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စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ေညး္နမည္းာ 

 

 
ဒီအေျခခႈံ ကဒ္ေးးကး  ႔ပြခမအရ်ရပပာျပပါ ါ (pdf ၁၅၆kb) 

စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ေညး္နမည္းာ ်ဴင္  ပွသ္ွ္ွ ြ  အက
အကရအညျီ စေ္စဲည္  အေျခခႈံ အခမကအ္းက္ဲ မားေြ  း ပေ္႔ာငစ္အရာဲမားကး  ကကဒက္ အရ်ဴ
အရ်ဴငး္ျပေပးပပာျပပါွ်ယ္ ဒေီညး္နမည္းာဲမားကး  အသ ႈံးျပ ျခငး္အားျ င္  စည
စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ပွသ္ကသ္ဲ်ဴမ ေညး္းဲး္ဲမားေြ  းကစ္ပြဲမားအေၾကာငး္  သွ
သွငး္ျ ေ္ ျ ညးဲလ ပ ႈံစႈဲံ မားေြ  အခမးေ ္အပး ငး္ျခားအး းက္ ျ စပ္မကပ္ ႈံ အ႔
အ႔င္ ႔င္ ေ ာ္ျပျခငး္ ါ (Timeline) အသ ႈံးျပ ပ ႈဲံ မားကး  အရ်ဴငး္ျပေပးအရ ႈံသာဲက းက
းကေ္ွပ  အသ ႈံးခမျခငး္  ဲ်ဴ
ဲ်ွဴ ္ွဲး္ဲ်ွဴ အ္ရာ ျပ စ ျခငး္ ်ဴင္  ျပေး္ည္႔ေး္စစျ္ခငး္ွ း ကး  ေညး္းဲး္ွကမ သး

 

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


သးသပားေအာင ္ကရညေီပးပပာျပပါွ်ယ္ 

စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ေညး္နမည္းာ ႔ းွာ ဘားြယ 

အေျပာင္းအးြ ွခ ကး  စေွာ ဲ်္ ႔ းအရင္ စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး စေစ္ွကမ အရ်ဴ
အရ်ဴးၿပီး အရည္အရပ်္ခမက္ျပည္ ဲီ  း  း းပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါ အျပင္ ေသခမာွးကမွြ  တက
တကး ွင္ စီစဥ္ဲလဲမး းးည္း အရ်ဴးအရပပာျပပါဲ်္ယ စည္းအရ ႈံးေအရး ဲစဲီ စည
စည္းအရ ႈံးေအရးဲ်ဴညး ွေ်ာက္အေေေြ  ွွ္  းင္သဲ်ဴမ ေး းာ ေားအရဲ့်္ အခမက္ဲမားကေွာ  - 

• ျ စ္ေေ႔ြ အေၿခအေေ 
• စည္းအရ ႈံးးလ ႈံေ႔ာ္ဲ့်္ ကးစ ေြ  ပွ္သက္ၿပီး အေကာင္းဘက္ကေအရာ အ႔ းးဘက္ဲ်ဴပပာျပပါ  ေး

 ေးခး က္ျခင္းခႈံအရသရ 
• ဘ်္းး ေျပာင္းးြဲ လဲမး းက  ေးေအရာက္ဲလျ စ္ေစဲးြ 
• စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအွပက္ းက္ေွပ အသ ႈံးခမ  းင္ဲ့်္ ေည္းးဲ္းေြ  

းက္စပြဲ မားကး အရ  းင္ဲ့်္ အအရင္းအျဲစ္ဲမား 

စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးသဲားဲမားက ဒီေည္းေွပသ ႈံးၿပီး က 
က း်္ပ းင္ေည္းနမည္းာဲမားကး   ေ္ွီး  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီ
ဒီေည္းနမည္းာဲမားကး  သ ႈံးၿပီး စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ပွ္သက္ၿပီး တကး ွင္ျပင္႔င္ၿခင္း  းက
းက္ေွပ  အသ ႈံးခမၿခင္း  းရသးဲမားေအာင္ း ပ္ျခင္း  ေစာင္ ၾကည္ ျခင္း  ပး
ပး ဲ းေကာင္းဲပေ္းာေအာင္ း ပ္ျခင္းေြ  ျပေ္းည္သ ႈံးသပ္ဲလဲမား း ပ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ စည
စည္းအရ ႈံးးႈံလ ေ႔ာ္ေအရး ေည္းနမည္းာ ွခ ္းာ ေအာက္ေ ာ္ျပပပာျပပါ ေဲးခပေ္းအားး ႈံးကး  ၿခ ႈံင ႈံဲးအရပပာျပပါဲ်္ယ- 

အအရလပအ္ေ ေပး  အရလေ ောင္ အျဲငေ္ြ  အေျပာငး္အးြ 

1. ျပ ော အဲမး းအစားယ 
2. ျပ ောကး  ေျ အရ်ဴင္းၿပီး ြွ  ွေ

ွေေ ဲ်ဴာ ွကဲၻား ႈံးအေေေြ  ဘ်္း းေျပာင္းးြသပားဲ်္ ႔ း ြွ  အၿဲင္ 
3. ဘ်္း း အေျပာင္းအးြဲ မားက က း့်္အွပက္ အသင္ ေွာ္႔ ႈံး ျ စ္ဲးြယ 

အစ အရ််ဴ ္် ာ၀င္ဲ မား  ေပပာျပပါငး္သငး္ ႔က ္ပ်္ဲ လဲ မားေြ  ပစ္ဲ ်ွဴ ္ဲ မား 

4. ျ စ္ပပားေေွြ့ ျပ ောေၾကာင့္ အ႔ းးဘက္ကေအရာ အေ
အေကာင္းဘက္ကပပာျပပါ အရ းက္ခွ္ခႈံအရသရဲမားယ 

5. အအရလပ္အေ ေပး  အရ းက္ခွ္ခႈံအရသရဲမား သ း ဲ္း ွ္ အစ အ ပြ ဲမား အၾကား ႔က္ ပ် ္ ပွ
ပွ္သက္ဲလဲမားယ 

6. ဘ်္း း းရွေ္းစား႔ီ ပစ္ဲ်ဴွ္ ေားဲးြယ 



7. စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ေအာင္ျဲင္ဲလက ဘ်္သရေ ပွကး  အရ းက္ခွ္  းင္ဲးြယ 

စည္းအရ ႈံးးႈံလ ေ႔ာ္ေအရး အ႔င္ ွ းင္းဲ်ဴာ အရးာဲ်္  က းင္ွပ် ္ေေ ြွ  အအရ
အအရလပ္အေ ေပးေြ  ပွ္သက္ ြွ  အဓးက ေဲးခပေ္းဲမား  အေျ ဲမား  အစ
အစ အရ်ဴ်္်ာအရ်ဴင္ေွပေြ  ပစ္ဲ်ဴွ္ဲမားသာဲက ေည္းးဲ္းဲမားေြ  အသ ႈံးျပ ြွ  သွ
သွင္းစကားဲမား  းက္စပြဲ မား အေၾကာင္း  ေပ္ခပာျပပါွးြးြ အရ်ဴ
အရ်ဴင္းျပွာ္းာ စည္းအရႈံ းးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ပွ
ပွ္သက္ ြွ  ေည္းးဲ္းဲမား ပ း  ွးးွက္းာ း   အကရအညီ ျ စ္ေစပပာျပပါွ်္ယ 

စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ေည္းပညာက း ပ္စအရာ အရ်ဴးွာေွပကး  းဲ္းျပေပး  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါ
ဒပာျပပါ့အျပင္ ေည္းးဲ္းွခ ကး  သ ႈံးၿပီး  ွးင္း အေ
အေၿခအေေ ေျပာင္းးြဲ လေပမ ဲရွည္ၿပီး ပ ႈံဲ်ဴေ္ဲပဲ္းဲႈံေပး  း  း းပပာျပပါဲ်္ယ 

 

ွရညီွ ြ ့အရလေ ောင္ ဲမား  ေ္ွ းီပပာျပပါ 

ျပ ော အအရလပ္အေ ေပးဲမား စရးစဲ္းအရာဲ်ဴာ  အျဲင္ခမင္း  း်ဴ်္အရာဲ်ဴာ  ေျပာင္းးြဲ လကး  ေး
ေး းာွြ အခပာျပပါဲ်ဴာ စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ွ ပြ း ႈံးကး  ပရးေပပာျပပါင္းပပာျပပါ၀င္ေစပပာျပပါယ ဒီေည္းေြ  ျပ
ျပ ောေျ အရ်ဴင္းအရေ္ ျ စ္  းင္ေျခအအရ်ဴး႔ ႈံး း 
း ပ္ေ႔ာင္ဲလွခ အ ပွက္ အ
အတကႈံေကာင္းဲမား အရးာ  းင္ၿပီး စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး း ပ္ေေစဥ္ွပင္း အစဥ္ စးွ္အားွက
ွက္ၾကပေစဲလေြ  ျပ ောအေပမ အာအရ ႈံစရးစ းက္ဲလ အားေကာင္းေစပပာျပပါွ်္ယ ဘ 
ဘ ႈံအျဲင္ဲမား အရအရ်ဴးးာေစအရေ္  ေ္ွီးျခင္း္းာ း းအပ္အရင္ း းအပ္သး း းက
းက္ေွပ  အသ ႈံးခမေေွြ  ေည္းးဲ္းကး  ည်ဴး  း ေြ  ေစာင္ ၾကည္   း အွပက္ အကရအညီ ျ စ္ေစပပာျပပါွ်္ယ  

သငခ္ေး္စာ ၁ယ ျပ ော  အေျ   အေျပာငး္အးြ 

1. စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အသ
အသင္းဲ်ဴာ ေျ အရ်ဴင္း  း  ဖးွည္ ေား ြွ  ျပ ောေြ  ပွ္သွ္းာအရင္ အ ပြ အေေေြ အ ရွ
ွရ ေ႔ပးေ ပးၿပီးဲ်ဴ ႔ ႈံးျ ွ္ပပာျပပါယ ျပ ောေြ ပွ္သက္ၿပီး ျ စ္  းင္သဲ်ဴမ ႔ေ္ ကမင္ က္ အရး
အရးဒ္ဲမားကး  အေသးစးွ္ အရ်ဴင္းးင္းပပာျပပါယ 

2. ေအာက္ေ ာ္ျပပပာျပပါ ေဲးခပေ္းကး  အ ပြ  ေြဲ ်ဴာပပာျပပါွြ  းရွ းင္း ေျ ၾကည္  ပပာျပပါယ 
းက္အရ်ဴး ျပ ော ဲအရ်ဴးေွာ ွြ အခပာျပပါ ျ စ္းာ  းင္ ြွ  ကဲၻာ အေျခအေေ ဘ်္း းျ စ္  းင္ဲးြယ 

o စကားး ႈံးဲမား  သအရ ပ္ေ ာ္ပ ႈံဲမား  ပ ႈံကားခမပ္ဲမားကး  အသ ႈံးျပ ပပာျပပါယ 
o အကေ္ အသွ္ဲြ  အအရင္းအျဲစ္ဲမားကး   ေည္ ပွက္ပပာျပပါယ ါ (ဥပဲာ- ပး က္႔ႈံ  အာဏာ  

စသျ င္ ) 
o အ႔ းျပ ကဲၻာေြ  ပွ္သက္ၿပီး အရးာ  းင္ွြ  အကမး းအျဲွ္ဲမားကး  ေ႔ပးေ ပးစာ



စာအရင္းျပ ပပာျပပါယ 
3. စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအွပက္ ွဖးခမင္းအရြ့ ေဲ်ဴမာ္ဲ်ဴေ္း အောွွ္အျဲင္ေွပကး  ဘ 

ဘ ႈံအျဲင္ၿ စ္ေအာင္  ေ္ွီး်ရပပာျပပါယ ေဲ်ဴမာ္ဲ်ဴေ္း ေား ြွ  ကဲ
ကဲၻာ႔ီေအရာက္  း  ဘ်္းလပ္အရ်ဴားဲလဲမး း အေ
အေျပာင္းအးြဲ မး းက ျပ ောကး  ေျပးည္သပားေစဲ်္႔ းွြ  အေၾကာင္းအအရာဲမားကး   ေြ
 ေြ ေြ၀င္၀င္ ေ႔ပးေ ပးပပာျပပါယ ဒီး းေ႔ပးေ ပးျခင္းက စည္းအရ ႈံးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးကး  ဲမ
ဲမက္ေျခဲျပွ္ေစ  းင္ေွာ ပပာျပပါဘရးယ စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ပွ
ပွ္သက္သဲ်ဴမ အားးႈံ းကး  ေ႔ပးေ ပးပပာျပပါယ စည္းအရ ႈံးေအရးင်္ဲမား အၿ စ္ ခြ
ခြပျ ာသပားသင္ ဲသင္  ႔ ႈံးၿ ွ္ပပာျပပါယ အက်္ယ ခပြျ ာသပားခြ ဲ်္ ႔ 
႔ းအရင္ စ
စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ဖးွည္ခမက္ကး  ကမဥ္းေျဲာင္းေအာင္ း ပ္ဲးား သ း ဲ္း ွ္ စ 
စ ေပပာျပပါင္း စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ေည္းနမည္းာွခ   ေ္ွီးဲးားး း  ေအရပးခမ်္စအရာ အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ 

 

စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အစ အ ပြ ၀င္ဲ မားအေၾကာငး္ သးေားးညျ္ခငး္ယ 

အစ အ ပြ ၀င္ဲမားး း  ႔ းအရာဲ်ဴာ းရဲမား  အ ပြ ဲမား  အ ပြ အစည္းဲမား သ း ဲ္း ွ္ ဒီ
ဒီအေအရးကးစ ေြ  ႔က္ ပ် ္ေေွြ  အ ပြ အစည္းတကီးဲမား အားး ႈံးပပာျပပါ၀င္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီးရေ ပွ အ 
အ ြပ အစည္းေွပ အားး ႈံးက းရသး ေင္အရ်ဴား အရး က္ခွ္ေေ ြွ  အေအရးကးစ ေြ  ပွ္သက္ၿပီး က 
က း့်္က း ေ ောက္ခႈံေပး  းင္ွ်္ယ သရွ း ဲ်ဴာ အေျခအေေကး  ေျပာင္းပစ္  းင္ွြ  စပ
စပဲ္းအားအရ်ဴးေေၿပီး ျပ ောအရြ  ွအရားခႈံဲမားေွာင္ ျ စ္  းင္ွ်္ယ ဒပာျပပါေၾကာင္  ဒီ
ဒီအစ အ ပြ ၀င္ဲမားအေၾကာင္း ွ
ွွ္  းင္သဲ်ဴမ ေး းာ ေား  း က စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ွခ ကး  ျပင္႔င္အရာဲ်ဴာ အေ
အေအရးတကီးွြ  အခမက္ွခ  ျ စ္ွ်္ယ 

• အစ အ ပြ ၀င္ေွပေြ  ျပ ောေွပၾကားက ပွ္သက္ဲလေြ  ကး
ကး ်္ အ႔ းျပ  ေၿ အရ်ဴင္းခမက္ေွပကး  ေားးည္ ေား  း  း းဲ်္ယ 

• ကြပျပားွြ  အစ အ ပြ ၀င္ေွပၾကားက ပွ္သက္ ႔က္ ပ်္ဲလဲမားကး  ေကာက္ခမက္ခမပပာျပပါယ 
• စည္းအရ ႈံးေအရးကး   ေးခ းက္ေစဲ်္   အကရအညီ ျ စ္ေစ  းင္ဲ့်္ အစ အ ပြ ၀င္ဲမား စပ

စပဲ္းအရည္ေြ  စးွ္အား ေက္သေ္ဲလကး  ပ းင္းျ ွ္ပပာျပပါယ 
• း းခမင္ ြွ  ေျပာင္းးြဲ လဲမး း  ေ္ွီး  းင္   း ဘ်

ဘ်္အစ အ ပြ ကး  အာအရ ႈံစ းက္သင္ ွ်္ ႔ းွာ ႔ေ္းစစ္ပပာျပပါ 

သငခ္ေး္စာ  ယ အစ အ ပြ ၀င္ဲ မားေြ  သရွ  း  ပွသ္က္ဲ လဲ မားကး  ပ ႈုံ ်ားေအရး စစီဥျ္ခငး္ယ 
အေအရးကးစ ေြ ပွ္သက္ ြွ  
အစ အရ်ဴ်္်ာေွပအွပက္ ပ ႈံု်ားေအရးျခင္းၿ င္  ်င္းအရ်ဴ်္်ာဲမားကး  စက



စက္၀ းင္းဲမား သ 
သ း ဲ္း ွ္ ၾကက္ေျခခွ္ အဲ်ဴွ္အသားဲမားအၿ င ္ က း်္စားျပ   းင္ၿပီး ်င
်င္း  ွး  ပွ္သက္ဲလဲမားကး  ဲမဥ္းေၾကာင္းဲမား ႔က္ျခင္းျ င္  ေ 
ေ ာ္ျပ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီေေအရာဲ်ဴာ အဲ်ဴွ္အသားဲမားကး  း 
း းအရင္ း းသး း ေျပာင္းပစ္အရဲ်ဴာ ျ စ္ွြ အွပက္ ကပ္ခပာစကပညဲမား ါ (post-it-notes) ဲမားသ ႈံး  း  အ
အတကႈံေပးး းပပာျပပါွ်္ယ 

1. စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအ ပြ က ေ ောက္ျပခမင္ေေွြ  ျၿ
ျၿပ ောအရြ  ေအရေသာက္ျဲစ္ျ စ္ ြွ့ အၿပေ္အး်ဴေ္  ေးခ းက္ဲလဲမားကး  အေ
အေၾကာင္းေ႔ပးေ ပးပပာျပပါယ ျပ ောကး   ေ္ွီးသရက ဘ်္သရးြယ ဘ်
ဘ်္သရေ ပွကး   ေးခ းက္သပားသးြယ ဘာ
ဘာေၾကာင္  ဒီသီးျခားွည္အရ်ဴးေေွြ  အစ အ ပြ ေွပက ႔က္စပ္ေေအရွားြယ 

2. အစ အရ်ဴ်္်ာဲမားအေေေြ  သွ္ဲ်ဴွ္ ေား ြွ  ၾကက္ေျခခွ္ဲမားၾကားက ဘ်္ွခ က အေ
အေျပာင္းအးြး ပ္အရေ္ အသင္ ႔ ႈံးးြ ႔ းွာ ဲသးဲခမင္း ဲ်ဴွ္စ ရ်  း  ဲပမက္ကပက္ပပာျပပါေြ ယ 

3. ဒီၾကက္ေျခခွ္ဲမားအၾကား ဘ်္း း အျပေ္အး်ဴေ္  ေးခ းက္ေစျခင္းဲမး း အရ်ဴးသးြ ႔ေ္းစစ္ပပာျပပါယ 
4. ဒီၾကက္ေၿခခွ္ဲမား အားး ႈံးကး  ပ ႈံု်ားအရြ  န္း းဲ်ဴာ  ေားပပာျပပါယ 
5. ပ ႈံု်ားေပမဲ်ဴာ အဓးက ႔ပြ ေ ွ္ ေားွြ  ဒီၾကက္ေၿခခွ္ေ ပွေြ  ွၿခား အဲ

အဲ်ဴွ္အသားေ ပွၾကားက ပွ္သက္ဲလကး  ႔
႔ေ္းစစ္ပပာျပပါယ ေဒသ ပွင္းကစၿပီး ျပည္ေ်္အး းက္    းင္ငႈံွပင္းအး းက္    
  းင္ငႈံွကာအး းက္ေြ  ွကဲၻား ႈံး႔ းင္အရာ႔ီ ေး ဖးွည္ပပာျပပါယ ျပ ောေပမ ဲရွ ည္ၿပီး ပ 
ပ ႈံု်ားေပမက ၾကက္ေျခခွ္ဲမားကး  အ႔င္    ႔င္  ေက္ဲက အ႔င္ ဲမားခပြၿပီး ခမြ  ေပင္ပပာျပပါယ - 

o ပ ေဲအ႔င္  - အခမက္အခမာကမ ြွ  ၾကက္ေျခခွ္ဲမားေြ  ွ းက္အရ းက္ ပွ
ပွ္သက္ေေ ြွ့ အ ြပ ဲမားယ ါ (ဲးသားစ ဲမား  ေဒသွပင္း) 

o ဒ ွး်အ႔င္  - ပ ေဲအ႔င္  အ ပြ အစည္းဲမားေြ  ပွ္သက္ွြ့ အျခားအ ပြ ဲမားယ ါ (
ါ (ၿဲး  ေ်္    းင္ငႈံ ပွင္း) 

o ွ းွ်အ႔င္  - အေအရးကးစ အေပမ သက္ေအရာက္ေေွြ  အေ
အေ ေပေ ေပအျဲင္ဲမားအွပက္ ၾကက္ေျခခွ္ အဲ်ဴွ္အသားဲမားယ ါ (  းင္ငႈံွကာ  အသ
အသင္းအပင္းဲမား) 

6. <="" span=""> 
o အာဏာ 
o  ်ဴစ္ဖး ်ဴစ္ က္ အျဲွ္အစပေ္း 
o အျငင္းပပားဲလဲမား 
o ျ စ္  းင္ေျခ အးားအးာေကာင္းဲမား 

အစ အရ်ဴ်္်ာ၀င္ ဲမား  းင္သဲ်ဴမဲမားဲမားကး  ပ ႈံကားခမပ္ေပမဲ်ဴာ  ေည
 ေည္ သပင္းေေအရာ ခမၿပီးခမးေ္ဲ ်ဴာေွာ  အေအရးကးစ ေြ သရ  ွး   ပွ္သက္ဲလကး  ျပ



ျပွြ  အရ ပ္ပ ႈံကားခမက္ွခ  အရပပာျပပါးးဲ္ ဲ်္ယ ေောက္ွ႔င္ ကေွာ  ဒီ
ဒီအစ အ ပြ ၀င္ေွပ႔ီက း းခမင္ ြွ  အေ
အေျပာင္းအးြအရေအာင္ ဘ်္း း အကရအညီဲမး းအရဲးြ ခပြျခဲ္းစးွ္ၿ ာပပာျပပါယ 

ဒီအေၾကာင္းေြ  ပွ္သက္ၿပီး ပ းေး းာခမင္အရင္ေွာ  းရ အခပင့္အေအရး ေည္းော႔း င္အရာ ပႈံ
ပႈံ  ေ ွ္ျခင္း ေည္းောသစ္ဲမားဲ်ဴာ သပားၾကည္   းင္ပပာျပပါွ်္ယ- . 

သငခ္ေး္စာ   - အစ အ ပြ ၀င္ဲ မား႔ီဲ ်ဴ ပစ္ဲ ်ွဴ ္႔သီ း  
ွးကမေသခမာၿပီးသား အရည္ဲ်ဴေ္းခမက္ဲမားကး  စွင္အေက္ ပင္ ပပာျပပါယ အ
အစ အ ပြ ၀င္ 
ွေ်ာက္ခမင္းစီအရြ့ ေ ောက္ခႈံဲလအ႔င္ ဲမားေြ  အရည္ဲ်ဴေ္းခမက္ဲမားအေပမ းၚဲ္းဲ းး  းင္ဲလကး   ေည္
ည္ စဥ္းစားပပာျပပါယ 

1. အရ းးအရ်ဴင္းၿပီး ွက္ၾကပွ ြ  အသ ႈံးအ လေ္းဲမား သ ႈံးယ ဘ်
ဘ်္အအရာက ျပ ောကး  ေျ အရ်ဴင္းေပးၿပီး း းခမင္ွြ  အေ
အေျပာင္းအးြကး  ်ရ
်ရးာေပးဲးြ ႔ ႈံးျ ွ္ပပာျပပါယ အရည္ဲ်ဴေ္းခမက္ဲမားက းွကမဲလ   ွးင္းွာဲလ  ျပည္ ဲီ  းင္ေျ
ေျခ  းက္ေွပ ကမျခင္းေြ  အခမးေ္ဲီၿပီးစီး  းင္ေၿခဲမား အရ်ဴးသင္ ပပာျပပါွ်္ယ 

2. အ ေက္ဲ်ဴာ ေ ာ္ျပခြ ြွ့ အစ အ ပြ စာအရင္းဲမားကး  သ ႈံးၿပီး ဘ်
ဘ်္အ ပြ က အရည္ဲ်ဴေ္းခမက္ကး  ျပည္ ဲီေအာင္ ကရညီေပး  းင္ဲ်္ ႔ းွာ ႔ေ္းစစ္ပပာျပပါယ 

3. စာအရပက္အးပွ ္ 
ခပ္တကီးတကီးဲ်ဴာ ေဒပာျပပါင္း းက္  အးမားး းက္ ၀င္အရ းးဲမဥ္ဲမား႔ပြပပာျပပါယ ါ (ေ ာ္ျပပပာျပပါအွ းင္း) 
ၿပီးး်ဴမင္ အစ အ ပြ ဲမားကး  ေ ာ္ျပပပာျပပါအွ းင္း ေေအရာခမပပာျပပါယ 

4.  
o ေဒပာျပပါင္းး က္  င္္႐ိုး း္းာ သင့္အရြ  ဖး

ဖးွည္ခမက္ ပေ္းွး င္ကး  ျပည့္ဲီအရာဲ်ဴာ းၚဲ္းဲး းဲလ အအရ်ဴး႔ႈံ း ါ ( ေးပ္) ကေေ းၚဲ္းဲး းဲလ အေ
အေည္း႔ႈံ း ါ (ေအာက္ေျခ) အ ေး သရ းွ  အရြ  းၚဲ္းဲး းဲလ အ႔င့္ကး  ကး ်္စားျပ ွ်္ယ 

o အးမားး းက္ဲမဥ္းကေွာ  ေ ောက္ခႈံ  းင္ေျခ ်ဴင္  အွ းက္အခႈံျပ ေျခ အရ်ဴ
အရ်ဴးဲလဲမားအွပက္ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

5. အစ အ ပြ ဲမားအားး ႈံးကး  စာအရပက္ေပမဲ်ဴာ ခမေအရးၿပီးခမးေ္ွ ပင္ေွာ  အေ

http://newtactics.org/en/tactical-mapping
http://newtactics.org/en/tactical-mapping


အေျပာင္းအးြ ျ စ္ေအာင ္း ပ္  းင္ွြ  းၚဲ္းဲ းး  းင္႔ ႈံး အစ အ ပြဲ မား သ 
သ း ဲ္း ွ္ အးားအးာေကာင္း ြွ  ဲရးပစ္ဲ်ဴွ္ဲမား ျ စ္းာ  းင္ွြ  သီ
သီးျခားအ ပြ ဲမားကး  ခြပ ေ ွ္ပပာျပပါ  ဒီအေျပာင္းအးြအွပက္ သရ
သရ  ွး ႔ီ းာ  းင္ွြ  ေ ောက္ခႈံဲလေြ  ႔ေ္ ကမင္  းင္စပဲ္းပကား အ႔င္ ဲမားကး းည္း သ းွျပ ပပာျပပါယ 

6. ဒီသီးၿခား အ ပြ ဲမား ်ဴင္  အျခားအစ အ ပြ ၀င္ဲမားအရြ  ပ
ပွ္သွ္ေေဲလအေၾကာင္း ေ႔ပးေ ပးပပာျပပါယ ဘား း းြ႔ းေွာ  ဒီအေၾကာင္းေြ  ပွ
ပွ္သွ္ ြွ  သွင္းအခမက္အးက္ဲမားက း သင္ခေ္းစာ   ပ ႈံကားခမက္ေပမဲ်ဴာ  ေည
 ေည္  ေားၿပီးသားၿ စ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

7. ေ ောက္ခႈံွြ  အစ အ ပြ ၀င္ဲမားအရြ့ ဲရးပစ္ဲ်ဴွ္ ေားွြ  အ ပြ ဲမားအေပမ ပ
ပွ္သက္ဲလဲမားေြ  းၚဲ္းဲ းးဲလဲမားကး  ႔ေ္းစစ္ပပာျပပါယ ဒီဒ ွး်အ႔င္  ပစ္ဲ်ဴွ္ဲမား သ း ဲ္း ွ္ ပရ
ပရးေပပာျပပါင္းပပာျပပါ၀င္  ွြ  အ ပြ ဲမား္းာ စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအရြ  အရည္ဲ်ဴေ္းခမက္ ေအာင္ျဲင္
င္ေအာင္ း ပ္ေ႔ာင္ွြ ေေအရာဲ်ဴာ ွက္ွက္ၾကပၾကပ ပပာျပပါ၀င္းာ  းင္ွ်္ယ ု်ားဲ်ဴာ သရ
သရ  ွး ကး ပပာျပပါ  ေည္ သပင္းၿပီး ပပာျပပါ၀င္ေေွြ  အ ပြ ေွပ ေြက အာအရ ႈံစ းက္သင္ ေးာက္ွြ    ခ    ခ 
ခ ေးာက္ကး းည္း ခပြၿခားပပာျပပါယ 

(The Change Agency's Power Mapping exerciseကေေ ႔ီေး်ဴမာ္ေအာင္ ရ် ေားွ်္ယ).) 

သငခ္ေး္စာ - ၄ယ ပစ္ဲ ်ွဴ ္ဲ မားဲ်ဴ ေညး္နမည္းာဲမား႔ီသ း  
စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအ ပြ   ဘ်္သရေ ပွေြ  ႔က္သပ်္ေေအရဲ်္  ျပ ောဲ်ဴာ ပပာျပပါ၀င္ေေွြ  သီ
သီးျခား အ
အ ပြ အစည္းေွပေြ  ဘ်္း းပွ္သွ္ေေအရဲ်္ ႔ 
႔ းွာကး  ေး းာၿပီး ခမးေ္ဲ်ဴာေွာ  ပစ္ဲ်ဴွ္ေြ  ပပာျပပါ၀င္ေေွြ  အ ပြ ဲမားကး  ေ ေ
ေ ောက္ျပ  း  ဘ်္ေည္းနမည္းာက အေကာင္း႔ ႈံးးြ ႔ းွာ စဥ္းစား  းင္ပပာျပပါၿပီယ  

1.   စက္၀ းင္းျခဲ္းပ ႈံွခ  ႔ပြပပာျပပါ  ၿပ
ၿပီးအရင္ းးေဲမာ္သီးစးွ္း း အပး င္းဲမားခြပး းက္ပပာျပပါယ စည္းအရ ႈံးေအရးကး  အေ
အေ ောက္ခႈံ႔ ႈံးသရေ ပွကး  ဘ်္ဘက္ွပင္ ေေအရာခမၿပီး အွ းက္အခ းက္ အျ
အျပ ႔ ႈံးသရဲမားအွပက္ ညာဘက္ကး  သွ္ဲ်ဴွ္ ေားပပာျပပါယ 

2. ပ ႈံကားခမက္ေြ  ကပ္ခပာစကပညဲမားကး  အသ ႈံးျပ ၿပီး ပ
ပစ္ဲ်ဴွ္ဲမားေြ  ေ ောက္ခႈံသရဲမားကး  ေ ောက္ခႈံဲလ အွ းင္းအွာအွ းင္း အစ
အစဥ္း းက္ ေားပပာျပပါယ အရးဒ္ကေွာ  ပင္ဲေြ  ဒ ွး် အ႔င္ း းက္ အခမး   အစ အ ပြ ၀င္ဲမားကး  သရ
သရ ေေအရာအး းက္ အရအရ်ဴးသပားဲ်ဴာပြ ၿ စ္ပပာျပပါွ်္ယ အပး င္း ငပာျပပါးပ းင္း ခြပ ေားွြ  စက

http://bit.ly/uLFOZ


စက္၀ းငး္ျခဲ္း ေြဲ ်ဴာ ပပာျပပါ၀င္သင့္ွာဲမားကေွာ  - 
a. းလပ္အရ်ဴား႔ြ ဲ္းာဲးွ္ဲမား  

အရည္ဲ်ဴေ္းခမက္ေအာင္ျဲင္  း  အၿပည္ အ၀ ေ ောက္ခႈံသရဲမားေြ  းလႈံ ေ႔ာ္ေပးဲည္ သရဲမား 
b. ေအာင္ျဲင္ဲလ႔ီဲ်ဴွ႔င္  အကမး းအျဲွ္အရအရ်ဴးဲ့်္ ဲ္းာဲးွ္ 
c. ဲပပာျပပါ၀င္ွြ့ သ း ဲ္း ွ္  ေးခ းက္ဲခႈံအရွြ့ ၾကားေေအ ပြ အစည္းဲမား 
d. က း့်္ေအာင္ျဲင္ဲလေၾကာင္   ေးခ းက္  းင္ွြ့ အ  ွးက္အခႈံျပ သရဲမား 
e. းလပ္အရ်ဴားဲလဲမားွပင္ ွက္ၾကပစပာ ၀င္စပက္ က္  းင္ွြ့ ွက္ၾကပ႔ေ္ ကမင္သရဲမား 

3. ဒီု်ားကး  အသ ႈံးၿပ ၿပီး အစ အ ပြ  ွခ ခမင္း႔ီအရြ့ စက္၀ေ္းျခဲ္းေပမ ွည္အရ်ဴးေေဲလကး  ဲရ
ဲရွည္ၿပီး ဘ်္ေည္းနမည္းာ အသင္ ေွာ္႔ ႈံးျ စ္ဲ်္ ႔ းွာ ႔ ႈံးျ ွ္ပပာျပပါယ 

a. ေ ောက္ခႈံအားေပးဲလအွပက္ ေ႔ာ္ၾသစည္းအရ ႈံးေအရး ေည္းနမည္းာသ ႈံးပပာျပပါ 
b. ၾကားေေဲမားအွပက္ ပညာေအရး႔ းင္အရာ  အရလျဲင္  းင္ွြ  ေည္းနမည္းာ သ ႈံးပပာျပပါ 
c. အွ းက္အခႈံဲမားအွပက္ ၀င္ေအရာက္ စပက္ က္ျခင္း ်ဴင္  အေ

အေ ်ဴာက္အ ််ဴက္ေပးျခင္း ေည္းးဲ္းသ ႈံးပပာျပပါ 

(New Tactics in Human Rights' Spectrum of Allies exerciseဲ်ဴ 
႔ီေး်ဴမာ္ေအာင္ ရ် ေားွ်္ယယ) 

Namita Sigh ေြ  Ali Gharavi က Tactical Tech က ပရးေပပာျပပါင္းၿပီး ဒီကဒ္ကး   ေ္ွီး ေားပပာျပပါွ်္ယ. 

သွငး္အခမကအ္းက္ဲ မား အရ်ရျခငး္ 

 

 
ဒီအေျခခႈံကဒ္ေးးကး  ႔ပြခမအရ်ရပပာျပပါ ါ (pdf ၁၈၀ kb) 

ဒကီဒ ္သွငး္အခမကအ္းက္ဲ မား အရ်ရအရေ ္အေျခခႈံ အခပင္ အေအရးေ ြ ပွသ္ကသ္ဲ်ဴမကး  အရ်ဴ
အရ်ဴငး္ျပေပးပပာျပပါွ်ယ္ ဒပာျပပါအ့ျပင ္ဒအီခပင္ အေအရးကး  စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ေည
ေညး္နမည္းာ အစးွ အ္ပ းငး္အျ စ ္ဘ်း္ းအသ ႈံးခမ  းင္ွ ် ္႔ းွားညး္ အရ်ဴ
အရ်ဴငး္ျပေပးွ်ယ္ အစး းအရက  ေးေး္သးဲ း္ ေားွြ  သွငး္ အခမကအ္းကေ္ွပေြ  သွငး္ အခ
အခမကအ္းက ္ေွာငး္႔ းအရေေ္ွပ  ေွာငး္႔ းခမက္က း ျငငး္ခႈံအရအရင ္ဘာ ႔က္းကး္ 
း ပ္ဲ းြ ႔ းွာေွပကး  ဒကီဒက္ အရ်ဴငး္ျပေပးပပာျပပါွ်ယ္ 

http://newtactics.org/en/node/5295
http://www.tacticaltech.org/
https://archive.informationactivism.org/sites/archive.informationactivism.org/files/10tactics-my-cards/basic_2-my.pdf


 ေ ွျ္ပေ ္ေားၿပးီသား သွငး္ အခမကအ္းက္ဲ မား 

အဲမားပ းင္  ာေဲ်ဴေ္သဲ်ဴမကး  ၿပည္သရ ဘဘာေြ ပြ း
းည္ပွ္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီ ာေဲမားအရြ့ ွာ၀ေ္ကေွာ  
ျပည္သရ  ွာ၀ေ္ ေဲ္း  း   အဲမားပ းင္ ာေဲမား႔ီက သွ
သွင္းဲ်ဴေ္သဲ်ဴမက း ျပည္သရေ ပွ သးအရ်ဴးခပင္ ကး  အေျခခႈံအကမ႔ ႈံး အခပင္ အေအရးွခ  အျ
အျ စ္ ျပည္ွပင္းေြ  အျပည္ျပည္႔ း းင္အရာ ွအရားဥပေဒဲမားက သွ္ဲ်ဴွ္ ေားပပာျပပါွ်္ယ 

ေောက္႔ ႈံး  ွးင္းျပည္ဲ်ဴာ းပွ္းပ္စပာ သွင္းအရ ရ်ခပင္  ဥပ
ဥပေဒ ါ (ွခမ း   းင္ငႈံေွပဲ ်ဴာ သွင္းးပွ္းပ္ခပင့္ ဒပာျပပါဲ်ဴဲ္း ွ္ သွင္း အရအရ်ဴးပ းင္ခပင့္ း 
း း ေခမၾကွ်္) ႔ းွာ ဲအရ်ဴးအရင္ေွာင္ဲ်ဴ ျပည္သရက ေဲးခပေ္းဲမား ေွာင္း႔း းာအရင္   းင္
င္ငႈံ ၀ေ္ ေဲ္းဲမားေေေြ  ေျ ၾကားေပး  း  ွာ၀ေ္အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ သွင္း းပွ ္းပ္ခပင္  ဥပေဒ အရ်ဴ
အရ်ဴးွြ   ွးင္းျပည္ဲမား စာ
စာအရင္းကး  ေအာက္ပပာျပပါ းင္ ခ္ဲ်ဴာ ၾကည္   းင္ပပာျပပါွ်္ယသွင္း းပွ္းပ္ခပင္  ဥပေဒ အရ်ဴး ြွ  ွ 
ွ းင္းျပည္ဲမား စာအရင္း ဲ်ဴာ ေး့းာပပာျပပါယ 

းပွ ္းပ္စပာ သွင္း အရပ းင္ခပင္ ေြ  ပွ္သက္္ၿပီး ေည္းးဲ္း   ဲမး း သ ႈံး  းင္ပပာျပပါွ်္ - 
ပ ေဲွဲမး းကေွာ  Proactive း း ေခမ ြွ  ွ
ွက္ွက္တကပတကပ ေအရ်ဴ ေ႔ာင္ဖးအရပက္ ျပ ွာဲမး း ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ျပည္သရပ းင္ ာေဲမားေြ  ပွ္သက္
က္ ြွ  းလပ္အရ်ဴားဲလေွပ  ေငပေအရးေၾကးေအရး ဲရ၀ပာျပပါဒေ ြပွ္သက္ ြွ  သွ
သွင္း အခမက္အးက္ေွပကး  ပႈံ ပး းေပးအရေ္   ေ ွ္ျပေ္ေပးအရေ္ ေြ
ေြ  ျ ေ္ ျ ညးေပးအရေ္ ႔ းွာ ျပည္သရပ းင္ ာေဲမား ဲျ စ္ဲေေး ပ္အရဲ်္  ွာ၀ေ္ဲမားပြ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 
ဒ ွး် ွဲမး းကေွာ  Reactive း း ေခမ ြွ  ေွာင္း႔ းဲ်ဴ ေ႔ာင္အရပက္ေပးွာဲမ းး  အဲ
အဲမား ျပည္သရပ းင္  ာေဲမားေြ ႔ းင္အရာ အအရာအရ်ဴးဲမားအေေေ ြ  ာ
 ာေေြ ပွ္သက္သဲ်ဴမ း ပ္ေ႔ာင္ေေခမက္ဲမားေြ  စာ
စာအရပက္စာွဲ္းကးစ  သွင္း အခမက္အးက္ဲမားကး  ျပည္သရက ေွာင္း႔ းးာွြ အခပာျပပါ ေပ
ေပးအရေ္ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ျပည္သရဲ်ဴာ ဒ္ီး းေွာင္း႔ း  းင္ွြ  အခပင္ အေအရး အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ 

း ပေ္႔ာငအ္ရေ ္- ၁ - ဘာသးခမင္ွ် ္႔ းွာ ႔ ႈံးျ ွပ္ပာျပပါယ 
သွင္း အခမက္အးက္ ဲေွာင္းခင္ း းအရာေအရာက္  း  ဘ်္း း သွင္းဲမး း း 
း းခမင္ွ်္ ႔း ွာ ႔ ႈံးျ ွ္ပပာျပပါယ းႈံလ ေ႔ာ္  း  တကး းပဲ္းေေွြ့ အရည္အရပ်္ခမက္ ပေ္းွ းင္ေွပ

ပွ ေြက ွခ ကး  ခမေအရးပပာျပပါယ ၿပးီေွာ  ဘ်္း း သွင္းအခမက္အးက္ဲမး းက ကး
ကး ်္း းအရာေအရာက္  း အွပက္ အေအရးအတကီး႔ ႈံး အေ ောက္အပႈံ ျ စ္ဲးြ ခမးေ္႔ပပာျပပါယ 
ဥပဲာေေေြ  ေျပာအရအရင ္ျပည္ ဲ ီအရေ္ ဖးွည္ခမက္က က 
က း်္၀ေ္ေ႔ာင္သည္ဲမားအရြ  ဲီးဲ ပားခင္ ကားအ ပွင္း ေစာင္ ေအရ်ဴာက္ဲလဲမားအေပမ အစ

http://www.access-info.org/
http://www.access-info.org/


အစ းးအရက ပ းဲ း သ ႈံးစပြအရေ္ အရည္အရပ်္ွြ  ဘဘာေအရး အေ
အေျခအေေအွပက္ ျ စ္ေေဲ်္႔ းအရင္ စ ေ႔ာင္းအရေ္ အသင္ ေးမာ္႔ ႈံး သွ
သွင္းအခမက္အးက္က းက္အရ်ဴးကားဲ်ဴာ ဘ
ဘ်္ေးာက္ သ ႈံးစပြေေွာဲမး း ျ စ္သင္ ပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါ႔ း ဒီ
ဒီသွင္းအခမက္အးက္ အရၿပီ႔ းွာေြ  း ႈံေးာက္ၿပီးား  သင္ ေးမာ္ၿပီးား စဥ္းစားပပာျပပါယ ွျ
ွျခား  းလင္း််ဴဥ္ၾကည္ စအရာ သွင္းဲမား အရးာခြ း်ဴမင္ေအရာ ပ းၿပီး အကမး းသက္ေအရာက္ဲလ အရ်ဴ
အရ်ဴးဲးားယ ႔ းအရအရင္ ွျခား ဲီးဲ ပားခင္ကား ေစာင္ ေအရ်ဴာက္ဲလဲမး း ဲအရခြ ြွ  ဲးခင္ေြ ကေးးအရြ့ ကမ
ကမေ္းဲာေအရး ခမး  ြွ ဲလအွပက္ သ ႈံး ြွ  ကမေ္းဲာေအရး စအရးွ္စက ဘ်္ေးာက္အရ်ဴးဲးြ ႔ းွာကး  သး
သးၿပီး  လးင္း််ဴဥ္ၾကည္   းင္ွာဲမး းယ ဒပာျပပါဲ်ဴဲ္း ွ္ ဲးခင္ေးာင္းဲမားအွပက္ ေေ
ေေ စဥ္ေြ အဲ်ဴမသ ႈံး ြွ  ကမေ္းဲာေအရး စအရးွ္စက း ွပ္ဲေွာ္အွပက္ သ ႈံး ြွ  စအရးွ္ေြ  ််ဴ
််ဴဥ္ၾကည္ ွာဲမး းယ အစ းးအရအရြ့ ဘဘာေအရးသ ႈံးစပြပ ႈံ သ ႈံးစပြေည္းေြ  ပွ္သွ္သဲ်ဴမကး  သး
သးေေအရင္ ဒပာျပပါေွပ္းာ ေ ောက္ျပခမင္ ြွ အခမက္ကး  အားျ ည္ ေပး း    လးင္း ််ဴဥ္ျပစအရာ အေ
အေၾကာင္းေွပ ျ စ္  းင္ွ်္ယ 

သွငး္းာအရာ အအရငး္အျဲစက္း  ႔ေး္းစစပ္ပာျပပါ 
အဲမားသးၿပီးသား သွင္းျ စ္ေစ  း်ဴမး  ၀်ဴက္းာွြ  သွင္းျ စ္ေစ သွင္းအရ  းင္ွြ  အအရ
အအရင္းအၿဲစ္ေေအရာ ေွာ္ေွာ္ဲမားဲမားအရ်ဴးေေခြ အရင္ းက္အရ်ဴးအေအရးကးစ အွပက္ ေွာ္ေွာ္ၿခ ႈံင
ႈံင ႈံဲးဲ်ဴာပပာျပပါယ ဥပဲာေပးခြ သး းပြ ဲီ
ဲီးဲ ပားခင္ကား ကမေ္းဲာေအရးေစာင္ ေအရ်ဴာက္ဲလဲမားအွပက္ ေငပေၾကးသ ႈံးစပြဲလ ပဲာဏကး  သး
သးး းအရင္ ေ႔းအရ ႈံွအရ ႈံအရြ  ႔အရာ၀ေ္ဲမား သ း ဲ္း ွ္ အ ပ္ခမ ပ္သရဲမား္းာ သွင္းအရ  းင္ွြ  အအရ
အအရင္းအျဲစ္ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါေပဲြ့ ဘဘာေအရးစီဲႈံခေ္ ခပြဲ လေြ  ဘ်္ေးာက္ သ ႈံးစပြ ေားွ်္ ႔ 
႔ း ြွ  အစီအရင္ခႈံစာဲမားကး ေွာ  ကမေ္းဲာေအရး သ း ဲ္း ွ္ ဘဘ
ဘဘာေအရး၀ေ္တကီး  ာေဲမားေြ  ျပည္ေ်္စာအရင္း ာေဲမားက  ေးေ္းသးဲ္း  းင္ပပာျပပါဲ်္ယ အရအရ
အရအရ်ဴးၿပီးသဲ်ဴမ အခမက္အးက္ဲမားကး  ျပေ္း်ဴေ္ အရည္ညၚေ္း႔ေ္းစစ္  းင္အရေ္ေြ  ဘ်္ေးာက္ ေး ဲ်ဴ
ဲ်ဴေ္ကေ္ းွကမွ်္ ႔ းွာ သး  းင္  း  သွင္းးာအရာ အအရ
အအရင္းအၿဲစ္  ်ဴစ္ခ  ေက္ဲေည္းကး  စဥ္းစား ေား  း  း းပပာျပပါွ်္ယ 

 

အစ းးအရ သွငး္ အခမကအ္းက္ဲ မားကး  အရ်ဴာေ ပျခငး္ 

အး းအရ်ဴး ြွ့ သွင္း အခမက္အးက္ ဲေွာင္း႔ းခင္ ဒီ
ဒီသွင္း အခမက္အးက္ဲမားက း အဲမားသးေစအရေ္  ေ ွ္ျပေ္ၿပီးသား အရ်ဴး  ဲအရ်ဴး အရ်ဴာေ ပပပာျပပါယ ဒီ
ဒီေည္းက အခမးေ္က ေ္ သက္သာေစပပာျပပါွ်္ယ 

