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စစက် ောငစ်ီမှ နိိုငင်ကံ ော်အောဏောသမ်ိ်းယပူ ီ်းက ော ် သ င််းမီဒယီောလ ွလ် ်ခွင  ်ခ ိ ်းက ော မ်ှုမ ော်းအက ေါ် 

နိိုငင် ံ ောမမ ်မော သ င််း (BNI) ၏ အနစှ်ခ   ်သံို်းသ ်ခ   ်

၁။ က ော ခ်ံအက  ောင််းအရော 

 (၂၀၂ ၀) ရ  ွေး ရကောက် ပွွဲတငွ် မွဲစော င်ွေးမ သမောမှုမ ောွေး  ှိရေ သည်ဟု အရ ကောင်ွေးပပ၍ (၂၀၂၁) ခု န  စ်၊ 

ရေရေော်ဝါ ီလ (၁)  က်ရေ ေ့တွ င် ပမေ ်မောာ့တပမ် ရတော်မ  အ ရ ွေးရပေါ်အ ရပခအရ ေ ရ ကညောကော န ှိုင်ငံရတော်အော ဏ ော ကှို 

သှိမ်ွေးယူခွဲာ့သည် ။ အော ဏော သှိမ်ွေးရ ကောင် ွေး မရ ကညောမီ န ှိုင်ငံရတ ော်သမမတ ဦ ွေးဝင်ွေးပမငာ့်၊ န ှိုင်ငံရတ ော် ၏ 

အတှိုင်ပငခ်ံပု ဂ္ှိိုလ် ရ ေါ် ရအော င်ဆေ ်ွေး စု ကည်တှိေု့ အ ပါအဝင် ပပ ည်ရ ောင် စဝုေ ်ကကီွေးမ ောွေး၊ အ  ပ်သောွေးအ စှို ွေး   

အေွွဲွဲ့ဝင်ဝေ ်ကကီွေးမ ောွေးန ငာ့် (၂ ၀၂၀) ရ  ွေးရ ကောက်ပွွဲတွ င် ရ  ွေးရကော က်ခံ ောွေး သ ညာ့် ကှိုယ် စော ွေးလ ယမ် ော ွေး ကှို 

ေမ်ွေးဆီွေးခွဲာ့သည် ။ ဤကွဲာ့သှိုေ့ အ ောဏောသ ှိမ်ွေးပခ င်ွေးသည် (၂၀၁၀) ပပညာ့်န  စ် ရန ှောင်ွေးပှိငု်ွေး  ီမှိုကရ စီလမ် ွေးရ က ောင် ွေး ရပ ေါ် 

ရလ ောက်လ မ် ွေး ရေသညာ့် ပမေ ်မောနှိုင်ငံအတွ က် ကကီွေးမော ွေးရသော ရေှောက် ရ ကောင်ွေးပပ ေ ် အခ ှိိုွေးအရကွွဲ့ တစ်ခုပေစ်ပ ပီ ွေး 

ဆယ်စနု  စ် မ ောွေး စေွာ ပပည်တွင် ွေးစစ်ပေစပ်ွော ွေးခွဲာ့ပပီွေးရေ ှောက် န ှို င်ငံတွငွ်ေး အ ရပခက ရ စ ေ် ကကှိိုွေးပမ်ွေး ရေဆွဲပ ေ စ်သ ညာ့် 

အရပခခ ံလူူ့အခွငာ့်အရ ွေးမ ော ွေး ပေစ်ရသ ော လွတ်လပ် စေွာ ုတ် ရေော်ရ ပပောဆ ှိုခွငာ့်၊ မီ ီယော လွ တ်လပ်ခွငာ့် န  ငာ့် 

လွတ်လပ်စွော သတင်ွေး အခ က်အလ က်   ှိခွငာ့် တှိုေ့အရပ ေါ် ယခင်က က် ပှိုရသော စှိေ ်ရခေါ်မှုမ ောွေး ကှို 

ကကံိုရတွွဲ့လော ရစပါသည် ။ 

၂။ အောဏောသမ်ိ်းပ ီ်းက ော ် သ င််းမီဒယီောလ ွလ် ်ခွင အ်က ေါ် ခ ိ ်းက ော မ်ှုမ ော်း 

၂.၁။ အင ်ော  မ်  က် ော မ်ှုနငှ  ်လမူှု  ်ွယ မ် ော်း ိို  ိ  ်ငမ်ခင််း 

 ယခင် အ ပ်သောွေးအ စှို ွေး  လက် က်ကော လမ ောွေးတွင်ပင် အပပညာ့်အဝမ   ှိခွဲာ့ ရသ ော 

မီ ီယောလွတ် လပ်ခွငာ့်မ ောွေးန ငာ့် လွတ်လပ် စေွာ  ုတ်ရေော် ရပပ ောဆှိုခွငာ့်မ ောွေးသည် စ စအ်ောဏ ော  င်စေစ်ရအော က် တွ င် ပှို ၍ 

ေှိန ှိပ်ခံလော သ ညာ့် အရပခအရ ေ သှိုေ့ ရ ောက်  ှိခွဲာ့ပါသည်။ အ ောဏောစတင် သှိ မ်ွေးယူလှိုက်သ ညာ့် ရေရေော်ဝါ  ီလ (၁) 

 က်ရေ ေ့ မေ က်ပှိငု်ွေးတွင် အင်တောေက်န  ငာ့် ေုေ်ွေးလှိုင်ွေးမ ောွေးကှိ ု ပေတ် ရတောက်ခွဲာ့ကော မီ ီယောန ငာ့ ် ပပည်သ ူလူ ု က ော ွေး 

သတင်ွေး စွီေးဆင် ွေးမှုကှို ဟေ ေ့်တ ောွေးခွဲာ့သည်။ အ ောဏောစတင် သှိ မ်ွေးယူသညာ့် ရေေ့ ရေေ့လယ်ပှိုင် ွေးတငွ် အင်တ ောေ က် န  ငာ့် 

ေုေ်ွေးလှိုင်ွေးမ ောွေး ပ ပေ ်လည်   ှိခွဲာ့ရသော်လည်ွေး  က်အေည်ွေးငယ် အ ကောတွင် ကေေ့ ်သတ်မှုမ ောွေး စတင်လော ခွဲာ့ပပေ ်သ ည် ။ 

ပမေ ်မောနှိုင်ငံတွင် လူသံုွေးအမ ောွေးဆံု ွေးပေစပ်ပီွေး ပပည်သ ူမ ောွေး ကောွေး သတင်ွေးပေေ ေ့်ခ ှိမှုအမ ော ွေး ဆံု ွေး 

လူမှုကွေ်ယက် တစ်ခုပေစ်သ ညာ့် Facebook ကှိ ရေရေော်ဝါ ီလ (၇)  က် ရေေ့အ ှိ ယော ယီ ကေေ့ ်သတ်  ေ ် 

ဆက်သွယ်ရ ွေးရအော် ပရ တ ောမ ောွေးန  ငာ့် အင် တောေက် ဝေ ်ရဆ ောင်မှုကုမပဏီ မ ောွေးကှို ရေရေ ော်ဝါ ီလ (၄)  က်ရေ ေ့တွ င် 

အောဏောသ ှိမ်ွေး စ စရ်ကောင ်စီ က ညွှေ ် ကောွေးခွဲာ့သည်။ ဆက်လ က်၍ လူသံုွေးမ ောွေးရသော အပခ ော ွေးလူမှုကေွ ်ယ က်မ ော ွေး သ ညာ့် 

Instagram န  ငာ့် Twitter တှိုေ့ကှိလုည်ွေး ရေရေော်ဝါ ီလ (၅)  က် ရေေ့ တွင်  က် အ ကေေ့ ်အသတ်မ   ှိ ပှိတ်ပင် ေ ် 

ညွှေ ် ကောွေးခွဲာ့သည်။ ယခု စော တမ်ွေးကှို ရ ွေးသ ောွေးရေ ခ ှိေ ် ှိ အဆှိုပါလူမှု ကွေ်ယက်မ ောွေး ကှို ပှိတ်ပင် ောွေးဆွဲပေ စ်ပ ပီ ွေး 

ပပည်သ ူမ ောွေးမ ော Virtual Private Network (VPN) ကှိ အ သံုွေးပပို၍  ှိုလူ မှုကွေ်ယက်မ ောွေးကှို သံု ွေးစွွဲ ရေ သည ်။ 

