
ြမနမ်ာ�ုိင်ငံတွင် IMEI နပံါတ် မြဖစ်မေနမှတ်ပုံတင်ြခင်း - အ��ရာယ်များ၊
စိနေ်ခ�မ�များ�ှင့် အ��ရာယ် ေလ�ာခ့ျေရး လပ်ုေဆာင်ချက် အစီအမံများ

// သိေကာင်းစရာေမးခွနး်များ //

ေမး။ IMEI ဆုိတာ ဘာလ။ဲ

ေြဖ။ IMEI (International Mobile Equipment Identity �ိင်ုငံတကာ မုိဘုိင်း စက်ပစ�ည်း
အေထာက်အထား) သည် မုိဘုိင်းလ်စက်ပစ�ည်း၏ အမှတ်တံဆိပ်�ှင့် ေမာ်ဒယ်သာမက
ထုိကိရိယာ၏ serial number ထုတ်လပ်ုမ� အမှတ်စ�် နပံါတ်ကုိပါ ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုေစမည့် ဂဏနး်
၁၅ လံးု ပါေသာ နပံါတ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ - IMEI ကုဒ်နပံါတ် မှတစ်ဆင့် မုိဘုိင်းေအာ်ပေရတာ
တစ်ဦး သည် ၄င်းတိ�  မုိဘုိင်းလ်ကွနရ်က် အတင်ွး�ိှ မုိဘုိင်းကိရိယာတစ်ခုကုိ အလနွ ်လျင်ြမနစွ်ာ
ေြခရာခံံ�ိင်ုသည်။ ၂၀၁၆ခု�ှစ် က ထုတ်ြပနသ်ည့် Derechos Digitales ကုိ ကုိးကားသည်။
 
ေမး။ IMEI နပံါတ် မှတ်ပုံတင်ြခင်း အေကာင်အထညေ်ဖာခ့ဲ်သည/် ေဖာသ်ည့�ုိ်င်ငံများတွင်
ြပညသူ်များ သည ်မညသိ်�ေသာစိနေ်ခ�မ�များကုိ ရင်ဆုိင်ခ့ဲ�ကသလ။ဲ
 
ေြဖ။ အင်ဒိနုးီ�ှားတင်ွ IMEI နပံါတ်များကုိ မှတ်ပုံမတင်သူများသည် မည်သည့် တယ်လီကွနး်
ကွနရ်က်ကုိမ� မချတ်ိဆက်�ိင်ုေအာင် ပိတ်ထားခံ ခ့ဲရသည်။အင်တာနက်သုံးချင်ပါက ဝုိင်ဖုိင် WiFi
မှတဆင့်သာ သုံး�ိင်ုသည့်အတက်ွ တယ်လီကွနး် / မုိဘုိင်းဖုနး် ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ၄င်းတိ�က
ေပးသည့် လိအုပ်သည့် ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ အသုံးမြပ��ိင်ုေတာြ့ခင်း မ�ိှေပ။ IMEI များကုိ
မှတ်ပုံတင်ရန ်တာဝနေ်ပးထားေသာ သက်ဆုိင်ရာဌာနသည် လအူများအြပား တ�ပိ�င်နက်
မှတ်ပုံတင်ရန ်�ကိ�းစားသည့်အခါ ဝနေ်ဆာင်မ�မေပး�ိင်ု�ုံသာမက အင်ဒိနုးီ�ှား၏
ဗဟုိစက်ပစ�ညး် အေထာက်အထား မှတ်ပုံတင်စနစ် Central Equipment Identity Register
(CEIR)သည်လည်း နည်းပညာဆုိင်ရာ ြပဿနာများစွာကုိ �ကံ�ေတ�ရခ့ဲသြဖင့် လပ်ုငနး်စ�်ကုိ
ပုိမုိေ�ှာင့်ေ�ှးေစခ့ဲသည်။ ြပည်သူများသည် ၎င်းတိ�  ေမ�ာ်လင့်ထားတာထက် ပုိ�ကာြမင့်စွာ
ဖုနး်�ှင့်အင်တာနက်လိင်ုးများ ြပတ်ေတာက်မ� �ကံ�ခ့ဲ�ကရသည်။
 

https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Data-Retention-and-Registration-of-Mobile-Phones-.pdf
https://kr-asia.com/how-indonesias-plan-to-battle-illegal-phone-sales-backfired
https://www.ceir.gov.in/Request/CeirUserBlockRequestDirect.jsp
https://www.ceir.gov.in/Request/CeirUserBlockRequestDirect.jsp


