


(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

မာတိကာ

စဉ်	 အကြကာင်းအရာ	 	 	 	 	 	 	 စာမျက်နှာ

၁.	 နိဒါန်း	 	 	 	 	 	 	 	 			 			၁

၂.	 ကေ့ောမှုနည်းနာ	 	 	 	 	 	 					 			၂

၃.	 မမန်မာ့နိုင်ငံကရးအကမေအကနအကျဉ်း	 	 	 	 				 			၄

၄.	 အာဏာသိမ်းမှုအပြီး	သတင်းမီဒီယာနှင့်		 	 	 	 			၅

	 သတင်းမီဒီယာသမားများ	အကမေအကန

၅.	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား	ထိန်းသိမ်းေံရမှုအကမေအကန	 	 			၆

၆.	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း	တရားစွဲေံရကသာ	 	 	 	 	 			၉	

	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများထမ်းကဆာင်ေဲ့ကသာ	မီဒီယာတာဝန်

၇.	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများကို		 	 	 	 			၉

	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေဲ့ကသာ	ကဒသများ

၈.	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ		 		၁၀

	 ရင်ဆိုင်ကနရကသာ	မဖစ်ရြ်များ

	 (က)			အြကမ်းဖက်ေံရမှုအကမေအကနများ	 	 	 	 		၁၀

	 (ေ)				စိတ်ြိုင်းရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ	ကျန်းမာကရးအကမေအကနများ	 	 		၁၁

	 (ဂ)			ေုြ်ငန်းေွင်မြန်ေည်ဝင်ကရာက်နိုင်မေင်းအကမေအကနများ	 	 		၁၂

	 (ဃ)			မိသားစုကရးရာဆက်စြ်အကမေအကနများ	 	 	 	 		၁၃

	 (င)			အကထွကထွမဖစ်ရြ်များ	 	 	 	 	 	 		၁၄

၉.	 နိဂုံး	 	 	 	 	 	 	 	 	 		၁၄

၁၀.	 အကကံမြုေျက်များ	 	 	 	 	 	 	 		၁၄



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

စစ်အာဏာသိမ်းကာေ	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံရကသာ

မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းကထာက်များအကမေအကန

	 နိဒါန်း

	 အင်ဒီြန့်ဒန့်ကဒါ်စန်း၊	ဂျာနယ်ကကျာ်မမကေးနှင့်	ေူထုကဒါ်အမာ	စကသာအမျ ိုးသမီးများသည်	မမန်မာ့	

သတင်းစာနှင့်	စာနယ်ဇင်းနယ်ြယ်တွင်	ေူသိများထင်ရှားေဲ့ြကကသာ	မမန်မာ့သတင်းမီဒီယာက	ဦးကဆာင်	

ေဲ့ြကသူများမဖစ်သည်။		ကိုေိုနီကေတ်၊		ေွတ်ေြ်ကရး	ကကိုးြမ်းသည့်ကေတ်၊		ေွတ်ေြ်ကရးရပြီးသည့်	ကေတ်၊	

ကတာ်ေှန်ကရးကကာင်စီကေတ်၊	စစ်အစိုးရကေတ်နှင့်	၂၀၁၀	မြည့်နှစ်ကနာက်ြိုင်းကေတ်များအထိ	မမန်မာ့သတင်း	

မီဒီယာကတွင်	အမျ ိုးသမီးများသည်	ကအသီးသီးမှကန၍	ြါဝင်ေဲ့ြကသည်။

	 ထိုသ့ို	့မမနမ်ာမ့ဒီယီာက၌ြါဝငေ်ဲရ့ာတငွ	်မဒီယီာသမားများ၏	ရနု်းကနရ်မှုများနငှ့	်တန်းတညူညီတွ	်

စွာမဖင့်	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများသည်ေည်း	ရုန်းကန်ကကိုးြမ်းေဲ့ရသည်။	 မမန်မာအမျ ိုးသမီးများ	

အကနမဖင့်	 မီဒီယာကတွင်	 ြါဝင်ရမေင်းမှာေည်း	ေွယ်ေင့်တကူရှိေှသည်မဟုတ်ဘဲ	အေက်အေဲကြါင်း	

များစွာကိ	ုရငဆ်ိငုက်မဖရငှ်း၍ြါဝငေ်ဲြ့ကရမေင်းမဖစသ်ည။်	နိငုင်ကံရး၊	စီးြွားကရး၊	ေမူှုကရးနငှ့	်ယဉက်ကျးမှုကရးရာအရ	

ကန့်သတ်မှုများကို	 မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းသမားများမှာ	 ရင်ဆိုင်ေဲ့ရသည်။	 မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်း	

သမားများသည	်သတင်းမဒီယီာဆိငုရ်ာအဖွဲ့အစည်းများတငွ	်ြါဝငေ်ှုြရ်ှားြကသကဲသ့ို	့အမျ ိုးသမီးကိယုစ်ားမြု	

မမန်မာအမျ ိုးသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းကို	ထူကထာင်၍ေည်း	မီဒီယာအကရးတွင်	ေှုြ်ရှားြကသည်။

	 စစ်အာဏာသိမ်းကာေ	(၂၀၂၁	ေုနှစ်	 ကဖကဖာ်ဝါရီ	၁	ရက်မှ	ဒီဇင်ဘာေ	၃၁	ရက်)	အတွင်း	 မမန်မာ	

အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ	 ရင်ဆိုင်ကကုံကတွ့ေဲ့ရသည့်အကမေအကနများကို	 သိရှိနိုင်ရန်အတွက်												

“မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းသမားများအဖွဲ့”က	ကေ့ောမှုတစ်ရြ်ကို	မြုေုြ်ေဲ့သည်။

(၂၀၂၁	ေုနှစ်	ကဖကဖာ်ဝါရီေ	၁	ရက်မှ	ဒီဇင်ဘာေ	၃၁	ရက်အထိ)

၁



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

	 ကေ့ောမှုနည်းနာ

	 ကဖကဖာ်ဝါရီ	၁	ရက်	အာဏာသိမ်းပြီးကနာက်ြိုင်း	သတင်းမီဒီယာသမား	

များ၊	သတင်းမီဒီယာများနှင့်	 သတင်းစာဆရာများ၏	 	အကမေအကနများကို	

ကစာင့်ြကည့်ကေ့ောေဲ့သည်။	ဖမ်းဆီးေံရမေင်း၊	အကရးယူမေင်း၊	တရားစီရင်မေင်း၊

မြစ်ဒဏ်ေျမှတ်မေင်းနှင့်	 အြကမ်းဖက်ေံရမေင်းဆိုင်ရာအေျက်အေက်များကို	

ကကာက်ယူမှတ်တမ်းတင်ေဲ့သည်။

၂



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ	ေက်ကတွ့တွင်ရင်ဆိုင်ကကုံကတွ့

ကနရသည့	်အကမေအကနများ	သရိှနိိငုရ်နအ်တကွ	်“(၁)	ဖမ်းဆီးထနိ်းသမိ်းေေံဲရ့သူ

များအားေုံးကို	 ၅၀၅	 -	က	 မဖင့်	အမှု့ဖွင့်ေဲ့သေား။	 (၂)	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း	

ေံထားရဆဲသူများသည်	အေျုြ်မှတစ်ဆင့်	တရားရင်ဆိုင်ကနြကရသေား။	(၃)	

တရားရင်ဆိုင်ကနေျနိ်	 ကကုံကတွ့ရသည့်အကမေအကနဆိုးများရှိြါသေား။	 (၄)	

ဖမ်းဝရမ်းမဖင့်	တိမ်းကရှာင်ကနရသူများ၏	ေုံခေုံကရးအဆင်ကမြြါသေား။	 (၅)	

စစက်ြကာကရးတငွ	်အြကမ်းဖကေံ်ရြါသေား။	(၆)	ထနိ်းသမိ်းေံထားရစဉ	်အကမေ	

အကနများကကာင်းမနွြ်ါသေား။	(၇)	မြနေ်ညေ်တွက်မမာကပ်ြီးကနာက	်ကနထိငု	်

ရြ်တည်မှုအဆင်ကမြြါသေား။	 (၈)	 မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ောပြီးကနာက်	