ရေရေော်ဝါ ီလ (၆)  က်န ငာ့် (၇)  က် ရေေ့တှိုေ့တွင်လည် ွေး ယော ယီအင် တောေက်ပေ တ် ရတော က်မှုမ ော ွေး ကှို 

ပပို လုပ်ခွဲာ့ရသောရ ကောငာ့် ပပည် သူမ ောွေး ကောွေး သတင်ွေးမ ေ်စီွေး ဆင်ွေးမှုမ ောွေးကှို အဟေ ေ့်အတ ောွေးပေစ်ရစခွဲာ့ပပီွေး (၆)  က် ရေ ေ့ 
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ညပှိုင်ွေးအခ ှိေ ်တွင ် န ှိုင်ငံရတော် အတှိုင်ပင ်ခံ ပပေလ်ည်လွတ်ရပမ ောက်လောပပီကွဲာ့ သှိုေ့ရသော သ တ င် ွေး တု ၊ 

ရကောလဟလ မ ောွေး လူ ု ကောွေး ပပေ ေ့်န  ံေ့ခွဲာ့ သည်။ ရေရေော်ဝ ါ  ီလ (၁ ၄)  က်ရေ ေ့မ စ ၍ ရေ ေ့စဉ် မေ က် (၁) ေ ှော ီမ  

မေ က် (၉) ေ ှော ီအ ှိ ညပှိုင်ွေး အင် တောေက်ပေ တ် ရတော က်မှုမ ောွေးကှို စ တင်ခွဲာ့သည်။  ှိုသှိုေ့ အင်တော ေ က် 

ပေတ်ရတောက်  ောွေးသညာ့် ညပှိုင်ွေးအခ ှိေ ်တွင် အော ဏောသ ှိမ်ွေးစ စ်ရ ကောင်စ၏ီ လက်ေက်ကှိုင် တပ်ေွွဲွဲ့မ  ော ွေး က 

အောဏောေီဆ ေ ်ရ ွေးလှုပ်  ော ွေးမှု၊ Civil Disobedience Movement (CDM) တွင်ပါဝင်သ ညာ့် ဝေ ် မ်ွေးမ ော ွေး ၊ 

စစ်အောဏော  င် ရတော်လ ေ် ရ ွေး ဆန ဒပပပွွဲမ ောွေးတငွ် ပ ါဝ င်  ကသူမ ောွေး၊ န ှိုင်ငံရ ွေး တက်ကကွလှုပ်  ောွေးသူမ ောွေး န  ငာ့် 

စစ်အောဏော  င် ရတော် လ ေ ် ရ ွေးကှို လံှုွဲ့ရဆ ော်ရပွေးသညာ့် ေ ှောမည်ကကီွေး အန ုပညော  င်မ  ောွေးအောွေး အ တင်ွေးအ ဓ မမ 

ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ော ွေး ကှို ဆက် တှိုက်လုပ််ရဆောင် ခွဲာ့ပါသည်။  ှိုကွဲာ့သှိုေ့ အ င်တောေက် အခ ှိေ ်အပှိုငွ်ေး အပခ ောွေးပေငာ့်သ ော 

သံုွေးစွွဲခွငာ့် ရပွေးပခ င်ွေးသည် ပပည် သူလူ ု၏ သတင်ွေးအခ က် အလက် သှိ  ှိပှို င်ခွငာ့်ကှိ ုကေေ့ ်သတ် ှိေ်ွေးခ ို ပ် ောွေးပခ င် ွေး ပ င် 

ပေစ်ပါသည် ။ 

 ပ်မံ၍ စစ်အောဏော  င်ဆေ ေ့်က င်ရ ွေး လှုပ်  ောွေးမှုမ ောွေး အောွေး ရကောင် ွေး ခွဲာ့ရသော  ေ ် ကုေ်တှိုင်ွေးရ သက ကီ ွေး ၊ 

လှိှုင်သောယောပမှိ ိုွဲ့ေ ယ်တငွ် မ တ်လ (၁ ၄)  က်ရေ ေ့၊ ညရေပှိုင်ွေးအခ ှိေ ်၌ မှိုဘှိုင်ွေးလ်အင်တောေ က်လှိုင်ွေးမ ော ွေး 

စတင်ပေ တ်ရတောက်ခွဲာ့ပပီွေး မတ်လ (၁ ၅)  က်ရေ ေ့ မ စ၍ ဤစောတမ် ွေးကှို ရ ွေးသော ွေး ခ ှိေ ်အ  ှိ 

မှိုဘှိုင်ွေးလ်အင် တောေက်လှိုင်ွေး မ ောွေးကှို တ စန် ှို င်ငံလံုွေး အတှိုင်ွေးအတောပေငာ့် ပေ တ်ရတောက် ောွေးဆွဲပေစ်သည် ။ ဧပပီလ (၁) 

 က်ရေ ေ့တွင် Wireless Broadband အမ ှိိုွေးအစော ွေး wifi ကွေ်ယက်မ ောွေး ကှိုပါ  ပ်မံပေ တ်ရတောက်ခွဲာ့ပ ပေ ်သ ည် ။ 

 ှိုကွဲာ့သှိုေ့ မှိုဘှို င်ွေးလ်အင်တောေ က်မ ောွေးန ငာ့် wifi ကွေ်ယ က်မ ောွေး ပေတ် ရတော က် ောွေးမှု ရ ကောငာ့ ် ဆန ဒပပသူမ ော ွေး န  ငာ့် 

ပပည်သ ူလူ ုအရပေါ် အော ဏောစစ် ရကောင ် စီ လက်ေ က်ကှိငု်တပ် ေွွဲွဲ့မ ောွေး၏ အ ကမ်ွေးေက်န ှိပ် စ က်မှုမ ောွေးကှို 

သတင်ွေးတင ်ပပ ေ ်အတွက် ကကီွေးမော ွေးရသော အက ေ ေ့်အသတ်မ ောွေး ပေစ်ရပေါ် လောရစပါသည် ။ FTTB 

အင်တောေက် ကွေ်ယက်မ ောွေး ကှို ဆက် လက် အ သံုွေးပပိုရေန ှိုင်ရသွေးရသော်လည် ွေး ပပည်သ ူ လူ ုအမ ောွေး စုမ ော 

မှိုဘှိုင်ွေးလ အ်င် တောေက်အ ရပေါ် မ ီခှိုရေ  က ရသောရ ကော ငာ့် သတင်ွေးအခ က်အလက် စွီေးဆင်ွေး မှုမ ောွေး ကှို မ ောွေး စွော 

အကေေ့ ်အသတ်ပေစ်ရစပပီွေး လက်ေက်ကှိုင်တပ်ေွွဲွဲ့ မ ောွေး၏ အေှိန ှိပ်ခံရေ ရသော ပမှိ ိုွဲ့ေ ယ်မ ော ွေး တွ င် 

သတင်ွေးအ ရမ ော င်ခ မှုမ ော ွေး ပေစ် လော ရစသ ညာ့် အတွက်  ှိုပ မှိိုွဲ့ေ ယ်မ ောွေး  ှိ ပပည်သ ူလူ ုမ ောွေး၏ လံုခခ ံိုရ  ွေးအ တွ က် 

စှိုွေး ှိမေ်ွ ယ် ော ပ ေစပ်ါသ ည်။ 
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၂.၂။ သ င််းရို ်သလံိိုင််းမ ော်းနငှ  ်မီဒယီောအ ွ ွဲ့မ ော်း ိို ထ ်ိ်းခ   ် ိ  ်ငမ်ခင််း 

အောဏောစ တင် သှိမ်ွေးယူသညာ့် ရေရေော်ဝါ ီ (၁)  က်ရေ ေ့မ စ၍ န ှိုင်ငံတကော သတင်ွေးရုပ်သံ လှိုင်ွေးမ ောွေးန  ငာ့် BNI 

၏ အေွွဲွဲ့ဝင်ပေ စရ်သော မ ဇ္ဈ ှိမ မီ ီယော၏ သ တင်ွေးရုပ်သံလှို င်ွေး Mizzima TV အပပင် DVB သတ င်ွေးဌော ေ ၏ 

ရုပ်သံလှိုင်ွေးပေစ် သညာ့် DVBTV ကှိပါ ပေတ် ရတောက်ခွဲာ့သည ် ။ သှိုေ့ရသော်လ ည်ွေး ယင်ွေးသ တင်ွေးရုပ်သံလှို င်ွေးမ ောွေးကှို PSI 

