြာက်ြ က်က  ားလွနဖ်ခငာ်းခ  သူမ ာားအာား 

 ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာန ငာ့ ် ဖ ငာ်းထနပ်သာ အ  ်ဘက်ဖ စ်ဒဏမ် ာား ခ မ တ်နိ ငပ်ကကာငာ်းကိ  

ပလာ့လာထာားသည်။ 

     အထက်တွင ် ညွှနာ်းဖ ခ ာ့သညာ့်အတိ ငာ်း လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  ICCPR အ ိ ဒ ် ၁၉ 

အ  ကာကွယ်ပ ားထာားသည်။ ထိ ကာကွယ်မှု၏ အတိ ငာ်းအတာန ငာ့ ် ယငာ်းအပ ေါ် နိ ငင် မ ာား၏ 

ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံခ က်ဖခငာ်းအာား ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာား ာတွင ် က လသမဂ္ဂ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီအပနဖြငာ့ ် အသပ ြ က်မှုအတွက်  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ တာဝနယူ်မှုကိ  

သတ်မ တ်ပ ားပသာအစိ ား မ ာားသည် အသပ ြ က်မှုကိ   ာဇ၀တ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်းမ  

 ယ်ြ က်သငာ့ပ်ကကာငာ်းန ငာ့ ် ယငာ်းသည် အဖခာားသူမ ာား၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ကာကွယ် န် 

 ည် ွယ်ခ က်အတွက် မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ် တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှု မရ ိပသာပကကာငာ့ ်

“ပထာငသ်ွငာ်းအက ဉ်ားခ ဖခငာ်းသည် ဘယ်ပသာအခါမျှ သငာ့ပ်လ ာ်ပသာဖ စ်ဒဏတ်စ်ခ မဟ တ် ါ" ဟ  

အပလားပ ားပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။112  အ  ်ဘက်ဖ စ်ဒဏမ် ာားမ ာ “အလွနအ်မငာ်းအဖ စ်ပ ား 

အပ ားယူဖခငာ်း” မဖြစ် ဟ ဆိ စဉ်တွင ် မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ် တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှု၏ 

 
112 CCPR/C/GC/34၊ စာ ိ ဒ ်၄၇၊ က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၊ Rafael Marques de Morais v. Angola ၊ 

Communication No. 1128/2002 ၊ Rafael Marques de Morais v. Angola ၊ စာ ိ ဒ ်၃-၉ ကိ  

https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1128-2002.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1128-2002.html


အပဖခခ မူမ ာားကိ  တငာ်းကက ်စွာလိ က်နာ မည်ဖြစ်ပ ှီား လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ တ ာားမျှတပသာ 

တ ာားစှီ ငမ်ှုကိ   ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့အ်ညှီ လွတ်လ ်ပ ှီား ဘက်မလိ က်ပသာ တ ာားစှီ ငပ် ား 

အာဏာ ိ ငမ် ာား၏ ပရ ျံ့ပမ ာက်တွင ် ပဆာလ ငစွ်ာ စှီ ငဆ်  ားဖြတ်ခ  မည် ဖြစ်သည်။113 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ် ပဖ ာကကာားခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည်လည်ား 

အသပ ြ က်မှုကိစစမ ာားတွင ် ခ မ တ်ပသာ ဖ စ်ဒဏမ် ာားသည် “လွတ်လ ်စွာထငဖ်မငယူ်ဆနိ ငခ်ွငာ့န်  ငာ့ ်

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ် န ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ယူ၊ ရ ာပြွ၊ ဖြန ာ့ပ်ဝခွငာ့ ် အခငွာ့အ်ပ ားမ ာားအပ ေါ် 

ပကကာက်မက်ြွယ် သက်ပ ာက်မှုရ ိပစပလာက်သည်အထိ ဘယ်ပသာအခါမျှမကကှီားသငာ့ပ်ကကာငာ်း" 

န ငာ့ ်  “ဖ စ်ဒဏခ်  မ တ်ဖခငာ်းမ ာားကိ  ဘယ်ပသာအခါမျှအသ  ားမဖ ြုံသငာ့ပ်ကကာငာ်း” အလာားတူ 

ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။114 

     က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီအပနဖြငာ့ ် နာမည်ပက ာ် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားန ငာ့ ်တ်သက်သညာ့် 

ပဝြနပ်ြာ်ဖ ခ က်မ ာားအ ါအ၀င ် ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်မ ာားကိ  ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းမ ာားအာား 

ကာကွယ် နလိ် အ ်သည်ဟ  ထ ်မ ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် 

“မလိ တမာစိတ်မရ ိ   မ ာားယွငာ်းစွာထ တ်ဖ နပ်ကကညာသညာ့် မမ နက်နပ်သာ ထ တ်ဖ နပ်ကကညာ 

ခ က်မ ာားကိ ” အပ ားယူဖခငာ်းမ  ပရ ာငရ် ာားသငာ့ပ် ှီား အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာားကိ  ကာကွယ်ပ ားမှု 

သည် အသပ ြ က်မှုအတွက် တ ာားစွ ဆိ ခ  သညာ့် မညသ်ူမဆိ  ခ စာား ရ ိနိ ငသ်ငာ့သ်ည်။115 

     ဖမနမ်ာ၊ ထိ ငာ်း၊ အငဒ်ိ နှီားရ ာားန ငာ့ ် စကဂာ ူနိ ငင် တိ ာ့မ  ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ဖ်ြစ်  ်မ ာားအာား မကကညာ့်ရှုမှီ 

ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင ်အသပ ြ က်မှုကိ   ာဇဝတ်မှု အဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်းန ငာ့ ်အသပ ြ က်မှုအတွက် 

ဖ စ်ဒဏအ်ဖြစ် ပထာငဒ်ဏခ် မ တ်ဖခငာ်းအပ ေါ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၏ အက ဖြတ် 

ဆနာ်းစစ်ဖခငာ်းန ငာ့ ် ရှုတ်ခ ဖခငာ်းကိ  ဗဟ သ တ ရ ိ န ် ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာားသငာ့သ်ည်။ ပအာက်တွင ်

ပြာ်ဖ ထာားသညာ့် ကိစစ  ်သည် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းကကာားခ နယ်မ တဆငာ့ ်

ဆက်သွယ်မှုမ ာား မ ါ၀ငပ်သာ်လည်ား ၎ငာ်းသည် ၎ငာ်း၏ဦားစာားပ ားတနြ်ိ ားပကကာငာ့ ်သက်ဆိ ငပ်နသည်။ 

 
113 CCPR/C/GC/34၊ စာ ိ ဒ ်၄၇။ 
114 လွတ်လ ်စွာထငဖ်မငယ်ူဆခွငာ့န် ငာ့ ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က်ိ  ကာကယွ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်ဖခငာ်းန ငာ့ ်ဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ 

က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏အစှီ ငခ် စာ ၊  Abid Hussain ၊ ၁၉၉၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၉  က်၊ UN Doc. 

E/CN.4/1999/64 ၊ စာ ိ ဒ ်၂၈(ဇ)။ 
115 CCPR/C/GC/34၊ စာ ိ ဒ ်၄၇။ 

 



 

 

  လစ်ပ ိုငန် ိုငင် ံ

      ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင ် အသပ ြ က်မှုကိ  အထူားသဖြငာ့ ် အပ ားယူနိ ငသ်ညာ့်   ဒမ် ၃၅၃ န ငာ့ ်

အဖမငာ့ဆ်  ားပထာငဒ်ဏ ် ၆ န စ်အထိခ မ တ်နိ ငသ်ညာ့်   ဒမ် ၃၅၅ တိ ာ့ ါဝငပ်သာ  ပပ ်လည်ပပငဆ်င် 

ထော်းသည ် ပပစ်မှုဆ ိုငရ်ောက င ထ်ံို်းဥပနေအ  အသပ ြ က်မှုကိ  “ဂ္ ဏသ်ိကခာ  က်ပစပသာ 

 ာဇ၀တ်မှု” အဖြစ်သတ်မ တ်ထာားသည်။116 

     ၂၀၁၁ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီမ  အသပ ြ က်မှုကိ  

 ာဇ၀တ်မှုက  ားလွန်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ပသာ ဖ န်လည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားသညာ့်ဖ စ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ား 

ဥ ပဒ ါ ဖ ဌာန်ားခ က်မ ာားသည် ICCPR အ ိ ဒ ် ၁၉ အ  ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ၏ ဝတတ  ာားမ ာားန ငာ့ ်

ကိ က်ညှီမှုမရ ိ ပကကာငာ်း ဆ  ားဖြတ်ခ ာ့သည်။ ပကာ်မတှီအပနဖြငာ့ ် ပ ဒှီယိ အသ လွှငာ့သ်တငာ်းပထာက် 

အလက်ဇနာ်းဒါား အဒနွန်စ် (Alexander Adonis)ကိ  အသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ် စွ ်စွ ကာ 

တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းန ငာ့ ် ပထာငဒ်ဏခ် မ တ်ဖခငာ်းသည် သူ၏အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်း 

ဖြစ်သည်ဟ  ညွှနဖ် ခ ာ့သည်။ အဒနွန်စ် (Adonis) သည် လွတ်ပတာ်အမတ်တစ်ဦားန ငာ့ ်

အိမ်ပထာငသ်ည် ရ  ်ဖမငသ် ကကာားအစှီအစဉ်ပကကဖငာသူ တစ်ဦားအကကာား 

 တ်သက်ဆက်နယ်ွမှုရ ိသည်ဟ ဆိ ကာ သူ၏အစှီအစဉ်တွင ် သတငာ်းထ တ်လွှငာ့ခ် ာ့ဖခငာ်း အတွက် 

Davao City ၏ ပဒသဆိ င ်ာတ ာားရ  ားမ  ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားသညာ့် ဖ စ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ား 

ဥ ပဒ၏   ဒမ် ၃၅၃ န ငာ့ ် ၃၅၅ အ  ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။117 တ ာားရ  ားမ  အဒနွန်စ် 

(Adonis)အာား လွတ်ပတာ်အမတ်ထ  ြိလစ် ိ င ်ှီဆိ ပင ွ၁၀၀,၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁,၉၃၅ ခန ာ့)် 

အာား “ကိ ယ်က ငာ့သ်ိကခာ   က်စှီားမှုအတွက် ပလ ာ်ပကကား” အဖြစ်န ငာ့ ်ြိလစ် ိ င ်ှီဆိ ပင ွ၁၀၀,၀၀၀ ကိ  

"မပကာငာ်းသတငာ်းမ ာားထွက်ပစသညာ့် တာဝနမ် ာ့ပသာ သတငာ်းထ တ်လွှငာ့ဖ်ခငာ်းမ ာားအတွက် စ နမူနာ" 

 
116 ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ၏ ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားသညာ့် ဖ စ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ၊ အက်ဥ ပဒ အမ တ် ၃၈၁၅ 

(ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားသညာ့် ဖ စ်မှုဆိ င် ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ) ၊ ကိ  

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_code.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
117 လွတ်ပတာ်အမတ်သည် အဒနွန်စ် (Adonis)န ငာ့ ်သူ၏ပ ဒှီယိ အစှီအစဉ်မနပ်နဂ္ ာတိ ာ့ကိ  တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့ပ ှီား 

ပနာက် ိ ငာ်းတွင ်မနပ်နဂ္ ာအာား တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားကိ   ယ်ြ က်ခ ာ့သည်။ 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_code.pdf


ဖြစ်ပစ န ် "ပနာငက်ကဉ်ပအာင ် သတိပ ားပသာ ပလ ာ်ပကကား"အဖြစ်ပ ား န ် ထ ်ဆငာ့အ်မိန ာ့ ်

ပ ားခ ာ့သည်။118 

     အဒနွန်စ် (Adonis)၏ အမှုဖြစ်  ်အာား ဖ နလ်ည်သ  ားသ ် ာတွင ် ပကာ်မတှီမ  

ြိလစ် ိ ငအ်စိ ား အာား အဒနွန်စ် (Adonis)အာား ပထာငဒ်ဏခ် မ တ်ခ  သညာ့်ကာလအတွက် 

ထိပ ာက်ပသာ ဖ နလ်ည် က စာားမှုန ငာ့ ် လ  ပလာက်ပသာပလ ာ်ပကကားပ ား နန် ငာ့ ် “ပနာငတွ်င ်

အလာားတူ ခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာားကိ  တာားဆှီား န”်အတွက် အသပ ြ က်မှုဥ ပဒကိ  

ဖ နလ်ည်သ  ားသ ် န ် ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့သည်။119 ပကာ်မတှီဝငမ် ာားဖြစ်ကကပသာ Fabían Salvioli န ငာ့ ်

Rajsoomer Lallah တိ ာ့က ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် သည ် နိ ငင် အစိ ား  အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအာားလ  ားမ  

ဖ ည်တွငာ်းဥ ပဒမ ာားသည် သပဘာတူစာခ ြုံ ်န ငာ့် ကိ က်ညှီမှုရ ိပကကာငာ်း ပသခ ာပအာင ်

ပဆာင ွ်က် န ် လိ အ ်သည်ာ့ ICCPR ၏  ဒမ် ၂ (၂) အ  ၎ငာ်း၏ ဝတတ  ာားမ ာားကိ  

ဖြညာ့်ဆည်ား န ် က်ကွက်ခ ာ့သည်ဟ  ထငဖ်မငပ်ကကာငာ်း ထ တ်ပြာ်ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။120 

     က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၏ အကက ဖ ြုံခ က်မ ာားကိ  ဆန ာ့က် ငလ်ျှက် 

ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင၊် အထူားသဖြငာ့ ် အသပ ြ က်မှုကိ   ာဇ၀တ်မှုက  ားလွန်မှုအဖြစ်ဖခငာ်းအာား 

အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်သိ ာ့ ခ  ျံ့ထွင ်န ် ဥ ပဒအသစ်အာား မိတ်ဆက်ခ ာ့သည်။ ၂၀၁၂ ခ န စ် 

ဆ ိုက်ဘောရောဇ တမ်ှု ကောကွယ်တော်းဆ ်းနရ်း အက်ဥပနေ ('CPA') သည် ဤ ာဇ၀တ်ဖ စ်မှုကိ  

အွနလိ် ငာ်းထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု (သိ ာ့မဟ တ်) ဆက်သွယ်ပ ားနယ် ယ်သိ ာ့ တိ ားခ  ျံ့သည်သာမက 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် အသပ ြ က်မှုအတွက် ဖ စ်ဒဏကိ် လည်ား အမ နတ်ကယ် င ် ပထာငဒ်ဏ ် ၉ 

 
118 က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၊ ဆက်သွယ်ပ ားအမ တ် ၁၈၁၅/၂၀၀၈၊ CCPR/C/103/D/1815/2008 

('CCPR / C / 103 / D / 1815/2008'), စာမ က်န ာ ၂ မ  ၃၊ စာ ိ ဒ ်၂.၁ မ  ၂.၃၊  

http://www.bayefsky.com/pdf/philippines_t5_ccpr_1815_2008_scan.pdf  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
119 CCPR/C/103/D/1815/2008၊ စာ ိ ဒ ်၉၊၁၀ ၊ ၂၀၀၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလတွင ်အဒနွန်စ် (Adonis) သည် ပထာငထ် တွင ်

၂ န စ်နှီား ါားပနခ ာ့ ပ ှီားပနာက် ဖ နလ်ွတ်လာခ ာ့သည်။ Centre for Media Freedom and Responsibility 

'ပထာငခ် ခ ခ ာ့ သညာ့် ပ ဒှီယိ အသ လွှငာ့သူ် ဖ နလ်ွတ်ခ  ' ၊ ၂၀၀၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၂၈  က်၊ https://cmfr-

phil.org/uncategorized/jailed-broadcaster-released/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
120 CCPR/C/103/D/1815/2008 ၊ စာမ က်န ာ ၁၀၊၁၁ ၊ စာ ိ ဒ ်၄ မ  ၇ ၊ စာမ က်န ာ ၁၂ ။ 

 

http://www.bayefsky.com/pdf/philippines_t5_ccpr_1815_2008_scan.pdf
https://cmfr-phil.org/uncategorized/jailed-broadcaster-released/
https://cmfr-phil.org/uncategorized/jailed-broadcaster-released/


န စ်အထိသိ ာ့ တိ ားဖမငာ့သ်တ်မ တ်ခ ာ့သည်။121  ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တ ာားရ  ားခ ြုံ ်မ  “အသပ ြ က်မှုမ ာားတွင် 

ပထာငဒ်ဏခ် မ တ်ဖခငာ်းထက် ဒဏပ်ငဖွ စ် ဒဏခ် မ တ် အပ ားယူဖခငာ်းကိ သာ ဦားစာားပ ား န်” 

တိ က်တွနာ်းထာားပသာ အသပ ြ က်မှုမ ာားအတွက် ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ဖခငာ်းဆိ င ်ာ လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားကိ  

ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။122 သိ ာ့ပသာ်လည်ား ဤလမ်ားညွှန်ခ က်မ ာားသည် ဥ ပဒသက်ပ ာက်မှု 

မရ ိပသာပကကာငာ့ ် ပထာငဒ်ဏဖ် စ်ဒဏ ် ခ မ တ်ဖခငာ်းကိ  တာားဆှီားနိ ငဖ်ခငာ်းမရ ိပ ။ ၎ငာ်းတိ ာ့သည် 

အခ ိြုံ ျံ့ပသာ ပ ွားခ ယ်ထာားသညာ့် အပဖခအပနမ ာားန ငာ့သ်ာ သက်ဆိ ငပ်နပ ှီား လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ခိွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ကာကွယ်ဖခငာ်းသည် 

အသပ ြ က်မှုအတွက် လ  ပလာက်ပသာ ကာကွယ်မှုဖြစ်ပကကာငာ်းကိ လည်ား ရ ငာ်းလငာ်း 

ပဖ ာဆိ ထာားဖခငာ်း မရ ိပ ။123 

 

ပမ ်မောန ိုငင်ံ 

     ဖမနမ်ာနိ ငင် တွင ်ဆက်သယွ်နရ်းဥပနေ   ဒမ် ၆၆ (ဃ) - (  ဒမ် ၆၆ (ဃ)) သည် စတင ်အာဏာ 

သက်၀ငသ်ညာ့် ၂၀၁၃ ခ န စ်မ စ၍ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ်အွနလိ် ငာ်း 

သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ်အခငွာ့အ်ပ ားမ ာားအာား က ငာ့သ်  ားရ  မျှသာဖ ြုံပသာသူမ ာားကိ   ာဇဝတ်မှု 

ဆိ င ်ာဖ စ်ဒဏမ် ာား ခ မ တ် န ်က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ ်အလွ သ  ားစာားဖ ြုံခ ခ ာ့ သည်။ 

 
121 CPA ၏ပနာက်ထ ်ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှုကိ  ပအာက်တွင ်ါရ ိမညာ့် အ ိ ငာ်း ၅ တွငက်ကညာ့် ါ။  ICJ ၏   'Righting Wrongs 

- ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင ်နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား န ငာ့ ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားအပ ေါ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏သက်ပ ာက်မှုမ ာား' စာမ က်န ာ ၁၇-၁၈၊ ကိ  

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/03/PhilippinesCriminal-Law-Provisions-Publications-

Report-2015-ENG.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
122 တ ာားသူကကှီားခ ြုံ ် Reynato S. Puno 'Administrative Circular No. 08-2008: အသပ ြ က်မှုမ ာားတွင ်

ဖ စ်ဒဏ်မ ာားခ မ တ် ာတွင ်ဦားစာားပ ားဥ ပဒကိ  လိ က်နာဖခငာ်းဆိ င ်ာ လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား' ကိ  

https://www.lawphil.net/courts/supreme/ac/ac_8_2008.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
123 တ ာားသူကကှီားခ ြုံ ် Reynato S. Puno 'Administrative Circular No. 08-2008: အသပ ြ က်မှုမ ာားတွင ်

ဖ စ်ဒဏ်မ ာားခ မ တ် ာတွင ်ဦားစာားပ ားဥ ပဒကိ  လိ က်နာဖခငာ်းဆိ င ်ာ လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား' ကိ  

https://www.lawphil.net/courts/supreme/ac/ac_8_2008.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/03/PhilippinesCriminal-Law-Provisions-Publications-Report-2015-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/03/PhilippinesCriminal-Law-Provisions-Publications-Report-2015-ENG.pdf
https://www.lawphil.net/courts/supreme/ac/ac_8_2008.html
https://www.lawphil.net/courts/supreme/ac/ac_8_2008.html


     ၂၀၁၇ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လတွင ် ဖ န်လည်ဖ ငဆ်ငခ် ာ့သညာ့်   ဒမ် ၆၆ (ဃ)သည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

န ငာ့ကိ် က်ညှီမှုမရ ိသညာ့် ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်တစ်ခ  ဖြစ်သည်။ ယငာ်းဥ ပဒသည် န စ်န စ်ထက်မ ိ ပသာ 

ပထာငဒ်ဏဖ်ြစ်ပစ၊ က  ်တစ်ဆယ်သိနာ်း (အပမ ိကန်ပဒေါ်လာ ၆၅၂ ခန ာ့)် ထက်မ ိ ပသာ ပငဒွဏ ်

ဖြစ်ပစ၊ ဒဏန် စ်  ်လ  ားဖြစ်ပစ ခ မ တ်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် မည်သူ ာ့ကိ မဆိ  'ဆက်သွယ်ပ ားကွန ်က် တစ်ခ ခ ကိ  

အသ  ားဖ ြုံ၍' အသပ ြ က်ဖခငာ်းအာား တာားဖမစ်ထာားသည်။124 စစ်တ ်အ ာရ ိမ ာားမ    ဒမ် ၆၆ (ဃ)အ  

တ ာားစွ ဆိ သညာ့် အမှုမ ာားသည် လက်နက်ကိ ငတ် ်ြွ ျံ့မ ာား၏ တ ်ြွ ျံ့ဝငမ် ာားအာား စစ်  န်ကနဖ်ခငာ်း 

ကိ ပသာ်လည်ားပကာငာ်း၊ သက်ဆိ င ်ာ မိမိ၏တာဝနဝ်တတ  ာားကိ  မပလားစာားဖခငာ်းပသာ် လည်ားပကာငာ်း၊ 

  က်ကွက်ဖခငာ်းပသာ်လည်ားပကာငာ်း ဖ ြုံပစ န ် အကက ရ ိသညာ့်၊ သိ ာ့တည်ားမဟ တ် ထိ သိ ာ့ 

ဖြစ်ပစတန ်ာပသာ အပကကာငာ်းရ ိသညာ့် သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာားကိ  ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်းအာား 

 ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်သညာ့် ဖမနမ်ာနိ ငင် ရောဇသတက်က ်း   ဒမ် ၅၀၅ (က) အ  စွ ခ က်မ ာားန ငာ့်  

မကကာခဏဆိ သလိ  ပ ါငာ်းစ ်ကာ တ ာားစွ ဆိ ခ ပန သည်။ (ပအာက်တွငက်ကညာ့် ါ)125 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလအထိ အ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားတစ်ခ ဖြစ်သညာ့်  Athan Myanmar သည် 

ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒအ  အမှုပ ါငာ်း ၁၈၅ ခ ကိ  တ ာား၀ငအ်မှုြွငာ့ခ် ာ့ပကကာငာ်း 

မ တ်တမ်ားတငထ်ာားခ ာ့ပ ှီား ၎ငာ်းတိ ာ့အနက် ၉၃  ာခိ ငန်ှုနာ်းသည် သတငာ်းပထာက် ၃၁ ဦား 

အာားတ ာားစွ ဆိ မှု ၂၃ ခ  အ ါအ၀င ်   ဒမ် ၆၆ (ဃ) ကိ  အသ  ားဖ ြုံ၍ဖြစ်သည်။126  ၂၀၀၈ ခ န စ် 

ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှုတစ်ခ တွင ်Athan Myanmar သည် ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒအ တ ာားစွ ဆိ ခ  သညာ့ ်

အမှုမ ာား၏ တစ်ဝက်ပက ာ် ၅၄  ာခိ ငန်ှုနာ်းသည် နိ ငင် ပ ားပဝြနမ်ှုမ ာားန ငာ့ ်သတငာ်းတငဆ်က်မှုမ ာားန ငာ့ ်

 
124 ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒ၏ အဂ္ဂလိ ်ဘာသာဖ နခ် က် ( ဖ ည်ပထာငစ် လွတ်ပတာ် ဥ ပဒအမ တ် ၃၁၊ ၂၀၁၃ ) ( 

ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒ) http://www.burmalibrary.org/docs23/2013-10-08-Telecommunications_Law-

en.pdf;  English translation of Amendment of Telecommunications Law (2017/ Pyi Htaung Su Hluttaw 

Law No.26) န ငာ့ ်http://www.burmalibrary.org/docs23/2013-10-08-Telecommunications_Law-en.pdf;  

English translation of Amendment of Telecommunications Law (2017/ Pyi Htaung Su Hluttaw Law 

No.26)  တိ ာ့တငွက်ကညာ့်ရ နိ ငသ်ည်။ 
125 ဖမနမ်ာနိ ငင်  ာဇသတ်ကကှီား၏ အဂ္ဂလိ ်ဘာသာဖ နခ် က် ( ဖမနမ်ာနိ ငင်  ာဇသတ်ကကှီား )  

http://www.burmalibrary.org/docs6/MYANMAR_PENAL_CODE-corr.1.pdf  တွငက်ကညာ့်ရ နိ ငသ်ည်။ 
126 Athan Myanmar ၊ 'ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒအ  တ ာားစွ ခ  သညာ့် အမှုအ ည်အတွက်'၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၉  က် ၊ 

http://athanmyanmar.org/2019/04/09/the-number-of-cases-under-thetelecommunications-law/  

တွငက်ကညာ့်ရ နိ ငသ်ည်။  Say No to 66(d) campaign မ  အခ က်အလက် ကိ  https://www.saynoto66d.info/  

တွငက်ကညာ့်ရ နိ ငသ်ည်။ 

http://www.burmalibrary.org/docs23/2013-10-08-Telecommunications_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs23/2013-10-08-Telecommunications_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs23/2013-10-08-Telecommunications_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs6/MYANMAR_PENAL_CODE-corr.1.pdf
http://athanmyanmar.org/2019/04/09/the-number-of-cases-under-thetelecommunications-law/
https://www.saynoto66d.info/


 တ်သက်သညာ့်အမှုမ ာားအ ါအ၀င ် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ် က ငာ့သ်  ားဖခငာ်းမ ာားန ငာ့သ်က်ဆိ ငပ်နပကကာငာ်း ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့သည်။127 ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ 

ဒှီဇငဘ်ာလအထိ အ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့အစည်ား Free Expression Myanmar မ    ဒမ် ၆၆ (ဃ) အ  

လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီကိ  တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့သညာ့် တိ ငက်ကာားသူမ ာား၏ ထက်ဝက်သည် နိ ငင် ပတာ်အစိ ား  

ကိ ယ်စာား လ ယ်မ ာား( သိ ာ့မဟ တ်) အစိ ား အ ာရ ိမ ာားဖြစ်ပကကာငာ်း မ တ်တမ်ားတင ်ခ ာ့သည်။128  

     ၂၀၁၉ ခ န စ် အစှီ ငခ် စာတစ်ခ တွင ်Athan သည် ၂၀၁၉ ခ န စ်၏  ထမပဖခာက်လ တ်တွင ်င ်

စာနယ်ဇငာ်းသမာား ၁၁ ဦားသည်  ညာသည် ှီသပသာ သတငာ်းတငဆ်က်မှုမ ာားအတွက် တ ာားစွ ဆိ  

ခ ခ ာ့ ပ ှီား ၄၅  ာခိ ငန်ှုနာ်းပသာတ ာားစွ ဆိ ခ က်မ ာားမ ာ ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒအ ဖြစ်ပ ှီား ၁၅  ာနှုနာ်းမ ာ 

အသပ ြ က်မှုကိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်သညာ့် ဖမနမ်ာနိ ငင်  ာဇသတ်ကကှီားအ ဖြစ်သည်ဟ  

ရ ငာ်းလငာ်းတငဖ် ခ ာ့သည်။129  ဖမနမ်ာနိ ငင်  ာဇသတ်ကကှီား အခနာ်း ၂၁ မ    ဒမ် ၄၉၉ န ငာ့ ် ၅၀၀ တိ ာ့တွင် 

အသပ ြ က်မှုကိ  ပထာငဒ်ဏန် စ်န စ်အထိ ဖြစ်ပစ၊ ပငဒွဏဖ်ြစ်ပစ၊ ဒဏန် စ်  ်လ  ားဖြစ်ပစ ခ မ တ် 

ခ  နိ ငသ်ည်ာ့  ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ထာားသည်။130  

 

က ိုနဆွ င််း၏ ပ စ်ရပ် 

 
127 Athan Myanmar ၊ 'လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆိ် င ်ာ ပဖခာက်လ တ် အစှီ ငခ် စာ' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ပအာက်တိ ဘာလ ၊ https://equalitymyanmar.org/wp-content/uploads/2018/10/Mid-term-Report-on-

Freedom-of-ExpressionEng-Version.pdf  တွငက်ကညာ့်ရ နိ ငသ်ည်။ 
128 Free Expression Myanmar ၊ '၆၆(ဃ) စစ်မ နပ်သာပဖ ာငာ်းလ မှုမရ ိ'၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ၊ စာမ က်န ာ ၁၇၊ 

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

တွငက်ကညာ့်ရ နိ ငသ်ည်။ 
129 Athan Myanmar ၊ '၂၀၁၉ခ န စ် ဖမနမ်ာနိ ငင် ရ ိလွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ပဖခအပနန ငာ့ ်တ်သက်ပ ှီား 

န စ်လယ်အစှီ ငခ် စာ' ၊ https://progressivevoicemyanmar.org/2019/09/02/2019-mid-year-report-on-

status-offreedom-of-expression-in-myanmar/  တွငက်ကညာ့်ရ နိ ငသ်ည်။ 
130 အှီလက်ထပ ာနစ် ဆက်သွယ်ပဆာင ွ်က်ပ ားဥ ပဒသည်လည်ား အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်မ  အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  

ထိနာ်းခ ြုံ ် နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ ပန သည်။ ICJ 'ဖမနမ်ာ - အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဥ ပဒမ ာားအပ ေါ် 

ရ ငာ်းလငာ်းခ က်'၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၂၆  က် ၊ https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2015/11/Myanmar-Criminal-Defamation-Laws-Advocacy-Position-paper2015-
ENG.pdf  တွငက်ကညာ့်ရ နိ ငသ်ည်။ 

https://equalitymyanmar.org/wp-content/uploads/2018/10/Mid-term-Report-on-Freedom-of-ExpressionEng-Version.pdf
https://equalitymyanmar.org/wp-content/uploads/2018/10/Mid-term-Report-on-Freedom-of-ExpressionEng-Version.pdf
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/12/66d-no-real-change.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/2019/09/02/2019-mid-year-report-on-status-offreedom-of-expression-in-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2019/09/02/2019-mid-year-report-on-status-offreedom-of-expression-in-myanmar/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Myanmar-Criminal-Defamation-Laws-Advocacy-Position-paper2015-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Myanmar-Criminal-Defamation-Laws-Advocacy-Position-paper2015-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Myanmar-Criminal-Defamation-Laws-Advocacy-Position-paper2015-ENG.pdf


     ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ်Myanmar Now သတငာ်းဌာန၏ အယ်ဒှီတာခ ြုံ ် ကိ ပဆွ၀ငာ်းသည် 

ဗ ဒဓဘာသာဘ နာ်းပတာ်ကကှီားန ငာ့ ် အမ ိြုံားသာားပ ားအစွန်ားပ ာက်အြွ ျံ့ မဘသအြွ ျံ့၏ ယခငပ်ခါငာ်းပဆာင ်

ဖြစ်သူ ဆ ာပတာ်ဦားဝှီ သူအာား အသပ ြ က်မှု က  ားလွနခ် ာ့သည်ဟ  ထိ အြွ ျံ့ဝငတ်စ်ဦား၏ 

စွ ်စွ တိ ငက်ကာားခ က်အ  ြမ်ားဆှီားခ ခ ာ့ သည်။131 

     ကိ ပဆွဝငာ်းမ  ၎ငာ်း၏ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်စာမ က်န ာပ ေါ်တွင ်  ဦားဝှီ သူသည် သ ဃာပတာ်မ ာား၏ ဝိနည်ား 

စည်ားမ ဉ်ားမ ာားကိ  'ခ ိြုံားပြာက်ခ ာ့သည်' ဟ  စွ ်စွ ပဖ ာဆိ သညာ့်   ိ ာ့စ်တစ်ခ တငခ် ာ့သညာ့်ပနာက် ၂၀၁၇ 

ခ န စ် မတ်လတွင ်   ဒမ် ၆၆(ဃ) အ  တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။ ၂၀၁၇ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ်

ဦားဝှီ သူသည် သူ၏ ပြာ့စ်ဘွတ် ိ ာ့စ်တစ်ခ တွင ် အမ နာ်းစကာား န ငာ့ ် လူမ ိြုံားပ ားန ငာ့ ်

ဘာသာပ ားခွ ဖခာားဆက်ဆ မှုမ ာားကိ  ဆန ာ့က် ငသ်ညာ့ ် ပထာက်ခ အာားပ ားမှုအဆိ အပ ှီားတွင် 

လ  ်ကက ခ ခ ာ့ သည်ာ့လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပရ ျံ့ပနဖြစ်သူ ဦားကိ နှီအာား လ  ်ကက သတ်ဖြတ်သူကိ  

ခ ှီားပဖမြှာက်ထာားခ ာ့သည်။132 

     ပနာက် ိ ငာ်း မကကာမှီတွင ်င ် Myanmar Now သည်  ဦားဝှီ သူ၏ မ တ်ခ က်မ ာားသည် 

သ ဃာပတာ်အဖြစ်မ  လူဝတ်လ ထ တ် ယ် န ် အပကကာငာ်းခိ ငလ်  ပစနိ ငသ်ည်ဟ  ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်ာ့ 

ဘ နာ်းပတာ်ကကှီားတစ် ါား၏ အဆိ အ ါအဝင ် ဦားဝှီ သူ၏ ိ ာ့စ်န ငာ့ ်  တ်သက်၍ သတငာ်းပ ားသာား 

ခ ာ့သည်။133  ကိ ပဆွဝငာ်း၏ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်စာမ က်န ာပ ေါ်မ   ိ ာ့စ်သည် Myanmar Now 

၏ပဆာငာ်း ါားကိ   ည်ညွှနာ်းထာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

 
131 Sean Gleeson ၊ 'Myanmar Now အယ်ဒှီတာ ကိ ပဆွဝငာ်းကိ   နက် နပ်လဆိ ်တွငြ်မ်ားဆှီား' ၊ Frontier Myanmar 

၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၃၀  က် ၊ https://frontiermyanmar.net/en/myanmar-now-editor-ko-swe-

winarrested-at-yangon-airport  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
132 ICJ ၊ ' ICJ သည် ပရ ျံ့ပနဦားကိ နှီ လ  ်ကက ခ  မှု၏ ၂ န စ်ပဖမာက် န စ် တ်လည်ပန ာ့ကိ  အထိမ်ားအမ တ်ဖ ြုံသည် ' ၊ ၂၀၁၈ 

ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၉  က် ၊ https://www.icj.org/myanmar-icj-marks-2nd-year-anniversary-of-the-killing-

oflawyer-u-ko-ni/   တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည် ; ICJ ' 'ပရ ျံ့ပနဦားကိ နှီအာား လ  ်ကက မှုကိ  အဖမနဆ်  ားန ငာ့သ်မာသမတ်က စွာ 

စ  စမ်ားစစ်ပဆား မည်' , ၂၀၁၇ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၃၀  က် ၊ https://www.icj.org/icj-statement-on-the-killing-of-

lawyer-u-ko-ni/  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
133 ထွနာ်းခိ င ်၊ 'မဘသမ  အသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ပ ှီားပနာက် ထငရ် ာားသညာ့် သတငာ်းသမာား ပတာငာ်း န ်န ်ဖငငာ်းဆန'်၊ 

Frontier Myanmar ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် မတ်လ ၈  က် ၊ https://frontiermyanmar.net/en/prominentreporter-

refuses-to-apologise-after-ma-ba-tha-files-defamation-suit  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://frontiermyanmar.net/en/myanmar-now-editor-ko-swe-winarrested-at-yangon-airport
https://frontiermyanmar.net/en/myanmar-now-editor-ko-swe-winarrested-at-yangon-airport
https://www.icj.org/myanmar-icj-marks-2nd-year-anniversary-of-the-killing-oflawyer-u-ko-ni/
https://www.icj.org/myanmar-icj-marks-2nd-year-anniversary-of-the-killing-oflawyer-u-ko-ni/
https://www.icj.org/icj-statement-on-the-killing-of-lawyer-u-ko-ni/
https://www.icj.org/icj-statement-on-the-killing-of-lawyer-u-ko-ni/
https://frontiermyanmar.net/en/prominentreporter-refuses-to-apologise-after-ma-ba-tha-files-defamation-suit
https://frontiermyanmar.net/en/prominentreporter-refuses-to-apologise-after-ma-ba-tha-files-defamation-suit


      ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် အမှုစတင ် စစ်ပဆားခ ာ့သညာ့်အခ ိနမ် စ၍ ကိ ပဆွဝငာ်းသည ် သူ ာ့အာား 

စွ ခ က်တငခ် ာ့သညာ့် မနတပလားရ ိတ ာားရ  ားန ငာ့ ် နက် နရ် ိ သူ၏အိမ်အကကာား ၂ န စ်နှီား ါားအတွငာ်း ကကာားနာမှု 

ပ ါငာ်း ၅၅ ခ ပက ာ် တက်ပ ာက် နအ်တွက် ခ ှီားရ ည်သွာားခ ာ့ သည်။134 အသွာားအဖ နခ် ှီားစဉ် တစ်ခ  

စှီတိ ငာ်းသညာ့် သူ ာ့အာား အနည်ားဆ  ား အခ ိန ် ၁၆ နာ ှီခန ာ့က်ကာပစပ ှီား အနည်ားဆ  ားက  ် ၅၀၀,၀၀၀ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၃၃၀ ခန ာ့)် က န်က ပစခ ာ့သည်။135  တ ာားခွငတွ်င ် အမှုစစ်ပဆားကကာားနာသညာ့် 

ကာလအာား ယ တတ ိမတနပ်သာ ကကာရ ည်မှုကိ  ဖြစ်ပစသညာ့် တ ာားလိ ၏စဉ်ဆက်မဖ တ် ပန ာငာ့ပ်န ားမှု 

အ ါအ၀င ်အမှုစစ်ပဆားကကာားနာသညာ့်ဖြစ်စဉ်တွင ်မူမမ နမ်ှုမ ာားစွာကိ  ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့ ပ ှီား သူ၏တ ာားမျှတ 

ပသာ တ ာားစှီ ငမ်ှုကိ   ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့အ်ခငွာ့အ်ပ ား ခ ိြုံားပြာက်ခ ခ ာ့ သည် ။  

  ၂ န စ်ကကာပ ှီားပနာက်၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ်တွင ် မနတပလားရ ိတ ာားရ  ားသည် ကိ ပဆွဝငာ်း၏ အမှုအာား 

 ယ်ြ က်ပ ားခ ာ့သည်။136 

 

မင််းထငက် ိုက ိုကက ်း၏ ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလတွင ်ရ  ်ရ ငထ် တ်လ  ်သူန ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားရ  ်ရ င ွ် ပတာ်၏ တည်ပထာငသ် ူ

ဖြစ်သညာ့် မငာ်းထငကိ် ကိ ကကှီားသည် သူ၏ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်မ  ဖမန်မာာ့နိ ငင် ပ ားတွင ် စစ်တ ်၏ 

 
134 ICJ et. al ' ူားတွ ထ တဖ် နခ် က် ၊ ဖမနမ်ာနိ ငင် အာဏာ ိ ငမ် ာားအပနဖြငာ့ ်ကိ ပဆွဝငာ်း၏ အမှုအာား 

 ယ်ြ က် မည်ဖြစ်ပ ှီား အသပ ြ က်မှုကိ လည်ား  ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်းမ   ယ်ြ က် မည် ဖြစ်သည်'၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် မတ်လ ၇  က် ၊ https://www.icj.org/joint-statementmyanmar-authorities-must-drop-the-case-

against-ko-swe-win-and-decriminalise-defamation/  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
135 မိ ားဖမငာ့ ်၊ ' အမ ိြုံားသာားပ ားအစွနာ်းပ ာက်မ ာားသည် သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား  ြွတ်ြွတ် ညက်ညက်ပကကပစသည်ာ့ 

တ ာားဥ ပဒဆိ င ်ာ တ နလ်ှု ် ပခ ာက်ခ ာားြွယ် အပတွျံ့အကက ြုံမ ာားကိ   ရ ိခ စာားပစသည်' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၇ 

 က် ၊ https://www.irrawaddy.com/features/nationalists-subject-journalistdevastating-legal-ordeal.html  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
136 ဇာနည်မနာ်း ၊ ' Myanmar Now အယ်ဒှီတာအာား တ ာားစွ ဆိ မှုကိ  ၂ န စ် အကကာတွင ် ယ်ြ က်ပ ားခ ာ့သည် ' ၊ ဧ ာဝတှီ 

၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၂  က် ၊ https://www.irrawaddy.com/news/burma/lawsuit-myanmar-now-

editordropped-2-years.htm  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  

https://www.icj.org/joint-statementmyanmar-authorities-must-drop-the-case-against-ko-swe-win-and-decriminalise-defamation/
https://www.icj.org/joint-statementmyanmar-authorities-must-drop-the-case-against-ko-swe-win-and-decriminalise-defamation/
https://www.irrawaddy.com/features/nationalists-subject-journalistdevastating-legal-ordeal.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/lawsuit-myanmar-now-editordropped-2-years.htm
https://www.irrawaddy.com/news/burma/lawsuit-myanmar-now-editordropped-2-years.htm


အခနာ်းကဏ္ဍကိ  ပဝြနသ်ညာ့်  ိ ာ့စ်မ ာားအတွက် တ ်မပတာ်ကိ  အသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ်  ဒမ် ၆၆ (ဃ) အ  

တ ာားစွ ဆိ ခ က်ပကကာငာ့ ်ြမ်ားဆှီားခ  ပ ှီား အခ ြုံ ်တွငာ်းမ  တ ာား ငဆ်ိ ငခ် ာ့ သည်။137 

      နက် နတိ် ငာ်း စစ်ဌာနခ ြုံ ်မ  ဒ တိယဗိ လ်မ ားကကှီားလငာ်းထွနာ်းသည် တ ာားလိ အပနဖြငာ့ ် ရ  ်ရ င ်

ထ တ်လ  ်သူအာား တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်ပ ှီား ဒ တိယအမှုအပနဖြငာ့ ် ဖမနမ်ာနိ ငင်  ာဇသတ်ကကှီား   ဒမ် 

၅၀၅(က) ကိ ခ ိြုံားပြာက်သည်ဟ  ထ ်မ စွ ခ က်တငခ် ာ့သည်။138 

     မငာ်းထငကိ် ကိ ကကှီားသည် အသည်ားကငဆ်ာပ ာဂ္ါ ခ စာားပန ပ ှီား ြမ်ားဆှီားဖခငာ်းန ငာ့ ် ထိန်ားသိမ်ား 

ဖခငာ်းမခ  မှီ ကကှီားမာားပသာခွ စိတ်က သမှု ခ ယူခ ာ့သဖြငာ့ ် ပဆားက သမှုခ ယူ န ် လိ အ ်ပသာ်လည်ား 

ပထာငထ် တွငသ်ာ ဆက်လက်ရ ိပနခ ာ့သည်။139 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လတွင ်သူသည်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ   ဒမ် ၅၀၅ (က) အ  စှီ ငခ် က်ခ ခ  ပ ှီား 

အလ  ်ကကမ်ားန ငာ့ပ်ထာငဒ်ဏ ်(၁) န စ် ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။140 

အလော်းတဖူြစ်  ်မ ာား 

     ၂၀၁၆ ခ န စ် ပမလတွင ် ကဗ ာဆ ာ နမောငန်ဆောင််းခ သည် ၂၀၁၅ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလက 

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်သိ ာ့  ိ ာ့စ်တငခ် ာ့သညာ့် ကဗ ာတစ်  ဒသ်ည ် နိ ငင် ပတာ်သမမတပဟာငာ်း ဦားသိန်ားစိနအ်ာား 

 
137 ဆနာ်းယမငာ်းပအာင ်၊ 'တ ်မပတာ်ကိ ပစာ်ကာားသည်ဟ  စွ ်စွ ခ  သညာ့် ရ  ်ရ ငထ် တ်လ  ်သူ အာမခ ဖငငာ်း ယ်ခ  ၊ 

ပထာငသိ် ာ့ကိ ာ့ပဆာငခ်  ' ၊ ဧ ာဝတှီ ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၁၂  က် ၊ 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/filmmakeraccused-insulting-army-denied-bail-sent-

prison.html တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
138 ဖမနမ်ာနိ ငင်  ာဇသတ်ကကှီား   ဒမ် ၅၀၅(က)သည် အာမခ ခွငာ့ ်ပသာ အမှုမဟ တ်ပသာ်လည်ား တ ာားသူကကှီားအပနဖြငာ့ ်

အာမခ ခွငာ့ပ် ား န ်ဆ  ားဖြတ်ခ က်ခ ပ ားနိ ငသ်ည်။ 
139 Amnesty International ' ဖမနမ်ာ ၊ ထိနာ်းသိမ်ားခ  သညာ့် ရ  ်ရ ငထ် တ်လ  ်သူ  မငာ်းထငက်ိ ကိ ကကှီား၏ က နာ်းမာပ ား 

စိ  ိမ် မှုမ ာား' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇွနလ် ၆  က် ၊ https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/0478/2019/en/   

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
140 ဆမ်ပအာငမွ်နာ်း ' ဖမနမ်ာနိ ငင် တွင ်စစ်တ ်အာား ပဝြနမ်ှုကိ  ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ်ပ ားသာားပသာပကကာငာ့ ်

ရ  ်ရ ငထ် တ်လ  ်သူအာား ပထာငဒ်ဏ်ခ မ တ်ခ ာ့သည် ' ၊ ရိ က်တာ ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၂၉  က် ၊ 

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-filmmaker/myanmarjails-filmmaker-for-facebook-posts-

critical-of-military-idUSKCN1VJ0Q5?feedType=RSS&feedName=worldNews  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/filmmakeraccused-insulting-army-denied-bail-sent-prison.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/filmmakeraccused-insulting-army-denied-bail-sent-prison.html
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/0478/2019/en/
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-filmmaker/myanmarjails-filmmaker-for-facebook-posts-critical-of-military-idUSKCN1VJ0Q5?feedType=RSS&feedName=worldNews
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-filmmaker/myanmarjails-filmmaker-for-facebook-posts-critical-of-military-idUSKCN1VJ0Q5?feedType=RSS&feedName=worldNews


အသပ   က်ပစသည်ဟ  စွ ်စွ ခ  ကာ   ဒမ် ၆၆(ဃ) အ တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ ပ ှီား ပထာငဒ်ဏ ် (၆) လ 

ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။141 

 

နေါင််းမ  ျု်းဆက် သခံ ပ်အ ွ ွဲ့၏ ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလတွင ် ရိ ား ာအစဉ်အလာဖြစ်ပသာ သပ ာ်စာ ကဗ ာမ ာားကိ  ြနတ်ှီားပသာ 

ပြ ာ်ပဖြပ ားအန  ညာသည် အ  ်စ ဖြစ်သညာ့် ပဒါငာ်းမ ိြုံားဆက် သ ခ  ်အြွ ျံ့၀ငမ် ာားသည် 

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်တွင ် တိ က်ရိ က်လွှငာ့ခ် ာ့ပသာ သပ ာ်စာအန  ညာပြ ာ်ပဖြမှုအပ ှီားတွင်  နက် နတိ် ငာ်း 

စစ်ဌာနခ ြုံ ်မ  ဒ တိယ ဗိ လ်မ ားကကှီား သန်ားထွနာ်းဖမငာ့မ်  တ ်မပတာ်ကိ  အသပ ြ က်မှု စွ ်စွ ခ က်မ ာားဖြငာ့ ်

၎ငာ်းတိ ာ့အာားတိ ငတ်နာ်း ကကာားခ ာ့ပ ှီားပနာက်  ာဇသတ်ကကှီား   ဒမ် ၆၆ (ဃ) န ငာ့ ်   ဒမ် ၅၀၅ (က) 

အ တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။142 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ်  နက် န်တိ ငာ်းပဒသကကှီား မ မ်ားက နာ်းပမိြုံ ျံ့နယ်တ ာားရ  ားမ  

ပကခိ ငထ်ွနာ်း၊ ပဇယ ာလွင၊်  ိ င ် သူ၊  ိ ငပ်ြိြုံားမငာ်း၊ န ငာ့ ် ပဇာ်လငာ်းထွဋတိ် ာ့အာား   ဒမ် ၅၀၅ (က)ကိ  

ပြာက်ြ က်မှုဖြငာ့ ် အလ  ်ကကမ်ားန ငာ့ ် ပထာငဒ်ဏ ် (၁) န စ်စှီခ မ တ်ခ ာ့သည်။143 သူတိ ာ့သည် 

 
141 PEN International ' ဖမနမ်ာ ၊ ကဗ ာဆ ာ ပထာငဒ်ဏ် (၆) လ ခ မ တ်ခ  ပ ှီား ဖ နလ်ွတ်လာခ ာ့' ၂၀၁၆ ခ န စ် ပမလ ၂၅ 

 က် ၊ https://www.pen-international.org/news/myanmar-poet-sentenced-to-6-months-inprison-and-

released  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
142 ထက်အာကာ၊ Roseanne Gerin ၊ ' ဖမနမ်ာသ ခ  ်အြွ ျံ့သည်  တ ်မပတာ်ကိ  သပ ာ်ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်

အာမခ ဖငငာ်း ယ်ခ ခ ာ့ ပ ှီား၊ အငာ်းစိနပ်ထာငတ်ွင ် မနယ်ူ ခ ြုံ ်ထာားခ ခ ာ့ သည် ' လွတ်လ ်ပသာ အာရ အသ  ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် 

ဧပ ှီလ ၂၂ က် ၊ https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-satire-troupe-denied-bail-

04222019164338.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
143 ပဇာ်ပဇာ်ပထွား ၊ 'ဖမနမ်ာစစ်တ ်ကိ  သပ ာ်မှုပကကာငာ့ ်သ ခ  ်အြွ ျံ့ဝင ်၅ ဦား ပထာငဒ်ဏ်ခ မ တ်ခ  ' ဧ ာဝတှီ ၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၃၀  က် ၊ https://www.irrawaddy.com/news/burma/fivemembers-performance-

troupe-jailed-satirizing-myanmar-military.html  တွငက်ကညာ့ရ်ှုနိ ငသ်ည်။ Human Rights Watch ၊ 'ဖမနမ်ာ - 
တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာားသည် တ ်မပတာ်အာားပဝြနမ်ှုဖြငာ့ ်ဖ စ်မှုထငရ် ာား စှီ ငဖ်ခငာ်းခ  '၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ 

၃၁  က် (‘HRW, 19 November 2019’) ၊ https://www.hrw.org/news/2019/10/31/myanmar-actors-

convicted-criticizing-army  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.pen-international.org/news/myanmar-poet-sentenced-to-6-months-inprison-and-released
https://www.pen-international.org/news/myanmar-poet-sentenced-to-6-months-inprison-and-released
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-satire-troupe-denied-bail-04222019164338.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-satire-troupe-denied-bail-04222019164338.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/fivemembers-performance-troupe-jailed-satirizing-myanmar-military.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/fivemembers-performance-troupe-jailed-satirizing-myanmar-military.html
https://www.hrw.org/news/2019/10/31/myanmar-actors-convicted-criticizing-army
https://www.hrw.org/news/2019/10/31/myanmar-actors-convicted-criticizing-army


အာမခ   ိ ငခ်ွငာ့ ် ဖငငာ်း ယ်ခ ခ ာ့ ပ ှီားပနာက် ဧပ ှီလမ စ၍ ထိန်ားသိမ်ားခ ခ ာ့ ကာ 

တ ာား ငဆ်ိ ငခ် ာ့ သည်။144 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလတွင်  နက် နတိ် ငာ်းပဒသကကှီား ဗိ လ်တပထာငပ်မိြုံျံ့နယ်တ ာားရ  ားမ  ထိ  ၅ 

ဦားန ငာ့အ်တူ ဆဌမပဖမာက်အြွ ျံ့ဝင ် ဆ  တနာဖမငာ့တိ် ာ့အာား  ာဇသတ်ကကှီား   ဒမ် ၅၀၅ (က)ကိ  

ပြာက်ြ က်မှုဖြငာ့ ်ပထာငဒ်ဏ ်(၁) န စ်စှီခ မ တ်ခ ာ့ပ ှီား အပစာ ိ ငာ်းငါားဦားအာား ပထာငဒ်ဏက်ာလကိ  (၂) 

န စ်အထိ တိ ားဖမြှငာ့ခ် ာ့သည်။145   

     ပဇယ ာလွင၊်  ိ င ် သူ န ငာ့ ်  ိ ငပ်ြိြုံားမငာ်းတိ ာ့သည် အဖခာားပမိြုံ ျံ့နယ်တ ာားရ  ား ၃ ခ တွငလ်ည်ား non bis 

in idem (  ဒမ်တစ်ခ တည်ားဖြငာ့ ် ၂ ကကိမ်မဖြစ်ပစ ပသာ) ၏ မျှတပသာ 

တ ာားစှီ ငမ်ှုဆိ င ်ာအပဖခခ မူကိ  ထငရ် ာားစွာပြာက်ြ က်ကာ146   ဒမ် ၅၀၅ (က) အ  

ထ ်မ တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းခ ခ ာ့ ပ ှီား အြွ ျံ့ဝင ် ၆ ဦား အာားလ  ားန ငာ့အ်တူ သတတ မပဖမာက် အြွ ျံ့ဝင ်

ပငမ်ိားခ မ်ားစိ ားတိ ာ့သည်   ဒမ် ၆၆ (ဃ)အ  တ ်မပတာ်ကိ  အသပ   က်ပစမှုဖြငာ့ ်

ထ ်မ တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။147 

 

 

ထိ ငာ်းနိ ငင်  

 
144 ထက်အာကာ၊ Roseanne Gerin ၊ ' ဖမနမ်ာသ ခ  ်အြွ ျံ့သည်  တ ်မပတာ်ကိ  သပ ာ်ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်

အာမခ ဖငငာ်း ယ်ခ ခ ာ့ ပ ှီား၊ အငာ်းစိနပ်ထာငတ်ွင ် မနယ်ူ ခ ြုံ ်ထာားခ ခ ာ့ သည် ' လွတ်လ ်ပသာ အာရ အသ  ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် 

ဧပ ှီလ ၂၂ က် ၊ https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-satire-troupe-denied-bail-

04222019164338.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 
145 Human Rights Watch ၊ 'ဖမနမ်ာ - သ ခ  ်အြွ ျံ့ဝငမ် ာားအတွက်  ိ မိ ပသာ ပထာငဒ်ဏ်ကာလ' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် 

နိ ဝငဘ်ာလ ၁၉  က် ၊  (‘HRW, 19 November 2019’) ၊ https://www.hrw.org/news/2019/11/19/myanmar-

more-jail-timesatirical-troupe  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
146 non bis in idem (  ဒမ်တစ်ခ တည်ားဖြငာ့ ်၂ ကကိမ်မဖြစ်ပစ ပသာ) ၏ မျှတပသာ တ ာားစှီ ငမ်ှုဆိ င ်ာ အပဖခခ မူ 

သည်  ာဇဝတ်မှုတစ်ခ အတွက် တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းခ  ပ ှီား ဖ စ်ဒဏ်ပ ားဖခငာ်းခ  ပ ှီားသညာ့် လူတစ်ဦားတစ်ပယာက်စှီတိ ငာ်းအာား 

တူညှီပသာ တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့တ်ွင ်ဒ တိယအကကိမ်ထ ်မ  အဖ စ်ပ ားအပ ားယူဖခငာ်းမရ ိပစပကကာငာ်း ပသခ ာပစသည်။ 
147 HRW ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၃၁  က်။  HRW ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၁၉  က်။ 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-satire-troupe-denied-bail-04222019164338.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-satire-troupe-denied-bail-04222019164338.html
https://www.hrw.org/news/2019/11/19/myanmar-more-jail-timesatirical-troupe
https://www.hrw.org/news/2019/11/19/myanmar-more-jail-timesatirical-troupe


     ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ် ကိ က်ညှီမှုမရ ိပသာ ရောဇ တမ်ှုဆ ိုငရ်ော က င ထ်ံို်း 

ဥပနေတွင ်ါရ ိသညာ့် အသပ ြ က်မှုအာား  ာဇဝတ်မှုအဖြစ် ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားသည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားန ငာ့သ်က်ဆိ ငသ်ညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  အမ ာားဖ ည်သူ၏ အာရ  စိ က်မှုကိ  

 ရ ိ န ် ကကိြုံား မ်ားသူမ ာားအာား အာဏာသ  ား၍ ြိန  ်ိ န ် အလွ သ  ားစာားဖ ြုံခ ပန သည်။148 

 ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ  ဒမ် ၃၂၆ န ငာ့ ် ၃၂၇ အ  အသပ ြ က်ဖခငာ်း ာဇဝတ်မှုကိ  

အမ ာားဆ  ား ပထာငဒ်ဏ ်(၁) န စ်၊ ပငဒွဏ ်ဘတ် ၂၀,၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၆၄၀ ခန ာ့်) (သိ ာ့မဟ တ်) 

ဒဏန် စ်မ ိြုံားလ  ား ခ မ တ်နိ ငပ် ှီား   ဒမ် ၃၂၈ တွင ် (၂) “   န ိ ်ထ တ်ပဝဖခငာ်း နည်ားလမ်ားဖြငာ့”် 

အသပ ြ က်ဖခငာ်းကိ   ာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ကာ ပထာငဒ်ဏ ်(၂) န စ်အထိ န ငာ့ ်ပငဒွဏ ်ဘတ် 

၂၀၀,၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၆,၄၀၀ ခန ာ့်) ခ မ တ်နိ င်သည်။149 

     ကွ ်ပပျုတောနငှ  ်ဆက်စပ် ရောဇ တ်မှုမ ော်း အက်ဥပနေ B.E. 2560 (၂၀၁၇) (‘CCA’) သည် ၎ငာ်း၏ 

၂၀၀၇ ခ န စ်ဗာားရ ငာ်းမ  ဖ ငဆ်ငာ့ခ် ာ့သညာ့်အတိ ငာ်း ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားန ငာ့ ်အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က် 

အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့အပ ေါ်  ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်မှုကိ  တိ ားခ  ျံ့သက်ပ ာက်ပစ နအ်တွက် 

အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှု ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားန ငာ့်အတူ မကကာခဏ အသ  ားဖ ြုံခ ခ ာ့ သည်။ CCA 

  ဒမ် ၁၄ (၂) သည် “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံမှု၊ အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံပ ား ကာကွယ်ဖခငာ်းကိ  ထိခိ က် ပစနိ င ်

သညာ့် (သိ ာ့မဟ တ်) အမ ာားဖ ည်သူအာား အထိတ်တလန ာ့်ဖြစ်ပစနိ ငသ်ညာ့်" “မ ာားယွငာ်းပသာ ကွန ်  တာ 

အခ က်အလက်မ ာား ထညာ့်သွငာ်းဖခငာ်း” ကိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ကာ 

 
148 ICJ အပနဖြငာ့ ်အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒအ  ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့အ်ညှီ ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ 

အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဥ ပဒမ ာားကိ   ယ်ြ က် န ်(သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ငဆ်င ်န ်ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့သည်။ ICJ 

'ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၊ အပဖခခ လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  ကန ာ့သ်တ် န ်ဥ ပဒမ ာားကိ  အလွ သ  ားစာားဖ ြုံဖခငာ်း (က လသမဂ္ဂ ထ တ်ဖ နခ် က်)' 

၂၀၁၈ ခ န စ် မတ်လ ၁၄  က် ၊ https://www.icj.org/hrc37thailand/  ; ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၊ Andy Hall ၏ အမှု၌ 

စှီ ငခ် က်ခ ဖခငာ်းသည် အသပ ြ က်မှုကိ   ာဇ၀တ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်းမ   ယ်ြ က် နလ်ိ အ ်ပကကာငာ်း 

မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ သည်' ၂၀၁၆ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၂၀  က် ၊ https://www.icj.org/thailand-verdict-in-andy-hall-

case-underscores-need-for-defamation-to-bedecriminalized/  ;  ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - 
ြူားကတ်သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ မှုကိ  အဆ  ားသတ် နန် ငာ့ ်အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဥ ပဒမ ာားကိ  

 ယ်ြ က် န'် ၂၀၁၅ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၁ က် ၊ https://www.icj.org/thailand-end-prosecutionof-

phuketwan-journalists-and-repeal-criminal-defamation-laws/   တိ ာ့ကိ  ဥ မာအပနဖြငာ့က်ကညာ့် ါ။ 
149 ထိ ငာ်းနိ ငင်   ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ B.E. 2499 ('ထိ ငာ်းနိ ငင်   ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ')၏ 

အဂ္ဂလိ ်ဘာသာဖ နခ် က် ၊ https://www.thailandlawonline.com/laws-in-thailand/thailand-criminal-law-

text-translation#326  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.icj.org/hrc37thailand/
https://www.icj.org/thailand-verdict-in-andy-hall-case-underscores-need-for-defamation-to-bedecriminalized/
https://www.icj.org/thailand-verdict-in-andy-hall-case-underscores-need-for-defamation-to-bedecriminalized/
https://www.icj.org/thailand-end-prosecutionof-phuketwan-journalists-and-repeal-criminal-defamation-laws/
https://www.icj.org/thailand-end-prosecutionof-phuketwan-journalists-and-repeal-criminal-defamation-laws/
https://www.thailandlawonline.com/laws-in-thailand/thailand-criminal-law-text-translation#326
https://www.thailandlawonline.com/laws-in-thailand/thailand-criminal-law-text-translation#326


အဖ စ်ပ ားအပ ားယူထာားပ ှီား    ဒမ် ၁၄ (၃) သည် "ဘ  ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်၏ လ  ဖခ ြုံမှု 

ဆန ာ့က် ငခ် ိြုံားပြာက်မှု (သိ ာ့မဟ တ်) အကကမ်ားြက် ဝါဒန ငာ့ ် သက်ဆိ ငပ်သာ ခ ိြုံားပြာက်မှုဖြစ်သညာ့်" 

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ "မ ာားယွငာ်းပသာ" အခ က်အလက်မ ာား ထညာ့်သွငာ်းဖခငာ်းကိ  

 ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ကာ အဖ စ်ပ ားအပ ားယူသည်။ ဖ စ်မှုန စ်ခ လ  ားကိ  ပထာငဒ်ဏ ် (၅) 

န စ်အထိ၊ ပငဒွဏ ် ဘတ် ၁၀၀,၀၀၀ အထိ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၃,၂၀၀ ခန ာ့)် (သိ ာ့ မဟ တ်) 

ဒဏန် စ်မ ိြုံားလ  ား ခ မ တ်နိ ငသ်ည်။150  ပအာက်တွင ် ပြာ်ဖ  ါရ ိမညာ့်အတိ ငာ်း သက်ဦားဆ  ိ င် 

ဘ  ငစ်နစ်န ငာ့ ် သက်ဆိ ငပ်သာ အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းစကာားကိ  ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် CCA သည ်

ထိ ငာ်းဥ ပဒ၏ မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှု ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားန ငာ့အ်တူတကွ အသ  ားဖ ြုံ 

ခ ခ ာ့ သည်။ 

   အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) အပနဖြငာ့ ်  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၃၂၆ မ  ၃၂၈ အထိန ငာ့ ်

CCA   ဒမ် ၁၄ တိ ာ့ကိ  ထိ ငာ်းနိ ငင် မ  အြွ ျံ့ဝငန်ိ ငင်  တစ်နိ ငင် အဖြစ် ါဝငပ်နသညာ့် ICCPR 

အ အ ါအဝင ် ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားတာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့အ်ညှီ 

 ယ်ြ က် န ် (သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ငဆ်ငမ်ှုဖ ြုံ န ်တသမတ်တည်ား ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့သည်။151  CCA   ဒမ် ၁၄ 

(၁) ကိ  ၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ်   ဒမ်ခွ သည်“  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒအ  

အသပ ြ က်က  ားလွနမ်ှုမ ာား”န ငာ့်152 မသက်ဆိ ငပ်ကကာငာ်း အတိအလငာ်း သတ်မ တ် န် 

ဖ ငဆ်ငခ် ာ့ပသာ်လည်ား လက်ပတွျံ့တွင ်   ဒမ် ၁၄ (၂) န ငာ့ ် ၁၄ (၃) တိ ာ့သည် အွန်လိ ငာ်းပ ေါ်တွင ်

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  ြိန  ်ိ နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ ခ ာ့ သည်။153 

 
150 ကွနဖ် ြုံတာန ငာ့ ်ဆက်စ ်  ာဇဝတ်မှုမ ာား အက်ဥ ပဒ B.E. 2560 (‘Thai Netizen, CCA’) 

https://thainetizen.org/docs/cybercrime-act-2017/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
151 ICJ, TLHR ၊ 'ဖ ည်သူ ာ့ပ ား ာန ငာ့ ်နိ ငင် ပ ားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားဆိ င ်ာ နိ ငင် တကာသပဘာတူစာခ ြုံ ် အ ိ ဒ ်၄၀ အ  

ထိ ငာ်းဘ  ငာ့န်ိ ငင် ၏ဒ တိယအကကိမ်အစှီ ငခ် စာကိ  စစ်ပဆားဖခငာ်းမဖ ြုံမှီ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒ  ညာရ ငမ် ာား 

ပကာ်မရ ငန် ငာ့ ်ထိ ငာ်း လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ပရ ျံ့ပနမ ာား၏  ူားတွ တငဖ် ဖခငာ်း' , ၂၀၁၇ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၆  က် 

၊https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_CSS_THA_26602_E.

pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
152 Thai Netizen, CCA. 
153   ဒမ် ၁၄ (၂) ကိ   ဥ မာအာားဖြငာ့ ်ပအာက်ပြာ်ဖ  ါ Manager Online အမှုတွင ်အသ  ားဖ ြုံပ ှီား  ၁၄ (၃) ကိ  

မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုန ငာ့ ်သက်ဆိ ငပ်သာအမှုမ ာားတွင ် ိ မိ အသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်။ 

https://thainetizen.org/docs/cybercrime-act-2017/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_CSS_THA_26602_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_CSS_THA_26602_E.pdf


     နိ ငင် ပတာ်အစိ ား  အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားသာမက က မပဏှီမ ာားသည်လည်ား လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံား 

ပြာက်မှုမ ာားအာား ပြာ်ထ တ် နက်ကိြုံား မ်ားပနပသာ လူ  ဂ္ဂိြုံလ် တစ်ဦားတစ်ပယာက်စှီအာား နှုတ် ိတ် န် 

အတွက် အသပ ြ က်မှုတိ ငက်ကာားခ က်မ ာားကိ   ိ မိ တိ ား၍ ကိ ငစွ် အသ  ားဖ ြုံလာကကသည်။ Natural 

Fruit Company Ltd. န ငာ့ ် Thammakaset Co. , Ltd. စသညာ့် က မပဏှီမ ာားမ  လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ ် ပရ ာက်သူမ ာားန ငာ့ ် က မပဏှီမ ာားသည် အလ  ်သမာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာား 

ခ ိြုံားပြာက်သည်ဟ  စွ ်စွ ပဖ ာဆိ ခ ာ့သညာ့် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား သ ပတသန ညာရ ငမ် ာားကိ   ာဇ၀တ်မှု 

ဆိ င ်ာန ငာ့ ် အ  ်ဘက်ဆိ င ်ာ အသပ ြ က်မှုန ငာ့ ်  တ်သက်၍ စွ ဆိ ခ ာ့သညာ့် တ ာားစွ ဆိ မှု ၂ ခ တွင ် 

ICJ န ငာ့အ်တူ ကပနဒါပရ ျံ့ပနမ ာား အခွငာ့အ်ပ ားပစာငာ့က်ကညာ့်ပ ားအြွ ျံ့သည် amicus curiae 

အဆိ တငသ်ွငာ်းမှုမ ာားဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။ ဤတငဖ် ခ က်မ ာားတွင ် တ ာားစှီ ငပ် ား အ ါအ၀ငအ်စိ ား ၏ 

ဌာနမ ာားအာားလ  ားသည် လူ  ဂ္ဂိြုံလ် တစ်ဦားခ ငာ်းစှီကိ  လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) က မပဏှီမ ာားအ ါအဝင ်

အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့ ် ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်း န ငာ့ ်

အထူားသဖြငာ့ ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  

ဆန ာ့က် ငခ် ိြုံားပြာက် ာပ ာက်သည်ာ့ အသပ ြ က်မှုအတွက်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ အပ ားယူမှု 

လ  ်  ်မ ာား မ  ကာကွယ် န ်တာ၀နရ် ိသည်ဟ  ပခ  ပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။154 

     ဝမ်ားနည်ားစွာ င ် ၂၀၁၉ ခ န စ်တွင ်Thammakaset Co. , Ltd န ငာ့ ်တ်သက်သညာ့်အမှု၏  မာဏ 

ကကာားနာမှုအပ ှီား (ပအာက်တွငက်ကညာ့် ါ) ဘနပ်ကာက် ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ တ ာားရ  ားသည် ICJ ၏ 

amicus curiae အဆိ တငသ်ွငာ်းမှုအာား ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ အသပ ြ က်မှု ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒသည ်

ICCPR အ  ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားကိ  

မခ ိြုံားပြာက်ပကကာငာ်း စှီ ငခ် က်ခ ကာ တ  ာ့ဖ နခ် ာ့သည်။155 တ ာားရ  ားသည် ၎ငာ်း၏ဆ  ားဖြတ်ခ က်တွင် 

 
154 ICJ, LRWC 'တ ာားခ  Andy Hall (Black Case Number A 517/2556) ၏ အမှုအခငာ်းအတကွ် Amicus Curiae 

အက ဉ်ားခ ြုံ ်' ၂၀၁၆ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၊ https://www.icj.org/thailand-amicus-in-criminal-

defamationproceedings-against-human-rights-defender-andy-hall/;  ICJ, LRWC တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ICJ, 

LRWC 'တ ာားခ  မစစတာနနာ်းဝငာ်း (Black Case Number Aor.3011/2561) န ငာ့ ်Ms. Sutharee Wannasiri (Black 

Case Number Aor. 3054/2561) ၏ အမှုအခငာ်းအတွက် Amicus Curiae အက ဉ်ားခ ြုံ ်' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၊ 

https://www.icj.org/thailand-icj-and-lrwc-submit-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-against-

human-rightsdefenders-nan-win-and-sutharee-wannasiri/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
155 ဤစှီ ငခ် က်သည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င် ာဥ ပဒအ  ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပသာ အဖငငာ်း ွာားမှုမ ာားကိ  သိသိသာသာ 

တ  ာ့ဖ နမ်ှုဖ ြုံပလာ့မရ ိသညာ့် ထိ ငာ်းတ ာားရ  ားမ ာား၏    မ နလ်  ်ရိ ားလ  ်စဉ်မ ာားမ  စိတ်ဝငစ်ာားြွယ် ကွ ထွက်သွာားသညာ့်တိ င ်

ယငာ်းသည် ဝမ်ားနည်ားြွယ်ပကာငာ်းပသာ ဆ  ားဖြတ်ခ က်တစ်ခ ဖြစ်သည် ။ ဤအမှု၌ တ ာားရ  ားသည် ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ 

https://www.icj.org/thailand-amicus-in-criminal-defamationproceedings-against-human-rights-defender-andy-hall/
https://www.icj.org/thailand-amicus-in-criminal-defamationproceedings-against-human-rights-defender-andy-hall/
https://www.icj.org/thailand-icj-and-lrwc-submit-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-against-human-rightsdefenders-nan-win-and-sutharee-wannasiri/
https://www.icj.org/thailand-icj-and-lrwc-submit-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-against-human-rightsdefenders-nan-win-and-sutharee-wannasiri/


အသပ ြ က်မှု သတငာ်းစကာား၏ ပနာက်ဆက်တွ ဂ္ယက်မ ာားကိ  ပဖြရ ငာ်း နအ်တွက် 

 ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ ဖ စ်ဒဏ ်ကိ  သငာ့ပ်လ ာ်ပသာက စာားမှုတစ်ခ အဖြစ် ပထာက်ခ ပကကာငာ်း ထငရ် ာားပ ှီား 

စှီား ွာားပ ား လ  ်ငနာ်းစ  တစ်ခ  က  ားလွနသ်ည်ဟ ဆိ ထာားပသာ အလ  ်သမာားအခွငာ့အ်ပ ား 

ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  အစှီ ငခ် ဖခငာ်းအာား အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာားအဖြစ် ရှုဖမင ်န ် က်ကွက် 

ခ ာ့သည်။156   ဂ္ဂလိကက မပဏှီမ ာား၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  ပြာ်ထ တ် နက်ကိြုံားစာားသူ 

တစ်ဦားခ ငာ်းစှီအာား အသပ ြ က်မှု ဖြငာ့တ် ာားစွ ဆိ တိ ငက်ကာားမှုမ ာားဖ ြုံနိ ငသ်ညာ့် ဥ ပဒ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ  ဆက်လက် ထာားရ ိခ ာ့ပသာပကကာငာ့ ် ထိ ငာ်းအစိ ား သည် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

ခ ိြုံားပြာက်ခ  သူမ ာားအတွက် က စာားမှုမ ာားအာား ထိပ ာက်စွာ ရ ိခွငာ့ကိ်    ာ့ ိ ားပ ား မညာ့် UNGPs 

န ငာ့အ်ညှီ ၎ငာ်း၏တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားကိ  လိ က်နာ န ်  က်ကွက်ခ ာ့သည်။ 

Isma-ae Tae ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၈ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် ထိ ငာ်းနိ ငင် ပတာင ိ် ငာ်းနယ်စ ်ဖ ည်နယ်မ ာားမ  လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူန ငာ့ ် Patani လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအြွ ျံ့ကိ  တည်ပထာငသ်ူဖြစ်သည်ာ့ Isma-ae 

Tae သည် ထိ ငာ်းစစ်တ ်၊ ဖ ည်တွငာ်း စစ်ဆငပ် ားလ  ဖခ ြုံပ ား စစ်ဌာနခ ြုံ ် (ISOC) ၏ ညွှနက်ကာားပ ားမ ား 

တစ်ဦား၏အာား အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ်အမှုြွငာ့ ် တိ ငက်ကာားခ ခ ာ့ သည်။157 ထိ ာ့ပနာက် သူသည် 

  တ ်ြွ ျံ့၏ ြမ်ားဆှီားထိနာ်းသိမ်ားဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။ 

     စွ ်စွ ခ က်မ ာားသည် ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၅  က်ပန ာ့တွင ် ထ တ်လွှငာ့ခ် ာ့ပသာ ရ  ်သ  

အစှီအစဉ်တွင ် Tae သည် ၂၀၀၈ ခ န စ်တွင ် စစ်သာားမ ာား၏ န  ်ိစက်ညြှဉ်ား န်ားဖခငာ်းန ငာ့ ် ဆိ ားဝါားစွာ 

ဆက်ဆ ဖခငာ်းခ ခ ာ့ ပကကာငာ်း ပြာ်ဖ ခ ာ့ဖခငာ်းန ငာ့ ် ဆက်စ ်မှုရ ိပနသည်။ 

 
အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒမ ာားသည် ICCPR န ငာ့ည်ှီညွတ်ပကကာငာ်းဆ  ားဖြတ် ာတွင ်အ ိ ဒ ်၁၉ အ  

'အ ိ ငာ်းသ  ား ိ ငာ်း' စစ်ပဆားမှုဖြငာ့ ်ပဖြရ ငာ်းခ ာ့သည်။ 
156 ဥ မာအာားဖြငာ့ ်တ ာားရ  ားသည် အသပ ြ က်မှုအတွက်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာဖ စ်ဒဏ်မ ာားသည် 

ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏အပဖခအပနတွင ်လတူစ်ဦားန ငာ့ ်တ်သက်သညာ့် မမ နက်နပ်သာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  

ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်းပကကာငာ့ ်သူ(သိ ာ့မဟ တ်)သူမ၏ အလ  ်အကိ င ်ဆ  ားရှု  ား ဖခငာ်း၊ သူ(သိ ာ့မဟ တ်)သူမ၏ မိသာားစ လ  ဖခ ြုံပ ားအပ ေါ် 

သက်ပ ာက်မှုရ ိနိ ငပ်သာပကကာငာ့ ်တ ာားမျှတမှုရ ိသည်ဟ  ယူဆခ ာ့သည်။ 
157 ISOC သည် ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ မပငမ်ိမသက်ဖြစ်ပနပသာ ပတာင ိ် ငာ်းနယ်စ ်ဖ ည်နယ်မ ာားရ ိ လ  ဖခ ြုံပ ား 

လ  ်ငနာ်းပဆာင ွ်က်မှုမ ာားအတွက် တာ၀နရ် ိသည်။ 



    ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် ထိ ငာ်းတ ာားရ  ားခ ြုံ ်မ  Tae သည် 

ထိ ငာ်းစစ်အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားဥ ပဒအ  ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့ ် (၇) က်ထက်ပက ာ်လွနက်ာ (၉) က် 

ထိနာ်းသိမ်ားခ ခ ာ့ သည် န ငာ့ ် ြမ်ားဆှီားထိနာ်းသိမ်ား ခ ထာား စဉ်အတွငာ်း “ကိ ယ်ထိလက်ပ ာက် 

က  ားလွနမ်ှု”ခ ခ ာ့ မှုတိ ာ့ကိ  ပြာ်ထ တ်နိ ငခ် ာ့ပ ှီားပနာက် ထိ ငာ်းဘ  ငာ့တ် ်မပတာ် န ငာ့ ်

ကာကွယ်ပ ား၀န်ကကှီားဌာနအာား ပလ ာ်ပကကားပငအွဖြစ် ထိ ငာ်းဘတ် ၃၀၅,၀၀၀ (ခန ာ့်မ နာ်းပဖခအာားဖြငာ့ ်

အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၉,၇၀၀)ကိ  Tae အာားနစ်နာပကကားအဖြစ် ပ ားပဆာင ်န ်အမိန ာ့ခ် ခ ာ့သည်။158 

 

အလော်းတပူ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၇ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလတွင ် Narathiwat ဖ ည်နယ်မ  ခရိ ငခ်ွ  အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားမ ားပဟာငာ်းဖြစ်သ ူ

Anuphong Phanthachayangkun သည် သူ ာ့အာား ၂၀၀၄ ခ န စ်အမှု န ငာ့ ်တ်သက်၍ “ဝနခ် ဖခငာ်း” 

ဖြစ်ပစခ ာ့ပသာ ညြှငာ်း နာ်းန  ်ိစက်မှု စွ ်စွ ခ က်ဖြငာ့ ်   အ ာရ ိ ၂၀ အာားတ ာားစွ ဆိ ခ ာ့သညာ့်အတွက် 

  တ ်ြွ မ  သူ ာ့အာား အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ ပ ှီားပနာက်  ပထာငဒ်ဏ ် (၁) န စ် 

ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။159 

 

Manager Online ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် 'Manager Online' သတငာ်းဝက်ဘ်ဆိ က်၏ အယ်ဒှီတာ 

ဖြစ်သူသည် ထိ ငာ်းနိ ငင်  ISOC၏ ညွှနက်ကာားပ ားမ ားတစ်ဦားမ  သူ ာ့အာား အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ်

 
158 ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - ညြှငာ်း နာ်းန  ်ိစက်ခ  သညာ့် နစ်နာသူကိ  အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ်တိ ငက်ကာားဖခငာ်းကိ  

ခ က်ခ ငာ်း  ်တန ာ့ ်ါ' ၂၀၁၈ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၁၅  က် ၊ https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2018/02/Thailand-Isma-ae-Taedefamation-case-News-Press-releases-2018-ENG.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 
159 ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - ညြှငာ်း နာ်းန  ်ိစက်ခ  သညာ့် နစ်နာသူကိ  အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ်တိ ငက်ကာားဖခငာ်းကိ  

ခ က်ခ ငာ်း  ်တန ာ့ ်ါ' ၂၀၁၈ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၁၅  က် ၊ https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2018/02/Thailand-Isma-ae-Taedefamation-case-News-Press-releases-2018-ENG.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/02/Thailand-Isma-ae-Taedefamation-case-News-Press-releases-2018-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/02/Thailand-Isma-ae-Taedefamation-case-News-Press-releases-2018-ENG.pdf
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တိ ငက်ကာားခ က်ကိ တငသ်ွငာ်းခ ာ့ပ ှီားပနာက်  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ား   ဒမ် ၃၂၈ န ငာ့ ်CCA   ဒမ် ၁၄ (၂) 

အ  တ ာားစွ ခ ခ ာ့ သည်။ 

     ထိ ဖြစ်စဉ်သည် ၂၀၁၈ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၅  က်ပန ာ့တွင ် ဝက်ဘ်ဆိ က်ပ ေါ်၌ စစ်တ ် 

အပဖခစိ က် စခနာ်းမ ာားရ ိ သ သယရ ိသူအာား ညြှငာ်း နာ်းန  ်ိစက်ဖခငာ်းန ငာ့ ်ဆိ ားဝါားစွာ ဆက်ဆ ဖ ြုံမူဖခငာ်းမ ာား 

ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ သည်ဟ  ပဆာငာ်း ါားတစ်  ဒ ် ထ တ်ပဝခ ာ့ဖခငာ်းပနာက် ိ ငာ်းတွင ် ဖြစ်  က်ခ ာ့သည်။ ထိ ာ့အဖ င် 

စစ်တ ်သည် သတငာ်းဝက်ဘ်ဆိ က်ထ မ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏ပဆာငာ်း ါားပကကာငာ့ ် ဆ  ားရှု  ားနစ်နာ မှုအတွက် 

ဘတ်ပင ွ၁၀ သနာ်း (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၃၂၀,၀၀၀ ခန ာ့်) ထ ်မ ပတာငာ်းခ ခ ာ့သည်။160 

     ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) သည် ISOC ပဒသ ၄ ပရ ျံ့တနာ်းဌာနမ  

ပ ားသာားဖ ြုံစ ခ ာ့ပသာ “ရ ငာ်းလငာ်းထ တ်ဖ နခ် က်” ကိ  ထ တ်ပဝ န ် 'Manager Online' အာား 

တာဝနပ် ားသညာ့် ပက ပအား န ် သပဘာတူညှီမှုအ  ဝက်ဘ်ဆိ က်၏ အယ်ဒှီတာန ငာ့ ်

ဒ တိယအယ်ဒှီတာတိ ာ့အာား တိ ငက်ကာားမှုမ ာားကိ  ရ  ်သိမ်ားလိ က်ပ ှီဖြစ်ပကကာငာ်း သတငာ်း ရ ိခ ာ့သည်။    

ထိ ထ တ်ဖ နခ် က်တွင ် “အခ က်အလက်မ ာားအာားလ  ားကိ  စစ်ပဆားပ ှီားပနာက်” အယ်ဒှီတာမ ာားသည် 

“မမ နက်နပ်ကကာငာ်း” ကိ ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့ပ ှီား ISOC ပဒသ ၄ ပရ ျံ့တနာ်းဌာန၏အ ာရ ိမ ာားကိ  

အသပ   က်ပစပ ှီား သူတိ ာ့၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ထိခိ က်ပစခ ာ့သညာ့် ပဆာငာ်း ါားတစ်  ဒကိ်  

ထ တ်ဖ နဖ်ခငာ်းဖ ြုံခ ာ့သညာ့် (ကျွန်  ်တိ ာ့၏) အမ ာားမ ာားကိ  ပနာငတ် ပကကာငာ်း"ပြာ်ဖ ခ ာ့သည်။ 

ထ တ်ဖ နခ် က်တွင ် “ ပဒသတွငာ်းသိ ာ့ လ  ဖခ ြုံပ ားဖ ဿနာမ ာားကိ  က ပ ာက်လာပစဖခငာ်းအာား 

  ်တန ာ့ ်န ် န ငာ့ ် သူတိ ာ့၏ကိ ယ် ိ င ် အက ိြုံား အဖမတ်အတွက် (သိ ာ့မဟ တ်) 

နိ ငင် ပ ားအက ိြုံားအဖမတ်အတွက် စစ်တ ်အ ာရ ိမ ာားကိ  အသပ  ြ က်ဖခငာ်းန ငာ့ ် ဖ ည်သူလူထ ကိ  

သတငာ်းအမ ာားမ ာားဖြငာ့ ်လ ညာ့်စာားဖခငာ်းကိ    ်တန ာ့ ်န”် အြွ ျံ့အာားလ  ားကိ  တိ က်တွန်ားထာားသည်။161 

     ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလ က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီသိ ာ့ တငဖ် ခ က်တွင ် အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) 

သည် ဤပက ပအားမှုတွင ်အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှု တ ာားစွ ဆိ ခ က်ကိ  သတငာ်းဝက်ဘ်ဆိ က်အာား 

 
160 ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - ညြှငာ်း နာ်းန  ်ိစက်ခ  သညာ့် နစ်နာသူကိ  အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ်တိ ငက်ကာားဖခငာ်းကိ  

ခ က်ခ ငာ်း  ်တန ာ့ ်ါ' ၂၀၁၈ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၁၅  က် ၊ https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2018/02/Thailand-Isma-ae-Taedefamation-case-News-Press-releases-2018-ENG.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
161 Manager Online ၊ “ရ ငာ်းလငာ်းထ တ်ဖ နခ် က်” ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၁၄  က် ၊ 

https://mgronline.com/south/detail/9620000015540  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
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တ ာား၀င ် အရ က် ပစ နန် ငာ့ ် ပခိမ်ားပဖခာက် နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်ဟူပသာ စိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  

ပလ ာာ့ ါားပစ န ်မည်သညာ့်အ ာမျှလ  ်ပဆာငခ် ာ့ဖခငာ်း မရ ိပကကာငာ်းမှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ခ ာ့သည်။162 

 

 

 

  ််း င််း၊ Sutharee Wannasiri နငှ  ်အပခော်းသမူ ော်း၏ ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် Thammakaset  က မပဏှီလိမိတက်သည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူန ငာ့ ် နိ ငင် တကာ အစိ ား မဟ တ်ပသာအြွ ျံ့အစည်ား Fortify Rights မ  

ထိ ငာ်းနိ ငင် ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကျွမ်ားက ငသ်ူ ဝနထ်မ်ားပဟာငာ်းဖြစ်သညာ့် Sutharee Wannasiri 

အာား Fortify Rights မ ထ တ်လ  ်ပသာ မ တ်တမ်ားရ  ်ရ ငတ်စ်ခ န ငာ့ဆ်က်စ ်ကာ တွစ်တာတွင ်သူမ 

ပ ားသာားခ ာ့သည်ဟ ဆိ သညာ့ ်မ တ်ခ က် ၃ ခ အတွက်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၃၂၆ န ငာ့ ်

၃၂၈ အ  အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုစွ ခ က်ဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့သည်။163 

     ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် ထ တ်လွငာ့ခ် ာ့ပသာ ထိ ရ  ်ရ ငတွ်င ် ထိ ငာ်း အစိ ား အာဏာ ိ င ်

မ ာားအာား Thammakasetet က မပဏှီမ  လည် တ်လ  ်ကိ ငပ်နပသာ ကကက်ပမွားဖမ ပ ားဖခ မ  

ပရွှျံ့ပဖ ာငာ်း အလ  ်သမာား ၁၄ ဦားအာား အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ် လက်ရ ိတ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားကိ  

 ယ်ြ က် နန် ငာ့ ်ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်အသပ ြ က်မှုကိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်းကိ   ယ်ြ က် န ်

 
162 ICJ ၊ TLHR ၊ CrCF ၊ 'က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၏ ထိ ငာ်းနိ ငင် ဆိ င ်ာ အပကာငအ်ထည် 

ပြာ်လ  ်ပဆာငမ်ှုအပ ေါ် ယငာ်း၏ ၁၁၉ ကကိမ်ပဖမာက် အစည်ားအပဝား၌ ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဒ တိယအကကိမ် အစှီ ငခ်  စာကိ  

ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်ပ ှီားပနာက် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒ ညာရ ငမ် ာား ပကာ်မရ င၏် ဖြညာ့်စွက်တငဖ် ခ က် ၊ ထိ ငာ်း 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပရ ျံ့ပနမ ာား န ငာ့ ်ယဉ်ပက ားမှုပ ါငာ်းစ   ါဝငသ်ညာ့် ပြာငပ်ဒားရ ငာ်းတိ ာ့၏ ဦားစာားပ ား အကက ဖ ြုံခ က်' ၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ဧပ ှီလ၊ စာ ိ ဒ ်၂၀။  

 
163 CJ et. al ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - လူ ာ့အခငွာ့အ်ပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားဖြစ်ကကပသာ နနာ်းဝငာ်း န ငာ့ ်Sutharee 

Wannasiri တိ ာ့အာား အသပ ြ က်မှု တိ ငက်ကာားခ က်မ ာားကိ    ယ်ြ က် ါ' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၃  က် ၊ 

https://www.icj.org/thailand-dropdefamation-complaints-against-human-rights-defenders-nan-win-

and-sutharee-wannasiri/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.icj.org/thailand-dropdefamation-complaints-against-human-rights-defenders-nan-win-and-sutharee-wannasiri/
https://www.icj.org/thailand-dropdefamation-complaints-against-human-rights-defenders-nan-win-and-sutharee-wannasiri/


ပတာငာ်းဆိ  ထာားသည်။ က မပဏှီ၏ အလ  ်သမာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်ခ ာ့မှုမ ာားအာား 

စွ ်စွ ပဖ ာဆိ ခ ာ့မှု ပနာက် ိ ငာ်းတွင ်ပရွှျံ့ပဖ ာငာ်းအလ  ်သမာားမ ာားကိ  တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် Thammakaset က မပဏှီလိမိတက်သည် ဖမန်မာနိ ငင် မ  

ပရွှျံ့ပဖ ာငာ်းအလ  ်သမာား ၁၄ ဦား အနက်တစ်ဦားဖြစ်သူ   ််း၀င််း အာား Fortify Rights ရ  ်ရ င ် န ငာ့ ်

၂၀၁၇ ပအာက်တိ ဘာ ၆  က်တွင ် ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ပသာ Fortify Rights သတငာ်းစာရ ငာ်းလငာ်း ွ တိ ာ့တွင် 

သူပဖြခ ာ့ပသာ ပတွျံ့ဆ  ပမားဖမနာ်းမှုန စ်ခ ပကကာငာ့ ်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၃၂၆ န ငာ့ ် ၃၂၈ 

အ  အသပ  ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုစွ ခ က်ဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့သည်။ 

     Thammakaset က မပဏှီလိမိတက်သည် Sutharee Wannasiri ကိ လည်ား အထက်ပြာ်ဖ  ါ 

တွစ်တာမ တ်ခ က်မ ာားကိ  ကိ ားကာား၍ အ  ်ဘက်ဆိ င ်ာ အသပ ြ က်မှုစွ ခ က်ဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့ပ ှီား 

က မပဏှီ၏ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ထိခိ က်  က်စှီားခ ာ့သည်ဟူသညာ့် အဆိ အ  ပလ ာ်ပကကားအဖြစ် ထိ ငာ်းဘတ်ပင ွ

ငါားသနာ်း (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၄၂,၀၀၀ ပက ာ်) ကိ  ပတာငာ်းခ ခ ာ့သည်။ 

 

ဆက်စပ်နသောအမှုမ ော်း 

     Thammakaset က မပဏှီလိမိတက်မ  က  ားလွနခ် ာ့ပသာ အလ  ်သမာားအခွငာ့အ်ပ ား ခ ိြုံားပြာက်မှု 

မ ာားန ငာ့ ်  တ်သတ်၍ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအပ ေါ် သပဘာထာားကွ လွ မှုမ ာားကိ  ပြာ်ဖ ဖခငာ်း၊ 

စည်ားရ  ားလှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်း န ငာ့် ထ တ်ဖ န်ဖခငာ်းမ ာားကိ  ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သညာ့် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအပ ေါ် က မပဏှီမ  

တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့ပသာအဖခာားအမှုမ ာားတွင ်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၃၂၆ န ငာ့ ် ၃၂၈ အ  

အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ်ပအာက် ါလူမ ာားအပ ေါ် တ ာားစွ မ ာား ါဝငသ်ည်။ 

Ngamsuk Rattanasatiean ၊ လူ ာ့အခငွာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် ပငမ်ိားခ မ်ားပ ားပလာ့လာပ ားဌာန၏ ပြာ့စ်ဘ တ် 

စာမ က်န ာတွင ်သတငာ်းအခ က်အလက်မျှပဝခ ာ့သူ။ 

Suchanee Rungmuanporn ၊ Thammakaset က မပဏှီ၏ အလ  ်သမာားအခွငာ့အ်ပ ား ခ ိြုံားပြာက် 

မှုမ ာားကိ  တွစ်တာတွင ် ိ ာ့စ်တငခ် ာ့သညာ့် Voice TV မ  သတငာ်းပထာက်ပဟာငာ်း။ 

Suthasinee Kaewleklai ၊ နနာ်းဝငာ်း၊ အဖခာားပရွှျံ့ပဖ ာငာ်းအလ  ်သမာားမ ာား န ငာ့ ် Sutharee 

Wannasiri တိ ာ့၏အမှုမ ာားန ငာ့ ် အဖခာားသှီားဖခာားအမှုမ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်တွင ်



သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာား ကိ  မျှပဝခ ာ့ပသာ ပရွှျံ့ပဖ ာငာ်းအလ  ်သမာားမ ာား 

အခွငာ့အ်ပ ားကွနယ်က်၏ ညြှိနှုငိာ်းပ ားမ ား။164 

 

 

 

Angkhana Neelapaijit ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလတွင ် ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ အမ ိြုံားသာားလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မရ ငန်ာပဟာငာ်းန ငာ့ ်

၂၀၁၉ ခ န စ် ပ မွန်မက်ပဆားပဆား (Ramon Magsaysa) ဆ ရ င ် ဖြစ်သူ Angkhana Neelapaijit 

သည်  ာဇဝတ်မှု ဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၃၂၆ န ငာ့ ် ၃၂၈ အ   Thammakaset 

က မပဏှီလိမိတက်မ  သူမ အပ ေါ် အသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ ပ ှီားပနာက် 

တ ာားရ  ား၏ခွငာ့ဖ် ြုံခ က်ဖြငာ့ ် ြမ်ားဝ မ်ားထ တ် ခ ခ ာ့ သည်။ တ ာားစွ ဆိ မှုတွင ် Sutharee Wannasiri၊ 

နနာ်းဝငာ်းန ငာ့ ် အဖခာားပရွှျံ့ပဖ ာငာ်း အလ  ်သမာား မ ာား၏ အမှုကိ   ည်ညွှနာ်းသည်ာ့ အ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့ 

အစည်ား မ ာား၏ သတငာ်းထ တ်ဖ နခ် က်မ ာားကိ  တွစ်တာတွင ် သူမဖ နလ်ည်မျှပဝခ ာ့သညာ့် 

 ိ ာ့စ်န စ်ခ ပကကာငာ့ ်ထိခိ က်နစ်နာခ ာ့ သည်ဟ  စွ ်စွ ထာားသည်။ 

      ထမ တွစ်တာ ိ ာ့စ်မ ာ Thammakaset က မပဏှီလိမိတက်အာား လူတစ်ဦားတစ်ပယာက်ခ ငာ်းစှီကိ  

အလ  ်သမာားအခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားအာား ပြာ်ထ တ်ဖခငာ်းအတွက် ဥ ပဒအ  

အရ က် ပစဖခငာ်းကိ    ်တန ာ့ ်နပ်တာငာ်းဆိ ထာားသညာ့်  အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) န ငာ့ ် အဖခာားအြွ ျံ့အစည်ား ၁၅ 

ခ တိ ာ့ အတူတကွ လက်မ တ်ပ ားထိ ားထာားပသာ  ူားတွ ထ တ်ဖ နခ် က်န ငာ့ဆ်က်နယ်ွပနသညာ့် အိ ငစ်ှီပဂ္  

(ICJ) ဝက်ဘ်ဆိ က် စာမ က်န ာ၏ လငာ့ခ််ကိ  Angkhana Neelapaijit မ  

ဖ နလ်ည်တွစ်ထာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇွန်လတွင ် တငခ် ာ့သညာ့ ် ဒ တိယတွစ်တာ ိ ာ့စ်တွင ်

NGO တစ်ခ ဖြစ်သညာ့် Fortify Rights မ  သတငာ်းထ တ်ဖ နခ် က်တစ်ခ ၏လငာ့ခ်် မျှပဝထာားခ ာ့သည်ာ့။ 

 
164 ICJ ၏ မိတ်ြက်အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားထ မ  သတငာ်းအခ က်အလက် ။ FIDH, OMCT 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - Thammakaset န ငာ့ ်

ထိ ငာ်းနိ ငင် ရ ိ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားန ငာ့ ်အလ  ်သမာားမ ာား' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပမလ ၊ 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/obsthailande2019web.pdf  ကိ လည်ားကကညာ့်ရှု ါ။ 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/obsthailande2019web.pdf


      ိ ာ့စ်န စ်ခ စလ  ားတွင ် Sutharee Wannasiri, နနာ်းဝငာ်းန ငာ့ ် အဖခာားသူမ ာားအာား 

တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ ပစသညာ့် Fortify Rights ရ  ်ရ ငမ် တ်တမ်ား၏ လငာ့ခ််  ါဝငပ်နသည်ဟ  

အခိ ငအ်မာပဖ ာဆိ ခ ထာား သည်။ Thammakaset က မပဏှီလိမိတက်မ  

သူမ၏တွစ်တာ ိ ာ့စ်မ ာားသည် ထ တ်ဖ နခ် က်မ ာား၏ ဝက်ဘ် လငာ့မ် ာားကိ  'မျှပဝဖခငာ်း'တွင ် ရ  ်ရ င၏် 

ဝက်ဘ်လငာ့ခ််မ ာား ါ၀ငပ်နသညာ့်အတွက် အသပ ြ က်မှု  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒမ ာားကိ  

ခ ိြုံားပြာက်သည်ဟ  ပခ  ပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။ 

     ၂၀၂၀ ဖ ညာ့်န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် အမ ိြုံားသာားလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မရ ငန်ာပဟာငာ်း၏ 

အမှုန ငာ့ ်တ်သက်သညာ့် 'ြ နပ်ဖြပ ား ညြှိနှုငိာ်းပဆွားပနာွး ွ 'တစ်ခ က ငာ်းနိ င ်န ်ပမျှာ်လငာ့ထ်ာားသည်။165 

 

အငေ် ို  ်းရှော်းန ိုငင်ံ 

     အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် တွင ် ရောဇ တမ်ှုဆ ိုငရ်ော က င ထ်ံို်းဥပနေန ငာ့ ်အ လက်ထနရော စ် သတင််းအခ က် 

အလက်နငှ  ် အနရောင််းအ၀ယ်ဥပနေ (Law No. 11 of 2008)(‘UU ITE’)မ ာားတွင ်  ါရ ိသညာ့် 

အသပ  ြ က်မှုဆိ င ်ာဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ ယ်တိ င ်င ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်

ကိ က်ညှီမှုမရ ိသညာ့်အဖ င ် လက်ပတွျံ့တွငလ်ည်ား လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း 

သတငာ်းအခ က်အလက်  ရ ိခွငာ့ ် တိ ာ့ကိ  လက်သငာ့မ်ခ နိ ငပ်လာက်ပအာင ် ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် 

အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာား၏ အသ  ားခ ဖခငာ်း ခ ပန သည်။166 

 
165 ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - Angkhana Neelapaijit အာား အရ က် ပစ န ်အသပ ြ က်မှု ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒကိ  

အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းအာား ICJ မ ရှုတ်ခ သည်' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလ ၂၇  က် ၊ https://www.icj.org/thailand-icj-

condemns-the-use-of-criminaldefamation-law-to-harass-angkhana-neelapaijit/  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
166 ICJ အပနဖြငာ့ ်အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒအ  ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့အ်ညှီ ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ 

အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဥ ပဒမ ာားကိ   ယ်ြ က် န ်(သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ငဆ်င ်န ်ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့သည်။ ICJ 

'ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၊ အပဖခခ လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  ကန ာ့သ်တ် န ်ဥ ပဒမ ာားကိ  အလွ သ  ားစာားဖ ြုံဖခငာ်း (က လသမဂ္ဂ ထ တ်ဖ နခ် က်)' 

၂၀၁၈ ခ န စ် မတ်လ ၁၄  က် ၊ https://www.icj.org/hrc37thailand/  ; ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၊ Andy Hall ၏ အမှု၌ 

စှီ ငခ် က်ခ ဖခငာ်းသည် အသပ ြ က်မှုကိ   ာဇ၀တ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်းမ   ယ်ြ က် နလ်ိ အ ်ပကကာငာ်း 

မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ သည်' ၂၀၁၆ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၂၀  က် ၊ https://www.icj.org/thailand-verdict-in-andy-hall-

case-underscores-need-for-defamation-to-bedecriminalized/  ;  ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - 
ြူားကတ်သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ မှုကိ  အဆ  ားသတ် နန် ငာ့ ်အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဥ ပဒမ ာားကိ  

https://www.icj.org/thailand-icj-condemns-the-use-of-criminaldefamation-law-to-harass-angkhana-neelapaijit/
https://www.icj.org/thailand-icj-condemns-the-use-of-criminaldefamation-law-to-harass-angkhana-neelapaijit/
https://www.icj.org/hrc37thailand/
https://www.icj.org/thailand-verdict-in-andy-hall-case-underscores-need-for-defamation-to-bedecriminalized/
https://www.icj.org/thailand-verdict-in-andy-hall-case-underscores-need-for-defamation-to-bedecriminalized/


       ဒမ် ၃၁၀ မ  ၃၂၁ အထိ အ ါအ၀င ်အငဒ်ိ နှီားရ ာား ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ၏ အခနာ်း ၁၆ 

တွင ်အသပ ြ က်မှုကိ  ပထာငဒ်ဏ ် ၄ န စ်အထိန ငာ့ ်အမ ာားဆ  ားရူ ှီား ၃၀၀ အထိ ဒဏပ်င ွ  (ခန ာ့မ် နာ်း 

အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၀.၂၂) ခ မ တ်နိ ငသ်ညာ့်  ာဇ၀တ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ထာားသည်။    ဒမ် ၃၁၀ န ငာ့ ်

၃၁၁ တိ ာ့သည် ' ည ွ်ယ်ခ က်ရ ရိ ိဖြငာ့ ် လူတစ်ဦားတစ်ပယာက်၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ထိခိ က်ပစမှု' 

အတွက် အမ ာားဆ  ားပထာငဒ်ဏ ်၁၆ လအထိ ခွငာ့ဖ် ြုံပ ားထာားပ ှီား အကယ်၍စွ ်စွ သူမ  အမ နတ် ာားကိ  

ကာကွယ်မှုဖြစ်ပကကာငာ်း သက်ပသဖ နိ င ်န ်   က်ကွက် ါက ပထာငဒ်ဏ ် (၄) န စ်အထိ တိ ားဖမြှငာ့် 

ခ  နိ င ် သည်။   ဒမ် ၃၁၆ အ  အစိ ား အ ာရ ိတစ်ဦားအာား “သူ၏ဌာနဆိ င ်ာ 

တ ာားဝငအ်လ  ်တာဝနမ် ာားကိ  ပဆာင ွ်က်ပနစဉ်အတွငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ပဆာင ွ်က်မှုကိ ” 

အသပ ြ က်မှုက  ားလွန ်ါက ဖ စ်ဒဏမ် ာား ကိ  “သ  ား   တစ်    တိ ားဖမြှငာ့”် နိ င ်နခ်ွငာ့ဖ် ြုံထာားသည်။167 

 ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ ဖ ငဆ်ငခ် က် မူကကမ်ားအာား ဆိ ငာ်းင ာ့ထာားဖခငာ်းပကကာငာ့ ် သမမတ 

(သိ ာ့မဟ တ်) ဒ သမမတအာား ပစာ်ကာားမှု၊ အစစလာမ်ဘာသာအာား ပစာ်ကာားမှု န ငာ့ ်

“အပထွပထွအခွငာ့အ်ာဏာ (သိ ာ့မဟ တ်) နိ ငင် ပတာ်အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား” အပ ေါ် 

လူထ ၏ပစာ်ကာားမှုမ ာားအပ ေါ် အသပ ြ က်မှု ာဇ၀တ်မှုဖြငာ့ ် တိ ားခ  ျံ့အပ ားယူလာနိ ငသ်ည်ဟူပသာ 

စိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  ထ ်မ ဖမငာ့တ်က်လာပစသည်။ ပထာငဒ်က် (၁) န စ်မ  (၅) န စ်အထိခ မ တ်နိ ငသ်ညာ့် 

တ ာားရ  ားကိ  မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုသည်လည်ား ဖ ဿနာမ ာားစွာ ဖြစ်ပစသည်။168 

ဖ ငဆ်ငခ် က်မူကကမ်ားမ ာားတွင ် “လိမ်လည်လ ညာ့်စာားသညာ့် သတငာ်းမ ာား” ဖြန ာ့ပ်ဝမှု အတွက် 

လူတစ်ဦားအာား  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ အပ ားယူမှုမ ာားဖ ြုံလ  ် န ် ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား လည်ား 

 ါရ ိပနသည်။169 

 
 ယ်ြ က် န'် ၂၀၁၅ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၁ က် ၊ https://www.icj.org/thailand-end-prosecutionof-

phuketwan-journalists-and-repeal-criminal-defamation-laws/   တိ ာ့ကိ  ဥ မာအပနဖြငာ့က်ကညာ့် ါ။ 

 
167 အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် တွင ် ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ၏ အဂ္ဂလိ ်ဘာသာဖ နခ် က် ကိ  

https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814438.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
168 Kate Walton ၊ "အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် ၏  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်း ၊ နိ ငင် ပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) 

ဘာသာပ ား' ၊ New Naratif ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၈  က် ၊  

https://newnaratif.com/journalism/indonesias-criminal-code-revisions-politicsreligion/ 

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
169 [Bahasa Indonesia] M Rosseno Aji, ‘Ini 10 Pasal RKUHP yang ancam Kebebasan Pers menurut LBH 

Pers’ ၊ https://nasional.tempo.co/read/1250897/ini-10-pasal-rkuhp-yang-ancamkebebasan-pers-

https://www.icj.org/thailand-end-prosecutionof-phuketwan-journalists-and-repeal-criminal-defamation-laws/
https://www.icj.org/thailand-end-prosecutionof-phuketwan-journalists-and-repeal-criminal-defamation-laws/
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814438.pdf
https://nasional.tempo.co/read/1250897/ini-10-pasal-rkuhp-yang-ancamkebebasan-pers-menurut-lbh-pers/full&view=ok


     ၂၀၀၈ ခ န စ်တွင ် UU ITE ကိ အတည်ဖ ြုံ ဖ ဌာန်ားခ ာ့ပ ှီား အှီလက်ထပ ာနစ် သတငာ်းအခ က် 

အလက် န ငာ့ ် အပ ာငာ်းအ၀ယ်ကိ  ထိန်ားပက ာငာ်း နအ်တွက် စွ ်စွ ခ  သညာ့် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  

အသပ ြ က်မှု မ ာားသည် အဖခာားသူမ ာားအာား ထိခိ က်နစ်နာမှုမ ာား ဖြစ်ပ ေါ်ပစခ ာ့လျှင ် (၄) န စ်အထိ 

ပထာငဒ်ဏ ် ခ မ တ်ဖခငာ်း (န ငာ့/်သိ ာ့မဟ တ်) အမ ာားဆ  ား ရူ ှီား ၁ ဘှီလှီယ  

(ခန ာ့မ် နာ်းပဖခအာားဖြငာ့အ်ပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၅၂,၃၀၀) အထိ ဒဏပ်ငဖွ စ်ဒဏခ် မ တ်ဖခငာ်း၊ န ငာ့ ် (၁၂) 

န စ်အထိပထာငဒ်ဏ ် (န ငာ့/်သိ ာ့မဟ တ်) အမ ာားဆ  ား ရူ ှီား ၂ ဘှီလှီယ  

(ခန ာ့မ် နာ်းပဖခအာားဖြငာ့အ်ပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၄၀,၀၀၀) အထိ ဒဏပ်ငဖွ စ် ဒဏခ် မ တ်ဖခငာ်းစသညာ့် 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  အသပ ြ က်မှုမ ာားအတွက်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ ဖ စ်ဒဏမ် ာား အ ါအဝင ် ၂၀၁၆ 

ခ န စ်တွင ် ဖ န်လည်ဖ ငဆ်ငခ် ာ့သည်။170 ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလအထိ  တိ ငက်ကာားခ က် ၂၄၅ 

ခ အာား UU ITE အ  တိ ငက်ကာားခ ာ့ပ ှီား တိ ငက်ကာားသူတ ာားလိ မ ာား၏ ၃၅.၉၂  ာခိ ငန်ှုနာ်းမ ာ 

အစိ ား အ ာရ ိမ ာားန ငာ့ ် အစိ ား ပအဂ္ ငစ်ှီမ ာား ဖြစ်ကကသည်။171 ၂၀၁၉ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလအထိ  

စွ ခ က်တငခ်  သညာ့်အမှုပ ါငာ်း၏ ၆  ာခိ ငန်ှုနာ်းသာ အဖ စ်မရ ိပကကာငာ်း စှီ ငခ် ခ ာ့ သည်။172 

 
menurut-lbh-pers/full&view=ok  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ [Bahasa Indonesia] Scholastica Gerintya, ‘Periksa 

Data- Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat Negara’ ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၁၈  က် ၊ 

https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
170 အထူားသဖြငာ့ ်  ဒမ် ၂၇ (၃)၊ ၂၉၊ ၄၅ (၁)၊ ၄၅ (၃) ကိ ကကညာ့် ါ။ အှီလက်ထပ ာနစ် သတငာ်းအခ က် အလက်န ငာ့ ်

အပ ာငာ်းအ၀ယ်ဥ ပဒန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့် ၂၀၀၈ ခ န စ် အငဒ်ိ နှီားရ ာားသမမတနိ ငင် ၏ ဥ ပဒ အမ တ် ၁၁ ၏ အဂ္ဂလိ ်ဘာသာ 

ဖ နခ် က်ကိ  

http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4846_UU_11_2008_e.html  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ၂၀၁၆ ခ န စ် ဖ ငဆ်ငခ် က်တွင ်၊ ' ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ တ ာားမျှတမှု ဖ ြုံဖ ငပ်ဖ ာငာ်းလ မှု ဌာန၊  

အှီလက်ထပ ာနစ် သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်အပ ာငာ်းအ၀ယ်ဥ ပဒကိ  ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်း (ITE Law)ကိ   

ဥ မာအပနဖြငာ့က်ကညာ့် ါ။ အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် တငွ ်လွတ်လ ်စွာ ထ တပ်ြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က်ိ  ပခိမ်ားပဖခာက်ပနပသာ ITE 

ဥ ပဒ၏ အဓိကဖ ဿနာငါားခ ၊ ၂၀၁၆ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၂၈  က်၊ https://icjr.or.id/response-to-the-

revision-of-information-and-electronic-transaction-law-ite-law-five-crucial-issuesin-the-ite-law-that-

threaten-freedom-of-expression-in-indonesia/  တွငက်ကညာ့ရ်ှုနိ ငသ်ည်။ 
171 [Bahasa Indonesia] Scholastica Gerintya ၊ ‘Periksa Data- Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat 

Negara’ ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၁၈  က် ၊ https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-

pejabatnegara-c7sk  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
172 Johannes Nugroho ၊ Charis Loke ၊ 'သာားပ ကွငာ်းက ာ့သိ ာ့ပသာ ဥ ပဒပကကာငာ့ ်နှုတ်ဆိတ်' ၊ New Naratif ၊ (‘New 

Naratif, 4 January 2019’) ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၄  က် ၊ https://newnaratif.com/journalism/silenced-by-

an-elastic law/share/pybxr/259dff62034ffb4223adcb949a50f667/  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://nasional.tempo.co/read/1250897/ini-10-pasal-rkuhp-yang-ancamkebebasan-pers-menurut-lbh-pers/full&view=ok
https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4846_UU_11_2008_e.html
https://icjr.or.id/response-to-the-revision-of-information-and-electronic-transaction-law-ite-law-five-crucial-issuesin-the-ite-law-that-threaten-freedom-of-expression-in-indonesia/
https://icjr.or.id/response-to-the-revision-of-information-and-electronic-transaction-law-ite-law-five-crucial-issuesin-the-ite-law-that-threaten-freedom-of-expression-in-indonesia/
https://icjr.or.id/response-to-the-revision-of-information-and-electronic-transaction-law-ite-law-five-crucial-issuesin-the-ite-law-that-threaten-freedom-of-expression-in-indonesia/
https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabatnegara-c7sk
https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabatnegara-c7sk
https://newnaratif.com/journalism/silenced-by-an-elastic%20law/share/pybxr/259dff62034ffb4223adcb949a50f667/
https://newnaratif.com/journalism/silenced-by-an-elastic%20law/share/pybxr/259dff62034ffb4223adcb949a50f667/


 

Anindya Shabrina Joediono ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၈ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လတွင ် Surabaya မ  ဥ ပဒပက ာငာ်းသူတစ်ဦား န ငာ့ ် 'Merah Muda 

Memudar' အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းစာမ က်န ာ၏ အယ်ဒှီတာခ ြုံ ်ဖြစ်ပသာ Anindya Shabrina 

Joediono သည် Surabaya ပမိြုံ ျံ့ပတာ်  တ ်ြွ ျံ့အ ါအဝင ်   တ ်ြွ ျံ့ကိ  အသပ ြ က်သည်ဟ  

စွ ်စွ ပဖ ာဆိ ခ ာ့သူတစ်ဦား၏ UU ITE ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၂၇ (၃) န ငာ့ ်   ဒမ် ၄၅ (၃)မ ာားဖြငာ့ ် တ ာားစွ ဆိ  

တိ ငက်ကာားခ က်အ  စ  စမ်ား စစ်ပဆားမှု ခ ယူ နအ်တွက် ဝ မ်ားအမိန ာ့ ်လက်ခ  ရ ိခ ာ့သည်။ 

     ဤအမှုသည်   အ ာရ ိမ ာားမ  ရ  ်ရ ငဖ် သဖခငာ်းန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားအပ ေါ် 

ပဆွားပနာွး ဖခငာ်းမ ာားကိ   ိတ် စ် န ် ပလျှာက်လ ခ ာ့သညာ့်ပနာက်   အ ာရ ိမ ာား၏ 

လိင ိ် ငာ်းဆိ င ်ာပစာ်ကာားမှုကိ  စွ ်စွ ထာားသညာ့် ထိ ယူက ြုံျံ့ဗှီဒှီယိ အပ ေါ် မ တ်ခ က်တစ်ခ န ငာ့် 

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ်တစ်ခ တိ ာ့ကိ  သူမ ပ ားသာား ခ ာ့ပ ှီား ပနာက်တွင ်ဖြစ်ခ ာ့သည်။173 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလအထိ Joediono သည်   တ ်ြွ ျံ့၏ စ  စမ်ားစစ်ပဆားမှု ပအာက်တွင ်သာရ ိ 

ပနပသားသည်။174 

Jakarta Globe ၊ Okezone.com နငှ  ်Harian Bangsa တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၀၉ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ် East Java   တ ်ြွ ျံ့အကကှီားအက ဖြစ်သူ   ခ ြုံ ် ဗိ လ်ခ ြုံ ်ကကှီား Anton 

Bachrul Alam သည် Jakarta Globe ၊ Okezone.com န ငာ့ ်Harian Bangsa တိ ာ့အာား ထိ ပန ာ့ က်၌ 

တငသ်ွငာ်းပသာ ပ ွားပကာက် ွ ဆိ င ်ာတိ ငက်ကာားခ က်န ငာ့ ်  တ်သက်၍ အွနလိ် ငာ်းတွင ် ၎ငာ်းတိ ာ့ 

ထ တ်ပဝခ ာ့ပသာ ပဆာငာ်း ါားမ ာားပကကာငာ့ ် ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၃၁၀ န ငာ့ ်  ဒမ် ၃၁၁ 

အ  အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုတိ ငက်ကာားခ က်ဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့ပကကာငာ်း ပကကညာ ခ ာ့သည်။ 

     ထိ တိ ငက်ကာားခ က်တွင ်နိ ငင် ပ ားသမာားဖြစ်သူ Edhi Baskoro Yudhoyono သည် ပ ွားပကာက် ွ  

မ မသမာမှုတွင ် ါဝင ်တ်သက်ခ ာ့သည်ဟ  စွ ်စွ ကာ ပ ွားပကာက် ွ အာဏာ ိ ငမ် ာားထ  တငဖ် ခ ာ့သည်။ 

 
173 New Naratif ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၄  က်။  Palang Hitam Indonesia ၊ ' Anindya Shabrina န ငာ့ ်

စည်ားလ  ားညှီညွတ်မှု ' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၆  က်၊ https://palanghitam.noblogs.org/anindya-shabrina/  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
174 New Naratif ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၄  က်။ 

https://palanghitam.noblogs.org/anindya-shabrina/


သတငာ်းဌာနမ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားသည် သတငာ်းဌာနမ ာားအပနဖြငာ့ ် ပ ွားပကာက် ွ ဆိ င ်ာ 

တိ ငက်ကာားမှုမ ာားအပကကာငာ်းကိ  သတငာ်းတငဖ် စဉ်တွင ် Edhi ကိ ယ်တိ ငအ်ာား အသပ ြ က်မှု 

က  ားလွန ်ခ ာ့သည် ဟူပသာအပဖခခ ပ ေါ်မူတည်၍ စွ ခ က်တငခ် ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်။175 

     ပနာက် ိ ငာ်းတွင ်   တ ်ြွ ျံ့ မ  စွ ခ က်မ ာားကိ ရ  ်သိမ်ားခ ာ့ပကကာငာ်း ပကကဖငာခ ာ့သည်။ သတငာ်းပထာက် 

တစ်ဦားမ  ဤအပတွျံ့အကက ြုံအ  သတငာ်းပထာက်မ ာားသည် လ  ်ငနာ်းတာဝနမ် ာားကိ  

ဘက်လိ က်မှုမရ ိဘ  သူတိ ာ့၏တာဝန်မ ာားကိ  ထမ်ားပဆာငခ် ာ့သညာ့်ကိစစ  ်မ ာားတွင ်င ် “ 

ဒှီလိ အသပ ြ က်မှုဥ ပဒပကကာငာ့ ် ငါတိ ာ့ပတွဟာ တ ာားရ  ားသိ ာ့  ိ ာ့ပဆာငခ်  နိ ငပ်သားတယ်” 

ဟ ပြာ်ဖ ခ ာ့သည်။၊176 

စငက်ာ ူနိ ငင်  

     စငက်ာ ူနိ ငင် တွင ် အရပ်ဘက် အသနရ  က်မှုဆ ိုငရ်ော တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားကိ  သပဘာထာားကွ လွ  

မှုမ ာားပြာ်ဖ သူတစ်ဦားတစ်ပယာက်ခ ငာ်းစှီအာား တ ာားစွ ဆိ  နန် ငာ့ ်၎ငာ်းတိ ာ့ထ မ  ထိခိ က်နစ်နာမှု မ ာားန ငာ့ ်

 တ်သက်၍ ကကှီားမာားပသာ ပလ ာ်ပကကားပင ွ ပတာငာ်းခ  နအ်တွက် ၀န်ကကှီားခ ြုံ ်ပဟာငာ်းမ ာား 

ဖြစ်ကကပသာ Lee Kuan Yew န ငာ့ ်Goh Chok Tong န ငာ့လ်က်ရ ိ၀နက်ကှီားခ ြုံ ် Lee Hsien Loong 

တိ ာ့အ ါအဝင ်အာဏာ  ဖ ည်သူ ာ့လှု ်ရ ာားမှု ါတှီ (PAP) မ  ကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားက ပတာက်ပလျှာက် 

အသ  ားဖ ြုံခ ာ့ကကသည်။177 ၁၉၇၀ ဖ ညာ့်လွနန် စ်မ ာားမ စ၍ ဤအ  ်ဘက်ပ ား ာ 

 
175 Mail & Guardian ၊ 'မ မသမာမှု အသ  န ငာ့ ်ဒိ နှီားရ ာားသမမတ၏သာား' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၂၀  က်၊ 

https://mg.co.za/article/2009-04-08-indonesian-presidents-son-in-votebuying-row  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
176 Human Rights Watch ၊ ' ပဝြနသူ်မ ာားအာား  ာဇ၀တ်သာားမ ာားအဖြစ်သိ ာ့ ပဖ ာငာ်းလ ဖခငာ်း - အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် ရ ိ 

အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇ၀တ်မှုဥ ပဒ၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င် ာ အက ိြုံားဆက်မ ာား '  ၊ ၂၀၁၀ ခ န စ်၊ စာမ က်န ာ ၃၁၊၃၂ 

၊ https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0510webwcover.pdf  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
177 အသပ ြ က်မှု တစ်မှုတည်ားအတွက် င ်၀နက်ကှီားခ ြုံ ်သည် ဆ  ားရှု  ားနစ်နာမှုအတွက် ပလ ာ်ပကကားအဖြစ် ပဒေါ်လာ 

၅၀၀,၀၀၀ န ငာ့ ်လွတ်ပတာ်အမတ်မ ာားသည် ဆ  ားရှု  ားနစ်နာမှုအတွက် ပလ ာ်ပကကားအဖြစ် ပဒေါ်လာ ၂၁၀,၀၀၀ 

အထိ ရ ိခ ာ့သည်။ Po Jen Yap ၊ ဘ  ဥ ပဒအတွက် ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒဆိ င ်ာ စကာားဝိ ငာ်း၊ စာမ က်န ာ ၁၁၇၊ 

ပအာက်ပဖခမ တ်စ  ၆၄ ကိ ကကညာ့် ါ။ Tsun Hang Tey ၊ ' စကဂာ ူနိ ငင် ၏ နိ ငင် ပ ားအသပ  ြ က်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒစနစ်န ငာ့ ်

နိ ငင် ပ ားမိန ာ့ခ်ွနာ်းအပ ေါ် သ  ားဆ-က ဆိ ားမိ ားပမ ာငက် ပစသညာ့် သက်ပ ာက်မှု'၊ ၂၀၀၈ ခ န စ်၊ လူထ ပ ား ာ ဥ ပဒ ၊ စာမ က်န ာ 

၄၅၂ မ  ၄၆၂ အထိ၊  (‘Tsun Hang Tey, 2008’) ကိ လည်ား ကကညာ့် ါ။ Cameron Sim ၊ ပကကာက်မက်ြွယ်စငက်ာ ူ - 
နိ ငင် ပ ားအသပ ြ က်မှု န ငာ့ ်တစ် ါတှီအ  ်စိ ားမှုကိ     မ နဖ်ြစ်ပစဖခငာ်း' ၊ ၂၀၁၁ ခ န စ် ၊ Pacific Rim Law & Policy 

Journal ၊ အတွ  ၂၀(၂) ၊ စာမ က်န ာ ၃၁၉ မ  ၃၅၃ အထိ။ 

https://mg.co.za/article/2009-04-08-indonesian-presidents-son-in-votebuying-row
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0510webwcover.pdf


အပ ားယူပဆာင ွ်က်မှုမ ာားကိ  စနစ်တက အသ  ားဖ ြုံခ ာ့ဖခငာ်းသည် နိ ငင် ပ ားအတိ က်အခ မ ာား၊ လွတ်လ ် 

ပသာ သတငာ်းပထာက်မ ာား၊ ပဒသတွငာ်းန ငာ့ ်နိ ငင် တကာ သတငာ်းမှီဒှီယာဌာနမ ာားန ငာ့ ်သာမနလူ်  ဂ္ဂိြုံလ် 

မ ာားကိ  ပငပွ ားပကကားပ ား ဝနထ်  ်ဝန် ိ ား အကကှီားအက ယ် ဖြစ်ပစဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) လ  ားလ  ားလ ာားလ ာား 

ပဒဝါလှီခ  ပစဖခငာ်းမ ာားဖြငာ့ ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ပ ေါ် ကန ာ့သ်တ်မှုဖြစ်ပစခ ာ့သည်။178 

မကကာပသားမှီန စ်မ ာားအတွငာ်း အ  ်ဘက်ဆိ င ်ာတ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားန ငာ့အ်တူ လွတ်လ ်ပသာ 

ဘပလာာ့ဂ္ါမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) သတငာ်းဝက်ဘ်ဆိ က်မ ာားအာား အွနလိ် ငာ်းအပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  

ဆငဆ်ာဖြတ်ပတာက်နိ င ်န ် အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဥ ပဒမ ာား ကိ အသ  ားဖ ြုံခ ာ့ကကသည်။ 

။179 

     စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ ရောဇ တမ်ှုဆ ိုငရ်ော က င ထ်ံို်းဥပနေ   ဒမ် ၄၉၉ န ငာ့ ် ၅၀၀ သည် 

အသပ ြ က်မှုကိ  (၂) န စ်အထိပထာငဒ်ဏ ် (သိ ာ့မဟ တ်) ပငဒွဏဖ်ြစ်ပစ၊ ဒဏန် စ်  ်လ  ားဖြစ်ပစ 

ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်သည်။180  အသပ ြ က်မှုအတွက် အ  ်ဘက်ဆိ င ်ာ  

အပ ားယူပဆာင ွ်က်မှုမ ာားသည် တ ာားမမှု န ငာ့ ် အသပ ြ က်မှုအက်ဥ ပဒတိ ာ့၏ 

သမာရိ ားက စှီ ငထ်  ားအယူဝါဒ န ငာ့အ်ညှီ တ ာားစွ ဆိ  ခ ခ ာ့ သည်။181 

 
178 Jeyaretnam JB v Lee Kuan Yew  [1978-1979] Sing.L.R. 197; [1979] SGCA 13; [1979] 2 MLJ 282 န ငာ့ ်

အဖ နအ်လ နည်ွှနာ်းဆိ သညာ့် Tsun Hang Tey ၊ ၂၀၀၈ ခ န စ်၊ စာမ က်န ာ ၄၅၂၊၄၅၃  ; Lee Hsien Loong v Singapore 

Democratic Party [2007] 1 Sing.L.R. 675; [2006] SGHC 220 ; Jothie Rajah ၊'အာဏာရ င ်ဆနပ်သာ 

တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ား - စကဂာ ူတွငဥ် ပဒဖ ြုံဖခငာ်း၊ ပဟာပဖ ာဖခငာ်းန ငာ့ ်တ ာားဝငဖ်ခငာ်း' ၂၀၁၂ ခ န စ် ကိ ကကညာ့် ါ။ 

နိ ငင် တကာ သတငာ်းမှီဒှီယာဌာနမ ာားသည် အ  ်ဘက်ဆိ င ်ာ အသပ ြ က်မှု အပ ားယူ ပဆာင ွ်က်မှုမ ာားကိ  

မည်သိ ာ့ခ ခ ာ့ကက    ကိ  ဥ မာအပနဖြငာ့က်ကညာ့် ါ ၊ ရိ က်တာ ၊ 'New York Times သည် စငက်ာ ူပခါငာ်းပဆာငမ် ာားအာား 

နစ်နာပကကားမ ာားပ ားသည်'၊ ၂၀၁၀ ခ န စ် မတ်လ ၂၄ က် ၊ https://www.reuters.com/article/us-singapore-

newyorktimes/new-york-times-pays-damages-to-singapores-leadersidUSTRE62N26D20100324  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
179 Human Rights Watch ၊ ' ပဖမာက်မ ာားကိ  ပကကာကလ်န ာ့ပ်စ န ်ကကက်မ ာားကိ သတ် '  စငက်ာ ူနိ ငင် တွင ်

