စစ်က

ောင်စီမှ နိင
ို င
် က
ံ

ော်အောဏောသိမ််းယူပ ီ ်းက ော
နိင
ို င
် ံ

၁။ က ော

ခ
် ံအက

ောမမ ်မောသ

်သ

င််းမီဒယ
ီ ောလွ

င််း (BNI) ၏ အနှစ်ခ

လ
်
်ခွင ် ခ ိ ်းက ော

်သ်းိုံ သ ်ခ

မ
် ှုမ ော်းအက ေါ်

်

ောင််းအရော

(၂၀၂၀) ရ ွေးရကောက်ပွွဲတင
ွ ် မွဲစော င်ွေးမသမောမှုမ ောွေး ှိရေသည်ဟု အရ ကောင်ွေးပပ၍ (၂၀၂၁) ခုနစ်၊
ရေရေော်ဝါ ီလ (၁) က်ရေေ့တွင် ပမေ်မောာ့တပ်မရတော်မ အရ ွေးရပေါ်အရပခအရေရ ကညောကော နှိုင်ငံရတော်အောဏောကှို
သှိမ်ွေးယူခွဲာ့သည်။

အောဏောသှိမ်ွေးရ ကောင်ွေးမရ ကညောမီ

နှိုင်ငံရတော်သမမတ

အတှိုင်ပင်ခံပုဂ္ှိိုလ် ရ ေါ်ရအောင်ဆေ်ွေး စု ကည်တေ့ှို အပါအဝင် ပပည်ရ
အေွွဲွဲ့ဝင်ဝေ်ကကီွေးမ ောွေးနငာ့်

(၂၀၂၀)

ရ ွေးရကောက်ပတ
ွွဲ ွင်

ဦွေးဝင်ွေးပမငာ့်၊

နှိုင်ငံရတော်၏

ောင်စဝ
ု ေ်ကကီွေးမ ောွေး၊ အ ပ်သောွေးအစှိုွေး

ရ ွေးရကောက်ခံ

ောွေး သညာ့်

ကှိုယ်စောွေးလယ်မ ောွေးကှို

ေမ်ွေးဆီွေးခွဲာ့သည်။ ဤကွဲာ့သှိုေ့ အောဏောသှိမ်ွေးပခင်ွေးသည် (၂၀၁၀) ပပညာ့်နစ် ရနှောင်ွေးပင
ှို ်ွေး ီမှိုကရ စီလမ်ွေးရ ကောင်ွေးရပေါ်
ရလ ောက်လမ်ွေးရေသညာ့် ပမေ်မောနှိုင်ငံအတွက် ကကီွေးမောွေးရသော ရေှောက်ရ ကောင်ွေးပပေ် အခ ိုှိ ွေးအရကွွဲ့တစ်ခုပေစ်ပပီွေး
ဆယ်စန
ု စ်မ ောွေးစောွ ပပည်တွင်ွေးစစ်ပေစ်ပွောွေးခွဲာ့ပပီွေးရေှောက် နှိုင်ငံတွငွေး် အရပခက ရစ ေ် ကကှိိုွေးပမ်ွေးရေဆွဲပေစ်သညာ့်
အရပခခံလူူ့အခွငာ့်အရ ွေးမ ောွေး
လွတ်လပ်စွော

ပေစ်ရသော

လွတ်လပ်စောွ

သတင်ွေးအခ က်အလက်

ှိခွငာ့်

ုတ်ရေော်ရပပောဆှိုခွငာ့်၊

တှိုေ့အရပေါ်

ယခင်က

မီ ီယော

လွတ်လပ်ခွငာ့်နငာ့်

က်ပှိုရသော

စှိေ်ရခေါ်မှုမ ောွေးကှို

ကကံိုရတွွဲ့လောရစပါသည်။
၂။ အောဏောသိမ််းပ ီ်းက ော

်သ

၂.၁။ အင်

ော

ော

ယခင်

မ်

က
်

င််းမီဒယ
ီ ောလွ
မ
် ှုနင
ှ ် လူမှု

လ
်
်ခွငအ
် က ေါ် ခ ိ ်းက ော

ွ ်ယ

အ ပ်သောွေးအစှိုွေး

မ
် ော်း

လက်

မီ ီယောလွတ်လပ်ခွငာ့်မ ောွေးနငာ့် လွတ်လပ်စောွ

ိို ိ

မ
် ှုမ ော်း

် င်မခင််း

က်ကောလမ ောွေးတွင်ပင်

အပပညာ့်အဝမ

ှိခွဲာ့ရသော

ုတ်ရေော်ရပပောဆှိုခွငာ့်မ ောွေးသည် စစ်အောဏော င်စေစ်ရအောက်တွင် ပှို၍

ေှိနှိပ်ခံလော သညာ့် အရပခအရေသှိုေ့ ရ ောက် ခ
ှိ ွဲာ့ပါသည်။ အောဏောစတင်သှိမ်ွေးယူလှိုက်သညာ့် ရေရေော်ဝါ ီလ (၁)
က်ရေေ့ မေက်ပင
ှို ်ွေးတွင် အင်တောေက်နငာ့် ေုေ်ွေးလှိုင်ွေးမ ောွေးကှို ပေတ်ရတောက်ခွဲာ့ကော မီ ီယောနငာ့် ပပည်သူလူ

ု ကောွေး

သတင်ွေးစွေးီ ဆင်ွေးမှုကှို ဟေေ့်တောွေးခွဲာ့သည်။ အောဏောစတင်သှိမ်ွေးယူသညာ့်ရေေ့ ရေေ့လယ်ပှိုင်ွေးတင
ွ ် အင်တောေက်နငာ့်
ေုေ်ွေးလှိုင်ွေးမ ောွေး ပပေ်လည်
ပမေ်မောနှိုင်ငံတွင်

ှိခွဲာ့ရသော်လည်ွေး

က်အေည်ွေးငယ်အ ကောတွင် ကေေ့်သတ်မှုမ ောွေး စတင်လောခွဲာ့ပပေ်သည်။

လူသံုွေးအမ ောွေးဆံုွေးပေစ်ပပီွေး

ပပည်သူမ ောွေး ကောွေး

လူမှုကွေ်ယက်တစ်ခုပေစ်သညာ့် Facebook ကှို ရေရေော်ဝါ ီလ (၇)

သတင်ွေးပေေေ့်ခ မ
ှိ ှုအမ ောွေးဆံုွေး
က်ရေေ့အ

ှိ ယောယီကေေ့်သတ် ေ်

ဆက်သွယ်ရ ွေးရအော်ပရ တောမ ောွေးနငာ့် အင်တောေက် ဝေ်ရဆောင်မှုကုမဏ
ပ ီမ ောွေးကှို ရေရေော်ဝါ ီလ (၄) က်ရေေ့တွင်
အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီက ညွှေ် ကောွေးခွဲာ့သည်။ ဆက်လက်၍ လူသံုွေးမ ောွေးရသော အပခောွေးလူမှုကေ
ွ ်ယက်မ ောွေးသညာ့်
Instagram နငာ့် Twitter တှိုေ့ကလ
ှို ည်ွေး ရေရေော်ဝါ ီလ (၅)
ညွှေ် ကောွေးခွဲာ့သည်။ ယခုစောတမ်ွေးကှို ရ ွေးသောွေးရေခ ေ
ှိ ်

က်ရေေ့တွင်

ှိ အဆှိုပါလူမှုကွေ်ယက်မ ောွေးကှို ပှိတ်ပင်

ပပည်သူမ ောွေးမော Virtual Private Network (VPN) ကှို အသံုွေးပပို၍
ရေရေော်ဝါ ီလ (၆)