မဒီယီာေြုင်န်းကိ	ုဆကေ်ကေ်ြုက်ိငုန်ိငုြ်ါသေား။	(၉)	စတိြ်ိငု်း	ရြုြ်ိငု်းဆိငု	်

ရာကျန်းမာကရးကကာင်းမွန်ကနြါသေားနှင့်	(၁၀)	မိသားစုဆိုင်ရာအကထွကထရွ

ြ်တည်ကရးကိစ္စများ	အဆင်ကမြြါသေား”	ဟုဆိုကသာ	 ကမးေွန်း	 (၁၀)ေုကို	

ကမးမမန်း၍	အကဲေတ်ေဲ့သည်။

	 မှတ်တမ်းရယူရာတွင်	သတင်းမီဒီယာများမှ	အေျက်အေက်ရယူမေင်း၊	

သတင်းမီဒီယာအသိုင်းအဝန်းမှ	တာဝန်ရှိသူများကို	ကမးမမန်းမေင်းနှင့်	ယုံြကည်							

စိတ်ေျရကသာအရင်းအမမစ်များအားအသုံးမြုမေင်းနည်းေမ်းများကိုအသုံးမြုေဲ့

ြါသည်။	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံရသူများနှင့်	 ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ေံထားရသူများ၏	

အကမေအကနများ၊	အေျက်အေက်များအား	 စုံစမ်းကမးမမန်းရန်	ေုံခေုံကရးအရ	

အေကအ်ေမဲျားရှေိဲသ့ည။်	ယင်းကြကာင့	်ြါဝငြ်တသ်ကက်နသအူားေုံးထ	ံဆက	်

သွယ်ကမးမမန်း၍	အေျက်အေက်အကသးစိတ်ရယူရန်	အေက်အေဲကကီးစွာရိှ	ေ့ဲသည်။	

စစ်ကကာင်စီ၏မီဒီယာဖိနှိြ်မှုမဖစ်စဉ်အသီးသီးတွင်	 ြါဝင်ေဲ့ကသာ	အမျ ိုးသမီး	

သတင်းမဒီယီာသမား	၂၆	ဦးအနက	်၇	ဦးထသံိုသ့ာ	ဆကသ်ယွက်မးမမန်းနိငုေ်ဲသ့ည။်

	 အာဏာသိမ်းကာေအတွင်း	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ၏	

အကမေအကနကေ့ောမေင်းကို	 ၂၀	၂၁	ေုနှစ်	ကဖကဖာ်ဝါရီ	၁	ရက်မှ	ဒီဇင်ဘာ	၃၁	

ရက်အထိ	ကာေသတ်မှတ်၍မြုေုြ်ေဲ့သည်။	ထိုကာေအတွင်း	ဖမ်းဆီး	ထိန်း	

သိမ်းေံရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ၏	ကိန်းဂဏန်းအကရ	

အတွက်နှင့်	အမေားရရှိနိုင်ကသာအေျက်အေက်များကို	မှတ်တမ်းတင်ေဲ့သည်။

မှတ်တမ်းရယူရာတွင်	

သတင်းမီဒီယာများမှ	

အေျက်အေက်

ရယူမေင်း၊	

သတင်းမီဒီယာ

အသိုင်းအဝန်းမှ	

တာဝန်ရှိသူများကို	

ကမးမမန်းမေင်းနှင့်	

ယုံြကည်စိတ်ေျရကသာ

အရင်းအမမစ်များအား

အသုံးမြုမေင်း

နည်းေမ်းများကို	

အသုံးမြုေဲ့ြါသည်။

၃



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

	 မမန်မာ့နိုင်ငံကရးအကမေအကနအကျဉ်း

	 ၂၀၁၅	အကထွကထွကရေးကကာက်ြွဲ၌	 	 	အမျ ိုးသားဒီမိုကကရစီ	

အဖွဲ့ေျုြသ်ည	်ကရေးကကာကြ်ွကဲိ	ုအမြတအ်သတအ်နိငုရ်ေဲသ့ည။်	အနိငုရ်	

ကရေးကကာကြ်ွရဲေဒန်ငှ့အ်တ	ူအမျ ိုးသားဒမီိကုကရစအီဖွဲ့ေျုြ	်ဦးကဆာင	်

သည့်အစိုးရအဖွဲ့ကို	ဖွဲ့နိုင်ေဲ့သည်။	၂၀၂၀	အကထွကထွကရေးကကာက်ြွဲကို	

နိဝုငဘ်ာေ	၈	ရကတ်ငွ	်ကျင်းြေဲသ့ည။်	ယင်းကရေးကကာကြ်ွတဲငွေ်ည်း	

အများမြည်သူက	တစ်ေဲနက်ဆန္ဒမဲကြးေဲ့မေင်းကြကာင့်	အမျ ိုးသားဒီမို	

ကကရစအီဖွဲ့ေျုြသ်ည	်အနိငုရ်ေဲမ့ြနသ်ည။်	အဆိြုါ	ကရေးကကာကြ်ွရဲေဒ	်

ကို	 	 မဲဆန္ဒရှင်မြည်သူများနှင့်	 ကရေးကကာက်ြွဲကစာင့်ြကည့်သူများက	

ေကေ်ေံဲက့သာေ်ည်း	မမနမ်ာစစတ်ြက်	ေကေ်မံေင်းမရှဘိ	ဲအများမြညသ်ူ့	

ဆန္ဒကို	မျက်ကွယ်မြု၍	မဲမသမာမှုရှိသည်ဟု	စွြ်စွဲေဲ့သည်။	မဲမသမာမှု	

ရှိသည်ဆိုကသာ	 စွြ်စွဲမှုကိုအကြကာင်းမြ၍	 ၂၀၂၁	 ေုနှစ်	 ကဖကဖာ်ဝါရီ												

၁	ရက်၌	အာဏာသိမ်းေဲ့သည်။

	 အာဏာသမိ်းမှုကိ	ုဆန့်ကျငက်န့်ကကွက်သာ	အများမြညသ်သူည	်

ေူထုဆန္ဒထုတ်ကဖာ်ြွဲများကို	 နိုင်ငံနှင့်အဝန်းတွင်	သန်းေျြီါဝင်ကသာ	

ေထူမုဖင့	်ဆငန်ွှေဲဲြ့ကသည။်	အဆိြုါဆန္ဒထတုက်ဖာြ်ွအဲကမေအကနများကိ	ု

မြညတ်ငွ်းမြညြ်အကမေစိကု	်သတင်းမဒီယီာများက	အေျနိန်ငှ့တ်ကမြးည	ီ

သတင်းတင်မြေဲ့သည်။	ဆန္ဒထုတ်ကဖာ်ြွဲနှင့်	အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကရး

ေှုြ်ရှားမှုများကို	အာဏာသိမ်းစစ်ကကာင်စီသည်	ဖိနှိြ်ေဲ့သည်။	ေူထု	

ဆန္ဒထတုက်ဖာြ်ွြဲါဝငသ်မူျားကိ	ုြစေ်တသ်တမ်ဖတမ်ေင်းများကိ	ုကျူးေနွ	်

ေဲသ့ည။်	မတရားဖမ်းဆီးမေင်းနငှ့	်တရားေကေ်တွမ်ြုကျင့မ်ေင်းများကိ	ု

မြုေုြ်ေဲ့သည်။	ထိုအကမေအကနများအားေုံးကို	သတင်းမီဒီယာများက	

သတင်းရယူ၍	တင်မြနိုင်ေဲ့ကသာကြကာင့်	 စစ်ကကာင်စီ၏	ေူ့အေွင့်အ

ကရးေျ ိုးကဖာက်မှုများနှင့်	အြကမ်းဖက်မှုများကို	ကမ္ဘာက	အမှန်အတိုင်း	

သိမမင်ေဲ့သည်။	

အာဏာသိမ်းမှုကို	

ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကသာ	

အများမြည်သူသည်	

ေူထုဆန္ဒထုတ်ကဖာ်ြွဲများကို	

နိုင်ငံနှင့်အဝန်းတွင်	

သန်းေျြီါဝင်ကသာ	ေူထုမဖင့်	

ဆင်နွှဲေဲ့ြကသည်။

အာဏာသိမ်းမှုကို	

ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကသာ	

အများမြည်သူသည်	

ေူထုဆန္ဒထုတ်ကဖာ်ြွဲများကို	

နိုင်ငံနှင့်အဝန်းတွင်	

သန်းေျြီါဝင်ကသာ	ေူထုမဖင့်	

ဆင်နွှဲေဲ့ြကသည်။

၄



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

	 အာဏာသိမ်းမှုအပြီး	သတင်းမီဒီယာနှင့်	
	 သတင်းမီဒီယာသမားများ	အကမေအကန

	 ၂၀၂၁	 ေုနှစ်	 ကဖကဖာ်ဝါရီေ	 ၁	 ရက်	 စစ်အာဏာသိမ်းပြီးသည့်ကနာက်ြိုင်းတွင်	သတင်းမီဒီယာနှင့်	

