
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လမူှုကန်ွယကပ် ေါ်မှ ရကစ်ကက်ကမ််းကကြုတမ်ှု 

Meta နငှ ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအတွက့် ပြန့်လည့်ကိုစျာျားမှု ရရှ ြ ိုင့်ခွင ့်  
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Amnesty International သည် လ ူ့အခွငူ့အ်ရရ်းမ  ်းက ို အ ်းလ ို်း ရရ  ခ စ ်းန ိုငရ်ရ်းအတကွ် လ သ ်းတ ိုင််းတငွရ်  ရသ  

လ သ ်းဆန်မှုက ို နှု ်းဆလွှု ှုံ့ရဆ ်ရ ်းက  ရ   င််းလမဲှုမ  ်းအတကွ် စည််းရ ို ်း လှု ်ရ  ်းသညူ့် လ  ိုဂ္ ြုလ ်၁၀ သန််းရက  ် 

 ါဝငရ်သ  လှု ်ရ  ်းမှုတစ်ခို ြစ် ါသည်။ ကျွန်ို ်တ ို ူ့၏ ရမ  ်မ န််းခ ကမ်   ကမဘ တစ်ဝန််းရ   အ ဏ ရ  သ မ  ်းအရန ြငူ့ ်

ကတ ကဝတတ်ည်ပ  ်း န ိုငင် တက ဥ ရေက ို ရလ်းစ ်းလ ိုကန် က  တ ဝန်ခ မှုရ  ရန်  ြစ် ါသည်။ ကျွန်ို ်တ ို ူ့သည် 

မည်သညူ့်အစ ို်းရ၊ မည်သညူ့် န ိုငင် ရရ်းအယ အဆ၊ မည်သညူ့် စ ်း ွ ်းရရ်း အက  ြု်းစ ်း ွ ်း သ ို ူ့မဟိုတ ်မည်သညူ့် ဘ သ ရရ်း 

အက  ြု်းစ ်း ွ ်း န ငူ့မ်ဆ ို အမ  အခ ိုကင််းလတွလ် ်ပ  ်း အြဲွှုံ့ဝငမ်  ်း န ငူ့ ်တစ်ဦ်းခ င််းစ ၏ အလှူရင ွထညူ့်ဝငမ်ှုမ  ်း ြငူ့ ်အဓ က 

ရန်  ိုရငရွရ   ါသည်။ ရနရ တ ိုင််းရ   လ သ ်းအ ်းလ ို်းန ငူ့ ်စည််းလ ို်းည ညွတမ်ှုရ  ပ  ်း စ န ရ ိုင််း င််းမှု ြငူ့ ်ရဆ ငရွ်က ်ခင််း ြငူ့ ်

ကျွန်ို ်တ ို ူ့၏ လ ူ့အြဲွှုံ့အစည််းက ို   ိုမ ိုရက င််းမွန်ရအ င ်ရ   င််းလနဲ ိုငမ်ည်ဟို ကျွန်ို ်တ ို ူ့အရန ြငူ့ ်ယ ိုကကည် ါသည်။  
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ရဝါဟ ရ အသ ို်းအနှုန််းမ  ်း 

စက ်းလ ို်း ရ င််းလင််းခ က ်

အယလ််ဂ ိုရစ်သမ်မ  ်း “အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့် စနစ့်မ ျာျား” ဆ ိုသည့်မှျာ အရင့်ျားအပမစ့်မ ျာျားအျာျား အထ ရရျာက့်ဆ ိုျား အသ ိုျားခ သည ့် 

သခ္ ျာြညျာရြ့်ဆ ိုင့်ရျာ နည့်ျားစနစ့်မ ျာျားက ို အသ ိုျားပြြုရလ ရှ ပြ ျား တစ့်ခို သ ို  မဟိုတ့် ထ ို  ထက့်ြ ိုရသျာ လိုြ့်ငန့်ျားမ ျာျား (ဥြမျာ - 

အခ က့်အလက့်မ ျာျားက ို စိုရဆျာင့်ျားပခင့်ျား၊ ရြေါင့်ျားစြ့်ပခင့်ျား၊ ရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျား၊ ခွွဲပချာျားပခင့်ျား နငှ ့် အမ  ြုျားအစျာျား သတ့်မှတ့်ပခင့်ျား၊ 

ရကျာက့်နှုတ့်ပခင့်ျား၊ ရရွျားခ ယ့်ပခင့်ျား၊ ဦျားစျာျားရြျားသတ့်မှတ့်ပခင့်ျား၊ အကက ပြြုခ က့်မ ျာျား ပြြုလိုြ့်ပခင့်ျား နငှ ့် ဆ ိုျားပြတ့်ခ က့် 

ခ မှတ့်ပခင့်ျား) က ို ရဆျာင့်ရွက့်ရြျားသည ့် အြ့်ြလ ရကျားရငှ့်ျားမ ျာျား ပြစ့်ကကသည့်။ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့် စနစ့်မ ျာျားသည့် 

၎င့်ျားတ ို  အျာျား အသ ိုျားခ သည ့် ဆက့်တင့်မ ျာျားအတငွ့်ျားရှ  ၎င့်ျားတ ို  ၏ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ျာျားက ို ပြည ့်ဆည့်ျားရန့် တစ့်ခို သ ို  မဟိုတ့် 

ထ ို  ထက့်ြ ိုရသျာ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားတွင့် အရပခခ ကျာ လ ိုက့်ရလ ျာ ည ရထွပြစ့်ရသျာ ဝန့်ရဆျာင့်မှု 

အရပမျာက့်အပမျာျားက ို ခ က့်ခ င့်ျား ြန့်တ ျားရြျားန ိုင့်ရစသည ့် နည့်ျားလမ့်ျားတစ့်ခိုပြင ့် လိုြ့်ရဆျာင့်ခ က့်မ ျာျားက ို 

အလ ိုအရလ ျာက့် လိုြ့်ရဆျာင့် ရြျားြေါသည့်။ 1 

ဉ ဏ်ရည်တို သ ို ူ့မဟိုတ ်“AI” “ဉျာဏ့်ရည့်တို” သ ို  မဟိုတ့် “AI” ဟူရသျာ ရဝေါဟျာရအတကွ့် အမ ျာျားလက့်ခ ထျာျားကကရသျာ အဓ ြပျာယ့်ြွင ့်ဆ ိုခ က့် 

တစ့်စ ိုတစ့်ရျာ မရှ ရသျားရြ။ ကိုလသမဂဂ လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ မဟျာမင့်ျားကက ျားရ ိုျားသည့် အဆ ိုြေါ ရဝေါဟျာရအျာျား 

ကွန့်ြ ျူတျာစနစ့်မ ျာျားအျာျား အလ ိုအရလ ျာက့်သင့်ကကျာျားပခင့်ျား (Machine learning) နငှ ့် လသူျာျားမ ျာျား၏ ဦျားရနျှာက့်နငှ ့် 

အျာရ ိုရကကျာစနစ့်က ို တိုြြန့်တ ျားထျာျားသည ့် ကွန့်ြ ျူတျာစနစ့်မ ျာျားအျာျား အလ ိုအရလ ျာက့် သင့်ကကျာျားပခင့်ျား (Deep 

learning) တ ို  အြေါအဝင့် ြ ိုမှန့်အျာျားပြင ့် လူသျာျားမ ျာျားပြင ့် လိုြ့်ရဆျာင့်ရရသျာ သက့်ဆ ိုင့်ရျာ လိုြ့်ငန့်ျားမ ျာျားတွင့် 

ကွန့်ြ ျူတျာမ ျာျားပြင ့် ပြည ့်စွက့် အျာျားပြည ့်န ိုင့်ရစသည ့် သ ို  မဟိုတ့် အစျာျားထ ိုျားန ိုင့်ရစသည ့် လိုြ့်ငန့်ျားစဉ်မ ျာျား နငှ ့် 

နည့်ျားြညျာမ ျာျားဆ ိုင့်ရျာ စိုစည့်ျားမှုတစ့်ခိုက ို ရည့်ညွှန့်ျားရန့် အသ ိုျားပြြုြေါသည့်။2 

အရကက င််းအရ မ  ်းက ို 

စ စစ်ထ န််းခ ြု ် ခင််း 

“အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို စ စစ့်ထ န့်ျားခ ြုြ့်ပခင့်ျား” ဆ ိုသည့်မှျာ လူမှုကနွ့်ရက့်တစ့်ခို အရနပြင ့် ၎င့်ျားခွင ့်ပြြုထျာျားရသျာ 

ရြျာ့်ပြခ က့်မ ျာျား နငှ ့် တျာျားပမစ့်ထျာျားရသျာ ရြျာ့်ပြခ က့်မ ျာျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ ၎င့်ျားခ မှတ့်ထျာျားသည ့် စည့်ျားမ ဉ်ျားမ ျာျားအျာျား 

ကကြ့်မတ့်ပခင့်ျား နငှ ့် အရကျာင့်အထည့်ရြျာ့်ပခင့်ျားက ို ရည့်ညွှန့်ျားြေါသည့်။ ယင့်ျားတွင့် လူမှုကွနယ်က၏် စည့်ျားမ ဉ်ျားမ ျာျား အျာျား 

ခ  ြုျားရြျာက့်သည ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ရြျာ့်ထိုတ့်ပခင့်ျား၊ ရလ ျာ ခ ပခင့်ျား နငှ ့် ြယ့်ရျှာျားပခင့်ျားတ ို  ကွဲ သ ို  ရသျာ 

လိုြ့်ရဆျာင့်ခ က့်မ ျာျား ြေါဝင့်န ိုင့်ြေါသည့်။  

FACEBOOK စ တမ််းမ  ်း ၂၀၂၁ ခိုနစှ့် ရအျာက့်တ ိုဘျာလတငွ့် အရမရ ကန့်ပြည့်ရထျာင့်စို ကွန့်ဂရက့်လွှတ့်ရတျာ့် သ ို   Frances Haugen မှ 

ြွင ့်ခ ခွဲ ရသျာ Meta ၏ ကိုမပဏ အတွင့်ျားရရျား စျာရွက့်စျာတမ့်ျား မ ျာျား စိုစည့်ျားမှုတစ့်ခို။3 

IIFFMM ကိုလသမဂဂ၏ ပမန့်မျာန ိုင့်င ဆ ိုင့်ရျာ လတွ့်လြ့် ရသျာ န ိုင့်င တကျာအခ က့်အလက့် ရျှာရြွရရျားမစ့်ရှင့် 

OECD လမ််းညွှနခ် က်မ  ်း န ိုင့်င စ ိုအရပခစ ိုက့် စ ျားြွျာျားရရျားလိုြ့်ငန့်ျားမ ျာျားအတကွ့် OECD လမ့်ျားညွှန့်ခ က့်မ ျာျား 

ကိုလသမဂ္ လမ််းညွှန ်

အရ ခခ မ မ  ်း 

ကိုလသမဂဂ စ ျားြွျာျားရရျား နငှ ့် လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ လမ့်ျားညွှန့်အရပခခ မူမ ျာျား  

 

 

1 ဥရရျာြရကျာင့်စ ၏ ဝန့်ကက ျားမ ျာျားရကျာ့်မတ ၊ “အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်စနစ့်မ ျာျား၏ လူ  အခွင ့်အရရျားအရြေါ် သက့်ရရျာက့်မှုမ ျာျားနငှ ့် ြတ့်သက့်၍ 

အြွွဲွဲ့ဝင့်န ိုင့်င မ ျာျားထ သ ို   ဝန့်ကက ျားမ ျာျားရကျာ့်မတ ၏ အကက ပြြုခ က့် CM/Rec (2020) 1 ၏ ရနျာက့်ဆက့်တွွဲ”၊ ၂၀၂၀ ခိုနစှ့် ဧပြ လ ၈ ရက့်၊ အြ ိုဒ့်-က(၂)။  

2 ကိုလသမဂဂ လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ မဟျာမင့်ျားကက ျားရ ိုျား (OHCHR)၊ “ဒစ့်ဂ စ့်တယ့်ရခတ့်အတွင့်ျား က ိုယ့်ရရျားလ ိုပခ ြုမှု ခ စျာျားခွင ့်”၊ ၂၀၂၁ ခိုနစှ့် စက့်တင့်ဘျာလ ၁၅ 

ရက့်၊ A/HRC/48/31၊ ရအျာက့်ရပခမှတ့်ခ က့် ၂။  
3 Facebook စျာတမ့်ျားမ ျာျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ ရနျာက့်ထြ့်သ ရှ လ ိုြေါက https://facebookpapers.com/ က ို ကကည ့်ရှုြေါ။ 

https://facebookpapers.com/
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အစ ရငခ် စ  အက ဉ်းခ ြု ်  

ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  လ ိုပခ ြုရရျားတြ့်ြွွဲွဲ့မ ျာျားသည့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့် ဩဂိုတ့်လမှ စတင့်ကျာ ပမန့်မျာန ိုင့်င ရပမျာက့်ြ ိုင့်ျား 

ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်ရှ  ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်ရသျာ လူမ  ြုျားတ ိုျားသိုတ့်သင့်ရရျား စစ့်ဆင့်ရရျားတစ့်ခိုက ို 

လိုြ့်ရဆျာင့်ခွဲ ကကသည့်။ ၎င့်ျားတ ို  သည့် ကရလျားငယ့်မ ျာျားအြေါအဝင့် ရထျာင့်နငှ ့်ခ  ရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားက ို 

တရျာျားဥြရဒမွဲ  သတ့်ပြတ့်ပခင့်ျား၊ ရ ိုဟင့်ဂ ျာ အမ  ြုျားသမ ျားမ ျာျား နငှ ့် မ န့်ျားကရလျားငယ့်မ ျာျားက ို အဓမမပြြုက င ့်ပခင့်ျား နငှ ့် 

အပချာျားလ င့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ အကကမ့်ျားြက့်မှုမ ျာျား က ျူျားလွန့်ပခင့်ျား၊ ထ န့်ျားသ မ့်ျားရရျားစခန့်ျားမ ျာျားရှ  ရ ိုဟင့်ဂ ျာ အမ  ြုျားသျာျားမ ျာျား 

နငှ ့် ရယျာက့် ျာျားရလျားမ ျာျားက ို ညှဉ်ျားြန့်ျားနှ ြ့်စက့်ပခင့်ျား၊ နငှ ့် ရျာနငှ ့်ခ  ရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာရက ျားရွျာမ ျာျားအျာျား မ ျားရှု  ွဲ့ ပခင့်ျားတ ို  က ို 

ပြြုလိုြ့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသ ို  ရသျာ အကကမ့်ျားြက့်မှုမ ျာျားရကကျာင ့် ြဋ ြကခအရပခအရန စတင့်ခွဲ စဉ်က 

ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်ရပမျာက့်ြ ိုင့်ျားတငွ့် ရနထ ိုင့်ကကရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာလူဦျားရရ၏ ၈၀ ရျာခ ိုင့်နှုန့်ျားရက ျာ့်ပြစ့်ရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာ 

၇၀၀,၀၀၀ ရက ျာ့်တ ို  သည့် အ မ့်န ျားခ င့်ျားန ိုင့်င ပြစ့်ရသျာ ဘဂ္လျာျားရဒ ရှ့်န ိုင့်င သ ို   ထကွ့်ရပြျားခွဲ ကကရပြ ျား အမ ျာျားစိုတ ို  မှျာ 

ယရန  အခ  န့်အထ  ဒိုကခသည့်စခန့်ျားမ ျာျားတွင့် ရနထ ိုင့်ရနကကရဆွဲပြစ့်ြေါသည့်။ စစ့်ရျာဇဝတ့်မှုမ ျာျား၊ 

လူသျာျားမ  ြုျားနယွ့်အရြေါ်က ျူျားလွန့်သည ့် ရျာဇဝတ့်မှုမ ျာျား နငှ ့် လူမ  ြုျားတ ိုျား သတ့်ပြတ့်မှုမ ျာျားအတွက့် စစ့်တြ့်၏ 

အကက ျားတန့်ျားအရျာရှ မ ျာျားက ို စ ိုစမ့်ျားစစ့်ရဆျားရန့် နငှ ့် တရျာျားစွွဲဆ ိုရန့် ကိုလသမဂဂ၏ ပမန့်မျာန ိုင့်င ဆ ိုင့်ရျာ 