က်နငာ့် (၇)

က်အကေေ့်အသတ်မ ှိ ပှိတ်ပင် ေ်
ောွေးဆွဲပေစ်ပပီွေး

ှိုလူမှုကွေ်ယက်မ ောွေးကှို သံုွေးစွွဲရေ သည်။

က်ရေေ့တှိုေ့တွင်လည်ွေး ယောယီအင်တောေက်ပေတ်ရတောက်မှုမ ောွေးကှို

ပပိုလုပ်ခွဲာ့ရသောရ ကောငာ့် ပပည်သူမ ောွေး ကောွေး သတင်ွေးမေ်စီွေးဆင်ွေးမှုမ ောွေးကှို အဟေေ့်အတောွေးပေစ်ရစခွဲာ့ပပီွေး (၆)
1

က်ရေေ့

ညပှိုင်ွေးအခ ေ
ှိ ်တွင်

နှိုင်ငံရတော်အတှိုင်ပင်ခံ

ပပေ်လည်လွတ်ရပမောက်လောပပီကွဲာ့သှိုေ့ရသော

ရကောလဟလမ ောွေး လူ

ု ကောွေး ပပေေ့်နံေ့ခွဲာ့ သည်။ ရေရေော်ဝါ ီလ (၁၄)

မေက် (၉) ေှော ီအ

ှိ ညပှိုင်ွေး အင်တောေက်ပေတ်ရတောက်မှုမ ောွေးကှို စတင်ခွဲာ့သည်။

ပေတ်ရတောက်

ောွေးသညာ့်

ညပှိုင်ွေးအခ ေ
ှိ ်တွင်

သတင်ွေးတု၊

က်ရေေ့မစ၍ ရေေ့စဉ် မေက် (၁) ေှော ီမ

အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စ၏
ီ

ှိုသှိုေ့ အင်တောေက်

လက်ေက်ကှိုင်တပ်ေွဲ့ွွဲ မ ောွေးက

အောဏောေီဆေ်ရ ွေးလှုပ် ောွေးမှု၊ Civil Disobedience Movement (CDM) တွင်ပါဝင်သညာ့် ဝေ်
စစ်အောဏော င်ရတော်လေ်ရ ွေး

ဆနဒပပပွွဲမ ောွေးတင
ွ ်

စစ်အောဏော င်ရတော်လေ်ရ ွေးကှို
ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ောွေးကှို

ပါဝင် ကသူမ ောွေး၊

လံှုွဲ့ရဆော်ရပွေးသညာ့်

ေှောမည်ကကီွေး

ဆက်တှိုက်လုပ််ရဆောင်ခွဲာ့ပါသည်။

သံုွေးစွွဲခွငာ့်ရပွေးပခင်ွေးသည် ပပည်သူလူ

ှိုကသ
ွဲာ့ ှိုေ့

မ်ွေးမ ောွေး၊

နှိုင်ငံရ ွေးတက်ကကွလှုပ် ောွေးသူမ ောွေးနငာ့်
အနုပညော င်မ ောွေးအောွေး

အင်တောေက်

အတင်ွေးအဓမမ

အခ ေ
ှိ ်အပှိုငွေး် အပခောွေးပေငာ့်သော

ု၏ သတင်ွေးအခ က်အလက် သှိ ှိပှိုင်ခွငာ့်ကှို ကေေ့်သတ်

ှိေ်ွေးခ ိုပ်

ောွေးပခင်ွေးပင်

ပေစ်ပါသည်။
ပ်မံ၍ စစ်အောဏော င်ဆေေ့်က င်ရ ွေး လှုပ် ောွေးမမ
ှု ောွေး အောွေးရကောင်ွေးခွဲာ့ရသော
လှိှုင်သောယောပမှိိုွဲ့ေယ်တင
ွ ်

မတ်လ

စတင်ပေတ်ရတောက်ခွဲာ့ပပီွေး

မတ်လ

(၁၄)

က်ရေေ့၊

(၁၅)

ညရေပှိုင်ွေးအခ ေ
ှိ ်၌
က်ရေေ့မစ၍

ေ်ကုေ်တှိုင်ွေးရ သကကီွေး၊

မှိုဘှိုင်ွေးလ်အင်တောေက်လှိုင်ွေးမ ောွေး

ဤစောတမ်ွေးကုှိ

မှိုဘှိုင်ွေးလ်အင်တောေက်လှိုင်ွေးမ ောွေးကှို တစ်နှိုင်ငံလံုွေး အတှိုင်ွေးအတောပေငာ့် ပေတ်ရတောက်

ရ ွေးသောွေးခ ေ
ှိ ်အ

ှိ

ောွေးဆွဲပေစ်သည်။ ဧပပီလ (၁)

က်ရေေ့တွင် Wireless Broadband အမ ိုှိ ွေးအစောွေး wifi ကွေ်ယက်မ ောွေးကှိုပါ

ပ်မံပေတ်ရတောက်ခွဲာ့ပပေ်သည်။

ှိုကသ
ွဲာ့ ှိုေ့ မှိုဘှိုင်ွေးလ်အင်တောေက်မ ောွေးနငာ့် wifi ကွေ်ယက်မ ောွေး ပေတ်ရတောက်

ောွေးမှုရ ကောငာ့် ဆနဒပပသူမ ောွေးနငာ့်

ပပည်သူလူ

ုအရပေါ်

အောဏောစစ်ရကောင်စီ

သတင်ွေးတင်ပပ ေ်အတွက်
အင်တောေက်ကွေ်ယက်မ ောွေးကှို

ကကီွေးမောွေးရသော
ဆက်လက်

လက်ေက်ကင
ှို ်တပ်ေွွဲွဲ့မ ောွေး၏
အကေေ့်အသတ်မ ောွေး

အ ကမ်ွေးေက်နှိပ်စက်မှုမ ောွေးကှို

ပေစ်ရပေါ်လောရစပါသည်။

အသံုွေးပပိုရေနှိုင်ရသွေးရသော်လည်ွေး

ပပည်သူလူ

FTTB
ုအမ ောွေးစုမော

မှိုဘှိုင်ွေးလအ
် င်တောေက်အရပေါ် မီခှိုရေ က ရသောရ ကောငာ့် သတင်ွေးအခ က်အလက် စီွေးဆင်ွေးမှုမ ောွေးကှို မ ောွေးစွော
အကေေ့်အသတ်ပေစ်ရစပပီွေး

