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သင်ရ  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုး  အသ  ိုးပပြုပ    

ယခသုင့်ရို ်းညွှန့််းတမ့််းအော်း သောမန့်ပပည့်သမူ ော်း ဗဟုသုတ ကစ န့် နငှ ့် အလွယ့်တ ူ သတင့််းတုမ ော်း ၊ 

က ောလဟလမ ော်းအော်း သနိော်းလည့်ကစ န့်  ည့် ွယ့်၍ ပပ စုပါသည့်။ သင့်ရို ်းညွှန့််းတမ့််း စစီဉ်ထော်းပ ုမှော အကပခခ မှစ၍ 

စစီဉ်ထော်းပခင့််းပဖစ့်သည့်။ သို  ကသော့် သင့်က ော်းသူ အကနပဖင ့် မိမိ သင့်တန့််းသော်းမ ော်းနငှ ့်  ို ့်ညီသည ့် သင့်ခန့််းစောမ ော်း ို 

က ွ်းခ ယ့်သင့်က ော်းနိငု့်ပါသည့်။ တီထွင့်ဖန့်တီ်း သင့်က ော်းမှုမ ော်း ၊ သင့်ကထော ့် ူမ ော်း ို အတတ့်နိငု့်ဆ ု်း ရို်းရှင့််း၍ 

ကပ ော့်စ ောပဖစ့်ကစ န့် က ်းဆွွဲထော်းပါသည့်။ သင့်တန့််းနည့််းပပအကနပဖင ့် မိမိ ိုယ့်ပိုင့်ဉောဏ့်ပဖင ့် တီထွင့်ဖန့်တီ်း 

သင့်က ော်းမှုမ ိ ်းရှိပါ  မှတ့်စုပပ ထော်း န့် အကလ်းအန ့်တို ့်တွန့််းလိုပါသည့်။ အဆိုပါ မှတ့်စုမ ော်းအော်း 

စုကပါင့််းပခင့််းပဖင ့် ပိုမိုက ောင့််းမွန့်သည ့် သင့်ရို ်း ို ထပ့်မ  အဆင ့်ပမြှင ့်နိငု ့်မည့်ဟု ယ ုက ည့်ပါသည့်။  

သငတ်န်ိုးခနိ်ုးမ အခငိ်ုးအက ငိ်ုး  

စောသင့်ခန့််းမ ွဲ သို   အတန့််းလို ့် စတီန့််းပခင့််းမ ိ ်း ိုကရှောင့်ပါ။ တတ့်နိငု့်သမျှ အုပ့်စုငယ့်ကလ်းမ ော်း ခွွဲ၍ ထိုင့်ပါကစ။ 

အုပ့်စုမ ော်းခွွဲ ောတွင့် မတူ ွွဲပပော်းသည ့် သမူ ော်း ပါဝင့်ကစ န့် သတိပပ ကပ်းပါ။ သင့်တန့််း ောလအတွင့််း လွတ့်လပ့်စွော 

ကပပောဆိုမှုမ ော်း ို အော်းကပ်း န့် နငှ ့် သင့်ခန့််းစောမ ော်း ို အောရ ုစို ့်ကစ န့် အကပခခ စည့််း မ့််းမ ော်း ခ မှတ့်ထော်းပါ။ ဥပမော - 

ဖုန့််းပိတ့်ထော်း န့် ၊ သို  မဟုတ့် သ်ီးပခော်း စ ော်းစပမည့်ကပပောကနမှုမ ော်း မပပ လုပ့်ပွဲ သင့်တန့််းတွင့် အမ ော်းနငှ ့် ပါဝင့် န့် 

စသည့်ပဖင ့် သင့်တန့််းသော်း မ ော်း၏ အကပခအကနကပေါ်မူတည့်၍ သင ့်ကတော့်သည ့် စည့််း မ့််းမ ော်း ခ မှတ့်ပါ။  

စည့််း မ့််းခ မှတ့် ောတွင့် သင့်တန့််းမ ော်းအော်း ကမ်းပမန့််း၍ အဆိုပပ ပါကစ။ သင့်တန့််းနည့််းပပ  အောဏောရှင့်ဆန့်ဆန့် 

တစ့်ဖ ့်သတ့်ခ မှတ့်ပခင့််းမ ိ ်း ို တတ့်နိငု့်သမျှ ကရှောင့်  ဉ်ပါ။  

သငတ်န်ိုးနညိ်ုးပပမ ာိုး လ  က်နာသင က်သာ အခ ကမ် ာိုး  

၁) မိမိပို  ခ မည ့် သင့်ခန့််းစော ို ပိုင့်နိငု ့်ကအောင့် ကလ လောထော်းသင ့်ပါသည့်။ 

၂) သင့်တန့််းသော်း/သမူ ော်း၏ ကနော ့်ခ အကပခအကန ို တတ့်နိငု့်သမျှ ကလ လောထော်းပါ။ သင့်တန့််းသော်းမ ော်း၏ 

က သအလို ့် ဓကလ ထ ု်းစ မ ော်း ို သရိှိပါ  ၎င့််းတို  နငှ ့်  ို ့်ညီသည ့် သင့်ရို ်း ို လိုအပ့်သလို 

ပပ ပပင့်ကပပောင့််းလွဲမှုမ ော်း လုပ့်နိငု ့်သပဖင ့် ပိုမို မှတ့်မိနော်းလည့်လွယ့်ကစပါသည့်။  

၃) တီထွင့်ဖန့်တီ်းမှု ရှိပါကစ။  

၄) ကပ ော့်စ ော ကပါ ကပါ  ပါ်းပါ်း အကက ောင့််းအ ောမ ော်း ကပပော န့် မကမ ပါနငှ ့်။ 

၅) သင့်တန့််းသော်း / သမူ ော်းအော်း ကလ်းစော်းမှု ပပပါ။ ယင့််းအခ  ့်  အက ်းက ီ်းပါသည့်။ 

အပပန့်အလှန့်ကလ်းစော်းမှု ရိှကသော ပတ့်ဝန့််း  င့် အခင့််းအ  င့််းမ ိ ်း ၊ အပပန့်အလှန့် နော်းကထောင့်သည ့် 

ယဉ်က  ်းမှုမ ိ ်း ို အော်းကပ်းပါ။  
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၆) အခ ိန့်မှန့်ပါကစ။ သင့်တန့််းနည့််းပပသည့် သင့်တန့််းအခ ိန့်ထ ့် အနည့််းဆ ု်း ၁၅ မိနစ့်ကစောက ော ့်ကန န့်နငှ ့် 

သင့်တန့််းအတွ ့် ပပင့်ဆင့်မှု ပပ ထော်း န့် အက ်းက ီ်းပါသည့်။  

၇) အဝတ့်အစော်း အပပင့်အဆင့်  ိုဂရုစို ့်ပါ။ ယဉ်က  ်းမှုနငှ ့်  ို ့်ညီကသော အဝတ့်အစော်း 

အပပင့်အဆင့်မ ိ ်းပဖစ့်သင ့်သည့်။ သင ့်ကတော့်စွော ဝတ့်စော်းထော်းပခင့််းပဖင ့် သင့်တန့််းသော်းမ ော်းအော်း 

သ ့်ကတောင ့်သ ့်သောပဖစ့်ကစ န့်အကထော ့်အ ူပပ သည့်။  

၈) သင့်တန့််းသော်းမ ော်း စတိ့်သ ့်ကတောင ့်သ ့်သော သင့်ခန့််းစောမ ော်း ို အောရ ုစို ့်နိငု ့် န့် အက ်းက ီ်းသပဖင ့် 

ယင့််းအခ  ့် ို အကနေှာ ့်အယှ ့်ပဖစ့်ကစမည ့် လုပ့်ကဆောင့်ခ  ့် ၊ စ ော်းအသ ်ုးအနှုန့််း ၊ တင့်ပပပ ုတို   ို 

သတိထော်း ကရှောင့်  ဉ်သင ့်သည့်။  

၉) နော်းကထောင့်တတ့်ပါကစ။ မမိိ  ကရှွံ့ကဆောင့်သင့်ပပမှု နငှ ့် သင့်တန့််းသော်းတို  ၏ အကတွ်းအကခေါ် ၊ 

အယူအဆတို   ို နော်းကထောင့်မှုတို  အော်း ခ ိန့်ညြှိလုပ့်ကဆောင့်ပါ။ မိမိ ကပပောလွန့််းပခင့််း ၊ သင့်တန့််းသော်း 

တစ့်ဦ်းဦ်း  လွှမ့််းမို်း ောသခူ ည့််းသော ကပပောကနပခင့််းမ ိ ်းအော်း ဟန  ့်တော်းပါ။  
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အခန်ိုး  (၁) 

သတင ်ိုး 

သင်ခန်ိုးစာ (၁) သတငိ်ုးနှင ် ကကာလဟလက   ခ ွဲ ပခာိုးနာိုးလည်ပခငိ်ုး  ၊ က  င်တ ယ်ကပြေရှငိ်ုးပခငိ်ုး   

 

အက  ပပ လိုသည ့် သင့်တန့််းသော်းအက အတွ ့် - (၂၀) ဦ်း 

သင့်တန့််း က ောပမင ့်ခ ိန့် - ၄၅ မိနစ့် 

လိုအပ့်သည ့် သင့်ကထော ့် ူပစစည့််း -   

၁)  သတင့််းစော ၊ ဂ ောနယ့် အကဟောင့််း ၊ အသစ့် (သင့်တန့််းသော်းအက အတွ ့်နငှ ့်  ို ့်ညီကအောင့် 

က ိ တင့်ပပင့်ဆင့်ထော်း န့်) 

၂)  ဝှုိ ့်ဘတု့် ၊ မော ော  သို  မဟုတ့် flip-chart  

၃)  ဗွီ ယီို ပပ န့် အဆင့်ကပပသည ့် အင့်တောန ့် ကသောကန ောပဖစ့်လျှင့် ကအော ့်ပါ လင ့်ခ့်မ ော်း ို 

သင ့်ကတော့် ောကန ောမ ော်းတွင့် ထည ့်သငွ့််းပပသ န့်။ အဆင့်မကပပပါ   စော ွ ့်ပဖင ့် ပ င ့်ထုတ့်၍ကဝ န့် ။  

• သင့်တန့််းမစတင့်ခင့် မိတ့်ဆ ့်ပခင့််း  (၁၅ မိနစ့်)  

သင့်တန့််းမစတင့်ခင့် မိတ့်ဆ ့် ောတွင့် မိမိ၏ နောမည့် သောမ  မည့်သည ့် သတင့််းမီ ယီော ို နော်းကထောင့်၊ 

က ည ့်ရှုပါသနည့််းဟု ထည ့်သငွ့််းကပပောဆိုပါကစ။ သတင့််းမီ ယီော ဟုဆို ောတွင့်  န  ့်သတ့်ထော်းပခင့််းမပပ ပွဲ ရုပ့်ရှင့် ၊ 

က  ယီို ၊  ဗီွီ  ီ စသပဖင ့် ၎င့််းတို   အမှန့်တ ယ့် ကန  စဉ် ကတွွံ့ထိကနကသော သတင့််းအခ  ့်အလ ့် စ်ီးဝင့် ော 

လမ့််းကက ောင့််းမ ော်း ို ထည ့်သငွ့််းကပပောဆိုပါကစ။   

• သတင့််းဆိုသည့်မှော အဘယ့်နည့််း။  

သင့်တန့််းသော်းမ ော်း နော်းလည့်လ ့်ခ ထော်းသည ့် သတင့််းဆိုသည ့် အဓိပပါယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် ို ကမ်းပမန့််းပါ။ ဝှုိ ့်ဘတု့် 

