
 

 

Internet Shutdown: 

Extract from Myanmar Centre for 
Responsible Business’ Sector-Wide 
Impact Assessment (SWIA) on the 
Information and Communication 
Technology Sector, September 
2015. 
Fulfilment of the right to access 
information also relies on the 
availability of telecommunications 
services, including mobile services 
and the Internet. Clause 77 of the 
Telecommunications Law grants 
MCIT the ability to “temporarily 
suspend a telecommunication 
service, stop or prohibit any type of 
communication or use of 
telecommunication services” when 
doing so would be “for the benefit of 
the people”.  The lack of a clear legal 
framework puts mobile operators, 
and Internet Service Providers (ISPs) 
at substantial risk of being ordered to 
shutdown networks or services 
without clear legal justification, 
impacting their responsibility to 
respect human rights such as 
freedom of expression. 
 
Network shutdowns are regularly 
used by governments worldwide to 
stifle free expression by cutting off 
the means of delivering a message.   
As more and more people become 
connected and rely on mobile and 
Internet services in their day-to-day 
lives, Government-ordered network 
and service disruption become 
increasingly disruptive and 
dangerous (see Table 36). Blocking of 
services during protests also impacts 
freedom of association, and often 
precedes further human rights 
violations. 
 

အငတ်ာနကဖ်ြတတ်တာကမ်ှုမ ာျား: 

၂၀၁၅ စကတ်ငဘ်ာတငွ ်ဖမန်မာာ့စ ျားပွာျားတ ျားကဏ္ဍ တာဝန်ယမူှုရ ှိတ ျား အတ ာကအ်ကဖူပြု 

ဌာနမ  ဖပြုလပ်ု ာျားတ ာ ဖမန်မာာ့အှိငုစ် တ ကဏ္ဍ၏  ကတ် ာကမ်ှုမ ာျားအာျား တလာ့လာ 

ဆန်ျားစစ်ဖြငျ်ားမ  တကာကန်ှုတြ် က။် 

 

သတင််းအချက်အလက်ရယူပှိိုငခွ်င ရ် ှိရရ်းကှိို အပပည အ်ဝ ရရ ှိပခင််းသည် မှိိုဘှိိုင််းဖိုန််း 

ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းန င  ် အငတ်ောနက်အပါအဝင ်  က်သွယရ်ရ်း ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်း ရရ ှိနှိိုင ်

ပခင််းအရပေါ်တငွ ်မူတည်ပါသည်။  က်သွယ်ရရ်းဥပရေ ပိုေမ် ၇၇ အရ ပှိို  ရ ောငရ်ရ်း န င  ်

 က်သွယ်ရရ်းဝနက်က ်းဌောနသည် “အမျော်းပပည်သအူကျှိ ်းအတွက် ရ ောငရွ်ကရ်န”် 

အရပခအရနရပေါ်ရပါက်သည အ်ခါ “ က်သွယ်ရရ်းဝနရ် ောငမ်ှုလိုပ်ငန််းမျော်း ယောယ  

ရပ် ှိိုင််းရရ်း၊  က်သွယ်မှု အမျှိ ်းအစော်းတစရ်ပ်ရပ် (သှိို  မဟိုတ်)  က်သွယ်ရရ်း 

ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်း အသ ို်းပပ ပခင််းကှိို မပပ လိုပ်ရရ်း၊ တော်း  ်းထှိန််းသှိမ််းထော်းရ ှိရရ်း" 

တှိို  အတွက် ညွှနက်ကော်းနှိိုငသ်ည်။ ရ င််းလင််းစွောရဖော်ပပထော်းပခင််းမရ ှိရသော ဥပရေမူရဘောင ်

တစရ်ပ်မရ ှိပါက မှိိုဘှိိုင််းရအေ်ာပရရတောမျော်းန င  ် အငတ်ောနက်ဝနရ် ောငမ်ှု လိုပ်ငန််းမျော်းကှိို 

ရ ောငရွ်က်ရနသူမျော်းသည် ရ င််းလင််းသည ် ဥပရေရရ်းရော အရကကောင််းပပချက် မရ ှိပဲ 

၎င််းတှိို  ၏ ကွနရ်ကမ်ျော်း (သှိို  မဟိုတ်) ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းကှိို ပှိတ်ပငခ် ရနှိိုငသ်ည  ်

အရပခအရနမျော်း ပဖစရ်ပေါ်လောနှိိုငသ်ည်။ ထှိိုသှိို  ပဖစလ်ောပါက လွတ်လပ်စွော ထိုတ်ရဖော်ရရ်း 

သော်းရပပော ှိိုပခင််း အစရ ှိသည  ်လူ  အခွင အ်ရရ်းမျော်းကှိို ရလ်းစော်းလှိိုက်နောရမည ် ၎င််းတှိို  ၏ 

တောဝနက်ှိိုလည််း  ှိို်းကျှိ ်းသက်ရရောက်လောမည် ပဖစသ်ည်။   

ကမဘောရပေါ် ရ ှိ အစှိို်းရမျော်းက လွတ်လပ်စွော ထိုတ်ရဖော်ရရ်းသော်းရပပော ှိိုပခင််းကှိို ချှိ ်းန ှိမ ်

ရနအ်တွက် အငတ်ောနက်ပှိတ်ပငမ်ှုမျော်းကှိို ပပ လိုပ်ရောတွင ် သတင််း က်သွယ် ပှိို  ရ ောင ်

ပခင််း ှိိုငရ်ော နည််းလမ််းမျော်းကှိို ပဖတ်ရတောက်ပခင််းပဖင  ်လိုပ်ရ ောငက်ကသည်။ ရန  စဉ် လူမှု 

ဘဝတွင ် မှိိုဘှိိုင််း(လ်)န င  ် အငတ်ောနက်ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းကှိို ပှိိုမှိိုအသ ို်းပပ  ချှိတ် က်လော 

ကကသည်န င အ်မျှ အစှိို်းရက ညွှနက်ကော်းထော်းရသော ကွနရ်က်ဝနရ် ောငမ်ှု ပဖတ်ရတောက ်

ပခင််းမ ောလည််း ပှိိုမှိိုပမင တ်က်လောပပ ်း ပှိိုမှိို၍လည််း အနတရောယ်မျော်းလော သည်။  နဒပပစဉ်တွင ်

ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းအော်း ပှိတ်ပငလ်ှိိုက်ပခင််းသည် လွတ်လပ်စွော သင််းပင််းဖဲွွဲ့စည််းခွင က်ှိို ထှိပါ်း 

သည ်အပပင ် အပခော်းလူ  အခွင အ်ရရ်းမျော်း ချှိ ်းရဖောက်မှုမျော်းအတွက် လမ််းရကကောင််းရပ်းရော 

ရရောက်သည်။   



 

Myanmar experienced a major 
Internet disconnection during the 
Saffron Revolution. In August 2007, 
protests grew throughout the 
country in a response to 
deteriorating economic conditions 
and political discontent. ICTs 
facilitated the flow of information 
from citizen journalists to media 
outlets around the world.  In an 
attempt to prevent information 
reaching media outside of Myanmar, 
particularly regarding police brutality 
and the killing of protesters, the 
Government responded by shutting 
down Internet and mobile phone 
service. At the time Internet services 
provided by both MPT and Bagan 
Cybertech went down from 
September 29 to October 4, 2007. 
 
This was followed by a partial 
shutdown from 4-12 October during 
which access was restricted to late 
night hours between 22:00 and 
04:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪  

ပမနမ်ောနှိိုငင် တငွ ် ရရွှဝါရရောငရ်တေ်ာလ နရ်ရ်းပဖစပွ်ော်းခဲ စဉ်အတွင််း၌ ပပညသ်ူမျော်းအရန န င  ်

အငတ်ောနက် ပဖတ်ရတောက်မှုကှိို အကက ်းအကျယ ် ကက  ရတွွဲ့ ခဲ ကကရပပ ်းပဖစသ်ည်။ 

စ ်းပွော်းရရ်းယှိိုယွင််းလောမှုန င  ် နှိိုငင် ရရ်းပဋှိပကခမျော်းရကကောင  ် ၂၀၀၇ ခိုန စ ် ဩဂိုတ်လတငွ ်

 နဒပပမှုမျော်း ပမနမ်ောတစပ်ပည်လ ို်းတွင ် ပဖစပွ်ော်းခဲ သည်။ သတင််းအချက်အလက်န င  ်

နည််းပညောသည် ပပည်သူ  သတင််းရထောက်မျော်းမ  နှိိုငင် တကောမ  မ ေ ယောသတင််းဌောနမျော်း 

သှိို   သတင််းအချက်အလက်စ ်း င််းမှုကှိို အရထောက်အပ   ပဖစရ်စသည်။ ပမနမ်ောနှိိုငင် ပပငပ် 

သှိို   သတင််းအချက်အလကမ်ျော်း စ ်း င််းမှုကှိို တော်း  ်းရန၊် အထ်ူးသပဖင  ် ရဲဘကမ်  

အကကမ််းဖက်မှုမျော်းန င  ်  နဒပပသူမျော်းကှိို သတပ်ဖတ်မှုမျော်း စသည  ် သတင််းမျော်းရပါက ်

ကကော်းပခင််းကှိို တော်း  ်းမှုပပ နှိိုငရ်နအ်တကွ် အစှိို်းရက အငတ်ောနက်န င  ် မှိိုဘှိိုင််းဖိုန််း 

ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းကှိို ပှိတ်ပငခဲ် သည်။ ထှိိုစဉ်က MPT န င  ် Bagan Cybertech တှိို  ၏ 

အငတ်ောနက်ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းသည် ၂၀၀၇ ခိုန စ၊် စက်တငဘ်ော ၂၉ ရက်မ  ၂၀၀၇ ခိုန စ၊် 

ရအောက်တှိိုဘော ၄ ရက်အထှိ ရပ်တန  သ်ွော်းခဲ သည်။ ထှိို  ရနောက် ရအောက်တှိိုဘော ၄ ရက်ရန   

မ  ၁၂ ရက်ရန  ကောလတွငလ်ည််း ည ၁၀ နောရ မ  မနက ်၄ နောရ  အတွင််း ဝနရ် ောငမ်ှု မျော်းကှိို 

ပှိတ်ပငခဲ် သည်။ 

 

Box ၁: အစှိုျား က ညွှန်ကကာျား ာျားတ ာ အငတ်ာနက ် ဖြတတ်တာကမ်ှုမ ာျား  ှို ာ့မဟတု ်

အငတ်ာနကဝ်န်တဆာငမ်ှု ပှိတပ်ငဖ်ြငျ်ားမ ာျားန ငာ့ ်  ကဆ်ှိငု ်ညာ့် ဆှိျုားက ှိြုျား ကတ် ာက ်

မှုမ ာျား။ 

အငတ်ောနက်ကွနရ်က်န င  ် အငတ်ောနက်ဝနရ် ောငမ်ှု ပဖတရ်တောက်ခ ထော်းရစဉ်တွင ် ကက   

ရတွွဲ့ရနှိိုငရ်သော လူ  အခွင အ်ရရ်းသက်ရရောက်မှုမျော်း၊ စ ်းပွော်းရရ်း ှိိုငရ်ောဂယက်မျော်းန င  ်

နှိိုငင် ရတေ်ာလ ိုပခ  ရရ်းန င  ် ပိုဂဂလှိကလ ိုပခ  ရရ်း ှိိုငရ်ော သက်ရရောက်မှုမျော်းမ ော ရအောက်ပါ 

အတှိိုင််း ပဖစပ်ါသည်။ 

▪ လွတ်လပ်စွော ရရ်းသော်းထိုတ်ရဖေ်ာရပပော ှိိုခွင န်  င  ် သတင််းအချက်အလက် ရရ ှိ 

ပှိိုငခွ်င တ်ှိို  တွင ် တရော်းဝငမ်ဟိုတ်ရသော၊ မလှိိုလော်းအပ်ရသော သှိို  မဟိုတ် အချှိ ်း 