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်န ငာ့ ်စ ပဝားခွငာ့က်ိ  ြိန  ်ိဖခငာ်း ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၁၂  က်၊ 

https://www.hrw.org/report/2017/12/12/kill-chicken-scare-monkeys/suppression-free-expression-

and-assemblysingapore  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
180  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့်ထ  ားဥ ပဒ ( အခနာ်း ၂၂၄ ) Rev. Ed. 2008 ၊ 

https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871?ProvIds=pr500-#pr500-  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
181 အသပ ြ က်မှုအက်ဥ ပဒ ( အခနာ်း ၇၅ ) Rev. Ed. 2014 ၊ https://sso.agc.gov.sg/Act/DA1957#pr10-  
တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.reuters.com/article/us-singapore-newyorktimes/new-york-times-pays-damages-to-singapores-leadersidUSTRE62N26D20100324
https://www.reuters.com/article/us-singapore-newyorktimes/new-york-times-pays-damages-to-singapores-leadersidUSTRE62N26D20100324
https://www.hrw.org/report/2017/12/12/kill-chicken-scare-monkeys/suppression-free-expression-and-assemblysingapore
https://www.hrw.org/report/2017/12/12/kill-chicken-scare-monkeys/suppression-free-expression-and-assemblysingapore
https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871?ProvIds=pr500-#pr500-
https://sso.agc.gov.sg/Act/DA1957#pr10-


 

Roy Ngerng ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် အလွတ်တမ်ား ဘပလာာ့ဂ္ါ Roy Ngerng သည် ၂၀၁၄ 

ခ န စ်ပမလတွင ် သူ၏ဘပလာာ့ဂ်္၌ ပ ားသာားခ ာ့ပသာ ဗဟိ ပန ာငပ် ား န ်  ပငနွ ငာ့ ်  တ်သက်၍ 

အစိ ား ၏စှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှုကိ  ပမားခွနာ်းထ တ်ထာားသညာ့် ပဆာငာ်း ါားန ငာ့ ်  တ်သက်၍ ၀နက်ကှီားခ ြုံ ် 

လှီရ နာ်းလွနာ်း( Lee Hsien Loong) အာားအသပ ြ က်မှုက  ားလွနသ်ည် ဟ စွ ်စွ ခ  ကာ ပဒေါ်လာ 

၁၅၀,၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၀၉,၇၀၀ ခန ာ့်) ပလ ာ်ပကကားပ ားပဆာင ်န ်အမိန ာ့ခ် ခ ခ ာ့ သည်။182 

သူသည် သူ၏ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်စာမ က်န ာန ငာ့ ် ဘပလာာ့ဂ်္၏ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်စာမ က်န ာတိ ာ့တွငလ်ည်ား 

ထိ ပဆာငာ်း ါား လငာ့ခ််ကိ  တငခ် ာ့သည်။ 

     ၀န်ကကှီားခ ြုံ ်အာား၏ ပရ ျံ့ပနမ ာားသည် Ngerng ထ သိ ာ့ ၂၀၁၄ ခ န စ်ပမလတွင ် ဘပလာာ့ဂ်္ 

ပဆာငာ်း ါားန ငာ့ ် ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ်မ ာားကိ  ြယ်ရ ာားပ ှီား ပတာငာ်း နစ်ာပ ားသာား န ် ပတာငာ်းဆိ သညာ့် 

စာတစ်ပစာငပ် ား ိ ာ့ပ ှီားပနာက် ထိ ဆ  ားဖြတ်ခ က်ကိ  ခ လိ က်ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ Ngerng သည်  က် 

အနည်ားငယ်အကကာတွင ် ထိ ပဆာငာ်း ါားကိ  ြယ်ရ ာားပ ှီား ပရ ျံ့ပနမ ာားထ သိ ာ့ 

ပတာငာ်း နစ်ာပ ား ိ ာ့ခ ာ့သည်။183 

     ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ဇွနလ်တွင ် ICJ က Ngerng ၏ကိစစတွင ် ဥ ပဒပ ား ာ ထငဖ်မငခ် က်ကိ  

“တ ာားလိ အာား တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုမရ ိစွာ ဖမငာ့မ်ာားပသာ ဆ  ားရှု  ားနစ်နာမှုမ ာားကိ  

ပလ ာ်ပကကားပ ားအ ်ပသာ ဆ  ားဖြတ်ခ က်သည် စငက်ာ ူနိ ငင် ရ  ိ

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ပ ေါ် ပကကာက်မက်ြွယ် ပကာငာ်းပသာ အက ိြုံားသက်ပ ာက်မှု 

ဖြစ်ပစလိမာ့်မည်” ဟူပသာ စိ ား ိမ်မှုကိ ပြာ်ဖ ကာ တငသ်ွငာ်း ခ ာ့သည်။184 

 
182 ဗဟိ ပန ာငပ် ား န ်  ပင ွ(The Central Provident Fund) သည် မဖြစ်မပနလ  ်ပဆာင ်သညာ့် နိ ငင်  ိ င ်လူမှုြူလ  ပ ား 

ပငစွ အစှီအစဉ်ဖြစ်သည်။ 

 
183 Lee Hsien Loong v Roy Ngerng Yi Ling [2015] SGHC 320 ကိ ကကညာ့် ါ။ 

file:///C:/Users/User/Desktop/RoyNgerng%202015-SGHC-320.pdf  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
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     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် လွတ်လ ်ပသာ သတငာ်းဝက်ဘ်ဆိ ဒဖ်ြစ်သညာ့် The Online 

Citizen (TOC)၏ ဝက်ဘ်ဆိ ဒစ်ာမ က်န ာတွင ် ပ ားသာားတငဖ် ခ ာ့သညာ့်  စကဂာ ူအစိ ား အတွငာ်း " 

အဖမငာ့ဆ်  ားပသာ အဂ္တိလိ က်စာားမှု အခငာ်းအက ငာ်း ” ကိ  စွ ်စွ ပဖ ာဆိ ထာားသညာ့် 

ပဆာငာ်း ါားတစ်  ဒပ်ကကာငာ့ ်TOC ၏ အယ်ဒှီတာဖြစ်သူ Terry Xu န ငာ့ ်စာပ ားသူ Daniel De Costa 

တိ ာ့သည် အသပ ြ က်မှု  ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။185 

     “ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ ဖ စ်တငယိ် ားစွ ်ဖခငာ်းသည် စငက်ာ ူအစိ ား  အြွ ျံ့၀ငမ် ာား၏ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  

ထိခိ က်ပစ လိမာ့်မည်” ကိ  သိလ က်န ငာ့ ် စွ ်စွ ပဖ ာဆိ မှုကိ  ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည် ဟူပသာအပဖခခ ဖြငာ့ ်

 ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၄၉၉ န ငာ့ ် ၅၀၀ အ  တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းဖြစ်သည်။186 Daniel 

De Costa သည် အှီားပမားလ်အပကာငာ့တ်စ်ခ သိ ာ့ ပဆာငာ်း ါားအတွက် ဆက်သွယ်ပဖ ာဆိ  န ်

ခွငာ့ဖ် ြုံခ က်မ    အသ  ားဖ ြုံခ ာ့ သည်ဟူပသာ သတငာ်းမ ာားအ  ခွငာ့ဖ် ြုံခ က်မရ ိဘ  

ဝငပ် ာက်ခ ာ့ဖခငာ်းအတွက်လည်ား ကွန ် ြုံတာ အလွ သ  ားစာားမှု အက်ဥ ပဒအ  

တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။187 
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     ၂၀၁၈ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလတွင ်   တ ်ြွ ျံ့သည် Xu ၊ De Costa န ငာ့ ်တတိယ  ဂ္ဂိြုံလ်ဖြစ်သူ Willy 

Sum တိ ာ့၏ပနအိမ်မ ာားကိ  ဝငပ် ာက်စှီားနငာ်းရ ာပြွကာ အှီလက်ထပ ာနစ် 

အသ  ားအပဆာင ်စစည်ားမ ာားကိ  သိမ်ားယူသွာားခ ာ့သည်။ Terry Xu န ငာ့ ် Willy Sum တိ ာ့သည်လည်ား 

စ  စမ်ားပမားဖမန်ား နအ်တွက်ဟ ဆိ ကာ   စခနာ်းသိ ာ့ ပခေါ်ပဆာငသ်ွာားခ ခ ာ့ သည်။188 

     De Costa၏ သူ ာ့အာား အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ ဆိ ခ က်အပ ေါ် ြွ ျံ့စည်ား    

အပဖခခ ဥ ပဒဆိ င ်ာ ပမားခွနာ်းထ တ် ပစာဒကတက်ဖခငာ်းကိ  ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလ ၂၇  က်တွင ်

ကကာားနာပဆာင ွ်က်မည်ဖြစ်သည်။ ပမားခွနာ်းထ တ် ပစာဒကတက်ဖခငာ်းတွင ်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ 

က ငာ့ထ်  ား ဥ ပဒ  ဒမ် ၄၉၉ အ  “ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ   ဂ္ဂိြုံလ်၏ဂ္ ဏသ်ိကခာ” ဟူပသာစကာားစ ကိ  

“လူ  ဂ္ဂိြုံလ် တစ်ဦားတည်ား” အတွက်သာ ကန ာ့သ်တ်ထာား န ် အဓိ ပါယ်ပကာက်ယူသငာ့ဖ်ခငာ်းရ ိ/မရ ိ န ငာ့ ်

အစိ ား အြွ ျံ့ အထိ တိ ားခ  ျံ့သက်ပ ာက်မှု မဖ ြုံနိ ငပ်ကကာငာ်းကိ  ပမားခွနာ်းထ တ်မှုကိ  အပလားထာားသည်။189 
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     ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ကသဂ္ တ်လတွင ်Terry Xu သည် TOC တွင ် “၀နက်ကှီားခ ြုံ ် Lee ၏ ဇနှီား Ho Ching 

သည် မိသာားစ ၀ငမ် ာားန ငာ့ ် ပန ာငက်ကိြုံားဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းန ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ားသညာ့်ပဆာငာ်း ါားတစ်  ဒကိ်  

ထူားဆနာ်းစွာ မျှပဝသည်” ဟ  ပခါငာ်းစဉ်တ ်ထာားသည်ာ့ ပဆာငာ်း ါားတစ်  ဒကိ်  

ပ ားသာားတငဖ် ခ ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်  ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ် သူသည် 
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189 Kathleen F ၊ 'De Costa၏ အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဖြငာ့် တ ာားစွ ဆိ ခ  မှုအပ ေါ် 

ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒဆိ င ်ာ ပမားခွနာ်းထ တ် ပစာဒကတက်ဖခငာ်းကိ  နိ ဝငဘ်ာလ ၂၇  က်တွင ်တ ာားရ  ားတွင ်

ကကာားနာမည်' ၊ The Online Citizen ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၁၂  က် ၊ 
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၀နက်ကှီားခ ြုံ ်လှီရ နာ်းလွန်ား(Lee Hsien Loong) ၏ ကိ ယ်စာားဖ ြုံ ပရ ျံ့ပနမ ာားထ မ သူအာား 

အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ  ာဇဝတ်မှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ သညာ့် စာချွနလ်ွှာ ပ ား ိ ာ့ခ  ခ ာ့ သည်။190 

     ထိ ပဆာငာ်း ါားသည် ၀နက်ကှီားခ ြုံ ်၏ဇနှီားက ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်တွငတ်ငထ်ာားသညာ့်  ိ ာ့စ်ကိ  ည်ညွှနာ်းခ ာ့ပ ှီား 

၀နက်ကှီားခ ြုံ ်၏မိသာားစ ၀ငမ် ာားအကကာား လူသိရ ငက်ကာား  နပ်ငြိုံား နစ်န ငာ့ ်တ်သက်၍ သတငာ်းတငဖ်  

ခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

     အမှုမစတငမ်ှီတွင ် ၀နက်ကှီားခ ြုံ ်၏ ဖ နက်ကာားပ ားဆိ င ်ာ အတွငာ်းပ ားမ ားသည် ပဆာငာ်း ါားန ငာ့ ်

ပဆာငာ်း ါား၏ လငာ့ခ်် ါဝငသ်ညာ့်ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ်ကိ  ြယ်ရ ာား နန် ငာ့ ် "အဖ ညာ့်အဝန ငာ့် ခခငာ်းခ က်မရ ိ 

ပတာငာ်း နမ်ှုအဖ င ် အလာားတူစွ ်စွ ခ က်မ ာားကိ  သင်၏ ၀က်ဘ်ဆိ က်န ငာ့ ် သင၏်ပြာ့စ်ဘွတ်ခ ်

စာမ က်န ာတိ ာ့တွင ်သိသိသာသာ ပ ားသာားပြာ်ဖ ဖခငာ်းမဖ ြုံ န ်ကတိဖ ြုံဖခငာ်း" ကိ ပ ားသာားထ တ်ဖ န ်န ်

Xu ထ သိ ာ့ စာတစ်ပစာငပ် ား ိ ာ့ခ ာ့သည်။191 

      ထမအကကိမ် တ ာားခွငမ်တိ ငမ်ှီ ညြှိနှုငိာ်းပဆွားပနာွး ွ ကိ  ပအာက်တိ ဘာလ ၁၅  က်တွင် 

က ငာ်း ခ ာ့သည်။192 

 
190 Louisa Tang ၊ '၀နက်ကှီားခ ြုံ ် Lee ၏ ဂ္ ဏ်သိကခာန ငာ့ ်ဂ္ ဏ်သတငာ်းကိ  TOC ပဆာငာ်း ါားသည် 'အဖ ငာ်းအထန ်

ထိခိ က်ပစခ ာ့သည်' ဟ  အသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ် ိ မိ ဆိ ား ွာားသညာ့်   က်စှီားဆ  ားရှု  ားမှုမ ာားကိ  ရ ာပြွပနသညာ့် ပရ ျံ့ပနမ ာားက 

ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်' ၊ Today Online ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၆ က် ၊ 
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လူသိရ ငက်ကာားကိ ငတ်ယွ် နလ်ိ အ ်ပကကာငာ်း" ထ ်မ ၍ စာတွငပ်ြာ်ဖ ထာားသည်။ Kenneth Cheng ၊ '၀နက်ကှီားခ ြုံ ် Lee 

သည် The Online Citizen အာား အသပ ြ က်မှုဖြစ်ပစပသာပဆာငာ်း ါားအာား ြ က်သိမ်ား န ်(သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒအ  

အပ ားယူမှုကိ ခ ယူ န ်ပတာငာ်းဆိ သည်' ၊ Today Online ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၁  က် 1 ၊ 

https://www.todayonline.com/singapore/pm-lee-demands-editor-online-citizen-remove-defamatory-

article-or-face-legal-action  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
192 Coconuts Singapore ၊ ‘The Online Citizen အယ်ဒှီတာ Terry Xu သည် စကဂာ ူအစိ ား အြွ ျံ့၀ငမ် ာားကိ  

အသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ခ  သည်' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၁၂  က် ၊ 

https://coconuts.co/singapore/news/online-citizeneditor-terry-xu-charged-defaming-cabinet-

singapore-members/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.todayonline.com/singapore/toc-article-gravely-injured-pm-lees-character-and-reputationsay-lawyers-seeking
https://www.todayonline.com/singapore/toc-article-gravely-injured-pm-lees-character-and-reputationsay-lawyers-seeking
https://www.todayonline.com/singapore/pm-lee-demands-editor-online-citizen-remove-defamatory-article-or-face-legal-action
https://www.todayonline.com/singapore/pm-lee-demands-editor-online-citizen-remove-defamatory-article-or-face-legal-action
https://coconuts.co/singapore/news/online-citizeneditor-terry-xu-charged-defaming-cabinet-singapore-members/
https://coconuts.co/singapore/news/online-citizeneditor-terry-xu-charged-defaming-cabinet-singapore-members/


 

၂။ သက်ဦ်းဆပံ ိုင ်ဘိုရငစ် စ်၏ ဂိုဏ်သ ကခောက ို ကောကွယ်ရ ် ရည်ရွယ်ထိုတပ်ပ ်ထော်းနသော 

ဥပနေမ ော်း 

     သက်ဦားဆ  ိ င ် ဘ  ငစ်နစ်၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ကာကွယ် န ်  ည် ွယ်ထ တ်ဖ နထ်ာားပသာ 

ဥ ပဒမ ာား အထူားသဖြငာ့ ် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒဖ ဌာန်ားခ က်မ ာားသည် 

အွနလိ် ငာ်းစာ မ က်န ာပ ေါ်တွင် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် 

သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် နလ်ည်ား စွ ကိ ငအ်သ  ားဖ ြုံခ ပန သည်။ ဤအ ိ ငာ်းတွင ်

ထိ ငာ်း၊ ကပမဘာဒှီားယာားန ငာ့ ်မပလားရ ာား နိ ငင် တိ ာ့တွင ်ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာဥ ပဒမ ာားအာား အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှုကိ  

ဆနာ်းစစ်ထာားသည်။ ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်မ ာားအာား လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  ကန ာ့သ်တ် န ်

အလွ သ  ားစာား ဖ ြုံဖခငာ်း၏ အဖမငသ်ာဆ  ားဥ မာကိ  ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ဖြစ်  ်တွင ် ပတွျံ့  သည်။ 

ကပမဘာဒှီားယာား နိ ငင် တွင ် မကကာပသားမှီက မိတ်ဆက်ဖ ဌာန်ားခ ာ့ပသာအလာားတူဥ ပဒမ ာားသည် 

ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏    စ အပ ေါ်တွင ် အပဖခခ ထာားသည်။ ဆန ာ့က် ငဘ်က်အပနဖြငာ့ ် မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ်

ဤက ာ့သိ ာ့ပသာ မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒမ ာားမရ ိပသာ်လည်ား 

သက်ဦားဆ  ိ င ် ဘ  ငစ်နစ်ကိ  ပဝြနသ်ူမ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ  န ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုကိ  ကန ာ့သ်တ်သညာ့် ဥ ပဒမ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံသည်။ 

     ICCPR အ  လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  ပလားစာားကာကွယ် န ် နိ ငင် မ ာား၏ တာ၀န် 

၀တတ  ာားမ ာား၏ အတိ ငာ်းအတာကိ  ရ ငာ်းလငာ်းတငဖ်  ာတွင ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ပကာ်မတှီသည် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒမ ာားသည် အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာ 

ပဆွားပနာွးဖငငာ်းခ   မှုမ ာားအာား လွနလွ်နက် က  ကန ာ့သ်တ်နိ ငပ်ကကာငာ်း ထ တ်ပြာ်ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။ 

     "နာမည်ပက ာ်  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားသည်  ဋညိာဉ် ါ ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ  အက ိြုံားခ စာား နိ ငပ်သာ်ဖငာား 

လည်ား နာမည်ပက ာ်  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားအာား ပစာ်ကာားသည်ဟ  မ တ်ယူနိ ငပ်သာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်း 

   စ မ ာားဟူသညာ့် အခ က်မျှသည် ဖ စ်ဒဏမ် ာားခ မ တ်နိ င ်နအ်တွက် လ  ပလာက်ပသာ အပကကာငာ်း 

ဖ ခ က်မဟ တ် ါ။ ထိ ာ့အဖ င ် နိ ငင် ပတာ်န ငာ့ ် အစိ ား  အကကှီားအက မ ာားက ာ့သိ ာ့ပသာ အဖမငာ့ဆ်  ားနိ ငင် ပ ား 

အာဏာကိ   ရ ိက ငာ့သ်  ားသူမ ာားအ ါအ၀င ် နာမည်ပက ာ်  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားအာားလ  ားသည် ပဝြနမ်ှုမ ာားန ငာ့် 

နိ ငင် ပ ားအ  အတိ က်အခ ဖ ြုံမှုမ ာားကိ  တ ာား၀င ် ခ ပနကက မည်ဖြစ်သည်။ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် ပကာ်မတှီ 



အပနဖြငာ့ ် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုက ာ့သိ ာ့ပသာ ကိစစမ ာားအပ ေါ် ဥ ပဒမ ာားန ငာ့် 

 တ်သက်ပ ှီား စိ ား ိမ်ပကကာငာ်း န ငာ့ ် ဥ ပဒမ ာားအပနဖြငာ့ ် သ သယရ ိဖခငာ်းခ  နိ ငပ်သာ 

လူတစ်ဦား၏ဝိပသသလကခဏာ ပ ေါ်တွငသ်ာမူတည်၍  ိ မိ ဖ ငာ်းထနပ်သာ ဖ စ်ဒဏမ် ာားခ မ တ်ဖခငာ်း 

မဖ ြုံသငာ့ပ်ကကာငာ်း ထ တ်ပြာ် ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။"193 

     ၂၀၁၇ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ 

အထူားကိ ယ်စာားလ ယ် David Kaye သည် “ ဒှီမိ ကပ စှီနိ ငင် မ ာားတွင ် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား 

ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား မရ ိသငာ့ပ်ကကာငာ်း” န ငာ့ ် “နာမည်ပက ာ်  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားအာား 

ပစာ်ကာားသည်ဟ  မ တ်ယူနိ ငပ်သာ အခ ိြုံ ျံ့ပသာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်း   စ မ ာားသည် ဤနာမည်ပက ာ် 

  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားတွင“် အဖမငာ့ဆ်  ားနိ ငင် ပ ားအာဏာကိ   ရ ိက ငာ့သ်  ားသူမ ာား”  ါ၀ငပ်နသည်ဆိ လျှင ်င ်

ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားန ငာ့ ် ဖ စ်ဒဏမ် ာားအတွက် လ  ပလာက်သညာ့် အပကကာငာ်းဖ ခ က်မဟ တ် ါ” ဟ  

ထ တ်ဖ နပ်ကကဖငာခ ာ့သည်။194 ယခငအ်ထူားကိ ယ်စာားလ ယ်ပဟာငာ်းဖြစ်သူ Frank La Rue မ လည်ား 

မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား၏ တ ာားမျှတ ဆှီပလ ာ်မှုကိ  

အသပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ နိ ငင် တကာဥ ပဒစ နှုနာ်းမ ာားန ငာ့အ်ညှီ ပ ားသာားသငာ့သ်ည်ဟ  

ယခငက်ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့ပ ှီားသည်။ 195  

 

 
193 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၃၈။ 
194 OHCHR ၊ ' ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၊ မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားကိ  ဆက်လက် 

အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းအပ ေါ် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကျွမ်ားက ငသူ် စိ ား ိမ် ' ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၇  က် ၊ 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21149&LangID=E  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
195 လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့ဆိ် င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်န ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ကာကွယ် 

ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပနဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်တိ ာ့၏ ထိ ငာ်းနိ ငင်  အစိ ား သိ ာ့ 

ဆက်သွယ်ပ ားအမ တ် THA 5/2011 ၊ ၂၀၁၁ ခ န စ် ဇွနလ် ၁၀  က် ၊ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21153  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့်ဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ် န ငာ့ ်

က နာ်းမာပ ားအခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်ညြှငာ်း နာ်းန  ်ိစက်မှု၊  က်စက်ကကမ်ားကကြုံတ်မှု၊ လူမဆနပ်သာန ငာ့ ်အရ က် ပစပသာ 

အပ ားယူမှုတိ ာ့ဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်တိ ာ့၏ ထိ ငာ်းနိ ငင် အစိ ား သိ ာ့ ဆက်သွယ်ပ ားအမ တ် THA 10/2011 

၊ ၂၀၁၂ ခ န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလ ၆  က် ၊ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21524  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21149&LangID=E
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21153
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21524


ထ ိုင််းန ိုင်ငံ 

     ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာားပစာ်ကာားမှု  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ ဖ စ်မှုမ ာားသည် လူတစ်ဦား 

ခ ငာ်းစှီအာား ၎ငာ်းတိ ာ့၏ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်မ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းကိ  

သာမက ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်န ငာ့သ်က်ဆိ ငသ်ညာ့်  ိ ာ့စ်မ ာားကိ  လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာားတွင ်

'မျှပဝဖခငာ်း' သိ ာ့မဟ တ် 'ကကိြုံက်န စ်သက်ပကကာငာ်းဖ ဖခငာ်း'တိ ာ့ကိ  ါ တ ာားစွ ဆိ  န၊် ဖ စ်ဒဏစ်ှီ င ်န ်န ငာ့် 

ပထာငဒ်ဏခ် မ တ် နအ်တွက် က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ ် အသ  ားခ ခ ပန သည်။196  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ 

က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ  ဒမ် ၁၁၂ ('  ဒမ် ၁၁၂') သည် 'ဘ  င၊် ဘ  ငမ်၊ ထှီားနနာ်းဆက်ခ သူ (သိ ာ့မဟ တ်) ထှီားနနာ်း 

ထိနာ်းသိမ်ားသူတိ ာ့အာား အသပ ြ က်၊ ပစာ်ကာား (သိ ာ့မဟ တ်) ပခိမ်ားပဖခာက်သညာ့် မည်သူ ာ့ကိ မဆိ  (၃) 

န စ်မ  (၁၅) န စ်အထိ ပထာငဒ်ဏဖ်ြငာ့'် ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်သည်။197 

     ၂၀၁၄ ခ န စ်၊ ပမလ စစ်တ ်အာဏာသိမ်ားမှုအပ ှီားတွင ် လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာား၊ 

အထူားသဖြငာ့ ် ပြာ့စ်ဘွတ်ခပ် ေါ်တွင ် ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်အာား အသပ ြ က်သည်ဟ  ယူမ တ်နိ ငပ်သာ 

 ိ ာ့စ်မ ာားကိ  တငခ် ာ့သညာ့်  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားကိ   စ်မ တ်ထာားကာ မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာားပစာ်ကာားမှုဖြငာ့ ်

တ ာားစွ  ဆိ ခ က်မ ာားန ငာ့ ် ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်မှုမ ာားသည် သိသသိာသာဖမငာ့တ်က်လာခ ာ့သည်။ 

အာဏာသိမ်ားမှုဖြစ် ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ထိ န စ်တွင ် အနည်ားဆ  ားလူ ၆၁ ပယာက်ကိ  တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့ပ ှီား 

ဘူမိပဒါဘ  င ်နတ် ွာ စ ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ဝမ်ားနည်ားဖခငာ်း အထိမ်ားအမ တ်ကာလဖြစ်သညာ့် ၂၀၁၆ မ  ၂၀၁၇ 

ခ န စ်အတွငာ်း အနည်ားဆ  ား လူ ၃၃ ပယာက်သည် တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။198 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပမလတွင် 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ားအြွ ျံ့ ဖြစ်သညာ့် iLaw မ  

အနည်ားဆ  ားလူ ၉၉ ဦား အာား မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာားပစာ်ကာားမှု  ာဇဝတ်မှုမ ာားဖြငာ့ ်

 
196 iLaw လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆိ် င ်ာ မ တ်တမ်ားတငပ် ားစငတ်ာ၊ 'မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှု 

ဥ ပဒ ဆိ င ်ာ အပမား&အပဖြ ၁၀ ခ ' ၊ https://freedom.ilaw.or.th/en/freedom-of-expression-101/QA-112  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ BBC ၏ ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်န ငာ့ ် တ်သက်သညာ့်ပဆာငာ်း ါားကိ  ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ်

ဖ နလ်ည်မျှပဝခ ာ့မှုပကကာငာ့ ်မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှု စွ ခ က်ဖြငာ့ ်ပဖြရ ငာ်း န ်ဆငာ့ပ်ခေါ် ခ  သညာ့် Chanoknan 

Ruamsap ၏ ၂၀၁၈ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ အမှု၊ ထိ ငာ်း လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ပရ ျံ့ပနမ ာား၊ '၂၀၁၈ ခ န စ်တွင ်ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ 

မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှုဆိ င် ာ တ ာားစွ ဆိ မှု အပဖ ာငာ်းအလ မ ာား' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၅  က် ၊ 

https://www.tlhr2014.com/?p=10431&lang=en  တငွက်ကညာ့ရ်ှုနိ ငသ်ည်။ 
197 ထိ ငာ်းနိ ငင်   ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ား B.E. ၂၄၉၉ (၁၉၅၆) ၏ အဂ္ဂလိ ်ဘာသာဖ နဆိ် ခ က်၊ http://library.siam-

legal.com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
198 Kas Chanwanpen ၊ 'စစ်အစိ ား မ  မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှု  ာဇ၀တ်မှုမ ာားကိ  ကကိြုံားကိ င်'၊ The Nation ၊ 

၂၀၁၈ ခ န ဏ် ပအာက်တိ ဘာလ ၁  က် ၊ http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30355507  ။ 

https://freedom.ilaw.or.th/en/freedom-of-expression-101/QA-112
https://www.tlhr2014.com/?p=10431&lang=en
http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/
http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/
http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30355507


တ ာားစွ ဆိ ထာားပကကာငာ်းန ငာ့ ် အခ ိြုံ ျံ့ပသာ က  ားလွနသ်ူမ ာားဟ  စွ ်စွ ခ  သူမ ာားသည် စစ်တ ်၏ 

စစ်ပကကာပမားဖမနာ်းဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) "ခ ယူခ က် ညြှိနှုငိာ်းဖခငာ်း" ကကာားနာမှုမ ာား ခ ယူ န် 

 ိ ာ့ပဆာငခ် ခ ာ့ သည်။199 

     စစ်အစိ ား သည် ၂၀၁၄ ခ န စ်တွင ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒကိ  ခ ိြုံားပြာက်ကာ စစ်ဘက် 

တ ာားရ  ားမ ာား၏ တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့တွ်င ် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာားပစာ်ကာားမှု  ာဇ၀တ်မှုမ ာားကိ  ါ 

စှီ ငန်ိ င ်န ် တိ ားခ  ျံ့သညာ့် အမိန ာ့တ်စ်  ်ကိ  ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။200 ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင် 

ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၀နက်ကှီားခ ြုံ ်သည် စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားအာား  မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာားပစာ်ကာားမှု 

 ာဇ၀တ်မှုမ ာားကိ  တ ာားစှီ င ်နခ်ွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် အမိန ာ့မ် ာားကိ  ဖ န်လည်ရ  ်သိမ်ားခ ာ့သည်။201 

သိ ာ့ပသာ်လည်ား ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလမတိ ငမ်ှီ က  ားလွနခ် ာ့သည်ဟ  စွ ်စွ သညာ့် 

ခ ိြုံားပြာက်က  ားလွန်မှုမ ာားန ငာ့ ် သက်ဆိ ငသ်ညာ့် တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားကိ  ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ်တွင် 

၀နက်ကှီားခ ြုံ ်မ  ထိ က ငာ့သ်  ားမှုကိ အဆ  ားသတ်သညာ့်အမိန ာ့အ်ာား ထ တ်ဖ နသ်ညာ့်ခ ိနအ်ထိ 

စစ်ဘက်တ ာားရ  ား မ ာားတွင ်ဆက်လက်ကကာားနာခ ာ့သည်။202 

 
199 iLaw ၊ '၂၀၁၉ခ န စ် ပမလ ၂၁  က်ပန ာ့အထိ ပနာက်ဆ  ား  ကိနာ်းဂ္ဏနာ်းမ ာား' ၊ 

https://freedom.ilaw.or.th/en/content/latest-statistic  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
200 Khathawut B. ၏အမှုတွင ်ICJ၊  ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၊ စစ်ခ  ရ  ားမ ာားတွင ်အ  ်သာားမ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ မှုကိ  

အဆ  ားသတ် န'် ၂၀၁၄ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၁၄  က် ၊ https://www.icj.org/thailand-end-prosecution-ofcivilians-

in-military-tribunals/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ စစ်ခ  ရ  ားမ ာားမ တဆငာ့ ်တ ာားစှီ ငပ် ားစှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှုကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် 

မူကကမ်ား အပဖခခ မူမ ာား၏ အပဖခခ မူအမ တ် ၅ တွင ်“ စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားသည် မူအ  အ  ်သာားမ ာားအာား 

တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့မ်ရ ိပစ ” ဟ ရ ငာ်းလငာ်းထာားသည်၊ https://undocs.org/E/CN.4/2006/58  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
201 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ နိ ငင် ပတာ် ပငမ်ိားခ မ်ားပ ားန ငာ့ ်ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားပကာငစ်ှီ (NCPO) ၏ အြွ ျံ့ပခါငာ်းပဆာငန် ငာ့ ်ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ 

နိ ငင် ပတာ်ဝနက်ကှီားခ ြုံ ်ဖြစ်သူ ဗိ လ်ခ ြုံ ်ကကှီား Prayuth Chan-ocha သည် စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားကိ  

အ  ်သာားမ ာားအ ါအဝင ်အခ ိြုံျံ့ပသာ အမှုမ ာားကိ  တ ာားစှီ ငန်ိ င ်န ်ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် NCPO အမိန ာ့အ်မ တ် ၃၇/၂၀၁၄၊ 

၃၈/၂၀၁၄ န ငာ့ ်၅၀/၂၀၁၄ တိ ာ့ကိ  ယ်ြ က်သညာ့် NCPO အမိန ာ့အ်မ တ် ၅၅/၂၀၁၆ ကိ ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်၊ ICJ ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင်  - 
ICJ သည် စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားတွင ်အ  ်သာားမ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ မှုကိ  တဖြည်ားဖြည်ားြယ်ရ ာားသွာား န ်အမိန ာ့က်ိ  

ကကိြုံဆိ ပသာ်လည်ား အစိ ား အပနဖြငာ့ ိ် မိ လ  ်ပဆာင် နလ်ိ အ ်ပသားသည်' ၊ ၂၀၁၆ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၁၂  က်၊ 

https://www.icj.org/thailand-icj-welcomes-order-phasing-out-prosecution-of-civilians-in-military-courtsbut-
government-must-do-much-more/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
202 NCPO (HNCPO) ၏ အြွ ျံ့ပခါငာ်းပဆာင၏်  HNCPO အမိန ာ့အ်မ တ် ၉/၂၅၆၂ ကိ  ထ တ်ဖ နလ်ိ က်ဖခငာ်းဖြငာ့ ်

စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားတွင ်အ  ်သာားမ ာားအာား တ ာားစှီ ငဖ်ခငာ်း   ်တန ာ့သွ်ာားသည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား  TLHR သည် 

ထိ အမိန ာ့န် ငာ့ ်တ်သက်ပ ှီား စိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  ပြာ်ဖ ခ ာ့သည်၊ TLHR ၊' စစ်တ ်အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် အ  ်သာားမ ာားအာား 

မတ ာားြမ်ားဆှီားထိနာ်းသိမ်ားနိ ငဆ် ဖြစ်သည်၊ လိ အ ်မှုမရ ိပတာာ့သညာ့် ပကကဖငာခ က်မ ာား / အမိန ာ့အ်ခ ိြုံ ျံ့ကိ  

https://freedom.ilaw.or.th/en/content/latest-statistic
https://www.icj.org/thailand-end-prosecution-ofcivilians-in-military-tribunals/
https://www.icj.org/thailand-end-prosecution-ofcivilians-in-military-tribunals/
https://undocs.org/E/CN.4/2006/58
https://www.icj.org/thailand-icj-welcomes-order-phasing-out-prosecution-of-civilians-in-military-courtsbut-government-must-do-much-more/
https://www.icj.org/thailand-icj-welcomes-order-phasing-out-prosecution-of-civilians-in-military-courtsbut-government-must-do-much-more/


     စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားသည် အ  ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားထက် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားခ ငာ်းအပ ေါ် 

ပထာငဒ်ဏ ် ၂၅ န စ်မ  ၃၅ န စ်အထိအ ါအဝင ် အလွနအ်မငာ်း တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှုမရ ိပသာ 

ဖ စ်ဒဏမ် ာားကိ  ခ မ တ်ခ ာ့သည် (ပအာက်တွငပ်ြာ်ဖ မညာ့ဖြစ်  ်မ ာားကိ ကကညာ့် ါ)။203 ၎ငာ်းတိ ာ့သည် 

ICCPR ၏   ဒမ် ၁၄ အ  အာမခ ထာားပသာ အ ည်အခ ငာ်းဖ ညာ့်ဝပသာ၊ လွတ်လ ်ပ ှီား ဘက်လိ က်မှု 

ကငာ်းပသာ ခ  ရ  ား၏ တ ာားမျှတပသာတ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ လိ အ ်ခ က်မ ာား 

န ငာ့လ်ည်ား ကိ က်ညှီမှုမရ ိ   က ဉ်ားပဖမာငာ်းပသာအပဖခအပနမ ာားတွငသ်ာ စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာား၏ 

အသ  ားခ မှုကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံထာားသည်။ က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီမ  

မ တ်ခ က်ဖ ြုံထာားသညာ့်အတိ ငာ်း “စစ်ဘက် (သိ ာ့မဟ တ်) အထူားတ ာားရ  ားမ ာားတွင ်အ  ်သာားမ ာားအာား 

တ ာားစှီ ငဖ်ခငာ်းသည် တ ာားမျှတ ပသာ၊ ဘက်လိ က်မှုကငာ်းပသာ န ငာ့ ် လွတ်လ ်ပသာ 

တ ာားမျှတမှုဆိ င ်ာ စှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှုအပ ေါ် စိ ား ိမ်  ပစနိ ငသ်ည်အထိ ဖ ဿနာမ ာားစွာကိ  

ဖြစ်ပ ေါ်ပစနိ ငပ် ှီား" ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ် ပရ ာငက်ကဉ်  မည်ဖြစ်သည်။204 ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ  အသ  ားဖ ြုံပသာ“ 

 
ဖ နလ်ည်အစာားထိ ားသညာ့် NCPO အမိန ာ့အ်မ တ် ၉/၂၅၆၂ ကိ  ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှု'၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၁  က်၊ 

https://www.tlhr2014.com/?p=12995&fbclid=IwAR3Aaizz-w5-
0EWtPyd1FojKO0bDppesTkun_e3CHG9l8zrLTk5tmByp6ng&lang=en  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
203 OHCHR ၊ ' ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၊ က လသမဂ္ဂ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားဆိ င ်ာ ကျွမ်ားက ငသူ်သည် 

မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားကိ  ဆက်လက် အသ  ားဖ ြုံပနမှုကိ  စိ ား ိမ်သည်'၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် 

ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၇  က် (‘OHCHR, 7 February 2017’) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21149&LangID=E  

ကိ ကကညာ့် ါ။ OHCHR ၊ 'ထိ ငာ်းနိ ငင် အပ ေါ် သတငာ်းစာ ရ ငာ်းလငာ်း ွ '၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဇွနလ် ၁၃  က်၊ (‘OHCHR, 13 June 

2017’) https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21734&LangID=E  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ အမ နတ်ကယ် င ်မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှုဖြငာ့ ်ပထာငဒ်ဏ်အန စ် ၂၀ ခ မ တ်ခ  ပသာ 

သက်ကကှီား ွယ်အိ တစ်ဦားသည် ၂၀၁၂ ခ န စ်တွင ်ပထာငတ်ငွာ်း၌ ပသဆ  ားခ ာ့သည်။ Asian Correspondent ၊ 

'မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှုဖြငာ့ ်ပထာငဒ်ဏ်အန စ် ၂၀ ခ မ တ်ခ  ပသာ ထိ ငာ်းအြိ ားအိ တစ်ဦားသည် ပထာငတ်ွငာ်း၌ 

ပသဆ  ားခ ာ့သည်' ၊ ၂၀၁၂ ခ န စ် ပမလ ၊ https://asiancorrespondent.com/2012/05/thai-grandfather-sentenced-

to-20-years-for-lesemajeste-dies-in-jail/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
204 က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၊ အပထွပထွမ တ်ခ က် အမ တ် ၃၂ ၊ CCPR/C/GC/32 ၊ ၂၀၀၇ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ 

၂၃  က် ၊  (‘CCPR/C/GC/32’) ၊ စာ ိ ဒ ်၂၂။ စစ်ခ  ရ  ားမ ာားမ တဆငာ့ ်တ ာားစှီ ငပ် ားစှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှုကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် 

က လသမဂ္ဂမူကကမ်ား အပဖခခ မူမ ာား၏ အပဖခခ မူအမ တ် ၂ န ငာ့ ်၅ တွင ် “ စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားသည် မူအ  

အ  ်သာားမ ာားအာား တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့မ်ရ ိပစ ” န ငာ့ ်အ  ်သာားမဟ တ်သူမ ာားကိ  စှီ ငလ်ျှင ်င ်"စစ်ခ  ရ  ားမ ာားသည် 

တ ာားမျှတပသာ တ ာားစှီ ငမ်ှုကိ   ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့န် ငာ့ ်သက်ဆိ ငသ်ညာ့် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င် ာဥ ပဒ၏ အပဖခခ မူမ ာားကိ  

အပဖခအပနအာားလ  ားတငွ ်ပလားစာား မည်" ဟ ရ ငာ်းလငာ်းထာားသည်။ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ပကာ်မရ င၊် 

https://www.tlhr2014.com/?p=12995&fbclid=IwAR3Aaizz-w5-0EWtPyd1FojKO0bDppesTkun_e3CHG9l8zrLTk5tmByp6ng&lang=en
https://www.tlhr2014.com/?p=12995&fbclid=IwAR3Aaizz-w5-0EWtPyd1FojKO0bDppesTkun_e3CHG9l8zrLTk5tmByp6ng&lang=en
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21149&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21734&LangID=E
https://asiancorrespondent.com/2012/05/thai-grandfather-sentenced-to-20-years-for-lesemajeste-dies-in-jail/
https://asiancorrespondent.com/2012/05/thai-grandfather-sentenced-to-20-years-for-lesemajeste-dies-in-jail/


ခခငာ်းခ က်” အမှုကိစစ  ်မ ာားတွငလ်ည်ား ၎ငာ်းတိ ာ့သည် "နိ ငင် ပတာ်အပနဖြငာ့ ်

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာစစ်ပဆားမှုမ ာားကိ ဖ ြုံလ  ် န ် မဖြစ်မပနလိ အ ်ပကကာငာ်း ဓမမဓိဋ္ဌာနက် ပ ှီား 

ပလားနက်ပသာ အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာားဖြငာ့ ် အပကကာငာ်းဖ နိ ငသ်ညာ့် အမှု ကိစစမ ာား န ငာ့် 

လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ တိက ပသာ အဆငာ့အ်တနာ်းကိ  လိ က်၍ န ငာ့ ်    မ နအ်  ်ဘက် တ ာားရ  ားမ ာားတွင ်

အမှုစစ်ပဆားဖခငာ်းမ ာားကိ  ပဆာင ွ်က်ဖခငာ်း မဖ ြုံနိ ငသ်ညာ့် ဖ စ်မှုကိစစမ ာား" ကိ သာ 

ကန ာ့သ်တ်လ  ်ပဆာင ်မည်ဖြစ်သည်။205 ထိ ာ့အဖ င ် ရ  ားတငစ်စ်ပဆားမှုမ ာားသည် “  ဒမ် ၁၄ အ  

လိ အ ်ခ က်မ ာားန ငာ့ ် အဖ ညာ့်အ၀ကိ က်ညှီ မည်ဖြစ်ပ ှီား စစ်ဘက် (သိ ာ့မဟ တ်) အထူားတ ာားရ  ား 

ဖြစ်ဖခငာ်းစသညာ့် ဝိပသသလကခဏာမ ာားပကကာငာ့ ် ၎ငာ်း၏အာမခ ခ က်မ ာားကိ  ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်း 

(သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်းမဖ ြုံနိ င ်ါ။"206 

       ဒမ် ၁၁၂ ကိ  ဖ ငဆ်င ်န ် (သိ ာ့မဟ တ်)  ယ်ြ က် န ်ပတာငာ်းဆိ မှုမ ာားကိ  တ န ာ့ဖ် နပ်သာအာားဖြငာ့ ်

ထိ ငာ်းနိ ငင် အစိ ား အပနဖြငာ့ ် "နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား"၊ "ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား" န ငာ့ ် "လူမှုြူလ  ပ ား" စသည် 

တိ ာ့အတွက် လိ အ ်ပသာ ဥ ပဒအ  ဖ ငာ်းထနပ်သာဖ စ်ဒဏမ် ာားကိ  ခ မ တ်ဖခငာ်းဖြစ်ပကကာငာ်း  

ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏  ိ ငန်က် တည်တ ာ့ခိ ငပ်မ မှုကိ  ဥ ပဒသည် မည်က ာ့သိ ာ့ကာကွယ်ပကကာငာ်း ရ ငာ်းလငာ်းဖခငာ်း 

မဖ ြုံဘ  အပကကာငာ်းဖ တ န ာ့ဖ် နပ်လာ့ရ ိသည်။207 လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ လွတ်လ ် 

ပသာ ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ားအြွ ျံ့ ဖြစ်သညာ့် ILaw မ  - ဥ ပဒ၏ "သ သယဖြစ်ြွယ်ရ ိပသာန ငာ့ ်

ရ ငာ်းလငာ်းမှုမရ ိပသာ အဓိ ပာယ်ြွငာ့ဆ်ိ မှုလွနက် ဖခငာ်း" သည် "စိ ား ိမ်စ ာ အပဖခအပန"၊  ကိ ယ်ာ့ကိ ကိ ယ် 

 
လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဖမြှငာ့တ်ငဖ်ခငာ်းန ငာ့ ်ကာကွယ်ဖခငာ်းဆိ င ်ာ ပကာ်မရ ငခ်ွ ၏ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာ၊ 

Emmanuel Decaux ၊ E/CN.4/2006/58 ၊ ၂၀၀၆ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၃  က်။ 
205 CCPR/C/GC/32 ၊ စာ ိ ဒ ်၂၂။ 
206 Ibid. 
207 မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှု ကိစစ  ်မ ာားန ငာ့ ်တ်သက်ပ ှီား ရ ငာ်းလငာ်းခ က်ကိ  ပတာငာ်းခ သည်ာ့ အထူား 

ကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားထ  ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆ န ငာ့ ်၂၀၁၇ ခ န စ်တိ ာ့တွင ်ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏တ  ာ့ဖ နမ်ှုအမ တ် ၅၂၁၀၁/၈၀၄၊ ၅၂၁၀၁/၁၆၃၊ 

၅၂၁၀၁/၁၀၉ တိ ာ့ကိ  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=32816  ၊ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=32797  ၊ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=33367  တိ ာ့တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=32816
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=32797
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=33367


ဆငဆ်ာဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းန ငာ့ ်   ဂ္ဂိြုံလ်ပ ားအဖငငာ်း ွာားမှုမ ာားအတွက် "လက်စာားပခ " သညာ့် ကိ ိယာ 

အဖြစ် ဥ ပဒကိ အလွ သ  ားစာားမှု တိ ာ့ကိ ဖြစ်ပ ေါ်ပစခ ာ့သည်။208 

     မကကာပသားမှီက ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ လူမှုကွနယ်က် စာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်တွင ် "သတငာ်းအတ မ ာား"ကိ  

 စ်မ တ်ထာားသညာ့် အစှီအမ မ ာားကိ  အာားဖြညာ့်ပဆာင ွ်က်ပနသညာ့်ကကာားမ  စိ ား ိမ်ြွယ်ပကာငာ်းပသာ 

တိ ားတက်လာမှုတစ်ခ ဖြစ်သညာ့် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်အာား ပဝြနမ်ှုမ ာားကိ  

 စ်မ တ်ထာား န ် ထိ ငာ်းအစိ ား သည် ကွ ်ပ ျူတောနငှ  ် သက်ဆ ိုငန်သော ရောဇ၀တမ်ှု အက်ဥပနေန ငာ့ ်

ရောဇ တမ်ှု က င ထ်ံို်း ဥပနေ   ဒမ် ၁၁၂ အစာား   ဒမ် ၁၁၆ အ  နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု က ာ့သိ ာ့ပသာ  ာဇဝတ်မှုမ ာားကိ  စတငကိ် ငစွ် လာခ ာ့သည်။209 ၂၀၁၉ ခ န စ် 

ပအာက်တိ ဘာလတွင ် အသက် (၂၅) န စ်အ ွယ်ရ ိ ဒှီမိ ကပ စှီအပ ား တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Karn 

Pongpraphapan သည် CCA အ  လူမှုကွနယ်က်ပ ေါ်တွင ် သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  ငစ်နစ်ကိ  

ဆန ာ့က် ငပ်သာ "မသငာ့ပ်လ ာ်သညာ့်" အွနလိ် ငာ်း အပကကာငာ်းအ ာကိ   ိ ာ့စ်တငခ် ာ့ပ ှီား ၎ငာ်း ိ ာ့စ်တွင် 

ထိ ငာ်းဘ  ငာ့မိ်သာားစ အာား အတိအလငာ်း  ည်ညွှနာ်းပြာ်ဖ  ထာားဖခငာ်း မရ ိပသာ်လည်ား အြမ်ားခ ခ ာ့ သည ်

(ပအာက်တွငက်ကည်ာ့ ါ)။210 သူ၏ ိ ာ့စ်သည် ထိ ငာ်းပတာ်ဝင် မိသာားစ ၏ ပမာ်ပတာ်ယာဉ်တနာ်းပကကာငာ့် 

 
208 iLaw ၊'မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားကိ  ပစာ်ကာားဖခငာ်းဆိ င ်ာ ဥ ပဒန ငာ့ ်တ်သက်သညာ့် အပမား&အပဖြ ၁၀ ခ '၊ 

https://freedom.ilaw.or.th/en/freedom-ofexpression-101/QA-112  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
209 TLHR အပနဖြငာ့ ်ဤအလာားအလာကိ  သတိဖ ြုံမိခ ာ့သည်။ ၂၀၁၈ ခ န စ်တွင ်ပရ ျံ့ပန Prawet Prapanukul သည်   ဒမ် 

၁၁၂ ကိ  ခ ိြုံားပြာက်သည်ဟ  ယူဆ ပသာ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ် ၁၀ ခ န ငာ့ ်  ဒမ် ၁၁၆ ကိ ခ ိြုံားပြာက်သည်ဟ  ယူဆ ပသာ 

အဖခာား ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ် ၃ ခ အတွက် စွ ခ က်တငခ် ခ ာ့ ပ ှီားပနာက်  ာဇဝတ်မှုက ငာ့ထ်  ား ဥ ပဒ   ဒမ် ၁၁၆ အ  

တ ာားစှီ ငခ် ခ ာ့ သည်။ ထိ န စ်တွင ်င ်Yala ဖ ည်နယ်မ  အဖမငအ်ာရ  ခ ိြုံ ျံ့တ ာ့ပသာ အမ ိြုံားသမှီားတစ်ဦားဖြစ်သူ Nurahayadi 

Masao သည်   ဒမ် ၁၁၂ ကိ  ခ ိြုံားပြာက်သည်ဟ  စွ ်စွ ခ  ပသာ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ်တစ်ခ ပကကာငာ့ ်

ဖ စ်မှုထငရ် ာားစှီ ငဖ်ခငာ်းခ ခ ာ့ ပ ှီား သူမ၏ဖ စ်ဒဏ်ကိ  အယူခ ဝင ်ာတွင ်ဖ နလ်ည် ယ်ြ က်ပ ားခ ာ့သည်။ မကကာမှီတွင ်င ်

သူမသည် ၂၀၁၆ ခ န စ်က ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ်သူမတငခ် ာ့သညာ့် အသ ြိ ငတ်စ်ခ ပကကာငာ့ ်CCA အ  တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ ပ ှီား 

ဖ စ်ဒဏ်စှီ ငဖ်ခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။ TLHR ၊ '၂၀၁၈ ခ န စ်တွင ်ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားကိ  ပစာ်ကာားဖခငာ်းဆိ င ်ာ 

တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းမ ာားတွင ်ပဖ ာငာ်းလ မှုမ ာား'၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၅  က် ၊ 

https://www.tlhr2014.com/?p=10431&lang=en  တငွက်ကညာ့ရ်ှုနိ ငသ်ည်။ 
210 Bangkok Post ၊'#royalmotorcade အဖငငာ်း ွာားြွယ် ာ အကကာားတွင ်အမ ိြုံားသာားတစ်ဦား ြမ်ားဆှီားခ ခ ာ့ သည်'၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၈  က် ၊  (‘Bangkok Post, 8 October 2019’) 

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1767574/manarrested-amid-royalmotorcade-

controversy  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Reuters ၊ '#royalmotorcade အဖငငာ်း ွာားြွယ် ာ အကကာား ထိ ငန်ိ ငင် တွင ်

အမ ိြုံားသာားတစ်ဦားကိ  ြမ်ားဆှီားခ ာ့သည်'၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၈  က် ၊ (‘Reuters, 8 October 2019’) 

https://freedom.ilaw.or.th/en/freedom-ofexpression-101/QA-112
https://www.tlhr2014.com/?p=10431&lang=en
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1767574/manarrested-amid-royalmotorcade-controversy
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1767574/manarrested-amid-royalmotorcade-controversy


ဘနပ်ကာက်တွင ် ယာဉ်ပကကာ ိတ်ဆိ ာ့မှု ဖြစ်ပ ေါ် ခ ာ့သညာ့် ဖြစ်  ်တစ်ခ န ငာ့ ် ဆက်စ ်ပနပ ှီား 

ယာဉ်ပကကာ ိတ်ဆိ ာ့ဖခငာ်းအပ ေါ် ပဝြနက်ကသညာ့် တွစ်တာစာသာားမ ာား (hashtag) တွစ်တာပ ေါ်တွင် 

က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ ်    ျံ့ န  ာ့ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ိ ငာ်းတွငဖ်ြစ်သည်။211 သူအြမ်ား ခ  ပ ှီားပနာက်တစ်ပန ာ့တွင် 

  မ ာားသည် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ ပစာ်ကာားမှုန ငာ့ ်တ်သက်သည်ဟ  စွ ်စွ ပသာ အဖခာားဆက်စ ်သညာ့် လူ ၅ 

ဦား ကိ လည်ား စ  စမ်ားစစ်ပဆားမှုစတငခ် ာ့သည်ဟ  သတငာ်း ရ ိခ ာ့သည်။212 

     Karn Pongpraphapan ကိ ြမ်ားဆှီားခ ာ့ဖခငာ်းသည် “သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  ငစ်နစ်၏ ဂ္ ဏသ်တငာ်းကိ  

ခ ိြုံားပြာက် ပစာ်ကာားဖခငာ်း” သိ ာ့မဟ တ် “ပဝြနဖ်ခငာ်း” မ ာားကိ  နိ ငင် ပတာ်အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် 

အွနလိ် ငာ်း ပ ေါ်တွင ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့ကိ်  အာဏာသ  ား၍ ြိန  ်ိ နအ်တွက် 

မပတာ် မတ ာားသညာ့် အပကကာငာ်းဖ ခ က်တစ်ခ အဖြစ် အသ  ားခ ခ  နိ ငသ်ညာ့် စိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  

 ိ မိ ပ ေါ်လွင ်လာပစသည်။ ၎ငာ်းအာားြမ်ားဆှီားခ ခ ာ့ ဖခငာ်းသည် ဒစ်ဂ္ စ်တယ်စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ် ဒစ်ဂ္ စ်တယ် 

လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားပ ား ာ ၀နက်ကှီား Buddhipongse Punnakanta ကဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်အာား 

ဆန ာ့က် ငပ်သာပစာ်ကာားမှုမ ာားကိ  လူမှုကွနယ်က်မ ာားမ  ြယ်ရ ာား စ် န ်ကတိဖ ြုံခ ာ့သညာ့်ပနာက် ိ ငာ်း ၃ 

လ မတိ ငမ်ှီ န ငာ့ ် နိ ၀ငဘ်ာလ ၁  က်ပန ာ့တွင ် ထိ ငာ်းနိ ငင် ရ ိ လ  ်ကက သတငာ်း/ 

သတငာ်းအမ ာားတိ က်ြ က်ပ ား စငတ်ာ ြွငာ့ ွ် မတိ ငမ်ှီတွင် ဖြစ်ခ ာ့သည်။213 ထိ ငာ်းအာဏာ ိ ငမ် ာားသည် 

 
https://www.reuters.com/article/us-thailand-cyber/thailand-arrests-man-amid-royalmotorcade-

controversyidUSKBN1WN0GE  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
211 ပတာ်ဝငပ်မာ်ပတာ်ယာဉ်တနာ်း ဖြတ်သနာ်းသွာားလာမှုပကကာငာ့ ်ပစာငာ့ဆိ် ငာ်းခ ာ့ သညာ့် လူနာတငယ်ာဉ် တစ်စှီားအ ါ အ၀င ်

ယာဉ်ပကကာ ိတ်ဆိ ာ့ထာားမှုပကကာငာ့ ်ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်အပ ေါ် ပဖဗာငက် က ပဝြနမ်ှုမ ာားအာား 

ဖြစ်ပတာငာ့ဖ်ြစ်ခ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  #royalmotorcade မ တစ်ဆငာ့ ်အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်တွင ်

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခ ာ့ကကသည်။ 
212 Teeranai Charuvastra ၊ 'ပတာ်ဝငမ် ိြုံားနယွ်ကိ  ပစာ်ကာားမှုပကကာငာ့ ်ပနာက်ထ ်လူ ၅ ဦား ထ ်မ ြမ်ားဆှီားခ  နိ ငသ်ည်ဟ  

အစိ ား မ ပဖ ာကကာားသည်'၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၈  က် ၊ 

http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/10/08/govt-says-5-morepeople-may-be-nabbed-for-

royal-insult/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 
213 Hathai Techakitteranun ၊ 'လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာားတွင ်ပကာလာဟလမ ာားကိ  ကိ ငတ်ွယ်ပဖြရ ငာ်း န ်

ထိ ငာ်းနိ ငင် သည် နိ ဝငဘ်ာလ ၁  က်တွင ်လ  ်ကက သတငာ်း/သတငာ်းအမ ာား တိ က်ြ က်ပ ားစငတ်ာ ြွငာ့လ် စ်မည်ဖြစ်သည်' ၊  

Straits Times ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၂၅  က်၊ https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-

open-fake-news-centre-by-nov-1-to-address-rumours-on-socialmedia-platforms  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

Zsombor Peter ၊ ' ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ လ  ်ကက သတငာ်း/သတငာ်းအမ ာား တိ က်ြ က်ပ ားစငတ်ာ   ိတ်သတ်မ ာားသည် 

https://www.reuters.com/article/us-thailand-cyber/thailand-arrests-man-amid-royalmotorcade-controversyidUSKBN1WN0GE
https://www.reuters.com/article/us-thailand-cyber/thailand-arrests-man-amid-royalmotorcade-controversyidUSKBN1WN0GE
http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/10/08/govt-says-5-morepeople-may-be-nabbed-for-royal-insult/
http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/10/08/govt-says-5-morepeople-may-be-nabbed-for-royal-insult/
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-open-fake-news-centre-by-nov-1-to-address-rumours-on-socialmedia-platforms
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-open-fake-news-centre-by-nov-1-to-address-rumours-on-socialmedia-platforms


မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားကိ  ပစာ်ကာားဖခငာ်းဆိ င ်ာ ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်

အြမ်ားခ  သညာ့် လတ်တပလာ အမှုမ ာားတွင ် အြမ်ားခ  သူမ ာားသည် အာဏာ ိ ငမ် ာားအာား 

၎ငာ်းတိ ာ့၏အှီလက်ထပ ာနစ် စစည်ားမ ာားမ  သတင်ားအခ က်အလက်မ ာားကိ  တ ာားရ  ား၏ 

ရ ာပြွခွငာ့အ်မိန ာ့မ် ါဘ  ဝငပ် ာက်ရ ာပြွခငွာ့ဖ် ြုံပကကာငာ်း န ငာ့ ်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားကိ  

ဖ နလ်ည်ရ  ်သိမ်ား န ် လိ အ ်ခ က်တစ်ခ အပနဖြငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့သည် အလာားတူ မ တ်ခ က်မ ာားကိ  

ထ ်မ ဖ ြုံလ  ်ပတာာ့မည်မဟ တ်ဟ  ဝနခ် ပကကာငာ်း သပဘာတူစာခ ြုံ ်ကိ  လက်မ တ်ပ ားထိ ား န ်

ပတာငာ်းဆိ ခ ခ ာ့ သည်။214 

     ပအာက်တွင ် ပြာ်ဖ ထာားသညာ့် အဖြစ်အ  က်မ ာားတွင ် ထငရ် ာားဖမငသ်ာမညာ့်အတိ ငာ်း မငာ်းမ ိြုံား 

မငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားဖခငာ်းကိ  သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  ငစ်နစ်ကိ  ပဝြနသ်ညာ့် ထ တ်ဖ နပ်ကကညာ 

ခ က်မ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ  နအ်တွက်သာမက နိ ငင် ပ ားသပဘာတ ာား၊ သမိ ငာ်းပကကာငာ်း န ငာ့ ်

အ  ်ခ ြုံ ်မှုဆိ င ်ာ  ညာ  ်ဆိ င ်ာ (သိ ာ့မဟ တ်) သပဘာတ ာားဆိ င ်ာ ပဆွားပနာွးမှုမ ာားကိ  

ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် ါ အပကကာငာ်းဖ ခ က်တစ်ခ အဖြစ် အသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်။ 

သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  ငစ်နစ်ကိ  ခ ိြုံားပြာက်ပစာ်ကာားသည်ဟ  ယူဆ ပသာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု 

(သိ ာ့မဟ တ်) သတငာ်းအခ က်အလက် မ ာားကိ  မင်ားမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားကိ  ပစာ်ကာားဖခငာ်းဆိ င ်ာ 

ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားအ  တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်း သာမက နိ ငင် ပတာ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု န ငာ့် 

အွနလိ် ငာ်းဆက်သွယ်ပ ားကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းမှုတိ ာ့န ငာ့ ် သက်ဆိ ငသ်ညာ့ ်

အဖခာားဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားအ လည်ား အပ ားယူခ ပန သည်။ 

Karn Pongpraphapan ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၉ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် ဒှီမိ ကပ စှီအပ ား တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Karn 

Pongpraphapan သည် ရ ရ ာား၊ ဖ ငသ်စ်န ငာ့ဂ်္ ာမနှီတိ ာ့တွင ် လူထ ပတာ်လ နပ် ားအာားဖြငာ့ ်

 
ဆငဆ်ာဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းကိ  ပကကာက် ွ ျံ့ ကကသည်' ၊ VOA ၊ https://www.voanews.com/east-asia-

pacific/thailands-anti-fake-news-centerfans-fears-censorship  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ အ ိ ငာ်း ၃(၈) ကိ  CCA 

အပ ေါ်ပနာက်ထ ် ပဆွားပနာွးမှုအတွက် ကကညာ့် ါ။ 
214 မိတ်ြက်မ ာားန ငာ့ ်ICJ ဆက်သွယ်မှု။ သာဓကတစ်ခ တွင ်ICJ သည် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ သပဘာတူညှီခ က်မ ာား တွင ်

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒကိ   ည်ညွှနာ်းကာ အှီလက်ထပ ာနစ် စစည်ားကိ ိယာမ ာားမ  

သတငာ်းအခ က်အလက် ယူခွငာ့က်ိ  အပကကာငာ်းဖ ခ ာ့သည်။  အ ိ ငာ်း ၃(၈) န ငာ့ ်ပအာက်ပဖခမ တ်စ  ၅၃၁ တိ ာ့ကိ ကကညာ့် ါ။ 

 

https://www.voanews.com/east-asia-pacific/thailands-anti-fake-news-centerfans-fears-censorship
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/thailands-anti-fake-news-centerfans-fears-censorship


ဘ  ငစ်နစ်မ ာား မည်က ာ့သိ ာ့ဖြြုံတ်ခ ခ ခ ာ့ ပကကာငာ်း  ည်ညွှနာ်းပ ားသာားသညာ့် 

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်တွငတ်ငထ်ာားသညာ့်  ိ ာ့စ်မ ာား ပကကာငာ့ ် CCA အ  အြမ်ားခ  ပ ှီား ထိနာ်းသိမ်ားခ ခ ာ့ သည်။ 

ထိ ငာ်းပတာ်ဝငမိ်သာားစ ၏ ပမာ်ပတာ် ယာဉ်တနာ်းပကကာငာ့ ် ဘနပ်ကာက်တွင ်

ယာဉ်ပကကာ ိတ်ဆိ ာ့ဖခငာ်းအပ ေါ် အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား၏ မပက န ်မှုကိ  

ထ တ်ပြာ်ဖ ခ ာ့ကကသညာ့် တွစ်တာ စာသာားမ ာား (hashtag) က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ ်    ျံ့ န  ာ့ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ိ ငာ်း 

မကကာမှီတွင ်သူ၏ ိ ာ့စ်တက်လာခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

     ြမ်ားဆှီားဖခငာ်းကိ  ပကကညာ ာတွင ်   တ ်ြွ ျံ့သည် တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ၏ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ်မ ာားန ငာ့ ်

လူပဖ ာမ ာားပနပသာ တွစ်တာ စာသာားမ ာား (hashtag) အကကာားဆက်သွယ်မှုရ ိသည်ဟ  "လွနခ် ာ့ပသာ 

အ တ်က မပကာငာ်းပသာ တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာားသည် လူမှုကွနယ်က်မ ာားတွင ်မသငာ့ပ်လ ာ်ပသာ 

စာသာားမ ာား (hashtags) မ ာားကိ  စတငခ် ာ့ပ ှီား၊  လဒအ်ပနဖြငာ့ ် မ နာ်းတှီားမှုကိ  နှုာိးပဆာ်ပ ားသညာ့် 

မသငာ့ပ်လ ာ်ပသာအပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  ပြာ့စ်ဘွတ်တွင ်တငပ်နသည်ာ့သူကိ  ြမ်ားဆှီားခ ာ့သည်” ဟူ၍ 

ပြာ်ဖ ကာ အကကငာ်းမ ာ့  ည်ညွှနာ်းပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။215   

     Karn သည် အလာားတူအပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  အွန်လိ ငာ်းပ ေါ်တွင ်ထ ်မ မတင ်န ် အပဖခအပန 

မ ာားဖြငာ့ ်အာမခ ဖြငာ့ ်ဖ န်လည်လွတ်ပဖမာက်ခ ာ့သည်။216 

 

Vichai ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဇွနလ်တွင ် အာမခ အပ ာငာ်းသမာားပဟာငာ်းတစ်ဦားဖြစ်သညာ့် Vichai သည ်

ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်တွင ် ဘ  ငစ်နစ်ကိ ပစာ်ကာားသည်ဟ  မ တ်ယူနိ ငသ်ည်ာ့ ဓာတ်   မ ာားန ငာ့ ် စာသာားမ ာား 

အ ါအ၀င ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ   ိ ာ့စ်တငဖ်ခငာ်း ၁၀ ကကိမ်ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ဖခငာ်းဖြငာ့ ်

အဖ စ်ရ ိပကကာငာ်း ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့ ပ ှီားပနာက်   ဒမ် ၁၁၂ န ငာ့ ်CCA အ  မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာားပစာ်ကာားမှု 

ဖ စ်မှုတစ်ခ အတွက် မ တ်တမ်ားတငထ်ာားသမျှတွင ် အဖမငာ့ဆ်  ားဖြစ်သညာ့် ပထာငဒ်ဏ ် ၃၅ န စ် 

ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ 

 
215 Reuters ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၈ က်။ 
216 Bangkok Post ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၈ က်။ 

 



     Vichai ကိ ခ ငာ်းမိ ငခ်ရိ ငတွ်င ် ြမ်ားဆှီားခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်ပသာ်လည်ား ဘနပ်ကာက်စစ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင ်

ကငမ် ာမ  တဆငာ့ ်သူ၏ဖ စ်ဒဏကိ်  စှီ ငခ် က်ခ ခ ာ့သည။်217 

      သူသည် ပထာငဒ်ဏအ်န စ် ၇၀ -  ိ ာ့စ်တစ်ကကိမ်လျှင ် ၇ န စ်စှီဖြငာ့ ် ပထာငဒ်ဏခ် မ တ်ခ ခ ာ့ ပ ှီား 

တ ာားခွငတွ်င ်အဖ စ်ရ ိပကကာငာ်း ဝနခ် ထွက်ဆိ ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ဖ စ်ဒဏ်၏ တစ်ဝက် ပလျှာာ့ခ ခ ခ ာ့ သည်။ 

 

Jatupat Boonpatararaksa (Pai Dao Din) ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် ပက ာငာ်းသာား တက်ကကလှု ်ရ ာားသူန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ် 

ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူဖြစ်သညာ့် 'Pai Dao Din' သိ ာ့မဟ တ် 'Pai' ဟ လည်ား လူသိမ ာားပသာ Jatupat 

Boonpatararaksa သည် သူ၏ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်တွင ်ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်န ငာ့ ်သက်ဆိ ငပ်သာ ဘှီဘှီစှီ ထိ ငာ်း 

သတငာ်း၏ ပဆာငာ်း ါားကိ  'မျှပဝ' မှုဖြငာ့ ် ြမ်ားဆှီားထိနာ်းသိမ်ားခ ခ ာ့ သည်။ ထိ ာ့ပနာက် သူ၏အမှုမ ာ 

“ထိခိ က်လွယ်ပ ှီား” “ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် သက်ဆိ ငပ်နပ ှီား  အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် အမိန ာ့် 

ညွှနက်ကာားခ က်ကိ  ကကှီားမာားပသာပခိမ်ားပဖခာက်မှု ဖြစ်ပစနိ ငသ်ည်” ဟူပသာအပဖခခ ပ ေါ်မူတည်၍ 

သူသည်   စခနာ်းတစ်ခ မ တစ်ခ သိ ာ့ ြမ်ားဆှီားထိနာ်းသိမ်ားထာား နန် ငာ့ ်စစ်ပဆားပမားဖမန်ား န ်ပရွှျံ့ပဖ ာငာ်းဖခငာ်း 

ခ ခ ာ့ သည်။218  

     ၂၀၁၇ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လတွင ် Pai သည်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ  ဒမ် ၁၁၂ ကိ  

ပြာက်ြ က်က  ားလွနပ်ကကာငာ်း ဖ စ်မှုထငရ် ာားစှီ ငဖ်ခငာ်းခ  ပ ှီား ပထာငဒ်ဏ ် ၅ န စ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ ပ ှီား 

 
217 Bangkok Post ၊ 'မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှု အတွက် အဖမငာ့ဆ်  ား ပထာငဒ်ဏ်ဖ စ်ဒဏ်' ၂၀၁၇ ခ န စ် ဇွနလ် 

၉  က်၊ https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1265778/longest-prison-sentence-ever-for-

lese-majeste  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ OHCHR ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဇွနလ် ၁၃  က်။ 
218 လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကယွ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပနန ငာ့ ်

စ ်လ ဉ်ားသညာ့် ထိ ငာ်းနိ ငင် ဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားထ မ  ထိ ငာ်းနိ ငင် အစိ ား သိ ာ့ ဆက်သွယ်ပ ားအမ တ် 

THA ၁/၂၀၁၇ ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၄  က် ၊ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22947  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Human Rights Watch ၊ ' "ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်း"သည် အလွနအ်နတ ာယ်ရ ိသည် - 
ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်ပငမ်ိားခ မ်ားစွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုကိ   ာဇ၀တ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်း'၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ၊ 

(‘HRW, October 2019’) စာမ က်န ာ ၉၄ ၊ https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-

dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1265778/longest-prison-sentence-ever-for-lese-majeste
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1265778/longest-prison-sentence-ever-for-lese-majeste
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22947
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand


အဖ စ်ရ ိပကကာငာ်း အသနာားခ ပတာငာ်း နခ် ာ့ပ ှီားပနာက် န စ်န စ်ခွ အထိ ပလျှာာ့ခ ပ ားခ ာ့သည်။ 

Boonpatararaksa သည် တ ာားခွငမ်စတငမ်ှီ၂၀၁၆ ခ န စ်ဒှီဇငဘ်ာ ၂၂  က်ကတည်ားက ထိနာ်းသိမ်ား 

ထာားဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။219 ၂၀၁၉ ခ န စ် ပမလတွင ် Pai သည် ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်၏ 

လွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့ဖ်ြငာ့ ်ဖ နလ်ွှတ်လာခ ာ့သည်။220 

 

Thanakorn  ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် စက်ရ  အလ  ်သမာားတစ်ပယာက်ဖြစ်သူ Thanakorn သည် 

မငာ်းမ ိြုံား မငာ်းနယ်ွမ ာားအာားပစာ်ကာားသညာ့် အပကကာငာ်းအ ာမ ာား ါ၀ငသ်ည်ဟ  စွ ်စွ ထာားသညာ့် 

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် စာမ က်န ာအာား 'ကကိြုံက်န စ်သက်ပကကာငာ်းဖ သမှု' န ငာ့ ်  ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်၏ပခွားကိ  

'ပထာ့ပငါ ာ့' န ငာ့ ် 'အသပ ြ က်' သည်ဟ  ယူဆ ပသာ အပကကာငာ်းအ ာကိ  

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်တွငမ်ျှပဝဖခငာ်းတိ ာ့အတွက်Samut Prakan ခရိ ငရ်  ိ သူ၏အိမ်တွငြ်မ်ားဆှီားခ ခ ာ့ သည်။221 

 
219 လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကယွ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပနန ငာ့ ်

စ ်လ ဉ်ားသညာ့် ထိ ငာ်းနိ ငင် ဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားထ မ  ထိ ငာ်းနိ ငင် အစိ ား သိ ာ့ ဆက်သွယ်ပ ားအမ တ် 

THA ၇/၂၀၁၇ ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၂၂  က် ၊ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23525  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
220 The Nation ၊ 'Pai Dao Din သည် ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်၏ လွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့ဖ်ြငာ့ ်ပစာ၍လွတ်လာခ ာ့သည်' ၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ပမလ ၁၀  က် ၊ https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30369158  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
221 နိ ငင် ပတာ် ပငမ်ိားခ မ်ားပ ားန ငာ့ ်ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားပကာငစ်ှီ၏ ဥ ပဒပ ား ာအ ာရ ိ ဖြစ်သူ  ဗိ လ်မ ားကကှီား Burin 

Thongprapai သည် 'ဒှီဇငဘ်ာလ ၂  က်ပန ာ့တွင ်သူသည် မမ နမ်ကနဖ် ြုံဖ ငထ်ာားသညာ့် ဘ  င်၏ ဓာတ်   ပ ေါ်တွင ်

''ကကိြုံက်န စ်သက်ပကကာငာ်း' ခလ တ်ကိ န  ်ိကာ သူငယ်ခ ငာ်း ၆၀၈ ပယာက်ကိ  ပဝမျှခ ာ့သည်' ဟ ပြာ်ဖ ခ ာ့သည်။ Bangkok 

Post ၊ 'ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် အသ  ားဖ ြုံသူသည် 'ကကိြုံက်န စ်သက်ပကကာငာ်း'ခလ တ်ကိ  န  ်ိဖခငာ်းဖြငာ့ ်ပထာငဒ်ဏ် ၃၂ 

န စ်က ခ  မညာ့်အပ ားကိ   ငဆိ် င ်သည်'၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၁၀  က် ၊ 

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/790833/facebook-user-faces-32-years-in-prison-for-

clicking-like  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23525
https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30369158
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/790833/facebook-user-faces-32-years-in-prison-for-clicking-like
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/790833/facebook-user-faces-32-years-in-prison-for-clicking-like


သူသည် အြမ်ားခ ခ ာ့ ပ ှီားပနာက် မည်သူန ငာ့မ်  ဆက်သွယ်ခွငာ့မ် ခ ာ့   စစ်တ ်အခ ြုံ ်ခနာ်းတွင ်

ထိနာ်းသိမ်ားခ ခ ာ့ သည်။222  

     Thanakorn သည်  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၁၁၂ န ငာ့ ် CCA အ  

တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ ပ ှီား Rajabhakti  နာ်းဖခ ကိ  ပြာ်ပဆာငြ်နတ်ှီားခ ာ့ ာတွင ်

အဆငာ့ဖ်မငာ့စ်စ်တ ်အ ာရ ိမ ာား၏ အက ငာ့ ် က် ဖခစာားမှုမ ာားကိ  စွ ်စွ ထာားပသာ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  သူ၏ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်အပကာငာ့တွ်င ်  ိ ာ့စ်တငခ် ာ့ဖခငာ်းအတွက်လည်ား 

  ဒမ်  ဒမ် ၁၁၆ အ  နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကာ်အညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့ ် စွ ခ က် တငခ် ခ ာ့ သည်။223 

သူသည် စွ ခ က်မ ာားအ  စ စ ပ ါငာ်း ပထာငဒ်ဏ ် ၃၇ န စ်အထိ ခ မ တ်ခ  မညာ့် အပ ားန ငာ့ ်

 ငဆ်ိ င ်သည်။224 

     ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ နိ ၀ငဘ်ာလတွင ် Samut Prakan ခရိ ငတ် ာားရ  ားသည် သူ၏အမှုမ ာ 'နိ ငင် ပတာ် 

လ  ဖခ ြုံပ ား' န ငာ့သ်က်ဆိ ငပ်နပသာပကကာငာ့ ် စစ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင ် ကကာားနာစစ်ပဆား န် 

ဆ  ားဖြတ်ခ ာ့သည်။ ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဇွနလ်တွင် သူ၏အမှုအာား အ  ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင ်

ကကာားနာစစ်ပဆား နအ်တွက် ပနာက်ဆ  ားအယူခ သည်  ယ်ခ ခ ခ ာ့ သည်။225 

စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားတွင ် အ  ်သာားမ ာားကိ  တ ာား စှီ ငမ်ှုကိ  အဆ  ားသတ် န၂်၀၁၉ ခ န စ်တွင ်

 
222 Human Rights Watch ၊ ' ထိ ငာ်းနိ ငင်  ၊ စစ်အစိ ား ကိ  ပဝြနသူ်မ ာား 'ပ  ာက်ကွယ်သွာားမည်'ကိ  စိ ား ိမ်ပန သည်' ၊ 

၂၀၁၅ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၁၁  က်၊ https://www.hrw.org/news/2015/12/11/thailand-junta-critic-feared-

disappeared  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
223 (ထိ ငာ်းနိ ငင် )  TLHR ၊ ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/08/like112/  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  
224 Prachatai English ၊ 'နတ် ွာစ ခ ာ့ပ ှီဖြစ်ပသာ ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်၏ ပခွားကိ ပလ ာငပ်ဖ ာငသ်ည်ဟ  စွ ်စွ ခ  သညာ့် 

အမ ိြုံားသာားအာား စစ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင ်စစ်ပဆားခ  နရ် ိ'၊ ၂၀၁၆ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၃၀  က်၊ 

https://prachatai.com/english/node/6748   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။Prachatai English ၊ 'နတ် ွာစ ခ ာ့ပ ှီဖြစ်ပသာ 

ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်၏ ပခွားကိ ပလ ာငပ်ဖ ာငသ်ည်ဟ  စွ ်စွ ခ  သညာ့် အမ ိြုံားသာားသည် စစ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင ်

တ ာား ငဆိ် င ်မည်'၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၂၇  က် ၊ https://prachatai.com/english/node/7240  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
225 Prachatai English ၊ 'နတ် ွာစ ခ ာ့ပ ှီဖြစ်ပသာ ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်၏ ပခွားကိ ပလ ာငပ်ဖ ာငသ်ည်ဟ  စွ ်စွ ခ  သညာ့် 

အမ ိြုံားသာားအာား စစ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင ်စစ်ပဆားခ  နရ် ိ'၊ ၂၀၁၆ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၃၀  က်၊ 

https://prachatai.com/english/node/6748   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.hrw.org/news/2015/12/11/thailand-junta-critic-feared-disappeared
https://www.hrw.org/news/2015/12/11/thailand-junta-critic-feared-disappeared
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/08/like112/
https://prachatai.com/english/node/6748
https://prachatai.com/english/node/7240
https://prachatai.com/english/node/6748


ဝနက်ကှီားခ ြုံ ်၏အမိန ာ့ထ်ွက်ပ ေါ်လာခ ာ့ပသာာပကကာငာ့ ် သူ၏အမှုကိ လည်ား အ  ်ဘက်တ ာားရ  ားသိ ာ့ 

လွှ ပဖ ာငာ်းြွယ်ရ ိပနသည်။ 

     ယခငအ်ာမခ ပတာငာ်းဆိ မှုမ ာား အကကိမ်ကကိမ်ဖငငာ်း ယ် ခ ခ ာ့ ပ ှီားသညာ့်ပနာက် Thanakorn သည် ၃ 

လကကာထိန်ားသိမ်ားခ ခ ာ့ ပ ှီား ပနာက် ိ ငာ်းတွင ်အာမခ ဖြငာ့ဖ် နလွ်တ်လာခ ာ့သည်။226 

 

Thiansutham ၊ Sasiwimol နငှ  ်Phongsak တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ မတ်လတွင ် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းရ ငတ်စ်ပယာက်ဖြစ်သူ Thiansutham သည ်

သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  ငစ်နစ်ကိ  ပစာ်ကာားသည်ဟ  ယူဆ ပသာ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ်တငခ် ာ့သညာ့ ် ိ ာ့စ် ၅ 

ခ ပကကာငာ့ ်   ဒမ် ၁၁၂ န ငာ့ ် CCA အ  ပထာငဒ်ဏ ် ၂၅ န စ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ သူ ာ့အာား 

 ိ ာ့စ်တစ်ခ စှီအတွက် ပထာငဒ်ဏ ် ၁၀ န စ် ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ာ့ပ ှီား တ ာားခွငတွ်င ် အဖ စ်ရ ိပကကာငာ်း 

သူဝနခ် ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ဖ စ်ဒဏ ်ထက်ဝက်ကိ  ပလျှာာ့ခ ပ ားခ ာ့သည်။ 

     Thiansutham အာား ၂၀၁၄ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် ြမ်ားဆှီားခ ခ ာ့ ပ ှီား   တ ်ြွ ျံ့ မ  သူ ာ့ကိ စွ ခ က် 

တငဖ်ခငာ်းမဖ ြုံမှီတွင ် စစ်တ ်အပဖခစိ က်စခနာ်းတစ်ခ တွင ် စစ်ပဆားပမားဖမနာ်း န် 

ထိနာ်းသိမ်ားခ ခ ာ့ သည်။227 သူ၏အမှုကကာားနာဖခငာ်းအာား ဘနပ်ကာက်စစ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင် 

ကငမ် ာမ တဆငာ့ ်ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။228 

      ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ကသဂ္ တ်လတွင ် ဟိ တယ်ဝနထ်မ်ား တစ်ဦားန ငာ့ ် ကပလားန စ်ပယာက်မိခငဖ်ြစ်သူ 

Sasiwimol သည် သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  ငစ်နစ်ကိ  ပစာ်ကာားသည်ဟ  ယူဆ ပသာ 

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ် တငခ် ာ့သညာ့်  ိ ာ့စ် ၇ ခ ပကကာငာ့ ်   ဒမ် ၁၁၂ န ငာ့ ် CCA အ  ပထာငဒ်ဏ ် ၅၆ 

 
226 PPT ၊ Thanakorn Siripaiboon 
227 Bangkok Post ၊ "စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ  အမ ိြုံားသာားတစ်ဦားအာား မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှုဖြငာ့ ်ပထာင ်၂၅ 

န စ် ခ မ တ်သည်' ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၁  က်၊ 

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/514187/military-court-jails-man-for-25-yearsover-

lese-majeste  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
228 Bangkok Post ၊ 'ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် အသ  ားဖ ြုံသူသည် ပထာငဒ်ဏ် ၂၅ န စ်ဖ စ်ဒဏ် ရ ိခ ာ့သည်' ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် မတ်လ ၃၁ 

 က် ၊ https://www.bangkokpost.com/thailand/general/513735/facebook-user-gets-25-years-in-jail  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ OHCHR ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၇  က် ။BBC ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၇  က်။ 

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/514187/military-court-jails-man-for-25-yearsover-lese-majeste
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/514187/military-court-jails-man-for-25-yearsover-lese-majeste
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/513735/facebook-user-gets-25-years-in-jail


န စ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ သူ ာ့မသည်  ိ ာ့စ်တစ်ခ စှီအတွက် ပထာငဒ်ဏ ် ၈ န စ် ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ခ ာ့ ပ ှီား 

တ ာားခွငတွ်င ် အဖ စ်ရ ိပကကာငာ်း သူမဝနခ် ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ဖ စ်ဒဏထ်က်ဝက်ကိ  ပလျှာာ့ခ ပ ားခ ာ့သည်။ 

သူမ၏အမှုကကာားနာဖခငာ်းအာား ခ ငာ်းမိ ငစ်စ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင ်ကငမ် ာမ တဆငာ့ ်ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။229 

     ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ကသဂ္ တ်လတွင ် ခ ှီားသွာားလ  ်ငနာ်းရ င ် Phongsak Sribunpeng သည ် 

သက်ဦားဆ  ိ င ်ဘ  ငစ်နစ်ကိ  ပစာ်ကာားသည်ဟ  ယူဆ ပသာ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ်တငခ် ာ့သညာ့်  ိ ာ့စ် 

၆ ခ ပကကာငာ့ ်   ဒမ် ၁၁၂ န ငာ့ ် CCA အ  ပထာငဒ်ဏ ် ၃၀ န စ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ Phongsak သည် 

 ိ ာ့စ်တစ်ခ စှီအတွက် ပထာငဒ်ဏ ်၁၀ န စ် ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ခ ာ့ ပ ှီား အဖငငာ်း ွာားြွယ် ာ ပထာငဒ်ဏ ်၆၀ 

န စ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ တ ာားခွငတွ်င ် အဖ စ်ရ ိပကကာငာ်း သူဝနခ် ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ထိ ဖ စ်ဒဏ၏် 

ထက်ဝက်ကိ  ပလျှာာ့ခ ပ ားခ ာ့သည်။ Phongsak ၏အမှု ကကာားနာဖခငာ်းကိ  တွင ် စစ်ခ  ရ  ားတစ်ခ တွင ်

ကငမ် ာမ တဆငာ့ ်ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။230 

     ၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ်တ ာားလက်လွတ်ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာင်ဖခငာ်းဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ အလ  ်အမှုပဆာင် 

အြွ ျံ့သည် Thiansutham ၊ Sasiwimol န ငာ့ ်Phongsak တိ ာ့၏ လွတ်လ ်ခွငာ့ဆ်  ားရှု  ား ဖခငာ်းမ ာားသည် 

"တ ာားလက်လွတ်ဖြစ်သည်" န ငာ့ ်“ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်န ငာ့ ်တ ာားမျှတပသာ တ ာား 

စှီ ငမ်ှုကိ   ရ ိ ိ ငခ်ွငာ့”် ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ ဖြစ်ပ ေါ်ပစခ ာ့ဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  ကိ ပတွျံ့ ရ ိခ ာ့သည်။231 

 
229 ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်နိ ငင် ပ ား အက ဉ်ားသာားမ ာား ၊ ‘Sasiwimol’ ၊ 

https://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/decidedcases/sasiwimol/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ OHCHR ၊ 

၂၀၁၇ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ။ BBC ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၇  က်။ 
230 ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်နိ ငင် ပ ား အက ဉ်ားသာားမ ာား ၊ 'Phongsak' ၊ 

https://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/decidedcases/pongsak-s/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ OHCHR ၊ 

၂၀၁၇ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ။ BBC News ၊'ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်အာား ပစာ်ကာားမှုအတွက် ထိ ငာ်းတ ာားရ  ားမ  

စ ခ ိနတ်ငပ်ထာငဒ်ဏ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်'၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၇  က် (‘BBC, 7 August 2015’) 

https://www.bbc.com/news/world-asia-33819814  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
231 တ ာားလက်လွတ်ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ အလ  ်အမှုပဆာငအ်ြွ ျံ့ ၊'Pongsak Sriboonpeng 

(ထိ ငာ်းနိ ငင် )န ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့် ထငဖ်မငယ်ူဆခ က် အမ တ် ၄၄/၂၀၁၆၊ A/HRC/WGAD/2016/44 ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် 

ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၇  က်၊ https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-

WGAD-2016-44_en.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ တ ာားလက်လွတ်ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ 

အလ  ်အမှုပဆာငအ်ြွ ျံ့ ၊'Sasiphimon Patomwongfangam (ထိ ငာ်းနိ ငင် )န ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့် ထငဖ်မငယ်ူဆခ က် အမ တ် 

၅၁/၂၀၁၇၊ A/HRC/WGAD/2017/51 ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၁၃  က် ၊ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session79/A_HRC_WGAD_2017_51.pdf  

https://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/decidedcases/sasiwimol/
https://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/decidedcases/pongsak-s/
https://www.bbc.com/news/world-asia-33819814
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-WGAD-2016-44_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-WGAD-2016-44_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session79/A_HRC_WGAD_2017_51.pdf


 

ကနမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် ံ

     ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် တွင ် ၂၀၁၈ ခ န စ် အပထွပထွပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှုန ငာ့ ် တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားမှုမ ာား သိသိသာသာ ယိ ယွငာ်း  က်စှီားပနစဉ်အတွငာ်း 

မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားသညာ့်  ာဇ၀တ်မှု က  ားလွန်ဖခငာ်းအာား ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် ၏ 

 ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒထ ာ့သိ ာ့စတငထ်ညာ့်သွငာ်းဖ ဌာနာ်းခ ာ့သည်။232 ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ 

ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် ဖ ည်တွငာ်းသှီားသန ာ့န် ငာ့ ် ဖမနဆ်န်စွာ ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်မှုဖ ြုံလ  ်ပ ှီားပနာက် 

ကပမဘာဒှီားယာားအစိ ား သည် လွတ်လ ်စွာအသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့န်  ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာစ ပဝားခွငာ့ကိ်  

လက်သငာ့မ်ခ နိ ငပ်သာ ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားကိ  ခ မ တ်ထာားသညာ့် အဖခာားြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒ 

ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်းမ ာားန ငာ့အ်တူ မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားဖခငာ်းဆိ င ်ာ ဥ ပဒသစ်ကိ  

စတငမိ်တ်ဆက်ခ ာ့သည်။233 

     ရောဇ၀တမ်ှုဆ ိုငရ်ော က င ်ထံို်းဥပနေ   ဒမ် ၄၃၇ အ  မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား 

ပစာ်ကာားဖခငာ်းဆိ င ်ာ ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်သည် အာဏာ  ကပမဘာဒှီားယာားဖ ည်သူ ာ့ ါတှီမ  (ထိ  ါတှီမ  

ပသာငပ် ိြုံကမ်ားပ ိြုံ အဖ တ်အသတ်ဖြငာ့ ် အနိ င ်ခ ာ့သည်ာ့) ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ပ ွားပကာက် ွ မ ာားကာလဝန်ားက ငတွ်င ် အပဖခခ  လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် 

 
တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ တ ာားလက်လွတ်ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ အလ  ်အမှုပဆာငအ်ြွ ျံ့ 

၊'Thiansutham Suthijitseranee (ထိ ငာ်းနိ ငင် )န ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့် ထငဖ်မငယ်ူဆခ က် အမ တ် ၅၆/၂၀၁၇၊ 

A/HRC/WGAD/2017/56၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ပအာကတ်ိ ဘာလ ၁၃  က ်၊ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session79/A_HRC_WGAD_2017_56.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  
232 ICJ ၊ 'ဥ ပဒအလွ သ  ားစာားဖ ြုံဖခငာ်းသည် ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် ကိ  ပ ရ ည်တွငထိ်ခိ က်ပစလိမာ့်မည်' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ဇူလိ ငလ် ၂၆  က်၊ https://www.icj.org/misuse-of-law-will-do-long-term-damage-to-cambodia/  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ICJ ၊ 'ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင်  - လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ား အပဖခအပန 

ဆိ ား ွာားလာဖခငာ်း (က လသမဂ္ဂ ထ တ်ဖ နခ် က်)၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၂၇  က်၊ https://www.icj.org/hrc38-

cambodia/ ; ICJ, ‘Cambodia: weaponization of the law (UN Statement)’, 22 March 2018, Available at: 

https://www.icj.org/hrc37cambodia/  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
233 ICJ ၊ 'ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် ၏ ကာလအ ိ ငာ်းအဖခာားအလိ က် ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်ဖခငာ်းအပ ေါ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င် ာ 

ဥ ပဒ ညာရ ငမ် ာား ပကာ်မရ င၏် တငဖ် ခ က်' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၂  က်၊ စာ ိ ဒ ်၁၂၊ https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2018/07/Cambodia-UPR-Advocacy-Non-legal-submission-July-2018-ENG.pdf 

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session79/A_HRC_WGAD_2017_56.pdf
https://www.icj.org/misuse-of-law-will-do-long-term-damage-to-cambodia/
https://www.icj.org/hrc38-cambodia/
https://www.icj.org/hrc38-cambodia/
https://www.icj.org/hrc37cambodia/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/07/Cambodia-UPR-Advocacy-Non-legal-submission-July-2018-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/07/Cambodia-UPR-Advocacy-Non-legal-submission-July-2018-ENG.pdf


အတည်ဖ ြုံခ ာ့သညာ့် ဖ ဿနာမ ာားစွာဖြစ်ပစပသာ ဥ ပဒပ ား ာအစှီအမ မ ာားထ မ  တစ်ခ ဖြစ်သည်။234 

  ဒမ် ၄၃၇ သည် 'ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်ကိ  ပစာ်ကာားဖခငာ်း အာား' ပထာငဒ်ဏ ် (၅) န စ်အထိ (သိ ာ့မဟ တ်) 

ပငဒွဏ ် ှီယယ်လ် ၁၀ သနာ်း (ခန ာ့မ် နာ်းပခ  အပမ ိကန ်ပဒေါ်လာ ၂,၄၆၀) သိ ာ့မဟ တ် ဒဏန် စ်  ်လ  ားဖြငာ့ ်

ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်နိ ငသ်ည်။235 အစိ ား မဟ တ်သညာ့် အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားန ငာ့ ် မှီဒှီယာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား 

အ ါအ၀င ် ထိ ဥ ပဒကိ ခ ိြုံားပြာက်သညာ့် တ ာားဝငအ်ြွ ျံ့အစည်ားမ ာားသည် 

၎ငာ်းတိ ာ့၏လ  ်ငနာ်းပဆာင ွ်က်မှုမ ာားကိ   ိတ် ငဖ်ခငာ်း၊  ှီယယ်လ် ၁၀  သနာ်းမ  သနာ်း ၅၀ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၂,၄၆၀ မ အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၂,၃၀၀) အထိဒဏပ်င ွ ခ မ တ်ဖခငာ်း 

န ငာ့/်သိ ာ့မဟ တ် ြ က်သိမ်ားဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  ခ  နိ ငသ်ည်။236 

Kheang Navy ၏ပ စ်ရပ် 

 
234 ICJ ၊ 'ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင်  - မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒမ ာားကိ  စတငမိ်တ်ဆက် န ်

ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားကိ    ်တန ာ့ ်ါ'၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၂  က်၊ https://www.icj.org/cambodia-end-efforts-to-

introduce-lese-majeste-law / တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Human Rights Watch ၊ 'ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင်  - ဇူလိ ငလ် 

၂၉ က်ပန ာ့ ပ ွားပကာက် ွ  ရိ ားသာားမှုမရ ိ' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၂၅  က်၊ 

https://www.hrw.org/news/2018/07/25/cambodia-july-29-elections-not-genuine-0  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Amnesty International ၊ 'ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင်  -  ထမဦားဆ  ား "ပတာ်ဝငမ် ိြုံားနယွ်အာား 

ပစာ်ကာားမှု" ဖ စ်ဒဏ်စှီ ငဖ်ခငာ်းသည် အစိ ား အတွက် အသစ်ပသာ အန မိာ့်တစ်ခ ' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၅  က် ၊ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/cambodia-first-royal-insult-conviction-a-new-low-

forgovernment/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
235 Leonie Kijewski ၊ Soth Koemsoeun ၊ 'အမ ိြုံားသာားညှီလာခ သည် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ 

ဥ ပဒကိ  အတည်ဖ ြုံပ ှီား လွတ်လ ်စွာ အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့က်ိ  ကန ာ့သ်တ်သည်' ၊ Phnom Penh Post ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၁၄  က် ၊ https://www.phnompenhpost.com/nationalpolitics/national-assembly-passes-

lese-majeste-lawlimits-freedom-association  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
236 Ben Sokhean န ငာ့ ်Andrew Nachemson ၊ 'ဖ ငဆ်ငခ် က်မ ာားန ငာ့ ် တ်သက်၍ က လသမဂ္ဂမ  

စိ ား ိမ်မှုမ ာားဖမငာ့တ်က်သက ာ့သိ ာ့ င ်အစိ ား သည် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒသစ်ကိ  

မှီဒှီယာမ ာားအပ ေါ်က ငာ့သ်  ားမည်ဟ  ပဖ ာကကာားသည်' ၊ Phnom Penh Post ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၂၂  က် ၊ 

https://www.phnompenhpost.com/national/un-raises-concerns-over-amendments-governmentsays-

newlese-majeste-law-will-apply-media  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Niem Chheng ၊ Andrew Nachemson ၊ 

'မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုဆိ င် ာ ဥ ပဒသည် လက်ရ ိတွင ်သက်ပ ာက်မှုရ ိပနပ ှီဖြစ်သည်' ၊ Phnom Penh 

Post ၊ ၂၀၁၈ခ န စ် မတ်လ ၅  က် ၊ https://www.phnompenhpost.com/national-politics/lesemajeste-law-

now-effect  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.icj.org/cambodia-end-efforts-to-introduce-lese-majeste-law
https://www.icj.org/cambodia-end-efforts-to-introduce-lese-majeste-law
https://www.hrw.org/news/2018/07/25/cambodia-july-29-elections-not-genuine-0
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/cambodia-first-royal-insult-conviction-a-new-low-forgovernment/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/cambodia-first-royal-insult-conviction-a-new-low-forgovernment/
https://www.phnompenhpost.com/nationalpolitics/national-assembly-passes-lese-majeste-lawlimits-freedom-association
https://www.phnompenhpost.com/nationalpolitics/national-assembly-passes-lese-majeste-lawlimits-freedom-association
https://www.phnompenhpost.com/national/un-raises-concerns-over-amendments-governmentsays-newlese-majeste-law-will-apply-media
https://www.phnompenhpost.com/national/un-raises-concerns-over-amendments-governmentsays-newlese-majeste-law-will-apply-media
https://www.phnompenhpost.com/national-politics/lesemajeste-law-now-effect
https://www.phnompenhpost.com/national-politics/lesemajeste-law-now-effect


     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပမလတွင ် အသက် ၅၀ အ ွယ် မူလတနာ်းပက ာငာ်းအ  ်ဆ ာဖြစ်သူ  Kheang 

Navy သည် ပြာ့စ်ဘွတ်တွင ် ၂၀၁၈ ခ န စ် ပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီက အဓိက အတိ က်အခ  

နိ ငင် ပ ား ါတှီ ဖြစ်သညာ့် ကပမဘာဒှီားယာား အမ ိြုံားသာား ကယ်ဆယ်ပ ား ါတှီ (CNRP) 

ြ က်သိမ်ားခ  ဖခငာ်းန ငာ့ ် ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်အကကာား ဆက်နယ်ွမှုကိ  စွ ်စွ အယ  သွငာ်းထာားသညာ့် 

မ တ်ခ က်မ ာား ပ ားသာားခ ာ့ဖခငာ်း အတွက်  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ  က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒမှု   ဒမ် ၄၃၇ ဖြငာ့ ်

ြမ်ားဆှီားကာ ထိနာ်းသိမ်ားဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။237 

     Navy သည် သူ၏ဥ ပဒပ ား ာ အကူအညှီ ယူ ိ ငခ်ွငာ့ကိ်  ခ ိြုံားပြာက်ခ  ကာ ပရ ျံ့ပနမ ါဘ  

နာ ှီပ ါငာ်းမ ာားစွာ ပမားဖမန်ားခ ခ ာ့ ပ ှီား ၂၀၁၈ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင် ဆိ ငာ်းင ာ့ပထာငဒ်ဏ ် ၁၈ 

လန ငာ့အ်တူ ပထာငဒ်ဏန် စ်န စ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်ာ့အခ ိနထ်ိ တ ာားခွငမ်တိ ငမ်ှီ ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာင ်

ထာားဖခငာ်း ခ ခ ာ့ သည်။238 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလတွင ်Navy ဖ နလ်ည်လွတ်ပဖမာက်လာခ ာ့သည်။239  

 

Ban Samphy ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပမလတွင ်ကပမဘာဒှီားယာား အမ ိြုံားသာား ကယ်ဆယ်ပ ား ါတှီ (CNRP) ၏ အသက် 

၇၀ အ ွယ်ရ ိ ခရိ ငအ်ဆငာ့ ် ပခါငာ်းပဆာငပ်ဟာငာ်းတစ်ဦားဖြစ်သူ Ban Samphy သည် 

၀နက်ကှီားခ ြုံ ်ဟွနဆ်နန် ငာ့ ် သူ၏ဇနှီား န ငာ့ ် ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်၏ရ  ်   န ငာ့အ်တူ 

ပ ကကှီားမှုဒဏကိ် ခ စာားခ ာ့ ပသာ ပဒါသထွက်ပနသညာ့ ်  ွာသာားမ ာား၏ဗှီဒှီယိ ကလစ် ါ၀ငသ်ည်ာ့ 

ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်အာား ပဝြနသ်ည်ဟ  စွ ်စွ ထာားပသာ ပြာ့စ်စဘွတ်ခ် ိ ာ့စ်တစ်ခ ကိ  မျှပဝခ ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်

 
237 Kim Sarom ၊ 'မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှု အက ဉ်ားသာား လွတ်ပဖမာက်မှုမရ ိပသား'၊ Phnom Penh Post ၊ 

၂၀၁၉ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၁၃  က် ၊ https://www.phnompenhpost.com/national/lese-majeste-convict-not-

free  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
238 Human Rights Watch ၊ 'ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် ၏ နိ ငင် ပ ား အက ဉ်ားသာားမ ာား'၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၊ 

(‘HRW Political Prisoners page 2019’) https://www.hrw.org/video-

photos/interactive/2019/10/20/politicalprisoners-cambodia  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 
239 Ibid 

https://www.phnompenhpost.com/national/lese-majeste-convict-not-free
https://www.phnompenhpost.com/national/lese-majeste-convict-not-free
https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2019/10/20/politicalprisoners-cambodia
https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2019/10/20/politicalprisoners-cambodia


 ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ  က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒမှု   ဒမ် ၄၃၇ ဖြငာ့ ် ြမ်ားဆှီားကာ တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။ သူ၏ 

 ိ ာ့စ်တွင ် လက်ရ ိဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်ကိ  ယခငက်ပမဘာဒှီားယာား ဘ  ငပ်ဟာငာ်းမ ာားန ငာ့် 

နှုငိာ်းယ ဉ်ဖ ခ ာ့ပသားသည်။240 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် Samphy သည် ဆိ ငာ်းင ာ့ပထာငဒ်ဏ ် ၅ လန ငာ့အ်တူ 

ပထာငဒ်ဏတ်စ်န စ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလတွင ်Samphy အပ ေါ် 

 ိ မိ ရ ည်လ ာားပသာ ဖ စ်ဒဏခ် မ တ် န ် ဒ တိယတ ာားလိ ပရ ျံ့ပနမ  အယူခ တငသ်ွငာ်းခ ာ့ပ ှီားပနာက် 

တ ာားရ  ားတွင ် အယူခ ကကာားနာမှုကိ  Samphy မ ါဝငဘ်  သူ၏အမှုကကာားနာမှုတွင ် တက်ပ ာက် 

 ါဝငန်ိ င ်န ် တ ာားမျှတပသာ တ ာားစှီ ငခ်ွငာ့ကိ်    ိ ငခ်ွငာ့အ်ာား ခ ိြုံားပြာက်လျှက် ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။ 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် တ ာားရ  ားသည် သူ ာ့အာား ဆိ ငာ်းင ာ့ပထာငဒ်ဏ ် ၂ လန ငာ့အ်တူ 

ပထာငဒ်ဏတ်စ်န စ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်။241 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် မတ်လတွင ်Samphy ဖ နလ်ည်လွတ်ပဖမာက်လာခ ာ့သည်။242 

 

မနလ်းရှော်းန ိုငင်ံ 

     မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ် အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်မ  သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  င ်

စနစ်အာား ပဝြနမ်ှုမ ာားကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် နအ်တွက် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဆိ င ်ာ 

ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းဆက်သွယ်ပ ားကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့်ဥ ပဒမ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်။ 

ဤစာတမ်ား၏ အ ိ ငာ်း ၃ (၃) န ငာ့ ် (၃) (၄) တွင ် ပြာ်ဖ မညာ့်အတိ ငာ်း ဤဥ ပဒမ ာား - ၁၉၄၈ ခိုနစ်ှ 

န ိုငင်နံတော်အနပေါ် အ ကည်အည ျုပ က်နစမှု အက်ဥပနေန ငာ့ ် ၁၉၉၈ ဆက်သယွ်နရ်းနငှ  ်

မောလ်တ မ ေ ယော အက်ဥပနေ ပိုေမ် ၂၃၃ ('CMA') - သည ် ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ ယ်တိ င ်

 
240 LICADHO ၊  ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် ၏  ထမဆ  ား မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာားပစာ်ကာားမှုဖြငာ့ ်ဖ စ်မှုထငရ် ာား စှီ ငဖ်ခငာ်း'၊ 

၂၀၁၈ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလ ၅ က်၊ http://www.licadhocambodia.org/flashnews.php?perm=261; HRW 

Political Prisoners page 2019    တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
241 HRW နိ ငင် ပ ား အက ဉ်ားသာားမ ာား စာမ က်န ာ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ်။ 
242 Ibid 

 



လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ကိ် က်ညှီမှုမရ ိကာ မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် အလွ သ  ားစာားအသ  ားဖ ြုံခ ပန သည်။ 

     ပအာက်တွင ် မှီားပမ ာငာ်းထိ ားပြာ်ဖ ထာားပသာ အမှုဖြစ်  ်မ ာားသည် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား 

ပစာ်ကာားမှု ဥ ပဒမ ာားမရ ိပသာ်လည်ား ပတာ်ဝငမ် ိြုံားနယ်ွတစ်ဦား (သိ ာ့မဟ တ်) သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  ငစ်နစ် 

အြွ ျံ့အစည်ားတစ်  ်၏ ဂ္ ဏသ်ိကခာအာား ကာကွယ်ဖခငာ်းကိ  နိ ငင် ပတာ်အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ကန ာ့သ်တ် န ်

အတွက် အပကကာငာ်းဖ ခ က်အဖြစ် တိ ားဖမြှငာ့အ်သ  ားဖ ြုံနိ ငဖ်ခငာ်းကိ  ထငဟ် ် ပြာ်ဖ လ က်ရ ိ သည်။ ၂၀၁၉ 

ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ် မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ ဖ ည်ထ ပ ား၀နက်ကှီားမ  မပလားရ ာား  တ ်ြွ ျံ့သည် ၂၀၁၂ ခ န စ် မ  

၂၀၁၉ ခ န စ် မတ်လအတွငာ်း လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာားပ ေါ် ရ ိ သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  င် စနစ်အာား 

ပစာ်ကာားသည်ဟ  စွ ်စွ ခ  သညာ့်အမှုပ ါငာ်း ၉၇ မှုကိ  စ  စမ်ားစစ်ပဆားခ ာ့ပ ှီား အမှုပ ါငာ်း ၁၁ မှုကိ  

နိ ငင် ပတာ်အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ (သိ ာ့မဟ တ်) CMA အ  တ ာားရ  ားတွင ်တ ာားစွ ဆိ  

ခ ာ့သည်ဟ  ပြာ်ဖ ခ ာ့သည်။243  ပအာက်တွငပ်တွျံ့ မညာ့်အတိ ငာ်း နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ 

  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒန ငာ့ ် CMA ကိ  မပလားရ ာားနိ င်င တွင ် အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းသည် ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်

 ာဇဝတ်မှု ဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ  ဒမ် ၁၁၆ န ငာ့ ် CCA တိ ာ့ကိ  ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

အွနလိ် ငာ်းထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  ကန ာ့သ်တ် န ်အသ  ားဖ ြုံမှုန ငာ့မ်တူညှီ ါ။ 

      မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ ၁၉၄၈ ခ န စ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ   ဒမ် ၃ 

တွင“်ဘ  ငခ် ြုံ ်/Yang di-Pertuan Agong (မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒအ  

ဧက ာဇ်မငာ်း)အ ါအဝင ် မည်သညာ့်အ  ်ခ ြုံ ်သူကိ မဆိ  (သိ ာ့မဟ တ်) မည်သညာ့်အစိ ား ကိ မဆိ  

မ နာ်းတှီားမှု (သိ ာ့မဟ တ်) မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု (သိ ာ့မဟ တ်) ဆန ာ့က် ငသ်ညာ့် မပက န ်မှု" န ငာ့ ်

"ဘ  ငခ် ြုံ ်/Yang di-Pertuan Agong (သိ မဟ တ်) မည်သညာ့်ဖ ည်နယ်၏ အ  ်ခ ြုံ ်သူဆိ င ်ာ 

အပကကာငာ်း အ ာမ ာားအပ ေါ် မပလားရ ာားနိ ငင်  (သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ည် နိ ငင် တွင ်  အပဖခခ ပနထိ ငသ်ူမ ာား 

အကကာား အာားမ မှု န ငာ့ ် မပက န ်မှု" တိ ာ့ကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစ န ် "နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က် 

 
243 Bernama ၊ 'မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ်မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယွ်မ ာားအာား ပစာ်ကာားမှု ဥ ပဒမ ာားလိ အ ်မှုမရ ိဟ  Muhyiddin 

ပဖ ာကကာား'၊ New Straits Times ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၁  က်၊ 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/475005/no-need-lese-majestelaws-malaysia-says-

muhyiddin  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/475005/no-need-lese-majestelaws-malaysia-says-muhyiddin
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/475005/no-need-lese-majestelaws-malaysia-says-muhyiddin


ပစမညာ့် အလာားအလာ" ရ ိသညာ့် “ ကက စည်လ  ်ပဆာငမ်ှု၊ အပဖ ာအဆိ ၊ စာသာား၊    န ိ ်ထ တ်ပဝဖခငာ်း 

(သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာားအ ာမ ာားကိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ထာားသည်။244   ဒမ် ၄ (၁) သည် 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစသညာ့် ခ ိြုံားပြာက်က  ားလွန်မှုမ ာားကိ   ထမအကကိမ် 

ဖ စ်မှုအတွက် ပထာငဒ်ဏ ် (၃) န စ် (သိ ာ့မဟ တ်) မပလားရ ာား ငာ်းဂ္စ် ၅,၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ 

၁,၂၀၇ ခန ာ့)် အထိ ပငဒွဏဖ်ြစ်ပစ၊ ဒဏန် စ်  ်လ  ားဖြစ်ပစ၊ န ငာ့ ် ပနာက်ဆက်တွ ဖ စ်မှုမ ာားအတွက် 

ပထာငဒ်ဏ ်(၅) န စ်အထိဖြစ်ပစ ဖ စ်ဒဏပ် ားအပ ားယူနိ ငသ်ည်ဟ ပြာ်ဖ ထာားသည်။245 

Eric Liew Chee Ling ၊ Azham Akhtar Abdullah နငှ  ်Nur Alia Astaman တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလတွင ်Eric Liew Chee Ling ၊ Azham Akhtar Abdullah န ငာ့ ်Nur 

Alia Astaman တိ ာ့သည်  က်အနည်ားငယ်မတိ ငမ်ှီက ဘ  ငခ် ြုံ ် (Yang di-Pertuan Agong 

) ာထူားမ  န တ်ထွက်ခ ာ့သညာ့် စူလတနဘ်  င ် မိ ဟာမက် ၅ (Sultan Muhammad V) အာား 

ပစာ်ကာားသည်ဟ  ယူဆ ပသာ မ တ်ခ က်မ ာားကိ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏လူမှုကွနယ်က်အပကာငာ့မ် ာားတွင ်

တငခ် ာ့ပ ှီားပနာက် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု   ဒမ် ၄(၁) အ    တ ်ြွ ျံ့၏ 

ြမ်ားဆှီားဖခငာ်းန ငာ့ ် ပမားဖမနာ်း စစ်ပဆားဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။246 အဆိ  ါ မ တ်ခ က်မ ာားတွင် 

ထှီနနာ်းစွန ာ့ခ်ွာမှုကိ ဖြစ်ပစခ ာ့ပသာ စူလတနဘ်  င ် ၏   ဂ္ဂလိကဘဝန ငာ့ ်တ်သက်၍ စွ ်စွ မှုမ ာားကိ  

ဖ ြုံလ  ်ထာားခ ာ့သည်။ 

 
244 ၁၉၄၈ ခ န စ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ  (‘Sedition Act’) ၊   ဒမ် ၃(၁)(က) ၊ ၃(၁)(ဃ)၊ 

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%2015.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ်ပတာ်ဝငမိ်သာားစ  ၉ စ  ရ ိပ ှီား ထိ မိသာားစ မ ာား၏ ပခါငာ်းပဆာငမ် ာားမ ာ 

စူလတနဘ်  ငမ် ာားဖြစ်သည်။ ၅ န စ်လျှငတ်စ်ကကိမ် စူလတနဘ်  ငမ် ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့အနက်မ တစ် ါားကိ  

ဘ  ငခ် ြုံ ်/Yang di-Pertuan Agong အဖြစ်ပ ွားခ ယ်ပလာ့ရ ိသည်။ 
245 နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၄ (၁)။   
246 Emmanuel Santa Maria Chin ၊ 'Eric Liew န ငာ့ ်အဖခာားသူ န စ်ဦားတိ ာ့သည် ယခငဘ်  ငခ် ြုံ ်ပဟာငာ်းအပ ေါ် 

 ိ ာ့စ်မ ာားပကကာငာ့ ်နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့ ်ြမ်ားဆှီားခ ခ ာ့ သည်'၊ Malay Mail ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် 

ဇနန်ဝါ ှီလ ၉  က်၊ https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/09/eric-liew-two-others-

arrested-for-sedition-over-posts-on-formeragong/1710670  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Agence France-Presse 

,'ပတာ်ဝငမ် ိြုံားနယွ်ကိ  ပစာ်ကာားမှုက  ားလွနမ်ှုပကကာငာ့ ်မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ်ြမ်ားဆှီားခ  ဖခငာ်းအပ ေါ် ပဒါသထွက်ဖခငာ်း' ၊ The 

Jakarta Post ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၀  က် ၊ https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/01/10/anger-

at-arrests-in-malaysia-for-alleged-royal-insults.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%2015.pdf
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/09/eric-liew-two-others-arrested-for-sedition-over-posts-on-formeragong/1710670
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/09/eric-liew-two-others-arrested-for-sedition-over-posts-on-formeragong/1710670
https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/01/10/anger-at-arrests-in-malaysia-for-alleged-royal-insults.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/01/10/anger-at-arrests-in-malaysia-for-alleged-royal-insults.html


     Liew ၏  ိ ာ့စ်ကိ  ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ် တငခ် ာ့ဖခငာ်းဖြစ်ပ ှီား Abdullah န ငာ့ ် Astaman တိ ာ့၏ 

မ တ်ခ က် မ ာားမ ာ တွစ်တာတွင ် ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်။247   Liew၊ Abdullah န ငာ့ ်

Astamanတိ ာ့သည် သူတိ ာ့၏ မ တ်ခ က်မ ာားကိ   ိ ာ့စ်တငလိ် က်ပ ှီားပနာက် မကကာမှီတွင ်င် 

ဖ နြ် က်ခ ာ့ကကပသာ်လည်ား သူတိ ာ့၏ ိ ာ့စ် မ ာားကိ  ဓါတ်   ရိ က်ယူကာ ဖ နလ်ည်မျှပဝမှုမ ာား 

က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ ်ဖြစ်ပ ေါ် ခ ာ့သည်။248 

     Liew သည် ထိ အဖြစ်အ  က်ပ ှီားပနာက် မကကာမှီတွင ်သူ၏က မပဏှီမ  ထွက်ခွာခ ာ့ ပ ှီား Abdullah 

န ငာ့ ်Astaman တိ ာ့သည် အလ  ်မ ဆိ ငာ်းင ာ့ခ ခ ာ့ ပ ှီား ၎ငာ်း တိ ာ့၏အွနလိ် ငာ်း မ တ်ခ က်မ ာားန ငာ့ ် တ်သက်၍ 

၎ငာ်းတိ ာ့၏က မပဏှီမ ာား၏ စစ်ပဆားပမားဖမနာ်းဖခငာ်း ခ ခ ာ့ သည်။249 

 

Wan Ji Wan Hussin ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၄ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင် အစစလာမ်တ ာားပဟာဆ ာဖြစ်သူ Wan Ji Wan Hussin 

သည် သူ၏ပြာ့စ်ဘွတ်အပကာငာ့ပ် ေါ်တွင ် စူလတနဘ်  ငသ်ည် အစစလာမ်ဘာသာ၏ 

ပခါငာ်းပဆာငအ်ဖြစ် တည်ရ ိပနမှု အပနအထာားကိ  ပမားခွနာ်းထ တ်ထာားပ ှီား စူလတနဘ်  င၏် 

ဖ ြုံမူလ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာားသည် အစစလာမ်ဘာသာပ ား သွနသ်ငခ် က်မ ာားန ငာ့ ်

အဖ ည်အဝမကိ က်ညှီပကကာငာ်း စွ ်စွ ထာားသညာ့် ဘာသာပ ားကိစစ  ်မ ာားန ငာ့ ် Selangor ဖ ည်နယ်၏ 

စူလတနဘ်  ငဖ်ြစ်သူ Sultan Sharafuddin Idris Shah တိ ာ့န ငာ့ ်တ်သက်၍ ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သညာ့် 

 
247 Channel News Asia ၊'မပလားရ ာားဘ  ငပ်ဟာငာ်းအာား လူမှုကွနယ်က်တွင ်ပစာ်ကာားမှုဖြငာ့ ်၃ ဦားြမ်ားဆှီားခ  '၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၉  က် ၊ https://www.channelnewsasia.com/news/asia/3-arrested-insult-

seditionmalaysia-king-sultan-muhammad-v-11102288  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
248 Rachel Genevieve Chia ၊ 'ပဒါသထွက်ပနပသာ အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားပကကာငာ့ ်မပလားရ ာား ဘ  ငပ်ဟာငာ်းကိ  

ပစာ်ကာားမှုအတွက် လူတစ်ဦားသည်အလ  ်ထ တ်ခ  ပ ှီား အြမ်ားခ  သည်။ ပနာက်ထ ်လူ န စ်ဦားသည်လည်ား တူညှီသညာ့် 

က ကကမမာကိ   ငဆိ် င ်နိ ငသ်ည်'၊ Business Insider Singapore ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၀  က် ၊ 

https://www.businessinsider.sg/angry-netizens-just-gotsomeone-arrested-and-fired-for-insulting-

malaysias-former-king-and-two-more-people-could-facethe-same-fate/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
249 Ibid. 