လက်ေက်ကှိုင်တပ်ေွွဲွဲ့မ ောွေး၏

သတင်ွေးအရမောင်ခ မှုမ ောွေး ပေစ်လောရစသညာ့်အတွက်

အေှိနှိပ်ခံရေ ရသော

ှိုပမှိိုွဲ့ေယ်မ ောွေး ှိ ပပည်သူလူ

စှိုွေး ှိမေ
် ွယ် ော ပေစ်ပါသည်။

2

ပမှိိုွဲ့ေယ်မ ောွေးတွင်

ုမ ောွေး၏ လံုခခံိုရ ွေးအတွက်

၂.၂။ သ

င််းရို ်သလ
ံ င
ိို ်း် မ ော်းနှင ် မီဒယ
ီ ောအ ွွဲ့မ ော်း

ိို ထိ ််းခ

် ိ

် င်မခင််း

အောဏောစတင်သှိမ်ွေးယူသညာ့် ရေရေော်ဝါ ီ (၁) က်ရေေ့မစ၍ နှိုင်ငံတကော သတင်ွေးရုပ်သံလှိုင်ွေးမ ောွေးနငာ့် BNI
၏ အေွွဲွဲ့ဝင်ပေစ်ရသော မဇ္ဈ ှိမမီ ီယော၏ သတင်ွေးရုပ်သံလှိုင်ွေး Mizzima TV အပပင် DVB သတင်ွေးဌောေ၏
ရုပ်သံလှိုင်ွေးပေစ်သညာ့် DVBTV ကှိုပါ ပေတ်ရတောက်ခွဲာ့သည်။ သှိုေ့ရသော်လည်ွေး ယင်ွေးသတင်ွေးရုပ်သံလှိုင်ွေးမ ောွေးကုှိ PSI
ပဂှိိုဟ်တုစရလောင်ွေးမ ေမ်ွေးယူ ကညာ့်ရှုနှိုင်ဆွဲပေစ်သညာ့်အတွက် PSI ပဂှိိုဟ်တုစရလောင်ွေးမ ောွေးကုှိ အောဏောသှိမ်ွေး
စစ်ရကောင်စီက လှိုက်လံသှိမ်ွေးဆည်ွေးပပီွေး လက်ဝယ် ှိသူမ ောွေးကှို အရ ွေးယူရဆောင် က်မှုမ ောွေး ပပိုလုပ်ခွဲာ့ပါသည်။
အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီသည်
နှိုင်ငံပုင
ှိ ်ရုပ်သံလှိုင်ွေးပေစ်သညာ့်
ှိုေ့ရေှောက်
၎င်ွေးတှိုေ့

ရေရေော်ဝါ ီ

ှိေ်ွေးခ ိုပ်

လွတ်လပ်သညာ့်
ပမေ်မောာ့အသံနငာ့်

(၁)

ောွေးသညာ့်

က်ရေေ့မ

သတင်ွေးမီ ီယောရုပ်သံလှိုင်ွေးမ ောွေးကှို

ရုပ်ပမင်သံ ကောွေး
စတင်၍

ရုပ်သံလှိုင်ွေးကုလ
ှိ ည်ွေး

စစ်တပ်ပင
ှို ်

ပမေ်မောာ့အသံနငာ့်ရုပ်ပမင်သံ ကောွေး

အ ကမ်ွေးေက်မှုမ ောွေးကှို

လွတ်လပ်သညာ့်

အွေ်လှိုင်ွေးမတစ်ဆငာ့်ပေစ်ရစ
သတင်ွေးမေ်မ ောွေးကုှိ
စစ်ရကောင်စ၏
ီ

ပမေ်မောနှိုင်ငံတစ်ဝမ်ွေး

ကကှိိုွေးပမ်ွေး၍

လက်ရတွွဲ့အရပခအရေနငာ့်

ုတ်လွှငာ့်လ က် ှိပါသည်။

အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စ၏
ီ

ပပည်တွင်ွေးမီ ီယောအသီွေးသီွေးက
သတင်ွေး ယူကော

အခ ေ
ှိ ်နငာ့်တစ်ရပပွေးညီ

ှိေ်ွေးခ ိုပ်ခွဲာ့ပါသည်။

ပမဝတီရုပ်ပမင်သံ ကောွေးရုပ်သံလှိုင်ွေးနငာ့်

ရုပ်သံလှိုင်ွေးတှိုေ့မ

မ ောွေးစောွ ကွောဟရသော စစ်တပ်ဝါ ပေေေ့် သတင်ွေးတု၊ သတင်ွေးမောွေးမ ောွေးကှိုသော
အောဏောသှိမ်ွေးပပီွေးရေှောက်

ပှိတ်ပင်ပပီွေးရေှောက်

ပပည်သူူ့

တင်ပပရပွေးရေရသော

ံ

လက်ေက်ကှိုင်

ပံုနှိပ်

ုတရ
် ဝ၍ပေစ်ရစ၊

တင်ပပရပွေးခွဲာ့ ကပါသည်။

ပပည်တွင်ွေးမီ ီယောအရပေါ်

ှိုသှိုေ့

အောဏောသှိမ်ွေး

ှိေ်ွေးခ ိုပ် ေ် ကကှိိုွေးပမ်ွေးမမ
ှု ောွေးမော အောဏောသှိမ်ွေးပပီွေး သံုွေးပတ်အ ကောတွင် စတင်လောခွဲာ့သည်။

မီ ီယောမ ောွေးအရေပေငာ့်

သတင်ွေးမ ောွေး

အသံုွေးအနှုေ်ွေးကှို မသံုွေးစွဲွ ေ်နငာ့်

ရ ွေးသောွေးရေော်ပပ ောတွင်

အောဏောသှိမ်ွေးအစှိုွေး ဟူရသော

ှိုသှိုေ့ ရ ွေးသောွေးရေော်ပပပါက သတင်ွေး

စကောွေးလံုွေး

ုတ်ရဝခွငာ့်လင
ှို ်စင်ကှို ရုတ်သှိမ်ွေးမည်ဟူ၍

ပမေ်မောသတင်ွေးမီ ီယောရကောင်စမ
ီ တစ်ဆငာ့် ပပည်တွင်ွေးမီ ီယောမ ောွေးကှို တောွေးပမစ်ပခှိမ်ွေးရပခောက်ခွဲာ့သည်။
ှိုသှိုေ့ပခှိမ်ွေးရပခောက်ပပီွေး

မ ကောမီပင်

ပပည်တွင်ွေးမီ ီယောမ ောွေးကှို

တှိုက်ရှိုက်ေှိနှိပ်မမ
ှု ောွေး

စတင်

လုပ်ရဆောင်လောခွဲာ့ ပါသည်။ (၂၀၂၁) ခုနစ်၊ မတ်လ (၈) က်ရေေ့တွင် ပပည်တွင်ွေးမီ ီယောအေွွဲွဲ့မ ောွေးပေစ်သညာ့် မဇ္ဈမ
ှိ ၊
DVB၊ Myanmar Now၊ 7 Day နငာ့် ရခတ်သစ်မီ ီယော စသညာ့် မီ ီယောငါွေးေွွဲွဲ့၏
ပှိတ်သှိမွေး် ရ ကောင်ွေးနငာ့်

ှိုသတင်ွေးမီ ီယောမ ောွေးအရေပေငာ့်

အသံုွေးပပို၍ပေစ်ရစ၊

ေည်ွေးပညောတစ် ပ် ပ်ကှို

အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီက

မည်သညာ့်မီ ီယောအမ ိုှိ ွေးအစောွေးတစ်ခုခုကှို

အသံုွေးပပို၍ပေစ်ရစ

တောွေးပမစ်ရ ကညောခွဲာ့သည်။

ုတ်ရဝပခင်ွေးလုပ်ငေ်ွေးမ ောွေးကှို

ှိုေ့ရေှောက်

ရ ွေးသောွေး
မတ်လ

ုတလ
် ွှငာ့်ပခင်ွေးမပပို ေ်

(၉)

က်ရေေ့

တွင်

မဇ္ဈ ှိမမီ ီယောရံုွေးခေ်ွေးနငာ့် ကမော တ်မီ ီယောရံုွေးခေ်ွေးတှိုေ့ကှို အ ကမ်ွေးေက်ဝင်ရ ောက်စွေးီ ေင်ွေးမှုမ ောွေး ပပိုလုပ်ခွဲာ့သည်။
ကမော တ်မီ ီယောရံုွေးခေ်ွေးကှို

ဝင်ရ ောက်စွေးီ ေင်ွေး ောတွင်

အယ် ီတောခ ိုပ်နငာ့်

တွွဲေက်တည်ရ

ောင်သူတှိုေ့ကှို

အတင်ွေးအဓမမ ေမ်ွေးဆီွေးခွဲာ့သည်။
ဆက်လက်၍

မတ်လ

(၁၂)

က်ရေေ့တွင်

ဧ ောဝတီသတင်ွေးဌောေကှို အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စက
ီ

