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နဒိါန ်း 

ဤစာတမ ်းသည  မမန မာနိိုင ငအံနနမြင   အသံို်းမ ြုသင  နသာ ထ ်းမ ာ်းသည  ရို   ိိုင ်းဆိိုင ရာလက္ခဏာမ ာ်းက္ိို 

ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ  နငှ  သက္ ဆိိုင သည   လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာမ ဿနာမ ာ်းအန ေါ် သံို်းသ  ထာ်းသည ။ 

ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ မ ာ်းမှာ လ တစ ဦ်း  င ်းစီက္ိို ဒစ ဂ စ တယ  ID တစ  ိုစ ီ

သတ မှတ န ်းနသာစနစ မြစ ပ ီ်း လ တစ ဦ်း  င ်းစီ၏ က္ိိုယ  ိိုင လက္ခဏာက္ိို အတည မ ြုက္ာ 

 င မနဒတာန  စ တွင  နယ  ယ အာ်းမြင   သိိုနလှာင သမိ ်းဆည ်းထာ်းရန မြစ သည ။ ယင ်းတိို  တငွ  

ဆိိုရှယ မီဒယီာအနက္ာင  တစ  ိုတွင  အသံို်းမ ြုနလ ရှိသည   စက္ာ်းဝှက္ က္  သိို  နသာ soft digital IDs 

မ ာ်းမှသည  လက္ န ၊ွ မ က္ ဝန ်းစက္င ြတ မ င ်းက္  သိို   မနမ ာင ်းလ နိိုင သည  အရာမ ာ်းနငှ   

ရို   ိိုင ်းဆိိုင ရာထ ်းမ ာ်းသည   နဒတာမ ာ်းအန ေါ်တွင  အနမ  သံည    ိိုမိိုလံိုမ ံြုနသာ 

အိိုင ဒအီမ ိြု်းအစာ်းမ ာ်းအထ ိ  ါဝင သည ။ ဤ ိိုမိိုလံိုမ ံြုနသာ ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ သည  

အလွယ တက္ ထိို်းနြာက္ ဝင နရာက္ နိိုင မှု မရှိမ င ်းက္  သိို  နသာ အနရ်း ါသည   အက္ ိြု်းနက္ ်းဇ ်းက္ိို 

ရရှိနစနိိုင သည မနှ နသာ လည ်း ဒစ ဂ စ တယ စက္ာ်းဝှက္ မ ာ်းနငှ   မတ သည  အ  က္ မှာ 

ရှု  နထ်ွးနသာလ  အ ွင  အနရ်းမ ဿနာမ ာ်းစွာက္ိို မြစ  ွာ်းနစသည ။ ထိိုသ ို  မြစ ရမ င ်းမှာ 

က္ိိုယ နရ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို သိိုနလှာင ရာနဒတာန  စ ရှိမ င ်း၊ 

နဒတာအမ ာ်းအမ ာ်းစိုနဆာင ်းထာ်းရှိမှု အနလ အထအန ေါ် အလွ သံို်းစာ်းမှု မြစ လာနိိုင မ င ်းနငှ   

အ  ိြုျို့နသာ လ မှုဝန နဆာင မှုမ ာ်းက္ိို အသံို်းမ ြုရန အတွက္  ဒစ ဂ စ တယ  ID က္ိို 

မကက္ာ ဏအသံို်းမ ရန လိိုအ  မ င ်း စသည ဆိို  နငှ   ဆက္ စ  နသာ မ ဿနာမ ာ်းနကက္ာင  မြစ သည ။ 

 

ဤစာတမ ်းတွင  အ ိိုင ်း(၄) ိိုင ်း ါဝင သည ။  ထမအ ိိုင ်းတွင  သက္ ဆိိုင ရာလ  အ ွင  အနရ်းစံနှုန ်းမ ာ်းက္ိို 

မ န လည သံို်းသ  ထာ်းသည ။ ဒိုတိယတစ  ိုအနနမြင   မမန မာနိိုင င၏ံဥ နဒနရ်းရာမ န ာင က္ိို 

တင မ ထာ်းပ ီ်း နိိုင င၏ံဒဂီ စ တယ အိိုင ဒစီနစ က္ိို အနက္ာင အထည နြာ ရန  အစိို်းရ၏ 

လက္ ရှိကက္ိြု်း မ ်းမှုမ ာ်းနငှ    တ သက္ ၍ က္ျွန ို  တိို  သရိှိထာ်းသည   အ  က္ မ ာ်းက္ိို မ န လည သံို်းသ   

ထာ်းသည ။ တတိယ ိိုင ်းသည အနိဒယိ၊ က္င ညာနငှ  ဂ နမက္ာရှိဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ မ ာ်းက္ိို 

နှုငိ ်းယှဉ်အက္ မြတ မ င ်းမြစ ပ ီ်း နနာက္  ိိုင ်းနိိုင ငနံစှ  ိုမှာ တရာ်းရံို်းမ ာ်းမှ နတွျို့ ရှိနသာ 

နဒသဆိိုင ရာဒဂီ စ တယ  ID စနစ သည  အနမ  ံဥ နဒနငှ  မက္ိိုက္ ညနီသာ နိိုင ငမံ ာ်းမြစ သည ။ 

ဤစာတမ ်း၏နနာက္ ဆံို်းအ ိိုင ်းတွင  မမန မာနိိုင ငအံတွက္  အကက္ံမ ြု  က္ မ ာ်းက္ိိုနြာ မ ထာ်းသည ။ 

 

၁။ အခပည့်ခပည့်ဆ ငု့်ရာလ  အ ွင ့်အခရူးစ ံျ န့်စညံွှန့်ူးမျာူး 
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ဒဂီ စ တယ  ID စနစ မ ာ်းသည  မည သည  သတင ်းအ  က္ အလက္ န ေါ်တွင  အနမ  ံသည ၊ 

မည သိို  အသံို်းမ ြုသည ဆိိုသည  အန ေါ် မ တည ၍ နန  စဉ်လှု  ရှာ်းမှုမ ာ်းနငှ    လ  အ ွင  အနရ်းမ ာ်းအန ေါ် 

အက္ ိြု်းသက္ နရာက္ နိိုင သည ။  

ဤစာတမ ်း၏ ဤက္ တွင  ဥ နဒအရ  ိုဂိ္ြုလ တစ ဦ်းတစ နယာက္ အနနမြင   အသမှိတ မ ြု ံရ ွင  ၊ 

တန ်းတ ညမီျှမှုနငှ    ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှု မရှိမ င ်း၊ က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာလွတ လ   ွင  နငှ   လ မှုနရ်းနငှ   

စီ်း ွာ်းနရ်းဆိိုင ရာအ ငွ  အနရ်းမ ာ်း စသည   လ  အ ွင  အနရ်း (၄) မ ိြု်းအနကက္ာင ်းက္ိို နြာ မ ထာ်းသည ။ 

 

၁.၁ ဥပခဒအရ ပုဂ္ ိုလ့်တစ့်ဦူးတစ့်ခယာက့္်အခြစ့် အသ အမှတ့်ခပို ံရ ွင ့် 

 

အမ ည မ ည ဆိိုင ရာလ  အ ွင  အနရ်းနကက္ာ ညာစာတမ ်း (UDHR) အ ိိုဒ (၆)နငှ   အရ   က္ နငှ   

နိိုင ငနံရ်းအ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ အမ ညမိ ည ဆိိုင ရာ ဋဉိာဉ် (ICCPR) အ ိိုဒ  (၁၆) တိို  တွင  

နြာ မ ထာ်း်းသည  အတိိုင ်း လ တိိုင ်းသည  ဥ နဒနရှျို့နမှဦက္ တွင  လ  ိုဂ္ိြုလ တစ ဦ်းတစ နယာက္ အမြစ  

နနရာတိိုင ်း၌ အသအိမှတ မ ြု ံရ ိိုင  ွင  ရှိသည ။ လ တစ ဦ်း  င ်းစီ်းသည  ဥ နဒအရ အ ွင  အနရ်းနငှ   

တာဝန ဝတတ ရာ်းရှိသည က္ိို က္ိိုယ စာ်းမ ြုသည  အတွက္  တရာ်းဝင လ  ိုဂိ္ြုလ တစ ဦ်းတစ နယာက္ အနနမြင    

ဤအ ွင  အနရ်းသည  အမ ာ်းလ  အ ွင  အနရ်းမ ာ်းက္ိို အနက္ာင အထည နြာ ရန အတွက္  

အနမ  ံမြစ သည ။ လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ အနမရိက္န တရာ်းရံို်းမှ မှတ   က္ မ ြုထာ်းသည မှာ 

“ဥ နဒနကက္ာင ်းအရ က္ိိုယ ရည က္ိိုယ နသ်ွးက္ိို အသအိမှတ မ ြုရန    က္ က္ွက္ မ င ်းသည  လ  ဂိုဏ သကိ္ခာက္ိို 

ထ ိိိုက္ နစသည ။ အ ယ နကက္ာင  ဆိိုနသာ  ထိို  က္ က္ွက္ မ င ်းသည  လ တစ ဦ်း  င ်းစီ၏ 

အ ွင  အနရ်းမ ာ်းနငှ  စ  ဆိိုင နသာ အနကက္ာင ်းအရာမြစ တည မှုက္ိို လံို်းဝမငင ်း ယ လိိုက္ မ င ်းမြစ ပ ီ်း 

နိိုင ငနံတာ နငှ  အမ ာ်းသ မ ာ်းက္ ါ ၎င ်း၏အ ွင  အနရ်းက္ိို လိိုက္ နာရန   က္ က္ကွ္ မ င ်းနကက္ာင   

အာ်းနည ်း  က္ က္ိို မြစ န ေါ်နစသည ။ 

 အမ ည မ ည ဆိိုင ရာလ  အ ွင  အနရ်းဥ နဒသည  က္နလ်းသ ငယ တိိုင ်း နမွ်းြွာ်းပ ီ်းသည နငှ   

မှတ  ံိုတင  ွင  ၊ နာမည ရ ိိုင  ွင  နငှ   နိိုင ငသံာ်းမြစ  ငွ  အ ွင  အနရ်းတိို  က္ိိုလည ်း အသအိမှတ မ ြုသည ။ 

ဤအ ွင  အနရ်းက္ိို မမန မာနိိုင ငမံှအတည မ ြုထာ်းနသာ က္နလ်းအ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ သန ာတ စာ  ြု  ၏ 

အ ိိုဒ  ၇ အမ င  ICCPR ၏ အ ိိုဒ -၂၄(၂)မြင   က္ာက္ွယ ထာ်းသည ။ ထိိုက္  သိို  နသာမှတ  ံိုတင မ င ်းသည  

က္နလ်းသ ငယ  အာ်းလံို်းက္ိို  ွ မ ာ်းမှုမရှိ   မိ မ ာ်း၏အနမ အနန မည သိို   င ရှိနစက္ာမ န ်းသင  သည ။ 
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သိို  နသာ  နမွ်းစာရင ်း မှတ  ံိုတင မှုမရှိမ င ်းသည  အမ ာ်းအဓိက္က္ နသာ မည သည  ဝန နဆာင မှုက္ိိုမဆိို 

ရယ နိိုင ရန  အဟန   အတာ်းမမြစ သင  န ။ က္နလ်းမ ာ်းအာ်း တရာ်းဝင အသအိမှတ မ ြုမှုက္ိို 

နသ  ာနစရန အတကွ္  နမွ်းြွာ်းမှုမှတ  ံိုတင မ င ်း၏ အနရ်း ါမှုက္ိို အသအိမှတ မ ြုက္ာ 

နရရှည တည တံ  ိိုင ပမ နသာ ြွံျို့ ပြိြု်းနရ်းရည မနှ ်း  က္  ၁၆.၉ သည  နိိုင ငမံ ာ်းအာ်း 

“နမွ်းစာရင ်းမှတ  ံိုတင မ င ်း အ ါအဝင အာ်းလံို်းအတကွ္ တရာ်းဝင မြစ မှုက္ိိုမ သရန ”

နတာင ်းဆိိုထာ်းသည ။ 

 

နမွ်းစာရင ်းမှတ  ံိုတင မ င ်းအမ င  ID က္ဒ က္  သိို  နသာ အမ ာ်းတရာ်းဝင စာရွက္ စာတမ ်းမ ာ်းသည  

တရာ်းဝင အနထာက္ အထာ်းမြစ နကက္ာင ်း သက္ နသမ နိိုင သည ။ လက္ နတွျို့အာ်းမြင   နိိုင ငမံ ာ်းစွာတငွ  

လ မှုဝန နဆာင မှုမ ာ်းရယ မြင ်း၊ မ န ်းမ င ်း၊ လိိုင စင ရယ မ င ်း၊ အလို  အက္ိိုင  စသည   

အနမ  ံလို  နဆာင မှုမ ာ်းအတွက္  တရာ်းဝင အနထာက္ အထာ်းတစ ရ  လိိုအ  သည ။ သအီိိုရီအရ 

လ တစ ဦ်းတစ နယာက္ အမြစ  အသအိမှတ မ ြုမှုအ ါအဝင  လ တစ ဦ်းတစ နယာက္ ၏ 

အနမ  ံလ  အ ွင  အနရ်းက္ိို က္ င  သံို်းနိိုင စွမ ်းသည  အသအိမှတ မ ြု သက္ နသ ံက္တ မ ာ်း တစ  ို ို 

က္ိိုင နဆာင မှုအန ေါ် မ တည မ င ်းမ ိြု်း မမြစ သင  န ။ (အမ ည မ ည ဆိိုင ရာ လ  အ ွင  အနရ်း 

စံ  ိန စံညွှန ်းမ ာ်းနငှ  အည ီ တရာ်းမျှတနသာ၊  ိိုင လံိုနသာ အနကက္ာင ်းမ   က္ မရှိ) သိို  ရာတငွ  

လက္ နတွျို့တွင မ  တရာ်းဝင လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ အ ွင  အနရ်းအ ါအဝင  အနမ  ံလ  အ ွင  အနရ်း 

အမ ိြု်းမ ိြု်းက္ိိုအမ ည  အဝ နာ်းလည သန ာန ါက္ နိိုင ရန အတွက္  တရာ်းဝင မြစ မှုအနထာက္ အထာ်းက္ိို 

မကက္ာ ဏလိိုအ  နလ ရှိသည ။ ဤအနကက္ာင ်းနကက္ာင  လ တစ ဦ်း  င ်းစီသည  တရာ်းဝင မှတ  ံိုတင  

စာရွက္ စာတမ ်းမ ာ်းက္ိို လွတ လ  စွာရယ နိိုင မည   အစိို်းရအစီအစဉ်မ ာ်းသည  အနမ   ံ

လ  အ ွင  အနရ်းမ ာ်းက္ိို က္ာက္ွယ ရန အတွက္  အနရ်း ါပ ီ်း ဥ နဒနရှျို့နမှာက္ ၌ လ တစ ဦ်း အမြစ  

အသအိမှတ မ ြုမ င ်းက္ိို လက္ နတွျို့က္ က္  အနက္ာင အထည နြာ နိိုင နရ်းက္ိို အနထာက္ အက္ မ ြုနိိုင သည ။ 

 

သိို  နသာ  တရာ်းဝင မှတ  ံိုတင အစီအစဉ်မ ာ်းသည  ၎င ်းတိို  အလို  လို   ံိုန ေါ် မ တည ၍ လ  အ ွင  အနရ်း 

  ိြု်းနြာက္ မ င ်း သိို  မဟိုတ  မညမီျှမှုမ ာ်းက္ိို ဆက္ လက္ မြစ န ေါ်နစနိိုင သည ။ ID စာရွက္ စာတမ ်းမ ာ်းက္ိို 

တစ က္မဘာလံို်းအတိိုင ်းအတာမြင   မရရှနိိိုင  ါက္  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုမရှိနသာ အနမ  ံအာ်းမြင   

၎င ်းတိို  က္ိိုလက္ လှမ ်းမမီသ မ ာ်းသည  လ  အ ွင  အနရ်း  ိြု်းနြာက္ မှုမ ာ်း ံရနိိုင သည ။တရာ်းဝင မတှ  ံိုတင  

လို  နဆာင ရန  ရည ရွယ   က္ မြင   အ  က္ အလက္ မ ာ်းနက္ာက္ ယ မ င ်းသည  အတွင ်းနရ်း သိို  မဟိုတ  

နစာင  ကက္ည   ံရမှုအတွက္     င နသာက္မြစ နစမ င ်း သိို  မဟိုတ  လ မ ိြု်းနရ်း၊ လ မ ိြု်းစိုအနရ်း၊ 

 ာသာနရ်းတိို  နငှ   သက္ ဆိိုင သည   အထအိ ိိုက္ မ ံနိိုင နသာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အသံို်းမ ြုမ င ်းအန ေါ် 
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မ တည ၍  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှု မ ြုလို  မ င ်းက္ိို အဆက္ မမ တ  မြစ န ေါ်နစနိိုင သည ။ ထိို  နကက္ာင   

မည သည  တရာ်းဝင မတှ  ံိုတင  အစီအစဉ်မဆိို နအာက္ တွင  နဆွ်းနန်ွးထာ်းသည   လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ  

က္ိစစရ  မ ာ်းနငှ     တ သက္ ပ ီ်း ဂရိုတစိိုက္ စဉ််းစာ်းသင  သည ။ 

 

 

၁.၂ တန့်ူးတ ညီမျှမှုနငှ ့် ွွဲခ ာူးဆက့္်ဆမံှုမရှ ခ င့်ူး 

 ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုက္င ်းလွတ  ွင  က္ိို  အဓိက္လ  အ ွင  အနရ်းစာ  ြု  မ ာ်းအတွက္ နယ  ယ နဝါဟာရမ ာ်း 

 ိိုမိိုတိက္ နသာ စာ  ြု  မ ာ်းတွင  လိင  သိို  မဟိုတ  လ မ ိြု်းနရ်းက္ိိုအနမ  ံနသာ  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှု  ံိုစံမ ာ်းက္ိို 

ရည ညွှန ်း  က္ မ ာ်း အ ါအဝင  အမ ည မ ည ဆိိုင ရာ လ  အ ွင  အနရ်းစာ  ြု  မ ာ်းထ တွင  အက္ာအက္ယွ  

န ်းထာ်းသည ။  

ဥ မာ၊ မမန မာနိိုင ငမှံအတည မ ြု   နသာလ မှုနရ်း၊ စီ်း ွာ်းနရ်းနငှ   ယဉ်နက္ ်းမှုအ ွင  အနရ်း ဆိိုင ရာ 

အမ ည မ ည ဆိိုင ရာ ဋဉိာဉ်၏ အ ိိုဒ  ၂ (၂) တွင လ မှုနရ်း၊ စီ်း ွာ်းနရ်းနငှ   ယဉ်နက္ ်းမှုဆိိုင ရာ 

အ ွင  အနရ်းမ ာ်းက္ိို လ မ ိြု်း၊ အသာ်းအနရာင ၊ လိင ၊  ာသာစက္ာ်း၊  ာသာတရာ်း၊ နိိုင ငနံရ်း၊ 

သိို  မဟိုတ အမ ာ်းထင မမင   က္ နငှ    တ သက္ ၍  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုမရှိ   က္ င  သံို်းသင  သည ဟို 

နြာ မ ထာ်းသည ။  

 ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံ င ်းသည   အသအိမှတ မ ြုမှုက္ိို အာ်းနလ ာ နစနသာ လ မ ိြု်းနရ်းသိို  မဟိုတ  

က္ိို်းက္ွယ ယံိုကက္ည မှု ၊ လ  အ ွင  အနရ်း သိို  မဟိုတ  လ မှုြ လံိုနရ်း ံစာ်း ွင   သိို  မဟိုတ  

အလို  လို  က္ိိုင  ွင  တိို  က္ိို  ံစာ်း ွင  ၊ ရ ိိုင  ွင  စသည   တာ်းမမစ ထာ်းနသာ 

နယ  ယ အန ေါ်အနမ  ံထာ်းသည    မတ ညနီသာ က္ိိုင တွယ မှုက္ိို ညွှန ်းဆိိုသည ။ က္ ိြု်းနကက္ာင ်း 

ဆနီလ ာ မှုရှိနသာ ရည ရွယ   က္ နငှ   နဆာင ရွက္ မ င ်းမဟိုတ လျှင  မတ ညနီသာ 

က္ိိုင တွယ နမြရငှ ်းမှုမ ာ်းက္ိို  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံ င ်းဟို သတ မှတ ယ ဆနိိုင သည ။  က္ ိြု်းနကက္ာင ်းဆနီလ ာ နသာ 

ရည မှန ်း  က္ မြစ စရန အတွက္  ထည  သငွ ်းစဉ််းစာ်းရာ၌ မတ ညနီသာ က္ိိုင တွယ နမြရှင ်းမှုတငွ  

လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာစံသတ မှတ   က္ နငှ   က္ိိုက္ ညပီ ီ်း ဒမီိိုက္နရစီလ မှု အြွ ျို့အစည ်းအတွင ်း 

အနထနွထနွက္ာင ်းက္ ိြု်းက္ိိုမမြှင  တင ရန  တစ  ိုတည ်း နသာ ရည ရွယ   က္ ရှိသည   

တရာ်းဝင အနမ  ံအနကက္ာင ်းရင ်းရှိရမည မြစ သည ။ က္ွ မ ာ်းမ ာ်းနာ်းနသာ က္ိုစာ်းမှု၏ 

အက္ ိြု်းသက္ နရာက္ မှုသည  အ  ိြု်းအစာ်းညမီျှမှုရှရိမည  မြစ ရာ ရရှိနသာ အက္ ိြု်းနက္ ်းဇ ်းမ ာ်းသည  

တန ်းတ ညမီျှမှုက္ိို မြစ န ေါ်နစနသာထ ိိိုက္ မှုမ ာ်းထက္  သာလွန သည ။  
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နိိုင ငမံ ာ်းအနနမြင   စနစ တက္  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုမ ာ်းက္ိို ြယ ရှာ်းရန အတကွ္  တိိုက္ ရိိုက္ မြစ နစ 

သယွ ဝိိုက္ ၍မြစ နစ နဆာင ရွက္ ရန  တာဝန ရှိသည ။ တိိုက္ ရိိုက္  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုသည “ 

တာ်းမမစ ထာ်းနသာနယ  ယ န ေါ်တွင  အနမ  ံ၍ အလာ်းတ အနမ အနနမ ိြု်းရှိ     အမ ာ်းသ တစ  ဦ်း ဦ်း 

က္ိိုအမ ာ်းသ မ ာ်းထက္   ိို၍ သက္ သာစွာဆက္ ဆသံည  အ ါတွင မြစ  ွာ်းသည ။ ” သယွ ဝိိုက္ နသာနည ်းမြင   

 ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုသည  သ ာဝအာ်းမြင   ကက္ာ်းနန ံိုရနသာ လည ်း 

အက္ာအက္ွယ န ်းထာ်းနသာနယ  ယ က္ိို ရည ညွှန ်းမ င ်းအာ်းမြင   နြာ ထိုတ ထာ်းသည   

အ  ိြုျို့နသာအို  စိုမ ာ်းအန ေါ် က္ွ မ ာ်းစွာသက္ နရာက္ မှုရှိနသာ ဥ နဒမ ာ်း သိို  မဟိုတ  

အနက္ာင အထည နြာ မှုက္ိို ရည ညွှန ်းသည ။ 

ဥ နဒနကက္ာင ်းအရမြစ နစ၊ အနက္ာင အထည နြာ မ င ်းအာ်းမြင  မြစ နစ အ  ိြုျို့နသာ ိုဂ္ိြုလ မ ာ်းအာ်း 

အက္ာအက္ွယ န ်းထာ်းနသာ နယ  ယ န ေါ်တငွ  အနမ  ံ၍ မှတ  ံိုတင မ င ်းက္ိိုမငင ်းဆိို ါက္ 

တရာ်းဝင မှတ  ံိုတင စနစ ၏ အနမ အနနတွင  တိိုက္ ရိိုက္  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံ င ်း  ံရနိိုင သည ။ အက္ယ ၍ ID 

စနစ သည  အြွ ျို့ဝင နငှ  သက္ ဆိိုင နသာ လက္ခဏာမ ာ်းနကက္ာင   အ  ိြုျို့နသာအို  စိုမ ာ်းအတကွ္  

လက္ နတွျို့တွင အလို  မလို  လျှင  သယွ ဝိိုက္  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုန ေါ်န ါက္ လာန မည ။ ဒစ ဂ စ တယ  ID 

စနစ မ ာ်းသည ၊ ဥ မာအာ်းမြင   ဒစ ဂ စ တယ သံို်းစွ  ံို တတ နမမာက္ မှုနငှ   နည ်း ညာသံို်းစွ မှု 

နည ်း ါ်းနသာဆင ်းရ သာ်းမ ာ်းအာ်း သယွ ဝိိုက္  ွ မ ာ်းဆက္ ဆနံိိုင သည ။ ဤက္ိစစတွင  လ မှုနရ်း 

ဝန နဆာင မှုမ ာ်း၊   ဏဏ ာနရ်းဝန နဆာင မှုမ ာ်း၊ မ န ်းမ င ်း သိို  မဟိုတ  အမ ာ်းအနမ  ံဝန နဆာင မှုမ ာ်းက္ိို 

ရယ ရန အတွက္  အတည မ ြုရန နည ်းလမ ်းတစ  ိုအနနမြင   ဒဂီ စ တယ အိိုင ဒမီ ာ်းက္ိို 

က္ ယ က္ ယ မ န   မ န   အသံို်းမ ြုလာ ါက္ ၎င ်းတိို  က္ိိုလက္ လှမ ်းမမီမှုသည   ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုမ ာ်းအမြစ  

သက္ နရာက္ နိိုင သည ။ 

လ မ ိြု်းနရ်း၊  ာသာနရ်း၊ တိိုင ်းရင ်းသာ်းအနရ်းနငှ   အမ ာ်း က္ာက္ွယ ထာ်းနသာ 

နယ  ယ မ ာ်းနငှ   တ သက္ သည   သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်း ါဝင နသာ   ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုအတွက္  

အနမ  ံတစ  ိုက္  သိို   မြစ နစနိိုင နသာ မှတ  ံိုတင စနစ သည  အ က္ အ  မ ာ်းနငှ   စိန န ေါ်မှုမ ာ်းသည   

နမ်း ွန ်းမ ာ်းက္ိို န ေါ်န ါက္ လာနစနိိုင သည ။ထိိုက္  သိို  နသာ သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

ထည  သငွ ်းမ င ်းအာ်းမြင   အို  စိုမ ာ်းက္ိို ွ မ ာ်းသမိမင ရန  လွယ က္ နစမ င ်းမြင    ွ မ ာ်းဆက္ ဆံမ င ်းက္ိို 

 ံနိိုင ရည ရှိနစပ ီ်း က္ွ မ ာ်းနသာ က္ိုစာ်းမှုမ ာ်း လို  နဆာင ရန  လွယ က္ နစသည ။ 

အလွန အနရ်းကက္ီ်းနသာက္စိစရ  မ ာ်းတငွ  ထိိုက္  သိို  နသာ ID စနစ သည  

လ  အ ွင  အနရ်း  ိြု်းနြာက္ မှုမ ာ်းက္ိို ကက္ီ်းထာွ်းနစသည ။ 

လ မ ိြု်းနရ်း ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှု န  ာက္ နရ်းနက္ာ မတီသည   “မည သည  တိိုင ်းရင ်းသာ်းမြစ နကက္ာင ်း 
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ညွှန ်းဆိိုသည   မှတ  ံိုတင က္တ မ ာ်းက္ိိုအသံို်းမ ြုမ င ်းအ ါအဝင  သ်ီးမ ာ်းအို  စိုဝင မ ာ်း၏ 

ဆနဒက္ိိုဆန   က္ င ပ ီ်း မှတ  ံိုတင  မလို  မနနရနဆာင ရွက္ နစမ င ်း” က္ိို လ မ ိြု်းတံို်းသတ မြတ မှုအတွက္  

အလာ်းအလာရှိနသာ ညွှန မ   က္ တစ  ိုအမြစ  စာရင ်းမ ြုစိုထာ်းသည ။ 

 

 

မ ံြုငံိုသံို်းသ  ရမည ဆိိုလျှင   ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုမ ာ်း အကက္ီ်းအက္ ယ  ံရနိိုင နသာနကက္ာင   

လ  အ ွင  အနရ်းအြွ ျို့မ ာ်းနငှ   က္ျွမ ်းက္ င သ မ ာ်းက္ အက္ာအက္ွယ န ်းထာ်းနသာနယ  ယ မ ာ်းက္ိို ID 

စနစ တွင  အမှတ အသာ်းအမြစ  ထည  သငွ ်းမ င ်းမမ ြုရန  အကက္ံန ်း   ကက္သည ။ အနည ်းဆံို်း 

 ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုရှိနသာ ဥ နဒမ ာ်းက္ိို မ ဌာန ်းရန အတွက္  အဆိို ါအမှတ အသာ်းမ ာ်းက္ိို အသံို်းမ ြုမ င ်း 

သိို  မဟိုတ  အာ်းနက္ာင ်းပ ီ်း စနစ တက္ ရှိနသာ  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုနငှ   လည  တ နနမ င ်းစသည   အ  က္ မ ာ်း 

ID စနစ တွင  ါဝင နနမ င ်းသည  လက္ နတွျို့တွင   ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုက္ိို မြစ နစနိိုင သည ။ 

ထိိုက္  သိို  နသာမြစ ရ  မ ာ်းတွင  ဤအမှတ အသာ်းမ ာ်းက္ိို က္ိို ID စနစ တွင မထည  သင   ါ။ 

ထိိုက္  သိို  နသာလ မ ိြု်းစို သိို  မဟိုတ   ာသာနရ်းအမှတ အသာ်းက္ိို ID စနစ တွင  ထည  သငွ ်း ါက္ လ တစ  ဦ်း 

  င ်းစီသည  ဤလက္ခဏာမ ာ်းက္ိို မိမိ ာသာနရွ်း  ယ  ိိုင  ွင   ရှိသင  သည ။ ထိို  မ င  ၎င ်းတိို  နအာက္ ရှ ိ

နရွ်း  ယ မှုမ ာ်းက္ိို အ  ိြုျို့အို  စိုမ ာ်း မ ါဝင နသာ စာရင ်းနသတစ  ိုနငှ   က္တ  သတ မထာ်းသင  န ။ 

အ ယ နကက္ာင  ဆိိုနသာ  ၎င ်းတိို  ၏မြစ တည မှုက္ိို အသအိမှတ မ ြုရန    က္ က္ွက္ မ င ်းမြင   

စာရင ်းမဝင နသာ အို  စိုမ ာ်းအန ေါ်  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံ င ်းက္ိို မြစ န ေါ်နစနိိုင နသာနကက္ာင  မြစ သည ။ 

ဥ မာအာ်းမြင   အရီန နိိုင ငသံည  တရာ်းဝင အသအိမှတ မ ြု  ာသာ ၄  ိုမှအ  အမ ာ်း  ာသာမ ာ်းက္ိို 

ြယ ရှာ်း   မ င ်းက္ိို က္ိုလသမဂ္ က္ျွမ ်းက္ င သ မ ာ်းက္ ဆန   က္ င    သည ။ အလာ်းတ  င  

လွတ လ  စွာက္ိို်းက္ယွ ယံိုကက္ည  ွင  နငှ   ယံိုကက္ည  ွင  ဆိိုင ရာ က္ိုလသမဂ္အထ ်းက္ိိုယ စာ်းလှယ က္ 

မှတ  ံိုတင မ င ်းစနစ တငွ   ာသာနရ်းက္ိိုလက္  ံနိိုင နသာ လည ်း  ာသာတရာ်းသံို်း ိုအာ်း 

 ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံ င ်းသည  နိိုင ငတံက္ာဥ နဒက္ိို   ိြု်းနြာက္ မ င ်းမြစ သည ဟို မှတ   က္ မ ြု   သည ။ 

 ိိုမိိုနက္ာင ်းမွန နသာ အနလ အက္ င  က္ ထိိုသိို  နသာအမှတ အသာ်းမ ာ်းက္ိို လံို်းဝထည  သငွ ်းနြာ မ မ င ်း 

မမ ြုသင  နကက္ာင ်း အကက္ံမ ြုထာ်းနသာ လည ်း အက္ယ ၍ နြာ မ ထာ်း ါက္ မိမိက္ိိုယ တိိုင  

မှတ  ံိုတင မ င ်းက္ိို နဆာင ရွက္ သင  သည ။ 

 

 

 



Myanmar: Human Rights Analysis of Biometric Digital ID Systems 

 - 7 - 

၁.၃ ပုဂ္လ က္လွတ့်လပ့် ွင ့် 

 ိုဂ္လိက္လွတ လ   ွင  အတွက္  UDHR ၏ ိုဒ မ ၁၂ နငှ   ICCPR ၏အ ိိုဒ  ၁၇ တိို  က္အာမ ံသည ။ 

အဆံို်းစွန ထနိမ ာရလျှင  အဆိို ါလွတ လ  မ င ်းတွင  အာဏာမြင   စွက္ ြက္ မ င ်းမှ က္င ်းလွတ  ငွ   

သိို  မဟိုတ  တစ ဦ်းတစ နယာက္ ၏ လွတ လ   ွင  ၊ မိသာ်းစိုအနရ်း၊ အမိ နငှ   စာန ်းစာယ က္ိစစရ  မ ာ်းတငွ  

ဥ နဒမ   ဝင နရာက္ စွက္ ြက္ မ င ်းမှ က္င ်းလတွ  ငွ  ရှိသည ။ ၎င ်းသည လ တစ  ဦ်း   င ်းစီသည  

သ်ီးမ ာ်းလွတ လ  နသာ ြွံျို့ ပြိြု်းမှုနငှ   အမ န အလနှ အက္ ိြု်းမ ြုမှုမ ာ်းက္ိို သ်ီးမ ာ်း ိုဂ္လိက္နယ  ယ တွင  

 ံစာ်းသင  သည ဟ နသာ အနတွ်းအန ေါ်အနမ  ံသည ။ လွတ လ   ွင  သည  အမ ာ်းအရာမ ာ်းအကက္ာ်းတွင   

လ တစ ဦ်း၏ အမ ြုအမ ၊ လ မှုဆက္ ဆနံရ်း၊  ိုဂ္လိက္ နစှ သက္ မှု၊ က္ိိုယ  ိိုင အမှတ အသာ်းမ ာ်းသည  

ဆက္ သယွ နရ်းနငှ   သတင ်းအ  က္ အလက္ အရ အနကက္ာင ်းအရာက္ိို ကက္ည  မ င ်းထက္  

 ိိုမိိုနက္ ာ လွန နသာ ထိို်းထငွ ်းသမိမင မှုက္ိို န ်းနိိုင သည အထ ိ က္ ယ မ န   လွှမ ်းမ ံြုသည ။ 

အ ိိုဒ (၁၇)၂တွင  လွတ လ   ိိုင  ွင  အန ေါ် ဥ နဒအရမြစ နစ မတရာ်းမြစ နစ 

မည သည  ဝင နရာက္ စကွ္ ြက္ မှုမ ိြု်းက္ိိုမဆိို လိိုအ  သည ။ ဆိိုလိိုသည မှာ အ  က္ အလက္  

စိုနဆာင ်းမ င ်းဆိိုင ရာ စည ်းမ ဉ််းမ ာ်းအ ါအဝင  ဤအ ွင  အနရ်းအန ေါ် က္န   သတ   က္ မ ာ်းသည  

ဥ နဒအရ ရှင ်းရှင ်းလင ်းလင ်းလို   ိိုင  ွင  ရှိသည ။ ထိို  မ င  က္န   သတ   က္ မ ာ်းသည  

မတရာ်းထိုတ မ န ထာ်းမ င ်းမဟိုတ နကက္ာင ်း နသ  ာနစရန အတွက္  မည သည  ဝင နရာက္ စကွ္ ြက္ မှု 

မဆိိုသည  ICCPR ၏ ရည မှန ်း  က္ နငှ  အညမီြစ သင  နကက္ာင ်းနငှ   အထ ်းသမြင   

က္ ိြု်းနကက္ာင ်းဆနီလ ာ သင  နကက္ာင ်း အမ ည မ ည ဆိိုင ရာ စံ  ိန စံညွှန ်းမ ာ်းက္ အကက္ံမ ြုထာ်းသည ။ 

ယ င အဆိိုအရ မည သည   စွက္ ြက္ မှုမဆိိုသည  လွတ လ   ွင  က္ိို ထ ိိိုက္ နစပ ီ်း အဆိို ါ 

ဝင နရာက္ စွက္ ြက္ မှုမှလွ လျှင  နရွ်း  ယ စရာမရှ ိါက္ အက္ ိြု်းအမမတ ရရှိနိိုင နကက္ာင ်းနသ  ာလျှင  

ထိိုနရွ်း  ယ မှုက္ိို မ ြုလို  သင  သည  အတွက္   အက္ ိြု်း ံစာ်း ွင  နငှ   လွတ လ  မှုက္ိို ထ ိါ်းမ င ်းသည  

အ  ိြု်းက္ မြစ သင  နကက္ာင ်း နြာ မ ထာ်းသည ။  

က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာအ  က္ အလက္  အ ွင  အနရ်းအတွက္  နိိုင ငမံ ာ်းအနနမြင    ိုဂ္ိြုလ နရ်းဆိိုင ရာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို စိုနဆာင ်းမ င ်းနငှ  သမိ ်းဆည ်းမ င ်းအာ်း ဥ နဒအရမ ဌာန ်းရန  လိိုအ  သည  

(နဒတာက္ာက္ွယ မှု) ။ ၎င ်းတငွ တရာ်းဝင အ ငွ  အနရ်း မရရှိသ မ ာ်းနငှ   လ  အ ွင  အနရ်းနငှ   

မက္ိိုက္ ညနီသာနည ်းမြင   အသံို်းမ ြုမ င ်းမရှိနသာ လ  ိုဂ္ိြုလ မ ာ်းမှ  ိုဂ္ိြုလ နရ်းဆိိုင ရာ 

သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို လက္ လှမ ်းမမီနကက္ာင ်း နသ  ာနစရန စည ်းမ ဉ််းမ ာ်း ါဝင သည ။ 

လ တစ ဦ်း  င ်းအနနမြင   မည သည  အြွ ျို့အစည ်းမ ာ်း (အမ ာ်း ိိုင မြစ နစ၊  ိုဂလ္ိက္မြစ နစ)သည  မိမိတိို  ၏ 

က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို သမိ ်းဆည ်းထာ်းသည ၊ မတိက္ နသာ သတင ်းအ  က္  
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အလက္ မ ာ်းက္ိို မ င ဆင နိိုင သည ၊ တရာ်းမဝင စိုနဆာင ်းထာ်းနသာ သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်း 

စိုနဆာင ်းထာ်းရှိမ င ်းနငှ   တ သက္ ပ ီ်း သတင ်းအ  က္ အလက္  ရယ နိိုင သည စသည မြင    အတည မ ြု 

နိိုင စွမ ်းက္ိို  ိိုင ဆိိုင ထာ်းသင  သည ။ 

ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ သည  အလွန အနရ်းကက္ီ်းသည ၊ အ ယ နကက္ာင  ဆိိုနသာ  ၎င ်းသည လ တစ  

ဦ်း နငှ  တစ ဦ်း သ်ီးမ ာ်းဆက္ စ  မှုမရှိနသာနကက္ာင   နမ ာင ်းလ ၍ မရနသာနကက္ာင  မြစ သည ။ 

က္ိုလသမဂ္လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ မဟာမင ်းကက္ီ်းရံို်းမှ မှတ   က္ မ ြုသည မှာ ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အကက္ီ်းအက္ ယ အလွ သံို်းစာ်းလို  နိိုင သည   အလာ်းအလာရှိပ ီ်း မ ာ်းမ ာ်းလှနသာ 

သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို သိိုနလှာင သမိ ်းဆည ်းထာ်းသည   တစ  ိုတည ်းနသာ 

 င မနဒတာန  စ ထ တွင  အထ ်းသမြင   အနတရာယ ရှိနကက္ာင ်း မှတ   က္ မ ြု   သည ။ 

ဥ မာ ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ အ  က္ အလက္ မ ာ်း ါဝင သည    အနထာက္ အထာ်းမ ာ်းအာ်း  ိို်းယ မှုသည  

က္ိုစာ်းရန အလွန   ယဉ််း ါသည ။ ထိို  အမ င  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို လ တစ ဦ်း  င ်းစီအာ်း 

တရာ်းမဝင  နမ ရာ ံမ င ်းနငှ   နစာင  ကက္ည  မ င ်းအ ါအဝင  စိုနဆာင ်းထာ်းသည  နဒတာမ ာ်းအာ်း 

က္ွ မ ာ်းမ ာ်းနာ်းနသာ ရည ရွယ   က္ မ ာ်းအတွက္  အသံို်းမ ြုနိိုင သည ။ 

 

ဤအနတရာယ မ ာ်းနကက္ာင   ဥနရာ သမဂ္၏ အနထနွထနွဒတာက္ာက္ွယ နစာင  နရှာက္ နရ်း 

စည ်းမ ဉ််းသည  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို (အမ ာ်းလ မ ိြု်းနရ်းသိို  မဟိုတ  လ မ ိြု်းစိုအနရ်း 

