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          အမုန်ဵစကာဵမျာဵ ဆိငု်ရာ လစဉ်အစီရင်ခဳစာ 

         သသဂတု်လ ၊ ၂၀၁၉  

 

နိဒါန်း  

ယခုအစီရင်ခဳစာသည် Reliable Organization ၏ အမုန်ဵ စကာဵမျာဵ ကုိ သသဂုတ်လ အတွင်ဵ 

ေလဴလာေစာင်ဴသကညဴ်မှတ်တမ်ဵ တင်ထာဵေသာ ေတွ့ရှိချက်မျာဵကုိ ထုတ်ပပန်ေသာ သသဂုတ်လ 

အစီရင်ခဳစာ ပဖစ်သည။်  

Reliable Organization အဖွဲ့သည် ပမန်မာနိုင်ငဳ၏ ဒီမိုကေရစီအေရဵ၊ ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ နှင်ဴ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ ပိမုိအုာဵေကာင်ဵလာေစရန်အတွက် အမုန်ဵ စကာဵမျာဵကုိ ေန့စဉ် 

ေစာင်ဴသကညဴ် မှတ်တမ်ဵတင် ေဆာင်ရွကေ်နေသာ ပမန်မာအရပ်ဖက် အဖွဲ့ အစည်ဵ တစ်ခု ပဖစ်သည်။ 

ထို့ပပင် ပဲခူဵတိင်ုဵအတွင်ဵရှိ အေပခခဳအချက်အလကမ်ျာဵနှင်ဴ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကုိ 

စာရင်ဵပပုစုေနေသာ အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုလည်ဵပဖစ်သည။် 

 ေတွ့ရှိချက်မျာဵသည် VK လူမှုကွန်ရက် အေကာငဴ် ၂၅၀ ခု၊ VK လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ ၃၀ခု၊ 

Facebook အေကာငဴ် ၂၀ခု၊ Facebook စာမျက်နှာ ၁၀ ခ ု တို့ကုိ ပုမဳှနေ်စာင်ဴသကညဴ်ငပီဵ  ပို့စ် ၁၄၇ ခု 

တို့ကုိမှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည်။ 

 

သုေေသနနည်းနာ 

 ေရွဵချယ်ထာဵသညဴ် VK အေကာင်ဴမျာဵ၊ VK စာမျက်နှာမျာဵ၊ facebook အေကာင်ဴမျာဵ၊ 

facebook စာမျက်နှာမျာဵ တွင်ေဖာ်ပပသညဴ် အေသကာင်ဵအရာမျာဵကုိ ေန့စဉ်ေစာင်ဴသကညဴ်ငပီဵ 

အမုန်ဵ စကာဵမျာဵကုိ မှတ်တမ်ဵ တင်ပါသည။် ထိုသ့ုိ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသညဴ် အေသကာင်ဵအရာမျာဵကုိ 

သုေတသနအဖွဲ့ မှ စိစစ်၍ နိုင်ငဳတကာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵနှင်ဴအညီ အမှနတ်ကယ် အမုန်ဵ စကာဵ 

ေပမာက်မေပမာက်စိစစ်ပခင်ဵ၊ အေသကာင်ဵအရာတင်ပပပဳု ဦဵတညပ်ရိတ်သတ်၊ ပစ်မှတထ်ာဵ 

တိက်ုခိုက်ခဳရသည်ဴ ဦဵတညအ်ုပစ်ုစသညပ်ဖင်ဴ ရှုေထာင်ဴ အမျ ို ဵမျ ို ဵမှေလဴလာ သဳုဵသပ်ပါ သည။် 

ေတွ့ရှိချက်မျာဵကုိစိစစ်ငပီဵ လစဉ်ပုမဳှန ်အစီရင်ခဳစာကုိ ပမန်မာဘာသာပဖင်ဴထုတ်ပပန်ပါသည။် 

 

 Reliable Organization အဖွဲ့ အေနပဖင်ဴ 2019 ခုနှစ် သသဂုတ်လ အတွင်ဵ 

ေလဴလာေစာင်ဴသကညဴ်မှုမျာဵမှ ေတွ့ရှ ိချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵပဖစ်သည။် 
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ထူးခြားခဖစ်စဉ်များ 

