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မှတ်တမ်းတင်ခြင်း	 ၅

အတိုကောေ်များ	 ၆

၁။	အဋ္ဌမအကေိမ်ကခမာေ်	မီဒီယာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ကေးညီလာြံ	အနှစ်ြျုပ်	သုံးသပ်ြျေ်	 ၇

၂။	အြမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်	 ၁၀

ညီလာခံအတွက် အဓိကမိန့်ခွန်း ၁၀

• Mr. Moez Chakchouk, Assistant Director-General,
     Communication and Information Sector, UNESCO ၁၀

အဖွင့်အမှာစကားပြောကကားမည့် ေုဂ္ဂိုလ်များ ၁၂

• ဦးလှသိန်း၊ ဥက�၊ ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင် ၁၂

• ပေါက်တာပဖြမင့်၊ ြေည်ပောင်စုဝန်ကကီး၊ ြေန်ကကားပွးဝန်ကကီးဌာန ၁၃

• ဦးအုန်းကကိုင်၊ ဥက�၊ ြမန်မာနိုင်ငံသတင်းမီေီယာပကာင်စီ ၁၅

• Mr. John Nielsen ၊ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ွာ ေိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကကီး ၁၅

၃။	ကွွးကနွးပွဲအစီအစဉ်	 ၁၇

ပဆွးပနွးေွဲ (၁) ပွေးပကာက်ေွဲတွင် မီေီယာ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊

၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပွေးပကာက်ေွဲများမှ နှိုင်းယှဉ်ချက်နှင့် ွွှိခဲ့ပသာ သင်ခန်းစာများ ၁၇

• ပဆွးပနွးေွဲ (၁) အနှစ်ချုေ် ၂၂

ပဆွးပနွးေွဲ (၂) ပွေးပကာက်ေွဲများနှင့် သတင်းပောက်များ၏ ပေးကင်းလုံခခုံပွး ၂၃

• ပဆွးပနွးေွဲ (၂) အနှစ်ချုေ် ၂၇

ပဆွးပနွးေွဲ (၃) ပွေးပကာက်ေွဲကာလများအတွင်း မီေီယာများ၏ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ွာ

လက်ပတွ့ကျင့်သုံးမှုများနှင့် စည်းပစာင့်မှု ၂၈

• ပဆွးပနွးေွဲ (၃) အနှစ်ချုေ် ၃၃
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ပဆွးပနွးေွဲ (၄) ဆိုွှယ်မီေီယာပခတ်အတွင်းမှ ပွေးပကာက်ေွဲများ ၃၄

• ပဆွးပနွးေွဲ (၄) အနှစ်ချုေ် ၃၈

ပဆွးပနွးေွဲ (၅) တိုင်းွင်းသားပေသ၊ ြေည်နယ်များနှင့် တိုင်းပေသကကီးများ၏

ပွေးပကာက်ေွဲဆိုင်ွာ သတင်းများ၊ စိန်ပခါ်မှုများနှင့် ပြဖွှင်းခဲ့မှုများ ၃၉

• ပဆွးပနွးေွဲ (၅) အနှစ်ချုေ် ၄၂

၄။		အကေံခပုြျေ်များေို	ခပန်လည်တင်ခပခြင်း	 ၄၃

၄ (က) ပဆွးပနွးေွဲ (၁) မှ အကကုံြေုချက်များ ၄၃

၄ (ခ) ပဆွးပနွးေွဲ (၂) မှ အကကံြေုချက်များ ၄၄

၄ (ဂ) ပဆွးပနွးေွဲ (၃) မှ အကကုံြေုချက်များ ၄၅

၄ (ဃ) ပဆွးပနွးေွဲ (၄) မှ အကကုံြေုချက်များ ၄၅

၄ (င) ပဆွးပနွးေွဲ (၅) မှ အကကံြေုချက်များ ၄၆
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t|rtBudrfajrmuf rD'D,mzGHU NzdK;wdk;wufa&;nDvmcHudk atmufazmfjyyg
tzGJUtpnf;rsm;u OD;aqmifusif;ycJhygonf/
 

• ြေန်ကကားပွးဝန်ကကီးဌာန 

• ြမန်မာနိုင်ငံသတင်းမီေီယာပကာင်စီ

• ကုလသမဂ္ဂ ေညာပွး၊ သိေ္ပံနှင့် ယဉ်ပကျးမှုအဖွဲ့အစည်း (ယူနက်စကို)

t|rtBudrfajrmuf rD'D,mzGHU NzdK;a&;nDvmcHudk atmufazmfjyyg tzGJUtpnf;rsm;rS
ulnDyHhydk;cJhygonf/

• International Media Support - FOJO Media Development Programme in Myanmar

• Deutsche Welle Akademie

• USAID

• FHI 360

• Internews

• BBC Media Action

• JICA

• MyPOL

t|rtBudrfajrmuf rD'D,mzGHU NzdK;wdk;wufa&;nDvmcH twGif;a&;rSL;tzGJU

• နိုင်နိုင်ပအး (UNESCO)

• ေက်မွန်ပအာင် (UNESCO)

• ွဲဝင့်လှိုင် (IMS-FOJO)

• လျန်ကမ်းမုန် (DW Akademie)

• Youth 29

• ပအာင်ပကျာ်စွာ (JICA)

• စစ်ပအာင်
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(AA) ွခိုင့်တေ်မပတာ်

(ANFREL) အာွှပေသဆိုင်ွာ လွတ်လေ်ပသာပွေးပကာက်ေွဲများကွန်ွက်

(BNI) ြမန်မာ နိုင်ငံတကာ သတင်းအဖွဲ့

(CEO) အမှုပဆာင်အွာွှိချုေ်

(DVB) ေီမိုကွက်တစ်ြမန်မာ့အသံ  

(IFES) နိုင်ငံတကာ ပွေးပကာက်ေွဲစနစ်များဆိုင်ွာ ပဖာင်ပေးွှင်း

(IMS) နိုင်ငံတကာ မီေီယာေံ့ေိုးပွးအဖွဲ့

(INGO)  နိုင်ငံတကာ အစိုးွမဟုတ်ပသာ အဖွဲ့အစည်းများ

(JICA)  ဂျေန်နိုင်ငံတကာ ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်ပွးပအဂျင်စီ

(KIA) ကချင်လွတ်ပြမာက်ပွးတေ်မပတာ်

(MoU) နားလည်မှုစာချွန်လွှာ

(MOI) ြေန်ကကားပွးဝန်ကကီးဌာန

(MPC) ြမန်မာနိုင်ငံသတင်းမီေီယာပကာင်စီ

(MRTV) ြမန်မာ့အသံနှင့် ရုေ်ြမင်သံကကား

(NGO) အစိုးွမဟုတ်ပသာ အဖွဲ့အစည်းများ

(SB) အေူးွဲတေ်ဖွဲ့

(SOP) လုေ်ပဆာင်မှု လမ်းညွန်ချက် စံနှုန်း

(UEC) ြေည်ပောင်စု ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်

(UNESCO) ကုလသမဂ္ဂ ေညာပွး၊ သိေ္ပံနှင့် ယဉ်ပကျးမှုအဖွဲ့အစည်း
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အမအကကိမ်ပြမာက် ြမန်မာမီေီယာဖွံဖဖိုးတိုးတက်

ပွးညီလာခံကုိ ၂၀၂၀ ြေည့်နှစ် ကသဂုတ်လ ၂၄ မှ ၂၈ ေိ 

Covid-19 ကေ်ပွာဂါကူးစက်မှု အန္တွာယ်များနှင့် 

စိန်ပခါ်မှုများအကကားတွင် ကျင်းေခဲ့ေါသည်။ ယခုနှစ် 

အတွက် ညီလာခံပခါင်းစဉ်မှာ “ြမန်မာနိုင်ငံွှိ မီေီယာ 

နှင့် ပွေးပကာက်ေွဲများ” ြဖစ်ဖေီး ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း 

သတင်းမီေီယာများ၏ မွှိမြဖစ်ပသာ အပွးေါမှုနှင့် 

အခန်းကဏ္ဍကို ေင်ဟေ်ပစဖေီး  မကကာခင်ကာလတွင် 

ကျင်းေမည့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ြေည့်နှစ် အပေွပေွ 

ပွေးပကာက်ေွဲကကီးကို အဓိက အာရုံစိုက် ဦးတည်ေား 

ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဤညီလာခံတွင် အနယ်နယ်အွေ်ွေ်မှ သတင်းမီေီ 

ယာသမားများ၊ အွေ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စိတ် 

ဝင်စားသူများ အပယာက် ၁၀၀ ပကျာ်သည် ညီလာခံ 

ကာလ ၅ ွက်တာကို ေီဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ပွး 

ကကားခံြဖစ်သည့် Zoom တွင်လည်းပကာင်း၊ Myan-

mar Media Development Facebook စာမျက်နှာ 

နှင့် Myanmar Press Council (ြမန်မာနိုင်ငံသတင်း

မီေီယာပကာင်စီ)၏ Facebook စာမျက်နှာနှင့် MoI 

Webportal ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ေုတ်လွင့်မှုများကို  

ပန့စဉ် ကကည့်ရှုနားဆင်ကကေါသည်။ 

ဖေီးခဲ့သည့် နှစ်ကာလများတွင် ကျင်းေဖေီးစီးခဲ့သည့် 

ညီလာခံများနှင့် မတူညီသည့် တမူေူးြခားသည့် 

အချက်တစ်ခုမှာ ယခုနှစ် အမကကိမ်ပြမာက် မီေီယာ 

ကနခပည်ကတာ်တွင်	ေျင်းပကသာ	အဋ္ဌမအကေိမ်ကခမာေ်	ခမန်မာမီဒီယာ	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ကေး	ညီလာြံ
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ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ပွး ညီလာခံသည် စိန်ပခါ်မှုပေါင်း 

များစွာ ဝန်းွံသည့်အပြခအပနကကားမှ အဆင်ပြေ 

ပချာပမွ့စွာ ကျင်းေဖေီးစီးနိုင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

Covid-19 ကူးစက်ြေန့် ေွားမှုကာလြဖစ်သည့်အတွက် 

ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မျက်နှာစုံညီ ပဆွးပနွးမှုကို 

ပွှာင်ွှားွန်ွှိသည့် အပြခအပနပကကာင့် ပဆွးပနွးမှု 

အများစုသည် ေီဂျစ်တယ်ကကားခံသည့် ဆက်သွယ် 

ပွး နည်းေညာများကုိ  အသံုးြေုပဆွးပနွးခ့ဲကကေါသည်။

	 www.Facebook.com/Myanmarmediadev

	 www.Facebook.com/myanmarpresscouncil

	 www.Facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

နိုင်ငံတွင်း Covid-19 ကူးစက်ြေန့်ေွားမှု အြမင့်ဆုံး 

ြဖစ်ေွားသည့် အချနိ်ြဖစ်သည့်တိုင် ညီလာခံဖွင့်ေွဲ 

အစီအစဉ်ကို အွန်လိုင်းနည်းလမ်းြဖင့်လည်းပကာင်း 

ပွာဂါကာကွယ်ပွး အစီအမံများ ပသချာစီစဉ်ေား 

သည့် မျက်နှာစုံညီပဆွးပနွးေွဲ ေုံစံြဖင့်လည်းပကာင်း 

ဆက်သွယ်ပွးနည်းလမ်း နှစ်မျ ိုးလုံးအသုံးြေုဖေီး

ပအာင်ြမင်စွာ စီစဉ်ကျင်းေနိုင်ခဲ့သည်။ အစိုးွဝန်ကကီး 

ဌာနပေါင်းစုံမှ ြေည်ပောင်စုအဆင့် ဝန်ကကီးများ၊ 

အစိုးွဌာနအသီးသီးမှ ြေည်ပောင်စုအဆင့် အဆင့် 

ြမင့်အွာွှိများနှင့် အြခားေါဝင်သင့် ေါဝင်ေိုက်သည့် 

အဖွဲ့အစည်းများမှ အဆင့်ြမင့် ကိုယ်စားလှယ်များ 

ကိုယ်တိုင်တက်ပွာက် မိန်းခွန်းပြောကကားဖေီး ညီ 

လာခံ၏ ဖွင့်ေွဲအစီအစဉ်နှင့် ေေမဆုံး စားေွဲဝိုင်း 

ပဆွးပနွးမှုတွင် တက်ကကစွာ ေါဝင်ခဲ့ကကသည်။

အေူးသြဖင့် ြေည်ပောင်စု ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်၊ 

ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့နှင့် သတင်းမီေီယာ ပကာင်စီ 

စသည့် အဖွဲ့စည်းများ၏ လာမည့်ပွေးပကာက်ေွဲ 

အတွင်း သတင်းသမားများ၏ လုံခခုံပွးကို ကာကွယ် 

ပေးြခင်းဆိုင်ွာ အခန်းကဏ္ဍ၊ သတင်းွေိုင်ခွင့် 

စသည့် ပခါင်းစဉ်များသည် ညီလာခံ၏ အဓိကပဆွး 

ပနွးသည့် အပကကာင်းအွာများ ြဖစ်လာသည်။ သက် 

ဆိုင်ွာ အဖွဲ့အစည်းများသည် လွတ်လေ်မျှတသည့် 

ပွေးပကာက်ေွဲ ြဖစ်လာနိုင်ပစွန် မည်ကဲ့သို့ ပသ 

ချာြေင်ဆင်ေားသည်၊ မီေီယာများနှင့် အြခားလူမှု 

အဖွဲ့အစည်းများသည် မဲဆန္ဒွှင်များမှ မှန်ကန်သည့် 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းနှင့် သူတ့ုိ၏ ဆန္ဒမဲပေးနုိင်ွန် 

တွန်းအားပေးြခင်း၊ ပစာင့်ကကည့်ပလ့လာြခင်းနှင့်     

မဲဆန္ဒွှင်များကို အသိပေးြခင်းများ ြေုလုေ်နိုင်ွန် 

မည်သို့ပသာ အတိုင်းအတာအေိ ပကာင်းမွန်စွာ 

ြေင်ဆင်ေားသည် စသည့် အတွင်းကျကျ ပဆွးပနွး 

မှုများနှင့် ပမးခွန်းပမးြမန်းမှုများ ွှိခဲ့သည်။

သတင်းသမားများအတွက် လုံခခုံပွးဆိုင်ွာကိစ္စ 

သည် အတွင်းကျကျနှင့် အြေုသပောပဆာင်ကာ 

ပဆွပနွးသည့် စိုးမိုးမှုအွှိဆုံး အပကကာင်းအွာများ 

ေဲမှ  အပကကာင်းအွာတစ်ခုြဖစ်သည်။ ပဆွးပနွးမှု 

များသည် သတင်းသမားများ သူတို့တာဝန်ေမ်း 

ပဆာင်ပနစဉ်အတွင်း ပေးကင်းလုံခခုံပွးအတွက် 

ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့နှင့် သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၏ 