း  ပေ္႔ာငအ္ရေ ္-   -  ေ ွ ျ္ပေၿ္ပးီသား သွငး္အခမကအ္းက္ဲ မားကး  အရ်ဴာေ ပအရေတ္ကး းစားၿခငး္ 
ပွ္သက္သဲ်ဴမ  ေ ွ္ျပေ္ၿပီးသား အစ းးအရ သွင္းအခမက္အးက္ဲမားကး  အရ်ဴာေ ပပပာျပပါယ  



• ျပည္သရပ းင္ ာေဲမားဲ်ဴ းၚ
းၚင္ ွင္ ေား ြွ  ၀က္႔ းဒ္ဲမားအား ေး းာျခင္းယ ယ ဘဘာေအရးေြ  ပွ္သွ္သဲ်ဴမ သွ
သွင္းအခမက္အးက္ဲမားကး  ဘဘာေအရး၀ေ္တကီး ာေ သ း ဲ္း ွ္  ွးင္းျပည္ စာ
စာအရင္းစစ္ ာေဲ်ဴာ အရ်ဴာေ ပၾကည္ ပပာျပပါယ ျပည္သရ ၀ေ္ေ႔ာင္ေအရးအွပက္ ျ စ္ေေခြ ဲ်္  ဥပဲာ - 
ပညာေအရး  ကမေ္းဲာေအရး သ 
သ း ဲ္း ွ္ အး ပ္အကး င္ အခပင္ အးဲ္းေြ  ပွ္သက္ေေခြ ဲ်္႔ း  ေ 
 ေ း ာေ႔ းင္အရာ ၀ေ္တကီး ာေဲမားအရြ့ ၀က္႔ းဒ္ဲမားဲ်ဴာ ေး းာပပာျပပါယ 

• ေေအရာေဒသအး းက္ အသ ႈံးဲမားွြ  Search Engine ေခမ အခမက္အးက္ အရ်ဴာေ ပေအရး ် 
် ၱ်ားဲမားျ စ္ွြ  Google သ း ဲ္း ွ္ Yahoo 
ွ း ကး  သႈံ းၿပီးးည္း အရ်ဴာေ ပပပာျပပါယ ဲးခင္ဘာသာစကားေြ သာဲကပြ ဘာသာစကားဲမး းစ ႈံေြ  အရ်ဴ
အရ်ဴာေ ပပပာျပပါယ အးလအရ်ဴင္  းင္ငႈံဲမား သ း ဲ္း ွ္   
  းင္ငႈံွကာ အစ းးအရဲ္း ွ္ေသာ အ ြပ အစည္းဲမား သ း ဲ္း ွ္ အတကႈံေပးအ ပြ ဲမားက ွင
ွင္ျပ ေားွြ  အ
အွၤးးပ္ဘာသာစကားေြ  ေအရး ေားွြ  အစီအရင္ခႈံစာေွပဲ ်ဴာ အကမး းအရ်ဴးွြ  သွင္းအခမက္ေွပ ပပာျပပါ
ပပာျပပါေေွွ္ပပာျပပါွ်္ယ 

• ေဒသ႔ းင္အရာ  ျပည္ေ်္ သး  ဲ္း ွ္ အဲမး းသား စာၾကည္  ွးက္ဲမား သ း ဲ္း ွ္ အစ
အစ းးအရ သွ
သွင္း ာေဲမားကး  အသ ႈံးျပ အရ်ဴာေ ပပပာျပပါယ စာၾကည္ ွ းက္ဲ်ဴညးဲမား သး
သး  ဲ္း ွ္ ေျပာေအရး႔ းခပင္ အရ်ဴးသရဲမားကး    
  ေ္းဲ်ဴွ႔င္ ေသာ္းည္းေကာင္း းရက း်္ွ းင္ ေသာ္းည္းေကာင္း ေ ပွ ႔ ႈံေဲးျဲ
ျဲေ္းပပာျပပါယ ဒပာျပပါေပဲြ့ ွခမး   သွင္းး်ဴည္ ွွ္ေသာ ေျပာေအရး႔ းခပင္  အရ်ဴးသရဲမားကး ေွာ  သ းွျပ ပပာျပပါယ 

• အဲမားပ းင္အရ ႈံး ွခ သပားၿပီး းရခမင္းေွပ ႔ ႈံပပာျပပါယ ယွက်္ေွာ  န္း
န္းး အစ းးအရ ၀ေ္တကီး ာေဲမား္းာ ၀င္ခမင္ွ းင္း၀င္  ေပက္ခမင္ွ းင္း ေပက္ း း အရ ြွ  ေေ
ေေအရာဲမား ဲ
ဲ္း ွ္ပပာျပပါဘရးးယ ဒပာျပပါေပဲြ့ ဲမားေသာအားၿ င္  အရ ႈံးခမ ပ္ အေ႔ာက္အဖးဲ်ဴာ သွ
သွင္းအခမက္အးက္ း းခမင္အရင္ သပားေအရာက္ ေဲးျဲေ္း ေွာင္း႔ းအရ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

ကး ်္ ဘာသာ သွင္းအခမက္ း းက္းႈံအရ်ဴာေ ပ စ ေ႔ာင္းေေအရွာ အခမးေ္က ေ္ွ်္  စး
စးွ္  ွးစအရာ ေကာင္းးာဲ်္ ႔ းအရင္ေွာ  သွင္းအရအရ်ဴးပ းင္ခပင့္ကး  အသ ႈံးခမၿပီး သွင္းေွာင္းပပာျပပါယ 

 

သွငး္ေွာငး္႔ းပ းငခ္ပင္  အရေအာင ္တကး းစားျခငး္ 

အစ းးအရ႔ီက သွင္း အခ
အခမက္အးက္ ေွာင္း႔ းပ းင္ခပင္  အခပင္ အေအရးအရ်ဴးျခင္းေြ  အစ
အစ းးအရက ေွာင္း႔ းခမက္ကး  အေၾကာင္းျပေ္အရေ္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးွာကး  သွးအရပပာျပပါယ ခိပင္းခမက္ ွခ



ွခမး  ွေးေွာ  အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ ေွာင္း႔ း  ွးင္း အစ
အစ းးအရက သွင္း အခ
အခမက္အးက္  ေ ွ္ေပးဲ်ဴာေွာ  ဲ္း ွ္ပပာျပပါဘရးယ ဒပာျပပါေပဲြ့ အေၾကာင္းေွာ  ျပေ္အရဲ်ဴာၿ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

• ဘ်း္ းးရဲ မး းေွပ ေွာငး္႔ းခပင္  အရ်ဴးသးြယ 
  းင္ငႈံ ေွာ္ေွာ္ဲမားဲမားဲ်ဴာေွာ  ဥပေဒအအရ ဲည္သရဲ႔ း းရ
းရဲမး းဲေအရပးပြ သွင္းအခမက္အးက္ ေွာင္း႔ းခပင္  အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ ဒီ
ဒီသွင္း အခမက္အးက္ကး  ဘာေၾကာင္  စးွ္၀င္စားအရွ်္  အရးာွြ  သွ
သွင္းေြ  ပွ္သက္ၿပီး ဘား ပ္ဲ်္ ႔ းွာကး  အရ်ဴင္းစအရာ ဲး းပပာျပပါဘရးယ ောဲည ္ းးပ္စာ သ 
သ း  အီးေဲးး္းးပ္စာ ေပးး းက္အရ ႈံေြ  း းခမင္ွြ  သွင္း အခမက္အးက္ကး  ပ း ေပးးာဲ်ဴာပပာျပပါယ 

• ေွာငး္႔ းခမကက္း  ဘ်း္ းး ပအ္ရဲးြယ 
အဲမားပ းင္ ာေဲမား႔ီကး  အီးေဲးး္ သ း ဲ္း ွ္ စာေအရးၿပီး ေဲးခပေ္းဲမား ပ 
ပ း ကာ ေွာင္း႔ းး း အရပပာျပပါွ်္ယ ွခမး   ွ းင္းျပည္ဲမားဲ်ဴာေွာ   လ
 လွ္ေြ  ေဲးျဲေ္းခပင္  ျပ ပပာျပပါွ်္ယ သ း ေသာ္းည္း ေဲးခြြ ွြ  အေ
အေၾကာင္းအအရာဲမားေြ  ဘ
ဘ်္အခမးေ္ဲ်ဴာ ေဲးခြ ွ်္႔ းွာကး  ဲ်ဴွ္ွဲ္းွင္ ေားဲ်္ ႔ းအရင္ေွာ  ပ းေကာငး္ပပာျပပါဲ်္ယ 

• ေွာငး္႔ းခမက ္ေြဲ ်ဴာ ဘ်္း း အေၾကာငး္အအရာဲမး းေွပ  ေည္ သပငး္သင္ ပပာျပပါသးြယ 
ွွ္  းင္သဲ်ဴမ အရ်ဴင္းးင္းွးကမစပာ ေွာင္း႔ းပပာျပပါယ သး
သး  ဲ်ဴသာ  ာေ႔ းင္အရာ အအရာအရ်ဴးဲမားအေေေြ  ဘ
ဘ်္း းသွင္းဲမ းး း းခမင္ွ်္႔ းွာ းွ
ွး းွကမကမသးဲ်ဴာ ျ စ္ၿပီး ေွာင္း႔ းခမက္ကး  ျငင္းပ်္အရေ္ အခပင္ အးဲ္း ေည
ေည္းသပားဲ်ဴာ ၿ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ကးစ ေွာ္ေွာ္ဲမားဲမားဲ်ဴာ ဘ်္စာအရပက္စာွဲ္းကး  း 
း းပပာျပပါွ်္း း  ွကရးွက အရ်ဴင္းျပစအရာဲး းပပာျပပါဘရးယ ေောက္ၿပီး း 
း း  ွးအရ်ဴင္း ေဲးခပေ္းဲမားကး  ျပင္႔င္ ေားပပာျပပါယ ဒပာျပပါဲ်ဴ အေျ ျဲေ္ျဲေ္အရ  းင္ၿပီး း းအပ္
ပ္သး း ေောက္႔က္ွြပ ေွာင္း႔ းခမက္ဲမား ႔က္း ပ္  းင္ပပာျပပါွ်္  းပွ္းပ္စပာ သွင
ွင္းအရအရ်ဴးပ းင္ခပင္  အေ
အေၾကာင္းကး  း းက္အရ်ဴင္းျပေေစအရာ ဲး းေပဲ်္  ဒီအေၾကာင္း ေး
ေး းာ ေားေၾကာင္း သက္႔ းင္အရာက သးေအာင္ း ပ္  းင္ဲ်္ ႔ းအရင္ ဥပ
ဥပေဒအေၾကာင္း ွီးေခပာျပပါက္ဲးသရျ စ္ေၾကာင္း ျပ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

း  ပေ္႔ာငအ္ရေ ္-  ယ ေွာငး္႔ းခမကက္ း တကး ွငျ္ပင႔္ငျ္ခငး္ယ 
ေွာင္း႔ းခမက္ွခ ကး  ေအရးသားျခင္း္းာ အရး းအရ်ဴင္းၿပီး ေားးည္ းပ်္ပပာျပပါွ်္ယ ွ းင္းၿပည္အရြ  စႈံ
စႈံခမးေ္ဲီ ဘာသာစကားကး  အသ ႈံးျပ ပပာျပပါယယ 

ေးးစားအပ္ပပာျပပါေသာ ဖးဦေဒမ ယယ 



ေွာင္း႔ းး းွြ့ အခမက္အးက္ဲမားကေွာ  - 

•  ၀၀၆   ၀၀၇   ၀၀၈ ခ  ်ဴစ္ဲမားအွပင္း ၈  ်ဴ
 ်ဴစ္ေအာက္ကေးးဲမား ကာကပ် ္ေ႔း ေ းးျခင္းအွပက္ သ ႈံးစပြ ေားွြ  ေငပေၾကးပဲာဏ စ 
စ စ ေပပာျပပါင္း အခမက္အးက္ဲမားကး   ်ဴစ္အး းက္  ၿ စ္  းင္ပပာျပပါက းအး းက္ ခပ
ခပြေေပး  း  ေွာင္း႔ းး းပပာျပပါွ်္ယ 

• က ်ဴစ္ဲမားဲ်ဴာ အစး းအရအရြ့ ွေ်ာက္ဲကမေ္ ကာကပ် ္ေ႔း ေ းးအရဲ်္  အစ
အစီအစဥ္ အသစ္အအရ ကာကပ် ္ေ႔း  ေ းးၿပီး ကေးးဖးေအရ စ စ ေပပာျပပါင္း 

အ ေက္ပပာျပပါ 
သွင္းအခမက္အးက္ဲမားကး  ေအာက္ေ ာ္ၿပပပာျပပါ ကိပေ္ေွာ္ဦကိပေ္ဲက အီးေဲးး္းးပ္စာသ း  
  ပ း ေပးေစး းပပာျပပါွ်္ယ 

ေွာင္း႔ းခမက္ဲမားအေပမ ေဲးစအရာအရ်ဴးပပာျပပါက အခမးေ္ဲေအရပး ႔က္သပ် ္ ေဲးျဲေ္း  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

ေးးစားစပာၿ င္   … 

  

  

• ဘ်း္ းပ ႈံစႈံေြ  အခမကအ္းက ္းကခ္ႈံ  းင္ဲ းြယ 
ဲရအရင္း  ဲးွၱည  DVD သ း ဲ္း ွ္ CD စွြ့ 
ေည္းးဲ္းဲမး းစ ႈံေြ  းက္ခႈံ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ကးစ ေွာ္ေွာ္ဲမားဲမားဲ်ဴာေွာ  ေငပေၾကး အက
အက ေ္အကမဲဲမားဘရး  သင္ ေးမာ္ဲ်္းည္း ႔ းအရင္္ တက
တကး က္အရာပ ႈံစႈံေြ  းက္ခႈံ  း  ေွာင္း႔ း  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

• ေွာငး္႔း  ေား ြွ  အခမကအ္းက္ဲ မားကး  ဘ်ေ္းာက္ အၾကာဲ်ဴာ းကခ္ႈံအရအရ်ဴးဲးြယ 
ဒီေေအရာဲ်ဴာ  ွးင္းျပည္ အဲမး းအဲမး းအရြ  ဥပေဒကး  း းက္ၿပီး ကပြျပား  းင္ပပာျပပါွ်္ယ အခ
အခမးေ္ွး ေက္ ပ းၾကာွွ္ွြ   ွးင္းျပည္က ေည္းပပာျပပါွ်္ယ ပ 
ပ ႈံဲ်ဴေ္ကေွာ  အရ ႈံးပးွ္အရက္ဲပပာျပပါ ၁၅ အရက္ပွ္၀ေ္းကမင္ပြ ၾကာပပာျပပါွ်္ယ ေွာင္း႔ းခမက္္းာ အရလ
အရလပ္ေ ေပးေေခြ ဲ်္ ႔ းအရင္ ွး င္းျပည္အဲမားစ ဲ်ဴာေွာ  အဲမားပ းင္ ာေဲမား္းာ အရက
အရက္အေည္းင်္ သး  ဲ္း ွ္ းေြ ခမီၿပီး း းအပ္အရင္ း းအပ္သး း သွ
သွင္း အခမက္အးက္ေ ောက္ပႈံ  း   အခမးေ္ပ း်ရခပင္  အရ်ဴ
အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ ဘ်္း းပြၿ စ္ေစ ေွာင္း႔ းသရကး  ေ ်ဴာင္ ေ ်ဴးၾကေ္ ၾကာဲလဲမား အသ
အသးေပး  း ေြ  ဘာေၾကာင ္႔ းွာ အရ်ဴင္းျပေပး  း  း းပပာျပပါွ်္ယ 



• ေွာငး္႔ းွြ  အခမကအ္းက္ဲ မားအွပက္ အခေၾကးေငပေပးအရေ ္း းအပပ္ပာျပပါသးားယ 
ပ ႈံဲ်ဴေ္အားျ င္ ေွာ  ဒပာျပပါ္းာ အခဲြ ျ စ္သင္ ပပာျပပါွ်္ယ ါ (အခမး    းင္ငႈံ အေည္းစ ဲ်ဴာေွာ  ဲ႔
ဲ႔ းစေးာက္ အခေၾကးေငပ ေပးအရွွ္ပပာျပပါွ်္ယ) သ း ေသာ္းည္းပြ ွႈံ႔းပ္ေခပာျပပါင္းခ  ဲး
ဲးွၱညကရးခွ း က းေွာ  က း်္ပြကမခႈံအရဲ်ဴာ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီ
ဒီအွပက္ ေစမး လေ္းဲမားကေွာ  သွ္ဲ်ဴွ္ ေား ြွ  အွ းင္းပြ ျ စ္သင္ ပပာျပပါွ်္ယ အက
အက်္ယ အ႔ဲွေ္ ေပးခြ အရွ်္း း  သႈံ
သႈံသ် အရ်ဴးွ်္႔ းအရင္ သက္႔ းင္အရာ အဲမားပ းင္ ာေ သ း ဲ္း ွ္ ွ းင္ၾကားေအရးအအရာအရ်ဴး သ 
သ း ဲ္း ွ္ အခမက္အးက္႔ းင္အရာ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသရကး  ွင္ျပပပာျပပါယ 

 

အစး းအရပ းင႔္ းင္ွ ြ  အခမကအ္းက ္ဲ်ဴေသ္ဲ်ဴမကး  ေွာငး္႔ းပ းငခ္ပင္  အရ်ဴးပပာျပပါသးားယ 

အေျ ကေွာ  ဲအရ်ဴးပပာျပပါယ သွင္းအခမက္ ေွာင္း႔ းပ းင္ခပင္  အခပင္ အေအရး္းာ အျ
အျပည္ အ၀ေွာ  ဲ္း ွ္ပပာျပပါဘရးယ အဲမး းသားး ႈံၿခ ႈံေအရးေြ  းရ အ ြပ အစည္း ွည္ၿငးဲ္ဲလအွပက္  ဲလ
ဲလခင္းစ ႈံစဲ္းဲလ ဲ ေးခ းက္ေအရးအွပက္  အ ပွင္းေအရးကးစ  သ း ဲ္း ွ္ ပ ွုးးက း 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ေေသရဲမားအရြ့ ေအရာင္းေအရး၀်္ွာဲမားကး   ေး
 ေးေ္းသးဲ္း  း  အခ
အခမက္အးက္ဲမားကး   ေးဲ္ခမေ္ ေားအရပပာျပပါွ်္ယ 
ွ းင္းၿပည္အရြ့ အခမက္အးက္ ေွာင္း႔ းပ းင္ခပင္  ဥပေဒ ေြဲ်ဴာ အခ
အခမက္အးက္ ပႈံ ပး းဲလကး  ေအရ်ဴာင္အရ်ဴားပ းင္ခပင္  ခိပင္းခမက္ဲမား စာအရင္းကး  အရ်ဴာေွပ   းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

အစ းးအရအေေေြ းည္း သွင္းအခမက္အးက္ ပဲာဏေည္းေည္းကး သာ  ေး
 ေးဲ္ခမေ္ ေားၿပီး ဘာေၾကာင္  ဒီး း သ း၀်ဴက္ ေားအရွ်္ ႔ းွာကး  အရ်ဴ
အရ်ဴင္းျပ  း း းပပာျပပါွ်္ယ အဲမားပ းင္ ာေဲမား္းားည္း ျပည္သရ  အကမး းအ ပွက္ေြ  း 
း ႈံၿခ ႈံေအရးကး  ခမးေ္ခပင္း်ဴမာည်ဴးေပး  း  း းပပာျပပါွ်္ယ ျပည္သရေွပအွပက္ းပေ္စပာ အက
အကမး းအရ်ဴးဲ်္ 
႔ းအရင္ေွာ  ခိပင္းခမက္အေေေြ  း်ဴမး  ၀်ဴက္ ေားအရဲ်္  သွင္း အခမက္အးက္ကး ေွာင္  ပ
 ပင္ ခမေပးသင္ ပပာျပပါွ်္ယ 

ခိပင္းခမက္႔ းွာ အခမက္အးက္ဲမားအွပက္ကး သာ အရည္ညၚေ္းၿပီး အဲ
အဲလွခ း ႈံးကး  ႔ းး းွာ ဲ္း ွ္ဘရး႔ းွာ သ းွခမပ္ပပာျပပါယ ခိပင္းခမက္ဲမားေြ  ၿင
ၿငးေေွြ  ေွာင္း႔ းခမက္ဲမး းကး  ေွာင္း႔ းးာခြ အရင္ သက္႔ းင္အရာ အဲမားပ းင္ ာေအေေေြ
ေြ  ဲေ ာ္ျပသင္ ြွ  အခမက္အးက္ဲမားကး  ခမေ္း်ဴပ္ ေားျခင္း သ း ဲ္း ွ္ အေ
အေအရးတကီးွြ  သွင္းအေသးစးွ္ဲမားကး   ်္အရ်ဴားၿပီး ကမေ္ ြွ  အဲလွပြ ွ
ွစးွ္ွပ းင္းကး သာ ေပး  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီး းအေၿခအေေဲမး း ျ စ္းာခြ ဲ်္႔ းအရင္ သက္႔ းင္
င္အရာ ာေအေေေြ  ဘာ ေၾကာင္  အဲလွပြကး  ွည္းျ ွ္ ေားေၾကာင္း  ဘ်



ဘ်္ေေအရာဲ်ဴာ ျ  ွ္ခမ ေားခြ ွာဲမား အရ်ဴးၿပီး အေသးစးွ္ွခမး  ကး  း 
း းအပ္သး း ျပင္႔င္ ေားခြ ေၾကာင္း အသးေပးသင္ ပပာျပပါွ်္ယ 

း  ပေ္႔ာငအ္ရေ ္- ၄ယ ၿ စ ္ းငေ္ျခ ခိပငး္ခမက္ဲ မားကး  ခေ္ ဲ်ဴေး္ၾကည္ ပပာျပပါယ 
ေွာင္း႔ း ြွ  သွင္းအခမက္အးက္ဲမား သွ္ဲ်ဴွ္ ေား ြွ  ခိပင္းခမက္ဲမားေြ  ၿင
ၿငးစပေ္းေေ  းင္ေၾကာင္း တကး ွင္ ပွက္႔ပပာျပပါယ အဲမားပ းင္ ာေဲမားက   းင္ငႈံေအရးအေၿခအေ
အေေအအရ သွင္း က
ကေ္ သွ္ ေား  းင္ေၿခအရ်ဴးးား ပွက္႔ပပာျပပါယ အရ်ဴ
အရ်ဴးခြ အရင္ ဘ်္း း အခမက္အးက္ဲမး းက ခိပင္းခမက္ အၿ စ္ ေား  းင္ဲးြ ေွ
ေွပးေခမခပြၿခားပပာျပပါယ ေောက္ ဒီေွာင္း႔ းဲလဲမး းကး  သီးၿခားစီစဥ္ပပာျပပါယ ေွာင္း႔ းဲလ ဲး
ဲး ပ္ခင္ ေွာင္း႔ း ြွ  သွင္းအခမက္အးက္ ဲအရခြ အရင္ ဘာ႔က္း ပ္ဲးြ တကး စီစဥ္ပပာျပပါယ အ ေ
အ ေရးသျ င္  ၿငင္းခႈံအရ  းင္ွ်္း း  သႈံသ်အရ်ဴးွြ  အခပာျပပါဲမး းဲ်ဴာ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

အသ ႈံးျပ အရေ္ ေည္းးဲ္း အသပ် ္သပ်္ - 

• ေွာင္း႔ းခမက္ း ပ္ေွာ ဲ့်္အေၾကာင္း တကး ွင္ေၾကညာ ်ဴင္ ပပာျပပါယ ဒီ
ဒီေည္းးဲ္းက အစ းးအရကး  ွ ႈံ ျပေ္ေအာင္  းအားေပးသး း ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

• ေွာင္း႔ းခမက္ း ပ္ေွာ ဲ့်္အေၾကာင္း အစ းးအရဲ္း ွ္ွြ  အ ပြ အစည္းဲမ
ဲမား သွင္းေ ောက္ဲမားကး  အသးေပးပပာျပပါယ ေောက္ဘ်္း း အေျ ဲမး းအရးာွ်္ ႔ 
႔ းွာ အသးေပးဲ်္  အေၾကာင္းးည္း ေျပာျပပပာျပပါယ 

• ၿငင္းခႈံအရဲ်္႔ းအရင္ ေ ောက္ခႈံသရဲမားေြ  ဘ်္း း းလပ္အရ်ဴားၾကဲ်္ ႔ 
႔ းွာ စီစဥ္ ေားပပာျပပါယ   းင္ငႈံ ပွင္း အေၿခအေေေပမ ဲရွည္ၿပီး အျပည္ျပည္႔ းင္အရာ အ 
အ ပြ အစည္းဲမားက   းင္ငႈွံ ကာ းလပ္အရ်ဴားသရဲမားေြ  ည်ဴး းလင္း ေားွာက အစ းးအရကး  သွ
သွင္း ေ ွ္ျပေ္ေပးေစ  း   းအားွခ  ျ စ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

 

ေွာငး္႔ းခမက ္ပ်ခ္မခႈံခြ အရအရင ္ဘား ပအ္ရဲးြယ 

ေွာင္း႔ းခမက္ဲမား ဲအရခြ အရင္  အေၾကာင္းျပေ္ဲးာခြ့အရင္ ်ရခႈံ၀င္ခပင္  အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ သွ
သွင္း းပွ္းပ္ခပင္  ဥပေဒအရ်ဴးွြ    းင္ငႈံဲမားဲ်ဴာ ႔ းအရင္ အ ရ်ခႈံ၀င္အရေ္ အ႔င္ ႔င္ ကး  အရ်ဴ
အရ်ဴင္းးင္းစပာ ေ ာ္ျပ ေားၿပီးသား ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ပ ေဲ႔ ႈံးအေေေြ   ေ ွ္ျပေ္ေပးအရေ္ ျင
ျငင္း႔ း ြွ့  ာေကး  အ်ရခႈံ၀င္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဲေ
ဲေအာင္ျဲင္ခြ အရင္ ွအရားအရ ႈံးဲမားအ ေး ေး်ဴမာက္ ေားခပင္  သ 
သ း ဲ္း ွ္ ျပေ္ၾကားေအရးအရာ အအရာအရ်ဴးကး  ေး်ဴမာက္ ေားခပင္ အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ ဒီ
ဒီအေၾကာင္းေြ ပွ္သက္ၿပီး ေအာက္ပပာျပပါးင္ ခ္ဲ်ဴာ  ွ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 



ဒီကဒ္ေးးကး  Access Info Europeဲ်ဴ ေအရးသားခြ့ၿပီး  အ
အခမက္အးက္ အျပည့္အစႈံ ကး  သရ းွ  အရြ  ကပေ္အရက္စာဲမက္ေ်ဴာဲ်ဴာ  ွ္္႐ိုလ း င္ွ်္ယ 

» 

• အေၾကာင္းအအရာ 
o  
o  
o  
o  
• ျပပပြဲ မား 
o  
• ဘာသာစကားဲမား 
o  
o  
• သင့္အေၾကာင္း ေျပာျပပပာျပပါ 
• FONT DOWNLOAD 

အေွပးအေခမ ကပေ္ ျဲညးပပာျပပါ 

  

 

 
ဒီအေျခခႈံကဒ္ေးးကး  ႔ပြခမအရ်ရပပာျပပါ ါ (pdf ၁ ၆kb) 

  

အင္ဲ ွေေ္ညး္ွြ  အအရငး္အျဲစပ္ြ အရ်ဴးွာေွာင္ဲ ်ဴ အေွပးအေခမ ကပေ္ ျဲညး   းငအ္ရင ္သွ
သွငး္ အခမကအ္းကက္း   းလပအ္ရ်ဴားဲလအျ စ ္ေျပာငး္ း ငပ္ပာျပပါွ်ယ္ ဒကီဒ ္ေြဲ ်ဴာပပာျပပါွြ  
Activity ေွပ္းာ ပပာျပပါ၀င ္း ပေ္႔ာင္ဲ ်္  း  ပေ္ ာ္က းငေ္ွပ  ေ ောကခ္ႈံသရေွပ ်ဴင္  း
 းက္ွ ပြေ ာ္ေွပကး  ပစ္ဲ ်ွဴ ္ ေား ြွ  ပအရးသွက္း  သွငး္ေပးးလႈံ ေ႔ာ္ းၚ
းၚဲ း္ဲ  းး  းင္ွ ြ  စညး္အရ  ႈံးးလ ႈံေ႔ာ္ေအရးွစခ္  ကး  ဘ်

 

http://www.access-info.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
https://archive.informationactivism.org/sites/archive.informationactivism.org/files/10tactics-my-cards/basic_3-my.pdf


ဘ်း္ း ႔ေး္သစ္ွ  ီေပငၿ္ပးီ ဒီု  းငး္း ပ္ဲ းြ ႔ းွာ ်ဴင္  ပွ္သကၿ္ပးီ ကရညေီပးပပာျပပါွ်ယ္ 

ဒီကဒ္ဲ်ဴာ ႔ေ္းသစ္ ေရးျခားွြ  စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ်ဴင္  ပွ္သွ္ၿပီး အေအရးတကီးွြ  အရလ
အရလေ ောင္  ေးးခ  အေၾကာင္း ွင္ျပ ေားပပာျပပါွ်္ယ 

1. အာအရ  ႈံ၀ငစ္ားျခငး္ - သွင္းအခမက္အးက္ းလပ္အရ်ဴားဲလအေၾကာင္း ဥပဲာဲမားကး  ၾက
ၾကည္ ျခင္း္းာ အာအရ  ႈံ၀င္စားဲလ ေပး   းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီေည္းေြ  အတကႈံ႔ာဏ္ဲမား အရးာွွ္ွ်္ယ 

2. ႔ေး္သစ္ွ  ီေပင္ဲ လ - ပအရးသွ္ကး  က း့်္ဘက္ပပာျပပါေအာင္ ႔ပ
႔ပြေ႔ာင္   း  အ  းင္ဒီ်ာအသစ္ေ ပွေြ  အ းင္ဒီ်ာကး   ေ ာ္ ေ ွ္ျပ   းင္ဲ့်္ ေည
ေည္းးဲ္းအသစ္ေွပ း းပပာျပပါွ်္ယ 

3. အရလေ ောင္  -းရေ ပွကး  ွက္ၾကပေအာင္ းလႈံ ေ႔ာ္ွြ  စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အ 
အ ပြ အစည္းွခ   ေ္ွီး  း  သင္ အေေေြ အျဲင္ အဲမး းဲမး း  အရလေ ောင္ အဲးမ းဲမး းက ၾက
ၾကည္ ွွ္အရပပာျပပါဲ်္ယ 

4. အ  းငဒ္ီ် ာဲမား - အ ပြ ေြ  း ပ္ေ ာ္က းင္ က္ဲမားကး   အ းင္ဒီ်ာ အသစ္ဲမား အရေ
အရေအာင္ စဥ္းစားခ းင္းၿပီး အရးာွြ  အ းင္ဒီ်ာဲမားကး  စဲ္းသပ္ၿပီး ဘ်္ အ းင္ဒီ်ာက အး
အး ပ္ျ စ္ဲးြ ႔ းွာကး  သးေအာင္ ပႈံ ပ  းးကရညီေပးအရပပာျပပါဲ်္ယ 

 

အာအရ  ႈံ၀ငစ္ားျခငး္ 

အာအရ  ႈံ၀င္စားွ်္ 
႔ းွာ ေျပာအရအရင္ အသက္အရလသပင္းး  းက္သး  းပပာျပပါပြယ ကိေော္ွ  း အားး ႈံး အာအရ  ႈံ၀င္စားခႈံအရွ်္
်္ ႔  းွာ တက ႈံ ရးၾကဲ်ဴာပပာျပပါယ ျပင္ပအာအရ  ႈံဲမားက ကိေော္  ွ း ကး  အေ
အေၿခအေေွခ ကး  ကပြျပားစပာ ေားးည္ေအာင္ း ပ္း းက္ွာဲမး း ါ (သ  း ) ဲစ
ဲစဥ္းစားဲးေးာက္ွြ  အအရာွခ  း ပ္း းက္ဲးွာဲမး း စွာေွပ ျ စ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ကမ
ကမေော္  ွ း ကး  းလပ္အရ်ဴားဲလွခ  း ပ္ျ စ္သပားေအာင္ းလ
းလႈံ ေ႔ာ္း းက္ွြ  အအရာေွပကး  ျပေ္သ ႈံးသပ္ၿပီး အျခားသရဲမားကး  ဘ်္း း အာ
အာအရ  ႈံ၀င္စားေအာင္ းလႈံ ေ႔ာ္း း  အရွ်္႔ းွာ သး   းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

း ပေ္႔ာငအ္ရေ ္- ၁ - ႔ာဏအ္းငး္ပပင္ ေစွြ  ါ (Inspiration) 
စညး္အရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး းလပအ္ရ်ဴားဲလေွပကး  သ ႈံးသပျ္ခငး္ 

1. အရ်ဴးၿပီးသား စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးဲမားကး  ေး းာျခင္း္းာ စး
စးွ္ကရးစးွ္သေ္း ေကာင္းေစျခင္း ်ဴင္  အ  းင္ဒီ်ာဲမား  ေပက္ေပမးာေအာင္ း 
း ပ္ျခင္းအ ပွက္ အသ ႈံး၀င္ပပာျပပါွ်္ယ ပပာျပပါ၀င္သရ  ွးင္းကး  အေ
အေအရးေြ ပွ္သက္ၿပီး 
သရ  ွ း အ ေင္ေွပ ေျပာင္းသပားေအာင္ း ပ္  းင္ွြ  စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးွခ  ွင္ျပခ



ပခ းင္းပပာျပပါယ ဒပာျပပါ္းာ ၀က္႔ းဒ္ွခ   းဲ္းဲေပမက ႔ ကျပပပြွ ပပြ  နီပဒီ်း ွကား  ပ 
ပ းစွာွခမပ္  ေၾကာ္ျငာွခ   စသ
စသည္ျ င္  အေျပာင္းအးြ ွခ အွပက္ စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ပမႈံ ပပားေအာင္ း ပ္ွြ  သရ
သရ အရြ  အဓးက ကမ ြွ  သွင္း အခမက္အးက္ ပပာျပပါအရ်ဴးွြ  ဘ်္း း ွပး င္းွေဒသဲမး း ဲ႔
ဲ႔ း ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ေခပာျပပါင္းေ႔ာင္ ပပာျပပါ၀င္သရက သရ
သရ  ွး  ွင္ၿပွြ  ဲ်ဴွ္ွဲ္းကး  ျဲင္ ရးခမင္ဲ်ဴ ျဲင္ ရးဲ်္ယ ဒပာျပပါေပဲြ့ ျပ ောဲအရ်ဴးပပာျပပါဘရးယ အ 
အ ပြ ၀င္ေွပအေေေြ  အရး  းအရ်ဴင္းစပာပြ းက္ေြ ႔ပြ ေား ြွ  ု်ားပ ႈံ ွခ  ျပၿပီး ွင
ွင္ျပ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ  ေ းု်ားပ ႈံဲ်ဴာ  ေည္ သပင္း   းင္ွာေွပကေွာ  - 

o ပ ေဲ႔ ႈံးအတကးဲ္ 
ဒီစည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးကး   သ းွ ေားဲးခမးေ္က သရ  ွ း ဘ်္ဲ်ဴာ အရ်ဴးေေခြ ွ်္ယ 

o ျ စ္ပပားခြ ွြ  းလပ္အရ်ဴားဲလက ဘာအ ပွက္ ႔ းွာ ်ဴင္  ဘ်္ေွပ ေအ
ေအာင္ျဲင္အရအရ်ဴးခြ ွ်္ယ 

o ဘာေၾကာင္  ႔ေ္းသစ္ွ်္ယ 
o ဒီစည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးကး   ေး းာဲလေၾကာင္  ဘ်္း း စး

စးွ္ကရးစးွ္သေ္းေွပ အရအရ်ဴးခြ ွ်္ယ 
2. ပပာျပပါ၀င္း ပ္ေ႔ာင္သရေွပ႔ီဲ်ဴာ ေၾကညာခမက္ ဲးွၱညွ  း   ဓာွ္ပ ႈံွ  း  စသ

စသည္ျ င္  ဲ်ဴွ္ွဲ္းဲ်ဴွ္အရာ အရ်ဴးေေဲ်္ ႔ းအရင္ေွာ  အ ပြ ကး  ျပသ   းင္ပပာျပပါွ်္ယ ွင
ွင္ျပခမက္ ျပ း  ပ္ေေစဥ္အွပင္းဲ်ဴာ ေားေ ောင္သရဲမား္းာ ကပ္ခပာစကပညေွပ သ 
သ  ႈံးၿပီး စား  ႈံးေအရ ေည္းေည္းေြ  းလပ္အရ်ဴားဲလအွပက္ အသ  ႈံးခမခြ ွြ  ေည္းနမည္းာေွပ  အဲမး းအစား ပ 
ပ ႈံစႈံေွပအေၾကာင္း ဲ်ဴွ္သား   းင္ပပာျပပါွ်္ယ အျခားကပ္ခပာ စကပညေ ပွေပမဲ်ဴာေွာ  ဘ်
ဘ်္း း ပအရးသွ္ အဲမး းအစားအွပက္ အရည္အရပ်္ွ်္ ႔ းွာ သွ္ဲ်ဴွ္ပပာျပပါယ အားး ႈံးက ွရ
ွရညီ ြွ  အေၾကာင္းအအရာေွပကး ပြ အရည္ညၚေ္းေေွာ ေသခမာေအာင္ ေအာက္ပပာျပပါ  ပ
 ပင္ ႔ းခမက္ဲမားကး  ေး းာပပာျပပါယ 



3.   

4. အ႔င္    ဲ်ဴာ  ွ ေ္းက း  ပ္ ေား ြွ  ကပ္ခပာ စကပည   ွ္စ္ေွပကး  ဘ  ွ္ ါ (Board) 
သ  း ဲ္း  ွ္ ေႈံအရႈံေပမဲ်ဴာ  ေားပပာျပပါယ 
“ေည္းနမည္းာဦပ  ႈံစႈံံ    ွ္စ္ေွပကး   ဘ်္ဘက္ ွစ္ က္ဲ်ဴာ ကပ္ ေားၿပီး “ပ
“ပအရးသွ္ံ    ွ္စ္ေွပကး ေွာ  ညာဘက္ဲ်ဴာ ကပ္ ေားး းက္ပပာျပပါယ ေောက္ ဘ်
ဘ်္ပအရးသွ္အွပက္ ဘ်္ေည္းနမည္းာ ်ဴင္  အဲမး းအစားက အေကာင္း႔  ႈံးျ စ္ဲးြ ႔ 
႔ းွာကး  ွပြ က္ၾကည္ ၿပီး  ေ း ်ဴစ္ က္ၾကား း းင္းဲမား႔ပြၿပီး ဲ်ဴွ္ ေားး းက္ပပာျပပါယ ကေ
ကေည္းက းက္း်ဴဲ္းဲီး း ြွ  ပအရးသွ္႔ီ ေအရာက္   း  ဘ်္ေည္းနမည္းာ သ 
သ  ႈံးအရဲးြ႔ းွာ အရ်ဴာေွပ    း  ကရညီေပးပပာျပပါွ်္ယ 

 

႔ေး္သစ္ွ  ီေပင္ဲ လ 

႔ေ္းသစ္ွီ ေပင္ျခင္း ျပ း  ပ္ း   အွပက္ ေဘာင္အွပင္းက ေ ာက္ ေပက္ၿပီး စဥ
စဥ္းစား ေ ပွးေခမွွ္   း  း 
း းပပာျပပါဲ်္ယ ဒပာျပပါဲ်ဴသာ ေည္းးဲ္းအသစ္ဲမား ်ဴင္  ေအ
ေအာင္ျဲင္ေအာင္ ေ႔ာငအ္ရပက္   းင္ဲ်ဴာပပာျပပါယ ေခိပးျပေ္စအရား  း   ေင္အရေပဲ်္  ွက်္ေွာ  အရ်ဴ
အရ်ဴးၿပီးသား အဲမး းအစား ပ ႈံစႈဲံ မား  Tool ဲမားေြ  
ေည္းနမည္းာဲမားကး  အျဲငသ္စ္ ်ဴင္  အသ ႈံး ခမွာပပာျပပါပြယ ေအာက္ပပာျပပါ း ပ္ေ႔ာင္အရေ္ ါ (Activity) ဲမားက 
စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ႔က္စပ္ ြွ  ႔ေ္းသစ္ွြ  အ  းင္ဒီ်ာဲမား အရေအာင္ ကရ

ေညး္နမည္းာ - သွ္ဲ်ဴွ္ ေားွြ  ပအရးသွ္႔ီ ပစ္ဲ်ဴွ္ ေား   း အွပက္ သင္အသ  ႈံးျပ ွြ  ခမဥ္းကပ္ဲလယ ေည္းနမည္းာက ပအရ
ပအရးသွ္အရြ  အတကး က္  အေး အ ေ  စးွ္ပပာျပပါ၀င္စားဲလေြ  သရ းွ    ွေ္ း  း ေားွြ  စေစ္ေြ  ည်ဴးအရပပာျပပါဲ်္ယ ေည္းနမည္းာ ေြဲ်ဴာ င်္အရပ် ္ ြွ  ပ
ပအရးသွ္ကး  ႔ပြေ႔ာင္   း  ္းာသ  ေည္ သပင္းပပာျပပါယ စ ေပပာျပပါင္း းလပ္အရ်ဴားဲလေွပ ျ စ္ေပမးာ   း  အ ပြ အး းက္ စည
စည္းအရ  ႈံးဲလေွပ ျပ း  ပ္ပပာျပပါယ ဲက္ေ႔ ခမ္ွခ   အရ်ဴင္းးင္းစပား ျပွ္သားစပာ ပမႈံ  ်ဴႈံ  း အွပက္ အရလပ္ေ ေပးွြ  အခမက္ေွပကး   ျဲင္သာေအာင္ း 
း ပ္ပပာျပပါ  ါ (သ း ) ၿပ ောအရြ  အကမး းအာေးသင္ေွပကး  သးသာေအာင္ က း်္ေ ပွ  အျ စ္အပမက္ဲမားကး   ေ ွ္းၚင္ ပပာျပပါယ 

အဲမး းအစားပ ႈံစႈဲံ မား - ၾကားခႈံ ါ (သ  း ) စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး သ  း ဲ္း  ွ္ းလပ္အရ်ဴားဲလွခ အရြ  အေေအ ေားဲမား - ဥပဲာ  
းဲ္းေပမက ျပုာွ္အရ  ႈံဲမား  ကာွပေ္းျပကပက္  နီဒီ်  း ဲ်ဴွ္ွဲ္းဲ်ဴွ္အရာ  ေအရဒီ်း  အစ
အစီအစဥ္  ဘေးာ ွ္ဲမား  းရဲလ႔က္႔ႈံေအရး ကပေ္်က္အ ပြ ေ ပွယ 

ပအရးသွ ္-းက္း်ဴဲ္းဲီ   း  တကး းစားေေွြ  းရ ေ  ယ သင္ ပစ္ဲ်ဴွ္ ေား ြွ  ပအရးွ္သွ္ ါ (႔  းး  းွာက း းခမင္ွြ  အေ
အေျပာင္းအးြ ျ စ္းာေအာင္ း  ပ္ေ႔ာင္   းင္စပဲ္းအရ်ဴးွ ြ  းရေွပ) ေြ အ ရွ ပပာျပပါ၀င္း ပ္ေ႔ာင္ဲ်္  ပအရးသွ္ ါ (ပစ္ဲ်ဴွ္ ေား ြွ  ပအရ
ပအရးသွ္ကး  းၚဲ္းဲ  းး   းင္ေအာင္ ကရညီေပး   းင္ွြ  းရစ  ) ွ  း းည္း ပပာျပပါ၀င္ပပာျပပါွ်္ယ 



ကရညီေပးပပာျပပါးးဲ္ ဲ်္ယ ပပာျပပါ၀င္သရဲမားအေေ ်ဴင္ းည္း ဒီးလပ္အရ်ဴားဲလအွပက္ သဲားအရး  းကမ အေွပးအေ
အေခမဲမားကး  ေောက္ခမေ္ ေားအရစ္ခြ သင္ ပပာျပပါၿပီယ အရ
အရည္အရပ်္ခမက္ကေွာ  ဒီအ းင္ဒီ်ာက း
းက္ေွပ ဲ်ဴာ အး ပ္း ပ္ပပာျပပါ ဲးား ႔  း ြွ  အ႔ီးအွား  စး  းအရးဲ္ပရပဲ္ဲလေွပ ကင
ကင္းဲြ စပာ းပွ ္းပွ္းပ္းပ္ ေွပးေခမအရေ္ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

း ပေ္႔ာငအ္ရေ ္-   - ေဘာင ္ေြဲ ်ဴ  ေပကယ္ စဥး္စားေွပးေခမျခငး္ 

1. ပပာျပပါ၀င္သရဲမားကး  စးွ္ကရးေြ   ဲ္း႔ ပ္ကး  င္ဲအရွြ့ ေကာက္ခမက္ဲမားကး  က  း်္စားျပ ခ  းင္းပပာျပပါယ ါ (သ
ါ (သ  း ) စ
စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ႔က္စပ္ ြွ  ပွ္၀ေ္းကမင္အ ပွင္းဲ်ဴာ း 
း ပ္က းင္ေေွ်္း  း  စးွ္ကရး်ဥ္ခ  းင္းၾကည္ ပပာျပပါယ ဒီး  းေခပာျပပါင္းစဥ္ကပြ ြွ  ုာ
ုာွ္အရ ပ္ေအာက္ကေေ စ
စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအွပက္ အ  းင္ဒီ်ာေ ပွ အရးာေးာက္ပပာျပပါွ်္ယ ဥပဲာ - 
အရာသီဥွ ႔  းးအရပားစပာ ေျပာင္းးြဲ လအွပက္ စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေေၿပီ ႔  းပပာျပပါစး     အ 
အ ပြ သားွေ်ာက္ကး  ပ းးာ၀က္၀ႈံွေကာင္ ါ (သ  း ) ပင္း်္ွစင္း အေေေြ  ဘ်္း  း အရလ
အရလေ ောင္ အရ်ဴးေေဲ်္ ႔ းွာ ဲ်ဴေ္း႔ခ  းင္းပပာျပပါယ အျခားးရဲမားကး  းည္း သရွ း  ကး ်္သရ  ွ း  ပမ
ပမႈံသေ္း   းင္ွ်္း  း  စးွ္ကရး်ဥ္ၾကည္ ပပာျပပါေစယ ကက
ကကြ သ  း  ျပ ဲရး  ပ္ေ႔ာင္ျခင္းျ င္  းရေွပ္းာ က  း်္အရြ  ေွ
ေွပးေခမေေၾကပ  ႈံစႈံေွပ တကး ွင္ေကာက္ခမက္ခမဲလေွပအရြ  အျပင္ဘက္ကေေ ၾကည္ ျဲင္ွွ
ွွ္းာဲ်ဴာ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ အ
အ ပြ သား  ွ းင္း အေအရးကးစ ေြ  ပွ္သက္ ြွ  သရ  ွ း  အျဲင္သစ္ကး  ပ 
ပ ႈံ႔ပြယေသာ္းည္းေကာင္း  ေျဲပ  ႈံေပမေေအရာခမယေသာ္းည္းေကာင္း ေ ာ္ျပၿပီး အ 
အ ပြ ကး   အရ်ဴင္းျပ   းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