အပခောွေးပပည်တွင်ွေးပုဂ္လှိက

မီ ီယောတစ်ခုပေစ်သညာ့်

ောဇ္သတ်ကကီွေးပု ်မ ၅၀၅(က)ပေငာ့် တ ောွေးစွဲွဆှိုခွဲာ့သည်။

ယင်ွေးသေ့ှိုတ ောွေးစွဲဆ
ွ ှိုပခင်ွေးသည် အောဏောသှိမ်ွေးပပီွေးရေှောက် အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီအရေပေငာ့် သတင်ွေးမီ ီယော
ဌောေတစ်ခုကှို

ပ

မဦွေးဆံုွေး

တ ောွေးစွဲဆ
ွ ှိုပခင်ွေးပေစ်သည်။
3

(အောဏောသှိမ်ွေးမှု

မပေစ်ခင်တွင်

BNI

၏

အေွွဲွဲ့ဝင်သတင်ွေးဌောေနစ်ခုမောလည်ွေး

အယ် ီတောမ ောွေးအပါအဝင်

တ ောွေးစွဲွ သညာ့်အရ ကောင်ွေး င်ွေးမော ရေရေော်ဝါ ီလ (၂၀)
စစ်အောဏော င်ဆေေ့်က င်ရ ွေးဆနဒပပပွွဲတင
ွ ်
၎င်ွေးတှိုေ့၏ရဆွမ ိုှိ ွေးမ ောွေးကှို

ွက်ရပပွေးပုေ်ွေးရ ောင်ရေခွဲာ့ ပါသည်။)

က်ရေေ့တွင် ဧ ောဝတီသတင်ွေးဌောေမ တင်ပပခွဲာ့သညာ့်

ေမ်ွေးဆီွေးခံ ရသော

ဆ ောဝေ်မ ောွေးအောွေး

ပပေ်လည်လွှတ်ရပွေး ေ်

ွဲတပ်ေွဲ့ွွဲ က သှိေ်ွေး (၁၃၀) က ပ် ရတောင်ွေးခွဲာ့သည်ဟူရသော သတင်ွေးဗီ ီယှိုရ ကောငာ့်

ပေစ်သည်။
အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီအရေနငာ့် အ

က်ရေော်ပပပါ သတင်ွေးမီ ီယောကကီွေးမ ောွေးကသ
ှို ော အဓှိက

ောွေး

ေှိနှိပ်ရေရသော်လည်ွေး ပမေ်မောနှိုင်ငံတစ်ဝေ်ွေး အေယ်ေယ်အ ပ် ပ် ှိ တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးမီ ီယောမ ောွေးအရေနငာ့်လည်ွေး
မလံုခခံိုမှုမ ောွေးကှို တစ်စတစ်စ ခံစောွေးလော ပါသည်။ အ
တပ်မရတော်၏ တ ောွေးစွဲဆ
ွ ှိုပခင်ွေးခံ
ခံစောွေးရေ ပပီွေး ပစ်မတ်

ောွေးခံ

ူွေးသပေငာ့် ယခင်အ ပ်သောွေးအစှိုွေး လက်

ောွေး ရသော သတင်ွေးဌောေမ ောွေးအရေပေငာ့် လံုခခံိုရ ွေးအ

ောွေး သညာ့် အယ် ီတောမ ောွေးနငာ့် သတင်ွေးရ

သတင်ွေးမ ောွေးကှို ယူရ ွေးသောွေး ရေော်ပပရေ ပါသည်။

4

က်ကတည်ွေးက

ပခှိမ်ွေးရပခောက်မ ောွေးကှို

ောက်မ ောွေးမော ပုေ်ွေးရ ောင်ရေ င်ွေးပေငာ့်

၂.၃။ သ

င််းကထော

မ
် ော်း၏ လံမို ခံ ကရ်းအက ေါ် ထိခိို

ပ် ခိမ််းကမခော

မ
် ှုမ ော်း

အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီ၏ သတင်ွေးမီ ီယောလွတ်လပ်ခွငာ့်အရပေါ် ေှိနှိပ်မမ
ှု ောွေးသည် သတင်ွေးမီ ီယော
ဌောေမ ောွေးအတွက်သောမက ရပမပပင်တွင် သတင်ွေး ယူရေရသော သတင်ွေးရ
စှိုွေး ှိမေ
် ွယ် ပေစ်လောပါသည်။ စစ်အောဏော င်ဆေေ့်က င်ရ ွေး ဆနဒ
ရေရေော်ဝါ ီလလယ်ရလောက်မ
ဆနဒပပပွွဲသတင်ွေးမ ောွေးကှို

စတင်၍

အောဏောစတင်သှိမ်ွေးခွဲာ့သညာ့် ရေရေော်ဝါ ီလ (၁)
ောွေး သူ (၃၆) ဦွေး

(က)2 ပေငာ့် တ ောွေးစွဲခ
ွ ံ

သတင်ွေးရ

ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ောွေး

ောက်မ ောွေးကှိုပါ

က်ရေေ့မ ဧပပီလ (၁၉)

သတင်ွေးမီ ီယောသမောွေးရပါင်ွေး (၇၀) ဦွေး ှိပပီွေး ၎င်ွေးတှိုေ့
ှိေ်ွေးသှိမွေး် ခံ

ုတ်ရေော်မှုလှုပ် ောွေးမှုမ ောွေး အောွေးရကောင်ွေးလောသညာ့်

ဆနဒပပပပည်သူမ ောွေးကှို

သတင်ွေး ယူရေသညာ့်

ောက်မ ောွေး၏ လံုခခံိုရ ွေးအတွကပ
် ါ
ပပိုလုပ်လောသကွဲာ့သှိုေ့
ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ောွေး ှိခွဲာ့သည်။

က်ရေေ့

ှိ ေမ်ွေးဆီွေး

ှိေ်ွေးသှိမ်ွေးခံ သညာ့်

ွဲမ (၃၂) ဦွေးသော ပပေ်လည်လွတ် ရပမောက်လောရသွေးသည်။1

ွဲတင
ွ ် (၁၉) ဦွေးမော တ ောွေးစွဲွဆှိုခံ

ောွေး ပပီွေး အမ ောွေးစုမော ောဇ္သတ် ကကီွေးပု ်မ ၅၀၅

ောွေး ပခင်ွေးပေစ်ပပီွေး အပခောွေးရသော ပု ်မမ ောွေးမော ပု ်မ ၁၁၄3၊ ပု ်မ ၁၁၈4၊ ပု ်မ ၃၃၂5၊ ပု ်မ

၄၃၆6 တှိုေ့ပေစ်သည်။
သတင်ွေးရ
ကခ င်

1
2

ောက်မ ောွေး အမ ောွေးဆံုွေး ေမ်ွေးဆီွေးခံ သညာ့် ေယ်ရပမရ သမ ောွေးမော

ပပည်ေယ်တုေ့ှိပေစ်ပပီွေး

ေ်ကုေ်တင
ှို ်ွေးရ သကကီွေးတွင်

(၂၆)

ဦွေးနငာ့်

ေ်ကုေ်တင
ှို ်ွေးရ သကကီွေးနငာ့်

ကခ င်ပပည်ေယ်တင
ွ ်

(၁၂)

ဦွေး

https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/
၅၀၅။ ။ မည်သမ
ူ ဆ၊ို ဖြေါ် ပြချက်ကိုပြစ်ဖစ၊ ဖကောလဟောလကိုပြစ်ဖစ၊ သတင််းကို ပြစ်ဖစပြြုရောတွင၊် သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ထိုတ်ပြန်ဖကျညောရောတွင၊်

သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ပြန်ချျီ
ို့ ရောတွင-်
(က) ပြည်ဖထောင်စို အစို်းရ၏ကကည််း၊ ဖရ၊ ဖလတြ် တခိုခိုမှအရောရှအော်း၊ သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် တြ်သော်းအော်း စစ်ြိုနက
် န်ပခင််းကိုဖသော်၎င််း၊ သက်ဆင
ို ရ
် ောမမ၏
တောဝန်ဝတ်တရော်းကို မဖလ်းစော်းပခင််း ဖသော်၎င််း၊ ြျက်ကွက်ပခင််းဖသော်၎င််း ပြြုဖစရန်အကကြံရှလျှင၊် သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ထိုသပြြုဖစတန်
ို ို့
ရော သည်အ
ို့ ဖကကောင််း
ရှလျှင် ထိုသက
ူ ို နှစ်နစ
ှ ်ထဖထောင်ဒဏ်တမျြု်းမျြု်း ပြစ်ဖစ၊ ဖငွဒဏ်ပြစ်ဖစ၊ ဒဏ်နစ
ှ ်ရြ်လြံို်းပြစ်ဖစ ချမှတ်ရမည်။
3

၁၁၄။ ။ ပြြုလိုြ်မှုကို၊ သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ပြစ်မှုကိုကျ ်းလွနရ
် ောတွင် မမကိုယ်တိုငမ
် ရှခလ
ို့ ျှင် အော်းဖြ်းကူညျီ သူအပြစ်ပြင်သ
ို့ ော ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပခင််း

ခြံရမည်သ
ို့ ူသည် အော်းဖြ်းကူညမ
ျီ ှုဖကကောင်ို့ မမပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ပခင််းခြံရမည်ို့ ပြြုလိုြ်မှုကို၊ သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ပြစ်မှုကို တဦ်းတဖယောက်ဖသောသူက
ကျ ်းလွနဖ
် သောအခါ

မမ

ကိုယ်တိုငရ
် ှဖနခလ
ို့ ျှင၊်

ထသ
ို သ
ူ ည်ထပို ြြုလိုြ်မှုကို၊

သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ်

ထပို ြစ်မှုကို

ကိုယ်တိုငက
် ျ ်းလွနဘ
်

သကသ
ို့ ကျ
ို ို့ ်းလွနသ
် ည်ဟို ယူဆပခင််းခြံရမည်။
4

၁၁၈။

။

ဖသဒဏ်ပြစ်ဖစ၊

လွယ်ကူဖအောင်မမကပြစ်ဖစ

တသက်တကျွန်း် ဒဏ်ပြစ်ဖစ

ထက
ို ်သင်ဖ
ို့ သော

တန်ရောသည်ကိုသလျက်နင
ှ ဖ
်ို့ သော်၎င််း

ပြစ်မှုတခိုခိုကျ ်းလွနပ် ခင််းကို

မည်သမ
ူ ဆ၊ို

လွယ်ကူဖစရန်ကကြံရွယ်၍ဖသော်၎င််း၊

ပြြုလိုြ်မှုပြင်ပို့ ြစ်ဖစ၊

ဥြဖဒနှငဆ
်ို့ န်ကျင်
ဖသော
ို့

ြျက်ကွက်မှုပြြုပခင််းပြင်ပို့ ြစ်ဖစ ထပို ြစ်မှုကို ကျ ်းလွနရ
် န် စျီစဉ်ချက်ရှဖကကောင််းကို မမအလိုအဖလျောက် ထမ်ချန်လျှင၊် သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ထိုစျီစဉ် ချက်နင
ှ ်ို့
စြ်လျဉ််း၍

မမှနသ
် ည်ကိုသလျက်နင
ှ ်ို့

မှနသ
် ည်အ
ို့ ဖနပြင်ို့

မမအလိုအဖလျောက်

ဖပြောလျှင်

ထိုသက
ူ ို

အဆြ
ို ါပြစ်မှုကျ ်းလွနပ် ခင််းရှြါက၊

ခိုနစ်နစ
ှ ်ထဖထောင်ဒဏ်တမျြု်းမျြု်းချမှတ်ရမည်ပို့ ြင် ဖငွဒဏ်လည််း ချမှတ်နင
ို သ
် ည်။ အဆြ
ို ါပြစ်မှုကျ ်းလွနပ် ခင််း မရှြါက၊ သြံ်းို နှစ်ထ ဖထောင်ဒဏ်တမျြု်းမျြု်း
ချမှတ်ရမည်ပို့ ြင် ဖငွဒဏ်လည််း ချမှတ်နင
ို သ
် ည်။
5

၃၃၂။ ။ ပြည်သဝန်
ူ ို့ ထမ််းအပြစ်ပြင်ို့ တောဝန်ဝတ်တရော်းဖဆောင်ရွက်ဖနဖသော ပြည်သဝန်
ူ ို့ ထမ််းပြစ်သက
ူ ို မမအလိုအဖလျောက် နောကျင်ဖစလျှင၊်

သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ထသ
ို က
ူ ိုပြစ်ဖစ၊ အပခော်းပြည်သဝန်
ူ ို့ ထမ််းကိုပြစ်ဖစ ပြည်သ
ို့ ဝန်
ူ ို့ ထမ််းအပြစ်ပြင်ို့ တောဝန်ဝတ်တရော်းဖဆောင်ရွက်ပခင််းမှ တော်းဆျီ်းရန်၊
သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ဟန်တော်း
ရန်အကကြံပြင်ို့ မမအလိုအဖလျောက် နောကျင်ဖစလျှင၊် သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ပြည်သဝန်
ူ ို့ ထမ််း အပြစ် ပြင်မ
ို့
ို့ မ၏ တောဝန်ဝတ်တရော်းကို
ဥြဖဒနှငအ
်ို့ ညျီဖဆောင်ရွက်ဖနစဉ် ထိုသပူ ြြုပြျီ်းဖသော၊ သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ပြြုရန်အော်း ထိုတ်ပြျီ်းဖသော အဖကကောင််းဖကကောင်ို့ ထသ
ို အ
ူ ော်းမမအလို အဖလျောက်
နောကျင်ဖစမှုကိုပြြုလျှင၊် ထသ
ို နောကျင်
ို ို့
ဖစမှုပြြုဖသော သူကိုသ်းိုြံ နှစ်ထဖထောင်ဒဏ် တမျြု်းမျြု်း ပြစ်ဖစ၊ ဖငွဒဏ်ပြစ်ဖစ၊ ဒဏ်နစ
ှ ်ရြ်လြံို်းပြစ်ဖစ ချမှတ်ရမည်။
6

၄၃၆။ ။ မည်သူမဆ၊ို ကို်းကွယ်ဝတ်ပြြုဖသော ဖနရောအပြစ်ပြင်ဖ
ို လှောင်ထန််းသမ််းဖသော
ို့ သော်၎င််း၊ ဖနအမ်အပြစ်ပြင်ဖ
ို့ သော်၎င််း၊ ြစစည််းမျော်း သဖ

ဖနရောအပြစ်ပြင်ဖ
ို့ သော်၎င််း

သောမန်အော်းပြင်ို့

အသြံ်းို ပြြုဖသော

အဖဆောက်အအြံိုကိုြျက်ဆ်းျီ ရန်

အကကြံပြင်ပို့ ြစ်ဖစ၊

မမကထိုသြျက်
ို ို့
စျီ်းဖစမည်

ပြစ်တန်ရောသည်ကို သလျက်နင
ှ ပ်ို့ ြစ်ဖစ မျီ်းပြင်၊ို့ သတည်
ို ို့
်းမဟိုတ် ဖြါက်ကွတတ်ဖသောအရောပြင်ို့ အကျြု်းြျက်ဆ်းျီ မှုကို ကျ ်းလွနလ
် ျှင်၊ ထသ
ို ူကို
တသက်တကျွန်း် ဒဏ်ပြစ်ဖစ၊ ဆယ်နစ
ှ ်ထဖထောင်ဒဏ်တမျြု်းမျြု်းပြစ်ဖစ ချမှတ် ရမည်ပို့ ြင် ဖငွဒဏ်လည််းချမှတ်နင
ို သ
် ည်။