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/3-arrested-insult-seditionmalaysia-king-sultan-muhammad-v-11102288
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/3-arrested-insult-seditionmalaysia-king-sultan-muhammad-v-11102288
https://www.businessinsider.sg/angry-netizens-just-gotsomeone-arrested-and-fired-for-insulting-malaysias-former-king-and-two-more-people-could-facethe-same-fate/
https://www.businessinsider.sg/angry-netizens-just-gotsomeone-arrested-and-fired-for-insulting-malaysias-former-king-and-two-more-people-could-facethe-same-fate/


ထ တ်ဖ နပ်ကကဖငာခ က်မ ာားပကကာငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒ   ဒမ် ၄ 

(၁) အ  တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။250 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ်Wan Ji သည် ပထာငဒ်ဏ ် (၉)လ ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။251 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ 

ဇူလိ ငလ်တွင ်Shah Alam တ ာားရ  ားခ ြုံ ်မ  သူ ာ့၏အယူခ ကိ  ယ်ခ ကာ ပထာငဒ်ဏကိ်  (၁) န စ်အထိ 

တိ ားဖမြှငာ့ခ် ာ့သည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား တ ာားရ  ားသည် အယူခ ဝငခ် ိနအ်ထိ သူ၏စှီ ငခ် က်ကိ  ဆိ ငာ်းင ာ့ထာား 

ပ ားခ ာ့သည်။252 

 

အလော်းတအူမှုတစ်ခို 

     ၂၀၁၄ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ် တက်ကကလှု ်ရ ာားသူတစ်ဦားဖြစ်သညာ့် Ali Abd Jalil သည ်

Selangor ၏ ဆူလတနဘ်  င ် န ငာ့ ် Johor ပတာ်ဝငမိ်သာားစ ကိ  ပစာ်ကာားသည်ဟ  စွ ်စွ ခ  သည်ာ့ 

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ်ပကကာငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒအ  စွ ခ က် ၃ ခ ဖြငာ့ ်

တ ာားစွ ခ ခ ာ့ သည်။253 သူသည် အြမ်ားခ ခ ာ့ ၊ ဖ နလွ်တ်လာခ ာ့၊ ဖ နလ်ည်အြမ်ားခ ခ ာ့ ပ ှီား စက်တင် 

 
250 The Star Online ၊ "PAS ulama အာား နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု တ ာားစွ ခ က်'၊ ၂၀၁၄ ခ န စ် 

စက်တငဘ်ာလ ၁၁  က်၊ https://www.thestar.com.my/news/nation/2014/09/11/pas-ulama-on-sedition-

charge-the-expanel-memberaccused-of-belittling-role-of-selangor-ruler/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Aysha A 

Zaharin ၊ 'စူလတနဘ်  ငာ့ပ် ား ာ န ငာ့ ်လွတ်လ ်စွာပဖ ာဆိ ခွငာ့ ် ပဟဠ'ိ ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၃၁  က်၊ New Straits 

Times  https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/07/508834/sultanate-affairs-and-free-

speech-conundrum  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
251 Rafidah Mat Ruzki ၊ 'Penang CM ၏ ရ  ား၀နထ်မ်ားသည် Selangor Sultan ကိ  

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုမ ာားအတွက် ပထာငဒ်ဏ်ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်'၊ New Straits Times ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၉  က် ၊ 

https://www.nst.com.my/news/crimecourts/2018/04/355163/penang-cms-office-staff-jailed-seditious-

statements-against  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
252   ဒမ် ၁၉ ၊ 'မပလားရ ာားနိ ငင်  - ပတာ်ဝငမ် ိြုံားနယွ်ကိ  ပဝြနမ်ှုမ ာားအတွက် တ ာားရ  ားသည် ဖ စ်ဒဏ်ကိ တိ ားခ  ျံ့ ခ ာ့သည်' ၊ 

၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၉  က်၊ Available at: https://www.article19.org/resources/malaysia-court-extends-

sentence-for-criticism-of-royalty/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
253 Free Malaysia Today ၊'Ali Abd Jalil မ  သူသည် လက်ရ ိတွင ်ဆွှီဒငန်ိ ငင် ၏ အပမ တမ်ားပနထိ ငသူ် တစ်ဦားဖြစ်ပနပ ှီ 

ဟ ပဖ ာကကာား'  ၊ ၂၀၁၆ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၉  က်၊ (‘FMT, 19 July 2016’) 

https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/07/19/ali-abd-jalilsays-hes-now-a-pr-of-

sweden/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2014/09/11/pas-ulama-on-sedition-charge-the-expanel-memberaccused-of-belittling-role-of-selangor-ruler/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2014/09/11/pas-ulama-on-sedition-charge-the-expanel-memberaccused-of-belittling-role-of-selangor-ruler/
https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/07/508834/sultanate-affairs-and-free-speech-conundrum
https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/07/508834/sultanate-affairs-and-free-speech-conundrum
https://www.nst.com.my/news/crimecourts/2018/04/355163/penang-cms-office-staff-jailed-seditious-statements-against
https://www.nst.com.my/news/crimecourts/2018/04/355163/penang-cms-office-staff-jailed-seditious-statements-against
https://www.article19.org/resources/malaysia-court-extends-sentence-for-criticism-of-royalty/
https://www.article19.org/resources/malaysia-court-extends-sentence-for-criticism-of-royalty/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/07/19/ali-abd-jalilsays-hes-now-a-pr-of-sweden/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/07/19/ali-abd-jalilsays-hes-now-a-pr-of-sweden/


ဘာလက နတွ်င ် ဖ နလ်ွှတ်ပ ားဖခငာ်းမခ  မှီ မတူညှီသညာ့်အက ဉ်ားပထာငမ် ာားတွင ်

ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငဖ်ခငာ်း ခ ခ ာ့ သည်။254 

     ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ လ  ဖခ ြုံမှုကိ  စိ ား ိမ် ဖခငာ်းပကကာငာ့ ် ၂၀၁၄ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ်သူသည ်

ဆွှီဒငန်ိ ငင် သိ ာ့ထွက်ပဖ ားခ ာ့ပ ှီား ၂၀၁၆ ခ န စ်တွင ်နိ ငင် ပ ားခိ လှု ခွငာ့ ် ရ ိခ ာ့သည်။255 

 

 

 

Fadiah Nadwa Fikri ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် ပရ ျံ့ပနတစ်ဦားဖြစ်သူ Fadiah Nadwa Fikri သည် ‘Malaysia 

Muda’ ဟူသညာ့် ဘပလာာ့ခ်ပ ေါ်တွင ် ဖ ည်သူ ာ့တ ာားမျှတမှု  ါတှီ (PKR) ၏ပခါငာ်းပဆာငဖ်ြစ်သ ူ

Anwar Ibrahim န ငာ့ ် မပလားရ ာားပတာ်ဝငမိ်သာားစ အကကာား အဖ နအ်လ နအ်က ိြုံားဖ ြုံမှုကိ  

ပဝြနပ် ားသာားခ ာ့သညာ့် ပဆာငာ်း ါားတစ်  ဒပ်ကကာငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒ   ဒမ် ၄ (၁) န ငာ့ ် CMA   ဒမ် ၂၃၃ အ    တ ်ြွ ျံ့၏ 

စ  စမ်ားစစ်ပဆားဖခငာ်း ခ ခ ာ့ သည်။256 

 
254 Astro Awani ၊'Ali Abd Jalil သည် ဆွှီဒငန်ိ ငင် တငွ ်နိ ငင် ပ ားခိ လှု ခငွာ့ ်ပတာငာ်းခ ခ ာ့သည်' ၊ ၂၀၁၄ ခ န စ် 

ပအာက်တိ ဘာလ ၁၄  က်၊ http://english.astroawani.com/malaysia-news/ali-abd-jalil-seeks-political-

asylum-sweden-46952  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
255 FMT ၊ ၂၀၁၆ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၉  က်၊ Adam Abu Bakar ၊ 'ဆွှီဒငန်ိ ငင် ပ ာက် ဖ ည် သိ ာ့တိမ်ားပရ ာငသ်ညာ့် 

တက်ကကလှု ်ရ ာားသူသည် မပလားရ ာားတွင ်လွတ်လ ်မှုကိ  တမ်ားတသည်'၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၂  က်၊ 

https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/09/02/exiled-activist-in-sweden-yearns-

for-freedom-in-malaysia/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
256 ဘပလာာ့ဂ်္ ိ စာ့်ကိ  Fadiah Nadwa Fikri ၊ 'သင်ာ့ကိ  ရိ က်ပသာလကက်ိ  မနမ်ား ါန ငာ့'် ၊ Malaysia Muda ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ဇူလိ ငလ် ၉  က် ၊ https://malaysiamuda.wordpress.com/2018/07/09/dont-kissthe-hand-that-beats-you/  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ FMT reporters ၊ 'PJ လွတ်ပတာ်အမတ ်Maria မ  ပရ ျံ့ပန Fadiah 

အာားတ ာားစွ ဆိ ခ က်အာားလ  ားကိ  ြယ်ရ ာား စ် န ်ပဖ ာကကာားသည်' ၊ Free Malaysia Today ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၂ 

 က် ၊ https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/07/12/drop-all-charges-against-

lawyer-fadiah-says-pj-mp-maria/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ FMT Reporters ၊ 'Hakam သည် ပရ ျံ့ပန Fadiah အာား 

http://english.astroawani.com/malaysia-news/ali-abd-jalil-seeks-political-asylum-sweden-46952
http://english.astroawani.com/malaysia-news/ali-abd-jalil-seeks-political-asylum-sweden-46952
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/09/02/exiled-activist-in-sweden-yearns-for-freedom-in-malaysia/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/09/02/exiled-activist-in-sweden-yearns-for-freedom-in-malaysia/
https://malaysiamuda.wordpress.com/2018/07/09/dont-kissthe-hand-that-beats-you/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/07/12/drop-all-charges-against-lawyer-fadiah-says-pj-mp-maria/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/07/12/drop-all-charges-against-lawyer-fadiah-says-pj-mp-maria/


    ထိ ာ့ပနာက် မ ာားမကကာမှီ ထိ လအတွငာ်း၌ င ် Fadiah သည် သူမအတွက် ဖ ြုံလ  ်ပ ားခ ာ့ပသာ 

စည်ားလ  ားညှီညွတ်မှုကိ ဖ သသညာ့် အခမ်ားအနာားသိ ာ့ တက်ပ ာက်ခ ာ့ဖခငာ်းအတွက် ပငမ်ိားခ မ်ားစွာစ ပဝားခွငာ့် 

အက်ဥ ပဒ  ဒမ် ၉ (၁) အ    တ ်ြွ ျံ့၏ ပမားဖမန်ားစစ်ပဆားဖခငာ်း ခ ခ ာ့ သည်။257 

အလော်းတ ူအမှုတစ်ခို 

     ၂၀၁၈ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လတွင ် လူငယ်တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Asheeq Ali Sethi Alivi သည ်

Fadiah အာား ပထာက်ခ အာားပ ားပသာ စည်ားလ  ားညှီညွတ်မှုကိ ဖ သသညာ့် လူထ စည်ားပဝား ွ တွင ်

ပဖ ာကကာားခ ာ့ ပသာ မိန ာ့ခ်ွနာ်းပကကာငာ့ ် Sultan Muhammad V အာားပစာ်ကာားသည်ဟူပသာ 

စွ ်စွ ခ က်ဖြငာ့ ် နိ ငင် ပတာ် အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒအ    တ ်ြွ ျံ့၏ 

စ  စမ်ားစစ်ပဆားဖခငာ်း ခ ခ ာ့ သည်။258 

 

၃။ န ိုငင်နံတော်အနပေါ် အ ကည်အည ျုပ က်နစမှု ဥပနေမ ော်း 

     နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာားကိ  လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်

ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ အလွ သ  ားစာားမှုကိ ခွငာ့ဖ် ြုံပသာ က ယ်ဖ န ာ့လွ်နာ်းပသာ ဖ ဌာနာ်းခ က် 

မ ာားပကကာငာ့ ် မကကာခဏအသ  ားဖ ြုံပလာ့ရ ိသည်။ ယငာ်းသည် ထိ ငာ်းနိ ငင် န ငာ့ ် မပလားရ ာားနိ ငင် တိ ာ့မ  

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာားကိ  သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  င ်

စနစ်န ငာ့ ်တ်သက်သညာ့် ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  လွနလွ်န်က က  ကန ာ့သ်တ် န ် အသ  ားဖ ြုံခ ပန သညာ့် 

 
နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအတွက် စ  စမ်ားစစ်ပဆားဖခငာ်းကိ  ဖ စ်တငရ်ှုတ်ခ လိ က်သည်' ၊ Free Malaysia 

Today ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၁  က် ၊ 

https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/07/11/hakam condemns-probe-into-

lawyer-fadiah-for-sedition/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
257 Vinodh Pillai ၊ 'နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု စ  စမ်ားစစ်ပဆားပ ားစငတ်ာတွင ်Fadiah သည် 

အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာားထ မ  ပထာက်  ာ့မှုကိ  ရ ိသည်' ၊ Free Malaysia Today ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ဇူလိ ငလ် ၁၃  က် ၊ https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/07/13/at-centre-of-

sedition-probe-fadiah-gets-support-from-rights-activists/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
258 Nurul Azwa Aris ၊ '  မ ာားသည် Agong အာား 'ပစာ်ကာားမှု' အတွက် တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ၏ ြ နာ်းကိ သိမ်ားဆည်ား' ၊ 

Free Malaysia Today ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၁၄  က် ၊ 

https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/08/14/cops-seized-activists-phone-in-

probe-over-insulting-agong/ 76 Dictating the Internet:  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/07/11/hakam%20condemns-probe-into-lawyer-fadiah-for-sedition/
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https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/08/14/cops-seized-activists-phone-in-probe-over-insulting-agong/


အထက်တွငပ်ြာ်ဖ ထာားသညာ့် အမှုဖြစ်  ်မ ာားတွင် ထငရ် ာားဖမငသ်ာနိ ငသ်ည်။ ဤအခနာ်းတွင ်

ထိ ငာ်းနိ ငင် န ငာ့ ် မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ် သာမက၊ ဖမနမ်ာနိ ငင် ၊ ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင် န ငာ့ ် ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တိ ာ့တွင ် 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ   က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာားသည် အမ ိြုံားမ ိြုံားပသာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  “မပငမ်ိမသက်မှု” (သိ ာ့မဟ တ်) "မပက န ်မှု" (သိ ာ့မဟ တ်) 

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား သိ ာ့မဟ တ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားကိ ထိခိ က်ပစဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစနိ ငသ်ညာ့ ်

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းမ ာားအဖြစ် သတ်မ တ်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူ အက ိြုံားစှီား ွာား အပ ေါ် 

မိမိတိ ာ့၏ပမားခွနာ်းမ ာားကိ  ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ သူမ ာားအာား အရ က် ပစ နန် ငာ့ ် ဖ စ်ဒဏပ် ား န် 

အလွ သ  ားစာား အသ  ားဖ ြုံခ ပန မှုမ ာားကိ  ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာထာားသည်။  

     ဤအခနာ်းတွငပ်ြာ်ဖ ထာားသညာ့် “နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု” ကိ ြိန  ်ိ န ်

 ည် ွယ်သညာ့်ဥ ပဒမ ာားသည် “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” န ငာ့ ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားကိ  ထိန်ားသိမ်ားဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  

အထူားသဖြငာ့ ်  ည်ညွှနာ်းသညာ့် ပအာက်အခနာ်းတွင ် ပြာ်ဖ  ါရ ိမညာ့် ဥ ပဒမ ာားန ငာ့် 

ခွ ဖခာားသိဖမငန်ိ ငသ်ည်။ ဥ ပဒန စ်မ ိြုံားလ  ားသည် အလွန်တူညှီပသာ   စ ဖြငာ့ ် ကိ ငစွ် ခ  ကာ နိ ငင် ပတာ် 

(သိ ာ့မဟ တ်) နိ ငင်  ကိ ယ်စာားဖ ြုံဖြစ်သူ နိ ငင် ပတာ်အကကှီားအက အာား ပခိမ်ားပဖခာက်သည်ဟ  ယူဆ သည်ာ့ 

ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ မှုမ ာားန ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့မ် ာားကိ  ြိန  ်ိဖခငာ်းအပ ေါ်တွင ်

က ဉ်ားပဖမာငာ်းစွာ ဦားတည်ထာားသည်။ ထိ ဥ ပဒမ ာား၊ အထူားသဖြငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာားသည် ကိ လိ နှီအ  ်ခ ြုံ ်ပ ားအပ ေါ် ပဒသခ တိ ာ့၏ ဆန ာ့က် ငမ်ှုကိ  

ြိန  ်ိ န ် န ငာ့ ် နှုတ် ိတ် နအ်တွက် အသ  ားဖ ြုံခ ခ ာ့ သညာ့် ကိ လိ နှီပခတ်မ  မကကာခဏ ဆက်လက် 

ထိနာ်းသိမ်ားအသ  ားဖ ြုံဆ ဖြစ်သည်။259 

 
259 ပဗိတိသျှအိနဒယိ၏ ကိ လိ နှီပခတ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာားအပ ေါ် ပဝြနခ် က် မ ာားကိ  

ဥ မာအပနဖြငာ့က်ကညာ့် ါ။ Mohan J. Dutta ၊ 'နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာား၊ 

ကိ လိ နှီအပမွအန စ်န ငာ့ ်ပတွျံ့ဆ  ပဆွားပနာွးပ ားဖြစ်နိ ငပ်ဖခမ ာား' ၊ Straits Times ၊ ၂၀၁၆ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၂၀  က် ၊ 

https://www.straitstimes.com/opinion/sedition-laws-colonial-legacy-and-possibilitiesof-dialogue  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Durba Ghosh ၊ 'န စ်ပ ါငာ်း ၁၀၀ လွနခ် ာ့ပ ှီားပနာက် - အဘယ်ပကကာငာ့ ်ကိ လိ နှီပခတ်ဥ ပဒမ ာားကိ  

အပငမ်ိားစာားပ ား န ်အခ ိနတ်နပ် ှီ' ၊ Huffington Post ၊ ၂၀၁၆ ခ န စ် ပမလ ၅  က် ၊ 

https://www.huffpost.com/entry/100-years-past-

duewhyit_b_9853496?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_ref

errer_sig=AQAAAI-X0WnJ_CoPf0DNBXNrp1dMShbjaIfqL3yy7HpzzrylOb--

yjwahURnDOlzTS97CjNpwWvOp5gtvoyN32fN-

https://www.straitstimes.com/opinion/sedition-laws-colonial-legacy-and-possibilitiesof-dialogue


     ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ  ဒမ် ၁၁၆ သည် “တိ ငာ်းဖ ည်အတွငာ်း 

အပန ာက်အယ က်ဖြစ်ပစနိ ငသ်ညာ့် နည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့ ်  ဖ ည်သူအမ ာားအကကာား မပငမ်ိမသက်ဖြစ်မှုန ငာ့် 

မပက န ်မှုမ ာားကိ  လှု ျံ့ပဆာ်သညာ့်” မည်သညာ့် လ  ်ပဆာငမ်ှုကိ မဆိ  နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ 

  က်ပစမှု  ာဇ၀တ်မှုအဖြစ် ဖ ဌနာ်းသတ်မ တ်ထာားပ ှီား ဖမနမ်ာနိ ငင် တွင ်  ာဇသတ်ကကှီား   ဒမ် ၁၂၄ 

(က) သည် နိ ငင် ပတာ်အစိ ား အာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) မပက န ်မှုမ ာားကိ  

လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  ဖြစ်ပစပသာ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစသညာ့် လ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာားကိ  

ဖ စ်ဒဏပ် ား အပ ားယူသည်။260 ဤဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားသည် မည်သညာ့်စကာား  ်ကိ မဆိ  

နိ ငင် ပ ားဖ ဿနာမ ာား(သိ ာ့ မဟ တ်) အမ ာားဖ ည်သူ အတွက်အပ ား ါသညာ့်ကိစစ  ်မ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍  

ပမားခွနာ်းမ ာား အပ ေါ် ထငဖ်မငမ် တ်ခ က်ပ ားဖခငာ်းစသဖြငာ့ ် မညာ့်သညာ့်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု    စ ကိ မဆိ  

ကန ာ့သ်တ် နအ်သ  ားဖ ြုံနိ ငသ်ည်။261 ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ် အတိ က်အခ နိ ငင် ပ ား ါတှီတစ်ခ ၏ 

ထငရ် ာားပသာပခါငာ်းပဆာငတ်စ်ဦားသည် ၂၀၁၉ ခ န စ် ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ပ ွားပကာက် ွ အပ ှီား မကကာမှီတွင ်

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ ခ ခ ာ့ သည်။262 ဖမန်မာနိ ငင် တွင ် နိ ငင် ပတာ် 

အတိ င ်ငခ်   ဂ္ဂိြုံလ် ပဒေါ်ပအာငဆ်နာ်းစ ကကည်အာား လူသိရ ငက်ကာားပဝြနမ်ှုကိ  အဖမငာ့ဆ်  ားပထာငဒ်ဏ ်

တစ်သက်တစ်ကျွန်ားအထိ ခ မ တ်နိ ငသ်ညာ့်   ဒမ် ၁၂၄ (က)အ  တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။263 

 
vOGoZV15FFo8CWWh_OPO7cete7nZDQ9rbFVG1wkyqZ0p54JqR8BLPPMYwZSf8zcVjnBzGTivH4-

4MXH2_j0bhY   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
260 ထိ ငာ်းနိ ငင်   ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ   ဒမ် ၁၁၆ ၊ ဖမနမ်ာနိ ငင်   ာဇသတ်ကကှီား   ဒမ် ၁၂၄ (က) ။ 
261 iLaw ၊ '  ဒမ် ၁၁၆ - နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုကိ  လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုကိ  

အပန ာငာ့အ်ယ က်ပ ားဖခငာ်းအဖြစ် အသ  ားဖ ြုံသည်'၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၁၃  က် ၊ 

https://freedom.ilaw.or.th/en/blog/section-116-when-%E2%80%98sedition%E2%80%99-used-

obstruction-freedom-expression  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
262 Pravit Rojanaphruk ၊ 'Thanathorn သည် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အမှုကိ  

စစ်ဘက်တ ာားရ  ားတွင ် ငဆိ် င ်ြွယ်ရ ိသည်' ၊ Khaosod English ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၆  က် ၊ 

http://www.khaosodenglish.com/news/2019/04/06/thanathorn-to-facemilitary-court-for-sedition/  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ John Reed ၊ 'Thanathorn Juangroongruangkit သည် ဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်' Financial 

Times ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၆  က် ၊  https://www.ft.com/content/77997228-583e-11e9-9dde-

7aedca0a081a  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
263 ၂၀၁၈ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလတွင ်ပဒေါ်ပအာငဆ်နာ်းစ ကကည်အာား ပဝြနပ်သာ ဆိ ရ ယ်ကွနယ်က်ပ ေါ်မ   ိ ာ့စ်ပကကာငာ့ ်

ငါားမငာ်းပဆွသည် ပထာငဒ်ဏ် (၇) န စ်န ငာ့ ်က  ် ၁၀၀,၀၀၀ (ခန ာ့မ် နာ်း အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၇၀) ဒဏ်ပငခွ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ 

Human Rights Watch ၊ ' ပဝားကွာပ  ာက်ဆ  ားသွာားပသာ ပမျှာ်လငာ့ခ် က်မ ာား - ဖမနမ်ာနိ ငင် တွင ်ပငမ်ိားခ မ်ားစွာထ တ်ပြာ် 

https://freedom.ilaw.or.th/en/blog/section-116-when-%E2%80%98sedition%E2%80%99-used-obstruction-freedom-expression
https://freedom.ilaw.or.th/en/blog/section-116-when-%E2%80%98sedition%E2%80%99-used-obstruction-freedom-expression
http://www.khaosodenglish.com/news/2019/04/06/thanathorn-to-facemilitary-court-for-sedition/
https://www.ft.com/content/77997228-583e-11e9-9dde-7aedca0a081a
https://www.ft.com/content/77997228-583e-11e9-9dde-7aedca0a081a


     အထက် ါ အ ိ ငာ်းတွင ် ပြာ်ဖ ထာားသညာ့်   ဒမ် ၁၉ (၃) အ  က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ပကာ်မတှီသည် နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာားကိ  

ပ ားဆွ  ာတွင ် ICCPR ၏  ဒမ် ၁၉ (၃)ကိ  ပစာ့ပစာ့စ ်စ ်န ငာ့ ်တငာ်းတငာ်းက  ်က  ်လိ က်နာ န ်အလွန် 

အမငာ်း ဂ္ရ စိ က် မည်ဟ  ပြာ်ဖ ခ ာ့ပ ှီား "နိ ငင် ပ ားနယ် ယ်န ငာ့ ်အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားရ ိ 

နာမည်ပက ာ်လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားန ငာ့ ်တ်သက်ပ ှီား အမ ာားဖ ည်သူ ပဆွားပဆွားဖငငာ်းခ  မှုမ ာားတွင ်

 ဋညိာဉ်သည် တာားဖမစ်ခ  ဖခငာ်းမရ ိပသာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအပ ေါ် ထာားရ ိပသာတနြ်ိ ားသည် 

မ ာားစွာ ဖမငာ့မ်ာားသည်" ဟ  ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။264 အထက်န ငာ့ ် ပအာက်တွင် 

ပြာ်ဖ ထာားသညာ့် အမှုဖြစ်  ်မ ာားသည် - ဆန ာ့က် ငဘ်က်အပနဖြငာ့ ် - နိ ငင် ပ ားအ  

ပဆွားပဆွားဖငငာ်းခ  မှုမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ပဝြနသ်  ားသ ်မှုမ ာား၊ အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားကိ  အစှီ ငခ် ဖခငာ်းန ငာ့ ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ် ပစာငာ့ပ်ရ ာက်ဖခငာ်းတွင ်  ါ၀င ်တ်သက်မှုတိ ာ့တွင ် ပဖ ာဆိ မှုမ ာားသည် 

အတိအက အာားဖြငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာားတွင ်ါရ ိသညာ့် 

က ယ်ဖ န ာ့လွ်နာ်းပသာ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားဖြငာ့ ် ကန ာ့သ်တ် နအ်သ  ားဖ ြုံခ ပန သညာ့ ်

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု   စ မ ာားသာဖြစ်ပ ှီား ကာကွယ်ပ ားခ  သငာ့ပ်ကကာငာ်း ဖ သသည်။ 

မနလ်းရှော်းန ိုငင်ံ 

     မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ် ၁၉၄၈ ခိုနစ်ှ န ိုင်ငနံတော်အနပေါ် အ ကည်အည ျုပ က်နစမှု အက်ဥပနေသည် 

အထက်တွငပ်ြာ်ဖ ခ ာ့သညာ့်အတိ ငာ်း ပတာ်ဝငမ် ိြုံားနယ်ွမ ာားန ငာ့သ်ာမက အစိ ား ပခါငာ်းပဆာငမ် ာား န ငာ့ ်

လည်ား  တ်သက်သညာ့် အွနလိ် ငာ်း ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုန ငာ့ ်  သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  

အာဏာသ  ား ြိန  ်ိ န ်အသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်။ ဤအခ က်သည ်မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ ၂၀၁၈ခ န စ် အပထွပထွ 

ပ ွားပကာက် ွ တွင ် မ ရှု  ားခ ာ့သည် ဝနက်ကှီားခ ြုံ ်ပဟာငာ်း Najib Razak ၏ အ  ်ခ ြုံ ်မှုကာလအတွငာ်း 

 
ပဖ ာဆိ မှုကိ   ာဇ၀တ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်း' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၃၁  က် ၊ 

https://www.hrw.org/report/2019/01/31/dashed-hopes/criminalizationpeaceful-expression-myanmar  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပမလတွင ်အမ ိြုံားသာားပ ားဝါဒှီအစွနာ်းပ ာက် ဘ နာ်းကကှီားဦားဝှီ သူအာား 

ပဒေါ်ပအာငဆ်နာ်းစ ကကည်ကိ  ဆန ာ့က် ငဆ်နဒဖ မှုမ ာားတွင ်ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သညာ့် ညစ်ညမ်ားစွာ မ တ်ခ က်ဖ ြုံပဖ ာဆိ မှုမ ာားအတွက် 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ခ ခ ာ့ သည်။ ခငမိ် ာ့မိ ာ့လွင၊် 'နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒအ  တ ာားစွ ဆိ ခ  ပ ှီားပနာက် ဦားဝှီ သူ အြမ်ားခ  မည်ဟ    တ ်ြွ ျံ့ မ  ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်' ၊ 

Myanmar Now ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပမလ ၂၉  က် ၊ https://www.myanmar-now.org/en/news/wirathu-faces-

arrestafter-being-charged-under-sedition-law-say-police  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
264 CCPR/C/GC/34၊ စာ ိ ဒ ်၃၀၊ ၃၈။ 

 

https://www.hrw.org/report/2019/01/31/dashed-hopes/criminalizationpeaceful-expression-myanmar
https://www.myanmar-now.org/en/news/wirathu-faces-arrestafter-being-charged-under-sedition-law-say-police
https://www.myanmar-now.org/en/news/wirathu-faces-arrestafter-being-charged-under-sedition-law-say-police


သိသာ ထငရ် ာားခ ာ့သည်။265 မပလားရ ာား လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပရ ျံ့ပနမ ာားအသငာ်း၊ လွတ်လ ်မှုဆိ င ်ာ 

ပရ ျံ့ပနမ ာား၏ အကက ပ ား  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားမ  ၂၀၁၃ ခ န စ် မ  ၂၀၁၆ ခ န စ်အတွငာ်း နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ   က်ပစမှု အက်ဥ ပဒအ  အမှုပ ါငာ်း ၁၇၀ ကိ  အမှုြွငာ့ခ် ာ့ပ ှီား၊ “ Najib ၏ န မ်ိနငာ်းမှု 

အဖမငာ့ဆ်  ားကာလ အတွငာ်း” ဖြစ်သညာ့် ၂၀၁၅ ခ န စ် တစ်န စ်တည်ားတွင ်င ် လူပ ါငာ်း ၉၁ 

ပယာက်သည်ြမ်ားဆှီားခ ခ ာ့ ပ ှီား ဥ ပဒအ  စ  စမ်ားစစ်ပဆား (သိ ာ့မဟ တ်) တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်ဟ  

မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ ာ့သည်။266 ထိ   ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား အနက် ၂၀၁၅ ခ န စ်၏  ထမသ  ားလတွင် 

တကကသိ လ်ဆ ာမ ာား၊ ပရ ျံ့ပနမ ာား၊ နိ ငင် ပ ားသမာားမ ာား၊ ပက ာငာ်းသာားမ ာား န ငာ့ ်

တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာား ၃၆ ဦားတိ ာ့သည် ဥ ပဒအ   စ်မ တ်ထာားဖခငာ်း ခ ခ ာ့ သည်ဟ  အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) 

မ  မ တ်တမ်ားတငထ်ာားခ ာ့သည်။267 

     ဝန်ကကှီားခ ြုံ ်ပဟာငာ်း၏ အ  ်ခ ြုံ ်မှုကာလအတွငာ်း ၂၀၁၅ ခ န စ်တွင ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ   က်ပစမှု အက်ဥ ပဒတွင ် “ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစပသာ 

စာပ မ ာားကိ  ထ တ်ပဝ ဖခငာ်း၊ ဖြန ာ့ဖ်ြ ားဖခင်ားန ငာ့ ် တငသ်ွငာ်းဖခငာ်း” အဖ င ် “ 

အှီလက်ထပ ာနစ်နည်ားလမ်ားဖြငာ့ ်    န  ်ိထ တ်ပဝဖခငာ်း” န ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစ န ် လှု ျံ့ပဆာ်ပ ားပသာ  စစည်ားမ ာားကိ  “ထ တ်ပဝ န ် ဖြစ်ပစသညာ့်" န ငာ့် 

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ  စစည်ားမ ာားကိ  “တိ ား ွာားပစ” သည်ာ့ အဖ ြုံအမူမ ာားကိ  ါ  ါ၀ငပ်စ န ်နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု  ာဇဝတ်မှုကိ  တိ ားဖမြှငာ့သ်တ်မ တ် န ် ဖ ငဆ်ငမ်ှုမ ာားကိ လည်ား 

 
265 Human Rights Watch ၊ 'မပလားရ ာားနိ ငင်  ၊ က နရ် ိပနပသားပသာ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု 

အမှုမ ာားကိ   ယ်ြ က်သည်'၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၁  က် ၊ https://www.hrw.org/news/2018/08/01/malaysia-

drop-remaining-sedition-cases   တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
266 Ida Lim ၊ '‘BN သည်  ိ ၍ ထိနာ်းခ ြုံ ်ပနသပလာ? နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒအလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှု 

အမ ာားစ သည် Najib အ  ်ခ ြုံ ်ပနစဉ်အတွငာ်းဖြစ်ခ ာ့သည်ဟ  ပရ ျံ့ပနက Najib ကိ ပဖ ာသည်' ၊ Malay Mail ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် 

ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၂  က်၊ https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/12/bn-more-restrained-most-

sedition-law-abuses-during-your-leadershiplawyer-t/1711784  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
267 ICJ ၊ 'မပလားရ ာားနိ ငင်  ၊ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒကိ  အာားပကာငာ်းပစမညာ့် ဖ ငဆ်ငမ်ှုကိ  

  ်တန ာ့ ်ါ' ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၇  က် ၊ https://www.icj.org/malaysia-stop-amendments-strengthening-

sedition-act/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.hrw.org/news/2018/08/01/malaysia-drop-remaining-sedition-cases
https://www.hrw.org/news/2018/08/01/malaysia-drop-remaining-sedition-cases
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/12/bn-more-restrained-most-sedition-law-abuses-during-your-leadershiplawyer-t/1711784
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/12/bn-more-restrained-most-sedition-law-abuses-during-your-leadershiplawyer-t/1711784
https://www.icj.org/malaysia-stop-amendments-strengthening-sedition-act/
https://www.icj.org/malaysia-stop-amendments-strengthening-sedition-act/


ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။268 ၂၀၁၅ ခ န စ် ဖ ငဆ်ငခ် က်မ ာားသည် တ ာားရ  ားမ ာား၏ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာမ ာားကိ  

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစသည်ဟ  ယူဆနိ ငပ်သာ အွနလိ် ငာ်းအပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  

ြယ်ရ ာား န ် အမိန ာ့ပ် ားဖခငာ်း၊ လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအာား အှီလက်ထပ ာနစ် စစည်ားမ ာားကိ  ၀ငပ် ာက် 

အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းမ   ိတ် ငတ်ာားဖမစ်ဖခငာ်း၊ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစသည်ဟ  

ယူဆနိ ငပ်သာ အွနလိ် ငာ်းအပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  လက်လ မ်ားမှီ၀ငပ် ာက်ဖခငာ်းကိ  တာားဖမစ် န် 

“၁၉၉၈ ခ န စ် ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ် မာလ်တှီမှီဒှီယာ အက်ဥ ပဒအ  အခွငာ့အ်ာဏာရ ိသူ” 

အ ာရ ိတစ်ဦားကိ  ခန ာ့အ် ်ဖခငာ်းစသညာ့်တိ ာ့ကိ   ါဝင်လာ န ် တိ ားခ  ျံ့ပ ားခ ာ့သည်။269 မပလားရ ာား 

ဝတ်လ  ပတာ် ပရ ျံ့ပနအသငာ်း၊ Sarawak ဖ ည်နယ်၏ ပရ ျံ့ပနမ ာားအသငာ်းန ငာ့ ် Sabah ဖ ည်နယ် 

ဥ ပဒအသငာ်းတိ ာ့သည် ဤဖ စ်ဒဏမ် ာားသည် အနွလိ် ငာ်းထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု အထူားသဖြငာ့ ်

လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာား အပ ေါ်တွင ် အထူား စ်မ တ်ထာားသည်ဟ  ပဝြနခ် ာ့သည်။270 

ဖ ငဆ်ငထ်ာားသညာ့် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒတွင ်

ဖ စ်ဒဏမ် ာားကိ လည်ား   ဒမ် ၃ (၁) အ  ဖ စ်မှုသည်  ထမဆ  ားအကကိမ်ဟ တ်/မဟ တ် 

 
268 နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ ၂၀၁၅ ခ န စ် (ဖ ငဆ်ငမ်ှု) ၊   ဒမ် ၂၊ ၄၊ 

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20150604_A1485_BI_Act%20A1485.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
269 နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ ၂၀၁၅ ခ န စ် (ဖ ငဆ်ငမ်ှု) ၊   ဒမ် ၈၊ ၁၀။ 
270 မပလားရ ာား ဝတ်လ  ပတာ် ပရ ျံ့ပနအသငာ်း၊ Sarawak ဖ ည်နယ်၏ ပရ ျံ့ပနမ ာားအသငာ်းန ငာ့ ်Sabah ဖ ည်နယ် 

ဥ ပဒအသငာ်း၊ ' ူားတွ သတငာ်းထ တ်ဖ နခ် က် ၊ ၁၉၄၈ ခ န စ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒကိ  

ဖ ငဆ်ငခ် က်မ ာားမ ာ အလွနဖ် ငာ်းထနပ် ှီား လွတ်လ ်စွာ ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က်ိ  ဆန ာ့က် ငပ် ှီား 

တ ာားစှီ ငပ် ား၏ လွတ်လ ်မှုကိ  စွ ်ြက်ပန ာငာ့ယ် က်ဖခငာ်းမ ာားဖြစ်ပစသည်' Malaysian Bar Online ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် 

ဧပ ှီလ ၁၇  က်၊ 

http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/joint_press_release%7C_amendments_to_the_sediti

on_act_1948_are_draconian_militate_against_the_freedom_of_speech_and_expression_and_interfere_wi

th_the_independence_of_the_judiciary_.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Boo Su-Lyn၊ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒကိ  ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငမ်ှုသည် လွတ်လ ်စွာ ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်အပ ေါ် အဆိ ားဝါားဆ  ား 

တိ က်ခိ က်မှုကိ  ဖြစ်ပစသည်ဟ  ပရ ျံ့ပနမ ာားက ဆိ သည်' ၊ Malay Mail ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၈  က်၊ 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2015/04/08/sedition-act-revisions-worst-ever-attack-on-

free-speech-lawyers-say/874199  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ The Star Online ၊ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒကိ  ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငမ်ှုသည် မှီဒှီယာ လွတလ် ်ခွငာ့က်ိ  လည်ား 

ထ ်မ ကန ာ့သ်တ်သည်ဟ  သတငာ်းပထာက်မ ာားက ဆိ သည်' ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၁၀  က်၊ 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2015/04/10/sedition-act-amendments-furtherrestrict-

media-freedom-say-journalists/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20150604_A1485_BI_Act%20A1485.pdf
http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/joint_press_release%7C_amendments_to_the_sedition_act_1948_are_draconian_militate_against_the_freedom_of_speech_and_expression_and_interfere_with_the_independence_of_the_judiciary_.html
http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/joint_press_release%7C_amendments_to_the_sedition_act_1948_are_draconian_militate_against_the_freedom_of_speech_and_expression_and_interfere_with_the_independence_of_the_judiciary_.html
http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/joint_press_release%7C_amendments_to_the_sedition_act_1948_are_draconian_militate_against_the_freedom_of_speech_and_expression_and_interfere_with_the_independence_of_the_judiciary_.html
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2015/04/08/sedition-act-revisions-worst-ever-attack-on-free-speech-lawyers-say/874199
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2015/04/08/sedition-act-revisions-worst-ever-attack-on-free-speech-lawyers-say/874199
https://www.thestar.com.my/news/nation/2015/04/10/sedition-act-amendments-furtherrestrict-media-freedom-say-journalists/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2015/04/10/sedition-act-amendments-furtherrestrict-media-freedom-say-journalists/


မည်သိ ာ့ ငရ် ိပစကာမူ အမ ာားဆ  ား ပထာငဒ်ဏ ် (၇) န စ်ခ မ တ်ဖခငာ်း န ငာ့ ်  “ကိ ယ်ထိလက်ပ ာက် 

နစ်နာ  က်စှီားပစဖခငာ်း” သိ ာ့မဟ တ် “ စစည်ားဥစစာ ိ ငဆ်ိ ငမ်ှုကိ    က်စှီား ပစဖခငာ်း”တိ ာ့ကိ  ဖြစ်ပစသညာ့် 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု၏  ိ မိ ဆိ ားဝါားသညာ့် ဖ စ်မှု အသစ်ကိ  အမ ာားဆ  ား 

ပထာငဒ်ဏ ်(၂၀) န စ်ခ မ တ်ဖခငာ်း အထိတိ ားဖမြှငာ့ခ် ာ့သည်။271 

     ၂၀၁၈ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ်Pakatan Harapan ညွှန ာ့ပ် ါငာ်းအစိ ား သည် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒအာား ဆိ ငာ်းင ာ့ထာားပကကာငာ်းပကကဖငာခ ာ့ပ ှီား မကကာခငမ် ာ င် 

ထိ ဆိ ငာ်းင ာ့ဖခငာ်းကိ  ဖ နလ်ည်ရ  ်သိမ်ားလိ က်ပ ှီား “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား”၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား န ငာ့် 

လူမ ိြုံားပ ား န ငာ့ ် ဘာသာပ ားဆက်ဆ မှု စသညာ့် အပဖခအပနမ ာားတွင ် ဥ ပဒကိ  

အသ  ားဖ ြုံခွငာ့ပ် ားခ ာ့သည်။272 သူတိ ာ့အာဏာမ မ ှီ ပ ွားပကာက် ွ ကာလတွင ်Pakatan Harapan သည် 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒကိ  ရ  ်သိမ်ားပ ား န ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ 

မူဝါဒပကကညာစာတမ်ားတွင ် ဂ္တိဖ ြုံခ ာ့သည်။273 ဤကတိက၀တ်မ ာားရ ိပနပသာ်လည်ား ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ 

ဇနန်ဝါ ှီလတွင ် လူမ ိြုံားပ ားန ငာ့ ် ဘာသာပ ား သဟဇာတဖြစ်မှုကိ  ထိနာ်းသိမ်ားပစာငာ့ပ်ရ ာက်ဖခငာ်း 

အပဖခခ ဖြငာ့ ် ဥ ပဒအ  လူပလားဦား အြမ်ားခ ခ ာ့ ပ ှီား မပလားရ ာား ဝတ်လ  ပတာ် ပရ ျံ့ပနအသငာ်းသည ်

ဖြစ်နိ ငပ်ဖခရ ိပသာ လူ ာ့အသိ ငာ်းအဝိ ငာ်း  ဋ ိကခမ ာားကိ  ကာကွယ် န ် အဖခာားဥ ပဒပ ား ာန ငာ့ ်

ဥ ပဒပ ား ာမဟ တ်ပသာ ကိ ငတွ်ယ် ပဖြရ ငာ်းမှု မ ာားကိ  သငာ့ပ်တာ်ပသာနည်ားလမ်ားအပနဖြငာ့ ်

သ  ားနိ ငစ်ဉ်တွင ် ဥ ပဒကိ   မျှတဆှီပလျှာက်မှု မရ ိပသာ အသ  ားဖ ြုံမှုအဖြစ် ပဝြနခ် ာ့သည်။274  

 
271 နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ ၂၀၁၅ ခ န စ် (ဖ ငဆ်ငမ်ှု) ၊   ဒမ် ၄။ 
272 Raynore Mering ၊ 'နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒ - မပလားရ ာား 

ဝတ်လ  ပတာ် ပရ ျံ့ပနအသငာ်း ဆိ ငာ်းင ာ့ထာားမှုကိ  ဖ နလ်ည်ခ မ တ်ကာ စ  စမ်ားစစ်ပဆားမှုမ ာားကိ    ်တန ာ့ ်န ်ပတာငာ်းဆိ ' ၊  

Malay Mail ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၁  က်၊ 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/11/sedition-act-malaysian-bar-calls-for-return-

of-moratorium-halt-toinvestiga/1711633  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ The Star Online ၊ 'Gerakan မ  

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒအသစ် ဖ ဌာနာ်းမှုမဖ ြုံ န ်အစိ ား အာားတိ က်တွနာ်းသည်' ၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ပမလ ၁၃  က်၊ https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/13/gerakan-urges-govtnot-to-

enact-a-new-sedition-act/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
273 မူဝါဒပကကညာစာတမ်ားကိ  file:///C:/Users/User/Downloads/Manifesto_PH_EN.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 
274 ထိ အမှုပလားခ တွင ်Eric Liew Chee Ling၊ Azham Akhtar Abdullah န ငာ့ ်Nur Alia Astaman တိ ာ့၏အမှုမ ာား 

 ါ၀ငသ်ည်။ Raynore Mering ၊ 'နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒ - မပလားရ ာား 

ဝတ်လ  ပတာ် ပရ ျံ့ပနအသငာ်း ဆိ ငာ်းင ာ့ထာားမှုကိ  ဖ နလ်ည်ခ မ တ်ကာ စ  စမ်ားစစ်ပဆားမှုမ ာားကိ    ်တန ာ့ ်န ်ပတာငာ်းဆိ ' ၊  

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/11/sedition-act-malaysian-bar-calls-for-return-of-moratorium-halt-toinvestiga/1711633
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/11/sedition-act-malaysian-bar-calls-for-return-of-moratorium-halt-toinvestiga/1711633
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/13/gerakan-urges-govtnot-to-enact-a-new-sedition-act/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/13/gerakan-urges-govtnot-to-enact-a-new-sedition-act/
file:///C:/Users/User/Downloads/Manifesto_PH_EN.pdf


အလာားတူ င ် ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ မတ်လတွင ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာအမ ိြုံားသမှီားမ ာားပန ာ့ အထိမ်ားအမ တ် 

လမ်ားပလျှာက်ခ ှီတက် ွ  စှီစဉ်သူ ခ နစ်ဦားသည် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု 

အက်ဥ ပဒအ  စစ်ပဆားပမားဖမနာ်း နအ်တွက်   တ ်ြွ ျံ့၏ ဆငာ့ပ်ခေါ် ဖခငာ်းကိ ခ ခ ာ့ သည်။275 

Eric Paulsen ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလတွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပရ ျံ့ပနန ငာ့ ် လွတ်လ ်မှုဆိ င ်ာ ပရ ျံ့ပနမ ာား၏ 

 ူားတွ တည်ပထာငသ်ူဖြစ်သညာ့် Eric Paulsen သည် မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ အစစလာမ်ဘာသာ ြွ ျံ့ ပြိြုံား 

တိ ားတက်ပ ားဌာန (Jakim) သည် အစွနာ်းပ ာက်ဝါဒကိ  ဖမြှငာ့တ်ငပ်နသည်ဟ  စွ ်စွ ထာားသည်ာ့ 

တွစ်တာပ ေါ်တွင ် တငခ် ာ့သညာ့် သူ၏ ိ ာ့စ်ပကကာငာ့ ်   အ ာရ ိ ၂၀ ဦားပက ာ်၏ ြမ်ားဆှီားဖခငာ်းခ ခ ာ့ ကာ 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့ ် စစ်ပဆားပမားဖမနာ်း န် ထိနာ်းသိမ်ားခ ခ ာ့ သည်။276 

Paulsen သည် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ   ဒမ် ၄(၁)(ဂ္) အ  

ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ်စွ ခ က်တငခ် ခ ာ့ သည်။ 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ကသဂ္ တ်လတွင ် နိ ငင် ပတာ်ပရ ျံ့ပနခ ြုံ ်ရ  ားသည် Paulsen အာား တ ာားစွ ဆိ ခ က်ကိ  

ရ  ်သိမ်ားခ ာ့သည်။277 

 
Malay Mail ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၁  က်၊ 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/11/sedition-act-malaysian-bar-calls-for-return-

of-moratorium-halt-toinvestiga/1711633  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Human Rights Watch ၊ 'မပလားရ ာားနိ ငင်  - 
အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံသညာ့် ဥ ပဒမ ာားကိ  ဆိ ငင် ာ့ထာားသည်' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဒှီဇငဘ်ာလ ၅  က်၊ 

https://www.hrw.org/news/2018/12/05/malaysia-keep-moratoriumabusive-laws  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
275 သူတိ ာ့သည် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ   ဒမ် ၄ (၁) န ငာ့ ်ပငမ်ိားခ မ်ားစွာစ ပဝားဖခငာ်း 

အက်ဥ ပဒ   ဒမ်   ဒမ် ၉ (၅) ကိ  ခ ိြုံားပြာက်မှု ဖြစ်နိ ငပ်ခ ရ ိမရ ိ ပမားဖမနာ်း နအ်တွက် ပခေါ်ပဆာငသွ်ာားခ  ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

ICJ ၊ 'မပလားရ ာားနိ ငင်  - အမ ိြုံားသမှီားမ ာားပန ာ့လမ်ားပလျှာက်ခ ှီတက် ွ  စှီစဉ်သူမ ာားကိ  အရ က် ပစဖခငာ်းန ငာ့ ်ပခိမ်ားပဖခာက်မှုကိ  

  ်တန ာ့ ်ါ' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် မတ်လ ၁၅  က်၊ https://www.icj.org/malaysia-stop-the-harassment-and-

intimidation-of-womens-march-organizers/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
276 Frontline Defenders ၊ 'အမှုဖြစ်စဉ်သမိ ငာ်းပကကာငာ်း ၊ Eric Paulsen' ၊ 

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-eric-paulsen  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 
277 Ida Lim ၊ 'PSM မ  Arul၊ ပရ ျံ့ပန Eric Paulsen တိ ာ့အာား နိ ငင် ပတာအ်ပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အမှုဖြငာ့ ်

တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းကိ   ယ်ြ က်ပ ားသည်' ၊ Malay Mail ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၁၅  က်၊ (‘Malay Mail, 15 August 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/11/sedition-act-malaysian-bar-calls-for-return-of-moratorium-halt-toinvestiga/1711633
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/01/11/sedition-act-malaysian-bar-calls-for-return-of-moratorium-halt-toinvestiga/1711633
https://www.hrw.org/news/2018/12/05/malaysia-keep-moratoriumabusive-laws
https://www.icj.org/malaysia-stop-the-harassment-and-intimidation-of-womens-march-organizers/
https://www.icj.org/malaysia-stop-the-harassment-and-intimidation-of-womens-march-organizers/
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-eric-paulsen


 

Zunar ၏ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ် နိ ငင် ပ ားကာတွနာ်းဆ ာ Zunar သည် အဓိက အတိ က်အခ  ါတှီ၏ 

ထိ အခ ိနက် ပခါငာ်းပဆာငဖ်ြစ်သူ Anwar Ibrahim ၏ အမှုစစ်ပဆားစှီ ငဖ်ခငာ်းအပ ှီားတွင ်ြက်ဒ ယ် 

တ ာားရ  ား၏ဆ  ားဖြတ်ခ က်အာား ပဝြနခ် ာ့သည်ာ့  ိ ာ့စ်အာား တွစ်တာပ ေါ်တွငတ်ငခ် ာ့ပသာပကကာငာ့ ်

နိ ငင် ပတာ် အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒအ  စွ ခ က် ၃ ခ ဖြငာ့ ်တ ာားစွ ခ ခ ာ့ သည်။278 

Zunar သည် ထိ စွ ခ က်မ ာားပကကာငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ   ဒမ် 

၄(၁)(ဂ္) အ  ပထာငဒ်ဏ ်(၄၃) န စ်အထိ ခ မ တ်ခ  မညာ့်အပ ားန ငာ့ ် ငဆ်ိ ငခ် ာ့ သည်။ 

     ၂၀၀၉ ခ န စ် မ  ၂၀၁၅ ခ န စ်အတွငာ်း Zunar ၊ သူ၏အပ ာငာ်းလက်ပထာက်ဝနထ်မ်ားမ ာားန ငာ့ ်သူ၏ 

၀က်ဘ်ဆိ က်န ငာ့အ်ွနလိ် ငာ်းစာအ  ်ဆိ င၏် စှီမ သူတိ ာ့သည် သူ၏ကာတွနာ်းစာအ  ်မ ာားကိ  

   န  ်ိထ တ်ပဝမှု န ငာ့ ် ပ ာငာ်းခ မှုတိ ာ့အတွက် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုစွ ခ က်ဖြငာ့ ်

အနည်ားဆ  ား ပဖခာက်ကကိမ် တိ ငတိ် င ်စ  စမ်ားစစ်ပဆား နအ်တွက် ြမ်ားဆှီား ထိနာ်းသိမ်ားခ ခ ာ့ သည်။279 

     ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ်တွင ် Anwar Ibrahim ဦားပဆာငပ်သာ Pakatan Harapan 

ညွန ာ့ပ် ါငာ်းအစိ ား  ပ ွားပကာက်တငပ်ဖမြှာက်ဖခငာ်းခ ခ ာ့ ပသာ ပ ွားပကာက် ွ မ ာားအပ ှီားတွင် 

 
2018’)၊ https://www.malaymail.com/news/malaysia/2018/08/15/prosecution-drops-sedition-cases-

against-psms-arul-lawyer-ericpaulsen/1662642  တငွက်ကညာ့ရ်ှုနိ ငသ်ည်။ 
278 Astro Awani ၊ 'ကာတွနာ်းဆ ာ Zunar သည် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုစွ ခ က်ဖြငာ့ ်

အမှု ငဆိ် င ်သည်' ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၃  က်၊ http://english.astroawani.com/malaysia-news/cartoonist-

zunar-claims-trial-sedition-charges-57007  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
279 လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် စ ပဝားခွငာ့ ်န ငာ့ ်အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့ဆိ် င ်ာ က လသမဂ္ဂ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ် 

န ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ကာကယွ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား၏ အပဖခအပနမ ာားဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်တိ ာ့၏ 

မပလားရ ာားနိ ငင်  အစိ ား သိ ာ့ ဆက်သွယ်ပ ားအမ တ် MYS ၁/၂၀၁၅ ၊ ၂၀၁၅ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၁၅  က်၊ 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=2095 3 

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2018/08/15/prosecution-drops-sedition-cases-against-psms-arul-lawyer-ericpaulsen/1662642
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2018/08/15/prosecution-drops-sedition-cases-against-psms-arul-lawyer-ericpaulsen/1662642
http://english.astroawani.com/malaysia-news/cartoonist-zunar-claims-trial-sedition-charges-57007
http://english.astroawani.com/malaysia-news/cartoonist-zunar-claims-trial-sedition-charges-57007
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=2095


အစိ ား အပဖ ာငာ်းအလ  ဖြစ်ခ ာ့ပ ှီား ပနာက် နိ ငင် ပတာ်ပရ ျံ့ပနခ ြုံ ်ရ  ားသည် ၎ငာ်း၏ Zunar အပ ေါ် 

တ ာားစွ ဆိ ခ က်ကိ  ရ  ်သိမ်ား ပ ားခ ာ့ သည်။280 

အလော်းတအူမှုတစ်ခို 

     ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ်ပ ွားပကာက် ွ မ ာားအပ ှီားတွင ်အစိ ား အပဖ ာငာ်းအလ  ဖြစ်ခ ာ့ပ ှီားပနာက် 

နိ ငင် ပတာ်ပရ ျံ့ပနခ ြုံ ်ရ  ားသည် နိ ငင် ပ ားသမာားတစ်ဦားဖြစ်သူ S. Arutchelvan မ  Anwar Ibrahim 

၏အမှု၌ ြက်ဒ ယ်တ ာားရ  ားဆ  ားဖြတ်ခ က်အပ ေါ် သူ၏ပဝြနမ်ှုပကကာငာ့ ်၂၀၁၅ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလတွင ်

စွ ဆိ ခ ာ့သညာ့်အပ ေါ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု တ ာားစွ ဆိ ခ က်ကိ  ရ  ်သိမ်ားပ ား  

ခ ာ့သည်။281 

 

 

 

ဘရူန ိုင််း ေါရူဆလမ်န ိုငင်ံ 

     ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင် တွင ် ၁၉၄၈ ခိုနစ်ှ န ိုငင်နံတော်အနပေါ် အ ကည်အည ျုပ က်နစမှု အက်ဥပနေသည် 

အဖခာား အပ ားပ ေါ်ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် ၁၉၈၂ ခိုနစ်ှ ပပည်တငွ််းလံိုပခံျုနရ်း အက်ဥပနေတိ ာ့န ငာ့အ်တူ 

အလွ သ  ားစာား အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းခ ခ ာ့ ပ ှီား အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းအ ါအ၀င ်

နိ ငင် အတွငာ်းရ ိ လွတ်လ ် စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် စ ပဝားခွငာ့ ် န ငာ့ ် အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့အ်ပ ေါ် 

တငာ်းက  ်ပသာ ကန ာ့သ်တ်မှု မ ာားကိ  ဆက်လက်ထိန်ားသိမ်ားထာားသည်။282 ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင် သည် ၁၉၆၂ 

 
280 Maizatul Nazlina ၊ 'Zunar ၏ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအမှု ရ  ်သိမ်ားပ ားခ ခ ာ့ သည်' ၊ The Star 

Online ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၃၁  က် ၊ https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/07/31/zunar-

sedition-case-withdrawn-counseland-mp-also-freed-of-charges-under-act/  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
281 Malay Mail ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ကသဂ္ တ်လ ၁၅  က်။ 
282 The Human Rights Foundation Center for Law and Democracy ၊ ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင်  စှီမ ခ က်၊ 

'ဘရူနိ ငာ်းဒါရူစလာမ်နိ ငင် အတွက် တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ    မ နဖ် နလ်ည်သ  ားသ ်ဖခငာ်း - NGO တငဖ် ဖခငာ်း' ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ပအာက်တိ ဘာလ ၃  က်၊ https://s3-us-west-2.amazonaws.com/maven-

userdocuments/humanrightsfoundation/world/bw9J2ZPh20arNmRSWD2Ctw/0s96_E5ZLU2pNIW8tI7k

dQ/Brunei_UPR_Submission_Final_(1).pdf?utm_source=HRF+Master+List&utm_campaign=fd851cbc1c

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/07/31/zunar-sedition-case-withdrawn-counseland-mp-also-freed-of-charges-under-act/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/07/31/zunar-sedition-case-withdrawn-counseland-mp-also-freed-of-charges-under-act/
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/maven-userdocuments/humanrightsfoundation/world/bw9J2ZPh20arNmRSWD2Ctw/0s96_E5ZLU2pNIW8tI7kdQ/Brunei_UPR_Submission_Final_(1).pdf?utm_source=HRF+Master+List&utm_campaign=fd851cbc1cEMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_05_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2d05ae8b4ffd851cbc1c-77959975
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/maven-userdocuments/humanrightsfoundation/world/bw9J2ZPh20arNmRSWD2Ctw/0s96_E5ZLU2pNIW8tI7kdQ/Brunei_UPR_Submission_Final_(1).pdf?utm_source=HRF+Master+List&utm_campaign=fd851cbc1cEMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_05_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2d05ae8b4ffd851cbc1c-77959975
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/maven-userdocuments/humanrightsfoundation/world/bw9J2ZPh20arNmRSWD2Ctw/0s96_E5ZLU2pNIW8tI7kdQ/Brunei_UPR_Submission_Final_(1).pdf?utm_source=HRF+Master+List&utm_campaign=fd851cbc1cEMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_05_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2d05ae8b4ffd851cbc1c-77959975


ခ န စ်တွင ် ပနာက်ဆ  ား အပထွပထွပ ွားပကာက် ွ ကိ  က ငာ်း ခ ာ့ပ ှီား အပ ားပ ေါ်အပဖခအပန 

ပကကဖငာခ ာ့သညာ့်အခ ိနမ် စ၍ အကကငာ်းမ ာ့ သက်ဦားဆ  ိ င်ဘ  ငစ်နစ်ဖြငာ့ ် အ  ်ခ ြုံ ်ပသာနိ ငင် ဖြစ်သည်။ 

စူလတနဘ်  ငမ်  အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား အာဏာကိ  အကကငာ်းမ ာ့ကိ ငစွ် ထာားသဖြငာ့ ် စူလတနဘ်  ငအ်ာား 

"မပက န ်မှု"ကိ   ိတ် ငသ်ညာ့် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ၏ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ  အထူားသဖြငာ့ ်ထ တ်ဖ နပ်လာ့ရ ိသည်။283  

     နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ  ဒမ် ၃ (၁) သည် “ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ် 

ဖြစ်ပသာ ဆူလတနန် ငာ့ ် Yang Di-Pertuan (သိ ာ့မဟ တ်) ဘရူနိ ငာ်းအစိ ား အပ ေါ် မ နာ်းတှီားမှု 

(သိ မဟ တ်) မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု (သိ မဟ တ်) မပက န ်မှုမ ာားအာား လှု ျံ့ပဆာ်မှုတိ ာ့ကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစသညာ့် 

မည်သညာ့် "နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစသညာ့်  ည် ွယ်ခ က်”၊ "ဘရူနိ ငာ်း 

နိ ငင် သာားမ ာားအကကာား အာားမ မှု န ငာ့် မပက န ်မှုတိ ာ့ကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစမှု" (သိ ာ့မဟ တ်) "ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင် ရ  ိ

လူတနာ်းစာား အလွှာအမ ိြုံားမ ိြုံားအကကာား မလိ မ န်ားထာားမှုန ငာ့ ်  နလိ် မ နာ်းတှီားမှုမ ာားကိ  ဖမြှငာ့တ်ငပ် ားမှု" 

ကိ မဆိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်သည်။ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ 

  ဒမ် ၄ သည် "နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစသညာ့်  ည ွ်ယ်ခ က်” ဖြငာ့ဖ် ြုံမူပသာ 

မည်သညာ့် လ  ်  ်ကိ မဆိ   ထမအကကိမ် ဖ စ်မှုအတွက် (၂) န စ်အထိပထာငဒ်ဏန် ငာ့ ် ဒဏပ်င ွ

ဘရူနိ ငာ်းပဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ (ခန ာ့မ် န်ားပဖခအာားဖြငာ့အ်ပမ ကိနပ်ဒေါ်လာ ၃,၆၉၇) န ငာ့ ် ပနာက်ဆက်တွ  

က  ားလွနမ်ှုမ ာားအတွက် (၃) န စ်အထိ ပထာငဒ်ဏန် ငာ့ ်ဒဏပ်င ွတိ ာ့ကိ  ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်သည်။284 

Shahiransheriffuddin ၏အမှု 

     ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် အစိ ား ၀နထ်မ်ားတစ်ဦားဖြစ်ပသာ Shahiransheriffuddin bin 

Shahrani Muhammad သည် သာသနာပ ား ၀နက်ကှီားဌာန၏ ဟလာလ် (Halal) 

အသိအမ တ်ဖ ြုံဖခငာ်းဆိ င ်ာ မူဝါဒ န ငာ့ ် ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင် ရ  ိ အပသားစာား စှီား ွာားပ ားလ  ်ငန်ားမ ာားအပ ေါ် 

 
EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_05_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2d05ae8b4ffd85

1cbc1c-77959975  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
283 Ibid ။ The Commonwealth ၊ 'ဘရူနိ ငာ်း ဒါရူဆလမ်နိ ငင်  - ြွ ျံ့စည်ား    အပဖခခ ဥ ပဒန ငာ့ ်နိ ငင် ပ ား' ၊ 

http://thecommonwealth.org/our-member-countries/brunei-darussalam/constitution-politics  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
284 ၁၉၄၈ ခ န စ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ (1984 Ed.)၊ 

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/pdf/Cap.24.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/maven-userdocuments/humanrightsfoundation/world/bw9J2ZPh20arNmRSWD2Ctw/0s96_E5ZLU2pNIW8tI7kdQ/Brunei_UPR_Submission_Final_(1).pdf?utm_source=HRF+Master+List&utm_campaign=fd851cbc1cEMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_05_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2d05ae8b4ffd851cbc1c-77959975
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/maven-userdocuments/humanrightsfoundation/world/bw9J2ZPh20arNmRSWD2Ctw/0s96_E5ZLU2pNIW8tI7kdQ/Brunei_UPR_Submission_Final_(1).pdf?utm_source=HRF+Master+List&utm_campaign=fd851cbc1cEMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_05_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2d05ae8b4ffd851cbc1c-77959975
http://thecommonwealth.org/our-member-countries/brunei-darussalam/constitution-politics
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/pdf/Cap.24.pdf


၎ငာ်း၏သက်ပ ာက်မှုကိ  ပမားခွနာ်း ထ တ်ခ ာ့သည်ာ့ သူ၏ ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ိ ာ့စ်ကိ  တငခ် ာ့ပ ှီားပနာက် 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစသညာ့် ပ ားသာားထ တ်ပဝမှုဟ  စွ ်စွ ခ  ကာ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ  ဒမ် ၄(၁)(ဂ္) အ  တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်။285 Shahiran သည် 

ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင် ၏ Syariah  ာဇသတ်ကကှီား   ဒမ် ၂၃၀ အ  “မူဆလငပ်ကာငစ်ှီဝငတ်စ်ဦားအာား 

ပစာ်ကာားဖခငာ်း” န ငာ့ ်“မူဆလငပ်ကာငစ်ှီ၏ ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားကိ  ပမားခွန်ားထ တ်ဖခငာ်း” စသညာ့် သူ ာ့အပ ေါ် 

တ ာားစွ ဆိ ခ က်မ ာား၏ မိတထ  ကိ  ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့ပသာ်လည်ား မ ရ ိနိ ငခ် ာ့ဟူပသာ အပဖ ာအ  

အတည်မဖ ြုံနိ ငပ်သာစွ ခ က်မ ာား ဖြငာ့ ် တ ာားစွ  ဆိ ဖခငာ်း မခ  မှီ ပရ ျံ့ပနန ငာ့ ် ပတွျံ့ဆ  ခွငာ့မ် ခ ာ့ဘ  

သာသနာပ ား ၀နက်ကှီားဌာနသိ ာ့ ၂  က်ကကာ စ  စမ်ား စစ်ပဆား န ်အမ ိြုံားသာားမ ာား၏ ပခေါ်ပဆာငသ်ွာားဖခငာ်း 
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     Shahiran သည် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒအ  ပထာငဒ်ဏ ် ၂ 

န စ်န ငာ့ ်ဘရူနိ ငာ်းပဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ ဒဏပ်င ွန ငာ့ ်Syariah  ာဇသတ်ကကှီားအ  စွ ခ က်မ ာားဖြငာ့ ်၉ န စ်အထိ 

ပထာငဒ်ဏန် ငာ့ ် ဘရူနိ ငာ်းပဒေါ်လာ ၁၆,၀၀၀ အထိ ဒဏ်ပင ွ ခ မ တ်ခ  နိ ငသ်ည်ာ့အပ ားန ငာ့ ်  ငဆ်ိ ငခ် ာ့ 
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285 Fadley Faisal ၊ 'အစိ ား ၀နထ်မ်ားတစ်ဦား နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒအ  

တ ာားစွ ဆိ ခ ခ ာ့ သည်' ၊  Borneo Bulletin ၊ ၂၀၁၇ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၂၈  က် ၊ 

https://borneobulletin.com.bn/government-employee-charged-sedition/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
286 ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင်  စှီမ ခ က် ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၁၆  က်ပန ာ့မ  ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်  ိ ာ့စ်၊ https://es-

la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wn

ocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERj

BzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1H

yijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-

dLvXsClLM-

xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&

__tn__=-R  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Matthew Woolfe ၊ 'လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ပ ေါ်ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင် ၏ 

ခ ြုံ ်ကိ ငထ်ာားမှုကိ   ိ မိ တငာ်းက  ်လာ' ၊ New Naratif ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇွနလ် ၇  က် ၊  (‘Woolfe, 7 June 2019’) 

https://newnaratif.com/journalism/bruneis-tightening-grip-on-freedom-of-

expression/share/xuna/4de7729ea5daf28540ee79b3dca73d19/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
287 Ibid. 

https://borneobulletin.com.bn/government-employee-charged-sedition/
https://es-la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wnocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERjBzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1HyijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-dLvXsClLM-xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&__tn__=-R
https://es-la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wnocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERjBzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1HyijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-dLvXsClLM-xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&__tn__=-R
https://es-la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wnocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERjBzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1HyijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-dLvXsClLM-xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&__tn__=-R
https://es-la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wnocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERjBzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1HyijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-dLvXsClLM-xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&__tn__=-R
https://es-la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wnocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERjBzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1HyijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-dLvXsClLM-xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&__tn__=-R
https://es-la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wnocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERjBzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1HyijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-dLvXsClLM-xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&__tn__=-R
https://es-la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wnocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERjBzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1HyijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-dLvXsClLM-xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&__tn__=-R
https://es-la.facebook.com/thebruneiproject/posts/2023697287920428?__xts_%5B0%5D=68.ARAL4o3G9C3IF1wnocRZnCKAHi4zH71OrLVnCMXhxG3ZQAuko4z1romQTvx13wp40CmH2TF_wZuOP8ABX7lw6yEgXvtYERjBzkUcJUCiC0Lamt2pPtN3M3yy_1HBiUPvHUTFU17MEbCDLbH7d4GpN1XvElRinPqD3JQV_zwrP9OpjF1HyijIlE7Nci7xBn21aHj9Yr-B-9w8x-6ejJSMvMJvPQ4tkGFnkgw7PmHzLsPl1antrln5J48CpoC2CkN-dLvXsClLM-xl_Wz0mQDwEWSLWqOC4BjCnoDBQF07w8YEyEdFKJMjW2Oo76UhXZ0qcGMfHwiFp3laFO8LInAU8B&__tn__=-R
https://newnaratif.com/journalism/bruneis-tightening-grip-on-freedom-of-expression/share/xuna/4de7729ea5daf28540ee79b3dca73d19/
https://newnaratif.com/journalism/bruneis-tightening-grip-on-freedom-of-expression/share/xuna/4de7729ea5daf28540ee79b3dca73d19/


     ၂၀၁၈ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ်Shahiran သည် ကပနဒါနိ ငင် သိ ာ့ ထွက်ပဖ ားတိမ်ားပရ ာငခ် ာ့ပ ှီား 
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Whatsapp က ို ပစ်မှတထ်ော်းသည်ဟို တ ိုင ်ကော်းခ  သည ် အမှု 

     ၂၀၁၉ ခ န စ် ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် အမည်မပြာ်လိ ပသာ အမ ိြုံားသမှီားတစ်ဦားသည်   မ ာားအာား 

ပဝြန ် သညာ့်  Whatsapp သတငာ်းစကာားမ ာားကိ  ပ ား ိ ာ့ခ ာ့သည်ဟူပသာ စွ ်စွ ခ  ခ က်အ  

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ  ဒမ် ၄(၁)(ဂ္) အ  ဘရူနိ ငာ်း  တ ်ြွ ျံ့ 

မ ြမ်ားဆှီားထိနာ်းသိမ်ားကာ စစ်ပဆားပမားဖမနာ်းဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။ ဘရူနိ ငာ်း  တ ်ြွ ျံ့၏ ထ တ်ဖ နခ် က်တွင် 

သူမ၏အမှုန ငာ့ ်  တ်သတ်၍ ပနာက်ထ ်သတငာ်းအခ က်အလက်မ ါဝငဘ်  နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒကိ  ခ ိြုံားပြာက်သညာ့် ခ ိြုံားပြာက်က ြုံားလွန်မှု၏ ပလားနက်မှုကိ သာ 

ထ ်ပလာငာ်းပဖ ာကကာားသညာ့် ထ တ်ဖ န ်ခ က်မ ာားကိ ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။289  

 

  လစ်ပ ိုငန် ိုငင်ံ 

     ြိလစ် ိ ငတွ်င ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဖ စ်မှုကိ  သမမတ Rodrigo Duterte 

၏ အာဏာ အ  ်ခ ြုံ ်မှုကိ  ပဝြနသ်ူမ ာားန ငာ့ ်နိ ငင် ပ ားအတိ က်အခ မ ာားအာား စ်မ တ်ထာား န ်အသ  ားဖ ြုံ 

ခ ာ့သည်။ ဖြစ်နိ ငြ်ွယ်ရ ပိသာ လ  ်ပဆာငမ်ှု အမ ိြုံားမ ိြုံားကိ  "နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ 

 
288 CBC Radio ၊ 'Vancouver မ  နိ ငင် ပ ားခိ လှု ခွငာ့ပ်တာငာ်းခ သူ လိငတ်ခူ စ်သူတစ်ဦားသည် ဘရူနိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်

သူသည်ပက ာက်ခ န ငာ့ ်ပ ါက်သတ်ခ  မည်ကိ  စိ ား ိမ်သည်' ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလ ၃  က် ၊ 

https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesdayedition-1.5082934/gay-asylum-

seeker-in-vancouver-fears-he-would-be-stoned-to-death-inbrunei-1.5082938  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
289 [Bahasa Melayu] Pasukan Polis Diraja Brunei ၊ ‘PPDB tegas terhadap maklumat tular’ ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် 

ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၂၇  က် ၊ https://imgur.com/pMC4zlc  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Woolfe ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇွနလ် ၇  က်။ 

 

https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesdayedition-1.5082934/gay-asylum-seeker-in-vancouver-fears-he-would-be-stoned-to-death-inbrunei-1.5082938
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesdayedition-1.5082934/gay-asylum-seeker-in-vancouver-fears-he-would-be-stoned-to-death-inbrunei-1.5082938
https://imgur.com/pMC4zlc


  က်ပစသည်ာ့"  ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ် နခ်ွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် ပ  ာမှုမရ ိဘ  က ယ်ဖ န ာ့လွ်န်ားပသာ 

ဥ ပဒပ ား ာ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ တဆငာ့ ်ဤက ငာ့သ်  ားမှုအာား ခွငာ့ဖ် ြုံထာားသည်။290 

     “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားကိ  ဆန ာ့က် ငပ်သာ ာဇ၀တ်မှု” မ ာား ါ၀ငပ်သာ ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ၏ ဖ န်လည် 

ပပငဆ်င်ထော်းနသော ရောဇသတက်က ်း ပခါငာ်းစဉ် (၃) အ  ၊   ဒမ် ၁၃၉ တွင ် "အငအ်ာားသ  ားဖခငာ်း၊ 

ပခိမ်ားပဖခာက်ဖခငာ်း (သိ ာ့) တ ာားဥ ပဒဖ င ် အဖခာားနည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့ ် လူသိရ ငက်ကာားန ငာ့ ် ရ နာ်း ငာ်း 

ဆနခ်တ်ဖြစ်ပစသညာ့် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားမ  က  ားလွနသ်ညာ့်"၊ "ဥ ပဒတစ်  ်  ်အာား အတည်ဖ ြုံ ဖ ဌာနာ်း 

ဖခငာ်းကိ  တာားဆှီားသညာ့်"၊ "အစိ ား န ငာ့ ်မည်သညာ့် နိ ငင် ဝနထ်မ်ားအ ာရ ိကိ မဆိ ၎ငာ်း၏ (သိ ာ့မဟ တ်) သူ၏ 

တာ၀န၀်တတ  ာားမ ာားကိ  လွတ်လ ်စွာ ထမ်ားပဆာငဖ်ခငာ်းမ  တာားဆှီားသညာ့်"၊ "လူတစ်ဦားတစ်ပယာက် 

(သိ ာ့မဟ တ်) မည်သညာ့် နိ ငင် ဝနထ်မ်ားအ ာရ ိမဆိ ၏  စစည်ားဥစစာမ ာားအပ ေါ် မ နာ်းတှီားဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

လက်စာားပခ ဖခငာ်း လ  ်ပဆာငမ်ှုတစ်ခ ခ ကိ  ဖြစ်ပစသညာ့်" (သိ ာ့မဟ တ်) "မည်သညာ့်နိ ငင် ပ ား 

(သိ ာ့မဟ တ်) လူမှုပ ားဆိ င ်ာ အဆ  ားသတ်အတွက် သှီားဖခာားလူ  ဂ္ဂိြုံလ် (သိ ာ့) လူမှုျံ့အတနာ်းစာားမ ာားအာား 

မ နာ်းတှီားဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) လက်စာားပခ ဖခငာ်းကိ  က  ားလွနသ်ညာ့်" ဖ စ်မှုမ ာားကိ  နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုအဖြစ် သတ်မ တ်သည်။   ဒမ် ၁၄၀ သည် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု လ  ်  ်တစ်ခ ကိ  ပထာငဒ်ဏ ်(၆) န စ်ခန ာ့န် ငာ့ ်PHP ၁၀,၀၀၀ အထိ ဒဏပ်င ွ

(ခန ာ့မ် နာ်းပဖခ အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၉၅ ခန ာ့)် ဖြငာ့ ် ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ကာ   ဒမ် ၁၄၁ သည် "နိ ငင် ပတာ် 

အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုကိ  က  ားလွန ်န ်ကက စည်မှု"ကိ  ပထာငဒ်ဏ ်(၆) လမ  (၆) န စ်အတွငာ်း 

န ငာ့ ်ဒဏပ်င ွPHP ၂,၀၀၀ (ခန ာ့မ် န်ားပဖခ အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၃၉ ခန ာ့)် ဖြငာ့ ်ဖ စ်ဒဏပ် ားသည်။291 

 
290 ICJ ၊ 'အမ ာားမ ာားကိ  ဖ နလ်ည်တညာ့်မတ်ဖခငာ်း - ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင ်နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်ဆက်စ ်ပနသညာ့် 

 ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား န ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားအပ ေါ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ 

သက်ပ ာက်မှုမ ာား' စာမ က်န ာ ၂၀ မ  ၂၃ ၊ https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2015/03/Philippines-

Criminal-Law-Provisions-Publications-Report-2015-ENG.pdf  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
291 ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ  ာဇသတ်ကကှီား၊   ဒမ် ၁၃၉ မ  ၁၄၁။   ဒမ် ၁၄၀ တွင ်"နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု၏ပခါငာ်းပဆာငသ်ည် ပထာငဒ်ဏ် န စ်ရ ည်ဖ စ်ဒဏ်၏ အနမိာ့်ဆ  ားကာလန ငာ့ ် ှီဆိ  ၁၀,၀၀၀ 

ထက်မ ိ ပသာပငဒွဏ်ကိ  က ခ  မည်။ ထိ အမှုတွင ် ါ၀ငပ်သာ အဖခာားသူမ ာားသည် ပထာငဒ်ဏ်ခ မ တ် 

ဆ  ားမဖခငာ်းဖ စ်ဒဏ်၏ အမ ာားဆ  ားကာလန ငာ့ ် ှီဆိ  ၅,၀၀၀ ထက်မ ိ ပသာပငဒွဏ်ကိ  က ခ  မည်။" ဟ ပြာ်ဖ ထာားသည်။ 

  ဒမ် ၁၄၁ တွင ်"နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစ န ်လှု ျံ့ပဆာ်သညာ့်  ာဇ၀တ်မှု က  ားလွန ်န ်

ကက စည်သူမ ာားအာား ပထာငဒ်ဏ်ခ မ တ် ဆ  ားမဖခငာ်းဖ စ်ဒဏ်၏ အလယ်အလတ်ကာလန ငာ့ ်ှီဆိ  ၂,၀၀၀ 

ထက်မ ိ ပသာပငဒွဏ်ဖြငာ့ ်ဖ စ်ဒဏ်ခ မ တ်သငာ့သ်ည်" ဟ ပြာ်ဖ ထာားသည်။ ဤဖ စ်ဒဏ်မ ာားသည် ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်င ်

ထာားပသာ  ာဇသတ်ကကှီား ဥ ပဒ  ဒမ် ၂၇ အ  သတ်မ တ်ထာားပသာ ကာလမ ာားန ငာ့ ်သက်ဆိ ငသ်ည်။ ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် သည် 

https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2015/03/Philippines-Criminal-Law-Provisions-Publications-Report-2015-ENG.pdf
https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2015/03/Philippines-Criminal-Law-Provisions-Publications-Report-2015-ENG.pdf


     ထိ ာ့ပနာက်   ဒမ် ၁၄၂ တွင ် “နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု န ် လှု ျံ့ပဆာ်မှု” ကိ   

"မိန ာ့ခ်ွနာ်းမ ာား၊ ထ တ်ပြာ်ပကကဖငာဖခငာ်းမ ာား၊ အပ ားအသာားမ ာား၊ သပကဂတ အထိမ်ားအမ တ်မ ာား၊ 

ကာတွန်ားမ ာား၊ စာတနာ်းမ ာားန ငာ့ ် အဖခာား ကိ ယ်စာားဖ ြုံပြာ်ဖ မှုမ ာားအာားဖြငာ့"် (သိ ာ့မဟ တ်) 

"ြိလစ် ိ ငသ်မမတနိ ငင် ကိ  ဆန ာ့က် ငပ်စာ်ကာားသညာ့် အသပ ြ က်စာကိ     န  ်ိထ တ်ပဝဖခငာ်း 

(သိ ာ့မဟ တ်) ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်း" မ ာားမ တစ်ဆငာ့ ် ပသာ်လည်ားပကာငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

"ဥ ပဒအ ခန ာ့အ် ်ထာားသညာ့် အ ာရ ိမည်သူကိ မဆိ  သ၏ူလ  ်ငနာ်းတာဝန်မ ာား ထမ်ားပဆာငဖ်ခငာ်းကိ  

တာားဆှီား န ် (သိ ာ့မဟ တ်) အပန ာငာ့အ်ယ က်ပ ား န ် ၊ လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီကိ  

“နိ ငင် ပ ားလျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ကက စည် နန် ငာ့ ် ဥ ပဒန ငာ့ ် မညှီပသာ ည် ွယ်ခ က်မ ာားအတွက် 

အတူတကွစ ရ ပဝား န”် ၊ "အစိ ား ၏ လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ် အမိန ာ့"် ၊ "လူမှုအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်း၏ ပအားခ မ်ားမှုကိ  

အပန ာငာ့အ်ယ က်ပ ား န"် (သိ ာ့မဟ တ်) "ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ ဆိ ားယ တ်သညာ့်အပလာ့အက ငာ့မ် ာားကိ  

သိလ က်ြ  ားကွယ်ထာားဖခငာ်း" မ ာားအဖြစ် က ယ်ဖ န ာ့စွ်ာ သတ်မ တ်ထာားသည်။ ထိ သိ ာ့ပသာ ဖ စ်မှုကိ  (၆) 

န စ်အထိပထာငဒ်ဏန် ငာ့ ် PHP ၂,၀၀၀ အထိ (ခန ာ့မ် န်ားပဖခ အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၃၉ ခန ာ့်) ပငဒွဏ ်

ခ မ တ်နိ ငသ်ည်။292 

   ဆ ိုက်ဘောရောဇ တမ်ှု ကောကွယ်နရ်း အက်ဥပနေ အတည်ဖ ြုံပ ှီားပနာက်တွင် 

အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာား ပ ေါ် ရ ိ   ဒမ် ၁၃၉ မ  ၁၄၂ အ  က  ားလွနပ်သာဖ စ်မှုမ ာားသည် 

“ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ  ာဇသတ်ကကှီားတွင ် ပြာ်ဖ ထာားသည်ထက် တစ်ဆငာ့ ိ် မိ ဖမငာ့မ်ာားပသာ" 

ဖ စ်ဒဏမ် ာားဖြငာ့ ် အပ ားယူဖခငာ်း ခ  သည်။293 CPA သည် ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ 

 
တိက သညာ့်ကာလ သတ်မ တ်ထာားဖခငာ်းမရ ိပသာ ဖ စ်ဒဏ်ခ မ တ်မှုကိ  အသ  ားဖ ြုံကာ တ ာားသူကကှီားမ ာားသည် 

တိက သညာ့်ကာလ သတ်မ တ်ထာားဖခငာ်းမရ ိပသာ ဖ စ်ဒဏ်ခ မ တ်သညာ့် ဥ ပဒ အပ ေါ် အပဖခခ ၍ ဖ စ်ဒဏ်ခ မ တ်စှီ င ်န ်

ဆ  ားဖြတ် ိ ငခ်ွငာ့ရ် ိသည်။ တိက သညာ့်ကာလ သတ်မ တ် ထာားဖခငာ်းမရ ိပသာ ဖ စ်ဒဏ်ခ မ တ်သညာ့် ဥ ပဒ၊ 

အက်ဥ ပဒအမ တ် ၄၁၀၃၊ http://www.chanrobles.com/actno4103.htm  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  
292 ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ  ာဇသတ်ကကှီား၊   ဒမ် ၁၄၂။   ဒမ် ၁၄၂ တွင ်" ပထာငဒ်ဏ်ခ မ တ် ဆ  ားမဖခငာ်းဖ စ်ဒဏ်၏ 

အဖမငာ့ဆ်  ားကာလန ငာ့ ် ှီဆိ  ၂,၀၀၀ ထက်မ ိ ပသာဒဏ်ပငကွိ  နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု  ာဇ၀တ်မှုတွင ်

ကိ ယ်တိ င ်ါ၀ငဖ်ခငာ်းမရ ိဘ  အဖခာားသူမ ာားအာား နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစသညာ့် လ  ်  ်မ ာား ပ ှီားပဖမာက် 

ပစ န ်လှု ျံ့ပဆာ်သညာ့် မည်သူကိ မဆိ  ခ မ တ်သငာ့သ်ည်" ဟ ပြာ်ဖ ထာားသည်။ 
293 CPA ၏ ပနာက်ထ ် ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှုကိ  ပအာက်တွင ်ါရ ိမညာ့် အ ိ ငာ်း ၅ တွငက်ကညာ့် ါ။ ၂၀၁၂ ခ န စ် 

ဆိ က်ဘာ ာဇဝတ်မှု ကာကွယ်ပ ား အက်ဥ ပဒ၊ အက်ဥ ပဒအမ တ ်၁၀၁၇၅  (‘CPA’) ၊ အ ိ ငာ်း ၆ ၊ 

https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2012/ra_10175_2012.html  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 'တစ်ဆငာ့ ်

 ိ မိ ဖမငာ့မ်ာားပသာ' သည် တ ာားသူကကှီားမ ာားအာား ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ  ာဇသတ်ကကှီားတွင ်ဖ ဌာနာ်းထာားသည်ထက် 

http://www.chanrobles.com/actno4103.htm
https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2012/ra_10175_2012.html


 ာဇသတ်ကကှီားတွင ်  ါရ ိသညာ့် အလွနက် ယ် ဖ န ာ့ပ်သာ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားအပ ေါ်တွင ် အစဖ ြုံထာားပ ှီား 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) သတငာ်းအခ က်အလက် မျှပဝမှုမ ာားအပ ေါ် 

ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်မှုမ ာားကိ  တိ ားဖမြှငာ့ဖ်ခငာ်းအာားဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်သိ ာ့ ၎ငာ်းတိ ာ့၏သက်ပ ာက်မှုကိ  

ခ  ျံ့ထွငလ်ာပသာပကကာငာ့ ် ဤအခ က်သည် အလွနအ်မငာ်း င ် ဖ ဿနာမ ာားစွာ ဖြစ်ပစသည်။ 

အထက်တွငပ်ြာ်ဖ ခ ာ့သညာ့်အတိ ငာ်း   ဒမ် ၁၃၉ မ  ၁၄၂ သည် “နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစ န ် လှု ျံ့ပဆာ်သည်” ဟ  ယူဆ ပသာ အပ ား အသာားမ ာား၊ လ  ်  ်မ ာားန ငာ့် 

ကာတွန်ားမ ာားကိ သာမက ဆက်သွယ်ပ ားကကာားခ  အာားလ  ားနှီား ါားကိ  သက်ပ ာက်မှုရ ိနိ ငသ်ညာ့် 

“အဖခာားကိ ယ်စာားဖ ြုံဖခငာ်းမ ာား” ကိ   ါ အက  ြုံား၀ငပ်စသည်။ 

     ဥ ပဒကကမ်ားမ ာား၊ ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် ဥ ပဒပ ား ာဖ ြုံဖ ငပ်ဖ ာငာ်းလ မှုမ ာားအတွက် ပတာငာ်းဆိ မှုမ ာား 

န ငာ့ ်တ်သက်ပသာ က ိြုံားပကကာငာ်းညှီညွတ်ပသာ ပထာက်ခ အာားပ ားမှုတိ ာ့သည် က ယ်ဖ န ာ့စွ်ာ အပဖခဖ ြုံ 

ထာားသညာ့် “ဥ ပဒတစ်  ်  ်အာား အတည်ဖ ြုံဖ ဌာနာ်းဖခငာ်းကိ  တာားဆှီားသညာ့်”  “နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစပသာ” လ  ်  ်အဖြစ်သိ ာ့ က ပ ာက်သွာားနိ ငသ်ည်။ အစိ ား ၏မူဝါဒ 

(သိ ာ့မဟ တ်) နိ ငင် ပတာ်အ ာရ ိတစ်ဦား၏ အဖ ြုံအမူအာား ပဝြနမ်ှုကိ  ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းသည် 

"အစိ ား  (သိ ာ့ မဟ တ်) အစိ ား အ ာရ ိမ ာားအာား ၎ငာ်းတိ ာ့၏ လ  ်ငနာ်းတာ၀န်မ ာားကိ  လွတ်လ ်စွာ 

ထမ်ားပဆာငဖ်ခငာ်းကိ  တာားဆှီားသညာ့်" အဖ ြုံအမူအဖြစ် တ ာားစွ ဆိ ခ  နိ ငသ်ည်။ အဂ္တိလိ က်စာားမှု 

က ာ့သိ ာ့ပသာ အမ ာား ဖ ည်သူစိ ား ိမ်ြွယ် ာ ကိစစ  ်မ ာားအာား အစှီ ငခ် တငဖ် ဖခငာ်းသည် 

“နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ   က်ပစ န”် န ငာ့ ်"မည်သညာ့်နိ ငင် ပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) လူမှုပ ားဆိ င ်ာ 

အဆ  ားသတ်အတွက် သှီားဖခာားလူ   ဂ္ဂိြုံလ် (သိ ာ့) လူမှုျံ့အတနာ်းစာားမ ာားအာား မ န်ားတှီားဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

လက်စာားပခ ဖခငာ်းကိ  က  ားလွန ်န"်  ည် ွယ်ခ က်ရ သိည်ဟ  အမည်တ ်ခ  နိ င်သည်။ အလာားတူ င် 

“နိ ငင် ပ ားလျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ကက စည်ဖခငာ်းန ငာ့ ် ဥ ပဒန ငာ့ ် မညှီပသာ ည် ွယ်ခ က်မ ာားအတွက် 

အတူတကွစ ပဝားဖခငာ်း” ကိ ကာကွယ်ဖခငာ်းသည် အမ ာား ဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာားကိစစ  ်မ ာားအတွက် 

အစိ ား ကိ  ြိအာားပ ားပနပသာ လူထ အပဖခဖ ြုံ လူမှုျံ့ အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) 

ဖ ည်ပထာငစ် အသငာ်းအြွ ျံ့မ ာား၏ လွတ်လ ်စွာ အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့ ် န ငာ့ ် စ ပဝားခွငာ့ကိ်  

 
 ိ မိ ဖ ငာ်းထနပ်သာ ဖ စ်ဒဏ်ကာလကိ  ခ မ တ်နိ ငပ်စမည်ာ့ ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် သည် တိက သညာ့်ကာလ 

သတ်မ တ်ထာားဖခငာ်းမရ ိပသာ ဖ စ်ဒဏ်ခ မ တ်မှုကိ  အသ  ားဖ ြုံပကကာငာ်း ညွှနဖ် သညာ့် အပ ေါ်မ  ပအာက်ပဖခမ တ်စ အမ တ် ၂၉၀ 

ကိ ကကညာ့် ါ။  

 



အာားနည်ားပစသညာ့် အပကကာငာ်းအ ငာ်း ပနာက်ခ တစ်ခ အဖြစ် မ ှီဖငမ်ားခ  နိ ငသ်ည်။ 

"လူမှုအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်း၏ ပအားခ မ်ားမှုကိ  အပန ာငာ့အ်ယ က်ပ ားဖခငာ်း" န ငာ့ ် "အစိ ား ၏ လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်

အမိန ာ့"် တိ ာ့သည် ဖ ည်သူလူထ ၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ဥ ပဒပ ား ာန ငာ့ ် အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားဆိ င ်ာ 

ဖ ြုံဖ ငပ်ဖ ာငာ်းလ မှုကိ  ပထာက်ခ အာားပ ားမှုန ငာ့ ် ပတာငာ်းဆိ မှု လ  ်ပဆာငဖ်ခငာ်းမ ာား အာားလ  ား နှီား ါားကိ  

လွမ်ားဖခ ြုံနိ ငသ်ည်။ အွန်လိ ငာ်းပ ေါ်တွင ် ဖ ြုံလ  ်ပသာ ဤလ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာားမ  တစ်ခ က် ခ က်သည် 

ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ  ာဇသတ်ကကှီားဖြငာ့သ်ာမက CPA အ  ါ ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ၏ 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ ဥ ပဒပ ား ာ တာ၀န၀်တတ  ာားမ ာားကိ  ဆန ာ့်က ငခ် ိြုံားပြာက်ကာ 

 ိ မိ ဖ ငာ်းထနပ်သာ ဖ စ်ဒဏမ် ာားကိ  က ခ  နိ ငသ်ည်။ 

ေိုတ ယ သမမတ Maria Leonor (‘Leni’) Robredo နငှ  ်အပခော်းသမူ ော်း၏ ပ စ်ရပ် 

     ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် ြိလစ် ိ ငအ်မ ိြုံားသာား  တ ်ြွ ျံ့ မ   ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ 

စ  စမ်ားစစ်ပဆားပ ားန ငာ့ ် စစ်ပဆားပ ားအြွ ျံ့ (CIDG) သည် နိ ငင် ပတာ်သမမတ Rodrigo Duterte 

၏အ  ်ခ ြုံ ်မှုကိ  ပဝြနသ်ညာ့်အဖမငမ် ာားကိ  ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခ ာ့သညာ့် ေိုတ ယသမမတ Leni 

Robredo နငှ  ် အပခော်း ၃၅ ဦ်းတိ ာ့အာား နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစ န ် လှု ျံ့ပဆာ်မှုန ငာ့ ်

အသပ ြ က်မှုန ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း ပ ေါ်တွင် အသပ ြ က်မှုအ ါအ၀င ် အဖခာားစွ ခ က်မ ာားဖြငာ့ ်

 ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ တိ ငက်ကာားလွှာမ ာား တငသ်ွငာ်းခ ာ့သည်။294 ဖ န်လည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ 

 ာဇသတ်ကကှီား   ဒမ် ၁၄၂ န ငာ့ ် CPA ၏   ဒမ် ၆ အ  ၎ငာ်းတိ ာ့သည် "နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစ န ် လှု ျံ့ပဆာ်မှု" ဖြငာ့ ် ပထာငဒ်ဏ ် (၆) န စ်ထက် ိ ၍ က ခ  မညာ့်အပ ားန ငာ့ ်

 ငဆ်ိ ငခ် ာ့ သည်။ 

      ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ တိ ငက်ကာားမှုမ ာားဖြငာ့ ် စ်မ တ်ထာားခ ခ ာ့ သူမ ာားထ တွင ်သာသနာ ိ င ်ဆ ာပတာ် 

ကကှီား ၄  ါား၊ ဘ န်ားပတာ်ကကှီား ၃  ါား၊  ညာပ ား အတွငာ်းဝနပ်ဟာငာ်း ၁ ဦား၊ 

 
294 Lian Buan ၊ 'CIDG သည် Robredo၊ လစ်ဘ ယ် ါတှီ၊ သာသနာ ိ ငဆ် ာပတာ်ကကှီားမ ာားကိ  Bikoy 

ဗှီဒှီယိ မ ာားပကကာငာ့ ်နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ သည်' ၊ Rappler ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် 

၁၈  က် ၊  (‘Rappler, 18 July 2019’) ၊ https://www.rappler.com/nation/235729-cidg-suesrobredo-liberal-

party-bishops-sedition-over-bikoy-videos  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Human Rights Watch ၊ 'ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင်  - 
Duterte ကိ  ပဝြနမ်ှုပကကာငာ့ ်နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားကိ   ယ်ြ က် ါ' ၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၂၃  က် ၊  https://www.hrw.org/news/2019/07/23/philippines-drop-sedition-cases-

against-duterte-critics  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.rappler.com/nation/235729-cidg-suesrobredo-liberal-party-bishops-sedition-over-bikoy-videos
https://www.rappler.com/nation/235729-cidg-suesrobredo-liberal-party-bishops-sedition-over-bikoy-videos
https://www.hrw.org/news/2019/07/23/philippines-drop-sedition-cases-against-duterte-critics
https://www.hrw.org/news/2019/07/23/philippines-drop-sedition-cases-against-duterte-critics


အထက်လွှတ်ပတာ်အမတ်မ ာား၊ အထက်လွှတ်ပတာ်အမတ်ပဟာငာ်းမ ာားန ငာ့ ် ဒ တိယသမမတလည်ား 

အ ါအဝငဖ်ြစ်သညာ့် အတိ က်အခ  လစ်ဘ ယ် ါတှီ၏ အထက်လွှတ်ပတာ် ပ ွားပကာက် ွ ဝင် 

ကိ ယ်စာားလ ယ်ပလာငာ်း၊န ငာ့ ် Duterte အစိ ား ၏ "မူားယစ်ပဆားဝါား စစ် ွ " အ  ဥ ပဒန ငာ့မ်ညှီဘ  

သတ်ဖြတ်ခ  မှုမ ာားတွင ်  ါဝငခ် ာ့ြွယ်ရ ိပသာ နစ်နာသူမ ာား၏ မိသာားစ ဝငမ် ာားအာား 

ဥ ပဒပ ား ာအကူအညှီမ ာားပ ားခ ာ့သည်ာ့ အခမ ာ့ ဥ ပဒပ ား ာ အကူအညှီပ ားပ ား အြွ ျံ့ (FLAG) ၏ 

အ ာရ ိမ ာားတိ ာ့  ါဝငသ်ည်။295 

     နိ ငင် ပတာ်သမမတန ငာ့ ် ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ရ ိ မူားယစ်ပဆားဝါား ပ ာငာ်းဝယ်ပြာက်ကာားမှုမ ာားအကကာား 

ဆက်နယ်ွမှုမ ာားန ငာ့ ်  တ်သက်၍ စွ ်စွ ထာားသညာ့် YouTube ပ ေါ်တွင ် ဖြန ာ့ပ်ဝခ ာ့ပသာ ဗှီဒှီယိ မ ာားန ငာ့ ်

 တ်သက်ပ ှီား  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ တိ ငက်ကာားခ က်မ ာားကိ  တငသ်ွငာ်းခ ာ့သည်။ တိ ငက်ကာားခ က်တွင ် လူ 

၃၆ ပယာက်သည် ဤဗှီဒှီယိ မ ာားြနတ်ှီားဖခငာ်းန ငာ့ ် ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်းတိ ာ့တွင ်  ါ၀င ်တ်သက်ဖခငာ်းအာားဖြငာ့“် 

နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစ န ်လှု ျံ့ပဆာ်” ခ ာ့သည်ဟ  စွ ်စွ ခ ာ့သည်။296 

 
295 ၎ငာ်းတိ ာ့တွင ် ညာပ ားအတွငာ်းဝနပ်ဟာငာ်းဖြစ်သူ Brother Armin Luistro ၊ ဘ နာ်းပတာက်ကှီားမ ာားဖြစ်ပသာ Father 

Flaviano Villanueva ၊ Father Albert Alejo ၊ Father Robert Reyes ၊ သာသနာ ိ ငဆ် ာပတာ်ကကှီားမ ာားဖြစ်ပသာ 

Honesto Ongtioco ၊ Teodoro Bacani Jr ၊ Pablo Virgilio David န ငာ့ ်Socrates Villegas ၊ 

အထက်လွှတ်ပတာ်အမတ်မ ာားဖြစ်ပသာ Leila de Lima န ငာ့ ်Risa Hontiveros ၊  

အထက်လွှတ်ပတာ်အမတ်ပဟာငာ်းမ ာားဖြစ်ပသာ Antonio Antonio Trillanes IV န ငာ့ ်Bam Aquino န ငာ့ ်Otso 

Diretso အထက်လွှတ်ပတာ်ပ ွားပကာက် ွ ဝင ်ကိ ယ်စာားလ ယ်ပလာငာ်းမ ာားဖြစ်ပသာ Chel Diokno ၊ Florin Hilbay ၊ 

Gary Alejano ၊ Romulo Macalintal ၊ Samira Gutoc န ငာ့ ်Erin Tañada တိ ာ့ ါဝငသ်ည်။ ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင ်သမမတ 

န ငာ့ ်ဒ  တိယသမမတတိ ာ့ကိ  သှီားဖခာားစှီ ပ ွားပကာကတ်ငပ်ဖမာက်သည်။ Rappler ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၈  က် 

ကိ ကကညာ့် ါ။ 
296 Raissa Robles ၊ 'ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင ်Duterte   ာ့မိသာားစ သည် မူားယစ်ပဆားဝါားမ  မသမာပငပွကကား 

သနာ်းပ ါငာ်းမ ာားစွာကိ   ယူခ ာ့သည်ဟ  စွ ်စွ သညာ့် လ ိြုံျံ့ ဝ က်သတငာ်းပ ားသူသည် သူ၏ 

ဝိပသသလကခဏာထ တ်ပြာ်ဖ သခ ာ့ သည်'၊  South China Morning Post ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ပမလ ၆  က် ၊ 

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3009090/mysterious-whistle-blower-

videosclaiming-philippine  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Jason Castaneda ၊ 'Duterte သည် အတိ က်အခ သမာားန ငာ့ ်

အကွ အပ  အတွက် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုစွ ခ က်ကိ  သ  ားခ ာ့သည်' ၊ Asia Times ၊ 

https://www.asiatimes.com/2019/07/article/duterte-goes-for-kill-withopposition-sedition-charge/   

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3009090/mysterious-whistle-blower-videosclaiming-philippine
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3009090/mysterious-whistle-blower-videosclaiming-philippine
https://www.asiatimes.com/2019/07/article/duterte-goes-for-kill-withopposition-sedition-charge/


     အထူားသဖြငာ့ ်ဤတိ ငက်ကာားခ က်မ ာားကိ  မတငသ်ွငာ်းမှီတွင ် Duterte အစိ ား ၏ "မူားယစ်ပဆားဝါား 

စစ် ွ " ပကကာငာ့ ် ပ ေါ်ပ ါက်လာပသာ ဥ ပဒန ငာ့မ်ညှီ   သတ်ဖြတ်ခ  မှုမ ာားန ငာ့ ် ပ  ာက်ဆ  ားဖခငာ်း 

မ ာားတိ ာ့န ငာ့ ်  တ်သက်၍ အလွနအ်မငာ်း စိ ား ိမ်ပကကာငာ်းပြာ်ဖ သညာ့် ဆ  ားဖြတ်ခ က်အာား ၂၀၁၉ ခ န စ် 

ဇူလိ ငလ်တွင ်က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီမ  အတည်ဖ ြုံထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။297 

    ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင် တ ာားပ ားဌာနမ  အစိ ား ပရ ျံ့ပနမ ာားသည် အမှုန ငာ့ ်  တ်သက်၍ 

 ဏာမစ  စမ်ားစစ်ပဆားမှုကိ  ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။298 

  

၄။ န ိုငင်နံတေ်ာလံိုပခံျုနရ်း ကောကွယ်ရ ် (သ ို  ) ငင မ် ပ်ပ ပပော်းမှုပ စ်နစရ ် ရည်ရွယ် 

ထိုတပ်ပ ်ထော်းနသော ဥပနေမ ော်း 

နိ ငင် ပတာ်အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုဥ ပဒမ ာားသည် နိ ငင် ပတာ်အကကှီားအက  (သိ ာ့) အာဏာ  

အစိ ား  အြွ ျံ့ဝငမ် ာားအာား ပစာ်ကာားမှုကိ ဖြစ်ပစသည်ာ့ပ ားသာားပဖ ာဆိ ခ က်မ ာားမရ ိပစ န် 

ကာကွယ်ဖခငာ်း ဖြငာ့ ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှုရ ိပစ န ်ည် ွယ်ပ ှီား အဖခာားပသာဥ ပဒမ ာားကိ  နိ ငင် ပတာ်အာား 

ကာကွယ် ဖခငာ်းဖြငာ့ ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှုရ ိပစ န ် လွတ်လ ်စွာပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ ကန် ာ့သတ်နိ င ်န် 

အသ  ားခ  လ က်ရ ိသည်။ 

ယခ အ ိ ငာ်းတွင ် လာအိ ၊ ဗှီယက်နမ်န ငာ့ ် ဖမန်မာနိ ငင် တိ ာ့ရ ိ အထက် ါဥ ပဒမ ာားအပနဖြငာ့ ်

အာဏာ  အစိ ား ၏ အက ိြုံားစှီား ွာားအတွက် အ ာရ ိကကှီားမ ာားက နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်

 
297 ICJ ၊ 'ြိလစ် ိ ငန် ငာ့ ်တ်သက်သညာ့်ဆ  ားဖြတ်ခ က်အာားအတည်ဖ ြုံခ ာ့ပ ှီားဖြစ်သည် - လက်ရ ိတွငဘ်ယ်လိ လည်ား?' ၊ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၉  က် ၊ https://www.icj.org/the-resolution-on-philippines-has-been-adopted-what-

now/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ICJ ၊ 'ICJသည် ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ၏ "မူားယစ်ပဆားဝါား စစ် ွ "အာား က လသမဂ္ဂမ  

စ  စမ်ားစစ်ပဆား နပ်တာငာ်းဆိ မှုတွင ် ူားပ ါငာ်းခ ာ့သည်' ၊၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၁၈  က် ၊ https://www.icj.org/icj-joins-

call-for-un-investigation-into-philippines-war-on-drugs-killings/  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
298 Tetch Torres-Tupas ၊ 'DOJ သည် Robredo န ငာ့ ်အဖခာား ၃၅ ဦားအာား နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစ န ်

လှု ျံ့ပဆာ်မှုစွ ခ က်မ ာားကိ  စစ်ပဆားခ ာ့သည်'၊ Inquirer.net ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလ ၁၂  က် ၊ 

https://newsinfo.inquirer.net/1163946/doj-wraps-up-probeon-sedition-raps-vs-robredo-35-others  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ Lian Buan  ၊'DOJ သည်  Robredo န ငာ့ ်လစ်ဘ ယ် ါတှီ ဥ ပဒဖ ြုံအမတ်မ ာားကိ  Bikoy 

စွ ခ က်မ ာားဖြငာ့ ်ကသဂ္ တ်လ ၉ က်ပန ာ့တွင ်စစ်ပဆားခ ာ့သည်' ၊ Rappler ၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇူလိ ငလ် ၂၆  က် ၊ 

https://www.rappler.com/nation/236211-doj-start-sending-subpoenas-robredo-lp-lawmakers-bikoy-

complaint  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

https://www.icj.org/the-resolution-on-philippines-has-been-adopted-what-now/
https://www.icj.org/the-resolution-on-philippines-has-been-adopted-what-now/
https://www.icj.org/icj-joins-call-for-un-investigation-into-philippines-war-on-drugs-killings/
https://www.icj.org/icj-joins-call-for-un-investigation-into-philippines-war-on-drugs-killings/
https://newsinfo.inquirer.net/1163946/doj-wraps-up-probeon-sedition-raps-vs-robredo-35-others
https://www.rappler.com/nation/236211-doj-start-sending-subpoenas-robredo-lp-lawmakers-bikoy-complaint
https://www.rappler.com/nation/236211-doj-start-sending-subpoenas-robredo-lp-lawmakers-bikoy-complaint


ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား ဟ     မ ာားရိ က် အပကကာငာ်းဖ  လိ သလိ  အကန ာ့အ်သက်မ ာ့ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ ်က ငာ့သ်  ားမှု ၊ 

ဥ ပဒအာားလွှ မ ာားစွာ    ပြာ်သ  ားခ မှု တိ ာ့ကိ  မည်သိ ာ့မည်   ဖြစ်ပစသည်ကိ  

ပလာ့လာပဆွားပနာွးသွာားမည်ဖြစ် ါသည်။ အဆိ  ါ ဥ ပဒမ ာားမ ာ “အစိ ား အာား 

မဟ တ်မမ နဝ်ါဒဖြန် ာ့ပဝမှု”ကာကွယ် န၊် “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားအာား ထိ ါား   က်ဖ ာား” ပစနိ ငသ်ည်ာ့ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားဖြန် ာ့ပဝမှုမ  ထိနာ်းခ ြုံ ် န ် (သိ ာ့) “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှု” ကိ  ထိ ါားပန ာငာ့ယ် က်မှု  

ဖြစ်ပစသည်ာ့ ဖ စ်မှု ာဇဝတ်မှုကိ  “လှု ျံ့ပဆာ်ြနတ်ှီားမှု” မ  ကာကွယ် နစ်သဖြငာ့ ်

က ယ်ဖ န ာ့စွ်ာြွငာ့ဆ်ိ ဖ ဌာနာ်းထာားပသာ ဥ ပဒမ ာားသာဖြစ်ပလသည်။ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှု န ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ် 

လ  ဖခ ြုံပ ားတိ ာ့မ ာ နိ ငင် သာား န ငာ့ ်၎ငာ်းတိ ာ့၏ နိ ငင် ပ ားအခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ နိ ငင် တကာ သပဘာတူစာခ ြုံ ်  

(ICCPR) ၏အ ိ ဒ ် ၁၉(၃)  ါ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ် အ ါအဝင ် အပဖခခ က ပသာ 

လွတ်လ ်မှုမ ာားအပ ေါ် ကန် ာ့သတ်နိ ငပ် ားအတွက် တ ာားဝင ် အသိအမ တ်ဖ ြုံထာားပသာ အပကကာငာ်း 

ဖ ခ က် ၂   ်ဖြစ်ပလသည်။ သိ ာ့ ာတွင ် ထိ သိ ာ့  ိတ် ငတ်ာားဆှီားနိ င ်န ် ကန် ာ့သတ်ခ က်မ ာားသည်  

တ ာားဥ ပဒန ငာ့ကိ် က်ညှီမှု၊ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ် မျှတဆှီပလ ာ်မှုဆိ င ်ာမူမ ာား န ငာ့ ် တိတိက က  

ကိ က်ညှီ မည်ဖြစ်သည်။299 

၂၀၁၃ ခ န စ်တွင ်နိ ငင် ပတာ်အာဏာ ိ ငမ် ာားအပနဖြငာ့ ်နိ င်င ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား အပကကာငာ်းဖ ခ က် 

န ငာ့ ်  တ်သက်သည်ာ့ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ြွငာ့ခ် မှု  ိတ် ငန်ိ ငပ် ားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသည်ာ့ ဥ ပဒ 

ပ ားဆွ ၊ ဖ ငဆ်ငဖ် ဌာနာ်းအပကာငအ်ထည်ပြာ် ာတွင ် လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားပ ားနိ င ်န ် ဆိ ငဝိ်မ် 

(Tshwane) မူပဘာငမ် ာားကိ  ပြာ်ထ တ်ခ ာ့သည်။300 ဆိ ငဝိ်မ်မူပဘာငတွ်င ် သတငာ်းအခ က် 

အလက်မ ာား ြွငာ့ခ် ဖခငာ်းသည် “တ ာားဝငအ်စိ ား တစ်  ်၏ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားအာား စစ်မ နပ် ှီား 

ပြာ်ထ တ်၍ ပသာ ကကှီားကကှီားမာားမာား ထိခိ က်မှုတစ်  ်” ဖြစ်ပစမ သာလျှင ် အဆိ  ါသတငာ်း 

 
299 “အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်ကန် ာ့သတ်မှု တိ ာ့အကကာား၊ စ နှုနာ်း န ငာ့ ်ကငာ်းလွတ်မှု တိ ာ့အကကာား ဆက်နယွ်မှုမ ာားကိ  ပဖ ာငာ်းဖ နလ် န၍် 

မ နိ ငပ် ” CCPR/C/GC/34, စာမ က်န ာ ၂၁ ကိ ကကည်ာ့ န ်
300 ၂၀၁၃ ခ န စ်တွင ်Open Society Justice Initiative ၏   ာ့ ိ ားကူညှီမှု၊ အိ ငစ်ှီပဂ္ ၊ အဖခာားပသာအ  ်ဘက်လူမှု 

အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၊ အစိ ား မ ာား၊ လ  ဖခ ြုံပ ားအ ာရ ိပဟာငာ်းမ ာား၊ လူအခွငာ့အ်ပ ားတက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာား န ငာ့ ်

 ညာရ ငမ် ာား ါဝင ်ပဆာင ွ်က်မှု လ  ်ငနာ်းစဉ်ပကကာင်ာ့ ဆိ ငဝိ်မ် (Tshwane) မူပဘာငမ် ာားကိ  ထ တ်ဖ နန်ိ ငခ် ာ့သည်။ 

နိ ငင် အစိ ား မ ာားအပနဖြငာ့ ်သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာားပ ါက်ကကာားမှု ကာကွယ် ာတွင ်အသ  ားဖ ြုံနိ ငပ်သာ 

စ သတ်မ တ်ခ က်မ ာားကိ  တိတိက က  အပသားစိတ် ထည်ာ့သွငာ်း ထာား ါသည်။ ICJ “‘New global principles on the 

right to information launched’, 12 June 2013, Available at: https://www.icj.org/new-global-principles-

on-the-right-toinformation-launched/  

https://www.icj.org/new-global-principles-on-the-right-toinformation-launched/
https://www.icj.org/new-global-principles-on-the-right-toinformation-launched/


အခ က်အလက်မ ာားြွငာ့ခ် မှုမ  တာားဆှီား ိတ် င ်မည် (မူ ၃)၊ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားသည် 

“ဖ ည်သူမ ာား၏ တဦားခ ငာ်း လွတ်လ ်ခွငာ့န်  ငာ့လ်  ဖခ ြုံခွငာ့တိ် ာ့အပ ေါ် စနစ်တက  (သိ ာ့) 

ပဖ ာငပ်ဖ ာငတ်ငာ်းတငာ်း ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား၊ နိ ငင်  တကာဥ ပဒမ ာား န ငာ့ ် ညြှိစွနာ်းပသာ 

 ာဇဝတ်မှုမ ာားအ ါအဝင ် နိ ငင် တကာလူသာားခ ငာ်း စာနာပထာက်ထာားမှုဆိ င ်ာဥ ပဒအာား 

ဖ ငာ်းထနစွ်ာ ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား (သိ ာ့) လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအာား ပဖ ာငတ်ငာ်းစွာ ဆိ ားဆိ ား ွာား ွာား 

ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား” န ငာ့ ် သက်ဆိ ငသ်ည်ာ့ အခ က်အလက်မ ာားဖြစ် ါက ထိ သတငာ်းအခ က် 

အလက်မ ာားကိ  မည်သိ ာ့မျှ “မည်သိ ာ့ပသာ အပဖခအပနမ ာားတွငဖ်ြစ် ါပစ” ြ  ားကွယ် မထာားသငာ့ပ်  (မူ 

၁၀_က)၊ သတငာ်းအခ က်အလက် ြွငာ့ခ်  ာတွငလိ် အ ်လာ ါက မည်သိ ာ့ပသာ 

ဖ ည်သူ ိ င ်စစည်ားမ ာားမဆိ ၊ သ  ားစွ မှုမ ကငာ်းလွတ်ခွငာ့မ်ရ ိ ။ (မူ ၅) န ငာ့ ် အစိ ား သည် သတငာ်းအခ က် 

အလက်အမ ိြုံားအစာားခွ ဖခာားမှုန ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ားသည်ာ့ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  အမ ာားဖ ည်သူသိရ  ိ

ပအာင ် ထ တ်ဖ န ်မည်ာ့တာဝနရ် ိပလသည် (မူ ၁၁၊ ၁၂) ဟူပသာလမ်ားညွှနခ် က်မ ာား ခ မ တ်ထာား 

 ါသည်။301 

လောအ ိုပပည်သူ  ေ မ ိုကရက်တစ်သမမတန ိုငင် ံ(Loa PDR) 

အပဖခခ က ပသာ လွတ်လ ်မှုမ ာား302 အပ ေါ် တငာ်းတငာ်းက  ်က  ်ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုမ ာား 

ခ မ တ်ထာား ပသာ တစ် ါတှီနိ ငင် ဖြစ်သည်ာ့ လာအိ နိ ငင် တွင ် “အမ ိြုံားသာားအက ိြုံားစှီား ွာား”၊ 

“ရိ ား ာယဉ်ပက ားမှုန ငာ့ ် ဂ္ ဏသ်ိကခာ” န ငာ့ ် “လူမှုပ ားစည်ားစနစ်က မှု”303တိ ာ့ကိ  ကာကွယ်နိ င ်န် 

 
301 The Tshwane Principles ကိ ဤအငတ်ာနက်လိ ်စာမ တဆငာ့ ်ယနူိ င ်ါသည် at: https://www.icj.org/wp-

content/ uploads/2013/06/Global-Principles-on-National-Security-and-the-Right-to-Information-

Tshwane-Principles-June-2013.pdf  
302 ၂၀၁၈ခ န စ်တွင ်ြ ှီားဒမ်ပဟာက်စ်က လာအိ နိ ငင် ၏ နိ ငင် ပ ားအခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ်နိ ငင် သာားလွတ်လ ်မှု ကာကယွ် 

ပစာငာ့ပ်ရ ာက် ပ ားနိ ငမ်ှုအာား ၁၂/၁၀၀ အဖြစ်သတ်မ တ်ခ ာ့သည်၊ ၂၀၁၉ ခ န စ်တွင ်

နယ်စည်ားမကကာားသတငာ်းပထာက်မ ာားအြွ ျံ့က ကမဘာမှီဒှီယာ လတွ်လ ်မှုအညွှနာ်းကိနာ်းတွင ်လာအိ နိ ငင် အာား ၁၈၀ 

နိ ငင် မ ာားထ မ  ၁၇၁ အဖြစ်အညွှနာ်းကိနာ်းသတ်မ တ်ခ ာ့သည်။ See Freedom House, ‘Laos Profile’, Available at: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/laos; RSF, ‘Laos: No light at the end of the 

tunnel’, Available at: https://rsf.org/en/laos  
303 See for eg. ICJ, ‘- အိ ငစ်ှီပဂ္ မ  အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားဖခငာ်းဆိ င ်ာအမိန ာ့သ်စ်အာား ပဝြနက်န ာ့က်ွက်ခ ာ့။ , 13 December 

2017, Available at: https://www.icj.org/lao-pdr-the-icj-criticizes-new-decree-on-associations/ ; ICJ, 

‘လာအိ နိ ငင် ၏ အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ လ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒမ ာား’, Available at: https://www.icj.org/south-east-asia-

securitylaws/lao-pdr-southeast-asia-security-laws/ ; FIDH (International Federation for Human Rights) 

and the Lao Movement for Human Rights (LMHR), အြွ ျံ့အစည်ားတိ ာ့၏ 

https://www.icj.org/wp-content/%20uploads/2013/06/Global-Principles-on-National-Security-and-the-Right-to-Information-Tshwane-Principles-June-2013.pdf
https://www.icj.org/wp-content/%20uploads/2013/06/Global-Principles-on-National-Security-and-the-Right-to-Information-Tshwane-Principles-June-2013.pdf
https://www.icj.org/wp-content/%20uploads/2013/06/Global-Principles-on-National-Security-and-the-Right-to-Information-Tshwane-Principles-June-2013.pdf
https://rsf.org/en/laos
https://www.icj.org/lao-pdr-the-icj-criticizes-new-decree-on-associations/
https://www.icj.org/south-east-asia-securitylaws/lao-pdr-southeast-asia-security-laws/
https://www.icj.org/south-east-asia-securitylaws/lao-pdr-southeast-asia-security-laws/


ထိ သိ ာ့ပသာလွတ်လ ်မှုမ ာား အပ ေါ် ြိန  ်ိခ ြုံ ်ခ ယ် နိ င ်န ် ဥ ပဒမ ာားဖြငာ့ ်

အစဉ်တစိ က်ဖ ဌာနာ်းလ  ်ပဆာငလ် က်ရ ိသည်။ 

လာအိ နိ ငင် ၏ ရောဇ တက် င ထ်ံို်း အ ိ ဒ ်၆၅ တွင ်“လာအိ ဖ ည်သူ ာ့ဒှီမိ က က်တစ်သမမတနိ ငင်  

အာား အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှု (သိ ာ့) အစိ ား မူဝါဒမ ာားန ငာ့ ်ါတှီ၏လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားအာား   က်ဖ ာားပစမှု 

(သိ ာ့) နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားထိခိ က်ပစပ ား ဖ ည်တွငာ်းဆူ ူမပငမ်ိမသက်ဖြစ်ပစ န ် သတငာ်းအမ ာား 

ပကာလဟာလ မ ာားဖြန် ာ့ခ ိဖခငာ်း” တိ ာ့အ ါအဝင ် “နိ ငင် ပတာ်အာား ဆန် ာ့က ငတိ် က်ခိ က်သည်ာ့ 

ဝါဒမှုိငာ်းမ ာားဖြန် ာ့ပဝဖခငာ်း”ကိ  တာားဆှီား ိတ် ငထ်ာား ါသည်။ ထိ ဖ စ်မှုက ြုံားလွန ်ါက ပထာငဒ်ဏ ် ၅ 

န စ်အထိ န ငာ့ ် ဒဏပ်င ွကစ် ၅၀၀၀၀၀ မ  ၁၀ သန်ားအထိ (ခန် ာ့မ နာ်းအပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၅၇ မ  ၁၁၄၅ 

အထိ)304 ခ မ တ်နိ ငပ်လသည်။ ထူဖခာားသည်မ ာ လာအိ နိ င်င ၏ ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒ၏ အ ိ ဒ ် ၂၃ 

တွင ် အလာားတူ င ် “အမ ိြုံားသာားအက ိြုံားစှီား ွာား” (သိ ာ့) “ရိ ား ာယဉ်ပက ားမှု န ငာ့ ် ဂ္ ဏသ်ိကခာ”305 န ငာ့ ်

ဆန် ာ့က ငသ်ည်ာ့ “ယဉ်ပက ားမှုန ငာ့မ်ှီဒှီယာလ  ်ငနာ်းမ ာား”အာားလ  ားကိ  တာားဖမစ် ိတ် ငထ်ာားပလသည်။ 

၂၀၁၄ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် လာအိ နိ ငင် အတွငာ်းရ ိ “တိ ငာ်းဖ ည်န ငာ့ ် တိ ငာ်း ငာ်းသာား 

လူမ ိြုံားစ မ ာားအာား ခွ ဖခာားဆက်ဆ မှုဖြစ်ပစ နအ်လိ ာ့င ာ အယူဝါဒအမ ာားမ ာားြနတ်ှီားဖြန် ာ့ပဝဖခငာ်း” (သိ ာ့) 

နိ ငင် ၏ ဖ ည်တွငာ်း ပငမ်ိားခ မ်ားပ ား၊ လွတ်လ ်ပ ား၊ အခ ြုံ ်ဖခာအာဏာတည်တ ာ့ပ ား၊ ဒှီမိ ကပ စှီ န ငာ့ ်

သယာဝပဖ ာမှုတိ ာ့ကိ  ထိ ါားြ က်ဆှီားဖခငာ်း (သိ ာ့) လာအိ ဖ ည်သူ ာ့ပတာ်လ နပ် ား ါတှီ၊ လာအိ အစိ ား  

တိ ာ့အာား ဆန် ာ့က ငတိ် က်ခိ က်ဖခငာ်း စသည်တိ ာ့အာား ဖ ြုံလ  ် န ်ဖ ည်တွငာ်း/ဖ ည် ရ ိ လာအိ နိ ငင် သာားမ ာား 

လှု ျံ့ပဆာ်ပသွားပဆာင”် သည်ာ့ သတငာ်း အခ က်အလက်မ ာားဖြန် ာ့ပဝပသာ အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံသူ 

မ ာားအပ ေါ်  ိတ် ငတ်ာားဆှီား၍ ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ   ာဇဝတ်က  ားလွနသ်ူမ ာားအဖြစ်သတ်မ တ်နိ ငပ်စ န် 

အငတ်ော က်နပေါ် ရှ  သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း စ မံခ ်  ခွ ပခင််းဆ ိုငရ်ော ေ ဂရ  အမ  ်   ၃၂၇ 

 
လာအိ နိ ငင် အပဖခအပနန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့်စာတမ်ား, 2 September 2016 (‘FIDH, LMHR, 2 September 2016’), 

Available at: https://www.fidh.org/IMG/pdf /20160831_laos_foe_br_en.pdf  
304 FIDH, Lao Movement for Human Rights, ‘(၂၀၂၀ ဖ ညာ့်န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီမ  ပြပြာ်ဝါ ှီလအထိ) လာအိ နိ ငင် ၏ ၃၅ 

ကကိမ်ပဖမာက် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာငစ်ှီသိ ာ့တငသွ်ငာ်းသညာ့် အစှီ ငခ် စာ’, 18 July 2019 (‘FIDH, LMHR, 18 

July 2019’), para 5, Available at: https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh-

lmhr_lao_pdr_js_upr35_july_2018.pdf   
305 FIDH, LMHR, 18 July 2019, para 5.  

https://www.fidh.org/IMG/pdf%20/20160831_laos_foe_br_en.pdf
https://www.fidh/


(“အမိန် ာ့အမ တ် ၃၂၇”)တစ်  ်ကိ  ဖ ဌာနာ်းခ ာ့ ါသည်။306 အဆိ  ါအမိန် ာ့ အမ တ် ၃၂၇ ကိ သ  ား၍ 

“လူ ာ့အသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းန ငာ့ ် တိ ငာ်းဖ ည်တည်ပငမ်ိမှုကိ  ပခိမ်ားပဖခာက်လ က်ရ ိသည်ာ့” အငတ်ာနက်ပ ေါ် 

သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာားကိ  “ပစာငာ့က်ကည်ာ့ပလာ့လာဖခငာ်း၊ ကန် ာ့ကွက်တာားဆှီားဖခငာ်း န ငာ့ ်

ြိန  ်ိခ ြုံ ်ခ ယ်ဖခငာ်း”တိ ာ့ကိ  ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ ါသည်။307 ထိ အမိန် ာ့သည် ပရ ျံ့တွငပ်ဆွားနာွးပြာ်ဖ ခ ာ့သည် 

ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ CCA၊ မပလားရ ာား၏ CMA န ငာ့ ် ြိလစ် ိ င၏် CPA စပသာဥ ပဒအသှီားသှီား ါ 

ဖ ဌာနာ်းလ  ်ပဆာငခ် က်မ ာား က ာ့သိ ာ့ င ် အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာပ ေါ်တွင ် ပ ားသာား ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  

လာအိ နိ ငင် ၏  ာဇဝတ်က ငာ့ထ်  ားန ငာ့အ်ညှီ  ာဇဝတ်မှုဖ ြုံ တ ာားစွ အပ ားယူ လ က် လူမှုမှီဒှီယာမ ာား၊ 

ဝက်ဆိ က်ဘ်မ ာားန င်ာ့ အွနလိ် ငာ်း စာမ က်န ာမ ာား စသည်တိ ာ့အပ ေါ်မျှပဝသည်ာ့ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာားလ  ားကိ  တိတိက က  လွှမ်ားဖခ ြုံ သက်ပ ာက်မှု ရ ိပလသည်။ 

Somphone Phimmasone၊ Lod Thammavong၊ နငှ်  Soukane Chaithad တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ မတ်လတွင ် Somphone Phimmasone၊ Lod Thammavong၊ န င်ာ့ Soukane 

Chaithad တိ ာ့သည် ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ် လာအိ အစိ ား ၏ အက ငာ့ ် က်ဖခစာားမှုမ ာားန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့ ်

အပ ားခ ိြုံားပြာက်မှု မ ာားကိ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏ ပြာ့ဘွတ်စ်စာမ က်န ာပ ေါ်တွင ် ပဝြနပ်ထာက်ဖ  

ပ ားသာားတငဖ် ခ ာ့ပ ှီား ထိ ငာ်းမ  လာအိ  သိ ာ့ ဖ နပ် ာက်ရ ိပသာအခါ ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငမ်ှု ခ ခ ာ့  ါသည်။308 

လာအိ အစိ ား သည် ICCPR ၏ အ ိ ဒ ် ၇ န ငာ့ ် ၉ တိ ာ့ကိ ခ ိြုံားပြာက်ပ ှီား ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ  အဆက်အသွယ် 

ဖြတ်ပတာက်ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပနာငခ် ာ့ပ ှီားပနာက် ၂၀၁၇ ခ နစ် ပမလတွင ် နိ ငင်  ိ ငရ်  ်ဖမငသ် ကကာား တစ်ခ  

တွင ်၎ငာ်းတိ ာ့အာား   ဌာနခ ြုံ ်တွငြ်မ်ားဆှီားထာားသည်ာ့   န ငာ့ ်အတူ ထိ သူမ ာားသည် “အစိ ား ၏ ဂ္ ဏသ်ပ  

 
306 အငတ်ာနက်ပ ေါ် ရ ိ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား စှီမ ခန် ာ့ခွ ဖခငာ်းဆိ င ်ာ ဒှီဂ္ ှီအမိန် ာ့ ၃၂၇(“အမိန် ာ့အမ တ် ၃၂၇”)၊ 

အဂ္ဂလိ ် ဘာသာဖ နဆိ် ခ က် အာား article 10, Available at: 

http://www.laoservicesportal.gov.la/index.php?r=site% 2Fdisplay legal&id=56#a10 တွင ်ယူနိ ငသ်ည်။ 
307 Decree No. 327, article 2. 
308 FIDH, ‘အစိ ား အာားပဝြနသူ် ၃ ဦားအာား ပထာငဒ်ဏ် န စ် ၂၀ ခန် ာ့အဖ စ်ပ ားခ ဖခငာ်း years’, 16 May 2017, Available 

at: https://www.fidh.org/en/region/asia/laos/three-government-critics-jailed-for- up-to -20-years; Ron 

Corben, 

‘အခွငာ့အ်ပ ားလှု ်ရ ာားသူအြွ ျံ့မ ာားက နိ ငင် တကာအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းအာား လာအိ နိ ငင် ရ ိ အက ဥ်ားက တက်ကက လှု ်ရ ာားသူ 

န ငာ့စ် ်လ ဥ်ား၍ြိအာားပ ား နပ်တာငာ်းဆိ လ က်ရ ိ’, Voice of Asia, 26 June 2017, Available at: 

https://www.voanews.com/east-asia/rights-groups-call-internationalcommunity-press-laos-jailed-

activists   

http://www.laoservicesportal.gov.la/index.php?r=site%25%202Fdisplay%20legal&id=56#a10
https://www.voanews.com/east-asia/rights-groups-call-internationalcommunity-press-laos-jailed-activists
https://www.voanews.com/east-asia/rights-groups-call-internationalcommunity-press-laos-jailed-activists


ညြှိနမ်ွား ပစ န် လူမှုမှီဒှီယာမ တဆငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားပခိမ်ားပဖခာက်ခ ာ့မှု” အတွက် 

ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာင ်ခ ာ့ပကကာငာ်း သတငာ်းထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။309 

၎ငာ်းတိ ာ့သ  ားပယာက်အာား   ာဇဝတ်က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ ါ   ဒမ် ၅၆ (“နိ ငင် ပတာ်  နက်နမ်ှု”)၊ ၆၅ 

(“နိ ငင် ပတာ် အာားဆန် ာ့က ငသ်ည်ာ့ဝါဒမှုိငာ်းဖြန် ာ့ပဝမှု”) န ငာ့ ် ၇၂ (“လူမှုမတည်ပငမ်ိမှု ဖြစ်ပစ န ် စ ရ  ား 

လ  ်ပဆာငမ်ှု”) တိ ာ့ဖြငာ့ ်တ ာားစွ ခ ာ့သည်။310 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ် ပနာက်ဆ  ားဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်ာ့ လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ခ  ရ  ားတွင ် Phimmasone အာား 

ပထာငဒ်ဏ ် အန စ် ၂၀ န ငာ့ ် ပငဒွဏ ် ဂ္စ် သနာ်း ၂၁၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာခန် ာ့မ နာ်း ၂၄၁၀၀ ခန် ာ့)ဖြငာ့ ်

လည်ားပကာငာ်း၊ Thammavong အာား ပထာငဒ်ဏ ် ၁၆ န စ် န ငာ့ ် ပငဒွဏ ် ဂ္စ် သနာ်း ၁၀၆ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာခန် ာ့မ နာ်း ၁၂၂၀၀ ခန် ာ့)ဖြငာ့လ်ည်ားပကာငာ်း၊ Thammavong အာား ပထာငဒ်ဏ ်အန စ် 

၁၂ န ငာ့ ် ပငဒွဏ ် ဂ္စ် သနာ်း ၁၁၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာခန် ာ့မ န်ား ၁၂၆၅၀ ခန် ာ့)ဖြငာ့လ်ည်ားပကာငာ်း 

အသှီားသှီားဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ာ့သည်။311 

 

Houayheuang Xayabouly ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တငဘ်ာလတွင ် Houayheuang Xayabouly (Mouay ဟ သိကကပသာ)အာား 

လာအိ နိ ငင်  ပတာင ိ် ငာ်းခရိ ငရ်  ိပ လွှမ်ားမှုအပ ေါ်အစိ ား ၏ ပဖြရ ငာ်းပဆာင ွ်က်ခ က်အာား ပဝြနသ်ည်ာ့ 

 
309 Ibid. 
310 FIDH, LMHR, 18 July 2019, para 7. 
311 Ounkeo Souksavanh, Richard Finney, ‘အ ငာ်းအဖမစ်မ ာားအ  အက ဥ်ားက ခ  သညာ့် လာအိ အလ  ်သမာား ၃ 

ဦားသည် ဒဏ်ပငပွဆာင ်နအ်မိန ာ့ခ် ဖခငာ်းခ ခ ာ့ ’, Radio Free Asia, 29 June 2017, Available at: 

https://www.rfa.org/english/news/laos/ fined-06292017173030.html;  They remain in prison. See 

Ounkeo Souksavanh, Richard Finney,‘ အစိ ား အာားပဝြနမ်ှုဖြငာ့် အက ဥ်ားခ ခ  သညာ့် လာအိ အလ  ်သမာားမ ာားအာား 

သှီားဖခာားစှီခ ြုံ ်ပန ာငထ်ာား’, Radio Free Asia, 19 October 2018, Available at: 

https://www.rfa.org/english/news/laos/separated-10192018145914.html  

https://www.rfa.org/english/news/laos/separated-10192018145914.html


လိ က်ြ်ဗှီဒှီယိ  တခ ကိ  ပြာ့ဘွတ်စ်ပ ေါ်တငခ် ာ့မှုပကကာငာ့ ်  ာဇဝတ်က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ၊   ဒ ် ၁၁၇ ဖြငာ့ ်

ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငခ် ာ့  ါသည်။312 

သူမဗှီဒှီယိ တွင ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခ ာ့ပသာအ ာမ ာားမ ာ- 

“အခ လိ အပ ားပ ေါ်အပဖခအပနမ ာ ကျွနမ်အစာားအစာန ငာ့ပ်သာက်ပ မလိ အ ် ါဘူား၊ ဒါပ မယ်ာ့ 

မပန ာ့က ပ ကကှီားပတာာ့ လူပတွအိမ်ပခါငမိ် ားပ ေါ်တက်ပ ှီား ပ ပဘားလွတ်ပန ာရ ာပနခ ာ့  ါတယ်၊ 

ဒှီလူပတွကိ  

ကယ်ဆယ်မယ်ာ့ဟယ်လှီပကာ် တာပတွကဘယ်ပ ာက်ပနတာ ါလိမ်ာ့....ကျွနမ်တိ ာ့အတိတ်မ ာ 

အသ တိတ် ပနခ ာ့ကကသလိ  အခ တကကိမ် ကျွနမ်ပငိမ်ပနမ ာမဟ တ်ဘူားရ ငာ့၊် လူပတွကိ မ က်စိ၊ 

 ါားစ ် ိတ်ပ င   ိတ် ပနထိ ငခ်ိ ငာ်းလိ ာ့ တ ာ့ ပခတ်မဟ တ်ပတာာ့ဘူားရ င။်”313 

၅  က်ခန် ာ့ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငခ်  ပ ှီား ပရ ျံ့ပနအကူအညှီမ ါဘ    မ စ  စမ်ားစစ်ပဆားပမားဖမနာ်းပ ှီားပနာက် 

သူမသည်“ဖ ည်တွငာ်း၊ဖ ည် ရ ိ ‘မဟ တ်မ နပ်သာအြွ ျံ့အစည်ား’န ငာ့ ် အဆက်အသွယ်ရ ိဖခငာ်းပကကာငာ့”် 

ဖ စ်မှုတစ်ခ က  ားလွနခ် ာ့သည်ဟ  “ဝနခ် ထ တ်ပဖ ာ”ခ ာ့ ါသည်။314 

၂၀၁၉ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလတွင ်Mouay အာား ပထာငဒ်ဏ ်၅ န စ်န ငာ့ ်ပငဒွဏ ်သနာ်း ၂၀ ခနာ်း (အပမ ိကန် 

ပဒေါ်လာ၂၂၈၀ ခန် ာ့) အဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ာ့သည်။သူမအာား စက်တငဘ်ာလအတွငာ်း ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာင ်

ထာားစဉ် တစ်ပလျှာက်တွင ်Champasak ခရိ ငအ်က ဉ်ားပထာငတွ်င ်ကကိမ်ြန ်မ ာားစွာ ခ ြုံ ်ပန ာငဖ်ခငာ်း 

ခ ခ ာ့ သည်။315 

 
312 RFA Lao service, ‘လာအိ အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် အစိ ား ၏ ပ ပဘားကယ်ဆယ်ပ ားလ  ်ပဆာငခ် က်မ ာားအပ ေါ် 

ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်ပဝြနသ်ညာ့်အမ ိြုံားသမှီားအာားြမ်ားဆှီား’, Radio Free Asia, 16 September 2019, Available at: 

https://www.rfa.org/english/news/laos/laoshouayheuang- xayabouly 09162019172839.html  
313 Ibid. 
314 RFA Lao service, ‘လာအိ နိ ငင်  ိ ငမ်ှီဒှီယာသတငာ်းအ ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်အစိ ား အာားပဝြနမ်ှုပကကာငာ့ ်

ြမ်ားဆှီားဖခငာ်းခ  သညာ့်အမ ိြုံားသမှီားမ  ဝနခ် ထွက်ဆိ ’, Radio Free Asia, 17 September 2019, Available at: 

https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-mouay-confession-bail-09172019164231.html  
315 FIDH, ‘အစိ ား အာားအွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်ပဝြနခ် ာ့မှုပကကာငာ့ ်ပထာငက် ခ ာ့ပသာအမ ိြုံားသမှီား’, 22 November 2019, Available 

at: https://www.fidh.org/en/region/asia/laos/woman-jailed-for-five-years-for-criticizingthe-

government-online  ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလ ၂၆  က်ပန ာ့အထိ၊ Mouay ၏ မိသာားစ န ငာ့ ်သူငယ်ခ ငာ်းမ ာားသည် 