လွတ့်လြ့် ရသျာ န ိုင့်င တကျာအခ က့်အလက့်ရှျာရြွရရျားမစ့်ရှင့် (IIFFMM) က ရတျာင့်ျားဆ ိုထျာျား ြေါသည့်။  

၂၀၁၇ ခိုနစှ့်တငွ့် က ျူျားလွန့်ခွဲ ရသျာ ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်သည ့် လိုြ့်ရြ့်မ ျာျား မပြစ့်ြွျာျားမ  လမ ျာျားနငှ ့် 

နစှ့်မ ျာျားအတငွ့်ျား၌ Facebook လူမှုကွနယ်က် (Facebook Platform) သည့် ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  ခေါျားသ ျားရသျာ 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာဆန  ့်က င့်ရရျား အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားပြင ့် ြွဲ တင့်ထြ့်ရနခွဲ သည့်။ ပမန့်မျာစစ့်တြ့် နငှ ့် အစွန့်ျားရရျာက့် 

ဗိုဒဓဘျာသျာ အမ  ြုျားသျာျားရရျားဝေါဒ အြွွဲွဲ့မ ျာျားနငှ ့် ဆက့်စြ့်ရနရသျာ ြိုဂဂ ြုလ့်မ ျာျားသည့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် 

ြစ့်မှတ့်ထျာျားသည ့် လှု ွဲ့ရဆျာ့်မှုမ ျာျားပြင ့် Facebook လမူှုကွနယ်က်က ို စနစ့်တက  ြ ိုျားလွှမ့်ျားရစခွဲ ပြ ျား 

မွတ်စ်လငမ််မ ျာျားသည့် ပမန့်မျာန ိုင့်င က ို ဝေါျားပမ ြုရတျာ မည့်ပြစ့်ရကကျာင့်ျား မဟိုတ့်မမှန့် သတင့်ျားမ ျာျားပြင ့် ရသျွားထ ိုျားကျာ 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအျာျား လူထက့်န မ ့်က ရသျာ က ျူျားရက ျာ့်သူမ ျာျားအပြစ့် ြ ိုရြျာ့်ရန့် ကက ြုျားြမ့်ျားခွဲ ကကသည့်။ ၎င့်ျားတ ို  သည့် 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် မိုန့်ျားတ ျားမှုမ ျာျား ပြစ့်ရြေါ်လျာရစရန့် ရသွျားထ ိုျားလှု ွဲ့ရဆျာ့်ရသျာ သတင့်ျားစကျာျားမ ျာျားက ို 

အရပမျာက့်အပမျာျား ပြန  ့်ရဝပခင့်ျားပြင ့် အကကမ့်ျားြက့်မှု နငှ ့် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုမ ျာျားက ို လှု ွဲ့ရဆျာ့်ကျာ ကျာလရှည့်ကကျာ 
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ရှ လျာခွဲ သည ့် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုမ ျာျားက ို မ ျားရလျာင့်ရျာ ဓျာတ့်ဆ ရလျာင့်ျားသကွဲ သ ို   အစိုလ ိုက့်အပြ ြုလ ိုက့် အကကမ့်ျားြက့်မှု 

ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်သည ့် အနတရျာယ့်က ို သ သ သျာသျာ တ ိုျားြွျာျားရစခွဲ သည့်။ 

ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်ရသျာ လိုြ့်ရြ့်မ ျာျား ပြစ့်ြွျာျားခွဲ ရျာတငွ့် “လူမှုကွန့်ရက့်မ ဒ ယျာမ ျာျားသည့် အရရျားြေါသည ့် 

အခန့်ျားကဏ္ဍမှ ြေါဝင့်ခွဲ သည့်” ဟို IIFFMM က ရကျာက့်ခ က့်ခ ခွဲ သည့်။ ယင့်ျားသည့် “Facebook ဆ ိုသည့်မှျာ 

အင့်တျာနက့်ပြစ့်သည့်” ဟူ၍ြင့် ဆ ိုန ိုင့်သည့်အထ  တ ိုင့်ျားပြည့်အတွင့်ျား Facebook လူမှုကွနယ်က်၏ လ င့်ပမန့်စွျာ 

ဩဇျာလွှမ့်ျားမ ိုျားသက့်ရရျာက့်ရနသည ့် အရပခအရနတစ့်ခို၌ ပြစ့်ြွျာျားခွဲ ပခင့်ျားပြစ့်ြေါသည့်။ “Facebook ြ ို  စ့်မ ျာျား နငှ ့် 

သတင့်ျားစကျာျားမ ျာျားရကကျာင ့် လက့်ရတွွဲ့ဘဝတွင့် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုမ ျာျား နငှ ့် အကကမ့်ျားြက့်မှုမ ျာျား 

ရြေါ်ရြေါက့်လျာရစခွဲ သည ့် အတ ိုင့်ျားအတျာက ို အမှ အခ ိုကင့်ျားလွတ့်လြ့်စွျာ ရစ ရစ စြ့်စြ့် စစ့်ရဆျားရမည့်” ဟ၍ူ 

IIFFMM က အကက ပြြုတင့်ပြခွဲ သည့်။ အဆ ိုြေါ တ ိုက့်တွန့်ျားခ က့်နငှ ့်အည  ယခိုအစ ရင့်ခ စျာသည့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်အတွင့်ျား 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျား အရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်ရသျာ လိုြ့်ရြ့်မ ျာျားအတွင့်ျား (ထ ိုစဉ်က Facebook 

Inc. ဟို ရခေါ်ဆ ိုခွဲ ရသျာ) Meta Systems Inc. မှ ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ သည ့် အခန့်ျားကဏ္ဍနငှ ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာ 

အသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမ ျာျား အတကွ့် ကိုစျာျားမှုရြျားရန့် Meta တငွ့် တျာဝန့်ရှ မှုတ ို  အရြေါ် လူ  အခွင ့်အရရျားရှုရထျာင ့်မှ 

အတွင့်ျားက က  စ စစ့်ရလ လျာရြျာ့်ပြထျာျားသည ့် ြထမဆ ိုျားရသျာ အစ ရင့်ခ စျာတစ့်ရစျာင့်ပြစ့်ြေါသည့်။  

၎င့်ျားတ ို  ၏ လမူှုအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားအရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်ရသျာ လိုြ့်ရြ့်မ ျာျားအတငွ့်ျား Meta 

ကိုမပဏ  ၏ အရရျားြေါရသျာ အခန့်ျားကဏ္ဍရကကျာင ့် Meta ထ မ ှထ ရရျာက့်သည ့် ကိုစျာျားမှုတစ့်ခို ရရှ န ိုင့်ရန့် ၎င့်ျားတ ို  ၏ 

လူမှုအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျား၏ ကက ြုျားြမ့်ျားမှုမ ျာျားက ို အသက့် ၂၁ နစှ့်အရွယ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာ 

လူငယ့်တက့်ကကလှုြ့်ရှျာျားသတူစ့်ဦျားပြစ့်ပြ ျား အသက့်ရငှ့် က န့်ရစ့်သူတစ့်ဦျားလည့်ျားပြစ့်ကျာ ယခိုအခေါတွင့် 

ဘဂ္လျာျားရဒ ရှ့်န ိုင့်င ရှ  ဒိုကခသည့်စခန့်ျားတစ့်ခိုတွင့် ဒိုကခသည့်တစ့်ဦျားအပြစ့် ရနထ ိုင့်ရနရရသျာ Sawyeddollah က 

ရအျာက့်ြေါအတ ိုင့်ျား ရပြျာကကျာျားသည့်။  

“ကျွန်ရတ တ် ို ူ့အရနနဲ ူ့ Facebook ဆ က ကိုစ ်းမှု ရသငူ့တ်ယလ် ို ူ့ ကျွန်ရတ ်အမ န်တကယ ်ယ ိုကကည် ါတယ။် 

ကျွန်ရတ တ် ို ူ့အရနနဲ ူ့ အခိုလ ို ငရဲက သလ ို ရနရနရတဲူ့ အရကက င််းအရင််းရတ ွအမ  ်းကက ်းရ   ါတယ။် အေဲ ူ့အထမဲ   

Facebook ရကက ငူ့လ်ည််း  ါ ါတယ။် Facebook အရနနဲ ူ့ ကျွန်ရတ ်တ ို ူ့ ဘဝရတကွ ို အရငလ် ို  န်ရရအ င ်

မလို ်ရ ်းန ိုင ်ါဘ ်း။ ကျွန်ရတ တ် ို ူ့ က ိုယတ် ိုင ဲ် လို ်ကကရမ   ါ။ အေဲ လ ိုလို ်န ိုငြ် ို ူ့အတကွ ် ည ရရ်း 

လ ိုအ ် ါတယ။် Facebook မ   ရေေါ်လ ရတ ွဘ လ ယ ရ ါင််းမ  ်းစွ  ရ   ါတယ။် ကျွန်ရတ တ် ို ူ့အရနနဲ ူ့ ေ  

[ေိုကခသည်] စခန််းရတမွ   ရနကကရတဲူ့ ရ ိုဟငဂ်  ရက  င််းသ ်း/ရက  င််းသ ရတအွတကွ ်အခွငူ့အ်လမ််းရ ်းြ ို ူ့ 

နည််းနည််းရလ ကရ်လ်း ဲ ရတ င််းဆ ိုရနကကတ  ါ။” 
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ဤအစ ရင့်ခ စျာတငွ့် Meta သည့် ၎င့်ျား၏ အနတရျာယ့်ရှ ရသျာ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျား နငှ ့် 

က ိုယ့်ခ င့်ျားစျာတရျာျားကင့်ျားမွဲ စွျာ အပမတ့်အစွန့်ျားက ိုသျာ ရရျှားရှုခွဲ မှုတ ို  မှတဆင ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် 

ကက ျားရလျားရသျာ လူ  အခွင ့်အရရျား ခ  ြုျားရြျာက့်မှုမ ျာျားတငွ့် မည့်သ ို   သ သ သျာသျာ ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ ရကကျာင့်ျား 

အရသျားစ တ့်ရြျာ့်ပြထျာျားြေါသည့်။ Meta ၏ ြေါဝင့်ြတ့်သက့်မှုသည့် ၎င့်ျား၏ လူမှုကွနယ်က်တွင့် ယခင့်က 

မကက ြုခွဲ ရြူျားရသျာ ပြဿနျာတစ့်ခိုက ို ရတွွဲ့ ကက ြုရရသျာရကကျာင ့် လ ိုရလျာက့်စွျာ တ ို  ပြန့်န ိုင့်ပခင့်ျားမရှ ဘွဲ 

ကကျာျားရနအပြစ့်သျာ ပင မ့်သက့်ရနခွဲ ရပခင့်ျားမ သျာ မဟိုတ့်ရကကျာင့်ျားက ိုလည့်ျား ရြျာ့်ထိုတ့်ထျာျားြေါသည့်။ 

အမှန့်စင့်စစ့်တွင့် Meta ၏ အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်ရသျာ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားသည့် Facebook 

လူမှုကွနယ်က်တွင့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် အကကမ့်ျားြက့်မှု၊ အမိုန့်ျားတရျာျားမ ျာျား နငှ ့် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုမ ျာျားက ို 

လှု ွဲ့ရဆျာ့်သည ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို တက့်ကကစွျာ ပမှင ့်တင့်အျာျားရြျားခွဲ ပခင့်ျားပြစ့်သည့်။  

ရနျာက့်ဆ ိုျားတွင့် ထ ိုသ ို  ပြစ့်ရသည ့် အရကကျာင့်ျားအရင့်ျားမှျာ က ိုယ့်ြ ိုင့်လွတ့်လြ့်ခွင ့် ခ  ြုျားရြျာက့်ကျာ လူြိုဂဂ ြုလ့်မ ျာျား၏ 

စ တ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ နငှ ့် အပြြုအမူမ ျာျားဆ ိုင့်ရျာ လကခဏျာမ ျာျားက ို မှတ့်တမ့်ျားတင့်စ စစ့်ပခင့်ျား နငှ ့် 

ြစ့်မှတ့်ထျာျားရကကျာ့်ပငျာပခင့်ျား တ ို  က ို အရပခခ သည ့် Meta ၏ လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ သည့် အကကမ့်ျားြက့်မှုမ ျာျားက ို 

လှု ွဲ့ရဆျာ့်ပခင့်ျားအြေါအဝင့် အနတရျာယ့် ပြစ့်ရစန ိုင့်ရသျာ အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျား ြ  ွဲ့ နှ  မှုက ို အျာျားရြျားရသျာရကကျာင ့်ြင့် 

ပြစ့်ြေါသည့်။ အသ ိုျားပြြုသူမ ျာျားအတွက့် Facebook တွင့် ရတွွဲ့ ကက ြုရသည့်မ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်ရြျားကျာ ၎င့်ျားတ ို   

ရတွွဲ့ ပမင့်ရသည ့် သတင့်ျားအခ က့်အလက့်မ ျာျားက ို အဆ ိုျားအပြတ့်ရြျားရသျာ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့် စနစ့်မ ျာျားသည့် 

အသ ိုျားပြြုသူမ ျာျားက ို လူမှုကွနယ်က်တွင့် ဆက့်လက့်ရှ ရနရစရန့် ြ ိုစ ရရျားဆွွဲထျာျားပခင့်ျားပြစ့်ြေါသည့်။ 

အသ ိုျားပြြုသူမ ျာျားအရနပြင ့် စ တ့်ြေါဝင့်စျာျားမှု ြ ိုမ ို မ ျာျားပြျာျားလျာရလရလ၊ Meta အတွက့် ရကကျာ့်ပငျာမှ ဝင့်ရငမွ ျာျား 

ြ ိုမ ိုရရှ လျာရလရလပြစ့်သည့်။ ထ ို  ရကကျာင ့် အဆ ိုြေါ စနစ့်မ ျာျားသည့် “စ တ့်ြေါဝင့်စျာျားမှု 

အမ ျာျားဆ ိုျားပြစ့်ရစန ိုင့်ြွယ့်ရှ သည ့်” ရသွျားထ ိုျားလှု ွဲ့ရဆျာ့်မှု၊ သရဘျာထျာျားကွွဲလွွဲရစမှု၊ အနတရျာယ့်ပြစ့်ရစမှု အမ ျာျားဆ ိုျား 

အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ဦျားစျာျားရြျားရြျာ့်ပြကကြေါသည့်။  

ထ ိုစဉ်က Facebook တွင့် ြ  ွဲ့ နှ  ရနရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာဆန  ့်က င့်ရရျား အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျား၏ ြ ိုမှန့်ဥြမျာတစ့်ခိုတွင့် 

လူ  အခွင ့်အရရျားအတွက့် ခိုခ ရြ့်တည့်သူတစ့်ဦျားအျာျား IIFFMM နငှ ့် ြျူားရြေါင့်ျားရဆျာင့်ရွက့်သည့်ဟို စွြ့်စွွဲကျာ 

ရဝြန့်ထျာျား သည ့် Facebook ြ ို  စ့်တစ့်ခို၌ အဆ ိုြေါ ြိုဂဂ ြုလ့်အျာျား “အမ  ြုျားသျာျားသစစျာရြျာက့်” ဟို တ ဆ ြ့်ကြ့်ကျာ 

“မွတ်စ်လငမ််” ဟူသည ့် စကျာျားလ ိုျားက ို ထြ့်တလွဲလွဲ ရြျာ့်ပြထျာျားသည့်။ အဆ ိုြေါ ြ ို  စ့်အျာျား မ ရဝမှု အကက မ့်ရရ 

၁၀၀၀ ရက ျာ့်ရှ ခွဲ ပြ ျား “မွတ်စလ်ငမ််ဆ ိုတျာ ရခွျားရတွြွဲ၊ ြစ့်သတ့်ရမယ့်” “အရငှ့်မထျာျားနွဲ  ၊ 