5

ေမ်ွေးဆီွေးခံခွဲာ့ သည်။7 သတင်ွေးရ

ောက်မ ောွေး ေမ်ွေးဆီွေးခံခွဲာ့ သညာ့် အပခောွေးပမှိိုွဲ့မ ောွေးမော ဟှိုပုေ်ွေး၊ ရတောင်ကကီွေး၊ မံု ော၊
ှိုနငာ့် ရမော်လပမှိိုင်တေ့ှို ပေစ်ပါသည်။8

ရေပပည်ရတော်၊ ပုသှိမ်၊ ပပည်၊ ဟောွေးခါွေး၊ မှိတထီလော၊ ပမှိတ်၊ မင်ွေးဘူွေး၊ က ိုှိ က်
အေမ်ွေးဆီွေးခံ သညာ့် သတင်ွေးရ

ောက်မ ောွေး ပေစ်ပါသည်။9 (တစ်ဦွေးမော အတည်မပပိုနှိုင်ရသွေး။) ေမ်ွေးဆီွေးခံ

အမ ိုှိ ွေးသမီွေး သတင်ွေးရ
သတင်ွေးရ

ောက်မ ောွေးအေက် (၅၇) ဦွေးမော အမ ိုှိ ွေးသောွေးမ ောွေးပေစ်ကော (၁၂) ဦွေးမော

ောက်မ ောွေး

ွဲတွင်

အလွတ်တေ်ွေးသတင်ွေးရ

သတင်ွေးဌောေရပါင်ွေး

(၃၃)

ခုမ

သတင်ွေးရ

ောွေး သညာ့်
ောက်မ ောွေးနငာ့်

ောက် (၁၆) ဦွေးတှိုေ့ ပါဝင်သည်။ သတင်ွေးဌောေရပါင်ွေး (၃၃) ခုတွင် 7 Day News၊ Eleven

Media Group ကွဲာ့သှိုေ့ရသော ပပည်တွင်ွေးမီ ီယောမ ောွေး၊ BBC Burmese နငာ့် Associate Press တှိုေ့ကွဲာ့သှိုေ့
နှိုင်ငံပခောွေးသတင်ွေးဌောေကကီွေးမ ောွေး

အပါအဝင်

တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးရ သမ ောွေးတွင်

တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးမီ ီယောအေွွဲ့ွဲ မ ောွေးလည်ွေး ပါဝင်ပါသည်။ နှိုင်ငံပခောွေးသတင်ွေးရ
အလွတ်တေ်ွေး သတင်ွေးရ
ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ောွေး

အရပခစှိုက်သညာ့်

ောက်မ ောွေးအရေပေငာ့် ဂ ပေ် နှိုင်ငံသောွေး

ောက်တစ်ဦွေးနငာ့် DPA သတင်ွေးဌောေမ ပှိုလေ်နှိုင်ငံသောွေး သတင်ွေးရ

ောက်တစ်ဦွေးကှို

ှိခွဲာ့ပါသည်။နစ်ဦွေးစလံုွေးကှို ပပေ်လွှတ်ရပွေးခွဲာ့ပပီွေး ပေစ်ရသော်လည်ွေး ဂ ပေ်နှိုင်ငံသောွေး အလွတ်တေ်ွေး

သတင်ရ

ောက် Mr. Yuki Kitazumi ကှို ဧပပီလ (၁၈)

က်ရေေ့ ညပှိုင်ွေးတွင်

ပ်မံေမ်ွေးဆီွေးခွဲာ့သည်။

သတင်ွေးရ

ောက်မ ောွေးအောွေး ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ောွေး ကှို ရေရေော်ဝါ ီလ (၉)

က်ရေေ့တွင် စတင်ခွဲာ့ပပီွေး ရေရေော်ဝါ ီလ (၂၇)

က်ရေေ့နငာ့် ၂၈ က်ရေေ့တှိုေ့တွင် ေမ်ွေးဆီွေးမှုအမ ောွေးဆံုွေး ပေစ်ခွဲာ့သည်။10

သတင်ွေးရ
အခ ိုှိ ွဲ့ သတင်ွေးရ
ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ောွေးလည်ွေး

ောက်မ ောွေးကုှိ ေမ်ွေးဆီွေး ောတွင် ဆနဒပပပွွဲမ ောွေး၌ သတင်ွေးယူရေစဉ် ေမ်ွေးဆီွေးခံ မှုမ ောွေး
ောက်မ ောွေးကှို ၎င်ွေးတုေ့ှိရေ
ှိပါသည်။

ှိုင် ောအှိမ်မ ောွေး၊ ပုေ်ွေးခှို ောရေ ောမ ောွေးအ

ဥပမောအောွေးပေငာ့်

မတ်လ

7

(၁)

က်ရေေ့ညက

https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/
https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/
9
https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/
10
https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/
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6

ှိသကွဲာ့သှိုေ့

ှိ ဝင်ရ ောက်စီွေးေင်ွေးကော
DVB

သတင်ွေးရ

ောက်

ကှိုရကောင်ွေးပမတ်လှိှုငက
် ှို

၎င်ွေးရေ

ှိုင် ော

ပမှိတ်ပမှိိုွဲ့

ရေအှိမ်တွင်

ွဲတပ်ေွွဲွဲ့ဝင်မ ောွေးက

ရသေတ်ပေငာ့်

ပခှိမ်ွေးရပခောက်ပစ်ခတ်၍ အ ကမ်ွေးေက်ေမ်ွေးဆီွေးခွဲာ့ပါသည်။ ဆနဒပပပွွဲမ ောွေးတွင်လည်ွေး က ည်ဆေ်အစစ်မ ောွေးသံုွေးကော
ပေှိိုခွင်ွေးခွဲာ့ပခင်ွေးရ ကောငာ့်

သတင်ွေးရ

အောဏောစသှိမ်ွေးသညာ့်ရေေ့မစ၍
Frontier

ောက်မ ောွေး

သတင်ွေးဌောေမ

ောက်တစ်ဦွေးတှိုေ့ က ည်

အောဏောသှိမ်ွေးပပီွေးခ ေ
ှိ ်မစ၍
မီ ီယောအေွွဲ့ွဲ မ ောွေး

ှိမေ်၍

ဏ် ော

ှိမှုမ ောွေး

သတင်ွေးရ

ှိမေ်ပပီွေး ဏ် ော

ောက်တစ်ဦွေး၊

အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စ၏
ီ

အယ် ီတော (၁) ဦွေး၊ စီမံဌောေ လက်ရ

က ိုှိ က်

ှိုပမှိိုွဲ့တွင်

ှိခွဲာ့ရ ကောင်ွေး သှိ ှိ ပါသည်။
အဓှိကအောရံုစုှိက်

ွဲမ တစ်ခုပေစ်သညာ့် မဇ္ဈ ှိမသတင်ွေးဌောေ၏ ပူွေးတွွဲတည်ရ

ေှိနှိပ်ခံရေ ရသော

ောင်သူ နငာ့်

ောက် မေ်ရေဂ ော (၁) ဦွေး၊ အလွတ်တေ်ွေးသတင်ွေးရ

ေ်ကုေ်)နငာ့် ယောဉ်ရမောင်ွေး (၁) ဦွေးတှိုေ့ကှို အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီက ေမ်ွေးဆီွေး
ှိုေ့အပပင် သတင်ွေးရ