၂၀၁၂ခု�ှစ်ကကင်ညာ�ုိင်ငံတင်ွ အာဏာပုိင်များက ြပည်သူလထုူ ၁.၅သနး်ခန ့၏် IMEI ကုဒ်
များသည် �ိင်ုငံတကာ ေဒတာေဘ့စ်အတင်ွး မ�ိှေသာေ�ကာင့် အဆုိပါ ြပည်သူများ၏
တယ်လီဖုနး်ဆက်သွယ်မ�ကုိ ြဖတ်ေတာက်ခ့ဲသည်။ ြပည်သူများသည် လတ်ွလပ်စွာ
ဆက်သွယ်ေြပာဆုိ�ိင်ုြခင်း မ�ိှ�ုံမ�မက မုိဘုိင်းေငေွပးေချမ� စနစ်များကုိ သုံးစဲွ�ိင်ုြခင်း
မ�ိှြခင်းေ�ကာင့် စီးပွားေရး လပ်ုငနး်များလည်း ြပင်းထနစွ်ာ ထိခုိက်ခ့ဲသည်။
 
တူရကီ�ုိင်ငံတင်ွ �ိင်ုငံသားများသည် ၎င်းတိ�၏ ဖုနး်များကုိ မှတ်ပုံတင်ရန ်တစ်�ှစ်လ�င်
အေမရိကန ်ေဒ�လာ ၁၀၀ မှ ၄၀၀ (ကျပ်၂သိနး် မှ ၈သိနး်ခန ့)် ေပးရသည်။ သာမနလ်တူစ်ဦး
အတက်ွ အင်တာနက် အသုံးြပ�ရန ်မတတ်�ိင်ုေလာက်ေအာင် အဆမတနေ်သာ ပမာဏ
ြဖစ်သည်။
 
လက်ဘ�ွန�ုိ်င်ငံတင်ွ SMEX အဖ�ဲမှ သုံးသပ်ချက်တင်ွ IMEI နပံါတ်များကုိ မှတ်ပုံတင်ထားသူ
များအား ေြခရာခံလိက်ုေသာအခါ ပုိမုိ မှနက်နတိ်ကျမ��ိှေ�ကာင်း၊ မှတ်ပုံ တင်ြခင်း ေ�ကာင့်
သတင်းေထာက်များ�ှင့် တက်�က လ�ပ်�ှားသူများ အတက်ွ ဖုနး်နပံါတ် ေြပာင်းရန ်ခက်ခဲေစမည်
ြဖစ်ေ�ကာင်း စုိးရိမ်မ�များကုိ ေထာက်ြပခ့ဲသည်။ ထိ�အြပင် IMEI နပံါတ်သည် ဖုနး်၏ အြခား
နည်းပညာဆုိင်ရာ အဂ�ါရပ်များလည်း ပါဝင်ရာ - အဆုိပါ အချက် အလက်များ အရ
ပစ်မှတ်ထားေစာင့်�ကည့်မ�ကုိ ပုိမုိ လယ်ွကူေစသည်။ ထိ�အြပင် IMEI နပံါတ် မှတ်ပုံတင်ခုိင်းသည့်
ဝဘ်ဆုိက်သည် လထုူ၏ သတင်း အချက်အလက်များကုိ ြပင်ပ တတိယ အဖ�ဲအစည်းများထံ
ထုတ်ေဖာ်�ိင်ု�ပီး ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက် လ��ိဝှက် ထိနး်သိမ်းမ� ချ�ိးေဖာက်မ�များ
ြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။

�ုိင်ဂျးီရီးယား�ုိင်ငံတင်ွ ြပည်သူလထုူသည် အစုလိက်ုအြပံ�လိက်ု ေစာင့်�ကည့်ခံရ�ိင်ုြခင်း၊ 
ကုိယ်ေရး ကုိယ်တာ အချက်အလက်များ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းခွင့်�ှင့် လတ်ွလပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်
ေြပာဆုိခွင့် အခွင့်အေရးများကုိ ချ�ိးေဖာက်ခံရမည်ကုိ စုိးရိမ်ြခင်းေ�ကာင့် IMEI ကုဒ် မှတ်ပုံ
တင်ြခင်း ကုိ ဆန ့က်ျင် ကန ့ကွ်က်ခ့ဲ�ကသည်။ ၄င်းတိ�  အစုိးရက IMEI မှတ်ပုံတင်ြခင်းအြပင်
ြပည်သူများ၏ ဖုနး်နပံါတ်များ/ IMEI နပံါတ်များကုိ ၎င်းတိ�၏ အမျ�ိးသား မှတ်ပုံတင်နပံါတ်များ
�ှင့် ချတ်ိဆက်ရန ်အဆုိြပ�ခ့ဲသည်။

ေမး။ IMEI နပံါတ်ြဖင့် အစုိးရ သိ�မဟုတ် တယ်လကွီနေ်အာပ်ေရတာသည ်ဖုနး်၊ မုိဘုိင်းလ်
စက်ပစ�ညး်၏ တညေ်နရာကုိ ေြခရာခံလိက်ု�ုိင်ပါသလား။