ပထာငသွ်ငာ်းအက ဉ်ားက ခ ထာား သညာ့် သူမအာားသွာားပ ာက်ပတွျံ့ဆ  ခွငာ့မ် ရ ိခ ာ့ပ ။. RFA Lao service, လာအိ အစိ ား အာား 

https://www.rfa.org/english/news/laos/laoshouayheuang-%20xayabouly%2009162019172839.html
https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-mouay-confession-bail-09172019164231.html
https://www.fidh.org/en/region/asia/laos/woman-jailed-for-five-years-for-criticizingthe-government-online
https://www.fidh.org/en/region/asia/laos/woman-jailed-for-five-years-for-criticizingthe-government-online


 

ဗ ယက် မ်န ိုငင်ံ 

ဗှီယက်နမ်နိ ငင် တွင ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား န ငာ့ ် ဂ္ ဏသ်ပ ကာကွယ် နထ် တ်ဖ နထ်ာားပသာ 

ဥ ပဒမ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားန ငာ့ ်

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား ြိန  ်ိခ ြုံ ်ခ ယ်  ာတွင ်

ပတာက်ပလျှာက်အသ  ားဖ ြုံခ ာ့ ါသည်။ အထူားသဖြငာ့ ် ၂၀၁၆ ခ န စ် သမမတ Tran Dai Quang 

လက်ထက်မ စ၍ အာဏာ  ဗှီယက်နမ်ကွနဖ်မ နစ် ါတှီအာား ပဝြန ် တိ က်ခိ က်မှုမ ာားအဖြစ် 

မ တ်ယူကာ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  တိ ား၍ ြိန  ်ိ ိတ် င ်တာားဆှီားခ ာ့ ါသည်။316 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား၊ အထူားသဖြငာ့ ်

ဒှီမိ ကပ စှီအပ ားတက်ကက  လှု ်ရ ာား သူမ ာားအာား  ိ မိ ြိန  ်ိခ ြုံ ်ခ ြုံ ်ခ ာ့ပလသည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်တွင ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ပစာငာ့က်ကည်ာ့ပလာ့လာပ ား အြွ ျံ့က ၂၀၁၉ ခ န စ်  ထမ ၉ လအတွငာ်း အစိ ား သည် 

၎ငာ်းတိ ာ့အာားပထာက်ခ မှု မရ ိသည်ာ့ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ  မှုမ ာားပကကာငာ့ ် လူ ၁၁ ဦားအာား 

တ ာားစွ ပထာငဒ်ဏမ် ာား ခ မ တ်ခ ာ့သည်ဟ  ပ ားသာားထာား ါသည်။317 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပမလတွင် 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာပ ားအြွ ျံ့ အစှီ ငခ် စာတွင ် ဗှီယက်နမ် 

 
အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့်ြမ်ားဆှီားဖခငာ်းခ  သညာ့်အမ ိြုံားသမှီား မိသာားစ န ငာ့ပ်တွျံ့ဆ  ခွငာ့မ် ခ ာ့’, Radio Free Asia, 26 

September 2019, Available at: https://www.rfa.org/english/news/laos/refused-09262019131452.html  
316 လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ားအြွ ျံ့၊, ‘၂၀၁၇ ခ န စ် ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာအစှီ ငခ် စာ- ၂၀၁၆ 
ခ န စ်ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ဖြစ်  ်’, Available at: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-

chapters/vietnam;  Al Jazeera News, ‘At least 128 prisoners of conscience in Vietnam: Amnesty’, 14 

May 2019, Available at: https://www.aljazeera.com/news/2019/05/128-prisoners-conscience-vietnam-

amnesty-190513034714570.html;  Mike Ives, Tran Dai Quang, ဗှီယကန်မ်နိ ငင် သမမတ အသက် ၆၁ 

န စ်တွငပ်သဆ  ား’, New York Times, 21 September 2018, Available at: 

https://www.nytimes.com/2018/09/21/obituaries/tran-dai-quang-dead.html  
317 လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ားအြွ ျံ့, ‘ဗှီယက်နမ်နိ ငင် - ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်  ိ ာ့စ်တငခ် ာ့မှုပကကာငာ့ ်

ြမ်ားဆှီားခ ခ ာ့ မ မ ာား’, 7 October 2019 (‘HRW, 7 October 2019’), Available at: 

https://www.hrw.org/news/2019/10/07/vietnam-new-arrestfacebook-postings; ၂၀၁၉ခ န စ်၊ စက်တင ်

ဘာလအထိ၊ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာားပစာငာ့က်ကည်ာ့ပလာ့လာမှု၊ ၈၈ စှီမ ကိနာ်းက ပငမ်ိားခ မ်ားစွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ  မှုပကကာငာ့ ်ြမ်ားဆှီားထိနာ်းသိမ်ားဖခငာ်းခ  သူပ ါငာ်း ၂၆၆ ဦားရ ိသည်ဟူထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။ ICJ မ  

မိတ်ြက်အြွ ျံ့မ ာားန ငာ့ဖ် နက်ကာားဆက်သွယ်မှု၊  

https://www.rfa.org/english/news/laos/refused-09262019131452.html
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/vietnam
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/vietnam
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/128-prisoners-conscience-vietnam-amnesty-190513034714570.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/128-prisoners-conscience-vietnam-amnesty-190513034714570.html
https://www.nytimes.com/2018/09/21/obituaries/tran-dai-quang-dead.html
https://www.hrw.org/news/2019/10/07/vietnam-new-arrestfacebook-postings


အက ဉ်ားပထာငမ် ာားတွင ်“ယ  ကကည်ခ က်ပကကာငာ့ ်အက ဉ်ားက သူမ ာား”318 (Prisoner of Conscience) 

အနည်ားဆ  ား ၁၂၈ ဦားခန် ာ့ရ ိသည်ဟ မ တ်တမ်ားတငခ် ာ့သည်။ ၂၀၁၈ ခ န စ် တွင ် အလာားတူအက ဉ်ားသာား 

၉၇ ဦားရ ိခ ာ့ ာမ  ဖမြှငာ့တ်က်လာခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ ြမ်ားဆှီား အက ဉ်ားခ ခ  သူမ ာား၏ ၁၀  ာခိ ငန်ှုနာ်းခန် ာ့မ ာ 

လူမှု မှီဒှီယာမ ာားပ ေါ်တွင ် အဖမငမ် တ်ခ က်မ ာား ဖ ြုံခ ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့ ် တ ာားစွ အပ ားယူ 

ခ ခ ာ့ ဖခငာ်းဖြစ်သည်။319 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာပ ားအြွ ျံ့၏ အစှီ ငခ် စာတွင ်၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလ 

ရောဇသတက်က ်းဥပနေ ဖ ငဆ်ငခ် က်အာား အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုပကကာငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား  ိ မိ တ ာားစွ အပ ားယူမှုဖြစ်ခ ာ့ပ ှီား ၂၀၁၉ ခ န စ်တွင ် အသက်ဝငသ်ည်ာ့ 

ဗှီယက်နိ ငင် ၏ ဆ ိုက်ဘောလံိုပခံျုနရ်းဥပနေ ပကကာငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား 

ကန် ာ့သတ်၊ ပစာငာ့က်ကည်ာ့ ပလာ့လာမှုမ ာားအာား တိ ားဖမြှငာ့ဖ် ြုံလ  ်ခ ာ့သည်ဟ  ပထာက်ဖ ထာား ါသည်။320 

မ တ်တမ်ားတငထ်ာားပသာ မူခငာ်းပ ါငာ်း ၁၂၈ ခ တွင ် “အစိ ား အာားအာခ ပတာ်လ နမ်ှု” ပကကာငာ့ ် ၄၅ 

ဦားအာား ပထာငဒ်ဏခ် မ တ်၊ “အမ ိြုံားသာားစည်ားလ  ားညှီညွတ်မှု ထိ ါားပန ာင်ာ့ယ က်မှု”ပကကာငာ့ ် လူပ ါငာ်း 

၂၀ ပက ာ်ခန် ာ့၊ “အစိ ား အာား ဆန် ာ့က ငသ်ည်ာ့ ဝါဒဖြန် ာ့ပဝမှု”(သိ ာ့) “ထိ ဝါဒမ ာား ြနတ်ှီား ဖ ြုံလ  ်၊ 

စ ပဆာငာ်းမျှပဝမှု” ပကကာငာ့ ် ၁၅ ပက ာ်၊ “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားအာားထိ ါားမှု” (သိ ာ့) “နိ ငင် ပတာ် 

လ  ဖခ ြုံပ ားထိ ါားပန ာငာ့ယ် က်မှု” ပကကာငာ့ ်၁၅ ဦား ပက ာ်၊ န ငာ့ ်“နိ ငင် ပတာ်အက ိြုံားစှီား ွာား   က်ဖ ာား ပစ န် 

ဒှီမိ က က်တစ်လွတ်လ ်မှုအာား အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှု” ပကကာငာ့ ် ၁၀ ဦားပက ာ် စသဖြငာ့ ်

 
318 အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့အ်ြွ ျံ့, ‘ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငဖ်ခငာ်းန ငာ့ပ်ထာငသွ်ငာ်းအက ဥ်ားက ဖခငာ်း’, Available 

at: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/detention/ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာပ ားအြွ ျံ့က 

“ယ  ကကည်ခ က်ပကကာင်ာ့အက ဉ်ားက သူမ ာား” ကိ  အကကမ်ားြက်လှု ျံ့ပဆာ်မှုပကကာငာ့မ်ဟ တ် 

မည်သူမည်ဝါဖြစ်ဖခငာ်း(လိ ်တိမ်ညွှတ်မှု၊ လူမ ိြုံား၊ နိ ငင် သာား (သိ ာ့) လူမ ိြုံားစ  ငာ်းဖမစ်၊ ဘာသာစကာား၊ ပမွားြွာမှု၊ အပ ာင၊် 

က ာားမ (သိ ာ့) စှီား ွာားပ ားအဆငာ့အ်တနာ်း) န ငာ့ ်ယ  ကကည်မှု (ဘာသာပ ား၊ နိ ငင် ပ ား (သိ ာ့) အဖခာား 

ယ  ကကည်မှု)တိ ာ့ပကကာငာ့အ်က ဉ်ားက ခ  သူမ ာားဟ ြွငာ့ဆိ် ထာား ါသည်။ 
319 အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့အ်ြွ ျံ့, ‘ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ရ ိ ယ  ကကည်ခ က်ပကကာငာ့အ်က ဥ်ားက သူမ ာား’, 13 

May 2019 (‘Amnesty, ‘Prisoners of Conscience in Vietnam’), Available at: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA4103032019ENGLISH.pdf  
320 အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့အ်ြွ ျံ့၊  ‘သ ပတသနပတွျံ့ ရ ိခ က်မ ာားအ  ဗှီယက်နမ်နိ ငင် တွင ် 

ယ  ကကည်ခ က်ပကကာငာ့အ်က ဥ်ားက သူမ ာားအပ အတွက်တိ ားဖမငာ့လ်ာ’’, 13 May 2019, Available at: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/viet-namsurge-number-prisoners-conscience-new-

research-shows/   

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/detention/
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA4103032019ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/viet-namsurge-number-prisoners-conscience-new-research-shows/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/viet-namsurge-number-prisoners-conscience-new-research-shows/


အသှီားသှီား ါဝငခ် ာ့သည်။ 321“အစိ ား အာားအာခ ပတာ်လ နမ်ှု” ဟ စွ ်စွ ခ က် မ ာားဖြငာ့ ် သဘာဝ 

 တ်ဝနာ်းက ငထ်ိနာ်းသိမ်ားပ ား တက်ကကလှု ်ရ ာားသူတစ်ဦားအာား ပထာငဒ်ဏတ်သက် တကျွနာ်း ခ မ တ် 

ခ ာ့သည်။322 

ထိ ဖ စ်မှုမ ာားကိ  ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၏ ၁၉၉၉ ခ န စ် ရောဇသတက်က ်းဥပနေ န ငာ့ ် ၂၀၁၅ 

 ာဇသတ်ကကှီား ဥ ပဒဖ ငဆ်ငခ် က်တိ ာ့ဖြငာ့ ်အဖ စ်ပ ားခ ာ့ ါသည်။၁၉၉၉  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ ါ   ဒမ် 

၇၉၊ ၈၇၊ ၈၈ န ငာ့ ် ၈၉ တိ ာ့တွင ် “ဖ ည်သူ ာ့အစိ ား အာား ပတာ်လ န ်န ်ည် ွယ်သည်ာ့ 

လ  ်ငနာ်းမ ာားပဆာင ွ်က်မှု” ဖြငာ့ ် ပထာငဒ်ဏ ်၂၀ န စ်၊ ပထာငဒ်ဏ ်တသက်တကျွနာ်း (သိ ာ့) ပသဒဏ၊် 

“ဗှီယက်နမ်အမ ိြုံားသာား ညှီညွတ်ပ ား မူဝါဒအာား ထိ ါားပန ာင်ာ့ယ က်မှု” ဖြငာ့ ် ပထာငဒ်ဏ ် ၁၅ န စ်၊ 

“ဝါဒမှုိငာ်းဖြန် ာ့ပဝမှု” ဖြငာ့ ်ပထာငဒ်ဏ ်၁၂ န စ်ခန် ာ့၊ န ငာ့ ် “လ  ဖခ ြုံပ ားထိ ါားပန ာငာ့ယ် က်မှု”ဖြငာ့ ်ပထာငဒ်ဏ ်

၁၅ န စ်စသဖြငာ့ ် အသှီားသှီားဖ စ်မှု ဖ ဌာန်ား ထာား ါသည်။323   ဒမ် ၂၄၅ န ငာ့ ် ၂၅၈ တိ ာ့ဖြငာ့လ်ည်ား 

“ဖ ည်သူ ာ့ပငမ်ိဝ ်  ိဖ ာားမှု  က်ဖ ာားပစဖခငာ်း”န ငာ့ ် “နိ ငင် ပတာ်အက ိြုံားစှီား ွာား   က်ဖ ာားပစ န် 

ဒှီမိ က က်တစ် လွတ်လ ်မှုအာား အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှု” ဟ အပကကာငာ်းဖ ကာ ပထာငဒ်ဏ ် ၇ 

န စ်ခန် ာ့ခ မ တ် အဖ စ်ပ ားခ ာ့သည်။324 

၂၀၁၈ ခ န စ်တွင ် ါဝငလ်ာပသာ   ဒမ် ၁၀၉ ဖြည်ာ့စွက်ထာားပသာ ၂၀၁၅ ရောဇသတက်က ်းဥပနေ 

တွင ် “ဖ ည်သူ ာ့အစိ ား အာား ပတာ်လ န ်န ်  ည် ွယ်သည်ာ့ လ  ်ငနာ်းမ ာားပဆာင ွ်က်မှု” ပကကာင်ာ့ 

မူလသတ်မ တ် ထာားပသာဖ စ်ဒဏမ်  ပထာငဒ်ဏ ် ၁၂ န စ် သိ ာ့ ပလ ာာ့ခ ခ ာ့ပသာ်လည်ား “အမ ိြုံားသာား 

စည်ားလ  ားညှီညွတ်မှုအာား အြ က်အပမ ာက်ဖ ြုံမှု”၊ “လ  ဖခ ြုံပ ားထိ ါားမှု” န ငာ့ ် “နိ ငင် ပတာ်အက ိြုံားစှီား ွာား 

  က်ဖ ာားပစ န ်ဒှီမိ က က်တစ် လွတ်လ ်မှုအာား အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှု” စသဖြငာ့ ်  ဒမ် ၁၁၆၊ ၁၁၈ န ငာ့ ်

၃၃၁ တိ ာ့ဖြငာ့ ် တြနဖ် နလ်ည် အပ ားယူ နိ င ်န ် ဖြညာ့်စွက်ခ ာ့ပလသည်။325 အထူားသဖြငာ့ ် ၂၀၁၅ 

 
321  အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့အ်ြွ ျံ့၊ “ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ရ ိ ယ  ကကည်ခ က်ပကကာငာ့အ်က ဥ်ားက သူမ ာား’’, 

စာမ က်န ာ ၆။. 
322 အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့အ်ြွ ျံ့၊ “ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ရ ိ ယ  ကကည်ခ က်ပကကာငာ့အ်က ဥ်ားက သူမ ာား’’, 

စာမ က်န ာ ၂၀၊ ၂၁။ , pp 20, 21 
323 ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၏ ၁၉၉၉ ခ န စ်  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ (No. 15/1999/QH10) ၏ အဂ္ဂလိ ်ဖ နဆိ် ခ က်၊ Available 

at: https:// www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn017en.pdf    
324 Ibid. 
325 ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၏ ၂၀၁၅ ခ န စ်  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ (No. 100/2015/QH13) ၏ အဂ္ဂလိ ်ဖ နဆိ် ခ က်၊ Available 

at: https:// www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf;  ၂၀၁၅ ခ န စ်  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ န ငာ့ ်

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn017en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf


 ာဇသတ်ကကှီား ဥ ပဒ တွင ် ပထာငဒ်ဏ ် န စ် ၂၀ ခန် ာ့ခ မ တ်နိ ငပ်သာ “အစိ ား အာားဆန် ာ့က င”်သည်ာ့ 

“ စစည်ားမ ာားအာား ဖ ြုံလ  ်၊ စ ပဆာငာ်း၊ဖြန် ာ့ခ ိမှု”အာား အဖ စ်ပ ားနိ ငသ်ည်ာ့   ဒမ် ၁၁၇ ကိ ထည်ာ့သွငာ်းခ ာ့ပ ှီား 

၎ငာ်း  ဒမ်အာား အွန်လိ ငာ်းပ ေါ် အထူားသဖြငာ့ ် ပြာ့စ်ဘွတ် ပ ေါ်တွင ် အစိ ား အာားပဝြနသ်ည်ာ့ 

သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာား ဖြန် ာ့ပဝမှုမ ာားကိ  ဦားတည်အပ ားယူလ က်ရ ိသည်။326 

Dao Quang Thuc ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ်အပငမ်ိားစာားမူလတန်ားဖ ဆ ာဖြစ်သူ Dao Quang Thuc အာား 

ပြာ့စ်ဘွတ်အ ါအဝင ် လူမှုမှီဒှီယာပ ေါ်တွင် အစိ ား ၏အက ငာ့ ် က်ဖခစာားမှုန ငာ့ ် သဘာဝ တ်ဝနာ်းက င ်

ဖ ဿနာမ ာား န ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ား၍ ပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုမ ာားပကကာငာ့ ်  ာဇသတ်ကကှီား ဥ ပဒ  ဒမ် ၇၉ 

န ငာ့အ်ညှီ “အစိ ား အာားအာခ ပတာ်လ နမ်ှု”ဟ စွ ခ က်တငက်ာ Hoa Binh ခရိ ငတွ်င ်

ြမ်ားဆှီားခ ာ့ ါသည်။327 Dao Quang Thuc အာား ြမ်ားဆှီားထာားစဉ်ကာလအတွငာ်း  ဖ ငာ်းထနစွ်ာ 

ရိ က်န က်ပ ှီား အစာပ စာ အငတ်ထာားခ ာ့ သည်ဟ  သိရ ိ သည်။328 

၂၀၁၉ ခ န စ် ဇနန်ဝါ ှီလတွင ် Dao အာား ပထာငဒ်ဏ ် ၁၃ န စ်န ငာ့ ် ပနအိမ်အက ယ်ခ ြုံ ် ၅ န စ် 

ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ာ့သည်။329 ၂၀၁၉ ခ န စ် ဇွနလ်တွင ် Dao သည် အက ဉ်ားပထာငအ်တွငာ်း အလွ   

 
ဖ စ်မှုဆိ င ်ာက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒတိ ာ့န ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့်အကက ဖ ြုံခ က်မ ာားကိ  ကကညာ့် န။်, 17 May 2017, Available at: 

file:///C:/Users/User/Downloads/UN%20Recommendations%20on%20PC%20and%20CPC%20of%20Vi

etnam%20-%2017%20May%202017.pdf    
326 ဥ မာကကညာ့်ရှု နအ်ဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့အ်ြွ ျံ့၊ “ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ရ ိ 

ယ  ကကည်ခ က်ပကကာငာ့အ်က ဥ်ားက သူမ ာား’’, ဖြစ်  ် ၂၀၊ ၂၈၊ ၇၂၊ ၇၄၊ ၇၉cases no. 20, 28, 72, 74, 79. 
327 အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့အ်ြွ ျံ့၊ “ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ရ ိ ယ  ကကည်ခ က်ပကကာငာ့အ်က ဥ်ားက သူမ ာား’’, ဖြစ်  ် 

၁၁။. 
328 Richard Finney, An Nguyen, ‘အပငမ်ိားစာားပက ာငာ်းဆ ာတစ်ဦားအာား ခ  ရ  ားမ  ပထာငဒ်ဏ် ၁၄ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့။’, Radio 

Free Asia, 19 September 2018, Available at: https://www.rfa.org/english/news/vietnam/subversion-

09192018143141.html  
329 Dao Quang Thuc အာား ပထာငဒ်ဏ် ၁၄န စ်န ငာ့ ်ပနအိမ်အက ယ်ခ ြုံ ် ၅ န စ်အဖ စ်ဒဏ်မူလမ တ်ခ ာ့ပ ှီား၊ 

အယူခ ဝငပ် ှီားပနာက် တ ာားသူကကှီားက ပထာငဒ်ဏ် ၁၃ န စ်သိ ာ့ပလျှာာ့ခ ခ ာ့သည်။ See The 88 Project, ‘Dao Quang 

Thuc’, Available at: https://the88project.org/profile/7/dao-quang-thuc  

file:///C:/Users/User/Downloads/UN%20Recommendations%20on%20PC%20and%20CPC%20of%20Vietnam%20-%2017%20May%202017.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/UN%20Recommendations%20on%20PC%20and%20CPC%20of%20Vietnam%20-%2017%20May%202017.pdf
https://www.rfa.org/english/news/vietnam/subversion-09192018143141.html
https://www.rfa.org/english/news/vietnam/subversion-09192018143141.html
https://the88project.org/profile/7/dao-quang-thuc


သ  ားစာားဖ ြုံမှု အပဖခအပနမ ာားကိ  ဆန် ာ့က ငတွ်နာ်းလ နသ်ည်ာ့အပနဖြငာ့ ် အဖခာားပသာနိ ငင် ပ ား 

အက ဉ်ားသာား ၄ ဦားန ငာ့အ်တူ အစာငတ်ခ ဆနဒဖ ခ ာ့ ါသည်။330 

 

Le Van Sinh၊ Nguyen Van Cong Em နငှ  ်Nguyen Quoc Duc Vuong တ ို  ပ စ်ရပ် 

(၂၀၁၉ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလ) 

၂၀၁၉ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ် ဒှီမိ ကပ စှီအပ ားတက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Le Van Sinh အာား 

ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ရ ိ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒမူကကမ်ား န ငာ့ ် အထူားစှီား ွာားပ ားဇ နဥ် ပဒမူကကမ်ားတိ ာ့အာား 

ပဝြနပ်ဖ ာဆိ ၍ ခရိ ငအ် ာရ ိမ ာားအာား အသပ ြ က်သည်ဟ စွ ်စွ ခ ာ့ပ ှီား ”အစိ ား န ငာ့ ်ါတှီ၏ မူဝါဒ 

မ ာားအာား   က်ဖ ာားပစမှု”ကိ ဦားတည်သည်ာ့ အပကကာငာ်းအ ာမ ာား /ပဆာငာ်း ါား ၁၃   ဒအ်ာား ပြစ်ဘွတ် 

ပ ေါ် ဖြန် ာ့ပဝဖခငာ်း ပကကာငာ့ ် “နိ ငင် ပတာ်အက ိြုံားစှီား ွာား  က်ဖ ာားပစ န ်ဒှီမိ က က်တစ် လွတ်လ ်မှုအာား 

အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှု” ဟ ပခါငာ်းစဉ်တ ်ကာ ၂၀၁၅  ာဇဝတ်ကကှီားဥ ပဒ   ဒမ် ၃၃၁ ဖြငာ့ ် ပထာငဒ်ဏ ်၅ 

န စ်ကိ  Ninh Binh ခရိ င ်တ ာားရ  ားမ  ခ မ တ်ခ ာ့ ါသည်။331 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ်ဒှီမိ ကပ စှီအပ ားတက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Nguyen Van Cong Em 

အာား ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလမ  ၂၀၁၉ ပြပြာ်ဝါ ှီလအထိ ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်တွင ်

အပကာငာ့မ် ာားစွာ အသ  ားဖ ြုံကာ “အစိ ား န ငာ့ ်ါတှီ၏ မူဝါဒမ ာား  က်ဖ ာားပစမှု” ဦားတည်သည်ာ့ 

အပကကာငာ်းအ ာမ ာား  ါဝငသ်ည်ာ့ လိ က်ြ်ဗှီဒှီယိ မ ာား၊ ပ ားသာားခ က်မ ာားန ငာ့ပ်ဆာငာ်း ါားမ ာား 

တငခ် ာ့ဖခငာ်းပကကာင်ာ့ “အစိ ား အာား ဆန် ာ့က ငသ်ည်ာ့ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားဖ ြုံလ  ်၊စ စည်ား၊ 

 
330 The 88 Project, ‘အက ဥ်ားသာားမ ာားသည် အက ဉ်ားပထာငအ်တွငာ်း အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံမှု အပဖခအပနမ ာားကိ  

ဆန် ာ့က ငတ်ွနာ်းလ နသ်ည်ာ့အပနဖြငာ့ ်အစာငတ်ခ ဆနဒဖ ခ ာ့သည်၊ No. 6 Nghe An’, 27 June 2019, Available at: 

https://the88project.org/prisonersgo-on-collective-hunger-strike-to-protest-abusive-conditions-in-

prisoncamp-no-6-nghean/?fbclid=IwAR2e4T_CNeH1IbuVmIv8IZ1Erc6pji4IVs7 

QGtF8T77UpI0HFJnm99StL_8        
331 The 88 Project, ” “အစိ ား ၏အက ငာ့ ် က်ဖခစာားမှုမ ာားအာား ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်ပ ားတငပ်ဝြနခ် ာ့မှုပကကာငာ့ ်

တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Le Van Sinh သည် ဒှီမိ က က်တစ်လွတလ် ်ခွငာ့အ်ာားအလွ သ  စာားဖ ြုံမှု”စွ ခ က်ဖြငာ့ ် ပထာင ် ၅ 

န စ်ဖ စ်ဒဏ်ခ ဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။’, 18 September 2019, Available at: https://the88project.org/criticizing-

government -corruption-on-facebook-activist-le-van-sinh-sentenced-tofive-years-for-abusing-

democratic-freedoms/  

https://the88project.org/criticizing-government%20-corruption-on-facebook-activist-le-van-sinh-sentenced-tofive-years-for-abusing-democratic-freedoms/
https://the88project.org/criticizing-government%20-corruption-on-facebook-activist-le-van-sinh-sentenced-tofive-years-for-abusing-democratic-freedoms/
https://the88project.org/criticizing-government%20-corruption-on-facebook-activist-le-van-sinh-sentenced-tofive-years-for-abusing-democratic-freedoms/


ဖြန် ာ့ပဝမှု” ဟူပသာစွ ခ က်ဖြငာ့ ် ၂၀၁၅  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ   ဒ်မ် ၁၁၇ ဖြငာ့ ် ပထာငဒ်ဏ ် ၅ န စ်န ငာ့် 

ဆိ ငာ်းင ာ့ကာလ ၅ န စ်ကိ  Ben Tre ခရိ င ်တ ာားရ  ားမ ခ မ တ်ခ ာ့သည်။332 

Le Van Sinh န ငာ့ ်Nguyen Van Cong Em တိ ာ့န စ်ဦားအာား ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလထ တွင ်င ်

ြမ်ားဆှီားဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။ 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ်င ်ဒှီမိ ကပ စှီအပ ားတက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Ngyyen Quoc Duc 

Vuong အာား ၎ငာ်း၏ပြာ့စ်ဘွတ်အပကာင်ာ့တွင ် ပ ားသာားတငထ်ာားပသာ  ိ ာ့စ်မ ာားန ငာ့ ် လိ က်ြ်ဗှီဒှီယိ  

မ ာားမ ာ “အစိ ား အာားဆန် ာ့က ငသ်ည်ာ့ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားြနတ်ှီား၊စ စည်ား၊ ဖြန် ာ့ပဝမှု” 

ပဖမာက်သည်ဟ  စွ ်စွ ကာ ၂၀၁၅  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ   ဒမ် ၂၂၇ ဖြငာ့ ် တ ာားစွ  အပ ားယူဖခငာ်း 

ခ ခ ာ့ သည်။333 

 

Nguyen Van Phuoc နငှ  ်Pham Xuan Hao တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

(၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလ) 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ်ဒှီမိ ကပ စှီအပ ားတက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Nguyen Van Phuoc 

အာား  ၎ငာ်း၏ပြာ့စ်ဘွတ်အပကာင်ာ့တွင ်  ိ ာ့စ်မ ာား တငမ်ှုပကကာငာ့ ် “အစိ ား အာားဆန် ာ့က ငသ်ည်ာ့ 

သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာား ြနတ်ှီား၊စ စည်ား၊ ဖြန် ာ့ပဝမှု”ဟူပသာစွ ခ က်ဖြငာ့ ် ၂၀၁၅  ာဇသတ်ကကှီား 

ဥ ပဒ ၁၁၇ န ငာ့အ်ညှီ An Giang ခရိ ငဖ် ည်သူ ာ့တ ာားရ  ားမ  ပထာငဒ်ဏ ်၅ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်။334 

 
332 The 88 Project, ‘စကတ်ငဘ်ာလအတွငာ်း တကက်ကလှု ်ရ ာားသူပနာက်တဦားဖြစ်သူ Nguyen Van Cong Em အာား 

ပြာ့စ်ဘွတ် ိ ာ့စ်ပ ားခ ာ့မှုပကကာငာ့ ်  ဒ ်၁၁၇ ဖြငာ့ပ်ထာငဒ်ဏ် ၅ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်’, 20 September 2019, Available at: 

https://the88project.org/second-activist-convicted-in-september-for-facebook-postings-nguyen-van-

congem-sentenced-to-five-years-in-prison-under-article-117/   
333 HRW, 7 October 2019. ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်မည်သည်ာ့ ိ ာ့စ်တငဖ်ခငာ်းပကကာငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းခ  သည်ကိ သိ ဖခငာ်းမရ ိပ ။ 
334 Defend the Defenders, ‘ “အစိ ား အာားဆန ာ့က် ငသ်ညာ့်ဝါဒမှုိငာ်းဖြန ာ့မ်ှု”ဖြငာ့ ်Nguyen Van Phuoc အာားပထာငဒ်ဏ် ၅ 

န စ်ခ မ တ်ခ ာ့’, 31 October 2019, Available at: http://www.Vietnamhumanrightsdefenders.net/2019/10/31/ 

facebooker-nguyen-van-phuoc-convictedofconducting-anti-state-propaganda-with-5-year-

imprisonment/      

https://the88project.org/second-activist-convicted-in-september-for-facebook-postings-nguyen-van-congem-sentenced-to-five-years-in-prison-under-article-117/
https://the88project.org/second-activist-convicted-in-september-for-facebook-postings-nguyen-van-congem-sentenced-to-five-years-in-prison-under-article-117/
http://www/


၂၀၁၆ ခ န စ်မ  ၂၀၁၈ အထိအတွငာ်း ဗှီယက်နမ်အစိ ား အာား ပဝြနတိ် က်ခိ က်သည်ာ့ လိ က်ြ်ဗှီဒှီယိ မ ာား 

အ ါအဝင ် ပဆာငာ်း ါမ ာား၊ ဓာတ်   မ ာားန ငာ့ ် ဗှီဒှီယိ တိ မ ာား ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ် တငခ် ာ့ဖခငာ်းပကကာင်ာ့ အစိ ား  

န ငာ့ဗ်ှီယက်နမ်ကွနဖ်မ နစ် ါတှီအာား ပစာ်ကာားမှုပဖမာက်သည်ဟ  အဖ စ်ပ ားခ ခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်။335 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် Can Tho တကကသိ လ် ၊ နည်ား ညာမဟာဌာနရ ိ ဗိသ ကာ 

တစ်ဥှီားလည်ားဖြစ်သည်ာ့ ကထိက ဖြစ်သူ Pham Xuan Hao အာား ၂၀၁၅  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ၊   ဒမ် 

၃၃၁ န ငာ့ ် အညှီ “နိ ငင် ပတာ် အက ိြုံားစှီား ွာားအာား   က်ဖ ာားပစ န် ဒှီမိ က က်တစ်အခွငာ့အ်ပ ား န ငာ့် 

လွတ်လ ်မှု မ ာားကိ  အလွ သ  ားစာား ဖ ြုံလ  ်မှု” ဖြငာ့စွ် ခ က်တငပ်ထာငဒ်ဏ ်၁ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့ ါသည်။ 

တ ာားသူကကှီား၏ ဖ စ်ဒဏခ် အမိန် ာ့တွင ် “ ညာရ ငတ်ပယာက်ဖြစ်ပ ှီား လူမှုပ ားအသိဖမြှငာ့မ်ာားသည်ာ့ 

တိ ငပ်အာင၊် Pham သည် “’အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားန ငာ့ ် ဖ ည်သူမ ာားအာား ဆိ ားက ိြုံား ဖြစ်ပစသည်ာ့ 

တိ ငာ်းဖ ည်အပ ေါ် ပဝြနအ်ဖ စ်ဖမငပ်သာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား’ကိ  ပြာ့စ်ဘွတ် အသ  ားဖ ြုံ၍ 

ဖြန် ာ့ပဝ လ က်ရ ိပကကာငာ်း” Can Tho ပမိြုံ ျံ့၊ Ninh Kieu ခရိ ငတ် ာားရ  ားက သိရ ိလက်ခ  ါသည်ဟ  

ထည်ာ့သွငာ်း ထာားသည်။336 

 

Nguyen Nang Tinh နငှ  ်Nguyen Ngoc Anh တ ို  ၏ ပ စ်ရပ် 

(၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလ) 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ငဝ်ငဘ်ာလ တက်ကကလှု ်ရ ာားသူတဖြစ်လ  ဂ္ှီတဆ ာဖြစ်သူ Nguyen Nang Tinh 

အာား Nghe An ခရိ ငဖ် ည်သူ ာ့တ ာားရ  ားမ  တ က်တည်ားအပ ှီားက ငာ်း သည်ာ့တ ာားခွငတွ်င ်ပထာငဒ်ဏ ်

၁၁ န စ် ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ာ့သည်။ ထိ သူအာား ၂၀၁၉ ခ န စ် ပမလတွင ် “အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် အစိ ား ဆန် ာ့က င ်

ပဝြနသ်ည်ာ့ အပကကာငာ်းအ ာမ ာားတငမ်ှု” ဖြငာ့ ် ၂၀၁၅  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ၊   ဒမ် ၁၁၇ 

ဖြင်ာ့ြမ်ားဆှီားခ ာ့ပလသည်။337 

 
335 မိတ်ြက်မ ာားန ငာ့ ်ICJ ဆက်သွယ်မှု။ . 
336 The 88 Project, ‘အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်  ိ ာ့စ်တငခ် ာ့မှုပကကာငာ့ ် တကက သိ လ်ဆ ာပဟာငာ်းတစ်ဦားဖြစ်သူ Can Tho 

အာားပထာငသွ်ငာ်းအက ဥ်ားက ခ ာ့’, 1 November 2019, Available at: https://the88project.org/former-university-

lecturer-jailed-for-online-posting/  
337 The 88 Project, ‘Nguyen Nang Tinh’, Available at: https://the88project.org/profile/376/nguyennang- 

https://the88project.org/former-university-lecturer-jailed-for-online-posting/
https://the88project.org/former-university-lecturer-jailed-for-online-posting/


ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်တငခ် ာ့သည်ာ့ ပ ားသာားပြာ်ဖ ခ က်  ိ ာ့စ်မ ာားကိ အပဖခခ ၍ ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ာ့ပ ှီား 

တ ာားခွငတွ်င ် Nguyen က စစ်ပဆားပမားဖမနာ်းဖခငာ်းခ  သည်ာ့ အပကာင်ာ့မ ာ မိမိ၏ အပကာင်ာ့ 

မဟ တ်ဘ  “Nguyen Nang Tinh” အမည်ရ ိသူအဖခာားတဦား၏ အပကာင်ာ့သာဖြစ်ပကကာငာ်း 

ပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။338 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလတွင ် ဒှီမိ ကပ စှီအပ ားတက်ကကလှု ်ရ ာားသူဖြစ်သူ Nguyen Ngoc Anh 

အာား ၎ငာ်း၏ပြာ့စ်ဘွတ်အပကာငာ့တွ်ငတ်ငခ် ာ့သည်ာ့  ိ ာ့စ်ပကကာငာ့ ် “အစိ ား အာား ဆန် ာ့က ငသ်ည်ာ့ 

သတငာ်းအခ က် အလက်မ ာားြနတ်ှီား၊ စ စည်ား၊ ဖြန် ာ့ပဝမှု” ဖြငာ့ ် စွ ခ က်တငက်ာ ၂၀၁၅ 

 ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ၊   ဒမ် ၁၁၇ န ငာ့အ်ညှီ ပထာငဒ်ဏ ် ၆ န စ်ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ာ့သည်။339 

နိ ငင်  ိ ငမ်ှီဒှီယာမ ာားက  ၎ငာ်း၏ ပ ားသာားပြာ်ဖ  ခ က်မ ာားသည် “အစွနာ်းပ ာက်ဘက်လိ က်မှု ဆနပ် ှီား” 

ဆနဒဖ မှုမ ာားလှု ျံ့ပဆာ်၍ အစိ ား အာား “ပဝြနထ်ိ ားန က် ဖ စ်တင”် ထာားသည်ကိ ပတွျံ့ ရ ိ ပကကာငာ်း 

ထ တ်ဖ နပ်သာ်လည်ား၊ Nguyen ၏ ပ ားသာား ပြာ်ဖ ခ က်မ ာားမ ာ နိ ငင် ပ ား အက ဉ်ားသာားမ ာား၊ 

ပ ွားပကာက် ွ ဆိ င ်ာကိစစ  ်မ ာား၊ အဆိ ်သငာ့ ် အမှုိက်ြိတ်စငမ်ှုအာား တိ ငက်ကာား ဖခငာ်း က ာ့သိ ာ့ပသာ 

အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာားန ငာ့် သက်ဆိ ငသ်ည်ာ့ အပကကာငာ်းအ ာ မ ာားသာ ါဝငပ်ကကာငာ်း 

သိ သည်။340 

 
tinh/    
338 Bangkok Post, ‘ဗှီယက်နမ်အစိ ား သည်  “အစိ ား ပဝြနသ်ညာ့်” ပြာ့စ်ဘွတ် ိ ာ့စ်တငခ် ာ့သူ ဂ္ှီတဆ ာအာားပထာငဒ်ဏ် 

၁၁ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့။’, 15 November 2019, Available at: 

https://www.bangkokpost.com/world/1795029/vietnam-jails-musicteacher-for-11-years-over-anti-

state-facebook-posts   
339 The 88 Project, ‘Nguyen Ngoc Anh’, 17 November 2019, Available at: 

https://the88project.org/profile/191/ nguyen-ngoc-anh/  
340 HRW, ‘ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၊ ပြာ့စ်ဘွတ် ိ ာ့စ်တငမ်ှုပကကာငာ့ ်ြမ်ားဆှီားဖခငာ်းခ  ထာားသူ တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာားအာား 

လွတ်ပ ား န”်’, 5 November 2019, Available at: https://www.hrw.org/news/2019/11/05/vietnam-free-

activist-jailed-facebook-posts  

https://www.bangkokpost.com/world/1795029/vietnam-jails-musicteacher-for-11-years-over-anti-state-facebook-posts
https://www.bangkokpost.com/world/1795029/vietnam-jails-musicteacher-for-11-years-over-anti-state-facebook-posts
https://the88project.org/
https://www.hrw.org/news/2019/11/05/vietnam-free-activist-jailed-facebook-posts
https://www.hrw.org/news/2019/11/05/vietnam-free-activist-jailed-facebook-posts


၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွငြ်မ်ားဆှီားခ ခ ာ့ ပ ှီား ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇွန်လတွင ်တ ာားခွငတ်ခ က ငာ်း ပ ှီား Ben 

Tre ခရိ ငမ်  ပထာငဒ်ဏ ်၆ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့ပလသည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလတွင ်ဟိ ခ ှီမငပ်မိြုံ ျံ့ပတာ်ရ ိ 

အမ ိြုံားသာားတ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်မ  ပထာငဒ်ဏ ်၆ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်။341 

အလာားတူဖြစ်  ်မ ာား 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလ ၂၆  က်ပန ာ့မ စတင၍် လူ ၈ ဦားအာား ၎ငာ်းတိ ာ့၏ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ပ ားသာားမှုမ ာား 

ပကကာင်ာ့ ပထာငာ်းသွငာ်းအက ဉ်ားခ ခ ာ့ ါသည်။342 

 

ပမ ်မောန ိုငင်ံ 

ဖမနမ်ာနိ ငင် တွင ်“နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့အ်က ိြုံားစှီား ွာားအာား ထိ ါားပန ာငာ့ယ် က်မှု” ဖြစ်ပစမည်ာ့ 

သတငာ်း အခ က်အလက်မ ာား “စ ပဆာငာ်းဖခငာ်း” သိ ာ့ “ဖ နက်ကာားဆက်သွယ်ဖခငာ်း” တိ ာ့ကိ  တာားဖမစ်သည်ာ့ 

၁၉၂၃ ဖမနမ်ာနိ ငင် အစိ ား လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ခ က်မ ာားအက်ဥ ဒ (‘OSA’) အာား မိမိတိ ာ့၏တာဝနအ်ာား 

စနစ်တက  ထမ်ားပဆာငပ်နကကသည်ာ့ သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား အဖ စ်ပ ား န် 

အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိပ ှီား343  လူ ာ့အခွငာ့ ် အပ ား ကာကွယ်ပစာင်ာ့ပရ ာက်သူမ ာားအ ါအဝင် 

အဖခာားသူမ ာားအာား ြိန  ်ိ ာတွင ်၎ငာ်းဥ ပဒ ကိ  အသ  ားဖ ြုံလာနိ င ်ါသည်။ 

 
341 အဖ စ်ဒဏ်တွငပ်စာငာ့က်ကည်ာ့ကာလ ၅ န စ် ါဝငခ် ာ့သည်။ See The 88 Project, ‘Nguyen Ngoc Anh’, 17 

November 2019, Available at: https://the88project.org/profile/191/nguyen-ngoc-anh/  
342 Including Nguyen Chi Vung, Pham Van Diep, Vo Hoang Trung, Doan Viet Hoan, Ngo Xuan Thanh, 

Nguyen Dinh Khue, Huynh Thi To Nga and Huynh Minh Tam. မိတ်ြက်မ ာားန ငာ့ ်ICJ ဆက်သွယ်မှု။  
343 The OSA ဖမနမ်ာနိ ငင် အစိ ား လျိှြုံျံ့ ဝ က်ခ က်မ ာားအက်ဉ ပဒ မ ာ လတွ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာား 

ကန် ာ့သတ်ထာားပသာ ဉ ဒမ ာား (ဉ မာ၊ ၁၉၀၈ မတ ာားသငာ်းစ ြွ ျံ့ မှုအက်ဉ ပဒ၊ ၁၉၃၄ 

ပလယာဉ်   သနာ်းမှုဆိ င ်ာအက်ဉ ပဒ န ငာ့ ်၂၀၁၃ ခ န စ် သွငာ်းက န-်ထ တ်က နဉ် ပဒ) တိ ာ့အဖ င ်

လွတ်လ ်စွာပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုကိ  ိတ် ငတ်ာားဆှီားထာားပသာ ဆက်သွယ်ပ ားဉ ပဒန ငာ့ ် ာဇာသတ်ကကှီား 

ဉ ပဒမ ာားက ာ့သိ ာ့ င ်သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား ဦားတည်အပ ားယူလ က်ရ ိသည်ာ့ ဉ ပဒမ ာားစွာထ မ  တစ်ခ  ဖြစ်သည်။ See 

Human Rights Watch, ”အ ာမထငပ်တာာ့သညာ့်ပမျှာ်လငာ့ခ် က်မ ာား- ဖမနမ်ာနိ ငင် ရ ိ 
ပငမ်ိားခ မ်ားစွာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားမှုအာား အဖ စ်ဒဏ်ပ ားဖခငာ်း”, 31 January 2019, Available at: 

https://www.hrw.org/report/2019/01/31/dashed-hopes/criminalization-peaceful-expression-myanmar;  

OHCHR,  ”မဖမငန်ိ ငပ်သာနယ်စည်ားမ ဉ်ားမ ာား- ဖမနမ်ာနိ ငင် ရ ိ သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား တ ာားစွ အပ ားယူဖခငာ်း”: Report 

by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)’, 11 September 

https://the88project.org/profile/191/nguyen-ngoc-anh/
https://www.hrw.org/report/2019/01/31/dashed-hopes/criminalization-peaceful-expression-myanmar


OSA ဥ ပဒ၏   ဒမ် ၃၊ ၁ (က) တွင ် “ နသ်ူအာား တိ က်ရိ က်ဖြစ်ပစ၊ သွယ်ဝိ က်၍ ဖြစ်ပစ 

အသ  ားဝငပ်စ န ်ည် ွယ်၍ သိ ာ့မဟ တ် အသ  ားဝငတ်န ်ာသည်ဟူ၍ ကက  ွယ်၍....စာ ွက်စာတမ်ား (သိ ာ့) 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား..လယ်ဝယ်ထာားရ ိဖခငာ်း၊ စ ပဆာငာ်းဖခငာ်း၊ မ တ်တမ်ားသိမ်ားဆည်ား ဖခငာ်း၊ 

ထ တ်ဖ နဖ်ခငာ်း န ငာ့ ် အဖခာားသူအာား ဖ နက်ကာားဆက်သွယ်ဖခငာ်း” စသည်တိ ာ့အာားဖ စ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ် 

ထာားပ ှီား သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားသည် “အစိ ား ပ တ ်၊ ကကည်ားတ ် သိ ာ့မဟ တ် ပလတ ်ပ ား ာ 

ကိစစမ ာားန ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ား၍ ပသာ်လည်ားပကာငာ်း၊ လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ထာားသည်ာ့ အစိ ား စကာားဝ က်တစ်ခ ခ န ငာ့် 

စ ်လ ဉ်ား၍ ပသာ်လည်ားပကာငာ်း” ဆက်စ ်က ြုံားလွနသ်ည်ာ့ဖ စ်မှု ဖြစ် ါက ပထာငဒ်ဏ ်၁၂ န စ်အထိ 

ခ မ တ်နိ ငသ်ည်ဟ  ထည်ာ့သငွာ်းထာားသည်။344   ဒမ် ၃၊   ဒမ်ခွ  ၂ တွင ်နိ ငင်  လ  ဖခ ြုံပ ား (သိ ာ့) အက ိြုံားကိ  

ထိခိ က်  က်စှီားပစလိ သည်ာ့  ည် ွယ်ခ က်ရ ိပကကာငာ်းထငရ် ာားပစ န ် သပဘာသက်ပ ာက်ပသာ 

ဖ ြုံလ  ်မှုတစ်  ်ကိ  က ြုံားလွနသ်ည်ဟ  ဖ ဆိ  နမ်လိ  န ငာ့ ်“ဖ စ်မှုက ြုံားလွနသ်ူ၏  ည် ွယ်ခ က်မ ာ နိ ငင်  

လ  ဖခ ြုံပ ား (သိ ာ့) အက ိြုံားကိ  ထိား ါား ပန ာငာ့ယ် က် န ်ဖြစ်ပကကာငာ်းသိ  ါက....က ြုံားလွန်မှုအာား သက်ပသ 

မဖ နိ ငသ်ည်တိ င ်ထိ သူအာား အဖ စ်ဒဏခ် မ တ်နိ ငသ်ည်”ပြာ်ဖ ထာား ါသည်။345 

OSA  ါ က ယ်ဖ န် ာ့ပသာဖ ဌာန်ားခ က်မ ာားမ ာ “ နသ်ူ” ၊ “ နသ်ူတစ်ဦားတစ်ပယာက်အာား 

တိ က်ရိ က် ဖြစ်ပစ၊ သွယ်ဝိ က်၍ဖြစ်ပစအသ  ားဝငန်ိ ငပ်စမည်ာ့” စည်တိ ာ့ကိ  တိတိ   ြွငာ့ဆ်ိ ထာားဖခငာ်း 

မရ ိသည်ာ့အဖ င ် ဤဥ ပဒသည် တ ာားစွ ခ  သူက နိ ငင် ပတာ်အက ိြုံားအာား ဆန် ာ့က ငအ်နတ ာယ်ဖ ြုံမှု 

ဖြစ်ပစသည်ာ့ ဖ စ်မှုကိ  သက်ပသအထာက်အထာားဖြငာ့ ် တ ာားစွ သူပရ ျံ့ပနမ  သက်ပသဖ  န ် မလိ ဟ  

ကငာ်းလွတ်ခွငာ့ဖ် ြုံ ထာားပလ သည်။ ဤအခ က်မ ာ အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် 

သတငာ်းအခ က်အလက် ကန် ာ့သတ်မှုသည် တ ာားဝင ် ကိ က်ညှီပအာင ် (Legitimacy) 

လ  လ  ပလာက်ပလာက် ပဆာင ွ်က် မည်၊ သတငာ်းအခ က်အလက် အမ ိြုံားအစာား 

ခွ ဖခာားမှုလ  ်ငနာ်းစဉ်အာား အမ ာားဖ ည်သူ သိရ ိပစ န် ခ ဖ ရ ငာ်းလငာ်း  မည်၊ န ငာ့ ်တ ာားဝင ်လ  ဖခ ြုံပ ား 

အက ိြုံားအတွက် “လိ အ ်လာမ သာလျှင”် ကာကွယ်နိ င ်န ် သတငာ်း အခ က်အလက်မ ာားကိ  

 
2018, Available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID 

=23531&LangID=E  
344 ၁၉၂၃ ခ န စ်၊ ဖမနမ်ာနိ ငင် အစိ ား လျိှြုံျံ့ ဝ က်ခ က်မ ာားအက်ဉ ပဒ၏ အဂ္ဂလိ ်ဘာသာဖ နဆိ် ခ က်, Available at: 

http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/07/Official-Secrets-Act-EN.pdf     
345 Ibid. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID%20=23531&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID%20=23531&LangID=E
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/07/Official-Secrets-Act-EN.pdf


ကန် ာ့သတ် မည်ဟူပသာ နိ ငင် တကာ စ သတ်မ တ်ခ က်မ ာားကိ  လိ က်နာ န် 

  က်ကွက်ဖခငာ်းဖြစ်သည်။346 

က ို လံို်းနငှ  ်က ိုနက ော်စ ို်းဦ်း တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် ရိ က်တာသတငာ်းပထာက်မ ာားဖြစ်သူ က ို လံို်းနငှ ် က ိုနက ော်စ ို်းဦ်း 

တိ ာ့အာား ဖမန်မာာ့စစ်တ ်၏  ခိ ငဖ် ည်နယ်တွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားအာားပြာ်ထ တ် န် 

စ  စမ်ား စစ်ပဆားဖခငာ်းန ငာ့် သတငာ်းတငဖ် ဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  ပဆာင ွ်က်ခ ာ့သည်ာ့အတွက် OSA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၃ 

ဖြငာ့ ်  နက် န ် ပဖမာက် ိ ငာ်းတွငြ်မ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငခ် ာ့ ါသည်။347 အငဒ်ငပ်က ား ွာရ ိ ရိ ဟငဂ်္ ာ 

အမ ိြုံားသာား ၁၀ ဦား အာား စစ်တ ်မ သတ်ဖြတ်ပနမှုမ တ်တမ်ားအာား ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလ ၈ 

 က်ပန ာ့တွင ် ရိ က်တာ သတငာ်းဝက်ဘ်ဆိ က်တွင ်ထ တ်လွှင်ာ့ခ ာ့သည်။348 

၎ငာ်းတိ ာ့အာား တ ာားစွ ဆိ မှုမဖ ြုံမှီ ၂  တ်ခန် ာ့ ဖ င ်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပတာက်ကာ ြမ်ားဆှီား 

ခ ြုံ ်ပန ာင ်ခ ာ့သည်။349 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ်   မ ား ဦားမိ ား နန်ိ ငက် ကကာားနာားမှုတစ်ခ တွင ်  ခိ ငဖ် ည်နယ်ရ ိ စစ်တ ်၏ 

လ  ဖခ ြုံပ ားလ  ်ပဆာငခ် က်မ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား မ တ်တမ်ားတငန်ိ င ်န ်

အကွက်ခ  စှီစဉ်ညွှနက်ကာားဖခငာ်းခ  ပကကာငာ်းထွက်ဆိ ခ ာ့သည်။350 

 
346 ဆိ ငဝိ်မ်မူမ ာား၊ မူ ၄၊ ၁၁၊ ၁၆။ 
347 The Irrawaddy, ”ရိ က်တာသတငာ်းပထာက်မ ာား 

ဖမနမ်ာနိ ငင် အစိ ား လျိှြုံျံ့ ဝ က်ခ က်မ ာားအက်ဥ ပဒဖြငာ့ြ်မ်ားဆှီားဖခငာ်းခ  ။”’, 13 December 

2017, https://www.irrawaddy.com/news/burma/breaking-reuters-reporters-arrested-yangonofficial-

secrets-act.html;   See ICJ, ‘ရိ က်တာသတငာ်းပထာက်မ ာားဖမနမ်ာနိ ငင် တွငြ်မ်ားဆှီားခ ထာား ၊ ၎ငာ်းတိ ာ့၏ 

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားပလားစာား ါ၊ ဖ င ်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ြမ်ားဆှီားထာားမှုအာား  ်တန ာ့ ်ါ’, 18 December 2017, 

Available at: https://www.icj.org/reutersjournalists-detained-in-myanmar-respect-their-rights-end-

their-incommunicado-detention/  
348 ကိ ဝလ  ား၊ ကိ ပက ာ်စိ ားဦား, Simon Lewis, Antoni Slodkowski, ‘ရိ က်တာအထူားအစှီ ငခ် စာ- ဖမနမ်ာဖ ည်တွငာ်းရ ိ 

အစ အဖ  ြုံလိ က်သတ်ဖြတ်မှုမ ာား’, Filed 8 February 2018, Available at: 

https://www.reuters.com/investigates/specialreport/myanmar-rakhine-events/       
349 ICJ, ‘Myanmar: Reuters convictions a massive blow to the rule of law’, 3 September 2018, 

Available at: https://www.icj.org/myanmar-reuters-convictions-a-massive-blow-to-the-rule-of-law/  

https://www.irrawaddy.com/news/burma/breaking-reuters-reporters-arrested-yangonofficial-secrets-act.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/breaking-reuters-reporters-arrested-yangonofficial-secrets-act.html
https://www.icj.org/reutersjournalists-detained-in-myanmar-respect-their-rights-end-their-incommunicado-detention/
https://www.icj.org/reutersjournalists-detained-in-myanmar-respect-their-rights-end-their-incommunicado-detention/
https://www.reuters.com/investigates/specialreport/myanmar-rakhine-events/
https://www.icj.org/myanmar-reuters-convictions-a-massive-blow-to-the-rule-of-law/


၂၀၁၈ ခ န စ် ဇူလိ ငလ်တွင ်  နက် နပ်ဖမာက် ိ ငာ်းခရိ ငတ် ာားရ  ားက ဂ္ ာနယ်လစ်မ ာားအာား ခ ြုံ ်ပန ာင် 

ထိနာ်းသိမ်ားကာလတိ ားဖမြှငာ့ခ် ာ့ပ ှီား ကကာားနာမှုတ ာားခွင ်၆ လကာလတစ်ပလျှာက်လ  ားတွင ်အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) 

မ  ဥ ပဒအကက ပ ားမ ာား အမူကိ  ပစာငာ့က်ကည်ာ့ပလာ့လာခ ာ့ပသာ်လည်ား တ ာားခွငသ်ည် 

တ ာားစွ ခ က်အပ ေါ် ယ  ကကည်ကိ ားစာား သည်ာ့သက်ပသအထာက်အထာားဖ နိ ငခ် ာ့ဖခငာ်းမရ ိပ ။351 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ် ကိ ဝလ  ားန ငာ့ ် ကိ ပက ာ်စိ ားဦားတိ ာ့အာား ပထာငဒ်ဏ ် ၇ စှီ အဖ စ်ဒဏ ်

ခ မ တ် ခ ာ့သည်။352 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ပမလတွင ် အစိ ား ၏ လွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့န်  ငာ့အ်ညှီ သတငာ်းပထာက်မ ာား ဖ န်လည် 

လွတ်ပဖမာက်ခ ာ့ပလသည်။353 

 
350   မ ားဦားမိ ား နန်ိ ငသ်ည်   စည်ားကမ်ားထိနာ်းသိမ်ားပ ား အက်ဉ ပဒအ  ပထာငဒ်ဏ် ၁ န စ် ခ မ တ်ဖခငာ်းခ ခ ာ့ ပ ှီား ၎ငာ်း၏ 

မိသာားစ  မ ာားသည် ဝနထ်မ်ားအိမ် ာမ ပဖ ာငာ်းပရွှျံ့ ခ ာ့ သည်။. See Eli Meixler, ‘Myanmar Police Officer Who Said 

That Detained Reuters Reporters Were Set Up Has Been Jailed’, TIME, 30 April 2018, Available at: 

https://time.com/5259232/ myanmar-jail-police-whistleblowerreuters-reporters/   
351 ICJ, ‘ဖမနမ်ာအစိ ား အ ာရ ိမ ာားက ရိ က်တာသတငာ်းပထာက်မ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ ထာားမှုအာား 

ရ တ်သိမ်ား မည်ဖြစ်သည်’, 9 July 2018, Available at: 

https://www.icj.org/myanmar-officials-must-drop-charges-against-reuters-journalists/  
352 Kyaw Phyo Tha, ” ရိ က်တာသတငာ်းပထာက်ြမ်ားဆှီားခ မှုန ငာ့စ် ်လ ဥ်ား၍ 

လျိှြုံဝ က်ခ က်မ ာားဆိ င် ာအက်ဥ ပဒအာားဖြတ်သိမ်ား နပ်တာငာ်းဆိ ” 10 September 2018, Available at: 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/calls-mount-officialsecrets-act-amended-wake-reuters-

case.html;အလာားတူ င ်Unity သတငာ်းဂ္ ာနယ်တိ က်၏ CEO န ငာ့သ်တငာ်းပထာက် ၄ ဦားအာား ဖမနမ်ာာ့စစ်တ ်သည် ဓာတ  

လက်နက်မ ာား ထ တ်လ  ်လ က်ရ ိသည်ဟ ပ ားသာားထ တ်ဖ နခ် ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်အလ  ်ကကမ်ားန ငာ့ပ်ထာငဒ်ဏ် ၁၀ 

န စ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်။ ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ်သမမတ၏လွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့ဖ်ြငာ့ ်ဖ နလ်ည်လွတ်ပဖမာက်ခ ာ့ကကသည်။ See 

Zarni Mann, ‘Unity သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား အလ  ်ကကမ်ားန ငာ့ပ်ထာငဒ်ဏ် ၁၀ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်”’, The Irrawaddy, 

10 July 2014, Available at: https://www.irrawaddy.com/news/burma/unity-journalists-sentenced-10-

years-imprisonment-hard-labor.html;  PEN International ‘”သမမတ၏လွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့ဖ်ြငာ့ ်

သတငာ်းပထာက် ၅ ဦားလွတ်ပဖမာက်ခ ာ့”’, 22 April 2016, Available at: 

https://peninternational.org/news/myanmar-five-journalists-released-following-presidential-pardon  
353 BBC, ‘ရိ က်တာသတငာ်းပထာက်မ ာားဖြစ်ကကသညာ့် ကိ ဝလ  ားန ငာ့ ်ကိ ပက ာ်စိ ားဦားတိ ာ့ ဖ နလ်ည်လွတ်ပဖမာကလ်ာခ ာ့သည်။’, 

7 May 2019, Available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-48182712;  ၂၀၁၉ ခ န စ် ဧပ ှီလတွင ်

အိ ငစ်ှီပဂ္ န ငာ့ ်အဖခာားအြွ ျံ့ပ ါငာ်း ၁၉ ြွ ျံ့သည် နိ ငင် တကာလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဉ ဒန ငာ့အ်ညှီ 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုန ငာ့ ်သတငာ်းအခ က်အလက်၊ မှီဒှီယာ လွတလ် ်မှု တိ ာ့အာား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်နိ င ်န ်၂၀၁၈ ခ န စ် ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဉ ပဒအာားပလာ့လာသ  ားသ ်၍ဖ ငဆ်င ်န ်

လွှတ်ပတာ်ပကာ်မတှီမ ာားအာား တိ က်တွနာ်းခ ာ့သည်။ See ICJ, ‘ ူားတွ ထ တ်ဖ နခ် က်- ဖမနမ်ာဖ ည်တွငာ်း 

https://time.com/5259232/%20myanmar-jail-police-whistleblowerreuters-reporters/
https://www.icj.org/myanmar-officials-must-drop-charges-against-reuters-journalists/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/calls-mount-officialsecrets-act-amended-wake-reuters-case.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/calls-mount-officialsecrets-act-amended-wake-reuters-case.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/unity-journalists-sentenced-10-years-imprisonment-hard-labor.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/unity-journalists-sentenced-10-years-imprisonment-hard-labor.html
https://peninternational.org/news/myanmar-five-journalists-released-following-presidential-pardon
https://www.bbc.com/news/world-asia-48182712


 

၅။ တရော်းရံို်းက ို ကောကွယ်ရ ်ရည်ရွယ်ထိုတ်ပပ ်ထော်းနသော ဥပနေမ ော်း 

တ ာားရ  ား (သိ ာ့) တ ာားစှီ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာ၏ တခ ိြုံ ျံ့အစိတ်အ ိ ငာ်းမ ာားအာား ကာကွယ်နိ င ်န ်

ထ တ်ဖ န ် ထာားပသာဥ ဒမ ာားကိ လည်ား အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာား 

ကန် ာ့သတ်  ာတွင ်ဒိ ငာ်းသြွယ်အသ  ားခ လ က်ရ ိသည်။ စငက်ာ ူန ငာ့ ်မပလားရ ာားနိ ငင် တိ ာ့တွင ်တ ာားခွင ်

က ငာ်း   ာတွင ် စည်ားကမ်ားပသဝ ်မှုန ငာ့ ် စနစ်က မှုဟူပသာ တ ာားဝငအ်သိအမ တ်ဖ ြုံထာားပသာ 

အပကကာငာ်း ဖ ခ က်ဖြစ်သည်ာ့ “တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု”ဟူပသာ စကာား  ်၏ 

ပဘာငပ်က ာ်လွနက်ာ အာဏာကိ  အလွနအ်ကျွ အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။ ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ်

မိမိတိ ာ့သပဘာမက သည်ာ့ အဖမငမ် ာား ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ သူမ ာားအာား ဦားတည်၍ အပ ားယူ ာတွင ်

အဆိ  ါ တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု ဟူပသာ စွ ခ က်ကိ  

ယခ န စ်မ ာားတွငတိ် ား၍အသ  ားဖ ြုံလာကက ါသည်။ 

ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှုရ ိပစ နအ်တွက် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ် ကန် ာ့သတ်ဖခငာ်းကိ  

တ ာားဝင ် အသိအမ တ်ဖ ြုံထာားသညာ့် က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ပကာ်မတှီက အထူားပထာက်ဖ  

သက ာ့သိ ာ့ င ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က် ငာ့သ်  ားနိ င ်န ် ခ မ တ်ထာားသည်ာ့ တ ာားခွငအ်တွငာ်း 

တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု၊ အဖ စ်ပ ားမှုမ ာားကိ  မဖြစ်မပနလိ က် နလိ် အ ်ပ ှီား က ိြုံားပကကာငာ်း 

ဆှီပလ ာ်မျှတမှုလည်ား ရ ိ မည် ဖြစ်သည်။ ဆိ လိ သည်မ ာ ထိ ခ မ တ်ထာားသည်ာ့အ ာမ ာားကိ  

“တ ာားခွင ် စည်ားစနစ်က ပစ န ် တ ာားသူကကှီား၏လ  ် ိ ငခ်ွငာ့က် ငာ့သ်  ားမှု” မ ာ တိတိက က ရ ိ မည် 

ဖြစ်ပ ှီား ဖ နလ်ည်ခ ခ ပခ  သူ၏ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  တ ာားဝငက် ငာ့သ်  ားမှုအာား 

ထိ ါားပန ာငာ့ယ် က်မှုလည်ား မရ ိ နလိ် သည်။354 

ပအာက်ပြာ်ဖ ထာားပသာ မူခငာ်းမ ာားက ာ့သိ ာ့ ပရ ျံ့ပနမ ာားအာား တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုစွ ဆိ  ါက 

နိ ငင် တကာစ နှုနာ်းမ ာားအ  ပရ ျံ့ပနမ ာားတ ာားဝငခ် စာားခွငာ့်ရ ိသည်ာ့ အကာအကွယ်န ငာ့ ် ဥ ပဒ  ညာ  ် 

ဖြငာ့ ်အသက်ပမွားမှု၏ အဖခခ   ာ့ကိ ငမူ်မ ာားတိ ာ့ကိ  ခ ိြုံားပြာက်မှုဖြစ်နိ ငပ်လသည်။ ပရ ျံ့ပနမ ာား၏ အခနာ်း 

 
လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့အ်ာား ဖ ငဆ်ငလ် က်ရ ိသညာ့်ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒမ အာမခ ပ ား မည်’, 11 

April 2019, Available at: https://www.icj.org/joint-statement-constitutional-reform-must-guarantee-

the-right-tofreed om-of-expression-in-myanmar/  
354 CCPR/C/GC/34, paras 24, 31. 

https://www.icj.org/joint-statement-constitutional-reform-must-guarantee-the-right-tofreed%20om-of-expression-in-myanmar/
https://www.icj.org/joint-statement-constitutional-reform-must-guarantee-the-right-tofreed%20om-of-expression-in-myanmar/


ကဏ္ဍ ဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအပဖခခ မူမ ာားတွင ် ပရ ျံ့ပနမ ာားသည် တ ာားခွင၊် ခ  ရ  ား န ငာ့ ်

အဖခာားပသာဥ ပဒ န ငာ့ ် အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားအာဏာ ိ ငမ် ာားပရ ျံ့ပမ ာက်  ညာရ ငဆ်နဆ်န ်

ပစတနာမ န်ကနစွ်ာဖြငာ့ ် ဦားတိ က် ပလျှာက်ထာားမှုမ ာားဖြစ်ပစ၊ 

ပ ားသာားပြာ်ဖ ခ က်မ ာားဖြစ်ပစ၎ငာ်းတိ ာ့အတွက် အ  ်ဘက်န ငာ့ ် ဥ ပဒ ဆိ င ်ာ 

ကငာ်းလွတ်ခ စာားခွငာ့ရ် ိ မည်” (မူ ၂၀) န ငာ့ ် ပရ ျံ့ပနမ ာားသည် အဖခာားသူမ ာားက ာ့သိ ာ့ င ် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် စ ရ  ားသငာ်းြွ ျံ့ ခငွာ့ရ် ိပ ှီား “လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ဖမြှင်ာ့တငပ် ား၊ 

တ ာားစှီ ငပ် ားန ငာ့ ် ဥ ပဒဆိ င ်ာ ကိစစ  ်မ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ 

အမ ာားဖ ည်သူဝိ ငာ်းြွ ျံ့ပဆွားပနာွးမှုမ ာားတွင ် ါဝငပ်ဆာင ွ်က်ခွငာ့ ်ရ ိ ါသည်” (မူ ၂၃)355 

စငက်ောပူန ိုင်ငံ 

စငက်ာ ူနိ ငင် တွင ် တ ာားခွငမ်ထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဟ ပသာ စွ ခ က်ကိ  “စည်ားကမ်ားပသဝ ်ပသာ 

တ ာားခွငဖ်ြစ်ပစ န”် ဟူပသာအပ ေါ်ယ အပကကာငာ်းဖ ခ က်ဖြငာ့ ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု န ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားမျှပဝမှုတိ ာ့ကိ ကန် ာ့သတ် ာတွင၊် အထူားသဖြငာ့ ် ထိလွယ်ရ လွယ်ပသာ 

နိ ငင် ပ ား ကိစစ  ်မ ာားအပ ေါ်အွနလိ် ငာ်းပဝြနမ်ှုမ ာားအာားကန် ာ့သတ် ာတွင ်အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိ ါသည်။ 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ်အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားစွာက လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ မှု 

အာား ကန် ာ့သတ် န ် သမာရိ ားက စှီ ငထ်  ားအတိ ငာ်း တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဟူပသာ စွ ခ က် 

ပတာက်ပလျှာက် သ  ားစွ ပနမှုမ ာားရ ိပနသည်ာ့အပလ ာက် ယခ ထ တ်ဖ နမ်ည်ာ့ဥ ပဒ ါ ပဝဝါားပသာ 

ဖ နဌ်ာန်ားခ က်မ ာားသည် ဥ ပဒ အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံ အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုမ ာားဖြစ်လာနိ ငသ်ည်ဟ  

ခိ ငခ်ိ ငမ်ာမာပထာက်ဖ  ပဖ ာဆိ ပနခ ာ့ပသာ်လည်ား အစိ ား သည် ၂၀၁၆ ခ န စ် 

တရော်းခွငစ် မံခ ်  ခွ မှုဆ ိုငရ်ော အက်ဥပနေ (AJPA) ကိ  ဖ နဌ်ာန်ားခ ာ့သည်။356 ထိ ဥ ပဒမထ တ်ဖ နမ်ှီ 

 
355 ၁၉၉၀ ခ န စ်ပရ ျံ့ပနမ ာား၏အခနာ်းကဏ္ဍ ဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအပဖခခ မူမ ာား ၊ , Available at: 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx    
356 FORUM Asia, Think Centre “လတွ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာား တိ ား၍ ိတ် ငက်န ာ့သ်တ်မှုဖြစ်ပစသညာ့် , 

စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဥ ပဒအသစ်”၊ (၂၀၁၆ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လ၊ ၂၀  က်ပန ာ့ က်စွ  ါ)၊ Available 

at: https://www.forum-asia.org/?p=21369; AWARE, ‘တ ာားပ ား ာစှီမ ခန ာ့ခ်ွ ပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒမူကကမ်ားန ငာ့ ်

စ ်လ ဉ်ား၍ AWARE အြွ ျံ့၏ သပဘာထာားထ တ်ဖ နခ် က်”’, 10 August 2016, Available at: 

https://www.aware.org.sg/2016/08/aware-statement-on-the-administration-ofjustice-protection-bill/ ; 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ားအြွ ျံ့၊ “စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ က ယ်ဖ န ာ့လ်ွနာ်းသညာ့် 

တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဆိ င ်ာဥ ပဒအာား ကန ာ့က်ွက်ဖခငာ်း”, 8 August 2016, Available at: 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
https://www.forum-asia.org/?p=21369
https://www.aware.org.sg/2016/08/aware-statement-on-the-administration-ofjustice-protection-bill/


တ ာားရ  ား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု စွ ခ က်အာား တ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်ရ  ား စှီမ ခန် ာ့ခွ ပ ား အက်ဥ ပဒ ါ   ဒမ် ၇ 

န ငာ့အ်ညှီ နိ ငင် တ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်  န ငာ့ ်အယူခ  တ ာားခ  ရ  ားတိ ာ့မ  စွ ခ က်တငန်ိ ငပ်လသည်။357 

AJPA ဥ ပဒသည် တ ာားစှီ ငပ် ားအာဏာကိ ငသ်ူမ ာားအာား ထိ သိ ာ့မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုမ ာားအာား 

တိ ားခ  ျံ့၍ အဖ စ်ဒဏပ် ားနိ င ်န ် “တ ာားရ  ားအာား ပစာ်ကာားဖခငာ်း”ဟ  အမည်တ ်ကာ ပအာက်ပဖခ 

အဆငာ့ဆ်ငာ့ ်တ ာားရ  ားမ ာားအထိ တ ာားစှီ ငခ်ွငာ့ဖ် ြုံခ ာ့ပလသည်။   ဒမ် ၃ (က) တွင ် (၁)“တ ာားဥ ပဒ 

စှီမ ခန် ာ့ခွ ပ ား ကဏ္ဍအပ ေါ် အမ ာားဖ ည်သူ၏ ယ  ကကည်အာားထာား မှုကိ  ယ တ်ပလ ာာ့  က်ဖ ာားပစမည်ာ့ 

လ  ်ပဆာငခ် က် (သိ ာ့) ပ ားသာား ထ တ်ဖ နခ် က်တိ ာ့ကိ   ည် ွယ်ခ က်ရ ိရ ိဖ ြုံလ  ်ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ်

တ ာားသူကကှီားမ ာား၏ စစ်မ နမ်ှု၊ က ိြုံားပကကာငာ်း ဆှီပလ ာ်မှုန ငာ့ ်ဘက်မလိ က်မှုတိ ာ့အာား ပဝြန ်ပစာ်ကာား 

ဖခငာ်း” (  ဒမ် ၃၊ က (၁)) န ငာ့ ် (၂) တ ာားခွငက် ငာ်း  ပဆာင ွ်က်မှုကိ  အပန ာငာ့အ်ယ က်ဖြစ်ပစမည်ာ့ 

စာအ  ်စာတမ်ား/ပ ားသာားပြာ်ဖ ခ က်တစ  တ ာကိ  “ ည် ွယ်ခ က်ရ ိရ ိ” ထ တ်ဖ နဖ်ခငာ်း တိ ာ့ကိ  

“တ ာားရ  ားအာားပစာ်ကာားမှု” (  ဒမ် ၃၊ က (၂)) ပခါငာ်းစဉ်တ ်ကာ ဖ စ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ထာားသည်။ 

358 ဘ  ဥ ပဒတွင ် ပရ ျံ့ပနခ ြုံ ် န ငာ့ ်Shadrake Alan တိ ာ့အကကာားဖြစ်ခ ာ့သည်ာ့ သမိ ငာ်းဝငဖ်ြစ်  ်ကိ သာ 

တ ာား စှီ ငပ် ားစနစ်အပ ေါ် ဖ ည်သူ၏ယ  ကကည်ကိ ားစာား မှုကိ  ယ တ်ပလ ာာ့ပစသည်ာ့ ဖြစ်  ်အဖြစ် 

သတ်မ တ် ပြာ်ဖ ထာားပသာ်လည်ား   ဒမ် ၃၊ က (၂) တွင ်တ ာားရ  ားအာား “ပစာ်ကာားမှု”ဟူပသာ စွ ခ က် 

သတ်မ တ်ခ က်အာား တ ာားစှီ ငပ် ားကဏ္ဍအပ ေါ် ဖ ည်သူ၏ ယ  ကကည်မှု  က်ဖ ာားပစနိ ငမ်ှုအထိ 

ပဆာင ွ်က်ခ က် အာားလ  ား ါဝငန်ိ ငပ်စ န ် ကနဦားသတ်မ တ်ခ က်ကိ  ပလ ာာ့ခ ထာားသည်။359 

 
https://www.hrw.org/news/2016/08/08/singapore-reject-overly-broadcontempt-law;  

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာလွတ်ပငမ်ိားခ မ်ားသာခွငာ့အ်ြွ ျံ့၊ “စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံဖခငာ်းဆိ  ာဥ ပဒမူကကမ်ားသည် 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ာား ပခိမ်ားပဖခာကလ် က်ရ ိသည်’, 16 August 2016, Available at: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/singapore-contempt-of-court-law/  
357 ဤအ ိ ငာ်းအာား တ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်ရ  ား စှီမ ခန် ာ့ခွ ပ ား အက်ဥ ပဒမ  ဖြြုံတ်ခ လိ က်ပ ှီားဖြစ်သည်၊ (အခနာ်း ၃၂၂) 

(Chapter 322) Rev. Ed. 2007. 
358 ၂၀၁၆ ခ န စ် တ ာားခွငစ်ှီမ ခန် ာ့ခွ မှုဆိ င ်ာအက်ဥ ပဒ (AJPA)  (အမ တ်စဉ်), Available at: https://sso.agc.gov.  

sg/Act/AJPA2016#legis  
359 See Attorney-General v Wham Kwok Han Jolovan and another matter [2018] SGHC 222 at [39], 

referring to Shadrake Alan v Attorney-General [2011] 3 SLR 778 at [36], Available at: https:// 

www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/os-510-2018-(ag-

vjolovan- 

wham)-(final)-pdf.pdf   (‘AG v Wham Jolovan [2018]’)   

https://www.hrw.org/news/2016/08/08/singapore-reject-overly-broadcontempt-law
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/singapore-contempt-of-court-law/
https://sso.agc.gov/


ထိ သိ ာ့   ကကှီား ခ  ျံ့ သတ်မ တ်မှုပကကာငာ့ ်ရ ိ ငာ်းစွ ဖ ဿနာမ  ိ မိ နက်ရှု ိငာ်းခ ာ့သည်။ ထိ ာ့အဖ င ်AJPA ၏   ဒမ် 

၁၂ (က) တွငတ် ာားရ  ား ပစာ်ကာားမှုအဖမြှင်ာ့ဆ  ားဖ စ်ဒဏအ်ာား ပထာငဒ်ဏ ် ၃ န စ်ဖြစ်ပစ၊ 

ဒဏပ်ငစွငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ခန် ာ့မ နာ်းပဖခ ၇၂၀၅၁) ဖြစ်ပစ၊ 

န စ်  ်လ  ားဖြစ်ပစဟ  ဖမြှင်ာ့တငထ်ာား  ါသည်။ သမာရိ ားက စှီ ငထ်  ားမ ာားတွင ် ပထာငဒ်ဏ ် ၆  တ် န ငာ့ ်

ဒဏပ်ငစွငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ( အပမ ိကန ် ပဒေါ်လာခန် ာ့မ န်ားပဖခ ၁၄၄၁၀) ခန် ာ့သာ ဖ စ်ဒဏ ်

သတ်မ တ်ထာားသည်။360 

တ ာားစှီ ငန်ိ ငပ် ားတ ာားခွငက် ငာ်း  ာတွင ် အမ ာားဖ ည်သူ၏ ပဝြနပ်ထာက်ဖ ခ က်မ ာား 

 ယူ န ် အပ ားတကကှီားလိ ပလသည်။ တ ာားစှီ ငပ် ားကဏ္ဍအပ ေါ် အမ ာားဖ ည်သူ၏ ယ  ကကည် 

စိတ်ခ  မှုကိ  ထိ ါားပစနိ ငသ်ည်ာ့ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား (သိ ာ့) ထ တ်ပြာ်ပ ားသာား 

ပဖ ာဆိ ခ က်မ ာား ကိ   ာဇဝတ်မှု အဖြစ် သတ်မ တ်သည်ာ့ က ယ်ဖ န် ာ့ပသာ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား ါဝငသ်ည်ာ့ 

ထိ ဥ ပဒ အသက်ဝငလ်ာဖခငာ်းသည် ပရ ျံ့ပနမ ာား၊  ညာရ ငမ် ာားန ငာ့ ် သာမနဖ် ည်သူမ ာား၏ 

အမှုဖြစ်  ်မ ာားအပ ေါ် အဖမငမ် တ်ခ က်ဖ ြုံနိ ငစွ်မ်ား န ငာ့ ် တ ာားစှီ ငပ် ားစနစ်ကိ  စနစ်တက  

ပဝြနပ်မားခွနာ်းထ တ်နိ ငစွ်မ်ားအာား ယ တ်ပလ ာာ့က ဆငာ်းပစ ါသည်။ ယခ ဥ ပဒမဖ ဌာန်ားမှီက င် 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဟ  မဆှီမဆိ င ်

ပခါငာ်းစဉ်တ ်ကာ တ ာားမ ာ့စွာ ြိန  ်ိကန် ာ့သတ်လ က်ရ ိပသာ စငက်ာ ူနိ ငင် တွင ် ထိ ကိစစ  ်  ိ မိ  

ဆိ ား ွာားလာပစ ါသည်။ ထိ ဥ ပဒ AJPA အတည်ဖ ြုံပ ှီားပနာက် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ခ ကာကွယ်သူ 

တစ်ဦား တဖြစ်လ  အတိ က်အခ နိ ငင် ပ ားသမာားတစ်ဦားအာား အာား ၎ငာ်း၏ 

ပြာ့စ်ဘွတ်စာမ က်န ာပ ေါ်တွင ်အဖမင ်မ တ်ခ က်ဖ ြုံမှုပကကာငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့ဖခငာ်းကိ  ကကည်ာ့ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ်

 
360 Associate Professor David Tan, ‘Any Risk Will Do – The New Law on Scandalising Contempt in 

Singapore’, Singapore Law Gazette, September 2016, Available at: 

https://www.google.com/search?q=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+sing

apore&rlz=1C1CHBF_en-

TH830TH830&oq=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&aqs=chro

me..69i57.8470j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8;  စငက်ာ ူအမ ိြုံားသာားတကက သိ လ်မ  တွ ြက် ါပမာကခဖြစ်သူ 

Tan က AJPA ဥ ပဒမဖ ဌာနာ်းမှီ တ ာားရ  ားမ  တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမင်ဖ ြုံမှုဟ  အပကကာငာ်းဖ တ ာားစွ ဆိ ခ ာ့သညာ့် 

အမှုမ ာားအာား ပလာ့လာဆနာ်းခ က်တွင ် တ ာားရ  မ ာားသည်ထိ မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုစွ ခ က်မ ာားသည် နိ ငင် ၏ြွ ျံ့စည်ား    အပဖခခ  

ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၁၄  ါ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာားကာကွယ ်မည်ဟူပသာ အခ က်ကိ လည်ားလိ က်နာ 

ကိ က်ညှီ မည်ကိ သိမ တ်ဖ ြုံထာားပကကာငာ်း၊ တ ာားပ ားကဏ္ဍသည် ၎ငာ်းတိ ာ့အပ ေါ် ပဝြနမ်ှုမ ာားအာား လွှတ်ပတာ်မ  (AJPA 

ဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီ) လက်ခ နိ ငသ်ည်ထက် ိ ၍ ခွငာ့ဖ် ြုံထာားသည်မ ာ   က်လ  ားတစ်ခ သာ ဖြစ်ပကကာငာ်း ပထာက်ဖ ထာား ါသည်။ 

https://www.google.com/search?q=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&rlz=1C1CHBF_en-TH830TH830&oq=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&aqs=chrome..69i57.8470j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&rlz=1C1CHBF_en-TH830TH830&oq=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&aqs=chrome..69i57.8470j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&rlz=1C1CHBF_en-TH830TH830&oq=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&aqs=chrome..69i57.8470j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&rlz=1C1CHBF_en-TH830TH830&oq=any+risk+will+do+new+law+on+scandalising+contempt+in+singapore&aqs=chrome..69i57.8470j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


ထိ ဥ ဒကိ သ  ား၍ အမ ာားဖ ည်သူ လွတ်လ ်စွာအဖမငမ် တ်ခ က်ဖ ြုံမှုကိ  ြိန  ်ိကန် ာ့သတ်လာနိ ငသ်ည်ကိ  

သိနိ ငသ်ည်။ 

Alex Au၊ Eugene Thuraisingam နငှ်  Li Shengwu တ ို  ၏ ပ စ်ရပ်မ ော်း 

၂၀၁၅ ခ န စ်၊ မတ်လ တွင ်Alex Au Wai Pang အာား  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ ၃၇၇က ဖ ငဆ်င ်န ်

အသနာားခ စာတငခ် ာ့မှုန ငာ့စ် ်လ ဥ်ား၍ စငက်ာ ူတ ာားရ  ား၏ ပဖြရ ငာ်းပဆာင ွ်က်ခ က်အပ ေါ် ပမားခွနာ်း 

ထ တ် ပဝြနသ်ည်ာ့ လူမှုနိ ငင် ပ ား ဘပလာာ့ပ ားသာားခ က်တစ်ခ ကိ  တငခ် ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်တ ာားရ  ားအာား 

မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု ဖြငာ့ ် ဒဏပ်ငစွငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၈၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာခန် ာ့မ နာ်းပဖခ ၅၉၀၀) 

ပဆာင ်နအ်မိန် ာ့ခ  ခ ာ့သည်။361 Au သည် စငက်ာ ူနိ ငင် တွင ်အမ ိြုံားသာားအခ ငာ်းခ ငာ်းလိငဆ်က်ဆ မှုမ ာ 

ဖ စ်မှုပဖမာက်သည်ာ့   ဒမ် ၃၇၇က  န ငာ့ ် LGBTI တိ ာ့၏အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားစသည်တိ ာ့န င်ာ့ စ ်လ ဉ်ား၍ 

အတိတ် ကာလမ ာားတွင ်ပ ားသာား ပြာ်ဖ ခ ာ့ပ ှီားဖြစ်ပလသည်။362 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွင ် ပရ ျံ့ပနဖြစ်သ ူ Eugene Thuraisingam သည် ထိ န စ်ပမလအတွငာ်း  

စငက်ာ ူ နိ ငင် ရ ိ ပသဒဏဖ် စ်မှုန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ ကဗ ာတစ်  ဒြ်ွ ျံ့ဆိ ကာ ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ် 

တငခ် ာ့မှုပကကာငာ့ ် ဒဏပ်င ွ စငက်ာ ူ ပဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ( အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာခန် ာ့မ နာ်းပဖခ ၄၄၂၃) 

ပဆာင ်နအ်မိန် ာ့ခ  ခ ခ ာ့ သည်။ သူသည် သူ၏အမူသည် မူားယစ်ပဆားဝါားပမ ာငခ်ိ ကူားမှုပကကာင်ာ့ 

ကကိြုံားမိန် ာ့ပ ားမှုမခ  မှီ ဤကဗ ာကိ  ပ ားသာားတငဖ် ခ ာ့ သည်ဟ  သ ိသည်။ ထိ  ိ ာ့စ်အာား 

ြ က်ပ ှီားဒဏပ်ငပွဆာငက်ာ ၎ငာ်း၏ ကဗ ာသည် တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု 

 
361, ‘လိငတ်ူလိငဆ်က်ဆ မှုတာားဖမစ်သညာ့်ဥ ပဒဖြငာ့တ် ာားစွ ကကာားနာမှုအာား ပဝြနသ်ညာ့် စငက်ာ ူဘ ပလာာ့ဂ္ါတစ်ဦားဖြစ်သူ 

Mong Palatino အာား “တ ာားစှီ ငပ် ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငပ်စာ်ကာား”မှုဖြငာ့ ်ဒဏ်ပကကားရိ က်ခ ာ့ ’’, Global Voices, 8 March 

2015, Available at: https://advox.globalvoices.org/2015/03/08/singapore-blogger-who-criticized-

court-case-of-anti-gay-sex-law-fined-forscandalizing-the-judiciary/  ထိ အမှုသည် စငက်ာ ူနိ ငင် ရ ိ 

 ာဇဝတ်မှုတ ာားပ ားစနစ်န ငာ့စ် ်လ ဥ်ားသညာ့် စာအ  ်ပ ားသာားထ တ်ဖ နမ်ှုပကကာငာ့ ်တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုစွ ခ က်ဖြငာ့ ်

ပထာငဒ်ဏ် ၆  တ်န ငာ့ ်ပငဒွဏ် စငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ခန ာ့ပ် ားပဆာငက် ခ  န ်အမိန ာ့ခ် ဖခငာ်းခ ခ ာ့ သညာ့် 

သတငာ်းပထာက် Alan Shadrake အမှုအခငာ်းအက ငာ်းအတိ ငာ်း ဖြစ် ွာားခ ာ့ဖခငာ်း ဖြစ်သည်။ 
362 Thuraisingam သည် ဒဏ်ပကကားပင ွစငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၅၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၃၆၆၄) ခန ာ့မ်ပ ားပဆာင ်ပသားမှီ 

ဥ ပဒအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းပကာငစ်ှီမ က ငာ်း သညာ့် တ ာားခွငတ်ွင ်အကကိမ်ကကိမ်ကကာားနာဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။ See Selina Lum, 

‘ပရ ျံ့ပန Eugene Thuraisingam သည် ပသဒဏ်ပ ားမှုမ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုမ ာားပကကာင်ာ့ 

တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်ဒဏ်ပကကား စငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ပဆာငခ် ာ့ သည်’, Straits Times, 7 August2017, 

Available at: https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/lawyer-fined-6000-forcontempt-of-

court-over-facebook-post-on-death-penalty   

https://advox.globalvoices.org/2015/03/08/singapore-blogger-who-criticized-court-case-of-anti-gay-sex-law-fined-forscandalizing-the-judiciary/
https://advox.globalvoices.org/2015/03/08/singapore-blogger-who-criticized-court-case-of-anti-gay-sex-law-fined-forscandalizing-the-judiciary/
https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/lawyer-fined-6000-forcontempt-of-court-over-facebook-post-on-death-penalty
https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/lawyer-fined-6000-forcontempt-of-court-over-facebook-post-on-death-penalty


ပဖမာက်ပကကာငာ်းသိ သဖြငာ့ ် စငက်ာ ူဥ ပဒ တ ာားစှီ ငပ် ား အသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းအာား 

ပတာငာ်း နပ်ကကာငာ်းစာကိ  လူသိရ ငက်ကာား ိ ာ့စ်တငခ် ာ့သည်။ 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် တကကသိ လ် ညာရ င ် Li Shengwu အာား “စငက်ဂာ ူ 

အစိ ား သည် တ ာားစွ ဆိ မှုအလွယ်တကူဖ ြုံလ  ်ပလာ့ရ ိပ ှီား ထိန်ားခ ြုံ ်ထာားပသာ 

တ ာားပ ားစနစ်ရ ိသည်၊ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ်င ် နိ ငင် တကာမှီဒှီယာမ ာားက 

အလွယ်တကူသတငာ်းမတငဖ် နိ င ်ဖခငာ်းဖြစ်သည်” ဟ  ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ် အတွငာ်း 

ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်တွင ်ပ ားသာားတငခ် ာ့သဖြငာ့ ်တ ာားခွငမ်ထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ခ ာ့သည်။363 ထိ  ိ ာ့စ်ကိ  

အမ ာားဖ ည်သူသိပစ နမ်ဟ တ်ဘ  “သူငယ်ခ ငာ်းသှီားသန် ာ့”သာ  ိ ာ့စ်တငခ် ာ့ဖခငာ်း ဖြစ်သည်။ 

 

Jolovan Wham နငှ  ်John Tan တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် နိ ငင် သာားအခွငာ့အ်ပ ားတက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Jolovan Wham 

Kwok Han န ငာ့ ်အတိ က်အခ နိ ငင် ပ ားသမာားဖြစ်သူ John Tan Liang Joo တိ ာ့သည် AJPA ဥ ပဒ 

  ဒမ် ၃၊ က (၁) ဖြငာ့ ် ထဦားဆ  ားတ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းခ ခ ာ့ သူမ ာားဖြစ်သည်။ 

Wham သည် “နိ ငင် ပ ားနယ်ွပသာတ ာားစွ မှုမ ာားကိ ပဖြရ ငာ်းအမိန် ာ့ခ  ာတွင ်မပလားရ ာား တ ာားသူကကှီား 

မ ာားသည် စငက်ာ ူတ ာားသူကကှီားမ ာားထက်  ိ မိ လွတ်လ ်ပ ှီားအမ ှီအခိ ကငာ်းသည်” ဟ  ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ 

ဧပ ှီလ ၌ ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်ပ ားသာားခ ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်ပရ ျံ့ပနခ ြုံ ်ရ  ားမ  တ ာားခွငသ်ိ ာ့ဆငာ့ပ်ခေါ်စာ ရ ိခ ာ့သည်။ 

Tan သည် ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပမလတွင ် “Jolovan ကိ  တ ာားစှီ ငပ် ားအာား ပစာ်ကာားမှုဟ  တ ာားစွ  

လိ က်ဖခငာ်းသည် AGC အပနဖြငာ့ ် သူ (Jolovan )အမ နပ်ဖ ာတာလိ ာ့အတည်ဖ ြုံပ ားလိ က်ဖခငာ်း 

ဖြစ်သည်” ဟ  ပ ားသာားခ ာ့ဖခငာ်းပကကာင်ာ့တ ာားစွ ခ ာ့ သည်။364 

 
363 Selina Lum, ‘Papers for contempt properly served on Li Shengwu in the US: Court of Appeal’, 

Straits Times, 1 April 2019, Available at: https://www.straitstimes.com/singapore/papers-

forcontemptproperly-served-on-li-shengwu-in-the-us-court-of-appeal   
364 AG v Wham Jolovan [2018], at [3] to [6]. 

https://www.straitstimes.com/singapore/papers-forcontemptproperly-served-on-li-shengwu-in-the-us-court-of-appeal
https://www.straitstimes.com/singapore/papers-forcontemptproperly-served-on-li-shengwu-in-the-us-court-of-appeal


၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ်ထိ သူန စ်ဦားလ  ားအာား ဒဏပ်င ွစငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ( အပမ ိကန် ပဒေါ်လာ 

ခန် ာ့မ နာ်းပဖခ ၃၆၈၅ ) ခ မ တ်ခ ာ့သည်။ ထိ ာ့အဖ င ် Wham and Tan အာား 

ဥ ပဒတ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားပကကာငာ့ ် က နက် စ ိတ် ပရ ျံ့ပနခ ြုံ ်ရ  ားအာား ဖ နလ်ည်ပ ားပဆာင ်န ်

စငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၇၂၉၈ ( အပမ ိကန ်ပဒေါ်လာ ခန် ာ့မ နာ်းပဖခ ၅၃၇၈ ) န ငာ့ ် စငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၆၉၆၆ ( 

အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာခန် ာ့မ နာ်းပဖခ ၅၁၃၃ ) အသှီားသှီား သတ်မ တ်ခ ာ့သည်။365 

 

မနလ်းရှော်းန ိုငင်ံ 

မပလားရ ာားနိ ငသ်ည်လည်ား တ ာားပ ားကဏ္ဍအပ ေါ်အမ ာားဖ ည်သူ၏ အဖမငမ် တ်ခ က် 

ပ ားမှုမ ာား ကိ   ိတ် ငတ်ာားဆှီား န ် စငက်ာ ူနိ ငင် တွငဖ် ြုံလ  ်သက ာ့သိ ာ့ င ် တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမင ် 

ဖ ြုံလ  ်မှု ဟူပသာ သပဘာတ ာားအာား လွှ မ ာားစွာအသ  ားခ လ က်ရ ိသည်။ ထိ သိ ာ့လွှ မ ာားစွာအသ  ားခ မှု 

မ ာားမ ာ ပရ ျံ့ပနမ ာား၏ အခနာ်းကဏ္ဍဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအဖခခ မူမ ာားကိ  ကွ လွ ဆန် ာ့က ငလ် က် 

ပရ ျံ့ပနမ ာား၏ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  ဦားတည်ထိနာ်းခ ြုံ ်ကန် ာ့သတ်လ က်ရ ိသည်။366 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် စ ရ  ားခွငာ့န်  ငာ့ ် သငာ်းြွ ျံ့ပဆာင ွ်က်ခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ကာကွယ် 

ထာားပသာ နိ ငင် ၏  က်ေရယ် ွ ွဲ့စည််းပံိုအနပခခံဥပနေ၊   ဒမ် ၁၀ သည် လွှတ်ပတာ်အာား  

“တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ ဖမငဖ် ြုံမှုမ  ကာကွယ် န”် ဟူပသာ   ဒမ် ၁၀၊ ခ (၁)ဖြငာ့ ်

 
365 Selina Lum, ” တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာားဖြစ်ကကသညာ့် Jolovan Whamန ငာ့ ်SDP’s John Tan တိ ာ့အာား 

တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်ဒဏ်ပကကား ပဒေါ်လာ ၅၀၀၀ စှီပ ားပဆာင်ခ ာ့ ။ ’, Straits Times, 29 April 2019, Available 

at: https://www.straitstimes.com/singapore/courtscrime/5000-fine-each-for-activist-jolovan-wham-

and-sdps-john-tan-for-contempt-of;   ၂၀၀၈ ခ န စ်တွင၊် Wham သည် တ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်ရ  ားတွင ်

တ ာားသူကကှီားဝတ်ရ  ဝတ်ဆငထ်ာားပသာ သာား ိ က်ပကာင ်   ါ အကက  ဝတ်ဆငခ် ာ့မှုပကကာငာ့ ်

တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်ပထာင ်၁၅  က်က ခ ာ့သည်၊ See Louisa Tang, ‘တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု- AGC သည် 

တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Jolovan Wham အာား ဒဏ်ပကကားပဆာင ်နသ်တ်မ တ်ခ ာ့ပ ှီား အတိ က်အခ  ါတှီဝငမ် ာားအာား 

ပထာငသွ်ငာ်းအက ဉ်ားခ ခ ာ့။’, Today, 20 March 2019, Available at: 

https://www.todayonline.com/singapore/contempt-of-court-agc-seeksfine-activist-jolovan-wham-jail-

time-opposition-party-member  
366 See A. Vijayalakshmi Venugopal, Kamal Halili Hassan, ‘မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ 

တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဆိ င ်ာဥ ပဒ- ဖ ြုံဖ ငပ်ဖ ာငာ်းလ မှုပြာ်ပဆာငဖ်ခငာ်း (၂၀၁၂)၊ သဘာဝန ငာ့ ်အသ  ားခ သိ ပ 6(8), pp. 

1451-1464(‘Venugopal and Hassan, 2012’) Available at: 

http://www.aensiweb.com/old/anas/2012/1451-1464.pdf     

https://www.straitstimes.com/singapore/courtscrime/5000-fine-each-for-activist-jolovan-wham-and-sdps-john-tan-for-contempt-of
https://www.straitstimes.com/singapore/courtscrime/5000-fine-each-for-activist-jolovan-wham-and-sdps-john-tan-for-contempt-of
https://www.todayonline.com/singapore/contempt-of-court-agc-seeksfine-activist-jolovan-wham-jail-time-opposition-party-member
https://www.todayonline.com/singapore/contempt-of-court-agc-seeksfine-activist-jolovan-wham-jail-time-opposition-party-member
http://www.aensiweb.com/old/anas/2012/1451-1464.pdf


အဆိ  ါအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအပ ေါ်  ိတ် င ် တာားဆှီားခွငာ့ ် ပ ားထာားပလသည်။367 ထိ    ဒမ် ၁၂၆ သည် 

ြက်ဒ ယ်ဖ ည်ပထာငစ် တ ာားရ  ား၊ အယူခ ခ  ရ  ား န ငာ့ ် မပလားရ ာား တ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်တိ ာ့အာား 

တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ အဖ စ်ပ ားခွငာ့ ် အာဏာအ ်န ငာ်းထာားသည်။368 အဖခာားပသာ 

ဥ ပဒမ ာားသည် ခရိ ငတ် ာားရ  ားမ ာားန ငာ့ ် အထူားခ  ရ  ားမ ာား အ ါအဝင ် တ ာားရ  ားခွ မ ာားအာား 

အဆိ  ါလ  ် ိ ငခ်ွငာ့ ် အာဏာအ ်န ငာ်းထာား ါသည်။369 သိ ာ့ပသာ်လည်ား အဖခာားပသာ ဥ ဒအ  (သိ ာ့) 

အာဏာ ိ င ်အ  ်ခ ြုံ ်မှုဥ ဒမ ာားအ  အဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆ်ိ ထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။ 

သမော်းရ ို ်းက စ ရငထ်ံို်းသပဘာတ ာားဖြငာ့စ်ှီ ငလ် က်ရ ိပသာ်လည်ား တ ာားစှီ ငပ် ား တွင ် ၎ငာ်း 

(တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု) န ငာ့ ်တ်သက်သည်ာ့ တိက ဖ တ်သာားပသာြွငာ့ဆ်ိ ခ က် 

မရ ိပသာပကကာင်ာ့ လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုကိ  ကန် ာ့သတ်သည်ာ့ တ ာားစှီ ငဆ်  ားဖြတ် 

မှုမ ာားစွာ ပ ေါ်ပ ါက်လာသည်။370  ညာရ ငမ် ာားန ငာ့ ်လက်ပတွျံ့က င်ာ့သ  ားသူမ ာားက “ဥ ပဒမ ာ့က ငာ့သ်  ားမှု၊ 

ဘက်လိ က်မှုန ငာ့ ်   ဂ္ဂိြုံလ်ပ ား” အပဖခခ ၍ ကန် ာ့သတ်မှုမ ာားမ ကာကွယ် န ် ၎ငာ်းကိ  ရ ငာ်းလငာ်း 

တိက စွာြွငာ့ဆ်ိ  နသ်ာမက  ာဇဝတ်မှုမ ာား န ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ ကန် ာ့သတ်ပ ှီား စှီ ငထ်  ားမ ာား 

တစ်သာားတည်ားဖြစ်ပစ န ် ဖ ြုံဖ ငပ်ဖ ာငာ်းလ မှုမ ာား ပြာ်ပဆာင ်န ် လိ အ ်သည်ဟ  ပထာက်ဖ  

မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ခ ာ့ကကသည်။371 မပလားရ ာား Bar အြွ ျံ့အ ါ အဝင ် ပဝြနပ်ထာက်ဖ သူမ ာား က 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ာား ထိ ါားကန် ာ့သတ်မှုမ ာား မဖြစ်ပစ န ် တ ာားရ  ားအာား 

 
367 မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ ြက်ဒ ယ်ဖ ည်ပထာငစ် ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒ, Available 

at:http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/ 

Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf     
368 Ibid. 
369 Venugopal and Hassan, 2012, pp. 1455 to 1456. 
370 Venugopal and Hassan, 2012, pp. 1454 to 1455. 
371 Venugopal and Hassan, 2012, p. 1463; Jerald Gomez, ‘တ ာားရ  ားအာား 

မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု_လွတ်လ ်စွာထ တ် ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်န ငာ့ ်စွ ်စွ မှုခ  သူမ ာား၏အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား’ (2002) 3 MLJ ccxli – 

ccciv (‘Jerald Gomez, 2002’), 

Available at: http://jeraldgomez.com/wp-content/uploads/2018/01/MLJ-Contempt-of-Court-

Freedom-of-Expression-and-the-Rights-of-the-Accused.pd   

http://jeraldgomez.com/wp-content/uploads/2018/01/MLJ-Contempt-of-Court-Freedom-of-Expression-and-the-Rights-of-the-Accused.pd
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မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု ဟူပသာစွ ခ က်ကိ  “ထိန်ားခ ြုံ ်စနစ်တက သ  ားဖ ြုံ န”်န ငာ့ ် “တ ာားစှီ ငပ် ားမ နက်န ်

အက ိြုံားရ ိပစ န ်ပနာက်ဆ  ား အပဖခအပန”အဖြစ်သာသ  ား န ်ပထာက်ဖ ခ ာ့ ကကသည်။372 

 

 

Arun Kasi ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် ပရ ျံ့ပန Arunachalam s/o Kasi (‘Arun Kasi’)သည ်

အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းပ ေါ်တယ်တစ်ခ ပ ေါ်တွင ် ထိ လအတွငာ်း ၎ငာ်းပ ားသာားတငဖ် ခ ာ့ပသာ 

မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ ြက်ဒ ယ်တ ာားရ  ား၌တ ာားခွငစ်ှီ ငမ်ှုမ ာားအပ ေါ် ပဝြနပ်ထာက်ရှုထာားပသာ 

ပဆာငာ်း ါား ၂   ဒပ်ကကာငာ့ ်ပရ ျံ့ပနခ ြုံ ် Tommy Thomas မ  တ ာားစွ ဆငာ့ပ်ခေါ်မှုန ငာ့ ်ငဆ်ိ ငခ် ာ့ သည်။373 

၎ငာ်းပ ားသာားထာားသည်ာ့ “အဖငငာ်း ွာားြွယ်တ ာားစှီ ငမ်ှုမ ာားပကကာငာ့ ် တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ 

ဖ ဿနာကကှီားတ  ်ဖြစ် ွာားလာ   ” န ငာ့ ် “Tommy Thomas သည် တ ာားစှီ ငပ် ား 

အကက ်အတည်ားတ  ်ဖြစ် ွာားပစသည်ာ့ အဖငငာ်း ွာားမှု ပဖြရ ငာ်းသည်ာ့ဌာနကိ  ဆငဖ်ခငသ်  ား မည ်

ဖြစ်သည်”ဟူပသာပခါငာ်းစဉ်အသှီားသှီားဖြငာ့ ် ပ ားသာားထာားပသာ ပဆာငာ်း ါား ၂   ဒသ်ည် 

တ ာားစှီ ငပ် ားကဏ္ဍအလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှုမ ာားကိ  ြွငာ့ဟ်ထ တ်ပြာ်ခ ာ့ပ ှီား မပလားရ ာား နိ ငင် ၏ 

 
372 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ်မပလားရ ာား Bar အြွ ျံ့၏ဥကက ဌဖြစ်သူက “ဒှီကိစစပဖြရ ငာ်းနိ င ်န၊် အြွ ျံ့အပနဖြငာ့ ်

“တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု” ဟူပသာဖ စ်မှုကိ  ယူပကနိ ငင်  (အဂ္ဂလနန် ငာ့ ်ပဝားလ်ဖ ည်နယ်)တိ ာ့တွင ်

 ယ်ြ က်ပ ှီားဖြစ်ပကကာငာ်း န ငာ့ ်ထိ အခ က်သည် မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ အပ ားယူနိ ငသ်ညာ့် 

တ ာားရ  ား၏လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာား ကန ာ့သ်တ်က ငာ့သ်  ား န ်လိ ပကကာငာ်းသိရ ိနိ ငပ် ှီား တ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်ရ  ားတွင ်က ငာ်း သက ာ့သိ ာ့ 

“တ ာားစှီ ငပ် ားမ နက်နအ်က ိြုံားရ ိပစ န ်ပနာက်ဆ  ား အပဖခအပန”အဖြစ်သာသ  ား န်” လိ ပကကာငာ်းပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။ Abdul 

Fareed Abdul Gafoor, ‘သတငာ်းထ တ်ဖ နခ် က်- Arun Kasi သည် တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်

အဖ စ်ရ ိပကကာငာ်းပတွျံ့ ရ ိခ ာ့။ ’, 23 April 2019 (‘Malaysian Bar, 23 April 2019’), Available at: 

http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/press_release_%7C_arun_kasi_found_guilty_of_cont

empt_of_court.html;  See also Venugopal and Hassan, 2012, p. 1463; Jerald Gomez, 2002, p. 20. 
373 The Star Online, ‘Aliran ပ ေါ်တွင ်Hamid affidavit န ငာ့သ်က်ဆိ ငသ်ညာ့်ပဆာငာ်း ါားပ ားတငခ် ာ့သဖြငာ့ ်ပရ ျံ့ပန Arun 

Kasi အာား တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ခ ာ့’, 27 February 2019, Available at: 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/02/27/contempt-proceedings-against-lawyer-arun-

kasi-over-hamid-affidavit-articlesin-aliran#CA0XyKX8v4xL8PjE.99   

http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/press_release_%7C_arun_kasi_found_guilty_of_contempt_of_court.html
http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/press_release_%7C_arun_kasi_found_guilty_of_contempt_of_court.html
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/02/27/contempt-proceedings-against-lawyer-arun-kasi-over-hamid-affidavit-articlesin-aliran#CA0XyKX8v4xL8PjE.99
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/02/27/contempt-proceedings-against-lawyer-arun-kasi-over-hamid-affidavit-articlesin-aliran#CA0XyKX8v4xL8PjE.99


အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာတ ာားပ ားဌာနအာား ဖ ြုံဖ ငပ်ဖ ာငာ်းလ မှုမ ာားဖ ြုံလ  ် န ်နှုာိးပဆာ်ခ ာ့သည်။374 Arun 

Kasi သည် ဆငာ့ပ်ခေါ် ဖခငာ်းခ  သည်ာ့တ ာားခွငတွ်င ် ၎ငာ်း၏ ပ ားသာားပြာ်ဖ ခ က်မ ာ 

တ ာားမျှတပကကာငာ်း န ငာ့ ်က  ားလွနပ်ြာက်ြ က်ခ ာ့မှုတစ  တ ာမရ ိပကကာငာ်း ပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။375 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ဧပ ှီလတွင ်Arun Kasi အာား ပထာငဒ်ဏ ် က် ၃၀ အဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ခ ာ့ပ ှီား  က်ပ ါငာ်း 

၃၀ ပထာငဒ်ဏန် ငာ့ည်ှီမျှပသာ ပငဒွဏ ်မပလားရ ာား ငာ်းဂ္စ် ၄၀၀၀၀ ခန် ာ့ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၉၄၇၄ 

ခန် ာ့) ဒဏပ်ဆာင ်န ်အမိန် ာ့ခ မ တ်ခ ာ့သည်။376  

အမိန် ာ့ခ မ တ်ခ ပ ှီားပနာက် မပလားရ ာား Bar အြွ ျံ့အစည်ားက တ ာားစွ ဆိ မှုသည် “ဖ စ်မှုထငရ် ာားပစသည်ာ့ 

ပြာ်ဖ ခ က်မ ာားမရ ိဖခငာ်းပကကာငာ့ ်  ိ မိ ဆိ ား ွာားလာပစသည်ာ့အဖ င ် ဖ ည်သူထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာား 

အပ ေါ် လွှ မ ာားစွာထငဖ်မငမ်ှုမ ာား တိ ား ွာားလာပစနိ ငပ်ကကာငာ်း ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခ ာ့ကကပ ှီား အမ ာားဖ ည်သူ 

စိတ်ဝငစ်ာားသည်ာ့ ကိစစ  ်မ ာားတွင ် လွတ်လ ်စွာအဖမငထ် တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ရ် ိ မည ် ထ ်ပလာငာ်း 

ပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။377 

 

ထ ိုင််းန ိုင်ငံ 

ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာား  ိတ် ငတ်ာားဆှီား န် တ ာားရ  ားအာား 

မထှီမ ာ့ဖမင ်ဖ ြုံမှုဟူပသာ သပဘာတ ာားအာား  ိ မိ အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။ တ ာားရ  အာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု 

ဖ စ်မှုမ ာ ထိ ငာ်းအ  ်ဘက်စှီ ငထ်  ားမ ာားတွင ်ါဝငပ်သာ်လည်ား မူလဆိ လိ  ငာ်းပဘာငပ်က ာ်လွနလ် က် 

တ ာားခွငမ် ာား န ငာ့ ် တိ က်ရိ က်သက်ဆိ ငမ်ှုမရ ိပသာ ဖြစ်  ်မ ာားကိ လည်ား ဦားတည်၍ အသ  ားဖ ြုံလ က် 

ရ ိသည်။ ၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ် ပက ာငာ်းသာားအပ ားတက်ကကလှု ်ရ ာားသူတစ်ဦားအာား ပထာက်ခ သည်ာ့ 

 
374 Ibid. 
375 The Star Online, ‘AG ပရ ျံ့ပနတ ာားစွ ဖခငာ်းခ  သညာ့်အမှုဖြစ်  ်- မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုန ငာ့ ်မျှတပသာပဝြနမ်ှုတိ ာ့အကကာား 

ကွ ဖ ာားမှုရ ိပလသည်”’, 28 February 2019, Available at: 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/02/28/lawyer-in-ag-contempt-case-theres-a-

difference-between-contempt-and-faircriticism#oezVhdPHpktmjsdK.99  
376 V Anbalagan, ”တ ာားရ  ားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်ပရ ျံ့ပန Arun အာား ပထာငဒ်ဏ် ၃၀  က်န ငာ့ ်ဒဏ်ပင ွ

မပလားရ ာားပင ွ၄၀၀၀၀ ပ ားပဆာင ်န ်အမိန ာ့ခ် မ တ်ခ ာ့။” Free Malaysia 

Today, 23 April 2019, Available at: https://www.msn.com/en-my/news/national/lawyer-arunjailed-30-

days-fined-rm40000-for-contempt-of-court/ar-BBWc5kD  
377 Malaysian Bar, 23 April 2019. 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/02/28/lawyer-in-ag-contempt-case-theres-a-difference-between-contempt-and-faircriticism#oezVhdPHpktmjsdK.99
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https://www.msn.com/en-my/news/national/lawyer-arunjailed-30-days-fined-rm40000-for-contempt-of-court/ar-BBWc5kD


အပနဖြငာ့ ် Khon Kaen ခရိ င ် တ ာားရ  ားပရ ျံ့တွင ် “dabbing” အက က၍ ဓာတ်   ရိ က်ခ ာ့သည်ာ့ 

ပက ာငာ်းသာားမ ာားအာား တ ာားရ  ား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ ခ ာ့ပ ှီား  ာဇဝတ်ခ  ရ  ား  ဝ ဏအ်တွငာ်း 

ပြာ့စ်ဘွတ်လိ က်ြ်ဗှီဒှီယိ ထ တ်လွှတ်ခ ာ့သည်ာ့ အတိ က်အခ နိ ငင် ပ ားသမာားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်

တ ာားစွ ခ ာ့သည်။ (ပအာက်တွငက်ကညာ့် န)်378 

ထ ိုင််းအရပ်ဘက်စ ရငထ်ံို်း၏   ဒမ် ၃၁ မ  ၃၃ အထိတွင ် တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဆိ င ်ာ 

ပြာ်ဖ ခ က်  ါဝငပ် ှီား   ဒမ် ၃၂ တွင ် “ဖြစ်  ်အခ က်အလက်မ ာားလွှ မ ာားစွာအနက်ပကာက်မှု”၊ 

“ဘက်လိ က်မှု (သိ ာ့) မမ န်မကနအ်စှီ င်ခ မှု”၊ “မမျှတပသာအဖမငမ် တ်ခ က်” 

(သိ ာ့)”တ ာားရ  ားက မ်ားသစစာ က ိနဆ်ိ မှု ခ ိြုံားပြာက် န ် လှု ျံ့ပဆာ်မှု” စသည်တိ ာ့အ ါအဝင ်

“အမှုစစစ်ပဆားသည်မ  ပနာက်ဆ  ား အမိန် ာ့ခ သည်ာ့ကာအတွငာ်း အဆိ  ါ တ ာားခွငမ်ျှတမ နက်နမ်ှုကိ  

ထိခိ က်  က်ဖ ာားပစနိ င ်န ် ဖ ည်သူ ာ့ သပဘာထာားစိတ်ခ စာားခ က် (သိ ာ့) တ ာားရ  ား (သိ ာ့) မည်သည်ာ့အြွ ျံ့ 

(သိ ာ့) အမှုတွင ်ါဝငပ်သာ သက်ပသမ ာားအာား လွှမ်ားမိ ားလ  ်ပဆာင ်န ်ည် ွယ်သည်ာ့ 

အဖမငသ်ပဘာထာား (သိ ာ့) မည်မျှပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ါဝငခ် ာ့ ါက” 

ထိ ပ ားသာားြာ်ဖ ထာား သည်ာ့ “သတငာ်းစာား (သိ ာ့)    န  ်ိမှီဒှီယာ” ၏ “စာပ ားသူ၊ အယ်ဒှီတာ (သိ ာ့) 

ထ တ်ပဝသူ” တိ ာ့အာား တ ာားရ  ား အာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံ ာပ ာက်သည်။379 

 
378 Teeranai Charuvastra,  “စဥ်ဆက်မဖ တ်ခ  ျံ့ကာား အပ ားယူလ ကရ် ိပသာ တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဥ ပဒသည် 

ပရ ျံ့ပနမ ာားအာား စိ ား ိမ်မှုဖြစ်ပစသည်”’, Khaosod English, 22 August 2017, Available at: 

http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/courts/2017/08/22/contempt-court-

worries-lawyers/;  တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Pai Dao Din အာား ပထာက်ခ အာားပ ားသညာ့်အပနဖြငာ့ ်တကက သိ လ် 

ပက ာငာ်းသာားမ ာားဖြစ်ကကသညာ့် Phayu Bunsophon၊ Chatmongkon Janchiewcharn၊ Narongrit Upachan န ငာ့ ်

အမည်မသိ သညာ့်ဥ ပဒပက ာငာ်းသာားတစ်ဦားစ စ ပ ါငာ်း ၄ ဦားက ပထာက်ခ အာားပ ားသညာ့်အမူအ ာဖ သခ ာ့သည်၊. See 

Teeranai Charuvastra, ‘Activists Calling For Pai Dao Din’s Freedom Charged With Contempt Of Court’, 

Khaosod English, 17 March 2017, Available at: 

http://www.khaosodenglish.com/politics/2017/03/17/activists-callingpaidao-dins-freedom-charged-

contempt-court/;  အတိ က်အခ နိ ငင် ပ ားသမာားဖြစ်သူ Watana Muangsook သည်  Pheu Thai  

 ါတှီ၏အပ ား ါအြွ ျံ့ဝငတ်စ်ဦားဖြစ်ပ ှီား စှီား ွာားပ ားဝနက်ကှီားပဟာငာ်းတစ်ဦားဖြစ်သည်။ See Bangkok Post, ‘Facebook 

ပ ေါ်တွင ်ဗှီဒှီယိ ထ တ်လွှတ်မှုပကကာငာ့ ်တ ာားစွ ဖခငာ်းခ  သညာ့် Watana, 22 August 2017, Available at: 

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1310591/facebook-lands-watana-in-contempt    
379 ထိ ငာ်းအ  ်ဘက်စှီ င်ထ  ား ၏ အဂ္ဂလိ ်ဘာသာဖ နဆိ် ခ က်, Available at: 

https://www.imolin.org/doc/amlid/Thailand_The%20Civil%20Procedure%20Code.pdf  

http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/courts/2017/08/22/contempt-court-worries-lawyers/
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https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1310591/facebook-lands-watana-in-contempt
https://www.imolin.org/doc/amlid/Thailand_The%20Civil%20Procedure%20Code.pdf


ထိ ဖ စ်မှုအာား ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒဆိ င ်ာခ  ရ  ား၏ လ  ်ငနာ်းပဆာင ွ်က်ခ က်မ ာား (သိ ာ့) 

ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားအပ ေါ် ပဝြနပ်ထာက်ဖ မှုမ ာားအာား ကန် ာ့သတ်နိ င ်န ် တ ာားရ  ားမ ာားမ  ဥ ပဒ 

ထ တ်ဖ နက်ာ ထိ ငာ်းနိ ငင် ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒဆိ င ်ာခ  ရ  ားအထိ လွှမ်ားဖခ ြုံအသ  ားဖ ြုံခ ာ့သည်။ 

ထိ ငာ်းနိ ငင်  ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ  ဥ ပဒြွငာ့ဆ်ိ မှု၊ ရ ငာ်းလငာ်းမှုဆိ င ်ာ အလ  ်တာဝန်မ ာားကိ  

ပဆာင ွ်က်ပသာ ထိ အပဖခခ ဥ ဒဆိ င ်ာ ခ  ရ  ားသည ်

နိ ငင် ပ ားအ ထငရ် ာားပသာအမှုမ ာားကိ ဆ  ားဖြတ်ခ က်ခ မ တ်ပ ှီား ဖ ည်တွငာ်းရ ိပစာငာ့က်ကည်ာ့ပလာ့လာ 

သူမ ာားက ထိ ခ  ရ  ား၏အမ ှီအခိ ကငာ်းမှုအပ ေါ် မကကာခဏ ပစာပကကာ 

လ က်ရ ိသည်။380ထငရ် ာားပသာဖြစ်  ်မ ာ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ထိ ငာ်းနိ ငင် အပထွပထပွ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ 

ခ  ရ  ားသည် ပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ  က်သတတ  တ် အလိ  အတိ က်အခ  ါတှီကကှီားတစ်ခ ဖြစ်သည်ာ့ Thai 

Raksa Chart  ါတှီအာားြ က်သိမ်ားခ ာ့ပ ှီား ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပမလတွင ် ပ ွားပကာက် ွ တွင ် အနိ င ်ခ ာ့ပ ှီား 

ထငပ် ေါ်ပက ာ်ကကာားမှု လ က်ရ ိသူ အတိ က်အခ  ါတှီ ပခါငာ်းပဆာငဖ်ြစ်သူ Thanathorn 

Juangroongruangkit အာား လွှတ်ပတာ်အမတ်အဖြစ်မ  ရ တ်သိမ်ား ခ ာ့သည်။381 

 
380 Eugénie Mérieau, ”ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒသည် ထိ ငာ်းနိ ငင် ဒှီမိ ကပ စှီအာား 

ကကှီားမာားပသာပခိမ်ားပဖခာက်မှုတ  ်ဖြစ်သည်”, IACLAIDC 

Blog, 3 May 2019, Available at: https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/5/3/thethai-constitutional-

court-a-major-threat-to-thai-democracynbsp;  iLaw အြွ ျံ့က ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒခ  ရ  ား၊ 

တ ာားသူကကှီားစ စ ပ ါငာ်း ၉ ဦားအနက် Nakharin Mektrairat န ငာ့ ်Punya Udchachon တိ ာ့ကိ  

လွှတ်ပတာ်မ ပ ွားခ ယ်ခန ာ့အ် ်ထာားပ ှီား ၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ်သက်တမ်ား က နလ်ွနသွ်ာားပ ှီားဖြစ်ပသာ Nurak Marpraneet၊  

Chut Chonlavorn၊  Boonsong Kulbupar၊  Udomsak Nitimontree န ငာ့ ်Jaran Pukditanakul ၅ ဦားအာား NCPO 

ဥကက ဌက အမိန ာ့အ်မ တ်၊ ၂၆/၂၀၁၇ ဖြငာ့ ်ဖ နလ်ည်ခန ာ့အ် ်ခ ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ်းဖြစ်သည်ဟ  ပြာ်ဖ ထာားသည်။  See iLaw, ‘The 

2019 Elections, of the NCPO, by the NCPO,and for the NCPO’, Available at: 

https://ilaw.or.th/node/5004  
381 Bangkok Post, ‘”ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒဆိ င ်ာခ  ရ  ားသည် Thai Raksa Chart  ါတှီအာားြ က်သိမ်ားခ ာ့သည်။”, 7 

March 2019, Available at: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1640796/constitutional-

court-disbands-thai-raksachart;  

Jitsiree Thongnoi,”ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒဆိ င ်ာ ခ  ရ  ားသည် Future Forward ပခါငာ်းပဆာငဖ်ြစ်သူ 

Thanathorn Juangroongruangkit အာား ဝနက်ကှီားခ ြုံ ်ပန ာပ ွားပကာက်ယ ဥ်ပ ိြုံငမ်ှုမဖ ြုံနိ င ်န ် ိတ် ငခ် ာ့သည်။”, 

SCMP, 23 May 2019, Available at: https://www. scmp.com/news/asia/southeast-

asia/article/3011554/thailands-constitutional-court-blocks-upstartpolitician;   

၂၀၀၇ ခ န စ်န ငာ့ ်၂၀၀၈ ခ န စ်တိ ာ့တွင ်Thai Rak Thai န ငာ့ ်Palang Prachachon  ါတှီတိ ာ့အာားလည်ား အလာားတူ 

ြ က်သိမ်ားဖခငာ်း ခ ခ ာ့ သည်။ See Thitinan Pongsudhirak, ‘TRC ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားသည် 

https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/5/3/thethai-constitutional-court-a-major-threat-to-thai-democracynbsp
https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/5/3/thethai-constitutional-court-a-major-threat-to-thai-democracynbsp
https://ilaw.or.th/node/5004
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1640796/constitutional-court-disbands-thai-raksachart
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1640796/constitutional-court-disbands-thai-raksachart
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၂၀၁၈ ခ န စ်မတ်လတွင ်  ွ ွဲ့စည််းပံိုအနပခခံဥပနေခံိုရံို ်းဆ ိုငရ်ော ဥပနေကိ  ဖ နဌ်ာနာ်းခ ာ့ပ ှီား 

ထိ ဥ ပဒဖြငာ့ ် တ ာားရ  ားသည် ၎ငာ်း၏တ ာားစှီ ငမ်ှုအပ ေါ် “မရိ ားမသာား”၊ “သပ ာ်မှုဆန”် “ရ တ် ငာ်း 

ကကမ်ားတမ်ား” (သိ ာ့) “ထိခိ က်နစ်နာပစမှု” စသည်တိ ာ့န ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသည်ာ့ 

မည်သညာ့်အဖမငမ် တ်ခ က်ကိ မဆိ  ပထာငဒ်ဏ ် ၁ လအထိ န ငာ့ ် ပငဒွဏ ် ထိ ငာ်းဘတ် ၅၀၀၀၀ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၆၅၂ ) အထိ အဖ စ်ဒဏခ် မ တ်နိ ငပ်သာ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာ ရ ိခ ာ့သည်။382 

၂၀၁၉ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ် တ ာားရ  ားလ  ်ထ  ားလ  ်နည်ားမ ာားကိ  ဖြစ်ပစသည်ာ့ 

ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒဆိ င ်ာ ခ  ရ  ားဥ ပဒ၏ နည်ားဥ ပဒထွက်ရ ိလာခ ာ့ပ ှီား၎ငာ်းဖြငာ့ ် “ပစတနာ 

မမ နမ်ကန၊် ရ တ် ငာ်းပ ှီားသပ ာ်စာဆနဆ်န၊် ပသွားထိ ား လှု ျံ့ပဆာ်ပခိမ်ားပဖခာက်ပသာ စာလ  ားမ ာားဖြငာ့ ်

တ ာားရ  ား ၏ အမိန် ာ့ (သိ ာ့) စှီ ငခ် က်မ ာားကိ ပဝြနမ်ှု (သိ ာ့) တ ာားရ  ား၏အမိန် ာ့ (သိ ာ့) စှီ ငခ် က်မ ာား 

ထ တွင ်  ါရ ိသည်ာ့ အခ က်အလက်မ ာား (သိ ာ့) ဥ ပဒမ ာားကိ    က်ဖ ာားပစမှုတိ ာ့ကိ တာားဖမစ်ထာားပ ှီား 

ပြာက်ြ က်ခ ာ့ ါက အထက်တွငပ်ြာ်ဖ ထာားသည်ာ့ ဖ စ်ဒဏပ် ား နိ ငသ်ည်ာ့ အဆိ  ါဥ ပဒ၊   ဒမ် ၃၉ 

ဖြငာ့တ် ာားစွ ဆိ  အပ ားယူနိ င ်ပလသည်။383 

Watana Muangsook ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွင ် အတိ က်အခ နိ ငင် ပ ားသမာားန ငာ့ ် ထိ ငာ်းနိ ငင် စှီား ွာားပ ားဝနက်ကှီားပဟာငာ်း 

တစ်ဦား  ဖြစ်သူ Watana Muangsook အာား တ ာားရ  ား  ဝ ဏအ်တွငာ်း ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ် တိ က်ရိ က် 

ထ တ်လွှတ်သည်ာ့ ပဆာာ့ဝ လ်တစ်ခ ဖြစ်သည်ာ့ ‘Facebook Live’ တွင ် လိ က်ြ်ဗှီဒှီယိ  

ထ တ်လွှတ်မှုပကကာငာ့ ် တ ာားရ  ားအာား  မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုစွ ခ က်တငက်ာ ပထာငဒ်ဏ ် ၁ လ န ငာ့ ်

ပငဒွဏဘ်တ် ၅၀၀ (အပမ ိကန ် ပဒေါ်လာ ၁၆.၅၀ ) ခ မ တ်ခ ာ့သည်။384 အ  ်ဘက်စှီ ငထ်  ားဥ ပဒ၊ 

 
နိ ငင် ပ ားအဖငငာ်း ွာားမှုမ ာားဖမြှငာ့တ်က်ပစခ ာ့သည်” , 8 March 2019,Available at: 

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1640868/trc-dissolution-turns-uppolitical-heat   
382ဥ ပဒတွင ်တ ာားရ  ားသည် က ြုံားလွနသူ်အာား တ ာားရ  ား  ဝ ဏ်မ ထွက်သွာား န ်သတိပ ားခ က် (သိ ာ့) အမိန ာ့ထ် တ်နိ င ်

ပကကာငာ်း ထညာ့်သွငာ်းထာားသည်။ 
383 မိတ်ြက်မ ာားန ငာ့ ်ICJ ဆက်သွယ်မှု။ မိတ်ြက်မ ာားန ငာ့ ်ICJ ဆက်သွယ်မှု။ . 
384 Bangkok Post, ‘Facebook ပ ေါ်တွင ်ဗှီဒှီယိ ထ တလ်ွှတ်မှုပကကာငာ့ ်တ ာားစွ ဖခငာ်းခ  သညာ့် Watana”, 22 August 

2017, Available at: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1310591/facebook-lands-watana-

in-contempt   

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1640868/trc-dissolution-turns-uppolitical-heat
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1310591/facebook-lands-watana-in-contempt
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1310591/facebook-lands-watana-in-contempt


  ဒမ် ၃၀ န ငာ့ ် ၃၁ တိ ာ့ကိ ခ ိြုံားပြာက် သည်ဟ  စွ ခ က်တငခ် ာ့သည်။ ထိ ဗှီဒှီယိ အာား ၎ငာ်း၏ပြာ့စ်ဘွတ် 

အပကာင်ာ့ပ ေါ်မ  ြ က်သိမ်ား န ်အမိန် ာ့ပ ား ဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည။်385 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွင ် Watana သည်  ာဇဝတ်တ ာားရ  ားတွင ် အဖခာားအတိ က်အခ  

နိ ငင် ပ ားသမာား အာား ပထာက်ခ အာားပ ားသည်ာ့အပနဖြငာ့ ် ပရ ာက်ရ ိလ က်ရ ိသည်ာ့ တ ာားခွင၌် 

စစ်ပဆားပနပသာ အမှုန ငာ့ ် မသက်ဆိ ငသ်ည်ာ့ အမှုတစ်ခ အပ ေါ်အဖမငမ် တ်ခ က်ဖ ြုံပနသည်ာ့ 

လိ က်ြ်ဗှီဒှီယိ တစ်ခ ကိ  Facebook Live တွင ် ထ တ်လွှတ်ခ ာ့သည်။386 

တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုအာား အဖခာားပသာအမှုမ ာားန ငာ့ ် ပ ာ၍ အသပ ြ က်မှုန ငာ့ ်

ပသွားထိ ားလှု ျံ့ပဆာ်မှုဥ ပဒမ ာားဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ  အမိန် ာ့ခ မ တ်ခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်။387 

 

Kovit Wongsurawat နငှ ် Sarinee Achavanuntakul တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွင ် နိ ငင် ပ ားသိ ပ ဘာသာ  ်တွ ြက် ါပမာကခဖြစ်သူ Kovit 

Wongsurawat သည် ထိ န စ်ဇွနလ်အတွငာ်း Twitter ပ ေါ်  ိ ာ့စ်ပ ားတငခ် ာ့ပသာတစ်ခ အာား 

“ဆှီပလ ာ်မှုမရ ိ”ဟ စွ ်စွ ကာ ပရ ျံ့ပနခ ြုံ ် ရ  ားသိ ာ့ လာပ ာက်ပတွျံ့ဆ   န် 

တ ာားရ  ားမ ဆငာ့ပ်ခေါ် ဖခငာ်းခ ခ ာ့ သည်။388 ၎ငာ်းပ ားသာား ထာားပသာ Tweet တွင ် Kovit က 

တ ာားရ  ားသည် လွှတ်ပတာ်အမတ်ဖြစ်သူ Thanathorn Juangroongruangkitအာား မှီဒှီယာတွင ်

 ိ ငဆ်ိ ငမ်ှုရ ိပသာပကကာင်ာ့ လွှတ်ပတာ်အမတ်အဖြစ်မ   ယ်ြ က်ခ ာ့ပသာ်လည်ား အလာားတူ 

မှီဒှီယာလ  ်ငနာ်း တွင ် ရ ယ်ယာ ါဝင ် ဖ ြုံမှုလ က်ရ ိပသာ လွှတ်ပတာ် အမတ်မ ာားစွာကိ  

 
385 Ibid. 
386 Prachatai, အာဏာရ ငအ်ာားပဝြနသူ်အာား တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်ဆိ ငာ်းင ာ့ပထာငဒ်ဏ် ၁ န စ်ခ မ တ်ခ ာ့?, 22 

August 2017, 

Available at: https://prachatai.com/english/node/7337;  iLaw, ‘Case: Watana Muangsook’, Available 

at: https://freedom.ilaw.or.th/en/case/801#progress_of_case  
387 Ibid. See also HRW, October 2019, pp. 63 to 67. 
388 Bangkok Post, ‘Facebook ပ ေါ်တွင ်ဗှီဒှီယိ ထ တလ်ွှတ်မှုပကကာငာ့ ်တ ာားစွ ဖခငာ်းခ  သညာ့် Watana”, 22 August 

2017, Available at: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1310591/facebook-lands-watana-

in-contempt    

https://prachatai.com/english/node/7337
https://freedom.ilaw.or.th/en/case/801#progress_of_case
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1310591/facebook-lands-watana-in-contempt
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1310591/facebook-lands-watana-in-contempt


တာဝနမ်   ်ဆိ ငာ်းမှုမဖ ြုံဘ  အမှုမ ာားကိ   ကိ ငထ်ာားမှုအပ ေါ်  “အရ က်မ ာ့မှု သာလွန ် ပသာ”ဟ  

ပဝြနထ်ိ ားန က်ထာား ါသည်။389 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် အဆိ  ါတွ ြက် ါပမာကခသည် တ ာားရ  ားအာားပတာငာ်း နခ် ာ့ပ ှီား 

အမှုမ ာား မ ာ မတူညှီပကကာငာ်း Twitter ပ ေါ်ရ ငာ်းလငာ်းခ က်ပ ားမည်ဟ  ကတိပ ားခ ာ့သည်။ ထိ ပနာက် 

တ ာားရ  ားသည် တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းမဖ ြုံပတာာ့ပခ ။390 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွင ် ဖ င ် ညာရ ငန် ငာ့န်ိ  ငင် ပ ားစာပ ားဆ ာဖြစ်သူ Sarinee 

Achavanuntakul အာား ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ပမလ ဘနပ်ကာက်စှီား ွာားပ ားသတငာ်းစာတိ က်၏ အငတ်ာနက် 

စာမ က်န ာပ ေါ်တွင ် တငဖ် ခ ာ့သည်ာ့ ‘”အငအ်ာားကကှီားမာားသည်ာ့တ ာားစှီ ငမ်ှု၏ အနတ ာယ်- 

ပအာက်လွှတ်ပတာ်အမတ်မ ာား၏ မှီဒှီယာရ ယ်ယာ ိ င်ဆိ ငထ်ာားမှုဖြစ်  ်”ဟူပသာ ပခါငာ်းစဉ်ဖြငာ့ ်

အထက် ါအမှုကိ ညွှန်ားဆိ ၍ ပဆာငာ်း ါား တစ်  ဒပ် ားသာားခ ာ့မှုပကကာငာ့တ် ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်၊ 

လွှတ်ပတာ်ပ ား ာဌာန၏ ဆငာ့ပ်ခေါ် ခ ာ့သည်။391 

၂၀၁၉ ပအာက်တိ ဘာလတွင ် သူမသည် ပတာငာ်း နမ်ှုဖ ြုံခ ာ့သဖြငာ့ ် တ ာားရ  ားမ  

အမှုဆက်မစွ ပတာာ့ပခ ။392 

 

ပ ှီားခ ာ့ပသာန စ်မ ာားတွင ် နိ ငင် မ ာားန ငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့ကာကွယ် မည်ာ့နိ ငင် သာားမ ာားမ   ငဆ်ိ င ်သည်ာ့ 

ပခတ်ပ ိြုံငပ်ခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားကိ  ပဖြရ ငာ်း န ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားရ ိပစပ ှီား၊ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် 

 
389 Ibid. 
390 Bangkok Business News, ‘Kovit သည် Twitter ပ ေါ် ရ ငာ်းလငာ်း ိ ာ့စ်ပ ားသာားမှုပကကာငာ့ ်

တ ာားရ  ားအာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုမ  လွတ်ပဖမာက်ခ ာ့”’, 10 October 2019, 

Available at: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/850433  
391 TLHR, ‘”တ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်ရ  ား၏ ပ ွားပကာက် ွ ဆိ င ်ာဌာနသည် Ms. Sarinee အာား 

တ ာားရ  ားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုအတွက်ဆငာ့ပ်ခေါ် ခ ာ့သည်” 6 September 2019, Available at: 

https://www.tlhr2014.com/?p=13620&lang=en;  Bangkok 

Post, တ ာားရ  ားသည် မှီဒှီယာရ ယ်ယာ ိ ငဆိ် ငမ်ှုအပ ေါ်ပဝြနသူ်မ ာားအာားအပ ားယူအဖ စ်ဒဏ်ပ ားခ ာ့သည်။”’, 29 August 

2019, Available at: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1739051/courts-act-against-

media-shareholding-critics;  The 

article in Thai is available at: https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648489  
392 မိတ်ြက်မ ာားန ငာ့ ်ICJ ဆက်သွယ်မှု။ 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/850433
https://www.tlhr2014.com/?p=13620&lang=en
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1739051/courts-act-against-media-shareholding-critics
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1739051/courts-act-against-media-shareholding-critics
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648489


အမ နာ်းစကာားမ ာား န ငာ့ ် မ ာားယွငာ်းပသာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ဖ န် ာ့ ွာားမှုမရ ိပစ န ်ထိနာ်းခ ြုံ ်ကာ 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ရ ိ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားထိနာ်းညြှိနိ င်ပစ န ် ဥ ပဒအသစ်မ ာားကိ  ပ ားဆွ ဖ ဌာနာ်း 

လ က်ရ ိ ါသည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား အဆိ  ါ ဥ ပဒပ ားဆွ အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုလ  ်ငနာ်းမ ာားကိ  

ပဒသတွငာ်းရ ိအစိ ား မ ာားသည် ပစတနာမ နမ် န်ဖြင်ာ့ ပဆာင ွ်က်ဖခငာ်းမရ ိသည်ကိ ပတွျံ့ သည်။ 

ဥ ပဒအပဟာငာ်းမ ာား၏ ခ ိြုံ ျံ့ယွငာ်းခ က်မ ာားကိ  ဥ ပဒအသစ်မ ာားတွငပ်တွျံ့ ရ ိ ပ ှီား ၎ငာ်းတိ ာ့အာား 

လွ မ ာားစွာ အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုမ ာား ဆက်လက်ရ ိ ပနဆ ဖြစ်သည်။ 

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံမှုရ ိပစပ ှီား အွန်လိ ငာ်းသတငာ်းမ ာား ဖ န် ာ့ ွာားမှုတိ က်ြ က် န ် ဥ ပဒသစ်မ ာားကိ  

ပဒသတွငာ်းနိ ငင် မ ာားက ပ ားဆွ ထ တ်ဖ နလ် က်ရ ိသည်။ ထိ ဥ ပဒမ ာားအာား အပကာငအ်ထည် 

ပြာ်နိ ငမ်ှု ကိ  ပလာ့လာဆနာ်းစစ် န ်အခ ိနမ်ကကပသားပသာ်လည်ား ထိ ဥ ပဒသစ် ါ ဖ ဌာန်ားခ က်သည် 

ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်  ါရ ိသည်ာ့ ဥ ပဒပဟာငာ်းမ ာားပကကာငာ့ ် ပ ေါ်ပ ါက်လာသည်ာ့ အာားနည်ားခ က်/ 

ခ ိြုံ ျံ့ယွငာ်းခ က် မ ာားန ငာ့ ် ဆငတူ်ရိ ားမ ာား   စ တူသည်ာ့ အခက်အခ ကကှီားကကှီားမာားမာား ဖြစ်လာနိ ငသ်ည်ကိ  

ထငဟ် ်ပြာ်ဖ  လ က်ရ ိသည်။ လက်ပတွျံ့တွငမူ် ယခ အသစ်ဖ ဌာနာ်းလိ က်သည်ာ့ဥ ပဒမ ာားသည် 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုန ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ   ိ မိ  ိတ် င် 

တာားဆှီားနိ ငပ် ား ဥ ပဒစနစ်အလွ သ  ားစာားလ  ် နိ င ်နအ်တွက် လက်ပတွျံ့သက်ပ ာက်မှုနယ် ယ်ကိ  

ခ  ျံ့ထွငပ်နဖခငာ်းသာ ဖြစ်ပလသည်။ 

 

(ခ) အသစ်နပေါ်နပါက်လောနသော ဥပေမူနဘောငမ် ော်း 

၆။ အ ွ်လ ိုင််းသတင််းအခ က်အလက်မ ော်းက ို ထ  ််းခ ျုပ်ရ ် ရည်ရွယ်ထိုတပ်ပ ်ထော်းနသော 

ဥပနေမ ော်း 

အွနလိ် ငာ်းကွနယ်က်န ငာ့ ်  လက်ပြာငာ်းအသ  ားဖ ြုံသူမ ာားကိ   ကာကွယ်ပ ားန ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း 

 လက်ပြာငာ်းမ ာား လ  ဖခ ြုံမှုရ ိပစပ ားတိ ာ့အတွက် အွန်လိ ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်ထိနာ်းခ ြုံ ်နိ င ်န ်

ထ တ်ဖ နဖ် ဌာနာ်းထာားသည်ာ့ ဥ ပဒမ ာားကိ  လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုန ငာ့ ် သတငာ်းအခ က် 

အလက်မ ာားကိ   ိတ် ငတ်ာားဆှီား ာတွင ် အသ  ားခ လ က်ရ ိသည်။ ဖမနမ်ာ၊ ထိ ငာ်း၊ အငဒ်ိ နှီားရ ာား၊ 

မပလားရ ာား၊ ြိလစ် ိ ငန် ငာ့ ် ကပမဘာဒှီယာားနိ ငင် တိ ာ့ရ ိ ဥ ပဒမ ာားသည် အသပ ြ က်မှု၊ 

အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှု (သိ ာ့) နိ ငင် ပတာ်အက ိြုံားစှီား ွာား (သိ ာ့) လ  ဖခ ြုံပ ားအာား 



ထိခိ က်  က်စှီားပစမှုစသဖြငာ့ ် စွ ်စွ ကာ သတငာ်းအခ က် အလက်န ငာ့ ်

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ ဦားတည်လ က် ဤစာတမ်ားပရ ျံ့တွင ် ပြာ်ဖ ထာားသည်ာ့ ဥ ပဒမ ာား ါ 

မူပဘာငန် ငာ့ ် အညှီပ ားဆွ ထာားကကသည်။ အွနလိ် ငာ်းသတငာ်း အခ က်အလက်ဖြန် ာ့ပဝမှုကိ  

ထိနာ်းခ ြုံ ်သည်ာ့ ဥ ပဒ၊ နည်ားဥ ပဒမ ာားအာား အမ ာားဖ ည်သူ စိတ်ဝငစ်ာားသည်ာ့ အပ ားပကကာငာ်း ာ 

ကိစစ  ်မ ာားအပ ေါ် သတငာ်းတငဖ် လ က်ရ ိသည်ာ့ သတငာ်းပထာက်မ ာား၊ လွတ်လ ်ပသာ 

မှီဒှီယာဌာနမ ာားန င်ာ့ လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားကိ  ဦားတည်ထိနာ်းခ ြုံ ်နိ င ်န ်အလွ သ  ားစာားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။ 

ဖမနမ်ာာ့ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒကိ  ထိ ဥ ပဒ  ဒမ် ၃ (က)တွင ် ပြာ်ဖ ထာားသညာ့်အတိ ငာ်း 

“ဆက်သွယ်ပ ားဝနပ်ဆာငမ်ှု လ  ်ငနာ်းတည်ပထာငသ်ူ န ငာ့ ်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားအာား ကာကွယ်နိ င ်န”် န ငာ့ ်

“နိ ငင် ပတာ်တည်ပငမ်ိပအားခ မ်ားပ ားန ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံပ ား ကိစစမ ာားအတွက် ဆက်သွယ်ပ ား 

ဝနပ်ဆာငမ်ှုလ  ်ငနာ်း၊ ကွန ်က်အပထာက်အကူဖ ြုံ စစည်ားမ ာားန ငာ့ ် လိ ငစ်င ်ယူပ ှီားအသ  ားဖ ြုံပသာ 

ဆက်သွယ်ပ ား စစည်ားမ ာားကိ ကကှီားကက ်နိ င ်န”် အတွက်ပ ားဆွ ဖ ဌာနာ်းခ ာ့ပ ှီား၊ ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ CCA 

ဥ ပဒသည် “အမ ာားဖ ည်သူအာား စိ ား ိမ်ား ူ န်မှုဖြစ်ပစနိ ငပ်သာ သိ ာ့မဟ တ်.....နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ 

အမ ာားဖ ည်သူပဘားကငာ်းမှုတိ ာ့ကိ ထိခိ က်မှုဖြစ်ပစလာနိ ငပ်သာ...ကွန်  ြုံတာအခ က်အလက်”မ ာားမ 

ကာကွယ် န ် အွန်လိ ငာ်းနယ် ယ်အာား ထိနာ်းခ ြုံ ်ကာ၊ အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် ၏ UU ITE ဥ ပဒသည် 

“အငဒ်ိ နှီားရ ာား လူမှုအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းရ ိ ဘာသာပ ားန ငာ့ ် လူမှုယဉ်ပက ားမှု တနြ်ိ ားမ ာားအပ ေါ် 

အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှုမ  ကာကွယ် န“် န ငာ့ ် “အမ ိြုံားသာားအက ိြုံားစှီား ွာားန ငာ့အ်ညှီ နိ ငင် ပတာ် 

စည်ားလ  ားညှီညွတ်မှု တည်တ ာ့ နန် ငာ့ ် အာားပကာငာ်း လာပစ န ် သတငာ်းအခ က်အလက် 

နည်ား ညာမ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံနိ င ်န ် ဖ ဌာနာ်းထာား ါ သည်။393 အဆိ  ါဥ ပဒမ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့က် ငာ့သ်  ားသူမ ာားအာား အသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ ဆိ  

အသ  ားခ လ က်ရ ိသည်။ အလာားတူ င ် မပလားရ ာားနိ ငင် တွငလ်ည်ား CMA ဥ ပဒကိ  လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုန ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်ဖြန် ာ့ပဝမှုတိ ာ့အာား ကန် ာ့သတ်နိ င ်န် 

အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့တ် ာားစွ ဆိ  ာတွင ်အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။394 

 
393 ဖမနမ်ာာ့ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒ၊   ဒမ် ၄ (ဃ)၊ ၄ (င)၊ CCA ဥ ပဒ  ဒမ် ၁၄ (ခ)၊ UU ITE ဥ ပဒ၊ မိတ်ဆက်စာ ိ ဒ ်(ဃ)၊ 

(စ)။  
394 See Sections III (ii), III (iii) above. 