သတင်းမီဒီယာသမားများကို	 စစ်ကကာင်စီသည်	 ဖိနှိြ်ြိတ်ြင်ကန့်သတ်ေဲ့သည်။	သတင်းမီဒီယာေုြ်ငန်း	

ေြု်ကိုင်ကနစဉ်	ဖမ်းဆီးမေင်း၊	ရိုက်နှကမ်ေင်း၊	ေြု်ငန်းေွင်သို	့ဝင်ကရာက်ဖမ်းဆီးမေင်း၊	ကနအိမ်များသို	့ဝင်ကရာက်	

ဖမ်းဆီးမေင်း၊	ဝင်ကရာက်ဖမ်းဆီးေျနိ်တွင်	အြကမ်းဖက်မေင်း၊	ဖမ်းဝရမ်းထုတ်မေင်းနှင့်	သတင်းေွတ်ေြ်ေွင့်ကို	

အကာအကွယ်မကြးထားနိုင်သည့်	 ဥြကဒများမဖင့်	 မတရားသမဖင့်	 အကရးယူမေင်းများကို	 စစ်ကကာင်စီက	

ကျူးေွန်ေဲ့သည်။

	 အာဏာသိမ်းမှုအား	ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မည့်မဖစ်ရြ်များကို	တန်မြန်နိုင်ရန်ရည်ရေယ်၍	ဥြကဒများကို	

စစက်ကာငစ်သီည	်တစဖ်ကသ်တမ်ြငဆ်ငေ်ဲသ့ည။်	သတင်းမဒီယီာဥြကဒ(၂၀၁၄)1	ကိ	ုမျကက်ယွမ်ြု၍	သတင်းမ	ီ

ဒီယာသမားများကို	အကရးယူမေင်းနှင့်	 ရုြ်မမင်သံြကားနှင့်	အသံထုတ်ေွှင့်မေင်းဆိုင်ရာဥြကဒမြင်ဆင်မေင်း				

များကိ	ုေြုက်ဆာငေ်ဲသ့ည။်	အာဏာသမိ်းစစက်ကာငစ်ကီိ	ုဆန့်ကျငက်န့်ကကွသ်ည့အ်ကနမဖင့	်	မမနမ်ာနိငုင်သံတင်း	

မီဒီယာကကာင်စီမှ	 ကကာင်စီဝင်အများစုသည်	 နုတ်ထွက်ေဲ့သည်။	ယင်းတွင်	သတင်းမီဒီယာကကာင်စီဝင်	

အမျ ိုးသမီးများေည်း	ြါဝင်ေဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံရကသာ	သတင်းမီဒီယာသမားများအကမေအကန

(ကဖကဖာ်ဝါရီေ	၁	ရက်မှ	ဒီဇင်ဘာ	၃၁	ရက်ကန့အထိ)

ထိန်းသိမ်းေံရကသာ	

သတင်းမီဒီယာသမား

မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ောကသာ	

သတင်းမီဒီယာသမား

ဆက်ေက်ထိန်းသိမ်းေံထားရကသာ	

သတင်းမီဒီယာသမား

၀

၂၀

၄၀

၆၀

၈၀

၁၀၀

၁၂၀

၁၄၀

				အမျ ိုးသမီး													 				အမျ ိုးသား

1			သတင်းမီဒီယာဥြကဒ(၂၀၁၄)၊	https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=269

၅



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

		 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား	
	 ထိန်းသိမ်းေံရမှုအကမေအကန

	 ကဖကဖာ်ဝါရီ	 ၁	 ရက်မှ	 ဒီဇင်ဘာ	 ၃၁	 ရက်ကန့အထိ	 ဖမ်းဆီး	

ထနိ်းသမိ်းေထံားရသည့	်အမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာ	သမား	၂၃	ဦးအထ	ိ

ရှိေဲ့ရသည်။	ယင်းတို့အနက်	၁၂	ဦးမှာ	 မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ေဲ့သည်။	

၁၁	ဦးမှာ	ဒီဇင်ဘာ	၃၁	ရက်ကန့အထိ	ထိန်းသိမ်းေံထားရဆဲမဖစ်သည်။	

အမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာသမားများ	ဖမ်းဆီးေရံသည့မ်ဖစစ်ဉ၌်	သတင်း	

မဒီယီာအေြုေ်ြုက်ိငုက်နစဉ	်ဖမ်းဆီးေရံမှု	၉	ကကမိန်ငှ့	်ကနအမိ၊်	သတင်း	

မီဒီယာရုံးေန်းအတွင်းသို့	 ဝင်ကရာက်စီးနင်း၍	ဖမ်းဆီးေံရမှု	 ၁၃	 ကကိမ်	

ရှိေဲ့သည်။

	 သတင်းမီဒီယာသမားများကို	သတင်းမီဒီယာဥြကဒ(၂၀၁၄)

မှအြ	ရာဇသတ်ကကီး	ဥြကဒြုဒ်မ	၅၀၅	-	က	အြါအဝင်	အမေားကသာ	

ဥြကဒ၊	 ြုဒ်မများမဖင့်	 ဖမ်းဆီးအကရးယူေဲ့ရာတွင်	အမျ ိုးသမီးသတင်း	

မီဒီယာသမားများေည်းြါဝင်ေဲ့သည်။	၅၀၅	 -	က	အြါအဝင်	အမေား	

ကသာြုဒ်မများမဖင့်	 အကရးယူေံေဲ့ရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာ	

သမား	 ၁၆	ဦးရှိေဲ့သည်။	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားအများစုကို	

၅၀၅	-	က	မဖင့တ်ရားစွဆဲိေုဲ	့သည။်	၅၀၅	-	က	မဖင့	်တရားစွဆဲိအုကရးယေူ	ံ

ရသည့်အနက်	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား	၂	ဦးသည်	သိန်း	၅၀	စီ	

အာမေံမဖင့်	 မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ေဲ့သည်။	 ၅၀၅	 -	က	အြါအဝင်	

အမေားကသာြုဒ်မများမဖင့်ြါ	တရားစွဲဆိုေံေဲ့ရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်း	

မဒီယီာသမား	၃	ဦးရှေိဲသ့ည။်	ယင်းတို	့၃	ဦးအတကွ	်စွဆဲိေုဲက့သာြဒုမ်မှာ	

	 ကဖကဖာ်ဝါရီ	 ၁	ရက်မှ	 ဒီဇင်ဘာ	၃၁	ရက်ကန့အထိ	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရသည့်	သတင်းမီဒီယာ	

သမား	စုစုကြါင်း	၁၂၄	ဦးရှိေဲ့သည်။	ယင်းတွင်	အမျ ိုးသမီး	၂၃	ဦးြါဝင်ပြီး	အမျ ိုးသား	၁၀၁	ဦးြါဝင်ေဲ့သည်။	

မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ောသူ	၇၅	ဦးတွင်	အမျ ိုးသမီး	၁၂	ဦးနှင့်	အမျ ိုးသား	၆၃	ဦးြါဝင်သည်။	ဆက်ေက်	

ထိန်းသိမ်းေံထားရသူ	၄၈	ဦးရှိပြီး	အမျ ိုးသမီး	၁၁	ဦးနှင့်	အမျ ိုးသား	၃၇	ဦးရှိသည်။

တိုင်းဧရာသတင်းကထာက်	

မကရှေရည်၀င်းအား	ဖမ်းဆီးေံေဲ့ရ

သတင်း

၆



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

မတရားအသင်းဥြကဒ၊	 ြုဒ်မ	 ၁၇(၁)နှင့်	ဆက်သွယ်ကရးဥြကဒ၊	 ြုဒ်မ	

၆၆(ဃ)တို့မဖစ်သည်။

	 ၅၀၅	-	က	ကို	အသုံးမမြုဘဲ	အမေားကသာြုဒ်မများမဖင့်	တရား	

စွဲဆိုေံေဲ့ရသူ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား	 ၂	 ဦးရှိသည်။	ယင်းတို့						