တွင့်ခ က ်းပါ။ ဖပီ်းမှ အကပဖ ို ရှင့််းပပပါ။  

၁) သတငိ်ုးဆ  သညမှ်ာ အဘယန်ညိ်ုး။  
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သတင့််းဆိုသည့်မှော အကရှွံ့အကနော ့်ကတောင့်ကပမော ့် အ ပ့်ကလ်း မ  ့်နေှာတွင့် ပဖစ့်ပ  ့်သမျှ ၊ သသိင ့်သထိို ့်ကသော ၊ 

ပပန့်လည့်ပဖန  ့်ကဝ န့် ထို ့်တန့်ကသော ၊ အမှတ့်အသော်းပပ ထို ့်ကသော လတ့်တကလောအပဖစ့်အပ  ့်မ ော်းပဖစ့်သည့်။ 

အခ  ့်အလ ့်အကက ောင့််းအ ောတိုင့််း သတင့််းမပဖစ့်ပါ။ 

၂) သတငိ်ုး ပြေစက်စရန် ကအာကပ်ါအခ ကမ် ာိုး ပါဝငသ်င သ်ည။်  

  ) ဘယ့်သလူွဲ 

 ခ) ဘောပဖစ့်တောလွဲ 

 ဂ) ဘယ့်အခ ိန့် လွဲ 

 ဃ) ဘယ့်ကန ောမှောလွဲ 

 င) ဘော ကက ောင ့်လွဲ 

 စ) ဘယ့်လိုပဖစ့်တောလွဲ ဟူ၍ ဘ (၆) လ ု်းပါဝင့်သည့်။  

သတင့််းသမော်းတိုင့််းသည့် အဆိုပါ ဘ (၆) လ ု်းပါဝင့်ကအောင့် ထည ့်သငွ့််းက ်းသော်း သည့်။ မပပည ့်စ ုပါ  

တစ့်စတိ့်တစ့်ပိုင့််း သတင့််းသော ပဖစ့်သည့်။  

 

ကကာလဟလ ဆ  သည ်စကာိုးက   မည်သ   နာိုးလညပ်ါသနည်ိုး။ ကတ ွေ့ ြေ ိုးကက ြုြေ ိုးခွဲ သည ် ကကာလဟလ မ ာိုးက   ကပပာပါ။ 

(၃၀) မ နစ ်

 

ကကာလဟလ - က ောလဟလ ဟူသည့် အတု့်အုတ့်   ့်   ့် 

ဤသို  ပဖစ့်ကတော မည့်ဟု သတင့််းစ ော်း တစ့်ဦ်းနစှ့်ဦ်း စ၍ စုကပါင့််း ော 

စ ော်းတူ အသ တူ ရုတ့်ရုတ့်  ့်  ့်ကပပောဆိုက ပခင့််းမ ိ ်း  ိုဆိုသည့်။ 

က ောလဟလ တွင့် အခ  ့် (၃) ခ  ့်ပါဝင့်သည့်။  

၁) နှုတ့်ပဖင ့်ကပပောဆိုပခင့််း (ဆိုရှယ့်မီ ယီောတွင့် တင့်ပခင့််း)  

၂) လူတစ့်ကယော ့် ၊ အပဖစ့်အပ  ့် ၊ အကပခအကန တစ့်ခအုကက ောင့််း ပဖစ့်ပခင့််း 

၃) နော်းကထောင့်သလူူထု က ော်းလိုကသော စ ော်းပဖစ့်ပခင့််း ၊  

ဗု ဓဘောသော အဆ ု်းအမမ ော်းတွင့် က ောလဟလ ိ ု အမှန့်တ ယ့်ပဖစ့်လောနိငု့်သည ့် အပဖစ့်အပ  ့်တစ့်ခအုတွ ့် 

က ိ တင့် က  ော့်ကစော သတင့််း ဟု သင့်က ော်းကပပောဆိုမှုမ ော်း ရှိသည့်။ အဆိုပါ သင့်က ော်းမှုကက ောင ့် က ောလဟလ 
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တစ့်စ ုတစ့်ခပုဖစ့်လောလျှင့် အမှန့်တ ယ့် ပဖစ့်လောကတော မည့် ဟု ယ ုက ည့်က သည့်။ သို  ကသော့် က ောလဟလ 

အမ ိ ်းအစော်းမ ော်းစွောရှိသည့်။  

၁) ပြေစလ်  ကသာ ဆနဒက   ထ တက်ြော်ကပပာဆ  ရငိ်ုး ပြေစလ်ာသည ် ကကာလဟလ - နစှ့်စဉ် မတ့်လက ော ့်တိုင့််း 

က ော်း တတ့်သည ့် က ောလဟလမှော ဝန့်ထမ့််းကတွ လစောတို်းကတော မယ့် ဟူ၍ပဖစ့်သည့်။ ထိုသို  က ောလဟလ 

ထွ ့်ဖပီ်းလျှင့် ပဖစ့်လောသည ့် အ  ိ ်းဆ ့်မှော  ုန့်ကစ ်းနှုန့််းတ ့်ပခင့််း ပဖစ့်သည့်။  

၂) ကကကာက်ရ  ွေ့ မှုကကကာင  ် ဆင က်ွဲသတငိ်ုးကပိုးရငိ်ုး ပြေစလ်ာသည ် ကကာလဟလ - ဖော်းပပ တ့် ို ့်သည့် မှ 

တရုပ့်ရုိ ့်သည့်သို   …….၊  ကလ်း သခူိ်ုး ၊ ဂတ ု်းသ ွဲ စသည ့် က ောလဟမ ော်း ပပန  ့်နှ  ခွဲ ဖူ်းသည့်။ အမှန့်တ ယ့် 

ပဖစ့်ပွော်းခွဲ ကက ောင့််း သ ့်ကသအကထော ့်အထော်းမ ော်း မကတွွံ့ ပါ။ သို  ကသော့် လူထုအတွင့််း 

  ယ့်  ယ့်ပပန  ့်ပပန  ့်ကပပောဆိုခွဲ က ဖပီ်း ကက ော ့် ွ စို်း ိမ့်မှုမ ော်း ပဖစ့်ခွဲ သည့်။  

ဥပမောမ ော်း -  

က ောလဟလကက ောင ့် အနိဒယိတွင့် လူကသသည့်အထိ အက မ့််းဖ ့်မှု ပဖစ့်ပွော်း  

https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/videos/2273025092933344/   

 

ပမန့်မောပပည့်   ကလ်းသခူိ်ုး က ောလဟလ ပဖစ့်စဉ် ၊ ပပည့်သူမ ော်း အလန  ့်တက ော်းပဖစ့်ခွဲ က  ။  

https://www.youtube.com/watch?v=l2vdHblZzXs 

ကတောင့်နဝင့််းဆည့်   ိ ်းကပါ ့်ဖပီ ဆိုသည့် ့  သတင့််းမှော်းကက ောင့််း လူထုမ ော်း အလန  ့်တက ော်း ထွ ့်ကပပ်းက သည့်အထိ 

ပဖစ့်ခွဲ က ။  (ကဖကဖော့်ဝါ ီ ၈ ၊ ၂၀၁၉)  

https://www.youtube.com/watch?v=KWdc0JRHK98 

7Day TV 

Published on Feb 8, 2019 

ကဖကဖော့်ဝါ ီ - ၈ ၊၂၀၁၉ 

ပွဲခ်ူးတိုင့််း ၊ကခါင့််းဖမိ ွံ့နယ့် မှောရှိတွဲ  ကတောင့်နဝင့််းဆည့်   ိ ်း   တယ့်ဆိုတွဲ  က ောလဟလ ကက ောင ့် 

က သခ ကတွဟော   ီကန  မန ့်ပိုင့််း  ထိတ့်ထိတ့်လန  ့်လန  ့်ပဖစ့်ခွဲ  ပါတယ့်။ 

  ီကန   မန ့်ပိုင့််း  ို်းနော ီခွွဲကလော ့်  ကတောင့်နဝင့််းဆည့်  ိ ်းဖပီ်းက မ ော်းဝင့်လောကနဖပီ ဆိုတွဲ  

က ောလဟလ ကက ောင ့် ဆည့်ကအော ့်ပိုင့််းမှောကနထိုင့်သကူတွ စို်း ိမ့်ထိတ့်လန  ့် ော ကပပ်းလွှော်း 

ခွဲ  တယ့်လို   က သခ ကတွဆီ သ ိပါတယ့်။ 

https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/videos/2273025092933344/
https://www.youtube.com/watch?v=l2vdHblZzXs
https://www.youtube.com/watch?v=KWdc0JRHK98
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 ကီ ောလဟလကက ောင ့် ဆည့် ိုလောက ော ့်က ည ့်ရူသကူတွ မ ော်းပပော်းခွဲ ဖပီ်း ဆည့်  ိ ်း တယ့်ဆို 

တောမှော်းယွင့််း တယ့်လို   ကပပောက ပါတယ့်။ 

ပပည့် ခရိုင့် ဆည့်ကပမောင့််းဦ်း ဦ်းစ်ီးဌောန လည့််း ဆည့်  န့်ကဘောင့် ွဲ  ကပပောင့််းလွဲ မှု အကပခအကန ို 

အဖမွဲတမ့််း ကစောင ့်က ပ့် က ည ့်ရှုကနတောပဖစ့်ဖပီ်း ဆည့်  ိ ်း တယ့်ဆိုတောလည့််းမဟုတ့်ကက ောင့််း 

ခရိုင့် ဆည့်ကပမောင့််းဦ်းစ်ီးဌောနမ ်း ဦ်းကဇော့်ဦ်း  ကပပောပါတယ့်။ 

ဖပီ်းခွဲ တွဲ  ဇန့်နဝါ ီလအတွင့််း ကတော  ကတောင့်နဝင့််းဆည့်  န့်ကဘောင့်ဟော အ ့်ကက ောင့််း 

အနည့််းငယ့် ပဖစ့်ပွော်းတောနွဲ   တောတမ  နမိ ့်  တောမ ိ ်းရိှခွဲ ကပမယ ့် ပပ ပပင့်ထိန့််းသမိ့််းမှုကတွ 

ပပ လုပ့်ခွဲ တယ့်လို  သ ိပါတယ့်။ 

 ါအပပင့် ဆည့်နွဲ  ပတ့်သတ့်တွဲ  က ောလဟလကတွ ို ကခ ဖ  ့် နိငု့်ဖို  အတွ ့် က သတွင့််းက  ်း ွော 

ကတွ ို  ွင့််းဆင့််း ော ရှင့််းပပခွဲ   တယ့်လို   ကပါ ့်ကခါင့််းဖမိ ွံ့နယ့် တိုင့််းက သက ီ်း လွှတ့်ကတော့် 

 ိုယ့်စော်းလှယ့် ဦ်းဝင့််းနိငု ့်  ဆိုပါတယ့်။ 

  ီကန  မန ့်ပိုင့််း  ဆည့်  ိ ်းဖပီဆိုဖပီ်း က ောလောဟလလွှင ့်တွဲ သကူတွ ို စ ု်းစမ့််း ကနဖပီ်း 

အမ ော်းပပည့်သအူထိတ့်တလန  ့်ပဖစ့်ခွဲ တွဲ အတွ ့် ထိထိက ော ့်က ော ့် အက ်းယူဖို  စစီဉ်ကနတော ို 

ကပါ ့်ကခါင့််းဖမိ ွံ့နယ့် အုပ့်ခ  ပ့်က ်းမ ်းဆီ  သ ိပါတယ့်။ 

သတင့််းကထော ့် - ကဇော့်မင့််းထို ့် 

 