အခန်းကဏ္ဍအား အပလးအနက်ေား ပဆွးပနွးကက 

သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားြေုေါဝင်မှု 

သည် ေိုမိုပကာင်းမွန်သည့် ပဆွးပနွးမှုြဖစ်ပစခဲ့ဖေီး 

အကျ ိုးွှိသည့် ပဆွးပနွးမှုမှတစ်ဆင့် သတင်းသမား 

များ၏ လုံခခုံပွးဆိုင်ွာကိစ္စများအတွက်  စိုးွိမ်ေူေန် 

မှုများနှင့်ေတ်သက်သည့် ပမးခွန်းများကို ပမးြမန်း 

ပဆွးပနွးွန်အတွက် အခွင့်အအပွး ဖန်တီးပေးခဲ့ 

သည်။ ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံမှ သင်ယူစွာ သင်ခန်းစာများ 

ကိုလည်း မျှပဝခဲ့ကကသည်။

မီေီယာများ၏ မိမိကိုယ်ကို ေိန်းပကျာင်းြခင်းနှင့် 

သတင်းစာကျင့်ဝတ် ကျင့်သုံးမှုဆိုင်ွာကိစ္စသည် 

ညီလာခံအတွင်း အပလးနက်ေား ပဆွးပနွးသည့် 

အပကကာင်းအွာတစ်ခုြဖစ်သည်။ တွားဝင်မှတ်ေုံ 

တင်ြခင်းမွှိ၊ ကျင့်ဝတ်လိုက်နာမှုမွှိပသာ အွန်လိုင်း 

မီေီယာပခါ် မီေီယာများ များြေားလာြခင်းသည် 

ပွေးပကာက်ေွဲသတင်းပွးသားွာတွင် သတင်းစာ 

ကျင့်ဝတ် လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆိုင်ွာအတွက် ဖခိမ်း 

ပြခာက်မှုတစ်ခုြဖစ်လာသည်။
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အြခားပသာ စိန်ပခါ်မှုအချ ို့အပနြဖင့် ေင်မမီေီယာ 

ပလာက၏ ေဏ္ဍပွးဆိုင်ွာ မတည်ဖငိမ်မှုနှင့် 

Covid-19 ကူးစက်ြေန့်ေွားမှုပကကာင့် ြဖစ်ပေါ်ပန 

ပသာ  စနိပ်ခါ်မှုေငြ်ဖစသ်ည။်  အဆိေုါစနိပ်ခါ်မှုပကကာင့ ်

ကျင့်ဝတ်လိုက်နာကျင့်သုံးသည့် ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ 

လုေ်ပဆာင်လျက်ွှိပသာ ေင်မသတင်းမီေီယာများ 

သည် လာမည့်ပွေးပကာက်ေွဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာြဖင့် ပွေးပကာက်ေွဲသတင်း ပွးသား 

တင်ဆက်နိုင်ွန် စိန်ပခါ်လျက်ွှိပကကာင်းကိုလည်း 

ပဆွးပနွးကကသည်။

ပွေးပကာက်ေွဲသတင်းမီေီယာများ မိမိကိုယ်ကို ေိန်း 

ပကျာင်းြခင်းနှင့်ေတ်သက်၍ ဂျေန်နှင့် အင်ေိုနီးွှားမှ 

သင်ခန်းစာများကုိလည်း ပဆွးပနွးခ့ဲသည်။ အားတက် 

ဖွယ်ွာ အပကကာင်းအွာတစ်ွေ်မှာ ြမန်မာသတင်း 

မီေီယာသမားများအပနနှင့် ဖေီးခဲ့သည့် ပွေးပကာက်ေွဲ 

သတင်းတင်ဆက်မှုမှ ၎င်းတ့ုိွွိှခ့ဲသည့် ပ ေွးပကာက်ေဲွ 

သတင်းပွးသားမှုဆိုင်ွာ စွမ်းွည်ြမင့်သင်တန်းနှင့် 

အပတွ့အကကုံများ၏ အကျ ိုးဆက်ပကကာင့် ပွေး 

ပကာက်ေွဲသတင်းတင်ြေမှုအေိုင်းတွင် သတင်းသမား  

များအပနြဖင့် ေိုမို၍ ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ လုေ်ပဆာင် 

နိုင်လိမ့်မည်ဟု ပမျှာ်လင့်ချက်ွှိသည်။

 ြမန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက် 

သုံးစွဲမှုဆိုင်ွာ ပြောင်းလဲမှုများပကကာင့် ပွေး ပကာက် 

ေဲွဆုိင်ွာ သတင်းမှား၊ လုေ်ကကံသတင်းနှင့် အမုန်းစကား 

များ၏ ဖခိမ်းပြခာက်မှုသည် ညီလာခံ၏ စိတ်လှုေ်ွှား 

ဖွယ်ပကာင်းပသာ အပကကာင်းအွာတစ်ခု ြဖစ်ပေ 

သည်။ လူမှုကွန်ွက် အသုံးြေုမှုသည် ၂၀၁၅ ပွေး

ပကာက်ေွဲကျင်းေသည့်အချနိ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သုံး 

ဆခန့် ြမှင့်တက်လာဖေီး လူမှုကွန်ွက်သည် သုံးစွဲ 

သူအများစု၏ အဓိက သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ွာ 

ွင်းြမစ်အြဖစ် ွေ်တည်လာခဲ့သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ 

ဆိုင်ွာ Facebook အဖွဲ့အပနြဖင့် ၎င်းတို့နည်းေညာ 

ကို အသုံးြေု၍ ြေည်တွင်းြေည်ေမှ ပွေးပကာက်ေွဲအား 

ကကားဝင်စွက်ဖက်ြခင်း မွှိပစွန်၊ လုေ်ကကံသတင်းနှင့် 

အမုန်းစကားများကို တုံြေန်ွန်၊ သူတို့နည်းေညာကို 

အသုံးြေုဖေီး နိုင်ငံပွးဆိုင်ွာ ပကကာ်ြငာများအား 

ေွင့်လင်းြမင့်သာမှုွှိပစွန် ပသချာပအာင် ြေင်ဆင် 

ေားပကကာင်း Facebook ၏ အကကီးတန်းကိုယ်စား 

လှယ်မှ ွှင်းြေခဲ့ေါသည်။ ေါလီမန်ပွေးပကာက်ေွဲကို 

ပအာင်ြမင်စွာ ကျင်းေဖေီးစီးခဲ့သည့် သီွိလကကာမှ 

သင်ခန်းစာအပနြဖင့်  ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း သတင်း 

မှား၊ လုေ်ကကံသတင်းနှင့် အမုန်းစကားများကို မိမိတို့ 

အပနြဖင့် မည်သို့မည်ေုံ တန်ြေန်လုေ်ပဆာင်ခဲ့သည် 

တို့ကို တက်တက်ကကကက ပဆွးပနွးခဲ့သည်။

တုိင်းပေသကကီးနှင့် ြေည်နယ်များတွင် အပြခစုိက်သည့် 

တုိင်းွင်းသား သတင်းမီေီယာသမားများ၏ ေဏ္ဍပွး၊ 

လုံခခုံပွးနှင့် နည်းေညာဆိုင်ွာကကုံပတွ့ွသည့် စိန် 

ပခါ်မှုများကို ပဆွးပနွးေွဲတွင် ပဆွးပနွးခဲ့ကကသည်။ 

လက်ွှိ ေဋိေက္ခြဖစ်ေွားွာပေသမှ တိုင်းွင်းသား 

သတင်းသမားများသည် ဖေီးခဲ့သည့် ပွေးပကာက်ေွဲနှင့် 

လက်ွှိ ပြမြေင်အပြခအပနများမှ အပတွ့အကကုံများ 

ကို အပြခြေုဖေီး စိန်ပခါ်မှုများကို ပဆွးပနွးပဝမျှခဲ့ကက 

သည်။ ပဆွးပနွးမှုများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေုတိယလှိုင်း 

ရိုက်ခတ်မှုနှင့် ွ ခိုင်တေ်မပတာ်နှင့် တေ်မပတာ်ကကား  

ေိေ်တိုက်ပတွ့ဆုံမှုများ စသည့် ပြမြေင်အပနအေား 

ကုိ ေင်ဟေ်ပနဖေီး  တုိင်းွင်းသားပေသများွိှ သတင်း 

သမားများ၏ လုံခခုံပွးကိစ္စသည် စိုးွိမ်ေူေင်စွာ 

အပကာင်းဆုံးကိစ္စတစ်ခုအြဖစ် ွေ်တည်ပနဆဲြဖစ် 

သည်။ ွခိုင်ြေည်နယ်ွှိ ဖမို့နယ် ၇ ဖမို့နယ်တွင် အင် 

တာနက်ြဖတ်ပတာက်မှုသည်  သတင်းသမားများနှင့်  

ွခိုင်ြေည်နယ်ွှိ မဲဆန္ဒွှင်များ အသိပေးနိုင်ွန်နှင့် 

သတင်းွွှိနိုင်ွန်အတွက်  အကကီးမားဆုံးပသာ စိန် 

ပခါ်မှုများေဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပနသည်။ 

ဤအစီွင်ခံစာသည် ညီလာခံ ၅ ွက်တာကာလ 

အတွင်း ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူများနှင့် တက်ပွာက် 

သူများ၏ အဓိကပဆွးပနွးသည့်အချက်များကို ခခုံငုံ 

မိနိုင်ွန်နှင့် အတိုချုေ်တင်ြေနိုင်ွန် ွ ည်ွေယ်ေါသည်။ 
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nDvmcHtwGuf t"durdeYfcGef;

•	 Mr.	Moez	Chakchouk,	
 Assistant Director-General, Communica-

tion and Information Sector, UNESCO

tzGihftrSmpum;ajymMum;rnhf yk*¾dKvfrsm;

•	 ဦးလှသိန်း
 ဥက�၊ ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်

•	 ကဒါေ်တာကဖခမင့်
 ြေည်ပောင်စုဝန်ကကီး၊ ြေန်ကကားပွးဝန်ကကီးဌာန

•	 ဦးအုန်းကေိုင်
 ဥက�၊ ြမန်မာနိုင်ငံသတင်းမီေီယာပကာင်စီ 

•	 Mr.	John	Nielsen
 ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ွာ ေိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကကီး

Mr. Moez Chakchouk

Mr. Moez Chakchouk က ညီလာခံမိန့်ခွန်း ပြော 

ကကားွာတွင် ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း သတင်းမီေီယာ 

၏ အခန်းကဏ္ဍကို အဓိက အြေန်အလှန်ဆက်စေ် 

သည့် အြေည်ြေည်ဆိုင်ွာ လူ့အခွင်အပွး ပကကြငာ 

စာတမ်း ေုေ်မ ၁၉ ေါ လွတ်လေ်စွာ ေင်ြမင်ယူဆခွင့် 

နှင့် လွတ်လေ်စွာ ပဖာ်ေုတ်ခွင့့်် ေုေ်မ ၂၁ တွင် ေါဝင် 

သည့် လွတ်လေ်စွာ မဲပေးခွင့် ပကကြငာချက်များကို 

အပြခခံ၍ ေည့်သွင်းစဉ်းစားွမည့် အဓိကကျသည့် 

စံနှုန်းပလးချက်နှင့် လက်ပတွ့ကျင့်သံုးမှုများကုိ အဓိက 

ေား ပြောကကားခဲ့သည်။ 

ေေမအချက်အပနြဖင့် “ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း မီေီ 

ယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ” ကို ပြောကကားခဲ့ေါသည်။  

မဲဆန္ဒွှင်များအပနြဖင့် လုံပလာက်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များွွိှကာ ပကာင်းမွန်ပသာ ဆံုးြဖတ် 

ချက်များ ချမှတ်နိုင်ွန်အတွက် မီေီယာများသည် 

မတူညီသည့် တင်ဆက်မှုနှင့် ကကားခံများကို အသုံး 

ကနခပည်ကတာ်တွင်	ေျင်းပကသာ	အဋ္ဌမအကေိမ်ကခမာေ်	ခမန်မာမီဒီယာ	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ကေး	ညီလာြံ
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ြေု၍ ြေည်သူများကို သတင်းအချက်အလက်များ 

ြဖန့်ပေးွသည့် အလွန်အပွးေါပသာ အခန်းကဏ္ဍ 

ွှိပကကာင်း ပောက်ြေခဲ့ေါသည်။

လွတ်လေ်ဖေီး အမှီအခိုကင်းကာ ဗဟုအသွင်ပဆာင် 

သည့် ေပွာ်ဖက်ွှယ်နယ် မီေီယာကဏ္ဍအပနြဖင့် 

သာတူညီမျှွှိသည့် ယှဉ်ဖေိုင်မှုကို ေုံပဖာ်ပေးပသာ 

အဓိကကျသည့် ကဏ္ဍြဖစ်ပကကာင်း၊ လုေ်ကကံသတင်း၊ 

သတင်းပယာင်များသည် မီေီယာများ၊ ဆိုွှယ်မီေီယာ 

အကကားတွင် ြေန့်နှံ့လာမှုသည် အများြေည်သူများ 

ဆန္ဒမဲပေးြခင်းဆိုင်ွာ အသိေညာ ဗဟုသုတများ 

ြဖန့်ပဝပေးသည့်ပနွာတွင် ရှုေ်ပေွးမှုများ ြဖစ်ပေါ် 

ပစခဲ့ပကကာင်း ပောက်ြေခဲ့ေါသည်။

ဆက်လက်ဖေီး ပောက်ြေသည့်အချက်မှာ ေပွာ် 

ဖက်ွ ှင်နယ် မီေီယာများသည် လုေ်ကကံသတင်းများကို 

ေုတ်ပဖာ်ဖွင့်ချြခင်း၊ နိုင်ငံသားများ၏ ြဖန့်ကျက် 

ပတွးပခါ်စဉ်းစားမှုကို ြမှင့်တင်ြခင်း စသည့် စိန်ပခါ် 

မှုများကို တန်ြေန်ွာတွင် ပွှ့တန်းမှ ြဖစ်ကကပကကာင်း၊ 

ယင်းကိစ္စများအတွက် ပကာင်းမွန်သည့် အပလ့ 

အကျင့်တစ်ခုမှာ အချက်အလက် တိုက်ဆိုင်စစ်ပဆး 

ြခင်းြဖစ်ပကကာင်း၊ ေို့ြေင် မီေီယာနှင့် သတင်းအချက် 

အလက် သိွှိနားလည်မှု ြမင့်တင်ြခင်းသည် ေီမို 

ကွက်တစ် အသက်ဝိညာဉ် ွှင်သန်နိုင်ွန် ြေည်သူ 

များအတွက် အဓိကလုိအေ်သည့် အွည်အချင်း စံြဖစ် 

ပနပကကာင်း၊ သူ့အပနြဖင့် ြမန်မာသတင်းမီေီယာ 

ပကာင်စီ၏ ချးီကျူးဖွယ်ွာပကာင်းပသာ အလုေ် 

ြဖစ်သည့် ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း သတင်းမီေီယာများ 

အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ ေုတ်နိုင်ြခင်းကိုလည်း 

အသိအမှတ်ြေုလိုပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့သည်။

အဓိကပဆွးပနွးချက်များ၏ ေုတိယအချက်မှာ “နုိင်ငံ 

ပွးနှင့် ဆက်နွယ်ပသာ အမုန်းစကား” ြဖစ်သည်။ 

အစဉ်အလာမီေီယာများနှင့် လူမှုကွန်ွက် နှစ်ခုလုံး 

သည် နိုင်ငံပွးစကားစစ်ေိုးြခင်းများ တင်ြေွာတွင် 

အမုန်းစကားများ၊ လူမျ ိုးခွဲြခားဆက်ဆံသည့်ဝါေ၊ 

အကကမ်း ဖကဝ်ါေနငှ့ ် အစနွ်းပွာကအ်ပတွးအပခါ်များ 

ကို ကကီးေွားပစသည့် အင်အားကကီးပသာ ကကားခံများ 

ြဖစ်လာတတ်ပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။ 

ကနခပည်ကတာ်တွင်	ေျင်းပကသာ	အဋ္ဌမအကေိမ်ကခမာေ်	ခမန်မာမီဒီယာ	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ကေး	ညီလာြံ
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ေဋိေက္ခပနာက်ခံသမိုင်းွှိသည့် အခင်းအကျင်းပနွာ 