၂	ဦးအတွက်	စွဲဆိုေဲ့ကသာဥြကဒြုဒ်မများမှာ	ြုဒ်မ	၁၈၈	နှင့်	အြကမ်း	

ဖကဥ်ြကဒြုဒမ်တိုမ့ဖစသ်ည။်	တရားစွဆဲိေုေံဲရ့သမူျားအနက	်ကထာငဒ်ဏ	်

ေျမတှေ်ေံဲရ့သ	ူအမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာသမား	၄	ဦးရှေိဲပ့ြီး	ကထာငဒ်ဏ	်

၁	ေ၊	ကထာင်ဒဏ်	၂	နှစ်နှင့်	ကထာင်ဒဏ်	၃	နှစ်တို့ကို	ေျမှတ်ေံေဲ့ရသည်။	

သတင်းမီဒီယာသမားများကို 	 တရားစွဲဆို၍	 ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ေဲ့ရာ	

တွင်ေည်း	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ	 ြါဝင်ေဲ့သည်။	

ဖမ်းဝရမ်းထတုေ်ရံ၍	တမိ်းကရှာငက်နရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာ	

သမား	၃	ဦးရှိသည်။

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများအကမေအကန

(ကဖကဖာ်ဝါရီေ	၁	ရက်မှ	ဒီဇင်ဘာ	၃၁	ရက်ကန့အထိ)

ထိန်းသိမ်းေံရကသာ	

အမျ ိုးသမီး

အ	ကရအတွက်

ေွတ်ကမမာက်ောကသာ	

အမျ ိုးသမီး

အ	ကရအတွက်

ထိန်းသိမ်းေံထားရဆဲ

အမျ ိုးသမီး

အ	ကရအတွက်

၅၀၅	-	က	နှင့်	၁၇(၁)မဖင့်

အကရးယူေံထားရဆဲ

အမျ ိုးသမီးအ	ကရအတွက်

အြကမ်းဖက်ဥြ	ကဒမဖင့်

အကရးယူေံထားရဆဲ

အမျ ိုးသမီးအ	ကရအတကွ်

ကထာင်ဒဏ်မြစ်ဒဏ်

ေျမှတ်ေံထားရကသာ

အမျ ိုးသမီးအ	ကရအတွက်

၀

၅

၁၀

၁၅

၂၀

၂၅

ကထာင်ဒဏ်	ေျမှတ်ေံေဲ့ရသူ	

အမျ ိုးသမီးသတင်း

မီဒီယာသမား	၄	ဦးရှိေဲ့ပြီး	

ကထာင်ဒဏ်	၁	ေ၊	

ကထာင်ဒဏ်	၂	နှစ်နှင့်	

ကထာင်ဒဏ်	၃	နှစ်တို့ကို	

ေျမှတ်ေံေဲ့ရသည်။	

၇



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများကို	 ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုရာတွင်အသုံးမြုေဲ့ကသာဥြကဒနှင့်	 ြုဒ်မ	

များမှာ	ရာဇသတ်ကကီးဥြကဒ	ြုဒ်မ	၅၀၅	-	က၊	မတရားအသင်းအက်ဥြကဒ	၁၇(၁)၊	ြုဒ်မ	၁၈၈၊	ဆက်သွယ်ကရး	

ဥြကဒြုဒ်မ	၆၆(ဃ)နှင့်	အြကမ်းဖက်ဥြကဒတို့မဖစ်သည်။

၂၀၂၁	ေုနှစ်	ကဖကဖာ်ဝါရီေ	၁	ရက်မှ	ဒီဇင်ဘာ	၃၁	ရက်ကန့အထိ	အကမေအကန

စဉ်

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

အကြကာင်းအရာ

စုစုကြါင်းထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	သတင်းသမား	

(အမျ ိုးသမီး)

မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ောကသာ	သတင်းသမား	

(အမျ ိုးသမီး)

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရဆဲ	သတင်းသမား	

(အမျ ိုးသမီး)

တရားစွဲဆို၍	ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ေံထားရကသာ	

သတင်းသမား	(အမျ ိုးသမီး)

၅၀၅	-	က	မဖင့်	တရားစွဲဆိုေံေဲ့ရကသာ	

သတင်းသမား	(အမျ ိုးသမီး)

အမေားကသာြုဒ်မမဖင့်	တရားစွဲဆိုေံေဲ့ရကသာ	

သတင်းသမား	(အမျ ိုးသမီး)

ြုဒ်မတစ်ေုနှင့်အထက်မဖင့်	တရားစွဲဆိုေံေဲ့ရကသာ	

သတင်းသမား	(အမျ ိုးသမီး)

အာမေံမဖင့်	ေွတ်ကမမာက်ကနကသာ	သတင်းသမား	

(အမျ ိုးသမီး)

ကထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ေံရကသာ	သတင်းသမား	

(အမျ ိုးသမီး)

ဦးကရ

၂၃	ဦး

၁၂	ဦး

၁၁	ဦး

၃	ဦး

၁၆	ဦး

၂	ဦး

၃	ဦး

၂	ဦး

၄	ဦး

မှတ်ေျက်

တရားရင်ဆိုင်ကနရသူများေည်း	ြါဝင်	

သည်။

(၁)	ဂျူေိုင်မိုး	(၂)	ေျယ်ရီထိုက်	

(၃)	အိအိပဖိုး

မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ောသူများေည်း	

ြါဝင်သည်။

(၁)	ကမသွယ်ကအာင်	

(၂)	ထက်ထက်

(၁)	သင်းသင်းကအာင်

(၂)	ထက်ထက်ေိုင်

(၃)	မျ ိုးမမတ်မမတ်ြန်

(၁)	တင်မာကဆွ

	(၂)	ေင်ကမစန်း

(၁)	ကမသွယ်ကအာင်	(ကထာင်ဒဏ်	၁	ေ)

(၂)	နန်းနန်းတိုင်	(ကထာင်ဒဏ်	၃	နှစ်)

(၃)	နန်းဝင်းရီ	(ကထာင်ဒဏ်	၃	နှစ်)

(၄)	မမဝန်းရံ	(ကထာင်ဒဏ်	၂	နှစ်)

၈



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

		 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း	တရားစွဲေံရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ
	 ထမ်းကဆာင်ေဲ့ကသာ	မီဒီယာတာဝန်
	 ဖမ်းဆီးထနိ်းသမိ်း	တရားစွေဲရံကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာသမားများတငွ	်သတင်းမဒီယီာေြုင်န်း	

ြူးတွ	ဲတညက်ထာငသ်၊ူ	အယဒ်တီာေျုြ၊်	တာဝနေံ်အယဒ်တီာ၊	သတင်းစာဆရာမ၊	သတင်းကထာက၊်	ရြုသ်သံတင်း	

ကထာက်နှင့်	ဓာတ်ြုံသတင်းကထာက်များြါဝင်ေဲ့သည်။	စုကဆာင်းရရှိေဲ့ကသာ	သတင်းအေျက်အေက်များအရ	

မ	ီဒယီာေြ်ုငန်း	ြူးတွတဲညက်ထာငသ်	ူ၂	ဦး၊	အယဒ်တီာေျုြ	်၁	ဦး၊	တာဝနေ်အံယဒ်တီာ	၂	ဦး၊	သတင်းစာဆရာမ	

၂	ဦး၊	သတင်းကထာက်	၁၇	ဦး၊	ရုြ်သံသတင်းကထာက်	၂	ဦးနှင့်	ဓာတ်ြုံသတင်းကထာက်	၁	ဦး	ြါဝင်သည်။

		 အမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာသမားများကိ	ု
	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေဲ့ကသာ	ကဒသများ
	 ဖမ်းဆီး၊	ထိန်းသိမ်း၊	တရားစွဲေံရကသာ	အမျ ိုးသမီး	