သိို  မဟိုတ   ာသာနရ်းယံိုကက္ည မှုမ ာ်းနငှ    တ သက္ နသာအ  က္ အလက္ မ ာ်းနငှ  အတ )  ံိုမှန အာ်းမြင   

လို  နဆာင ရန မသင  နသာ“အထ ်းအမ ိြု်းအစာ်း” အ  က္ အလက္ အမြစ  တင ်းကက္  စွာ 

သတ မတှ ထာ်းနသာ ခ င ်း  က္ မ ာ်းအမြစ သာ နြာ ထိုတ ထာ်းသည ။ 

လ  အ ွင  အနရ်းနက္ာ မတအီနနမြင  လည ်း လ မှုြ လံိုနရ်း ံစာ်း ွင  က္ိို ရယ နိိုင ရန အတွက္  လက္ န ွမ ာ်း 

သိို  မဟိုတ  မ က္ ဝန ်းလွှာက္ိို စက္င ြတ စစ နဆ်းရန  လိိုအ    က္ သည   က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာက္ိစစက္ိို 

  ိြု်းနြာက္ မ င ်းမြစ နကက္ာင ်းနြာ မ    သည ။ 

အဆိို ါ စွန   စာ်းရမှုမ ာ်းနကက္ာင   နဒတာအထ ်းကက္  မတ သည  စနစ မ ာ်း (အထ ်းသမြင   ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို စိုနဆာင ်းသိိုနလှာင ထာ်းသည  စနစ မ ာ်း) က္ိို“ နိိုင ငမံ ာ်းအနနမြင  တရာ်း ၀ 

င ရည မှန ်း  က္ နအာင မမင ရန လိိုအ  ပ ီ်းအ  ိြု်းညနီကက္ာင ်းမ သနိိုင သည  အ ါ” မှသာအသံို်း  သင  သည ။ 

ထိို  အမ င  ထိိုက္  သိို  နသာစနစ မ ာ်းအာ်း လွတ လ  စွာ ကက္ီ်းကက္  မှုသည  လံို်းဝအနရ်းကက္ီ်းသည ။ 

နိိုင ငမံ ာ်းအနနမြင   လတွ လ  နသာ၊ ထနိရာက္ နသာ မ ည တွင ်းကက္ီ်းကက္  နရ်းယနတရာ်းမ ာ်း 

အစိို်းရ၏ဆက္ သယွ မှုမ ာ်းက္ိိုနစာင  ကက္ည  မ င ်း၊ ၎င ်းတိို  အာ်း ကက္ာ်းမြတ မ င ်းနငှ   က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာ 
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အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို စိုနဆာင ်းမ င ်းအတွက္ တာဝန ယ မှု”တိို  က္ိို အနသအ  ာတည နဆာက္  

ထနိ ်းသမိ ်းထာ်းသင  သည ။  

နနာက္ ဆံို်းအနနမြင   မည သည  နစာင  ကက္ည  နရ်းစနစ နငှ  မဆိို   ိတ ဆက္ ထာ်းနသာဒဂီ စ တယ  ID 

စနစ မ ာ်းသည  က္ိိုယ  ိိုင အ ွင  အနရ်းနငှ   လွတ လ  စွာထိုတ နြာ နမ ာဆိို ွင  က္  သိို  နသာ 

အမ ာ်းနိိုင ငသံာ်းနငှ   နိိုင ငနံရ်းအ ွင  အနရ်းမ ာ်းနငှ    တ သက္ ၍ လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ စိို်းရိမ မှုမ ာ်းက္ိို 

ထ  မံန ေါ်န ါက္ နစသည ။ နစာင  ကက္ည  စနစ မ ာ်းက္ိို အို    ြု  နသာဥ နဒမ ာ်းအနနမြင   

၎င ်းတိို  အာ်းနသ  ာနစသင  သည ။ ၎င ်းတိို  က္ိို- 

(က္)တစ ဦ်း  င ်းစီအနနမြင   ကက္ိြုတင အသနိ ်းအနကက္ာင ်းကက္ာ်းရန နငှ   ၎င ်းတိို  ၏ 

နလျှာက္ လွှာက္ိို ကက္ိြုတင မမင နိိုင ရန အတွက္  လံိုနလာက္ နသာ ရှင ်းလင ်းမ တ သာ်းမှုနငှ   

တိက္ နသာစံ  နိ စံညွှန ်းမ ာ်းနငှ   က္ိိုက္ ညနီစရန ဥ နဒအရ သတ မှတ ထာ်းသည ။ 

( ) ဥ နဒနငှ  အည ီ ရည မှန ်း  က္  နအာင မမင ရန  တင ်းကက္  စွာ 

သာဓက္မ ရန လိိုအ  သည ။ 

(ဂ) နည ်း ညာ ိိုင ်းဆိိုင ရာအနနာှင  အယှက္ မ ာ်းနည ်း ါ်းလာသည  အ ါ 

အသံို်းမ ြု၍မရမ င ်း  သိို  မဟိုတ  အက္ိုန မသံို်းစွ ရနသ်းသည  အ ါမ ာ်းတငွ  

အ  ိြု်းက္ ဥ နဒသက္ိို လိိုက္ နာ ါ။ 

 

မည သည  အမှန တက္ယ နစာင  ကက္ည  မ င ်းမ ိြု်းမဆိိုသည  အစိုလိိုက္  အမ ံြုလိိုက္ နစာင  ကက္ည  မ င ်းက္ိို 

နဆာင ရွက္ သည  အ ါတငွ  မမြစ န ေါ်လာနိိုင သည   တစ ဦ်း  င ်းစီ၏ က္ ိြု်းနကက္ာင ်းမ   က္ မ ာ်းအန ေါ် 

အနမ  ံသင  ပ ီ်း  အ  ိြု်းက္   ွ မ မ ်းစိတ မြာမ င ်းက္ိိုလို  နဆာင နစသင  သည ။ က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို စိုနဆာင ်းမ င ်းနငှ   အက္န   အသတ မရှိသမိ ်းဆည ်းရန  လိိုအ  သည   

နစာင  ကက္  ကက္ည  ရှုမ င ်းစနစ မ ာ်းသည  အ  ိြု်းမက္  ါ။ ၂၀၁၆  ိုနစှ တွင  က္ ဝိတ နိိုင ငနံငှ   တ သက္ နသာ 

အဆံို်းသတ နလ လာ  က္ အရ လ  အ ွင  အနရ်းနက္ာ မတီသည  DNA က္ိိုစမ ်းသ  မ င ်းနငှ   DNA အန ေါ် 

 ဟိို  ြု  က္ိိုင မှုြန တီ်းမ င ်းက္ိို အနထာက္ အက္ မ ြုနသာ က္ ဝိတ အကက္မ ်းြက္ တိိုက္ ြ က္ နရ်း ဥ နဒ၏ 

လံိုမ ံြုနရ်းအက္ ိြု်းသက္ နရာက္ မှုမ ာ်းက္ိို က္ိိုင တွယ နမြရှင ်း   သည ။ အထ ိိိုက္ မ နံသာ ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်း စိုနဆာင ်းမ င ်းအန ေါ် မှီ ိိုသည   မည သည  နစာင  ကက္ည  နရ်းစနစ အတကွ္  

မဆိိုမြစ နိိုင န  ရှိနသာ အနတရာယ မ ာ်းနငှ   တ သက္ ပ ီ်း ၎င ်းတိို  ၏စိို်းရိမ မှုမ ာ်းတွင  - DNA ၏ 

သန ာသ ာဝနငှ   DNA စမ ်းသ  မ င ်း၏ က္ ယ မ န   မှု၊ DNA နမ နာမ ာ်းက္ိိုစိုနဆာင ်းရန  

အာဏာ ိိုင မ ာ်း၏ ကက္ီ်းမာ်းမ ာ်းမ ာ်းနသာစွမ ်းရည ၊ လျှိြုျို့ ဝှက္   က္ မ ာ်းက္ိိုနသ  ာနစရန နငှ   DNA 

နမ နာမ ာ်းအာ်း မတရာ်းအသံို်းမ ြုမ င ်းမှ က္ာက္ွယ ရန အက္ာအက္ွယ မ ာ်း ရှင ်းလင ်းမ တ သာ်းမှုမရှိမ င ်းနငှ   
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လွတ လ  နသာ ကက္ီ်းကက္  မှုမရှိမ င ်း စသည  အ  က္ မ ာ်းက္ိို မီ်းနမာင ်းထိို်းမ ထာ်းသည ။ ရလဒ အနနမြင   

biometric data က္ိိုမှီ ိိုနသာ နစာင  ကက္ည  နရ်းစနစ သည   ွင  လင ်းမမင သာပ ီ်း 

ရှင ်းလင ်းစွာသတ မှတ ထာ်းနသာစည ်းမ ဉ််းမ ာ်း  ိိုင မာနသာအက္ာအက္ယွ မ ာ်းနငှ   အာဏာ ိိုင မ ာ်း၏ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို ရယ သံို်းစွ နိိုင စွမ ်းအန ေါ် က္န   သတ   က္ မ ာ်းနငှ  အတ  ကက္ီ်းကက္  မှုရှိသင  သည ။ 

 

၁.၄ လ မှုခရူးနငှ ့်စူီးပွာူးခရူးဆ ငု့်ရာ အ ွင ့်အခရူးမျာူး 

 

က္ိုန  စစည ်းမ ာ်းနငှ   ဝန နဆာင မှုမ ာ်းက္ိိုရယ ရန အတွက္  အရည အ  င ်းမမ ည  မီနသာ သိို  မဟိုတ  

တစ နည ်းအာ်းမြင  ဆိိုနသာ  ဒဂီ စ တယ  ID က္ိိုမရရှိနိိုင နသာသ မ ာ်း၏ လို  နဆာင နိိုင စွမ ်းအန ေါ်မ တည ၍      

ဒဂီ စ တယ  ID အသံို်းမ ြုမှုက္ိိုက္န   သတ ထာ်းနိိုင သည   ဥ နဒ လိိုအ  သည ။ အမ ာ်းမ ည သ အက္ ိြု်း 

 ံစာ်း ွင  မ ာ်းရရှိရန  အက္န   အသတ ရှိ ါက္ ၎င ်းသည က္ န ်းမာနရ်း၊  ညာနရ်း၊ အစာ်းအစာ၊ အလို  အက္ိိုင  

သိို  မဟိုတ  အမ ာ်းလ မှုနရ်းနငှ   စီ်း ွာ်းနရ်းအ ငွ  အနရ်းမ ာ်းက္ိို က္န   သတ   က္ အမြစ သတ မှတ နိိုင သည ။ 

နယ  ယ အာ်းမြင  ၊ ဒဂီ စ တယ  ID အစီအစဉ်သည  လ မှုြ လံိုနရ်း ံစာ်း ငွ  မ ာ်းက္ိို မြန   မြ ်းသည  စနစ တငွ  

န ါင ်းစ  ထာ်းသည ဆိိုမငာ်း အဆင ်းရ ဆံို်းနငှ   အထ ိိိုက္ လွယ ဆံို်းသ မ ာ်းအတွက္  အနက္ာင ်းဆံို်း 

အက္ ိြု်းစီ်း ွာ်းရရှိနစမ င ်းငာှ မမြည  ဆည ်းသာ ါ။ အလွန တရာဆင ်းရ နမွ ်း ါ်းမှုနငှ   လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ 

က္ိုလသမဂ္အထ ်းက္ိိုယ စာ်းလှယ သည  ဒဂီ စ တယ လ မှုြ လံိုနရ်းစနစ ၏ မြစ နိိုင န  ရှိနသာ  

အနတရာယ မ ာ်းနငှ    တ သက္ ၍ က္ ယ က္ ယ မ န   မ န   မှတ   က္      သည  - 

 ထမအ  က္ မှာ ရ ိိုင  ွင  က္ိို ဆံို်းမြတ သည   လို  ငန ်းစဉ်က္ိို အလီက္ ထနရာနစ  အနမ်းအနမြ  ံိုစံိုသိို   အလွယ တက္  

နမ ာင ်းလ နိိုင ပ ီ်း ကက္ီ်းမာ်းနသာ အာ်းနည ်း  က္ ရှိနနလျှင  င  ထရိှလွယ နသာ သ တစ ဦ်း  င ်းစီက္ိို 

မလွှ မနရှာင သာလွန ်းသည   အနမ အနနမ ိြု်းနရာက္ မှသာ ထည  သွင ်းနလ ရှိသည ။ 

ဒိုတိယအ  က္ အနနမြင    ံိုစံ  ထာ်းနသာ ဆံို်းမြတ   က္ မ ာ်းမြင   ဆက္ သွယ သည   နည ်းလမ ်းသည  

လ သာ်း  င ်းစာနာနထာက္ ထာ်းမှု က္င ်းမ  မ င ်းနကက္ာင   အဓိ ပါယ မ ည  ဝနသာ နမ်း ွန ်းနမ်းရန  သိို  မဟိုတ  

ရှင ်းလင ်းနမ ာမ ရန အတွက္  နနရာမရှိ ါ။ 

တတိယအ  က္ အနနမြင   ဒဂီ စ တယ  နထာက္  ံ နရ်းတွင  တင ်းကက္  နသာ  ံိုစံအမ ိြု်းမ ိြု်းနငှ   

လိိုက္ နလ ာညီနထွမရှိသည   စည ်းမ ဉ််းစည ်းက္မ ်းမ ာ်း  ါဝင သည   နလျှာက္ လွှာ ံိုစံမ ာ်း ရံြန ရံ ါ 

 ါဝင နန ံိုန ေါ်သည ။ ရလဒ အနနမြင   နမြနလျှာ န ်းနိ င သည   အနမ အနနမ ိြု်းက္ိို အဓိက္က္ သည   

ဒစ ဂ စ တယ အနနအထာ်းတွင  ထည  သွင ်းစဉ််းစာ်းမ င ်း မမ ြုန ။ 

 

 

စတိုတထ အ  က္ အနနမြင  ၊ ဒစ ဂ စ တယ စနစ မ ာ်းသည  မ င ်းထန နသာအနရ်းန ေါ်အနမ အနနမ ာ်း 

သိို  မဟိုတ  နန  စဉ်စိန န ေါ်မှုမ ာ်းက္ိို လ င မမန စွာတိုန   မ န ရန  ဒဇိီိုင ်းထိုတ ထာ်းမ င ်းမဟိုတ  ါ။ ဥ မာ 



Myanmar: Human Rights Analysis of Biometric Digital ID Systems 

 - 11 - 

လ ကက္ီ်းတစ နယာက္ ၏  ံစာ်း ိိုင  ွင  က္ိို ရိုတ တရက္  နာ်းမလည နိိုင နလာက္ နအာင  

အလီက္ ထနရာနစ နည ်းမြင   နလျှာ   မ င ်း သိို  မဟိုတ   ယ ြ က္  ံရမ င ်း သိို  မဟိုတ  မိစံိုြစံိုမရှိသည   

အမိ နထာင စိုတွင  က္နလ်းအာ်းနစာင  နရှာက္ သည  နဂဟာသိို   မ ိို  နဆာင နိိုင မ င ်း စသည တိို  မှာ 

ဒစ ဂ စ တယ သက္ နသ ံက္တ မ ာ်းအလို  မလို  မ င ်းနကက္ာင   ကက္ံြုနတွျို့ရနိိုင သည  မ ဿနာမ ာ်းမြစ သည ။  

 

 ဉ္စမအ  က္ အနနမြင   ဝန နဆာင မှုန ်းနသာနည ်းလမ ်းမ ာ်းသည  

အက္ ိြု်းစီ်း ွာ်းအန ေါ်အမီှအ ိိုမ ြုနနရသည   လ တစ ဦ်းတစ နယာက္ အာ်း မလိိုအ     လ အမ ာ်းစိုကက္ာ်း 

ထနိတွျို့နစမ င ်း သိို  မဟိုတ  နစာင  ဆိိုင ်းရသည   က္ာလ ရှည ကက္ာမ င ်း သိို  မဟိုတ  ရှည လ ာ်းစွာ တန ်းစီရမ င ်း 

တိို  က္  သိို  နသာ သမိ ငယ နစနိိုင သည   အနနအထာ်းမ ိြု်းက္ိိုနရာက္ နစသည ။  

ဆဌမအ  က္ အနနနငှ   လ အာ်းမြင   ံ  ိို်းသည က္ိို ြယ ရှာ်းန ်းနိိုင သည   နည ်း ညာအသစ မ ာ်းက္ိို 

မိတ ဆက္ န ်းမ င ်းသည   ိိုမိိုထနိရာက္ မှုရှိပ ီ်း အမ ာ်းအာ်းသာ  က္ မ ာ်းက္ိို န ်းနိိုင နသာ လည ်း 

အထ ်းသမြင   အာ်းနည ်း  က္ ရှိနသာ အ နမ အနနမ ာ်းတွင ရှိသည   လ တစ ဦ်း  င ်းစီအတွက္  

နက္ န  နလာက္ ြွယ မရှိန ။ နည ်း ညာအသစ မ ာ်းသည    မ ်းမျှအာ်းမြင   လ မ ာ်း၏အက္ ိြု်းစီ်း ွာ်းနငှ   

ကက္ိြုတင  န   မှန ်းထာ်းသည   ရလဒ မ ာ်း သိို  မဟိုတ  မြစ နိိုင နမ မ ာ်းအန ေါ်အနမ  ံ၍ လို  နဆာင သည ။ 

 

၂။ ခမန့်မာန ငု့်ငတံငွ့် ဒစ့်ဂျစ့်တယ့် မှတ့်ပုံတင့်စနစ့် ြံွွံ့ ဖြ ိုူးတ ူုးတက့္်မှု 

 

၂.၁ ဥပခဒမ ခ ာင့် 

မမန မာနိိုင ငြံွ ျို့စည ်း ံိုအနမ  ံဥ နဒ ိုဒ မ ၃၅၇ အရ“ နိိုင ငသံာ်းမ ာ်း၏နနအမိ ၊  ိိုင ဆိိုင မှု၊ စာန ်းစာယ နငှ   

အမ ာ်းဆက္ သယွ မှုမ ာ်း၏ လွတ လ   ွင  နငှ   လံိုမ ံြုမှုက္ိိုက္ာက္ွယ န ်းသည ” ဟို မ ဌာန ်းထာ်းပ ီ်း 

အမ ာ်းြွ ျို့စည ်း ံိုအနမ  ံဆိိုင ရာ ဥ နဒမ ာ်းတွင လည ်း မ ဌာန ်းထာ်းသည ။ မမန မာနိိုင ငတံွင ၂၀၁၇  ိုနစှ က္  

မ ဌာန ်း   နသာ နိိုင ငသံာ်းမ ာ်း၏လံိုမ ံြုနရ်းနငှ  လံိုမ ံြုနရ်းက္ိိုက္ာက္ွယ သည   ဥ နဒသည  ဆက္ သယွ နရ်း၏ 

သ်ီးသန   တည ရှိမှုနငှ   လံိုမ ံြုနရ်းအတွက္  က္ာက္ွယ မှုမ ာ်းက္ိိုလည ်း နြာ မ ထာ်းသည ။ အထ ်းသမြင   

ြွ ျို့စည ်း ံိုအနမ  ံဥ နဒဆိိုင ရာ အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာ လွတ လ   ွင  က္ိိုအတည မ ြုမ င ်းအမ င ၊ 

သ်ီးသန   တည ရှိမှုက္ိို က္ာက္ွယ ရန အတွက္  အာဏာ ိိုင မ ာ်းအနနမြင   နယ  ယ အာ်းမြင   

တာဝန ယ ရန (အ ိိုဒ -၄)နငှ    ိုဂ္လိက္နနအမိ မ ာ်းသိို  ဝင နရာက္ မ င ်း၊ နစာင  ကက္  ကက္ည  ရှုမ င ်း၊ 

ဆက္ သယွ မ င ်းက္ိို ကက္ာ်းမြတ ယ မ င ်း၊ တယ လီြိုန ်း သိို  မဟိုတ  အလီက္ ထနရာနစ ဆက္ သယွ နရ်းနငှ   

အမ ာ်းအလာ်းတ  လှု  ရာှ်းမှုမ ာ်းက္ိို   ကက္ိြုတင  ွင  မ ြု  က္  မ ါ   လို  နဆာင မ င ်းက္ိို တာ်းမမစ ထာ်းသည ။ 

(အ ိိုဒ -၈) ။ 
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သိို  နသာ  ၂၀၁၇ သ်ီးသန   လံိုမ ံြုနရ်းဥ နဒတွင  လံိုမ ံြုနရ်းက္ိိုက္ာက္ွယ ရန   အနရ်းကက္ီ်းနသာ 