များတွင် စိတ်ခံစားမှုအွ(နိုင်ငံပွးအွ) လက်ွှိ 

အပနအေားကို ေိုမိုဆိုးဝါးသွားွန် ပလာင်စာေည့် 

မီးပလာင်ွာပလေင့်သည့် ကိစ္စွေ်မျ ိုး ြဖစ်ေွားမှု 

မွှိွန် ပွေးပကာက်ေွဲတွင် မီေီယာများ၏ ေပွာ်ဖက် 

ွှင်နယ်ေီသမှုသည် အဓိကပသာ့ချက်ြဖစ်ပကကာင်း၊   

ေိုကဲ့သို့ပသာ အပြခအပနမျ ိုးတွင် မီေီယာများ၏ 

မိမိကိုယ်ကို ေိန်းပကျာင်းနိုင်မှုသည် အပွးကကီး 

ပကကာင်း၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ွာစံနှုန်းများကို လွတ်လေ်ဖေီး 

အမှီအခိုကင်းသာ သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၊ ဂျာနယ် 

လစ်အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် သမဂ္ဂကဲ့သို့ပသာ 

ယန္တယားများမှတစ်ဆင့် ေပွာ်ဖက်ွှင်နယ် စံနှုန်း 

များကိ ုအပကာငအ်ေညပ်ဖာ်ွ န ် အပွးကကီးပကကာင်း 

ပဆွးပနွးခဲ့သည်။ 

သတင်းသမားလံုခခုံမှုသည် ညီလာခံမိန့် ခွန်း၏ တတိ 

ယပြမာက် ပဆွးပနွးသွားသည့် အချက်ြဖစ်သည်။ 

သတင်းသမားလုံခခုံမှုနှင့် အကာကွယ်ပေးမှုသည် 

သတင်းသမားလုံခခုံပွးနှင့် အြေစ်ပေးအပွးယူမှုမှ 

ကင်းလွတ်ြခင်းဆိုင်ွာ ကိစ္စွေ်များနှင့် ေတ်သက်၍ 

ကုလသမဂ္ဂ၏ လုေ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ညှိနှိုင်းပဆာင် 

ွေက်ွန် ကုလသမဂ္ဂဦးပဆာင်အဖွဲမှ တာဝန်အေ်နှင်း 

ေားသည့ ်ယနူကစ်ကိ၏ု  အပွးကကီးဆုံးအချကအ်ပန 

ြဖင့် အဖမဲွှိပနမည်ြဖစ်ပကကာင်း၊ အဓိက စိုးွိမ်ေူေန်မှု 

လည်းြဖစ်ပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

ပနာက်ဆုံးပြောကကားသွားသည့်အချက်မှာ မီေီယာ 

နှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ွာ သိနားလည်မှု 

အပကကာင်းြဖစ်ဖေီး  ပွေးပကာက်ေွဲကာလတွင် မဲဆန္ဒ 

ွှင်ြေည်သူများအပနြဖင့် သတင်းအချက်အလက် 

များ ွယူသုံးစွဲတတ်ွန် မီေီယာနှင့် သတင်းအချက် 

အလက်ဆိုင်ွာ သိနားလည်မှု ြမှင့်တင်ပေးွန်မှာ 

အပွးကကီးပကကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အစိုးွ၊ 

လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ 

မီေီယာများ၊ တတ်သိေညာွှင်များ စသည်ြဖင့် 

သတင်းနှင့် အချက်အလက်ဆိုင်ွာ အသိေညာပေး 

လုေ်ငန်းများ ကကီးေွားလာသည်ကို သတိြေု အသိ 

အမှတ်ြေုပကကာင်း ပြောကကားသွားေါသည်။

ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်၏ ဥက� 

ဦးလှသိန်းက ြမန်မာနိုင်ငံပွေးပကာက်ေွဲ ပကာ်မွှင် 

ကုိယ်စား အဖွင့်အမှာစကားပြောကကားွာတွင် ြမန်မာ 

နိုင်ငံတွင် အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲအား နိုဝင်ော  

၈ ွ က်ပန့တွင် ကျင်းေမည်ြဖစ်သည်ကို ပကကညာခဲ့ဖေီး 

ြဖစ်ဖေီး၊ ပွေးပကာက်ေွဲသည် စံချနိ်စံညွှန်း ၅ ခုြဖစ် 

ပသာ လွတ်လေ်၊ မျှတ၊ ေွင့်လင်းြမင်သာ၍ အများ 

ယုံကကည်မှုွှိွန် ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်အပနြဖင့် 

ကတိြေုပကကာင်း၊ ြေည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ပွေးပကာက်ေွဲ 

တစ်ေေ်တည်းကျပအာင် ကျွန်ပတာ်တို့ပဆာင်ွေက် 

ေါမယ်လို့ ကတိြေုေားဖေီးသားြဖစ်ပကကာင်း ပြော 

ကကားခဲ့သည်။ 

OD;vSodef;

ဦးလှသိန်း
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မဲဆန္ဒွှင်များကို အသိေညာပေးြခင်းဆိုင်ွာ ပဆာင် 

ွေက်မှုများသည် ပွေးပကာက်ေွဲကာလတွင် လွန်စွာ 

အပွးကကီးသည်ကိုလည်း ပြောကကားခဲ့ေါသည်။ မိမိ 

တို့ ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်အပနြဖင့် မဲဆွယ်စည်း 

ရုံးပွးကာလအတွက် ဥေပေ၊ နည်းဥေပေ၊ ပွေး 

ပကာက်ေွဲစနစ်များနှင့် လမ်းညွန်ချက်များကို သတ် 

မှတ်ေုတ်ြေန်ဖေီးြဖစ်ပကကာင်း၊ ၎င်းဥေပေများ၊ နည်း 

ဥေပေများ အတိုင်းပဆာင်ွေက်မှသာ ပွေးပကာက်ေွဲ 

သည် လွတ်လေ်ဖေီးတွားမျှတသည့် ပွေးပကာက်ေွဲ 

ြဖစ်မည်ြဖစ်ပသာပကကာင့် ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင် 

အပနြဖင့် အပလးအနက်ေား ဦးစားပေးလုေ်ပဆာင် 

ပနွြခင်းြဖစ်ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေါသည်။

နိုင်ငံပွးေါတီများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

ကို နိုင်ငံပွးေါတီများနှင့် ေူးပေါင်းဖေီး ညှိနှိုင်းပွး 

ဆွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ပကကာင်း၊ ေွင့်လင်းြမင်သာမှု ြဖစ်ပေါ်လာ 

ပစွန်  ပကာ်မွှင်မှ စီစဉ်ဖေီး စားေွဲဝိုင်းပဆွးပနွးေွဲများ 

နှင့် ပမးခွန်းပမးြမန်းြခင်း၊ ပြဖကကားြခင်း အစီအစဉ် 

များကို  ြမန်မာ့ရုေ်ြမင်သံကကားမှ ေုတ်လွင့်ခဲ့ပကကာင်း 

ကိုလည်း ပြောကကားခဲ့ေါသည်။

ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲ ပကာ်မွှင်အပနြဖင့် 

သတင်းမီေီယာဆက်ဆံပွး လုေ်ငန်းအဖဲွ့ကုိ ဖဲွ့စည်းဖေီး 

နှစ်ေတ်တစ်ကကိမ် သတင်းစာွှင်းလင်းေွဲများ ြေုလုေ် 

ခဲ့ပကကာင်းကိုလည်း ေည့်သွင်းပြောကကားခဲ့သည်။ 

Covid-19 ကူးစက်မှု ြဖစ်ေွားသည့်အတွက်ပကကာင့် 

သတင်းမီေီယာများနှင့် ပတွ့ဆုံမှုကို ေယ်ဖျက်ွြခင်း 

ြဖစ်ပကကာင်း၊ သို့ပသာ်ြငား ပကာ်မွှင်သည် ေညာပေး 

အစီအစဉ်များကို ပွေီယိုနှင့် ြမန်မာ့ ရုေ်ြမင်သံကကား 

တို့တွင် ဆက်လက်လုေ်ပဆာင်ပနခဲ့ဖေီး ပကာ်မွှင်၏ 

အင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့် Facebook မှတဆင့် 

မဲဆန္ဒွှင်များကို အဆက်မြေတ် သတင်းအချက် 

အလက်များ ပေးပနဆဲြဖစ်ပကကာင်းကိုလည်း ပြော 

ကကားခဲ့ေါသည်။

ြေည်နယ်နှင့် တိုင်းပေသကကီးများတွင် မဲဆန္ဒွှင်များ 

ကို အသိေညာပေးြခင်း ြမှင့်တင်ွန်နှင့် ပွေးပကာက်ေွဲ 

ကာလအတွင်း အမုန်းစကား၊ သတင်းအမှားများ၊ 

လုေ်ကကံသတင်းများ တုံ့ြေန်နိုင်ွန် လူမှုအဖွဲ့အစည်း 

များ အြေင် Facebook နှင့် ေူးပေါင်းလှုေ်ွှားမှုများကို 

လည်း ေည့်သွင်းပြောကကားခဲ့သည်။ အဆုံးသတ် 

မှတ်ချက်စကား ပြောကကားွာတွင် မဲဆန္ဒွှင်များကို 

ေညာပေးြခင်းနှင့် အကူအညီတစ်ခုခုအတွက် ကူညီ 

ပောက်ေံ့ပေးြခင်းအားြဖင့် ပအာင်ြမင်သည့် ပွေး 

ပကာက်ေွဲြဖစ်လာနိုင်ွန် တက်ပွာက်လာသူများကို 

ဖိတ်ပခါ်ွင်း နိဂုံးချုေ်သည်။ 

a'gufwmazjrihf

ြေန်ကကားပွးဝန်ကကီးဌာနကိုယ်စား ြေည်ပောင်စု 

ဝန်ကကီး ဦးပဖြမင့်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကကား 

ွာတွင် မဲဆန္ဒွှင် အသိေညာပေးပွး ြမှင့်တင်ြခင်း၊ 

ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင် ေွက်ြခင်း၊ 

UNESCO နှင့် မီေီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက် 

ဆိုင်ွာ ြမှင့်တင်ပွး လုေ်ငန်းအစီ အစဉ်များအကကာင်း 

အဓိကပြောကကားသွားသည်။ ပ ေွးပကာက်ေဲွနှင့် ဆက် 

စေ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များပေးွာတွင် 

ေင်မမီေီယာများ၏ အပွးကကီးသည့် အခန်းကဏ္ဍကို 

လည်း အသိအမှတ်ြေု ပြောကကားသွားသည်။ 

အပွးကကီးသည့် အချက်တစ်ချက်အပနြဖင့် ၂၀၁၂ 

ခုနှစ်မှစတင် ကျင်းေလာသည့် မီေီယာဖွံဖဖိုးတိုးတက် 

ပွး ညီလာခံများကို ြေန်ကကည့်လျှင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 

မီေီယာဖွံဖဖိုးတိုးတက်မှုသည် ပအာင်ြမင်မှုများနှင့် 

အတူ ပြောင်းလဲတိုးတက်ပကကာင်း ပြောကကားသွား 

သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစ၍ မီေီယာညီလာခံ ၈ ကကိမ် 
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ြမန်မာနိုင်ငံ မီေီယာအခင်းအကျင်းတွင် မီေီယာ 

အသစ်များ ပေါ်ေွန်းလာြခင်းနှင့် နည်းေညာဆိုင်ွာ 

ပြောင်းလဲမှုများ ြမင်ပတွ့ွပကကာင်း၊ အစဉ်အလာ 

မီေီယာ အများြေားသည်လည်း ေုံနှိေ်ေုတ်ပဝပွးနှင့် 

ေီဂျစ်တယ်လမ်းပကကာင်းပေါ်တွင် ြမင်ပတွ့နိုင်သည် 

ကို ပလ့လာပတွ့ွှိွပကကာင်း ပြောကကားခဲ့သည်။

အကကံြေုပြောကကားွာတွင် "အဲေီပဆာင်ွေက်မှုပတွ 

ဟာ ေိုဖေီးပတာ့ စနစ်တကျ ွှိပစချင်ပကကာင်း၊ ေိုဖေီး 

ပတာ့ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ြဖစ်ပစချင်ပကကာင်း၊ ေုိဖေီးပတာ့ 

မှန်မှန်ကန်ကန် ြဖစ်ပစချင်ေါပကကာင်း၊  မီေီယာအသစ် 

နှင့်ဆက်စေ်ဖေီး  မီေီယာဖွံ့ဖိုးတိုးတက်မှုသည် ေိုဖေီး 

ပတာ့ စနစ်တကျနှင့် အကျ ိုးွလေ်ပကာင်းများနှင့် 

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တာမျ ိုး ြဖစ်ပစချင်တဲ့ သပောြဖစ် 

ပကကာင်း" ပဆွးပနွးပြောကကားခဲ့သည်။

နိဂုံးချုေ်အပနြဖင့် ြေည်ပောင်စုဝန်ကကီးမှ ပြောကကား 

ွာတွင် ေီညီလာခံတွင် ေိေိမိမိ၊ ကျယ်ကျယ်ြေန့် ြေန့်  

နှင့် ပလးပလးနက်နက် ပဆွးပနွးဖ့ုိ အကကုံြေုလုိပကကာင်း၊ 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းမီေီယာပလာက စနစ်တကျ 

ဖံွဖဖိုးတုိးတက်နုိင်ွန်အတွက် ေါဝင်ကကပစလုိပကကာင်း 

ပြောကကားွင်း နိဂုံးချုေ်ေါသည်။

ကျင်းေေါပကကာင်း၊ မီေီယာဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ပွးနှင့် ေတ် 

သက်သည့် အပကကာင်းအွာများစွာကုိလည်း ၈ ကကိမ် 

အတွင်း ပဆွးပနွးခဲ့ကကပကကာင်း၊ ယင်းကာလများအ 

တွင်း မီေီယာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ပွးအတွက် ပဆာင်ွေက် 