အစော်းည မျှပခင််းမရ ှိရသော ကန   ်သတ်ချက်မျော်း ပဖစရ်ပေါ်လောနှိိုငပ်ခင််း။ 

▪ ထှိခှိိုက်ေဏရ်ော ရရ ှိထော်းသမူျော်းအရနန င  ် အရရ်းရပေါ် ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းအော်း 

မ က်သွယ်နှိိုငပ်ခင််းန င  ် အရရ်းရပေါ်ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းအရနန င လ်ည််း  က် 

သွယ်ရပပော ှိိုမှုမျော်း၊ တည်ရနရော ရ ောရဖွပခင််းမျော်းကှိို မလိုပ်ရ ောငန်ှိိုငပ်ခင််း။ 

▪ မှိမှိ၏ မှိတ်ရ ွမျော်းန င  ် ရ ွမျှိ ်းမျော်း လ ိုပခ  မှု ရ ှိ၊ မရ ှိကှိို ရသချောစွော မသှိရသော 

ရကကောင  ် စှိတ်ပူပငမ်ှုမျော်းပဖစရ်ပေါ်ရပခင််း။  နဒပပမှုမျော်းပဖစရ်ပေါ် လျက်ရ ှိရသော 

Box 1:  Impacts of Government-

Ordered Shutdowns or Service 

Disruptions 

 

The impacts on human rights, the 

economy and national and 

personal security during network 

and service disruption can include: 

▪ Restrictions on freedom of 

expression and access to 

information that may not 

be legal, necessary or 

proportionate. 

▪ Injured people are unable 

to call emergency services, 

and emergency services 

are unable to 

communicate and locate 

people. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ရနရောရေသမျော်းမ  ကယ်တငရ်န ်အကူအည ရတောင််းရောတွင ်အခက်အခဲမျော်း ပဖစ ်

ရပေါ် ပခင််း။ 

▪ တောဝနရ် ှိသူမျော်းက လူအမျော်းအော်း လ ိုပခ  ရောအရပ်သှိို   ရပပောင််းရ ွှွဲ့ရပ်းပခင််း၊ 

သှိို  မဟိုတ် စှိတ်ပူပငရ်နရသော လူထိုကှိိုအော်းရပ်းပခင််း စသည ် သက် ှိိုငရ်ော 

အရရ်းကက ်းသတင််း အချက်အလက်မျော်းကှိို အသှိရပ်းမပဖန  ရ်ဝရပ်းနှိိုငပ်ခင််း။ 

လူ  အခွင အ်ရရ်း အဖဲွွဲ့အစည််းမျော်း မ ောလည််း အရပခအရနမျော်းကှိို ထှိရရောက်မှု ရ ှိရ ှိ 

မရစောင က်ကည ်နှိိုငပ်ခင််း။ 

▪ အရသ်းစော်းစ ်းပွော်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအရနန င  ်လိုပ်ငန််းရ ောငရွ်က်မှုမျော်းကှိို မလိုပ် 

ကှိိုငန်ှိိုငပ်ခင််းန င  ် အသက်ရမွ်းဝမ််းရကျောင််းလိုပ်ငန််းမျော်း ထှိခှိိုက်လောနှိိုငပ်ခင််း။ 

ဥပမောအော်းပဖင  ်စ ်းပွော်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းမ ော Cloud တွင််းရ ှိ သှိမ််း ည််းထော်းရသော 

အချက်အလက်မျော်းကှိို မရယူနှိိုငပ်ခင််း။ လသူန််းရပါင််းမျော်းစွောက ယ ိုကကည်စေွာ 

အသ ို်းပပ ရနကကရသော မှိိုဘှိိုင််း(လ်) မ တစ ်င  ် ဘဏ္ဍောရရ်း ှိိုငရ်ော ရငလွွှဲရပပောင််း 

ပခင််းမျော်းကှိို မပပ လိုပ်နှိိုငပ်ခင််း။ 

▪ ကျန််းမောရရ်း ှိိုငရ်ော သတင််းအချက်အလက်မျော်းကှိို မှိိုဘှိိုင််း(လ်)ဖိုန််းမျော်းသှိို   မပှိို   

ရ ောငန်ှိိုငပ်ခင််း။ 

▪ ရကျောင််းသ၊ူ ရကျောင််းသော်းမျော်းကလည််း ပညောရရ်း ှိိုငရ်ော အရထောက်အကူပပ  

ပစစည််းမျော်းကှိို မရယူနှိိုငပ်ခင််း။ 

▪  ရောဝနမ်ျော်း/ ကျန််းမောရရ်းဝနထ်မ််းမျော်းအရနန င  ်သိုရတသနမျော်းကှိို ဝငရ်ရောက ်

မကကည ် ှုနှိိုငပ်ခင််း၊ သှိို  မဟိုတ် အရရ်းကှိစစတစခ်ိုခိုပဖစလ်ောလျှင ် ၎င််းတှိို   

အချင််းချင််း  က်သွယ်ရပပော ှိိုနှိိုငမ်ှု မရ ှိပခင််း။ 

▪ မဲရပ်းပခင််းန င  ် ရမ်ွးစောရင််းမ တ်တမ်ပပ ရပ်းပခင််းစသည  ် မှိိုဘှိိုင််း(လ်) က ်

သွယ်ရပပော ှိိုမှုမျော်း မ တစ ်င  ် လိုပ်ရ ောငရ်သည ် အပခော်းလူသှိမျော်းသည ် ဝန ်

ရ ောငမ်ှုမျော်း ရပ်တန  သ်ွော်းပခင််း။ 

▪ ရရေ ယှိိုအသ လွှင လ်ှိိုင််းမျော်းရပေါ်တွင ် မတူည်၍ ရ ောငရွ်က်ရနရသော အပခော်း 

ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်း လည််း ရပ်တန  သ်ွော်းနှိိုငပ်ခင််း။ ဥပမော - အလှိိုအရလျောက် ရင ွ

ထိုတ်စက်၊ အမျော်းပပည်သူန င  ် သက် ှိိုငရ်သော သယ်ယူပှိို  ရ ောငရ်ရ်း ှိိုငရ်ော 

သတင််းအချက်အလက်မျော်း။ 

▪ နှိိုငင် ရတော်လ ိုပခ  ရရ်း ှိိုငရ်ော အရရ်းရပေါ်ကှိစစရပ်မျော်းတွင ် တရော်းဥပရေ န င အ်ည  

 က်သွှယ်ရရ်းလှိိုင််းမျော်းကှိို ကကော်းပဖတ်ရစောင က်ကည ်ပခင််းစနစက်ှိို ထှိရရောက်စွော 

လိုပ်ရ ောငန်ှိိုငရ်န ် အကကမ််းဖက်တှိိုက်ခှိိုက်မှုမျော်းကှိို စ စဉ်ရနသူမျော်း၏ တည် 

ရ ှိရောရနရောရ ောရဖွပခင််း၊ ဥပရေအရ  က်လက်ရ ောငရွ်က်ပခင််း တရော်း  ို်း 

▪ People are unable to 

assure friends and 

relatives they are safe, 

causing panic. 

