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Screen Media 

သတင ်းစာပညာ 

သတင််းစာပညာသည် ဖြစပ်ျက်နေနသာအန ကာင််းအရာမျာ်းက ို စ ိုစမ််းစစန် ်းဖြင််း၊ အစရီငြ် ဖြင််း၊ ထိုတ်ဖပေ ်

ဖြင််းနငှ က်ျယဖ်ပေ  န်သာ ပရ သတ်အတွင််းသ ို   စ်ီးဝငန်ရာက်ရှ နစဖြင််းတ ို  ဖြစပ်ါသည်။ သတင််းစာပညာတွင ်

ကွွဲလွွဲနသာ အန ကာင််းအရာမျာ်း မျာ်းစွာရှ နသာ်လည််း ရည်ရွယ်သည်မှာ ဖပညသ်တူစရ်ပ်လ ို်းအာ်း 

သတင််းအြျကမ်ျာ်းနပ်းပ ို  ဖြင််းပင ်ဖြစပ်ါသည်။ ထ ို  အဖပငလ်   ျှို့ ဝကှ်နသာအြွွဲျှို့အစည််း နငှ  ်အစ ို်းရကွဲ သ ို  နသာ 

အြွွဲျှို့အစည််းမျာ်းနငှ  ်စ်ီးပွာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းမျာ်း၊ အနိုပညာနငှ  ်နြျာ်နဖြမှုကွဲ သ ို  နသာ ယဉ်နကျ်းမှုရှုနထာင မ်ှ 

လူမှုနရ်း  ိုငရ်ာတ ို  က ိုပါ လွှမ််းမ ို်းထာ်းသည ် သတင််းစာပညာတ ို  ဖြစ ်သည်။ ယင််းေယပ်ယတ်ွင ်တည််းဖြတဖ်ြင််း၊ 

ဓာတပ် ိုသတင််းပညာ နငှ  ်မှတတ်မ််းမတှ်ရာအဖြစ ်တငဖ်ပဖြင််းမျာ်းတ ို   ပါဝငပ်ါသည်။ 

ဂ ိုဟေက်ာလ ို  (စ)်၏ ၁၆၀၅ ြိုနစှက် စထရာဘတ(်စ)်တွင ်ထိုတ်နဝြွဲ နသာ Relation aller Fürnemmen und 

gedenckwürdigen Historien သည် ပထမဦ်း  ို်း သတင််းစာ အဖြစ ်ရ ြေရ် ြါ အသ အမတှ်ဖပ  ကသည။် 

ပထမဦ်းစွာ နအာငဖ်မငြ်ွဲ နသာအဂဂလ ပ်နေ  စဉ် န ်းလီ်းက ို်းရေ(်တ်) က ို ၁၇၀၂ြိုနစှမ်ှ ၁၇၃၅ြိုနစှအ်တွင််း 

ထိုတ်နဝြွဲ ပါသည်။ နြတ်မနီသာ လမူှုအြွွဲျှို့အစည််းမျာ်းအတငွ််း သတင််းမ ီယီာသည် ဖပည်သူလထူို 

အနရ်းက စစမျာ်းအနပေါ် ထငဖ်မငြ်ျကမ်ျာ်းက ို သတင််းအြျကအ်လကအ်ဖြစ ်အဓ ကပ  ပ ို်းသယန် ာငန်ပ်းဖြင််းက ို 

ဖြစန်ပေါ်နစြွဲ ပါသည်။ သ ို  ရာတငွ ်သတင််းစာပညာ၏အြေ််းကဏ္ဍ နငှ  ်အ င အ်တေ််းသည် အဖြာ်းနသာ 

လူထိုမီ ယီာမျာ်း နငှ  ်အတူ အငတ်ာေက် အထ်ူးအာ်းဖြင  ်ဝက(်ဘ)် ၂.၀ မှ ထကွန်ပေါ်လာသည  ်

အနဖပာင််းအလွဲမျာ်းနအာကတ်ငွ ်နတွျှို့  က  ြ စာ်းနေပါသည်။[၁] 

 

မာတကိာ 

• ၁အဖြာ်းအသွငအ်ဖပငမ်ျာ်း 

• ၂ြျဉ််းကပ်ေည််းမျာ်း 

• ၃သတင််းစာပညာ၏ အဓ ကပါဝငသ်ည ်အြျက်မျာ်း 

• ၄အသက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််း နငှ  ်ကျင ဝ်တ်  ိုငရ်ာစ ထာ်းြျက်မျာ်း 

o ၄.၁သတင််းစာပညာကျင ဝ်တ်နငှ  ်စ ထာ်းြျက်မျာ်း 

• ၅စ ထာ်းြျက်မျာ်းက ို မွမ််းမ ရေ ်ကျရှု  ်းမှုမျာ်း 

• ၆စွွဲ  ိုြျက်မျာ်း 

• ၇တရာ်းဥပန   ိုငရ်ာ အ င အ်တေ််း 
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o ၇.၁ပ ိုနှ ပ်ဖြင််း၏ လွတ်လပ်ြွင  ်

• ၈လ   ျှို့ ဝှက်ြျက်အရင််းအဖမစမ်ျာ်းက ို ကာကွယ်သည ် အြွင အ်နရ်း 

o ၈.၁အရင််းအဖမစ်မျာ်းက ို ကာကွယ်ဖြင််း 

• ၉ရည်ညွှေ််းက ို်းကာ်း 

အဖြာ်းအသငွအ်ဖပငမ်ျာ်း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

သတင််းစာမျာ်းနငှ  ်မဂဂဇင််းမျာ်း ဂျာေယမ်ျာ်းတ ို  သည် သတင််းစာ ရာမျာ်း နရ်းသာ်းနသာဝ နသသမျာ်း 

(ဝ နသသအသွငအ်ဖပင ် ကည ပ်ါ) မ ကာြဏပါဝငသ်ည်။ ၎င််းတ ို  အမျာ်းစိုသည် ဤကွဲ သ ို  ပ ိုစ မျာ်းက ို 

အထ်ူးဖပ ထာ်းသည။်ဝ နသသက ိုနြေါ် ဖပနသာ န ာင််းပါ်းမျာ်းသည် ထ ို်းစ အတ ိုင််း ရှည်လျာ်းနသာ 

အနရ်းအသာ်းပ ိုစ မျာ်း ဖြစ ်ကပါ သည်။ တ ိုက်ရ ိုက်သတင််းအစရီငြ် ဖြင််းထက် အသွငအ်ဖပငက် ို 

ပ ိုမ ိုဂရိုဖပ တတ ်ကပါသည်။ ၎င််းတ ို  သည် မ ကာြဏဓာတပ် ိုမျာ်း၊ ပေ််းြျီပ ိုမျာ်း သ ို  မဟိုတ် 

အဖြာ်းအနိုပညာမျာ်းတ ို  ဖြင  ်နပါင််းစပ်ထာ်းတတ် ကပါသည်။ ၎င််းတ ို  သည် ပ ိုနှ ပ်စက်ရ ိုကပ်ညာ၏ 

အကျ  ်းသက်နရာကမ်ှု သ ို  မဟိုတ် အနရာငအ်နသွ်းတ ို  ဖြင  ်ြျယ်မှုေ််းထာ်းတတ် က ပါသည်။ 

နရ်းသာ်းထာ်းသည ် ဝ နသသမျာ်းက ို နဖြာင စ်င််းသည  ်သတင််းပ ိုဖပငမ်ျာ်းထက် ပ ိုမ ို၍ လ ိုလာ်း  ကပါသည။် 

အဘယ်န ကာင  ် ိုနသာ် သတင််းစာ ရာသည် အန ကာင််းအြျကမ်ျာ်းက ို မေှက်ေစ်ွာ စိုန ာင််း အစရီငြ် န ိုငရ်ေ ်

ညီမ သည ် ကက  ်းပမ််းအာ်းထိုတမ်ှုက ို ဖပ လိုပ်ရပါမည်။ ထ ို  အတပူင ်သတင််းစာ ရာသည် တထီငွ ်

 ေ််းသစန်စရေန်ငှ  ်စ တဝ်ငစ်ာ်းြွယ်ရာ နရ်းသာ်းသင သ်ည်။ ထ ပ်  ို်းပ ိုင််း သ ို  မဟိုတ် ဖြစရ်ပ်မျာ်း၏ (ပထမ စာပ ို  ်

အေည််းငယ် ေတဂ်ရပ်) သည် ြတ်ရှုသ၏ူ အာရ ိုစူ်းစ ိုကမ်ှုက ို  ိုပ်က ိုငန် ိုငရ်မည်ဖြစပ်ပီ်း၊ န ာင််းပါ်း၏ 

အနတွ်းအနြေါ်မျာ်းက ိုလည််း မေှက်ေစ်ွာ ရိုပ်လ ို်းနြာ်န ိုငရ်မည် ဖြစပ်ါသည။် [၂] 

ြျဉ််းကပ်ေည််းမျာ်း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

၂၀ရာစိုနစှ ်နောက်  ို်းတစဝ်ကတ်ွင၊် နဖြာင စ်င််းသည ် သတင််းအစရီငြ် ဖြင််းနငှ  ်ဝ နသသက ိုနြေါ် ဖပနသာ 

အနရ်းအသာ်းတ ို  အ ကာ ေည််းဗျျူဟာသည် မရှင််းလင််းပါ။ သတင််းစာ ရာမျာ်းနငှ  ်ပ ိုနှ ပ်ထိုတ်နဝသမူျာ်း သည် 

အနရ်းအသာ်းမျာ်းက ို ကွွဲဖပာ်းဖြာ်းော်းသည ် ြျဉ််းကပ်ေည််းမျာ်းဖြင  ်ယနေ  လက်နတွျှို့ စမ််းသပ် ကည ် ကပါသည။် 

တွမဝ်ို(ြ်)၊ နဂ်းတယလ်စီ၊ီ ဟေ  တ်ာ်း အကစ် ်သွေမ် င ်တ ို  သည် ၎င််းတ ို  ၏အြျ  ျှို့နသာေမူောမျာ်းပင ်

ဖြစ ်ကပါသည်။ ပမ  ျှို့ ဖပနငှ တ်စလ်ှည စ်ထီိုတ်နဝနသာ အပတစ်ဉ်သတင််းဂျာေယမ်ျာ်းသည် ဖြာ်းော်းမှုက ို ပ ိုမ ို၍ 

မှုေဝ်ါ်းနစပပီ်း၊ မျာ်းစွာနသာမဂဂဇင််းတ ို  သည်လည််း နဖြာင စ်င််းသည ် သတင််းမျာ်းထက် ဝ နသသက ိုနြေါ် ဖပနသာ 

န ာင််းပါ်းမျာ်းက ို ပ ိုမ ိုထည သ်ငွ််းလာ ကပါသည်။ 

အြျ  ျှို့နသာ ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းသတင််းမျာ်းသည် ပ ိုသဏ္ဌာေအ်နဖပာင််းအလွဲမျာ်းက ို စမ််းသပ်ထိုတ်လွှင  ်ဖပသ ကသဖြင  ်

တီဗွီဖပပွွဲမျာ်းအာ်းသတင််းဖပပွွဲမျာ်းဟို အြ ိုငအ်မာနဖပာ  ိုမှုမျာ်းက ိုနရှ်းရ ို ်းနဝြေသ်မူျာ်း ကယင််းသ ို  မစဉ််းစာ်းြွဲ  ကပါ။ 

အဘယ်န ကာင  ် ိုနသာ် ၎င််းတ ို  တွငပ်ါဝငမ်ှုမျာ်းနငှ  ်ေည််းလမ််းမျာ်းသည် သတင််းစာပညာအ င အ်တေ််းမျာ်းဖြင  ်

လကြ် န ိုငရ်ေြ် ိုငမ်ာမှုမရှ ၍ဖြစပ်ါသည်။ အမျ  ်းသာ်းလူထို နရ ယီ ိုသညလ်ည််း အဖြာ်းတစဘ်က်တွငန်ကာင််းသည ် 

ဥပမာတစြ်ိုအနေဖြင  ်နဖြာင စ်င််းသည ် သတင််းအစရီငြ် တငဖ်ပဖြင််း၊ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC#%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%81%8F_%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC#%E1%80%9C%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%9D%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF_%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%BA_%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC#%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF_%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC#%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%8A%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC#cite_note-2
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=2
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8


ဝ နသသမျာ်း၎င််းတ ို  နစှဦ််းနပါင််းစည််းမှုမျာ်းသည် ပ ိုမှေအ်ာ်းဖြင  ်ဖမင မ်ာ်းနသာစ ြျ ေစ် ညွှေ််းမျာ်း နပါင််း  ိုနစပါသည်။ 

အဖြာ်းနသာ ယူအကစ် ်လထူိုနရ ယီ ို သတင််းအြွွဲျှို့အစည််းမျာ်းကလည််း တူညီနသာ ရလ မ်ျာ်းက ိုရရှ  ကပါသည။် 

သတင််းစာပညာ၏ အဓ ကပါဝငသ်ည အ်ြျက်မျာ်း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

နဘ(လ)်က ိုဗတန်ငှ  ်တမွ်ရ ိုစငတ်ီ(လ်)တ ို  ၏စာအိုပ် The Elements of Journalism အရ  ိုပါမူ သတင််းစာ 

ပညာ၏ အဓ ကပါဝငသ်ည ် အြျက်(၉)ြျက်ရှ ပါသည်။သတင််းစာ ရာတစန်ယာကအ်နေဖြင  ်ဖပည်သူလထူိုက ို 

သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်းနပ်းဖြင််းအာ်းဖြင  ်၎င််း၏တာဝေက် ို ပပီ်းနဖမာကဖ်ပည ်စ ိုနစရေ ်၎င််းတ ို  သည် လွတလ်ပ်၍ 

မ မ က ိုယမ် မ ထ ေ််းြျ ပ်န ိုငရ်ေ ်လ ိုအပ်သည်။ ၎င််းတ ို  သည် ဤလမ််းညွှေြ်ျကမ်ျာ်း က ို လ ိုက်ောရမည်ဖြစပ်ါသည် - 

1. သတင််းစာပညာ၏ ပထမတာဝေ ်သ စ တသ်ည် အမေှတ်ရာ်းဖြစသ်ည။် 

2. ၎င််း၏ပထမသစစာတရာ်းရှ မှုသည် န ိုငင် သာ်းမျာ်းသ ို   ဖြစသ်ည်။ 

3. ၎င််း၏အနစှသ်ာရမှာ အမှေတ်ရာ်းက ို ရှာနြွနြာ်ထိုတ် ဖြင််း၏ စည််းကမ််းရှ မှုပငဖ်ြစသ်ည်။ 

4. ၎င််းဖြင  ်အသကန်မွ်းဝမ််းနကျာင််းဖပ သမူျာ်းသည် ၎င််းတ ို  နြာ်ထိုတ်နတွျှို့ ရှ မှုမျာ်းမှ လတွ်လပ်ဖြင််းတစြ်ိုက ို 

မမွ််းမ ထ ေ််းသ မ််းထာ်းရမည။် 

5. ၎င််းသည် တေြ် ို်းအာဏာတ ို  မှ လွတလ်ပ်သည ် ဦ်းန ာငသ်ူ အဖြစ ်တာဝေထ်မ််းန ာငရ်မည်။ 

6. ၎င််းသည် အမျာ်းဖပည်သူနဝြေမ်ှုနငှ  ်ည  နှု င််းမှုတ ို  အတွက ်အြေ််းကဏ္ဍတစြ်ို ြွင လ်စှထ်ာ်းရှ ရပါမည။် 

7. ၎င််းသည် ထငရ်ှာ်းသည စ် တ်ဝငစ်ာ်းြွယရ်ာနငှ  ် က်စပ်ြ ိုငလ် ိုမှုမျာ်းအတွက် ကက  ်းပမ််းန ာငရွ်က်ရမည။် 

8. ၎င််းသည် သတင််းမျာ်းက ို ဖပည စ် ိုနသာလ ိုရင််းအြျကမ်ျာ်းနငှ  ်အြျ  ်းညီစွာထ ေ််းသ မ််းထာ်းရမည်။ 

9. ၎င််းဖြင  ်အသကန်မွ်းဝမ််းနကျာင််းဖပ သမူျာ်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ က ိုယပ် ိုငအ်နကာင််းအ  ို်း ြွွဲဖြာ်းသ သည ် 

စ တက် ို နလ ကျင မ်ှုဖပ န ိုငရ်ေ ်ြငွ ဖ်ပ ရမည်။ 

10. ၎င််းသည် ဖပညသ်မူျာ်းအတကွ ်မှေက်ေန်ဖြာင မ်တမ်ှုနငှ  ်တာဝေရ်ှ သမူျာ်းဖြစသ်ည်။ 

၂၀၀၇ြိုနစှ ်ဧပပီလ တည််းဖြတထ်ိုတ်နဝသည ် စာအိုပ်တွင၊် ၎င််းတ ို  သည် နောက ် ို်းအနဖြြ အြျကဖ်ြစသ်ည ် 

ဖပည်သမူျာ်းအတကွ် မှေက်ေန်ဖြာင မ်တမ်ှုနငှ  ်တာဝေရှ် မှုမျာ်းက ို ဖြည စ်ကွ်ြွဲ ၍ သတင််းစာပညာ၏ 

အနဖြြ အြျက်စိုစိုနပါင််း  ယ်ြျကဖ်ြစလ်ာပါသည။် 

အသက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််း နငှ  ်

ကျင ဝ်တ်  ိုငရ်ာစ ထာ်းြျက်မျာ်း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

သတင့််းစာပညာကျင ့်ဝတ့်နငှ ့် စထံာ်းချက့်မျာ်း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

ယူနကန ိုငင် တွင ်သတင််းစာမျာ်း အာ်းလ ို်း သည် ပ ိုနှ ပ်ဖြင််း  ိုငရ်ာ မနကျေပ်ြျက်မျာ်း နကာမ်ရှင၏် 

လကန်တွျှို့လိုပ်န ာငမ်ှု ဥပန  (Code of Practice) ဖြင  ်ကေ  သ်တထ်ာ်းပါသည်။ ယင််းတွင ်ဖပည်သူတ ို  ၏ 

ပိုဂဂလ က  ိုငရ်ာနငှ  ်နသြျာနသာ တ ကျမေှက်ေမ်ှုတ ို  က ို နလ်းစာ်းရေ ် ိုသည ် အြျက်မျာ်းပါဝငပ်ါသည။် 

သ ို  နသာ်လည််း မ ီယီာ စ ထာ်းြျက်ယ ို ကည်မှုမျာ်း (Media Standards Trust) သည် ပီစစီအီာ်း နဝြေြ်ွဲ ရာတွင ်

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AF
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=3
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=4
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=5


ဖပညသ်ူအမျာ်းမှ သတင််း စာမျာ်းနပေါ်တွင ်ယ ို ကညမ်ှုက ို နသြျာနစရေမ်ှာ အရင််းအဖမစမ်ှ လ ို်းဝနဖပာင််းလွဲပစရ်ေ ်

လ ိုအပ်မည်ဟို နတာင််း  ိုနေြွဲ  သည်။ ၎င််းသည် ၂၀ရာစိုနစှမ်တ ိုငမ်ီ မ ီယီာအနဖြအနေနငှ  ်လ ို်းဝ ေ  က်ျငဘ်က် 

ဖြစန်ေပါသည်။ ယင််းအြျ ေအ်ြါ က မီ ယီာန ်းကကွက် ို သတင််းစာငယမ်ျာ်းနငှ  ်စာအိုပ်နလ်းမျာ်းနရ်းသူတ ို  က 

လွှမ််းမ ို်းြျယ်လယှ်ထာ်းပပီ်း ၎င််း တ ို  မှာ ဖြစန်ပေါ်လာမည ် အနဖြအနေ သ ို  မဟိုတ် မှေက်ေသ်ည ် ရည်ရွယြ်ျကမ်ျာ်းက ို 

ကက  တငမ်ှေ််း ဖြင််း မရှ ပွဲ သမာ်းရ ို ်းကျဖြစန်သာ လသူ ရှင ်ကာ်းဖြစမ်ည ် အရင််းအဖမစန်ငှ  ် ိုငန်သာ 

အစအီစဉ်မျာ်းသာ ရှ ြွဲ သည်။ 

စ ထာ်းြျက်မျာ်းက ို မွမ််းမ ရေ ်ကျရှု  ်းမှုမျာ်း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

ယင််းသ ို   ဥပန ကျမ််းအရ ဖပ မနူ ာငရွ်က်မှုမျာ်းသည် စစမ်ှေန်သာ ကမဘာတွင ်ညီညွတစ်ွာ ဖမ င တ်ငန် ိုငမ်ှု အတကွ် 

အြက်အြွဲ မျာ်းရှ န ိုငပ်ါသည်။ သတင််းစာ ရာမျာ်းသည် မ တမှုနငှ  ်မေှက်ေသ်ည ရ်ည်ရွယြ်ျက်က ို 

ယ ို ကည်သမူျာ်းအနေ ဖြင  ်ယ မ််းယ ိုငသ်ည စ် တသ်နဘာထာ်းအနဖြအနေမျာ်းက ို ဖြစန်ပေါ်လာနစန ိုငပ်ါသည်။ 

နရွ်းြျယ၍် အစရီငြ် ဖြင််း ၊ လေွမ်င််းစွာ သတင််းပ ိုဖပငမ်ျာ်းအနပေါ်ယ ို ကည်ဖြင််း၊ သ ို  မဟိုတ် အဖပ အမမူျာ်း အတကွ် 

နဖြရှင််းြျက် တစစ် တ်တစန် သက ိုသာနပ်းဖြင််း။ (မ ီယီာပါ ယ မ််းယ ိုငမ်ှု- ကည ်ပါ။) လိုပ်ရ ို ်းလိုပ်စဉ် 

အစရီငြ် ဖြင််းမျာ်းတွငပ်င ်ယ မ််းယ ိုငမ်ှုသည် သတင််းနထာက၏် အြျကအ်လကမ်ျာ်းနရွ်းြျယ်မှုမတှစ ်င  ်

ဖြစရ်ပ်အတွင််းသ ို   တ ို်းဝငသ်ွာ်းန ိ်ု င်ပ်ါသည်။ ယင််းသ ို   နရွ်းြျယ်မှုသည် သတင််းအာ်းြျ  ျှို့ရေ ်သ ို  မဟိုတ် 

လ ိုနလာကသ်ည ် အန ကာင််းရင််းမျာ်း စစန် ်းရေ ်ပျကက်ွကမ်ှု အစရီငြ် ဖြင််း ၏  ေ  က်ျငဘ်ကအ်သ မျာ်းက ို 

 ကာ်းဖြင််း သ ို  မဟိုတ ်လတ် တ်သည ်အနတွ်းအဖမငမ်ျာ်းက ို ရှာနြွဖြင််းတ ို  ဖြစ ်ပါသည်။ 

အြွွဲျှို့အစည််းအသစတ်စြ်ို၏ လျာထာ်းနငသွည် မည်သည သ်တင််းမျာ်းက ို ဖြ  မ နစရေ၊် မည်သည ် ပရ သတ် 

အတကွ်နငှ  ်မည်မ ေကရ်ှု  င််းမှုအထ စသည ်   ို်းဖြတြ်ျကမ်ျာ်းြျမှတရ်ေ ်မလွှွဲမနရှာငသ်ာနသာ နရာငဖ်ပေဟ်ပ်မှု 

မျာ်းက ို ဖြစန်ပေါ်နစပါသည်။ ယင််း  ို်းဖြတ်ြျက်မျာ်းသညလ်ည််း အမှတ်ထငထ်ငသ် ို   တည််းမဟိုတ် အမတှတ် 

မွဲ ဖြစန်သာ ယ မ််းယ ိုငမ်ှုမျာ်းက ို တေဖ်ပေဖ်ြစန်စပါသည။် လျာထာ်းနင ွမျာ်းက ို ဖြတန်တာကသ်ည ်အြါတွင ်

အယ ်တီာမျာ်းသည် နဝ်းကွာနသာ သတင််းဖဗျူရ ိုမျာ်းရှ  သတင််းနထာက်မျာ်းအတကွ် အေစေ်ာြ သည ် အနေဖြင  ်

လစာေည််းဧရ ယာတွင ်ထမ််းန ာငန်ေသည ် ဝေထ်မ််းမျာ်းအနရအတကွ် နလျာ ြျဖြင််း သ ို  မဟိုတ် 

ပ ိုနှ ပ်ထိုတ်နဝသည ် စ တဝ်ငစ်ာ်းမှုေယပ်ယမ်ှ အာ်းလ ို်းနသာ လိုပ်က ိုငန်ေသူမျာ်းက ို ရှင််းထိုတပ်စဖ်ြင််းမျာ်း 

ဖပ လိုပ်တတပ်ါသည်။ထိုတန်ဝသူမျာ်း ပ ိုငရှ်ငမ်ျာ်းနငှ အ်ဖြာ်းနသာ စိုနပါင််းအမှုန ာငမ်ျာ်း အထ်ူးသဖြင  ်

န ကာ်ဖငာအနရာင််း အမှုန ာငမ်ျာ်းတ ို  သည် သတူ ို  ၏ တေြ် ို်းပါဝါ မျာ်းက ို သတင််းစာ ရာမျာ်း အနပေါ်တွင ်

ကက  ်းပမ််းအသ ို်းဖပ ၍ သတင််းမျာ်းက ို မည်သ ို  အစရီငြ် ရမည်နငှ  ်ထိုတ်နဝရမည်တ ို   အနပေါ်တငွ ်

လွှမ််းမ ို်းမှုမျာ်းဖပ လိုပ်လာ ကပါသည။် 

စွွဲ  ိုြျက်မျာ်း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

သတင််းစာ ရာမျာ်းသည် ထ ပ်ပ ိုင််းစမီ ြေ  ြ်ွွဲသမူျာ်း အနပေါ်တငွ ်သမာ်းရ ို ်းကျ ယ ို ကည်အာ်းထာ်းတတ် က၍ 

သတင််းနငှ  ်သတင််းအြွွဲျှို့အစည််းအတွင််းရှ  အဖြာ်းဌာေမျာ်းတ ို  ဖြင  ်“မီ်းတ တ ိုင််း” (Firewall) တစြ်ိုြေတ်ီ်း 

ထာ်းရှ ဖြင််းဖြင  ်သတင််းဌာေအနပေါ်တွင ်မလ ိုအပ်သည ် လွှမ််းမ ို်းမှုမျာ်း မဖြစန်ပေါ်နစရေ ်တာ်း ်ီးန ိုငရ်ေ ်

န ာငရွ်က် ကပါ သည။် သတင််းစာပညာ မဂဂဇင််းတစန်စာငဖ်ြစန်သာ က ိုလ ဘယီာ 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=7


သတင််းစာပညာ  ိုငရ်ာဖပေလ်ည်စစန် ်းဖြင််း Columbia Journalism Review သည် သတင််းြ ို်းအိုပ်မှုမျာ်းက ို 

လွှမ််းမ ို်းရေက်က  ်းပမ််းသည ် အမှုန ာငအ်ရာရှ မျာ်း ၎င််းတ ို  ၏ တေြ် ို်းအာဏာမျာ်းဖြင  ်သတင််းစာ ရာ မျာ်းအနပေါ် 

မဟိုတမ်မှေ ်မဖပ လိုပ်သည  ်အမှုန ာငအ်ရာရှ မျာ်းနငှ ၊် ယင််းသ ို   ြ နှ ပ်မှုမျာ်းက ို  ေ  က်ျငသ်ည ် 

သတင််းနထာကမ်ျာ်းတ ို  က ို စ ေမှုောမျာ်းအနေဖြင  ်နြာ်ထိုတသ်ည ် အနလ အကျင က် ို ဖပ ြွဲ  ပါသည်။ 

က ိုယတ် ိုငတ်ည််းဖြတ်ဖြင််း သည် သတင််းစာပညာတွင ်ကကီ်းထာွ်းလာသည ဖ်ပဿောတစြ်ိုဖြစပ်ါသည။် 

အထ်ူးအာ်းဖြင  ်ပ ိုနှ ပ်ထိုတန်ဝသူမျာ်း၏လတွ်လပ်ြွင က် ို ထငရှ်ာ်းစွာ ကေ  သ်တ်ထာ်းနသာ န ိုငင် မျာ်းတွငဖ်ြစ၏်။ 

မီ ယီာန ်းကကွ်နေရာမျာ်းတငွ ်စ်ီးပွာ်းနရ်းြ အာ်းနပ်းမှုအရ မီ ယီာအြွွဲျှို့အစည််းမျာ်းသည် ထငန်ပေါ်သည ် 

န ိုငင် မျာ်းက ို မ နီလျာ်သည ် သတင််းပ ိုဖပငမ်ျာ်း ထိုတ်ဖပေဖ်ြင််းဖြင  ်ြျဉ််းကပ်ေည််းလမ််း  ို်းရှု  ်းမည်က ို မလ ိုလာ်း 

 ကပါ။ စအီေအ်ေက်ဝေြ် ြွဲ သည်မှာ ၎င််းတ ို  သည် က ိုယ်တ ိုငတ်ည််းဖြတ်ဖြင််းက ို အနလ အကျင ဖ်ပ ြွဲ ၍ 

 က ်ေဟ်စူ ေ၏် အရီတ်အိုပ်ြျ ပ်မှုစေစက် ို ယင််းအိုပ်ြျ ပ်မှုစေစသ်ည် အဖြာ်းမီ ယီာအာ်း ြယ်ရှာ်းပပီ်းနောက် စဉ် 

 ကမ်ဖပတ် ြျဉ််းကပ်ေည််းစေစက် ို နသြျာနစရေ ်န ာငရွ်က်ြွဲ ပါသည်။ စအီေအ်ေသ်တင််းနထာက် ြရစစ်တ ေ််း 

နအမေပ် ို က ိုယတ် ိုငတ်ည််းဖြတ်ဖြင််း စေစက် ို မနကျေပ်န ကာင််းက ို၊ အရီတအ်ာ်းကျျူ်းနကျာ်ဝင ်နရာကစ်ဉ်အတွင််း 

ယူအကစ်ရှ်  အြျကအ်ြျာ ပရ သတမ်ျာ်းနငှ  ်ကင််းကွာသွာ်းမည်က ို န ကာက်ရွ ျှို့မ နသာ န ကာင ဟ်ို   ိုပါသည်။ 

မီ ယီာမျာ်းသည် အစစနရ်းနငှ  ်အ ရီေေ်ယီေ််း အိုပ်ြျ ပ်မှုမှ ြ နှ ပ်ြျ ပ်ြျယ်ဖြင််း၊ လူ  အြွင  ်အနရ်းနငှ  ်

အ ကမ််းြကမ်ှုမျာ်းက ို ြ ို်းလွှမ််းမည သ်တင််းပ ိုဖပငမ်ျာ်းအာ်း ယင််းန ိုငင် မျာ်းသ ို  သွာ်းနရာက်န ိုငဖ်ြင််းက ို 

ထ ေ််းသ မ််းသည ်အနေဖြင  ်နရှာငလ်ွှွဲြွဲ  ကသည်ဟို စွွဲ  ိုြျကမ်ျာ်း ရှ ြွဲ ပါသည်။ 

တရာ်းဥပန   ိုငရ်ာ အ င အ်တေ််း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

ပံုံနှှိပ့်ခခင့််း၏ လတွ့်လပ့်ခွင ့်[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

ကမဘာတစဝ်မှ််းရှ  သတင််းစာ ရာမျာ်းသည် ၎င််းတ ို  လူမျ  ်းမျာ်း၏ အိုပ်ြျ ပ်သူ အစ ို်းရမျာ်းအန ကာင််းက ို မ ကာ ြဏ 

နရ်းသာ်းတတ် ကပါသည်။ ယင််းအစ ို်းရမျာ်းသည် သတင််းစာ ရာမျာ်းသ ို   နရှ်းရှု၍ ကျယဖ်ပေ  သ်ည ် အမျ  ်းမျ  ်းနသာ 

မဝူါ မျာ်းနငှ  ်ကျင သ် ို်းမှုမျာ်းထာ်းရှ တတ် ကပပီ်း၊ ယင််းထ ေ််းြျ ပ်မှုမျာ်းအနပေါ် 

၎င််းတ ို  အနေဖြင သ်ိုနတသေဖပ နရ်းသာ်းန ိုင ်က၍၊ပ ိုနှ ပ်နရ်းအြွွဲျှို့အစည််းမျာ်းကလည််း ထိုတန်ဝန ိုင ်ကပါသည။် 

အဖြာ်းနသာ န ိုငင် မျာ်းသည် သတင််းစာ ရာမျာ်း၏ သိုနတသေဖပ မှု၊ ထိုတန်ဝမှုတ ို  အနပေါ် ဖပင််းထေစ်ွာ 

တာ်းဖမစက်ေ  သ်တ်ထာ်း ကစဉ် မျာ်းစွာ နသာအနောက်န ိုငင် အစ ို်းရမျာ်းသည် ပ ိုနှ ပ်ဖြင််း၏ လတွ်လပ်ြွင  ်က ို 

အာမြ  ကပပီ်း၊ ပ ိုနှ ပ်တ ိုကမ်ျာ်း၏ အြွင အ်နရ်း နငှ  ်လတွလ်ပ်ဖြင််းမျာ်းက ို နှု င််း ၍ အေည််းငယ်နသာ 

ကေ  သ်တြ်ျကမ်ျာ်းသာ ထာ်းရှ  ကပါသည။် 

န ိုငင် မျာ်းစွာရှ  သတင််းစာ ရာမျာ်းသည် အမျာ်းဖပည်သူတ ို   ြ စာ်းြွင မ်ရှ နသာ အထ်ူးအြွင အ်နရ်းမျာ်းက ို ရရှ  

ြ စာ်းန ိုင ်ကပါသည်။ ယင််းတ ို  တွင ်ဖပည်သတူ ို  ၏ အနရ်းကကီ်းသည ် ဖြစရ်ပ်မျာ်းသ ို   နကာင််းမေွစ်ွာ ြျဉ််းကပ် န ိုငဖ်ြင််း၊ 

မှုြင််းဖြစသ်ည န်ေရာမျာ်းနငှ  ်ပ ိုနှ ပ်နရ်းညီလာြ မျာ်း၊ ဖပည်သူ  အရာထမ််းမျာ်းဖြင  ်နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမျာ်းဖပ န ိုင ်ဖြင််း၊ 

အြမ််းအော်းမျာ်းနငှ  ်အဖြာ်းနသာ ဖပည်သူ  ဖမငက်ွင််းမျာ်းတ ို   ပါဝငပ်ါသည်။ ဤကွဲ သ ို   အထ်ူး အြွင အ်နရ်း မျာ်းက ို 

ရရှ န ိုင ်ကသညမ်ှာ၊ ပ ိုနှ ပ်ဖြင််း၏ သ ဖမငန် ိုငသ်ည ် တေြ် ို်းအာဏာသည် အစ ို်းရအနပေါ်ထာ်းရှ သည ် ဖပညသ်ူလထူို၏ 

အနကာင််းဘကထ်ငဖ်မငြ်ျကမ်ျာ်း သ ို  မဟိုတအ်စ ို်းရမျာ်း၊ ၎င််းတ ို  ၏အရာထမ််းမျာ်းနငှ  ်မဝူါ မျာ်း ထပ်မ ၍၎င််းတ ို  ၏ 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=9


သ ို်းစွွဲသမူျာ်းက ို မ ကာြဏက ိုယ်စာ်းဖပ နသာ ပ ိုနှ ပ်ဖြင််း  ိုငရ်ာအယအူ န ကာင  ်ဖြစသ်ည။် 

သတင််းစာ ရာမျာ်း၏ ဥပန န ကာင််း  ိုငရ်ာ အြွင အ်နရ်းမျာ်းမှာ တ ို်းြျွဲျှို့လာနသာ်လည််း ယင််းအြွင အ်နရ်းမျာ်းမှ 

အာမြ နပ်းမထာ်းပါ။ တစြ်ါတစရ် တွင ်အစ ို်းရအရာရှ မျာ်းသည် တစဦ််းြျင််းစနီသာ သတင််းစာ ရာမျာ်းက ို 

တွေ််းအာ်းနပ်းရေ ်ကက  ်းစာ်းသည်။ ထ ိုသတူ ို  သည် အြွင အ်နရ်းမျာ်းတ ို်းဖမ င န်ပ်းထာ်းသည်တ ို  က ို ဖငင််းပယ် ကနသာ 

တစဦ််းြျင််းစနီသာ သတင််းစာ  ရာမျာ်း ဖြစ ်ကပါသည်။ 

န ိုငင်  သ ို  မဟိုတ် တရာ်းစရီငပ် ိုငြ်ွင မ်ျာ်းက ဥပန နငှ အ်ညီ လ ိုငစ်ငရ်သတင််းစာ ရာမျာ်းက ို အပ်နငှ််း ထာ်းသည်။ 

ယင််းလ ိုငစ်ငမ်ျာ်းနငှ အ်တူ အထ်ူးအြွင အ်နရ်းမျာ်းနငှ  ်တာဝေဝ်တတ ရာ်းမျာ်း၊ သ ို  နသာ် ယနူ ိုက်တကစ်တ တ် တွင ်

နရှ်းရ ို ်းစဉ်လာ လတွ်လပ်သည ် ပ ိုနှ ပ်တ ိုကမ်ျာ်းသည် အစ ို်းရထ ေ််းြျ ပ် ဖပဋ္ဌာေ််း ထာ်းသည ် စာနမ်းပွွဲမျာ်း 

လ ိုငစ်ငြ်ွင ဖ်ပ မ ေ  မ်ျာ်းက ို နရှာင ်ကဉ် ကပါသည်။ အြျ  ျှို့နသာ န ိုငင် မျာ်းတွင ်အနသ်းစ တန်ြေါ် ဖပထာ်းနသာ 

  ိုင််းသြယွ် ဥပန မျာ်းသည် သတင််းစာ ရာမျာ်းအာ်း အြျ  ျှို့နသာ အစ ို်းရ၏ စ ိုစမ််းစစန် ်းဖြင််း ပ ိုစ မျာ်းမှ 

ကာကယွ်ထာ်းပါသည်။ သ ို  ရာတွင ်“သတင််းစာ ရာ” အာ်း အတညဖ်ပ သည ် ဥပန ဖပဋ္ဌာေ််းြျကမ်ျာ်းအရ 

အဓ ပပါယ်ြွင  ် ိုြျကသ်ည် ပ ိုနှ ပ်လိုပ်ငေ််း ပ ိုနှ ပ်တ ိုကမ်ျာ်းနငှ  ်အသ လွှင ရ် ို  တာဝါမျာ်းက ို အနဖြြ ထာ်းြွဲ ပါသည်။ 

အမျ  ်းသာ်းနရ်း ကာကွယမ်ှုဥပန က ို အ  ိုဖပ ထာ်းြွဲ ပပီ်း ဖြစပ်ါသည်။ 

အြျ  ျှို့နသာ န ိုငင် မျာ်းတွင ်သတင််းစာ ရာမျာ်းက ို တ ိုက်ရ ိုက်ြေ  ထ်ာ်းပပီ်း ၎င််းတ ို  အစ ို်းရမှ ထ ေ််းြျ ပ် ဖြင််း၊ 

တည််းဖြတ်ဖြင််းမျာ်း ဖပ လိုပ် ကပါသည။် အဖြာ်းနသာ န ိုငင် မျာ်းတွငမ်ူ ပ ိုနှ ပ်နရ်း အြွင အ်နရ်းမျာ်းက ို အာမြ  

ထာ်းရေ ်နတာင််း  ိုထာ်းသည ် အစ ို်းရမျာ်းမ ှသတင််းစာ ရာမျာ်းက ို ြမ််း ်ီးြျ ပ်နနာှငဖ်ြင််း၊ ပ ိုင ် ိုငြ်ွင  ်

ပစစည််းမျာ်းသ မ််းယူဖြင််း သ ို  မဟိုတ် ြျက် ်ီးပစဖ်ြင််း (အထ်ူးအာ်းဖြင  ်- ထိုတ်လိုပ်မှုေည််းလမ််းနငှ  ်သတင််း ပါဝငမ်ှု 

ဖြေ  န်ဝဖြင််း)၊ ည င််းပေ််းနှ ပ်စကဖ်ြင််း၊ လသူတ်ဖြင််းတ ို  ဖြင  ်ပြ မ််းနဖြာက်တတ် ကပါသည်။ လူမျ  ်းအြျင််းြျင််း 

သ ို  မဟိုတ် န ိုငင် တွင််း ပိုေက်ေသ်ူမျာ်းဖြင  ်စစမ်ကဖ်ြစပ်ွာ်းမှုမျာ်းမှ ဝ နရာဓ ဖြစမ်ှုမျာ်းက ို နရွ်းြျယ်နသာ 

သတင််းစာ ရာမျာ်းသည် မ ကာြဏအစ ို်းရ၏ အကာအကွယန်ပ်းမှုမျာ်းက ို နမ ာ်လင ဖ်ြင််းမှ လက်နဖမ ာက် 

အရှု  ်းနပ်းတတ် ကပါသည်။ သ ို  မဟိုတလ် ငလ်ည််း အစ ို်းရမှ ၎င််းတ ို  ၏အြွင အ်နရ်းမျာ်း အကာအကယွ်ဖပ ဖြင််းက ို 

အ  ို်းရှု  ်းြ တတ် ကပါသည။် တ ိုကပ်ွွဲ ရေပ်ွွဲမျာ်းအတွင််း ြမ််း ်ီးဖြင််း သ ို  မဟိုတ် ထ ေ််းသ မ််းဖြင််းြ ရသည ် 

သတင််းစာ ရာမျာ်းအာ်း သာမေလ်ူမျာ်းကွဲ သ ို    က ် ြ ရမည်ဟို နမ ာ်လင ရ်မည်ဖြစပ်ပီ်း ၎င််းတ ို  အစ ို်းရမျာ်း ထ သ ို   

ဖပေလ်ည် နစလွှတြ် ရမည်ဖြစပ်ါသည်။ 

လ   ျှို့ ဝှက်ြျက်အရင််းအဖမစမ်ျာ်းက ို ကာကွယ်သည  ်

အြွင အ်နရ်း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

အရင့််းအခမစ့်မျာ်းကှိုံ ကာကယွ့်ခခင့််း[ဖပင ်ငရ်ေ]် 

သတင််းစာ ရာမျာ်း၏ အရင််းအဖမစမ်ျာ်းဖြင  ်အဖပေအ်လှေ ်န ာငရွ်ကမ်ှုသည် တစြ်ါတစရ်  လ   ျှို့ ဝကှ်ြျက် မျာ်း 

ပါဝငတ်တ်ပါသည်။ ပ ိုနှ ပ်ဖြင််း ၏ လတွ်လပ်ြွင မ်ှ ထပ်မ ၍သတင််းစာ ရာအာ်း က ိုယပ် ိုငဖ်ြစန်သာ 

အရင််းအဖမစတ်စြ်ို၏ ထပ်တူဖြစဖ်ြင််းအတွက် ရွဲသ ို  မဟိုတ် အစ ို်းရနရှျှို့နေမ ှနတာင််း  ိုလ င ်ဥပန နငှ  ်အညီ 

ကာကယွ်ဖြင််း၊ အရင််းအဖမစက် ို ထ မ်ြျေထ်ာ်းဖြင််းဖြင  ်သတင််းစာ ရာအာ်း ရ ို ်းနတာ်မှ အထငန်သ်းရှု  ျှို့ြျ ဖြင််း 

သ ို  မဟိုတ် နထာငြ်ျဖြင််းမျာ်း ဖြစန်ပေါ်နစန ိုငပ်ါသည်။သတင််းစာ ရာမျာ်းအာ်း နပ်းသည ် 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=10
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=11


အြွင အ်နရ်းေယပ်ယမ်ျာ်းသည် န ိုငင် တစန် ိုငင် နငှ  ်တစန် ိုငင်  ကွွဲဖပာ်းဖြာ်း ော်း ကပါသည။် ယူန ိုက်တက်ကင််း မ််း 

တွင ်ဥပမာအာ်းဖြင  ်အစ ို်းရအနေဖြင အ်လေွအ်နရ်းကကီ်းနသာ 

သတင််းအြျကအ်လကမ်ျာ်းဟိုယူ ပါကပ ိုမ ိုနသာဥပန အြငွ အ်နရ်းဖြင  ်

အကာအကယွ်ဖပ ပါသည။် သတင််းစာ  ရာအာ်းလည််း သတင််းအြျက်အလကယ် ိုြ တမ်ှု အရင််းအဖမစမ်ျာ်းက ို 

နြေါ်ထိုတ်ရေ ်အမ ေ   ်အာဏာဖြင  ်အတင််းအကျပ် ဖပ ဖြင််းမျာ်းက ို ယူန ိုကတ်ကစ်တ တ် န ာငရွ်က်န ိုငပ်ါသည်။ 

အဖြာ်းနသာ န ိုငင် မျာ်း၊ အထ်ူးသဖြင  ်ဇငဘ်ာနဘွ နငှ  ်တရိုတဖ်ပည်သူ  သမမတန ိုငင်  သည် သတင််းစာ ရာမျာ်းအာ်း 

ဖပည်တွင််းနငှ  ်န ိုငင် ရပ်ဖြာ်းတ ို  တွင ်ည င််းပေ််းနှ ပ်စက်ဖြင််း နကျာ်နဇာမှုတစြ်ိုရှ သည်။ 

ယူန ိုကတ်က်စတ တ်တွင ်အရင််းအဖမစမ်ျာ်းက ို ြယ် ရယ် ရ ို ်းနတာ် မှ ကာကွယရ်ေ ်အြွင အ်နရ်းမည်သည ် 

အြါကမှ မရှ ြွဲ ပါ။ အြျ  ျှို့နသာ ဖပည်ေယမ်ျာ်းတွင ်ကွွဲဖပာ်းဖြာ်းော်းနသာ  ဂီရီမျာ်းဖြင  ်ဤသ ို   ကာကယွ်ဖြင််း မျာ်း 

နပ်းထာ်းပါသည်။ သ ို  ရာတွင ်ြယ် ရယ်ရ ို ်းနတာ်မျာ်းမှ သတင််းစာ ရာမျာ်းအာ်း အရင််းအဖမစမ်ျာ်းက ို နြေါ်ထိုတ်ရေ ်

ရ ို ်းနတာ်မှ ရရှ ထာ်းသည ် သတင််းအြျကအ်လကသ်ည် လေွစ်ာွအမှုဖြင  ်သက်  ိုငမ်ှုရှ  မနေပါက အတင််းအကျပ် 

ဖပ လိုပ်ရေ ်ဖငင််း  ိုပါလ မ မ်ည်။ ဤသ ို  ဖြင  ်သတင််းရရှ ရေ ်အဖြာ်းေည််းလမ််းမရှ ပါ။ သတင််းစာ ရာမျာ်းသည် 

အဖြာ်းနသာ ဖပည်သူဖပည်သာ်းမျာ်းကွဲ သ ို   ကျမ််းကျ ေဖ်ြင််းက ို  ေ  က်ျငဖ်ြင််း ဖြင  ်ရ ို ်းနတာ်၏ အထငန်သ်းရှု  ျှို့ြျဖြင််း၊ 

 ါဏရ် ိုက်ဖြင််း သ ို  မဟိုတ် နထာငြ်ျဖြင််းတ ို  ဖြင  ်နတွျှို့  က   ကရမည် ဖြစပ်ါသည်။ 

သတင္််းစာပညာ 

သတင္််းဟူသည ္

ဥ ်းစှိန္၀င္း်း 

(အယဒီတာြ် ်ဳပ္) 

ဂါ်း ယီေ္် ်းသတင္် ်းစာ 

(၁၉၆၃ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ဖြင္်  လွစ္ွဲ  န်သာ “်ျမနမာုႏ် ် ိုငင  သတင္် ်းစာ ရာအသင္် ်းက 

ႀကီ်းမွ ်းက်င္် ်းနပသာ ်ျပညလ ် ိ်ု ်းက ြတ္ သတင္််းန်ထာကမ်ာ်း သငတေ္် ်း”  တင္ 

 ရာဦ်းစ ေ္၀င္် ်း ဂါ်း ယီေ္််း ပ ို႔ြ်ြွဲ န်သာ န် ာင္် ်းပါ်းက ို “သတင္် ်းစာပညာ” 

စာအိုပမ ွ်ျပနလည္ျူ်းယူန်ြာ်္် ျပထာ်း်ျြင္် ်း်ျြစသည။္ က ို်းကာ်းြက္်   န်ြာ်္် ျပ၍ 

သတင္််းစာပညာ  ထေ္််းကာ်းန်စရေ္  ကလက္်ျြေ္န႔၀ုႏ် ် ိုငပါသည္။) 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6
https://myanmarht.files.wordpress.com/2008/07/u-sein-win.jpg


သတင္််းလ ိုကနည္််း်ုႏ်ငွ္်   န်ရ်းေည္််းက ို နမ်ျပာမီ 

သတင္််း  ိုတာဘာလွဲ  ိုတာသ ြ ို႔လ ိုသည။္ သတင္််းက ို အဂၤလ ပဘာသာ်ျြင္်   

News ဟို န်ြၚသည္။ အဂၤလ ပဘာသာ News က ို ဦ်း ထေ္််းၿင မ္် ်း အဘ ဓာစ္နတင္ – 

၁။ မၾကာမီကျြစပက်သ ည ် ္နအၾကာင္် ်းအရာ 

၂။ သတင္် ်းစကာ်းမ်ာ်း 

၃။ ၾကာ်းသ နရသာအရာဟူ၍ ်ျမနမာဘာသာ်ျပန္  ထာ်း၏။ 

အမွနမာွ “မၾကာ်းသ နရသ်းန်သာ ထ်ူး်ျြာ်းသည ် ္် ျြစ္န်ပၚမႈ” ဟူ၍ 

ဘာသာ်ျပန္  လွင်္ မ ိုမ ိုေ်ီးစပမညဟ  က ြေ္န်တာ်္ယူ သည္။ 

န်လာက တင္ န်ေ႔စဥ္်ုႏ်ငွ္်  အမွ် ်ျြစပက်္န်နေသာ က စၥမ်ာ်းသည္ 

သတင္််းမ်ာ်းသာ်ျြစသည္။ သ ိုန႔သာ်္ ထ ိုအျြစအပ်ကမ်ာ်း ်ျြစ္န်ပၚပ ်ိ်ု ုႏ်ငွ္်   

ထ ိုသ ို႔ျြစပက်္န်သာ နအၾကာင္် ်းအျြင္် ်းအရာမ်ာ်းန်ပၚ တင္ မူတညလ်က္ 

နအရ်းႀကီ်းန်သာ သတင္််းဟိုတ္ မဟိုတ၊္ သတင္််းစာမ်ာ်း တင္ န်ြာ်္် ျပသင္်   

မသင္်   န်၀ြနသ ် ိ်ု ်းသပရသည။္ 

သာမနအာ်း်ျြင္်   သတင္််းမ်ာ်းက ို ရာဇ၀တမႈသတင္််း၊ ႐ ်ိ်ု ်းသတင္််း၊ 

အစ ို်းရသတင္် ်း၊ အာ်းကစာ်းသတင္် ်း၊ သာန်ရ်းောန်ရ်း သတင္် ်း၊ 

မ ို်းန်လ၀သသတင္် ်း အစရွ သျြင္်   လူန႔လာက တင္်ျြစပက်သ မွက် ို အမညတပၿပီ်း 

န်ြနၚ၀ၚၾကသည။္ ဘယလ    သတင္် ်းမ်  ်ဳ်းဘွ်ဲ ျြစ္် ျြစ၊္ ထ ိုသတင္် ်းသည္ တနဘ  ်းရွ -

မရွ က ို န်အာကပါအြ်ကမ်ာ်းုႏ်ငွ္်   ်ုႏ် ် ႈင္််းြ်  နၿပီ်း သ ် ိ်ု ်းသပ္် ုႏ် ် ိုငသည္။ 

်ျြစ္န်ပၚလာန်သာ က စၥတရပသည ္– 

၁။ အြ်  နအာ်း်ျြင္်    ကစပမႈ၊ ေ်ီးစပမႈရွ -မရွ ။ 

၂။ န် သအာ်ျြင္်    ကစပမႈ၊ ေ်ီးစပမႈရွ -မရွ ။ 

၃။ လူမ်ာ်းစိုုႏ်ငွ္်   သက္  ငမႈရွ -မရွ ။ 

၄။ ်ျြစပက်သ ည ် က္ စၥသည္ ထငရ ွာ်းမႈရွ -မရွ ။ 

၅။ ထ်ူး်ျြာ်းမႈရွ -မရွ ။ 



၆။ က ွဲန် ာငမႈ၊ စ တ၀္ငစာ်းမႈရွ -မရွ ။ နစသာ အြ်ကမ်ာ်းနအပၚ တင္ မူတညလ်က္ 

သတင္််း်ျြစသည္။ မျြစသည္     ် ိ်ု ်း်ျြတရသည္။ 

၁။ အြ်  နအာ်း်ျြင္်    ကစပမႈ၊ ေ်ီးစပမႈရွ -မရွ  

အြ်  နအာ်း်ျြင္်    ကစပမႈ၊ ေ်ီးစပမႈရွ -မရွ   ိုရာ တင္ သာမနအာ်း်ျြင္်   

န်လာန်လာလတလတ ္သ ို႔မဟိုတ္ မၾကာမီအ တင္််းက 

်ျြစ္န်သာသတင္််းမ်  ်ဳ်းက ိုသာ တနဘ  ်းရွ န်သာ သတင္််းဟို ယူ ၾကသည။္ 

(ဥပမာ။  ။ ရရာတရစရာ တင္  လန္ွဲ  န်သာ သတီင္််းက ြတလက လယသ မာ်း ဦ်းတ ို်းက ို 

န််ျနဖမဖပ်းက ိုကသ ျ ြင္်    ရာာန်တာ်္ ဦ်း၀ မလက န်ရမေ္််း်ုႏ်ငွ္်   ကိုသရာ 

န်ပ်ာကကသ ာ်းသည္  န်သာ သတင္််းသည ္နမေ႔နတေ႔ကျြစ္ွဲ  လွင်္ 

တနဘ  ်းရွ န်ကာင္် ်း ရွ မည္။  လန္ွဲ  န်သာ ်ုႏ်စွလသ ် ိ်ု ်းလကျြစသည္   ိုလွ်င္ 

အြ်  နအာ်း်ျြင္်   ေ်ီးစပမႈမရွ ၍ တနဘ  ်းရွ န်သာ သတင္် ်းဟို မယူ ုႏ် ် ိုငပါ။) 

တတ္် ုႏ် ် ိုနငသရရ႕ အြ်  ေ္ အာ်း်ျြင္်   ေ်ီးစပရ နလ  သည္။ 

သ ိုန႔သာ်္ သတင္် ်းတနဘ  ်းရွ -မရွ  သ ် ိ်ု ်းသပရာ တင္ တြါတရ ် ျြစပက်္န်သာ အြ်  နမာွ 

အဓ ကမဟိုတပွဲ ၄င္််း်ျြစပက်မႈက ို သ ရွ နရသာ အြ်  နာ္လုႏ်ငွ္်   ထိုတ္န်ြာ်္န်သာ 

အြ်  နာ္လ၏ ေ်ီးစပမႈက ိုလ ိုက္ာ သတင္််း်ျြစ-္မျြစ္   ် ိ်ု ်း်ျြတတကရသည္။ (ဥပမာ။  ။ 

 လန္ွဲ  န်သာ ်ုႏ်စွ္န်ပါင္််းမ်ာ်းဖစာက တည္ာ်းြွဲ န်သာ 

န်ရွ်းန်ဟာင္််းၿမ ်ဳ႕ႀကီ်းတစ ္က ို ဘမူ န်ဗ ပညာရွငမာ််း 

န််ျမႀကီ်းတူ်းန်ြာ်္၍ န် တ႔ရွ နရသာအြါ ၄င္််းၿမ ်ဳန႕ဟာင္် ်းႀကီ်း 

တည္န် ာကသညမွာ ်ုႏ်စွ္န်ပါင္် ်းရာန်ပါင္် ်း 

မ်ာ်းဖစာၾကာၿပီ်ျြစန္်သာ်္လည္် ်း ၿမ ်ဳ႕တညရ ွ ြွဲ န်ၾကာင္် ်းက ို 

တူ်းန်ြာ်္န် တ႔ရွ မ ွသ ရွ ရသျြင္်  ။ န် တ႔ရွ န်သာ အြ်  န္  သာလွ်င္ 

သတင္််းအ တက္ အြ်  နအာ်း်ျြင္်    ကစပမႈ၊ ေ်ီးစပမႈရွ -မရွ  စဥစာ်းရျပနသည္။) 

REPORT THIS AD 

 

၂။ န် သအာ်ျြင္်    ကစပမႈ၊ ေ်ီးစပမႈရွ -မရွ  



န် သအာ်ျြင္်    ကစပမႈ၊ ေ်ီးစပမႈရွ -မရွ   ိုရာ၌ 

နအၾကာင္် ်းြ်င္် ်းရာ်ျြစပက်္န်သာ န်ေနရ သသည ္မ မ ုႏ်ငွ္်   မညမွ် ကစပသည္ 

ေ်ီးစပသည္   ြ်င္်  ြ်  နရမည္။ 

(ဥပမာ။  ။ အ ုႏၵ ယျပည္ ကာလကတ ာ်းၿမ ်ဳန႕တာ်၀္န္   လိုပႀက န်သာသတင္် ်းသည္ 

န်တာနငအမရ က၊ အာဂင်တ်ီးော်း်ျပည၊္ ဗ်  ုႏ် ် ိုန်အရက္ၿမ ်ဳ႕မွ 

ၿမ ်ဳန႕တာ်၀္နလ ပႀက ြ နရသာ သတင္် ်းထက ္က ြေ္န်တာ်္အ တက္ 

ပ ို၍သတင္် ်းတနဘ  ်းရွ သည္။) သ ို႔ရာ တင္ မ မ န် သ၌ နအရ်းႀကီ်းန်သာ 

သတင္််း်ျြစလင္်  ကစာ်း တြါတရ  သတင္် ်းစာမ်ာ်းအ တက္ သတင္် ်းတနဘ  ်း 

မရွ န်သာအြါမ်ာ်းလည္််း ႀက ် ်ဳတတသည။္ (ဥပမာ။  ။ မ မ တ ို႔ရရာမွ သႀူကီ်းသာ်း 

ရွင္်ျပ်ဳအြမ္် ်းအော်းသည္ မ မ တ ို႔ရရာအြ ို႔ 

နအရ်းႀကီ်းန်သာက စၥျြစ္န်ကာင္် ်း ်ျြစမည္်ျြစ္န်သာ်လ္ည္််း 

အျြာ်းန် သမ်ာ်း တငလည္််း ရွင္်ျပ်ဳ်ျြင္် ်းသည္ သာမနလ ပ႐္ ို်းလိုပစဥ္ က စၥတစရပသာ 

်ျြစသျ ြင္်   သတင္််းစာအ တက္ တနဘ  ်းရွ သည ် ္သတင္် ်း မျြစ္်ုႏ် ် ိုငပါ။ 

အကယ၍္သာ တရစရာလ ်ိ်ု ်းရွ  က တ  မသာ်းအာ်းလ ်ိ်ု ်းက ို ရွင္်ျပ်ဳန်ပ်းသည ် ္ 

သတင္််း်ျြစလွင် ္  ိုငရာန် သသာမက အျြာ်းန် သမ်ာ်းအ တကပါ တနဘ  ်းရွ န်သာ 

သတင္််း်ျြစလာုႏ် ် ိုင္န်တာ သည္။ 

 

၃။ လူမ်ာ်းစိုုႏ်ငွ္်   သက္  ငမႈရွ -မရွ  

လူမ်ာ်းစိုုႏ်ငွ္်   သက္  ငမႈရွ -မရွ ်ျြစ္န်ပနၚသာ သတင္် ်းတစရ ပသည္ လတူစ္ဦ်းြ်င္် ်း၊ 

်ုႏ်စွ္ဦ်းက စၥ လူေည္် ်းစိုတစစ ၏ က စၥမ်ာ်းသာ်ျြစလွင်္ သတင္် ်းတနဘ  ်းမရွ ပါ။ 

(ဥပမာ။  ။ မ မ တ ိုန႔ သရွ  လယသ မာ်းတစ္ဦ်း၏ တွဲနကလ်း န်လမိုနတ  င္် ်းန်ၾကာင္်   

ၿပ ်ဳ၍ သာ်းန်သာ သတင္် ်းထက္ န်က်ာင္် ်းသာ်း ငါ်းရာန်နေသာ 

ရရာဦ်းန်က်ာင္် ်းၿပ ်ဳန်သာ သတင္် ်းက ပ ို၍လူမ်ာ်းစိုုႏ်ငွ္်   သက္  ငန္်သာ 

သတင္််း်ျြစသည္။ အျြာ်းဥပမာတစ ္န််ျပာရလွ်င္ ၿမ ်ဳ႕ပ ိုငတစ္ဦ်း 

န်ဖငငါ်းရာက်၍န်ပ်ာက္န်သာ သတင္််းသည ္အမ်ာ်းုႏ်ငွ္်   မသက္  င္န်သာလည္် ်း 

ထ ိုၿမ ်ဳ႕ပ ိုငသည္ အနမတာ်္န်ၾက်းန်ပ်းရေ္်ျြစ္န်သာန်ဖင 

ငါ်းရာနက်ပ်ာက္ွဲ  န်သာ အ  ိုပါသတင္် ်းသည ္လူမ်ာ်းစိုုႏ်ငွ္်   သက္  ငန္်သာ 



သတင္််းဟူ၍န်ြၚရမည္်ျြစသည္။) 

 

၄။ ်ျြစပက်သ ည ် က္ စၥသည္ ထငရ ွာ်းမႈရွ -မရွ  

်ျြစပက်သ ည ် က္ စၥသည္ ထငရ ွာ်းမႈရွ -မရွ   ိုရာ၌ အြ်  နင္ရ ွာ်းမႈ၊ န်ေရာထငရ ွာ်းမႈ၊ 

ပိုဂ  ်ဳလ္ငရ ွာ်းမႈ၊ ်ျြစပ ် ိ်ု ျြစနည္််း နအၾကာင္် ်း်ျြင္် ်းရာ ထငရ ွာ်းမႈတ ို႔က ို 

မူတည္၍  ် ိ်ု ်း်ျြတရမည္။ (ဥပမာ။  ။ မ ို်း တင္််း၌ ပွဲြူ်းဘကကတ င္ 

န်ရႀကီ်းသညဟျူန်သာ သတင္််းမွာ အြ်  နအာ်း်ျြင္်   ထငရ ွာ်းမႈ မရွ လွပါ။ 

်ျြစ္႐ ို်း်ျြစစ ဥ္ စၥတစရပ္်ျြစသည္။ အကယ္၍ န််ုႏဖ်န်ြါင္န်ြါင္ ပွဲြူ်း၌ 

န်ရႀကီ်းသည္  ပါက အြ်  ေ္၏ ထငရ ွာ်းမႈ်ျြစ္် ုႏ် ် ိုငသည္။ ဥပမာ မ ို်းရာသ ီတင္ 

န်ရႀကီ်းန်ေကျ်ြစသည ် ္တ ိုင္န်အာင္ ပ ိုမ ို၍ 

အပ်ကအ ်ီးမ်ာ်းန်သာအြါ၌လည္် ်းန်ကာင္် ်း၊ အြါတ ိုင္် ်းကွဲသ ို႔ န်ရမတကပွဲ 

အပ်ကအ ်ီးေည္် ်းန်သာ အြါ၌လည္််းန်ကာင္််း ်ျြစ္႐ိ်ု  ် ်း်ျြစစ ဥက္္ 

ထ်ူး်ျြာ်းန်သာအြါ၌ သတင္် ်းတနဘ  ်းရွ လာ်ျပနသည္။ ဥပမာ။  ။ ထ ိုန်ရႀကီ်းသည ် ္ 

အရပသ  ႔ သာမေ္  ည္န််ျမာင္် ်းအရာရွ နကလ်းတစ္ဦ်း 

လာန်ရာကၾကည ် ္႐ႈ႕ျြင္် ်းထက္။ သက္  ငရာ၀နႀကီ်း လာန်ရာကၾကည ် ္႐ႈန႕သာ 

သတင္််းက ပိုဂ  ်ဳလအ ာ်း်ျြင္်   ထငရ ွာ်းမႈရွ လာ၍ သတင္််း်ျြစ္်ုႏ် ် ိုငသည္။) 

 

၅။ ထ်ူး်ျြာ်းမႈရွ -မရွ  

ထ်ူး်ျြာ်းမႈရွ -မရွ   ိုရာ၌ သာမေ္် ျြစ႐္ ို်း်ျြစစဥမဟိုတ္န်သာ က စၥရပမ်ာ်းက ို 

  ိုလ ိုသည။္ လူက ို န်ဖြ်းက ိုကလွ ်င္ သတင္််းမဟိုတ္န်သာ်္လည္် ်း န်ဖြ်းက ို လကူ 

က ိုကလွ ်င ္သတင္််း်ျြစသညဟ    ို႐ ိုစကာ်းရွ ၾကသည ် အ္တ ိုင္််း နမမွ်ာ်္လင္်  အပသည္်   

ထ်ူး်ျြာ်းမႈမ်  ်ဳ်း ရွ န်သာအြါ ထ ိ်ု ျြစပက်မႈသည္ တနဘ  ်းရွ န်သာ 

သတင္််းတစရပ္်ျြစ္်ုႏ် ် ိုငသည္။ 

 

၆။ က ွဲန် ာငမႈ၊ စ တ၀္ငစာ်းမႈရွ -မရွ  

က ွဲန် ာငမႈ၊ စ တ္၀ငစာ်းမႈရွ -မရွ   ိုရာ၌ သာမေ္်ျြစ္႐ ို်း်ျြစစဥ္ 

သတင္််းပင္် ျြစလင္်  ကစာ်း သတင္် ်း တငပါ၀င္န်သာ ပိုဂ  ်ဳလ္၏ 



န်ောက္န်ၾကာင္််း ရာဇ၀င္န်ၾကာင္်   စ တ္၀ငစာ်းဖြယရာ 

သတင္််းမ်  ်ဳ်း်ျြစ္န်ပၚတကသည။္ ဥပမာ ကာ်းတ ိုကမႈ်ျြစ၍္ ကာ်းန်မာင္််းလာသ ူ

န်ယာက်် ္် ာ််းန်သ  ် ိ်ု ်းသည ် ္ သတင္် ်း တငပင္ ကာ်းန်မာငသျူသည္ 

သာမနာ္်းန်မာင္် ်းသ ူန်ယာက်် ္် ာ််း်ျြစပါက စ တ္၀ငစာ်းစရာ အထ်ူးမရွ ပါ။ 

သ ို႔ရာ တင္ ကာ်းန်မာင္််းသသူည္ မဂၤလာန် ာငၿပီ်းစ 

မဂၤန် ာငေ္္််းမမွ ထက္၍ ကာ်းန်မာင္််းအလာ တင္ ကာ်းတ ိုက္၍ န်သလွင်္ 

သ ို႔မဟိုတ္ န်ထာငမ ွလတလ ာစ အ မအျ ပေ္ ကာ်းတ ိုက္၍န်သလွ်င္ သ ို႔မဟိုတ္ 

န်မာ်္န်တာ်က္ာ်းက ို ြ ို်း၍န််ျပ်းလာစဥ ္ကာ်းတ ိုကမႈုႏ်ငွ္်   

န်သ  ် ိ်ု ်း်ျြင္် ်း်ျြစလွင်္ စ တ၀္ငစာ်းဖြယ္ သတင္််းတစရပ္်ျြစလာုႏ် ် ိုငသည္။ 

REPORT THIS AD 

သ ို႔ျြစ္၍ သတင္် ်းတစရပ္် ျြစ္န်ပၚလာလွ်င္ ထ ိုက စၥသည္ တနဘ  ်းရွ န်သာ 

သတင္််းဟိုတမဟိုတ္   အထက္န်ြာ်္် ျပပါ အြ်ကမ်ာ်း်ျြင္်   

မွတ္န်က်ာကတ ငၾကည ် ၾ္ကရမည္။ ရ ြနရ ြါ အ လနႀကီ်းန်သာ သတင္် ်းမ်ာ်းက ိုပင္ 

သတင္််းဟို မသ သျြင္်   န်က်ာ်္ သာ်းတကၾကသည။္ သတင္် ်းစာ 

အစည္််းနအ၀်းပပွဲတစ ္ တင္ အတူတတူကၾ နကသာ သတင္် ်းန်ထာက္်င္််း 

တူလင္်  ကစာ်း သတင္် ်းန်ထာက္၏ ်ျြတ္  ်းဥာဏ္၊ သတင္် ်းန်ထာက္၏ 

သတင္််းတနဘ  ်း   ် ိ်ု ်း်ျြတ္် ုႏ် ် ိုငမႈနအပၚ တငတည္၍ တစ္ဦ်းထက ္တစ္ဦ်း ပ ိုမ ို၍ 

သတင္််းနရသာ အြါမ်ာ်း ရွ တကသည္။ လစူ မ္် ်းတစ္န်ယာက္် ုႏ်ငွ္်   

စကာ်းန််ျပာန်နေသာ အြါ၌ ထ ိုသကူ အမွတမထင္ န််ျပာလ ိုကန္်သာ 

စကာ်းမ်ာ်း တင္ အ လနတ နဘ  ်းရွ န်သာ သတင္် ်းအစအေမ်ာ်း ပါ၀င္န်ေတကသည္။ 

ဥပမာ။  ။ သတင္် ်းန်ထာက္ သငတေ္််းသ ို႔ တက္န်ရာကလ ာၾနကသာ 

သငတေ္် ်းသာ်းြ်င္် ်း န် တ႔  ် ိုစကာ်းန််ျပာၾကရာ၌ လာ႐ ႈ်းမလွာန်သာ 

သတင္််းန်ထာက္ မ မ ရန္ နသ  ႔အလာလမ္််း တင္ န်ရႀက်ီးန်ေ၍ 

သ ် ိ်ု ်းညတ တ အ ပ္ွဲ  နရၾကာင္် ်း အမတွမထငန္််ျပာန်သာအြါ၌ သာမနအာ်း်ျြင္်   

သတင္််းတနဘ  ်းရွ န်သာ န််ျပာၾကာ်းြ်ကမဟိုတဟ ျူ၍ ယ ူဖြယရ ွ သည္။ 



စူ်းစမ္် ်း င္်ျြငတက္န်သာ သတင္် ်းန်ထာကအ ြ ို႔မူ  လာ်း႐ ႈ်းမ ွရန္ နသ  ႔အလာ 

လမ္််း တင္န်ရႀကီ်းသည္  ရာ၌ ပွဲြူ်းတ၀ ိုကကတ င္ န်ရႀကီ်းြင်္််းက ို  ိုလ ိုန်သာ 

သ ို႔မဟိုတ္ ရွမ္် ်း်ျပည္၌ န်ရႀကီ်းသည္     ိုလ ိုနသလာ 

စ ် ိုစမ္် ်းန်မ်း်ျမေ္် ်းလ ိုစ တ္ န်ပါကလ ာလ မ္်  မည္။ ပွဲြူ်းတ၀ ိုက္ 

န်ရႀကီ်းြ်င္် ်းန်ၾကင္်  ် ျြစပါက လမ္် ်း တင္ 

သ ် ိ်ု ်းညအ ပရစရာနအၾကာင္် ်းမရွ ဟို စူ်းစမ္််း င္် ျြငတတရမည။္ အကယ၍္သာ 

ရွမ္််း်ျပည၌္ န်ရႀကီ်း၍ န်ောက်္ရပါသည္  ပါက ထ်ူးထ်ူး်ျြာ်း်ျြာ်းရွမ္််း်ျပည၌္ 

န်ရႀကီ်းရသည္    ကလကစ ် ိုစမ္် ်းရေ္ သတင္််းအစတစ္  ်ျြစလာုႏ် ် ိုငသည္။ 

လမ္််း၌န်ရႀကီ်းသညဟ  န််ျပာန်သာ သတင္် ်းန်ထာက္  ယတ   င ္

ထ ိုသတင္် ်းသည္ နအရ်းႀကီ်းသညဟ  ယူ ြ်ငမ ွယူန ပလ မ္်  မည္။ 

စူ်းစမ္် ်း င္်ျြင္ တတ္န်သာ သတင္််းန်ထာက္်ျြစ္န်သာ်္ 

ထ ိုသတင္် ်းအစအေက ို လ ိုက္၍ ဘာန်ၾကာင္်   ကိုေ္်ျမင္်  န်ပၚ တင္ 

န်ရႀကီ်းရသည္    ကလကစ ် ိုစမ္် ်းန်ပလ မ္်  မည္။ ထ ိုအြါ 

အ လနစ တ္၀ငစာ်းဖြယ္န်ကာင္် ်းန်သာ ်ျြစ႐္ ို်း်ျြစစဥမဟိုတသ ည ် ္ သတင္် ်းမ်ာ်းက ို 

 ကလကရရွ ုႏ် ် ိုင္န်ပမည္။ 

  ိုလ ိုရငမာွ သတင္် ်းန်ထာကသညအစဥ္ျ ြင႔္စ ် ိုစမ္် ်းလ ိုန်သာစ တ၊္ 

န်မ်း်ျမေ္် ်းလ ိုန်သာစ တရ ွ ၍ မ မ ၏ော်း မ မ မက်စ ုႏ်ငွ္်   မ မ ုႏႈတ္   အြါမလပ ္

သတ ႀကီ်းဖစာအသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳ၍ သတင္််းတနဘ  ်း ရွ -မရွ  သ ် ိ်ု ်းသပတတရမည္။ 

ဟာသစာန်ရ်း ရာသည္ ်ျြစပက်သ မွက် စၥက ို ဟာသမက်စ ုႏ်ငွ္်  သာ 

ၾကည ် သ္ကွဲ သ ို႔ သတင္််းန်ထာကသညလည္််း သတင္် ်းမ်ကစ ုႏ်ငွ္်  သာ 

ၾကည ် ္နရပမည္။ 

်ျြစ္န်ပနၚသာက စၥသည္ သတင္် ်းဟိုတ ္မဟိုတသ  ် ိ်ု ်းသပရေ္ 

ထ်ူးထ်ူး်ျြာ်း်ျြာ်းန်လ လာရေ္ မလ ိုပါ။ သာမနစျူ်းစမ္််း င္် ျြငမႈုႏ်ငွ္်   ၀ ရ ယရွ လွင်္ 

 လကယလယ္် ုႏ်ငွ္်    သ ုႏ် ် ိုငသည္။ 



အထ်ူးနအရ်းႀကီ်းသညမွာ ်ျြစ္န်ပၚလာန်သာက စၥတစရပသည္ ႀကီ်းသည္ ငယသည ္

မပြွဲ်ျြာ်းပွဲ ထ ိုက စၥသည္ နအရ်းႀကီ်းန်သာ သတင္််း်ျြစ္န်ကာင္််း 

်ျြစမညဟျူန်သာ န်မွ်ာ်္လင္်  ြ်က္်ျြင္်   စ ် ိုစမ္််းန်လ လာရမည္။ န်စာန်စာက 

န််ျပာြွဲ န်သာ ကာ်းတ ိုကမႈက ို ဥပမာယူၾကပါစ ို႔ သာမနသတင္် ်းန်ထာက္ 

တစ္န်ယာကအ ြ ို႔ ကာ်းုႏ်စွစင္််းတ ိုကၾက၍ ကာ်းန်မာငသျူ န်မာငန ီ

န်သ  ် ိ်ု ်းသညဟျူန်သာ သတင္််းက ိုသာ န်ရ်းမည္။ စူ်းစမ္် ်း င္် ျြငတတ္န်သာ 

သတင္််းန်ထာကအ ြ ို႔ တ ိုကမ န်သာ ကာ်းမ်ာ်းသည္ မညသျူမည္၀ါ၏ 

ကာ်းမ်ာ်း်ျြစသေည္် ်း။ ဘာန်ၾကာင္်  တ ိုကသ ေည္််း စသျြင္်   

န်စ န်စ စပစပစ ်ိုစမ္််း်ျြင္် ်း်ျြင္်   အ လနစ တ္၀ငစာ်းဖြယ္န်ကာင္် ်းန်သာ 

နအရ်းႀကီ်းန်သာ သတင္််းတစပ  ္  ထကလ ာုႏ် ် ိုငသည္။ 

ထ ိုန်ၾကာင္်   ်ျြစန္်ပၚလာန်သာ က စၥစတ ိုင္် ်းသည္ သတင္််းတနဘ  ်းရွ မရွ ၊ 

သတင္််းဟိုတမဟိုတ၊္ န်စ န်စ စပစပ္န်လ လာ်ျြင္််း်ျြင္်   သတင္် ်းဟသူည္ 

န်ေရာတကာ၌ရွ န်ၾကာင္် ်း သ ် ျမငလာန်ပလ မ္်  မည္။ 

===================================================== 

သတင္််း  ိုတာ ဘာလွဲ 

ပ တာအနဲး္်း 

(တစသပီိုဂ လ စာေယဇင္် ်းသမာ်း) 

ဘာသာ်ျပေ ္

ထင္ေးအာင္ေးက့်ား ္

REPORT THIS AD 

(သတင္် ်းစာပညာုႏ်ငွ္်  ပတသကၿပီ်း ်ျမနမာသတင္် ်းစာ ရာတ ို႔ရွဲ႕ 

သတင္််းစာပညာပ ို႔ြ်ြ်ကမ်ာ်းုႏ်ငွ္်  အတူ ်ုႏ် ် ိုငင ် ျြာ်းသာ်း သတင္််းစာ ရာတ ို႔ရွဲ႕ 

သတင္််းစာပညာပ ို႔ြြ််က္ န် တက ိုပါ 

တၿပ ်ဳင္် ်းတည္် ်းန်လ လာုႏ် ် ိုင္န်စရနအ တက္ ပီတာအွဲေ္် ်း်ုႏ်ငွ္်   ဂက်ဖ္န်ဟာ  င္္ 

န်ရ်းသာ်း်ျပ်ဳစိုထာ်းသည ် ္ “သတင္််းလ ိုက္်ျြင္် ်း်ုႏ်ငွ္်   



သတင္််းန်ရ်းသာ်း်ျြင္််း နအ်ျြြ  လကကစွဲ” စာအိုပပါ “သတင္််း  ိုတာဘာလွဲ” 

ပ ို႔ြ်က္   ်ျပနလည္ ကူ်းယူန်ြာ်္် ျပထာ်း်ျြင္််း်ျြစသည။္ က ို်းကာ်းြ်က္   

န်ြာ်္် ျပ၍ သတင္် ်းစာပညာ  ထေ္််းကာ်းန်စရေ္ 

 ကလက္် ျြေ္န႔၀ုႏ် ် ိုငပါသည္။) 

သတင္််းစာ ရာရွဲ႕ အလိုပ္ “သတင္််းယူြ ို႔” ပါပွဲ။  ါန်ပမွဲ  ေ စၥဓူ၀ 

အျြစအပ်က္န် တက အမ်ာ်းႀကီ်း။ အွဲ  ါအာ်းလ ်ိ်ု ်းက ို သတင္််းအျြစနွဲ႔ 

န်ရ်းသာ်းတင္် ျပြ ို႔ မလ ိုအပဘျူ်း။  နီ်တာ  သတင္််း  ိုတာဘာလွဲ။ စာြတပရ သတ္ 

ဘယလ    သတင္််းအြက်အ လကမ်  ်ဳ်းက ိုမွ လ ိုြင်တာလွဲ။ 

 ါဟာ သတင္် ်းစာ ရာတစ္န်ယာက္ န်ေ႔စဥ္ စဥ္််းစာ်း  ် ိ်ု ်း်ျြတရတွဲ  

က စၥပါပွဲ။ သတင္် ်းတစပ  ္ စမလ ိုက္ငမ ွ“ ါလူန် တ န််ျပာမယ္်   

နအၾကာင္် ်းအရာလာ်း”၊ “ ါဟာ သတူ ို႔သ ြ်ငတွဲ  က စၥလာ်း”   ိုတာ က ိုယ္်  က ိုယ္   

အၿမွဲတမ္််းန်မ်းၾကည ် ္ၾကရတယ။္ 

သတင္််း  ိုတာ လူအမ်ာ်းစိုႀကီ်းအ တက္ ေအရ်းႀက ်းတွဲ  သတူ ို႔စှိတ္၀ငာ္်းတွဲ  

နအၾကာင္် ်းြ်င္် ်းရာ်ျြစပါတယ္။  ါဟာ ေ စၥဓ၀ူ ်ျြစပက်္န်ေတာမ်  ်ဳ်းေွဲ႔ 

 ကာပါတယ။္ 

သတင္််း  ိုတာ ်ျြစပက်္န်ေက်မ်  ်ဳ်း မဟိုတပါဘ်ူး။ သတင္် ်းေွဲ႔ပတသကၿပီ်း ထငရ ွာ်းတွဲ  

အဓ ပၸာယ္ယဖင္်    ိုြ်ကတ စ္ နကတာ  “န်ဖြ်းက လူက ို က ိုကတ ာ သတင္််းမဟိုတဘ ျူ်း၊ လကူ 

န်ဖြ်းက ို က ိုကရင္န်တာ   ါ သတင္််းပွဲ” လ ို႔   ိုထာ်းတယ္။ ဘေ္န်ကာကပ  ႔စ္ 

သတင္််းစာမ်က္် ုႏ်ွ် ာြ ်ိ်ု ်းမွာ သနူ႔ဖြ်းရွဲ႕ လည္ ပ္   က ိုကတ ွဲ  အ တက္ အြမ္််းြ ရတွဲ  

လူတစ္န်ယာနကအၾကာင္််းက ို န်ြာ်္်ျပြွဲ ြူ်းပါတယ္။ အွဲ  လီကူ သဟူာ 

သြင္  တာက ို နအၾကာင္််း်ျပြ ို႔အ တက္ အွဲ  လီ ို က ိုက္ွဲ  တာ ်ျြစပါတယ။္ 

လူအမ်ာ်းႀကီ်းနအပၚမွာ သက္ေးရာကမႈရွ တွဲ နအၾကာင္် ်းက စၥတစ္ ဟာလည္် ်း 

သတင္််း်ျြစပါတယ။္ အွဲ  ါမ်  ်ဳ်းက အ မ္န် တ၊ သ်ီးုႏ်ွ်  န် တ ပ်ကစီကိုနတွဲ   

န်ရလႊမ္််းမ ို်းမႈမ်  ်ဳ်း နအၾကာင္် ်းန်ပါ ။ ဓာတ္ီန်စ််း တကကသ ာ်းတာမ်  ်ဳ်းန်ပါ ။ အွဲ  ါ  ို 

န်မာ်္န်တာ်္  ိုငယ္္န် တအ တက္ စရ တတ ကလ ာမယ္။ 



သတင္််းႀကီ်းန် တ  ိုတာာ မ်ာ်းန်သာအာ်း်ျြင္်   လအူမ်ာ်းႀက်ီးနအပၚမွာ 

သက္န်ရာကမႈရွ တွဲ  အျြစအပ်ကပါပွဲ။ 

တြါနတလမွာန်တာ  ေအရ်းႀက ်းပုံဂ ှိ ၢိဳလ၊္ 

 ါမွမဟိုတ္ ထင ္ာ်းေးက့်ားၾ္ကာ်းသတူစ္န်ယာကရွဲ႕ လိုပ္န် ာင္က္် 

သတင္််း်ျြစ္န်ေတာမ်  ်ဳ်း ႐ ို်း႐ ို်းရွင္််းရွင္််းက စၥမ်  ်ဳ်းလည္် ်း ရွ တတတယ။္ 

သတင္််းစာ ရာန် တက ၀နႀကီ်းြ် ်ဳပ၊္ သမၼတေွဲ႔ 

်ုႏ် ် ိုငင ် ျြာ်းန်ရ်း၀နႀကီ်းတ ို႔လ ို ထ ပတေ္််းအရာရွ ႀကီ်းန်န တောကလ   ကၿပီ်း 

သတင္််းယူတတၾကတယ။္  ပီိုဂ  ်ဳလ္န် တက 

ၾသဇာအာဏာႀကီ်းတွဲ သနူ် တ်ျြစ္န်တာ  သတူ ို႔အျမင ္

သာမနလျူတစ္န်ယာကအ ျ မငက္္ သတင္် ်းမွာပ ိုၿပီ်း ထ န်ရာကတယ္။ လအူမ်ာ်းက 

ြ်မ္််းသာတွဲ ၊ ောမညႀကီ်းတွဲ သနူ် တနအၾကာင္််း စ တ္၀ငစာ်းတယ္  တာ 

သ တွဲ အ တက္ ႐ိုပရငွမင္််းသာ်း မင္် ်းသမီ်းန် တေွဲ႔ န်တ်းသ ရွင္န် တနအၾကာင္််း 

န်ဇာင္််းန်ပ်းတွဲ  သတင္် ်းစာ ရာန် တလည္််း ရွ ပါတယ္။ 

သတင္််းမွာ အခ့် ှိန္ှိ ိုက္ ်ျြစဖ  ႔လ ိုတယ္။ သတင္် ်း  ိုတာ ကိုန္ွဲ  တွဲ ကာလ ်ျြစ္ွဲ  တာက ို 

န််ျပာတာမဟိုတပါဘ်ူး။  နီကေ႔ လကငင္် ်း်ျြစ္န်ေတာက ို န််ျပာတာ။ 

စာြတပရ သတ္ န်ောက္ ်ိ်ု ်း်ျြစ္န်ေတာက ို ်ျမေ္်ုႏ် ် ိုငသမွ် အျမန္ ် ိ်ု ်းသ ြင်ၾကတယ္။ 

ၿမ ်ဳ႕ထွဲမွာ အႀကီ်းအက်ယမီ်းန်လာငမႈ်ျြစတယ္  ရင္ ႐ိုပသ သတင္် ်းသမာ်းက 

အွဲ  နီ်ေ႔သတင္် ်းမွာ ပါုႏ် ် ိုင္န်အာင္ အျမန္ ် ိ်ု ်းလႈပရ ွာ်းရမယ။္ သတင္် ်းသမာ်းက 

န်ောကတ စ္န်ေ႔ မေကသတင္် ်းစာမွာ ပါန်အာင္န်ရ်းရမယ္။ 

ပဋှိပကၡ နအၾကာင္် ်းဟာလည္််း သတင္် ်းပါပွဲ။ လူန် တရွဲ႕ န်ေ႔စဥဘ၀မွာ 

ပဋ ပကၡျြစရပ္န် တက အျပည ် ္၊ န််ျမယာအျငင္် ်းဖပာ်းမႈန် တ ရွ တယ္။ 

အစ ို်းရပြွဲ႔ုႏ် ် ိုငဖ  ႔ ်ုႏ် ် ိုငင န်ရ်းပါတီန် တြ်င္််း အာ်းၿပ ်ဳငတာရွ တယ္။ ်ုႏ် ် ိုငင ြင်္််း 

စစ္်ျြစၾကတယ။္ 

သတင္််းန် တမွာ ေးဒသႏး ရ႐ႈေေထာင္း     ိုတာလည္််းရွ ပါတယ္။ လူန် တက 

သတူ ိုန႔ေထ ိုငတွဲ   န်ေရာန် သက အျြစအပ်က၊္  ါမွ မဟိုတ္ က ိုယ ် အ္ေ်ီးအော်းက 

နအၾကာင္် ်းန် တက ို သ ြ်ငၾကတယ္။ ဗီယန္င်္် ်းၿမ ်ဳ႕ထိုတ္ 



သတင္််းစာတစ္န်စာငဟာ ဗီယန္င်္် ်းော်းက န်ရႀကီ်းမႈနအၾကာင္််းက ိုပွဲ 

စ တ္၀ငစာ်းမယ္။ ပီကင္် ်းမွာ န်ရႀက်ီးတွဲ က စၥက ို သ ပစ တ၀္ငစာ်းမွာ မဟိုတဘ ျူ်း။ 

က ိုယ္်  ် ုႏ် ် ိုငင သာ်းန် တရွဲ႕ နအၾကာင္် ်းက ို တျြာ်းသနူ် တ နအၾကာင္် ်းထက္ 

ပ ိုၿပီ်း စ တ၀္ငစာ်းတတၾကတယ။္ လာအ ိုလူမ်  ်ဳ်းတစ္န်ယာကဟ ာ န်ောက္ 

လာအ ိုလူမ်  ်ဳ်းတစ္န်ယာနကအၾကာင္် ်းက ို စ တ္၀ငစာ်းမႈရွ တယ။္ တ႐ိုတ္်ုႏ် ် ိုငင မွာ 

န်လယာဥပ်က္်တွဲ နအၾကာင္် ်းက ို လာအ ိုုႏ် ် ိုင္ တ္ သတငစာတစ္န်စာငမာွ သ ပၿပီ်း 

နအလ်းထာ်းန်ြာ်္် ျနပေမွာ မဟိုတပါဘ်ူး။  ါန်ပမယ္်   အွဲ  နီ်လယာဥ္န်ပၚမွာ 

လာအ ိုုႏ် ် ိုငင သာ်း သ ် ိ်ု ်းဦ်းပါ သာ်းတယ္  ရငန္်တာ   ါ တကယ္်  သတင္် ်းႀကီ်း 

တစပ န အေေွဲ႔ ပါလာပါလ မ္်  မယ။္ 
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တစ္ါတစရ မွာလည္််း အသးံုံး်း၀င္ဲ  အခ့်ကအလက္ န် တက 

သတင္််း်ျြစ္န်ေတတတယ။္ ဥပမာ အလိုပသ စတစ္  ရုႏ် ် ိုငတွဲ   

နအၾကာင္် ်းမ်  ်ဳ်း်ျြစပါတယ္။  ါမွမဟိုတ္ ကေ်္််းမာႀက  ြို် ငဖ  ႔အ တက္ ဘယလ    

က ိုယလ ကလ ႈပရ ွာ်းန်လ ကင်္်  ြေ္် ်းလိုပရမယ္   ိုတာမ်  ်ဳ်းန်ပါ ။ 

ၿပီ်းန်တာ  ေးဖ့်ား္ေးးျဖတဲ သတင္း်းအခ့်ကအလက္ေးတတ ဟာလည္််း 

သတင္််းပါပွဲ။  သီတင္််းမ်  ်ဳ်းထွဲမွာ တ ရစၦာေန္် တနအၾကာင္် ်း၊ လူန် တရွဲ႕ 

နအပ်ာ်အ္ျပကလ  ပရပ္န် တ၊ ႐ိုပရငွဇာတ္ာ်းသစ္ စသျြင္်   ်ျြစပါတယ္။ 

သတင္််းက ို အဓ ပၸါယ္ယဖင္်    ိုြ ို႔  ိုတာ မ လယလွ ဘ်ူး။ သတင္် ်းန်ထာကစလိုပတွဲ   

သတူစ္န်ယာက္   အယဒီတာက “သတင္််းတစပ  ္ ရွာၿပီ်း်ျပနလာြွဲ ” လ ို႔ 

တေ္််းလႊတလ   ကရင္ သ႔ူနအေေွဲ႔ ဘာမွ လိုပတတမွာ မဟိုတဘ ျူ်း။  ါန်ပမွဲ  

နအ တ႔အႀက ် ်ဳရလာတွဲ အြါမွာန်တာ  သတင္််းန်ထာက္ ဘယဟ ာ 

သတင္််း်ျြစတယ္  တာ ြ်က္်င္် ်း သ ် ျမငလာပါလ မ္်  မယ။္ 
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သတင ်းထ ာက ပညာ 

သတင့််းသမာ်းသည့် ကငွ့််းဆင့််းသတင့််းရယရူသည့် အချှိန့်တှိုံင့််းတငွ့် တာဝန့်ခံမှုရှှိရသည့်။ သသူည့် 

သ၏ူ ကှိုံယ့်ပှိုံင့်မဟုံတ့်ေသာ ရုံပ့်ပံုံမျာ်း၊ အသမံျာ်း၊ စကာ်းလံုံ်းမျာ်းနငှ့်  ေခပာစကာ်းမျာ်းကှိုံ 

ဖမ့််းယရူသည့်။ သသူည့် လမူှုဝန့််းကျင့်အတငွ့််းတငွ့်ရှှိေသာ သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်းကှိုံ 

ရှိုံက့်က်ူးပပ ်း ထုံတ့်လွှင့် နှိုံင့်ေသာ့်လည့််း လတူှိုံင့််း၏ privacy နငှ့်  လတူှိုံင့််းတငွ့် မှိမှိနငှ့် သက့်ဆှိုံင့်သည့်  

ရုံပ့်ပံုံမျာ်းအေပေါ်အခွင့် အေရ်းရှှိေတကာင့််း သှိရှှိထာ်းသည့်။ ေယျဘုံယစှိတ့်ဝင့်စာ်းမှုမျာ်းသည့် 

အနရ္ယ့်တငွ့််းကျေရာက့်ေတာ မည့် အချှိန့်တှိုံင့််း သသူည့် လည့််းစွန့်  စာ်းရန့်ေနာက့်မတနွ့်  သင့် ေချ။ 

ဤသည့်မှာ ဒ မှိုံကေရစ လမူှုအသှိုံက့်အဝန့််းအတငွ့််း သတင့််းစာပညာ၏ အခန့််းကဏ္ဌခဖစ့်သည့်။ 

• ရ ိုက်ကူ်းနေသည် နေရာ၏ အနဖြအနေက ို နကာင််းမွေစ်ွာသ ရှ ထာ်းပါ။ ထ ိုနေရာသည ်

အမျာ်းဖပညသ်နူငှ်    ိုငသ်ည် နေရာ သ ို  မဟိုတ် တစဥ်ီ်းတစန်ယာက်ပ ိုငန်ေရာလာ်း  ို် သညက် ို 

စစန် ်းပါ။ 

• သင ်က်သယွ်ထာ်းသည် သမူျာ်း၏ စ တ် နဒက ို  ေ်  ကျင၍် ရ ိုကက်ူ်းဖြင််းက ို 

မညသ်ည် အြျ ေတ်ငွမ်  အဖပ လိုပ်ပါနငှ် ။ စ တရ်ှညပ်ပီ်း ရ ိုက်ြျက်နကာင််းတစြ်ိုရရေအ်တွက် 

ယ ို ကညမ်ှုရှ ပါ။ 

• လ   ျှို့ ဝှက်ကငမ်ရာဖြင် ရ ိုကက်ူ်းဖြင််းက ို အဖြာ်းေည််းလမ််းမျာ်းလ ို်းဝမရှ နတာ သည်  

အြျ ေတ်ငွမ်ှဖပ လိုပ်ပါ။ အကယ်၍ တစစ် ိုတစန်ယာက်က သတင််းသမာ်းက ို တရာ်းစွွဲ  ိုလ င ်

သတူွင ်အာ်းလ ို်းက ို အသ နပ်းရေန်ငှ်  ထ ိုအနဖြအနေသည ်တစဥ်ီ်းတစန်ယာက်၏ 

အြွင် အနရ်းထက ်အမျာ်းဖပညသ်နူငှ်   ိုငသ်ည် အရာဖြစန် ကာင််းသက်နသဖပပါ။ 

• သင၏် သတင််းရင််းဖမစက် ို မညသ်ည် အြျ ေတ်ွငမ် နငနွ က်းတစစ် ိုတစရ်ာမနပ်းပါနငှ် ၊ 

မသက်သာသည်  အနဖြအနေတွငလ်ည််း သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုတေြ် ို်းထက်အလေွေ်ည််းနသာ 

ပမာဏသာနပ်းပါ။ ထ ိုအနဖြအနေတွင ်ရ ို်းရှင််းပပီ်း နစျ်းမကကီ်းနသာလက်န ာငသ်ာနပ်းပါ၊ 

နသ်းငယ်နသာ အာရ ိုစ ိုကန်ပ်းမှုသည ်သင၏် သတင််းစာပညာရပ်နပေါ်တငွ ်အမှအီြ ိုကင််းမှုက ို 

မထ ြ ိုက်န ိုငပ်ါ။ 

http://www.iqytechnicalcollege.com/NewsPaper.pdf


• ထိုတ်လွှင် ဖြင််းမဖပ မီ သ ို  မဟိုတ် အမညမ်နြာ်လ ိုန ကာင််းနဖပာပါက သတင််းရင််းဖမစက် ို 

လ မ်ညာ၍ တင ်က်ဖြင််း မညသ်ည် အြျ ေတ်ငွမ် မဖပ လိုပ်ပါနငှ် ။ 

သတင့််းသမာ်းသည့် ေငေွတက်း သှိုံ  မဟုံတ့် မည့်သည့် အကျှိို်းခံစာ်းခွင့် မျှိို်းကှိုံမှ 