သင့်သည့်အချက်များ၊ အစီအစဉ်များကို တင်ြေပဆွး 

ပနွးကကပကကာင်း၊  အပကာင်အေည်ပဖာ်မှုများွှိေါ

ပကကာင်း၊ ေိုသို့ပဆာင်ွေက်လာသည့် ကာလတစ် 

ပလျှာက်တွင် ပအာင်ြမင်မှုအချ ို့လည်း ွှိေါပကကာင်း၊ 

ပအာင်ြမင်မှုမွွှိပသးသည့် အချက်များလည်း ွှိ 

ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့သည်။

ဆက်လက်ဖေီး ခခုံငုံကကည့်မည်ဆိုလျှင် ၈ နှစ်တာ 

ကာလအတွင်း ြမန်မာ့မီေီယာပလာကသည် အစဉ် 

တစိုက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ခဲ့သည်ဟု ြမင်ေါပကကာင်း၊ 

ပြောကကားခ့ဲဖေီး စာပေစိစစ်ပွးဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ေုဂ္ဂလိက 

သတင်းစာများ  ြေန်လည်ပေါ်ေွန်းလာြခင်း၊ ဂျာနယ် 

လစ်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းလာနိုင်ြခင်း၊ ြမန်မာ 

နိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ြခင်း၊ 

သတင်းမီေီယာဥေပေနှင့် ဥေပေကကမ်း လုေ်ပဆာင် 

နိုင်ြခင်း၊ သတင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ွာ 

အခွင့်အပွးနှင့် မဏိ္ဍုင်ပလးွေ် ပတွ့ဆံုေဲွများ စသည် 

ြဖင့် ပအာင်ြမင်မှုတစ်ချ ို့ကို ပြောကကားသွားခဲ့သည်။

ြေည်ပောင်စုဝန်ကကီးမှ ဆက်လက်ွည်ညွန်း ပြော 

ကကားွာတွင် တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် သတင်းစာွှင်းလင်းေဲွ 

အြေင် အစိုးွဝန်ကကီးဌာနများအပနြဖင့်  မကကာမကကာ 

သတင်းစာွှင်းလင်းေွဲများ လုေ်လာကကပကကာင်း၊ 

ပြောင်းလဲပဖာ်ပဆာင်ွမည့် အွာများ များစွာွှိပသး 

သည့်တိုင် ပြောပွးဆိုခွင့်ွှိသူကို သတ်မှတ်လာကက 

ပကကာင်း၊ မီေီယာ ညီလာခံကကီးပတွ ကျင်းေလာတဲ့ 

ကာလတစ်ပလျာက်မှာ ေီညီလာခံကပန ပဆွးပနွး 

ချက်၊ ပြောဆိုချက်၊ လှုေ်ွှားပဆာင်ွေက်ချက်ပတွွဲ့ 

အကျ ိုးသက်ပွာက်မှုပတွ တိုးတက်မှု ဖွံ့ဖဖိုးမှုြဖစ်ပစ 

တဲ့ အကျ ိုးသက်ပွာက်မှုပတွလို့ မိမိပနနှင့် ေင်ြမင် 

ပကကာင်း ေေ်ပလာင်းပြောကကားခဲ့သည်။

ကဒါေ်တာကဖခမင့်
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ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၏ ဥက� 

ဦးအုန်းကကိုင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကကားွာတွင် 

မိမိတို့ မီေီယာပလာကအပြခအပနသည် ြေည် 

ပောင်စုဝန်ကကီးပြောသည့်အတိုင်း  ြေန်ကကားပွးနှင့် 

သတင်းသမားများ၏ ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်မှုပကကာင့် 

တိုးတက်မှုွှိပကကာင်း ဝန်ခံွမည်ြဖစ်ေါပကကာင်း၊ မိမိ 

အသက် ၉၀ ြေည့်ဖေီြဖစ်ပကကာင်း၊ ကိုလိုနီပခတ်တွင် 

သတင်းသမား ြဖစ်လာပကကာင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ 

ြဖတ်သန်းဖေီး ပွေးပကာက်ေွဲများစွာ အပတွ့အကကုံ 

ွှိပကကာင်းနှင့် လာမည့်ပွေးပကာက်ေွဲသည် ပွေး 

ပကာက်ေွဲမစခင်ကတည်းက ပဝဖန်မှုများ ွ ှိပနပသာ် 

လည်း သူ့ေဝတစ်ပလျှာက်အတွင်း အေူးြခားဆုံး

ပွေးပကာက်ေွဲြဖစ်ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့သည်။ 

မဏ္ဍိုင်ပလးွေ်အကကား ေိုမိုပကာင်းမွန်ပသာ နား 

လည်မှုကုိ ြမှင့်တင်ြခင်း၊ လံုခခုံပွးဆုိင်ွာ အဖဲွ့အစည်း 

များ၊ အြခားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းသမားများ 

အကကား နားလည်မှုလွဲမှားြခင်းများကို ပဆွးပနွးနိုင် 

ြခင်းစသည့် မဏ္ဍိုင်ပလးွေ်ပတွ့ဆုံေွဲများမှ ွွှိပသာ 

အကျ ိုးသက်ပွာက်မှုများကိုလည်း ွည်ညွန်းပြော 

ကကားခဲ့ေါသည်။ 

တိကျမှု၊ ေက်မလိုက်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုွှိွှိြဖင့် ပွေး 

ပကာက်ေွဲသတင်း တင်ြေနိုင်ွန်  သတင်းသမားများ 

အတွက် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မည့် ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်း 

မီေီယာပကာင်စီမှ ြေုစုေားသည့် ပွေးပကာက်ေွဲ 

သတင်း ပွးသားတင်ြေြခင်း စာအုေ်အပကကာင်းကို 

လည်း ပြောကကားသွားခဲ့သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ွာ ေိန်းမတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကကီး Mr. 

John Nielsen က အဖွင့်အမှာစကားပြောကကားွာ 

တွင် ြမန်မာနိုင်ငံအေါအဝင် တြခား ေီမိုကပွစီနိုင်ငံ 

များတွင် မီေီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍအပွးကကီးေုံနှင့် 

မီေီယာများ ပကာင်းမွန်စွာ အလုေ်လုေ်နိုင်ဖို့ွန် 

အတွက် လိုအေ်သည့် ပကာင်းမွန်ဖေီး လွတ်လေ်သည့် 

အပြခအပန၊ ပွွှည်ခုိင်ဖမဲပသာ ေဏ္ဍာပွးလုိအေ်မှု 

နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံွှိ မီေီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက်  

အခင်းအကျင်းများကုိ မီးပမာင်းေုိး ပြောကကားခ့ဲသည်။ 

Mr. John Nielsen

မီေီယာများသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း နိုင်ငံ 

ပွးပဆွးပနွးမှုများအတွက် လမ်းပကကာင်းတစ်ခု ဖန် 

တီးပေးြခင်း၊ သတင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပေး 

ြခင်းြဖင့် ပစ့စေ်နီးစေ်မှု ြဖစ်လာပစြခင်းနှင့် ပစာင့် 

ကကည့်ပလ့လာသည့် လုေ်ငန်း၊ အာဏာအလွဲသုံးစား 

မှုများကို အစီွင်ခံြခင်း စသည့် အခန်းကဏ္ဍသုံးခုကို 

ြေည့်ဝပအာင်လုေ်ပဆာင်ဖ့ုိ ပမျှာ်လင့်ချက်များကုိ ြဖည့် 

ဆည်းလုေ်ပဆာင်ပနွပကကာင်း ပြောကကားခဲ့သည်။

ဦးအုန်းကေိုင်
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အြေန်အလှန်အားြဖင့် သတင်းမီေီယာများသည် 

လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို 

ပကျေွန်ပအာင်ပဆာင်ွေက်နိုင်ွန် ပကာင်းမွန်စွာနှင့် 

လွတ်လေ်စွာ အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် အပြခအပန 

နှင့် ေတ်ဝန်းကျင်လိုအေ်ပကကာင်း၊ သတင်းအချက် 

အလကမ်ျား စပုဆာင်းနိငု်ွ နန်ငှ့ ် အများြေညသ်အူပန 

ြဖင့် သတင်းမီေီယာများေုတ်လုေ်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များကို ြေန်လည်အသုံးြေုနိုင်ွန်အ 

တွက် ေုိသူတ့ုိကုိ ကာကွယ်မည့် ဥေပေလုိအေ်ပကကာင်း၊ 

လုံခခုံစွာ သတင်းတင်ြေနိုင်ွန် ခွင့်ြေုဖို့လိုပကကာင်း၊ 

မိမိအပနြဖင့် ြမန်မာမီေီယာကဏ္ဍအပေါ် အြခား 

စီေွားပွးကဏ္ဍများကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉၏ သက်ပွာက် 

မှုကို အသိအမှတ်ြေုပကကာင်း ပြောကကားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ သံအမတ်အပနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်

လူမှုကွန်ွက်အသုံးြေုသူ အဆမတန် များြေားလာ 

ပကကာင်း၊ မီေီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက် အခင်း 

အကျင်းအပေါ် အပကာင်းနှင့်အဆိုး သက်ပွာက်မှုွှိ 

ပကကာင်း၊ သတိေား ဂရုတစိုက်ွှိဖို့လိုပကကာင်း၊ ယခု 

ကဲ့သို့ အလျင်အြမန် ကျယ်ြေန့်လာြခင်းနှင့် ြမန်မာ 

နိုင်ငံွှိ Facebook လူမှုကွန်ွက်မီေီယာေလက် 

ပဖာင်း၏ လွမ်းမိုးသည့် အခန်းကဏ္ဍသည် အများ 

ြေည်သူ ြငင်းခုန်ပဆွးပနွးမှုကို ေံ့ေိုးြခင်းနှင့် လုေ်ကကံ 

သတင်းနှင့် အမုန်းစကားများကို တန်ြေန်တုံ့ြေန်ွာ 

တွင် အပွးကကီးသည့် အခန်းကဏ္ဍအြဖစ် ွ ှပိနပကကာင်း 

ပြောကကားဖေီး၊ သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၏ လုေ်ကကံ 

သတင်း၊ သတင်းမှား၊ အမုန်းစကားများ တုံ့ြေန်ကကိုး 

စားအားေုတ်မှုနှင့် လူမှုသတင်းမီေီယာ ြမှင့်တက် 

လာြခင်းနဲ့အတူ စိန်ပခါ်မှုများကို ပကာင်းပကာင်း 

မွန်မွန်တုံ့ြေန်နိုင်ွန် မကကာပသးခင်က ေုတ်ပဝသည့် 

ြမန်မာသတင်းသမားများအတွက် ပွေးပကာက်ေွဲ 

ဆိုင်ွာ လမ်းညွှန်စာအုေ်နှင့်အတူ သတင်းမီေီယာ 

ပကာင်စီ၏ ကကိုးစားမှုကို ချးီကျူးပြောကကားခဲ့သည်။

ကနခပည်ကတာ်တွင်	ေျင်းပကသာ	အဋ္ဌမအကေိမ်ကခမာေ်	ခမန်မာမီဒီယာ	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ကေး	ညီလာြံ
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မမိအိပနြဖင့ ်တကိျသည့ ်သတင်းအချကအ်လကမ်ျား 

ကို ြမှင့်တင်ြခင်း၊ လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှားများနှင့် 

လူမှုကွန်ွက်ပေါ်မှ အမုန်းစကားများ တုံ့ြေန်ြခင်း 

လုေ်ငန်းများကို ပဆာင်ွေက်ွာတွင် ေိန်းမတ်သံရုံး၏ 

ကူညီပောက်ေံ့မှုနှင့် နိုင်ငံတကာမီေီယာ အ ပောက် 

ေံ့ပေးသည့်အဖွဲ့၏ အားေုတ်မှုများအပကကာင်းကို 

လည်း ေည့်သွင်းပြောကကားသွားသည်။

အမကကိမ်ပြမာက် ညီလာခံတွင် တက်ပွာက်လာ 

သူများသည် မိမိလုေ်ပဆာင်ပေးနိုင်သည့် ကိစ္စများ 

နှင့် တာဝန်ယူွမည့် ကိစ္စများကိုလည်း သတိြေု 

လျက် အတူတကွ ေါဝင်ပဆွးပနွးွင်း မကကာခင် 

ကျင်းေြေုလုေ်ပတာ့မည့် ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း 

လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှားနှင့် အမုန်းစကားများကို 

တန်ြေန်နိုင်ေါပစပကကာင်း ပြောကကားသွားေါသည်။

aqG;aEG;yGJ (1) a½G;aumufyGJwGif rD'D,m\ tcef;u@?
2010? 2015? 2018 ckeSpf a&G;aumufyGJrsm;rS EIdif;,SOfcsufESihf &&SdcJhaom oifcef;pmrsm;

ဤအစီအစဉ်တွင် ဖေီးခဲ့ပသာ ြမန်မာနိုင်ငံအပေွပေွ

ပွေးပကာက်ေွဲများနှင့် နိုင်ငံတကာ ပွေးပကာက်ေွဲ 

ဆိုင်ွာ အပြခအပနအပကကာင်းအွာပေါ် နှိုင်းယှဉ် 

ချက်၊ အပတွ့အကကုံများ၊ သင်ခန်းစာများနှင့် ေင်ြမင် 

ချက်များကို အပြခြေုဖေီး ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း 

မီေီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍအား ပဆွးပနွးကကေါ 

သည်။ ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်အပန 

ြဖင့် မီေီယာများနှင့် ဆက်ဆံပွးတုိးတက်လာပကကာင်း၊ 

ပွေးပကာက်ေွဲကို လွတ်လွတ်လေ်လေ် သတင်းယူ 

နိုင်ဖို့ သတင်းသမားများကို အာမခံပကကာင်း၊ ြမန်မာ 

နုိင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပနြဖင့် ပ ေွးပကာက်ေဲွ 

ပန့တွင် သတင်းသမားများကို အကူအညီပေးနိုင်ွန် 

အဆင်သင့်ွှိပနမည်ြဖစ်ပကကာင်း၊ တိုင်ကကားမှုပတွနဲ့ 

ေတ်သက်ဖေီး ၃ ွက်အတွင်း ပြဖွှင်းပေးမည်ြဖစ် 

ပကကာင်း၊ ANFERL အပနြဖင့် ၂၀၁၅ အပေွပေွ 

ပွေးပကာက်ေွဲနှင့်စာွင် သတင်းမီေီယာများ၏ စိတ် 

အားေက်သန်မှု ပလျာ့နည်းသွားပကကာင်း ပလ့လာ 

ပတွ့ွှိပကကာင်း ပဆွးပနွးကကသည်။ 

ဦးကွာင်ကွွးကနွးသူများ

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 ဦးခမင့်နိုင်
 ြေည်ပောင်စု ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင် 

 အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပြောပွးဆိုခွင့် ေုဂ္ဂိုလ်

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 ကဒါ်အိအိတင်
 ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီ အဖွဲ့ဝင်

•  နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 Mr.	Andrea	Cairola
 Programme Specialist