တစ့်မ  ြုျားလ ိုျားအကိုန့်သတ့်ြစ့်၊ အခ  န့်မရှ  ရတျာ ဘူျား” စသည့်တ ို  အြေါအဝင့် အဆ ိုြေါ ြိုဂဂ ြုလ့်အျာျား သတ့်ရန့် 

ရပြျာဆ ိုထျာျားသည ့် မတှ့်ခ က့်အမ ျာျားအပြျာျား ထကွ့်ရြေါ်လျာခွဲ သည့်။ အဆ ိုြေါြ ို  စ့်အျာျား Meta သ ို   တ ိုင့်ကကျာျားရန့် 
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IIFFMM က ိုယ့်တ ိုင့် ကက မ့်ြန့်မ ျာျားစွျာ ကက ြုျားစျာျားခွဲ ပြ ျားရနျာက့်တွင့် Meta ၏ တိုန  ့်ပြန့်မှုသည့် “ရနျှားရကွျားပြ ျား 

ထ ရရျာက့်မှုမရှ ” ဟို ရြျာ့်ပြခွဲ သည့်။ 

အမိုန့်ျားတရျာျား၊ အကကမ့်ျားြက့်မှု နငှ ့် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုတ ို  အတွက့် ဤသ ို   လှု ွဲ့ရဆျာ့်ခ က့်သည့် ပမန့်မျာစစ့်တြ့်၏ 

ထ ြ့်ဆ ိုျား ရခေါင့်ျားရဆျာင့်ြ ိုင့်ျားမ ျာျားသ ို   ရရျာက့်ရှ သွျာျားခွဲ သည့်။ ၂၀၁၇ ခိုနစှ့် စက့်တင့်ဘျာလ ၁ ရက့်ရန  တွင့် 

ပမန့်မျာစစ့်တြ့်၏ ရခေါင့်ျားရဆျာင့်ပြစ့်သူ ဗ ိုလ့်ခ ြုြ့်မ ျားကက ျားမင့်ျားရအျာင့်လှု င့်က ၎င့်ျား၏ Facebook စျာမ က့်နျှာတွင့် 

“ကျွန့်ရတျာ့်တ ို   န ိုင့်င မှျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာ လူမ  ြုျားဆ ိုတျာ လ ိုျားဝမရှ ဘျူားလ ို   အတ အလင့်ျား ရကကညျာြေါတယ့်” ဟို 

ရြျာ့်ပြခွဲ သည့်။ ရနျာက့်ဆ ိုျားတငွ့် ၂၀၁၈ ခိုနစှ့်၌ Meta သည့် မင့်ျားရအျာင့်လှု င့်အျာျား Facebook အသ ိုျားပြြုခွင ့် 

ြ တ့်ြင့်ခွဲ သည့်။ ၎င့်ျားသည့် ၂၀၂၁ ခိုနစှ့် ရြရြျာ့်ဝေါရ လ၌ စစ့်အျာဏျာသ မ့်ျားမှုတစ့်ခိုက ို လိုြ့်ရဆျာင့်ခွဲ ပြ ျား 

အရြ့်သျာျားအစ ိုျားရထ မှ အျာဏျာလိုယူကျာ န ိုင့်င ရတျာ့် စ မ အိုြ့်ခ ြုြ့်ရရျားရကျာင့်စ  ဥကက ဌဟူရသျာ ရနရျာက ို 

ရယူထျာျားသည့်။  

ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် အစိုလ ိုက့်အပြ ြုလ ိုက့် အကကမ့်ျားြက့်မှု ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်သည ့် အလျာျားအလျာမ ျာျား 

ကက ျားထျွာျားလျာခွဲ သည့်နငှ ့်အမ  Meta အရနပြင ့် တစ့်စ ိုတစ့်ရျာရဆျာင့်ရွက့်ရန့် ရဒသခ  အရြ့်ဘက့်အြွွဲွဲ့အစည့်ျားမ ျာျားမှ 

တက့်ကကလှုြ့်ရှျာျားသူမ ျာျားက ကက မ့်ြန့်မ ျာျားစွျာ ရတျာင့်ျားဆ ိုခွဲ ကကသည့်။ တက့်ကကလှုြ့်ရှျာျားသူမ ျာျားအရနပြင ့် အရမရ ကန့် 

ပြည့်ရထျာင့်စို၊ ကယ့်လ ြ ိုျားန ျားယျာျားရှ  Meta ၏ Menlo Park ရ ိုျားခ ြုြ့်သ ို   ကက မ့်ြန့်မ ျာျားစွျာ သွျာျားရရျာက့်ကျာ 

၎င့်ျားအရနပြင ့် လူမ  ြုျားတ ိုျားသတ့်ပြတ့်မှုတစ့်ခိုတွင့် ြေါဝင့်ြတ့်သက့်မ န ိုင့်သည ့် အနတရျာယ့်မ ျာျားရှ ရနရကကျာင့်ျား 

အတ အလင့်ျား သတ ရြျားခွဲ ကကပခင့်ျားမ ျာျားအြေါအဝင့် ၂၀၁၂ ခိုနစှ့် နငှ ့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်တ ို  အကကျာျား Meta မှ အကက မ့်ကက မ့် 

လက့်ခ ရရှ ခွဲ ရသျာ ဆက့်သယွ့်ရပြျာဆ ိုမှုမ ျာျား နငှ ့် ကကျာျားဝင့်ရဆျာင့်ရွက့်မှုမ ျာျားက ို ဤအစ ရင့်ခ စျာ၌ 

မှတ့်တမ့်ျားမ ျာျားအပြစ့် ရြျာ့်ပြထျာျားြေါသည့်။ ထ ိုသ ို   ကက ြုျားြမ့်ျားအျာျားထိုတ့်ခွဲ ကကရသျာ့်လည့်ျား Meta သည့် 

သတ ရြျားခ က့်မ ျာျားက ို အရလျားပ ေးဂရိုပြြုခွဲ ပခင့်ျားမရှ ရြ။ ပမန့်မျာန ိုင့်င  အတငွ့်ျား၌လည့်ျား ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားစွျာတ ို  သည့် 

Facebook ရှ  ရ ိုဟင့်ဂ ျာဆန  ့်က င့်ရရျား အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ၎င့်ျား၏ ‘တ ိုင့်ကကျာျားရန့်’ ဟူရသျာ 

လိုြ့်ရဆျာင့်ခ က့်မှတဆင ့် တ ိုင့်ကကျာျားရန့် ကက ြုျားြမ့်ျားခွဲ ကကသည့်။ သ ို  ရျာတွင့် ကိုမပဏ အရနပြင ့် “အမိုန့်ျားစကျာျားမ ျာျား” က ို 

ြယ့်ရှျာျားရရျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ ၎င့်ျားက ိုယ့်တ ိုင့် ထိုတ့်ပြန့်ထျာျားရသျာ မူဝေါဒမ ျာျားက ို အရကျာင့်အထည့်ရြျာ့်ရန့် 

ကက မ့်ြန့်မ ျာျားစွျာ ြ က့်ကွက့်ခွဲ ပြ ျား ထ ိုသ ို  ရသျာ အမိုန့်ျားတရျာျားမ ျာျားပြည ့်နကှ့်ရနသည ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို 

ြ  ွဲ့ နှ  ရစကျာ ယခင့်က မရှ ခွဲ ြူျားသည ့် အတ ိုင့်ျားအတျာတစ့်ခိုအထ  ပမန့်မျာန ိုင့်င အတွင့်ျားရှ  ကကည ့်ရှုသူမ ျာျားထ  

ရရျာက့်ရှ သွျာျားရစခွဲ သည့်။    
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အနတရျာယ့်ပြစ့်ရစန ိုင့်ရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာဆန  ့်က င့်ရရျား အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို Facebook လူမှုကွနယ်က်မှ 

ြယ့်ရှျာျားရန့် ကိုမပဏ ၏ အ  အျာျားသင ့်ြွယ့် ြ က့်ကွက့်မှုတွင့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်မတ ိုင့်မ  ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  

လိုြ့်ငန့်ျားရဆျာင့်ရွက့်မှုမ ျာျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ ခန  ့်အြ့်ထျာျားရှ ရသျာ ဝန့်ထမ့်ျားဦျားရရ လ ိုျားလ ိုျားလ ျာျားလ ျာျား 

မလ ိုရလျာက့်ပခင့်ျားသည့်လည့်ျား အရရျားြေါသည ့် အရကကျာင့်ျားအရင့်ျားတစ့်ခို ပြစ့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ျားသည့် 

ကမ္ျာ ရတျာင့်ြ ိုင့်ျားရဒသတစ့်ဝန့်ျားတွင့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို စ စစ့်ထ န့်ျားခ ြုြ့်ရရျားအတကွ့် လ ိုရလျာက့်စွျာ 

ရင့်ျားနှ ျားပမှြုြ့်နှ ရန့် ကိုမပဏ ၏ ြ ိုမ ိုက ယ့်ပြန  ့်ရသျာ ြ က့်ကွက့်မှု၏ အရ ြ့်လကခဏျာြင့်ပြစ့်သည့်။ ၂၀၁၄ 

ခိုနစှ့်အလယ့်ခန  ့်တွင့် Meta ထ ၌ ပမန့်မျာန ိုင့်င အတွက့် သတ့်မှတ့်ထျာျားရှ ရသျာ ပမန့်မျာဘျာသျာစကျာျားရပြျာဆ ိုသည ့် 

အရကကျာင့်ျားအရျာ စ စစ့်ထ န့်ျားခ ြုြ့်သူဝန့်ထမ့်ျားတစ့်ဦျားသျာရှ ခွဲ ပြ ျား ၎င့်ျားသည့် Meta ၏ ဒြ့်ဗလင့်ပမ ြုွဲ့ ရှ  ရ ိုျားတငွ့် 

အရပခစ ိုက့်သည့်ဟို Meta ဝန့်ထမ့်ျားမ ျာျားမှ ဝန့်ခ ခွဲ ကကသည့်။ Meta သည့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်အတွင့်ျား 

ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်သည ့် လိုြ့်ရြ့်မ ျာျား ပြစ့်ြွျာျားခွဲ စဉ်က ပမန့်မျာဘျာသျာစကျာျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ 

ခန  ့်အြ့်ထျာျားခွဲ ရသျာ အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို စ စစ့်ထ န့်ျားခ ြုြ့်သည ့် ဝန့်ထမ့်ျားဦျားရရ အတ အက က ို 

မည့်သည ့်အခေါတွင့်မ  ထိုတ့်ရြျာ့်ခွဲ ပခင့်ျား မရှ ဘွဲ ၂၀၁၈ ခိုနစှ့်အလယ့်တွင့် ‘ဒေါဇင့်နငှ ့်ခ  ရသျာ’ ဝန့်ထမ့်ျားမ ျာျားက ို 

ခန  ့်အြ့်ခွဲ သည့်ဟို အခ ိုင့်အမျာရပြျာဆ ိုထျာျားသည့်။ 

Meta အရနပြင ့် ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  မွတ်စ်လငမ််မ ျာျားအရြေါ် အစိုလ ိုက့်အပြ ြုလ ိုက့် အကကမ့်ျားြက့်မှုမ ျာျားတငွ့် 

ြေါဝင့်ြတ့်သက့်မ  န ိုင့်သည့်ဟရူသျာ အနတရျာယ့်က ို ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်သည ့် လိုြ့်ရြ့်မ ျာျား 

က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်မတ ိုင့်မ  အလွန့်ရဝျားကွျာရသျာကျာလကြင့် ရငှ့်ျားလင့်ျားစွျာ 

သ ရှ ထျာျားပြ ျားပြစ့်သင ့်ြေါသည့်။ ၂၀၁၄ ခိုနစှ့် ဇူလ ိုင့်လတွင့် Facebook ရြေါ်၌ ြ  ွဲ့ နှ  ရနရသျာ ြ ို  စ့်တစ့်ခိုရကကျာင ့် 

မနတရလျားပမ ြုွဲ့ ရှ  ဗိုဒဓဘျာသျာအိုြ့်စိုမ ျာျား နငှ ့် မွတ်စလ်ငမ်် အိုြ့်စိုမ ျာျားအကကျာျား အသက့်ရသရစန ိုင့်ရသျာ 

အကကမ့်ျားြက့်မှုတစ့်ခို ရြေါ်ရြေါက့်ခွဲ သည့်။ အဆ ိုြေါြ ို  စ့်၌ မနတရလျားပမ ြုွဲ့ ရှ  ဗိုဒဓဘျာသျာ မ န့်ျားကရလျားငယ့်တစ့်ဦျားက ို 

မွတ်စ်လငမ်အ်မ  ြုျားသျာျားနစှ့်ဦျားက အဓမမပြြုက င ့်ခွဲ သည့်ဟူ၍ မှျာျားယွင့်ျားစွျာ အခ ိုင့်အမျာ စွြ့်စွွဲရြျာ့်ပြထျာျားသည့်။ 

ယင့်ျားမှ ရြေါ်ရြေါက့်လျာခွဲ ရသျာ အဓ ကရိုဏ့်ျားမ ျာျားရကကျာင ့် အဆ ိုြေါ အကကမ့်ျားြက့်မှု က ို “လှု ွဲ့ရဆျာ့်” ရျာတွင့် 

Facebook လမူှုကွနယ်က်သည့် အဓ က အခန့်ျားကဏ္ဍ၌ ြေါဝင့်ခွဲ သည့်ဟို အသ အမှတ့်ပြြုကျာ 

ပမန့်မျာအျာဏျာြ ိုင့်မ ျာျားက Facebook က ို ယျာယ ြ တ့်ြင့်ခွဲ သည့်။ သ ို  တ ိုင့် ဤသ ို   ပြင့်ျားထန့်ရသျာ သတ ရြျားခ က့်က ို 

တ ို  ပြန့် သည ့် Meta ၏ အနည့်ျားငယ့်မ ရသျာ အျာျားထိုတ့်မှုသည့် လ ိုရလျာက့်မှု လ ိုျားဝမရှ ခွဲ ရြ။ အမှန့်စင့်စစ့်တွင့် 

၎င့်ျားတ ို  သည့် အရပခအရနမ ျာျားက ို ြ ိုမ ိုဆ ိုျားရွျာျားရစခွဲ သည့်။  

ဥြမျာတစ့်ခိုတွင့် Meta သည့် အရြ့်ဘက့်အြွွဲွဲ့အစည့်ျားတစ့်ခိုမှ ဦျားရဆျာင့်သည ့် ‘ြန့်ျားစကျာျား’ ဟိုရခေါ်ရသျာ 

အစ အစဉ် တစ့်ခိုက ို ‘ြန့်ျားစကျာျားစတစ့်ကျာမ ျာျား’ ထိုတ့်ရဝပခင့်ျားပြင ့် ရထျာက့်ခ အျာျားရြျားခွဲ သည့်။ ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  
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အသ ိုျားပြြုသူမ ျာျား အရနပြင ့် အမိုန့်ျားစကျာျားမ ျာျား ြေါဝင့်သည ့် ြ ို  စ့်မ ျာျားတွင့် ပင မ့်ျားခ မ့်ျားမှုက ို အျာျားရြျားပမှင ့်တင့်ရန့် နငှ ့် 

အမိုန့်ျားတရျာျားမ ျာျားက ို တွန့်ျားလနှ့်ရန့် ‘ြန့်ျားစကျာျား’ စတစ့်ကျာမ ျာျား ရြျာ့်ပြန ိုင့်ကကသည့်။ သ ို  ရျာတွင့် စတစ့်ကျာမ ျာျားသည့် 

မရည့်ရွယ့်ထျာျားရသျာ အလွန့်ကက ျားမျာျားသည ့် အက  ြုျားဆက့်မ ျာျား ပြစ့်ရြေါ်ရစလ က့်ရှ ရကကျာင့်ျား 

အရြ့်ဘက့်လူမှုအြွွဲွဲ့အစည့်ျားမ ျာျားမှ တက့်ကကလှုြ့်ရှျာျားသမူ ျာျားက သတ ပြြုမ ခွဲ ကကသည့်။ ‘ြန့်ျားစကျာျား’ က ို 

အျာျားရြျားပမှင ့်တင့်ရျာတွင့် ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ ရသျာ တက့် ကက လှုြ့်ရှျာျားသူတစ့်ဦျားက Facebook ၏ 

အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားသည့် စတစ့်ကျာမ ျာျားအျာျား လူအမ ျာျားအရနပြင ့် ြ ို  စ့်တစ့်ခို က ို ြ ိုမ ိုနစှ့်သက့်လ က့်ရှ သည့်ဟို 

သတ့်မှတ့်ရသျာ နည့်ျားလမ့်ျားတစ့်ခိုအပြစ့် ထည ့်သွင့်ျားရရတွက့်ခွဲ သည့်ဟို ဆ ိုသည့်။ ထ ို  ရကကျာင ့် စတစ့်ကျာမ ျာျားသည့် 

“အမိုန့်ျားစကျာျား” တစ့်ခိုက ို ရတွွဲ့ ပမင့်ရသည ့် လူဦျားရရြမျာဏက ို ရလ ျာ က ရစရမည ့် အစျာျား ြ ို  စ့်မ ျာျားက ို ြ ို၍ြင့် 

ထင့်ရြေါ်လျာရစကျာ လူသ မ ျာျားလျာရစခွဲ သည ့် ဆန  ့်က င့်ဘက့် သက့်ရရျာက့်မှုက ို ပြစ့်ရစခွဲ ြေါသည့်။  

ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်ရသျာ လိုြ့်ရြ့်မ ျာျားအတွင့်ျား Facebook 

လူမှုကွနယ်က်သည့် “အရရျားြေါသည ့်” အခန့်ျားကဏ္ဍ၌ ြေါဝင့်ခွဲ ရကကျာင့်ျား IIFFMM မှ ရထျာက့်ပြခွဲ ပြ ျား ကိုမပဏ ၏ 

ြ က့်ကွက့်မှုမ ျာျားအရြေါ် အမ ျာျားပြည့်သ၏ူ ရဝြန့်မှုမ ျာျား အလွန့်ပြင့်ျားထန့်ပမင ့်တက့်လျာခွဲ သည ့်ရနျာက့်တွင့် Meta 

သည့် “သရဘျာထျာျားကွွဲလွွဲမှု မ ျာျား နငှ ့် အွန့်လ ိုင့်ျားပြင့်ြ အကကမ့်ျားြက့်မှုမ ျာျားက ို လှု ွဲ့ရဆျာ့်ရန့်အတွက့် ကျွန့်ိုြ့်တ ို  ၏ 

လူမှုကွနယ်က်အျာျား အသ ိုျားပြြုရနကကပခင့်ျားက ို ကျွန့်ိုြ့်တ ို  အရနပြင ့် လ ိုရလျာက့်စွျာ တျာျားဆ ျားကျာကွယ့်န ိုင့်ပခင့်ျားမရှ ခွဲ ြေါ” 

ဟူ၍ ရနျာက့်ဆ ိုျားတငွ့် ၂၀၁၈ ခိုနစှ့်၌ ဝန့်ခ ခွဲ သည့်။ ကကျာျားကျာလမ ျာျားတွင့် Meta အရနပြင ့် ၎င့်ျား၏ ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  

အမ ျာျားပြည့်သူနငှ ့် ထ ရတွွဲ့ဆက့်ဆ မှု နငှ ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားအရြေါ် စ စစ့်ထ န့်ျားခ ြုြ့်သည ့် အရလ အထမ ျာျားတွင့် 

အခ  ြုွဲ့ရသျာ တ ိုျားတက့်မှုမ ျာျားက ို အရြေါ်ယ မ  ရဆျာင့်ရွက့်ခွဲ သည့်။ သ ို  တ ိုင့် အဆ ိုြေါ အစ အမ မ ျာျားသည့် 

လ ိုျားဝလ ိုရလျာက့်မှုမရှ ရကကျာင့်ျား ဤအစ ရင့်ခ စျာတွင့် ရတွွဲ့ ရှ  ရြေါသည့်။ ထ ိုသ ို  ပြစ့်ရပခင့်ျားအတွက့် 

အဓ ကအရကကျာင့်ျားအရင့်ျားမှျာ ၎င့်ျားတ ို  အရနပြင ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို စ စစ့် ထ န့်ျားခ ြုြ့်ရျာတွင့် ြ ိုမ ိုတ ိုျားတက့်ရရျား 

(တစ့်နည့်ျားအျာျားပြင ့် လမူှုကွနယ်က်၏ စည့်ျားမ ဉ်ျားမ ျာျားက ို ခ  ြုျားရြျာက့်သည ့် အရကကျာင့်ျားအရျာ မ ျာျားက ို သ ရှ ရရျား၊ 

ရလ ျာ ခ ရရျား နငှ ့် ြယ့်ရှျာျားရရျား) အတွက့်သျာ အျာရ ိုစူျားစ ိုက့်လိုြ့်ရဆျာင့်ခွဲ ပခင့်ျားရကကျာင ့် ပြစ့်ြေါသည့်။ ထ ိုသ ို  ရသျာ 

ခ ဉ်ျားကြ့်မှုတငွ့် Meta သည့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားအရြေါ် ကကျာျားရနအဆ ိုျားအပြတ့်ရြျားသပူြစ့်သည့်ဟူရသျာ 

အယူအဆက ို အရပခခ ထျာျားြေါသည့်။ ထ ို  ရကကျာင ့် ယင့်ျားသည့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာဆန  ့်က င့်ရရျား အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို 

တက့်ကကစွျာ ြ  ွဲ့ နှ  တ ိုျားြွျာျားရစခွဲ သည ့် ကိုမပဏ ၏ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားမ ှက ိုယ့်တ ိုင့်ြေါဝင့်ခွဲ ရသျာ အဓ က 

အခန့်ျားကဏ္ဍ က ို ရပြရငှ့်ျားရန့် ြ က့်ကွက့်ခွဲ သည့်။ အဆ ိုြေါ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားသည့် ြ က့်စ ျားမှုမ ျာျားပြစ့်ရစသည ့် 

ကိုမပဏ ၏ လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ ၏ အဓ ကက ရသျာ စနစ့်မ ျာျားပြစ့်ကကသည့်။  
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“Facebook စျာတမ့်ျားမ ျာျား” ဟိုရခေါ်သည ့် Frances Haugen မှ ြွင ့်ခ ခွဲ ရသျာ Meta ၏ ကိုမပဏ အတွင့်ျားရရျား 

စျာရွက့်စျာတမ့်ျားမ ျာျားမှ ရကျာက့်နှုတ့်ထျာျားသည ့် အသစ့်ထြ့်မ ရရှ ခွဲ ရသျာ အရထျာက့်အထျာျားမ ျာျားအရြေါ် Amnesty 

International ၏ စ စစ့်ရလ လျာခ က့်အရ ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျား ခ စျာျားခွဲ ကကရရသျာ ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာမှုမ ျာျားတွင့် Meta ၏ 

ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ သည ့် သရဘျာသဘျာဝ နငှ ့် အတ ိုင့်ျားအတျာ အစစ့်အမှန့်တ ို  နငှ ့်စြ့်လ ဉ်ျား၍ အ  အျာျားသင ့်ြွယ့်ရျာ 

အချက်အလက်အသစ့်မ ျာျားက ို ရရှ ခွဲ ြေါသည့်။ အဆ ိုြေါ အရထျာက့်အထျာျားမ ျာျားအရ သတင့်ျားစဉ်၊ ရြျာ့်ပြမှု 

တည့်ရနရျာ၊ နငှ ့် အကက ပြြုခ က့်စရသျာ လိုြ့်ရဆျာင့်ခ က့်မ ျာျားအြေါအဝင့် Facebook လမူှုကွနယ်က်က ို 

လည့်ြတ့်သည ့် အဓ ကက ရသျာ အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်ရြျားသည ့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားသည့် 

အကကမ့်ျားြက့်မှု နငှ ့် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုမ ျာျားက ို ရသွျားထ ိုျားလှု ွဲ့ရဆျာ့်ရြျားသည ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို တက့်ကကစွျာ 

ပြန  ့်ရဝပခင့်ျား၊ ြ  ွဲ့ နှ  ရစပခင့်ျားတ ို  က ို ပြြုလိုြ့်ကျာ ထ ိုသ ို  ရသျာ ရသွျားထ ိုျားလှု ွဲ့ရဆျာ့်မှုမ ျာျားအတ ိုင့်ျား လ ိုက့်ြေါလိုြ့်ရဆျာင့်န ိုင့်ရပခ 

အမ ျာျားဆ ိုျားပြစ့်သည ့် ြိုဂဂ ြုလ့်မ ျာျားထ  တ ိုက့်ရ ိုက့် ရြျာ့်ပြရြျားရကကျာင့်ျား ရတွွဲ့ ရှ ခွဲ ရသည့်။  

ထ ို  ရကကျာင ့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားရကကျာင ့် တ ိုျားြွျာျားလျာရစခွဲ သည ့် အနတရျာယ့်မ ျာျားက ို ရပြရငှ့်ျားရျာတွင့် 

အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို စ စစ့်ထ န့်ျားခ ြုြ့်ပခင့်ျားတစ့်ခိုတည့်ျားပြင ့် လ ိုရလျာက့်မှုမရှ ရြ။ Meta ၏ ကိုမပဏ အတွင့်ျားရရျား 

စျာရွက့်စျာတမ့်ျား မ ျာျားတွင့် အဆ ိုြေါ အျာျားနည့်ျားခ က့်မ ျာျားက ို သ ရှ နျာျားလည့်ခွဲ ကကပြ ျား ၂၀၁၉ ခိုနစှ့် ဇူလ ိုင့်လရှ  

စျာရွက့်စျာတမ့်ျားတစ့်ခို၌ “ကျွန့်ိုြ့်တ ို  အရနပြင ့် လူမှုကွနယ်ကရ်ှ  အမိုန့်ျားစကျာျားမ ျာျား၏ ၂% ခန  ့်က ိုသျာ 

အရရျားယူခွဲ ြေါသည့်” ဟို ရြျာ့်ပြထျာျားသည့်။ ရနျာက့်ထြ့်စျာရွက့်စျာတမ့်ျားတစ့်ခိုအရ အန မ ့်ဆ ိုျားအရနပြင ့် Meta ၏ 

ဝန့်ထမ့်ျားအခ  ြုွဲ့သည့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျား စ စစ့်ထ န့်ျားခ ြုြ့်ပခင့်ျား၏ အျာျားနည့်ျားခ က့်မ ျာျားက ို သ ရှ ခွဲ ရကကျာင့်ျား 

ရတွွဲ့ ရှ ရသည့်။ ၂၀၁၉ ခိုနစှ့် ဒ ဇင့်ဘျာလရှ  Meta ၏ ကိုမပဏ တွင့်ျား မှတ့်ခ က့်တစ့်ခို၌ “ကျွန့်ိုြ့်တ ို  အရနပြင ့် 

အသ ိုျားပြြုသူ အလွန့်မ ျာျားပြျာျားရသျာ ဆက့်သွယ့်ရရျား လူမှုကွနယ်က်တစ့်ခိုရှ  အနတရျာယ့်ပြစ့်ရစန ိုင့်ရသျာ 

အရျာအျာျားလ ိုျားက ို မည့်သည ့်အခေါတွင့်မ  ြယ့်ရှျာျားန ိုင့်မည့်မဟိုတ့်ရသျာ့်လည့်ျား အနတရျာယ့်ပြစ့်ရစသည ့် 

အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ ိုမှန့်မဟိုတ့်ဘွဲ ပြန  ့်ရဝပခင့်ျားပြင ့် ၎င့်ျားတ ို  အျာျား ြ ိုမ ိုြွျာျားမ ျာျားလျာရစပခင့်ျားက ို ရြ့်တန  ့်ရန့် 

အတတ့်န ိုင့်ဆ ိုျား ရဆျာင့်ရွက့်န ိုင့်ြေါသည့်။” ဟိုရြျာ့်ပြထျာျားသည့်။  

ထ ို  ပြင့် Meta သည့် ၎င့်ျား၏ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားနငှ ့် ဆက့်စြ့်ရနရသျာ အနတရျာယ့်ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်ရပခမ ျာျားက ို သ ရှ ထျာျား 

သည့်မှျာ အခ  န့်ကကျာပမင ့်ရနပြ ပြစ့်ရသျာ့်လည့်ျား သင ့်ရလ ျာ့်စွျာ တ ို  ပြန့်ရဆျာင့်ရွက့်ရန့် ြ က့်ကွက့်ခွဲ ရကကျာင့်ျား 

ဤအစ ရင့်ခ စျာတငွ့် ရြျာ့်ထိုတ့်ထျာျားြေါသည့်။ ၂၀၁၂ ခိုနစှ့်မှစတင့်ကျာ ကိုမပဏ တွင့်ျား ရလ လျာခ က့်မ ျာျား၌ Meta ၏ 

အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်သည ့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားသည့် ပြင့်ြကမ္ျာတွင့် ကက ျားမျာျားသည ့် အနတရျာယ့်မ ျာျား 

ပြစ့်ရြေါ်ရစန ိုင့်ရကကျာင့်ျား တသမတ့်တည့်ျား ရြျာ့်ပြခွဲ ကကသည့်။ ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်ရပမျာက့်ြ ိုင့်ျားတွင့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်၌ ပြစ့်ြွျာျား 

ခွဲ ရသျာ ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်သည ့် လိုြ့်ရြ့်မ ျာျားမပြစ့်ြွျာျားမ  ၂၀၁၆ ခိုနစှ့်၌ Meta ၏ ကိုမပဏ တွင့်ျား သိုရတသန 
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မ ျာျားတွင့် “ကျွန့်ိုြ့်တ ို  ၏ အကက ပြြုရြျာ့်ပြရြျားရသျာ စနစ့်မ ျာျားသည့်” အစွန့်ျားရရျာက့်ဝေါဒ “ပြဿနျာက ို ြ ိုမ ိုကက ျားထျွာျားရစ 

သည့်” ဟို ရငှ့်ျားလင့်ျားစွျာ အသ အမှတ့်ပြြုခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ို  ရသျာ ကိုမပဏ တွင့်ျား ရလ လျာမှုမ ျာျားအရ Meta အရနပြင ့် 

၎င့်ျား၏ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားနငှ ့် ဆက့်စြ့်ရနရသျာ လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ အနတရျာယ့်ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်ရပခမ ျာျားက ို 

ရလ ျာ က ရစရန့် ထ ရရျာက့်သည ့် အစ အမ မ ျာျား အရကျာင့်အထည့်ရြျာ့်ခွဲ သင ့်ရသျာ့်လည့်ျား ကက မ့်ြန့်မ ျာျားစွျာ 

ြ က့်ကွက့်ခွဲ သည့်။  

အဆ ိုြေါ အနတရျာယ့်ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်ရပခမ ျာျားက ို သင ့်ရလ ျာ့်စွျာ ရပြရှင့်ျားရမည ့်အစျာျား Meta သည့် အပမတ့်အစွန့်ျားမ ျာျား 

ရရှ ရရျား အတွက့်သျာ ရရှျားရှုကျာ ယရန  အခ  န့်အထ  ယင့်ျားတ ို  က ို ဆက့်လက့်လ စ့်လ ျူရှုထျာျားရကကျာင့်ျား Facebook 

စျာတမ့်ျားမ ျာျား တွင့် အရသျားစ တ့်ရဝြန့်ရြျာ့်ပြထျာျားြေါသည့်။ ၂၀၁၉ ခိုနစှ့် ဩဂိုတ့်လတငွ့် ကိုမပဏ တွင့်ျား 

စျာရွက့်စျာတမ့်ျားတစ့်ခို၌ Meta ၏ ဝန့်ထမ့်ျားရဟျာင့်ျားတစ့်ဥ ျားက ရအျာက့်ြေါအတ ိုင့်ျား ရြျာ့်ပြခွဲ ြေါသည့်။  

“Facebook န ငူ့ ်ဆကစ် ် app မ  ်းရ   အမိုန််းစက ်းမ  ်း၊ သရဘ ထ ်းကွလဲွရဲစရသ  

န ိုငင် ရရ်းဆ ိုငရ် စက ်းမ  ်း န ငူ့ ်သတင််းအခ ကအ်လကအ်မ  ်းမ  ်းရကက ငူ့ ်ကမဘ တစ်ဝန််းရ   