သ၏ူ သတင့််းရင့််းခမစ့် သှိုံ  မဟုံတ့် သတင့််းတငွ့်ပါဝင့်သမူျာ်းထမှံ 

လက့်ခံခခင့််းမခပိုရပါ။ 

အေပျာ့်တမ့််းသမာ်းမျာ်း၏ ရှိုံက့်ချက့်လာ်း 

ငလျင ်သ ို  မဟိုတ် အ ကမ််းြက်တ ိုက်ြ ိုက်မှုမျာ်းကွဲ သ ို  နသာ စ တ်နဖြာက်ဖြာ်းြယွ် 

ဖြစရ်ပ်အနဖြအနေမျာ်းတငွ ်ထ ိုအနဖြအနေက ို ြိုေ််း သ ို  မဟိုတ် ကငမ်ရာဖြင်  

ရ ိုက်ကူ်းမ လ ိုက်သမူျာ်းက ို ရှာနြွပါ။ သတ ဖပ ရေ-် မညသ်ည် နေရာမှ ထ ိုရ ိုက်က်ူးမှုက ိုရသလွဲ၊ 

နပ်းသည် သနူငှ် လည််း အ က်သယွ်မဖပတ်နစရေန်ေပါ။ အကယ၍် ထ ိုရ ိုက်က်ူးမှုသည ်

အမှေတ်ကယ်ဖြစပွ်ါ်းြွဲ ဖြင််းမဟိုတ်သည် အရာဖြစပ်ါက သငသ်ည ်စစန် ်းရေ ်

ပျက်ကွက်ြွဲ ဖြင််းန ကာင်  တာဝေြ် မှုရှ ရမည။် 

သတင့််းခန့််းတငွ့််းတငွ့် အေရ်းကက ်းဆံုံ်းအချှိန့် ေလ်းခုံ ရှှိသည့်၊ ပထမတစ့်ခုံမှာ အပတ့်စဥ့် ယာယ  

အစည့််းအေဝ်းခဖစ့်သည့်။ ထှိုံ  ေနာက့် သတင့််းခန့််းတငွ့််းရှှိ သတင့််းသမာ်းမျာ်းအာ်းလံုံ်းနငှ့်  မနက့်တှိုံင့််း 

အစည့််းအေဝ်းမျာ်းကှိုံခပိုလုံပ့်ခခင့််း ခဖစ့်သည့်။ ထှိုံ  ေနာက့် ေကာ့်မတ အဖဲွွဲ့တစ့်ခုံမှ 

အေသ်းစှိတ့်ေဆ်ွးေန်ွး စ စဥ့်ခခင့််းကှိုံ ဒုံတှိယအစည့််းအေဝ်းတငွ့် ခပိုလုံပ့်သည့်။ 

သတင့််းတင့်ဆက့်မှုမျာ်းအပပ ်းတငွ့် ပါဝင့်သမူျာ်း အာ်းလံုံ်း အေသ်းစှိတ့်ေဆ်ွးေန်ွးမှုအတကွ့် 

ေတွွဲ့ဆံုံသည့်။ သတင့််းတင့်ဆက့်မှုမျာ်း၏ အရည့်အေသ်ွးနငှ့်  ဆက့်န ွှယ့်မှုမျာ်းသည့် ဤကဲ သှိုံ   

အစည့််းအေဝ်းမျာ်းအေပေါ်တငွ့်မူတည့်သည့်။  

သတင့််းခန့််း အစည့််းအေဝ်းမျာ်း။ ။ အေထာက့်အပံ ခပိုခခင့််း၊ ထုံတ့်လုံပ့်ခခင့််း၊ 

ကှိုံယ့် ကှိုံကှိုံယ့် ခပန့်လည့်သံုံ်းသပ့်ခခင့််း။ 

• ယာယ အစည့််းအေဝ်း။ 

တစပ်ါတ်လ ငတ်စြ်ါဖပ လိုပ်ပပီ်း လက်ရှ  သ ို  မဟိုတ် အောဂါတ်အစအီစဥ်မျာ်းအတွက် 

တစစ်ိုတစစ်ည််းတည််း နငှ်  နမ ာ်လင် ထာ်းသည် အရာမျာ်းအတွက ် အစအီစဥ်ြျသည။်  



တက်နရာက်သည် သမူျာ်းမာှ စစီဥ်ညွှေ ်ကာ်းသမူျာ်း၊ တာဝေြ်  အယ် တီာမျာ်း၊ သတင််းသမာ်းမျာ်း 

(သတင််းနရ်းသနူငှ်  ကငမ်ရာသမာ်း)၊ လက်နထာကမ်ျာ်း နငှ်  သိုနတသေဖပ သမူျာ်းဖြစသ်ည။် 

ဖပငပ်မှနတာင််း  ိုမှုမျာ်းက ို စစန် ်းသည၊် နရွ်းြျယသ်ည ်သ ို  မဟိုတ ်ဖငင််းပယသ်ည။် 

နရွ်းြျယ်ထာ်းသည် သတင််းမျာ်းက ို သတင််းြေ််း၏ အစအီစဥ်မျာ်း အတငွ််းသ ို   ထည် သငွ််းသည။် 

• သတင့််းခန့််းအစည့််းအေဝ်း။ 

သတင််းတင ်က်မှုမျာ်းမစတငမ်ီ ၆ ောရီမှ ၈ ောရီအ ကာ်းတွင ်တစန်ေ  တာ သတင််းတင ်က်မှုက ို 

တညန် ာက်ရေအ်တွက်ဖပ လိုပ်သည။် သတင််းြေ််းတွင််းရှ  

သတင််းသမာ်းအာ်းလ ို်းနငှ် ဖပ လိုပ်ဖြင််းဖြစပ်ပီ်း သတင််းဌာေ၏ အရွယ်အစာ်း၊ စမီ ြေ်  ြွွဲသမူျာ်းနငှ်  

ကျွမ််းကျင ်အြွွဲျှို့မျာ်းအနပေါ်တွငလ်ည််းမူတညသ်ည။် ထ ို  နောက်လူတ ိုင််း၏ အဖမငရ်ှုနထာင် နငှ်  

စ တ်ကူ်းမျာ်းက ိုနဝမ  ကသည။် သတင််းအယ် တီာက အသ ို်းဖပ မည်  သတင််းနငှ်  

ရှုနထာင် က ိုနရွ်းြျယ်သည။် အစည််းအနဝ်းဖပ လိုပ်နေစဥ်အတွင််း အကက  သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုသည ်

ရိုပ်လ ို်းနပေါ်လာသည။် အစည််းအနဝ်းသည ်မ ေစ ်၂၀ နငှ်  ၄၅ မ ေစအ် ကာ်း ကာနလ ရှ သည။် 

• ခပင့်ဆင့်မှုဆှိုံင့်ရာ အစည့််းအေဝ်း။ 

သတင််းတင ်က်မှု မစတငမ်ီ ၄ ောရီမှ ၂ ောရီအတငွ််းဖပ လိုပ်နလ ရှ သည။် စစီဥ်ညွှေ ်ကာ်းသ ူ

သ ို  မဟိုတ ်သ၏ူ လက်နထာက်၊ တည််းဖြတ်သမူျာ်းနငှ်  တင ်က်သမူျာ်းသည ် 

သတင််းတင ်က်မှုအစအီစဥ်က ို အတညဖ်ပ သည။် ထ ိုအရာက ို 

 က်လက်လိုပ်န ာငရ်ေည်ွှေ ်ကာ်းမှုအနေဖြင်  ထိုတ်လိုပ်နရ်းအြွွဲျှို့က အသ ို်းဖပ သည။် 

(ကငမ်ရာကျွမ််းကျငအ်ြွွဲျှို့၊ လက်နထာက်စစီဥ်ညွှေ ်ကာ်းသ၊ူ အထ်ူးဖပ လိုပ်ြျက်မျာ်း ြေတ်ီ်းသ၊ူ 

အသ ထိုတ်လိုပ်သ၊ူ တင ်က်သ ူစသညဖ်ြင် ) 

• ေမ်းခွန့််းမျာ်းခဖင့်  ဆင့်ခခင့်သံုံ်းသပ့်ခခင့််း (သတင့််းထုံတ့်လွှင့် မှုပပ ်းပပ ်းချင့််း) 

သတင််းထိုတ်လွှင် မှုတွငပ်ါဝငန်သာ သတင််းသမာ်းမျာ်းအာ်းလ ို်းနငှ်  ေည််းပညာသမာ်းမျာ်းအာ်းလ ို်း၏ 

အာ်းသာြျက်အာ်းေည််းြျက်မျာ်းက ို အာ်းလ ို်းအတတူကွန ွ်းနန်ွး ကဖြင််းဖြစသ်ည။် 

ေည််းပညာပ ိုင််း  ိုငရ်ာ အန ကာင််းအရာမျာ်း၊ ရှု  ်းေ မ် မှုမျာ်း၊ နအာငဖ်မငမ်ှုမျာ်းက ို 

န ွ်းနန်ွးဖြင််းဖြစသ်ည။် ထ ိုအရာမျာ်းက ို နောက်တစန်ေ  ေ ေက်အစည််းအနဝ်းတွငလ်ည််း 

န ွ်းနန်ွး ကသည။် အနသအြျာ ဖပေလ်ညြ်ွွဲဖြမ််းစ တဖ်ြာဖြင််း သည ်

နောငသ်တင််းတင ်က်မှုမျာ်းက ို ပ ိုမ ိုနကာင််းလာနစသည။် (စာ၂၂ က ို  ကည် ပါ) 

• ကကှိိုခမင့်ထာ်းေသာခဖစ့်ရပ့်မျာ်းအတကွ့် ကကှိိုတင့်ခပင့်ဆင့်ခခင့််း။ 



သတင််းမျာ်းသည ်ဂရိုစ ိုကမ်ှုနပေါ်တငသ်ာ မှီြ ိုနေသညမ်ဟိုတ်ပွဲ 

သင် အနေဖြင် ကက  တငဖ်ပင ်ငထ်ာ်းရေလ်ည််း လ ိုအပ်သည။် 

သတင််းြေ််းအစည််းအနဝ်းမျာ်းပပီ်း  ို်းနတာ မည် အြျ ေတ်ွင ်သတင််းမျာ်း စစီဥ်ညွှေ ်ကာ်းသ ူသ ို  မဟိုတ် 

သ၏ူ လက်နထာက်သညဖ်ပက  ေက် ို ကည် ရှုပပီ်း မညသ်ည် ဖြစရ်ပ်မျာ်း ဖြနစပ်ေါ် န ိုငသ်ညက် ို စဥ််းစာ်း 

စစန် ်းနေသင် သည။် ထ ို  နောက်တငွ ်အိုပ်စိုတစစ်ိုြွွဲျှို့ ပပီ်းနြါင််းစဥ်မျာ်းက ို ဦ်းနနာှက် 

မိုေတ် ိုင််းထေဖ်ြင််းေည််းဖြင် စဥ််းစာ်းသင် သည။် ထ ိုအရာသည ်ပ ိုမှေဖ်ြစရ် ို်းဖြစစ်ဥ်ဖပ လိုပ်ရမည် သတင််း 

တင ်က်မှုမျ  ်းမဟိုတ်ပွဲ အနရ်းကကီ်းသည် ဖြစရ်ပ်တစြ်ိုဖြစပ်ွါ်းသည် အြျ ေတ်ငွ ်မူလဖြစဖ်ြင််းနငှ်  

နကာင််းမွေန်သာ စ တ်ကူ်းစ တ်သေ််းမျာ်းအတကွ် ကက  တငဖ်ပင ်ငဖ်ြင််းဖြစသ်ည။် 

သတင့််းသမာ်းသည့် စှိတ့်ဝင့်စာ်းစရာသတင့််းနငှ့်  မည့်သှိုံ  တင့်ဆက့်မည့်ကှိုံ အပမဲရှာေေဖွနသည့်။ 

သတင့််းခန့််းမှ တင့်ဆက့်လှိုံသည့် သတင့််း သှိုံ  မဟုံတ့် ရှိုံက့်က်ူးတင့်ဆက့်လှိုံသည့်  

ခဖစ့်ရပ့်ကှိုံဆံုံ်းခဖတ့်ပပ ်းပါက တကည့် ရှုသမူျာ်းစှိတ့်ထတဲငွ့် စွထဲင့်ကျန့်ရစ့်ေနေစရန့်အတကွ့် 

သတင့််းသမာ်းသည့် ရှုေထာင့် ကှိုံ ေရွ်းချယ့်ရသည့်၊ သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်းကှိုံ 

ရှာေဖွစစ့်ေဆ်းရသည့်။ အပမဲနှိုံ်းတကာ်းေနရပပ ်း သတင့််းသမာ်းတစ့်ေယာက့်သည့် 

သတင့််းလှိုံင့််းေပါင့််းမျာ်းစွာနငှ့်  အဆက့်မခပတ့်ေအာင့်ေနရသည့်။ သသူည့် အပမဲတေစ 

သှိလှိုံစှိတ့်ခပင့််းခပပပ ်း စှိတ့်ဝင့်စာ်းစရာသတင့််းခဖစ့်ေအာင့်နငှ့်  မည့်သည့် အေတကာင့််းအရာက 

တင့်ဆက့်ရန့်လှိုံအပ့်ေနသည့်ကှိုံ ရှာေဖွေနရမည့်။ ဇဲွလံုံ  လရှှိပပ ်း မည့်သည့် အေတကာင့််းအရာက 

အချှိန့်တကာ မျက့်ေခခမပျက့်ေစာင့် တကည့် ေနရမည့်ကှိုံလည့််း သှိရမည့်။   

သတင့််းသမာ်းမျာ်းအတကွ့် သတင့််းထုံတ့်လုံပ့်တင့်ဆက့်ခခင့််းသည့် 

သတင့််းတစ့်ခုံအတကွ့် ပထမနငှ့်  ေရှွဲ့အကျဆံုံ်းအရာခဖစ့်သည့်။ 

 သတင််းသမာ်းတစန်ယာက်သည ်အန ကာင််းအရာတစြ်ိုက ို မညက်ွဲ သ ို  တင ်က်မညဟ်ူသည်  

အ က ဖပ ြျက်မျာ်းဖြင်  သတင််းြေ််းအစည််းအနဝ်းမျာ်းတွင််းသ ို  ဝငန်လ ရှ သည။် 

ထ ိုအန ကာင််းအရာက ို သတင််းြေ််းတငွ််းရှ သမူျာ်းနငှ်  န ွ်းနန်ွးဖြင််းဖြင်  သတင််းတင ်က်မှုအတွက် 

အသင် နလျာ်  ို်း ရှုနထာင် က ို   ို်းဖြတ်န ိုငရ်ေ ်အနထာက်အကူဖပ သည။် 

ထ်ူးခခာ်းေကာင့််းမွန့်သည့် သတင့််းမျာ်း (အခခာ်းသတင့််းဌာနမျာ်း၏ တင့်ဆက့်မှုမျာ်း၊ 

လနွ့်ခဲ သည့် နစှ့်မျာ်းမှ တင့်ဆက့်မှုမျာ်း 

နငှ့် မတေူသာသတင့််း..) ကှိုံတင့်ဆက့်ရန့်နငှ့်  စှိတ့်က်ူးစှိတ့်သန့််းေကာင့််းမျာ်းနငှ့် တင့်ဆက့်ရန့် အတကွ့် 



သတင့််းသမာ်း၏ တန့်ဖှိုံ်းေပါင့််းထည့် မှုနငှ့်  တက့်ဆက့်မှုခဖစ့်စဥ့်တေစ့်လ ာက့် စည့််းလံုံ်းမှုတှိုံ  က 

အခရာကျသည့်။ 

သတင််းြေ််းအစည််းအနဝ်းသည ်နရွ်းြျယ်မှုမျာ်းဖပ လိုပ်ရေအ်ြျ ေဖ်ြစသ်ည။် 

သတင််းထိုတ်လိုပ်တင ်က်မှု အတွက်နရွ်းြျယ်ထာ်းနသာ သတင််းမျာ်းနငှ် ပတသ်က်၍ 

တာဝေြ် အယ် တီာမှ သတင််းနထာကက် ို 

• သတင််းဖြစပွ်ါ်းသည် နေရာသ ို   အသင််းတစြ်ိုအနေဖြင်  နစလွှတ်န ိုငသ်ည။် 

• ထိုတ်လိုပ်ရေအ်တွက် wire ပ ိုမျာ်း၊ သ မ််း ည််းထာ်းနသာ ရိုပ်သ မျာ်း သ ို  မဟိုတ် 

ကွေဖ်ပျူတာနငှ်  ြေတ်ီ်းထာ်းနသာ ရိုပ်ပ ိုမျာ်းက ို အသ ို်းဖပ န ိုငသ်ည။် 

တာဝေြ်  အယ် တီာအနေဖြင်  သတင််းတင ်က်သကူ ို မညက်ွဲ သ ို   တင ်က်နစမည(်ရိုပ်ပ ိုမျာ်း၊ 

ဧည် စကာ်းနဖပာသ ူသ ို  မဟိုတ် နကာလ နရ်းသာ်းသပူါဝငမ်ည၊် မပါဝငမ်ည)် က ို   ို်းဖြတ်န ိုငသ်ည။် 

ထ ိုကွဲ သ ို     ို်းဖြတ်ြျက်မျာ်းြျပပီ်းပါက သတင််းြေ််းတွင််းရှ  သတင််းနထာက်မျာ်းသည ်တင ်က်မှု၊ 

အြျ ေန်ငှ်  ဖပင ်ငမ်ှုအနေအထာ်းစသည်  အရညအ်နသ်ွးနကာင််းမွေန်သာ သတင််းထိုတ်လိုပ်မှု 

ရရှ နစရေအ်တွက် နလ်းစာ်းမှုထာ်းရမည။် 

တင့်ဆက့်ရန့်အတကွ့် သတင့််းလှိုံက့်လရံယမူှု = ေခါင့််းစဥ့် + 

သတင့််းခဖစ့်သည့် အေတကာင့််းအရာ 

၉/၁၁ သည ်ဖြစရ်ပ်တစြ်ိုဖြစသ်ည။် ထ ိုဖြစရ်ပ်၏ ၁၀ နစှန်ဖမာက်နစှပ်တ်လညအ်န ကာင််းက ို 

သတင််းတင ်က်မှုဖပ ရေအ်တွက် သတင််းသမာ်းအနေဖြင်  တ ကျနသြျာနသာ 

နြါင််းစဥ်ရှ ထာ်းသည။် (ထ ိုနြါင််းစဥ်သည ်သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုတစြ်ိုလ ို်းက ို 

 က်လက်နြေါ်န ာငသ်ာွ်းမည် အရာဖြစသ်ည်) နအာက်ပါနြါင််းစဥ်မျာ်းက ို ရှုနထာင် အမျ  ်းမျ  ်းဖြင်  

တင ်က်န ိုငသ်ည။် (ဇာတလ်မ််းအန ကာင််းအရာ = မသ နသ်းသည် အရာ၊ သတင််း၊ 

တေြ် ို်းနပါင််းထည် မှု) 

• ၉/၁၁ ၏ တ ကျနသြျာနသာ အြျ ေမ်ျဥ််း 

• ၉/၁၁ ဖြစပ်ွါ်းမှုအပပီ်း ရငှသ်ေက်ျေရ်စသ်မူျာ်း၏ ဖပနေဖ်ပာဖပြျက်မျာ်း 

• ၉/၁၁ တငွက်ယ် ယ်နရ်းလိုပ်နေြွဲ နသာ မီ်းသတ်သမာ်း၏ အန ကာင််း “နေ  တာရှည”် 



သတင််းသမာ်းအနေဖြင်  အလ ို်းစ ိုနဖပာဖပနေရေ ်မလ ိုအပ်ပါ၊ 

ရှုနထာငး  ် တ်စမ်ျ  ်းကပငလ် ိုနလာက်နြျပပီ။ ရိုပ်သ သတင််းတင ်က်မှုတစြ်ိုသည ်

သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းက ို အသ နငှ်  ရိုပ်ပ ိုမျာ်းအနေဖြင်  ညမီ စွာ ြွွဲနဝြျထာ်းပပီ်းတင ်က်မှသာ 

နအာငဖ်မငန် ိုငသ်ည။် သ ို  ရေအ်တွက် ကငမ်ရာသမာ်း၊ သတင််းနထာကန်ငှ်  

ရိုပ်သ တည််းဖြတ်သမူျာ်းအ ကာ်း ပူ်းနပါင််းန ာငရွ်ကမ်ှုသည ်သတင််းြေ််းတငွ််းရှ  

အဖြာ်းသမူျာ်းထက် သာလေွန်ကာင််းမေွန်ေရေလ် ိုအပ်သည။် 

အကယ့်၍ တင့်ဆက့်မှုသည့် တကည့် ရှုသ၏ူ အာရံုံစှိုံက့်မှုကှိုံ ရယနူှိုံင့်ပပ ်း သတင့််းထုံတ့်လုံပ့်မှုတငွ့် 

လှိုံအပ့်သည့်  သတင့််းအချက့်အလက့်အသစ့်မျာ်းရယေူနနှိုံင့်ပါက 

သတင့််းထုံတ့်လုံပ့်မှုကှိုံ  တကည့် ရှုသစူှိတ့်ဝင့်စာ်းလာပပ ်း ထုံတ့်လုံပ့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်းကှိုံ 

တကည့် ရှုသလူည့််းတှိုံ်းလာမည့်။ 

အေတကာင့််းအရာတစ့်ခုံချင့််းစ အတကွ့် တင့်ဆက့်လှိုံသည့် ပံုံစကံှိုံ သတင့််း၏လတ့်ဆတ့်မှု၊ တှိကျမှု 

သှိုံ  မဟုံတ့် မူလခဖစ့်မှုတှိုံ   ကှိုံ ေဖာ့်ထုံတ့်ရန့် အတကွ့် ေရွ်းချယ့်ေပ်းရမည့်။ သတင့််းစာတစ့်ခုံအတကွ့် 

ေရ်းသာ်းသည့် ပံုံစအံတှိုံင့််း တင့်ဆက့်လှိုံသည့်  ပံုံစတံစ့်ခုံချင့််းစ က ရှိုံက့်က်ူးရန့်အတကွ့် စှိတ့်က်ူးနငှ့်  

တည့််းခဖတ့်ရန့်အတကွ့် မှန့်ကန့်သည့် ဆံုံ်းခဖတ့်ချက့်မျာ်း ချနှိုံင့်ေစရန့်အတကွ့် အကအူည ေပ်းသည့်။ 

ထှိုံသှိုံ  ခပိုလုံပ့်ခခင့််းသည့် သတင့််းရှုေထာင့် နငှ့်  သတင့််းကှိုံ ပှိုံမှိုံတှိကျေသချာစွာ 

တင့်ဆက့်နှိုံင့်ရန့်အတကွ့် သတင့််းစ မံခန့်  ခွဲသ၏ူ အစ အစဥ့်ကှိုံလည့််း အဓှိပပါယ့်ဖွင့် ဆှိုံနှိုံင့်ေစသည့်။ 

တှိကျေသချာမှု/ မူလပထမခဖစ့်မှု ပံုံစမံျာ်း 

“ဘာလွဲ” ဟူသည် အနမ်းက ို နဖြ ကာ်းနပ်းန ိုငသ်ည်  

သတင််းတင ်က်မှုက ို အြျက်အလက်မျာ်း 

သ ို  မဟိုတ ်ဖြစရ်ပ်မျာ်းဖြင်  နြာဖပဖြင််း။ 

အာ်းကစာ်းသတင့််းတင့်ဆက့်မှု 

တှိုံက့်ရှိုံက့်ထုံတ့်လွှင့် တင့်ဆက့်မှု 

အေသ်းစှိတ့်သတင့််းတင့်ဆက့်မှု 

  

“ဘယန်ေရာလွဲ” ဟူသည် အနမ်းက ို 

နဖြ ကာ်းတင ်က်ဖြင််းဖြစသ်ည။် 

(မညသ်ည် နေရာတငွဖ်ြစပ်ွါ်းဖြင််းလွဲ) 

လက့်ရှှိအေနအထာ်း 

လှိုံက့်လခံပသမှု 

ရှာေဖွေတွွဲ့ ရှှိမှု 

“မညသ်ည် အြျ ေတ်ွငလ်း”ဲဟူသည် နမ်းြွေ််းက ို 

နဖြ ကာ်းဖြင််းဖြစသ်ည။် 

အချှိန့်မျဥ့််း 

နံပတ့်အစ အစဥ့် 



(မညသ်ည် နေရာတငွဖ်ြစပ်ွါ်းဖြင််းလး)ဲ အတှိတ့်ကာလနငှ့်  ဆက့်န ွှယ့်မှု 

အစ အစဥ့် (အကယ့်၍ အတှိတ့်တပွင့်ဖစ့်ပါက)  သှိုံ  မဟုံတ့် 

ခပက္ဒှိန့် (အနာဂတ့်တငွ့်ခဖစ့်ပါက) 

“ဘာန ကာင် လွဲ” 

ဟူသည် အနမ်းက ိုနဖြ ကာ်းဖြင််းဖြစသ်ည။် 

ရှာေဖွေတွွဲ့ ရှှိမှု 

တင့်ဆက့်မှု + ရှင့််းလင့််းေခပာဆှိုံချက့်မျာ်း 

·       တ ိုက်ရ ိုက်သတင််းထိုတ်လွှင် တင ်က်မှု 

·       သ ို  မဟိုတ် နကာ်လ နရ်းသာ်းသ ူ

“မညက်ွဲ သ ို  ” 

ဟူသည် အနမ်းက ိုနဖြ ကာ်းဖြင််းဖြစသ်ည။် 

ေတွွဲ့ တကိံုခံစာ်းခဲ ရသ၏ူ ေခပာခပချက့် 

(ခဖစ့်ရပ့်တစ့်ခုံခဖစ့်ပွါ်းသည့် ေနရာမှ 

ေခပာခပခခင့််းခဖစ့်သည့်) 

တစ့်ဥ ်းတစ့်ေယာက့်၏ ေးဖာ့်ခပချက့် 

(သတင့််းသမာ်း သှိုံ  မဟုံတ့် ကျွမ့််းကျင့်သတူစ့်ဥ ်းမှ 

ေခပာခပခခင့််းခဖစ့်သည့်) 

လသူှိမျာ်းေကျာ့်တကာ်းေအာင့်ခပိုလုံပ့်ခခင့််း 

(ကျွမ့််းကျင့်သတူစ့်ဥ ်း သှိုံ  မဟုံတ့် 

ကျွမ့််းကျင့်စွာရှင့််းလင့််းတင့်ဆက့်နှိုံင့်သည့် သတင့််းသမာ်း) 

“မညသ်လူွဲ”ဟူသည် နမ်းြွေ််းက ိုနဖြ ကာ်းနပ်းသည။် 

ကှိုံယ့်ေရ်းအကျဥ့််းေဖာ့်ခပချက့် 

ထှိုံသ၏ူဓာတ့်ပံုံ 

ေတကခငာချက့် 

တင့်ဆက့်မှု 

  

 ကည် ရှုသသူည ်ပငတ် ိုငပ်ါဝငသ်ဖူြစသ်ည၊် 

ထ ိုသတူ ို  အတွက ်

ရညရွ်ယ်တင ်က်ဖြင််းဖြစသ်ည။် 

သတင့််းအချက့်အလက့်ဝန့်ေဆာင့်မှု 

အေတကာင့််းအရာကှိုံရှင့််းလင့််းတင့်ဆက့်ခခင့််း၊ 

အထ်ူးခပိုေဖာ့်ခပမှု၊ ရှင့််းလင့််းခပတ့်သာ်းမှု 

ရှင့််းလင့််းချက့် “ရပ့်တန့်  ၍မရနှိုံင့်တဲ  ေရတတံှိုံင့််းကက ်းဟာ 



လမ့််းေတကာင့််းတစ့်ေလ ာက့်မှာရှှိသမ အရာမျာ်း 

အာ်းလံုံ်းကှိုံ ဖျက့်ဆ ်းသာွ်းေနပါတယ့်၊ ဒါကေတာ  ဆနူာမ  

ပါပဲ” 

(လသူှိမျာ်းေကျာ့်တကာ်းေအာင့်ခပိုလုံပ့်သကဲ သှိုံ  ပင့် 

ရှင့််းလင့််းချက့်မျာ်းသည့် သင့်သှိပပ ်းသာ်းအရာထက့် 

မသှိေသ်းသည့် အရမျာ်းကှိုံေဖာ့်ခပနှိုံင့်ပါက 

အလနွ့်အသံုံ်းဝင့်သည့်) 

သတင််းြေ််း၏ အမညဂ်ိုဏပ်ို အ်တွက် 

သတင််းသမာ်းသည ်တင ်က်မှုအတွက် 

တာဝေြ် မှုရှ ရသည။် 

ေကာ့်လ ံ

အယ့်ဒ တာ အာေဘာ့် 

တင့်ဆက့်ခခင့််း 

 

တညူ သည့်  အေတကာင့််းအရာကှိုံပင့် ရှှိေနသည့် အေခခအေနမျာ်း သှိုံ  မဟုံတ့် 

မတညူ သည့် အခပင့်အဆင့်မျာ်းခဖင့်  တင့်ဆက့်နှိုံင့်သည့်။ အေတကာင့််းအရာတှိုံင့််းကှိုံ 

သတင့််းအချက့်အလက့်အမျာ်းဆံုံ်းေပ်းနှိုံင့်ခခင့််းနငှ့်  ထုံတ့်လွှင့် မှုတစ့်ခုံလံုံ်းတငွ့် သင့် ေလျာ့်ေသာ 

အစှိတ့်အပှိုံင့််းမှ ပါဝင့်နှိုံင့်ခခင့််းဟသူည့်  အချက့်မျာ်းခဖင့် ချှိန့်ထှိုံ်းကာ ခပင့်ဆင့်ရမည့်။   

ထုံတ့်လွှင့် မှုတစ့်ခုံလံုံ်း၏ ပံုံစမံျာ်းနငှ့်  ထုံတ့်လွှင့် မှုတစ့်ခုံချင့််းစ ၏ တကာချှိန့် 

• ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာမျာ်း (“off”) 

တင ်က်သမူှ on-set အနေအထာ်းဖြင်  အစအီစဥ်အတ ိုင််းမှတ်ြျက်မျာ်းဖပ လိုပ်ဖြင််းသည် ၁၅ 

စက္ေ်  မှ စက္ေ်   ၃၀ အထ ။ တည််းဖြတ်ရာတွင ်သင် အနေဖြင်  

၁။ မှတ်ြျက်မျာ်းက ို အငအ်ာ်းနကာင််းနသာပ ိုမျာ်းနငှ်  တွွဲစပ်ရေ။် 

၂။ အြွင် အတကွ ်ပ ိုမ ို အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ပါ (ရိုပ်ပ ိုမျာ်း နငှ်  မှတ်ြျက်မျာ်းသည ်ရိုပ်မျာ်းမတ ိုငမ်ီ ၁၀ 

စက္ေ်  မှ ၁၅ စက္ေ်  လာနလ ရှ သည)် 



၃။ တင ်က်သမူှ န်ဖပာဖပမှတ်ြျက်နပ်းဖြင််းက ို အနထာက်အပ  ဖပ ရေအ်တွက ်အ  ို်းသတ်မျာ်းက ို 

အေည််းငယ်ပ ိုမ ို ကာရှညရ်ေတ်ည််းဖြတ်ပါ။ 

• ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှု 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမှရရှ နသာ သတင််းအြျက်အလကမ်ျာ်းက ို စာသာ်းမျာ်းအနေဖြင် လည််းနကာင််း 

 က်  ိုငန်သာရိုပ်ပ ိုမျာ်းအဖြစလ်ည််းနကာင််း ရှင််းဖပရေမ်လ ိုအပ်နြျ။ တင ်က်သ၏ူ ေ  ါေ််းသည ်

ရညရွ်ယ်ြျက် (ထ်ူးဖြာ်းနကာင််းမွေမ်ှု၊ ရှာ်းပါ်းမှု၊ ထ ြ ိုက်ြ စာ်းန ိုငမ်ှု၊ က ိုယတ် ိုင ်က  နတွျှို့ြ စာ်းရမှု) 

သ ို  မဟိုတ ်နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမှ မညက်ွဲ သ ို  ရှင််းလင််းန ိုငမ်ညန်ငှ်  မညသ်ည် အနဖြအနေက 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းရေအ်တကွ် ဖြစန်စသညက် ို န်ဖပာထာ်းရမည။် 

• ကငွ့််းဆင့််းသတင့််းတင့်ဆက့်မှုမျာ်း 

သတင််းဖြစပ်ွါ်းသည် နေရာမှ တင ်က်မှု၏ ရိုပ်ပ ိုမျာ်း၊ ရိုပ်သ မျာ်းသည ်

အမှေတ်ကယ်အနဖြအနေက ို ထငဟ်နပ်ဖပာဖပန ိုငသ်ည။် စ တ်ဝငစ်ာ်းြွယ် 

အနသ်းစ တ်နြာ်ဖပြျက်မျာ်းသည ် ကည် ရှုသကူ ို  က်လက် ကည် ရှုနစရေအ်တွက် 

 ွွဲန ာငထ်ာ်းပပီ်း အရညအ်နသ်ွးနကာင််းမွေရ်ေအ်တွက်လည််း နေရာရှ နပသည။် 

• ေဘာင့်ခတ့်ထာ်းေသာ စာသာ်းမျာ်း 

သတင််းအန ကာင််းအရာသည ်ဖ ပ်မွဲ ပ ိုသဏ္ဌေအ်နေဖြင် တညရ်ှ နေပါက ယ ို ကညမ်ှုက ို 

န်ြာ်ထိုတ်ဖပသရေ ်မဖြစန် ိုငန်သာန ကာင်  သတင််းစကာ်းနပ်းန ိုငသ်ည်  ရိုပ်ပ ိုမျာ်း၊ 

သ မ််း ည််းထာ်းနသာ ရိုပ်သ မျာ်း သ ို  မဟိုတ် ဂရပ်မျာ်းက ို အသ ို်းဖပ န ိုငသ်ည။် 

• အထ်ူးသတင့််းေဆာင့််းပါ်း 

အထ်ူးသတင််းန ာင််းပါ်းတစြ်ိုသည ်တူညသီည်  သတင််းအန ကာင််းအရာက ိုပင ်

ရှုနထာင် အမျ  ်းမျ  ်း၊ တင ်က်မှုအမျ  ်းမျ  ်းဖြင် နရ်းသာ်းဖြင််းဖြစသ်ည။် 

သတင််းထိုတ်လွှင် မှုတစြ်ိုတည််းပငလ် င ်န ာင််းပါ်းတစြ်ိုသည ်၄ မ ေစ ် ကာန ိုငသ်ည။် 

အထ်ူးထိုတ်လိုပ်တင ်ကမ်ှုမျာ်းတွငမ်ူ ၁၃ မ ေစမ်ှ ၅၆ မ ေစ ်အ ကာ်းထ ရှ န ိုငသ်ည။် 

သတင့််းထုံတ့်လွှင့် မှုတစ့်ခုံကှိုံ ပံုံေဖာ့်နှိုံင့်သည့်  အဓှိက အေတကာင့််းအရာမျာ်း 

• တရာ်းမ တမှု၊ သတင််းအန ကာင််းမျာ်း၊ ပညာနရ်း 



• နိ်ု  ငင် နရ်း၊ န ိုငင် တကာ 

• န သြ တ ို  ၏ ဘဝ၊ လူမှုဝေ််းကျင၊် စ်ီးပွါ်းနရ်း 

• သ ပပ ၊ ကျေ််းမာနရ်း၊ န ်းပညာ၊ သတင််းမီ ယီာ၊ ယဥန်ကျ်းမှု 

• အာ်းကစာ်း၊ သဘာဝပတ်ဝေ််းကျင ်

နပ်းထာ်းသည် နြါင််းစဥ်အတွက် သင် နလျာ်သည်  နြါင််းစဥ်က ိုနရွ်းြျယ်ရေအ်နရ်းကကီ်းသည။် ဥပမာ 

ဘက်ထရီသည ်“သတင််းအန ကာင််းအရာမျာ်း” သ ို  မဟိုတ် “လူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််း” နငှ်  က်  ိုငသ်ည။် 

ထ ိုကွဲ သ ို  နရွ်းြျယ်မှုသည ်သတင််းြေ််း၏ သတင််း  ိုငရ်ာစည််းမျဥ််းက ို 

အထ်ူးဖပ နြေါ် ဖပနေဖြင််းဖြစသ်ည်။ 

ရှုေထာင့် ကှိုံေရွ်းချယ့်ခခင့််းသည့် အခရာကျသည့်။ ရှုေထာင့် သည့် သတင့််း၏ 

ဥ ်းတည့်ရာလမ့််းေတကာင့််းကှိုံ ေရွ်းချယ့်ေပ်းသည့်။ ဇယာ်းတငွ့််းသှိုံ   နစှ့်ခါထည့် သငွ့််းခခင့််းသည့် 

ခဖစ့်နှိုံင့်ေချရှှိသည့်  အေတကာင့််းအရာမျာ်းကှိုံ ကျယ့်ကျယ့်ခပန့်  ခပန့်  ခမင့်နှိုံင့်ေစပပ ်း အဓှိပပါယ့်မရှှိဆံုံ်းနငှ့်  

သတင့််းအချက့်အလက့်အမျာ်းဆံုံ်းေပ်းနှိုံင့်ေစသည့်။ 

ဥပမာ။ ။ ပမှိို ွဲ့ငယ့်ေလ်းတစ့်ပမှိို ွဲ့တငွ့် ေရလွှမ့််းမှိုံ်းမှုခဖစ့်သည့်။ 

၁။ ဇယာ်းတစြ်ိုတညန် ာက်ပါ။ 

• န ါငလ် ိုက်အကွက်မျာ်းတငွ ်ဖြစရ်ပ်တွငပ်ါဝငသ်မူျာ်းအာ်းလ ို်း (ဘယ်သလူွဲ) 

• အလျာ်းလ ိုက်အကွက်မျာ်းတွငန်ြါင််းစဥ်မျာ်းလ ို်း (ဘာနတွလွဲ) 

၂။ စိုန ာင််းရရှ သမ  သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းထည် သငွ််းပါ၊ အန ကာင််းအရာနငှ်   က်  ိုငသ်ည်  

သ မ််း ည််းထာ်းမှုမျာ်း၊ တယ်လီြိုေ််းအငတ်ာဗျျူ်းမျာ်း၊ န်ဖပာ ကာ်းြျက်မျာ်း၊ Web နငှ်  

နတွျှို့  က  ြ စာ်းြွဲ ရသမူျာ်း၏ နဖပာဖပြျက်မျာ်း။ 

၃။ ဇယာ်းကွက်အတွင််းလတွ်နေနသ်းသည်  သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းထည် သငွ််းပါ။ 

ဤအရာသည ်သင် အနေဖြင်  တင ်က်မှုတစြ်ိုလ ို်းအတွက် တေြ် ို်းထည် န ိုပငြ်င််းဖြစသ်ည။် ဥပမာ 

အန ကာင််းက စစတွင ်အဘယ်န ကာင် ရလွှမ််းမ ို်းမှုဖြစပွ်ါ်းရသည်  အန ကာင််းအရင််းက ို 

န်ဖပာဖပနပ်းရေလ် ိုအပ်နေနသ်းသည ်  ိုပါက ထ ိုအန ကာင််းအရင််းက ို စ ိုစမ််းနြာ်ဖပရမည။် 



၄။ ဖပဿောဖြစပ်ွါ်းရသည်  မူလအန ကာင််းက စစမျာ်း၏ ရင််းဖမစက် ိုနြာ်ထိုတ်ပါ။ 

ေခါင့််းစဥ့်မျာ်း ဘယ့်သလူ၊ဲ 

ဘာခဖစ့်တာလ၊ဲ ပါဝင့်ပတ့် 

သက့်သမူျာ်း 

ပညာရပ့်ဆှိုံင့်ရာ အေတကာင့််း 

အရာမျာ်း 

အချက့်အလက့်မျာ်း ကယ့်ဆယ့်ေရ်းအတကွ့် ေရွ်းချယ့်စရာမျာ်း 

  

ထှိခှိုံက့်ခံစာ်းရသမူျာ်း 

  
နရလွှမ််းြ ရသည်  နေရာ ညတွင််းြျင််း ရဟတ်ယာဥ်မျာ်းဖြင်  

သယ်ယူပ ို  န ာငန်ပ်းမှု 

ထှိခှိုံက့်ခံစာ်းရသမူျာ်း 

  
အ ပ်နပျာ်နေ ကသည ် လွေစွ်ာနောက်ကျြွဲ  

  

ပမှိို ွဲ့ေတာ့်ဝန့် 

Aucune aide de l’Etat 

pour rénover les digues 

နရလွှမ််းမ ို်းပပီ်းနောက်ကူရကယ်မွဲ  

ြ စာြျက်။ 

အနဖြအနေ  ို်းရွာ်းလာဖြင််း၊ 

ကယ် ယ်နရ်းအြွွဲျှို့သည ်

နောက်ကျမှနရာကလ်ာြွဲ သည။် 

  

ခပည့် စံုံမှု 

  

?? 
ကယ် ယ်နရ်းအတွက် 

ပူ်းနပါင််းန ာငရွ်က်မှုမျာ်း 

ကယ် ယ်နရ်းအစအီစဥ် 

အ ငန်ဖပနြျာနမွျှို့ စွာပပီ်း  ို်းြွဲ သည ်

  

အေဆာက့်အဥ ်း ဒ ဇှိုံင့််းဆွသဲ ူ

ကကီ်းထာွ်းလာနေသည်  

သနဘာမတူမှုမျာ်း 

    



ကယ့်ဆယ့်ေရ်းအဖဲွွဲ့ 

  Bilan entre sauvés et disparus 
ကယ် ယ်နရ်းလိုပ်ငေ််းမျာ်းန ာငရွ်က်ရေအ်တွက် 

လ ိုနလာက်မှုမရှ ပါ 

  

ငါ်းဖမ့််းသမာ်းမျာ်း 

  
နရလွှမ််းမ ို်းမှုမဖြစမ်ီ 

၂ောရီအလ ိုတွင ်နရလှု င််းမျာ်းက ို 

နတွျှို့သည ်

  

တူညသီည် ဥပမာက ို အသ ို်းဖပ ပပီ်း ပါဝငသ်ည် သမူျာ်းနငှ်  နေရာက ို နြာ်ဖပနပ်းပါ၊ (ဘာဖြစတ်ာလွဲ/ 

ဘယ်မှာလွဲ) သ ို  မဟိုတ် ပါဝငသ်ည်  သမူျာ်းနငှ်  အြျ ေမ်ျာ်း (ဘယ်သလူွဲ/ ဘယ်အြျ ေတ်ိုေ််းကလွဲ)နငှ်  

စ တ်ဝငစ်ာ်းစရာ နမ်းြေွ််းမျာ်းအတွက်ဖပင ်ငဖ်ြင််း။ 

ခဖစ့်ရပ့်ကှိုံစံုံစမ့််းေနစဥ့်အတငွ့််း သှိုံ  မဟုံတ့် သတင့််းတင့်ဆက့်မှုကှိုံခပင့်ဆင့်ေနစဥ့်အတငွ့််း 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုတငွ့် ေခဖဆှိုံေပ်းသသူည့် သတင့််းအချက့်အလက့်အေခမာက့်အမျာ်းကှိုံ 

ေခပာခပေပ်းနှိုံင့်သည့်။ အချှိို ွဲ့စကာ်းမျာ်းသည့် အသံုံ်းမတည့် သည့်မျာ်း သှိုံ  မဟုံတ့် 

လတူှိုံင့််းသှိပပ ်းသာ်းအေတကာင့််းအရာမျာ်း သှိုံ  မဟုံတ့် ေမ ာ့်လင့် ပပ ်းသာ်းအေခဖမျာ်းခဖစ့်သည့်။ 

အခခာ်းအရာမျာ်းကှိုံသင့်၏ ခဖည့် စွက့်ေခဖတကာ်းမှုတငွ့်အသံုံ်းခပိုနှိုံင့်သည့်။ သင့် အေနခဖင့်  

တှိကျေသာအချှိန့်နငှ့်  တည့်ေနရာအေသ်းစှိတ့်ကှိုံ ေခဖတကာ်းေပ်းနှိုံင့်သ ူနစှ့်ေယာက့်မှ သံုံ်းေယာက့်ထှိ 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းသင့် သည့်။ ဤထုံတ့်နှုတ့်ချက့်မျာ်းသည့် တင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်း၏အစှိတ့် 

အပှိုံင့််းမျာ်းခဖစ့်လာသည့်။ 

ေခဖတကာ်းေပ်းမည့် သမူျာ်း၏ ကှိုံယ့်ေရ်းအကျဥ့််းကှိုံ ေရွ်းချယ့်ခခင့််းသည့် 

သတင့််းအချက့်အလက့်ေပ်းနှိုံင့်ေသာ ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုကှိုံခဖစ့်ေစသည့်။ 

• ပါဝင့်ခဲ ရသ ူ။ “ပါဝင့်သ ူသှိုံ  မဟုံတ့် ထှိခှိုံက့်ခံစာ်းရသ”ူ 

ဖြစရ်ပ်၏ အသည််းနလှ ို်းဖြစသ်ည၊် ထ ိုသသူည ်သဖူြတ်သေ််းြွဲ ရသည်  

အနတွျှို့အ က  မျာ်းက ိုနဖပာဖပသည။် ထ ိုအရာမှာ ပထမ  ို်းနဖပာဖပလ ိုသည်  

သတင််းအြျက်အလက်ဖြစသ်ည၊် စကာ်းနဖပပ ိုစ ဖြင်  ဖြစပွ်ါ်းြွဲ သည်  ပ ိုစ အနသ်းစ တ်က ို 

အစအီစဥ်အတ ိုင််းနဖပာဖပသည။် သတင််းသမာ်း ထ ိုအန ကာင််းက ို ဖပေန်ဖပာဖပသည်  အြျ ေတ်ငွလ်ည််း 



အနစှြ်ျ ပ်နဖပာဖပသင် သည။် နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုက ို အသက်ဝငလ်ာနစရေအ်တွက် နတွျှို့  က  ြွဲ ရသည်  

အန ကာင််းက ို ဖပနေဖ်ပာဖပနပ်းမည် သကူ ို နမ်းဖမေ််းမည်  နေရာက ိုစဥ််းစာ်းပါ။ 

(ဖြစရ်ပ်ဖြစပ်ွါ်းသည် နေရာတွငန်မ်းဖမေ််းပါ၊ ရိုပ်ပ ို သ ို  မဟိုတ် ရိုပ်သ က ို ဖြစစ်ဥ်နငှ် အေ်ီးစပ်  ို်းဖပသပါ) 

• မျက့်ခမင့်သက့်ေသ “ေတွွဲ့ ခမင့်ခဲ သ ူသှိုံ  မဟုံတ့် တကာ်းခဲ သ”ူ 

ထ ိုသသူည ်သ၏ူ အဖမငက် ိုနဖပာဖပနပ်းန ိုငသ်ည။် သသူညတ် ိုက်ရ ိုက်ပါဝငသ်မူဟိုတ်ပါ။ ထ ိုသ၏ူ 

ထငဖ်မငြ်ျက်က ိုမနမ်းပါနငှ် ။ သတင််းသမာ်းအနေဖြင်  အမှေတ်ကယ်ဖြစပွ်ါ်းြွဲ သညက် ို 

သ ရှ န ိုငရ်ေအ်တွက် က ိုယတ် ိုငန်တွျှို့  က  ြ စာ်းြွဲ ရသ ူအမျာ်းအဖပာ်းက ို နမ်းဖမေ််းသင် သည။် သ၏ူ 

အြေ််းကဏ္ဌမှာ မျက်ဖမင ်က  နတွျှို့ ြွဲ ရသမူျာ်း၏ ထငဖ်မငယ်ူ ြျက်မျာ်းက ို 

ထိုတ်နြာ်နပ်းန ိုငရ်ေဖ်ြစပ်ပီ်း ဖြစရ်ပ်က ို နဖပာဖပတင ်က်နေနသာ်လည််း ဖြစရ်ပ်မှ မ မ က ိုယ်က ိုယ် 

ြွွဲဖြာ်းထာ်းရေလ် ိုအပ်သည။် 

• ကျွမ့််းကျင့်သ ူ“သှိရှှိနာ်းလည့်သ”ူ 

သသူည ်ဓမမဓ ဌ  ါေက်ျနသာ နလ လာသ ို်းသပ်ြျက်က ို နဖပာဖပသည။် သသူည ် ြွွဲဖြမ််းစ တ်ဖြာမှု 

သ ို  မဟိုတ ်ထငဖ်မငယ်ူ မှုတစြ်ိုက ို သ၏ူ အနတွျှို့အ က   ဗဟိုသိုတနငှ်  

ဖြစရ်ပ်အနပေါ်ော်းလညသ်နဘာနပါက်ထာ်းမှုက ို အနဖြြ ၍ ထိုတ်နပ်းန ိုငသ်ည။် သ၏ူ ြ စာ်းြျက် 

သ ို  မဟိုတ ်ြေ်  မှေ််းြျက်မျာ်း မနမ်းသင် နြျ။ သတင််းသမာ်းသည ်ထိုတ်လိုပ်တင ်က်မှုတစြ်ိုလ ို်း၏ 

အကေ်  အသတ်မျာ်းဖြစသ်ည်  အြျ ေအ်ကေ်  အသတန်ငှ်  ပညာရငှမ်ဟိုတ်သည်  

သမူျာ်းလည််း ကည် ရှုနေန ိုငမ်ှုတ ို  က ို ပညာရှငအ်ာ်း ရငှ််းဖပပပီ်း သ၏ူရှင််းလင််းနဖပာဖပြျက်မျာ်းက ို 

အကျယ်ဖြေ်  န ွ်းနန်ွးြငွ် ဖပ သင် သည။် အကယ်၍ လ ိုအပ်ပါက သတင််းသမာ်းသည ်ပညာရှင၏် 

နဖပာ ကာြျက်မျာ်းက ို သ၏ူ န်ဖပာ  ိုတင ်က်မှုတွင ်စကာ်းနဖပဖြင် တင ်က်န ိုငသ်ည။် 

• အရာရှှိအရာခံမျာ်း (သ၏ူ တရာ်းဝေင့်ခပာဆှိုံချက့်) 

ထ ိုသသူည ်လူသ မျာ်းနသာသဖူြစပ်ပီ်း ဖြစရ်ပ်က ို ထိုတ်ဖပေြ်ျက်အနေဖြင် နဖပာဖပလ ိုသဖူြစသ်ည။်  

ထ ိုအရာအတွက ်တာဝေြ် နပ်းရမညဖ်ြစပ်ပီ်း ရှင််းဖပလ ိုသည။် 

• သတင့််းသမာ်းမျာ်းနငှ့်  ေးခပာဆှိုံဆက့်ဆေံပ်းသ ူသှိုံ  မဟုံတ့် ေးခပာေရ်းဆှိုံခွင့် ရှှိသ ူ“သသူည့် 

ကှိုံယ့်စာ်းဝင့်ေရာက့်ေခပာဆှိုံေပ်းသည့်” မျက့်ခမင့်သက့်ေသအတကွ့်၊ ပညာရှင့် သှိုံ  မဟုံတ့် 

အရာရှှိအရာခံအတကွ့် 

သသူည ်နစှဘ်က်အ ကာ်း စကာ်းနဖပာ  ိုနပ်းသဖူြစန်သာ်လည််း နောက်  ို်းတွငသ်ာ 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုဖပ သင် သည။် 



*ေရှာင့်ကျဥ့်ရန့်။ ။မည့်သည့် အေတကာင့််းအရာခဖစ့်ေစ သင့်တကာ်းလှိုံသည့်ကှိုံ ေခပာေပ်းနှိုံင့်သမူျာ်းနငှ့်  

လယွ့်လယွ့်ကကူဆူက့်သယွ့်ခခင့််း၊ ထှိုံသတင့််းစကာ်းပါ်းေသာသမူျာ်းကှိုံ ထုံတ့်လုံပ့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်းတငွ့် 

အသံုံ်းခပိုခခင့််း။ 

အခခာ်းေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုအမျှိို်းအစာ်းမျာ်း 

• တံုံ  ခပန့်ချက့်မျာ်း၊ ထင့်ခမင့်ယဆူချက့်မျာ်း။ 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုတွင ်န်ဖြ ကာ်းသသူည ်ထ ိုလူအိုပ်စိုက ို သ ို  မဟိုတ် 

န ိုငင် နရ်းအနတွ်းအဖမငတ်စြ်ိုက ို က ိုယ်စာ်းဖပ သည။် POVs အမျ  ်းမျ  ်းက ို 

ော်းလညသ်နဘာနပါက်နစသည်  တ ိုဖပေမ်ှုမျာ်းဖြစသ်ည။် စည််းမျဥ််းအာ်းဖြင်  

ထငဖ်မငယ်ူ ြျက်တ ိုင််းက ို မတူညသီည်  ထငဖ်မငယ် ူြျက်မျာ်းဖြင်  ဖပေလ်ညြ်ျ ေည်   ရမည။် 

• ေတဆွံုံေမ်းခမန့််းမှု အရှည့်မျာ်း 

လူတစဥ်ီ်းတစန်ယာက်အန ကာင််းပ ိုနြာ်နဖပာ  ိုရာတငွ ်သ ို  မဟိုတ ်ဖပဿမျာ်းနငှ်  အြက်အြွဲမျာ်းက ို 

နြာ်ထိုတ်ရာတွင ်အသ ို်းဖပ န ိုငသ်ည။်  သတင််းသမာ်းသည ်

ထ ိုအန ကာငအ်ရာနငှ်  က်  ိုငသ်ညမ်ျာ်းက ို သိုနတသေဖပ ရမည။် 

• The vox pop 

Vox pop တစြ်ိုသည ်မညသ်ည် အြျ ေတ်ွငမ်ှ သတင််းအြျက်အလက်မထိုတန်ပ်းနြျ။ 

လူအမျာ်းစ တ်ဝငစ်ာ်းနေသည်  အန ကာင််းက ိုသာနြာ်ဖပဖြင််းဖြစသ်ည။် တူညသီည်  

နမ်းြွေ််းက ိုနဖြ  ိုပပီ်း နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းြျက်မှ ထိုတ်နှုတ်ထာ်းသညမ်ျာ်းက ို 

အစစီဥ်အတ ိုင််းနြာ်ဖပသည၊် နမ်းြွေ််းနဖြသမူျာ်းက ိုလည််း မညသ်မူညဝ်ါနြာ်ဖပဖြင််းမရှ နြျ။ 

လတူစ့်ေယာက့်အေတကာင့််းကှိုံ ေကာင့််းမွန့်ခပည့် စံုံစွာေဖာ့်ခပရန့်အတကွ့် 

• သငန်မ်းဖမေ််းတင ်က်နပ်းနေသကူ ို နြါင််းစဥ်တစြ်ိုြျင််းစအီတွက် နေရာအမျ  ်းမျ  ်း 

န်ဘာငအ်မျ  ်းမျ  ်းဖြင်  ရ ိုက်ကူ်းတင ်က်ပါက နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုက ို တ ို်းတကလ်ာနစသည။် 

• သင၏် ထိုတ်လိုပ်မှု ရညရွ်ယ်ထာ်းနသာရှုနထာင်  

အနပေါ်မတူညသီည် အဖမငအ်မျ  ်းမျ  ်းဖြင် တွွဲစပ် နြာ်ဖပပါက စ တ်ဝငစ်ာ်းမှုပ ိုမ ိုရရှ နစသည။် 



ထှိုံကဲ သှိုံ  ချဥ့််းကပ့်မှုမျှိို်းသည့် တစ့်ဥ ်းတစ့်ေယာက့်တည့််းကှိုံ 

တကာရှည့်စွာေမ်းခမန့််းတင့်ဆက့်ခခင့််းထက့် ပှိုံေကာင့််းေသာရုံပ့်ပံုံလွှာကှိုံေပ်းသည့် 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုသည့် သတင့််းစာပညာ၏ နလှံုံ်းခဖစ့်သည့်။ မည့်သည့် တကာ်းခံနယ့်ကှိုံ အသံုံ်းခပို၍ 

တင့်ဆက့်သည့်ခဖစ့်ေစ ဖတ့်ရှုသ၊ူ နာ်းဆင့်သ ူသှိုံ  မဟုံတ့် တကည့် ရှုသအူတကွ့် 

သတင့််းအချက့်အလက့်ထုံတ့်ေပ်းနှိုံင့်ရမည့်။ ဤ Q&R သည့် အချှိို်းည ည  ဖလယှ့်ေနရမည့်။ 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုကှိုံ ေခဖဆုံးှိသသူည့် သတင့််းအချက့်အလက့်ကှိုံ ယေူဆာင့်လာေပ်းသည့်။ 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းသသူည့် သ၏ူ နာ်းေထာင့်စွမ့််းရည့်နငှ့်  စကာ်းခပန့်လည့်စ စဥ့်မှုတငွ့်ရှင့််းလင့််းမှုတှိုံ  ခဖင့်  

စကာ်းေခပာချှိန့်ကှိုံ ကန့်  သတ့်နှိုံင့်ခခင့််း၊ တှိုံက့်ရှိုံက့်ဆက့်န ွှယ့်မှုရှှိပပ ်း 

ထည့် သငွ့််းစဥ့််းစာ်းရန့်လှိုံအပ့်သည့်  ေမ်းခွန့််းကှိုံေမ်းနှိုံင့်ခခင့််း၊ ခပန့်လည့်ေမ်းခမန့််းနှိုံင့်ခခင့််းတှိုံ  ကှိုံ 

ခပိုလုံပ့်နှိုံင့်သည့်။ သသူည့် ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုတငွ့် ဥ ်းေဆာင့်ပပ ်း ခဖစ့်စဥ့်တစ့်ေလ ာက့် 

စည့််းချက့်ကျကျ ခဖစ့်ေစရန့်အတကွ့် တာဝန့်ရှှိသည့်။ 

သတင့််းသမာ်းသည့် ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှု၏တာဝန့်ရှှိသခူဖစ့်ပပ ်း 

အကန့်  အသတ့်မျာ်းကှိုံေလ်းစာ်းမှုရှှိရမည့် 

သသူည့် 

• ေးခဖဆှိုံမည့် သကူှိုံ စည့််းမျဥ့််းမျာ်းေခပာခပေပ်းရမည့်။ 

• အြျ ေအ်ကေ်  အသတ်။ ။ ရှ သည် အြျ ေပ်မာဏ (တည််းဖြတ်ရေန်ငှ်  ထိုတလ်ွှင် ရေအ်တွက်) 

• အဖပငအ် င။်။ တ ိုက်ရ ိုကထ်ိုတ်လွှင် သည်  နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု သ ို  မဟိုတ် 

ကက  တငတ်ည််းဖြတ်ထာ်းနသာ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု 

• မညသ်ည် နေရာ တွငထ်ိုတလ်ွှင် မည။် ။ သတင််းထိုတလ်ွှင် မှု၊ အစအီစဥ…် 

• ေခဖတကာ်းသကူှိုံ အေကာင့််းဆံုံ်းေခဖတကာ်းေစခခင့််း 

• နဖြ ကာ်းသသူည ်နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမျာ်းအန ကာင််းော်းလညသ် ရှ ထာ်းသည။် ထ ို  န ကာင်  

သမူှတ်ထာ်းနသာ စကာ်းလ ို်းမျာ်းက ိုသာ ရွတ်ဖပသာွ်းနလ ရှ သည။် သတင််းသမာ်းသည ်နဖြ ကာ်းသ ူ

ဖပင ်ငလ်ာြွဲ သည်  အနဖြမျာ်းနငှ်  ေ်  ကျငဘ်က်သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းက ို တ ကျြ ိုငမ်ာစွာနငှ်  

ဖငင််းြျက်မထိုတန် ိုငန်အာင ်ဖပင ်ငထ်ာ်းရမည။် 



• နဖြ ကာ်းသသူည ်ရှက်ရွ ျှို့ မှု သ ို  မဟိုတ် အ  အာ်းသင် မှုမျာရှ နေတတ်သည။် 

သတင််းသမာ်းသည ်နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုတွင ်လွယ်ကပူပီ်း ရင််းနှ်ီးကျွမ််းဝငမ်ှုရှ ပပီ်းဖြစသ်ည်  

အပ တ်နမ်းြွေ််းမျာ်း၊ အသက်၊ နေရပ်၊ အမညန်ငှ်  ဖြစန် ိုငပ်ါက 

နဖြ  ိုသအူသ ို်းဖပ သည် စကာ်းလ ို်းအတ ိုင််း စတငသ်င် သည။် န်ဖြ  ိုသကူ ို 

သတင််းသမာ်းအနေဖြင် ကညူနီပ်းသင် သည ်သ ို  နသာ် သ၏ူ နေရာတငွ ်နမ်းြွေ််းမျာ်း 

မညသ်ည် အြျ ေတ်ငွမ် မနပ်းသင် ပါ။ 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းသည့် နည့််းလမ့််းမျာ်း 

• ေမ်းခွန့််းတငွ့် အေခဖကှိုံ တနွ့််းမပှိုံ  ပါနငှ့်  

နမ်းြွေ််းသည ်နြါင််းစဥ်တစြ်ိုနငှ်  က်န ွှယ်နေသည ်နဖြ ို် သသူညထ် ိုအနဖြက ိုနပ်းလ မ် မည။် 

အကယ်၍ သတင််းသမာ်းသည ်သူ  အတွက် နမ်းြွေ််းတစြ်ိုက ိုနဖြနပ်းလ ိုက်ပါက 

န်ဖြ  ိုသအူတွက်မညသ်ည် အနဖြကျေပ်ါမညေ်ည််း။ 

• တကည့် ရှုသအူတကွ့် အေခဖကှိုံ စကာ်းေခပခပန့်ခခင့််း 

အနဖြက ို စကာ်းနဖပဖပေ ် ိုနပ်းဖြင််းသည ်နောက်နမ်းြွေ််းတစြ်ိုအတွက် အနထာက်အပ  ဖြစသ်ည။် 

ထ ိုအရာက ို အနဖပာင််းအလွဲအနေဖြင် အသ ို်းဖပ န ိုငသ်ကွဲ သ ို    အလွေရ်ညှလ်ျာ်းနသာ သ ို  မဟိုတ် 

ပညာရပ် ေန်သာ အနဖြမျာ်းရှင််းလင််းသာွ်းနစရေ ်အကူအညနီပ်းသည။် သတင််းသမာ်းသည ်

 ကည် ရှုသကူ ို နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုအတွင််း လွတ်ကျေမ်ြွဲ နစရေအ်တွက် အလွေရ်ငှ််းလင််းသည်  

သတင််းအြျက်အလက်က ိုနပ်းရမည။် 

• ေမ်းခွန့််းမျာ်းအတကွ့် စကာ်းဥ ်းသန့််းခခင့််း 

စကာ်းဦ်းသေ််းဖြင််း  ိုသညမ်ှာ အဖပ သနဘာန ာငန်သာ စကာ်းဖြစသ်ည။် ထ ိုစကာ်းသည ်သတင််း

အြျက်အလကက် ို ပ ိုမ ိုတ ကျစွာရရှ နစသည်  နမ်းြွေ််းက ိုဖြစန်စပပီ်း အထ်ူးသတင််းအြျက်အလက်

မျာ်းဖြင်  အနဖြက ို ဖပည် ဝနေနစသည။် 

ဥပမာအာ်းဖြင်  Bill Clinton နငှ်  Le Monde သတင််းစာ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု။ 

သတင််းသမာ်း။ ။ “ြငဗ်ျာ်းက အသက် ၅၄ နစှပ်ွဲရှ နသ်းတယ်၊ 

လိုပ်ြျငတ်ာဘာမ  ိုလည််းလိုပ်န ိုငတ်ယ်၊ ဘယ်သမူ  ိုထက်ပ ိုတွဲ  အနတွျှို့အ က  ေွဲ   

အ က်အသယွ်နတွရှ တယ်၊ ြိုနတာ  Oval 

Office ကနေထကွ်သာွ်းနတာ မယ်။  နီတာ  ြငဗ်ျာ်းဘာ က်လိုပ်မယ် စ တ်က်ူးထာ်းလွဲ” 



• အဓှိက စကာ်းလံုံ်းမျာ်းကှိုံ ေမ်းခွန့််းအဆံုံ်းတငွ့် အသံုံ်းခပိုခခင့််း။ 

နဖြ  ိုသသူည ်အနမ်းက ို အနစှြ်ျ ပ်န ိုငသ်ည်  အဓ က စကာ်းလ ို်းက ို ကာ်းသညန်ငှ်  

အနဖြနပ်းရေအ် ငသ်င် ဖြစန်ြျပပီ။ သတင််းသမာ်း၏ နောက် က်တွွဲဖြည် စကွ်ြျက်မျာ်းသည် 

နမ်းြွေ််းက ို ရှုပ်နထ်ွးသာွ်းနစပပီ်း အနဖြနပ်းရေက်ျေ်   ကာနစသည။် 

• က။ ။ ဘယ်အြေ််းကဏ္ဌကနေပါဝငြ်ွဲ သလွဲ ( လီိုပ်န ာငြ်ျက်မှာ) 

• ြ။ ။  လီိုပ်န ာငြ်ျက်မှာ ဘယ်အြေ််းကဏ္ဌကနေပါဝငြ်ွဲ သလွဲ။ 

ေမ်းခွန့််းမျာ်းကှိုံ အဓှိကစကာ်းလံုံ်းမျာ်းအခဖစ့်ချေရ်းပါ။ 

သတင််းသမာ်းသည ်သ၏ူနမ်းြွေ််းမျာ်းက ို အဓ ကစကာ်းလ ို်းမျာ်းအဖြစ ်

စာရွက်နသ်းတစရွ်က်နပေါ်တွင ်သ ို  မဟိုတ် လက်ြဝါ်းနပေါ်တွင ်ြျနရ်းဖြင််းဖြင်  

လှမ််း ကည် ရ ို ဖြင် ဖမငန် ိုငသ်ည။် ထ ို  န ကာင်  စာရွက်မျာ်းလှေန်ေသည်  

အသ က ိုြမ််းမ နေဖြင််းမဖြစန်တာ ပွဲ န်ဖြ  ိုသကူ ို  ကည် ၍ အနဖြက ို အာရ ိုစ ိုက်န ိုငသ်ည။် 

မည့်သည့် ပံုံစ ံသှိုံ  မဟုံတ့် တကာချှိန့်တငွ့်မဆှိုံ ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုသည့် အစ စဥ့်တစ့်ခုံလံုံ်းအတကွ့် 

အမှတ့်ရစရာခဖစ့်သည့်။ ေခဖဆှိုံသရှူှိေနခခင့််းေတကာင့်  အထ်ူးသတှိထာ်းဂရုံစှိုံက့်ရမည့်  

အခပင့်အဆင့်မျာ်း၊ စကာ်းဥ ်းသန့််းခခင့််း၊ ရှိုံက့်က်ူးသည့် ပံုံစ၊ံ အသဖံမ့််းမှု အာ်းလံုံ်းသည့် 

တကည့် ရှုသအူတကွ့် ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုကှိုံ စှိတ့်ဝင့်စာ်းေစခခင့််းနငှ့်  

အဓှိပပါယ့်ရှှိခခင့််းတှိုံ  ကှိုံခဖစ့်ေစပါသည့်။ 

ရုံပ့်သ ံရှိုံက့်က်ူးသ၏ူ အခန့််းကဏ္ဌ 

• ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှု၏ မူလေနရာကှိုံအပမဲေရွ်းချယ့်ပါ။ 

 မီ်းြ ိုနရှ ျှို့ မှ မိုေ်  ြိုတ်သမာ်း၊ ပေ််းြျီ ရာ၏ ပေ််းြျီြေ််း၊ ကစာ်းကွင််းထွဲတွင ်

နလ ကျင် နေနသာကစာ်းသမာ်း၊ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုတွင ်နဖြ ကာ်းမည် သ၏ူ နေ  စဥ်ဘဝပတ်ဝေ််းကျင ်

က ိုရ ိုက်ကူ်းဖြင််းဖြင်  သနူဖပာသည် စကာ်းက ို ပ ိုမ ိုဖပည် ဝနစသည။် 

• စကာ်းဥ ်းသန့််းရာတငွ့်အထ်ူးအာရံုံစှိုံက့်ပါ ထှိုံ  မှ သတင့််းအချက့်အလက့်ထုံတ့်ေပ်းနှိုံင့်သည့်။ 



အကယ်၍ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုသည ်ရှညလ်ျာ်းသည ်သ ို  မဟိုတ် တည််းဖြတ်ပပီ်းသည် နောက် 

တစစ် တ်တစပ် ိုင််းသာ ပါဝငန်တာ မည ်ဖြစန်သာန ကာင်  ရ ိုကက်ူ်းရာတွငလ်ည််း ထ ိုစ တ်ကူ်းဖြင်  

ရိုပ်မျာ်းက ို ပ ိုနြာ်ထာ်းသင် သည၊် နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုတွင ်တေြ် ို်းထည် နပါင််းန ိုငရ်မည်။ 

• သင့် ေလျာ့်မှုအရှှိဆံုံ်းစကာ်းဥ ်းကှိုံေရွ်းချယ့်ခခင့််း။ 

• အေ်ီးကပ်။ ။ ရင််းနှ်ီးမှုအတကွ် အ က နပ်းသည။် 

• အေ်ီးကပ်ရ ိုက်ြျက်။ ။ သာမေ ်နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု 

• အဖပည်  သ ို  မဟိုတ် အနဝ်းမှရ ိုက်ြျက်။ ။ အနရ်းပါမှုအတွက်အ က နပ်းသည ်(တရာ်းဝင ်

သ ို  မဟိုတ ်အမျာ်းဖပညသ်အူတွက် န ကဖငာြျက်) 

  

• အညွှန့််းအတကွ့် စဥ့််းစာ်းခခင့််း။ 

စကာ်းဦ်းသေ််းနေသည် အြျ ေ ်တီဗီမျက်နာှဖပင၏် ငါ်းပ ိုတစပ် ိုနေရာတငွ ်နဖြ  ိုသ၏ူ အမညန်ငှ်  

အလိုပ်အက ိုငက် ို ညွှေ််း  ိုနပ်းနေရမည။် 

• ေခါင့််းစဥ့်ေခပာင့််းသာွ်းသည့် အချှိန့်တှိုံင့််း စကာ်းဥ ်း သှိုံ  မဟုံတ့် ကင့်မရာ၏ 

ရှုေထာင့် ေခပာင့််းရမည့်။ 

• အန ်းကပ့်ရှိုံက့်ချက့်မျာ်းတငွ့် အေနာှင့် အယကှ့်မခဖစ့်ေစရန့်အတကွ့် (အပင့်၊ သန့်  စင့်ခန့််းေန

ရာညွှန့်ခပ သည့် ဆှိုံင့််းဘုံတ့်) မျာ်းကှိုံ အမှန့်တကယ့်ရှိုံက့်က်ူးမှုမစတင့်မ စစ့်ေဆ်းပါ။ 

အေ်ီးကပ်ရ ိုက်ြျက်မျာ်းသည် အနဝ်းရ ိုက်ြျက်မျာ်းအတွက် အနထာက်အကူဖပ သည။် 

• ေနာက့်ခံနငှ့်  အသဗံလမံျာ်း အေနာှင့် အယကှ့်ခဖစ့်ေနမေနစစ့်ေဆ်းပါ။ 

• ေးခဖဆှိုံသသူည့် ကင့်မရာကှိုံ တှိုံက့်ရှိုံက့်တကည့် ၍ စကာ်းမေခပာရပါ ကင့်မရာကှိုံ 

တှိုံက့်ရှိုံက့်တကည့် စရာမလှိုံပဲ ေခဖဆှိုံသ၏ူ မျက့်လံုံ်းထဆံွယဲနူှိုံင့်သည့်။ သတင့််းသမာ်းသည့် 

ရှိုံက့်က်ူးသနူငှ့်  န ်းကပ့်စွာရပ့်ေနရမည့်ခဖစ့်ပပ ်း ကင့်မရာရှှိသည့် ဘက့်နငှ့်  ဆန့်  ကျင့်ဘက့်တငွ့် မှိုံက့်ကှိုံ 

ကှိုံင့်ထာ်းရမည့်။ 

အခခာ်းအခပင့်အဆင့်မျာ်း 



• ေမ်းခမန့််းသသူည့် ရှိုံက့်က်ူးေနမှုထတဲငွ့်ပါဝင့်ခခင့််း။ 

သတင််းသမာ်းရ ိုက်ကူ်းမှုထွဲတွင ်ပါဝငန်ေဖြင််းက တေြ် ို်းထည် နပါင််းမှုက ိုဖြစန်စလ ငပ်ါဝငန် ိုငသ်ည၊် 

ပါဝငန်ေဖြင််းဖြင်  တူညသီည် အနတွျှို့အ က  က ိုနဝမ နေသညဟ်ို သ ို  မဟိုတ် စ ိုစမ််းနြာ်ထိုတ်မှု၏ 

အ င် မျာ်းက ိုအထ်ူးဖပ ဖပသနေန ိုငသ်ည။် 

• ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှု စနံှုန့််း 

အဖြာ်းနရွ်းြျယ်စ်ရာလည််းမရှ သကွဲ သ ို   က ိုက်ညမီှုရှ သည်  နရွ်းြျယ်စရာလည််းမဖြစြ်ွဲ နြျ။ 

နဖြ  ိုသသူည ်ကငမ်ရာဖြင် ရ ိုက်ကူ်းမှုက ို သနဘာတသူည် အြျ ေတ်ငွ ်

သကူ ိုနမ်းဖမေ််းဖြင််းမဟိုတ်သည် တ ိုင ်သနဘာတူသ ူဖြစရ်မည။် 

• လမ့််းေလ ာက့်ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှု 

တင ်က်မှုတစြ်ိုလ ို်းက ို အရသာသစန်ပ်းစွမ််းန ိုငပ်ပီ်း နတွျှို့  ိုမှု၏ နောက်ြ အနေဖြင်  

နြါင််းစဥ်တစြ်ိုက ို လည််းနပေါ်ထကွ်လာနစန ိုငသ်ည။် 

• တယ့်လ ဖုံန့််းခဖင့် ဆက့်သယွ့်ေမ်းခမန့််းချက့်မျာ်းသည့် ေခဖရှင့််းမှုမဟုံတ့်။ 

နတွျှို့  ိုရေမ်ဖြစန် ိုငမ်ှု၊ အမညမ်နြာ်လ ိုမှု သ ို  မဟိုတ ်အနရ်းနပေါ်အနဖြအနေမျာ်းတွင ်ဖပ လိုပ်န ိုငသ်ည၊် 

ြိုေ််းနငှ်  နဖြ ကာ်းထာ်းဖြင််းဖြစပ်ါက က ိုယ်တ ိုငစ်ကာ်းနဖပဖပေ ် ိုနပ်းလ ိုက်ဖြင််းက ပ ို၍ 

အ ငန်ဖပသည။် 

သတင့််းတင့်ဆက့်သည့် အချှိန့်တငွ့် ကင့်မရာကှိုံင့် သတင့််းသမာ်းသည့် သတင့််းခဖစ့်ပွါ်းရာ 

ဝန့််းကျင့်တငွ့်ေတွွဲ့ ခမင့် သမ ကှိုံ သ၏ူ ကှိုံယ့်ပှိုံင့်ဟန့်ခဖင့် ရှိုံက့်က်ူးတင့်ဆက့်သည့်။ ရုံပ့်ပံုံမျာ်း၏ 

ဘာသာေဗဒကှိုံ အသံုံ်းခပိုပပ ်း ကင့်မရာေရွ်းချယ့်မှု၊ ရှုေထာင့် ၊ ဖရှိမ့်၊ အလင့််းအေမှာင့်၊ လှုပ့်ရှာ်းမှုနငှ့်  

တည့်ေနရာ အေနအထာ်းတှိုံ  ခဖင့်  တင့်ဆက့်မှုကှိုံ အဓှိပပါယ့်ခပည့် ဝေစသည့်။ 

ရှိုံက့်ချက့်မျာ်း၏ အဓှိပပါယ့် 

ကငမ်ရာသမာ်း၏ စတငရ် ိုက်ကူ်းဖြင််းနငှ်  ရပ်တေ်  ဖြင််းတ ို  အ ကာ်းတွင ်ရ ိုက်ကူ်းတင ်က်မှုမျာ်းဖြစ် 

နေသည။် တူညသီည် နေရာတွင ်ရ ိုက်ကူ်းဖြင််း သ ို  မဟိုတ် ဖြစစ်ဥ် ဖြစပ်ွါ်းရာတစန်လျာက်က ို 

စ်ီးကွင် ဟိုနြေါ်သည။် ရ ိုက်ြျနက်ပါင််းမျာ်းစွာသည ်ကွွဲဖပာ်းန ိုငသ်ည။် 

• အေဝ်းရှိုံက့်ချက့် သည ်အနဖြအနေက ို နယျဘိုယ အာ်းဖြင်  အဓ ပပါယြ်ွင်   ိုန ိုငသ်ည။် 



• အထ်ူးအေဝ်းရှိုံက့်ချက့် သည ်ပါဝငပ်တ်သက်သဇူာတ်ရိုပ်မျာ်းက ို နြာ်ဖပသည။် 

• အလယ့်အလတ့်ရှိုံက့်ချက့် သည ်ဇာတ်ရိုပ်မျာ်း၏ လှုပ်ရှာ်းမှုက ိုဖပသည။် 

• အန ်းကပ့်ရှိုံက့်ချက့် သညတ်စဥ်ီ်းြျင််းစ ီသ ို  မဟိုတ ်အမျ  ်းမျ  ်းနသာဇာတ်ရိုပ်မျာ်း၏ မူရင််း 

နေရာက ိုဖပသည။် 

• အန ်းကပ့်ရှိုံက့်ချက့် သည ်ရိုပ်သ သတင််းတင ်က်မှု၏ ဂနဓဝငန်ဖမာက်မှုဖြစသ်ည။် 

အဖြာ်းသမူျာ်းက ို၏ သဘာဝကျစွာ လိုပ်ရာှ်းသာွ်းလာနေမှုက ိုနြာ်ဖပသည။် 

• အထ်ူးအန ်းကပ့်ရှိုံက့်ချက့် သည ်ြနဓာက ိုယ်၏ အနသ်းစ တ် သ ို  မဟိုတ် တ ကျနသာ လှုပ်ရှာ်းမှု 

အတွက်ဖြစသ်ည။် 

• ထည့် သငွ့််းေဖာ့်ခပချက့် သည ်လှုပ်ရှာ်းမှုရိုပ်ပ ိုမျာ်းက ို နြာ်ဖပဖြင််းဖြစသ်ည။် 

ရှိုံက့်က်ူးသည့် ပံုံစနံငှ့်  သတူှိုံ  ၏ အထ်ူးခပိုလုံပ့်ချက့်မျာ်း 

• အဖွင့်  

ဇာတ်ရိုပ် သ ို  မဟိုတ် အရာ ဝတ္ တစြ်ိုြို၊ ေကရ်ှု  င််းမှုတစြ်ိုက ို အထ်ူးဖပ န ိုငန်သာအရာသည ်ကငမ်ရာ 

ြရ မ်အတွင််းသ ို   ဝငလ်ာသည။် 

• အခမင့် ရှုေထာင့် နငှ့်  အနှိမ့် ရှုေထာင့်  ရှိုံက့်ချက့်မျာ်း 

ကငမ်ရာ မေှဘ်လီူ်းသည ်အနပေါ် သ ို  မဟိုတ် နအာက် က ိုြျ ေထ်ာ်းပပီ်း  ကည် ရှုသ ူသ ို  မဟိုတ် 

 ကည် ရှုြ ရသကူ ို လွှမ််းမ ို်းထာ်းသည။် 

• စ ်းကငွ့်  ရှိုံက့်ချက့် 

ကငမ်ရာက ို မပ တ်ပွဲ စ်ီးကငွ် သညအ်ြျ ေ ်ကာရ ိုက်ကူ်းမှုဖြစသ်ည။်  ကာ်းဝငန်နာှင် ယှက်မှုမပါပွဲ 

သတင််းဖြစပ်ွါ်းသည်  နေရာဝေ််းကျင ်သ ို  မဟိုတ် ဖြစပ်ွါ်းနေသည် အရာမျာ်းက ို 

နြာ်ဖပရေရ် ိုကက်ူ်းဖြင််းဖြစသ်ည်။ 

• လွှမ့််းမှိုံ်းနှိုံင့်ေသာ ကင့်မရာ 

ရိုပ်ပ ိုသည ်လှုပ်ရှာ်းမှုအတငွ််းတစစ် ိုတစန်ယာက်ပါဝငလ်ာသည်  ဖမငက်ွင််းဖြစလ်ာသည။် 

ထ ိုအရာသည ် ကည် ရှုသကူ ို လှုပ်ရှာ်းမှုအတငွ််းပါဝငန်ေသည် အထငန်ရာက်နစသည။် 



ကင့်မရာလှုပ့်ရှာ်းမှုမျာ်း 

• အဝှိုံင့််းပံုံသဏ္ဌန့်ရှိုံက့်ချက့်မျာ်း 

ကငမ်ရာက ို ဝငရ် ို်းနပေါ်တွငလ်ှည် နေနစပပီ်း ဖြစစ်ဥ်က ို ဖပသည၊် ဖြစရ်ပ်၏ တညန်ေရာက ိုဖပသည။် 

• ေခခရာခံရှိုံက့်ချက့်မျာ်း 

ကငမ်ရာသည ်ရ ိုက်ကူ်းနေသည်  အရာနောက်နတာက်နလ ာကလ် ိုက်သည၊် မျာ်းနသာအာ်းဖြင်  

နဘ်းတ ိုက်အနေအထာ်းဖြင် ရ ိုက်ကူ်းဖြင််းဖြစသ်ည။် သတင််းတင ်က်မှုတငွ ်

နဖြရာြ ရ ိုက်ြျက်မျာ်းက ို ကာ်းနပေါ်မှ၊ ရထာ်းနပေါ်မရှ ိုက်ကူ်းနလ ရှ သည။် ထ ိုရ ိုကြ်ျက်မျာ်းသည ်

ဖြစစ်ဥ်၊ အန ကာင််းအရာ သ ို  မဟိုတ် နဖပာင််းလွဲလာမှုက ိုဖပသည။် 

လှုပ့်ရှာ်းမှုနငှ့်  အလင့််းအေမှာင့်အထ်ူးခပိုလုံပ့်ချက့်မျာ်း 

• ခမင့်ကငွ့််းကှိုံ ချံို ွဲ့ ခခင့််း/ချဲွဲ့ ခခင့််း 

အနဝ်းတွငရ်ှ နေနသာအရာဝတ္ မျာ်းက ို အေ်ီးသ ို   ွွဲယူလာသည။် သတင််းတင ်က်မှုတွင ်

အနကာင််း  ို်းြျွဲျှို့ယူသည်  ေည််းလမ််းမှာ သငရ် ိုက်ကူ်းနေသည်  အရာနငှ်  အေ်ီးကပ်  ို်းနေရာသ ို   

သာွ်းဖြင််းဖြစသ်ည။် 

• မှုန့်ဝါ်းမှု/ ရှင့််းလင့််းမှု 

ကငမ်ရာသမာ်းသည ်နရှျှို့တွငရ်ှ နေနသာအရာက ို မှုေဝ်ါ်းနေရာမှ ရှင််းလင််းစွာဖမငန် ိုငရ်ေ ်ဖပ လိုပ်သည၊် 

သ ို  မဟိုတ ် ေ်  ကျငဘ်ကက် ို ဖပ လိုပ်သည။် ဖြတ်နတာက်ထာ်းမှုက ို ရှင််းလင််းသ သာစွာ မဖြစန်စပွဲ 

နဖပာင််းလွဲန ိုငသ်ည်  အထ်ူးဖပ လိုပ်ြျက်ဖြစသ်ည။် 

• အနက့်ေရာင့် သှိုံ   တခဖည့််းခဖည့််းက်ူးေခပာင့််းသာွ်းခခင့််း (သှိုံ  မဟုံတ့် အခဖြူေရာင့်) 

ဖြတ်နတာက်ထာ်းမှုက ို ရှင််းလင််းစွာဖမငန် ိုငသ်ည။် ထ ိုအရာက ို နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုနစှြ်ိုအ ကာ်း 

တည််းဖြတ်ထာ်းမှုက ို ရှင််းလင််းစွာဖပသည။် 

ဝင့်ရှိုံ ်းေပေါ်မှရှိုံက့်က်ူးခခင့််း 



• သံုံ်းခုံ ဥပေဒသ 

လှုပ်ရှာ်းမှုတစြ်ိုက ို အေည််း  ို်း ရ ိုက်ြျက် သ ို်းြိုဖြင်  သရိုပ်နြာ်သည။် “ြိုေန်ကျာ်မှုမျာ်း” 

က ိုနရှာငရ်ေအ်တကွ် နငှ်  ရိုပ်ရှငဓ်ာတ်ပ ို  ိုငရ်ာ ဖြာ်းော်းြျက်ရှ နစရေအ်တွက် ထ ိုကွာဖြာ်းမှု 

နစှြ်ိုရှ ရမည။် 

• ၁၈၀ ဒ ဂရ  ဥပေဒသ 

ပ ိုမှေအ်ာ်းဖြင်  လှုပ်ရှာ်းမှုတစြ်ိုသည ်နေရာတစြ်ိုက ိုပ ိုင််းဖြတ်ထာ်းသည်  

မဖမငရ်သည် လမ််းန ကာင််းက ို ဖြတ်မသာွ်းသင် နြျ။ ထ ိုဖမငက်ွင််းက ိုရ ိုက်ကူ်းရာတွင ်ကငမ်ရာသည ်

ထ ိုမျဥ််း၏ တစဘ်က်ဘကတ်ွငသ်ာ မနေပါက အဓ ပပါယ်မရှ နြျ။ 

• အသပံှိတ့်မျာ်း 

ဖမငက်ွင််းသည ်မညသ်ညက် ိုဖပမညန်ငှ်  မညသ်ညက် ိုနဖပာဖပလ ိုသညက် ို က ိုယ်စာ်းဖပ သည။် 

ထ ိုဖမငက်ွင််းမှ ဖြစပ်ျက်နေသည် အရာမျာ်းက ို ြျ တ် က်နပ်းန ိုငသ်ည။် 

အတကေံပ်းမှု  ၄ ခုံ  

• နည့််းနှိုံင့်သမ နည့််းနည့််းသာ ေရွှွဲ့ပါ၊  ကည် ရှုသကူ ို ဖမငက်ွင််းနပေါ်တွင ်တတ်န ိုငသ်မ  

သနဘာနပါက် ပါနစ။ 

• သံုံ်းေချာင့််းေထာက့်နငှ့်  တစ့်ေချာင့််းေထာက့်မျာ်းနှိုံင့်သမ အသံုံ်းပါ၊ ရငှ််းလင််းနသာ 

ရိုပ်ပ ိုမျာ်းသည ်ပနရာ်ြကရ်ှငေ်ယ် ေန်သာန ကာင်  ယ ို ကညန် ိုငစ်ရာလည််းပ ိုနကာင််းသည်။ 

• အသပံှိုံင့််းဆှိုံင့်ရာကှိုံ နာ်းကျပ့်ခဖင့် စစ့်ေဆ်းပါ၊  ူည သ မျာ်းသည ်ော်းနထာငမ်ှု နငှ် / သ ို  မဟိုတ ်

ော်းလညန် ိုငမ်ှု က ိုအနနာှင် အယှက်နပ်းန ိုငသ်ည။် 

• သတင့််းသာွ်းေရာက့်မယမူ  အရာရာတှိုံင့််း အလုံပ့်ေကာင့််းေကာင့််းလုံပ့်ေနခခင့််းရှှိမရှှိ 

စစ့်ေဆ်းပါ၊ ဘက်ထရီ၊ စာတေ််းထ ို်း ကတ်မျာ်း၊ အလင််းနပ်းမှု စသညဖ်ြင် ။ 

အယ့်ဒ တာအတကွ့် ရှိုံက့်ချက့်ေပါင့််းမည့်မ ရှိုံက့်က်ူးလာရမည့်နည့််း။ 

သတင့််းတင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံ = တည့််းခဖတ့်ပပ ်းသာ်းရှိုံက့်ချက့် ၂၀ ဝန့််းကျင့် = စုံစုံေပါင့််းရှိုံက့်ချက့် ၆၀ 

ခုံ (ဤသည့်မှာ ၃ ခုံ မှ ၁ ခုံ) 



အသက့်ဝင့်ေသာ တည့််းခဖတ့်မှုအတကွ့် သင့်သည့် 

• အနဝ်းရ ိုက်ြျက ်၆ ြို မှ ၂ ြိုက ို တည််းဖြတ်ပပီ်း 

• အေ်ီးကပ်ရ ိုက်ြျက်၂၄ ြို မှ ၈ ြိုက ို တည််းဖြတ်ပပီ်း 

• အေ်ီးကပ် ွွဲယူရ ိုက်ြျက် ၃၀ ြို ၁၀ ြိုတည််းဖြတ်ပပီ်း 

• စက္ေ်   ၃၀ စာ တည််းဖြတ်ပပီ်းသာ်းရရေအ်တွက် ၂ မ ေစတ်ာ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု 

 ရုံပ့်ပံုံမျာ်းသည့် ေအာက့်ပါေမ်းခွန့််းမျာ်းကှိုံေခဖေပ်းသည့်၊ ဘယ့်သလူ၊ဲ ဘာလ၊ဲ 

ဘယ့်မှာလ။ဲ 

တညန်ေရာ၊ ပတ်ဝေ််းကျငအ်နေအထာ်း၊ ဖြစရ်ပ်ဖြစပ်ွါ်းနေသည် နေရာ၊ ဇာတ်နကာငရ်ှ သည် နေရာ၊ 

နတွ  ိုနမ်းဖမေ််းမည် သမူျာ်း၊ ဖြစရ်ပ်တွင ်ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်း၏ ဝေ််းကျင။် 

ရ ိုက်ကူ်းမှုဖပ လိုပ်နေစဥ်အတွင််း သတင််းနထာက်နငှ်  ကငမ်ရာသမာ်းသည ်ရိုပ်ပ ိုမျာ်း နငှ်  

အသ မျာ်းဖြင် နဖြ ကာ်းန ိုငဖ်ြင််းမရှ သည်  နမ်းြွေ််းမျာ်းက ို အဓ ပပါယ်ြငွ်   ိုနပ်းသည။် 

စကာ်းနဖပဖပေန်ဖပာ ကာ်းြျက်သည ်ဘာန ကာင် လွဲ၊ ဘယ်လ ိုလွဲ စသညဖ်ြင်  ထ ိုဖ ပ်မွဲ  နမ်းြွေ််းမျာ်းက ို 

နဖြ ကာ်းနပ်းသည။် 

ထုံတ့်လွှင့် မှုဘာသာစကာ်းတငွ့် အသပံှိုံင့််းဆှိုံင့်ရာကှိုံ စကာ်းေခပခပန့်ေခပာခပချက့် သှိုံ  မဟုံတ့် 

ေခဖဆှိုံသ၏ူ စကာ်းလံုံမျာ်းေလ ာ ချလှိုံက့်သည့်။ အသမံျာ်းသည့် 

သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်းရရှှိရန့်အတကွ့် အေရ်းပါေသာ့်လည့််း တှိုံက့်ရှိုံက့်အသမံျာ်း သှိုံ  မဟုံတ့် 

သဘာဝအသမံျာ်း ၏ အေရ်းပါမှုကှိုံလည့််းေမ ေလျာ  မေနသင့် ေချ။ ထှိုံအသမံျာ်းသည့် ရုံပ့်မျာ်းကှိုံ 

အသက့်ဝင့်လာေစပပ ်း တကည့် ရှုသကူှိုံလည့််း တင့်ဆက့်မှုတငွ့် စှိတ့်ဝင့်စာ်းလာေစသည့်။ 

ကျယ့်ေလာင့်ေသာသ ချင့််းနငှ့်  ေရဒ ယှိုံ၏ တှိတ့်ဆှိတ့်မှုအတကာ်းတငွ့် သတင့််းတင့်ဆက့်မှုကှိုံ 

နက့်ရှု ှိင့််းေစသည့်  အသအံပှိုံင့််းအခခာ်းမျာ်းရှှိသည့်။                  

အသတံှိုံက့်ရှိုံက့်ထုံတ့်လွှင့် မှု 

အသ တ ိုက်ရ ိုက်ထိုတ်လွှင် မှု သ ို  မဟိုတ် သဘာဝအသ /  ူည သ သည ်ကွင််း င််းသတင််းရယူမှုတငွ ်

အထ်ူးအနရ်းပါသည၊် လက်နတွျှို့ဘဝ၏ ရိုပ်ပ ိုမျာ်းနငှ်  အသ မျာ်းက ို လ ပ်တစဖ်ပတ် 



ရ ိုက်ယူထာ်းဖြင််းဖြစသ်ည။် အကယ်၍ ပေ််းပွဲထိုသမူှ သ ထညက် ို နရထွဲသ ို  ေစလ် ိုက်ြျ ေတ်ငွ ်

သ ပူသည ်နရနငှ်  ထ နတွျှို့သာွ်းသည် အသ က ို  ကာ်းရမည။် သတင််းတင ်က်မှုအနဖမာက်အမျာ်းတွင ်

အသ ပ ိုင််း  ိုငရ်ာသည ်တစထ််ီးတည််းသတငအ်ြျကအ်လက်နပ်းန ိုငသ်ည။် ထ ိုအသ မျာ်းန ကာင်  

 ကည် ရှုသသူည ်“ နဒဖပမှုတွင ်အ ကမ််းြက်မှုမျာ်းမညမ် ဖပင််းထေသ်ည်” က ိုဖမငန် ိုငဖ်ြင််း၊ 

“အန ိုငရ်သမူျာ်း၏ နအာငပ်ွ ြ သ ” က ို ကာ်းန ိုငဖ်ြင််း၊ အနဝ်းနဖပ်းလမ််းမနပေါ်တွငန်ေထ ိုငသ်မူျာ်းမှ 

“လမ််းနပေါ် ရှ အသ ဗလ ”မျာ်းက ို ဖပစတ်ငန်ဝြေမ်ှုမျာ်းစသညဖ်ြင်  တ ို  က ို ကာ်းန ိုငသ်ည။် ထ ိုကွဲ သ ို  နသာ 

အန ကာင််းအရာမျာ်းက ို သတင််းတင ်က်ရာတွင ်တင ်က်သမူှစကာ်းနဖပဖပေန်ဖပာဖပဖြင််းထက် 

ထ ိုသဘာဝသ မျာ်းက ို ထည် သငွ််းဖြင််းက သတင််းအြျက်အလက်က ို ပ ိုမ ို ြ ိုငမ်ာနစသည။် 

တစ့်ထ ်းတည့််းအသ ံ

ရ ိုက်ကူ်းရာတွင ်တစထ််ီးတည််းအသ မျာ်းက ို ြမ််းယူဖြင််းသည ်

အလွေန်ကာင််းနသာအနလ အကျင် ဖြစသ်ည။် ထ ိုအသ မျာ်းက ို 

တည််းဖြတ်ရာတွငအ်သ ို်းဖပ ရေအ်တွက် ကငမ်ရာ မေှဘ်လီူ်းက ို လက်ဖြင် ကွယ၍် 

“တစထ််ီးတည််းအသ ”ဖြစန် ကာင််း နဖပာဖပထာ်းသင် သည။် 

• တစ့်ထ ်းတည့််းအသမံျာ်းသည့် တည့််းခဖတ့်ရာတငွ့် ရုံပ့်ကတ့်မျာ်းနငှ့်  ချှိတ့်ဆက့်ရန့်နငှ့်  

အဓှိကရှိုံက့်ချက့်မျာ်း သှိုံ  မဟုံတ့် အထ်ူးခပိုချက့်မျာ်းကှိုံ ခှိုံင့်မာလာေစရန့်အတကွ့် အသံုံ်းဝင့်သည့်။ 

• အသပံှိုံင့််းဆှိုံင့်ရာတည့််းခဖတ့်ရာတငွ့် အသံုံ်းဝင့်ပပ ်း၊ အသမံျာ်းအဆက့်မခပတ့်သာွ်းေစရန့်နငှ့်  