 Communication and Information Sector, 

 UNESCO
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•  နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 Mr.	John	Reiner	Antiquerra
 Program Officer

 Asian Network for Free Elections (ANFREL)

ကွွးကနွးပွဲညှိနှိုင်းကေးမှူး

	 ကဒါ်လှလှကေး
 နိုင်ငံြခားသတင်းပောက်

 L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP)

ပခါင်းစဉ်နှင့် ေတ်သက်ဖေီး ဦးြမင့်နိုင်မှ ပဆွးပနွးွာ 

တွင် “မိမိအပနြဖင့် မီေီယာသမားများကို အန်မတန်မှ 

ပလးစားပကကာင်း၊ မီေီယာလုေ်ငန်းကုိလည်း အင်မတန် 

တန်ဖုိးေားပကကာင်း၊ ဖေီးခ့ဲသည့် ပ ေွးပကာက်ေဲွများနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၈  များတွင် မီေီယာ 

များသည် ဖံွ့ဖဖိုးမှုမွိှပသးပကကာင်း၊ ၂၀၁၅ ပ ေွးပကာက် 

ေွဲတွင် မီေီယာများ၏အခန်းကဏ္ဍ ေိုမိုကျယ်ြေန့်လာ 

ပကကာင်း၊ ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်အပနြဖင့် အကကီး 

တန်းအွာွှိတစ်ဦးအား မီေီယာ ဆက်ဆံပွးအတွက် 

တာဝန်ချေားပကကာင်း ပြောကကားခဲ့သည်။

ပွေးပကာက်ေွဲနှင့်ဆက်စေ်သည့် သတင်းအချက် 

အလက်များကို ရုေ်ြမင်သံကကားနှင့် ပွေီယိုများတွင် 

ေုတ်လွင့်ခဲ့ပသာ်လည်း ယခုအပြခအပနနှင့် နှိုင်း 

ယှဉ်လျှင် အလွန်နည်းေါးပနပသးပကကာင်း၊ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ် နှစ်လယ်မှစ၍ သတင်းမီေီယာဆက်ဆံပွးအဖွဲ့ 

ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖေီး ပြောပွးဆိုခွင့် တာဝန်ပေးအေ်ခဲ့ 

ပကကာင်း၊ သို့ပသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုပကကာင့် 

ဆက်လက်ဖေီး မလုေ်ပဆာင်နိုင်ပကကာင်း၊ လူအများ 

ေါဝင်သည့် ပတွ့ဆုံမှုများ မလုေ်နိုင်ပသာ်လည်းေဲ 

မိမိတို့အဖွဲ့သည် သတင်းမီေီယာသမား ၅ ဦးမှ ၆ ဦး 

အုေ်စုနှင့်ပတွ့ဆုံကာ သတင်းအချက်အလက် ပဝမျှ 

ြခင်းအြေင် ဗီေီယိုကွန်ဖွင့်များနှင့် မီေီယာများ၏ 

ပမးြမန်းမှုများကုိ ပြဖကကားပေးလျက်ွိှပကကာင်း ပဆွး 

ပနွးပြဖကကားခဲ့သည်။

ြေည်ပောင်စု ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်အပနြဖင့် 

Facebook စာမျက်နှင့် website ကို လွှင့်တင်နိုင်ခဲ့ 

ပကကာင်း၊ တိုးတက်မှုတစ်ခုြဖစ်ပကကာင်းနှင့် ြမန်မာ 

နိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီနှင့် ေူးပေါင်းဖေီး ြမန်မာ 

သတင်းသမားများအတွက် ပွေးပကာက်ေွဲသတင်း 

ပွးသားြခင်းလမ်းညွှန်ကို ေုတ်ပဝေားပကကာင်း၊ 

သတင်းသမားများသည် နိုင်ငံသားများလည်းြဖစ် 

ပကကာင်း၊ မဲဆန္ဒွှင်များလည်းြဖစ်ပကကာင်း၊ ေိုသူတို့ 

အပနြဖင့ ်ပွေးပကာကေ်ွတဲငွ ်သတင်းအမနှ်ွ ွှပိအာင ်

ေက်လိုက်ြခင်းမွှိေဲ ပဆာင်ွေက်သွားမည်ဆိုလျှင် 

သတင်းမီေီယာလုေ်ငန်း ေိုမိုဖေီး ဖွံဖဖိုးတိုးတက်လာ 

မည်ြဖစ်ပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့သည်။

ေုတိယ ြေည်တွင်းပဆွးပနွးသူ ပေါ်အိအိတင်မှ ြမန်မာ 

သတင်းမီေီယာသမားများအတွက် ပွေးပကာက်ေွဲ 

သတင်းတင်ြေမှုလမ်းညွန် အခန်း (၁)၊ (၂) နှင့် (၃)မှ 

အဓိကကျသည့် အချက်အလက်များကို ဆွဲေုတ်ဖေီး 

ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။ ပွေးပကာက်ေွဲ သတင်းပွးသား 

တင်ြေမှုတွင် ေက်မလုိက်မှုသည် အပွးကကီးပကကာင်း၊ 

အမှားြေင်ဆင်ချက်အတွက် တာဝန်ဝတ္ွတ ားနှင့်  ွ လေ် 

ဦးခမင့်နိုင်
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ေားေါတယ်။ ပွေးပကာက်ေွဲပန့မှာ သတင်းမီေီယာ 

ပကာင်စီရုံးခန်းကို မနက် ၉ နာွီကပနဖေီးပတာ့ 

ညပန ၈ နာွီပလာက်အေိကို ဖွင့်ေားေါမယ်။ တိုင် 

ကကားမှုပတွကိုလည်း လက်ခံေါမယ်” ဟုဆိုေါသည်။ 

ပနာက်တစ်ချက်အပွးကကီးသည်မှာ ပွေးပကာက်ေွဲ 

ပကာ်မွှင်မှ အသိအမှတ်ြေု ေုတ်ြေန်ေားသည့် 

သက်ပသခံကတ်ြေားချတ်ိေားွန် အပွးကကီးပကကာင်း၊ 

မဲရုံဝန်းကျင် သတင်းလိုက်ွာတွင် နည်းဥေပေ စည်း 

မျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဖို့ လိုအေ်ပကကာင်း 

အပလးပေးပဆွးပနွးခဲ့သည်။

အစီအစဉ်၏ နိုင်ငံတကာမှ ေေမဆုံး ပဆွးပနွးသူ 

အပနြဖင့် Mr.Adrea Cairola မှ ပွေးပကာက်ေွဲဆက်

စေ်အပကကာင်းအွာတွင် လွတ်လေ်စွာ ေုတ်ပဖာ် 

ပြောကကားခွင့်နှင့် မီေီယာလွတ်လေ်ခွင့်ကို ေိန်းသိမ်း 

ြခင်းအပေါ်  အဓိကေားသည့် ခိုင်မာသည့်အပကကာင်း 

အွာ ဥေမာသုံးခုြဖစ်သည့် Tools, Practices နှင့် 

သင်ခန်းစာများြဖင့် တင်ြေပဆွးပနွးေားသည်။

ေေမတစ်ခုသည် Addis Ababa  ပကကညာချက်ြဖစ် 

ပကကာင်း၊ ၎င်းသည် အီသီယိုးေီးယားနိုင်ငံတွင် ကျင်း 

ေသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ွာ ညီလာခံ၏ ွလေ်တစ်ခု 

ြဖစ်ပကကာင်း၊ အပသးစိတ် အကကံပေးချက်များစွာ 

ေါဝင်ပကကာင်း၊ အပကကာင်းမှာ ပခါင်းစဉ်သည် လုေ် 

ကကံသတင်းကာလအတွင်းမှ သတင်းသမားနှင့် ပွေး 

ပကာက်ေွဲြဖစ်ပသာပကကာင့် ြဖစ်ပကကာင်း၊ ေုတိယ 

အစိတ်ေိုင်းအပနြဖင့် ယူနက်စကို၏ လွတ်လေ်စွာ 

ပြောဆုိခွင့်နှင့် မီေီယာဖံွဖဖိုးတုိးတက်မှု၏ ကမ္ဘာ့ပွစီး 

ပကကာင်းဆိုင်ွာ အခန်းဆက်၏ အာရုံစိုက်ေုတ်ပဝ 

သည့် စာအုေ်ြဖစ်ဖေီး တတိယအပနြဖင့် မီေီယာများ 

မိမိကိုယ်ကို ေိန်းပကျာင်းြခင်းလုေ်ငန်းစဉ်များနှင့် 

ေတ်သက်သည့် ပေါင်းစေ်ေိန်းပကျာင်းြခင်းေုံစံကို 

အကကံြေုေားသည့် မူဝါေပွးွာ စာပစာင်ြဖစ်သည်။

ပကကညာသည့်အခါ မှန်ကန်ဖ့ုိလုိပကကာင်း၊ ပ ေွးပကာက် 

ေွဲသတင်း တင်ြေပနချနိ်တွင် တိုင်ကကားမှုြေသနာ 

တစ်စုံတစ်ွာအတွက် သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၏ 

အခန်းကဏ္ဍအပကကာင်း အဓိကပဆွးပနွးခဲ့ဖေီး လှုမှု 

ကွန်ွက်မီေီယာ၏ ေျ ံ့နှံ့မှုကိုလည်း ေည့်သွင်းပဆွး 

ပနွးခဲ့သည်။

“၂၀၁၅ မှာဆိုွင် အွန်လိုင်းကို အသုံးြေုတဲ့သူက      

၇ သန်းပလာက်သာွှိပေမယ့် အခုပခတ်မှာ သုံးဆ 

တိုးလာဖေီးပတာ့ ၂၂ သန်းပကျာ်ွှိလာတယ်”ဟု ဆို 

သည်။ ဆက်လက်ဖေီး သတင်းပွးသားွာတွင် လိုက် 

နာကျင့်သုံးွမည့် စံနှုန်းများသည် ေီဂျစ်တယ်မီေီ 

ယာမှာြဖစ်ပစ အစဉ်အလာ မီေီယာမှာြဖစ်ပစ အတူ 

တူေင်ြဖစ်ပကကာင်း ေေ်ပလာင်း အသိပေး ပဆွးပနွး 

ခဲ့သည်။ ၎င်းအပနြဖင့် ဆက်လက်ပဆွးပနွးွာတွင် 

“သတင်းမီေီယာပကာင်စီက ရိုးရိုး  complaint ပတွ 

ဆိုွင် ွက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပြဖွှင်းပေးေါတယ်။ 

ေါပေမယ့် ပ ေွးပကာက်ေဲွအတွက်ကုိ complaint ပတွ 

လာမယ်ဆိုလို့ွှိွင် အလုေ်လုေ်ွက် ၃ ွက်အတွင်း  

3 working days မှာ တတ်နိုင်သမျှ အြမန်ဆုံး 

ပဆာင်ွေက်ပေးေါမယ်။ အဲေါအတွက်ကိုလည်း စီစဉ် 

ကဒါ်အိအိတင်
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ေေမအစိတ်အေိုင်းကိုတင်ြေွာတွင် ပွေးပကာက်ေွဲ

ဆက်စေ်အပကကာင်းအွာအတွင်း ဖငိမ်းချမ်းပွး၊ 

ယုံကကည်မှု၊ လွတ်လေ်ြခင်းနှင့် မျှတမှုကို ပဖာ်ပဆာင် 

နိုင်ွန် သတင်းသမားများ၏ အပြခခံကျပသာ 

အခန်းကဏ္ဍကုိ ဆဲွေုတ်ပြောကကားခ့ဲသည်။ ေ့ုိပနာက် 

သတင်းမှားများ ြမင့်တက်လာမှုနှင့် သတင်းအချက် 

အလက်၏ ရိုက်ခတ်မှု၊ ဆက်သွယ်ပွးနည်းေညာနှင့် 

ေုတိယအစိတ်အေိုင်းေဲက စိန်ပခါ်မှုများကိုလည်း 

ပဆွးပနွးေားသည်။ 

တတိယအစိတ်အေိုင်းကို တင်ြေွာတွင် ပကာင်းမွန် 

တ့ဲ အပလ့အကျင့်ပတွနှင့် သင်ခန်းစာပတွကုိ ေယ်လုိ 

အပလ့အကျင့်ြဖစ်ပအာင် ေားွမလဲဆိုသည်ကို အ 

ပလးနက်ေား ပဆွးပနွးခဲ့သည်။ ဥေမာတစ်ခုအြဖစ် 

တင်ြေွာတွင် ယူနက်စကိုမှ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ြဖင့် 

ြေုလုေ်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ွာ စွမ်းွည်ြမှင့်တင် 

ြခင်းမျ ိုး၏ အပွးကကီးေုံြဖစ်သည်။ စွမ်းွည်ြမှင့် သင် 

တန်းသည် သက်ဆိုင်ွာအခန်းကဏ္ဍများနှင့် စိန်ပခါ် 

မှုများ၏ အြေန်အလှန် နားလည်ြခင်းကို ြမင့်တက် 

ပစပကကာင်း၊ တာဝန်ခံွမည့် ေုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း 

များမှ ြဖစ်ပေါ်လာနိုင်ပြခွှိသည့် စိန်ပခါ်မှုများ        

အတွက် ကကိုတင်ြေင်ဆင်မှုများကို လုေ်ပဆာင်ပစနိုင် 

ပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

ေုတိယ နုိင်ငံတကာပဆွးပနွးသူမှာ Mr. John Reiner 

Antiquerra ြဖစ်ဖေီး ANFREL အဖွဲ့၏ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ 

အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲ၊ ကကားြဖတ်ပွေးပကာက်ေွဲ 

အပေါ် ပလ့လာပတွ့ွှိချက်များနှင့် စိန်ပခါ်မှုများကို 

တင်ြေပဆွးပနွးေားသည်။ မီေီယာများ၏ အခန်း 

ကဏ္ဍတွင်  ြေည်သူလူေုကို သတင်းအချက်အလက် 

အသိပေးြခင်း၊  လူေု၏ေင်ြမင်ချက်များ ေုံပဖာ်ြခင်း 

နှင့် လွတ်လေ်ဖေီး တွားမျှတမှုွှိသည့် ပွေးပကာက်ေွဲ 

ြဖစ်ပကကာင်းပသချာပစွန် ပစာင့်ကကည့် ပလ့လာြခင်း၊ 

ေုံမှန်မဟုတ်ပသာ အပြခအပနများ ပစာင့်ကကည့်ပလ့ 

လာြခင်း စသည်တို့ေါဝင်ပကကာင်း အပလးေား ပဆွး 

ပနွးခဲ့သည်။ 

ANFREL မှ ၂၀၁၅ အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲအား 

သတင်းမီေီယာများ၏ တင်ဆက်ပွးသားမှုသည် ေုံ 

မှန်အားြဖင့် ပ ေွးပကာက်ေဲွြဖစ်စဉ်နှင့် ွ လေ်များကုိသာ 

အဓိကေားသည်ဟု ပလ့လာပတွ့ွှိွပကကာင်း၊ သို့ 

ပသာ် တစ်ချန်ိတည်းတွင် သတင်းမီေီယာအများစုသည် 

အမျ ိုးသားေီမိုကပွစီအဖွဲ့ချုေ်အပေါ် အေူးအာရုံ 

စိုက်ကကဖေီး ပွေးပကာက်ေွဲအနိုင်ွမည့် အခွင့်အလမ်း 

ကို ခန့်မှန်းပကကာင်း၊ ေို့ြေင် ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ ကကား 