2. ဒီွင္ျပခမက္ဲမားကး   ၾ
ၾကည္ အရလေး းာေေွြ  သရွ းင္း စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ပွ္သက္ၿပီး ကပြျပားွြ  အျ
အျဲင္ေြ  ျဲင္   းင္အရေ္ စးွ္ကရးစးွ္သေ္းေကာင္း အရသပားပပာျပပါက   
   ွ္စ္ေြ  ခမဲ်ဴွ္ ေားသင္ ပပာျပပါွ်္ယ အ ပြ အေေေြ းည္း းလပ္အရ်ဴားဲလေြ ပွ္သက္ွြ  ႔ေ
႔ေ္းသစ္ွြ  အအရ်ဴးေ္ေကာင္းွခ  အရ်ဴ
အရ်ဴးေေဲ်္႔ းအရင္ သရွး   အေေေြ  ႔ေ္းသစ္ွြ  ေွ
ေွပးေခမဲလေည္းးဲ္းဲမား အရ်ဴာေ ပေ ပွ ၿပီး း  ပ္ေ႔ာင္   းင္ဲ်ဴာ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

 

္႐ိုလေ ောင့္ 

ွခပာျပပါွေး ကပမ း ပ္ွး  အရြ့ ွခပာျပပါွေး ကး  ်္ စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ပွ္သက္ၿပီး ေပ



ေပးခမင္ွြ  ဲက္ေ႔ ခမ္ကး   းရေ ပွ ေားးည္ွ်္း  း   ေင္ၾကွ်္ယ ဒပာျပပါေပဲြ့ ွက
ွက်္ ွက်္ေွာ  သရွ  း ေေအရာကေေ ျဲင္ွြ  သရွ  း  အရလေ ောင္ ကေေ ၾကည္    း  ဲတ
ဲတကး းစား ရးေသးပပာျပပါဘရးယ “
“စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ေည္းနမည္းာံ အေၾကာင္း အေျခခႈံကဒ္ေွပကး   ေး
ေး းာၿပီးၿပီ႔  းအရင္ေွာ  းၚဲ္းဲး  းခမင္ွြ  ပအရးသွ္ေြ  းလႈံ ေ႔ာ္း း ြွ  အ 
အ ပ ြအစည္း ဘ်္္းာေွပကး  ပစ္ဲ်ဴွ္ ေားဲ်္ ႔ းွာ ႔ေ္းစစ္ၿပီးေးာက္ပပာျပပါၿပီယ ဒီစာအရင္းကး  သ 
သ  ႈံးၿပီး ဒီေး ကမင္ ခေ္းကး  း ပ္ပပာျပပါယ ွက်္း  း  ပစ္ဲ်ဴွ္ ေားဲ်္  ပအရးသွ္ေြ  ပပာျပပါ
ပပာျပပါ၀င္ေ႔ာင္အရပက္ဲ်္  အ ပြ စာအရင္း ဲး  ပ္အရေသးဘရး ႔ းအရင္ေွာ  အခ  း ပ္း  းက္ပပာျပပါေွာ ယ 

း ပေ္႔ာငအ္ရေ ္-   - သင ္ပစ္ဲ ်ွဴ ္ ေား ြွ  ပအရးသွေ္ြ  ပပာျပပါ၀င္ွ ြ ့အ ပြ ဲမားအရြ ့အရလ ေ ောင္ က 
ၾကည္ ျဲငျ္ခငး္ 

1. းရွေ်ာက္ခမင္းစီကး   ပစ္ဲ်ဴွ္ ေားွြ  ပအရးသွ္ ါ (သ  း ) ပပာျပပါ၀င္ပရးေပပာျပပါင္းွြ  းရ
းရဲလအ ပြ အစည္း ွခ ကး  ဓာွ္ပ  ႈံေြ  ွ
ွင္ျပ ြွ  ေး ကမင္ ခေ္းဲ်ဴာ ပပာျပပါ
ပပာျပပါ၀င္ခ းင္းပပာျပပါယ ဓာွ္ပ ႈံွ းင္းဲ်ဴာ သးသာ ေင္အရ်ဴား ေားးည္းပ် ္ ြွ  ေခပာျပပါင္းစဥ္ ွစ္ခ   အရ်ဴးပပာျပပါေစယ ဥပဲာ - 
အး းက်အရြ  အရာသီဥွ  ႔  းးအရပားစပာ ေျပာင္းးြဲ လေြ  ပွ္သက္ၿပီး း ပ္ေေွ်္ ႔ 
႔ းအရင္ “ေကမးးက္းရင်္ံ  “ၿဲး  ေေ ၾကပ်္၀ွြ့ အ ေက္ွေ္းစား ဲးသားစ  ံ  “ပွ္၀ေ္းကမင္  ေး
 ေးေ္းသးဲ္းေအရး ဲရ၀ပာျပပါဒေအရး႔ပြသရံ  “ပွ္၀ေ္းကမင္  ေးေ္းသးဲ္းေအရး အစ  းးအရ ဲ္း
ဲ္း  ွ္ေသာ အ ပြ အစည္းဲမားံ “ေကမာင္းသား ကေးးင်္ဲမားံ  “ေ
“ေး ေ ညစ္ညဲ္းေစေသာ စက္အရ  ႈံး ပ္ငေ္းက အဲလေ႔ာင္ အအရာအရ်ဴးခမ ပ္ံ စသ
စသည္ျ င္ ယ ေခပာျပပါင္းစဥ္ွခ အေေေြ  ေ်ဘ ်မ ါ (သ  း ) ွး
ွးကမေသခမာျခင္း     းင္ငႈံေအရးေခပာျပပါင္းေ႔ာင္ဲမားေြ  အ ပြ အစည္းဲမား ော
ောဲည္ေပးျခင္း စသျ င္  ျ စ္   းင္ပပာျပပါွ်္ယ းရွေ်ာက္ခမင္းစီွ  းင္း ကး
ကး ်္ွ းင္ေျပာ ုာွ္းဲ္းွ  းေးးဲမားေြ   ေပက္းာသင္ ပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါ
ဒပာျပပါဲ်ဴသာ စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အေအရးကးစ အေၾကာင္း ျပသွြ  ဓာွ္ပ  ႈံ ေြက  ေ  းပ ွုး း္ ါ (သ
ါ (သ  း ) အ ပြ အစည္းအရြ  ခႈံစားခမက္ကး  အရ်ဴင္းျပ   းင္ဲ်ဴာ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

2. ွေ်ာက္ခမင္းစီကး  သရ  ွ း ုာွ္းဲ္းဲမားကး  စးွ္အား ေက္သေ္စပာျ င္  က  း်္ခမင္းစာ
စာောဲလျ င္  က း်္  ွးင္ျ စ္ေေသး း ေျပာ႔  း း  င္အရေ္ အခမးေ္  ်ဴစ္ဲးေစ္ ေပးပပာျပပါယ ပပာျပပါ
ပပာျပပါ၀င္သရဲမားကးည္း ဘာေၾကာင္  သရ
သရ  ွ း ဒီး  း ခႈံစားအရွ်္  စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးကး  ေ ောက္ခႈံ   း  ဘ်္း  း အာ
အားေပးခႈံအရွ်္ ေြ  ပရးေပပာျပပါင္း ပပာျပပါ၀င္ေ႔ာင္အရပက္ျခင္း ဲအရ်ဴး   းင္ေအာင္ ဘ်္း း ွာ
ွား႔ီးခႈံခြ အရွ်္ စသည္  ေဲးခပေ္းဲမား ေဲးသင္ ပပာျပပါွ်္ယ 

 

အ းငဒ္ီ် ာဲမား 



သွင္းအခမက္အးက္ကး   းလပ္အရ်ဴားဲလ ေျပာင္းပစ္   း  အ းင္ဒီ်ာေ ပွအရ်ဴး   း  း းအပ္ပပာျပပါွ်္ယ အ 
အ  းင္ဒီ်ာေ ပွ အဲမားအျပားအရ်ဴးေေခ ြအရင္ အရည္ဲ်ဴေ္းခမက္ေွပ ျပည္ ဲီေအရးအွပက္ အေကာင္း႔ ႈံး 
း အး  ပ္ျ စ္ဲ့်္ အ 
အ  းင္ဒီ်ာကး  ေအရပး   း  အး
အးပ် ္႔ ႈံး ျ စ္ဲ်ဴာပပာျပပါယ ေအာက္ပပာျပပါ း ပ္ေ႔ာင္အရေ္ဲမားက အ  းင္ဒီ်ာေ ပွ  ေပက္းာေစ   း  ကရ
ကရညီေပး   းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

း  ပေ္႔ာငအ္ရေ ္- ၄ - ဖးေ ်ဴာကက္း  အး ပေ္ပး  ေဲာငး္ ်ဴင ္စဥ
စဥး္စားယ အရးာေသာ အ  းငဒ္ီ် ာဲမားအား စဲး္သပျ္ခငး္ 

1. ပပာျပပါ၀င္သရေ ပွကး   အ ပြ  ်ဴစ္ ပြ  ခပြး းက္ပပာျပပါယ  ေ  း ေောက္ “ပ  ႈံတကီးခမြ ျခင္းံ ေြ
ေြ  “ေဲ်ဴးဲ်ဴးေ္ေအာင္း ပ္ျခင္းံ း း  ောဲည္ေပးး းက္ပပာျပပါယ ပ ေ
ပ ေဲအ ပြ ကး  စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ဲက္ေ႔ ခမ္ ်ဴင္  ပွ္သက္ွြ  အေကာင္းျဲင္ၿပီး အရ 
အရ  းးသား ြွ   သားပေ္ေကာင္းဲပေ္ ြွ   းက္ေ ပွ  သးပ္ဲ႔ေ္ွြ  အ  းင္ဒီ်ာဲမား စဥ
စဥ္းစားခ းင္းပပာျပပါယ ဒ 
ဒ  ွး်အ ပြ ကး   အရလွ္ခမၿပီး အ႔  းးျဲင္ွြ  အ  းင္ဒီ်ာဲမား စဥ္းစားခ  းင္းပပာျပပါယ ပပာျပပါ၀င္ း 
း  ပ္ေ႔ာင္သရဲမားကး  သရွ  း အရြ  အ  းင္ဒီ်ာဲမားအေၾကာင္း ပ 
ပ  ႈံ႔ပြဲေကာင္းအရင္ေွာင္ဲ်ဴ အရ်ဴင္းးင္းွြ  ပး  စွာဲမားျပ း  ပ္ ပ  ႈံေ ာ္ခ  းင္းပပာျပပါယ  ေ  း အျပင္ သရ
သရ  ွ း ကး   ေ ောက္ခႈံေစဲ်္  ေၾကပးေၾကာ္သႈံ ွခ ကး  စဥ
စဥ္းစားခ  းင္းပပာျပပါယ ပ းစွာေွပကး  ေႈံအရႈံဲ်ဴာ ကပ္ၿပီး အားး  ႈံးကး  ေး်ဴမာက္ၾကည္ ခ  းင္းပပာျပပါ  စည
စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အ ပွက္ အသ ႈံး၀င္   းင္ဲ်္  ဘာ
ဘာဲ႔ းက း ကပ္ခပာ စကပညေွပေပမဲ်ဴာ    ွ္စ္ခမ ေအရးခ းင္း ေားပပာျပပါယ 

2. ေောက္ ဒီ   ွ္စ္ေွပကး  ဘ  ွ္ဲမားေပမ ကပ္ၿပီး ျ စ္   းင္အရင္ အဲ
အဲမး းအစားခြပၿပီး ါ (
ါ ( ရွေေွာေွပကး    ်္ ေ ွ္း းက္ပပာျပပါ) ေႈံပွ္စဥ္အး းက္ အေ
အေကာင္း႔  ႈံး အ႔  းး႔  ႈံးဲမားကး   သွ္ဲ်ဴွ္ပပာျပပါယ  ေ 
 ေ  း ေောက္ ေအရပေ္းစား႔  ႈံး ွခ  ကး   ေ႔ပးေ ပးေျပာ႔  းပပာျပပါယ 

3. း  ပ္ေ႔ာင္အရေ္ ၁ က ေ
ေည္းနမည္းာဦပ  ႈံစႈံ အဲမး းအစားဲမားေြ  ပအရးသွ္စာအရင္း႔ီ ျပေ္သပားၿပီး အခ  း ပ္ေ႔ာင္အရေ္  ေပ
 ေပက္ေပမးာွြ့ အ းင္ဒီ်ာေွပေြ အ ရွ ေအရာေ ်ဴာ စဥ
စဥ္းစားပပာျပပါယ စ
စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအွပက္ ေအာင္ျဲင္   းင္ေျခအရ်ဴးွြ  ေၾကပးေၾကာ္သႈံ အေ
အေည္း႔  ႈံး   ခ  ေးာက္ကး   ေားးည္းပ် ္ေအာင္ ျဲင္သာေစွြ  အအရာေွပေြ   ေပ
 ေပက္ေပမးာေအာင္ း ပ္ပပာျပပါယ 

4. ဒီေောက္ေွာ  းရစ  ခပြၿပီး ွေ်ာက္ခမင္း႔ီက ါ (သ  း ) အ ပ ြအေေေြ  းမာ ေားွြ  ေၾ
ေၾကပးေၾကာ္သႈံ  ်ဴစ္ခ ေးာက္က း ဘ်



ဘ်္း  း  ွ  ႈံ ျပေ္ဲ့်္အေၾကာင္း ေဲးျဲေ္းပပာျပပါယ စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအး  းက္ းက
းက္း်ဴဲ္းဲီခမင္ွြ  ပအရးသွ္ေပမ ဲရွည္ၿပီး ဲး
ဲးွ္ေ ပွဲမား ါ (သ  း ) သရ  ွ း  သာ
သားသဲီးဲမားကး   ေဲးျဲေ္းပပာျပပါယ အ   းးအ ပားဲမား႔ီ သပားးည္ပပာျပပါယ ေကမာင္းသားဲမား ါ (သ
ါ (သ  း ) အၿခား အး  ပ္အကး  င္ အဲမး းဲမး းအရ်ဴးသရဲမားကး   ေဲးျဲေ္းပပာျပပါယ ဲ ရွွြ  းရေွပ႔ီက ဲွ
ဲွရ ြွ  ေ ောက္ျပခမက္ေွပေြ  အသးပညာေွပ အရ်ဴ
အရ်ဴး   းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါကး  ပ းသးေအာင္ ေး းာသင္ ပပာျပပါွ်္ယ ဒီဲက္ေ႔ ခမ္  ်ဴစ္ခ  ေြ  ပွ
ပွ္သက္ၿပီး သရွး    ဘ်္း  းခႈံစားအရးြယ ွခ  ကး   ွျခားွခ   ေက္ ပ  းတကး က္ၾကသးားယ ဘာ
ဘာ ေၾကာင္ းြယ စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးေြ  ပွ္သက္ၿပီး ဘ်္း း  ေင္ျဲင္းြယ ဒီ
ဒီကးစ  ေြ ပပာျပပါ၀င္   း ေအရာ စးွ္ကရးသးားယ ဘာေၾကာင္  ပပာျပပါခမင္သးြယ ဘာေၾကာင္  ဲပ
ဲပပာျပပါခမင္ဘရးးြယ အရည္အရပ်္ခမက္ကေွာ  စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အေ
အေအရးကးစ  
ပပာျပပါ၀င္သရဖးေအရ ဲမားးာေအာင္ ေ႔ာင္အရပက္   း  ဲ္း ွ္ဘရးယ ဒပာျပပါေပဲြ့ စည္းအရ  ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး
အရး အေအရးကးစ   ေၾကပးေၾကာ္သႈံေြ  ပွ္သက္ၿပီး ဘ်္း း ခႈံစားခမက္အရ်ဴးၾကသးြ ႔း  ွာ ော
ေားးည္   း  ျ စ္ွ်္ယ 
ဒီေဲးခပေ္းေွပေြ  ပွ္သက္ၿပီး သရွး   အေေေြ  ေျ ေပးခမင္စးွ္ ဲအရ
ဲအရ်ဴးအရင္ ဘ်္ွဖးွေ်ာက္အရြ  အခမးေ္ကး  ဲ်ဴ ဲးေစ္အေည္းင်္ ေက္ ပ  းၿပီး ဲ ရ်သင္ ပပာျပပါဘရးယ သရ
သရ  ွ း   ွ ႈံ ျပေ္ခမက္ဲမားကး   နီဒီ်း  ေြ  ဲ်ဴွ္ွဲ္းွင္ ကရး်ရ   း   ွၿခားအ ြပ ေွပေြ  ဲ်ဴ
ဲ်ဴမေ၀   း အွပက္ ခပင္ ျပ ခမက္ အအရင္ေွာင္းပပာျပပါယ ဒပာျပပါဲ်ဴဲ္း ွ္အရင္းည္း ေၿ ႔  းသရ းး
းးင္  အသက္အအရပ် ္ အပ  းင္းအၿခားေြ  ေ ပွ ႔ ႈံအရာေေအရာ  သရ  ွ း  ေျပာ႔  းခမက္ေ ပွကး  ဲ်ဴ
ဲ်ဴွ္ ရ် ေားပပာျပပါယ ဲက္ေ႔ ခမ္  ်ဴစ္ခ ေြ  ပွ္သက္ၿပီး  ွ ႈံ ျပေ္ေျ ႔  း ေားသဲ်ဴမကး   အ ပြ ႔ီ အစီအရင္ခႈံပပာျပပါယ 

» 

• အေၾကာင္းအအရာ 
o  
o  
o  
o  
• ျပပပြဲ မား 
o  
• ဘာသာစကားဲမား 
o  
o  
• သင့္အေၾကာင္း ေျပာျပပပာျပပါ 
• FONT DOWNLOAD 

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


အပေ္း းငး္  းကက္ းင ္ ေး္ း ႈံၿခ ႈံေအရးေြ  အွပငး္ေအရး 

 

 
ဒီအေျခခႈံကဒ္ေးးကး  ႔ပြခမအရ်ရပပာျပပါ ါ (pdf ၁၅၆kb) 

႔ေး္သစး္ာ ြွ  ေညး္ပညာဲမား  အ ေရးသျ င္  ဲ းဘ းငး္  ေး္ဲမားေြ  အင
အင္ွ ာေက္္းာ ၀ပာျပပါဒျ ေ္ ေအရးအွပက ္အစပဲ း္ ေက္ွ ြ  အေ ောကအ္ကရေွပ ျ စး္ာပပာျပပါွ်ယ္ ဒပာျပပါ
ဒပာျပပါေပဲြး့ညး္ ဒးီ းပစ ညး္ေွပ သ ႈံးၿပးီ အေ
အေအရးတကးီွြ  အခမကအ္းကေ္ွပ ျ ေ္ ျ ညးအရာဲ်ဴာ က း်္ွ းငေ္ြ  ဲး
ဲးွ ေ္႔ပ း ပေ္ ာ္က းင ္ကေ္ွပအွပက ္အ ၱအရာ် ္ျ စ ္ းင္ွ ာဲမး းေွပ အရ်ဴးပပာျပပါွ်ယ္ ဒ
 ဒပာျပပါေၾကာင္  းကက္ းင ္ ေး္ေြ  အင္ွ ာေကေ္ွပ သ 
သ ႈံးၿပးီ ဘ်္း း း ႈံၿခ ႈံစပာ အခမကအ္းက ္ျ ေ္ ျ ညးး း အရွ် ္ က း်္  သွ
သွငး္ အခမကအ္းကေ္ွပကး  ကာကပ်ေ္ပးး း  အရွ်႔္ းွာ သးေအာင ္ဒကီဒက္ ကရ
ကရညပီပာျပပါွ်ယ္ 

ဒစ္ွ မစ္ွ ် ္း ႈံၿခ ႈံေအရးေြ   ေးေး္သးဲ း္ း်ဴမး  ၀်ဴကျ္ခငး္ ႔ းွာ ဘားြယ 
အခမက္အးက္ အရ်ရခပင္ ေြ  ဒစ္ွမစ္ွ်္ း ႈံၿခ ႈံေအရးေြ  ပွ္သက္ၿပီး သွး ေားစအရာ အ
အခမက္ဲမားကေွာ  - 

• ကး ်္ဲသးး းက္ပြ Password ေျပာင္းသပားျခင္း 
•  ်ဴစ္က း်္ၾကား သး

သးအရဲ်္  သွင္းစကားဲမားကး  းက္ခႈံအရဲည္ သရ ဲ္း ွ္ေသာ ွစ ႈံွေ်ာက္  ွ္ ေားျခင္း 
•  း င္ငႈံအခမး  ဲ်ဴ ၾကည္ ဲအရျ စး္ာ ြွ့ ၀က္႔ းဒ္ဲမား 
• း်ဴမး  ၀်ဴက္သင္ ွြ  ႔က္သပ်္အရေ္ းးပ္စာဲမား  ေေ စပြဲ မား  အ

အဲည္ဲမားေြ  ေ႔ပးေ ပး ေား ြွ  အေၾကာင္းအအရာေွပကး  း းက္ေ ာ္ ေ ွ္  း  တက
တကး းစားေေွြ  အအရာအရ်ဴးဲမား 

• းက္က းင္  ေ္းေပမဲ်ဴ စကား အသပားအးာေွပက း ေွာက္ေး်ဴမာက္ ေစာင္ ၾကည္
ည္ ခႈံေေအရွ်္း း  သႈံသ် အရ်ဴးးာျခင္း 

စီဲ ႈံကးေး္ ဒပာျပပါဲ်ဲဴ ္း ွ ္ကး ် ္ွ  းင္ သ း ဲ္း ွ ္ အ႔ကအ္သပ်ေ္ွပေြ  ပွ

 

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


ပွ္သကၿ္ပးီ ေ ာ္ျပပပာျပပါ အေၿခအေေဲမး း ျ စး္ာဲ် ္႔ းအရငေ္ွာ  စ းးအရးဲ စ္အရာ အရ်ဴးပပာျပပါွ်ယ္ ဒစ
ဒစ္ွ မစ္ွ ် ္း ႈံၿခ ႈံေအရးကး   ေးခ းက္ေအာင ္း ပ ္ းင္ွ ြ  software ေွပေြ  ဘ်း္ း း 
း ပ္း း အရွ် ္႔ းွြ  အေၾကာငး္ေွပကး  အင္ွာေကေ္ပမဲ်ဴာ အရ်ဴာအရ  းငပ္ပာျပပါွ်ယ္ ွက
ွက်း္ း  ွး ကခ္ းက္း းသရက အင္ွ ာေက္ အသ ႈံးျပ ခပင္  ေကာငး္ေကာငး္ အရ်ဴးေေဲ်္    
  းငင္ႈွံ ပငး္ ဲ းဘ းငး္  ေး္ဲမား အး ပး္ ပပ္ ႈံ အေျခခႈံစေစက္း  သးေေဲ် ္႔ းအရင ္သရ
သရ အွပက ္ဒပာျပပါ္းာ အအရဲး္းပ်္ွ ြ  ကးစ ျ စသ္ပားပပာျပပါၿပယီ အစ းးအရ အ ပြ အစညး္ေွပ  အင
အင္ွ ာေက္ ၀ေေ္႔ာင္ဲ လေပးသရေွပ ါ (ISPs) ေြ  ဲ းဘ းငး္  ေး္ က ဲ  ဏီဲ မား္းာ ဒးီ း အေ
အေျခခႈံစေစ္ဲ မား ေြ ၀ငေ္အရာက္ သးအရ်ဴးခပင္  အရ်ဴးပပာျပပါွ်ယ္ ဒပာျပပါ အျပင ္အရ ႈံးက း 
း ပေ္ ာ္က းင ္က္ဲ မား  အးဲ ေ္းီခမငး္ဲမားေြ  အင္ွ ာေက္႔ းင္ဲ မားက စကပ္ းငး္႔ းငအ္ရာ စီ
စီဲ ႈံခေ္ ခပြ သရဲမားဲ်ဴားညး္ ၀ငေ္အရာက ္ းငခ္ပင္  အေညး္အကမဥး္ အရ်ဴးပပာျပပါွ်ယ္ 
ဘ်း္ း း ႈံၿခ ႈံေအရး အေအရးကးစ ဲမားေၾကာငး္ ဒကီဒ္ဲ ်ဴာ အရ်ဴငး္ျပ ေားပပာျပပါသးြယ 
ကပေ္်က္ အေၿချပ  အသ ႈံးခမ ကးအရး်ာဲမားေြ  ဲ းဘ းင္း  ေ္းဲမား အေၾကာင္းကး  အဓးက  ော
 ေားအရ်ဴင္းျပ ေားပပာျပပါွ်္ယ သ း ေသာ္ စးစစ္ေအရးေြ  ညး  းင္ွြ   ေစာင္ ၾကည္ ခႈံအရ  းင္ွြ    း
 း ်ဴးပ္ခႈံအရျခင္းဲမား အရ်ဴး  းင္ွြ  ွၿခား ေည္းပညာဲမားးည္း အရ်ဴးပပာျပပါေသးွ်္ယ  ေး
 ေး အေၾကာင္းအအရာဲမား ်ဴင္  ပွ္သက္ၿပီး ဒီေေအရာဲ်ဴာ ေ႔ပးေ ပး ေားျခင္း ဲအရ
ဲအရ်ဴးေပဲ်္ းည္း ကပေ္ပမညွာစေစ္ကး  ပ ႈံဲ်ဴေ္ ဲပဲ္းဲႈံအ႔င္ ျဲ်ဴင္ ၿခင္း  စးွ္ခမအရ ြွ  anti-
malware ေ႔ာ  ္၀ြဲမား  ေည္ သပင္းျခင္းဲမားေြ  Back-up ဲမား ဲျပွ္ ေားအရ်ဴးျခင္းစွြ  း 
း ပ္ေ႔ာင္ခမက္ဲမား္းာ အေအရးပပာျပပါွြ  အေျခခႈံ တကး ွင္ကာကပ်္ျခင္းဲမး း ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ကပေ္ပမ
ပမညွာေွပ သ း ဲ္း ွ္ Back-up ေွပ အပပာျပပါအ၀င္ အ
အခမက္အးက္ သးဲ္း႔ည္း ေား ြွ  ကး
ကးအရး်ာေွပ ေပမာက္႔ ႈံး  းင္ွ်္  အခ းးခႈံအရ  းင္ွ်္ သ း ဲ္း ွ္ အသ
အသးဲ္းခႈံအရ  းင္ွ်္ သး  ဲ္း ွ္ အ ပြ အစည္း္းာ အင္ွာေက္ေပမဲ်ဴာ အဓးက ေစ
ေစာင္ ၾကည္ ၿခင္း ခႈံေေအရ  းင္ွ်္း း   ေင္ွ်္႔ းအရင္ Tactical Tech အရြ  းႈံ ျခႈံ ေအရး-ေသွၱာ အ
အသႈံ းအေ႔ာင္ကး  ညၚေ္းသင္ ပပာျပပါွ်္ယ 

 
  

ကပေအ္ရက-္အေျချပ  အားေပးေ ောကခ္ႈံေအရး ကးအရး် ာဲမား 
  

Blogger, Facebook, ေြ  Twitter စွြ့ အဲမားသ ႈံး ကပေ္်က္ 
အေျချပ ၾကားခႈံဲမားကး  သ ႈံးဲ်္ ႔ းအရင္ေွာ  သ းေး်ဴာင္ ေား ြွ  အခမက္အးက္ေွပ အားး ႈံး ်
 ်င္း  ွး  အသ ႈံးၿပ  ပးက္ေ ာင္းဲမားေပမ ေအရာက္ေေဲ်ဴာ ျ စ္ၿပီး  ေင
 ေင္ွာ ေက္ ေပပာျပပါက္ၾကား  း  ပး းပ်္ပပာျပပါွ်္ယ 

အပေ္း းင္းကး  သ ႈံးအရေွာ ဲ်္႔ းအရင္ သ ႈံးစပြသရကး  ကာကပ် ္ေပးဲ်္  ဲရ၀ပာျပပါဒေွပ သ 

http://security.ngoinabox.org/
http://security.ngoinabox.org/


သ း ဲ္း ွ္ သ ႈံးစပြသရ သေဘာ ရွညီခမက္ စွာေွပကး  ေသခမာေအာင္  ွ္  း  း 
း းပပာျပပါွ်္ယ အ႔င္ အျဲင္ ႔ ႈံး႔ းွြ  ဲရ၀ပာျပပါဒကေွာင္ ခပင္ ၿပ ခမက္ဲပပာျပပါပြ ဲသးး းက္ပြ အခ
အခမက္အးက္ေ ပွကး  ေပပာျပပါက္ၾကားေစ  းင္ျခင္း  ေအရာင္းခမ  းင္ျခင္း သ း ဲ္း ွ္ အ ေ
အ ေားဲ်ဴားျခင္းစွာေွပ း ပ္  းင္ေျခအရ်ဴးွြ  သက္႔ းင္အရာ ပးက္ေ ာင္းေွပကး  ခမ
ခမ ပ္ကး င္သရေ ပွအရြ  းက္ေအာက္ ေအရာက္သပားျခင္းကး  ဲွား  းင္ပပာျပပါဘရးယ အေကာင္ ကး  း 
း ႈံး၀ 
အရပ္ပစ္း းက္ဲ်္ ႔ းအရင္ေွာင္ဲ်ဴ ဒီး း ၀က္႔ းဒ္ ေွာ္ေွာ္ဲမားဲမားက ေပး ေားၿပီးသား
ား အေၾကာင္းအအရာေွပေြ  က း်္ေအရးက း်္ွာေ ပွက း  မက္ပစ္ွာဲမး း ဲအရ
ဲအရ်ဴးပပာျပပါဘရးယ ေောက္႔ ႈံး ေအာက္ေျခက းရ ေ ေြ   ေးေွပ ခမင္း း ပြ ျ 
ျ စ္ျ စ္  သ ႈံးအရးပ်္းး  ပြ ျ စ္ျ စ္ စီးပပားျ စ္ ၀ေ္ေ႔ာင္ဲ လွခ ကး  ဲသ ႈံးဲေေအရ သ ႈံးအရွာက းပ
းပြအရင္ ွျခား စးွ္ခမအရ ြွ  ၀ေ္ေ႔ာင္ဲလဲမး း - ဥပဲာ youtube အစား blipယtv  Gmail အစား 
riseupယnet ႔ းွာဲမး းကး  သ ႈံး  း  စဥ္းစားပပာျပပါယ က း်္ပ းင္ ေည္းပညာဲမား သ ႈံးစအရာအရ်ဴးွ ်္ ႔ 
႔ းအရင္ က း်္ပ းင္ ကပေ္်က္အေျချပ  ၀ေ္ေ႔ာင္ဲလွခ  း ပ္း းက္ပပာျပပါယ 

စီးပပားျ စ္ ပးက္ေ ာင္းေွပကး  သ ႈံးအရေွာ ဲ်္ ႔ းအရင္ ဒီး း အပေ္း းင္းေပမကေေ သရ
သရွပပာျပပါး သွင္း အခမက္အးက္ဲမားကး  ဲအရအအရ အရ်ဴာေ ပ ရ်ွွ္သရဲမား႔ီက ကာ
ကာကပ်္  း  တကး ွင္ကာကပ် ္ဲလဲမား း ပ္ ေားပပာျပပါယ အ ေရးသၿ င္  းရ ေ ႔က္သပ် ္ေအရး ကပ
ကပေ္်က္ၿ စ္ွြ  Facebook ွ း  Twitter ွ း း း   က္႔ းဒ္ဲမား႔ း ပ 
ပ းး းပပာျပပါွ်္ယ က း်္ သ း ဲ္း ွ္ အ ပြ အစည္းေြ  ပွ္သက္ၿပီး အေ
အေအရးတကီးွြ  အခမက္အးက္ဲမား ဲအရည္အရပ်္ပြ ေပပာျပပါက္ၾကားသပားွာဲမး းက ကင္းေ၀းေအာင္ ဒီ
ဒီပးက္ေ ာင္းေွပဲ ်ဴာ  ေည
 ေည္ သပင္း ေအရး႔ပြ ေားွြ  အခမက္အးက္ း ႈံၿခ ႈံေအရးေြ  ပွ္သက္သဲ်ဴမကး   ်ဴ
 ်ဴႈံ  ်ဴႈံ စပ္စပ္ ေားးည္ေအာင ္ေး းာ ေားပပာျပပါယ ဥပဲာ - အဲည္ဲ်ဴေ္  
ေေအရားးပ္စာအဲ်ဴေ္  သပားအရေ္ စီစဥ္ ေားွြ  ခအရီးေြ  စီစဥ္ ေားွြ့ အစည္းအေ၀း သ 
သ း ဲ္း ွ္ အခဲ္းအေားစွြ  အခမက္အးက္ေွပကး  အခမးေ္ ရ်ေစာင္ ၾကည္ ၿပီး က 
က း့်္အေၾကာင္းေြ  အး ပ္း ပ္ပ ႈံေွပကး  ပ ႈံေ ာ္း း  အရပပာျပပါွ်္ယ 

ေည္းးဲ္းေကာင္းွခ  အရ ေ
အရ ေားအရ ႈံေြ  အသ ႈံးျပ ေေွြ  ကပေ္်က္အေျချပ  ၀ေ္ေ႔ာင္ဲလွခ  ေြဲ ်ဴာပြ စီ
စီဲႈံကးေ္း အဲမး းဲမး းအွပက္ ွခ  ေက္ဲေည္းွြ  အေ
အေကာင္ ဲမား 
 ေ္ွီး  းင္ျခင္း  ကး ်္ေအရးအကမဥ္းအဲမး းဲမး း သ ႈံး  းင္ျခင္းဲမားအျပင္ က း်္ က း်္က း်္
်္ အျပင္းရအေေေြ  ေ ောက္း်ဴဲ္းၾကည္   းင္ွြ  အစဲ္း အေကာင္ ဲမားးည္း  ေး
 ေးေ္းသးဲ္း ေား  းင္ပပာျပပါွ်္ယ း ႈံၿခ ႈံေအရးကး  အေကာင္း႔ ႈံး ကာ
ကာကပ်္ေပး  းင္ ွာကေွာ  အေကာင္ ေ ြ ပွ္သက္ၿပီး ဘ်္း း အရ်ဴာေ ပး း အရွ်္ ႔ းွာ
ွာကး  ေည္းးဲ္းေပပာျပပါင္းစ ႈံေြ  စဲ္းၾကည္ ျခင္းပပာျပပါပြယ ဥပဲာ - အပေ္း းင္း သ း ဲ္း ွ္ အခ



အခမက္အးက္ကး   ေးေ္းသးဲ္း ေားွြ  အ ေရး ပ ွုး း္ဲမားကွ႔င္  

Password ဲမား 
ကပေ္်က္အေျချပ ွြ  အအရင္းအျဲစ္ ေွာ္ေွာ္ဲမားဲမားဲ်ဴာ အေကာင္ ကး  ကာကပ်္ေပးဲ း  
Password ွခ  ေြေပမဲ်ဴာပြ ဲရွည္ပပာျပပါွ်္ယ ဲး းဲ ေ္း ေားသရ ွဖး သ း ဲ္း ွ္ အ 
အ ပြ အစည္းဲမားက ဒီ Password ကး  သးသပားၿပီ႔ းပပာျပပါက ဘ်္ေးာက္ပြ အေကာင္  က 
က းင္ ပွ်္သရကး  ် ႈံွာျ စ္ေစ သ း ဲ္း ွ္ း ႈံၿခ ႈံေအရး စပ
စပဲ္းပကားကး  ဘ်္ေးာက္ စဲ္းသပ္ ေားွာ ျ စ္ေစ အ ေရးး်ဴမး  ၀်ဴက္ အွ
အွပင္းသွင္းဲမားေြ  အဲည္၀်ဴက္ဲမားက းေွာ  ႔ ႈံးသပားပပာျပပါၿပီယ 

းရသးေည္းွြ  Password ေ ာ္ေည္းဲမားကေွာ  ွေ်ာက္ေ်ာက္ကေေ း 
း ႈံၿခ ႈံွြ  ၀က္႔ းဒ္ဲမား႔ီ Log in ၀င္ွြ  ကပေ္ပမညွာ ေြကး  Malware ေ႔ာ  ္၀ြ  ေ
 ေည္ သပင္းး းက္ျခင္းဲမး းပပာျပပါယ သ း ဲ္း ွ္ ဲး ႈံၿခ ႈံွြ  ၀က
၀က္႔ းဒ္ဲမား ၀င္ေေစဥ္ အင္ွာေက္ သ ႈံးွာကး  ေစာင္ ၾကည္ ွာဲမး းယ 

ပ ေဲ ွ းက္ခ းက္ခႈံအရဲလဲမး းက ကင္းေ၀းခမင္ွ်္ ႔ းအရင္ေွာ  အၿဲြွ ေစ ကး ်္ပ းင္ ကပ
ကပေ္ပမညွာ သး  ဲ္း ွ ္ ် ႈံၾကည္ စးွ္ခမအရသရအရြ  ကပေ္ပမညွာကး ပြ အသ ႈံးျပ ပပာျပပါယ ဒပာျပပါ့ျပင္ အသ ႈံးျပ ေေွြ  
Operating System ါ (ဥပဲာ Window) ေြ  Anti-Malware software ဲမားကး  အၿဲြွဲ္း update 
း ပ္ပပာျပပါယ ဒ ွး်  ွးက္ခ းက္ခႈံအရဲလက ကင္းေ၀းး းွ်္ ႔ းအရင္ေွာ  းရသးဲမားွြ  ကပ
ကပေ္်က္ အေျချပ  အီးေဲးး္ေ ပွ  းရဲလ႔က္႔ႈံေအရးအွပက္ ကပေ္်က္ေွပ  ဘေ
ဘေးာ  ေ္ွီးျခင္းေွပ  အဲ်ဴွ္အသားျပ ျခင္းေ ပွေြ  နီဒီ် းေ ပွအ ပွက္ အသ
အသ ႈံးျပ ွြ  ပးက္ေ ာင္းေွပက း ႈံၿခ ႈံေအရးအွပက္ ေပးွြ  ခမးွ္႔က္ဲလ HTTPS ကး  
သ ႈံး  းင္ွ်္ယ ၀င္ၾကည္ ေေွြ  ၀က္႔ းဒ္ဲ်ဴာ း ႈံၿခ ႈံွြ  အင္ွာေက္ ခမးွ္႔က္ဲလ အရ်ဴးဲအရ်ဴး သးခမင္အရင္ 
address bar  ေြဲ ်ဴာ အရ်ဴးွြ  ၀က္႔ းဒ္ းးပ္စာ္းာ  ‘https:ဦဦ’ ္း ွ္ဲ္း ွ္ စစ္ၾကည္ ပပာျပပါယ သရွ း  
 ၀က္႔ းဒ္ေပမက Password ကး  ကာကပ်္  း အ ပွက္ကးြပး း  သွင္းအခမက္အးက္ေွပကး  
https က ကာကပ်္ ဲေပးပပာျပပါဘရးယ အရးဒ္အေေေြ  
အင္ွာေက္ ေကာ္ေက္အရ်ဴင္ကး  အခမးေ္အွး င္းအွာ ွခ  ေး ေစာင္ ၾကည္ အရ ႈံေြ   ေ 
 ေ း႔ းဒ္ေပမဲ်ဴာ သးဲ္း႔ည္း ေားသဲ်ဴမကး  သးသပား  းင္ပပာျပပါွ်္ယ အေကာင္း႔ ႈံး အရးဒ္အရ်ဴးွြ  ေၿ 
ၿ အရ်ဴင္းေည္းကေွာ  စာဲမက္ ်ဴာ  ွးင္းအွပက္ https သ ႈံး ြွ  ကပေ္်က္ အေျချပ  အ
အသ ႈံးခမေည္းးဲ္းဲမားကး  အရ်ဴာေ ပပပာျပပါယ 

စးစစေ္အရးကး  ေအရ်ဴာငအ္ရ်ဴားျခငး္ 
ကပေ္်က္အေျချပ  ပေအရာက္႔ီ ါ (Proxies) ဲမား  စးစစ္ေအရးေအရ်ဴာင္ွးဲ္း ြွ  အသ ႈံးခမ ကးအရး်ာဲမား သ 
သ း ဲ္း ွ္ Tor း း က း်္ အရြ  ID ကး  ေ မာက္ေပး ြွ့ အဲ
အဲည္ဲေ ာ္ွြ  ေ႔ာ  ္၀ြဲမားကး  ၀က္႔ းဒ္သပားၾကည္ ွြ အခပာျပပါ သ း ဲ္း ွ္ ေစ
ေစာင္ ၾကည္ ခႈံ ေားအရ ြွ  အင္ွာေက္ ေကာ္ေက္အရ်ဴင္ဲမားကး  သ ႈံး ြွ အခပာျပပါ သ ႈံး  းင္ွ်္ယ ဒီ
ဒီေည္းးဲ္းေွပ္းာ ပးွ္ ေားခႈံအရွြ  ၀က္႔ းဒ္ဲမား ဥပဲာ - သ ေွသေ ဲ



ဲး ပ္  းင္ေအာင္ သ း ဲ္း ွ္ Facebook း း ကပေ္်က္ အေျချပ  ပးက္ေ ာင္းဲမားကး  update 
း ပ္ျခင္းက ွား႔ီး  းင္ေအာင္ပပာျပပါယ 
အပေ္း းငး္ေပမဲ်ဴာ းရသးဲ ခႈံပပာျပပါ ်ဴင္  
 သပားၾကည္ ွြ  ၀က္႔ းဒ္ဲမားကး    ႈံးကပ် ္း းအရင္ Tor း း အဲည္ဲေ ာ္ွြ  ေ႔
ေ႔ာ  ္၀ြဲမားက အသ ႈံး၀င္ပပာျပပါွ်္ယ Tor ္းာ ISP ေြ  အင္ွာေက္ေပမ းလပ္အရ်ဴားဲလဲမားကး  အ
အစ းးအရအ႔င္  အင္ွာေက္ေပမ ေစာင္ ၾကည္ သရဲမား အရေ
အရေ္က ကင္းေ၀းေအာင္ ေကာ္ေက္အရ်ဴင္ဲမားကး  အၿ
အၿခားအခဲြ  ကရညီေပးွြ့ ကပေ္ပမညွာဲမားအၾကား ္း းဒီ ပ း ေပးၿပီး ကာကပ်္ေပးပပာျပပါွ်္ယ သ 
သ း ေသာ္းည္း း ႈံၿခ ႈံဲလဲအရ်ဴးွြ  ၀က္႔ းဒ္ဲမား႔ီ ေပပာျပပါက္ၾကားး း  း ႈံး၀ဲၿ စ္ွြ  သွင္း အခ
အခမက္အးက္ဲမား ေပးပ း ျခင္းေြ  းက္ခႈံျခင္းအွပက္ေွာ  Tor ကး  ဲသ ႈံးပပာျပပါေြ ယ ဒပာျပပါေပဲြ့ HTTPS 
သ ႈံး ေားွြ  ၀က္႔ းဒ္ေြ  ႔
႔က္သပ် ္ ေားဲ်္ ႔ းအရင္ေွာ  အခဲြ  ကရညီ ေား ြွ  ကပ
ကပေ္ပမညွာေွပက ွး ႈံးက ွင္ပ း ေေွြ  အေၾကာင္းအအရာေွပကး  ေစ
ေစာင္ ၾကည္ ေပး ေားဲ်္ ႔ းွာဲမး းက ၿ စ္  းင္ေျခ အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ Tor က 
း ႈံၿခ ႈံေအရးအွပက္ေွာ  ေွာ္ေွာ္ စးွ္ခမအရပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါ
ဒပာျပပါေပဲြ့ အင္ွာေက္ ေကာ္ေက္အရ်ဴင္ကး  ေ ်ဴးေစပပာျပပါွ်္ယ 

 
  

ဲ းဘ းငး္  ေး္ဲမား 

ကဲၻာေြ အ၀်ဴဲ္း ဲ းဘ းင္း  ေ္းကး  ကမ်္ကမ်္ျပေ္ ျပေ္  သ ႈံးစပြပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါ
ဒပာျပပါေပဲြ့ းရသး ဲခႈံအပ္ွြ  သ
သွင္း အခမက္အးက္ ေွာ္ေွာ္ဲမားဲမားကး းြ သး
သးဲ္း႔ည္း ေားွွ္ၾကွ်္ယ ဒပာျပပါ့အၿပင္ ႔က္သပ်္အရေ္ းး
းးပ္စာေွပ    ေ္းေခမ ေားွြ  အရာု၀င္ေွပ  အစီအစဥ္ ု်ားေွပ  စာ းွ ဲမားေြ  အီ
အီးေဲးး္ဲမားးည္း အရ်ဴးပပာျပပါေသးွ်္ယ 

အ ေရးသျ င္  ွ်္းီ  ေ္း အခမက္အးက္ဲမားကး  အ
အးပ် ္ သးဲ္း ရ်  းင္ွြ အွပက္ေၾကာင္    ေ္း ေြဲ ်ဴာ အခမက္အးက္ သးဲ္း႔ည္းျခင္းကး  ွအရ
ွအရ ျပ ပပာျပပါယ ဥပဲာ - ေပပာျပပါက္ၾကားး း  း ႈံး၀ ဲၿ စ္  းင္ွြ  ကးစ ဲမားကး  က းင္ ပွ်္ေေအရၿပီ ႔ 
႔ းအရင္ေွာ  ႔က္သပ် ္အရေ္ းးပ္စာဲမားကး    ေ္း ေြ  ေားစအရာ ဲး းပပာျပပါဘရးယ ဒပာျပပါ့အျပင္   ေ္း ေြဲ ်ဴာေအရာ 
Sim ကဒ္ ေြဲ ်ဴာပပာျပပါ အရ်ဴးွြ  အခမက္အးက္ဲမားကး းည္း  မက္  း  ဲေဲ ပပာျပပါေြ ယ ပပြွ ခ ကး  စီ
စီစဥ္ေေဲ်္  ကပေ္်က္ေပမဲ်ဴာ စည္းအရ ႈံးေအရး း ပ္ေေဲ်္႔ းအရင္ အဲ
အဲည္ဲေ ာ္ပြေေျခင္း  တကး ွင္ေငပေပးေခမစေစ္ေြ  ၀်္အရွြ  Sim 
ကဒ္ဲမားသ ႈံးျခင္းေြ  းက္ကး င္  ေ္းအခပႈံဲမား ဲၾကာခဏေျပာင္းျခင္းွ း  း 



း ပ္သင္ ပပာျပပါွ်္ယ စာ  ွး ါ (SMS) ပ း ျခင္း္းာ အးပ်္ွကရ စစ္ၾကည္ း း  အရွြ အွပက္ စာွ းဲမား ပ 
ပ း ေပးွြ အခပာျပပါ အေအရးတကီး ြွ  စကားး ႈံးဲမား သ ႈံးျခင္းကး  ေအရ်ဴာင္သင္ ွ်္ယ 