▪ People are unable to call 

for help to be rescued from 

areas where protests are 

happening. 

▪ Authorities are unable to 

disseminate important 

information to move 

people to safety, or to calm 

a concerned population.  

▪ Human rights groups are 

unable to monitor 

situations effectively. 

▪ Small businesses are 

unable to operate and 

livelihoods are affected. 

For example, businesses 

are unable to access data 

held in the cloud. 

▪ Mobile banking 

transactions, relied on by 

millions of people, cannot 

take place. 

▪ Transmission of health 

information on mobile 

phones also cannot take 

place. 

▪ Students cannot access 

educational material. 

▪ Doctors/ health workers 

are unable to access 

research or communicate 

in real time with each 

other. 

▪ Other popular services 

carried out via mobile 

communications such as 

voting and birth 

registration are disrupted.  

▪ Other services dependent 

on radio network may be 

disrupted e.g. cashpoints 

(ATM), public transport 

information. 

In national security emergencies, 

functioning communications are 

essential for an effective 



 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
More recently, Myanmar’s Internet 
access went down for 1 hour and 19 
minutes on 5 August 2013. Given its 
proximity to the anniversary of the 
1988 uprising, there was speculation 
that the outage was intentional, 
though officially attributed to a 
damaged fibre optic cable near the 
SEA-ME-WE 3 submarine cable 
landing station in Pyapon. 
 
The impact of network shutdowns on 
freedom of expression is so severe 
that Special Rapporteurs on freedom 
of expression from the United 
Nations (UN), the Organisation of 
American States (OAS), the African 
Commission on Human and People’s 
Rights and the Representative on 
freedom of the media from the 
Organisation of Security and Co-
operation in Europe (OSCE), have all 
concluded in a Joint Declaration that 
cutting off access to the Internet can 
never be justified under human 
rights law, including on national 
security grounds: 
“Cutting off access to the Internet, or 
parts of the Internet, for whole 
populations or segments of the public 
(shutting down the Internet) can 
never be justified, including on public 
order or national security grounds. 
The same applies to slow-downs 
imposed on the Internet or parts of 
the Internet.”  

ခွင ပ်ပ ချက်ရရ ှိရစပခင််း န င  ်လ ိုရလောက်စွော ရစောင က်ကည ်နှိိုငပ်ခင််းတှိို   ပပ လိုပ်နှိိုင ်ရန ်

 က်သွယ်ရရ်းစနစရ်ကောင််းမွနစ်ွော လည်ပတ်နှိိုငရ်န ်လှိိုအပ်ပါသည်။  

▪ ပပစမ်ှုမျော်းကှိို မှိိုဘှိိုင််း(လ်)ဖိုန််းမ တစ ်င  ် ရဲသှိို   အရကကောင််းမကကော်းနှိိုငပ်ခင််း။ 

ဓော်းစောခ မျော်းမ ော ရဲန င  ် က်သယွ်ရပပော ှိို၍ မရပခင််း။ 

 

ထှိို  အပပင ် ၂၀၁၃ ခိုန စ၊် ဩဂိုတ်လ ၅ ရက်ရန  တွငလ်ည််း ပမနမ်ောနှိိုငင် ရ ှိ အငတ်ောနက ်

ရယူသ ို်းစွမဲှုမ ော ၁ နောရ  ၁၉ မှိနစစ်ောမျှ ရပ်တန  သ်ွော်းခဲ သည်။ ၁၉၈၈ အရရ်းအခင််းပဖစ ်

ပွော်းခဲ ရသော ရန  ရက်န င  ် န ်းကပ်ရနရသောရကကောင  ် ထှိိုသှိို   အငတ်ောနက်ရပ်တန  သ်ွော်း မှုမ ော 

ရည်ရွယ်ချက်ရ ှိရ ှိ လိုပ်ရ ောငပ်ခင််းပဖစရ်ကကောင််း သ ို်းသပ်ခဲ ကကရသေ်ာလည််း အမျော်းပပညသ် ူ

အတွက ် အရကကောင််းပပချက်မ ောမူ ဖျောပ ိုပမှိ ွဲ့ ရ ှိ ရရရအောက်ရကဘယ်(လ်) တည်ရ ှိရော SEA-

ME-WE နော်းတွင ်ပျက်စ ်းရနရသော ဖှိိုငဘ်ောရကဘယ်(လ်)ရကကောင သ်ော ထှိိုသှိို   ပဖစရ်သည်ဟို 

အရကကောင််းပပချက်ရပ်းခဲ ကကသည်။ 

 

အငတ်ောနက်ပှိတပ်ငမ်ှုသည် - လွတ်လပ်စွော ထိုတ်ရဖေ်ာရရ်းသော်းရပပော ှိိုခွင  ် အရပေါ်တငွ ်

ပပင််းထနစ်ွော သက်ရရောက်မှုရ ှိပပ ်း ကိုလသမဂဂမ  လွတ်လပ်စွော ထိုတ်ရဖော်ရရ်းသော်း ရပပော 

 ှိိုခွင  ်ှိိုငရ်ော အထ်ူးအစ ရငခ် တငပ်ပသမူျော်း (UN)၊ အရမရှိကနပ်ပည်နယမ်ျော်း ှိိုငရ်ော 