တင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံ၏ အစပှိုံင့််းနငှ့်  အဆံုံ်းပှိုံင့််းတငွ့်ပါဝင့်ေသာ အသမံျာ်းကှိုံ ည မ ေစသည့်။ 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုသည့် အသပံှိုံင့််းတငွ့်ေရှ ွဲ့အကျဆံုံ်းခဖစ့်သည့်။ 

• ကက  ်းမွဲ သက်နရာက်မှု 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုတွင ်နဖြ ကာ်းသအူတွက် ကက  ်းမွဲ မ ိုက်ြရ ိုြိုေ််းက ိုနပ်းထာ်းပပီ်း 

အနဝ်းမှရ ိုက်ြျက်ဖြင် သာ ရ ိုက်ကူ်းမည ် ိုပါက သသူည ်အနဝ်းမှအရ ပ်ပ ိုစ ဖြင် သာ 

ကငမ်ရာနဘာငတ်ွင််းတွင ်ပါဝငသ်ညဖ်ြစန်စ သ၏ူအသ က ို ကျယ်ကျယန်ငှ်  

 ကညလ်ငစ်ွာ ကာ်းန ိုငသ်ည။် ထ ိုအနဖြအနေတွင ်အသ အေ မ် အဖမင် က ို ထ ေ််းည  ရေလ် ိုအပ်သည။် 

• မ ိုက် အနေအထာ်း 



မ ိုက်က ိုငသ်ည် အြျ ေတ်ွင ်သင၏်လက်နမာင််းဖြင် ကငမ်ရာက ိုကယွ်မနေနစရေ ်

 ေ်  ကျငဘ်က်လက်ဖြင်  မ ိုက်က ိုက ိုငသ်င် သည။် မ ိုကက် ို ကငမ်ရာတွင််းသ ို  မဝငန် ိုငန်စရေအ်တကွ် 

ေ မ် ထာ်းရမညဖ်ြစန်သာ်လည််း န်ဖြ  ိုသကူ ို အသ ြမ််းန ိုငရ်ေအ်တွက် 

လ ိုအပ်သလ ိုဖမင် ထာ်းရေလ် ိုအပ်သည။် 

ေကျာဘက့်မှ သယွ့်ယထူာ်းေသာမှိုံက့်သည့် ပှိုံမှိုံသတှိထာ်းရပပ ်း ေးခဖဆှိုံသအူတကွ့်လည့််း 

ခပင့်ဆင့်ေပ်းရန့်အလနွ့်ခက့်သည့်။ 

ပ ိုမှေမ် ိုက်သည ်လ ိုအပ်သည် အြျ ေတ်ငွ ်လ ိုအပ်သလ ို သတင််းသမာ်းက ိုဖပင ်ငြ်ွင် နပ်းသည။် 

ေတ်းဂ တပှိုံင့််းဆုံးှိင့်ရာ သရုံေပ့်ဖာ့်ချက့် 

ဤအရာသည ်အာ်းကစာ်းနငှ်  အနိုပညာနငှ် နြျာ်နဖြနရ်း  ိုငရ်ာ သတင််းမျာ်းအတွက်နငှ်  

သရိုပ်နြာ်မှုမျာ်းတွက် စည််းြျက်ကျမှုက ို ယူန ာငလ်ာနပ်းသည။် 

တင ်က်မည် အန ကာင််းအရာနငှ်   က်  ိုင၍် ဂရိုတစ ိုက်နရွ်းြျယ်ထာ်းဖြင််းဖြစပ်ါက 

လက်ြ န ိုငသ်ည။် boxed texts မျာ်းက ိုတည််းဖြတ်ရေ ်အညွှေ််းအဖြစအ်သ ို်းဖပ ပပီ်း ရှင််းလင််းမှုမျာ်းက ို 

နကာင််းမွေန်အာငဖ်ပ လိုပ်န ိုငသ်ည။် တည််းဖြတရ်ာတငွ ်သြီျင််း၏ စည််းြျကက်ျမှုထက် ရိုပ်ပ ို၏ 

ယိုတတ  ကျမှုတငွအ်နဖြြ ပါက ပ ိုနကာင််းသည။် ကွင််း င််းသတင််းရယူမှုအတကွ် 

သြီျင််းမျာ်းထည် သငွ််းဖြင််းက ိုနရှာငသ်င် သည။် မညသ် ို  ပင ် ိုနစ သငရ် ိုက်ကူ်းနေသည် နေရာတွင ်

သြီျင််းရှ ပါက နရ ယီ ိုမှ၊ သ စ ိုတီ်းဝ ိုင််းမှ၊နှွဲမှုတ်နေသထူ မှလာသလာ်း ဟူသည်  

သြီျင််းထကွ်နပေါ်ရာနေရာက ို ရ ိုက်ကူ်းရေမ်နမ ပါနငှ် ။ 

အသဖံမ့််းချက့်အတကွ့် အတကေံပ်းချက့် 

• အသ မြမ််းမီ ဘက်ထရီမျာ်းက ိုစစန် ်းပါ။ 

• နတ်းဂီတပွွဲအတွင််း သ ို  မဟိုတ် မ ေ်  ြွေ််းတစြ်ိုအတွင််း အသ မျာ်းက ို က်တ ိုကြ်မ််းယူန ိုငရ်ေ ်

ကငမ်ရာက ို မပ တ်ပါနငှ် ။ 

• နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုက ို ကာ်းအတွင််းတငွဖ်ပ လိုပ်သည ် ိုပါက 

ဖပတင််းနပါက်မျာ်းက ိုပ တထ်ာ်းပပီ်း နကာင််းမွေန်သာအသ ြမ််းမှုရရေအ်တွက် နေကာတငွ ်

မ ိုက်က ိုြျ တ်ထာ်းပါ။ 



• အသ ြမ််းမှုအပပီ်းတွင ်ော်း ကပ်ဖြင်  အသ အရညအ်နသ်ွးနကာင််းမနကာင််း စစန် ်းပါ။ 

(အထ်ူးသဖြင်  ကက  ်းမွဲ မ ိုက်က ို အသ ို်းဖပ သည ် ိုပါက) 

အသဖံမ့််းသသူည့် သဘာဝသမံျာ်းနငှ့်  ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုမျာ်းကှိုံ အသဖံမ့််းပါသည့်။ သသူည့် 

အသမံျာ်းရှုပ့်ေထ်ွးမေနပဲ အရည့်အေသ်ွးေကာင့််းေသာအသကံှိုံရရန့်အတကွ့် 

ေနရာေကာင့််းကှိုံေရွ်းရန့် လှိုံအပ့်သည့်။ မှိုံက့်ကှိုံ ကင့်မရာအတငွ့််းမပါေစရန့်အတကွ့် ခံုံရှည့်ကှိုံ 

အသံုံ်းခပိုေကာင့််းခပိုရန့်လှိုံအပ့်သည့်။ ကပ့်ပါ်းမျာ်းရှှိပါကလည့််း ကင့်မရာသမာ်းနငှ့်  

သတင့််းေထာက့်ကှိုံ 

အသှိေပ်းရမည့်။ soundmixer တစ့်မျှိို်းမျှိို်းကှိုံ အသံုံ်းခပို၍လည့််း  ေမ်းခွန့််းနငှ့်  အေခဖမျာ်းကှိုံ 

အသခံျှိန့်ည ှိနှိုံင့်သည့်။ 

အသ ြမ််းသမူရှ ပါက သတင််းနထာက်သည ်မ ိုကက် ိုအသ ို်းဖပ န ိုငရ်မည။် 

• နကျာဘက်မှ သယွ်ယထူာ်းနသာမ ိုက်သည ်ပ ိုမ ိုသတ ထာ်းရသည။် 

ကနွ့်ခပြူတာ ဂရပ့်ဖစ့်ရုံပ့်ပံုံမျာ်းကှိုံ သတင့််းထုံတ့်လွှင့် မှုတငွ့် ပှိုံ၍အသံုံ်းခပိုလာတကပပ ်း ၎င့််း၏ 

ကှိုံယ့်ပှိုံင့်ဟန့်လည့််းရှှိလာပပ ခဖစ့်သည့်။ သတင့််းတင့်ဆက့်ေနစဥ့်အတငွ့််း သှိုံ  မဟုံတ့် 

စ ်းကငွ့် တစ့်ခုံတင့်ဆက့်ေနစဥ့်အတငွ့််းတငွ့် သတင့််းသမာ်း ေပ်းလှိုံသည့်  ကှိန့််းကဏန့််းကဲ သှိုံ  ေသာ 

ေလ်းလေံသာ သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်းအတကွ့် ရုံပ့်ပံုံမျာ်းဆှိုံင့်ရာအေထာက့်အပံ မျာ်းရှှိသည့်။ 

ဖန့်သာ်းခပေင့်ပေါ်တငွ့် ခပသရန့်အတကွ့် ေခါင့််းစည့််းနငှ့်  အညွှန့််းမျာ်းသည့် တကည့် ရှုသအူတကွ့် 

ေနာက့်ထပ့်သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်းေပ်းသည့်။ (ေခဖဆှိုံသ၏ူ အမည့်၊ အချှိန့်၊ရက့်စွ ဲစသည့်ခဖင့် ) 

၎င့််းတှိုံ  ၏ ပံုံစ၊ံ တှိကျမှုနငှ့်  ရှင့််းလင့််းမှုတှိုံ  က ဖတ့်ရှုရန့်အတကွ့် အကအူည ေပ်းသည့်။      

                        

ကနွ့်ခပြူတာဂရပ့်ဖစ့်မျာ်းအတကွ့် အတကခံပိုချက့်တချှိို ွဲ့ 

ကွေဖ်ပျူတာနငှ် ထိုတလ်ိုပ်ထာ်းနသာ ဇယာ်းမျာ်း၊ ဂရပ်မျာ်းနငှ်  ရိုပ်ပ ိုမျာ်းသည ်

စကာ်းနဖပဖပေဖ်ြင််းထက် ပ ိုမ ိုနသာ သတင််းအြျကအ်လက်က ိုနဖပာဖပန ိုငသ်ည။် 

ထ ိုအနစှြ်ျ ပ်မျာ်းသည ်သတင််းသမာ်းက ို သတင််းအြျက်အလက်မျာ်း ပ ိုမ ိုလျငဖ်မေစ်ွာ 

နပ်းရေအ်တွကက်ူညနီပ်းသည။် နလ်းစာ်းသင် သည်  စည််းမျဥ််းတစြ်ျ  ျှို့လည််းရှ သည်။ 

• တရာ်းဝင့်သတင့််းရင့််းခမစ့်မျာ်းထမံျာ်း ဇယာ်းမျာ်းကှိုံခပည့် စံုံေအာင့်ခပိုလုံပ့်ပါ 



ေဂ ိုရှ ပပီ်းသာ်း ဇယာ်းမျာ်းက ို အသ ို်းဖပ ပါက သတင််းသမာ်းသည ်အြျက်အလကမ်ျာ်း၏ ရင််းဖမစက် ို 

စေစတ်ကျ နြာ်ဖပနပ်းရမည၊် မွဲ နဒနကာကယ်ူထာ်းဖြင််းဖြစပ်ါက ေမူောနငှ်  မှာ်းန ိုငန်ြျရာြ ိုငန်ှုေ််းက ို 

န်ြာ်ဖပနပ်းရမည။် တရာ်းဝငရ်င််းဖမစမ်ျာ်းသည ်နြါင််းစဥ်က ိုလည််း နဖပာဖပနလ ရှ သည။် ဥပမာ၊ 

၂၀၁၂ ြိုနစှအ်တငွ််း နမွ်းြွာ်းနှုေ််း နဖပာင််းလွဲလာမှု။ သတင််းသမာ်းသည ်သတင််းအြျက်အလက်၏ 

နြါင််းစဥ်က ို နဖပာင််းလွဲနပ်းရမည၊် ၂၀၁၂ ြိုနစှအ်တငွ််း ပွဲရစပ်မ  ျှို့၏ 

နမွ်းြွာ်းနှုေ််းမျာ်းအလွေဖ်မင် တက်လာ။ 

• ရှုပ့်ေထ်ွးသည့် အချက့်အလက့်မျာ်းကှိုံ ရှိုံ ်းရှင့််းေအာင့်ခပိုလုံပ့်ပါ 

o အြျက်အလက်မျာ်းက ို ဖပတ်နတာက်မှုမရှ ပွဲ ဇယာ်းတွင််းထည် ပါ။ 

o သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းက ို ရငှ််းလင််းစွာရှုဖမငန် ိုငရ်ေအ်တွက် 

ကွေဖ်ပျူတာဂရပ်ြစမ်ျာ်းက ို အသ ို်းဖပ ပါ။ 

o ရလ မ်ျာ်းက ို ကက  တင၍်ထိုတ်ဖပေဖ်ြင််းနငှ်  က ေ််းကဏေ််းမျာ်း၏ 

ဂိုဏသ်တတ  တူလိုပ်န ာငြ်ျက်မျာ်းက ို အိုပ်စိုတူြွွဲျှို့ပါ။ 

သတင့််းအချက့်အလက့်ေပ်းနှိုံင့်ပပ ်း ဖတ့်ရန့်လယွ့်ကသူည့်  ေခါင့််းစဥ့်မျာ်း 

• အမျာ်းဆံုံ်းစာလံုံ်းေရ၊ သံုံ်းေတကာင့််းနငှ့်  တစ့်ေတကာင့််းစ အတကွ့် စာလံုံ်းေရ ၃၀ မှ ၄၀ အထှိ။ 

• Backspace နှှိပ့်ရန့် မေမ ပါနငှ့် ။ 

Yves MARTIN 

la Cité de la Vigne et du Vin အတွက် မေန်ေဂျာ 

Yves MARTIN 

la Cité de la Vigne et du Vin အတွက် မေန်ေဂျာြျ ပ် 

• အတှိုံေကာက့်စကာ်းလံုံ်းမျာ်းကှိုံေရှာင့်ပါ 

စာြတ်သအူတွက် ရှညန်သာ်လည််းရှင််းလင််းစွာော်းလညန် ိုငသ်ည် စကာ်းလ ို်းမျာ်းက ို 

ြတ်ရသညမ်ှာပ ိုမ ို လယွ်ကပူါသည။် 

PoliSci -> Political Science 

• အမည့်အတှိုံေကာက့်မျာ်းကှိုံဘာခပန့်ေပ်းပါ 



အတ ိုနကာက်စကာ်းလ ို်းသညလ်ူသ မျာ်းပပီ်းသာ်းဖြစပ်ါက ကွင််းစကငွ််းပ တ်ထွဲတငွ ်  ိုလ ိုသည်  

အဓ ပပါယ်က ို ရငှ််းဖပပါ။ လသူ ေည််းသ  အတ ိုနကာက်စကာ်းလ ိုမျာ်းက ို ကငွ််းစကွင််းပ တ်ဖြင် နြာ်ဖပပါ။ 

• ေခဖဆှိုံသကူှိုံ မှန့်ကန့်စွာအညွှန့််းထည့် ပါ။ 

o အညွှေ််းသည ်နဖြ  ိုသ၏ူ အမညန်ငှ်  အလိုပ်အက ိုငက် ိုထည် နပ်းဖြင််းဖြင်  ဤ 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုအတွက် အဘယ်န ကာင် သင် နလျာမ်ှုရှ သညက် ို နဖပာဖပန ိုငသ်ည။် 

o တြါတရ  သတင််းသမာ်းသည ်က ိုယ်ြျင််းစာစ တ်ဖြင်  နဖြ  ိုသမူျာ်းဖြစသ်ည်  

အလိုပ်လက်မွဲ ၊ လငူယ်မျာ်း၊ အမျ  ်းသမီ်းမျာ်း၊ န ိုငင် ဖြာ်းသာ်းမျာ်းစသတူ ို  ၏ အမညအ်ဖပည် အစ ိုက ို 

နမ်းရေန်မ နလျာ တတ် ကသည။် ထ ိုသ ို  မဖပည် စ ိုနသာ အမညမ်ျာ်းသည ်တင ်က်မှုတွင ်

မဖပည် စ ိုနသာ အညွှေ််းမျာ်းအဖြစပ်ါဝငလ်ာသည်။ 

ဥပမာ၊ မေေ််း၊ ဖမေမ်ာ အမျ  ်းသာ်းနလန ကာင််းလ ိုင််းတငွ ်အလိုပ်လိုပ်က ိုငြ်ူ်းသ။ူ 

နဖြ  ိုသမူှ အမညထ်ိုနတ်ြာ်လ ိုဖြင််းမရှ သည် အြျ ေမ်လှွွဲ၍ သတင််းသမာ်းသည ်သ၏ူအမည ်

အဖပည် အစ ိုက ိုနြာ်ဖပရမည။် မညသ် ို  ပင ် ိုနစ တင ်က်မှုတွငပ်ါဝငသ်အူာ်းလ ို်းက ို အညွှေ််း 

တပ်ရေမ်လ ိုအပ်နြျ။ ဥပမာ အာ်းဖြင်  vox pops မျာ်းအတွက်။ 

(“စ တ်  ို်းန ါသထကွ်နေနသာြရီ်းသည”် သ ို  မဟိုတ် “ောမကျေ််းနသာ အမယ်အ ို” စသည်  

အညွှေ််းမျာ်းက ို နရာှငရ်မည)် 

• တကည့် ရှုသမူသှိနှိုံင့်သည့်  ေဒသမျာ်း၊ တည့်ေနရာမျာ်းအတကွ့် အညွှန့််းတပ့်ေပ်းရမည့် 

ဥပမာ၊   ိုက်ဦ်းပမ  ျှို့ (ရေက်ိုေပ်မ  ျှို့အလွေ)် 

• အချှိန့်ကှိုံညွှန့််းဆှိုံရာတငွ့် ပထမအကကှိမ့် ထုံတ့်လွှင့် မှုမှ အမှ အခှိုံကင့််းခခင့််း။ 

နအာက်တ ိုဘာလ ၂၇ ရက ်

ယမေန်ေ   နေ  လညြ်င််း 

• သတင့််းခဖစ့်ပွါ်းမှုနငှ့်  ဆက့်ဆှိုံင့်မှုမရှှိေသာ ရုံပ့်ပံုံမျာ်းအာ်းလံုံ်းကှိုံ အညွှန့််းတပ့်ပါ။ 

o အကယ်၍သတင််းသမာ်းသည ်မှေက်ေသ်ည်  စာရွက်စာတမ််းမျာ်းက ိုအသ ို်းဖပ ပါက 

အညွှေ််းတငွ ်ထ ိုရိုပ်ပ ိုမျာ်းက ို မညသ်ည် နေရာ မညသ်ည် အြျ ေတ်ငွရ် ိုက်က်ူးြွဲ သညဟ်ူနသာ 

သတငအ်ြျက်အလက် နပ်းန ိုငရ်မည။် 



o အသ ို်းဖပ မည် ရိုပ်ပ ိုမျာ်း၏ အညွှေ််းသည ်အ ိုနဟာင််းနေဖြင််းရှ မရှ က ိုနြာ်ဖပနေသည၊် 

ထ ိုပ ိုမျာ်းက ို စေစတ်ကျ အသ ို်းဖပ ဖြင််းမလိုပ်ပါနငှ် ။ 

အဖြာ်းရိုပ်ပ ိုမျာ်း၏ မူလရင််းဖမစက် ို နြာ်ဖပနပ်းရမည။် 

• အနပျာ်တမ််းရ ိုက်ကူ်းမှု 

• ကွေဖ်ပျူတာဖြင် ြေတ်ီ်းထာ်းနသာရိုပ်ပ ို 

• သတင််းထိုတ်လွှင် မှုမှရယထူာ်းဖြင််း နငှ်  ၎င််း၏ အြျ ေ ်

 ကည် ရှုသရူှုပ်နထ်ွးမှုမဖြစန်စရေအ်တွက် စ်ီးကွင် တစြ်ိုလ ို်းတွငအ်ညွှေ််းမျာ်းထ ို်းနပ်းရမည။် 

ထည့် သငွ့််းမှုမျာ်းအာ်းလံုံ်းအတကွ့် 

(ြေသ်ာ်းဖပငန်ပေါ်တွင ်နပ်းမည် သတင််းအြျကအ်လက်မျာ်းနငှ်  ဇာတ်နကာငမ်ျာ်းထိုတ်လိုပ်ဖြင််းမှ 

နရ်းသာ်းဖြင််း) 

• ဇာတ်နကာငမ်ျာ်းအာ်းလ ို်း၏ အရပ်သည ်ြေသ်ာ်းဖပငန်ပေါ်တွင ်အေည််း  ို်း ၁/၂၀ 

ပ ိုင််းရှ ရမည။် 

• သတင််းြတရ်ာတွင ်အနထာက်အကူဖပ ရေအ်တကွ ်တူညသီည်  

သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းက ို စိုစည််းထာ်းသင် သည။် 

• စကာ်းနဖပဖပေန်ဖပာ  ိုဖြင််းသည ်စ်ီးကွင် တစန်လျာက်ဖပသသာွ်းမည်  ကွေဖ်ပျူတာ 

ဂရပ်ြစမ်ျာ်းမှဖပသည်  သတင််းအြျက်အလက်၊ ဂရပ်မျာ်းနဖပာင််းလွဲသာွ်းမှုနငှ်  

အြျ ေက် ိုက်ဖြစရ်မညဖ်ြစပ်ပီ်း ြေသ်ာ်းဖပနငပ်ေါ်တငွ ်အသ ို်းဖပ ထာ်းသည်  အဓ ကစကာ်းလ ို်းမျာ်းနငှ်  

တူညမီှုရှ ရမည။် 

ကွေဖ်ပျူတာဂရပ်ြစမ်ျာ်းသည ်ြေသ်ာ်းဖပငန်ပေါ်တွငြ်တ်ရေ ်ကာြျ ေန်ငှ် တ ိုက်  ိုင၍် ရှ နေရမည။် 

ရှိုံက့်က်ူးေနစဥ့်အတငွ့််း၊ အတကမ့််းစ ခခင့််း၊ ေနာက့်ဆံုံ်းအေနခဖင့် တည့််းခဖတ့်မှုမလုံပ့်ခင့်တငွ့် သင့်၏ 

သတင့််းကှိုံ တည့်ေဆာက့်ရမည့်။ သတင့််းသမာ်းသည့် စ ်းကငွ့် ၏ အဖွင့် နငှ့်  အဆံုံ်းသတ့်ကှိုံ 

ေရွ်းချယ့်ရသည့်။ သသူည့် သတင့််းမျာ်းကှိုံ အထ်ူးခပိုခပသနှိုံင့်ရန့်အတကွ့်နငှ့်  



ေကာင့််းမွန့်ေသချာေသာ စကာ်းေခပမျာ်းအတကွ့် အဓှိက စ ်းကငွ့် မျာ်းကှိုံ ထည့် ရသည့်။ 

စ ်းကငွ့် တစ့်ခုံချင့််းစ အတကွ့် အသနံငှ့် ရုံပ့်သည့် အစ စဥ့် လှိုံက့်ဘက့်ည ေအာင့် တည့််းခဖတ့်ရမည့်။ 

စကာ်းေခပခပန့်ေခပာခပခခင့််းကှိုံ  ရှိုံက့်က်ူးခခင့််း (ယုံတ္ှိကျကျ အထ်ူးခပိုလုံပ့်ချက့်)၊ တည့််းခဖတ့်ခခင့််း 

သှိုံ  မဟုံတ့် ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာခခင့််းခဖင့်  ခပိုလုံပ့်နှိုံင့်သည့်။ 

အတကမ့််းစ ထာ်းချှိန့်တငွ့် သတင့််းသမာ်းသည့် အဓှိကရှိုံက့်ချက့်မျာ်းကှိုံ 

ေရွ်းချယ့်ရသည့်။ မတညူ သည့်  တည့််းခဖတ့်မှုအဆင့် မျာ်း နငှ့်  

တင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်း၏ အေရ်းပါဆံုံ်းအချှိန့်မျာ်းကှိုံ 

ထည့် သငွ့််းစဥ့််းစာ်းနှိုံင့်ေစသည့်။ 

၁။ ရ ိုက်ြျက်မျာ်းအာ်းလ ို်းက ို ကည် ပပီ်း သတင််းအတကွ်အသင် နလျာ်  ို်း ရ ိုက်ြျက်မျာ်း ။ ။ 

အနေအထာ်း၊ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမျာ်း၊ အဓ ကစကာ်းလ ို်းမျာ်း နငှ်  ရိုပ်ပ ိုမျာ်း၊ 

သဘာဝသ မျာ်းက ိုနရွ်းြျယပ်ါ။ 

၂။ ရ ိုက်ြျကတ်စြ်ိုြျင််းစကီ ို အမျ  ်းအမညြ်ွွဲဖြင််းသည ်အန ကာင််းအရာ၊ ဝ နသသလက္ဏာမျာ်း 

တေြ် ို်း၊ ပငမ်အန ကာင််းအရာ၊ ဇာတ်နကာငမ်ျာ်း၊ နေရာမျာ်းစသညတ် ို  က ို နြာ်ဖပန ိုငသ်ည်  

အဓ ကစကာ်းလ ို်း တစြ်ို သ ို  မဟိုတ် အမျာ်းအဖပာ်းနပေါ်ထကွ်လာနစသည။် 

၃။ မတူညသီည် အြျ ေ ်နစှြ်ိုမှရ ိုက်ြျက်မျာ်း ပထမ  ို်းရ ိုက်ြျကန်ငှ်  

နောက်  ို်းရ ိုက်ြျက်က ိုနရွ်းြျယ်ပပီ်း ဦ်းတညရ်ာက ို ြျနရ်းပါ။ (အြျ ေက်ိုတ်မျာ်းသည ်ရ ိုက်ြျက်မျာ်းက ို 

အမျ  ်းအမညြ်ွွဲနပ်းန ိုငသ်ည)် 

၄။ အမျ  ်းအမညြ်ွွဲပပီ်းသာ်း နရွ်းြျယ်ပပီ်းသာ်း ရ ိုက်ြျကမ်ျာ်းက ို bin ထွဲတငွတ်စစ်ိုတည််းထာ်းပါ။ 

၅။  က်န ွှယ်မှုရှ နသာရ ိုကြ်ျက်မျာ်းက ို တစစ်ိုတည််းထာ်းဖြင််းဖြင်  bin 

မျာ်းက ိုစေစတ်ကျဖြစန်စသည။်  

ဆက့်န ွှယ့်မှုရှှိတဲ  ရှိုံက့်ချက့်ေတဆွှိုံတာဘာလဲ။ 



မ ကာြဏ  ိုသလ ို အနဖြအနေတစြ်ို၏ ဝေ််းကျငန်ငှ်  အြျ ေအ်ကေ်  အသတ်တငွ််းတွင ်စ်ီးကငွ် မျာ်း 

ရ ိုက်ကူ်းရသည။် သ ို်းြိုနသာ  က်န ွှယ်မှု (အြျ ေ၊် လိုပ်န ာငြ်ျက် နငှ်  နေရာ) တ ို  သည ်

သတင််းတင ်က်မှု တစြ်ိုအတွက် အဓ ကကျနသာအရာမျာ်းဖြစသ်ည။် 

တကည့် ရှုသအူတကွ့် ဆက့်န ွှယ့်မှု လမ့််းညွှန့်ကှိုံရှာေဖွခခင့််း။ 

• ရိုပ် သ ို  မဟိုတ် အသ  အ ငအ်ကွက ်

• အရာဝတ္  သ ို  မဟိုတ် ဇာတ်နကာင ်

• နကာင််းမွေစ်ွာတည််းဖြတထ်ာ်းနသာ စ်ီးကွင် မျာ်းတစန်လ ာက် နြာ်ဖပြျက်။ 

• အနသ်းစ တ်အစအီစဥ်၊ အြျ ေမ်ျဥ််း၊ ရိုပ် သ ို  မဟိုတ် အသ အမှတ်အသာ်းမျာ်းနပေါ်တွင ်

အနဖြြ နသာ ထိုနတ်ြာ်ဖပြျက်။ 

သတင့််းတင့်ဆက့်မှု၏ အချှိန့်မျဥ့််းသည့် အစ စဥ့်တကျခဖစ့်ပွါ်းနှိုံင့်ခခင့််းမရှှိတတ့်ေချ၊ ခဖစ့်ရပ့်၏ 

အချှိန့်မျဥ့််း သှိုံ  မဟုံတ့် ရှိုံက့်က်ူးမှု၏ အချှိန့်မျဥ့််းတှိုံင့််းသာခဖစ့်ေလ ရှှိသည့်။ 

အမှန့်တကယ့်ခဖစ့်ပွါ်းသည့် အချှိန့်သည့် သတင့််းသမာ်းတင့်ဆက့်သည့် အချှိန့်နငှ့်  

ကာွခခာ်းေနတတ့်သည့် ထှိုံ  ေတကာင့်  အဓှိကသတင့််းမျာ်းကှိုံ ပထမဥ ်းစွာ တင့်ဆက့်ရသည့်။ 

တင့်ဆက့်မှုအတှိုံအတကွ့် ဆက့်န ွှယ့်မှုလမ့််းညွှန့်ကှိုံ 

ေအာက့်ပါခဖင့် အစာ်းထှိုံ်းနှိုံင့်သည့်။ 

• အခခာ်းေသာပံုံစခံဖင့်  တည့််းခဖတ့်မှု (မတညူ သည့်  သတင့််း ၂ ပုံဒ့်အတကာ်းေခပာင့််းလခဲခင့််း) 

သတင််း က၁ // သတင််း ြ၁ // သတင််း က၂ // သတင််း ြ၂ // သတင််း ြ၃ စသညဖ်ြင် ။ 

• အေနာက့်မှစေသာ ေနာက့်ေတကာင့််းခပန့်မှု 

သတင််း အ  ို်း // သတင််း အစ // သတင််း // သတင််းအ  ို်းသ ို   ဖပေသ်ာွ်းဖြင််း။ 

• အနစှ့်ချိုပ့်အမှာစကာ်းမျာ်းခဖင့်  အဆံုံ်းသတ့်သှိုံ  တှိုံက့်ရှိုံက့်သာွ်းခခင့််းခဖင့်  တင့်ဆက့်မှုကှိုံ 

စည့််းချက့်ကျေစသည့်။ 



သတင််း၏ အစပ ိုင််း // အနစှြ်ျ ပ်နဖပာဖြင််း အ င်  င်  // သတင််း၏ အ  ို်းသတ်  

တည့််းခဖတ့်မှုကှိုံ စဥ့််းစာ်းနှိုံင့်ရန့်အတကွ့် သတင့််းသမာ်းသည့် 

၁။ အဓ ကသတင််းမျာ်းထည် သငွ််းဖြင််း သ ို  မဟိုတ် အစပ ိုင််းတွင ်အဓ က စ်ီးကွင် မျာ်းထည် ဖြင််း။ 

(ရိုပ်ဖြစန်စ၊ အသ ဖြစန်စ) 

၂။ အစပ ိုင််းနငှ်  အ  ို်းသတ် စ်ီးကွင် မျာ်းက ို နရွ်းြျယ်ရေ။် 

၃။ အနရ်းပါသည် အြျ ေမ်ျာ်းတစြ်ျ ေမ်ှတစြ်ျ ေက််ူးနဖပာင််းမှုမျာ်းအတွက် 

စည််းြျက်ကျနသာစကာ်းနဖပမျာ်း တညန် ာက်ရေ။် 

၄။ စကာ်းနဖပဖပေန်ဖပာဖပဖြင််းက ို အထ်ူးဖပ ဖြင််းသည ်ရိုပ်နငှ်  အသ က ို  က်န ွှယန်သာ 

ရ ိုက်ြျက်မျာ်းဖြင်   က်န ွှယ်မှုမရှ နသာရ ိုက်ြျက်မျာ်းက ို နရှာငပ်ပီ်း 

နကာင််းမွေစ်ွာတည််းဖြတန် ိုငန်စသည်။ 

စ ်းကငွ့် တစ့်ခုံချင့််းစ ကှိုံ အမျှိို်းအမည့်ခွခဲခာ်းခခင့််းသည့် အဓှိကစကာ်းလံုံ်းမျာ်းေပေါ်ထကွ့်လာေစပပ ်း 

သတင့််းတစ့်ပုံဒ့်လံုံ်းကှိုံ သဘာဝကျကျ ခဖစ့်ေပေါ်လာေစသည့်၊ သင့်၏ ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာကှိုံလည့််း 

ခမန့်ခမန့်နငှ့်  မှန့်မှန့်ေရ်းနှိုံင့်ေအာင့်ကညူ ေပ်းသည့်။ 

တည့််းခဖတ့်ရန့်အခန့််းတငွ့််းသှိုံ   ဝင့်လာချှိန့်တငွ့် သတင့််းသမာ်းသည့် သ၏ူသတင့််းတစ့်ခုံလံုံ်းကှိုံ 

စာတစ့်ေတကာင့််းတည့််းခဖင့်  အယ့်ဒ တာအာ်းေခပာခပနှိုံင့်ရမည့်။ “ဒါဘာအေတကာင့််းလ ဲနငှ့်  ဒါကှိုံ 

ငါတှိုံ  ဘယ့်လှိုံေခပာမှာလ”ဲ ။ အယ့်ဒ တာသည့် ပေရာ့်ဖက့်ရှင့်နယ့် ရုံပ့်သဘံာသာစကာ်းခဖစ့်သည့်၊ 

သသူည့် တကည့် ရှုသမူျာ်း သတင့််းတင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်း၏ အသနံငှ့်  ရုံပ့်မျာ်းမှ 

မည့်သည့် အဓှိပပါယ့်မျာ်း ရရှှိသေဘာေပါက့်သာွ်းနှိုံင့်သည့်ကှိုံ သှိသည့်။ သသူည့် ပထမဥ ်းစွာ 

တကည့် ရှုသခူဖစ့်ပပ ်း သကူှိုံယ့်တှိုံင့် တင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်းမှ ခမင့်ရတကာ်းရသည့်  

အဓှိပပါယ့်ကှိုံရှာေဖွသည့်။ သတင့််းေထာက့်နငှ့်  အယ့်ဒ တာသည့် စကာ်းေခပာရမည့်။                      

ရှိုံက့်ချက့်မှ စ ်းကငွ့် ဆ သှိုံ   

ပထမအ င် သည ်အ ကမ််းမှ အမှေတ်ကယ်အသ ို်းဖပ မည် ရ ိုက်ြျက်မျာ်းနရွ်းြျယဖ်ြင််းဖြစပ်ပီ်း 

အ  ို်းသတ်အမှတ်သည ်ရ ိုက်ြျက်အမျာ်းအဖပာ်းမှ စ်ီးကွင် တွငအ်သ ို်းဖပ န ိုငသ်ည် အ င် ထ ဖြစသ်ည။် 



ရ ိုက်ြျကတ်စြ်ိုတည််းသည ်မျာ်းနသာအာ်းဖြင် အဓ ပပါယ်မရှ နြျ။ အဓ ပွါယ်ရှ လာနစရေအ်တကွ် 

ထ ိုရ ိုက်ြျက်သည ်စ်ီးကွင် တွင််းသ ို  ထည် ရမည၊် ရ ိုက်ြျက်မျာ်းအစအီစဥတ်ကျရှ ရမည၊် အေည််း  ို်း 

သ ို်းြိုသည ်အ ကမ််းရ ိုက်ြျက်မျာ်းတငွပ်ါဝငန်ေရမည။် 

စ်ီးကွင် ရ ိုက်ြျက်သည ်ဤစည််းမျဥ််းအတွက် သက်  ိုငမ်ှုမရှ နြျ၊ စ်ီးကွင် သည ်

စ်ီးကွင် ရ ိုက်ြျက်သာဖြစသ်ည။် 

တည််းဖြတ်ရာတွင ် ကတ် ိုက်ဖြစမ်ှု၊ ဖြတ်နတာကမ်ှု နငှ်  အဖြာ်းလိုပ်န ာငြ်ျက်မျာ်းက ို 

တစစ်ိုတစစ်ည််းတည််းဖြစရ်မည်  အရာ သ ို်းြိုနငှ်  တညန် ာက်သည။် နဖပာင််းလွဲမှုတစြ်ိုက ို 

အမှတ်အသာ်းဖပ ရေ ်(အြျ ေ၊် ဝေ််းကျင ်သ ို  မဟိုတ် လိုပ်န ာငြ်ျက်) အတွက် 

ေည််းလမ််းမျာ်းရှ သည။် သ ို  မဟိုတ်  ကည် ရှုသကူ ို  က်လက်တင ်က်နေမှုတငွ(် ဥပမာ – 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု) အတွက် ြဏော်းမညဖ်ြစန် ကာင််းဖပသန ိုငသ်ည်။ 

စဥ့်ဆက့်မခပတ့်ခဖစ့်မှု 

အနဖြြ အာ်းဖြင်  စဥ် က်မဖပတ်မှု  ိုသညမ်ှာ ရ ိုက်ြျက်တစြ်ိုမှ 

တစြ်ိုသ ို  ကူ်းနဖပာင််းသာွ်းဖြင််းဖြစသ်ည။်  ရိုပ်ပ ိုမျာ်းစဥ် က်မဖပတ်ပွဲ သဘာဝကျကျ 

 က်လက်ဖြစန်စရေအ်တကွ် လ ိုက်ောရမည် စည််းမျဥ််းမျာ်းရှ သည်။ 

• အေနအထာ်း အဆက့်မခပတ့်မှု (ကငမ်ရာဝငရ် ို်းက ို ရှ ရင််းအတ ိုင််း က်လက်ထာ်းရှ ဖြင််း) 

• ေရွွဲ့လျာ်းမှု အဆက့်မခပတ့်ခခင့််း (စ်ီး င််းမှုက ို အထ်ူးဖပ သည)် 

• ရှိုံက့်ချက့်တစ့်ခုံပပ ်းတစ့်ခုံ ဆက့်ခဖစ့်ခခင့််း (အတိုအနယာငရ် ိုက်ြျက၊် 

တူညသီည် ရ ိုက်ြျက်တေြ် ို်းနငှ်  တညူသီည် ဝငရ် ို်း) က ိုနရှာငက်ျဥ်ရမည။် 

ခဖတ့်ေတာက့်ရှိုံက့်ချက့် 

ဤသညမ်ှာ   ို်းဝါ်းသည်  စဥ် က်မဖပတ်မှု သ ို  မဟိုတ် တည််းဖြတ်ထာ်းနသာ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုက ို 

နပါင််းစပ်ရေအ်တွက် ရ ိုကြ်ျက်နစှြ်ိုအ ကာ်း ည ပ်ထာ်းနသာ pretext ရိုပ်ကတ်ဖြစသ်ည။် 

အယ် တီာမျာ်းသည ်ဖြတန်တာက်ရ ိုက်ြျက်ဟူသည်  စကာ်းရပ်က ို ကက  ကန်စှသ်က်ဖြင််းမရှ နြျ။ 

တည််းဖြတ်မှုနကာင််းတစြ်ိုအတွက် အဓ ပပါယ်မွဲ ရ ိုကြ်ျက် ဟ၍ူမရှ ။ 



နည့််းလမ့််းမျာ်းနငှ့်  လုံပ့်ေဆာင့်ချက့်မျာ်း 

သတင််းတင ်က်မှုတငွ ်တည််းဖြတ်မှုေည််းလမ််းမျာ်းက ို နမ မထာ်းသင် နပ။ 

• အရှှိန့်ေလ ာ ခခင့််း သှိုံ  မဟုံတ့် အရှှိန့်တင့်ခခင့််း။ 

• ဝါ်းခခင့််း/ ရှင့််းလင့််းခခင့််း။ 

• Fade in/out ၊ အခဖိုေရာင့်/ အနက့်ေရာင့်တငွ့််းသှိုံ  က်ူးေခပာင့််းသာွ်းခခင့််း။ 

• Solarization 

ဤေည််းလမ််းမျာ်းသည ်အသ ို်းဖပ ရမညက် ိုသ နသာ တည််းဖြတ်သအူတွက် 

အစာ်းမထ ို်းန ိုငန်သာဖြစစ်ဥ်မျာ်း ဖြစသ်ည။် မညသ် ို  ပင ်ို် နစ တည််းဖြတ်မှုတစြ်ိုအတွက် 

မညသ်ည် အဓ ပပါယ်မ နြာန် ာငဖ်ြင််းမရှ သည် လည််းရှ သည၊် အရှ ေန်န်ှးလ ိုက်ဖြင််းသည ်

ကဗျာ ေဖ်ြင််း မဟိုတ်သကွဲ သ ို   အေက်နရာငအ်ဖြစ ်ကူ်းနဖပာင််းသာွ်းဖြင််းသညလ်ည််း 

နောက်န ကာင််းဖပေဖ်ြင််းဟို ပ ိုနသသတ်မှတ်၍ မရနြျ။ ထ ိုကွဲ သ ို  ဖြစစ်ဥ်မျာ်းသည ်

တင ်က်မှုတစြ်ိုလ ို်းအတကွ် အဓ ပပါနယ်ြာ်န ာငန် ိုငန်သ်းသည။် မလ ိုအပ်ပွဲ သ ို  မဟိုတ် 

ပ ိုနသကာ်းြျက်ေည််းဖြင်  အသ ို်းဖပ ဖြင််းသည ်ကပ်ပါ်းမျာ်းဖြစလ်ာနစသည။် 

မတညူ သည့်  စ ်းကငွ့် မျာ်းကှိုံ စ စဥ့်ပပ ်းပါက အချှိန့်မျဥ့််းသည့် စ ်းကငွ့် မျာ်း၏ လံုံေလာက့်မှုနငှ့်  

စ ်းဆင့််းမှု၊ တင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်း၏ စည့််းချက့်နငှ့်  အရုံပ့်နငှ့် အသတံှိုံ  ၏ ချှိတ့်ဆက့်မှုတှိုံ  ကှိုံ 

သရုံပ့်ေဖာ့်ေပ်းသည့်။ 

နောက်ြ စကာ်းနဖပာ 
ITW 

အဓ ကအသ  

(သဘာဝအသ ) 
နောက်ြ စကာ်းနဖပာ 

ရ ိုက်ကူ်းမည် နေရာတငွ ်

သတင််းသမာ်း 

နေရာယူပပီ်း 

သရိုပ်နြာ်ြျက်မျာ်း 

ITW 

၏ 

ြရ မ ်

(သဘာဝအသ ) 

ရိုပ်ပ ို 

XXXXXXXXXX 

အဓ ကရိုပ်ပ ိုမျာ်း 

အစာ်းထ ို်းရ ိုက်ြျက ်

• The Koulechov သက့်ေရာက့်မှုသည့် တူညသီည် ရ ိုက်ြျက်ဖြစန်သာ်လည််း 

မတူညသီည် အန ကာင််းအရာအတွက် ြ စာ်းြျကက် ို နဖပာင််းလွဲပစဖ်ြင််းဖြစသ်ည။် 



•  ေ်  ကျငဘ်က်အာ်းဖြင်  ြက်ထေမ်ှုက ိုြျက် ်ီး၍လည််း ဝမ််းေည််းနေသကွဲ သ ို   

နဖပာင််းလွဲန ိုငသ်ည။် 

Koulechov သက်နရာကမ်ှုသည ်တူညသီည် ရ ိုက်ြျက်မျာ်းမှ မတူညသီည်  အဓ ပပါယ်က ို 

နြာ်န ာငန်ေန ိုငသ်ညဟ်ိုဖြစသ်ည။် ဤသည့်မှာ တည့််းခဖတ့်မှု၏ 

အေခခခံအကျဆံုံ်းစည့််းမျဥ့််းခဖစ့်သည့်။ 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုကှိုံ တင့်ဆက့်မှု၏ အဓှိက စ ်းကငွ့် အခဖစ့်အသံုံ်းမခပိုရပါ။ စ ်းကငွ့် သည့် 

အလနွ့်ခှိုံင့်မာေသာအရာခဖစ့်သည့်။ တင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်းတငွ့် အရှည့်တကာဆံုံ်းခဖစ့်ပပ ်း တင့်ဆက့်မှု၏ 

အသခံဖစ့်ပပ ်းအခခာ်းအရာမျာ်းထက့်အေရ်းပါသည့်။ (ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုမခပိုရေသ်းသည့် အချှိန့်တငွ့် 

ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာတစ့်ခုံတည့််းခဖင့်  အသက့်ဝင့်ေအာင့်ခပိုလုံပ့်ရန့်ခက့်ခဲသည့်။ 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုသည့် အေရ်းပါေသာ စ ်းကငွ့် ခဖစ့်ေသာေတကာင့်  

ဂရုံစှိုံက့်အသံုံ်းခပိုသင့် သည့်။                            

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းခခင့််းသည့် စ ်းကငွ့် ၏ အေရ်းပါမှု သံုံ်းခုံတငွ့််းမှတစ့်ခုံကှိုံ 

ချှိို်းဖျက့်နှိုံင့်သည့်။ 

မညသ်ည် နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု မ  ို အဖြာ်းရ ိုက်ကူ်းမှုမျာ်းနငှ် မတူသည် အြျ ေ ်သ ို  မဟိုတ် နေရာတွင ်

တင ်က်ဖြင််းသည ်အသ နေအသ ထာ်းက ို ြျ  ်းြျကလ် ိုက်န ိုငသ်ည။် အကယ၍် ထ ိုသ ို  ြျ  ်းြျက်မှုက ို 

 နဒမရှ ပါက မူလနေရာတငွသ်ာရ ိုက်ကူ်းပါ။ ထ ိုေည််းဖြင်  တင ်က်မှုအတွင််းထည် သငွ််းရသည် 

ပ ိုလွယ်ကူန ိုငသ်ည။် 

တညူ သည့် ရှိုံက့်ချက့်မျာ်းကှိုံ ထပ့်ကာထပ့်ကာတင့်ဆက့်ခခင့််းသည့် 

စကာ်းေခပခပန့်ေခပာခပခခင့််းကှိုံ အရှှိန့်ေလျာ ေစသည့်။ 

မတူညသီည် တင ်က်ြျ ေမ်ျာ်းတွင ်နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု၏ အမျ  ်းမျ  ်းနသာ 

အစ တ်အပ ိုင််းမျာ်းအသ ို်းဖပ ဖြင််းက ို နရှာငက်ျဥ်သင် သည။် တူညသီည် ရ ိုက်ြျက်မျာ်းက ို 

ထပ်ကာထပ်ကာဖပသဖြင််းသည ်ရညရွ်ယ်ြျက်ရှ ရှ နငှ်  အနရ်းပါမှုက ို ဖပန ိုငရ်ေဖ်ြစသ်ည။် 

ြရ မ်သငွ််းဖြင််းအတကွ် သင် အနေဖြင် အထ်ူးသတ ထာ်း ဂရိုဖပ သင် ပပီ်း တင ်က်မှု၏ 

မညသ်ည် နေရာတငွ ်ထပ်ကာဖပသရေဖ်ြစန် ိုငသ်ညဟ်ူသည်  စည််းြျကက် ိုလည််း နလ လာသင် သည။် 



သတင့််းသမာ်းတင့်ဆက့်ေသာ ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုသည့် 

သူ  အေနခဖင့် မည့်သည့် အရာအတကွ့် တာဝန့်ခံမှုရှှိရမည့်ကှိုံ 

ခပသခခင့််းလည့််းခဖစ့်သည့်။ 

တင ်က်မှုတစြ်ိုလ ို်းတွငဘ်က်လ ိုက်မှုမရှ နစရေအ်တွက် သတင််းသမာ်းသည ်

 ေ်  ကျငဘ်ကအ်ဖမငရ်ှ သမူျာ်း က ိုလည််းဖပသရမည။် ထ ိုအရာမျာ်းက ို ဖပသမည် အစအီစဥ်သည ်

ဘက်လ ိုက်မှုမကင််းပါ။ ထ ိုအရာသည ်နရွ်းြျယ်မှုက ို နရာငဖ်ပေဟ်ပ်သည၊် 

သတင််းသမာ်းတာဝေြ် မှုရှ ရမည်  ယိုတတ  ကျနသာ POV က ိုနရာငဖ်ပေဟ်ပ်သည။် 

၁။ နကာင််းသည ်+ ၂။ နစျ်းကကီ်းသည ်=   ိုလ ိုသညမ်ှာ ဤစာ်းနသာက်  ိုငသ် ို   မသာွ်းဖြစသ်င် ြွဲ ။ 

၁။ နစျ်းကကီ်းသည ်+ ၂။ နကာင််းသည ်=   ိုလ ိုသညမ်ှာ ထ ိုစာ်းနသာက်  ိုငက် ို သာွ်းြ ို  တေပ်ါတယ်။ 

တင့်ဆက့်မှုတစ့်ခုံတငွ့် ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုအစှိတ့်အပှိုံင့််းမျာ်းမည့်မ ပါသနည့််း။ 

ပထမဦ်း  ို်းနတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းသနူငှ်  နောက်  ို်းနတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းသအူ ကာ်းတွင ် ကည် ရှုသသူည ်

မတူညသီည်  သတင််းစကာ်းအတွက် ပ ိုင််းဖြာ်းထာ်းဖြင််းက ို နမ နလျာ သာွ်းတတ်သည။် 

(တင ်က်မှုတစြ်ိုတွင််းတငွ ်၄ ဦ်း သ ို  မဟိုတ် ၅ ဦ်းထ ရှ ပါက) ထ ို  န ကာင်  သငအ်နေဖြင်  

ထ ိုအစ တ်အပ ိုင််းမျာ်းက ို အထ်ူးအာရ ိုစ ိုက် ၍ တည််းဖြတ်သင် သည၊် 

အြျ ေမ်ညမ်  ကာ ကာနဖပာ  ိုမညက် ို စ ို်းရ မ်သင် ပပီ်း နောက်ြ စကာ်းနဖပာက ို 

နကာင််းသညထ်က်နကာင််းနအာငဖ်ပ လိုပ်သင် သည။် 

တင့်ဆက့်မှုကှိုံ ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုခဖင့် အဆံုံ်းသတ့်နှိုံင့်ပါသလာ်း။ 

သတင််းသမာ်းအနေဖြင်  တင ်က်မှုက ို သ၏ူ စကာ်းသ ဖြင် သာအ  ို်းသတ်သင် သည၊် 

နောက်  ို်းနတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းြွဲ သ ူနဖပာသာွ်းသညထ်ွဲမှ အနရ်းပါနသာ အရာမျာ်းက ို 

ဖပေလ်ညန်ဖပာဖြင််းမဟိုတ်ပွဲ အ  ို်းသတ်သင် သညဟ်ို နဖပာနလ နဖပာထရှ သည။် ြျွင််းြျက်အနေဖြင်  

ဇာတ်ရိုပ် သရိုပ်နြာ်တင ်က်မှုတွင ်နဖြ  ိုသအူတွက် နောက်  ို်းစကာ်းက ို သငန်ဖပာန ိုငသ်ည။် 

တင့်ဆက့်မှုကှိုံ ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုခဖင့် စတင့်၍ရပါသလာ်း။ 



တင ်က်မှု၏အစတွင ်အဖြာ်းသ၏ူစကာ်းဖြင် စတငဖ်ြင််းသည ်စွွဲန ာငမ်ှုရှ န ိုငသ်ည။် 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမဟိုတ်ပွဲ သတင််းဖြစရ်ာတငွအ်သ ြမ််းထာ်းြျက်ဖြစပ်ပီ်း တင ်က်မှုက ို 

ဤစည််းြျက်ဖြင်  စန ိုငသ်ည။် အကယ၍် တင ်ကမ်ှုက ိုနတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုဖြင် စပါက 

တင ်က်သကူ ို သတင််းနထာက်၏ အမညဖ်ြင် အ  ို်းမသတ်ရေအ်တွက ်သတ နပ်းထာ်းရမည။် 

ေခဖဆှိုံသကူှိုံ ေဖျာက့်ထာ်းနှိုံင့်ပါသလာ်း။ 

အမညမ်နြာ်လ ိုသကူ ိုမှုေဝ်ါ်းထာ်းန ိုငန်သာ ဖြစစ်ဥ်မျာ်းရှ သည။် 

• ရိုပ်ပ ိုေည််းလမ််းမျာ်း (mosaic မျာ်းဖြင် ဝါ်းလ ိုက်ဖြင််း)၊ အနောက်မှ မီ်းထ ို်း၍ ရ ိုကက်ူ်းဖြင််း။ 

• အသ က ို နဖပာင််းလွဲလ ိုက်ဖြင််း။ 

တကည့် ရှုသအူေပေါ်တငွ့် သက့်ေရာက့်မှုရှှိေစရန့်အတကွ့် နငှ့်  သတင့််းစကာ်းကှိုံ ရှင့််းလင့််းစွာေပ်းနှိုံင့်ရန့် 

အဖွင့် နငှ့် အဆံုံ်းသတ့်သည့် အေရ်းပါသည့်။ တင့်ဆက့်မှုသည့် စ ်းကငွ့် တစ့်ခုံမှ တစ့်ခုံသှိုံ   

သရုံပ့်ေဖာ့်သာွ်းခခင့််း ခဖစ့်သည့် သှိုံ  မဟုံတ့် အဓှိကကျေသာရုံပ့်ကတ့်မျာ်းကှိုံ 

ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာေပ်းခခင့််းခဖစ့်သည့်။ ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာသည့် ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုကှိုံ 

မှိတ့်ဆက့်ေပ်းခခင့််း သှိုံ  မဟုံတ့် အေခခအေနကှိုံ ရှင့််းခပခခင့််းခဖစ့်သည့်။ 

တင့်ဆက့်သ၏ူ မှိတ့်ဆက့်စကာ်းကှိုံ ဥ ်းစွာေရ်းပှိုံ  ေပ်းရမည့်။ 

ထ ိုသ ို  ဖပ လိုပ်ဖြင််း၏ အကျ  ်းနကျ်းဇူ်း နစှြ်ိုရှ သည။် 

• တင ်က်သအူနေဖြင် တင ်က်မည် အန ကာင််းအရာက ို သ ရှ ထာ်းပပီ်း သ၏ူ 

မ တ် က်က ိုဖပေလ်ည ်ဖပင ်ငန်ရ်းသာ်းန ိုငသ်ည၊် ထ ို  နောက် တင ်က်မှုက ို 

သတင််းထိုတ်လွှင် မှုတစြ်ိုလ ို်းတွင ်အသင် နလျာ်  ို်းနေရာနပ်းန ိုငသ်ည။် 

• တင ်က်သကူ ို အန ကာင််းအရာနငှ် ပတ်သက်၍ ဖပည် စ ိုစွာနပ်းထာ်းပါက 

သတင််းနထာက်သည ်အလွေန်ကာင််းနသာအြငွ် စကာ်းဖြင် စန ိုငသ်ည။် 

ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာအတကွ့် သတင့််းအချက့်အလက့်ေရွ်းချယ့်ခခင့််း 



တည််းဖြတ်မှုမဖပ လိုပ်မီ သတင််းသမာ်းနရ်းထာ်းနသာ ဇာတ်ညွှေ််းသည ်

နောက်ြ စကာ်းနဖပာမဟိုတ်ပါ။ ထ ိုအရာမှာ အစအီစဥ်မကျနသ်းနသာ စကာ်းလ ို်း 

အ ကမ််းကွဲ သ ို  နသာ အလွေမ်ျာသည်  သတင််းအြျကအ်လက် ဖြစသ်ည။် သတင််းသမာ်းသည ်

ထ ိုအရာမျာ်းက ို 

• အစ တ်အပ ိုင််းတစြ်ိုြျင််းစအီတွက် အညွှေ််း၊ နြါင််းစဥ်နငှ်  မ တ် က်ရာတွင ်ပါဝငရ်မည်  

အန ကာင််းအရာမျာ်း။ 

• ရိုပ်မျာ်း၊ အသ မျာ်းနငှ်  နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမျာ်းမှနဖြ ကာ်းထာ်းပပီ်းသညမ်ျာ်းက ို 

ြျက်ရေလ် ိုအပ်သည။် 

• တညန် ာက်ရေက်ျေရ်ှ သညမ်ျာ်းက ို သ ရှ ဖြင််း၊ တည််းဖြတ်ရာတွင ်စည််းြျက်ကျမှု၊ 

ရိုပ်သ နငှ်  လ ိုကြ်က်မှုရှ နသာစာသာ်းအဖြစဖ်ပ ဖပငန်ရ်းသာ်းဖြင််း။ 

စ ်းကငွ့် တစ့်ခုံချင့််းစ အတကွ့် ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာမျာ်းေရ်းသာ်းခခင့််း။ 

ထိုတလ်ွှင် မှုတငွပ်ါဝငန်သာ အသ ပ ိုင််း  ိုငရ်ာ စ်ီးကွင် တစြ်ိုြျင််းစအီတကွ် သတင််းသမာ်းသည ်

ဖြည် စွက်ြျက်မျာ်းနရ်းရမည။် ထ ိုဖြည် စွက်ြျက်မျာ်း၏ ပ ိုစ သည ်တူညမီှုမရှ ပါ။ 

• ရှင့််းလင့််းေသာ ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာ။ ။ ထ ိုအရာသည ်နလ်းလ ပပီ်း ရိုပ်ကတ်မျာ်းအတွက် 

သ်ီးသေ်   ဖြစသ်ည။် 

• ချှိတ့်ဆက့်ေပ်းသည့်  ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာ။ ။ ထ ိုအရာသည ်ရိုပ်ပ ိုမျာ်းမှမဖပန ိုငန်သာ 

သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းက ို အဓ ကစ်ီးကငွ် မျာ်းနငှ်  သဘာဝသ မျာ်းက ို အထ်ူးဖပ ဖြင််းဖြင်  

နြာ်ဖပသည။် ဖ ပ်မွဲ ပ ိုစ ဖြင် ရှင််းလင််းနြာ်ဖပမှုက ို ပ ိုမ ိုစ တ်ဝငစ်ာ်းန ိုငန်သာ  ကည် ရှုသမူျာ်း၏ 

အာရ ိုစ ိုက်မှုက ို ရယူန ိုငသ်ည။် 

• အခခာ်းေသာ ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာမှုပံုံစမံျာ်းသည ်နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုအစ တ်အပ ိုင််းမျာ်းက ို 

ပ ို၍ော်းလညန်စရေ ်သ ို  မဟိုတ် နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုတွငပ်ါဝငန်သာ အန ကာင််းအရာမျာ်းက ို 

အထ်ူးဖပ ရေအ်တွက် မ တ ်က်ဖြင််း သ ို  မဟိုတ် ဖပေလ်ညဖ်ပင ်ငန်ရ်းသာ်းနဖပာ  ိုဖြင််းဖြစသ်ည်။ 

သတင််းတင ်က်မှုနကာင််းတစြ်ိုအတွက် အနရ်းပါသည် အရာမျာ်း။ ။ 

လ ိုနလာက်သည် သတင််းအြျက်အလက်နပ်းန ိုငသ်ည်  အြွင် နငှ်  မတှ်မှတ်ရရဖြစန်စမည် အပ တ်။ 

နောက်ြ စကာ်းနဖပာက ိုနရ်းသာ်းပပီ်းသည် အြျ ေတ်ွင ်သတင််းသမာ်းသည ်အြငွ် နငှ်  အ  ို်းသတ်က ို 

လွယ်လွယ်ကကူူော်းလညန်စရေအ်တွကန်ငှ်  အဓ ပပါယ်ရှ နစရေအ်တွက် အန ကာင််းအရာက ို 



အနစှြ်ျ ပ်ဖြင််းနငှ်  သတင််း၏ ရညရွ်ယ်ြျက်က ို ထ ထ နမ်းနမ်းနပ်းရေအ်တွက် 

ဖပေလ်ညအ်လိုပ်လိုပ်ရသည။် 

သင့်၏ အေရ်းအသာ်းကှိုံပှိုံမှိုံေကာင့််းမွန့်ေအာင့်ခပိုလုံပ့်ခခင့််း။ 

နောက်ြ စကာ်းနဖပာသည ်တြါတရ အလေွရ်ှညလ်ျာ်းပပီ်း သတင််းသမာ်းမှလည််း အလွေလ်ျငဖ်မေစ်ွ 

နဖပာရေက်က  ်းစာ်းတတ်သည။် အန ကာင််းအရာက ို ရ ို်းရှင််းသာွ်းနအာငဖ်ပ လိုပ်ဖြင််းမရှ ပွဲ 

နောက်ြ စကာ်းနဖပာက ို နပါ ပါ်းသာွ်းနအာငဖ်ပ လိုပ်န ိုငသ်ည။် 

• အသ ို်းမဝငသ်ည်  စကာ်းလ ို်းမျာ်းက ို ြယ်ထိုတ်ဖြင််းဖြင်  အဓ ကစကာ်းလ ို်းမျာ်းက ို 

အထ်ူးဖပ နဖပာပါ။ 

• ရိုပ်ကတ်မျာ်းမှနပ်းနေသည်  တူညသီည် သတင််းစကာ်းမျာ်းက ို ထပ်ကာနဖပာဖြင််း သ ို  မဟိုတ် 

ကပ်ပါ်းကွဲ သ ို  ဖပ မူသည် အရာမျာ်းက ိုနရှာငက်ျဥ်ပါ။ 

• တင ်က်သ၏ူ မ တ် က်စကာ်း သ ို  မဟိုတ် နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှု၏ 

အစ တ်အပ ိုင််းမျာ်းတွငပ်ါဝငပ်ပီ်း သည် စကာ်းလ ို်းမျာ်းက ိုနရှာငပ်ါ။ 

• ထ်ူးဖြာ်းပပီ်း မူလဖြစသ်ည်  အက ို်းအကာ်းမျာ်းဖြင်  အဓ ပပါယ်ရှ သည် စကာ်းလ ို်းမျာ်းက ို 

နရွ်းြျယ်ပပီ်း တင ်က်မှုတစြ်ိုလ ို်းက ိုအနစှြ်ျ ပ်ပါ။ 

• Halo သက်နရာက်မှုမဖြစန်စရေအ်တွက် ရှုပ်နထ်ွးနသာ၊ရှင််းလင််းထာ်းဖြင််းမရှ နသာ 

စကာ်းလ ို်းမျာ်းသည ်နောက်ြ စကာ်းနဖပာတစြ်ိုလ ို်းအနပေါ်တွင ်ကပ်ပါ်းကွဲ သ ို   

သက်နရာက်မှုရှ န ိုငန် ကာင််း သတ ဖပ ပါ။ 

သတင့််းသမာ်း၏ အလုံပ့်မှာ သတင့််းခဖစ့်ပွါ်းရာေနရမှဖမ့််းယလူာေသာအသမံျာ်း၊ ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှု၊ 

ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာနငှ့်  အခခာ်းအသမံျာ်းကှိုံ ဘက့်မ စွာယေူဆာင့်လာရန့်ခဖစ့်သည့်။ ရှိုံ ်းရှင့််းေသာ 

mix တစ့်ခုံသည့် တည့််းခဖတ့်ခန့််းတငွ့််းတငွ့်ခပိုလုံပ့်နှိုံင့်သည့်။ အသလံှိုံင့််း နစှ့်ခုံထက့်ပှိုံ၍လှိုံအပ့်ပါက 

mixing ကှိုံ တည့််းခဖတ့်ပပ ်းသည့်  အချှိန့်မှ mixing ခန့််းတငွ့််းတငွ့်ခပိုလုံပ့်နှိုံင့်သည့်။ 

သတင့််းကှိုံထုံတ့်လုံပ့်တင့်ဆက့်ေနစဥ့် အတငွ့််း သတင့််းေထာက့်တငွ့်ခပင့်ဆင့်ရန့်ရှှိပါက 

စတဒူ ယှိုံမန့်ေနဂျာမှ ချွင့််းချက့်အေနခဖင့်  mix လုံပ့်ေပ်းနှိုံင့်သည့်။       



ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာ နငှ့်  MIXING ။ ။ သတင့််းသမာ်းသည့် သ၏ူ 

ေနာက့်ခံစကာ်းကှိုံပှိုံမှိုံ၍ 

• တှိကျေစရန့်။ ။  ကည် ရှုသအူတွက်ရှုပ်နထ်ွးန ိုငသ်ည် စကာ်းလ ို်းတ ိုင််းက ိုနဖပာင််းလွဲပါ။ ဥပမာ – 

အြျ  ျှို့ န ိုငင် နရ်းသမာ်းမျာ်း = ?? န ိုငင် နရ်းသမာ်းမျာ်း = န ိုငင် နရ်းသမာ်း ၁၂ ဦ်း 

• ရှင့််းလင့််းေစရန့်။ ။ အသ ို်းမလ ိုသည်  စကာ်းလ ို်းမျာ်းက ို ြျက်ပစပ်ါ။ 

• သဘာဝကျေစရန့်။ ။ တင ်က်သူနဖပာသွာ်းသည်  အြွင် နငှ်  အပ တ်၏ နောက်  ို်းစကာ်းလ ို်းမျာ်း၏ 

အသ ထကွ်က ိုစစန် ်းပါ။ 

သတင််းသမာ်းသည ်သ၏ူနောက်ြ စကာ်းနဖပာက ို တည််းဖြတ်ထာ်းမှုမျာ်းနငှ် က ိုက်ညမီှုရှ နစရေ ်

ထပ်ကာ ဖပေြ်တ် ကည် ပါ။ 

မှန့်ကန့်သည့်  အသေံနအသထံာ်း။ ။ သင၏်ဖြည် စွက်နဖပာ ကာ်းြျက်မျာ်းအတွက် အဓ ကကျသည်  

ရိုပ်ပ ိုမျာ်းက ိုနရွ်းြျယ်ပါ။ ဤေည််းလမ််းသည ်အသ ြမ််းရာတွငန်ငှ်  

စွမ််းအာ်းရှ ရှ နဖပာ  ိုန ိုငရ်ေအ်တွက် အကူအညနီပ်းသည။် ဤေည််းဖြင်  သတင််းက ိုြတ်ရာတွင ်

အသ နသမနေနတာ ပွဲ  ကည် ရှုသ ူပရ သတ်မျာ်း   ို်းရှု  ်းဖြင််းမှ ကာကွယန် ိုငသ်ည။် 

MIXING OPERATOR ထမှံအတကေံပ်းစကာ်း 

• နရနသာက်ပါ၊ သက်နတာင် သက်သာထ ိုငပ်ါ၊ နဖြနထာက်က ိုြျ တ်မထာ်းပါနငှ် ၊ မတမ်တ်ထ ိုင၍် 

အသက်ဝဝရှုပါ။ 

• ော်းော်းပပီ်းနဖပာပါ၊ သင၏် က ိုယပ် ိုငအ်သ နေအသ ထာ်းနငှ် နဖပာပါ၊ ပ ိုမှေအ်တ ိုင််းအသ ထကွ်ပါ၊ 

ြေသ်ာ်းဖပငန်ငှ်  ဇာတ်ညွှေ််းက ို တစလ်ှည် စ ီကည် ပါ။ 

Mixing လုံပ့်ရာတငွ့် သတင့််းသမာ်းသည့် သမှူန့်မှန့်ကန့်ကန့်မေခပာနှိုံင့်သည့် စကာ်းလံုံ်း 

သှိုံ  မဟုံတ့် mixing op ချက့်ချင့််းနာ်းမလည့်သည့်  စကာ်းလံုံ်းမျာ်းကှိုံ ခပန့်လည့်ခပင့်ဆင့်ပါ။ သသူည့် 

တင့်ဆက့်မှုကှိုံ တည့်ေဆာက့်ရာတငွ့် အဓှိကေနရာမှပါဝင့်သည့်။ သသူည့် 

လတူှိုံင့််းနာ်းေထာင့်လှိုံရန့်အတကွ့် ခပင့်ဆင့်သည့်။ အသအံနှိမ့် အခမင့် ၊ အခခာ်းအသမံျာ်းနငှ့်  

ကငွ့််းဆင့််းဖမ့််းယထူာ်းသည့် အသမံျာ်းကှိုံ ချှိန့်ည ှိသည့်။ 

နောက်ြ စကာ်းနဖပာဖြင် သတင််းတစြ်ိုလ ို်းက ို မတင ်က်သင် နြျ။ 



နကာင််းမွေသ်ည် မ နြျမှာ ၇၀ မှ ၈၀ ရာြ ိုငန်ှုေ််းဖြစသ်ည။် 

သဘာဝသ မျာ်းဖြင်  အနဖြအနေမျာ်းက ို အသက်ဝငပ်ါနစ။ 

စ်ီးကွင် မျာ်းမှ အသ မျာ်းအတွက် ဂရိုတစ ိုက ်ြဏရပ်ပါ။ 

သင၏်နောက်ြ စကာ်းနဖပာမစမီ၊ စ်ီးကွင် အသစတ်စြ်ိုမစမီ၊ သင၏်န ာက်တညြ်ျက်က ို 

ရှင််းလင််းနစရေအ်တကွ် ၁ စက္ေ်   သ ို  မဟိုတ် ၂ စက္ေ်   တ တ်  တ်စွာနေပါ။ 

ရုံပ့်ကတ့်မျာ်း/ ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာ အချှိို်း 

JJ Multiplication ။ ။ ဖပသနသာရိုပ်ကတ်မျာ်းနငှ်  နောက်ြ စကာ်းနဖပာသည ်အသ ို်းဝငန်သာ 

သတင််းအြျက်အလက်မျာ်း ထည် နပါင််းနပ်းသည။် 

အပှိုံ။ ။ ရိုပ်ကတ်မျာ်းနငှ်  နောက်ြ စကာ်းနဖပာသည ်တူညသီည်  အန ကာင််းအရာက ိုသာ 

နဖပာဖပနေပါက အပ ိုဖြစန်ေသည်  နောက်ြ စကာ်းက ို ြျက်ပစပ်ါ။ 

ဖျက့်ပစ့်ခခင့််း။ ။ ရိုပ်ကတမ်ျာ်းနငှ်  နောက်ြ စကာ်းနဖပာသည ် ေ်  ကျငဘ်က်ဖြစန်ေပါက 

ထ ိုထွဲမှတစြ်ိုက ို နသြျာနရွ်းြျယ်ပါ။ 

LL Alienation ။ ။ အဓ ပပါယ်အမျ  ်းမျ  ်းရှ နသာ စကာ်းလ ို်းက ိုအသ ို်းဖပ ရေအ်တွက် 

သတင််းသမာ်းသည ်ရိုပ်ပ ိုမျာ်းက ိုအသ ို်းဖပ ရသည။် အဖြာ်းအရာမျာ်းက ို ြျက်ပစန် ိုငသ်ည။် 

 

အေသ်းစှိတ့်ဆှိုံသည့်မှာ သတင့််းအချက့်အလက့်အဆင့် ဆင့် နငှ့်  သတင့််းထုံတ့်လွှင့် မှု၏ 

စည့််းချက့်ခဖစ့်သည့်။ သတင့််းထုံတ့်လွှင့် မှုတငွ့််းတငွ့်ပါဝင့်ေသာ စ ်းကငွ့် မျာ်းကှိုံ မှန့်ကန့်သည့်  

အစ အစဥ့်တငွ့် သရုံပ့်ေဖာ့်နှိုံင့်ရန့် ကညူ ေပ်းသည့်။ ဤတငွ့် တင့်ဆက့်သ ူသှိုံ  မဟုံတ့် 

ထပ့်ကာေခပာသည့်  ေတကခငာချက့်၊ အစှိတ့်အပှိုံင့််းမျာ်း နငှ့်  သရုံပ့်ေဖာ့်နည့််းလမ့််းမျာ်းကေပ်းေသာ 

သတင့််းဆှိုံင့်ရာ လင့် ခ့်မျာ်း ပါသည့်။ 

အေသ်းစှိတ့်အစ အစဥ့်မျာ်းသည့် မည့်သည့် အချှိန့်တငွ့်မ ပပ ်းဆံုံ်းခခင့််းမရှှိ 

အနသ်းစ တ်က ို ထိုတ်လွှင် မှုမစတငမီ် တစေ်ာရီမှ နစှေ်ာရီအတငွ််းနရ်းသာ်းထာ်းနလ ရှ သည။် 

ထိုတ်လွှင် မှုပါဝငန်သာ သမူျာ်းအာ်းလ ို်းက ိုနပ်းထာ်းသည။် အကယ၍် 



ကကီ်းကကီ်းမာ်းမာ်းတစြ်ိုြိုဖြစပ်ါက အစအ  ို်းဖပေလ်ညန်ရ်းသာ်းန ိုငသ်ည။် 

ရ ိုက်ကူ်းနရ်းနေရာအတွင််းတွင ်ပါဝငန်သာအစ တ်အပ ိုင််းမျာ်း (မ တ် က်၊ စတ ူယီ ိုအတွင််း 

နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမျာ်း၊ ြျ တ် က်မှုမျာ်း စသညဖ်ြင် ) နငှ်  ထိုတ်လွှင် မှုတစြ်ိုလ ို်းက ို 

ြျ တ် က်နပ်းသည။် 

An example of rundown (pdf) 

တင ်က်မှုတစြ်ိုြျင််းစ၏ီ  နြါင််းစဥ် သ ို  မဟိုတ ်ရ ိုကက်ူ်းနရ်းအြွွဲျှို့၏ အမညန်အာက်တွင ်

နောက်ြ စကာ်းနဖပာ၏ နောက်  ို်းစကာ်းလ ို်း နစှြ်ို သ ို  မဟိုတ် သ ို်းြိုက ိုနရ်းထာ်းနပ်းသည၊် သ ို  မှသာ 

ထိုတ်လိုပ်နရ်းအြွွဲျှို့သည ်တင ်က်မှုတစြ်ိုပပီ်းသညန်ငှ်  ရ ိုက်ကူ်းမည် နေရာတငွ််းသ ို  ဖပေသ်ာွ်းပပီ်း 

တင ်က်နေသထူ ဖပေသ်ာွ်းရေအ် င် သင် ဖြစမ်ည။်  

သတင့််းထုံတ့်လုံပ့်မှုကှိုံ တည့်ေဆာက့်ထာ်းမှုအမျှိို်းအစာ်းမျာ်း 

နြျာနမွျှို့ မှုမရှ သည်  သတင််းထိုတ်လိုပ်မှု။ ။ သတင််းတ ိုတစြ်ိုပပီ်းသည် နောက်တွင ်အလယ်တွင ်

ရှညလ်ျာ်းနသာ အစ တ်အပ ိုင််းတစြ်ို ပပီ်းလ င ်ဇာတည်ွှေ််းအတ ို သ ို  မဟိုတ ်ပပီ်း  ို်းြါေ်ီးအြျ ေတ်ငွ ်

တင ်က်မှုတစြ်ို။ 

အနြါင််းနပါက် သတင််းထိုတ်လိုပ်မှု။ ။ ရှညလ်ျာ်းနသာသတင််းမျာ်းက ို ထိုတ်လိုပ်မှုတစြ်ို၏ 

အစပ ိုင််းတွင ်နငှ်  အ  ို်းပ ိုင််းထည် သငွ််းဖြင််း။ 

လှု င််းတွေ်  ပ ိုစ  သတင််းထိုတ်လိုပ်မှု။ ။ ထိုတ်လိုပ်မှုတစြ်ိုြျင််းစ၏ီသည ်အေည််းနငှ် အမျာ်း 

အတူတူသာဖြစသ်ည။် 

ရုံပ့်ကတ့်ချည့််းသာပါေသာ သတင့််းထုံတ့်လုံပ့်မှု၊ 

အစအဆံုံ်းတည့််းခဖတ့်ထာ်းသည့်။ 

အစ တ်အပ ိုင််းမျာ်းက ို ထပ်ကာထပ်ကာန ကဖငာနပ်းမှုအတ ိုမျာ်းဖြင် သာ ပ ိုင််းဖြာ်းထာ်းသည။် 

မ တ် က်သည ်ထိုတ်လိုပ်မှုတွင််းတွငပ်ါဝငပ်ပီ်းဖြစသ်ည၊် တြါတရ   ကည် ရှုသသူည ်ထိုတ်လိုပ်မှု 

နစှြ်ိုက ို နရာနထ်ွးသာွ်းန ိုငန်သာန ကာင်  proximity သက်နရာက်မှုမျာ်းက ို သတ ဖပ ပါ။ 

သတင့််းထုံတ့်လုံပ့်တင့်ဆက့်မှုမျာ်းတငွ့် မည့်သည့်စနံှုန့််းမျာ်းပါဝင့်ရမည့်နည့််း။ 

http://www.24hdansuneredaction.com/wp-content/uploads/2012/11/exemple-conducteur-en.pdf


မျာ်းနသာအာ်းဖြင် သတင််းအြျက်အလကက် ိုအမျာ်း  ို်းနပ်းန ိုငန်သာ ထိုတ်လိုပ်မှုသည ်

အစပ ိုင််းတွငဖ်ြစပ်ပီ်း သလူ ိုက ိုယ်လ ိုသတင််းမျာ်းက ို နောက်  ို်းတွငထ်ည် နလ ရှ သည။် 

မတညူ သည့် ပံုံစမံျာ်းသည့်လည့််းခဖစ့်နှိုံင့်သည့်။ 

အတိုအနယာငအ်ြွင် သည ်နရှျှို့  ို်းတွငရ်ှ နိ်ု  ငသ်ည။် 

ရှညလ်ျာ်းနသာအပ ိုင််းအဖြာ်းသည် အလညတ်ငွ ်သ ို  မဟိုတ် နောက်  ို်းတွငရ်ှ န ိုငသ်ည။် 

သတင််းထိုတ်လိုပ်မှု၏ နရှျှို့  ို်း သ ို  မဟိုတ် နောက်  ို်းနငှ်  ြျ တ် က်န ိုငသ်ည။် 

နောက်လာမည် အရာ။ ။ သတင််းထိုတ်လိုပ်မှု၏ အလညတ်ွငန်ထလွာဖပသည။် 

သတင််းထိုတ်လိုပ်မှု၏ အ  ို်းတွင ်နြါင််းစဥ်မျာ်းက ိုထပ်မ နဖပာဖပသည။် 

ရှိုံက့်က်ူးေရ်းေနရာမှ ကမဘာကက ်းဆ သှိုံ  ခပတင့််းဖွင့် ရန့်နည့််းလမ့််းနစှ့်သယွ့် 

• တင ်က်သူက ို အနဝ်းနရာက်နေနသာ သတင််းနထာက်မျာ်း၊ ကျွမ််းကျငပ်ညာရှငမ်ျာ်း သ ို  မဟိုတ် 

ဧည် သည်မျာ်းဖြင်   က်သယ်ွြွင် ဖပ သည်  link up 

• မူလနေရာမှမနရွှျှို့ပွဲ သတင််းပညာ  ိုငရ်ာ တင ်က်မှုနငှ်  သတင််းဖြစပ်ွါ်းသည် နေရာတွင ်

အမှေတ်ကယ်ဖြစပ်ွါ်းနေသည်မျာ်းက ိုတင ်က်ဖြင််း။ ထ ိုအရာသည် နောက် က်တွွဲ 

သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းက ိုတင ်က်မှု၏ အ  ို်းတငွ ်ထည် သွင််းဖြင််း သ ို  မဟိုတ် 

တ ိုက်ရ ိုက်သတင််းတင ်က်မှုနငှ်  ကွင််း င််းသတင််းတင ်က်မှုတ ို  က ို ကူညီရယူနပ်းဖြင််း။ 

• သတင့််းတင့်ဆက့်မှုသည့် သတင့််းအဖဲွွဲ့၏ ေနာက့်ဆံုံ်းအပပ ်းသတ့်မျဥ့််းခဖစ့်သည့်။ 

သတင့််းခန့််း၏ သတင့််းဆှိုံင့်ရာမျဥ့််းကှိုံ ခပပပ ်း သတင့််းစ စဥ့်ညွှန့်တကာ်းသနူငှ့်  သ၏ူ အဖဲွွဲ့ မှ 

အဓှိပပါယ့်ဖွင့် ဆှိုံေပ်းသည့်။ သတင့််းစ ်းဆင့််းမှု၊ ထုံတ့်လွှင့် မှုတငွ့် 

တကည့် ရှုသရူရှှိရန့်နည့််းလမ့််းမျာ်းသည့် စည့််းချက့်မှန့်လာသည့်၊ ရှင့််းလင့််းလာသည့်၊ 

စွေဲဆာင့်မှုရှှိလာသည့်။ ပညာရပ့်ပှိုံင့််းဆှိုံင့်ရာနငှ့်  သတင့််းအဖဲွွဲ့သည့် ထှိုံလှိုံအပ့်ချက့်မျာ်းကှိုံ 

ေဝမ ရမည့်။ 

• တင့်ဆက့်သသူည ်သတင််းထိုတ်လွှင် မှုအတငွ််းစဥ် က်မဖပတ်နစရေ၊် 

အစ တ်အပ ိုင််းမျာ်းအာ်းလ ို်းနငှ်  ထိုတလ်ိုပ်မှုမျာ်း ချှိတ့်ဆက့်ရာတွင ်



နသြျာနအာငဖ်ပ လိုပ်ရသည။် သသူညြ်ျ တ် က်မှုမျာ်းက ို နရ်းသာ်းပပီ်း 

ထိုတ်လိုပ်မှုမျာ်းအတကွ် နောက်ြ အန ကာင််းအရာက ိုထည် နပါင််းရသည၊် 

ထိုတ်လွှင် မှုတစြ်ိုလ ို်းက ို မ တ် က်ဖြင််းမျာ်းနငှ်  ေ ဂ ို်းြျ ပ်ဖြင််းမျာ်းဖပ လိုပ်ရသည။် 

• သ၏ူ အသ နေအသ ထာ်းနငှ်  လက်ဟေ ်နဖြဟေတ် ို  ဖြင်  တင ်က်သကူ 

သတင််းက ိုစ တ်ဝငစ်ာ်းြွယတ်င ်က် ရသည ်သ ို  မဟိုတ ်ထ ိုအန ကာင််းအရာမျာ်း 

နပါ ပါ်းစွာထကွ်နပေါ်လာနအာင ်အနတွျှို့အ က  မျာ်းနငှ်  ယှဥ်ကာနဖပာဖပရသည။် သသူည ်

ရ ိုက်ကူ်းနရ်းနေရာတွင ်နရာက်ရှ နေနသာ ဧည် သညမ်ျာ်းက ိုနှုတ် က် ရသည။် 

ထ ိုသမူျာ်းသည ်သတင််းထိုတ်လွှင် မှုအတွက်ဖြစန်စ၊ အထ်ူးအစ တ်အပ ိုင််းတွက်ဖြစန်စ 

ထ ိုဖပငပ်မှဖြစန်စ နှုတ် က်ရသည။် 

• နည့််းပညာပှိုံင့်ဆှိုံင့်ရာ စ စဥ့်ညွှန့်တကာ်းသသူည ်အေသ်းစှိတ့်အစ အစဥ့်က ို နောက ် ို်းအနေဖြင်  

 ကည် ရှုစစန် ်းသည။် ထိုတ်လိုပ်မှုတစြ်ိုြျင််းစ ီတညန် ာက်ထာ်းမှု၊ ပပီ်းနဖမာက်မှုတ ို  က ို 

အာရ ိုစ ိုက်ပပီ်း အန ကာင််းအရာနငှ်  ပါဝငသ်ည် ပ ိုစ ၊ အညွှေ််းမျာ်းမှေက်ေမ်ှုရှ မရှ က ို 

စစန် ်းသည။် သသူည ်ထိုတ်လွှင် မှု မလိုပ်မီ ထိုတလ်ိုပ်မှု၏ အရညအ်နသ်ွးက ို 

စစန် ်းသည။် 

• ဇာတ့်ညွှန့််းေရ်းသာ်းသသူည ်ထိုတ်လိုပ်မှုတစြ်ိုြျင််းစအီတွက် 

ြွင် ဖပ ထာ်းနသာအြျ ေက် ိုစစန် ်းပပီ်း အ  ို်းသတ်စကာ်းလ ို်းက ို ြျနရ်းပပီ်း 

မှေက်ေစ်ွာတကွ်ြျက်ထာ်းမှုရှ မရှ စစန် ်းသည။် မ ကာြဏ  ိုသလ ို သသူည ်

ြေသ်ာ်းဖပနငပ်ေါ်တငွ ်ပါဝငလ်ာမည် သမူျာ်း၏ အနဖြြ အြျက်က ိုလည််း 

ြျနရ်းထာ်းနလ ရှ သည။် (အမည၊် အသက် စသညဖ်ြင် ) 

• စ စဥ့်ညွှန့်တကာ်းသသူည ်ထိုတ်လွှင် မှုက ို 

အ ငန်ဖပနြျာနမွျှို့ စွာဖပ လိုပ်နစရေအ်တွက်နသြျာနစသည။် သသူည ်

အနသ်းစ တ်အစအီစဥ်မျာ်းက ို  ကည် ရှုပပီ်း ကငမ်ရာနငှ်  ထိုတ်လိုပ်မှုအ ကာ်း က်န ွှယ်မှုက ို 

နသြျာနစသည။် 

• အသပံှိုံင့််းဆှိုံင့်ရာမန့်ေနဂျာသည ်ရ ိုက်ကူ်းနရ်းနေရာနငှ်  

ထိုတ်လိုပ်မှုမျာ်းြျ တ် ကထ်ာ်းရာတငွ ်အသ ပ ိုင််း  ိုငရ်ာ  ကညလ်ငမ်ှုရှ နအာငဖ်ပ လိုပ်သည။် 

• အထ်ူးခပိုလုံပ့်ချက့်မျာ်း ဖပ လိုပ်သသူည ်အထ်ူးဖပ လိုပ်ြျက်မျာ်းဖပ လိုပ်သည။် သသူည ်

ဂရပ်ြစ ်အဖပငအ် ငမ်ျာ်း သ ို  မဟိုတ် ရိုပ်ရငှပ်ညာရပ်အတွင််း ပါဝငသ်ည်  

အဖမငပ် ိုင််း  ိုငရ်ာ ပါဝငသ်ည်  အစ တ်အပ ိုင််းမျာ်းက ို ထိုတ်လွှင် ရေအ်တွက် 

ဂရပ်ြစ ်ဇီ ိုငေ်ာမျာ်းနငှ် အလိုပ်လိုပ်သည။် 



တင့်ဆက့်သသူည့် သ၏ူသတင့််းအတကွ့် တစ့်ေနကုံန့် 

သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်းေကာက့်ခံရသည့်။ သသူည့် ရှိုံက့်က်ူးေရ်းေနရာ၏ 

စ ်းကငွ့် မျာ်းကှိုံခပင့်ဆင့်ရသည့်၊ ဧည့် သည့်နငှ့်  ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှု၊ ေကာ့်လေံရ်းသာ်းသနူငှ့်  

အခပန့်အလနှ့်စကာ်းေခပာခခင့််း။ သသူည့် ဇာတ့်ညွှန့််းလည့််းေရ်းရသည့်။ သတင့််းသမာ်းမျာ်း 

ကငွ့််းဆင့််းသတင့််းယရူာမှခပန့်လာပါက သတူှိုံ  သည့် တင့်ဆက့်သ၏ူ မှိတ့်ဆက့်တငွ့် 

ထည့် ေခပာနှိုံင့်ရန့်အတကွ့် သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်းေပ်းရသည့်။ ေနာက့်ဆံုံ်းတငွ့် သသူည့် 

ေခါင့််းကက ်းမျာ်း ေရ်းသာ်းသည့်။                 

တင့်ဆက့်သ၏ူ မှိတ့်ဆက့် (သှိုံမဟုံတ့် ေခါင့််းကက ်း) တင့်ဆက့်မှုအတငွ့််းတငွ့် 

SPOTLIGHT ထည့် ခခင့််း 

သ၏ူ မ တ် က်က ိုနရ်းရေအ်တွက် တင ်က်သသူည ်သတင််းနထာက်မျာ်းနပ်းသည်  သတင််း 

အြျက်အလက်မျာ်းက ို အသ ို်းဖပ သည ်ထ ို  နောက ်သူ  တွင ်တင ်က်မှုတစြ်ိုလ ို်းက ို ကည် ရေအ်တကွ် 

အြျ ေရ်ှ သည။်   ိုလ ိုရင််းမာှ 

• ထိုတ်လိုပ်မှုက ို 

နောက်ြ အန ကာင််းအရာတွင််းသ ို  ထည် ရေအ်တွက် (သမ ိုင််းန ကာင််းနငှ်   ိုငန်သာ၊ 

ပထဝီအနေအထာ်းနငှ်   ိုငန်သာ) 

• ထ ိုထိုတ်လိုပ်မှုက ို မညက်ွဲ သ ို   ဖပ လိုပ်ထာ်းသညဟ်ူသည်  သတင််းအြျက်အလက်။ ။ 

သတင််းစာ ရငှ််းလင််းပွွဲ၊ ဖြစရ်ပ်၊ နစှပ်တ်လည ်သ ို  မဟိုတ် အမှတ်တရနေ  ရကမ်ျာ်း၊ 

ဖပက္  ေန်ပေါ်အနဖြြ နသာ သက်နရာက်မှု 

• ရှုနထာင် နငှ်  သက်နရာကမ်ှုက ို အထ်ူးဖပ ဖြင််း။ ။ အထ်ူးဖြစမ်ှု၊ မူလဖြစမ်ှု၊ အြျ ေက် ိုက်မှု၊ 

နောက် က်တွွဲ 

အဆံုံ်းသတ့် ေခပာခပချက့်ခဖင့်  ေနာက့်ဆက့်တွသဲတင့််းအချက့်အလက့် 

ထည့် ေပါင့််းခခင့််း။ 

ထိုတ်လွှင် မှုအပပီ်းတွင ်တင ်က်သသူည ် ထိုတ်လိုပ်မှုက ို ရ ိုက်ကူ်းတင ်က်နေသည် နေရာမှ 

နအာက်ပါနဖပာဖပြျက်မျာ်းထည် နပါင််းန ိုငသ်ည်။ 



• လက်နတွျှို့ကျနသာ သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းထည် နပါင််းဖြင််း။ ။ ြိုေ််းေ ပတ၊် တညန်ေရာ 

လမ််းညွှေ၊် အြျ ေ ်

• ဤသတင််းနငှ် ပတ်သက်၍ မညသ်ည် နောက် က်တွွဲ သတင််းတင ်က်မှုက ို သတင််းြေ််းမှ 

 က်လက်လိုပ်န ာငသ်ာွ်းမညဖ်ြစန် ကာင််းန ကဖငာဖြင််း။ 

• အစ တ်အပ ိုင််းတတစြ်ိုက ို အ  ို်းသတ်နပ်းမည်  tag က ိုအမှတ်အသာ်းဖပ လိုပ်ဖြင််း။ 

သတင့််းတင့်ဆက့်မှု၏အစတငွ့် ထှိပ့်တန့််းသတင့််းမျာ်းခဖင့် ဖွင့် ခခင့််း။ 

ရိုပ်သ သတင််းထိုတ်လွှင် မှုတွင ်ထ ပ်တေ််းရသတင််းမျာ်း သ ို  မဟိုတ ်အညွှေ််းထ ို်းထာ်းနသာရိုပ်ပ ိုနငှ်  

တင ်က်သ၏ူ နောက်ြ စကာ်းနဖပာမျာ်းသည ်သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုတစြ်ိုတငွ ်၃ြို သ ို  မဟိုတ် ၄ြို 

ပါဝငသ်ည။် 

• ပထဦ်း  ို်းတင ်က်သညထ် ပ်တေ််းသတင််းသည် အနရ်းပါမှု အစစီဥ်က ို ညွှေ််း  ိုသည။် 

• ထိုတ်လွှင် မှုပပီ်းသညအ်ထ   ကည် ရှုသ၏ူ စ တ်ဝငစ်ာ်းမှုက ို ြမ််းယူထာ်းန ိုငရ်ေအ်တကွ် 

ထ ပ်တေ််းရသတင််းမျာ်းက ို နဖပာဖပရာတွင ်ထိုတ်လိုပ်မှု၏ အ  ို်းသတ်တွင ်

မညသ်ည် အန ကာင််းအရာက ို တင ်က်မညက် ို န ကဖငာသည။် (အနိုပညာ သ ို  မဟိုတ် အာ်းကစာ်း) 

•  ကည် ရှုသ၏ူ အာရ ိုစ ိုက်မှုက ိုရရှ ရေအ်တွက် သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုတွင ်

န ကဖငာထာ်းဖြင််းမရှ နသာ အန ကာင််းက ိုလည််းတင ်က်န ိုငသ်ည၊် ထ ိုအရာမှာ “ယနေ  အတွက ်

အြျက်အလက်” ကွဲ သ ို  နသာ “အတိုအနယာင ်အြငွ် ” ဖြစသ်ည ်သ ို  မဟိုတ်  ကာ်းဖြတ်သတင််း 

ဖြစသ်ည။် 

• တင ်က်မှုက ို ထ ပ်တေ််းရ သတင််းနြါင််းစဥ်မျာ်းဖြင် ပ တ်န ိုငသ်ည။် 

ထ ပ်တေ််းသတင််းတစပ်ို က် ို စာန ကာင််း နစှန် ကာင််း သ ို  မဟိုတ် 

သ ို်းန ကာင််းဖြင် တညန် ာက်ထာ်းပပီ်း သတင််းနငှ်  အ က်မဖပတ်ပွဲ 

ထိုတ်လိုပ်မှုတစြ်ိုလ ို်းက ိုသယ်န ာငသ်ာွ်းန ိုငသ်ည်။ 

တင့်ဆက့်သသူည့် အေတကာင့််းအရာေပေါ်တငွ့် သစ္ာရှှိရေသာ့်လည့််း စွေဲဆာင့်နှိုံင့်ေသာ စကာ်းစုံမျာ်းကှိုံ 

ထပ့်ကာ ထပ့်ကာေခပာခခင့််းကှိုံ ေရှာင့်ရမည့်။   



ေခါင့််းကက ်း။ ။ အရက်နသစာနသာက်စာ်းမှုန ကာင် ဖြစပွ်ါ်းသည်  ယာဥ်တ ိုက်မှုအနရအတွက်။ ၁၉၉၈ 

ြိုနစှတ်ွင ်လူနပါင််း ၈၅၀၀ ေ်ီးပါ်းနသ  ို်းြွဲ ရ။ ၁၀နစှတ်ာအတွင််းအ  ို်း  ို်း။ 

ေခါင့််းစဥ့်။ ။ မူ်းပပီ်းနမာင််းဖြင််း၊ ငယ်ငယရွ်ယ်ရွယ်ဖြင်  ကာ်းနမာင််းဖြင််း။ 

အဖွင့် ။ ။ “ဖမေမ်ာန ိုငင် တွင ်အရက်နသစာနသာက်စာ်းပပီ်း ယာဥ်နမာင််းမှုန ကာင်  နေ  စဥ် လူ၂၃ 

ဦ်းနသ  ို်း နေရသည။် အစ ို်းရပ ိုင််းတာဝေရ်ှ သမူျာ်းကလည််း ထ ိုကွဲ သ ို  နသ  ို်းမှုမျာ်းဖမင် တက်လာမှုက ို 

အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းမှ လည််းစ ို်းရ မ်နေ ကပပီ်း အရငန်စှမ်ျာ်းထက် ၅.၆ 

ရာြ ိုငန်ှုေ််းထ ဖမင် တကလ်ာနေသည။် နသ  ို်းမှုတွင ်အသက် ၁၈ နစှမ်ှ ၂၄ နစှ ်

အတွင််းလူငယ်လူရွယ်မျာ်းအမျာ်း  ို်းဖြစသ်ည။် ယာဥ်တ ိုက်မှုန ကာင် နသ  ို်းမှုသည ်

နသ  ို်းမှုမျာ်းထွဲတွင ်အဖမင်   ို်းဖြစသ်ည။် နသ  ို်းသွာ်းနစန ိုငသ်ည်  စက္ေ်  အေည််းငယ်တငွ််းတွင ်

လူငယ်အနဖမာက်အမျာ်း၏ အောဂတ်မျာ်းပျက် ်ီးသာွ်းသည။်” 

ေနာက့်ခံစကာ်းေခပာ။ ။ “နမာငမ်ျ  ်းသ၏ူ ဘဝသည ်မတ်လ ၁၅ ရက်နေ  တငွ ်

နဖပာင််းဖပေလ်ေသ်ာွ်းြွဲ သည။် ထ ိုနေ  တငွ ်သသူည ်တ ိုက်ပပီ်းထကွ်နဖပ်းသမူျာ်း၏ 

သာ်းနကာငဖ်ြစြ်ွဲ ရသည။်… 

သတင့််းမျာ်း၏ အသက့်နငှ့်  ေသဆံုံ်းချှိန့်သည့် အနည့််းနငှ့် အမျာ်းခမပန့်မန့်ဆန့်ဆန့်ခဖေစ့်ပေါ်ေနသည့်ဟုံ 