အထက် ါဥ ပဒမ ာားသည် ပဒသတွငာ်းရ ိ ဖ ဌာနာ်းက ငာ့သ်  ားဆ  ဥ ပဒပဟာငာ်းမ ာားအာား အဖ န် 

အလ န ် ဖြည်ာ့စွက်  ာ့ ိ ားလ က်ရ ိ   ကိ  အထက် ိ ငာ်းတွင ် ပဆွားပနာွးတငဖ် ခ ာ့ပ ှီားဖြစ်ကာ ဤအ ိ ငာ်းတွင် 

ယခ န စ်အတွငာ်း ဒစ်ဂ္ စ်တယ်ပခတ်၌ ပ ေါ်ပ ါက်လာပသာဖ ဿနာမ ာားကိ  တိ က်ရိ က်ပဖြရ ငာ်းနိ င ်န ်

အပ ားကကှီားပသာ ဖ ဌာန်ားခ က်မ ာားအာား မည်သိ ာ့မည်   ပ ားဆွ ထာားသည်ကိ  အပလားထာား 

တငဖ် သွာားမည် ဖြစ်သည်။  လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ရူပထာင်ာ့မ လည်ား ၎ငာ်းတိ ာ့အာား 

အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှုန ငာ့ ်အက ိြုံား သက်ပ ာက်မှုမ ာားမ ာ ထ ်တူထ ်မျှရ ိပကကာငာ်း ပတွျံ့ သည်။ 

မနလ်းရှော်းန ိုငင်ံ 

မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ် “အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက် ိတ် င်မှုဖ ြုံ ာတွင ် မသ  ားသငာ့ပ်ကကာငာ်း” န ငာ့ ်

“သတငာ်း အခ က်အလက်လ  ဖခ ြုံမှုန ငာ့ ်ကွန ်က်စိတ်ခ  မှု၊ မ နက်နမ်ှုတိ ာ့ဖြစ်ပစ န”် အတည်ဖ ြုံဖ ဌာနာ်း 

ထာားပသာ ဆက်သယွ်နရ်းနငှ  ်မောလ်တ မ ေ ယောအက်ဥပနေကိ  လက်ပတွျံ့တွငမူ် အာဏာ အစိ ား အာား 

ပဝြနသ်ည်ာ့ အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက် ိ ာ့စ်မ ာားတငထ်ာားသည်ာ့ ဝက်ဘ်ဆိ က်မ ာား  ိတ် ငပ် ှီား 

ကကည်ာ့ရှုခွငာ့မ်ပ ားဘ  ပ ားသာားတငဖ် သူမ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ် အွနလိ် ငဆ်ငဆ်ာ 

ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားဖ ြုံလ  ် ာတွင ်အသ  ားခ လ က်ရ ိသည။်395 

CMA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၂၃၃ န ငာ့ ် ၂၆၃(ခ) တိ ာ့ကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  ဦားတည်ကန် ာ့သတ် ာတွငအ်သ  ားခ လ က်ရ ိသည်။396 ၂၀၁၆ ခ န စ်တွင ် မပလားရ ာား 

Bar အသငာ်းအြွ ျံ့က ထိ က ာ့သိ ာ့ ဥ ပဒ  ဒမ်မ ာားအလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှုက 

“လွတ်လ ်စွာပ ားသာားထ တ်ပြာ်ခွငာ့ ် အပ ေါ် ဆိ ား ွှာားစွာ ထိခိ က်မည်ဖြစ်ပ ှီား... နိ ငင် သာားမ ာားအာား 

ဆွ ျံ့အတိတ်ဆိတ်ပန န ် ပခိမ်ားပဖခာက် သက ာ့သိ ာ့ဖြစ်ကာ လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်ပ  ာက်မှုကိ ဖြစ်ပစပသာ အပကကာက်အတ ာား စက်ဝနာ်းမ ာား 

 
395 ၁၉၉၈ ခ န စ်၊ ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်မာလ်တှီမှီဒှီယာအက်ဥ ပဒ (CMA)   ဒမ် ၃ (ခ) (၁၀)၊ ၃ (ဂ္). Available at: 

https:// 

www.unodc.org/res/cld/document/mys/communications_and_multimedia_act_html/Malaysia_Commu

nications_and_Multimedia_Act_1998.pdf  
396   ဒမ် ၁၉၊ ၁၉၉၈ ခ န စ်၊ ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်မာလ်တှီမှီဒှီယာအက်ဥ ပဒအာား ပလာ့လာဆနာ်းစစ်ခ က် (၂၀၁၇ ခ န စ်၊ 

ပြ ပြာ်ဝါ ှီလ) (‘Article 19 CMA analysis’), Available at: 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38689/Malaysia-analysis-Final-December.pdf    

http://www.unodc.org/res/cld/document/mys/communications_and_multimedia_act_html/Malaysia_Communications_and_Multimedia_Act_1998.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/mys/communications_and_multimedia_act_html/Malaysia_Communications_and_Multimedia_Act_1998.pdf
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38689/Malaysia-analysis-Final-December.pdf


ဖြစ်လာလိမ်ာ့မည်ဟ  သတိပ ားပဖ ာဆိ ခ ာ့ ါသည်။397   ဒမ်၂၆၃(ခ)ဖြငာ့ ် လွတ်လ ်ပသာ 

မှီဒှီယာမ ာားအာား ပခိမ်ားပဖခာက်၊ ပကကာက်လန် ာ့ပစပအာငဖ် ြုံလ  ် ာတွင ် အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိပ ှီား ၂၀၁၆ 

တစ်န စ်ထ တွင ်င ် ထိ ဥ ပဒဖြငာ့ ် စစ်ပဆားပမားဖမန်ားမှု၊ ြမ်ားဆှီားမှု၊ တ ာားဆွ ၊ အပ ားယူမှုဖ ြုံခ  သည်ာ့ 

အမူပ ါငာ်း ၃၉ ခ ပက ာ်ရ ိခ ာ့သည်ဟ  ပြာ်ဖ ထာား ါသည်။398 

CMA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၂၃၃ တွင ် မည်သူမဆိ  “ဂ္ ဏသ်ကိခာမ ာ့၊ ညစ်ညမ်ား၊ ပစာ်ကာား”ပသာ 

အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  “အဖခာားသူတစ်ဦားအာား  ည် ွယ်ခ က်ရ ိရ ိ စိတ်အပန ာငာ့အ်ယ က်ဖြစ်ပစ န၊် 

အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံ န၊် ပခိမ်ားပဖခာက် န်(သိ ာ့) ပစာ်ကာား န”် ခ ိတ်ဆက်ပ ားသည်ာ့ ဝနပ်ဆာငမ်ှု 

တစ်ခ ခ မ တဆငာ့ ် ဆက်သွယ်မှုပအာငဖ်မငသ်ည်ဖြစ်ပစ၊ မပအာငဖ်မငသ်ည်ဖြစ်ပစ ဖ နက်ကာား 

ဆက်သွယ်ဖခငာ်း“ သိ ာ့မဟ တ် “မည်သိ ာ့ပသာကွနယ်က် စစည်ားမ ာား (သိ ာ့) ကွနယ်က်ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာား (သိ ာ့) 

ပဆာာ့ဝ လ်ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာား မ တဆငာ့ ်  အဖမငမ် တ်ခ က်၊ ပတာငာ်းဆိ မှု၊ အကက ဖ ြုံမှု (သိ ာ့) 

အဖခာားဆက်သွယ်မှု တခ ခ ကိ  ဖ ြုံလ  ်၊ ြနတ်ှီား၊ ဆငာ့ ွ်ာား၊စတငခ် ာ့သူ” မည်သူကိ မဆိ  

 ာဇဝတ်မှုက  ားလွနသ်ူဟ  ထည်ာ့သွငာ်း ပြာ်ဖ ထာား ါသည်။ ထိ ဖ စ်မှု က  ားလွန ်ါက ပထာငဒ်ဏ ် ၁ 

န စ် ဖြစ်ပစ၊ ပငဒွဏ ် မပလားရ ာား ငာ်းဂ္စ် ၅၀၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၂၁၄၄) ဖြစ်ပစ၊ ၂ 

  ်လ  ားဖြစ်ပစ ခ မ တ်နိ ငပ် ှီား ဆက်လက်  က  ားလွန် ပန ါက တစ်ပန ာ့လျှင ်ပငဒွဏ ်မပလားရ ာား ငာ်းဂ္စ် 

၁၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၂၄၃) ပ ားပဆာင ်မည်  ဖြစ်သည်။ တူညှီပသာ အဖ စ်ဒဏအ်ာား 

“ပဆာာ့ဝ လ်ဝနပ်ဆာငမ်ှုပ ားသူမ ာား (သိ ာ့) ဝနပ်ဆာငမ်ှု အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားတငသ်ည်ာ့ 

အပကကာငာ်းအ ာမ ာားသည် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားတစ်ပယာက်အာား  ည် ွယ်ခ က် ရ ိရ ိ စိတ်အပန ာငာ့် 

 
397 မပလားရ ာား Bar အြွ ျံ့က မပလားရ ာား၏ ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်မာတှီမှီဒှီယာအက်ဥ ပဒအာား အကကည်ညိြုံ 

  က်ပစဖခငာ်းဆိ င ်ာ အက်ဥ ပဒက ာ့သိ ာ့ အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံက ငာ့သ်  ားလ က်ရ ိသည်ဟ ပတာက်ဖ ခ ာ့သည်၊ (၂၀၁၇ ခ န စ်၊ 

ဇနန်ဝါ ှီလ ၉  က်)၊ Available at: 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2017/01/09/communications-and-multimedia-act-being-

abused-like-sedition-act-says-malay/1288815   
398 Ibid. ၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ်တိ ငာ်းဖ ည်၏ ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်မာတှီမှီဒှီယာကဏ္ဍဆိ င ်ာ အာဏာ ိ ငအ်ြွ ျံ့တစ်ခ ဖြစ်သညာ့် 

မပလားရ ာားနိ ငင် ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်မာတှီမှီဒှီယာပကာ်မရ င ်(MCMC) သည် တစ်န စ်ထ တွင ်င ်  ဒမ် ၂၃၃ ဖြငာ့ ်အမူပ ါငာ်း 

၁၄၆ အာားစ  ားစမ်ားပြာ်ထ တ်ခ ာ့ပ ှီား အစှီ ငခ် စာ ၅၆ ခ ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။ ၎ငာ်းအမှုမ ာားအနက် နိ ငင် ပ ားပကကာငာ့ ်

တ ာားစွ  ပသာ အမူ ပ ါငာ်းမည်မျှ ါဝငပ်ကကာငာ်းမရ ငာ်းလငာ်းပ ။  See Bernama,‘” ဒ တိယဝနက်ကှီား- MCMC သည် 

ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့မ်ာလ်တှီမှီဒှီယာအက်ဥ ပဒဖြငာ့ ်အမှုပ ါငာ်း ၂၆၉ ခ ြွငာ့အ်ပ ားယူားခ ာ့သည်။”’, Malay Mail,6 

November 2017, Available at: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2017/11/06/deputyminister-

mcmc-probed-269-cases-under-communications-and-multimedia-a/1503811  

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2017/01/09/communications-and-multimedia-act-being-abused-like-sedition-act-says-malay/1288815
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2017/01/09/communications-and-multimedia-act-being-abused-like-sedition-act-says-malay/1288815
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2017/11/06/deputyminister-mcmc-probed-269-cases-under-communications-and-multimedia-a/1503811
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2017/11/06/deputyminister-mcmc-probed-269-cases-under-communications-and-multimedia-a/1503811


အယ က်ဖြစ်ပစ န၊် အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံ န၊် ပခိမ်ားပဖခာက် န(်သိ ာ့) ပစာ်ကာား နအ်တွက် ဂ္ ဏသ်ိကခာမ ာ့၊ 

ညစ်ညမ်ား၊ ပစာ်ကာားအမှုအ ာဖြငာ့ ် တငပ်သာအပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  ကန် ာ့သတ်  ိတ် ငထ်ာားသည်ာ့ 

  ဒမ် ၂၁၁ ကိ  ပြာက်ြ က် ါကလည်ား ခ စာား နိ င ်ါသည်။399 

CMA ဥ ပဒ၊ ရ ိ “အမ ိြုံားသာားအက ိြုံားစှီား ွာားပ ား ာကိစစ  ်မ ာား” ဟူပသာပခါငာ်းစဉ်ပအာက်ရ ိ 

  ဒမ် ၂၆၃ (ခ) တွင ် “ခွငာ့ဖ် ြုံခ က်လိ ငစ်ငအ်ာားလ  ားသည် MCMC (သိ ာ့) အဖခာားပသာအာဏာ ိ င် 

အြွ ျံ့မ ာား ပတာငာ်းဆိ ခ က်န ငာ့အ်ညှီပကာ်မရ ငန် ငာ့ ် အဖခာားပသာအာဏာ ိ ငအ်ြွ ျံ့မ ာားအာား 

“နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား တည်တ ာ့ပစ န.်..အ ါအဝင”် မပလားရ ာားနိ ငင် ဖ ည်တွငာ်းဥ ပဒမ ာား ါ 

“ဖ စ်မှုတစ  တ ာက ြုံားလွနမ်ှု (သိ ာ့) က ြုံားလွန ်နက်ကိြုံား မ်ားမ တိ ာ့ကိ ကာကွယ် ာတွင ်

ကူညှီ  ာ့ ိ ားပ ား မည်”ဟ ပြာ်ဖ ထာား ါသည်။400 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ် ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့မ်ာတှီမှီဒှီယာဝနက်ကှီားက 

အစိ ား အပနဖြငာ့ ် “နိ ငင် ပ ားအ တ ာားစွ ဆိ မှုမရ ိပစ နန် ငာ့ ်

ဘက်စ  မှီဒှီယာကဏ္ဍအာားမျှတစွာထိနာ်းခ ြုံ ်နိ င ်န ် န ငာ့ ် တ ာား မျှတမှုရ ိပစ န၊် 

အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံမှုကငာ်းပစ န”်   ဒမ် ၂၁၁ န ငာ့ ် ၂၃၃ တိ ာ့ကိ  ဖ ငဆ်ငသ်ွာားမည်ဖြစ်ပကကာငာ်း 

ပကကညာခ ာ့သည်။401 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွင ်MCMC သည် အမ ာားဖ ည်သူအပနဖြငာ့ ် “လူမ ိြုံား၊ 

ဘာသာ၊ သစစာပစာငာ့သ်ိမှု” န ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသည်ာ့ “အဆိ ားဖမငမ် ာား (သိ ာ့) ဆှီပလ ာ်မှုမရ ိသည်ာ့” 

လူမှုမှီဒှီယာပ ေါ် ပ ားသာားပြာ်ဖ ခ က်မ ာား၏ မ တ်တမ်ားရိ က်ယူ (စက ငပ်ရ ာာ့ ယူ)ပ ှီား ၎ငာ်းတိ ာ့ထ  

ပ ား ိ ာ့နိ င ်န ် WhatsApp ပဟာာ့လိ ငာ်းန  ါတ်တခ  သတ်မ တ်ခ ာ့သည်။ ပနာက် ိ ငာ်းတွင ်

ဤနည်ားလမ်ားသည် ပ တိ ကာလတွင ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်အမ နာ်းစကာားမ ာားဖ န် ာ့ ွာားမှုမ  ကာကွယ် ာတွင ်

ထိပ ာက်နိ ငပ်သာ်လည်ား အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား အစိ ား မ သာမက 

ဖ ည်သူမ ာားက ါ ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုမ ာား ဖြစ်ပ ေါ်လာနိ ငသ်ည်ဟ  ပဝြနသ် မ ာား ထွက်လာခ ာ့သည်။402 

 
399 CMA,   ဒမ် ၂၁၁၊ ၂၃၃။ 
400 CMA,   ဒမ် ၂၆၃ (ခ)။ 
401 Bernama, “Gobindဖ ငဆ်င ်နလ်ိ ပသာ ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်မာလတ်ှီမှီဒှီယာအက်ဥ ပဒ”’, The Star Online, 4 

September 2018, Available at: 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/09/04/gobindcommunications-and-multimedia-act-

to-be-amended/   
402 Shazwan Mustafa Kamal, ‘”ကျွနိ  ်တိ ာ့  ာ့ ဒှီမိ ကပ စှီအခွငာ့အ်ပ ားကဘယ်မ ာလ ၊ MCMC ပထာငလ်ိ က်ပသာ 

တိ ငက်ကာားမှုဖ ြုံနိ ငသ်ညာ့် ပဟာာ့လိ ငာ်းကိစစကိ ကကညာ့်ဖခငာ်းဖြငာ့ ်ကျွနိ  ်တိ ာ့ ထိနာ်းခ ြုံ ်ြိ ာ့လိ ပကကာငာ်းသိနိ ငတ်ယလ်ိ ာ့ 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/09/04/gobindcommunications-and-multimedia-act-to-be-amended/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/09/04/gobindcommunications-and-multimedia-act-to-be-amended/


ထိ သိ ာ့ပဟာာ့လိ ငာ်းန  ါတ် သတ်မ တ်၍ ဖ ည်တွငာ်းရ ိ ဆိ က်ဘာ  ်ဝနာ်းအာား 

တိ ား၍ထိနာ်းခ ြုံ ်ပစာငာ့က်ကည်ာ့လာမှုသည် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ မှုအာား 

ထိခိ က်  က်ဖ ာားပစပကကာငာ်း ပစာပကကာမှုမ ာား ထွက်ပ ေါ် လာခ ာ့သည်။403 

Khalid Mohd Ismath ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလတွင ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူ န ငာ့ ်အတိ က်အခ  ါတှီ 

အြွ ျံ့ဝငတ်စ်ဦားဖြစ်သူ Khalid Mohd Ismath အာား Johor ဖ ည်နယ်ပတာ်ဝငမိ်သာားစ အာား 

“ပစာ်ကာား” မှုပဖမာက်သည်ာ့ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  လူမှုမှီဒှီယာပ ေါ်တွငတ်ငခ် ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့် 

နိ ငင် ပတာ် အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ဒဖြငာ့ ် စွ ခ က် ၃ ခ  ၊ CMA ဥ ပဒ  ဒမ် ၂၃၃ ဖြငာ့ ် ၁၁ ခ  

တိ ာ့ဖြငာ့ ် တ ာားစွ ခ ာ့သည်။ ၎ငာ်းပ ားသာားထာားပသာ ိ ာ့စ်မ ာားအနက်တစ်ခ မ ာ ဖ ည်နယ်အတွငာ်းရ ိ 

မပလားရ ာား   မ ာား၏ အာဏာအလွှ  သ  ားစာားဖ ြုံမှုကိ ပဝြနထ်ာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။404 

Isamth အာား ြမ်ားဆှီားခ ာ့ပ ှီား နိ ငင် ပတာ်အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒဖြငာ့ ်

ထိနာ်းသိမ်ားကာလတိ ားဖမြှင်ာ့ ခ ာ့သည်။ ၂၂  က်ကကာထိနာ်းသိမ်ားခ  ပ ှီားပနာက် ပအာက်တိ ဘာလ ၂၉ 

 က်ပန ာ့တွင ်ခ ဝနက်တိဖြင်ာ့ လွတ်ပဖမာက် လာခ ာ့ပလသည်။405 

 
လွှတ်ပတာ်အမတဖ်ြစ်သူ Ummo ကပဖ ာားကကာားထာား”, Malay Mail, 18 August 2019, Available at: 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/08/18/where-is-our-democracy-mcmc-complaint-

hotline-means-westill-need-policing/1781742   
403 မပလားရ ာား  တ ်ြွ ျံ့က ၎ငာ်းတိ ာ့တ ်ြွ ျံ့အပနဖြငာ့ ်လူမှုမှီဒှီယာအာား စဥ်ဆက်မဖ တ်ပစာငာ့က်ကညာ့်လ က်ရ ိပကကာငာ်း 

ထ တ်ပဖ ာထာားသည်။ See Malay Mail,‘ ”  မ ာားသည် Sungai Besi လမ်ားပ ေါ်အကကမ်ားြက်မှုဖမငခ် ာ့သည်ဟ  

ထွက်ဆိ ကာ လူမှုမှီဒှီယာမ ာားအပ ေါ်ပ ားသာားသူမ ာားြိန  ်ိလ က်ရ ိသည်” ’, 13 August 2019, Available at: 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/08/13/ cops-tracking-down-social-media-users-

who-claimed-to-have-witnessed-sungai/1780335;  Syed Jaymal Zahiid,  ‘IGP: ငါ ာ့အာားြယ်ရ ာား ါ၊    ပ ါငာ်း 

၁၂၆၀၀၀ က Twitter မ ာပစာငာ့က်ကညာ့်ပန ါလိမာ့်မယ်”’, Malay Mail, 25 March 2015, Available at: 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2015/03/25/igp-get-rid-of-meand-126000-cops-will-

watch-twitter/866283   
404 Frontline Defenders, ‘Khalid Mohd Ismath’, Available at: 

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-khalid-mohd-ismath;  See also Article 19 

CMA analysis, p5. 
405 Ibid.; The Malaysian Insider, ”တ ာားရ  ားသည် တက်ကကလှု ်ရ ာားသူ Khalid ကကာားကာလတွင ်ခ ဝနဖ်ြငာ့ ်

လွတ်ပ ားခ ာ့သည်’, HAKAM, 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/08/18/where-is-our-democracy-mcmc-complaint-hotline-means-westill-need-policing/1781742
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/08/18/where-is-our-democracy-mcmc-complaint-hotline-means-westill-need-policing/1781742
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2015/03/25/igp-get-rid-of-meand-126000-cops-will-watch-twitter/866283
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2015/03/25/igp-get-rid-of-meand-126000-cops-will-watch-twitter/866283
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-khalid-mohd-ismath


အလာားတူဖြစ်  ်တစ်ခ တွင-် 

၂၀၁၆ ခ န စ်၊ ဇွနလ်တွင ် အသက် ၁၉ န စ်ရ ိသ ူ ပဆာက်လ  ်ပ ားလ  ်သာားဖြစ်သူ Muhammad 

Amirul Azwan Mohd Shakri အာား Johor ပတာ်ဝငမိ်သာားစ ဝငအ်ာား ပစာ်ကာားမှုအတွက် CMA 

ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၂၃၃ န ငာ့အ်ညှီ စွ ခ က် ၁၄ ဖြငာ့တ် ာားစွ ခ ခ ာ့ ပ ှီား အသနာားခ ပလျှာက်ခ ာ့ ာ ပထာငဒ်ဏ ်၁ 

န စ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်။ Shakri ၏ အဖ စ်ဒဏအ်ာား ပထာငဒ်ဏ ် ၁ န စ်အစာား ဖ ြုံဖ ငပ်ဖ ာငာ်းလ ပ ား 

ပက ာငာ်းတွင ်၂ န စ်သိ ာ့ ပဖ ာငာ်းလ  ခ မ တ် ခ ာ့သည်။406 

 

Fahmi Reza ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ်သပ ာ်စာအန  ညာရ ငန် ငာ့ ် ရ  ်ရ ငြ်နတ်ှီားသူဖြစ်သ ူ Fahmi Reza 

အာား “ပစာ်ကာား”မှုဖြစ်ပစသာ ဓာတ်   ကိ  ၂၀၁၆ ခ န စ်၊ပြပြာ်ဝါ ှီလအတွငာ်း ၎ငာ်း၏ ပြာ့စ်ဘွတ် 

အပကာင်ာ့တွင ် တငခ် ာ့ဖခငာ်းပကကာင်ာ့ Ipoh တ ာားရ  ားမ  CMA   ဒမ် ၂၃၃ ကိ ပြာက်ြ က်က  ားလွန၍် 

ဖ စ်မှုထငရ် ာားပကကာငာ်း ပတွျံ့ သဖြငာ့ ် ပထာငဒ်ဏ ် ၁ လန ငာ့ ် ပငဒွဏ ် ငာ်းဂ္စ် ၃၀၀၀၀ (အပမ ိကန် 

ပဒေါ်လာ ၇၂၈၁ ခန် ာ့) အဖ စ်ဒဏ ်ခ မ တ်ခ ာ့သည်။ ဓာတ်   မ ာ ထိ စဉ်ကဝနက်ကှီားခ ြုံ ်ဖြစ်သူ Najib Razak 

အာား လူ ွှငပ်တာ်အဖြစ် MCMC လိ ဂိ္ အမ တ်တ ဆိ ်န င်ာ့အတူ ပ ားဆွ ထာားသည်ာ့  နာ်းခ ှီကာား 

ဖြစ်သည်။407 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလတွင ် Ipoh တ ာားရ  ားမ  Reza ၏အဖ စ်ဒဏအ်ာား ပငဒွဏ ် ငာ်းဂ္စ် ၁၀၀၀၀ 

(အပမ ိကန ်ပဒေါ်လာ ၂၄၂၇ ခန် ာ့) န ငာ့ ်ပထာငဒ်ဏ ်၁ လအဖြစ်သိ ာ့ပလျှာာ့ခ ခ ာ့သည်။ Reza က ဖ စ်ဒဏ ်

 
29 October 2015, Available at: https://hakam.org.my/wp/2015/10/29/court-allows-activist-

khalidinterim-bail-but-with-conditions/   
406 CMA  ဥ ပဒ  ဒမ် ၁၉ ပလာ့လာဆနာ်းစစ်ခ က်၊ စာမ က်န ာ ၅၊ ပြာ့စ်ဘွတ်ပ ေါ်မပလားရ ာားပတာ်ဝငမိ်သာားစ အာား 

ပစာ်ကာားမှုဖ ြုံခ ာ့သညာ့် ဆယ်ပက ာ်သက် တစ်ဦား Gabriel Samuels အာား ပထာငသွ်ငာ်းအက ဉ်ားခ ၊ The Independent, 8 

June 2016, Available at: https://www.independent.co.uk/news/world/asia/teenager-jailed-for-

insulting-malaysian-royal-family-on-facebook-a7070436.htm   
109. ပရ ျံ့တနာ်းမ ကာကယွ်သူမ ာား, ‘Fahmi Reza’, Available at: 

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/fahmi-reza-sentenced-prison-and-fined   

https://hakam.org.my/wp/2015/10/29/court-allows-activist-khalidinterim-bail-but-with-conditions/
https://hakam.org.my/wp/2015/10/29/court-allows-activist-khalidinterim-bail-but-with-conditions/
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/teenager-jailed-for-insulting-malaysian-royal-family-on-facebook-a7070436.htm
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/teenager-jailed-for-insulting-malaysian-royal-family-on-facebook-a7070436.htm
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/fahmi-reza-sentenced-prison-and-fined


န ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ အယူခ ပလျှာက်ထာားခ ာ့သည်။408 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ်မပလားရ ာားအယူခ ခ  ရ  ားက 

အယူခ ပလျှာက်ထာားမှုကိ  ယ်ခ ခ ာ့ပ ှီား အဖ စ်ဒဏမ် တ်ခ ာ့သည်။409 

 အလာားတူဖြစ်  ် 

၂၀၁၆ ခ န စ်၊ ဇွနလ်တွင ်အသက် ၇၅ န စ်အ ွယ်အဘိ ားအိ တစ်ဦားအာား မပလားရ ာားဝနက်ကှီားခ ြုံ ်ဖြစ်သူ 

Najib Razak ပစာ်ကာားမှုပဖမာက်သည်ာ့ ဓာတ်   တစ်ခ ကိ  ၎ငာ်းက WhatsApp ဂ္ရ တစ်ခ တွင ်

တငခ် ာ့ဖခငာ်းပကကာင်ာ့ ပထာင ်၃  က်အက ဉ်ားက ခ ခ ာ့ သည။်410 

 

Sarawak Report, Medium နငှ  ်The Malaysian Insider တ ို  ၏ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ်MCMC သည် လွတ်လ ်သည်ာ့သတငာ်းဘပလာာ့ဘ်ဖြစ်ပသာ Sarawak 

Report အာား ဝနက်ကှီားခ ြုံ ် Najib Razak န ငာ့ ် နိ ငင်  ိ င ်ငာ်းန ှီားဖမြှြုံ ်န  မှုအြွ ျံ့ ‘မပလားရ ာားြွ ျံ့ ပြိြုံားမှု 

Berhad’ (1MDB) (ထိ အြွ ျံ့ထ တွင ် ဝနက်ကှီားခ ြုံ ်သည် ငတိ် ငရ် ယ်ယာကိ ငပ်ဆာငထ်ာားပသာ) တိ ာ့၏ 

 ူားတွ  အက ငာ့ ် က်ဖခစာားမှု ဖြစ်  ်ဆိ င ်ာ သက်ပသမ ာား ါဝငသ်ည်ာ့ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တငခ် ာ့ဖခငာ်းပကကာင်ာ့ အငတ်ာနက်မ  ိတ် င်တာားဖမစ်ခ ာ့သည်။ Sarawak Report ၏ 

 
408 Ibid. 
409 Ibid. 
410 “Pa Ya” အမည်ဖြငာ့ ်WhatApps အသ  ားဖ သူသည် ခ ဝနဖ်ြငာ့လ်ွတ်ပဖမာက်ခ ာ့သည်။ ခရိ ငတ် ာားရ  ားမ  ၎ငာ်းသည် 

အသက်ကကှီားပ ှီားက နာ်းမာပ ားမပကာငာ်းမွနသ်ဖြငာ့ ်  ၏အခ ြုံ ်ကာလတိ ားဖမြှငာ့ ်နပ်တာငာ်းဆိ ခ က် ယ်ခ ခ ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ်း 

လွတ်ပဖမာက်ခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ See Gabriel Samuels, ‘Malaysian pensioner arrested for ‘insulting prime 

minister Najib Razak on Whatsapp’’, The Independent, 7 July 2016, Available 

at:https://www.independent.co.uk/ news/world/asia/malaysia-prime-minister-whatsapp-photo-

insultpensioner-arrested-a7124476.html;   released “WhatsApp ပ ေါ်ပ ားသာားမှုပကကာငာ့ ်Najib အာား စွ ်စွ မှုဖြငာ့ ်

တ ာားစွ ခ  သူ အသက် ၇၆ န စ်ရ ိသူ Yee Xiang Yun ဖ နလ်ွတ်ပဖမာက်လာခ ာ့။” ’, The Star Online, 6 July 2016, 

Available at: https://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/06/author-who-allegedly-insulted-

najib-released/  

https://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/06/author-who-allegedly-insulted-najib-released/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/06/author-who-allegedly-insulted-najib-released/


ထ တ်ပဝခ က်တွင ် ဝနက်ကှီားခ ြုံ ်သည် 1MDB မ  န ်  ပငမွ ာားကိ  အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံခ ာ့သည်ဟ  ပြာ်ဖ ခ ာ့ 

သည်။411 

ထိ သတငာ်းဘပလာာ့ ိ ာ့စ်အာား CMA ၏   ဒမ် ၂၁၁ န ငာ့ ် ၂၃၃ တိ ာ့န ငာ့ ် ညြှိစွနာ်းသည်ဟ ဆိ ကာ 

 ိတ်ခ ခ ာ့သည်။ 

၂၀၁၅ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွင ် မပလားရ ာားအာဏာ ိ ငမ် ာားသည် ‘Sarawak Report’ အာား 

တည်ပထာငသ်ူ/ အယ်ဒှီတာဖြစ်သူ Clare Rewcastle Brown အာား “ ါလှီမန်ဒှီမိ ကပ စှီအာား 

ထိ ါားပန ာငာ့ယ် က် လ  ်ပဆာငမ်ှု”၊ “ သတငာ်းအခ က်အလက်အတ မ ာားြနတ်ှီားဖြန် ာ့ပဝမှု” န ငာ့ ်

“ ာဇဝတ်  သာားမ ာားမ ပ ါက်ကကာားပ ှီား” သတငာ်း စစည်ားမ ာားလက်ဝယ်ထာားရ ိမှုတိ ာ့ဖြငာ့ ်

ြမ်ားဝ မ်ားထ တ်ခ ာ့သည်။412 Sarawak Report အာား  ိတ်ခ ပ ှီားပနာက် MCMC သည် မည်သူမဆိ  

1MDB အရှု ်ပတာ်   န ငာ့ ်  တ်သက်ပ ှီား မမ န်ကနပ်သာ သတငာ်းမ ာားဖြန် ာ့ပဝပနဖခငာ်းသည်   ဒမ် ၂၁၁ 

န ငာ့ ် ၂၃၃ တိ ာ့ကိ ခ ိြုံားပြာက် ပနဖခငာ်းဖြစ်ပကကာငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူအာား 

သတိပ ားခ က်ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။413 

၂၀၁၆ ခ န စ်၊ ဇန်နဝါ ှီလတွင ် Medium ဘပလာာ့ဘ်အာား နိ ငင်  ိ င ် Telekom အ ါအဝင ်

အငတ်ာနက် ဝနပ်ဆာငမ်ှုတည်ပထာငသ်ူမ ာားက  ိတ်ခ ခ ာ့ ါသည်။ ထိ မတိ ငမ်ှီ  က်သတတ  တ်အတွငာ်း 

MCMC သည် ၎ငာ်းဘပလာာ့ဘ် ိ ငရ် င ်(Medium) အာား “Sarawak Report” အြွ ျံ့ပ ားသာားထာားသည်ာ့ 

ပဆာငာ်း ါားကိ  ဘပလာာ့ဘ်မ  ဖြြုံတ်ခ ပ ား နပ်တာငာ်းဆိ ခ ာ့ပသာ်လည်ား Medium 

မ ဖငငာ်း ယ်ခ ာ့သည်။414 

 
411 မပလားရ ာားနိ ငင် အစိ ား ထ ပ ားအ ်သညာ့် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ ်လွတ်လ ်စွာစ စည်ားသငာ်းြွ ျံ့ ခွငာ့ဆိ် င ်ာ 

က လသမဂ္ဂလအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏စာ အမ တ် MYS 3/2015 ၊ 18 August 2015, Available at: 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=20955  
412 Ibid. 
413 Hanis Zainal, Marina သည် 1 MDB  န ်  ပငကွိစစ  ်န ငာ့ ်တ်သက်ပ ှီားလူမှုမှီဒှီယာမ ာားပ ေါ်ပ ားသာားပနသူမ ာားအာား 

MCMC ၏ သတိပ ားတာားဖမစ်မှုကိ  ပဝြနခ် ာ့သည်”, The Star Online, 9 

July 2015, Available at: https://www.thestar.com.my/news/nation/2015/07/09/marina-mcmcsocial-

media/   
414 Medium Legal, ‘The Post Stays Up’, Medium, 27 January 2016, Available at: 

https://blog.medium.com/the-post-stays-up-d222e34cb7e7#.5v2jvdhuf;   Judith Balea၊ 

“မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ိ်တ် ငဖ်ခငာ်းခ  ပသာ်လည်ား Medium အြွ ျံ့သည် ဆာ ာဝက်အစှီ ငခ် စာ (Sarawk Report) 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=20955
https://www.thestar.com.my/news/nation/2015/07/09/marina-mcmcsocial-media/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2015/07/09/marina-mcmcsocial-media/
https://blog.medium.com/the-post-stays-up-d222e34cb7e7#.5v2jvdhuf


၂၀၁၆ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် MCMC သည် လွတ်လ ်ပသာသတငာ်းပ ေါ်တယ်တစ်ခ ဖြစ်သည်ာ့ 

‘The Malaysian Insider’ (TMI) အာား CMA ဥ ဒ၊   ဒမ် ၂၃၃ န ငာ့ ်၂၆၃ (ခ)တိ ာ့ကိ ခ ိြုံားပြာက်သဖြငာ့ ်

အပ ှီားတိ င ်ဖြြုံတ်ခ  နဆ်  ားဖြတ်ခ ာ့သည်။ TMI ၏ အစှီ င်ခ စာမ ာားတွင ်မပလားရ ာားအက င်ာ့  က်ဖခစာားမှု 

တိ က်ြ က် ပ ား ပကာ်မရ ငာ်း (MACC) ၏တ ာားဝငထ် တ်ဖ နခ် က်မ ာားန ငာ့ကွ် လွ လ က် ဝနက်ကှီားခ ြုံ ် 

Najib Razak ၏ လာဘ်စာားမှုမ ာားအပ ေါ် မ တ်ခ က်ဖ ြုံထာားသည်ာ့ ထိ ပကာ်မရ င၏် အကက ပ ားအြွ ျံ့ မ  

အမည်မသိ လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်စွာ  ရ ိပသာမ တ်ခ က်မ ာားကိ  ထည်ာ့သွငာ်းထာားဖခငာ်းပကကာင်ာ့ ဤက ာ့သိ ာ့ 

ဆ  ားဖြတ်ခ က်ခ  ဖခငာ်း ဖြစ်သည်။415 

 

  လစ်ပ ိုငန် ိုငင်ံ 

ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင ် ပရ ျံ့တွငပ်ြာ်ဖ ထာားခ ာ့ပသာ အသပ ြ က်ပဖ ာဆိ မှု (သိ ာ့) ပ ားသာားမှုန ငာ့် 

နိ ငင် ပတာ်အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုန ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ားသည်ာ့ ဖ စ်မှုမ ာားကိ  ကွန ်  တာစနစ်မ နက်န်မှု၊ 

ကွန ် ြုံတာ န ငာ့ဆ်က်သွယ်ပ ားစနစ်မ ာား၊ ကွန ်က်မ ာား၊ အခ က်အလက်အစ မ ာား န ငာ့ ်  ၎ငာ်းတိ ာ့အထ  

သိမ်ားဆည်ား ထာားသည်ာ့သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားန ငာ့ ်ကိနာ်းဂ္ဏနာ်းမ ာား၏ စစ်မ နမ်ှု၊ လ  ဖခ ြုံစိတ်ခ  မှု၊ 

အလွယ်တကူ  ယူနိ ငမ်ှုတိ ာ့ကိ  အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံဖခငာ်း၊ လွှ မ ာားစွာအသ  ားဖ ြုံဖခငာ်း န ငာ့ ်တ ာားမဝင ်ယူဖခငာ်း 

တိ ာ့မ  ဖ စ်မှု ဖ စ်ဒဏမ် ာားခ မ တ်၍ ကာကွယ်နိ ငပ် ား ဖ ဌာန်ားအတည်ဖ ြုံထာားသည်ာ့ 

ဆ ိုက်ဘောရောဇ တမ်ှု ကောကွယ်တော်းဆ ်းနရ်း အက်ဥပနေ ('CPA') (CPA)တွင ်ါ ထည်ာ့သွငာ်း၍ 

အွနလိ် ငာ်းထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  ါ အပ ားယူ ပဆာင် ွက်လ က်ရ ိသည်။416 

 
အာား ပြာ်ဖ ဆ ဖြစ်သည်”  Tech in Asia, 27 January 2016, Available at: 

https://www.techinasia.com/medium-stands-sarawak-report-blocked-malaysia  
415 Steven Thiru, ‘ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်မာတှီမှီဒှီယာအက်ဥ ပဒအလွှ သ  ားစာားလ  ်မှုအာား   ်တန ာ့ ်မည်ဖြစ်သည်”၊ 

Malaysia Kini, 1 March 2016, Available at: https://www.malaysiakini.com/news/332239;  Aizyl Azlee 

“ဝနက်ကှီားက MACC panel န ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့် အဖငငာ်း ွာားြွယ်အစှီ ငခ် စာပကကာငာ့ ်TMI 

အာား ိတ် ငတ်ာားဖမစ် ဖခငာ်းဖြစ်သည်ဟ ပဖြရ ငာ်းခ ာ့သည်”၊  Malay Mail, 26 February 2016, Available at: 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2016/02/26/minister-justifies-tmi-blocksays-due-to-

contradictory-report-on-macc-panel/1068543  
416 CPA ါ  ဒမ် ၂။ 

https://www.techinasia.com/medium-stands-sarawak-report-blocked-malaysia
https://www.malaysiakini.com/news/332239
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2016/02/26/minister-justifies-tmi-blocksays-due-to-contradictory-report-on-macc-panel/1068543
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2016/02/26/minister-justifies-tmi-blocksays-due-to-contradictory-report-on-macc-panel/1068543


CPA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၄  ါ “အဖ စ်ပ ားနိ ငပ်သာလ  ်  ်မ ာား”ပအာက်တွင ် “တ ာားမဝင် 

ခိ ားဝင ်ယူမှု”၊ “ပမ ာငခ်ိ ကကာားဖြတ် ယူမှု”၊ “အခ က်အလက်န ငာ့ ် စနစ်မ ာားအာားပန ာငာ့ယ် က်မှု”၊ 

“ကိ ိယာ  စစည်ားမ ာား အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံမှု”၊ “ဆိ က်ဘာအဖမတ်ထ တ်မှု”၊ “ကွန ် ြုံတာန င်ာ့စ ်လ ဉ်ားသည်ာ့ 

အတ အ  ဖ ြုံလ  ်မှု၊ လိမ်လည်မှု န ငာ့ ် အမ တ်လကခဏာခိ ားယူမှု”၊ “ဆိ က်ဘာလိငအ်ဖမတ်ထ တ်မှု”န ငာ့ ်

“ကပလားသူငယ်လိင ် အဖမတ်ထ တ်မှု” စသည်တိ ာ့ဖ စ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ထာား ါသည်။ 

သိ ာ့ပသာ်လည်ား အထက် ါ ည် ွယ်ခ က်န ငာ့အ်က  ြုံားဝငသ်ည်ာ့  ာဇဝတ်မှုပဖမာက်လ  ်  ်မ ာား၏ 

နယ် ယ်ပဘာငကိ်  ဆိ ငဘ်ာကိစစ  ်မ ာားဖ င ်အထိ အဖခာားကိစစ  ်မ ာား အတွက် ါ 

သက်မ တ်ထာားပလသည်။417 CPA ဥ ပဒ  ဒမ် ၆ န ငာ့ ် ၇ တိ ာ့တွင ် “ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ 

 ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒန ငာ့ ် အဖခာားအထူားဥ ပဒမ ာားမ  သတ်မ တ်ထာားပသာ 

 ာဇဝတ်မှုမ ာားအာားလ  ား”သည် “သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ် ဆက်သွယ်ပ ား နည်ား ညာမ ာားကိ သ  ား၍ 

က ြုံားလွနပ်ြာ်ပဆာငခ် ာ့ ါက” CPA ဥ ပဒန ငာ့ ် အက  ြုံားဝငန်ိ ငပ် ှီား  အဆိ  ါ  ာဇဝတ်မှုမ ာားအာား 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ က ြုံားလွနခ် ာ့လျှင ် “ ာဇသတ်ကကှီား ဥ ပဒန ငာ့ ် အထူားဥ ပဒမ ာားတွင် 

သတ်မ တ်ထာားသည်ထက် တစ်ဆငာ့ဖ်မြှငက်ာ” အဖ စ်ဒဏကိ်  CPA ဥ ပဒဖြငာ့တိ် ားဖမြှင်ာ့နိ င ်ါသည်ဟ  

ပြာ်ဖ ထာား ါသည်။418 

CPA ဥ ပဒတွင ်  ါဝငသ်ည်ာ့ “ဆိ က်ဘာအသပ ြ က်မှု”ဟူပသာ  ာဇဝတ်မှုသည် သတငာ်း 

အခ က်အလက် န ငာ့ ် ကိနာ်းဂ္ဏနာ်းမ ာားလ  ဖခ ြုံစိတ်ခ မှု၊ မ နက်နမ်ှုန ငာ့ ်  ယူနိ ငမ်ှုအာား ကာကွယ်နိ င ်န ်

 ည် ွယ် ထ တ်ဖ နထ်ာားသည်ာ့ ဥ ပဒအာား   ဒမ် ၄  ါ ဆိ က်ဘာန ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ားသည်ာ့  ာဇဝတ်မှုမ ာား 

ဖ င ် အဖခာားလ  ်  ်မ ာားကိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်အပကာငအ်ထည်ပြာ်လ က်ရ ိ   ကိ  

ထငရ် ာားစွာ ပြာ်ဖ သည်ာ့ ဥ မာတစ်  ် ငဖ်ြစ်သည်။ “ဖ ငဆ်ငထ်ာားသည်ာ့ ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ၊   ဒမ် 

၃၅၅ တွင ် ပြာ်ဖ ထာားသက ာ့သိ ာ့” “ကွန ် ြုံတာစနစ်မ  တဆငာ့ဖ်ြစ်ပစ၊  အနာဂ္တ်တွင် 

 
417 CPA၊   ဒမ် ၄(က)၊ (ခ)၊ (ဂ္) ၁၊ (ဂ္)၂။  ၂၀၁၄ ခ န စ်တွင ်တ ာားလွှတပ်တာ်ခ ြုံ ်သည် 

(ပတာငာ်းဆိ ဖခငာ်းမရ ိပသာပကကာ်ဖငာမ ာား ပ ား ိ ာ့ဖြန ာ့ပ်ဝ ါက  ာဇဝတ်မှုပဖမာက်ပသာ)   ဒမ်-၄(ဂ္) ၃၊ 
(တဆငာ့ခ် အခ က်အလက်မ ာားအာား အခ ိနန် ငာ့တ်ပဖ ားညှီ  ယူသိမ်ားဆည်ားမှု ခွငာ့ဖ် ြုံပသာ)   ဒမ် ၁၂ န ငာ့ ်

(တ ာားပ ားဦားစှီားဌာနအာား အမ ာားဖ ည်သူ၏ အခ က်အလက် ယူခွငာ့က်ိ   ိတ်ဆိ ာ့ခွငာ့ဖ် ြုံထာားပသာ)   ဒမ် ၁၉ စသဖြငာ့ ်

ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒန ငာ့မ်ကိ က်ညှီသညာ့်  ဒမ် ာားကိ  ထ တ်ဖ နပ်ကကညာခ ာ့သည်။See ICJ,‘Supreme Court Decision 

re. Cybercrime Prevention Act of 2012’, 21 February 2014, Available at: https://www.icj.org/se-asia-

security-law/supreme-court-decision-re-cybercrime-prevention-actof-2012/  
418 CPA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၊ ၇။ 

https://www.icj.org/se-asia-security-law/supreme-court-decision-re-cybercrime-prevention-actof-2012/
https://www.icj.org/se-asia-security-law/supreme-court-decision-re-cybercrime-prevention-actof-2012/


ပ ေါ်ပ ါက်လာမည်ာ့ အလာားတူ စစည်ား ကိ ိယာမ ာားမ တဆငာ့ဖ်ြစ်ပစက ြုံားလွနမ်ှု” မ ာားအာားလ  ားကိ  

ထိ အက်ဥ ပဒ  ဒ ် ၄ (ဂ္)၊ ၄ ဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း ဆိ က်ဘာအသပ ြ က်မှုအဖြစ် တိ ားခ  ျံ့ 

သတ်မ တ်ထာားသည်။ ထိ သိ ာ့ဖ စ်မှုက ြုံားလွနဖ်ခငာ်း အတွက် ပ ားဆ ် ခ စာား မည်ာ့ 

အဖ စ်ဒဏအ်ာားလည်ား တိ ားခ  ျံ့ထာားသည်။ 

၂၀၁၄ ခ န စ်တွင ် ြိလစ် ိ ငတ် ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်မ  ထိ   ဒမ် ၄ (ဂ္)၊ ၄ အာား 

အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ)န ငာ့ ် အဖခာားပသာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားက ထိ ဖ ဌာနာ်းခ က်သည် 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု အာား တ ာားမဝင ိ်တ် ငက်န် ာ့သတ်မှုဖြစ်ပစမည်ဟ  

တ ာားဝငထ် တ်ဖ န် ပကကညာခ ာ့သည်။419 ထိ ာ့အဖ င် ထိ  CPA ဥ ပဒသည် နိ ငင် ၏ 

ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒန ငာ့ ် ကိ က်ညှီမှုမရ ိရ  သာမက  ICCPR တွင ်  ါဝငသ်ည်ာ့ 

ြိလစ် ိ င၏်နိ ငင် တကာကတိကဝတ်မ ာားန ငာ့လ်ည်ား ဆန် ာ့က ငမ်ှုရ ိပကကာငာ်း၊ ထိ ဥ ပဒ အတည်ဖ ြုံ 

ဖ ဌာနာ်းဖခငာ်းသည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ဖ ဆိ မှု  ပ  ာက်ဆ  ားရှု  ားနိ ငပ်ခ ရ ိပကကာငာ်း 

ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။420 

ထိ ဥ ပဒအာား အာဏာ အစိ ား အာား ဆန် ာ့က ငပ်ဝြနပ် ားသာားထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ လ က်ရ ိ 

သူမ ာား အာား ဦားတည် ိတ် ငန်ိ င ်န် တာဝန်ရ ိပသာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားမ  က ယ်ဖ န် ာ့စွာ 

အပကာငအ်ထည် ပြာ်လ က်ရ ိသည်။ ဒ သမမတ Leni Robredo န ငာ့ ် က န ် ၃၅ 

ဦားအမူတွငထ်ိ ဥ ပဒဖြငာ့ ် နိ ငင် ပ ား သမာားမ ာားန ငာ့ ် ပရ ျံ့ပနမ ာားအာား 

ဖ ငဆ်ငထ်ာားသည်ာ့ ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီ အသပ ြ က်မှုန ငာ့ ် “အကကည်ညိြုံ  က် 

ပစ နလ်ှု ျံ့ပဆာ်မှု”တိ ာ့န ငာ့သ်ာမက “ဆိ က်ဘာအသပ ြ က်မှု”ဟ  သှီားသန် ာ့ဖ စ်မှု တ ်ကာ 

တ ာားဆွ ခ ာ့ပ ှီား ထိ စွ ခ က် ၂ ခ လ  ားအတွက် အဖ စ်ဒဏကိ် တိ ားဖမြှငာ့ခ် မ တ်ခ ာ့သည်။421 ပအာက်တွင် 

 
419 ICJ, ‘ြိလစ် ိ င-်တ ာားလွှတ်ပတာ်ခ ြုံ ်ဆ  ားဖြတ်ခ က်သည် 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုအာားအဟန ာ့အ်တာား  ိတ်ဆိ ာ့မှုဖြစ်ပစမည်”၊ 19 February 2014 (‘ICJ, 19 

February 2014’) Available at: https://www.icj.org/philippines-supreme-court-decisionmay-stifle-

freedom-of-expression/;  ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ၏ သတငာ်းပထာက်မ ာားအသငာ်း၊ UP ဥ ပဒ ပကာ်လိ ်၏ 

အငတ်ာနက်န ငာ့လ်ူမှုအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းအစှီအစဥ် န ငာ့ ်အမ ိြုံားသာားစာနယ်ဇငာ်းအသငာ်းတိ ာ့သည်   ဒမ် ၄(ဂ္) (၄) တိ ာ့သည် 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွင်ာ့အာားခ ိြုံားပြာက် ာပ ာက်သည်ဟ  အသနာားခ စာတငခ် ာ့သည်။ 
420 ICJ, 19 February 2014. 
421 See Section III (iii). 

https://www.icj.org/philippines-supreme-court-decisionmay-stifle-freedom-of-expression/
https://www.icj.org/philippines-supreme-court-decisionmay-stifle-freedom-of-expression/


ပဆွားပနာွးထာားသက ာ့သိ ာ့ ထိ  CPA ဥ ပဒကိ  နိ ငင် အတွငာ်း စာနယ်ဇငာ်းလွတ်လ ်မှုအာား  ိတ် ငတ်ာားဆှီား 

ကန် ာ့သတ် ာတွင ်လွှ မ ာားစွာ အသ  ားခ လ က်ရ ိသည်။ 

Rappler ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ်Rappler ဟ အမည် သည်ာ့ သတငာ်းဝက်ဆိ က်ဘ်တည်ပထာငသ်ူ/ 

သတငာ်း ပထာက်ဖြစ်သူ Maria Ressa အာား CPA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၄ (ဂ္)၊ ၄  ါ 

ဆိ က်ဘာအသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ် ြိလစ် ိ င ် စ  စမ်ားစစ်ပဆားပ ားဌာန (NBI) မ  ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငခ် ာ့သည်။ 

Ressa သည် ဒဏပ်င ွ ြိလစ် ိ င ်ှီဆိ  ၁၀၀၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာခန် ာ့မ နာ်း ၁၉၅၁) 

ခန် ာ့ပ ားပဆာငပ် ှီား ပနာက်တပန ာ့တွင ်ဖ နလ်ည်လွတ်ပဖမာက် လာခ ာ့ သည်။422 

Rappler အာားတ ာားစွ ဆိ မှုခ ာ့ ဖခငာ်းမ ာ  ၂၀၁၂ ခ န စ်၊ ပမလတွင ် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းရ င ် Wilfredo 

Keng အပကကာငာ်းသတငာ်းပ ားသာားတငဖ် ခ ာ့ ာမ  ၅ န စ်ခန် ာ့အကကာ ၂၀၁၇ ခ န စ် ပအာက်တိ ဘာလတွင ်

ထိ သူမ  Ressa န ငာ့ ်Rappler အဖခာားတာဝနရ် ိသူမ ာားအာား ၎ငာ်းတိ ာ့ပ ားသာားထာားသည်ာ့ပဆာငာ်း ါားတွင် 

သူ ာ့အာား မူားယစ် ပဆားဝါားပမ ာငခ်ိ မှု၊လူက နကူ်ားမှုတိ ာ့န ငာ့ဆ်က်နယ်ွပ ားသာားထာားမှုပကကာငာ့ ် NBI 

တွငအ်မှုြွငာ့ ်ခ ာ့ဖခငာ်း ပကကာငာ့ ်ဖြစ်သည်။423 

အဆိ  ါပဆာငာ်း ါားထ တ်ဖ နခ် ိနတွ်င် CPA ဥ ပဒအာား အတည်ဖ ြုံထ တ်ဖ န ်ဖခငာ်းမရ ိပသားပ ။ 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ် NBI က ဖ ငဆ်ငထ်ာားသည်ာ့  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီ 

အသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ  နအ်ခ ိနက်ာလသတ်မ တ်ခ က် ၁ န စ်ပက ာ်လွနသ်ွာားပ ှီားဖြစ်သဖြငာ့ ်

Keng ၏တ ာားစွ မှုကိ   ယ်ခ ခ ာ့သည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ မတ်လတွင ်NBI သည် Keng 

၏တ ာားစွ မှုအာား ဖ န်လည် စဉ်ားစာားခ ာ့ပ ှီား တ ာားပ ား ာဦားစှီားဌာန (DOJ) သိ ာ့အမှုပ ားခ ာ့သည်။424 

DOJ က Rappler သတငာ်းဝက်ဆိ က်ဘ်မ  ၂၀၁၄ ခ န စ်၊ ပြပြာ်ဝါ ှီလတွင ်  မူလပဆာငာ်း ါအာား 

စာဖ ငဆ်င ် ထ တ်ဖ နခ် ာ့ဖခငာ်းသည် (CPA ဥ ပဒဖ နဌ်ာနာ်းပ ှီားပနာက်) “ထိ အသပ မှုပဖမာက်ပသာ 

ပဆာငာ်း ါားအာား ဝက်ဆိ က်ဘ်မ  မဖြြုံတ်မခ မခ ငာ်း ဖ စ်မှုက ြုံားလွန ်ာပ ာက်သည်”ဟ ဆိ ကာ 

 
422 Frontline Defenders, ‘ Maria Ressa အာား ဆိ က်ဘာအသပ ြ က်မှုဖြစ်ြမ်ားဆှီားခ ာ့ပ ှီား 

ခ ဝနဖ်ြငာ့ဖ် နလ်ွတ်ပ ားခ ာ့သည်” Available at: https://www.frontlinedefenders.org/en/case/maria-ressa-

arrested-charges-cyber-libelreleased-bail  
423 Ibid. 
424 Ibid. 

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/maria-ressa-arrested-charges-cyber-libelreleased-bail
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/maria-ressa-arrested-charges-cyber-libelreleased-bail


ပဆာငာ်း ါား ပ ားသာားသူ သတငာ်းပထာက် Reynaldo Santos Jr. အာား တ ာားစွ ခ ာ့သည်။425 DOJ က 

ဖ ငဆ်ငထ်ာား သည်ာ့  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒတွင် အခ ိနက်န် ာ့သတ်ခ က် ၁ န စ်ဟ  

သတ်မ တ်ထာားပသာ်လည်ား နိ ငင် ပတာ် အက်ဥ ပဒအမ တ် ၃၃၂၅ န ငာ့အ်ညှီ ဆိ က်ဘာ 

အသပ ြ က်မှုအခ ိနက်န် ာ့သတ်ခ က်မ ာ ၁၂ န စ် ဖြစ်ပကကာငာ်း ရ ငာ်းလငာ်းခ က်ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။426 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် Ressa Santos တိ ာ့အာား မနှီလာတွင ် တ ာားခွငစ်တင ် အမှုစစ်ပဆားခ ာ့   

သည်။427 

ထိ အမူသည် Rappler သတငာ်းဝက်ဆိ က်ဘ်၊ Ressa န ငာ့ ် Rappler ဒါရိ က်တာမ ာား၊ 

သတငာ်းပထာက်မ ာား  ငဆ်ိ င ်ပသာအမူပ ါငာ်း ၁၁ ခ အနက်တစ်ခ အ ါအဝင် 

ဖြစ်သည်။လက်ရ ိအစိ ား အာား ပဖ ာငာ်း က က  ပဝြနသ်ည်ာ့အဆိ  ါသတငာ်းဌာနအာား အခွနပ်ရ ာငမ်ှု န ငာ့ ်

ဖ ည်တွငာ်းဥ ပဒခ ိြုံားပြာက်ကာ နိ ငင် ဖခာားမ  ထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားပသာ မှီဒှီယာက မပဏှီဟ  စွ ်စွ  

ဦားတည်အပ ားယူ နက်ကိြုံား မ်ားလ က်ရ ိသည်။428 

 
425 Tetch Torres-Tupas, ‘NBI သည် Rappler အာား ဆိ က်ဘာအသပ ြ က်မှုဖြငာ့တ် ာားစွ အမှုြွငာ့ခ် ာ့သည်’, 

Inquirer.net, 8 March 2018, Available at: https://newsinfo.inquirer.net/973871/nbi-files-cyber-libel-

case-vs-rappler-nbi-doj-cyber-libelrappler  
426 Lian Buan, ‘DOJ-၁၂ ခန ာ့က်ကာထ တ်ပဝမှုအတွက်သင ်ဆိ က်ဘာအသပ ြ က်မှုဖြငာ့တ် ာားစွ ခ နိ င ်ါသည်’, Rappler, 

14 

February 2019, Available at: https://www.rappler.com/nation/223517-doj-says-people-can-besued-

cyber-libel-12-years-after-publication;  Republic Act No. 3326, Available at: 

http://www.chanrobles.com/acts/actsno3326.html  
427 Lian Buan, ‘အသပ ြ က်မှုတ ာားခွငာ့အ်ာားပလာ့လာဖခငာ်း-Maria Ressa ဖြစ်  ်တွင ် ထမဆ  ားသက်ပသမ ာား 

ပ ေါ်လာပသာအခါ’, Rappler, 23 July 2019, Available at: https://www.rappler.com/nation/236083-first-

witnesses-maria-ressa-cyber-libel-case  
428 See Lian Buan, ‘Maria Ressa သည် ဆိ က်ဘာအသပ ြ က်မှုဖြငာ့ ်တ ာားရ  ားသိ ာ့ဆငာ့ပ်ခေါ် ဖခငာ်းခ ခ ာ့ ၊ SC သည် 

ပနာက်နည်ားလမ်ားတခ ဖြစ်လာပ မလာား”’, Rappler, 14 May 2019, Available at: 

https://www.rappler.com/nation/230577-maria-ressa-arraigned-cyber-libelsupreme-court-may-be-

next-option-may-2019;  Lian Buan, ‘ “အယူခ မှုဆိ င ်ာတ ာားရ  ားသည် Rappler ၏ 

အယူခ တငမ်ှုအာား ယ်ခ ခ ာ့သည်။” ’, Rappler, 11 March 2019, Available at: 

https://www.rappler.com/nation/225347-courtappeals-denies-rappler-appeal-sec-case    

https://newsinfo.inquirer.net/973871/nbi-files-cyber-libel-case-vs-rappler-nbi-doj-cyber-libelrappler
https://newsinfo.inquirer.net/973871/nbi-files-cyber-libel-case-vs-rappler-nbi-doj-cyber-libelrappler
https://www.rappler.com/nation/223517-doj-says-people-can-besued-cyber-libel-12-years-after-publication
https://www.rappler.com/nation/223517-doj-says-people-can-besued-cyber-libel-12-years-after-publication
http://www.chanrobles.com/acts/actsno3326.html
https://www.rappler.com/nation/236083-first-witnesses-maria-ressa-cyber-libel-case
https://www.rappler.com/nation/236083-first-witnesses-maria-ressa-cyber-libel-case
https://www.rappler.com/nation/230577-maria-ressa-arraigned-cyber-libelsupreme-court-may-be-next-option-may-2019
https://www.rappler.com/nation/230577-maria-ressa-arraigned-cyber-libelsupreme-court-may-be-next-option-may-2019
https://www.rappler.com/nation/225347-courtappeals-denies-rappler-appeal-sec-case


 

ကနမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် ံ

ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် တွင ် ၂၀၁၈ ခ န စ် အပထွပထွပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ အစိ ား သည် 

“အမ ိြုံားသာား လ  ဖခ ြုံပ ားပခိမ်ားပဖခာက်ပ ှီား လူမှုမတည်ပငိမ်မှုမ ာားဖြစ်ပစမည်ာ့” ဝက်ဆိ က်ဘက်မ ာား၊ 

လူမှုဒှီယာပ ာ့စ်မ ာားန ငာ့ ် အဖခာားသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအွနလိ် ငာ်းမ ဖြန် ာ့ပဝမှုတိ ာ့အာား ပစာငာ့က်ကည်ာ့ 

ပလာ့လာ၊  ိတ် ငတ်ာားဆှီား၊ ဖြြုံတ်ခ နိ င ်န ် ဖ နက်ကာားပ ားဝနက်ကှီားဌာန၊ ဖ ည်ထ ပ ားဝနက်ကှီားဌာန၊ 

 ိ ာ့ပဆာငဆ်က်သွယ်ပ ား ဝနက်ကှီားဌာန စသဖြငာ့ ် ဝနက်ကှီားဌာနမ ာား လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ဖ် ြုံသည်ာ့ “  ်ကက ်းဌော  

နပါင််းစံိုအမ  ်   (prakas) တစ်  ်ကိ  ထ တ်ဖ န ်ခ ာ့သည်။429 

ထိ  prakas အာား နိ ငင် အဝ မ်ားအမ ှီအခိ ကငာ်းသည်ာ့မှီဒှီယာမ ာားအာား ြိန  ်ိမှုဖ ြုံလ  ် ာတွင် 

ပ ွားပကာက် ွ ကာလအထိ အသ  ားခ ခ ာ့သည်။ တိ ငာ်းဖ ည်အဝ မ်ားရ ိ ပ ဒှီယိ လိ ငာ်း ၃၀ ပက ာ်အာား 

 ိတ်သိမ်ားဖခငာ်း၊ “နိ ငင် ပ ားန ငာ့လူ်မှုပ ားတည်ပငမ်ိမှုအာား သက်ပ ာက်မှုရ ိပသာ” သတငာ်း 

တငဆ်က်မှုမ ာား မဖ ြုံလ  ်နိ င ်န ်  ိတ် ငထ်ာားသည်ာ့ သတငာ်းပထာက်မ ာား  “လိ က်နာ မည်ာ့ 

စည်ားမ ဉ်ားမ ာား” ကိ  အမ ိြုံားသာား ပ ွားပကာက် ွ ပကာ်မတှီမ ထ တ်ဖ နဖ်ခငာ်း၊ အခွနပ်ရ ာငသ်ည်ဟ  

စွ ်စွ ကာ လွတ်လ ်ပသာ သတငာ်း စာတိ က်ကကှီား တစ်ခ ဖြစ်သည်ာ့- The Cambodia Daily အာား 

ြ က်သိမ်ားဖခငာ်းန ငာ့ ် နာမည်ကကှီားသတငာ်းတိ က် တစ်ခ ဖြစ်သည်ာ့ Phnom Penh Post အာား 

အစိ ား န ငာ့ဆ်က်နယ်ွသည်ာ့  ငာ်းန ှီားဖမြှြုံ ်န  သူတစ်ဦားအာား ပ ာငာ်းခ ခ ာ့ပ ှီား ယခငအ်ယ်ဒှီတာခ ြုံ ်န ငာ့် 

အကကှီားတန်ားသတငာ်းပထာက်မ ာား အာား အလ  ်ဖြြုံတ်ဖခငာ်း စသည်တိ ာ့ကိ လ  ်ပဆာငခ် ာ့သည်။430 

ပ ွားပကာက် ွ ကာလလွနအ်ထိ  ိတ် င ်တာားဆှီားမှုမ ာား ဆက်လက် ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်။431 

 
429 Mech Dara, Hor Kimsay, ‘ဝနက်ကှီားဌာန ၃ ခ သည် “သတငာ်းတ ” ပစာငာ့က်ကညာ့် န ်အွနလ်ိ ငာ်းပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ား 

အြွ ျံ့အာား ြွ ျံ့စည်ားခ ာ့သည်’’,Phnom Penh Post, 7 June 2018, Available at: 

https://www.phnompenhpost.com/national/threeministries-set-web-monitoring-group-look-out-fake-

news;  Cambodian Center for Human Rights, ‘ကပမဘာဒှီားယာားအြွ ျံ့မ ာားသည် ပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ 

အသစ်ဖ ဌာနာ်းလိ က်သညာ့် အွနလ်ိ ငာ်းကိစစဆိ င ်ာညွှနက်ကာားခ က်အာားြ က်သိမ်ား န ်ကကိြုံား မ်ားခ ာ့ကကသည်’, IFEX, 15 June 

2018, Available at: https://ifex.org/cambodian-groups-seek-revocation-of-new-online-directiveahead-

of-elections/  
430 Niem Chheng, Ananth Baliga, ‘ ိတ်သိမ်ားခ  ပသာပ ဒှီယိ လိ ငာ်းမ ာား, Phnom Penh Post, 24 August 2017, 

Available at: https://www.phnompenhpost.com/national/radio-station-booted-air;  Mech Dara,Ananth 

Baliga, ‘အစိ ား သည်ပ ဒှီယိ လိ ငာ်း ၁၅ ခ အာား ိတ်သိမ်ားခ ာ့သည်”, Phnom Penh Post, 25 August 2017, Available 

https://www.phnompenhpost.com/national/threeministries-set-web-monitoring-group-look-out-fake-news
https://www.phnompenhpost.com/national/threeministries-set-web-monitoring-group-look-out-fake-news
https://ifex.org/cambodian-groups-seek-revocation-of-new-online-directiveahead-of-elections/
https://ifex.org/cambodian-groups-seek-revocation-of-new-online-directiveahead-of-elections/
https://www.phnompenhpost.com/national/radio-station-booted-air


နရွ်းနကောက်ပွ မတ ိုငမ်  သတင််း က်ဆ ိုက်ဘအ်ော်း ပ တသ် မ််းပခင််းပ စ်ရပ် 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ်prakas ကိ အသ  ားဖ ြုံကာ အပထွပထွပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ ၂  က်အလိ ၌ 

Voice of America၊ အာရ ပဒသလွတ်လ ်ပသာအသ  (RFA)၊ ဒှီမိ ကပ စှီအသ  (Voice of 

Democracy)န ငာ့ ် အဂ္ဂလိ ်သတငာ်းဝက်ဆိ က်ဘ်မ ာားအ ါအဝင ် လူသိမ ာားပ ှီား လွတ်လ ်ပသာ 

သတငာ်း မှီဒှီယာမ ာား၏ ဝက်ဆိ က်ဘ်မ ာားကိ  ိတ်ဖြြုံတ်ခ ခ ာ့သည်။432 

 
at: https://www.phnompenhpost.com/national/government-closes-15-radio-stations;  Nareth Muong, 

Joshua Lipes, ‘ပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီအွနလ်ိ ငာ်းသတငာ်းမ ာားအာားထိနာ်းခ ြုံ ်လ က်ရ ိပသာကပမဘာဒှီားယာားအစိ ား , Radio 

Free Asia, 4 June 2018, Available at: https://www.rfa.org/english/news/cambodia/news-

06042018162755.html;  The Cambodia Daily, ‘၂၄ န စ်ခန ာ့က်ကာသက်တမ်ားရ ိပသာ The Cambodia Daily 

သတငာ်းစာတိ က်အာား ြ က်သိမ်ားခ ာ့။,Available at: https://www.cambodiadaily.com/cambodia-daily-close-24-

years/;  BBC, ‘Phnom Penh Post: Cambodian daily အာားပ ာငာ်းခ ပ ှီားပနာက် ဝနထ်မ်ားထ တ်ခ ာ့ဖခငာ်း’, 7 May 2018, 

Available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-44027032  
431 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် ြနမ်ွား ငဖ်မ နှီစ ယ်တ ာားရ  ားသည် RFA သတငာ်းပထာက် ၂ ဦားဖြစ်သညာ့် Uon Chhin န ငာ့ ်

Yeang Sotherarin  တိ ာ့အာား “နိ ငင် ဖခာားအြွ ျံ့အတွက် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားပမ ာငခ်ိ စ ပဆာငာ်းဖခငာ်း” အတွက် 

ကပမဘာဒှီားယာား ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ  ဒမ် ၄၄၅၊ စ ိ ငဖ် ြုံလ  ်မှုဖြငာ့စွ် ခ က်န ငာ့ ်လိငဓ်ာတ်   ထ တ်လ  ်ဖြန ာ့ခ် ိမှုဖြငာ့စွ် ခ က် 

စ စ ပ ါငာ်း ၂ ခ ဖြငာ့တ် ာားစွ ဆိ ခ ာ့သည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ပမလတွင ်ဥ ပဒမ ာ့ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငမ်ှုဆိ င် ာ က လသမဂ္ဂလ  ်ငနာ်း 

အြွ ျံ့က သတငာ်းပထာက် ၂ ဦားအာား စွ ဆိ ထာားပသာအမှုမ ာားမ ာ လ  ပလာက်စွာသက်ပသဖ နိ ငဖ်ခငာ်းမရ ိပကကာငာ်းန ငာ့ ်

မျှတပသာ တ ာားခွငက် ငာ်း ဖခငာ်းမရ ိမှုသည် လွတ်လ ်ခွငာ့အ်ာားခ ိြုံားပြာက်မှုပဖမာက်ပကကာငာ်းပတွျံ့ ရ ိခ ာ့သည်၊ 

တ ာားမ ာ့ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငဖ်ခငာ်းဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ လ  ်ငနာ်းအြွ ျံ့၊ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဧပ ှီ ၂၄  က်ပန ာ့မ  ပမလ ၃ 

 က်ပန ာ့အထိက ငာ်း ဖ ြုံလ  ်သညာ့် တ ာားမ ြမ်ားဆှီားခ ြုံ ်ပန ာငမ်ှုဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂလ  ်ငနာ်းအြွ ျံ့၏ ၈၄ 

ကကိမ်ပဖမာက်အစည်ားအပဝားတွင ်အတည်ဖ ြုံခ ာ့သညာ့် “Uon Chhin န ငာ့ ်Yeang Sothearin တိ ာ့န ငာ့စ် ်လ ဥ်ားသညာ့် 

သပဘာားထ တ်ဖ နခ် က် အမ တ် (၃/၂၀၁၉)၏ အ ိ ဒ ်၄၃၊ ၅၁၊ ၅၂၊ ၅၉၊ ၆၄ တိ ာ့ကိ ကကညာ့် န။်   Available at: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/ A_HRC_WGAD_2019_3.pdf;  

See also ICJ, ‘ကပမဘာဒှီယာားနိ ငင် ၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအစှီ ငခ် စာသိ ာ့ အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) တငသွ်ငာ်းမှု ’, 12 July 2018, para 

26, Available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/07/Cambodia-UPR-Advocacy-Non-

legal-submission-July-2018-ENG.pdf;  လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာသူမ ာားအြွ ျံ့၊ “ကပမဘာဒှီားယာား- 
သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ မှုရ တ်သိမ်ား န”် , 24 July 2019, Available at: 

https://www.hrw.org/news/2019/07/24/cambodia-drop-case-against-journalists  
432 Prak Chan Thul, Amy Savitta Lefevre, ‘ကပမဘာဒှီားယာားအစိ ား သည် အမ ှီအခိ ကငာ်းသညာ့် သတငာ်းမှီဒှီယာမ ာားအာား 

 ိတ် င ်တာားဆှီားခ ာ့သည်- rights group’, Reuters, 28 July 2018, Available at: 

https://www.reuters.com/article/us-cambodiaelection-censorship/cambodia-blocks-some-

independent-news-media-sites-rights-groupidUSKBN1KH29Q  

https://www.phnompenhpost.com/national/government-closes-15-radio-stations
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https://www.reuters.com/article/us-cambodiaelection-censorship/cambodia-blocks-some-independent-news-media-sites-rights-groupidUSKBN1KH29Q


ဖ နက်ကာားပ ားဝန်ကကှီားဌာနပအာက်ရ ိ သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်ထ တ်လွှတ်ပ ားဦားစှီားဌာန၊ ညွှနက်ကာား 

ပ ားမ ားခ ြုံ ်က ဝနက်ကှီားဌာနအပနဖြငာ့ ် ဖ ည်ထ ပ ားဝနက်ကှီားဌာန၊  ိ ာ့ပဆာငဆ်က်သွယ်ပ ား ဝနက်ကှီားဌာန 

တိ ာ့န ငာ့ ် ူားပ ါငာ်း၍ ဝက်ဆိ က်ဘ် ၁၇ ခ အာား “၎ငာ်းမှီဒှီယာမ ာားထ တ်လွှင်ာ့သည်ာ့ အပကကာငာ်း အ ာမ ာားမ ာ 

ပသွားထိ ား လှု ျံ့ပဆာ်ပ ှီား လွနစွ်ာနိ ငင် ပ ားဆနဖ်ခငာ်း၊န ငာ့.်..ပ ွားပကာက် ွ အာားကန် ာ့သတ် တာားဆှီားလ က် 

ရ ိဖခငာ်း”တိ ာ့ပကကာင်ာ့ ၄၈ နာ ှီခန် ာ့ ိတ်ထာား ဖခငာ်းဖြစ်သည်ဟ ထ တ်ပဖ ာခ ာ့သည်။ အာဏာ  အစိ ား  ါတှီ 

ဖြစ်သည်ာ့ ကပမဘာဒှီယာား ဖ ည်သူ ာ့ ါတှီအာား ပထာက်ခ အာားပ ားသည်ာ့ ဝက်ဆိ က်ဘ်မ ာားကိ မူ 

ဆက်လက် အသ  ားဖ ြုံ၍ သည်ဟ သိရ  ိသည်။433 CPP သည် ဆနဒမ  ၈၀  ာခိ ငန်ှုနာ်းခန် ာ့ ရ ိကာ 

ပ ွားပကာက် ွ  အနိ င ်ခ ာ့သည်။434 

 

၇။ အ ွ်လ ိုင််းသတင််းအခ က်အလက်မှော်းပပ ်  ပွော်းမှုထ  ််းခ ျုပ်န ိုငရ် ် ရည်ရွယ်ထိုတပ်ပ ်ထော်း 

နသော ဥပနေမ ော်း 

ယခ န စ်မ ာားတွင ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်သတငာ်းမ ာားမ ာား (သိ ာ့) မ နက်နမ်ှုမရ ိပသာသတငာ်း အခ က် 

အလက်   ျံ့ န  ာ့မှုဖ ဿနာပဖြရ ငာ်းနိ င ်န ် ဥ ပဒမ ာားထ တ်ဖ နက်ာ အွနလိ် ငာ်းသတငာ်း 

အခ က်အလက်မ ာား ကိ  ထိန်ားခ ြုံ ်လ က်ရ ိ ါသည်။ ယခ အ ိ ငာ်းတွင ်ထိ ငာ်း၊ အငဒ်ိ နှီားရ ာား၊ မပလားရ ာား၊ 

ဘရူားနိ ငာ်း၊ စငက်ာ ူ၊ ြိလစ် ိ ငန် ငာ့လ်ာအိ နိ ငင် တိ ာ့ရ ိ ဥ ပဒမ ာားအာား မှီားပမ ာငာ်းထိ ားတငဖ် သွာား ါမည်။ 

လက်ပတွျံ့တွငမူ် သတငာ်း အခ က်အလက်မ ာား   ျံ့ န  ာ့မှုအာား  ာဇဝတ်မှု “အသစ်” 

အဖြစ်သတ်မ တ် ဖခငာ်းန ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ား၍ ပဖြရ ငာ်းခ က်မ ာားမ ာ ပရ ျံ့တွငတ်ငဖ် ခ ာ့သည်ာ့ဥ ပဒမ ာား 

အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံမှုဖြစ်ပစသည်ာ့ “လ  ဖခ ြုံပ ား”၊ “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား” န ငာ့် 

“တည်ပငမ်ိပအားခ မ်ားပ ား”ကာကွယ် နဟူ်ပသာ သ  ားပနကကပယဘ ယ ဆနဆ်န ်

အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာား ငဖ်ြစ်သည်။ 

 
433 Erin Handley, ‘ကပမဘာဒှီယာားအစိ ား သည် ပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ မှီဒှီယာ ၁၇ ခ အာား ိတ်သိမ်ားခ ာ့သည်’, Al Jazeera, 

28 July 2018,Available at: https://www.aljazeera.com/news/2018/07/cambodia-blocks-17-media-

websitesvote-180728103300267.html  
434 Hannah Ellis-Petersen, ‘” ကပမဘာဒှီယာား-  က် က်စက်စက်ြိန  ်ိခ ြုံ ်ခ ယ်မှုမ ာားဖ ြုံလ  ်ပ ှီားပနာက် 

ပ ွားပကာက် ွ တွင ်ပသာငပ် ိြုံကမ်ားပ ိြုံအနိ င ်ရ ိခ ာ့သညာ့် Hun Sen” ,The Guardian, 29 July 2018, Available at: 

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/29/cambodia-hun-sen-re-elected-in-landslide-victory-

after-brutal-crackdown  

https://www.aljazeera.com/news/2018/07/cambodia-blocks-17-media-websitesvote-180728103300267.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/cambodia-blocks-17-media-websitesvote-180728103300267.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/29/cambodia-hun-sen-re-elected-in-landslide-victory-after-brutal-crackdown
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/29/cambodia-hun-sen-re-elected-in-landslide-victory-after-brutal-crackdown


အှီလက်ထပ ာနစ်သတငာ်းအခ က်အလက် (သိ ာ့) ဆက်သွယ်ပ ားကဏ္ဍန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသည်ာ့ 

တည်ဆ  ဥ ဒအမ ာားစ တွင ် အွန်လိ ငာ်းပ ေါ်တွင ် “မ ာားယွငာ်းပသာ (သိ ာ့) မ ာားယွငာ်းမှုဖြစ်ပစသည်ာ့ 

အခ က်အလက်မ ာား” အာား  ည် ွယ်ခ က်ရ ိရ ိ    ျံ့ န  ာ့ပစမှုကိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ထည်ာ့သွငာ်း 

ထာား ါသည်။ ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ CCA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၁၄ (က) န ငာ့ ် (ခ)တိ ာ့ တွင ် “ဖ ည်သူလူထ အာား 

ထိတ်လန ာ့ပ်စမှု (သိ ာ့) နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာား ပ ား” (သိ ာ့) အမ ာားဖ ည်သူထိခိ က်  က်ဆှီားမှု 

ဖြစ်ပစနိ င ်န.်..ကွန်  ြုံတာစနစ်တစ်ခ  အတွငာ်းသိ ာ့ မ ာားယွငာ်းပသာကွန်  ြုံတာအခ က်အလက်မ ာား 

ထညာ့်သွငာ်းမှု” အာား  ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ထာား ါသည်။ အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် ၊ UU ITE ဥ ပဒ  ဒမ် 

၂၈ (က) တွင ်“အှီလက်ထပ ာနစ် ပငပွ ားပခ မှုလ  ်ငနာ်းမ ာားတွင ်ကာစတနမ် ာားဆ  ားရှု  ားမှုဖြစ်ပစသညာ့် 

မ ာားယွငာ်းပသာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားန ငာ့ ် မ ာားယွငာ်းမှုဖြစ်ပစသညာ့်အခ က်အလက်မ ာားကိ အာား 

သိလ က်န ငာ့ ် လ  ် ိ ငခ်ွငာ့မ်ရ ိပသာ်လည်ား ဖြန ာ့ပ်ဝမှု” လ  ်ပဆာငပ်သာမည်သူမဆိ   ာဇတ်မှု 

က  ားလွနသ်ူဟ  ထညာ့်သွငာ်းထာား ါသည်။ မပလားရ ာားနိ ငင် ၏   ဒမ် ၂၁၁ (က) န ငာ့ ်၂၃၃ (က)၊ ၁ တိ ာ့တွင ်

လူတစ်ဦားတစ်ပယာက်အာား စိတ်အပန ာငာ့အ်ယ က်ဖြစ်၊ ပခိမ်ားပဖခာက်၊ ပစာ်ကာား န ်ည် ွယ်ခ က်ဖြငာ့ ်

“ညစ်ညမ်ားသညာ့် (သိ ာ့) ပစာ်ကာားမှုဖြစ်ပစသညာ့် အပကကာငာ်းအ ာမ ာား”အ ါအဝင ် “မ ာားယွငာ်းပသာ 

အပကကာငာ်းအ ာမ ာား”အာား တာားဆှီား ိတ် ငသ်ညာ့်ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားဖြစ်ပလသည်။ ဘရူားနိ ငာ်းနိ ငင် ၏ 

ဆက်သွယ်ပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၂၉  တွင ်“မ ာားယွငာ်းသည်ဟ သိရ ိထာားလ က် ထိ သတငာ်းစကာားမ ာား 

အာား ဆက်သွယ်မှုပဖမာက် န ်ထ တ်လွှတ်ဖခငာ်း (သိ ာ့) ထ တ်လွှတ်မှုဖြစ်ပစဖခငာ်း” လ  ်ပဆာငသ်ူမည်သူ 

မဆိ အာား  ာဇဝတ်မှုက ြုံားလွနသ်ူအဖြစ်သတ်မ တ်ထာား ါသည်။435 

လက်တပလာန စ်မ ာားတွင ် နိ ငင် အခ ိြုံ ျံ့သည် မ ာားယွင်ားပသာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား    ျံ့ န  ာ့မှု 

ထိနာ်းခ ြုံ ်သညာ့် ဥ ပဒမ ာားအာား အသစ်ဖ ဌာန်ား နက်ကိြုံား မ်ားလ က်ရ ိသည်။ ထိ ဥ ပဒမ ာားသည် 

ပဒသတွငာ်းရ ိ ဥ ပဒပဟာငာ်းမ ာား ိ မိ ဆိ ား ွာားပစသညာ့် ဖ ငာ်းထနပ်သာကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာား 

 ါဝငပ်သာ်ပကကာငာ့ ် ၎ငာ်းဥ ဒမ ာားကိ   လွှ မ ာားစွာအသ  ားခ နိ ငပ်ခ ဖမြှငာ့မ်ာားပလသည်။ ယခ အ ိ ငာ်းအာား 

ဘရူားနိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ၂၀၁၈ ခ န စ်အပထွပထပွ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ အတည်ဖ ြုံလိ က်ပသာ “သတငာ်းတ  

တိ က်ြ က်ပ ားဥ ဒ” အာား အစိ ား သစ်မ   ယ်ြ က်ခ ာ့သညာ့် မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ ဖြစ်  ်န ငာ့စ်တင် 

ပဆွားပနာွး ထာား ါသည်။ 

 
435 အဆိ  ါဖ စ်မှုအတွက် အဖ စ်ဒဏ်မ ာ ပထာငဒ်ဏ် ၅ န ငာ့ ်ပငဒွဏ် B$၂၄၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၇၇၇၀ 

ခန ာ့)်ဖြစ်ပလသည်၊ ၁၉၇၄ ဆက်သွယ်ပ ားအက်ဥ ပဒ (  ဒမ်-၅၄)၊ Available at: 

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/PDF/Chp.54.pdf   

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/PDF/Chp.54.pdf


မနလ်းရှော်းန ိုငင်ံ 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလ၊ မပလားရ ာားနိ ငင် အပထွပထွပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ ၁ လခန ာ့အ်လိ တွင ်

မနလ်းရှော်းန ိုငင်သံတင််းတိုတ ိုက်  က်နရ်းဥပနေ (AFNA) အာား ၎ငာ်းဥ ပဒကိ သ  ား၍ လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု၊ ထငဖ်မငခ် က်ပ ားသာားမှုန ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မျှပဝမှုတိ ာ့အာား 

 ိတ် ငတ်ာားဆှီား ာတွင ် လွှ မ ာားစွာအသ  ားဖ ြုံလာနိ ငသ်ည်ဟ  ပဝြနမ်ှုမ ာားကကာားက င ် အတည်ဖ ြုံ 

ဖ ဌာနာ်းခ ာ့ ါသည်။436 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပအာက်တိ ဘာလ၊ Pakatan Harapan ညွှန် ာ့ပ ါငာ်းအစိ ား  

အပ ွားခ ယ်ခ  ပ ှီားပနာက်  ထိ ဥ ပဒ AFNA အာား ၁ န စ်အတွငာ်း  ယ်ြ က် န ်ပအာက်လွှတ်ပတာ်မ  

ဥ ပဒကကမ်ားတစ်ခ ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။437 ထိ ဥ ပဒအာား အတည်မဖ ြုံ နဆ်  ားဖြတ်ခ က်မ ာ ကကိြုံဆိ  

ပထာက်ခ ြွယ်ဖြစ်ပ ှီား ထိ  AFNA ဥ ပဒသည် ပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ အတငာ်းအတည်ဖ ြုံခ ာ့ ါက 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်လွတ်လ ်စွာ ပ ားသာားမှုအပ ေါ် ကာကွယ် ရ ိခွငာ့ကိ်    က်ဖ ာားပစမညာ့် ဥ ပဒတစ်မ ိြုံား 

 ငဖ်ြစ်သည်။ 

ထိ  AFNA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၄၊ ၅ န င်ာ့ ၁၀  ါက ယ်ဖ န ာ့ပ်သာဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ ာ 

အစိ ား အာဏာ ိ င ်မ ာားအာား သတငာ်းတ မ ာား (သိ ာ့) သတငာ်းတ မ ာား ါဝငပ်သာ ထ တ်ဖ နခ် က်မ ာားအာား 

ြနတ်ှီား၊ ဖ ြုံလ  ်၊ ထ တ်ပဝ၊   ငာ့ထ် တ်၊ ဖြန ာ့ခ် ိ၊ မျှပဝမှုတိ ာ့ကိ ဖ ြုံလ  ်သညာ့် မည်သူကိ မဆိ  

 ာဇဝတ်သာားအဖြစ် သတ်မ တ်ခွငာ့ဖ် ြုံရ  သာမက “ ာဇဝတ်မှုအာား ပငပွကကားအပထာက်အ  ာ့အာား 

 
436 ICJ, “လွတလ် ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား ပခိမ်ားပဖခာက်လ က်ရ ိပ ှီား ပဝြနပ်ထာက်ဖ ပ ားသာားမှုမ ာားအာား 

ြိန  ်ိမှုမ ာားဖြစ်ပစသညာ့် မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ားဥ ပဒ’, 27 March 2018, Available at: 

https://www.icj.org/malaysia-anti-fake-newsbill-threatens-freedom-of-expression-may-lead-to-the-

suppression-of-critical-speech/;  Southeast Asian Press Alliance, “ရ  ်ဖ သတငာ်း- မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ 

သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ားဥ ပဒ”’, 3 April 2018, Available at: https://www.seapa.org/infographic-malaysias-

anti-fake-news-bill/;  Article 19၊  “မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ားဥ ပဒအာား ပလာ့လာဆနာ်းစစ်ခ က်” ’, 

April 2018 (‘Article 19 Analysis’), Available at: https://www.article19.org/wp-

content/uploads/2018/04/2018.04.22-Malaysia-Fake-News-Legal-Analysis-FINAL-v3.pdf  
437 Azril Annuar,”သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ားဥ ပဒအာား  ယ်ြ က် န ်Dewan Rakyat မ  မူကကမ်ားတခ တငသွ်ငာ်းခ ာ့ဖ န”်, 

Malay Mail, 9 October 2019, 

Available at: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/10/09/anti-fake-news-actrepealed-by-

dewan-rakyat-again/1798721;  Straits Times, ‘’မပလားရ ာားလွှတ်ပတာ်မ  

သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ားဥ ပဒအာားြ က်သိမ်ား န ်ဥ ပဒအသစ်ဖ ဌာနာ်းခ ာ့”။, 9 October 2019, Available at: 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-parliament-passes-law-to-scrap-anti-fake-news-

law-againabolishing-it-end-of  

https://www.icj.org/malaysia-anti-fake-newsbill-threatens-freedom-of-expression-may-lead-to-the-suppression-of-critical-speech/
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https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-parliament-passes-law-to-scrap-anti-fake-news-law-againabolishing-it-end-of


“တိ က်ရိ က်ဖြစ်ပစ၊ သွယ်ဝိ က်၍ဖြစ်ပစ” (သိ ာ့) ကက  ာ ါအဖြစ်ဖြစ်ပစ 

ပ ားအ ်ဖ ြုံလ  ်သူမည်သူကိ မဆိ   ာဇတ်မှု က ြုံားလွနသ်ူဟ    ဒမ်တ ်ခွငာ့ပ် ားအ ်ထာားပလသည်။438 

အဖ ငာ်းဆ  ားဖ စ်ဏအ်ပနဖြငာ့ ် ပထာငဒ်ဏ ် ၆ န စ်၊ ပငဒွဏ ် မပလားရ ာား ငာ်းဂ္စ် ၅၀၀၀၀၀ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၂၁၂၁၂ ခန ာ့)်၊ က ြုံားလွနမ်ှုဖ ြုံသညာ့် တစ် က်လျှင ် ဒဏပ်င ွ ၃၀၀၀ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၇၂၇ခန ာ့)် ဟ ထညာ့်သွငာ်းထာားသည်။ AFNA တွင ် သတငာ်းတ မ ာား ါဝငသ်ညာ့် 

ထ တ်ပဝပ ားသာားခ က်မ ာားအာား လက်ဝယ်ထာားရ ိမှု၊ သိမ်ားဆည်ားမှု၊ န ငာ့ ်ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုတိ ာ့ကိ မဖ ြုံလ  ်ဘ  

၎ငာ်းတိ ာ့အာားလ  ားအာား ြ က်ဆှီားဖြြုံတ်ခ  နန် ငာ့ ် လိ က်နာဖခငာ်းမရ ိ ါက ဒဏပ်င ွ ၁၀၀၀၀၀ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၂၄၂၅၂) သိ ာ့မဟ တ် ဖ စ်မှုက ြုံားလွနသ်ညာ့်တစ် က်လျှင ် ဒဏပ်င ွ ၃၀၀၀ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၇၂၇) ခန ာ့ပ် ားပဆာင ်နဖ် ဌာနာ်းထာား ါသည်။439 အခွငာ့အ်ပ ား ကာကွယ်ပ ား 

 မညာ့် လ  ်ငနာ်းစဉ်မ ာား၊  ွငာ့လ်ငာ်းဖမငသ်ာမှုရ ိ နလိ် အ ်ခ က်မ ာားကိ  ထညာ့်သွငာ်း စဉ်ားစာားမှုမဖ ြုံဘ  

  ဒမ် ၄ န ငာ့ ် ၆ တိ ာ့တွင ် လူမှုမှီဒှီယာ လက်ပြာငာ်းမ ာားက ာ့သိ ာ့ပသာ အွနလိ် ငာ်းကကာားခ  

ပဆာင ွ်က်သူမ ာား၊ ဝက်ဆိ က်ဘ် (သိ ာ့) မှီဒှီယာပ ာ့စ် န ငာ့ ် ရ ာပြွပ ား လက်ပြာငာ်းမ ာား ၏ 

စှီမ သူမ ာားအပနဖြငာ့ ်  ာဇဝတ်မှုကကှီားပလားသညာ့်ဖ စ်ဒဏ်မခ နိ င ်န ် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ အပကကာငာ်းအ ာ 

မ ာားအာား “ခ က်ခ ငာ်း” ဖြြုံတ်ခ  န ်တိ က်တွနာ်းထာား ါသည်။440 

မပလားရ ာားနိ ငင် အာား ထိခိ က်ပစနိ ငသ်ညာ့် “သတငာ်းတ မ ာား” (သိ ာ့) ဖ စ်မှုက ြုံားလွနမ်ှုပကကာငာ့ ်

ထိခိ က်ခ  မညာ့်မပလားရ ာားနိ ငင် သာား”တိ ာ့အာား ကာကွယ်ထိနာ်းခ ြုံ ် န ် ထိ အက်ဥ ပဒ၏   ဒမ် ၃ န ငာ့ ်

အညှီ နယ်ပဖမဖ င ်က ငာ့သ်  ားပဆာင ွ်က်မှုမ ာားသည် “နယ်စှီားမဖခာား” သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား 

 ယူဖြန ာ့ပ်ဝခွငာ့န်  ငာ့ ် တစ်ဦားခ ငာ်းလွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့တိ် ာ့အာား ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား င် 

ဖြစ်သည်။441  AFNA   ဒမ် ၁၉ အာားပလာ့လာဆနာ်းစစ်ခ က်တွင ် နယ်ဖ င ် တွင ်ါ 

၎ငာ်းဖ ဌာနာ်းခ က်အာား က ငာ့သ်  ားပဆာင ွ်က်ဖခငာ်းသည် ဖ ည် အပဖခစိ က် သတငာ်းဌာန 

အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအာား ဦားတည်လ က်  ဖ ည်တွငာ်းပနထိ ငသ်ူမ ာားအပနဖြငာ့ ် နိ ငင် တကာသတငာ်း 

အခ က်အလက်အ ငာ်းအဖမစ်မ ာား  ယူနိ ငမ်ှု အာား ကန ာ့သ်တ်မှုကိ ဖြစ်ပစပ ှီား လွတ်လ ်စွာ 

 
438 ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ားအက်ဥ ပဒ (Act 803)(‘AFNA’),   ဒမ်၊ ၂၊ ၄၊ ၅ ၊ ၁၀။Available at: 

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20180411_803_BI_WJW010830%20BI.pdf  
439 AFNA ဥ ပဒ  ဒမ် ၆။. 
440 See also Article 19 Analysis, pp. 12, 13. 
441 AFNA, ဥ ပဒ  ဒမ်  ၃ (ခ)။ 

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20180411_803_BI_WJW010830%20BI.pdf


ထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် မပလားရ ာား နိ ငင်  ဖ င ်ပနထိ င ်သူမ ာား၏ သတငာ်းအခ က်အလက် 

 ယူခွငာ့ကိ်  ခ ိြုံားပြာက်လ က်ရ ိသည်ဟ  ပထာက်ဖ  ထာား ါသည်။442 

  အဆိ  ါအက်ဥ ပဒပအာက်တွင ် ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာမှု၊ ပဖြရ ငာ်းပဆာင ွ်က်ပ ှီား တာဝနခ် မှု 

ဖ ြုံသညာ့်လ  ်ငနာ်းစနစ်မ ာား ါဝငမ်ှုနည်ား ါားပလသည်။ AFNA ၊   ဒမ် ၇ သည် တ ာားရ  ားအာား 

မည်သိ ာ့ပသာ “သတငာ်းမ ာား” ကိ မဆိ  ဖြြုံတ်ခ  န ် အမိန ာ့ပ် ား ိ ငခ်ွငာ့ဟူ်ပသာ အာဏာ 

အ ်န ငာ်းထာားပလသည်။ ထိ အမိန ာ့အ်ာားလိ က်နာ န ် က်ကွက် ါက   ဒမ် ၇ (စ) န ငာ့ ် အညှီ ပငဒွဏ ်

၁၀၀၀၀၀ (အပမ ိကန ် ပဒေါ်လာ ၂၄၂၅၂) ခန ာ့ဖ်ြငာ့ ် အဖ စ်ပ ားနိ ငပ်လသည်။ ထိ ဥ ပဒတွင ်

တ ာားရ  ားအပနဖြငာ့ ်ထိ သိ ာ့ အမိန ာ့/်ဆ  ားဖြတ်ခ က်ခ မ တ် ာတွင ်လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်(သိ ာ့) 

သတငာ်းအခ က်အလက်  ယူခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ကာကွယ်ပ ား န ် ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာား မည်ဟူပသာ 

အခ က် ါဝငဖ်ခငာ်းမရ ိပ ။443 AFNA   ဒမ် ၈ တွင ်   ဒမ် ၇ ဖြငာ့ ် ဖြြုံတ်ခ  နအ်မိန ာ့ပ် ားမှုပကကာငာ့် 

ထိခိ က်ခ  သသူည် ၁၄  က်အတွငာ်း ထိ အမိန ာ့ ်

 ယ်ြ က်နိ ငပ် ားအယူခ ဝငန်ိ ငပ်ကကာငာ်း ါရ ိပသာ်လည်ား ထိ သိ ာ့အယူခ ဝငခ်ွငာ့မ် ာ “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား 

(သိ ာ့) အမ ာားဖ ည်သူပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားအာား ထိ ါားပန ာငာ့်ယ က်မညာ့် (သိ ာ့)လာနိ ငသ်ညာ့် သတငာ်းတ မ ာား 

 ါဝငသ်ညာ့် ထ တ်ဖ နခ် က်မ ာား”န ငာ့ဆ်ိ ငသ်ညာ့် အမိန ာ့မ် ာားအတွက် အက  ြုံားဝငဖ်ခငာ်းမရ ိပ ။444 

“နိ ငင် ပတာ် လ  ဖခ ြုံပ ား” (သိ ာ့) “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား” ဟ ပသာအပကကာငာ်းဖ ခ က်ဖြငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား  ိတ် ငတ်ာားဆှီားနိ င ်န ် မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ်

အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုအက်ဥ ပဒ န ငာ့ ် CMA ဥ ပဒမ ာား အာား အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံခ ာ့သညာ့ ်

ပရ ျံ့ ဖြစ်  ်မ ာားက သက်ပသဖ ြုံသက ာ့သိ ာ့ င ် ထိ  AFNA ဥ ပဒတွင ်

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ ရ ငာ်းလငာ်းြွငာ့ဆ်ိ ထာားဖခငာ်းမရ ိသညာ့်အဖ င ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် ပ ားသာား 

ပဖ ာဆိ မှု န ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား  ယူနိ ငမ်ှုတိ ာ့အာား  ိတ် ငတ်ာားဆှီား ာတွင် 

တ ာားဝငဖ်ြစ်ပ ှီား၊  ည် ွယ်ခ က်မ နမ် နန် ငာ့ ် ဆှီပလ ာ်ပသာနည်ားလမ်ားဖြငာ့သ်ာ တိတိက က  

လိ က်နာပဆာင ွ်က် မည် ဟူပသာ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ လည်ား ထညာ့်သွငာ်းထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။445 

 
442 Article 19 Analysis, p. 16. 
443 AFNA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၇။ 
444 AFNA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၈ (က)၊ ၈(ဂ္)။ 
445 လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆိ် င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ မပလားရ ာားအစိ ား ထ  

ပ ားအ ်သညာ့်စာ (MYS 6/2018 )တွင ်အကကည်ညိြုံ  က်ပစဖခငာ်းဆိ င ်ာအက်ဥ ပဒ၊ CMA အ ါအဝငအ်ဖခာား 



၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဩဂ္ တ်လတွင ် Pakatan Harapan ညွှန ာ့ပ် ါငာ်းအစိ ား သည် ၎ငာ်း AFNA 

အာား ယ်ြ က် န ် ဥ ပဒမူကကမ်ားအာား ပအာက်လွှတ်မ အတည်ဖ ြုံခ ာ့ပသာ်လည်ား တစ်လခန ာ့် 

အကကာားတွင ် အတိ က်အခ  ါတှီကကှီားစိ ားထာားသညာ့် အထက်လွှတ်ပတာ်မ  ယ်ခ ခ ာ့သည်။446 ၂၀၁၉ 

ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ် ဝနက်ကှီားခ ြုံ ် Dr. Mahathir Mohamad က အစိ ား အပနဖြငာ့ ်

“ယခငအ်စိ ား လက်ထက်တွင ် ဖြစ်ခ ာ့ သက ာ့သိ ာ့..အစိ ား ကိ ယ်တိ င ် အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံနိ ငပ် ှီား... 

ဥ ပဒအာားအသ  ားခ ကာ... ၎ငာ်းတိ ာ့တည်ပမ ပ ား သတငာ်းတ မ ာား ြနတ်ှီား” နိ ငပ် ှီား ဖ ည်သူမ ာား၏ 

အဖမငသ်ပဘာထာားထ တ်ပြာ်မှုအာား တာားဆှီား လ က်ရ ိပသာ ဥ ပဒတစ်  ်ဖြစ်ပကကာငာ်းသိရ ိလ က် 

အစိ ား အပနဖြငာ့ ် AFNA အာား  ယ်ြ က် သွာားမည် ဖြစ်ပကကာငာ်း ကတိပ ားခ ာ့သည်။447 ၂၀၁၉ 

ခ န စ်၊ပအာက်တိ ဘာလတွင ် AFNA အာား  ယ်ြ က် န ် အဆိ ဖ ြုံ မူကကမ်ားသည် လွှတ်ပတာ်သိ ာ့ 

တငသ်ွငာ်းခ ာ့ပ ှီား အဆိ ပအာငဖ်မငခ် ာ့သည်။448 သိ ာ့ပသာ်လည်ား ၎ငာ်း AFNA သည် 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာား ြိန  ်ိ ာတွင ် အသ  ားခ လ က်ရ ိသညာ့် ဆှီပလ ာ်မှုမရ ိပသာ ဥ ပဒမ ာား၏ 

သရ  ်ကိ ပြာ်ဖ သညာ့် နမူနာပကာငာ်းတစ်ခ ဖြစ်သည်။ 

 
လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုကန ာ့သ်တ် ိတ် ငထ်ာားသညာ့်ဥ ပဒမ ာား ါ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ ညွှနာ်းဆိ လ က် AFNA 
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https://www.straitstimes.com/politics/nmps-suggest-four-amendments-to-draft-fake-news-law-including-having-independentcouncilto?fbclid=IwAR1T1l5yxVd4XLqbyjMpWYcWZlTdnxxJPgGuZss83TRw5IRr36yYuwrMPvs
https://www.straitstimes.com/politics/nmps-suggest-four-amendments-to-draft-fake-news-law-including-having-independentcouncilto?fbclid=IwAR1T1l5yxVd4XLqbyjMpWYcWZlTdnxxJPgGuZss83TRw5IRr36yYuwrMPvs
https://www.straitstimes.com/politics/nmps-suggest-four-amendments-to-draft-fake-news-law-including-having-independentcouncilto?fbclid=IwAR1T1l5yxVd4XLqbyjMpWYcWZlTdnxxJPgGuZss83TRw5IRr36yYuwrMPvs
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/academics-raise-concerns-on-proposed-online-falsehoods-laws-moe-11446818
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/academics-raise-concerns-on-proposed-online-falsehoods-laws-moe-11446818
https://www.icj.org/singapore-icj-calls-on-government-not-to-adopt-online-regulation-bill-in-current-form/
https://www.icj.org/singapore-icj-calls-on-government-not-to-adopt-online-regulation-bill-in-current-form/


ပဝဝါားက ယ်ဖ န ာ့ပ်သာ ဥ ပဒဖ ဌာန်ားခ က်မ ာားသည် တ ာားဥ ပဒ၏ အပဖခခ မူမ ာားကိ  

ခ ိြုံားပြာက်လ က် နိ ငင် သာားမ ာားအပနဖြငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့အာားတိတိက က နာားလည်သပဘာပ ါက်ပ ိား 

လိ က်နာ ပဆာင ွ်က် န ် အခက်ခ မ ာားစွာဖြစ်ပစသည်။ “မ ာားယွငာ်းပသာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားခ က် 

မ ာားအာား အှီလက်ထပ ာနစ်စနစ်အ  ဆက်သွယ်မှုမ ကာကွယ် န”် ထ တ်ဖ နထ်ာားသညာ့် 

ထိ အက်ဥ ပဒသည် “မ ာားယွငာ်းပသာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားခ က်”ကိ  လ  ပလာက်စွာရ ငာ်းလငာ်းြွငာ့ဆ်ိ  

ထာားဖခငာ်းမရ ိဘ    ဒမ် ၂ တွင ်ဤဥ ပဒန ငာ့အ်က  ြုံားဝငပ်သာ ပ ားသာားခ က်၊ ရ  ်   ပြာ်ဖ ခ က်၊ အသ န ငာ့ ်

အဖခာားနည်ားလမ်ားဖြငာ့ ် ပြာ်ဖ ခ က်စပသာ နည်ားလမ်ားအမ ိြုံားမ ိြုံားဖြငာ့ဆ်က်သွယ်မှုအာားလ  ားဟူ၍သာ 

 ါရ ိပလသည်။452   ဒမ် ၇ တွင ် “စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ လ  ဖခ ြုံပ ား၊ အမ ာားဖ ည်သူက နာ်းမာပ ား၊ 

လ  ဖခ ြုံစိတ်ခ  မှုန ငာ့ ် တည်ပငမ်ိ ပအားခ မ်ားမှုအာား ထိ ါားပန ာငာ့ယ် က်မှု” “ပ ွားပကာက် ွ  လဒအ်ာား 

လွှမ်ားမိ ားသက်ပ ာက်မှု” သိ ာ့မဟ တ် “အစိ ား ၊ နိ ငင် ပတာ်အြွ ျံ့စည်ားတစ်  ်၊ ဥ ပဒအ  

ြွ ျံ့စည်ားထာားသညာ့်ဘ တ်အြွ ျံ့၏ တာဝန ် ထမ်ားပဆာင်မှု (သိ ာ့) တာဝနတ်စ်  ်  ်အာား (သိ ာ့) 

အာဏာက ငာ့သ်  ားမှုအပ ေါ် အမ ာားဖ ည်သူ၏ ယ  ကကည် စိတ်ခ မှု ထိ ါားယ တ်ပလ ာာ့ပစမှု” 

စသည်တိ ာ့ကိ ဖြစ်ပစနိ ငသ်ညာ့် ဖ နက်ကာားဆက်သွယ်မှု လ  ် ာတွင ်  ါဝငသ်ညာ့် “မ ာားယွငာ်းပသာ 

ထ တ်ပြာ်ပ ားသာားခ က်”အာားလ  ားဆက်သွယ်မှုကိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ထာား ါ သည်။ 

ထိ ဖ ဌာနာ်းခ က်တွင် “အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံစိတ်ခ  မှု” “တည်ပငမ်ိပအားခ မ်ားမှု” န ငာ့ ်

“အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာား”ဟူပသာ အမ ိြုံားအစာားမ ာားကိ အပဖခအပနသတ်မ တ်ဖခငာ်း (သိ ာ့) 

အဓိ ပါယ် ြွငာ့ဆ်ိ ထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။453 

POFMA ဥ ပဒဖြငာ့ ် ဝန်ကကှီားမ ာား၊ အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားအာား 

၎ငာ်းအက်ဥ ပဒစှီမ ခန ာ့ခ်ွ  ာတွင ်က ယ်ဖ န ာ့ပ်သာ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့/်စှီ ငခ်ွငာ့မ် ာား ပ ားအ ်ထာားပ ှီား မတ ာား 

(သိ ာ့) အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံ အပကာင် အထည်ပြာ်မှုမ  ကာကွယ် န ်

 
452အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်မ  အမ ာားမ ာားန ငာ့ ်ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ်မှုမ ာားမ  ကာကွယပ် ား အက်ဥ ပဒ (ဥ ပဒအမ တ် ၁၀/၂၁၉) 

(‘POFMA’),Available at: https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/default-document-

library/protection-from-online-falsehoods-and-manipulation-bill10-2019.pdf;  See ICJ, ‘Legal Briefing: 

အွနလ်ိ ငာ်းပ ေါ်မ  အမ ာားမ ာားန ငာ့ ်ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ်မှုမ ာားမ  ကာကွယပ် ား အက်ဥ ပဒ (ဥ ပဒအမ တ် ၁၀/၂၀၁၉), 12 

April 2019 (‘ICJ Legal 

Briefing’), p. 4, Available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/04/Singapore-

onlineregulationbill-briefing-advocacy-open-letter-2019-ENG.pdf   
453 ICJ Legal Briefing, p. 5. 

https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/protection-from-online-falsehoods-and-manipulation-bill10-2019.pdf
https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/protection-from-online-falsehoods-and-manipulation-bill10-2019.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/04/Singapore-onlineregulationbill-briefing-advocacy-open-letter-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/04/Singapore-onlineregulationbill-briefing-advocacy-open-letter-2019-ENG.pdf


လွတ်လ ်ပသာပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာသညာ့် လ  ်ငနာ်းစဉ်မ ာား လ  ပလာက်စွာ ါဝငဖ်ခငာ်းမရ ိပ ။ 

POFMA ဥ ပဒ၏ အ ိ ငာ်း ၃ မ  ၇ အထိတွင ် “မ ာားယွငာ်းပသာ ထ တ်ပြာ်  ပ ားသာားခ က်”မ ာားအာား 

ဖြန ာ့ပ်ဝမှုအာား “ ိတ် င ် ်တန ာ့”် (သိ ာ့) “  ်နာား” န် ဝနက်ကှီားမ ာားအာား လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ် ်န ငာ်းထာားပ ှီား 

“မ ာားယွငာ်းပသာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားခ က်”မ ာားအာား ဖြန ာ့ပ်ဝ ာတွင ် အသ  ားဖ ြုံသညာ့ ်

ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာားအာား “တာားဆှီား န”် (သိ ာ့) အွနလိ် ငာ်းအသ  ားဖ ြုံမှု “မ ရ ိ န”် (သိ ာ့) 

အငတ်ာနက်ကကာားခ ကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာားအာား “ ိတ် ငတ်ာားဆှီား န”် လ  ် ိ ငခ်ွငာ့လ်ည်ား 

ဖ ြုံထာား ါသည်။ အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် “ယ  ကကည်စိတ်ခ  သညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက် 

အ ငာ်းအဖမစ်မ ာားအာား အထူားဖ ြုံပြာ်ဖ ထာားသညာ့်” “လိ က်နာ မညာ့် စည်ားမ ဉ်ားမ ာား” 

ထ တ်ဖ နဖ်ခငာ်းအာားဖြငာ့ ် ဒစ်ဂ္ စ်တယ် ပကကာ်ဖငာမှု (သိ ာ့) အငတ်ာနက်ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာားမ တဆငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက်စှီားဆငာ်းမှု ထိနာ်းခ ြုံ ် နိ ငပ်လသည်။454 ထိ သိ ာ့ပသာ ဖ ဿနာစ ကိ  

ဖြစ်ပစအခ က်မ ာားကိ  ပဖြရ ငာ်းနိ ငသ်ညာ့် ထမအဆငာ့မ် ာ ဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီ ခ မ တ်ထာားသညာ့် အမိန ာ့ ်(သိ ာ့) 

လမ်ားစဉ်မ ာားကိ  ဝနက်ကှီားအဆငာ့ဖ် နလ်ည် သ  ားသ ်ဖခငာ်း ဖြစ်ပ ှီား အမိန် ာ့ခ မ တ်သညာ့် ဝနက်ကှီားမ ာားအာား 

ဖ နလ်ည်ပစာပကကာ ပမားခွနာ်းထ တ်ကာ ထိ ပလာ့လာ သ  ားသ ်ခ က်မ ာား၏ အမ ှီအခိ ကငာ်းမှုကိ လည်ား 

ဆငဖ်ခင ်နလိ် သည်။455 ထိ ဥ ပဒသည် အမ ာားဖ ည်သူ စိတ်ဝငစ်ာားမှု၊ သာမာနအ်မ ာား၊ 

သပ ာပဝြနမ်ှုန ငာ့ ် အန  ညာပဖမာက်ပြာ်ဖ မှုတိ ာ့ကိ  ကာကွယ် နိ င ်နအ် ါအဝင ် ချွငာ်းခ က်ပ ားမှုန ငာ့ ်

အကာအကွယ်ဖ ြုံမှုမ ာားမ ါဝငသ်ညာ့်အဖ င ် သတငာ်းအခ က် အလက်န ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ် 

ပ ားသာားမှုတိ ာ့အာား တိတိ  ကာကွယ်ပ ားနိ ငမ်ှုလည်ား မရ ိပ ။ ဤဥ ပဒပအာက်တွင ်

ထ တ်ဖ နထ်ာားသညာ့် အမိန ာ့မ် ာားအာား စှီ ငခ် က်ဆိ င ်ာ ရ ငာ်းလငာ်းခ က် ရှုပထာငာ့အ်  တ ာားမဝငမ်ှု၊ 

အက ိြုံားအပကကာငာ်းဆှီပလ ာ်မှုကငာ်းမ ာ့မှုန ငာ့ ် လ  ်ထ  ားလ  ်နည်ား အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံမှုတိ ာ့အာား ပစာပကကာ 

ပမားခွနာ်းထ တ်နိ ငပ်သာ နည်ားလမ်ားမ ာား  ါဝငဖ်ခငာ်း မရ ိပ ။456 

“မ ာားယွငာ်းပသာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားခ က်”မှုပဖမာက်သညာ့်  ာဇဝတ်မှုအတွက် POFMA တွင ်

ပထာငဒ်ဏအ်မ ိြုံားမ ိြုံား န ငာ့ ် ကကှီားပလားပသာပငဒွဏမ် ာားအာားခ မ တ်ထညာ့်သွငာ်းထာားပ ှီား လူမှုမှီဒှီယာ 

ပ ေါ်တွင ် ယငာ်းသိ ာ့ပသာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ပထာက်ခ ၊ မျှပဝ၊ အဖမငမ် တ်ခ က်ပ ားသညာ့် 

လူ  ဂ္ဂိြုံလ်၊ အြွ ျံ့အစည်ားအာားအပ ားယူနိ ငသ်က ာ့သိ ာ့ က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့အ်ဓိ ပါယ်ပကာက် 

 
454 POFMA ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၄၈(ခ)(၂)၊ ၄၈ (ခ) ၃။  
455 ICJ Legal Briefing, pp. 6, 7. 
456 ICJ Legal Briefing, pp. 11, 12. 