 ေအာင်လဳငမို့တွင် အစုိဵရဆန့်ကျင်ေရဵဆန္ဒပပ 

 ပမစ်ကကီဵနာဵငမို့တွင် ဖွဲ့ စည်ဵပုပဳပင်ဆငေ်ရဵကန့်ကွက်ပွဲကျင်ဵပ 

 မန္တေလဵငမို့တွင် အစုိဵရအလိုမရှိေသကာင်ဵစာမျာဵ၊ စတစ်ကာမျာဵလိုက်ကပ်ပခင်ဵ 

 ရန်ကုန်ငမို့တွင် တပမ်ေတာ် ထိပ်တန်ဵအရာရိှမျာဵ အေမရိကန်နိုင်ငဳမှ 

ပိတ်ဆို့အေရဵယူမှုအေပါ် ကန့်ကွက်ပွဲ 

 ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာဥပေဒသကမ်ဵကန့်ကွက်ပွဲကုိစလင်ဵငမို့တွင်ပပုလုပ်  

 အစ္စလာမ်ဘာသာေရဵဆရာ ဦဵစန်ဵေအာင်မှ ဘူဵလက်လှေဆွအာဵ တရာဵစွဲပခင်ဵ 

 အင်ဵစိန်ရွာမေကျာင်ဵတိုက်မှာရှိတဲဴ ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတ ေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ- မဘသ 

ဆိုင်ဵဘုတ်ပဖုတခ်ျပခင်ဵနှင်ဴ မဘသဦဵေဆာင်ဆရာေတာ်နှုတ်ထွက်ပခင်ဵ 

 ဦဵဝရီသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵကုိ ဝရမ်ဵထုတ်ပခင်ဵ 

 FFM ဆန့်ကျင်ပွကုိဲ ရန်ကုန်ငမို့တွင်ပပုလုပ်ပခင်ဵ 

 ပမန်မာနိုင်ငဳသတင်ဵမီဒီယာေကာင်စီမှ သတင်ဵအတု၊ သတင်ဵမှာဵမျာဵနှင်ဴ 

သတင်ဵခိုဵကူဵေနသညဴ် ဆိုရှယ်မဒီီယာေပဴချ်မျာဵနှင်ဴ ဝက်ဘ်ဆိုက် ၄၈ ခုစာရင်ဵထုတ်ပပန် 

 ကရင်အာဇာနည်အသုဳဵအနှုဳဵမသဳုဵရန် ဧရာဝတအီစိုဵရမှ ညွှန်သကာဵပခင်ဵ 

 ေကျာက်တဳတာဵငမို့နယ် ငမို့နယ်အုပခ်ျုပ်ေရဵမှူဵမှ ဘူဵလက်လှေဆွအာဵ အမှုဖွင်ဴငပီဵ 

ဘူဵလကလ်ှေဆွအာဵ ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ် 

 ေညာင်တနု်ဵငမို့နယ် ေသာင်တန်ဵေကျဵရွာတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာကင်ဵစင်ေကျဵရွာ 

အပဖစ်ဆိုင်ဵဘုတ်တင် 

 နိုင်ငဳပခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ FFM အစီရင်ခဳအာဵ လကမ်ခဳေသကာင်ဵထုတ်ပပန် 

 တပမ်ေတာန်ည်ဵပညာတက္ကသုိလ်တိုက်ခိုက်ခဳရမှုသည် လုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာဥပေဒေတွ NLD 

အစိုဵရဖျက်သိမ်ဵ ပစ်လို့ဟု တပမ်ေတာေ်ထာက်ပပ 

 အေမရိကန်သမ္မတ ေဒါ်နယ်ထရန့် နှင်ဴ ေတွ့ဆုဳခဲဴသညဴ် ကချင်နှစ်ချင်ဵခရစ်ယာန်ဆရာေတာ် 

အဖွဲ့ ဥက္ကဌအာဵ ေပမာက်ပိုင်ဵတိင်ုဵစစ်ဌာနချုပ်မှ အမှုဖွင်ဴ 

 MRTV ညေနပိင်ုဵသတင်ဵတွင် ရိုဟင်ဂျာမျာဵကုိ ေနရပ်စနွ့်ခွာ တိင်ုဵရင်ဵသာဵမျာဵဟု 

ေသကညာခဲဴသညဴ်အတွက် တစ်ရကအ်သကာတွင် ပပန်လညပ်ပင်ဆငဖ်တရ်ှုရန် 

စာထုတ်ပပန်ခဲသဴည်။ 

 ရန်ကုန်အေပခစိုက်နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵမှ အင်ဵစိန်ရွာမဆရာေတာအ်ာဵ ဝါဆိုသကေန်ဵကပ် 
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ေေွေ့ရိှြျက်များ 

၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်ဵပုပဳပင်ဆင်ေရဵ ကန့်ကွက်ပွကိဲု သသဂုတ်လ ၁၆ရက်ေန့တွင် ပမစ်ကကီဵနာဵငမို့ 

သီတာရပ်ကွက် ငငိမ်ဵချမ်ဵသာယာ ခရိုင်အာဵကစာဵကွင်ဵမှာ ပပုလုပ်ခဲဴငပီဵ လူအင်အာဵ ေလဵရာေကျာ်  

ပါဝင်ကာ၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်ဵပုဥဳပေဒပါ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) မပပင်ဆင်ေရဵနဲ့ ပုဒ်မ (၂၆၁) ပပင်ဆငေ်ရဵကုိ 

အဓိကထာဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသည။် ထိုေဆွဵေနွဵပဲွကုိ အမျ ို ဵသာဵလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ နှင်ဴ ကကဴဳခိုင်ေရဵမှ 

ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပခဲဴသည။် 

 

                    

 

 

 

သသဂုတ်လ ၃ ရက်ေန့ ညပုိင်ဵက အဆုိပါ စတစ်ကာမျာဵကုိ ချမ်ဵပမသာစည်ငမို့နယ် မေနာ်ဟရီလမ်ဵ ၊  

၅၇ လမ်ဵ နှင်ဴ ၅၈ လမ်ဵသကာဵ အပါအဝင် မန္တေလဵငမို့ေနရာ အေတာ်မျာဵမျာဵတွင်  

ပမန်မာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ ဘက်စုဳဖိနှိပခ်ျုပ်ချယ်မှုလွတ်ေပမာက်ေရဵ ပပည်သူ့တပေ်ပါင်ဵစု အမည်ပဖင်ဴ 

အစိုဵရ အလိုမရှိေသကာင်ဵ စာမျာဵပါသညဴ် စတစ်ကာမျာဵကုိ လုိက်ကပ်သကသည။် 

စတစ်ကာမျာဵတွင်ေရဵသာဵထာဵသညမ်ျာဵမှာ  

အေပပာနဲ့ အလုပ် ထပ်တမူကျ ကတိမတည်သညဴ် အစုိဵရ အလိုမရှိ ။ 

စီမခဳန့်ခွဲမှု မကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵအာဵ ေနရာေပဵသညဴ် အစိုဵရ အလုိမရှိ ။  

တိင်ုဵရင်ဵသာဵအေရဵ လစ်လျူ၍ ကုလာဵအေရဵ ဦဵစာဵေပဵသညဴ် အစိုဵရ အလိုမရှိ ။  
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ဝန်ကကီဵနှုတ်ထွက် အမတဝ်န်ခဳ ဝန်ထမ်ဵေထာင်ကျ အဂတိလိုက်စာဵသညဴ် အစိုဵရ အလုိမရှိ ... စသည်ဴ 

စာမျာဵေရဵသာဵထာဵပခင်ဵပဖစ်သည် ။ 

 

 

 

2.8.2019 တွင် ေအာင်လဳငမို့တွင် ဖွဲ့ စည်ဵပုပဳပင်ဆငေ်ရဵကန့်ကွက်ပွကုိဲကျင်ဵပခဲသဴည။် 
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3.8.2019တွင် ရန်ကုန်ငမို့တွင် တပမ်ေတာ် ထိပ်တန်ဵအရာရှိမျာဵ အေမရိကန်နိုင်ငဳမှ 

ပိတ်ဆို့အေရဵယူမှုအေပါ် ကန့်ကွက်ပွဲ ကုိကျင်ဵပခဲဴသည။် ထိုကန့်ကွက်ပွတဲွင် ဘူဵလကလ်ှေဆွနှင်ဴ 

အမတဒိ်န်တို့မှ ေဟာေပပာခဲဴသည။် ဘူဵလကလ်ှေဆွသည် ထိုကန့်ကွက်ပွဲတင်ွ အစိုဵရရုဳဵ၊ သမ္မတရုဳဵ နှင်ဴ 

အတိင်ုပင်ခဳရုဳဵတို့ကုိ ဗုဳဵ ခွဲရန်ေပပာဆိုခဲဴသညဴ်အပပင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျာဵ၏ တန်ဖိုဵထာဵသညဴ် 