ထုံတ့်လွှင့် ေနသည့်  မ ဒ ယာမျာ်းထမှံသှိရသည့်။ သတင့််းခန့််းသည့် သတင့််းတစ့်ခုံ၏ ကျချှိန့်ကှိုံ 

တညူ သည့်  သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်း update လုံပ့်ခခင့််း၊ ထုံတ့်လွှင့် မှု 

နယ့်ပယ့်အမျှိို်းမျှိို်းအတကွ့် ေနာက့်ဆက့်တွ ဲသတင့််းမျာ်းကှိုံ ေဒသတငွ့််းမှစ၍ 

နှိုံင့်ငတံကာထှိရယခူခင့််းတှိုံ  ခဖင့်  ေရွ်းချယ့်ခပင့်ဆင့်ေနတကသည့်။ websites မျာ်းနငှ့်  

မှိုံဘှိုံင့််းဖုံန့််းမျာ်းေတကာင့်  သတင့််းထုံတ့်လွှင့် မှုပပ ်းသည့် အချှိန့်အထှိ သတင့််းထုံတ့်လုံပ့်မှုမျာ်းဆက့်ရှှိေန 

တကသည့်။ ထှိုံအရာမျာ်းေတကာင့်  သတင့််း၏ သက့်တမ့််းနငှ့်  ပရှိသတ့်ကှိုံ တှိုံ်းပွါ်းလာေစသည့်။ 

ေတွွဲ့ဆံုံေမ်းခမန့််းမှုမျာ်းကှိုံ ခပန့်လည့်အသံုံ်းခပိုခခင့််း။ 

ထိုတ်လွှင် မှုပပီ်းသညန်ငှ်  သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုသည ်နသ  ို်းမသာွ်းနြျ။ သငအ်သ ို်းဖပ န ိုငန်သာ 

သတင််းအလာ်းအလာမျာ်းရှ သည်။ 

• နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုအတွင််းရရှ ြွဲ သည်  န ိုငင် နရ်းသမာ်းမျာ်း၏ ကတ စကာ်းမျာ်း ကွဲ သ ို  နသာ 

သတင််းအြျက်အလက်က ို နောငရ်က်အေည််းငယအ် ကာ၊ လအေည််းငယ်အ ကာ သ ို  မဟိုတ် 

နစှအ်ေည််းငယ်အ ကာတငွ ်နောက် က်တွွဲသတင််းမျာ်း က်လိုပ်န ိုငသ်ည။် ထ ိုအရာသည ်

ပ ိုနှ ပ်သတင််းမျာ်းတွင ်“နဖပာစကာ်း”က ို အသ ို်းဖပ ဖြင််းကွဲ သ ို  ဖြစသ်ည။် 



• နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုသည ်သငန်ရွ်းြျယ်ဖြတ်နတာကလ် ိုက်နသာ စက္ေ်   ၂၀ စာသာ 

ရှ နေဖြင််းမဟိုတ်ပါ။ သင် အနေဖြင်  သင် သတင််းဌာေ၏ website နပေါ်တွင ်ပ ို၍ ရှညလ်ျာ်းနသာ 

အပ ိုင််းတစြ်ိုအဖြစ ်တငထ်ာ်းန ိုငန်သ်းသည။် 

သတင့််းတှိုံမျာ်း၏ အကျချှိန့်မျာ်း 

ထိုတ်လိုပ်မှုက ို သတင််းတ ိုမျာ်းနပါင််းစည််းဖြင််းဖြင်  ဖပည် စ ိုနအာငဖ်ပ လိုပ်န ိုငသ်ည။် ဖြစရ်ပ်တစြ်ိုက ို 

ြွ ျှို့ ပြ  ်းတ ို်းတကလ်ာန ိုငသ်ညဟ်ို နမ ာ်လင် န ိုငန်သာ်လည််း 

မထငမ်ှတ်ထာ်းသညမ်ျာ်းလည််းဖြစလ်ာန ိုငသ်ည။် ယြငသ်တင််းတင ်က်မှုမျာ်းနငှ်  

ရပ်တညြ်ျကတ်စြ်ိုသည ် ေ်  ကျငဘ်က်လည််းဖြစသ်ာွ်းန ိုငသ်ည။် ထိုတလ်ိုပ်မှုတစြ်ို၏ 

ကျြျ ေတ် ိုင််းတွင ်သတင််းသမာ်းသည ်အနေအထာ်းနဖပာင််းသည် ပ ိုစ ဖြင်  အနစှြ်ျ ပ် 

သတင််းဖပ လိုပ်ရမည။် 

ထုံတ့်လွှင့် မှုနယ့်ပယ့်၏ အကျချှိန့်မျာ်း 

ရိုပ်သ သတင််းေယ်ပယတ်ငွ ်သတင််းသည ်ပမ  ျှို့ ရွာတငွ််း၊ န သတွင််း၊ န ိုငင် တွင ်နငှ်  န ိုငင် တကာ 

သတင််းတ ိုမျာ်းအ ကာ်းတငွ ်ကျလာသည။် သင၏် ပရ သတ်အတွက် သငသ်ည ်

သတင််းအြျက်အလက်မျာ်း က ိုနပါင််းထည် န ိုငရ်မည ်သ ို  မဟိုတ် အသ ို်းမဝငသ်ည်  

အစ တ်အပ ိုင််းအနသ်းအြွွဲမျာ်းက ိုြျက်ပစရ်ေလ် ိုအပ် သည။် ကျြျ ေတ်ွင ်သင၏် 

နောက်ြ စကာ်းနဖပာက ိုဖပင ်ငန်ရ်းသာ်းဖြင််း၊ ထိုတလ်ိုပ်မှုက ို ဖပေလ်ည ်တည််းဖြတ်ဖြင််း၊ သ ို  မဟိုတ် 

ထိုတ်လိုပ်မှု၏ နောက်ြ အန ကာင််းအရာက ို ပ ိုမ ို ဖြ  င ိုမ နစရေအ်တွက် 

ရှင််းလင််းနြာ်ဖပြျက်မျာ်းထည် သငွ််းဖြင််း တ ို  က ိုဖပ လိုပ်န ိုငသ်ည။် 

၃၆၀ ဒ ဂရ  သတင့််းအချက့်အလက့်နငှ့်  ကမဘာ မ ဒ ယာ 

ယြိုနြတ်တွင ်ရိုပ်သ  ကွေယ်က်မျာ်းသည ်အြျ ေန်ငှ် တနဖပ်းည ီupdate ဖြစန်သာ website 

တ ိုက်ရ ိုက်သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုမျာ်း၊  ကာ်းဖြတ်သတင််းမျာ်း၊ မ ိုဘ ိုင််းြိုေ််းမှတ င်  အသ နပ်းြျက်မျာ်း 

စသညဖ်ြင်  ထိုတ်လွှင် မှု ပလက်နြာင််းအမျ  ်းမျ  ်းက ို ပ ိုင ် ိုငလ်ာ ကသည။် သင် အနေဖြင်  တညူသီည်  

သတင််းထိုတ်လွှင် မှုက ို အမျ  ်းမျ  ်းနသာ ပလက်နြာင််းမျာ်းတွငစ်မီ ြေ်  ြွွဲရသည။် 

 ကာ်းဖြတ်သတင််းမျာ်းက ို သတင််းထိုတ်လိုပ်န ိုငဖ်ြင််းမဖပ န ိုငမီ် website န်ပေါ်တွငတ်ငန် ိုငသ်ည။် 



သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းက ို နပါင််းကူ်းနပ်းနေသည်  ထ ိုထိုတ်လွှင် မှု အမျ  ်းမျ  ်းက ို 

အသ ို်းြျသင် သည။် 

သတင့််းခန့််းတငွ့််းေရာက့် အသစ့်တစ့်ေယာက့်။ ။ မ ဒ ယာ မန့်ေနဂျာ 

ယနေ  နြတ်တငွ ်ထိုတ်လိုပ်မှုမျာ်း သ ို  မဟိုတ် အ ကမ််းထညမ်ျာ်း က ိုနပ်းပ ို  ဖြင််းသည ်ထ ိုသတင််းက ို 

ထိုတ်လိုပ်မည်  သတင််းသမာ်း၏တာဝေဖ်ြစသ်ည။်  စဂ်ျစတ်ယ်ေည််းပညာမျာ်းတ ို်းတက်လာမှုနငှ်  

online န်ပေါ်တငွ ်ထာ်းသ ိုသ မ််း ည််းထာ်းန ိုငမ်ှုန ကာင်  မီ ယီာ မေန်ေဂျာ သည ်

ထိုတ်လိုပ်မှုတ ိုင််းတငွ ်တာဝေရ်ှ သဖူြစလ်ာသည။် မေန်ေဂျာသည ် ာဗာအတငွ််းသ ို   

ဝငန်ရာက်လာသည် ၊ ဖပေထ်ကွ်သာွ်းသည်  လမ််းန ကာင််းမျာ်းက ို စမီ သည။် သသူည ်ဖပည် ဝလာရမည်  

သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုမျာ်း၏ လမ််းန ကာင််းက ို စစီဥ်ညွှေ ်ကာ်းသည။် ထ ို  န ကာင်  သသူည ်

တူညသီည် သတင််းအြျကအ်လက်မျာ်းသည် အမျ  ်းမျ  ်းနသာ သတင််းတ ိုမျာ်း 

အဖြစက်ျ င််းသာွ်းန ိုငသ်ညက် ို   ို်းဖြတ်သည။် မီ ယီာ မေန်ေဂျာ တစန်ယာက်အနေဖြင်  

(သ ို  မဟိုတ် ြလိုတ်က ိုင)် သ၏ူအလိုပ်က ိုနကာင််းမေွစ်ွာလိုပ်န ာငန် ိုငရ်ေအ်တကွ် သူ  က ိုယ်သ ူ

နမ်းြွေ််း နစှြ်ိုနမ်းရေလ် ိုအပ်သည။် 

• ထုံတ့်လုံပ့်မှုသည့် သတင့််းတှိုံအခဖစ့်စဥ့်ဆက့်မခပတ့်ထုံတ့်လွှင့် မည့်လာ်း။ တင့်ဆက့်မှုသည့် 

ပရှိသတ့်၏စှိတ့်ဝင့်စာ်းမှုနငှ့် ကှိုံက့်ည မှုရှှိသလာ်း။ မည့်ကဲ သှိုံ း  တှိုံ်းတက့်ေအာင့်ခပိုလုံပ့်နှိုံင့်သနည့််း။ 

• ထုံတ့်လုံပ့်မှုသည့် သတင့််းတှိုံမျာ်းအခဖစ့်ကျဆင့််းေနပါက 

နာ်းလည့်ရန့်ခဖစ့်နှိုံင့်ေသ်းပါသလာ်း။ ေရှ်းဥ ်းစွာေခပာခပခဲ သည့် ေနာက့်ခံအေတကာင့််းအရာအခပင့် 

မည့်သည့်  ေနာက့်ဆက့်တွသဲတင့််း အချက့်အလက့်မျာ်းကှိုံ ထည့် သငွ့််း၍ 

ထုံတ့်လွှင့် နှိုံင့်ပါေသ်းသလ။ဲ 

သတင့််းခန့််းအစည့််းအေဝ်းမျာ်းကဲ သှိုံ  ပင့် ေသချာခပန့်လည့်စစ့်ေဆ်းခခင့််းကှိုံ 

အသင့််းအဖဲွွဲ့ ခဖင့် လုံပ့်ေဆာင့်ရန့် လှိုံအပ့်သည့်။ ထုံတ့်လွှင့် မှုအပပ ်းတငွ့် ထုံတ့်လုံပ့်မှုတငွ့် 

အသံုံ်းခပိုခဲ ေသာ နည့််းလမ့််းမျာ်းကှိုံ ခပန့်လည့်ေဆ်ွးေန်ွးပပ ်း 

ထုံတ့်လွှင့် မှုနငှ့် ဆှိုံင့်ေသာအေတကာင့််းအရာမျာ်းေပေါ်တငွ့် အာ်းသာချက့် အာ်းနည့််းချက့်မျာ်း 

ေဖာ့်ထုံတ့်ရမည့်။ ေသချာခပန့်လည့်စစ့်ေဆ်းမှုမျာ်းမျာ်းခပိုလုံပ့်ေလ သတင့််းခန့််းသည့်လည့််း 

တှိုံ်းတက့်လာပပ ်း ထုံတ့်လုံပ့်မှုတစ့်ခုံလံုံ်းသည့်လည့််းတှိုံ်းတက့်လာမည့်။                 

မည့်သေူတပွါဝင့်သလ။ဲ 



စစီဥ်ညွှေ ်ကာ်းသမူျာ်း၊ သတင််းနထာက်မျာ်း၊ ကငမ်ရာသမာ်းမျာ်း၊ အယ် တီာမျာ်း၊ 

ဇာတ်ညွှေ််းနကာက်သမူျာ်း၊ အသ ပ ိုင််းနငှ်  အရိုပ်ပ ိုင််း  ိုငရ်ာ တည််းဖြတ်သမူျာ်း၊ စမီ ြေ်  ြွွဲမှုအြွွဲျှို့ဝငမ်ျာ်း 

မည့်သည့် အချှိန့်တငွ့်ခပိုလုံပ့်ရမည့်နည့််း။ 

တစပ်တ်တစြ်ါ သ ို  မဟိုတ ်တစလ်တစြ်ါ သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုမျာ်းက ို မတှ်စိုလ ိုက်ဖြင််းမရှ ပွဲ 

လူတ ိုင််းတစစ်ို တစန်ဝ်းတည််း ကည် ရှုသင် သည။်  ကည် ရှုပပီ်းသည် အြျ ေတ်ငွ ်လတူ ိုင််းသည ်

နြါင််းထွဲတွငန်ပေါ်လာသမ က ို  က်တို် က်  ိုသလ ိုနငှ်  ြ စာ်းရသည် အတ ိုင််း ြျနရ်းသင် သည။် 

ထ ိုစဥ်အတွင််း နြါင််းထွဲတနွငပ်ေါ်လာသမ က ို ည စထ်ိုတ်ဖြင််းမရှ ပွဲ သ ို  မဟိုတ် ထိုတ်လိုပ်နေစဥ်က 

အနဖြအနေမျာ်းက ို ဖပေလ်ညပ် ိုနြာ်ဖြင််းမရှ ပွဲ ြျနရ်းသင် သည။်  ကည် ရှုရာတွင ်ပါဝငသ်ည်  

ကျွမ််းကျငသ်မူျာ်းသည ်ထိုတ်လွှင် မှုတွင ်အာရ ိုစ ိုက်ပပီ်း သတင််းက ို  ကည် ရှုသ ူပရ သတ်နေရာမှသာ 

ြ စာ်းန ွ်းနန်ွးသင် သည။် နသြျာဖပေလ်ညစ်စန် ်းဖြင််းသည ်သတင််းပ ိုင််း  ိုငရ်ာ 

နမ်းြွေ််းထိုတ်ဖြင််းမဟိုတသ်ကွဲ သ ို ်  အြွွဲျှို့အစည််း  ိုငရ်ာ သ ို  မဟိုတ ်လူ၏ ကျွမ််းကျငမ်ှု   ိုရာက ို 

နမ်းြွေ််းထိုတ်ဖြင််းလည််းမဟိုတ်နြျ။ 

ထုံတ့်လုံပ့်မှုကှိုံ အေသအချာ ခပန့်လည့်စစ့်ေဆ်းရာတငွ့် ေဆ်ွးေန်ွးရမည့် အရာ 

၁။ ထိုတ်လိုပ်မှုက ို စာတစန် ကာင််းတည််းဖြင်  အတ ိုြျ  ျှို့ န ိုငသ်ည။် ။ သတင််း——-:——-ရညရွ်ယ်ရာ 

၂။ သင် စ တ်ထွဲစွွဲကျေရ်စသ်ည်  အဓ က ရိုပ်ကတ်မျာ်း သ ို  မဟိုတ် အသ မျာ်း —————————

—— 

၃။ ရိုပ်/ အသ အြျ  ်း အဓ ပပါယ်ရှ ပါသလာ်း။ 

၄။ ထိုတ်လိုပ်မှုက ို လွယက်ူစွာအမျ  ်းအမညတ်ပ်န ိုငပ်ါသလာ်း။ 

• ဖြစရ်ပ်တစြ်ိုအမှေတ်ကယ်ဖြစပ်ွါ်းသည် အတ ိုင််းထိုတ်လိုပ်တင ်က်န ိုငသ်ည။် ။ 

ဖြစပ်ွါ်းသည် မူလနေရာမှ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမျာ်း၊ ဖြစပ်ွါ်းသည် နေရာမှ တင ်က်မှု၊ 

နောက်ြ စကာ်းနဖပာသည ်အရိုပ်မျာ်းနငှ်  အသ မျာ်းက ို ဖြ  င ိုမ သည။် 

• boxed text သည ်သတင််းအြျက်အလက်စ ိုနအာငန်ပ်းန ိုငပ်ပီ်း နောက်ြ စကာ်းနဖပာသည ်

သရိုပ်နြာ်မှုမျာ်း သ ို  မဟိုတ် ကွေဖ်ပျူတာ ဂရပ်ြစမ်ျာ်းက ို ရငှ််းလင််းစွာရှင််းဖပန ိုငသ်ည။် 



• အစ တ်အပ ိုင််းတစြ်ိုဖြစသ်ည၊် ရှညလ်ျာ်းသည်  ထိုတလ်ိုပ်မှု မတူညသီည်  

ရညရွ်ယ်ြျက်မျာ်းက ိုနြာထ်ိုတ်န ိုငမ်ှု သ ို  မဟိုတ ်မတညူသီည်  ထိုတ်လိုပ်မှုမျာ်းမှ တူညသီည်  

သတင််းအန ကာင််းအရာ။ 

၅။ ထိုတ်လိုပ်မှုသည ်တင ်က်သ၏ူ အြွင် ဖြင် စသည။် 

၆။ အြွင် သည ်လယွ်ကူစွာမှတ်မ န ိုငပ်ပီ်း သတင််း ကလ်က်တင ်က်မှုအတွက ်

နကာင််းမွေန်သာအစဖြစသ်ည။် 

၇။ အ  ို်းသတ်သည ်ရညရွ်ယ်ြျကက် ိုအနစှြ်ျ ပ်န ိုငပ်ပီ်း တ ြါ်းအသစြ်ွင် နပ်းသည။် 

၈။ ထိုတ်လိုပ်မှုသည ်တင ်က်သ၏ူ အ  ို်းသတ်စကာ်းလ ို်းအြျ  ျှို့ ဖြင်  ပပီ်း  ို်းသာွ်းသည။် 

၉။ နတွျှို့  ိုနမ်းဖမေ််းမှုမျာ်းသည ်အဓ ပပါယ်ရှ သည။် 

၁၀။ သတင််းအြျက်အလက်သည ်ဖပည် စ ို၍ ရငှ််းလင််းမှုရှ သည။် 

၁၁။ စည််းြျက်နငှ်   ကာြျ ေသ်ည ်သတင််းအတွက ်က ိုက်ညမီှုရှ သည။် 

၁၂။ ထိုတ်လိုပ်မှုသည ်သတင််းတင ်က်မှုတစြ်ိုလ ို်းနငှ် အ ဝငသ်ည။် 

သတင့််းခန့််း စ မံခန့်  ခွဲသသူည့် သတင့််းခန့််းတငွ့််းရှှိသမူျာ်း၏ ပုံဂဂလနငှ့်  အလုံပ့်သဘာဘဝမျာ်းကှိုံ 

ခခာ်းထာ်းသည့်  မျဥ့််းမျာ်းမရှှိဟုံထင့်မှတ့်ရေအာင့်ခပိုလုံပ့်ပပ ်း ထုံတ့်လုံပ့်မှုကှိုံ 

အေရအတကွ့်ခဖင့် တှိုံင့််းတာခခင့််း မဟုံတ့်ေချ။ သတင့််းခန့််းတငွ့််းတငွ့် ဥ ်းေဆာင့်သသူည့် 

ကျွမ့််းကျင့်သခူဖစ့်ပပ ်းတစ့်ခါတစ့်ရံ ဖာသာတစ့်ေယာက့်ခဖစ့်သည့်။ 

သတင့််းခန့််းစ မံခန့်  ခွသဲသူည့် အကက ်းတန့််း သတင့််းေထာက့်ခဖစ့်သည့်။ 

သသူည ်သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုတွငက်ျွမ််းကျငသ်ဖူြစသ်ည။် သသူည ်ထိုတ်လိုပ်မှု၏ ရိုပ်ကတ်မျာ်း၊ 

ပ ိုစ နငှ်  အန ကာင််းအရာ၏ သတင််းအြျကအ်လက်နပ်းန ိုငမ်ှုအရညအ်နသ်ွးနငှ်  

သတင််းစည််းမျဥ််းမျာ်းနငှ်  က ိုက်ညမီှုရှ မရှ  အကွဲဖြတန် ိုငသ်ည။် 

သသူည့် အကက ်းတန့််း စ မံခန့်  ခွဲသခူဖစ့်သည့်။ 



သသူညသ်တင််းနထာက်မျာ်းနငှ်  ကျွမ််းကျငသ်မူျာ်းက ို ထိုတ်လွှင် မှုအတွက ်

ထိုတ်လိုပ်မှုမျာ်းဖပ လိုပ်နအာင ်စိုစည််းန ိုငသ်ည။် သသူည ်သတင််းအြွွဲျှို့မျာ်းြွွဲျှို့နပ်းပပီ်း 

သတင််း  ိုငရ်ာမျဥ််း နပေါ်တငွ ်ထိုတ်လိုပ်မှုက ို တာဝေသ် စွာ ဂရိုဖပ န ိုငပ်ပီ်း ထိုတလ်ိုပ်မှုက ို 

မှေမ်ှေက်ေက်ေဖ်ြစန်စသည။် သသူည ်ဦ်းန ာငမ်ှုနငှ်  သတင််းအြွွဲျှို့မျာ်းက ို စမီ ရာတွင ်

ကျွမ််းကျငသ်ကွဲ သ ို   စည််းမျဥ််းမျာ်းနငှ်  တာ်းဖမစြ်ျက်မျာ်း သ ို  မဟိုတ် ထိုတ်လိုပ်မှုတွင ်

ကျွမ််းကျငသ်ဖူြစသ်ည။် 

ဤသည့်မှာသ၏ူ နယ့်ပယ့်အတငွ့််းလုံပ့်ကှိုံင့်နှိုံင့်စွမ့််းနငှ့်  ကျွမ့််းကျင့်မှုခဖစ့်သည့်။ 

  

 

သတင့််းသမာ်းသည့် ကငွ့််းဆင့််းသတင့််းရယရူသည့် အချှိန့်တှိုံင့််းတငွ့် တာဝန့်ခံမှုရှှိရသည့်။ သသူည့် 

သ၏ူ ကှိုံယ့်ပှိုံင့်မဟုံတ့်ေသာ ရုံပ့်ပံုံမျာ်း၊ အသမံျာ်း၊ စကာ်းလံုံ်းမျာ်းနငှ့်  ေခပာစကာ်းမျာ်းကှိုံ 

ဖမ့််းယရူသည့်။ သသူည့် လမူှုဝန့််းကျင့်အတငွ့််းတငွ့်ရှှိေသာ သတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်းကှိုံ 

ရှိုံက့်က်ူးပပ ်း ထုံတ့်လွှင့် နှိုံင့်ေသာ့်လည့််း လတူှိုံင့််း၏ privacy နငှ့်  လတူှိုံင့််းတငွ့် မှိမှိနငှ့် သက့်ဆှိုံင့်သည့်  

https://www.24hdansuneredaction.com/wp-content/uploads/2012/11/graphique-tv23-en.jpg


ရုံပ့်ပံုံမျာ်းအေပေါ်အခွင့် အေရ်းရှှိေတကာင့််း သှိရှှိထာ်းသည့်။ ေယျဘုံယစှိတ့်ဝင့်စာ်းမှုမျာ်းသည့် 

အနရ္ယ့်တငွ့််းကျေရာက့်ေတာ မည့် အချှိန့်တှိုံင့််း သသူည့် လည့််းစွန့်  စာ်းရန့်ေနာက့်မတနွ့်  သင့် ေချ။ 

ဤသည့်မှာ ဒ မှိုံကေရစ လမူှုအသှိုံက့်အဝန့််းအတငွ့််း သတင့််းစာပညာ၏ အခန့််းကဏ္ဌခဖစ့်သည့်။ 

• ရ ိုက်ကူ်းနေသည် နေရာ၏ အနဖြအနေက ို နကာင််းမွေစ်ွာသ ရှ ထာ်းပါ။ ထ ိုနေရာသည ်

အမျာ်းဖပညသ်နူငှ်    ိုငသ်ည် နေရာ သ ို  မဟိုတ် တစဥ်ီ်းတစန်ယာက်ပ ိုငန်ေရာလာ်း  ို် သညက် ို 

စစန် ်းပါ။ 

• သင ်က်သယွ်ထာ်းသည် သမူျာ်း၏ စ တ် နဒက ို  ေ်  ကျင၍် ရ ိုကက်ူ်းဖြင််းက ို 

မညသ်ည် အြျ ေတ်ငွမ်  အဖပ လိုပ်ပါနငှ် ။ စ တရ်ှညပ်ပီ်း ရ ိုက်ြျက်နကာင််းတစြ်ိုရရေအ်တွက် 

ယ ို ကညမ်ှုရှ ပါ။ 

• လ   ျှို့ ဝှက်ကငမ်ရာဖြင် ရ ိုကက်ူ်းဖြင််းက ို အဖြာ်းေည််းလမ််းမျာ်းလ ို်းဝမရှ နတာ သည်  

အြျ ေတ်ငွမ်ှဖပ လိုပ်ပါ။ အကယ်၍ တစစ် ိုတစန်ယာက်က သတင််းသမာ်းက ို တရာ်းစွွဲ  ိုလ င ်

သတူွင ်အာ်းလ ို်းက ို အသ နပ်းရေန်ငှ်  ထ ိုအနဖြအနေသည ်တစဥ်ီ်းတစန်ယာက်၏ 

အြွင် အနရ်းထက ်အမျာ်းဖပညသ်နူငှ်   ိုငသ်ည် အရာဖြစန် ကာင််းသက်နသဖပပါ။ 

• သင၏် သတင််းရင််းဖမစက် ို မညသ်ည် အြျ ေတ်ွငမ် နငနွ က်းတစစ် ိုတစရ်ာမနပ်းပါနငှ် ၊ 

မသက်သာသည်  အနဖြအနေတွငလ်ည််း သတင််းထိုတ်လိုပ်မှုတေြ် ို်းထက်အလေွေ်ည််းနသာ 

ပမာဏသာနပ်းပါ။ ထ ိုအနဖြအနေတွင ်ရ ို်းရှင််းပပီ်း နစျ်းမကကီ်းနသာလက်န ာငသ်ာနပ်းပါ၊ 

နသ်းငယ်နသာ အာရ ိုစ ိုကန်ပ်းမှုသည ်သင၏် သတင််းစာပညာရပ်နပေါ်တငွ ်အမှအီြ ိုကင််းမှုက ို 

မထ ြ ိုက်န ိုငပ်ါ။ 

• ထိုတ်လွှင် ဖြင််းမဖပ မီ သ ို  မဟိုတ် အမညမ်နြာ်လ ိုန ကာင််းနဖပာပါက သတင််းရင််းဖမစက် ို 

လ မ်ညာ၍ တင ်က်ဖြင််း မညသ်ည် အြျ ေတ်ငွမ် မဖပ လိုပ်ပါနငှ် ။ 

သတင့််းသမာ်းသည့် ေငေွတက်း သှိုံ  မဟုံတ့် မည့်သည့် အကျှိို်းခံစာ်းခွင့် မျှိို်းကှိုံမှ 

သ၏ူ သတင့််းရင့််းခမစ့် သှိုံ  မဟုံတ့် သတင့််းတငွ့်ပါဝင့်သမူျာ်းထမှံ 

လက့်ခံခခင့််းမခပိုရပါ။ 

အေပျာ့်တမ့််းသမာ်းမျာ်း၏ ရှိုံက့်ချက့်လာ်း 



ငလျင ်သ ို  မဟိုတ် အ ကမ််းြက်တ ိုက်ြ ိုက်မှုမျာ်းကွဲ သ ို  နသာ စ တ်နဖြာက်ဖြာ်းြယွ် 

ဖြစရ်ပ်အနဖြအနေမျာ်းတငွ ်ထ ိုအနဖြအနေက ို ြိုေ််း သ ို  မဟိုတ် ကငမ်ရာဖြင်  

ရ ိုက်ကူ်းမ လ ိုက်သမူျာ်းက ို ရှာနြွပါ။ သတ ဖပ ရေ-် မညသ်ည် နေရာမှ ထ ိုရ ိုက်က်ူးမှုက ိုရသလွဲ၊ 

နပ်းသည် သနူငှ် လည််း အ က်သယွ်မဖပတ်နစရေန်ေပါ။ အကယ၍် ထ ိုရ ိုက်က်ူးမှုသည ်

အမှေတ်ကယ်ဖြစပွ်ါ်းြွဲ ဖြင််းမဟိုတ်သည် အရာဖြစပ်ါက သငသ်ည ်စစန် ်းရေ ်

ပျက်ကွက်ြွဲ ဖြင််းန ကာင်  တာဝေြ် မှုရှ ရမည။် 

သင့်၏ သတင့််းရင့််းခမစ့်ကှိုံ ကာကယွ့်ရန့်အတကွ့် EUROPEAN HUMAN 

RIGHTS CONVENTION ၏အပှိုံဒ့် ၁၀ တငွ့် ေဖာ့်ခပထာ်းသည့်။ 

 

ရုပ ရှင ပညာ 

ရုပ ရှင ပညာရပ  

Jump to navigationJump to search 

ရုပ ရှင ပညာ (Cinematography) ရပု ရှင  ဖြစ ရန  ဓာတ ပ ု မ ာ်း ရ ုက က ်းထသာအခါ အလင ်းအထမှာင  

နငှ   ကင မရာ ပါဝင သည   ရပု ရငှ  ရ ုက နည ်းစဉ် ပညာဖြစ သည ။ ရပု ရှင ပညာ သည  ဓာတ ပ ုရ ုက ပညာ နငှ   

အလွန ပင န ်းစပ ပပ ်း ရပု ရှင ပညာ တွင  ကင မရာနငှ   ရ ုက ကွင ်းတ ု  က လှုပ ရှာ်းမှုမ ာ်း အပ ပုါလာသည ။ 

 

မာတကိာ 

• ၁ရုပ ရှင ပညာ အထဖခခ မ ာ်း 

o ၁.၁ြလင  ထရွ်းခ ယ ဖခင ်း 

o ၁.၂ြလင ထ ်းခန ်း 

o ၁.၃ြစ တာ 

o ၁.၄မှန ဘ လ ်း 

ရုပ ရှင ပညာ အထဖခခ မ ာ်း[ဖပင  င ရန ] 

အနပုညာ ဖြစ ထသာ ရပု ရှင ပညာသည  မ ာ်းစွာထသာ အထဖခခ မ ာ်း ကကယ ဝစွာရှ သည ။ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA#p-search
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA#%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC_%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA#%E1%80%96%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA_%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA#%E1%80%96%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA#%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA#%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC


ဖလင ်ရ  ွေးချယခ်ခငွ်ေး[ဖပင  င ရန ] 

ရုပ ရှင ပညာ အထဖခခ က ု ြလင လ ပ မ ာ်း သ ု  မဟုတ  ဒစ ဂ စ တယ  ကင မရာမ ာ်းတွင  ပ ုယ  စန စာ (imaging sensor) 

မ ာ်းမစှတင န  င သည ။ 

ဖလငရ် ွေးခန်ွေး[ဖပင  င ရန ] 

ြလင ထ ်းခန ်းသည လည ်း ပ  ုတု ထကာင ်းရန  မ ာ်းစွာမ တည သည ။ 

ဖစတ်ာ[ဖပင  င ရန ] 

မှုန ဝါ်းရန ၊ အထရာင    ရန  စသည  အတကွ  ြစ တာမ ာ်းသ ု်းပပ ်း ဇာတ ဝင ခမ ်းမ ာ်းတွင  

အကက ်းအက ယ သ ု်းကကရသည ။ 

https://books.mpt.com.mm/product/%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9

B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80

%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9/ 

 

ရုံပ့်ရှင့်ပညာဘာသာရပ့်  

ေရ်းသာ်းသတူကည့်စှိုံ်းထနွ့််း 

 

အနစှ့်ချိုပ့် 

ရိုပ်ရှငြ်ေ်တီ်းသူမျာ်း … ရိုပ်ရှငလ်ိုပ်ငေ််းသည် သက်တမ််းအာ်းဖြင  ် နစှ်နပါင််း ၁၂၀ နကျာ်မ သာ 

ရှ နသ်းနသာ်လည််း လူသာ်းမျာ်း အနစှ်သက်  ို်းနငှ ် အာ်းအနပ်း  ို်း အနိုပညာလိုပ်ငေ််းတစ်ြို 

ဖြစ်နလသည်။ 

ထ ို ရိုပ်ရှငလ်ိုပ်ငေ််းကကီ်းထွဲတွင် ဖြာ်းော်းနသာ စက်မှုလိုပ်ငေ််းနငှ  ် လက်မှုလိုပ်ငေ််းနပါင််းမျာ်းစွာ 

ပါ၀ငပ်ပီ်း လိုပ်ငေ််း အမျ  ်းအစာ်းနပါင််း (၃၀၀) နကျာ်မ  ရှ သည်။ 

ထ ို  အဖပင  ်နထာငန်ငှ ြ်ျီနသာ လူတ ို  သည် ရိုပ်ရှင်ကာ်းတစ်ကာ်းဖြစ်နအာင် အဘက်ဘက်မှ ၀ို် င််းဝေ််း 

လိုပ်န ာင ်ကရနလသည်။ 

ရိုပ်ရှငက်ာ်းတစ်ကာ်းဖြစ်ြ ို   မင််းသာ်း မင််းသမီ်း သရိုပ်န ာငမ်ျာ်းနငှ  ် မလ ိုနလာက်၊  ါရ ိုက်တာ၊ 

ဓာတ်ပ ို ရာနငှ လ်ည််း မဖပည ်စ ိုဘွဲ အဖြာ်းနသာ အနိုပညာရှင  ် အတတ်ပညာရှငမ်ျာ်း 

လ ိုအပ်လှနပသည်။ 

ထ ို  န ကာင  ် ရိုပ်ရှငက်ာ်းတစ်ကာ်းတွင် ပါ၀ငလ်ှုပ်ရှာ်း ကရနသာ ရိုပ်ရှငန်လာကသာ်းမျာ်းအန ကာင််း 

ဗဟိုသိုတအလ ို  ငှာ နရ်းသာ်းတင်ဖပလ ိုက်ရပါသည်။ စငစ်စ် ရိုပ်ရှငန်လာကသာ်းတ ို  ၏ လိုပ်ငေ််းတ ိုင််း 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA&action=edit&section=2
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%96%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%92%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA&action=edit&section=3
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA&action=edit&section=4
https://books.mpt.com.mm/product/%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9/
https://books.mpt.com.mm/product/%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9/
https://books.mpt.com.mm/product/%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9/


လိုပ်ငေ််းတ ိုင််း အနရ်းမကကီ်းနသာ အလိုပ်ဟူ၍ မရှ နြျ။ 

ထ ိုသူ အာ်းလ ို်းသည် ရိုပ်ရှင်ကာ်းတစ်ကာ်းဖြစ်နအာင် လိုပ် ကရနသာ ြေ်တီ်းသူမျာ်း ဖြစ် ကသည်။ 

ရုံပ့်ရှင့်ကာ်းေကာင့််းတစ့်ကာ်း ခဖစ့်လာေစရန့် သရုံပ့်ေဆာင့်မျာ်းနငှ ့် 

ရုံပ့်ရှင့်အဖဲွွဲ့သာ်းမျာ်းကှိုံ ဦ်းေဆာင့်ညွှန့်တကာ်းရသ ူ

ရုံပ့်ရှင့် ဒါရှိုံက့်တာ ဆှိုံတာ ရုံပ့်ရှင့်ကာ်းေတကွှိုံ ဖန့်တ ်းတဲ  အဓှိကသတူစ့်ေယာက့်ပါ။ ရုံပ့်ရှင့်ဒါရှိုံက့်တာတစ့်ေယာက့် 

ဟာ ရုံပ့်ရှင့်တစ့်ကာ်းရဲ   အနုံပညာပှိုံင့််း နငှ ့် ဇာတ့်လမ့််းပှိုံင့််းကှိုံ တာဝန့်ယသူခူဖစ့်သည့်။ ထှိုံ  ခပင့် ဇာတ့်လမ့််း၊ 

ဇာတ့်ညွှန့််း ကှိုံလည့််း အခမင့်အာရံုံ ခဖင ့် ပံုံေဖာ့်ပပ ်း သရုံပ့်ေဆာင့်ေတနွငှ ့် အတတ့်ပညာရှင့်ေတကွှိုံ 

ဦ်းေဆာင့်ရသခူဖစ့်သည့်။ 

ဆယ့်စုံနစှ့်မျာ်းစွာ နှိမ ့်ကျလာခဲ ေသာ ခမန့်မာ ရုံပ့်ရှင့်လုံပ့်ငန့််းသည့် 

နှိုံင့်ငခံခာ်းမှဆည့််းပူ်းလာတကသည ့် လငူယ့်ရုံပ့်ရှင့်ပညာရှင့်မျာ်းေတကာင ့် 

ဖံွွဲ့ ပဖှိို်းမှုလမ့််းေတကာင့််းေပေါ်ေရာက့်လာေလသည့်။ 

စညသ်နူအာငဖ်မင  ်နရ်းသာ်းသည။် 

ပပီ်းြွဲ တွဲ   ဇီငဘ်ာလ ေ််းပ ိုင််းက ထာဝရနနာှငက်က  ်း Now & Ever ဇာတ်ကာ်း ါရ ိုက်တာ၊ 

သရိုပ်န ာငေ်ွဲ   အြွွဲျှို့ဝငန်တွဟာ ရေက်ိုေပ်မ  ျှို့ မှာ သတူ ို  ရွဲ  ြျစပ်ရ သတ်နတေွွဲ   နတွျှို့  ိုပွွဲ 

တစပွ်ွဲလိုပ်ြွဲ ပါတယ။် 

အွဲ ပီွွဲမှာ နအာငဖ်မငမ်ှုရြွဲ တွဲ  သတူ ို  ဇာတ်ကာ်းရွဲ  ဝငန်င၊ွ အြွေန် ာငမ်ယ ်က စစနတွေွဲ  ပတ်သက်ပပီ်း 

 ါရ ိုကတ်ာ ြရစစတီ်းော်းြကီ ပရ သတ်နတွက ို ပွင ပွ်င လ်င််းလင််း ထိုတ်နြာ်နဖပာ  ိုြွဲ ပါတယ်။ 

သူ  နဖပာ  ိုြျက်အရ သတူ ို  ဇာတ်ကာ်းရ ိုက်က်ူးတာ ကျပ်နင ွသ ေ််းနပါင််း ၇,၀၀၀ နကျာ် ( န ေါ်လာ ၄ 

သ ေ််း ၆ နသာင််းနကျာ်) ကိုေက်ျြွဲ တယ်၊ ရ ိုတငဖ်ပသတွဲ အြါ ဝငန်ငကွျပ်သ ေ််းနပါင််း ၂၄,၀၀၀ နကျာ် 

(န ေါ်လာ ၁  သမ ၆ သေ််းနကျာ်) ရြွဲ တယ်၊  နီငကွ ို ရိုပ်ရှငရ် ိုပ ိုငရ်ှငေ်ွဲ   သတူ ို  ရိုပ်ရှငထ်ိုတ်လိုပ်နရ်း 

ြွွဲနဝယူရမှာဖြစတ်ွဲ အတကွ် ဇာတ်ကာ်းရ ိုက်ကူ်းတွဲ  Central Base Production အနေေွဲ   ကျပ်နင ွ

သ ေ််း ၁၁,၀၀၀ နကျာ ်(န ေါ်လာ ၇ သ ေ််း ၃ နသာင််းနကျာ်) ရမယ်  ိုပပီ်း ဝမ််းသာအာ်းရ 

နဖပာဖပြွဲ ပါတယ။် 

အဓ ပပာယ်အာ်းဖြင  ်အွဲ ဇီာတ်ကာ်း ရ ိုက်ကူ်းထိုတ်လိုပ်မှုကနေ ပထမအကက မ် ရ ိုတငဖ်ပသအပပီ်း 

ရတွဲ ဝငန်ငဟွာ ထိုတလ်ိုပ်မှုကိုေက်ျစရ တ်ရွဲ   သ ို်း ြွွဲေ်ီးပါ်း ရြွဲ တွဲ သနဘာပါ။ 



ရိုပ်ရှငဇ်ာတ်ကာ်း ထိုတ်လိုပ်သအူနေေွဲ  တွက်ရငပ်ွဲ အဖမတ်အစွေ််း ကျပ်သ ေ််းနပါင််း ၄,၀၀၀ နကျာ်၊  

(န ေါ်လာ ၂ သ ေ််း ၇ နသာင််းေ်ီးပါ်း) တေည််းအာ်းဖြင  ်ထိုတ်လိုပ်ရင််းနှ်ီးမှုပမာဏရွဲ   ၆၀ ရာြ ိုငန်ှုေ််းေ်ီးပါ်း 

အဖမတ်ရရှ တွဲ  သနဘာဖြစပ်ါတယ်။  ါနတာင ်စငက်ာပူလ ိုန ိုငင် မာှ 

သာွ်းနရာက်ဖပသရငရ်မယ ဝ်ငန်င၊ွ နောက်ပ ိုင််း ရိုပ်ရငှဇ်ာတ်ကာ်းက ို ရိုပ်သ လ ိုင််းဖြစဖ်ြစ် 

တဖြာ်းဓာတ်ဖပာ်းအဖြစ ်အသငွန်ဖပာင််းပပီ်း ဖြေ  ြ်ျ ရငဖ်ြစဖ်ြစ ်ရမယ ်ဝငန်ငနွတ ွမပါနသ်းပါဘ်ူး။ 

 အီတွက် ြရစစတီ်းော်းြီက သတူ ို  ကိုမပဏအီနေေွဲ   အွဲ ဇီာတ်ကာ်း ထိုတ်လိုပ်ဖပသမှုကနေ အစ ို်းရက ို 

အြွေက်ျပ်သ ေ််း ၁,၁၀၀၊ အရငထ်ိုတ်လိုပ်ြွဲ တွဲ  ဇာတက်ာ်း ၂ ကာ်းကနေ အြွေက်ျပ်သ ေ််း ၇၀၀ 

စိုစိုနပါင််း ကျပ်သ ေ််း ၁,၈၀၀ နကျာ်န ာငမ်ယလ် ို  လည််း ဝမ််းသာအာ်းရ နဖပာဖပြွဲ ပါတယ်။ 

ဖမေမ်ာ ရိုပ်ရှငထ်ိုတလ်ိုပ်မှု စ်ီးပွာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််း အနဖြအနေနကာင််းလာပပီလာ်း  ိုတာ 

စ တ်ဝငစ်ာ်းြ ို  နကာင််းပါတယ်။ 

တကယ်နတာ  နအာငဖ်မငမ်ှုရြွဲ တွဲ  ထာဝရနနာှငက်က  ်းဇာတ်ကာ်းဟာ 

ဝငန်ငအွနကာင််း  ို်းဇာတ်ကာ်းနတာ  မဟိုတ်နသ်းပါဘ်ူး။ ကျပ်နင ွသ ေ််း ၆,၅၀၀ နကျာ် 

အကိုေအ်ကျြ  ရ ိုကက်ူ်းပပီ်း အြိုနစှအ်တွင််း ရ ိုတငဖ်ပသြွဲ တွဲ  ရ ို်းမနပေါ်ကျတွဲ မျကရ်ည ်

  ိုတွဲ ဇာတ်ကာ်း  ိုရင ်ရိုပ်ရှငဖ်ပသတာကနေ ဝငန်ငကွျပ်သ ေ််းနပါင််း ၃၅,၀၀၀ နကျာ် (န ေါ်လာ ၂ 

 သမ ၃ သေ််းနကျာ်) ဝငန်ငရွြွဲ ြူ်းပါတယ်။ 

အွဲ ဇီာတ်ကာ်း နစှက်ာ်း ဝငန်ငကွွာဖြာ်းသာွ်းတွဲ  အဓ ကအန ကာင််းရင််းကနတာ  ဖပသြွင ရ်တွဲ  

ရ ိုအိုပ်စိုစေစေ်ွဲ  လည််း သက ် ိုငန်ေပါတယ်။ ရိုပ်ရှငစ််ီးပွာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းမှာ 

ဇာတ်ကာ်းထိုတ်လိုပ်မှုအဖပင ်ရိုပ်ရငှရ် ို တညန်ထာငတ်ွဲ  စ်ီးပွာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းကလည််း 

အနရ်းကကီ်းပါတယ်။ န ိုငင် တစန် ိုငင် မာှ ရိုပ်ရငှဇ်ာတက်ာ်းနတွပွဲ နငကွိုေန် က်းကျြ ၊ အနရအတွက် 

အမျာ်းကကီ်းထိုတ်လိုပ်နေတ ိုင််း အ ငန်ဖပတာမျ  ်းနတာ  မဟိုတ်ပါဘ်ူး။ ဖပသမယ ် ရိုပ်ရှငရ် ို ၊ ပ တ်ကာ်း 

အနရအတွက် အမျာ်းကကီ်းရှ ပါမှ ဝငန်ငအွမျာ်းကကီ်းဖပေရ်လာန ိုငမ်ယ ် အနေအထာ်းပါ။ 

၁၉၈၈ ြိုနစှမ်တ ိုငြ်င ်အရငစ်စအ်ာဏာရငှ ်ဗ ိုလ်ြျ ပ်ကကီ်းနေဝင််းအိုပ်ြျ ပ်တွဲ  ဖမေမ်ာ   ိုရှယ်လစ ်

လမ််းစဉ်ပါတီ မ လနြတ်က ဖမေမ်ာတန ိုငင် လ ို်းမှာ ရိုပ်ရှငရ် ိုစိုစိုနပါင််း ၄၂၁ ရ ိုရှ ပါတယ်။ 

ဖမေမ်ာန ိုငင်  အနှ  အဖပာ်းမှာ တညရ်ှ တာဖြစပ်ပီ်း ရ ိုတစရ် ို ပ တ်ကာ်းတစြ်ိုစေစ ်ဖြစသ်လ ို၊ အာ်းလ ို်းက ို 

အစ ို်းရက ပ ိုငပ်ါတယ်။ အွဲ နီောက်ပ ိုင််း တက်လာတွဲ  စစအ်စ ို်းရဟာ န ိုငင် ပ ိုငရ်ိုပ်ရှငရ် ိုနတွ 

ပိုဂဂလ ကက ို နရာင််းစာ်းတာ၊ တြျ  ျှို့ အ င ဖ်မ င တ်ငြ် ို    ိုပပီ်း နရာင််းနပ်းတာနတွ လိုပ်ြွဲ ပါတယ်။ 



အမျာ်းစိုဟာ ရိုပ်ရှငရ် ိုအဖြစ ်ဖပေလ်ညမ်ွမ််းမ  လိုပ်က ိုငတ်ာမျ  ်းမရှ နတာ ဘွဲ 

အဖြာ်းစ်ီးပွာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းအတွက် အသ ို်းဖပ  ကနလနတာ  ရိုပ်ရငှရ် ို အမျာ်းကကီ်း  ို်းရှု  ်းကိုေပ်ါတယ်။ 

၂၀၀၀ ဖပည န်စှအ်နရာက် ဖမေမ်ာတန ိုငင် လ ို်းမှာ ရိုပ်ရငှရ် ို ၄၂ ရ ိုပွဲ ကျေပ်ါနတာ တယ်။ ေဂ ိုရှ တွဲ  

ရ ိုအနရအတွကရ်ွဲ   ၁၀ ပ ိုတစပ် ိုနတာင ်မကျေန်တာ ဘ်ူး   ိုတွဲ သနဘာပါ။ 

ရိုပ်ရှငစ််ီးပွာ်းနရ်းေွဲ  ပတ်သက်ရင ်ဖမေမ်ာန ိုငင် ဟာ အ မေ််ီးြျင််း ဗီယက်ေမ်၊ ကနမဘာ ်ီးယာ်း န ိုငင် နတွေွဲ   

ဖြစစ်ဉ်ြျင််းမတူပါဘ်ူး။ 

ဗီယက်ေမ ်  ိုရင ်၁၉၇၄ ြိုနစှန်ရာက်မှ  အနမရ ကေတ်ပ်နတွက ိုနအာငန် ိုငပ်ပီ်း ဖပညတ်ွင််းစစ ်

ပပီ်းပါတယ်။ ဖပညတ်ွင််းစစက်ာလ သူ  န ိုငင် က ရိုပ်ရှငရ် ိုနတွ အနတာ်မျာ်းမျာ်း   ို်းရှု  ်းြွဲ ရတွဲ  

တ ိုင််းဖပညပ်ါ။ ကနမဘာ ်ီးယာ်းကလည််း ၁၉၇၀-၈၀ နကျာ်ကာလနတွဟာ 

ဖပညတ်ွင််းစစက်ာလနတွပါ။ ၁၉၈၉ ြိုနစှန်ရာက်မှ ဗယီက်ေမ်တပ်နတွ ဖပေ ်ိုတ်သာွ်းပပီ်းနောက်ပ ိုင််း 

ကိုလသမဂဂရွဲ   ကာ်းဝငမ်ှုေွဲ   နရွ်းနကာက်ပွွဲလိုပ်၊ အစ ို်းရြွွဲျှို့ န ိုငပ်ါတယ်။ သလူည််း 

ဖပညတ်ွင််းစစ ်ဏန် ကာင  ်ရိုပ်ရှငရ် ိုနတွအမျာ်းကကီ်း ပျက်စ်ီးြွဲ ပါတယ်။ ဖမေမ်ာန ိုငင် ကနတာ  

အွဲလ ိုမဟိုတ်ပါဘ်ူး။ စစအ်ာဏာရှငန်တွရွဲ   စမီ ြေ  ြ်ွွဲမှု အလွွဲအမှာ်းန ကာင  ်ရိုပ်ရှငရ် ိုအနရအတွက် 

နလျာ ေည််းကိုေ၊် အလေွတ်င််းကျပ်တွဲ   င ်ာစေစက်ျင သ် ို်းတာ စတာနတွန ကာင  ်

ရိုပ်ရှငစ််ီးပွာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််း ပပ  လွဲကျ င််းြွဲ ရပပီ်း ထိုတလ်ိုပ်တွဲ ရိုပ်ရှင ်အရညအ်နသ်ွးလည််း 

ကျ င််းြွဲ တာ နတွျှို့ ဖမင ်ကရပါတယ်။ 

နောက်ပ ိုင််း န ်းကွက်စ်ီးပာွ်းနရ်းသနဘာအရ ပိုဂဂလ ကလိုပ်ငေ််းရှငန်တွဟာ 

ရိုပ်ရှငရ် ိုတညန် ာက်နရ်း လိုပ်ငေ််းနတွမှာ ရင််းနှ်ီးဖမ  ပ်နှ လာ ကပါတယ်။ အစ ို်းရ ကီနေ 

ရိုပ်ရှငရ် ိုနတွငာှ်းရမ််း၊ ဖပေလ်ညမ်ွမ််းမ  လညပ်တ်လိုပ်နေတွဲ  မဂဂလာရိုပ်ရှငရ် ို အိုပ်စိုက ိုယ်တ ိုင ်

ရ ိုအသစန်တွ တညန် ာက်လာပါတယ်။  ါ အဖပင ်JCGV, Mega Ace, Red Radiance, 

Standalone, Paradiso ကိုမပဏနီတွ နပေါ်နပါက်လာပပီ်း ရိုပ်ရှငရ် ိုလိုပ်ငေ််းနတမွှာ ရင််းနှ်ီးဖမ  ပ်နှ မှု 

အမျာ်းကကီ်းလိုပ်လာ ကပါတယ်။ 

နောက်ပ ိုင််းတညန် ာကတ်ွဲ  ကိုေတ် ိုက်အကကီ်းစာ်းကကီ်းနတွမှာ ရိုပ်ရှငရ် ိုငယ်နလ်းနတွ 

ထည သ်ငွ််းတညန် ာကတ်ာလည််း နြတ်စာ်းလာပါတယ်။  လီ ိုေွဲ   ဖမေမ်ာန ိုငင် တဝှမ််း ရိုပ်ရှငရ် ိုနတွ 

တ ို်းတက်လာပပီ်း ြို  ို ပ တက်ာ်းနပါင််း ၂၀၀ ေ်ီးပါ်းအထ  နရာက်လာပါပပီ။  အီတွက် 

ရ ိုက်ကူ်းထိုတ်လိုပ်တွဲ  ဇာတ်ကာ်းနတွ ပရ သတ်ကက  က်ရင၊် နအာငဖ်မငရ်င၊် နအာငဖ်မငသ်နလာက် 



စ်ီးပွာ်းနရ်းအရ အဖမတ်အစွေ််းရန ိုငတ်ွဲ  အနဖြအနေ ဖြစလ်ာတွဲ အတကွ် ရိုပ်ရငှရ် ိုက်ကူ်း 

ထိုတ်လိုပ်သနူတွလည််း မျာ်းဖပာ်းလာပါတယ်။ 

ဖမေမ်ာန ိုငင် က ရိုပ်ရငှဇ်ာတက်ာ်း ထိုတ်လိုပ်မှုဟာ န ်းကွက်မနကာင််းလ ို   ကျ င််းနေရာကနေ 

တစန်စှထ်က် တစန်စှ ်တ ို်းတက်ထိုတ်လိုပ်လာန ိုငတ်ာက ိုလည််း နတွျှို့ ဖမင ်ကရပါတယ်။ ၂၀၁၄ 

ြိုနစှက် ရိုပ်ရငှဇ်ာတ်ကာ်း ၉ ကာ်းပွဲ ရ ိုကက်ူ်းထိုတ်လိုပ်န ိုငရ်ာကနေ ၂၀၁၅ မှာ ၃၂ ကာ်း၊ ၂၀၁၆ မှာ 

၉၈ ကာ်း၊ ၂၀၁၇ မာှ ၁၅၈ ကာ်း၊ ၂၀၁၈ မှာ ၁၃၃ ကာ်း အြို ၂၀၁၉ မှာနတာ  န ိုဝငဘ်ာလအထ  ၉၄ 

ကာ်း ထိုတ်လိုပ်ြွဲ ပပီ်းပါပပီ။ ရိုပ်ရှငစ််ီးပွာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းရွဲ   လက်ရှ  က  နေရတွဲ  အကျပ်အတည််း 

တစြ်ိုကနတာ  ရ ိုက်ကူ်း၊  င ်ာကျပပီ်းနပမွဲ  ရ ိုတငဖ်ပသန ိုငဖ်ြင််း မရှ နသ်းတွဲ ဇာတ်ကာ်း 

အမျာ်းကကီ်းတေ််းစ ီနစာင  ် ိုင််းနေရတွဲ  ဖပဿောပါပွဲ။ 

၂၀၁၆ ြိုနစှက်တည််းက ရ ိုက်ကူ်း၊  င ်ာကျပပီ်း ရ ိုတငန် ိုငဖ်ြင််း မရှ နသ်းတွဲ ဇာတ်ကာ်း ၁၂ ကာ်း၊ 

၂၀၁၇ ြိုနစှတ်ိုေ််းက ဇာတက်ာ်း ၁၈ ကာ်း၊ ၂၀၁၈ ြိုနစှတ်ိုေ််းက ဇာတ်ကာ်း ၄၀ နကျာ်၊ ၂၀၁၉ ြိုနစှမ်ှာ 

ရ ိုက်ကူ်း  င ်ာကျပပီ်း ရ ိုမတငရ်နသ်းတာ ကာ်း ၆၀ နကျာ် စိုစိုနပါင််း ရ ိုတငဖ်ပသြ ို   

ဇာတ်ကာ်းနပါင််း ၁၃၀ နတာင ်ရှ နေပါနသ်းတယ်။  ဖီပဿောဟာ ရ ိုပ ိုငရ်ငှန်တွ၊ ရိုပ်ရငှဇ်ာတ်ကာ်း 

ထိုတ်လိုပ်သနူတွ ကာ်း မ ကာြဏ ည  နှု င််းရတွဲ ၊ နြါင််းြွဲနစတွဲ ဖပဿော ဖြစန်ေပါတယ်။ 

ရိုပ်ရှငစ််ီးပွာ်းနရ်း လိုပ်ငေ််းေွဲ  ပတ်သက်ပပီ်း နကာင််းနကာင််းရ ိုက်၊ ပရ သတလ်ည််းလက်ြ ရင ်

အဖမတ်အစွေ််းရန ိုငတ်ွဲ  အနဖြအနေ နရာက်နေပါပပီလ ို   ဝါရင သ်ရိုပ်န ာင ် ါရ ိုကတ်ာနမာငသ်ရူ နြေါ် 

ဇာဂောက နဖပာပါတယ်။ လက်ရှ  ရိုပ်ရှငဇ်ာတ်ကာ်း တစက်ာ်း ထိုတလ်ိုပ်မယ ် ိုရင ်

အ ကမ််းြျဉ််းအာ်းဖြင  ်ကျပ်နင ွသ ေ််း ၃,၅၀၀ (န ေါ်လာ ၂ သ ေ််း ၃နသာင််း) ကနေ သ ေ််း ၇,၅၀၀ ( 

န ေါ်လာ ၅ သ ေ််း) အ ကာ်း ရှ လ မ ်မယ်လ ို   သကူြေ  မှ်ေ််းဖပပါတယ်။ 

ဖမေမ်ာရိုပ်ရှငဇ်ာတ်ကာ်း တစက်ာ်းအတွက ်အဓ ကကိုေက်ျစရ တ်ဟာ ောမညက်ကီ်းမင််းသာ်း မင််းသမီ်း 

ငာှ်းရမ််းြဖြစပ်ပီ်း ောမညက်ကီ်းမင််းသာ်း တစလ်က် ငာှ်းမယ်  ိုရင ်ကျပ်နင ွသ ေ််း ၇၀၀ ကနေ ၉၀၀ 

အ ကာ်း၊ ထ ပ်တေ််း ောမညက်ကီ်းမင််းသမီ်း   ိုရင ်ကျပ်နင ွသ ေ််း ၅၀၀ ကနေ ၆၀၀ နလာက် 

ကိုေက်ျတယ်လ ို   သကူ   ိုပါတယ်။ ဇာတ်ကာ်းနပါကသ်ာွ်းရင ်ကျပ်နင ွသ ေ််း ၃၅,၀၀၀ အထ  

ရန ိုငသ်လ ို၊ ပရ သတ် မကက  က်ရငန်တာ  တစက်ာ်း ကျပ် သ ေ််း ၄၀၀- ၅၀၀ နလာက်ပွဲ ဖပေရ်တာမျ  ်း၊ 

အကကီ်းအကျယ် ရှု  ်းတာမျ  ်းလည််း  က  န ိုငပ်ါတယ်လ ို   သကူရှင််းဖပပါတယ်။ 



ဘယ်လ ိုပွဲဖြစဖ်ြစ ်ြို  ိုရင ်ရိုပ်ရှငရ် ိုလိုပ်ငေ််းထွဲ အငအ်ာ်းကကီ်းတွဲ  စ်ီးပွာ်းနရ်းကိုမပဏကီကီ်းနတွ 

ဝငန်ရာက် ရင််းနှ်ီးဖမ  ပ်နှ နေ ကပပီဖြစသ်လ ို ရိုပ်ရှငဇ်ာတ်ကာ်း ထိုတလ်ိုပ်နရ်းလိုပ်ငေ််းထွဲက ိုလည််း 

နငနွ က်းအငအ်ာ်း နတာင တ်င််းတွဲ  ကိုမပဏနီတွ ဝငန်ရာက်လိုပ်က ိုငန်ေ ကပါပပီ။ အငအ်ာ်းကကီ်း 

တရိုတ်ကိုမပဏ ီတစြ်ို  ိုရင ်နငနွ က်းအရင််းအနှ်ီးမျာ်းတွဲ  စတူ ယီ ို တညန် ာကန်ရ်းလိုပ်ငေ််းထွဲ 

ဝငန်ရာက်ရင််းနှ်ီးဖမ  ပ်နှ ြ ို   စ်ူးစမ််းမှုနတွ လိုပ်နေတာက ိုလည််း နတွျှို့ ဖမငန်ေရပါတယ်။ 

အရငက်လ ို ရိုပ်ရှငလ်ိုပ်ငေ််းက ို မ ရ ို်းြလာလိုပ်ငေ််းလ ို တတ်သနလာက် မှတ်သနလာက် 

လိုပ်က ိုငန်ေ ကရာကနေ ြနီမာငန်ှ လ ို န ိုငင် တကာမာှ ရိုပ်ရှငအ်တတ်ပညာက ို စေစတ်ကျ 

 ည််းပူ်းတတ်နဖမာက် လာသနူတွကလည််း  နီလာကထွဲ ဝငန်ရာကလ်ိုပ်က ိုငန်ေတာ 

နတွျှို့ ဖမငလ်ာရပါတယ်။  ါတငမ်က အ မ်ေ်ီးြျင််း ထ ိုင််း၊ က ိုရီ်းယာ်း၊ ဂျပေက် သရိုပ်န ာငန်တွက ို 

အသ ို်းဖပ တာ၊ သတူ ို  ေွဲ   ြကစ်ပ် ထိုတ်လိုပ်ပပီ်း န ိုငင် တကာမှာ ဖပသန ိုငသ်ညအ်ထ  နဖြလှမ််း 

လှမ််းလာ ကတာ၊ ရိုပ်ရှငရ် ိုတညန် ာက် ဖပသနရ်းလိုပ်ငေ််းနတွမှာလည််း န ိုငင် ဖြာ်း 

ရင််းနှ်ီးဖမ  ပ်နှ မှုတြျ  ျှို့ ဝငန်ရာက်စဖပ နေတာ နတွျှို့ ဖမငရ်ပါတယ်။ 

 ါနတွအာ်းလ ို်းက ို ဖြ  င ိုသ ို်းသပ် ကည လ် ိုက်ရင ်ဖမေမ်ာ ရိုပ်ရှင ်စ်ီးပွာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းဟာ မ ကာနတာ တွဲ  

အောဂတ်ကာလမှာ အြိုထက်အမျာ်းကကီ်း ပ ို ြွ ျှို့ ပြ  ်းတ ို်းတက်လာမယ်၊ န ိုငင် ဖြာ်း ရင််းနှ်ီးဖမ  ပ်နှ မှုနတွ 

ပ ိုပပီ်းဝငန်ရာက်လာလ မ ်မယ်လ ို   ြေ  မှ်ေ််းရန ကာင််းပါ။ 

https://www.popularmyanmar.com/2019/02/07/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9

%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%

9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80

%A1%E1%80%B1%E1%80%BB/ 

Text Book 

www.iqytechnicalcollege.com/Gender in Film Media.pdf 

်ျမနမာ ရိုပရင္ွ အမွတတ ရမ်ာ်း 

https://www.popularmyanmar.com/2019/02/07/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB/
https://www.popularmyanmar.com/2019/02/07/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB/
https://www.popularmyanmar.com/2019/02/07/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB/
https://www.popularmyanmar.com/2019/02/07/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB/
http://www.iqytechnicalcollege.com/Gender%20in%20Film%20Media.pdf


 

 ်ျပနညလွြုႏ်ွင္်   န်မရွင္ (န်စာင္််းန်တာ်္ရွင္ ဇာတ္ာ်းမွ) 

 

 

•  ်ျမနမာ ရိုပရငွ္ ်ျြစ္န်ပၚလာန်ရ်းအ တက္ လနဒနအတ္ ဓာတပ ်ိုပ ိုငရငွ ္ဦ်းအိုေ္််းန်မာင ္၁၉၁၄ 

ြိုုႏ်စွ္စတင္ ပထမ  ် ိ်ု ်း စတငၾက စညတီ ထင္ွဲ  သည္။ 

•  ်ျမနမာ ရိုပရငွာ္်းအ တက္ ဓာတပ ်ို (ကငမရာ)ကို်   ၁၉၁၉ ြိုုႏ်စွ္စတင္  ရာဦ်းအိုေ္််းန်မာင္်ုႏ်ငွ္်   

ဦ်းန်မာင္န်မာငတ ် ႔မွ စတငတီ ထင္ွဲ  သည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာ ရိုပရငွဇာတ္ာ်းက ို ရ ိုက္ျူ်းသည္်   ဓာတပ ်ိုကငမရာအမ်  ်ဳ်းအစာ်းမာွ 

“န်ဘဘအီငဇ  င္််း” ကငမရာ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာသတင္််းကာ်းမွာ ဥ ်း ထေ္််းရွ ေ္၏ စာ်ပေအြမ္််းအော်း်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာ ရိုပရငွဇာတ္ာ်း၏ ၀တ ်ဳကို်  ၁၉၂၀ ြိုုႏ်စွ္စတင္ စာန်ရ်း ရာပီမ ို်းေင္််းက 

န်ရ်းသာ်းြွဲ ၍ ယင္််းဇာတ္ာ်း၏ အမညမာွ “န်မတ ာုႏ်ငွ္်  သရူာ” ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း  သနသင္်ျပသသ ူရိုပရငွဒါရို် ကတ ာမွာ ဦ်းပို(ြ) ဦ်းတိုတၾ ကီ်း်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွဇာတ္ာ်း၏ ဇာတ္န် ာငမင္််းသာ်းုႏ်ငွ္်   မင္််းသမီ်းမွာ ဦ်းညပီိုုႏ်ငွ္်   မရီ (ြ) 

နမအ်းၾကည္ ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွဇာတရ မ်ာ်းမွာ န်မာင္န်မာင္စ်္၊ ဦ်းပို၊ ဦ်းပါၾကီ်း၊ ဦ်း်ျင မ္််း၊ 

ဦ်းန်မာင္န်မာနငလ္်း၊ ဦ်းတင္န်ြ (န်မာင္န်မာငစ  ်း) တ ို႔ ်ျြစၾကပါသည္။ 

• ၁၉၂၀ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာ ရိုပရငွာ္်း တီ်း၀ ိုင္််းက ို  ရာဦ်းကာမ ွ

စတငတည္န်ထာင္ွဲ  သည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာရိုပရငွ္ ်ျပသြွဲ သည္်   ရိုပရငွရ ် ို၏ အမညမွာ “စေီမီာ ပီွဲရစ္” ်ျြစသည္။ 

•  ်ျမနမာရိုပရငွာ္်းအ တက္ ရိုပရငွ္ ငာ္အပြွဲ႕ ပြွဲ႕သည္်  ် ုႏ်စွမွာ ၁၉၂၂ ြိုုႏ်စွ္ ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ုႏ်စွ္  ကယ္ွဲ ဓာတပ ်ိုလွည္်  စာ်းြ်က္်ျြင္်   ရို် ကသ ည္်  ကာ်းမွာ “ြငင္္်   

အမွာန်တာ်္ပ ်ို” ကာ်း်ျြစသည္။ 

http://1.bp.blogspot.com/--nJnhS6oBts/UqprpejXOXI/AAAAAAAAAyA/1gVmY4CF8Uo/s1600/pyi-hla-phe-and-may-shin-myatsu.jpg


• ၁၉၂၂ ြိုုႏ်စွ္စတင္ န်ကာလ ပန္်က်ာင္််းသာ်းမွ ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွမင္််းသာ်း်ျြစလာသမွူာ  ဂိုဏပ 

ဦ်းဘတင္ ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွလျူရႊင္န်တာ်္မွာ န်ပါစ ၾကီ်း (ဦ်းဘ ထေ္််း) ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွာ္်းတ ို၏ အမညမွာ “အုႏ်ွ်  ပသည္” ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွာ္်း်ျပ န်အာ်္နပရတာအမညမွာ ဥ်ီးစ ို်းန်မာင္်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း မွေ္၊ အမ ို်းအကာ ရိုပရငွစတူ ယီ ိုက ို ၁၉၂၂ ြိုုႏ်စွ္စတင္ “ဘာ်းမာ်းြလင္” ကိုမၸဏမီွ 

စတင္ တည္န် ာကသည္။ 

• မုႏ် န်လ်းေေ္််းန် ာငမာ််းက ို ၁၉၂၁ ြိုုႏ်စွ္စတင္  ဂိုဏပဦ်းဘတငမ ွပထမ  ် ိ်ု ်း စတင္ 

ရ ိုက္ျူ်းဖြင္်  ရြွဲ သည္။ 

• အျင မ္်  မင္််းသမီ်းမွ ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွမင္််းသမီ်း်ျြစလာသမူွာ ၁၉၂၃ ြိုုႏ်စွ္စတင ္ရ ိုက္ျူ်းသည္်   

“ဥစၥာန်စာင္်  မနကလ်း” ကာ်းမွ မျမညႊေ္႔ ်ျြစသည္။ 

• ၁၉၂၃ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “ပေ္််းဘွဲန်မာငတင္်  တယ္” ဇာတ္ာ်းမ ွ

န် ါကတ ာ၀ါလတ ာြ်စ္စ္ေ္််းသည္ ကာယဗနလမာငငဘွဲ႕ရ ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွမင္််းသာ်း ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာစတေ္႔ရိုပရငွဇာတ္ာ်းမာွ ်ျဗ တ သွဘ်ာ်းမာ်းမွ ရ ိုက္ျူ်းသည္်   

“တစ္  ယ္န်တာ်္” ရိုပရငွဇာတ္ာ်း ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွစတေ္႔မင္််းသာ်းမွာ န်က်ာ်္စ ို်း်ျြစသည္။ 

• ဇာတလ မ္််းတြိုတည္််းက ို ရိုပရငွ္  မၸဏုီႏ်စ္ွ မွ တျပ ်ဳငတည္််း ရို် က္ျူ်းသည္်   ကာ်းမ်ာ်းမွာ (၁) 

ပေ္််းဘွဲန်မာငတင္်  တယ္ (၂) အ စ္မတင္််းမင္််းမဟာဂီရ တို် ႔ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း အမ်  ်ဳ်းသမီ်း ရိုပရငွဒါရို် ကတ ာမွာ မဟာ ိုတရ ပရငွမ ွန် ၚြငညႊေ္႔ျြစသည္။ 

• အလွအပုႏ်ငွ္်   ၀တစာ်း ငယငမႈအ တက္ ပထမ  ် ိ်ု ်း န်ရႊတ   ပ္  ရသမူွာ ရိုပရငွမင္် ်းသမီ်း 

ြငာ္်း်ျြစၿပီ်း မင္််းသာ်းမွာ န်မာငဘတင္်   ်ျြစသည္။ 

• ကို် ယပ ် င္န်မာ်္န်တာ်္ကာ်း ပထမ  ် ိ်ု ်း််း ၀ယစီ်းုႏ်ိ်ု  ငသျူ ရိုပရငွမင္််းသာ်းမွာ 

န်မာငဘတင္်  ် ျြစသည္။ 

•  ်ုႏ်ိ်ု  ငင ် ျြာ်း(သဟီ ိုဠ္) သ ို႔ ပထမ  ် ိ်ု ်း  သာ်းန်ရာက္ ရ ိုက္ျူ်းသည္်  ကာ်းမွာ 

“ဖစယ္န်တာ်္သမ ိုင္််း” ်ျြစသည္။ 

• အ ုႏၵ ယသ ို႔ ပထမ  ် ိ်ု ်း  သာ်းန်ရာကရ  က္ျူ်းသည္်   ဇာတ္ာ်းမွာ “န်နဖငပ်းလ ို႔မရ” 

(၁၉၂၃) ်ျြစသည္။ 

• မီ်းပ ်ိ်ု ်းပ်ံစ်ီး၍ ရ ိုက္ျူ်းြွဲ သည္်   ပထမ  ် ိ်ု ်းကာ်းမွာ “်ျမဂုႏ်ိ်ု  င္” (၁၉၃၄) ်ျြစသည္။ 

•  န်လယာဥပ်ံစ်ီး၍ ပထမ  ် ိ်ု ်း ရ ိုက္ျူ်းြွဲ သည္်   ဇာတ္ာ်းမွာ “လူဖစမ္််းန်ကာင္််း” ်ျြစသည္။ 

• ထ ို်းြေ္််း ၾက တေ္္််းမ်ာ်းဖစာပါ၀င္န်သာ ပထမ  ် ိ်ု ်း ဇာတၾကမ္််းကာ်းက ို 

်ျဗ တ သွဘ်ာ်းမာ်းက “န်ရႊသဇင္” ဇာတ္ာ်း်ျြင္်   စတင္်ုႏ်ိ်ု  င္ွဲ  သည္။ 



• လနဒနအတမွ ရ ိုက္ျူ်းန်သာ “ရတောပ ်ို” (၁၉၂၃) ်ုႏ်ငွ္်   ်ျမနမာနအ  မွ ရ ိုက္ျူ်းန်သာ 

“မ ႈင္််းန်န၀၀” (၁၉၂၅) တ ို႔က ို ပထမ  ် ိ်ု ်း အပ ိုင္််းရွညဇာတ္ာ်းမ်ာ်းအျြစ္ သတမွတၾ ကသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ုႏ်ိ်ု  ငင ် ျြာ်း (ထ ိုင္််း်ုႏ်ိ်ု  ငင ) သ ို႔ ်ျပသြ ်ွဲသည္်   ဇာတ္ာ်းမွာ 

“ေေ္််းညႊေ္႔ုႏဖ်ယ္” (၁၉၃၀ ) ်ျြစသည္။ 

• အ ုႏၵ ယျပညသ  ႔ တငပ  ႔ြွဲ သည္်   ပထမ  ် ိ်ု ်းဇာတ္ာ်းမွာ “်ျမ ်ဳငယ  ဘာ်း” (၁၉၃၉) ်ျြစသည္။ 

• ဥနပရာပတို် ကသ   ႔ ပထမ  ် ိ်ု ်း တငပ  ႔ျပသြွဲ သည္်  ဇာတ္ာ်းမွာ “ ိုထ်ူးပေ္” (၁၉၃၅) 

်ျြစသည္။ 

•  ်ုႏ်ိ်ု  ငင ် ျြာ်း အဂၤလ ပရ ပရငွ္ လာန်ရာကရ  က္ျူ်းရာ တင္ ပါ၀ငသရိုပ္န် ာရငင္္်  ရသည္်   

ပထမ  ် ိ်ု ်းန်သာ ်ျမနမာရိုပရငွမင္််းသာ်းမွာ “ရက္္ွွဲ  ို်း” ကာ်းမွ ဦ်းန်မာင္န်မာနငလ္်း်ျြစသည္။ 

•  အဂၤလေ္်ုႏ်ိ်ု  ငင သ ို႔ မ မ စရ တ္်ျြင္်   ရိုပရငွပညာ သာ်းန်ရာကသ ငၾကာ်းသမ်ူာ်းထွဲ တင္ 

ဦ်းဘသကတ င္ နအစာ  ် ိ်ု ်း ်ျြစသည္။ 

• ရိုပရငွာ္်းတကာ်း တင္ ရိုပ္ (၅) မ်  ်ဳ်း န််ျပာင္််းလွဲရ ိုက္ျူ်းသည္်   ပထမ  ် ိ်ု ်း ပညာရွငမာွ ၁၉၂၅ 

ြိုုႏ်စွ္စတင္ ရ ိုက္ျူ်း်ျပသြွဲ သည္်   “မ ႈင္််းန်န၀၀” ကာ်းမွ ကာ တေ္််းဦ်းဘနကလ်းပင္ ်ျြစသည္။ 

•  ်ုႏ်ိ်ု  ငင ် ျြာ်းရိုပရငွပညာသညမ်ာ်း ်ျမနမာအ၀တအ စာ်းုႏ်ငွ္်   ရ ိုက္ျူ်းြွဲ သည္်   ပထမရိုပရငွာ္်းမွာ ၁၉၂၃ 

ြိုုႏ်စွ္စတင္ လနဒနအတ္ မၸဏမီွ ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “ရ ို်းရာဇာတ ုႏ်ငွ္်   ြ်ာလီ” ကာ်း်ျြစသည္။ 

• ဇာတသ ဘင္ ပညာရွငမာ််း ပါ၀ငရ  က္ျူ်းသည္်   ပထမ  ် ိ်ု ်းကာ်းမွာ “သတ ၀ ဇေ” ကာ်း်ျြစ္၍ 

မင္််းသာ်းၾကီ်း ဂရ တ္ဦ်းြ ို်းစ ေ္ ပါ၀ငသရိုပ္န် ာငသည။္ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာသြီ်င္််း်ျြင္်   ရို် က္ျူ်းန်သာ ကာ်းုႏ်စွ္ာ်းမွာ ၁၉၂၉ ြိုုႏ်စွ္စတင္ 

ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “ကို် က ိုန် ာင္််း” ်ုႏ်ငွ္်   “လာမယ ္လာမယ္ မၾကညရွဲ႕” ရိုပရငွာ္်းမ်ာ်း ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်းကာ တေ္််းရိုပရငွ္ စစီဥ္န်ရ်းက ွဲ ရို် က္ျူ်းသမူ်ာ်းမွာ 

ကာ တေ္််းဦ်းဟ ေ္််းဖစေ္််း်ုႏ်ငွ္်   ဇ၀ေ (ဦ်းသ ေ္််း) တ ို႔ျြစသည္။ 

•  အသ တ တ္ာ်းက ို မ ိုက္ရို် ြိုေ္််း်ုႏ်ငွ္်   အသ  ထက္်ျပ်ဳလိုပ္်ျပသသည္်  ကာ်းမွာ ဗုႏၶ်ဳလရိုပရငွမ ွ

ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “န်မွာ်္၀ ဇ ာ” ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်းန်သာ အသ  ထက္ ဇာတ္ာ်းအျြစ္ “န်နဖငပ်းလ ို႔မရ” ဇာတ္ာ်းက ို 

ဘ ် ိုန်ဘျမ ်ဳ႕ တင္  သာ်းန်ရာက္ ရ ိုက္ျူ်းြွဲ န်သာ်္လည္််း အသ ၾကညလင္်ျပတသ ာ်းမႈ မရွ ြ ်ွဲဘွဲ 

်ျဗ တ သွဘ်ာ်းမာ်းက ်ျပကညတင္််း တင္ ရို် က္ျူ်းြွဲ သည္်   “ပဋ ကၡရာ်းုႏ်ငွ္်   န်ရႊအ မစည္” 

ဇာတ္ာ်းကသာ အသ အရနညအ သ်းန်ကာင္််းဖစာ ရ ိုက္ျူ်းုႏ်ိ်ု  င္ွဲ  သည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာအသ  ထက္ ဇာတလ မ္််းရွည္ာ်းမွာ ်ျဗ တ သွဘ်ာ်းမာ်းက ရို် က္ျူ်းသည္်   

“န်လာကေ ဗၺာေ္” ်ျြစသည္။ 



• ဗို် လ္် ်ဳပ္န်အာငေ္္််း်ုႏ်ငွ္်   န်ကာလ ပ္န်က်ာင္််းသာ်း 

သပ တ္န်မွာက္န်ြါင္််းန် ာငမာ််း ပါ၀ငရ  က္ျူ်းသည္်   ဇာတ္ာ်းမွာ ်ျဗ တ သွဘ်ာ်းမာ်းမွ ၁၉၃၅ 

ြိုုႏ်စွ္စတင္ ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “ကဘ ်ဳင္န်ကာ တာ်း” ်ျြစသည္။ 

• ပိုလ ပမင္််းၾကီ်း၏ အမ ေ႔္ုႏ်ငွ္်   ပထမ  ် ို််း အပ တ္ ရသည္်  ကာ်းမွာ ၁၉၃၃ ြိုုႏ်စွ္စတင ္ 

ပွဲန်ရာက္ မၸဏမီွ ရ ိုက္ျူ်းသည္်   "၀မ္််းစမ ို်း" ်ျြစသည္။ 

• ဂ်ပေ္်ျပညသ ် ႔ ပထမ  ် ို််း သာ်းန်ရာက္၍ ဂ်ပနမင္် ်းသမီ်းုႏ်ငွ္်   ကတွဲြက္ ရို် က္ျူ်းြွဲ န်သာ 

ဇာတ္ာ်းမွာ “ဂ်ပေ္႔ရင္န် သ်း” ်ျြစၿပီ်း ရ ိုက္ျူ်းသမူ်ာ်းမွာ ဦ်းညပီိုုႏ်ငွ္်   န်မာင္န်မာငစ  ်းတို် ႔ 

ညအီက ိုုႏ်စွ္န်ယာက္်ျြစသည္။ 

•  ်ျမနမာအမ်  ်ဳ်းသမီ်း ဦ်းစ်ီးတည္န်ထာင္န်သာ ပထမ  ် ိ်ု ်းရိုပရငွ္  မၸဏပီ ိုငရငွမာွ "ရန္ နရ ပရငွ ္

န် ၚမမ" ်ျြစသည္။ 

•  ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွမဂ ဇင္််းအမညမွာ ၁၉၂၇ ြိုုႏ်စွ္စတင ္ထိုတ္န်၀သည္်   “ရိုပရငွပညာမဂ ဇင္််း” 

်ျြစသည္။ 

•  ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွပညာစာအိုပမွာ ၁၉၂၈ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ဦ်းန်မာင္န်မာင္န်ရ်းသည္်   “ရိုပရငွပညာ” 

စာအိုပ္်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွအသင္််းကို်  ၁၉၃၅ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ပြွဲ႕စည္််းတည္န်ထာင္ွဲ  သည္။ 

• ပထမဇာတလ မ္််းကာ တေ္််းကာ်း "မ ိုက္ွဲန်ဟ " ကို်  ၁၉၃၄ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ်ျဗ တ သွဘ်ာ်းမာ်းမွ 

ကာ တေ္််းပေ္််းြ် ီရ ဦ်းလွ (ပ်ဥ္််းမော်း) က ရ ိုက္ျူ်း်ျပသြွဲ သည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း န်ၾကာ်္်ျငာကာ တေ္််းကို်  ၁၉၂၈ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ဦ်းဘနကလ်း 

(န်ရႊနတလ်း)မွ စတင္န်ရ်းက ွဲ ရ ိုက္ျူ်းြွဲ သည္။ 

• အဂၤလ ပအစ ို်းရ ရိုပရငွစ ် ိုစမ္််းစစ္န် ်းန်ရ်းအပြွဲ႕ စစ္န် ်းသည္်  ် ုႏ်စွမွာ ၁၉၂၇ 

ြိုုႏ်စွ္်ျြစသည္။ 

• အသ  ထက္ာ်း တင္ ်ုႏ်စွ္  ကယ္ွဲ ပထမ  ် ိ်ု ်းရို် က္ျူ်းသည္်   မင္််းသာ်းမွာ 

န်အ၀မ္််းတင္န်မာင္်ျြစၿပီ်း “တစလ မ္ ်ုႏ်စွလ မ္” ဇာတ္ာ်း တင္်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွအလိုပသမာ်းမ်ာ်း သပ တ္န်မွာက္ နအရ်းန်တာ်္ပ ်ိုမွာ ၁၉၃၇ ြိုုႏ်စွ္စတင္ 

်ျဗ တ သွဘ်ာ်းမာ်း ကိုမၸဏ၌ီ ်ျြရစပာ်းြွဲ သည္။ 

• ၁၉၃၈ ြိုုႏ်စွ္စတင ္ပြွဲ႕စသည္််းသည္်   ်ျမနမာ်ျပညအစ ို်းရ ရိုပရငွစ ် ိုစမ္််းန်ရ်း 

ဗဟ ိုအၾက န်ပ်းအပြွဲ႕ တင္ ပါ၀င္န်သာ ပိုဂ  ်ဳလမ်ာ်းမွာ ဦ်းဘရီ၊ ဦ်းဘ၊ ဦ်းညပီို၊ 

မစၥတာောရမ္်ုႏ်ငွ္်   ဦ်းန်မာင္န်မာငတ ် ႔ ်ျြစသည။္ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာရိုပရငွဇာတည ႊေ္််းက ို ၁၉၂၇ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ၀ေ္န်ထာက္ဦ်းန်ရႊဇ န်အာင္ 

န်ရ်းြွဲ သည္။ 



• ရန္ ေ္်ျမ ်ဳ႕ရွ  ရိုပရငွရ ် ိုမ်ာ်းက ို ၁၉၄၁ ြိုုႏ်စွ္ န်နြြာ်္၀ါရီ ၃ ရက္်ုႏ်ငွ္်   ၄ 

ရက္န်ေ႔မ်ာ်း တင္ နအမာွင္ ်စစ္န် ်းစမ္််းသပ္ွဲ  သည္။ 

•  “ရိုပရငွအလိုပသမာ်းန်ေ႔” က ို ၁၉၄၀ ြိုုႏ်စွ္၊ စကတ ငဘာလ ၂၂ ရက္န်ေ႔ တင္ 

ပွဲန်ရာကရ ပရငွ္  မၸဏမွီ ဥ်ီး နန ီ(ပွဲန်ရာက္)က စတင္င်္််းပျပ်ဳလိုပ္ွဲ  သည္။ 

• ဂ်ပနအစ ို်းနရြတ္ ပထမရိုပရငွသဘငငပွဲကို်  ၁၉၄၂ ြိုုႏ်စွ္စတင္  ါရ ိုကတ ာ ရာြေ္႔ န်ြါင္််းန် ာငၿပီ်း 

က ိုဘတင္်  ၊ က ိုန်က်ာ်္န်အ်း၊ ြငင္ရ၊ီ ြင္ငတင္်  ၊ ြ ို်းပါၾကီ်း၊ ဦ်းြ်စတ ငတ  ႔ုႏ်ငွ္်   ကျပြွဲ ၾကသည္။ 

• ဗမာ  လတလ ပ္န်ရ်းန်မာ်္ ကေ္််းတငာ္်းကို်  ၁၉၄၃ ြိုုႏ်စွ္စတင္ န်ရႊညာန်မာင္ (ဦ်းြ်င္််းစ ေ္) 

သည္ ဓာတပ ်ို ရာဦ်းသာန်ဂါင္်ုႏ်ငွ္်   ပူ်းကတွဲရ ိုက္ျူ်းြွဲ သည္။ 

• စစၿပီ်းသည္်  န်ောက္ ပထမ  ် ိ်ု ်း်ျမနမာရိုပရငွာ္်းက ို ၁၉၄၆ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ေယူ်းဘာ်းမာ်းရိုပရငွမ ွ

“ဗမာသစ”္ အမည္်ျြင္်   ရ ိုက္ျူ်း်ျပသြွဲ သည္။ 

• စစၾကီ်းၿပီ်းသည္်  န်ောက ္၁၉၄၇ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ရိုပရငွစစ္န် ်းန်ရ်း  ငာ္ဘိုတအ ပြွဲ႕၌ 

ပါ၀ငသျူမ်ာ်းမွာ ဦ်းညႊေ္႔ုႏ်ငွ္်   ဦ်းအိုေ္််းန်မာငတ ် ႔ျြစသည္။ 

• အမညတလ ်ိ်ု ်းတည္််းရွ န်သာ ပထမ  ် ိ်ု ်းရိုပရငွာ္်း၏ အမညမွာ န်  ဗမာြလငမ ွ

ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “အာ်း” (၁၉၄၇) ်ျြစသည္။ 

• ရိုပရငွရ ် ိုမ်ာ်း တင္ ပပွဲန်တာ်္ဖြေ္ စတင္န်ကာကယ ျူန်သာန်ေ႔မွာ ၁၉၄၇ ြိုုႏ်စွ၊္ 

န်အာကတ   ဘာ (၁) ရက္န်ေ႔ ်ျြစသည္။ 

• ရိုပရငွာ္်းအျြစ္ ပထမ  ် ိ်ု ်းရ ိုက္ျူ်းန်သာ ်ျပဇာတမွာ “ရတောသ ိုက ္(်ျမ ်ဳင္)” (၁၉၄၇) 

်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ၁၆ မမ န် ်းန်ရာငစ ် ိုရိုပရငွာ္်းမွာ ရန္ နရ ပရငွ္၏ “ြ်စ္န် သ်းည”ီ ဇာတ္ာ်း 

(၁၉၄၈) ်ျြစသည္။ 

• ရိုပရငွ္ ငာ္အပြွဲ႕မွ ကာ်းအမည္   ဖြင္်  မျပ်ဳ၍ အမည္န််ျပာင္််းလို် နကရသာကာ်းမွာ 

“ရွဲသတ  ” (၁၉၄၈) မလူအမည္ “ၾကယနီန်ရာင္” ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမနမာသ စ ် ိုကာ်းမွာ ၁၉၅၁ ြိုုႏ်စွ္စတင ္န်အ၀မ္််းမွ ရ ိုက္ျူ်းသည္်   

“သမ ိုင္််းညႊေ္န႔ပါင္််း” ကာ်း်ျြစသည္။ 

• ၁၆ မမ အသ တ တတ ၀က၊္ အသ  ထကတ ၀က္ ရ ိုက္ျူ်းြွဲ သည္်  ကာ်းမွာ 

မဂၤလာညႊေ္႔ြလငမရွ ိုကသ ည္်   “်ျမ ်ဳငယ ရွင”္ (၁၉၅၂) ်ျြစသည္။ 

• ၁၉၄၈ ြိုုႏ်စွ္စတင ္်ျင မ္််းြ်မ္််းန်ရ်း  ိုင္််း ိုရသည္်   ရိုပရငွာ္်းမွာ “ြ်  နတနၿပီ” ်ျြစသည္။ 

•  ်ုႏ် ် ိုငင ် ျြာ်းရိုပရ ွငငပွဲန်တာ်္က ို ၁၉၅၃ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ပထမ  ် ိ်ု ်း ၀င္န်ရာကယွ ဥ္်ျပ ်ဳငသည္်  ကာ်းမွာ 

“ရတောပ ်ို” ်ျြစသည္။ 

•   မီ ိုနကရစ ီရိုပရငွအမည္်ျြင္်   ၁၉၅၄ ြိုုႏ်စွ္ အစ ို်းရမွ ဦ်းန် ာငရ  က္ျူ်းသည္်  ကာ်းမွာ 

“လူထိုန်အာငသ ” ်ျြစသည္။ 



• ရန္ ေ္်ျမ ်ဳ႕ တင္ ပထမ  ် ိ်ု ်း ၀င္န်ဖင ၅ သ ေ္််းရသည္်   ရိုပရငွာ္်းမွာ ၁၉၅၇ ြိုုႏ်စွ္စတင္ 

်ျပသည္်   မုႏ် န်လ်းရိုပရငွ္၏ “ဘ၀သ သရာ” ဇာတ္ာ်း်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ၃၅ မမ န် ်းန်ရာငစ ် ိုရိုပရငွာ္်းမွာ ရန္ နရ ပရငွမ ွရ ိုက္ျူ်းသည္်   “ြ်စ္ွဲ  တာ အမွနပါပွဲ” 

(၁၉၅၇) ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ်ျမစ္ငင္္််းက်ယ္ ်ျမနမာရိုပရငွာ္်းမွာ ၁၉၅၇ ြိုုႏ်စွ္စတင္ န်  ဗမာြလငမ ွ

ရ ိုက္ျူ်းြွဲ န်သာ “န်ရႊတ ဂ ်ိုသမ ိုင္််း” ်ျြစသည္။ 

• ရန္ ေ္်ျမ ်ဳ႕ တင္ မျပဘွဲ ေကယတ င္ ပထမ ်ျပသသည္်  ကာ်းမွာ ၁၉၆၂ ြိုုႏ်စွ္စတင္ 

အေမ္် ်းပင္န်ကာ်္်ျပာ်းမွ ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “ဖမတ္လ ်ိုမမ” ်ျြစသည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွပညာသင္န်က်ာင္််းက ို ဦ်းြ်င္််းစ ေ ္(န်ရႊညာန်မာင္) က ၁၉၅၈ ြိုုႏ်စွ္စတင္ 

ယင္််း၏န်ေအ မ္ က ြေ္် ်းန်တာလမ္််း၊ စမ္််းန်ြ်ာင္််း၌ပင္ ဖြင္်  လွစ္ွဲ  သည္။  ါရို် ကတ ာ 

စ ေ္န်ြတငမာွ ယင္််းရိုပရငွပညာသငတေ္််း န်က်ာင္််း င္််းတဦ်း်ျြစသည္။ 

• ရိုပရငွဒါရ ိုကတ ာ ၅ ဦ်း ပူ်းကတွဲ၍ ရို် က္ျူ်းသည္်  ကာ်းမွာ ၁၉၆၅ ြိုုႏ်စွ္စတင္ န်ရႊုႏ်ငွ္်  ် ျမရိုပရငွမ ွ

ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “ဘာလ ိုလို် ” ဇာတ္ာ်း်ျြစသည္။ 

• သတင္််းစာ တင္ ပါသည္်  ကာ တေ္််းဇာတလ မ္််းက ို ၁၉၆၅ ြိုုႏ်စွ္စတင္ ရန္ နရ ပရငွမ ွ“ြင္” 

အမည္်ျြင္်   ရ ိုက္ျူ်း်ျပသြွဲ သည္။ 

•  ပထမ  ် ိ်ု ်း အသ  ထက္ ကာ တေ္််းဇာတလ မ္််းမွာ ၁၉၆၅ ြိုုႏ်စွ္စတင္ မဂၤလာညႊေ္႔ြလငမ ွ

ရ ိုက္ျူ်းသည္်   “်ျပညသျူ႕ငလကမ” ်ျြစသည္။ 

• အလကၤ်ာန်က်ာ်္ဖစာကဘွဲ႕နရသာ ရိုပရငွပညာသညမာ််းမွာ ဦ်းတင္န်မာင္၊ ဦ်းသိုြ၊ ဦ်းဥာဏ၊ 

ဦ်းစ ေ္န်၀လွ်ံုႏ်ငွ္်   ဦ်းြ်င္််းစ နတ  ႔ျြစသည္။ 

• ၀ဏနေက်ာ်္ထငငဘွဲ႕နရသာ ရိုပရငွပညာသညမ်ာ်းမွာ ရေ္်ုႏ်ိ်ု  ငစ ေ္၊ ဦ်းြ်စ္ နေ္္််း၊ ဦ်းန်ဇယ်၊ 

ဦ်းမ်  ်ဳ်းြ်စ္၊ န် နၚမရွင္၊ န် နၚမသစ္၊ ြို် ် ်းပါၾကီ်းုႏ်ငွ္်   န် ၚၾကညၾကည္န်ဌ်းတ ို႔ 

်ျြစၾကသည္။ 

•  ်ျမနမာ ရိုပရငွ္ျူ်းြ ြန္ ကို်  ၁၉၅၂ ြိုုႏ်စွမွစ၍ န်ပ်းြွဲ သည္။ 

• ပထမ  ် ိ်ု ်း ရိုပရငွဇာတ္ာ်းပထမ ိုက ို ြ်စသက္န်၀က ရရွ ၍ အမ်  ်ဳ်းသာ်းဇာတ္န် ာင္ က ို 

န်က်ာ်္၀င္််းက မာလာရဇီာတ္ာ်း်ျြင္်  ၊ အမ်  ်ဳ်းသမီ်း ဇာတ္န် ာင္ က ို ၾကညၾကည္န်ဌ်းက 

ြ်စသက္န်၀ ဇာတ္ာ်း်ျြင္်   ရရွ သည္။ 

• ၁၉၅၄ ြိုုႏ်စွ္စတင္  ါရို် ကတ ာထ်ူးြ ြန္  တ ို်းြ် ွဲ႕ြ် ီ်း်ျမွင္်  ြွဲ ၿပီ်း ဦ်းသိုြက ဦ်းဖစာ ရရွ ြွဲ သည္။ 

၎ုႏ်စွ္စတငပင္ အမ်  ်ဳ်းသမီ်း ဇာတပ  ႔ ိုက ိုလည္််းန်ကာင္််း၊ ၁၉၅၅ ြိုုႏ်စွ္စတင္ 

နကလ်းသရိုပ္န် ာင္ က ိုလည္််းန်ကာင္််း၊ ၁၉၅၆ ြိုုႏ်စွ္စတင္ 

ရိုပရငွဓာတပ ်ို ိုက ိုလည္််းန်ကာင္််း၊၁၉၅၈ ြိုုႏ်စွ္စတင္ အမ်  ်ဳ်းသာ်းဇာတပ  ႔ ိုက ိုလည္််းန်ကာင္််း၊ 