ပဂှိိုဟ်တုစရလ ောင်ွေးမ  ေမ်ွေးယူ  ကညာ့်ရှုန ှိုင်ဆွဲပေစသ်ညာ့်အ တွ က် PSI ပဂှိိုဟ်တုစရလောင် ွေးမ ောွေးကှို အော ဏော သှိ မ် ွေး 

စစ်ရကောင် စီက လှိုက်လံ သှိမ်ွေးဆည်ွေးပပီွေး လက်ဝယ်  ှိ သူမ ောွေး ကှိ အ ရ ွေးယူ ရဆောင်   က်မှုမ ောွေး ပပို လုပ်ခွဲာ့ပါသ ည် ။ 

အောဏောသ ှိမ်ွေးစ စရ်ကောင ်စီသ ည် လွတ် လပ်သညာ့် သတင်ွေးမီ ီယ ောရုပ်သံလှိုင်ွေးမ ောွေးကှို ပှိ တ် ပင်ပပီွေးရေ ှော က် 

န ှိုင်ငံပှိုင်ရုပ်သံလှိုင်ွေးပေစ်သညာ့် ပမေ ်မောာ့အသံန ငာ့် ရုပ်ပမင်သံ ကောွေး ရုပ် သံလှိုင်ွေးကှိုလ ည်ွေး  ှိေ ်ွေးခ ိုပ်ခ ွဲာ့ပ ါ သ ည် ။ 

 ှိုေ့ရေှောက် ရေရေော်ဝါ  ီ (၁)  က်ရေ ေ့မ  စတင်၍ စစ်တပ်ပှိငု် ပမဝတီရုပ်ပမင ်သံ ကောွေးရုပ် သံလှိုင်ွေးန  ငာ့် 

၎င်ွေးတှိုေ့ ှိေ်ွေးခ ို ပ် ောွေးသညာ့် ပမေ ်မောာ့အသံန ငာ့်ရုပ်ပမင်သံ ကောွေး ရုပ်သံလှိုင်ွေးတှိုေ့မ  လက်ရတွွဲ့ အရပခအရေ န  ငာ့် 

မ ောွေးစေွာ ကွောဟ ရသော စစ်တပ် ဝါ ပေေ ေ့် သတ င်ွေးတု၊ သတ င်ွေး မ ောွေးမ ောွေးကှိုသော  ုတ်လွှငာ့်လ က်  ှိပါသည် ။  

အောဏောသ ှိမ်ွေးပ ပီွေးရေ ှောက် ပမေ ်မောနှိုင်ငံတစ်ဝ မ်ွေး အော ဏောသ ှိမ်ွေးစ စ်ရ ကောင်စ၏ီ လက်ေက်ကှို င် 

အ ကမ်ွေးေက် မှု မ ောွေးကှို လွတ်လပ်သ ညာ့် ပပည်တွင်ွေးမ ီီ ယော အသီွေးသီွေးက ပံုန ှိပ် ုတရ်ဝ၍ပေ စရ် စ ၊ 

အွေ်လှိုင်ွေးမ တစ်ဆငာ့်ပေစ် ရစ ကကှိိုွေးပမ်ွေး၍ သတင်ွေး ယူကော ပပ ည်သူူ့ ံ တ င်ပပရပွေးခွဲာ့ ကပ ါ သည်။  ှို သှို ေ့ 

သတင်ွေးမ ေ်မ ော ွေးကှို အခ ှိေ ်န ငာ့်တစ်ရပပွေးညီ တင်ပပ ရပွေးရေရသော ပပ ည်တွင်ွေးမီ ီ ယ ောအရပေါ် အ ောဏောသ ှိ မ် ွေး 

စစ်ရကောင် စ၏ီ  ှိေ ်ွေးခ ိုပ် ေ ် ကကှိိုွေးပမ်ွေးမှုမ ောွေးမ ော အောဏ ောသှိမ်ွေးပပီွေး သံုွေး ပတ်အ ကော တွ င် စတင်လော ခွဲာ့ သ ည် ။ 

မီ ီယောမ ောွေး အ ရေပေငာ့် သ တင်ွေးမ ောွေး ရ ွေးသောွေးရေော်ပပ  ောတွင် အ ောဏောသ ှိမ်ွေးအ စှို ွေး ဟူရသော စကောွေးလံုွေး 

အသံုွေးအနှုေ ်ွေးကှို မသံုွေး စွွဲ ေ ် န  ငာ့်  ှိုသှိုေ့ ရ ွေးသောွေး ရေောပ်ပပါ က သတင် ွေး ု တ်ရဝခ ွငာ့်လှိငု် စင်ကှို ရု တ်သှိ မ်ွေးမည ် ဟူ ၍ 

ပမေ ်မောသတင်ွေး မီ ီယောရကောင် စမီ တ စဆ်ငာ့် ပ ပည်တွင်ွေးမီ ီ ယောမ ောွေးကှို တ ောွေးပမစ်ပခှိမ်ွေးရပခ ောက်ခွဲာ့သည်။  

 ှိုသှိုေ့ပခ ှိမ်ွေးရပခောက်ပပီွေး မ ကောမီပင် ပ ပည်တွင်ွေးမီ ီ ယောမ ောွေးကှို တှိုက်ရှိုက်ေှိန  ှိပ်မှုမ ောွေး စ တ င် 

လုပ်ရဆော င်လ ောခွဲာ့ ပါသည်။ (၂၀၂၁) ခုန  စ၊် မတ်လ (၈) က်ရေ ေ့တွင် ပပ ည်တွင်ွေးမီ ီ ယ ောအေွွဲွဲ့မ ောွေးပေ စ်သ ညာ့် မဇ္ဈ ှိမ ၊ 

DVB၊ Myanmar Now၊ 7 Day န  ငာ့ ် ရခတ်သ စမ်ီ ီယော စ သညာ့် မီ ီယော ငါွေးေွွဲွဲ့၏  ု တ် ရဝပခင်ွေးလုပ်င ေ ်ွေးမ ောွေးကှို 

ပှိတ်သှိမွ်ေး ရ က ောင်ွေးန ငာ့်  ှိုသတင်ွေးမ ီီ ယောမ ောွေးအရေ ပေငာ့် မည် သညာ့်မီ ီယော အမ ှိိုွေးအစော ွေး တ စခ်ု ခု ကှို 

အသံုွေးပပို၍ပ ေစ်ရစ၊ ေ ည် ွေးပညောတ စ ်ပ်  ပ်ကှို အ သံုွေးပပို၍ပေစ်ရစ ရ ွေးသ ောွေး ုတလ်ွှငာ့်ပခ င်ွေးမပပို  ေ ် 

အောဏောသ ှိမ်ွေးစ စရ်ကောင ်စီ က တောွေးပမစ်ရ ကညောခ ွဲာ့သည်။  ှိုေ့ရေှောက် မတ်လ (၉)  က်ရေ ေ့ တွ င် 

မဇ္ဈ ှိမ မီ ီယောရံုွေးခ ေ ်ွေးန ငာ့် ကမ ော  တ်မီ ီယောရံု ွေးခေ ်ွေးတှိုေ့ကှို အ ကမ်ွေးေက်ဝ င်ရ ောက် စွီေးေင် ွေးမှုမ ောွေး ပပို လု ပ်ခွဲာ့ သ ည် ။ 

ကမော  တ်မီ ီယောရ ံုွေးခေ ်ွေးကှို ဝင်ရ ော က် စွီေးေင်ွေး ော တွင် အယ် ီ တ ောခ ိုပ်န  ငာ့် တွွဲေက် တည်ရ ော င် သူ တှိုေ့ ကှို 

အတင်ွေးအဓ မမ ေမ်ွေးဆီွေးခွဲာ့သည် ။ 

ဆက်လက်၍ မတ်လ (၁ ၂)  က် ရေေ့တွင် အပခ ောွေးပ ပည်တွင်ွေးပု ဂ္ လှိက မီ ီ ယ ောတစခ်ုပေ စသ် ညာ့် 

ဧ ောဝတီသ တ င်ွေးဌောေ ကှို အ ောဏောသ ှိမ်ွေးစစ် ရကောင် စကီ  ောဇ္သတ်ကကီ ွေးပု ်မ ၅၀၅(က)ပေငာ့် တ ောွေး စွွဲ ဆှိုခွဲာ့သ ည် ။ 