ြဖတ်ပ ေွးပကာ်ေဲွများနှင့် ေတ်သက်၍လည်း မီေီယာ 

များ၏ စိတ်အားေက်သန်မှုသည် ပလျာ့နည်းလာ 

သည်ကို ပလ့လာပတွ့ွှိွပကကာင်း ပဆွးပနွးေါသည်။

ဆက်လက်၍ ပဆွးပနွးွာ မိမိတ့ုိအပနြဖင့် ဆက်သွယ် 

ပွးဥေပေ ေုေ်မ ၆၆ (ဃ) အေါအဝင် ပလ့လာခဲ့ကက 

ပကကာင်း၊ စစ်တမ်းွလေ်အွ သတင်းသမားများ 

သည် မိမိတို့အလုေ်လုေ်ွာတွင် ေိုမို၍ တင်းကျေ် 

သည်ဟု ခံစားွပကကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းစာ 

လွတ်လေ်မှုဆုိင်ွာ အညွှန်းကိန်းကျဆင်းလာပကကာင်း 

နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ကူးစက်မှု စသည့် စိန်ပခါ်မှုများစွာ 

သတင်းသမားများမှ ွ င်ဆုိင်ပနွပကကာင်း ပြောကကား 

ခဲ့သည်။

Mr.	Andrea	Cairola	
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ဖေီးခဲ့သည့် ပွေးပကာက်ေွဲနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၂၀ 

အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲသတင်းကို တင်ြေနိုင်ွန် 

သတင်းသမားအများအတွက် ောပတွေူးြခားဖေီး 

ပြောင်းလဲသွားနိုင်ေါသလဲ ဆိုသည့် ပမးခွန်းကို  

ဦးြမင့်နိုင်က ြေန်လည်ပြဖကကားွာတွင် တစ်ခါတစ်ွံ 

တွင် မီေီယာများသည် ပကာ်မွှင်မှ ပြောသမျှ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပဖာ်ြေြခင်းမွိှပကကာင်း၊ 

ကျပနာ်တို့ လုေ်ပဆာင်ချက် တစ်ဝက်ပလာက်ေါွင် 

ပတာင် ပကျနေ်ပကကာင်း ပြဖကကားခဲ့သည်။ “တစ်ချ ို့ 

မီေီယာပတွကပြောတယ်၊ ကျွန်ပတာ်တို့က ပဖာ်ြေ 

လိုက်ွင် ပကာ်မွှင်ေက်ကပန လိုက်တယ် ြဖစ် 

သွားမယ်” ဟူ၍ ေေ်ပလာင်းပြဖကကားခဲ့သည်။ ဆက် 

လက်ဖေီး သတင်းမီေီယာများသည် လာမည့်ပွေး 

ပကာက်ေွဲတွင် ေိုမို၍ လွတ်လွတ်လေ်လေ် တင်ြေနိုင် 

သည်ဟု ပနာက်ဆက်တွဲပမးခွန်းကို ပြဖကကားခဲ့ 

ေါသည်။

ပေါ်အိအိတင်မှ ပ ေွးပကာက်ေဲွသတင်းတင်ြေမှု အပတွ့ 

အကကုံ နှိုင်းယှဉ်ချက်ပမးခွန်းများကို ပြဖကကားွာတွင် 

ြေည်ပောင်စုပ ေွးပကာက်ေဲွပကာ်မွှင်အပနြဖင့် ဆက် 

ဆံပွးအွာွှိ သို့မဟုတ် ပြောပွးဆိုခွင့်ေုဂ္ဂိုလ်၊ 

ဥက�ကဲသ့ို ့ ေိမုိြုမန်ဆန်သည့ ်ဆကသ်ယွပ်ွးအတကွ ်

ဆက်ဆံပွးချန်နယ်တစ်ခုကို ေားွှိသင့်ပကကာင်း၊ 

တစ်ြခား အကကီးတန်းအွာွှိများသည် အဖမဲအချနိ် 

ြေည့်အလုေ်ွှိကကပကကာင်း၊ ေိုသို့ဆိုလျှင် ပွေးပကာက် 

ေွဲအတွင်း သတင်းမီေီယာသမားများမှ ကကုံပတွ့ွ 

သည့် စိန်ပခါ်မှုများကို ကူညီပြဖွှင်းနိုင်မည်ြဖစ် 

ပကကာင်း အကကုံြေုခဲ့သည်။ 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီသည် ပွေးပကာက်ေွဲပန့တွင် 

အဆင်သင့်ွှိပနမည်ြဖစ်ပကကာင်း၊ ပွေးပကာက်ေွဲပန့ 

တွင် ကကုံပတွ့လာနိုင်ပြခွှိသည့် ြဖစ်နိုင်ပြခစိန်ပခါ်မှု

များအတွက် သတင်းသမားများကို ကူညီွန်ြဖစ် 

ပကကာင်း၊ ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်နှင့် 

ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်ဖို့ ကကိုးစားမည်ြဖစ်ပကကာင်း၊ 

ွခိုင်တွင် အင်တာနက် ပတာ်ပတာ်ပလး ဆိုးွေားပန 

ပကကာင်း၊ နာဂပတာင်တန်းတွင်လည်း 2Gသာ အဆင် 

ပြေပကကာင်း၊ ပကာင်စီသည် လွတ်လေ်ဖေီး တွားမျှ 

တပသာ ပွေးပကာက်ေွဲြဖစ်လာပစွန် ြေည်ပောင်စု 

ပ ေွးပကာက်ေဲွပကာ်မွှင်နှင့် ၄င်းစိန်ပခါ်မှုများကုိ ပဆွး 

ပနွးသွာမည်ြဖစ်ပကကာင်း ပေါ်အိအိတင်မှ ပဆွးပနွး 

ပြဖကကားခဲ့သည်။

ဦးြမင့်နိုင်မှ လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခြဖစ်ေွားွာ တိုင်း 

ွင်းသားပေသမှ သတင်းသမားများ၏ လုံခခုံပွး 

ပမးခွန်းအား ြေန်လည်ပြဖကကားွာတွင် သတင်း    

သမားများ၏ လုံခခုံပွးအား ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့နှင့် 

အေူးတေ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ယူသွားမည်ြဖစ်ပကကာင်း ပြဖ 

ကကားခဲ့သည်။

Mr. Reiner Antiquerra မှ ေဋိေက္ခြဖစ်ွာ နိုင်ငံပေသ 

များမှ ပွေးပကာက်ေွဲနှင့် ေတ်သက်ဖေီး ောပတွ သင်

ယူနိုင်မည်နည်းဆိုသည့်ပမးခွန်းကိုပြဖကကားွာတွင် 

“ကျပနာ်ေင်တယ်၊ လူပတွွဲ့ မဲပေးေုိင်ခွင့်နှင့် လူပတွ 

Mr.	John	Reiner	Antiquerra	
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ွဲ့ လုံခခုံပွး အဖမဲတမ်း ညီတူညီမျှွှိပနသင့်တယ်”ဟု 

ပြဖကကားခဲ့သည်။

အန္တွာယ်ြဖစ်နိုင်ပြခများကို ပဖာ်ေုတ်ွန်နှင့် လုံခခုံ 

ပွးအတွက် အစီအစဉ်များကို ပွးဆွဲဖို့ နည်းလမ်း

တစ်ခုွှိွမည်ြဖစ်ပကကာင်း၊ ဆန္ဒမဲပေးဖို့ အခွင့်အပွး 

နှင့် လုံခခုံဖို့ွန် အခွင့်အပွးတူညီမှု ွွမည်ြဖစ် 

ပကကာင်း၊ ြေည်သူပတွအပနြဖင့် မဲပေးေုိင်ခွင့်ွိှပကကာင်း 

သူတ့ုိအပနြဖင့် ွှင်သန်ွေ်တည်ေုိင်ခွင့်လည်းွိှပကကာင်း၊ 

ေို့ပကကာင့် ေီအခွင့်အပွးနှစ်ခုကကားတွင် ကျပနာ်တို့ 

မျှပြခတစ်ခုယူဖို့ လိုလာပကကာင်း ြေန်လည်ပြဖကကား 

ခဲ့သည်။

•  ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်သည် 

၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲနှင့် 

ကကားြဖတ်ပွေးပကာက်ေွဲကျင်းေသည့်မှစ၍ 

မီေီယာများနှင့် ဆက်ဆံပွး တုိးတက်ပကာင်း 

မွန်လာပကကာင်း ပဆွးပနွးသည်။ သတင်းစာ 

ွှင်းလင်းေွဲနှင့် မီေီယာဆက်ဆံပွးအဖွဲ့ကို 

ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖေီး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုမတိုင်ခင် 

ေိ ေုံမှန်ပတွ့ဆုံမှုွှိခဲ့သည်။

• ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာင်မွှင်က 

ပ ေွးပကာက်ေဲွဆုိင်ွာ သတင်းအချက်အလက် 

များြဖန့်ပဝွန် ေီဂျစ်တယ်နည်းေညာနှင့် 

နည်းလမ်းများ စတင်အသံုးြေုပကကာင်း ပဆွး 

ပနွးသည်။   အွည်အချင်း မြေည့်ဝပသးပသာ 

သတင်းသမားများအချ ို့ပကကာင့်  မြေည့်စုံ 

သည့် သတင်းပွးသားတင်ြေချက်များွှိပန 

ပကကာင်း ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ် 

မွှင်မှ မှတ်ချက်ြေုသည်။ ြေည်ပောင်စုပွေး 

aqG;aEG;yGJ (1) tESpfcsKyf

ပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်အပနြဖင့်  ခိုင်ခိုင်မာမာ 

နှင့် လည်ေတ်ပသာ မီေီယာေတ်ဝန်းကျင်လို 

အေ်မှုကို အသိအမှတ်ြေုသည်။ ြမန်မာြေည် 

၏ မီေီယာဖွံဖဖိုးတိုးတက်ပွးသည် ြမန်မာ 

ြေည် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ပွးအတွက် အပွးေါ 

ပကကာင်း ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ် 

မွှင်သည် ေက်မလုိက်ပသာ သတင်းမီေီယာ 

ြဖစ်ွန် အားပေးတိုက်တွန်းပကကာင်း ပဆွး 

ပနွးသည်။

• ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီသည်  

ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်နှင့်  

နီးနီးကေ်ကေ် ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်သည်။ 

၂၀၁၅ ြမန်မာသတင်းသမားများအတွက် 

ပ ေွးပကာက်ေဲွလမ်းညွှန်ကုိ ြေန်လည်ြေင်ဆင် 

ဖေီး International Media Support, Fojo 

Institute နှင့် ယူနက်စကိုတို့ ေူးပေါင်းဖေီး 

မကကာပသးခင်က ေုတ်ပဝခဲ့သည်။ 

ကဒါ်လှလှကေး
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• ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီသည် 

ပွေးပကာက်ေွဲသတင်းလိုက်သည့် သတင်း 

သမားများကို ကူညီနိုင်ွန် ြေင်ဆင်ေား 

သည်။ ပွေးပကာက်ေွဲသတင်းနှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် တုိင်ကကားမှုများကုိ ေံုမှန် ွ က် ၆၀ အစား 

အလုေ်လုေ်သည့် ၃ ွက်အတွင်း ပြဖွှင်း 

ပေးမည်ြဖစ်ပကကာင်း ပြောကကားသည်။

• ပွေးပကာက်ေွဲ သတင်းအချက်အလက်နှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် သတင်းမှား၊ လုေ်ကကံသတင်း 

များကို ြဖန့်ပဝသည့် အပကာင့်တုများ၏ 

အန္တွာယ်ကို သတိေားွမည်ြဖစ်သည်။ 

ပွေးပကာက ်ေွပဲန့တငွ ် သတင်းသမားများနငှ့ ်

မဲဆန္ဒွှင်များ၏ လုံခခုံပွးသည် ြေည်ေဲပွး 

ဝန်ကကီးဌာန၏ အေူးတေ်ဖွဲ့များမှ ကိုင်တွယ် 

လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

• ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ေွားသည့်ကာလအတွင်း        

မကကာပသးခင်က ပွေးပကာက်ေွဲကျင်းေခဲ့ 

သည့် စကကာေူနှင့် ပတာင်ကိုးွီးယားနိုင်ငံ 

တို့ဆီမှ သင်ယူပလ့လာသည်။ မဲဆွယ်စည်း 

ရုံးပွးနှင့် ပွေးပကာက်ေွဲကာလအတွင်း လုံ 

ခခုံပွးအတွက် လမ်းညွှန်ကို ကျန်းမာပွးနှင့် 

အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် Coronavirus 

Disease (Covid-19) ကာကွယ်၊ ေိန်းချုေ်၊ 

ကုသပွး အမျ ိုးသားအဆင့် ဗဟိုပကာ်မတီမှ 

ချမှတ်ေားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ်

အပြခခံသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ပွေးပကာက်ေွဲနှင့် သတင်းပောက်များ၏ ပေးကင်း 

လုံခခုံပွးအစီအစဉ်တွင် လာမည့် ၂၀၂၀ ပွေးပကာက် 

ေွဲအတွင်း သတင်းပောက်များ၏ ပေးကင်းလုံခခုံ 

ပွးအတွက် ကကိုတင်ြေင်ဆင်မှုများနှင့် အစီအမံများ 

ကို ပဆွးပနွးကကေါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့အပန 

ြဖင့် ပွေးပကာက်ေွဲ လုံခခုံစွာနှင့် ပေးကင်းစွာ ကျင်းေ 

နိုင်ပွးအတွက် အြေည်အဝ လုေ်ပဆာင်မည်ြဖစ်ဖေီး 

အေူးွဲအင်အားများြဖင့် ြဖည့်စွက်လုေ်ပဆာင်မည် 

ြဖစ်သည်။ ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံ၏ အပတွ့အကကုံများကို 

လည်း ပဆွးပနွးေားဖေီး ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံတွင် လုေ် 

ပဆာင်သည့် “Joint Task Force” ကဲ့သို့ေင် ြမန်မာ 

နိုင်ငံတွင်လည်း အပကာင်အေည်ပဖာ်နိုင်ွန် ြဖစ် 

နိုင်ပချများကိုလည်း ပဆွးပနွးကကသည်။ ေဋိေက္ခြဖစ် 

ေွားွာ ပေသများွှိ သတင်းပောက်များနှင့် တိုက် 

ေိုင်မွှိသည့် အလွတ်တန်း သတင်းပောက်များ၏ 

aqG;aEG;yGJ (2) a½G;aumufyGJrsm;ESifh owif;axmufrsm;\ ab;uif;vHkNcHKa&;