၁၉၉၁ ြိုုႏ်စွ္စတင ္ရိုပရငွ္န်တ်းဂီတ ိုက ိုလည္််းန်ကာင္််း၊ ၁၉၉၄ ြိုုႏ်စွ္စတင္ 



ရိုပရငွအသ  ိုက ိုလည္််းန်ကာင္််း၊ ၁၉၉၅ ြိုုႏ်စွ္စတင ္ဇာတည ႊေ္််း ိုက ိုလည္််းန်ကာင္််း၊ ၁၉၉၇ 

 တင္ ရိုပရငွတည္််း်ျြတ္ က ိုလည္််းန်ကာင္််း အစျပ်ဳ ြ် ီ်း်ျမွင္်  ် ုႏ်ိ်ု  င္ွဲ  သည္။ 

•  ်ျမနမာ ရိုပရငွ္ျူ်းြ ြန္ န်ပ်းပပွဲ အြမ္််းအော်းက ို ရန္ ေ္် ျမ ်ဳန႕တာ်္ြေ္််းမ၊ ၀ ဇယရိုပရငွရ ် ို၊ 

ေတ္န်မာကလ မ္််းရွ  စကမႈလကမႈန်က်ာင္််း၀င္််း၊ ၀ကၤပါလမ္််းရွ  ရိုပရငွ္်ျပဇာတ္ 

အစည္််းအရ ်ိ်ု ်း်ျြ ၀င္််း၊ န်ရႊန်တာငၾကာ်းလမ္််းရွ   

်ုႏ်ိ်ု  ငင န်တာ်္ရိုပရငွလ  ပငေ္််း်ျမွင္်  တင္န်ရ်းအပြွဲ႕၀င္် ်း 

်ျမက္င္််း်ျပင္၊ ဘိုရာ်းလမ္််းရွ  ဂ်  ဗလီန်ဟာ ကကလ ပ္၊ ်ျပညလမ္််းရွ  အသ လႊင္်  ရ ်ိုစတူ ယီ ို 

(န်အ)်ုႏ်ငွ္်   ်ျမနမာ အသ ် ျမက္င္််း်ျပင္၊ အင္််းလာ််းကနဟ  တယ္၊ ေန၀ ်းရိုပရငွရ ် ို၊ 

်ျမ ်ဳ႕နမက်ာင္််းလမ္််းရွ  အမ်  ်ဳ်းသာ်းကဇာတရ ်ို၊ သို၀ဏေ အမ်  ်ဳ်းသာ်းအာ်းကစာ်း်ျပ ်ဳငငပွဲရ ်ို (၁) 

်ုႏ်ငွ္်   န်နျပည္န်တာ်္ လဟာ်ျပငဇ္ာတရ ်ိုတ ို႔ တင္ ကင်္််းပြွဲ သည္။ 

•  ်ျမနမာ ရိုပရငွ္ န်ဖငရတိုသဘငအြမ္််းအော်းက ို စစၿပီ်းန်ြတ္ ပထမ 

်ျမနမာစကမႈလကမႈ်ျပပပွဲၾကီ်းုႏ်ငွ္်  အတူ က်င္််းပြွဲ ၿပီ်း အြမ္််းအော်းက ို 

ဗ ိုလ္် ်ဳပ္န်အာငေ္္််း်ုႏ်ငွ္်   ဘိုရင္  ာဟူ်းဘတရေ္႔စတ  ် ႔က ဖြင္်  လွစ္န်ပ်းြွဲ ကာ ၁၉၄၇ ြိုုႏ်စွ္ မတလ  

၁ ရကမ ွ၁၀ ရက္န်ေ႔အထ  က်င္််းပြွဲ သည္။ န်ရႊရတိုသဘငအြမ္််းအော်းက ိုမူ ၁၉၇၁ ြိုုႏ်စွ္၊ 

 ဇီငဘာ ၁၇ မွ ၂၆ ရက္န်ေ႔အထ  က်င္််းပြွဲ ၿပီ်း၊ ်ျမနမာ ရိုပရငွစ နရတိုသဘင္   ၁၉၉၅ ြိုုႏ်စွ္၊ 

န်အာကတ  ် ဘာလ ၁၇ ရက္န်ေ႔ တင္ ်ျပ်ဳလိုပ္ွဲ  ပါသည္။ 

 
 

မ်ကရႈ 

 

(က ို်းကာ်း။    ။ 

၁။ ရိုပရငွသမ ိုင္််း်ုႏ်ငွ္်   ်ျမနမာ ရိုပရငွမတွတ မ္််း၊ န်အ်းန်အ်းစ ို်း (ြ်ာပ ်ို)၊ စာန်ပဗ မာန္ ရစာမူ 

၂။ ်ျမနမာ ရိုပရငွသမ ိုင္််းစဥ္၊ န်ဖငရတိုကာလ) 

Cyber Security 

https://books.google.com.au/books?id=GMBTDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=%E1%80%9B

%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%

95%E1%80%8A%E1%80%AC&source=bl&ots=lP7nWi36Fo&sig=ACfU3U0QxA-

1_oagLRjQ8vmmTpixRGUvWg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjR__KboYznAhXP7HMBHSq-

DhA4MhDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%

80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&f=false 

 

https://books.google.com.au/books?id=GMBTDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&source=bl&ots=lP7nWi36Fo&sig=ACfU3U0QxA-1_oagLRjQ8vmmTpixRGUvWg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjR__KboYznAhXP7HMBHSq-DhA4MhDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&f=false
https://books.google.com.au/books?id=GMBTDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&source=bl&ots=lP7nWi36Fo&sig=ACfU3U0QxA-1_oagLRjQ8vmmTpixRGUvWg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjR__KboYznAhXP7HMBHSq-DhA4MhDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&f=false
https://books.google.com.au/books?id=GMBTDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&source=bl&ots=lP7nWi36Fo&sig=ACfU3U0QxA-1_oagLRjQ8vmmTpixRGUvWg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjR__KboYznAhXP7HMBHSq-DhA4MhDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&f=false
https://books.google.com.au/books?id=GMBTDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&source=bl&ots=lP7nWi36Fo&sig=ACfU3U0QxA-1_oagLRjQ8vmmTpixRGUvWg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjR__KboYznAhXP7HMBHSq-DhA4MhDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&f=false
https://books.google.com.au/books?id=GMBTDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&source=bl&ots=lP7nWi36Fo&sig=ACfU3U0QxA-1_oagLRjQ8vmmTpixRGUvWg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjR__KboYznAhXP7HMBHSq-DhA4MhDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&f=false
https://books.google.com.au/books?id=GMBTDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&source=bl&ots=lP7nWi36Fo&sig=ACfU3U0QxA-1_oagLRjQ8vmmTpixRGUvWg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjR__KboYznAhXP7HMBHSq-DhA4MhDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&f=false


ဗ ဒ ယ ုရ ုက က ်းဖခင ်းပညာ 

ယဉ်နကျ်းမှုန သမျာ်းအတွင််းလိုပ်ငေ််းသ ို်းရိုပ်ရှင/်ဗီ ယီ ိုရ ိုက်က်ူးဖြင််းနငှ S်tillကငမ်ရာဖြင ဓ်ာတ်ပ ိုရ ိုကက်ူ်းသမူျာ်းလ ိုကေ်ာရေစ်ည််းကမ််းြျကမ်ျာ်း 

https://www.mcgkunming.org/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=226%3Astill&format=pdf&option=com_content&Itemid=258
https://www.mcgkunming.org/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=226%3Astill&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=258
https://www.mcgkunming.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cHM6Ly93d3cubWNna3VubWluZy5vcmcvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9MjI2OnN0aWxsJmNhdGlkPTE6bGF0ZXN0LW5ld3MmSXRlbWlkPTI1OA==
https://www.mcgkunming.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cHM6Ly93d3cubWNna3VubWluZy5vcmcvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9MjI2OnN0aWxsJmNhdGlkPTE6bGF0ZXN0LW5ld3MmSXRlbWlkPTI1OA==
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Video Equipment 

www.iqytechnicalcollege.com/VideoEquipments.pdf 

လူမှုနရ်းလိုပ်ငေ််းမျာ်းက ို အသ ပညာနပ်းရာတငွ ်ဗွီ ယီ ိုက ို 

အသ ို်းဖပ ြေတ်ီ်းကာ ပင မ််းြျမ််းနရ်းက ို 

အမျာ်းလကလ်မှ််းမီနစရေ ်ကက  ်းပမ််းဖြင််း 

http://www.iqytechnicalcollege.com/rule.jpg
http://www.iqytechnicalcollege.com/VideoEquipments.pdf
https://www.jointpeacefund.org/mm/blog/making-peace-accessible-myanmar-through-film-making-using-video-promote-social-issues
https://www.jointpeacefund.org/mm/blog/making-peace-accessible-myanmar-through-film-making-using-video-promote-social-issues
https://www.jointpeacefund.org/mm/blog/making-peace-accessible-myanmar-through-film-making-using-video-promote-social-issues
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ပင မ််းြျမ််းနရ်း၏ အကျ  ်းနကျ်းဇူ်းမျာ်းက ို သ ရှ ော်းလည်ကာ ပင မ််းြျမ််းနရ်းန ာငရွ်က်သူ 

မျ  ်း ကသ်စမ်ျာ်းနပေါ်နပါကလ်ာနစရေ ်ဖမေမ်ာန ိုငင် ၏ ရှုပ်နထ်ွးေက်ေွဲလသှည ် ပင မ််းြျမ််းနရ်းလိုပ်ငေ််းစဉ်က ို 

စ ိုလငက်ွွဲဖပာ်းလသှည ် လအူမျ  ်းမျ  ်းလကလ်ှမ််းမသီနဘာ နပါက်ော်းလညမ်ှုမှာ မရှ မဖြစအ်နရ်းပါသည်။ သ ို  ရာတွင ်

အဖပ သနဘာန ာငသ်ည ် အနဖပာင််းအလွဲက ို နမာင််းနငှရ်ေ ်လူငယမ်ျာ်းအနေဖြင  ်အရည်အြျင််းတစြ်ျ  ျှို့က ို 

မရှ မဖြစလ် ိုအပ်သည။် 

ပင မ််းြျမ််းနရ်းပူ်းနပါင််းရေပ် ိုနငမွှ ပ  ပ ို်းကာ “လထူိုအနဖြဖပ  ဗီ ယီ ိုြေတ်ီ်းဖြင််း” ဟနူသာ နြါင််းစဉ်ဖြင  ်နမလ ၁၉ 

ရကမ်ှ ၂၂ ရက်ထ  လူငယ် အနယာက် ၄၀ ပါဝငန်သာ အလိုပ်ရ ိုသငတ်ေ််းက ို ရေက်ိုေပ်မ  ျှို့တွင ်ကျင််းပြွဲ ပပီ်း 

ပင မ််းြျမ််းနရ်း နငှ  ်ပဋ ပက ္ ိုငရ်ာတ ို  က ို အထ်ူးဖပ သည ် ဗ ီယီ ို ြေတ်ီ်းဖြင််း၊ မှတတ်မ််းတငဖ်ြင််းနငှ  ်

လူထိုလ ိုအပ်ြျက်နငှ  ်လမူှုနရ်းက စစရပ်မျာ်း  ကသ်ယွ်န ာငရွ်က်ဖြင််းတ ို  က ို နလ လာန ွ်းနန်ွး ြွဲ  ကသည်။ 



 

အလိုပ်ရ ိုန ွ်းနန်ွးပွွဲက ို ဖပငတ်ငွ််း နငှ  ်န ိုငင် တကာအြွွဲျှို့စည််းမျာ်းမှ ပူ်းနပါင််းကျင််းပြွဲ ပပီ်း ဖမေမ်ာန ိုငင် ရှ  

ပင မ််းြျမ််းနရ်းနငှ  ်ြွ ျှို့ ပြ  ်းနရ်းက စစရပ်မျာ်းက ို န ာငရွ်က်နေနသာ တ ိုင််းန သကကီ်းနငှ  ်ဖပည်ေယ်အသ်ီးသ်ီးမှ 

လူငယမ်ျာ်းပါဝငြ်ွဲ သည်။ ထ ို  အဖပငန်ကျ်းလကန် သမှ လူငယ်မျာ်းအနေဖြင  ်မ ီယီာပညာရှငမ်ျာ်းနငှ န်တွျှို့  ိုဖြင််း၊ 



န ိုငင် တစဝ်မှ််းရှ  အလာ်းတကူ စစရပ်မျာ်းက ို လိုပ်က ိုငန်ေနသာ လူငယမ်ျာ်းနငှ  ်နတွျှို့  ိုမ တ်ြွွဲျှို့ န ိုငမ်ည ် 

အြွင အ်နရ်းမျာ်းရရှ ြွဲ သည။် 

ယြို သငတ်ေ််းက ို နမလ ၂၃ မှ ၂၅ ရကထ်  ကျင််းပြွဲ နသာ ြွ ျှို့ ပြ  ်းနရ်းအတွက် မီ ယီာနငှ  ် က်သယွ်နရ်းေည််းပညာ 

အသ ို်းဖပ ဖြင််း(MC4D) န ွ်းနန်ွးပွွဲ အြမ််းအော်း မတ ိုငြ်င ်ဖပ လိုပ်ြွဲ ပပီ်း အြမ််းအော်းတွင ်အမျာ်းဖပညသ်ူ နငှ  ်

ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍ နစှရ်ပ်လ ို်း မှ အြွွဲျှို့အစည််းမျာ်းအနေဖြင  ်၎င််းတ ို  ၏  ကသ်ွယန်ရ်းနငှ  ်မ ီယီာ လိုပ်န ာငမ်ှုမျာ်းက ို 

န ိုငင် တဝေ််း ပင မ််းြျမ််းနရ်း နငှ  ်ြွ ျှို့ ပြ  ်းနရ်း  ိုငရ်ာ အြေ််းကဏ္ဍတွင ်န ာငရွ်က်နေနသာ 

အရပ်ဘကအ်ြွွဲျှို့အစည််းမျာ်း၊ အစ ို်းရနငှ  ်အဖြာ်းကဏ္ဍအသ်ီးသ်ီးက ို တင ်က်ဖပသြွဲ သည်။ 

သငတ်ေ််း၏ အဓ ကရည်ရွယ်ြျက်မှာ လူငယမ်ျာ်းအနေဖြင  ်လထူိုအနဖြဖပ  ဗွီ ယီ ို ြေတ်ီ်းထိုတ်လိုပ်မှုတ ို်းတကက်ာ 

မီ ယီာမှတစ ်င  ်ပင မ််းြျမ််းနရ်းက ိုဖမ င တ်ငက်ာ အနဖပာင််းအလွဲက ို လှု န ာန်ပ်းန ိုငရ်ေဖ်ြစန် ကာင််း 

အလိုပ်အမှုန ာငန်ကာမ်တီ တစဦ််း ဖြစသ်ူ က ိုမ ို်းနသွ်းမှ ရှင််းဖပြွဲ သည်။ 

“သငတ်ေ််းရွဲ  ပထမ  ို်း ရည်ရွယ်ြျကက်နတာ  လူငယ်နတကွ ို ပင မ််းြျမ််းနရ်း ေွဲ  ြွ ျှို့ ပြ  ်းနရ်း က စစရပ်နတွက ို 

တ ို်းတက်နအာင ်န ာငရွ်က်ရာမှာ မ ီယီာက ဘယ်နလာကထ် အနရ်းပါတယ်   ိုတာက ို သ နစြျငတ်ယ။် 

 ိုတ ယအနေေွဲ  ကနတာ  MC4D မကျင််းပြငမ်ှာ သငတ်ေ််းသာ်းနတွ အနေေွဲ   မီ ယီာ ေွဲ   

 ကသ်ွယန်ရ်းအန ကာင််းအရာအမျ  ်းမျ  ်းက ို ရင််းနှ်ီးထာ်းြ ို  လ ိုအပ်တယ်။ သငတ်ေ််းမှာ ဗွီ ယီ ိုနတကွ ို ရ ိုကက်ူ်းပပီ်း 

ဘယလ် ိုမျ  ်း ထ ထ နရာကန်ရာက် သတင််းနပ်းမလွဲ  ိုတာက ို ေည််းပညာပ ိုင််း ေွဲ  ေည််းလမ််းနတွက ို ဖပနပ်းသွာ်းမယ်” 

ဟို က ိုမ ို်းနသွ်းမှ ရှင််းဖပြွဲ သည်။ 



 

အလိုပ်ရ ိုန ွ်းနန်ွးပွွဲ တငွ ်လက်နတွျှို့ကျနသာ မ ိုဘ ိုင််းလ် ြိုေ််းဖြင  ်ဗွီ ယီ ို ဖပ လိုပ်ဖြင််း က ို BBC Media Action 

(BBC MA) မှ ဦ်းန ာင၍်သငတ်ေ််းပ ို  ြျရာတွင ်လထူိုအနဖြဖပ  ဗီ ယီ ိုရ ိုက်ကူ်းနရ်း အနဖြြ လ ိုအပ်ြျကမ်ျာ်း နငှ  ်

လူမှုကွေယ်ကက် ိုအသ ို်းဖပ ၍ ဗွ ီယီ ို ဖြေ  န်ဝပ ိုမျာ်းက ို သင ်ကာ်းနပ်းြွဲ သည်။ အနဖြြ ဗွ ီယီ ို ရ ိုက်ကူ်းနရ်း 

တ ို်းတက်နစရေ ်အဓ က အြျက်အလကမ်ျာ်းမှာ ဇာတအ် မတ်ည်န ာက်ဖြင််း၊ အသ ြမ််းရာတွင ်



ထပ်မ ြမ််းယူရဖြင််းမျ  ်းမဖြစန်စရေ ်နသြျာဖပတသ်ာ်းစွာအသ သွင််းဖြင််း နငှ  ်လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းက ို 

ရှုနထာင အ်မျ  ်းအမျ  ်းမ ှစ တဝ်ငစ်ာ်းြွယ် နကာင််းနအာင ်ရ ိုကက်ူ်းဖြင််း စသည်တ ို  ပါဝငပ်ါသည်။ 

  

JPF ၏ မ တ်ြက်အြွွဲျှို့အစည််း ဖြစသ်ည ် လူငယမ်ျာ်းပင မ််းြျမ််းနရ်းဖြစစ်ဉ်တွငပ်ါဝငလ်ာနရ်းအတကွ် 

လိုပ်န ာငလ်ျက်ရှ နသာ ပွဲြူ်းတ ိုင််းအနဖြစ ိုက် Halcyon အြွွဲျှို့အစည််းမှ မင််းတည် ကည်ထဋွ ်က သငတ်ေ််းနငှ  ်

ပတသ်က်၍ “ကျွေန်တာ်အရင ်ပင မ််းြျမ််းနရ်းေွဲ   ပဋ ပက္ ေွဲ  ပတသ်က်ပပီ်းနတာ  ဗွ ီယီ ိုနတကွ ို လိုပ်ြူ်းတယ်။ 

အွဲ  အီြျ ေတ်ိုေ််းက အသ ေွဲ  ပတသ်က်ပပီ်း သ ပ်မစဉ််းစာ်းြွဲ မ ဘူ်း။ အြို သီငတ်ေ််းမှာကျ အသ ရွဲ   အရညအ်နသွ်းနတွက 

ဗွီ ယီ ို တစြ်ို လိုပ်တွဲ နေရာမှာ ဘယန်လာက်ထ  အနရ်းပါတယ်  ိုတာ သ လာရတယ။် အရင ် ို်း 

ကျွေန်တာ်တ ို  အြွွဲျှို့အစည််းမှာ ဖပေန်ဖပာဖပမယ်။ ကျွေန်တာ ် ထီကပ် ိုပပီ်းလည််းparticipatory videos နတွက ို 

လိုပ်သွာ်းြ ို  ရှ တယ”် ဟို   ိုသည်။ 

  

သငတ်ေ််း၏  ိုတ ယနေ  တွင ်JPF မှ ပင မ််းြျမ််းနရ်းဖြစစ်ဉ် က ို တငဖ်ပြွဲ ပပီ်း လူငယမ်ျာ်းအနေဖြင  ်ပင မ််းြျမ််းနရ်း 

ဖြစစ်ဉ်က ို နလ လာြွင ရ်ရှ ကာ ပင မ််းြျမ််းနရ်း  ိုငရ်ာမျာ်းက ို ကျယ်ကျယဖ်ပေ  ဖ်ပေ  န် ွ်းနန်ွး ြွဲ  ကသည်။ ထ ို  နောက် 

သငတ်ေ််းသာ်းမျာ်းသည ်လူငယ်မျာ်းအမျာ်း  ို်း  က  နတွျှို့ရင ် ိုငန်ေရသည ် စ ေန်ြေါ်မှုမျာ်းက ို 

န ွ်းနန်ွးြလယှ်ြွဲ ကသည။် သငတ်ေ််းသာ်းမျာ်းအနေဖြင  ်ပ ို  ြျြျကမ်ျာ်းက ို  ဗွီ ယီ ိုမျာ်း ြေတ်ီ်းကာ ၎င််းတ ို  က ို 

 MC4D န ွ်းနန်ွးပွွဲတွင ်တင ်က်ဖပသြွဲ သည်။ 

“ကျွေန်တာ်တ ို  ြ စာ်းမ တာက participatory video က န သြ ဖပည်သနူတရွွဲ   နေ  စဉ် က  နတွျှို့နေရတွဲ  ဖပဿော နတွ 

မီ်းနမာင််းထ ို်းဖပန ိုငမ်ယ ် ထ နရာက်တွဲ  အရာဖြစပ်ပီ်းနတာ  ြယ ်ကဉ်ြ ထာ်းရတွဲ  အြွွဲျှို့အစည််းနတွရွဲ  အသ က ို 

ဖမ င တ်ငန်ပ်းန ိုငရ်ာနရာကမ်ယ။်  ါန ကာင  ်ကျွေန်တာ်တ ို  အနေေွဲ    လီူငယ်နတွက သူတ ို  အြွွဲျှို့အစည််းက လနူတွ 

နဖပာလာန ိုငန်အာင၊် ပင မ််းြျမ််းနရ်း မှာ ပါဝငန် ာငရွ်က်နေသူနတွ  ကာ်းန ိုငန်အာငထ်  

ကူညီန ိုငမ်ယလ် ို  နမ ာ်လင တ်ယ”် ဟို က ိုမ ို်းနသွ်းက  ိုသည။် 

ဗ ဒ ယှိုံအနုံပညာဆှိုံသည့်မှာ 

October 27, 2013 Han Sann 
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ဟေ ်ေ််း၏ ရထာ်း(၂၀၁၈) အမည်ရနသာ ဗီ ယီ ိုအနိုပညာလက်ရာက ို  ကည ရ်ှုနေ ကသူမျာ်း။(မူပ ိုင-်

ဟေ ်ေ််း) 

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာ(Video Art)  ိုသညမ်ှာ ဗီ ယီ ိုရ ိုက်က်ူးမှုေည််းပညာက ို 

အသ ို်းဖပ ပပီ်းြေတ်ီ်းထိုတ်လိုပ်ထာ်းနသာ အနိုပညာလက်ရာက ို နြေါ်  ိုဖြင််း ဖြစသ်ည။် 

ရိုပ်သ ရ ိုက်ကူ်းထိုတ်လွှင် ဖြင််း၊ စမ််းသပ်ရ ိုက်ကူ်းထိုတလ်ိုပ်မှုရိုပ်ရှင(်Experimental Film) 

အစရှ သညမ်ျာ်းနငှ်  ဗီ ယီ ိုအနိုပညာ လကရ်ာမျာ်း က ို တူညသီညဟ်ို ထငဖ်မငယ် ူနလ ရှ  ကသည။် 

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာသည ်ထ ိုသ ို  မဟိုတ်ဘွဲ သ်ီးဖြာ်းပ ိုသဏ္ဍာေတ်စြ်ိုဖြင်  ြ ိုငမ်ာစွာရပ်တညန်ေနသာ 

အနိုပညာပ ိုစ တစြ်ိုဖြစသ်ည။် တေည််းအာ်းဖြင်  ဗီ ယီ ိုအနိုပညာသည ်အနိုပညာအမျ  ်းအစာ်းမျာ်းထွဲမှ 

အနိုပညာတစြ်ိုသာဖြစသ်ည။် 

၁၉၅ဝ ြိုနစှန်ောက်ပ ိုင််းကာလမျာ်းတငွ ်အလီက်ထနရာေစေ်ည််းပညာမျာ်း 

တ ို်းတက်မှုအာ်းနကာင််းလာြွဲ သည။် ၁၉၆ဝ ြိုနစှန်ငှ်  ၁၉၇ဝ ြိုနစှဝ်ေ််းကျငန်စှမ်ျာ်းတွင ်

လူသာ်းမျာ်းသည ်အလီကထ်နရာေစေ်ည််းပညာပစစည််းမျာ်းနငှ်  ထ နတွျှို့ေ်ီးစပ်မှုမျာ်းဖပာ်းလာြွဲ သည။် 

ထ ိုပစစည််းမျာ်းက ို လယွ်လင် တကူအသ ို်းဖပ လာန ိုင ်ကသည။် ထ ိုဖြစစ်ဉ်မျာ်းနငှ် အတူ 

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာသည ်နမွ်းြွာ်းလာြွဲ သည။် ၁၉၆ဝ ြိုနစှန်နာှင််းပ ိုင််းကာလနငှ်  ၁၉၇ဝ 



ြိုနစှအ်နစာပ ိုင််းကာလမျာ်းက ို ဗီ ယီ ိုအနိုပညာစတငန်သာ ကာလမျာ်းအဖြစ ်

သတ်မှတ်နဖပာ  ို ကသည်။ 

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာက ို တငဖ်ပသည် ပ ိုသဏ္ဍာေ ်မျာ်းစွာရှ သည။် ဗီ ယီ ိုအနိုပညာြေတ်ီ်းသသူည် 

သ၏ူလက်ရာက ို ရိုပ်သ မီ ယီာတစြ်ိုမှ ထိုတ်လွှင် ဖပသဖြင််း၊ အနိုပညာဖပြေ််းတငွ ်ဖပသဖြင််း၊ 

အြျ ေန်ေရာသတ်မှတ၍် ဖပသဖြင််း၊ တ ိုက်ရ ိုက်ထိုတလ်ွှင် ဖပသဖြင််း၊ အဖြာ်းနသာအနိုပညာ 

လက်ရာမျာ်းနငှ်  ြျ တ် ကတ်ွွဲြက်၍ဖြစန်စ၊ အန ကာင််းအကျ  ်း က်စပ်၍ဖြစန်စ ဖပသဖြင််း၊ 

ရိုပ်သ ဖပစက်၊ ဗီ ယီ ိုနမာ်ေတီာအစရှ သညမ်ျာ်းနပေါ် တငွ ်ဖပသဖြင််းနငှ်  ဗီ  ယ ိုနြွ၊ စ ီ၊ီ  ဗီီ အီနြွဖြင်  

ဖြေ်  ြျ ဖြင််းအစရှ သည်  ေည််းလမ််းမျာ်းက ိုအသ ို်းဖပ ၍ အမျာ်းဖပညသ်ထူ သ ို   ဖပသနလ ရှ သည။် 

ဗီ  ယ ိုအနိုပညာလက်ရာတစြ်ို၏ ထ်ူးဖြာ်းနသာလက္ဏာမျာ်းမှာ ငါှ်းရမ််းထာ်းသည်  သ ို  မဟိုတ် 

လက်ရာအတကွ် အလိုပ်ြေ်  ထာ်းသည်  သရိုပ်န ာငမ်ျာ်း မပါဝငဖ်ြင််း၊ စကာ်းနဖပာ  ိုဖြင််းမျာ်း 

တစစ် တ်တစပ် ိုင််းပါဝငန် ိုငန်သာ်လည််း ရိုပ်ရငှက်ာ်းမျာ်းကွဲ သ ို   ဇာတ်ဝငစ်ကာ်းလ ို်းမျာ်း မပါဝငဖ်ြင််း၊ 

ဇာတ်လမ််း၊ ဇာတ်ကွက်နငှ်  ဇာတ်န ကာင််းနဖပာ်  ိုဖြင််းမျာ်း မပါဝငဖ်ြင််း၊ 

တငဖ်ပသည် အန ကာင််းအရာမျာ်းတွင ်ပညာနပ်းလ ိုဖြင််း၊ ဖပေ ်ကာ်းနပ်းလ ိုဖြင််း၊ 

နြျာ်နဖြနပ်းလ ိုဖြင််းစသည်  အန ကာင််းအရာတစစ် ိုတစြ်ို မပါဝငဖ်ြင််းတ ို  ဖြစသ်ည။် 

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာသည ်နြျာန်ဖြနရ်းအနို ပညာမျာ်း၊ ပငမ်နရစ်ီးရိုပ်ရှငပ်ညာရပ်၊ မတှ်တမ််းရိုပ်ရှင၊် 

ရိုပ်ရှငဇ်ာတ်လမ််းတ ို၊ စမ််းသပ်ရ ိုက်ကူ်းထိုတ်လိုပ်မှုရိုပ်ရှငမ်ျာ်းနငှ်  သနဘာသဘာဝဖြင််း 

တူညမီှုလ ို်းဝမရှ ပါ။ 

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာသည ်အနိုပညာလက်ရာြေတ်ီ်းသ၏ူ တငဖ်ပလ ိုဖြင််း၊ စ တ်ကူ်း၊ 

နြာ်ဖပလ ိုနသာြ စာ်းြျကန်ငှ်  လက်ရာအာ်း  ကည် ရှုသ ူပရ သတ်က ို 

ပါဝငန်စလ ိုဖြင််းမျာ်းက ိုအဓ ကထာ်း၍ ထိုတလ်ိုပ်တငဖ်ပဖြင််းဖြစသ်ည။် ဗီ ယီ ိုအနိုပညာသည ်

အဖြာ်းနသာအနိုပညာပစစည််းမျာ်းဖြစ် နသာ ပေ််းြျီ၊ ပေ််းပိုမျာ်းကွဲ သ ို   

အနိုပညာပစစည််းတစြ်ိုသာဖြစသ်ည။် 

Wolf  Vostell  နငှ်  Nan June Paik တ ို  က ို နြတ်ဦ်းဗီ ယီ ိုအနိုပညာရှငမ်ျာ်းအဖြစ် နဖပာ  ို ကသည။် 

အ  ိုပါ အနိုပညာရှငန်စှဦ််းက ဗီ ယီ ို အနိုပညာက ို စတငြ်ွဲ န ကာင််း နလ လာသ ရှ ရသည။် ၁၉၅၈ 

ြိုနစှတ်ွင ်Wolf Vostell သည ်သ၏ူအနိုပညာလကရ်ာတစြ်ိုတွင ်ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းစက် မျာ်းက ို 

 ကာ်းြ အလွှာတစြ်ိုအနေဖြင်  ထည် သငွ််းဖပသြွဲ သည။် ထ ိုလက်ရာ၏အမညမ်ှာ Black Room Cycle 

ဖြစသ်ည။် ထ ို  အတူ Transmigracion 1-3 လက်ရာက ို ၁၉၅၈ ြိုနစှ၊် 6 TV Dé-coll/age လက်ရာက ို 

၁၉၆၃ ြိုနစှန်ငှ်  Sun in your head လက်ရာက ို ၁၉၆၃ ြိုနစှတ် ို  တွင ်ဖပသြွဲ သည။် 



ထ ို  အတ ူNam June Paik   ိုသ ူအနိုပညာရှငသ်ညလ်ည််း ဗီ ယီ ိုအနိုပညာလက်ရာမျာ်းက ို ၁၉၆ဝ 

ြိုနစှဝ်ေ််းကျငတ်ွင ်ြေတ်ီ်းထိုတ်လိုပ်ြွဲ  သည။် Nam June Paik  သည ်ဗီ ယီ ိုအနိုပညာ 

စွေ်  ဦ်းြေတ်ီ်းသတူစဦ််းဖြစသ်ည။် ၁၉၆၃ ြိုနစှတ်ွင ်သ၏ူ ဗီ ယီ ိုအနိုပညာလက်ရာမျာ်းက ို ဖပသြွဲ  

သည။် Nam June Paik ၏ အနိုပညာလကရ်ာမျာ်းန ကာင်  ဗီ ယီ ိုအနိုပညာနမွ်းြွာ်းြွဲ သညဟ်ို 

နဖပာ  ို ကသညက် ို နလ လာမှုမျာ်းအရ သ ရှ ရသည။် ထ ိုကာလနောက်ပ ိုင််းတငွ ်

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာလက်ရာမျာ်း နဖမာက်ဖမာ်းစွာထကွ်နပေါ်လာြွဲ သည။် 

ြ ိုငမ်ာနသာအနိုပညာပ ိုစ တစြ်ိုအဖြစ် ဗီ ယီ ို အနိုပညာသည ်ရှငသ်ေလ်ှုပ်ရှာ်းနေပပီဖြစသ်ည။် 

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာလက်ရာမျာ်းက ိုဖပသရာတွင ်လကရ်ာတစြ်ိုတည််းက ို 

ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းတစြ်ိုနပေါ်တွငဖ်ြစန်စ၊ ပ တ်ကာ်းနပေါ်တွငဖ်ြစန်စ၊ ပရ ိုဂျက်တာဖြင် ဖြစန်စအသ ို်းဖပ ၍ 

ယနေ  တွငဖ်ပသနေ ကသည။် ထ ို  အဖပင ်တပ် ငဖ်ြင််းအနိုပညာပ ိုစ ဖြင် လည််း ဗ ီယီ ိုအနိုပညာမျာ်းက ို 

ဖပသနလ  ရှ သည။် ထ ိုသ ို   ဖပသရာတွင ်ဗီ ယီ ိုအနိုပညာက ို အဖြာ်းနသာအနိုပညာပ ိုစ မျာ်းဖြင်  

တွွဲြက်၍ လည််းနကာင််း၊ တစြ်ိုထက်ပ ိုမ ိုနသာ ဗီ ယီ ိုအနိုပညာ လက်ရာမျာ်းက ို 

တပ် ငဖ်ြင််းအနိုပညာပ ိုစ ဖြင် လည််းနကာင််း ဖပသ ကသည။် ဗီ ယီ ိုအနိုပညာက ို ဖပသရာတွင ်

တပ် ငဖ်ြင််းအနိုပညာ(Installation)  ပ ိုစ က ို အမျာ်းအာ်းဖြင်  အသ ို်းဖပ ၍ 

ဖပသနလ ရှ န ကာင််းနတွျှို့ရသည။် 

စာနရ်းသ၏ူ ေ်ီးစပ်ထ နတွျှို့ မှုအရ ဖမေမ်ာအနိုပညာရှငအ်ြျ  ျှို့သည ်ဗီ ယီ ိုအနိုပညာလက်ရာမျာ်းက ို 

ြေတ်ီ်းနေ ကန ကာင််းနတွျှို့ရသည။် စာနရ်းသအူနေဖြင်  လက်လှမ််းမှီသ ရှ နသာအနိုပညာရငှမ်ျာ်းမာှ 

နြျာအ သ မ််း၊ ပင မ််းြျမ််း ို၊ ထေွ််းဝင််းနအာင၊် န ိုရာ၊ ပ ိုပ ို၊ ပြ  ်း ကည၊် မင််းသ မ််းစွေ၊် ဝါနိုနငှ်  နဝမာညွေ်  တ ို   

ဖြစ ်ကသည။် စာနရ်းသအူနေဖြင်  လက်လှမ််းမမီှနသာအနိုပညာရှငမ်ျာ်းရှ န ိုငသ်ကွဲ သ ို   

ဗီ ယီ ိုအနိုပညာလက်ရာမျာ်းက ို စမ််းသပ်လိုပ်က ိုငန်ေသမူျာ်းလည််း ရှ န ိုငပ်ါသည။် 

 ဖပေ ်ကာ်းနရ်းဝေက်ကီ်းဌာေသည် ဖမေမ်ာန ိုငင် အတွင််း အမျာ်းဖပည်သူအာ်း နြျာ်နဖြနရ်းလိုပ်ငေ််း အတွက် 

ဖပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်နရ်းလိုပ်ငေ််းရှငမ်ျာ်း၏ ဖမေမ်ာရိုပ်ရှငဇ်ာတ်ကာ်းကကီ်းမျာ်း ဖပသဖြင််းနငှ  ် ဖမေမ်ာ ရိုပ်ရှငလ်ိုပ်ငေ််း ၊ 

န ိုငင် ဖြာ်းရိုပ်ရှငရ် ို ်းြွွဲက ို တာဝေန်ပ်းအပ်လျက် ဖပည်ပမှ န ိုငင် ဖြာ်းရိုပ်ရှင ် ဇာတ်ကာ်းကကီ်းမျာ်းတငသ်ွင််း၍ 

ဖပည်သူပ ိုငရ်ိုပ်ရှငရ် ိုမျာ်းတွင် ရိုပ်ရှငဖ်ပသနရ်းက ို စ စစက်ကီ်း ကပ် န ာငရွ်က်ြွဲ ပါသည်။ တ ို်းတက်နဖပာင််းလွဲလာသည ် 

ေည််းပညာရပ်မျာ်းအရ ၁၉၈၀ ြိုနစှြ်ေ  တ်ွင ် ဖမေမ်ာဖပည်တွင််းသ ို   ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းြမ််းစက် ၊ ဗီ ယီ ိုဖပစက်မျာ်း 

နရာက်ရှ လာပပီ်း ယင််းအနဖြအနေ မျာ်းနပေါ် အနဖြြ လျက် ဖမေမ်ာ ရိုပ်ရှငအ်နိုပညာရှင ် ၊ အတတ်ပညာရှငမ်ျာ်းက 

မ မ တ ိုင််းဖပည်နငှ  ် လ ိုက်နလျာညီနထရွှ သည ် ဖမေမ်ာဗီ ယီ ိုဇာတ်ကာ်းမျာ်း စတငရ် ိုက်ကူ်းြွဲ ရာ ယင််းဇာတ်ကာ်းမျာ်းက ို 

ရိုပ်ရှငဇ်ာတ်ကာ်းမျာ်းကွဲ သ ို    င ်ာစစန် ်းဖြင််းလိုပ်ငေ််းမျာ်းက ို လိုပ်က ိုငရ်ေန်ငှ  ် ယင််းဇာတ်ကာ်း မျာ်းဖြေ  ြ်ျ မှု ၊ 

ပရ သတ်လက်ဝယ်နရာက်ရှ ရာတွင ် စ်ီး င််းမှု မှေက်ေန်စနရ်းအတွက် ဥပန တစရ်ပ် နရ်း ွွဲနရ်းက ို 

န ာငရွ်က်ြွဲ ပါသည်။ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန က ို ၁၉၈၅ ြိုနစှတ်ွင ် ဖပည်သူ  လွှတ်နတာ်ဥပန အမှတ် (၁၂) ဖြင  ်



ထိုတ်ဖပေြ်ွဲ ပပီ်း ၁၉၈၆ ြိုနစှ် ဖပည်နထာငစ်ို  ိုရှယ်လစသ်မမတဖမေမ်ာန ိုငင် နတာ် ဝေက်ကီ်းအြွွဲျှို့ အမ ေ  န် ကာ်ဖငာစာအမှတ် 

(၃/၈၆)ဖြင  ် ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန   ိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််း မျာ်းက ို ထိုတ်ဖပေြ်ွဲ ပါသည်။၁၉၉၆ ြိုနစှတ်ွင် 

ယြငထ်ိုတ်ဖပေြ်ွဲ နသာ ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ်ဗီ ယီ ိုဥပန   ိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်း လိုပ်ေည််းမျာ်း၏ အာ်းေည််းြျက်မျာ်းက ိုဖပ ဖပင၍် 

န ိုငင် နတာ်ပင မ်ဝပ်ပ ဖပာ်းနရ်းအြွွဲျှို့ ဥပန အမှတ် (၈/၉၆)ဖြင  ်ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ်ဗီ ယီ ိုဥပန က ို ဖပဋ္ဌာေ််းြွဲ ပါသည်။ ၁၉၉၈ 

ြိုနစှတ်ွင ် ဖပည်နထာငစ်ို ဖမေမ်ာန ိုငင် နတာ်အစ ို်းရ ဖပေ ်ကာ်းနရ်းဝေက်ကီ်းဌာေမှ အမ ေ  န် ကာ်ဖငာစာအမှတ် (၁၁/၉၈)ဖြင  ်

ဗီ ယီ ို လိုပ်ငေ််း  ိုငရ်ာေည််းဥပန မျာ်းက ို ထိုတ်ဖပေြ်ွဲ ပါသည်။ယင််းဥပန မှ 

ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းစ စစက်ကီ်း ကပ်နရ်းဗဟ ိုနကာ်မတီက ို နအာက်ပါအတ ိုင််း ြွွဲျှို့စည််း  သတ်မှတ်နပ်းြွဲ ပါသည် − 

•            ဦ်းန ာငည်ွှေ ်ကာ်းနရ်းမ ်း                                      ဥက္ဋ္ဌ     

           ဖမေမ်ာ ရိုပ်ရှငလ်ိုပ်ငေ််း 

•            သက်  ိုငရ်ာအစ ို်းရဌာေ                                         အြွွဲျှို့ဝငမ်ျာ်း 

           အြွွဲျှို့အစည််းမျာ်းမှ က ိုယ်စာ်းလှယ်မျာ်း 

•            သင န်လျာ်နသာ န ိုင်င သာ်းမျာ်း                                 အြွွဲျှို့ဝငမ်ျာ်း 

•            ညွှေ ်ကာ်းနရ်းမ ်း                                                   အတွင််းနရ်းမ ်း 

           ဖမေမ်ာ ရိုပ်ရှငလ်ိုပ်ငေ််း 

   ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန   ိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််းမျာ်းအရ (၁−၄-၁၉၈၆) မှစတင၍် ဖပည်ေယ်နငှ တ် ိုင််း

န် သကကီ်း ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းစ စစက်ကီ်း ကပ်နရ်းနကာ်မတီမျာ်းက ို ြွွဲျှို့စည််းတာဝေန်ပ်းအပ်ြွဲ ပါသည်။ ထ ို  အဖပင ် ၁၉၉၆ 

ြိုနစှတ်ွင ် ထိုတ်ဖပေြ်ွဲ သည ် ဥပန နငှ  ် ၁၉၉၈ ြိုနစှတ်ွင ် ထိုတ်ဖပေြ်ွဲ သည ် ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််း  ိုငရ်ာေည််းဥပန မျာ်းအရ 

(၂)နစှသ်က်တမ််းရှ  အြွွဲျှို့ဝင ် (၅)ဦ်းပါရှ နသာ 

ဖပည်ေယ်နငှ တ် ိုင််းန သကကီ်းဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းစ စစက်ကီ်း ကပ်နရ်းနကာ်မတီမျာ်းက ို 

ြွွဲျှို့စည််းန ာငရွ်က်လျက်ရှ ပါသည်။ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန တွင ် လိုပ်ငေ််းလ ိုငစ်ငမ်ျာ်းရယူရေအ်တွက် 

နအာက်နြာ်ဖပပါ လိုပ်ငေ််းလ ိုငစ်င(်၇)မျ  ်းက ို လိုပ်ငေ််းလ ိုငစ်ငရ်ယူရေ ်ဖပဋ္ဌာေ််းြွဲ ပါသည် − 

•            ဗီ ယီ ိုထိုတ်လိုပ်ဖြင််း 

•            ဗီ ယီ ိုရ ိုက်ကူ်းဖြင််း 

•            ဗီ ယီ ိုတ ပ်နြွတည််းဖြတ်ဖြင််း 

•            ဗီ ယီ ိုတ ပ်နြွကူ်းယူဖြင််း 

•            ဗီ ယီ ိုတ ပ်နြွဖြေ  ြ်ျ ဖြင််း 

•            ဗီ ယီ ိုတ ပ်နြွငာှ်းရမ််းဖြင််း 

•            ဗီ ယီ ိုဖပသဖြင််း 

    ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ ဗ် ီယီ ိုဥပန တွင ် မူလက ဗီ ယီ ိုဖပသဖြင််းက ို ဗီ ယီ ိုရ ို ဖပသဖြင််း တစြ်ိုတည််းဖြင သ်ာ 

သတ်မှတ်ြွဲ နသာ်လည််း တ ို်းတက်နဖပာင််းလွဲလာသည ်ေည််းပညာမျာ်းအရ ဗီ ယီ ိုရ ို ဖပသဖြင််းတစ်ြိုတည််း သတ်မှတ်ပါက 

ဖပည ်စ ိုဖြင််းမရှ သည ်အတွက် ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန ပို မ် ၄၅ ၊ ပို မ်ြွွဲ (ြ)နငှ  ် အညီ ြွင လ်ှစဖ်ြင််း ၊ 

လက်ြက်ရည်  ိုင ် ၊ စာ်းနသာက်  ိုင ် ၊ အလှဖပင ် ိုင ် ၊ အနဝ်းနဖပ်းကာ်းဝင််းမျာ်းရှ  ကာ်းဂ တ်အသ်ီးသ်ီးတွငရ်ှ သည ် 

ြရီ်းသည်ော်းနေန ာင ် မျာ်းတွင ် ဖပသဖြင််းလိုပ်ငေ််းန ာငရွ်က်မှုမျာ်းက ိုပါ လိုပ်ငေ််းလ ိုငစ်ငရ်ယူနရ်း 

န ာငရွ်က်ြွဲ ပါသည်။ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းစ စစက်ကီ်း ကပ်နရ်းနကာ်မတီအနေဖြင  ် ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန ပါ 

ရည်ရွယ်ြျက်မျာ်း နအာငဖ်မငန်စရေအ်တွက် ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းမျာ်းကကီ်း ကပ်ကွပ်ကွဲဖြင််း ၊ ဖပည်ေယ် 

https://www.moi.gov.mm/mmpdd/content/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%BA
https://www.moi.gov.mm/mmpdd/content/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%BA
https://www.moi.gov.mm/mmpdd/content/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%BA
https://www.moi.gov.mm/mmpdd/content/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%BA
https://www.moi.gov.mm/mmpdd/content/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%BA
https://www.moi.gov.mm/mmpdd/content/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%BA
https://www.moi.gov.mm/mmpdd/content/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%BA


နငှ တ် ိုင််းန သကကီ်းအသ်ီးသ်ီးရှ  ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းစ စစက်ကီ်း ကပ်နရ်းနကာ်မတီမျာ်း၏ ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းမျာ်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ 

န ာငရွ်က်နေမှုမျာ်းက ို ကကီ်း ကပ်ဖြင််း ၊ လမ််းညွှေဖ်ြင််း ၊ လ ိုအပ်ပါက ညွှေ ်ကာ်းြျက် မျာ်းထိုတ်ဖပေပ်ပီ်း န ာငရွ်က်နစဖြင််း 

၊ ဖပည်ေယ်နငှ တ် ိုင််းန သကကီ်းဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းစ စစက်ကီ်း ကပ်နရ်း နကာ်မတီမျာ်းမှ ြျမှတ်နသာအမ ေ   ် (သ ို  မဟိုတ်) 

  ို်းဖြတ်ြျက်မျာ်းသည် ဥပန နငှ  ် ညီညွတ်ဖြင််း မရှ န ကာင််း စ စစန်တွျှို့ ရှ ပါက လ ိုအပ်သလ ိုအနရ်းယူန ာငရွ်က်ဖြင််း ၊ 

ဖပည်ေယ်နငှ တ် ိုင််းန သကကီ်း ဗီ ယီ ို လိုပ်ငေ််းစ စစက်ကီ်း ကပ်နရ်းနကာ်မတီက န ာငရွ်က်ရမည ်လိုပ်ငေ််းတာဝေမ်ျာ်းက ို 

အြါ အာ်းနလျာ်စွာ နပ်းအပ်ဖြင််းမျာ်း န ာငရွ်က်ပါသည်။ 

    ဖပည်ေယ်နငှ တ် ိုင််းန သကကီ်းအသ်ီးသ်ီးတွငရ်ှ နသာ ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းစ စစက်ကီ်း ကပ်နရ်းနကာ်မတီမျာ်း အနေ ဖြင လ်ည််း 

ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ ဗ်ီ ယီ ိုဥပန ပါ ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းအမျ  ်းအစာ်းမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ လိုပ်ငေ််းလိုပ်က ိုငရ်ေ် 

လ ိုငစ်ငန်လ ာက်ထာ်းသည ်အြါ သတ်မှတ်ြျက်နငှ  ် ညီညွတ်ဖြင််း ရှ −မရှ  စ စစ်၍ လ ိုငစ်ငထ်ိုတ်နပ်းဖြင််းနငှ  ်

ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ စစန် ်းဖြင််း ၊ ကကီ်း ကပ်ဖြင််း တ ို  က ို န ာငရွ်က်လျက်ရှ ပါသည်။ 

ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းရှငသ်ည် ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန ပါ စည််းကမ််းြျက်တစရ်ပ်ရပ်က ို နြာက်ြျက်ကျျူ်းလွေပ်ါက 

 ဏန် က်းနင ွ အေည််း  ို်း ကျပ် (၅၀၀၀) မှ အမျာ်း  ို်း ကျပ် (၅၀၀၀၀) အထ  ြျမှတ်ပပီ်း 

ဗီ ယီ ိုလိုပ်ငေ််းလ ိုငစ်ငရ်ိုပ်သ မ််းဖြင််းက ို ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန  ပို မ် ၂၀ ပို မ်ြွွဲ (ဂ)နငှ အ်ညီ 

န ာငရွ်က်ပါသည်။ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ်ဗီ ယီ ိုဥပန အြေ််း (၆) ၊ ဥပန ပို မ် (၂၀) ပို မ်ြွွဲ(ဂ)နငှ အ်ညီ န ာငရွ်က်ရာတွင ်

လိုပ်ငေ််းရှငမ်ျာ်းမှလ ိုက်ောမှုအာ်းေည််းပပီ်း ဖမေမ်ာဇာတ်ကာ်း ၊ ဖမေမ်ာကာရာ အ ိုနက ြ ို်းကူ်းြျပ် ၊ ပွာ်းြျပ်မျာ်း 

အသ ို်းဖပ မှုမျာ်းလာသည ်အတွက် ဖပေ ်ကာ်းနရ်းဝေက်ကီ်းဌာေ ၊ ဖပည်နထာငစ်ိုဝေက်ကီ်း၏ လမ််းညွှေြ်ျက်အရ 

(၁−၁−၂၀၁၀)ရက်နေ  မှစ၍ ရိုပ်ဖမငသ်  ကာ်းနငှ  ် ဗီ ယီ ိုဥပန  နြာက်ြျက်ကျျူ်းလွေသ်ူမျာ်းက ို ပို မ် ၃၂ တွင် 

ဖပဋ္ဌာေ််းထာ်းသည ် အဖမင  ် ို်းဖပစ ်ဏြ်ျမှတ်နရ်းက ို န ာငရွ်က်ြွဲ ပါသည်။ ယင််းသ ို  န ာငရွ်က်ရာတွင ်

ကက  တငအ်သ နပ်းဖြင််း ၊ ြမ််း ်ီးအနရ်းယူဖြင််း၊ ြမ််း ်ီးရမ မှုမျာ်းက ို ဖပစမ်ှုထငရ်ှာ်းပါက ထ နရာက်ဟေ  တ်ာ်းသည ် 

ဖပစ ်ဏြ်ျမှတ်နရ်းက ို န ာငရွ်က် ြွဲ သည ်အတွက် ြ ို်းကူ်းြျပ် ၊ ပွာ်းြျပ်သ ို်းစွွဲမှု နလျာ ေည််းြွဲ ပပီ်း ဖမေမ်ာဗီ ယီ ို ဇာတ်ကာ်း၊ 

ဖမေမ်ာကာရာအ ိုနကနတ်းစို မူရင််းြျပ်မျာ်း နရာင််းြျရမှု တ ို်းတက်လာြွဲ ပါသည်။ 

Video Competition 

ပပ  ငပ်ွွဲလိုပ်ငေ််းစဉ်  ိုသညမ်ှာ အဘယ်ေည််း။ 

DHL န သအာ်းလ ို်းတွင ်ဝငြ်ငွ် မျာ်းအတကွ် လိုပ်န ာငြ်ျက်မှာ နအာကပ်ါအတ ိုင််းဖြစပ်ါပပီ်း တရိုတ်န ိုငင် အတကွ် 

မဟိုတပ်ါ-- 

 

အ င်  1 - ဝငြ်ွင် မျာ်း 

ဝငြ်ွင် နြာငက် ို ဖြည စ်ွကက်ာ သင၏်ဗီ ယီ ိုက ို 2019 ြိုနစှ၊် နအာကတ် ိုဘာလ 28 ရက် မတ ိုငမ်ီအပ်လို လ်ိုပ်ကာ 

အတညဖ်ပ ြျက်က ို နစာင်   ိုင််းနပ်းပါ။ အတည်ဖပ ထာ်းနသာ ဝငြ်ွင် မျာ်းက ိုသာ www.dhlsgotheart.com တွင ်

နြာ်ဖပမည်ဖြစပ်ါသည်။ 

 

အ င်  2 - န ိုငင် အလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သမူျာ်း 

တစန် ိုငင် လ င ်အန ိုငရ်ရှ သတူစဦ််းက ို န ိုငင် အလ ိုက် နရွ်းြျယန်ရ်းနကာ်မတကီ နရွ်းြျယ်မည ်ဖြစပ်ါသည။် 



 

အ င်  3- န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သမူျာ်း 

• န သတစြ်ိုစမီှ န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သူငါ်းဦ်းက ို န သအလ ိုက် နရွ်းြျယန်ရ်းနကာမ်တကီ 

နရွ်းြျယမ်ည်ဖြစပ်ါသည ်(၎င််းတ ို  အာ်းလ ို်း၏ အ င သ်ည် ညတီူညမီ ဖြစပ်ါသည်)။ 

• ထ ို  နောက် ၎င််းတ ို  ၏အန ကာင််း၊ ၎င််းတ ို  ၏ ပရဟ တ န ာငရွ်က်ြျကန်ငှ်  ၎င််းတ ို  လိုပ်န ာငန်သာ 

နစတော ဝေထ်မ််း/ရေပ် ိုနငရွှာနြွဖြင််း အလိုပ်တ ို  နငှ် ပတသ်က၍် ရ ိုက်ကူ်းမှုတစြ်ိုြေတ်ီ်းရေ ်

ရ ိုက်ကူ်းနရ်းအြွွဲျှို့သာ်းတစဦ််းက ၎င််းတ ို  တစဦ််းြျင််းထ  လာနရာက်မည ်ဖြစပ်ါသည။် အပင မပ် ိုမျာ်းရ ိုကက်ူ်းရေ ်

ရ ိုက်ကွင််းသ ို   ဓာတပ် ို ရာတစဦ််းလည််း လာနရာကမ်ည ်ဖြစပ်ါသည်။ 

• န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သအူာ်းလ ို်းက ို ၎င််းတ ို  ၏ သက်  ိုငရ်ာ တစန်စှတ်ာအထ်ူးြျွေ ် ို်းဝေထ်မ််း ('EOY') 

 ိုနပ်းပွွဲတွင ်ကျင််းပမညဖ်ြစန်သာ ၎င််းတ ို  ၏ န သအလ ိုက် နောက ် ို်းပွွဲစဉ်သ ို   ြ တ် ကာ်းပါမည။် 

 

အ င်  4- EOY ပွွဲမျာ်းရှ  န သအလ ိုက် နောက ် ို်းအ င်  ပွွဲစဉ်မျာ်း 

န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သအူာ်းလ ို်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ သက ် ိုငရ်ာ EOY ပွွဲတွင ်နအာငပ်ွွဲြ ရမည်ဖြစက်ာ 

အဓ က ိုန က်းရေပ် ိုနင ွနဝစိုက ိုအန ိုငရ်ရှ ရေ ်အြွင် အနရ်းရမည်ဖြစပ်ါသည်။ ရ ိုကက်ူ်းမှုမျာ်းက ိုလည််း 

ဖပသမည်ဖြစပ်ါသည်။ 

 

တရိုတန် ိုငင် အတွက် ပပ  ငပ်ွွဲလိုပ်ငေ််းစဉ်သည်  အေည််းငယ် ကွွဲဖပာ်းပပီ်း နအာကပ်ါအတ ိုင််းဖြစပ်ါသည်- 

 

အ င်  1- ဝငြ်ွင် မျာ်း 

ဝငြ်ွင် နြာငက် ို ဖြည စ်ွကက်ာ သင၏်ဗီ ယီ ိုက ို 2019 ြိုနစှ၊် နအာကတ် ိုဘာလ 28 ရက် မတ ိုငမ်ီအပ်လို လ်ိုပ်ကာ 

အတညဖ်ပ ြျက်က ို နစာင်   ိုင််းနပ်းပါ။ အတည်ဖပ ထာ်းနသာ ဝငြ်ွင် မျာ်းက ိုသာ www.dhlsgotheart.com တွင ်

နြာ်ဖပမည်ဖြစပ်ါသည်။ 

 

အ င်  2- န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သမူျာ်း 

• န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သူငါ်းဦ်းက ို န သအလ ိုက် နရွ်းြျယန်ရ်းနကာ်မတကီ နရွ်းြျယ်မည်ဖြစပ်ါသည် 

(၎င််းတ ို  အာ်းလ ို်း၏ အ င သ်ည် ညီတူညီမ ဖြစပ်ါသည်)။ 

• ထ ို  နောက် ၎င််းတ ို  ၏အန ကာင််း၊ ၎င််းတ ို  ၏ ပရဟ တ န ာငရွ်က်ြျကန်ငှ်  ၎င််းတ ို  လိုပ်န ာငန်သာ 

နစတော ဝေထ်မ််း/ရေပ် ိုနငရွှာနြွဖြင််း အလိုပ်တ ို  နငှ် ပတသ်က၍် ရ ိုက်ကူ်းမှုတစြ်ိုြေတ်ီ်းရေ ်

ရ ိုက်ကူ်းနရ်းအြွွဲျှို့သာ်းတစဦ််းက ၎င််းတ ို  တစဦ််းြျင််းထ  လာနရာက်မည ်ဖြစပ်ါသည။် အပင မပ် ိုမျာ်းရ ိုကက်ူ်းရေ ်

ရ ိုက်ကွင််းသ ို   ဓာတပ် ို ရာတစဦ််းလည််း လာနရာကမ်ည ်ဖြစပ်ါသည်။ 

• န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သအူာ်းလ ို်းက ို ၎င််းတ ို  ၏ EOY ပွွဲတွင ်ကျင််းပမည်ဖြစန်သာ ၎င််းတ ို  ၏ 

န သအလ ိုက် နောက ် ို်းပွွဲသ ို   ြ တ် ကာ်းပါမည။် 

 

အ င်  3- EOY ပွွဲရှ  န သအလ ိုက် နောက်  ို်းအ င်  

န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သအူာ်းလ ို်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ သက ် ိုငရ်ာ EOY ပွွဲတွင ်နအာငပ်ွွဲြ ရမည်ဖြစက်ာ 

အဓ က ိုန က်းရေပ် ိုနင ွနဝစိုက ိုအန ိုငရ်ရှ ရေ ်အြွင် အနရ်းရမည်ဖြစပ်ါသည်။ ရ ိုကက်ူ်းမှုမျာ်းက ိုလည််း 

ဖပသမညဖ်ြစပ်ါသည်။ 

 



ကျွန်ိုပ်အနေဖြင် ပထမအ င် က ိုမနအာငဖ်မငပ်ါက ကျွန်ိုပ်၏ယှဉ်ပပ  ငမ်ှုမှာ မည်ကွဲ သ ို  ဖြစသ်ာွ်းပါမည်ေည််း။ 

က မနကာင််းစွာဖြင်  သင၏် ဝငြ်ွင် က ို မ ိုကြ်ရ ို  ိုက်တွင ်ဖပသမညမ်ဟိုတ်န ကာင််း   ိုလ ိုဖြင််းဖြစပ်ါသည။် 

ထ ိုသ ို  ဖြစပ်ါက သငသ်ည ်အသ နပ်းသည် အ်ီးနမ်းလ်က ို လက်ြ ရရှ မည်ဖြစပ်ါသည်။  

 

ပါဝငယ်ဉှ်ပပ  ငသ်ည် ဗ ီယီ ိုမျာ်းက ို မညသ်ည် နေရာတွင ်ဖပသမည်ေည််း။ 

အတညဖ်ပ ထာ်းသည်  ပါဝငယ်ဉှ်ပပ  ငမ်ှုအာ်းလ ို်းက ို www.dhlsgotheart.com တွငဖ်ပသသွာ်းမည်ဖြစပ်ါသည။် 

 

ပပ  ငပ်ွွဲြျ ေက် ဘယအ်ြျ ေန်တလွွဲ။ 

• န ိုငင် အလ ိုက် စရီင ် ို်းဖြတမ်ှု (တရိုတန် ိုငင်  မပါ) က ို 2019 ြိုနစှ ်နအာကတ် ိုဘာလ 31 ရကန်ငှ်  

န ိုဝငဘ်ာလ 7 ရက်တွင ်လိုပ်န ာငမ်ည်ဖြစပ်ါသည ်

• န ိုငင် အလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သမူျာ်းက ို 2019 ြိုနစှ၊် န ိုဝငဘ်ာလ 13 ရက် (တရိုတ်န ိုငင် မှ ဝငြ်ွင် မျာ်း မပါ) တွင ်

န ကညာမညဖ်ြစပ်ါသည ်

• န သအလ ိုက ်စရီင ် ို်းဖြတ်ဖြင််းမှာ 2019 ြိုနစှ ်န ိုဝငဘ်ာလ 25 ရက်နငှ်   ဇီငဘ်ာလ 05 ရက်  ကာ်းတွင ်

ဖြစပ်ါသည ်

• န သအလ ိုက် အန ိုငရ်ရှ သမူျာ်းအာ်း 2019 ြိုနစှ၊်  ဇီငဘ်ာလ 10 ရကတ်ွင ်န ကညာမည်ဖြစပ်ါသည်  

• န သအလ ိုက် နောက ် ို်းပွွဲနဖြာက်ပွွဲ (န သတစြ်ိုလ င ်1 ပွွဲ) အာ်း န သတစြ်ိုစရီှ  EOY ပွွဲမျာ်းတွင ်

ကျင််းပမည ်ဖြစပ်ါသည ်

• EOY မျာ်းက ို လက်ရှ တွင ်2020 ြိုနစှ ်မတ်လနငှ်  ဧပပီလတွင ်ကျင််းပရေ ်စစီဉ်ထာ်းပါသည်။ 

အြျ ေေ််ီးလာပါက နေ  ရကမ်ျာ်းက ို အတည်ဖပ မညဖ်ြစပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်၏ပါဝငယ်ဉှ်ပပ  ငသ်ည် ဗ ီယီ ိုက ို အတည်ဖပ ၊ မဖပ  မညသ်ည် အြျ ေတ်ွင ်သ ရပါမည်လွဲ။ 

ပါဝငယ်ဉှ်ပပ  ငပ်ပီ်း ရကသ်တတ ပတ်အတွင််းတွင ်အတည်ဖပ သည် အ်ီးနမ်းလက် ို ပ ို  နပ်းမည်ဖြစပ်ါသည်။ 

သင၏်ဝငြ်ွင် က ို လက်မြ ြွဲ ပါကလည််း သင် အနေဖြင်  အ်ီးနမ်းလက် ို လက်ြ ရရှ မည်ဖြစပ်ါသည။် 

 

 ိုက ဘာနပ်းမှာပါလွဲ။ 

ထ ိုအန ကာင််းက ို နောကပ် ိုင််းအ င် တွင ်န ကညာသွာ်းပါမည်။ အန ိုငရ်သအူာ်းလ ို်းသည် 

၎င််းတ ို  ၏ပရဟ တက စစရပ်မျာ်းအတကွ် အဓ က ိုထွဲမှ နဝစိုက ို အ မ်သ ို  ယသူွာ်းန ိုငမ်ည်ဖြစပ်ါသည်။  

ကျွန်ိုပ်ရွဲ  ဝငြ်ွင က် ို ဘယလ် ို တငသ်ွင််းရမှာပါလွဲ။ 

www.dhlsgotheart.com သ ို  သွာ်းကာ 'ဝငန်ရာက်မည်' က ို နှ ပ်ပါ။ ထ ို  နောက် ဝငြ်ွင် နြာငက် ို ဖြည စ်ွကက်ာ 

သင၏်ဗီ ယီ ိုက ို အပ်လို လ်ိုပ်ပါ – ၎င််းသည ်1 မ ေစ ်30 စက္ေ်  နအာကသ်ာရှ ပပီ်း အရွယအ်စာ်းအာ်းဖြင လ်ည််း 

100MB ထကမ်ပ ိုန ကာင််း နသြျာပါနစ။ ပါဝငသ်တူစဦ််းစ ီသ ို  မဟိုတ် အြွွဲျှို့ တစြ်ွွဲျှို့စသီည် ဗီ ယီ ိုဝငြ်ွင် တစြ်ိုက ို 

တငသ်ွင််းရပါမည။် ယှဉ်ပပ  ငသ်ူက မညသ်ည် ဗ ီယီ ိုက ိုမ အပ်လို မ်လိုပ်ြွဲ ပါက ၎င််းက ို န ိုငင်  သ ို  မဟိုတ် န သတွင််း 

နရွ်းြျယမ်ှုအတကွ် လက်ြ  သ ို  မဟိုတ် စဉ််းစာ်းမည ်မဟိုတပ်ါ။ 

 

ဘယန်လာက် ကာနအာင ်ပါဝငရ်မှာပါလွဲ။ 

ပပ  ငပ်ွွဲက ို 2019 ြိုနစှ၊် စကတ်ငဘ်ာလ 17 ရက်၊ အဂဂါနေ   9:00am (ဗဟ ို ဥနရာပ စ နတာ်ြျ ေ)် တွင ်

https://www.dhlsgotheart.com/
https://www.dhlsgotheart.com/


ြွင် လစှပ်ါမည်။ ဝငြ်ွင် အသစမ်ျာ်းအတကွ် ၎င််းက ို 2019 ြိုနစှ၊် နအာကတ် ိုဘာလ 28 ရက် တေလဂာနေ   23:59 

(ဗဟ ို ဥနရာပ စ နတာ်ြျ ေ)် တငွ ်ပ တမ်ည်ဖြစပ်ါသည။် စာရင််းပ တသ်ည် ရက်နငှ်  အြျ ေန်ောက်ပ ိုင််း လက်ြ ရရှ သည်  

မည်သည် ဝငြ်ွင် မျာ်းက ိုမ  ို ထည် သွင််းစဉ််းစာ်းမညမ်ဟိုတပ်ါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်၏ဝငြ်ွင် လိုပ်ငေ််းစဉ်က ို ြဏရပ်ကာ နောကမ်ှဖပေလ်ာန ိုငပ်ါသလာ်း။ 

ရပါသည။် ဝငြ်ွင် နြာငတ်ွင ်သင၏်က ိုယပ် ိုငအ်ြျ ေတ်ွင ်ဝငြ်ွင် နြာငအ်ာ်း 

ပပီ်းနဖမာက်နအာငလ်ိုပ်န ာငန် ိုငန်စနသာ 'လိုပ်န ာငြ်ျကက် ိုသ မ််း ည််းမည်' လိုပ်န ာငြ်ျက် ပါရှ ပပီ်း – 

ပပ  ငပ်ွွဲပ တ်သ မ််းမည ်နေ  ရက်မတ ိုငမ်ီ ၎င််းက ို ပပီ်းစနီအာင ်န ာငရွ်ကပ်ါ။ 'လိုပ်န ာငြ်ျက်က ိုသ မ််း ည််းမည်' က ို 

နရွ်းြျယလ် ိုက်သည်နငှ်  နြာငက် ို နောကတ်စက်က မ ်က်လက်လိုပ်န ာငန် ိုငန်စမည ် လင် ြ်ပါရှ နသာအ်ီးနမ်းလ်က ို 

သင ထ်  အလ ိုအနလျာက်ပ ို  ပပီ်းဖြစသ်ွာ်းမည်က ို မှတထ်ာ်းနပ်းပါ။ ဝငြ်ွင န်ြာင ်တငြ်ျ ေတ်ွင ်နပ်းထာ်းနသာ 

အ်ီးနမ်းလလ် ပ်စာသ ို   ပ ို  နပ်းမည်ဖြစပ်ါသည။် အ်ီးနမ်းလ် ရရှ ရေ ်24 ောရီနစာင ပ်ါ။ မရရှ ြွဲ ပါက သင၏် 'Junk' 

ြ ိုလ် ါက ို စစ ်ကည န်ပ်းပါ။ 24 ောရ ီ ကာသည တ် ိုင ်အ်ီးနမ်းလ်က ို 

မရရှ လ င ်info@dhlsgotheart.com ထ  ကသ်ွယက်ာ သင၏်အမည်အဖပည အ်စ ိုနငှ်  အ်ီးနမ်းလ်လ ပ်စာက ို 

ပ  ပ ို်းနပ်းပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်၏ဝငြ်ွင် က ို လူက ိုယတ် ိုင ်တငန် ိုငပ်ါသလာ်း။ 

မရန ိုငပ်ါ။ ဝငြ်ွင် မျာ်းက ို မ ိုကြ်ရ ို  ိုကမ်တှစ ်င်  အွေလ် ိုင််းမသှာ တငရ်မည်ဖြစပ်ါသည။် ဖြည် သွင််းရမည်  

ဝငြ်ွင် နြာငန်ငှ်  တငသ်ွင််းရမည် ဗီ ယီ ိုနစှြ်ိုစလ ို်း ရှ ပါသည။် 

မညသ်ည်  လိုပ်အာ်းနပ်းဖြင််း/ရေပ် ိုနငရွှာနြဖွြင််းက ို အကျ  ်းဝငသ်ည်ဟို ယူ ပါသလွဲ။ 

မညသ်ည်  လိုပ်အာ်းနပ်းဖြင််း/ရေပ် ိုနငရွှာနြဖွြင််းမ  ိုသည် နအာကပ်ါ သတမ်ှတြ်ျကမ်ျာ်း၊ 

အဓ ပပါယ်သတမ်ှတြ်ျကမ်ျာ်းနငှ  ်က ိုက်ညီရမညဖ်ြစပ်ါသည်- 

1) ကိုသ ိုလ်ဖြစ ်နစတော ဝေထ်မ််းလိုပ်ဖြင််း/ရေပ် ိုနငရွှာနြွဖြင််း လိုပ်န ာငြ်ျက်မျာ်းအာ်း လေွြ်ွဲ နသာနစှအ်တွင််းက 

လိုပ်န ာငထ်ာ်းရပါမည် (  ိုလ ိုသညမ်ှာ 2018 ြိုနစှ၊် စကတ်ငဘ်ာလ 10 ရက် မစှ၍)။ လိုပ်န ာငြ်ျကမ်ျာ်းက ို 

ဤရက်မတ ိုငမ်ီ စတငထ်ာ်းရမည်ဖြစန်သာ်လည််း နောကပ် ိုင််းတွငလ်ည််း အပမွဲမဖပတ် 

 ကလ်ကလ်ိုပ်န ာငရ်မည်ဖြစပ်ါသည။်  

2) လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းတွင ်နြာ်ဖပပါ က စစရပ်မျာ်း ပါဝငန် ိုငပ်ပီ်း ကေ  သ်တထ်ာ်းဖြင််း မရှ ပါ- တ ရစ္ာေမ်ျာ်းနငှ်  

နတာနကာငမ်ျာ်း၊ အနိုပညာနငှ်  ယဉ်နကျ်းမှု၊ ကနလ်းမျာ်းနငှ်  လူငယမ်ျာ်း၊ လူထိုအသ ိုက်အဝေ််း၊ မသေစ်မွ််းမှု၊ 

ပညာနရ်း၊ သက်ကကီ်းရွယအ် ို၊ သဘာဝပတဝ်ေ််းကျင၊် န ်းဝါ်း၊ ဖပည်သူ  ဝေန် ာငမ်ှုနငှ်  စစမ်ှုထမ််းဖြင််း၊ 

အာ်းကစာ်းနငှ်  လူမှုြူလ ိုနရ်း။ 

3) ပရဟ တက စစရပ်မျာ်းသည် အကျ  ်းအဖမတ်အတွက် မဖြစရ်ပါ။ 

4) နောက်ထပ်အြျက်အလကမ်ျာ်းက ို ပ ိုမ ိုသ ရှ ရေ ်စည််းကမ််းသတမ်တှ်ြျက်မျာ်းက ို စစ ်ကည် နပ်းပါ 

 

အြွွဲျှို့တစြ်ွွဲျှို့လ င ်အမျာ်း  ို်း ဘယ်နစှဦ််း ပါဝငန် ိုငပ်ါသလွဲ။ 

mailto:info@dhlsgotheart.com


အြွွဲျှို့လ ိုက် နလ ာက်ထာ်းရာတငွ ်အမျာ်း  ို်းပါဝငန် ိုငသ်ည ် လအူနရအတွကမ်ှာ 15 ဦ်း ဖြစပ်ါသည။် သင် အြွွဲျှို့တွင ်

အြွွဲျှို့ဝင ်15 ဦ်းထကပ် ိုနေပါက info@dhlsgotheart.com ထ   က်သယွန်ပ်းပါ။ 

 

ပပ  ငပ်ွွဲက ို ဘယသ်ူနတွဝငန်ရာက်ယဉှ်ပပ  ငန် ိုငပ်ါသလွဲ။ 

တရာ်းဝငပ်တ်စပ် ို  ရှ ကာ 2019 ြိုနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ 17 ရက ်တွင ်အသက် 18 နစှန်ကျာ်လေွန်သာ မညသ်ည ် 

DHL Express ဝေထ်မ််းမ  ိုသည် ပပ  ငပ်ွွဲတွင ်ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ ယာယစီာြျ ပ်မျာ်းနငှ်  အလိုပ်သငမ်ျာ်းအပါအဝင ်

DHL နငှ  ်စာြျ ပ်ြျ ပ်  ိုထာ်းသူ အာ်းလ ို်းက ို ပါဝငြ်ွင် နပ်းထာ်းနသာ်လည််း အေည််း  ို်း 2020 ြိုနစှ၊် ဇူလ ိုငလ် 31 

ရက် အထ  အလိုပ်ြေ်  အပ်ထာ်းဖြင််းြ ရသူ/စာြျ ပ်ြျ ပ်၍ အလိုပ်လိုပ်က ိုငန်ေသူ ဖြစရ်ပါမည။် 

 

2020 ြိုနစှ၊် ဇူလ ိုငလ် 31 ရက ်အထ  အရညအ်ြျင််းဖပည မ်ီနေရေ ်ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  မည်သည အ်တကွ်န ကာင်  

အလိုပ်ြေ်  အပ်ထာ်းဖြင််းြ ရရေ/်စာြျ ပ်ြျ ပ်၍ အလိုပ်လိုပ်က ိုငန်ေရေ ်လ ိုအပ်ပါသလွဲ။ 

သင် က ို န သ  ိုငရ်ာ အန ိုငရ်ရှ သူအဖြစ ်နရွ်းြျယ်လ ိုကပ်ါက ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ပပ  ငပ်ွွဲပပီ်းသွာ်းသည ် 

နောကပ် ိုင််းတွငလ်ည််း သငန်ငှ်  သင၏် ပရဟ တ က စစရပ်မျာ်းအန ကာင််း ထပ်မ  နမ်းဖမေ််းလ ိုသညမ်ျာ်း 

ရှ လာန ိုငပ်ါသည။် 

 

ပါဝငသ်အူာ်းလ ို်းသည ်DHL အတကွ်အလိုပ်လိုပ်သူဖြစရ်ပါမညလ်ာ်း။ 

ဟိုတပ်ါသည်၊ ပါဝငသ်ူအာ်းလ ို်းသည ်DHL Express အတကွ် အလိုပ်လိုပ်သမူျာ်းဖြစရ်ပါမည။် 

နလ ာကထ်ာ်းြျ ေတ်ွင ်DHL Express ၌ အလိုပ်ြေ်  အပ်ထာ်း ွဲဖြစမ်ှသာ ထ ိုဝေထ်ေ််း(မျာ်း) အနေဖြင  ်

န သ  ိုငရ်ာ နောက ် ို်းပွွဲမျာ်း ထ  တကလ်မှ််းန ိုငမ်ည်ဖြစပ်ါသည်။ 

 

ကျွန်ိုပ်သည် DHL တွင ်လသူစဖ်ြစပ်ါသည် – ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝငန် ိုငြ်ွင် ရှ ပါသလာ်း။ 

သငသ်ည ်2019 ြိုနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ 17 ရကမ်တ ိုငမ်ီ ကိုမပဏတီွငအ်လိုပ်စဝငထ်ာ်းသနရွျှို့ ပါဝငြ်ွင  ်ရှ ပါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်၏ယာယစီာြျ ပ်သည် 2020 ြိုနစှ၊် ဇူလ ိုငလ် 31 ရက်မတ ိုငမ်ီ ကိုေ ် ို်းမည်ဖြစပ်ါသည ်– ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  

ပါဝငြ်ွင  ်ရှ ပါသလာ်း။ 

ပါဝငြ်ွင မ်ရှ န ကာင််း စ တမ်နကာင််းစွာ အသ နပ်းအပ်ပါသည်။ သင၏်စာြျ ပ်သည် အေည််း  ို်း 2020 ြိုနစှ၊် 

ဇူလ ိုငလ် 31 ရက်တ ိုငန်အာင ်အကျ  ်းဝငရ်ပါမည။် 

 

ကျွန်ိုပ်သည် DHL မဟိုတ်ဘွဲ ၎င််းနငှ  ်တွွဲြကအ်လိုပ်လိုပ်နေသည ် အြွွဲျှို့အစည််းအတကွ် အလိုပ်လိုပ်ပါသည် – 

ကျွန်ိုပ် အနေဖြင်  ပါဝငြ်ွင် ရှ ပါသလာ်း 

ဤက စစနငှ် ပတ်သက်၍ သင် န ိုငင် ၏ HR ြျေပီ်ယ နငှ်  ည  နှု င််းန ွ်းနန်ွးနပ်းပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်သည် Aviation Europe ထ မှ ဖြစပ်ါက – ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝငြ်ွင် ရှ ပါသလာ်း။ 

ရှ ပါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်သည် GBS ထ မှဖြစပ်ါက – ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝငြ်ငွ် ရှ ပါသလာ်း။ 
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သငသ်ည ်Express အတကွ် အလိုပ်လိုပ်က ိုငန်ေသူဖြစမ်သှာ ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ 

 

ကျွန်ိုပ်သည် EFFS ထ မှဖြစပ်ါက – ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝငြ်ငွ် ရှ ပါသလာ်း။ 

ရှ ပါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်သည် DGF၊ အဖြာ်းနသာ DHL BU၊ DPDHL နကာ်ပ ိုရ တစ်ငတ်ာ သ ို  မဟိုတ ်PeP ထ မှဖြစပ်ါသည် – 

ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝငြ်ွင် ရှ ပါသလာ်း။ 

ပါဝငြ်ွင မ်ရှ န ကာင််း စ တမ်နကာင််းစွာ အသ နပ်းအပ်ပါသည်။ 

 

ကျွန်ိုပ်သည် DGF မှဖြစန်သာ်လည််း DGF နငှ်  Express တ ို  က ို နပါင််းစည််းထာ်းနသာန ိုငင် မှ ဖြစပ်ါသည ်– 

ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝငန် ိုငပ်ါသလာ်း။ 

ပါဝငြ်ွင မ်ရှ န ကာင််း စ တမ်နကာင််းစွာ အသ နပ်းအပ်ပါသည်။ 

 

ကျွန်ိုပ်သည် ပငစ်ငယ်ူနတာ မည်ဖြစပ်ါသည် – ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝငန် ိုငပ်ါသလာ်း။ 

သင် အနေဖြင်  2020 ြိုနစှ၊် ဇူလ ိုငလ် 31 ရကမ်တ ိုငမ်တီွင ်ထကွ်ြွာရေစ်စီဉ်ထာ်းဖြင််းမရှ သနရွျှို့ ပါဝငန် ိုငပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်သည် ဝေထ်မ််းဖြစန်သာ်လည််း မီ်းြွာ်းြွင် ယူထာ်းပါသည် – ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝငန် ိုငပ်ါသလာ်း။ 

ရှ ပါသည။် 

 

အသက်ကေ်  သတြ်ျက်ရှ ပါသလာ်း။ 

ရှ ပါသည။် နလ ာက်ထာ်းမှုက ို တငသ်ွင််းသည် နေ  တွင ်သငသ်ည ်အသက် 18 နစှန်ငှ အ်ထက ်ရှ ရေ ်လ ိုအပ်ပါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ပါဝင ်မယဉှ်ပပ  ငမ်ီ ကျွန်ိုပ်တငဖ်ပမည် ဗ ီယီ ိုက ို DHL စမီ ြေ်  ြွွဲမှုက အတည်ဖပ နပ်းရပါမညလ်ာ်း။ 

မလ ိုပါ၊ ဗ ီယီ ိုတ ိုင််းက ို တငဖ်ပလ ိုကသ်ည်နငှ်  ဖပေလ်ည် ေ််းစစမ်ည်ဖြစပ်ါသည် (ဤသညမ်ာှ 

အတည်ဖပ နသာအ င် အဖြစ ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ညွှေ််း  ိုသည ်အရာဖြစပ်ါသည်)။ 

 

ကျွန်ိုပ်တွင ်ကငမ်ရာမရှ ပါက ယှဉ်ပပ  ငန် ိုငရ်ေ ်ဘယလ် ိုလိုပ်န ာငရ်ပါမလွဲ။  

သင် တွင ်စမတ်ြိုေ််းမရှ ပါက သ ို  မဟိုတ် ၎င််းတွင ်ကငမ်ရာ မပါရှ ပါက၊ စ တမ်ပပူါနငှ်  – 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ကူညီနပ်းန ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုက စစနငှ် ပတသ်က်ပပီ်း နကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သင၏်န ိုငင်  HR ြျေပီ်ယ နငှ်  

ည  နှု င််းန ွ်းနန်ွးပါ၊ သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ထ  info@dhlsgotheart.com သ ို   အ်ီးနမ်းလ်ပ ို  နပ်းပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်၏ ပါဝငယ်ှဉ်ပပ  ငမ်ှုက ို အလိုပ်ြျ ေတ်ွင ်မတှတ်မ််းတငြ်ွင် ရှ ပါသလာ်း။ 

မရှ ပါ၊ နကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သင် ဗ ီယီ ိုမတှတ်မ််းတငဖ်ြင််းက ို သင၏်က ိုယပ် ိုငအ်ြျ ေတ်ွင ်လိုပ်န ာငန်ပ်းပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်သည် ယြငန်စှမ်ျာ်းတွင ်ပပ  ငပ်ွွဲဝငထ်ာ်းြွဲ ပါက ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  ဖပေလ်ည်၍ ပပ  ငပ်ွွဲဝငန် ိုငပ်ါသလာ်း။ 

ပပ  ငပ်ွွဲဝငန် ိုငပ်ါသည်။ 
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ကျွန်ိုပ်၏ဗ ီယီ ိုတွင ်မည်သည် အန ကာင််းအရာပါဝငသ်င် ပါသေည််း။ 

1) ကျွန်ိုပ်တ ို  က သင ်သ ို  မဟိုတ် (သငသ်ည ်အြွွဲျှို့လ ိုကပ်ါဝငမ်ှုက ို တငသ်ွင််းထာ်းပါက) သင် အြွွဲျှို့ နငှ် ပတသ်က်၍ 

အေည််းငယ်  ကာ်းသ လ ိုပါသည်။ 

2) ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း သင၏် ပရဟ တ က စစအန ကာင််း နဖပာဖပနပ်းပါ။ 

3) ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ၎င််းတ ို  အတကွ် သင၏် လိုပ်အာ်းနပ်းဖြင််း/ ရေပ် ိုနငရှွာနြွဖြင််းအလိုပ်နငှ် ပတ်သက်၍ 

နဖပာဖပနပ်းပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်၏ဗ ီယီ ိုက ို မည်သည ်ြ ိုငအ်မျ  ်းအစာ်းဖြင  ်နပ်းပ ို  သင ပ်ါသလွဲ။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် နအာကန်ြာ်ဖပပါြ ိုငအ်မျ  ်းအစာ်းမျာ်းက ို လက်ြ ပါသည်- P4၊ WebM၊ FLV၊ MOV၊ OGV၊ 3GP၊ 

3G2၊ WMV၊ MPEG၊ FLV၊ MKV နငှ်  AVI။ 

 

ရ ိုက်ကူ်းမှုသည် ပနရာ်ြက်ရှငေ်ယ် ေစ်ွာ ရ ိုက်ကူ်းရေလ် ိုအပ်ဖြင််း ရှ  မရှ နငှ်  ကျွန်ိုပ်၏ 

ဗီ ယီ ိုတငသ်ွင််းမှုနငှ် ပတ်သက၍် မနကျာ်လွေသ်ွာ်းသင် နသာ အမျာ်း  ို်းဘတဂ်ျကရ်ှ ပါသလာ်း။ 

ဗီ ယီ ိုထိုတလ်ိုပ်မှုအရညအ်နသွ်းနငှ ပ်တသ်က်ပပီ်း  ြွွဲဖြာ်းသတ်မတှ်ထာ်းဖြင််းမျ  ်း မရှ ပါ။   ိုလ ိုသညမ်ှာ 

ပနရာ်ြကရ်ှငေ်ယ ်ေစ်ွာ ရ ိုကက်ူ်းထာ်းနသာ ဗီ ယီ ိုမျာ်းက ိုနပ်းဖြင််းဖြင်  အကျ  ်းနကျ်းဇူ်း 

ပ ိုမ ိုရရှ မည်မဟိုတန်သာန ကာင်  သင် တွင ်အရည်အနသွ်းဖမင် ကငမ်ရာမရှ ပါကလည််း 

သင၏်ြိုေ််းဖြင် ရ ိုကက်ူ်းဖြင််းသည်လည််း အ ငန်ဖပပါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်ရ ိုကက်ူ်းသည် နေရာက အနရ်းကကီ်းပါသလာ်း။ 

အနရ်းမကကီ်းပါ။ သင် အတကွ် အ ငန်ဖပမည ် နေရာက ိုသာနရွ်းြျယပ်ါ။ ဗ ီယီ ိုထိုတ်လိုပ်မှုအရညအ်နသွ်းတွင ်

တည်နေရာအတွက် ထပ်တ ို်းအမတှ်နပ်းဖြင််းမျ  ်း ရှ မညမ်ဟိုတ်ပါ။  

 

ကျွန်ိုပ်၏ဗ ီယီ ိုက ို အပ်လို လ်ိုပ်ရာတွင ်ဖပဿောမျာ်းရှ နေပါသည် – ကျွန်ိုပ်က ို ကူညနီပ်းန ိုငပ်ါသလာ်း။ 

သင၏်ဗီ ယီ ိုက ို အပ်လို လ်ိုပ်ပပီ်းသွာ်းသည်အထ  နစာင်   ိုင််းနပ်းပါ၊ ရီြရကရ်ှ ်မလိုပ်ပါနငှ  ်သ ို  မဟိုတ် 

သင၏်ဘနရာင ်ာဝင််း  ို်းရှ  နောက်သ ို  သွာ်းနသာြလိုတက် ို မနှ ပ်ပါနငှ် ။ ဗီ ယီ ိုက ို အပ်လို လ်ိုပ်န ိုငရ်ေ ်အငတ်ာေက် 

လ ိုင််းနကာင််းရေ ်လ ိုသည ်အတကွ် စ တ်ရှညန်ပ်းပါ။ သင၏်ဗ ီယီ ိုက ို 

အပ်လို လ်ိုပ်၍မရန ိုငန်သ်းပါက info@dhlsgotheart.com က ို  ကသ်ွယန်ပ်းပါ။ 

န သအလ ိုက်ြ ိုငေ်ယ်မျာ်း 

 

န သအလ ိုက်ြ ိုငေ်ယ်မျာ်း 

န သအလ ိုကန်ရွ်းြျယမ်ှုနကာမ်တတီွင ်မည်သပူါဝငပ်ါမညလ်ွဲ။ 

၎င််းသည် န သအလ ိုက် ကွွဲဖပာ်းမည်ဖြစပ်ပီ်း အမျာ်းအာ်းဖြင်  န သ  ိုငရ်ာစမီ ြေ်  ြွွဲမှုအြွွဲျှို့ဝငမ်ျာ်း၊ ဌာေတစြ်ိုစမီှ 

က ိုယစ်ာ်းလယှမ်ျာ်းနငှ်  အဖြာ်းနသာအာဏာပ ိုငတ်စဦ််း ပါဝငန် ိုငန်ဖြ ရှ ပါသည။် 

 

န သအလ ိုကအ်ြွွဲျှို့သည ်ဘကလ် ိုကန်သာန ကာင်  ကျွန်ိုပ်သည်  ေက်ာတငစ်ာရင််းတွင ်

နရွ်းြျယမ်ြ ရဖြင််းဖြစသ်ည်ဟို ြ စာ်းနေရပါသည။် ဤ  ို်းဖြတ်ြျကက် ို ကျွန်ိုပ်အနေဖြင်  အယူြ ဝငန် ိုငပ်ါသလာ်း။ 

ကျွန်ိုပ်က ို မည်သကူ ကညူီန ိုငပ်ါမည်လွဲ။ 

mailto:info@dhlsgotheart.com


က မနကာင််းစွာဖြင်  သငသ်ည် ဤ  ို်းဖြတြ်ျက်နငှ် ပတ်သက၍် အယူြ ဝင၍်မရန ိုငပ်ါ။   ို်းဖြတ်ြျက်အာ်းလ ို်းမှာ 

နောက ် ို်းအတည်ဖြစပ်ါသည။် သ ို  ရာတွင ်သငစ် ို်းရ မ်ပပူေသ်ည ် က စစရပ်သည ်စစမ်ေှမ်ှု ရှ ပါက သင၏်န ိုငင်  HR 

ြျေပီ်ယ  သ ို  မဟိုတ် န သအလ ိုက် HR ြျေပီ်ယ ထ  အန ကာင််း ကာ်းနပ်းပါ သ ို  မဟိုတ ်info@dhlsgotheart.com 

သ ို   အ်ီးနမ်းလပ် ို  နပ်းပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်သည် န သ  ိုငရ်ာ အန ိုငရ်ရှ သူဖြစပ်ါက ကျွန်ိုပ်က ို ရ ိုက်ကူ်းနရ်းလိုပ်ပါမည်လာ်း။ 

လိုပ်ပါမည်၊ အပင မပ် ိုမျာ်းက ို ရ ိုက်ကူ်းရေအ်တွက် ရ ိုက်ကွင််းသ ို   ဓာတ်ပ ို ရာတစဦ််းက ိုလည််း 

နစလွှတမ်ညဖ်ြစပ်ါသည်။ မတှ်ပ ိုတငစ်ာရင််းသွင််းစဉ် သငသ်နဘာတရူမည ် အနသ်းစ တအ်ြျကမ်ျာ်းက ိုသ ရှ ရေ ်

မပူ ိုငြ်ွင် နငှ်  ြွင် ဖပ ထာ်းနသာရပ ိုငြ်ွင် မျာ်း  ိုငရ်ာ ထိုတဖ်ပေန် ကညာြျက်က ို  ကည ်နပ်းပါ။  

 

နောက ် ို်းပွွဲစဉ်အတွက် ကျွန်ိုပ် အလိုပ်မှ ြွင် ယူရမည်လာ်း။ 

ဤက စစနငှ် ပတ်သက်၍ အြျက်အလကမ်ျာ်းအာ်း ပ ိုမ ိုသ ရှ ရေအ်တကွ် နကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သင၏် န ိုငင်  HR 

ြျေပီ်ယ နငှ်  ကသ်ွယပ်ါ။ 

 

အြွွဲျှို့အဖြစ ်ပါဝငယ်ှဉ်ပပ  ငြ်ွဲ ပါက အြွွဲျှို့ဝငမ်ညမ် သည် န သအလ ိုက်ြ ိုငေ်ယသ် ို   တကန်ရာက်န ိုငပ်ါမည်လွဲ။ 

နလ ာကထ်ာ်းမှုတွင ်အြွွဲျှို့ဝငတ်စဦ််းထကပ် ို၍ပါရှ ပါက၊ ၎င််းတ ို  ၏ သက်  ိုငရ်ာ EOY ပွွဲတွင ်န သ  ိုငရ်ာ 

နောက ် ို်းပွွဲက ို တက်နရာက်ရေ ်အြွွဲျှို့ဝငတ်စဦ််းက ို  ေြ်ါတငန်ရွ်းြျယရ်ပါမည်။ 

 

DHL သည ်နလယာဉ်နငှ်  တည််းြ ိုရေန်ေရာတ ို  က ို စစီဉ်နပ်းပါမည်လာ်း။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  စစီဉ်နပ်းပါမည်၊ စ တမ်ပူပါနငှ် ။ 

 

ဧည် သညမ်ျာ်းက ို နြေါ်န ာငလ်ာ၍ရပါသလာ်း။ 

နြေါ်န ာင၍် မရန ကာင််း စ တမ်နကာင််းစွာ အသ နပ်းအပ်ပါသည။် နောက ် ို်းပွွဲမျာ်းက ိုတက်နရာက်ရေ ်

ဧည ်သညမ်ျာ်းက ို ြ တ် ကာ်းဖြင််းမရှ ပါ။ 

အဖြာ်း 

We use cookies on our website to improve your experience. View our Cookie Policy. 