သတင်းမဒီယီာသမား	အများစသုည	်ယင်းတို၏့	သတင်းမဒီ	ီ

ယာအကမေစိကုရ်ာကဒသ	သိုမ့ဟတု	်သတင်းေြုင်န်းတာဝန	်

ယူရာကဒသများတွင်	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရသည်။

	 	 စုကဆာင်းရရှိေဲ့ကသာ	အေျက်အေက်များအရ	

ကေျင်မြည်နယ်တွင်	 မမစ်ကကီးနားပမို့၊	စစ်ကိုင်းတိုင်းကဒသ	

ကကီးတွင်	မုံရောပမို့၊	ရန်ကုန်တိုင်းကဒသကကီးတွင	်ရန်ကုန်ပမို့၊	

တိုက်ကကီးပမို့နယ်နှင့်	သန်ေျင်ပမို့နယ်၊	ရှမ်းမြည်နယ်တွင်	

ကတာင်ကကီးပမို့၊	ဟိုြုံးပမို့၊	တာေျေီိတ်ပမို့နှင့်	ေားရှိုးပမို့၊	

ဧရာဝတီတိုင်းကဒသကကီးတို့မှာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာ	

သမားများ	ထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရသည်။

မြထားသည့်ကနရာမှာ	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံရသည့်		>>>>	

ပမို့များမဖစ်သည်။

၉



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

		 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ	
	 ရင်ဆိုင်ကနရကသာ	မဖစ်ရြ်များ

(က)			အြကမ်းဖက်ေံရမှုအကမေအကနများ

	 သတင်းမီဒီယာသမားများကို	ဖမ်းဆီးထိန်း	

သမိ်းရာတငွ	်ရိကုန်ကှမ်ေင်း၊	စစက်ြကာကရးမြု	ေြုစ်ဉ	်

အြကမ်းဖကမ်ေင်းနငှ့	်အသကဆ်ုံးရှုံးသညအ်ထ	ိမြုမ	ူ

မေင်းများရှေိဲြ့ါသည။်	အြကမ်းဖကေ်ရံမှုအကမေအကန

အကသးစတိန်ငှ့	်ေငိြ်ိငု်းဆိငုရ်ာ	အြကမ်းဖကေ်ရံမေင်း	

ရှိ/မရှိ	အကမေအကနများကို	အကသးစိတ်စုံစမ်းမှတ်	

တမ်းတင်ရန်	 အေွင့်မသာကသးကသာ်ေည်း	 ရရှိ 	

ေဲက့သာအေျကအ်ေကမ်ျားအရ	အမျ ိုးသမီးသတင်း

မဒီယီာသမားများသည	်အြကမ်းဖကေ်ရံမေင်းများကိ	ု

ရင်ဆိုင်ကကုံကတွ့ေဲ့ရသည်။

	 	 စစ်ကိုင်းတိုင်းကဒသကကီးမှ 	 အမျ ိုးသမီး 	

သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးအား	 ဖမ်းဆီးရာတွင်	

ထိုးကကိတ်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးေဲ့သည်။	ကနအိမ်အတွင်း	

သို	့အတင်းဝငက်ရာကဖ်မ်းဆီးမေင်းမဖစ၍်	ထိမုမငက်ငွ်း	

ကို	အသက်မမြည့်ကသးကသာ	အတူကနထိုင်သည့်	

သမီးမဖစ်သူ	 မမင်ကတွ့ေဲ့ရသည်။2	 ကတာင်ကကီးပမို့မှ	

အမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာသမားတစဦ်းကိ	ုဖမ်းဆီး	

ရာတွင်ေည်း	အြကမ်းဖက်ေံေဲ့ရသည်။	3

2					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရသူ၏	မိသားစုသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်
3					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရသူ၏	မိသားစုသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်

၁၀



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

4					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရသူထံသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်	 	 8					သက်ဆိုင်ရာသတင်းမီဒီယာသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်
5					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရသူထံသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်	 	 9					မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းသမားများအဖွဲ့၏	စုံစမ်းသိရှိေျက်
6	 	 	 ၂၀၂၁	ေုနှစ်အတွင်း	ကမ္ဘာတဝန်းသတင်းသမားကတွ	စံေျနိ်တင်ဖမ်းေံေဲ့ရ၊	 (၉	ဒီ	 ၂၀၂၁	 -	 	 ဗီအိုကအမမန်မာြိုင်း)၊	 https://burmese.voanews.com/a/worldwide-journalists-ar-

rest-cpj-voa-burmese-/6346532.html
7					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရသူ၏	မိသားစုသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်	
10	 	 	 ၂၀၂၁	ေုနှစ်အတွင်း	ကမ္ဘာတဝန်းသတင်းသမားကတွ	စံေျနိ်တင်	ဖမ်းေံေဲ့ရ၊	 (၉	ဒီ	 ၂၀၂၁	-	 	ဗီအိုကအမမန်မာြိုင်း)၊	 https://burmese.voanews.com/a/worldwide-journalists-ar-

rest-cpj-voa-burmese-/6346532.html

	 	 စစ်ကိုင်းတိုင်းကဒသကကီးမှ 	 အမျ ိုးသမီး 	

သတင်းမီဒီယာသမားနှစ်ဦးအား	 ဖမ်းဆီးရာတွင်	

ပေမိ်းကမောကမ်ေင်း၊	ရိငု်းမြစွာဆကဆ်မံေင်း၊	ရာဇဝတမ်ှု	

ကျူးေွန်သူများအမဖစ်	ဆက်ဆံမေင်း၊	 မီဒီယာေုြ်	

ငန်းသုံးြစ္စည်းများကို	သိမ်းဆည်းမေင်းနှင့်	ရိုက်ကူး	

တင်ဆက်ေဲ့သည့်	 ရုြ်သံသတင်းများ	 မမှန်ကန်	

ကြကာင်း	ထွက်ဆိုရန်ဖိအားကြးမေင်း	 စသည်တို့ကို	

မြုမူေဲ့သည်။	4	

	 	 စစ်ကိုင်းတိုင်းကဒသကကီးမှ 	 အမျ ိုးသမီး 	

သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးသည်	အြကမ်းဖက်	

အြုစ်တုစေ်မုဖစသ်ည့	်ြျူကစာထီး၏	ေြုက်ကမံည့သ်	ူ

များစာရင်းတွင်	 ြါဝင်ကနကသာကြကာင့်	ထွက်ကမြး	

တိမ်းကရှာင်ကနရသည်။	5

	 ရန်ကုန်တိုင်းကဒသကကီး၊	 ရန်ကုန်ပမို့တွင်	

ဆန္ဒ မြကနသူများကို 	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာ	

သမားတစ်ဦးက	သတင်းရယူကနေဲ့သည်။	ထိုဆန္ဒမြ	

ကနသူများကို	 စစ်ကကာင်စီက	ကားမဖင့်ဝင်တိုက်၍	

ဖမ်းဆီးရန်ကကိုးြမ်းေဲ့မေင်းကြကာင့်	 ကဖာ်မြြါ	အမျ ိုး	

သမီးသတင်းမီဒီယာသမားသည်	 ကသကစနိုင်သည်	

အထိ	 မဖစ်ကစကသာဒဏ်ရာများကို 	 မြင်းထန်စွာ	

ရရှိေဲ့သည်။	6

(ေ)			စိတ်ြိုင်းရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ	ကျန်းမာကရးအကမေအကနများ

	 ကတာငက်ကီးပမို့မ	ှအမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာ

သမားတစ်ဦးအား	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း၍	စစ်ကြကာ	

ကရး၌	စစ်ကဆးကမးမမန်းစဉ်	အြကမ်းဖက်မှုကြကာင့်	

နားအြကားအာရုံ	ထိေိုက်ေံထားရသည်။	 7	 	 ရှမ်း	

မြည်နယ်တွင်	ဖမ်းဆီးထိန်း	သိမ်းေံေဲ့ရသည့်	အမျ ိုး

သမီးသတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးသည်	တရားရင်	

ဆိုင်ကနရေျနိ်တွင်	ကမ္ဘာ့ကြ်ကရာဂါ	ကိုဗစ်	၁၉	ကူး	

စက်ေံေဲ့ရသည်။	8

	 သတင်းမီဒီယာေုြ်ငန်းများကို	 ြုံမှန်အား	

မဖင့	်ေြုက်ိငုက်ဆာငရ်ေကက်နနိငုေ်ျနိတ်ငွ	်အမျ ိုးသမီး	

သတင်းမီဒီယာသမားများသည်	 မိမိတို့၏	 ြုံမှန်	

ဝင်ကငွများမဖင့်	 စိတ်ေုံခေုံမှုရှိစွာ	 ရြ်တည်ကနထိုင်	

နိုင်ေဲ့ြကသည်။	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံရမေင်း၊	တိမ်း	