၃) တစစ်  တစခ် ပြေစလ်ာကစရန် ကက ရ ယ၍် ပြေန  ်သည ် ကကာလဟလ - နိငု့်င က ်း ၊ စ်ီးပွော်းက ်း ၊ လူမှုက ်းအ  တည့်ဖငမိ့်မှု 

ပ  ့်ပပော်းကစ န့်  ည့် ွယ့်၍ ပဖန  ့်ကသော က ောလဟလ  

7Day TV 

Published on Sep 11, 2017 

ဖပီ်းခွဲ တွဲ    ့်ပိုင့််းအတွင့််း  လူမှု ွန့်  ့်စောမ  ့်နေှာကတွမှော ပပန  ့်နှ ကနတွဲ  

က ောလဟလကတွကက ောင ့်   ီကန  မှောကတော   န့် ုန့်ဖမိ ွံ့တွင့််း  လမ့််းကတွမှော 

 ော်းကတွရှင့််းကနပါတယ့်။ အ င့်  သိသသိောသော ော်း  ပ့်တတ့်တွဲ  လှည့််းတန့််းမီ်းပွိ င ့်၊ ကအ င့် 

မီ်းပွိ င့်လို ကန ောမ ိ ်းကတွမှော လည့််း    ီကန    ကနလည့်ပိုင့််း  သသိသိောသော   ော်းရှင့််းကနပါတယ့်။ 

ဖပီ်းခွဲ တွဲ    ့်ပိုင့််း  လူမှု ွန့်  ့်စောမ  ့်နေှာကတွမှော   ီကန   စ ့်တင့်ဘောလ ၁၁   ့်မှော 

 န့် ုန့်တိုင့််းအတွင့််း   ဖမိ ွံ့နယ့်အခ ိ ွံ့ မှော အက မ့််းဖ ့်မှု ကတွပဖစ့်လောနိငု့်တယ့်ဆိုဖပီ်း 

သတင့််းအမှော်းကတွနွဲ   ပဖန  ့်ကဝတောကတွ ရိှခွဲ ပါတယ့်။ အွဲ လီို သတင့််းအမှော်းကတွကက ောင ့် 

စို်း ိမ့်မှုကတွရှိကနဖပီ်း   ီကန  မှောကတော  အပပင့်ထွ ့်တွဲ သနူည့််းတောကက ောင ့်   န့် ုန့်ဖမိ ွံ့တွင့််း 
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သသိသိောသော  ော်းရှင့််းကနတယ့်လို   ဖမိ ွံ့တွင့််းပတ့်ကမောင့််းကနတွဲ  အဌော်းယောဉ်ကမောင့််းအခ ိ ွံ့  ဆိုက  

ပါတယ့်။ 

အွဲ လီို မဟုတ့်မမှန့် သတင့််းကတွ ၊ က ောလဟလ ပဖန  ့်ကဝတွဲ သကူတွ ို အက ်းယူမယ့်လို    အစို်း  

 ွဲ   သတင့််းထုတ့်ပပန့်က ်းက ော့်မတီ  ထုတ့်ပပန့်ထော်းပါတယ့်။ 

ရုပ့်သ သတင့််းကထော ့် - အလှကလ်း 

 

ကကာလဟလက ဘာ ကကကာင  ်ပ  ွေ့ နှ  တာ ပမန်သလွဲ။  

အကက ော ့်တ ော်း ကက ောင ့်ပါ။ လူကတွ ွဲ   ကက ော ့် ွ ွံ့ စို်း ိမ့်စတိ့်က ီ်းကလကလ သတင့််းပ  ွံ့ နှ  မှုနှုန့််း ပမန့်ကလကလပါပွဲ။ 

အကက ော ့်တ ော်းဟော က ောလဟလ  ိုက ီ်းထွော်းကစတွဲ  စ ့်ရ ု က ီ်းလို   ဆိုရို ်းစ ော်း ရှိပါတယ့်။  

 

ကကာလဟလနငှ်  သတငိ်ုးက ာပခာိုးခ ကက်   ကသခ ာစ ာ နာိုးလည်မှု ရှ မရှ  ကမိုးခ နိ်ုးမ ာိုးကမိုးပါ။  

က ောလဟလ၏ သ ့်က ော ့်မှုမ ော်းအော်း အဖွွဲွံ့လို ့် ခ က ်းခိငု့််းပါ။ မည့်သို  တုန  ့်ပပန့်သင ့်ကက ောင့််း ကဆွ်းကန်ွးပါကစ။  

 

ကကာလဟလသည် သတငိ်ုးမဟ တပ်ါ။ ကကာလဟလ တစခ် ပြေစလ်ာပပီဆ  ပါက လ ပ်ကဆာငရ်န် (၆) နည်ိုးရှ ပါသည်။  

၁) ခ  ့်ပခင့််း မယ ုပါနွဲ  ။ 

၂) တစ့်ဆင ့်မပဖန  ့်ပါနွဲ  ။ 

၃) က ောလဟလ  င့််းပမစ့် ို တို ့်ရို ့်ကမ်းပမန့််းပါ။ ကမ်းပမန့််း ောတွင့် အထ ့်တွင့်ကဖော့်ပပခွဲ သည ့် ဘ (၆) 

လ ု်း ို အသ ်ုးပပ ပါ။  

၄) သ ့်ဆိုင့် ော အစို်း  ဌောန သို  မဟုတ့် တောဝန့်ရှိပုဂ္ိ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းအော်း ဆ ့်သယွ့်စ ုစမ့််းကမ်းပမန့််းနိငု ့် န့် 

စစီဉ်ထော်းရှိကပ်းပခင့််း။ ဆ ့်သယွ့်ကမ်းပမန့််းပခင့််း။  

၅) သ ့်ဆိုင့် ော အစို်း  ဌောန သို  မဟုတ့် တောဝန့်ရှိပုဂ္ိ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းမှ မှော်းယွင့််းကက ောင့််း လျှင့်ပမန့်စွော 

ထုတ့်ပပန့်ကက ညောကပ်းပခင့််း။  

၆) သတင့််းမီ ယီောမ ော်း  အပဖစ့်မှန့် ို အမ ော်းပပည့်သအူော်း အသကိပ်းပခင့််း။  

သတငိ်ုးမီဒီယာ  က  နာိုးလည်ပခငိ်ုး   
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သင့်တန့််း က ောပမင ့်ခ ိန့် - ၄၅ မိနစ့် 

လိုအပ့်သည ့် သင့်ကထော ့် ူပစစည့််း -   

၁)  သတင့််းစော ၊ ဂ ောနယ့် အကဟောင့််း ၊ အသစ့် (သင့်တန့််းသော်းအက အတွ ့်နငှ ့်  ို ့်ညီကအောင့် 

က ိ တင့်ပပင့်ဆင့်ထော်း န့်) 

၂)  ဝှုိ ့်ဘတု့် ၊ မော ော  သို  မဟုတ့် flip-chart  

 

စာနယဇ်ငိ်ုးက င ဝ်တ ် မ တဆ်က် (၁၀) မ နစ ် 

မီ ယီောတို ့်အလို ့် သ်ီးပခော်း လို ့်နော မည ့် စည့််းမ ဉ််းစည့််း မ့််းမ ော်း ခ မှတ့်ထော်းကလ ရှိသည့်။ 

အမ ိ ်းမ ိ ်း ွွဲပပော်းနိငု့်ကသော့်လည့််း မပါမပဖစ့် စည့််းမ ဉ််းမ ော်းမှော ကအော ့်ပါအတိုင့််းပဖစ့်သည့်။  

• စောနယ့်ဇင့််းမ ော်းသည့် တမင့်က   ွယ့်တွ ့်ဆလျှ ့် ဘောသောက ်း၊ လူမ ိ ်းက ်း မုန့််းတီ်းမူမ ော်း ို လှု ွံ့ကဆော့်ပခင့််း မပပ  ၊ 

• ဇောတိ ိုကသော့်လည့််းက ောင့််း ၊ ို်း ွယ့် ော ဘောသော ိုလည့််းက ောင့််း ၊လူမ ိ ်း ိုကသော့်လည့််းက ောင့််း 

အကက ောင့််းပပ ၍ မတ ော်းကဝဖန့်က ်းသော်းပခင့််းမပပ    

• သတင့််းသမော်းသည့်  ိုယ့်နငှ ့်မတူ  ိုယ ့် န့်သဟူူကသော အစွန့််းက ော ့်သည ့်နမိ ့်ပါ်းသည ့်စတိ့် မထော်း ။ 

• သတင့််းသမော်းသည့် စတိ့်ပဖြူ မည့်။ တည့်ဖငမိ့် မည့် သတိရှိ မည့်။  

• သတင့််းပညော ို ပိုင့်နိငု ့် ျွမ့််း  င့် ၊ ကလ်းစော်းလို ့်နော မည့်။  

• အမ ော်းအတွ ့် အ  ိ ်းရှိဖပီ်း တ ော်းမျှတမူ ၊သောတူညမီျှ ရှိမူ၊ စတိ့်နလှ ု်းက ောင့််းမူပဖင ့် သတင့််းမ ော်းက ်းသော်း မည့်။ 

 

၅ကယာက် တစအ် ပ်စ ြေ ွဲ ွေ့၍  ကအာကပ်ါကမိုးခ နိ်ုးမ ာိုးက   ကဆ ိုးကန ိုးပါကစ။ (၂၀ မ နစ)်   

သတင့််းမီ ယီောသမော်းသည့် ဘ ့်လို ့်သင ့်သလော်း။ ဘ ့်လို ့်သည ့် ဥပမောမ ော်း ို ရှိပါ  ကဖော့်ပပပါ။ (သို  မဟုတ့်) 

သတင့််းစော ပဖတ့်ပိုင့််းမ ော်း ကပ်း၍ သတင့််းတစ့်ခ ုို က ွ်းခ ယ့်၍ ကဆွ်းကန်ွးခိငု့််းပါ။  

ကဆွ်းကန်ွး ောတွင့် ကအော ့်ပါအခ  ့်မ ော်း ို သတိပပ ပါကစ။  

၁) သတင့််းကခါင့််းစဉ် နငှ ့် သတင့််းအကက ောင့််းအ ော  ို ့်ညီသလော်း။  

၂) သတင့််း င့််းပမစ့် - သတင့််း ို ဘယ့်  တောလွဲ။ ဘယ့်သကူတွ ို ကမ်းပမန့််းအတည့်ပပ ထော်းသလွဲ။ 

ဘယ့်နကှယော ့် ို ကမ်းပမန့််းထော်းပခင့််း ရှိသလွဲ။  
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၃) သတင့််း င့််းပမစ့်အပဖစ့် သ ်ုးထော်းသမူ ော်းသည့် သတင့််းအကက ောင့််းအ ောနငှ ့် သ ့်ဆိုင့်သမူ ော်းပဖစ့်သလော်း။ 

က ောင့််းစွော သသိမူ ော်းပဖစ့်သလော်း သို  မဟုတ့် အမိ့်ပပည ့်ရ ုသ ့်သ ့်ထည ့်ထော်းတောလော်း။  

၄) သတင့််း င့််းပမစ့်အပဖစ့် သ ်ုးထော်းသမူ ော်းသည့် သတင့််းအကက ောင့််းအ ော ို ပညော ပ့်ဆိုင့် ော ၊ ဥပက ဆိုင့် ော 

၊ လူမှုက ်းဆိုင့် ော ရှုကထောင ့်တို  မှ သ ်ုးသပ့်ကပပောဆိုနိငု ့်သမူ ော်းပဖစ့်သလော်း။  

၅) အမ ိ ်းသမီ်း ၊ အမ ိ ်းသော်း အသ  ဘယ့်နခှပုါသလွဲ။  

 ၆) သတင့််းသမော်းသည့် မည့်သည ့်ဘ ့် ို ကဇောင့််းကပ်းထော်းသည့်ဟုထင့်သနည့််း။  

 