ယင်ွေးသှိေု့တ ော ွေး စွွဲဆှိုပခ င်ွေးသည် အောဏောသ ှိ မ်ွေးပပီွေးရေှော က် အောဏောသ ှိ မ်ွေးစစရ်ကောင ် စီအရေပ ေငာ့် သ တင်ွေးမီ ီ ယော 

ဌောေတစ်ခု ကှို ပ မဦ ွေး ဆံုွေး တ ော ွေး စွွဲဆှိုပခ င်ွေးပေစ်သ ည်။ (အ ောဏောသ ှိမ်ွေးမှု မပေစ်ခင် တွင ် BNI ၏ 



 

4 
 

အေွွဲွဲ့ဝင်သတ င်ွေးဌောေ န  စ်ခုမ ော လည်ွေး အယ် ီတော မ ောွေးအပါ အဝင်  ွက်ရပ ပွေးပုေ်ွေးရ  ော င် ရေ ခွဲာ့ ပါသည် ။) 

တ ောွေး စွွဲ သ ညာ့်အရ ကောင် ွေး  င်ွေးမ ော ရေရ ေော်ဝါ ီလ (၂ ၀)  က် ရေေ့တွ င် ဧ ောဝတီ သတင်ွေး ဌောေမ  တင်ပပခွဲာ့ သ ညာ့် 

စစ်အောဏော  င် ဆေ ေ့်က င်ရ ွေးဆ န ဒပပပွွဲတငွ် ေမ်ွေးဆီွေးခံ  ရသော ဆ ောဝေ ်မ ောွေးအောွေး ပပေ ်လည်လွှတ်ရပ ွေး  ေ ် 

၎င်ွေးတှိုေ့၏ ရဆွ မ ှိိုွေးမ ောွေးကှို  ွဲ တပ်ေွွဲွဲ့က သှိ ေ ်ွေး (၁၃၀) က ပ် ရတောင် ွေးခွဲာ့သည်ဟူရသ ော သတင်ွေးဗီ ီယှိုရ က ော ငာ့် 

ပေစ်သည်။ 

အောဏောသ ှိမ်ွေးစ စရ်ကောင ်စီ အရေ န  ငာ့် အ က်ရေောပ်ပပ ါ သတင်ွေးမီ ီယ ောကကီွေးမ ောွေးကှိသု ော အဓှိက ော ွေး 

ေှိန ှိပ်ရေ ရသော် လည်ွေး ပမေ ်မ ောန ှိုင်ငံတစဝ်ေ ်ွေး အေ ယ်ေယ် အ ပ် ပ်  ှိ တှိုငွ်ေး င်ွေးသော ွေး မီ ီယောမ ောွေး အ ရေန  ငာ့်လ ည် ွေး 

မလံုခခ ံိုမှုမ ောွေးကှို တ စ်စတ စ်စ ခံစ ောွေးလော ပ ါသည်။ အ ူွေး သပ ေငာ့် ယခင် အ ပ်သောွေးအ စှို ွေး  လက် က် ကတည် ွေး က 

တပ်မရတော်၏ တ ောွေး စွွဲဆှိုပခ င်ွေးခံ ောွေး ရသ ော သတင်ွေး ဌောေမ ော ွေးအ ရေပေငာ့် လံုခခ ံိုရ ွေးအ   ပခ ှိမ်ွေးရပခ ောက်မ ော ွေး ကှို 

ခံစောွေးရေ  ပပီွေး ပစမ် တ် ော ွေး ခံ ောွေး သ ညာ့် အယ် ီတောမ  ောွေးန ငာ့် သတင်ွေးရ ော က်မ ောွေး မ ော ပုေ်ွေးရ  ောင် ရေ င်ွေး ပ ေ ငာ့် 

သတင်ွေးမ ောွေး ကှို  ယူရ ွေးသောွေး ရေောပ်ပရေ ပ ါ သည်။ 
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၂.၃။ သ င််းကထော မ် ော်း၏ လံိုမခံ ကရ်းအက ေါ် ထခိိို ပ်ခိမ််းကမခော မ်ှုမ ော်း 

အောဏောသ ှိမ်ွေးစ စရ်ကောင ်စီ၏ သတင်ွေးမီ ီယောလ ွတ်လပ်ခ ွငာ့်အရပေါ် ေှိ န  ှိပ်မှုမ ောွေးသည် သတင်ွေးမီ ီ ယ ော 

ဌောေမ ော ွေးအ တွ က်သောမက ရပမပပင်တွင ် သတင်ွေး ယူ ရေ ရသော သတင်ွေး ရ ောက်မ ောွေး၏ လံုခခ ံိုရ ွေးအ တွကပ် ါ 

စှိုွေး ှိမေ်ွ ယ် ပေ စ်လ ောပါသည် ။ စစ်အောဏော  င် ဆေ ေ့်က င်ရ ွေး ဆန ဒ ုတ်ရေော် မှုလှုပ်  ောွေးမှုမ ော ွေး အော ွေးရကောင်ွေး လ ော သ ညာ့် 

ရေရေော်ဝါ ီလ လယ်ရလော က် မ  စ တင်၍ ဆန ဒပပပပည ်သူမ ောွေးကှို ေမ်ွေးဆီ ွေးမှုမ ောွေး ပပို လု ပ်လောသကွဲာ့ သှို ေ့ 

ဆန ဒပပပွွဲသတင်ွေးမ ောွေးကှို သတင်ွေး  ယူရေ သညာ့် သတင်ွေး ရ ောက်မ ော ွေး ကှိုပါ ေမ် ွေး ဆီွေးမှုမ ောွေး  ှိခွဲာ့သ ည် ။ 

အောဏောစ တင် သှိ မ်ွေးခွဲာ့သညာ့ ် ရေရေော်ဝ ါ ီလ (၁)  က်ရေ ေ့မ  ဧပပီလ (၁ ၉)  က်ရေ ေ့ ှိ ေမ် ွေးဆီွေး ှိေ်ွေးသှိမ် ွေး ခံ သ ညာ့် 

သတင်ွေးမီ ီယ ောသမောွေးရ ပါင်ွေး (၇၀) ဦွေး  ှိပပီွေး ၎င်ွေးတှိုေ့ ွဲမ  (၃၂) ဦွေးသော ပပ ေ ်လည်လွတ် ရပမောက်လော ရသ ွေးသည် ။1 

 ှိေ ်ွေးသှိမွ်ေးခံ ောွေး သူ (၃၆) ဦ ွေး ွဲတငွ် (၁ ၉) ဦွေးမ ော တ ောွေး စွွဲ ဆှိုခံ ောွေး ပ ပီွေး အမ ောွေးစုမ ော  ော ဇ္သတ် ကကီွေးပု  ်မ ၅ ၀ ၅ 

(က)2 ပေငာ့် တ  ောွေးစွွဲခံ ောွေး ပ ခင်ွေးပေစ်ပပီွေး အပခ ောွေးရသော ပု ် မမ ောွေးမ ော ပု ်မ ၁ ၁ ၄3၊ ပု ်မ ၁ ၁ ၈4၊ ပု ်မ ၃၃ ၂5၊ ပု  ် မ 

၄၃၆6 တှိုေ့ပေစသ် ည်။ 

 သတင်ွေး ရ ော က်မ ောွေး အမ ော ွေးဆံုွေး ေမ်ွေးဆီ ွေး ခံ သ ညာ့် ေ ယ်ရပမ ရ သမ ောွေးမ ော  ေ ်ကုေ်တှိငု်ွေး ရ သကကီ ွေးန ငာ့် 

ကခ င ် ပပည် ေ ယ်တှိုေ့ပေစ်ပပီွေး  ေ ်ကုေ်တှိငု် ွေးရ သက ကီ ွေးတွင် (၂၆) ဦွေး န  ငာ့် ကခ င ်ပပည်ေ ယ်တငွ် (၁ ၂) ဦ ွေး 

 
1 https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/ 
2၅၀၅။ ။ မည်သမူဆ ို၊ ဖြေါ် ပြချက်က ိုပြစ်ဖစ၊ ဖကောလဟောလက ိုပြစ်ဖစ၊ သတင််းက ို ပြစ်ဖစပြြုရောတွင၊် သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ထိုတ်ပြနဖ်ကျညောရောတွင၊် 

သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ပြန် ို့ချျီရောတွင-် 

(က) ပြညဖ်ထောငစ်ို အစ ို်းရ၏ကကည််း၊ ဖရ၊ ဖလတြ် တခိုခိုမှအရောရှ အော်း၊ သ ို ို့တည််းမဟိုတ် တြ်သော်းအော်း စစ်ြိုနက်နပ်ခင််းက ိုဖသေ်ာ၎င််း၊ သက်ဆ ိုငရ်ောမ မ ၏ 

တောဝနဝ်တ်တရော်းက ို မဖလ်းစော်းပခင််း ဖသေ်ာ၎င််း၊ ြျက်ကွက်ပခင််းဖသေ်ာ၎င််း ပြြုဖစရနအ်ကကြံရှ လျှင၊် သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ထ ိုသ ို ို့ပြြုဖစတနရ်ော သည်ို့အဖကကောင််း 

ရှ လျှင ်ထ ိုသကူ ို နစှ်နစှ်ထ ဖထောငဒ်ဏတ်မျ ြု်းမျ ြု်း ပြစ်ဖစ၊ ဖငဒွဏပ်ြစ်ဖစ၊ ဒဏန်စှ်ရြ်လြံို်းပြစ်ဖစ ချမှတ်ရမည။် 

3၁၁၄။ ။ ပြြုလိုြ်မှုက ို၊ သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ပြစ်မှုက ိုကျ ်းလွနရ်ောတွင ် မ မ က ိုယ်တ ိုငမ်ရှ ခ ို့လျှင ် အော်းဖြ်းကူညျီ သူအပြစ်ပြင်ို့သော ပြစ်ဒဏခ်ျမှတ်ပခင််း 

ခြံရမည်ို့သူသည ် အော်းဖြ်းကူညျီမှုဖကကောင်ို့ မ မ ပြစ်ဒဏခ်ျမှတ် ပခင််းခြံရမည်ို့ ပြြုလိုြ်မှုက ို၊ သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ပြစ်မှုက ို တဦ်းတဖယောက်ဖသောသူက 

ကျ ်းလွနဖ်သောအခါ မ မ  က ိုယ်တ ိုငရ်ှ ဖနခ ို့လျှင၊် ထ ိုသသူညထ် ိုပြြုလိုြ်မှုက ို၊ သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ထ ိုပြစ်မှုက ို က ိုယ်တ ိုငက်ျ ်းလွနဘ်  

သက ို့သ ို ို့ကျ ်းလွနသ်ညဟ်ို ယူဆပခင််းခြံရမည။် 

4၁၁၈။ ။ ဖသဒဏပ်ြစ်ဖစ၊ တသက်တကျွန််းဒဏပ်ြစ်ဖစ ထ ိုက်သင်ို့ဖသော ပြစ်မှုတခိုခိုကျ ်းလွနပ်ခင််းက ို လွယ်ကူဖစရနက်ကြံရွယ်၍ဖသေ်ာ၎င််း၊ 

လွယ်ကူဖအောငမ် မ ကပြစ်ဖစ တနရ်ောသည်က ိုသ လျက်နငှို့ဖ်သေ်ာ၎င််း မညသ်မူဆ ို၊ ပြြုလိုြ်မှုပြင်ို့ပြစ်ဖစ၊ ဥြဖဒနငှို့ဆ်န် ို့ကျငဖ်သော 

ြျက်ကွက်မှုပြြုပခင််းပြင်ို့ပြစ်ဖစ ထ ိုပြစ်မှုက ို ကျ ်းလွနရ်န ်စျီစဉ်ချက်ရှ ဖကကောင််းက ို မ မ အလ ိုအဖလျောက် ထ မ်ချနလ်ျှင၊် သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ထ ိုစျီစဉ် ချက်နငှို့ ်

စြ်လျဉ််း၍ မမှနသ်ညက် ိုသ လျက်နငှို့ ် မှနသ်ည်ို့အဖနပြင်ို့ မ မ အလ ိုအဖလျောက် ဖပြောလျှင ် ထ ိုသကူ ို အဆ ိုြါပြစ်မှုကျ ်းလွနပ်ခင််းရှ ြါက၊ 

ခိုနစ်နစှ်ထ ဖထောငဒ်ဏတ်မျ ြု်းမျ ြု်းချမှတ်ရမည်ို့ပြင ်ဖငဒွဏလ်ည််း ချမှတ်န ိုငသ်ည။် အဆ ိုြါပြစ်မှုကျ ်းလွနပ်ခင််း မရှ ြါက၊ သြံို်းနစှ်ထ  ဖထောငဒ်ဏတ်မျ ြု်းမျ ြု်း 

ချမှတ်ရမည်ို့ပြင ်ဖငဒွဏလ်ည််း ချမှတ်န ိုငသ်ည။် 

5၃၃၂။ ။ ပြညသ်ူ ို့ဝနထ်မ််းအပြစ်ပြင်ို့ တောဝနဝ်တ်တရော်းဖဆောငရွ်က်ဖနဖသော ပြည်သူ ို့ဝနထ်မ််းပြစ်သကူ ို မ မ အလ ိုအဖလျောက် နောကျငဖ်စလျှင၊် 

သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ထ ိုသကူ ိုပြစ်ဖစ၊ အပခော်းပြညသ်ူ ို့ဝနထ်မ််းက ိုပြစ်ဖစ ပြည်ို့သူ ို့ဝနထ်မ််းအပြစ်ပြင်ို့ တောဝနဝ်တ်တရော်းဖဆောငရွ်က်ပခင််းမှ တော်းဆျီ်းရန၊် 

သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ဟန် ို့တော်း ရနအ်ကကြံပြင်ို့ မ မ အလ ိုအဖလျောက် နောကျငဖ်စလျှင၊် သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ပြညသ်ူ ို့ဝနထ်မ််း အပြစ် ပြင်ို့မ မ ၏ တောဝနဝ်တ်တရော်းက ို 

ဥြဖဒနငှို့အ်ညျီဖဆောငရွ်က်ဖနစဉ် ထ ိုသပူြြုပြျီ်းဖသော၊ သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ပြြုရနအ်ော်း ထိုတ်ပြျီ်းဖသော အဖကကောင််းဖကကောင်ို့ ထ ိုသအူော်းမ မ အလ ို အဖလျောက် 

နောကျငဖ်စမှုက ိုပြြုလျှင၊် ထ ိုသ ို ို့နောကျင ်ဖစမှုပြြုဖသော သကူ ိုသြံို်းနစှ်ထ ဖထောငဒ်ဏ ်တမျ ြု်းမျ ြု်း ပြစ်ဖစ၊ ဖငဒွဏပ်ြစ်ဖစ၊ ဒဏန်စှ်ရြ်လြံို်းပြစ်ဖစ ချမှတ်ရမည။် 

6၄၃၆။ ။ မည်သူမဆ ို၊ က ို်းကွယ်ဝတ်ပြြုဖသော ဖနရောအပြစ်ပြင်ို့ဖသေ်ာ၎င််း၊ ဖနအ မ်အပြစ်ပြင်ို့ဖသေ်ာ၎င််း၊ ြစစည််းမျော်း သ ိုဖလှောငထ် န််းသ မ််းဖသော 

ဖနရောအပြစ်ပြင်ို့ဖသေ်ာ၎င််း သောမနအ်ော်းပြင်ို့ အသြံို်းပြြုဖသော အဖဆောက်အအြံိုက ိုြျက်ဆျီ်းရန ် အကကြံပြင်ို့ပြစ်ဖစ၊ မ မ ကထ ိုသ ို ို့ြျက်စျီ်းဖစမည် 

ပြစ်တနရ်ောသညက် ို သ လျက်နငှို့ပ်ြစ်ဖစ မျီ်းပြင်ို့၊ သ ို ို့တည််းမဟိုတ် ဖြါက်ကွ တတ်ဖသောအရောပြင်ို့ အကျ ြု်းြျက်ဆျီ်းမှုက ို ကျ ်းလွနလ်ျှင၊် ထ ိုသူက ို 