အဖဲွွဲ့အစည််း (OAS)၊ လူသော်းန င  ်လူ  အခွင အ်ရရ်း ှိိုငရ်ော အောဖရှိကနရ်ကော်မရ င ်န င  ်အ ်းယ ူ

လ ိုပခ  ရရ်းန င ပူ််းရပါင််းရရ်းအဖဲွွဲ့ မ  မ ေ ယောလွတ်လပ်ခွင  ်ှိိုငရ်ော ကှိိုယ်စော်းလ ယ် (OSCE) 

တှိို  က ပူ်းရပါင််းရကကညောချက် ထိုတ်ပပနခဲ် ရောတွင ် လူ  အခွင အ်ရရ်း ဥပရေအရ 

အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်မှုအော်း နှိိုငင် ရတော်လ ိုပခ  ရရ်းအပါအဝင ် မည်သည ်အရကကောင််း 

ပပချက်မျှိ ်းပဖင မ်ျှ မပဖတ်ရတောက်သင ရ်ကကောင််း ရပပောကကော်းခဲ ကကသည်။ 

 

"ရနရောတစခ်ိုတွင ် ရနထှိိုငလ်ျက်ရ ှိရသော လမူျော်းအော်းလ ို်း၊ သှိို  မဟိုတ် လူတစခ်ျှိ ွဲ့၏ 

အငတ်ောနက်ရယူသ ို်းစွမဲှု၊ သှိို  မဟိုတ် အငတ်ောနက်န င သ်က် ှိိုငသ်ည ် အစှိတ်အပှိိုင််း မျော်း 

စသည်တှိို  ကှိို ပဖတ်ရတောကလ်ှိိုက်ပခင််းသည် နှိိုငင် ရတောလ် ိုပခ  ရရ်းအရ ရသော်လည််း 

ရကောင််း၊ အမျော်းပပည်သကူကော်း အကကမ််းဖက်မှုမျော်းကှိို န ှိမ်န င််းရရ်း  ှုရထောင အ်ရ ရသော ်

လည််းရကောင််း (public order) ရလျော်ကနမ်ှုမရ ှိပါ။ အငတ်ောနက်၊ သှိို  မဟိုတ် အငတ်ောနက် 

န င သ်က် ှိိုငသ်ည ် အစှိတအ်ပှိိုင််းမျော်းကှိို ရန ်းရကွ်းရအောင ် ပပ လိုပ်လျှငလ်ည််း ထှိိုနည််း 

တူပငပ်ဖစသ်ည်။" 

 
 
 

lawful interception system to 

help law enforcement locate and 

track people planning terrorist 

activity,  subject to the process of 

law, court  authorisation and 

sufficient oversight. 

▪ Crimes cannot be 

reported to police via 

mobile phone. Hostages 

are unable to 

communicate with 

police. 

 



 

In a second Joint Declaration, they 
concluded that shutting down entire 
parts of communications systems 
(mobile and Internet) during times of 
conflict can never be justified under 
human rights law. 
 
“…using communication ‘kill 
switches’ (i.e. shutting down entire 
parts of communications systems)… 
are measures that can never be 
justified under human rights law.”   
 
While these statements cover 
Internet shutdowns and network 
shutdowns in conflict situations, 
there is ambiguity as to the impact of 
mobile shutdowns in a Government 
proclaimed ‘emergency’. 
 
The Government of Myanmar has an 
opportunity for leadership in this 
area by committing to a ‘no 
shutdown’ policy, and only taking 
control of telecommunications 
networks in the most urgent of 
circumstances, for example a natural 
disaster of the scale of Cyclone 
Nargis that hit the country in 2008 
where control of the network may be 
necessary to organise rescue 
operations. Table 37 identifies key 
points for legislation on network  
 
shutdown which could underpin such 
a ‘no shutdown’ commitment. 
 
 
 
 
 
 
 

▪  
 
 
 

ေိုတှိယရပမောက် ပ်ူးရပါင််းရကကညောချက်တွငလ်ည််း ပဋှိပကခပဖစပ်ွော်းစဉ်  က်သွယ်ရရ်း 

စနစတ်စခ်ိုလ ို်း (မှိိုဘှိိုင််းလ်ဖိုန််းန င  ် အငတ်ောနက်)ကှိို ပှိတပ်ငလ်ှိိုက်ပခင််းသည် လူ  အခွင  ်

အရရ်းဥပရေအရ မည်သှိို  မျှ ရလျော်ကနမ်ှုမရ ှိဟ၍ူလည််း နှိဂ ို်းချ ပ်ရပပော ှိိုခဲ ကကသည်။ 

"…  က်သွယ်ရရ်း ှိိုငရ်ော "kill switches" မျော်းကှိို အသ ို်းပပ ပခင််း ( က်သွယ်ရရ်းစနစရ် ှိ 

အစှိတ်အပှိိုင််းအော်းလ ို်းကှိို ပှိတ်ပငပ်ခင််း) သည် လူ  အခွင အ်ရရ်းဥပရေအရ မည်သှိို  မျှ  

ရလျော်ကနမ်ှုမရ ှိပါ" 

ယခိုထိုတ်ပပနခ်ျက်မျော်းတွင ် ပဋှိပကခပဖစပ်ွော်းရော အရပခအရနမျော်းရ ှိ အငတ်ောနက်ပဖတ ်

ရတောက်မှုန င  ် ကွနရ်ကပ်ှိတပ်ငမ်ှုမျော်းကှိို ထည ်သွင််းရဖော်ပပထော်းရသော်လည််း အစှိို်းရက 

တရော်းဝငရ်ကကညောထော်းရသော 'အရရ်းရပေါ်အရပခအရန'ရ ှိ မှိိုဘှိိုင််း ှိိုငရ်ော ပှိတ်ပငမ်ှုမျော်း၏ 

သက်ရရောက်မှု အပှိိုင််းတွငမ်ူ ရ င််းလင််းစွော ရဖော်ပပထော်းပခင််း မရ ှိရပ။ 

ပမနမ်ောနှိိုငင် အစှိို်းရသည် ' က်သွယ်ရရ်းလှိိုင််းမျော်း ပှိတ်ပငမ်ှုမပပ ရ' မူဝါေကှိို   ို်းပဖတ ်