တမန်ေတာမ်ုဟမ္မဒ်ကုိ ပုတ်ခတ်ေပပာဆိုမှုမျာဵလည်ဵ ေဟာေပပာခဲသဴည။် 

 

၄.၈.၂၀၁၉တွင်ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာဥပေဒသကမ်ဵကန့်ကွက်ပွဲစလင်ဵငမို့တွင်ပပုလုပ်ခဲသဴည။် 
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ရန်ကုန်တိင်ုဵ အင်ဵစိန်ရွာမေကျာင်ဵတိက်ုမှာ ရိှတဲဴ ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတ ေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ- မဘသ 

ဆိုင်ဵဘုတ်ေတွကို သသဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့ညပုိင်ဵက ပဖုတခ်ျလိုက်ပါသည။် ဥက္ကဌ ဆရာေတာ် 

ဦဵတိေလာက နှုတ်ထွက်ခဲဴသည။် 

ေဖာင်ေဒဵရှင်ဵဥက္ကဋ္ဌ ဆရာေတာ် ဦဵတိေလာက ေနရာကုိ ကရင်ပပည်နယ် ဇွဲကပင်ဆရာေတာ် 

ဦဵကဝိကုိ လွှဲေပပာင်ဵေပဵလိုက်ငပီဵ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ  ဆရာေတာ် ဦဵသီလက္ခန် ေနရာကုိ ေမာ်လငမိုင် 

ပမေစတီေကျာင်ဵတိက်ု ဆရာေတာ ် ဦဵဝိမလ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵေနရာကုိ ပန်ဵတေနာ် 

ပမေတာင်ေကျာင်ဵတိုက် ဆရာေတာ ် ဦဵကုမာရက တာဝန်ယူလိုက်တယ်လို့   

မေကွဵေကျာင်ဵတိုက်ဆရာေတာ် ဦဵပါေမာက္ခက ေပပာသကာဵခဲဴသည။် 

 

 

 

 

သသဂုတ်လ ၃ရက်ေန့တွင် မဘသဥက္ကဌအင်ဵစိန်ရွာမ ဆရာေတာထ်ဳ 

ကကဴဳခိုင်ေရဵပါတီဦဵေဆာင်ေသာမဟာမိတ်နိုင်ငဳေရဵပါတီ ၂၀ ေကျာ်မှေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ 

သွာဵေရာက်ဝါဆိုသကေန်ဵကပ်ခဲသဴည်။ ထိုပွဲသ့ုိ ပပည်ခိုင်ငဖိုဵပါတီဥက္ကဌ ဦဵသန်ဵေဌဵ၊ ဦဵခင်ရီ၊ 

ဦဵခင်ေမာင်စိုဵတို့အပပင် ေခတ်သစ်ပပညသ့ူ်ပါတီဥက္ကဌ ဦဵထွန်ဵေအာင်ေကျာ်နှင်ဴ 

အပခာဵနိုင်ငဳေရဵပါတီမေှခါင်ဵေဆာင်မျာဵပါဝင်ခဲဴသည။် အဆိုပါပဖစ်စဉ်သည် စစ်တပ်မှ 

ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတေဖာင်ေဒဵရှင်ဵကို အလှူေငွ ကျပ်သိန်ဵ ၃၀၀ လှူဒါန်ဵငပီဵေနာက် တစ်စုတစ်စည်ဵ တည်ဵ  

သွာဵေရာက်ပပုလုပ်ပခင်ဵပဖစ်သည။် ဆရာေတာမ်ှ ဘာသာသာသနာကို ေစာင်ဴေရှာက်သကရန် 

ပပန်လညမ်ှာသကာဵခဲဴသည။် 
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ဨဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့တွင် ဦဵဝီရသူသည် တရာဵရုဳဵေတာ် ေရှ့ေမှာက် လာေရာက်ပခင်ဵ 

မရှိသညဴ်အတွက် ေရွှေ့ေပပာင်ဵနိုင်တဲဴ ပစ္စည်ဵ၊ မေရွှေ့ေပပာင်ဵနိုင်တဲဴ ပစ္စည်ဵေတွကုိ ဝရမ်ဵကပ်ရန် ရန်ကုန် 

အေနာက်ပိုင်ဵ ခရိုင် တရာဵရုဳဵမှ အမိန့် ချခဴဲသည။် 

 

 

 

MNN အဖွဲ့ မှ Fact Finding Mission အဖွဲ့ အာဵဆန့်ကျင်ပွကုိဲ ၁၀.၈.၂၀၁၉ တွင် ရန်ကုန်ငမို့ 