သတငိ်ုးအမီှအခ   ကငိ်ုးပခငိ်ုးနငှ  ်ဘက်လ  က်ပခငိ်ုး - ၁၅ မ နစ ် 

သတင့််းဌောန ၊ သတင့််းသမော်းမ ော်းသည့် အစို်း  ၊ စ်ီးပွော်းက ်းလုပ့်ငန့််း က ော့်ပိုက ်းရှင့််းက ီ်းမ ော်း နငှ ့် အုပ့်စုတစ့်စု၏ 

အ  ိ ်းစ်ီးပွော်းအတွ ့်  ပ့်တည့် က ်းသော်း ထုတ့်ကဝကနသည့်ဆိုလျှင့် အမှီအခိ ုမ င့််း ဟုသတ့်မှတ့်သည့်။  

သတင့််းသမော်းသည့် သတင့််းတစ့် ပ့် ို က ်းသော်း ော၌ တစ့်စ ုတစ့်ဦ်း ို သောကစ ၊ နစ့်နောကစ ၊ အထင့်အပမင့်လွွဲကစ 

နိငု့်သည ့် ကဖော့်ပပက ်းသော်းမှုမ ိ ်း - ဥပမော အဆိုပါ သတင့််းအကက ောင့််းအ ော ို ကထော ့်ခ သမူ ော်းခ ည့််းသော 

အင့်တောဗ ြူ်းထော်းပခင့််း သို  မဟုတ့်  န  ့် ွ ့်သမူ ော်းခ ည့််းသော အင့်တောဗ ြူ်းထော်းပခင့််း ။ သို  မဟုတ့် တစ့်ဘ ့်ဘ ့်  

ကပပောဆိုခ  ့်မ ော်း ို အဆို်းဘ ့်က ော ့်ယူနိငု့်ကသော (သို  မဟုတ့်) အက ောင့််းဘ ့်က ော ့်ယူနိငု့်ကသော 

တင့်ပပမှုမ ိ ်းပဖစ့်ကအောင့် ဖန့်တီ်းထော်းပခင့််းမ ိ ်းပဖစ့်သည့်။ ယင့််းသို   ကဖော့်ပပမှုမ ိ ်း ို သတင့််းကဆောင့််းပါ်းမ ော်းတွင့် 

ကတွွံ့ သည ့်အတွ ့် သတင့််းကဆောင့််းပါ်းမ ော်း ို က ွ်းခ ယ့်၍ ကဆွ်းကန်ွးပါကစ။  

ယခင့်က ွ်းခ ယ့်ထော်းသည ့် သတင့််းကဆောင့််းပါ်း ို ဘ ့်လို ့်ပခင့််း ရှုကထောင ့်မှ ပပန့်လည့်သ ်ုးသပ့်ပါကစ။  

ပပန့်လည့်တင့်ပပပခင့််း - ၁၅ မိနစ့် (အုပ့်စုတစ့်စုလျှင့် ၃ မိနစ့်ခန  ့်သောကပ်း န့်)  

 

သတငိ်ုးသမာိုးသည် မညသ်  ဘက်လ  ကမ်လွဲ။  

သတင့််းသမော်းသည့် ပပည့်သမူ ော်း၏ ဘ ့် ိုလို ့် မည့်။ ပပည့်သမူ ော်း၏ သတင့််းသပိိုင့်ခငွ ့် ဘ ့် ို လို ့် မည့်။ 

တစ့်ဖ ့်ဖ ့် ို ထိန့်ခ န့်ထော်းပခင့််း ၊ အသော်းကပ်းထော်းပခင့််းမ ော်းသည့် ပပည့်သလူူထု၏ သတင့််းသပိိုင့်ခငွ ့်နငှ ့် 

လွတ့်လပ့်စွော စဉ််းစော်းကတွ်းကခေါ်ယူဆခငွ ့် ို  န  ့်သတ့်ပခင့််းသောပဖစ့်သည ့်အတွ ့် စောနယ့်ဇင့််း  င ့်ဝတ့် ို 

ကဖော ့်ဖ  ့်ပခင့််း မည့်သည့်။  
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ကဆ ိုးကန ိုးခ ကမ် ာိုးအာိုး ပပန်လည်သ  ိုးသပ်တငပ်ပပခငိ်ုး နငှ  ်မှတသ်ာိုးသင သ်ည အ်ခ ကမ် ာိုးက   ထပ်မ  ကပပာပပကပိုးပခငိ်ုး 

(၅ မ နစ)်  

 

ဆိုရှယ့်မီ ီယော  နှင ့် ပင့်မမီ ီယောမ ော်း ို  နော်းလည့်ပခင့််း  

သင့်တန့််း က ောပမင ့်ခ ိန့် - ၄၅ မိနစ့် 

လိုအပ့်သည ့် သင့်ကထော ့် ူပစစည့််း -   

- ကဖ ဘတု့်အက ောင ့်ဖွင ့်ထော်းသည ့် ဖုန့််းမ ော်း  

- အင့်တောန ့် 

- ဝှုိ ့်ဘတု့် ၊ မော ော  သို  မဟုတ့် flip-chart  

ဤသင့်ခန့််းစောသည့် ဆိုရှယ့်မီ ယီော အသ ်ုးပပ သမူ ော်း ို  ည့် ွယ့်ပခင့််းပဖစ့်သည ့်အတွ ့် ကဖ ဘတု့်အသ ု်းပပ သမူ ော်း 

ပါဝင့် န့် အက ်းက ီ်းပါသည့်။ အ ယ့်၍ သင့်တန့််းသော်းမ ော်းတွင့် ကဖ ဘတု့် တို ့်ရို ့် အသ ်ုးပပ သမူ ော်း နငှ ့် 

တစ့်ဆင ့်ခ အသ ်ုးပပ သမူ ော်း ပါဝင့်ပါ  ယှဉ်တွွဲကန ောခ ထော်းကပ်း န့် လိုပါသည့်။  

သတငိ်ုးမှာိုး ၊ သတငိ်ုးအလ ွဲ နငှ  ်သတငိ်ုး တ မ ာိုး  

၅ ကယော ့်တစ့်အုပ့်စုဖွွဲ ွံ့ပါ။ အုပ့်စုတစ့်စုလျှင့် ကအော ့်ပါတို   ိကုဆွ်းကန်ွးပါကစ။ (၁၅ မိနစ့်)  

• သတင့််းမှော်း ၊ အလွွဲ ၊ အတုမ ော်း ို ပမင့်ဖူ်းပါသလော်း။ က   ဖူ်းပါသလော်း။ ဘယ့်အခ ိန့် က   ဖူ်းတောလွဲ ၊ 

ဘယ့်လိုသတင့််းမ ိ ်းလွဲ။ 

• တစ့်တန့််းလ ု်းသို   ပပန့်လည့်တင့်ပပ န့် (၁၅) မိနစ့်  

• သင့်တန့််းနည့််းပပမှ ပပန့်လည့်ကဆွ်းကန်ွးကပ်း န့် အခ  ့်မ ော်း -  

သတင့််းဟု ကခါင့််းစဉ်တပ့်ထော်းသည ့်အတွ ့် တ ော်းဝင့် သတင့််းမီ ယီော သို  မဟုတ့် အမ ော်းပပည့်သ ူ မီ ယီောဟု 

လ ့်ခ ထော်းသည့်  က ော်းခ  ဆ ့်သယွ့်က ်းလမ့််းကက ောင့််းတစ့်ခခု ုို အသ ်ုးပပ ၍ ထုတ့်လွှင ့်ပခင့််းပဖစ့်သည့်။ က ်းသော်းပ ု 

အမ ိ ်းအစော်း မ ော်းစွောရှိကသော့်လည့််း အဓိ   ည့် ွယ့်သည ့်အခ  ့်မှော သတင့််းလ ့်ခ သထူ သို   လွွဲမှော်းသည ့် 

သတင့််းအခ  ့်အလ ့် က ော ့်ရှိသေွာ်းကစ န့် ပဖစ့်သည့်။ ပိုမိုဆို်း ွော်းသည ့်အကပခအကနမ ော်းတွင့် လူထုအတွင့််း 

အထင့်အပမင့်လွွဲမှော်းမှုမ ော်း ၊  န့်လိုမုန့််းတီ်းမှုမ ော်း ပဖစ့်ကစသည့်။  

သတင့််းမှော်း ို တ ော်းဝင့် သတင့််းမီ ယီောမ ော်းတွင့် ကတွွံ့ မှုနည့််းပါ်းဖပီ်း ၊ ဆိုရှယ့်မီ ယီော မ ော်းတွင့် သတင့််းကပ ခ ့့်မ ော်း ၊ 

ဆယ့်လီမ ော်း  ထုတ့်ကလ ရှိသည့်။ ကပ ော့်ကစ ပ  ့်ကစ သတင့််းမှော်းမ ော်းမှသည့် လူတစ့်ဦ်းတစ့်ကယော ့် ၊ 

အဖွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခ ုို အမ ော်းနော်းလည့်မှု လွွဲမှော်းကစ န့်  ည့် ွယ့်၍ က ်းသော်းမှုမ ော်းပဖစ့်သည့်။ တ ော်းဝင့် သတင့််းမီ ယီော 
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နငှ ့် ဆယ့်လီသတင့််းကပ ခ ့့်မ ော်း၏  ွောပခော်းခ  ့်မှော တောဝန့်ယူမှု ၊ တောဝန့်ခ မှုပဖစ့်သည့်။ တ ော်းဝင့် 

သတင့််းမီ ယီောသည့် သတင့််းမှော်းယွင့််းပါ  ပပန့်လည့်ကတောင့််းပန့်ပခင့််း ၊ ကပဖရှင့််းပခင့််း ပပ  သည့်။ 

တ ော်းစွွဲဆိုခ  နိငု့်သည့်။ မီ ယီောက ောင့်စသီို   တိုင့်က ော်းနိငု့်သည့်။ သို  ကသော့် တ ော်းမဝင့် ဆယ့်လီသတင့််းကပ ခ ့့်မ ော်း မူ 

မည့်သို  မျှ တုန  ့်ပပန့်လိမ ့်မည့် မဟုတ့်ပါ။  

  

 

သတင့််း မှော်း၊ အလွွဲမ ော်း ို ကဖော့်ပပသည ့် နည့််းလမ့််းမ ိ ်းစ ုရှိသည့်။ ၎င့််းတို  မှော -  

၁) သက ော့်စော သဖွယ့်ကဖော့်ပပပခင့််း - အကပ ော့်အပ  ့်သကဘောထော်းပဖင ့် က ်းသော်းထော်းသည့် ဆိုကသော အခ ိ ွံ့ကသော 

သက ော့်စောမ ော်းတွင့် အကက ောင့််းအ ောနငှ ့် မ င့််းနှ်ီးသည ့် စောဖတ့်သအူကနပဖင ့် အတည့်ထင့်သေွာ်းမှုမ ိ ်းရှိသည့်။  

၂) ကခါင့််းစဉ် နငှ့် အကက ောင့််းအ ော ၊ သတင့််းဓါတ့်ပ ုတို    ို ့်ညီမှုမရှိပခင့််း သို  မဟုတ့် ယူဆခ  ့်လွွဲကစသည ့် 

အက ်းအသော်းမ ိ ်း ပဖစ့်ကနပခင့််း သို  မဟုတ့် မသ ့်ဆိုင့်သည ့် အကက ောင့််းအ ောနစှ့်ခ ုို ဆ ့်စပ့်သကယောင့် ဆွွဲခ ိတ့်၍ 