က္န   သတ   က္ မ ာ်း ရှိသည ။  

 ထမအ  က္ အနနမြင   ိုဒ မ ၂ (ဂ) တွင  လံိုမ ံြုနရ်းက္ိို အဓိ ပာယ ြွင  ဆိို  က္ သည  

လွတ လ  စွာသာွ်းလာ ငွ  ၊ နိိုင ငသံာ်း၏လွတ လ  စွာနနထိိုင  ွင  နငှ   လွတ လ  စွာထိုတ နြာ နမ ာကက္ာ်း ငွ   

အ ွင  အနရ်းမ ာ်းက္ိို ဥ နဒနငှ  အည ီ ရရှိနိိုင သည ဟို အက္န   အသတ နငှ  သာ ထည  သငွ ်းထာ်းနသာ 

သာမန နည ်းလမ ်းမြစ သည ။ ဤအ ွင  အနရ်းမ ာ်းသည  အနရ်းကက္ီ်းနသာ လည ်း 

က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာလွတ လ   ွင  နငှ  က္ွ မ ာ်းမ ာ်းနာ်းပ ီ်း ထိိုအဓိ ပါယ ြွင  ဆိို  က္ သည  

လွှမ ်းမ ံြုနိိုင မ င ်းမရှိန ။ အထ ်းသမြင   က္ျွန ို  တိို  ၏ရည ရွယ   က္ မ ာ်းအရ ဤအဓိ ပါယ ြငွ  ဆိို  က္ တငွ  

ရို   ိိုင ်းဆိိုင ရာ သိို  မဟိုတ  အမ ာ်း သက္ နသအနထာက္ အထာ်း သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္  သိို  နသာ 

က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာအ  က္ အလက္ မ ာ်းနငှ    ိုဂ္ိြုလ နရ်း အ  က္ အလက္ မ ာ်းနငှ  ဆက္ စ  နသာ 

အ ွင  အနရ်းတစ  ို မ ါဝင  ါ။ ဤမ ဿနာက္ိို ဥ နဒ၏အမ ာ်းမ ဌာန ်း  က္ မ ာ်းက္ 

မည မျှအထနိမြရှင ်းန ်းသည ဆိိုသည မှာ မရှင ်းလင ်း ါ။ 

ဒိုတိယအ  က္ အနနမြင    ိုဂ္လိက္ဆိိုင ရာလံိုမ ံြုနရ်းက္ိို က္ာက္ွယ န ်းနသာဥ နဒသည  ဒဇိီိုင ်းအာ်းမြင   

အာ်းနည ်း  က္ မ ာ်းရှိသည ။ အ ိိုဒ  ၈ က္ာက္ွယ မှုမ ာ်းက္ိို နက္ ာ လွှာ်းရန  

လိိုအ  နသာအ  က္ မ ာ်းအာ်းလံို်းတွင  နစာင  ကက္ည  မ င ်း၊ ရှာနြွမ င ်းနငှ   သမိ ်းယ မ င ်းတိို  က္ိို 

ဆန   က္ င မ င ်းအ ါအဝင   “ နိိုင ငနံတာ သမမတ   သိို  မဟိုတ  မ ည နထာင စိုအဆင   အစိို်းရအြွ ျို့၏ ွင  မ ြု  က္ 

” (သိို  မဟိုတ တရာ်းဝင အမိန   ၊  ွင  မ ြု  က္ သိို  မဟိုတ  ိိုင လံိုမှု) စသည တိို   ါဝင သည ။ ထိို  နကက္ာင   

မည သည  မ ည နထာင စိုအဆင   မ ည သ  အာဏာ ိိုင မ ာ်းမဆိိုသည  ဤက္ာက္ယွ မှုမ ာ်းက္ိိုနရာှင ရာှ်းရန  

က္ိိုယ တိိုင က္ိိုယ က္ လို   ိိုင  ွင  အာဏာရှိသည ။  ိိုမိိုနက္ာင ်းမွန နသာ အနလ အက္ င  မှာ 

နစာင  ကက္ည  မ င ်းနငှ   ရှာနြွမ င ်းနငှ  သမိ ်းဆည ်းမ င ်းစသည   လို  ရ  မ ာ်းအတွက္  

တရာ်းရံို်း၏ ငွ  မ ြု  က္ လိိုအ  သည ။ 

တတိယအ  က္ မှာ မမန မာမ ည သ အမ ာ်းစို တတ နိိုင စွမ ်းမရှိသည    တရာ်းရံို်းသိို  အယ  ံဝင  ွင   မှလွ ၍ 

ထိိုက္ာက္ွယ မှုမ ာ်းအတွက္  ကက္ီ်းကက္  မှုစနစ မရှိမ င ်းမြစ သည ။အမ ည မ ည ဆိိုင ရာ စံ  ိန စံညွှန ်းမ ာ်းအရ 

အနည ်းဆံို်းနဒတာက္ာက္ယွ နစာင  နရှာက္ နရ်း စနစ မ ာ်းအတွက္ လက္ လှမ ်းမှသီည   လွတ လ  နသာ 

အို    ြု  နရ်းစနစ က္ိို ကက္ီ်းကက္  ရန နတာင ်းဆိိုသည ။ 

စတိုတထ အ  က္ မှာ ၂၀၂၀  ိုနစှ  ဩဂိုတ လတွင  မ င ဆင   က္ အရ  ိုဂလ္ိက္ဆိိုင ရာလံိုမ ံြုနရ်းက္ိို 

က္ာက္ွယ န ်းနသာဥ နဒ၏ အတိိုင ်းအတာသည  “အ ွင  အာဏာရှိနသာ အာဏာ ိိုင မ ာ်း” 

မရှိမမြစ လိိုအ  နသာ အစိို်းရဝန ထမ ်းမ ာ်းက္ိိုသာ အက္န   အသတ မ ြုထာ်းသည ။ ဆိိုလိိုသည မှာ 
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ဤဥ နဒသည   ိုဂ္လိက္လှု  ရှာ်းသ မ ာ်းက္  ်းလနွ နသာ လံိုမ ံြုနရ်းက္ိို   ိြု်းနြာက္ မ င ်းအတကွ္  

မည သည  အက္ာအက္ွယ မ ှန ်းအ  မ င ်းမရှိ ါ။ 

 ဉ္စမအ  က္ မှာ အနည ်းဆံို်းအနနမြင   က္ာက္ွယ မှုအ  ိြုျို့သည  မရှင ်းလင ်း ါ။ ဥ မာအာ်းမြင  ၊ 

နစာင  ကက္ည  မ င ်းက္ိို တာ်းမမစ က္န   သတ   က္ သည  ၎င ်းတိို  ၏ လံိုမ ံြုနရ်းနငှ   လံိုမ ံြုနရ်းက္ိိုထ ိိိုက္ နစသည   

သိို  မဟိုတ  ၎င ်းတိို  ၏ဂိုဏ သကိ္ခာက္ိိုထ ိိိုက္ နစသည   နစာင  ကက္ည  မှုအန ေါ်တွင မ တည သည ။ 

ထိိုအ  က္ သည   မည သိို  နသာအရာ မြစ  ွာ်းနစမည ဟို မနသ  ာ ါ။ မည သည  က္ိစစမ ိြု်းတငွ မဆိို 

တရာ်းမျှတမှုမရှိလျှင  နိိုင ငအံမ ာ်းစိုသည  တရာ်းဝင နစာင  ကက္ည  မ င ်းက္ိို တာ်းမမစ သည ။ဥ မာအာ်းမြင   

ရာဇဝတ မှုတစ  ို ိုက္ိို စံိုစမ ်းရန လိိုအ  မ င ်းက္ိို အနမ  ံသည ။ 

 

 

မမန မာနိိုင ငတံွင  တိက္ နသာ အ  က္ အလက္ က္ာက္ွယ နရ်းစည ်းမ ဉ််းမ ာ်း မရှိ ါ။  ိုဂ္လိက္ဆိိုင ရာ 

လံိုမ ံြုနရ်းက္ိို က္ာက္ယွ န ်းနသာဥ နဒသည  က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

စိုနဆာင ်းမ င ်းနငှ   စီမံ န    ွ မ င ်းနငှ   တ သက္ နသာ မည သည  နယ  ယ  စည ်းမ ဉ််းစည ်းက္မ ်းမ ာ်းက္ိို 

အစိို်းရမ ှ သိို  မဟိုတ   ိုဂ္လိက္ ါဝင သ မ ာ်းက္ သတ မှတ ထာ်းမ င ်းမရှိ ါ။ တာဝန ရှိသ မ ာ်းက္ 

တယ လီြိုန ်းဆက္ သယွ နရ်း နအာ  နရတာမ ာ်းထမံှ  ိုဂ္ိြုလ နရ်းတယ လီြိုန ်း သိို  မဟိုတ  

အလီက္ ထနရာနစ ဆက္ သယွ နရ်း အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို  ွင  မ ြု  က္ မရှိ   နတာင ်းဆိိုမ င ်း သိို  မဟိုတ  

ရယ မ င ်းအာ်းတာ်းမမစ သည ။ ၂၀၁၃  ိုနစှ  ဆက္ သယွ နရ်းဥ နဒတွင  တရာ်းဝင အမိန   မ ါ   

လံိုမ ံြုစိတ   ရနသာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို  ွင  မ ြု  က္ မရှိ    ါဝင သ မ ာ်းအာ်းတရာ်းဝင  

ဝင နရာက္  ငွ  က္ိို တာ်းမမစ ထာ်းနသာ လည ်း  ိုဂ္ိြုလ နရ်းဆိိုင ရာ အ  က္ အလက္ က္ာက္ွယ မှုက္ိို 

မနြာ မ ထာ်း ါ။  

နနာက္ ဆံို်းတွင  မမန မာနိိုင ငသံည   ိိုင မာအာ်းနက္ာင ်းနသာ လံိုမ ံြုနရ်းဆိိုင ရာက္ာက္ွယ မှု သိို  မဟိုတ  

 ိုဂ္ိြုလ နရ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို စီမံို    ြု  မှုတွင  အာ်းနည ်းလ က္ ရှိသည ။ ၎င ်းသည  

မည သည  ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ မြစ နစ မတည နထာင မ ီ မြည  ဆည ်းန ်းသင  သည   

အဓိက္တရာ်းဝင က္ွက္ လ  မြစ သည ။ 

 

 

၂.၁ ခနာက့္် ံသမ ုင့်ူးခ က္ာင့်ူး- ခမန့်မာန ငု့်ငရှံ  သက့္်ခသ ံက္တ့်ခပာူးမျာူး 
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မမန မာနိိုင င၏ံ အဓိက္ သက္ နသ ံက္ မ ာ်းမှာ နိိုင ငသံာ်းစိစစ နရ်းက္တ မ ာ်း (CSC ) မြစ သည ။ ၎င ်းက္ိို 

၁၉၈၂  ိုနစှ  မမန မာနိိုင ငသံာ်းဥ နဒအရနငှ   ၁၉၈၃  ိုနစှ  လို  ထံို်းလို  နည ်းမ ာ်းအရ ထိုတ န ်းသည ။ 

နိိုင ငသံာ်းစိစစ နရ်းက္တ မ ာ်းက္ိို ၁၉၄၉  ိုနစှ  မမန မာနိိုင ငတံွင နနထိိုင သ မ ာ်း 

မှတ  ံိုတင နရ်းအက္ ဥ နဒအရ ထိုတ န ်းထာ်းနသာ မှတ  ံိုတင က္တ မ ာ်းအစာ်း 

ထိုတ န ်းမ င ်းမြစ သည ။  သိို  နသာ  မမန မာနိိုင ငသံာ်းအမ ာ်းစိုသည   မှတ  ံိုတင က္တ မ ာ်းက္ိို 

အဓိက္သက္ိနသ ံက္တ မ ာ်းအမြစ  ထာ်းရှိနနဆ မြစ ပ ီ်း သတ မှတ ထာ်းသည   အသံို်းအနှုန ်းမ ာ်းတငွ  

တစ  ါတစ ရံ စက္ာ်းအသံို်းအနှုန ်းမ ာ်းတွင  အမ န အလှန ြလှယ လ က္  အသံို်းမ ြုနနဆ မြစ သည ။ 

နိိုင ငသံာ်းစိစစ နရ်းက္တ မ ာ်းတွင  အမ ာ်းနသာအ  က္ အလက္ မ ာ်းအကက္ာ်း တစ ဦ်း  င ်းစီ၏ လ မ ိြု်းနငှ   

က္ိို်းက္ွယ သည    ာသာ ါဝင သည ။ နိိုင ငသံာ်းစိစစ နရ်းက္တ မ ာ်း မရှိနသာမည သ မဆိို မ န ်းမ င ်း၊ 

မမန မာနိိုင ငအံတွင ်း ရီ်းသာွ်းမ င ်း၊ အမိ မ ံနမမ ဝယ မ င ်း၊ နိိုင ငကံ္ ်းလက္ မှတ  ရယ မ င ်း သိို  မဟိုတ  

ဒ ီလိိုမာ ွ ျို့ရယ မ င ်းအ ါအဝင  အ  ိြုျို့နသာ အနမ  ံလို  နဆာင မှုမ ာ်းက္ိို မ ြုလို  နိိုင မည မဟိုတ  ါ။ 

 

နိိုင ငသံာ်းစိစစ နရ်းက္တ မ ာ်းတွင  အနမ  ံအာ်းမြင   (၃)မ ိြု်းရှိသည -  နိိုင ငသံာ်းမြစ သ မ ာ်း 

( န ်းနရာင က္တ မ ာ်း)၊ ဧည  နိိုင ငသံာ်း (အမ ာနရာင )နငှ   နိိုင ငသံာ်းမ ြု ွင  ရသ  (အစိမ ်းနရာင )တိို  မြစ သည ။ 

ဤနိိုင ငသံာ်းမြစ မှု အဆင  ဆင  သည  ၁၉၈၂  ိုနစှ  မမန မာနိိုင ငသံာ်းဥ နဒက္ိိုအနမ  ံသည ။ 

နိိုင ငသံာ်းမ ာ်းတငွ  က္  င ၊ က္ယာ်း၊ က္ရင ၊   င ်း၊  မာ၊ မနွ ၊ ရ ိိုင ၊ ရှမ ်းနငှ   

တိိုင ်းရင ်းသာ်းလ မ ိြု်းစိုမ ာ်းမြစ ပ ီ်း ရ ိိုင မ ည နယ က္ိို နယ    ျို့ ပ ိတိသျှတိို   က္ ြု်းနက္ ာ သမိ ်း ိိုက္    သည   

၁၈၂၃  ိုနစှ မတိိုင မီက္ င  မမန မာနိိုင ငအံတွင ်းရှိ မည သည  နဒသတွင မဆိို 

အပမ တမ ်းနနထိိုင သ မ ာ်းမြစ သည ။ နိိုင ငနံတာ သမမတ သိို  မဟိုတ  မ ည နထာင စိုအစိို်းရ 

(ယ င မ ည နယ နက္ာင စီ) သည  တိိုင ်းရင ်းသာ်းလ မ ိြု်းစိုသည  လ မ ိြု်းစိုတစ  ိုဟိုတ မဟိုတ  

မည သည  မ ိြု်းနယွ စိုတွင   ါဝင သည ဆိိုသည က္ိို ဆံို်းမြတ  ိိုင  ွင  ရှိသည ။ လ တစ ဦ်းတစ နယာက္ ၏ 

မိ မ ာ်း၏ နိိုင ငသံာ်းမြစ မှုအနမ အနန အမ ိြု်းမ ိြု်းန ေါ်တွင  မ တည ပ ီ်း နိိုင ငသံာ်းအမြစ က္ိို ရရှိနိိုင သည   

အမ ာ်းနည ်းလမ ်းမ ာ်းလည ်းရှိသည ။  လိိုအ  နသာ တိိုင ်းရင ်းသာ်းမ ိြု်းနယွ စို အို  စိုဝင မမြစ သ  သိို  မဟိုတ  

မိ မ ာ်း၏ သင  နလ ာ နသာ မ ိြု်းရိို်းစဉ်ဆက္ က္ိို သက္ နသမမ နိိုင သ မ ာ်းသည  ဧည  နိိုင ငသံာ်း သိ မဟိုတ  

နိိုင ငသံာ်းမ ြု ွင  ရသ အမြစ  ရရှိနိိုင သည ။  

ထိိုနိိုင ငသံာ်းမြစ မှု ံိုစံမ ာ်းက္ိို နိိုင ငသံာ်းမ ာ်းထက္   ိိုမိိုလွယ က္ စွာ မ န လည ရိုတ သမိ ်းနိိုင သည ။ 

ဧည  နိိုင ငသံာ်းမ ာ်းနငှ   နိိုင ငသံာ်းမ ြု ွင  ရသ မ ာ်းသည  နိိုင ငသံာ်းမ ာ်းနငှ   တန ်းတ အ ွင  အနရ်းရသည  

ဆိိုနသာ လည ်း အဆိို ါအ ွင  အနရ်းမ ာ်းက္ိို နိိုင ငနံတာ သမမတ သိို  မဟိုတ  မ ည နထာင စိုအစိို်းရက္ 
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က္န   သတ နိိုင သည ။ ဧည  နိိုင ငသံာ်းလက္ မှတ က္ိို (ယ ိုြ က္ သမိ ်းပ ီ်းမြစ နသာ) ၁၉၄၈  ိုနစှ  

မမန မာနိိုင ငသံာ်းဥ နဒအရ အရည အ  င ်းမ ည  မီနသာသ မ ာ်းက္ိို ထိုတ န ်းသည ။ ၁၉၄၈  ိုနစှ  

မမန မာနိိုင င ံလွတ လ  နရ်းမရမီ မမန မာနိိုင ငတံငွ ်းသိို   ဝင နရာက္ နနထိိုင    သ  သိို  မဟိုတ  မိ  (၂) ါ်းသည  

သတ မှတ ထာ်းနသာ နိိုင ငသံာ်းလက္ မှတ က္ိို က္ိိုင နဆာင ထာ်းသ မ ာ်းမြစ လျှင  

နိိုင ငသံာ်းမ ြု ွင  လက္ မှတ က္ိို နလျှာက္ ထာ်း ငွ  ရှသိည ။ (နိိုင ငသံာ်းနငှ   မတ ညသီည  အ  က္ မှာ 

၎င ်းတိို  သည  နိိုင ငသံာ်းဆိိုင ရာ အနထာက္ အထာ်းတစ  ို ိုက္ိို မ နိိုင နသာ မိ တစ ဦ်းဦ်းအန ေါ် 

အနမ  ံသည ။) နလျှာက္ ထာ်းသ မ ာ်းသည  အသက္ (၁၈)နစှ မ ည  ပ ီ်း 

မမန မာတိိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာစက္ာ်းတစ မ ိြု်းမ ိြု်းက္ိို နမ ာတတ သ ၊ အက္ င  စာရိတတ နက္ာင ်းမွန ပ ီ်း 

စိတ ထာ်းနက္ာင ်းသ မြစ ရမည ။ 

ဤနိိုင ငသံာ်း ံိုစံ(၃)မ ိြု်းသည  သက္ နသ ံက္တ မ ာ်းထိုတ န ်းသည   လို  ငန ်းစဉ်တွင  ရှုတ နထ်ွးမှုမ ာ်းက္ိို 

မြစ န ေါ်နစသည ။ နမွ်းရာ ါနိိုင ငသံာ်းအမြစ က္ိို ရရှနိိိုင သည   တိိုင ်းရင ်းသာ်းမ ြို်းနယွ စို ၁၃၅ မ ိြု်းတငွ  

မ ါဝင သည   တိိုင ်းရင ်းသာ်း လ နည ်းစိုအို  စိုဝင မ ာ်းသည  နိိုင ငသံာ်းစစိစ နရ်းက္တ မ ာ်းရရှိရန  

 ိိုမိိုအ က္ အ  ကက္ံြုရသည ။ ၎င ်းတိို  အနနမြင   ဧည  နိိုင ငသံာ်း သိို  မဟိုတ  

နိိုင ငသံာ်းမ ြု ွင  ရသ အမြစ နလျှာက္ ထာ်းရာတငွ  လိိုအ  သည   အနထာက္ အထာ်းမ ာ်းနငှ   

အမ ာ်းလိိုအ    က္ မ ာ်းက္ိို မြည  စွက္ ရာတွင  စိန န ေါ်မှုမ ာ်းနငှ   ရင ဆိိုင ရနိိုင သည ။ အစိို်းရအနနမြင   

၎င ်းတိို  အာ်း သက္ နသ ကံ္တ မ ာ်းထိုတ န ်းနိိုင နရ်းအတွက္  အမ ာ်းနရွ်း  ယ စရာနည ်းလမ ်းမ ာ်းက္ိို 