မဟာဗန္ဓုလပန်ဵခခဳမှာပပုလုပ်ခဲဴပါသည။် 
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သသဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ပမန်မာနိုင်ငဳသတင်ဵမီဒီယာေကာင်စီမှ သတင်ဵအတု၊ သတင်ဵမှာဵမျာဵနှင်ဴ 

သတင်ဵခိုဵကူဵေနသညဴ် ဆိုရှယ်မဒီီယာေပဴချ်မျာဵနှင်ဴ ဝက်ဘ်ဆိုက် စုစုေပါင်ဵ ၄၈ 

ခုစာရင်ဵထုတ်ပပန်ခဲဴသည။် ထို ၄၈ခုထဲတွင် Myanmar Open Talk လဲပါဝင်ခဲဴသည။်  Myanmar Open 

Talk သည ် အမျ ို ဵသာဵေရဵလှုပ်ရှာဵသူမျာဵနှငဴ် အမုန်ဵစကာဵမျာဵ၊ အမျ ို ဵသာဵေရဵကိစ္စမျာဵ 

စသည်တို့နှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် ေဆွဵေနွဵဝုိင်ဵမျာဵ၊ စကာဵဝိုင်ဵမျာဵ၊ အင်တာဗျူဵမျာဵကုိ 

အငမဲတင်ေပဵေနသညဴ် channel တခုပဖစ်သည။် 

         

 

 



   
 

reliableorganization2019@gmail.com 
 

ဧရာဝတ ီ တိင်ုဵေဒသကကီဵ တိင်ုဵရင်ဵသာဵယဉ်ေကျဵမှုနင်ဴှ စာေပေကာ်မတီမှ ကရင်အာဇာနည် 

ေစာဘဦဵေန့အခမ်ဵအနာဵကျင်ဵပမည်ဴအေပါ် ဧရာဝတတီိင်ုဵေဒသကကီဵ အစိုဵရအဖွဲ့ မှ 

ကရင်အာဇာနည်အသုဳဵနှုဳဵကုိ မသဳုဵရန် သသဂုတ်လ ၈ရက်ေန့ ေန့စွဲပဖင်ဴ အေသကာင်ဵသကာဵစာ 

ေပဵပို့ခဲဴသည။် 

 

 

၃.၈.၂၀၁၉ တွင် ေညာင်တုန်ဵငမို့နယ် ေသာင်တန်ဵေကျဵရွာတင်ွ အစ္စလာမ်ဘာသာကင်ဵစင်ေကျဵရွာ 

အပဖစ်ဆိုင်ဵဘုတ်တင်ခဲဴသည။် 
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နိုင်ငဳပခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အချက်အလကရ်ှာေဖွေရဵမစ်ရှင်(FFM) ၏ အစီရင်ခဳအာဵ 

လကမ်ခဳနိင်ုေသကာင်ဵနှင်ဴ ပပတပ်ပတ်သာဵသာဵ ကန့်ကွက်ေသကာင်ဵ သသဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့တွင် 

ထုတ်ပပန်ခဲသဴည။် 

  

      

 

 

 

ပပင်ဦဵလွင်ရှိ တပမ်ေတာန်ည်ဵ ပညာတက္ကသုိလ် အပါအဝင် ရှမ်ဵ ပပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ေနရာအချ ို ့ကုိ 

ေပမာက်ပိုင်ဵလကန်က်ကုိင် သဳုဵဖွဲ့က တိက်ုခိုက်သညဴ် ပဖစ်စဉ်နှင်ဴပတသ်က်၍ ဨဂုတ်လ ၂၃ရက်ေန့ 

သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွတဲွင် NLD အစုိဵရလကထ်က် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် အေရဵေပါ်စီမမဳှု အက်ဥပေဒနှင်ဴ 

နိုင်ငဳေတာအ်ာဵ ေနှာင်ဴယှက်ဖျက်ဆီဵလိုသူမျာဵ၏ ေဘဵအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်သညဴ် 

ဥပေဒတို့ကုိ နိုင်ငဳေတာသ်မ္မတက လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵငပီဵ ရုပသိ်မ်ဵ ခဲဴေသကာင်ဵနှင်ဴ 

ရပ/်ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵဥပေဒကုိ ပပင်ဆငရ်ာတွင် အဓိကကျသညဴ် ဧည်ဴစာရင်ဵ တိင်ုသကာဵရသညဴ် 