အပ ားယူနိ င ် သညာ့် ဖ ဌာနာ်းခ က်တစ်ခ ဖြစ်ပလသည်။ ထိ ာ့အဖ င ်

ထိ သိ ာ့ပသာဖ နက်ကာားဆက်သွယ်မှုမ ာားအာား   ာ့ ိ ာ့ဖြစ်ပစသညာ့် 

ကကာားခ အြွ ျံ့စည်ား/လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားအာားလည်ား အပ ားယူနိ ငပ်လသည်။ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ်င ်

အမ ာားဖ ည်သူစိတ်ဝငစ်ာားသညာ့်အပကကာငာ်းအ ာမ ာား၊ အပ ားကိစစ  ်မ ာားအပ ေါ် ပဆွားပနာွး ာတွင ်

အဖမငသ် ပဘာထာားမ ာားန ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား လွတ်လ ်စွာဆက်သွယ်မှုအာား မ ာားစွာ 

ဟန ာ့တ်ာားမှုဖြစ်ပစသည်။ အဖ စ်ဒဏတွ်င ် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားခ ငာ်းစှီက ြုံားလွန် ါက ပငဒွဏ ် စငက်ာ ူ 

ပဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၇၃၀၀၀) ဖြစ်ပစ၊ ပထာငဒ်ဏ ်၁၀ ထိဖြစ်ပစ၊ န စ်  ်လ  ား 

ဖြစ်ပစခ မ တ်နိ ငပ် ှီား အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားဖြစ် ါက ဒဏပ်င ွ စငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၁ သနာ်းခန ာ့ ် (အပမ ိကန ်

ပဒေါ်လာ ၇၃၀၀၀၀) အထိလည်ားပကာငာ်း၊ ပန ာ့စဉ်ဆက်တိ က်က  ားလွနမ်ှုအတွက် (“ က်တစ် က်” 

ကိ တိက စွာဖ ဌာန်ားထာားဖခငာ်းမရ ိပသာ်လည်ား) တစ် က်လျှင ် စငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ခန ာ့် 

(အပမ ိကနပ်ဒါလာ ၇၃၀၀၀) အဖ စ်ဒဏကိ်  ခ ိြုံားပြာက်က  ားလွနသ်ညာ့်အြွ ျံ့အစည်ားအာား ခ မ တ်နိ င ်

ပလသည်။457 

မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ AFNA ဥ ပဒက ာ့သိ ာ့ င ်ဤ POFMA ဥ ပဒသည် စငက်ာ ူနိ ငင် အတွငာ်း 

သာမက ဖ င ်ရ ိနိ ငင် သာားမ ာား၏အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ ခ ိြုံားပြာက်ပ ှီား “နယ်စှီားမဖခာား” သတငာ်း အခ က် 

အလက်န ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ာား ကာကွယ်ပ ား န ် တာဝနအ်ာား 

လ စ်လ  ရှုလ က် “နိ ငင် တွငာ်း န ငာ့ ် ဖ င ်ရ ိ” လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားခ ငာ်း (သိ ာ့) အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားကိ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏ 

နယ်နမိိတ်ဖ င ်က ြုံားလွနမ်ှုအတွက် အဖ စ်ပ ားနိ ငခ်ွငာ့ဖ် ြုံထာား ါသည်။458 

လွတ်လ ်စွာပ ားသာားထ တ်ပြာ်ပဖ ာခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ 

POFMA ဥ ပဒန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ စငက်ာ ူအစိ ား ထ ပ ားအ ်သညာ့်စာတွင ် ထိ ဥ ပဒသည် 

“တ ာားဝငပ် ားသာား ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာား၊ အထူားသဖြငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူပဆွားပနာွးဖငငာ်းခ  မှုမ ာား၊ 

နိ ငင် ပ ားအဖမင ် ကွ လွ  ခ က်မ ာားန ငာ့ ် အစိ ား မူဝါဒအပ ေါ်ပဝြနမ်ှုမ ာားအာား မ ာားစွာအဟန ာ့အ်တာား 

ဖြစ်ပစသညာ့်အဖ င”် “မ ာားယွငာ်းမှုပသာပြာ်ဖ မှုဟ  ပဝဝါားစွာပခါငာ်းစဉ်တ ်ကာ ကန ာ့သ်တ် 

 
457 ICJ Legal Briefing, pp. 8 to 11. 
458 ICJ Legal Briefing, pp. 12, 13. 



 ိတ် ငမ်ှုမ ာား က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ ် ဖ ြုံလ  ် ာတွင ် အပဖခခ အဖြစ်  ာ့ ိ ားပ ားနိ ငပ်ကကာငာ်း” 

၎ငာ်း၏စိ ား ိမ်မှုကိ  မှီားပမ ာငာ်းထိ ားပြာ်ဖ ခ ာ့သည်။459 

Brad Bowyer ၏ပ စ်ရပ် 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလတွင ် POFMA ဥ ပဒသ  ား၍ တ ာားစွ သညာ့် ထမဆ  ားအမှုအဖြစ် 

အတိ က်အခ နိ ငင် ပ ား ါတှီဝငတ်စ်ဦားဖြစ်သူ Brad Bowyer အာား အစိ ား န ငာ့ဆ်က်နယ်ွလ က်ရ ိသညာ့ ်

က မပဏှီန စ်ခ ဖြစ်သညာ့် Temasek Holdings Pte. Ltd န ငာ့ ် GIC Pte Ltd460 တိ ာ့၏ 

အမ ှီအခိ ကငာ်းမှုအာား ပမားခွန်ားထ တ်ထာားပ ှီား ၎ငာ်းတိ ာ့၏  ငာ်းန ှီားဖမြှြုံ ်န  မှုမဟာဗ ြုံဟာမ ာားအာား 

ပထာက်ဖ ထာားသညာ့် လွနခ် ာ့သညာ့် ၂  တ်အတွငာ်းတငခ် ာ့ပသာ Brad ၏ ပြာ့စ်ဘွတ် ိ ာ့စ်အာား 

ဖ ငဆ်င ်န ်POFMA ရ  ားမ အမိန ာ့ ်ခ မ တ် ခ ာ့သည်။461 

“ယခ  ိ ာ့စ်တွင ် မ ာားယွငာ်းပသာထ တ်ပြာ်ပ ားသာားခ က်မ ာား ါဝငပ် ှီား အစိ ား အပ ေါ် ဖ ည်သူ၏ 

ယ  ကကည်မှု အာား ထိ ါား  က်ဖ ာားပစသည်...ပအာက် ါအတိ ငာ်းဖ ငဆ်င ်နလိ် အ ် ါသည်- GIC န ငာ့ ်

Temasek တိ ာ့သည် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းမ ာားကိ ၎ငာ်းတိ ာ့ဘာသာပဆာင ွ်က်လ က်ရ ိပ ှီား အစိ ား သည ်

၎ငာ်းတိ ာ့၏  ငာ်းန ှီား ဖမ ြှြုံ ်န  မှုဆိ င ်ာဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားတွင ်  ါဝင ်တ်သက်မှုမရ ိပ ” ဟ  

 
459 လွတ်လ ်စွာထ တ် ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားခွငာ့ဆိ် င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ စငက်ာ ူအစိ ား ထ  

ပ ားအ ်သညာ့်စာ- စာအမ တ် - SGP 3/2019၊ , 24 April 2019, Available at: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL_SGP_3_2019.pdf  
460 ဝနက်ကှီားခ ြုံ ်လှီရ ိနလ်ွနာ်းသည် GIC Pte.Ltd က မပဏှီဘ တ်အြွ ျံ့ ဥကက ဌဖြစ်ပ ှီား ၎ငာ်း၏အမ ိြုံားသမှီားဖြစ်သူ ဟိ ခ ိနသ်ည် 

Temasek Holdings Pte. Ltd က မပဏှီ၏ အမှုပဆာငအ် ာရ ိခ ြုံ ်န ငာ့ ်အမှုပဆာငဒ်ါရိ က်တာဖြစ်သည်။  See 

https://www.gic.com.sg/about-gic/governance/board-of-directors/;  

https://www.temasek.com.sg/en/who-we-are/our-leadership.html.  
461 Channel News Asia_ POFMA ရ  ားသည် “သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ားဥ ပဒ”  ထမဦားဆ  ားသ  ားသညာ့်အပနဖြငာ့ ် Brad 

Bowyer အာား ၎ငာ်း၏ ပြာ့စ်ဘွတ် ိ ာ့စ်ြ က် နည်ွှနက်ကာားခ ာ့သည်။ 25 November 2019 (‘CNA, 25 November 2019’) 

Available at: https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/brad-bowyer-facebook-post-

falsehood-pofma-fakenews-12122952;  Tham Yuen C, ‘အစိ ား သည် သတငာ်းတ ဥ ပဒအာား  ထမဆ  ားသ  ား၍ 

အတိ က်ခ  ါတှီဝင ်Brad Bowyer အာား ၎ငာ်းပ ားသာားထာားသညာ့် Temasek၊ 

GICန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့်ပြာ့စ်ဘွတ် ိ ာ့စ်အာားြ က်သိမ်ား န ်အမိန ာ့ ်ထ တ်ခ ာ့သည်။  Straits Times, 25 November2019 

(‘Straits Times, 25 November 2019’), Available at: https://www.straitstimes.com/singapore/pofma-

office-directs-opposition-member-brad-bowyer-to-add-correction-notice-to-facebook  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL_SGP_3_2019.pdf
https://www.gic.com.sg/about-gic/governance/board-of-directors/
https://www.temasek.com.sg/en/who-we-are/our-leadership.html
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/brad-bowyer-facebook-post-falsehood-pofma-fakenews-12122952
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/brad-bowyer-facebook-post-falsehood-pofma-fakenews-12122952
https://www.straitstimes.com/singapore/pofma-office-directs-opposition-member-brad-bowyer-to-add-correction-notice-to-facebook
https://www.straitstimes.com/singapore/pofma-office-directs-opposition-member-brad-bowyer-to-add-correction-notice-to-facebook


ဘဏ္ဍပ ားဝနက်ကှီား၏ ညွှနက်ကာားခ က် န ငာ့ ်အညှီ Bowyer အာား ၎ငာ်းပြာ်ဖ ခ က် ဖ ငဆ်င ်နအ်မိန ာ့အ်ာား 

ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။ 462 

ဖ ငဆ်င ်နည်ွှနက်ကာားခ က် ရ ိသညာ့်ပန ာ့တွင ်Bower သည် ၎ငာ်း၏ပြာ့စ်ဘွတ် ိ ာ့စ်အာား ဖ ငဆ်င်  ခ ာ့သည်။ 

၎ငာ်းမ ဆက်လက်ပ ှီား “ကျွနပ်တာ်အပနန ာ့ အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားအတွက် ကျွနပ်တာ်ပ ားထာားတ ာ့ ိ ာ့စ်ကိ  

ဖ ငဆ်ငြ်ိ ာ့ (သိ ာ့) ရ ငာ်းလငာ်းခ က်လ  ်ြိ ာ့ ဖငငာ်းဆနမ်ှုမဖ ြုံ ါဘူား...အဆ  ားသတ်အပနဖြငာ့ ် ဖ ည်တွငာ်း 

နိ ငင် ပ ားန ငာ့ ် လူမှုအပ ားကိစစပတွမ ာ အဖမငမ် တ်ခ က်ဖ ြုံသူပတွကိ  ကျွနပ်တာ်သတိပ ားလိ တာက 

အထူားသတိထာားပ ှီား ပ ားသာားကကြိ ာ့ ါ၊ အထူားသဖြငာ့ ် သငာ့အ်ပနန ာ့ လွှမ်ားမိ ားနိ ငစွ်မ်ားရ ိတ ာ့သူဆိ  င ်

 ိ သတိထာားြိ ာ့လာ ါတယ်”463 

နိ ငင် တွငာ်းက ငာ်း မညာ့် အပထွပထွပ ွားပကာက် ွ ရ ငပ် ိြုံငမ်ညာ့် အတိ က်အခ  ါတှီဝင ်

တစ်ဦားအာား POFMA ဥ ပဒသ  ား၍ အပ ားယူဖခငာ်းသည် ထိ ဥ ပဒဖြငာ့ ် ဆန ာ့က် ငဘ်က် 

အဖမငပ်ဝြနပ် ားသာားသူ မ ာားအာား ဦားတည်အပ ားယူလာနိ ငသ်ည်ဟူပသာ စိ ား ိမ်ပဝြနသ် မ ာား 

ထွက်ပ ေါ်လာသည်။ Bowyer ဖြစ်  ်တွင ်  ဘဏ္ဍာပ ားဝနက်ကှီားဌာနသည် ၎ငာ်း၏ထ တ်ပြာ် 

ပ ားသာားခ က်သည် “အမ ာားဖ ည်သူ လ  ဖခ ြုံပ ား” (သိ ာ့) “အမ ာားဖ ည်သူတည်ပငမ်ိပအားခ မ်ားပ ား” အာား 

မည်သိ ာ့မည်    ပခိမ်ားပဖခာက်လ က် ရ ိပကကာငာ်းန ငာ့ ်  ၎ငာ်း၏ပ ားသာားခ က်သည် “ အမ ာားဖ ည်သူ၏ 

ယ  ကကည်မှုအာား  က်ဖ ာားယ တ်ပလ ာာ့ပစ” သည်ဟ အစိ ား မ  မည်သိ ာ့မည်   ဆ  ားဖြတ်ခ ာ့ပကကာငာ်းစသဖြငာ့ ်

ရ ငာ်းလငာ်းထ တ်ဖ နဖ်ခငာ်းမရ ိခ ာ့ပ ။ Bowyer ၏အဖမင်မ တ်ခ က်အာား သက်ဆိ င ်ာအစိ ား ဌာနမ ာား 

အပနဖြငာ့ ်  ိတ် ငတ်ာားဆှီား ာတွင ် ပဖြရ ငာ်းခ က်စာ ထ တ်ဖ နသ်ငာ့ပ်လသည်။ က မပဏှီမ ာား၏ 

အမ ှီအခိ ကငာ်းမှုအ ပ ေါ် ပမားခွန်ားထ တ်ခ ာ့မှုမ ာ အမ ာားဖ ည်သူ စိတ်ဝငစ်ာားသညာ့်ကိစစ  ်မ ာားအပ ေါ် 

လွတ်လ ်စွာ ပဆွားပနာွးဖငငာ်းခ  မှုအာား ခွငာ့ဖ် ြုံပ ား န်လိ သညာ့် အဖမင ် သပဘာထာားတစ်ခ  င ်

ဖြစ်သည်။464 

စငက်ာ ူနိ ငင် အာား ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာသူမ ာားက POFMA ဥ ပဒအသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းသည် 

အတိ က်အခ နိ ငင် ပ ားသမာားတစ်ဦားပ ားသာားထာားသညာ့် လူသိနည်ားသညာ့် ိ ာ့စ်အာား လူအမ ာားအာရ  စိ က် 

ဂ္ရ ဖ ြုံမှုကိ ဖြစ်ပစပ ှီား Bowyer အာား ဦားတည်အပ ားယူဖခငာ်းသည် အပထွပထပွ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ 

 
462 CNA, 25 November 2019. 
463 CNA, 25 November 2019. 
464 မိတ်ြက်မ ာားန ငာ့ ်ICJ ဆက်သွယ်မှုတွငလ်ည်ားပြာ်ဖ ထာား ါသည်။ . 



နိ ငင် ပ ားန ငာ့ဆ်က်နယ်ွပသာပဆွားပနာွးမှုမ ာားအာားလ  ားကိ  POFMA သ  ား၍ကန ာ့သ်တ်မည်ဟူပသာ 

သတငာ်းစကာားအာား အမ ာားဖ ည်သူထ အသိပ ားဖခငာ်းဟ လည်ားယူဆနိ ငပ်လသည်။465 

  လစ်ပ ိုငန် ိုငင်ံ 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် နိ ငင် ၏ကတိကဝတ်ဖြစ်သညာ့် “ဖ ည်သူလူထ ၏ အပဖခခ အခွငာ့ ်

အပ ားမ ာားဖြစ်သညာ့် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် စာနယ်ဇငာ်းလွတ်လ ်ခွငာ့တိ် ာ့အာား 

အသိအမ တ်ဖ ြုံလ က် နိ ငင် ပတာ်၏အက ိြုံားစှီား ွာားအာား ထိခိ က်ပစမညာ့်သက်ပ ာက်မှုမ ာားအာား 

တနဖ် န ်တိ က်ြ က် န”် ကိ ဖြညာ့်ဆည်ား နဟ်  ထ တ်ဖ န်လ က် “အမ ာားဖ ည်သူအာား အငတ်ာနက်ပ ေါ် 

   ျံ့ န  ာ့ လ က်ရ ိပသာ မ ာားယွငာ်းမှုဖြစ်ပစသညာ့် (သိ ာ့) မ ာားယွငာ်းပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားမ  

ကာကွယ် န”်  “အန ကောင််းအရောတိုမ ော်းတ ိုက်  က်နရ်းဥပနေမူ ကမ််း”  (AFC Bill)အာား  

လွှတ်ပတာ်သိ ာ့ တငသ်ွငာ်း ခ ာ့သည်။466 

AFC ဥ ပဒမူကကမ်ား ါ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ ာ  မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ AFNA ဥ ပဒ၊ 

စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ POFMA ဥ ပဒတိ ာ့န ငာ့ဆ်ငတူ်ပ ှီား ထိ ဥ ပဒသည် အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားအာား 

မည်သိ ာ့ပသာ သတငာ်း အခ က်အလက်မ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ခွငာ့ဖ် ြုံ   ျံ့ န  ာ့ပစမည်ကိ  

ဆ  ားဖြတ်ထိနာ်းခ ြုံ ်နိ ငပ်သာ ကကှီားမာားပသာ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာမ ာားပ ားအ ်ထာားပလသည်။ 

ယငာ်းဥ ပဒ၏   ဒမ် ၅ တွင ် တ ာားပ ားဦားစှီားဌာန (DOJ) ပအာက်ရ ိဆိ က်ဘာဖ စ်မှု 

တိ က်ြ က်ပ ားရ  ားအပနဖြငာ့ ် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား၊ အွန်လိ ငာ်းတဆငာ့ခ်  အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား န ငာ့ ်

အွနလိ် ငာ်းအပကာင်ာ့ ိ ငရ် ငမ် ာားအာား “အမ ာားဖ ည်သူထငပ်ယာငထ်ငမ် ာား ဖြစ်ပစ ပသာ” 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား “စိစစ်ဖ ငဆ်င”်၊ “ဖြြုံတ်ခ ” (သိ ာ့) “ဝငပ် ာက်ြတ်ရှုခွငာ့ ်

 ိတ် င”်ဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  လ  ်ပဆာငခ်ွငာ့ဖ် ြုံထာား ါသည်။467 ဥ ပဒတွင ်တ ာားပ ားဦားစှီားဌာန၊ အ ာရ ိမ ာား 

အပနဖြငာ့ ် မည်သိ ာ့ပသာအွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံသငာ့သ်ည်၊ 

ထိနာ်းခ ြုံ ်သငာ့သ်ည် စသဖြငာ့ ် မည်သိ ာ့ဆ  ားဖြတ် မည်စပသာ လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားမ ါရ ိသညာ့်အဖ င ်

သတငာ်းအခ က်အလက် န ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့မ် ာားကိ  ပြာ်ဖ ထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။ 

 
465 မိတ်ြက်မ ာားန ငာ့ ်ICJ ဆက်သွယ်မှု။  
466 ‘သတငာ်းတ မ ာား၏သက်ပ ာက်မှုမ ာားတိ က်ြ က်လ က် အပ ားယူနိ ငပ်သာအဖ စ်ဒဏ်မ ာားထညာ့်သွငာ်းထာားသညာ့် 

အငတ်ာနက်ပ ေါ်အပကကာငာ်းအ ာ/သတငာ်းတ မ ာားပ ားသာားထ တ်ပဝ   ျံ့ န  ာ့မှုတာားဖမစ်သညာ့်အက်ဥ ပဒ၊ (‘AFC Bill’), 

Available at: https://senate.gov.ph/lisdata/3022527054!.pdf  
467 AFC Bill,   ဒမ် ၅။. 

https://senate.gov.ph/lisdata/3022527054!.pdf


ဖြြုံတ်ခ နိ ငပ်သာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားတွင် “အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာားထိခိ က်ပစသညာ့် 

အပ ားကိစစ  ်မ ာား”  ါဝငသ်ည်။468  “အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာား” ကိ လည်ား “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ 

ဖ ည်သူ ာ့က နာ်းမာပ ား၊ ဖ ည်သူ ာ့ ပဘားကငာ်းပ ား၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှု၊ အစိ ား အပ ေါ်လူထ ယ  ကကည်မှုန ငာ့် 

နိ ငင် ၏ နိ ငင် တကာဆက်ဆ ပ ား တိ ာ့အာား သက်ပ ာက်မှုရ ိသညာ့် အ ာအာားလ  ား”ဟ  

ပဝဝါားက ယ်ဖ န ာ့်စွာ ြွငာ့ဆ်ိ ထာားဖ နသ်ည်။469 

ဥ ပဒ ါ က ယ်ဖ န ာ့ပ်သာဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားပကကာငာ့ ်ဥ ပဒအာား အလွယ်တကူနာားမလည်နိ ငဘ်  

လူ  ဂ္ဂိြုံလ် တစ်ဦားခ ငာ်းစှီအပနဖြငာ့ ် ဥ ပဒန ငာ့ ် အညှီပနထိ ငဖ် ြုံမှု န ် လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား ခ ဖ နိ ငဖ်ခငာ်း 

မရ ိပ ။ အွနလိ် ငာ်းဖ နက်ကာားဆက်သွယ်မှု   စ အာားလ  ားနှီား ါားကိ   AFC ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၃ ဖြငာ့တ် ာားစွ ဆိ  

အပ ားယူမှုဖ ြုံနိ ငပ်လသည်။   ဒမ် ၃ တွင ် “စာသာား၊ ဓာတ်   ၊ အသ မ တ်တမ်ားြိ င၊် ဗှီဒှီယိ  (သိ ာ့) 

ကာတွန်ား သရ  ်ပြာ်ဖ ခ က်    စ တစ်မ ိြုံားမ ိြုံားဖြငာ့ရ် ိပသာ အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  

အမ ာားဖ ည်သူထ အပကကာငာ်း ကိစစ  ်တစ်ခ န ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍  ည် ွယ်ခ က်ရ ိရ ိ ဖြန ာ့ပ်ဝနိ င ်န ်

အွနလိ် ငာ်း လက်ပြာငာ်းမ ာားပ ေါ်တွင ် ယငာ်းအပကကာငာ်းအ ာမ ာားအာား တငဖ်ခငာ်း” ဟ  ါရ ိသည်။470 

ထိ ဥ ပဒဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း ိ ာ့စ်သည်  ာဇဝတ်မှု ပဖမာက်မပဖမာက်ဆ  ားဖြတ် ာတွင် 

တစ်ခ တည်ားပသာအခ က်မ ာ “မ ာားယွငာ်းသည်ဟ သိရ ိမှု (သိ ာ့) မ ာားယွငာ်း သည်ဟ  လက်ခ နိ ငြ်ွယ်ရ ိ (သိ ာ့)  

အမ ာားဖ ည်သူအာား ထငပ်ယာငထ်ငမ် ာားဖြစ်ပစနိ င် န”် (အမ ာား ဖ ည်သူအာား 

ထငပ်ယာငထ်ငမ် ာားဖြစ်ပစပသာ အ ာမ ာားကိ  ရ ငာ်းလင်ားထာားဖခငာ်းမရ ိပ ) အပကကာငာ်း အ ာမ ာားကိ  

ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်းရ ိမရ ိ ငဖ်ြစ်ပ ှီား ဤဥ ပဒသည် ထိ သိ ာ့ပသာ အပကကာငာ်းအ ာ တငသ်ူမ ာားအာား 

အဖ စ်ပ ားနိ ငရ်  မျှမက ထိ အပကကာငာ်းအ ာမ ာားြနတ်ှီားဖ ြုံလ  ် (သိ ာ့) ထ တ်ဖ နမ်ှုအာား ကူညှီမှု (သိ ာ့) 

 န ်  ပငပွထာက်  ာ့မှုဖ ြုံခ ာ့သူ မည်သူမဆိ အာားလ  ားကိ လည်ား အဖ စ်ပ ားနိ ငပ်လသည်။471 

ဤနည်ားအာားဖြငာ့ ် လူမှုဒှီယာဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာား၊ သတငာ်းအခ က်အလက်ရ ာပြွပ ားစနစ် 

ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာား၊ အွနလိ် ငမ်က်ပဆာ့ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာား၊ အွနလိ် ငာ်းဗှီဒှီယိ န ငာ့ ် အသ ြိ ငမ်ျှပဝသညာ့ ်

 
468 Ibid. 
469 AFC Bill,   ဒမ် ၃ (ဃ)။ 
470 AFC Bill,   ဒမ် ၃၊ (က) (ခ)။ 
471 AFC Bill,   ဒမ် ၄၊ (က) (ဂ္) (ဃ)။ 



ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာားစပသာ အွနလိ် ငာ်းဆက်သွယ်ပ ားဝန်ပဆာငမ်ှုအာားလ  ားအာား အပ ားယူနိ ငမ်ည် 

ဖြစ်သည်။472 

စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ POFMA က ာ့သိ  င ်ဤဥ ပဒသည် ပဖြရ ငာ်းပဆာင ွ်က်မှု (သိ ာ့) တာဝနခ် မှု 

ရ ိပစဖခငာ်းဆိ င ်ာ လ  ်ငနာ်းစနစ်မ ာားလ  ပလာက်စွာခ မ တ်ထာားဖခငာ်းမရ ိဘ  ဥ ပဒအပကာငအ်ထည် 

ပြာ်သူကိ  င ် အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုအာား ပလာ့လာဆနာ်းစစ်မှုန ငာ့ ် ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာမှုကိ  င ်

ဖ ြုံလ  ်ခိ ငာ်းထာားပလသည်။ “ ဖ ငဆ်ငမ်ှု” “ဖြြုံတ်ခ မှု” (သိ ာ့) “ပလာ့လာြတ်ရှု ယူနိ ငမ်ှု ိတ် ငမ်ှု” 

ဆိ င ်ာ အမိန ာ့မ် ာားအာား ဥ ပဒအ ဖ နလ်ည်ပလာ့လာသ  ားသ ် နခ်ွငာ့မ်ဖ ြုံထာားသညာ့်အဖ င ်    ဒမ် ၆ 

တွင ် ထိခိ က်နစ်နာသူအာား အမိန ာ့ခ် မ တ်ပသာ အာဏာ ိ ငအ်ြွ ျံ့ ဖြစ်သညာ့် တ ာားပ ားဦားစှီားဌာနကိ  င် 

အမိန ာ့ခ် မ တ်ပ ှီား ၁၅  က်အတွငာ်း “ဖ နလ်ည်စှီစစ် န် အသနာားခ လွှာ” တငသ်ွငာ်းနိ ငပ်ကကာငာ်းဟ  

ဖ ဌာနာ်းထာား ါသည်။473 

ဥ ပဒခ ိြုံားပြာက်ပသာအပကကာငာ်းအ ာမ ာားအာား ထ တ်ပဝမှုအတွက်  ပထာငဒ်ဏ ်၆ န စ် န ငာ့ ်

ပငဒွဏ ် ှီဆိ  ၅၀၀၀၀၀ (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၉၈၂၆) အထိလည်ားပကာငာ်း၊ ထိ အပကကာငာ်းအ ာမ ာား 

ဖ ြုံလ  ်ြနတ်ှီားမှု (သိ ာ့) ထ တ်ပဝမှုအာား  န ်  ပငပွထာက်  မှုအတွက် ပထာငဒ်ဏ ်၁၂ န စ် န ငာ့ ်ပငဒွဏ ်

 ှီဆိ  ၂ သနာ်း (အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၃၉၂၉၅) အထိလည်ားပကာငာ်း အဖ စ်ဒဏခ် နိ ငပ်အာင ်ဥ ပဒတွင ်

ဖ ငာ်းထနပ်သာအဖ စ်ဒဏမ် ာားထည်သွငာ်းထာား ါသည်။474  ထိ ဥ ပဒသည်လည်ား ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင်  

ဖ င ်ရ ိ အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ိ ာ့စ်တငသ်ူ နိ ငင် သာားမ ာားကိ လည်ား အပ ားယူနိ ငသ်ညာ့် 

နယ်နမိိတ် ဖ င ် က ငာ့သ်  ားပဆာင ွ်က်ခွငာ့ဖ် ြုံထာား ါသည်။475  

လောအ ိုန ိုငင်ံ 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် သတငာ်းအခ က်အလက်၊ ယဉ်ပက ားမှုန ငာ့ ် ခ ှီားသွာားလ  ်ငနာ်း 

ဝနက်ကှီားဌာနသည် “လူမှုမှီဒှီယာမ ာားပ ေါ်တွင ် သတငာ်းတ မ ာားန ငာ့ ် မ ာားယွငာ်းပသာအခ က်အလက်မ ာား 

 
472 လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ားအြွ ျံ့၊ “ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် သည် 

သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ားဥ ပဒမူကကမ်ားြယ်ရ ာားမှုအာား လက်မခ ပခ ” 25 July 2019, 

Available at: https://www.hrw.org/news/2019/07/25/philippines-reject-sweeping-fake-news-

bill?fbclid=IwAR0hQJrQ3KzKLz0ac96mYnny09F0L5AGZa8Kx-gcRhSHRrelcN8XNvOR7g8  
473 AFC Bill,   ဒမ် ၆။  
474 AFC Bill,   ဒမ် ၈။ . 
475 AFC Bill,   ဒမ် ၉။ 

https://www.hrw.org/news/2019/07/25/philippines-reject-sweeping-fake-news-bill?fbclid=IwAR0hQJrQ3KzKLz0ac96mYnny09F0L5AGZa8Kx-gcRhSHRrelcN8XNvOR7g8
https://www.hrw.org/news/2019/07/25/philippines-reject-sweeping-fake-news-bill?fbclid=IwAR0hQJrQ3KzKLz0ac96mYnny09F0L5AGZa8Kx-gcRhSHRrelcN8XNvOR7g8


   ျံ့ န  ာ့မှုထိနာ်းခ ြုံ ်နိ ငပ် ား” ဦားတည်လ က် လူမှုမှီဒှီယာ လက်ပြာငာ်းမ ာားပ ေါ် ရ ိ သတငာ်းန ငာ့ ် သတငာ်း 

အခ က်အလက်မျှပဝသညာ့်အ  ်စ မ ာား၏  ိ ငရ် ငမ် ာား/စှီမ ခန ာ့ခ်ွ ျံ့သူမ ာားအပနဖြငာ့ ်ဝနက်ကှီားဌာနပအာက်ရ ိ၊ 

မှီဒှီယာဦားစှီားဌာနတွင ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏လ  ်ငနာ်းမ ာားကိ  မ တ်   တင ်မည်ဟူပသာ အစ ို်းရအမ   ်တစ်ရပ် 

ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။476 ထိ အမိန ာ့ထ် တ်ဖ န ်ာတွင ် အဆိ  ါဝနက်ကှီားဌာနပအာက်ရ ိ မှီဒှီယာဦားစှီားဌာန၏ 

ညွှနက်ကာားပ ားမ ားခ ြုံ ်က ဤအမိန ာ့အ်ာား လာအိ နိ ငင် ၏ “၂၀၁၅ ခိုနစ်ှ ဆ ိုက်ဘောပပစ်မှုမ ော်း 

ကောကွယ်နရ်း နငှ  ် တ ိုက်  က်နရ်းဆ ိုငရ်ောဥပနေ (‘ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒ’) န ငာ့ ် အညှီ 

ပဆာင ွ်က်မည်ဟ  ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။ ထိ ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒ၊   ဒမ် ၈ တွင ်

“အွနလိ် ငာ်းလူမှုမှီဒှီယာမ ာားမ တဆငာ့ ် ထိခိ က်မှုမ ာားဖြစ်ပစဖခငာ်း” အတွက် ပထာငဒ်ဏ ် ၃ န စ် န ငာ့ ်

ပငဒွဏ ် သနာ်း ၂၀ အထိ (အပမ ကိန ် ပဒေါ်လာ ၂၂၉၀ )အထိ 

အဖ စ်ဒဏခ် မ တ်နိ ငပ်ကကာငာ်းပြာ်ဖ ထာားပလသည်။477 မှီဒှီယာမ ာားသည် “နိ ငင် ပတာ်၏ 

လူမှုစှီား ွာားြွ ျံ့ ပြိြုံားပ ားစှီမ ကိနာ်းမ ာား၊ ဥ ပဒမ ာား၊ လမ်ားညွှနာ်းခ က်မ ာားန ငာ့ ် လမ်ားစဉ်မ ာားကိ  

ဖြန ာ့ပ်ဝနိ ငအ်လိ ာ့င ာ ၎ငာ်းတိ ာ့၏ တာဝန်မ ာားကိ ... ါတှီ (အာဏာ လာအိ ဖ ညာ့်သူပတာ်လ နပ် ား ါတှီ)၏ 

အသ န ငာ့တ်ပဖ ားညှီတည်ားအပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုဖြစ်ပစ န”် ၂၀၁၆ ခ န စ်တွင ် အတည်ဖ ြုံခ ာ့သညာ့် 

၂၀၀၈ မှီဒှီယာဥ ပဒအာား ဖ ငဆ်ငသ်ညာ့်ဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီ လ  ်ငနာ်းလည် တ် ပဆာင ွ်က် မည် 

ဖြစ်သည်။478  

 
476 Richard Lipes, ‘သတငာ်းတ မ ာားထိနာ်းခ ြုံ ်နိ ငပ် ား   ဂ္ဂလိကအွနလ်ိ ငာ်းသတငာ်းဝက်ဆိ က်ဘ်မ ာားအာား မ တ်   တင ်န ်

ဖ ြုံလ  ်လိ က်သညာ့် လာအိ နိ ငင် ။’’, Radio Free Asia, 19 July 2019, Available at: 

https://www.rfa.org/english/news/laos/register-07192019160935.html;  Souksakhone Vaenkeo- 
လာအိ နိ ငင် ရ ိ ဝနက်ကှီားဌာနတစ်ခ သည် လူမှုမှီဒှီယာ က်ပြာငာ်းမ ာားအာား မ တ်   တင ်နအ်မိန ာ့ထ် တ်ခ ာ့သည်။’, Asia News 

Network, 16 July 2019, Available at: http://annx.asianews.network/content/ministry-orders-

registration-social-media-news-platforms-laos-100198  
477 Ibid.; ၂၀၁၅ ခ န စ် ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုမ ာား ကာကွယ်ပ ား န ငာ့ ်တိ က်ြ က်ပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒ (No. 61/NA ) 

(‘ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒ’)   ဒမ် ၈၊ ၁၃၊ ၆၂ (င)။ English translation available at: 

https://www.laocert.gov.la/ftp_upload/Cyber_Crime_Law_EnVersion.pdf  
478 Vientiane Times, ‘လူမှုမှီဒှီယာ လက်ပြာငာ်းမ ာားသည် ဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီမ တ်   တင ်နလ်ိ လာပ ှီားဖြစ်သည်’, 10 

August 2019,Available at: http://www.vientianetimes.org.la;  Ounkeo Souksavanh, Roseanne Gerin, 

‘လာအိ လွှတ်ပတာ် အမတ်မ ာားသည် မှီဒှီယာဥ ပဒအာားဖ ငဆ်ငသ်ညာ့်ဥ ပဒအာားအတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။”, Radio Free Asia, 

10 November 

2016, Available at: https://www.rfa.org/english/news/laos/lao-lawmakers-approve-

restrictiveamendment-to-media-law-11102016153123.html   

https://www.rfa.org/english/news/laos/register-07192019160935.html
http://annx.asianews.network/content/ministry-orders-registration-social-media-news-platforms-laos-100198
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အစိ ား အမိန ာ့အ်ာား လက်ပတွျံ့အပကာငအ်ထည်ပြာ်မညာ့်နည်ားလမ်ားမ ာ ရ ငာ်းလငာ်းဖ တ်သာားမှု 

မရ ိဖခငာ်း န ငာ့ ်  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ဖြစ်ပစ၊ အဖခာားနည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့ဖ်ြစ်ပစ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား အစိ ား အပနဖြငာ့ ်ပတာက်ပလျှာက်ြိန ိ ်လာခ ာ့ဖခငာ်းတိ ာ့ပကကာငာ့ ်ယခ အမိန ာ့သ်စ်သည်  

အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားမျှပဝမှုန ငာ့ ်လွတ်လ ်စွာသတငာ်းတငဖ် မှုတိ ာ့အာား ထိပ ာက်စွာ 

 ိတ် ငလ်ာနိ ငသ်ည်ဟ  အဖ ငာ်းအထနပ်ဝြနပ်စာပကကာသ မ ာား ထွက်ပ ေါ်လာခ ာ့သည်။ 

ထိ အခငာ်းအက ငာ်း ဖြစ်ပ ေါ်လာနိ ငပ်ခ မ ာ မှီဒှီယာကဏ္ဍအစိ ား လ  ားဝထိနာ်းခ ြုံ ်မှုပ ားထာားသည်ာ့ 

မှီဒှီယာဥ ပဒ479န ငာ့ ်  ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒတိ ာ့ပကကာငာ့ ်  ိ မိ ဖမြှငာ့မ်ာားလာခ ာ့သည်။ 

ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒတွင ် “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ ပငမ်ိားခ မ်ားပ ားန ငာ့ ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား၊ 

တိ ငာ်းဖ ည်၏အမ ိြုံားသာားယဉ်ပက ားမှုန ငာ့ ် ရိ ား ာဓပလာ့မ ာားအာား ြ က်ဆှီား န”် ကွန ် ြုံတာ 

အခ က်အလက်န ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ သ  ား၍ “ဆ ဆိ မှု၊ ပစာ်ကာားမထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု (သိ ာ့) 

ရိ ငာ်းစိ ငာ်းပသာစကာားလ  ားမ ာားအသ  ားဖ ြုံမှု” စပသာ အသပ  ြ က်မှုအမ ိြုံားမ ိြုံားန ငာ့ ် အမ ိြုံားသာား 

စည်ားလ  ားညှီညွတ်မှုပ ိြုံကွ ပစ န ် လူထ အာား စည်ားရ  ားသိမ်ားသွငာ်း လှု ပဆာ်မှုစသည်တိ ာ့ 

အက  ြုံားဝငသ်ညာ့်“အွနလိ် ငာ်းလူမှုမှီဒှီယာမ ာားမ တဆငာ့ထ်ိခိ က်  က်စှီားမှုဖြစ်ပစဖခငာ်း” က ာ့သိ ာ့ပသာ 

က ယ်ဖ န ာ့စွ်ာမ တ်ယူနိ ငပ်သာ “ဖ စ်မှု”မ ာားကိ လည်ား  ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ် ထာား ါသည်။480 

၈။ ဆ ိုက်ဘောလံိုပခံျုမှုကောကွယ်ရ ် ရည်ရွယ်ထိုတပ်ပ ်ထော်းနသော ဥပနေမ ော်း 

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ား ကာကွယ် နပ် ားဆွ ထ တ်ဖ နထ်ာားသညာ့် ဥ ပဒ၊ နည်ားဥ ပဒမ ာားအာား 

အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက်စနစ်မ ာား၊ အှီလက်ထပ ာနစ်အခ က်အလက်န ငာ့ ် ကွန ်က်မ ာား၊ 

နည်ား ညာ ဆိ င ်ာက မပဏှီမ ာား န ငာ့် ကကာားခ အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားစသည်တိ ာ့အာား အစိ ား အပနဖြငာ့ ်

တ ာားဝင ်  ပစာငာ့က်ကညာ့် ပလာ့လာထိန်ားခ ြုံ ်မှုဖ ြုံလ  ်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာား အထိ ါ 

အစိ ား ထိနာ်းခ ြုံ ်မှု သိသိသာသာ တိ ားခ  ျံ့ ာတွငအ်သ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။  အဆိ  ါဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ား 

ဥ ပဒမ ာားတွင ် ပရ ျံ့ ရ ငာ်းဖ ခ ာ့သညာ့် ဥ ပဒမ ာားထက် ိ ၍ စနစ်က ပ ှီား 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ ် ြိန  ်ိ ာတွင ် သ  ားသညာ့် 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ ပဖြရ ငာ်း ာတွင ် “နိ ငင် ပတာ် လ  ဖခ ြုံပ ား” ကာကွယ် န ် ဟူပသာ 

 
479 Southeast Asian Press Alliance, ‘လာအိ နိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာ  ်ဝနာ်းသည်က ဉ်ားပဖမာငာ်းလာသညာ့်အဖ င ်

စာနယ်ဇငာ်းမ ာားမ ာလည်ား  ိတ် ငတ်ာားဆှီားမှုခ ပန သည်’, 3 May 2017, Available at: 

https://www.seapa.org/wpfd2017-critical-cyberspace-shrinksmainstream-press-further-muted/  
480 ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒ၊   ဒမ် ၁၃ (က)၊ ၁၃(ဂ္)၊ ၁၃(ဃ) 

https://www.seapa.org/wpfd2017-critical-cyberspace-shrinksmainstream-press-further-muted/


အပကကာငာ်းဖ ခ က်ကိ  င ် အလာားတူ ထညာ့်သွငာ်းထာား ါသည်။ ဗှီယက်နမ်၊ ထိ ငာ်းန ငာ့ ်

ကပမဘာဒှီယာားနိ ငင် တိ ာ့တွင ်ထိ ဖြစ်  ်မ ာားကိ  ပတွျံ့ သည်။ 

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားကာကွယ် နဟူ်သည်မ ာ သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာား  ိတ် ငက်န ာ့သ်တ် နအ်တွက် တ ာားဝငဖ်ြစ်သညာ့် အပကကာငာ်းဖ ခ က်တစ်ခ  

ဖြစ်ပသာ်လည်ား မည်သိ ာ့ပသာ  ိတ် ငက်န ာ့သ်တ်မှုမ ိြုံားမဆိ  ထိ တ ာားဝင ်ည် ွယ်ခ က်/ အပကကာငာ်း 

ဖ ခ က်န ငာ့ ် မဖြစ်မပနတိတိ   ကိ က်ညှီဆှီပလ ာ် မည်ဖြစ်သည်။481 အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ  

ပဒသမ ာားတွင ် ကျွနိ  ်တိ ာ့ပလာ့လာသိရ ိ သည်မ ာ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားအက ိြုံား ကာကွယ် န် 

တ ာားဝငဖ် ဌာနာ်းထာားသညာ့် ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာားသည် အခ ိြုံ ျံ့ ရှုပထာငာ့အ်  ဆိ က်ဘာနယ် ယ်မ  

ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားကိ  ထိပ ာက်စွာ ကာကွယ်ပ ားနိ ငသ်ညာ့် ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားဖြစ်ပသာ်လည်ား 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ် တ ာားမျှတဆှီပလ ာ်မှု ဆိ င ်ာ လိ အ ်ခ က်မ ာားန ငာ့ကိ် က်ညှီမှုမရ ိပ ။ 

၎ငာ်းဥ ပဒမ ာားတွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်သညာ့် ဖ ဌာန်ားခ က်မ ာား ထညာ့်သွငာ်းထာားပ ှီား 

တစ်ဦားတစ်ပယာက်ခ ငာ်းစှီ၏ အွနလိ် ငာ်းပ ားသာားခွငာ့မ် ာား ဆက်လက် ခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာားကိ  

ဖြစ်ပစ ါသည်။ 

သတငာ်းအခ က်အလက်၊ နည်ား ညာန ငာ့ ် ဆက်သွယ်ပ ား (ICT) က မပဏှီမ ာားန ငာ့ ် အဖခာား 

ပကာ် ိ  ိတ်အငတ်ာနက်ဝနပ်ဆာငမ်ှုပ ားအ ်သူမ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ လ  ်ငန်ားမ ာားပဆာင ွ်က် ာတွင ်

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအာား အဖ ညာ့်အဝပလားစာားလိ က်နာပစ န ် စှီား ွာား ပ ားန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ 

က လသမဂ္ဂလမ်ားညွှနမူ်မ ာားအ  နိ ငင် မ ာားသည် ထိပ ာက်ပသာ ဥ ပဒ၊ နည်ားဥ ပဒန ငာ့ ် မူဝါဒမ ာားကိ  

ခ မ တ် န ် တာဝနရ် ိပလသည်။482 အိ ငစ်ှီတှီက မပဏှီမ ာားန ငာ့ ် ဆိ က်ဘာ  ်ဝနာ်းအာား ပစာငာ့က်ကညာ့် 

ပလာ့လာထိနာ်းခ ြုံ ်မှုမ ာား မဖြစ်မပနလိ အ ်ပ ှီား ပအာက်တွငပ်ဆွားပနာွးထာားပသာဥ ပဒမ ာားသည် 

ပဒသတွငာ်း ခ မ တ်ခ ာ့သညာ့်လ  ်ငနာ်းစဉ်မ ာားအပနဖြငာ့ ်အွန်လိ ငာ်းပ ေါ်လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် 

သတငာ်းအခ က်အလက်မျှပဝမှု န ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံမှုတိ ာ့ ခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမရ ိပစ န ် ကာကွယ်မှုတိ ားဖမြှငာ့ ်

ပ ား မညာ့် အစာား  ိ မိ ခ ိြုံားပြာက်ခ  နိ ငပ်ခ ဖမြှငာ့မ်ာားလ က်ရ ိပကကာငာ်းကိ  ထ ်ဟ ်ပြာ်ဖ ထာား ါသည်။ 

 
481 See Section II (ii). 
482 See Section II (v). 



ဗ ယက် မ်န ိုငင်ံ 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလတွင ် “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားကာကွယ် န”် န ငာ့ ် “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားန ငာ့ ်

ဆိ က်ဘာ  ်ဝနာ်းလ  ဖခ ြုံပစ န”်  ည် ွယ်၍ ဗှီယက်နမ် ဆ ိုက်ဘောလံိုပခံျုနရ်းဆ ိုငရ်ောဥပနေ (‘LOCS’) 

ကိ ဖ နဌ်ာနာ်းခ ာ့သည်။483 Reporters Sans Frontières အြွ ျံ့က အဆိ  ါဥ ပဒသည် 

“သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား အာဏာရ ငစ်နစ်ဆန်ဆနထ်ိနာ်းခ ြုံ ်မှု” တစ်  ်ဖြစ်ပစနိ ငသ်ည်ဟ  

မ တ်ခ က်ဖ ြုံခ ာ့သည်။484  အဆိ  ါဥ ပဒတွင ် “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား န ငာ့ ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား၊ ရိ ား ာ 

ယဉ်ပက ားမှုဓပလာ့ထ  ားထမ်ားမ ာား ထိခိ က်ပစ န ် အင်တာနက်အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံမှုမ  ကာကွယ် န”် 

အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားန ငာ့ ် အငတ်ာနက်ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာားအသ  ားဖ ြုံမှု၊ ပ ားအ ်မှုန ငာ့် 

စှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှု”တိ ာ့ကိ  အစိ ား မ  ထိန်ားခ ြုံ ်မှုကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံပသာ (၂၀၁၃ ခ န စ်တွင ် ထ တ်ဖ နခ် ာ့ပသာ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်တစ်ခ ဖြစ်သညာ့်)အ ်ွလ ိုင််းသတင််းအခ က်အလက်မ ော်း နငှ  ်အငတ်ော က်  ်နဆောင်မှုမ ော်း 

အသံို်းပပျုမှု၊ နပ်းအပ်မှုနငှ ် စ မံခ  ်ခွ မှုဆ ိုငရ်ော ေ ဂရ အမ   ်အမှတ် ၇၂ (Decree No 72)  ါ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ  ခ  ျံ့ကာားပ ါငာ်းစ ်ထညာ့်သွငာ်းထာား ါသည်။485 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလတွင ်အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံပ ားဝနက်ကှီားဌာန (MPS) သည် ဆ ိုက်ဘော 

လံိုပခံျုမှုဆ ိုငရ်ောဥပနေအော်း အနကောငအ်ထည်န ော်သည ် အမ   ်မူ ကမ််း (“အမိန ာ့မူ်ကကမ်ား)ကိ  ထ တ်ဖ န် 

ခ ာ့ပ ှီား ဥ ပဒဖြငာ့ ် “နိ ငင် ပတာ်အာားဆန ာ့က် ငပ် ှီား” အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားဖြစ်သညာ့် “အာခ  

ပတာ်လ နပ်သာအငအ်ာားစ မ ာား”အာားပခ မှုန်ားပ ှီား ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုမ ာားအာားမ  ကာကွယ်သွာားမည် 

 
483 Kim Loan, ‘၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလ ၁  က်ပန ာ့တွင ်ဥ ပဒ ၁၀ ခ အသက်ဝငခ် ာ့သည်’, VGP News, 27 December 

2018, Available at: http://news.chinhphu.vn/Home/Ten-laws-to-come-into-effect-from-January-1-

2019/201812/35550.vgp  
484 RSF အြွ ျံ့က  LOCS သည် တရ တ်ဖ ည်ရ ိအငတ်ာနက်ထိနာ်းခ ြုံ ်မှု ာတွငသ်  ားသညာ့် ကန ာ့သ်တ်ထာားပသာ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားန ငာ့မ် ာားစွာဆငတ်ူသည်ဟူပထာက်ဖ ခ ာ့သည်။ See Euan McKirdy, ‘‘စတာလင ်  စ ဆနသ်ညာ့် 

ဗှီယက်နမ်ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒအသက်ဝငလ်ာပ ှီား အွနလ်ိ ငာ်းလထူ လှု ်ရ ာားသူမ ာားန ငာ့ ်အခွငာ့အ်ပ ား 

တက်ကကပဆာင ွ်က်သူမ ာားအာား စိ ား ိမ်ား ူ နပ်စခ ာ့သည်။’, CNN, 2 January 2019, Available at: 

https://edition.cnn.com/2019/01/02/asia/vietnam-cybersecurity-bill-intl/index.html   
485၁၅-၇-၂၀၁၃  က်ပန ာ့တွငဖ် ဌာနာ်းသညာ့် အငတ်ာနက်ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာားအသ  ားဖ ြုံမှု၊ ပ ားအ ်မှုန ငာ့ ်စှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှုဆိ င ်ာ 

ဒှီဂ္ ှီအမိန ာ့အ်မ တ် ၇၂ (No. 72/2013/ND-CP)၏ အဂ္ဂလိ ်ဖ နဆိ် ခ က် Available at: 

https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Decree%20No72-2013-ND-CP.PDF   

http://news.chinhphu.vn/Home/Ten-laws-to-come-into-effect-from-January-1-2019/201812/35550.vgp
http://news.chinhphu.vn/Home/Ten-laws-to-come-into-effect-from-January-1-2019/201812/35550.vgp
https://edition.cnn.com/2019/01/02/asia/vietnam-cybersecurity-bill-intl/index.html
https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Decree%20No72-2013-ND-CP.PDF


ဟ  ရ ငာ်းလငာ်းခ ာ့သည်။486 အမ ာားဖ ည်သူတိ င ်ငပ်ဆွားပနာွး ွ တခ တွင ်  အငတ်ာနက်န ငာ့ ် နည်ား ညာ 

က မပဏှီ ၂ ခ က ဥ ပဒ ါ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား၊ အထူားသဖြငာ့ ် “ပဒတာနိ ငင် တွငာ်း 

စ စည်ားတည်ပဆာက်ဖခငာ်း” ဆိ င ်ာ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာ “နည်ား ညာ ိ ငာ်းအ ဖြစ်နိ ငပ်ခ မရ ိ”ဘ ဖြစ်ကာ 

“ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ ပဒတာစှီားဆငာ်းမှုအာား အဟန ာ့အ်တာား” ဖြစ်ပစ၍ တိ ငာ်းဖ ည်၏ 

ဒစ်ဂ္ စ်တယ်စှီား ွာားပ ားကိ  ထိခိ က်ပစပ ှီား ဆိ က်ဘာ  ာဇဝတ်သာားမ ာားအတွက် ဖ ည်တွငာ်း 

အိ ငတ်ှီစနစ်မ ာားအတွငာ်းသိ ာ့ ဝငပ် ာက်နိ ငသ်ညာ့် ဖြညာ့်စွက် လမ်ားပကကာငာ်းမ ာားဖြစ်ပစသည်ဟ  

ပထာက်ဖ ပဖ ာဆိ ခ ာ့ကကသည်။487 ထိ သိ ာ့ပဝြန ် ပထာက်ဖ မှုမ ာားမ ာ 

လူအခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာကိစစ  ်မ ာား ရှုပထာငာ့မ် မဟ တ်ဘ  စှီား ွာားပ ား လ  ်ငနာ်းရ ငမ် ာားက ၎ငာ်းတိ ာ့ 

အက ိြုံားစှီား ွာားအတွက်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းဖြစ်ပသာ်လည်ား ထိ အခ က်မ ာ ဗှီယက်နမ်အစိ ား ၏ 

ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ ာ နိ ငင် ပတာ်ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအာား ထိပ ာက်စွာ 

ကာကွယ်နိ ငလိ်မာ့်မည်ဟူသည်မ ာ မမ နက်နဘ်  လိ အ ်ခ က်မ ာားစွာရ ိဆ  င ် ဖြစ်သည်ကိ  

ပထာက်ဖ ပလသည်။ တိ င ်ငပ်ဆွားပနာွး ွ မ ာား ပ ှီားပနာက် အြွ ျံ့မ ာား၏ ပထာက်ဖ ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား 

လ  ပလာက်စွာ ပဖြရ ငာ်းပဆာင ွ်က်သွာားဖခငာ်း မရ ိပ ။ 

“နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား” ဖြစ်ပစပ ှီား န ငာ့ ် “ဝါဒမှုိငာ်းဖြန် ာ့မှု” (သိ ာ့) 

“အသပ ြ က်မှု” တိ ာ့အာား ကာကွယ် နဟူ်ပသာ LOCS  ါ ပဝဝါားက ယ်ဖ န် ာ့ပသာ ဖ ဌာန်ားခ က်မ ာားမ ာ 

အစိ ား အာားပဝြနခ် က်မ ာားအ ါအဝင ်အာဏာ ိ ငမ် ာားမ  မန စ်မ ိြုံ ျံ့ပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား 

 
486ဝနက်ကှီားဌာနက လွှတ်ပတာ်အမတ်မ ာားန ငာ့ ်အပမားအပဖြပဆွားပနာွး ွ တခ တွင ်ထိ အခ က်အာားပဖ ာဆိ သွာားခ ာ့သည်။ See 

Agence France-Presse, ‘ “န စ်သစ်တွင ်ြိန  ်ိမှုအသစ်တစ်မ ိြုံားဖြစ်ပစ န ်ဗှီယက်နမ်နိ ငင် မ  

တရ တ်နိ ငင် န ငာ့ဆ်ငတ်ူသည်ာ့ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒအာား ဖ ဌာနာ်းခ ာ့”, South China Morning Post, 1 January 

2019, Available at: https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2180263/new-year-new-

repression-vietnamimposes-draconian-china  
487 Asia Internet Coalition, ‘ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒအပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုဆိ င ်ာ အမိန ာ့မူ်ကကမ်ားအပ ေါ် 

သပဘာထာားမ တ်ခ က်မ ာား’, 13 December 2018 (‘AIC, 13 December 2018’), Available at: 

https://aicasia.org/wp-content/uploads/2018/12/AIC_Comments-on-Draft-Decree-11122018-

edited.ENfinal.pdf;  The Software Alliance, ‘ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒအပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုဆိ င် ာ 

အမိန ာ့မူ်ကကမ်ားအပ ေါ် BSA သပဘာထာား မ တ်ခ က်မ ာား’’, 13 December 2018 (‘BSA, 13 December 2018’), 

Available at: https://www.bsa.org/files/policy-

filings/12142018BSA_Position_Paper_on_Draft_Decree_implementing_Law_on_Cybersecurity_%20ENG.

pdf  

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2180263/new-year-new-repression-vietnamimposes-draconian-china
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2180263/new-year-new-repression-vietnamimposes-draconian-china
https://aicasia.org/wp-content/uploads/2018/12/AIC_Comments-on-Draft-Decree-11122018-edited.ENfinal.pdf
https://aicasia.org/wp-content/uploads/2018/12/AIC_Comments-on-Draft-Decree-11122018-edited.ENfinal.pdf
https://www.bsa.org/files/policy-filings/12142018BSA_Position_Paper_on_Draft_Decree_implementing_Law_on_Cybersecurity_%20ENG.pdf
https://www.bsa.org/files/policy-filings/12142018BSA_Position_Paper_on_Draft_Decree_implementing_Law_on_Cybersecurity_%20ENG.pdf
https://www.bsa.org/files/policy-filings/12142018BSA_Position_Paper_on_Draft_Decree_implementing_Law_on_Cybersecurity_%20ENG.pdf


အာားလ  ားကိ  စနစ်တက ြိန  ်ိ ာတွငအ်သ  ားဖ ြုံခ ာ့သညာ့် ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၏  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ ါ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားန ငာ့ ် ဆငတူ်ပလသည်။488 ဥ ပဒအာား “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားန ငာ့် 

လ  ဖခ ြုံပ ားတိ ာ့အာားမထိခိ က်သညာ့်” အသ  ားဖ ြုံမှုမ ာားအ ါအဝင ်

ဆိ က်ဘာ  ်ဝနာ်းအသ  ားဖ ြုံမှုအာားလ  ားအာား “ဖ ငာ်းထနစွ်ာတာားဆှီား  ိတ် င”် ထာားပ ှီား   ဒမ် ၄ (ခ)န ငာ့ ်

အညှီ နိ ငင် ပ ားစနစ်၏ ပ ါငာ်းစ ်ခိ ငမ်ာမှု ပြာ်ပဆာင ်န ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံမှု 

ကာကွယ်ပ ားဆိ င ်ာကိစစ  ်မ ာားအာား ဗှီယက်နမ်ကွန်ဖမ နစ် ါတှီ၏ ဦားပဆာငမ်ှုန ငာ့ ် အစိ ား ၏ 

စှီမ အ  ်ခ ြုံ ်မှုပအာက်တွင ် ပ ားအ ်ထာားပလသည်။489   ဒမ် ၈ န ငာ့ ် ၁၅ တိ ာ့တွင ် အစိ ား အာား 

ဆန ာ့က် ငသ်ညာ့် ဝါဒမှုိငာ်းမ ာားအ ါအဝင ် “အစိ ား အာား   က်ဖ ာားပစမှု (သိ ာ့) အသပ ြ က်မှု” 

“ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှု   က်ပစလ က် ဖ ည်တွငာ်းဆူ ူမှုလှု ျံ့ပဆာ်မှု”၊ “နိ ငင် ပတာ်၊ နိ ငင် ပတာ်အလ ၊ 

နိ ငင် ပတာ်တ ဆိ ်၊ နိ ငင် ပတာ်သှီခ ငာ်း၊ ဖမငာ့ဖ်မတ်ပသာ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား၊ ပခါငာ်းပဆာငက်ကှီားမ ာား၊ 

ထငရ် ာား  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား (သိ ာ့) နိ ငင် ာ့ သူ  ပကာငာ်းမ ာားအာား ပစာ်ကာားဖခငာ်း”၊ 

“သမိ ငာ်းပကကာငာ်း  က်ဖ ာားပစဖခငာ်း (သိ ာ့) ပတာ်လ န်ပ ား  ပအာငဖ်မငမ်ှုအာား  က်ဖ ာားပစဖခငာ်း”၊ 

“လူမှုပ ားစ နှုနာ်းမ ာား (သိ ာ့) တိ ငာ်းဖ ည်၏ ရိ ား ာဓပလာ့ထ  ားထမ်ားမ ာား အာား အြ က်အပမ ာက်ဖ ြုံဖခငာ်း”၊ 

“ မ်ားကာားပစာ်ကာားဖခငာ်း (သိ ာ့) ရိ ငာ်းစိ ငာ်းဖခငာ်း” န ငာ့် “လူ  ဂ္ဂိြုံလ်၏ သိကခာန ငာ့ဂ်္ ဏသ်ပ အာား 

ပစာ်ကာားဖခငာ်း”စသည်တိ ာ့ကိ ဖြစ်ပစသညာ့် “မည်သိ ာ့ပသာ သတငာ်းအခ က် အလက်ကိ  

မဆိ ပ ားသာားဖ ြုံလ  ်၊ တငဖ် ၊ ဖြန ာ့ပ်ဝမှု”ကိ  က ယ်ဖ န ာ့်စွာ တာားဖမစ်ထာား  ါသည်။   ဒမ် ၂၆ တွင ်

“လူ  ဂ္ဂိြုံလ်၊ ဌာန၊ အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ ဝက်ဘ်ဆိ က်၊ ဝက်ဘ်ပ ေါ်တယ် (သိ ာ့) လူမှုကွန ်က်မ ာား ပ ေါ် ရ ိ 

စာမ က်န ာမ ာား”အာား “နိ ငင် ပတာ်အခ ြုံ ်အဖခာအာဏာန ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံပ ားအာား ထိ ါားပန ာငာ့ယ် က်သညာ့် 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ပ ားသာားဖ ြုံလ  ်၊ ပထာက်  ာ့၊ ဖြန ာ့ပ်ဝမှု” မဖ ြုံ န် တာားဖမစ်ထာား 

 ါသည်။490 

 
488 See Section III (iv). 
489 Law on Cybersecurity ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒ၊   ဒမ် ၂ မ  ၅ အထိ။ 

ထိ ဥ ပဒ ါဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားအာားလ  ားကိ  အဂ္ဂလိ ်ဘာသာဖ နဆိ် ထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။ သိ ာ့ပသာ်လည် ပနာက်ဆ  ားမူကကမ်ားအာား 

ဤလိ ်စာမ  ယူနိ င ်ါသည်။ available at: 

file:///C:/Users/User/Desktop/ICJ%20DS/2018/VIETNAM/Draft%20Law%20on%20Cybersecurity%20-

%2018th%20version%20-%20ENG.pdf  
490 ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒ၊   ဒမ် ၂၆  

file:///C:/Users/User/Desktop/ICJ%20DS/2018/VIETNAM/Draft%20Law%20on%20Cybersecurity%20-%2018th%20version%20-%20ENG.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ICJ%20DS/2018/VIETNAM/Draft%20Law%20on%20Cybersecurity%20-%2018th%20version%20-%20ENG.pdf


LOCS ဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားန ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား ထိန်ားခ ြုံ ် ာတွင ်အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားယခငအ်သ  ားဖ ြုံခ ာ့သညာ့် နည်ားလမ်ားပဟာငာ်း 

မ ာားဖြငာ့သ်ာမက အငတ်ာနက်န ငာ့် နည်ား ညာဆိ င် ာ က မပဏှီမ ာားအာားလ  ားကိ  အစိ ား မ  

အွနလိ် ငာ်းဆငဆ်ာဖြတ်  ိတ်ဆိ ာ့မှု ဖ ြုံ ာတွင ် ကူညှီ  ာ့ပ ား န ် (မဖ ြုံ ါက ဥ ပဒအ  ိတ်ဆိ ာ့မည်ဟ ) 

အကက ်ကိ င ် တိ က်တွန်ားထာား ါသည်။ ထိ ဥ ပဒသည် လူမှုမှီဒှီယာဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာားသာမက ၊ 

အွနလိ် ငာ်းပငပွကကားဝနပ်ဆာငမ်ှု ပ ားပသာ ဘဏမ် ာား (သိ ာ့) မှီဒှီယာဝနပ်ဆာငမ်ှုပ ားသူမ ာား၊ 

အွနလိ် ငာ်းပစ ားပ ာငာ်းဝယ်ပ ေါ်တယ်မ ာား၊ အွန်လိ ငာ်းမ အိမ်ပန ာထိ ငခ်ငာ်းခ ိတ်ဆက်ပ ားသညာ့ ်

ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာားက ာ့သိ ာ့ပသာ လ  ်ငနာ်းမ ာား ါဝငသ်ညာ့် အွနလိ် ငာ်း လ  ်ပဆာငမ်ှု က မပဏှီမ ာားအာားလ  ားကိ  

 ည်ညွှနာ်းထာားပသာ  “ဗှီယက်နမ်နိ ငင် အတွငာ်းရ ိ သတငာ်းအခ က် အလက်စနစ် ိ ငဆ်ိ ငထ်ာားသညာ့် 

(သိ ာ့) ဆိ က်ဘာ  ်ဝနာ်းပ ေါ် ဝနပ်ဆာငမ်ှုပ ားလ က်ရ ိသညာ့် ဖ ည်တွငာ်း၊ ဖ ည်  ပအဂ္ ငစ်ှီမ ာား န ငာ့ ်

အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအာားလ  ားအပ ေါ် လွှမ်ားဖခ ြုံသက်ပ ာက်မှုရ ိပလသည်။491   ဒမ် ၂၆ တွင် 

က မပဏှီမ ာားသည် “အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားမ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏ ဒစ်ဂ္ စ်တယ်အပကာငာ့မ် ာားအာား မ တ်   တင် 

သညာ့်အခါ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားစစ်မ နပ်စ န ်လ  ်ငနာ်းစနစ်တစ်  ်ခ မ တ် မည်” “၎ငာ်းတိ ာ့၏ 

ကွန ်က်မ ာား (သိ ာ့) သတငာ်းအခ က်အလက်စနစ်မ ာားပ ေါ်တငလိ် က်သညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား 

သည် ဥ ပဒအာား ခ ိြုံားပြာက်မှုဖြစ်ခ ာ့ ါက “၂၄ နာ ှီအတွငာ်း” “ဖြြုံတ်ခ  (သိ ာ့) ထိ သိ ာ့ခ ိြုံားပြာက်မှု 

မဖြစ်ပစ န ်  ကာကွယ်” မည်” န ငာ့ ်  “ဥ ပဒခ ိြုံားပြာက်သညာ့်အပကကာငာ်းအ ာမ ာား  ိ ာ့စ်တငသ်ညာ့် 

မည်သူကိ  မဆိ  ဆက်သွယ်ပ ားဝနပ်ဆာငမ်ှု (သိ ာ့) အငတ်ာနက်ဝနပ်ဆာငမ်ှုပ ားဖခငာ်းမ    ်နာား မည်” 

ဟူ၍ဖ နဌ်ာနာ်းထာား ါသည်။492 ထိ ဥ ပဒတွင ် အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား၏ ကိ ယ်ပ ားလ  ဖခ ြုံဆိ င ်ာ 

ခ ိြုံားပြာက်မှု ဖြစ်ပစသညာ့် အခ က်အပနဖြငာ့ ် က မပဏှီမ ာားသည် “လိ အ ်လာ ါက” 

အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား၏ အခ က်  အလက်မ ာားအာား ဝနက်ကှီားဌာန (MPS) ပအာက်ရ ိ 

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားတာဝနခ် အထူားအြွ ျံ့ (သိ ာ့) MIC ပအာက်ရ ိ “တာဝနရ် ိအာဏာ ိ ငမ် ာား”ထ သိ ာ့ 

ပ ား မည်ဖြစ်ပ ှီား “အာဏာ ိ ငမ် ာား၏ လိ အ ်ခ က် (၎ငာ်းလိ အ ်ခ က်သည် 

သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ ခွငာ့က် ာ့သိ ာ့ပသာ 

 
491 ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒ  ဒမ် ၂၆(ခ)၊ See also Duane Morris, “ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၏ 

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒသစ်၊ အပကာငအ်ထည်ပြာ် ာတွင ်ဖ ဿနာမ ာားစွာဖြစ်ပစနိ ငမ် ာလာား”’, July 2018 (‘Duane 

Morris, July 2018’), Available at: 

https://www.duanemorris.com/articles/static/cooper_le_cybersecurity_practitioner_0718.pdf  
492 ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒ  ဒမ် ၂၆(ခ) ၁၊ ၂၊ ၃။ 

https://www.duanemorris.com/articles/static/cooper_le_cybersecurity_practitioner_0718.pdf


လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုရ ိသည်ဖြစ်ပစ၊ မရ ိသည်ဖြစ်ပစ) အ  ဥ ပဒခ ိြုံားပြာက်မှုအာား စ  စမ်ား 

စစ်ပဆားမှုန ငာ့ ်  ိတ် ငတ်ာားဆှီားမှုတိ ာ့ကိ   အပကာငအ်ထည်ပြာ် မည်ဟ  ါရ ိပလသည်။493  

ဥ ပဒသည် MPS အာား လိ က်နာပဆာင ွ်က်မှု ပစာငာ့က်ကညာ့် န ် “ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံမှုစစ်ပဆားမှု” 

ပဆာင ွ်က်ခွငာ့ဖ် ြုံ ထာားပလသည်။494 

LOCS သည် “အစိ ား က မည်သိ ာ့ပသာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ဖ ည်တွငာ်းတွင ်

သိမ်ားဆည်ား မည်၊ မည်သညာ့်လ  ်ငနာ်းက ၎ငာ်းတိ ာ့၏ ရ  ားခ ြုံ ်ကိ  နိ ငင် တွငာ်းထာားရ ိ မည်စသဖြငာ့ ်

ဆ  ားဖြတ် နိ ငပ်စ န ် က မပဏှီမ ာား အပနဖြငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ အပ ား ါပသာ 

အခ က် အလက်မ ာားန ငာ့ ်ဝနပ်ဆာငမ်ှု အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား၏ ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာအခ က်အလက်မ ာားကိ  

ဖ ည်တွငာ်းတွငသ်ိမ်ားဆည်ား န”် န ငာ့ ် က မပဏှီမ ာား၏ ရ  ားခ ြုံ ် (သိ ာ့) ဌာနကိ ယ်စာားလ ယ်ရ  ားမ ာားကိ  

ဗှီယက်နမ်တွငထ်ာား န”်ဟူသညာ့် ပဒတာမ ာား နိ ငင် တွင ်  စ စည်ားတည်ပဆာက်ဖခငာ်းပကကာငာ့ ် မ ာားစွာ 

ရှု ်ပထွားမှု ဖြစ်ပစပလသည်။495 ထိ လိ အ ်ခ က်မ ာားမ ာ ပဝဝါားပ ှီား အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား၏ ကိ ယ်ပ ား 

ကိ ယ်တာလျှိြုံ ျံ့ ဝ က်အခ က် အလက်မ ာား အာားပ ါက်ကကာားပစလ က် ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာ လ  ဖခ ြုံပ ား 

ဆိ င ်ာ ခ ိြုံားပြာက်မှုမဖြစ်နိ ငဟူ် အာမခ ခ က်မရ ိဘ  နိ ငင် ပတာ်အာဏာ ိ ငမ် ာား၏ 

အကကငာ်းမ ာ့လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ ် ထ တွငသ်ာရ ိပလသည်။496 ဖ ည်သူ ာ့ပ ား ာမူဝါဒမ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသည် 

အငတ်ာနက်က မပဏှီမ ာားအာား ကိ ယ်စာားဖ ြုံအြွ ျံ့ ဖြစ်သညာ့် အာရ အငတ်ာနက်ညွှနပ် ါငာ်းအြွ ျံ့က 

ပဒတာနိ ငင် တွငာ်းစ စည်ားတည် ပဆာက်ဖခငာ်းသည် မူဝါဒခ မ တ်သူမ ာားပထာက်ဖ သညာ့်အတိ ငာ်း 

အခ က်အလက်မ ာား လ  ဖခ ြုံစိတ်ခ  မှု ကိ မဖြစ်ပစဘ  ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှု ြိတ်ပခေါ်သက ာ့သိ ာ့ 

ဖြစ်ပစပ ှီား ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားတွင ်ဗှီယက်နမ်၏ ထိခိ က်  က်စှီားလွယ်မှု ိ မိ ဖြစ်ပစမည်ဖြစ်သည်။497  

 
493 ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒ  ဒမ် ၂၆(ခ) ၁၊ ၂၊ ၃၊ (ဃဃ) 
494 ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒ  ဒမ် ၁၂၊ ၂၄ 
495 ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာဥ ပဒ  ဒမ် ၂၆(ခ) ၄၊ ၂၆(ဂ္)။ 
496 Duane Morris, July 2018. 
497 “ဖြစ်  ်အမ ာားစ တွင ်ပဒတာဖ ည်တွငာ်းစ ပဆာငာ်းတည်ပဆာက်မှုသည် စှီား ွာားပ ားလ  ဖခ ြုံမှု (သိ ာ့) ပဒတာလ  ဖခ ြုံ 

စိတ်ခ  မှုကိ တိ ားဖမြှငာ့ပ် ားနိ ငဖ်ခငာ်းမရ ိပ ။ ထိ ပကကာငာ့ ်အထူားသိရ ိလက်ခ  နလ်ိ သည်မ ာ ပဒတာ၊ အခ က်အလက်မ ာား 

လ  ဖခ ြုံစိတ်ခ  မှုမ ာ မည်သညာ့်နိ ငင် တွငသိ်မ်ားဆည်ား မည်ဟူပသာအခ က်ပ ေါ်မတူတည်ဘ   သိမ်ားဆည်ား ာတွင ်

အသ  ားဖ ြုံသညာ့်နည်ားလမ်ားမ ာားန ငာ့သ်ာသက်ဆိ ငပ်လသည်။ ပဒတာလ  ဖခ ြုံစိတ်ခ  မှုသည် အခ က်အလက်အာား မည်သညာ့် 

ပန ာတွင ်သိမ်ားဆည်ားထာားပစကာမူ ခ မ တ်ထာားသညာ့် နည်ား ညာ၊ရ  ် ိ ငာ်းဆိ င ်ာန ငာ့ ်စှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှုဆိ င် ာ 

ပဆာင ွ်က်ခ က်မ ာားန ငာ့ ်သက်ဆိ ငပ်လသည်။” See AIC, 13 December 2018, p6. 



LOCS ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားထ တွင ် အမ ှီအခိ ကငာ်းကငာ်း ပစာငာ့က်ကညာ့်ကက ်ရှုကာ၊ 

မပက န ်ခ က်ပဖြရ ငာ်းပဆာင ွ်က်ပ ှီား တာဝနခ် မှုရ ိပစဖခငာ်းဆိ င ်ာ လ  ်ငနာ်းစနစ်မ ာား ါရ ိဖခငာ်းမရ ိပ ။ 

တ ာားရ  ားတစ်ခ  (သိ ာ့) အဖခာားလွတ်လ ်ပသာအြွ ျံ့အစည်ားတစ်ခ မ  ခ မ တ်ထာားပသာအမိန ာ့မ် ာားသည် 

ဆငဆ်ာဖြတ်ပတာက်မှုလိ အ ်ခ က်မ ာား၊ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားစစ်ပဆားမှု၊ အစှီ ငခ် တငဖ် မှု 

လိ အ ်ခ က်မ ာား၊ အသ  ားဖ ြုံသူ အခ က်အလက်မ ာားအာား ဖ ြုံဖ ငြ်နတ်ှီားဖခငာ်း (သိ ာ့) ပဒတာနိ ငင် တွငာ်း 

စ စည်ားတည်ပဆာက်ဖခငာ်းတိ ာ့ လိ က်နာလ  ်ပဆာင ်န ် က်ကွက်ခ ာ့ပသာ က မပဏှီမ ာားအာား အစိ ား  

အာဏာ ိ ငမ် ာား အပ ားယူအဖ စ်ပ ား နမ်လိ ပအာင ်င် အဖ စ်ဒဏမ် ာားတ ါားတည်ားခ မ တ် ထာား ါ 

သည်။  MPS န ငာ့ ် MIC တိ ာ့က ဤဥ ပဒပအာက်တွင ် ခ မ တ်ထာားပသာအမိန ာ့်မ ာားအာား 

အယူခ တငသ်ွငာ်း ခွငာ့ဖ် ြုံပသာ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ ါရ ိပ ။498 

LOCS သည် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ပ ားသာားမှုမ ာားအာား 

ြိန  ်ိခ ြုံ ်ခ ယ် ာတွင ် အစိ ား မ  လွှ မ ာားစွာအသ  ားခ လာနိ ငသ်ညာ့် ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်တစ်  ် ဖြစ်လာ 

နိ င ်ါသည်။499 လက်ပတွျံ့တွငအ်မ နတ်ကယ် င ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်သူမ ာား၊ တက်ကက 

လှု ်ရ ာားသူမ ာားန ငာ့ ် ဖ င ်ဘ ပလာာ့ဂ္ါမ ာားအာား န  ်ိကွ ်မှုမ ာားအ ါအဝင ် အွနလိ် ငာ်းပဖ ာဆိ ပ ားသာားမှု 

မ ာားအာား အစိ ား မ တိ ားဖမြှငာ့ထ်ိနာ်းခ ြုံ ်လ က်ရ ိစဉ်အတွငာ်း ထိ ဥ ပဒအာား ဖ ဌာနာ်းအတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။500 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၏ သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ် ဖ နက်ကာား 

ဆက်သွယ်ပ ားဝနက်ကှီားက ၎ငာ်း၏ဝနက်ကှီားဌာနသည် နည်ား ညာက မပဏှီမ ာားဖြစ်သညာ့် ဂူ္ားဂ္ လ် 

(Googles) န ငာ့ ် ပြာ့စ်ဘွတ် (Facebook)တိ ာ့အာား “ဆိ ား ွှာားပ ှီားအဆိ ်အပတာက်ဖြစ်ပစသညာ့် 

အပကကာငာ်းအ ာမ ာား  ါဝငသ်ညာ့် ဗှီဒှီယိ ကလစ်ပ ါငာ်း ၃၃၆၇” န ငာ့ ် ဥ ပဒခ ိြုံားပြာက်သညာ့ ်

 
498 BSA The Software Alliance အြွ ျံ့ကထိ အခ က်အာား အမိန ာ့မူ်ကကမ်ားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ ပဆွားပနာွး ွ တစ်ခ တွင ်ဗှီယက်နမ် 

အစိ ား အာား ၎ငာ်းတိ ာ့၏အဖမငသ်ပဘာထာားဖ ြုံခ ာ့သည်။  See BSA, 13 December 2018 
499 ၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ပမလတွင ် LOCS ဉ ပဒဖ နလ်ည်သ  ားသ ်သညာ့် လွှတ်ပတာ်ပကာ်မတှီဝင ်၁ ဦားဖြစ်သညာ့် Nguyen 

Thanh Hong က “ဒှီဥ ပဒသည် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားန ငာ့ ်အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ အက ိြုံားစှီား ွာားအာား မထိခိ က်ဘူားလိ ာ့ ပဖ ာ င ်

မမ နန်ိ င ်ါဘူား ...ဒါပ မယာ့် နိ ငင် ပတာလ်  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံခွငာ့၊် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့စ်ပသာ 

လူတိ ငာ်း၏ ဥ ပဒအ အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ဖခငာ်းတိ ာ့အကကာား ပ ွားခ ယ်မှုတစ်ခ ပတာာ့လ  ် မည်” ဟ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာ 

ဆိ ခ ာ့သည်။  See Bao Ha, ”ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒ ါကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် 

ဗှီယက်နမ်လွှတ်ပတာ်အမတ်မ ာားစိ ား ိမ်ား ူ နမ်ှုမ ာားဖြစ်ပစခ ာ့”, VN Express International, 29 May 2018, Available 

at: https://e.vnexpress.net/news/news/cyber-security-law-restrictions-worry-

vietnameselegislators3756271.html   
500 See Section III (iv). 

https://e.vnexpress.net/news/news/cyber-security-law-restrictions-worry-vietnameselegislators3756271.html
https://e.vnexpress.net/news/news/cyber-security-law-restrictions-worry-vietnameselegislators3756271.html


အပကကာငာ်းအ ာမ ာား ါဝငသ်ညာ့် အပကာငာ့ပ် ါငာ်း ၆၀၀ ပက ာ်တိ ာ့အာား ဖြြုံတ်ခ  န် 

ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့သည်ဟ ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။501 ၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် အငတ်ာနက်အာား 

ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ှီား အစိ ား န ငာ့ ်တ်သက်၍ အွန်လိ ငာ်းပ ေါ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ လ က်ရ ိပသာ 

“မ ာားယွငာ်းပသာအဖမငသ်ပဘာထာားမ ာား” န ငာ့ ် “လွှ မ ာားပသာ အထငမ် ာား” အာား တိ က်ြ က် န် 

လူပ ါငာ်း ၁၀၀၀၀ ခန ာ့ ်ါဝငပ်သာ စစ်ဘက်ဆိ က်ဘာယူနစ် “တ ်ြွ ျံ့ ၄၇” ကိ ြွ ျံ့စည်ားခ ာ့သည်။502 ၂၀၁၈ 

ခ န စ်၊ ဒှီဇငဘ်ာလတွင ် ဗှီယက်နမ်သတငာ်းပထာက်မ ာားအသငာ်းသည ်

အြွ ျံ့ဝငသ်တငာ်းပထာက်မ ာားအပနဖြငာ့ ်အစိ ား အာား “ဆန ာ့်က ငသ်ညာ့်” သတငာ်းမ ာား၊ ဓာတ်   မ ာား (သိ ာ့) 

အဖမငမ် တ်ခ က်မ ာား လူမှုမှီဒှီယာမ ာားပ ေါ်တွင ် ပ ားသာားတငဖ်ခငာ်းမဖ ြုံနိ င ်န ်  ိတ် ငတ်ာားဆှီားမှုမ ာား 

 ါဝငသ်ညာ့် လူမှုမှီဒှီယာအသ  ားဖ ြုံ ာတွင ်လိ က်နာ မညာ့် စည်ားမ ဉ်အသစ်ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။503 

LOCS ဥ ပဒဖြငာ့ ် အငတ်ာနက်န ငာ့ ် နည်ား ညာက မပဏှီမ ာားအပ ေါ် တငာ်းကက ်သညာ့် 

စည်ားမ ဉ်ားမ ာား ခ မ တ်ထာားဖခငာ်းသည် က မပဏှီမ ာားအပနဖြငာ့ ် အစိ ား မ  ၎ငာ်းတိ ာ့အပ ေါ် 

 ိတ် ငတ်ာားဆှီားမှု မဖ ြုံနိ င ်န ် အလိ ာ့င ာ ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာလ  ဖခ ြုံခွငာ့၊် 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်  ယူခွငာ့တိ် ာ့အာား ခ ိြုံားပြာက်သညာ့် 

လ  ်ငနာ်းစဉ်မ ာားအာား ခ မ တ်ပဆာင ွ်က်မှု ဖြစ်လာနိ င်ပခ  ဖမြှငာ့မ်ာား ပစ ါသည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ 

 
501 Human Rights Watch, ‘ဗှီယကန်မ်-အဖငငာ်း ွာားြွယ်ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒအာား ယ်ြ က် ါ’, 7 June 2018 

(‘HRW, Vietnam Cyber Security Law’), Available at: https://www.hrw.org/news/2018/06/07/vietnam-

withdraw-problematic-cyber-security-law;  Referring to [Vietnamese] Khôi Nguyên,‘Google và 

Facebook tiếp tục gỡ bỏ, ngăn chặn thông tin xấu độc’, Baó Moí, 14 July 2017,Available at: 

https://baomoi.com/google-va-facebook-tiep-tuc-go-bo-ngan-chan-thong-tin-

xaudoc/c/22753780.epi  
502 HRW, Vietnam Cyber Security Law; Referring to [Tiếng Việt] Thời Sự, ‘Hơn 10.000 người trong‘Lực 

lượng 47’ đấu tranh trên mạng’, Tuổi Trẻ, 25 December 2017, Available at: https://tuoitre.vn/hon-10-

000-nguoi-trong-luc-luong-47-dau-tranh-tren-mang-20171225150602912.htm;  James Hookway, 

‘အွနလ်ိ ငာ်းပဝြနခ် က်မ ာားအာား တိ က်ြ က်သညာ့် ဗှီယက်နမ်၏လက်နက်အသစ်ဖြစ်သညာ့် တ ်ြွ ျံ့ ၄၇ 

အာားမိတ်ဆက်ြွ ျံ့စည်ားခ ာ့ဖခငာ်း’, Wall Street Journal, 31 December 2017, Available at: 

https://www.wsj.com/articles/introducing-force-47-vietnams-new-weapon-against-online-

dissent1514721606  
503 Associated Free Press, ‘ပဝြနက်န ာ့က်ကွ်ပနသညာ့်ကကာားက င ်ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒအာား 

အတည်ဖ ြုံဖ ဌာနာ်းခ ာ့သည်’, Straits Times, 2 January 2019, Available at: 

https://www.straitstimes.com/asia/vietnams-cyber-security-law-takeseffect-amid-criticism     

https://www.hrw.org/news/2018/06/07/vietnam-withdraw-problematic-cyber-security-law
https://www.hrw.org/news/2018/06/07/vietnam-withdraw-problematic-cyber-security-law
https://baomoi.com/google-va-facebook-tiep-tuc-go-bo-ngan-chan-thong-tin-xaudoc/c/22753780.epi
https://baomoi.com/google-va-facebook-tiep-tuc-go-bo-ngan-chan-thong-tin-xaudoc/c/22753780.epi
https://tuoitre.vn/hon-10-000-nguoi-trong-luc-luong-47-dau-tranh-tren-mang-20171225150602912.htm
https://tuoitre.vn/hon-10-000-nguoi-trong-luc-luong-47-dau-tranh-tren-mang-20171225150602912.htm
https://www.wsj.com/articles/introducing-force-47-vietnams-new-weapon-against-online-dissent1514721606
https://www.wsj.com/articles/introducing-force-47-vietnams-new-weapon-against-online-dissent1514721606
https://www.straitstimes.com/asia/vietnams-cyber-security-law-takeseffect-amid-criticism


ဇွနလ်တွင ် MIC က YouTube ဗှီဒှီယိ ပ ါငာ်း ၅၅၀၀၀ တွင ် “ထိခိ က်နစ်နာပစ” မည်ာ့ 

အပကကာငာ်းအ ာမ ာား ပတွျံ့ ရ ိပကကာငာ်း (ဗှီယက်နမ်အာဏာ ိ ငမ် ာား၏ ပတာငာ်းဆိ မှုပကကာငာ့ ်

၎ငာ်းဗှီဒှီယိ မ ာားအနက် ၈၀၀၀ ပက ာ်အာား ဖြြုံတ်ခ ခ ာ့သည်) ထ တ်ဖ န်လ က် 

အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား၊ က မပဏှီမ ာားအာား “အစိ ား ဆန ာ့က် ငဝ်ါဒဖြန ာ့”် ဖမြှငာ့တ်ငသ်ညာ့် YouTube 

ဗှီဒှီယိ မ ာားတွင ် ပကကာ်ဖငာမ ာား ထညာ့်သွငာ်းဖခငာ်းမဖ ြုံ န ် သတိပ ားထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။504 

တစ်ဘက်တွငလ်ည်ား Facebook က ထ တ်ဖ န် သညာ့်  ွငာ့လ်ငာ်းဖမငသ်ာမှုဆိ င ်ာအစှီ ငခ် စာတွင ် 

၂၀၁၈ ခ န စ်၊ပန ာငာ်း ိ ငာ်း ၆ လအတွငာ်း ၎ငာ်းအပနဖြငာ့ ် ၁၅၅၃  ိ ာ့စ်၊ အပကာငာ့ ်ရိ ြိ ငာ်း ၃ ခ အာား 

 ိတ် ငက်န ာ့သ်တ်ခ ာ့ ပ ှီား ၂၀၁၈ ခ န စ်အပစာ ိ ငာ်း ၆ လတွင ်  ိတ် ငက်န ာ့သ်တ်မှုပ ါငာ်း ၂၆၅ ခ  န ငာ့် 

၂၀၁၇ ခ န စ်၊ ပန ာငာ်း ိ ငာ်း ၆ လတွင ် ၂၂ ခ တိ ာ့ကိ သာ ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ ပကကာငာ်း  ါရ ိသည်။ ၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ်

ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ပသာ  ိတ် ငက်န ာ့သ်တ်မှုမ ာားမ ာ အသပ ြ က်မှုန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့ ်

လျှိ ျံ့ ဝ က်တိ ငက်ကာားမှုမ ာားပကကာငာ့ ် ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ပ ှီား ၂၀၁၈ ခ န စ် ဖ ြုံလ  ် ခ ာ့သညာ့် 

 ိတ် ငက်န ာ့သ်တ်မှုမ ာားမ ာ MPS န ငာ့် MIC တိ ာ့၏တိ ငက်ကာားမှုပကကာငာ့ ်ဖြစ်ကာ ၂၀၁၈ ခ န စ် ပန ာငာ်း ိ ငာ်း 

ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားမ ာ အစိ ား ဆန ာ့က် ငအ်ပကကာငာ်းအ ာမ ာား၊ အစိ ား ဝနထ်မ်ားမ ာားအာား 

အသပ ြ က်မှုန ငာ့ ် မ ာားယွငာ်းပသာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားဖြန ာ့ပ်ဝမှုတိ ာ့အ ါအဝင ်  ဒှီဂ္ ှီ 

အမိန ာ့အ်မ တ် 72/2013/ND-CP အာားခ ိြုံားပြာက်မှုန ငာ့်စ ်လ ဉ်ားသညာ့် တိ ငက်ကာားခ က်မ ာားပကကာငာ့ ်

ဖြစ်သည်ဟ  ရ ငာ်းလငာ်း ခ ာ့သည်။505 

ထိ ကိနာ်းဂ္ဏနာ်းမ ာားသည် Google ၏ YouTube န ငာ့ ် ပြာ့စ်ဘွတ်တိ ာ့ ြယ်ရ ာားဖြြုံတ်ခ ခ ာ့သညာ့ ်

အပကကာငာ်းအ ာမ ာားအာားလ  ားကိ  ပြာ်ဖ နိ ငဖ်ခငာ်းမရ ိပ ။ ၎ငာ်းပြာ်ဖ ပနသည်မ ာ အိ ငစ်ှီတှီ ICT 

က မပဏှီမ ာားအပနဖြငာ့ ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒကိ အသ  ားခ ကာ  ပဒတာမ ာားြယ်ရ ာားဖြြုံတ်ခ  န ်

ဟူပသာအစိ ား ၏ ြိအာားမ ာားန ငာ့ ်ငဆ်ိ ငပ်န မှုဖြစ်ပ ှီား LOCS ဥ ပဒအာားအလာားတူ လွှ မ ာားစွာ 

အသ  ားခ နိ ငသ်ည်ဟူပသာ စိ ား ိမ်မှုမ ာားတိ ားဖမြှင်ာ့လာနိ ငပ်စ ါသည်။506 

 
504 James Pearson, ‘ဗှီယက်နမ်အစိ ား သည် Google ၏ YouTubeမ တဆငာ့ ်ပကကာ်ဖငာသူမ ာားအာား ြိအာားပ ားလ က်ရ ိ 

သည်။’, Reuters, 12 June 2019, Available at: https://www.reuters.com/article/us-vietnam-

cybergoogle/vietnam-ramps-uppressure-on-googles-youtube-advertisers-idUSKCN1TD0FC  
505 Data available at: https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/VN  
506၂၀၁၈ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ်ဗှီယက်နမ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားတကက်ကလှု ်ရ ာားသူမ ာားန ငာ့ ်လွတ်လ ်သညာ့်မှီဒှီယာအ  ်စ မ ာား 

စ စ ပ ါငာ်း ၅၀ ပက ာ်က ပြာ့စ်ဘွတ်က မပဏှီ၏ တည်ပထာငသူ်/အမှုပဆာငအ် ာရ ိခ ြုံ ်ဖြစ်သူ အာား အိတ်ြွငာ့ပ် ားစာ 

https://www.reuters.com/article/us-vietnam-cybergoogle/vietnam-ramps-uppressure-on-googles-youtube-advertisers-idUSKCN1TD0FC
https://www.reuters.com/article/us-vietnam-cybergoogle/vietnam-ramps-uppressure-on-googles-youtube-advertisers-idUSKCN1TD0FC
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/VN


ဗှီယက်နမ်အစိ ား သည် LOCS ဥ ပဒအာား ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားတိ ားဖမြှငာ့ ်န ်

ဖ ဌာနာ်းခ ာ့ပသာ်လည်ား ဥ ပဒ ါဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ ာ အင်တာနက်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား၏ အွန်လိ ငာ်းသတငာ်း 

အခ က်အလက်န ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပ ားသာားမှုမ ာားအာား ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်းန ငာ့ ်

အပကကာငာ်းအ ာမ ာား ထိနာ်းခ ြုံ ်ဖခငာ်း တိ ာ့အပ ေါ် အပလားပ ားစဉ်ားစာားထာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

ဥ မာအာားဖြငာ့ ် ဥ ပဒသည်- တာဝနယူ်/ တာဝနခ် မှု နည်ားနိ ငပ်သာ   ဂ္ဂလိကက မပဏှီမ ာားအာား 

ဥ ပဒအ ထိနာ်းခ ြုံ ်ပဆာင ွ်က်မှုဖ ြုံလ  ်ပစကာ- အိ ငစ်ှီတှီ က မပဏှီမ ာားကိ   ိတ် င ်

ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားအာား အစိ ား ၏လမ်ားညွှနခ် က်မ ာားန ငာ့အ်ညှီ လိ က်နာပဆာင ွ်က် န ်

တာဝနပ် ားအ ်ထာား ါသည်။507  

ဆှီပလ ာ်ပသာ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒဟ ဆိ  ါက အနည်ားဆ  ား ( ာဇဝတ်မှုဟ  မသတ်မ တ် 

သငာ့ပ်သာ) “ဝါဒဖြန ာ့မ်ှု” (သိ ာ့) “အသပ ြ က်မှု”စပသာ  ာဇသတ်ကကှီားဥ ပဒ ါ ပဝဝါားက ယ်ဖ န ာ့သ်ညာ့် 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားပ ါငာ်းစ ်ထညာ့်သွငာ်းမှုအာား ပရ ာင်က ဉ်သငာ့ပ်လသည်။ ဥ ပဒပ ားဆွ  ာတွင ်

အိ ငစ်ှီတှီ က မပဏှီမ ာား၊ အ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၊  ညာရ ငမ် ာားန င်ာ့ နည်ား ညာ 

ကျွမ်ားက ငသ်ူမ ာားစပသာ အက ိြုံားသက်ဆိ ငသ်ူပ ါငာ်းစ  မ  ပလာ့လာသ  ားသ ်ခ က်၊ အကက ဉာဏမ် ာား 

 ယူ၍ အတည်ဖ ြုံဖ ဌာန်ား သငာ့ပ်လသည်။ 

ထ ိုင််းန ိုင်ငံ 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ပမလတွင ် ဆ ိုက်ဘောလံိုပခံျုနရ်း အက်ဥပနေ B.E 2562 (2019) (‘ဆိ က်ဘာ 

လ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ) ကိ အတည်ဖ ြုံဖ ဌာနာ်းခ ာ့သည်။ ဥ ပဒမူကကမ်ား ါ က ယ်ဖ န ာ့ပ်သာ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား န ငာ့ ် ပစာငာ့က်က ်ကကညာ့်ရှုမှု န ငာ့တ်ာဝနခ် မှုရ ိပစဖခငာ်းဆိ င ်ာ လ  ်ငနာ်းစနစ်မ ာား 

မ ါဝငဖ်ခငာ်းတိ ာ့ပကကာငာ့ ် အစိ ား က အွနလိ် ငာ်းဖ နက်ကာားဆက်သွယ်မှုမ ာားန ငာ့ ်   ဂ္ဂလိကပဒတာမ ာား 

 
ပ ားခ ာ့သည်။ ယငာ်းစာထ တွင ်“အွနလ်ိ ငာ်းထ တ်ပြာ်ပ ားသာားပဖ ာဆိ မှုမ ာားအာား ြိန  ်ိကန ာ့သ်တ်ပ ှီား တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာား 

အာား ပထာငခ် အဖ စ်ပ ားလ က်ရ ိပသာ ဗှီယက်နမ်အစိ ား န ငာ့ ်ပြာ့စ်ဘွတ်တိ ာ့ ညြှိနှုငိာ်း၍ သပဘာတူခ က်ခ ခ ာ့ပ ှီားပနာက် ိ ငာ်း 

အပကာငာ့ြ် က်သိမ်ားမှုမ ာားန ငာ့ ် ိ ာ့စ်မ ာားဖြြုံတ်ခ မှုမ ာား ိ မိ မ ာားဖ ာားလာခ ာ့သည်ဟ  ပထာက်ဖ ပ ားသာားခ ာ့သည်။  See Mai 

Nguyen, “ဗှီယကန်မ်တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာားက ပြာ့စ်ဘွတ်၏ ပဝြနပ်ထာက်ဖ ပ ားသာားမှုမ ာားအာား ြိန  ်ိမှုပကကာငာ့ ်

၎ငာ်းအာား ပစာဒကတက်ပမားခွနာ်းထ တ်လ က်ရ ိ”, Reuters, 10 April 2018, Available at: 

https://www.reuters.com/article/us-facebook-privacy-vietnam/vietnam-activists-question-facebook-

onsuppressing-dissentidUSKBN1HH0DO  
507လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န် ငာ့ပ် ားသာားခွငာ့က်ာကွယဖ်မြှငာ့တ်ငပ် ားဆိ င ်ာ အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာ၊  

6 April 2018, A/HRC/38/35 (‘A/HRC/38/35’), စာမ က်န ာ ၁၇။. 

https://www.reuters.com/article/us-facebook-privacy-vietnam/vietnam-activists-question-facebook-onsuppressing-dissentidUSKBN1HH0DO
https://www.reuters.com/article/us-facebook-privacy-vietnam/vietnam-activists-question-facebook-onsuppressing-dissentidUSKBN1HH0DO


ပစာငာ့က်ကညာ့် ာတွင ် အာဏာ အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံပဆာင ွ်က်လာနိ ငဟ်  

အ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၊  ညာရ ငမ် ာား၊ အတိ က်အခ  နိ ငင် ပ ားသမာားမ ာားန ငာ့ ်

အငတ်ာနက်က မပဏှီမ ာားအာား ပထာက်ဖ  ပဝြနပ်နသညာ့် ကကာားထ က င ် လွှတ်ပတာ်508 မ  

၎ငာ်းဥ ပဒအာား ကန ာ့ကွ်က်သူမရ ိ အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။509 

၂၀၁၉ ခ န စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ် Manushya Foundation ဟ အမည်ရ ိ 

အစိ ား မဟ တ်ပသာ နိ ငင် တကာအြွ ျံ့အစည်ားတစ်ခ က အက်ဥ ပဒ ါ ခ ိြုံ ျံ့ယွငာ်းခ က်မ ာားန ငာ့ ်

အခက်အခ မ ာားကိ  အပသားစိတ် ထညာ့်သွငာ်းထာားသညာ့် အစှီ ငခ် စာတစ်ပစာငထ် တ်ဖ နခ် ာ့ပ ှီား 

 ညာရ ငမ် ာား၊ ဒစ်ဂ္ စ်တယ် အခွငာ့အ်ပ ား ဖမြှငာ့တ်ငသ်ူမ ာား၊ အ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားန ငာ့ ်

အစိ ား အ ာရ ိမ ာားအာားလ  ား ါဝငသ်ညာ့် တိ င ်င ် ပဆွားပနာွး ွ မ ာားက ငာ်း ကာ 

အကက ဖ ြုံခ က်မ ာားတငသ်ွငာ်းခ ာ့သည်။510 ၎ငာ်းတိ ာ့ပထာက်ဖ ခ ာ့သညာ့် အခ က် မ ာားတွင ်အက်ဥ ပဒအာား 

အပကာငအ်ထည်ပြာ် ာတွင ် အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားကဏ္ဍအာဏာ ိ ငမ် ာား၏ 

လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်လွနအ်ကျွ က ငာ့သ်  ားမှုဖြစ်ပစသညာ့် ရ ငာ်းလငာ်းဖ တ်သာားမှုမရ ိဘ က ယ်ဖ န ာ့ပ်သာ ဖ ဌာနာ်း 

ခ က်မ ာားဖြစ်ဖခငာ်း၊ အစိ ား အပနဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းလ  ်ပဆာငခ် က်မ ာားန ငာ့ ် ပ ားသာားထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု 

မ ာားအာား ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာခွငာ့ရ် ိဖခငာ်း၊ အက်ဥ ပဒအာား အပကာငအ်ထည်ပြာ် ာတွင ်

အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား ကဏ္ဍအာား အဖ နအ်လ နထ်ိနပ်က ာငာ်းနိ ငမ်ှုမရ ိဖခငာ်း၊ န ငာ့ ်အခငွာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား၊ 

 
508 ပထာက်ခ မ  ၁၃ မ ၊ ကကာားပန ၁၆ မ န ငာ့ ်ကန ာ့က်ွက်သူမရ ိ။ 
509 Patpicha Tanakasempipat, ‘’အငတ်ာနက်မာရ ယ်ပလာ”သဏ္ဍနဖ် ြုံထာားသညာ့် အငတ်ာနက်လ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒအာား 

ဖ ဌာနာ်းလိ က်သညာ့်ထိ ငာ်းနိ ငင် ၊ Reuters, 28 February 2019, Available at: https://www.reuters.com/article/us-

thailand-cyber/thailand-passes-internet-security-law-decried-as-cyber-martial-law-idUSKCN1QH1OB;  

Baker 

and McKenzie, ‘၂၀၁၉ ခ န စ် ထိ ငာ်းဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက် ဥ ပဒ, B.E. 2562 အသက်ဝငပ်လပ ှီား’, May 2019, 

Available at: http://bakerxchange.com/rv/ff004c3c7fb28fa5221d901d0f4f9b725497f42f;  Tech Crunch, 

‘ထိ ငာ်းအစိ ား သည် အစိ ား မ ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာမှုအာားခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် အဖငငာ်း ွာားြွယ်ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒအာား 

ဖ ဌာနာ်းလိ က်သည်၊, 28 February 2019, Available at: https://techcrunch.com/2019/02/28/thailand-passes-

controversialcybersecurity-law/;  Pravit Rojanaphruk, “အာဏာရ င၏် ဆိ က်ဘာဥ ပဒအာား 

ဖ ငဆ်ငန်ိ င ်နက်ကိြုံား မ်ား လ က်ရ ိပသာ Future Forward အြွ ျံ့, Khaosod English, 24 September 2019, Available 

at: http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/09/24/future-forward-seeks-to-amend-juntas-

cyber-law/  
510 The ICJ သည် Manushya Foundation အြွ ျံ့က အစှီ ငခ် စာပ ားသာားနိ င ်နက် ငာ်း သညာ့် ကျွမ်ားက င်သူမ ာား 

ပတွျံ့ဆ   ွ သိ ာ့ တက်ပ ာက် ါဝငခ် ာ့ ါသည်။ 

https://www.reuters.com/article/us-thailand-cyber/thailand-passes-internet-security-law-decried-as-cyber-martial-law-idUSKCN1QH1OB
https://www.reuters.com/article/us-thailand-cyber/thailand-passes-internet-security-law-decried-as-cyber-martial-law-idUSKCN1QH1OB
http://bakerxchange.com/rv/ff004c3c7fb28fa5221d901d0f4f9b725497f42f
https://techcrunch.com/2019/02/28/thailand-passes-controversialcybersecurity-law/
https://techcrunch.com/2019/02/28/thailand-passes-controversialcybersecurity-law/
http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/09/24/future-forward-seeks-to-amend-juntas-cyber-law/
http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/09/24/future-forward-seeks-to-amend-juntas-cyber-law/


အလွှ သ  ားစာား လ  ်မှုမ ာားပ ေါ်ပ ါက်လာခ ာ့ ါက ပဖြရ ငာ်းက စာားနိ ငသ်ညာ့် ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားနည်ား ါားဖခငာ်း 

စသည်တိ ာ့  ါဝငခ် ာ့သည်။511 

“ဆိ က်ဘာပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာား” (သိ ာ့) “လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်တိ က်ခိ က်မှုမ ာား” တိ က်ြ က် န ် ဖ ဌာန်ား 

ထာားသညာ့် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ား အက်ဥ ပဒသည် တိ ငာ်းဖ ည်၏“ အပ ားကကှီားပသာ သတငာ်း 

အခ က်အလက် အပဖခခ  အပဆာက်အဦစနစ်” (CII) အာား “ပခိမ်ားပဖခာက်မှု အနတ ာယ်မ ာား”မ  

ကာကွယ်ဖခငာ်း အာားဖြငာ့ ် “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” ကာကွယ်ပ ားဟူပသာ က ယ်ဖ န ာ့သ်ညာ့် မူပဘာင ်

ပအာက်တွင ်အွနလိ် ငာ်းသတငာ်း အခ က်အလက်မ ာား ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာခွငာ့န်  ငာ့ ်အှီလက်ထပ ာနစ် 

ပဒတာန ငာ့ကိ် ိယာ စစည်ားမ ာားရ ာပြွ သိမ်ားဆည်ားခွငာ့တိ် ာ့ကိ  အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားထ သိ ာ့ အ ်န ငာ်း 

ထာားပလသည်။512 “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” န ငာ့ ် CII တိ ာ့ကိ မူတိတိက က  အဓိ ပါယ် 

ြွငာ့ဆ်ိ ထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။ အက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၃ တွင ် CII အာား “အစိ ား ဌာနအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား (သိ ာ့) 

  ဂ္ဂလိကအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားက နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား။ အမ ာားဖ ည်သူပဘားကငာ်းလ  ဖခ ြုံပ ား၊ 

နိ ငင် ပတာ်စှီား ွာားပ ားခိ ငမ်ာပ ား  တည်တ ာ့နိ င ်န် ၎ငာ်းတိ ာ့၏လ  ်ငနာ်းမ ာားပဆာင ွ်က် ာတွင ်

အသ  ားဖ ြုံပသာ ကွန ် ြုံတာ န ငာ့ ် ကွန ်  တာစနစ်မ ာား အာားလ  ား (သိ ာ့) ဖ ည်သူ ာ့ 

အက ိြုံားစှီား ွာားန ငာ့ကိ် က်ညှီသညာ့်အပဖခခ အပဆာက်အဦားမ ာား” ဟ  က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့် ြွငာ့ဆ်ိ ထာား 

 ါသည်။513 ထိ ာ့ပကကာငာ့ ်င ် အက်ဥ ပဒ အပကာငအ်ထည်ပြာ် ာတွင ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား (သိ ာ့) 

အမ ာားဖ ည်သူပဘားကငာ်းပ ားဟူပသာအပကကာငာ်းဖ ခ က်ဖြငာ့ ် အစိ ား ပအာက်ရ ိ မည်သိ ာ့ပသာ 

အြွ ျံ့အစည်ား၊ လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မဆိ  လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ ် အကန ာ့အ်သတ်မ ာ့ က ငာ့သ်  ားပဆာင ွ်က်မှုမ ာား ဖြစ်ပ ေါ်လာ 

ပစ ါသည်။ 

 
511 Manushya Foundation, ‘ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအကဥ် ပဒ- ဆိ က်ဘာပခိမ်ားပဖခာက်မှုအနတ ာယ်မ ာားအာား 

ပဖြရ ငာ်းပ ှီား အွနလ်ိ ငာ်းလွတလ် ်ခွငာ့၊် လ  ဖခ ြုံမှုတိ ာ့အာားကာကွယ်ပ ားနိ ငသ်ညာ့် လူသာားအပဖခဖ ြုံအက်ဥ ပဒဆှီသိ ာ့’, 

September 2019 (‘ManushyaFoundation 2019 report’) Available at:file:///C:/Users/User/ 

Desktop/Manushya%20TH%20Cybersecurity%20Act%20report.pdf    
512 [Thai] Cybersecurity Act B.E. 2562 (2019)(‘Cybersecurity Act’), section 3, Available at: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF;  အက်ဥ ပဒအဂ္ဂလိ ်ဖ နဆိ် ခ က်န ငာ့ ်

ဆက်နယွ်ကိစစ  ်မ ာားအတွက် Manushya Foundation ၏ ၂၀၁၉ ခ န စ်ထ တ်အစှီ ငခ် စာအာား ပလာ့လာြတ်ရှု ါ။  
513 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၃ ၊ Manushya Foundation ၏ ၂၀၁၉ 

ခ န စ်ထ တ်အစှီ ငခ် စာအာား၊ စာမ က်န ာ ၁၇ ကိ ကကညာ့် န။် 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF


ဥ ပဒအာား အဓိ ပါယ်ပကာက်အပကာငအ်ထည်ပြာ် န် တာဝနပ် ားအာဏာအ ်န ငာ်းဖခငာ်း 

ခ ထာား သညာ့် အစိ ား အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားမ ာ အမ ှီအခိ ကင်ားပသာ ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာမှုလ  ်ငနာ်းစနစ် 

(သိ ာ့) အာဏာ ိ ငမ် ာားဟ တ်ကကပ ။ ထိ အက်ဥ ပဒဖြငာ့ ် CSA အပကာငအ်ထည်ပြာ်နိ ငပ် ား မူဝါဒ 

စ နှုနာ်းမ ာားခ မ တ်နိ ငပ် ား ဝနက်ကှီားခ ြုံ ် Prayuth Chan-o-cha ဦားပဆာငပ် ှီား၊ ကာကွယ်ပ ားဝနက်ကှီား၊ 

ဒစ်ဂ္ စ်တယ်စှီား ွာားပ ားန ငာ့လူ်အသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းဝနက်ကှီားဌာနဝနက်ကှီား၊ (MDES)၊ တ ာားပ ားဝနက်ကှီား၊ 

ဘဏ္ဍာပ ား ဝနက်ကှီား၊ ပတာ်ဝငထ်ိ ငာ်း  တ ်ြွ ျံ့၏   မငာ်းကကှီားခ ြုံ ် (RTP) န ငာ့ ်

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားပကာငစ်ှီ (NSC) ၏ ညွှနက်ကာားပ ားမ ားခ ြုံ ်စသဖြငာ့ ်ါဝငပ်သာ 

နိ ငင် ပတာ်ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားပကာ်မတှီ (‘NCSC’) ကိ ြွ ျံ့စည်ားထာားသည်။514 ထိ ပကာ်မတှီရ  ား၏ 

ကူညှီ  ာ့ ိ ားမှုဖြငာ့ ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံမှု ထိနာ်းခ ြုံ ်ပ ားပကာ်မတှီ (‘CRC’)ကိ  ြွ ျံ့စည်ားထာားပ ှီား MDES မ  

ဦားပဆာငပ် ှီား ပတာ်ဝငထ်ိ ငာ်းတ ်ြွ ျံ့ န ငာ့ ်  RTP တိ ာ့မ  အဆိ  ါ စ နှုနာ်းမ ာားအာား 

အပကာငအ်ထည်ပြာ်ပလသည်။515 

NCSC သည် အဖခာားပသာလ  ် ိ ငခ်ွငာ့မ် ာားအ ါအဝင ် တိ ငာ်းဖ ည်၏ CII မ ာားစွာထိခိ က်မှု 

ဖြစ်နိ ငပ်သာအနတ ာယ်မ ာား “ဆိ က်ဘာပခိမ်ားပဖခာက်မှု”မ ာားကိ   “အပ ားမကကှီား”၊ “အပ ားကကှီား”၊ 

“အကက ် အတည်ား”စသဖြငာ့ ် ၃ ဆငာ့ခ်ွ ဖခာားသတ်မ တ်နိ ငပ်သာလ  ် ိ ငခ်ွငာ့ရ် ိပလသည်။516 

ပခိမ်ားပဖခာက်မှုသည် “တိ ငာ်းဖ ည်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ အမ ာားဖ ည်သူပဘားကငာ်းမှု (သိ ာ့) ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားမှုတိ ာ့အာား 

ထိခိ က်မှု” ဖြစ်ပစသညာ့် အဆငာ့ဖ်ြစ် ါက “အပ ားကကှီား” (သိ ာ့) 

“အကက ်အတည်ား”အဆငာ့သ်ိ ာ့သတ်မ တ်သည်။517 NCSC သည် မည်သိ ာ့ပသာအြွ ျံ့အစည်ားကိ မဆိ  CII 

အဖြစ်သတ်မ တ် (သိ ာ့) ဆ  ားဖြတ်နိ ငခ်ွငာ့ရ် ိပ ှီား “ပခိမ်ား ပဖခာက်မှု” မည်သိ ာ့ စတငဖ်ြစ်ပ ေါ်လာ    

(ဖြစ်ပစသညာ့်အ ာမ ာား) ကိ လည်ား သတ်မ တ်နိ င် ပလသည်။518 ထိ အက် ဥ ပဒသည ်

 
514 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၅၊ ၉၊ ၄၁ မ  ၄၃ အထိ၊  ၊ Manushya Foundation ၏ ၂၀၁၉ 

ခ န စ်ထ တ် အစှီ ငခ် စာအာား၊ စာမ က်န ာ ၂၈ မ  ၃၁ အထိ ကိ ကကညာ့် န။် 
515 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၁၂၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၆၁ မ  ၆၆ အထိ၊ Manushya Foundation ၏ 

၂၀၁၉ ခ န စ်ထ တ်အစှီ ငခ် စာအာား၊ စာမ က်န ာ ၂၈ မ  ၃၁ အထိ ကိ ကကညာ့် န။် 
516 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၀ (ဂ္) ၁။ 
517ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၀၊ Manushya Foundation ၏ ၂၀၁၉ 

ခ န စ်ထ တ်အစှီ ငခ် စာအာား၊ စာမ က်န ာ ၂၂ မ  ၂၃ အထိ ကိ ကကညာ့် န။် 
518 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၃၊ ၄၉၊ Manushya Foundation ၏ ၂၀၁၉ ခ န စ်ထ တ် 

အစှီ ငခ် စာအာား၊ စာမ က်န ာ ၁၄ မ  ၁၅အထိ၊ ၁၈ ကိ ကကညာ့် န။် 



အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားအာား ထိခိ က်မှုဖြစ်ပစသညာ့် လက်ဆ  ်လက်ကိ င ်  သက်ပသဖ စ ာ မလိ ဘ  

လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားန ငာ့ ် အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအာား တ ာားဥ ပဒအတိ ငာ်း အဖ စ်ပ ား ိ ငခ်ွငာ့ဖ် ြုံထာားပ ှီား519 

တ ာားဝငည်ှီညွှတ်မှု၊ မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှု၊ က ိြုံားပကကာငာ်းဆှီပလျှာ်မျှတမှုဆိ င ်ာ မူမ ာားကိ  

ခ ိြုံားပြာက်လ က်520 အာဏာ ိ ငမ် ာားအပနဖြငာ့ ်

တ ာားစှီ ငခ် က်မ ာားဖ နလ်ည်သ  ားသ ် နခ်ွငာ့မ်ဖ ြုံပ ။521 

 “ပခိမ်ားပဖခာက်မှုအနတ ာယ်သည် “အပ ားကကှီား” (သိ ာ့) “အကက ်အတည်ား”အဆငာ့သ်ိ ာ့ 

“ပ ာက်ရ ိ   ”   ါက အစိ ား အာား ခွငာ့ဖ် ြုံထာားပသာလ  ်ကိ ငခ်ွငာ့ ်မာဏမ ာ 

သတ်မ တ်ထာားဖခငာ်းမရ ိသဖြငာ့ ် အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားကဏ္ဍ အကန ာ့အ်သတ်မ ာ့ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ပ် ားထာားမှုအပ ေါ် 

စိ ား ိမ်ြွယ်ဖြစ်ပလသည်။522 “အပ ားကကှီား” အဆငာ့၌် CRC သည် ဥ ပဒန ငာ့ကိ် က်ညှီသူ မညသ်ူကိ မဆိ  

စ  ားစမ်ားစစ်ပဆားမှု၊   ဝ ဏအ်တွငာ်းဝငပ် ာက်၊   ဂ္ဂလိကအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားထ မ ာ 

အှီလက်ထပ ာနစ်ပဒတာန ငာ့ ် ကိ ိယာ စစည်ားမ ာားရ ာပြွသိမ်ားယူ၊ ထိ ပဒတာမ ာား ကူယူား၊ 

အှီလက်ထပ ာနစ်ကိ ိယာမ ာားန ငာ့ ် စနစ်မ ာားအာားစစ်ပဆားမှုစသည်တိ ာ့ကိ  ပဆာင ွ်က် န ်

အမိန ာ့ခ် မ တ်နိ ငပ်လသည်။523 အ ာရ ိမ ာားသည်   ဂ္ဂလိကအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား လက်ဝယ် 

ထာားပသာသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား “အခ ိနန် ငာ့ ် တပဖ ားညှီ” 

 ယူခွငာ့ပ်တာငာ်းခ နိ ငပ်လသည်။524 တ ာားပ ား ပစာငာ့က်က ်ထိန်ားပက ာငာ်းမှုတိ ာ့ကိ  

“အပ ားမကကှီား”သညာ့်အဆငာ့တွ်င ် ခွငာ့ဖ် ြုံထညာ့်သွငာ်း ထာားပသာ်လည်ား525 “ဆိ က်ဘာပခိမ်ားပဖခာက်မှု 

 
519 Manushya Foundation ၏ ၂၀၁၉ ခ န စ်ထ တ် အစှီ ငခ် စာအာား၊ စာမ က်န ာ ၁၉၊ ၂၀ ကိ ကကညာ့် န။် 
520 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၁ မ  ၆၈ အထိ 
521 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၉  
522 . ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၁၊ ၆၄ မ  ၆၆အထိတွင ်“အပ ားကကှီားအဆငာ့အ်နတ ယ်” 

ဖြစ်ပကကာငာ်းန ငာ့ ်ဖြစ်နိ ငပ်ကကာငာ်း CRC မ လက်ခ  ါက CRC သည် NCSC ရ  ားအြွ ျံ့အာား အပ ားယူပဆာင ွ်က် န ်

အမိန ာ့ခ် မ တ် နိ ငသ်ည်ဟ  ပြာ်ဖ ထာားသည်။   ဒမ် ၆၂ သည် “ဆိ က်ဘာပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားပကကာငာ့ ်ထိခိ က်မှုမ ာားအာား 

ခွ ဖခမ်ားပလာ့လာမှု ဖ န ်နအ်လိ ာ့င ာ” အာဏာ ိ ငမ် ာားကိ  အမိန ာ့ပ် ားနိ င ်န ်NCSC အတွငာ်းပ ားမ ားခ ြုံ ်အာား 

လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ပ် ားထာား ါသည်။  “အကက ်အတည်ား” အဆငာ့ရ် ိ အနတ ာယ်မ ာားအတွက်   ဒမ် ၆၇ တွင ်NCSC 

အာားပဖြရ ငာ်း နလ်  ် ိ ငခ်ွငာ့ပ် ားထာားပ ှီား အပ ားပ ေါ်အပဖခအပနတွင ်  ဒမ် ၆၈သည် အတွငာ်းပ ားမ ားခ ြုံ ်အာား 

တ ာားရ  ားအမိန ာ့မ် ါဘ  ပဆာင ွ်က်ခွငာ့ဖ် ြုံထာား ါ သည်။ 
523 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၆ မ  ၆၉ အထိ 
524 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၈ (ခ)။ 
525 တ ာားစှီ ငမ်ှုဆိ င ်ာထိနာ်းပက ာငာ်းမှုအာား အခ ိြုံျံ့ဆိ က်ဘာအနတ ာယ်မ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ပ ားအ ်ထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။ 

ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၆၊ အထူားသဖြငာ့ ်၆၆(က)(၂) တိ ာ့ကိ ကကညာ့် န။် 



အနတ ာယ်”သည် “အပ ားကကှီား” အဆငာ့တွ်ငရ် ိသညာ့် “အပ ားကကှီားသညာ့်” အနတ ာယ်ဖြစ် ါက NCSC ၏ 

ညွှနက်ကာားပ ားမ ားခ ြုံ ်သည် တ ာားရ  ားဝ မ်ားမလိ အ ်ဘ  အထက် ါလ  ်ပဆာငခ် က်အာားလ  ားကိ  

ဖ ြုံလ  ်ခွငာ့ရ် ိပ ှီား ထိ ဆ  ားဖြတ်ခ က်အာား တ ာားရ  ားတွင် အယူခ တငခ်ွငာ့ ် မရ ပိ ။526 ထိ အမိန ာ့အ်ာား 

လိ က်နာ န ် က်ကွက်ခ ာ့ ါက ပထာငဒ်ဏ ် ၃ န စ်အထိန ငာ့ ် ပငဒွဏ ် ထိ ငာ်းဘတ် ၁၀၀၀၀ ပက ာ် 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာပထာငပ် ါငာ်းမ ာားစွာန ငာ့ည်ှီပသာ) အထိ အဖ စ်ပ ားဖခငာ်း ခ  မည်ဖြစ်သည်။527 

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ ါ ဖ ငာ်းထနသ်ညာ့်ကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားသည် စစ်တ ်ဦားပဆာင် 

သညာ့် အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားက ဖ ည်သူမ ာား၏ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာလ  ဖခ ြုံခွငာ့၊် 

သတငာ်းအခ က်အလက် န ငာ့ ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပ ားသာားခွငာ့တိ် ာ့အာား 

ဆိ ားဆိ ား ွာား ွာားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား ဖြစ်ပ ေါ်ပစနိ င ်  ါသည်။ “ဆိ က်ဘာပခိမ်ားပဖခာက်မှု”အာား 

“အပ ားကကှီား” (သိ ာ့) “အကက ်အတည်ား” အဆငာ့ရ် ိပနပ ှီားဟ  အာဏာ ိ ငမ် ာားက 

သတ်မ တ်ပ ှီားထိ သိ ာ့ဖြစ် ါက အမ ှီအခိ ကငာ်းပသာ ပစာငာ့က်ကညာ့်ထိန်ားပက ာငာ်းပ ှီား 

တာဝနခ် မှုရ ိပစဖခငာ်းဆိ င ်ာ လ  ်ငနာ်းစနစ်မ ာားြယ်ရ ာားမှုကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံထာား ါသည်။528 စစ်တ ် 

ဦားပဆာငသ်ညာ့် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားပကာငစ်ှီမ ာလည်ား အက်ဥ ပဒ ါဖ ဌာန်ားခ က်မ ာားကိ  

လွှမ်ားမိ ားသညာ့် “အကက ်အတည်ား” အပ ားပ ေါ်ကာလဆိ င ်ာအပဖခအပနန ငာ့အ်ညှီ 

အမ ိြုံားသာားလ  ဖခ ြုံပ ား ဥ ပဒ ါ လ  ်ပဆာငခ် က်မ ာားကိ  အပကာငအ်ထည်ပြာ်နိ ငပ်လသည်။ 

အက်ဥ ပဒ အပကာငအ်ထည်ပြာ် မှုအာား ဖြစ်ပစသညာ့် (  ာ့ကိ ငမူ်ဝါဒဖြစ်သညာ့်) 

“နိ ငင်  ပတာ်လ  ဖခြုံပ ား”ဟူပသာ အပကကာငာ်းဖ ခ က်ကိ  အစိ ား  အာဏာ ိ ငမ် ာားက 

က ယ်ဖ န် ာ့စွာြွငာ့ဆ်ိ အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။ အက်ဥ ပဒတွင ် ဖ ဌာနာ်းခ က် မ ာားအာား 

“လိ အ ်မ သာလျှင”် ခ မ တ်လ  ်ကိ င ်မည်ဟ  ပြာ်ဖ ထာားပသာ်လည်ား (လိ အ ်မ သာ ဟူပသာ) 

ထိ အပဖခအပနအာား ပလာ့လာ ဆနာ်းစစ်နိ င ်န ်ညွှနက်ကာားခ က်မ ာားမ ါဝငပ် ။529 

 
526 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံမှုအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၈ (က)။ “အပ ားမကကှီားသညာ့်” ပခိမ်ားပဖခာက်မှုအတွက်သာလျှင ်

အယူခ တငသွ်ငာ်းနိ ငပ်လသည်။   ဒမ် ၆၉ ကိ ကကညာ့် န။် 
527 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၇၅၊ ၇၆၊   ဒမ် ၇၅ တွင ်ပငဒွဏ်အဖြစ် ထိ ငာ်းဘတ် ၃၀၀၀၀၀ 

အထိန ငာ့ ်အမိန ာ့အ်ာားလိ က်နာမှုမဖ ြုံမခ ငာ်း တစ် က်လျှင ်ထိ ငာ်းဘတ် ၁၀၀၀၀ အထိအဖ စ်ဒဏ်ခ မ တ်ထာားသည်။   ဒမ် 

၇၆ တွင ်ပထာငဒ်ဏ် ၃ န စ်အထိန ငာ့ ်ပငဒွဏ် ထိ ငာ်းဘတ် ၆၀၀၀၀ အထိ အဖ စ်ဒဏ်ခ မ တ်ထာားသည်။ 
528 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၇ Manushya Foundation ၏ ၂၀၁၉ ခ န စ်ထ တ် 

အစှီ ငခ် စာအာား၊ စာမ က်န ာ ၅၃ ကိ ကကညာ့် န။် 
529 ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ၊   ဒမ် ၆၆၊ ၆၈။. 