စောဖတ့်သအူော်း အထင့်အပမင့်မှော်းကစပခင့််း။ 

၃) သတင့််း ို ပ ုဖ  ့်က ်းသော်းပခင့််း။ အမှန့်တ ယ့်ပဖစ့်ပ  ့်ခွဲ သည ့် အပဖစ့်အပ  ့်တစ့်ခ ုို အသ ်ုးခ ၍ 

သတင့််းမှော်းတင့်ပခင့််း။ 

၄)  အကယောင့်ကဆောင့်ပခင့််း - သတင့််းကပ ခ ့့်တစ့်ခ ု သို  မဟုတ့်  ုမပဏတီစ့်ခ၏ု တ ော်းဝင့်ထုတ့်ပပန့်ခ  ့်သဖွယ့် 

အတုအကယောင့်ထုတ့်ပပန့်ပခင့််း။ 
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၅) အမှန့်တ ယ့် မဟုတ့်သည ့် အကက ောင့််းအ ော ို တင့်ပပပခင့််း။  

 

အ န်လ  ငိ်ုး နငှ  ်ပငမ်သတငိ်ုးစာမ ာိုးမှ သတငိ်ုးကတ က   ဘယလ်  စ စစမ်လွဲ  

ကအာကပ်ါ ပ  စတာက   ပရင ထ် တ၍် သငတ်န်ိုးသာိုးမ ာိုးက   မျှကဝပါ။ လက်ကတ ွေ့အသ  ိုးခ ခ  ငိ်ုးပါ။ (၁၅) မ နစ ် 

လက်ကတ ွေ့အသ  ိုးဝငမ်ှု ရှ မရှ  အကက ပပြုခ ကမ် ာိုး ကပိုးရန် အခ  န်ကပိုးပါ။  

 

 

 

 ို်း ော်း - Myanmar ICT for Development Organisation (MIDO)  

 

သတငိ်ုးတ  ၊ သတငိ်ုးမှာိုးမ ာိုးအတ က် အသ  ိုးဝငက်သာ က  ိုးကာိုးရငိ်ုးပမစမ် ာိုး  

( ) ဓါတ့်ပ ုမ ော်း ို စစ့်ကဆ်း န့်  

Google reverse image search - မည့်သည ့်ဝဘ့်ဆို ့် ၊ သတင့််းကပ ခ ့့်မ ော်းတွင့် မည့်သည ့်အခ ိန့်  ဘယ့်နစှ့်က ိမ့် 

လွှင ့်တင့်ထော်းကက ောင့််း စစ့်ကဆ်းနိငု့်သည့်။  

Tineye - ပပ ပပင့်ထော်းပခင့််း ရှိမရှိ စစ့်ကဆ်းနိငု့် သည့်။  

(ခ)  ယူ  ြူွံ့ ဗွီ ယီိုမ ော်း ို စစ့်ကဆ်းက ည ့်နိငု ့် န့်  
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https://citizenevidence.amnestyusa.org/ 

(ဂ)  မည့်သည ့် ဗွီ ယီို မဆို စစ့်ကဆ်းက ည ့်နိငု ့် န့်  

https://www.wolframalpha.com/  

 

(ဃ) သတင့််းတုမ ော်း ို စစိစ့်ကပ်းကသော ပမန့်မောကပ ခ ့့်မ ော်း  

ဟ တတ်ယ ်Vs မဟ တဘ် ိုး  

https://www.facebook.com/realornot.mm/  

ကတ ိုးပပီိုးမှ ယ    (Think B4 you trust)  

https://www.facebook.com/ThinkBeforeYouTrust/   

www.thinkbeforeyoutrust.com 

နည့််းပညော အခ ့်အခွဲ ရှိနိငု ့်သည ့်အတွ ့် တစ့်ခပုခင့််း ို အခ ိန့်ကပ်း ရှင့််းပပ န့် လိုအပ့်နိငု ့်သည ့်အတွ ့် သတ့်မှတ့် 

အခ ိန့် (၄၅ ) မိနစ့်ထ ့် ပိုမို သေွာ်းနိငု့်သပဖင ့် မိမိသင့်တန့််းသော်းမ ော်း၏  စ့်ဂ စ့်တယ့် တတ့်ကပမော ့်နော်းလည့်မှုကပေါ် 

မူတည့်၍ က ိ တင့်ပပင့်ဆင့် န့်လိုအပ့်ပါလိမ ့်မည့်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://www.wolframalpha.com/
https://www.facebook.com/realornot.mm/
https://www.facebook.com/ThinkBeforeYouTrust/
http://www.thinkbeforeyoutrust.com/
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အခန်ိုး  (၂) 

သ မှတ်ြေ ယ်ရာ  ဥပကဒမ ာိုး  

 

ဤသင့်ရို ်းညွှန့််းတမ့််းသည့် အမ ော်းပပည့်သလူူထု ို  ည့် ွယ့်သည ့်အတွ ့် အမ ော်းပပည့်သနူငှ ့် တို ့်ရို ့်သ ့်ဆိုင့် 

နိငု့်သည့်  ဥပက မ ော်း ို စုကဆောင့််းတင့်ပပပါသည့်။  

ပမန့်မောနိငု့်င ရှိ တည့်ဆွဲဥပက မ ော်း၏ အကပခခ အုတ့်ပမစ့်သည့် ဖွွဲွံ့စည့််းပ ု အကပခခ ဥပက ပဖစ့်ပါသည့်။ အဆိပုါ ဖွွဲွံ့စည့််းပ  ု

အကပခခ ဥပက တွင့် နိငု့်င သော်းတို  ၏ အခငွ ့်အက ်းမ ော်း ို အသိအမှတ့်ပပ  ၊ အ ောအ ွယ့်ကပ်းထော်းသည့်။  

ြေ ွဲ ွေ့စည်ိုးပ   အကပခခ ဥပကဒ  

အခန့််း (၈)  နိငု ့်င  သော်းမ ော်း၏ မူလတောဝန့် နငှ ့် အခငွ ့်အက ်းမ ော်း၊  

ပု ့်မ ၃၅၄    ။      ။    နိငု ့်င သော်းတိုင့််းသည့် နိငု့်င ကတော့်လ ုပခ  က ်း ၊ တ ော်းဥပက စို်းမို်းက ်း ၊  ပ့် ွောကအ်း ခ မ့််း သောယောက ်း 

သို  မဟုတ့် ပပည့်သတူို  ၏ ိုယ့်  င ့်တ ော်းအ  ိ ်းငေှာ ပပငနှ့််းထော်းကသောဥက မ ော်းနငှ ့် မဆန  ့်  င့်လျှင့် ကအော ့်ပါ 

အခငွ ့်အက ်းမ ော်း ိုလွတ့်လပ့်စွော သ ်ုးစွွဲကဆောင့် ွ ့်ခငွ ့်ရိှသည့်။ 

( ) မိမိ၏ယ ုက ည့်ခ  ့် ၊ ထင့်ပမင့်ယူဆခ  ့်မ ော်း ို လွတ့်လပ့်စွော ထတု့်ကဖော့်ကပပောဆိုခငွ ့် ၊ 

က ်းသော်းပဖန  ့်ကဝခငွ ့် 

(ခ) လ ့်န ့်မပါဘွဲ ဖငမိ့််းခ မ့််းစွောစုကဝ်းခငွ ့် ၊ စတီန့််းလှည ့်လည့်ခငွ ့် 

(ဂ) အသင့််းအဖွွဲွံ့ သို  မဟုတ့် အစည့််းအရ ု်းမ ော်းဖွွဲ ွံ့စည့််းကဆောင့် ွ ့်ခငွ ့် 

(ဃ) တိုင့််း င့််းသော်းလူမ ိ  ်းတစ့်မ ိ ်း နငှ ့် တစ့်မ ိ ်း သို  မဟုတ့် တိုင့််း င့််းသော်းလူမ ိ ်းအခ င့််းခ င့််း ိုကသော့်လည့််း 

က ောင့််း ၊ အပခော်းဘောသောသောသနော ိုလည့််းက ောင့််း ထိခိ ု့်နစ့်နောမှုမရှိကစဘွဲ မိမိခ စ့်ခင့်ပမတ့်နိ်ုးသည ့် စ ော်း 

၊ စောကပ ၊ ယဉ်က  ်းမှု ို်း ွယ့်သည ့်ဘောသောသောသနော နငှ ့် ဓကလ ထ ု်းတမ့််းမ ော်း ို လွတ့်လပ့်စေွာကဆောင့် ွ ့်ပိုင့် 

ခငွ ့်။ 
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ပု ့်မ ၃၆၅   ။      ။     နိငု ့်င သော်းတိုင့််းသည့် ဥပက နငှ ့်အညီ မိမိတို  အပမတ့်နိ်ုးထော်းရိှကသော စောကပ ၊ ယဉ်က  ်းမှု ၊ အနပုညော 

နငှ ့် ဓကလ ထ ု်းတမ့််းတို   ို လွတ့်လပ့်စေွာပပ စုပ ိ ်းကထောင့်ကဆောင့် ွ ့်ပိုင့်ခငွ ့်ရိှသည့်။ ယင့််းသို   ကဆောင့် ွ ့် ောတွင့် 

တိုင့််း င့််းသော်းစည့််းလ ု်းညီညွတ့်က ်း ို ထိပါ်းမှုမရိှကစ န့် ကရှောင့်  ဉ် မည့်။ထို  ပပင့် မိမိတို  ၏ ကဆောင့် ွ ့်မှုသည့် 

အပခော်းလူမ ိ ်းတစ့်မ ိ ်းမ ိ ်း ိုပဖစ့်ကစ ၊ လူမ ိြူ်းမ ော်း ိုပဖစ့်ကစ ထိခိ ု့်နစ့်နောကစလျှင့် သ ့်ဆိုင့်သူ 

မ ော်းအခ င့််းခ င့််းညြှိနှုငိ ့််း၍ ကပပလည့်မှု ရိှဖပီ်းမှသော ကဆောင့် ွ ့်ခငွ ့်ရိှသည့်။ 

 

အသကရြေ က်မှု ဥပကဒမ ာိုး  

လ ့်ရှိ ဆိုရှယ့်မီ ယီော နငှ ့် ပင့်မ မီ ယီောတို  တွင့် လူပုဂ္ိ လ့်တစ့်ဦ်းတစ့်ကယော ့် ၊ တစ့်စုတစ့်ဖွွဲ ွံ့အော်း 

သ ိခောညြှိ ်းနမွ့််းကစ န့် က ်းသော်းကဖော့်ပပပါ  ကအော ့်ပါ ဥပက မ ော်းနငှ ့် အက ်းယူ အပပစ့်ကပ်းနိငု့်သည့်။  

သတငိ်ုးမီဒယီာတ င ်ကရိုးသာိုးကြော်ပပမှုမ ာိုးအတ က်  

သတင့််းမီ ယီောတွင့် တောဝန့်ခ မှု ၊ တောဝန့်ယူမှု ရှိ သည့်။ သတင့််းမီ ယီော တစ့်ခခု၏ု က ်းသော်းမှုကက ောင ့် တစ့်စ ုတစ့် ော 

နစ့်နောမှုရိှခွဲ သည ့် ရှိကသော့် သတငိ်ုးမီဒယီာ ဥပကဒ ၊ အခန်ိုး (၈) အ  ကအော ့်ပါအတိုင့််း ပပဌောန့််းထော်းသည့်။  

ပု ့်မ ၂၁       ။     ။     နစ့်နောကသောဌောန ၊ အဖွွဲွံ့အစည့််း သို  မဟုတ့် ပုဂ္ိ လ့်သည့် သတင့််းမီ ယီောသမော်း  