တသက်တကျွန််းဒဏပ်ြစ်ဖစ၊ ဆယ်နစှ်ထ ဖထောငဒ်ဏတ်မျ ြု်းမျ ြု်းပြစ်ဖစ ချမှတ် ရမည်ို့ပြင ်ဖငဒွဏလ်ည််းချမှတ်န ိုငသ်ည။် 

https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/
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ေမ်ွေးဆီွေးခံခ ွဲာ့ သည်။7 သတင်ွေးရ ော က်မ ောွေး ေမ်ွေးဆီွေးခံခ ွဲာ့ သညာ့် အပခ ောွေးပမှိိုွဲ့မ ောွေးမ ော ဟှို ပုေ်ွေး၊ ရတောင်က ကီွေး၊ မံု  ော ၊ 

ရေပပည်ရတ ော်၊ ပုသှိမ်၊ ပပည်၊ ဟောွေးခါွေး၊ မှိတထီလော ၊ ပမှိတ်၊ မင် ွေးဘူွေး၊ က ှိိုက် ှို န  ငာ့် ရမောလ်ပမှိို င်တှိေု့ ပေစ်ပ ါသ ည်။8  

အေမ်ွေးဆီွေးခံ သညာ့် သတင် ွေးရ ော က်မ ောွေး အေ က် (၅ ၇) ဦွေးမ ော အမ ှိို ွေးသောွေးမ ောွေးပေ စ်ကော (၁ ၂) ဦ ွေး မ ော 

အမ ှိိုွေးသမီွေး သတင်ွေး ရ ော က်မ ောွေး ပေ စပ် ါသည်။9 (တ စ်ဦ ွေးမ ော အ တ ည်မပပို န ှိုင်ရသွေး။) ေမ်ွေးဆီ ွေးခံ ောွေး သ ညာ့် 

သတင်ွေး ရ ော က်မ ောွေး  ွဲတွင ် သတင်ွေး ဌောေရ ပါင်ွေး (၃၃) ခုမ  သတင်ွေး ရ ောက်မ ော ွေး န  ငာ့် 

အလွတ်တေ် ွေး သတင်ွေး ရ ော က် (၁ ၆) ဦွေးတှိုေ့ ပါဝင်သည်။ သတင်ွေး ဌောေရ ပါင်ွေး (၃၃) ခုတွင် 7 Day News၊ Eleven 

Media Group ကွဲာ့သှိုေ့ရသော ပပည်တွင်ွေး မီ  ီယောမ ောွေး၊ BBC Burmese န  ငာ့ ် Associate Press တှိုေ့ ကွဲာ့ သှို ေ့ 

န ှိုင်ငံပခောွေးသတင်ွေးဌောေ ကကီွေးမ ော ွေး အပါ အဝင် တှိုငွ်ေး င်ွေးသော ွေး ရ သမ ောွေး တွင် အရပခစှိုက် သ ညာ့် 

တှိုငွ်ေး င်ွေးသော ွေး မီ ီယောအေွွဲွဲ့ မ ောွေးလည်ွေး ပ ါဝ င်ပါသည်။ န ှိုင် ငံပခ ောွေးသတင်ွေးရ ောက်မ ော ွေး အရေပေငာ့် ဂ ပ ေ ် န ှိုင်ငံသော ွေး 

အလွတ်တေ် ွေး သတင်ွေး ရ ောက်တ စဦ်ွေးန  ငာ့် DPA သတင်ွေးဌောေ မ  ပှိုလ ေ ်နှိုင်ငံသောွေး သတင်ွေး ရ ော က်တစ်ဦ ွေး ကှို 

ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ော ွေး   ှိခွဲာ့ပါသည်။န  စ်ဦွေးစလံုွေးကှို ပပေ ်လွှတ်ရပ ွေးခွဲာ့ပပီွေး ပေစ်ရသော်လ ည်ွေး ဂ ပေ ်နှိုင်ငံသောွေး အလွတ်တ ေ ် ွေး 

သတင်ရ ော က် Mr. Yuki Kitazumi ကှိ ဧပပီလ (၁ ၈)  က် ရေေ့ ညပှိုင်ွေးတွင်  ပ်မံေ မ်ွေးဆီွေးခ ွဲာ့ သ ည် ။ 

သတင်ွေး ရ ော က်မ ောွေးအော ွေး ေ မ်ွေးဆီွေးမှုမ ော ွေး ကှိ ရေရေော်ဝ ါ  ီလ (၉)  က် ရေေ့တွင် စ တင် ခွဲာ့ပပီွေး ရေရေော်ဝ ါ ီလ (၂၇) 

 က်ရေ ေ့န  ငာ့် ၂၈ က်ရေေ့တှိုေ့တွင် ေမ်ွေးဆီွေးမှု အမ ောွေးဆံုွေး ပေ စခ်ွဲာ့ သည်။10 

 

 သတင်ွေး ရ ော က်မ ောွေးကှို ေမ်ွေးဆ ီွေး ောတငွ် ဆ န ဒပပပွွဲမ ောွေး၌ သတင်ွေးယူရေစဉ် ေမ်ွေးဆီွေးခံ မှု မ ောွေး   ှိ သ ကွဲာ့ သှို ေ့ 

အခ ှိိုွဲ့ သတ င်ွေးရ ော က်မ ောွေး ကှို ၎င် ွေးတှိုေ့ရ ေ  ှိုင် ောအှိမ်မ ောွေး၊ ပုေ်ွေးခှို ော ရေ ောမ ော ွေးအ  ှိ ဝင်ရ ော က်စီွေးေင် ွေး က ော 

ေမ်ွေးဆီွေးမှုမ ော ွေး လည်ွေး   ှိပ ါ သည်။ ဥပမ ောအောွေးပေငာ့် မ တ်လ (၁)  က်ရေ ေ့ည က DVB သတင်ွေး ရ ော က် 

 
7 https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/  
8 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/ 

https://www.reportingasean.net/in-numbers-arrests-of-myanmar-journalists/
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ကှိုရကောင် ွေးပမ တ်လှိှုငက်ှို ၎င်ွေးရေ ှိုင် ော ပမှိတ်ပမှိိုွဲ့ ရေအှိမ် တွ င်  ွဲတပ်ေွွဲွဲ့ ဝင်မ ောွေးက ရသေတ်ပ ေ ငာ့် 

ပခ ှိမ်ွေးရပခောက်ပ စခ်တ်၍ အ ကမ်ွေးေက် ေမ်ွေးဆ ီွေးခွဲာ့ပါသည် ။ ဆန ဒပပပွွဲမ ောွေး တွင်လည်ွေး က ည်ဆေ ်အစစ်မ ောွေးသံု ွေး က ော 

ပေှိိုခ ွင်ွေးခွဲာ့ပခ င်ွေးရ ကောငာ့် သတင်ွေး ရ ောက်မ ောွေး က ည် ှိမ ေ်၍  ဏ် ော   ှိမှုမ ောွေး ပေစ်ပွောွေးခွဲာ့ပ ါ သ ည် ။ 

အောဏောစသှိမ် ွေး သညာ့်ရေေ့မ စ၍  ှိခှိုက်ရသ ရ ကမှု အမ ော ွေးဆံု ွေးပေစခ်ွဲာ့ရသော မ တ်လ (၂ ၇)  က်ရေ ေ့တွင် မန တရလွေးပမှိို ွဲ့ ၌ 

Frontier Myanmar သတင်ွေး ဌောေမ  သတ င်ွေးရ ော က်တ စဦ်ွေး၊ က ှိိုက် ှိုပမှိိုွဲ့တွ င် 

အလွတ်သတ င်ွေးရ ော က်တ စဦ်ွေးတှိုေ့ က ည်  ှိမ ေ်ပ ပီွေး  ဏ်  ော   ှိခွဲာ့ရ ကောင်ွေး သှိ  ှိ ပါသ ည်။ 

 အောဏော သှိမ်ွေးပ ပီွေးခ ှိေ ်မ စ၍ အောဏောသ ှိမ်ွေးစ စရ်ကော င်စ၏ီ အဓှိ ကအောရံုစှို က် ေှိန ှိပ်ခံရေ ရသ ော 

မီ ီယောအေွွဲွဲ့ မ ောွေး ွဲမ  တစ်ခုပ ေစသ်ညာ့် မဇ္ ဈ ှိမသတင်ွေး ဌောေ၏ ပူွေးတွွဲ တ ည်ရ ောင်သူ န  ငာ့ ်  ါရှိုကတ် ော (၁) ဦ ွေး ၊ 

အယ် ီတော (၁) ဦ ွေး၊ စမီံဌောေ လက်ရ ော က် မေ ်ရေ ဂ ော (၁) ဦ ွေး၊ အလွတ်တေ်ွေးသတင် ွေးရ ောက် (၂) ဦ ွေး (ပမှိတ ်န  ငာ့် 