  “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” န ငာ့ ် “နိ ငင် ပတာ်အပ ားပ ေါ်အပဖခအပန” တိ ာ့ကိ သတ်မ တ် ဆ  ားဖြတ် 

နိ ငသ်ညာ့် မူဝါဒစ နှုန်ားမ ာားန ငာ့ ် စှီမ အ  ်ခ ြုံ ်မှုခ မ တ်ဖ ြုံလ  ်နိ ငစွ်မ်ားမ ာ အာဏာ အစိ ား န ငာ့ ် NCSC 

မ တဆငာ့ ် စစ်တ ်တိ ာ့၏ လက်ထ တွငလ်  ားလ  ားလ ာားလ ာားရ ိပလသည်။  တ ာားရ  ားသည် အပဖခအပန 

အခ ိြုံ ျံ့တွင ် အမိန ာ့မ် ာားကိ ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်နိ ငပ်သာ်လည်ား အက်ဥ ပဒတွင ် NCSC မ ခ မ တ်ပသာ 

အမိန ာ့မ် ာားအပ ေါ် အယူခ တငသ်ွငာ်းမှုမ ာားအာား ကကာားနာ၊ စိစစ်နိ င ်န ် လွတ်လ ်ပ ှီား အမ ှီအခိ  

ကငာ်းသညာ့် အြွ ျံ့ (သိ ာ့) လ  ်ငနာ်းစနစ်မ ာား ါဝငထ်ညာ့်သွငာ်းထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။530 NCSC အြွ ျံ့တွင ်

နည်ား ညာဆိ င ်ာ (သိ ာ့) ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားကဏ္ဍမ  ဖ င ် ညာရ ငမ် ာား ါဝငပ်သာ်လည်ား ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ  

စစ်အစိ ား မ  တိ က်ရိ က်ခန ာ့ထ်ာားဖခငာ်းပကကာငာ့ ်၎ငာ်းတိ ာ့အပနဖြငာ့ ်NCSC သည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားစ နှုနာ်းမ ာား 

န ငာ့အ်ညှီ အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားအာဏာက ငာ့သ်  ားမှုဖြစ်ပစ န ်စွမ်ားပဆာငန်ိ ငမ်ှုမရ ိပ ။ 

အငတ်ာနက်ပ ေါ်ပ ားသာားမှုမ ာားအာား တိ ားဖမြှငာ့ပ်စာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာ န ် လ  ်ပဆာငပ်နသညာ့် 

အပတာအတွငာ်း ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒအာား အတည်ဖ ြုံဖခငာ်းသည် အွနလိ် ငာ်းထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ  ပ ားသာားမှုမ ာားန ငာ့သ်တငာ်းအခ က်အလက် ယူမှုမ ာားအာား ကန ာ့သ်တ်နိ င ်န ် ၎ငာ်းဥ ပဒအာား 

အလွှ သ  ားစာားဖ ြုံလာနိ ငသ်ည်ဟ  ပဝြနစိ် ား ိမ်သ မ ာားထွက်လာခ ာ့သည်။531 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ 

ဩဂ္ တ်လတွင ် ဒစ်ဂ္ စ်တယ်စှီား ွာားပ ားန ငာ့် လူမှုဝနာ်းက ငပ် ား ာဝနက်ကှီားက 

သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာားမ ာား တိ က်ြ က် န ် “ဖ ည်သူမ ာားက လူထ အကကာားပကကာက်ရွှ ျံ့ မှု န ငာ့် 

ရှု ်ပထွားမှုမ ာားဖြစ်ပစသညာ့် (သိ ာ့) မ န်ကနမ်ှုမရ ိဟ  သ သယရ ပိသာ...မည်သညာ့်သတငာ်းကိ မဆိ  

ပ ား ိ ာ့တငဖ် ပ ှီား အစိ ား ဝနထ်မ်ားမ ာားက “၂ နာ ှီ”အတွငာ်း “စိစစ်အတည်ဖ ြုံ”ဖြစ်သဖြငာ့ ်

ထိ သတငာ်းပ ား ိ ာ့ မညာ့် “သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ား” ဌာန န ငာ့ ် ဝက်ဆိ က်ဘ်တိ ာ့အာား 

ြွ ျံ့စည်ားတည်ပထာငပ် ှီားဖြစ်ပကကာငာ်းပကကညာခ ာ့သည်။532 

 
530 တ ာားစှီ ငခ် က်ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်မှုကိ  ဉ မာ   ဒမ် ၆၅၊ ၆၆ န ငာ့ ်၆၈ တိ ာ့တွငခ်ွငာ့ဖ် ြုံထာား ါသည်။ 
531 အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ)သည် မိတ်ြက်အြွ ျံ့မ ာားမ တဆငာ့ ်ထိ ငာ်းြက်ဒ ယ်လှု ်ရ ာားမှုန ငာ့စ် ်နယွ်သညာ့် အခ ြုံ ်အဖခာ 

အာဏာ ိ ငမ် ာားအာား ပစာ်ကာားမှု (lèse majesté) န ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့်အမှုတစ်ခ အာား သိရ ိခ ာ့  ါသည်။ ြမ်ားဆှီားခ  သူသည် 

အခ ြုံ ်အဖခာအာဏာပစာ်ကာားသညာ့်အသ  ားအနှုနာ်းမ ာားထ ်မ သ  ားစွ ဖခငာ်းမဖ ြုံ နသ် ပဘာတူလက်မ တ်ပ ားထိ ားခ ာ့ ပ ှီား 

ထိ သပဘာတူညှီခ က်တွင ်အှီလက်ထပ ာနစ်ကိ ိယာမ ာားမ  သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား ယူမှုနိ င ်န ်

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီ အာဏာ ိ ငမ် ာား၏ လ  ် ိ င်ခွငာ့က်ိ  ည်ညွှနာ်းပြာ်ဖ ထာား ါသည်။ 
532 Associated Press, ‘ထိ ငာ်းအစိ ား သည် သတငာ်းတ မ ာားတိ က်ြ က် န ်စငတ်ာြွ ျံ့စည်ားလိ က်သည်’’, Khaosod 

English, 22 August2019, Available at: 

http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2019/08/22/thailand-to-set-up-center-to-

http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2019/08/22/thailand-to-set-up-center-to-combat-fake-news/


Manushya Foundation က CRC မ    ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားလည်ား အဆိ  ါဌာနအာား ကကှီားကက ်မည်ဖြစ် 

ပသာပကကာငာ့ ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒမ  ပ ားအ ်ထာားပသာ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့မ် ာားကိ  ဆိ က်ဘာ 

အနတ ာယ်တိ က်ြ က်မှုန ငာ့ ်မဆိ ငသ်ညာ့် အွနလိ် ငာ်းပဝြနခ် က်မ ာားအာား ကန ာ့သ်တ် ာတွင ်အလွှ သ  ားစာား 

ဖ ြုံလာနိ ငသ်ည်ဟ  ပထာက်ဖ ထာား ါသည်။533 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ပအာက်တိ ဘာလတွင ် ဒစ်ဂ္ စ်တယ် 

စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ် လူမှုဝနာ်းက ငပ် ား ာဝနက်ကှီားက အငတ်ာနက်ဆိ င ိ် ငရ် ငမ် ာားအပနဖြငာ့ ် အနည်ားဆ  ား ၃ 

လအတွငာ်း ၎ငာ်းတိ ာ့၏ပြာက်သည်မ ာား/အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားဝငပ် ာက်ကကညာ့်ရှုသညာ့် ဝက်ဆိ က်ဘ်ဆိ င ်ာ 

ပဒတာမ တ်တမ်ားမ ာားကိ  အစိ ား ထ  ပ ား မည်ဟူပသာ CCA  ါ  ဒမ် ၂၆ ကိ ခ မ တ်ပကကာငာ်း 

ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။ ထိ ပဒတာမ ာားအာား အွန်လိ ငာ်းပ ေါ် “မ ာားယွငာ်းပသာ၊ ဆှီပလျှာ်မ နက်န်မှုမရ ိပသာ” 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားပြာ်ထ တ် ာတွင ်“သတငာ်းတ တိ က်ြ က်ပ ား” ဌာနမ  အသ  ားဖ ြုံနိ င ်နဟ်  

ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်။534 ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ နိ ဝငဘ်ာလတွင ် ြွငာ့လ် စ်လိ က်သညာ့် ထိ ဌာနသည် လူ  ဂ္ဂိြုံလ် 

တစ်ဦားခ ငာ်း၏ ကိ ယ်ပ ားကိ ယ်တာအခ က်အလက်လ  ဖခ ြုံခွငာ့၊် သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့တိ် ာ့အာား ဥ ပဒမ ာ့ခ ိြုံားပြာက်မှုဖြစ်ပစလ က် အစိ ား ၏ 

အွနလိ် ငာ်း ိတ် င ် တာားဆှီားမှု န ငာ့် ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာမှု535တိ ာ့အာား ကူညှီပ ားနိ ငသ်ည်ဟ  

ပဝြနပ်ထာက်ဖ မှုမ ာား ဖြစ်ပ ေါ်လာ ခ ာ့သည်။ 

 
combat-fake-news/;  စငတ်ာအာား မည်သညာ့်ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်န ငာ့အ်ညှီ ြွ ျံ့စည်ားပကကာငာ်းမ ာ မသိ ပ ။ NCPO 

ပကကညာခ က်စာအမ တ် ၂၆/၂၅၅၇ အ  MDES ဝနက်ကှီားသည် “အကကမ်ားြက်မှုလှု ျံ့ပဆာ်၊ စည်ားရ  ားဖြစ်ပစပ ှီား၊ ဥ ပဒ 

ပလားစာားလိ က်နာမှုမရ ိဘ  NCPO ၏ လ  ်ပဆာငခ် က်မ ာားအာားပဝြနမ်ှုဖ ြုံထာားသညာ့် အပကကာငာ်းအ မ ာားအာား 

ပစာငာ့က်ကညာ့် ပလာ့လာ၊ ဖြြုံတ်ခ ၊ စ  ားစမ်ားစစ်ပဆားခွငာ့ရ် ိပသာ “လ  ်ငနာ်းအြွ ျံ့”ြွ ျံ့ ခွငာ့ရ် ိပလသည်။ See [Thai] NCPO 

Announcement No. 26/2557, Available at: 

https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce26-2557.pdf . 

ထိ ပကကညာခ က်အာား ပနာက်ဆ  ားထ တ်ဖ နထ်ာားသညာ့် ၉-၇-၂၀၁၉  က်စွ  ါ HNCPO အမိန ာ့ဖ်ြငာ့လ်ည်ား 

 ယ်ြ က်ထာားဖခငာ်းမရ ိပ ။ 
533. Manushya Foundation ၏ ၂၀၁၉ ခ န စ်ထ တ် အစှီ ငခ် စာအာား၊ စာမ က်န ာ ၃၀။  
534 Kate Lamb, ‘ထိ ငာ်းအငတ်ာနက်ဆိ ငမ် ာားသည် 

အသ  ားဖ ြုံမှုအခ က်အလက်မ ာားကိ အတငာ်းပနာက်ပကကာငာ်းလိ ကယ်ူခ ာ့ပ ှီား လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာား 

ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားဖြစ်ပစခ ာ့သည်’, TheGuardian, 10 October 2019, Available at: 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/10/thaicafes-forced-to-track-customers-wifi-use-

sparking-free-speech-fears  
535 Ibid. 

http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2019/08/22/thailand-to-set-up-center-to-combat-fake-news/
https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce26-2557.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/10/thaicafes-forced-to-track-customers-wifi-use-sparking-free-speech-fears
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/10/thaicafes-forced-to-track-customers-wifi-use-sparking-free-speech-fears


ကနမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် ံ

  ၂၀၁၂ ခ န စ်၊ ပမလတွင ် ကပမဘာဒှီားယာားအစိ ား သည် “မပကာငာ်းပသာအြွ ျံ့၊လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား၏ 

“အွနလိ် ငာ်း ၏သတငာ်းမ ာားဖြန ာ့ပ်ဝမှု”မ  ကာကွယ် န၊် “အစိ ား ၊   ဂ္ဂလိကပဒတာမ ာား (သိ ာ့) ဝက်ဘ်ဆိ က် 

မ ာားအာား ခိ ားဝငြ် က်ဆှီားမှု” မ ကာကွယ် န ် န ငာ့ ် “အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာားကာကွယ် န”် စပသာ 

 ည် ွယ်ခ က်တိ ာ့ဖြငာ့ ် ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒအာား ပ ားဆွ ဖ ဌာနာ်းမည်ဟ  ထ တ်ဖ နခ် ာ့သည်။536 

အက ိြုံားသက်ဆိ ငသ်ူမ ာားန ငာ့ ် ဖ ည်သူမ ာားက အဖမငသ်ပဘာထာားမ တ်ခ က်ပ ားနိ ငပ် ားအတွက် ဥ ပဒ 

မူကကမ်ားအာား ဖ ည်သူမ ာားအာားခ ဖ  န ် ကပမဘာဒှီားယာားအ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားက အစိ ား ထ  

ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့ပသာ်လည်ား အစိ ား သည် ဥ ပဒမူကကမ်ားအာား တ ာားဝင ် ခ ဖ ခ ာ့ဖခငာ်းမရ ိသညာ့်အဖ င ်

သပဘာထာားမ တ်ခ က်မ ာား/ပဆွားပနာွးမှုမ ာားဖ ြုံနိ င ်န ်ြိတ်ပခေါ် ယူခ ာ့ဖခငာ်းမရ ိပ ။537 

၂၀၁၄ ခ န စ်၊ ဧပ ှီလတွင ် ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒ  ထမအကကိမ်မူကကမ်ားမ ာ ပ ါက်ကကာား 

ခ ာ့ပ ှီား က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့်   ျံ့ န  ာ့သွာားပလသည်။538 ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ပမလတွင ်စာတိ က်န ငာ့ဆ်က်သွယ်ပ ား 

ဝနက်ကှီားဌာန၏ ပဖ ာပ ားဆိ ခွငာ့ရ် ိသူက  ဥ ပဒအာား “အစိ ား ၏ ဂ္ ဏသ်ပ အာား ထိ ါားဖခငာ်း၊ 

တ ာားမဝင ် တိ က်ခိ က်ဖခငာ်း၊ န ငာ့ ် ပစာ်ကာားဖခငာ်း” ဖ ြုံသညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား 

တိ က်ြ က် ာတွင ် အသ  ားဖ ြုံသွာားမည်ဖြစ်ပကကာငာ်း၊ ၎ငာ်းဥ ပဒမူကကမ်ားအာား 

 
536 Cambodian Center for Human Rights (CCHR), ‘CCHR Briefing Note –၂၀၁၄ ခ န စ်ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာ 

ဥ ပဒသည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုအာား ကာကွယ်သညာ့် ဥ ပဒပလာ (သိ ာ့)  ိတ် ငသ်ညာ့်ဥ ပဒပလာ?’, 

February 2014, Available at: 

https://ifex.org/images/cambodia/2014/03/03/cambodia_cyber_crimes_legislation_cchr.pdf;  

CCHR,‘ကပမဘာဒှီယာားအစိ ား သည် ဆိ က်ဘာဥ ပဒမူကကမ်ားအာားပ ားဆွ လ က်ရ ိသည်’, 24 May 2012, Available at: 

https://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=21&id

=5;  

Joshua Wilwohl, ‘အမည်မသိအြွ ျံ့က အစိ ား ဌာနဝက်ဘက်ဆိ က်မ ာားဝငပ် ာက်ပမွပန ာက်ခ ာ့သည်’, Cambodia Daily, 

13 September 2013,Available at: 

https://www.cambodiadaily.com/news/anonymous%e2%80%88hacks-governmentwebsites-42250/  
537 Ibid., ‘ကပမဘာဒှီယာားပတာ်ဝငအ်စိ ား ဝနက်ကှီားမ ာားထ သိ ာ့ပ ားအ ်သညာ့် ဥ ပဒမူကကမ်ားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားပသာ 

အိတ်ြွငာ့ပ် ားစာ’, Available at: 

https://www.ccimcambodia.org/wpcontent/uploads/2014/10/Open_Letter_request_for_draft-

laws_EN.pdf  
538 ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒမူကကမ်ားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ CCHR ၏အိတ်ြွငာ့ပ် ားစာ, 28 April 2014 (‘CCHR Open 

Letter’), Available at: https://cchrcambodia.org/media/files/press_release/488_20colccrdcle_en.pdf  

https://ifex.org/images/cambodia/2014/03/03/cambodia_cyber_crimes_legislation_cchr.pdf
https://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=21&id=5
https://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=21&id=5
https://www.cambodiadaily.com/news/anonymous%e2%80%88hacks-governmentwebsites-42250/
https://www.ccimcambodia.org/wpcontent/uploads/2014/10/Open_Letter_request_for_draft-laws_EN.pdf
https://www.ccimcambodia.org/wpcontent/uploads/2014/10/Open_Letter_request_for_draft-laws_EN.pdf
https://cchrcambodia.org/media/files/press_release/488_20colccrdcle_en.pdf


အမ ာားဖ ည်သူပဆွားပနာွးအဖမင ် သပဘာထာား မ ာားပ ားနိ င ်န ် ခ ဖ သွာားမည်ဖြစ်ပကကာငာ်း 

ပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။539 သိ ာ့ပသာ်လည်ား ပဆွားပနာွး ွ မ ာား ပ ေါ်ပ ါက်လာခ ာ့ဖခငာ်း မရ ိပ ။ ၂၀၁၅ ခ န စ်၊ 

စက်တငဘ်ာလန ငာ့ ် ပအာက်တိ ဘာလတိ ာ့တွင် ဒ တိယ မူကကမ်ားထ ်မ  ပ ါက်ကကာား၊ 

   ျံ့ န  ာ့ခ ာ့ပလသည်။540 

ဥ ပဒမူကကမ်ားတွင ် နိ ငင် တကာအစိ ား  မဟ တ်ပသာ အြွ ျံ့အစည်ားတစ်ခ ဖြစ်သညာ့် 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ကပမဘာဒှီားယာားဌာန (CCHR) မ  ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒ ထမအကကိမ် 

မူကကမ်ားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ အိတ်ြွငာ့ပ် ားစာတွငပ်ြာ်ဖ ထာားသညာ့်အတိ ငာ်း အဖငငာ်း ွာားြွယ်ဖ ဌာန်ားခ က် 

မ ာားစွာ  ါဝငပ်လသည်။541  ထမတစ်ခ က်မ ာ မူကကမ်ား ါ   ဒမ် ၂၈ တွင်  

ကပမဘာဒှီားယာားဘ  ငာ့န်ိ  ငင် ၏ အခ ြုံ ်အဖခာအာဏာ၊ တည်ပမ မှုမ ာား ထိ ါားယ တ်ပလ ာာ့ပစမှု” ၊ “တစ်ဦား 

(သိ ာ့) အစ အြွ ျံ့အာား မငာ်းမ ာ့ စရိ က်ဆနဆ်နဖ်ြစ်လာပစ နဖ် ည်သူလ ထ အာား ပသွားထိ ားလှု ျံ့ပဆာ်မှု” ၊ 

“မလ  ဖခ ြုံမှု၊ မတည်ပငမ်ိမှုန ငာ့ ် နိ ငင် ပ ားစည်ားလ  ားညှီညွှတ်ပ ား  က်ဖ ာားပစမှု”၊ 

“အစိ ား အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ မ နက်နတ်ည်တ ာ့မှုအာား ထိ ါားပန ာငာ့ယ် က်မှု” (သိ ာ့) 

“လိ သလိ ကကိြုံားကိ ငြ်နတ်ှီားမှု၊ အသပ ြ က်မှုန ငာ့ ် ဂ္ ဏည်ြှိြုံားနမ်ွားပစမှု” စသည်တိ ာ့ကိ ဖြစ်ပစသညာ့် 

အပကကာငာ်းအ ာမ ာားအာားတာားဖမစ် ိတ် ငသ်ညာ့် ပဝဝါားက ယ်ဖ န ာ့ပ်သာ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား 

 ါဝငပ်လသည်။542 ဒ တိယအပနဖြငာ့ ် မူကကမ်ား၏ အခနာ်း ၂ တွငထ်ိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာ 

လ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒဖြငာ့ ် ြွ ျံ့စည်ားထာားသညာ့် NCSC ပကာ်မတှီန ငာ့ဆ်ငတူ်ပသာ နိ ငင် ပတာ် 

ဆိ က်ဘာဖ စ်မှု တိ က်ြ က်ပ ားပကာ်မတှီ (‘NACC’)ကိ ြွ ျံ့စည်ား မည်ဟ  ဖ ဌာနာ်းထာားသည်။ 

 
539 Mech Dara, ‘ဆိ က်ဘာဥ ပဒသည် အစိ ား ၏ဂ္ ဏ်သိကခာအာားကာကွယ် နဟ်  ဝနက်ကှီားဌာနပဖ ာကကာား’, Cambodia 

Daily, 27 May 2015,Available at: https://www.cambodiadaily.com/news/cyber-law-to-protect-govt-

honor-ministrysays-84431/  
540 CCHR, ‘CCHR Briefing Note – February 2016 Digital Wrongs?’ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် ရ ိ ဒစ်ဂ္ စ်တယ်အခွငာ့ ်

အပ ားဆိ င ်ာ အပဖခအပနမ ာားအာား ပလာ့လာသ  ားသ ်ခ က်, February 2016 (‘CCHR Briefing Note, February 

2016’) 

Availableat:https://cchrcambodia.org/admin/media/analysis/analysis/english/2016_03_03_CCHR_Briefi

ng_Note_Digital_Wrongs_ENG.pdf     
541 See also CCHR Open Letter; CCHR Briefing Note, February 2016, p11 
542 ဆိ က်ဘာဥ ပဒ  ထမအကကိမ်မူကကမ်ား (‘Cybercrime Law First Draft’),   ဒမ် ၂၈၊  

အလွတ်သပဘာအဂ္ဂလိ ်ဘာသာ ဖ နဆိ် ခ က် available at: 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37516/Draft-Law-On-CyberCrime_Englishv1.pdf   

https://www.cambodiadaily.com/news/cyber-law-to-protect-govt-honor-ministrysays-84431/
https://www.cambodiadaily.com/news/cyber-law-to-protect-govt-honor-ministrysays-84431/
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37516/Draft-Law-On-CyberCrime_Englishv1.pdf


၎ငပ်ကာ်မတှီသည် ဥ ပဒအပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုအာားကကှီားကက ် န ် လွတ်လ ်ပ ှီား 

အမ ှီအခိ ကငာ်းသညာ့် အြွ ျံ့တစ်ခ မဟ တ်ပ ။ NACC အာား ဝနက်ကှီားခ ြုံ ်ဦားပဆာငပ် ှီား ဒ ဝန်ကကှီားခ ြုံ ်၊ 

ဖ ည်ထ ပ ားဝနက်ကှီား၊ သတငာ်းအခ က်အလက်ဝနက်ကှီား၊ ဆက်သွယ်ပ ားဝနက်ကှီား၊ တ ာားပ ားဝန်ကကှီား၊ 

နိ ငင် ပတာ်   တ ်ြွ ျံ့ မ ား တိ ာ့ဖြငာ့ ် ြွ ျံ့စည်ားမည်ဖြစ်ပ ှီား မူဝါဒကကှီားကက ်ကွ ်က ပကာ်မတှီသြွယ် 

ပဆာင ွ်က်မည်ဖြစ်ကာ ဥ ပဒစိ ားမိ ားမှုဖြစ်ပစ န ် ကကှီားကက ်မညာ့် အတွငာ်းပ ားမ ားခ ြုံ ်လည်ား 

 ါဝငမ်ည်ဖြစ်သည်။543 

အလွတ်သပဘာထ တ်ဖ နသ်ညာ့် ဒ တိယအကကိမ်မူကကမ်ားတွင ် NACC 

ြွ ျံ့စည်ားမှုဆိ င ်ာအခနာ်းန ငာ့ ်   ဒမ် ၂၈ တိ ာ့ ါဝငဖ်ခငာ်းမရ ိပတာာ့ပ ။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား ၎ငာ်းမူကကမ်ားတွင် 

အဖငငာ်း ွာားြွယ်ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား  ါဝငဆ် ဖြစ်သည်။ ဒ တိယကကိမ်မူကကမ်ား ါ   ဒမ် ၂၇ တွင ်

အ  ်ဘက်လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား အ ါအဝင ် တ ာားဝင်အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအာား ၎ငာ်းတိ ာ့အြွ ျံ့အတွငာ်းရ  ိ

လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားတစ်ပယာက်သည် “ဆိ က်ဘာ ဖ စ်မှု” က ြုံားလွနခ် ာ့ ါက ၎ငာ်းအြွ ျံ့အစည်ားအာား 

ြ က်သိမ်ား မည်ဟ  က ယ်က ယ်ဖ န ာ့ဖ် န ာ့ဖ် ဌာနာ်းထာားပ ှီား လွှ မ ာားစွာအသ  ားခ မှုဖြစ်ပစမည်ဖြစ်သည်။544 

ဥ မာအာားဖြငာ့ ်  ဒ တိယအကကိမ်မူကကမ်ား၏   ဒမ် ၁၃ သည် လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ဖြစ်ပ ှီား တ ာားမဝင ်ယူဖခငာ်းမ  

ကာကွယ်ထာားသညာ့် မည်သိ ာ့ပသာပဒတာကိ မဆိ  လက်ဝယ် ထာား ယူထာားမှုအာား 

 ာဇဝတ်မှုဖြစ်သတ်မ တ်ထာားပသာ်လည်ား ၎ငာ်းဖ ဌာနာ်းခ က်သည် ထိ က ာ့သိ ာ့ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား အမ တ်မထငဘ်   ရ ထိာားပသာသူမ ာားအာား ကာကွယ်ပ ားထာားဖခငာ်း 

မရ ိသညာ့်အဖ င ် သတငာ်းပထာက်တငဖ် သညာ့်အခ က်အလက်မ ာားက ာ့သိ ာ့ပသာ အမ ာားဖ ည်သူ 

စိတ်ဝငစ်ာားသညာ့် အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ လည်ား ကာကွယ်ပ ားမှုမရ ိပ ။545 ဒ တိယအကကိမ် 

မူကကမ်ားသည် ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒက ာ့သိ  င ်သ သယရ ိသူမ ာား၏  စစည်ားမ ာား 

အာား ရ ာပြွ သိမ်ားဆည်၊ “ဆိ က်ဘာဖ စ်မှု” စ  စမ်ားစစ်ပဆားနိ င ်န ်   မ ာားအာား လ  ် ိ ငခ်ွငာ့မ် ာားစွာ 

ပ ားထာားပ ှီား အမ ှီအကငာ်း၍ ဘက်မလိ က်ပသာကကှီားကက ်ထိနာ်းပက ာငာ်းမှု (သိ ာ့) 

လ  ်ထ  ားလ  ်နည်ားဆိ င ်ာ စိတ်ခ မှု တိ ာ့ကိ  မဖြစ်ပစပ ။546 

 
543 ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒ  ကကိမ်မူကကမ်ား၊ အခနာ်း-၂။  
544 CCHR Briefing Note, February 2016, p12 
545Ibid.  
546 Ibid. 



  ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒဖ ဌာန်ား န ် ကပမဘာဒှီားယာားအစိ ား ၏ အာားထ တ်မှုမ ာ 

အစိ ား သည် က ယ်ဖ န ာ့သ်ညာ့် အသပ ြ က်မှု၊ အကကည်ညိြုံ  က်ပစမှုန ငာ့် 

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ဆ်က်နယ်ွသညာ့် ဖ စ်မှုမ ာားစသည်တိ ာ့ကိ  

“ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုမ ာား”အဖြစ်လိ  ာဆွ သွငာ်းသတ်မ တ်နိ င ်န ် ကကိြုံား မ်ားမှုအာား 

ဖ ညာ့်စ  စွာဖမငန်ိ ငသ်ညာ့်အဖ င ်ဥ ပဒပ ားဆွ မှုလ  ်ငနာ်းစဥ်မ ာားမ ာ ပဒသတွငာ်းရ ိ အဖခာားဥ ပဒမ ာားတိ ာ့က 

(ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာအက်ဥ ပဒ) မ ာားစွာလွှမ်ားမိ ားမှုရ ိပကကာငာ်း ပြာ်ဖ သညာ့် 

ဥ မာပကာငာ်းတခ လည်ားဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ်၊ ဇူလိ ငလ်တွင ် တ ာားပ ားဝန်ကကှီားဌာနန ငာ့ ်

ဖ ည်ထ ပ ား ဝနက်ကှီားဌာနတိ ာ့သည် ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒမူကကမ်ားအာား ပလာ့လာသ  ားသ ်လ က် 

ရ ိပကကာငာ်း သတငာ်းထွက်ပ ေါ် ခ ာ့သည်။547 ဤအစှီ ငခ် စာထ တ်ဖ နခ် ိနအ်ထိ ဥ ပဒမူကကမ်ားအာား 

အမ ာားဖ ည်သူ ပဆွားပနာွးမ တ်ခ က်မ ာား ပ ားနိ င ်နအ်တွက် တ ာားတငထ် တ်ဖ နဖ်ခငာ်းမရ ိသဖြငာ့ ်

ထိ ဥ ပဒသည်  မညသ်ညာ့်အတိ ငာ်းအတာအထိ အွနလိ် ငာ်းထ တ်ပြာ်ပ ားသာားမှုမ ာားအာား ထိနာ်းခ ြုံ ်၊ 

အဖ စ်ပ ားမည်ကိ  ကွ ဖ ာားစွာ သိရ ိဖခငာ်းမရ ိခ ာ့ပ ။ 

၉။ အငတ်ော က်ပ တန်တောက်ပခင််းသည် တရော်းမျှတမှုရှ န ကောင််းပပရ ်အတကွ် အလွ သံို်းစော်း 

အသံို်းပပျုခံ ရသည ် ဥပနေမ ော်း 

အမ နာ်းစကာားမ ာား ဖ န ာ့ ွ်ာားလာဖခငာ်း၊ အကကမ်ားြက်မှုက  ားလွန ်န ် အွနလိ် ငာ်းလှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ာား၊ 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  သတငာ်းမ ာားမ ာား န ငာ့ ် ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က် ပခိမ်ားပဖခာက်မှု အစရ ိသညာ့် 

အခက်အခ မ ာားကိ  ပဒသတွငာ်းနိ ငင် မ ာား လက်ပတွျံ့ ငဆ်ိ ငပ်နကက  ါသည်။ အထက် ါအခနာ်းတွင် 

ဆိ က်ဘာပဘားကငာ်း လ  ဖခ ြုံမှုရ ိ နန် ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  သတငာ်းမ ာားမ ာားကိ  

တိ က်ြ က်နိ င ်နဟူ်ပသာအဆိ ဖြငာ့ ် ဖ ဌာနာ်းခ ာ့သညာ့ ် ဥ ပဒမ ာားကိ  ပလာ့လာခ ာ့ပ ှီားဖြစ် ါသည်။ 

ယခ အ ိ ငာ်းတွင ် အကကမ်ားြက်မှုက  ားလွန်ဖခငာ်း၊ အွနလိ် ငာ်းလှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ာားန ငာ့ ် အမ န်ားစကာား 

ဖ န ာ့ ွ်ာားလာသညာ့်အပဖခအပနမ ာားကိ  အပကကာငာ်းဖ ြုံ ပ ှီား ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားအတွက် 

ဟ ဆငပ်ဖခကနက်ာအစိ ား အပနဖြငာ့ ် ဖမန်မာနိ ငင် ၏ ဆက်သွယ် ပ ား ဥ ပဒကိ  အသ  ားဖ ြုံ၍ 

အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား   ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့   ကိ  သ  ားသ ်ပလာ့လာ ါမည်။ ထိ ာ့အဖ င ်ယခ အခနာ်းတွင ်

ြိလစ် ိ င၊် အငဒ်ိ နှီားရ ာား၊ ဗှီယက်နမ်နိ ငင် မ ာားရ ိ   မ ာားမ  ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား အလိ ာ့င ာ အငတ်ာနက် 
 

547 Mech Dara, ‘ဝနက်ကှီားဌာနမ ာားသည် ဆိ က်ဘာဖ စ်မှုဆိ င ်ာဥ ပဒမူကကမ်ားအာားဖ နလ်ည်သ  ားသ ်သွာားလ က်ရ ိ’, 
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ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ် နအ်တွက် ရ ငာ်းလငာ်းသညာ့် ဥ ပဒ ညွှနာ်းဆိ မှု မရ ိ   ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့သညာ့ ်

အပဖခအပနမ ာားကိ လည်ား ပဆွားပနာွးထာား ါသည်။ ယခ က ာ့သိ ာ့ အငတ်ာနက်ဖြတ် ပတာက်မှုမ ာား 

ဖြစ် ွာားခ ာ့ ာတွင ်အာဏာ ိ ငမ် ာားက ဖ ည်သူမ ာားအာား ကကိြုံတင ်အသိပ ားဖခငာ်း မရ ိ   ဖြတ်ပတာက် န် 

လိ အ ်သညာ့် အကကာငာ်း ငာ်းခ မ ာား (အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာား) ဖြစ်သညာ့် တိက သညာ့် မူဝါဒ (ပ ေါ်လစှီ)၊ 

ဥ ပဒ ည် ွယ်ခ က်မ ာားကိ  လည်ား ပ  ာစွာ ရ ငာ်းလငာ်းအသိပ ားခ ာ့ဖခငာ်း မရ ိခ ာ့ ါ။   

အထက်တွင ် ရ ငာ်းလငာ်းခ ာ့သညာ့်အတိ ငာ်း နိ ငင် တကာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒအ  အလ  ားစ   

အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် မည်သညာ့် အပဖခအပနတွငမ်  တ ာားမျှတဖခငာ်းမရ ိ ါ။ 

ပ ှီားခ ာ့သညာ့် န စ်မ ာားတွင ် ဖြစ် ွာားခ ာ့သညာ့် အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်သညာ့်ကိစစ  ်မ ာားကိ  ကကညာ့်လျှင ်

ပဒသတွငာ်း အစိ ား မ ာားမ  အနာဂ္တ်တွင ် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားကိ  ထိနာ်းသိမ်ား နအ်တွက် ဤက ာ့သိ ာ့ပသာ 

လက်လွတ်စ ယ်နည်ားလမ်ားမ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းဖြငာ့ ် အဖခာားလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအနက် 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် သတငာ်း အခ က်အလက်စှီားဆငာ်းခွငာ့၊် လ  ဖခ ြုံပ ား၊ စ ပဝား 

သငာ်းြွ ျံ့ ခငွာ့၊်  ညာပ ား၊ က နာ်းမာပ ား န ငာ့ ် အလ  ်လ  ်ကိ ငခ်ွငာ့ ် အစရ ိသညာ့် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  

ဆ  ားရှု  ားနစ်နာ မှုမ ာား ဖြစ်ပစနိ င ်ါသည်။ 

ကမဘာအန  ာ့ရ ိ အစိ ား မ ာားမ  အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားကိ  လက်ကိ ငဖ် ြုံအသ  ားဖ ြုံသညာ့် 

သာဓကမ ာား  ိ မိ မ ာားဖ ာားလာသည်ကိ လည်ား ပတွျံ့ ဖမင်ပန  ါသည်။ Access Now ဒစ်ဂ္ စ်တယ် 

အခွငာ့အ်ပ ား အြွ ျံ့အစည်ား၏ သ ပတသနကိ  ကိ ားကာားထာားသညာ့် New York Times ၏ နိ ဝငဘ်ာ 

၂၀၁၉ သတငာ်း ထ တ်ဖ နခ် က်အ  ကမဘာာ့နိ ငင် မ ာား၏ ပလား    တစ်   သည် လွနခ် ာ့သညာ့် 

ပလားန စ်ခန ာ့အ်တွငာ်း အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ပ ှီား၊ အမ ာားအာားဖြငာ့ ် နိ ငင် တွငာ်း 

ဆူ ူအ  ကကမှုမ ာား၊ နိ ငင် ပ ား မတည်ပငမ်ိသညာ့် အပဖခအပနမ ာားတွင ် ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား 

ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ပကကာငာ်းပတွျံ့  ါသည်။548 Access Now ၏ ၂၀၁၈ အစှီ ငခ် စာအ  နိ ငင် ပ ါငာ်း ၂၅ 

နိ ငင် တွင ် အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်သညာ့် ဖြစ်  ် ၁၉၆ ခ ပက ာ် ဖြစ် ွာားခ ာ့ပကကာငာ်းသိ ပ ှီား 

သတငာ်းအမ ာားမ ာား၊ အမ နာ်းစကာားမ ာား၊ အကကမ်ားြက်မှု က  ားလွန ်န ် ဦားတည်သညာ့် 

အွနလိ် ငာ်းလှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ာား အစရ ိသည်တိ ာ့ကိ  တိ က်ြ က် နန် ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ် လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်

 
548 NY Times, ၂၀၁၉ ခ နစ် စက်တငဘ်ာလ ၂  က်ပန ာ့။ 



ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား အလိ ာ့င ာ  ည် ွယ်ပကကာငာ်း သိ  ါသည်။549 ၂၀၁၈ခ န စ်တွင ် ဖြစ် ွာားခ ာ့သည်ဟ  

သိရ ိ ပသာ ဖြစ်  ်မ ာား အာားလ  ား၏ ၆၀  ာခိ ငန်ှုနာ်းနှီား ါားတွင ် အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားက 

အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားကိ  အမိန ာ့ပ် ားခ ာ့ဖခငာ်းအတွက် တာဝနယူ်မှု (ဝနခ် မှု) မရ ိ ါ။550   

 

ပမ ်မောန ိုငင်ံ 

ဤအစှီ ငခ် စာ ကနဦားမိတ်ဆက်စာ ိ ဒမ် ာားတွင် အသာားပ ားပြာ်ဖ ခ ာ့သညာ့်အတိ ငာ်း 

ဖမနမ်ာနိ ငင်  တွင ် အွနလိ် ငာ်းအမ နာ်းစကာား ဖ န ာ့ ွ်ာားမှုဖ ဿနာကိ  

ဆိ ား ွာားစွာ ငဆ်ိ ငက်က ြုံပတွျံ့ပန  ါသည်။ ပြာ့စ်ဘ တ် ပ ေါ်တွင ် အကကမ်ားြက်မှု က  ားလွန ်န ်

လှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ်ဖခငာ်း၊ အမ နာ်းစကာားမ ာား အရ ိနအ်ဟ နဖ်မငာ့စွ်ာ ဖ န ာ့ ွ်ာားလာဖခငာ်းတိ ာ့သည် 

ကကှီားမာားပသာလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား၊ လူသာားတစ်မ ိြုံားနယ်ွလ  ားအပ ေါ်က  ားလွနသ်ညာ့် 

 ာဇဝတ်မှုမ ာားန ငာ့်  ခိ ငဖ် ည်နယ်ရ ိ ရိ ဟငဂ်္ ာ မူဆလငမ် ာား အပ ေါ် မ ိြုံားနယ်ွစ တစ်စ ကိ  မ ိြုံားဖြြုံတ်ဖခငာ်း 

ဖြစ်နိ ငပ်ခ မ ာား အစရ ိသညာ့် က  ားလွနမ်ှုမ ာား ဖြစ်ပစ န ်   ာ့ ိ ားပ ားပနပကကာငာ်း ပတွျံ့  ါသည်။ 

ဖမနမ်ာအစိ ား ၏ အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက် သညာ့် နည်ားလမ်ား အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းကိ  ယခ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

အပဖခအပနမ ာားတွင ် သာမက   အဖခာား ဆက်စ ် စဉ်ားစာား မညာ့် နိ ငင် တဝ မ်ား  ိ မိ က ယ်ဖ န ာ့စွ်ာ 

လူနည်ားစ  အ  ်စ မ ာားကိ  ခွ ဖခာားဆက်ဆ သညာ့် အပဖခ အပနမ ာား၊ မတူညှီသညာ့် လူမ ိြုံားစ ၊ မ ိြုံားနယ်ွ၊ 

ဘာသာပ ား အ  ်စ မ ာား အကကာား ဆက်လက်ဖြစ် ွာားပနသညာ့်  ဋ ိကခအပဖခအပနမ ာားတွင ်မည်က ာ့သိ ာ့ 

အသ  ားဖ ြုံပန   ကိ လည်ား ပလာ့လာဆန်ားစစ်သငာ့ ်ါသည်။551  

 
549 ၂၀၁၈ ခ နစ်တွင ်အိနဒယိနိ ငင် တွင ်အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှု ၁၃၄ မှု ဖြစ် ွာားခ ာ့ပ ှီား၊ ပဒသတွငာ်းနိ ငင် မ ာားထ မ  

အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် န ငာ့ ်ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် တွင ်၃ မှုဖြစ် ွာားခ ာ့သည် ဟ မ တ်တမ်ားတငထ်ာား ါသည်။ Access Now ၂၀၁၈ 

အစှီ ငခ် စာ၊ စာမ က်န ာ ၂ ကိ ကကညာ့် ါ။ 
550 ၂၀၁၈ ခ နစ်တွင ်အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်မှု ၂၀၀ ပက ာ်ခန ာ့ဖ်ြစ် ွာားခ ာ့သညာ့်အထ မ  အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားက ၇၇ 

မှုကိ  ဖြတ်ပတာက် န ်အမိန ာ့ပ် ားခ ာ့ပကကာငာ်း ဝနခ် ခ ာ့ ါသည်။ Access Now ၂၀၁၈ အစှီ ငခ် စာ၊ စာမ က်န ာ ၂၊ ၄ န ငာ့ ်၅ 

ကိ ကကညာ့် ါ။ 
551 အ ိ ငာ်း ၁ ကိ  ကကညာ့် ါ။ အိ ငစ်ှီပဂ္ မ  ဤဖ ဿနာမ ာားကိ  မကကာခဏ ပဖြရ ငာ်းခ ာ့ ါသည်။ ဥ မာကိ  ကကညာ့် ါ - ICJ, 

“ဖမနမ်ာ - ခွ ဖခာားမှုန ငာ့ ်အကကမ်ားြက်မှုမ ာားကိ  ဖြစ် ွာားပစနိ ငသ်ညာ့် လူမ ိြုံား န ငာ့ ်ဘာသာအပဖခခ သညာ့် ဥ ပဒမ ာားကိ  

ြ က် န”် ၂၀၁၅ခ န စ် မတ်လ ၃  က်၊ https://www.icj.org/myanmar-scrap-race-and-religion-laws-that-could-fuel-

discrimination-and- violence/  တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ ICJ, “ဖမနမ်ာ - ရိ ဟငဂ်္ ာလူနည်ားစ ကိ  ကာကွယ်ပ ားဖခငာ်း၊ 

က လသမဂ္ဂအထူားအစည်ားအပဝား” ၂၀၁၇ ခ နစ် ဒှီဇငဘ်ာ ၅  က်၊ https://www.icj.org/myanmar-un-special-session/ 

https://www.icj.org/myanmar-scrap-race-and-religion-laws-that-could-fuel-discrimination-and-%20violence/
https://www.icj.org/myanmar-scrap-race-and-religion-laws-that-could-fuel-discrimination-and-%20violence/


 ဖမနမ်ာနိ ငင် တွင ် ဖမနမ်ာအစိ ား စစ်တ ်န ငာ့ ် ( ခိ ငတိ် ငာ်း ငာ်းသာား လက်နက်ကိ ငတ် ် 

AA)  ကခိြုံငတ် ်ပတာ် တိ ာ့ကကာား တိ က် ွ မ ာားအဖ ငာ်းအထနဖ်ြစ် ွာားပနသညာ့်  ခိ ငန် ငာ့ ် ခ ငာ်းဖ ည်နယ်ရ ိ 

ပမိြုံ ျံ့နယ် ၉ (ကိ ား)ခ တွင ် ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒ   ဒမ် ၇၇ ကိ  အသ  ားဖ ြုံကာ အငတ်ာနက် 

ဖြတ်ပတာက်မှု မ ာား ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ ါသည်။552 ယငာ်းပဒသမ ာားတွင ်အငတ်ာနက်ကိ  အသ  ားဖ ြုံပ ှီား ဥ ပဒမ ာ့ 

အြ က် အပမ ာငာ့လ်  ်ငနာ်းမ ာား ပ ေါ်ပ ါက်လာမညာ့်အပ ားန ငာ့ ် နယ်ပဖမ ပအားခ မ်ားပ ားကိ  

ထိခိ က်ပစနိ ငသ်ညာ့် အပ ားမ ာားပကကာငာ့ ် ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၀  က်ပန ာ့တွင ် ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်

အငတ်ာနက်ြ နာ်းလိ ငာ်း (မိ ဘိ ငာ်းကွန်ယက်) က မပဏှီမ ာားကိ  အငတ်ာနက်လိ ငာ်းမ ာား 

ဖြတ်ပတာက်ထာား န ်  ိ ာ့ပဆာငပ် ားန ငာ့ ် ဆက်သွယ်ပ ား ဝနက်ကှီားဌာနမ  ညွှနက်ကာားခ ာ့ ါသည်။553 

လူမှုကွနယ်က်ပ ေါ်တွင ် ဝါဒဖြန ာ့မ်ှုမ ာား၊ လူမ ိြုံားပ ားအပဖခခ သညာ့် အမ နာ်းစကာား မ ာားပကကာငာ့် 

 ခိ ငဖ် ည်နယ်တွင ် ဖြစ် ွာားပနသညာ့် လူမ ိြုံားပ ား အပဖခခ သညာ့ ် အမ နာ်းတ ာားမ ာားကိ  

တ န ာ့ဖ် န ်နအ်တွက် အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားသည် ပဒသတွငာ်း 

 
တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ ICJ, “ အိ ငစ်ှီပဂ္ မ  နိ ငင် သာားန ငာ့ ်လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ပဆွားပနာွး ွ စကာားဝိ ငာ်းက ငာ်း ဖခငာ်း” 

၂၀၁၉ခ နစ် ဇွနလ် ၂၄  က်၊ https://www. icj.org/icj-convenes-panel-discussion-on-citizenship-and-human-rights-

in-myanmar/ တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ 
552 ပမိြုံ ျံ့နယ်မ ာားမ ာ  ခိ ငဖ် ည်နယ်မ    ဏ္ာားကျွနာ်း၊ ပက ာက်ပတာ်၊ ပမာင်ပတာ၊ ဘူားသှီားပတာင၊်  ပသာ့ပတာင၊် ပဖမာက်ဦား၊ 

မငာ်းဖ ာား န ငာ့ ်ပဖမ    ပမိြုံ ျံ့မ ာားဖြစ်ကကပ ှီား ခ ငာ်းဖ ည်နယ်မ   လက်ဝ ပမိြုံ ျံ့ ဖြစ် ါသည်။ အာ ကန ်စစ်တ ်သည် 

 ခိ ငဖ် ည်နယ်တွင ်ကိ ယ် ိ ငအ်  ်ခ ြုံ ်ခွငာ့ ် နအ်တွက် တိ က် ွ ဝငပ်နပသာ လက်နက်ကိ ငတ် ်ြွ ျံ့ ဖြစ်သည်။ Free 

Expression Myanmar လွတ်လ ်ပသာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်း ဖမနမ်ာ၊ “ ခိ ငန် ငာ့ ်ခ ငာ်းဖ ည်နယ်တွင ်

အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား” ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၄  က် ကိ  ကကညာ့် ါ။ http:// 

freeexpressionmyanmar.org/internet-shutdown-in-rakhine-and-chin-states/ တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ Myanmar 

Centre  for Responsible Business “အငတ်ာနက် အသ  ားဖ ြုံခွငာ့ ် ိတ် ငဖ်ခငာ်းကိ  ပဖြပလ ာာ့ ါ” ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၈ 

 က်၊ https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/lift-the-restrictions-on-internet-access.html တွင ်

 ယူနိ ငသ်ည်။ 
553 Telenor Group, “ဖမနမ်ာဖ ည်တွင ်အငတ်ာနက်လိ ငာ်းမ ာား ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်း၊ ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၁ က်” 

https://www.telenor.com/network-shutdown-in-myanmar-21-june-2019/ တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ Shoon Naing,  “ 

 ခိ ငဖ် ည်နယ်ရ ိ  ဋ ိကခဖြစ် ွာားလ က်ရ ိသညာ့် ပဒသမ ာားတွင ်ဖမနမ်ာအစိ ား မ  အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက် န ်

အမိန ာ့ပ် ားဖခငာ်း - တယ်လက်ိ  ပအာ် ပ တာ ” https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rakhine/myanmar- 

orders-internet-shutdown-in-conflict-torn-rakhine-state-telco-operator-idUSKCN1TN0AX တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ 

Reuters, ၂၀၁၉ခ နစ် ဇွနလ် ၂၂ က် https://www.telenor.com/update-on-the-network-shutdown-in-myanmar-13-

august-2019/ တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ Telenor Group, ““ဖမနမ်ာဖ ည်တွင ်အငတ်ာနက်လိ ငာ်းမ ာား 

ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍ ပနာက်ဆ  ားအပဖခအပနမ ာား၊ ၂၀၁၉ ခ နစ် ကသဂ္ တ်လ ၁၃  က်” 

https://www.telenor.com/update-on-the-network-shutdown-in-myanmar-13-august-2019/ တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ 



တည်ပငမ်ိပအားခ မ်ားပ ားအတွက် လိ အ ်ပ ှီား၊ ဖ ည်သူအာားလ  ားအတွက် အက ိြုံားပက ားဇူားမ ာားစွာ 

ရ ိသည်ဟ  အစိ ား တာဝနရ် ိသူမ ာားက ဆိ  ါသည်။554   

ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒ အ ိ ဒ ် ၇၇ ဖ ဌာနာ်းခ က်အ   ိ ာ့ပဆာငပ် ားန ငာ့ ်

ဆက်သွယ်ပ ားဝနက်ကှီားဌာန သည် အမ ာားဖ ည်သူ အက ိြုံားအတွက် ပဆာင ွ်က် န ် အပဖခအပန 

ပ ေါ်ပ ါက်သညာ့်အခါ အစိ ား အြွ ျံ့၏ သပဘာတူညှီခ က်ဖြငာ့ ် ဆက်သွယ်ပ ား 

ဝနပ်ဆာငမ်ှုလ  ်ငနာ်းအာား ယာယှီ  ်ဆိ ငာ်းပ ား၊ ဆက်သယ်ွ အမ ိြုံားအစာားတစ်  ်  ်ကိ  မဖ ြုံလ  ်ပ ား၊ 

တာားဆှီားထိန်ားသိမ်ားထာားရ ိပ ား၊ လိ အ ်သညာ့် သတငာ်းအခ က် အလက်န ငာ့ ် ဆက်သွယ်မှုမ ာားကိ  

 ရ ိပ ား၊ ဆက်သွယ်ပ ားဝနပ်ဆာငမ်ှု လ  ်ငနာ်းမ ာားန ငာ့ ်ဆက်သွယ်ပ ား  စစည်ားမ ာားကိ  ယာယှီထိနာ်းခ ြုံ ် 

သ  ားစွ ပ ားတိ ာ့အတွက် လ  ်ငနာ်း လိ ငစ်င ်ရ ိသူအာား ညွှနက်ကာား နိ င ်ါသည်။555  

ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က် ါ “အပ ားပ ေါ်အပဖခအပန”ကိ  ြွငာ့ဆ်ိ သညာ့် တိက သညာ့် ရ ငာ်းလငာ်းခ က် 

မရ ိဖခငာ်းန ငာ့ ် ဥ ပဒက အပဖခခ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ် လွ ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  မကာကွယ်ပ ားနိ ငဖ်ခငာ်း 

တိ ာ့ပကကာငာ့ ် ဖမန်မာနိ ငင် အစိ ား သည် နိ ငင် တကာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် ပသွြယ်သညာ့ ်

အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ် ိ ငခ်ွငာ့ပ် ား ါသည်။ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ကိ်  

အသာားပ ား လ  ်ပဆာငပ်သာ အစိ ား မဟ တ်ပသာ အြွ ျံ့အစည်ားဖြစ်သညာ့် Article 19 ၏ အစှီ ငခ်  

စာတွင ်အစိ ား  လ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာားကိ  သ  ားသ ်ထာား ာ၌ အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားကိ  ဖ ြုံလ  ် 

 သညာ့် သငာ့တ်ငာ့ပ်လ ာက် တ်သညာ့် (တ ာားဝင)်  ည် ွယ်ခ က် (အပကကာငာ်းအ ငာ်း) ကိ  

ထ တ်ဖ နခ် ာ့ဖခငာ်းမရ ိပသားပကကာငာ်း မှီားပမာငာ်းထိ ား တငဖ် ထာား ါသည်။ အဘယ်ပကကာငာ့ဆ်ိ ပသာ် 

“အငတ်ာနက်ကိ  အသ  ားဖ ြုံပ ှီား ဥ ပဒမ ာ့ အြ က်အပမ ာငာ့လ်  ်ငနာ်းမ ာား ပ ေါ်ပ ါက်လာမညာ့်အပ ားန ငာ့ ်

နယ်ပဖမ ပအားခ မ်ားပ ားကိ  ထိခိ က်ပစနိ ငသ်ညာ့်အပ ားမ ာားပကကာငာ့”် ဟ ဆိ သညာ့် အကကာငာ်းဖ စွ ်စွ  

ခ က်မ ာားအတွက် ယ  ကကည်စိတ်ခ  ပသာ (သိ ာ့မဟ တ်) တ ာားဝင ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား 

 
554 ဖမနမ်ာတ ်မပတာ်ဆိ င ်ာ ပဖ ာပ ားဆိ ခွငာ့ရ် ိသူ ဗိ လ်မ ားခ ြုံ ် ပဇာ်မငာ်းထွနာ်းက ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်ဟ  သိ ပ ှီား၊ ဖမနမ်ာ 

ဆက်သွယ်ပ ားညွှနက်ကာားမှုဦားစှီားဌာန  (telecommunication and posts) ဆိ င ်ာ အငဂ်္ ငန်ှီယာခ ြုံ ် ဦားမ ိြုံားပဆွ ကလည်ား 

“နယ်ပဖမပအားခ မ်ားသွာား င ်အငတ်ာနက်ဆက်သွယ်ပ ားဖ နြွ်ငာ့မ်ယ်” န ငာ့ ်အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုသည် 

“ဖ ည်သူမ ာားပကာငာ်းြိ ာ့ နဖ်ြစ်ပကကာငာ်း” ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်ဟ  သိ  ါသည်။ Hannah Beech, Saw Nang, “အစိ ား က 

အငတ်ာနက်ကိ  ဖြတ်ပတာက် စ်သည်၊ မတ ာားမှုပတွကိ  ဆက်ပ ှီား ြ  ားကွယ်ထာားပတာာ့မ ာလာား” နယူားပယာက်စ်တိ မ်ား၊ 

၂၀၁၉ ခ နစ် ဇူလိ ငလ် ၂  က်၊ https://www. nytimes.com/2019/07/02/world/asia/internet-shutdown-myanmar-

rakhine.html တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 
555 ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒ အ ိ ဒ ်၇၇ 



ထ တ်ဖ နဖ်ခငာ်း မရ ိသညာ့်အတွက် ဖြစ် ါသည်။ ထိ ာ့ဖ င ် ယခ က ာ့သိ ာ့ ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားသည် 

မျှတမှုမရ ိ  ၊ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား ရ ိ နအ်တွက် 

ကန ာ့သ်တ်မှုအနည်ားဆ  ားဖြစ်မညာ့် နည်ားလမ်ား မ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံ မညာ့် အစိ ား ၏ တာဝန်တစ်  ်ကိ  

ခ ိြုံားပြာက် ာကက ါသည်။556  

အစိ ား အပနဖြငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား အပဖခခ သညာ့် 

လ  ပလာက်သညာ့် အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာား ပ ားနိ ငခ် ာ့သညဆ်ိ လျှငပ်တာင ်  ခိ ငန် ငာ့ ် ခ ငာ်းဖ ည်နယ်တွင ်

အလ  ားစ   အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် 

သတငာ်းစှီားဆငာ်းခွငာ့ ် န ငာ့ ် အဖခာားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားဖြစ်သညာ့် စ ပဝားခွငာ့၊် အသငာ်းြွ ျံ့ ခငွာ့၊်  ညာပ ား၊ 

က နာ်းမာပ ား န ငာ့ ် အလ  ်လ  ် ကိ ငခ်ွငာ့ ် အစရ သိညာ့် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  နစ်နာဆ  ားရှု  ားမှု 

ဖြစ်ပစ ါသည်။ ယငာ်းပဒသမ ာားတွင ် လ  ်ကိ ငပ်နသညာ့် 

လူသာားခ ငာ်းစာနာပထာက်ထာားပ ားအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားက အငတ်ာနက် အဆက် အသွယ်မရ ဘိ  

လူသာားခ ငာ်းစာနာပထာက်ထာားပ ားန ငာ့ ် ကယ်ဆယ်ပ ားလ  ်ငနာ်းမ ာား ခ ိတ်ဆက် လ  ်ပဆာင ်ာတွင ်

အခက်အခ ရ ိပကကာငာ်း၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  ပစာငာ့က်ကညာ့် ာ တွငလ်ည်ား 

အပ ား ါသညာ့် ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားဖြစ်ပစကကာငာ်း လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားက သတငာ်း ိ ာ့ 

ကက ါသည်။ ထိ ာ့အဖ င ် အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်ထာားခ ိနတွ်င ် လက်နက်ကိ င ်  ဋ ိကခမ ာား ိ မိ  

ဖ ငာ်းထနလ်ာပကကာငာ်း သိ ပ ှီား၊ ပဒသဆိ င ်ာ ဥ ပဒဖ ြုံအမတ်မ ာားမ လည်ား ၎ငာ်းတိ ာ့၏ သက်ဆိ င ်ာ 

ပမိြုံ ျံ့နယ်ရ ိလူမ ာားမ  သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ပနာက်ဆ  ားအပဖခအပနမ ာားကိ  

မ ရ ိပကကာငာ်း ပဖ ာဆိ  ါသည်။557 ဖမနမ်ာနိ ငင် ဆိ င ်ာ က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအထူား 

ကိ ယ်စာားလ ယ်ကလည်ား ယခ က ာ့သိ ာ့ ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားက စစ်တ ်ကိ  ဖ ည်သူမ ာား၏ အခွငာ့အ်ပ ား 

ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား က  ားလွန်နိ င ်န ် အပဖခအပနပ ားသက ာ့သိ ာ့ ဖြစ်ပစပ ှီား 

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ားအမည်ခ ကာ ၎ငာ်းတိ ာ့ စိတ်ကကိြုံက်ဖ ြုံလ  ်မည်ကိ  စိ ား ိမ်ပကကာငာ်း 

 
556 Article 19, “အစှီ ငခ် စာ -  ခိ ငန် ငာ့ ်ခ ငာ်းဖ ည်နယ်တွင ်အငတ်ာနက ်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား” ၂၀၁၉ ကသဂ္ တ်လ ၂  က်၊ 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.01-Myanmar-Internet-Shutdown-briefing-
.pdf တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 
557 HRW ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၈  က်၊ ရိ က်စ်တာ ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၂  က်၊ နယူားပယာက်စ်တိ မ်ား ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇူလိ င ်၂ 

 က်၊  ခိ ငန် ငာ့ ်ခ ငာ်းဖ ည်နယ်တွင ်အငတ်ာနကဖ်ြတ်ပတာက်မှုမ ာားန ငာ့ ်စ ်လ ဉ်ား၍ ဒစ်ဂ္ စ်တယ် အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ 

အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားန ငာ့ ်အ  ်ြက် အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏  ူားတွ ပကကဖငာခ က် ၂၀၁၉ ဇွနလ်၊ 

https://www.apc.org/en/pubs/joint-statement-internet-shutdown-rakhine-and-chin-states-digital-rights-
organisations-and တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 



ပဖ ာဆိ ခ ာ့ ါသည်။558  ခိ ငဖ် ည်နယ် လွှတ်ပတာ်ကိ ယ်စာားလ ယ် တစ်ဦားကလည်ား အငတ်ာနက် 

ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် တ ာားဥ ပဒ စိ ားမိ ားပ ားန ငာ့ ် နယ်ပဖမလ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ထိခိ က်  က်စှီားပစသည်ဟ  

ထ ်ပလာငာ်းပဖ ာဆိ ခ ာ့သည်။559 ၂၀၁၉ ခ နစ် နိ ဝငဘ်ာလတွင ် အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုကိ  

အခ ိြုံ ျံ့ပန ာမ ာားတွင ်ဖ နလ်ည် ရ တ်သိမ်ားခ ာ့ ါသည်။560  

 

  လစ်ပ ိုင၊် ဗ ယက် မ် နငှ ် အငေ် ို  ်းရှော်းန ိုငင်ံ 

 

ြိလစ် ိ င၊် ဗှီယက်နမ် န ငာ့ ် အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် မ ာားတွင ် နိ ငင် ပတာ် စှီမ ခ က် (ပဆာင ွ်က်မှု) 

အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှု မ ာားအတွက် ရ ငာ်းလငာ်းတိက ပသာ ဥ ပဒစည်ားမ ဉ်ားမ ာားမရ ိ ါ။ 

ထိ သိ ာ့ဖ ြုံလ  ်ဖခငာ်းသည် စှီမ ခန ာ့ခ်ွ ပ ား ပဆာင ွ်က်ခ က်မ ာား ဖ ြုံလ  ် နလိ် အ ်သညာ့် တ ာားဝငဖ်ြစ်မှု၊ 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှု၊ မျှတဆှီပလ ာ်မှု အစရ ိသညာ့် လိ အ ်ခ က်မ ာား ကိ ခ ိြုံားပြာက်လ က်ရ ိ ါသည်။ 

ထိ ာ့အတွက် အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားသည် ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားကိ  နယ်ပဖမ 

ပအားခ မ်ားပ ားအတွက်  ည် ွယ်၍ ဖ ြုံလ  ်သည်ဟ ဆိ ပသာ်လည်ား ပအာက် ါကိစစ  ်မ ာားတွင် 

အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်ထာားခ ိနတွ်င ်အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားအပနဖြငာ့ ် လူတစ်ဦားစှီ၏ အပဖခခ လူ ာ့ 

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား န ငာ့ ် လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  အသိအမ တ်ဖ ြုံ ပလားစာားလိ က်နာသည်ဟ ဆိ နိ ငပ်သာ 

လ  ပလာက်သညာ့် သက်ပသသာဓကမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒ က ိြုံားပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) 

တ ာားမျှတဖခငာ်းဆိ င ်ာ (သိ ာ့မဟ တ်) တာဝနခ် မှုဆိ င ်ာ ယနတ ာားမ ာား အစရ ိသည်တိ ာ့ကိ  စှီစဉ်  

ပ ားထာားဖခငာ်း မရ ိသည်ကိ  ပတွျံ့  ါသည်။ 

၂၀၁၅ ခ နစ် ဇနန်ဝါ ှီလတွင ်ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင်  အမ ိြုံားသာားဆက်သွယ်ပ ားပကာ်မရ င ်(National 

Telecommunication Commission - NTC)၏ ညွှနက်ကာားခ က်န ငာ့အ်ညှီ    ် ဟနာ်းမငာ်းကကှီား 

 
558 Al Jazeera “ဖမနမ်ာနိ ငင် ကိ  အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား   ် န ်ပတာငာ်းဆိ  ာတွင ်အပမ ိကနအ်စိ ား လည်ား 

အတူ ါဝငခ် ာ့ဖခငာ်း”  https://www.aljazeera.com/news/2019/06/joins-calls-myanmar-internet-shutdown-

190629181233538.html တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 
559 နယူားပယာက်စ်တိ မ်ား ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇူလိ ငလ် ၂  က ်
560 Sam Aung Moon, “ ဋ ိကခမ ာား ဖြစ် ွာားလ က်ရ ိပသာ  ခိ ငန် ငာ့ ်ခ ငာ်းဖ ည်နယ်ပန ာအခ ိြုံျံ့တွင ်အငတ်ာနက ်

ဖြတ်ပတာက်မှုကိ  ဖ နလ်ည်ြယ်ရ ာားခ ာ့ဖခငာ်း”  https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rakhine/ myanmar-

partially-lifts-internet-shutdown-in-con ict-torn-rakhine-chin-states-idUSKCN1VM13J တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 



ြ နစ်စ် ပ ာက်ရ ိပနခ ိနတွ်င ် ဆက်သွယ်ပ ား က မပဏှီမ ာားကိ  အငတ်ာနက်လိ ငာ်းမ ာားန ငာ့် 

မိ ဘိ ငာ်းကွနယ်က်မ ာားကိ  ဖြတ်ပတာက်ထာားခ ာ့ ါသည်။561 တယ်လှီြ နာ်းမ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံပ ှီား 

ပြာက်ခွ ပ ား စစည်ားမ ာားအဖြစ် အသ  ားဖ ြုံနိ ငသ်ညာ့်အတွက်    ် ဟနာ်းမငာ်းကကှီား၏ 

လ  ဖခ ြုံပ ားအတွက်ဟူပသာ အပကကာငာ်းဖ ခ က်ဖြငာ့ ် အငတ်ာနက်မ ာားကိ  ဖြတ်ပတာက်ခ ာ့ ါသည်။562 

၂၀၁၈ ခ နစ်၊ ဇနန်ဝါ ှီလတွင ် ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင်  မှီဒှီယာ ပစာငာ့က်ကညာ့်ပ ား အြွ ျံ့တစ်ခ ဖြစ်သညာ့ ်

Foundation for Media Alternatives  (FMA) က ၂၀၁၆ န ငာ့် ၂၀၁၇ ခ နစ်အတွငာ်း NTC ၏ 

ခွငာ့ဖ် ြုံမိန ာ့ဖ်ြငာ့ ် Sinulog ၊ Dinagyang ၊ Fesat of the Black Nazarene အစရ ိသညာ့် 

 ွ ပတာ်မ ာားတွင ် အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်ခ ာ့မှု ၁၁ခ  ကိ  ကကညာ့်ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ်

ဆက်သွယ်ပ ားဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားသည် ဖြစ်ပလာ့ဖြစ်ထရ ိသညာ့် အ ာတစ်ခ  ဖြစ်လာသညာ့်အတွက် 

စိ ား ိမ်ပကကာငာ်း ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ ခ ာ့ ါသည်။563 FMA သည် အာဏာ ိ ငမ် ာားက 

အလွ သ  ားစာားဖ ြုံလ  ်နိ ငပ်ဖခမ ာားမ  ကာကွယ် နအ်တွက် ဆက်သွယ်ပ ား ဖြတ်ပတာက်မှု  

ဖ ြုံလ  ်သညာ့် လ  ်ထ  ားလ  ်နည်ားမ ာားကိ   ွငာ့လ်ငာ်းဖမငသ်ာစွာ ခ ဖ  န ် ပတာငာ်းဆိ ခ ာ့ ါသည်။ 

အဘယ်ပကကာငာ့ဆ်ိ ပသာ် အမ ာားဖ ည်သူအာား ၎ငာ်းတိ ာ့ အခ ငာ်းခ ငာ်းဖြစ်ပစ၊ အာဏာ ိ ငမ် ာားန ငာ့ ်ဖြစ်ပစ၊ 

အပ ားပ ေါ်ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာား  အာားဖြစ်ပစ ဆက်သွယ် ယူဖ ြုံလ  ်သညာ့် ဆက်သွယ်ပ ား 

လမ်ားပကကာငာ်းမ ာားကိ  ကန ာ့သ်တ် ထာားဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ် အလ  ်အကိ ငမ် ာားကိ  

ပန ာငာ့ပ်န ားပစပ ှီား ၎ငာ်းတိ ာ့ကိ လည်ား ပဘားအနတ ာယ်ထ သိ ာ့  ိ ၍ တွနာ်း ိ ာ့သက ာ့သိ ာ့ ဖြစ်ပစပကကာငာ်း 

ဆက်လက်ပ ှီား အပလားပ ား ပဖ ာဆိ  ခ ာ့ ါသည်။564   

 
561 Lynda C. Corpus, “   ် ဟနာ်းမငာ်းကကှီား အလည်အ တ်ခ ှီားစဉ်၊ အင်တာနက် အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားမ  တယ်လ်ကိ  

ဝနပ်ဆာငမ်ှု ဖ တ်ပတာက်မှုမ ာားကိ  တ  ာ့ဖ နဖ်ခငာ်း” Rappler ၂၀၁၅ ခ နစ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၁၆  က်  

https://www.rappler.com/specials/pope-francis-ph/81044-netizens-react-disrupted- telco-services-papal-visit 
တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 
562 Mick Basa “အငတ်ာနက် ကနွယ်က် မရ ိဘူား?    ် ဟနာ်းမငာ်းကကှီား  ာ့ လ  ဖခ ြုံပ ားအတွက် ဟ  တယလ််ကိ မ  ပဖ ာကကာား” 

Rappler, https://www.rappler.com/specials/pope-francis-ph/80989-telcos-disrupt-signal- pope-visit Rappler “ 
   ် ဟနာ်းမငာ်းကကှီား ြ နစ်စ် ထွက်ခွာသွာားသညာ့်ပနာက်တွင ်အငတ်ာနက် ဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာား    မ နအ်ပဖခအပနသိ ာ့ 

ဖ နလ်ည်ပ ာက်ရ ိ” https://www.rappler.com/specials/pope-francis-ph/81369-pope-francis-leaves- network-

signals-back-normal တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ 
563 Interaksyon, “အငတ်ာနက် ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား၊ လ  ဖခ ြုံပ ားန ငာ့ ်အမ ာားဖ ည်သူ ပဘားကငာ်းမှုဆိ င ်ာ အစွ မ ာား” ၂၀၁၈ 

ခ နစ် ဇနန်ဝါ ှီလ ၂၆  က်  https://www.interaksyon.com/infotek/2018/01/26/117929/internet-shutdowns-a-

myth-of-security-and-public-safety/ တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 
564 အထက် ါ အတိ ငာ်း 



၂၀၁၆ခ နစ်၊ ပမလတွင ်အပမ ိကနသ်မမတ (ထိ စဉ်က)ဘာား ဒ ်အိ ဘာားမာား ဗှီယက်နမ်နိ ငင် သိ ာ့ 

သ  ား က်တာ ပ ာက်ရ ိပနခ ိနတွ်င ် လူမှုကွန်ယက်ကိ  အသ  ားဖ ြုံပ ှီား စည်ားရ  ားလှု ျံ့ပဆာ်မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ် 

ပလာ့ရ ိသညာ့် တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာား၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) 

အစိ ား န ငာ့ ် သပဘာထာားကွ လွ  ဆန ာ့က် ငသ်ူမ ာားကိ  နှုတ်ဆိတ်ပနပစ န ် သိသာထငရ် ာားသညာ့ ်

အာားထ တ်မှု တစ်ခ အဖြစ် အစိ ား မ  ပြာ့စ်ဘ တ်ဆက်သွယ်အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းကိ  ဖြတ်ပတာက်ခ ာ့ ါသည်။ 

Access Now က ဗှီယက်နမ်အစိ ား ၏ လ  ်  ်ကိ  ဤသိ ာ့ ပဝြနခ် ာ့ ါသည် - 
အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံပ ားကိ  အပကကာငာ်းဖ ပ ှီား အပ ားကကှီားသညာ့် သတငာ်း အခ က်အလက်မ ာား 

 ယူခွငာ့ကိ်   ိတ် ငတ်ာားဖမစ် န ် ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာားကိ  ဖ ြုံလ  ်ဖခငာ်း၊ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  

ပငပွကကားြလ ယ်မှု (e-financing) န ငာ့် အပ ားပ ေါ် ဝန်ပဆာငမ်ှုမ ာား၊ ဖ ည်သူလူထ အာားလ  ားအကကာား 

အပကကာက်တ ာားြနတ်ှီားဖခငာ်းန ငာ့ ် အင်တာနက် ဆက်သွယ်ပ ား၏ 

အပသားစာားစှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းမ ာားအာား ကူညှီပထာက်  ာ့နိ ငမ်ှုန ငာ့ ် စှီား ွာားပ ား ြွ ျံ့ ပြိြုံားတိ ားတက်ပစ န် 

  ာ့ ိ ားနိ ငမ်ှု စွမ်ားအာားမ ာားကိ  ယိမ်ားယိ ငပ်စ ါသည်။565 ဤဖြစ်  ်မတိ င်မ ှီ 

လွှတ်ပတာ်ပ ွားပကာက် ွ မ ာား မက ငာ်း ခငက်ာလတွင် (ဖြစ်  ်န ငာ့ ် တစ်လတည်ားအတွငာ်း၌ င)် 

သဘာဝ တ်ဝနာ်းက င ် ပဘားအနတ ယ်မ ာားပကကာငာ့ ် ဆနဒဖ မှုမ ာား ဖ ငာ်းထန်စွာ ဖြစ် ွာားပနခ ိနတွ်င် 

ပြာ့စ်ဘ တ်ဆက်သွယ်ပ ားကိ  ကန ာ့သ်တ်မှု (သိ ာ့မဟ တ်)  ိတ် ငမ်ှု အမ ာားအဖ ာားဖြစ် ွာားခ ာ့ ါသည်။566  

ပ ွားပကာက် ွ  လဒမ် ာား ထ တ်ဖ နပ် ှီားခ ိန ် အင်ဒိ နှီားရ ာားနိ ငင်  ဂ္ ကာတာပမိြုံျံ့တွင ်

ဆူ ူအ  ကကမှုမ ာား ဖြစ် ွာားခ ာ့ပ ှီား လူပ ါငာ်း ာန ငာ့ခ် ှီ ဒဏ ်ာ ကာ ပသဆ  ားမှုအခ ိြုံ ျံ့ ရ ခိ ာ့သညာ့်အတွက် 

၂၀၁၉ခ နစ် ပမလတွင ်အစိ ား က တွစ်တာ၊ ပြာ့စ်ဘ တ်၊ ဝ က်စ်အ ် (WhatsApp)၊ န ငာ့ ်အငစ်တာဂ္ မ် 

အစရ ိသညာ့် ဆိ ရ ယ်မှီဒှီယာမ ာား ပ ေါ်တွင ် ဓာတ်   မ ာား၊ အသ ြိ င ်  ိ ာ့ဖခငာ်းမ ာားကိ  

ကန ာ့သ်တ်ခ ာ့ ါသည်။567ဆူ ူအ  ကကမှုမ ာားအပ ှီား လူမ ိြုံားပ ား ခွ ဖခာားမှုမ ာား၊ ဘာသာပ ား တငာ်းမာမှုမ ာားကိ  

 
565 Access Now, “အိ ဘာားမာား အလည်အ တ်ခ ှီားစဉ်တပလျှာက်တွင ်ဗှီယက်နမ်အစိ ား က ပြာ့ဘ တ်ကိ   ိတ်ထာားပ ှီား 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားလှု ်ရ ာားသူမ ာားကိ  န မ်ိနငာ်းခ ာ့ဖခငာ်း”  ၂၀၁၆ ခ နစ် ပမလ ၂၃  က်၊ https://www.accessnow.org/vietnam-

blocks-facebook-human-rights-obama/ တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 
566 Yasmeen Abutaleb, “အိ ဘာားမာား အလည်အ တ်ခ ှီားစဉ်တပလျှာက်တွင ်ဗှီယက်နမ်အစိ ား က ပြာ့ဘ တ်စ် အသ  ားဖ ြုံ 

ခွငာ့ ်တငာ်းက  ်ထာားဖခငာ်း၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားလှု ်ရ ာားသူမ ာား” ၂၀၁၆ ခ နစ် ပမလ ၂၇၊ 

https://www.reuters.com/article/us-vietnam-obama-facebook- idUSKCN0YH2MZ တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ 
567 Netblocks, “ပ ွားပကာက် ွ ဆနဒဖ မှုမ ာား ဖမငာ့တ်က်လာသညာ့်အတွက် အငဒ်ိ နှီားရ ာားအစိ ား က ဆိ ရ ယ်မှီဒှီယာမ ာားကိ  

 ိတ်ထာားဖခငာ်း” ၂၀၁၉ ပမလ ၂၂၊ https://netblocks.org/reports/indonesia-blocks-social-media-as-election-



 ိ မိ ဆိ ား ွာားပစခ ာ့သညာ့် သတငာ်းမ ာားမ ာားန ငာ့ ် သတငာ်းလိမ်မ ာား လ ညာ့်ကွက်မ ာား(hoaxes) 

လ ငလ် ငဖ်မနဖ်မနန် ငာ့ ် က ယ်ဖ န ာ့စွ်ာ  ဖ န ာ့န်  ာ့မှုကိ  ကာကွယ် နဟ်  ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားအတွက် 

အပကကာငာ်းဖ ခ က် ပ ားခ ာ့ ါသည်။ နိ ငင် ပ ား၊ ဥ ပဒန ငာ့ ် လ  ဖခ ြုံပ ားဆိ င ်ာ 

ညြှိနှုငိာ်း ူားပ ါငာ်းပဆာင ွ်က်ပ ား ဝနက်ကှီား ဝှီ နသ်ိ  (Wiranto)က ဖ ည်သူမ ာား အကကာား 

သတငမ် ာားဖ န ာ့န်  ာ့မှုမ ာားန ငာ့ ်  ယငာ်းသိ ာ့ဖြစ် ွာားမှုမ ာားကိ  တာားဆှီား န ် ဖ ြုံလ  ်သွာားမည်ဟ  ပဖ ာကကာားပ ှီား၊ 

ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ် သတငာ်းနည်ား ညာဆိ င ်ာ ဝနက်ကှီား ရူဒှီအက်တ  (Rudiantara) ကလည်ား 

ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ်ဖခငာ်းဖြငာ့ ်“ခ စာားခ က်မ ာားကိ  မှီားပလာင ်ာပလ ငာ့”် ဖြစ်ပစနိ ငသ်ညာ့်     ိ ်မ ာား 

စှီားဆငာ်းမှုကိ  ပလ ာာ့နည်ားပစ ါသည်ဟ  ဆိ  ါသည်။568 ဆက်လက်ပ ှီား ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့် 

သတငာ်းနည်ား ညာဆိ င ်ာ ဝနက်ကှီားက ဖ ည်သူမ ာားကိ  အမ န်ားတ ာားမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) 

 ဋ ိကခဖြစ် ွာား န ်လှု ျံ့ပဆာ်ပနသညာ့် အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  မျှပဝစှီားဆငာ်းပစမှုသည် (UU ITE)အ  

 ာဇဝတ်မှုဖြစ်သည်ဟ  သတိပ ားခ ာ့ ါသည်။569 

UU ITE မ  အာဏာ ိ ငမ် ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်သတငာ်းအမ ာားမ ာားဖ န ာ့န်  ာ့မှုကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ်နိ င် 

သညာ့် အာဏာ ပ ားထာားပသာ်ဖငာားလည်ား အစိ ား က ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ ာ၌ UU ITE အ  

ပသာ်လည်ားပကာငာ်း၊ မည်သညာ့် အမိန ာ့ည်ွှနက်ကာားစာ (သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒ က ိြုံားပကကာငာ်းဖ ခ က် ဟူ၍ 

လည်ားပကာငာ်း တိက စွာ ကိ ားကာား ညွှန်ားဆိ ခ ာ့မှုမ ာား မရ ိသညာ့်အတွက် အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် ရ ိ အွနလိ် ငာ်း၊ 

အ  ်ြက် လူ ာ့အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၊  ညာ  ်ဆိ င ်ာ ပလာ့လာသူမ ာားက ဤသိ ာ့ အာဏာရ ငဆ်နစွ်ာ 

ဆိ ရ ယ်မှီဒှီယာပ ေါ်တွင ် ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားသည် တ ာားဥ ပဒ စိ ားမိ ားပ ားကိ  ပသွြယ်ပန ါသည်ဟ  

 
protests-escalate- XADE7LBg တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ … “ပနာက်ဆ  ားအပဖခအပန - ဆိ ရ ယ်မှီဒှီယာကိ  သ  ား က်ခန ာ့ ်

ကန ာ့သ်တ်အပ ှီားတွင ်ဖ နလ်ည်ြွငာ့ပ် ားခ ာ့ဖခငာ်း” .. ၂၀၁၉ ခ နစ် ပမလ ၂၇  က် 

https://www.medianama.com/2019/05/223-indonesia- restricts-social-media/ တွင ် ယူနိ ငသ်ည်။ 
568 အထက် ါအတိ ငာ်း, Coconuts Jakarta, “ လျိှြုံျံ့ ဝ က် တရ တ်စစ်သာားအပကကာငာ်း သတငာ်းအမ ာားဖ န ာ့န်  ာ့ပ ှီားပနာက်တွင ်

  မ ာားက ဆနဒဖ သူမ ာားကိ  ြမ်ားဆှီား န ်ဗလှီအတွငာ်းသိ ာ့ ဝငပ် ာက်သညာ့် သတငာ်းကိ  ဖငငာ်းဆိ ဖခငာ်း” ၂၀၁၉ ခ နစ် ပမလ ၂၂ 

 က်၊ https://coconuts.co/jakarta/news/police-deny-entering-mosques-in-pursuit-of-rioters-as-hoaxes-about-

secret-chinese-soldiers-go-viral/ တွင ် ယူနိ င ်ါသည်။ 
569 Karina Tehusijarana, Jessicha Valentina “ဂ္ ကာတာ ဆနဒဖ မှု - အစိ ား က ဆိ ရ ယ်မှီဒှီယာအသ  ားဖ ြုံခွငာ့န် ငာ့ ်

မက်ပဆာ့ခ ် ိ ာ့သညာ့်ကွနယ်က်မ ာားကိ  ပခတတကန ာ့သ်တ်လိ က်ဖခငာ်း” … ၂၀၁၉ ခ နစ် ပမလ ၂၂၊ https://www. 

thejakartapost.com/life/2019/05/22/jakarta-riot-government-temporarily-limits-access-to-social- media-
messaging-apps.html?src=mostviewed&pg=/ တွင ်ယူနိ ငသ်ည်။ 



စိ ား ိမ်မကငာ်းဖြစ်ပကကာငာ်း ပဖ ာကကာားခ ာ့ကက ါသည်။570 ထိ ာ့အဖ င ် ယခ က ာ့သိ ာ့ ဆက်သွယ်ပ ား 

ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားကိ  မည်သညာ့် အခ က်ဖ အညွှနာ်းမ ာားကိ  တိတိက က  အပဖခခ ၍ ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ဖခငာ်း 

ဖြစ်သည် ဟ လည်ား အစိ ား က ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခ ာ့ဖခငာ်းမရ ိ ါ။571 အစိ ား ၏ အငတ်ာနက် 

ထိနာ်းခ ြုံ ်နိ ငမ်ှု အတိ ငာ်းအတာအပ ေါ်  ွငာ့လ်ငာ်းဖမငသ်ာမှုမရ ိဖခငာ်းသည် သတငာ်းလ  ဖခ ြုံမှုန ငာ့ ်

ဆိ ရ ယ်မှီဒှီယာမ ာားကိ  အစိ ား ၏ ပစာငာ့က်ကညာ့်မှုန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့် စိ ား ိမ် ူ န်မှုကိ လည်ား 

ဖမြှငာ့တ်က်ပစ ါသည်။ ပဟာပဖ ာ ပ ားသာားသူမ ာား (Commentators) ကလည်ား 

ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားဖ ြုံလ  ်မညာ့်အစာား သတငာ်းအခ က် အလက်ဆိ င ်ာ အသိ ညာကိ  

အာားပကာငာ်းလာပစ န ်  ငာ်းဖမစ်မ ာားကိ   ိ မိ  ငာ်းန ှီားဖမြှြုံ ်န  သငာ့သ်ည်ဟ  အကက ပ ားမှုမ ာား ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ကက 

 ါသည်။572   

၄။ အလွ သံို်းစော်းပပျုမှု ပံိုစံမ ော်း 

     ဤအစှီ ငခ် စာတွင ် ပြာ်ဖ ထာားပသာ ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် ယငာ်းတိ ာ့အာား အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှု 

တိ ာ့သည် ဥ ပဒပ ား ာ စနစ်မ ာား တစ်ခ ခ ငာ်းစှီကိ  ထငဟ် ်ပစပ ှီား ၎ငာ်းတိ ာ့၏ နိ ငင် တွငာ်း အပဖခအပန 

မ ာားန ငာ့အ်ညှီ နာားလည် န ် လိ အ ်မည်ဖြစ်ပသာ်လည်ား အပ ားကကှီားပသာ ဘ  တူညှီမှုမ ာား 

ပ ေါ်ပ ါက်လာပ ှီား ပဒသတစ်ခ တွငာ်းတစ်ပလျှာက်တွင ်အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှု   စ ကိ  ပြာ်ထ တ်နိ ငခ် ာ့သည်။ 

သာဓကဖြစ်စဉ်ပတာ်ပတာ်မ ာားမ ာားတွင ် ဥ ပဒပ ား ာဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား ကိ ယ်တိ ငသ်ည် လူ ာ့အခွငာ့ ်

အပ ားမ ာားန ငာ့ ် ကိ က်ညှီမှုမရ ိဘ  ထိ အာားနည်ားခ က်မ ာားသည် ၎ငာ်းဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားအာား အပကာင ်

အထည်ပြာ်သညာ့်   စ ကိ  မူတည်ကာ  ိ မိ ဆိ ား ွာားသွာားပစနိ ငသ်ည်။ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် လွတ်လ ်စွာ 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား န ငာ့ ်

 
570 Resty Woro Yuniar “အငဒ်ိ နှီားရ ာားအစိ ား က သှီားသန ာ့ ်အငတ်ာနက် စကာားဝိ ငာ်းမ ာားကိ  နာားပထာငပ်နဖခငာ်း။ န ငာ့ ်

ဘယ်လိ  တ်သက်ပနလ ” … South China Morning Post ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၄ https://www.scmp. com/week-

asia/economics/article/3015612/indonesias-listening-private-internet-chat-groups- whatsapp တွင ်

 ယူနိ ငသ်ည်။ 
571 SCMP, ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၄  က် ပလာ့လာပစာငာ့က်ကညာ့်သူမ ာားက WhatsApp က Rudiantara ၏ 

ပတာငာ်းဆိ ခ က်အ  အသ  ားဖ ြုံသူမ ာားက စည်ားကမ်ားပြာက်  က်မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သည်ဟူပသာ အဆိ အပ ေါ်အပဖခခ ပ ှီား 

သ  ားစွ သူပ ါငာ်း ၆၁ ၀၀၀၀ ကိ  ၎ငာ်းတိ ာ့၏ ကွနယ်က်မ  ဆနဒဖ မှုမ ာား မဖြစ် ွာားမ ှီ တစ် တ်အလိ တွင ်ြယ်ရ ာားခ ာ့ ါသည်။ 

အာဏာ ိ ငမ် ာားက ဤသိ ာ့ ဖ ြုံလ  ် နအ်တွက် ဥ ပဒ ညွှနာ်းဆိ ကိ ားကာားမှုမ ာား မဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ပကကာငာ်းကိ  အထူားမှီားပမ ာငာ်းထိ ား 

ပဖ ာဆိ ခ ာ့ ါသည်။   
572 SCMP, ၂၀၁၉ ခ နစ် ဇွနလ် ၂၄  က် 



အဖခာားလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် အပဖခခ လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  က ငာ့သ်  ားဖခငာ်းမ ာားကိ  ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် 

ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာားကိ  စနစ်တက  အလွ သ  ားစာားဖ ြုံခ ာ့သည်။ 

 

၁။ "န ိုငင်နံတော်လံိုပချံုနရ်း" နငှ  ်"ငင မ် ပ်ပ ပပော်းနရ်း" 

      ထမဆ  ားပသာ ဘ  တူညှီမှုမ ာ ဤအစှီ ငခ် စာတွင ် ပြာ်ဖ ထာားပသာ ဥ ပဒမ ာားသည် 

နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ားန ငာ့ ် ဆက်စ ်ပသာအပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  အစိ ား ၏ 

အက ိြုံားစှီား ွာား (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာားအငအ်ာားကကှီားမ ာားပသာ အက ိြုံားစှီား ွာားတိ ာ့န ငာ့ ်

   မ ာားရိ က်ကာပ ါငာ်းစ ် အပကကာငာ်းဖ ပလာ့ရ ိသည်။ နိ ငင် ပတာ်အ ာရ ိမ ာား၊ နိ ငင် ပတာ်အကကှီားအက  

(သိ ာ့မဟ တ်) ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ် (သိ ာ့မဟ တ်) တ ာားစှီ ငပ် ား အ ါအ၀င ် နိ ငင် ပတာ်အဆငာ့ ်

အြွ ျံ့အစည်မ ာား အ ါအ၀ငဖ်ြစ်သညာ့် နိ ငင် ပတာ်အာား ကိ ယ်စာားဖ ြုံသူ တစ်ဦားတစ်ပယာက်ခ ငာ်းစှီ၏ 

ဂ္ ဏသ်တငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ဂ္ ဏသ်ိကခာကိ  ခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ပစာ်ကာားဖခငာ်းတိ ာ့မ  

ကာကွယ်ဖခငာ်းတိ ာ့န ငာ့လ်ည်ား ထ ်မ ၍    မ ာားရိ က် ပ ါငာ်းစ ်မှုရ ိပနသည်။ အဆိ  ါ ဥ ပဒမ ာားန င်ာ့ 

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားသည် ဥ ပဒန ငာ့ည်ှီညွတ်မှု ဆိ င ်ာ အပဖခခ မူန ငာ့က်ာ မပ မ ာဖြစ်ကာ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ ာလည်ား ပဝဝါားက ယ်ပ ှီား တိက မှုမရ ိပသာ အသ  ားနှုနာ်းန င်ာ့ အဖ ညာ့်ဖြစ်ပနသည်။ 

ထိ အခ က်သည် တာဝနခ် မှုနည်ား ါားပသာ အာဏာ ိ ငမ် ာားကိ  မ ာားဖ ာားပသာ ဆ  ားဖြတ်ခ က် ိ ငခ်ွငာ့ ်

ပ ားထာားဖခငာ်းဖြငာ့ ် အမ ိြုံားမ ိြုံားပသာအပဖခအပနမ ာားတွင ် ဤဥ ပဒမ ာားကိ  တ ာားလက်လွတ် 

အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံဖြစ်ပ ေါ်ပစသည်။ 

     ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်  ည်ညွှနာ်းထာားပသာ အမှုမ ာားတွင ် တစ်စ  တစ်ဦား၏ အွန်လိ ငာ်း 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုလ  ်  ်န ငာ့ ် ၎ငာ်းလ  ်  ်၏ “ဥ ပဒ ါ လ  ဖခ ြုံပ ား ဆိ င ်ာ အက ိြုံားစှီား ွာားအပ ေါ် 

ပြာ်ထ တ် နိ ငပ်သာထိခိ က်ဆ  ားရှု  ားနိ ငပ်ခ /အနတ ာယ် 

တိ ာ့အကကာား”တိက ပသာဆက်နယ်ွမှုအနည်ားငယ်ကိ မျှ မဖ သနိ ငသ်ညာ့်573 ဖြစ်  ်မ ာားတွင ် လည်ား 

ပကာငာ်း၊ ၎ငာ်းတိ ာ့အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင် ြွငာ့ခ် ဖ ပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားသည် "နိ ငင် ပ ား 

နယ် ယ်န ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားရ ိ နာမည်ပက ာ်လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားန ငာ့ ်တ်သက်ပ ှီား 

အမ ာားဖ ည်သူ ပဆွားပဆွားဖငငာ်းခ  မှုမ ာား" ဖြစ်ပစသညာ့် ကိစစ  ်မ ာားဖြစ် ပသာပကကာငာ့်  

 
573 Tshwane အပဖခခ မူ ၃။ 



ကာကွယ်ပ ားသငာ့ပ်သာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုဖြစ်သငာ့သ်ည်ာ့ ဟ လည်ား ပကာငာ်း၊574 စသဖြငာ့ ်

ခိ ငလ်  မှုမရ ိသညာ့် ကိစစ  ်မ ာားအတွက် ထိ လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီသည် ထိနာ်းသိမ်ားဖခငာ်း၊ စ  စမ်ားစစ်ပဆားဖခငာ်း၊ 

တ ာားစွ ဆိ ဖခငာ်း၊ တ ာားစှီ ငဖ်ခငာ်း၊ န ငာ့/်သိ ာ့မဟ တ် ဖ စ်မှုက  ားလွန်မှု မ ာားအတွက် 

ဖ စ်ဒဏခ် မ တ်ဖခငာ်းတိ ာ့ ခ ခ ာ့ သည်။  

     အထက် ါအခ က်သည် ကသဇာအာဏာရ ိပသာ လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၏ 

အက ိြုံားစှီား ွာားမ ာားကိ  ကာကွယ် နအ်တွက် နိ ငင် ပ ားန ငာ့ ် အဖခာားအပ ားကကှီားပသာ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင် 

ပဆွားပနာွးဖငငာ်းခ  မှုမ ာားအာား ဥ ပဒအလွ သ  ားစာားဖ ြုံဖခငာ်းဖြငာ့ ်ထိနာ်းခ ြုံ ်ထာား န ် စ်မ တ်ထာားခ ပန သညာ့် 

လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီန ငာ့ ် တ ာားပ ားကဏ္ဍ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား၏ ဖြစ်  က်မှု   အလွှာမ ာားတွင ် သိသာထငရ် ာားသည်။ 

တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားဖြငာ့ ်  စ်မ တ်ထာားခ ခ ာ့ သူမ ာားသည် နိ ငင် ပတာ်ကိ  အ  ်ခ ြုံ ်ပနပသာအစိ ား အာား 

ပထာက်ခ မှုမရ ိဟ ယူဆနိ ငပ်သာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

နိ ငင် ပ ားအတိ က်အခ မ ာားန ငာ့ ် ဆက်နယ်ွပနဖခငာ်းတိ ာ့ ရ ိခ ာ့ကကသည်။ အခ ိြုံ ျံ့ပသာ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားသည် 

၎ငာ်းတိ ာ့၏ သ ပတသန၊ စည်ားရ  ားလှု ျံ့ပဆာ်မှု (သိ ာ့မဟ တ်) လွတ်လ ် လ  ဖခ ြုံစွာ 

သတငာ်းတငဖ် နိ ငမ်ှုတိ ာ့ပဆာင ွ်က် ာတွင ်  နိ ငင် ပတာ်အစိ ား မ ာား၏ လ  ပလာက်ပသာ 

အကာအကွယ်ပ ားခ  မှုမရ ိသဖြငာ့ ် ပ ေါ်ပ ါက်ခ ာ့သညာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံား ပြာက်မှုမ ာားအာား 

မှီားပမာငာ်းထိ ား ပြာ်ဖ ခ ာ့သညာ့်အတွက် UNGPs အပဖခခ မူမ ာားကိ ခ ိြုံားပြာက်သညာ့် က မပဏှီမ ာား၏ 

ဥ ပဒအ  အနိ ငက် ငာ့ ်ြိန  ်ိမှု မ ာား ကက ြုံပတွျံ့ခ စာားခ ာ့ သည်။ 

 ဤအစှီ ငခ် စာသည် ထိ တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာား၏ နိ ငင် ပ ားအ ငာ်းခ ဖြစ်ပသာ 

သပဘာသဘာဝန ငာ့ ် “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား”ဟူပသာ အပကကာငာ်းဖ ခ က်ကိ  အာဏာ အစိ ား အာား 

ပဝြနမ်ှုမ ာားမ  ကာကွယ် န ် မည်က ာ့သိ ာ့ မကကာခဏ   မ ာားရိ က် ပ ါငာ်းစ ်အသ  ားဖ ြုံပလာ့ရ ိပကကာငာ်းကိ  

ထငဟ် ်ပစပသာ တိက ပသာဖြစ်  ်မ ာားကိ  မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ခ ာ့သည်။ Zunar၊ Eric Paulsen န ငာ့ ်S. 

Arutchelvan တိ ာ့အာား နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဖြငာ့ ် တ ာားစွ ဆိ မှုသည် 

မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ် အစိ ား  အပဖ ာငာ်းအလ ဖြစ်ပ ှီား မကကာမှီတွင ် ဖ ငာ်းထနပ်သာစွ ခ က်မ ာားကိ  

မည်က ာ့သိ ာ့ရ  ်သိမ်ားပ ားလိ က်သည်ကိ  ထငဟ် ်ပစသည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ် 

အပထွပထွပ ွားပကာက် ွ မ ာားအပ ှီားတွင ် ဒ တိယသမမတ Leni Robredo န ငာ့ ် ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ရ  ိ

အတိ က်အခ  လစ်ဘ ယ် ါတှီမ  အ ာရ ိမ ာားအပ ေါ် ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သညာ့် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

 
574 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၃၈။ 



အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုန ငာ့ ် ဆက်စ ်သညာ့် အလာားတူစွ ခ က်မ ာားသည်လည်ား နိ ငင် ပ ား 

အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာားပကကာငာ့ ် ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ဖခငာ်းဖြစ်သည်ဟ  ယူဆနိ ငပ် ှီား  ါတှီကိ သာမက 

သမမတဒတူာပတား၏ လ  ်ပဆာငမ်ှုကိ  ဆန ာ့က် ငသ်ညာ့် သပဘာထာားကွ လွ မှုကိ  ထ တ်ပြာ် ပဖ ာဆိ  

ခ ာ့သညာ့် ခ စ်ယာနဘ် နာ်းပတာ်ကကှီားမ ာားန ငာ့ ် ပရ ျံ့ပနမ ာားကိ  ါ  စ်မ တ်ထာားခ ာ့သည်။ အငဒ်ိ နှီားရ ာား 

  တ ်ြွ ျံ့သည် သတငာ်းဌာနမ ာားန ငာ့ ် သတငာ်းပထာက်မ ာားအာား တ ာားစွ ဆိ ပ ှီားပနာက် စွ ခ က်တငထ်ာား 

ပသာ အသပ ြ က်မှုစွ ခ က်မ ာားကိ  အလ ငအ်ဖမနရ်  ်သိမ်ားနိ ငခ် ာ့သညာ့် အခ ိနတွ်င ် Jakarta Globe၊ 

Okezone န ငာ့ ်Harian Bangsa တိ ာ့၏အမှုသည် ဆ  ားဖြတ်ခ က်ခ မှုဆိ င ်ာ ယ တတ ိမရ ိမှုကိ  ပြာ်ဖ ခ ာ့ 

သည်။ ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ် စစ်တ ်ဦားပဆာငသ်ညာ့်အစိ ား  အာဏာ ပ ှီားခ ိန ် ပနာက် ိ ငာ်းမ သာ မငာ်းမ ိြုံား 

မငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှုန ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှုဆိ င ်ာ အမှုမ ာားကိ  

“နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” န ငာ့ဆ်က်စ ်သည်ဟူပသာအဆိ အ  စစ်ခ  ရ  ားမ ာား၌စစ်ပဆားခ ာ့သည်။ 

ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင် တွင ် ၂၀၁၈ ခ န စ် ပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီတွင ် ဝနက်ကှီားဌာနပ ါငာ်းစ   အမိန ာ့တ်စ်  ် 

(inter-ministerial prakas) ကိ  အတည်ဖ ြုံဖ ဌာန်ားလိ က်ပ ှီား ပ ွားပကာက် ွ မတိ ငမ်ှီ က် ိ ငာ်းအတွငာ်း 

သတငာ်းဝက်ဘ်ဆိ က်မ ာားကိ   ိတ် စ်လိ က်ဖခငာ်းသည် အစိ ား သည် ပ ွားပကာက် ွ န ငာ့ ်တ်သက်ပသာ 

လွတ်လ ်ပသာသတငာ်းထ တ်ဖ န်မှုကိ  ဆငဆ်ာဖြတ်ပတာက် နအ်တွက် ဥ ပဒကိ အတည်ဖ ြုံ 

ဖ ဌာနာ်းခ ာ့သည် ဟူပသာအခ က်ကိ  ထငဟ် ်ပစသည်။ မပလားရ ာားနိ ငင် တွင ်မပလားရ ာားဖ ည်သူမ ာား၏ 

လူထ အက ိြုံားစှီား ွာားအတွက် 1MDB  န ်  ပင ွ အရှု ်ပတာ်   န င်ာ့  တ်သက်သညာ့် 

သတငာ်းအခ က်အလက် မ ာားသည် အလိ အ ်ဆ  ားဖြစ်ပနသညာ့်အခ ိနတွ်င ်ထိ သတငာ်းအခ က်အလက် 

   ျံ့ န  ာ့မှုကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ် န ် ကကိြုံား မ်ားပသာ အစိ ား ၏ CMA မ တဆင်ာ့ Sarawak အစှီ ငခ် စာသည ်

အလာားတူ ိတ် ငဖ်ခငာ်း ခ ခ ာ့   သည်။ 

     "နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား" န ငာ့ ် "ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား"တိ ာ့အာား ဖမနမ်ာနိ ငင် ၊ ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ၊ ဗှီယက်နမ် 

နိ ငင် န င်ာ့ အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင် တိ ာ့တွင ် အငတ်ာနက်ကိ  လ  ားဝ (သိ ာ့မဟ တ်) တစ်စိတ်တစ် ိ ငာ်း 

ဖြတ်ပတာက်မှု အတွက် ဥ ပဒပ ား ာ အပဖခခ မ ာား သတ်မ တ်ဖ ဋ္ဌာနာ်းပ ားဖခငာ်းမရ ိဘ  

မကကာခဏဆိ သလိ  င ် မူမမ နပ်သာ အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာားအဖြစ် အသ  ားဖ ြုံလ က်ရ ိသည်။ 

ထိ အခ က်သည် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် စ ပဝားခွငာ့န်  ငာ့ ်အသငာ်းအြွ ျံ့ ြွ ျံ့စည်ားခွငာ့၊် သတငာ်း 

အခ က်အလက် ရ ိခွငာ့၊်  ညာပ ား၊ က နာ်းမာပ ားန ငာ့အ်လ  ်အကိ ငလ်  ်ကိ ငခ်ွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား 

အ ါအ၀င ် အခွငာ့အ်ပ ားအမ ိြုံားမ ိြုံားကိ  ဟန ာ့တ်ာားပန ာငာ့်ယ က်မှုဖြစ်ပစသည်။ လ  ်ကက  သတငာ်း/ 



သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာားမ ာား ဖ န ာ့ ွ်ာားမှု၊ အမ နာ်းစကာားမ ာားန ငာ့ ် အကကမ်ားြက်မှုကိ  

လှု ျံ့ပဆာ်မှုတိ ာ့န ငာ့ ်တ်သက်သညာ့် လ  ဖခ ြုံပ ားအတွက် အမ နတ်ကယ် ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာား ရ ိပသာ်လည်ား 

အစိ ား မ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကိ  ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက် မညာ့် 

တာ၀န၀်တတ  ာားမ ာားအ  ထိ ပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားတိ က်ြ က် န ် ပဆာင ွ်က်သညာ့ ်

အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှု၏ တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ် ညှီညွတ်မှု၊ မျှတဆှီပလ ာ်မှု (သိ ာ့မဟ တ်) 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုတိ ာ့ကိ  ရ ငာ်းလငာ်းပြာ်ဖ ပသာ ဥ ပဒပ ား ာ အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာား ပ ား န် 

ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ်   က်ကွက်လ က်ရ ိသည်။ အဆိ  ါ ဖြတ်ပတာက်မှုသည် အမ ာားဖ ည်သူ၏ 

ပဘားကငာ်းလ  ဖခ ြုံမှုန င်ာ့ လ  ဖခ ြုံပ ားအတွက် စိ ား ိမ် မှုမ ာားအတွက် 

 ိ မိ တိ ားတက်ပကာငာ်းမွနလ်ာပစဖခငာ်းထက်  ိ မိ ဆိ ား ွာားမှုကိ  ဖြစ်ပစခ ာ့ပ ှီား ဖမနမ်ာနိ ငင် န ငာ့ ်

ဗှီယက်နမ်နိ ငင် တိ ာ့တွင ်အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားဆိ င ်ာ ပစာငာ့က်ကညာ့်ပလာ့လာပ ား အြွ ျံ့မ ာား၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်သူမ ာားန ငာ့ ် တက်ကကလှု ်ရ ာားသူမ ာားအာား အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံခွငာ့ကိ်  

 ိတ် ငဖ်ခငာ်းအာားဖြငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား  ိ မိ ဖြစ်လာပစ န် 

အာားပ ားအပထာက်အကူဖ ြုံပစခ ာ့သည်။ အထူားသဖြငာ့ ် ဖမနမ်ာနိ ငင် တွင ်

အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုသည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  မ တ်တမ်ားတငဖ်ခငာ်းန ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား အစှီ ငတ်ငဖ် ခ ဖခငာ်းကိ  တာားဆှီား ိတ် ငသ်ည်ာ့ 

အက ိြုံားသက်ပ ာက်မှု ရ ိပစခ ာ့သည်။ 

 

၂။ နရရောမှုမရှ နသော၊ န  ါ်းက ယ်ပပ  ်လွ ််းနသော ဥပနေပပဌော ််းခ က်မ ော်း 

 

     ဥ ပဒမ ာားအကကာား ဒ တိယဘ  တူညှီမှုမ ာ ထိ ဥ ပဒမ ာားတွင ် နိ ငင် ပတာ် 

အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားအာား န  ာ့စ ် က ယ်ဖ န ာ့လွ်နာ်းပသာ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့အ်ာဏာအ ်န ငာ်းထာားသညာ့် 

ပ  ာမှုမရ ိပသာ၊ ပဝဝါား က ယ်ဖ န ာ့ ်လွန်ားပသာ ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား  ါရ ိပနဖခငာ်းန ငာ့ ်ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

ဥ ပဒမ ာားကိ  ဖ ဌာနာ်းသညာ့် လူ  ဂ္ဂိြုံလ် (သိ ာ့မဟ တ်) အာဏာ ိ ငအ်ြွ ျံ့၏ လိ အငဆ်နဒမ ာားန ငာ့ ် အညှီား 

ထိနာ်းခ ြုံ ် အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုကိ ခွငာ့ဖ် ြုံထာားဖခငာ်းဖြစ်ပ ှီား ၎ငာ်းဥ ပဒမ ာားသည် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ- 
အမ နစ်ငစ်စ် အာားဖြငာ့ ် အစိ ား အ ာရ ိမ ာားကိ ယ်တိ ငန် ငာ့ ် တ ာားစှီ ငပ် ား အြွ ျံ့တိ ာ့- အပနဖြငာ့ ်



မည်သညာ့်ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု (သိ ာ့မဟ တ်) မည်သညာ့်သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအာား 

ကန ာ့သ်တ်နိ ငသ်ည်ကိ  ရ ငာ်းလငာ်းစွာ  ိ ငာ်းဖခာားသိဖမငန်ိ ငမ်ှု မရ ိပစ န ်ကိ  တာားဆှီားထာားသည်။ 

     ထိ ာ့ပကကာငာ့် နိ ငင် ပတာ်တည်ပငမ်ိပအားခ မ်ားပ ားန ငာ့် အမ ာားဖ ည်သူလ  ဖခ ြုံပ ားကိစစမ ာားအတွက် 

ဆက်သွယ်ပ ားဝန ် ပဆာငမ်ှုလ  ်ငနာ်း၊ ကွန ်က်အပထာက်အကူဖ ြုံ စစည်ားမ ာားန ငာ့ ် ဆက်သွယ်ပ ား 

 စစည်ားမ ာားကိ  "ကကှီားကက ်နိ င ်န"် အတည်ဖ ြုံဖ ဌာန်ားခ ာ့သညာ့် ဖမနမ်ာနိ ငင် ၏ ဆက်သွယ်ပ ားဥ ပဒတွင ်

"နိ ငင် ပတာ်တည်ပငမ်ိပအားခ မ်ားပ ား" ကိ  တိက ရ ငာ်းလငာ်းစွာ အဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆ်ိ ထာားဖခငာ်းမရ ိကာ 

ဤအမ ိြုံားအစာားမ ာားသည် အခွင်ာ့အပ ားမ ာားကိ  ကန် ာ့သတ်နိ င ်နအ်တွက် က ိြုံားပကကာငာ်းညှီညွတ်သညာ့် 

အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာားမဟ တ်ပ ။575 ဥ ပဒ  ဒမ် ၇၇ တွင ် အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် နိ ငင် ၏ 

ပဒသတစ်ခ လ  ားကိ  အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုမ ာား ခ မ တ်နိ င ်န ် ခွငာ့ဖ် ြုံသည်ာ့ “အပ ားပ ေါ် 

အပဖခအပန” ကိ ဆ  ားဖြတ်နိ ငသ်ညာ့် ကကိြုံတငအ်ပဖခအပနသတ်မ တ်ခ က်မ ာားကိ  ခ မ တ်ပ ားထာား န် 

လည်ား   က်ကွက်ခ ာ့သည်။ အလာားတူ င ် ထ ိုင််းန ိုင်င၏ံ ကွ ်ပပျုတောနငှ  ် ဆက်စပ် ရောဇ တမ်ှုမ ော်း 

အက်ဥပနေသည်လည်ား  “ နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ အမ ာားဖ ည်သူ လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  

  က်စှီားမှုဖြစ်ပစနိ ငသ်ညာ့် (သိ ာ့မဟ တ်) ဖ ည်သူလူထ ကိ  ထိတ်လန ာ့မ်ှုဖြစ်ပစပစနိ ငသ်ည်ာ့" 

အဖ ြုံအမူမ ာားန ငာ့ ်တ်သက်၍ ရ ငာ်းလငာ်း ဖ တ်သာားပသာ လမ်ားညွှနမ်ှုမ ာား မပ ားထာား ါ။576 ထ ိုင််းန ိုငင်ံ 

၊ ပမ ်မောန ိုင်င ံ ၊ မနလ်းရှော်းန ိုငင် ံ ၊ ဘရူန ိုင််းန ိုင်ငံ န ငာ့ ်   လစ်ပ ိုငန် ိုငင်တိံ ာ့၏ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် 

အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု ဥ ပဒမ ာားတွင ် “မပငမ်ိမသက်မှု” (သိ ာ့မဟ တ်) “မပက န ်မှုမ ာား” သည ်

မည်သညာ့်အ ာကိ ဆိ လိ ပကကာငာ်း ရ ငာ်းလငာ်း ဖ တ်သာားစွာမပြာ်ဖ ထာားပသာ 

က ယ်ဖ န ာ့လွ်နာ်းပသာဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားကိ  မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ထာားပ ှီား လောအ ိုန ိုင်င၊ံ ဗ ယက် မ်န ိုငင်ံ န ငာ့် 

ပမ ်မောန ိုငင်တိံ ာ့ရ ိ ဥ ပဒမ ာားတွင ် “နိ ငင် ပတာ်ကိ ဆန ာ့်က ငသ်ညာ့် ဝါဒဖြန ာ့ဖ်ခငာ်း”၊ “ဆူ ူမှုပစဖခငာ်း”၊ 

“လ  ဖခ ြုံပ ား က ိြုံားပ ါက်ပစဖခငာ်း” န ငာ့ ် “ နသ်ူအတွက် အသ  ား၀ငမ်ှုဖြစ်ပစဖခငာ်း” စသည်တိ ာ့သည ်

က ိြုံားပကကာငာ်းညှီညွတ်သညာ့် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်းအ ါအ၀င ် မ ာားစွာပသာ အဖ ြုံအမူမ ာားကိ  

လွှမ်ားဖခ ြုံနိ င ်န ် မပ မ ာ အဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆ်ိ ထာားကာ သူလျှိြုံမှုက ာ့သိ ာ့ပသာ ဖ စ်မှုမ ာားအဖြစ်သိ ာ့ 

က ပ ာက်ပစနိ ငသ်ည်။577  

 
575 ဖမနမ်ာနိ ငင်   ာဇသတ်ကကှီား၊   ဒမ် ၄(င) 
576 အ ိ ငာ်း ၃(၁) ကိ ကကညာ့် ါ။ 
577 အ ိ ငာ်း ၃(၄) ကိ ကကညာ့် ါ။ 



     ဥ ပဒသစ်မ ာားတွငလ်ည်ား ပ  ာမှုမရ ိပသာ၊ ပဝားဝါားက ယ်ဖ န ာ့လွ်န်ားပသာ 

ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာား၏ တူညှီပသာကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားကိ  ကက ြုံပတွျံ့ပန သည်။ "စစ်မ နပ်သာ 

အနတ ာယ်" အာား သမာားရိ ားက စှီ ငထ်  ားမ ာား တွင ် မန စ်ပမိြုံ ျံ့သညာ့်အဖမငမ် ာားကိ  ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ သူ 

လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားခ ငာ်းစှီအာား တ ာားစွ ဆိ မှုကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံ န ် လ  ပလာက်က ယ်ဖ န ာ့စွ်ာ 

ပြာ်ဖ ခ ထာား စဉ်တွင ် စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ AJPA ဥ ပဒသည် တ ာားစှီ ငပ် ားကိ  မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံသညာ့် 

အဖ ြုံအမူ၏ စ အတိ ငာ်းအတာကိ  တ ာားစှီ ငပ် ားအပ ေါ် ဖ ည်သူလူထ ၏ယ  ကကည်မှုကိ  

အာားနည်ားပစသညာ့် “အနတ ာယ်” ရ ိရ  မျှအထိ န မိာ့်ခ ထာားပ ှီား ၎ငာ်း၏ POFMA ဥ ပဒသည်လည်ား 

စာဖြငာ့ပ် ားသာားထာားပသာ၊ အဖမင၊် အသ  (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာား မည်သညာ့ ်

ဆက်သွယ်ပ ား   စ အာားလ  ားနှီား ါားကိ မဆိ   စ်မ တ်ထာားပ ှီား  ာဇ၀တ်မှု ဖြစ်နိ ငြ်ွယ်ရ ိပသာ 

“မ ာားယွငာ်းပသာ အခ က်အလက် ထ တ်ဖ နခ် က်” အဖြစ်  စ်မ တ်ထာားဖခငာ်းန ငာ့ ် သတ်မ တ်ဖခငာ်း 

ခ  နိ ငပ်စ န ် ခွငာ့ဖ် ြုံထာားပ သည်။ မပလားရ ာားနိ ငင် ၏ AFNA ဥ ပဒတွင် 

၎ငာ်းကိ ြ က်သိမ်ားဖခငာ်းမဖ ြုံမှီက ပြာ်ဖ ထာားသက ာ့သိ ာ့  ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ၏ AFC ဥ ပဒကကမ်ားတွငလ်ည်ား 

"သတငာ်းအတ မ ာား" န ငာ့ ်  တ်သက်၍ မည်သညာ့်အ ာမ ာားသည် "မ ာားယွငာ်းပသာ" (သိ ာ့မဟ တ်) 

"အထငဖ်မငမ် ာားပစပသာ" အခ က်အလက်မ ာားဖြစ်ပကကာငာ်းကိ  ရ ငာ်းလငာ်းတိက ပသာ 

သတ်မ တ်ခ က်မ ာားအာား ပြာ်ဖ ထာားဖခငာ်းမရ ိဘ  “သတငာ်းတ ” န ငာ့ ်တ်သက်သညာ့ ်

ပဝားဝါားက ယ်ဖ နပ်သာ အဓိ ပါယ်ြွငာ့ဆ်ိ ခ က် မ ာားကိ သာ ထညာ့်သွငာ်းထာား ါသည်။။ 

ဤလမ်ားညွှနအ်ပဖခခ မူမ ာားမရ ိဖခငာ်းသည် အာဏာ ိ ငမ် ာား ကိ ယ်တိ ငအ် ါအ၀င ် ဖ ည်သူမ ာားအာား 

မည်သညာ့်သတငာ်းအခ က်အလက်သည်  ာဇ၀တ်မှု ပဖမာက်နိ ငြ်ွယ်ရ ိ/မရ ိကိ  ပသခ ာပအာင ်

ပလာ့လာစှီစစ် သိရ ိနိ ငမ်ည်မဟ တ်ပခ ။ ဗှီယက်နမ်နိ ငင် ၏ LOCS န ငာ့ ် ထိ ငာ်းနိ ငင် ၏ 

ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒတိ ာ့သည်လည်ား “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” န ငာ့ ် “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား” 

တိ ာ့တွင ် အပဖခခ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ် လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားအာား ကာကွယ်ပ ားမှုမ ာားကိ  

 ါ၀ငအ်နက်ြွငာ့ပ်စ မည်ကိ  ရ ငာ်းလငာ်း န ်   က်ကွက်ခ ာ့ပ ှီား  ဤအပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာားသည် ဥ ပဒ 

မူပဘာငတ်စ်ခ လ  ားန ငာ့ ် ဥ ပဒတွင ်အပသားစိတ်ပြာ်ဖ ထာားသညာ့် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအစှီအမ မ ာားကိ  

အပကာငအ်ထည်ပြာ်ဖခငာ်းကိ  ပက ာပထာက်ပနာက်ခ ဖ ြုံထာားလျှငပ်သာ်မျှ ထိ ပဝါဟာ မ ာားကိ  

တိတိက က မဟ တ်ဘ  ပဝဝါားက ယ်ဖ န ာ့စွ်ာ ြွငာ့ဆ်ိ ထာားပလသည်။  ဤဥ ပဒမ ာားသည် 

 
 



အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား၏ ဝငပ် ာက်စွက်ြက်မှုလွနက် ဖခငာ်း (executive overreach) ကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံထာားပ ှီား 

 ိ မိ လွယ်ကူပစသည်။ 

 

၃။ ပပင််းထ ်နသော ပပစ်ေဏ်မ ော်း 

     သိသာရ ငာ်းလငာ်းပသာ တတိယဘ  တူညှီမှုအခ က်မ ာ ဥ ပဒမ ာားအ  ဖ ဌာနာ်းထာားပသာ ဖ စ်ဒဏ် 

မ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ ည် ွယ်ခ က်မ ာားအတွက် မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ် မျှတဆှီပလ ာ်မှု 

မရ ိပသာပကကာငာ့ ် ဖ ငာ်းထနပ်သာ သပဘာထာားကွ လွ မှုကိ  ဖ စ်ဒဏခ် မ တ် နန် ငာ့ ် နှုတ်ဆိတ်ပစ န ်

 စ်မ တ်ထာားဒဏခ်တ်သညာ့်  ည် ွယ်ခ က်ကိ  ထငဟ် ်ပစသည်။ 

     ထ ိုင််းန ိုင်င၊ံ ပမ ်မောန ိုင်င၊ံ အငေ် ို  ်းရှော်းန ိုငင်၊ံ စကကောပူန ိုင်ငံန ငာ့ ်   လစ်ပ ိုငန် ိုငင်တိံ ာ့တွင ်

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒန ငာ့စ် နှုနာ်းမ ာားကိ ဆန ာ့က် ငက်ာ အသပ ြ က်မှုကိ  

 ာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ထာားသည်။ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် က လသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ က 

Alexander Adonis ၏အမှု၌ ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် သည် ထိ သတငာ်းပထာက်အာား  ာဇ၀တ်မှုဆိ င ်ာ 

အပ ားယူမှုမ ာား ခ မ တ်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် ICCPR ကိ  ခ ိြုံားပြာက်ပကကာငာ်း အပ ားတကကှီား 

ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားခ ာ့ပ ှီား ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် သည် “သက်ဆိ င ်ာ သပ ြ က်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒဖ ဋ္ဌာနာ်းမှုကိ  

ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်ဖခငာ်း အ ါအ၀င ် ပနာငတွ်င ် အလာားတူခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာား ဖြစ် ွာားဖခငာ်းကိ  

ကာကွယ် န ် ပဖခလ မ်ားမ ာားကိ  စတင ်  န် ဝတတ  ာားရ ိသည်”ဟ  ပြာ်ဖ ခ ာ့သည်။578  သိ ာ့ပသာ်လည်ား 

ြိလစ် ိ ငအ်စိ ား အပနဖြငာ့ ် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ ကကိြုံတငက်ာကွယ်ပ ား ပဖခလ မ်ားမ ာားကိ  

လ  ်ပဆာငခ် ာ့ဖခငာ်းမရ ိဘ  အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်သိ ာ့ အသပ ြ က်မှုကိ  

 ာဇ၀တ်မှုက  ားလွန်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ဖခငာ်းကိ  တိ ားဖမြှငာ့သ်က်ပ ာက်ပစသညာ့် ဆိ က်ဘာ  ာဇဝတ်မှု 

တာားဆှီားပ ား အက်ဥ ပဒ (Cybercrime Prevention Act) ကိ  မိတ်ဆက်ဖ ဌာနာ်း ခ ာ့ဖခငာ်းန ငာ့ ်

“ဆိ က်ဘာ အသပ ြ က်မှု” ဟ စွ ်စွ ခ  မှုအတွက် ဖ စ်ဒဏမ် ာားကိ  တိ ားဖမြှငာ့ခ် ာ့ဖခငာ်းတိ ာ့ 

လ  ်ပဆာငခ် ာ့သဖြငာ့ ် ၎ငာ်းသည် ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားက  ားလွနန်ိ င ်နအ်တွက် ဖ ည်တွငာ်းဥ ပဒမ ာား၏ 

လ  ်နိ ငစွ်မ်ားကိ  အမ နတ်ကယ် င ် ိ မိ ဆိ ား ွာားပစခ ာ့သည်။ 

 
578 CCPR/C/103/D/1815/2008၊ စာ ိ ဒ ်၁၀။   



     လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအပ ေါ် ခ မ တ်ပသာ လွနက် မ ာားဖ ာားပသာ ဖ စ်ဒဏမ် ာားသည် ပဒသတွငာ်းတွင ်

ပတွျံ့ ဖမငန်ိ ငသ်ညာ့် သပဘာထာားကွ လွ မှုမ ာားအပ ေါ် အစိ ား မ ာားမ ခ မ တ်ထာားပသာ ဥ ပဒအ  

အပ ားယူမှုမ ာားတွင ် ဖ ငာ်းထနမ်ှုသက်သက်သာရ ိပ ှီား မျှတဆှီပလ ာ်မှုမရ ိဖခငာ်းကိ  မှီားပမာငာ်းထိ ား 

ဖ သည်။ သဘာဝ တ်၀နာ်းက ငဆ်ိ င ်ာ ဖ သနာမ ာားကိ   ိ မိ သိရ ိလာပစ န ် ကကိြုံား မ်ားခ ာ့ပသာ 

ဗ ယက် မ်န ိုငင်သံော်း တက်ကကလှု ်ရ ာားသူတစ်ဦားသည် ပထာငဒ်ဏတ်စ်သက်တစ်ကျွနာ်း 

ခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ ထိ ငာ်းနိ ငင် သာားမ ာားသည် သက်ဦားဆ  ိ ငဘ်  ငစ်နစ်ကိ  "ပစာ်ကာား"သည်ဟ  

ယူဆနိ ငပ်သာ မ တ်ခ က်မ ာားကိ  ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ် တငခ် ာ့ပသာပကကာငာ့ ် တ ာားစှီ ငခ် ခ ာ့ ပ ှီား 

တ ာားခ မ ာားသည် အဖ စ်ရ ိပကကာငာ်းဝနခ် ခ ာ့သဖြငာ့ ် မူလ ၇၀ န စ်၊ ၆၀ န စ် န ငာ့ ် ၅၆ န စ်တိ ာ့မ  တစ်ဝက် 

ပလျှာာ့ပ ါ ာ့ပ ားခ ခ ာ့ ကာ ပထာငဒ်ဏ ် ၃၅ န စ်၊ ၃၀ န စ် န ငာ့ ် ၂၈ န စ် အသှီားသှီားခ မ တ်ခ ခ ာ့ သည်။ 

မနလ်းရှော်း န ိုငင်သံော်း ကာတွန်ားဆ ာသည် နိ ငင် ပ ားသပ ာ်မှုပကကာငာ့ ်ပထာငဒ်ဏ ်၄၃ န စ်က ခ  မညာ့် 

အပ ားန ငာ့ ်  ငဆ်ိ ငခ် ာ့ သည်။ ထိ ငာ်းနိ ငင် တွင ် ရ ိပနစဉ် သူတိ ာ့၏အစိ ား အာား ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်တွင ်

ပဝြနပ်ဖ ာ ဆိ မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့သညာ့် လောအ ိုလူမ  ျု်းမ ော်းသည် ၁၂ န စ်၊ ၁၆ န စ် န ငာ့အ်န စ် ၂၀ အထိ 

ပထာငဒ်ဏခ်  မ တ်ခ ခ ာ့ ပ ှီား  လာအိ  kip ပငသွနာ်း ၁၁၀ မ  ၂၁၀ အကကာား ဒဏပ်ငပွ ားပဆာငခ် ာ့ သည်။ 

၎ငာ်းဒဏပ်ငသွည် ခန ာ့မ် နာ်းပဖခအာားဖြငာ့ ် အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၂,၀၀၀ မ  ၂၄,၀၀၀ အထိရ ိပ ှီား 

ထိ  မာဏသည် နိ ငင် သာား တစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ ဂ္ ှီဒှီ ှီ (သိ ာ့) လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ ပန ာ့စဉ်လ  ်အာားခမ ာား 

 ိ မိ မ ာားဖ ာားသညာ့် တိ ငာ်းဖ ည်မ ာား တွင ်င ် မတနတ်ဆမ ာားဖ ာားပသာ ဒဏပ်ငဖွြစ်သည်။ 

ထိ ငာ်းစစ်တ ်သည် ထိ ငာ်းသတငာ်းဝက်ဘ်ဆိ က် တစ်ခ အာား သတငာ်းပ ားသာားတငဖ် ခ ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့ ်

ထိခိ က်နစ်နာခ ာ့ ဖခငာ်းအတွက် ဘတ်ပင ွ ၁၀ သနာ်း (ခန ာ့မ် နာ်းပဖခအာားဖြငာ့ ် အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ 

၃၃၀,၀၀၀ ခန ာ့်) ပလ ာ်ပကကားပတာငာ်းခ ခ ာ့သည်။ စငက်ောပူ န ိုငင်သံော်း ဘပလာာ့ဂ္ါတစ်ဦားသည်လည်ား 

၀နက်ကှီားခ ြုံ ်အာား အသပ ြ က်သည်ဟူပသာ စွ ်စွ ခ က်ဖြငာ့ ် စငက်ာ ူပဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ 

(အပမ ိကနပ်ဒေါ်လာ ၁၁၀,၀၀၀ ခန ာ့်) ကိ ပ ားပဆာငခ် ာ့ သည်။ ဘရူန ိုင််း အစိ ား ၀နထ်မ်ားတစ်ဦားသည် 

အစိ ား ပ ေါ်လစှီအာား ပဝြနပ်ဖ ာဆိ ခ ာ့သညာ့် မ တ်ခ က်ဖ ြုံလ  ်ခ ာ့ဖခငာ်းအတွက် ဘရူနိ ငာ်းပဒေါ်လာ 

၁၆,၀၀၀ (ခန ာ့မ် န်ားပဖခအာားဖြငာ့ပ်ဒေါ်လာ ၁၂,၀၀၀) အထိ ဒဏပ်ငခွ မ တ်ခ  မညာ့် အပ ားန ငာ့ ်

 ငဆ်ိ ငခ် ာ့ ပ ှီားပနာက် ထွက်ပဖ ားလွတ်ပဖမာက်ခ ာ့သည်။ မနလ်းရှော်းန ိုငင်ံနငှ ် ကနမဘောေ ်းယော်း 

န ိုငင်တိံ ာ့တွင ် သတငာ်းဌာန စာမ က်န ာမ ာားသည် သတငာ်းသမာားပကာငာ်း ှီသစွာ သတငာ်းပ ား ိ ာ့ 

အစှီ ငခ် ခ ာ့ဖခငာ်းပကကာငာ့ ် တြက်သတ် ိတ် ငထ်ာားခ ခ ာ့ ပ ှီား ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင် ရ ိ Rappler သည ်

လွတ်လ ်ပသာသတငာ်းထ တ်ဖ န်မှုပကကာငာ့ ်ဥ ပဒအ အပ ားယူပဆာင ွ်က်မှု သှီားဖခာားအမှု ၁၁ မှုန ငာ့ ်