 
အဖြာ်း 

ကျွန်ိုပ်၏ န ိုငင်  HR ြျေပီ်ယ မှာ မည်သဖူြစပ်ါသလွဲ။ 

သင၏်န ိုငင်  HR ြျေပီ်ယ က ိုမသ ရှ ပါက info@dhlsgotheart.com တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ထ   က်သယွ်နပ်းပါ။ 

 

ပါဝငသ်မူျာ်းအတွက် မသ နသ်းသည်  ကိုေက်ျစရ တတ်စစ် ိုတစရ်ာ ရှ ပါသလာ်း။ 

မရှ ပါ။ သင၏်ဗီ ယီ ိုက ို မတှတ်မ််းတငဖ်ြင််းနငှ်  အပ်လို လ်ိုပ်ဖြင််းအတကွ် ကိုေက်ျသည်  

အငတ်ာေက်န တာကိုေက်ျမှုမလှွွဲ၍ အဖြာ်း မရှ ပါ။ 

 

DHL's Got Heart က ို လမူှုမ ီယီာနပေါ်တွင ်ဖပသပါမညလ်ာ်း။ 

https://www.dhlsgotheart.com/terms-conditions
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ပပ  ငပ်ွွဲက ိုပ  ပ ို်းနပ်းနသာ Facebook အြွွဲျှို့ (https://www.facebook.com/groups/dhlsgotheart) ရှ ပါသည။် 

 

DHL သည ်ပပ  ငပ်ွွဲယဉှ်ပပ  ငမ်ှုနငှ်  ကစ်ပ်နေသည်    ို်းရှု  ်းမှု၊ ပျက်စ်ီးမှု သ ို  မဟိုတ ် ဏရ်ာရမှုအတကွ် 

နပ်းရေတ်ာဝေတ်စစ် ိုတစြ်ိုက ို လကြ် ပါမညလ်ာ်း။ 

လကမ်ြ ပါ။ သင၏် DHL's Got Heart ပါဝငယ်ှဉ်ပပ  ငမ်ှုက ို ဖပ လိုပ်စဉ်အတွင််း   ို်းရှု  ်းဖြင််း၊ ပျကစ််ီးဖြင််း 

သ ို  မဟိုတ ်ထ ြ ိုက် ဏရ်ာရဖြင််းအတကွ် DHL Express သည ်မညသ်ည် တာဝေယ်ကူ ိုမ  ယူမည်မဟိုတ်ပါ။ 

နကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အြျကအ်လကမ်ျာ်းက ိုပ ိုမ ိုသ ရှ ရေ ်ပပ  ငပ်ွွဲ စည််းကမ််းသတမ်တှ်ြျကမ်ျာ်းက ို က ို်းကာ်းနပ်းပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်၏ ပရဟ တက စစရပ်သည် မှတပ် ိုတငစ်ာရင််းသွင််းထာ်းသည ် ပရဟ တဖြစရ်ေ ်လ ိုအပ်ပါသလာ်း။ 

မလ ိုအပ်ပါ။ သ ို  ရာတွင ်မှတပ် ိုတငထ်ာ်းသည ် ိုပါက ၎င််းတ ို  ၏ မတှပ် ိုတငစ်ာရင််းသွင််းထာ်းနသာ 

ပရဟ တေ ပါတ်က ို နဖပာဖပနပ်းပါ။ 

We use cookies on our website to improve your experience. View our Cookie Policy. 

iDevice ေးတတမွာ ဗ ဒ ယှိုံကှိုံ 360 ကငမရားျဖင္း   ႐ှိုံက္ြူ်းးျခင္း်း 
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• Uncategorized 

 

iDevice န် တက ို အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳၿပီ်း ဗီ ယီ ို႐ ိုကတ ွဲ  အြါမွာ ဗီ ယီ ိုစေစ္   ပ ်ိုမွနဗ ီယီ ို ပ ်ိုစ မ်  ်ဳ်းန် တအျပင္ 

အျြာ်း်ျမစ္ငင္္််း နအရာငန္် တေွဲ႔ပါ ႐ ိုက္်ုႏ် ် ိုငမယ္်   ေည္််းလမ္််း်ျြစပါတယ္။ ဓာတပ ်ိုစေစမွာ 

အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳတွဲ  Camera 360 လ ိုပ ်ိုစ မ်  ်ဳ်းေွဲ႔ ဗီ ယီ ို႐ ိုက္်ုႏ် ် ိုငမယ္်   Video 360 န် ာ ြ္ဝွဲပါ။ 

န် ာ ြ္ဝွဲရွဲ႕အမနည္တာ  Movie 360 ပါ။ စတငၿပီ်း န်လ လာၾကည္်  ၾကပါမယ္။ န် ာ ြ္ဝွဲရွဲ႕ 

Icon နကတာ  ြိုလ ိုပ ်ိုစ မ်  ်ဳ်း ရွ ပါတယ္။ 

 

န် ာ ြ္ဝွဲက ို ဖြင္်  လ ိုကရငန္်တာ  ြိုလ ိုမ်  ်ဳ်း်ျမင္န် တ႕ ရပါလ မ္်  မယ္။ 

 

နအပၚထ ပ္ ညာြက္န်ထာင္်   ော်းမာွရွ န်ေတွဲ  Setting ပ ်ိုစ နသကၤတက ို ်ုႏ်ွ်  ပလ  ် ကပါ။ 

 ါ  ိုရင္န်တာ  ြိုလ ိုမ်  ်ဳ်း ်ျမင္န် တ႕ရပါ လ မ္်  မယ္။ 

https://www.facebook.com/groups/dhlsgotheart
https://www.dhlsgotheart.com/terms-conditions
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 ါနကတာ  ဗီ ယီ ို႐ ိုကတ ွဲ  အြါမွာ က ိုယလ   ြင်တွဲ  ြ ိုငနွဲ႔ Resolution န် တက ိုြ်  နညႇ် ် ုႏ် ် ိုငတွဲ   

န်ေရာ်ျြစပါတယ္။  ါ အျပင္ Movie ြ ိုငရွဲ႕ Quality က ိုလည္််း  နီ်ေရာမွာြ်  နညႇ်  ်ုႏ် ် ိုငပါတယ္။ 

Movie ြ ိုင္   Save လိုပမယ္်   န်ေရာန် တက ိုလည္််း န်ရရ်းြ်ယ္န်ပ်း ်ုႏ် ် ိုငပါတယ္။  ါနကတာ  

App ရွဲ႕ Setting ထွဲမွာ အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳုႏ် ် ိုငမယ္်   စေစ္န် တပွဲ ်ျြစပါတယ္။ ြ်  နညႇ် ် ျြင္််းန် တ 

်ျပ်ဳလိုပၿပီ်း သာ်းတွဲ  အြါမွာန်တာ  Back က ိုုႏ်ွ်  ပၿပီ်း ်ျပစ္နက္လ ာုႏ် ် ိုင္ ပါတယ္။ Setting 

စေစၿပီ်း သာ်းတွဲ  အြါမွာန်တာ  န်အာကနာ်းန်လ်းမွာ Pause ေွဲ႔ Record နသကၤနတ တ 

ရွ ပါတယ္။ 

 

 နီ်ေရာမွာ ဗီ ယီ ို႐ ိုကဖ  ႔အ တက္ Record လိုပ္်ျြင္််းေွဲ႔ Pause လိုပ္်ျြင္််းန် တက ို 

်ျပ်ဳလိုပ္်ုႏ် ် ိုငပါတယ္။ သ႔ူရွဲ႕ န်အာကနာ်းမွာန်တာ  Zoom စေစအ  တက ္Zoom ြ်ံ််ဳ႕ျြင္််း၊ 

ြ် ွဲ႕ျြင္််းန် တက ို ်ျပ်ဳလိုပ္်ုႏ် ် ိုငမယ္်   နသကၤနတလ်း န် တရွ ပါတယ္။  ါ  ိုရင္န်တာ  

ဗီ ယီ ိုတစ္ က ို ႐ ိုက္်ုႏ် ် ိုငပါၿပီ။ ဗီ ယီ ို႐ ိုကတ ွဲ   အြါမွာ ကငမရာ 360 ရွဲ႕ထ ် ိုစ အတ ိုင္််း 

နအရာနငအ သ်းန် တေွဲ႔ Effect န် တက ိုမ်ာ်းမ်ာ်း အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳုႏ် ် ိုငဖ  ႔အ တက္ န်အာကဘကမွာ 

ဘာ်းတေ္််းတစ္ ေွဲ႔ Movie ပ ်ိုစ န် တက ို န်ြာ်္်ျနပပ်းထာ်းတာ ရွ ပါတယ္။ 

 

 နီ်ေရာမွာ က ိုယ္်  စ တႀ က ်ဳက္ နအရာနငအ သ်းေွဲ႔ ပ ်ိုစ  ဇီ ိုင္််းန် တက ို န်ရရ်းြ်ယၿပီ်း ဗီ ယီ ို႐ ိုက္ျူ်း 

်ုႏ် ် ိုငပါတယ္။ အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳုႏ် ် ိုငမယ္်   နအရာနငအ သ်းေွဲ႔ Effect န်ပါင္််း ၁၆ ြိုရွ န်ေပါတယ္။ 

 နီ်ေရာမွာ က ိုယ္်  စ တႀ က ်ဳက္   န်ရရ်းြ်ယ္ အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳုႏ် ် ိုငတွဲ  အျပင္ ပါဝငတွဲ   စေစ္န် တထွဲက 

အသ ် ိ်ု ်းမျပ်ဳြ်ငပွဲ န်ောက္ပ္ Effect ပ ်ိုစ  အသစ္န် တက ို ထပမ ရယူ အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳြ်ငတယ္   ိုရငလည္််း 

 အနလ  င္််းန်ပၚနကေ Download ်ျပ်ဳလိုပရယူၿပီ်း အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳုႏ် ် ိုငပါတယ္။  ကီငမရာ စေစဟာ Video 

စေစ္   န်ောကဘက္ ကငမရာမွာန်ရာ န်ရွ႕ကငမရာမွာပါ အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳုႏ် ် ိုငၿပီ်း 360 ရွဲ႕ Effect 

န် တက ိုလည္််း န်ရွ႕ကငမရာ၊ န်ောက္ငမရာ ်ုႏ်စွ္ စလ ်ိ်ု ်းမွာ အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳ ်ုႏ် ် ိုငပါလ မ္်  မယ္။ 

႐ ိုက္ျူ်းၿပီ်း ရရွ လာတွဲ  ဗီ ယီ ို ြ ိုင္န် တက ို ်ျပနလညၾကည္်  ႐ႈတွဲ  အြ်  နမာွလည္််း က ိုယ္႐ ိုက္ျူ်းလ ိုကတ ွဲ   

ဗီ ယီ ိုြို် ငရွဲ႕ ြ ိုငအရရယအ စာ်းေွဲ႔ ၾကာ်ျမင္်  ြ်  ေ၊္ န်ေ႔ ပစွဲ အစရွ တာန် တက ိုလည္််း ြ ိုင္န်ပၚမွာ 

တစပါတည္််း မွတသ ာန်ပ်းထာ်း ်ုႏ် ် ိုငပါတယ္။ ႐ ိုက္ျူ်းရရွ တွဲ  ဗီ ယီ ိုြ ိုင္  လည္််း က ိုယ္်  ရွဲ႕ Device 

ထွဲမွာရွ န်ေတွဲ  Camera Roll ထွဲက ို န််ျပာင္််းန်ရႊ႕ျြင္််း၊ ပယဖ်က္်ျြင္််း 



အစရွ တာန် တက ိုလည္််း ်ျပ်ဳလိုပ္်ုႏ် ် ိုငမာွ ်ျြစပါတယ္။ အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳြ ို႔  လယ္ျူၿပီ်း 

ပ ်ိုစ စ ် ိုလငတွဲ   ဗီ ယီ ိုြ ိုင္န် တက ို ြနတ်ီးုႏ် ် ိုငမယ္်   န် ာ ြ္ဝွဲပါ။  နီ် ာ ြ္ဝွဲက ို အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳမယ္ 

  ိုရင္န်တာ  Apple Store န်ပၚမွာ ဝယယ ျူ အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳရမွာ ်ျြစပါတယ္။ 

Press Release 

တယ်လီနောမှ အွေလ် ိုင််းဗီ ယီ ိုပညာနရ်းစေစ ်

သငန်ထာက်ကူပစစည််းမျာ်းစတငအ်သ ို်းဖပ  

02 December, 2015 - Yangon 

• ဖမေမ်ာန ိုငင် အနှ   ဂီျစေ်ယေ်ည််းပညာနငှ ရ်င််းနှ်ီးမှုရှ နစရေ ်နငှ  ်အွေလ် ိုင််းမှ 

အဂဂလ ပ်စာသင ်ကာ်းန ိုငရ်ေန် ာငရွ်က် 

• ၂၀၁၅ြိုနစှ၊်  ဇီငဘ်ာလတွင ်တယလ်ီနော၏အလင််းအ မစ်ငတ်ာ၁၁ြို၌ 

သငြ်ေ််းစာပ ို  ြျြျက်ဗ ီယီ ိုမျာ်းက ိုစတငအ်သ ို်းဖပ  

တယလ်ီနောဖမေမ်ာလမီ တကမ်ှ 

(တယ်လနီော)မဖှမေမ်ာ လူ  အြွွဲျှို့အစည််း၏လူ  စမွ််းအာ်းအရင််းအဖမစြ်ွ ျှို့ ပြ  ်းနရ်းအတကွ် 

အဓ ကလ ိုအပ်ြျက်ဖြစန်သာအနဖြြ ကွေပ်ျျူတာပညာနငှ  ်အဂဂလ ပ် 

ဘာသာစကာ်းစမွ််းရည်တ ို်းတက်လာနစဖြင််းအလ ို  ငာှ ၎င််း၏အလင််းအ မစ်ငတ်ာ၁၁ြိုတွင ်အွေလ် ိုင််းမှ 

ဗီ ယီ ိုဖြင န်လ လာနရ်းစေစသ်ငတ်ေ််းမျာ်းက ိုစတငန် ာငရွ်က်လ က်ရှ သည်။ 

“Word, Excel ,Powerpointအဂဂလ ပ်စာစတွဲ  အရည်အနသ်ွးနတွတ ို်းတကန်စြ ို   

အနဖြြ ကွေပ်ျ တာပညာရပ်က ိုအွေလ် ိုင််းဗ ီယီ ိုကနေတ င  ်

နစျ်းနေူ််းသကသ်က်သာသာေွဲ  သငယ်ူန ိုငမ်ှာဖြစပ်ါတယ။် အလင််းအ မ်စငတ်ာော်းမှာရှ တွဲ  န သြ လထူိုနတွ၊ 

အထ်ူးသဖြင  ်၀ငန်ငေွည််းမ သာ်းစိုနတွရွဲ   ကနလ်းနတွ 

က ို သီငတ်ေ််းကအမျာ်းကကီ်းအကျ  ်းဖပ န ိုငမ်ှာပါ။”ဟိုတယ်လနီောဖမေမ်ာမှ လမူှုအကျ  ်းဖပ ဌာေမှု်း 

ဖြစသ်ကူ ိုမင််းသူကနဖပာသည်။ 

ထ ိုအလင််းအ မ်စငတ်ာ၁၁ြိုသည် ရမည််းသင််း၊ နပျာ်ြွယ်၊ တပ်ကိုေ််း၊ မင််းဘူ်း၊ ဖမင််းဖြ ၊ ဖြျူ်း၊ မလှု င၊် အင််းစ ေ ်

နငှ န်ဖမာက ်ဂ ိုအစရှ သည ်ပမ  ျှို့ေယ်မျာ်းတွငတ်ည်ရှ နေနသာစငတ်ာမျာ်းဖြစသ်ည။်ဖမေမ်ာန ိုငင် အတွင််းရှ ဗီ ယီ ိုသငြ်ေ််း

စာမျာ်းသည် ဖမေမ်ာ အထကတ်ေ််းသငရ် ို ်းညွှေ််းတမ််းသ ို  မဟိုတ် 

နရ်း ွွဲထာ်းပပီ်းဖြစန်သာကွေပ်ျ တာအနဖြြ သငရ် ို ်းညွှေတ်မ််းမျာ်းနပေါ် 

မူတည်ပပီ်းအကျွမ််းကျင ် ို်း ရာမျာ်းကနရ်း ွွဲထာ်းဖြင််းဖြစသ်ည။်။ ၎င််းတ ို  က ိုဖမေမ်ာန ိုငင် တွင ်

အွေလ် ိုင််းပညာနရ်းစမီ က ေ််းက ိုအနကာငအ်ထည်နြာ်သည ် Foster NGO ကမတှ်တမ််းတငထ်ာ်းဖြင််းဖြစသ်ည်။ 

အ င ဖ်မင ပ်ညာနရ်းက ိုသငယ်ရူေအ်ြကအ်ြွဲရှ နသာနကျာင််းသာ်းနကျာင််းသမူျာ်းအနေဖြင လ်ည််းဤကွဲ သ ို   



အရည်အြျင််းဖပည ဝ်နသာသင ်ကာ်းနရ်းလမ််းညွေမ်ျာ်း၏ကညီူပ  ပ ို်းမှုနငှ အ်တူဗ ီယီ ိုမျာ်းက ို ကည ်ရှု၍လကန်တွျှို့အ

သ ို်းြျဖြင််းဖြင န်လ လာတတန်ဖမာက်န ိုငပ်ါသည်။ 

“ကျွေန်တာ်တ ို  အနေေွဲ   ဖမစက်ကီ်းော်း (နရွှျှို့နဖပာင််းနေထ ိုငသ်မူျာ်းစြေ််း)၊ ကတွ်ြ ိုင၊် ဟာ်းြါ်း၊ စစက် ိုင််း၊ ကေဖ်ြျူရွာစတွဲ  

နေရာနတမွှာရှ တွဲ  နကျာင််းငါ်းနကျာင််းကကနလ်းနပါင််း ၂၅၀ နကျာ်က ိုယနေ  အထ ကူညနီပ်းထာ်းပပီ်းဖြစပ်ါတယ။် 

ရလ အ်နေေွဲ  ကနတာ  ကျွေန်တာ်တ ို  စမီ က ေ််းမှာပါဝငတ်ွဲ  

နကျာင််းနတရွွဲ  တက္သ ိုလဝ်ငတ်ေ််းစာနမ်းပွွဲနအာငဖ်မငန်ှုေ််းဟာ ၁၅%ကနေ၂၀၁၅မှာ 

၃၀%ထ သ သ သာသာဖမင တ်က်လာြွဲ ပါတယ်။ နကျာင််းသာ်းနကျာင််းသူနတွ 

တက်ကကစွာကက  ်းစာ်းအာ်းထိုတမ်ှုရှ လာနအာငလ်ိုပ်န ာငြ် ို  ကကျွေန်တာ်တ ို  ရွဲ  အဓ ကတာဝေတ်စြ်ိုဖြစပ်ါတယ်”ဟို 

Foster NGO ၏ CEOဖြစသ်Sူalai J. BawiVungThangမနှဖပာ ကာ်းြွဲ ပါသည်။ 

အလင််းအ မစ်ငတ်ာတွင ်အွေလ် ိုင််းပညာနရ်းသငတ်ေ််းမျာ်းအဖပင ်မ ိုဘ ိုင််းအနဖြြ သငတ်ေ််းမျာ်းဖြစသ်ည ် 

မ ိုဘ ိုင််းအငတ်ာေက် အသ ို်းဖပ ေည််း၊viber၊facebookအသ ို်းဖပ ေည််းမျာ်းအဖပင ်အနဖြြ ကွေပ်ျျူတာစမွ််းရည်ဖြစန်သာ 

Microsoft Word၊ Excel၊Powerpointသငတ်ေ််းမျာ်းက ိုလည််းြွင လ်ှစန်ပ်းထာ်းပါသည်။ 

“နကျာင််းသာ်းနကျာင််းသူနတအွနေေွဲ   

ကွေပ်ျျူတာေွဲ  အဂဂလ ပ်ဘာသာစကာ်းက ို ဗီီယ ိုနတကွတ င သ်င ်ကာ်းပ ို  ြျနပ်းထာ်းတွဲ ညွှေ ်ကာ်းြျကန်တအွတ ိုင််း

က ိုယတ် ိုငန်လ လာသငယ်လူ ို  ရပါတယ။် သတူ ို  ော်းမလည်တွဲ သငြ်ေ််းစာနတွက ိုလည််းအလင််းအ မစ်ငတ်ာက ို 

ကကီ်း ကပ်သူနတကွအ က ဉာဏန်ပ်းညွှေ ်ကာ်းနပ်းသွာ်းမှာဖြစပ်ါတယ်။ 

ကေဦ်းလိုပ်န ာငမ်ှုဟာအတ ိုင််းအတာတစြ်ိုထ နအာငဖ်မငသ်ွာ်းရင ်ကျွေန်တာ်တ ို  အနေေွဲ   

 စီမီ က ေ််းက ိုတစန် ိုငင် လ ို်းအတ ိုင််းအတာထ ဖြေ  က်ျက်သွာ်းြ ို  ရှ ပါတယ်” ဟိုက ိုမင််းသကူနဖပာ ကာ်းြွဲ သည်။ 

တယလ်ီနောအလင််းအ မ်၏ အဓ ကရည်မှေ််းြျက်သည် တစန် ိုငင် လ ို်းအနှ  ်   

 ဂီျစတ်ယအ်တတပ်ညာတ ို်းတကန်ရ်းအတကွ် 

မြွ ျှို့ ပြ  ်းနသ်းနသာနကျ်းလကန် သမျာ်းရှ နကျာင််းနေအရွယက်နလ်းငယမ်ျာ်းမှ အစဖပ ကာယင််းန သရှ  

ဖပညသ်မူျာ်းမ ိုဘ ိုင််း ကသ်ယွန်ရ်းနငှ  ်

အငတ်ာေက်က ိုပ ိုမ ိုလကြ် အသ ို်းဖပ လာတတ်နစရေဖ်ြစပ်ါသည်။စငတ်ာမျာ်းက ိုရပ်မ ရပ်ြစွေ  ဦ််းတီထငွသ်မူျာ်းမှ 

စမီ ဦ်းစ်ီးမညဖ်ြစပ်ပီ်း၎င််းစငတ်ာမျာ်းတည်ရှ ရာရပ်ရွာမျာ်းမှလယ်သမာ်းမျာ်းမှ 

လူငယမ်ျာ်းအထ မညသ်မူ  ိုရပ်သရွူာသာ်းမျာ်းအာ်းလ ို်းတကန်ရာက်န ိ်ု င်ပ်ါသည။် 

တယလ်နီောသည်ဖမေမ်ာန ိုငင် တွင ်အလင််းအ မမ်ျာ်းတည်န ာက်ြွင လ်စှရ်ေရ်ည်ရွယြ်ျက်ဖြင  ်၂၀၁၅ြိုနစှ၊် 

ဇွေလ်တွင ်Myanmar Information Development Organization (MIDO) နငှ စ်ာြျ ပ် ြျ ပ်  ိုြွဲ ပါသည်။ 

၂၀၁၈ြိုနစှအ်ကိုေတ်ွငလ်ည််းအလင််းအ မန်ပါင််း၂၀၀အထ တည်န ာကရ်ေန်မ ာ်မေှ််းထာ်းပါသည်။ 

စွေ  ဦ််းတီထငွသ်မူျာ်းအနေဖြင  ်တယလ်ီနောအလင််းအ မ်စငတ်ာမျာ်း၏ 

အကျ  ်းသက်နရာကမ်ှုမျာ်းက ိုစ တ်ပါဝငစ်ာ်းပပီ်း ၎င််းတ ို  ၏ လူမှုပတဝ်ေ််းကျငမ်ျာ်းတွင ်

ဖပေလ်ညအ်သ ို်းြျလ ိုပါက(www.lighthouse.com.mm) တွင ်အနသ်းစ တ် ဝငန်ရာကန်လ လာန ိ်ု င်ပ်ါသည။် 



e-educationအန ကာင််း 

e-education သည ်ဂျပေအ်နဖြစ ိုက် NGO အြွွဲျှို့အစည််းတစြ်ိုဖြစပ်ါသည။် ။ ၂၀၁၀ ြိုနစှမ်စှတငပ်ပီ်းဘဂဂလာ်းန  ရ်ှ၊ 

နဂျာ် ေ၊် ရဝမ ်ါ၊ ပါလကစ်တ ိုင််း၊ ြ လစပ် ိုင၊် အင ် ိုေ်ီးရှာ်း၊ ဟေန်ဂရီနငှ  ်ဖမေမ်ာအစရှ နသာ န ိုငင်  ၈ န ိုငင် တွင ်

ဗီ ယီ ိုသငြ်ေ််းစာမျာ်းပ  ပ ို်းထာ်းပပီ်း်းဖြစသ်ည်။ e-education စမီ က ေ််းက ို ၂၀၁၃ ြိုနစှက်တည််းကစတငြ်ွဲ ပပီ်း ၂၀၁၅ 

ြိုနစှ ်နမလတွင ်ဖမေမ်ာန ိုငင် ၌ အကျ  ်းအဖမတ်မယူနသာလူမှုအြွွဲျှို့အစည််းဖြစသ်ည ် Foster နငှ  ်ပူ်းနပါင််း၍ 

ဖမေမ်ာဖပညတ်ွင််းမှ ကျွမ််းကျငမ်ှုရှ နသာ ရာ ရာမမျာ်း၏ သင ်ကာ်းပ ို  ြျမှု 

ဗီ ယီ ိုမျာ်းက ိုပညာသငယ်ရူေအ်ြက်အြွဲရှ နသာနေရာမျာ်းတွင ်ပ ို  ြျနပ်းနေဖြင််းဖြစသ်ည်။ 

 

ဗီ ယီ ိုရ ိုက်ကူ်းဖြင််းနငှ တ် ိုက်ရ ိုက်ဓာတ်ပ ိုတည််းဖြတ်သ ူPremium V 

2.0.2.0 APK 

 

App မျာ်း , ဓါတ်ပ ိုပညာ 

ေရ်းသာ်းသ ူ- 

ဗ ိုက် ာ 

 (သ ို  ရာတွငအ်ဘယ်သမူ မ Ratings အြွွဲျှို့) 

 

https://apkgoogle.org/my/apps/vimage-cinemagraph-animator-live-photo-editor-premium-v-2-0-2-0-apk/
https://apkgoogle.org/my/apps/vimage-cinemagraph-animator-live-photo-editor-premium-v-2-0-2-0-apk/
https://apkgoogle.org/my/apps/vimage-cinemagraph-animator-live-photo-editor-premium-v-2-0-2-0-apk/
https://apkgoogle.org/my/apps/vimage-cinemagraph-animator-live-photo-editor-premium-v-2-0-2-0-apk/
https://apkgoogle.org/my/apps/
https://apkgoogle.org/my/apps/photography/


  

   



  

 

ေဖာ့်ခပချက့်မျာ်း 

VIMAGE သည ်cinemagraph creation application တစြ်ိုဖြစပ်ပီ်းသင အ်ာ်းဓာတပ် ိုမျာ်းသ ို   effect 

မျာ်းနငှ န်ရွ ျှို့လျာ်းမှု element မျာ်းက ိုထည သ်ွင််း။ live art အပ ိုင််းအစမျာ်းအဖြစန်ဖပာင််းလွဲန ိုငသ်ည။် 

သငက် ိုယ်တ ိုငဖ်မငြ်ျငပ်ါသလာ်း အနပေါ်ကကျွေန်တာ်တ ို  ရွဲ  ေ  ါေ််းအကျဉ််းက ိုနလ လာပါ။ Cinegrams 

  ိုတာလနူတွက ိုမင််းရွဲ  ဘဝမှာမင််းသငန်ဖပာတွဲ ပ ိုဖပငန်တွက ိုပါ ၀ ငန်စြ ို  နောက်  ို်းလမ််းန ကာင််းဖြစတ်ယ်။ 

၎င််းတ ို  သည်နြ စဘ်တွ်ြ ်(တ ိုက်ရ ိုကရ်ိုပ်ပ ိုမျာ်းက ိုသာစဉ််းစာ်းပါ)၊ Instagram 

နငှ အ်ဖြာ်းလူမှုနရ်းကွေယ်ကမ်ျာ်းတွငလ်ူကက  ကမ်ျာ်းသည်၊ 

၎င််းတ ို  သည်သင၏် လ ိုကရ်ှု  ်းမျာ်းနငှ အ်ဖမငအ်ာရ ိုနစျ်းကကွရှ်ာနြွနရ်းအန ကာင််းအရာမျာ်းက ိုြေတ်ီ်းမှုနငှ စ်ွွဲမှတစ်

ရာထ နတွျှို့နစနသာအ   သြွယန်ကာင််းနသာက ရ ယာတစြ်ိုဖြစသ်ည။် 

သူတ ို  လည််းလိုပ်ြ ို  နပျာ်စရာနကာင််းသည်က ိုမနဖပာပါနငှ ။် 

လှိုံအပ့်ေသာ Android ဗာ်းရှင့််း: Lollipop [5.0–5.0.2] - Marshmallow [6.0 - 6.0.1] - Nougat [7.0 - 7.1.1] 

- Oreo [8.0-8.1] 

ဗ ဒ ယှိုံ ဓာတ့်ပံုံ အသံုံ်းခပိုပံုံ စာအုံပ့် ( ၅၀ ) ပါ 

(ZawGyi) #ဗီဖ် ယီ ို ်ုႏ်င္ွ်   #ဓာတပ ်ိုဝါသောရွငမာ််းအ တက္ ရွာန်ဖြလ ို႔ရသမွ် စာအိုပ္ ( ၅၀ ) ပါြဗ်ာ  

မူလတင္န်ပ်းထာ်းတွဲ႔သူမ်ာ်းအာ်း 

ဝါသောရွငမာ််းက ိုယစာ်း န်က််းဇူ်းအထ်ူးတငပါတယ္ဗ်ာ  

 

၁။Adobe Photo Shop CS 

( 5 . 5 MB ) စာမ်ကန ွာ - ၁၆၂  

http://pc.cd/vE9ctalK 

 

၂။န်အာင္်ျမင္်    

https://web.facebook.com/hashtag/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%BC%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF?hc_location=ufi
https://web.facebook.com/hashtag/%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FvE9ctalK&h=ATMuK-QqZ_flS-WfesKuN6Ti35niNoy-OXmnmzwUnNTBnI7ojxMpW7-NrdIN-DcXxJpyB3dpYD5R1RTlO44ax0Mo9s3FEf1BNkGqN9K9uK614Rx_fXtxDUgEzWjMtAG4gzRuLZCtH4Cv


Adobe Photo Shop CS2 

http://pc.cd/RE9ctalK 

 

၃။ဦ်းန်အာင္်ုႏ် ်ိုင္န်မာ်္  

Adobe Photo Shop CS3 

ြ ိုတ ိုန်ရွာ ကမၻာသ ို႔ အလညတစ္န်ြါကလ ာြွဲ႔ပါ  

http://pc.cd/yO9ctalK 

 

၄။မ်  ်ဳ်း က္  

Adobe Photo Shop CS4 

http://pc.cd/iE9ctalK 

 

၅။ရွဲရွင္််း  

Adobe Photo Shop CS5 

( 12 MB ) စာ - ၆၄ 

http://pc.cd/C25ctalK 

 

၆။Adobe Photo Shop CS6 အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳေည္််း 

http://pc.cd/t69ctalK 

 

၇။ADOBE PHOTOSHOP CS6 အဂၤလ ပစာအိုပ္  

Help and tutorials 

( 11 .16 MB ) စာမ်ကန ွာ - ၇၅၇  

http://pc.cd/jo9ctalK 

 

၈။ ကေ္်ျပ တာလကကစွဲ  

Adobe Photo Shop 7.0  

( 28 .55 MB ) စာမ်က္်ုႏ်ွ် ာ - ၁၉၃  

http://pc.cd/5O9ctalK 

 

၉။Adobe Photo Shop 7.0  

( 13 MB ) 

http://pc.cd/vt9ctalK 

 

၁၀။န်အာင္်ုႏ် ် ိုင္န်မာ်္  

ADOBE PHOTOSHOP DESIGN TUTORIALS 

န်ပါင္််းစပဖ နတ်ီး ဇီ ိုင္််းန်ရ်းက ွဲေည္််း  

http://pc.cd/nE9ctalK 

 

၁၁။ြ ိုင္န်မာင္  

Graphic Designer မ်ာ်းအ တက္ ြ ိုတ ိုန်ရွာ   

( 8 MB ) စာမ်က္်ုႏ်ွ်ာ - ၁၂၇  

http://pc.cd/Eo9ctalK 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FRE9ctalK&h=ATMtMpKNXnisbgVc4y8eT4CBHEbb_rXRwdy6gqFBNxOoD0D0xtbatkeZ7sF2mZEvoRODmc7dyWbvLzPawSGTPWzJIAyIn3j70ta1oKH3vd_qq4Mce5Mxsd0kI-X-SlCr6vqux6Qf_t-b
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FyO9ctalK&h=ATOYwDCpG78bbH286Oqztp7KwSL4K__C4gnXdUutg_A-s0myM6KEhE6f3dcKgzjwUl0BFTaL-mym1Qke0VRDseRY_QTdAsWzp9igRfJeb8KvaDG5-LlX-rlcLziwoTUKm0li5EC7Y_0d
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FiE9ctalK&h=ATMAZcdtS8W1LvQshACwjjz-Ta1RGIKwVlJqVUVNhZXB8BDaMmHzOOpC-na2KKs1xE9_ESmouXt_Emk8YNlh1q_QBqghnE_9pCBReqzK7FS33K64C3fi_8EmEuiwfXBfWgtDMUzxkwep
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FC25ctalK&h=ATM8HBsZKHFDrCT1qG7JAspLLOKuqGOBuQYrJDcRCm95gVDe-dAWZT5UQi48Ld1n8ciCo6qOJXNIjw6PKmfC-xf24Ihbw3bmbL236d_pFMe5qrdzZB4lXBrnHWpLMx2nViZd8QEop9cm
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2Ft69ctalK&h=ATOnc2hG_GvlyiEu7mDfPdozOm8nzF0cuYckObgON9gfW6rhV0u8SKMU32A0bseuH9AqO8cgowo7te0jmqbe6bk4DcEvhhUYyIXRpIP6myg5Otj8q8g0FkFiZRyqxapiP8NvgOsxal2i
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2Fjo9ctalK&h=ATM0yXlEBkH0WdrUF2of2pBMIpvZEqAcaN76A1WLhzktZsQtg9GePykx1D1udbdd5oiCblvLOOoaZr2uGRk8kihGi6662ryMoqpp-mwHiRncNVR1TLUsis-T-n3tQCiQ9cv2eMH6UrHh
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F5O9ctalK&h=ATNgsj3fzrfcV2eYxagXEGrXDxfjtYwOG4wX6oowmiSDriDWBDCRHKemEPzQTKpcI7nNXeuUk3hiQekvQ3z72X8rZwsPBhXDpnEohc5auThJqPM0YD4gEXxxOvz1OrfLvro69sF7VJ4v
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2Fvt9ctalK&h=ATOmE8jtSdMEUlSNNsYaGGTERikheBbTBHCvu9KCfGgnWgrQUhLV7LzgwbhD_wdwSZVjhiGBxsZVRO01gLTq-FNRzcWy1I7XRZujpgzapT8xy1c2RDmoUPXvvM6hNVM_-eT8flz5Mn3d
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FnE9ctalK&h=ATMfMozD4dZ42X6SqY1JT0jhT2kuzxiyGwwqyzlnQk4Csy8mabNtw3-5slZfh3AZ_ugTnQfqJ49BFwVy1rz92NW-mi_z0cjN5Pm29Ha8C_oJPHqCfRwoooYAabRdyF4VLPZrJLQ_Cvpk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FEo9ctalK&h=ATOyKGmrGASiQIzaOxSHYLDK_q3qznB7ZwfRLgE3BPl6s-Cu6JwA5GSrqeryVzLG1kihpXqZSiyu-kpAaUKlzUkgry7-wiI_laWkcJ-i3fVO2-2Qd9ej8qoKhTcxpXxsv45GLT1ON9xZ


၁၂။ နနညီ မ္််း 

ဂရပဖစ္  

( 15 MB ) 

http://pc.cd/8t9ctalK 

 

၁၃။တည္််း်ျြတ္်ျြင္််းေည္််းပညာ 

( 11 MB ) 

http://pc.cd/0O9ctalK 

 

၁၄။သေ္််းထ ိုက ္(န်ရႊရ ပ္) 

ဗီဖ် ယီ ိုတည္််း်ျြတ္  

http://pc.cd/FO9ctalK 

 

၁၅။ရိုပသ စီစဥရ  က္ျူ်းထိုတလ  ပ္်ျပသျြင္််း 

( 7 MB ) 

http://pc.cd/2q9ctalK 

 

၁၆။န်အာငလင္််း 

ရိုပသ တည္််း်ျြတ္  

( 12 MB ) 

http://pc.cd/k69ctalK 

 

၁၇။န်အာငလင္််း 

ဓာတပ ်ိုမ်ာ်း်ျပင္ င္ တယ ျူေည္််း 

http://pc.cd/Ft9ctalK 

 

၁၈။စ ို်းဝင္််း  

အ င္်  ် ျမင္်    စဂ် စတယဓာတပ ်ိုပညာ  

http://www.mediafire.com/download/3e6ca5kef1ul6cd 

 

၁၉။Adobe Lightroom အသ ် ို််း်ျပ်ဳေည္််း(၁) 

http://pc.cd/8I9ctalK 

 

၂၀။Adobe Lightroom အသ ် ို််း်ျပ်ဳေည္််း(၂) 

http://pc.cd/GO9ctalK 

 

၂၁။Adobe Lightroom အသ ် ို််း်ျပ်ဳေည္််း(၃) 

http://pc.cd/zN9ctalK 

 

၂၂။Black Dream 

ဓာတပ ်ိုပညာက ို စတင္န်လ လာန်ေသူမ်ာ်းအ တက္ သ ထာ်းသင္်  န်သာအြ်ကမ်ာ်း(၁) 

http://pc.cd/SN9ctalK 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F8t9ctalK&h=ATP_HsApaWAujT9W1OpjJ_ZcXicbJLqXuvosyPKyl1bxHmMShJRr0yDiFKKmyWspruHdG9nZRAeni3JZyelT4X-HsbNIcU8mam0lyFqW9jAeyNpyIsFasCyAS3WfXX0N5xtS3TVLe4y3
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F0O9ctalK&h=ATP9ieMR9p8zcFKT9Wa83Y2ZY_WpKb7G8SiITrwQz0NPt0NNZESeGjYv_YP3lNk-tBYuRbZfwgdcRv1CK3HgG9p1_A8qFIk4PpD6wVEtZoNdRrDteqmPiW6nCiT_c3P-syjXnngRWxP6
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FFO9ctalK&h=ATOJWp46L7ToF5FAFdPsUNT9EoV2Gj0tJxMSaPue884GvV-9TthInm5yu6Dz98tBVEvro7PjtzvKOe_9cfMu9M8orRMm3brzvbK4C16RxcpxRPfl4l_TvRcONxFVImWDhpLH5-vAsgiO
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F2q9ctalK&h=ATOmnvedxq4WgPAwEHeEMg7W5-zpKiWwfo9mvAPuGuxiqq1BLMoNV0JxJidC7cvgw6Sn2tvMcgXCW8cFEsX3xNeeAMj3bX8wn2QfHDZ5BSrwUImFpltYWZ_IySibJkqNvjmJG3rSel-x
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2Fk69ctalK&h=ATMuQpiI5cXDieUoKKGYkaAINVH2Tr2MGH-bd3xa9qSJxBjZ3omDkG4o2ZRqpke3DtFmJBkKUN0QKKQEaZx_Wf9uO5RnY503cVO3JbVgX6HNmZ5Otn6JURdP7G_RI9YnCMftudJUF5JA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FFt9ctalK&h=ATNaGUJIHoDUljqoVYh6qpT3mgZ1HSjaTuxP4ft-bpYMdX7m6RNpQ-7pu6NGlWL-uA4dCEE2mXgu7rZn5-1ZVOfDX75Ad1289naRXbBwa-mbR_nd-O0VsmHciQykQJnbwUImFvRk-fpl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload%2F3e6ca5kef1ul6cd&h=ATMiGpMjb7OuMAWiQobnmw_lzEOiYvW9J4Bu9lq40X7SvU3NbdfLmUJE3FlchOEt37Dj71stjHtNsszzHnziXmVS6eVnXOxkA8oTftuHuyWCVK6pNnTWSTGxsL7-aC5XAiWk6ZCx8gOI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F8I9ctalK&h=ATPfkclrG5W37vU5JX9tccZp7jVoiJ-bntfiioAAU6KvwwkVZBYLT9yWHuVLrSCS7DQ_AbKKQu2kLmg1peT5ngT9MZsuG1SoGlefNo_NKYpu7pCD2i0N-wSTFRqP7x2VLXuPpVTdF5uz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FGO9ctalK&h=ATOaIcd0itGtVqeg9olTTucKJ1VxjUcfBcUb12RWIB-vY1WnqJarIEf117S0nb3tzc1XmbFyeURB77WNLICK378sK2HmWf6Wfq4TegoQ_Lh41J9hbz0uPSoT53Qz0MdV95O2xSmbk2R2
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FzN9ctalK&h=ATNN5R_BaOc317Fa4HYweqAPuPvaaAIRsdSyTuuNc8Yv_meDOKtVpviY9RVK9cI9y1plKwyXiOEo3YKsEZOBm5lMLw4ppGj0GRddkHPTh_Ht8ioyh_DPdnYACQxXkK9mbNQI8TmqXnyP
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FSN9ctalK&h=ATMg_LqnfRGWVNjA62GBuXWZkn6MHp4lBg7F0gIyIMDec76P94Dkvzhq4yZhauxMvOESGK876qeBzva3kuV9o2XhdusD_9zRsGsRFHMvtBHyZcE2ziWE0t7TzuFWXiYyqftf3LdQr2tW


၂၃။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

နအမွာင္က်် အရ ပ ္မွဲမွဲ ပ ်ိုရ ပ္ ရ ိုက္ျူ်း်ျြင္််း။ 

http://pc.cd/y86rtalK 

 

၂၄။25 Photo Tips For Beginner 

http://pc.cd/yN9ctalK 

 

၂၅။Web Designer Guide Adobe PhotoShop 

( 12 MB ) စာမ်က္်ုႏ်ွ်ာ - ၁၂၂ ( ်ျမနမာလ ို ) 

http://pc.cd/3KErtalK 

 

၂၆။Auto Focus ထက္ Manual Focus က ိုသ ် ိ်ု ်းသင္်  သည္်  နအ်ျြနအေမ်ာ်း 

http://pc.cd/fU9ctalK 

 

၂၇။Cheat-Sheet-by-lukezeme 

http://pc.cd/cO9ctalK 

 

၂၈။ကက်ေ္န်တာ်္်ုႏ်ွင္်  နအရာငမာ််း(၁) 

http://pc.cd/DN9ctalK 

 

၂၉။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

DSLR Metering နအၾကာင္််း သ န်ကာင္််းဖြယရာ 

http://pc.cd/PO9ctalK 

 

၃၀။Focusနအရ်းၾကီ်း်ျြင္််း်ုႏ်ွင္်  ် ျပတသ ာ်းန်အာင္န် ာရငရကရမည္်  ေည္််းလမ္််းမ်ာ်း 

http://pc.cd/MU9ctalK 

 

၃၁။ေုႏၵ ထေ္််း  

Macro Photography 

http://pc.cd/ETErtalK 

 

၃၂။ေုႏၵ ထေ္််း 

Outdoor Portrait photography 

http://pc.cd/2U9ctalK 

 

၃၃။OutdoorPortraitရ ိုက္ျူ်းန်ရ်းအ တက္်ျပငင္ရနမာ််း 

http://pc.cd/IA9ctalK 

 

၃၄။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

Panning Mode(ကငမရာန်ဘ်းတ ိုက္န်ရရ႕လ်ာ်း်ျြင္််း) 

http://pc.cd/oU9ctalK 

 

၃၅။်ျမနမာမ သာ်းစိုြ ိုရမ္  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2Fy86rtalK&h=ATOwatd9WXveVwj25CO-puZZVbR2ivSpTXdXnduonyFk4iMPftn-xu-HKnBmXH0nrtSpFPB_QCkmyUL3cM3oHjo_ycnW6dTVtJZovHskoz7mBh6OARoHsoMM7nknmQCRlZscMoXNBRqc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FyN9ctalK&h=ATP8WlKHOr7bW-UIOjtrfdMzjvajFpmXf_TxfWXzlX8jNWWbH_6GZZHHttEB9chEGoRFwrQJgvHHFxPNJmfcm92JxgBeZS8mESaGFxj_G1S9NUySw_kBw1FJd0gRMvpijJkOiAsO_8N1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F3KErtalK&h=ATOtFabjipq1mQEkwkiAjCwLwBbmn6swx0EEJOu7_5mOnZA14-hmm9hsbsS7f3VWTi8DeIQSCANISg0ebfIN61MlUkyW6N80GVvU_U2Lzj_U_lsLgM1JRNkaQR5fBE5-Bgh_6U6nmRec
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FfU9ctalK&h=ATPGZexFj3Aq0yWxM6mm1EMTEWr1VnJc0_RKYeJ2SeMQPHEPWexyGon_Hea6Hsk6XA5LQZEVKdhPlNAZCiQ3sX3ahYzIBKBkTcvN7WSf7NyTPlI07znw0s6sykpdaZPSDrYz_89GTtgc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FcO9ctalK&h=ATOZCvw17bpqY42QbxMhxSRO0caPS6POyRCCJgbm17nRTEFC4Cc9ZW8XxfiBEI2sU12PSu-iBcnFx_dnm6sOgsZCWJ8F3QzEpCGeFwd_6NyKIWqpEcTLjo_ZftghYnR3L9wI6Uo_Cs_O
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FDN9ctalK&h=ATMO7Xm4oIuLWzNOJJ95lSZd4Ti_ACrQ6_1vSSdlu8SpXS61zAhrHuEpMeWL8VQaNosaVRpcJDVqfCdBbLC0aZexmgpu1-yueATHpm6TmUT-sQL_nBE5x27AdPDaxWuSx8EqhPR5n7YN
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FPO9ctalK&h=ATP6bl6JGl1WPYQD4gFMxD82d4fLnJ4T1WH_EF_cYOjyfYvtZcroIj9L6Vw9oCGWxjlm6OKOeXD-2MJbA9o42-jUSiymBOl-FGp-u4iLswnYg4Qe5rFSKNXA6P1x8NIl0Xb6nV0DuwoG
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FMU9ctalK&h=ATPf8MSUHqo2AaZoRfsLQbvc29BN2JVUw19KU_TmPdE85j8f56Wjk5AzMaUNfCYDV_87JNMh3awBR0aZ2mv1yWhx7ul3y2XMxz2payOOyuHR0kM3SsY4UoH6qeQk8vsU9qk18GQ1RqtW
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FETErtalK&h=ATNF-c5liGwAjn46vlj6GSDCOm59GX_mPzMQqEIQxV12gviwZKfJnU9VL-hwnjxbd-x_fYdCRGsYDBgXpgrjBCNNCAttDY9__QwG_fL0MnJiy1Stp-RRaZBA2YhcpXYO-XN7IkaPE1zV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F2U9ctalK&h=ATOd-T2Ltc6xIqRYk7ZsiFeZBjP4WlX5wDU3ZlFWxAk4wfQjF_3qRFWBHk7rI8AmlQbqwDzQjjHGNoWlo1GpLtYnVdQE-mJz68O6LYJzLsXFrOPbLHJ5tNhU4MO7bi_JdMRKhZRtJ1k_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FIA9ctalK&h=ATNO0gJPnktmsIDjpJ5nyNqjaSPN5clQb174_v6QwW7giwcjYVJt2_l2FdgyBqvWFHZWAskWW7uXuX-v-71D5g3r0xOc8miq4Hr7ZIM6YisRYp9S-txEHL9K2-_H_nGNYQPXITr5UkJe
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FoU9ctalK&h=ATOxPqlLFYxew9giT3QlAuEpbJZE-kHZumwlpIbVwmGTMZMXmd9JMg_8X7wdHr6kFrZqeiJl2Cm7cQuwofTHUBdjZZwcl-gGocWvCqicsMj569Uxo-yM5rD4A4ofwQaXu-jViNurujdh


PHOTOSHOP NOTES(1) ြ ိုတ ိုန်ရွာ မွတစ (၁) 

http://pc.cd/TI9ctalK 

 

၃၆။်ျမနမာမ သာ်းစိုြ ိုရမ္  

PHOTOSHOP NOTES(1) ြ ိုတ ိုန်ရွာ မွတစ (၂) 

http://pc.cd/lO9ctalK 

 

၃၇။မ်  ်ဳ်း က္  

Photoshop_CS_Tools 

Cs/CS2/CS3/CS4/CS5 မ်ာ်းမွာသ ်ိ်ု ်းတွဲ႔ TOOL မ်ာ်းနအႀကာင္််းက ို နအသ်းစ တရင္ွ််း်ျပထာ်းပါသည္  

( 8 MB ) စာမ်က္်ုႏ်ွ်ာ - ၁၆၇  

http://pc.cd/jU9ctalK 

 

၃၈။ ဇီ ိုငနာ ေဂါ်း 

Photoshop်ျမနမာလ ိုသငၾကမယ္ 

http://pc.cd/pA9ctalK 

 

၃၉။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

Portrait ရ ိုက္ျူ်းန်ရ်း  ိုငရာ ေည္််းစေစမာ််း 

http://pc.cd/7I9ctalK 

 

၄၀။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

Rule of Thirds က ိုြ်  ်ဳ်းန်ြါက္်ျြင္််း 

http://pc.cd/EN9ctalK 

 

၄၁။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

Single Point Focusing ်ုႏ်ွင္်  ပတသ က္၍သ ရွ သင္်  သည္်   အြ်ကမ်ာ်း။ 

http://pc.cd/Fv9ctalK 

 

၄၂။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

Understanding Histogram, Raw & Jpeg...! 

http://pc.cd/Qa9ctalK 

 

၄၃။ဓါတပ ်ိုြွဲဖ်႕စည္််းမွ်ဳ  ိုငရာမွတစ  

http://pc.cd/Xa9ctalK 

 

၄၄။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

ဓါတပ ်ို မွာ Noise ဘာန်ၾကာင္်   န်ပၚလာရသေည္််း 

http://pc.cd/Bv9ctalK 

 

၄၅။ဓါတပ ်ို၏ ြွဲဖ်႕စည္််းမွ်ဳ  ိုငရာ ဥနပ သ (Photo Composition Rules) 

http://pc.cd/4v9ctalK 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FTI9ctalK&h=ATOdUCXwSt_nhCukneWyZ7TJaxFFv5e_Xo9h3BkaMp7Lp3x1KcNnMR9BU_vWmzrw5nsO-QmCYjrI4mIyCmONdltCH2W7g0KhfSW6gvzqmIddY1bnWUYGDk9wC-GaR8TxFyUHqgHFLLpm
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FlO9ctalK&h=ATOfiYh3k-75OHBci7vFxngPZ3su6Lc-BR0CBeu9Q8lm170BN3-dkPeQ_OeSzfAHMQgpuUJ_D78o-b-wteWbBicVjdGu4a6FynI_ZWv3_6W_p-pIcRufrlny6FvR-q1eoYPnVBioh0Hf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FjU9ctalK&h=ATMWVEgr_jv17ExRV2Rb9r6o3aAnAP1eDk_xLWvpwZNINbNoZ4bSQuKzBzCt0iXnYxYezB10j5eY-6CVwGTC4xlzPD0R5ngifLmy7xn28gol0rVqNtOor2e_OuAvl-pc73XxQDqELxts
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FpA9ctalK&h=ATMcG6GPCXQWbcK_4OR9qOL6ICz1_9-U7NZGSM9smASNgTL0Ci9BltYhhxDGjPwynpwE5ObnZ8sVhv2HO1CJ71B_aBNnpY3pdRe0a28ayWShalzcVe1qDeaJ0a09LP4hmxyHaclimC0D
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F7I9ctalK&h=ATPtgDYGJeJ_RNJR61eHUv_78SYXsUwgNfrqszQ1N-TF1qZ1KsTLC2ML_qN2qP5HEkr1_mTIjyMLOe2q0hYyK3Gttxoupzdu8_6wIbOWY21bTnRoQqwHaDRjtLUG8iG5rCr6neQCUtki
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FEN9ctalK&h=ATM1hK-vfEuMjpzdlPPkQktJG4EkpGs447YntU8GGJ40Ett-I2SURD-IxgXU_JFk7poSSzyCk-bJyMQKk6VDPH40BPR6moo1WJX7vrDV50Vy5twvLcT-1jBkTChsfePskzd7xqVIJCLM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FFv9ctalK&h=ATPdaoJ3wA5lj9KUmh4Hd-DCkANJ2FiFXGNq9ZIDvaTZMpxW7rlkahqbQfltbSMrHLn7kf0O9vNNhH5h4OjQW48ecAnNWVCM2oKL17sUsmYipet8C0x5q2VNiRO31GemJfqNFtHosOTK
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FQa9ctalK&h=ATPBFwsG9u4ouUZe5SaxkkXauvAu7WTigBL5_u-BM1ApUbazanZAu1l7AM8EgESNIkWNZ1P-OCWVZPgkPUgk1DbGHuJufp1dTbb-t34lm_cyi-6njhsHrI7KNEKMlPp1wVNot6E0MGmF
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FXa9ctalK&h=ATOwYpk7WJ2FFkfIfo5EX5SQUdxRyb6nq-Po384HHGXHw2Uc0h1cPbUe-VE_CmmVvnYyoaKKDrHRidpsemDREniY__VbXRLlPHuyIBeqDjWjAuPP7CqSgyVVmgv-8j06olPkIsZwAITp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FBv9ctalK&h=ATO6WIe9I6l1qiZdVdFHYUsiAr9W4ZW0zRCVQX2xFVnbPwQqsI3gVDUJA1y3cIFu1_G_Z-6nxDyqSgnn7W9al8zmzHu8RKh2gWOqWvYANjbzc4nOYBdu1_9Gp5jXkDL5lAIHcVVmepbk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2F4v9ctalK&h=ATPobaYeuqxXNBcpsHsiqBLfagSNySu7G2DixuHaU-QXio8A8-jr-jloDkwBS-5u2hGugXGU1AUpNv3NDZfGsdDqhFcrudOz7M3WGBdurt4Yz_3YP1-pMQeZwLW7rN9TF_9vxDpjEFsm


၄၆။ဦ်းစ ို်းလ ႈင္  

ဓါတပ ်ိုတစပ ် ိုက ိုြွဲဖ်႕စည္််းရာ တငအ လနနအရ်းပါသည္်   Leading Lines  

http://pc.cd/ua9ctalK 

 

၄၇။ဓါတပ ်ိုပညာ  ိုငရာ မွတစ မ်ာ်း-Composition 

http://pc.cd/ca9ctalK 

 

၄၈။ရွ်ဳြင္််းပ ်ိုပြွဲ႕စည္််းမႈ  ိုငရာ 

http://pc.cd/Kv9ctalK 

 

၄၉။နလရာင္န်အာက္ နညေရွ်ဳြင္််းမ်ာ်း 

http://pc.cd/lN9ctalK 

 

၅၀။ဦ်းစ ို်းုႏ် ် ိုင္  

နအကာင္််း  ် ို််း Focus ်ျြစလာန်စြို် ႔ န် ာရငရကရေ္ http://pc.cd/uG9ctalK 

 

Huawei မ ွ

ထ်ူး်ျြာ်း ေ္််းသစသည္်   

HUAWEI P30 Series ်ျြင္်   

ဓာတပ ်ို ရ ိုက္ျူ်း်ျြင္််း 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2Fua9ctalK&h=ATNeJuhim0GTkOJG7_nWEb4Vv53Sq0V_qmod0QKJezJ3EWA8wqbvqAgMSvL3uOKkwQWxXgBDEuB4bmWpX4KdLc4FxeX2E7Pk2zqxU3P8bsyOI0YV-hyTaaXTSwHmhSzV1uEcBw3za9eN
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2Fca9ctalK&h=ATNk8Ctq-Tn8Y6lWGvIVuvQ8-3s3MeGwK1FqDtz6MGv4zmxAjls2nsPTlg2UwAzsbSvsum9XhmYjOkpH7jToR6uo8TGASJQOr9yfY9ywOJExh8OeuO96AtOL-5nkbaVraINtknrlp_d4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FKv9ctalK&h=ATOU3fviaI2UHv-nWPiQnKDx5HQbLCw1Q4zx6mjSwJsz_FZyNzAl3QoekrMSQfI7jTZENcCj3ZETVwMaK7Ey8zfCrGG-1I0Yh8ccFJsP42QsOfitGacQdSsgEqlj03gopmZLuCHlt8Zz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FlN9ctalK&h=ATMqonLsCPlOUFynRtSdGz33KnUh22JSt-ih-G9HjbUmxru4fFmqrHMpkZ9XeKxUqzzk06czHubIGBHOw0Y7dFTA7QCcS9H0yXU5fXlv4RE_xq3YBYK8OxSb-osTqMAkLhBO1AN8ZPPr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpc.cd%2FuG9ctalK&h=ATPP0PRJqSHsNFXk98vectaOEnFnlcT_d4gVaj2xkuS4tENIUizZBoiazESPsoOKhr14r2NeUZ4V3o6HjjCsFur4f7DPikEVNzUCnzBrzwz3kXyre1tZwfG5u9qHZ2UnZ1m5k2lOE3Lf


စည္််းမ်ဥ္််းစည္််းကမ္််းအာ်း 

်ျပနလည္န်ရ်းသာ်းြွဲ  

Huawei မွ ထ်ူး်ျြာ်းန်ကာင္််းဖမနသည္်   sensor ၊ lens ၊ design 

မ်ာ်း်ျြင္်   ထိုတလ  ပ္ာ်းသည္်   HUAWEI P30 ်ုႏ်င္ွ်   HUAWEI P30 Pro 

အာ်း ပါရီၿမ ်ဳ႕ တင ္ထိုတ္န်ြာ်္မ တ္က္ွဲ   

2019.04.01 

•  

•  

Read English Version 

 

https://consumer.huawei.com/en/press/news/2019/huawei-rewrites-the-rules-of-photography-with-the-new-p30-series/


[ရန္ ိုန ္၊ းျမနမာ - မတလ  ၂၇ ရက ္၊ ၂၀၁၉ ခုံႏးစွ]္ — Huawei Consumer Business Group 

မွ နယေ႔ တင ္ HUAWEI P30 ်ုႏ်င္ွ်   HUAWEI P30 Pro ြိုေ္််းမာ််းအာ်း Paris 

Convention Center ၌ ထိုတ္န်ြာ်္်ျပသြွဲ သည္။ HAUWEI P30 Series မာ််းသည ္

HUAWEI P Series ၏ DNA ်ျြစသည္်    ဇီ ိုင္််း ်ုႏ်င္ွ်   ဓာတပ ်ိုပညာပ ိုင္််း  ိုငရာထ်ူး်ျြာ်း 

န်ကာင္််းဖမနမႈ  ိုန်သာ အြက်မာ််းနအပၚ တင္ နအ်ျြြ  ၿပီ်း ထိုတလ  ပာ္်းသည္။ 

HUAWEI P30 Series ထိုတ္ နမာ််းသည္ ကိုမၸဏ၏ီ အ င္်  ် ျမင္်    ် ိ်ု ်း န်သာ  

ကငမရာမ်ာ်းပါဝငသည္်    စမတဖ ေ္် ်းန်မာ် ္ယမာ််းဟို   ိုုႏ် ် ိုငၿပီ်း တီ ထငေ္္််းသစသည္်   

HUAWEI SuperSpectrum Sensor ၊  လရနစာန်ကာင္််းဖမနသည္်   optical HUAWEI 

SuperZoom Lens ၊ Time of Flight (TOF) ကငမရာအသစ္်ုႏ်င္ွ်   ပ ိုမ ိုန်ကာင္််းဖမနသည္်   

OIS ်ုႏ်င္ွ်   AIS Image Stabilization ေည္််းပညာမ်ာ်းပါဝငလာြွဲ သည္။ P30 (သ ို႔မဟိုတ္) 

P30 Pro မ်ာ်းအာ်း က ိုင္န် ာင္ ်ျြင္််း်ျြင္်   သ ် ိ်ု ်းပစွဲသမူာ််းမ ွ

 လရနစာန်ကာင္််းဖမနသည္်    ဓာတပ ်ိ်ု ုႏ်င္ွ်   ဗ ီယီ ိုမာ််းအာ်း မညသည္်   နအ်ျြနအေ  တငမ  ို 

ြမ္််းယူုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ 

Huawei Consumer Business Group ၏ CEO ်ျြစသျူ Richard Yu မွ “HUAWEI P30 

Series န် တက  စဂ် စတယ္ငမရာေည္််းပညာဖြ ႕ျြ ်ဳ်းတ ို်းတကလ ာ်ျပီ်း  ယစ ုႏ်စွ္ အၾကာမာွ 

 ထက္န်ပၚလာတွဲ  နအ်ျြြ ထ ို်းန်ြာက္န်ကာ််လ္ႊ်ာ််းမႈတစ ္ပါပွဲ။ ၎ဟာ 

သ ် ိ်ု ်းပစွဲသနူ် တရွဲ႕ မ ိုဘ ိုင္််းဓာတပ ်ို ရ ိုက္ျူ်း်ျြင္််းနအပၚမွာ ထာ်းရွ တွဲ  

အျမငပ  င္််း  ိုငရာက ို ်ျပနလညပ ်ိုန်ြာ်္န်ရ်းသာ်းမာွ်ျြစပါတယ္။ HUAWEI 

SuperSpectrum Sensor ေွဲ႕ SuperZoom Lens တ ို႔လ ို တီ ထငေ္္််းသစ ္

မႈန်န တၾကာင္်   ဓာတပ ် ိုပ ိုင္််း  ိုငရာမွာသာမက ဗီ ယီ ိုပ ိုင္််း  ိုငရာန် တမာွပါ 

သတမတ္ွာ်းတွဲ  န်ဘာင္န် တက ို န်ကာ််္်ျြတ္်ုႏ် ် ိုင္ွဲ  ပါတယ္။ HUAWEI P30 Series 

နကေၿပီ်းန်တာ  စမတဖ ေ္််း မ်  ်ဳ်း ကသ စ ္ န်တာ်္န်တာ်္မ်ာ်းမာ််းရွဲ႕ မတွတ   ငန္် တက ို 

ြ်မွတန္်စုႏ် ် ိုငမာွ်ျြစပါတယ္။” ဟို န််ျပာၾကာ်းြွဲ  သည္။ 

ေပရား္ဖက င္နယအဆင္း  ရွှိသည္း   ဓာတပးံုံမ့်ာ်းအာ်း အၿမဲရှိုံက္ြူ်းႏးှိးုံင္ေးစျခင္း်းးျဖငး္   ဓာ

တပးံုံရှိုံက္ြူ်းးျခင္း်း စညး္်းမ့်ဥ္း်းစည္း်းကမ္း်း အာ်း းျပနလည္ေးရ်းသာ်းခဲ  



HUAWEI P30 Series သည ္ သ ် ိ်ု ်းပစွဲသမူ်ာ်းမ ွ

စမတဖ ေ္််းဓာတပ ်ိုရ ိုက္ျူျူ်း်ျြင္််းနအပၚ တင္ ထာ်းရွ သည္်   အျမငအာ်း 

န််ျပာင္််းလွဲန်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည။္ DxOMark  တင ္အမတွန္်ပါင္််း ၁၁၂ မွတ္်ျြင္်   

ထ ပ္ ်ိ်ု ်းမ ွရပတည္န်ေသည္်   HUAWEI P30 Pro  တင္ HUAWEI SuperSpectrum Sensor 

ပါဝငသည္်   40 MP အဓ ကကငမရာတစလ ် ိ်ု ်း ၊ 20 MP ultra-wide angel ကငမရာတစလ ် ိ်ု ်း ၊ 

8MP telephoto ကငမရာတစလ ် ိ်ု ်း်ုႏ်င္ွ်   HUAWEI ToF ကငမရာတစလ ် ိ်ု ်းပါဝငသည္်   Leica 

Quad Camera System အသစပါဝငသည္။ ထ ို႔အျပင္ 32 MP 

နအရွ႕ကငမရာတစလ ် ိ်ု ်းပါဝင္န်သာန်ၾကာင္်   န်ကာင္််းဖမနသည္်   selfie မ်ာ်းအာ်း 

ရ ိုက္ျူ်းန်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ 

1/1.7 inch ရွ သည္်   HUAWEI SuperSpectrum Sensor န်ၾကာင္်   

နအ်ျြြ ကသ်ည္်    ေည္််းလမ္််း အသစ္်ျြင္်   

အလင္််းဝင္န်ရာကန္်စမည္်ျြစသည္။ RYYB SuperSpectrum Sensor သည ္အစ မ္် ်း 

န်ရာင္ pixel မ်ာ်းအာ်း အ င္်  ် ျမင္်  သည္်   အဝါန်ရာင္ pixel မ်ာ်း်ျြင္်   

အစာ်းထ ို်းန်စကာ HUAWEI P30 ်ုႏ်င္ွ်   HUAWEI P30 Pro အသ်ီးသ်ီးအာ်း 

အ င္်  ် ျမင္်    ် ိ်ု ်းန်သာ ISO Rating ်ျြစသည္်   204,800 ်ုႏ်င္ွ်   409,600 

မ်ာ်းရရွ ြွဲ ၿပီ်း သမာရ ို်းက် RGBG Bayer filter ်ုႏ်ငွ ်  ္ န် သပြွဲ သာ်းုႏ် ် ိုင္ွဲ  သည္။ 

ယြိုကွဲ သ ိုန႔သာ နအ်ျြြ ကသ်ည္်    Sensor ေည္််းပညာ တင္ 

န််ျပာင္််းလွဲမႈ်ျပ်ဳလိုပ္်ုႏ် ် ိုင္ွဲ  ၿပီ်း HUAWEI AIS ၊ OIS ်ုႏ်င္ွ်   HUAWEI P30 Pro ၏ 

f/1.6 wide aperture န်ၾကာင္်   ပ ိုမ ိုန်ကာင္််းဖမနသည္်   ဓာတပ ် ိ်ု ုႏ်င္ွ်    ဗီ ီယီ ို 

နအ တ႔အႀက ််ဳမာ််းအာ်း မညသည္်   နအ်ျြနအေ ၊ အလင္််းနအေအထာ်း တင္ မ  ို 

တ ကလ်ွနပစမည္ ်ျြစသည္။  

အသစပါဝငလာသည္်   SuperZoom Lens န်ၾကာင္်   ပ ိုမ ိုအ င္်  ် ျမင္်  မာ်းသည္်   zoom 

photography အာ်း ပါ်းလႊ်ာသည္်   

ထိုတ္ နဒဇီ ို်္င္််းမွတ င္်  န်ပ်းဖစမ္််း်ုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ Periscope  ဇီ ိုင္််းအသစ ္

န်ၾကာင္်   SuperZoom Lens သည ္optical zoom 5   ၊ hybrid zoom 10   ်ုႏ်င္ွ်   

digital zoom 50   အထ  ပ  ပ ို်းရ ိုက္ျူ်းန်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ ယြို Telephoto Camera 



 တင ္ ပါဝငသည္်   prism element သည ္ အလင္််းအာ်း ၉၀  ဂီရ ီ မွ 

ဝင္န်ရာက္န်စျြင္််းန်ၾကာင္်   focal length အာ်း အမ်ာ်း  ် ိ်ု ်း်ျြစ္န်အာင္ 

လိုပ္န်စၿပီ်း ကငမရာအျမင္်  အာ်း  အေည္် ်း  ် ိ်ု ်း်ျြစ္န်အာင္ 

်ျပ်ဳလိုပ္်ုႏ် ် ိုင္်ျြင္််း်ျြင္်   ကငမရာ၏  ဇီ ိုင္််းအာ်း နအုႏ်ွ် ာင္်  အယွက ္ မရွ န်စဘွဲ 

လွပဖစာ တညရ ွ န်စမည္် ျြစသည္။ 

HUAWEI ToF ကငမရာသည ္ စ တ္ျူ်းစ တသ ေ္််းမ်ာ်းအာ်းလ ်ိ်ု ်းက ို 

ထိုတ္န်ြာ်္်ျပသုႏ် ် ိုင္န်စမည္်ျြစ ္

သည္။ HUAWEI P30 Pro  တင္ HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera မွ depth-of-

field အြက်အ လကမာ််းအာ်း ြမ္််းယူုႏ် ် ိုငၿပီ်း တ ကသ်ည္်   Image Segmentation မာ််း 

န်ပ်းအပ္်ုႏ် ် ိုင္ မည္်ျြစသည္။ တ ကသ်ည္်   အ ကာနအဝ်းတ ိုင္််းတာမႈန်ၾကာင္်   

အမ်  ်ဳ်းမ်  ်ဳ်းန်သာ boken လိုပန္် ာင္ ြက်မာ််းက ို ရရွ န်စမည္်ျြစသည္။ Super Portrait 

လိုပ္န် ာင္က်ကတ င္   ပငတစ္ည်အထ  တ က်ဖစာ ရ ိုက္ျူ်းုႏ် ် ိုင္န်စမည္်ျြစသည္။ ၄င္််းသည ္

ထ်ူး်ျြာ်းန်ကာင္််းဖမနသည္်   ပ ်ိုရ ပမ်ာ်း ရရွ ရေ ္ အ တက္ depth information ်ုႏ်င္ွ်   

proprietary algorithms မ်ာ်းအာ်း န်ပါင္််းစည္််းန်ပ်းမည္်ျြစ္ သည္။  

Huawei AI န်ၾကာင္်ျ်  ပီ်း်ျပည္်  စ ် ိုသည္်   ပ ်ိုရ ပမ်ာ်းအာ်း 

ရ ိုက္ျူ်းန်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ Huawei AI HDR+ သည ္ နအောက္်ုႏ်င္ွ်   

နအရွ႕ကငမရာမာ််းမ ွ ရ ိုက္ျူ်းလ ိုက္န်သာ ပ ်ိုရ ပမ်ာ်းအာ်း လ်င္်ျမရနစာ 

န်ပါင္််းစည္််းလ ို်က္န္်စျြင္််း်ျြင္်   န်ောက္ အလင္််းန်ရာစ္ငလ န္ွဲန်ေသည္်   selfie 

မ်ာ်းအာ်း အြ်  နတ   အ တင္််း န်ပါင္််းစည္််းကာ ်ျပ်ဳ်ျပင္န်ပ်းုႏ် ် ိုငမည္် ျြစသည္။ 

  

စမတဖိုန္း်း ဗ ဒ ယှိုံ ရှိုံက္ြူ်းးျခင္း်းအာ်း အဓှိပၸါယ္းျပနလည္ေးဖား္ေးဆာင္ေးစျခင္း်း 

HUAWEI P30 Series  တင္ cinematic လိုပန္် ာင္က်မာ််းဖစာ ပါဝငလာြွဲ သည္။ HUAWEI 

P30 Series သည ္ စတူ ယီ ိုအ င္်  ရွ သည္်   videography မ်ာ်း ရ ိုက္ျူ်းန်စကာ 

န်ြတသ စတစ္ က ို အစျပ်ဳန်စမည္်ျြစသည္။ HUAWEI SuperSpectrum Sensor သည ္

အလင္််းန်ရာင္ အာ်းေည္််း သည္်   ညအြ်  စ္နတငပင္ ၾကညလင္်ျပတသ ာ်းသည္်   



ညြကပ ်ိုရ ပမ်ာ်းအာ်း ရ ိုက္ျူ်းန်စုႏ် ် ိုငမည ္ ်ျြစသည္။ Huawei AIS ်ုႏ်င္ွ်   OIS သည ္

ဗီ ယီ ိုရ ိုက္ျူ်းသည္်   မညသည္်   setting မ်  ်ဳ်းကို် မ  ို stabilization 

န်ပ်းဖစမ္််း်ုႏ် ် ိုငမည္်ျြစ္န်သာန်ၾကာင္်   အၿမွဲလွပတညၿင မသည္်   ရ ိုက္ျူ်းြက်မ်ာ်းက ို 

န်ပ်းဖစမ္််း်ုႏ် ် ိုငမည္် ျြစသည္။ ထ ို႔အျပင္ SuperZoom Lens န်ၾကာင္်   ေ်ီးကပသည္်   

ပ ်ိုရ ပမ်ာ်းအာ်း ရ ိုက္ျူ်းုႏ် ် ိုင္န်စမည္်ျြစၿပီ်း AI Video Editor မွ န်ောက္ သြီ်င္််း်ုႏ်င္ွ်   

အထ်ူး်ျပ်ဳလိုပ္်ကမာ််းအာ်း ထည္်   သင္််းန်စုႏ် ် ိုငမႈန်ၾကာင္်   HUAWEI P30 Series 

အာ်း mobile production studio အျြစ ္အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳုႏ် ် ိုင္န်စမည္်ျြစသည္။ 

်ျမစ္ငင္္််း ၂ ြို က ်ျမစ္ငင္္််း ၁ ြို ထပ္ ပ ိုန်ကာင္််းဖမနပါတယ္။ HUAWEI Dual-View 

Video မွ ်ျမစ္ငင္္််းတစ္ အာ်း ကငမရာမ်ာ်းအာ်း တစၿပ ်ဳငနကတ ည္််း 

အသ ် ိ်ု ်း်ျပ်ဳုႏ် ် ိုင္န်စျြင္််း်ျြင္်   မတူညသီည္်   ရႈန်ထာင္်  ် ုႏ်စွမ်  ်ဳ်းမွ 

ၾကည္်  ရႈုႏ် ် ိုင္န်စမည္်ျြစသည္။ HUAWEI P30 Series သည ္ ်ျမစ္ငင္္််း်ျပည္်္်   

အျပင္ ရ ိုက္ျူ်းြ န်ေသည္်   ပ ်ိုရ ပ၏္ အေ်ီးကပ္်ျမစ္ငင္္််းအာ်းလည္််း တစၿပ ်ဳငနကတ ည္််း 

ၾကည္်  ရႈုႏ် ် ိုင္န်စ မည္ ်ျြစသည္။ 

လေွပက့်ာ ရွင္း်းသည္း   ဒ ဇှိုံင္း်းေအခမဆကခမံႈ 

သဘာဝုႏ်င္ွ်   ေည္််းပညာနသဘာတရာ်းမာ််းန်ပၚ တင္ နအ်ျြျပ်ဳၿပီ်း ြနတ်ီးထာ်းသည္်   

HUAWEI P30 Series မ်ာ်းသည ္ Huawei P Series တ ို႔၏ အစဥအလာအတ ိုင္််း 

လွနပၾကာ ရွင္််းလက်ရ ွ သည္ ။ ၆.၄၇ လကမအရရယရ ွ သည္်   HUAWEI P30 Pro ်ုႏ်င္ွ်   

၆.၁ လကမအရရယရ ွ သည္်   HUAWEI P30 တ ို႔အာ်း Breathing Crystal ၊ Amber Sunrise ၊ 

Aurora ၊ Pearl White ်ုႏ်င္ွ်   Black ဟနူ်သာ နအရာင္န်လ်းမ်  ်ဳ်းထိုတလ  ပ္ွဲ  သည္။ 

သ ိုန႔သာ်္ ်ျမနမာုႏ် ် ိုငင အ တင္််းသ ို႔ Breathing Crystal ်ုႏ်င္ွ်   Aurora 

နအရာင္်ုႏ်စွမ်  ်ဳ်းတည္််းသာ လကရ ွ တစ္ငသင္််းမည္်ျြစသည္။ HD+ (2340x1080) Dewdrop 

Display သည ္  လရနစာန်သ်းငယၿပီ်း ြိုေ္် ်းမက်္်ုႏ်ွ် ာ်ျပငအာ်း အႀက်ီးမာ်း 

အက်ယ္် ျပေ႔္  ် ိ်ု ်း ်ုႏ်င္ွ်   အြ်  ်ဳ်းညညီ ီ ၾကည္်  ရႈန်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ 

န်ဘ်းန်ဘာငမပါသည္်   နအရွ႕ြနမက်္်ုႏ်ွ် ာ်ျပင္န်အာကကတ င္ In-Screen Fingerprint 

Sensor အာ်း ထည္်   သင္််းထာ်းၿပီ်း ၄င္််းမွာ  ်ျမန္ရနစာုႏ်င္ွ်   လ ်ိ်ု ျြ ််ဳစ တ္်ဖစာ 

သ ် ိ်ု ်းပစွဲန်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ HUAWEI P30 Pro  တင္ HUAWEI Acoustic Display 



ေည္််းပညာ ပါဝငၿပီ်း အရနညအ သ်းန်ကာင္််းဖမနသည္်   အသ  ထကအ ာ်း 

န်ပ်းဖစမ္််း်ုႏ် ် ိုငမည္် ျြစသည္။  

ေအကာင္း်းခမနဆးံုံး်းေးသာ တ တထငဆနး္်းသစမႈ 

တီ ထငေ္္််းသစမႈသည ္ Huawei ၏ အဓ က DNA ်ျြစသည္။ အ  ိုပါ အစဥအလာအာ်း 

Huawei P30 Series  တငလည္််း  ကလက္ နအကာငအထည္န်ြာ်္ြွဲ ၾကသည္။ P30 

်ုႏ်င္ွ်   P30 Pro မ်ာ်းသည ္ စမတဖ ေ္််းန်စ််း ကကကတ င္ ဦ်းန် ာင္န်ေသည္်   

လိုပ္န် ာင္က်အ သစမာ််းထည္်   သင္််း ထာ်းၿပီ်း န်စ််း ကက္ွဲ တငရ ွ န်သာ 

ၿပ ်ဳကဖကမာ််း တငပါဝငသည္်   ပါဝါ ၊ လိုပန္် ာင္က်္ ်ုႏ်င္ွ်   ထ န်ရာကမႈမ်ာ်းုႏ်င္ွ်  ယွဥလွ
်င္ 

န် သကကွဲန်ေသညမာွ အမွနပင္်ျြစသည။္ 

P30 Series သည ္ HUAWEI Kirin 980 Processor ်ျြင္်   အ င ် ္်ျမင္်    ် ိ်ု ်းန်သာ 

ထ န်ရာကမႈ ်ျြင္်   နအကာင္််းဖမန္ ် ိ်ု ်းန်သာ လိုပ္န် ာင္က္်   

န်ပ်းဖစမ္််း်ုႏ် ် ိုငမည္် ျြစသည္။ Dual NPU ပါဝငသည္်   7nm Kirin Chipset န်ၾကာင ် ္ 

ပ ်ိုရ ပမ်ာ်းအာ်း ပ ိုမ ို ်ျမန္ရနစာ န်ထာကပ  န်ပ်းုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ 

HUAWEI P Series အသစ္စတင္ EMUI 9.1 ထည္်   သင္််းထာ်းၿပီ်း Extendable Read-Only 

File System (EROFS) ပါဝင္န်သာန်ၾကာင္်   

သ ိုန်လာွငမႈလႊ်ွဲန််ျပာင္််း်ျြင္််း်ုႏ်င္ွ်  ပတသကသ ည္်   လိုပန္် ာငမႈ မ်ာ်းအာ်း 

တ ို်းတကန္်ကာင္််းဖမေန္်စမည္်ျြစသည္။ န်ောက္ ်ိ်ု ်းန်ပၚ OS န်ၾကာင္်   

HUAWEI Share OneHop ပါဝငၿပီ်း Huawei စမတဖ ေ္််း်ုႏ်င္ွ်   PC မ်ာ်းၾကာ်း တင္ 

နအုႏ်ွ် ာင္်  အယကွမရွ  ကူ်းန််ျပာင္််း န်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ 

HUAWEI P30 Pro  တင္ 4200 mAH ဘတ ရီပါဝငၿပီ်း 40W HUAWEI SuperCharge ပါဝင္ 

န်သာန်ၾကာင္်   0% ဘတ ရရွီ သည္်   ထိုတ္ နအာ်း မ ေစ ္ ၃၀ အ တင္််း 70% အထ  

အာ်း သင္််း န်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ 



HUAWEI P30 Pro  တင္ HUAWEI SuperCool ေည္််းပညာပါဝင္န်သာန်ၾကာင္်   

်ျပင္််းထနသည္်   လိုပန္် ာင္က်မ်ာ်း လိုပ္  င္န်ေသည္်  တ ိုင္န်အာင္ ြိုေ္််းအပြူ်  နအာ်း 

ထ ေ္် ်းညွ န်ပ်းုႏ် ် ိုငမည္် ျြစသည္။ 

အ  ိုပါထိုတ္ ေ္် ုႏ်စွမ်  ်ဳ်းစလ ်ိ်ု ်း တင္ ပ ိုမ ိုအ င္်  ် ျမင္်  ် သ္ည္်   

ႀက ်ဳ်းမွဲ ြ်  တ္ကမႈမာ််းပါဝငလာၿပီ်း Dual SIM ်ုႏ်င္ွ်   Dual VoLTE ြ်  တ္ကမႈမာ််း 

ပါဝငလာြွဲ သည္။ 

နယေ႔ တင ္မ တ္ကလ   ကသ ည္်   Huawei P30 Series အာ်း ၂၇ ရက္ ၊ မတလ  ၊ ၂၀၁၉ ြိုုႏ်စွမ ွ

ဧၿပီလ ၆ ရက္န်ေ႔ အထ  Pre-Order စေစ္်ျြင္်   မွာယုူႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။ ထ ို႔အျပင္ 

်ျမနမာုႏ် ် ိုငင  အ တင္််းသ ို႔ Huawei P30 ၊ Huawei P30 Pro မာ််းအာ်းအျပင္ Huawei P30 

Lite က ိုပါ န်စ််း ကကအ  တင္််းသ ို႔ တစ္ငသင္််းန်ရာင္််းြ် သာ်းမည္်ျြစသည္။ 

Huawei P30 Lite သည ္Huawei P Series ၏ အငယ္ ်ိ်ု ်းမ သာ်းစိုဝငတစဥ္ီ်းအျြစပါဝငလာမည္ 

်ျြစၿပီ်း ၄င္််း တင္ န်ြတ္ေ္န်သာ  ဇီ ိုင္််း ၊ န်ကာင္််းဖမနသည္်   ဓာတပ ်ိုမာ််း 

ရ ိုက္ျူ်းုႏ် ် ိုင္န်စမည္်   လိုပ္ န် ာင္က်မာ််း ၊ စမနတ္သ်ာ ဖစမ္််းန် ာငရည္်ုႏ်င္ွ်   

အသ ဥာဏ္်ျမင္်  မာ်းသည္်   လိုပ္န် ာင္က် ္

မ်ာ်းပါဝငလာြွဲ သည္။ ြိုေ္််းက ိုယ္ညအာ်း လွနပၾကာ ရွင္််းၿပီ်း ပါ်းလႊ်ာသည္်   3D 

မွေ္န် က်းေည္််းပညာ ်ျြင္်    ဇီ ိုင္််း်ျပ်ဳလိုပ္  တလ  ပ္ာ်းသည္။ Dewdrop Display ပါဝငၿပီ်း 

မ်က္်ုႏ်ွ် ာ်ျပငမာွ 6.15” မ်ကန ွာ်ျပငအကယ်ပါရွ သည္။ န်သ်း သယသ ည္်   

န်ဘ်းန်ဘာငမာ််းန်ၾကာင္်   ကယ်္်ျပေ္န႔သာ မက်္်ုႏ်ွ် ာ ်ျပင္်ျပည္်   ြ စာ်းြက္်   

န်ပ်းဖစမ္််း်ုႏ် ် ိုငမာွ်ျြစသည္။ 

Huawei P30 Lite  တင္ 24 MP Wide Angle Lens ၊ 8 MP Ultra-Wide Angle Lens ်ုႏ်င္ွ်   

2MP Bokeh Lens တ ို႔အာ်း စမတဖ ေ္် ်းန်ကာ်ြကကတ င္ လွပဖစာ န်ေရာြထ်ာ်းၿပီ်း 

နအရွ႕ြက္  တင္ 32 MP ရွ သည္်   Selfie Camera အာ်း ထည္်   သင္််းထာ်းသည္။ 

ထ ို႔အျပင္ Master AI လည္််း ပါဝင္န်သာန်ၾကာင္်   ်ျမစ္ငင္္််းအမ်  ်ဳ်းမ်  ်ဳ်းအာ်း 

ပြွဲ်ျြာ်းသ ရွ ုႏ် ် ိုင္န်စမည္်ျြစသည္။ 



န်ကာင္််းဖမနသည္်   လိုပ္န် ာင္က်မ်ာ်းအာ်း န်ပ်းဖစမ္််း်ုႏ် ် ိုငမည္်   Huawei Kirin 710 

အာ်း ထည္်   သင္််းထာ်းသည္။ 3340 mAH ရွ သည္်   ဘတ ရီပါဝငၿပီ်း Huawei Quick 

Charge ေည္််းပညာ ပါဝငသည္။ 6GB RAM ်ုႏ်င္ွ်   128 GB ROM 

ပါဝင္န်သာန်ၾကာင္်   မ်ာ်း်ျပာ်းသည္်   အြက်အလက ္ မ်ာ်းအာ်း 

သ မ္််း ည္််းန်စုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည။္ Huawei P30 Lite အာ်း Midnight Black ၊ Pearl 

White ်ုႏ်င္ွ်   Peacock Blue   ိုၿပီ်း နအရာငသ ် ိ်ု ်းမ်  ်ဳ်း်ျြင္်   

န်ရရ်းြယ်္ဝယယ ျူုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည္။  

Huawei P30 Pro အာ်း Pre-Order Period အ တင္််း မွာယသူမူာ််းအာ်း FreeBuds Lite 

်ုႏ်င္ွ်   Wireless Charger မ်ာ်းအာ်း လကန္် ာင္န်ပ်းအစ္ပသာ်းမည္် ျြစသည္။ Huawei 

P30 အာ်း Pre-Order Period အ တင္််း ဝယယ ျူသမူာ််းအာ်း FreeBuds Lite ၊ Wireless 

Charger ်ုႏ်င္ွ်   Wireless Charging Case မ်ာ်းအာ်း လကန္် ာင္်ျပနလည ္

န်ပ်းအစ္ပသာ်းမည္်ျြစသည္။ Huawei P30 Lite အာ်း Pre-Order Period အ တင္််း 

မွာယသူမူ်ာ်းအာ်း Bluetooth Speaker အာ်း လက္န် ာင္ အျြစ ္

်ျပနလညန္်ပ်းအစ္ပသာ်းမည္်ျြစသည္။ 

Huawei P30 Series ၏ First Sales အာ်း ဧၿပီလ ၇ ရက္န်ေ႔ တင္ 

်ျပ်ဳလိုစ္ပသာ်းမည္်ျြစသည။္ အ  ိုပါန်ေ႔ တင ္ ပစၥည္််းလာန်ရာက္ တယ ျူသမူ်ာ်းထွဲမ ွ

Huawei P30 ်ုႏ်င္ွ်   Huawei P30 Pro မာွယသူမူာ််းအာ်း သတမတ္ွာ်းသည္်   

လက္န် ာငမာ််းအျပင္ Huawei Watch GT (သတမတွ ္ ထာ်းသည္်   

အလ ် ိ်ု ်းနအရအ တကအထ ) န်ပ်းအစ္ပသာ်းမည္်ျြစသည္။ ထ ို႔အျပင္ Huawei P30 Lite 

လာန်ရာက္ တယ ျူသမူာ််းအာ်း သတမတ္ွာ်းသည္်   လက္န် ာငမာ််းအျပင္ Power Bank အာ်း 

ထပမ န်ပ်းအစ္ပသာ်းမည္်ျြစသည္။ 

န်စ််းုႏႈေ္််းအာ်း်ျြင္်   Huawei P30 Pro အာ်း ်ျမနမာန်ဖငက်ပ္ ၁, ၄၉၉, ၀၀၀ ၊ Huawei 

P30 အာ်း ်ျမနမာ န်ဖငက်ပ္ ၁, ၀၉၉, ၀၀၀ ်ုႏ်င္ွ်   Huawei P30 Lite အာ်း 

်ျမနမာန်ဖငက်ပ္ ၃၉၉, ၀၀၀ ်ျြင္်   ဝယယ ျူုႏ် ် ိုငမည္်ျြစသည။္ 



 

CERTIFICATE IN MASS COMMUNICATION 

(CMC)ဆှိုံတာဘယ့်လှိုံသင့်တန့််းမျှိို်းလ။ဲ 

 By Editor  Journalism Events, News, News and Events  Comments Off on Certificate in Mass 

Communication (CMC)  ိုတာဘယ်လ ိုသငတ်ေ််းမျ  ်းလွဲ။ 

 

 

 

 

 

Certificate in Mass Communication သငတ်ေ််းက ိုဇွေလ် 

၁၅ရက်နေ  တွငစ်တငြ်ွင လ်စှသ်င ်ကာ်းမှာဖြစလ် ို  သငတ်ေ််းတကန်ရာကလ် ိုသူမျာ်းအနေဖြင  ်

အမျ  ်းသာ်းစမီ ြေ  ြ်ွွဲမှုပညာ ဂီရီ နကာလ ပ်၊ ကိုေသ်ည်လမ််း၊ ဗ ိုလ်တနထာငပ်မ  ျှို့ေယတ်ွင ်လာနရာက်အပ်နှ  

န ိုငပ်ါသည်။ 

နလ ာကလ်ွှာမျာ်းက ို ဇွေလ် ၃ရက်နေ  မှ ၇ရက်နေ  အထ  လကြ် နပ်းမညသ်ွာ်းမည် ဖြစသ်ည။် 

 ကသ်ွယန်မ်းဖမေ််းရေ-် ၀၁-၂၀၃၂၈၅ 

Certificate in Mass Communication သငတ်ေ််းက ိုတကန်ရာက်နအာငဖ်မငြ်ွဲ တွဲ နကျာင််းသာ်းနတွက 

သငတ်ေ််းေွဲ  ပတ်သတ်ပပီ်း အနတွျှို့အ က  နတွက ို ဘယလ် ိုနဖပာထာ်းလွဲ  ိုတာ နအာက်က ဗ ီယီ ို Link 

မှာ ကည ်ရှုန ိုငပ်ါတယ။် 

Organizing Techniques 

•  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.huawei.com%2Fmm%2Fpress-events%2Fnews%2Fmm%2F2019%2Fhuawei-rewrites-the-rules-of-photography-with-the-new-p30-series-mm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.huawei.com%2Fmm%2Fpress-events%2Fnews%2Fmm%2F2019%2Fhuawei-rewrites-the-rules-of-photography-with-the-new-p30-series-mm
https://www.nmdc.edu.mm/author/editoruser/
https://www.nmdc.edu.mm/category/journalism_events/
https://www.nmdc.edu.mm/category/news/
https://www.nmdc.edu.mm/category/news-and-events/


စည္း်းရံုံ ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်း နည္း်းဗ့် ်ဴဟာ 

 

 
 နီအ်ျြြ  က ္န်လ်းက ို က ွဲြ်ရယူပါ (pdf ၁၅၆kb) 

စည္း်းရံုံ ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်း နည္း်းဗ့် ်ဴဟာႏးင္ွေ ပတသ တ္ေဲ အကူအည းျဖစ္ေးစမညေ္ ေအးျခခံ အခ့်ကအလကမ့်ာ်းနဲေ 

လုံပ္ေးဆာငရ္ာမ့်ာ်းကှိုံ ဤကဒ ္ရွင္း်းးျေပပ်းပါတယ္။ ဒ နည္း်းဗ့် ်ဴဟာမ့်ာ်းကှိုံ အသံုံ်းးျပၢိဳးျခင္း်းအာ်းးျဖင္ေ 

စည္း်းရံုံ ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်းနဲေ ပတသကသ မွ့် နည္း်းလမ္း်းမ့်ာ်းနဲေ လကကဲ္မ့်ာ်းေအၾကာင္း်း၊ သတင္း်းးျဖန္ေျဖ်ဴ်းမႈ ပံုံစံမ့်ာ်းနဲေ အခ့် ှိန္ 

အပှိုံင္း်းးျခာ်းအလုံးှိက္ းျဖစပ့်ကပံို အဆင္ေဆင္ေေဖား္းျပျခင္း်း (Timeline) အသံုံ်းးျပၢိဳပံုံမ့်ာ်းကှိုံ ရွင္း်းးျေပပ်းရံုံသာမက 

လက္ေးတတေ အသံုံ်းခ့်ျခင္း်း၊ မွတ္မ္း်းမွတ ာ းျပၢိဳစုံးျခင္း်းးႏးင္ွေ းျပနလညဆန္း်းစစ္းျခင္း်းတုံးှိေကှိုံ နည္း်းလမ္း်းတက့် 

သှိတသာ်းေးအာင္ ကူည ေးပ်းပါတယ္။ 

စည္း်းရံုံ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်း နည္း်းဗ့် ်ဴဟာ ဆုံးှိတာ ဘာလ။ဲ 

နအ်ျပာင္််းအလွဲ တြိုက ို နစတာ႔မယ္  ို် ရင္ စည္််းရ ို ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်း စေစတက ်ရွ ၿပီ်း ရယ္ညရယ္်က္်ျပည္႔မီြို် ႔ 

လို် ပါတယ္။  ါ႔အျပင္ န်သြ်ာတ က်တွဲ႔ ႀက ်ဳတင္ စစီဥမႈမ်  ်ဳ်းလည္််း ရွ ရပါမယ္။ စည္််းရ ို ်းန်ရ်း မစမီ စည္််းရ ို ်းန်ရ်းမွ ်း 

နတယာနကအ ေေွဲ႔ တတ္်ုႏ်ိ်ု  ငသမ်ွ န်လ႔လာထာ်းရမယ ် ္ အြ်ကမ်ာ်းနကတာ႔ - 

• ်ျြစ္န်ေ ွဲ နအၿြနအေ 

• စည္််းရ ို ်းလႈ႔ န် ာ်္မယ ် ္ က စၥေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း နအကာင္််းဘနက္ရာ အ ိ်ု  ် ်းဘကမွပါ ထ ြ ိုက္်ျြင္််းြ ရသူ 

• ဘယလ   န််ျပာင္် ်းလွဲမႈမ်  ်ဳ်းက ထ န်ရာကမႈ်ျြစ္န်စမလွဲ 

• စည္််းရ ို ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းအ တက ္လက္န် တ႔အသ ို်းြ်ုႏ်ိ်ု  ငမယ ် ္ ေည္််းလမ္််းေွဲ႔ 

လကကစွဲမ်ာ်းက ိုရုႏ်ိ်ု  ငမယ ် ္ အရင္် ်းအျမစမာ််း 

စည္််းရ ို ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းသမာ်းမ်ာ်းက  ေီည္််းန် တသ ို်းၿပီ်း ကို် ယပ ် ငနည္် ်းဗ်  ဟာမ်ာ်းက ို ြနတ်ီးုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။  ေီည္််းဗ်  ဟာမ်ာ်းက ို 

သ ို်းၿပီ်း စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း ႀက ်ဳတင္်ျပငင္ၿြင္််း၊ လက္န် တ႔ အသ ို်းြ်ၿြင္််း၊ လူသ မ်ာ်းန်အာင္ 

လိုပ္်ျြင္််း၊ န်စာင္႔ၾကည္႔ျြင္််း၊ ပ ိုမို် န်ကာင္် ်းဖမနလာန်အာင္ လိုပ္်ျြင္််းေွဲ႔ ်ျပနလညသ  ်းသပမႈမ်ာ်း လိုပ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

စည္််းရ ို ်းလ ႈန႕ ာ်္န်ရ်း ေည္် ်းဗ်  ဟာ တြိုဟာ န်အာက္န်ြာ်္် ျပပါ န်မ်းဖြေ္််းအာ်းလ ို်းက ို ၿြ်ဳ  င ိုမ ရပါမယ္။- 

အရႈေပအ တထ်း၊ ရႈေးထာင္ေအျမငနေဲ ေအးျပာင္း်းအလ ဲ

1. ်ျပႆော အမ်  ်ဳ်းအစာ်း။ 

2. ်ျပႆောက ို န််ျြရွင္် ်းၿပီ်းတွဲ႔ နတေ႔မွာ တကမၻာလ ို်းနအေေွဲ႔ ဘယလ  ် န််ျပာင္််းလွဲ သာ်းမယ္  ို် တွဲ႔ အၿမင္ 

 

https://archive.informationactivism.org/sites/archive.informationactivism.org/files/10tactics-my-cards/basic_1-my.pdf


3. ဘယလ  ်  နအ်ျပာင္် ်းအလွဲမ်ာ်းက ကို် ယ ် ္အ တက္ အသင္န႔တာ် ္ ို်း ်ျြစမလွဲ။ 

အစုံရွယယ ာ၀ငမ့်ာ်း၊ ေးပါင္း်းသင္း်း ဆက္းႏခးယမႈမ့်ာ်းနဲေ ပစမ္တမ့်ာ်း 

4. ်ျြရစပာ်းန်ေတွဲ  ်ျပႆောန်ၾကာင ် ္ အ ို် ် ်းဘနက္ရာ နအကာင္််းဘက္ပါ ရို် က္တ္ ရသူမ်ာ်း။ 

5. အရႈနပအ  ထ်း၊ ရို် က္တ္ ရသူမ်ာ်း သို် ႔မဟိုတ ္အစိုအပြွဲ႔မ်ာ်း အၾကာ်း  က္်ုႏဖ်ယ္ ပတသကမႈမ်ာ်း။ 

6. ဘယလ  ်  လူတေ္််းစာ်း ီ ပစမွတ္ာ်းမလွဲ။ 

7. စည္််းရ ို ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်း န်အာင္်ျမငမႈက ဘယသ ျူန် တက ို ရို် ကတ္္်ုႏ်ိ်ု  ငမလွဲ။ 

စည္််းရ ို ်းလ ႈန႔ ာ်္န်ရ်း အ င႔္တို် င္််းမွာ ရလာမယ္႔ ကို် စ္ငတယ္န်ေတွဲ႔ အရႈနပအ  ထ်းေွဲ႔ ပတသ ကတ ွဲ႔ အဓ က န်မ်းဖြေ္််းမ်ာ်း၊ 

နအ်ျြမ်ာ်း၊ အစိုရွယယ ာရွင္န် တေွဲ႔ ပစမွတမ်ာ်းသာမက ေည္််းလမ္််းမ်ာ်းေွဲ႔ အသ ို်း်ျပ်ဳတွဲ႔ သတင္််းစကာ်းမ်ာ်း၊ လကကစွဲမ်ာ်း 

နအၾကာင္််း ထပ္ါတလွဲလွဲ ရွင္််း်ျပတာဟာ စည္််းရ ် ိ်ု ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းေွဲ႔ ပတသကတ ွဲ႔ ေည္််းလမ္််းမ်ာ်း ပိ်ု  တို် ် ်းတကလ ာြ ို႔ 

အကူအညီ ်ျြစ္န်စပါတယ္။ 

စည္််းရ ို ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်း ေည္််းပညာက လိုပစရာ ရွ တာန် တက ို လမ္််း်ျနပပ်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။  ါ အျပင္ ေည္််းလမ္််းတြိုက ို 

သ ို်းၿပီ်းတို် င္််း နအၿြနအေ န််ျပာင္််းလွဲမႈန်ပၚ မူတညၿပီ်း ပ ိုမွရနမမ္််းမ န်ပ်းြို် ႔ လို် ပါမယ္။ 

 

တညူ တဲ  ရႈေးထာင္ေမ့်ာ်း ဖန္ ်းပါ 

်ျပႆော အရႈနပအ  ထ်းမ်ာ်း စူ်းစမ္််းရာမွာ၊ အျမင္င်္််း ြလွယရာမွာ၊ န််ျပာင္််းလွဲမႈက ို န်လ႔လာတွဲ႔အြါမွာ 

စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း တပြွဲ႔လ ို်းက ို ပူ်းန်ပါင္််းပါ၀င္န်စပါ။  ေီည္််းေွဲ႔ ်ျပႆောန််ျြရွင္် ်းရေ္ ်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု  င္န််ျြအရွ   ို်း 

လိုပ္န် ာငမႈတြိုအ တက္ အႀက န်ကာင္် ်းမ်ာ်း ရလာုႏ်ိ်ု  ငၿပီ်း စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း လိုပ္န်ေစစ္ဥတင္််း အစဥ ္

စ တအ ာ်းတကၾ န ကစမႈေွဲ႔ ်ျပႆောနအပၚ အာရ ိုစူ်းစို် ကမႈ အာ်းန်ကာင္််းန်စပါတယ္။ ဘ ိုအျမငမာ််း ရရွ လာန်စရေ္ ြနတ်ီး်ျြင္် ်းဟာ 

လို် အပရင္ လို် အပသလို်  လက္န် တ႔ အသ ို်းနြ်ေတွဲ႔ ေည္််းလမ္််းက ို ညွ ြို် ႔ေွဲ႔ န်စာင္႔ၾကည္႔ြို် ႔အ တက္ အကူအညီ 

်ျြစ္န်စပါတယ္။  

သငခန္း်းစာ ၁။ းျပႆနာ၊ ေအးျဖ၊ ေအးျပာင္း်းအလ ဲ

1. စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း အသင္််းမွာ န််ျြရွင္် ်းြို် ႔ ဦ်းတည္ာ်းတွဲ႔ ်ျပႆောေွဲ႔ ပတသတလ ာရင္ အပြွဲ႔နအေေွဲ႔အတူ 

န်  ်းန််ုႏဖ်််းၿပီ်းမွ   ို်း်ျြတပါ။ ်ျပႆောေွဲ႔ပတသကၿပီ်း ်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငသမ်ွ  ေ္႔က်ငဖက္ ရလ မာ််းက ို နအသ်းစ တ္ ရွင္််းလင္််းပါ။ 

2. န်အာက္န်ြာ်္် ျပပါ န်မ်းဖြေ္််းက ို အပြွဲ႔ထွဲမွာပါတွဲ႔ လူတို် င္််း န််ျြၾကည္႔႔ပါ။ 

လကရ ွ  ်ျပႆော မရွ န်တာ႔တွဲ႔အြါ ်ျြစလာုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ ကမၻာ႔နအ်ျြနအေ ဘယလ  ် ် ျြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငမလွဲ။ 

o စကာ်းလ ို်းမ်ာ်း၊ သရိုပ္န်ြာ်္ပ ိုမ်ာ်း၊ ပ ိုကာ်းြ်ပမ်ာ်းက ို အသ ို်း်ျပ်ဳပါ။ 

o အကေ္႔အသတမွဲ႔ အရင္််းအျမစမာ််းက ို ထည္႔ တကပါ။ (ဥပမာ- ပ ိုက္ ၊ အာဏာ၊ စသျြင္႔) 

o အ ို် ် ျပ်ဳကမၻာေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း ရလာုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ အက်  ်ဳ်းအျမတမ်ာ်းက ို န်  ်းန််ုႏဖ်််းစာရင္် ်း်ျပ်ဳပါ။ 

3. စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းအ တက္ တဦ်းြ်င္််းရွဲ   န်မ်ွာ်္မွေ္််း အောဂတအ ျ မင္န် တက ို ဘ ိုအျမငၿြစ္န်အာင္ ြနတ်ီးယူပါ။ 

န်မ်ွာ်္မွေ္််းထာ်းတွဲ႔ ကမၻာ ီန်ရာကဖ ် ႔ ဘယလ ႈပရ ွာ်းမႈမ်  ်ဳ်း နအ်ျပာင္််းအလွဲမ်  ်ဳ်းက ်ျပႆောက ို န််ျပလကညသာ်းန်စမယ္ ် တွဲ႔ 

နအၾကာင္််းအရာမ်ာ်းက ို ထွဲထွဲ၀င္၀င္ န်  ်းန််ုႏဖ်််းပါ။  လီို် န်  ်းန််ုႏဖ်််း်ျြင္် ်းက စည္််းရ ိုလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းက ို 

မ်က္န််ျြမျပတ္န်စုႏ်ိ်ု  င္န်တာ႔ပါဘူ်း။ စည္််းရ ို ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းေွဲ႔ ပတသကသ မ်ွ အာ်းလ ်ိ်ု ်းက ို န်  ်းန််ုႏဖ်််းပါ။ 

စည္််းရ ို ်းန်ရ်းငယမ်ာ်း အၿြစ္ ြွဲဖ််ျြာ သာ်းသင္႔မသင္႔   ို်းၿြတပါ။ အကယ္၍ ပြွဲ်ျြာ သာ်းြွဲ႔မယ္  ို် ရင္ 

စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း ဦ်းတည္်က္   က်ဥ္််းန််ျမာင္််းန်အာင္ လိုပမလာ်း သို် ႔မဟိုတ ္စိုန်ပါင္််း 



စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း ေည္််းဗ်  ဟာတြို ြနတ်ီးမလာ်းလို် ႔ န်ရရ်းြ်ယစရာ ရွ ပါတယ္။ 

 

စည္း်းရံုံ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်း အစုံအပဖဲေ၀ငမ့်ာ်းေအၾကာင္း်း သှိနာ်းလည္းျခင္း်း။ 

အစိုအပြွဲ႔၀ငမာ််းလို် ႔  ို် ရာမွာ လူမ်ာ်း၊ အပြွဲ႔မ်ာ်း၊ အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်း သို် ႔မဟိုတ္  နီအရ်းက စၥေွဲ႔  က္်ုႏဖ်ယ္န်ေတွဲ႔ 

အပြွဲ႔အစည္််းႀကီ်းမ်ာ်း အာ်းလ ို်းပါ၀ငပါတယ္။  လီူန် တ အြွဲဖ်႔အစည္််းန် တ အာ်းလ ို်းက လူသ ထငရ ွာ်း ရ ိုက္တ္န်ေတွဲ႔ 

နအရ်းက စၥေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း ကို် ယ ် ္ကို်  န်ထာက္ န်ပ်းုႏ်ိ်ု  ငတယ။္ သူတို် ႔မွာ နအ်ျြနအေက ို န််ျပာင္် ်းပစ္်ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ 

ဖစမ္််းအာ်းရွ န်ေၿပီ်း ်ျပႆောရွဲ႕ တရာ်းြ မ်ာ်းန်တာင္ ်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငတယ္။  ါန်ၾကာင္႔  အီစိုအပြွဲ႔၀ငမာ််းနအၾကာင္််း 

တတ္်ုႏ်ိ်ု  ငသမ်ွ န်လ႔လာထာ်းြို် ႔က စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း တြိုက ို ်ျပငင္ရာမွာ နအရ်းႀကီ်းတွဲ႔ အြ်ကတ ြို ်ျြစတယ္။ 

• အစိုအပြွဲ႔၀င္န် တေွဲ႔ ်ျပႆောန် တၾကာ်းက ပတသကမႈေွဲ႔ က ိုယ္႔အ ို် ် ျပ်ဳ န်ၿြရွင္််းြ်က္န် တက ို 

ော်းလည္ာ်းြို် ႔ လို် မယ္။ 

• ကွဲဖ််ျပာ်းတွဲ႔ အစိုအပြွဲ႔၀င္န် တၾကာ်းက ပတသက္  က္်ုႏဖ်ယမႈမ်ာ်းက ို န်ကာက္်က္်ပါ။ 

• စည္််းရ ို ်းန်ရ်းက ို ထ ြို် က္န်စမယ္႔၊ အကူအညီ ်ျြစ္န်စုႏ်ိ်ု  ငမယ ် ္ အစိုအပြွဲ႔၀ငမာ််း ဖစမ္််းရညနွဲ႔ စ တအ ာ်းထကသ နမႈက ို 

ပို် င္််း်ျြတပါ။ 

• လို် ြ်ငတွဲ႔ န််ျပာင္််းလွဲမႈမ်  ်ဳ်း ြနတ်ီးုႏ်ိ်ု  ငဖ ႔  ဘယအ စိုအပြွဲ႔က ို အာရ ိုစို် ကသ င္႔တယ ္ ို် တာ  ေ္််းစစပါ 

သငခန္း်းစာ ၂။ အစုံအပဖဲေ၀ငမ့်ာ်းနဲေ သတူုံးှိေ ပတသကမႈမ့်ာ်းကှိုံ ပံုံဇယာ်းေးရ်း စ စဥ္းျခင္း်း။ 

နအရ်းက စၥေွဲ႔ပတသကတ ွဲ႔ အစိုရွယယ ာန် တအ တက္ ပ ိုဇယာ်းန်ရ်း်ျြင္််းၿြင္႔ ယင္် ်းရွယယ ာမ်ာ်းက ို စက္၀ို် င္််းမ်ာ်း သို် ႔မဟိုတ ္

ၾကက္န််ျြြတ္ အမွတအသာ်းမ်ာ်းအၿြင႔္ ကို် ယစာ်း်ျပ်ဳုႏ်ိ်ု  ငၿပီ်း ယင္် ်းတို် ႔ ပတသကမႈမ်ာ်းက ို မ်ဥ္််းန်ၾကာင္််းမ်ာ်း 

 က္်ျြင္် ်း်ျြင္႔ န်ြာ်္်ျပုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။  နီ်ေရာမွာ အမွတအသာ်းမ်ာ်းက ို လို် ရင္ လို် သလို်  န််ျပာင္််းပစရမွာ ်ျြစတွဲ႔အ တက္ 

ကရပ္ာစက  မ်ာ်း (post-it-notes) မ်ာ်းသ ို်းြို် ႔ အႀက န်ပ်းလို် ပါတယ္။ 

1. စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းအပြွဲ႕က န်ထာက္်ျပြ်င္န်ေတွဲ႔ ်ျၿပႆောရွဲ႕ န်နရသာက္်ျမစ္်ျြစတွဲ   အၿပနအလွေ ္

ထ ြို် ကမႈမ်ာ်းက ို နအၾကာင္််းန်  ်းန််ုႏဖ်််းပါ။ ်ျပႆောက ို ြနတ်ီးသူက ဘယသ ျူလွဲ။ ဘယသ ျူန် တက ို ထ ြို် ကကသ ာ်းသလွဲ။ 

ဘာန်ၾကာင္႔  သီ်ီး်ျြာ်းတညရ ွ န်ေတွဲ႔ အစိုအပြွဲန႔ တက  ကစပ္န်ေရတာလွဲ။ 

2. အစိုရွယယ ာမ်ာ်းနအေေွဲ႔ သတမွတ္ာ်းတွဲ႔ ၾကက္န််ျြြတမ်ာ်းၾကာ်းက ဘယတ ြိုက နအ်ျပာင္််းအလွဲလိုပရေ္ 

အသင္႔  ို်းလွဲ  ို် တာ မသ မြ်င္််း မွတစ ယူြို် ႔ မပ်ကက္ကပါေွဲ႔။ 

3.  ၾီကက္န််ျြြတမ်ာ်းအၾကာ်း ဘယလ  ်  အျပနအလွေ္ ထ ြို် က္န်စျြင္််းမ်  ်ဳ်း ရွ သလွဲ  ေ္််းစစပါ။ 

4.  ၾီကက္န်ၿြြတမ်ာ်း အာ်းလ ို်းက ို ပ ိုဇယာ်းရွဲ႕ ဗဟို် မွာ ထာ်းပါ။ 

5. ပ ိုဇယာ်းန်ပၚမွာ အဓ က က ွဲထိုတ္ာ်းတွဲ႔  ၾီကက္န်ၿြြတ္န် တေွဲ႔ တၿြာ်း အမွတအသာ်းန် တၾကာ်းက 

ပတသကမႈက ို  ေ္််းစစပါ။ န် သ တင္််းကစၿပီ်း ်ျပညနယအလို် က္၊ ်ုႏ်ိ်ု  ငင  တင္််းအလို် က္၊ ်ုႏ်ိ်ု  ငင တကာအလို် ကနွဲ႔ 

တကမၻာလ ို်း ို် ငရာ ီထ  ဦ်းတညပါ။ ်ျပႆောန်ပၚ မူတညၿပီ်း ပ ိုဇယာ်းန်ပၚက ၾကက္န််ျြြတမ်ာ်းက ို အ င္႔ ၂ 

 င္႔ထကမက အ င္႔မ်ာ်းပြွဲၿပီ်း ြ် ွဲ႕ ထငပါ။ - 

o ပထမအ င္႔ - အြ်ကအ ြ်ာက်တွဲ႔ ၾကက္န််ျြြတမ်ာ်းေွဲ႔ တို် ကရ ် က္ ပတသက္န်ေတွဲ  အြွဲဖ်႔မ်ာ်း။ 

(မ သာ်းစိုမ်ာ်း၊ န် သ တင္််း) 

o  ိုတ ယအ င္႔ - ပထမအ င္႔ အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်းေွဲ႔ ပတသကတ ွဲ   အျြာ်းအပြွဲ႔မ်ာ်း။ (ၿမ ်ဳ႕ေယ္၊ ်ုႏ်ိ်ု  ငင  တင္််း) 

o တတ ယအ င္႔ - နအရ်းက စၥနအပၚ သက္န်ရာက္န်ေတွဲ႔ နအန ထ ထအျမငမာ််းအ တက္ 

ၾကက္န််ျြြတ္ အမွတအသာ်းမ်ာ်း။ (်ုႏ်ိ်ု  ငင တကာ၊ အသင္် ်းအပင္််းမ်ာ်း) 

6. <="" span=""> 



o အာဏာ 

o ်ုႏ်စ္ွဦ်းုႏ်စွဖက္ အျမတအ ဖစေ္််း 

o အျငင္််းဖပာ်းမႈမ်ာ်း 

o ်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု  င္န််ျြ အလာ်းအလာန်ကာင္် ်းမ်ာ်း 

အစိုရွယယ ာ၀င္ မ်ာ်းုႏ်ိ်ု  ငသမ်ွမ်ာ်းမ်ာ်းက ို ပ ိုကာ်းြ်ပ္န်ပၚမွာ ထည္႔ သင္််းန်ေရာ ြၿ်ပီ်းြ်  နမာွန်တာ႔ နအရ်းက စၥေွဲ႔သူတို် ႔႔ 

ပတသကမႈက ို ်ျပတွဲ႔ ရိုပပ  ကာ်းြ်ကတ ြို ရပါလ မ္႔မယ္။ န်ောကတ င္႔နကတာ႔  အီစိုအပြွဲ႔၀င္န် တ ီက လို် ြ်ငတွဲ႔ 

နအ်ျပာင္််းအလွဲနရအာင္ ဘယလ  ်  အကူအညီမ်  ်ဳ်းရမလွဲ ပြွဲ်ျြမ္််းစ တၿြာပါ။ 

 နီအၾကာင္််းေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း ပို် န်လ႔လာြ်ငရင္န်တာ႔ လူ႔အဖြင ် ္နအရ်း ေည္််းော  ိုငရာ ပ ်ိုထိုတ္်ျြင္််း ေည္််းောသစမာ််းမွာ 

 သာ်းၾကည္႔ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။- . 

သငခန္း်းစာ ၃ - အစုံအပဖဲေ၀ငမ့်ာ်းဆ မွ ပစမ္တဆ  သုံးှိေ 

တ နက်သြ်ာၿပီ်းသာ်း ရညမွေ္််းြ်ကမ်ာ်းက ို စတငအေယ္ကဖင္႔ပါ။ အစိုအပြွဲ႔၀င္ နတယာက်္င္််းစရီွဲ   န်ထာက္ မႈအ င္႔မ်ာ်းေွဲ႔ 

ရညမွေ္််းြ်ကမ်ာ်းနအပၚ လႊမ္််းမို် ် ်း်ုႏ်ိ်ု  ငမႈက ို ထည္႔စဥ္််းစာ်းပါ။ 

1. ရို် ် ်းရွင္် ်းၿပီ်း တကၾ  ကတွဲ႔ အသ ို်းအုႏႈေ္််းမ်ာ်း သ ို်း၍ ဘယအ ရာက ်ျပႆောက ို န််ျြရွင္် ်းန်ပ်းၿပီ်း လို် ြ်ငတွဲ႔ 

နအ်ျပာင္််းအလွဲက ို ယူလာန်ပ်းမလွဲ   ို်း်ျြတပါ။ ရညမွေ္် ်းြ်ကမ်ာ်းက တ က်မႈ၊ တို် င္််းတာမႈ၊ ်ျပည္႔မီုႏ်ိ်ု  င္န််ျြ၊ 

လက္န် တ႔က်ျြင္််းေွဲ႔ အြ်  နမၿီပီ်းစ်ီးုႏ်ိ်ု  င္န်ၿြမ်ာ်း ရွ သင္႔ပါတယ္။ 

2. အထကမွာ န်ြာ်္်ျပြွဲ႔တွဲ  အစိုအပြွဲ႔စာရင္််းမ်ာ်းက ို သ ို်းၿပီ်း ဘယအ ပြွဲ႔က ရညမွေ္််းြ်က္   ်ျပည္႔မီန်အာင္ 

ကူညီန်ပ်းုႏ်ိ်ု  ငမယ္  ို် တာ  ေ္် ်းစစပါ။ 

3. စာရရကအ  လတ္ ြပႀကီ်းႀကီ်းမွာ န် ါငလ ် က္၊ အလ်ာ်းလို် က္ ၀ငရ ် ် ်းမ်ဥမ်ာ်းက ွဲပါ။ (န်ြာ်္်ျပပါအတို် င္််း) 

ၿပီ်းလွ်င္ အစိုအပြွဲ႔မ်ာ်းက ို န်ြာ်္် ျပပါအတို် င္််း န်ေရာြ်ပါ။ 

4.  
o န် ါငလ  က္ ဝင္႐ ို်းဟာ သင ် ္ရွဲ႕ ဦ်းတည္်က္ ပေ္််းတ ိုင္   ်ျပည ် ္မီရာမွာ လႊမ္််းမ ို်းမႈ အရွ   ်ိ်ု ်း (ထ ပ္) နကေ 

လႊမ္််းမ ို်းမႈ အေည္််း  ်ိ်ု ်း (န်အာက္န််ျြ) အထ  သူတ ို႔ရွဲ႕ လႊမ္််းမ ို်းမႈ အ င ် ္က ို က ိုယစာ်း်ျပ်ဳတယ္။ 

o အလ်ာ်းလို် ကမ်ဥ္််းနကတာ႔ န်ထာက္ ုႏ်ိ်ု  င္န််ျြုႏ်ငွ္႔ အတို် ကအ ြ ် ျပ်ဳန််ျြ ရွ မႈမ်ာ်းအ တက္ ်ျြစပါတယ္။ 

5. အစိုအပြွဲ႔မ်ာ်းအာ်းလ ို်းက ို စာရရက္န်ပၚမွာ နြ်ရ်းၿပီ်းြ်  စ္ နတင္န်တာ႔ နအ်ျပာင္််းအလွဲ ်ျြစ္န်အာင္ လိုပ္်ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ 

လႊမ္််းမို် ် ်း်ုႏ်ိ်ု  င္  ်း အစိုအပြွဲမ်ာ်း သို် ႔မဟိုတ ္အလာ်းအလာန်ကာင္််းတွဲ႔ မူလပစမွတမ်ာ်း ်ျြစလာုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ 

သ်ီး်ျြာ်းအပြွဲ႔မ်ာ်းက ို ြွဲဖ်ထိုတပါ၊  နီအ်ျပာင္််းအလွဲအ တက္ သူတို် ႔ ီ လာုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ န်ထာက္ မႈေွဲ႔ 

 ေ္႔က်င္်ုႏ်ိ်ု  ရငစမ္််းပကာ်း အ င္႔မ်ာ်းက ိုလည္််း သတ ်ျပ်ဳပါ။ 

6.  သီ်ီးၿြာ်း အပြွဲ႔မ်ာ်းုႏ်ငွ္႔ အျြာ်းအစိုအပြွဲ႔၀ငမာ််းရွဲ႔ ပတသတ္န်ေမႈနအၾကာင္််း န်  ်းန််ုႏဖ်််းပါ။ 

ဘာလို် ႔လွဲ ို် န်တာ႔  နီအၾကာင္််းေွဲ႔ ပတသတတ ွဲ႔ သတင္််းအြ်ကအလကမ်ာ်းကို်  သငေ္္််းစာ ၂ ပ ိုကာ်းြ်က္န်ပၚမွာ 

ထည္႔ထာ်းၿပီ်းသာ်းၿြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

http://newtactics.org/en/tactical-mapping


7. န်ထာက္ တွဲ႔ အစိုအပြွဲ႔၀ငမာ််းရွဲ   မူလပစမွတ္ာ်းတွဲ႔ အပြွဲ႔မ်ာ်းနအပၚ ပတသကမႈမ်ာ်းေွဲ႔ လႊမ္််းမို် ် ်းမႈမ်ာ်းက ို  ေ္််းစစပါ။ 

  ီိုတ ယအ င္႔ ပစမွတမ်ာ်း သို် ႔မဟိုတ္ ပူ်းန်ပါင္််းပါ၀ငတ႔ွဲ႔ အပြွဲ႔မ်ာ်းဟာ စည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းရွဲ႕ ရညမွေ္််းြ်က္ 

န်အာင္် ျမင္န်အာင္ လိုပ္န် ာငတွဲန႔ေရာမွာ တကတကၾ  ကၾ က ပါ၀ငလာုႏ်ိ်ု  ငတယ။္ ဇယာ်းမွာ သူတို် ႔က ိုပါ ထည္႔ သင္််းၿပီ်း 

ပါ၀င္န်ေတွဲ႔ အပြွဲန႔ တထွဲက အာရ ိုစို် ကသ င္န႔လာကတ ွဲ႔ ၂ ြို ၃ ြိုန်လာက္  လည္် ်း ပြွဲၿြာ်းပါ။ 

(The Change Agency's Power Mapping exerciseနကေ  ီန်လွ်ာ်္န်အာင္ ယူထာ်းတယ္။).) 

သငခန္း်းစာ - ၄။ ပစမ္တမ့်ာ်းမွ နည္း်းဗ့် ်ဴဟာမ့်ာ်းဆ သုံးှိေ 

စည္််းရ ို ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းအပြွဲ႔႕ ဘယသ ျူန် တေွဲ႔  ကကသယ္န်ေရမယ္၊ ်ျပႆောမွာ ပါ၀င္န်ေတွဲ႔ သ်ီး်ျြာ်း 

အပြွဲ႔အစည္််းန် တေွဲ႔ ဘယလ  ် ပတသတ္န်ေရမယ္  ို် တာက ို န်လ႔လာၿပီ်း ြ်  နမာွန်တာ႔ ပစမွတနွဲ႔ ပါ၀င္န်ေတွဲ႔ 

အပြွဲ႔မ်ာ်းက ို န်ထာက္်ျပြို် ႔ ဘယနည္််းဗ်  ဟာက နအကာင္် ်း  ို်းလွဲ  ို် တာ စဥ္််းစာ်းုႏ်ိ်ု  ငပါၿပီ။  

1.   စက္၀ို် င္််း်ျြမ္််းပ ိုတြို က ွဲပါ၊ ၿပီ်းရင္ လ န်မၼာ်္သ်ီးစ တလ  ်  အပ ိုင္် ်းမ်ာ်းြွဲဖ်လို် ကပါ။ စည္််းရ ို ်းန်ရ်းက ို 

နအထာက္   ို်းသူန် တက ို ဘယဘ ကကတ င္ န်ေရာြၿ်ပီ်း အတို် ကအ ြို် က္ အျပ်ဳ  ို်းသူမ်ာ်းအ တက ္ညာဘက္   သတမွတ္ာ်းပါ။ 

2. ပ ိုကာ်းြ်ကနွဲ႔ ကရပ္ာစက  မ်ာ်းက ို အသ ို်း်ျပ်ဳၿပီ်း ပစမွတမ်ာ်းေွဲ႔ န်ထာက္ သူမ်ာ်းက ို 

န်ထာက္ မႈ အတို် င္််းအတာအတို် င္််း အစဥလ ် က္ာ်းပါ။ ရလန တ္ာ႔ ပငမေွဲ႔  ိုတ ယ အ င္႔လို် က္ အြ်  ်ဳ႕ 

အစိုအပြွဲ႔၀ငမာ််းက ို သူန႔ေရာအလို် က္ ရရွ  သာ်းမွာပွဲ ၿြစပါတယ္။ အပ ိုင္််း ငါ်းပို် င္််း ြွဲဖ်ထာ်းတွဲ႔ စက္၀ို် င္််း်ျြမ္််းထွဲမွာ 

ပါ၀ငသင ် ္တာမ်ာ်းနကတာ႔ - 

a. လႈပရ ွာ်း ွဲ မဟာမ တမ်ာ်း၊ ရညမွေ္််းြ်က္န်အာင္် ျမငဖ ် ႔ အၿပည္႔အ၀ န်ထာက္ သူမ်ာ်းေွဲ႔ 

လႈ် န႕ ာ်္န်ပ်းမည္႔သူမ်ာ်း 

b. န်အာင္် ျမငမႈ ီမွတ င္႔ အက်  ်ဳ်းအျမတရရွ မယ ် ္ မဟာမ တ္ 

c. မပါ၀ငတွဲ   သို် ႔မဟိုတ္ ထ ြို် ကမြ ရတွဲ  ၾကာ်းန်ေအပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်း 

d. ကို် ယ ် ္န်အာင္်ျမငမႈန်ၾကာင႔္ ထ ြို် က္်ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ   အတို် ကအ ြ ် ျပ်ဳသူမ်ာ်း 

e. လႈပရ ွာ်းမႈမ်ာ်း တင္ တကၾ  ကဖစာ ၀ရငစကဖက္်ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ   တကၾ  က ေ္႔က်ငသျူမ်ာ်း 

3.  ဇီယာ်းက ို အသ ို်းၿပ်ဳၿပီ်း အစိုအပြွဲ႔ တြိုြ်င္််း ီရွဲ   စက္၀ေ္််း်ျြမ္််းန်ပၚ တညရ ွ န်ေမႈက ို မူတညၿပီ်း ဘယနည္််းဗ်  ဟာ 

အသင္န႔တာ်္  ို်း်ျြစမယ္  ိ်ု  တာ   ို်း်ျြတပါ။ 

a. န်ထာက္ အာ်းန်ပ်းမႈအ တက ္န် ာ်္ၾသစည္််းရ ို ်းန်ရ်း ေည္််းဗ်  ဟာသ ို်းပါ 

b. ၾကာ်းန်ေမ်ာ်းအ တက္ ပညာန်ရ်း ို် ငရာ၊ ရႈ်ျမင္် ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ ေည္််းဗ်  ဟာ သ ို်းပါ 

c. အတို် ကအ ြ မ်ာ်းအ တက္ ၀င္န်ရာက္ ဖစကဖက္်ျြင္််း်ုႏ်ငွ္႔ နအုႏ်ွ် ာကအယွက္န်ပ်း်ျြင္််း 

ေည္််းလမ္််းသ ို်းပါ 

(New Tactics in Human Rights' Spectrum of Allies exerciseမွ  ီန်လွ်ာ်္န်အာင္ ယူထာ်းတယ္။.) 

Namita Sigh ေွဲ႔ Ali Gharavi က Tactical Tech က ပူ်းန်ပါင္််းၿပီ်း  ကီ ္   ြနတ်ီးထာ်းပါတယ္။. 

» 

• နအၾကာင္််းအရာ 

http://bit.ly/uLFOZ
http://newtactics.org/en/node/5295
http://www.tacticaltech.org/
https://archive.informationactivism.org/my/about.html
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သတင္း်းအခ့်ကအလကမ့်ာ်း ရယးူျခင္း်း 

 

 
 နီအ်ျြြ က ္န်လ်းက ို က ွဲြ်ရယူပါ (pdf ၁၈၀ kb) 

ဒ ကဒ္ သတင္း်းအခ့်ကအလကမ့်ာ်း ရယူရန္ ေအးျခခံ အခခင္ေေအရ်းနေဲ ပတသကသ မွ့်ကှိုံ ရွင္း်းးျေပပ်းပါတယ္။ ဒါ အျပင္ 

ဒ အခခင္ေေအရ်းကှိုံ စည္း်းရံုံ ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်း နည္း်းဗ့် ်ဴဟာ အစှိတအ ပုံးှိင္း်းအျဖစ္ ဘယလ ိုးှိအသံုံ်းခ့်ႏးုံးှိငယ္္ ဆုံးှိတာလည္း်း 

ရွင္း်းးျေပပ်းတယ္။ အစှိုံ်းရက ထှိန္း်းသှိမ္း်းထာ်းတေဲ သတင္း်း အခ့်ကအလက္ေးတတနဲေ သတင္း်း အခ့်ကအလက္ 

ေးတာင္း်းဆုံးှိရန္ေးတတ၊ ေးတာင္း်းဆုံးှိခ့်က္ိုးှိ းျငင္း်းခံရရင္ ဘာ ဆကလကလ ိုပမလ ဲဆုံးှိတာေးတတကှိုံ ဒ ကဒ ္ရွင္း်းးျေပပ်းပါတယ္။ 

ထုံတး္ျပနာ္်းၿပ ်းသာ်း သတင္း်း အခ့်ကအလကမ့်ာ်း 

အမ်ာ်းပို် င္ ဌာေမွနသမ်ွက ို ၿပညသျူ႔ဘ႑ာေွဲ႔ပွဲ လညပတပါတယ္။  ဌီာေမ်ာ်းရွဲ   တာ၀နနတ္ာ႔ ်ျပညသျူ႔ တာ၀နမ္္််းြို် ႔၊ 

အမ်ာ်းပို် ငဌာေမ်ာ်း ီက သတင္််းမွနသမ်ွကို်  ်ျပညသျူန် တ သ ရွ ဖြင္႔က ို နအ်ျြြ အက်  ို်း အဖြင္႔နအရ်းတြို အျြစ္ ်ျပကညတင္််းေွဲ႔ 

အျပည္်ျပည္ ် ် ိ်ု  ငရာ တရာ်းဥနပ မ်ာ်းက သတမွတ္ာ်းပါတယ္။ 

န်ောက္  ်း တို် င္် ်း်ျပညမွာ  လတလ ရပစာ သတင္််းရယူဖြင္႔ ဥနပ  (တြ် ်ဳ  ႕ုႏ်ိ်ု  ငင န် တမွာ သတင္််း လတလ ရပ္င ် ္  ါမွမဟိုတ ္သတင္််း 

ရရွ ပို် ရငင္ ်  ္လို် န႕ြၚၾကတယ္)  ို် တာ မရွ ရင္န်တာငမ ွ်ျပညသျူက န်မ်းဖြေ္််းမ်ာ်း န်တာင္််း  ိုလာရင္ 

်ုႏ်ိ်ု  ငင ႔၀နမ္္််းမ်ာ်းန်ေေွဲ႔ န််ျြၾကာ်းန်ပ်းြို် ႔ တာ၀နရ ွ ပါတယ္။ သတင္််း  လတလ ရပ္င္႔ ဥနပ  ရွ တွဲ႔ တို် င္််း်ျပညမ်ာ်း 

စာရင္််းက ို န်အာကပါ လင္႔ြမွာ ၾကည္႔ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။သတင္််း  လတလ ရပ္င္႔ ဥနပ  ရွ တွဲ႔ တို် င္််း်ျပညမ်ာ်း စာရင္််း မွာ 

န်လ လာပါ။ 

 လတလ ရပစာ သတင္််း ရပို် ရငင္္႔ေွဲ႔ ပတသက္်္ၿပီ်း ေည္် ်းလမ္််း ၂ မ်  ်ဳ်း သ ို်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္ - 

ပထမတမ်  ်ဳ်းနကတာ႔ Proactive လို် န႔ြၚတွဲ႔ တကတကႀ  ကႀ က န်ရွန႕ ာင္ဦ်းရရက္ 

်ျပ်ဳတာမ်  ်ဳ်း ်ျြစပါတယ္။ ်ျပညသျူပို် ငဌာေမ်ာ်းေွဲ႔ ပတသကတ ွဲ႔ လႈပရ ွာ်းမႈန် တ၊ 

န်နဖငရ်းန်ၾက်းန်ရ်း မူ၀ါ ေ႔ွဲပတသ ကတ ွဲ႔ သတင္််း အြ်ကအ လက္န် တက ို ပ ႔ပ ို်းန်ပ်းရေ္၊ 

ထိုတ္်ျပေ္န်ပ်းရေ္ ေွဲ႔ ်ျြေ္႔ျြ ်းန်ပ်းရေ္  ို် တာ ်ျပညသျူပို် ငဌာေမ်ာ်း မျြနစမေလိုပရမယ္႔ 

တာ၀နမာ််းပွဲ ်ျြစပါတယ္။ 

 ိုတ ယ တမ်  ်ဳ်းနကတာ႔ Reactive လို် န႔ြၚတွဲ႔ န်တာင္််း ို် မွ န် ာရငရက္န်ပ်းတာမ် ်ဳ  ်း၊ 

 

https://archive.informationactivism.org/sites/archive.informationactivism.org/files/10tactics-my-cards/basic_2-my.pdf
http://www.access-info.org/


အမ်ာ်း ်ျပညသျူပို် င ္ဌာေမ်ာ်းေွဲ႔ ို် ငရာ အရာရွ မ်ာ်းနအေေ႔ွဲ ဌာေေွဲ႔ပတသကသ မွ ်

လိုပ္န် ာင္န်ေြ်ကမ်ာ်းေွဲ႔ စာရရကစာတမ္််းက စၥ သတင္််း အြ်ကအ လကမာ််းက ို ်ျပညသျူက 

န်တာင္််း ို် လာတွဲ႔အြါ န်ပ်းရေ္ ်ျြစပါတယ္။ ်ျပညသျူမွာ 

 ီ် ္လို် န်တာင္််း ို် ် ုႏ်ို် ငတွဲ႔ အဖြင္႔နအရ်း ရွ ပါတယ္။ 

လုံပ္ေးဆာင န္ - ၁ - ဘာသှိခ့်ငယ္ ္ဆုံးှိတာ ဆံုံ်းးျဖတပါ။ 

သတင္််း အြ်ကအလက္ နမတာင္််းြင္ လို် ရာန်ရာကဖ ် ႔ ဘယလ  ်  သတင္််းမ်  ်ဳ်း လို် ြ်ငတယ္   ိုတာ   ို်း်ျြတပါ။ လ ႈန႔ ာ်္ြို် ႕ 

ႀက ်ဳ်းပမ္််းန်ေတွဲ  ရယ္ညရယ္်က္ ပေ္််းတို် င္န် တထွဲက တြိုက ို နြ်ရ်းပါ။ ၿပီ်းန်တာ႔ ဘယလ  ်  သတင္််းအြ်ကအလကမ်  ်ဳ်းက 

က ိုယလ  ် ရာန်ရာကဖ ် ႔အ တက္ နအရ်းအႀကီ်း  ို်း နအထာကအ ပ ႔ျြစမလွဲ ြ်  နပ္ါ။ 

ဥပမာန်ေေွဲ႔ န််ျပာရရင္ ်ျပည႔္မီရေ္ ဦ်းတည္်က္ ကို် ယ္၀ေ္န် ာငသညမာ််းရွဲ႕ မီ်းမဖြာ်းြင္ ကာလအ တင္််း 

န်စာင္န႔ရွာကမႈမ်ာ်းနအပၚ အစို် ် ်းရက ပို် မို်  သ ို်းပစွဲရေ္ ရယ္ညရယတ ွဲ႔ ဘ႑ာန်ရ်း နအ်ျြနအေအ တက္ ်ျြစ္န်ေမယ္ ် ရင္ 

စိုန် ာင္် ်းရေ္ အသင္န႔လ်ာ်္  ို်း သတင္််းအြ်ကအလက္ လကရ ွ ကာလမွာ ဘယ္န်လာက္ သ ို်းပစွဲန်ေတာမ်  ်ဳ်း ်ျြစသင္႔ပါတယ္။ 

 ါ ို်   သီတင္််းအြ်ကအလက္ ရၿပီ ို် တာေွဲ႔ လ ိုန်လာကၿပီလာ်း၊ သင္န႔လ်ာ်္ၿပီလာ်း စဥ္််းစာ်းပါ။ တျြာ်း 

်ုႏ် ် ႈင္််းယွဥၾကည္႔စရာ သတင္််းမ်ာ်း ရလာြွဲ႔လွ်င္န်ရာ ပို် ၿပီ်း အက်  ်ဳ်းသက္န်ရာကမႈ ရွ မလာ်း။  ို် ရရင္ တျြာ်း 

မီ်းမဖြာ်းြငာ္လ န်စာင္န႔ရွာကမႈမ်  ်ဳ်း မရြွဲ႔တွဲ႔ မ ြငနွဲ႔နကလ်းရွဲ   က်ေ္််းမာန်ရ်း ြ်  ်ဳ႕တွဲ႔မႈအ တက္ သ ို်းတွဲ႔ က်ေ္််းမာန်ရ်း 

စရ တစက ဘယ္န်လာကရ ွ မလွဲ  ို် တာက ို သ ၿပီ်း ်ုႏ်ႈ် င္််းယွဥၾကည္႔ုႏ်ိ်ု  ငတာမ်  ်ဳ်း။  ါမွမဟိုတ ္မ ြင္န်လာင္််းမ်ာ်းအ တက္ 

န်ေ႔စဥနွဲ႔အမ်ွသ ို်းတွဲ႔ က်ေ္််းမာန်ရ်း စရ တစကို်  တနပမတာ်္အ တက္ သ ို်းတွဲ႔ စရ တနွဲ႔ ယွဥၾကည္႔တာမ်  ်ဳ်း။ အစို် ် ်းရရွဲ   

ဘ႑ာန်ရ်းသ ို်းပစွဲပ ို သ ို်းပစွဲေည္််းေွဲ႔ ပတသတသ မ်ွက ို သ န်ေရင္  ါန် တဟာ န်ထာက္်ျပြ်ငတွဲ႔အြ်က္   အာ်း်ျြည္န႔ပ်းြ ို႔ 

်ုႏ်ႈ် င္််းယွဥ္်ျပစရာ နအၾကာင္် ်းန် တ ်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငတယ္။ 

သတင္း်းလာရာ အရင္း်းအျမစ္ှိ ို ဆန္း်းး်းစစပါ 

အမ်ာ်းသ ၿပီ်းသာ်း သတင္််း်ျြစ္န်စ၊ လွ်  ်ဳ႕၀ွကလ ာတွဲ႔ သတင္််း်ျြစ္န်စ သတင္််းရုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ အရင္် ်းအၿမစ္န်ေရာ 

န်တာ်္န်တာ်္မ်ာ်းမ်ာ်းရွ န်ေြွဲ႔ရင္ လကရ ွ နအရ်းက စၥအ တက္ န်တာ်္န်တာ်္ၿြ်ဳ  င ိုမ မွာပါ။ ဥပမာန်ပ်းြွဲ႔သလို် ပွဲ 

မီ်းမဖြာ်းြငာ္လ က်ေ္််းမာန်ရ်းန်စာင္န႔ရွာကမႈမ်ာ်းအ တက္ န်နဖငၾက်းသ ို်းပစွဲမႈ ပမာဏက ို သ လို် ရင္ န် ်းရ ိုတရ ိုရွဲ႕ 

 ရာ၀နမာ််း သို် ႔မဟိုတ ္အိုပ်္ ်ဳပသ ျူမ်ာ်းဟာ သတင္််းရုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ အရင္် ်းအျမစ္ ်ျြစပါတယ္။  ါန်ပမွဲ  ဘ႑ာန်ရ်းစမီ ြေ္႔ပြွဲမႈေွဲ႔ 

ဘယ္န်လာက္ သ ို်းပစွဲထာ်းတယ္  ို် တွဲ႔ အစရီင္ စာမ်ာ်းက ိုန်တာ႔ က်ေ္််းမာန်ရ်း သို် ႔မဟိုတ ္ဘ႑ာန်ရ်း၀နႀကီ်း ဌာေမ်ာ်းေွဲ႔ 

်ျပညနယစာရင္် ်းဌာေမ်ာ်းက ထ ေ္််းသ မ္််း်ုႏ်ိ်ု  ငပါမယ္။ ရရွ ၿပီ်းသမ်ွ အြ်ကအလကမ်ာ်းက ို ်ျပနလေွ ္ရညညႊေ္််း ေ္််းစစ္်ုႏ်ိ်ု  ငရနနွဲ႔ 

ဘယ္န်လာက္  မွနေ္္ တ က်တယ္  ို် တာ သ ုႏ်ိ်ု  ငဖ ် ႔ သတင္််းလာရာ အရင္််းအၿမစ္ ်ုႏ်စ္ွ ထကမေည္််းက ို စဥ္််းစာ်းထာ်းြို် ႔ 

လို် ပါတယ္။ 

 

အစုံးှိး်းရ သတင္း်း အခ့်ကအလကမ့်ာ်းကှိုံ ရွာေးခဖးျခင္း်း 

အလို် ရွ တွဲ  သတင္််း အြ်ကအလက္ နမတာင္််း ို် ြင ္ သီတင္််း အြ်ကအလကမ်ာ်းကို်  အမ်ာ်းသ န်စရေ္ ထိုတ္်ျပနၿပီ်းသာ်း ရွ ၊ မရွ  

ရွာန်ဖြပါ။  ေီည္််းက အြ်  န္ ေ္ သကသ ာန်စပါတယ္။ 

လုံိုပ္ေးဆာင န္ - ၂ - ထုံတ္းျပနၿပ ်းသာ်း သတင္း်းအခ့်ကအလကမ့်ာ်းကှိုံ ရွာေးခဖရနႀကှိ ၢိဳ်းစာ်းၿခင္း်း 

ပတသကသ မ်ွ ထိုတ္်ျပနၿပီ်းသာ်း အစို် ် ်းရ သတင္််းအြ်ကအလကမ်ာ်းက ို ရွာန်ဖြပါ။  



• ်ျပညသျူပို် ငဌာေမ်ာ်းမွ လႊင္႔တငာ္်းတွဲ႔ ၀က္ ်  မာ််းအာ်း န်လ႔လာ်ျြင္််း။ ။ ဘ႑ာန်ရ်းေွဲ႔ ပတသတသ မ်ွ 

သတင္််းအြ်ကအလကမ်ာ်းက ို ဘ႑ာန်ရ်း၀နႀကီ်းဌာေ သို် ႔မဟိုတ ္တို် င္််း်ျပည္ စာရင္် ်းစစဌာေမွာ ရွာန်ဖြၾကည္႔ပါ။ 

်ျပညသျူ႔၀ေ္န် ာင္န်ရ်းအ တက္ ်ျြစ္န်ေြွဲ႔မယ္၊ ဥပမာ - ပညာန်ရ်း၊ က်ေ္််းမာန်ရ်း သို် ႔မဟိုတ္ အလိုပအက ိုင္ 

အဖြင္႔အလမ္််းေွဲ႔ ပတသက္န်ေြွဲ႔မယ္ ်  ထို် ဌာေ ို် ငရာ ၀နႀကီ်းဌာေမ်ာ်းရွဲ   ၀က္ ်  မာ််းမွာ န်လ႔လာပါ။ 

• န်ေရာန် သအလို် က္ အသ ို်းမ်ာ်းတွဲ႔ Search Engine န်ြၚ အြ်ကအလက္ ရွာန်နဖြရ်း ယုႏ် ယာ်းမ်ာ်း်ျြစတွဲ႔ Google 

သို် ႔မဟိုတ ္Yahoo တို် ႔က ို သ ် ိ်ု ်းၿပီ်းလည္််း ရွာန်ဖြပါ။ မ ြငဘာသာစကာ်းေွဲ႔သာမကပွဲ ဘာသာစကာ်းမ်  ်ဳ်းစ ိုေွဲ႔ ရွာန်ဖြပါ။ 

အလႈရွင္်ုႏ်ိ်ု  ငင မ်ာ်း သို် ႔မဟိုတ္ ်ုႏ်ိ်ု  ငင တကာ အစို် ် ်းရမဟိုတ္န်သာ အြွဲဖ်႔အစည္််းမ်ာ်း သို် ႔မဟိုတ္ 

အႀက န်ပ်းအပြွဲ႔မ်ာ်းက တင္်ျပထာ်းတွဲ႔ အဂၤလ ပဘာသာစကာ်းေွဲ႔ န်ရ်းထာ်းတွဲ႔ အစရီင္ စာန် တမွာ အက်  ်ဳ်းရွ တွဲ႔ 

သတင္််းအြ်က္န် တ ပါန်ေတတပါတယ္။ 

• န် သ ို် ငရာ၊ ်ျပညနယ္ သ ို႔မဟိုတ္ အမ်  ်ဳ်းသာ်း စာၾကည္႔တို် ကမ်ာ်း သို် ႔မဟိုတ ္အစို် ် ်းရ သတင္််းဌာေမ်ာ်းက ို 

အသ ို်း်ျပ်ဳရွာန်ဖြပါ။ စာၾကည္႔တို် ကမွ ်းမ်ာ်း သ ို႔မဟိုတ ္န််ျပာန်ရ်း ို် ဖြင္႔ရွ သူမ်ာ်းက ို 

ြိုေ္််းမွတ င္န႔သာ်္လည္််းန်ကာင္််း လူကို် ယတ  ် င္ န်သာ်္လည္််းန်ကာင္် ်း န် တ႔  ိုန်မ်း်ျမေ္််းပါ။  ါန်ပမွဲ  တြ်  ်ဳ႕ 

သတင္််းလွည္႔တတ္န်သာ န််ျပာန်ရ်း ို် ဖြင္႔ ရွ သူမ်ာ်းက ိုန်တာ႔ သတ ်ျပ်ဳပါ။ 

• အမ်ာ်းပို် ငရ  ်း တြို သာ်းၿပီ်း လူြ်င္််းန် တ႔  ိုပါ။ ။တကယ္န်တာ႔ ဗဟ ိုအစို် ် ်းရ ၀နႀကီ်းဌာေမ်ာ်းဟာ ၀င္်ငတ  ် င္််း၀င္ 

 ထက္် ငတ  ် င္် ်း ထက္ လို် ႔ရတွဲ႔ န်ေရာမ်ာ်း မဟိုတပါဘူ်း်း။  ါန်ပမွဲ  မ်ာ်းန်သာအာ်းၿြင္႔ ရ ို်းြ် ်ဳပ္ နအ ာကအ ဦ်းမွာ 

သတင္််းအြ်ကအလက္ လို် ြ်ငရင္  သာ်းန်ရာက္ န်မ်း်ျမေ္််း န်တာင္် ်း ို် ရုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

က ိုယ္႔ဘာသာ သတင္််းအြ်က္ လို် ကလ  ရွာန်ဖြ စိုန် ာင္််းန်ေရတာ အြ်  န္ နတယ္၊ စ တတ  ် စရာ န်ကာင္် ်းလာမယ္ 

 ို် ရင္န်တာ႔ သတင္််းရရွ ပို် ရငင္ ် ္က ို အသ ို်းြ်ၿပီ်း သတင္််းန်တာင္််းပါ။ 

 

သတင္း်းေးတာင္း်းဆုံးှိပုံးှိင္ငခင္ေ ေရအာင္ ႀကှိ ၢိဳ်းစာ်းးျခင္း်း 

အစို် ် ်းရ ီက သတင္််း အြက်အ လက္ န်တာင္် ်း ို် ပို် ရငင္္႔ အဖြင႔္နအရ်းရွ ်ျြင္််းေွဲ႔ အစို် ် ်းရက န်တာင္် ်း ို် ြ်က္   

နအၾကာင္််း်ျပနရေ္ တာ၀နရ ွ တာက ို သတ ရပါ။ ြ ြင္််းြ်က္ တြ်  ်ဳ႕နတနလတာ႔ ရွ ပါတယ္။ န်တာင္် ်း ိ်ု  တို် င္် ်း အစို် ် ်းရက 

သတင္််း အြ်ကအလက္ ထိုတ္န်ပ်းမွာန်တာ႔ မဟိုတပါဘူ်း။  ါန်ပမွဲ  နအၾကာင္််းန်တာ႔ ်ျပနရမွာၿြစပါတယ္။ 

• ဘယလ ိုးှိလမူ့် ှိ ၢိဳ်းေးတတ ေးတာင္း်းဆုံးှိခခင္ေ ရွှိသလ။ဲ 

်ုႏ်ိ်ု  ငင  န်တာ်္န်တာ်္မ်ာ်းမ်ာ်းမွာန်တာ႔ ဥနပ အရ မညသျူမ ို်  လူမ်  ်ဳ်းနမရရ်းပွဲ သတင္််းအြ်ကအလက္ န်တာင္် ်း ို် ဖြင္႔ 

ရွ ပါတယ္။  သီတင္််း အြ်ကအလက္   ဘာန်ၾကာင္႔ စ တ္၀ငစာ်းရတယ၊္ ရလာတွဲ႔ သတင္််းေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း ဘာလိုပမယ္ 

 ို် တာက ို ရွင္််းစရာ မလို် ပါဘူ်း။ ောမည္၊ လ ပစာ သို် ႔ အ်ီးန်မ်းလလ  ပစာ န်ပ်းလို် ကရ  ေွဲ႔ လို် ြ်ငတွဲ႔ သတင္််း အြ်ကအလက္   

ပို် န႔ပ်းလာမွာပါ။ 

• ေးတာင္း်းဆုံးှိခ့်က္ှိို ဘယလ ိုးှိလုံပ မလ။ဲ 

အမ်ာ်းပို် ငဌာေမ်ာ်း ီက ို အ်ီးန်မ်းလ္ သို် ႔မဟိုတ ္စာန်ရ်းၿပီ်း န်မ်းဖြေ္််းမ်ာ်း ပို် ႔ကာ န်တာင္် ်း ို် လို် ႔ရပါတယ္။ တြ်  ်ဳ႕ 

တို် င္််း်ျပညမာ််းမွာန်တာ႔ ်ုႏ်ႈတနွဲ႔ န်မ်း်ျမေ္််းဖြင္႔ ်ျပ်ဳပါတယ္။ သို် န႔သာ်္လည္််း န်မ်းြွဲ ွဲ႔တွဲ႔ 

နအၾကာင္််းအရာမ်ာ်းေွဲ႔ ဘယအ ြ်  နမာွ န်မ်းြွဲ႔တယ္ ် တာက ို မွတတ မ္််းတငာ္်းမယ္  ို် ရင္န်တာ႔ ပို် န်ကာင္််းပါမယ္။ 

• ေးတာင္း်းဆုံးှိခ့်ကဲ္မွာ ဘယလ ိုးှိ ေအၾကာင္း်းအရာမ့် ှိ ၢိဳ်းေးတတ ထည္ေတသင္း်းသင္ေပါသလ။ဲ 

တတ္်ုႏ်ိ်ု  ငသမ်ွ ရွင္် ်းလင္််းတ က်ဖစာ န်တာင္််း ို် ပါ။ သ ို႔မွသာ ဌာေ ို် ငရာ အရာရွ မ်ာ်းနအေေွဲ႔ ဘယလ  ် သတင္််းမ် ်ဳ  ်း 

လို် ြ်ငတယ္ ် တာ တ တ က်က်သ မွာ ်ျြစၿပီ်း န်တာင္််း ိ်ု  ြ်က္   ်ျငင္် ်းပယရေ္ အဖြင္႔အလမ္််း ေည္််း သာ်းမွာ ၿြစပါတယ္။ 

က စနၥတာ်္န်တာ်္မ်ာ်းမ်ာ်းမွာ ဘယစာရရကစာတမ္််းက ို လို် ပါတယလ  ် ႔ တကူ်းတက ရွင္််း်ျပစရာမလို် ပါဘူ်း။ န်ောကၿပီ်း 

လို် တို် ရွင္် ်း န်မ်းဖြေ္််းမ်ာ်းက ို ်ျပင္ ငာ္်းပါ။  ါမွ နအ်ျြျမေ္်ျမနရုႏ်ိ်ု  ငၿပီ်း လို် အပသလို်  န်ောက္ကတ ွဲဖ် န်တာင္် ်း ို် ြ်ကမ်ာ်း 



 ကလ  ပ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္၊  လတလ ရပစာ သတင္််းရရွ ပို် ရငင္္႔ နအၾကာင္််းက ို လို် ကရငွ္််း်ျနပေစရာ မလို် န်ပမယ္႔ 

 နီအၾကာင္််း န်လ႔လာထာ်းန်ၾကာင္််း သက္ ် ငရာက သ န်အာင္ လိုပ္်ုႏ်ိ်ု  ငမယ္  ို် ရင္ ဥနပ နအၾကာင္််း 

တီ်းန်ြါကမ သူ်ျြစ္န်ၾကာင္််း ်ျပုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

လုံိုပ္ေးဆာင န္ - ၃။ ေးတာင္း်းဆုံးှိခ့်က္ိုးှိ ႀကှိ ၢိဳတင္းျပငဆင္းျခင္း်း။ 

န်တာင္် ်း ို် ြ်ကတ ြိုက ို န်ရ်းသာ်း်ျြင္််းဟာ ရ ို်းရွင္််းၿပီ်း ော်းလည္  လယပါတယ္။ တို် င္််းၿပညရွဲ႕ စ ြ်  နမ ီဘာသာစကာ်းက ို 

အသ ို်း်ျပ်ဳပါ။။ 

န်လ်းစာ်းအပပါန်သာ ဦ်း/န် ၚ .. 

န်တာင္််း ို် လို် တွဲ  အြ်ကအ လကမ်ာ်းနကတာ႔ - 

• ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ြိုုႏ်စွမာ််းအ တင္် ်း ၈ ်ုႏ်စွ္န်အာနက္လ်းမ်ာ်း 

ကာ ကယ္န် ်းထိ်ု  ် ်း်ျြင္် ်းအ တက္ သ ို်းပစွဲထာ်းတွဲ႔ န်နဖငၾက်းပမာဏ စိုစိုန်ပါင္််း 

အြ်ကအ လကမ်ာ်းက ို ်ုႏ်စွအလို် က္၊ ၿြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါက လအလိ်ု  က္ ပြွဲန်န်ပ်းြို် ႔ 

န်တာင္် ်း ိ်ု  လို် ပါတယ္။ 

• ဤုႏ်စွမာ််းမွာ အစ ို်းရရွဲ   နတယာကမက်ေ္ ကာ ကယ္န် ်းထိ်ု  ် ်းရမယ္႔ အစအီစဥ္ အသစအရ 

ကာ ကယ္န် ်း ထိ်ု  ် ်းၿပီ်း နကလ်းဦ်းန်ရ စိုစိုန်ပါင္် ်း 

အထကပါ သတင္််းအြ်ကအလကမ်ာ်းက ို န်အာက္န်ြာ်္ၿပပါ က ြေ္န်တာ်္/က ြနမ၏ 

အ်ီးန်မ်းလလ  ပစာသိ်ု  ႔ ပို် န႔ပ်းန်စလို် ပါတယ္။ 

န်တာင္််း ို် ြ်ကမ်ာ်းနအပၚ န်မ်းစရာရွ ပါက အြ်  နနမရရ်း  ကကသယ္ 

န်မ်း်ျမေ္််း်ုႏ်ို် ငပါတယ။္ 

န်လ်းစာ်းဖစာၿြင္႔ … 

  

  

• ဘယလ ိုးှိပံုံစံနဲေ အခ့်ကအလက္ လကခံႏးုံးှိငမလ။ဲ 

မူရင္််း၊ မ တ  ၊ DVD သို် ႔မဟိုတ္ CD စတွဲ  ေည္််းလမ္််းမ်  ်ဳ်းစ ိုေွဲ႔ လက္ ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ က စနၥတာ်္န်တာ်မ်္ာ်းမ်ာ်းမွာန်တာ႔ 

န်နဖငၾက်း အကိုနအက်မမ်ာ်းဘူ်း၊ သင္န႔လ်ာ်္မယလည္််း  ို် ရင္်္ ႀက ်ဳကရာပ ိုစ ေွဲ႔ လက္ ြို် ႔ န်တာင္််း ို် ် ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

• ေးတာင္း်းဆှိုံထာ်းတေဲ အခ့်ကအလကမ့်ာ်းကှိုံ ဘယ္ေးလာက္ အၾကာမွာ လကခံရရွှိမလ။ဲ 

 နီ်ေရာမွာ တို် င္််း်ျပည္ အမ်  ်ဳ်းအမ်  ်ဳ်းရွဲ႕ ဥနပ က ို လို် ကၿပီ်း ကကွဲ်ျပာ်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ အြ်  နတလထက္ ပို် ၾကာတတတ ွဲ႔ 

တို် င္််း်ျပည္ ေည္် ်းပါတယ္။ ပ ိုမွနနတ္ာ႔ ရ ို်းပ တရကမပါ ၁၅ ရကပတ္၀ေ္််းက်ငပွဲ ၾကာပါတယ္။ န်တာင္််း ို် ြ်ကဟ ာ 

ရႈပ္န် ထ်းန်ေြွဲ႔မယ္  ို် ရင္ တ ိုင္််း်ျပညအမ်ာ်းစိုမွာန်တာ႔ အမ်ာ်းပို် ငဌာေမ်ာ်းဟာ ရကအ ေည္် ်းငယ္ သ ို႔မဟိုတ္ လေွဲ႔ြ်ၿီပီ်း 

လို် အပရင္ လို် အပသလို်  သတင္််း အြ်ကအလက္န်ထာကပ ႔ြ ို႔ အြ်  နပ ် ယူဖြင္႔ ရွ ပါတယ္။ ဘယလ  ် ပွဲၿြစ္န်စ 



န်တာင္် ်း ို် သူက ို န််ုႏ်ွ် ာင္န႔ုႏ်ွ် ်းၾကေ္႔ၾကာမႈမ်ာ်း အသ န်ပ်းြို် ႔ေွဲ႔ ဘာန်ၾကာင႔္ ် တာ ရွင္််း်ျနပပ်းြို် ႔ 

လို် ပါတယ္။ 

• ေးတာင္း်းဆုံးှိတေဲ အခ့်ကအလကမ့်ာ်းအတတက္ အေခၾက်းေးေခငပ်းရန္ လုံးှိအပပါသလာ်း။ 

ပ ိုမွနအာ်း်ျြင္န႔တာ႔  ါဟာ အြမွဲ႔ျြစသင္႔ပါတယ္။ (အြ်  ်ဳ႕ုႏ်ိ်ု  ငင  အေည္််းစိုမွာန်တာ႔ မ ို် နစလာက္ အနြၾက်းန်ဖင 

န်ပ်းရတတပါတယ္။) သို် န႔သာ်္လည္််းပွဲ တ   ပ္န်ြါင္််းြ၊ မ တ  ကူ်းြတို် ႔ကို် န်တာ႔ ကို် ယပွဲကြ် ရမွာ ်ျြစပါတယ္။ 

 အီ တက ္န်စ််းုႏႈေ္််းမ်ာ်းနကတာ႔ သတမွတ္ာ်းတွဲ႔ အတို် င္််းပွဲ ်ျြစသင္႔ပါတယ္။ အကယ္၍ အ မတေ္ န်ပ်းြွဲ႔ရတယလ  ် ႕ 

သ သယ ရွ တယ္ ် ရင္ သက္ ် ငရာ အမ်ာ်းပို် ငဌာေ သို် ႔မဟိုတ ္တို် ငၾကာ်းန်ရ်းအရာရွ  သို် ႔မဟိုတ ္အြ်ကအလက္ ် ငရာ 

တာ၀နရ ွ သူက ို တင္်ျပပါ။ 

 

အစှိုံ်းရပုံးှိငဆ ိုးှိင္ေဲ အခ့်ကအလက္ မွနသမွ့်ကှိုံ ေးတာင္း်းဆုံးှိပုံးှိင္ငခင္ေ ရွှိပါသလာ်း။ 

နအ်ျြနကတာ႔ မရွ ပါ။ သတင္််းအြ်က္ န်တာင္် ်း ို် ပို် ရငင္္႔ အဖြင္႔နအရ်းဟာ အျပည္႔အန၀တာ႔ မဟိုတပါဘူ်း။ 

အမ်  ်ဳ်းသာ်းလ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းေွဲ႔ လူ႕အြွဲဖ်႕အစည္််း တညၿင မမႈအ တက္၊ မႈြင္််းစ ိုစမ္််းမႈ မထ ြို် က္န်ရ်းအ တက္၊ 

အ တင္််းန်ရ်းက စၥ သို် ႔မဟိုတ္ ပိုဂ လ က လိုပငေ္််းလိုပ္န် ာင္န်ေသူမ်ာ်းရွဲ   န်ရာင္််းန်ရ်း၀ယတ ာမ်ာ်းက ို ထ ေ္််းသ မ္််းြို် ႔ 

အြ်ကအလကမ်ာ်းက ို ထ မ်္ နာ္်းရပါတယ္။ တို် င္် ်းၿပညရွဲ   အြ်ကအလက္ န်တာင္််း ိ်ု  ပို် ရငင္္႔ ဥနပ ထွဲမွာ အြ်ကအလက္ ပ ႔ပ ို်းမႈက ို 

န်ရွာငရ ွာ်းပို် ရငင္္႔ ြ ြင္််းြ်ကမ်ာ်း စာရင္််းက ို ရွာန် တ႔ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

အစို် ် ်းရနအေေွဲ႔လည္််း သတင္််းအြ်ကအလက္ ပမာဏေည္််းေည္််းက ိုသာ ထ မ်္ နာ္်းၿပီ်း ဘာန်ၾကာင္႔  လီို်  

သို် ၀ွက္ာ်းရတယ္  ို် တာက ို ရွင္််း်ျပြို် ႔လို် ပါတယ္။ အမ်ာ်းပို် ငဌာေမ်ာ်းဟာလည္််း ်ျပညသျူ႔ အက်  ်ဳ်းအ တကနွဲ႔ လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းက ို 

ြ်  ရန္ငလွာ်ညွ န်ပ်းြို် ႔ လို် ပါတယ္။ ်ျပညသျူန် တအ တက္  လရနစာ အက်  ်ဳ်းရွ မယ္  ို် ရင္န်တာ႔ ြ ြင္််းြ်နကအ ေေွဲ႔ 

လွ်  ်ဳ႕၀ွက္ာ်းရမယ္႔ သတင္််း အြ်ကအ လက္  န်တာင္ ဖြင္႔နြ်ပ်းသင္႔ပါတယ္။ 

ြ ြင္််းြ်က္ ် တာ အြ်ကအလကမ်ာ်းအ တက္  သာ ရညညႊေ္််းၿပီ်း အမႈတြိုလ ို်းက ို  ို် လို် တာ မဟိုတဘ ျူ်း ို် တာ သတ ြ်ပပါ။ 

ြ ြင္််းြ်ကမ်ာ်းေွဲ႔ ၿင န်ေတွဲ႔ န်တာင္််း ိ်ု  ြ်ကမ်  ်ဳ်းက ို န်တာင္် ်း ို် လာြွဲ႔ရင္ သက္ ် ငရာ အမ်ာ်းပို် ငဌာေနအေေွဲ႔ 

နမြာ်္်ျပသင္႔တွဲ႔ အြ်ကအလကမ်ာ်းက ို ြ်နလပ္ွာ်း်ျြင္််း သို် ႔မဟိုတ ္နအရ်းႀကီ်းတွဲ႔ သတင္််းနအသ်းစ တမ်ာ်းက ို ြယရ ွာ်းၿပီ်း 

က်နတွဲ႔ အမႈကတွဲ တစ တတ ပို် င္််းက ိုသာ န်ပ်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။  လီို် နအၿြနအေမ်  ်ဳ်း ်ျြစလာြွဲ႔မယ္ ် ရင္ သက္ ် ငရာဌာေနအေေွဲ႔ 

ဘာန႔ၾကာင္႔ အမႈကတွဲက ို တည္််း်ျြတ္ာ်းန်ၾကာင္််း၊ ဘယ္န်ေရာမွာ ်ျြ်ဳတ္်ထာ်းြွဲ႔တာမ်ာ်း ရွ ၿပီ်း နအသ်းစ တတ ြ်  ်ဳ႕က ို 

လို် အပသလို်  ်ျပင္ ငာ္်းြွဲန႔ၾကာင္််း အသ န်ပ်းသင္႔ပါတယ္။ 

လုံိုပ္ေးဆာင န္ - ၄။ ၿဖစ္းႏးုံးှိင္ေးးျခ ခတြင္း်းခ့်ကမ့်ာ်းကှိုံ ခန္ေမွန္း်းၾကည္ေပါ။ 

န်တာင္် ်း ို် တွဲ႔ သတင္််းအြ်ကအလကမ်ာ်း သတမတ္ွာ်းတွဲ႔ ြ ြင္််းြ်ကမ်ာ်းေွဲ႔ ၿင ဖစေ္််းန်ေုႏ်ိ်ု  င္န်ၾကာင္််း ႀက ်ဳတစ္ငတက္ပါ။ 

အမ်ာ်းပို် ငဌာေမ်ာ်းက ်ုႏ်ိ်ု  ငင န်ရ်းနအၿြနအေအရ သတင္််း ကေ္႔သတ္ာ်းုႏ်ိ်ု  င္န်ၿြရွ လာ်း  တက္ပါ။ ရွ ြွဲ႔ရင္ ဘယလ  ်  

အြ်ကအလကမ်  ်ဳ်းက ြ ြင္််းြ်က္ အၿြစ္ာ်းုႏ်ိ်ု  ငမလွဲ န် တ်းန်ြၚပြွဲၿြာ်းပါ။ န်ောက္  နီ်တာင္််း ို် မႈမ်  ်ဳ်းက ို သ်ီးၿြာ်းစစီဥပါ။ 

န်တာင္် ်း ို် မႈ မလိုပ္င္ န်တာင္် ်း ို် တွဲ႔ သတင္််းအြ်ကအလက္ မရြွဲ႔ရင္ ဘာ ကလ  ပမလွဲ ႀက ်ဳစစီဥပါ။ အထူ်းသျြင္႔ 

ၿငင္််းြ ရုႏ်ိ်ု  ငတယလ  ် ႔ သ သယရွ တွဲ႔ အြါမ်  ်ဳ်းမွာ ်ျြစပါတယ္။ 

အသ ို်း်ျပ်ဳရေ္ ေည္််းလမ္််း အ သကယသယ္ - 

• န်တာင္် ်း ို် ြ်က္ လိုပ္န်တာ႔မယ ် ္နအၾကာင္် ်း ႀက ်ဳတင္န်ၾကညာုႏ်ငွ္႔ပါ။  ေီည္််းလမ္််းက အစို် ် ်းရက ို 

တ ို႔ျပေ္န်အာင္ ြ အာ်းန်ပ်းသလို်  ်ျြစပါတယ္။ 

• န်တာင္် ်း ို် ြ်က္ လိုပ္န်တာ႔မယ ် ္နအၾကာင္် ်း အစို် ် ်းရမဟိုတတ ွဲ႔ အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်း သတင္််းန်ထာကမ်ာ်းက ို 



အသ န်ပ်းပါ။ န်ောကဘယလ  ်  နအ်ျြမ်  ်ဳ်းရလာတယ္  ို် တာ အသ န်ပ်းမယ္႔ နအၾကာင္််းလည္််း န််ျပာ်ျပပါ။ 

• ၿငင္််းြ ရမယ္ ် ရင္ န်ထာက္ သူမ်ာ်းေွဲ႔ ဘယလ  ်  လႈပရ ွာ်းၾကမယ္  ို် တာ စစီဥာ္်းပါ။ ်ုႏ်ိ်ု  ငင  တင္် ်း နအၿြနအနေပၚ 

မူတညၿပီ်း အျပည္်ျပည္ ် ငရာ အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်းက ်ုႏ်ိ်ု  ငင တကာ လႈပရ ွာ်းသူမ်ာ်းေွဲ႔ ညွ ုႏ် ် ႈင္််းထာ်းတာက အစို် ် ်းရက ို 

သတင္််းထိုတ္်ျပေ္န်ပ်းန်စြို် ႔ ြ အာ်းတြို ်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

 

ေးတာင္း်းဆုံးှိခ့်က ္ပယခ့်ခံခေဲရရင္ ဘာလုံပ မလ။ဲ 

န်တာင္် ်း ို် ြ်ကမ်ာ်း မရြွဲ႔ရင္၊ နအၾကာင္််း်ျပနမလာြွဲ ရင္ ယူြ ၀ရငင္္႔ ရွ ပါတယ္။ သတင္််း  လတလ ရပ္င္႔ ဥနပ ရွ တွဲ႔ 

်ုႏ်ိ်ု  ငင မ်ာ်းမွာ  ိ်ု  ရင္ အယူြ ၀ငရေ္ အ င္႔ င္႔က ို ရွင္် ်းလင္််းဖစာ န်ြာ်္်ျပထာ်းၿပီ်းသာ်း ်ျြစပါတယ္။ ပထမ  ို်းနအေေွဲ႔ 

ထိုတ္်ျပေ္န်ပ်းရေ္ ်ျငင္််း ိ်ု  တွဲ  ဌာေက ို အယူြ ၀င္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ နမအာင္်ျမင္ွဲ႔ရင္ တရာ်းရ ို ်းမ်ာ်းအထ  န်လွ်ာက္ာ်းဖြင္႔ 

သို် ႔မဟိုတ ္်ျပနၾကာ်းန်ရ်းရာ အရာရွ က ို န်လွာ်က္ာ်းဖြင္႔ရွ ပါတယ္။  နီအၾကာင္််းေွဲ႔ပတသကၿပီ်း န်အာကပါလင္႔ြမွာ 

ြတ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

 ကီ ္န်လ်းက ို Access Info Europeမွ န်ရ်းသာ်းြွဲ ၿပီ်း၊ အြ်ကအလက္ အျပည ် ္အစ ် ိုက ို သူတ ို႔ရွဲ႕  ကနရကစာမ်ကန ွာမွာ 

ြတ္႐ႈုႏ် ် ိုငတယ္။ 

» 

• နအၾကာင္််းအရာ 

o  
o  
o  
o  

• ်ျပပပွဲမ်ာ်း 

o  

• ဘာသာစကာ်းမ်ာ်း 

o  
o  

• သင္်  နအၾကာင္််း န််ျပာ်ျပပါ 

• FONT DOWNLOAD 
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http://mmitpros.ning.com/group/zawgyi/forum/attachment/download?id=1445004%3AUploadedFi58%3A17774


ေအတတ်းေအခၚ တကန္ေျမ်ဴ်းပါ 

  

 

 
 နီအ်ျြြ က ္န်လ်းက ို က ွဲြ်ရယူပါ (pdf ၁၃၆kb) 

  

အငမတနနည္း်းတေဲ အရင္း်းအျမစပဲ ရွှိတာေးတာငမ ္ေအတတ်းေအခၚ တကန္ေျမ်ဴ်းႏးုံးုံးှိင င္ သတင္း်း 

အခ့်ကအလက္ှိိုို လႈပ ာ္်းမႈအျဖစ္ ေးးျပာင္း်းးႏးှိးုံငပါတယ္။ ဒ ကဒ္မွဲာပါတေဲ Activity ေးတတဟာ 

ပါ၀င္ လုံပ္ေးဆာငမယ္ေ လုံိုပ္ေးဖား္ကုံးှိင္ေးတတ၊ ေးထာကခံသေူးတတႏးင္ွေ 

လကကဲ္ေးဖား္ေးတတကှိုံ ပစမ္တ္ာ်းတေဲ ပရှိသတ္ှိို သတင္း်းေးပ်းလႈးေံေဆား္ 

လႊမ္း်းမုံိုးှိး်းးႏးုံးှိင္ေဲ စညး္်းရံုံ ို်းလႈေံေးဆား္ေးရ်းတစခိုိုကှိုံ ဘယလ ိုးှိ ဆန္း်းသစ္ တထငၿပ ်း 

ဒ ဇုံးှိင္း်းလုံပမလ ဲဆုံးှိတာႏးင္ွေ ပတသကၿပ ်း ကူည ေးပ်းပါတယ္။ 

 ကီ မာွ  ေ္််းသစ္ျူ်း်ျြာ်းတွဲ႔ စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းုႏ်ငွ္႔ ပတသတၿပီ်း နအရ်းႀကီ်းတွဲ႔ 

ရႈန်ထာင္႔ န်လ်းြို နအၾကာင္် ်း တင္်ျပထာ်းပါတယ္။ 

1. အာရံုံ ို၀ငာ္်းးျခင္း်း - သတင္််းအြ်ကအလက္ လႈပရ ွာ်းမႈနအၾကာင္််း ဥပမာမ်ာ်းက ို 

ၾကည္႔ျြင္််းဟာ အာရ ို ၀ငစာ်းမႈ န်ပ်းုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငပါတယ္။  ေီည္််းေွဲ႔ အႀက ဉာဏမာ််း 

ရလာတတတယ္။ 

2. ဆန္း်းသစ္ တထငမႈ - ပရ သတ္   ကို် ယ ် ္ဘကပါန်အာင္ က ွဲန် ာငဖ  ် ႔ 

အို ် ငဒယီာအသစ္န် တေွဲ႔ အို် ငဒယီာက ို  န်ြာ်္ထိုတ္်ျပုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငမယ္်   

ေည္််းလမ္််းအသစ္န် တ လို် ပါတယ္။ 

3. ရႈေးထာင္ေ -လူန် တက ို တကၾ န ကအာင္ လႈ် န႕ ာ်္တွဲ႔ 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း အပြွဲ႔အစည္််းတြို ြနတ်ီးြို် ႔ သင္႔နအေေွဲ႔အျမင္ အမ်  ်ဳ်းမ်  ်ဳ်း၊ 

ရႈန်ထာင္႔အမ ််် ််ဳ ်းမ်  ်ဳ်းက ၾကည္႔တတရပါမယ္။ 

4. အုံိုးှိငဒ ယာမ့်ာ်း - အပြွဲ႔ေွဲ႔ လိုပ္န်ြာ်္ကိ်ု  ငဖကမ်ာ်းက ို  အိ်ု  ငဒယီာ အသစမာ််း နရအာင္ 

စဥ္််းစာ်းြို် င္််းၿပီ်း ရလာတွဲ႔ အို် ငဒယီာမ်ာ်းက ို စမ္််းသပၿပီ်း ဘယ္ အို် ငဒယီာက 

အလိုပ္်ျြစမလွဲ  ို် တာက ို သ န်အာင္ ပ ႔ပို ် ် ်းကူညီန်ပ်းရပါမယ္။ 

 

 

https://archive.informationactivism.org/sites/archive.informationactivism.org/files/10tactics-my-cards/basic_3-my.pdf


အာရံုံ ို၀ငာ္်းးျခင္း်း 

အာရ ို  ၀ငစာ်းတယ္  ိ်ု  တာ န််ျပာရရင္ အသကရႈ သင္််းလို ် ကသ လို ် ပါပွဲ။ 

ကနြော်္တို ် ႔အာ်းလ ို်း အာရ ို  ၀ငစာ်းြ ရတယ္  ို ် တာ ႀက်ဳ  ြူ်းၾကမွာပါ။ ်ျပငပအာရ ို  မ်ာ်းက 

ကနြော်္တို ် ႔က ို နအၿြနအေတြိုက ို ကကွဲ်ျပာ်းဖစာ ော်းလည္န်အာင္ လိုပလ  ် ကတ ာမ်  ်ဳ်း (သို ် ႔) 

မစဥ္််းစာ်းမ န်လာကတ ွဲ႔ အရာတြို လိုပလ  ် ကမ တာမ်  ်ဳ်း စတာန် တ ်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

နက်ော်္တို ် ႔က ို လႈပရ ွာ်းမႈတြို လိုပ္်ျြစ္စသာ်းန်အာင္ လႈ် န႔ ာ်္လို် ကတ ွဲ႔ အရာန် တက ို 

်ျပနသ  ်းသပၿပီ်း အျြာ်းသူမ်ာ်းက ို ဘယလ  ်  အာရ ို ၀ငစာ်းန်အာင္ လႈ် န႔ ာ်္လိ်ု  ႔ ရတယ္ ် တာ 

သ ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငပါတယ္။ 

လုံပ္ေးဆာင န္ - ၁ - ဉာဏအ လင္း်းခပင္ေေစတေဲ (Inspiration) စည္း်းရံုံ ို်းလႈးေံေဆား္ေးရ်း 

လႈပ ာ္်းမႈေးတတကှိုံ သံုံ်းသပ္းျခင္း်း 

1. ရွ ၿပီ်းသာ်း စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းမ်ာ်းက ို န်လ႔လာ်ျြင္််းဟာ စ တ္ျူ်းစ တသ ေ္််း 

န်ကာင္် ်းန်စျြင္််း်ုႏ်ငွ္႔ အို ် ငဒယီာမ်ာ်း  ထက္န်ပၚလာန်အာင္ လိုပ္်ျြင္််းအ တက္ 

အသ ို်း၀ငပါတယ္။ ပါ၀ငသျူတို် င္််းက ို နအရ်းေွဲ႔ပတသကၿပီ်း သူတို ် ႔အထင္န် တ 

န််ျပာင္် ်း သာ်းန်အာင္ လိုပ္်ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းတြို တင္်ျပြို် င္် ်းပါ။ 

 ါဟာ ၀က္ ်  တြို၊ လမ္််းနမပၚက  ုႏၵျပပပွဲတပပွဲ၊ ဗီဖ် ယီ ိုတကာ်း၊ ပို် စတာတြ်ပ္၊ 

န်ၾကာ်္် ျငာတြို  စသည္်ျြင႔္ နအ်ျပာင္််းအလွဲ တြိုအ တက္ 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း ပ်ံ႕ဖပာ်းန်အာင္ လိုပတွဲ႔ သူ႔ရွဲ႕ အဓ က က်တွဲ႔ သတင္််း 

အြ်ကအလက ္ပါရွ တွဲ႔ ဘယလ  ်  တပ ိုင္််းနတ သမ်  ်ဳ်း မ ို်  ်ျြစပါတယ္။ န်ြါင္််းန် ာင္ 

ပါ၀ငသျူက သူတို် ႔ တငၿပတွဲ႔ မွတတ မ္််းက ို ်ျမငဖျူ်းြ်ငမ ွ်ျမငဖျူ်းမယ္။  ါန်ပမွဲ  ်ျပႆောမရွ ပါဘူ်း။ 

အပြွဲ႔၀င္န် တနအေေွဲ႔ ရ ို  ်းရွင္််းဖစာပွဲ လကနွဲ႔က ွဲထာ်းတွဲ႔ ဇယာ်းပ ို တြို ်ျပၿပီ်း 

တင္်ျပုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ ထို် ဇယာ်းပ ိုမွာ ထည္႔ သင္််း်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငတာန် တနကတာ႔ - 

o ပထမ  ို်းအႀက မ္  စီည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းက ို  သတ ထာ်းမ ြ်  န ္

သူတို ် ႔ဘယမွာ ရွ န်ေြွဲ႔တယ္။ 

o ်ျြရစပာ်းြွဲ႔တွဲ႔ လႈပရ ွာ်းမႈက ဘာအ တက ္ ို် တာုႏ်ငွ္႔ ဘယ္န် တ 

န်အာင္် ျမငရရွ ြွဲ႔တယ္။ 

o ဘာန်ၾကာင္႔  ေ္် ်းသစတယ္။ 

o  စီည္််းရ ို ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းက ို  န်လ႔လာမႈန်ၾကာင္႔ ဘယလ  ်  

စ တ္ျူ်းစ တသ ေ္််းန် တ ရရွ ြွဲ႔တယ္။ 

2. ပါ၀ငလ ပ္န် ာငသျူန် တ ီမွာ န်ၾကညာြ်က ္မ တ  တို ် ႔၊ ဓာတပ  တို ် ႔ 

စသည္်ျြင္႔ မွတတ မ္််းမွတရာ ရွ န်ေမယ္  ို် ရင္န်တာ႔ အပြွဲ႔က ို ်ျပသုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငပါတယ္။ 

တင္်ျပြ်က္ ်ျပ်ဳလို ပ္န်ေစဥအ တင္် ်းမွာ ော်းန်ထာငသျူမ်ာ်းဟာ ကရပ္ာစက  န် တ သ ို ်းၿပီ်း 

စာလ ို ်းန်ရ ေည္််းေည္််းေွဲ႔ လႈပရ ွာ်းမႈအ တက္ အသ ို ်းြ်ြွဲ႔တွဲ႔ ေည္််းဗ်  ဟာန် တ၊ 

အမ်  ်ဳ်းအစာ်း ပ ိုစ န် တနအၾကာင္််း မွတသ ာ်းုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငပါတယ္။ အျြာ်းကရပ္ာ 

စက  န်န တပၚမွာန်တာ႔ ဘယလ  ်  ပရ သတ ္အမ်  ်ဳ်းအစာ်းအ တက္ ရယ္ညရယတယ္  ို် တာ 

သတမွတပါ။ အာ်းလ ို်းက တူညီတွဲ႔ နအၾကာင္််းအရာန် တက ိုပွဲ ရညညႊေ္််းန်ေတာ 

န်သြ်ာန်အာင္ န်အာကပါ ဖြင္႔ ို် ြ်ကမ်ာ်းက ို န်လ႔လာပါ။ 



3.   

4. အ င္႔ ၂ မွာတို ေ္််းက လို ပ္ာ်းတွဲ႔ ကရပ္ာ စက  ုႏ်ိ်ု ိုတစ္န် တက ို ဘို တ္ (Board) 

သို ် ႔မဟို တ္ ေ ရ န်ပၚမွာ ထာ်းပါ။ 

“ေည္််းဗ်  ဟာ/ပ ို စ ” ်ုႏ်ိ်ု ိုတစ္န် တက ို  ဘယဘက္ တစဖကမွာ ကပ္ာ်းၿပီ်း “ပရ သတ”္ 

်ုႏ်ိ်ု ိုတစ္န် တက ိုန်တာ႔ ညာဘကမွာ ကပ္ာ်းလို် ကပါ။ န်ောက္ ဘယပရ သတအ  တက္ 

ဘယနည္််းဗ်  ဟာုႏ်ငွ္႔ အမ်  ်ဳ်းအစာ်းက နအကာင္််း  ို ်း်ျြစမလွဲ  ို် တာက ို ကတွဲြကၾကည္႔ၿပီ်း 

ထို် ် ုႏ်စွဖကၾ ကာ်း လို် င္််းမ်ာ်းက ွဲၿပီ်း မွတ္ာ်းလို် ကပါ။ ဤေည္််းက လကလွ မ္််းမီလို် တွဲ႔ 

ပရ သတီ္ န်ရာကဖ  ် ႔ ဘယနည္််းဗ်  ဟာ သ ို ်းရမလွဲ ို် တာ ရွာန် တ႔ြို ် ႔ 

ကူညီန်ပ်းပါတယ္။ 

 

နည္း်းဗ့် ်ဴဟာ - သတမွတ္ာ်းတွဲ႔ ပရ သတ္ီ ပစမွတ္ာ်းြို ် ႔အ တက္ သငအသ ို ်း်ျပ်ဳတွဲ႔ 

ြ်ဥ္််းကပမႈ။ ေည္််းဗ်  ဟာက ပရ သတရွဲ႕ အႀက ်ဳက္၊ နအလ႔အထ၊ 

စ တပါ၀ငစာ်းမႈေွဲ႔ သတူ ို ႔ တနဖ   ်းထာ်းတွဲ႔ စေစနွဲ႔ ညွ ရပါမယ္။ ေည္််းဗ်  ဟာထွဲမာွ 

ငယ္ယရယတ ွဲ႔ ပရ သတ္   က ွဲန် ာငဖ  ် ႔ ဟာသ ထည္႔ သင္််းပါ။ စိုန်ပါင္််း 

လႈပရ ွာ်းမႈန် တ ်ျြစ္န်ပၚလာြို ် ႔ အပြွဲ႔အလိ်ု  က္ စည္််းရ ို  ်းမႈန် တ 

်ျပ်ဳလို ပပါ။ မက္န် ႔ြ််္တြို  ရွင္််းလင္််းဖစာ်း ်ျပတသ ာ်းဖစာ ပ်ံ႕ုႏ်ွ်  ႕ြ ိုအ တက္ 

ရႈပ္န် ထ်းတွဲ႔ အြ်က္န် တက ို  ်ျမငသာန်အာင္ လိုပပါ၊ (သိ်ု  ႔) ၿပႆောရွဲ႕ 

အက်  ်ဳ်းအာေ သင္န် တက ို သ သာန်အာင္ ကို် ယ္န် တ႔ အျြစအပ်ကမ်ာ်းက ို 

ထိုတလ ႊင္႔ပါ။ 

အမ့် ှိ ၢိဳ်းအစာ်းပံုံစမံ့်ာ်း - ၾကာ်းြ  (သို ် ႔) စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း 

သို ် ႔မဟို တ္ လႈပရ ွာ်းမႈတြိုရွဲ႕ နအေအထာ်းမ်ာ်း - ဥပမာ၊ လမ္််းန်ပၚက 

်ျပဇာတရ   မ်ာ်း၊ ကာ တေ္််း်ျပ ကက္၊ ဗီ ယီို ်  မွတတ မ္် ်းမွတရာ၊ န်ရ ယီ ို အစအီစဥ္၊ 

နဘလာ႔ဂမ်ာ်း၊ လူမႈ က္ န်ရ်း  ကနယကအ ပြွဲန႔ တ။ 

ပရှိသတ ္-လကလွ မ္််းမီြို ် ႔ ႀက ်ဳ်းစာ်းန်ေတွဲ႔ လထူို ။ သင္ ပစမွတ္ာ်းတွဲ႔ 

ပရ တသ တ္ ( ို ် လို ် တာက လို် ြ်ငတွဲ႔ နအ်ျပာင္််းအလွဲ ်ျြစလာန်အာင္ 

လို ပ္န် ာင္်ုႏ်ိ်ု ို် ရငစမ္််းရွ တွဲ႔ လူန် တ) ေွဲ႔အတ ူပါ၀ငလ ပ္န် ာငမယ္႔ 

ပရ သတ္ (ပစမွတ္ာ်းတွဲ႔ ပရ သတ္   လႊမ္််းမို ် ် ်း်ုႏ်ို်ိ်ု  င္န်အာင္ 

ကူညနီ်ပ်းုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငတွဲ႔ လူစို ) တို ် ႔လည္််း ပါ၀ငပါတယ္။ 



ဆန္း်းသစ္ တထငမႈ 

 ေ္််းသစတီ  ထင္်ျြင္််း ်ျပ်ဳလို ပဖ   ႔အ တက္ န်ဘာငအ တင္််းက န်ြာကက္ကၿပီ်း စဥ္််းစာ်း 

န် တ်းန်ြၚတတဖ  ် ႔ လို် ပါမယ္။  ါမွသာ ေည္််းလမ္််းအသစမာ််းုႏ်ငွ္႔ န်အာင္် ျမင္န်အာင္ 

န် ာရငရက္်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငမာွပါ။ န်ြ ြ်း်ျပနစရာလို ် ႔ ထနငရပမယ္႔ တကယ္န်တာ႔ ရွ ၿပီ်းသာ်း 

အမ်  ်ဳ်းအစာ်း ပ ိုစ မ်ာ်း၊ Tool မ်ာ်းေွဲ႔ ေည္််းဗ်  ဟာမ်ာ်းက ို အျမငသစ္်ုႏ်ငွ္႔ အသ ို်း ြ်တာပါပွဲ။ န်အာကပါ 

လိုပ္န် ာငရေ္ (Activity) မ်ာ်းက စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းေွဲ႔  ကစပတွဲ႔  ေ္််းသစတွဲ႔ 

အို ် ငဒယီာမ်ာ်း နရအာင္ ကူညီန်ပ်းပါလ မ္႔မယ္။ ပါ၀ငသျူမ်ာ်းနအေုႏ်ငွ္႔လည္််း 

 လီႈပရ ွာ်းမႈအ တက ္သမာ်းရ ို  ်းက် နအ တ်းနအြၚမ်ာ်းက ို န်ောက္် နာ္်းရစ္ွဲ႔သင္႔ပါၿပီ။ 

ရယ္ညရယ္်နက္တာ႔  အီို် ငဒယီာက လက္န် တ႔မွာ အလိုပလ  ပပါ႔မလာ်း  ို ် တွဲ႔ အ ီ်းအတာ်း၊ 

စ ို ်းရ မပျူပမမႈန် တ ကင္််းမွဲ႔ဖစာ  လကတလတလ ပလပ္ န် တ်းန်ြၚရေ္ ်ျြစပါတယ္။ 

လုံပ္ေးဆာင န္ - ၂ - ေးဘာင္မွဲ တထက္၍ စဥ္း်းစာ်းေးတတ်းေးခၚျခင္း်း 

1. ပါ၀ငသျူမ်ာ်းက ို စ တ္ျူ်းေွဲ႔ ြမ္််း ိုပ္   ငမရတွဲ  န်ကာက္်ကမာ််းက ို ကို ် ယစာ်း်ျပ်ဳြို ် င္် ်းပါ။ 

(သို ် ႔) စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းေွဲ႔  ကစပတွဲ႔ ပတ္၀ေ္််းက်ငအ တင္််းမွာ 

လိုပ္ ် င္န်ေတယလ   ် ႔ စ တ္ျူ်းယဥ ္ ် င္််းၾကည္႔ပါ။  လီို ် န်ြါင္််းစငဥ္ွဲတွဲ႔ 

ဇာတရ ပ္န်အာနက္ေ စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းအ တက ္အို ် ငဒယီာန် တ 

ရလာန်လာကပါတယ္။ ဥပမာ - ရာသဦတို ို ် ် ်းရရာ်းဖစာ န််ျပာင္် ်းလွဲမႈအ တက္ 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ေၿပီ  ို ် ပါစ ို ႔၊ အပြွဲ႕သာ်းနတယာက္   ပို် လာ၀က္၀ နတကာင္ 

(သို ် ႔) ပငလယတ စင္််း နအေေွဲ႔ ဘယလ   ်  ရႈန်ထာင္႔ရွ န်ေမယ္  ို် တာ မွေ္််း ြို ် င္််းပါ။ 

အျြာ်းလူမ်ာ်းက ို လည္််း သူတို် ႔ က ိုယသ ျူတို ် ႔ ပ်ံသေ္််း်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငတယလ   ် ႔ 

စ တ္ျူ်းယဥၾကည္႔ပါန်စ။ ဤကွဲ႔သို ် ႔ ်ျပ်ဳမူလို ပ္န် ာင္် ျြင္် ်း်ျြင္႔ လူန် တဟာ 

ကို ် ယရွဲ႕ န် တ်းန်ြနၚေၾကပ ို စ န် တ ႀက ်ဳတင္န်ကာက္်က္်မႈန် တရွဲ႕ အျပငဘနက္ေ 

ၾကည္႔ျမငတတလ ာမွာ ်ျြစပါတယ္။ အပြွဲ႔သာ်းတို ် င္််း နအရ်းက စၥေွဲ႔ ပတသကတ ွဲ႔ သူတို ် ႔ 

အျမငသ စ္   ပ ိုက ွဲ၍န်သာ်္လည္် ်းန်ကာင္် ်း၊ 

န််ျမပ ို န်ပနၚေရာြ်၍န်သာ်လ္ည္််းန်ကာင္် ်း န်ြာ်္်ျပၿပီ်း အပြွဲ႔က ို  

ရွင္််း်ျပုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငပါတယ္။ 

2.  တီင္်ျပြ်ကမ်ာ်းက ို  ၾကည္႔ရႈန်လ႔လာန်ေတွဲ႔ သူတို် င္််း 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း ကကွဲ်ျပာ်းတွဲ႔ အျမငနွဲ႔ ်ျမင္်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငရေ္ 

စ တ္ျူ်းစ တသ ေ္််းန်ကာင္််း ရ သာ်းပါက ်ုႏ်ိ်ု ိုတ္နွဲ႔ ြ်မွတ္ာ်းသင္႔ပါတယ္။ 

အပြွဲ႔နအေေွဲ႔လည္််း လႈပရ ွာ်းမႈေွဲ႔ပတသကတ ွဲ႔  ေ္််းသစတွဲ႔ အရွ ေ္န်ကာင္််းတြို 

ရွ န်ေမယ္ ် ရင္ သူတ ို ႔နအေေွဲ႔  ေ္််းသစတွဲ႔ န် တ်းန်ြၚမႈေည္််းလမ္််းမ်ာ်း 

ရွာန်နဖြ တ႔ၿပီ်း လို ပ္န် ာင္်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငမာွ ်ျြစပါတယ္။ 

 

႐ႈေးထာင း ္

တြါနတလ  က််် ုႏ် ် ိုပတ  ႔ရွဲ   တြါနတလ က ို ယ္႔စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း 

န်ပ်းြ်ငတွဲ႔ မက္န် ႔ြ််္က ို  လူန် တ ော်းလညတယလ   ် ႔ ထငၾကတယ။္  ါန်ပမွဲ  

တကယ္႔တကယ္န်တာ႔ သူတို ် န႔ေရာနကေ ်ျမငတွဲ႔ သူတို ် ႔ ရႈန်ထာင္႔နကေ 



ၾကည္႔ြို ် ႔ မႀက ်ဳ်းစာ်းြူ်းန်သ်းပါဘူ်း။ “စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်န္်ရ်း ေည္််းဗ်  ဟာ” 

နအၾကာင္််း နအ်ျြြ က ္န် တက ို  န်လ႔လာၿပီ်းၿပီ ို ် ရင္န်တာ႔ လႊမ္််းမ ို ်းြ်ငတွဲ႔ 

ပရ သတနွဲ႔ လႈ် န႔ ာ်္လို် တွဲ႔ အဖြ႔ွဲအစည္််း ဘယဟ ာန် တက ို ပစမွတ္ာ်းမယ္  ို် တာ 

 ေ္််းစစၿပီ်းန်လာကပါၿပီ။  စီာရင္််းက ို သ ို ်းၿပီ်း  နီ်လ႔က်င္႔ြေ္််းက ို လိုပပါ။ တကယလ   ် ႔ 

ပစမွတ္ာ်းမယ္႔ ပရ သတနွဲ႔ ပါ၀င္န် ာရငရကမယ္႔ အပြွဲ႔စာရင္် ်း မလို နပရသ်းဘူ်း 

 ို် ရင္န်တာ႔ အြို လိုပလ   ် ကပါန်တာ႔။ 

လုံပ္ေးဆာင န္ - ၃ - သင္ ပစမ္တ္ာ်းတေဲ ပရှိသတနေဲ ပါ၀င္ဲ   အပဖဲေမ့်ာ်းရဲ   ရႈေေထာင္ေက 

ၾကည္ေျမင္းျခင္း်း 

1. လူနတယာက္်င္််းစကီ ို  ပစမွတ္ာ်းတွဲ႔ ပရ သတ ္(သို ် ႔) ပါ၀ငပျူ်းန်ပါင္််းတွဲ႔ 

လူမႈအပြွဲ႔အစည္််း တြိုက ို ဓာတပ   ေွဲ႔ တင္်ျပတွဲ႔ န်လ႔က်င္႔ြေ္််းမွာ ပါ၀င ္် င္််းပါ။ 

ဓာတပ  တို် င္််းမွာ သ သာထငရ ွာ်း ော်းလကညလယတ ွဲ႔ န်ြါင္််းစဥ္ တစ္   ရွ ပါန်စ။ ဥပမာ - 

အ ုႏ် ၵယရွဲ႕ ရာသဦတို  ို ် ် ်းရရာ်းဖစာ န််ျပာင္််းလွဲမႈေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း လိုပ္န်ေတယ္  ို် ရင္ 

“န်က််းလကလ ျူငယ္”၊ “ၿမ ်ဳန႕ေ ၾ ကယ္၀တွဲ  အထကတ ေ္််းစာ်း မ သာ်းစို ”၊ “ပတ္၀ေ္််းက်င္ 

ထ ေ္််းသ မ္််းန်ရ်း မူ၀ါန ရ်းက ွဲသူ”၊ “ပတ၀္ေ္််းက်င္ ထ ေ္််းသ မ္််းန်ရ်း အစို ် ် ်းရ 

မဟို တ္န်သာ အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်း”၊“န်က်ာင္််းသာ်း နကလ်းငယမ်ာ်း”၊ 

“န်လထိုညစညမ္််းန်နစသာ စကရ   လိုပငေ္််း၏ အမႈန် ာင္ အရာရွ ြ် ်ဳပ္” စသည္်ျြင္႔။ 

န်ြါင္််းစဥတြိုနအေေွဲ႔ န်ယဘိုယ် (သို ် ႔) တ နက်သြ်ာ်ျြင္် ်း၊ 

်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငင န်ရ်းန်ြါင္် ်းန် ာငမာ််းေွဲ႔ အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်း ောမည္န်ပ်း်ျြင္််း စသျြင္႔ 