ပုဒ်မကို ပဖုတလ်ိုက်မှုမျာဵက သက်ေရာက်မှုရှိေသကာင်ဵေထာက်ပပခဲသဴည။် 
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၁၈.၇.၂၀၁၉ တွင် အေမရိကန်သမ္မတ ေဒါ်နယ်ထရန့်သည ် အိမပ်ဖူေတာ်တွင် 

နိုင်ငဳတကာဘာသာေရဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳမှုတခုပပုလုပ်ခဲဴသည်။ ထိုေတွ့ဆုဳပဲွတင်ွ ကချင် 

ခရစ်ယာန်နှစ်ချင်ဵအဖွဲ့ ဥက္ကဌဆရာေတာ် ေဒါက်တာ ခလန်ဆမ်ဆွန်၏ ေပပာသကာဵချက်မျာဵေသကာင်ဴ 

၂၆.၈.၂၀၁၉ တွင် ေပမာက်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာနချုပ်မှ ဒုတိယဗိလု်မှူဵကကီဵသန်ဵထိုက်မှ တရာဵစွဲဆိုခဲဴသည။်
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MRTV ရုပပ်မင်သဳသကာဵတွင် ၁၂.၈.၂၀၁၉ ေန့ညေနပိင်ုဵသတင်ဵတွင် ရိုဟင်ဂျာမျာဵကုိ ေနရပ်စနွ့်ခွာ 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵမျာဵဟုေသကညာခဲဴမသိညဴ်အတွက် ၁၄.၈.၂၀၁၉ သတင်ဵတွင် ပပင်ဆင်ဖတ်ရှုရန်ဆိုသည်ဴ 

ေမတ္တာရပ်ခဳချက် တခုကုိ ေဖာ်ပပခဲဴသည။် 
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ေဒါ်ေောင်ဆန်းစုကကညကိ်ုဦးေည်ေိုက်ြိုက်သည့်ေမုနး်စကားများ 

-ေဒါ်ေောင်ဆန်းစုကကည်သည် 

မွတ်စလင်မျာဵကုိသာမျက်နှာသာေပဵငပီဵတိင်ုဵပပည်အုပ်ချုပ်ေနသအူပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊အေမရိကန်၏

စီဵပွာဵေရဵပိတ်ဆို့မှုကုိ မကန့်ကွက်ပေဲနသညဴ်အတွက်ေသကာငဴ် မိမိကုိယ်ကျ ို ဵကုိသာသကညဴ်ငပီဵ 

တိင်ုဵပပည်စီဵပွာဵေရဵကုိေနှာင်ဴေနှဵေအာင်ပပုလုပ်ေနသူအပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ ရိုဟင်ဂျာမျာဵကုိ 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵပဖစ်ေအာင်ေဆာင်ရွကေ်နသညဴ် တရာဵခဳအပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင်ဴ 

နိုင်ငဳေတာကိ်ု ပျက်စီဵေအာင် လုပ်ေဆာင်ေနသူအပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ အာဏာမူဵယစ်ေနသူ 

အပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ မွတ်စ်လင်မျာဵကုိထိလျှင်နာတတ်ငပီဵ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်ဵကကီဵမျာဵကုိ 

ဖိနှိပေ်နသူအပဖစ်လည်ေကာင်ဵ၊ လူယုတ်သဖွယ်အပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ အေနာက်တခဳါဵနှင်ဴ 

ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အန္တရာယ်ရိှသူအပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ အေပခခဳဥပေဒကုိနာဵမလည်သူ 

အပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ ပုေဳဖာ်ေရဵသာဵမှုမျာဵပဖငဴ် တိက်ုခိုက်မှုမျာဵကုိ ေတွ့ရသည။် 

ထို့ပပင်ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစုသကညအ်ာဵ သတ်ရန် သကည်လင်ဵလိုလူမျ ို ဵလိုအပ်သညဟု် 

ေရဵသာဵမှုမျ ို ဵလည်ဵေတွ့ရှိရသည။် 
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ေစိုးရကုိဦးေညေ်ိက်ုြိုက်သည့်ေမုနး်စကားများ 

-ေစုိးရသည်  

မဲရရှိေအာင် တိင်ုဵပပည်တိုဵ တက်ရန်လုပေ်ဆာင်မညဟု် လိမည်ာေပပာခဲဴသူအပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ 