လ မှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းမ  ်းက ို ထ ခ ိုကန်စ်န ရစလ ကရ်  ရကက င််း ကျွန်ို ်တ ို ူ့ထ တငွ ်အရင််းအ မစ် အမ  ြု်းမ  ြု်းတ ို ူ့မ  

အရထ ကအ်ထ ်းမ  ်းရ   ါသည်။ အလ ငအ် မန်   ှုံ့ န   ူ့ရစမှု၊ အကက   ြုခ ကမ်  ်း န ငူ့ ်စ တ ်ါဝငစ် ်းမှုအမ  ်းဆ ို်း 

ရရ  ရစ ခင််းတ ို ူ့ကဲူ့သ ို ူ့ရသ  ကျွန်ို ်တ ို ူ့၏ ထိုတက်ိုန်ဆ ိုငရ်  အဓ ကသရဘ တရ ်းမ  ်းသည် လမူှုကန်ွယကရ် ေါ်တငွ ်

ထ ိုသ ို ူ့ရသ  စက ်းမ  ်း    ှုံ့ န  ူ့ရ ါမ  ်းရန ခင််း ၏ အဓ က အရကက င််းအရင််းတစ်ခို  ြစရ်ကက င််းက ိုလည််း 

ကျွန်ို ်တ ို ူ့တငွ ်ခ ိုငမ် သညူ့် အရထ ကအ်ထ ်းမ  ်း ရ   ါသည်။” 

ကမ္ျာပ ေါ်ရှ  မည့်သည ့်ရဒသတွင့် လိုြ့်ငန့်ျားရဆျာင့်ရွက့်ရနသည့်ပြစ့်ရစ ကိုမပဏ အျာျားလ ိုျားတ ို  အရနပြင ့် ၎င့်ျားတ ို  ၏ 

လိုြ့်ငန့်ျားရဆျာင့်ရွက့်မှုမ ျာျားအတွင့်ျား လူ  အခွင ့်အရရျားမ ျာျားအျာျားလ ိုျားက ို ရလျားစျာျားလ ိုက့်နျာရမည ့် တျာဝန့်ရှ ြေါသည့်။ 

အဆ ိုြေါ တျာဝန့်က ို ရက ြွန့်ရစရန့် ကိုမပဏ မ ျာျားအရနပြင ့် လူ  အခွင ့်အရရျားမ ျာျားအရြေါ် ၎င့်ျားတ ို  ၏ 

အကျ  ေးသက့်ရရျာက့်မှုမ ျာျားက ို ခွွဲပချာျားသတ့်မှတ့်ရရျား၊ တျာျားဆ ျားကျာကွယ့်ရရျား၊ ရလ ျာ က ရစရရျား နငှ ့် 

က ိုင့်တွယ့်ရပြရှင့်ျားရရျားတ ို  အတွက့် လူ  အခွင ့်အရရျား ဆ ိုင့်ရျာ ကက ြုတငလ် ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာမှု လိုြ့်ငန့်ျားစဉ်မ ျာျားက ို 

စဉ်ဆက့်မပြတ့် တက့်ကကစွျာ ရဆျာင့်ရွက့်ရမည့်ပြစ့်သည့်။ Meta ကွဲ သ ို  ရသျာ နည့်ျားြညျာကိုမပဏ မ ျာျားအတွက့် ကက ြု 

တင့်လ ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာမှု လိုြ့်ရဆျာင့်ရျာတွင့် “လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ နငှ ့်သက့်ဆ ိုင့်သည ့် အရလ အထမ ျာျား နငှ ့် 

နည့်ျားြညျာဆ ိုင့်ရျာ ြ ိုစ ရရျားဆွွဲထျာျားသည ့် ဆ ိုျားပြတ့်ခ က့်မ ျာျားရကကျာင ့် လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ 

အနတရျာယ့်ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်ရပခမ ျာျားက ို ရြေါ်ရြေါက့်လျာရစသည ့်အခေါ သ ို  မဟိုတ့် ြ ိုမ ို ဆ ိုျားရွျာျားရစသည ့်အခေါ” အဆ ိုြေါ 

အရပခအရနမ ျာျားက ို က ိုင့်တယွ့်ရပြရှင့်ျားပခင့်ျားလည့်ျား ြေါဝင့်ရမည့်ပြစ့်သည့်။ ကိုမပဏ  တစ့်ခိုသည့် 
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လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ ဆ ိုျားက  ြုျားသက့်ရရျာက့်မှုတစ့်စ ိုတစ့်ရျာက ို ပြစ့်ြွျာျားရစြေါက သ ို  မဟိုတ့် ထ ိုသ ို   

ဆ ိုျားက  ြုျားသက့်ရရျာက့်မှုတွင့် ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ ြေါက ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာခွဲ သည ့် လူမှုအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမ ျာျားထ  

ထ ရရျာက့်သည ့် ပြန့်လည့်ကိုစျာျားမှု ရြျားအြ့်ရန့် ၎င့်ျားတွင့် တျာဝန့်ရှ ြေါသည့်။  

Meta ၏ အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်သည ့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျား နငှ ့် က ိုယ့်ခ င့်ျားစျာတရျာျားကင့်ျားမွဲ ရသျာ 

စ ျားြွျာျားရရျား အရလ အထမ ျာျားသည့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှု နငှ ့် အကကမ့်ျားြက့်မှုတ ို  က ို 

အျာျားရြျားကူည ရျာရရျာက့်ခွဲ ရကကျာင့်ျား Amnesty International ၏ စ စစ့်ရလ လျာမှုမ ျာျားအရ ရတွွဲ့ ရှ ရြေါသည့်။ 

Meta ၏ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့် မ ျာျားသည့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် အမိုန့်ျားတရျာျားမ ျာျားက ို လှု ွဲ့ရဆျာ့်ပခင့်ျားအြေါအဝင့် 

အနတရျာယ့်ပြစ့်ရစရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာ ဆန  ့်က င့်ရရျား အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို အျာျားရြျားပမှင ့်တင့်ပခင့်ျားပြင ့် 

ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာမှုမ ျာျားတငွ့် တ ိုက့်ရ ိုက့်ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ ြေါသည့်။ ၎င့်ျားတ ို  သည့် ပမန့်မျာစစ့်တြ့်၏ လိုြ့်ရြ့်မ ျာျားက ို 

လွယ့်ကူရစပခင့်ျား နငှ ့် အျာျားရြျားပမှင ့်တင့်ပခင့်ျားတ ို  ပြင ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် လက့်ရတွွဲ့ဘဝတွင့် ပြစ့်ြွျာျားခွဲ သည ့် 

အကကမ့်ျားြက့်မှုမ ျာျား (အသက့်ရှင့်သန့်ခွင ့်၊ ညှဉ်ျားြန့်ျားနှ ြ့်စက့်မှုမ ျာျားမှ ကင့်ျားလွတ့်ခွင ့် နငှ ့် လ ိုရလျာက့်သည ့် အ မ့်ရျာ 

ြ ိုင့်ဆ ိုင့်ခွင ့်စသည ့် အခွင ့်အရရျားမ ျာျား ခ  ြုျားရြျာက့်ခ ရပခင့်ျားအြေါအဝင့်) တွင့် သွယ့်ဝ ိုက့်၍ ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ရနြေါသည့်။ 

ထ ို  ပြင့် Meta အရနပြင ့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်တွင့် ပြစ့်ြွျာျားခွဲ ရသျာ ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်သည ့် လိုြ့်ရြ့်မ ျာျား မပြစ့်ြွျာျားမ  

ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  ၎င့်ျား၏ လိုြ့်ငန့်ျားရဆျာင့်ရွက့်မှုမ ျာျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ သင ့်ရလ ျာ့်သည ့် လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ ကက ြု 

တင့်လ ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာမှုမ ျာျား ပြြုလိုြ့်ရန့်လည့်ျား လ ိုျားလ ိုျားလ ျာျားလ ျာျား ြ က့်ကွက့်ခွဲ သည့်။ 

ဤစ စစ့်ရလ လျာမှုအရ Meta သည့်  ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျား ခ စျာျားခွဲ ရသည ့် လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ 

ဆ ိုျားက  ြုျားသက့်ရရျာက့်မှုမ ျာျားတွင့် သ သ သျာသျာ ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ ပြ ျား အသက့်ရှင့်က န့်ရစ့်သူမ ျာျားအတွက့် 

ထ ရရျာက့်သည ့် ပြန့်လည့်ကိုစျာျားမှုတစ့်ခို ရြျားအြ့်ရန့် တျာဝန့်ရှ ရကကျာင့်ျား ထင့်ရှျာျားြေါသည့်။  

၎င့်ျား၏ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားအျာျား ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် အမိုန့်ျားတရျာျားမ ျာျားက ို နှု ျားဆလွှု ွဲ့ရဆျာ့်ရျာတွင့် အသ ိုျားပြြုပခင့်ျားမှ 

ကျာကွယ့်ရန့် Meta အရနပြင ့် ၂၀၁၇ ခိုနစှ့် မတ ိုင့်မ  မည့်သည ့် အစ အမ မ ျာျားက ို ရြျာ့်ရဆျာင့်ခွဲ ရကကျာင့်ျား Amnesty 

International က စျာရြျားြ ို  ရများပမန့်ျားခွဲ ရျာ Meta က “၂၀၁၇ ခိုနစှ့်အတွင့်ျား ပြစ့်ြွျာျားခွဲ သည ့် ပြစ့်စဉ်မ ျာျားက ို 

တိုန  ့်ပြန့်ရျာတွင့် Meta သည့် သ သျာမ ျာျားပြျာျားသည ့် ရင့်ျားနှ ျားပမှြုြ့်နှ မှုမ ျာျားပြြုလိုြ့်ခွဲ သည့်” ဟို ရပြကကျာျားခွဲ ရသျာ့်လည့်ျား 

ကိုမပဏ အရနပြင ့် “လက့်ရှ တငွ့် ဆက့်စြ့်အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ တရျာျားရင့်ဆ ိုင့်ရနရသပြင ့်” ၂၀၁၇ 

ခိုနစှ့်မတ ိုင့်မ  ကျာလနငှ ့်စြ့်လ ဉ်ျား၍ သတင့်ျားအခ က့်အလက့်တစ့်စ ိုတစ့်ရျာ ရြျားန ိုင့်ပခင့်ျားမရှ ဟို 

ထြ့်ရဆျာင့်ျားရပြျာကကျာျားခွဲ သည့်။  
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ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်ရပမျာက့်ြ ိုင့်ျားတငွ့် ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်ရသျာ ပြစ့်ရြ့်မ ျာျား ပြစ့်ြွျာျားအပြ ျား ၅ နစှ့်ကကျာပမင ့်ခ  န့်အထ  

မည့်သည ့် ပမန့်မျာလ ိုပခ ြုရရျားတြ့်ြွွဲွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျားတစ့်ရယျာက့်က ိုမ  ၎င့်ျားတ ို  က ြုျားလွန့်ခွဲ ရသျာ ရျာဇဝတ့်မှုမ ျာျားအတကွ့် 

တရျာျားစွွဲဆ ိုပခင့်ျားမရှ ရသျားရြ။ မည့်သ ို  ြင့်ဆ ိုရစကျာမူ တရျာျားမ တမှုရရှ ရရျားအတကွ့် န ိုင့်င တကျာ၏ 

ကက ြုျားြမ့်ျားမှုမ ျာျားတွင့် တ ိုျားတက့်မှုအခ  ြုွဲ့ ရှ လျာြေါသည့်။ ၂၀၂၂ ခိုနစှ့် ဇူလ ိုင့်လတွင့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရျာ တရျာျားရ ိုျား (ICJ) 

သည့် ပမန့်မျာန ိုင့်င ၏ ကန  ့်ကွက့်မှုမ ျာျားက ို ြယ့်ခ ခွဲ ပြ ျား ပမန့်မျာန ိုင့်င ၏ လူမ  ြုျားပြြုန့်ျားရစမှုက ို တျာျားဆ ျားရရျား နငှ ့် 

ပြစ့်ဒဏ့်ရြျားရရျား န ိုင့်င တကျာ သရဘျာတူစျာခ ြုြ့် (လူမ  ြုျားပြြုန့်ျားရစမှုဆ ိုင့်ရျာ သရဘျာတူစျာခ ြုြ့်) အရြေါ် 

ခ  ြုျားရြျာက့်မှုမ ျာျားအတွက့် ဂမ့်ဘ ယျာန ိုင့်င မှ ၂၀၁၉ ခိုနစှ့်တငွ့် တရျာျားစွွဲဆ ိုခွဲ သည ့် အမှုနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ ၎င့်ျားအရနပြင ့် 

ဆက့်လက့်ရဆျာင့်ရွက့်ရန့် စ ရင့်ြ ိုင့်ခွင ့် ရှ သည့်ဟို ဆ ိုျားပြတ့်ခွဲ သည့်။ ပမန့်မျာအစ ိုျားရအျာျား တျာဝန့်ခ မှုရှ ရစရန့် 

ရဆျာင့်ရွက့်သည ့် ယခိုကွဲ သ ို  ရသျာ အရရျားြေါသည ့် ရပခလှမ့်ျားက ို Amnesty International အရနပြင ့် ကက ြုဆ ိုပြ ျား 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် ရျာဇဝတ့်မှုမ ျာျား တွင့် ြေါဝင့်ခွဲ သည ့် အခန့်ျားကဏ္ဍမ ျာျားအတွက့် 

ပမန့်မျာစစ့်တြ့်၏ အကက ျားတန့်ျားရခေါင့်ျားရဆျာင့်မ ျာျားအျာျား တရျာျားစ ရင့်န ိုင့်ရစရရျားအတွက့် 

ဆက့်လက့်ရတျာင့်ျားဆ ိုြေါသည့်။  

Meta သည့် လက့်ရှ တငွ့် နစ့်နျာရကကျားရြျားအြ့်ရန့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားထ မှ တရျာျားစွွဲဆ ိုထျာျားသည ့် အမှုအနည့်ျားဆ ိုျား ၃ 

ခိုက ို ရင့်ဆ ိုင့်ရနရြေါသည့်။ ၂၀၂၁ ခိုနစှ့် ဒ ဇင့်ဘျာလ၌ ကိုမပဏ အျာျား ဗ  တ နပ် ည်ပ ောငစ်ု နငှ ့် အရမရ ကန့် 

ပြည့်ရထျာင့်စို တ ို  တွင့် အပြ ြုင့်တရျာျားစွွဲဆ ိုမှုမ ျာျား ပြြုလိုြ့်ထျာျားြေါသည့်။ ရကျာ ဘဇျာျားရှ  

ဒိုကခသည့်အြွွဲွဲ့အစည့်ျားမ ျာျားသည့် ဒိုကခသည့်စခန့်ျားမ ျာျားရှ  အရမရ ကန့်ရဒေါ်လျာ ၁ သန့်ျားကိုန့်က မည ့် ြညျာရရျား 

စ မ က န့်ျားတစ့်ခိုက ို ရန့်ြ ိုရင ွြ  ြ ိုျားရြျားပခင့်ျားပြင ့် ၎င့်ျားတ ို  အတွက့် ပြန့်လည့်ကိုစျာျားရြျားရန့် Meta ထ  

တ ိုက့်ရ ိုက့်ရတျာင့်ျားဆ ိုမှုမ ျာျားလည့်ျား ပြြုလိုြ့်ခွဲ ကကြေါသည့်။ ၎င့်ျားတ ို  ၏ ြညျာရရျား အစ အစဉ်အတွက့် ရန့်ြ ိုရင ွ

ြ  ြ ိုျားရြျားရန့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားမှ ရတျာင့်ျားဆ ိုခွဲ ကကရသျာ အရမရ ကန့်ရဒေါ်လျာ ၁ သန့်ျားသည့် ၂၀၂၁ ခိုနစှ့်အတငွ့်ျား Meta မှ 

ရရှ ခွဲ ရသျာ အပမတ့်အစွန့်ျား ၄၆.၇ ဘ လ ယ ၏ ၀.၀၀၂% မ သျာ ရှ ြေါသည့်။ ရ ိုဟင့်ဂ ျာအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားထ မှ 