တစ့်ဦ်း  ပု ့်မ ၉ တွင့်ပပဌောန့််းထော်းသည ့်တောဝန့်နငှ ့်  င ့်ဝတ့်သ ိခောတစ့် ပ့် ပ့် ိ ု

ခ ိ ်းကဖော ့်ကက ောင့််းယူဆလျှင့် ကရှိုးဦိုးစ ာကကာငစ်သီ   တ  ငက်ကာိုးန  ငသ်ည့်။ 

ပု ့်မ ၂၃       ။     ။     ပု ့်မ ၂၂ အ  ကကာငစ်၏ီကရှ ွေ့ကမှာက်တ င ်ည  နှု ငိ်ုးကပြေရှငိ်ုးရာတ ငက်ပပလညမ်ှုမရှ  

ပါကတ  ငက်ကာိုးသ  သ   မဟ တ ် ကက နပ်မှုမရှ သ သည် သကဆ်  ငရ်ာ တရာိုးရ  ိုးတ င ် ဥပကဒနငှ အ်ည ီ

တရာိုးစ ွဲဆ  န  င ်သည့်။ 

ပု ့်မ ၂၄       ။     ။      ပု ့်မ ၆၊ ပု ့်မခွွဲ ( ) အ  အမ ော်းပပည့်သ ူသခိငွ ့်ရိှကသောသတင့််းအခ  ့်အ 

လ ့်မ ော်း ို ကတောင့််းယူက ည ့်ရှု ောတွင့် ပငင့််းဆန့်ပခင့််း၊ အခ ိန့်ဆွွဲပခင့််း သို  မဟုတ့် သတင့််းယူသအူော်း 

ကနေှာင ့်ယှ ့် ပခင့််းတို  မပဖစ့်ကစ န့် သ ့်ဆိုင့် ောတောဝန့်ရိှသ ူ စစီဉ်ကဆောင့် ွ ့်ကပ်း မည့်။ 

 

ပ  နှ ပ်ပြေန  က်ဝမှုမ ာိုးအတ က်   

ပ ုနှပိ့်ပခင့််းနငှ ့် ထုတ့်ကဝပခင့််းလုပ့်ငန့််းဥပက  (၂၀၁၄)  

 ၂၀၁၄ ခနုစှ့် မတ့်လ ၁၄   ့်ကန  တွင့် ပပဌောန့််းခွဲ သည့်  ပ ုနှပိ့်ပခင့််းနငှ ့် ထုတ့်ကဝပခင့််းလုပ့်ငန့််းဥပက တွင့် 

ကအော ့်ပါအတိုင့််း ထည ့်သငွ့််းထော်းသည့်။  
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အခန့််း (၄) 

 ပ ုနှပိ့်ပခင့််းနငှ ့် ထုတ့်ကဝပခင့််းလုပ့်ငန့််းအတွ ့် လို ့်နော န့်စည့််း မ့််း 

ပု ့်မ ၈        ။     ။   ပ ုနှပိ့်သ ူသို  မဟုတ့် ထုတ့်ကဝသသူည့် ကအော ့်ပါအခ  ့်တစ့် ပ့် ပ့်တွင့် အ    ်း 

ဝင့်ကသောထုတ့်ကဝစောမ ော်း ို ထုတ့်ကဝပခင့််းမပပ  ။ 

 ။ တိုင့််း င့််းသော်းလူမ ိ ်းအခ င့််းခ င့််း လူမ ိ ်းက ်းအ ၊ ဘောသောက ်းအ ၊ ယဉ်က  ်းမှုအ  

ထိခိ ု့်နစ့်နောကစမည ့် အကက ောင့််းအ ောမ ော်း ို ကဖော့်ပပပခင့််း၊ 

ခ။ နိငု့်င ကတော့်လ ုပခ  က ်း၊ တ ော်းဥပက စို်းမို်းက ်း၊ အမ ော်းပပည့်သကူအ်းခ မ့််းသောယောက ်းတို    ိုကသော့် 

လည့််းက ောင့််း၊ နိငု ့်င သော်းတိုင့််း တန့််းတူမှု ၊ လွတ့်လပ့်မှု ၊ တ ော်းမျှတမှု ၊ 

အခငွ ့်အက ်းတို   ိုကသော့်လည့််း က ောင့််း၊ နိငု ့်င သော်းတိုင့််း တန့််းတူမှု၊ လွတ့်လပ့်မှု၊ တ ော်းမျှတမှု၊ 

အခငွ ့်အက ်းတို   ိုကသော့်လည့််းက ောင့််း ထိခိ ု့်ကစမည ့် အကက ောင့််းအ ောမ ော်း ိုကဖော့်ပပပခင့််း။ 

 ဂ။ ညစ့်ညမ့််းစောမ ော်း ိုကဖော့်ပပပခင့််း၊ 

ဃ။  ောဇဝတ့်မှု ၊   ့်စ ့်က မ့််းက  တ့်မှု၊ အက မ့််းဖ ့်မှု၊ ကလောင့််း စော်းမှုနငှ ့်မူ်းယစ့် ကဆ်းဝါ်းနငှ ့် 

စတိ့် ိုကပပောင့််းလွဲကစကသော ကဆ်းဝါ်းမ ော်းဆိုင့် ော ပပစ့်မှု  ြူ်းလနွ့်ပခင့််းတို   ို အော်းကပ်းပခင့််းနငှ ့် လှု ကဆော့် 

ပခင့််း။ 

ပု ့်မ ၂၀။  ။ မည့်သမူဆို အထ ့်ပါ တော်းပမစ့်ခ  ့်မ ော်း ို ကဖော ့်ဖ  ့်  ြူ်းလွန့်ကက ောင့််း သ ့်ဆိုင့် ော 

တ ော်းရ ု ်း  ပပစ့်မှု ထင့်ရှော်း စ ီင့်ပခင့််း ခ  လျှင့် ထ  သ က   ကင ဒဏ် က ပ် သ န်ိုး တစဆ်ယမှ် 

က ပ်သ နိ်ုးသ  ိုးဆယအ်ထ  ခ မှတ ်မည့်။  

 

ဆ  ရှယမီ်ဒယီာတ င ်ကရိုးသာိုးကြောပ်ပမှုမ ာိုးအတ က်  

ဆက်သ ယက်ရိုးဥပကဒ (၂၀၁၇)  

ပု ့်မ   ၆၆    ။     ။    မည့်သမူဆိုကအော ့်ပါပပ လုပ့်မှုတစ့် ပ့် ပ့် ို  ြူ်းလွန့်ကက ောင့််းပပစ့်မှုထင့်ရှော်းစ ီင့် ပခင့််းခ  လျှင့် 

ထ  သ အာိုးသ  ိုးနစှထ်က်မပ  ကသာကထာငဒ်ဏ်ပြေစက်စ၊ ကင ဒဏ်ပြေစက်စ၊ ဒဏ်နစှရ်ပ်လ  ိုးပြေစက်စ ခ မှတ ် မည့်။ 

အကသက ဖ  ့်ပခင့််း၊ ကနေှာ ့်ယှ ့်ပခင့််း၊ မကလ ော့်ဩဇောသ ်ုးပခင့််း သို  မဟုတ့် ဖခမိ့််းကပခော ့်ပခင့််း 

 

ပု ့်မ   ၆၈    ။    ။     မည့်သမူဆိုကအော ့်ပါ ပပ လုပ့်မှုတစ့် ပ့် ပ့် ို   ြူ်းလွန့်ကက ောင့််းပပစ့်မှုထင့်ရှော်းစ ီင့် ပခင့််းခ  လျှင့် 

ထ  သ အာိုးတစန်စထ်က်မပ  ကသာကထာငဒ်ဏ်ပြေစက်စ၊ ကင ဒဏ်ပြေစက်စ၊ ဒဏ်နစှရ်ပ်လ  ိုးပြေစက်စ ခ မှတ့်  မည့်။ 
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( )     မမှန့် န့်ကသောသတင့််းအခ  ့်အလ ့် ိုမရုိ်းကပဖောင ့်ကသောသကဘောပဖင ့်ဆ ့် သယွ့်ပခင့််း ၊ ဖမ့််းယူပခင့််း၊ 

ပို  လွှတ့်ပခင့််း၊ ပဖန  ့်ခ ိပခင့််း သို  မဟုတ့် ပါဝင့်ကဆောင့် ွ ့်ပခင့််း 

 အလီက်ထကရာနစ ်ဆက်သ ယက်ရိုးဆ  ငရ်ာ ဥပကဒ (၂၀၁၄)  

ပု ့်မ-၃၃။       မည့်သမူဆိုအလီ ့်ထက ောနစ့်ဆ ့်သယွ့်က ်း၊ နည့််းပညော ို အသ ်ုးပပ  ောတွင့်ကအော ့် 

ပါပပ လုပ့်မှုတစ့် ပ့် ပ့် ိ ု ြူ်းလွန့်ကက ောင့််းပပစ့်မှုထင့်ရှော်းပခင့််းခ  လျှင့်ထ  သ အာိုးကထာငဒ်ဏ်အနညိ်ုးဆ  ိုး ၅ နစှမှ် 

အမ ာိုးဆ  ိုး ၇ နစှအ်ထ  ခ မှတရ်မည အ်ပပငက်င ဒဏ်လည်ိုးခ မှတန်  ငသ်ည်။ 

 ။ နိငု့်င ကတော့်၏လ ုပခ  က ်း၊ တ ော်းဥပက စို်းမို်းက ်းနငှ ့်နယ့်ကပမကအ်းခ မ့််းသောယောက ်း၊တိုင့််း င့််း သော်းစည့််းလ ု်း 

ညီညွတ့်က ်း နိငု့်င ကတော့်၏စ်ီးပွော်းက ်း သို  မဟုတ့် အမ ိ ်းသော်းယဉ်က  ်းမှု ို ထိခိ ု့်ကစသည ့် ပပ လုပ့်မှု 

တစ့် ပ့် ပ့် ို ပပ လုပ့်ပခင့််း။ 

ခ။ နိငု့်င ကတော့်၏လ ုပခ  က ်း၊ တ ော်းဥပက စို်းမို်းက ်းနငှ ့် နယ့်ကပမကအ်းခ မ့််းသောယောက ်း၊ တိုင့််း င့််းသော်း 

စည့််းလ ု်းညီညွတ့်က ်း၊ နငိ့်င ကတော့်၏စ်ီးပွော်းက ်း သို  မဟုတ့် အမ ိ ်းသော်းယဉ်က  ်းမှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ််းသည ့် 

နိငု့်င ကတော့်၏ လျိှ ွံ့ ဝှ ့်ခ  ့်နငှ ့် သ ့်ဆိုင့်ကသောသတင့််းအခ  ့်အလ ့်တစ့် ပ့် ပ့် ို ယူပခင့််း သို  မဟုတ့် 

ကပ်းပို  ပဖန  ့်ခ ိပခင့််း။ 

ပု ့်မ-၃၄။ မည့်သမူဆိုကအော ့်ပါပပ လုပ့်မှုတစ့် ပ့် ပ့် ို  ြူ်းလွန့်ကက ောင့််းပပစ့်မှုထင့်ရှော်းစ ီင့်ပခင့််းခ   လျှင့် 

ထ  သ အာိုးကင ဒဏ် က ပ်သ နိ်ုး ငါိုးဆယမှ် က ပ်သ န်ိုးတစရ်ာအထ  ခ မှတရ်မည်။ ကင ဒဏ် မကဆာငန်  ငပ်ါက 

ကထာငဒ်ဏ်အနည်ိုးဆ  ိုး တစန်စှ ်မှ အမ ာိုးဆ  ိုး သ  ိုးနစှအ်ထ ခ မှတ် မည့်။ 

 ။ အလီ ့်ထက ောနစ့်မှတ့်တမ့််း၊ အလီ ့်ထက ောနစ့်အခ  ့်အလ ့်သတင့််းလွှောသို  မဟုတ့်  ွန့်ပ ြူတော 