ချက်ချမ တ်၍ ဦ်းရ ောငမ်ှုပပ ရန ် ယခိုအချှိနအ်ခါတွင ် အခွင အ်ရရ်းရ ှိရနရသ်းသည်။ 

ထှိို  အပပင ် အရရ်းအကက ်း  ို်း အရပခအရနမျော်းတွငသ်ော  က်သွယ်ရရ်းကွနရ်က်မျော်းကှိို 

ထှိန််းချ ပ်မှုပပ လိုပ်ပခင််း၊ ဥပမောအော်းပဖင  ်

၂၀၀၈ ခိုန စတ်ွင ် နှိိုငင် တွင််း ှိိုက်ခတ်ခဲ ရသော  ှိိုငက်လိုန််းနောဂစကဲ် သှိို   သဘောဝရဘ်း 

အနတရောယ်မျှိ ်း ကျရရောက်လျှငသ်ော ကယ် ယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း စ စဉ်ရ ောငရွ်ကရ်န ်

အတွက ်ကွနရ်က်ထှိန််းချ ပ်မှုမျော်းကှိို ပပ လိုပ်ရန ်လှိိုအပ်မည် ပဖစသ်ည်။ ဇယော်း ၃၇ တငွ ်

ကွနရ်က်ပဖတ်ရတောကမ်ှု ှိိုငရ်ော ဥပရေအတွက ် အရရ်းအကက ်း  ို်း အချက်မျော်းကှိို ရဖော ်

ထိုတ်သတ်မ တ်ထော်းပပ ်း ယင််းအချက်မျော်းသည် ' က်သွယ်ရရ်းလှိိုင််းမျော်း ပှိတ်ပငမ်ှု 

မပပ ရ' မူဝါေလမ််းစဉ်ကှိို တစစ်ှိိုက်မတ်မတ် လိုပ်ရ ောငရ်န ်အရထောက်အပ  ရပ်းသည်။ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box ၂: အငတ်ာနကပ်ှိတပ်ငမ်ှုဆှိငု ်ာ ဥပတေ န ငာ့ ် စပ်လ ဉျား၍ အငတ်ာနက ် ပှိတပ်င ်

မှု ည် လှိအုပ်တကကာငျ်ားန ငာ့ ် အြ ှိြုျားအစာျားည မျှမှုရ ှိတကကာငျ်ားကှိ ု တြာ်ဖပဖြငျ်ားဆှိငု ်ာ 

အဓှိက အြ ကမ် ာျား။ 

▪ တစန်ှိိုငင် လ ို်း အတှိိုင််းအတောပဖင  ်သက်ရရောက်ရသော အငတ်ောနက်ပဖတ ်ရတောက် 

မှုမျော်းကှိို တရော်းဝင ်ခွင ပ်ပ ပခင််း မလိုပ်သင ရ်ပ။ 

▪ နှိိုငင် ရတော်လ ိုပခ  ရရ်းကှိို အမ နတ်ကယ ်ထှိခှိိုက်လိုန ်းပါ်းပဖစလ်ောမ သော၊ သှိို  မဟိုတ် 

နှိိုငင် ရတေ်ာန င  ် သက် ှိိုငသ်ည ် အရရ်းရပေါ်ကှိစစရပ်တစခ်ို ပဖစလ်ောမ သော 

အငတ်ောနက်ပှိတပ်ငမ်ှုကှိို ရ ောငရွ်က်သင ပ်ပ ်း မည်သည ်အရကကောင််းပပချက် 

ရကကောင  ်ထှိိုသှိို   အငတ်ောနက်ပှိတ်ပငမ်ှုအော်း လိုပ်ရ ောငရ်ရကကောင််း ရဖော်ပပရမည် 

ပဖစသ်ည်။ 

 

Box 2: Key points for legislation on 

Network Shutdown to demonstrate a 

shutdown is necessary and 

proportionate: 

▪ Network shutdowns 

impacting the entire country 

should not be authorised. 

▪ A shutdown must only be 

invoked if there is a real and 

imminent threat to national 

security or a national 

emergency, and a request 

must specify the reason for 

the shutdown. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ဤအရပခအရနမျော်းကှိို ဥပရေပဖင  ် ပပဋ္ဌောန််းထော်းရမည်ပဖစပ်ပ ်း မည်သည  ်

အဖဲွွဲ့အစည််းမျော်း၊ သှိို  မဟိုတ် မည်သည ်အစှိို်းရဌောနမျော်းက 

အငတ်ောနက်ကွနရ်က် ပဖတရ်တောက်မှု ှိိုငရ်ော ရတောင််း ှိိုမှုကှိို ပပ လိုပ်ရန ်

အောဏောရ ှိရကကောင််းကှိိုလည််း ပါဝငထ်ည ်သွင််းရမည်။ 

▪ ထှိိုသှိို   အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်မှု ှိိုငရ်ော ရတောင််း ှိိုချက်ကှိို အစှိို်းရ၏ အော 

ဏောအရ ှိ  ို်းအ င မ်  သရဘောတူရမည်၊ သှိို  မဟိုတ် တရော်းဝငခွ်င  ် ပပ ရပ်းရ 

မည်။ 

▪ အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်ရန ် ရတောင််း ှိိုရောတွင ် ရ င််းလင််းပပတ်သော်းရသော 

လိုပ်ငန််းစဉ်ရ ှိရမည်။ ရအော်ပရရတောမျော်းကှိို ရတောင််း ှိိုချက်ပပ လိုပ်မည ် ပိုဂဂှိ လ ်

မျော်းကှိို သ ်းသန  သ်တ်မ တ်ရပ်းထော်းရနန် င  ်ရအောပ်ရရတောဘက်မ လည််း ရတောင််း 

 ှိိုမှုကှိို လက်ခ ရမည ် ပိုဂဂှိ လ်ကှိိုလည််း သတ်မ တ်ရပ်းထော်းရမည် ပဖစသ်ည်။ 

▪ ရအော်ပရရတောမျော်းကှိို အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်ရနရ်တောင််းခ ရောတွင ် စောပဖင  ်