 ငဆ်ိ ငပ်န ပ ှီား တ ာားပ ားစ ိတ်အတွက် က န်က ပင ွ အမ ာားအဖ ာားကိ လည်ား က ခ ပန သည်။ 

ပမ ်မောန ိုငင်ရံ ိ ပမိြုံ ျံ့နယ်မ ာားအာားလ  ားသည် မိသာားစ ၊ မိတ်ပဆွသူငယ်ခ ငာ်းမ ာား၊ ပမိြုံ ျံ့သူပမိြုံ ျံ့သာားမ ာားန ငာ့ ်

ဆက်သွယ်ဖခငာ်း၊ က နာ်းမာပ ား၊ လူမှုပ ားန ငာ့ ် အပ ားပ ေါ်၀နပ်ဆာငမ်ှုမ ာား  ယူဖခငာ်းတိ ာ့အတွက်  ိ မိ  

အပ ားကကှီားပသာ လက်နက်ကိ င ်ဋ ိကခမ ာား ဖြစ် ွာားပနသညာ့်ကာလအတွငာ်း အငတ်ာနက် အသ  ားဖ ြုံ 

ခွငာ့မ်   ိတ် ငထ်ာားခ ခ ာ့ သည်။ 

     ဥ ပဒပ ား ာ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား အသစ်မ ာား - စငက်ောပူန ိုငင်ံ၏ POFMA၊ လောအ ိုအစ ို်းရ၏ 

လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာားကိ  မ တ်   တင ်န ်အမ   ်၊ ဗ ယက် မ်န ိုငင်ံ၏ LOCS န ငာ့ ်ထ ိုင််းန ိုင်င၏ံ 

ဆ ိုက်ဘောလံိုပခံျုနရ်းအက်ဥပနေ တိ ာ့အ  လည်ား ဖ ဿနာမ ာားစွာဖြစ်ပစသညာ့် ပထာငဒ်ဏက်ာလ န ငာ့် 

လ  ပလာက်ပသာန ငာ့ ် လွတ်လ ်ပသာ ကကှီားကက ်မှုန ငာ့ ် တာဝနခ် မှု ယနတ ာားမ ာားကိ  ပသခ ာပစ မညာ့် 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားမ ါဝငဘ် လက်သငာ့မ်ခ နိ ငပ်လာက်ပသာ ဒဏပ်ငအွမ ာားအဖ ာား စသညာ့် 

ဖ ငာ်းထနပ်သာ ဖ စ်ဒဏမ် ာားကိ  တိ ာ့ကိ  ခ မ တ်အပ ားယူသည်။ 

 

၄။ လွတလ်ပ်ငပ ်း အမှ အခ ိုကင််းနသော ကက ်း ကပ်မှုယနတရော်း မရှ ပခင််း 

 

    နိ ငင် ပတာ်အာဏာ ိ ငမ် ာားသည် ပဒသတွငာ်းတွင ် ဥ ပဒမ ာားကိ  စနစ်တက  န ငာ့ ် အခက်အခ မရ ိ 

အလွ သ  ားစာားဖ ြုံခ ာ့ဖခငာ်း ဟူပသာအခ က်သည် စတ တထ  ဘ  တူညှီမှုအခ က် ငဖ်ြစ်သည်။ ဤဥ ပဒမ ာား 

သည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏အလွ သ  ားစာားမှုကိ  ကာကွယ်မှုပ ားနိ င ်န်အတွက် လွတ်လ ်ပသာ ကကှီားကက ်မှုယနတ ာား 

မ ာားကိ  ပြာ်ဖ ထာားဖခငာ်း မရ ိ ါ။ 

    အငေ် ို  ်းရှော်းန ိုငင် ံ ရ ိ Anindya Joediono ၏အမှုတွင ်   အ ာရ ိမ ာားကိ  လိင ိ် ငာ်းဆိ င ်ာ 

ပစာ်ကာားသည်ဟ  စွ ်စွ ထာားသညာ့် မ တ်ခ က်ဖြငာ့ ်အသပ ြ က်မှုအဖြစ် စွ ်စွ ခ  ဖခငာ်းဖြစ်ပသာ်လည်ား 

UU ITE အ  သူမ၏ အသပ ြ က်မှု  ာဇ၀တ်မှုအတွက် စ  စမ်ားစစ်ပဆားမှုကိ    တ ်ြွ ျံ့ မ  လ  ်ပဆာင် 

ခ ာ့သည်။ ထ ိုင််းန ိုင်င ံ တွင ် စစ်ဘက်တ ာားရ  ားမ ာားကိ  အသ  ားဖ ြုံ၍ အ  ်သာားမ ာားအာား အမှုစစ်ပဆား 

ကကာားနာမှုမ ာားဖ ြုံကာ ထိ အ  ်သာားမ ာား၏ အပဖခခ အက ဆ  ားအခွငာ့အ်ပ ားမ ာားဖြစ်သညာ့် တ ာားမျှတ 

ပသာ တ ာားစှီ ငမ်ှုကိ    ိ ငခ်ွငာ့အ်ာား ခ ိြုံားပြာက်ခ ာ့သည်ာ့အဖ င ် ထိ သူတိ ာ့အာား လွတ်လ ်ပသာ 

ယနတ ာားဖြငာ့ ် ဖ နလ်ည်သ  ားသ ် နအ်တွက် ကိ ားကာားခွငာ့်ကိ လည်ား မပ ားထာား ါ။ ( ၀န်ကကှီားခ ြုံ ်၏ 



မကကာပသားမှီကခ မ တ်ထာားပသာ အမိန ာ့သ်ည် ဤအပလာ့အက ငာ့ကိ်  တဖြည်ားဖြည်ား   ်တန ာ့ပ် ားလိမာ့် 

မည်ဟ  ပမျှာ်လငာ့ ်သည်။) စကကောပူန ိုငင်ံတွင ် တရော်းစ မံခ  ်ခွ နရ်း(ကောကွယ်ပခင််း) ဆ ိုငရ်ော 

အက်ဥပနေသည် ထိ အက်ဥ ပဒအ  အဆိ ဖ ြုံထာားသညာ့် ဖ စ်ဒဏမ် ာား၏ ဖ ငာ်းထနမ်ှုကိ  

ပ ာငဖ် နဟ် ်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ပတာငာ်းဆိ ဖခငာ်းမရ ိသညာ့် သမာားရိ ားက စှီ ငထ်  ားအ  

တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ တ ာားဝငထ် တ်ဖ နခ် က်မ ာားရ ိပနပသာ်လည်ားလွတ်လ ်ပသာ 

တ ာားစှီ ငပ် ား အြွ ျံ့မ ာားကိ  တ ာားရ  ားမ ာားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု က  ားလွနမ်ှု၏  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ 

အတိ ငာ်းအတာကိ  ဖ ဌာနာ်းပ ားသည်။ မနလ်းရှော်းန ိုငင်နံ ငာ့ ်   လစ်ပ ိုငန် ိုင်ငတိံ ာ့တွင ် ဆက်သယွ်နရ်းနငှ  ်

မောလ်တ မ ေ ယောအက်ဥပနေ န ငာ့ ် ဆ ိုက်ဘောရောဇ တမ်ှု ကောကွယ်နရ်း အက်ဥပနေတိ ာ့သည် MCMC 

န ငာ့ ်DOJ တိ ာ့၏ Sarawak အစ ရငခ်ံစော ၊ Medium ၊ The Malaysian Insider ၊ Maria Ressa 

နငှာ့ ် Reynaldo Santos Jr အမှုမ ာားတွင ် အပဖခခ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ် လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  

ခ ိြုံားပြာက် ာပ ာက်သညာ့် ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားကိ  သမာသမတ်က စွာ ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်နိ င ်န ်

လွတ်လ ်ပသာ ယနတ ာားမ ာားခ မ တ်ပ ားပ ှီား လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ ် အာဏာမ ာား ပ ားအ ်ဖခငာ်း မဖ ြုံထာား ါ။ 

ထိ အခ ိနမ် ာ င ်လောအ ိုန ိုငင် ံန ငာ့ ်ဗ ယက် မ်န ိုငင်တိံ ာ့၏ ဥ ပဒမ ာားတွင ်အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား၊ ဥ ပဒဖ ြုံပ ားန ငာ့် 

တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ အာဏာမ ာားကိ  လာအိ ဖ ည်သူ ာ့ ပတာ်လ နပ် ား ါတှီ (Lao Peoples’ 

Revolutionary Party)န ငာ့ ် ဗှီယက်နမ်ကွန်ဖမ နစ် ါတှီ (Communist Party of Vietnam) တိ ာ့က 

အတိအလငာ်း ထိနာ်းခ ြုံ ်ထာားပ ှီား အတူတကွပ ာယ က် ထာားပသာပကကာငာ့ ် လွတ်လ ်ပသာ 

ကကှီားကက ်ပ ားယနတ ာားသည် မဖြစ်နိ ငသ်ပလာက် င ်ဖြစ်ပနသည်။ 

     လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားခ ငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) တ ာားပ ားကဏ္ဍ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားမ  နိ ငင် ပတာ် ကိ ယ်စာားဖ ြုံသူ 

တစ်ဦားခ ငာ်းစှီ (သိ ာ့မဟ တ်) အစိ ား အာဏာ ိ ငမ် ာားအာား တူညှီပသာဥ ပဒမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်မှုဖြငာ့ ်

တိ ငက်ကာားမှုမ ာားကိ  ဆ  ားဖြတ် နအ်တွက် လွတ်လ ်ပသာ ကကှီားကက ်မှုယနတ ာားရ ိဖခငာ်း အပကာငာ်းဆ  ား 

အပဖခအပန ငဖ်ြစ်သည်။ လက်ရ ိတွင ်ဤစာတမ်ားတွင ်  ါဝငသ်ညာ့် ဥ ပဒအမ ာားစ တွင ် နိ ငင် ပတာ် 

ကိ ယ်စာားဖ ြုံသူမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အြွ ျံ့မ ာားအပ ေါ် တိ ငက်ကာားမှုမ ာားကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် ဥ ပဒဖ ဌာနာ်းခ က် 

မ ာား  ါ၀ငဖ်ခငာ်းမရ ိ ါ။ အမှုမ ာားအမ ာားစ တွင ် အစိ ား ပရ ျံ့ပနမ ာား၊   တ ်ြွ ျံ့၊ စစ်တ ် (သိ ာ့မဟ တ်) 

နိ ငင် ပတာ်န ငာ့ဆ်က်နယ်ွမှုရ ိသညာ့် အဖခာားအာဏာ ိ ငမ် ာား န ငာ့ ် စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းစ မ ာားသည်လည်ား 

လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားခ ငာ်းန ငာ့ ် တ ာား၀ငလူ်  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားအပ ေါ် တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ်နိ ငပ်သာ်လည်ား 

 စ်မ တ်ထာားခ  သူ တစ်ဦားခ ငာ်းစှီအတွက်မူ ၎ငာ်းတိ ာ့၏ ခ ခ ကာကွယ်မှု ပတာငာ်းဆိ ခ က်မ ာားအာား 

လွတ်လ ်စွာ အက ဖြတ်မှုကိ  ပတာငာ်းဆိ  န ် တ ာားစှီ ငပ် ား၊ အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားန ငာ့ ်

အဖခာားလမ်ားပကကာငာ်းမ ာား မရ ိ ါ။ 



     ကကှီားကက ်မှုယနတ ာားမ ာား၏ ထိပ ာက်မှုကိ  အက ဖြတ် ာတွင ် တ ာားစှီ ငပ် ားကဏ္ဍ၏ 

လွတ်လ ်မှုသည်လည်ား အပ ားကကှီားပသာ ထည်ာ့တွက်စဉ်ားစာား မည်ာ့ အခ က်တစ်ခ က် ငဖ်ြစ်သည်။ 

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာအက ဖြတ်မှုသည်  ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ဖခငာ်းမဖ ြုံသငာ့ဘ်  အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား၏ 

ဝငပ် ာက်စွက်ြက်မှုလွနက် ဖခငာ်း (executive overreach) န ငာ့ ် ကကှီားမာားပသာ 

ပငပွကကားဖ စ်ဒဏမ် ာားကိ  ခွငာ့မ်ဖ ြုံသငာ့ပ်သာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ   ာဇဝတ်မှုအဖြစ် 

သတ်မ တ်ဖခငာ်းရ ိ/မရ ိန ငာ့ ် မည်က ာ့သိ ာ့  ာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်ပကကာငာ်း အ ါအဝင် 

ဖ ည်တွငာ်းဥ ပဒမ ာားအ  တ ာားရ  ားမ ာားအာား ခွငာ့ဖ် ြုံထာားသညာ့် တ ာားစှီ ငပ် ား အခွငာ့အ်ာဏာ၏ 

အတိ ငာ်းအတာကိ  ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာားစှီစစ်  မည်ဖြစ်သည်။ဥ ပဒပ ား ာစနစ်မ ာားသည် တိက ပသာ 

အမှုတစ်မှုခ ငာ်းစှီတွင ် စည်ားကမ်ားထိန်ားပက ာငာ်းပ ား အြွ ျံ့မ ာားအာား တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ 

ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်မှုအတွက်သာမက ဆ ိုက်ဘောရောဇ တ်မှု ကောကွယ်တော်းဆ ်းနရ်းအက်ဥပနေအပ ေါ် 

  လစ်ပ ိုငန် ိုငင်တံ ာားရ  ားခ ြုံ ်၏ ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်မှု အဖြစ်အ  က်က ာ့သိ ာ့ ဥ ပဒကိ ယ်၌အာား 

ဖ နလ်ည်သ  ားသ ် န ်ခွငာ့ဖ် ြုံ မည်ဖြစ်သည်။ 

     ဤအစှီ ငခ် စာတွင ် မှီားပမာငာ်းထိ ားဖ ပသာ အမှုဖြစ်  ်မ ာားသည်  အထူားသဖြငာ့ ်တ ာားစှီ ငပ် ား 

ကဏ္ဍလွတ်လ ်မှုမရ ိပသာနိ ငင် မ ာားတွင ် တ ာားစှီ ငပ် ားစနစ်အာား တစ်ခ တည်ားပသာ 

ကကှီားကက ်ပ ားယနတ ာားအဖြစ် အပမ တမ်ား မ ှီခိ အာားထာားနိ ငဖ်ခငာ်းမရ ိပကကာငာ်း ညွှနဖ် ပနသည်။ 

တစ်ခ ိနတ်ည်ားမ ာ င ် တ ာားစှီ ငပ် ားကဏ္ဍသည် လွတ်လ ်စွာ လည် တ်ပနသညာ့်တိ င ် အွနလိ် ငာ်း 

စာမ က်န ာမ ာားအပ ေါ် အထူားသဖြငာ့ ် သက်ပ ာက်ပသာ မ က်ပမ ာက်ပခတ် ဥ ပဒမ ာားန ငာ့် 

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာား ပ ေါ်ထွနာ်းလာဖခငာ်းပကကာငာ့ ် ICT နည်ား ညာဆိ င ်ာ ကျွမ်ားက ငမ်ှုရ ိသညာ့ ်

လွတ်လ ်ပသာ လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားခ ငာ်းစှီသာမက ဤ“ ဖ စ်မှု” အသစ်မ ာားအ  စွ ဆိ ခ  ပသာ 

အမှုမ ာားကိ  ဖ နလ်ည်သ  ားသ ် ာတွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ဗဟိ ဖ ြုံ ခ ဉ်ားက ်မှုကိ  

ပ ါငာ်းစ ်လ  ်ပဆာငန်ိ ငသ်ညာ့်  ညာရ ငမ် ာား၊ ပရ ျံ့ပနမ ာားန ငာ့ ် အ  ်ဘက် လူမှုအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားမ  

အြွ ျံ့ဝငမ် ာား၏ အကက ပ ားမှု၊ ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှုန ငာ့ ် အက ဖြတ်မှုတိ ာ့ကိ  ါ တိ ားဖမြှငာ့ ်

လိ အ ်လာပ ှီားဖြစ်သည်။  လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက် 

 ရ ိခွငာ့ ် အခငွာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ခ ိြုံားပြာက်မှု မ ာားမ  ကာကွယ် န ် လွတ်လ ်၍ ဘက်မလိ က်ပသာ 

ကကှီားကက ်မှုယနတ ာားမ ာား ထာားရ ိသငာ့သ်ည်။ 

 



၅။ ထ နရောက်နသော ပပ ်လည်ကိုစော်းမှု (သ ို  မဟိုတ)် တော  ်ခံမှုနပ်းရ ် ပ က်ကွက်ပခင််း 

      ဉ္စမ ဘ  တူညှီမှုအခ က်မ ာ - အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားကဏ္ဍမ  ဝငပ် ာက်စွက်ြက်မှုလွနက် ဖခငာ်း (executive 

overreach)န ငာ့ ် လွတ်လ ်ပသာ ကကှီားကက ်မှုယနတ ာားမ ာား ကငာ်းမ ာ့ဖခငာ်းတိ ာ့ပကကာငာ့ ်  ိ မိ ဆိ ား ွာားပစသညာ့် 

- တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ က စာားမှု (သိ ာ့မဟ တ်) တာဝနခ် မှုအ ါအ၀င ် ထိပ ာက်ပသာ ဖ နလ်ည် 

က စာားမှုအတွက် ဥ ပဒဆိ င ်ာဖ ဌာန်ားခ က်မ ာား မရ ိဖခငာ်းဖြစ်ကာ ၎ငာ်းအခ က်သည ် 

လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအာား ဖ ငာ်းထနပ်သာ ဖ စ်ဒဏမ် ာား ခ မ တ်ဖခငာ်းကိ  တခါတည်ား ဖ နလ်ည်စဥ်ားစာားမှုမရ ိ 

ပဆာင ွ်က်   ထငဟ်ငပ်ြာ်ဖ သည်။ 

     ထိပ ာက်ပသာ ဖ နလ်ည်က စာားမှု အခွငာ့အ်ပ ားတွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက်  ရ ိခွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအာား ခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ  တာားဆှီား နအ်တွက် 

ဥ ပဒ၏ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားတွင ် လ  ပလာက်ပသာန ငာ့ ် ထိပ ာက်ပသာဥ ပဒဖ ြုံပ ား၊ အ  ်ခ ြုံ ်ပ ားန ငာ့ ်

အဖခာားသငာ့ပ်လ ာ်ပသာ ယနတ ာားမ ာားအာား ထညာ့်သွငာ်းလိ အ ်မှုန ငာ့ ် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားတစ်ပယာက်၏ 

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားခ ိြုံားပြာက်ဖခငာ်းခ   ါက တ ာားရ  ားမ ာားပဆာင ွ်က်မ  ကိ ားကာားပဆာင ွ်က်သငာ့သ်ညာ့ ်

ပလ ာ်ပကကားပ ားဖခငာ်း၊ ပက န ် ပကကပအားဖခငာ်း၊ ဖ နလ်ည် ထူပထာငဖ်ခငာ်း (န ငာ့/်သိ ာ့မဟ တ်) ထ ်ခါတ 

လ လ  က  ားလွနမ်ှုမရ ိပစ န ် အာမခ ခ က်မ ာားအ ါအ၀င ် လ ငဖ်မန၊် ထိပ ာက်ပသာ ဖ န်လည် 

က စာားမှုမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ဖ န်လည်ပ ားပလ ာ်မှုမ ာားကိ  အာမခ သညာ့် တိက ပသာ ဥ ပဒ 

ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားလိ အ ်မှုတိ ာ့  ါဝငပ်လသည်။579 

     အသပ ြ က်မှုန ငာ့ ် မငာ်းမ ိြုံားမငာ်းနယ်ွမ ာားအာား ပစာ်ကာားမှု ဥ ပဒမ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ား၍  ာဇဝတ်မှု 

ဆိ င ်ာ ဖ စ်ဒဏမ် ာားကိ လ  ားဝြယ်ရ ာား စ်သငာ့ပ် ှီား အမ ာားဖ ည်သူ အက ိြုံားစှီား ွာားန ငာ့ ်သက်ဆိ ငသ်ည်ဟ  

ယူဆနိ ငပ်သာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား    န  ်ိထ တ်ပဝမှုကိ  ကာကွယ်ပ ားသညာ့်- အမ န်တ ာားန ငာ့် 

မျှတပသာ မ တ်ခ က်မ ာားအာား ကာကွယ်မှုမ ာားကိ   ထိ လ  ်  ်မ ာားကိ  ထိနာ်းခ ြုံ ်သညာ့် ဖ ည်သူ ာ့ပ ား ာ 

ဥ ပဒစနစ်မ ာားတွင ်ပြာ်ဖ ထာား မည်ဖြစ်သည်။ ဥ ပဒမ ာားတွင ်မ ာားယွငာ်းစွာထ တ်ပဝခ ာ့ ပသာ်လည်ား 

တမငမ်သမာပသာ အကက မရ ိဘ  အမ ာားဖ ည်သူ အက ိြုံားစှီား ွာားအတွက် ပြာ်ဖ ခ ာ့သညာ့် မ ာားယွငာ်းပသာ 

ထ တ်ဖ နခ် က်မ ာားကိ  အဖ စ်ပ ား အပ ားယူနိ င ်န ် ဥ ပဒအာား အသ  ားခ ၍ မခ နိ ငပ်ကကာငာ်းလည်ား 

 
579 ICJ ၊ ' ဆိ ားဝါားပသာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ  မှုမ ာား အတွက် ထိပ ာက်ပသာ ဖ နလ်ည်က စာားမှု (သိ ာ့မဟ တ်) 

ဖ နလ်ည်ပ ားပလ ာ်မှု : လက်ပတွျံ့က ငာ့သ်  ားသူမ ာား လက်စွ  ၊ ၂၀၁၈ ခ န စ် ဖ ငဆ်ငထ် တ်ပဝမှု'၊ စာမ က်န ာ ၅၃၊၅၄။ 



ပြာ်ဖ ထာားသငာ့သ်ည်။580 "အဖ စ်ကငာ်းပသာ ဖြန ာ့ပ်ဝမှု" ၏ ကာကွယ်မှုသည်လည်ား 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် သတငာ်းအခ က်အလက်   ျံ့ န  ာ့မှုန ငာ့ ်  တ်သက်၍ စွ ်စွ ခ ထာား သညာ့် 

ဖ စ်မှုက  ားလွန်မှုကိ  "အမ နတ်ကယ် သိရ ိမှု မရ ိပကကာငာ်း" ၊ စွ ်စွ ခ  သညာ့ ် ဖ စ်မှုက  ားလွန်မှုန ငာ့ ်

စ ်လ ဉ်ား၍  မည်သညာ့်“ အသိပ ား အပကကာငာ်းကကာား န ် အပဖခအပနကိ မဆိ ” မသိခ ာ့ပကကာငာ်း န ငာ့ ်

ဖ စ်မှုက  ားလွန်မှုန ငာ့ ်  တ်သက်ပ ှီား "ရ ာပြွပြာ်ထ တ် န ်   က်ကွက်ခ ာ့ဖခငာ်းတွင ်

ပ ါ ာ့ဆမှုက  ားလွနမ်ရ ိပကကာငာ်း" ဖ သနိ ငသ်ညာ့် "ဆငာ့ ွ်ာား / ဒ တိယပဖမာက်" 

ပ ားသာားထ တ်ပဝသူမ ာားကိ  ကာကွယ် န ်အလွနအ်ပ ားကကှီားသည်။581  

     ထိ ကာကွယ်မှုမ ာားသည် နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား၊ နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု၊ 

တ ာားရ  ားမ ာားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုတိ ာ့န ငာ့ ်ထိ က  ားလွနမ်ှုမ ာားအာား  ာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မ တ်ဖခငာ်းကိ  

အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်သိ ာ့ တိ ားခ  ျံ့ပသာ အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ကိ်  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့ ်

ဥ ပဒမ ာားအ  ဖြစ် ွာားပသာအမှုမ ာားတွငလ်ည်ား အသ  ားဖ ြုံသငာ့သ်ည်။ တ ာားရ  ားအာား 

မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုန ငာ့ ် တ်သက်၍ "အဖ စ်ကငာ်းပသာ ဖြန ာ့ပ်ဝမှု" အာား ကာကွယ်မှုသည် ဥ မာအာားဖြငာ့ ်

သတငာ်းပထာက်တစ်ဦားမ  တ ာားရ  ားအမှုန ငာ့ ် သက်ဆိ ငသ်ညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  

ဖြန ာ့ပ်ဝခ ာ့သညာ့်အခ ိနတွ်င ် တ ာားရ  ားတွင ် အမှုစစ်ပဆားပနဆ ဖြစ်သည်ကိ  သတိမဖ ြုံမိပသာပကကာငာ့ ်

ဖြန ာ့ပ်ဝခ ာ့ဖခငာ်းကိ  ကာကွယ် နလ်ည်ား သက်ဆိ ငသ်ည်။582 

     “အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင် လ  ်ကက သတငာ်း/သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာား ဖ န ာ့ ွ်ာားမှု” န ငာ့ ် “ဆိ က်ဘာ 

လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ထိခိ က်ပစမှု” ဖ စ်မှုမ ာားသည် အသစ်အဆနာ်းဖြစ်ပသာပကကာငာ့ ် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

ဖ စ်မှုမ ာား က  ားလွနသ်ည်ဟ  စွ ်စွ ခ  သူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီအတွက် သငာ့ပ်လ ာ်ပ ှီား ထိပ ာက်ပသာ 

 
580 CCPR/C/GC/34 ၊ စာ ိ ဒ ်၄၇။ 
581 David Potts ၊ 'ပရ ားထ  ားတမ်ားဥ ပဒတွင ်အဖ စ်ကငာ်းပသာ ဖြန ာ့ပ်ဝမှုကိ  ကာကွယ်ဖခငာ်း' ၊ 

http://www.cyberlibel.com/?page_id=761  တငွက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ ကပနဒါနိ ငင် ရ ိ ပတားပ ားဆ ာ၊ စာပ ားဆ ာ န ငာ့ ်

ဂ္ှီတထ တ်ပဝသူမ ာား အသိ ငာ်းအဝိ ငာ်း န ငာ့ ်အငတ်ာနက်   ာ့ ိ ားပ ားသူမ ာားဆိ င ်ာ ကပနဒါအသငာ်းတိ ာ့၏ အမှုကိ  

 ည်ညွှနာ်းထာားသည်။ SCC 45 (CanLII) [2004] 2 S.C.R. 427 at [89] ။ 
582 UK ၏ ဥ ပဒပကာ်မရ ငအ်ပနဖြငာ့ ်တ ာားရ  ားမ ာားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု အမှုမ ာား၏ အပဖခအပနတွင ်ဤကာကွယ်မှုကိ  

၎ငာ်း၏ 'ဥ ပဒပကာ်မရ င ်ညြှိနှုငိာ်း တိ င ်ငမ်ှုစာတမ်ား အမ တ် ၂၀၉ - တ ာားရ  ားမ ာားအာား မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှု - ကျွမ်ားက ငသူ် 

မဟ တ်သူမ ာားအတွက် အက ဉ်ားခ ြုံ ်'တွင ် ရ ငာ်းလငာ်းပဖ ာကကာားဖခငာ်းကိ ကကညာ့် ါ။ 

http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp209_contempt_of_court_summary.pdf  

တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

http://www.cyberlibel.com/?page_id=761
http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp209_contempt_of_court_summary.pdf


ဖ နလ်ည် က စာားမှုန ငာ့ ် တာဝနခ် မှု ယနတ ာားမ ာားကိ  ဆနာ်းစစ်ဖခငာ်းကိ  ICT နည်ား ညာဆိ င ်ာ 

ကျွမ်ားက ငမ်ှုရ ိသညာ့် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားအ ါအဝင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ မူပဘာငခ် မ တ်မှုန ငာ့ ်

ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှုတိ ာ့ကိ  ဖ ြုံလ  ် ာတွင ် ကူညှီပ ားနိ ငသ်ညာ့် ပရ ျံ့ပနမ ာား၊  ညာရ ငမ် ာားန ငာ့ ် အ  ်ဘက် 

လူမှုအြွ ျံ့ အစည်ားမ ာားစသည်တိ ာ့ ဖြငာ့ ်ြွ ျံ့စည်ားထာားပသာ လွတ်လ ်ပ ှီား ဘက်မလိ က်ပသာ ပကာ်မတှီ 

မ ာားအာား ြွ ျံ့စည်ားပဆာင ွ်က်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် ပကာငာ်းစွာ တာဝနယူ်နိ ငလိ်မာ့်မည် ဖြစ် သည်။ လွတ်လ ်ပ ှီား 

ဘက်မလိ က်ပသာ ပကာ်မရ ငမ် ာားကိ  ဥ ပဒအသစ်မ ာားအ  ခ မ တ်ထာားပသာ အ  ်ခ ြုံ ်ပ ား 

(သိ ာ့မဟ တ်) တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားအာား အက ဖြတ်ဆနာ်းစစ်ပ ှီား ဖ န်လည် 

သ  ားသ ် န ် လ  ်ငနာ်းစနစ် (ယနတ ာား) တစ်ခ အဖြစ်သတ်မ တ်နိ ငပ် ှီား ၎ငာ်းပကာ်မရ ငသ်ည် 

ဥ ပဒမူပဘာင ် တစ်  ်ပ ေါ်ထွနာ်းလာပ ားအတွက် အကက ပ ားနိ ငမ်ည်ဖြစ်သည်။  အမ နတ် ာား၊ 

မျှတပသာမ တ်ခ က်မ ာား န ငာ့ ် “အဖ စ်ကငာ်းပသာ ဖြန ာ့ပ်ဝမှု” တိ ာ့အာား ကာကွယ်ပ ားမှုကိ  

“အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းမ ာား/လ  ်ကက သတငာ်း ဖြန ာ့ပ်ဝမှု” (သိ ာ့) “ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ား  က်ဖ ာားပစမှု” 

က ြုံားလွနသ်ညာ့်စွ ်စွ ခ  သညာ့် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားအာား ကာကွယ်ပ ား ာတွငလ်ည်ား 

အက  ြုံားဝင ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤပကာ်မရ ငမ် ာားသည် ပခတ်ပ ိြုံငဖ် ဿနာမ ာားကိ  

ကိ ငတွ်ယ်ပဖြရ ငာ်း န ် တာဝနပ် ားအ ်ခ ထာား သညာ့် အဖခာားပသာ ပဒသတွငာ်းဆိ င ်ာ (သိ ာ့မဟ တ်) 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာယနတ ာားမ ာားန ငာ့ ်အဖ နအ်လ န ် ခ ိတ်ဆက်ပဆာင ွ်က်သငာ့ ် ပ ှီား၊ တစ်ကမဘာလ  ားန ငာ့် 

သက်ဆိ ငသ်ညာ့် စိနပ်ခေါ်မှုမ ာားကိ   ငဆ်ိ ငပ်ဖြရ ငာ်းဖခငာ်းန ငာ့ ် ထိပ ာက်ပသာ ဖ နလ်ည်က စာားမှုကိ  

တည်ပထာငဖ်ခငာ်းတိ ာ့တွင ် နိ ငင် တွငာ်း၊ ပဒသတွငာ်း န ငာ့ ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ အဖမငရ်ှုပထာငာ့မ် ာားကိ  

ပ ါငာ်းစ ်လ  ်ပဆာငသ်ငာ့သ်ည်။ 

၆။  ယ်  မ တပ်ပငပ် နက ော်လွ ၍် အသံို်းခ မှု 

     ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်ပြာ်ဖ ထာားပသာ ဥ ပဒ မူပဘာငမ် ာားမ  သိသာဖမငသ်ာပသာ ဆဌမပဖမာက် 

ဘ  တူညှီမှုအခ က်မ ာ နိ ငင် နယ်နမိိတ် ပက ာ်လွန၍် သက်ပ ာက်နိ င ်န ် ကကိြုံား မ်ားမှုဖြစ်သည်။ 

လွနခ် ာ့သညာ့်ဆယ်စ န စ်မ ာားအတွငာ်း ဖ ဌာန်ားခ ာ့ပ ှီား အဓိ ပာယ်ြွငာ့ဆ်ိ ခ ာ့ကာ ပ ားသာားထာားသညာ့် 

(သိ ာ့မဟ တ်) ပဖ ာဆိ ထာားသညာ့် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု၊ (သိ ာ့မဟ တ်) တိ ငာ်းဖ ည်အတွငာ်း 

   န  ်ိထ တ်ပဝသညာ့် စာ (သိ ာ့မဟ တ်) ရ  ်   မ ာားအပ ေါ် သက်ပ ာက်သညာ့် ဥ ပဒမ ာားအာား နိ ငင် ၏ 

နယ်နမိိတ်ဖ င ်မ လာသညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား အပ ေါ်တွင ် လည်ား  ိ မိ တိ ား၍ 

သက်ပ ာက်က ငာ့သ်  ားခ ာ့ကကသည်။ ဤဥ ပဒမ ာားသည် အမ ာားဖ ည်သူ  ရ ိနိ ငသ်ညာ့် စာမ က်န ာမ ာားန ငာ့ ်



  ဂ္ဂလိကဆက်သွယ်သညာ့်(က ဒဖ်ြငာ့ ် ဝ က်ထာားသညာ့်) စာမ က်န ာမ ာား ပ ေါ် တွင် 

ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  ပ ာပန ာပ ါငာ်းစည်ားဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာန ငာ့ ်

  ဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ပ ားမ ာားအကကာား ခွ ဖခာားသတ်မ တ်ထာားမှုကိ    က်ယွငာ်းပစ နလ်ည်ား 

ကကိြုံား မ်ားခ ာ့သည်။ 

     အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒတွင ် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ မူပဘာငအ်  အစိ ား ၏ 

တာ၀န၀်တတ  ာားမ ာားသည် သူတိ ာ့၏  ိ ငန်က်နယ်နမိိတ်အတွငာ်းသာမက နယ်နမိိတ်ဖ င ်သိ ာ့ ါ 

သက်ပ ာက် ါ၀ငသ်ည်ကိ  ရ ငာ်းရ ငာ်းလငာ်းလငာ်း ပြာ်ဖ ထာားသည် - နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ ်

အာဏာ (သိ ာ့မဟ တ်) ထိပ ာက်ပသာ ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုတိ ာ့ကိ  အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒန ငာ့အ်ညှီ 

က ငာ့သ်  ားမှု ရ ိသည်ဖြစ်ပစ/မရ သိည်ဖြစ်ပစ ၎ငာ်းတိ ာ့အပနဖြငာ့ ် ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာထိနာ်းခ ြုံ ်မှုကိ  

က ငာ့သ်  ားသညာ့် အပဖခအပနမ ာားတွငသ်ာမက နိ ငင် မ ာား၏ လ  ်  ်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) 

  က်ကွက်မှုမ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏  ိ ငန်က်နယ်နမိိတ် အတွငာ်းတွငဖ်ြစ်ပစ၊ ဖ င ်တွငဖ်ြစ်ပစ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား  ရ ိခ စာားခွငာ့အ်ပ ေါ် ကကိြုံတငဖ်မငန်ိ ငပ်သာ သက်ပ ာက်မှုမ ာားကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစပသာ 

အပဖခအပနမ ာားတွင ်ါ ဖ ည်သူ ာ့ပ ား ာ၊ ယဉ်ပက ားမှုဆိ င ်ာ၊ စှီား ွာားပ ားဆိ င ်ာ၊ နိ ငင် ပ ားဆိ င ်ာ န ငာ့ ်

လူမှုပ ားဆိ င ်ာ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား အ ါအဝင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ပလားစာား န၊် ကာကွယ် နန် ငာ့် 

ဖြညာ့်ဆည်ား န ်ဝတတ  ာားမ ာား ရ ိသည်။583 

 

နယ်နမိိတ်ဖ င ်အသ  ားခ မှု 

     စငက်ောပူန ိုငင်၏ံ POFMA န ငာ့ ်ဗ ယက် မ်န ိုငင်ံ၏ LOCS က ာ့သိ ာ့ပသာ အခ ိြုံ ျံ့ပသာဥ ပဒမ ာားတွင ်

နယ်နမိိတ်ဖ င ်အသ  ားခ မှုကိ  တိတိက က ဖ ဌာနာ်းထာားပသာ်လည်ား ဤအစှီ ငခ် စာတွင် ပြာ်ဖ  

 
583 ဤအခ က်ကိ  က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၏ အပထွပထွမ တ်ခ က် အမ တ် ၃၁၊ နယ်နမိိတ်ဖ င ် 

တာ၀န၀်တတ  ာားမ ာားဆိ င ်ာ Maastricht အပဖခခ မူမ ာား (ပအာက်ပဖခမ တ်ခ က် ၈၃ ကိ ကကညာ့် ါ) န ငာ့ ်က လသမဂ္ဂ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ မဟာမငာ်းကကှီားမ  သူ၏ လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ၂၀၁၄ ခ န စ် 

အစှီ ငခ် စာ(ပအာက်ပဖခမ တ်ခ က် ၅၂)တွင ်အတည်ဖ ြုံခ ာ့သည်။ ICJ ၊ 'နက်ဖခာားမ ာားကိ  ပက ာ်လွန၍် 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ကာကွယ်ဖခငာ်း'၊ ၂၀၁၂ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ ၂၅  က်၊ https://www.icj.org/protecting-human-

rights-beyond-borders/  ကိ  လည်ားကကညာ့်ရှု ါ။ က လသမဂ္ဂလူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားပကာ်မတှီ၊ 'အပထွပထွမ တ်ခ က် အမ တ် 

၃၁ -  ဋညိာဉ်တွင ် ါ၀ငသ်ညာ့် နိ ငင် မ ာားအပ ေါ်ခ မ တ်ထာားပသာ အပထွပထွ ဥ ပဒပ ား ာ တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာား၏ 

သပဘာသဘာဝ' ၊ ၂၀၀၄ ခ န စ် ပမလ ၂၆  က်၊ CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13။ 

https://www.icj.org/protecting-human-rights-beyond-borders/
https://www.icj.org/protecting-human-rights-beyond-borders/


ထာားသညာ့် အဖခာားဥ ပဒမ ာားသည် နိ ငင် ပတာ်တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့အ်တွငာ်း ပနထိ ငမ်ှုမဖ ြုံပသာ 

တစ်ဦားခ ငာ်းအပ ေါ်သိ ာ့ နယ်နမိိတ်ဖ င ် သက်ပ ာက်မှု ဆိ င ်ာစိ ား ိမ် ူ နမ်ှုမ ာားကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစသည်။ 

အငတ်ာနက်၏ တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ သပဘာသဘာဝအ  တိက ပသာ တ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့ ်

တစ်ခ အတွငာ်းရ ိ ဆငဆ်ာဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် ထိ  ိ ငန်က်နယ်နမိိတ်ဖ င ်ရ ိ ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  လက်လ မ်ားမှီ ယူနိ င ်န ် ရ ာပြသွညာ့်လူမ ာား၏ 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ် (သိ ာ့မဟ တ်) သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ါ  ါဝငသ်က်ပ ာက်ပစသည်။ ၎ငာ်းအခ က်သည် နိ ငင် အတွငာ်းရ ိ လူမ ာားသာမက 

အဖခာားသူမ ာား ါဝငပ် ာက်ြတ်ရူသညာ့် အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းဝက်ဆိ က်ဘ်မ ာား  ိတ်ထာားသညာ့်ဖြစ်  ် ( 

အငတ်ာနက်ဆက်သွယ်မှုလည်ား ိတ်ထာားသညာ့်ဖြစ်  ်)   တ်သက်ပ ှီား အထူားသဖြငာ့ ်

သိသာဖမငသ်ာသည်။ 

     ဥ မာအပနဖြငာ့ ် Manager Online ၏အမှုတွင ် အသပ ြ က်မှု တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာား သည် 

၀က်ဘ်ဆိ က်စာမ က်န ာပ ေါ်တွင ် “ရ ငာ်းလငာ်းထ တ်ဖ န်ခ က်” ပ ားသာား န ် အတငာ်းအက  ် 

ခိ ငာ်းပစခ  သညာ့် ပက ပအားပ ားမှုကိ  ဖြစ်ပစခ ာ့သည်။ ၎ငာ်းအခ က်မ ာားသည် ထ ိုင််းန ိုငင်ံဖ င ်တွင ်

ပနထိ င ် သညာ့်  ညာရ ငမ် ာား၊ သ ပတသန  ညာရ ငမ် ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အ  ်ဘက် လူမှုျံ့အြွ ျံ့အစည်ား 

ကိ ယ်စာားလ ယ်မ ာား၏ တိ ငာ်းဖ ည်အတွငာ်း ညြှငာ်း နာ်းန ိ ်စက်မှု (သိ ာ့မဟ တ်) ဆိ ားဝါားစွာဖ ြုံမူဆက်ဆ  

ခ  မှုမ ာားန ငာ့ ်  တ်သက်သညာ့် တိက ပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ   ရ ိ နအ်ခွငာ့အ်ပ ားမ ာား 

အပ ေါ် ဆိ ားက ိြုံားသက်ပ ာက်မှုဖြစ်ပစသည်။ ထိ နည်ားတူစွာ င ် ပမ ်မောန ိုင်ငတွံငလ်ည်ား 

 ခိ ငဖ် ည်နယ်န ငာ့ ် ခ ငာ်းဖ ည်နယ်တိ ာ့တွင ် အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းသည် ပမိြုံ ျံ့နယ်မ ာားအတွငာ်းရ ိ 

လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားန ငာ့ ် ဥ ပဒဖ ြုံသူမ ာား၏ သတငာ်းအခ က်အလက်  ရ ိခွငာ့မ် ာားကိ  ကန ာ့သ်တ်ဖခငာ်းသာမက 

လူသာားခ ငာ်းစာနာပထာက်ထာားမှုဆိ င ်ာန ငာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ ၀နပ်ဆာငမ်ှုမ ာားပ ား န ်

ထိ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ လိ အ ်သညာ့် အဆိ  ါ အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားတွင ်လ  ်ကိ ငပ်နသူမ ာား၏ 

လက်လ မ်ားမှီ ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ါ ကန ာ့သ်တ်ထာားသည်။ 

     နယ်နိမိတ်ဖ င ် သက်ပ ာက်မှုသည် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားခ ိြုံားပြာက်  ခ  နိ ငပ်ခ  

ဖမြှငာ့တ်က်ပစရ  သာမက လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ကာကွယ် နဖ်ြစ်သညာ့် ၎ငာ်းတိ ာ့၏တာ၀န ် ဝတတ  ာားမ ာားကိ  

အပကာငအ်ထည်ပြာ်ပနပသာ အဖခာားတ ာားစှီ င ိ် ငခ်ွငာ့ရ် ိပသာ အာဏာ ိ ငမ် ာား (သိ ာ့မဟ တ်) 



ပကာ် ိ ပ ားရ ငာ်း အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားအပ ေါ် အတာားအဆှီားမ ာားန ငာ့ ် ကကှီားမာားပသာလိ  

အ ်ခ က်မ ာားကိ လည်ား ဖြစ်ပ ေါ်ပစသည်။ ထိ ာ့ပကကာငာ့ ်စကကောပူန ိုငင်၏ံ POFMA သည် အငတ်ာနက် 

၀နပ်ဆာငမ်ှုပ ားသူမ ာားန ငာ့ ် ၀နပ်ဆာငမ်ှု ခ ိတ်ဆက်ပ ားသူမ ာားအာား  အမ နတ်ကယ်အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား 

သည် စငက်ာ ူနိ ငင် တွငတ်ည်ရ ိပန ါက ဥ ပဒခ ိြုံားပြာက်သည်ဟ ယူဆပသာ မည်သညာ့် ထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ မှု (သိ ာ့မဟ တ်) သတငာ်းအခ က်အလက်ကိ မဆိ  ကန ာ့သ်တ် န ် တာဝနပ် ားအ ် ဝနထ် တ် 

ဝန ိ် ားဖြစ်ပစသည်။ ထိ ဝနထ်  ်ဝန် ိ ားမ ာားသည် ICT က မပဏှီမ ာားကိ သာမက သတငာ်းဌာနမ ာားကိ  ါ 

အက ိြုံားသက်ပ ာက်မှု ရ ိနိ ငသ်ည်။ နိ ငင် တကာ သတငာ်းအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားသည် စငက်ာ ူနိ ငင် ရ ိ 

ဥ ပဒကိ  ခ ိြုံားပြာက်သည်ဟ  ယူဆပသာကိစစ  ်မ ာားကိ  သတငာ်းတငဖ် ဖခငာ်းအတွက် 

အသပ ြ က်မှု ဆိ င ်ာ တ ာားစွ ဆိ မှုမ ာားခ  ပ ှီား  မာဏမ ာားဖ ာားပသာ ဒဏပ်ငမွ ာားဖြငာ့ ်

ဒဏခ်တ်ခ ခ ာ့ သည်။ ဗ ယက် မ်န ိုင်င၏ံ LOCS သည် အခ က်အလက်မ ာားကိ  ဗှီယက်နမ်နိ ငင် တွင် 

တည်ပဆာက်ထာားရ ှီပစဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ လ  ဖခ ြုံမှု 

အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်ခ နိ ငပ်ခ ဖမငာ့ ် လာပစသည်သာမက ICT က မပဏှီမ ာားအပ ေါ်တွငလ်ည်ား 

ဗှီယက်နမ်နိ ငင်  ဖ င ်ရ ိ သ  ားစွ သူမ ာား၏ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအပ ေါ် သက်ပ ာက်ပစမညာ့် 

၎ငာ်းတိ ာ့၏စာမ က်န ာမ ာားမ  သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ြယ်ရ ာား န ် ဝနထ် တ်ဝန ိ် ားကိ  ါ 

သက်ပ ာက်ပစသည်။ နိ ငင် မ ာား အပနဖြငာ့ ် ICT က မပဏှီမ ာားအာား အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  

အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားမ  ကာကွယ်ပ ားမှု ပသခ ာပစ နအ်တွက် ထိနာ်းပက ာငာ်း န ်လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ ်

အခွငာ့အ်ပ ားရ ပိသာ်လည်ား ဤဥ ပဒစည်ားမ ဉ်ား စည်ားကမ်ားမ ာားအာား အခွငာ့အ်ပ ားခ ိြုံားပြာက်မှုမ ာားကိ   

အပထာက်အကူ ဖ ြုံပစသညာ့် (သိ ာ့မဟ တ်) ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့်နည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့ ် ပ ားဆွ ဖခငာ်း၊ 

အနက်ြွငာ့ဖ်ခငာ်းန ငာ့ ်အတည်ဖ ြုံ ဖ ဌာန်ားဖခငာ်း တိ ာ့ကိ မပဆာင ွ်က်သငာ့ ်ါ။ 

 

အမ ာားဖ ည်သူ သိရ ိ န ်  ည် ွယ်သညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက် န ငာ့် လျှိြုံ ျံ့ ဝ က် န ်  ည် ွယ်သညာ့် 

သတငာ်း အခ က်အလက် 

      ဂ္ဂလိကန ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာ ဆက်သယ်ွပ ားမ ာားအကကာား ယခငက် ရ ငာ်းလငာ်း 

ဖ တ်သာားပသာ ကွ ဖ ာားဖခာားနာားမှုမ ာားကိ  ဤဥ ပဒမူပဘာငအ်ခ ိြုံ ျံ့က ရှု ်ပထွားပစခ ာ့သည်။ 

ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်တွင ် “Public/အမ ာားဖ ည်သူ” ဆက်တငမ် ာား၌ မျှပဝထာားပသာ  ိ ာ့စ်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူသိရ ိပစ န ်  ည် ွယ်၍ 



မျှပဝထာားသည်584  ဟ မ တ်ယူနိ ငပ် ှီား Whatsapp မ တစ်ဆငာ့ ် တစ်ဦားခ ငာ်းအကကာားမျှပဝသညာ့် 

သတငာ်းစကာားမ ာားသည် ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ်   ဂ္ဂလိကဆက်သွယ်မှု (သိ ာ့) လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ဖြစ်သည်ဟ  

 ည် ွယ်သည်။ ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ လ  ဖခ ြုံမှုအတွက် ထ တ်လ  ်သူမ ာားမ  အ လှီပကားရ ငာ်းတွင ်

(န စ်ဦားန စ်ဘက် ိတ်ဆိ ာ့ဟန ာ့တ်ာားထာားသညာ့်နည်ား ညာ)end-to-end encryption 

ကိ ထညာ့်သွငာ်းထာားသည်ကိ  ကကညာ့်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် သိနိ ငသ်ည်။  585 ဤအစှီ ငခ်  စာတွင ် ICT 

က မပဏှီမ ာားသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏အသ  ားဖ ြုံသူမ ာား၏ လ  ဖခ ြုံမှုအခွငာ့အ်ပ ားကိ  လ  ပလာက်စွာ 

အကာအကွယ်ပ ားဖခငာ်းရ ိမရ ိန ငာ့ ်  တ်သက်၍ သက်ဆိ ငပ်သာ ပမားခွနာ်းမ ာား တည်ရ ိပနပကကာငာ်း 

မ တ်ခ က်ဖ ြုံထာားသည်။ သိ ာ့ပသာ်လည်ား သှီားသန ာ့ ် လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားကိ  က ဒဖ်ြငာ့ဝ် က်ထာားသညာ့် 

ဝနပ်ဆာငမ်ှုဖြငာ့ ် ပ ား ိ ာ့ပသာ သတငာ်းစကာားမ ာား၏ ဆန ာ့က် ငဘ်က်အပနဖြငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သ ူ

ဖမငပ်တွျံ့ နိ င ်န ် အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်တွင ် တငလိ် က်ဖခငာ်းသည် 

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာအခ က်အလက်မ ာား မူလ ိ ငရ် င၏် ကွ ဖ ာားဖခာားနာားပသာ  ည် ွယ်ခ က်မ ာားကိ  

ထငဟ် ်ပြာ်ဖ ပကကာငာ်း ပယဘ ယ အာားဖြငာ့လ်က်ခ နိ င ်ါသည်။586  

ပဒသတွငာ်းတွင ် ဖြစ်ပ ေါ် သညာ့် အမှုဖြစ်စဉ်မ ာားအ  အစိ ား မ ာားသည် အမ ာားဖ ည်သူ 

ဖမငပ်တွျံ့ နိ င ်န ် အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာတွင ် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) သတငာ်းအခ က် 

အလက်မ ာားကိ  မျှပဝဖခငာ်းကိ သာမက ဖ ြုံစ  (သိ ာ့မဟ တ်) ဖြန ာ့ပ်ဝသူမ  လျှိြုံ ျံ့ ဝ က် န ်ည် ွယ်သညာ့ ်

အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  ါ သက်ပ ာက်အက  ြုံားဝငမ်ှုရ ိပစ န ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့ ် မကိ က်ညှီပသာ 

ဥ ပဒမ ာားကိ  ဖ ဌာနာ်းအပကာငအ်ထည်ပြာ် န ်ဆနဒရ ိပနကကသည်။ ဘရူန ိုင််းန ိုငင်တွံင ်WhatsApp 

သတငာ်းစကာားမ ာားတွင ်   တ ်ြွ ျံ့ကိ  ပဝြနမ်ှုမ ာားအတွက် အမ ိြုံားသမှီားတစ်ဦားကိ    တ ်ြွ ျံ့ မ  

ြမ်ားဆှီားထိနာ်းသိမ်ားကာ စစ်ပဆားပမားဖမန်ားခ ာ့ပ ှီား  မနလ်းရှော်းန ိုငင်တွံင ်ယခင၀်န်ကကှီားခ ြုံ ်ပဟာငာ်း Najib 

 
584 ပြာ့စ်ဘွတ်ခ် ၊ 'ပြာ့စ်ဘွတ်ခ်ပ ေါ်မ  အမ ာားဖ ည်သူဆိ င် ာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားမ ာ မည်သညာ့်အ ာမ ာားနည်ား?' ၊ 

https://www.facebook.com/help/203805466323736  တွငက်ကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 
585 End-to-end encryption သည် သတငာ်းစကာားတစ်ခ စှီတွင ်လ  ဖခ ြုံမှုကိ  တိ ားဖမြှငာ့ပ် ားပသာ “တမူထူားပသာ 

ပသာာ့ခပလာက်န ငာ့ ်ပသာာ့တ ” ါရ ိပကကာငာ်း ပသခ ာပစကာ အသ  ားဖ ြုံသူန စ်ဦားအကကာား သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  

ထိနာ်းသိမ်ားထာားဖခငာ်းကိ  ပသခ ာပကကာငာ်း ပဆာင ွ်က်ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ Whatsapp ၊'Whatsapp လ  ဖခ ြုံမှု' ၊ 

https://www.whatsapp.com/security/  ကိ လည်ား ကကညာ့်ရှု ါ။ 
586 ICT က မပဏှီမ ာားန ငာ့ ်သ  ားစွ သူမ ာား၏ လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ား၊ Amnesty International ၊ ‘Surveillance Giants : 

ဂူ္ဂ္ လ်န ငာ့ပ်ြာ့စ်ဘွတ်ခ်တိ ာ့၏ စှီား ွာားပ ား   စ သည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားကိ  မည်သိ ာ့ထိခိ က်ပစသနည်ား' ၂၀၁၉ ခ န စ် နိ ဝငဘ်ာလ၊ 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3014042019ENGLISH.PDF  တွင ်ကကညာ့်ရှုနိ ငသ်ည်။ 

 

https://www.facebook.com/help/203805466323736
https://www.whatsapp.com/security/
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3014042019ENGLISH.PDF


Razak ကိ ပစာ်ကာားသည်ဟ  ယူဆ ပသာ Whatsapp မ တဆငာ့ ် ပ ား ိ ာ့ခ ာ့ပသာ 

သတငာ်းစကာားပကကာငာ့ ်အမ ိြုံားသာားတစ်ဦားသည် ၃  က်ကကာ ထိနာ်းသိမ်ားခ ခ ာ့ သည်။ စငက်ောပူန ိုငင်တံွင ်

Li Shengwu သည် သတငာ်းအခ က်အလက်ကိ  ပ ွားခ ယ်ထာားပသာ လူအပ အတွက်ကိ သာ 

ကန ာ့သ်တ်သိဖမင ်န ်  ည် ွယ်သည်ဟ  နာားလည်နိ ငသ်ညာ့် “သူငယ်ခ ငာ်းမ ာားသာလျှင”် 

လ  ဖခ ြုံပ ားဆက်တငဖ်ြငာ့ ် ပ ားသာားခ ာ့သညာ့် ပြာ့စ်ဘတ်ွခ် ိ ာ့စ်တစ်ခ  ပကကာငာ့ ် တ ာားရ  ားအာား 

မထှီမ ာ့ဖမငဖ် ြုံမှုဖြငာ့ ်တ ာားစွ ဆိ မှုကိ   ငဆ်ိ ငခ် ာ့ သည်။  

     ဗ ယက် မ် LOCS ဥပနေ အ  အခ က်အလက်မ ာားကိ  ဗှီယက်နမ်နိ ငင် အတွငာ်းတည်ပဆာက် 

 ရ ိပစဖခငာ်းန ငာ့ ် နိ ငင် ပတာ်အာဏာ ိ ငမ် ာားအာား ပနအိမ်ဥ စာမ ာားအတွငာ်း ၀ငပ် ာက်ဖခငာ်း၊ အှီလက် 

ထပ ာနစ် အခ က်အလက်န ငာ့ ် စစည်ားကိ ိယာမ ာားအာား တ ာား၀င ်လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားထ မ  ရ ာပြွဖခငာ်းန ငာ့ ်

သိမ်ားဆည်ားဖခငာ်း၊ ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ အခ က်အလက်မ ာားကိ  မိတထ  ကူားယူဖခငာ်း၊ အှီလက်ထပ ာနစ် 

 စစည်ားမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) စနစ်မ ာားကိ  စမ်ားသ ်စစ်ပဆားဖခငာ်းန ငာ့ ်   ဂ္ဂလိက အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားမ  

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  “အခ ိနန် ငာ့တ်ပဖ ားညှီ”  ယူ နပ်တာငာ်းဆိ ဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် 

ထ ိုင််းန ိုင်င၏ံ ဆ ိုက်ဘောလံိုပခံျုနရ်း အက်ဥပနေ ဖ ဌာနာ်းခ က်မ ာားစသညာ့် 

ပဆာင ွ်က်ခ က်မ ာားန ငာ့စ် ်လ ဥ်ား၍ ဤစိ ား ိမ် ူ န်မှုသည် တ ာား၀င ် ဖ ဌာနာ်းသတ်မ တ် ထာားဖခငာ်း 

(သိ ာ့မဟ တ်) မျှတဆှီပလ ာ်မှုရ ိစွာ အတည်ဖ ြုံဖ ဌာနာ်းနိ ငဖ်ခငာ်းမရ ိပသာ “နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” 

သိ ာ့မဟ တ် “ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား” ကိ  ထိနာ်းသိမ်ား န်ဟူပသာ  ည် ွယ်ခ က်အတွက် လ  ဖခ ြုံမှု 

အခွငာ့အ်ပ ားကိ  က  ားပက ာ်ဝငပ် ာက်မှုမ ာား တိ ား ွာားလာဖခငာ်းန ငာ့ ်  တ်သက်၍လည်ား စိ ား ိမ် ူ န် 

မှုမ ာားကိ ဖြစ်ပ ေါ်ပစ ါသည်။  

  

 



၅။ နရှွဲ့ဆက်လမ််းစဥ် 

     အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ နိ ငင် မ ာားရ ိ ဥ ပဒမ ာား၊ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာား၊ မူဝါဒမ ာားန ငာ့ ် လ  ်ထ  ား 

လ  ်နည်ားမ ာားသည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားန ငာ့မ်ကိ က်ညှီသညာ့ ် နည်ားလမ်ားမ ာားဖြငာ့ ် ဆက်လက် ပ ားဆွ ဆွ  

ဖခငာ်းခ ပန ပ ှီား လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း သတငာ်းအခ က် 

အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  လွနလွ်နက် က  ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် အနက်ြွငာ့က်ာ အသ  ားခ ခ ပန သည်။ 

ထိ ာ့ပကကာငာ့ ်နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ်အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒန ငာ့ ်စ နှုနာ်းမ ာားကိ  အပကာငအ်ထည် ပြာ် န ်

န ငာ့ ်ထိ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့စ် ်လ ဉ်ားသညာ့် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဆိ င ်ာ တာ၀နဝ်တတ  ာား မ ာားကိ  

အဖ ညာ့်အ၀သက်ပ ာက်မှုရ ိပစ န ် အပ ားတကကှီားလိ အ ်လ က် ရ ိပနသည်။ အဖ ည်ဖ ည် ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒန ငာ့ ် စ ခ ိနစ် နှုနာ်းမ ာားသည် အဖခာားပ ေါ်ထွက်လာပသာ ဥ ပဒန ငာ့ ် မူဝါဒဆိ င ်ာ 

ဖ ဿနာမ ာားကိ  ပဖြရ ငာ်း နက်ကိြုံား မ်ားသည်ဖြစ်ပသာပကကာငာ့ ် နိ ငင် မ ာား၏ အွန်လိ ငာ်း ပ ေါ် ရ ိ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအာား ကာကွယ် ပလားစာား ဖြညာ့်ဆည်ား န ် ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားကိ  သတငာ်း ိ ာ့ နန် ငာ့ ်

သက်ပသဖ နိ င ်န ် လက်ခ နိ ငြ်ွယ်အပကာငာ်းဆ  ား မူပဘာငတ်စ်ခ ကိ   ပထာက်  ာ့ပ ားပလသည်။ 

လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူား ကိ ယ်စာားလ ယ်သည် ၂၀၁၁ ခ န စ်တွင ်

ICCPR အာား လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားအပနဖြငာ့ ် "မည်သညာ့်မှီဒှီယာမ  တစ်ဆငာ့မ်ဆိ " န ငာ့ ်

"နယ်နမိိတ်ကန ာ့သ်တ်ခ က်မရ ိဘ " ၎ငာ်းတိ ာ့၏ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား ကိ  က ငာ့သ်  ားခွငာ့ရ် ိ ပစ န ်

“အနာဂ္တ်နည်ား ညာ ြွ ျံ့ ပြိြုံားတိ ားတက်မှုမ ာားကိ   ါဝင ်နန် ငာ့ ် ထညာ့်သွငာ်း စဉ်ားစာား န ်

ကကိြုံတငပ်မျှာ်ဖမငမ်ှု" ဖြငာ့ပ် ားဆွ ထာားပကကာငာ်းကိ  တိတိက က ရ ငာ်းလငာ်း ပဖ ာကကာား ခ ာ့သည်။587 

အနည်ားဆ  ား ဤအစှီ ငခ် စာတွင ် ပြာ်ဖ ထာားပသာ ဥ ပဒမ ာားန ငာ့ ် တိ ဥ ပဒမ ာား၏ 

အသ  ားခ မှုမ ာားအတွက် အိ ငစ်ှီပဂ္  (ICJ) အပနဖြငာ့ ် ဤထ တ်ဖ နခ် က်သည် မ နက်နသ်ည်ဟ  

ခ ယူထာားသည်။ 

     လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာားတွင ် သတငာ်းအခ က်အလက် 

 ရ ိခွင်ာ့တိ ာ့အပ ေါ် ရ  ် ိ ငာ်းဆိ င ်ာကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံ နန် ငာ့ ် သက်ပ ာက်မှုရ ိပစ န ် ICT 

က မပဏှီမ ာားအပ ေါ် နိ ငင် အစိ ား မ ာားအပနဖြငာ့ ် တာ၀နဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့ ် ပတာငာ်းဆိ မှုမ ာားကိ    

ဖ ြုံလ  ်လ က်ရ ိပသာပကကာငာ့ ်  UNGPs သည် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် လူ ာ့အခွငာ့ ် အပ ားမ ာားကိ  

 
587 အ ိ ငာ်း ၂ (၅) ကိ ကကညာ့် ါ။ 

 



ကာကွယ် နန် ငာ့ ် ဖမြှငာ့တ်င ်န ် နိ ငင် မ ာား၏တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့ ် စ ်လ ဉ်ားပ ှီား 

အပ ားတကကှီားသက်ဆိ ငလ် က်ရ ိသည်။ ၂၀၁၈ ခ န စ် အစှီ ငခ် စာတွင ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ် 

ပဖ ာဆိ ခွငာ့ဆ်ိ င ်ာ က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည် အွနလိ် ငာ်း အပကကာငာ်းအ ာဆိ င ်ာ 

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားတွင် နိ ငင် န ငာ့ ်စှီား ွာားပ ားလ  ်ငန်ားစ တိ ာ့၏ အဖ နအ်လ နမ် ှီခိ မှုန ငာ့ ် တ်သက်ပ ှီား 

စိ ား ိမ်မှုမ ာားကိ  ပြာ်ဖ ခ ာ့ပ ှီား ၎ငာ်းသည် အဖခာားကမဘာာ့အဖခာားပဒသမ ာားနည်ားတူ အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ  

တွငလ်ည်ား သက်ဆိ ငပ်နသည် : 

     “ "အစွန်ားပ ာက်ဝါဒ"၊ ဘ  ာားသခငန် ငာ့ ် ဖမငာ့ဖ်မတ်ပသာအ ာမ ာားကိ  ပစာ်ကာားမှု၊ အသပ ြ က်မှု၊ 

“ပစာ်ကာားပသာ” သတငာ်းစကာား၊ “သတငာ်းအမ ာား” န ငာ့ ် “ဝါဒဖြန ာ့ဖ်ခငာ်း” တိ ာ့န ငာ့ ်  တ်သက်၍ 

က ယ်ဖ န ာ့စွ်ာ စကာားလ  ားပ ွားခ ယ်သ  ားနှုနာ်းထာားသညာ့် ကန ာ့သ်တ်ခ ြုံ ်ခ ယ်ပသာ ဥ ပဒမ ာားအာား 

က မပဏှီမ ာားအာား က ိြုံားပကကာငာ်းညှီညွတ်သညာ့် ပဟာပဖ ာခ က်ကိ  ြိန  ်ိ န ် ပတာငာ်းဆိ ဖခငာ်း၏ 

အပကကာငာ်းဖ ခ က်အဖြစ် အသ  ားခ လာနိ ငသ်ည်။ နိ ငင် မ ာားသည် အထူားသဖြငာ့ ်

အွနလိ် ငာ်းစာမ က်န ာမ ာားပ ေါ်မ  အပကကာငာ်းအ ာ မ ာားကိ  တိ ား၍  စ်မ တ်ထာားလာသည်။ 

လွတ်လ ်ပသာ သတငာ်းမှီဒှီယာမ ာားကိ  လက်လ မ်ားမှီ အသ  ားဖ ြုံနိ ငမ်ှုန ငာ့ ်ယ  ကကည်စိတ်ခ  နိ ငမ်ှုတိ ာ့ကိ  

ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် နိ ငင် အပတာ်မ ာားမ ာားသည် 

လ  ်ကက သတငာ်း/သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာားမ ာားန ငာ့ ်ဝါဒဖြန ာ့ခ် ိပ ားကိ ိယာမ ာားကိ လည်ား အသ  ားခ  

ပနကကသည်။ တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ ဖ နလ်ည်သ  ားသ ်ဖခငာ်းမရ ိဘ   ဖ ငာ်းထနပ်သာ ဖ စ်ဒဏမ် ာားဖြငာ့ ်

ပခိမ်ားပဖခာက်လ က် အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  ပ  ာမှုမရ ိပသာ (သိ ာ့မဟ တ်) ရှု ်ပထွားပသာ 

ဥ ပဒပ ား ာစ နှုနာ်းမ ာားအ  ကန ာ့သ်တ် နအ်တွက် အခ ိြုံ ျံ့ နိ ငင် မ ာားသည် က မပဏှီမ ာားအာား တာဝန် 

ဝတတ  ာားမ ာားကိ  ခ မ တ်ပ ားထာား ါသည်။ 

     ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားတွင ် လွတ်လ ်စွာ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်တွက် 

အနတ ာယ်မ ာား၊ တ ာားဝငဖ်ြစ်ပသာအပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  ြယ်ရ ာားနိ ငမ်ည်ာ့ တာဝနရ် ိမှုကိ  

ပရ ာငရ် ာား နအ်တွက် က မပဏှီမ ာား၏ က ယ်က ယ်ဖ န ာ့် ဖ န ာ့အ်ာားထ တ်မှုက ာ့သိ ာ့ပသာ က မပဏှီမ ာားအပ ေါ် 

သိသာထငရ် ာားပသာ ြိအာားပ ားမှုတိ ာ့  ါဝငသ်ည်။ ၎ငာ်းတိ ာ့တွင ်တာ၀နခ် မှုဖ ြုံနိ ငသ်ညာ့် နည်ားလမ်ားမ ာား 

မက ငာ့သ်  ားပသာ   ဂ္ဂလိကကဏ္ဍမ ာားသိ ာ့ ထိနာ်းပက ာငာ်းပ ားတာဝန ်လွှ အ ်ဖခငာ်းမ ာားလည်ား  ါ၀ငသ်ည်။ 

ဖမနဆ်နပ် ှီား အလိ အပလ ာက် ြယ်ရ ာားမှုအာား ပတာငာ်းဆိ မှုမ ာားသည် မူ ိ ငခ်ွငာ့အ်ပဖခအပနတွင ်

ြနတ်ှီားနိ ငစွ်မ်ားရ ိပသာ ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားကိ  ပခိမ်ားပဖခာက်ပနသညာ့် ကကိြုံတငထ်ိနာ်းခ ြုံ ်ကန ာ့သ်တ်မှု 



   စ အသစ်မ ာား၏ အနတ ာယ်ကိ  ဖြစ်ပ ေါ်ပစသည်။ အခ က်အလက်န ငာ့ ် ဥ ပဒဆိ င ်ာ 

ရှု ်ပထွားပသာပမားခွနာ်းမ ာားကိ  ပယဘ ယ အာားဖြငာ့ ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ လက်ရ ိလ  ်ငနာ်းစဉ်မ ာားသည် 

တ ာားဝငလ်  ်ထ  ားလ  ်နည်ား စ နှုနာ်းမ ာားန ငာ့ ် ကိ က်ညှီမှုမရ ိဘ   ည် ွယ်ခ က်သည်လည်ား 

အဓိကအာားဖြငာ့ ် စှီား ွာားပ ားသာဖြစ်သည်ာ့   ဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမ ာားမဟ တ်ဘ  

အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာအြွ ျံ့အစည်ားမ ာားမ သာ အက ဖြတ်ဆ  ားဖြတ်သငာ့သ်ည်။"588 

ထိ ပနာက် က လသမဂ္ဂအထူားကိ ယ်စာားလ ယ်သည် ဒစ်ဂ္ စ်တယ်ပခတ်၏ မ က်ပမ ာက်ပခတ် 

အပဖခအပနတွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း 

သတငာ်းအခ က် အလက် ရ ိခွငာ့ ် အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  ကာကွယ် နအ်တွက် နိ ငင် မ ာားအာား 

၎ငာ်းတိ ာ့၏ ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားကိ  လမ်ားညွှန ်န ် အကက ဖ ြုံခ က်မ ာားပ ားခ ာ့သည်။589 

အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ရ ိ အစိ ား မ ာားသိ ာ့ ပအာက် ါအကက ဖ ြုံခ က်မ ာားကိ  အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ 

ပြာ်ထ တ်ခ က်မ ာားန ငာ့အ်ညှီ  လမ်ားညွှနထ်ာား ါသည်။  

(က) နိ ငင် မ ာားသည် အွန်လိ ငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ပအာာ့ြ်လိ ငာ်း ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုကိ   ာဇ၀တ်မှု အဖြစ် 

သတ်မ တ် (သိ ာ့မဟ တ်) အလွနအ်မငာ်း ကန ာ့သ်တ်ခ ြုံ ်ခ ယ်ထာားပသာ မည်သညာ့်ဥ ပဒ၊ 

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား (သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒမူပဘာငကိ် မဆိ   ယ်ြ က်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

ဖ ငဆ်င ်န ် လိ အ ်ပသာ ပဆာင ွ်က်မှုမ ာား ဖ ြုံလ  ်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) အဆိ  ါဥ ပဒမ ာား၊ 

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာားကိ  အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

ဥ ပဒဆိ င ်ာ တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့ ် ကိ က်ညှီပစ န ် ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်းတိ ာ့ကိ  

ပဆာင ွ်က်သငာ့သ်ည်။ 

(ခ)    နိ ငင် မ ာားသည်  ၎ငာ်းတိ ာ့၏ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့အ်ညှီ 

အသပ ြ က်မှုကိ   ာဇ၀တ်မှုအဖြစ်သတ်မ တ်သညာ့် မည်သညာ့်ဥ ပဒ၊ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား 

(သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒ မူပဘာငကိ် မဆိ   ယ်ြ က်သငာ့သ်ည။် 

(ဂ္) နိ ငင် မ ာားသည် တ ာားဥ ပဒန ငာ့ ် ညှီညွတ်သညာ့် ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာားကိ  အဆ  ားအဖြတ် 

ပ ားသူမ ာားသည် တ ာားစှီ ငပ် ားဆိ င ်ာ အာဏာ ိ ငမ် ာားမဟ တ်ဘ  

 
588 A/HRC/38/35 ၊ စာ ိ ဒ ်၁၃၊ ၁၅။  
589 A/HRC/38/35 ၊ စာ ိ ဒ ်၆၄ 

 



နိ ငင် ပတာ်အာဏာ ိ ငမ် ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အြွ ျံ့အစည်ားမ ာားဖြစ်မှုကိ ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် 

ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာား (သိ ာ့မဟ တ်) စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား   စ မ ာားကိ  အတည်ဖ ြုံ ဖ ဌာနာ်းဖခငာ်း မ  

ပရ ာငက်ကည်သငာ့ပ် ှီား န ငာ့ ်တည်ဆ မူပဘာငမ် ာား (သိ ာ့မဟ တ်) စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား    စ မ ာား ကိ  

ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်း သငာ့သ်ည်။ 

(ဃ)  နိ ငင် မ ာားသည် သ  ားစွ သူမ ာားကိ ထိခိ က်နစ်နာပစသညာ့် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားတနြ်ိ ားမ ာားအပ ေါ် 

စှီား ွာားပ ားလ  ်ငနာ်းစ မ ာား၏ ဆ  ားဖြတ်မှုကိ  အာားပ ားသညာ့် က မပဏှီမ ာားအာား အပကကာငာ်း 

အ ာမ ာားကိ  အက ဖြတ် န ်လ  ် ိ ငခ်ွငာ့တ်ာဝန်လွ ပဖ ာငာ်းပ ားအ ်သညာ့် ဥ ပဒ  မူပဘာငမ် ာား 

(သိ ာ့မဟ တ်) စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား   စ မ ာားကိ  အတည်ဖ ြုံ ဖ ဌာနာ်းဖခငာ်း မ  ပရ ာငက်ကည်သငာ့ပ် ှီား 

န ငာ့ ် တည်ဆ မူပဘာငမ် ာား (သိ ာ့မဟ တ်) စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား    စ မ ာား ကိ  ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်း 

သငာ့သ်ည်။ (င) နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် လွတ်လ ်ပ ှီား ဘက်မလိ က်ပသာ 

တ ာားစှီ ငပ် ားအာဏာ ိ ငအ်ြွ ျံ့၏ အမိန ာ့အ်  တ ာားဥ ပဒန ငာ့် ညှီညွတ်မှု၊ 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ် တ ာား၀ငမ်ှု စ ခ ိနစ် နှုနာ်းမ ာားန ငာ့အ်ညှီသာ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ရ ိ 

အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  ကန ာ့သ်တ် န ် ကကိြုံား မ်ားသငာ့သ်ည်။ 

အွနလိ် ငာ်းအပကကာငာ်းအ ာားမ ာားအာား ထိန်ားခ ြုံ ်မှု ဆိ င ်ာ တည်ဆ  ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာား 

(သိ ာ့မဟ တ်)စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား   စ မ ာားကိ လည်ား သငာ့ပ်လ ာ်စွာဖ ငဆ်ငသ်ငာ့သ်ည်။ 

တငာ်းက  ်လွနာ်းပသာ ရှုပထာငာ့အ်ပဖခဖ ြုံ စည်ားမ ဉ်ား စည်ားကမ်ားမ ာား မဟ တ်ဘ  တငာ်းက  ်စွာ 

 စ်မ တ်ထာားပသာ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားသည် အမ ာားဖ ည်သူအာား 

အွနလိ် ငာ်းနယ် ယ်မ ာားတွင ်  ါဝငသ်ငာ့/်မသငာ့န် ငာ့ ် မည်က ာ့သိ ာ့ ါဝင ်မည်တိ ာ့န ငာ့ ်  တ်သက်ပ ှီား 

ပ ွားခ ယ်ခွငာ့ဖ် ြုံ န ်က မပဏှီ၏  ွငာ့လ်ငာ်းဖမငသ်ာမှုန ငာ့ ် ဖ န်လည်က စာားမှုမ ာားကိ  အာရ  စိ က်ကာ 

အမ ှီဖ ြုံကာ ခ မ တ်သငာ့သ်ည်။ 

(စ) နိ ငင် မ ာားသည် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့အ်ပ ေါ် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ 

သိသိသာသာ ပကကာက်မက်ြွယ်ပကာငာ်းပသာ အက ိြုံားသက်ပ ာက်မှုမ ာားကိ  ပ ားနိ ငပ်သာ 

လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၊ အငတ်ာနက်ခ ိတ်ဆက်ပ ားသူမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) အငတ်ာနက်၀နပ်ဆာငမ်ှု 

ပ ားသူမ ာားအာား လွနက် မ ာားဖ ာားပသာ ဒဏပ်င(ွသိ ာ့မဟ တ်) ပထာငဒ်ဏခ် မ တ်ဖခငာ်းစသညာ့် 

မျှတဆှီပလ ာ်မှုမရ ိပသာ ဖ စ်ဒဏမ် ာားခ မ တ်ဖခငာ်းမ  ပရ ာငက်ကဉ်သငာ့သ်ည်။ 



(ဆ) နိ ငင် မ ာားသည် လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားကိ  ခ ိြုံားပြာက်ပ ှီား    န  ်ိထ တ်ပဝဖခငာ်းမတိ ငမ်ှီ 

ဆငဆ်ာဖြတ် ပတာက်ဖခငာ်းကိ  လွယ်ကူစွာ ဖ ြုံလ  ်ခ  ပစနိ ငသ်ည်ာ့ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ် ရ  ိ

အပကကာငာ်းအ ာမ ာားအာား “ကကိြုံတင”် ပစာငာ့က်ကညာ့်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) စစ်ထ တ်ဖခငာ်းမ ာားကိ  

ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် ဥ ပဒ မူပဘာငမ် ာား (သိ ာ့မဟ တ်) စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား   စ မ ာား 

အတည်ဖ ြုံဖ ဌာနာ်း ဖခငာ်းမ ပရ ာငက်ကဉ်သငာ့သ်ည်။ 

(ဇ)  နိ ငင် မ ာားသည် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၊ အငတ်ာနက်ခ ိတ်ဆက်ပ ားသူမ ာားန ငာ့ ် အငတ်ာနက်၀န် 

ပဆာငမ်ှု ပ ားသူမ ာားအာား ထ တ်ဖ နသ်ညာ့် အပကကာငာ်းအ ာမ ာားန ငာ့သ်က်ဆိ ငသ်ညာ့ ်

ပတာငာ်းဆိ မှုမ ာားအာားလ  ားကိ  အပသားစိတ်ပြာ်ဖ ထာားသညာ့်  ွငာ့လ်ငာ်းဖမငသ်ာမှုရ ိသညာ့ ်

အစှီ ငခ် စာမ ာားအာား လူသိရ ငက်ကာားထ တ်ဖ နသ်ငာ့ပ် ှီား လူထ အပဖခဖ ြုံအြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၊ 

 ညာရ ငမ် ာား၊ ပရ ျံ့ပနမ ာား၊ ICT ကျွမ်ားက ငသ်ူမ ာားန ငာ့ ် အဖခာားလွတ်လ ်ပသာ မူဝါဒဆိ င ်ာ 

အကက ပ ား  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) နည်ား ညာဆိ င ်ာ ကျွမ်ားက ငသ်ူမ ာား အ ါအ၀င ်

အမ ာားဖ ည်သူထ မ  စစ်မ နပ်သာ အကက ပ ားမှုမ ာားကိ  သငာ့ပ်လ ာ်ပသာဥ ပဒမူပဘာငမ် ာား 

(သိ ာ့မဟ တ်) စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား    စ မ ာားအာားလ  ားတွင ် ါ၀ငပ်စ မည်။590 

(ဈ) နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် အငတ်ာနက်ကိ  အလ  ားစ  ဖြတ်ပတာက်ဖခငာ်းမ  ပရ ာငက်ကဉ်သငာ့သ်ည်။ 

ပစာ့စ ်ပ ှီား မျှတဆှီပလ ာ်ကာ ကန ာ့သ်တ်ပသာ အဖ ြုံအမူဖြငာ့ ်အငတ်ာနက် လက်လ မ်ားမှီ ရ ိမှု 

(သိ ာ့မဟ တ်) အွန်လိ ငာ်းဝနပ်ဆာငမ်ှုမ ာား  ယူခွငာ့အ်ာား တ ာားဝင ်  ည် ွယ်ခ က်မ ာားအတွက် 

ခခငာ်းခ က်အပဖခအပနမ ာားတွင ် ကန ာ့သ်တ်သညာ့်အခါ နိ ငင် မ ာားသည် 

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာကန ာ့သ်တ်ခ က်မ ာားအတွက် အပကကာငာ်းဖ ခ က်မ ာား န ငာ့ ် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ 

လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့၊် လ  ဖခ ြုံပ ား၊ 

စ ပဝားသငာ်းြွ ျံ့ ခွငာ့၊်  ညာပ ား၊ က နာ်းမာပ ားန ငာ့ ်အလ  ်အကိ င ်လ  ်ကိ ငခ်ွငာ့အ်ခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  

ထိနာ်းသိမ်ားပ ားနိ ငသ်ညာ့် လက်လ မ်ားမှီ ရ ိမှုအတွက် အစာားထိ ားအစှီအမ မ ာားတိ ာ့ကိ  

ရ ငာ်းလငာ်းစွာန ငာ့ ်လူသိရ ငက်ကာား ထ တ်ဖ နသ်ငာ့သ်ည်။  

     ဤအကက ဖ ြုံခ က်မ ာားသည် ဥ ပဒမ ာား၊ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ဥ ပဒမူပဘာငမ် ာား 

သည် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် တငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့၊် လ  ဖခ မှုန ငာ့ ်

 
590 (က) မ  (ဆ) သည် အထူားကိ ယ်စာားလ ယ်၏ အစှီ ငခ် စာမ  ထ တ်န တ်ထာားသည် ၊ A/HRC/38/35 ၊ စာ ိ ဒ ်၆၅ မ  ၆၉ 

ကိ ကကညာ့် ါ။ 



အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့ ် အခငွာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  အလွနအ်မငာ်းကန ာ့သ်တ်မှုမ ာား 

ဖ ြုံလ  ်ပသာအခါ မ ာားစွာသက်ပ ာက်ခ  သည်ာ့ အွနလိ် ငာ်းလ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားကိ  ပလားစာား န် 

အစိ ား န ငာ့ ် ICT က မပဏှီမ ာား၏ ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားန ငာ့အ်တူတကွ လ  ်ပဆာင ်  မည်ဖြစ်ပ ှီား 

ထိ လ  ်ပဆာငမ်ှုကိ  အပထာက်အကူလည်ား ဖ ြုံလိမာ့်မည်ဖြစ်သည်။  

 

၆။ သံို်းသပ်ခ က် 

     ဒှီမိ ကပ စှီစနစ် လည် တ်မှုအတွက် မရ ိမဖြစ်လိ အ ်ပသာ အမ ာားဖ ည်သူအက ိြုံားစှီား ွာားဆိ င ်ာ 

ကိစစ  ်မ ာားအ ါအ၀င ်   ဂ္ဂလိကန ငာ့ ် အမ ာားဖ ည်သူလူသိရ ငက်ကာား ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှု   စ  

အာားလ  ားနှီား ါားအတွက် အငတ်ာနက်သည် ဆက်သွယ်ပ ား၊ ပဆွားပနာွးဖငငာ်းခ  မှုန ငာ့ ်

ပဆွားပနာွးမှုမ ာားအတွက်  ငမ်စာမ က်န ာ/ပန ာဖြစ်လာသည်။ အွနလိ် ငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းမ  

ဖ ြုံလ  ်ပသာ၊   ဂ္ဂလိက(န ငာ့/်သိ ာ့မဟ တ်) အမ ာားဖ ည်သူဆိ င ်ာ ဆက်သွယ်ပ ားမ ာားအကကာား 

ဖခာားနာားမှုမ ာားသည်  ိ မိ က ဉ်ားပဖမာငာ်းလာသည်။ 

     အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ ကာကွယ် နပ် ားဆွ ဖ ဌာန်ားထာားသညာ့် ဥ ပဒန ငာ့ ် စည်ားမ ဉ်ား စည်ားကမ်ား 

မူပဘာငမ် ာားသည် က ငာ့၀်တ်မ ာား၊ ဥ ပဒ၊ စှီား ွာားပ ားန ငာ့ ် နည်ား ညာ နယ်နမိိတ်မ ာား န ငာ့ ် - ၎ငာ်းတိ ာ့ 

အဖ နအ်လ နသ်က်ပ ာက်ကာ ထိပတွျံ့ ငဆ်ိ င ်သညာ့ ် ဆိ က်ဘာနယ် ယ်၏ အဆက်မဖ တ် 

ပဖ ာငာ်းလ ပနမှုန ငာ့ ် စဉ်ဆက်မဖ တ် ဆငာ့က် တိ ားတက်ပဖ ာငာ်းလ မှုဖြစ်စဉ် အပဖခအပနတွင် 

တည်ရ ိပနပသာ မ က်ပမ ာက်ပခတ် စိနပ်ခေါ်မှုမ ာားကိ  ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာားနိ င ်န ် ရ နာ်းကနပ်န လ က်ရ ိ 

သည်။ မည်သိ ာ့ ငဖ်ြစ်ပစ အဓိက လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား အပဖခခ မူမ ာား၊ ဥ ပဒပ ား ာ 

တာဝနဝ်တတ  ာားမ ာားန ငာ့ ် အဖခာားစ နှုန်ားမ ာားသည် အွနလိ် ငာ်းန ငာ့ ် ပအာာ့ြ်လိ ငာ်းတွင ် အသ  ားခ  န ်

ဆက်လက်တည်ရ ိပနဆ ဖြစ်ပ ှီား အပဖခခ မူအပနဖြငာ့လ်ည်ား ဆက်လက်ရ ိပနသငာ့သ်ည်။ 

နည်ား ညာအသစ်မ ာားကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် ဥ ပဒမ ာားတွင် 

လိ အ ်ခ က်မည်သိ ာ့ ငရ် ိပနပသာ်လည်ား ဤအစှီ ငခ် စာတွင ် ပြာ်ဖ ထာားပသာ အမှုဖြစ်  ်မ ာားန ငာ့် 

အပဖခအပနမ ာားသည် ပကာငာ်းမွနစွ်ာအပဖခတည်ထာားပသာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒကိ  ရိ ားသာားပဖြာငာ့မ်တ်စွာ အပကာငအ်ထည်ပြာ်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် ရိ ားရ ငာ်းစွာ 

ပဖြရ ငာ်းမှုကိ  အပထာက်အကူဖြစ်ပစလိမာ့်မည်။ 



     ထိ ာ့ပကကာငာ့ ် ဤအစှီ ငခ် စာသည် အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒအပနဖြငာ့ ်

အငတ်ာနက်ပခတ်၌ ထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ မှုမ ာား၊ သတငာ်းအခ က်အလက်မျှပဝဖခငာ်းန ငာ့ ်  နိ ငင် ပ ားတွင ်

 ါ၀ငမ်ှုတိ ာ့အပ ေါ် သက်ပ ာက်သညာ့် ဥ ပဒပ ား ာမူပဘာငမ် ာား  ပ ားဆွ ဖ ဌာနာ်းမှုန ငာ့ ်

အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုတိ ာ့ကိ  အပထာက်အကူဖ ြုံ နိ င်သည်ာ့နည်ားလမ်ားမ ာားအာားပြာထ တ် န ်  ိ မိ ၍ 

ဖ ညာ့်စ  ပ ှီား အနာဂ္တ်အတွက် ပမျှာ်မ န်ားပသာ စကာားဝိ ငာ်း ပ ေါ်ပ ါက်လာပစပ ားအတွက် 

ကနဦားကကိြုံား မ်ားခ က်တစ်ခ  ငဖ်ြစ် ါသည်။ 

     သတငာ်းအမ ာားမ ာား၊ အမ န်ားစကာားန ငာ့ ်အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်အကကမ်ားြက်မှုမ ာားကိ  လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်းတိ ာ့၏ 

ဖ န ာ့ ွ်ာားမှု(သိ ာ့မဟ တ်) ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုတိ ာ့န ငာ့ ် တ်သက်ပသာ စိ ား ိမ် ူ နမ်ှုမ ာားသည် ပဖြရ ငာ်း န ်

နည်ားလမ်ားမ ာားကိ  ပတာငာ်းဆိ ပသာ ကကှီားမာားပသာဖ ဿနာမ ာား င ် ဖြစ်သည်။ ဤပခတ်ပ ိြုံင ်

ဖ ဿနာမ ာားသည် အပ ားတကကှီားန ငာ့ ် ထိပ ာက်ပသာ အပ ားယူပဆာင ွ်က်မှုကိ  လိ အ ်ပ ှီား 

ထိ အပ ားယူပဆာင ွ်က်မှုသည် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ ဘဝရ ငသ်နခ်ငွာ့၊် လ  ဖခ ြုံပ ား၊ ရ  ်ခနဓာဆိ င ်ာ 

တည်ကကည်မှု န ငာ့ ်လ  ဖခ ြုံမှု အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအ ါအဝင ်သူတိ ာ့၏ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ လည်ား ကာကွယ် 

ပစာငာ့ပ်ရ ာက်ပ သည်။ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားန ငာ့ ် အပဖခခ လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားအပ ေါ် 

သက်ပ ာက်မှုမ ာားကိ  ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာားဖခငာ်းမရ ိ ါက ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်မ တ်တမ်ားတင်ထာားသညာ့် 

ထိ က ာ့သိ ာ့ပသာ စိနပ်ခေါ်မှုမ ာားကိ   ငဆ်ိ င ်န ် အစိ ား မ ာား၏  ွငာ့လ်ငာ်းမှုမရ ိပသာန ငာ့ ်

ရိ ားသာားပဖြာငာ့မ်တ်မှုမရ ိပသာ ကကိြုံား မ်ားမှုမ ာားသည် ထိပ ာက်မှုရ ိလိမာ့်မည် မဟ တ်ဘ  

လူမှုပ ား  က်စှီားယိ ယွငာ်းမှုန ငာ့ ်ကကှီားမာားပသာ  က နက် မှုတိ ာ့ကိ ဖြစ်ပစမည်ဖြစ်သည်။  

     ဉာဏ ်ည်အတ န ငာ့ ် အလိ အပလ ာက် ပထာက်လ မ်ားပစာငာ့က်ကညာ့်ဖခငာ်း နည်ား ညာမ ာားအ ါအဝင ်

ပထာက်လ မ်ားပစာငာ့က်ကညာ့်ဖခငာ်းန ငာ့ ် ထိနာ်းခ ြုံ ်ဖခငာ်း နည်ား ညာမ ာား  ိ မိ တိ ားတက်လာသည်န ငာ့အ်မျှ 

အစိ ား မ ာားသည် တိ က ာ့သိ ာ့ပသာ ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုသည် ၎ငာ်းတိ ာ့၏ ည် ွယ်ခ က်မ ာားန ငာ့ ် အ ဝငခ်ွငက်  

ဖြစ်သညာ့်အခါ  ိ မိ ကကှီားမာားပသာထိန်ားခ ြုံ ်မှုကိ  အသ  ားဖ ြုံလာ န ် ပသွားပဆာငခ်  လိမာ့်မည်။ ထိ နည်ား 

 ညာမ ာား၏ သက်ပ ာက်မှုမ ာားအပ ေါ် လ  ပလာက်ပသာ ထညာ့်သွငာ်းစဥ်ားစာားမှုမရ ိဘ  

နိ ငင် ပတာ်အဆငာ့န် ငာ့ ် နိ ငင် တကာအဆငာ့တိ် ာ့မ  ပခတ်ပနာက်က ပနပ ှီဖြစ်ပသာ ဥ ပဒန ငာ့ ်

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမူပဘာငမ် ာားန ငာ့ ် ယနတ ာားမ ာားဖြစ် ါက  ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်

မ တ်တမ်ားတငထ်ာားပသာ ခ ိြုံားပြာက်မှုအမ ိြုံားအစာားမ ာားသည်    မ နဖ်ြစ်ပနက အတိ ငာ်း 

ကကှီားစိ ားဖြစ် ွာားလာလိမာ့်မည်ဟူပသာ အနတ ာယ်ရ ိပန ါသည်။ ဤအခ က်သည် ကျွနပ်တာ်တိ ာ့အာား 



လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားအပဖခခ မူမ ာားန ငာ့ ် နည်ားလမ်ားမ ာားကိ  ယခ  င ် ထညာ့်သွငာ်းစဉ်ားစာားပကကာငာ်း 

ပသခ ာပစ န ်အလွနအ်ပ ားကကှီားပကကာငာ်း သိဖမငသ်ပဘာပ ါက်ပစ သည်။ 

ဤကိစစန ငာ့ ်  တ်သက်၍ ထညာ့်သွငာ်းစဥ်ားစာားသငာ့သ်ညာ့် ပအာက်ပ ါ အဆ  ားသတ်အခ က်မ ာားကိ  

ပြာ်ဖ လိ က်  ါသည်။   

     ပထမအခ က်အန ပ င ် အငတ်ာနက်သည် တစ်ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ အတိ ငာ်းအတာ၌ မကက ြုံစြူား 

သတငာ်းအခ က်အလက်စှီားဆငာ်းမှုကိ  ြွငာ့ပ် ားခ ာ့ပ ှီား နိ ငင် တစ်နိ ငင် ရ ိ လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့ ်

(သိ ာ့မဟ တ်) သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ခ ိြုံားပြာက်ပသာ ဖ ည်တွငာ်းဥ ပဒမ ာားသည် 

အဖခာား  ပဒသမ ာားမ  လူတစ်ဦားတစ်ပယာက်၏ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားအပ ေါ် ပသခ ာပ ါက် 

အက ိြုံားသက်ပ ာက်မှု ရ ိပစသည်။ ဆ  ားဖြတ်ခ က်မ ာားန ငာ့ ် နည်ား ညာမ ာားသည် 

အမ ာားဖ ည်သူအပ ေါ်တွင ် ဖမနမ်ာနိ ငင်   ခိ ငဖ် ည်နယ်မ  လူတစ်ဦားသည် 

အငတ်ာနက်ဖြတ်ပတာက်မှုပကကာငာ့ ် မပလားရ ာားနိ ငင် ရ ိ ပဆွမ ိြုံား တစ်ဦားန ငာ့ ် မဆက်သွယ်နိ ငဖ်ခငာ်း 

(သိ ာ့မဟ တ်) အက်စ်တိ ားနှီားယာားနိ ငင်  အပဖခစိ က် သတငာ်းပထာက် တစ်ဦားသည် စငက်ာ ူနိ ငင် ၏ 

လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ထိခိ က်နစ်နာပစသည်ဟ  ယူဆနိ ငပ်သာ ပဆာငာ်း ါားကိ  ဖြန ာ့ခ် ိဖခငာ်းပကကာငာ့် 

တ ာားစွ ဆိ ခ  ဖခငာ်း စသညာ့်နယ်နမိိတ်မ ာားကိ  ပက ာ်လွန၍် အက ိြုံားသက်ပ ာက်မှုရ ိ ပစသည်။ 

တစ်ခ ိနတ်ည်ားမ ာ င ် နိ ငင် တစ်နိ ငင် မ  အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  တငာ်းကက ်စွာ 

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားခ မ တ်ဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာားတစ်ပန ာတွင ် အခ က်အလက် မ ာားကိ   

တည်ပထာက်ထာားရ ိပစဖခငာ်း မ ာားသည် အဖခာားတစ်နိ ငင် ရ ိ လူ  ဂ္ဂိြုံလ်မ ာားအာား ဥ ပဒပ ား ာ 

ထိခိ က်လွယ်မှုမ ာား (သိ ာ့မဟ တ်) ရ  ် ိ ငာ်းဆိ င ်ာ အကကမ်ားြက်မှုမ ာားကိ  ခ  ပစနိ ငသ်ည်။ 

     ေိုတ ယအခ က်အန ပ င  ် အငတ်ာနက်သည် အခ က်အလက် ခွ ဖခမ်ားစိတ်ဖြာမှု နည်ားစနစ်မ ာား 

အာား ပလာ့က ငာ့သ်ငက်ကာားထာားပသာ အာဏာ ိ ငမ် ာားလက်ထ သိ ာ့ အခ က်အလက် အပဖမာက်အမ ာားကိ  

ပ ားအ ်ဖခငာ်းဖြငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားအပ ေါ် အဖမတ်ထ တ်မှုကိ   ိ မိ လွယ်ကူစွာ 

ဖ ြုံလ  ်နိ ငပ်စသည်ာ့ က ယ်ဖ န ာ့ပ်သာ အခ က်အလက် ပကာက်ယူစ ပဆာငာ်းဖခငာ်းန ငာ့ ်

ထိနာ်းသိမ်ားဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  ဖ ြုံလ  ်နိ ငစွ်မ်ားရ ိပစသည်။ လူမှုကွနယ်က် စာမ က်န ာမ ာားတွင် 

'ကကိြုံက်န စ်သက်ဖခငာ်း' သိ ာ့မဟ တ် 'မျှပဝဖခငာ်း' သည် “နိ ငင် ပတာ်ကိ  ထိခိ က်နစ်နာပစသည်” 

ဟ ယူဆနိ ငပ်သာ အပကကာငာ်းအ ာမ ာားကိ  သတငစ်ာမ ာားမ တဆငာ့ ် ဖြန ာ့ဖ်ြ ားဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) 

ဖြန ာ့ပ်ဝဖခငာ်းမ ာားထက်  ိ မိ လျှငဖ်မနစွ်ာ ဖြန ာ့ပ်ဝပနသည်။ ဥ မာအာားဖြငာ့ ် အွနလိ် ငာ်း 



စာမ က်န ာမ ာားသည် “ ဘ  ငမ်ငာ်းဖမတ်အာား ပစာ်ကာားသည်” ဟ ယူဆ ပသာ ဗှီဒှီယိ တစ်ခ ကိ  

ထိ စာမ က်န ာ၏  ိ ငရ် ငမ်  သိရ ိဖခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) နာားလည်သပဘာပ ါက်ဖခငာ်း င ် မရ ိဘ  

မိနစ် ိ ငာ်းအတွငာ်း၌ ဖြန ာ့ပ်ဝနိ ငသ်ည်။ အလွနက်ကှီားမာားပသာ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားသည် 

ဥ မာအာားဖြငာ့ ် ဆက်သွယ်ပ ား၊ က နာ်းမာပ ား၊  ညာပ ား (သိ ာ့မဟ တ်) သယ်ယူ ိ ာ့ပဆာငပ် ားမ ာားကိ  

တိ ားတက်လာပစ ဖခငာ်းအာားဖြငာ့ ် လူသာားမ ာား၏ ပနထိ ငမ်ှု တိ ားတက်လာပစ န် 

နည်ား ညာြွ ျံ့ ပြိြုံားတိ ားတက်မှုမ ာားအတွက် အဖ ြုံသပဘာပဆာငသ်ညာ့် တိ ားတက်မှုမ ာားကိ  

ပြာ်ထ တ်နိ ငသ်ညာ့်အလာားအလာရ ိပနစဉ်တွင ် ထိ အခ က်အလက်မ ာားသည် လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ 

အခွငာ့အ်ပ ားကိ  ပစာငာ့က်ကညာ့်ပထာက်လ မ်ား န၊် ထိန်ားခ ြုံ ် နန် ငာ့ ် ခ ိြုံားပြာက် နအ်တွက် နိ ငင် မ ာား၏ 

ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ် (သိ ာ့မဟ တ်) အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှုတိ ာ့ကိ  ခ  နိ ငသ်ည်။ 

 

     တတ ယအခ က်အန ပ င ် ဤစာတမ်ားတွင ်  ါရ ိသညာ့် အငတ်ာနက်ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုန ငာ့် 

ထိနာ်းပက ာငာ်းမှုမ ာားကိ  ခွငာ့ဖ် ြုံသညာ့် ဥ ပဒပ ား ာ မူပဘာငမ် ာားအာားလ  ားသည် အစိ ား န ငာ့ ်

လူ  ဂ္ဂိြုံလ်တစ်ဦားခ ငာ်းအကကာား မညှီမျှပသာယ ဉ်ပ ိြုံင်မှုအခငာ်းအက ငာ်းကိ  ြနတ်ှီား နအ်တွက် 

လည် တ်ပနသည်။ အစိ ား မ ာားသည် မ ာားမ ာားမ နမ် န ် မည်သိ ာ့ပသာ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ မဆိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် လွတ်လ ်စွာထ တ်လွှငာ့န်ိ  ငပ် ှီား 

“နိ ငင် ပတာ်လ  ဖခ ြုံပ ား” (သိ ာ့မဟ တ်) "ပငမ်ိဝ ် ိဖ ာားပ ား" ဆငပ်ဖခကနက်ာ “မရ ိမဖြစ် လိ အ ်သည်” 

(သိ ာ့မဟ တ်) "သငာ့ပ်လ ာ်မှုရ ိသည"်ဟ  ၎ငာ်းတိ ာ့ယူဆ ါက လူ  ဂ္ဂိြုံလ် တစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ 

မည်သညာ့်အခ က်အလက်ကိ မဆိ  လွတ်လ ်စွာ လ  ် ိ ငခ်ွငာ့ရ် ိပနစဉ်တွင ် လူတစ်ဦား ခ ငာ်းစှီသည ်

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်  စ်မ တ်ထာားကာ ထိန်ားခ ြုံ ်ခ  ဖခငာ်းန ငာ့ ် အငတ်ာနက်အသ  ားဖ ြုံခွငာ့ ်

 ိတ် ငခ်  ဖခငာ်းတိ ာ့ကိ  ခ  နိ ငသ်ည်။ သာမနအ်  ်သာားတစ်ဦားတွင ် ၎ငာ်းန ငာ့ ်တ်သက်ပသာ 

အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်  ရ ိနိ ငသ်ညာ့် သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာား၏ အတိ ငာ်းအတာအဖ ညာ့်အဝကိ  

ပလာ့လာစိစစ်နိ င ်န ် (သိ ာ့မဟ တ်) နာားလည်နိ င ်န ်င် အ ငာ်းအဖမစ်အနည်ားငယ်သာ ရ ိပနပ ှီား 

လွနခ် ာ့ပသာန စ်မ ာားက ပဖ ာဆိ ခ ာ့သညာ့် (သိ ာ့မဟ တ်)  ိ ာ့စ်တငခ် ာ့သညာ့် အ ာမ ာားအတွက် 

အလွယ်တကူ င ် စ်မ တ်ထာားခ  နိ ငပ်သားသည်။ 

     န ောက်ဆံို်းအန ပ င  ် ယပန ာ့ပခတ်အငတ်ာနက်သည် နိ ငင် မ ာားအပနဖြငာ့ ် နိ ငင် ပ ားဩဇာ 

လွှမ်ားမိ ားမှု၊ အာဏာန ငာ့ ် ထိနာ်းခ ြုံ ်မှုတိ ာ့အတွက် ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာက မပဏှီကကှီားမ ာား အထူားသဖြငာ့ ်



နည်ား ညာ က မပဏှီကကှီားမ ာားန ငာ့ ် ယပန ာ့ပခတ်တွင ် ထိ ်တိ က် ငဆ်ိ ငပ်န သညာ့် အဓိကနယ် ယ် 

အခငာ်း အက ငာ်းတစ်  ်ဖြစ်ကာလာ ထိ  ငဆ်ိ ငပ်န သညာ့် လ  ်ငနာ်းစဉ်အတွငာ်း လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ 

ထငဖ်မငယူ်ဆခ က်/အသ မ ာားန ငာ့ ် စိ ား ိမ် ူ နမ်ှုမ ာားကိ  တဖြည်ားဖြည်ား   

တိမ်ဖမြှြုံ ်ပ  ာက်ကွယ်လာပလသည်။ ယပန ာ့ပခတ်တွင် လ  ဖခ ြုံပ ားကိ  ကာကွယ် ပစာငာ့ပ်ရ ာက် န ်

နိ ငင် မ ာား၏ တာဝန်ဝတတ  ာားသည် နိ ငင် ပတာ်အာဏာ ိ ငမ် ာားထ တွငသ်ာ 

လ  ားလ  ားလ ာားလ ာားရ ိသည်သာ မဟ တ်ပတာာ့ဘ  နည်ား ညာက မပဏှီကကှီားမ ာား၏ 

 ူားပ ါငာ်းပဆာင ွ်က်မှုန ငာ့ ် ထိ နည်ား ညာ က မပဏှီကကှီားမ ာား၏ လ  ်ငနာ်းလည် တ်မှုမ ာားအပ ေါ် 

ကန ာ့သ်တ်မှုမ ာားကိ လည်ား နိ ငင် ပတာ်၏  ည်မ နာ်းခ က်မ ာားကိ  အက ိြုံားသက်ပ ာက်ပစ နအ်တွက် 

တိ ား၍လိ အ ်မှုရ ိလာသည်။ ၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ် ဒနိာ်းမတ်နိ ငင် အစိ ား သည ်

ဆှီလှီကွနပ်တာငက်ကာားန ငာ့ ်တ်သက်ပ ှီား နိ ငင် ပတာ်၏ အက ိြုံားစှီား ွာားကိ  ကိ ယ်စာားဖ ြုံ နန် ငာ့ ် နိ ငင် ၏ 

လူမှုအသိ ငာ်းအဝိ ငာ်းအပ ေါ် နည်ား ညာ၏ သက်ပ ာက် မှုမ ာားကိ  ကသဇာလွှမ်ားမိ ား နက်ကိြုံား မ်ားမှုအတွက် 

နည်ား ညာလ  ်ငန်ားနယ် ယ်ဆိ င ်ာ သ အမတ်ကကှီား တစ်ဦားကိ  ခန ာ့အ် ်သညာ့် ကမဘာပ ေါ်တွင် 

 ထမဦားဆ  ားပသာ နိ ငင် ဖြစ်လာခ ာ့သည်။ သ အမတ်ကကှီား Casper Kynge မ  ပဖ ာကကာားခ ာ့သည်မ ာ 

“ကျွနပ်တာ်တိ ာ့၏ တနြ်ိ ားမ ာား၊ ကျွန်  ်တိ ာ့၏အြွ ျံ့အစည်ားမ ာား၊ ဒှီမိ ကပ စှီ၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားသည် 

နည်ား ညာအသစ်မ ာား ပ ေါ်ပ ါက်လာဖခငာ်းပကကာငာ့ ် ယခ  အခ ိနတွ်င ် စိနပ်ခေါ်မှုမ ာားရ ိပနပ ှီဖြစ်သည်။ 

ဤက မပဏှီမ ာားသည် စှီား ွာားပ ားအက ိြုံားအဖမတ်ရ ိပသာ က မပဏှီမ ာားအဖြစ်မ  ပဖမဖ ငတွ်ငလ်ွှမ်ားမိ ားမှု 

(de facto) အမ နတ်ကယ် ငရ် ိပသာ နိ ငင် ဖခာားပ ား မူဝါဒဆိ င ်ာ လှု ်ရ ာားသူမ ာားဖြစ်လာပနပ ှီ 

ဖြစ်သည်။" ဤပခတ်ပ ိြုံင ် ပဖ ာငာ်းလ မှုအပ ွျံ့တွင ် နိ ငင် မ ာားပကကာငာ့သ်ာမက ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ 

အတိ ငာ်းအတာတွင ် လည် တ်လ  ်ကိ ငပ်နပသာ က မပဏှီမ ာားပကကာငာ့ ်ါ အခွငာ့အ်ပ ားမ ာား 

ထိခိ က် ပ  ာက်  က်စှီားပစနိ ငပ်ခ ရ ိပနသည်။ 

     ၂၁  ာစ တွင ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား ကာကွယ်ပစာငာ့ပ်ရ ာက်မှုသည် ဥ ပဒပ ား ာ၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား 

ဆိ င ်ာန ငာ့ ် ICT ကျွမ်ားက ငသ်ူမ ာား၊ က လသမဂ္ဂန ငာ့ ် အဖခာားနိ ငင် တကာ အာဏာ ိ ငမ် ာားစသည်တိ ာ့န ငာ့ ်

အဖ ညာ့်အဝတိ င ်ငပ်ဆွားပနာွး  မည်ဟ  သတ်မ တ်ထာားပသာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာဥ ပဒန ငာ့ ်

စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမူပဘာငမ် ာားကိ ခ မ တ် နလိ် လာပ ှီားဖြစ်သည်။ ထိ သိ ာ့ ခ မ တ် ာတွင ်

ကမဘာလ  ားဆိ င ်ာ အတိ ငာ်းအတာတွင ် လည် တ်လ  ်ကိ ငပ်နပသာ နည်ား ညာက မပဏှီမ ာား၏ 

 ူားပ ါငာ်း ါဝငမ်ှုကိ  ယူဖခငာ်းဖြငာ့ ် ထိပ ာက်စွာပအာငဖ်မငပ် ှီားပဖမာက်နိ ငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 



လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်

ကာကွယ် နသ်ာမက အမ နာ်းစကာားမ ာားဖ န ာ့ ွ်ာားဖခငာ်း၊ အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ် အကကမ်ားြက်မှုကိ  

လှု ျံ့ပဆာ်ဖခငာ်းန ငာ့ ် လ  ်ကက သတငာ်း/သတငာ်းအခ က်အလက်အမ ာားမ ာား၊ ဆိ က်ဘာတိ က်ခိ က်မှုမ ာားန ငာ့် 

အဖခာားဆိ က်ဘာ ာဇဝတ်မှုမ ာားပကကာငာ့ ် ဖြစ်ပ ေါ်လာပသာပခိမ်ားပဖခာက်မှုမ ာားမ  ကာကွယ် န် 

အတွက် ါ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမ ာားကိ  အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်တွင ်ကာကွယ် နလိ် အ ် ါသည်။ 

     လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့န်  ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းသညာ့် 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားမူပဘာငသ်ည် ယပန ာ့အခ ိနတွ်င ်အပ ားတကကှီား သက်ဆိ ငပ်နပ ှီား 

ဤအစှီ ငခ် စာတွင ်ါရ ိသညာ့် ဥ ပဒ မူပဘာငမ် ာားန ငာ့ ် အပရ ျံ့ပတာငအ်ာရ ရ ိ အစိ ား မ ာားမ  

ထိ မူပဘာငမ် ာားအာား လူတစ်ဦားခ ငာ်းစှီ၏ အပဖခခ လွတ်လ ်ခွငာ့မ် ာားကိ  အာဏာသ  ား၍ ထိနာ်းခ ြုံ ် 

 နအ်တွက် အလွ သ  ားစာားဖ ြုံမှုမ ာားန ငာ့ ်  တ်သက်၍ လ  ပလာက်သည်ထက် ိ ပသာ လမ်ားညွှနခ် က် 

မ ာားကိ ပ ားထာား ါသည်။ ဤဥ ပဒမူပဘာငမ် ာားသည် နည်ားလမ်ားအမ ိြုံားမ ိြုံားဖြငာ့ ်  ည် ွယ်ခ က်န ငာ့ ်

ကိ က်ညှီမှုမရ ိပကကာငာ်းကိ  ဖ သခ ာ့ပ ှီား တ ာားဥ ပဒစိ ားမိ ားပ ား အတွက်လိ အ ်ပသာ တ ာားဝငမ်ှု၊ 

မရ ိမဖြစ်လိ အ ်မှုန ငာ့ ်မျှတဆှီပလ ာ်မှုဆိ င ်ာ အပဖခခ မူမ ာားန ငာ့အ်ညှီ  စစ်မ နပ်သာ ည် ွယ်ခ က်မ ာား 

ဖ ဌာနာ်း ပဆာင ွ်က်နိ ငဖ်ခငာ်း မရ ိ ါ။ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ားဥ ပဒအ  နိ ငင် မ ာား၏ 

တာ၀နဝ်တတ  ာားမ ာားကိ  ဖြညာ့်ဆည်ားမှုကိ ဦားတည်သညာ့် လွတ်လ ်စွာထ တ်ပြာ်ပဖ ာဆိ ခွငာ့၊် 

ထငဖ်မငယူ်ဆခွငာ့န် ငာ့ ် သတငာ်းအခ က်အလက် ရ ိခွငာ့တိ် ာ့ကိ  ထိနာ်းပက ာငာ်းပသာ အဖ ည်ဖ ည်ဆိ င ်ာ 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ပ ား အပဖခခ မူမ ာားန ငာ့ ် ကိ က်ညှီပစ န ် ဤဥ ပဒမူပဘာငမ် ာားကိ   ယ်ြ က်ဖခငာ်း၊ 

ဖ ငဆ်ငဖ်ခငာ်း (သိ ာ့မဟ တ်) အဖခာားနည်ားဖြငာ့ ်ဖ ြုံဖ ငဖ်ခငာ်းမ ာား ဖ ြုံလ  ်သငာ့ပ် သည်။ 

 

၇။ န ောက်ဆက်တွ  

 ဤအစ ရငခ်ံစောတငွ ်ရည်ညွှ ််းထော်းနသော ဥပနေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ော်းနငှ  ်

ဥပနေ  ကမ််းမ ော်း 

(အစှီ ငခ် စာတွင ် ါဝငလ်ာသညာ့် အစဉ်အလိ က်) 

 



ဘရူနိ ငာ်းဒါရူဆလမ်နိ ငင်  

- ၁၉၄၈ ခ န စ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ 

- ၁၉၈၂ ခ န စ် ဖ ည်တွငာ်းလ  ဖခ ြုံပ ား အက်ဥ ပဒ 

- ၁၉၇၄ ခ န စ် ဆက်သွယ်ပ ား အက်ဥ ပဒ 

ကပမဘာဒှီားယာားနိ ငင်  

 ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ 

ဖ နက်ကာားပ ား ဝနက်ကှီားဌာန ၊ ဖ ည်ထ ပ ား ဝန်ကကှီားဌာန န ငာ့်  ိ ာ့ပဆာငပ် ားန ငာ့ ်

ဆက်သွယ်ပ ား ဝနက်ကှီားဌာနတိ ာ့မ  အတည်ဖ ြုံသညာ့် ၂၀၁၈ ခ န စ် ဝနက်ကှီားဌာနပ ါငာ်းစ   

အမိန ာ့ ်(Inter-ministerial order (prakas))  

ဆိ က်ဘာ ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ ဥ ပဒ မူကကမ်ား (ဥ ပဒ သက်ဝငမ်ှုမရ ိပသား) 

အငဒ်ိ နှီားရ ာားနိ ငင်  
 ာဇသတ်ကကှီား 

၂၀၀၈ ခ န စ် အှီလက်ထပ ာနစ် သတငာ်းအခ က်အလက်န ငာ့ ်အပ ာငာ်းအ၀ယ်ဥ ပဒ 

လာအိ ဖ ည်သူ ာ့သမမတနိ ငင်  

 ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ 

အငတ်ာနက်ပ ေါ်တွင ်သတငာ်းအခ က်အလက် စှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှုဆိ င ်ာ အမိန ာ့အ်မ တ် ၃၂၇ 

၂၀၁၉ ခ န စ် “လူမှုကွနယ်က်စာမ က်န ာမ ာားတွင ် လ  ်ကက သတငာ်း/ သတငာ်းအခ က် 

အလက်အမ ာားမ ာားဖ န ာ့် ွာားမှုကိ  ထိန်ားခ ြုံ ်ဖခငာ်း” ဆိ င ်ာ အစိ ား ၏အမိန ာ့ ် 

၂၀၁၅ ခ န စ် ဆိ က်ဘာ ာဇ၀တ်မှု တာားဆှီားပ ားန ငာ့ ်တိ က်ြ က်ပ ားဥ ပဒ 

၂၀၀၈ ခ န စ် ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ မှီဒှီယာဥ ပဒ 

မပလားရ ာားနိ ငင်  

၁၉၄၈ ခ န စ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ 

၂၀၁၅ ခ န စ် နိ ငင် ပတာ်အပ ေါ် အကကည်အညိြုံ  က်ပစမှု အက်ဥ ပဒ (ဖ နလ်ည် 

ဖ ငဆ်ငခ် က်) 

၁၉၉၈ ခ န စ် ဆက်သွယ်ပ ားန ငာ့ ်မာလ်တှီမှီဒှီယာအက်ဥ ပဒ  

ြက်ဒ ယ်ဖ ည်ပထာငစ်  ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒ 

၂၀၁၈ ခ န စ် သတငာ်းအမ ာား ဆန ာ့က် ငပ် ားအက်ဥ ပဒ (AFNA) (ယခ ြ က်သိမ်ား န ်

အခ ိနတ်နပ်နပ ှီ) 



ဖမနမ်ာနိ ငင်  

 ာဇသတ်ကကှီား 

၂၀၁၃ ခ န စ် ဆက်သွယ်ပ ား အက်ဥ ပဒ 

၁၉၂၃ ခ န စ် တ ာားဝင ်လျှိြုံ ျံ့ ဝ က်ခ က်မ ာားဆိ င ်ာ အက်ဥ ပဒ 

ြိလစ် ိ ငန်ိ ငင်  

ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ်ာားပသာ  ာဇသတ်ကကှီား 

၂၀၁၂ ခ န စ် ဆိ က်ဘာ ာဇဝတ်မှု ကာကွယ်ပ ားအက်ဥ ပဒ 

'မ ာားယွငာ်းပသာ အပကကာငာ်းအ ာ ဆန ာ့က် ငပ် ား' ဥ ပဒကကမ်ား (ဥ ပဒ 

သက်ဝငမ်ှုမရ ိပသား) 

စငက်ာ ူနိ ငင်  

  ာဇသတ်ကကှီား 

 ၂၀၁၄ ခ န စ် အသပ ြ က်မှုအက်ဥ ပဒ  

တ ာားမျှတမှု စှီမ ခန ာ့ခ်ွ မှု (ကာကွယ်ဖခငာ်း) အက်ဥ ပဒ 

၂၀၁၉ ခ န စ် အွနလိ် ငာ်းပ ေါ်မ  အမ ာားမ ာားန ငာ့ ် ကကိြုံားကိ ငဖ်ခယ်လ ယ်ဖခငာ်းတိ ာ့မ  ကာကွယ် 

ဖခငာ်း အက်ဥ ပဒ 

ထိ ငာ်းနိ ငင်  

  ာဇဝတ်မှုဆိ င ်ာ က ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ 

ကွနဖ်  တာန ငာ့ဆ်ိ ငပ်သာဖ စ်မှုမ ာားအက်ဥ ပဒ B.E. 2560 (2017) 

တ ာားမက ငာ့ထ်  ားဥ ပဒ 

၂၀၁၈ ခ န စ် ြွ ျံ့စည်ား   အပဖခခ ဥ ပဒခ  ရ  ားဆိ င ်ာ ဖ ဌာနာ်းဥ ပဒ  

၂၀၁၉ ခ န စ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားအက်ဥ ပဒ B.E. 2562 

ဗှီယက်နမ်နိ ငင်  

 ၁၉၉၉ ခ န စ်  ာဇသတ်ကကှီား 

၂၀၁၅ ခ န စ်  ာဇသတ်ကကှီား 

၂၀၁၈ ခ န စ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ား ဥ ပဒ 

၂၀၁၃ ခ န စ် အငတ်ာနက် ၀နပ်ဆာငမ်ှုန ငာ့ ်အွနလိ် ငာ်းသတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားကိ  

စှီမ ခန ာ့ခ်ွ ဖခငာ်း၊ ပထာက်  ာ့ဖခငာ်းန ငာ့ ်အသ  ားဖ ြုံဖခငာ်းဆိ င ်ာ အမိန ာ့အ်မ တ် ၇၂ 



၂၀၁၈ ခ န စ် ဆိ က်ဘာလ  ဖခ ြုံပ ားဥ ပဒကိ  အပကာငအ်ထည်ပြာ်သညာ့် 

အမိန ာ့မူ်ကကမ်ား 

 

ဤအစ ရငခ်ံစောတငွ ်ရည်ညွှ ််းထော်းနသော အမှုပ စ်ရပ်မ ော်းတငွ ်နအောက်ပါ လူပိုဂ္ ျုလ် 

မ ော်း ပါ၀ငသ်ည် : 

- Alexander Adonis  

- Angkhana Neelapaijit 

- Anindya Joediono  

- Anuphong Phanthachayangkun 

- Asheeq Ali Sethi Alivi 

- Alex Au 

- Ali Abd Jalil 

- Arun Kasi 

- Azham Akhtar Abdullah 

- Ban Samphy 

- Brad Bowyer 

- Clare Rewcastle Brown 

- Daniel De Costa 

- Dao Quang Thuc 

- Eric Liew 



- Eric Paulsen 

- Eugene Thuraisingam 

- Fadiah Nadwa Fikri 

- Fahmi Reza 

- Houayheuang Xayabouly 

- Isma-ae Tae 

- John Tan 

- Jolovan Wham 

- Karn Pongpraphapan 

- ပကခိ ငထ်ွနာ်း  

- Khalid Mohd Ismath 

- Kheang Navy 

- ကိ ပဆွဝငာ်း 

- Kovit Wongsurawat 

- ပက ာ်စိ ားဦား 

- Le Van Sinh 

- Leni Robredo 

- Li Shengwu 

- Lod Thammavong 



- Maria Ressa 

- ပမာငပ်ဆာငာ်းခ 

- မငာ်းထငကိ် ကိ ကကှီား 

- Muhammad Amirul Azwan Mohd Shakri 

- နနာ်းဝငာ်း 

- Ngamsuk Rattanasatiean 

- Nguyen Nang Tinh  

- Nguyen Ngoc Anh 

- Nguyen Quoc Duc Vuong  

- Nguyen Van Cong Em 

- Nguyen Van Phuoc 

- Nur Alia Astaman 

- ပငမ်ိားခ မ်ားစိ ား 

- Pai Dao Din 

-  ိ ငပ်ြိြုံားမငာ်း 

-  ိ င ် သူ  

- Pham Xuan Hao 

- Phongsak 

- Roy Ngerng 



- Reynaldo Santos Jr. 

- S. Arutchelvan 

- Sarinee Achavanuntakul 

- Sasiwimol 

- Shahiransheriffuddin 

- Somphone Phimmasone 

- Soukane Chaithad 

- ဆ  တနာဖမငာ့် 

- Suchanee Rungmuanporn 

- Sutharee Wannasiri 

- Suthasinee Kaewleklai 

- Terry Xu 

- Thanakorn 

- Thiansutham 

- Uon Chhin 

- Vichai 

- ဝလ  ား 

- Wan Ji Wan Hussin 

- Watana Muangsook 



- Yeang Sothearin 

- ပဇာ်လငာ်းထွဋ် 

- ပဇယ ာလွင် 

- Zunar 



Other Commission Members:

Professor Kyong-Wahn Ahn, Republic of Korea

Justice Chinara Aidarbekova, Kyrgyzstan

Justice Adolfo Azcuna, Philippines

Ms Hadeel Abdel Aziz, Jordan

Mr Reed Brody, United States

Justice Azhar Cachalia, South Africa

Prof. Miguel Carbonell, Mexico 

Justice Moses Chinhengo, Zimbabwe

Prof. Sarah Cleveland, United States

Justice Martine Comte, France

Mr Marzen Darwish, Syria

Mr Gamal Eid, Egypt

Mr Roberto Garretón, Chile

Ms Nahla Haidar El Addal, Lebanon

Prof. Michelo Hansungule, Zambia

Ms Gulnora Ishankanova, Uzbekistan

Ms Imrana Jalal, Fiji 

Justice Kalthoum Kennou, Tunisia

Ms Jamesina Essie L. King, Sierra Leone

Prof. César Landa, Peru

Justice Ketil Lund, Norway

Justice Qinisile Mabuza, Swaziland

Justice José Antonio Martín Pallín, Spain

Prof. Juan Méndez, Argentina

Justice Charles Mkandawire, Malawi

Justice Yvonne Mokgoro, South Africa 

Justice Tamara Morschakova, Russia

Justice Willly Mutunga, Kenya

Justice Egbert Myjer, Netherlands

Justice John Lawrence O’Meally, Australia

Ms Mikiko Otani, Japan

Justice Fatsah Ouguergouz, Algeria

Dr Jarna Petman, Finland

Prof. Mónica Pinto, Argentina 

Prof. Victor Rodriguez Rescia, Costa Rica

Mr Alejandro Salinas Rivera, Chile

Mr Michael Sfard, Israel  

Prof. Marco Sassoli, Italy-Switzerland 

Justice Ajit Prakash Shah, India

Justice Kalyan Shrestha, Nepal 

Ms Ambiga Sreenevasan, Malaysia

Justice Marwan Tashani, Libya 

Mr Wilder Tayler, Uruguay

Justice Philippe Texier, France

Justice Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza, Uganda

Justice Stefan Trechsel, Switzerland 

Prof. Rodrigo Uprimny Yepes, Colombia

Commission Members
March 2021 (for an updated list, please visit www.icj.org/commission)

President:

Prof. Robert Goldman, United States

Vice-Presidents: 

Prof. Carlos Ayala, Venezuela

Justice Radmila Dragicevic-Dicic, Serbia

Executive Committee:

Justice Sir Nicolas Bratza, UK

Dame Silvia Cartwright, New Zealand

(Chair) Ms Roberta Clarke, Barbados-Canada

Mr. Shawan Jabarin, Palestine 

Ms Hina Jilani, Pakistan

Justice Sanji Monageng, Botswana 

Mr Belisário dos Santos Júnior, Brazil



P.O. Box 91
Rue des Bains 33
CH 1211 Geneva 8
Switzerland

t +41 22 979 38 00
f +41 22 979 38 01
www.icj.org


	အနှစ်ချုပ်
	၁။ နောက်ခံအကြောင်းအရာ
	၂ ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စံနှုန်းများ
	၁။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ထင်မြင်ယူဆခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိခွင့် အခွင့်အရေး
	၂။လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ထင်မြင်ယူဆခွင့်အခွင့်အရေးအပေါ် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကန့်သတ်ချက်များ
	၄။ထိရောက်သောကုစားမှု ခံယူခွင့်အခွင့်အရေး
	၅။လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ထင်မြင်ယူဆခွင့်နှင့် အွန်လိုင်းသတင်းအချက် အလက်ရရှိခွင့် အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ခြင်း
	၆။လုံခြုံမှု အခွင့်အရေး
	၇။နယ်နိမိတ်ပြင်ပ ရှိနေမှု
	၈။ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်၊နှင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပါ၀င်လှုပ်ရှားခွင့် အခွင့်အရေးများ
	၉။ အင်တာနက်ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဖြတ်တောက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်
	၁၀။ဆိုက်ဘာနယ်ပယ်ကို ထိန်းကျောင်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အခြားအားထုတ်မှုများ

	၃။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ထင်မြင်ယူဆခွင့်နှင့် အွန်လိုင်း သတင်း အချက်အလက် ရရှိခွင့်များကို မတော်မတရားကန့်သတ်ရန် ဥပဒေ မူဘောင်များကို အသုံးပြုခြင်း
	(က) တည်ဆဲ ဥပဒေ မူဘောင်များ
	၁။ တရားဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေများ
	ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
	မြန်မာနိုင်ငံ
	အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
	စင်ကာပူနိုင်ငံ

	၂။ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေများ
	ထိုင်းနိုင်ငံ
	ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ
	မလေးရှားနိုင်ငံ

	၃။ နိုင်ငံတော်အပေါ် အကြည်အညိုပျက်စေမှု ဥပဒေများ
	မလေးရှားနိုင်ငံ
	ဘရူနိုင်း ဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ
	ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ

	၄။ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ကာကွယ်ရန် (သို့) ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ် ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေများ
	လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (Loa PDR)
	ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ
	မြန်မာနိုင်ငံ

	၅။ တရားရုံးကို ကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေများ
	စင်ကာပူနိုင်ငံ
	မလေးရှားနိုင်ငံ
	ထိုင်းနိုင်ငံ

	(ခ) အသစ်ပေါ်ပေါက်လာသော ဥပဒမူဘောင်များ
	၆။ အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေများ
	မလေးရှားနိုင်ငံ
	ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
	ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ

	၇။ အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်မှားပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ထား သော ဥပဒေများ
	မလေးရှားနိုင်ငံ
	စင်ကာပူနိုင်ငံ
	ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
	လာအိုနိုင်ငံ

	၈။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံမှုကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေများ
	ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ
	ထိုင်းနိုင်ငံ
	ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ

	၉။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် တရားမျှတမှုရှိကြောင်းပြရန်အတွက် အလွဲသုံးစား အသုံးပြုခံ ရသည့် ဥပဒေများ
	မြန်မာနိုင်ငံ
	ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ် နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ


	၄။ အလွဲသုံးစားပြုမှု ပုံစံများ
	၁။ "နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး" နှင့် "ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး"
	၂။ ရေရာမှုမရှိသော၊ ဝေဝါးကျယ်ပြန့်လွန်းသော ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ
	၃။ ပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ်များ
	၄။ လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသော ကြီးကြပ်မှုယန္တရား မရှိခြင်း
	၅။ ထိရောက်သော ပြန်လည်ကုစားမှု (သို့မဟုတ်) တာဝန်ခံမှုပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း
	၆။ နယ်နိမိတ်ပြင်ပ ကျော်လွန်၍ အသုံးချမှု

	၅။ ရှေ့ဆက်လမ်းစဥ်
	၆။ သုံးသပ်ချက်
	၇။ နောက်ဆက်တွဲ
	ဤအစီရင်ခံစာတွင် ရည်ညွှန်းထားသော ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဥပဒေ ကြမ်းများ
	ဤအစီရင်ခံစာတွင် ရည်ညွှန်းထားသော အမှုဖြစ်ရပ်များတွင် အောက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ် များ ပါ၀င်သည် :