ပရုိဂ မ့်တစ့်ခလု ု်း ိုပဖစ့်ကစ၊ပရုိဂ မ့်တစ့်စတိ့်တစ့်က သ ိုပဖစ့်ကစ မရုိ်းကပဖောင ့်ကသောသကဘောပဖင ့်ကပ်းပို   

ပခင့််း၊ကနေှာင ့်ယှ ့်ပခင့််း၊ ပပ ပပင့်ပခင့််း၊ ကပပောင့််းလွဲပခင့််း၊ ဖ  ့်ဆီ်းပခင့််း၊ ခိ်ုးယူပခင့််း သို  မဟုတ့် 

ထိခိ ု့်ဆ ု်းရှု  ်းကစပခင့််း။ 

ခ။ မူလကဆောင့် ွ ့်ကပ်းပို  သနူငှ ့်လ ့်ခ သတူို  ၏ခငွ ့်ပပ ခ  ့်မရိှဘွဲ ွန့်ပ ြူတော ွန့်  ့်အတွင့််း ဆ ့်သယွ့်မှု 

တစ့်ခခု ုိုက ော်းပဖတ့်ပခင့််း၊ ဆ ့်သယွ့်မှုတစ့်ခခုတုွင့်ပါဝင့်သည ့်အခ  ့်တစ့် ပ့် ပ့် ိုအသ ်ုးပပ ပခင့််း 

သို  မဟုတ့် အပခော်းသတူစ့်ဦ်းဦ်းသို  ထုတ့်ကဖော့်ပခင့််း။ 

ဂ။ ပုဂ္ိ လ့်တစ့်ဦ်းတစ့်ကယော ့်၏ခငွ ့်ပပ ခ  ့်သို  မဟုတ့်သကဘောတူညီခ  ့်မရိှဘွဲထိုသ၏ူလ ုပခ  မှု အဆင ့် 

ထော်းရိှကသော အမှတ့် ၊ စ ော်းဝှ ့် သို  မဟုတ့် အလီ ့်ထက ောနစ့် ထို်းဖမွဲလ ့်မှတ့်ပဖင ့် အပခော်းပုဂ္ိ လ့်တစ့်ဦ်း 

ဦ်းသို   တို ့်ရုိ ့်ပဖစ့်ကစ၊ သယွ့်ဝို ့်ဖပီ်းပဖစ့်ကစဆ ့်သယွ့်အသ ု်းပပ ပခင့််း။ 

ဃ။ အဖွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခခုသုို  မဟုတ့် ပုဂ္ိ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်း ိုထိခို ့်နစ့်နောကစ န့်ပဖစ့်ကစ၊ ဂုဏ့်သ ိခော   ဆင့််း 

ကစ န့်ပဖစ့်ကစ၊ သတင့််းအခ  ့်အလ ့် ို အလီ ့်ထက ောနစ့်နည့််းပညောပဖင ့်ပပ လုပ့်ပခင့််း၊ ပပ ပပင့်ပခင့််းသို  မ 
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ဟုတ့်ကပပောင့််းလွဲပခင့််း၊ထိုသို  ပပ လုပ့်ပခင့််း၊ ပပ ပပင့်ပခင့််း သို  မဟုတ့် ကပပောင့််းလွဲပခင့််း ပပ လုပ့်ထော်းသည ့် 

အခ  ့်အလ ့် ို ပဖန  ့်ခ ိပခင့််း။ 

ပု ့်မ-၃၅။      မည့်သည ့်သ ့်ကသခ လ ့်မှတ့်ထုတ့်ကပ်းပိုင့်ခငွ ့်ရိှသ၊ူ ယင့််း၏အ ောရိှ သို  မဟုတ့် ဝန့်ထမ့််း မဆို 

က ီ်းက ပ့်မှုအဖွွဲွံ့  ထုတ့်ပပန့်ကသောအမိန  ့်ပါတော်းပမစ့်ခ  ့်တစ့် ပ့် ပ့် ိုကဖော ့်ဖ  ့်ပိုင့်ခငွ ့်ရိှသ၊ူ ယင့််း၏အ ော ရိှ 

သို  မဟုတ့် ဝန့်ထမ့််းမဆိ ု က ီ်းက ပ့်မှုအဖွွဲွံ့  ထုတ့်ပပန့်ကသောအမိန  ့်ပါ တာိုးပမစခ် က်တစရ်ပ်ရပ်က  ကြောကြ်ေ ကက်  ိုး 

လ န်ကကကာငိ်ုး ပပစမ်ှုထငရှ်ာိုးစရီငပ်ခငိ်ုး ခ ရလျှငထ်  သ အာိုးကထာငဒ်ဏ် ၃ နစှအ်ထ ပြေစက်စ၊ ကင ဒဏ်ပြေစက်စ၊ 

ဒဏ်နစှရ်ပ်လ  ိုး ပြေစက်စ ခ မှတ့် မည့်။ 

 

ဃ။ န  ငင် သာိုးတ   ၏ လ ပ ဂ္ ြုလ်ဆ  ငရ်ာလ တလ်ပ်ခ င န်ငှ  လ်  ပခ ြုကရိုးဥပကဒ (၂၀၁၇)  

ပု ့်မ ၈ ။  ။ မည့်သမူျှ တည့်ဆွဲဥပက နငှ ့် အည ီ ခငွ ့်ပပ မိန  ့်၊ ခငွ ့်ပပ ခ  ့် သို  မဟုတ့် ဝ မ့််းတစ့်စ ုတ ော မရှိဘွဲ 

ပဖစ့်ကစ၊ နိငု့်င ကတော့် သမမတ သို  မဟုတ့် ပပည့်ကထောင့်စု အစို်း အဖွွဲွံ့၏ ခငွ ့်ပပ ခ  ့် မရှိဘွဲ ပဖစ့်ကစ -  

(စ) န  ငင် သာိုးတစဦ်ိုး၏ ပ ဂ္ ြုလ်ဆ  ငရ်ာ ၊ မ သာိုးစ ကရိုးရာ က စစမ ာိုးတ င ် အဓမမ ဝငက်ရာက်စ က်ြေက်ပခငိ်ုး 

သ   မဟ တ ်လ တစဦ်ိုး၏ ဂ ဏ်သ ကခာ နငှ  ်ထငက်ပေါ်ကက ာက်ကာိုးမှုက   ပ တခ်တပ်ခငိ်ုး သ   မဟ တ ်ထ ခ  က်ကစရန ်

တစန်ည်ိုးနညိ်ုးပြေင  ်ကဆာငရ် ကပ်ခငိ်ုး မပပြုရ။  

ပု ့်မ ၁၀။  ။ အဆိုပါ တော်းပမစ့်ခ  ့် တစ့် ပ့် ပ့် ို ကဖော ့်ဖ  ့်   ြူ်းလွန့်ကက ောင့််း ပပစ့်မှုထင့်ရှော်း 

စ ီင့်ပခင့််းခ  လျှင့် အနည့််းဆ ု်း ကထာငဒ်ဏ် ကပခာကလ်မှ အမ ာိုးဆ  ိုး သ  ိုးနစှအ်ထ  ကထောင့် ဏ့်ခ မှတ့် မည ့် အပပင့် 

အနည်ိုးဆ  ိုး ကင ဒဏ် က ပ်သ  ိုးသ န်ိုးမှ အမ ာိုးဆ  ိုး က ပ် ၁၅ သ န်ိုးအထ  ကင ွဏ့် ခ မှတ့်နိငု ့်သည့်။  

 

တရာိုးရ  ိုးမ ာိုးက  မထမီွဲ ပမငပ်ပြုမှုဥပကဒ (၂၀၁၃)  

တ ော်းရ ု ်းတွင့်  င့်ဆိုင့်ကန သည ့် အမှုတစ့်စ ုတစ့် ောအတွ ့် ကဝဖန့်အက  ပပ ပခင့််း ၊ ကဆွ်းကန်ွးပခင့််းမ ော်း အွန့်လိုင့််းနငှ ့် 

ပပင့်ပ မီ ယီောမ ော်းတွင့် လုပ့်ကလ လုပ့်ထ ရှိက ပါသည့်။ ထိုသို   တ ့်က သမူ ော်းအကနပဖင ့် ကအော ့်ပါ ဥပက  ပု ့်မ ို 

သတိပပ  န့် လိုအပ့်သည့်။  

ပု ့်မ ၂ (ဃ) ပပစ့်မှုဆိုင့် ောမထီမွဲ ပမင့်ပပ မှုဆိုသည့်မေှာ ကအော ့်ပါအပပ အမူတစ့်ခခုအုတွ ့်အကက ောင့််းအ 

 ောတစ့် ပ့် ပ့် ိုပဖစ့်ကစ၊ စောပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ အမှတ့်သက ေတပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ ထင့်ရှော်းကသောပ ုသဏ္ဍောန့်ပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ အပခော်း 

တစ့်နည့််းနည့််းနငှ ့်ပဖစ့်ကစ၊ တမင့်ထုတ့်ကဖော့်ကက ညောပခင့််း၊ သတင့််းအပဖစ့်က ်းသော်းကဖော့်ပပပခင့််း၊ ပ ုနှပိ့်ထုတ့်ကဝပခင့််း 

သို  မဟုတ့်ပဖန  ့်ခ ိပခင့််း ိုဆိုသည့်။ 
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(၁) တ ော်းရ ု ်း၏ဥပက အ အပ့်နငှ့််းထော်းကသောအခငွ ့်အောဏော ိုကသ်းသမိ့်ကစပခင့််းသို  မဟုတ့်ကသ်းသမိ့် န့် 

ပဖစ့်တန့် ကစပခင့််း 

(၂) တ ော်းစ ီင့်ကသောမှုခင့််း ိစစတွင့် ကပဖောင ့်မှန့်စွော ကဆောင့် ွ ့်မှု ိုထိခိ ု့်ကစပခင့််း၊ စွ ့်ဖ ့်ပခင့််းသို  မ ဟုတ့် 

ကနေှာင ့်ယှ ့်ပခင့််း 

ပု ့်မ ၁၀။  ။ မည့်သမူဆို တရာိုးရ  ိုးက   ပပစမ်ှုဆ  ငရ်ာ မထမီွဲ ပမင ်ပပြုမှု   ြူ်းလွန့်ကက ောင့််း ပပစ့်မှု ထင့်ရှော်းစ ီင့်ပခင့််း 

ခ  လျှင့် ထိုသအူော်း ကပခာက်လထက်မပ  ကသာ အလ ပ်မွဲ ကထာငဒ်ဏ်ပြေစက်စ ၊ က ပ်တစသ် န်ိုးထက်မပ  ကသာ 

ကင ဒဏ်ပြေစက်စ ၊ ဒဏ်နစှရ်ပ်လ  ိုးပြေစက်စ ခ မှတ့် မည့်။  

ပု ့်မ ၁၁ ။  ။ မည့်သမူဆို တ ော်းရ ု ်း ို တရာိုးမဆ  ငရ်ာ မထမီွဲ ပမင ် ပပြုမှု   ြူ်းလွန့်ကက ောင့််း ပပစ့်မှု 

ထင့်ရှော်းစ ီင့်ပခင့််း ခ  လျှင့် ထိုသအူော်း က ပ်တစသ် န်ိုးထက်မပ  ကသာ ကင ဒဏ်ခ မှတရ်မည်။ ထ  သ    

ကင ဒဏ်ခ မှတရ်  မျှပြေင  ် လ  ကလာက်မှု မရှ ဟ  ထငပ်မငပ်ါက သ  ိုးလထက်မပ  ကသာ တရာိုးမ ကထာငဒ်ဏ် ိ ု