ရရ်းသော်း၍သော ရတောင််း ှိိုရမည်။ 

▪ ရတောင််း ှိိုချကတ်ွင ် အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်မှု အချှိနအ်တှိိုင််းအတောန င  ်

ပဖတ်ရတောက်မည ် ရနရောရေသကှိို ရဖော်ပပရပ်းရမည်ပဖစပ်ပ ်း အဘယ်ရကကောင  ်

အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်ရန ် လှိိုအပ်ရကကောင််းကှိိုလည််း ရ င််းရ င််းလင််းလင််း 

ရဖော်ပပထော်းရမည်။ 

▪ အငတ်ောနက်ပှိတပ်ငမ်ှုမျော်းကှိို အချှိနအ်တှိိုင််းအတော ကန  သ်တ်ချက်မျော်းန င  ်

ရနရောရေသအော်းပဖင  ်ကန  သ်တ်ချက်မျော်း ပပ လိုပ်သင သ်ည်။ 

▪ ပဖစန်ှိိုငလ်ျှင ် ပပည်သူလူထိုကှိို အငတ်ောနက် ပဖတ်ရတောကမ်ည် ပဖစရ်ကကောင််း၊ 

အချှိနမ်ည်မျှကကောမည်ပဖစရ်ကကောင််း၊ မည်သည ်ရနရောမျော်းတွင ် ပဖတ်ရတောက ်

မည်ပဖစရ်ကကောင််းန င  ် မည်သည ်ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်း ထှိခှိိုက်သက်ရရောက်မည်ပဖစ ်

ရကကောင််း အသှိရပ်းအရကကောင််းကကော်းရမည်။ 

▪ အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်မှုတစခ်ိုစ တှိိုင််းကှိို မ တ်တမ််းတငထ်ော်းရမည် ပဖစပ်ပ ်း 

ထှိိုစောရင််းကှိို အမျော်းပပညသ်ူ သှိရ ှိရစရန ်န စစ်ဉ် ထိုတ်ပပနရ်ကကညောရမည်။ 

▪ အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်ထော်းရသော ရနရောရေသမျော်းရ ှိ ပပည်သူလူထိုသည် 

အရရ်းရပေါ်ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းကှိို မပဖစမ်ရန ရယူအသ ို်းပပ နှိိုငမ်ှုရ ှိရမည်။ 

▪ အငတ်ောနက်ပဖတ်ရတောက်မှုတစခ်ိုစ တှိိုင််းကှိို လွတ်လပ်ရသော ကက ်းကကပ်ရရ်း 

အဖဲွွဲ့တစရ်ပ်က ပပနလ်ည် န််းစစပ်ခင််းအပါအဝင ်ဥပရေကှိို ပပနလ်ည် န််းစစ ်

ရမည်။ 

 

 

▪ These situations must be 

prescribed by law, including 

which bodies or agencies are 

authorised to make a 

network shutdown request. 

▪ A shutdown request must be 

approved or authorised by 

the highest level of the 

government. 

▪ There must be a clear 

request process, with limited 

actors allowed to make the 

request to operators, and a 

designated person in the 

operator to receive the 

request. 

▪ The shutdown request to the 

network operators must be 

in writing.  

▪ The request must specify the 

duration and geographical 

reach of the shutdown, and 

demonstrating direct 

material necessity. 

▪ Shutdowns should be limited 

in duration and geographical 

area. 

▪ Where possible, the public 

must be informed of the 

shutdown, the duration, 

geography and services 

affected. 

▪ Each shutdown must be 

logged/recorded, and a list 

published annually. 

The public must have access to 

emergency services. 

▪ The legislation must be 

subject to review, including a 

review of each shutdown by 

an independent oversight 

body. 

 



 

▪ Clarify and limit the 
Telecommunications Law 
provisions on 
telecommunications 
network shutdowns in line 
with international standards. 
A suspension of 
telecommunication services 
(mobile and/or landline) 
must be prescribed by law 
and only invoked if there is a 
real and imminent threat to 
national security or a 
national emergency. There 
must be a clear and 
transparent process around 
who is authorized to make a 
shutdown request, it should 
be limited in geography, 
scope and duration, and 
should be publicly reported 
after the fact. Network 
shutdowns affecting the 
whole country should never 
be authorised. 

▪ Make a commitment not to 
shut down the network 
during the upcoming 
elections. Instead put in 
place plans to deal with 
potential emergencies, such 
as appropriate restrictions 
on the circulation of mass 
messages inciting violence 
and hate speech. 

▪ Do not prevent companies 
from reporting on the 
nature and number of 
requests they receive from 
the Government of 
Myanmar for lawful 
interception, 
communications data, 
content removal or blocking 
of websites, or requests for 
network shutdowns. 

 

 
 

ဖမန်မာနှိငုင်အံစှိျုား အတကွအ်ကကဖံပြုြ ကမ် ာျား: 

▪  က်သွယ်ရရ်း ကွနရ်ကအ်ော်း ရပ် ှိိုင််းပှိတ် ှိို  မှုကှိို ခွင ပ်ပ ထော်းသည ်  က ်

သွယ်ရရ်း ှိိုငရ်ော ဥပရေပါ လိုပ်ပှိိုငခွ်င မ်ျော်းကှိို   နှိိုငင် တကောစ ချှိနစ် ညွှန််းမျော်း 

န င အ်ည  အကန  အ်သတ်ထော်းရ ှိပါ။ ရ င််းလင််းစွောရဖော်ပပပါ။   တယ်လ ဖိုန််း  က ်

သွယ်ရရ်းဝနရ် ောငမ်ှုမျော်း (မှိိုလ်ဘှိိုင််းန င /်သှိို  မဟိုတ် ကကှိ ်းဖိုန််းလှိိုင််းမျော်း) ကှိို 

အသ ို်းပပ ခွင အ်ော်း ရပ် ှိိုင််းပခင််းကှိို တရော်းဥပရေန င အ်ည  လိုပ်ရ ောငရ်မည် 

ပဖစပ်ပ ်း၊ ယင််းကဲ သှိို   လိုပ်ရ ောငပ်ခင််းကှိို နှိိုငင် ရတော်လ ိုပခ  ရရ်းအရပေါ်  အမ န ်