ပေးကင်းလုံခခုံမှုဆိုင်ွာ ကိစ္စများအတွက် စိုးွိမ်ေူ 

ေန်မှုများကိုလည်း ပဆွးပနွးကကသည်။

 

ဦးကွာင်ကွွးကနွးသူများ

•  နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 Mr.	Red	Batario
 Executive Director

 Center for Community Journalism 

 Development (CCJD), Philippines

•  နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 Police	Lt.	Col.	(Ms.)	Kimberley	Molitas
 Public Information Office

 ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံ အမျ ိုးသားွဲတေ်ဖွဲ့
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•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 ကဒါ်ကေမာသိမ့်
 ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီအဖွဲ့ဝင်

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 ေဲမှူးကေီး	ကေျာ်လင်း
 ညွှန်ကကားပွးမှူး၊ မှုခင်းဌာန၊

 ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့       

 

ကွွးကနွးပွဲညှိနှိုင်းကေးမှူး

	 ဦးတိုးကော်လတ်
 Operations Director

 Democratic Voice of Burma

 

ြေည်တွင်းမှ ပဆွးပနွးသူတစ်ဦးြဖစ်သည့် ပေါ်ပဝမာ 

သမိ့က်  ြမနမ်ာနိငုင် ံ သတင်းမေီယီာ ပကာငစ်အီပနနငှ့ ်

သတင်းပောက်များ၏ လုံခခုံပွးနှင့် ေတ်သက်ဖေီး 

ြေင်ဆင်ေားမှုများနှင့် သတင်းသမားပတွအပနနှင့် 

လုိက်နာွမည့်အချက်များ၊ သိေားသင့်သည့် အချက် 

များနှင့် ေတ်သက်ပသာ ပဆွးပနွးေွဲညှိနှိုင်းပွးမှူး၏ 

ပမးြမန်းပဆွးပနွးမှုများကို ပြဖကကားွာတွင် သတင်း 

သမားပတွအပနြဖင့် ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ သတင်းပွး 

သားဖ့ုိ လုိအေ်ေါပကကာင်း၊ သတင်းသမားပတွအပနြဖင့် 

သတင်းယူသည့်အခါ လုံခခုံပွးအေိုင်း သတ်မှတ် 

ချက်များကို တိတိကျကျ လိုက်နာဖို့လိုေါပကကာင်း၊ 

သတင်းသမားပတွက သတင်းွယူတဲ့အခါ၊ ဆန္ဒြေေွဲ 

ပတွြဖစ်ပစ၊ အေိကရုဏ်းပတွ၊ စစ်မက်ြဖစ်ေွားတဲ့ 

ပနွာမှာ သတင်းွယူမည်ဆိုွင် လုံခခုံပွးအဖွဲ့ 

အစည်းပတွက သတင်းသမားများကို ပစာင့်ပွှာက် 

ပေးေုိင်ခွင့်ကုိ သတင်းမီေီယာဥေပေတွင် ေါွိှေါပကကာင်း၊ 

ပွေးပကာက်ေွဲနဲ့ေတ်သက်ဖေီး သီးြခားြေဌာန်းေား 

တာ မွှိပေမယ့်၊ မည်သည့်သတင်းသမားကိုမဆို၊ 

မည်သည့်ပနွာကိုမဆို ပွေးပကာက်ေွဲသတင်းများ 

ကို ွ ယူခွင့်ွှိဖို့ ပွေးပကာက်ေဲွပကာ်မွှင်နှင့် ပဆွးပနွး 

ညှိနှိုင်းပနတဲ့အချက်ပတွ ွ ှိေါပကကာင်း ြေန်လည်ပဆွး 

ပနွးသွားေါသည်။

 

ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပနြဖင့် ဖေီးခဲ့ 

သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ သတင်းသမားပတွ သတင်းွယူ 

သည့်ပနွာတွင် လုံခခုံပအာင် ေယ်လိုယူွသင့်လဲ 

ဆိုသည့် Safety နှင့်ေတ်သက်သည့် လုေ်ငန်းလမ်း 

ညွှန် Standard Operating Procedure ကို Calen-

dar ေုံစံမျ ိုး ေုတ်ပေးေားသည့်အပကကာင်း၊ မကကာ 

ပသးခင်က ပွေးပကာက်ေွဲတွင် ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ 

သတင်းွယူနိုင်ဖို့ စာအုေ်ေုတ်ြေန်ေားတာမျ ိုး ွှိေါ 

ပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

 

သတင်းမီေီယာများ ပွေးပကာက်ေွဲတွင် သတင်း 

သမားများ၏ လုံခခုံပွးနှင့်ေတ်သက်သည့် ဖိလစ်ေိုင်

နုိင်ငံအပတွ့အကကုံ များ၊ သင်ခန်းစာယူစွာများ၊ ပဆာင် 

ွန်ပွှာင်ွန်များနှင့် ေတ်သက်၍ နုိင်ငံတကာမှ ပဆွး 

ပနွးသူတစ်ဦးြဖစ်သည့် Mr. Red Batario က ပဆွး 

ပနွးွာတွင် ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံ၏ သတင်းမီေီယာသမား 

များ ပေးကင်းလုံခခုံပွးဆိုင်ွာ အစီအစဉ် (Philip-

pines Plan of Action) ကို အဓိကေားပဆွးပနွးခဲ့ 

ေါသည်။ ကဒါ်ကေမာသိမ့်
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အဆိုေါ ပေးကင်းလုံခခုံပွးဆိုင်ွာ အစီအစဉ်တွင် 

အာဏာေိုင်အဖွဲ့စည်းများ အေူးသြဖင့် ွဲတေ်ဖွဲ့၊ 

စစ်ေက်ဆိုင်ွာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပဆွးပနွးညှိ 

နှိုင်းွာတွင် အပြခခံွမည့် စည်းမျဉ်းများေါွှိပကကာင်း၊ 

ပဖာ်ြေေါ အချက်များသည် ပွေးပကာက်ေွဲများအတွင်း 

သာမက သတင်းမီေီယာသမားများ၏ ပန့တဓူဝလုေ်

ငန်းပဆာင်ွေက်မှုများအတွက်ေါ အကျုံးဝင်ပကကာင်း၊

ပနာက်တစ်ချက်အပွးကကီးသည့် အပကကာင်းအွာ 

တစ်ွေ်အပနြဖင့် ယင်းအစီအစဉ်တွင် သတင်းမီေီ 

ယာသမားများ၏ လုံခခုံပွးဆိုင်ွာ ကိစ္စွေ်များနှင့် 

စေ်လျဉ်း၍ ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံ အမျ ိုးသားွဲတေ်ဖွဲ့၊ 

စစ်တေ်တို့နှင့် ပတွ့ဆုံပဆွးပနွးမှုများကို ေုံမှန်လုေ် 

ပဆာင်ွန်ဆိုသည့် အချက်ေါွှိေါပကကာင်း၊ ဖိလစ်ေိုင် 

သတင်းသမားများအပနနှင့် ပွေးပကာက်ေွဲဆိုင်ွာ 

သတင်းတင်ဆက်မှု လက်စဲွစာအုေ်ွိှသည့်အပကကာင်း၊ 

ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း သတင်းွယူွာတွင် ပဆာင် 

ွန်၊ ပွှာင်ွန် အချက်များကို ယင်းလက်စွဲစာအုေ်တွင် 

ေည့်သွင်းေားပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

 

ြမန်မာနိုင်ငံ ွ ဲတေ်ဖွဲ့အပနြဖင့် ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း 

သတင်းွယူပွး၊ သတင်းမီေီယာဥေပေအွ လွတ် 

လေ်စွာ သတင်းွယူခွင့်နှင့် လံုခခုံပွးဆုိင်ွာ အပစာင့် 

အပွှာက်ကို ပတာင်းခံေိုင်ခွင့်ွှိသည့် အချက်များနှင့် 

ေတ်သက်ဖေီး သတင်းပောက်များက သတင်းပောက် 

အလုေ် လုေ်နိုင်ပအာင် စီမံေားပဆာင်ွေက်ချက်များ

အပေါ်တွင် ပဆွးပနွးေွဲညှိနှိုင်းပွးမှူး၏ ပမးြမန်း 

ပဆွးပနွးမှုကို ြေန်လည်ပဆွးပနွးွာတွင် ွဲမှူးကကီး 

ပကျာ်လင်းက အဓိကအားြဖင့် မီေီယာပတွအပနနဲ့ 

သတင်းွယူပွးအေိုင်းကပတာ့ ပွေးပကာက်ေွဲပကာ် 

မွှင် အဆင့်ဆင့်နှင့်ေဲ သက်ဆိုင်ေါပကကာင်း၊ ြမန်မာ 

နိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့အပနြဖင့် ပွေးပကာက်ေွဲကို လုံခခုံပွး 

အြေည့်အဝနှင့် ကျင်းေနိုင်ဖို့အတွက် ပွေးပကာက်ေွဲ 

မတိုင်ခင် အကကိုကာလ၊ ပွေးပကာက်ေွဲကာလနှင့် 

ပွေးပကာက်ေွဲအလွန် ကာလဟူ၍ ကာလအေိုင်း 

အြခား (၃)ခုတွင် လုံခခုံပွးကို အြေည့်အဝပဆာင် 

ွေက်မှာ ြဖစ်ေါပကကာင်း၊ သတင်းမီေီယာသမားများ 

ေက်ကလည်း ြေဌာန်းေားသည့် ဥေပေများ၊ နည်း 

ဥေပေ၊ ကျင့်ဝတ်များနဲ့အညီ ပဆာင်ွေက်ဖို့အပွး 

ကကီးေါပကကာင်း၊ ဥေမာအားြဖင့် သတင်းမီေီယာ နည်း 

ဥေပေ ၃၂ (က) သတင်းမီေီယာ သက်ပသခံကတ်ြေား 

ကိုြေဖေီး သတင်းွယူခွင့် ပတာင်းခံဖို့လိုေါပကကာင်း၊ 

ေိုသို့ပတာင်းခံဖေီး သတင်းွယူသည့်အခါမှာလည်း 

သက်ဆိုင်ွာအဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ေားတဲ့ 

စည်းကမ်းချက်ပတွ လိုက်နာွမည်ြဖစ်ေါပကကာင်း 

ြေန်လည် ပဆွးပနွးသွားေါသည်။

 

သတင်းမီေီသမားများအပနြဖင့် ေဋိေက္ခ ြဖစ်ေွားပန 

သည့် ပနွာပေသများတွင် လုံလုံခခုံခခုံ အလုေ်လုေ် 

နိုင်ွန်အတွက် အကကံြေုချက်များနှင့် ေတ်သက်၍ 

ေဲမှူးကေီးကေျာ်လင်း

Mr.	Red	Batario
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ပဆွးပနွးွာတွင် ွ မှဲူးကကီးပကျာ်လင်းက ပ ေွးပကာက် 

ေဲွလံုခခုံပွးဟူသည့်အချက်တွင် အားလံုးေါဝင်ပကကာင်း၊ 

သတင်းမီေီယာသမားပတွမကေဲ ပွေးပကာက်ေွဲကို 

ပချာပချာပမွ့ပမွ့ လုံလုံခခုံခခုံြဖစ်သွားနိုင်ဖို့အတွက် 

ပဆာင် ေွက်ပေးသွားမှာြဖစ်ေါပကကာင်း၊ သတင်းမီေီယာ 

သမားများ၏ လုံခခုံပွးကို သီးြခားပဆာင်ွေက်ြခင်း 

မဟုတ်ေဲ လုံခခုံပွးြေည့်ဝဖို့ လုံခခုံပွးကို အြေည့်အဝ 

ပဆာင်ွေက်နိုင်မည်ဆိုလျှင် အားလုံး လုံခခုံသွားမည် 

ြဖစ်ပကကာင်း၊ ေဋိေက္ခြဖစ်ေွားွာ ပနွာပေသများသို့ 

သတင်းယူသည့်ေုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း လုံခခုံမှုွှိသွား 

မည်ြဖစ်ပကကာင်း၊ ပဆွးပနွးသွားဖေီး၊

အဆုိေါအပကကာင်းအွာကို ပေါ်ပဝမာသိမ့်က ပဆွး 

ပနွးွာတွင် လုံခခုံပွးတာဝန်ွှိတဲ့လူပတွက သတင်း 

သမားပတွွဲ့လုံခခုံပွးကို အဟန့်အတား အပနှာင့် 

အယှက်မွှိပအာင် လုံခခုံပွးအဖွဲ့အစည်းပတွက 

တာဝန်ယူပေးဖို့ လိုေါပကကာင်း၊  သတင်းမီေီယာဥေပေ 

မှာလည်း သတင်းသမားပတွက မည်သည့်ပနွာ 

အဖဲွ့အစည်းမှာမဆုိ သတင်းယူသည့်အခါမှာ သတင်း 

ွယူေိုင်ခွင့်ွှိေါပကကာင်း၊ သတင်းသမားပတွပနြဖင့် 

လွတ်လေ်စွာ သတင်းွယူဖို့အတွက် နယ်ပြမအပြခ 

အပနကိုလည်း သိေားဖို့လိုေါပကကာင်း၊ ကကိုတင်ြေင်

ဆင်မှုပတွလုေ်ေားွမည်ြဖစ်ပကကာင်း၊ ပကာင်စီနှင့် 

ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်နှင့် ညှိုနှိုင်းပဆာင်ွေက်ပန 

တာမျ ိုး ွှိေါပကကာင်း ပဆွးပနွးသွားေါသည်။

နိုင်ငံတကာ ပဆွးပနွးသူတစ်ဦးြဖစ်သည့် Ms. Kim-

berley Molitas က ပဆွးပနွးေွဲညှိနှိုင်းပွးမှူး၏ 

ပမးခွန်းြဖစ်သည့် ဖိလစ်ေုိင်နုိင်ငံတွင် သတင်းပောက် 

ပတွအပနြဖင့် သူ့အလုေ်သူလုေ်နိုင်ပအာင်၊ ွဲတေ်ဖွဲ့ 

က ွဲအလုေ်လုေ်နိုင်ပအာင် ေယ်လိုမျ ိုးများ စီမံ 

ပဆာင်ွေက်လဲ၊  ြမန်မာနိုင်ငံအပနနှင့် ေယ်လိုအချက် 

ပတွကို အတုယူသင့်သလဲ။ ောပတွကိုများ သိေား 

သင့်သလဲဆိုသည့် အချက်များကို ြေန်လည်ပဆွးပနွး 

ွာတငွ ်ဖလိစေ်ိငုန်ိငုင်တံငွ ်သတင်းမေီယီာသမားများ 

၏ ပေးကင်းလုံခခုံပွးအတွက် “Task Force Safe” 

ဆုိသည့်အဖဲွ့ လုေ်ငန်းအဖဲွ့ွိှပကကာင်း၊ သတင်းမီေီယာ 

သမားများသည်လည်း ေိုအဖွဲ့တွင်ေါဝင်ပကကာင်း၊ 

ပွေးပကာက်ေွဲကာလတွင် “Press Core” ဆိုသည့် 

အဖွဲ့ွှိပကကာင်း၊  အဆိုေါအဖွဲ့တွင် နိုင်ငံြခားအဖွဲ့အ 

စည်းများအပနြဖင့် ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံ ြေည်သူ့အချက် 