ကရှာငက်နရမေင်းနငှ့	်မမိတိို၏့	သတင်းမဒီယီာေြုင်န်း	

များကို	 ြုံမှန်မေုြ်ကိုင်နိုင်မေင်းများကြကာင့်	 ြုံမှန်	

ဝင်ကငွရရှိ မေင်းမရှိြါဘဲ	ကူညီကထာက်ြံ့မှုများကို	

အားကိုးကနရသည်။	ယင်းကြကာင့်	 စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ	

ထေိိကုအ်ားငယမ်ေင်းနငှ့	်မေုခံေုံမေင်းများကိ	ုရငဆ်ိငု	်

ကကုံကတွ့ောြကရသည်။	9

	 ရနက်နုပ်မို့ဆန္ဒမြြွ	ဲသတင်းရယကူနစဉ	်ကား	

မဖင့်တိုက်ေံရပြီး	 ဖမ်းဆီးေံေဲ့ရကသာ	အမျ ိုးသမီး	

သတင်းမီဒီယာသမားသည်	ကားတိုက်ေံရကသာ	

ဒဏ်ကြကာင့်	 ဦးကေါင်းြိုင်းတွင်	 မြင်းထန်စွာမဖင့် 	

ဒဏ်ရာရေဲ့သည်။	ယင်းဒဏ်ရာကြကာင့်	ကဆးရုံတွင်	

ေွဲစိတ်ကုသမှုေံယူေဲ့ရသည်။	10

၁၁



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

(ဂ)			ေုြ်ငန်းေွင်မြန်ေည်ဝင်ကရာက်နိုင်မေင်းအကမေအကနများ

	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာ	

သမားများအနက်မှ	အေျ ို့ကသာသူများမှာမြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ော

ကသာ်ေည်း	ယင်းတို့သည်	သူတို့၏မူေမီဒီယာေုြ်ငန်းေွင်သို့	 မြန်	

ေည်ဝင်ကရာက်ေုြ်ကိုင်နိုင်မေင်းရှိ/မရှိအကသးစိတ်သိရှိရန်	 ကေ့ော	

စုံစမ်းမှတ်တမ်းတင်မှု	မမြုေုြ်နိုင်ကသးြါ။

	 	ေက်ေှမ်းမီရာ	 စုံစမ်းသိရှိရသည့်	 အကမေအကနများအရ	

စစ်ကိုင်းတိုင်းကဒသကကီးမှ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား	 နှစ်ဦး	

အနက	်တစဦ်းသည	်ဖမ်းဆီးထနိ်းသမိ်းေရံပြီး	မြနေ်ညေ်တွက်မမာက	်

ောရာတငွ	်	ယင်း၏မေူမဒီယီာေြုင်န်းများကိ	ုဆကေ်ကေ်ြုက်ိငု	်

နိုင်မေင်း	မရှိကတာ့ြါ။	ကျန်တစ်ဦးမှာ	မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ေါစတွင်	

မီဒီယာေုြ်ငန်းများကို	ေုြ်ကိုင်နိုင်ေဲ့မေင်းမရှိေဲ့ကသာ်ေည်း	ေက်ရှိ	

တွင်	မြန်ေည်ေုြ်ကိုင်ကနသည်။	11

စစ်ကိုင်းတိုင်းကဒသကကီးမှ	

အမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာသမား	

နှစ်ဦး	အနက်	တစ်ဦးသည်	

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံရပြီး	

မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်

ောရာတွင်	ယင်း၏မူေမီဒီယာ	

ေုြ်ငန်းများကို	ဆက်ေက်	

ေုြ်ကိုင်နိုင်မေင်း	မရှိကတာ့ြါ။

11					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရသူထံသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်

၁၂



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

(ဃ)			မိသားစုကရးရာဆက်စြ်အကမေအကနများ

	 ကတာငက်ကီးပမို့မ	ှအမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာ

သမားတစ်ဦးအား	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ပြီးသည့် 	

ကနာက်	ကနအိမ်ကိုေျတိ်ြိတ်ေဲ့မေင်းကြကာင့်	မိသားစု	

ဝငမ်ျားသည	်ကနအမိမ်ဖှယက်ြးေဲရ့သည။်	12		စစက်ိငု်း	

တိုင်းကဒသကကီးမှ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား	

တစ်ဦးအား	 ဖမ်းဆီးရာတွင်	အြကမ်းဖက်မှုများရှိ	

ေဲ့ ပြီး	 ယင်းမမင်ကွင်းကို	 သမီးမဖစ်သူက	 မျက်ဝါး	

ထင်ထင်မမင်ကတွ့ေဲ့ရသည်။	သမီးမဖစ်သူကို	ကဆွမျ ိုး	

အသိုင်းအဝန်းက	ကူညီကစာင့်ကရှာက်ကြးထားရ	

ေံထားရစဉ်နှင့်	တရားရင်ဆိုင်ကနရေျနိ်ကာေများ	

အတွင်း	 မိသားစုမဖင့်	 မျက်မမင်ကိုယ်ကတွ့	 မကတွ့	

ရမေင်း၊	 စာမဖင့်သာကရးသား၍	ဆက်သွယ်ရမေင်း၊	

ကရှ့ကနမှတစ်ဆင့်	ြကားေံဆက်သွယ်ရမေင်းနှင့်	အာ	

ဏာြိငုမ်ျားမတှစဆ်င့	်ဆကသ်ယွရ်မေင်းများကိ	ုရင	်

ဆိုင်ကကုံကတွ့ြကရသည်။	15

	 ရန်ကုန်ပမို့မှ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသ	

မားတစ်ဦးကို	ဖမ်းဆီးရာတွင်	မိေင်မဖစ်သူနှင့်အတူ	

၇	နှစ်အရေယ်	သမီးမဖစ်သူကိုေည်း	ဖမ်းဆီးေဲ့သည်။	

သည။်	13		စစက်ိငု်းတိငု်းကဒသကကီးအတငွ်း	ဖမ်းဆီးေေံဲ	့

ရပြီး	အာမေမံဖင့	်တရားရငဆ်ိငုက်နကသာ	အမျ ိုးသမီး	

သတင်းမီဒီယာတစ်ဦး၏	 မိသားစုအကမေအကနမှာ	

အေကအ်ေရဲှကိနပြီး	စားဝတက်နကရးမကမြေညမ်ေင်း၊	

ကကေးများ	အတကွ	်	မေုခံေုံမေင်း၊		ြညာသငြ်ကား	

ကရးဆုံးရှုံးမေင်းနှင့်	 အေုြ်အကိုင်မကမြေည်မေင်း	

များကို	 ကကုံကတွ့ကနရသည်။	ေူမှုဘဝရြ်တည်ကရး	

အတွက်	ကဆွမျ ိုးများအကြါ်	မှီေိုကနရသည်။	14	

	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားေဲ့ရသည့်	 အမျ ိုး	

သမီးသတင်းမဒီယီာသမားအများစသုည	်ထနိ်းသမိ်း	

သမီးငယက်ိ	ုစစက်ြကာကရးတငွ	်၂	ညတာကေါ်ကဆာင	်

ထားပြီး	 မိေင်၏	ေှုြ်ရှားကဆာင်ရေက်မှုများကို	 စစ်	

ကဆးကမးမမန်းေဲ့သည်။	16

	 ရန်ကုန်ပမို့မှ	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာ	

သမားတစ်ဦးသည်	 ကနအိမ်မှ	 ကြျာက်ဆုံးကနေဲ့ပြီး	

မသိားစကု	ဆကသ်ယွ၍်မရ	မဖစေ်ဲရ့သည။်	မသိားစ	ု

အကနမဖင့်	 စုံစမ်းကမးမမန်းမှုများ	 မြုေုြ်ေျနိ်ကာေ				

၁	ေ	ြကာမသှာ	စစက်ြကာကရးမတှစဆ်င့	်သကဆ်ိငု	်

ရာ	 ရဲစေန်းသို့ကရာက်ရှိ	 ထိန်းသိမ်းထားကြကာင်း	

သိရသည်။	17

စစ်ကိုင်းတိုင်းကဒသကကီးအတွင်း	ဖမ်းဆီးေံေဲ့ရပြီး	အာမေံမဖင့်	တရားရင်ဆိုင်ကနကသာ	

အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာတစ်ဦး၏	မိသားစုအကမေအကနမှာ	အေက်အေဲရှိကနပြီး	