စီမကိဳန်ဵမျာဵလည်ဵညဳဴဖျင်ဵေသကာင်ဵ၊ အရညအ်ချင်ဵမရှိသူမျာဵပဖင်ဴ ဖွဲ့ စည်ဵထာဵမှုအပဖစ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

အာဏာရငပီဵသညဴ်အခါ မွတ်စ်လင်မ်အေရဵမျာဵကုိသာ ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက် 

ေနသညဟု်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဝန်ကကီဵမျာဵသည် သူခိုဵမျာဵအပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ ပပည်သူေတွရဲ့ 

အခက်အခဲမျာဵကုိ လျစ်လျူရှုသညဟု်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အမျ ို ဵသာဵေရဵသမာဵမျာဵကုိ ေထာင်ထဲထညဴ်ငပီဵ 

မွတ်စ်လင်မမ်ျာဵကုိအာဵေပဵသူအပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵစွပ်စွဲေပပာဆိုမှုမျာဵကိုေတွ့ရသည။် ထို့ပပင် 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကကုဳရပခင်ဵသည် အစိုဵရမှ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိဖိနှိပ်ေနပခင်ဵေသကာငဴ်ဟုလည်ဵ 

စွပစ်ွဲေပပာဆိုမှုမျာဵကိုေတွ့ရှိရသည်။ 
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ေစ္စလာမ်ဘာသာကုိ ဦးေည်ေိုက်ြိုက်သည့်ေမုန်းစကားများ 

 

-ေစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည်  

ပမန်မာမိန်ဵကေလဵမျာဵကိုယူငပီဵ သာသနာပပုေနသကသည။် အီဵဒ်ေန့သည် 

ဂျဟီဒ်လုပရ်န်ကကိုတင်ပပင်ဆင်မှုပဖစ်သည။် မုဟမ္မဒ်ကုိ လူသတ်ရန် ကုရ်အာန်တွင် 

ညွှန်သကာဵထာဵေသကာင်ဵ၊ ဘာသာပခာဵကုိသတ်ရန်အာဵေပဵေသကာင်ဵ၊ သစ္စာေဖာက်မျာဵ 

အပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ စသညဴ် စွပစ်ွဲမှုမျာဵပဖင်ဴ အပပစ်သာဵသဖွယ်ပဳုေဖာ်ေရဵသာဵမှုမျာဵကိုေတွ့ရသည။် 

ကေလဵေမွဵစာဵခွငဴ်ဥပေဒ ခွင်ဴပပုလိုက်လျှင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျာဵ 

အဆမတန်တုိဵပွာဵလာနိုင်ေသကာင်ဵ စွပစ်ွဲေပပာဆိုမှုမျာဵကုိလည်ဵေတွ့ရှိရသည်။ 
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-NLD ပါေကိီုဦးေညေ်ိုက်ြိုက်သည့်ေမုနး်စကားများ 

NLD ပါတီသည် မဟုတတ်ာလုပ်သညဴ် ပါတီအပဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ Facebook ကုိ NLD 

မှသိမ်ဵ ပိက်ုထာဵေသကာင်ဵ၊ဘဂေါလီအတွက်သာရပ်တညေ်သကာင်ဵစသညဴ်စွပ်စွဲေရဵသာဵမှုမျာဵကုိေတွ့ရှိရ

သည။် တပမ်ေတာအ်ရာရှိမျာဵ နိုင်ငဳတကာပိတ်ပင်ခဳရမှုသည် NLD ေသကာင်ဴပဖစ်ေသကာင်ဵ၊ 

ဗုဒ္ဓဘာသာနှင်ဴဘာသာဝင်မျာဵကုိ ဖျက်စီဵေစာ်ကာဵေနသူမျာဵအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေနာင်တချနိ်တွင် 

အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျာဵကုိ ေခါင်ဵေဆာင်အပဖစ်ထာဵငပီဵ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိတိုက်ခိုက်မညဴ် 

အဖွဲ့ အပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၅၉(စ)ကုိ ပပင်ဆင်ငပီဵ တိင်ုဵပပည်ဖျက်ရန် 

ကကိုဵစာဵမည်ဴအဖွဲ့ပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ဿာဏ်ရညမ်မီသူမျာဵကုိလွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵအပဖစ်ေရွဵ

ချယ်ထာဵသညဴ်အပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ စသည်ဴအချက်မျာဵပဖစ် စွပစ်ွဲေပပာဆိုမှုမျာဵကုိေတွ့ရှိရပါသည။် 
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ေေွေ့ရိှြျက်များ 