ရနျာက့်ဆ ိုျားရြျားြ ို  ခွဲ ရသျာ ရတျာင့်ျားဆ ိုခ က့်အျာျား Meta က ၂၀၂၁ ခိုနစှ့် ရြရြျာ့်ဝေါရ လ၌ “Facebook သည့် 

ြရဟ တလိုြ့်ငန့်ျားမ ျာျားတွင့် တ ိုက့်ရ ိုက့် ြေါဝင့်ရဆျာင့်ရွက့်ပခင့်ျားမပြြုြေါ” ဟူ၍ ပငင့်ျားြယ့်ခွဲ သည့်။  

Meta အရနပြင ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမ ျာျား၏ ပြန့်လည့်ကိုစျာျားမှု ရရှ ရန့် ကက ြုျားြမ့်ျားခ က့်အျာျား ရြျားကမ့်ျားစွန  ့်ကကွဲရန့် 

ရတျာင့်ျားဆ ိုမှုတစ့်ခိုအပြစ့် ရြျာ့်ပြပခင့်ျားသည့် ကိုမပဏ အရနပြင ့် ၎င့်ျား၏ လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ တျာဝန့်မ ျာျားအရြေါ် 

အလွန့်လွွဲမှျာျားစွျာ နျာျားလည့်သရဘျာရြေါက့်လ က့်ရှ ရကကျာင့်ျား ရြျာ့်ပြရနသည့်။ ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်တွင့် ပြစ့်ြွျာျားခွဲ ရသျာ ရခ ိုင့် 

ပြည့်နယ့်ရပမျာက့်ြ ိုင့်ျားရှ  ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်ရသျာ လိုြ့်ရြ့်မ ျာျားမှ အသက့်ရှင့်က န့်ရစ့်ရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားသည့် 

ဘဂ္လျာျားရဒ ရှ့်န ိုင့်င  ရကျာ ဘဇျာျားရှ  ဒိုကခသည့်စခန့်ျားမ ျာျားတငွ့် အလွန့်ခ  ြု ွဲ့တွဲ စွျာ ရနထ ိုင့်ရနကကရဆွဲပြစ့်ပြ ျား 
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တရျာျားမ တမှု နငှ ့် ပြန့်လည့်ကိုစျာျားရြျားမှုတ ို   ရရှ ရန့် ကက ြုျားြမ့်ျားမှုသည့် ၎င့်ျားတ ို  အတွက့် 

အရပခခ သရဘျာတရျာျားတစ့်ခိုမ သျာမကဘွဲ  လက့်ရတွွဲ့အရရျားရြေါ် လ ိုအြ့်ခ က့်တစ့်ခိုလည့်ျားပြစ့်ြေါသည့်။ 

ကိုလသမဂဂ၏ ရြျာ့်ပြခ က့်အရ ၂၀၂၂ ခိုနစှ့်အတွင့်ျား ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျား၏ ြညျာရရျားဆ ိုင့်ရျာ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ျာျားမှျာ 

စိုစိုရြေါင့်ျား အရမရ ကန့်ရဒေါ်လျာ ၇၀.၅ သန့်ျားရှ ြေါသည့်။ အဆ ိုြေါ ြမျာဏအနက့် ၁.၆% မ က ိုသျာ အမှန့်တကယ့် 

ရန့်ြ ိုရငြွ  ြ ိုျားမှု ရရှ ခွဲ ြေါသည့်။ ရကျာ ဘဇျာျားရှ  ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအတွက့် ြညျာရရျားဆ ိုင့်ရျာ 

အရထျာက့်အြ  အရပခအရနအျာျား အသက့် ၂၃ နစှ့်အရွယ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာဒိုကခသည့်တစ့်ဦျားပြစ့်သူ Mohamed Junaid 

က ရအျာက့်ြေါအတ ိုင့်ျား ဝမ့်ျားနည့်ျားရကကကွွဲစွျာ ရပြျာပြခွဲ ြေါသည့်။  

“ မန်မ န ိုငင် မ  တိုန််းက ကန ူ့သ်တခ် ကရ်တ ွအမ  ်းကက ်းရ  ခဲူ့ရ မယူ့ ်အနည််းဆ ို်း ၁၀ တန််း အထ ရတ ူ့ 

ရက  င််းတကလ် ို ူ့ ရခဲူ့ရသ်းတယ။် ေါရ မယူ့ ်ေိုကခသည်စခန််းရတမွ  ရတ ူ့ ကျွန်ရတ ်တ ို ူ့ရဲ ူ့ ကရလ်းရတ ွ

ဘ မ လို ်လ ို ူ့မရဘ ်း။ တ ရ ေါ်လငစ်ရအ ကမ်   ကျွန်ရတ တ် ို ူ့ရဲ ူ့ ဘဝရတကွ ို ကိုန်ဆ ို်းရနရတယ။်”  

Mohamed Junaid, အသက ်၂၃ န စ်အရွယ ်ရ ိုဟငဂ်   ေိုကခသည်တစ်ဦ်း  

၂၀၁၇ ခိုနစှ့်တငွ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် အကကမ့်ျားြက့်မှုအတွင့်ျား ၎င့်ျားအရနပြင ့် အခန့်ျားကဏ္ဍတစ့်ခိုမှ 

ြေါဝင့်ခွဲ ရကကျာင့်ျား တစ့်စ တ့်တစ့်ြ ိုင့်ျား ဝန့်ခ ထျာျားရသျာ့်လည့်ျား Meta သည့် ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာခွဲ ရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာ 

အသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမ ျာျားအတွက့် ထ ရရျာက့်သည ့် ကိုစျာျားမှုတစ့်ခိုရြျားအြ့်ရန့် ယရန  အခ  န့်အထ  ြ က့်ကွက့်ရနခွဲ သည့်။ 

ြညျာရရျား စ မ က န့်ျားတစ့်ခိုအတွက့် ရန့်ြ ိုရငြွ  ြ ိုျားရန့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျား၏ ရတျာင့်ျားဆ ိုမှုက ို Meta မှ 

ပငင့်ျားဆန့်ခွဲ ပြ ျားရနျာက့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာဒိုကခသည့်အြွွဲွဲ့တစ့်ြွွဲွဲ့သည့် Irish National Contact Point (NCP) မှတဆင ့် 

ကိုမပဏ အျာျား န ိုင့်င စ ိုအရပခစ ိုက့် စ ျားြွျာျားရရျားလိုြ့်ငန့်ျားမ ျာျားအတွက့် OECD လမ့်ျားညွှန့်ခ က့်မ ျာျားနငှ ့်အည  

တ ိုင့်ကကျာျားခွဲ သည့်။ အဆ ိုြေါ တ ိုင့်ကကျာျားမှုအျာျား ၂၀၂၂ ခိုနစှ့် ဇွန့်လတွင့် US NCP သ ို   လွှွဲရပြျာင့်ျားခွဲ သည့်။ ၂၀၂၂ ခိုနစှ့် 

စက့်တင့်ဘျာလ ရရျာက့်ရှ ခ  န့်တွင့် အဆ ိုြေါ တ ိုင့်ကကျာျားမှုက ို ထည ့်သွင့်ျားစဉ်ျားစျာျားဆွဲပြစ့်ြေါသည့်။  

ရ ိုဟင့်ဂ ျာအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျား၏ အနည့်ျားငယ့်မ ရသျာ ရတျာင့်ျားဆ ိုမှုမ ျာျားသည့် ကိုမပဏ ၏ အလွန့်ကက ျားမျာျားရသျာ အပမတ့် 

အစွန့်ျားမ ျာျား၏ အမှုန့်အမ ွှျာျား ြမျာဏမ သျာ ပြစ့်သည ့်တ ိုင့် Meta အရနပြင ့် ယရန  အခ  န့်အထ  ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာခွဲ သူ 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် နစ့်နျာရကကျားရြျားရန့် ပငင့်ျားဆန့်ရနမှုက ို ကကည ့်ပခင့်ျားအျာျားပြင ့် ဤကိုမပဏ သည့် ၎င့်ျား၏ 

လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ သက့်ရရျာက့်မှုမ ျာျား၏ လက့်ရတွွဲ့အရပခအရနနငှ ့် လ ိုျားလ ိုျားလ ျာျားလ ျာျား အဆက့်ပြတ့်ရနသည့် 

ဟူရသျာ အပမင့်က ို ြ ိုမ ိုကက ျားထျွာျားရစခွဲ သည့်။ Menlo Park ရှ  ၎င့်ျား၏ ရ ိုျားခ ြုြ့်နငှ ့်အရဝျားတွင့် Meta ၏ 

အရကကျာင့်ျားအရျာ မ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်သည ့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားသည့် အမိုန့်ျားတရျာျား၊ အကကမ့်ျားြက့်မှု နငှ ့် 

ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုတ ို  က ို မ ျားရလျာင့်ရျာရလြင ့်ပြစ့်ရစပြ ျား ကမျ္ာတစ့်ဝန့်ျားရှ ၊ အထျူားသပြင ့် ကမ္ျာ ရတျာင့်ြ ိုင့်ျားရဒသရှ  
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အမ ျာျားဆ ိုျား ြယ့်က ဉ်ခ  ထျာျားရပြ ျား ြ နှ ြ့်ခ ထျာျားရရသျာ လူမှုအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမ ျာျားအရြေါ် အခ  ြုျားမည စွျာ 

သက့်ရရျာက့်ခွဲ ြေါသည့်။  

ဤအစ ရင့်ခ စျာတငွ့် အရသျားစ တ့်ရြျာ့်ပြထျာျားသည ့်အတ ိုင့်ျား လူ  အခွင ့်အရရျားမ ျာျားအရြေါ် Meta ၏ ရပြျာင့်ရပြျာင့် 

တင့်ျားတင့်ျား လ စ့်လ ျူရှုမှုသည့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအတကွ့် အကက ျားအက ယ့် ထ ခ ိုက့်မှုပြစ့်ရစခွဲ ရကကျာင့်ျား 

သက့်ရသပြရနြေါ သည့်။ သ ို  ရသျာ့်လည့်ျား အဆ ိုြေါ ရတွွဲ့ ရှ ခ က့်သည့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာ အသက့်ရှင့်က န့်ရစ့်သူမ ျာျားနငှ ့်သျာ 

သက့်ဆ ိုင့်သည့် မဟိုတ့်ဘွဲ Meta အရနပြင ့် ဆ ိုျားရွျာျားရသျာ လူ  အခွင ့်အရရျားခ  ြုျားရြျာက့်မှုမ ျာျားတွင့် 

ထြ့်မ ြေါဝင့်ြတ့်သက့်မ ရစမည ့် အနတရျာယ့်ရှ ရကကျာင့်ျား သတ ရြျားခ က့်တစ့်ခိုပြစ့်သင ့်ြေါသည့်။ Meta သည့် 

အ သ ယ ိုျားြ ျားယျာျားမှ အ နဒ ယအထ  နငှ ့် ြဋ ြကခနငှ ့် လူမ  ြုျားရရျားအကကမ့်ျားြက့်မှုဒဏ့်ခ ရရသျာ အပချာျားရဒသမ ျာျားတွင့် 

လူ  အခွင ့်အရရျားအတွက့် လက့်ရတွွဲ့ အနတရျာယ့်တစ့်ခိုပြစ့်ြေါသည့်။ ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားနငှ ့် Meta ၏ 

သမ ိုင့်ျားရကကျာင့်ျားအတ ိုင့်ျား အပချာျားရနရျာမ ျာျားတွင့် ထြ့်မ  မပြစ့်ြွျာျားရစရရျားအတွက့် အရရျားတကက ျား 

ပြြုပြင့်ရပြျာင့်ျားလွဲမှုမ ျာျားက ို က ယ့်က ယ့်ပြန  ့်ပြန  ့် လိုြ့်ရဆျာင့်ရန့် လ ိုအြ့်ရနြေါသည့်။  

သ ို  တ ိုင့် Meta အရနပြင ့် အဆ ိုြေါ ပြဿနျာမ ျာျားက ို တစ့်ဦျားတည့်ျား ရပြရငှ့်ျားန ိုင့်မည့်ဟို ရကျာက့်ခ က့်ခ ြေါက မှျာျားယွင့်ျား 

မည့်ပြစ့်ြေါသည့်။ Meta ၏ ရကကျာက့်မက့်ြွယ့်ရကျာင့်ျားရသျာ လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ သက့် ရရျာက့်မှုမ ျာျား၏ မူလ 

ဇစ့်ပမစ့်သည့် က ိုယ့်ြ ိုင့်လွတ့်လြ့်ခွင ့်က ို ခ  ြုျားရြျာက့်သည ့် ရစျာင ့်ကကည ့်မှုမ ျာျား နငှ ့် လူြိုဂဂ ြုလ့်မ ျာျား၏ စ တ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ 

နငှ ့် အပြြုအမမူ ျာျားဆ ိုင့်ရျာ လကခဏျာမ ျာျားက ို မှတ့်တမ့်ျားတင့်စ စစ့်ပခင့်ျားတွင့် အရပခခ ထျာျားသည ့် ကိုမပဏ ၏ 

လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ  အတွင့်ျား အပမစ့်တွယ့်လ က့်ရှ ပြ ျား အဆ ိုြေါ လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ က ို အပချာျားရသျာ 

နည့်ျားြညျာကိုမပဏ ကက ျားမ ျာျားတငွ့်လည့်ျား အသ ိုျားပြြုလ က့်ရှ ကကြေါသည့်။ နည့်ျားြညျာကိုမပဏ ကက ျားမ ျာျားအရနပြင ့် 

အစ ိုျားရ၏ ထ ရရျာက့်သည ့် စည့်ျားမ ဉ်ျားစည့်ျားကမ့်ျား မ ျာျားမရှ ဘွဲ အဆ ိုြေါ ပြဿနျာမ ျာျားက ို ၎င့်ျားတ ို  က ိုယ့်တ ိုင့် 

ရပြရှင့်ျားန ိုင့်စွမ့်ျားမရှ ရကကျာင့်ျား သက့်ရသပြခွဲ ပြ ျားပြစ့်သည့်။ အစ ိုျားရမ ျာျားအရနပြင ့် နည့်ျားြညျာကဏ္ဍတစ့်ဝန့်ျားရှ  

ရစျာင ့်ကကည ့်မှုက ို အရပခခ ရသျာ လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ မ ျာျားက ို ထ န့်ျားခ ြုြ့်ရန့် ထ ရရျာက့်သည ့် ဥြရဒပြဌျာန့်ျားခ က့်မ ျာျား 

ပြဌျာန့်ျားအရကျာင့်အထည့်ရြျာ့်ပခင့်ျားပြင ့် လူ  အခွင ့်အရရျားမ ျာျားက ို အကျာအကွယ့်ရြျားရမည ့် ၎င့်ျားတ ို  ၏ 

တျာဝန့်ဝတတ ရျာျားမ ျာျားက ို ရက ြနွ့်ရန့် အရရျားကက ျားြေါသည့်။  

ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျား ရတွွဲ့ ကက ြုခ စျာျားခွဲ ရရသျာ ဆ ိုျားရှု  ျားမှုမ ျာျား၏ အတ ိုင့်ျားအတျာ အစစ့်အမှန့်မှျာ မခန  ့်မှန့်ျားန ိုင့်ရအျာင့် ကက ျားမျာျား 

ရသျာ့်လည့်ျား စနစ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ ပြြုပြင့်ရပြျာင့်ျားလွဲမှု နငှ ့် ထ ရရျာက့်ရသျာ ပြန့်လည့်ကိုစျာျားရြျားမှုမ ျာျားမှျာ ရနျှားရကွျားလွန့်ျား 

ြေါသည့်။ အသက့် ၂၂ နစှ့်အရွယ့် Showkutara က Amnesty International အျာျား ရအျာက့်ြေါအတ ိုင့်ျား 

ရပြျာကကျာျားခွဲ  ြေါသည့်။ 
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“Facebook အရနနဲ ူ့ 