တကယ်  ပခှိမ််းရပခောက်ရနသည ် အရပခအရနမျှိ ်းန င  ်အရရ်းရပေါ် အရပခအရနမျှိ ်း 

တွငသ်ော လိုပ်ရ ောငသ်င ပ်ါသည်။ မည်သူက ရပ် ှိိုင််းပှိတ် ှိို  ခွင အ်မှိန   ် ထိုတ ်

ပပနခွ်င ရ် ှိသည် ှိိုသည်ကှိို ရ င််းရ င််းလင််းလင််းန င  ် ပွင််းလင််းပမငသ်ောစွော သှိရ ှိနှိိုင ်

ရန ် လိုပ်ရ ောငထ်ော်းရန ် လှိိုအပ်မည်ပဖစသ်ည်။ အ ှိိုပါ ရပ် ှိိုင််းပှိတ် ှိို   

မှိန  သ်ည် နယ်ရပမ၊ နယ်ပယ်၊ အချှိနမ်ည်မျှကကောသည်ကှိို သတ်မ တ်သင ပ်ပ ်း 

ပဖစရ်ပ်မျော်းကှိို အမျော်းပပည်သူရ ှိရန ် ထိုတ်ပပနရ်ကကညောသင ပ်ါသည်။ ပှိတ် ှိို   

မှုသည် တစန်ှိိုငင် လ ို်းအတှိိုင််းအတောအထှိ သက်ရရောက်မှုရ ှိလျှင ် ရပ် ှိိုင််း 

ပှိတ် ှိို   ပခင််းကှိို လ ို်းဝ ခွင မ်ပပ သင ပ်ါ။ 

▪ လောမည ်ရရွ်းရကောက်ပွဲကောလမျော်းတွင ် ကွနရ်က်ပှိတ် ှိို  မှုကှိို မပပ လိုပ်ရန ်

ကတှိကဝတ်ပပ လိုပ်ပါ။ ၎င််းအစော်း အမိုန််းတရော်းမျော်းန င  ် အကကမ််းဖက်မှုကှိို 

ပဖစရ်ပေါ်ရစရသော သတင််းစကော်းမျော်းပဖန  ရ်ဝပခင််းကှိို သင ရ်လျှေ်ာသည  ် ကန  သ်တ် 

ချက်မျော်းကဲ သှိို  ရသော အရရ်းရပေါ်အရပခအရနတငွ ် ကှိိုငတ်ွယ်ရပဖရ င််းရ ောင ်

ရွက်နှိိုငမ်ည ် အစ အစဉ်မျော်း ရရ်း ွခဲျမ တ်ထော်းပါ။ 

▪ ဥပရေန င အ်ည  သတင််းအချက်အလက် ကကော်းပဖတ်ရယူခွင က်ှိို အသ ို်းပပ ပခင််း၊ 

 က်သွယ်ရပပော ှိိုသည ် အချက်အလက်မျော်းကှိို ရယူပခင််း၊ အငတ်ောနက ်

စောမျက်န ောမျော်း၌ ပါဝငရ်သော တချှိ ွဲ့အချက်အလက်မျော်းကှိို ဖယ်ရ ော်းရစပခင််း၊ 

ပှိတ် ှိို  ပခင််း၊ သှိို  မဟိုတ် ကနွရ်က်အော်း ရပ် ှိိုင််းပှိတ်ပစရ်စပခင််းတှိို  ကှိို ပမနမ်ော 

အစှိို်းရမ  ရတောင််း ှိိုသည ်အခါ ရတောင််း ှိိုသည ် အကကှိမ်အရရအတွက်၊ ရတောင််း 

 ှိိုသည ်အရကကောင််းရင််းန င  ်အရကကောင််းအရောစသည်တှိို  ကှိို ကိုမပဏ မျော်းမ  အမျော်း 

ပပည်သူသှိရ ှိရအောင ်သတင််းထိုတ်ပပနပ်ခင််းမျော်းကှိို တော်း  ်းမှုမျော်း မပပ လိုပ်ရန။် 

 

 
 
 

Recommendations to the 

Government of Myanmar: 

 



 

 
 
Recommendation to Companies: 
 

▪ Proactively report on the 
requests received from the 
Myanmar Government (at 
all levels) for lawful 
interception, 
communications data, 
content removal and 
website blocking, and 
requests for network 
shutdowns, in order to 
stimulate further 
transparency around what 
the Government is asking 
companies to do and how 
companies are responding. 

 

 

 

ကမုပဏ မ ာျားအတကွ ်အကကဖံပြုြ ကမ် ာျား: 

▪ ဥပရေန င အ်ည  ကကော်းပဖတ်ရယူပခင််း၊ 

 က်သွယ်ရရ်း အချက်အလက်မျော်း၊ 

အငတ်ောနက်စောမျက်န ော၌ ပါဝငရ်သော 

အချက်မျော်းကှိို ဖယ်ရ ော်းရစပခင််းမျော်းန င  ်  

စောမျက်န ောမျော်းအော်း ပှိတ် ှိို  ပခင််းန င  ်ကွန ်

ရက်အော်း ရပ် ှိိုင််းပှိတ် ှိို  ရစပခင််းမျော်း 

အတွက ် ပမနမ်ောနှိိုငင် အစှိို်းရထ မ  

ရတောင််း ှိိုမှုမျော်း လက်ခ ရရ ှိမှုမျော်း 

အရပေါ်(အ င တ်ှိိုင််း)  ပမနပ်မန ်န ်န ်

သတင််းထိုတ်ပပနရ်န။်  အစှိို်းရမ  ကိုမပဏ  

မျော်းအော်း ရတောင််း ှိိုသည ်အချက်မျော်းကှိို ကိုမပဏ မျော်းဘက်မ လည််း မည်သှိို   တိုန   ်

ပပနရ် ောငရွ်က်သည်ကှိို ထိုတ်ပပနပ်ခင််းပဖင  ် ပှိိုမှိို၍ပွင လ်င််းပမငသ်ောမှု ရ ှိရစရရ်း 

အတွက ်အော်းရပ်းလှု ွဲ့ရ ေ်ာပပသရောရရောက်မည်ပဖစသ်ည်။ 

 