ဲ းဘ းင္း  ေ္း  ပင္  ေားသဲ်ဴမ ကားပွ္း ႈံး ေေအရာကး  ေၿခအရာခႈံး း  အရွ်္ယ အေအရးတကီးွြ  ခမ
ခမးေ္း႔ းပပြေွပကး  ွက္သရေွပ ၿပေ္သပားၿပီးခမးေ္အ ေး   
  ေ္းဲမားကး  ပးွ္ခ းင္းၿပီး ဓာွ္ခြဲမားပပာျပပါ ျ  ွ္ ေားခ းင္းသင္ ပပာျပပါွ်္ယ ဲ 
ဲ းဘ းင္း  ေ္း ၀ေ္႔ာင္ဲလေပးသရေ ပွ္းာ ဘ်္သရ ႔ီကး  ဘ်္အခမးေ္ဲ်ဴာ ဘ်
ဘ်္ေေအရာက   ေ္းေခမ႔ းွ်္ ႔ းွာအားး ႈံးကး  ၾက
ၾကည္ း း အရပပာျပပါွ်္ယ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသရဲမားက ေွာင္း႔ းးာခြ အရင္ ွ်္းီ  ေ္း ၀ေ
၀ေ္ေ႔ာင္ဲလေပးသရေ ပွက ဒီအေသးစးွ္ အခမက္အးက္ဲမားကး  ွအရားဥပေဒအအရ ကရ
ကရး ရ် ေားခပင္   ေ ွ္ျပေ္ခပင္  အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ ွခပာျပပါွအရႈံ ကား အ
အွ းင္းအွာွခ အ ေး သးဲ္း႔ည္း ေားေပးအရွာဲမး းေွပးည္း အရ်ဴးပပာျပပါွ်္ယ 

ေး ကမင္ ခေး္ယ း ႈံၿခ ႈံေအရးအွပက ္အ ၱအရာ်အ္ရ်ဴး  းင္ွ ာဲမားကး  ေး းာျခငး္ 
ေအာက္ေ ာ္ျပပပာျပပါ ေဲးခပေ္း သ ႈံးၿပီး အရ်ဴး  းင္ဲ့်္ း ႈံၿခ ႈံေအရး အ 
အ ၱအရာ်္ဲမားကး  ေး းာကာ ဘ်္ေည္းးဲ္းကး  အသ ႈံးျပ  ကာကပ် ္  းင္ဲးြ ႔ ႈံးျ ွ္ပပာျပပါယ 

1. အေအရးတကးီွြ  သွငး္အခမက္ဲ မားကး  က းင္ွ ပ်ေ္ေအရပပာျပပါွ်ယ္ ယက း်္ွပ်ေ္ေအရွြ  သွ
သွငး္အခမကအ္းက္ဲ မား္းာ ေစာင္ ၾကည္ ျခငး္ ခႈံ
ခႈံ  းငအ္ရေးာကေ္အာင ္အေအရးတကးီျခငး္ အရ်ဴးဲ ္႐ို်ဴးသး  း  အေအရးတကးီပပာျပပါွ်ယ္ အစ းးအရ  အရြ
အရြ  စစ္ွ ပ ္သ း ဲ္း ွ ္ သးီၿခား ပ ွ ုး း္ွဖးအရြ  က း်ပ္ းငက္ ဲ  ဏ ီစသ
စသရေွပအရြ  အ မက ္း ပင္ေး္်ရ႔  းငေ္းာက္ွ ြ  းလပအ္ရ်ဴားဲလွ ခ ဲ ်ဴာ ပပာျပပါေေသးားယ ပပာျပပါေေအရင ္း 
း ႈံၿခ ႈံေအရးေြ  ပ
ပွ္သကၿ္ပးီ ကာကပ်္ဲ  ေားအရင ္က း်္ွ  းငေ္ြ  အေားကးရဲ မားအွပက္ အ ၱအရာ်အ္ရ်ဴး  းငပ္ပာျပပါွ်္ယ 

2. ဲညသ္ရဲ ည၀္ပာျပပါ ႔ းွာေြ  အေသးစးွ ္အ
အခမကအ္းက္ဲ မားက း း်ဴမး  ၀်ဴကအ္ရဲည္ သရဲ မားေြ  အး ပး္ ပ္ကး ငေ္ေအရပပာျပပါွ်ယ္ အးဲ ္ွ ပငး္ အ
အၾကဲး္ က္ဲ လ  အွငး္အဓဲမ ခ းငး္ေစၿခငး္ ါ (သ း ) ဲ ဒးဲ း္ဲလစွာေွပေြ  ပွ
ပွ္သက္ွ ြ ့အခမကအ္းက္ဲ မားကး  ေ ောကပ္ႈံ ေပးွြ ့းရ႔ကီ း်ဴမး  ၀်ဴက ္အ
အခမကအ္းကေ္ွပ အရ်ရေေွြအ့ခပာျပပါဲမး းဲ်ဴာ ဒီ
ဒေီ ောကပ္ႈံေ့ပးသရေွပအွပက ္အ ၱာအရ်အ္ရ်ဴး  းငး္ း  ေသခမာစပာ း်ဴမး  ၀်ဴက္ ေားသင္ ပပာျပပါွ်ယ္ 

3. ွခပာျပပါွအရႈံ အေအရးတကးီွြ  သွငး္ဲမား က းင္ွ ပ်ေ္ေအရွြ ့းရဲ မားေြ  အပေး္ းငး္ဲ်ဴာ ႔က
႔ကသ္ပ်အ္ရပပာျပပါွ်ယ္က း်္ွ းင ္အ 
အ ၱအရာ် ္ဲအရ်ဴးေးာကပ္ပာျပပါဘရးး း   ေင
 ေငေ္ေွြ့ွ  းင ္အွရ း ပက္ းငေ္ေသရအရြ ့အ ၱအရာ်အ္ရ်ဴး  းင္ွ ြ့ အေေအ ေားေၾကာင္ ္  ေ 
 ေ းသရကး  ွ းကခ္ းကသ္ရဲ မားအရြ့ သွငး္ အခမကအ္းက္ ေောကး္ းကအ္ရေ္ ပစ္ဲ ်ွဴ ျ္ စ္ွွ္
ွပ္ပာျပပါွ်ယ္ ွျခားသရဲ မားအရြ့ း်ဴမး  ၀်ဴက္ အခမကအ္းက္ဲ မားအွပက ္အသ ႈံးခမခႈံ 



ျ စသ္ပား  းငပ္ပာျပပါွ်ယ္ 
4. ၀က္႔ းဒ္ဲ မားေပမ ေပပာျပပါကၾ္ကားအရေ ္ဲျ စ္သင္ ွြ့ အခမကအ္းက္ဲ မားကး  ၾကည္ ေေွ် ္သး

သး  ဲ္း ွ  ္ွငပ္ း ေေွ်ယ္းရ အခပင္ အေအရး ၀က႔္ းဒေ္ွပဲ်ဴာ သွငး္အခမကအ္းက ္ေ၀
ေ၀ဲ်ဴမျခငး္ သ း ဲ္း ွ  ္႔ေ္ ကမငေ္ေွြအ့ ပြ က းရ အခပင္ အေအရး ခမ
ခမး းေ ာကေ္ေွာဲမားကး  ေ ောကျ္ပၿခငး္ စသည္ွ  း  ျ စပ္ပာျပပါွ်ယ္ ဒီ
ဒးီ း အ ၱအရာ်္ဲ မားွြ ့၀က္႔ းဒ္ဲ မားကး သာ ၀င
၀ငေ္အရာကၾ္ကည္ ျခငး္္းာ သွး ေားဲးေစွြ့ အခမက္ဲ မား ျ စပ္ပာျပပါွ်ယ္ 

 

အင္ွ ာေက္ း ႈံၿခ ႈံေအရး ်ဴင္  ကာကပ် အ္ရေ ္အအရငး္အျဲစ္ဲ မား 

း ႈံၿခ ႈံေအရးေြ  ပွသ္က္ွ ြအ့ေၾကာငး္ဲမား ပ းေး းာအရေေ္ြ  း 
း ႈံၿခ ႈံေအရးေညး္းဲး္ဲမား ေဒပာျပပါငး္း ဒ ္း ပအ္ရေ ္- 

1. းႈံ ျခႈံ ေအရး ေသွၱာကး  Tactical Tech ေြ  Front Line ွး  ကေ႔ာ  ၀္ြကေွာ  
းလႈံ ေ႔ာ္ေအရး သဲားဲမားေြ  းရ အခပင္ အေအရး ကာကပ်သ္ရဲ မားအရြ  ဒစ္ွ မစ္ွ ် ္း 
း ႈံၿခ ႈံေအရးေြ   ေး သရွ း အရြ ့ကး ် ေ္အရးက း်္ွ ာ း ႈံၿခ ႈံေအရး း းအပခ္မက္ဲ မားအွပက္ အရညအ္ရပ်ပ္ပာျပပါွ်ယ္ 

2. Front Line က ျပ စ ွြ ့ဒစ္ွမစ္ွ်္ 
း ႈံၿခ ႈံေအရးေြ  းရ အခပင္ အေအရး ကာကပ် ္သရဲမားအွပက္ သ းသးပ္စပာေေခပင္  ႔ းွြ  ေ႔ာ  ၀္ြကး ေွာ 
ာ  ဒစ္ွ မစ္ွ ်ၿ္ခးဲ း္ေၿခာက္ဲ လဲ မား သးအရ်ဴးေ ောကျ္ပ  းင္ွ ြ  အသ ႈံးကမွြ  အခမကအ္းက္ဲ မားေြ  ွကပ 
Front Line က ေ ောကပ္ႈံ ေပးပပာျပပါွ်ယ္ 

3. Tactical Tech က ျပ စ ွ ြ ့းက္ကး င္  ေ္း ေသွၱာ္းာ 
ဲ းဘ းငး္႔ းွြ  ေ႔ာ  ၀္ြဲ်ဴာေွာ  ဲ းဘ းငး္  ေး္ဲမားေြ  ပွသ္ကသ္ဲ်ဴမ း 
း ႈံၿခ ႈံေအရး ်ဴင္  က း်ေ္အရးက း်္ွာ း ႈံၿခ ႈံေအရးအွပက ္ၿ စပ္ပာျပပါွ်ယ္ 

4. Wordpress & 
Tor အဲည္ဲ ေ ာ္ပြ ဘေးာ ေအရးေညး္ကေွာ  အဲ်ဴေ္ွ အရားဘကက္ အရပ္ွညၿ္ပးီ အဲ်ဴေ္ွ အရား
ားအွပက ္ကာကပ် ္း းွြ  အခပင္ အေအရး ေ ောကခ္ႈံေအရးသဲားဲမား ဘ်
ဘ်း္ း အ ၱအရာ်္ကငး္ကငး္ း ပက္ းင ္ းင္ွ ာကး  းဲး္ညၚေေ္ပးပပာျပပါွ်ယ္ 

5. အပေ္း းင္းေပမဲ်ဴာ အဲည္ဲသးေစအရေ္ေြ  စးစစ္ေအရးကး  ေအရ်ဴာင္းၚြ  းင္အရေ္ ေည္းးဲ္းဲမားယယ Tor 
႔ းွြ  ေ႔ာ  ၀္ြ္းာ အပ
အပေ္း းငး္ းလပအ္ရ်ဴားဲလဲ မားကး  အဲည္ဲ ေ ာ္ပြ းလပအ္ရ်ဴား  းငၿ္ပးီ အင
အင္ွ ာေက္ စးစစ္ဲ လေွပကး းညး္ ေအရ်ဴာငအ္ရ်ဴား  းငပ္ပာျပပါွ်ယ္ ဒီ
ဒေီ႔ာ  ၀္ြကး  ကပေပ္မညွာ ေြ ေဒပာျပပါငး္း ဒ ္း ပ ္ေား  းငၿ္ပးီ USB Device ကးညး္ သ ႈံး  းငပ္ပာျပပါွ်ယ္ 

6. http://www.torproiect.orgယ 

• အေၾကာင္းအအရာ 

http://security.ngoinabox.org/
http://bit.ly/1aCkSs
http://bit.ly/1aCkSs
http://mobiles.tacticaltech.org/security
http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/
http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/
http://www.torproject.org/
http://www.torproiect.org/
https://archive.informationactivism.org/my/about.html
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• ျပပပြဲ မား 
o  
• ဘာသာစကားဲမား 
o  
o  
• သင့္အေၾကာင္း ေျပာျပပပာျပပါ 
• FONT DOWNLOAD 

စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး ခြပျခဲး္စးွ ျ္ ာခမက္ဲ မား 
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အခမကအ္းက ္ပႈံ ပး း းလႈံ ေ႔ာ္ဲလဲ မားအွပက ္အပေ္း းငး္ ပး
ပးကေ္ ာငး္ဲမားေြ  ၀ေေ္႔ာင္ဲ လဲ မား ွည
ွညေ္႔ာက ္ေားွာ္းာ အပေ္း းငး္ စညး္အရ ႈံးးလ ႈံေ႔ာ္ဲလဲ မားကး  ဘ်္သရေွပက  ဘ်း္ း အသ
အသ ႈံးျပ ေေွ် ္႔ းွာကး  ခပြၿခား သး  းင ္ း အွပက ္အသ ႈံးၿပ ြွ့  ‘အသ ႈံးခမးကစ္ပြ’ ဲမ
ဲမား ျ စပ္ပာျပပါွ်ယ္ သ ႈံးေေွြ ့ေညး္းဲး္ဲမား အဲ်ဴေး္ကေ္ွပ  အသ
အသ ႈံးကမျခငး္  ဲကမျခငး္ဲမားကး းညး္ ဒီ
ဒးီကစ္ပြေ ပွသ ႈံးၿပးီ သး  းငပ္ပာျပပါွ်ယ္ စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အ ပြ အရြ ့သွင္းျ ေ္ ျ ညးဲလဲ မား  စည
စညး္အရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ခမက္ဲ မားအွပက ္းရ ေ အျဲင္ဲ မားအရေအာင ္တကး းပဲး္ျခငး္ေြ  ပစ္ဲ ်ွဴ ္ဲ မား  
  သေဘာ ေားွရသရဲ မား  အွ းကအ္ခႈဲံ မားအရြ ့အပေး္း ငး္ းလ
းလပအ္ရ်ဴားဲလဲ မားကး  ေစာင္ ၾကည္ စအရာ အခဲြ  းကစ္ပြဲမး းစ ႈံ သ ႈံး  း းညး္ ကဒက္ အရ်ဴငး္ျပေပးပပာျပပါွ်ယ္ 

ဘာေွပကး  ေျခအရာခႈံၿပးီ ခပြျခဲး္စးွ ျ္ ာဲးြယ 
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အ ပြ အစည္းအရြ  သွင္းစကားကး  ပင္ဲသွင္း ာေ  းပွ ္းပ္ွြ  သွင္း ာေ  ဲရ
ဲရ၀ပာျပပါဒ႔ပြသရဲမား  အစ းးအရဲ္း ွ္ွြ  းရ ေ အေျချပ  အ ပြ အစည္းဲမားေြ  သွင္းစကား အေ
အေၾကာင္း ေ႔ပးေ ပးသရွ းင္းအရြ  ေ႔ပးေ ပးခမက္ဲမားကး  ေစာင္ ၾကည္ အရွာ္းာ စည
စည္းအရ ႈံးေအရးအ ပြ အရြ  သွင္းစကားကး  အပေ္း းင္းေပမ ေၿခအရာခႈံအရာဲ်ဴာ ွခ  အပ
အပပာျပပါအ၀င္ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ သွင္းစကား ွခ ္းာ ွ းအရင္းး းအရ်ဴင္း ေ႔ပးေ ပးခႈံအရဲ်္ သ 
သ း ဲ္း ွ္ သွင္းစကား္းာ  ေရးျခားွြ  ေၾကပးေၾကာ္သႈံွခ  ျ စ္ေေခြ ဲ်္ ႔ းအရင္ အပ
အပေ္း းင္းေပမ ေျခအရာခႈံး းက္  း  ပ းးပ်္ွ်္ယ 
အ ပြ အစညး္က ေျ အရ်ဴငး္အရေ ္အရညအ္ရပ် ္ေားွြ  အေအရးကးစ  
႔င္ ကြ ကမ်္ၿပေ္ းာ ြွ  စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရးအရြ  အေ
အေအရးကးစ ေ ပွကး  ေျခအရာခႈံအရာဲ်ဴားည္း က း်္ပ းင္ သွင္းစကားကး  ေၿခအရာခႈံအရာဲ်ဴာ သ 
သ ႈံး ြွ  ေည္းးဲ္းွခ  ေြကး  သ ႈံးၿပီး ေျ အရ်ဴင္း  းင္ပပာျပပါွ်္ယ သွ
သွင္း ေ ွ္ျပေ္ခမက္ေွပ  အစီအရင္ခႈံခမက္ေ ပွ  းရ
းရ ေ ေ ပွ ႔ ႈံပပြ ေၾကညာခမက္ေ ပွ  အီးေဲးး္ဲမားကွ႔င္  ႔က္သပ်္ ြွ  အစ
အစည္းအေ၀း ဲ်ဴွ္စ ေွပေြ  းရ
းရဲလ႔က္႔ႈံေအရး ကပေ္်က္ေပမက သာဲေ္ ေ႔ပးေ ပးခမက္ေွပ စ ြွ  အပ
အပေ္း းင္းဲီဒီ်ာေ ပွကး  ေစာင္ ၾကည္ အရွာ္းားည္း အေ
အေအရးအခင္းေွပကး  ေျခအရာခႈံအရာဲ်ဴာ ပပာျပပါ၀င္  းင္ွ်္ယ 
ပစ္ဲ ်ွဴ ္  သေဘာ ေားွရသရဲ မားေြ  ႔ေ္ ကမင္သရဲမား 
သွ္ဲ်ဴွ္ ေားွြ  အရေ္သရ သ း ဲ္း ွ္ ဲးွ္ေ႔ပ သ း ဲ္း ွ္ ပစ္ဲ်ဴွ္ စသ
စသျ င္  ွေ်ာက္ခမင္းျ စ္ေစ  အ ပြ အစည္းး းက္ျ စ္ေစ အားး ႈံးအရြ့ ၀က
၀က္႔ းဒ္ေွပက း ဲမက္ေျခဲျပွ္ ၾကည့္ၿပီး သရွ  း အရြ့ အ ပြ အစည္းအေပမ ွ ႈံ ျပေ္ဲ လဲမားကး  သး
သး  းင္ျခင္း  သွင္း ာေဲမားေြ   ေရးျခားွြ  အခဲ္းအေားပပြေွပဲ ်ဴာ သရ
သရ  ွး  ပပာျပပါ၀င္ဲလကး  ေျခအရာခႈံ  းင္ျခင္းေြ  သရ  ွး  စည္းအရ ႈံးေအရး သွင္းစကားေွပေြ  း 
း ပ္ေ႔ာင္ခမက္ေ ပွကး  ေောက္ေ်ာင္ခႈံွာေွပ း ပ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီး းး ပ္ၿပီး းက
းက္အရ်ဴးကား သွင္းစကားဲမားကး  အရ  းင္အရ ႈံသာဲက ကး
ကး ်္ပ းင္းမာ ေားခမက္ေြ  ွသေဘာ ေြအရ်ဴးသရဲမားကး  ပႈံ ပး း  းင္ဲလဲမားေြ  အွ
အွ းက္အခႈံဲမားအရြ  ေခမပခမက္ဲမားကး ပပာျပပါ အခမးေ္ွ းအ ပွင္း  ေးေအရာက္စပာ ေခမပ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

 

း ပေ္႔ာငေ္ေ႔ြ စညး္အရ ႈံးးလ ႈံေ႔ာ္ေအရးအား ခပြျခဲး္စးွ ျ္ ာျခငး္ 

ကး ်ပ္ းငသ္ွငး္စကားက း ေျခအရာခႈံျခငး္ 
ေ  စ္ဘပွ ္ စာဲမက္ ်ဴာေ ပွေြ  အျခား ဘေးာ  ေွပေပမက ေ၀
ေ၀ ေ္အတကႈံေပးသရဲမားအရြ့ ေ၀ ေ္ခမက္ဲမားကး  ေျခအရာခႈံျခင္းျ င္  အရာသီဥ  ွ ႔ 
႔ းးအရပားးာဲလကး  ွား႔ီးေအရး စည္းအရ ႈံးေအရးအသင္း အသငယorg ္းာ ေ  စ္ဘပွ ္ေပမက သရ
သရ  ွး ပ း စ္ကး  ွ ႈံ ျပေ္ေ၀ ေ္ျခင္းက သးသးသာသာ ပ းဲမားေၾကာင္း သ းွျပ ဲးသပားပပာျပပါ



ပပာျပပါွ်္ယ 
ေ  စ္ဘပွ ္  ွး း း းရဲလ႔က္သပ်္ေအရး ကပေ္်က္ေွပဲ ်ဴာ ပ း စ္ွခ ကး  ေ၀ ေ္ခမက္ေပးွ းင္း
္း ေပး  ွးင္း သင္ ႔ီကး  ေပး ေား ြွ  ေကာ ဲေ္ ေွပကး  အီးေဲးး္ပ း ေပးွြ  း ပ္ေ႔ာင္ခမက္ ပပာျပပါ
ပပာျပပါအရ်ဴးွ်္ယ ဒီး ပ္ေ႔ာင္ခမက္ေၾကာင္  ပပာျပပါ၀င္သရအားး ႈံးအရြ  သွင္းစကားအေပမ ွ 
ွ ႈံ ျပေ္ခမက္ေွပကး  သး  းင္အရ ႈံသာဲက ဲွ
ဲွရညီွြ  အပေ္း းင္း ပးက္ေ ာင္းေွပေြ  ၀ေ္ေ႔ာင္ဲလေွပအရြ  ွေ
ွေ္  းးေြ  အသ ႈံး၀င္ပ ႈံေွပကး ပပာျပပါ ႔ ႈံးျ ွ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ စည္းအရ ႈံးေအရး အ 
အ ပြ အစည္းအရြ  အဲ်ဴွ္ွႈံ႔းပ္ကး  ေဒပာျပပါင္းး ဒ္ း ပ္သရဖးေအရ  ဲ်ဴွ္ွဲ္းွင္ ေားွြ  အ 
အ ပြ အစည္းဲ်ဴ စီစဥ္ွြ  ႔ ကျပပပြွ ခ  ါ (သ း ) းလပ္အရ်ဴားဲလ ဓာွ္ပ ႈံဲမား အသ ႈံးျပ ွင္ပ း ျခင္းေြ  အ 
အ ပြ အစည္းအေၾကာင္း းရသးဲမားေအာင္ အရ းက္ကရး ေားွြ  နီဒီ် းဲမားေြ  အ 
အ ပြ အစည္းအေၾကာင္း အးီေဲးး္ကွ႔င္  အခမင္းခမင္း သ း  ဲရ
ဲရ၀ပာျပပါဒ ေအရး႔ပြသရေ ပွက း ေျပာျပခမက္ဲမားကး  ွ းင္းွာအရာဲ်ဴာ ေအာက္ေ ာ္ျပပပာျပပါ အပ
အပေ္း းင္း ခပြျခဲ္းစးွ္ၿ ာဲလ းက္စပြဲမားက ကရညီေပးပပာျပပါွ်္ယ 

Blip.tv video dashboard 
The Blip.tv video dashboard ဒီးင္ ဒ္ကး  သ ႈံးး း  နီပဒီ်း  အး းအေးမာက္ ွင္ပ း ဲလေြ  You Tube, 
Daily Motion သ း ဲ္း ွ္ Vimeo း း အျခား နီဒီ် းွင္ပ း ြွ  ၀ဘ္႔ းဒ္ဲမားေြ  အေသးစား ဘေ
ဘေးာ ခ္ဲမား  Twitter း း  
 က္႔ းဒ္ဲမားေပမက းလ
းလပ္အရ်ဴားဲလေွပကး ပပာျပပါ ေျခအရာခႈံ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ နီပဒီ် းေ ပွကး  ေွာင္းခႈံ  း ေြ  စ စည္းဲလဲမားအွပက္ပပာျပပါ ဒီ 
Dashboard ကး  သ ႈံး  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

Google Analytics 
Google ခပြၿခဲ္းစးွ္ၿ ာဲလးက္စပြ ဒီးက္စပြကေွာ  းရဖးေအရ ဘ
ဘ်္ေးာက္က ၀က္႔ းဒ္ကး  ၀င္ၾကည္ ွ်္  ဘ်္၀က္႔ းဒ္က ညၚေ္းး းက္း း  ေအရ
ေအရာက္းာအရွ်္  ၀က္႔ းဒ္ေပမဲ်ဴာ အခမးေ္ ဘ်္ေးာက္ သ ႈံးၾကည့္သပားွ်္  ဘ်
ဘ်္စာဲမက္ ်ဴာဲမားကး  အာအရ ႈံစး က္  ွ္အရလသပားွ်္ေြ  ဘ်္စာဲမက္ ်ဴာဲမားကး  ၀က္႔ းဒ္
ဒ္ေပမက ကးစ္ ်ဴးပ္်ရသပားွ်္ ႔ းွာေ ပွကး  ွ 
ွ းင္းွာအရာဲ်ဴာ အသ ႈံးၿပ   းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီးက္စပြကး  အသ ႈံးၿပ   း အွပက္ Google ကေအရး ေားွြ  
JavaScript က ွ္ကး  ၀က္႔ းဒ္ေပမဲ်ဴာ  ေည္ သပင္း  းင္ း   း းပပာျပပါဲ်္ယ ဒပာျပပါဲ်ဴသာ ဒီးက္စပြကး  အသ
အသ ႈံးျပ ၿပီး ၀က္႔ းဒ္ကး  းာၾကည္ သရေွပကး  ေျခအရာခႈံ  းင္ပပာျပပါဲ်ဴာယ ဒီးက္စပြကး  သ ႈံးၿပီး အရး
အရးာသဲ်ဴမ အခမက္အးက္ဲမား Google Server ေပမ သ းဲ်ဴီးွာေွာ  ခႈံအရပပာျပပါဲ်္ယ 

အးီေဲးး ္သွးေပးခမက္ဲ မား 
းရဲလ႔က္႔ႈံေအရး ၀က္႔း ဒ္ဲမား္းာ က း်္ေြ  က း့်္အ ပြ အစည္းကး  သရ
သရ းွ   ဲးွ္ေ႔ပ စာအရင္း ေြ  ေည္ သပင္း  ွးင္း ါ (သ
ါ (သ း ) ႔က္သပ်္ွ းင္း  ပ း စ္ဲမားအေပမ ေ၀ ေ္ခမက္ေပးွ းင္း ါ (သ း )  ်ဴစ္က း်္ ေြသာ သး

http://blip.tv/about/newdashboard/
https://www.google.com/analytics/


သး  း္င္ ြွ  ဲက္ေ႔ ခမ္ဲမား ပ း းာ  ွးင္း အီးေဲးး္ သွးေပးခမက္ဲမား ပ  း ေပးပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါ
ဒပာျပပါေၾကာင္  ဒီး း ၀ေ္ေ႔ာင္ဲလဲမး းကး  ေအရပးဲ်္ ႔ းအရင္ေွာ  အ ပြ အစည္း ေြက အၿ
အၿခားသရဲမားေြ  ဲ်ဴမေ၀  းင္ၿပီး သာ
သာဲေ္ အီးေဲး္ အေကာင္  ေြ ဲ  းင္၀ေ္ ေဲ္းေစျခင္းကး  ေအရ်ဴာင္အရ်ဴား  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

AWStats/JAWStats   
AWStats ္းာ အခဲြ့ၿပီး ပပင့္းင္း ြွ့ အအရင္းအျဲစ္ ကပေ္အရက္စီးေၾကာင္း စးစစ္ေး့းာေအရး ကး
ကးအရး်ာွခ  ျ စ္ွ်္  ၄င္းက သင့္ကပေ္အရက္ စာဲမက္ ်ဴာကး  ၾက
ၾကည့္္႐ိုလွြ့ းရအေအရအွပက္ကး  ေျခအရာခႈံ ေပး း င္ွ်္ယJAWStats ္းာ းရဖးေအရ ဘ
ဘ်္္ေးာက္က ၀က္႔ းဒ္ကး  းာသ ႈံးွ်္ ႔ းွာ ေျခအရာခႈံ  းင္ွြ  အခ
အခဲြ  းရ  ွးင္းသ ႈံး  းင္ွ ြြ ါ (Open Source) ကပေ္်က္စီးေၾကာင္း ခပြျခဲ္းစးွ္ျ ာဲလးက္စပြ ွခ  ျ 
ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ JAVVStats ကး  AWStats ေြ  ခမးွ္႔က္ သ ႈံးၿပီး  ွ္အရလ  း  ပး းပ်္ွြ  အ
အစီအရင္ခႈံခမက္ဲမား အရ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါေပဲြ့ ဒီေ႔ာ  ္၀ြကး  ကး ်္ပ းင္ ႔ာ
႔ာနာေပမဲ်ဴာ  ေည္  ေား  း ေွာ  း းပပာျပပါဲ်္ယ 

FeedBurner  
၀က္႔ းဒ္ေပမက သွင္းအခမက္အးက္ ွ႔င္ ခႈံ ျ ေ္ ျ ညးေပးွြ  ၀က္႔ းဒ္ ါ (သ
ါ (သ း ) ဘေးာ ေွပ အရ်ဴးေေဲ်္႔ းအရင္ ကပေ္်က္ အေျချပ အသ ႈံးခမ ေ႔ာ  ္၀ြျ စ္ ြွ  FeedBumer ္းာ 
သွင္း အခမက္အးက္ ွင္ျပဲလကး  စးွ္၀င္စားွြ  စာအရင္းသပင္းသရဖးေအရ ဘ်
ဘ်္ေးာက္အရ်ဴးွ်္ ႔ းွာကး  ေျခအရာခႈံ  း  အသ ႈံးကမ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ၿပီးေွာ  ဒီ FeedBurner က 
အစီအရင္ခႈံခမက္ဲမား ပ း ေေဲ်ဴာၿ စ္ွြ အွပက္ အခမးေ္ေြ  ွေၿပးညီ ၀
၀က္႔ းဒ္ ေအရပေ္းစားဲလ အ  ွးင္းအွာကး းည္း သး  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

ClickHeat 
ClickHeat ္းာ အင္ွာေက္ အေျချပ  အသ ႈံးျပ အရေ္ း းင္စင္ဲး း ြွ့ ါ (open source) အသႈံ းခမ အခ
အခဲြ့ ေ႔ာ ္၀ြ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ClickHeat ္းာ းရအဲမား ၀က္႔း ဒ္ကး  
းာေအရာက္ ေး့းာွြ ခပာျပပါ ဘ်္အပ းင္းက ေး့းာသရဲမား စး
စးွ္၀င္စားဲလအဲမား႔ ႈံးက ျ စ္ွ်္္   ွ္အရလအရ အ႔
အ႔င္ေျပ ေခမာေဲပ ွ်္  ေး့းာသရဲမားအွပက္ အကမး းျ စ္ ေပေ္းေစွ်္ ႔ းွာကး  သး
သး  းင္  း  း ပ္ေပးပပာျပပါွ်္ယ 

စညး္အရ ႈံးးလ ႈံေ႔ာ္ေအရး အ ပြ က ေျ အရ်ဴငး္  း  တကး းစားေေွြ ့အေအရးအခင္္းဲမားကး  ေျခအရာခႈံျခငး္ 
 ၀၀၈ ဲပေ္ဘ းင္း အၾ
အၾကဲ္း က္ အေအရးအခင္းၿ စ္ခြ စဥ္က ဲပေ္ဘး င္းက းရဲမား္းာ းက္ငင္း သွ
သွင္းပ း ေပးခမက္ဲမားအွပက္ အေသးစား ဘေးာ  ၀ေ္ေ႔ာင္ဲလၿ စ္ွြ  Twitter ကး  
သ ႈံးခြ ၾကွ်္ယ ဲပေ္ဘ းင္း ႔ း ြွ  စာသားွခ ကး  အရ းက္ ေည္ အရ ႈံေြ  ဲပေ္ဘ းင္းက းရဲမားသာဲက အျ
အျပင္က းရဲမားပပာျပပါ းက္အရ်ဴးအခမးေ္ဲ်ဴာ ျ စ္ပပားေေေသာ သွ

http://awstats.sourceforge.net/
http://www.jawstats.com/
http://feedburner.google.com/
http://www.labsmedia.com/clickheat/


သွင္းဲမားကး  သးအရ်ဴး  းင္ၿပီး အက
အကရအညီ ေွာင္း႔ းဲလဲမားကး  ွစ ွစည္း ေြ  ွႈံ ျပေ္ း င္ကာ ဲပေ္ဘ းင္းအွပင္းဲ်ဴ းရ
းရဲမားေြ  အၿခားေေအရာက းရေ ပွက း ႔က္သပ် ္ွာပပာျပပါ း ပ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ေအ
ေအာက္ေ ာ္ျပပပာျပပါးက္စပြက အေအရးအခင္းဲမားကး  အပေ္း းင္းေပမဲ်ဴာ ေျခအရာခႈံၿပီး အေ
အေျပာင္းအးြ အရ်ဴးးာအရင္ အသးေပး  းင္း း  အေျပာင္းအးြေွပအေပမ း 
း းအပ္သး း ွ ႈံ ျပေ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

Google သွးေပးခမက္ဲ မား  
Google သ းွေပးခမက္ဲမား ္းာ အေအရးကးစ ွခ ေြ  
သက္႔ းင္ွာ ဲ်ဴေ္သဲ်ဴမ  အပေ္း းင္းေပမသာ အရ်ဴးွြ့ ဲီဒီ်ာဲမားေြ  ဘေ
ဘေးာ ေပမက ပ း စ္ေ ပွး း ဒစ္ွမစ္ွ်္ ေည္းပညာေြ  ပ ႈံ ်ဴးပ္ခမက္ဲမားကး  အရ်ဴာေ ပအရ်ဴာဲ်ဴာ အေ
အေ ောက္အကရ ျ စ္ေစပပာျပပါွ်္ယ အီးေဲးး္ သ း  RSS ေပးပ း ခမက္ကွ႔င္  ဲ်ဴ
ဲ်ဴွ္ပ ႈံွင္ၿပီး ေပမးာသဲ်ဴမ ေောက္႔ ႈံးသွင္းဲမားအွပက္ သ းွေပးခမက္ဲမား အရအရ်ဴးေေဲ်ဴာ ျ 
ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

RSS Readers (Google Readerါ (သး  ) Bloglines ါ (သး  ) RSSOwlစသျ င့္) 
္းာ သွင္းအခမက္အးက္ဲမားကး  ဘေးာ ဲမား  Podcasts ဲမား သ း ဲ္း ွ္ နီဒီ်း း း ွ႔
ွ႔င္ ခႈံ 
၀က္႔ းဒ္ေွပေပမ ႔င္ ကြျ ေ္ ျ ညးခႈံအရပပာျပပါက ၀က္႔ းဒ္ဲမားေပမ ွင္ပး  း းက္ွာေြ  ွၿပး င္ေက္ အ
 အသးေပးခမက္းာေအာင္ း ပ္ေပး  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

Twitter 
Twitter ေပမ ေသာ ခမက္စကားး ႈံး သ း ဲ္း ွ္ စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အ ပြ အရြ့ Twitter 
ေပမကသ ႈံးစပြသရ ောဲည္ကး  အရ းက္သပင္းအရ်ဴာေ ပၿပီး ကးစ အေၾကာင္း းရ
းရေ ပွ ဘ
ဘ်္ေးာက္ ေ႔ပးေ ပးေေၾကွ်္ ႔ 
႔ းွာက း ေစာင္ ၾကည္  း င္္ပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါ
ဒပာျပပါသာဲက 
သွင္းအခမက္အးက္ဲမားကး  ွ ႈံ ၿပေ္ဲလေွပေြ  အဓးက ေား အရ်ဴာေ ပ ေား ြွ  အသ ႈံးျပ  စက
စကားး ႈံးေွပကး  hashtag ါ (#) အသ ႈံးျပ ၿပီး ေျခအရာခႈံး းက္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီး းး ပ္း း  သက
သက္႔ းင္အရာ ပ း စ္ဲမားကး  ပး ဲ း းပ်္ကရစပာ အရ်ဴာေ ပေ ပွ   းင္ေစပပာျပပါွ်္ယ 

HootSuite 
HootSuite ႔ း ြွ  းက္စပြကေွာ့ သရ ကး   ေည္ သပင္း ေားအရ ႈံေြ  းရဘ်္ေးာက္က Twitter 
ေပမကပး  စ္ကး  က းးကား ေားွ်္   ွႈံ ၿပေ္ ေားွ်္ ႔ းွာကး  ေၿခအရာခႈံး းက္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

ပစ္ဲ ်ွဴ ္  သေဘာ ေား ွရသရဲ မားေြ  ႔ေ္ ကမင္သရဲ မားကး  ေျခအရာခႈံျခငး္ 
းးင္း ပ္သားဲမားအား အၾကဲ္း က္ဲလကး  ွား႔ီး႔ေ္ ကမင္ေအရး ကဲၻာ းလပ္အရ်ဴားဲလေေ အွပက္ အခ

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/


အခပင္ အေအရး ေွာင္း႔ းေအရး အ ပြ အစည္းဲမား္းာ ဘာသာစကား အဲမး းဲမး း ေြ  ကဲ
ကဲၻာွ၀်ဴဲ္းက အရအရ်ဴးးာ ြွ   ွႈံ ျပေ္ဲလဲမားကး  ေျခအရာခႈံ း   း းအပ္ခြ ပပာျပပါွ်္ယ ဘာ
ဘာသာစကားဲမး းစ ႈံေြ  ေေအရာအ၀်ဴဲ္းက ဲီဒီ်ာအရင္းျဲစ္ေွပကး  ေျခအရာခႈံအရာဲ်ဴာ ခက
ခက္ခြဲ လဲမားအရ်ဴးွြ အွပက္ ဒီအ ပြ အစည္းဲမား္းာ ဘာသာစကားွခ စီွ းင္းအွပက္ သွ
သ းွေပး ေသာ ခမက္ စကားး ႈံးေ ပွ သွ္ဲ်ဴွ္ ေားၿပီး ဲီဒီ်ာဲမားအရြ့ ေေ စဥ္းလပ္အရ်ဴားဲလဲမားကး  ဘ
 ဘ်္ေးာက္ၿခ ႈံင ႈံေပးွ်္ ႔ းွာ အပေ္း းင္းေပမွပင္ ေျခအရာခႈံ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ွေည္းအားၿ င္  
Google သ းွေပးခမက္ဲမားကး  အသ ႈံးျပ ၿပီးသး  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ေအာက္ေ ာ္ျပပပာျပပါ းက
းက္စပြေွပ္းာ ပစ္ဲ်ဴွ္ဲမား  သေဘာ ေားွရသရဲမားေြ  ႔
႔ေ္ ကမင္သရဲမားအရြ့ အပေ္း းင္းေပမ းလပ္အရ်ဴားဲလပ ႈံစႈံဲမားကး  ေျခအရာခႈံ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 
RSS သွငး္ေပးပ း ခမက္ဲ မား ါ (သ း ဲ္း ွ ္ အၿခား သွငး္စ စညး္ခမက္ဲ မား) 
အသ ႈံးျပ သရေ ပွေၾကာင္  အဓးက ျ စ္ေပမးာအရွြ  သွင္း အခမက္အးက္ဲမား စ 
စ စည္းေေွြ  ၀က္႔ းဒ္ေွပေပမဲ်ဴာ ေသာ ခမက္စကားး ႈံးကး  သ ႈံးၿပီး အရ်ဴာေ ပ ြွ အခပာျပပါ အရး
အရးာ ြွ  အရးဒ္ဲမားကး  သွင္းစ စည္း ေ ာ္ျပခမက္ဲမားအျ စ္ သွ္ဲ်ဴွ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဥပဲာ - 
Flicker သ း ဲ္း ွ္ RSS reader  ွ္အရလ  းင္ွြ  Blip အစအရ်ဴးွြ  နီဒီ်း ေြ  
ဓာွ္ပ ႈံေွပကး  ေ၀ဲ်ဴမွြ  ၀က္႔ းဒ္ေွပဲ ်ဴာ ေသာ ခမက္ စကားး ႈံးကး   ေည္  ေားအရ ႈံေြ  ဒီ
ဒီေသာ ခမက္ စကားး ႈံးေြ  ပွ္သက္သဲ်ဴမ ပ း စ္အသစ္ေွပကး  အး းအေးမာက္ ၾက
ၾကည္ အရလးာ  းင္ပပာျပပါဲ်္ယ 

TweetDeck 
Twitter ေပမက ေောက္ေ်ာင္ခႈံေေွြ  အေကာင္ ေွပကး  ဲမ
ဲမက္ေျခဲျပွ္ေအာင္  သရ အ ပ္စ ေြ သရ ခြပ ေားး း အရေအာင္  ဥပဲာ - သေဘာ ေား ရွသရဲမား  
  းင္ငႈံေအရးသဲားဲမားေြ  ဲီဒီ်ာဲမား အစအရ်ဴးသျ င္  ေျခအရာခႈံအရာဲ်ဴာ းပ်္ကရခမအရင္းည္း TweetDeck ကး  
အသ ႈံးျပ   းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

CiviCRM & SugarCRM 
CiviCRM & SugarCRM  ဒီေ်္ေျဲအး းက္ ႔က္႔ႈံေအရး စီ
စီဲႈံခေ္ ခပြဲ လ စေစ္ဲမားက ၀ဘ္႔ းဒ္က သ း ဲ္း ွ္ အီးေဲးး္ွခပာျပပါ ပ 
ပ း ွာက အရသပား ြွ  းလပ္အရ်ဴားဲလဲမားကး  ေျခအရာခႈံး းက္  း  အကရအညီေပးပပာျပပါွ်္ယ ဥပဲာ - သ ႈံးစပြသရ 
သ း ဲ္း ွ္ းက္ခႈံသရက ပစ္ဲ်ဴွ္ွခ ႔ီ အီးေဲးး္ပ း ဲ်္ သ 
သ း ဲ္း ွ္ အသးွေ်ာက္႔ီကး   ေပ္႔င္ ပ း ဲ်္ သ 
သ း ဲ္း ွ္ ေွာင္းခႈံးၚာွခ က း းက္ဲ်ဴွ္ ေ းး ြွ  အခပာျပပါဲမားဲ်ဴာ ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ 

Wordle 
Wordle ပႈံ ပး းေပးွြ  စာသားေွပကေေၿပီး Word clouds ေွပ ေ ွ္်ရ  း  Wordle က 
း ပ္ေပး  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီ cloud ေွပ္းာ စာသား အ
အအရင္းအၿဲစ္ေွပ ေြဲ ်ဴာ ဲၾကာခဏ ပပာျပပါ
ပပာျပပါးာွွ္ ြွ  စကားး ႈံးေွပ ေြက ပ းအေအရးတကီးွာေွပကး  ျပ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒပာျပပါကး  အသ ႈံးၿပ ၿပီး အ 

http://tweetdeck.com/
http://civicrm.org/
http://www.sugarcrm.com/
http://wordle.net/


အ ပြ အစည္းွခ က ကးစ ွခ ကး  ဘ်္း း ွင္ျပွွ္သးြ ႔ းွာကး  သရွ း အရြ့ သွ
သွင္း  ေ ွ္ျပေ္ခမက္ေွပ  ဲးေ္ ခပေ္းေွပ  အစီအရင္ခႈံခမက္ေ ပွေြ  ၀က္႔ းဒ္ေွပက word cloud ေွပ  
 ေ္ွီး ရ်ၿပီး ခပြၿခဲ္းစးွ္ျ ာ  းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

ForwardTrack 
ForwardTrack ္းာ အခဲြ  ေ႔ာ  ္၀ြွခ  ျ စ္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီ
ဒီေ႔ာ  ္၀ြကး  အသ ႈံးျပ ၿပီး အီးေဲးး္ဲမား  ေပ္႔င္ ျပေ္ ပပားအရာ ေေအရာဲမား႔ီ    းငင္ႈံေအရးအအရ းလ
းလပ္အရ်ဴားဲလ စွင္အရေ္ 
းလႈံ ေ႔ာ္ဲလေွပေြ  အပေ္း းင္း ေွာင္း႔ းးၚာေွပကး  ေျခအရာခႈံျခင္း  ဲ်ဴ
ဲ်ဴွ္သားျခင္းဲမား း ပ္  းင္ပပာျပပါွ်္ယ ဒီေ႔ာ  ္၀ြ္းာ ဘေးာ ပး  စ္ေွပ အေ
အေၾကာင္း ဘ်္ေေအရာဲ်ဴာ ေ႔ပးေ ပး ေားွ်္ ႔း ွာကး  ဲ်ဴွ္သား ေား း  ေြ  အပေ္း းင္း အေျချပ  
sign up း ပ္ျခင္းဲမားကး  ပး ဲး  းပ်္ကရေစပပာျပပါွ်္ယ ဒီေ႔ာ  ္၀္ သ ႈံး  း  PHP ေြ  MysQL 
အရ်ဴး  း ေွာ  း းပပာျပပါဲ်္ယ 

 

ခပြျခဲး္ စးွ ျ္ ာေအရး းကစ္ပြဲမားအား  ေးေအရာကစ္ပာ အသ ႈံးျပ ျခငး္ 

အသ ႈံးဲျပ ခင္ ကး ်္ က း်္က း်္ ႔ေ္းစစ္အရေ္ ေဲးခပေ္းဲမား - 

1. စည္းအရ ႈံးးလႈံ ေ႔ာ္ေအရး အသင္းဲ်ဴာ  ွးေွာင္းျပွ္သားၿပီး ဲ်ဴွ္ဲးအရေ္ းပ် ္ကရွြ   ေရ
 ေရးျခားွြ  ေၾကပးေၾကာ္သႈံ အရ်ဴးပပာျပပါသးားယ အရ်ဴးခြ ပပာျပပါက ေပးး းက္ွြ  သွင္းအခမက္အးက္
က္ဲမား ဘ်္း း ျပေ္ ပပားသပားွ်္ ႔ းွာ ေစာင္ ၾကည္   း  ပး းပ်္သပားဲ်္ယ 

2. အသင္း ေ ောက္ခႈံသရဲမားကး  စည္းအရ ႈံးေအရး ႔င္းေေွြ  ကးစ ေြ  ပွ္သက္ၿပီး ႔င
႔င္ ကြေၿပာင္းးြးာသဲ်ဴမကး  ၀က္႔ းဒ္ေပမဲ်ဴာ အး းအေးမာက္  ေ 
 ေ ွ္ျပေ္ၿပီးသားျ စ္ဲ်္  ေသာ ခမက္ စကားး ႈံးသ ႈံး သွင္း ေ ွ္ျပေ္ခမက္ကး  သ ႈံးၿပီး  က
 က္႔ းဒ္ကွ႔င္  ေျခအရာခႈံ  းင္  း  RSS သွင္း  ေ ွ္ၿပေ္ခမက္ကး  သင္ သ ႈံး း င္ပပာျပပါဲးားယ 

3. ေ ောက္ခႈံသရေ ပွ  ဲး
ဲးွ္ေ႔ပေ ပွအရြ့ ဘ်္း း းလပ္အရ်ဴားဲလဲမး းက ေၿခအရာခႈံး းက္အရေးာက္ေအာင္ ေး အေအရးတကီးဲးြယ 

4. ဘ်္အအရာဲမး းက ေစာင္ ၾကည္ အရ  း  ေး အေအရးတကီးဲးြယ ဥပဲာ - 
အစည္းအအရ ႈံး သ း ဲ္း ွ္ အေအရးကးစ အေၾကာင္း းရ ေ  ေျပာ႔ းဲလဲမး းေွပ  က 
က း်္ေြ  သေဘာ ေား ရွသရေ ပွ အၾကားဲ်ဴ အ႔က္အသပ် ္ဲမားကး  ဲမက္ေျခဲျပွ္ေအာင္ စျ င္ ယ 