ေြဖ။  လိက်ု�ိင်ုပါသည်။ ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှပါသည်။ ေဆာဒီ်အာေရဗျတင်ွအစုိးရသည် စစ်ဘက်
အဆင့်�ိှေသာ နည်းပညာြဖင့် မုိဘုိင်းလ်ဖုနး်များ၏ IMEI နပံါတ်များကုိ အသုံးြပ�ကာ ဖုိဝါဒီ
�ကီးစုိးေသာ စနစ်မှ ထွက်ေြပးသွားေသာ အမျ�ိးသမီးများ၏ ဖုနး်များကုိ ေြခရာခံ�ိင်ုခ့ဲေ�ကာင်း
သိရသည်။

https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Data-Retention-and-Registration-of-Mobile-Phones-.pdf
https://cabar.asia/en/total-control-over-mobile-devices-in-tajikistan
https://smex.org/ministry-of-telecommunications-imei-registration-policy-threatens-digital-privacy/
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/462961-outrage-as-nigerian-govt-seeks-citizens-phone-identification-numbers-imei.html
https://www.insider.com/saudi-arabia-imei-track-runaways-2019-5


ေမး။ ဤသိ�  မှတ်ပုံတင်ြခင်း အစီအမံများ အသက်ဝင်လာလ�င် ြမနမ်ာ�ုိင်ငံက
ြပညသူ်လထုူသည ်မညသိ်�ေသာ လံြုခံ�ေရး လပ်ုေဆာင်ချက် အစီအမံများ လပ်ု�ုိင်ပါသလ။ဲ

ေြဖ။
● Cloning ပုံတပွူားြခင်း�ှင့် သင်မသိဘဲ သင့်ဖုနး်ကုိ ကလီကမာလပ်ု၊ ဒကု�ေပးြခင်း
အ��ရာယ်ကုိ ေ�ှာင်�ှားရန ် သင်၏ IMEI နပံါတ်ကုိ အြခားသူများအား ထုတ်မေြပာရ။

● မူလထုတ်လပ်ုသူမဟတ်ု၊ ဖုနး် အေဟာင်းများ ဝယ်ေသာအခါ သတိထားပါ။ ခုိးရာပါ၊
ပျက်ေနေသာ သိ� မဟတ်ု ဖုနး်အတမုျားသည် ၎င်းတိ�၏ IMEI နပံါတ်ကုိ
အမည်ပျက်စာရင်းတင်ွ ထည့်ထားခံရ�ိင်ုသြဖင့် ဖုနး်လိင်ုးဝနေ်ဆာင်မ� ကွနရ်က်တစ်ခု�ှင့်
ချတ်ိဆက်ေသာအခါ အသုံးြပ�၍ မရ�ိင်ုေပ။

● မုိဘုိင်းလ်ဖုနး်အေဟာင်းတစ်ခုကုိ သင်ြပန၍် ြပနဖွ်င့်သုံးသည့်အခါ ထုိဖုနး်၏ IMEI ကုိ
သင်ချတ်ိဆက်ေနသည့် ဖုနး်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူ ကွနရ်က်သိ�  ထပ်မံေပးပိ� မည် ြဖစ်ေ�ကာင်း
သတိြပ�ပါ။ အကယ်၍ သင့်တင်ွ ပစ်မှတ်ထားြခင်း၊ ေစာင့်�ကည့်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
လိင်ုးပတ်ခံရြခင်း အ��ရာယ်�ိှပါက သင့်ဖုနး်ေဟာင်းကုိ သင်�ှင့် တွဲ�ပီး မှတ်ထား�ပီးသား
ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် သင့်အေနြဖင့် လပ်ုေဆာင်ထားသည့် ပုဂ�ိ�လ်ဆုိင်ရာ လံြုခံ�ေရး
အစီအမံများကုိ ထိခုိက်ေစလိမ့်မည်။

● သင်သည် မုိဘုိင်းဝနေ်ဆာင်မ� အသုံးြပ�ြခင်းကုိ လံးုဝ ရပ်�ပီး �ကိ�းမ့ဲအင်တာနက် (WiFi)
သိ�သာ  သီးသန ့ ်ချတ်ိဆက်�ိင်ုသည်။ ဤသိ�  လပ်ုြခင်း၏ သိသာထင်�ှားေသာ ြပဿနာမှာ
သင်သည် WiFi ကွနရ်က်သိ�  ချတ်ိဆက်ထားြခင်းမ�ိှသည့် အချနိမ်ျားတင်ွ သင့်ဖုနး်ကုိ
ဖုနး်ေခ� ဆုိ လက်ခံမ��ှင့် မုိဘုိင်းလ်ေဒတာ
ဝနေ်ဆာင်မ�များအတက်ွအသုံးမြပ��ိင်ုေတာေ့ပ။
 