အသံို်းမ ြုနိိုင ရန  ကက္ိြု်းစာ်း   သည ။ ဥ မာအာ်းမြင   ၁၉၉၀  ိုနစှ မ ာ်းတွင  နိိုင ငနံတာ အစိို်းရသည  

ယာယီသက္ နသ ံက္တ မ ာ်း အမ ာ်းအမ ာ်းက္ိို ထိုတ န ်း   သည ။ 

အဆိို ါယာယီသက္ နသ ံက္တ မ ာ်းမ ာ်းက္ိို မ လက္ မှတ  ံိုတင က္တ  နလျှာက္ ထာ်းဆ သ မ ာ်းက္ိို 

ထိုတ န ်းရန  ရည ရွယ    မ င ်းမြစ သည ။ သိို  နသာ လည ်း ဤယာယသီက္ နသ ံက္တ မ ာ်းမ ာ်းက္ိို 

ရ ိိုင မ ည နယ အတငွ ်း နနထိိုင ကက္သည   နိိုင ငသံာ်းစိစစ နရ်းက္တ မ ာ်း  မရရှိနိိုင နသာ၊  နစှ န ါင ်းမ ာ်းစွာ 

သက္ နသ ံက္တ မ ာ်း က္ိိုင နဆာင လာ   သ မ ာ်းအာ်း  ယ င က္တ မ ာ်းအစာ်း 

အစာ်းထိို်းက္ာက္ ယ က္ ယ မ န   မ န    ထိုတ န ်း   သည ။  

၂၀၁၅  ိုနစှ တွင  အစိို်းရသည  ယာယီသက္ နသ ံက္တ မ ာ်းမ ာ်းက္ိို မ န လည ရိုတ သမိ ်း   ပ ီ်း 

ယာယီသက္ နသ ံလက္ မတှ  က္ိိုင နဆာင    နကက္ာင ်း မြတ  ိိုင ်းမ ာ်းမြင   အစာ်းထိို်းထိုတ န ်း   သည ။ 

ထိို  နနာက္  နိိုင ငသံာ်းစစ နဆ်းနရ်းက္တ မ ာ်းက္ိို အစာ်းထိို်းအမြစ  မိတ ဆက္    သည ။ 

နိိုင ငနံတာ သမမတရံို်းအဆိိုအရ နိိုင ငနံတာ စစ နဆ်းနရ်း က္တ မ ာ်းထိုတ န ်းမ င ်းမှာ လ တစ  ဦ်း သည  

၁၉၈၃  ိုနစှ နိိုင ငသံာ်းဥ နဒအရ နိိုင ငသံာ်းအမြစ  ံယ  ွင  ရှိ၊မရှကိ္ိိုစစ နဆ်းရန နငှ   

မမန မာမ ည သ မ ာ်းအမြစ  အသအိမှတ မ ြုရန နမ လှမ ်းတစ ရ   မြစ နကက္ာင ်းရည ရွယ  ါသည ။ 
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လက္ နတွျို့တွင  နိိုင ငသံာ်းစစ နဆ်းနရ်း က္ဒ မ ာ်းသည  နိိုင ငသံာ်းအ ွင  အနရ်းက္ိိုအမ ည  အဝ 

န ်း ိိုင  ွင  မရှိနသာနကက္ာင   ၎င ်းတိို  သည  ရိိုဟင ဂ ာအသိိုင ်းအဝိိုင ်းမှ အြွ ျို့ဝင မ ာ်းက္ိိုနြာ ထိုတ ရန နငှ   

 စ မှတ ထာ်းရန  နည ်းလမ ်းတစ  ိုမြစ သည ဟို နလ လာသ အ  ိြုျို့က္ ယံိုကက္ည ကက္သည ။ ဥ မာအာ်းမြင   

က္ိုလသမဂ္ လ  အ ွင  အနရ်းဆိိုင ရာမဟာမင ်းကက္ီ်းရံို်းမှ အမ ိြု်းသာ်းစိစစ နရ်းက္တ သည  ရိိုဟင ဂ ာမ ာ်း၏ 

နိိုင ငသံာ်းမြစ မှုက္ိိုမငင ်း ယ မ င ်း၊ နိိုင ငမံ  မြစ မ င ်း၊ အနမ  ဝံန နဆာင မှုမ ာ်း သိို  မဟိုတ  

လွတ လ  စွာသာွ်းလာ ငွ  မ ာ်းက္ိို က္န   သတ မ င ်းစသည တိို  က္ိို နဝြန    သည ။ ရိိုဟင ဂ ာအမ ာ်းအမ ာ်းက္ 

နိိုင ငသံာ်းစစ နဆ်းနရ်းက္တ မ ာ်းက္ိို မငင ်းဆိို   ပ ီ်း တစ  ိုက္ိိုမျှ မယ နဆာင လိိုန ။ သိို  နသာ လည ်း 

အ  ိြုျို့နသာ အစီရင  ံစာမ ာ်းတွင  နဒသဆိိုင ရာနရွ်းနက္ာက္  ွ မ ာ်းတွင  ါဝင ရန  သိို  မဟိုတ  ငါ်းြမ ်းမ င ်းနငှ   

နလှလိိုင စင ရယ မ င ်းအတကွ္  က္ဒ မ ာ်းက္ိို ိိုင ဆိိုင ထာ်းရန  လိိုအ  မ င ်းနသာနကက္ာင    က္ဒ မ ာ်းရရှိရန  

မမြစ မနနမ ြုလို  ရန လိိုအ  နကက္ာင ်းမ သ   သည ။ နိိုင ငသံာ်းစစ နဆ်းနရ်းက္တ မ ာ်း 

မှတ  ံိုတင နရ်းလို  ငန ်းနငှ   ဆက္ စ  နသာ လံိုမ ံြုနရ်းတ  ြွ ျို့ဝင အ  ိြုျို့က္ အလွ သံို်းစာ်းလို     နကက္ာင ်း 

စွ  စွ   က္ မ ာ်းလည ်း ရှိနနသည ။ 

အ  ြု  အာ်းမြင  ဆိိုရလျှင  မမန မာနိိုင င၏ံ နိိုင ငသံာ်းလက္ မှတ မ ာ်းသည  အနမ  ံလှု  ရှာ်းမှုမ ာ်းတွင  

 ါဝင ရန လိိုအ  သည ။ နိိုင ငသံာ်းလက္ မတှ မ ာ်း ထိုတ န ်းမ င ်းသည  နိိုင ငသံာ်းမြစ မှုမအန ေါ် 

အနမ  ံထာ်းမ င ်း၊ ရိိုဟင ဂ ာမ ာ်းနငှ   အမ ာ်းလ နည ်းစို အို  စိုမ ာ်းက္ိို နိိုင ငသံာ်းအမြစ  

အသအိမှတ မမ ြုမ င ်းစသည   စိန န ေါ်မှုမ ာ်းနကက္ာင   နိိုင ငသံာ်းလက္ မှတ စနစ အာ်း ဒစ ဂ စ တယ စနစ သိို   

နမ ာင ်းလ ရန ကက္ိြု်း မ ်းမှုသည  အမငင ်း ွာ်းြွယ  မြစ လာနိိုင န သည ။  

 

၂.၂ ဒစ့်ဂျစ့်တယ့် ID အဆ ခုပိုလွှာမျာူး 

မကက္ာနသ်းမီနစှ မ ာ်းအတငွ ်း မမန မာနိိုင ငအံလို  သမာ်း၊ လ ဝင မှုကက္ီ်းကက္  နရ်းနငှ   

မ ည သ  အင အာ်းဝန ကက္ီ်းဌာနသည  စက္က  မြင  ထိုတ လို  ထာ်းနသာ နိိုင ငသံာ်းစိစစ နရ်းက္တ မ ာ်းက္ိို 

စမတ က္တ မ ာ်းမြင   အစာ်းထိို်းရန  ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ ၏ biometric data 

က္ိိုအသံို်းမ ြုမည ဟိုနကက္မငာ   သည ။ သိို  နသာ လည ်း ယင ်းအတွက္  ဥ နဒမ န ာင လည ်း ရှိမနနနသ်းန ။ 

က္ျွန ို  တိို  ၏ အနတွျို့အကက္ံြုအရ မ ဝါဒတိိုင ရာအနထာက္ အထာ်းမ ာ်းလည ်း မရှိနသ်း ါ။ 

ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ က္ိို ၂၀၁၃  ိုနစှ က္ င  လို  နဆာင ရန  စဉ််းစာ်း   နသာ လည ်း 

စီမံက္ိန ်း  လို  နဆာင ရန  ရန  ံိုနငမွလံိုနလာက္ သည  အတွက္  နနာှင  နန်ှး   ရသည ။ ၂၀၁၆  ိုနစှ တွင  

မမန မာနိိုင င၏ံ စီ်း ွာ်းနရ်းအ  က္  (၁၂)   က္ န ေါ်လစီနငှ   ၂၀၁၆-၂၀၂၀  ိုနစှ အတွက္  e-Governance 

Master Plan တိို  က္ ဒစ ဂ စ တယ  ID က္ဒ မ ာ်းက္ိိုတီထငွ မ င ်းသည  ဦ်း 



Myanmar: Human Rights Analysis of Biometric Digital ID Systems 

 - 17 - 

စာ်းန ်းမြစ နကက္ာင ်းနြာ မ    သည ။ ၂၀၁၇  ိုနစှ တွင  အလို  သမာ်း၊ လ ဝင မှုကက္ီ်းကက္  နရ်းနငှ   

မ ည သ  အင အာ်း ဝန ကက္ီ်းဌာနက္ နရွ်း  ယ ထာ်းနသာနဒသမ ာ်းတွင  သာမန  ID က္ဒ မ ာ်းမ ာ်းက္ိို 

ဒစ ဂ စ တယ  ံိုစံမြင   အစာ်းထိို်းရန  နရှျို့နမ ်းစီမံက္ိန ်းမ ာ်းက္ိိုနကက္မငာ   သည ။ နရှျို့နမ ်းစမ ်းသ  မှုအပ ီ်းတွင  

ရည ရွယ   က္ မှာ အသက္  ၁၈ နစှ နအာက္ ရှ ိ နိိုင ငသံာ်းမ ာ်းအာ်းလံို်းအတွက္  ဒစ ဂ စ တယ  ID 

က္တ မ ာ်းထိုတ န ်းနရ်း အမ ိြု်းသာ်းအဆင   စီမံက္ိန ်းက္ိိုနရ်းဆွ ရန မြစ သည ။ 

၂၀၂၀  ိုနစှ သတင ်းမ ာ်းအရ ယ ိုနစှ နစှ အတွင ်း ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ က္ိို အဆင  သံို်းဆင  မြင   မြန   က္ က္ ရန  

ရည ရွယ နကက္ာင ်းနြာ မ သည ။ စီမံက္ိန ်းအတွက္  ရန  ံိုနငနွ  ်းရန  မမန မာနငှ  ကသစကတီ်းယာ်းတိို  အကက္ာ်း 

သန ာတ ညမီှုက္ိို ရရှိ   သည ။ သိို  နသာ  COVID-19 သည  စီစဉ်ထာ်းသည  အ  ိန က္ာလအန ေါ် 

မည သိို  အက္ ိြု်းသက္ နရာက္ နိိုင သည က္ိို မသရိနသ်းန ။ ဒဂီ စ တယ အိိုင ဒစီနစ နငှ    တ သက္ ၍ 

အလို  ရံိုနဆွ်းနန်ွး ွ မ ာ်းနငှ   နဆွ်းနန်ွး ွ အ  ိြုျို့က္ိို အစိို်းရမှမ ြုလို  န ်း   နသာ လည ်း က္ ယ က္ ယ မ န   မ န    

အနမ မ ြုတိိုင  င  နဆွ်းနန်ွးမှုမ ာ်းမရှိနသ်း ါ။ အစိို်းရဌာနမ ာ်းအကက္ာ်း  ိိုမိိုတိိုင  င နဆွ်းနန်ွးရန  

လိိုအ  နကက္ာင ်း အသအိမှတ မ ြုမှုအ  ိြုျို့ ရှိ ံိုရသည ။ ၂၀၂၀ မ ည  နစှ နမလတွင  တ  မနတာ သာ်း 

လွှတ နတာ က္ိိုယ စာ်းလှယ   ိိုလ မ ်းနစာနက္ ာ နအာင က္ မမန မာနိိုင ငသံည  

ဒစ ဂ စ တယ မှတ  ံိုတင စနစ မ ာ်းရှိသည   အမ ာ်းနိိုင ငမံ ာ်း၏အနတွျို့အကက္ံြုမ ာ်းက္ိို နဒသတွင ်းနငှ   

နိိုင ငတံက္ာ က္ျွမ ်းက္ င သ မ ာ်းနငှ   တိိုင  င သင  သည ဟိုနမ ာကက္ာ်း   သည ။ 

 

စီမံက္ိန ်းနယ  ယ နငှ    တ သက္ ၍ အနသ်းစိတ အ  က္ အလက္ က္ိို ယ ိုအ  ိန အထ ိ

လ သရိှင ကက္ာ်းထိုတ မ န မ င ်း မရှိနသ်း ါ။ သိို  နသာ ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ အသစ သည  တစ ဦ်း   င ်းစီ၏ 

ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို စိုနဆာင ်းပ ီ်း ၎င ်းတိို  အာ်းထ ်းမ ာ်းနသာဝိနသသလက္ခဏာ (UID) 

န ံါတ က္ိိုသတ မှတ က္ာ နဒတာမ ာ်းက္ိိုနဒတာန  စ တစ  ိုတွင မှတ  ံိုတင လမိ  မည မြစ သည ။ ထိို  မ င  

မည သည  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အသံို်းမ ြုမည ဆိိုသည က္ိိုလည ်း ရှင ်းရငှ ်းလင ်းလင ်း 

မသရိနသ်း ါ။ ၂၀၁၇  ိုနစှ  က္နဦ်းအစီရင  ံ  က္ တွင  လက္ န ွမ ာ်း၊ ဓာတ  ံိုမ ာ်းနငှ   

မ က္ ဝန ်းစက္င ြတ စစ နဆ်းမှုတိို   ါဝင မည ဟို နြာ မ ထာ်းသည ။ ၂၀၂၀  ိုနစှ  ဇ လိိုင လတွင  

သတင ်းတစ ရ  က္ စမတ က္တ တွင  ဓာတ  ံို၊ နနရ  လိ  စာ၊ အလို  အက္ိိုင ၊ နသ်ွးအမ ိြု်းအစာ်းနငှ   

လက္ န ွရာစသည   က္ိိုင နဆာင သ ၏ က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာအ  က္ အလက္ မ ာ်း  ါဝင မည ဟို 

အကက္ံမ ြုထာ်းသည ။   

စီမံက္ိန ်းအတွက္  နိိုင ငတံက္ာမှ  ံ  ိို်းမှု အမ ာ်းအမ ာ်း ရှိသည ။ ၂၀၁၇  ိုနစှ  နရှျို့နမ ်းစမ ်းသ  မှုက္ိို 

က္မဘာ  ဏ ၊ အမ ည မ ည ဆိိုင ရာ နရွှျို့နမ ာင ်းသာွ်းလာမှုအြွ ျို့ နငှ    ိုဂ္လိက္က္ိုမပဏမီ ာ်းက္  ံ  ိို်း   သည ။ 

ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ ြွံျို့ ပြိြု်းတိို်းတက္ နရ်းအတွက္  ကသစကတီ်းယာ်းနိိုင ငအံနနမြင   
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အတိို်းမ  န  ်းနငထွိုတ န ်းနနပ ီ်း ကသစကတီ်းယာ်းက္ိုမပဏ ီ OeSD သည  

စီမံက္ိန ်းအနက္ာင အထည နြာ မှုတွင   ါဝင မည မြစ သည ။ မ င သစ နိိုင ငစံံိုက္ိုမပဏ ီ Thales Group 

သည လည ်း စီမံက္ိန ်းက္ိိုနထာက္  ံ နနသည ။ 

 

ဒဂီ စ တယ အိိုင ဒနီဒတာန  စ အတွက္  နဒတာစိုနဆာင ်းမှုအ  ိြုျို့ စတင နနပ ီမြစ သည ။ ၂၀၁၉ 

 ိုနစှ နမလတွင  အလို  သမာ်း၊ လ ဝင မှုကက္ီ်းကက္  နရ်းနငှ  မ ည သ  အင အာ်းဝန ကက္ီ်းဌာနက္ 

နအဂ င စီသည နိိုင ငသံာ်း ၁.၃ သန ်း၏ သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို ဒဂီ စ တယ စာရင ်း 

သငွ ်းပ ီ်းမြစ နကက္ာင ်း နမ ာကက္ာ်း   သည ။ သတင ်းထိုတ မ န   က္ အရ အဆိို ါအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

တယ လီက္ွန ်းနအာ  နရတာမ ာ်း၊ မမန မာနိိုင ငကံ္ ်းလက္ မှတ ရံို်းမ ာ်း၊ နိိုင ငရံ  မ ာ်း 

အလို  သမာ်းလက္ မှတ မ ာ်း ထိုတ န ်းသည  ရံို်းမ ာ်းနငှ   ထိိုင ်းနိိုင ငရံှိ နရွှျို့နမ ာင ်းအလို  သမာ်းမ ာ်းအတကွ္  

ထိုတ န ်းထာ်းသည   အနထာက္ အထာ်းမ ာ်းမှနက္ာက္ ယ    သည ဟို သရိသည ။ 

 

၂.၄ ဇီဝခေဒဆ ငု့်ရာ အ ျက့္်အလက့္်မျာူး စုခဆာင့်ူးခ င့်ူး 

၎င ်းအတွက္   ိိုင မာနသာဥ နဒနရ်းရာမ န ာင မရှိနသာ လည ်း၊ ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

စိုနဆာင ်းရန လို  နဆာင နနမှုအ  ိြုျို့ ရှိသည ။ ၎င ်းတိို  ထ မှအထင ရှာ်းဆံို်းအ  က္ မှာ မမြစ မနနလိိုအ  နသာ 

SIM က္ဒ မှတ  ံိုတင မ င ်းနငှ   ဆက္ နယွ နသာ ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

စိုနဆာင ်းမ င ်းမြစ သည ။ ၂၀၁၇  ိုနစှ မှစ၍ မမန မာနိိုင ငတံွင  တယ လီြိုန ်းနအာ  နရတာမ ာ်းအနနမြင   

ဝယ ယ သ ၏အမည ၊ နိိုင ငသံာ်းမှတ  ံိုတင ၊ နမွ်းနန  ၊ လိ  စာ၊ နိိုင ငသံာ်းနငှ   က္ ာ်း/မအ ါအဝင  SIM 

က္ဒ တစ  ိုစီ၏ ဝယ သ မ ာ်းက္ိိုမှတ  ံိုတင ရန လိိုအ  သည ။ ၂၀၂၀ မ ည  နစှ ဇွန လ 

သတင ်းထိုတ မ န   က္ တွင  အသံို်းမ ြုသ မ ာ်းအနနမြင   SIM မှတ  ံိုတင ရာတငွ  

လက္ န ွစက္င ြတ ရန လိိုအ  ပ ီ်း က္ိိုယ နရ်းအ  က္ အလက္ အမြစ  ဓာတ  ံိုက္ိိုလည ်း 

သမိ ်းဆည ်းထာ်းမည မြစ နကက္ာင ်း စည ်းမ ဉ််းအသစ ထိုတ မ န ထာ်းသည ဟိုဆိိုသည ။ 

 

စိုနဆာင ်းထာ်းနသာ သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို biometric database တွင  သမိ ်းဆည ်းထာ်းသည ။ 

 ိို  နဆာင နရ်းနငှ  ဆက္ သယွ နရ်း ဝန ကက္ီ်းဌာန (MOTC)၊ စာတိိုက္ နငှ  ဆက္ သယွ နရ်းဌာန (PTD) သည  

Universal Service Fund မှ ဆင ်းမ က္ဒ နဒတာန  စ က္ိို နငနွကက္်းနထာက္  ံ ရန နတာင ်းဆိိုနနသည ။ 

ဇီဝန ဒနဒတာသိိုနလှာင မှုက္ိို နထာက္  ံ ရန  နလလတံင ဒါမ ာ်းက္ိို စာတိိုက္ နငှ  ဆက္ သယွ နရ်းဌာန PTD 

မှ ၂၀၂၀ ဇွန  ၉ ရက္ တွင  ိတ သမိ ်း   သည ။ စာတိိုက္ နငှ  ဆက္ သယွ နရ်းဌာန PTD က္ဇယာ်းက္ွက္ သန ်း ၆၀ 
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အထ ိ သိိုနလှာင နိိုင သည  အ  က္ အလက္ မ ာ်းအရ တင ဒါနအာင မမင သ နငှ   