5. းး ခမင္ ြွ  သွင္းေွပ အပေ္း းင္းဲ်ဴာ ဲအရ်ဴးခြ ဘရး႔ းအရင္ ွျခားဘ်္ေေအရာက ဘ်္း းအရ်ဴာဲးြယ 
6. ၀က္႔ းဒ္ကး  းရဘ်္ ်ဴဖး းာေအရာက္ းည္ပွ္ွ်္ ႔ 

႔ း ြွ  အခမက္အးက္ေ ပွ စ 
စ ေ႔ာင္းအရအရ်ဴး း   ၀က္႔း ဒ္ ၀င္ေအရာက္သရေွပအရြ  း ႈံၿခ ႈံေအရးကး   ေးပပာျပပါးစအရာဲး းပြ ဘ်
ဘ်္း းအရ ရ်  းင္ဲးြယ IP းးပ္စာၾကည္ အရ ႈံေြ  ဘ်္ေေအရာက အ

http://forwardtrack.eyebeamresearch.org/


အသ ႈံးျပ ေေွ်္  ဘ်္း း အခမက္အးက္ဲမး းေွပ အရ်ဴးေေွ်္ ႔ 
႔ းွာ သး  းင္ွြ အွပက္ ဲ်ဴွ္ွဲ္းွင္ ေားွြ  အခမက္အးက္ေ ပွ အရ်
အရ်ရခႈံအရျခင္း  ေပမာက္႔ ႈံးျခင္းဲမား ျ စ္ေ းင္ပပာျပပါွ်္ယ 

ရေဒယီ ိုအသလံွှင ့်ပညာ 

အသကံ ို ဂရိုစ ိုက ်ထ န််းသ မ််းဖ ို ို့ 

အသလံွှငေ့့်မယေ့့်န ေ့၊ အသသံငွ့််းစရာ ရ ှိတ ေ့န ေ့မ ာ နရမ ာ်းမ ာ်း နသာက့် ထာ်းဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ န ်းလှိပ့်၊ 

နကာ့်ဖီ၊ အစာ်းအနသာက့် တခ ှိ ျို့   ေ့ န ်းဝါ်း တခ ှိ ျို့က အသကံှိ  န ခာက့်နသွျို့ နစနှိ င့်လှိ ေ့ သတှိထာ်း 

နရ ာင့်ဖှိ ေ့ အကကံနပ်းပါတယ့်။ 

 

သငေ့့်အသကံှိ  ဂရ စှိ က့် ထှိ ့််းသှိမ့််းပါ။ နလလ ှိင့််းနပေါ် မတက့်ခင့် အသ ံနန်ွးနထ်ွးမ  ရ ှိနအာင့် လ ပ့်ပါ။ 

ရ ပ့်သလံွှငေ့့် သတင့််းနထာက့်နတွ အတွက့် ကှိ ယေ့့်အသဟံာ လ ပ့်င ့််းသံ ်း ကှိရှိယာ တစ့်ခ လှိ  

အနရ်းပါတယ့်လှိ ေ့ အသပံညာရ င့် အ လ့်စပက့် နမာ့်ရစ့် င့် က ှိ ပါတယ့်။ 



ဒနီတာေ့ နသခ ာ ဂရ စှိ က့်ထှိ ့််းသှိမ့််းရပါမယ့်။ 

အသနံကာင့််းနအာင့်  ှိ ရင့်နတာေ့ နရက အနကာင့််း ံ ်း မှိတ့်န ွပါပ ။ 

အသလံွှငေ့့်မယေ့့်န ေ့၊ အသသံငွ့််းစရာ ရ ှိတ ေ့န ေ့မ ာ နရမ ာ်းမ ာ်း နသာက့်ထာ်းဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

မတညို့တ်ာတတွေ 

န ်းလှိပ့်၊ နကာ့်ဖီ၊ အစာ်းအနသာက့် တခ ှိ ျို့   ေ့ န ်းဝါ်း တခ ှိ ျို့က အသကံှိ  န ခာက့်နသွျို့ နစနှိ င့်သလှိ  

တ ခာ်း တ ည့််း ည့််း  ေ့  ှိ ်းက ှိ ်း နပ်းနစနှိ င့်တာမှိ ေ့ သတှိထာ်း နရ ာင့်ဖှိ ေ့ အ လ့်စပက့် က 

အကကံနပ်းပါတယ့်။ 

အမမ တမ့််း အသ ံနကာင့််းန နအာင့် အနကာင့််း ံ ်း ဘယ့်လှိ  ထှိ ့််းသှိမ့််းရမလ   ှိ ရင့်နတာေ့ 

လူတစ့်နယာက့်  ေ့ တစ့်နယာက့် အသခံ င့််း မတညူနီှိ င့်တ ေ့ အတွက့်၊ ကှိ ယေ့့် အတကွ့် ဘာနကာင့််းသလ ၊ 

ဘာ ှိ ်းသလ  သှိနအာင့် အခ ှိ ့်ယူ ကကှိ ်းစာ်းဖှိ ေ့ပ  အနကာင့််း ံ ်း အကကံနပ်းထာ်းပါတယ့်။ 

အသတံ ွေ်းတထွေ်းတအာငလ်ိုပ်နည််း 

သငေ့့် ခနဓာကှိ ယ့်မ ာ ခံစာ်းန ရတာနတွက အသထံ မ ာ ထင့်ဟပ့်ပါတယ့်။ 

ညကကီ်း မှိ ်းခ  ပ့်၊ ဒါမ မဟ တ့် မ က့်အနစာကကီ်းမ ာ အသလံွှငေ့့်ရတ ေ့အခါ လ ့််းလ ့််း  ့််း  ့််း ရ ှိတ ေ့ အသ ံ

ရနအာင့် လ ပ့် ည့််းကနတာေ့၊ ကှိ ယ့်က အှိပ့်ငှိ က့်န ရင့်နတာင့် နှိ ်းကကာ်းတက့်ကက န သလှိ မ ှိ ်း 

သရ ပ့်န ာင့်ဖှိ ေ့ပါပ ။ 

ခဏ တစ့် ဖ တ့် နလာက့် လ ့််းလ ့််း  ့််း  ့််း ရ ှိတ ေ့ အသမံ ှိ ်း ရနအာင့် လ ပ့်တ ေ့  ည့််းလမ့််း 

တခ ှိ ျို့လည့််း သံ ်းနှိ င့်ပါတယ့်။ 

အသသံငွ့််းတ ေ့ အခ ှိ ့် ကှိ ယ့်ဟ ့် အန အထာ်း မ  ့်ဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ ခနဓာကှိ ယ့်  ှိမေ့့်အှိ န ရင့် အသလံည့််း 

နလ်းက ့်န တတ့်ပါတယ့်။ တခ ှိ ျို့ကနတာေ့ မတ့်တပ့်ရပ့်တာက ပှိ နကာင့််းတယ့်လှိ ေ့  ှိ ကကပါတယ့်။ 

အ ပင့်မ ာ ကှိ ယ့်က အန အထာ်းတစ့်ခ ခ  ပံ မ  ့် န တတ့်ရင့် အသလံွှငေ့့်တ ေ့ အခါမ ာလည့််း အလာ်းတူ 

န လှိ က့်ပါ၊ ဒါမ ပ  သဘာဝက တ ေ့ အသ ံထကွ့်လာမ ာပါ။ 

မ ိုကခ်ရ ိုဖိုန််း  ငှို့ ်အသကရှ်ှူနည််း 

မှိ က့်ခရှိ ဖ  ့််း နရ ျို့ မ ာ အသက့်ရ ှူတတ့်မ  သဘာဝက တ ေ့ ပံ မ  ့် အသမံ ှိ ်း ရနှိ င့်တယ့် လှိ ေ့ အသပံညာရ င့် 

အ လ့်စပက့် နမာ့်ရစ့် င့် က န ပာပါတယ့်။ 



အသက့်မရ ှူပ  အတင့််း နအာငေ့့်မပီ်းန ပာန ရင့် တစ့်ခ ှိ ့်မ ာ အနမာ နဖါက့်လာတတ့်ပါတယ့်။ 

မှိ က့်ခရှိ ဖ  ့််း အန အထာ်း မ  ့်ဖှိ ေ့လည့််း အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ 

အ ှိ နတာ့်နတွ သခီ င့််း  ှိ သလှိ  မှိ က့်ခရှိ ဖ  ့််းကှိ  ပါ်းစပ့် ာ်း အရမ့််း မကပ့်မှိနစဖှိ ေ့ အ လ့်စပက့်က 

အကကံနပ်းပါတယ့်။ သခီ င့််း ှိ တာ  ေ့ စကာ်းန ပာတာ မတူပါဘ်ူး။ 

မှိ က့်ခရှိ ဖ  ့််းကှိ  လူတစ့်နယာက့်ရ ေ့  ာ်းရွက့်လှိ  သနဘာထာ်းမပီ်း အကွာအနဝ်း တစ့်ခ မ ာ အမမ ထာ်းမပီ်း 

န ပာရပါမယ့်။ မှိ က့်  ေ့ ကှိ ယေ့့်ပါ်းစပ့် ၆ လက့်မနလာက့် အကွာအနဝ်းရ ှိရင့် အန နတာ့်ပါပ ။ 

န ာက့်မပီ်း အသ ံအတှိ ်းအက ယ့် မ  ့်ဖှိ ေ့လည့််း အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ 

လူအ ပ့်ကကီ်းကှိ  မှိ ေ့့်ခွ ့််း န ပာန တာ မဟ တ့်တ ေ့ အတကွ့် တအာ်း နအာ့်စရာ မလှိ ပါဘ်ူး။ နကကာ့် ငာ 

မင့််းသမီ်းနတွလှိ  ည ှိ ျို့အာ်း ပင့််းတ ေ့ အသမံ ှိ ်း  ေ့ ခ  နွ ျို့ န ပာစရာလည့််း မလှိ ပါဘ်ူး။ မှိ က့်ခရှိ ဖ  ့််း အ ာ်းမ ာ 

အသဖံွဖွနလ်း န ပာရင့် အ ဒလီှိ  အသမံ ှိ ်း  ဖစ့်သာွ်းပါလှိမေ့့်မယ့်။ 

အသလံွှငေ့့်လ ပ့်င ့််းအတွက့် တာဝ ့်ထမ့််းရသဟူာ ဒနီ ရာမရခင့် အသစံစ့်န ်းတာကှိ လည့််း 

ခံယူထာ်းမပီ်းသာ်း  ဖစ့်တ ေ့အတွက့် န ပ ပစ့်တ ေ့ အသပံှိ င့် ှိ င့်  ပီ်းသာ်းလှိ ေ့ ယူ ရပါတယ့်။ ဒါနကကာငေ့့် 

အသကံှိ  တမင့်လ ပ့်မပီ်း ခ ှိ နအာင့် လ နအာင့် လ ပ့်ဖတ့်စရာ န ပာစရာ မလှိ ပါဘ်ူး။ 

အသကရှ်ှူဖ ို ို့ မတမို့ပါန ို့ 

ပံ မ  ့်အတှိ င့််း အသက့်မရ ှူရင့် အသကံ နတာငေ့့်နတာငေ့့်ကကီ်း  ဖစ့်န တတ့်ပါတယ့်။ 

အသက့်မရ ှူပ   က့်တှိ က့် န ပာန ရင့် တစ့်ခ ှိ ့်မ ာ  က့်မန ပာနှိ င့်နတာေ့တ ေ့ အတကွ့် 

သဘာဝမက တ ေ့ အ ဖတ့်အနတာက့်နတွ  ဖစ့်လာရင့် ဘယ့်သမူ   ာ်းနထာင့်ခ င့်မ ာ 

မဟ တ့်နတာေ့ပါဘ်ူး လှိ ေ့ အ လ့်စပက့် ကရ င့််း ပပါတယ့်။ 

ဒါနကကာငေ့့် လှိ အပ့်တ ေ့ န ရာမ ာ အသက့် ရ ှူနှိ င့်ဖှိ ေ့ အတကွ့်၊ ကှိ ယ့် ဖတ့်ရမယေ့့် စာပှိ ဒ့်နတွမ ာ 

အ ဖတ့်အနတာက့်နတကွှိ  ကကှိ တင့် အမ တ့်အသာ်း  ပ ထာ်းရင့် အနထာက့်အကူ  ဖစ့်နစနှိ င့်ပါတယ့်။ 

ဝါက  အ ံ ်းနတွမ ာ အသက့်ကှိ  အ ပညေ့့်ရ ှူမပီ်း ကကာ်းထ က ပ ဒ့်ထ်ီးပ ဒ့်မ အ ဖတ့်အနတာက့် 

န ရာနတွမ ာ ခပ့်ပါ်းပါ်း  ဖညေ့့်ရ ှူသာွ်းရင့်၊ စာပှိ ဒ့်  ံ ်းတ ေ့အထှိ အလွယ့်တကူ 

နရာက့်သာွ်းနစနှိ င့်ပါတယ့်။ 



အခ ှိ ့်နပ်းမပီ်း စှိတ့်ရ ည့်ရ ည့် နလေ့က ငေ့့်ယူရင့် မှိ က့်ခရှိ ဖ  ့််း နရ ျို့ မ ာ သဘာဝ က က  

အသက့်ရ ှူတတ့်လာမ ာ  ဖစ့်ပါတယ့်။ 

ခရ ်းသွော်းရင််း သတင််းပ ို ို့တ ို့အခါ 

နရဒယီှိ  ှိ တာ အသ ံ ေ့ အရ ပ့်နရ်း ပရတာ  ှိ နတာေ့ အသမံ ှိ ်းစံ  စ န ာင့််းရပါမယ့်။ ထ်ူး ခာ်းတ ေ့ 

အသနံတွ၊ သဘာဝက တ ေ့ အသနံတွ၊ ဥပမာ င က့်သ၊ံ ကာ်းသ၊ံ စက့်သ၊ံ  ူညသံ ံစသ ဖငေ့့် 

စံ လင့်နအာင့် စ န ာင့််း ထာ်းရပါမယ့်။ 

 

သတင့််း  ေ့ ပတ့်သက့်တာနတွကှိ  အရင့် ံ ်း နခါင့််းထ  ထညေ့့်ထာ်းပါ။ အှိ င့်တီ ပစစည့််းကှိရှိယာ နတွ  ေ့ 

ပတ့်သက့်တ ေ့ အပူအပင့်နတွ ကှိ န ာက့်မ ာထာ်းပါ။ 

ထ ်းခခာ်းမှုရှ ပါတစ 



အနရ်းအကကီ်း ံ ်းက ကှိ ယေ့့် သတင့််းကှိ  နရဒယီှိ နပေါ်က လွှငေ့့်တ ေ့အခါ၊ ထ်ူးထ်ူး ခာ်း ခာ်း  ွ န ာင့်မ  

ရ ှိနအာင့် ဘယ့်လှိ  ဖ ့်တ်ီးမလ   ှိ တ ေ့ အခ က့်ပါပ ။ ပံ စခံွက့်ထ က သတင့််းမ ှိ ်းကှိ  နသာတရ င့်နတွ 

ရှိ ်းအနီ ပါမပီ။ 

အသမံ   ်းစံို စို 

နရဒယီှိ  ှိ တာ အသ ံ ေ့ အရ ပ့်နရ်း ပရတာပါ။ ဒနီတာေ့ အသအံနရာင့်အနသ်ွး စံ နအာင့် အသမံ ှိ ်းစံ  

စ န ာင့််းရပါမယ့်။ နဒသ အလှိ က့် ထ်ူး ခာ်းတ ေ့ အသနံတွ၊ သဘာဝက တ ေ့ အသနံတွ၊ ဥပမာ င က့်သ၊ံ 

ကာ်းသ၊ံ စက့်သ၊ံ  ူညသံ ံစသ ဖငေ့့် စံ လင့်နအာင့် စ န ာင့််း ထာ်းရပါမယ့်။ ဒထီ ကမ  ဘယ့်အသကံှိ  

ဘယ့် ာ်းမ ာ  ပ ့်သံ ်းမယ့်  ှိ မပီ်း နရွ်းထ တ့်ရပါမယ့်။ 

ခပတခ်ပတသ်ာ်းသာ်း တရွေ ်းခ ယ ်

ကှိ ယ့်တင့် ပမယေ့့် သတင့််း ထ က စှိတ့်ဝင့်စာ်းစရာ အနကာင့််း ံ ်း ဘယ့်အပှိ င့််းလ ၊ 

ဘယ့်န ရာကှိ နတာေ့ ဖငေ့့် အနသ်းစှိတ့် န ပာ ပမလ   ှိ တာနတွကှိ   မ ့် မ ့်  ံ ်း ဖတ့်နှိ င့်ဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

ကှိ ယေ့့်ပရှိသတ့်   ေ့ကှိ က့်ညတီာကှိ လည့််း နရွ်းခ ယ့်တတ့်ဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

ရင််းရင််း ှ ်း ှ ်းတခပာ 

ကှိ ယ့်သှိ မင့် ကကံ နတွျို့ ရတာနတွကှိ  မှိတ့်န  ွအခ င့််းခ င့််း  ပ ့်န ပာ ပန သလှိ  

ရင့််းရင့််းန ်ီးန ်ီးန ပာ ပပါ။ 

အသသံွေင််းစကန် ို့ က ရ ယာတတွေ ခပငဆ်င ်

ကှိ ယ့်သံ ်းရမယေ့့် စက့်ပစစည့််းနတွကှိ  က မ့််းက မ့််းက င့်က င့်  ဖစ့်နအာင့် နလေ့က ငေ့့်ထာ်းပါ။ 

အာ်းသာခ က့်၊ အာ်း ည့််းခ က့်နတွကှိ  ကကှိ တင့်မ တ့်သာ်းထာ်းပါ။ ကှိ ယေ့့်အတွက့် လှိ အပ့်တာ 

အစံ အလင့်ရမ  ခရီ်းစပါ။ စက့်နတွ နကာင့််းနကာင့််း အလ ပ့်လ ပ့်တာ နသခ ာနအာင့် ကကှိ တင့် 

စစ့်ခ ေ့ပါဦ်း။ 

လကတ်တွေွေ့ အတခခအတန 

သတင့််းပှိ ေ့ရင့် ကကံ ရမယေ့့် လက့်နတွျို့ အန ခအန  ကှိ ကကှိ တင့်  ပင့် င့်ထာ်းပါ။ ဘယ့်လှိ  ည့််း  ေ့ပှိ ေ့မ ာလ ၊ 

ဖ  ့််း  ေ့ပှိ ေ့မ ာလာ်း၊ ကှိ ယ့်နရာက့်န မယေ့့် န ရာမ ာ မှိ ဘှိ င့််းဖ  ့််း  က့်သယွ့်နှိ င့်ရ ေ့လာ်း၊ တကယ့်လှိ ေ့ 

အခက့်အခ  တစ့်ခ ခ  ကကံ န ရင့် န ာက့် ံ ်း သတင့််းပှိ ေ့နှိ င့်တ ေ့ သတ့်မ တ့်ခ ှိ ့်က ဘယ့်နတာေ့လ ၊ ပထမ 



 ည့််းလမ့််းတစ့်ခ    ေ့ အ င့်မန ပ  ဖစ့်ခ ေ့ရင့် အ ခာ်း ည့််းလမ့််း တစ့်ခ  သံ ်းနှိ င့်မလာ်း စတာနတွ ကကှိ တင့် 

 ပင့် င့်ထာ်းသငေ့့်ပါတယ့်။ 

သတင််းပ ို ို့တ ို့အခါ 

စက့်ပစစည့််းကှိရှိယာနတွ အနပေါ် စှိတ့်ပူပ ့်န ရင့် သတင့််းနထာက့်ရ ေ့ အသမံ ာ ပှိ င့်ပှိ င့်နှိ င့်နှိ င့် မရ ှိပ  

 ဖစ့်တတ့်ပါတယ့်။ ကှိ ယ့်န ပာန တ ေ့ သတင့််းကှိ  နသနသခ ာခ ာ သှိတ ေ့ ပံ စံ  ေ့ စှိတ့်ပါလက့်ပါ 

န ပာ ပနှိ င့်ဖှိ ေ့လည့််း လှိ ပါတယ့်။ သတင့််းမပှိ ေ့ခင့် အခက့်အခ  နတွ ရ ှိခ ေ့ရင့်နတာင့်မ  

သတင့််းပှိ ေ့တ ေ့အခါမ ာ အ ငေ့့်အတ ့််းရ ှိရ ှိ ပှိ ေ့နှိ င့်ဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

 

သတင််းလ ာ တရ်းသာ်းနည််း 

သတင့််း အ ဖစ့်အပ က့်ကှိ  န ပာမယေ့့် ရှိ ်းရှိ ်းသတင့််းလွှာ   ေ့ န ာက့်ခံ အနကကာင့််း အခ က့်နတွကှိ  

သံ ်းသပ့် တင့် ပမယေ့့် သံ ်းသပ့်ခ က့် သတင့််း လွှာ  ှိ မပီ်း (၂) မ ှိ ်း ရ ှိပါတာနကကာငေ့့် ဘယ့်လှိ  

သတင့််းလွှာမ ှိ ်း  ှိ တာ အရင့်  ံ ်း ဖတ့်ပါ။ 



 

သတင််းလ ာ တရ်းသာ်းနည််း 

မ က့်နမ ာက့်နရ်းရာ သတင့််းလွှာ ှိ တာ နရဒယီှိ  သတင့််း အစီအစဉ်တစ့်ခ မ ာ အန ခခ ံအက  ံ ်း 

အစှိတ့် အပှိ င့််း တစ့်ခ   ဖစ့်ပါတယ့်။ သတင့််းလွှာ တစ့်ပ ဒ့်မ ာ သတင့််းနထာက့် တစ့်ဦ်းက 

မ က့်နမ ာက့်နရ်းရာ အနကကာင့််းအရာ တစ့်ခ ခ ကှိ  သတင့််းပှိ ေ့ အစီရင့်ခံ ပါတယ့်။ ပံ မ  ့်အာ်း ဖငေ့့် 

တစ့်မှိ စ့်ခွ  နလာက့် ရ ည့်ပါတယ့်။ 

သတင််းလ ာ (၂) မ   ်း 

သတင့််း အ ဖစ့်အပ က့်ကှိ  န ပာမယေ့့် ရှိ ်းရှိ ်းသတင့််းလွှာ   ေ့ န ာက့်ခံ အနကကာင့််း အခ က့်နတွကှိ  

သံ ်းသပ့် တင့် ပမယေ့့် သံ ်းသပ့်ခ က့် သတင့််းလွှာ  ှိ မပီ်း (၂) မ ှိ ်း ရ ှိပါတယ့်။ ဒါ ေ့နကကာငေ့့် ဘယ့်လှိ  

သတင့််းလွှာမ ှိ ်း နရ်းမလ  ှိ တာ အရင့် ံ ်း  ံ ်း ဖတ့်ဖှိ ေ့ လှိ တယ့်လှိ ေ့ ဘဘီစီီ သတံမ ့်နရ်းရာ 

သတင့််းနထာက့် ဂ ှိ  သ ့် မာ်းကပ့်စ့် က  ှိ ပါတယ့်။ 

ရှိ ်းရှိ ်း သတင့််းလွှာ နရ်းရင့် သတင့််း အ ဖစ့်အပ က့်ကှိ  ခပ့်တှိ တှိ    ေ့ ထှိထှိမှိမှိ န ပာ ပရပါမယ့်။ 

 ဖစ့်တာကှိ   ဖစ့်တ ေ့ အတှိ င့််း ရ င့််းနအာင့် န ပာရပါမယ့်။ 



သံ ်းသပ့်ခ က့် သတင့််းလွှာမ ာနတာေ့၊ အရင့်က  ဖစ့်ခ ေ့တ ေ့ အနကကာင့််းရင့််း၊  ဖစ့်လာနှိ င့်တ ေ့ အက ှိ ်း က့် 

တင့် ပတာမ ှိ ်း  ဖစ့်နှိ င့်သလှိ ၊ သတင့််းမ ာ အဓှိက က တ ေ့ အခ က့်တစ့်ခ ခ ကှိ  ခ  ျို့ကာ်းရ င့််း ပတာ၊ 

မတူညတီ ေ့ အန ခအန နတွကှိ  ခှိ င့််းန ှိင့််း ပတာ စသည့် ဖငေ့့် သံ ်းသပ့် တင့် ပနလေ့ရ ှိပါတယ့်။ စကာ်းလံ ်း 

အသံ ်း အန  ့််းက အစ နသနသခ ာခ ာ နရွ်းခ ယ့် သံ ်းဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

သတင််းက ို တကယ ်သ ရ ို့လာ်း 

ဘာပ နရ်းနရ်း ကှိ ယ့်နရ်းမယေ့့် သတင့််း အနကကာင့််း နသနသခ ာခ ာ သှိဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ သတင့််း 

အနကကာင့််း သှိထာ်းနပမယေ့့် ဒသီတင့််းကှိ  အရင့်က ကှိ ယ့်တှိ င့် မနရ်းဘ်ူးရင့် ပှိ မပီ်း သတှိထာ်းရပါမယ့်။ 

ဒနီတာေ့ သတင့််း  ေ့ ပတ့်သက့်တ ေ့ န ာက့် ံ ်း အန ခအန ကှိ  အရင့် နလေ့လာပါ။ ကှိ ယ့် သှိမပီ်းသာ်း 

သတင့််းလှိ ေ့ ထင့်ရင့်နတာင့်မ ၊ အခ က့်အလက့်နတွကှိ  နသနသခ ာခ ာ နလေ့လာဖှိ ေ့ အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ 

သတ့်မ တ့်ခ ှိ ့် အတငွ့််း သတင့််းလွှာကှိ  အခ ှိ ့်မ ီ ပှိ ေ့ရမယ့် ှိ ရင့်၊  အလ င့်စလှိ  လ ပ့်မှိမပီ်း အမ ာ်းနတွ 

ပါနှိ င့်တာမှိ ေ့ သတင့််းအနကကာင့််း ပှိ င့်နှိ င့်န ဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

တှိက မ  ့်က ့်မ  ရ ှိနစဖှိ ေ့၊ ဘက့်မလှိ က့်ပ  မျှမျှတတ ရ ှိနစဖှိ ေ့ စတ ေ့ ဘဘီစီီ ရ ေ့ သတင့််းစံန  ့််း နတွ  ေ့ 

ကှိ က့်ညနီအာင့် နရ်းရပါမယ့်။ 

ဘဘီစီီ သတင့််းနထာက့် တစ့်ဦ်း အန   ေ့ မှိမှိရ ေ့ သတင့််းနထာက့် ဂ ဏ့် သှိကခာ ကှိ  သတင့််းလွှာ 

အပ ဒ့်တှိ င့််းမ ာ ထှိ ့််းနှိ င့်ဖှိ ေ့လည့််း လှိ ပါတယ့်။ 

တရဒ ယ ိုသတင််းလ ာတတွေ ရ ို့ ထ ်းခခာ်းတ ို့ အစ ပ ိုင််း 

နရဒယီှိ  သတင့််းလွှာနတကွှိ  သတင့််း ှိဒါ ့််း (cue)   ေ့ အရင့် စပါတယ့်။ သတင့််း ှိဒါ ့််းကှိ  

အစီအစဉ်မ ်းကပ  ဖတ့်နလေ့ရ ှိပါတယ့်။ မပီ်းမ  ကကှိ တင့် အသသံငွ့််းထာ်းတ ေ့ သတင့််းနထာက့်ရ ေ့ 

သတင့််းလွှာကှိ  ဖွငေ့့်ပါတယ့်။ သတင့််းနထာက့် က ကှိ ယ့်နရာက့်န တ ေ့ န ရာကန  တှိ က့်ရှိ က့် 

သတင့််းပှိ ေ့တ ေ့ အခါလည့််း ရ ှိနှိ င့်ပါတယ့်။ 

သတင့််း ှိဒါ ့််း ဘယ့်လှိ  နရ်းရသလ  ှိ တာ သ်ီး ခာ်း နဖေါ်  ပထာ်း ပါတယ့်။ အတှိ ခ ံ ်း န ပာရမယ့် 

 ှိ ရင့်နတာေ့ သတင့် ှိဒါ ့််းလှိ ေ့ နခေါ်တ ေ့ အတှိ င့််း၊ သတင့််းလွှာထ မ ာ န ပာမယေ့့် အနကကာင့််း အရာ 

ဘာလ  ှိ တာကှိ  ခပ့်တှိ တှိ    ေ့ ကကှိ တင့် န ပာ ပတ ေ့ အစှိတ့်အပှိ င့််း ပါပ ။ သတင့််းနထာက့်က ကှိ ယ့်တှိ င့် 

 မင့်ရတာကှိ  န ပာ ပမ ာလာ်း၊ သံ ်းသပ့် တင့် ပမ ာလာ်း စသည့် ဖငေ့့် သတင့််းလွှာရ ေ့ သနဘာ 

သဘာဝကှိ လည့််း တစ့်ခါထ  န ပာနပ်းမ ာ  ဖစ့်ပါတယ့်။ ဒနီတာေ့ သတင့််း  ှိဒါ ့််း မပီ်းမ  ကှိ ယေ့့် 

သတင့််းလွှာ လာမ ာ  ဖစ့်တ ေ့ အတွက့်၊ သတင့််းလွှာ ရ ေ့ အစပှိ င့််း ကှိ  အထ်ူး ဂရ စှိ က့် နရ်းဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 



အစ တကာင််းပါတစ 

အဓှိက အခ က့်ကနတာေ့ ကှိ ယေ့့်သတင့််းလွှာကှိ  နသာတရ င့်နတွ  ာ်းနထာင့် မှိနအာင့် နရ်းဖှိ ေ့ပါ။ 

ဒနီတာေ့မ  သတင့််းလွှာ ရ ေ့ အလယ့်ပှိ င့််း  ေ့ န ာက့်ပှိ င့််း အထှိ  က့်မပီ်း  ာ်းနထာင့်မ ာ  ဖစ့်ပါတယ့်။ 

နသာတရ င့်နတွ အဖှိ ေ့ နရ ျို့က သတင့််း ှိဒါ ့််းကှိ  ကကာ်းမပီ်းသာ်း  ဖစ့်တ ေ့ အတွက့် နယဘ ယ က တ ေ့ 

အခ က့်  ေ့ မစပ  ထ်ူး ခာ်းခ က့် တစ့်ခ ခ   ေ့ စန ပာ နှိ င့်ပါတယ့်။ 

ဥပမာ ၂၀၁၀ နရွ်းနကာက့်ပွ အတွက့် အမ ှိ ်းသာ်း ဒမီှိ ကနရစီ အဖွ ျို့ခ  ပ့် က ပါတီ မ တ့်ပံ မတင့်ဖှိ ေ့ 

 ံ ်း ဖတ့်ခ က့် ခ တ ေ့ သတင့််းမ ာ  ှိ ရင့် “ဒကီန ေ့မ ာပ  အမ ှိ ်းသာ်း ဒမီှိ ကနရစီ အဖွ ျို့ခ  ပ့်က ပါတီ ကှိ  

မ တ့်ပံ  မတင့်ဖှိ ေ့  ံ ်း ဖတ့်လှိ က့်ပါတယ့်” လှိ ေ့ သတင့််းလွှာကှိ  စဖွငေ့့်ရင့် နရ ျို့က နကက ငာမပီ်းသာ်း၊ 

သတင့််း  ေ့ သတင့််း ှိဒါ ့််းမ ာ န ပာမပီ်းသာ်း အခ က့်ကှိ  ထပ့်န ပာ သလှိ ပ   ဖစ့်န ပါလှိမေ့့်မယ့်။ 

“အမ ှိ ်းသာ်း ဒမီှိ ကနရစီ အဖွ ျို့ခ  ပ့် အတွက့် သမှိ င့််းဝင့်  ံ ်း ဖတ့်ခ က့် တစ့်ခ  ခ မ တ့်လှိ က့်တာ 

 ဖစ့်ပါတယ့်” ဒါမ မဟ တ့်၊ “ဒ ီံ ်း ဖတ့်ခ က့် ကှိ  အမ ာ်းတစ့်ခ လှိ ေ့  မင့်သနူတွ ရ ှိမ ာ မလွ ပါဘ်ူး” စသည့် 

 ဖငေ့့်  ွ န ာင့်မ  ရ ှိနှိ င့်တ ေ့၊ ကှိ ယေ့့် သတင့််းလွှာ   ေ့လည့််း လှိ က့်ဖက့်ညမီယေ့့် အစပှိ င့််း အနရ်းအသာ်း 

တစ့်ခ   ေ့ စနှိ င့်ပါတယ့်။ 

တနာကပ် ိုင််းမှာလည််း ဆွေ တဆာငထ်ာ်း 

အစ ဘယ့်နလာက့် နကာင့််းနကာင့််း န ာက့်ပှိ င့််းမ ာ အခ က့်က က  ပှိ င့်ပှိ င့်နှိ င့်နှိ င့် တင့် ပနှိ င့်ဖှိ ေ့ လည့််း 

အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ 

သတင့််းစာ၊ ဂ ာ ယ့် စတ ေ့ စာ  ေ့ နပ  ေ့ နဖေါ်  ပတ ေ့ သတင့််းနတွမ ာ စာဖတ့်သနူတဟွာ ဖတ့်ရင့််း  ေ့ 

မရ င့််းတ ေ့အခါ နရ ျို့က စာပှိ ဒ့်ကှိ   ပ ့်ဖတ့်လှိ ေ့ရပါတယ့်။ နရဒယီှိ  နသာတရ င့်နတွအတွက့်နတာေ့ 

 ာ်းနထာင့်ရင့််း   ေ့ မရ င့််းတ ေ့အခါ နရ ျို့ ပှိ င့််းကှိ   ပ ့်ရစ့် လှိ ေ့ မရပါဘ်ူး။ ဒနီတာေ့ တစ့်ခါ  ာ်းနထာင့်တာ  ေ့ 

 ာ်းလည့်နအာင့် န ပာဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

ဒနီတာေ့ နရဒယီှိ  သတင့််းလွှာမ ာ အစ၊ အလယ့်၊ အ ံ ်း တစ့်ခ   ေ့ တစ့်ခ  အခ ှိတ့်အ က့်၊ 

အကူ်းအန ပာင့််း လ ပ့်တ ေ့အခါ  ာ်းမရ ပ့်သာွ်းနအာင့်၊ ရ င့််းရ င့််းလင့််းလင့််း နရ်းနှိ င့် န ပာနှိ င့်ဖှိ ေ့ 

အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ ဘာ  ေ့ စမယ့်၊ ဘာကှိ   က့်န ပာမပီ်း၊ ဘယ့် အခ က့်  ေ့  ံ ်းမယ့်  ှိ တာကှိ  ကကှိ တင့် 

စဉ််းစာ်းမပီ်း အကွက့် ခ ထာ်းဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ ဒနီတာေ့ အဓှိက က တ ေ့ အခ က့်နတွက 

•        သတင့််း အခ က့်အလက့်နတွကှိ  နသခ ာ စ စည့််းပါ။ 

•        အစ၊ အလယ့်၊ အ ံ ်း မ ာ ဘာနတွ န ပာမလ  အကွက့်ခ ပါ။ 



•        အခ ှိတ့်အ က့်၊ အကူ်းအန ပာင့််း နသနသသပ့်သပ့် နရ်းပါ။ 

•        အခ က့်အလက့်နတ ွရ င့််းပါနစ။ 

•        ရှိ ်းရှိ ်း ရ င့််းရ င့််း တင့် ပပါ။ 

အတရ်းအသာ်း စကာ်းလံို်း တရွေ ်းခ ယပံ်ို 

မှိမှိ ကှိ ယ့်တှိ င့်  ာ်းလည့်နအာင့် အရင့်လ ပ့်ပါ။ ရှိ ်းရှိ ်း ရ င့််းရ င့််းနရ်းပါ။ 

ဘာသာရပ့်  ှိ င့်ရာ အသံ ်းအန  ့််းနတွ မလွှ မနရ ာင့်သာ သံ ်းရမယ့်  ှိ ရင့်၊ ကှိ ယ့် ာ်းလည့် သလှိ  

 ပ ့်ရ င့််း ပပါ။ 

ခက့်ခ   က့်   တ ေ့ အသံ ်းအန  ့််းနတွ အန ခအန  နတွ  ဖစ့်န ရင့်၊ လူတှိ င့််း  ာ်းလည့်နှိ င့် 

နလာက့်နအာင့် ခပ့်ရ င့််းရ င့််း န ပာ ပပါ။ 

စာနကကာင့််း အရ ည့်ကကီ်းနတွ မသံ ်းပ  ၊ ခပ့်တှိ တှိ  ရ င့််းရ င့််း နရ်းပါ။ 

စာနကကာင့််း အရ ည့် အတှိ  မျှ သံ ်းရင့်  ာ်းနထာင့်ရတာ ပှိ နကာင့််း နှိ င့်ပါတယ့်။ 

သံို်းသပ်ခ က ်လ ိုအပ်ပံို 

တခ ှိ ျို့ သတင့််းနတွမ ာ အခ က့်အလက့်နတွ အမ ာ်းကက်ီး ပါနပမယေ့့်၊  ာ်းနထာင့် မပီ်းတ ေ့အခါ 

ဘာန ပာသာွ်းမ  ့််း မသှိပ  ရ ပ့်နထ်ွး က  ့်ရစ့်ခ ေ့တာမ ှိ ်း  ဖစ့်တတ့်ပါတယ့်။ 

ဥပမာ   ေ့့်က င့်ဖက့် န စ့်ဖက့် က စာရင့််း ဇယာ်းနတွ ကှိ ်းကာ်းမပီ်း ကှိ ယ့်လှိ ရာ န ပာကကတ ေ့အခါ 

သတင့််းနထာက့် အန   ေ့ သတင့််း အ ံ ်းသတ့်ပှိ င့််းမ ာ ပှိ င့်ပှိ င့်နှိ င့်နှိ င့် နကာက့်ခ က့်ခ  ဖှိ ေ့ အခက့် အခ  

 ဖစ့်တတ့်ပါတယ့်။ ဘက့်မလှိ က့်မှိ နအာင့် ထှိ ့််းဖှိ ေ့ လှိ လာပါတယ့်။ 

ဒအီန ခအန  ကှိ  န ဖရ င့််း ည့််း တစ့်ခ ကနတာေ့ သတင့််းနထာက့် အန   ေ့၊ အန ခအန ကှိ  မှိမှိ 

ကှိ ယ့်တှိ င့် နလေ့လာ သံ ်းသပ့်ဖှိ ေ့ပါပ ။ ဟှိ ဖက့် ဒဖီက့် လှိ ရာ န ပာထာ်းတ ေ့ အခ က့်နတွကှိ  

အနထာက့်အထာ်းနတ ွ ေ့ စှိစစ့် မပီ်း၊ မှိမှိ ကှိ ယ့်တှိ င့် သံ ်းသပ့်ခ က့် ထ တ့်နပ်းနှိ င့်ပါတယ့်။ 

ဘဘီစီီ သတံမ ့်နရ်းရာ သတင့််းနထာက့် ဂ ှိ  သ ့် မာ်းကပ့်စ့် ရ ေ့ အကကံ ပ ခ က့် နတွကနတာေ့ 

အ မင့်မတူပ  ကွ  ပာ်းန တ ေ့ အခ က့် ဘာနတွလည့််း  ှိ တာ အရင့်  ံ ်း တင့် ပပါ။ ကကကီ်းလာ်း၊ 

ခနကွ်းလာ်း။ အ ဖှူလာ်း အမည့််းလာ်း။ ဘယ့်လာ်း ညာလာ်း စသည့် ဖငေ့့် ခွ  ခာ်း ပပါ။ 



အန ခအန ကှိ  သံ ်းသပ့်  ပတာ  ေ့ မှိမှိရ ေ့ ကှိ ယ့်ပှိ င့် ထင့် မင့်ခ က့် တင့် ပတာ မတူပါဘ်ူး။ 

သံ ်းသပ့်ခ က့်  ှိ တာ အန ခအန    ေ့ အခ က့်အလက့်နတွကှိ  နတွျို့  မင့်တ ေ့ အတှိ င့််း မျှမျှတတ 

သံ ်းသပ့်ထာ်းတာ  ဖစ့်ပါတယ့်။  ဖစ့်န တ ေ့ အန ခအန  ကှိ  မှိမှိကှိ ယ့်တှိ င့် န စ့်သက့်မ  ရ ှိ မရ ှိ ှိ တ ေ့ 

ပ ဂဂလှိက ခံစာ်းခ က့်  ေ့ မသက့် ှိ င့်ပါ။ 

ဘယက်စရမလ  

လှိ က့် ာရမယေ့့် အခ က့်နတ ွမ ာ်းလှိ ေ့ စှိတ့်မညစ့်ပါ  ေ့။ ကှိ ယ့် နရ်းတတ့် သလှိ  စ နရ်းလှိ က့်ပါ။ 

မကကှိ က့်နတာေ့မ  အစ ကန   ပ ့်နရ်းဖှိ ေ့ လှိ ရင့် နရ်းပါ။ 

မပီ်းရမယေ့့် အခ ှိ ့် မတှိ င့်မီ နစာနစာစီ်းစီ်း လက့်စသှိမ့််းပါ။ တစ့်ပ ဒ့်လံ ်းကှိ  အစ အ ံ ်း  ပ ့် ဖတ့်ကကညေ့့် 

မပီ်း၊ လှိ အပ့် သလှိ   ပ  ပင့်ပါ။ 

န ဂံို်းပ ိုင််း မှာ သတ ခပ စရာတတွေ 

သတင့််းလွှာ အ ံ ်းသတ့်ကလည့််း အင့်မတ ့် အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ “အခ ှိ ့် ကပ  အ ံ ်း အ ဖတ့် 

နပ်းမ ာ  ဖစ့်ပါတယ့်”၊ “ဒါကှိ နတာေ့ နစာငေ့့်ကကညေ့့်ရမ ာ  ဖစ့်ပါတယ့်” စတ ေ့ အပ့်နကကာင့််းထပ့်န တ ေ့ 

ဝှိ ်းတဝါ်း အသံ ်းအန  ့််းနတကွှိ  နရ ာင့်ပါ။ 

ဒလီှိ  စကာ်းနတွ ထညေ့့်နရ်းလှိ က့်ရင့်၊ ကှိ ယေ့့်မ ာ ခှိ င့်မာတ ေ့ သံ ်းသပ့်ခ က့် မရ ှိဘ်ူး  ှိ တာ  ေ့ စဉ််းစာ်းခ ှိ ့် 

မရပ  အ မ ့် သတင့််းပှိ ေ့ လှိ က့်တယ့်  ှိ တာကှိ  နသာတရ င့်နတွ သှိကကပါလှိမေ့့်မယ့်။ 

သံ ်းသပ့်ခ က့် သတင့််းလွှာမ ာ  ှိ ရင့် နရ ျို့ မ ာ ဘာနတွ  က့် ဖစ့်လာနှိ င့်သလ   ှိ တာ န ပာ ပ 

နှိ င့်ပါတယ့်။ အဓှိက က တ ေ့ အခ ှိ ်းအနကွျို့  ဖစ့်နပေါ်မ နတွ ကှိ  ကကှိ တင့် တွက့်   ပနှိ င့်ပါတယ့်။ 

မနရမရာ အ ံ ်းသတ့်ထက့် စာရင့် အန ခအန  ကှိ  သံ ်းသပ့်မပီ်း၊  ဖစ့်လာနှိ င့်တ ေ့ အလာ်းအလာ နတ ွ ေ့ 

ပှိ င့်ပှိ င့်နှိ င့်နှိ င့် နကာက့်ခ က့်ခ   ပတာမ ှိ ်း လ ပ့်သငေ့့်ပါတယ့်။ 

တရဒ ယ ို အတွေက ်သတင််းန ဒါန််း (cue) တရ်းနည််း 

 ှိ င့်တစ့် ှိ င့်ကှိ  အ ပင့်  ပတင့််းနပါက့်ကန  လ မ့််းကကညေ့့်လှိ က့်တာ  ေ့ အထ ကှိ  

ဝင့်ခ င့်စှိတ့်နပါက့်လာသလှိ  သတင့််း ှိဒါ ့််း  ာ်းနထာင့် လှိ က့်တာ  ေ့ သတင့််း အ ပညေ့့်အစံ ကှိ   က့်မပီ်း 

 ာ်းနထာင့် ခ င့်စှိတ့် ဖစ့်လာနအာင့် နရ်းရပါမယ့်။ 



 

နရဒယီှိ မ ာ သတင့််းလွှာတစ့်ပ ဒ့် ကှိ  သက့် ှိ င့်တ ေ့ သတင့််းနထာက့်က အ ပညေ့့်အစံ  မန ပာခင့်မ ာ၊ 

အစီအစဉ်မ ်းက သတင့််း ှိဒါ ့််း ( cue ) န ပာနလေ့ရ ှိပါတယ့်။ ရ ပ့် မင့်သကံကာ်း နပေါ်မ ာ လည့််း 

အလာ်းတူပါပ ။ ရ ပ့်သ ံသတင့််းတင့် ပပံ   ေ့ သတင့််းစာ သတင့််းနဖေါ်  ပပံ  အကကာ်း မတူညတီ ေ့ အခ က့် 

တစ့်ခ က့်  ဖစ့်ပါတယ့်။ ဒါ ေ့နကကာငေ့့် နရဒယီှိ အတွက့် သတင့််း  ှိဒါ ့််းနရ်းတ ေ့ န ရမ ာ အနထာက့်အကူ 

 ဖစ့်နှိ င့်တ ေ့ အခ က့် တခ ှိ ျို့ စ စည့််းနပ်းထာ်းပါတယ့်။ 

သတင့််းရ ေ့ ပတင့််းနပါက့် 

 ှိ င့်တစ့် ှိ င့်ကှိ  အ ပင့်  ပတင့််းနပါက့်ကန  လ မ့််းကကညေ့့်လှိ က့်တာ  ေ့ အထ ကှိ  

ဝင့်ခ င့်စှိတ့်နပါက့်လာသလှိ  သတင့််း ှိဒါ ့််း  ာ်းနထာင့်လှိ က့်တာ  ေ့ သတင့််း အ ပညေ့့်အစံ ကှိ   က့်မပီ်း 

 ာ်းနထာင့်ခ င့်စှိတ့် ဖစ့်လာနအာင့် နရ်းရပါမယ့်။ 

စှိတ့်ဝင့်စာ်း စရာ သတင့််းနရာ၊ ပ င့််းစရာနကာင့််းတ ေ့ သတင့််းကှိ ပါ  ွ န ာင့်မ  ရ ှိနအာင့် 

နရ်းရပါမယ့်။ 



သတင့််းလွှာထ မ ာ အနသ်းစှိတ့်န ပာမယေ့့် အနကကာင့််းအရာနတွ ထ က အဓှိက အခ က့်ကှိ  ခပ့်တှိ တှိ  

န ပာရပါမယ့်။  ဘယ့်အခ က့်က အဓှိက က သလ  နရွ်းခ ယ့်ရပါမယ့်။ 

နသာတရ င့်နတွ နရဒယီှိ  အ ာ်းက မခွာနှိ င့်နအာင့် သတင့််းကှိ  ညွှ ့််းနှိ င့်ဖှိ ေ့၊ မ ွှ ့််းနှိ င့်ဖှိ ေ့၊ အန စ့်သာရ 

ထ တ့် ပနှိ င့်ဖှိ ေ့ ကကှိ ်းစာ်းရမ ာပါ။ 

ခ ကခ် င််း နာ်းစ ိုကတ်ထာငမ် ပါတစ 

သတင့််း ှိဒါ ့််းနကာင့််း တစ့်ခ  ကကာ်းလှိ က့်မပီ ှိ ရင့် ခ က့်ခ င့််း ာ်းစှိ က့်နထာင့်မှိနစနှိ င့် ပါတယ့်။ ဥပမာ 