 ေ ်ကုေ်)န  ငာ့ ် ယောဉ် ရမောင်ွေး (၁) ဦ ွေးတှိုေ့ကှို အောဏောသ ှိမ် ွေးစစ်ရကောင်စီက ေမ်ွေးဆီွေး ောွေးရ ကောင် ွေး သှိ   ှိ ပါသ ည် ။ 

 ှိုေ့အပပင ် သတင်ွေး ရ ောက်မ ောွေး အမ ောွေးဆံုွေး ေမ်ွေးဆီွေးခံ သ ညာ့် ပပည်ေ ယ်တစ်ခုပေစ်သ ညာ့် ကခ င ်ပပည်ေ ယ်တွင် လ ည် ွေး 

ပမစ်ကကီွေးေှောွေးသ တင်ွေးဂ ောေ ယ် ၏ သတင်ွေး ရ ောက် (၃) ဦွေး ကှို အောဏောသ ှိ မ်ွေးစစရ်ကောင ် စီက ဧပပ ီ(၁ ၃)  က်ရေ ေ့တွ င် 

အ ကမ်ွေးေက် ေမ်ွေးဆီွေးခွဲာ့ပပီွေး စ စရ် ကော ရ ွေးတွ င် စစ်ရဆွေးခွဲာ့သ ည်ဟု သှိ  ှိ ပါ သည်။11  

 အောဏောသ ှိမ်ွေးစ စရ်ကောင ်စီ၏ ပပည်သ ူလူ ုအရပေါ် ရေေ့စဉ် အ ကမ်ွေးေ က်န ှိပ်စက် ရေ မှုမ ော ွေး ကှို 

သတင်ွေးတင ် ဆက်  ုတ်လွှငာ့်ရပွေး ရေသညာ့် ပပည်တွင်ွေးပပည်ပ မီ ီယောအေွွဲွဲ့အ စည်ွေးမ ော ွေး ကှို 

အောဏောသ ှိမ်ွေးစ စရ်ကောင ်စီ မ  ေ ည်ွေးမ ှိိုွေးစံုပေငာ့် ေှိန ှိပ် ေ ် ကကှိိုွေးပမ်ွေးရေ ရသော ရ ကောငာ့် သတ င်ွေးရ ော က်မ ောွေး အရေ ပ ေ ငာ့် 

ပုေ်ွေးရအောင် ွေးတှိမ်ွေးရ  ောင်၍ သတင်ွေးမ ောွေး ကှို  ုတ်လွှငာ့်ရေ ပါသည် ။ ဥပမော အော ွေး ပေငာ့် အ က်ရေော်ပပ ပ ါ 

ပမစ်ကကီွေးေှောွေးသ တင်ွေးဂ ောေ ယ်မ  အပခ ောွေးသ တင်ွေးရ ောက် (၁ ၇) ဦ ွေးကှို ေမ်ွေးဆီ ွေး ေ် စော င် ွေး   ှိသ ည် ဟု 

 ကောွေးသှိ ရသ ောရ ကောငာ့် ဂ ောေ ယ်တှိုက်မ  ဝေ ်  မ်ွေးမ ောွေးမ ော ရ  ောင်တှိမွ်ေး ရေ  သည ာ့် အ ရပခအရေတွင်   ှိ ရေပ ါသ ည်12။ 

အခ ှိိုွဲ့သတင်ွေး ဌောေမ ော ွေးအ ရေန  ငာ့်လည်ွေး လံု ခခ ံိုရ ွေးအရပခ အရေရ ကောငာ့် မှိမှိတှိုေ့၏ ရံုွေးခေ်ွေးမ ောွေးကှို ပှိတ်သှိမ်ွေး ၍ 

ယောယီရံုွေးခေ ်ွေးအသ စမ် ောွေး ကှို ရ  ွဲ့ရပပောင် ွေး သညာ့် အရပခ အရေမ ှိိုွေးကှို က ကံိုရတွွဲ့ ရေ ပ ါသည်။  ှို ကွဲာ့ သှိုေ့ မလံုခခ ံိုသညာ့် 

အရပခအရေမ ောွေးသည် အ  ူွေးသပေငာ့် တှိုငွ်ေး င်ွေးသော ွေး ရ သမ ောွေး တွင် အရပခ စှိုက် သညာ့် လွ တ်လပ် သ ညာ့် 

တှိုငွ်ေး င်ွေးသော ွေး မီ ီယောမ ောွေး အ တွက် ခ က်ခွဲမှုမ ောွေးကှို ပှိုမှိုပ ေစရ်စပါသ ည် ။ တှိုငွ်ေး င်ွေးသ ောွေးမီ ီယော အ မ ောွေးစသု ည် 

ရ သအ ရပခစှိုက် သ တင်ွေးမီ ီ ယော င ယ် မ ောွေး ပေစ် သညာ့်အရလ ော က်  ေ ်ကုေ်ပမှိိုွဲ့အရပခစှို က် 

သ တ င်ွေးမ ီီ ယ ောဌောေက ကီွေးမ ောွေး ကွဲာ့သှိုေ့ ဘ ဏ္ဍောရ ွေးအင် အောွေး ရတောငာ့်တင်ွေးမှုမ  ှိ သညာ့်အတွက် ၎င်ွေး တှိုေ့ ၏ 

သတင်ွေးလုပ်င ေ ်ွေးမ ောွေး ဆက် လက်လည်ပ တ်  ုတ်လွှငာ့်န ှိုင် ေ် အလွေ ်ပင် ကကှိိုွေးစော ွေးရု ေ ်ွေးကေ ်ရေ  ပါ သည်။ 

 

 

 

 
11 https://burma.irrawaddy.com/news/2021/04/17/240790.html  
12 https://burma.irrawaddy.com/news/2021/04/17/240790.html 
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၃။ အနစှခ်   ် 

 လွေ ်ခွဲာ့သညာ့် ဆယ်စနု  စ် အ တွင်ွေး ပပို ပပင်ရပပောင်ွေးလွဲမှုမ ောွေးန ငာ့်အတူ တှိုွေးတ က်မှုအ ေ ည်ွေး ငယ ်   ှိ ခွဲာ့ရသ ော 

သတင်ွေးမီ ီယ ောကဏ္ဍသည ် ရေရေော်ဝါ ီလ (၁)  က်ရေ ေ့ အောဏောသ ှိမ်ွေးမှုန ငာ့်အတူ ယခင် သတ င်ွေးမ ီီ ယ ော 

အရမ ောင် ရခတ်သ ှိုေ့ ပပေ ်လည်ရ ောက်  ှိသ ွောွေးခွဲာ့သည်။ ပပီွေးခွဲာ့သ ညာ့် အ ပ် သောွေးအစှို ွေး လ က် က် တွ င် 

သတင်ွေးမီ ီယ ောကဏ္ဍအရ ပေါ်၊ အ ူွေးသပေငာ့် တှိုငွ်ေး င်ွေးသော ွေးပပည်ေယ် အရပ ခစှိုက ် မီ ီ ယော မ ောွေးအရပေါ် ေှိ န  ှိပ်မှုအခ ှိိုွဲ့ 

  ှိခွဲာ့ရသော်လည် ွေး  ီမှို ကရ စအီစှို ွေး ပေစ်သညာ့်အ တွ က် မီ ီ ယောအေွွဲမ ောွေးန ငာ့် ပပည် တွင်ွေးပ ပ ည် ပ 

အ ပ်ဘက်အ ေွွဲွဲ့အစည် ွေးမ ောွေး က မီ ီ ယောလွ တ်လပ်ခွငာ့်၊ လွတ်လပ်စွော  ုတ်ရေော် ရပပောဆှိုရ ွေးသော ွေး ခွငာ့်တှိေု့အ တွ က် 

မူဝါ စည် ွေးရံုွေးရ  ွေး လုပ်ငေ်ွေး စဉ်မ ောွေးကှို လွတ်လပ်စွော ရဆောင်  က်နှိုင်ခွဲာ့သည်။ အောဏောသ ှိ မ်ွေးပပီွေးရေှော က် 

အောဏောသ ှိမ်ွေးစ စရ်ကောင ်စီ အရေ ပေငာ့် သတင်ွေးမီ ီယော ကဏ္ဍကှို  ှိေ ်ွေးခ ိုပ်န ှိုင် ေ ်အတွက် ၎င်ွေး တှိုေ့ န  ငာ့် 