နစန် ရကက်းရ ်းက ိုရ ်းရမယ။် သ တ ို ူ့မရ ်းမခ င််း 

ကျွန်မတ ို ူ့အရနနဲ ူ့ ကမဘ ရ ေါ်မ  ရ  သမ  

တရ ်းရ ို ်းတ ိုင််းက ိုသ ွ်းမယ။်  

ကျွန်မတ ို ူ့ရဲ ူ့ ရိုန််းကန်ကက  ြိုးစ ြိုးမှုက ို ဘယရ်တ ူ့မ  

လကရ်လ  ူ့မ  မဟိုတဘ် ်း။” 
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အကက   ြုတင ် ခ ကမ်  ်း 

META သ ို ူ့ 

ကိုစျာျားပခင့်ျား 

• ရအျာက့်ြေါတ ို  က ို လိုြ့်ရဆျာင့်ပခင့်ျားအြေါအဝင့် ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာခွဲ သည ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာ အသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားအတွက့် 

ထ ထ ရရျာက့်ရရျာက့် ကိုစျာျားရြျားန ိုင့်ရန့် အသက့်ရငှ့်က န့်ရစ့်သူမ ျာျား နငှ ့် ၎င့်ျားတ ို  အျာျား ြ  ြ ိုျားကူည ရြျားရနသည ့် 

အရြ့်ဘက့်လူမှုအြွွဲွဲ့အစည့်ျားမ ျာျားနငှ ့် ြျူားရြေါင့်ျားရဆျာင့်ရွက့်ြေါ။ 

o ရိုြ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ နငှ ့် စ တ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာမှု၊ အလိုြ့်အက ိုင့်၊ ြညျာရရျား နငှ ့် လူမှုရရျားဆ ိုင့်ရျာ 

အက  ြုျားခ စျာျားခွင ့်မ ျာျားအြေါအဝင့် အခွင ့်အလမ့်ျားမ ျာျား ဆ ိုျားရှု  ျားမှု၊ ဝင့်ရငအွလျာျားအလျာမ ျာျား ဆ ိုျားရှု  ျားမှု နငှ ့် 

ခ ယူခ က့်မ ျာျား ထ ခ ိုက့်မှု အြေါအဝင့် ြစစည့်ျားဥစစျာြ က့်စ ျားပခင့်ျား နငှ ့် ဝင့်ရငမွ ျာျားဆ ိုျားရှု  ျားပခင့်ျားတ ို  အရြေါ် 

ဆန့်ျားစစ့်ခ က့်တစ့်ခိုတွင့် အရပခခ ၍ ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအတွက့် သင ့်ရလ ျာ့်သည ့် နစ့်နျာရကကျား တွက့်ခ က့် 

ရြျားအြ့်ပခင့်ျား။  

o နစ့်နျာသူမ ျာျားအတွက့် လ ိုအြ့်ရသျာ ဥြရဒ၊ ရဆျားဝေါျား နငှ ့် စ တ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ ရစျာင ့်ရရှျာက့်မှုမ ျာျား 

ရြျားအြ့်ပခင့်ျားပြင ့် ပြန့်လည့်ထရူထျာင့်ရရျားက ို ြ  ြ ိုျားကူည ပခင့်ျား။  

o လူ  အခွင ့်အရရျား ထ ခ ိုက့် ရစမှုမ ျာျားတွင့် Meta ၏ ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ မှု အတ ိုင့်ျားအတျာ အပြည ့်အစ ိုက ို 

လူသ ရှင့်ကကျာျား ဝန့်ခ ပခင့်ျား၊ နစ့်နျာသူမ ျာျားအတွက့် တ ိုက့်ရ ိုက့်ရတျာင့်ျားြန့်စျာတစ့်ရစျာင့် ထိုတ့်ပြန့်ကျာ Meta 

၏ လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ က ို ရပြျာင့်ျားလွဲရန့် ကတ ကဝတ့်ပြြုပခင့်ျား နငှ ့် အပချာျားရသျာ အရပခအရနမ ျာျားတွင့် အလျာျားတ ူ

ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာခွဲ သည ့် လူမှုအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမ ျာျားအတွက့် ပြန့်လည့်ကိုစျာျားမှု ရြျားအြ့်ပခင့်ျား။  

• အရမရ ကန့်ပြည့်ရထျာင့်စိုရှ  OECD NCP လိုြ့်ငန့်ျားစဉ် နငှ ့် ဤတ ိုင့်ကကျာျားခ က့်မှ ပြစ့်ရြေါ်လျာန ိုင့်သည ့် 

အပချာျားရသျာ လိုြ့်ငန့်ျားစဉ်မ ျာျားတွင့် အပြည ့်အဝ ြူျားရြေါင့်ျားရဆျာင့်ရွက့်ပြ ျား တ ိုင့်ကကျာျားခ က့်၌ ြေါရှ ရသျာ 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမှ ရတျာင့်ျားဆ ိုထျာျားသည ့် ြညျာရရျားအစ အစဉ်အတွက့် ရန့်ြ ိုရင ွအပြည ့်အဝ 

ြ  ြ ိုျားရြျားြေါ။  

လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ တင့်ကက ြုလ ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာပခင့်ျား 

• အထျူားသပြင ့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်စနစ့်မ ျာျား ရရျားဆွွဲပခင့်ျား၊ အသ ိုျားပြြုပခင့်ျားတ ို  နငှ ့်ြတ့်သက့်၍ Meta 

လူမှုကွနယ်က်၏ လိုြ့်ငန့်ျားရဆျာင့်ရွက့်မှုအျာျားလ ိုျားတငွ့် လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ သ ိုျားသြ့်ခ က့်မ ျာျားက ို 

ထည ့်သွင့်ျားပခင့်ျားပြင ့် အြေါအဝင့် Meta ၏ လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ 
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ကက ြုတင့်လ ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာမှုနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ ဘက့်စ ို ပြန့်လည့်သ ိုျားသြ့်ပခင့်ျား နငှ ့် အလ ိုျားစ ို 

စစ့်ရဆျားပခင့်ျားတ ို   ပြြုလိုြ့်ြေါ။  

• လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ ကက ြုတင့်လ ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာမှု မူဝေါဒမ ျာျား နငှ ့် လိုြ့်ငန့်ျားစဉ်မ ျာျားသည့် Meta ၏ 

လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ ရကကျာင ့် လူ  အခွင ့်အရရျားအရြေါ် လွှမ့်ျားပခ ြုရသျာ က ယ့်က ယ့်ပြန  ့်ပြန  ့် သက့်ရရျာက့်မှုမ ျာျားက ို 

က ိုင့်တွယ့်ရပြရှင့်ျားရကကျာင့်ျား ရသခ ျာရစပြ ျား အနတရျာယ့်ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်ရပခမ ျာျားနငှ ့် သက့်ရရျာက့်မှုမ ျာျားအျာျား 

မည့်သ ို   ခွွဲပချာျားသတ့်မှတ့်၍ က ိုင့်တွယ့်ရပြရငှ့်ျားရကကျာင့်ျား ြွင ့်လင့်ျားပမင့်သျာမှုရှ ြေါ။  

• AI အင့်ဂ င့်န ယျာမ ျာျားအတွက့် လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ စ ခ  န့်စ နှုန့်ျားမ ျာျားက ို အရသျားစ တ့်ရြျာ့်ပြပြ ျား အယ့်လ့်ဂ ို 

ရစ့်သမ့်မ ျာျား၊ အပချာျားရသျာ ထိုတ့်ကိုန့်မ ျာျား နငှ ့် ဝန့်ရဆျာင့်မှုမ ျာျားအတွက့် နည့်ျားြညျာဆ ိုင့်ရျာ ြ ိုစ ရရျားဆွွဲမှုနငှ ့် 

လိုြ့်ငန့်ျားရဆျာင့်တျာဆ ိုင့်ရျာ ရရွျားခ ယ့်မှုမ ျာျားအတွက့် လမ့်ျားညွှန့်ခ က့်မ ျာျားအတငွ့်ျား လူ  အခွင ့်အရရျား ဆ ိုင့်ရျာ 

တျာဝန့်မ ျာျားက ို ထည ့်သငွ့်ျားြေါ။  

• ထိုတ့်ကိုန့် သ ို  မဟိုတ့် ဝန့်ရဆျာင့်မှုတစ့်ခိုက ို အရခ ျာသတ့်ပခင့်ျား သ ို  မဟိုတ့် ပြန  ့်ခ  ပခင့်ျားတ ို   မပြြုလိုြ့်မ  

အမ ျာျားပြည့်သူနငှ ့် အဓ ြပျာယ့်ပြည ့်ဝရသျာ ရဆွျားရနျွားတ ိုင့်ြင့်ပခင့်ျားမ ျာျား နငှ ့် အရြ့်ဘက့်အြွွဲွဲ့အစည့်ျား၊ 

လူ  အခွင ့်အရရျားအတွက့် ခိုခ ရြ့်တည့်သူမ ျာျား နငှ ့် ြယ့်က ဉ်ခ ထျာျားရရသျာ သ ို  မဟိုတ့် က ိုယ့်စျာျားပြြုမှု 

နည့်ျားြေါျားရနရသျာ လူမှုအသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမ ျာျားနငှ ့် ထ ရတွွဲ့ဆက့်ဆ ပခင့်ျားတ ို   ြေါဝင့်ရစရန့် န ိုင့်င တကျာ 

ရစ ျားကွက့်သစ့်မ ျာျားအတွင့်ျား လက့်ရှ စနစ့်မ ျာျားက ို ပြန  ့်ပြျူျားပခင့်ျားအြေါအဝင့် AI စနစ့်သစ့်မ ျာျား ြန့်တ ျားပခင့်ျား နငှ ့် 

အသ ိုျားပြြုပခင့်ျားတ ို  နငှ ့်ြတ့်သက့်၍ လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ အက  ြုျားသက့်ရရျာက့်မှု ဆန့်ျားစစ့်ခ က့်မ ျာျား 

လိုြ့်ရဆျာင့်ရကကျာင့်ျား ရသခ ျာရစရန့် ပြြုလိုြ့်ြေါ။  

• အနတရျာယ့်ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်ရပခမ ျာျား နငှ ့် ခ  ြုျားရြျာက့်မှုမ ျာျားအျာျား နည့်ျားြညျာမ ျာျား ြန့်တ ျားစဉ်ကျာလအတွင့်ျား၌ 

သျာမကဘွဲ အဆ ိုြေါ နည့်ျားြညျာမ ျာျား စတင့်ပြန  ့်ရဝပြ ျားသည ့်အခေါတွင့်ြေါ ခွွဲပချာျားသတ့်မတှ့်န ိုင့်ရစရရျား 

အတွက့် စနစ့်သစ့်မ ျာျား နငှ ့် အစ အစဉ်သစ့်မ ျာျား ပြန  ့်ရဝပခင့်ျား နငှ ့် အရကျာင့်အထည့်ရြျာ့်ပခင့်ျားတ ို   

ရဆျာင့်ရွက့်ပြ ျားသည ့်အခေါမ ျာျားတွင့် အြေါအဝင့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့် နည့်ျားြညျာမ ျာျား၏ ပြစ့်စဉ်အဆင ့်ဆင ့် 

တစ့်ရလ ျာက့် လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ တင့်ကက ြုလ ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာမှုမ ျာျားက ို စဉ်ဆက့်မပြတ့် ြ ိုမှန့် 

ကက ြုတင့်ရဆျာင့်ရွက့်ြေါ။  

လိုြ့်ငန့်ျားြ ိုစ  နငှ ့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျား 

• က ိုယ့်ရရျားလ ိုပခ ြုမှုဆ ိုင့်ရျာ အခွင ့်အရရျားက ို ရလ ျာ ြေါျားရစပြ ျား လူ  အခွင ့်အရရျား အမ  ြုျားမ  ြုျားတ ို  က ို ပခ မ့်ျားရပချာက့် 

ရသျာ က ိုယ့်ရရျားက ိုယ့်တျာအခ က့်အလက့်မ ျာျားအျာျား က ိုယ့်ြ ိုင့်လွတ့်လြ့်ခွင ့်က ို ခ  ြုျားရြျာက့်ရျာရရျာက့်ရသျာ  

နည့်ျားလမ့်ျားပြင ့် ရယပူခင့်ျားက ို ရြ့်တန  ့်ြေါ။  
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• ရပခရျာခ မှုက ို အရပခခ ထျာျားရသျာ ရကကျာ့်ပငျာမ ျာျား အသ ိုျားပြြုသည ့် အရလ အထက ို အဆ ိုျားသတ့်ပြ ျား အရပခ 

အရနအလ ိုက့် ရကကျာ့်ပငျာပခင့်ျားကွဲ သ ို  ရသျာ ထ ခ ိုက့်မှု ြ ိုမ ိုနည့်ျားြေါျားရစသည ့် အပချာျားရရွျားခ ယ့်စရျာ လိုြ့်ငန့်ျား 

ြ ိုစ မ ျာျားက ို အသ ိုျားပြြုြေါ။  

• လူြိုဂဂ ြုလ့်မ ျာျား၏ က ိုယ့်ရရျားလ ိုပခ ြုမှုက ို အကျာအကယွ့်ရြျားအြ့်ရရျား နငှ ့် ၎င့်ျားတ ို  အျာျား စစ့်မှန့်သည ့် 

ရရွျားခ ယ့်ခွင ့် နငှ ့် ထ န့်ျားခ ြုြ့်ခွင ့်တ ို   ရြျားအြ့်ရရျားအတွက့် လူြိုဂဂ ြုလ့်မ ျာျား၏ စ တ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ နငှ ့် အပြြုအမူ 

မ ျာျားဆ ိုင့်ရျာ လကခဏျာမ ျာျားက ို မှတ့်တမ့်ျားတင့်စ စစ့်ပခင့်ျား ကင့်ျားရဝျားရသျာ လူမှုကွန့်ရက့်မ ဒ ယျာ ရဂဟစနစ့် 

တစ့်ခိုသည့် ရရွျားခ ယ့်စရျာနည့်ျားလမ့်ျားတစ့်ခိုမ သျာမဟိုတ့်ဘွဲ စ တစ့်ခိုပြစ့်သင ့်ြေါသည့်။ ထ ို  ရကကျာင ့် 

အွန့်လ ိုင့်ျားလူမှုကွနယ်က်မ ျာျားမ ှအသ ိုျားပြြုသည ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်ရသျာ 

အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားအျာျား ြ ိုရသအျာျားပြင ့် လူြိုဂဂ ြုလ့်မ ျာျား၏ စ တ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ နငှ ့် အပြြုအမူမ ျာျားဆ ိုင့်ရျာ 

လကခဏျာမ ျာျားက ို မှတ့်တမ့်ျားတင့်စ စစ့်ပခင့်ျားတငွ့် အရပခခ ထျာျားပခင့်ျား မပြြုသင ့်ဘွဲ မြေါဝင့်ရန့် 

ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်ရြျားပခင့်ျားအစျာျား ြေါဝင့်ရန့် ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်ရြျားရမည့်ပြစ့်ကျာ ထ ိုသ ို   ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်အျာျား ရှင့်ျားလင့်ျားစွျာ 

အရသျားစ တ့် ကက ြုတင့် အသ ရြျားထျာျားပြ ျား လွတ့်လြ့်စွျာ ရြျားအြ့်ထျာျားရမည့်ပြစ့်ြေါသည့်။  

• ‘ထ ရတွွဲ့ ြွတ့်တ ိုက့်မှုဆ ိုင့်ရျာ’ အစ အမ မ ျာျားအျာျား အရရျားရြေါ် တ ို  ပြန့်မှုတစ့်ခိုအပြစ့်မဟိုတ့်ဘွဲ စ တစ့်ခို 

အပြစ့် မ တ့်ဆက့်ကျာ ‘ရ ို ျားရပြျာင ့်မှုဆ ိုင့်ရျာ’ ရလဒ့်မ ျာျားက ို တ ိုျားတက့်ရစသည့်ဟ၍ူ ရလ လျာခ က့်မ ျာျားအရ 

သက့်ရသပြထျာျားသည ့် အစ အမ မ ျာျား (ဥြမျာ - ပြန့်လည့်မ ရဝပခင့်ျား၊ သတင့်ျားစကျာျားမ ျာျားက ို 