စားဝတ်ကနကရးမကမြေည်မေင်း၊	ကကေးများ	အတွက်		မေုံခေုံမေင်း၊		ြညာသင်ြကား	

ကရးဆုံးရှုံးမေင်းနှင့်	အေုြ်အကိုင်မကမြေည်မေင်းများကို	ကကုံကတွ့ကနရသည်။

12					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရသူ၏	မိသားစုသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်
13					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရသူ၏	မိသားစုသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်
14					ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရသူ၏	မိသားစုသို့	ဆက်သွယ်ကမးမမန်းေျက်
15					မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းသမားများအဖွဲ့၏	စုံစမ်းသိရှိေျက်
16					စစ်ကကာင်စီတြ်က	၇	နှစ်သမီးကို	စစ်ကြကာကရးေုြ်ေဲ့၊	(၂၃	နို	၂၀၂၁	-	Myanmar	Now)၊	https://www.myanmar-now.org/mm/news/9405
17					ကြျာကဆ်ုံးကနသည့	်အမျ ိုးသမီးသတင်းကထာက	်ြဒုမ်၅၀၅(က)မဖင့	်အမှုဖငွ့ဖ်မ်းဆီးေထံားရ၊	(၃၀	စက	်၂၀၂၁	-	Myanmar	Now)၊	https://www.myanmar-now.org/mm/news/8631

၁၃



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

	 မုံရောပမို့မှ	 မတင်မာကဆွ(MCN	TV	News)

နငှ့	်မေငက်မစန်း(The	Voice)တို	့နစှဦ်းကိ	ု၅၀၅	-	က	

မဖင့်	အမှုဖွင့်တ	ရားစွဲဆို၍	သိန်း	၅၀	စီအာမေံမဖင့်	

မြန်ေွတ်ကြးေဲ့သည်။	18

	 ရန်ကုန်ပမို့မှ	 မကကဇွန်ကနွး	 (Myanmar	

Now)	ကိ	ုအင်းစနိက်ထာငအ်တငွ်း	ဖမ်းဆီးထနိ်းသမိ်း	

ထားစဉ	်၂၀၂၁	ေနုစှ	်ဧပြ	ီ၂၈	မ	ှကမေကနုအ်ထ	ိတစ်

ေကကျာြ်ကာတိကုြ်တိထ်ားေဲက့ြကာင်း၊	ကိုးကယွရ်ာ	

ဘာသာတရားအရ	အစာကရှာင်ဥြုသ်ကစာင့်တည်	

သညက်ိ	ုအစာငတေ်ဆံန္ဒမြသညဟ်	ုစြွစ်ွေဲဲက့ြကာင်း	

နှင့်	ယင်းသို့	 စွြ်စွဲေဲ့မေင်းသည်	မှားယွင်းမြုမှုမိမေင်း

သာမဖစ်ကြကာင်း 	 ကထာင်အာဏာြိုင်က	 ကမြာေဲ့ 	

သည်။	19

	 ဧရာဝတီတိုင်းကဒသကကီးမှ	 မကရှေရည်ဝင်း	

(Time	Ayeyar)ကို	၂၀၂၁	ေုနှစ်	ဇွန်	၃၀	ရက်ကန့တွင်	

ေွတ်ပငိမ်းေျမ်းသာေွင့် မဖင့် 	 မြန်ေည်ေွှတ်ကြးေဲ့ 	

ကသာ်ေည်း	 ၂၀၂၁	ေုနှစ်	 ကအာက်တိုဘာ	၁၁	ရက်	

တွင်	ထြ်မံဖမ်းဆီး၍	ထိန်းသိမ်းထားေဲ့သည်။	20

		 နိဂုံး

	 စစအ်ာဏာသမိ်းကာေ	မမနမ်ာအမျ ိုးသမီး	သတင်းမဒီယီာသမားများအကမေအကနကိ	ုကေေ့ာရာတငွ	်

အမျ ိုးသမီး	သတင်းမီဒီယာသမားများသည်	သတင်းေုြ်ငန်းေုြ်ကိုင်ကနစဉ်	ဖမ်းဆီးေံရမေင်း၊	ကနအိမ်များသို့	

ဝင်ကရာက်၍	ဖမ်းဆီးမေင်း၊	ဖမ်းဆီးစဉ်နှင့်	စစ်ကြကာကရးမြုေုြ်စဉ်တွင်	အြကမ်းဖက်ေံရမေင်း၊	ပေိမ်းကမောက်ေံရ	

မေင်း၊	မိသားစုမဖင့်	ကာေြကာမမင့်စွာ	အဆက်အသွယ်မရမေင်း၊	အရေယ်မကရာက်ကသးကသာကကေးမိေင်များြါ

ဝင်ကနမေင်း၊	ထိန်းသိမ်းေံထားရသူများ၏	သတင်းအေျက်အေက်များကို	ေုံကောက်စွာမဖင့်	 မသိရှိရမေင်း၊	

ဥြကဒ၏	အကာအကွယ်ကကာင်းမွန်စွာ	မရရှိမေင်း၊	မတရားကသာ	ဥြကဒများမဖင့်	အကရးယူေံရမေင်း၊	ရာဇဝတ်မှု	

ကျူးေွန်သူများအမဖစ်	သတ်မှတ်၍	ရာဇဝတ်သားကဲ့သို့	 မြုမူဆက်ဆံမေင်း၊	ယင်းတို့၏	မူေအေုြ်တာဝန်	

မဖစ်ကသာ	မီဒီယာေုြ်ငန်းများကို	ကကာင်းမွန်စွာမမြုေုြ်နုိင်မေင်းနှင့်	စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ	ထိေိုက်	

ြျက်စီးကစနိုင်သည့်	ကျူးေွန်မှုများကို	ကဖာက်ဖျက်ကျူးေွန်ေံေဲ့ရကြကာင်း	ကတွ့ရသည်။

		 အကကံမြုေျက်များ

	 ေွတ်ေြ်စွာထုတ်ကဖာ်ကမြာဆိုေွင့်၊	သတင်းမီဒီယာေွတ်ေြ်ေွင့်၊	အမျ ိုးသမီးအေွင့်အကရး၊	အေုြ်	

အကိုင်အေွင့်အကရး၊	ကကေးသူငယ်ဆိုင်ရာအေွင့်အကရး၊	ကိုးကွယ်ယုံြကည်မှုဆိုင်ရာအေွင့်အကရးနှင့်	တရား	

ဥြကဒစိုးမိုးကရးဆိငုရ်ာအေငွ့အ်ကရးများအရ	မမနမ်ာအမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာသမားများအတကွ	်သကဆ်ိငုရ်ာ	

(င)			အကထွကထွမဖစ်ရြ်များ

18	 	 	 	 	မုံရောသတင်းကထာက်နှစ်ဦး	ြုဒ်မ	၅၀၅(က)နဲ့	အမှုဖွင့်ေံရ၊	 (၂၅	ကဖ	 ၂၀၂၁	 -	RFA	Burmese)၊	 https://www.rfa.org/burmese/news/police-release-two-monywa-report-

ers-02252021045848.html
19					သတင်းကထာက်	ကကဇွန်ကနွး	အင်းစိန်တွင်	တစ်ေကကျာ်ြကာ	တိုက်ြိတ်ေံရ၊	(၃	ဇွန်	၂၀၂၁	ေုနှစ်	-	Myanmar	Now	)၊	https://www.myanmar-now.org/mm/news/6988
20					ယုံြကည်ရကသာ	သတင်းရင်းမမစ်မှ	သတင်းအေျက်အေက်