 ပရမယ့် ှိ ရင့် 

ဗှိ လ့်ခ  ပ့်မ ်းကကီ်းသ ့််းနရွှက နဒေါ်နအာင့်  ့််းစ ကကည့်  ေ့ ကှိ ယ့်တှိ င့် နတွျို့ ံ မယ့်လှိ ေ့ န ပာလှိ က့်ပါတယ့်။ 

ဒါနပမယေ့့် သူ ေ့ဖက့်က သတ့်မ တ့်ထာ်းတ ေ့ အခ က့် နလ်းခ က့်ကှိ  လှိ က့် ာမ  နတွျို့ ံ နှိ င့်မယ့်လှိ ေ့ 

န ပာလှိ က့်ပါတယ့်။ 

ပထမ စာနကကာင့််းမ ာ ဘယ့်သကူ ဘာန ပာသလ  ှိ တ ေ့ သတင့််းရ ေ့ အဓှိက အခ က့်ကှိ  

န ပာထာ်းပါတယ့်။ ဒ တှိယ စာနကကာင့််းမ ာက သနူ ပာတ ေ့ အတှိ င့််း နတွျို့ ံ ဖှိ ေ့ ဘာနတွ 

နတာင့််း ှိ ထာ်းသလ  ှိ တာကှိ  အက ဉ််းခ  ပ့်န ပာထာ်းပါတယ့်။ ဒနီတာေ့  ာ်းနထာင့်လှိ က့်တာ  ေ့ 

သနူတာင့််း ှိ ထာ်းတာနတကွ ဘာနတွလ ၊ နတွျို့ နှိ င့်ဖှိ ေ့ အလာ်းအလာ ရ ှိသလာ်း စသည့် ဖငေ့့် 

နသာတရ င့်နတွ စှိတ့်ထ မ ာ သှိခ င့်စှိတ့်နတွ  ဖစ့်လာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

ပိုဂ္  လတ်ရ်း အခ ကတ်တွေန ို့ တန်ဆာဆင ်

သတင့််းထ က ဇာတ့်နကာင့်ရ ေ့ ပ ဂဂှိ လ့်နရ်း အခ က့်အလက့်နတွ ထညေ့့်နပ်းလှိ က့်ရင့် သတင့််း ှိဒါ ့််း 

ပှိ မပီ်း အသက့်ဝင့်လာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

နစာနစာက ဥပမာရ ေ့ ပထမ စာနကကာင့််းကှိ  ပံ စံ အမ ှိ ်းမ ှိ ်း  ေ့  ပင့်နရ်းနှိ င့်ပါတယ့်။ 

၁။  မ ့်မာစစ့်နခါင့််းန ာင့် ဗှိ လ့်ခ  ပ့်မ ်းကကီ်း သ ့််းနရွှက န အှိမ့်အက ယ့်ခ  ပ့် က ခံန ရတ ေ့ 

 မ ့်မာေ့ဒမီှိ ကနရစီ နခါင့််းန ာင့် နဒေါ်နအာင့်  ့််းစ ကကည့်  ေ့ ကှိ ယ့်တှိ င့် နတွျို့ ံ မယ့်လှိ ေ့ 

န ပာလှိ က့်ပါတယ့်။ 

၂။ နဒေါ်နအာင့်  ့််းစ ကကည့်   ေ့ပတ့်သက့်လှိ ေ့  ာမည့်နတာင့် အကကာ်းမခံနှိ င့်နလာက့်နအာင့် 

ခါ်းခါ်းသ်ီးသ်ီး ဖစ့်ရပါတယ့်  ှိ တ ေ့ ဗှိ လ့်ခ  ပ့်မ ်းကကီ်း သ ့််းနရွှက သူ ေ့ဖက့်က သတ့်မ တ့်ခ က့်နတွ 

ကှိ လှိ က့် ာမယ့် ှိ ရင့် ကှိ ယ့်တှိ င့် နတွျို့ ံ မယ့်လှိ ေ့ န ပာလှိ က့်ပါတယ့်။ 



မူကွ  ၁   ေ့ ၂ ဟာ ဥပမာ အန   ေ့ နရ်း ပထာ်းတာပါ။ လူပ ဂဂှိ လ့် နတွနရ ျို့ မ ာ သတူှိ ေ့   ေ့ ပတ့်သက့်တ ေ့ 

အခ က့်အလက့်၊ အန ခအန  တခ ှိ ျို့ ထညေ့့်နရ်းလှိ က့်နတာေ့ ပှိ မပီ်း စှိတ့်ဝင့်စာ်းစရာ  ဖစ့်လာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

နဒေါ်နအာင့်  ့််းစ ကကည့်  ေ့ နတွျို့ ံ မယေ့့် အနကကာင့််းကှိ   မ ့်မာေ့အသကံန  နကကညာတာလာ်း၊ 

သတင့််းစာ ရ င့််းလင့််းပွ လ ပ့်မပီ်း န ပာတာလာ်း၊ က လသမဂဂကှိ ယ့်စာ်းလ ယ့် ကတ ငေ့့် န ပာတာလာ်း 

စသည့် ဖငေ့့် န ပာပံ  န ပာ ည့််းကှိ  အဓှိကထာ်းမပီ်း နရ်းမယ့် ှိ ရင့်လည့််း  ဖစ့်နှိ င့်ပါတယ့်။ 

ဘယ့်လှိ နရ်းရမယ့်  ှိ တ ေ့ စည့််းကမ့််း အတှိအက  သတ့်မ တ့်ထာ်းတာနတာေ့ မရ ှိပါဘ်ူး။ 

စှိတ့်ဝင့်စာ်းစရာ  ဖစ့်လာနအာင့် နရ်းနှိ င့်ဖှိ ေ့က အဓှိကပါ။ 

မနမေ့သငေ့့်တ ေ့ အခ က့်ကနတာေ့ သတင့််း  ှိဒါ ့််း ှိ တာ သတင့််း အစှိတ့်အပှိ င့််းပ   ဖစ့်တ ေ့ အတွက့်၊ တှိက  

မ  ့်က ့်တ ေ့ အခ က့်အလက့် နတွကှိ ပ  ထညေ့့်နရ်းရမ ာ  ဖစ့်ပါတယ့်။ 

အခ င််းခ င််း ည   ှု င််းတဆာငရ်ွေကပ်ါ 

သတင့််းလွှာ န ပာ ပမယေ့့် သတင့််းနထာက့်  ေ့ ကကှိ ကကှိ တင့်တင့် စကာ်းန ပာထာ်းပါ။ 

သတင့််း ှိဒါ ့််းကန  သတင့််း အ ပညေ့့်အစံ  ကှိ  ညင့်ညင့်သာသာ ကူ်းန ပာင့််းသာွ်း နှိ င့်မ  နရဒယီှိ  

သတင့််းအစီအစဉ် နကာင့််း တစ့်ခ    ဖစ့်လာမ ာပါ။ နစာနစာစီ်းစီ်း န ပာနှိ င့်ရင့်  ပင့် င့်ခ ှိ ့် 

ပှိ ရနှိ င့်ပါတယ့်။ 

သတင့််းလွှာထ မ ာ အနလ်းနပ်းထာ်းတ ေ့ အခ က့်ကှိ  သှိရင့်၊ သတင့််း ှိဒါ ့််းမ ာ အ ဒအီခ က့်ကှိ  

ညွှ ့််းနပ်းနှိ င့်မ ာ  ဖစ့်ပါတယ့်။ 

အ ည့််း ံ ်းအာ်း ဖငေ့့် ကှိ ယ့်န ပာထာ်းတ ေ့ စာနကကာင့််း  ေ့ သတင့််းအ ပညေ့့်အစံ  က 

အဖွငေ့့်စာနကကာင့််းနတွ  ေ့ တထပ့်တည့််း တူန တာ မ ဖစ့်နစရပါဘ်ူး။ 

မ ကတ်ခခ မခပတပ်ါတစန ို့ 

တခ ှိ ျို့ သတင့််းနတွဟာ မှိ စ့်ပှိ င့််းအတွင့််းမ ာ အန ခအန သစ့်နတွ  ဖစ့်နပေါ်န  တတ့်ပါတယ့်။ ဗံ ်းကွ မ  

သတင့််းမ ာ အနသအနပ ာက့် စာရင့််း တှိ ်းလာတာ၊ ညလီာခံ သတင့််းမ ာ န ာက့် ံ ်းပှိတ့် 

သနဘာတူညခီ က့် ရသာွ်းတာ၊ စည့််းနဝ်းပွ  ပ က့်သာွ်းတာ စသည့် ဖငေ့့် နလာနလာ လတ့်လတ့် 

 ဖစ့်သာွ်းတာကှိ  သှိန ရပါမယ့်။ 



ဒါမ မဟ တ့်ရင့်လည့််း  ည့််းပညာပှိ င့််း ခ ှိ ျို့ယငွ့််းလှိ ေ့ သတင့််းနထာက့် ကီ ရတ ေ့ သတင့််းဟာ 

ကှိ ယ့်လှိ ခ င့်တ ေ့ ရ နထာငေ့့် မဟ တ့်ပ   ဖစ့်န တာ စတ ေ့ အန ခအန  အန ပာင့််းအလ  နတွကှိ  

သှိထာ်းရပါမယ့်။ 

သတင့််းနထာက့် ကီ အနကကာင့််းအရာ တစ့်ခ ကှိ  အနသ်းစှိတ့်သတင့််း ရနှိ င့်နပမယေ့့် တ ခာ်း 

အနရ်းကကီ်းတ ေ့ အခ က့်နတွ ရ ှိန ရင့်၊ တ ခာ်းနအဂ င့်စီနတွရ ေ့ သတင့််းနတကွှိ  ဖတ့်ထာ်းမပီ်း၊ လှိ အပ့်ရင့် 

 ဖညေ့့်နရ်း၊  ပင့်နရ်း စတာနတွ လ ပ့်ရပါမယ့်။ 

ရ ို ်းရ ို ်းရှင််းရှင််းတရ်း 

နရဒယီှိ ကလွှငေ့့်ရင့် တစ့်ခါပ ကကာ်းရတ ေ့ အတွက့် တစ့်ခါထ   ေ့  ာ်းလည့်နအာင့် နရ်းရပါမယ့်။ 

 ာ်းရ င့််းနအာင့် နရ်းနှိ င့်ဖှိ ေ့က အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ 

စာနကကာင့််းရ ည့်န ရင့် ခွ ထ တ့်ပစ့်လှိ က့်ပါ။  ာ်းလည့်ရခက့်န ရင့် အနရ ျို့အန ာက့် အထာ်းအသှိ  

န ပာင့််းနရ်းကကညေ့့်ပါ။ အနကာင့််း ံ ်းကနတာေ့ ကှိ ယ့်ဖာသာ ရွတ့် ဖတ့်ကကညေ့့်တာပါပ ။ ဒနီတာေ့မ  

ဖတ့်ရခက့်တာ၊  ာ်းမရ င့််းတာနတွ နပေါ်လာ နှိ င့်ပါတယ့်။ 

အခ ကအ်လကမ်မ ာ်းလွေန််းတစန ို့ 

အနသ်းစှိတ့်လွ ့််းတ ေ့ အခ က့်အလက့်နတွ  ေ့ ပပတ့်သှိတ့်န ရင့်လည့််း သတင့််းက 

 ာ်းလည့်ရခက့်တတ့်ပါတယ့် 

ကှိ ့််းဂဏ ့််းနတွ မ ာ်းလ ွ့််းရင့် အဓှိကက တ ေ့ အခ က့်ကှိ ပ  နရွ်းထ တ့်ပါ။ 

အတှိ နကာက့်နတွ ပါန ရင့် အ ပညေ့့်အစံ  နခေါ် ပံ နခေါ် ည့််းကှိ  တစ့်ခါနလာက့်နတာေ့ န ပာနပ်းပါ။ 

တစခ်ခာ်းအသနံ ို့ စတ ို့သတင််းတတွေက ို သတ ထာ်း 

သတင့််းနထာက့်ရ ေ့ အသ ံ ေ့ မစပ ၊ တစ့် ခာ်းအသ ံတစ့်ခ ခ    ေ့စတ ေ့ သတင့််းလွှာနတကွှိ  

 ှိဒါ ့််းန ပာတ ေ့အခါ လှိ က့်ဖက့်ညနီအာင့် န ပာနပ်းသငေ့့်ပါတယ့်။ 

ဘဘီစီီသတင့််းနထာက့် ဦ်းကကကီ်းက န ပာ ပပါမယ့် လှိ ေ့ ှိ ရင့် ဦ်းကကကီ်းရ ေ့ အသ ံနပေါ်လာဖှိ ေ့ 

နသာတရ င့်နတကွ နမျှာ့်လငေ့့်ထာ်းမ ာပါ။ တစ့် ခာ်းလူရ ေ့ အသ၊ံ ကာ်းသ၊ံ နသ တ့်သ ံစတ ေ့ 

အ ခာ်းအသနံတွ   ေ့ စတ ေ့ သတင့််းလွှာ ှိ ရင့် သတင့််း  ေ့ လှိ က့်ဖက့်ညနီအာင့် “ဘဘီစီီ 

သတင့််းနထာက့်က သတင့််း ဖစ့်ရာန ရာကန  သတင့််း နပ်းပှိ ေ့ပါတယ့်” “ဘဘီစီီ သတင့််းနထာက့်က 



သနူတွျို့  မင့်ခ ေ့ရပံ နတွ ကှိ  သတင့််း နပ်းပှိ ေ့ထာ်းပါတယ့်” စသည့် ဖငေ့့် အ အီနငေါ်တညေ့့်နအာင့် 

န ပာနပ်းရပါမယ့်။  

အတိုယ ပါ 

လ ပ့်နဖေါ်ကှိ င့်ဖက့်နတွ   ေ့ အ ခာ်း ဝါရငေ့့်သတင့််းသမာ်းနတွ နရ်းပံ နရ်း ည့််း နကာင့််းရင့် အတ ယူပါ။ 

သတင့််းတစ့်ပ ဒ့်ထ ကှိ  အမ ှိ ်းမ ှိ ်း နရ်းထာ်းကကတာနတွ န ှိင့််းယ ဉ် နလေ့လာကကညေ့့်ပါ။ 

လ ိုအပ်ခ ကခ် င််း မတ ည  

နရဒယီှိ  အသလံွှငေ့့်ဌာ  တစ့်ခ   ေ့တစ့်ခ  တင့် ပပံ မတူညကီကပါဘ်ူး။ ဥပမာ ဘဘီစီီမ ာ 

သခီ င့််းအဓှိကလွှငေ့့်တ ေ့ ဘဘီစီီနရဒယီှိ  အစီအစဉ် လှိ င့််းအမ တ့် ၂ မ ာ မှိ က့်ကယ့်ဂ က့် င့်ကှိ  

အ ှိ နတာ့်မှိ က့်ကယ့်ဂ က့် င့် လှိ ေ့ အထ်ူးညွှ ့််းစရာ မလှိ သလှိ ၊ အာ်းကစာ်း အဓှိက နရဒယီှိ  

လှိ င့််းအမ တ့် ၅ မ ာ  ှိ ရင့် နဒ်းဗစ့်ဘက့်ခမ့််း ကှိ  နဘာလံ ်းသမာ်း  ဖစ့်တ ေ့ အနကကာင့််း 

ထညေ့့်မန ပာပါဘ်ူး။ 

ကှိ ယ့်အလ ပ့်လ ပ့်တ ေ့ အသလံွှငေ့့်ဌာ  ရ ေ့ တင့် ပပံ နတွ  ေ့ အက မ့််းတဝင့်  ဖစ့်လာနအာင့် နလေ့လာပါ။ 

သစံံိုသတင််းလ ာ (Audio Package) တငခ်ပပံို 

ရ ပ့်နထ်ွးတ ေ့ သတင့််းကှိ  သံ ်းသပ့် ခ က့်နတွ  ေ့  ပညေ့့်စံ စွာ တင့် ပ တ ေ့ န ရာမ ာ တကယေ့့် အသနံတွ 

န ာက့်ခံ အသနံတွ၊ ပတ့်ဝ ့််း က င့် အသနံတွ  ေ့ မမှိ င့်မမှိ င့်  ှိ င့် ှိ င့် တင့် ပ ခ င့်လှိ ေ့ ဖစ့်ပါ တယ့်။ 



 

သစံံ သတင့််းလွှာ ှိ တာ အသမံ ှိ ်းစံ  ပါဝင့်တ ေ့ သတင့််းလွှာ တစ့်မ ှိ ်း  ဖစ့်ပါတယ့်။ ပါဝင့်နလေ့ရ ှိတ ေ့ 

အဓှိက အစှိတ့်အပှိ င့််းနတွ ကနတာေ့ နအာက့်ပါ အတှိ င့််း  ဖစ့်ပါတယ့်။ 

•        သတင့််းနထာက့်ရ ေ့ စကာ်း အခ ှိတ့်အ က့် (လငေ့့်မ ာ်း Links) 

•        အသ ံဖတ့်စ မ ှိ ်းစံ  (အင့်တာဗ ှူ်းနတွ ထ က နကာင့််းနှိ ်းရာရာ  ဖတ့်ထ တ့်ထာ်းတ ေ့ Clips) 

•        န ာက့်ခံအသ၊ံ ပတ့်ဝ ့််းက င့် အသမံ ာ်း (Wildtracks) 

•        နတ်းသာွ်း (Music) 

အကကမ့််းအာ်း ဖငေ့့် န ပာရရင့် စကာ်း အခ ှိတ့်အ က့်   ေ့ အသ ံ ဖတ့်စ နတွကှိ  သငေ့့်နတာ့်သလှိ  

န ရာခ မပီ်း၊ ကှိ ယ့် န ပာခ င့်တ ေ့ အနကကာင့််းအရာ ကှိ  အရင့် ံ ်း ရ ပ့်လံ ်းနဖေါ်ရပါတယ့်။ မပီ်းမ  န ာက့်ခံ 

အသ ံ  ေ့ နတ်းသာွ်းနတွကှိ  လှိ အပ့် တ ေ့ န ရာနတွမ ာ  ဖညေ့့်နပ်းရပါတယ့်။ နတ်းသာွ်းနတွက 

သတင့််းလွှာ ရ ေ့ ခံစာ်းခ က့် ကှိ  ထင့်ဟပ့် နစမ ာ  ဖစ့်သလှိ ၊ ခပ့်တှိ ်းတှိ ်း ထညေ့့်ထာ်းတ ေ့ န ာက့်ခံ 

ပတ့်ဝ ့််းက င့် အသနံတွ နကကာငေ့့် အ ဒီေ့န ရာကန  တှိ က့်ရှိ က့် န ပာ ပန သလှိ   ဖစ့်လာပါတယ့်။ 

အာ်းလံ ်း နပါင့််းစပ့်လှိ က့်တ ေ့အခါမ ာနတာေ့ သစံံ  သတင့််းလွှာ အသက့်ဝင့် လာပါတယ့်။ 



သစံံ သတင့််းလွှာ တစ့်ပ ဒ့်မ ာ ပါဝင့်တ ေ့ အစှိတ့်အပှိ င့််းနတွကှိ  နအာက့်ပါအတှိ င့််း အနသ်းစှိတ့် ထပ့်မံ 

ခွ  ခာ်း နှိ င့်ပါတယ့်။ 

သတင််းန ဒါန််း (Cue)  

သတင့််းလွှာ မလွှငေ့့်ခင့် အစအီစဉ်မ ်းက နရ ျို့ကန  ဖတ့်မယေ့့် အပှိ င့််း။ 

အခ  တအ်ဆက ်(Links) 

သတင့််းနထာက့်က တ ခာ်း အသမံ ှိ ်းစံ  တစ့်ခ   ေ့ တစ့်ခ  

အကကာ်းမ ာ အခ ှိတ့်အ က့် မှိနအာင့် န ပာတ ေ့ စကာ်း ။ ဒစီကာ်းကှိ  စတူဒယီှိ  ဒါမ မဟ တ့် 

 ှိတ့်မငှိမ့်ရာမ ာ သတင့််းနထာက့်က အသသံငွ့််းယူပါတယ့်။ 

တရာကရ်ာ တနရာရင််းက စကာ်းတခပာ (Location link/Stand Up) 

စတူဒယီှိ မ ာ အသသံငွ့််းတ ေ့ အခ ှိတ့်အ က့် မဟ တ့်ပ ၊ တကယေ့့် န ရာရင့််း ကှိ  နရာက့်စဉ် 

အသဖံမ့််းထာ်းတ ေ့ စကာ်းန ပာ။  ာ်းနထာင့်တ ေ့အခါ တကယေ့့်န ရာ ကှိ  နရာက့်သာွ်း သလှိ  

ခံစာ်းရနစနှိ င့်ပါတယ့်။ 

တခပာစကာ်း အသမံ ာ်း (Clips) 

အင့်တာဗ ှူ်း အနမ်းအန ဖထ က နကာင့််းနှိ ်းရာရာ  ဖတ့်ထ တ့်ထာ်း တ ေ့ အသ ံအစှိတ့်အပှိ င့််းတှိ မ ာ်း။ 

စကက  ေ့့် (၂၀)   ေ့ (၄၀) အတွင့််း အရ ည့်ရ ှိတတ့်ပါတယ့်။ 

ရှ ပပ ်းသာ်း အသ ံခဖတစ်မ ာ်း (Archive clips) 

ယခင့် ရ ှိန ငေ့့်မပီ်းနသာ အင့်တာဗ ှူ်း  ေ့ နမာ့်ကွ ့််းတှိ က့် ထ က သှိမ့််း ည့််းထာ်းတ ေ့ အသ ံဖှိ င့် နတွထ က 

 ပ ့်ထ တ့် သံ ်းတ ေ့ အသ ံ ဖတ့်ပှိ င့််းတှိ မ ာ်း။ 

ခပညသ် ို့အသမံ ာ်း (Vox pops) 

မူလ အာ်း ဖငေ့့် လက့်တင့် ဘာသာ vox populi ကှိ  အတှိ နခါက့် နခေါ်နဝေါ်မ   ဖစ့်ပါတယ့်။  ပည့်သ ူလူထ  

အသ ံလှိ ေ့ အဓှိပပါယ့် ရပါတယ့်။ သာမ ့်  ပည့်သလူူထ  ရ ေ့ တံ ေ့ ပ ့်မ ၊ ထင့် မင့်ခ က့် စတာနတွကှိ  

သရ ပ့်နဖေါ် တ ေ့ န ရာမ ာ သံ ်းပါတယ့်။ 

သတင််းအာ်းခဖညို့  ်အသမံ ာ်း (Actuality) 



သတင့််း  ဖစ့်ရပ့်မ ာ တကယ့်  ဖစ့်ခ ေ့တ ေ့ အသနံတွ  ဖစ့်ပါတယ့်။ ဥပမာ ဗံ ်း နပါက့်ကွ မ က အသ၊ံ 

လူ ာတင့် ယာဉ် အသ၊ံ နှိ င့်ငနံခါင့််းန ာင့် န ပာသာွ်းတ ေ့ မှိ ေ့့်ခွ ့််း အစှိတ့်အပှိ င့််း။ သတင့််း 

အနကကာင့််းအရာ မ ာ အဓှိက က တ ေ့ အသနံတွ  ဖစ့်ပါတယ့်။ 

ပတဝ်န််းက င ်အသမံ ာ်း (Location sounds/FX) 

သတင့််း ဖစ့်တ ေ့ န ရာကှိ  သရ ပ့်နဖေါ်တ ေ့န ရာမ ာ အာ်း ဖညေ့့်တ ေ့ အသမံ ှိ ်းစံ   ဖစ့်ပါတယ့်။ ဥပမာ 

နဘာလံ ်းပွ မ ာ အာ်းနပ်းန တ ေ့ လူအ ပ့် အသ၊ံ နှိ င့်င ံခာ်းဘာသာ   ေ့ န ပာန ကကတ ေ့ စကာ်းသနံတွ 

(ဘာသာ ပ ့် ရ ့် မလှိ တ ေ့ န ာက့်ခံအသနံတွ)။ 

တနာကခ်ံအသ ံ(Atmos) 

Atmosphere ကန  လာတ ေ့ အတှိ နခါက့် အနခေါ်အနဝေါ်  ဖစ့်ပါတယ့်။ သတင့််းနထာက့် ရ ေ့ 

န ပာစကာ်းန ာက့်မ ာ ခပ့်တှိ ်းတှိ ်း  ပ ့်ဖွငေ့့်ထာ်းနပ်းရင့် တကယေ့့်န ရာ ကန  န ပာ ပ န သလှိ  

 ဖစ့်နအာင့် ဖမ့််းယလူာတ ေ့ န ာက့်ခံ အသနံတွ  ဖစ့်ပါတယ့်။ ဥပမာ အသာွ်းအလာမ ာ်းတ ေ့ 

လမ့််းနပေါ်က နမာ့်နတာ့်ယာဉ် သနံတွ၊ ပင့်လယ့် ကမ့််းစပ့်က လ ှိင့််းပ တ့်သ၊ံ သဘာဝ နတာနတာင့်သ။ံ 

တတ်းသွော်း (Music) 

နတ်းသာွ်းနတွကှိ  အမမ  ထညေ့့်သံ ်းစရာ မလှိ ပါဘ်ူး။ အနကကာင့််းအရာ နပေါ်မတူည့်မပီ်း၊ သငေ့့်နတာ့်ရင့် 

သံ ်းပါ။ သတင့််းလွှာ ပှိ မပီ်း နကာင့််းလာနှိ င့်သလှိ ၊ သတင့််းလွှာ အက ည့််းတ ့် သာွ်းနအာင့်လည့််း 

အာ ှိသင့်  ဖစ့်နစနှိ င့်တာမှိ ေ့ ခ ငေ့့်ခ ှိ ့် သံ ်းပါ။ 

န ဒါန််းမှာ ဘာထညို့ရ်မလ  

သတင့််းလွှာ  ှိဒါ ့််းကှိ  သတင့််းလွှာ မလာခင့် အစီအစဉ်မ ်းက နရ ျို့ကန  ဖတ့် ပပါတယ့်။ တကယ့်လှိ ေ့ 

သတင့််းလွှာကှိ  အင့်တာ က့် နပေါ် အသဖံှိ င့် အန   ေ့ တင့်မယ့်  ှိ ရင့်၊  ှိဒါ ့််းကှိ  စာ  ေ့ နရ်းနပ်းထာ်း 

နလေ့ရ ှိပါတယ့်။ ဒနီတာေ့ စာလံ ်းနပါင့််း   ေ့ သဒဒါ ဝါက  စတာနတွ မ  ့်နအာင့် နရ်းနပ်းထာ်းပါ။ အဓှိက 

အစှိတ့်အပှိ င့််းနတွ ကနတာေ့ 

•        ဘာအနကကာင့််းလ  

•        ဘာ ဖစ့်လှိ ေ့ အနရ်းပါသလ  

•        ဘယ့်သကူ န ပာ ပမ ာလ ၊ တင့် ပမယေ့့် သတင့််းနထာက့် ရ ေ့  မံည့် ကှိ  န ပာရပါမယ့်။ 



သတင့််းလွှာ မနရ်းခင့် သတင့််း ှိဒါ ့််းကှိ  အရင့် နရ်းရင့်၊ သတင့််းလွှာ နရ်းတ ေ့အခါ ဦ်းတည့်ခ က့် ပှိ  

ထှိမှိတယ့်လှိ ေ့လည့််း ဝါရငေ့့် သတင့််းနထာက့်နတကွ န ပာကကပါတယ့်။ 

အသခံဖတစ် မ   ်းစံိုန ို့ ပတသ်ကလ် ို ို့ 

အသ ံအရည့်အနသ်ွး နကာင့််းပါနစ။ မ က့်န ာခ င့််း ှိ င့် အနမ်းအန ဖ လ ပ့်မပီ်း အသသံငွ့််းရင့် 

အရည့်အနသ်ွး နကာင့််းပါတယ့်။ စတူဒယီှိ မ ာ သငွ့််းတ ေ့ အသနံတွကနတာေ့ အနကာင့််း ံ ်း 

 ဖစ့်ပါတယ့်။ 

တယ့်လီဖ  ့််းကန  သငွ့််းယတူ ေ့ အသနံတွလည့််း အသံ ်းမ ာ်းပါတယ့်။ လှိ င့််းမကကည့် ရင့်နတာေ့ 

နသာတရ င့်နတွ ကသှိကနအာငေ့့်  ဖစ့်မ ာမှိ ေ့၊ အရည့်အနသ်ွး ကှိ  ဂရ စှိ က့်  မ ငေ့့်တင့် ကကညေ့့်ပါ။ 

အပှိ စာသာ်းနတွ ပါန တ ေ့ စကာ်းန ပာနတွကှိ  တှိ တှိ က စ့်က စ့် ထှိထှိမှိမှိ  ဖစ့်နအာင့်  ဖတ့်ထ တ့် 

ပစ့်ပါ။ 

အခခာ်း လ ိုအပ်တ ို့ အသတံတွေ 

ခရီ်းတစ့်ခ ကန  သတင့််းလွှာ တစ့်ပ ဒ့် ဖ ့်တီ်းဖှိ ေ့ ရ ှိတယ့် ှိ ရင့်၊ အသမံ ှိ ်းစံ  သငွ့််းယူလာပါ။ 

န ာက့်ခံ အသ၊ံ ပတ့်ဝ ့််းက င့်အသ ံစသည့် ဖငေ့့် လှိ တာထက့် ပှိ မပီ်း အသသံငွ့််းယူခ ေ့ပါ။ န ာက့်မ  

နအ်းနအ်းန ်းန ်း အသံ  ေ့ သတင့််းလွှာကှိ  သရ ပ့်နဖေါ် ဖှိ ေ့ စှိတ့်ကူ်းကကညေ့့်နှိ င့်ပါတယ့်။ 

မလှိ တ ေ့ အသနံတွကှိ  ဖ က့်ပစ့်ရတာဟာ၊ ခရီ်းက  ပ ့်လာမပီ်းမ  ဟှိ အသနံလ်း ပါလာရင့် 

အနကာင့််းသာ်း  ှိ တ ေ့ န ာင့်တထက့် အမ ာ်းကကီ်း လယွ့်ကူပါတယ့်။ 

သစံံ သတင့််းလွှာ ဘာ ဖစ့်လှိ ေ့ လှိ အပ့်သလ  

အနကကာင့််းအမ ှိ ်းမ ှိ ်း ရ ှိနပမယေ့့် အဓှိက အာ်းသာခ က့်နတွ ကနတာေ့ 

•        ရ ပ့်နထ်ွးတ ေ့ သတင့််းကှိ   ပညေ့့် ပညေ့့်စံ စံ  န ပာ ပခ င့်လှိ ေ့ 

•        အနကကာင့််းအရာ တစ့်ခ ကှိ  သရ ပ့်နဖေါ်၊ ရ င့််းလင့််းခ က့်   ေ့ သံ ်းသပ့်ခ က့် ပံ စအံမ ှိ ်းမ ှိ ်း   ေ့ 

တစ တစည့််းထ  တင့် ပခ င့်လှိ ေ့ 

•        တကယေ့့်န ရာက အသ ံအစစ့်အမ  ့်နတွ တင့် ပခ င့်လှိ ေ့ 

•        န ာက့်ခံ အသ၊ံ ပတ့်ဝ ့််းက င့် အသနံတွ  ေ့ မမှိ င့်မမှိ င့် ှိ င့် ှိ င့် တင့် ပခ င့်လှိ ေ့ 



•        အနကကာင့််းအရာ တစ့်ခ ကှိ  သတင့််းပံ စံ အမ ှိ ်းမ ှိ ်း န ပာင့််းမပီ်း တင့် ပခ င့်လှိ ေ့၊ သှိ ေ့တည့််းမဟ တ့် 

အစီအစဉ်မ ာ သတင့််းလွှာ ပံ စံ မ ှိ ်းစံ  လ ညေ့့်သံ ်းခ င့်လှိ ေ့။ 

လကတ်တွေွေ့ ဖန်တ ်းရတအာင ်

သစံံ သတင့််းလွှာ မ ာ ဘာနတွပါတယ့်  ှိ တာ သှိရံ   ေ့ မလံ နလာက့်ပါဘ်ူး။ တကယ့် ဖ ့်တီ်းတ ေ့ အခါမ ာ 

လက့်နတွျို့က တ ေ့ အခ က့်နတွ ကှိ သှိဖှိ ေ့ လှိ ပါနသ်းတယ့်။ အဓှိက က တ ေ့ အခ က့် (၁၀) ခ က့်ရ ှိပါတယ့်။ 

•        သတင့််းပညာပှိ င့််း မ ာ အ ငေ့့်အတ ့််းရ ှိဖှိ ေ့ အခ က့်က အနရ်းအကကီ်း ံ ်း  ဖစ့်ပါတယ့်။ ဒနီတာေ့ 

သတင့််းရ ေ့ အဓှိက အခ က့်က ဘာလ ။ ဒအီခ က့်ကှိ  သတင့််း ှိဒါ ့််းမ ာ နထာက့် ပထာ်းပါ။ 

သတင့််းလွှာထ မ ာလည့််း ဒအီခ က့်ကှိ  ထှိမှိနအာင့် ဦ်း်းတည့် တင့် ပပါ။ 

•        အင့်တာဗ ှူ်းနတကွှိ  အာ်းလံ ်း ာ်းနထာင့်မပီ်း၊ နကာင့််းတ ေ့ အစှိတ့်အပှိ င့််းနတွ နရွ်းထ တ့်ပါ။ 

•        သတင့််းလွှာ ကှိ  အကကမ့််းနရ်းပါ။ အဓှိက နရ်းရမ ာက အသမံ ှိ ်းစံ ကှိ  ခ ှိတ့် က့်မယေ့့် 

အပှိ င့််းတှိ နတွ  ဖစ့်ပါတယ့်။ 

•        န ရာရင့််းက စကာ်းန ပာနတွ ထညေ့့်မလာ်း စဉ််းစာ်းပါ။ ဘယ့်န ရာနတွမ ာ ထညေ့့်မလ  

ကကှိ စဉ််းစာ်း နှိ င့်ရင့် ပှိ နကာင့််းပါတယ့်။ 

•        န ာက့်ခံအသနံတွ၊ ပတ့်ဝ ့််းက င့်သနံတွ ဖမ့််းယူပါ။ 

•        နတ်းသာွ်း လှိ မလာ်း စဉ််းစာ်းပါ။ မလှိ ရင့် မထညေ့့်ပါ  ေ့။ 

•        သတင့််းလွှာကှိ  အနခ ာ  ပ ့်နရ်းပါ။ အသထံကွ့် ဖတ့်ကကညေ့့်မပီ်း၊ အသ ံ ဖတ့်ပှိ င့််းနတွ  ေ့ 

သငေ့့်နတာ့်မ  ရ ှိ မရ ှိ တှိ က့်ကကညေ့့်ပါ။ နက  ပ့်ရင့် အသသံငွ့််းပါ။ 

•        အသဖံှိ င့်နတွ အာ်းလံ ်း  ပညေ့့်စံ ရင့်၊ သတင့််းလွှာ တစ့်ခ လံ ်းကှိ  အနခ ာ နရာစပ့်ပါ။ 

•        အမပီ်းသတ့် အသဖံှိ င့်ကှိ  အနခ ာ မသှိမ့််းမီ၊ လ ပ့်နဖေါ်ကှိ င့်ဖက့် တစ့်ဦ်းဦ်းကှိ  နပ်း ာ်းနထာင့် 

ကကညေ့့်ပါ။  ပင့် င့်စရာ ရ ှိတာ  ပင့်ပါ။ 

•        သတင့််း ှိဒါ ့််းကှိ   ပ ့်စစ့်မပီ်း၊ လှိ အပ့်ရင့်  ပင့်နရ်းပါ။ 

က ိုယို့ ်သစံံိုသတင််းလ ာ တကာင််းရ ို့လာ်း စစတ်ဆ်းနည််း 



သတင့််းလွှာ နကာင့််းမနကာင့််း နသာတရ င့်နတွ၊ လ ပ့်နဖာ့်ကှိ င့်ဖက့်နတွ ကီ တံ ေ့ ပ ့်ခ က့် ရမ ာ 

နသခ ာပါတယ့်။ ဒါနပမယေ့့် နကာင့််းတ ေ့ သစံံ  သတင့််းလွှာနတွ ရ ေ့ အာ်းသာခ က့်နတွ အတှိ င့််း 

ကှိ က့်ညနီအာင့်  ပင့် င့်ထာ်းရင့်၊ သှိပ့် မလွ နှိ င့်ပါဘ်ူး။ 

•        သတင့််း ှိဒါ ့််းမ ာ သတင့််းလွှာ အနကကာင့််းအရာ   ေ့ ဒအီနကကာင့််း ဘာေ့နကကာငေ့့် သှိဖှိ ေ့လှိ သလ  

 ှိ တာ ရ င့််း ပထာ်းပါ။ 

•        သတင့််းလွှာ အစပှိ င့််းမ ာ နသာတရ င့်နတွ ကှိ  ဖမ့််းစာ်းနှိ င့်တ ေ့ အသမံ ှိ ်းစံ    ေ့ အန ခအန  နတွကှိ  

တင့် ပထာ်းပါ။ 

•        ကှိ ယ့်န ပာတ ေ့ အနကကာင့််းအရာကှိ  ရ င့််းလင့််းစာွ န ပာသာွ်းပါ။  ာ်းနထာင့် သနူတွ တခ ခ  

မ တ့်သာ်းစရာ ရပါနစ။ 

•        သံ ်းထာ်းတ ေ့ အသ ံ ဖတ့်ပှိ င့််း စကာ်းန ပာနတွဟာ အသ ံအရည့်အနသ်ွး နကာင့််းမွ ့်ပါနစ။ 

နသာတရ င့်နတွ  ာ်းနထာင့်ရင့် သနဘာနပါက့်  ာ်းလည့်နှိ င့်ပါနစ။ 

•        ဘဘီစီီ သတင့််း စံန  ့််း က ငေ့့်ဝတ့်နတွ  ေ့ ကှိ က့်ညမီ  ရ ှိပါနစ။ ဘက့်မလှိ က့်ပ  မျှမျှတတ ရ ှိရ ေ့လာ်း၊ 

တှိက မ  ့်က ့်မ  ရ ှိရ ေ့လာ်း။ 

•        နသာတရ င့်နတွကှိ  တကယေ့့် န ရာရင့််းနတွ ကန  သတင့််းပှိ ေ့ န ပာ ပ သလှိ   ဖစ့်နအာင့် 

ဖ ့်တီ်းနှိ င့်ရ ေ့လာ်း။ သစံံ  သတင့််းလွှာ အန   ေ့ ပီ ပင့်ပါရ ေ့ လာ်း။ 

တရဒ ယ ို သတင််းလ ာ 

နသာတရ င့်နတွ အန   ေ့ သတင့််းရ ေ့ ပထမ ံ ်း စာနကကာင့််းကှိ   ာ်းနထာင့်လှိ က့်တာ  ေ့  က့်မပီ်း 

သှိခ င့်စှိတ့်နတွ  ဖစ့်နပေါ်လာနအာင့် နရ်းနှိ င့်ဖှိ ေ့လှိ သလှိ  ဘာနတွ က့် န ပာဦ်းမလ  လှိ ေ့ သှိခ င့်စှိတ့်နတွ 

 ဖစ့်နပေါ်လာနအာင့် နရ်းနှိ င့်ရပါမယ့်။ 



 

သတင့််းမနရ်းခင့် အရင့် ံ ်း၊ သတင့််းကှိ  ကှိ ယ့်တှိ င့်  ာ်းလည့် သနဘာနပါက့်ဖှိ ေ့ 

အနရ်းအကကီ်း ံ ်း ဖစ့်ပါတယ့်။ 

ကှိ ယ့်တှိ င့် နသခ ာ ာ်းမလည့်ပ  နရ်းတ ေ့ သတင့််းတစ့်ပ ဒ့်ဟာ သတင့််းနရ်းပံ  နရ်း ည့််း 

ထှိပ့်တ ့််းက ရင့်နတာင့် သတင့််းနကာင့််း တစ့်ပ ဒ့် မ ဖစ့်နှိ င့်ပါဘ်ူး။ 

မှိမှိကှိ ယ့်တှိ င့် မရ င့််းတ ေ့အတွက့်၊ နသာတရ င့်နတွလည့််း  ာ်းလည့်နှိ င့်မ ာ မဟ တ့်သလှိ  ထှိထှိမှိမှိ 

နရ်းနှိ င့်ဖှိ ေ့ လည့််း မ ဖစ့်နှိ င့်ပါဘ်ူး။ 

ပထမဆံို်း စာတ ကာင််းအဓ က 

နသာတရ င့်နတွ အန   ေ့ သတင့််းရ ေ့ ပထမ ံ ်း စာနကကာင့််းကှိ   ာ်းနထာင့်လှိ က့်တာ  ေ့  က့်မပီ်း 

သှိခ င့်စှိတ့်နတွ  ဖစ့်နပေါ်လာနအာင့် နရ်းနှိ င့်ဖှိ ေ့လှိ ပါတယ့်။ သတင့််း အဖငွေ့့်မ ာ အနရ်းပါတ ေ့ အခ က့်ကှိ  

အသှိနပ်းနှိ င့်ရမ ာ  ဖစ့်သလှိ ၊ ဘာနတွ က့် န ပာဦ်းမလ  လှိ ေ့ သှိခ င့်စှိတ့်နတွ  ဖစ့်နပေါ်လာနအာင့် 

နရ်းနှိ င့်ရပါမယ့်။ 

ထ မ တ ို့ အခ ကက် ိုရှာ 



န ာက့် ံ ်း  ဖစ့်တ ေ့ သတင့််း ဖစ့်ရပ့်က အခ က့်အလက့်နတွကှိ  တှိ က့်ရှိ က့် သံ ်းဖှိ ေ့ သငေ့့်နတာ့်တ ေ့ 

သတင့််းမ ှိ ်းရ ှိသလှိ ၊ န ှိင့််းယ ဉ် ပမ  ပှိ မပီ်းနပေါ်လွင့်မယေ့့် သတင့််း ှိ ရင့် ရ ရ တင့််းတင့််း 

ခှိ င့််းန ှိင့််း ပနှိ င့်ရပါမယ့်။ 

ဉပမာ ဗံ ်းကွ တ ေ့ သတင့််းမ ှိ ်း ှိ ရင့် ရ ့်က  ့်မမှိ ျို့ မ ာ ဗံ ်းကွ လှိ ေ့ လူဘယ့်န စ့်နယာက့် နသ ံ ်းသာွ်းပါတယ့် 

လှိ ေ့ န ာက့် ံ ်း  ဖစ့်ရပ့်က အခ က့်အလက့်ကှိ  ရှိ ်းရှိ ်းရ င့််းရ င့််း နရ်းနှိ င့်ပါတယ့်။ ဒဗီံ ်းကွ မ မ ာ ထ်ူး ခာ်းတ ေ့ 

အခ က့်ရ ှိန ရင့်နတာေ့ အ ဒအီခ က့်ကှိ  ထညေ့့်နရ်းနှိ င့်ရပါမယ့်။ ဥပမာ ရ ့်က  ့်မမှိ ျို့ မ ာ တစ့်ပတ့်အတွင့််း 

ငါ်းကကှိမ့်န မာက့် ဗံ ်းနပါက့်ကွ ရင့်၊ ဒအီခ က့်ကှိ  နထာက့် ပနှိ င့်ရပါမယ့်။ သတင့််းကှိ  ကှိ ယ့်တှိ င့် နသခ ာ 

 ာ်းလည့်မ လည့််း ဒလီှိ  နရ်း ပနှိ င့်မ ာပါ။ 

န ပာစကာ်း တစ့်ခ ခ ကှိ  နကာက့်န တ့် ပမ  ထှိမှိမယ့်  ှိ ရင့်၊ နကာက့်န တ့် နရ်း လှိ က့်ပါ။ 

ထှိမှိတ ေ့ အခ က့် ဘယ့်လှိ ရ ာရမယ့်  ှိ တာ အတှိအက  မရ ှိပါဘ်ူး။ စှိတ့်ကူ်းနကာင့််းနကာင့််း  ေ့ 

ရနအာင့်ရ ာနရ်းပါ။ 

ရ ို ်းရ ို ်းရှင််းရှင််းတရ်း 

 မ ့်မာစကာ်း ရှိ ်းရှိ ်း  ေ့ပ နရ်းပါ။ ပညာရပ့် ှိ င့်ရာ စကာ်းလံ ်းနတွ   ေ့ အရပ့်ထ  ဇာတ့်ထ က 

စကာ်းမ ှိ ်းနတွ သံ ်းဖှိ ေ့ မလှိ ပါဘ်ူး။ လူအမ ာ်း  ာ်းလည့်နအာင့် နရ်းပါ။ 

ဝါက  အရ ည့်ကကီ်း မသံ ်းပ  တှိ တှိ  က စ့်က စ့် နရ်းပါ။ သဒဒါပှိ င့််းမ ာလည့််း  ာမဝှိနသသ နတွ 

ကကှိယာဝှိနသသ နတွ တသကီကီ်း မခံပ  ခပ့်ရ င့််းရ င့််း နရ်းတာ ပှိ မပီ်း ထှိမှိနှိ င့်ပါတယ့်။ 

စကာ်းလံ ်း အပှိ ၊ စာနကကာင့််း အပှိ နတွ မရ ှိပါနစ  ေ့။ စကာ်းလံ ်းတှိ င့််း၊ စာနကကာင့််းတှိ င့််းမ ာ သတင့််း  ေ့ 

သက့် ှိ င့်တ ေ့ အခ က့်နတကွှိ  တစ့်ခ   ေ့တစ့်ခ  မထပ့်နအာင့် နရ်းပါ။ 

သတင််းတန်ဖ ို်းစ ံှုန််းမ ာ်း 

ဘဘီစီီမ ာ သတင့််းနရ်းရင့် သတင့််းစံန  ့််းနတွ ရ ှိပါတယ့်။ ဓမမဓှိဌာ ့်က နစဖှိ ေ့၊ ဘက့်မလှိ က့်ပ  

မျှမျှတတ ရ ှိနစဖှိ ေ့၊ တှိက မ  ရ ှိဖှိ ေ့  ှိ တ ေ့ အခ က့်နတွဟာ ဘဘီစီီ က သတင့််း  ေ့ပတ့်သက့်ရင့် 

ဘယ့်သူ ေ့နလာင့််းရှိပ့်နအာက့်မ ာ မရ ှိဘ်ူး ှိ တ ေ့ အခ က့်ကှိ   ပသတ ေ့ အခ က့်နတွပါ။ 

သတင့််းတစ့်ပ ဒ့်မ ာ သက့် ှိ င့်သနူတွ အာ်းလံ ်းရ ေ့ အ မင့်နတွကှိ  တင့် ပနပ်းရပါမယ့်။ 

နှိ င့်ငနံရ်း သတင့််းမ ာတင့် သူ ေ့ဖက့် ကှိ ယေ့့်ဖက့် ရ ှိကကတာမဟ တ့်ပါဘ်ူး။ အ ခာ်း ကဏ္ဍနတွမ ာ လည့််း 