ပတ်သက်သ ညာ့် သတင်ွေး အခ က်အလ က်အမ ေ်မ ောွေး ကှို တင်ပပ  ုတ်လွှငာ့်ရေ သညာ့် ပပည်တွင်ွေးမ ီီ ယောမ ော ွေး ကှို 

အဓမမသတင်ွေး  ုတ်လွှငာ့်ခွငာ့်  ပ်ဆှိုင်ွေးပခင်ွေး၊ ရံုွေးခေ်ွေးမ ောွေး ကှိ ု ဝင်ရ ော က်စီွေးေ င် ွေးပခင်ွေးန ငာ့် သတင်ွေး ရ ောက်မ ော ွေး ၊ 

အယ် ီတော မ ောွေးကှို ေမ် ွေး ဆီွေးတ ောွေး စွွဲဆှိုပ ခင်ွေးမ ောွေးကှို ပပို လုပ်လ က်  ှိရေ ခွဲာ့သည်။ ပပ ည်တွင်ွေးမီ ီ ယ ော 

အမ ောွေးစုမ ောလ ည်ွေး သတ င်ွေးမ ီီယောသမ ောွေးမ ောွေး၏ က ငာ့်ဝတ်၊ ဂုဏ်သှိ ကခောန ငာ့်အညီ မ ေ်ကေ ် သ ညာ့် 

သတင်ွေးအခ က်အလက်မ ော ွေးကှို ပပည်သ ူ လူ ု ံ  ုတ်လွှငာ့်ရပ ွေးရေ ဆွဲ ပေစ်ပါသ ည်။ ပပည်တွ င်ွေးသ တ င် ွေး 

ဌောေမ ော ွေးက  ုတ်လွှငာ့်တင် ပပသ ညာ့် သတ င်ွေးမ ောွေးမ တစ် ဆငာ့် န ှိုင်ငံတကောသ တင်ွေးဌော ေ မ ောွေးက ပမေ ် မောန ှိုင် ငံ တွ င် 

ပေစ်ပ က်ရေ သ ည်မ ောွေးကှို အ ခ ှိေ ်န ငာ့် တစ်ရပ ပွေးညီ သှိ  ှိပပီွေး ပမေ ်မောနှိုင်ငံအရ ွေးကှို န ှိုင် ငံတကောအသှို င်ွေးအဝှိုင်ွေး က 

အရလွေး ောွေး အရ ွေးယမူှု မ ောွေး ရဆ ောင်   က် ေ် ဆံုွေးပေတ်နှိုင်ခွဲာ့ပါသ ည်။ တှိုငွ်ေး င် ွေးသောွေးမီ ီယောမ ောွေးအတွ က် မူ 

န ှိုင်ငံ၏တစ်ဝ က်ရလော က်တွင် ပပည်တွင်ွေး စစ်သည် ဘယ်ရ သောအခ ါမ ောမ  မပပီွေးဆံုွေးခ ွဲာ့ရသောရ  က ော ငာ့် 

စစ်ရပမပပင်အရ ပခ အရေတွင် သတ င်ွေးတင်ပပပ ခင်ွေးန ငာ့် ပ တ်သက်၍ ခါွေးသီ ွေး  ည် ကော သ ညာ့် 

အရတွ ွဲ့အကကံို မ ောွေး  ှိခွဲာ့ပပီွေးပေစပ် ပီွေး  ှိုအရတွွဲ့ အကကံိုမ ောွေးကှို ၎င်ွေးတှိုေ့၏ ပပ ည်ေယ် သတင် ွေးမ ောွေးကှို  ယူ တင်ပပ ောတွ င် 

ဆက်လက်အ သံုွေးခ လ က်  ှိပါသည်။ 

 လက်  ှိအရပခ အရေတွင် BNI မ  ရအော က်ပ ါ တှိုေ့ကှို အကကံပပို လှိုပါသည် ။ 

 ၁ ။ အှိမ်ေီွေးခ င်ွေးနှိုင်ငံမ ောွေးပေ စရ်သော ဘဂဂ လောွေးရ ာ့  ်၊ တရုတ်၊ အှိနဒှိ ယန ငာ့်  ှိုင်ွေးန ှိုင်ငံတှိုေ့အရေ ပ ေ ငာ့် 

ပမေ ်မောနှိုင်ငံမ   ွက်ရပ ပွေးတှိမ် ွေးရ  ောင် လောသ ညာ့် သတင်ွေး ရ ောက်မ ော ွေး ကှို  ုကခ သည်အ ပ ေ စ် 

လက်ခံ ောွေး ေ ်န ငာ့် ၎င်ွေးတှိုေ့အလုပ်မ ောွေး ဆက်လက် လုပ်ကှိငု်နှိုင် ေ ် ခွငာ့်ပပို ရပွေး ေ ်။ ၎င် ွေး သ ည် 

အှိမ်ေီွေးခ င်ွေးနှိုင်ငံမ ောွေး အောွေး လံုွေးအတွ က် အရ ွေးအခ င်ွေးန ငာ့် ပတ် သက်ရသော တှိက မ ေ်ကေ် သ ညာ့် 

သတင်ွေးမ ောွေး ကှို ဆက်လက်   ှိ ေ ် အရ ော က်အကူ ရပွေးမ ည် ပေစ်ပါသ ည် ။ 

 ၂။ မီ ီယ ောလွတ်လပ်ခွငာ့် န  ငာ့် မီ ီ ယောမ ောွေးကှို ရ ော က်ပံာ့ရပွေးရေ ရသ ော န ှိုင် ငံတ က ော 

အေွွဲွဲ့အ စည်ွေးမ ောွေးအရေ ပေငာ့် ပမေ ်မောနှိုင်ငံတွင်ွေး လက်  ှိသတင်ွေး ယူတင်ဆ က်ရေ မှု မ ော ွေး ကှို 

ကူညီရ ော က် ပံာ့ ေ်အတွက် ေ ည်ွေးလမ်ွေးသ စမ် ောွေး   ော ရေ ွေ ်န ငာ့် တှိုငွ်ေး င်ွေးသော ွေးပပည်ေယ်အရပ ခပ ပ ို 

မီ ီယောမ ောွေး ကှို လ စ်လ ျူရ ှုမ ောွေး ေ်  ပ်မံ ရတောင် ွေးဆှိုလှို ပါသည်။ 
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 ၃။ အင်တ ောေ က်၊ ရုပ်ပမင်သံ ကောွေးန ငာ့် ရ  ီယှို ု တ် လွှငာ့်မှုမ ောွေးအ ရပေါ် အောဏော သှိမ်ွေးစစ်ရကော င်စီ၏ 

ေှိန ှိပ်မှုမ ောွေးရ ကောငာ့် ပမေ ်မောပပည်သူမ ောွေးအ ရေပေငာ့် တှိက မ ေ်ကေ ်သညာ့် သတင်ွေးအခ က်အလက်မ ော ွေး ကှို 

ဆက်လက်   ှိ ရစ ေ ်အ တွက် အပခ ောွေးရသော ရုပ်သံ ုတ် လွှငာ့်မှုကေွ ်ယ က်မ ောွေးကှို လု ပ်ရဆောင ်နှို င် ေ ် 

န ှိုင်ငံတကောအ ရ ောက်အ ပံာ့မ ောွေး လှိုအပ် ရေပ ါသည်။ 

 ၄။ အသစ်ေွွဲွဲ့ စည်ွေးလှို က်ရသော အမ ှိိုွေး သောွေးညီညွတ် ရ ွေးအစှို ွေး အရေ ပေငာ့် လက်  ှိအခ ှိေ ်တွငသ်ော မ က 

အေ ှောဂါတ်ေ ယ်   ယ် ီမှိုကရ  စီအစှို ွေး အ တွက် မူ ဝါ မ ောွေး တွင်ပါ လွတ်လပ်ပွငာ့လ်င်ွေး ရသ ော 

မီ ီယောကဏ္ဍ ကှိ ု တေ်ေှိုွေး ောွေး ပါမည်။  ှိုမူဝါ မ ော ွေးသည် ပမေ ်မ ောန ှို င်ငံအတွင်ွေး  ှိ ဘောသ ောစ က ော ွေး 

အသီွေးသီွေးကှို အရလွေး ောွေး အောွေးရပွေး ပ ါမ ည်။ 

 

 