ခ မှတ့်နိငု ့်သည့်။  

 

ရာဇသတက်ကီိုးဥပကဒ 

 ောဇသတ့်က ီ်းပု ့်မ ၁၂၄ ( ) – ( အစ  ိုးရက  အကကညည် ြုပ က်ကအာငပ်ပြုမ )။     ။     မည့်သမူဆို နှုတ့်ပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ 

စောပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ အမှတ့်အသော်းပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ထင့်ရှော်း ကသော ပ ုဏ္ဍောန့်ပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ အပခော်းနည့််းပဖင ့် ပဖစ့်ကစ၊ 

ပပည့်ကထောင့်စုအတွ ့်၊ သို  တည့််းမဟုတ့်ပပည့်ကထောင့်စုအဖွွဲွံ့ဝင့် မ ော်းအတွ ့် ဥပက အ  တည့်ကထောင့် ထော်းကသော 

အစို်း  ိုမုန့််းထော်းကအောင့်ကသော့်လည့််းက ောင့််း၊ မကလ်းစော်းကအောင့် ကသော့် လည့််းက ောင့််း  ပပ လျှင့် သို  တည့််းမဟုတ့် 

ကမတတ ောမ  ့်ကအောင့်လှု ွံ့ကဆော့်လျှင့်၊ သို  တည့််းမဟုတ့်ထိုသို  လှု ွံ့ကဆော့် န့် အော်းထုတ့်လျှင့်၊ ထိုသ ူို ကင ဒဏ်နငှ တ်က  

တစသ်က်တစက်ျွန်ိုးဒဏ်ပြေစက်စ၊ ကင ဒဏ်နငှ တ်က တစသ်ကတ်စက်ျွန်ိုး ကအာကက်လ ာ သည ် တစက်ျွန်ိုးဒဏ်ပြေစက်စ၊ 

ကင ဒဏ်နငှ တ်က သ  ိုးနစှထ် ကထာငဒ်ဏ်ပြေစက်စ၊ ကင ဒဏ်သကသ်က်ပြေစ ်ကစ ခ မှတ့် မည့်။ 

 

ပု ့်မ  ၁၅၃( )။      ။ မည့်သမူဆိုနှုတ့်ပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ စောပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ အမှတ့်အသော်းပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ ထင့်ရှော်းကသော 

ပ ုဏ္ဍောန့်ပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ အပခော်းနည့််းပဖင ့်ပဖစ့်ကစ၊ ပပည့်ကထောင့်စုပမန့်မောနိငု့်င တွင့်ကနထိုင့်သအူမ ိ ်းအစော်း တစ့်ခနုငှ ့်တစ့်ခု 

 န့်ဖင ိ်းစတိ့်ထော်းကအောင့်ကသော့်၊ မုန့််းတီ်းစတိ့်ထော်းကအောင့်ကသော့်၊ အော်းကပ်းအော်းကပမြှော ့်ပပ လျှင့်၊ သို   တည့််းမဟုတ့် ထိုသို   

အော်းကပ်းအော်းကပမြှော ့်ပပ  န့် အော်းထုတ့်လျှင့်၊ ထ  သ က  နစှန်စှထ် ကထာငဒ်ဏ်တစမ်  ြုိုးမ  ြုိုးက  ပြေစက်စ၊ ကင ဒဏ်ပြေစက်စ၊ 

ဒဏ်နစှရ်ပ်လ  ိုးပြေစက်စ ခ မှတ့်နငိ့်သည့်။ 
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ပု ့်မ  ၂၂၈  ။      ။       ပပည့်သူ  ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်းသည့်တ ော်းစ ီင့်ကဆောင့် ွ ့်ကနစဉ်၊ ထ  ပပည်သ   ဝန်ထမ်ိုးက  မညသ် မဆ   

တမငက်စာက်ာိုးလျှင ်သ   တညိ်ုးမဟ တ ်ဝငက်ရာက်ကနာှင ယ်ကှလ်ျှင၊် ထ  သ က  ကပခာက်လအ ထ အလ ပ်မွဲ နငှ  ်ကထာငဒ်ဏ် 

ပြေစက်စ၊ တစက်ထာငထ်  ကင ဒဏ်ပြေစက်စ၊ ဒဏ်နစှရ်ပ်လ  ိုးပြေစက်စခ မှတ့် မည့်။ 

 

ပု ့်မ ၄၉၉ ။  ။ မည့်သမူဆို နှုတ့်ပဖင ့် ပဖစ့်ကစ၊ ဖတ့်ရှုကစ န့် က   ွယ့်သည ့် စ ော်းပဖင ့် ပဖစ့်ကစ ၊ အမှတ့်အသော်းပဖင ့် 

ပဖစ့်ကစ၊ ထင့်ရှော်းကသော ပ ုသဏ္ဍောန့်ပဖင ့် ပဖစ့်ကစ၊ လူတစ့်ဦ်းတစ့်ကယော ့်၏ အသက  ို နစ့်နောကစ န့် အက  ပဖင ့်ကသော့် 

လည့််းက ောင့််း၊ ထိုသနူငှ ့် စပ့်လ ဉ််းကသော စွပ့်စွွဲပခင့််းသည့် ထိုသ၏ူ အသက  ို နစ့်နောကစမည့်ဟု 

သလိျှ ့်နငှ ့်ကသော့်လည့််းက ောင့််း၊ ထိုသို   ယ ုက ည့် န့် အကက ောင့််းရိှလျှ ့်နငှ ့်ကသော့်လည့််းက ောင့််း၊ ထိုသနူငှ ့် 

စပ့်လ ဉ််းကသော စွပ့်စွွဲခ  ့် ို ပပ လျှင့် သို  တည့််းမဟုတ့် ကက ညောလျှင့် ထိုသသူည့် ကအော ့်ပါ  င့််းလွတ့်မ ော်းမှ တစ့်ပါ်း 

အဆိုပါသ၏ူ အသက  ို ဖ  ့်သည့်မည့်၏။  

၁။ ကသသ ူ တစ့်စ ုတစ့်ဦ်းအော်း စွပ့်စွွဲခ  ့်သည့်   န့် စ့်သ ူ မိသော်းစု ၊ ကဆွမ ိ ်းမ ော်းအော်း 

စတိ့်နလှ ု်းထိခိ ု့်ကစ န့် က   ွယ့်လျှင့်  

၂။  ုမပဏ ီ ိုလည့််းက ောင့််း ၊ အသင့််းအဖွွဲွံ့ ို လည့််းက ောင့််း လူတစ့်စု ို လည့််းက ောင့််း စွပ့်စွွဲပခင့််း  

၃။ တစ့်ခမုဟုတ့် လျှင့် တစ့်ခဟုုတ့်ကက ောင့််း စွပ့်စွွဲပခင့််း ၊ သက ော့်၍ စွပ့်စွွဲပခင့််း 

၄။ လူတစ့်ကယော ့်၏ ဂုဏ့်သ ိခော ၊ အ  င ့်စော ိတတ ၊ ညဏ့်ပညော အ ည့်အခ င့််း၊ မ ိ ်းရို ်းဇောတ့် ၊ 

အလုပ့်အ ိုင့် နငှ ့်စပ့်လ ဉ််းကသော   င ့်ဝတ့်၊ စ်ီးပွော်းက ်း ဂုဏ့်တို   ို တို ့်ရို ့် သို  မဟုတ့် သယွ့်ဝို ့်၍ 

အမ ော်းယ ုက ည့်ကလော ့်ကအောင့် ၊ ရှ ့်ဖွယ့်ပဖစ့်ကအောင့် စွပ့်စွွဲကပပောဆိုပခင့််း။  

ပု ့်မ ၅၀၀။  ။ မည့်သမူဆို တပခာိုးသ တစဦ်ိုး၏ အသကရက   ြေ ကလ်ျှင ် ထ  သ က   နစှန်စှအ်ထ  အလ ပ်မွဲ  

ကထာငဒ်ဏ်ပြေစက်စ ၊ ကင ဒဏ်ပြေစက်စ ၊ ဒဏ်နစှရ်ပ်လ  ိုးပြေစက်စ ခ မှတ့် မည့်။  

 

ပု ့်မ ၅၀၅ ။  ။ မည့်သမူဆို ကဖော့်ပပခ  ့် ို ပဖစ့်ကစ၊ က ောလဟလ ိုပဖစ့်ကစ၊ သတင့််း ို ပဖစ့်ကစပပ  ောတွင့် 

သို  တည့််းမဟုတ့် ထုတ့်ပပန့်ကက ညော ောတွင့် ၊ သို  တည့််းမဟုတ့် ပဖန  ့်ခ ီ ောတွင့် -  

 ( ) ပပည့်ကထောင့်စု အစို်း ၏ က ည့််း၊ က ၊ ကလတပ့် တစ့်ခခုမုှ အ ောရှိအော်း သို  တည့််းမဟုတ့် တပ့်သော်းအော်း 

စစ့်ပုန့် န့်ပခင့််း ိုကသော့်၎င့််း၊ သ ့်ဆိုင့် ော မိမိတောဝန့်ဝတတ  ော်းမ ော်း ို မကလ်းစော်းပခင့််းကသော့်၎င့််း၊ 

ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကသော့်၎င့််း၊ ပပ ကစ န့် အက  ရှိလျှင့် သို  တည့််းမဟုတ့် ထိုသို   ပပ ကစတန့် ောသည ့် အကက ောင့််းရှိလျှင့် ၊ 

သို  တည့််းမဟုတ့်  
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(ခ) နိငု့်င ကတော့် အစို်း  ိုပဖစ့်ကစ၊ နိငု့်င ကတော့် ဖငမိ့်ဝပ့်ပိပပော်းက ်း ို ပဖစ့်ကစ ထိခိ ု့်ကစသည ့် ပပစ့်မှု ို 

တစ့်ဦ်းတစ့်ကယော ့်ကသောသ ူ   ြူ်းလွန့်ခ င့်လောကအောင့် အမ ော်းပပည့်သ ူိုကသော့်၎င့််း အမ ော်းပပည့်သူ၏ 

သ်ီးပခော်းလူစု ိုကသော့်၎င့််း ကက ော ့်ပခင့််း၊ ထိတ့်လန  ့်ပခင့််း တစ့်ခခုပုဖစ့်ကလစ န့် အက  ရှိလျှင့် သို  တည့််းမဟုတ့် 

ထိုသို  ပဖစ့်ကစ တန့် ောသည ့် အကက ောင့််းရှိလျှင့် သို  တည့််းမဟုတ့်  

(ဂ) လူအမ ိ ်းအစော်း အခ င့််းခ င့််း ိုပဖစ့်ကစ ၊ လူမ ိ ်းစု အခ င့််းခ င့််း ို ပဖစ့်ကစ တစ့်ဘ ့်နငှ ့် တစ့်ဘ ့် ပပစ့်မှု 

  ြူ်းလွန့်ကအောင့် လှု ွံ့ကဆော့် န့် အက  ရှိလျှင့် သို  တည့််းမဟုတ့် အဆိုပါ လှု ွံ့ကဆော့်ပခင့််း ို ပဖစ့်ကစတန့် ောသည ့် 

အကက ောင့််းရှိလျှင့်  

ထိုသ ူို နစှ ်နစှအ်ထ  ကထာငဒ်ဏ် တစမ်  ြုိုးမ  ြုိုးက   ပြေစက်စ ၊ ကင ဒဏ်ပြေစက်စ ၊ ဒဏ်နစှရ်ပ်လ  ိုး ပြေစက်စ ခ မှတ့် မည့်။  
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