မတူ ခာ်း ာ်းတ ေ့ အ မင့် သနဘာထာ်းနတွ ရ ှိကကပါတယ့်။ 



ဥပမာ န ်းဝါ်းတစ့်ခ ခ    ေ့ ပတ့်သက့်ရင့်နတာင့် န ်းကှိ  အသံ ်း ပ ဖှိ ေ့ လှိ လာ်းသနူတွ ရ ှိသလှိ ၊ 

နဘ်းထကွ့်အာ ှိသင့်နကကာငေ့့် ဒနီ ်းကှိ   ပင့််း ပင့််းထ ့်ထ ့်   ေ့့်က င့်သနူတွ ရ ှိတတ့်ပါတယ့်။ 

အသံို်းခ ခံ မခဖစတ်အာင ်သတ ခပ ပါ 

သတင့််းသမာ်းနတွ အဖှိ ေ့ သတင့််းတစ့်ပ ဒ့် နရ်းရင့််း သမူ ာ်းအသံ ်းခ ခံ  ဖစ့်မ  ့််းမသှိ 

 ဖစ့်သာွ်းတတ့်ပါတယ့်။ 

နှိ င့်ငနံရ်းသမာ်းနတွ၊ လူမ နရ်း အဖွ ျို့အစည့််းနတကွ နကက ငာခ က့် ထ တ့်ရင့် သတူှိ ေ့မ ာ ရည့်ရွယ့်ခ က့် 

တစ့်ခ  အမမ ပါနလေ့ရ ှိပါတယ့်။ 

ဒနီတာေ့ သတူှိ ေ့န ပာမထာ်းတ ေ့ အခ က့်နတကွှိ  ရ ာနှိ င့်ပါမ ၊ ဘက့်မျှတ ေ့ သတင့််း  ဖစ့်လာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

ဥပမာ အစှိ ်းရက နရကာတာ တည့်န ာက့်နရ်းလ ပ့်မယ့်  ှိ တ ေ့ နကက ငာခ က့်ဟာ အနပေါ်ယံကကညေ့့်ရင့် 

နှိ င့်ငဖံွံျို့ မဖှိ ်းနရ်း အတွက့် သတင့််းနကာင့််းလှိ ေ့ ထင့်ရနပမယေ့့်၊ န ာက့်လ ပ့်နရ်းလ ပ့်င ့််းနတွ 

က ့်ထရှိ က့်ခ  ခွ နဝနပ်းရာမ ာ နထာက့် ပစရာနတွ ရ ှိသလာ်း၊ န ရပ့်ရင့််းကန  နမာင့််းထ တ့်ခံရမယေ့့် 

နက ်းရွာ ဘယ့်န စ့်ရွာ နလာက့်ရ ှိသလ  စတ ေ့ အခ က့်နတွကှိ  တ ခာ်း ည့််းလမ့််း နတွကန  ရ ာနဖွ 

 ဖညေ့့်စွက့်နရ်းသာ်း နှိ င့်မ  မျှတမ ရ ှိတ ေ့ သတင့််း တစ့်ပ ဒ့်  ဖစ့်လာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

တာဝန်ယ ရ ပါတစ 

ကှိ ယ့်နရ်းတ ေ့ သတင့််းအတကွ့် ကှိ ယ့်တှိ င့် တာဝ ့်ယူနှိ င့်ရပါမယ့်။ သမူ ာ်းနတွ အရင့် လွှငေ့့်ထာ်းလှိ ေ့ 

လှိ က့်နရ်းတာမ ှိ ်း မ ဖစ့်ပါနစ  ေ့။ အင့်တာ က့်နပေါ်မ ာ နတွျို့လှိ ေ့ ကူ်းခ တာလည့််း လံ ်းဝ မလ ပ့်ပါ  ေ့။ 

ကှိ ယ့်နရ်းမယေ့့် အခ က့်အလက့်နတွ အတွက့် ကှိ ယ့်တှိ င့် ပှိ င့်နှိ င့်နအာင့် ဂရ စှိ က့်ပါ။ 

သတင့််းအပ ဒ့်တှိ င့််းမ ာ သတင့််းနထာက့် ဂ ဏ့်သှိကခာကှိ  ထှိ ့််းသှိမ့််းရပါမယ့်။ 

တ ိုကရ် ိုကဆ်ကသ်ွေယ ်သတင််းပ ို ို့ခခင််း 

ပံ မ  ့် စကာ်း အ ပ ့်အလ  ့် န ပာ ှိ သလှိ  န ပာသာွ်းနှိ င့်ရင့် အနကာင့််း ံ ်းပါပ ။ ဒါနပမယေ့့် 

 ပင့် င့်ရမယေ့့် အခ က့်နတ ွရ ှိပါတယ့်။ 



 

သတင့််းနထာက့် အန   ေ့ သတင့််းလွှာကှိ  ကကှိ တင့် အသသံငွ့််း ပှိ ေ့မထာ်းပ   ေ့  ဖစ့်နစ၊ ကကှိ တင့် ပှိ ေ့ထာ်းတ ေ့ 

သတင့််း အမပီ်းမ ာ န ာက့် ံ ်း အန ခအန ကှိ  န ပာခ င့်လှိ ေ့  ဖစ့်နစ၊ အစီအစဉ် တင့် က့်သ ူ ေ့ 

 က့်သယွ့်မပီ်း၊ နလလ ှိင့််းနပေါ်မ ာ တှိ က့်ရှိ က့် သတင့််းပှိ ေ့နှိ င့်ပါတယ့်။ ပံ မ  ့် စကာ်း အ ပ ့်အလ  ့် 

န ပာ ှိ သလှိ  န ပာသာွ်းနှိ င့်ရင့် အနကာင့််း ံ ်းပါပ ။ ဒါနပမယေ့့်  ပင့် င့်ရမယေ့့် အခ က့်နတွ ရ ှိပါတယ့်။ 

အသမံလ ငို့မ်  

•        န ာက့်ခံ အခ က့်အလက့် နတွကှိ  ကကှိ တင့် ခ နရ်း ထာ်းပါ။ 

•        န ာက့် ံ ်း  ဖစ့်ရပ့် ကှိ  သှိန နအာင့်  က့်သယွ့်နရ်း ပစစည့််းနတွ န ာင့်ထာ်းပါ။ Blackberry, 

iPhone စတ ေ့ မှိ ဘှိ င့််းဖ  ့််းနတွ ကန  အန ခအန  ကှိ  စစ့်န ်းပါ။ 

•        သတင့််းမ ာ အနရ်းကကီ်းတ ေ့ အပှိ င့််းနတကွှိ  နရွ်းထ တ့်ထာ်းပါ။ 

•        အသလံွှငေ့့် စတူဒယီှိ    ေ့ ကကှိ တင့်  က့်သယွ့်မပီ်း၊ သတင့််း  ှိဒါ ့််း၊ အနမ်းအန ဖ လ ပ့်မယေ့့် 

အခ က့်နတွ စတာနတွ ည ှိန ှိင့််းထာ်းပါ။ 



•        အသလံွှငေ့့် ခ ှိ ့်မ ာ အနန ာက့် အယ က့်  ဖစ့်နှိ င့်တ ေ့ အ ခာ်း တယ့်လီဖ  ့််း စတာနတွကှိ  

ပှိတ့်ထာ်းပါ။ 

•        န ပာန ရင့််း နခ ာင့််း ှိ ်းရင့် နသာက့်ဖှိ ေ့ နရ န ာင့်ထာ်းပါ။ 

အသလံ ငို့ခ်  န် 

•        ပတ့်ဝ ့််းက င့်ကှိ  ဂရ မစှိ က့်ပ  တည့်တည့်မငှိမ့်မငှိမ့် န ပါ။ 

•        စကာ်းန ပာ ရင့် ပှိ င့်ပှိ င့်နှိ င့်နှိ င့် န ပာပါ။ သှိပ့် မရ ည့်ပါနစ  ေ့။ 

•        လှိ အပ့်ရင့် ခ နရ်းထာ်းတ ေ့ မ တ့်စ ကှိ  ကှိ ်းကာ်း န ပာပါ။ 

•        အစီအစဉ်မ ်းက မထင့်မ တ့်တ ေ့ နမ်းခွ ့််း နမ်းလှိ က့်နှိ င့်တယ့် ှိ တာ ကှိ  ထညေ့့်တွက့် ထာ်းပါ။ 

•        ကှိ ယ့် ဦ်းတည့် န ပာန တ ေ့ နသာတရ င့်နတွ ရ ေ့ လှိ အပ့်ခ က့် ကှိ  ထညေ့့်စဉ််းစာ်းပါ။ 

•        သတင့််း  ေ့ လှိ က့်ဖက့်တ ေ့ အသနံ  အသထံာ်း ကှိ  ဂရ စှိ က့်ပါ။ 

သတင််းပ ို ို့ ပပ ်းတ ို့တနာက် 

•        ကှိ ယ့် အသ ံလွှငေ့့်လှိ က့်တာ  ပ ့် ာ်းနထာင့်ပါ။ 

•        စှိတ့်ကကှိ က့် မ ဖစ့်ရင့် စှိတ့်မညစ့်ပါ  ေ့။ န ာက့် တစ့်ခါ ပှိ နကာင့််း နအာင့် လ ပ့်ပါ။ 

•        အမ ာ်းနတွကန  သင့်ခ ့််းစာယူပါ။ 

တလလှု င််းတပေါ်မှာ ဖ တတ်ခေါ်တဆွေ်းတ ွေ်းခခင််း 

 မ ့်မာနှိ င့်ငကံှိ  စီ်းပွာ်းနရ်းအရ ပှိတ့် ှိ ေ့ အနရ်းယူတာနတွ ဖယ့်ရ ာ်း သငေ့့်သလာ်း၊ 

ဟစ့်နဟာေ့သခီ င့််းနတွမ ာ  မ ့်မာ ှိ င့််းသနံတွ ထညေ့့်မသံ ်းဖှိ ေ့ ပှိတ့်ပင့် သငေ့့်သလာ်း စသည့် ဖငေ့့် 

နမ်းခွ ့််းထ တ့်နှိ င့်ပါတယ့်။ 



 

န ွ်းနန်ွးမယေ့့် အနကကာင့််းအရာ  ေ့ ဘယ့်လှိ နမ်းခ ွ့််းမ ှိ ်း နမ်းမလ   ှိ တာက အခရာ အက  ံ ်းပါပ ။ 

တှိ တှိ ရ င့််းရ င့််း နမ်းခွ ့််း  ဖစ့်နအာင့် စာစီထာ်းပါ။ ဟ တ့်တယ့်၊ မဟ တ့်ဘ်ူး၊ သနဘာတူတယ့် မတူဘ်ူး 

စသည့် ဖငေ့့် အ ဖှူအမည့််း နရွ်းခ ယ့်မပီ်း န ဖနှိ င့်နအာင့် တညေ့့်တှိ ်းနမ်းထာ်းပါ။ သတင့််း 

သင့်တ ့််းနတွမ ာ အင့်တာဗ ှူ်း အလ ပ့်ခံရသကူှိ  အ ဒလီှိ  မနမ်းဖှိ ေ့ သင့်နလေ့ရ ှိနပမယေ့့်၊ နသာတရ င့်နတွ 

တယ့်လီဖ  ့််းနပေါ်ကန  ပါဝင့်ဖှိ ေ့ ဖှိတ့်နခေါ်တ ေ့ အခါမ ာနတာေ့ အလွယ့် ံ ်း၊ အရ င့််း ံ ်း နမ်းခွ ့််း 

ထ တ့်ထာ်းနှိ င့်ဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

ဥပမာ အာ်း ဖငေ့့်  မ ့်မာနှိ င့်ငကံှိ  စီ်းပွာ်းနရ်းအရ ပှိတ့် ှိ ေ့ အနရ်းယူတာနတွ ဖယ့်ရ ာ်း သငေ့့်သလာ်း၊ 

ဟစ့်နဟာေ့သခီ င့််းနတွမ ာ  မ ့်မာ ှိ င့််းသနံတွ ထညေ့့်မသံ ်းဖှိ ေ့ ပှိတ့်ပင့် သငေ့့်သလာ်း စသည့် ဖငေ့့် 

နမ်းခွ ့််းထ တ့်နှိ င့်ပါတယ့်။ 

ဆငို့ပ်ွော်းတမ်းခွေန််းတတွေ တပေါ်လာမယ ်



ပါဝင့် န ွ်းနန်ွးသတူွက နမ်းထာ်းတ ေ့ နမ်းခွ ့််းအတှိ င့််း ထင့် မင့်ခ က့်နတွ န ပာမပီ်းတာ  ေ့ အစီအစဉ် 

တင့် က့်သကူ  ငေ့့်ပွာ်းနမ်းခွ ့််းနတွ  က့်နမ်းနှိ င့်သလှိ ၊ နသာတရ င့်နတွ ကှိ ယ့်တှိ င့်က 

 က့်နယွ့်န တ ေ့ အနကကာင့််းအရာနတွကှိ  အလှိ လှိ  န ပာလာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

တကယ့်လှိ ေ့ န ဖတ ေ့သကူ လကခံတယ့် လက့်မခံဘ်ူး အတှိ  ံ ်း န ဖတယ့် ှိ ရင့် အစီအစဉ် တင့် က့်သ ူ

က ဘာေ့နကကာငေ့့်လကခံသလ  လက့်မခံတာလ  စသည့် ဖငေ့့်၊  က့်နမ်းနပ်းရပါမယ့်။ 

မ ကာခဏ ခပန်သတ တပ်း 

နမ်းခွ ့််းနတွ စံ လင့်နအာင့် န ွ်းနန်ွးကကရင့််း  ေ့ ဦ်းတည့်ခ က့် နပ ာက့်မသာွ်းနအာင့်၊ အဓှိက 

နမ်းခွ ့််း ကီှိ   ပ ့်နခေါ်သာွ်းနှိ င့်ဖှိ ေ့လည့််း လှိ ပါတယ့်။ 

အစီအစဉ် တင့် က့်သ ူအန   ေ့ သငေ့့်နတာ့်တ ေ့ အခ ှိ ့်တှိ င့််းမ ာ၊ ဘာ အနကကာင့််းအရာ ဘယ့်နမ်းခွ ့််းကှိ  

န ွ်းနန်ွးန ကကတယ့်  ှိ တာကှိ  မကကာခဏ န ပာနပ်းဖှိ ေ့ လှိ ပါတယ့်။ 

တနာကခ်ံသတင််း န ို့ ဆကစ်ပ်တပ်းပါ 

နသာတရ င့်နတွ ပါဝင့်န ွ်းနန်ွးကကနအာင့် ဖှိတ့်နခေါ် နမ်းခွ ့််းထ တ့်တ ေ့ န ရာမ ာ၊ န ာက့်ခံ သတင့််း 

 ဖစ့်ရပ့်တစ့်ခ ခ   ေ့ ခ ှိတ့် က့် နပ်းနှိ င့်ရင့် စှိတ့်ဝင့်စာ်းမ  ပှိ ရနှိ င့်ပါတယ့်။ 

ဟစ့်နဟာေ့သခီ င့််းနတွမ ာ  မ ့်မာ ှိ င့််းသနံတွ ထညေ့့်မသံ ်းဖှိ ေ့ ပှိတ့်ပင့် သငေ့့်သလာ်း  ှိ တ ေ့ 

နမ်းခွ ့််းအတွက့် ဒလီှိ  ထညေ့့်န ပာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

 မ ့်မာနှိ င့်ငမံ ာ အာဏာပှိ င့်နတွက  မ ့်မာေ့ ှိ င့််းဝှိ င့််းကက်ီးနတွကှိ  နခတ့်နပေါ် စတှိတ့်ရ ှိ်းနတွမ ာ 

ထညေ့့်မသံ ်းဖှိ ေ့ပှိတ့်ပင့်လှိ က့်ပါတယ့်။ မကကာနသ်းခင့်က စတှိတ့်ရ ှိ်း တစ့်ခ မ ာ နခတ့်နဟာင့််း 

သခီ င့််းတစ့်ပ ဒ့် ကှိ  ဟစ့်နဟာေ့အ ဖစ့် အသငွ့်န ပာင့််း  ှိ လှိ က့်ရာမ ာ နဝဖ ့်မ နတွ ပွက့်နလာည ံ

သာွ်းမပီ်းတ ေ့န ာက့် ပှိတ့်ပင့်မ  ထကွ့်နပေါ်လာတာပါ။ 

ဒအီနကကာင့််းအရာမ ာ  ှိ ရင့်  မူ ာ အန   ေ့ သခီ င့််းရ ေ့ အစှိတ့်အပှိ င့််း  ည့််း ည့််းကှိ  ခပ့်တှိ တှိ  

ဖွငေ့့် ပနှိ င့်ပါတယ့်။ 

တ ခာ်း နှိ င့်ငနံရ်း စီ်းပွာ်းနရ်း သတင့််း တစ့်ပ ဒ့်ပ ဒ့် မ ာ ှိ ရင့်လည့််း၊ နှိ င့်ငနံရ်းသမာ်းနတွ န ပာထာ်းတ ေ့၊ 

စကာ်းသ ံတစ့်စှိတ့်တစ့်ပှိ င့််းကှိ  သငေ့့်သလှိ  ဖွငေ့့် ပနှိ င့်ပါတယ့်။ 

မပီ်းရင့်နတာေ့ အဓှိက န ွ်းနန်ွးဖှိ ေ့ နမ်းထာ်းတ ေ့ နမ်းခွ ့််းကှိ   ပ ့်နကာက့်ရပါမယ့်။ 



ဖိုန််းဆက ်ကဖ ို ို့ တ ကာ်ခငာထ ို်း 

န ာက့်ခံသတင့််း တစ့်ခ မ ာ ပါတ ေ့ အသတံစ့်ခ  ဖွငေ့့် ပတာ၊  ပစ့် ပစ့်န စ့်န စ့် နဝဖ ့်ထာ်းတ ေ့ စကာ်း 

တစ့်ခွ ့််းကှိ  ဖငွေ့့် ပတာ စတ ေ့ အသနံတွဟာ၊ နလလ ှိင့််းနပေါ်က စကာ်းဝှိ င့််းကှိ  ဖ  ့််း က့်ကကဖှိ ေ့ 

သယွ့်ဝှိ က့်တ ေ့ သနဘာ  ေ့ နကကာ့် ငာထှိ ်းန တာပါ။ 

တှိ က့်ရှိ က့် န ွ်းနန်ွးတ ေ့ အစီအစဉ် မစခင့် ကကှိ တင့် နကက ငာတ ေ့ အခါမ ာ ဒလီှိ  ထညေ့့်နပ်းနှိ င့်ရင့် 

ပှိ နကာင့််းပါတယ့်။ 

ဖိုန််းနံပါတက် ို မှတမ် တအာငတ်ခပာ 

နသာတရ င့်နတွ နခေါ်ရမယေ့့် တယ့်လီဖ  ့််း  ပံါတ့်ကှိ  နကက ငာရင့်၊ အ ည့််း ံ ်း န စ့်ကကှိမ့်နလာက့် 

န ပာသငေ့့်ပါတယ့်။ လှိ က့်နရ်းမ တ့်လှိ ေ့ ရနအာင့် ခပ့်မ  ့်မ  ့် န ပာနပ်းပါ။ 

တစတ်ယာကက်တန အမ ာ်းကက ်း ပွော်းလာ  ိုင ်

ဖ  ့််းစနခေါ်တ ေ့သ ူတစ့်နယာက့် ရရင့် န ာက့်ထပ့် န ပာခ င့်တ ေ့သနူတွ အလှိ လှိ  

နရာက့်လာတတ့်ပါတယ့်။ 

သလူှိ  ကှိ ယ့်လှိ  နသာတရ င့်နတွ နလလ ှိင့််းနပေါ် တက့်လာကကတာ  ေ့ ဖ  ့််းနခေါ် ဖှိ ေ့ တွ ေ့့်  တ့် 

န သနူတွကကာ်းမ ာ သတတ ှိနတွ ပွာ်းလာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

စတူဒယီှိ ထ မ ာ ဖှိတ့်နခေါ်ထာ်းတ ေ့ ဧညေ့့်သည့်နတွ ရ ှိန နပမယေ့့်၊ တယ့်လဖီ  ့််း က့်မပီ်း ဝင့်န ပာခ င့်တ ေ့ 

နသာတရ င့်နတရွလာရင့် ခ က့်ခ င့််း နပ်းန ပာဖှိ ေ့ ဝ ့်မနလ်းပါ  ေ့။ 

နလလ ှိင့််းနပေါ်က ဖှိတ့်နခေါ် န ွ်းနန်ွးပွ  ှိ တာ နသာတရ င့်နတွ   ေ့ အ ပ ့်အလ  ့် ခ ှိတ့် က့်ဖှိ ေ့ 

ရည့်ရွယ့်ထာ်းတာပါ။ 

တသာတရှငတ်တွေ တယလ် ဖိုန််းန ို့ ပါဝငတ်ဆွေ်းတ ွေ်းတ ို့အခါ 

ပါဝင့် န ွ်းနန်ွးသနူတွ စံ သည့်ထက့်စံ နအာင့်၊ သစ့်  ့််းတ ေ့ န ွ်းနန်ွးခ က့်နတ ွရ နထာငေ့့်နတွ 

ပါဝင့်နအာင့်၊ တင့် က့်နှိ င့်တ ေ့ အစီအစဉ်ဟာ စှိတ့်ဝင့်စာ်းစရာ အနကာင့််း ံ ်း  ဖစ့်ပါတယ့်။ 

နလလ ှိင့််းနပေါ်က တှိ က့်ရှိ က့် န ွ်းနန်ွးပွ  အတွက့် စတူဒယီှိ ထ ကန  တှိ က့်ရှိ က့် ပါဝင့် န ွ်းနန်ွးမယေ့့် 

ဧညေ့့်သည့်နတာ့်နတွကှိ လည့််း ဖှိတ့်နခေါ်ထာ်းတတ့်ကကပါတယ့်။ 



အ ည့််း ံ ်းအာ်း ဖငေ့့် သူ ေ့ဖက့် ကှိ ယေ့့်ဖက့် အနခ အတင့် န ွ်းနန်ွးနှိ င့်မယေ့့် ဧညေ့့်သည့် န စ့်နယာက့် 

ရ ှိသငေ့့်ပါတယ့်။ ဒါ ှိ ရင့် အစီအစဉ်  ဖစ့်န မာက့်မပီလှိ ေ့ န ပာနှိ င့်နပမယေ့့်၊ ပံ စံခွက့်ထ  က အစီအစဉ် 

အ ငေ့့်မ ာပ  ရ ှိန တတ့်ပါတယ့်။ 

အဓှိကက တ ေ့ ကှိစစနတွ ခပ့် မ ့် မ ့် နပ်းန ပာလှိ က့်ပါ၊ မပီ်းတာ  ေ့ အ မင့်သစ့်နတွ ရနအာင့် တတှိယ 

လူတစ့်နယာက့်ကှိ  အစီအစဉ်ထ  တင့်နပ်းလှိ က့်ပါ။ 

ဒအီခါမ ာ သစ့်  ့််းတ ေ့ ရ နထာငေ့့်ကန  န ပာမယေ့့် နသာတရ င့်နတွ နရာက့်လာ တတ့်ပါတယ့်။ 

သတူှိ ေ့ကှိ  နလလ ှိင့််းနပေါ်  မ ့် မ ့် တင့်နပ်းနှိ င့်ရင့်၊ အစအီစဉ် မမှိ င့်မမှိ င့် ှိ င့် ှိ င့်  ဖစ့်လာပါလှိမေ့့်မယ့်။ 

 ာ်းနထာင့်န တ ေ့ နသာတရ င့်နတွ ကှိ ယ့်တှိ င့် ဝင့်မပီ်း န ပာခ င့်စှိတ့်  ဖစ့်လာတ ေ့ အထှိ  ဖစ့်လာရင့် 

အနကာင့််း ံ ်းပါပ ။ 

လ တမ်ထာ်းပါန ို့ 

ပါဝင့်န ွ်းနန်ွးသနူတွကှိ  နမ်းခွ ့််း ပ ့်မထ တ့်ပ  သတူှိ ေ့စှိတ့်ကကှိ က့် န ပာခွငေ့့် နပ်းထာ်းတာမ ှိ ်း 

ဘယ့်နတာေ့မ  မလ ပ့်ပါ  ေ့။ 

ပါဝင့် န ွ်းနန်ွးတ ေ့ထ က သာမ ့်နသာတရ င့်နတွဟာ နှိ င့်ငနံရ်းသမာ်းနတွ မဟ တ့်တ ေ့ အတွက့်၊ 

သတူှိ ေ့ကှိ  သ ကကီ်းမ ကကီ်း နမ်းခွ ့််းထ တ့်တာမ ှိ ်းနတာေ့လည့််း မလ ပ့်လှိ က့်ပါ  ေ့။ 

ပံိုတသနည််းမထာ်းပါန ို့ 

ဘယ့်နလာက့် အထှိ နမ်းခ ွ့််းထ တ့်ရမလ ၊ ဘယ့်နလာက့် ကကာကကာ နပ်းန ပာရမလ   ှိ တာနတွ 

အတွက့် ပံ နသ ည့််းမရ ှိပါဘ်ူး။ 

နသာတရ င့် တစ့်နယာက့်  ေ့ တစ့်နယာက့် အနတွျို့အကကံ ခ င့််း မတနူှိ င့်သလှိ ၊ စရှိ က့်ခ င့််းလည့််း 

မတူနှိ င့်ပါဘ်ူး။ တခ ှိ ျို့က နမ်းခွ ့််းထ တ့် ခံရနလ အာနဘာင့်အာရင့််း သ ့်သ ့်  ေ့ ပှိ န ပာနလ 

 ဖစ့်နှိ င့်နပမယေ့့် တခ ှိ ျို့က  ပ ့်နတာေ့  ည့််း ည့််းနလာက့် အနမ်းခံရတာ  ေ့ စှိတ့်ပ က့်သာွ်းတာမ ှိ ်း 

 ဖစ့်နှိ င့်ပါတယ့်။ အပှိ အလှိ နတွက ရ ှိန ဦ်းမ ာပါပ ။ 

တဝဖန်ခံရမှာ မတ ကာကန် ို့ 

တှိ က့်ရှိ က့်န ွ်းနန်ွးခ ့််းမ ာ အာ်းလံ ်း နက  ပ့်နအာင့်လ ပ့်နှိ င့်ဖှိ ေ့ မ ဖစ့် ှိင့်ပါဘ်ူး။ ဘယ့်သကူနတာေ့ 

အကကာကကီ်း န ပာခွငေ့့်ရတယ့်၊ ဘယ့်သူ ေ့ကှိ နတာေ့ အလတွ့်မနပ်းပ  အတင့််း  ပ ့်နမ်းတယ့် စသည့် ဖငေ့့် 

အ မင့်မ ှိ ်းစံ  ခံစာ်းခ က့်မ ှိ ်းစံ    ေ့ တံ ေ့ ပ ့်ကကမ ာပါ။ 



အစီအစဉ်တင့် က့်သ ူအန   ေ့ အ ပင့်ကန   ာ်းနထာင့် န တ ေ့သ ူနလာက့် အကွက့်က က   မင့်နှိ င့်မ ာ 

မဟ တ့်ပါဘ်ူး။ 

သတူှိ ေ့ ကီန  တံ ေ့ ပ ့်မ နတွ ရလာတ ေ့အခါမ ာ အစအီစဉ်ထ   ပ ့်သံ ်းနှိ င့်ရင့်၊ မျှမျှတတ 

 ပ ့် ဖစ့်သာွ်းမ ာပါ။ 

ကက  မှန််း မထာ်းတာတတွေ အတွေကခ်ပငဆ်ငထ်ာ်းပါ 

န ပာမယေ့့် အနကကာင့််းအရာ အတွက့် မ တ့်စ နတွ ထ တ့်ထာ်းမပီ်းမပီ။  ဖစ့်နှိ င့်တ ေ့ ရ နထာငေ့့်နတွ 

န ွ်းနန်ွးခ က့်နတွ အတကွ့်  ပင့် င့်ထာ်း မပီ်းမပီ။ ဒလီှိ   ေ့ အစီအစဉ် စလှိ ေ့ နသာတရ င့်နတွ 

တစ့်နယာက့်မပီ်း တစ့်နယာက့် ဝင့်န ပာန ရာကန ၊ ရ တ့်တရက့် မထင့်မ တ့်ပ     ှိ လှိ က့်တ ေ့သ၊ူ 

ရငေ့့်ရငေ့့်သ်ီးသ်ီး န ပာခ လှိ က့်သနူတွ၊ တနယာက့်နယာက့်ကှိ   ပင့််းထ ့်တ ေ့ စွပ့်စွ ခ က့်လ ပ့်လာသနူတွ 

ရ ှိလာတတ့်ပါတယ့်။ တ ခာ်း တစ့် ည့််း ည့််း  ေ့ အစီအစဉ်မ ာ ကဖ က့် ယဖ က့် လ ပ့်တာနတွ 

ရ ှိလာတတ့်ပါတယ့်။ 

မ ဖစ့်ဘ်ူး မထင့်ပါ  ေ့။  ဖစ့်လာရင့် ဘာလ ပ့်မလ  ကကှိ တင့် ပင့်ထာ်းပါ။ 

ဘယ့်လှိ န ပာရင့် ဘာ ပ ့်န ပာမလ   ှိ တာ ကကှိ တင့် စကာ်းစီထာ်းပါ။ 

ဥပမာ တစ့်စံ တစ့်နယာက့်က    ှိ လှိ က့်ရင့်  ပ ့်န ပာဖှိ ေ့အတွက့်၊ နစာနစာက ပါဝင့်န ွ်းနန်ွးတ ေ့သ ူ

   ှိ သာွ်းတ ေ့အတွက့်  ာ်းနထာင့်န တ ေ့ နသာတရ င့်နတွကှိ  နတာင့််းပ ့်ပါတယ့်၊ နလလ ှိင့််းနပေါ်မ ာ 

   ှိ တာ မသငေ့့်နတာ့်ပါဘ်ူး၊ စသည့် ဖငေ့့် ခ က့်ခ င့််း တံ ေ့ ပ ့်နှိ င့်နအာင့်  ပင့် င့်ထာ်းပါ။ 

စွပ့်စွ န ပာ ှိ မ နတွ ရ ှိလာရင့်လည့််း န ပာတ ေ့သကူှိ  သူ ေ့မ ာ ဘယ့်လှိ အနထာက့်အထာ်းရ ှိလှိ ေ့လ  

ခ က့်ခ င့််း ပ ့်နမ်း နှိ င့်ပါတယ့်။ မပီ်းရင့်လ  က  စွပ့်စွ ခံရသကူလည့််း အခ မရ ှိနတာေ့ သူ ေ့ဖက့်က 

တ  ေ့့် ပ ့်မ ကှိ နတာေ့ မသှိနှိ င့်နသ်းပါဘ်ူး၊ စွပ့်စွ ခ က့်နတ ွမ  ့်မမ  ့်လ  မသှိနှိ င့်နသ်းပါဘ်ူး၊ န ပာသကူ 

သူ ေ့ထင့် မင့်ခ က့်နတွ န ပာသာွ်းတာ  ဖစ့်ပါတယ့် စသည့် ဖငေ့့် ဘက့်လှိ က့်မ  မရ ှိနအာင့်၊ မျှမျှတတ 

 ဖစ့်နအာင့်  ဖညေ့့်န ပာဖှိ ေ့လည့််း နလေ့က ငေ့့်ထာ်းသငေ့့်ပါတယ့်။ 

စည့််းကမ့််းမလှိ က့် ာပ  အတင့််းဇွတ့် န ပာန တ ေ့သနူတွကှိ   က့်မန ပာနှိ င့်နအာင့်၊ သတူှိ ေ့အတွက့် 

ဖွငေ့့်ထာ်းတ ေ့ မှိ က့်ခရှိ ဖ  ့််း၊ ဒါမ မဟ တ့် တယ့်လီဖ  ့််းလှိ င့််းကှိ  အသတံှိ ်းမပီ်း၊ လှိ အပ့်ရင့် ပှိတ့်ပစ့်တ ေ့ 

အထှိလည့််း လ ပ့်ပစ့်ဖှိ ေ့ ဝ ့်မနလ်းပါ  ေ့။ 

အစီအစဉ် တင့် က့်သအူန   ေ့ အစီအစဉ်ရ ေ့ အ ငေ့့်အတ ့််း   ေ့ သတင့််းဌာ ရ ေ့ သှိကခာကှိ  ထှိ ့််းဖှိ ေ့ 

တာဝ ့်ရ ှိပါတယ့်။ 



မထင့်မ တ့်တာနတွ  ဖစ့်လာရင့်၊ အစီအစဉ် တင့် က့်သ ူအန   ေ့  ပာယီ်း ပာယာ မ ဖစ့်ပ ၊ 

နလလ ှိင့််းနပေါ်မ ာ အစီအစဉ်ကှိ  ပှိ င့်ပှိ င့်နှိ င့်နှိ င့်  က့်ထှိ ့််းထာ်း နှိ င့်ဖှိ ေ့ အလ ွ့် အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ 

အစီအစဉ်ကှိ  နရ ျို့ က့်သာွ်းနှိ င့်နအာင့် လမ့််း နကကာင့််းနပ်း နှိ င့်နအာင့်  ပင့် င့်ထာ်းပါ။ 

တစ့်ခါမပီ်း တစ့်ခါ ရလာတ ေ့ အနတွျို့အကကံ ကန  သင့်ခ ့််းစာ ယူတတ့်ဖှိ ေ့ လည့််းလှိ ပါတယ့် 

တရဒ ယ ို အစ အစဉ် တရှွေ့တခပ်း (မာတ ကာ) တရ်းနည််း 

 ှိ လှိ ရင့််း ကနတာေ့ ကှိ ယ့်တင့် ပမယေ့့် သတင့််း  ေ့ မ က့်နမ ာက့် နရ်းရာနတွမ ာ ဘာအနကကာင့််း 

အရာနတွ ပါမလ   ှိ တာကှိ  အစီအစဉ် အစ ပှိ င့််းမ ာ ခပ့်တှိ တှိ   ေ့ ကကှိ တင့် နကက ငာနပ်း လှိ က့်တာ 

ပါပ ။ 

 

Billboard = အဖွငေ့့်ပှိ င့််း ၊ နရ ျို့န ပ်း၊ မာတှိကာ။ 



ကကာ်းလှိ က့်တာ  ေ့ အစီအစဉ် အ ံ ်းအထှိ  ာ်းနထာင့်ခ င့်စှိတ့်  ဖစ့်လာနအာင့်  ွ န ာင့် နရ်းတတ့်ဖှိ ေ့ 

အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ 

သတင့််း  ေ့ မ က့်နမ ာက့်နရ်းရာ အစပှိ င့််းမ ာ တစ့်မှိ စ့် နလာက့် ကကာတ ေ့ သတင့််း နရ ျို့န ပ်း (မာတှိကာ) 

  ေ့ အစီအစဉ်ကှိ  စ ဖွငေ့့်နလေ့ ရ ှိပါတယ့်။ အဂဂလှိပ့်လှိ နတာေ့ (Billboard) လှိ ေ့ နခေါ်ပါတယ့်။  မ ့်မာလှိ  

တှိ က့်ရှိ က့် ဘာသာ ပ ့်မယ့် ှိ ရင့်  ှိ င့််းဘ တ့်နထာင့်တယ့် လှိ ေ့ န ပာနှိ င့်ပါတယ့်။  ှိ လှိ ရင့််းကနတာေ့ 

ကှိ ယ့်တင့် ပမယေ့့် သတင့််း  ေ့ မ က့်နမ ာက့် နရ်းရာနတွမ ာ ဘာအနကကာင့််းအရာနတ ွပါမလ   ှိ တာကှိ  

အစီအစဉ် အစပှိ င့််းမ ာ ခပ့်တှိ တှိ   ေ့ ကကှိ တင့် နကက ငာနပ်းလှိ က့်တာပါပ ။  မ ့်မာလှိ နတာေ့ (သတင့််း 

နရ ျို့န ပ်း၊ သတင့််း မာတှိကာ) လှိ ေ့ပ  နခေါ် ကကပါစှိ ေ့။ 

သတင့််းမာတှိကာ လှိ ေ့ နခေါ် နှိ င့်နပမယေ့့် မဂဂဇင့််း စာအ ပ့် တစ့်အ ပ့်က မာတှိကာ   ေ့ မတူတ ေ့ အခ က့်နတွ 

အမ ာ်းကကီ်း ရ ှိပါတယ့်။ နရဒယီှိ သတင့််း  ဖစ့်တ ေ့ အတကွ့် အသ ံ ေ့ တင့် ပရမ ာ  ဖစ့်သလှိ ၊ အခ ှိ ့် 

အက ေ့့်အသတ့် ကကာ်းကန  အနကာင့််း ံ ်း  ဖစ့်နအာင့် ဖ ့်တီ်းရမ ာပါ။ 

သတင််းအာ်းလံို်းက ို ကက  တခပာရန်မလ ို 

မဂဂဇင့််းမာတှိကာမ ာ စာအ ပ့်ထ  ပါသမျှ အနကကာင့််းအရာနတွကှိ  စာမ က့်န ာ  ေ့တကွ အစီအစဉ် တက  

နဖေါ်  ပနပ်းတတ့် နပမယေ့့်၊ နရဒယီှိ  နပေါ်မ ာနတာေ့ သတင့််း အပ ဒ့်တှိ င့််းကှိ  ကကှိ န ပာ န ရင့် 

ပ င့််းစရာလည့််းနကာင့််း၊ အခ ှိ ့်လည့််းက  ့် အက ှိ ်းမရ ှိနှိ င့်ပါဘ်ူး။ 

အတကာင််းဆံို်း သတင််း ၃၊ ၄ ပိုဒ ်တရှွေ့တနာက ်မျှတအာငတ်ရွေ ်း 

စှိတ့်ဝင့်စာ်းဖွယ့် အ ဖစ့် ံ ်း သတင့််း ၃ ပ ဒ့်၊ ၄ ပ ဒ့် နလာက့်ကှိ  နရွ်းထ တ့်ပါ။ ဒလီှိ  နရွ်းတ ေ့ န ရမ ာ 

နရ ျို့ ပှိ င့််းမ ာ တင့် ပမယေ့့် သတင့််းနတွ ခ ည့််းပ  မနရွ်းပ ၊ အစီအစဉ် န ာက့်ပှိ င့််းမ ာ ပါမယေ့့် သတင့််း 

တစ့်ပ ဒ့်နလာက့် ပါနအာင့် ထညေ့့်ထာ်းနှိ င့်ရင့် ပှိ နကာင့််း ပါတယ့်။ ဒနီတာေ့မ  အစီအစဉ် 

န ာက့်ပှိ င့််းအထှိ နစာငေ့့်  ာ်းနထာင့်ခ င့် စှိတ့် ပှိ   ဖစ့်လာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

ဆွေ တဆာငမ်ှု ရှ တအာင ်တရ်း 

တခ ှိ ျို့သတင့််းနတွမ ာ အဓှိက က တ ေ့ အခ က့်ကှိ  အမွှ ့််းတင့်မပီ်း နရ်းရသလှိ ၊ အဓှိက က တ ေ့ အခ က့်ကှိ  

ခ  ့်မပီ်း နရ်းမ  ပှိ မပီ်း စှိတ့်ဝင့်စာ်းစရာ နကာင့်တ ေ့ သတင့််းနတွ လည့််း ရ ှိနှိ င့်ပါတယ့်။ တစ့်ခါ သတင့််းရ ေ့ 

 ဖစ့်နကကာင့််း က  ့်စဉ်ကှိ  အ ံ ်းအထှိ မန ပာပ  ဘာ က့် ဖစ့်မလ  သှိခ င့်စှိတ့်  ဖစ့်လာနအာင့် 

အ မည့််းသနဘာ န ပာရမယေ့့် သတင့််းမ ှိ ်းလည့််း ရ ှိပါတယ့်။ ဥပမာ၊ နှိ င့်င ံန စ့်နှိ င့်ငကံ နခါင့််းန ာင့် 

န စ့်ဉီ်း နတွျို့ ံ တ ေ့ သတင့််းမ ာ၊ သတူှိ ေ့ သနဘာတူညခီ က့် ရတယ့် ှိ ရင့်၊ “ဘယ့်ကှိစစနတွမ ာ 



သနဘာတူခ ေ့ကကသလ ”  ှိ တာ အတှိအက  ထညေ့့်န ပာနှိ င့်ပါတယ့်။ ဒါမ မဟ တ့် “အနရ်းကကီ်းတ ေ့ 

ကှိစစတခ ှိ ျို့ မ ာ သနဘာတညူခီ က့် ရတယ့်”လှိ ေ့  ခံ  န ပာနှိ င့်ပါတယ့်။ ဒါမ မဟ တ့်၊ “နခါင့််းန ာင့် 

န စ့်နယာက့် နတွျို့တ ေ့ သတင့််း အ ပညေ့့်အစံ  ပါမယ့်” စသည့် ဖငေ့့် အ မည့််းသနဘာ န ပာနှိ င့်ပါတယ့်။ 

သတူှိ ေ့ရတ ေ့ သနဘာတူညခီ က့် ဘယ့်နလာက့် အနရ်းကကီ်းသလ ၊ ထ်ူး ခာ်းမ  ဘယ့်နလာက့် ရ ှိသလ  

စတ ေ့  သတင့််းတ ့်ဖှိ ်း အနပေါ်မ ာ အမ ာ်းကကီ်း မူတည့်ပါတယ့်။ 

အသနံ ို့ အရိုပ်တဖေါ် 

သတင့််းနရ ျို့န ပ်း မာတှိကာ နတွမ ာ သတင့််းထ က ဇာတ့်နကာင့်နတရွ ေ့ အသ ံတစ့်ပှိ င့််းတစ့်စ 

 ဖတ့်သံ ်းမပီ်း တ ့် ာ င့်နလေ့ရ ှိပါတယ့်။ နသ တ့်သ၊ံ နကက်းနကကာ့်သ ံစတ ေ့ အစီအစဉ်ထ  က 

အ ခာ်းနသာ အသနံတွလည့််း ထညေ့့်သံ ်းနှိ င့်ပါတယ့်။ အဓှိက အခ က့်ကနတာေ့ နသာတရ င့်နတွ 

သှိခ င့်စှိတ့်  ဖစ့်လာနအာင့်၊  က့်မပီ်း  ာ်းနထာင့် ခ င့်စှိတ့်  ဖစ့်လာနအာင့် ဖ ့်တီ်းဖှိ ေ့ပါပ ။ 

တမ်းခွေန််းထိုတခ်ခင််း 

အစီအစဉ်မ ်းက နသာတရ င့်နတွကှိ  နမ်းခွ ့််းထ တ့်တ ေ့  ည့််းလမ့််းကှိ လည့််း အလ င့််းသငေ့့် သလှိ  

သံ ်းနှိ င့်ပါတယ့်။ ဥပမာ၊ ၁၉၉၀ တံ ်းက  ပည့်သနူတွ က အမ ှိ ်းသာ်းဒမီှိ ကနရစီ အဖွ ျို့ခ  ပ့်ကှိ  

မ ထညေ့့်ခ ေ့ကကတယ့်၊ ၂၀၁၀ နရွ်းနကာက့်ပွ မ ာ ဘယ့်သူ ေ့ကှိ  မ နပ်းကကမ ာလ ။ 

တစ့်ခ ရ ှိတာက နမ်းခ ွ့််းထ တ့်တာကှိ  န ေ့စဉ်  က့်တှိ က့် မလ ပ့်သငေ့့်ပါဘ်ူး။ နရ ျို့က ကပ့်မပီ်း 

လွှငေ့့်ထာ်းတ ေ့ အစီအစဉ်မ ာ နမ်းထာ်းရင့်လည့််း မသံ ်းသငေ့့်ပါဘ်ူး။ 

ဘ ဘ စ  သတင််းစ ံှုန််းက ိုထ န််း 

တှိက မ ရ ှိဖှိ ေ့၊ ဘက့်မလှိ က့်ပ  မျှမျှတတရ ှိဖှိ ေ့ စတ ေ့ ဘဘီစီ ီစံန  ့််းနတွ  ေ့ အည ီနရ်းဖှိ ေ့လည့််း လှိ ပါတယ့်။ 

တစမ် နစအ်ခ  န်ရမယ ်

လက့်နရွ်းစဉ် သတင့််းတခ ှိ ျို့ကှိ   ွ န ာင့်မ ရ ှိနအာင့်နရ်း၊ အသ ံ ေ့ သရ ပ့်နဖေါ်၊ နမ်းသငေ့့်ရင့်နမ်း၊ 

သတင့််းစံန  ့််း  ေ့ ကှိ က့်ညနီအာင့် ထှိ ့််းထာ်းတ ေ့ သတင့််းနရ ျို့န ပ်း ကှိ  တင့် ပခ ှိ ့် တစ့်မှိ စ့် အတွင့််း 

ဝင့်နအာင့် ဖ ့်တီ်းရပါမယ့်။  ဘယ့်နလာက့်ကကာ သလ  သှိခ င့်ရင့် မှိမှိဖာသာ ဖတ့်ကကညေ့့်မပီ်း အခ ှိ ့် 

တှိ င့််းယူပါ။ 

ကကှိ တင့် ပင့် င့်ထာ်းဖှိ ေ့ အနရ်းကကီ်းပါတယ့်။ အစီအစဉ်ထ မ ာ ဘာနတွ ပါမလ   ှိ တာ သှိတာ  ေ့ 

အကကမ့််း စနရ်းထာ်းပါ။ သတင့််း ဖစ့်နပေါ်မ    ေ့ ကှိ ယေ့့် သတင့််းလွှာ၊  က့်သယွ့်နမ်း မ ့််းခ ့််း စတာနတွ 



တှိ ်းတက့်  ဖစ့်နပေါ်လာတာ  ေ့ အမျှ၊  ပင့် င့် နရ်းသာွ်းမယ့် ှိ ရင့်လည့််း အနထာက့်အကူ 

 ဖစ့်နစနှိ င့်ပါတယ့်။ 
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ဗီယက့်  ့်ဘာသာစကာ်းသင့်ကကာ်းနသာအစီအစဉ်မ ာ်းကှိ   

ထ တ့်လွှင ေ့ ့်ရ ့်စီစဉ်ထာ်းသည့်။ကကညေ့့်သူပရှိသတ့်အ 

နပါင ့််းကှိ  ဗီဒ ီယှိ  ပလက့်နဖာင့််းမ တ ငေ့့်အနရ ျို့နတာင့်အာ 

ရ န ှိ  င ့်င ံမ ာ်း၏ဘာသာစကာ်းကှိ အခမ ေ့သင့်ယူခွင ေ့ ့်ရရ ှိနစ 

သညေ့့်အ ပင့်ထှိ  မ တ ငေ့့်အနရ ျို့နတာင့်အာရ န ှိ  င ့်င ံမ ာ်း၏ယဉ်နက ်းမ န  င ေ့ ့်ဘာသာစ

ကာ်းကှိ  ပှိ  ၍သှိရ ှိ ာ်းလည့်လာ  

မည့်။ 

ဗဟှိ  အသံလွှင ေ့ ့်နရဒ ီယှိ  လှိ  င ့််း၏အင့်ဒ ှိ   ီ်းရ ာ်း၊ထှိ  င ့််း၊ဗီ 

ယက့်  ့်ဘာသာစကာ်းသင့်ကကာ်းနသာအစီအစဉ်ကှိ  

နအာက့်ပါ ည့််းမ ာ်း ဖင ေ့ ့်ကကညေ့့်ရ န ှိ  င ့်သည့်။ 

. ဗဟှိ အသံလွှင ေ့ ့်နရဒ ီယှိ  လှိ  င ့််း၏ပညာနရ်းတှိ က့် 

(https://learn.rti.tw/) 