စာ  ြု    ြု  လက္ မှတ နရ်းထိို်းပ ီ်း နမ ာက္ လအကက္ာတွင  အနက္ာင အထည နြာ မည မြစ သည ။  

ဆင ်းမ က္ဆ နဒတာန  စ  မှလွ ၍ နဒတာမ ာ်းက္ိို ၂၀၁၇  ိုနစှ နအာက္ တိို ာ လမှစ၍  National 

Verification Card ထိုတ န ်းနရ်းအစီအစဉ်၏ တစ စိတ တစ  ိိုင ်းအမြစ နက္ာက္ ယ    သည ။ 

 

၃. ခြစ့်ရပ့်မှန့် နှု င့်ူးယဉှ်ခလ လာ ျက့္် 

 

၃.၁။ အ နဒ ယ 

 

'Aadhaar' အမြစ လ သမိ ာ်းနသာအနိဒယိ၏ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ သည အနိဒယိနိိုင ငသံာ်းတစ  ဦ်း 

  င ်းစီအတွက္ ဂဏန ်း ၁၂ လံို်း ါ ID န ံါတ က္ိိုသတ မှတ န ်းသည ။ ၎င ်းသည နိိုင ငသံာ်းမြစ မှု သိို  မဟိုတ  

လ ဝင မှုကက္ီ်းကက္  နရ်းဆိိုင ရာ အနမ အနနနငှ  ဆက္ စ  မှုမရှိ   နနထိိုင  ွင  အန ေါ်အနမ  ံသည ။ 

(အထ ်းသမြင   လွန    နသာတစ နစှ အတွင ်း အနည ်းဆံို်း ၁၈၂ ရက္  အနိဒယိနိိုင ငတံငွ နနထိိုင    ရမည ) ။ 

အိိုင ဒနီ ံါတ သည  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္  (လက္ န ွမ ာ်းနငှ  မ က္ ဝန ်းစက္င ြတ စစ နဆ်းမ င ်းနငှ  ၊ 

မကက္ာနသ်းမီက္ ဓာတ  ံိုမ ာ်း) နငှ   အမ ာ်းနဒတာမ ာ်း (အမည ၊ လိ  စာနငှ  နမွ်းသက္က ရာဇ ၊ သိို  နသာ  

လ မ ိြု်းနငှ   ာသာနရ်းမဟိုတ ) တိို  နငှ    ိတ ဆက္ ထာ်းသည ။ လ တစ ဦ်း၏ဝိနသသလက္ခဏာက္ိို 

စစ နဆ်းရန  Aadhaar န ံါတ နငှ   အတည မ ြုရန  အမ ာ်းနည ်းလမ ်းမ ာ်းလိိုအ  သည ။ ဥ မာလက္ န ွ၊ 

မ က္ ဝန ်းစက္င ြတ မ င ်း သိို  မဟိုတ  အသံို်းမ ြုသ ၏မိို ိိုင ်းြိုန ်းသိို   န ်း ိို  နသာ 

တစ ကက္ိမ သံို်းစက္ာ်းဝှက္ မြစ သည ။ ၎င ်းသည အနထာက္ အထာ်းက္ိို အတည မ ြုရန  

သမိ ်းဆည ်းထာ်းနသာနဒတာနငှ   နှုငိ ်းယှဉ်လျှင က္ိိုက္ ညရီန လိိုအ  သည ။ Aadhaar က္ိိုအစိို်းရမှလ တစ  ဦ်း 

၏ ဝိနသသလက္ခဏာက္ိို အတည မ ြုရန သာမက္  ိုဂ္လိက္ က္ဏ္ဍတွင  ါအသံို်းမ ြုသည ။ ဥ မာအာ်းမြင   

ဝန ထမ ်းတစ ဦ်း သိို  မဟိုတ  နြာက္ သည တစ ဦ်းမြစ နကက္ာင ်း 

အနထာက္ အထာ်းက္ိိုအတည မ ြုရန မြစ သည ။ စီမံက္ိန ်းတစ  ိုလံို်းက္ိို အနိဒယိနိိုင င၏ံ 

ထ ်းမ ာ်းနသာသတ မှတ   က္ အာဏာ ိိုင အြွ ျို့ (UIDAI) က္ကက္ီ်းကက္  သည ။ 

 

အနိဒယိသည  ၂၀၁၀  ိုနစှ တွင  Aadhaar က္ိိုစတင    သည ။ ၂၀၁၆  ိုနစှ တွင  စာရင ်းသငွ ်းနှုန ်းသည  

တစ  လီီယံအထနိရာက္ ရှိလာသည နငှ  အမျှ Aadhaar အက္ ဥ နဒက္ိို မ ဌာန ်းထာ်းနသာဥ နဒအရ 
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 ိိုင မာသည  အနမ  ံက္ိိုရရှ ိ  သည ။ ၂၀၁၆ မတိိုင မီအထ ိ စီမံက္ိန ်းတွင ရှင ်းလင ်းနသာတရာ်းဝင  

အနမ  ံမရှိမ င ်းသည  အဓိက္စိို်းရိမ ြွယ ရာမြစ ပ ီ်း စိုနဆာင ်းထာ်းသည  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အသံို်းမ ြုမ င ်းနငှ   တ သက္ ပ ီ်း ဥ နဒအရအက္ာအက္ွယ န ်းမှုက္င ်းမ  မ င ်း၊ 

ဥ နဒနရ်းရာစိန န ေါ်မှုမ ာ်းနငှ   ၎င ်းက္ိိုအနက္ာင အထည နြာ သည   ရှုနထာင  မ ာ်း၏ရှု  နထ်ွးမှုတိို  နကက္ာင   

နလ်းနက္ နသာနမ်း ွန ်းမ ာ်းမြစ န ေါ်လာသည ။ ။ ထိို  အမ င  ၂၀၁၆ အက္ ဥ နဒက္ိို အတည မ ြုပ ီ်းနနာက္  

၎င ်းသည ြွ ျို့စည ်း ံိုအနမ  ံ ဥ နဒဆိိုင ရာစိန န ေါ်မှုတစ  ိုမြစ လာသည ။ ၂၀၁၇  ိုနစှ တွင  တရာ်းရံို်း  ြု  ၏ 

ထ ်းမ ာ်းနသာဆံို်းမြတ   က္ တစ  ိုအရ အနိဒယိတငွ  သ်ီးသန   တည ရှိမှုဆိိုင ရာ အ ွင  အနရ်းက္ိို 

အနမ  ံဥ နဒအရ အက္ာအက္ွယ န ်းထာ်းသည ဟို အတည မ ြု   သည ။ ထိို  နနာက္  ၂၀၁၈  ိုနစှ တွင  

အထ ်းသမြင   တရာ်းစီရင မှုတွင တရာ်းရံို်းက္ Aadhaar အက္ ဥ နဒသည  နယ ိုယ အာ်းမြင   

ြွ ျို့စည ်း ံိုအနမ  ံဥ နဒမြစ နကက္ာင ်းမ သ   သည ။ သိို  နသာ  ၎င ်း၏နယ  ယ နငှ  အသံို်း  မှုအန ေါ် 

က္န   သတ   က္ မ ာ်းစွာက္ိို နအာက္ တွင ဆက္ လက္ နဆွ်းနန်ွးထာ်းသည ။ 

Aadhaar သည  ထင ရှာ်းနသာနအာင မမင မှုအ  ိြုျို့ရရှိ   သည ။ အရွယ နရာက္ သ အာ်းလံို်း၏ ၉၅ 

ရာ ိိုင နှုန ်းသည  Aadhaar က္ိိုတစ လတစ ကက္ိမ အသံို်းမ ြုကက္သည ။  န   မှန ်း  က္ တစ  ိုအရ အနိဒယိရှ ိ

အဆင ်းရ ဆံို်းသ မ ာ်းအတကွ္ မ  ၎င ်းတိို  ၏တစ  ိုတည ်းနသာ ID မှာ Aadhaar  မြစ သည ။ 

အ  ိြုျို့နသာသိုနတသနမ ာ်းအရ Aadhaar သည လ အမ ာ်းအမ ာ်းအတွက္  ဝန နဆာင မှုမ ာ်းရရှိရန  

လွယ က္ န  ာနမွျို့နစ   သည ။ ဥ မာ -  ဏ စာရင ်းြငွ  လှစ ထာ်းရှိလာသ  အမ ိြု်းသမီ်းမ ာ်း၏ ဦ်းနရသည  

သသိသိာသာမမင  တက္ လာသည ။ အစိို်းရတာဝန ရှိသ မ ာ်းက္လည ်း အစီအစဉ်သည  

အစာ်းအစာနထာက္  ံ နကက္်း၊ က္ န ်းမာနရ်းနစာင  နရှာက္ မှုနငှ    င စင လစာက္  သိို  နသာ 

အစိို်းရဝန နဆာင မှုမ ာ်းက္ိို  ရည ရွယ ထာ်းနသာ  ံစာ်း ွင  ရှိသ မ ာ်း ိိုမိိုရရှိနစနရ်းအတွက္   ွင  မ ြုနစရန  

နဆာင ရွက္ ထာ်းမ င ်းမြစ သည ဟိုမငင ်းဆိို   သည ။ 

 

အမ ာ်းတစ ြက္ တွင လည ်း အစီအစဉ်က္ိို အမငင ်း ွာ်းြွယ မြစ    သည ။ န ေါ်န ါက္ လာနသာ  

စိို်းရိမ    န မှုအ  ိြုျို့သည  မမန မာနိိုင ငရံှိအလာ်းတ စနစ အတွက္  အဓိက္သင  န ်းစာမ ာ်းမြစ သည ။ 

 

 လံခု ံိုခရူး 
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အနိဒယိနိိုင င၏ံတရာ်းရံို်း  ြု  သည  ၂၀၁၇  ိုနစှ တွင   ိုဂ္လိက္လံိုမ ံြုနရ်းဆိိုင ရာ အ ွင  အနရ်းက္ိို 

အသအိမှတ မ ြုပ ီ်း  ိိုမိို ိိုင မာသည  အ  က္ အလက္ က္ာက္ွယ မှု ဆိိုင ရာစည ်းမ ဉ််းမ ာ်းက္ိို 

မ ဌာန ်းရန အစိို်းရအာ်းနတာင ်းဆိို   သည ။ သိို  နသာ  ၂၀၁၈  ိုနစှ တရာ်းစီရင   က္ တွင  Aadhaar 

အက္ ဥ နဒသည  ြွ ျို့စည ်း ံိုအနမ  ံဥ နဒနငှ   အက္ ံြု်းဝင နကက္ာင ်းမ သ   သည ။ လ အမ ာ်းစိုက္ 

ဤအက္ ဥ နဒသည  သ်ီးသန   တည ရှိ ွင  အ ငွ  အနရ်းက္ိို   ိြု်းနြာက္ မ င ်းမရှိဟို နထာက္ မ    ပ ီ်း 

ထိိုဥ နဒ၏ရည ရွယ   က္ မှာ“ ၎င ်းတိို  ရည ရွယ ထာ်းနသာ မ ည သ လ ထိုထ ံ

အမှန တက္ယ နရာက္ ရှိနစရန ” ဟ သည   တရာ်းဝင ရည ရွယ   က္ မြစ နကက္ာင ်း နတွျို့ ရှိ   မ င ်းမြစ သည ။ 

သိို  နသာ တရာ်းရံို်းသည   ိုဂ္ကိ္လံိုမ ံြုနရ်းဆိိုင ရာ စိို်းရိမ မှုက္ိို နလ ာ  ါ်းနစရန အတကွ္   အက္ ဥ နဒအန ေါ် 

အနရ်းကက္ီ်းနသာက္န   သတ   က္ မ ာ်းထာ်းရှိ   သည ။ 

အထ ်းသမြင   တရာ်းရံို်းက္ အစိို်းရအြွ ျို့အစည ်းမ ာ်းနငှ    ိုဂ္လိက္ က္ဏ္ဍမ ာ်းက္ိို တစ စံိုတစ  ဦ်း 

၏ဝိနသသလက္ခဏာက္ိိုတည နထာင ရန  "မည သည  ရည ရွယ   က္ " မြင   မ ြုလို  သည မြစ နစ၊ တစ  ဦ်း က္ 

Aadhaar န ံါတ က္ိိုအသံို်းမ ြုရန   ွင  မ ြုသည   မ ဌာန ်း  က္ နကက္ာင   အသံို်းမ ြုသ ၏ 

 ိုဂ္လိက္လွတ လ   ွင  က္ိို ထ ိါ်းနိိုင နမ မ ာ်းသမြင   မမှန က္န နကက္ာင ်းဆံို်းမြတ    သည ။ 

 

  Aadhaar အာ်း SIM က္ဒ မှတ  ံိုတင မ င ်းနငှ     ဏ အနက္ာင  မ ာ်းနငှ   ဆက္ သယွ မှုစည ်းမ ဉ််းက္ိိုလည ်း 

ြ က္ သမိ ်းလိိုက္ သည ။ 

၂၀၁၇ က္ိစစတွင  တရာ်းရံို်း၏ဆံို်းမြတ   က္  တစ စိတ တစ  ိိုင ်းနငှ    Aadhaar ၏  ိုဂ္လိက္ လံိုမ ံြုမှုအန ေါ် 

အမ ာ်းမ ည သ စိို်းရိမ    န မှု သက္ နရာက္ မှုမ ာ်းနငှ   တ သက္ ပ ီ်း  နဒတာက္ာက္ွယ နစာင  နရှာက္ နရ်း 

ဥ နဒကက္မ ်းက္ိို အနိဒယိ ါလီမန တွင  ထည  သငွ ်းစဉ််းစာ်းမည မြစ သည ။ 

 

 

မခြစ့်မခန ခပေါ်ခပေါက့္်လာမည ့် သ ာဝနငှ ့်ထ   ုက့္်လယွ့်အပု့်စုမျာူးအခပေါ်သက့္်ခရာက့္်မှု 

Aadhaar သည အစ ိိုင ်း၌ မိမိဆနဒအနလ ာက္ လို  နဆာင ရန  ရည ရွယ    နသာ လည ်း ၂၀၁၆ Aadhaar 

အက္ ဥ နဒနငှ   အစိို်းရ၏ရန  ံိုနင၊ွ  င စင ၊  ဏ လို  ငန ်း၊ အာမ နံငှ  ဆက္ သယွ နရ်းစသည   

ဝန နဆာင မှုအမ ိြု်းမ ိြု်းက္ိို လို  နဆာင နိိုင ရန အတွက္  မမြစ မနန မှတ  ံိုတင မ င ်းက္ိို လို  နဆာင ရင ်း 

စီမံ  က္ ၏ နယ  ယ မှာတိို်းမ ာ်းလာ   သည ။ ယင ်းအနမ အနနသည  Aadhaar 

န ံါတ မရှိနသာသ မ ာ်းအာ်း (သိို  ) စနစ နငှ   တ သက္ နသာ နည ်း ညာဆိိုင ရာမ ဿနာမ ာ်း 

ကက္ံြုနတွျို့ရနသာ ိုဂ္ိြုလ မ ာ်းအာ်း ဝန နဆာင မှုမ ာ်းမငင ်း ယ  ံရမ င ်းက္ိိုမြစ နစ   သည ။ ဥ မာအာ်းမြင   

ဆင ်းရ နမွ ်း ါ်းနသာမိသာ်းစိုမ ာ်းတွင  Aadhaar န ံါတ မရှိနသာနကက္ာင   
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ရိက္ခာ ွ တမ ်းမ ာ်းမငင ်း ယ  ံ   ရမ င ်း၊ ရိက္ခာ ွ တမ ်းက္တ မ ာ်းနငှ     ိတ ဆက္ ထာ်းမှုမရှိမ င ်း သိို  မဟိုတ  

၎င ်းတိို  ၏ ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အတည မမ ြုနိိုင မ င ်းဆိို  နကက္ာင   မြစ သည ။ 

အမ ာ်းနနရာမ ာ်းတွင  Aadhaar န ံါတ မရှိနသာက္နလ်းမ ာ်းသည  အ မ  အစာ်းအစာမ ာ်း၊ 

အစိို်းရနက္ ာင ်းမ ာ်းသိို  အ  နှမံ င ်း သိို  မဟိုတ   ညာသင ဆိုမ ာ်းက္ိိုလက္ လှမ ်းမီမ င ်းတိို  က္ိို 

လက္ လွှတ ဆံို်းရှု ံ်း   ရသည ။ 

၂၀၁၈  ိုနစှ  တရာ်းရံို်း၏ဆံို်းမြတ   က္ မှာ Aadhaar သည  အနိဒယိနိိုင င ံ Consolidated Fund ၏ 

အက္ ိြု်း ံစာ်း ွင  က္ိို လက္ လှမ ်းမီနစရန နငှ   ဝင နင ွွန မ ာ်းနငှ   တ သက္ ၍သာ  

မမြစ မနနလို  နဆာင    နကက္ာင ်း စစ နဆ်းနတွျို့ ရှိ   သမြင   Aadhaar အာ်းအသံို်းမ ြုမ င ်းက္ိို 

က္န   သတ    သည ။  ိုဂ္လကိ္က္ိုမပဏမီ ာ်း၊ နက္ ာင ်းမ ာ်း၊  ဏ မ ာ်းနငှ  တယ လီက္ွန ်းက္ိုမပဏမီ ာ်းသည  

Aadhaar အာ်းသ တိို  ၏ ဝန နဆာင မှုမ ာ်းအမြစ  မမြစ မနန သံို်းစွ    မ င ်းမရှိ ါ။ ထိို  အမ င တရာ်းရံို်းက္ 

Aadhaar သည  တက္ကသိိုလ နထာက္  ံ နကက္်းနက္ာ မရှင ၊ အမ ိြု်းသာ်းအရည အ  င ်းစစ ဝင  ငွ  စာနမ်း ွ ၊ 

 ဟိိုအလယ တန ်း ညာနရ်း ိုတ အြွ ျို့ နငှ   နက္ ာင ်းဝင  ွင  မ ာ်းအတွက္  မသံို်းမနနရမဟိုတ နကက္ာင ်း 

ဆံို်းမြတ    သည ။ ဤဆံို်းမြတ   က္   ထာ်းနသာ လည ်း Aadhaar အာ်း ဝန နဆာင မှုအမ ိြု်းမ ိြု်းက္ိို 

ရယ ရန အတွက္  မမြစ မနနလိိုအ  သည ဟို က္ ယ က္ ယ မ န   မ န    ရှုမမင  ံနနရသည   မ ဿနာမ ာ်း 

ဆက္ လက္ ရှိနနဆ  င မြစ သည ။ 

Aadhaar သည လ တိိုင ်းနငှ   အဆင နမ နသာ စနစ တစ  ိုမဟိုတ သမြင   လ တိိုင ်းအသံို်းမမ ြုနိိုင  ါ။ 

တစ  ါတစ ရံတငွ  အင တာနက္ ဆက္ သယွ မှု ညံ ြ င ်းနသာနကက္ာင   စစ မှန နကက္ာင ်းအတည မ ြုနိိုင မ င ်း 

မရှိ    က္ က္ွက္    သည ။ မထင ရှာ်း နမှ်းမှိန နသာ လက္ န ွမ ာ်း သိို  မဟိုတ  မ က္ စိအတွင ်းတမိ  

 ွ စိတ က္ိုသမှု ံယ ရသ မ ာ်းက္ိို လက္ န ွနငှ   မ က္ ဝန ်းက္ိိုစစ နဆ်းရာ၌ အ က္ အ  ရှိသည ။ ID 

စနစ စစ မှန နကက္ာင ်း အနထာက္ အထာ်းမ သမ င ်း  က္ က္ကွ္ မှုအန ေါ်  န   မှန ်း  က္ အမ ာ်းစိုမှာ 

ငါ်းရာ ိိုင နှုန ်း န   ရှိနသာ လည ်း အ  ိြုျို့နသာ န   မှန ်း  က္ မ ာ်းမှာ ၁၀ ရာ ိိုင နှုန ်းအထမိမင  မာ်းသည  အတွက္  

သသိာနသာအနရအတွက္  င မြစ သည ။  အ  ိြုျို့နသာအ ယ  ံအို  စိုမ ာ်းတငွ  Aadhaar အသံို်းမ ြုနှုန ်း 

နမိ  က္ သည ။ နနစရာနနရာက္ိို မ သရန လိိုအ  သည  အတွက္  အိို်းမ  အမိ မ  လ  ဦ်း နရ၏ ၃၀% သည  

Aadhaar က္ိို အသံို်းမ ြုနိိုင စွမ ်းမရှိန  ။ 

 