ပေစ်ပွောွေးခွဲာ့ပါသည်။

ှိခှိုက်ရသရ ကမှု အမ ောွေးဆံုွေးပေစ်ခွဲာ့ရသော မတ်လ (၂၇) က်ရေေ့တွင် မနတရလွေးပမှိိုွဲ့၌

Myanmar

အလွတ်သတင်ွေးရ

က ည်

ါရှိုကတ
် ော (၁) ဦွေး၊
ောက် (၂) ဦွေး (ပမှိတ် နငာ့်

ောွေးရ ကောင်ွေး သှိ ှိ ပါသည်။

ောက်မ ောွေး အမ ောွေးဆံုွေးေမ်ွေးဆီွေးခံ သညာ့် ပပည်ေယ်တစ်ခုပေစ်သညာ့် ကခ င်ပပည်ေယ်တွင်လည်ွေး

ပမစ်ကကီွေးေှောွေးသတင်ွေးဂ ောေယ်၏ သတင်ွေးရ

ောက် (၃) ဦွေးကှို အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီက ဧပပီ (၁၃) က်ရေေ့တွင်

အ ကမ်ွေးေက် ေမ်ွေးဆီွေးခွဲာ့ပပီွေး စစ်ရ ကောရ ွေးတွင် စစ်ရဆွေးခွဲာ့သည်ဟု သှိ ှိ ပါသည်။11
အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီ၏
သတင်ွေးတင်ဆက်

ပပည်သူလူ

ုအရပေါ်

ုတ်လွှငာ့်ရပွေးရေသညာ့်

ရေေ့စဉ်

အ ကမ်ွေးေက်နှိပ်စက်ရေမှုမ ောွေးကှို

ပပည်တွင်ွေးပပည်ပ

မီ ီယောအေွွဲ့ွဲ အစည်ွေးမ ောွေးကှို

အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီမ ေည်ွေးမ ိုှိ ွေးစုပံ ေငာ့် ေှိနှိပ် ေ် ကကှိိုွေးပမ်ွေးရေရသောရ ကောငာ့် သတင်ွေးရ

ောက်မ ောွေးအရေပေငာ့်

ပုေ်ွေးရအောင်ွေးတှိမ်ွေးရ ောင်၍

အ

သတင်ွေးမ ောွေးကှို

ပမစ်ကကီွေးေှောွေးသတင်ွေးဂ ောေယ်မ

ုတ်လွှငာ့်ရေ ပါသည်။

အပခောွေးသတင်ွေးရ

ကောွေးသှိ ရသောရ ကောငာ့် ဂ ောေယ်တုက
ှိ ်မ ဝေ်

ောက်

(၁၇)

ဥပမောအောွေးပေငာ့်

ဦွေးကုှိ

ေမ်ွေးဆီွေး ေ်

က်ရေော်ပပပါ

စော င်ွေး ှိသည်ဟု

မ်ွေးမ ောွေးမော ရ ောင်တှိမွေး် ရေ သညာ့် အရပခအရေတွင် ှိရေပါသည်12။

အခ ိုှိ ွဲ့သတင်ွေးဌောေမ ောွေးအရေနငာ့်လည်ွေး လံုခခံိုရ ွေးအရပခအရေရ ကောငာ့် မှိမှိတုေ့ှိ၏ ရံုွေးခေ်ွေးမ ောွေးကှို ပှိတ်သှိမ်ွေး၍
ယောယီရံုွေးခေ်ွေးအသစ်မ ောွေးကှို ရ ွဲ့ရပပောင်ွေး သညာ့် အရပခအရေမ ိုှိ ွေးကှို ကကံိုရတွွဲ့ရေ ပါသည်။
အရပခအရေမ ောွေးသည်

အ

ူွေးသပေငာ့်

တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးမီ ီယောမ ောွေးအတွက်
ရ သအရပခစှိုက်

တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးရ သမ ောွေးတွင်

ခက်ခွဲမှုမ ောွေးကှို

သတင်ွေးမီ ီယောငယ်မ ောွေး

သတင်ွေးမီ ီယောဌောေကကီွေးမ ောွေးကွဲာ့သှိုေ့

12

အရပခစှိုက်သညာ့်

လွတ်လပ်သညာ့်

တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးမီ ီယောအမ ောွေးစသ
ု ည်

ပေစ်သညာ့်အရလ ောက်

ဘဏ္ဍောရ ွေးအင်အောွေး

သတင်ွေးလုပ်ငေ်ွေးမ ောွေး ဆက်လက်လည်ပတ်

11

ပှိုမှိုပေစ်ရစပါသည်။

ှိုကွဲာ့သှိုေ့ မလံုခခံိုသညာ့်

ေ်ကုေ်ပမှိိုွဲ့အရပခစှိုက်

ရတောငာ့်တင်ွေးမမ
ှု ှိသညာ့်အတွက်

၎င်ွေးတှိုေ့၏

ုတ်လွှငာ့်နှိုင် ေ် အလွေ်ပင် ကကှိိုွေးစောွေးရုေ်ွေးကေ်ရေ ပါသည်။

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/04/17/240790.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2021/04/17/240790.html
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၃။ အနှစခ
်

်

လွေ်ခွဲာ့သညာ့် ဆယ်စန
ု စ်အတွင်ွေး ပပိုပပင်ရပပောင်ွေးလွဲမှုမ ောွေးနငာ့်အတူ တှိုွေးတက်မှုအေည်ွေးငယ်
သတင်ွေးမီ ီယောကဏ္ဍသည် ရေရေော်ဝါ ီလ (၁)
အရမောင်ရခတ်သှိုေ့

က်ရေေ့ အောဏောသှိမ်ွေးမှုနငာ့်အတူ ယခင် သတင်ွေးမီ ီယော

ပပေ်လည်ရ ောက် ှိသွောွေးခွဲာ့သည်။

သတင်ွေးမီ ီယောကဏ္ဍအရပေါ်၊ အ
ှိခွဲာ့ရသော်လည်ွေး

ပပီွေးခွဲာ့သညာ့်

မီ ီယောအေွွဲမ ောွေးနငာ့်

အ ပ်ဘက်အေွွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေးက မီ ီယောလွတ်လပ်ခွငာ့်၊ လွတ်လပ်စွော
လုပ်ငေ်ွေးစဉ်မ ောွေးကှို

အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီအရေပေငာ့်
ပတ်သက်သညာ့်

ုတ်လွှငာ့်ခွငာ့်

အယ် ီတောမ ောွေးကှို

ုတ်ရေော် ရပပောဆှိုရ ွေးသောွေးခွငာ့်တေ့ှိုအတွက်

သတင်ွေးမီ ီယောကဏ္ဍကှို

ပ်ဆှိုင်ွေးပခင်ွေး၊

ပပည်သူလူ

ု

အောဏောသှိမ်ွေးပပီွေးရေှောက်

ှိေ်ွေးခ ိုပ်နှိုင် ေ်အတွက်

တင်ပပ

ရံုွေးခေ်ွေးမ ောွေးကှို

ုတ်လွှငာ့်ရေသညာ့်

ဝင်ရ ောက်စီွေးေင်ွေးပခင်ွေးနငာ့်

က ငာ့်ဝတ်၊

ံ

သတင်ွေးရ

ောက်မ ောွေး၊

ပပည်တွင်ွေးမီ ီယော

ဂုဏ်သှိကခောနငာ့်အညီ

ုတ်လွှငာ့်ရပွေးရေဆွဲ

၎င်ွေးတှိုေ့နငာ့်

ပပည်တွင်ွေးမီ ီယောမ ောွေးကှို

ပပိုလုပ်လ က် ှိရေခွဲာ့သည်။

သတင်ွေးမီ ီယောသမောွေးမ ောွေး၏

သတင်ွေးအခ က်အလက်မ ောွေးကုှိ

က်တွင်

ပပည်တွင်ွေးပပည်ပ

ရဆောင် က်နှိုင်ခွဲာ့သည်။

ေမ်ွေးဆီွေးတ ောွေးစွဲဆ
ွ ှိုပခင်ွေးမ ောွေးကှို

အမ ောွေးစုမောလည်ွေး
ဌောေမ ောွေးက

လွတ်လပ်စွော

သတင်ွေးအခ က်အလက်အမေ်မ ောွေးကှို

အဓမမသတင်ွေး

အ ပ်သောွေးအစှိုွေး လက်

ူွေးသပေငာ့် တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးပပည်ေယ် အရပခစှိုက် မီ ီယောမ ောွေးအရပေါ် ေှိနှိပ်မအ
ှု ခ ိုှိ ွဲ့

ီမှိုကရ စီအစှိုွေး ပေစ်သညာ့်အတွက်

မူဝါ စည်ွေးရံုွေးရ ွေး

ှိခွဲာ့ရသော

ပေစ်ပါသည်။

မေ်ကေ်သညာ့်
ပပည်တွင်ွေးသတင်ွေး

ုတ်လွှငာ့်တင်ပပသညာ့် သတင်ွေးမ ောွေးမတစ်ဆငာ့် နှိုင်ငံတကောသတင်ွေးဌောေမ ောွေးက ပမေ်မောနှိုင်ငံတွင်

ပေစ်ပ က်ရေသည်မ ောွေးကှို အခ ေ
ှိ ်နငာ့် တစ်ရပပွေးညီ သှိ ှိပပီွေး ပမေ်မောနှိုင်ငံအရ ွေးကှို နှိုင်ငံတကောအသှိုင်ွေးအဝှိုင်ွေးက
အရလွေး

ောွေး

အရ ွေးယမ
ူ ှုမ ောွေး ရဆောင် က် ေ် ဆံုွေးပေတ်နှိုင်ခွဲာ့ပါသည်။ တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးမီ ီယောမ ောွေးအတွက်မူ

နှိုင်ငံ၏တစ်ဝက်ရလောက်တွင်

ပပည်တွင်ွေးစစ်သည်

စစ်ရပမပပင်အရပခအရေတွင်
အရတွွဲ့အကကံိုမ ောွေး ှိခွဲာ့ပပီွေးပေစ်ပပီွေး

ဘယ်ရသောအခါမောမ

သတင်ွေးတင်ပပပခင်ွေးနငာ့်

မပပီွေးဆံုွေးခွဲာ့ရသောရ ကောငာ့်

ပတ်သက်၍

ခါွေးသီွေး ည် ကောသညာ့်

ှိုအရတွွဲ့အကကံိုမ ောွေးကှို ၎င်ွေးတှိုေ့၏ ပပည်ေယ်သတင်ွေးမ ောွေးကုှိ ယူတင်ပပ ောတွင်

ဆက်လက်အသံုွေးခ လ က် ှိပါသည်။
လက် ှိအရပခအရေတွင် BNI မ ရအောက်ပါတှိုေ့ကှို အကကံပပိုလှိုပါသည်။
၁။

အှိမ်ေီွေးခ င်ွေးနှိုင်ငံမ ောွေးပေစ်ရသော

ဘဂဂလောွေးရ ာ့ ်၊

ပမေ်မောနှိုင်ငံမ

ွက်ရပပွေးတမ
ှိ ်ွေးရ ောင်လောသညာ့်

လက်ခံ

၎င်ွေးတှိုေ့အလုပ်မ ောွေး

ောွေး ေ်နငာ့်

အှိမ်ေီွေးခ င်ွေးနှိုင်ငံမ ောွေး

အောွေးလံုွေးအတွက်

သတင်ွေးမ ောွေးကှို ဆက်လက်
၂။

မီ ီယောလွတ်လပ်ခွငာ့်နငာ့်

အေွွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေးအရေပေငာ့်
ကူညီရ

ှိ ေ် အရ

ောက်ပံာ့ ေ်အတွက်

မီ ီယောမ ောွေးကှို လ စ်လ ျူရှုမ

အှိနဒှိယနငာ့်

သတင်ွေးရ

အရ ွေးအခင်ွေးနငာ့်

ှိုင်ွေးနှိုင်ငံတှိုေ့အရေပေငာ့်

ောက်မ ောွေးကှို

ဆက်လက်လုပ်ကင
ှို ်နှိုင် ေ်

ုကခသည်အပေစ်

ခွငာ့်ပပိုရပွေး ေ်။

ပတ်သက်ရသော

၎င်ွေးသည်

တှိက မေ်ကေ်သညာ့်

ောက်အကူရပွေးမည် ပေစ်ပါသည်။
မီ ီယောမ ောွေးကှို

ပမေ်မောနှိုင်ငံတွင်ွေး
ေည်ွေးလမ်ွေးသစ်မ ောွေး
ောွေး ေ်

တရုတ်၊

ရ

နှိုင်ငံတကော

လက် ှိသတင်ွေး ယူတင်ဆက်ရေမှုမ ောွေးကှို
ောရေွ ေ်နငာ့်

ပ်မံရတောင်ွေးဆှိုလှိုပါသည်။
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ောက်ပရ
ံာ့ ပွေးရေရသော

တှိုငွေး် င်ွေးသောွေးပပည်ေယ်အရပခပပို

၃။ အင်တောေက်၊ ရုပ်ပမင်သံ ကောွေးနငာ့် ရ

ီယုှိ

ုတ်လွှငာ့်မှုမ ောွေးအရပေါ် အောဏောသှိမ်ွေးစစ်ရကောင်စီ၏

ေှိနှိပ်မှုမ ောွေးရ ကောငာ့် ပမေ်မောပပည်သူမ ောွေးအရေပေငာ့် တှိက မေ်ကေ်သညာ့် သတင်ွေးအခ က်အလက်မ ောွေးကှို
ဆက်လက်

ှိရစ ေ်အတွက် အပခောွေးရသော ရုပ်သံ

နှိုင်ငံတကောအရ
၄။

ောက်အပံာ့မ ောွေး လှိုအပ်ရေပါသည်။

အသစ်ေွွဲွဲ့စည်ွေးလှိုက်ရသော

အေှောဂါတ်ေယ်
မီ ီယောကဏ္ဍကှို

ုတ်လွှငာ့်မှုကေ
ွ ်ယက်မ ောွေးကုှိ လုပ်ရဆောင်နှိုင် ေ်

အမ ိုှိ ွေးသောွေးညီညွတ်ရ ွေးအစှိုွေး အရေပေငာ့်

ယ် ီမှိုကရ စီအစှိုွေး အတွက်
တေ်ေှိုွေး

အသီွေးသီွေးကုှိ အရလွေး

ောွေး ပါမည်။

မူဝါ မ ောွေးတွင်ပါ

ှိုမူဝါ မ ောွေးသည်

ောွေးအောွေးရပွေး ပါမည်။
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လက် ှိအခ ေ
ှိ ်တွငသ
် ောမက
လွတ်လပ်ပွငလ
ာ့် င်ွေးရသော

ပမေ်မောနှိုင်ငံအတွင်ွေး ှိ

ဘောသောစကောွေး