• Facebook တွင် အေကာင်ဴမျာဵေစာင်ဴသကညဴ်ခဳရပခင်ဵ၊ ပို့စ်မျာဵအဖျက်ခဳရပခင်ဵ၊ အေကာင်ဴမျာဵ 

ပိတ်ခဳရပခင်ဵေသကာင်ဴ Vk တွင် အမုန်ဵ စကာဵမျာဵ ပိမုိတုွင်ကျယ်လာသညကုိ်ေတွ့ရှိရသည။် 

• Vk တွင် အမျ ို ဵသာဵေရဵလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ အမျာဵစုေရာက်ရှိေနေသာ်လည်ဵ  Like, comment, 

share မျာဵ Facebookေလာက်မမျာဵပဲ နည်ဵေနေသဵသညကုိ်ေတွ့ရှိရသည်။ 

• Vk တွင် မူရင်ဵပို့စ်မျာဵကုိ share ပပုလုပ်မှုနည်ဵပါဵငပီဵ copy ယူတင်ပခင်ဵမျာဵေသကာင်ဴ မူရင်ဵပို့စ် 

ဖန်တီဵသူကုိ သိနိုင်ရန်ခက်ခဲသွာဵသည။်ထို့အတွက်ေသကာင်ဴ Like, comment, share မျာဵ 

နည်ဵပါဵပခင်ဵလည်ဵ ပဖစ်နိင်ုသည။် 

• Vk တွင် facebook မှ အပိတ်ခဳရေသာ အမုန်ဵ စကာဵမျာဵကုိ လာေရာက်ပဖန့်သကသည်ကုိ 

ေတွ့ရှိရသည်။ 

• Facebook ၏ထိန်ဵချုပ်ထာဵမူေသကာငဴ် မဖွယ်မရာပဳုမျာဵ၊ ပိစုဴ်မျာဵ၊ စစ်ပွအဲေသကာင်ဵအရာမျာဵ၊ 

အမျ ို ဵသာဵေရဵအေသကာင်ဵအရာမျာဵ၊ အမုန်ဵ စကာဵမျာဵကုိ VK တွင် ပို့စ်တင်ပခင်ဵ၊ share ပခင်ဵမျာဵ 

ပပုလုပ်ေနတာကုိ ေတွ့ရှိရသည်။ 
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• VK တွင် အမျ ို ဵသာဵေရဵပုိစဴ်မျာဵေရဵတင်ေနသူတချ ို ့သည် 18+ post မျာဵကုိ share ပခင်ဵမျာဵ ၊ 

comment ေရဵသာဵပခင်ဵမျာဵကုိေတွ့ရသည။် 

• Facebook နှင်ဴ VK အပပန်အလှယ်  Link ေပဵပခင်ဵ၊ Share ပခင်ဵမျာဵကုိလည်ဵေတွ့ရသည်။ 

 

ေမုနး်စကားခဖန့်ေဝသူများ၏ ေသံုးခပုပုံနညး်နာများ 

• Vk တွင် အေကာင်ဴသစ်မျာဵ ဆက်တိုက်ပဖစ်ေပါ်လာပခင်ဵ 

• အမုန်ဵ စကာဵတစ်ခုကုိ အဆင်ဴဆင်ဴ share ပခင်ဵပဖင်ဴ လူသမိျာဵေအာင် ပပုလုပ်ပခင်ဵ 

• ကာတနွ်ဵမျာဵပဖင်ဴအမုန်ဵစကာဵပဖန့်ေဝပခင်ဵ 

• Photoshop မျာဵပဖငဴ် အမုန်ဵ စကာဵပဖန့်ေဝပခင်ဵ 

• ယခင်အမုန်ဵ စကာဵအေဟာင်ဵမျာဵ၊ဗွဒီီယိုအေဟာင်ဵမျာဵ၊ အေသကာင်ဵအရာအေဟာင်ဵမျာဵကုိ 

ပပန်လညတ်င်ပခင်ဵ 

 

 

ကသဂုေ်လေွေင် ေေွေ့ရိှရေသာ ေမုနး်စကားများ၏ ေမျ ို းေစားများ 
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ကသဂုေ်လ ေေွေင်း ေမုန်းစကားများ၊ သေင်းေုသေင်းမှားများခဖင့် ဦးေည် ေိက်ုြိုက်ြံရေသာ 

ေုပစ်ုများ 

 

 