လက့်ဆင ့်ကမ့်ျားရြျားြ ို  ပခင့်ျား နငှ ့် အြွွဲွဲ့မ ျာျား၏ အရွယ့်အစျာျားမ ျာျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ ကန  ့်သတ့်ခ က့်မ ျာျား 

ထျာျားရှ ပခင့်ျား) က ို ရြေါင့်ျားစြ့်ထည ့်သွင့်ျားြေါ။  

• အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်သည ့် အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျား နငှ ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ထ န့်ျားခ ြုြ့်သည ့် 

အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျား အသ ိုျားပြြုပခင့်ျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ ြွင ့်လင့်ျားပမင့်သျာမှုက ို အပြည ့်အဝ ပမှင ့်တင့်ပြ ျား 

၎င့်ျားတ ို  ၏ လည့်ြတ့်မှုသရဘျာတရျာျားမ ျာျားက ို အမ ျာျားပြည့်သူတ ို   ရှင့်ျားလင့်ျားစွျာ နျာျားလည့်န ိုင့်ရသျာ 

အသ ိုျားအနှုန့်ျားမ ျာျားပြင ့် ရရှ န ိုင့်ရကကျာင့်ျား ရသခ ျာရစရန့် ပြြုလိုြ့်ြေါ။  

• အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့် စနစ့်မ ျာျားအျာျား အမှ အခ ိုကင့်ျားလွတ့်လြ့်ရသျာ သိုရတသနြညျာရှင့်မ ျာျား ဆန့်ျားစစ့်ရန့် နငှ ့် 

ပြန့်လည့်သ ိုျားသြ့်ရန့် ခွင ့်ပြြုြေါ။  

• Crowdtangle အျာျား ရိုြ့်သ မ့်ျားပခင့်ျားမှ ရရှျာင့်ကကဉ်ပြ ျား အဆ ိုြေါ က ရ ယျာအျာျား အရြ့်ဘက့်လမူှုအြွွဲွဲ့အစည့်ျား 

မ ျာျား၊ ြညျာရှင့်မ ျာျား နငှ ့် ဂ ျာနယ့်လစ့်မ ျာျား လက့်လမှ့်ျားမ အသ ိုျားခ န ိုင့်မှုက ို တ ိုျားခ ွဲွဲ့ြေါ။  
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ကမ္ျာ ရတျာင့်ြ ိုင့်ျားသ ို   

• ကမ္ျာ ရတျာင့်ြ ိုင့်ျားရဒသရှ  န ိုင့်င မ ျာျားက ို အခ  ြုျားမည မ စွျာ သက့်ရရျာက့်လ က့်ရှ သည ့် ရှ ရနပြ ျားသျာျား မည မ မှု 

မ ျာျားအျာျား ရပြရငှ့်ျားရရျားက ို အထျူားအရလျားရြျားကျာ ကမ္ျာတစ့်ဝန့်ျားရှ  ရဒသနတရဘျာသျာစကျာျားရပြျာဆ ိုရသျာ 

အရင့်ျားအပမစ့်မ ျာျား ရယပူခင့်ျားအတွက့် သင ့်ရလ ျာ့်သည ့် ရင့်ျားနှ ျားပမှြုြ့်နှ မှု ပြြုလိုြ့်ရကကျာင့်ျား ရသခ ျာရစြေါ။ 

• အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားအျာျား ထ န့်ျားခ ြုြ့်ရရျား၊ မူဝေါဒ နငှ ့် လူ  အခွင ့်အရရျားဆ ိုင့်ရျာ အြွွဲွဲ့မ ျာျားအျာျား ကမ္ျာတစ့်ဝန့်ျား 

မှ အရင့်ျားအပမစ့်မ ျာျားရယူရရျားနငှ ့်ြတ့်သက့်၍ စ ရင့်ြ ိုင့်ခွင ့်မ ျာျားအကကျာျား တန့်ျားတူည မ မှု နငှ ့် တသမတ့် 

တည့်ျားရှ မှုတ ို  က ို ရသခ ျာရစြေါ။  

အရမရ ကန်  ညရ်ထ ငစ်ို န ငူ့ ်အ ိုငယ် လန်တ ို ူ့အ ါအဝင ်META ၏ မ ခငန် ိုငင် မ  ်း န ငူ့ ်EU ကဲူ့သ ို ူ့ရသ  

ရေသဆ ိုငရ်  အြဲွှုံ့အစည််းမ  ်းသ ို ူ့  

• ဝက့်ဆ ိုက့်အမ ျာျားအပြျာျားရှ  အသ ိုျားပြြုမှုမ ျာျားက ို ရပခရျာခ ပခင့်ျား နငှ ့် အထ ခ ိုက့်မခ ရသျာ အခ က့်အလက့်မ ျာျား 

သ ို  မဟိုတ့် အပချာျားရသျာ က ိုယ့်ရရျားက ိုယ့်တျာ အခ က့်အလက့်မ ျာျားက ို အရပခခ ကျာ ရပခရျာခ ပခင့်ျား 

တ ို  ကွဲ သ ို  ရသျာ က ိုယ့်ြ ိုင့်လွတ့်လြ့်ခွင ့်က ို ခ  ြုျားရြျာက့်ရျာရရျာက့်ရသျာ နည့်ျားလမ့်ျားပြင ့် ရပခရျာခ သည ့် 

အရလ အထမ ျာျားက ို အရပခခ ထျာျားရသျာ ြစ့်မှတ့်ထျာျားရကကျာ့်ပငျာပခင့်ျားမ ျာျားအျာျား တျာျားပမစ့်ြေါ။ 

• လူမှုကွနယ်က်ကိုမပဏ မ ျာျားအရနပြင ့် ၎င့်ျားတ ို  ၏ ဝန့်ရဆျာင့်မှုမ ျာျား လည့်ြတ့်ပခင့်ျား နငှ ့် အသ ိုျားပြြုပခင့်ျားတ ို  မှ 

ရြေါ်ရြေါက့်လျာသည ့် လူ  အခွင ့်အရရျားမ ျာျားအရြေါ် စနစ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ အနတရျာယ့်ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်ရပခမ ျာျားက ို 

ရပြရှင့်ျားရကကျာင့်ျား ရသခ ျာရစရမည ့် တျာဝန့်မ ျာျား ခ မှတ့်ထျာျားရှ ြေါ။  

• လူမှုကွန့်ရက့်ကိုမပဏ မ ျာျား အြေါအဝင့် ကိုမပဏ မ ျာျားအျာျား ၎င့်ျားတ ို  ၏ လိုြ့်ငန့်ျားလည့်ြတ့်မှုမ ျာျား၊ ထိုတ့်ကိုန့် 

မ ျာျား၊ ဝန့်ရဆျာင့်မှုမ ျာျားနငှ ့်တကွ ၎င့်ျားတ ို  ၏ လိုြ့်ငန့်ျားဆ ိုင့်ရျာ ဆက့်ဆ ရရျားမ ျာျားတငွ့် လူ  အခွင ့်အရရျား ဆ ိုင့်ရျာ 

တင့်ကက ြုလ ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာမှုမ ျာျား လိုြ့်ရဆျာင့်ရန့် နငှ ့် န ိုင့်င တကျာ စ သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ျာျား နငှ ့်အည  

တင့်ကက ြုလ ို  လစ ိုက့်ထိုတ့်ရလ လျာမှုဆ ိုင့်ရျာ မဝူေါဒမ ျာျား နငှ ့် အရလ အထမ ျာျားက ို လူသ ရှင့်ကကျာျား 

အစ ရင့်ခ တင့်ပြရန့် ဥြရဒပြဌျာန့်ျားသတ့်မှတ့်ြေါ။  

• အွန့်လ ိုင့်ျားလူမှုကွနယ်က်မ ျာျားမ ှအသ ိုျားပြြုသည ့် အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ ိုရြျာ့်ရသျာ 

အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားအျာျား လူြိုဂဂ ြုလ့်မ ျာျား၏ စ တ့်ြ ိုင့်ျားဆ ိုင့်ရျာ နငှ ့် အပြြုအမမူ ျာျားဆ ိုင့်ရျာ လကခဏျာမ ျာျားက ို 

မှတ့်တမ့်ျားတင့်စ စစ့်ပခင့်ျား တွင့် ြ ိုရသအျာျားပြင ့် အရပခခ ထျာျားပခင့်ျား မပြြုသင ့်ဘွဲ မြေါဝင့်ရန့် 

ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်ရြျားပခင့်ျားအစျာျား ြေါဝင့်ရန့် ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်ရြျားရမည့်ပြစ့်ကျာ ထ ိုသ ို  ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်အျာျား ရငှ့်ျားလင့်ျားစွျာ 
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အရသျားစ တ့် ကက ြုတင့်အသ ရြျား ထျာျားပြ ျား လွတ့်လြ့်စွျာ ရြျားအြ့်ထျာျားရကကျာင့်ျား ရသခ ျာရစရန့် 

နည့်ျားြညျာကိုမပဏ မ ျာျားအျာျား စည့်ျားမ ဉ်ျား ထ န့်ျားရက ျာင့်ျားြေါ။  

• နည့်ျားြညျာကဏ္ဍက ို စည့်ျားမ ဉ်ျားထ န့်ျားရက ျာင့်ျားသည ့် စည့်ျားမ ဉ်ျားမ ျာျားအရြေါ် အမှ အခ ိုကင့်ျားလတွ့်လြ့်စွျာ 

ကက ျားကကြ့်ရရျား၊ ရစျာင ့်ကကည ့်ရရျား နငှ ့် လ ိုက့်နျာရစရန့်ရဆျာင့်ရွက့်ရရျားတ ို  အတွက့် အလ ိုအရလျာက့် 

ရင့်ျားနှ ျားပမှြုြ့်နှ ရကကျာင့်ျား ရသခ ျာရစရန့် ပြြုလိုြ့်ြေါ။ 
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Amnesty International သည ်လ ူ့အခွငူ့အ်ရရ်းအတကွ ် 

အ  ည ် ညဆ် ိုငရ်  လှု ်ရ  ်းမှုတစခ်ို  ြစ ်ါသည။်  

လတူစဥ်ြီိုးချငြ်ိုးဆ၏ီ တရ ်းမ တမှုမရ   ခင််းသည ် 

ကျွန်ို ်တ ို ူ့အ ်းလ ို်းန ငူ့ ်သကဆ် ိုငသ်ည။်  
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လမူှုကန်ွယကပ် ေါ်မှ ရကစ်ကက်ကမ််းကကြုတမ်ှု 

Meta နငှ ့်  ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအတွက့် ပြန့်လည့်ကိုစျာျားမှု ရရှ ြ ိုင့်ခွင ့်  

၂၀၁၇ ခိုနစှ့် ကသဂိုတ့်လမ ှစတင့်ကျာ ပမန့်မျာလ ိုပခ ြုရရျားတြ့်ြွွဲွဲ့မ ျာျားသည့် ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်ရပမျာက့်ြ ိုင့်ျားရှ  ရ ိုဟင့်ဂ ျာ 

မ ျာျားအရြေါ် ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်သည ့် လူမ  ြုျားတ ိုျားသိုတ့်သင့်ရရျား စစ့်ရဆျားရရျားတစ့်ခိုက ို ပြြုလိုြ့်ခွဲ ကကသည့်။ 

ကိုလသမဂဂ၏ စ ိုစမ့်ျားစစ့်ရဆျားမှုတစ့်ခိုအရ အကကမ့်ျားြက့်မှုတွင့် ြေါဝင့်ခွဲ ရသျာ Facebook ၏ အခန့်ျားကဏ္ဍသည့် 

“အရရျားြေါခွဲ ရကကျာင့်ျား” ရတွွဲ့ ရှ ခွဲ ရြေါသည့်။ 

ဤအစ ရင့်ခ စျာသည့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် ကက ျားရလျားရသျာ 

လူ  အခွင ့်အရရျားခ  ြုျားရြျာက့်မှုမ ျာျားအတွင့်ျား Meta (ယခင့် Facebook) ၏ အခန့်ျားကဏ္ဍမ ျာျားအရြေါ် အတငွ့်ျားက က  

စ ိုစမ့်ျားစစ့်ရဆျားမှုတစ့်ခိုတွင့် အရပခခ ထျာျားြေါသည့်။ ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်တွင့် က ျူျားလွန့်ခွဲ ရသျာ ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်သည ့် 

လိုြ့်ရြ့်မ ျာျား မပြစ့်ြွျာျားမ  လမ ျာျား နငှ ့် နစှ့်မ ျာျား အတွင့်ျား Facebook လူမှုကွနယ်က်တွင့် ပမန့်မျာန ိုင့်င ရှ  ခေါျားသ ျားရသျာ 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာဆန  ့်က င့်ရရျား အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားပြင ့် ြွဲ တင့်ထြ့်ရနခွဲ သည့်။ Meta ၏ အယ့်လ့်ဂ ိုရစ့်သမ့်မ ျာျားသည့် 

ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် အကကမ့်ျားြက့်မှု၊ အမိုန့်ျားတရျာျား နငှ ့် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုမ ျာျားက ို နှု ျားဆွလှု ွဲ့ရဆျာ့်ရြျားရသျာ 

အရကကျာင့်ျားအရျာမ ျာျားက ို ြ  ွဲ့ နှ  ရစရန့် အျာျားရြျားပမှင ့်တင့်ခွဲ ပြ ျား ကျာလရှည့်ကကျာ ရှ လျာခွဲ သည ့် ခွွဲပချာျားဆက့်ဆ မှုမ ျာျားက ို 

မ ျားရလျာင့်ရျာ ဓျာတ့်ဆ ရလျာင့်ျားသကွဲ သ ို   အစိုလ ိုက့်အပြ ြုလ ိုက့် အကကမ့်ျားြက့်မှု ပြစ့်ြွျာျားန ိုင့်သည ့် အနတရျာယ့်က ို 

သ သ သျာသျာ တ ိုျားြွျာျားရစခွဲ သည့်။  

၂၀၁၇ ခိုနစှ့်တငွ့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် အကကမ့်ျားြက့်မှုအတွင့်ျား ၎င့်ျားအရနပြင ့် အခန့်ျားကဏ္ဍတစ့်ခိုမှ 

ြေါဝင့်ခွဲ ရကကျာင့်ျား တစ့်စ တ့်တစ့်ြ ိုင့်ျား ဝန့်ခ ထျာျားရသျာ့်လည့်ျား Meta သည့် ထ ခ ိုက့်နစ့်နျာခွဲ ရသျာ ရ ိုဟင့်ဂ ျာ 

အသ ိုင့်ျားအဝ ိုင့်ျားမ ျာျားအတွက့် ထ ရရျာက့်သည ့် ကိုစျာျားမှုတစ့်ခိုရြျားအြ့်ရန့် ယရန  အခ  န့်အထ  ြ က့်ကွက့်ရနခွဲ သည့်။ 

မည့်သ ို  ြင့် ဆ ိုရစကျာမူ ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျားအရြေါ် က ျူျားလွန့်ခွဲ သည ့် ရက့်စက့်ကကမ့်ျားကကြုတ့်ရသျာ လိုြ့်ရြ့်မ ျာျားအတွင့်ျား 

Meta ၏ အခန့်ျားကဏ္ဍအရြေါ် Amnesty International ၏ ဥြရဒရကကျာင့်ျားအရ စနစ့်တက  စ စစ့်ရလ လျာမှုအရ 

Meta သည့် ရ ိုဟင့်ဂ ျာမ ျာျား ခ စျာျားခွဲ ကကရသည ့် ဆ ိုျားရွျာျားရသျာ လူ  အခွင ့်အရရျားခ  ြုျားရြျာက့်မှုမ ျာျားတွင့် သ သ သျာသျာ 

ြေါဝင့်ြတ့်သက့်ခွဲ ပြ ျား အသက့်ရှင့်က န့်ရစ့်သူမ ျာျားအတွက့် ထ ရရျာက့်သည ့် ကိုစျာျားမှုတစ့်ခိုရြျားအြ့်ရမည ့် 

တျာဝန့်ရှ ြေါသည့်။ 
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