အခ ာူးခသာအဓ က္စ ုူးရ မ့်ပ ပန့်မှုမျာူး 

Aadhaar အ  က္ မ မှုဆိိုင ရာ က္ိစစရ  မ ာ်းက္ိို အမ ာ်းဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ မ ာ်းနငှ  အတ ကက္ည  ရှုရာတငွ  

နတွျို့ရနသာ အမ ာ်းအဓိက္မ ဿနာမ ာ်းမာှ - 
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• အ  က္ အလက္   ိြု်းနြာက္ မှုမ ာ်း - သိုနတသမီ ာ်းနငှ  တက္ ကက္လှု  ရှာ်းသ မ ာ်းသည  Aadhaar၏ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်း သိို  မဟိုတ  အမ ာ်း  ိြု်းနြာက္ မှုမ ာ်းက္ိိုန ါက္ ကက္ာ်းနစ   သည ။ 

ထိိုအ  က္ အလက္ မ ာ်းသည   Aadhaar က္ိို အမ ာ်းစနစ မ ာ်းနငှ    ိတ ဆက္ ရန  ကက္ိြု်း မ ်းမှုနငှ   

ဆက္ စ  လ က္ ရှိသည ။ ဥ မာအာ်းမြင   Aadhaar အာ်း မ ဆနဒရှင စာရင ်းနငှ    တိ ဆက္ ရန  

ကက္ိြု်း မ ်းမှုမနအာင မမင သည  အတွက္  မ ဆနဒရှင မ ာ်း၏ အ  က္ အလက္ မ ာ်းရယ မ င ်းအန ေါ် 

စိို်းရိမ မှုမ ာ်းမမင  တက္    သည ။ 

• နစာင  ကက္ည  မ င ်း - Aadhaar system သည  က္ိိုယ  ိိုင အမှတ အသာ်းက္ိိုစစ နဆ်းတိိုင ်း 

၎င ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို authentication logs တွင သမိ ်းဆည ်းသည ။ ဤမှတ တမ ်းမ ာ်းက္ိို 

နစာင  ကက္ည  နရ်းက္ရိိယာတစ  ိုအနနမြင   အသံို်းမ ြုရန အလာ်းအလာရှိသည မာှ အထ ်းသမြင   

စိို်းရိမ ြွယ ရာမြစ သည ။ အနကက္ာင ်းမှာဥ နဒမ န ာင အရ Aadhaar၏ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

မည သည  အ  ိန တငွ  အာဏာ ိိုင မ ာ်းက္ ဝင နရာက္ စစ နဆ်းနိိုင မည ဟ သည    

ရှင ်းလင ်းနသာစံနှုန ်းမ ာ်းက္ိို နြာ မ မ င ်းမရှိနသာနကက္ာင  မြစ သည ။ 

• ကက္ီ်းကက္  က္ွ  က္ မ င ်း - UIDAI က္ိို Aadhaar အက္ ဥ နဒမမ ဌာန ်း င က္ ြွ ျို့စည ်း   သည ။ 

ဆိိုလိိုသည မှာ ၎င ်း၏တရာ်းဝင လို   ိိုင  ွင  က္ိို ad hoc  ံိုစံမြင  ြန တီ်းထာ်းသည ။ တရာ်းရံို်း  ြု  က္ 

နစ နာမှုမ ာ်းနငှ  အယ  ံဝင မှုမ ာ်းသည  မလံိုနလာက္ နကက္ာင ်း နတွျို့ ရှိ   သည ။ မ လက္ Aadhaar 

အက္ ဥ နဒသည  UIDAI က္ိိုသာ   ိြု်းနြာက္  ံရသ မ ာ်း၏ က္ိိုယ စာ်းမဟိုတ    

ဥ နဒ  ိြု်းနြာက္ မှုနငှ    တ သက္ ၍ တိိုင တန ်း  က္ မ ာ်းက္ိို ွင  မ ြု   သည ။ ယ ိုတရာ်းရံို်း  ြု  သည  

ဤဥ နဒက္ိိုမ င ဆင သင  နကက္ာင ်းနငှ  အက္ ဥ နဒအရ“ နိိုင ငသံာ်းမ ာ်း၏ 

က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာအ  က္ အလက္ မ ာ်းဆိိုင ရာ နဒတာန  စ က္ိိုအက္ာအက္ယွ န ်းရန  UIDAI 

အန ေါ်မည သည  အြွ ျို့အစည ်းတွင မျှ တာဝန မရှိနကက္ာင ်း”မြင   မ င ဆင သင  နကက္ာင ်း 

ညွှန ကက္ာ်း   သည ။  

 

၃.၂ က္င့်ညာ 

 

က္င ညာနိိုင င၏ံ အမ ိြု်းသာ်းန ါင ်းစည ်းထာ်းသည   အနထာက္ အထာ်းစီမံ န    ွ မှုစနစ  (NIIMS) သည  

ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို လက္ ရှအိစိို်းရနဒတာန  စ မ ာ်းမ ှ  ိုဂ္ိြုလ နရ်းဆိိုင ရာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို န ါင ်းစ  ထာ်းသည ။ နနာက္ ဆံို်းတွင ၎င ်းသည က္င ညာနိိုင ငတံွင  ID လို  ငန ်း၏ 

တစ  ိုတည ်းနသာရင ်းမမစ အမြစ  နဆာင ရွက္ ရန ရည ရွယ သည ။ မှတ  ံိုတင ပ ီ်းသည နငှ   
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လ တစ ဦ်း  င ်းစီသည  Huduma Namba န ေါ် သ်ီးသန   န ံါတ  သိို  မဟိုတ  ဆွာဟီလီ ာသာစက္ာ်း 

Huduma Namba က္ိိုရရှိသည ။ အစိို်းရအနနမြင   ID က္ဒ ၊  တ စ  ိို   သိို  မဟိုတ  ယာဉ်နမာင ်းလိိုင စင  

စသည   အနာဂတ တွင လိိုအ  မည   ဝန နဆာင မှုမ ာ်းက္ိို ရယ နိိုင ရန အတွက္  ထိုတ န ်းရန လိိုအ  သည ဟို 

နြာ မ    သည ။ 

အစိို်းရ၏ ထိုတ မ န   က္ အရ ၂၀၁၉  ိုနစှ  ဧပ ီလမှ နမလအတွင ်းတငွ  က္င ညာနိိုင ငသံာ်း ၂၆ သန ်းသည  

Huduma Namba မှတ  ံိုတင မ င ်း  ထမအဆင  တွင မှတ  ံိုတင    နကက္ာင ်း ထိုတ မ န    သည ။ 

အဆိို ါစနစ အရ နမွ်းြွာ်းရာ၊ မိ ၊ အမိ နထာင နရ်းအနမ အနန၊  ညာနရ်းနငှ  အလို  အက္ိိုင နနာက္  ၊ံ 

မသန စွမ ်းမှုနငှ   စိိုက္   ိြု်းနရ်းဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အသံို်းမ ြုထာ်းနသာ လည ်း လ မ ိြု်း 

 ာသာမ ါရှိ   လက္ န မွ ာ်းနငှ  ဓာတ  ံိုတစ  ံိုတိို   ါဝင သည ။ 

၂၀၂၀၊ ဇန နဝါရီလတွင  က္င ညာတရာ်းရံို်း  ြု  သည  NIIMS နငှ    တ သက္ ၍ ြွ ျို့စည ်း ံို 

အနမ  ံဥ နဒဆိိုင ရာဆံို်းမြတ   က္ က္ိို ထိုတ မ န    ပ ီ်း အထ ်းသမြင   က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာအ  က္ အလက္  

က္ာက္ွယ မ င ်းနငှ  သက္ ဆိိုင နသာ မ ည  စံိုနသာစည ်းမ ဉ််းစည ်းက္မ ်းမ ာ်း   မှတ ပ ီ်းသည အထ ိ

အနက္ာင အထည နြာ မှုက္ိို ရ  ဆိိုင ်းရန  နကက္ညာ   သည ။ ထိို  နကက္ာင   က္င ညာတရာ်းရံို်း  ြု  သည  

အနိဒယိနိိုင င၏ံတရာ်းရံို်း  ြု  ထက္   ိိုမိို၍  ရီ်းနရာက္    သည ။ က္င ညာသည  

နဒတာက္ာက္ွယ နရ်းအက္ ဥ နဒက္ိို ၂၀၁၉  ိုနစှ တွင မ ဌာန ်း   သည ။ ၎င ်းတွင  တရာ်းရံို်းမှနတွျို့ ရှိရသည    

အ  က္ အလက္ မ ာ်းသည  က္ာက္ွယ မှုဆိိုင ရာအနမ  ံမ အမ ာ်းစိုက္ိို ထင ဟ  နသာ လည ်း 

ထနိရာက္ နသာအနက္ာင အထည နြာ မှုနငှ   မ ဌာန ်းမ င ်းတိို  နငှ  အတ  လိိုက္ နာရမည  စည ်းမ ဉ််း 

စည ်းက္မ ်းမ ာ်း လိိုအ  နနနသ်းနသာနကက္ာင  မြစ သည ။ 

တရာ်းရံို်းက္ နဒတာ  ိြု်းနြာက္ မှုမ ာ်းနငှ   အစီအစဉ်၏တစ စိတ တစ  ိိုင ်းအနနမြင   

စိုနဆာင ်းထာ်းသည  အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို က္ာက္ွယ ရန   ိိုင မာနသာလံိုမ ံြုနရ်းအက္ာအက္ွယ မ ာ်း 

လိိုအ  မှုနငှ    တ သက္ ၍လည ်း စိို်းရိမ နကက္ာင ်းထိုတ နြာ နမ ာကက္ာ်း   သည  -“က္ျွန ို  တိို  ၏ 

 ဟိို  ြု  က္ိိုင မှု နငှ   ဟိို  ြု  က္ိိုင မှုနလျှာ   မ င ်း (သိို  ) တံ ါ်း ိတ   သိို  မဟိုတ   ွင  လင ်းနသာအရင ်းအမမစ  

နည ်း ညာက္ိိုအသံို်းမ ြုသည မြစ နစ ဇီဝန ဒစနစ အာ်းလံို်းသည   ိိုင မာနသာလံိုမ ံြုနရ်းမ ဝါဒနငှ   

အမ ည မ ည ဆိိုင ရာစံနှုန ်းမ ာ်းနငှ   က္ိိုက္ ညနီသာက္ာက္ွယ မှုနငှ   လံိုမ ံြုမှုဆိိုင ရာအနသ်းစိတ  

လို  ထံို်းလို  နည ်းမ ာ်းလိိုအ  သည ဟို က္ျွန ို  တိို  နက္ာက္   က္   ကက္သည ။” 

တရာ်းရံို်းအနနမြင    NIIMS သည  သက္ နသအနထာက္ အထာ်း မလံိုနလာက္ နသာနကက္ာင   

မည သည  တန ်းတ ညမီျှမှု သိို  မဟိုတ   ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုဆန   က္ င နရ်းစံနှုန ်းမ ာ်းက္ိိုမဆိို   ိြု်းနြာက္    သည က္ိို 

မနတွျို့ ရှိ   ရနသာ လည ်း တစ စိတ တစ  ိိုင ်းနသာ လ ဦ်းနရက္ိို (စာရွက္ စာတမ ်းအနထာက္ အထာ်း 

မန ်းနိိုင သ မ ာ်း သိို  မဟိုတ  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ အာ်းနည ်းသ မ ာ်း) က္ိို 



Myanmar: Human Rights Analysis of Biometric Digital ID Systems 

 - 25 - 

ြယ ထိုတ လိိုက္ နိိုင သည  ဟိုဝန  ံ   သည ။ ထိို  နကက္ာင   NIIMS အနနမြင   လ မှုဝန နဆာင မှုမ ာ်းရရှိရန နငှ   

လ အ  ိြုျို့ြယ ထိုတ  ရံမည  မြစ နိိုင နမ က္ိို နမြရငှ ်းရန  ရှင ်းလင ်းနသာ စည ်းမ ဉ််းမ န ာင တစ  ို 

လိိုအ  နကက္ာင ်း အနလ်းန ်းနမ ာကက္ာ်း   သည ။ 

လက္ နတွျို့တွင မ  လ ထိုအနမ မ ြုအြွ ျို့အစည ်းမ ာ်းက္ ID မြန   မြ ်းမ င ်းလို  ငန ်းစဉ်တနလျှာက္ တငွ  

 ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံ င ်း ံရသည ၊ သသိာထင ရှာ်းနသာ လို   ိိုင  ွင  အာဏာရှိနသာ စစ နဆ်းနရ်းနက္ာ မတ ီ

 ါဝင သည ဟို အစီရင  ံတင မ ကက္သည ။ biometric IDs နလျှာက္ ထာ်းရာတငွ  

လ မ ိြု်းနရ်းနငှ   ာသာနရ်းဆိိုင ရာ လ နည ်းစိုမ ာ်းသည  ထ  မံ၍ အ က္ အ  မ ာ်းကက္ံြုနတွျို့ရပ ီ်း အ  ိြုျို့ မှာ 

လံို်းလံို်းလ ာ်းလ ာ်း ယ     ံ  ရသည ။ နယ  ယ အာ်းမြင   NIIMS မှတစ ဆင  ဒစ ဂ စ တယ  ID 

နလျှာက္ ထာ်းသ  ၁၀ ရာ ိိုင နှုန ်းသည  စာရွက္ စာတမ ်းမ ာ်းမရှိမ င ်းနကက္ာင   မငင ်း ယ  ံ   ရသည ။ 

က္င ညာသည  ၎င ်းလို  နဆာင ရန စီစဉ်ထာ်းသည  အတိိုင ်း ဒစ ဂ စ တယ အိိုင ဒမီ ာ်းက္ိို 

အမ ာ်းဝန နဆာင မှုမ ာ်းနငှ     ိတ ဆက္ ရန  ဆက္ လက္ လို  နဆာင  ါက္ ၎င ်းသည မ င ်းထန နသာ 

ြယ က္ ဉ်မ င ်း နငှ   ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံ င ်းက္ိို မြစ န ေါ်နစသည ။ တရာ်းရံို်း  ြု  ၏ နဒတာက္ာက္ွယ မှုဆိိုင ရာ 

က္ိစစရ  မ ာ်းအာ်းနက္ န  မှုအမ င  က္င ညာနိိုင င၏ံ ဒစ ဂ စ တယ အိိုင ဒမီ ာ်းက္ိို ထိုတ န ်းသည  စနစ က္ိို 

မ န လည စဉ််းစာ်းရန လိိုအ  နက္ာင ်းလိိုအ  န လိမ  မည ။ 

 

 

 

၃.၃. ဂျခမက္ာ 

ဂ နမက္ာနိိုင ငသံည  အမ ာ်းမ ည သ ဆိိုင ရာ  ဝန နဆာင မှုမ ာ်း၏ စွမ ်းနဆာင ရည က္ိိုမမြှင  တင ရန  

အမ ာ်းအရာမ ာ်းအနက္  ၂၀၁၇  ိုနစှ  အမ ိြု်းသာ်းမှတ  ံိုတင မ င ်းနငှ   

မှတ  ံိုတင မ င ်းအက္ ဥ နဒနအာက္ တွင  National Identification System (NIDS) က္ိိုတည နထာင ရန  

ကက္ိြု်း မ ်း   သည ။ နိိုင ငသံာ်းမြစ နကက္ာင ်း အတည မ ြုနိိုင ရန အတွက္  အဆိို ါစနစ သည  လက္ န ွမ ာ်း၊ 

နမ န ွမ ာ်းနငှ   ဓာတ  ံိုမ ာ်းအ ါအဝင  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းအန ေါ်တွင လည ်း မှီ ိိုသည ။ 

သိို  နသာ  ဂ နမက္ာနိိုင င၏ံ ြွ ျို့စည ်း ံိုအနမ  ံဥ နဒဆိိုင ရာတရာ်းရံို်းသည  အစိို်းရအနနမြင   

အဆိို ါစနစ အတွက္  ဥ နဒအသစ မ ာ်း  မှတ ရန  လိိုအ  နနသည  အတွက္  ၂၀၁၉  ိုနစှ တွင  

အက္ ဥ နဒက္ိိုြ က္ သမိ ်း   သည ။ 

အဆိို ါအက္ ဥ နဒက္ိို ြ က္ သမိ ်းရာတွင  တရာ်းရံို်းက္ ညွှန ်းဆိိုသည မှာ 

“က္ိိုယ နရ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းနငှ   ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို မယ မနနရ 
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ယ နဆာင မ င ်း”သည  ဂ နမက္ာနိိုင င၏ံ ြွ ျို့စည ်း ံိုအနမ  ံဥ နဒက္ အက္ာအက္ွယ န ်းထာ်းသည   

 ိုဂ္လိက္လံိုမ ံြုမှုအ ွင  အနရ်းက္ိို   ိြု်းနြာက္ မ င ်းမြစ နကက္ာင ်း  နထာက္ မ    သည ။ ဥ နဒတွင  

လိိုအ  နသာအနည ်းဆံို်း မာဏ က္ိို စိုနဆာင ်းနနစဉ် ၎င ်း၏ရည ရွယ   က္ မ ာ်းနငှ   က္ိိုက္ ညနီိိုင မည  “ 

အ  က္ အလက္ က္ိို အနည ်းဆံို်းနက္ာက္ ယ သည    minimization” နည ်းလမ ်းက္ိို အသံို်းမမ ြု    ါ။ 

ထိို  အမ င  ဥ နဒတွင ည စိုနဆာင ်းထာ်းနသာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အလွ သံို်းစာ်းလို  မ င ်းအတွက္  

လံိုနလာက္ နသာအက္ာအက္ွယ မ ာ်းမရှိမ င ်း၊ လံိုနလာက္ နသာအက္ာအက္ယွ မ ာ်းမရှိ   

နဒတာန  စ က္ိို တတိယ ါတီအာ်း သံို်းစွ   ွင  မ ြုမ င ်းနငှ   လွတ လ  နသာကက္ီ်းကက္  က္ွ  က္ မှုက္ိို 

မနထာက္  ံ နိိုင မ င ်း စသည   အာ်းနည ်း  က္ မ ာ်း ရှိနနသည ။ 

တရာ်းရံို်းစစ နဆ်းနတွံရှိ  က္ မ ာ်းအရ 

အမ ိြု်းသာ်းမှတ  ံိုတင မ င ်းနငှ   မှတ  ံိုတင မ င ်းဆိိုင ရာအာဏာ ိိုင အြွ ျို့သည  အ  က္ အလက္  

အနမမာက္ အမ ာ်းအာ်း အစိို်းရက္ထနိ ်း  ြု  မှုန ်းရန  အဆိိုမ ြုရာတွင  တစ ဦ်း  င ်းစီအနနမြင   

နဒတာစိုနဆာင ်းမှုက္ိို မငင ်း ယ ရန အ ွင  အနရ်းရှိနကက္ာင ်း မနသ  ာမှုသည  ဒိုက္ခမြစ နစနိိုင နကက္ာင ်း 

နထာက္ မ    သည ။ အဆိို ါဆံို်းမြတ   က္ တွင  သ်ီးမ ာ်းမှတ  ံိုတင န ံါတ မ ာ်းမတှဆင   

က္ွ မ ာ်းမ ာ်းနာ်းနသာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို   တိ ဆက္ ရန အစီအစဉ်နငှ   တ သက္ ၍ တစ ဦ်း  င ်း 

နငနွ ်းန  သည  က္ိစစရ  မ ာ်းတွင   ိုဂ္လိက္သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို ထိို်းနြာက္ ရယ နိိုင သည   

အ ွင  အလမ ်း နည ်း ါ်းနသာ လည ်း နငနွ ်းန  မှုအနမမာက္ အမမာ်း မ ြုလို  လျှင  တစ ဦ်း  င ်းစီ၏ 

 ိုဂ္လိက္အမ ြုအမ မ ာ်းက္ိို  ိိုမိိုနက္ ရှု ိင ်းစွာ သမိမင နိိုင မ င ်းနငှ   စ  လ ဉ််း၍ စိို်းရိမ    န နကက္ာင ်း 

ထိုတ နြာ နမ ာဆိို   သည ။ ဆိိုလိိုသည မှာ “အမည မနြာ မ င ်းက္ိို နလျှာ   မ င ်း၊ 

နဒတာအနကက္ာင ်းအရာနငှ    တ သက္ နသာ သတင ်းအ  က္ အလက္ အသစ မ ာ်းက္ိိုမ ြုစိုနရ်းနငှ   

ထိုတ လို  နရ်း မြစ နိိုင နမ က္ိို တိို်းမမြှင  မ င ်းမြစ သည ”။  

 

၃။ အ က္ခံပို ျက့္်မျာူး 

 