၁၄



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

အေွှာအသီးသီးက	 ကအာက်ကဖာ်မြြါအေျက်အေက်များကို	 အကေးကြးကဆာင်ရေက်သင့်ကြကာင့်	 အကကံ	

မြုသည်။

(၁)			သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးသို့

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရကသာ	သတင်းမီဒီယာသမားအားေုံးကို	 ေျွင်းေျက်မရှိ	 ေျက်မေင်း	

ေွှတ်ကြးရမည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားအားေုံး	အမမန်ဆုံးေွတ်	

ကမမာက်ကရးအတွက်	သက်ဆိုင်ရာကအသီးသီးက	အကေးအနက်မြုထုတ်ကဖာ်၍	အကေး	

ထားကမြာဆိုရမည်။

	 	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများအြါအဝင်	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရကသာ	သတင်းမီဒီ	

ယာသမားများအားေုံး	အမမန်ဆုံးမြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်နိုင်ကရးေှုြ်ရှားမှုများ၊	 ကတာင်းဆိုမှု	

များနှင့်	ထုတ်ကဖာ်ကမြာြကားမှုများကို	အကေးအနက်ကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများအတွက်	ထိကရာက်	

ကသာဥြကဒကြကာင်းအရ	အကူအညီကြးနိုင်ကရးကိစ္စများကို	 မီဒီယာဥြကဒကရးရာကျွမ်းကျင်	

သူများမဖင့်	ကဆာင်ရေက်နိုင်ကရးကကိုးြမ်းသင့်သည်။

(၂)			မြည်တွင်းမြည်ြ	သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့

	 	 အမျ ိုးသမီးသတင်းမဒီယီာသမားများ	ဖမ်းဆီးေေံဲရ့ြါက	ယင်းမဖစစ်ဉ	်အဆင့ဆ်င့တ်ငွ	်ထကိရာက	်

စွာမဖင့်	ြါဝင်ကူညီနိုင်ရန်	မူဝါဒများ၊	ေုြ်ထုံးေုြ်နည်းများ၊	ကငွကြကးရန်ြုံကငွများနှင့်	ယန္တရား	

များကို	သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းသည်	အကသးစိတ်ကရးဆွဲထားသင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	သို့မဟုတ်	ထိန်းသိမ်းေံထားရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာ	

သမားများ၏	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရစဉ်	အကမေအကနများ၏သတင်းအေျက်အေက်	 ရရှိ	

နိုင်ကရးကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရပြီး	မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ောသည့်	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား	

များ၏	စိတ်ြိုင်းရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာထိေိုက်မှုများအား	 မြန်ေည်ကုစားကြးနိုင်ကရး	အကေးထား	

ကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

(၁.၁)

(၁.၂)

(၁.၃)

(၁.၄)

(၂.၁)

(၂.၂)

(၂.၃)

၁၅



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရပြီး	မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ောသည့်	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား	

များ၏	မေူသတင်းမဒီယီာေြုင်န်းများကိ	ုြုမံနှအ်တိငု်းဆကေ်ကေ်ြုက်ိငုန်ိငုက်စရန	်အကေး	

ထားကူညီကြးသင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရပြီး	မြန်ေည်ေွတ်ကမမာက်ောသည့်	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား

များ၏မီဒီယာေုြ်ငန်းေွင်ဆိုင်ရာကဘးကင်းေုံခေုံကရးကို	ကစာင့်ြကည့်ကေ့ောသင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	သို့မဟုတ်	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရဆဲ	အမျ ိုးသမီးသတင်း	

မဒီယီာသမားများအတကွ	်ေသူားေျင်းစာနာကထာကထ်ားမှုဆိငုရ်ာ	အကအူညမီျားရရှနိိငုက်ရး	

အကေးထားကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	သို့မဟုတ်	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရဆဲ	အမျ ိုးသမီးသတင်း	

မီဒီယာသမားသည်	အသက်မမြည့်ကသးကသာ	သားသမီး၏	မိေင်မဖစ်ြါက	ယင်း၏	သားသမီး	

များအကြါ်	ကကာင်းမွန်စွာကစာင့်ကရှာက်နိုင်ကရး	ကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	သို့မဟုတ်	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရဆဲ	အမျ ိုးသမီးသတင်း	

မီဒီယာသမားများအကြါ်	ေိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊	 ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊	 စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာကဖာက်ဖျက်ကျူး	

ေွန်မေင်းများ	 မမဖစ်ကြါ်ကစရန်	တားဆီးကာကွယ်ကြးသင့်သည်။	အကယ်၍	 မဖစ်ကြါ်ေဲ့ြါက	

ကဖာ်ထုတ်အကရးယူနိုင်ရန်	အကေးထားကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

	 	 နိုင်ငံကရးအရ	မတည်ပငိမ်မှုများနှင့်	သတင်းမီဒီယာသမားများ	ဖိနှိြ်ေံရသည့်	အကမေအကနများ	

ကြကာင့်	မမန်မာ့မီဒီယာကတွင်	အမျ ိုးသမီးြါဝင်နိုင်မှု	မကေျာ့နည်းသွားကစကရးကဆာင်ရေက်	

သင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	သို့မဟုတ်	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရဆဲ	အမျ ိုးသမီးသတင်း	

မီဒီယာသမားများ၏	အသက်မမြည့်ကသးသည့်	သားသမီးများအတွက်	ေိုအြ်ကသာစာနာ	

ကထာက်မှုဆိုင်ရာအကူအညီများကို	အကေးအနက်ထား	စီမံကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

(၃)			သတင်းမီဒီယာဌာနများသို့

	 	 မိမိတို့၏	သတင်းမီဒီယာဌာနအတွက်	သတင်းမီဒီယာအေုြ်တာဝန်ကို	ထမ်းကဆာင်ကနစဉ်	

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	သို့မဟုတ်	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံထားရကသာ	အမျ ိုးသမီးသတင်း	

(၂.၄)

(၂.၅)

(၂.၆)

(၂.၇)

(၂.၈)

(၂.၉)

(၂.၁၀)

(၃.၁)

၁၆



(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဖသာ မမန်မာအမျ ိုးသမီးသတင်းဖထာက်များအဖမခအဖန

မီဒီယာသမားများ	 ရင်ဆိုင်ကမဖရှင်းကနရကသာကိစ္စရြ်အသီးသီးအတွက်	သက်ဆိုင်ရာသတင်း	

မီဒီယာဌာနက	အကေးကြးကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

	 	 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	မိမိဌာနမှ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမား၏	ေုြ်ငန်းေွင်မြန်	

ေည်ဝင်ကရာက်နိုင်ကရး၊	ေုံခေုံကရး၊	 မူေတာဝန်များကို	 ြုံမှန်အတိုင်းကဆာင်ရေက်နိုင်ကရးနှင့်	

တာဝန်နှင့်	အရည်အကသွးအေိုက်	 ရသင့်ရအြ်ကသာ	အကျ ိုးေံစားေွင့်များရရှိနိုင်ကရးအကေး	

ထားကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

	 	 ြဋြိက္ခအကမေအကနများ၊	မဖစစ်ဉမ်ျားနငှ့	်ထေိယွရ်ေှယွက်သာအကမေအကနများအတငွ်း	သတင်း	

ရယူြကရကသာ	မိမိတို့၏	သတင်းဌာနမှ	အမျ ိုးသမီးသတင်းမီဒီယာသမားများ၏	ကဘးကင်း	

ေုံခေုံကရးဆိုင်ရာအစီအမံများ၊	ေုြ်ထုံးေုြ်နည်းများနှင့်	ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရးဆိုင်ရာ	

ကိစ္စများကို	အကေးအနက်ထားကဆာင်ရေက်သင့်သည်။

ြူးတွဲကဖာ်မြေျက်များ

၁။	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေံေဲ့ရကသာ	မမန်မာအမျ ိုးသမီး	သတင်းမီဒီယာသမားများ၏	အကသးစိတ်စာရင်းဇယား

၂။	သတင်းဌာန၏	သတင်းမိတ္တူြုံများ

ကကျးဇူးတင်ေွှာ

ဤအစီရင်ေံစာမဖစ်ကမမာက်ကရးအတွက်	အဖက်ဖက်မှကူညီကြးြကသူများအားေုံးကို	ကကျးဇူးတင်ရှိြါသည်။

(၃.၂)

(၃.၃)

၁၇