အသႈံးၚင့္း ပင္ေး္းဲး္ေၾကာငး္ 

  

၁.အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားး ပင္ေး္းဲး္ေၾကာငး္န္း းညၚေၾ္ကားေအရး္႐ို ႈံး 
          အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းွပင္ ေဲာ္ဒ်အ္စီအစဥ္ျပ း ပ္ျခင္း  
ဲ္းာနမည္းာေျဲာက္အစီအစဥ္ ်ဴင့္အျခားအစီအစဥ္ဲမား 
 ်ဴင့္ပွ္သက္ေသား ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားကး  ွာ၀ေ္်ရျခင္း  
အစီအစဥ္အွး င္းး ပ္ေ႔ာင္ျခင္းကး ခေ္ ဲ်ဴေ္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္း  
အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းးဲ္းေၾကာင္း အွပင္းပး င္း ာေက ခေ္ ဲ်ဴေ္းေငပ  
းရ အအရင္းအျဲစ္  စာအးွ္  စာအရပက္စာွဲ္းေ္းာင္းဲမား  သွင္းအခမက္အးက္ေည္းပညာ  
ဲးွ္႔က္ျခင္းဲမားအပး င္းွပင္ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ျခင္းဲမား ႔က္႔ႈံေပးျခင္း ်ဴင့္ေ ောက္ပႈံ့ေပးျခင္း 
စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလကး  ေကာေ႔ာေ ောေခမာ (သး  ) 
ေကာေ႔ာေ ောေခမာ ာေဲ်ဴ သွ္ဲ်ဴွ္ ေားေသာ ဥပေဒအွး ငး္ျပ း ပ္အရေ္ ်ဴင့္ းပြအပ္ခႈံအရေသာ 
အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ဲလဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲ မားွပင္ 
ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
 . အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားဲရ၀ပာျပပါဒ ်ဴင့္ပညာအရပ ္ာေ 
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         ဲရ၀ပာျပပါဒ  ပညာအရပ္  သ ေွသေ   ်ဴင့္ 
အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအားခြပျခားစးွ္ျ ာဲလ ျပ း ပ္ျခင္း  
္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကား၀ေေ္႔ာင္ဲလေပးျခင္း ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ ညၚေ္ၾကားခမက္ဲမားအွး င္း 
း ပ္ငေ္းအရ်ဴင္ဲမားေ႔ာငအ္ရပက္အရေ္ ႔က္႔ႈံေပးျခင္း  ဲရ၀ပာျပပါဒ ်ဴင့္ပညာအရပ္ပး င္း 
 ေင္ျဲင္ခမက္ ်ဴင့္ညၚေ္ၾကားခမက္ေပးျခင္း   ရးင္ငႈံအၾကား ာေ ်ဴင့္ အသႈံးၚင့္ ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္း 
ေ႔ပးေ ပးေပးျခင္း  စီဲႈံဲလအွပက္ အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကား အခမက္အးက္ဲမား ျပ း ပ္ျခင္း  
ေကာေ႔ာေ ောက  ်ဴစ္ခမ ပ္း ပင္ေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲ်ဴွ္ွဲ္းျပ း ပ္ျခင္း ်ဴင့္ ေ ာ္ျပျခင္း  ်ဴင့္ 
းပြအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ဲလဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
 . အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားး ပင္ေး္ပး ငး္အခေၾကးေငပ ်ဴင့္၀ေေ္႔ာင္ဲ လခ ာေ 
          ညၚေ္ၾကားဲလသွ္ဲ်ဴွ္ျခင္း ်ဴင့္ အခေၾကးေငပး ပ္ငေ္းပး င္း  း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ခပင့္ျပ စာေၾကး 
ေး်ဴမာ့ေပးျခင္း(သး  ) ကင္းးပွ္ေပးျခင္း  အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္း 
၀ေ္ေ႔ာင္ဲလခဲမားကး  တကီးၾကပ္ေစာင့္ေအရ်ဴာက္ေပးျခင္း  အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားကး  
ဒီွမစ္ွ်္စေစျ္ င့္ ခမးွ္႔က္အသႈံ းျပ ဲလေၾကာင့္ ေပး႔ပ္ေသာ ေပးအပ္ေငပ  
အသႈံးၚင့္ျခင္း(သး  )္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းွပင္ အသႈံးး င္းေးးႈံွင္ဲလအွပက္ 
အသႈံးး င္းေးးႈံွင္ေၾကးကး  ခေ္ ဲ်ဴေ္းေပးျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ 
အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၄. အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားအင္ွ မငေ္ီ် ာ ်ဴင့္ွက ္ းေးာ္ွမ ီာေ 
          ေည္းးဲ္းပး င္း ်ဴင့္အသႈံးး င္းစီဲႈံဲလပး င္း ွက္  းေးာ္ွမီစႈံခမးေ္ ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
အခမက္အးက္ဲမားကး  ေး့းာသင္်ရျခင္း ်ဴင့္ ခြပျခားစးွ္ျ ာျခင္း  
ေအရဒီ်း းး င္းအစီအစဥ္ကး ျပ း ပ္ျခင္း  အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲငသ္ႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴး ေအရဒီ်း းး င္းကး  
စီစဥ္ေပးျခင္း ်ဴင့္႔က္စပ္ေပးျခင္း  အသႈံးး င္းအသႈံ းျပ ေသာ း ပ္ငေ္းအွပက္ ေည္းပညာပး င္း 
စႈံခမးေ္ ်ဴင့္းက့ဏာဲမားကး  ျပ း ပ္ေပးျခင္း  အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴး 
ေအရဒီ်း ႔က္သပ်္ေအရးကးအရး်ာ ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ ခပင့္ျပ ခမက္ဲမားကး  
စစ္ေ႔းျခင္း ်ဴင့္ ေင္ျဲင္ခမက္ေပးျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ 
အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၅. အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားး ပင္ေး္အရ်ဴးေညး္ပညာစႈံခမးေေ္ ောကခ္ႈံေပးေသာ ာေ 
          စစ္ေ႔းျခင္း  ေည္းပညာပး င္းးက့ဏာဲမားကး  သႈံ းသပ္ျခင္း  ်ဴင့္ 
အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴး ကးအရး်ာဲမား ်ဴင့္ေအရဒီ် း ႔က္သပ်္ေအရးစက္ကးအရး်ာက 
စႈံခမးေ္ကး ေ ောက္ခႈံေပးျခင္း  ေညး္ပညာပး င္းေ႔ပးေ ပးခမက္ ်ဴင့္ ၀ေ္ေ႔ာင္ဲလေပးျခင္း  
ွီ ေပင္အသစ္ေည္းပညာဲမားကး  ွး းျဲ်ဴင့္ေပးျခင္း  အင္ွမင္ေီ်ာပး င္း ပညာအရပ္ ်ဴင့္သင္ွေ္းဲမား 
ေပးျခင္း  အသႈံးး င္းအသႈံ းဲျပ ေသား ပ္ငေ္းအရ်ဴး ေည္းပညာပး င္း စႈံခမးေ္ ်ဴင့္းက့ဏာဲမားကး  
ျပ း ပ္ေပးျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား 
စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 



 
၆. ဒီွ မစ္ွ ်စ္ေစအ္ရ်ဴး္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကား ာေ 
          ္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားအားဒီွမစ္ွ်္စေစ္ ်ဴင့္ သ်္်ရ ရးင္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားအား ဒီွမစ္ွ်္စေစ္သး   
ကရးေျပာင္းပႈံ ဲမား ်ဴင့္ ပွ္သက္ေသာ ဲရ၀ပာျပပါဒ  း ပ္ငေ္းအစီအစဥ္  ်ဴင့္ ေ႔ာင္အရပက္ဲလဲမားျပ း ပျ္ခငး္  
္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားအားအောေးာက္စေစ္ျ င့္ ျ ေ္ ျခင္းကး အရပ္ွေ္ ျခင္း  
္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားအားဒီွမစ္ွ်္စေစ္ ်ဴင့္ သ်္်ရ ရးင္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားအား ဒီွမစ္ွ်္စေစ္အျ စ္ 
ခမးွ္႔က္အသႈံ းျပ ဲလအွပက္ ေပးအပ္ေသာေပးအပ္ေငပျပ း ပ္ျခင္းက 
ခြပျခားစးွ္ျ ာျခင္း ်ဴင့္ေ ောက္ပႈံ့ျခင္း ႔က္စပ္ေပးျခင္း  ဒီွမစ္ွ်္စေစ္အရ်ဴး 
္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကား ်ဴင့္သ်္်ရ ရးင္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားအအရည္အေသပး ်ဴင့္ ွး းခမြ ျခင္းဲမားကး  
တကီးၾကပ္ေစာင့္ေအရ်ဴာက္ျခင္း ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား 
စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၇. အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားး ပင္ေး္အရ်ဴးသႈံ းစြပသရဲ မား ေစာင့္ေအရ်ဴာက ္ာေ 
          သႈံ းစြပသရ  ်ဴင့္ း ပ္ငေ္းအရ်ဴင္ဲ်ဴေခပာျပပါင္းပႈံ ျ ွ္ျခင္းဲခႈံအရေစေသာ သႈံ းစြပသရဲမားအခပင့္အေအရးဲမား 
ေစာင့္ေအရ်ဴာက္ေပးျခင္း ်ဴင့္ ပွ္သက္ေသာ ေည္းးဲ္း  ွး င္းွာခမက္  ်ဴင့္း ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားက 
ညၚေ္ၾကားခမက္သွ္ဲ်ဴွ္ျခင္း  သႈံ းစြပသရကး ပ္ ရးင္စပဲ္းအရည္ဲမားကး  ွး းျဲ်ဴင့္ေပးျခင္း  ဲသေ္စပဲ္းသရ 
အး ဲင္းသရ  ်ဴင့္ ခမး  ွြ့သရဲမား အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္ ္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴး 
သွင္းအခမက္အးက္ဲမား အကမး းအရအရ်ဴးျခင္း ်ဴင့္အရ်ရျခင္းဲမားွပင္ ွေ္းွရအရအရ်ဴးျခင္း 
အခပင့္အေအရး ်ဴင့္းပွ္းပ္ျခင္းဲမားကး  ွး းျဲ်ဴင့္ေပးျခင္း  ွး င္ၾကားခမက္ဲမားကး သႈံ းသပ္ေပးျခင္း ်ဴင့္ 
သႈံ းစြပသရကး  ေခပာျပပါငး္ပႈံ ျ ွ္ျခင္းျ စေ္သာ ျငင္းခႈံ ဲလဲမားကး  အရပ္ွေ္ ေပးျခင္း  
အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴး သႈံ းစြပသရေစာင့္ေအရ်ဴာကေ္သာ 
ေကာ္ဲွီခြပအ ြပ ကးက္ေ ောက္ွပင္ ွာ၀ေ္ ေဲ္းေ႔ာင္ျခင္း ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ 
အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၈. အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားး ပင္ေး္ေကာ္ဲွ ီာေ ်ဴင့္အစညး္အေ၀း ေး ငျ္ခငး္ 
         ေကာေ႔ာေ ော းက္ေ ောက္အပး င္း ညၚေ္ၾကားဲလေပးျခင္း  အစည္းအေ၀းျပ း ပ္ျခင္း ်ဴင့္ 
ေကာေ႔ာေ ောက အစည္းအေ၀း ်ဴင့္ ေကာေ႔ာေ ေား ပ္ငေ္းစဥ္ ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
အစည္းအေ၀း ်ဴင့္ပွ္သက္သည္ဲမားကး  း ပ္ေ႔ာင္ျခင္း  
ေကာေ႔ာေ ောကေငပေၾကး ်ဴင့္ပွ္သက္သည္ဲမားကး  ေ ောက္ပ့ႈံေပးျခင္း ်ဴင့္ညၚေ္ၾကားဲလေပးျခငး္  
အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကား ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ ွး င္ၾကားခမက္ဲမားကး  
ခြပျခဲ္းစးွ္ျ ာျခင္း ်ဴင့္ခြပျခားျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား 
စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၉. အသႈံးၚင့္း ပင္ေး္း ပေ္႔ာင္ဲ လခပင့္ျပ  ာေ 
          ခပင့္ျပ ျခင္း ညၚေ္ၾကားခမက္  ေည္းးဲ္း  ကေ္ သွ္ခမက္ဲမားျပ း ပ္ျခင္း  သႈံ းသပ္ျခင္း  
ခပင့္ျပ ျခင္း  အစီအစဥ္ဲမား ်ဴင့္ သေဘာွရျခင္း  ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း  စစ္ေ႔းျခင္း  ေ႔ပးေ ပးဲလေပးျခငး္ 
 ်ဴင့္ အသႈံးၚင့္း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလ ်ဴင့္ ပွ္သက္ေသာ အေျခခႈံအခမက္အးက္ဲမားကး  
ခပင့္ျပ ခမက္သွ္ဲ်ဴွ္ေသာ ညၚေ္ၾကားဲလ ်ဴင့္ကေ္ သွ္ခမက္အွး င္း ျ စ္ေစအရေေ္႔ာင္အရပက္ျခင္း ်ဴင့္ 



းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၁၀. ္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားး ပင္ေး္း ပေ္႔ာင္ဲ လခပင့္ျပ  ာေ 
         ခပင့္ျပ ျခင္း ညၚေ္ၾကားခမက္  ေည္းးဲ္း  ကေ္ သွ္ခမက္ဲမားျပ း ပ္ျခင္း  သႈံ းသပ္ျခင္း  
ခပင့္ျပ ျခင္း  အစီအစဥ္ဲမား ်ဴင့္ သေဘာွရျခင္း  ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း  စစ္ေ႔းျခင္း  ေ႔ပးေ ပးဲလေပးျခငး္ 
 ်ဴင့္ ္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလ ်ဴင့္ ပွ္သက္ေသာ အေျခခႈံအခမက္အးက္ဲမားကး  
ခပင့္ျပ ခမက္သွ္ဲ်ဴွ္ေသာ ညၚေ္ၾကားဲလ ်ဴင့္ကေ္ သွ္ခမက္အွး င္း ျ စ္ေစအရေေ္႔ာင္အရပက္ျခင္း ်ဴင့္ 
းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၁၁. ကပေ္်က ္၀ေေ္႔ာင္ဲ လဲ မား ်ဴင့္ ေအရဒီ် း႔က္သပ်္ေအရးစက္ကးအရး်ား ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလခပင့္ျပ ာေ 
          ခပင့္ျပ ျခင္း ညၚေ္ၾကားခမက္  ေည္းးဲ္း  ကေ္ သွ္ခမက္ဲမားျပ း ပ္ျခင္း  သႈံ းသပ္ျခင္း  
ခပင့္ျပ ျခင္း  ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း  စစေ္႔းျခင္း  ေ႔ပးေ ပးဲလေပးျခင္း  ်ဴင့္ 
ဒီွမစ္ွ်္စေစအ္ရ်ဴးေအရဒီ်း အသႈံးၚင့္ျခင္း  ကပေ္်က္  ၀ေ္ေ႔ာင္ဲ လဲမား  
ေအရဒီ်း ႔က္သပ်္ေအရးစက္ကးအရး်ာ  းက္ခႈံစက္ကးအရး်ာ  
အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းွပင္အသႈံ းျပ ေသာ ပစ ည္းကးအရး်ာဲမား 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလ ်ဴင့္ ပွ္သက္ေသာ အေျခခႈံအခမက္အးက္ဲမားကး  
ခပင့္ျပ ခမက္သွ္ဲ်ဴွ္ေသာ ညၚေ္ၾကားဲလ ်ဴင့္ကေ္ သွ္ခမက္အွး င္း ျ စ္ေစအရေေ္႔ာင္အရပက္ျခင္း  
ခပင့္ျပ ခမက္ ခပင့္ျပ ျခင္း (သး  )စာခမ ပ္က ခပင့္ျပ ခမက္အအရ အသႈံးး င္းအသႈံ းျပ အရေ္းး အပ္ျခင္းဲမားကး  
သႈံ းသပ္ေပးျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား 
စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၁ . အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားဥပေဒ ာေ 
          အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားပး င္းအဲလဲမား ေ႔ာင္အရပက္ျခင္း  ဥပေဒဲရၾကဲ္းေအရး႔ြပျခငး္  
ဲရၾကဲ္းစစ္ေ႔းျခင္း  ျပ ျပငျ္ခင္း ်ဴင့္ ဥပေဒ ႈံပ ၿ း းေပးျခင္း  စာခမ ပ(္သး  )သေဘာွရခမက္ဲမားကး  
သႈံ းသပ္ျခင္း  အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကား ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာဥပေဒအခမက္ဲမားကး  
ေ ာ္ ေ ွ္ျခင္း ်ဴင့္ေ႔ပးေ ပးခမက္ေပးျခင္း  အ ပ္ခမ ပ္ေအရးအ်ရခႈံအဲးေ္ ဲမား းက္ခႈံျခင္း ်ဴင့္သႈံ းသပ္ျခင္း 
ေ႔ာင္အရပက္ေပးျခင္း  အစး းအရ၀ေ ္ေဲ္း ်ဴင့္႔က္႔ႈံေသာ အ ပ္ခမ ပေ္အရးပး င္းဥပေဒေၾကာင့္ျ စ္ေပမေသာ 
ျပ ောဲမားကး သႈံ းသပ္ေပးျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား 
စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၁ . အသႈံးၚင့္ျခငး္ ်ဴင့္္႐ို ပျ္ဲငသ္ႈံၾကားး ပင္ေး္အရ်ဴးအသႈံးး ငး္အသႈံ းျပ ျခငး္တကးီၾကပ ္ာေ 
          အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴးအသႈံးး င္းအသႈံ းျပ ျခင္းကး  တကီးၾကပ္ျခင္း  
စစ္ေ႔းျခင္း ်ဴင့္ ေျ အရ်ဴင္းျခင္း  အသႈံးး င္းအသႈံ းျပ ျခင္း ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
ဥပေဒွင္းၾကပ္အသႈံ းျပ ျခင္း  အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းွပင္ ျပစ္ဲလျပ း ပ္သရဲမားကး  
အဲလစြပ႔း ျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား 
စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 



၁၄. အခမငး္ခမငး္််ဴဥၿ္ပး င္ဲ လ ်ဴင့္တကီးၾကပေ္စာင့္ေအရ်ဴာက္ဲ လွ း းျဲ်ဴင့္ ာေ 
          ဲရ၀ပာျပပါဒ ပႈံ ၿ း းျခင္း  ညၚေ္ၾကားဲလသွ္ဲ်ဴွ္ျခင္း  အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းွပင္ 
််ဴဥ္ၿပး င္ဲလတကီးၾကပ္ ေစာင့္ေအရ်ဴာက္ျခင္း ်ဴင့္ွး းျဲ်ဴင့္ေပးျခင္း  
ကာကပ်္ျခင္းညၚေ္ၾကားခမက္ဲမားွင္းၾကပ္အသႈံ းျပ ျခင္း ်ဴင့္ ခမ ပေ္ ်ဴာင္ျခင္း  ်ဴင့္ 
း ပ္ငေ္း ေးေ္းခမ ပ္ျခင္း ျပ ောဲမားေျ အရ်ဴင္းျခင္းဲမားကး  ေ ောက္ပ့ႈံျခင္း  
အခမင္းခမင္းတကီးၾကပ္ေစာင့္ေအရ်ဴာက္ဲလျ စ္ေပမေအာင္ ေ ောက္ပႈံ့ေပးျခင္း ်ဴင့္ 
ကမင့္၀ွ္ ်ဴင့္း ပ္ငေ္းစည္းကဲ္းခမက္ေအာက္ွပင္ ပရးေပပာျပပါင္းတကီးၾကပ္ေစာင့္ေအရ်ဴာက္ျခင္း  
ျပည္သရးရ ေ အေပမွာ၀ေ္်ရဲလေအာက္ွပင္ းပွ္းပ္သွင္းအခပင့္အေအရးဲမား 
ေ ောက္ပႈံ့ေပးျခင္းကပေ္်က္ျပ း ပ္ျခင္း  ကမင့္၀ွ္ ်ဴင့္း ပ္ငေ္းစည္းကဲ္းခမက္ ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
ွး င္ၾကားခမက္ဲမားကး   ေင္ျဲင္ခမက္ေပးျခင္း ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ 
အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၁၅. း ပင္ေး္အ ြပ အစည္း ပ ႈံၿ း းျခငး္ ်ဴင့္ကမ်ျ္ပေ္ ေသာ၀ေေ္႔ာင္ဲ လွ း းျဲ်ဴင့္ျခငး္ ာေ 
         ခပင့္ျပ ခမက္အရအရ်ဴးသရ  အစီအစဥ္ ေ ွ္း ပ္သရ  ်ဴင့္ သွင္းဲီဒီ်ား ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္သရဲမား 
အ ပ္စ ေပပာျပပါင္းျခင္းကး  ွး းျဲ်ဴင့္ေပးျခင္း  း ပ္ငေ္းအ ြပ အစည္း ပ ႈံၿ း းျခင္းအရ်ဴးေအာင္ွး းျဲ်ဴင့္ေပးျခင္း  
ကမ်္ျပေ္ ေသာ အသႈံးး င္း ်ဴင့္ အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကား၀ေ္ေ႔ာင္ဲလဲမားကး  
အသႈံ းျပ ျခင္းအကမး းေၾကာင့္ ျပည္သရးရ ေ ဲမား သွင္းအခမက္အးက္ဲမားးက္ခႈံအရအရ်ဴးျခင္းက 
းပွ္းပ္ဲလအခပင့္အေအရး ်ဴင့္ွေ္းွရညီွရဲလဲမားကး  ွး းျဲ်ဴင့္ေပးေသာ ေည္းးဲ္းဲမားကး  
သွ္ဲ်ဴွ္ေပးျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား 
စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 
 
၁၆. အစဥအ္စီု ်ား ်ဴင့္ေ မာ္ေျ ဲလတကးီၾကပျ္ခငး္ 
 ်ဴင့္ အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴးေၾကညာသရ ပႈံ ၿ း းျခင္း ာေ 
          အစီအစဥ္ု်ား ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ ွး င္းၾကားခမက္ဲမားကး  တကီးၾကပ္ေစာင့္ေအရ်ဴာက္ျခင္း  
စစ္ေ႔းျခင္း  ်ဴင့္ သႈံ းသပ္ျခင္း  
အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴးး ပ္ငေ္းအရ်ဴင္ဲမားကအစီအစဥ္ ေ မာ္ေျ ျခင္းဲမားသည ္
ဥပေဒဲ်ဴသွ္ဲ်ဴွ္ ေားသည့္အွး င္းျ စ္ေစျခင္း  ွး းျဲ်ဴင့္ဲလး ပင္ေ္းစဥ္ျပ း ပျ္ခင္း  
ေ ောက္ပႈံ့ဲလျပ း ပျ္ခင္း  အစီအစဥ္အအရည္အေသပး ်ဴင့္အသႈံးၚင့္ျခင္း ်ဴင့္္႐ို ပ္ျဲင္သႈံၾကားး ပ္ငေ္းအရ်ဴး 
ေၾကညာသရဲမားက စႈံခမးေ္ဲမား ႈံပ ၿ း းျခင္း  ်ဴင့္ းြပအပ္ခႈံအရေသာ 
အျခားေသား ပ္ငေ္းေ႔ာင္အရပက္ျခင္းဲမား စသည္ွး   ်ဴင့္ပွ္သက္ေသာ 
း ပ္ငေ္းး ပ္ေ႔ာင္ဲလဲမားွပင္ ွာ၀ေ္အရ်ဴးသည္ယ 

သတင််းတငဆ်ကမ်ှုသည ်သတင််းအဖွေ ွေ့၏ တနာကဆ်ံို်းအပပ ်းသတမ် ဥ််းခဖစသ်ည။် သတင််းခန််း၏ 

သတင််းဆ ိုငရ်ာမ ဥ််းက ို ခပပပ ်း သတင််းစ စဥ်ည န် ကာ်းသ  ငှ်ို့ သ ၏ အဖွေ ွေ့ မှ အဓ ပပါယဖ်ွေင်ို့ဆ ိုတပ်းသည။် 

သတင််းစ ်းဆင််းမှု၊ ထိုတလ် င်ို့မှုတွေင ် ကည်ို့ရှုသ ရရှ ရန်နည််းလမ််းမ ာ်းသည် စည််းခ ကမှ်န်လာသည၊် 

ရှင််းလင််းလာသည၊် စွေ တဆာငမ်ှုရှ လာသည။် ပညာရပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ငှ်ို့ သတင််းအဖွေ ွေ့သည ်

ထ ိုလ ိုအပ်ခ ကမ် ာ်းက ို တဝမျှရမည။် 



တငဆ်ကသ် သည့် သတင့််းထ တ့်လွှင့်ေ့မ အတငွ့််းစဥ့် က့်မ ပတ့်နစရ ့်၊ အစှိတ့်အပှိ င့််းမ ာ်းအာ်းလံ ်းန င့်ေ့ 

ထ တ့်လ ပ့်မ မ ာ်း ခ  တဆ်ကရ်ာတွင့် နသခ ာနအာင့် ပ လ ပ့်ရသည့်။ သသူည့်ခ ှိတ့် က့်မ မ ာ်းကှိ  

နရ်းသာ်းမပီ်း ထ တ့်လ ပ့်မ မ ာ်းအတွက့် န ာက့်ခံအနကကာင့််းအရာကှိ ထည့်ေ့နပါင့််းရသည့်၊ 

ထ တ့်လွှင့်ေ့မ တစ့်ခ လံ ်းကှိ  မှိတ့် က့် ခင့််းမ ာ်းန င့်ေ့  ှိဂံ ်းခ  ပ့် ခင့််းမ ာ်း ပ လ ပ့်ရသည့်။ 

သ၏ူ အသနံ အသထံာ်းန င့်ေ့ လက့်ဟ ့် န ခဟ ့်တှိ ေ့ ဖင့်ေ့ တင့် က့်သကူ 

သတင့််းကှိ စှိတ့်ဝင့်စာ်းဖွယ့်တင့် က့် ရသည့် သှိ ေ့မဟ တ့် ထှိ အနကကာင့််းအရာမ ာ်း 

နပါ ေ့ပါ်းစွာထကွ့်နပေါ်လာနအာင့် အနတွျို့အကကံ မ ာ်းန င့်ေ့ ယ ဥ့်ကာန ပာ ပရသည့်။ သသူည့် 

ရှိ က့်ကူ်းနရ်းန ရာတွင့် နရာက့်ရ ှိန နသာ ဧည့်ေ့သည့်မ ာ်းကှိ န တ့် က့် ရသည့်။ ထှိ သမူ ာ်းသည့် 

သတင့််းထ တ့်လွှင့်ေ့မ အတကွ့် ဖစ့်နစ၊ အထ်ူးအစှိတ့်အပှိ င့််းတွက့် ဖစ့်နစ ထှိ  ပင့်ပမ  ဖစ့်နစ 

န တ့် က့်ရသည့်။ 

နည််းပညာပ ိုငဆ် ိုငရ်ာ စ စဥ်ည န် ကာ်းသ သည့် အတသ်းစ တအ်စ အစဥ်ကှိ  န ာက့် ံ ်းအန  ဖင့်ေ့ 

ကကည့်ေ့ရ စစ့်န ်းသည့်။ ထ တ့်လ ပ့်မ တစ့်ခ ခ င့််းစီ တည့်န ာက့်ထာ်းမ ၊ မပီ်းန မာက့်မ တှိ ေ့ကှိ  

အာရံ စှိ က့်မပီ်း အနကကာင့််းအရာန င့်ေ့ ပါဝင့်သည့်ေ့ပံ စံ၊ အညွှ ့််းမ ာ်းမ  ့်က ့်မ ရ ှိမရ ှိကှိ  စစ့်န ်းသည့်။ 

သသူည့် ထ တ့်လွှင့်ေ့မ  မလ ပ့်မ ီထ တ့်လ ပ့်မ ၏ အရည့်အနသ်ွးကှိ  စစ့်န ်းသည့်။ 

ဇာတည် န််းတရ်းသာ်းသ သည့် ထ တ့်လ ပ့်မ တစ့်ခ ခ င့််းစီအတွက့် ခွင့်ေ့ ပ ထာ်းနသာအခ ှိ ့်ကှိ စစ့်န ်းမပီ်း 

အ ံ ်းသတ့်စကာ်းလံ ်းကှိ  ခ နရ်းမပီ်း မ  ့်က ့်စာွတွက့်ခ က့်ထာ်းမ ရ ှိမရ ှိစစ့်န ်းသည့်။ 

မကကာခဏ ှိ သလှိ  သသူည့် ဖ ့်သာ်း ပနင့်ပေါ်တွင့် ပါဝင့်လာမည့်ေ့သမူ ာ်း၏ အန ခခံအခ က့်ကှိ လည့််း 

ခ နရ်းထာ်းနလေ့ရ ှိသည့်။ (အမည့်၊ အသက့် စသည့် ဖင့်ေ့) 

စ စဥ်ည န် ကာ်းသ သည့် ထ တ့်လွှင့်ေ့မ ကှိ  

အ င့်န ပနခ ာနမွျို့ စွာ ပ လ ပ့်နစရ ့်အတွက့်နသခ ာနစသည့်။ သသူည့် 

အနသ်းစှိတ့်အစီအစဥ့်မ ာ်းကှိ  ကကည့်ေ့ရ မပီ်း ကင့်မရာန င့်ေ့ ထ တ့်လ ပ့်မ အကကာ်း က့်န ွှယ့်မ ကှိ  

နသခ ာနစသည့်။ 

အသပံ ိုင််းဆ ိုငရ်ာမန်တနဂ ာသည့် ရှိ က့်ကူ်းနရ်းန ရာန င့်ေ့ ထ တ့်လ ပ့်မ မ ာ်းခ ှိတ့် က့်ထာ်းရာတွင့် 

အသပံှိ င့််း ှိ င့်ရာ ကကည့်လင့်မ ရ ှိနအာင့် ပ လ ပ့်သည့်။ 

အထ ်းခပ လိုပ်ခ ကမ် ာ်း  ပ လ ပ့်သသူည့် အထ်ူး ပ လ ပ့်ခ က့်မ ာ်း ပ လ ပ့်သည့်။ သသူည့် ဂရပ့်ဖစ့် 

အ ပင့်အ င့်မ ာ်း သှိ ေ့မဟ တ့် ရ ပ့်ရ င့်ပညာရပ့်အတငွ့််း ပါဝင့်သည့်ေ့ အ မင့်ပှိ င့််း ှိ င့်ရာ ပါဝင့်သည့်ေ့ 

အစှိတ့်အပှိ င့််းမ ာ်းကှိ  ထ တ့်လွှင့်ေ့ရ ့်အတွက့် ဂရပ့်ဖစ့်ဒဇီှိ င့် ာမ ာ်းန င့်ေ့အလ ပ့်လ ပ့်သည့်။ 

တမ်းခွေန််း အတ ကာင််းအရာ  



 မ ့်မာနှိ င့်ငသံည့် က လသမဂဂအဖွ ျို့ဝင့်နှိ င့်ငတံစ့်နှိ င့်င ံဖစ့်မပီ်း 

က လသမဂဂအနထနွထညွီလာခံကကီ်းက အတည့် ပ နကကညာခ ေ့နသာ  အ ပည့် ပည့် ှိ င့်ရာ 

လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းနကကညာစာတမ့််းကှိ  နလ်းစာ်းလှိ က့် ာရ ့် ကတှိပဋှိဉာဏ့် ပ ထာ်းသညေ့့် 

 နှိ င့်ငတံစ့်နှိ င့်င ံဖစ့်ပါနကကာင့််း၊ နကကညာစာတမ့််းန ငေ့့်ပတ့်သက့်မပီ်း  ပည့်သ/ူသာ်းမ ာ်း သှိရ ှိနှိ င့်ရ ့်  ဖ ေ့့်နဝ ခင့််း၊ 

ဖတ့်ကကာ်းနစ ခင့််း၊ အဓှိပပာယ့်ရ င့််းလင့််းနအာင့် နဖာ့် ပထာ်းနစ ခင့််းတှိ ေ့  ပ လ ပ့်ရ ့်  ညွှ ့််း ှိ ထာ်းမပီ်း  ဖစ့်ပါနကကာင့််း၊ 

မှိမှိတှိ ေ့ အစှိ ်းရအန  ဖငေ့့်လည့််း လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းကှိ  အာမခသံညေ့့် အစှိ ်းရအဖွ ျို့  ဖစ့်ရမည့်ဟ  ညွှ ့်ကကာ်းထာ်းမပီ်း ဖစ့်ရာ 

အန ခခလံွှတ့်လပ့်ခွငေ့့်၊ တရာ်းမျှတမ န ငေ့့် မငှိမ့််းခ မ့််းမ မ ာ်းကှိ  အန ခခထံာ်းသညေ့့် လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းနကကညာစာတမ့််းကှိ  

ထှိ ့််းသှိမ့််း မ ငေ့့်တင့်မပီ်း က ယ့်က ယ့် ပ ေ့့် ပ ေ့့် သှိရ ှိရ ့်လှိ ပါနကကာင့််း၊ ထှိ ေ့နကကာငေ့့် 

အ ပည့် ပည့် ှိ င့်ရာလူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းနကကညာစာတမ့််း Universal Decoration of Human Right ကှိ  

စာသင့်နက ာင့််းမ ာ်း၊ ပညာနရ်း ှိ င့်ရာအဖွ ျို့အစည့််းမ ာ်းမ  အသှိပညာနပ်းနရ်းန ငေ့့် နှိ င့်ငပံှိ င့်မဒီယီာမ ာ်းမ  ထညေ့့်သွင့််း 

အသှိပညာနပ်းရ ့် အစီအစဉ်ရ ှိ/မရ ှိကှိ  သှိရ ှိလှိ ပါနကကာင့််းနမ်း မ ့််းပါသည့်။ 

 

  

တခဖ ကာ်းခ က ် 

ပညာနရ်းဝ ့်ကကီ်းဌာ အန  ဖငေ့့် အ ငေ့့် မငေ့့်ပညာကဏ္ဍတငွ့် တကကသှိ လ့်မ ာ်းရ ှိ 

ဥပနဒနက ာင့််းသာ်း/သမူ ာ်းအတွက့် ယခ ညာသင့်န စ့် တတှိယန စ့်၌ Elective ဘာသာအ ဖစ့် Module Name ၊ 

Module  Number Law-3110 ၊ Module Name - Human Rights Law ကှိ  သင့်ကကာ်းန မပီ်း မဟာဥပနဒတ ့််း၏ 

Law-621B Public International Law II ဘာသာရပ့်တွင့်လည့််း Human Rights Law ကှိ  Law-621B 



ဘာသာရပ့်၏ အစှိတ့်အပှိ င့််းတစ့်ခ အ ဖစ့် ထညေ့့်သွင့််းသင့်ကကာ်းလ က့်ရ ှိပါနကကာင့််း၊ ၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက့်န ေ့တွင့် 

 ပ လ ပ့်သညေ့့် ဥပနဒပညာသင့်ကကာ်းနရ်းအဖွ ျို့၏ အစည့််းအနဝ်း  ံ ်း ဖတ့်ခ က့်အရ Human Rights Law 

ဘာသာရပ့်ကှိ  တတှိယန စ့် နက ာင့််းသာ်းနက ာင့််းသမူ ာ်းအတွက့် ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင့်န စ့်မ စ၍ ဘွ ျို့ ကကှိ  Core 

Course အန  ဖငေ့့် ထညေ့့်သွင့််းသင့်ကကာ်းသွာ်း မည့် ဖစ့်ပါနကကာင့််း၊ 

အန ခခပံညာကဏ္ဍတွင့်လည့််း ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ပညာသင့်န စ့်မ စ၍ အလယ့်တ ့််း ငေ့့်န ငေ့့် အထက့်တ ့််း ငေ့့်တှိ ေ့တငွ့် 

တွ ဖက့်သင့်ရှိ ်းဝင့် ဘာသာရပ့် ဖစ့်နသာ စာရှိတတ န ငေ့့်နလာက တီှိ ဘာသာရပ့်၏ လူ ေ့အခွငေ့့်အလမ့််းဘာသာရပ့်တငွ့် 

လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်း ှိ င့်ရာ အသှိပညာ၊ တ ့်ဖှိ ်းထာ်းမ န ငေ့့် စှိတ့်သနဘာထာ်းမ ာ်း၊ နှိ င့်ငသံာ်း တာဝ ့်ဝတတ ရာ်းမ ာ်း၊ 

ဥပနဒနရ်းရာအခ က့်အလက့်မ ာ်းန ငေ့့် မငှိမ့််းခ မ့််းမ  ပညာနရ်းစသညေ့့် အနကကာင့််းအရာမ ာ်းကှိ  

နလာက တီှိစာသင့်ခ ှိ ့်မ  အခ ှိ ့်ခွ နဝ သင့်ကကာ်းနပ်းလ က့်ရ ှိနကကာင့််း၊  က့်လက့်၍ အန ခခပံညာကဏ္ဍ၌ပင့် 

၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင့်န စ့်မ စ၍ ရ င့်သ ့်ခွငေ့့်၊ ဖွံျို့ မဖှိ ်းခွငေ့့်၊ အကာအကယွ့်ရရ ှိခွငေ့့်၊ ပါဝင့်န ာင့်ရွက့်ခွငေ့့်စသညေ့့် 

ကနလ်းသူငယ့်အခွငေ့့်အနရ်းနလ်းမ ှိ ်းကှိ  တတှိယတ ့််း၏ စာရှိတတ န ငေ့့်  ပည့်သူ ေ့ တီှိ ဘာသာရပ့်တွင့် 

လှိ အပ့်ခ က့်န ငေ့့်ရပှိ င့်ခွငေ့့် သင့်ခ ့််းစာ၊ စတ တထတ ့််း၌ အခွငေ့့်အနရ်းန ငေ့့်တာဝ ့် သင့်ခ ့််းစာမ ာ်းကှိ  

ထညေ့့်သွင့််းသင့်ကကာ်းနပ်းလ က့်ရ ှိပါနကကာင့််း၊ ယခ အခါတွင့် သင့်ရှိ ်းညွှ ့််းတ ့််းန ငေ့့် နက ာင့််းသံ ်း ဖတ့်စာအ ပ့်မ ာ်းကှိ  

 ပ ့်လည့် ပင့် င့် ပ စ န  ခင့််းနကကာငေ့့် ပညာနရ်းဝ ့်ကကီ်းဌာ   ပည့်နထာင့်စ ဝ ့်ကကီ်း အန  ဖငေ့့်  မ ့်မာနှိ င့်ငအံမ ှိ ်းသာ်း 

လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းနကာ့်မရ င့်န ငေ့့် ပူ်းနပါင့််းန ာင့်ရွက့်နှိ င့်ရ ့်   မ ့်မာနှိ င့်ငလံူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းနကာ့်မရ င့် ဒ တှိယဥကက ဋ္ဌအာ်း 

၈-၆-၂၀၁၆ ရက့်န ေ့တွင့် အ ငေ့့် မငေ့့်ပညာဦ်းစီ်းဌာ  (ရံ ်းခ  ပ့်) ၌ နတွျို့  ံ န ွ်းနန်ွးခ ေ့ပါနကကာင့််း၊ 

 နှိ င့်ငပံှိ င့်မဒီယီာမ ာ်းမ  အခါအာ်းနလ ာ့်စွာ ထညေ့့်သွင့််းအသှိပညာနပ်းရ ့် ကှိစစန ငေ့့်ပတ့်သက့်၍ 

 မ ့်မာေ့ရ ပ့် မင့်သကံကာ်းအစအီစဉ်တွင့် ထ တ့်လွှငေ့့် ပသနှိ င့်ရ ့် Youth for Human Right International 

အဖွ ျို့အစည့််းအာ်း e-mail  ဖငေ့့် က့်သွယ့်၍ ရရ ှိလာသညေ့့် လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်း နကကညာစာတမ့််း  ဖစ့်နပေါ်လာပံ  

သမှိ င့််းအက ဉ််းအာ်း  မ ့်မာဘာသာသှိ ေ့  ပ ့် ှိ မပီ်း Version န စ့်ခ အ ဖစ့် လည့််းနကာင့််း၊ လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်း 

သရ ပ့်နဖာ့်နတ်း (အဂဂလှိပ့်ဘာသာ)အာ်း လည့််းနကာင့််း၊ လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းအခ က့် ၃၀ အာ်း  မ ့်မာဘာသာ  ပ ့် ှိ မပီ်း 

တစ့်ခ က့်ခ င့််းစအီာ်း ၂၅-၁-၂၀၁၄ ရက့်န ေ့မ  မတ့်လ ၄ ရက့်န ေ့အထှိ တစ့်ကကှိမ့်၊ ၉-၁၂-၂၀၁၅ ရက့်န ေ့မ  ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ 

ရက့်န ေ့အထှိ န စ့်ကကှိမ့်တှိ င့်တှိ င့် ထ တ့်လွှငေ့့်ခ ေ့ပါနကကာင့််း၊   မ ့်မာနှိ င့်ငအံမ ှိ ်းသာ်း လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းနကာ့်မရ င့်မ  

နပ်းပှိ ေ့သညေ့့် လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်း ှိ င့်ရာ TV Spot န ငေ့့် ပညာသင့်ယူမ အခွငေ့့်အနရ်း ှိ င့်ရာ ဇာတ့်လမ့််းတှိ အာ်း ၂၀၁၅ ခ န စ့် 

နှိ ဝင့်ဘာလန ငေ့့် ဒဇီင့်ဘာလတှိ ေ့တွင့် ထ တ့်လွှငေ့့်ခ ေ့မပီ်း ဖစ့်ပါနကကာင့််း၊ အ ှိ ပါလူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်း  ှိ င့်ရာနတ်းသခီ င့််း 

အစအီစဉ်မ ာ်းအာ်း လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းအထှိ ့််းအမ တ့် ကာလ ဖစ့်သညေ့့် ဒဇီင့်ဘာလအတွင့််း သာမက 

သငေ့့်နလ ာ့်သညေ့့်ကာလမ ာ်းတငွ့်လည့််း ထ တ့်လွှငေ့့်သွာ်းမည့် ဖစ့်ပါနကကာင့််း၊ 

နရဒယီှိ အစအီစဉ်မ  အ ပည့် ပည့် ှိ င့်ရာလူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းန ငေ့့် ပတ့်သက့်သညေ့့် ပညာနပ်းဇာတ့်လမ့််းမ ာ်းကှိ  

ဇာတ့်လမ့််းပမာ  ာ်း င့်စရာ၊ နရဒယီှိ မဂဂဇင့််း၊ လူငယ့်ပ ့််းဥယ ာဉ်န ငေ့့် နတ်းသခီ င့််းမ ာ်းကှိ လည့််း အခါအာ်းနလ ာ့်စာွ 

ထ တ့်လွှငေ့့်နပ်းလ က့်ရ ှိပါနကကာင့််း၊ အ ပည့် ပည့် ှိ င့်ရာ လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းနကကညာစာတမ့််းအာ်း 

အမ ာ်း ပည့်သူသှိရ ှိနစရ ့်အတကွ့် MRTV ၌ ထ တ့်လွှငေ့့်နသာ အစအီစဉ်အာ်းလံ ်းကှိ  အသဖံှိ င့်မ ာ်းရယူ၍ 

 မ ့်မာေ့အသ(ံနရဒယီှိ )မ လည့််း ထ တ့်လွှငေ့့်ခ ေ့မပီ်း ဖစ့်သညေ့့်အ ပင့် Radio Spot မ ာ်းအန  ဖငေ့့် 

အဓမမနစခှိ င့််းမ ပနပ ာက့်နရ်း၊ အရွယ့်မနရာက့်နသ်းသူ ကနလ်းသူငယ့်မ ာ်းစစ့်မ ထမ့််း ခင့််းမ  ကာကွယ့် ခင့််း၊ 

ကနလ်းစစ့်သာ်းစ န ာင့််းမ  ပနပ ာက့်နရ်းန ငေ့့် လူက  ့်ကူ်းမ တာ်း ်ီးကာကွယ့်နရ်း န ာင့်ပ ဒ့်တှိ ေ့ကှိ   ၁၈-၉-၂၀၁၂ 



ရက့်န ေ့မ စ၍ အပတ့်စဉ်ထ တ့်လွှငေ့့်ခ ေ့ပါနကကာင့််း၊ ထ်ူးအှိမ့်ခ စ့်န ငေ့့်အဖွ ျို့သ ီှိ  ထာ်းသညေ့့် လကူ  ့်ကူ်းမ တှိ က့်ဖ က့်နရ်း 

နတ်းသခီ င့််း ဖစ့်သညေ့့် ငယ့်က  ့်င က့်တှိ ေ့တမ့််းခ င့််းကှိ လည့််း အခါအာ်းနလ ာ့်စွာ ထ တ့်လွှငေ့့်နပ်းလ က့်ရ ှိပါနကကာင့််း၊ 

သတင့််းန ငေ့့် စာ ယ့်ဇင့််းလ ပ့်င ့််းအန  ဖငေ့့် ၁-၁-၂၀၁၆ ရက့်န ေ့မ  ယန ေ့အထှိ လူ ေ့အခငွေ့့်အနရ်းန ငေ့့် ပတ့်သက့်၍ 

 မ ့်မာေ့အလင့််းသတင့််းစာတွင့် သတင့််းတှိ သံ ်းပ ဒ့်၊ ဓာတ့်ပံ သံ ်းပံ ၊ နခါင့််းကကီ်းတစ့်ပ ဒ့်၊ န ာင့််းပါ်းနလ်းခ ၊ 

နကကညာခ က့်န စ့်ခ တှိ ေ့ကှိ လည့််းနကာင့််း၊ နကက်းမံ သတင့််းစာတငွ့် သတင့််းနလ်းပ ဒ့်၊ ဓာတ့်ပံ သံ ်းပံ ၊ နခါင့််းကကီ်းတစ့်ပ ဒ့်၊ 

နကကညာခ က့်န စ့်ခ တှိ ေ့ကှိ  ထညေ့့်သွင့််းနဖာ့် ပခ ေ့ပါနကကာင့််း၊ လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်း ှိ င့်ရာ သတင့််း၊ ဓာတ့်ပံ မ ာ်း၊ 

န ာင့််းပါ်းမ ာ်း၊ အင့်တာဗ ှူ်းန ာင့််းပါ်းမ ာ်းကှိ  နပ်းပှိ ေ့လာပါက  ပ ့်ကကာ်းနရ်းဝ ့်ကကီ်းဌာ မ  

ဦ်းစာ်းနပ်းနဖာ့် ပသွာ်းမည့် ဖစ့်ပါနကကာင့််းန ငေ့့် ပညာနရ်းဝ ့်ကကီ်းဌာ အန  ဖငေ့့် လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းန ငေ့့် ပတ့်သက့်၍ 

အန ခခပံညာနက ာင့််းမ ာ်းတွင့်  မ ့်မာနှိ င့်ငအံမ ှိ ်းသာ်း လူ ေ့အခွငေ့့်အနရ်းနကာ့်မရ င့်န ငေ့့် ပူ်းနပါင့််း၍ 

 က့်လက့်တှိ ်းခ  ျို့စီစဉ် န ာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ဖစ့်နကကာင့််း  ပ ့်လည့်န ဖကကာ်းပါသည့်။ 

 