အမ ည မ ည ဆိိုင ရာ လ  အ ွင  အနရ်းစံ  နိ စံနှုန ်းမ ာ်းနငှ   အမ ာ်းနိိုင ငမံ ာ်းတွင ဒဂီ စ တယ  ID စနစ က္ိို 

အနက္ာင အထည နြာ ရာတွင  ထ ိ တန ်းအမ ိြု်းသာ်းတရာ်းရံို်းမ ာ်း၏ အနမ  ံဥ နဒဆိိုင ရာဆံို်းမြတ   က္ မ ာ်းနငှ   

ရင ဆိိုင ရနသာစိန န ေါ်မှုမ ာ်းအန ေါ်အနမ  ံ၍ က္ျွန ို  တိို  သည ထ ်းမ ာ်းသည   ရို   ိိုင ်းဆိိုင ရာလက္ခဏာမ ာ်းက္ိို 

အနမ  ံသည  ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ ကိ္ို စဉ််းစာ်းနသာနကက္ာင   မမန မာနိိုင ငအံတွက္  နအာက္  ါအကကံ္မ ြု  က္ မ ာ်းကိ္ို 

မ ြုလို   ါသည - 
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• မည သည   ဇီဝန ဒဆိိုင ရာဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ က္ိိုမဆိို အနက္ာင အထည နြာ မ င ်းမမ ြုမ ီ

ရှင ်းလင ်းနသာဥ နဒမ န ာင တစ  ို  မှတ သင  သည ။ ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ မ ာ်းသည  

နိိုင ငတံက္ာဥ နဒအရ တရာ်း ဝင မြစ ရန မှာ ဥ နဒအရရှင ်းရှင ်းလင ်းလင ်းအနမ  ံရမည  

မြစ နသာ လွတ လ   ွင  က္ိိုက္န   သတ မ င ်းမြစ သည ။ ထိို  အမ င  မလံိုနလာက္ နသ်းနသာ 

သိို  မဟိုတ  မရှိနသာဥ နဒနရ်းရာမ န ာင မ ာ်းက္ စနစ က္ိိုမတရာ်းမ ြုက္ င  မ င ်းအတကွ္  

နက္ာင ်းမွန နသာ အနမ  ံက္ိို ြန တီ်းန ်းပ ီ်း၊ က္ိိုယ  ိိုင အ ွင  အနရ်းက္ိို   ိြု်းနြာက္ မ င ်းနငှ   

 ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုမ ာ်းမြစ န ေါ်နစနိိုင သည ။ 

နလ လာ   သည   မြစ ရ  မ ာ်းက္ ဥ နဒနရ်းရာစိန န ေါ်မှုမ ာ်းနငှ   ရှု  နထ်ွးပ ီ်း က္ိိုက္ ညမီှုမရှိနသာ 

အနက္ာင အထည နြာ မှု အ ါအဝင  မလံိုနလာက္ သည    ဥ နဒနရ်းရာမ န ာင မ ှ

ြန တီ်းထာ်းနသာစိန န ေါ်မှုမ ာ်းက္ိိုမီ်းနမာင ်းထိို်းမ သည ။ အနိဒယိနိိုင ငရံှ ိ Aadhaar မှ 

သက္ နသမ သည  အနထာက္ အထာ်းမ ာ်းအရ ရငှ ်းလင ်းမ တ သာ်းနသာ စည ်းမ ဉ််းစည ်းက္မ ်းမ ာ်း 

မရှိမ င ်းသည  အ  က္ အလက္   ိြု်းနြာက္ မှုမ ာ်းမှ က္ာက္ယွ မှုအာ်းနည ်းမ င ်းနငှ   

မည သည  အက္ ိြု်းနက္ ်းဇ ်းမ ာ်းက္ိို ဒစ ဂ စ တယ အိိုင ဒစီနစ နငှ   ဆက္ စ  သင  သည က္ိို 

ရှု  နထ်ွးနစသည ။ 

• ဇီဝတိိုင ်းတာမှုဆိိုင ရာဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ က္ိိုမ  မှတ မီ သိို  မဟိုတ   biometric အ  က္ အလက္  

အ ိိုင အမာ စိုနဆာင ်းမ င ်းမမ ြုမီ မမန မာနိိုင ငသံည   ိိုင မာနသာ ိုဂ္ိြုလ နရ်းဆိိုင ရာ 

အ  က္ အလက္ က္ာက္ွယ မှုဥ နဒက္ိိုက္ င  သံို်းသင  သည ။ ဇီဝန ဒဆိိုင ရာဒစ ဂ စ တယ  ID 

စနစ အတွက္  ဥ နဒမ န ာင အမ င  အသံို်းမ ြုသ မ ာ်းအနနမြင   အလွန အမင ်းထ ိိိုက္ လွယ နသာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အလွ သံို်းစာ်းမှုမှက္ာက္ွယ ရန   ိိုင မာနသာသ်ီးသန   တည ရှိမှုနငှ   

အ  က္ အလက္  က္ာက္ွယ နရ်းဥ နဒမ ာ်းလိိုအ  သည ။ မြစ ရ  မှန နလ လာသည   

နိိုင ငသံံို်းနိိုင ငလံံို်းတွင  ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ မ ာ်းက္ိို သင  နလ ာ စွာအနက္ာင အထည နြာ ရန  

 ိိုင မာသည  အ  က္ အလက္ က္ာက္ွယ မှုစနစ မ ာ်း လိိုအ  နကက္ာင ်း တရာ်းရံို်းမ ာ်းက္ 

ဆံို်းမြတ    ကက္သည ။ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို က္ာက္ွယ သည  စနစ မ ာ်းသည  ရှု  နထ်ွးသည ။ သိို  နသာ လည ်း 

ဥနရာ သမဂ္၏ အနထနွထ ွ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို က္ာက္ယွ မှုဆိိုင ရာစည ်းမ ဉ််းမ ာ်း 

အ ါအဝင  ထိိုစနစ အတကွ္  နက္ာင ်းမွန နသာ  ံိုစံမ ာ်းစွာ ရှိသည ။ သသိာထင ရှာ်းသည  မာှ 

စည ်းမ ဉ််းစည ်းက္မ ်းသည  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို  အထ ်း ိုဂ္ိြုလ နရ်းဆိိုင ရာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်း၏ သ်ီးမ ာ်းအမ ိြု်းအစာ်းတစ  ိုအမြစ  သတ မှတ ပ ီ်း   ိိုမိိုစိတ   ရနသာ 

က္ာက္ွယ မှုလိိုအ  သည ။ ဥနရာ ဥ နဒက္လည ်း  ိုဂ္လိက္ 
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က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အစိုလိိုက္ အမ ံြုလိိုက္  

ထနိ ်းသမိ ်းထာ်းရန နတာင ်းဆိိုမ င ်းသည  တရာ်းဝင မဟိုတ နကက္ာင ်း အသအိမှတ မ ြုသည ။ 

သိို  မှသာလျှင  ဥ နဒစိို်းမိို်းနရ်း အရာရှိမ ာ်းအနနမြင   ၎င ်းတိို  ဆနဒရှိ ါက္ ထိိုအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

နနာင တငွ ရယ နိိုင သည ။ 

 

• Biometric ဒဂီ စ တယ  ID စနစ မ ာ်းတွင   မှတ  ံိုတင မ င ်းသည  မိမိဆနဒအနလ ာက္ မြစ သင  ပ ီ်း 

လ မှုနရ်းဝန နဆာင မှုမ ာ်း သိို  မဟိုတ   ံစာ်း ွင  မ ာ်းက္ိိုရယ နိိုင မ င ်းအတွက္  ကက္ိြုတင  

လိိုအ    က္ မဟိုတ  ါ။ နဒတာမ ာ်းက္ိို သက္ ဆိိုင သ ၏ ွင  မ ြု  က္ မြင  သာ  

နက္ာက္ ယ စိုနဆာင ်းသင  သည ။ ထိိုအနကက္ာင ်းအ  က္ နကက္ာင   င  digital ID လို  နဆာင သည   

အစီအစဉ်မ ာ်းသည   ါဝင နဆာင ရွက္ မ င ်းနငှ   စ  ဆိိုင နသာ အဓိက္ဝန နဆာင မှုမ ာ်းနငှ   

သယွ ဝိိုက္ ၍မြစ နစ တိိုက္ ရိိုက္ မြစ နစ မမြစ မနနနဆာင ရွက္ နစမ င ်းမ ိြု်း မည သည  အ ါမျှ 

မမြစ နစသင   ါ။ ၎င ်း၏အစိတ အ ိိုင ်းတစ  ိုအနနမြင   လ မှုဝန နဆာင မှုမ ာ်းက္ိို 

ရယ နိိုင ရန အတွက္  digital ID မလိိုအ  နကက္ာင ်းက္ိို အသံို်းမ ြုသ မ ာ်းအာ်း ရှင ်းလင ်းစွာ 

နမ ာဆိိုရန ဂရိုမ ြုသင  သည ။  

• မည သည  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ အတွက္ မဆိို က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာအ  က္ အလက္  

က္ာက္ွယ နရ်းစနစ အတွက္  ကက္ီ်းကက္  က္ွ  က္ နရ်းအြွ ျို့ နငှ   တ ညနီိိုင သည   လွတ လ  နသာ 

ကက္ီ်းကက္  က္ွ  က္ နရ်းအြွ ျို့က္ိိုြွ ျို့စည ်းသင  သည ။ လက္ နတွျို့တွင  အမ ာ်းမ ည သ ဆိိုင ရာ 

အာဏာ ိိုင မ ာ်းနငှ    ိုဂလ္ိက္က္ိုမပဏမီ ာ်းသည   ိုဂ္လိက္လွတ လ   ွင   က္ိိုက္ာက္ွယ ရန  

ရည ရွယ ထာ်းသည  စည ်းမ ဉ််းမ ာ်းက္ိို လိိုက္ နာရန နသ  ာနစရမည   အ  က္ သည  

အလွန အနရ်းကက္ီ်းသည ။ လွတ လ  နသာကက္ီ်းကက္  က္ွ  က္ နရ်းအြွ ျို့သည  ရှင ်းလင ်းနသာ 

ဥ နဒလို   ိိုင  ွင  နငှ   လွတ လ  စွာနဆာင ရွက္ နိိုင နရ်းအတွက္  ထနိရာက္ နသာ 

က္ာက္ွယ မှုရှိသင  သည ။ တစ ဦ်း  င ်းစီအနနမြင   ၎င ်းတိို  ၏သ်ီးသန   မြစ မှု သိို  မဟိုတ  

အမ ာ်းအ ွင  အနရ်းမ ာ်း   ိြု်းနြာက္  ံရသည ဟို ယံိုကက္ည သည  အ ါ 

အက္ အညရီယ နိိုင နရ်းအတွက္   ကက္ီ်းကက္  နရ်းအြွ ျို့သိို   အသနာ်း ံ ွင  ရှိသည ။ 

• စနစ က္ိို ဒဇိီိုင ်းနရ်းဆွ ရာတွင   ိုဂ္လိက္ ါဝင သ မ ာ်းသည  အသံို်းမ ြုသ မ ာ်း၏ အတွင ်းနရ်းနငှ   

အမ ာ်းအ ွင  အနရ်းမ ာ်းက္ိို နလ်းစာ်းနစမည   ဒဇိီိုင ်း ံိုစံက္ိို နရ်းဆွ သင  သည ။ 

 ိုဂ္လိက္ ါဝင နဆာင ရွက္ သ မ ာ်းသည  digital ID စနစ  

အနက္ာင အထည နြာ နဆာင ရွက္ ရာတငွ လည ်းနက္ာင ်း၊ ၎င ်းတိို  နတာင ်းဆိိုသည   

အနထာက္ အထာ်းက္ိို အသံို်းမ ြုရာတွင လည ်းနက္ာင ်း မကက္ာ ဏ ါဝင သည ။ 
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ဤ ိုဂ္လိက္ ါဝင သ မ ာ်းသည  နဒတာက္ာက္ွယ နရ်းနငှ   သံို်းစွ သ မ ာ်းက္ိိုက္ာက္ယွ ရန  

ရည ရွယ သည   အမ ာ်းစည ်းမ ဉ််းမ ာ်းက္ိို နလ်းစာ်းလိိုက္ နာနစရန  ထနိရာက္ နသာစနစ မ ာ်းနငှ   

အက္ာအက္ွယ မ ာ်းထာ်းရှရိန လိိုအ  ပ ီ်း စည ်းမ ဉ််းစည ်းက္မ ်းမ ာ်းက္ိို    ိြု်းနြာက္ မှုတိိုင ်းအတကွ္  

တာဝန  ံနစမည  စနစ မ ာ်း ါဝင သည ။ က္ိိုယ နရ်းက္ိိုယ တာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

နဆာင ရွက္ သည    ိုဂ္လိက္ ါဝင သ မ ာ်းသည  စည ်းက္မ ်းလိိုက္ နာမှုက္ိို နသ  ာနစရန ၊ 

  ိြု်းနြာက္  ါက္ အ  က္ အလက္ မ ာ်း  ိြု်းနြာက္ မှုအသနိ ်း  က္ မ ာ်းက္ိို ထိုတ န ်းရန နငှ   

အတွင ်းနရ်းအန ေါ်သက္ နရာက္ မှုအာ်း အက္ မြတ မှုမ ာ်းမ ြုလို  ရန အတွက္  

အတွင ်း ိိုင ်းယနတရာ်းမ ာ်းက္ိို တည နဆာက္ ရန တာဝန ရှိသည ။  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုက္ိို 

တာ်းဆ်ီးရန အတကွ္  စည ်းမ ဉ််းစည ်းက္မ ်းမ ာ်းသည  တရာ်းဝင  ရည မှန ်း  က္  န ်းတိိုင မ ာ်း 

ရရှိရန လိိုအ  နသာအရာမ ာ်းအတွက္   biometric data မ ာ်းက္ိိုမျှနဝမ င ်းက္ိို က္မဘာလံို်းဆိိုင ရာ 

မ ဌာန ်း  က္ အမြစ  က္န   သတ ထာ်းသင  သည ။  ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံ င ်းက္ိို တာ်းမမစ ရန နငှ   

အမ စ န ်းရန အတွက္   ွ မ ာ်းဆက္ ဆမံှုက္ိို ဆန   က္ င နသာဥ နဒမ ာ်းက္ိိုလည ်း မ ဌာန ်းသင  သည ။ 

• မမန မာနိိုင ငတံွင  စတင မိတ ဆက္ နသာ မည သည  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ မဆိိုသည  

နိိုင ငသံာ်းမြစ မှုထက္  နနထိိုင မ င ်းအန ေါ်အနမ  ံရမည ။  မမန မာနိိုင င၏ံ 

နိိုင ငသံာ်းမြစ မှုအဆင  ဆင  စနစ နငှ   အမ ာ်းနိိုင ငမံ ာ်း၏အနတွျို့အကက္ံြုမ ာ်းနငှ    တ သက္ ၍ 

စိန န ေါ်မှုမ ာ်းက္ိိုကက္ည  လျှင  မည သည  ဇီဝန ဒဆိိုင ရာဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ မဆိိုသည  

အနိဒယိနိိုင ငကံ္ိို နမ နာယ သင  သည  မ င  နိိုင ငသံာ်းမြစ မှုအနမ အနနနငှ     တိ ဆက္ သည ထက္  

နနထိိုင မှုအန ေါ်တငွ သာ အနမ  ံသင  န သည ။ အနိဒယိနိိုင ငကံ္ိို ဥ မာယ ကက္ည  လျှင  

ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ ID စနစ သည  လ တစ ဦ်း  င ်းစီအတွက္  စာရွက္ စာတမ ်းမ ာ်းက္ိို 

မ န လည သံို်းသ  ရန လိိုအ  သည   နိိုင ငသံာ်းမြစ မှုနငှ   မသက္ ဆိိုင လျှင  

 ိိုမိိုထနိရာက္ စွာလို  နဆာင နိိုင နကက္ာင ်းနတွျို့ ရှရိသည ။ ထိို  အမ င  ဤ  ဉ််းက္  မှုသည  

နနထိိုင သ မ ာ်းအာ်းလံို်းသည  နိိုင ငသံာ်းအနမ အနန မည သိို   င ရှိနစက္ာမ  ဥ နဒအရ 

တရာ်းဝင အနထာက္ အထာ်း ရှိနစရန နသ  ာနစသည ။ အလာ်းတ အနကက္ာင ်းမ   က္ မ ာ်းအရ 

ဤအစီအစဉ်သည  နိိုင ငသံာ်းမြစ မှု အနမ အနနနငှ   သက္ ဆိိုင နသာ 

အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိိုမနက္ာက္ ယ သင  န ။ 

• မမန မာနိိုင င၏ံ ဒစ ဂ စ တယ  ID စနစ တွင  လ မ ိြု်း၊ လ မ ိြု်းစို၊ က္ိို်းက္ယွ သည   ာသာနငှ   

 တ သက္ နသာ မည သည  အ  က္ အလက္ က္ိိုမဆိို နက္ာက္ ယ စိုနဆာင ်းမ င ်းမ ိြု်း မ ါဝင သင  န ။ 

အို    ြု  မှုစနစ တွင လည ်း လ မ ိြု်းနရ်း၊လ မ ိြု်းစိုအနရ်း သိို  မဟိုတ  

 ာသာနရ်းဆိိုင ရာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို နက္ာက္ ယ မ င ်း မမ ြုသင   ါ။ 
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အ ယ နကက္ာင  ဆိိုနသာ  အဆိို ါနက္ာက္ ယ မ င ်းအတွက္  ရရှနိိိုင နသာ အက္ ိြု်းနက္ ်းဇ ်းထက္  

နက္ာက္ ယ ရရှိထာ်းနသာ အ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို အလွ သံို်းစာ်းမ ြုမ င ်းက္ 

 ိိုမိိုဆိို်းရွာ်းနသာနကက္ာင  မြစ သည ။ မြစ ရ  မှန နလ လာမှုမ ာ်းတငွ  နဆွ်းနန်ွးထာ်း  က္ မ ာ်းအရ 

မည သည    biometric ID မ ာ်းတွင မျှ ထိိုက္  သိို  နသာအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို 

နက္ာက္ ယ မ င ်းမရှိ ါ။ ထိိုအ  က္ အလက္ မ ာ်းသည လည ်း တရာ်းဝင  ID ြန တ်ီးရန  မလိိုအ   ါ။   

အထက္ တွင နြာ မ    သည  အတိိုင ်း အမ ည မ ည ဆိိုင ရာ လ  အ ွင  အနရ်းဥ နဒအရ 

ထိိုက္  သိို  နသာ သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်းက္ိို စာရွက္ စာတမ ်းမ ာ်းတွင  

ထည  သငွ ်းရန သင  မသင  ဆိိုသည မှာ အလွန နမ်း ွန ်းထိုတ စရာမြစ သည ။ သိို  နသာ  

ဇီဝန ဒဆိိုင ရာ အ  က္ အလက္ စနစ မ ာ်းနငှ    တ သက္ လာလျှင  အလွ သံို်းစာ်းမှုအလာ်းအလာမှာ 

 ိိုမိိုမမင  မာ်းသည ၊ ထိိုက္  သိို  နသာစနစ မ ာ်းသည  မနမ ာင ်းလ နိိုင နသာ  ိုဂ္ိြုလ နရ်းဆိိုင ရာ 

သတင ်းအ  က္ အလက္ မ ာ်း ရှိသည    ဟိိုအ  က္ အလက္ မ ာ်းအန ေါ် 

မီှ ိိုအာ်းထာ်းမ င ်းနကက္ာင  မြစ သည ။ ဤအနကက္ာင ်းနကက္ာင  ၊ လ မ ိြု်းစိုသိို  မဟိုတ   ာသာတရာ်းက္ိို 

စာရွက္ န ေါ်တငွ မှတ  ံိုတင ပ ီ်း မှတ တမ ်းတင ထာ်းလျှင  င  ၎င ်းက္ိို 

ရို   ိိုင ်းဆိိုင ရာလက္ခဏာမ ာ်းက္ိိုအနမ  ံသည   ဒစ ဂ စ တယ အိိုင ဒစီနစ  တွင အသံို်းမမ ြုသင  န ။ 

 

 

 

 

 

 

 

ဤ စာတမ ်းက္ိို က္ိို ဥနရာ သမဂ္၏ နငနွကက္်းနထာက္  ံ မှုမြင   ထိုတ နဝမ င ်းမြစ သည ။ စာတမ ်း ါ 

အနကက္ာင ်းအရာမ ာ်းအတွက္  CLD နငှ   IMS  တငွ သာ တာဝန ရှိပ ီ်း ဥနရာ သမဂ၏္ သန ာထာ်းအမမင က္ိို 

ထင ဟ  ထာ်းမ င ်းလံို်းဝမရှိ ါ။ 

 

 