်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငပါတယ္။ လူနတယာက္င်္််းစတီို ် င္််း က ိုယတ  ် င္န််ျပာ 

ဇာတလ မ္််းတို ် န်လ်းမ်ာ်းေွဲ႔  ထကလ ာသင္႔ပါတယ္။  ါမွသာ စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း 

နအရ်းက စၥနအၾကာင္််း ်ျပသတွဲ႔ ဓာတပ   ထွဲက ထို ် ပိုဂ  ်ဳလ္ (သို ် ႔) အပြွဲ႔အစည္််းရွဲ႕ 

ြ စာ်းြ်က္   ရွင္််း်ျပုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငမာွ ်ျြစပါတယ္။ 

2. နတယာက္်င္််းစကီ ို သူတို ် ႔ဇာတလ မ္််းမ်ာ်းက ို စ တအ ာ်းထကသ ရနစာ်ျြင္႔ 

ကို ် ယ္်င္််းစာောမႈ်ျြင္႔ ကို် ယတ  ် င္်ျြစ္န်ေသလို်  န််ျပာ ို ် ် ုႏ် ် ိ်ု ိုငရေ္ အြ်  ေ္ ်ုႏ်စွမ ေစ္ 

န်ပ်းပါ။ ပါ၀ငသျူမ်ာ်းကလည္််း ဘာန်ၾကာင္႔ သူတို ် ႔ လီို ်  ြ စာ်းရတယ္၊ 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းက ို န်ထာက္ ြို ် ႔ ဘယလ   ်  အာ်းန်ပ်းြ ရတယ္ ေွဲ႔ ပူ်းန်ပါင္််း 

ပါ၀င္န် ာရငရက္်ျြင္််း မရွ ုႏ်ိ်ု ိ်ု  င္န်အာင္ ဘယလ  ်  တာ်း ီ်းြ ြွဲ႔ရတယ္ စသည္႔ 

န်မ်းဖြေ္််းမ်ာ်း န်မ်းသင္႔ပါတယ္။ 

 

အုံးှိငဒ ယာမ့်ာ်း 

သတင္််းအြ်ကအလက္    လႈပရ ွာ်းမႈ န််ျပာင္် ်းပစဖ  ် ႔ အို် ငဒယီာန် တရွ ြို ် ႔ လို် အပပါတယ္။ 

အို ် ငဒယီာန် တ အမ်ာ်းအျပာ်းရွ န်ေြ႔ွဲရင္ ရညမွေ္််းြ်က္န် တ ်ျပည္႔မီန်ရ်းအ တက ္

နအကာင္််း  ို်း အလို ပ္်ျြစမယ ် ္ အို ် ငဒယီာက ို န်ရရ်းြို ် ႔ အ လယ္  ်း ်ျြစမွာပါ။ န်အာကပါ 

လိုပ္န် ာငရနမာ််းက အို ် ငဒယီာန် တ  ထကလ ာန်စြို ် ႔ ကူညီန်ပ်းုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငပါတယ္။ 

လုံိုပ္ေးဆာင န္ - ၄ - ဦ်းေးးႏးးွာက္ှိို အလုံပ္ေးပ်း၊ ေးမာင္း်းးႏးင္ွ စဥ္း်းစာ်း၍ ရလာေးသာ 

အုံိုးှိငဒ ယာမ့်ာ်းအာ်း စမ္း်းသပ္းျခင္း်း 



1. ပါ၀ငသျူန် တက ို  အပြွဲ႔ုႏ်ငွစဖွဲ႕ ပြွဲလို် ကပါ။ ထို ် န႔ောက္ “ပ ို ႀကီ်းြ် ွဲ႕ျြင္််း” ေွဲ႔ 

“န်မွ်းမွ ေ္န်အာငလ ပ္်ျြင္် ်း” လို် ႔ ောမည္န်ပ်းလို် ကပါ။ ပထမအပြွဲ႕က ို 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း မက္န် ႔ြ််္်ုႏ်ငွ္႔ ပတသကတ ွဲ႔ နအကာင္််း်ျမငၿပီ်း 

ရို ် ် ်းသာ်းတွဲ႔၊ သာ လေ္န်ကာင္် ်းဖမနတွဲ႔၊ လက္န် တ႔ သ ပမ နတွဲ႔ အို ် ငဒယီာမ်ာ်း 

စဥ္််းစာ်းြို် င္််းပါ။  ို တ ယအပြွဲ႕က ို  ရႈတ်္ၿပီ်း အ ို ် ် ်း်ျမငတွဲ႔ အို ် ငဒယီာမ်ာ်း 

စဥ္််းစာ်းြို ် င္််းပါ။ ပါ၀င္ လို ပ္န် ာငသျူမ်ာ်းက ို သူတို ် ႔ရွဲ႕ အို ် ငဒယီာမ်ာ်းနအၾကာင္််း 

ပ ို က ွဲနမကာင္််းရင္န်တာငမ ွရွင္််းလင္််းတွဲ႔ ပ ို စတာမ်ာ်း်ျပ်ဳလို ပ္ ပ ို န်ြာ်္ြို ် င္််းပါ။ 

ထို ် ႔အျပင္ သူတို ် ႔က ို  န်ထာက္ န်စမယ္႔ န်ၾ က်းန်ၾကာ်္သ  တြိုက ို 

စဥ္််းစာ်းြို ် င္််းပါ။ ပို် စတာန် တက ို ေ ရ မွာ ကပၿပီ်း အာ်းလ ို ်းက ို န်လွ်ာကၾကည္႔ြို ် င္် ်းပါ၊ 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း အ တက္ အသ ို်း၀င္်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငမယ္႔ ဘာမ ိ်ု  ကို်  ကရပ္ာ 

စက  န်န တပၚမွာ ်ုႏ်ိ်ု ိုတ္ခ ်န်ရ်းြို် င္််းထာ်းပါ။ 

2. န်ောက္  ုီႏ်ိ်ု ိုတစ္န် တက ို ဘို တမ်ာ်းန်ပၚ ကပၿပီ်း ်ျြစ္်ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငရင္ အမ်  ်ဳ်းအစာ်းြွဲဖ်ၿပီ်း 

(တူန်ေတာန် တက ို  ြယ္ တလ  ် ကပါ) ေ ပတစဥအလို် က္ နအကာင္််း  ို ်း အ ို ် ် ်း  ို ်းမ်ာ်းက ို  

သတမွတပါ။ ထို ် န႔ောက္ န်ရပေ္််းစာ်း  ို ်း တြို က ို  န်  ်းန််ုႏဖ်််းန််ျပာ ို ် ပါ။ 

3. လို ပ္န် ာငရေ ္၁ က ေည္် ်းဗ်  ဟာ/ပ ို စ  အမ်  ်ဳ်းအစာ်းမ်ာ်းေွဲ႔ ပရ သတစာရင္််း ီ 

်ျပစ္နသာ်းၿပီ်း အြို လိုပ္န် ာငရေ္  ထက္န်ပၚလာတွဲ  အို် ငဒယီာန် တေွဲ႔အတူ န်ရာန််ုႏ်ွ် ာ 

စဥ္််းစာ်းပါ။ စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းအ တက္ န်အာင္်ျမင္် ုႏ်ိ်ု ိ်ု  င္န််ျြရွ တွဲ႔ 

န်ၾ က်းန်ၾကာ်္သ  အေည္််း  ို ်း ၃ ြို န်လာက္    ော်းလကညလယ္န်အာင္ ်ျမငသာန်စတွဲ႔ 

အရာန် တေွဲ႔  ထက္န်ပၚလာန်အာင္ လိုပပါ။ 

4.  နီ်ောက္န်တာ႔ လူစို ပြွဲၿပီ်း နတယာက္်င္််း ီက (သို ် ႔) အဖြ႔ွဲနအေေွဲ႔ 

လ်ာထာ်းတွဲ႔ န်ၾ က်းန်ၾကာ်္သ  ်ုႏ်စ္ွ န်လာက္ ်  ဘယလ   ် ႔ 

တ ို ႔ျပနမယ ် ္နအၾကာင္််း န်မ်း်ျမေ္််းပါ။ စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်းအလို ် က္ 

လကလွ မ္််းမီြ်ငတွဲ႔ ပရ သတ္န်ပၚ မူတညၿပီ်း မ တ္န် တမ်ာ်း (သို ် ႔) သူတို ် ႔ သာ်းသမီ်းမ်ာ်းက ို  

န်မ်း်ျမေ္််းပါ။ အြို ် ် ်းအဖြာ်းမ်ာ်း ီ  သာ်းလညပါ။ န်က်ာင္််းသာ်းမ်ာ်း (သို ် ႔) အၿြာ်း 

အလို ပအက ို င္ အမ်  ်ဳ်းမ်  ်ဳ်းရွ သူမ်ာ်းက ို  န်မ်း်ျမေ္််းပါ။ မတူတွဲ႔ လူန် တ ီက မတူတွဲ႔ 

န်ထာက္်ျပြ်က္န် တေွဲ႔ အသ ပညာန် တ ရွ ုႏ်ိ်ု ိ်ု  ငပါတယ္။  ါက ို ပို် သ န်အာင္ 

န်လ႔လာသင္႔ပါတယ္။  မီက္န် ႔ြ််္ ်ုႏ်စ္ွ  ေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း သူတ ို ႔ ဘယလ   ် ြ စာ်းရလွဲ။ 

တြို က ို  တျြာ်းတြို ထက္ ပို ် ႀက ်ဳကၾ ကသလာ်း။ ဘာန႔ၾကာင္႔လွဲ။ 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း ဘယလ  ်  ထင္်ျမငလွဲ။  ကီ စၥထွဲ ပါ၀ငဖ  ် န႔ရာ 

စ တ္ျူ်းသလာ်း။ ဘာန်ၾကာင္႔ ပါြ်ငသလွဲ။ ဘာန်ၾကာင္႔ မပါြ်ငဘျူ်းလွဲ။ ရယ္ညရယ္်နက္တာ႔ 

စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း နအရ်းက စၥ ပါ၀ငသျူဦ်းန်ရ မ်ာ်းလာန်အာင္ န် ာရငရကဖ  ် ႔ 

မဟိုတဘ ျူ်း။  ါန်ပမွဲ  စည္််းရ ို  ်းလႈ် န႕ ာ်္န်ရ်း နအရ်းက စၥ၊ န်ၾ က်းန်ၾကာ်္သ ေွဲ႔ 

ပတသကၿပီ်း ဘယလ  ်  ြ စာ်းြ်ကရ ွ ၾကသလွဲ   ို တာ ော်းလညဖ  ် ႔ ်ျြစတယ္။ 

 နီ်မ်းဖြေ္််းန် တေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း သူတ ို ႔နအေေွဲ႔ န််ျနြပ်းြ်ငစ တ္ မရွ ရင္ 

ဘယတ ဦ်းနတယာကရွဲ႕ အြ်  န္   မွ မ ေစအေည္််းငယ္က္ ပို ် ၿပီ်း မယူသင္႔ပါဘူ်း။ သူတို ် ႔ 

တ ို ႔ျပန္က်မ်ာ်းက ို  ဗီ ယီ ို ေွဲ႔ မွတတ မ္််းတင္ ကူ်းယူြို ် ႔၊ တၿြာ်းအြွဲဖ်န႔ တေွဲ႔ 

နမ်ွ၀ြို ် ႔အ တက္ ဖြင္႔ျပ်ဳြ်က္ အရင္န်တာင္််းပါ။  ါမွမဟိုတရငလည္််း န်ၿြ ို ် သူ လ င္၊ 

အသကအ ရရယ္ အပို ် င္််းအၿြာ်းေွဲ႔ န် တ႔  ိုရာန်ေရာ၊ သူတို ် ႔ 

န််ျပာ ို ် ြ်က္န် တက ို မွတယ ျူထာ်းပါ။ မကန္် ႔ြ််္ ်ုႏ်စ္ွ ေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း 

တ ို ႔ျပေ္န််ျြ ို ် ထာ်းသမ်ွက ို  အပြွဲ႔ ီ အစရီင္ ပါ။ 



» 

• နအၾကာင္််းအရာ 

o  
o  
o  
o  

• ်ျပပပွဲမ်ာ်း 

o  

• ဘာသာစကာ်းမ်ာ်း 

o  
o  

• သင္်  နအၾကာင္််း န််ျပာ်ျပပါ 
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တအနလ ိုးှိင္း်း၊ လက္ိုးှိငဖိုန္း်း လံုံၿခၢိဳေံးရ်းနဲေ အတတင္း်းေးရ်း 

 

 
 နီအ်ျြြ က ္န်လ်းက ို က ွဲြ်ရယူပါ (pdf ၁၅၆kb) 

ဆန္း်းသစလာတေဲ နည္း်းပညာမ့်ာ်း၊ အထ်ူးသျဖင္ေ မုံးှိဘုံးှိင္း်းဖုံန္း်းမ့်ာ်းနဲေ အငာ္နကဟ ာ 

၀ါဒျဖန္ေေရ်းအတတက္ အခစမ္း်းထကဲ္ေ ေအထာကအ ကူေးတတ းျဖစလာပါတယ္။ ဒါေးပမဲ လည္း်း 

ဒ လုံးှိပစၥည္း်းေးတတ သံုံ်းၿပ ်း ေအရ်းႀက ်းတေဲ အခ့်ကအလက္ေးတတ းျဖန္ေျဖ်ဴ်းရာမွာ 

ကုံးှိယ္ိုးှိငနေဲ မှိတ္ေးတဆ လုံပ္ေးဖား္ကုံးှိငဖက္ေးတတအတတက္ အႏး ရာယ္ းျဖစး္ႏးုံးှိငာ္မ့် ှိ ၢိဳ်းေးတတ 

ရွှိပါတယ္။ ဒါေးၾကာင္ေ လက္ိုးှိငဖိုန္း်းနဲေ အငာ္နက္ေးတတ သံုံ်းၿပ ်း ဘယလ ိုးှိ လံုံၿခၢိဳ ံခစာ 

အခ့်ကအလက္ းျဖန္ေျဖ်ဴ်းလုံးှိေရတယ္၊ ကုံးှိယ္ေ သတင္း်း အခ့်ကအလက္ေးတတကှိုံ 

ကာတကယ္ေးပ်းလုံးှိေ ရတယဆ ိုးှိတာ သှိေးအာင္ ဒ ကဒ ္ကူည ပါတယ္။ 

ဒစဂ့် စ္ယ္ လံုံၿခၢိဳေံးရ်းနဲေ ထှိန္း်းသှိမ္း်း လွ့် ှိ ၢိဳေ၀ွက္းျခင္း်း ဆုံးှိတာ ဘာလ။ဲ 

အြ်ကအလက ္ရယူဖြင္႔ေွဲ႔  စဂ် စတယ္ လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း သတ ထာ်းစရာ အြ်ကမ်ာ်းနကတာ႔ 

- 

• က ိုယမသ လို် ကပွဲ Password န််ျပာင္််း သာ်း်ျြင္််း 

• ်ုႏ်စ္ွ  ် ယၾ ကာ်း သ ရမယ္႔ သတင္််းစကာ်းမ်ာ်းက ို လက္ ရမည္႔သူ မဟိုတ္န်သာ 

တစ ိုနတယာက္ ြတ္ာ်း်ျြင္််း 

• ်ုႏ် ် ိုငင အြ်  ်ဳ႕မွ ၾကည္႔မရျြစလာတွဲ  ၀က္ ်  မာ််း 

• လွ်  ်ဳ႕၀ွကသ င္႔တွဲ႔  ကကသယရေ္ လ ပစာမ်ာ်း၊ န်ေ႔ပစွဲမ်ာ်း၊ အမညမ်ာ်းေွဲ႔ 

န်  ်းန််ုႏဖ်််းထာ်းတွဲ႔ နအၾကာင္််းအရာန် တက ို လို် က္န်ြာ်္ထိုတဖ ် ႔ 

ႀက ်ဳ်းစာ်းန်ေတွဲ႔ အရာရွ မ်ာ်း 

• လက္ ် ငဖ ေ္် ်းန်ပၚမွ စကာ်း အ သာ်းအလာန် တကို်  န်တာက္န်လွ်ာက္ 

န်စာင္႔ၾကည္႔ြ န်ေရတယလ  ် ႔ သ သယ ရွ လာ်ျြင္််း 

စ မံကှိန္း်း ဒါမွမဟုံတ္ ကှိုံယ္ိုးှိင္ သုံးှိေမဟုံတ္ အဆကအ တသယ္ေးတတနဲေ ပတသကၿပ ်း ေးဖား္းျပပါ 

ေအၿခေအနမ့် ှိ ၢိဳ်း းျဖစလာမယ္ ဆုံးှိရင္ေးတာေ စုံးှိး်းရှိမ္ရာ ရွှိပါတယ္။ ဒစဂ့် စ္ယ္ လံုံၿခၢိဳေံးရ်းကှိုံ 

ထှိခုံးှိက္ေးအာင္ လုံပ္းႏးုံးှိင္ေဲ software ေးတတနဲေ ဘယလ ိုးှိ လုံပလ ိုးှိေရတယ္ ဆုံးှိတေဲ 

ေအၾကာင္း်းေးတတကှိုံ အငာ္နက္ေးပၚမွာ ရွာရႏးုံးှိငပါတယ္။ တကယလ ိုးှိေ တှိုံကခိုးှိကလ ိုးှိသကူ 

အငာ္နက္ အသံုံ်းးျပၢိဳခခင္ေ ေးကာင္း်းေးကာင္း်း ရွှိေးနမယ္၊ းႏးုံးှိငငတံတင္း်း 

မုံးှိဘုံးှိင္း်းဖုံန္း်းမ့်ာ်း အလုံပလ ိုပပံို ေအးျခခံစနစ္ှိ ို သှိေးနမယ္ ဆုံးှိရင္ သေူအတတက္ ဒါဟာ 

 

https://archive.informationactivism.org/sites/archive.informationactivism.org/files/10tactics-my-cards/basic_4-my.pdf
https://archive.informationactivism.org/sites/archive.informationactivism.org/files/10tactics-my-cards/basic_4-my.pdf


အရမ္း်းတလယ္ေဲ ကှိစၥျဖစစသာ်းပါၿပ ။ အစုံးှိး်းရ အပဖဲေအစည္း်းေးတတ၊ အငာ္နက္ 

၀န္ေးဆာငမႈေးပ်းသေူးတတ (ISPs) နဲေ မုံးှိဘုံးှိင္း်းဖုံန္း်း ကုံမၸဏ မ့်ာ်းဟာ ဒ လုံးှိ 

ေအးျခခံစနစမ့်ာ်းထ ဲ၀င္ေးရာက္ သှိရွှိခခင္ေ ရွှိပါတယ္။ ဒါေအျပင္ ရံုံ ်းက လုံပ္ေးဖား္ကုံးှိငဖကမ့်ာ်း၊ 

အှိမန ်းခ့်င္း်းမ့်ာ်းနဲေ အငာ္နကဆ ိုးှိငမ့်ာ်းက စကပိုးှိင္း်းဆုံးှိင ာ စ မံခန္ေပခဲေသမူ့်ာ်းမွာလည္း်း 

၀င္ေးရာက္းႏးုံးှိင္ငခင္ေ အနည္း်းအက့်ဥ္း်း ရွှိပါတယ္။ 

ဘယလ ိုးှိ လံုံၿခၢိဳေံးရ်း ေအရ်းကှိစၥမ့်ာ်းေးၾကာင္း်း ဒ ကဒမာ္ ရွင္း်းးျပထာ်းပါသလ။ဲ 

 ကနယက္ နအၿြျပ်ဳ အသ ို်းြ် က ရ ယာမ်ာ်းေွဲ႔ မို် ဘို် င္််းြိုေ္််းမ်ာ်း နအၾကာင္််းက ို အဓ က 

ထာ်းရွင္််း်ျပထာ်းပါတယ္။ သို် န႔သာ်္ စ စစ္န်ရ်းေွဲ႔ ည ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔၊ 

န်စာင္႔ၾကည္႔ြ ရုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔၊ ြ ုႏ်ွ်  ပ္ ရျြင္််းမ်ာ်း ရွ ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ တၿြာ်း ေည္််းပညာမ်ာ်းလည္််း 

ရွ ပါန်သ်းတယ္။ ထ ိုနအၾကာင္််းအရာမ်ာ်းုႏ်ငွ္႔ ပတသကၿပီ်း  နီ်ေရာမွာ 

န်  ်းန််ုႏဖ်််းထာ်း်ျြင္် ်း မရွ န်ပမယ္႔လည္််း  ကနပ်  တာစေစ္   ပ ိုမွေ္ 

ဖမမ္််းမ အ င္႔ျမွင္႔ၿြင္််း၊ စ တ္်ရတွဲ႔ anti-malware န် ာ႔ြ္၀ွဲမ်ာ်း 

ထည္႔ သင္််း်ျြင္််းမ်ာ်းေွဲ႔ Back-up မ်ာ်း မျပတ္ာ်းရွ ်ျြင္််းစတွဲ႔ လိုပ္န် ာင္က်မာ််းဟာ 

နအရ်းပါတွဲ႔ နအ်ျြြ  ႀက ်ဳတငာ္ ကယ္်ျြင္််းမ်  ်ဳ်း ်ျြစပါတယ္။  ကနပ်  တာန် တ သို် ႔မဟိုတ ္

Back-up န် တ အပါအ၀င္ အြ်ကအလက္ သ မ္််း ည္််းထာ်းတွဲ႔ က ရ ယာန် တ 

န်ပ်ာက္  ်းုႏ်ိ်ု  ငတယ္၊ အြို် ် ်းြ ရုႏ်ိ်ု  ငတယ္ သို် ႔မဟိုတ ္အသ မ္််းြ ရုႏ်ိ်ု  ငတယ္ သ ို႔မဟိုတ ္

အပြွဲ႔အစည္််းဟာ အငတာေက္န်ပၚမွာ အဓ က န်စာင္႔ၾကည္႔ၿြင္််း ြ န်ေရုႏ်ိ်ု  ငတယလ  ် ႔ 

ထငတယ္ ် ရင္ Tactical Tech ရွဲ႕ လ ် ိ်ု ျြ ််ဳန်ရ်း-န်သတ ာ အသ ် ိ်ု ်းနအ ာင္   

ညႊေ္််းသင္႔ပါတယ္။ 

 

  

တကန က္-ေအးျချပၢိဳ အာ်းေးပ်းေးထာကခေံးရ်း ကှိရှိယာမ့်ာ်း 

  

Blogger, Facebook, ေွဲ႔ Twitter စတွဲ  အမ်ာ်းသ ို်း  ကနယက္ နအ်ျြျပ်ဳၾကာ်းြ မ်ာ်းက ို သ ို်းမယ္ 

 ို် ရင္န်တာ႔ သို် န်လာွငာ္်းတွဲ႔ အြ်ကအလက္န် တ အာ်းလ ို်း ယင္််းတို် ႔ အသ ို်းၿပ်ဳ 

ပလက္န်ြာင္််းမ်ာ်းန်ပၚ န်ရာက္န်ေမွာ ်ျြစၿပီ်း ထငတာထက္ န်ပါကၾကာ်းြို် ႔ 

ပ ို လယပါတယ္။ 

 အနလ ် င္် ်းက ို သ ို်းနရတာ႔မယ္ ် ရင္ သ ို်းပစွဲသူက ို ကာ ကယ္န်ပ်းမယ္႔ မူ၀ါန  တ သို် ႔မဟိုတ္ 

သ ို်းပစွဲသူ နသဘာတူညီြ်က္ စတာန် တက ို န်သြ်ာန်အာင္ ြတဖ ် ႔ လို် ပါတယ္။ 

အ င္႔အျမင္႔  ို်း ို် တွဲ႔ မူ၀ါ နကတာင္ ဖြင္႔ၿပ်ဳြ်ကမပါပွဲ မသ လို် ကပွဲ 

အြ်ကအလက္န် တက ို န်ပါကၾကာ်းန်စုႏ်ိ်ု  င္်ျြင္််း၊ န်ရာင္််းြ်ုႏ်ိ်ု  င္်ျြင္် ်း သို် ႔မဟိုတ ္

အထာ်းမွာ်း်ျြင္််းစတာန် တ လိုပ္်ုႏ်ိ်ု  င္န််ျြရွ တွဲ႔ သက္ ် ငရာ ပလက္န်ြာင္် ်းန် တက ို 

ြ် ်ဳပ္  ငသျူန် တရွဲ႕ လက္န်အာက္ န်ရာကကသ ာ်း်ျြင္််းက ို မတာ်းုႏ်ိ်ု  ငပါဘူ်း။ နအကာင္႔က ို လ ို်း၀ 

ရပပ စလ  ် ကမယ္  ို် ရင္န်တာငမ ွ လီိ်ု   ၀က္ ်  ္ န်တာ်္န်တာ်္မ်ာ်းမ်ာ်းက န်ပ်းထာ်းၿပီ်းသာ်း 

နအၾကာင္််းအရာန် တေွဲ႔ ကို် ယ္န်ရ်းကို် ယတ ာန် တကိ်ု   ြ်ကပစတာမ်  ်ဳ်း မရွ ပါဘူ်း။ န်ောက္  ်း 

န်အာက္န််ျြက လူထိုေွဲ႔ ထ န် တ႔ြ်ငလ ် ႔ပွဲ ်ျြစ္်ျြစ္၊ သ ို်းရ လယလ   ႔ပွဲ ်ျြစ္်ျြစ္ 

စ်ီးဖပာ်း်ျြစ္ ၀ေ္န် ာငမႈတြိုက ို မသ ို်းနမေရ သ ို်းရတာက ကလွဲရင္ တျြာ်း စ တ္်ရတွဲ႔ 

၀ေ္န် ာငမႈမ်  ်ဳ်း - ဥပမာ youtube အစာ်း blip.tv၊ Gmail အစာ်း riseup.net  ို် တာမ်  ်ဳ်းက ို သ ို်းြို် ႔ 

http://security.ngoinabox.org/


စဥ္််းစာ်းပါ။ ကို် ယပ ် င္ ေည္််းပညာမ်ာ်း သ ို်းစရာရွ တယ္  ို် ရင္ ကိ်ု  ယပ ် င္  ကနယနကအ ်ျြျပ်ဳ 

၀ေ္န် ာငမႈတြို လိုပလ  ် ကပါ။ 

စ်ီးဖပာ်း်ျြစ္ ပလက္န်ြာင္််းန် တက ို သ ို်းနရတာ႔မယ္  ို် ရင္  လီို်   အနလ ် င္််းန်ပၚနကေ 

သူတပါ်း သတင္််း အြ်ကအလကမ်ာ်းက ို မရအရ ရွာန်ဖြယူတတသ ျူမ်ာ်း ီက ကာ ကယဖ ် ႔ 

ႀက ်ဳတငာ္ ကယမႈမ်ာ်း လိုပ္ာ်းပါ။ အထူ်းသၿြင္႔ လူထို ကကသယ္န်ရ်း  ကနယကၿြစတွဲ႔ Facebook 

တို် ႔ Twitter တို် ႔လို် ႔ ဝက္ ်  မာ််း ို်  ပို် လို် ပါတယ္။ ကို် ယ္ သိ်ု  ႔မဟိုတ္ 

အပြွဲ႔အစည္််းေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း နအရ်းႀကီ်းတွဲ႔ အြ်ကအလကမ်ာ်း မရယ္ညရယပွဲ 

န်ပါကၾကာ်း သာ်းတာမ်  ်ဳ်းက ကင္််းန်၀်းန်အာင္  ပီလက္န်ြာင္််းန် တမွာ ထည္႔ သင္််း 

န်ရ်းက ွဲထာ်းတွဲ႔ အြ်ကအလက္ လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းေွဲ႔ ပတသကသ မ်ွက ို ်ုႏ်ွ်  ႔ုႏ်ွ်  ႔စပစပ္ ော်းလည္န်အာင္ 

န်လ႔လာထာ်းပါ။ ဥပမာ - အမညမွေ္၊ န်ေရာလ ပစာအမွေ္၊  သာ်းရေ္ စစီဥာ္်းတွဲ႔ ြရီ်းေွဲ႔ စစီဥာ္်းတွဲ  

အစည္််းနအ၀်း သို် ႔မဟိုတ္ အြမ္််းအော်းစတွဲ႔ အြ်ကအလက္န် တက ို 

အြ်  နယျူန်စာင္႔ၾကည္႔ၿပီ်း ကို် ယ ် ္နအၾကာင္် ်းေွဲ႔ အလိုပလ  ပပ  န် တက ို ပ ိုန်ြာ်္လို် ႔ 

ရပါတယ္။ 

ေည္််းလမ္််းန်ကာင္််းတြို ရထာ်းရ ိုေွဲ႔ အသ ို်း်ျပ်ဳန်ေတွဲ႔  ကနယနကအ ်ျြျပ်ဳ 

၀ေ္န် ာငမႈတြိုထွဲမွာပွဲ စမီ က ေ္််း အမ်  ်ဳ်းမ်  ်ဳ်းအ တက္ တြိုထကမေည္််းတွဲ႔ နအကာင္႔မ်ာ်း 

ြနတ်ီးုႏ်ိ်ု  င္်ျြင္် ်း၊ က ိုယ္န်ရ်းအကဥ်္််းအမ်  ်ဳ်းမ်  ်ဳ်း သ ို်းုႏ်ိ်ု  င္်ျြင္် ်းမ်ာ်းအျပင္ ကို် ယ္႔ကို် ယ္ ် ယ္ 

အျပငလျူနအေေွဲ႔ န်ထာကလွ မ္််းၾကည္႔ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ အစမ္််း နအကာင္႔မ်ာ်းလည္််း 

ထ ေ္််းသ မ္််းထာ်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းက ို နအကာင္််း  ို်း ကာ ကယ္န်ပ်းုႏ်ိ်ု  င္ 

တာနကတာ႔ နအကာင္႔ေ႔ွဲ ပတသကၿပီ်း ဘယလ  ်  ရွာန်ဖြလို် ႔ရတယ္  ို် တာက ို 

ေည္််းလမ္််းန်ပါင္််းစ ိုေွဲ႔ စမ္််းၾကည္႔ျြင္််းပါပွဲ။ ဥပမာ -  အနလ ် င္််း သို် ႔မဟိုတ ္

အြ်ကအလက္   ထ ေ္််းသ မ္််းထာ်းတွဲ႔ အထူ်း ပိုဂ  ်ဳလမ်ာ်းကတ င္႔ 

Password မ့်ာ်း 

 ကနယနကအ ်ျြျပ်ဳတွဲ႔ အရင္််းအျမစ္ န်တာ်္န်တာ်္မ်ာ်းမ်ာ်းမွာ နအကာင္႔က ို 

ကာ ကယ္န်ပ်းမို် ႔ Password တြိုထွဲန်ပၚမွာပွဲ မူတညပါတယ္။ မလို် မိုေ္််းထာ်းသူ တဦ်း 

သို် ႔မဟိုတ ္အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်းက   ီPassword က ို သ  သာ်းၿပီ ို် ပါက ဘယ္န်လာကပွဲ 

နအကာင္႔ ကို် စ္ငတယသ ျူက ို ယ ိုတာ်ျြစ္န်စ သို် ႔မဟိုတ ္လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်း ဖစမ္််းပကာ်းက ို 

ဘယ္န်လာက္ စမ္််းသပ္ာ်းတာ ်ျြစ္န်စ အထူ်းလွ်  ်ဳ႕၀ွက္ အ တင္််းသတင္််းမ်ာ်းေွဲ႔ 

အမည္၀ွကမ်ာ်းကို် န်တာ႔   ို်း သာ်းပါၿပီ။ 

လူသ ေည္််းတွဲ႔ Password န်ြာ်ေ္ည္််းမ်ာ်းနကတာ႔ နတယာက္န်ယာနက္ေ လ ိုၿြ်ဳ  တွဲ႔ 

၀က္ ်  မာ််း ီ Log in ၀ငတွဲ႔  ကနပ်  တာထွဲက ို Malware န် ာ႔ြ္၀ွဲ 

ထည္႔ သင္််းလို် က္်ျြင္််းမ်  ်ဳ်းပါ။ သို် ႔မဟိုတ ္မလ ိုၿြ်ဳ  တွဲ႔ ၀က္ ်  မာ််း ၀င္န်ေစဥ္ အငတာေက္ 

သ ို်းတာက ို န်စာင္႔ၾကည္႔တာမ်  ်ဳ်း။ 

ပထမ တို် က္ ် က္ ရမႈမ်  ်ဳ်းက ကင္််းန်၀်းြ်ငတယ္  ို် ရင္န်တာ႔ အၿမွဲနတစ က ိုယပ ် င္  ကနပ်  တာ 

သ ို႔မဟိုတ ္ယ ိုၾကည္ စ တ္်ရသူရွဲ႕  ကနပ်  တာက ိုပွဲ အသ ို်း်ျပ်ဳပါ။  ါ ် ျပင္ အသ ို်း်ျပ်ဳန်ေတွဲ႔ 

Operating System (ဥပမာ Window) ေွဲ႔ Anti-Malware software မ်ာ်းက ို အၿမွဲတမ္််း update 

လိုပပါ။  ိုတ ယ တို် က္ ် က္ ရမႈက ကင္််းန်၀်းလို် တယ္  ို် ရင္န်တာ႔ လူသ မ်ာ်းတွဲ႔  ကနယက္ 

နအ်ျြျပ်ဳ အ်ီးန်မ်းလ္န် တ၊ လူမႈ က္ န်ရ်းအ တက္  ကနယက္န် တ၊ 

နဘလာ႔ြနတ်ီး်ျြင္််းန် တ၊ အမွတအသာ်း်ျပ်ဳ်ျြင္််းန် တေွဲ႔ ဗီ ယီို် န် တအ တက္ 



အသ ို်း်ျပ်ဳတွဲ႔ ပလက္န်ြာင္််းန် တက လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းအ တက္ န်ပ်းတွဲ႔ ြ်  တ္ကမႈ HTTPS က ို 

သ ို်းုႏ်ိ်ု  ငတယ္။ ၀ငၾကည္န႔ေတွဲ႔ ၀က္ ်  မာွ လ ိုၿြ်ဳ  တွဲ႔ အငတာေက္ ြ်  တ္ကမႈ ရွ မရွ  သ ြ်ငရင္ address 

bar ထွဲမွာ ရွ တွဲ႔ ၀က္ ်  ္ လ ပစာဟာ ‘https://’ ဟိုတမဟိုတ္ စစၾကည္႔ပါ။ သူတို်  

႔၀က္ ်  ္န်ပၚက Password က ို ကာ ကယဖ ် ႔အ တက္လွဲဖ်လို် ႔ 

သတင္််းအြ်ကအလက္န် တက ို https က ကာ ကယ ္နမပ်းပါဘူ်း။ ရလန အေေွဲ႔ အငတာေက္ 

န်ကာ်္ေကရငွ္   အြ်  နအတ ိုင္််းအတာ တြိုထ  န်စာင္႔ၾကည္႔ရ ိုေွဲ႔ ထို်  ို်  ္န်ပၚမွာ 

သ မ္််း ည္််းထာ်းသမ်ွက ို သ  သာ်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ နအကာင္််း  ို်း ရလ ရ ွ တွဲ႔ 

န်ၿြရွင္််းေည္််းနကတာ႔ စာမ်က္်ုႏ်ွ် ာတိ်ု  င္််းအ တက ္https သ ို်းတွဲ႔  ကနယက္ နအ်ျြျပ်ဳ 

အသ ို်းြ်ေည္််းလမ္််းမ်ာ်းက ို ရွာန်ဖြပါ။ 

စှိစစ္ေးရ်းကှိုံ ေးရွာင ္ာ်းးျခင္း်း 

 ကနယနကအ ်ျြျပ်ဳ နပရာကီ္ (Proxies) မ်ာ်း၊ စ စစ္န်ရ်းန်ရွာငတ မ္််းတွဲ႔ အသ ို်းြ် က ရ ယာမ်ာ်း 

သို် ႔မဟိုတ ္Tor လို်  ကို် ယ္႔ရွဲ႕ ID က ို န်ြ်ာက္န်ပ်းတွဲ  အမနညမြာ်္တွဲ႔ န် ာ႔ြ္၀ွဲမ်ာ်းက ို 

၀က္ ် စ္ သာ်းၾကည္႔တွဲ႔အြါ သို် ႔မဟိုတ္ န်စာင္႔ၾကည္႔ြ ထာ်းရတွဲ႔ အငတာေက္ 

န်ကာ်္ေကရငွမာ််းက ို သ ို်းတွဲ႔အြါ သ ို်းုႏ်ိ်ု  ငတယ္။  ေီည္််းလမ္််းန် တဟာ ပ တ္ာ်းြ ရတွဲ႔ 

၀က္ ်  မာ််း ဥပမာ - သိုန်တသေ မလိုပ္်ုႏ်ိ်ု  င္န်အာင္ သို် ႔မဟိုတ ္Facebook လို်   ကနယက္ 

နအ်ျြျပ်ဳ ပလက္န်ြာင္် ်းမ်ာ်းက ို update လိုပ္်ျြင္််းက တာ်း ီ်းုႏ်ိ်ု  င္န်အာငပါ။ 

တအနလ ိုးှိင္း်းေးပၚမွာ လသူှိမခံပါႏးင္ွေ 

  သာ်းၾကည္႔တွဲ႔ ၀က္ ်  မာ််းက ို ြ ို်း ကယလ  ် ရင္ Tor လို်  အမနညမြာ်္တွဲ႔ န် ာ႔ြ္၀ွဲမ်ာ်းက 

အသ ို်း၀ငပါတယ္။ Tor ဟာ ISP ေွဲ႔ အငတာေက္န်ပၚ လႈပရ ွာ်းမႈမ်ာ်းက ို အစို် ် ်းရအ င္႔ 

အငတာေက္န်ပၚ န်စာင္႔ၾကည႔္သူမ်ာ်း ရန ္ကင္််းန်၀်းန်အာင္ န်ကာ်္ေကရငွမာ််းက ို 

အၿြာ်းအြမွဲ႔ ကူညီန်ပ်းတွဲ   ကနပ်  တာမ်ာ်းအၾကာ်း ဟို်   ီပို် န႔ပ်းၿပီ်း 

ကာ ကယ္န်ပ်းပါတယ္။ သို် န႔သာ်္လည္််း လ ိုၿြ်ဳ  မႈမရွ တွဲ႔ ၀က္ ်  မာ််း ီ န်ပါကၾကာ်းလို် ႔ 

လ ို်း၀မၿြစတွဲ႔ သတင္််း အြ်ကအလကမ်ာ်း န်ပ်းပို် ႔ျြင္််းေွဲ႔ လက္ ်ျြင္််းအ တက္န်တာ႔ Tor 

က ို မသ ို်းပါေွဲ႔။  ါန်ပမွဲ  HTTPS သ ို်းထာ်းတွဲ႔ ၀က္ ်  နွဲ႔  ကကသ ယ္ာ်းမယ္  ို် ရင္န်တာ႔ အြမွဲ႔ 

ကူညီထာ်းတွဲ႔  ကနပ်  တာန် တက တလ ို်းက တငပ ် န႔ေတွဲ႔ နအၾကာင္််းအရာန် တက ို 

န်စာင္႔ၾကည္န႔ပ်းထာ်းမယ္  ို် တာမ်  ်ဳ်းက ၿြစ္်ုႏ်ိ်ု  င္န််ျြ ရွ ပါတယ္။ Tor က 

လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းအ တက္န်တာ႔ န်တာ်္န်တာ်္ စ တ္်ရပါတယ္။  ါန်ပမွဲ  အငတာေက္ 

န်ကာ်္ေကရငွ္   န််ုႏ်ွ် ်းန်စပါတယ္။ 

 

  

မုံးှိဘုံးှိင္း်းဖုံန္း်းမ့်ာ်း 

ကမၻာေွဲ႔အ၀ွမ္််း မို် ဘို် င္််းြိုေ္််းက ို က်ယ်္ယ္်ျပေ္႔ျပေ္႔ သ ို်းပစွဲပါတယ္။  ါန်ပမွဲ  လူသ  

မြ အပတွဲ႔ သတင္််း အြ်ကအလက္ န်တာ်္န်တာ်္မ်ာ်းမ်ာ်းက ိုလွဲ 

သ မ္််း ည္််းထာ်းတတၾကတယ္။  ါ အၿပင္  ကကသယရေ ္လ ပစာန် တ၊ ြိုေ္််းန်ြၚထာ်းတွဲ႔ 

ရာဇ၀င္န် တ၊ အစအီစဥ ္ဇယာ်းန် တ၊ စာတ ိုမ်ာ်းေွဲ႔ အ်ီးန်မ်းလမ်ာ်းလည္််း ရွ ပါန်သ်းတယ္။ 

အထူ်းသျြင္႔ တယလ ီြိုေ္််း အြ်ကအ လကမ်ာ်းက ို အ လယ ္သ မ္််းယူုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔အ တက္န်ၾကာင္႔ 

ြိုေ္််းထွဲမွာ အြ်ကအလက္ သ မ္််း ည္််း်ျြင္််းက ို ဂရို်ျပ်ဳပါ။ ဥပမာ - န်ပါကၾကာ်းလို် ႔ လ ို်း၀ 



မၿြစ္်ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ က စၥမ်ာ်းက ို ကို် စ္ငတယ္န်ေရၿပီ  ိ်ု  ရင္န်တာ႔  ကကသယရေ္ လ ပစာမ်ာ်းက ို 

ြိုေ္််းထွဲ ထာ်းစရာ မလို် ပါဘူ်း။  ါ အျပင္ ြိုေ္််းထွဲမွာန်ရာ Sim က ္ွဲမွာပါ ရွ တွဲ႔ 

အြ်ကအလကမ်ာ်းက ိုလည္််း ြ်ကဖ ် ႔ နမမ႔ပါေွဲ႔။ ပပွဲတြိုက ို စီစဥ္န်ေမယ္၊  ကနယက္န်ပၚမွာ 

စည္််းရ ို ်းန်ရ်း လိုပ္န်ေမယ္ ် ရင္ အမနညမြာ်္ပွဲန်နျြင္််း၊ ႀက ်ဳတင္န်နဖငပ်းန်ြ်စေစနွဲ႔ 

၀ယရတွဲ႔ Sim က မာ််းသ ို်း်ျြင္််းေွဲ႔ လက္  ငဖ ေ္််းအဖြ မ်ာ်း မၾကာြနဏ်ျပာင္််း်ျြင္််းတို် ႔ 

လိုပသင္႔ပါတယ္။ စာတို်  (SMS) ပို် ႔ျြင္််းဟာ အ လယတကူ စစၾကည္႔လို် ႔ ရတွဲ႔အ တက ္

စာတို် မ်ာ်း ပို် န႔ပ်းတွဲ႔အြါ နအရ်းႀကီ်းတွဲ ႔စကာ်းလ ို်းမ်ာ်း သ ို်း်ျြင္််းက ို န်ရွာငသင္႔တယ္။ 

မို် ဘို် င္််းြိုေ္််း ဖြင္႔ထာ်းသမ်ွ ကာလပတလ   ်း န်ေရာက ို န်ၿြရာြ လိ်ု  ႕ ရတယ္။ 

နအရ်းႀကီ်းတွဲ႔ ြ်  ေ္််း ို် ပပွဲန် တက ို တကသ ျူန် တ ၿပစ္နသာ်းၿပီ်းြ်  နအထ  ြိုေ္််းမ်ာ်းက ို 

ပ တ္ ် င္််းၿပီ်း ဓာတ္ွဲမ်ာ်းပါ ်ျြ်ဳတ္ာ်းြို် င္််းသင္႔ပါတယ္။ မို် ဘို် င္််းြိုေ္််း 

၀နာ္ငမႈန်ပ်းသူန် တဟာ ဘယသ ျူ႔ ီက ို ဘယအ ြ်  နမာွ ဘယ္န်ေရာက ြိုေ္် ်းန်ြၚ ိ်ု  တယ္ 

 ို် တာအာ်းလ ို်းက ို ၾကည္႔လို် ႔ရပါတယ္။ တာ၀နရ ွ သူမ်ာ်းက န်တာင္််း ိ်ု  လာြွဲ႔ရင္ 

တယလ ီြိုေ္််း ၀ေ္န် ာငမႈန်ပ်းသူန် တက  နီအသ်းစ တ္ အြ်ကအလကမ်ာ်းက ို တရာ်းဥနပ အရ 

ကူ်းယူထာ်းဖြင္႔ ထိုတ္်ျပရနင္္႔ ရွ ပါတယ္။ တြါတရ  ကာလ အတို် င္် ်းအတာတြိုအထ  

သ မ္််း ည္််းထာ်းန်ပ်းရတာမ်  ်ဳ်းန် တလည္််း ရွ ပါတယ္။ 

ေးလေက့်င္ေခန္း်း။ လံုံၿခၢိဳေံးရ်းအတတက္ အႏး ရာယ ္ှိႏးုံးှိငာ္မ့်ာ်းကှိုံ ေးလေလားျခင္း်း 

န်အာက္န်ြာ်္် ျပပါ န်မ်းဖြေ္််း သ ို်းၿပီ်း ရွ ုႏ်ိ်ု  ငမယ ် ္ လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်း အုႏ် ရာယမ်ာ်းက ို 

န်လ႔လာကာ ဘယနည္််းလမ္််းက ို အသ ို်း်ျပ်ဳ ကာ ကယ္်ုႏ်ိ်ု  ငမလွဲ   ို်း်ျြတပါ။ 

1. ေအရ်းႀက ်းတေဲ သတင္း်းအခ့်ကမ့်ာ်းကှိုံ ကုံးှိစငယ္္ေးနရပါတယ္။ 

။ကုံးှိယ္ယ္ယ္ေးနရတေဲ သတင္း်းအခ့်ကအလကမ့်ာ်းဟာ ေးစာင္ေၾကည္ေျခင္း်း 

ခံႏးုံးှိေင လာက္ေးအာင္ ေအရ်းႀက ်းးျခင္း်း ရွှိမ႐ွှိသှိဖုံးှိေ ေအရ်းႀက ်းပါတယ္။ အစုံးှိး်းရ၊ 

ရဲ၊ စစ္ပ္ သုံးှိေမဟုံတ္ သ ်းၿခာ်း ပုံဂ ှိ ၢိဳလ္ဦ်းရဲေ ကုံးှိယပိုးှိင္ ိုမၸဏ  စသေူးတတရဲေ အဖ့်က္ 

လုံပငန္း်းယဆူႏးုံးှိင္ေးလာကဲ္ေ လႈပ ာ္်းမႈတခုံမွာ ပါေးနသလာ်း။ ပါေးနရင္ လံုံၿခၢိဳေံးရ်းနဲေ 

ပတသကၿပ ်း ကာတကယမထာ်းရင္ ကုံးှိယ္ိုးှိငနေဲ အနာ်းကလမူ့်ာ်းအတတက္ အႏး ရာယ ္ှိႏးုံးှိငပါတယ္။ 

2. မညသြူမည္၀ါ ဆုံးှိတာနဲေ ေအသ်းစှိတ္ အခ့်ကအလကမ့်ာ်းကုံးှိ လွ့် ှိ ၢိဳေ၀ွက မည္ေသမူ့်ာ်းနဲေ 

အလုံပလ ို ပ္ှိ ိုင္ေးနရပါတယ္။ အှိစ မ္င္း်း အၾကမ္း်းဖကမႈ၊ အတင္း်းအဓမၼ 

ခုံးှိင္း်းေးစၿခင္း်း (သုံးှိေ) မုံဒှိမ္း်းမႈစတာေးတတနဲေ ပတသ ကဲ္   အခ့်ကအလကမ့်ာ်းကှိုံ 

ေးထာကပံေေပ်းတဲ  လဆူ က လွ့် ှိ ၢိဳေ၀ွက္ အခ့်ကအလက္ေးတတ ရယေူးနတဲ အခါမ့် ှိ ၢိဳ်းမွာ 

ဒ ေးထာကပံ  ေးပ်းသေူးတတအတတက္ အႏး းာရယ ္ှိႏးုံးှိငလ ိုးှိေ ေးသခ့်ာခစာ 

လွ့် ှိ ၢိဳေ၀ွက္ာ်းသင္ေပါတယ္။ 

3. တခါတရံ ေအရ်းႀက ်းတေဲ သတင္း်းမ့်ာ်း ကုံးှိစငယ္္ေးနရတဲ  လမူ့်ာ်းနဲေ တအနလ ိုးှိင္း်းမွာ 

ဆယ္ကသယ ပါတယ္။ကုံးှိယ္ိုးှိင္ အႏး ရာယ္ မရွှိေးလာကပါဘ်ူးလုံးှိေ ထင္ေးနတဲ တုံးှိင္ အတ ူ

လုံပ္ ိုးှိင္ေးနသရဲူ   အႏး ရာယ ္ှိႏးုံးှိင္ဲ   ေအနအထာ်းေးၾကာင္ေ္ ထုံးှိသကူှိုံ တုံးှိကခိုးှိကသ ြူမ့်ာ်းရဲ   

သတင္း်း အခ့်ကအလက္ ေးနာကလ ိုးှိက န္ ပစမ္တ္းျဖစ္တပါတယ္။ တျခာ်းသမူ့်ာ်းရဲ   လွ့် ှိ ၢိဳေ၀ွက္ 

အခ့်ကအလကမ့်ာ်းအတတက္ အသံုံ်းခ့်ခံ းျဖစစသာ်းႏးုံးှိငပါတယ္။ 

4. ၀ကဆ ိုးှိဒမ့်ာ်းေးပၚ ေးပါကၾကာ်းရန္ မျဖစသင္ေတဲ  အခ့်ကအလကမ့်ာ်းကှိုံ ၾကည္ေေနတယ္ 

သှိုံေမဟုံတ္ တငပိုးှိေေနတယ္။လေူအခခင္ေေအရ်း ၀ကဆ ိုးှိဒ္ေးတတမွာ သတင္း်းအခ့်ကအလက္ 

ေး၀မွ့်းျခင္း်း သုံးှိေမဟုံတ္ ဆန္ေက့်င္ေးနတဲ အပဖဲေက လေူအခခင္ေေအရ်း 



ခ့် ှိ ၢိဳ်းေးဖာက္ေးနတာမ့်ာ်းကှိုံ ေးထာက္းျပၿခင္း်း စသည္ိုးှိေ းျဖစပါတယ္။ ဒ လုံးှိ 

အႏး ရာယမ့်ာ်းတဲ  ၀ကဆ ိုးှိဒမ့်ာ်းကှိုံသာ ၀င္ေးရာကၾကည္ေျခင္း်းဟာ သတှိထာ်းမှိေးစတဲ  အခ့်ကမ့်ာ်း 

းျဖစပါတယ္။ 

 

အငာ္နက္ လံုံၿခၢိဳေံးရ်းႏးင္ွေ ကာတကယ န္ အရင္း်းအျမစမ့်ာ်း 

လံုံၿခၢိဳေံးရ်းနဲေ ပတသ ကဲ္  ေအၾကာင္း်းမ့်ာ်း ပုံးှိေးလေလာရနနေဲ လံုံၿခၢိဳေံးရ်းနည္း်းလမ္း်းမ့်ာ်း 

ေးဒါင္း်းလုံဒ္ လုံပ န္ - 

1. လ ်ိ်ု ျြ ််ဳန်ရ်း န်သတ ာကှိုံ Tactical Tech နဲေ Front Line 

တှိုံေေကဆာေဖ္၀ဲေကတာေ လႈးေံေဆား္ေးရ်း သမာ်းမ့်ာ်းနဲေ လေူအခခင္ေေအရ်း 

ကာတကယသ ြူမ့်ာ်းရဲေ ဒစဂ့် စ္ယ္ လံုံၿခၢိဳေံးရ်းနဲေ ထှိုံသတူုံးှိေရဲ   ကှိုံယ္ေးရ်းကုံးှိယ္ာ လံုံၿခၢိဳေံးရ်း 

လုံးှိအပခ့်ကမ့်ာ်းအတတက္ ရည္ည ယပါတယ္။ 

2. Front Line က းျပၢိဳစုံတဲ   စဂ် စတယ္ လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းေွဲ႔ လူ႔အဖြင္႔နအရ်း 

ကာ ကယသ ျူမ်ာ်းအ တက္ သို် သ ရပစာန်ေဖြင္႔ ဆုံးှိတေဲ ေးဆာေဖ္၀ဲကှိုံေးတာေ 

ဒစဂ့် စ္ယၿခှိမ္း်းေးၿခာကမႈမ့်ာ်း သှိရွှိေးထာက္းျပႏးုံးှိင္ေဲ အသံုံ်းက့်တေဲ အခ့်ကအလကမ့်ာ်းနဲေ တတက 

Front Line က ေးထာကပံေေပ်းပါတယ္။ 

3. Tactical Tech က းျပၢိဳစုံတဲ  လက္  ငဖ ေ္််း န်သတ ာဟာ မုံးှိဘုံးှိင္း်းဆုံးှိတေဲ 

ေးဆာေဖ္၀ဲမွာေးတာေ မုံးှိဘုံးှိင္း်းဖုံန္း်းမ့်ာ်းနဲေ ပတသကသ မွ့် လံုံၿခၢိဳေံးရ်းႏးင္ွေ 

ကုံးှိယ္ေးရ်းကုံးှိယ္ာ လံုံၿခၢိဳေံးရ်းအတတက္ ၿဖစပါတယ္။ 

4. Wordpress & Tor အမေညမဖား္ပဲ ေဘလာေေရ်းနည္း်းေကတာေ အမွနရ္ာ်းဘက္ 

ရပ္ညၿပ ်း အမွနရ္ာ်းအတတက္ ကာတကယလ ိုးှိတေဲ အခခင္ေေအရ်း ေးထာကခံေးရ်းသမာ်းမ့်ာ်း 

ဘယလ ိုးှိ အႏး ရာယ္င္း်းကင္း်း လုံပ္ ိုးှိင္းႏးုံးှိငာ္ကှိုံ လမ္း်းညႊန္ေးပ်းပါတယ္။ 

5.  အနလ ် င္် ်းန်ပၚမွာ အမညမသ န်စရနနွဲ႔ စ စစ္န်ရ်းက ို န်ရွာငလႊ်ွ်ဲ ုႏ်ိ်ု  ငရေ္ 

ေည္််းလမ္််းမ်ာ်း။။ Tor ဆုံးှိတေဲ ေးဆာေဖ္၀ဲဟာ တအနလ ိုးှိင္း်း လႈပ ာ္်းမႈမ့်ာ်းကှိုံ အမေညမဖား္ပဲ 

လႈပ ာ္်းႏးုံးှိငၿပ ်း အငာ္နက္ စှိစစမႈေးတတကှိုံလည္း်း ေးရွာင ္ာ်းႏးုံးှိငပါတယ္။ ဒ ေးဆာေဖ္၀ဲကှိုံ 

တကနပ့် ်ဴတာထ ဲေးဒါင္း်းလုံဒ္ လုံပ္ာ်းႏးုံးှိငၿပ ်း USB Device ကလည္း်း သံုံ်းႏးုံးှိငပါတယ္။ 

6. http://www.torproiect.org။ 

• နအၾကာင္််းအရာ 

o  
o  
o  
o  

• ်ျပပပွဲမ်ာ်း 

o  

• ဘာသာစကာ်းမ်ာ်း 

o  
o  

• သင္်  နအၾကာင္််း န််ျပာ်ျပပါ 

• FONT DOWNLOAD 

http://security.ngoinabox.org/
http://bit.ly/1aCkSs
http://bit.ly/1aCkSs
http://mobiles.tacticaltech.org/security
http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/
http://www.torproject.org/
http://www.torproject.org/
http://www.torproiect.org/
https://archive.informationactivism.org/my/about.html
https://archive.informationactivism.org/my/screenings.html
https://archive.informationactivism.org/my/languages.html
https://archive.informationactivism.org/my/tellusyourstory.html
http://mmitpros.ning.com/group/zawgyi/forum/attachment/download?id=1445004%3AUploadedFi58%3A17774


စည္း်းရံုံ ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်း ခဲခးးျခမ္း်းစှိတ္းျဖာခ့်ကမ့်ာ်း 

 

 
 နီအ်ျြြ က ္န်လ်းက ို က ွဲြ်ရယူပါ (pdf ၁၇၆kb) 

အခ့်ကအလက ္ပံေပှိုံ်း လႈးေံေဆား္မႈမ့်ာ်းအတတက္ တအနလ ိုးှိင္း်း 

ပလက္ေးဖာင္း်းမ့်ာ်းနဲေ ၀န္ေးဆာငမႈမ့်ာ်း တည္ေးဆာက္ာ်းတာဟာ 

တအနလ ိုးှိင္း်း စည္း်းရံုံ ်းလႈေံေးဆား္မႈမ့်ာ်းကှိုံ ဘယသ ြူေးတတက၊ ဘယလ ိုးှိ 

အသံုံ်းးျပၢိဳေးနတယ္ ဆုံးှိတာကှိုံ ပခဲၿခာ်း သှိႏးုံးှိငဖိုးှိေအတတက္ 

အသံုံ်းၿပၢိဳတဲ  ‘အသံုံ်းခ့်လကက္’ဲ မ့်ာ်း းျဖစပါတယ္။ သံုံ်းေးနတဲ  

နည္း်းလမ္း်းမ့်ာ်း အမွနလက္ေးတတေ အသံုံ်းက့်ျခင္း်း၊ 

မက့်ျခင္း်းမ့်ာ်းကှိုံလည္း်း ဒ လကက္ေဲးတတသံုံ်းၿပ ်း သှိႏးုံးှိငပါတယ္။ 

စည္း်းရံုံ ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်း အပဖဲေရဲ   သတင္း်းးျဖန္ေျဖ်ဴ်းမႈမ့်ာ်း၊ 

စည္း်းရံုံ ်းလႈးေံေဆား္ခ့်ကမ့်ာ်းအတတက္ လထူုံအျမငမ့်ာ်းေရအာင္ 

ႀကှိ ၢိဳ်းပမ္း်းးျခင္း်းနဲေ ပစမ္တမ့်ာ်း၊ ေသဘာထာ်းတသူမူ့်ာ်း၊ 

အတုံးှိကအ ခံမ့်ာ်းရဲ   တအနလှိ ိုင္း်း လႈပ ာ္်းမႈမ့်ာ်းကှိုံ ေးစာင္ေၾကည္ေစရာ 

အခမဲေ လကက္မဲ့် ှိ ၢိဳ်းစံုံ သံုံ်းဖုံးှိေလည္း်း ကဒ ္ရွင္း်းးျေပပ်းပါတယ္။ 

ဘာေးတတကှိုံ ေးးျခရာခၿံပ ်း ပခဲးျခမ္း်းစှိတ္းျဖာမလ။ဲ 

စည္း်းရံုံ ်းလႈးေံေဆား္ေးရ်းအပဖဲေ သတင္း်းစကာ်း 

အပြွဲ႔အစည္််းရွဲ႕ သတင္််းစကာ်းက ို ပငမသတင္််းဌာေ၊  လတလ ပတွဲ႔ 

သတင္််းဌာေ၊ မူ၀ါ က ွဲသမူ်ာ်း၊ အစို် ် ်းရမဟိုတတ ွဲ႔ လူထိုနအ်ျြျပ်ဳ 

အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်းေွဲ႔ သတင္််းစကာ်း နအၾကာင္် ်း 

န်  ်းန််ုႏဖ်််းသတူို် င္််းရွဲ႕ န်  ်းန််ုႏဖ်််းြ်ကမ်ာ်းက ို 

န်စာင္႔ၾကည္႔ရတာဟာ စည္််းရ ို်းန်ရ်းအပြွဲ႔ရွဲ႕ 

 

https://archive.informationactivism.org/sites/archive.informationactivism.org/files/10tactics-my-cards/basic_5-my.pdf


သတင္််းစကာ်းက ို  အနလ ် င္််းန်ပၚ န်ၿြရာြ ရာမာွ တြို အပါအ၀င္ 

်ျြစပါတယ္။ သတင္််းစကာ်း တြိုဟာ တို် ရင္််းလို် ရွင္််း 

န်  ်းန််ုႏဖ်််းြ ရမယ္ သိ်ု  ႔မဟိုတ္ သတင္််းစကာ်းဟာ 

ထ်ူး်ျြာ်းတွဲ႔ န်ၾ က်းန်ၾကာ်္သ တြို ်ျြစ္န်ေြွဲ႔မယ္  ို် ရင္ 

 အနလ ် င္််းန်ပၚ န််ျြရာြ လို် ကဖ ် ႔ ပို်  လယတယ္။ 

အပဖဲေအစည္း်းက ေးးျဖရွင္း်းရန္ ရည္ည ယ္ာ်းတေဲ ေအရ်းကှိစၥ 

 င္႔ကွဲ က်ယၿပေ္႔လာတွဲ႔ စည္််းရ ို်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်းရွဲ႕ 

နအရ်းက စနၥ တက ို န််ျြရာြ ရာမွာလည္််း ကို် ယပ ် င္ 

သတင္််းစကာ်းက ို န်ၿြရာြ ရာမွာ သ ို်းတွဲ႔ ေည္််းလမ္််းတြိုထွဲက ို 

သ ို်းၿပီ်း န််ျြရွင္််း်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ သတင္််းထိုတ္်ျပန္က်္န် တ၊ 

အစရီင္ ြ်က္န် တ၊ လူထိုန် တ႔  ိုပပွဲ န်ၾကညာြ်က္န် တ၊ 

အ်ီးန်မ်းလမ်ာ်းကတ င္႔  ကကသယတ ွဲ႔ အစည္််းနအ၀်း မွတစ န် တေွဲ႔ 

လူမႈ က္ န်ရ်း  ကနယက္န်ပၚက သာမေ္ န်  ်းန််ုႏဖ်််းြ်က္န် တ 

စတွဲ႔  အနလ ် င္််းမီ ယီာန် တက ို န်စာင္႔ၾကည႔္ရတာဟာလည္််း 

နအရ်းအြင္််းန် တက ို န််ျြရာြ ရာမွာ ပါ၀င္်ုႏ်ိ်ု  ငတယ္။ 

ပစမ္တ္၊ ေသဘာထာ်းတသူမူ့်ာ်းနဲေ ဆန္ေက့်ငသ ြူမ့်ာ်း 

သတမွတ္ာ်းတွဲ႔ ရနသျူ သိ်ု  ႔မဟိုတ္ မ တ္န်   သိ်ု  ႔မဟိုတ္ ပစမွတ္ 

စသျြင္႔ နတယာက္င်္််း်ျြစ္န်စ၊ အပြွဲ႔အစည္််းလို် က္်ျြစ္န်စ 

အာ်းလ ို်းရွဲ   ၀က္ ်  ္န် တကို်  မ်က္န််ျြမျပတ္ ၾကည ် ္ၿပီ်း 

သတူို ် ႔ရွဲ   အပြွဲ႔အစည္််းနအပၚ တ ို႔ျပနမႈမာ််းက ို သ ုႏ်ိ်ု  င္်ျြင္််း၊ 

သတင္််းဌာေမ်ာ်းေွဲ႔ ထ်ူး်ျြာ်းတွဲ႔ အြမ္််းအော်းပပွဲန် တမွာ သတူို် ႔ 

ပါ၀ငမႈက ို န််ျြရာြ ုႏ်ိ်ု  င္် ျြင္််းေွဲ႔ သတူို် ႔ စည္် ်းရ ို်းန်ရ်း 

သတင္််းစကာ်းန် တေွဲ႔ လိုပ္န် ာင္က်္န် တက ို 

န်ောက္န်ယာင္ တာန် တ လိုပ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။  လီို် လိုပၿပီ်း 

လကရ ွ ကာလ သတင္််းစကာ်းမ်ာ်းက ို ရုႏ်ိ်ု  ငရ  သာမက 

က ိုယပ ် ငလာ်ထာ်းြ်ကနွဲ႔ တနသဘာထွဲရွ သမူ်ာ်းက ို ပ ႔ပ ို်းုႏ်ိ်ု  ငမႈမ်ာ်းေွဲ႔ 

အတို် ကအ ြ မ်ာ်းရွဲ႕ န်ြ်ပြ်ကမ်ာ်းက ိုပါ အြ်  နတ ် အ တင္် ်း ထ န်ရာယ္ကစာ 

န်ြ်ပုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

 

လုံပ္ေးဆာင္ေးနဆ ဲစည္း်းရံုံ ်းလႈေံေးဆား္ေးရ်းအာ်း 



ပခဲးျခမ္း်းစှိတ္းျဖားျခင္း်း 

ကှိုံယပိုးှိငသတင္း်းစကာ်းကုံးှိ ေးးျခရာခံးျခင္း်း 

န်ြ႔စ္စဘတ္ စာမ်က္်ုႏ်ွ် ာန် တေွဲ႔ အျြာ်း နဘလာ႔န႔န တပၚက 

န်၀ြနအႀက န်ပ်းသမ်ူာ်းရွဲ   န်၀ြန္က်မာ််းက ို န််ျြရာြ ်ျြင္််း်ျြင္႔ 

ရာသဦတို  ို် ် ်းရရာ်းလာမႈက ို တာ်း ်ီးန်ရ်း စည္််းရ ို်းန်ရ်းအသင္််း 

350.org ဟာ န်ြ႔စ္စဘတန္်ပၚက သတူို် ႔ပို် ႔စ္   

တ ို႔ျပေ္န်၀ြေ္်ျြင္််းက သ သ သာသာ ပို် မ်ာ်းန်ၾကာင္််း 

သတ ်ျပ်ဳမ  သာ်းပါတယ္။ န်ြ႔စ္စဘတတ  ် ႔လို်  လူမႈ ကကသ ယ္န်ရ်း 

 ကနယက္န် တမွာ ပို် ႔စတြိုက ို န်၀ြန္က်္န်ပ်းတို် င္် ်း န်ပ်းတို် င္််း 

သင္႔ ကီ ို န်ပ်းထာ်းတွဲ႔ န်ကာ႔မေ္န႔ တက ို 

အ်ီးန်မ်းလပ ် န႔ပ်းတွဲ႔ လိုပ္န် ာင္က်္ ပါရွ တယ။္ 

 လီိုပ္န် ာင္က်္န်ၾကာင္႔ ပါ၀ငသျူအာ်းလ ို်းရွဲ႕ 

သတင္််းစကာ်းနအပၚ တ ို႔ျပန္က်္န် တက ို သ ုႏ်ိ်ု  ငရ  သာမက 

မတူညတီွဲ႔  အနလ ် င္််း ပလက္န်ြာင္််းန် တေွဲ႔ 

၀ေ္န် ာငမႈန် တရွဲ႕ တနဖ ် ် ်းေွဲ႔ အသ ို်း၀ငပ  န် တက ိုပါ 

  ို်း်ျြတ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ စည္််းရ ို်းန်ရ်း အပြွဲ႔အစည္််းရွဲ႕ အမွတတ    ပ္   

န် ါင္််းလို  ္လိုပသျူဦ်းန်ရ၊ မွတတ မ္််းတငာ္်းတွဲ႔ အပြွဲ႔အစည္််းမွ 

စစီဥတွဲ႔  ုႏၵျပပပွဲတြို (သိ်ု  ႔) လႈပရ ွာ်းမႈ ဓာတပ  မ်ာ်း 

အသ ို်း်ျပ်ဳတငပ ် ႔ျြင္််းေွဲ႔ အပြွဲ႔အစည္််းနအၾကာင္််း 

လူသ မ်ာ်းန်အာင္ ရို် က္ျူ်းထာ်းတွဲ႔ ဗီ ယီို် မ်ာ်းေွဲ႔ 

အပြွဲ႔အစည္််းနအၾကာင္််း အ်ီးန်မ်းလ္တ င္႔ အြ်င္််းြ်င္််း 

သိ်ု  ႔ မူ၀ါ  န်ရ်းက ွဲသနူ် တကို်  န််ျပာ်ျပြ်ကမ်ာ်းက ို 

တို် င္််းတာရာမွာ န်အာက္န်ြာ်္်ျပပါ  အနလ ် င္် ်း 

ပြွဲ်ျြမ္််းစ တၿြာမႈ လကကစွဲမ်ာ်းက ကူညနီ်ပ်းပါတယ။္ 

Blip.tv video dashboard 

The Blip.tv video dashboard  လီင္႔ ္   သ ို်းလို် ႔ ဗီဖ် ယီ ို 

အလို် နအလ်ာက္ တငပ ် ႔မႈေွဲ႔ You Tube, Daily Motion သိ်ု  ႔မဟိုတ္ 

Vimeo လို်  အျြာ်း ဗီ ယီိ်ု  တငပ ် ႔တွဲ႔ ၀ဘ္ ်  မာ််းေွဲ႔ နအသ်းစာ်း 

နဘလာ႔ြမ်ာ်း၊ Twitter လိ်ု   ဝက္ ်  မာ််းန်ပၚက လႈပရ ွာ်းမႈန် တက ိုပါ 

န််ျြရာြ ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ ဗီဖ် ယီို် န် တက ို န်တာင္််းြ ြို် ႔ေွဲ႔ 

http://blip.tv/about/newdashboard/


စိုစည္််းမႈမ်ာ်းအ တကပါ   ီDashboard က ို သ ို်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

Google Analytics 

Google ပြွဲၿြမ္််းစ တၿြာမႈလကကစွဲ  လီကကစွဲနကတာ႔ လူဦ်းန်ရ 

ဘယ္န်လာက္ ၀က္ ်  ္   ၀ငၾကည္႔တယ၊္ ဘယ္၀က္ ်   ္

ညႊေ္််းလို် ကလ  ် ႔ န်ရာကလ ာရတယ၊္ ၀က္ ်  ္န်ပၚမွာ အြ်  ေ္ 

ဘယ္န်လာက္ သ ို်းၾကည ် ္ သာ်းတယ္၊ ဘယစာမက်္်ုႏ်ွ် ာမ်ာ်းက ို 

အာရ ိုစ ိုက္ ြတရႈ သာ်းတယနွဲ႔ ဘယစာမ်က္်ုႏ်ွ် ာမ်ာ်းက ို ၀က္ ်  ္န်ပၚက 

ကလစ္်ုႏ်ွ်  ပယ ျူ သာ်းတယ္  ို် တာန် တက ို တို် င္််းတာရာမွာ 

အသ ို်းၿပ်ဳုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။  လီကကစွဲက ို အသ ို်းၿပ်ဳြို် ႔အ တက္ Google 

နကရ်းထာ်းတွဲ႕ JavaScript ကိုတ္   ၀က္ ်  ္န်ပၚမွာ 

ထည္႔ သင္််း်ုႏ်ို် ငဖ  ႔ လို် ပါမယ္။  ါမွသာ  လီကကစွဲက ို အသ ို်း်ျပ်ဳၿပီ်း 

၀က္ ်  ္   လာၾကည္႔သနူ် တက ို န််ျြရာြ ုႏ်ိ်ု  ငပါမွာ။  လီကကစွဲက ို 

သ ို်းၿပီ်း ရလာသမွ ်အြ်ကအလကမ်ာ်း Google Server န်ပၚ 

သိ်ု  မွီ်းတာန်တာ႔ ြ ရပါမယ္။ 

အ ်းေးမ်းလ ္သတှိေးပ်းခ့်ကမ့်ာ်း 

လူမႈ က္ န်ရ်း ၀က္   မာ််းဟာ ကို် ယနွဲ႔ ကို် ယ ် ္အပြွဲ႔အစည္််းက ို 

သတူ ို႔ မ တ္န်   စာရင္််းထွဲ ထည္႔ သင္််းတို် င္််း (သိ်ု  ႔) 

 ကကသယတ  ် င္််း၊ ပို် ႔စမာ််းနအပၚ န်၀ြန္က်္န်ပ်းတိ်ု  င္််း (သိ်ု  ႔) 

်ုႏ်စွ္  ် ယ္ွဲသာ သ ုႏ်ိ်ု  ် ္ငတွဲ႔ မက္န် ႔ြ််္မ်ာ်း ပို် ႔လာတို် င္််း 

အ်ီးန်မ်းလ္ သတ န်ပ်းြ်ကမ်ာ်း ပို ် န႔ပ်းပါတယ္။  ါန်ၾကာင္႔  လီို်  

၀ေ္န် ာငမႈမ်  ်ဳ်းက ို န်ရရ်းမယ္  ို် ရင္န်တာ႔ အပြွဲ႔အစည္််းထွဲက 

အၿြာ်းသမူ်ာ်းေွဲ႔ နမွ်၀ုႏ်ိ်ု  ငၿပီ်း သာမေ္ အ်ီးန်မလ္ နအကာင္႔ထွဲ 

မုႏ်ိ်ု  င္၀နမ္္််းန်စျြင္််းက ို န်ရွာငရ ွာ်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

AWStats/JAWStats   

AWStats ဟာ အြမွဲ ၿပီ်း ဖပင ် ္လင္််းတွဲ  အရင္််းအျမစ္ 

 ကနရကစီ်းန်ၾကာင္််း စ စစ္န်လ လာန်ရ်း က ရ ယာတြို ်ျြစတယ၊္ 

၄င္််းက သင ် ္ ကနရက္ စာမ်က္်ုႏ်ွ် ာက ို ၾကည ် ္႐ႈတွဲ  

လူနအရအ တက္   န််ျြရာြ  န်ပ်းုႏ် ် ိုငတယ္။JAWStats ဟာ လူဦ်းန်ရ 

ဘယ္်္န်လာက္ ၀က္ ်  ္   လာသ ို်းတယ ္ ို် တာ န််ျြရာြ ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ 

အြမွဲ႔ လူတို် င္််းသ ို်းုႏ်ိ်ု  ငတ႔ွဲ ွဲ (Open Source)  ကနယကစီ်းန်ၾကာင္််း 

https://www.google.com/analytics/
http://awstats.sourceforge.net/
http://www.jawstats.com/


ပြွဲ်ျြမ္််းစ တ္်ျြာမႈလကကစွဲ တြို ်ျြစပါတယ္။ JAVVStats က ို AWStats 

ေွဲ႔ ြ်  တ္က ္သ ို်းၿပီ်း ြတရႈြို် ႔ ပ ို လယတ ွဲ႔ အစရီင္ ြက်မ်ာ်း ရုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

 ါန်ပမွဲ   နီ် ာ႔ြ္၀ွဲက ို က ိုယပ ် င္  ာဗာန်ပၚမာွ 

ထည္႔ထာ်းြို် န႔တာ႔ လို် ပါမယ္။ 

FeedBurner  

၀က္ ်  ္န်ပၚက သတင္််းအြ်ကအ လက္ တ င္႔ြ  ်ျြေ္႔ျြ ်းန်ပ်းတွဲ႔ 

၀က္ ်  ္ (သိ်ု  ႔) နဘလာန႔ တ ရွ န်ေမယ္ ် ရင္  ကနယက္ 

နအ်ျြျပ်ဳအသ ို်းြ် န် ာ႔ြ္၀ွဲ်ျြစတွဲ႔ FeedBumer ဟာ သတင္််း 

အြ်ကအ လက္ တင္်ျပမႈက ို စ တ္၀ငစာ်းတွဲ႔ စာရင္််း သင္််းသဦူ်းန်ရ 

ဘယ္န်လာကရ ွ တယ္  ို် တာက ို န််ျြရာြ ြို် ႔ အသ ို်းက်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

ၿပီ်းန်တာ႔   ီFeedBurner က အစရီင္ ြ်ကမာ််း 

ပို် န႔ေမွာၿြစတွဲ႔အ တက ္အြ်  နနွဲ႔ နတၿပ်းည ီ၀က္ ်  ္ န်ရပေ္််းစာ်းမႈ 

အတို် င္််းအတာက ိုလည္် ်း သ ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

ClickHeat 

ClickHeat ဟာ အငတာေက ္နအ်ျြျပ်ဳ အသ ို်း်ျပ်ဳရေ ္လို် ငစငမလို် တွဲ  (open 

source) အသ ် ိ်ု ်းြ် အြမွဲ  န် ာြ္၀ွဲ ်ျြစပါတယ္။ ClickHeat ဟာ 

လူအမ်ာ်း ၀က္   ္   လာန်ရာက္ န်လ လာတွဲ႔ြါ ဘယအ ပို် င္််းက 

န်လ လာသမူ်ာ်း စ တ္၀ငစာ်းမႈအမ်ာ်း  ို်းက ်ျြစတယ္်္၊ ြတရႈရ 

အ င္န််ျပ န်ြ်ာန်ဖမ႔တယ္၊ န်လ လာသမူ်ာ်းအ တက္ 

အက်  ်ဳ်း်ျြစ္စ္ေ္််းန်စတယ ္ ို် တာက ို သ ုႏ်ိ်ု  ငဖ ် ႔ လိုပ္န်ပ်းပါတယ္။ 

စည္း်းရံုံ ်းလႈေံေးဆား္ေးရ်း အပဖဲေက ေးးျဖရွင္း်းဖုံးှိေ 

ႀကှိ ၢိဳ်းစာ်းေးနတဲ  ေအရ်းအခင္း္း်းမ့်ာ်းကှိုံ ေးးျခရာခံးျခင္း်း 

၂၀၀၈ ဖမနဘ ် င္််း အၾကမ္််းြက္ နအရ်းအြင္််းၿြစ္ွဲ႔စဥ ္ဖမနဘ  င္််းက 

လူမ်ာ်းဟာ လကငင္််း သတင္််းပို် န႔ပ်းြ်ကမ်ာ်းအ တက္ နအသ်းစာ်း 

နဘလာ႔ ၀ေ္န် ာငမႈၿြစတွဲ႔ Twitter က ို သ ို်းြွဲ႔ၾကတယ္။ ဖမနဘ ် င္််း 

 ို် တွဲ႔ စာသာ်းတြိုက ို ရိ်ု  က္ည္႔ရ ိုေွဲ႔ ဖမနဘ ် င္််းက လူမ်ာ်းသာမက 

အျပင ္လူမာ််းပါ လကရ ွ အြ်  နမာွ ်ျြရစပာ်းန်နေသာ သတင္််းမ်ာ်းက ို 

သ ရွ ုႏ်ိ်ု  ငၿပီ်း အကူအည ီန်တာင္််း ို် မႈမ်ာ်းက ို တစိုတစည္််းထွဲ 

တ ို႔ျပေ္်ုႏ် ် ိုငာ္ ဖမနဘ ် င္််းအ တင္််းမွ လူမ်ာ်းေွဲ႔ အၿြာ်းန်ေရာက 

လူန် တကို်   ကကသယတ ာပါ လိုပ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

http://feedburner.google.com/
http://www.labsmedia.com/clickheat/


န်အာက္န်ြာ်္်ျပပါလကကစွဲက နအရ်းအြင္််းမ်ာ်းက ို 

 အနလ ် င္််းန်ပၚမွာ န််ျြရာြ ၿပီ်း နအ်ျပာင္််းအလွဲ ရွ လာရင ္

အသ န်ပ်းုႏ်ိ်ု  ငလ  ် ႔ နအ်ျပာင္််းအလွဲန် တနအပၚ လို် အပသလို်  

တ ို႔ျပေ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

Google သတှိေးပ်းခ့်ကမ့်ာ်း  

Google သတ န်ပ်းြ်ကမ်ာ်း ဟာ နအရ်းက စၥတြိုေွဲ႔ သက္ ် ငတာ မွနသမွ်၊ 

 အနလ ် င္််းန်ပၚသာ ရွ တွဲ  မီ ယီာမ်ာ်းေွဲ႔ နဘလာန႔ပၚက 

ပို် ႔စ္န် တလို်   စဂ် စတယ္ ေည္််းပညာေွဲ႔ ပ ိုုႏ်ွ်  ပ္်ကမ်ာ်းက ို ရွာန်ဖြရွာမွာ 

နအထာကအကူ ်ျြစ္န်စပါတယ္။ အ်ီးန်မ်းလ္ သိ်ု  ႔ RSS 

န်ပ်းပို် ႔ြ်က္တ င္႔ မွတပ  တငၿပီ်း န်ပၚလာသမွ ်

န်ောက္  ်းသတင္််းမ်ာ်းအ တက္ သတ န်ပ်းြ်ကမ်ာ်း ရရွ န်ေမွာ 

်ျြစပါတယ္။ 

RSS Readers (Google Reader(သ ို႔) Bloglines (သ ို႔) RSSOwlစသျြင ် ္) 

ဟာ သတင္််းအြ်ကအ လကမာ််းက ို နဘလာ႔မ်ာ်း၊ Podcasts မ်ာ်း 

သိ်ု  ႔မဟိုတ္ ဗီ ယီ ိုလို်  တ င္႔ြ  ၀က္ ်  ္န်န တပၚ 

 င္႔ကွဲ်ျြေ္႔ျြ ်းြ ရပါက ၀က္ ်  မာ််းန်ပၚ တငပ  ႔လို် ကတ ာေွဲ႔ 

တၿပ ်ဳငနက ္အသ န်ပ်းြ်ကလ ာန်အာင္ လိုပ္န်ပ်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

Twitter 

Twitter န်ပၚ န်သာ႔ြ်ကစကာ်းလ ို်း သိ်ု  ႔မဟိုတ္ 

စည္််းရ ို်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်း အပြွဲ႔ရွဲ   Twitter န်ပၚကသ ို်းပစွဲသ ူောမည္   

ရို် ကကသ င္််းရွာန်ဖြၿပီ်း က စၥနအၾကာင္််း လူန် တ ဘယ္န်လာက္ 

န်  ်းန််ုႏဖ်််းန်ေၾကတယ္  ို် တာကို်  

န်စာင္႔ၾကည္႔ုႏ် ် ိုင္်္ပါတယ္။  ါသာမက 

သတင္််းအြ်ကအ လကမ်ာ်းက ို တ ို႔ၿပနမႈန် တေွဲ႔ အဓ ကထာ်း 

ရွာန်ဖြထာ်းတွဲ႔ အသ ို်း်ျပ်ဳ စကာ်းလ ို်းန် တက ို hashtag (#) 

အသ ို်း်ျပ်ဳၿပီ်း န််ျြရာြ လို် က္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။  လီို် လိုပလ  ် ႔ 

သက္ ် ငရာ ပို် ႔စမာ််းက ို ပ ိုမိ်ု    လယ္ျူဖစာ 

ရွာန်နဖြ တ႔ုႏ်ိ်ု  င္န်စပါတယ္။ 

HootSuite 

HootSuite  ို် တွဲ႔ လကကစွဲနကတာ  သ႔ူက ို ထည႔္ သင္််းထာ်းရ ိုေွဲ႔ 

http://www.google.com/alerts
http://www.google.com/reader/
http://www.bloglines.com/
http://www.rssowl.org/
http://www.twitter.com/
http://hootsuite.com/


လူဘယ္န်လာက္ Twitter န်ပၚကပ ို႔စ္   ကို် ် ်းကာ်းထာ်းတယ၊္ 

တ ို႔ၿပနာ္်းတယ္  ို် တာက ို န်ၿြရာြ လို် က္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

ပစမ္တ္၊ ေသဘာထာ်း တသူမူ့်ာ်းနဲေ ဆန္ေက့်ငသ ြူမ့်ာ်းကှိုံ ေးးျခရာခံးျခင္း်း 

လ ငလ ပသာ်းမ်ာ်းအာ်း အၾကမ္််းြကမႈက ို တာ်း ်ီး ေ္႔က်င္န်ရ်း 

ကမၻာ႔လႈပရ ွာ်းမႈန်ေ႔အ တက္ အဖြင္႔နအရ်း န်တာင္််း ို် န်ရ်း 

အပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်းဟာ ဘာသာစကာ်း အမ်  ်ဳ်းမ်  ်ဳ်း ေွဲ႔ ကမၻာတ၀ွမ္််းက 

ရရွ လာတွဲ႔ တ ို႔ျပနမႈမ်ာ်းက ို န််ျြရာြ ြ ို႔ လို် အပ္ွဲ႔ပါတယ္။ 

ဘာသာစကာ်းမ်  ်ဳ်းစ ိုေွဲ႔ န်ေရာအ၀ွမ္််းက မီ ယီာရင္််း်ျမစ္န် တက ို 

န််ျြရာြ ရာမွာ ြက္ွဲမႈမ်ာ်းရွ တွဲ႔အ တက္  အီပြွဲ႔အစည္််းမ်ာ်းဟာ 

ဘာသာစကာ်းတြိုစတီို် င္် ်းအ တက္ သတ န်ပ်း န်သာ႔ြ်က္ 

စကာ်းလ ို်းန် တ သတမွတ္ာ်းၿပီ်း မီ ယီာမ်ာ်းရွဲ   န်ေ႔စဥလႈပရ
ွာ်းမႈမ်ာ်းက ို 

ဘယ္န်လာကၿြ်ဳ  င ိုန်ပ်းတယ္  ို် တာ  အနလ ် င္််းန်ပၚ တင္ 

န််ျြရာြ ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ တေည္််းအာ်းၿြင္႔ Google 

သတ န်ပ်းြက်မ်ာ်းက ို အသ ို်း်ျပ်ဳၿပီ်းသ ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

န်အာက္န်ြာ်္်ျပပါ လကကစွဲန် တဟာ ပစမွတမ်ာ်း၊ 

နသဘာထာ်းတူသမူ်ာ်းေွဲ႔  ေ္႔က်ငသျူမ်ာ်းရွဲ    အနလ ် င္် ်းန်ပၚ 

လႈပရ ွာ်းမႈပ ိုစ မ်ာ်းက ို န််ျြရာြ ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

RSS သတင္း်းေးပ်းပုံးှိေခ့်ကမ့်ာ်း (သုံးှိေမဟုံတ္ အၿခာ်း 

သတင္း်းစုံစည္း်းခ့်ကမ့်ာ်း) 

အသ ို်း်ျပ်ဳသနူ်န တၾကာင္႔ အဓ က ်ျြစ္န်ပၚလာရတွဲ႔ သတင္််း 

အြ်ကအ လကမ်ာ်း စိုစည္််းန်ေတွဲ႔ ၀က္ ်  ္န်န တပၚမွာ 

န်သာ႔ြ်ကစကာ်းလ ို်းက ို သ ို်းၿပီ်း ရွာန်ဖြတွဲ႔အြါ ရလာတွဲ႔ 

ရလ မာ််းက ို သတင္််းစိုစည္် ်း န်ြာ်္်ျပြ်ကမ်ာ်းအျြစ္ 

သတမွတ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ ဥပမာ - Flicker သိ်ု  ႔မဟိုတ္ RSS reader 

ြတရႈုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔ Blip အစရွ တွဲ႔ ဗီ ယီ ိုေွဲ႔ ဓာတပ  န် တက ို န်၀မွ်တွဲ႔ 

၀က္ ်  ္န် တမွာ န်သာ႔ြ်က္ စကာ်းလ ို်းက ို ထည႔္ထာ်းရ ိုေွဲ႔ 

 နီ်သာ႔ြ်က္ စကာ်းလ ို်းေွဲ႔ ပတသကသ မွ် ပို် ႔စအသစ္န် တက ို 

အလို် နအလ်ာက္ ၾကည႔္ရႈလာုႏ်ိ်ု  ငပါမယ္။ 

TweetDeck 

Twitter န်ပၚက န်ောကန္်ယာင္ န်ေတွဲ႔ နအကာင္န႔ တက ို 



မ်က္န််ျြမျပတ္န်အာင၊္ သ႔ူအိုပစ ေွဲ႔သ ူြွဲဖ်ထာ်းလို် ႔နရအာင္၊ 

ဥပမာ - နသဘာထာ်း တသူမူ်ာ်း၊ ်ုႏ်ိ်ု  ငင န်ရ်းသမာ်းမ်ာ်းေွဲ႔ မီ ယီာမ်ာ်း 

အစရွ သျြင္႔ န််ျြရာြ ရာမွာ  လယ္ျူြရ်ငလည္််း TweetDeck က ို 

အသ ို်း်ျပ်ဳုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

CiviCRM & SugarCRM 

CiviCRM & SugarCRM   ေီယ္န််ျမအလို် က္  က္ န်ရ်း စမီ ြေ္႔ပြွဲမႈ 

စေစမာ််းက ၀ဘ္ ်   ္သိ်ု  ႔မဟိုတ္ အ်ီးန်မ်းလတ ြါ ပို် ႔တာက ရ သာ်းတွဲ႔ 

လႈပရ ွာ်းမႈမ်ာ်းက ို န််ျြရာြ လို် ကဖ ် ႔ အကူအညနီ်ပ်းပါတယ္။ ဥပမာ - 

သ ို်းပစွဲသ ူသိ်ု  ႔မဟိုတ္ လက္ သကူ ပစမွတတ ြို  ီအ်ီးန်မ်းလပ ် ႔မယ္ 

သိ်ု  ႔မဟိုတ္ အသ နတယာက္ီက ို ထပင္္႔ပို် ႔မယ္ သိ်ု  ႔မဟိုတ္ 

န်တာင္််းြ လႊ်ာတြိုကို်  လကမွတ္ ် ် ်းတွဲ႔ အြါမာ််းမွာ ်ျြစပါတယ္။ 

Wordle 

Wordle ပ ႔ပ ို်းန်ပ်းတွဲ႔ စာသာ်းန် တနကေၿပီ်း Word clouds 

န် တထိုတယ ျူြို် ႔ Wordle က လိုပ္န်ပ်းုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။   ီcloud န် တဟာ 

စာသာ်း အရင္််းအၿမစ္န် တထွဲမွာ မၾကာြဏ ပါလာတတတ ွဲ႔ 

စကာ်းလ ို်းန် တထွဲက ပို် နအရ်းႀကီ်းတာန် တက ို ်ျပုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

 ါက ို အသ ို်းၿပ်ဳၿပီ်း အပြွဲ႔အစည္််းတြိုက က စၥတြိုက ို ဘယလ  ်  

တင္်ျပတတသလွဲ  ို် တာက ို သတူို် ႔ရွဲ   သတင္််း ထိုတ္်ျပန္က်္န် တ၊ 

မ ေ္႔ဖြေ္််းန် တ၊ အစရီင္ ြ်က္န် တေွဲ႔ ၀က္ ်  ္န် တက word cloud 

န် တ ြနတ်ီးယူၿပီ်း ပြွဲၿြမ္် ်းစ တ္်ျြာုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

ForwardTrack 

ForwardTrack ဟာ အြမွဲ႔ န် ာ႔ြ္၀ွဲတြို ်ျြစပါတယ္။ 

 နီ် ာ႔ြ္၀ွဲက ို အသ ို်း်ျပ်ဳၿပီ်း အ်ီးန်မ်းလမ်ာ်း ထပင္႔္ျပေ္႔ဖပာ်းရာ 

န်ေရာမ်ာ်း ၊ီ ်ုႏ်ိ်ု  ငင န်ရ်းအရ လႈပရ ွာ်းမႈ စတငရေ္ 

လႈ် န႔ ာ်္မႈန် တေွဲ႔  အနလ ် င္််း န်တာင္််း ို် လႊ်ာန် တက ို 

န််ျြရာြ ်ျြင္််း၊ မွတသ ာ်း်ျြင္််းမ်ာ်း လိုပ္်ုႏ်ိ်ု  ငပါတယ္။ 

 နီ် ာ႔ြ္၀ွဲဟာ နဘလာ႔ပ ို႔စ္န် တ နအၾကာင္် ်း ဘယ္န်ေရာမွာ 

န်  ်းန််ုႏဖ်််းထာ်းတယ္   ိုတာက ို မတွသ ာ်းထာ်းြ ို႔ေွဲ႔  အနလ ် င္််း 

နအ်ျြျပ်ဳ sign up လိုပ္်ျြင္််းမ်ာ်းက ို ပ ိုမ ို  လယ္ျူန်စပါတယ္။ 

 နီ် ာ႔ြ္၀္ သ ို်းြို် ႔ PHP ေွဲ႔ MysQL ရွ ြို် န႔တာ႔ လို် ပါမယ္။ 

http://tweetdeck.com/
http://civicrm.org/
http://www.sugarcrm.com/
http://wordle.net/
http://forwardtrack.eyebeamresearch.org/


 

ပခဲးျခမ္း်း စှိတ္းျဖာေးရ်း လကက္မဲ့်ာ်းအာ်း ထှိေးရာည္က္ာ 

အသံုံ်းးျပၢိဳးျခင္း်း 

အသ ို်းမျပ်ဳြင္ က ိုယ္႔ကို် ယ္ ် ယ္  ေ္််းစစရေ္ န်မ်းဖြေ္််းမ်ာ်း - 

1. စည္််းရ ို်းလႈ် န႔ ာ်္န်ရ်း အသင္််းမွာ 

တို် န်တာင္််း်ျပတသ ာ်းၿပီ်း မွတမ ရေ ္ လယ္ျူတွဲ႔ ထ်ူး်ျြာ်းတွဲ႔ 

န်ၾ က်းန်ၾကာ်္သ  ရွ ပါသလာ်း။ ရွ ြွဲ႔ပါက န်ပ်းလို် ကတ ွဲ႔ 

သတင္််းအြ်ကအ လကမ်ာ်း ဘယလ  ်  ်ျပေ္႔ဖပာ်း သာ်းတယ္  ို် တာ 

န်စာင္႔ၾကည္႔ြို် ႔ ပ ို လကယသ ာ်းမယ္။ 

2. အသင္််း န်ထာက္ သမူ်ာ်းက ို စည္််းရ ို်းန်ရ်း  င္််းန်ေတွဲ႔ 

က စၥေွဲ႔ ပတသကၿပီ်း  င္႔ကွဲန်ၿပာင္််းလွဲလာသမွက် ို 

၀က္ ်  ္န်ပၚမွာ အလို် နအလ်ာက္ ထိုတ္်ျပနၿပီ်းသာ်း်ျြစမယ္႔ 

န်သာ႔ြ်က္ စကာ်းလ ို်းသ ို်း သတင္််းထိုတ္်ျပန္က္်   သ ို်းၿပီ်း 

ဝက္ ်  တ္ င္႔ န််ျြရာြ ုႏ်ိ်ု  ငဖ ် ႔ RSS သတင္််း ထိုတၿပန္က္်   သင္ 

သ ို်းုႏ် ် ိုငပါမလာ်း။ 

3. န်ထာက္ သနူ် တ၊ မ တ္န်န   တရွဲ   ဘယလ  ်  လႈပရ ွာ်းမႈမ်  ်ဳ်းက 

န်ၿြရာြ လို် နကရလာကန္်အာင္  နအရ်းႀကီ်းမလွဲ။ 

4. ဘယအ ရာမ်  ်ဳ်းက န်စာင္႔ၾကည္႔ရြို် ႔ထ  နအရ်းႀကီ်းမလွဲ။ 

ဥပမာ - အစည္််းအရ ို်း သိ်ု  ႔မဟိုတ္ နအရ်းက စၥနအၾကာင္််း လထူို 

န််ျပာ ို် မႈမ်  ်ဳ်းန် တ၊ ကို် ယနွဲ႔ နသဘာထာ်းတသူနူ် တ 

အၾကာ်းမွ အ ကအ  သယမာ််းက ို မ်က္န််ျြမျပတ္န်အာင္ စျြင္႔။ 

5. လ ိုြ်ငတွဲ႔ သတင္််းန် တ  အနလ ် င္််းမွာ မရွ ြွဲ႔ဘ်ူး ို် ရင္ 

တျြာ်းဘယ္န်ေရာက ဘယလ  ် ရွာမလွဲ။ 

6. ၀က္ ်  ္   လူဘယ္်ုႏ်ဦွ်း လာန်ရာက္ လညပတတယ ္ ို် တွဲ႔ 

အြ်ကအ လက္န် တ စိုန် ာင္််းရရွ ြ ို႔ ၀က္   ္ ၀ငန္်ရာကသ ျူန် တရွဲ႕ 

လ ိုၿြ်ဳ  န်ရ်းက ို ထ ပါ်းစရာမလို် ပွဲ ဘယလ  ် ရယူုႏ်ိ်ု  ငမလွဲ။ IP 

လ ပစာၾကည္႔ရ ိုေွဲ႔ ဘယ္န်ေရာက အသ ို်း်ျပ်ဳန်ေတယ္၊ ဘယလ  ်  

အြ်ကအ လကမ်  ်ဳ်းန် တ ရွ န်ေတယ္  ို် တာ သ ုႏ်ိ်ု  ငတွဲ႔အ တက္ 

မွတတ မ္််းတငာ္်းတွဲ႔ အြက်အ လက္န် တ ရယူြ ရျြင္် ်း၊ 



န်ပ်ာက္  ်း်ျြင္််းမ်ာ်း ်ျြစန ် ငပါတယ္။ 

» 

 

ထရဒ ယ ုအသ လွှင  ပညာ 

 