အလက်များဆိုင်ွာရုံးနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်ေါ 

ပကကာင်း၊ မီေီယာများလုံခခုံပွး လုေ်ငန်းအဖွဲ့တွင် 

ဖိလစ်ေိုင် အမျ ိုးသားွဲတေ်ဖွဲ့သာမက အမျ ိုးသား 

စံုစမ်းပွးဗျူရုိကလည်း အဖဲွ့ဝင်အြဖစ် ေါဝင်ေါပကကာင်း 

ြေန်လည်ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

 

သတင်းပောက်ပတွမှာ ေါဝင်သည့် ေူးပေါင်းပဆာင် 

ေွက်သည့် Task Force အဖဲွ့ကုိ ြမန်မာနုိင်ငံမှာ ဖဲွ့သင့် 

သလား။ ပဆာင်ွန်ပွှာင်ွန်၊ အပတွ့အကကုံ၊ ော 

Police	Lt.	Col.	(Ms.)	Kimberley	Molitas

ဦးတိုးကော်လတ်
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ပတွလုေ်သင့်သလဲဆိုတာ အကကံပေးေါလားဟူသည့် 

သင်ခန်းစာယူစွာများကို ပဆွးပနွးွန် ဖိတ်ပခါ်ွာ 

တွင် Ms. Kimberley Molitas က ွဲတေ်ဖွဲ့အပနြဖင့် 

မီေီယာများနှင့် ဆက်ဆံပွးေုံမှန်ွှိဖို့ွန် အန်မတန်မှ 

အပွးကကီးေါပကကာင်း၊ မီေီယာများနှင့် ွဲတေ်ဖွဲ့များ 

သည် ေုံွည်မှန်းချက်တစ်ခုြဖင့် အလုေ်လုေ်ပနကက 

တာြဖစ်ပကကာင်း၊ အများြေည်သူအကျ ိုး သယ်ေိုး 

ေမ်းွေက်ပွးသည် ေုံွည်မှန်းချက်ြဖစ်ပကကာင်း၊ 

သို့ွ ာတငွ ်မတူညသီည့ ်နည်းလမ်း လေုက်ိငုေ်ုမံျားြဖင့ ်

ြေည်သူ့အကျ ိုးအတွက် ပဆာင်ွေက်ပနကကပကကာင်း၊

ေေမြဖစ်နိုင်ပချအတွက် အကကံြေုလိုသည်မှာ ဖိလစ် 

ေိုင်နိုင်ငံမှာလိုမျ ိုး “Press Core” ကဲ့သို့ စုဖွဲ့မှုတစ်ခု 

စတင်နိုင်ေါပကကာင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံွှိ “Press Core” 

အဖွဲ့တွင် ရုေ် ှွင်ကအစ ရုေ်ြမင်သံကကား၊ အင်တာနက် 

အေိ စုဖွဲ့ပေါင်းစည်းေါဝင်ပကကာင်း၊

 

ေုတိယအချက်အပနြဖင့် ချဉ်းကေ်မှုေုံစံတစ်မျ ိုးွှိေါ

ပကကာင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံမှာကဲ့သို့ ွဲတေ်ဖွဲ့နှင့် သတင်း 

မီေီယာများအကကား နားလည်မှုကို တည်ပဆာက်ပေး 

ွန် ေံ့ေိုးကူညီပေးမည့် ေူးတွဲလုေ်ငန်းအဖွဲ့ “Joint 

Task Force” ဖွဲ့စည်းနိုင်ေါပကကာင်း၊

ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံ အပတွ့အကကုံကိုပဝမျှွလျှင် မိမိတို့ 

အပနြဖင့် အတူတကွေူးပေါင်းဖေီး မီေီယာဆက်ဆံ 

ပွးမူဝါေကို ပွးဆွဲကကပကကာင်း၊ ေိုမူဝါေတွင် ွဲတေ် 

ဖွဲ့၏ တာဝန်ဝတ္တွားများ၊ မီေီယာများ၏ တာဝန် 

ဝတ္တွားများကို ပသချာပဖာ်ြေဖေီး အတားအဆီး 

အကန့်အသတ်များ၊ ွဲတေ်ဖွဲ့ဝင်များ လုံခခုံပွးလုေ် 

ပဆာင်ွာတွင် သတင်းမီေီယာများမှာ လုေ်ပဆာင် 

နုိင်သည့် အချက်များ စသည်တ့ုိကုိ  ေည့်သွင်းပကကာင်း 

ြေန်လည်ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

aqG;aEG;yGJ (2) tESpfcsKyf

• ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီက 

သတင်းမီေီယာသမားများ ပေးကင်းလုံခခုံ 

ပွးဆိုင်ွာ လုေ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို ပွးဆွဲြေ 

ဌာန်းဖေီး သတင်းမီေီယာများနှင့် အဖွဲ့အစည်း 

များသို့ ြဖန့်ပဝဖေီးြဖစ်သည်။ လွတ်လေ်စွာ 

သတင်းွယူနိုင်ပွးနှင့် ပေးကင်းလုံခခုံစွာ 

သတင်းွယူနိုင်ပွးကို သတင်းမီေီယာ 

ဥေပေပတွ ေါွှိေါပသာ်လည်း အသက်ဝင်ွန် 

လိုအေ်ချက်များွှိပနသည်။

• ြမန်မာနုိင်ငံွဲတေ်ဖဲွ၏ ွ ည် ေွယ်ချက်မှာ ြေည် 

သူများ ပေးကင်းလံုခခုံပစပွးအတွက် အကာ 

အကွယ်ပေးွန်ြဖစ်ဖေီး သတင်းမီေီယာသမား 

များသည် ြေည်သူများြဖစ်သည်နှင့်အညီ လံု 

ခခုံမှွု ှမိည်ြဖစ်သည်။ သတင်းမီေီယာသမား 

များကို သီးသန့်ကာကွယ်ွန်အတွက် လုေ် 

ပဆာင်ွန်မလုိအေ်ေါ။ လံုခခုံပွးဆုိင်ွာ အဖဲွ့ 

အစည်းများနှင့် သတင်းမီေီယာသမားများ 

တွင် လုံခခုံပွးနှင့်ေတ်သက်၍ မတူညီပသာ 

အြမင်အယူအဆများွှိဖေီး လက်ွှိေက်ေို 

ပသာ ေူးပေါင်းလုေ်ပဆာင်မှုများ လုိအေ်သည်။

• သတင်းမီေီယာသမားများအပနြဖင့် သတင်း 

ွယူွာတွင် သက်ပသခံအပောက်အေား 

များ ယူပဆာင်ွန်လိုအေ်ဖေီး သက်ဆိုင်ွာ 

အစိုးွဌာနအဖွဲ့အစည်းများေံ သတင်းပေး 

ေို့ွန် လိုအေ်သည်။ ပွေးပကာက်ေွဲကာလ 

အတွင်း သတင်းွယူပွးသားတင်ဆက်သည့် 

သတင်းမီေီယာသမားများ လုံခခုံပေးကင်း 

ပွးအတွက် သတင်းမီေီယာပကာင်စီတွင် 

တာဝန်ယူသင့်ဖေီး ပေးကင်းလုံခခုံပွးဆိုင် 

ွာကိစ္စနှင့်စေ်လျဉ်း၍ တစ်စုံတွာ ြဖစ်ပေါ် 
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ေါက သတင်းမီေီယာပကာင်စီကို အပကကာင်း 

ကကားွန် အပွးကကီးသည်။

• ေဋိေက္ခြဖစ်ေွားွာပေသသို့ သတင်းသွား 

ပွာက်ယူမည့် သတင်းမီေီယာသမားများ 

အပနြဖင့် ဖိလစ်ေိုင်နိုင်ငံတွင်ကျင့်သုံးသည့် 

ပကာင်းမွန်ပသာ အပလ့အကျင့်တစ်ခုြဖစ် 

သည့် ပေးကင်းလုံခခုံပွးနှင့် ဆက်စေ်သည့် 

အန္တွာယ်ကျပွာက်နိုင်ပြခ စမ်းစစ်ြခင်း 

အပလ့အေကို ကျင့်သုံးသင့်သည်။

• ပွေးပကာက်ေွဲကာလအတွင်း ပေးကင်းလုံ 

ခခုံမှုွှိပစွန် ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့အပနြဖင့် 

အေူးွဲများကို ခန့်မည်ြဖစ်သည်။ ေီဂျစ် 

တယ်နည်းေညာသုံးဖေီး ဖခိမ်းပြခာက်မှုများ 

နှင့် အမုန်းစကားများအတွက် သီးသန့်ဥေပေ 

မွှိပသးပသာ်လည်း တည်ဆဲဥေပေများ 

အားြဖင့် ကိုင်တွယ်ေိန်းချုေ်ပနသည်။

• ြမန်မာသတင်းမီေီယာသမားများသည် ရုေ် 

ေိုင်းဆိုင်ွာ၊ စိတ်ေိုင်းဆိုင်ွာ ဖခိမ်းပြခာက်မှု 

များကို ွင်ဆိုင်ပနွဆဲြဖစ်ဖေီး သတင်းတိုက် 

များအပနြဖင့ ်မမိတိို၏့ သတင်းမေီယီာသမား 

များ၏ ပေးကင်းလုံခခုံပွးကို အာရုံစိုက် 

အပလးေားသင့်သည်။ တိုက်ေိုင်မွှိသည့် 

အလွတ်တန်း သတင်းပောက်များသည် 

တွားဝင်မှုနှင့် ပေးကင်းလုံခခုံပွးဆိုင်ွာ 

စိန်ပခါ်မှုများကို ေိုမိုွင်ဆိုင်ပနွသည်။

• တိကျမှန်ကန်သည့် သတင်းများကို ြေည်သူ 

များေံသို့ ပေးေို့နိုင်ွန်အတွက် သတင်း 

မီေီယာများ၊ အာဏာေိုင်များနှင့် လုံခခုံပွး 

ဆိုင်ွာ အဖွဲ့အစည်းများေါဝင်သည့် ေူးတွဲ 

လုေ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။

• မကကာပသးခင်က ကျင်းေသည့် မဏ္ဍိုင်ပလး 

ွေ်ပဆွးပနွးေွဲတွင် သတင်းမီေီယာ ပကာင်စီ 

အပနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့နှင့် ေူးပေါင်း 

ပဆာင် ေွက်ွန် တင်ြေေားပသာ်လည်း တိကျ 

သည့် ပြဖကကားမှု မွှိပသးပေ။

ပဆွးပနွးမှုတွင် သတင်းသမားများကကုံပတွ့ွပသာ 

တန်ဖိုးေိုင်းဆိုင်ွာ ေွိဟအကကေ်အတည်းြဖစ်သည့် 

“သတင်းတန်ဖိုး” နှင့် “ေက်မလိုက်မှု” နှစ်ခုကကား 

အခက်ခဲ၊ လွတ်လေ်စွာ ပဖာ်ေုတ်ပွးသားခွင့်အပွး 

ကန့်သတ်မှုမွှိပစွန်အတွက် ဂျေန်မီေီယာပလာက 

၏ မိမိကိုယ်ကို ေိန်းပကျာင်းြခင်း အပတွ့အကကုံများ 

အပကကာင်းကို ပဝမျှပဆွးပနွးသွားကကေါသည်။

aqG;aEG;yGJ (3) a½G;aumufyGJumvrsm;twGif; rD'D,mrsm;\ usihf0wfqdkif&m
vufawGUusihfokH;rIrsm;ESihf pnf;apmifhrI

နိုင်ငံေိုင် ရုေ်သံတစ်ခုြဖစ်ပသာ ြမန်မာ့အသံနှင့် ရုေ် 

ြမင်သံကကားအပနြဖင့် ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲ 

ပကာ်မွှင်နှင့် ေူး ပေါင်းပဆာင်ွေက်ကာ နိုင်ငံပွး 

ေါတီများ၏ ပဟာပြောမှုများအား ေုတ်လွှင့်ြခင်းနှင့်၊ 

ပွေးပကာက်ေွဲကာလ သတင်းွယူွာတွင် ချမှတ် 

ေားပသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာကျင့် 

သုံးမှု အပတွ့အကကုံများကို ပဆွးပနွးကကေါသည်။ 
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•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 ဦးကေျာ်မင်းကွွ
 အယ်ေီတာချုေ်၊ The Voice Journal

 ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာ ပကာင်စီအဖွဲ့ဝင်

ကွွးကနွးပွဲညှိနှိုင်းကေးမှူး

	 ဦးခမင့်ကေျာ်
 တွဲဖက်အပေွပေွအတွင်းပွးမှူး(၁)

 ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီ

 

အစီအစဉ်ပခါင်းစဉ်နှင့်ေတ်သက်ဖေီး Dr. Keiichi 

Hashimoto မှ ပဆွးပနွးွာတွင်၊  ပွေးပကာက်ေွဲကာ 

လ သတင်းတင်ဆက်ပွးသားွာ၌ ပွေးပကာက်ေွဲ 

နိုင်ပြခြမင့်မားပသာ ကိုယ်စားလှယ်ပလာင်းများ၏ 

သတင်းများသည် မဲဆန္ဒွှင်များ၏ နိုင်ငံပွးဆိုင်ွာ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ွာတွင် ေိုမိုအပောက် 

အကူြေုသည့်အားပလျာ်စွာ၊ အပွးကကီးသည့် ကိုယ် 

စားလှယ် ပလာင်းများကို သတင်းမီေီယာများမှ ေိုမို 

အသားပေးတင်ဆက်ကကွသည်မှာ ပွှာင်လွှ၍ဲမွနုိင် 

သည့် အပြခအပနတစ်ခုြဖစ်ေါပကကာင်း၊ ေို့အတွက် 

ပကကာင့်လည်း သတင်းသမားများအပနြဖင့် ‘သတင်း 

တန်ဖိုး’ နှင့် ‘ေက်မလိုက်ြခင်း’ ဟူပသာ တန်ဖိုးနှစ်ခု 

အင်ေိုနီးွှားတွင် သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၊ ပွေး 

ပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်၊ ွဲတေ်ဖွဲ့များအကကား ေူးပေါင်း 

ပဆာင်ွေက်မှုြဖင့် ကျင့်ဝတ်လိုက်နာကာ ေပွာ်ဖက် 

ွှင်နယ်ေီသပသာ သတင်းွယူြခင်းများ၊ သတင်း 

သမား၏ ပေးအန္တွာယ်ကင်းွှင်းပစွန်အတွက် 

ေိပွာက်ြမန်ဆန်စွာ တုံ့ြေန်ပဆာင်ွေက်သည့် ယန္တာ 

ွားတစ်ခု ပဖာ် ပဆာင်ြခင်းများအပကကာင်းကို ပဝမျှ 

ပဆွးပနွးသွားကကေါသည်။

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာသည့် ေပွာ်ဖက် 

ွှင်နယ် မီေီယာလုေ်ငန်းများ ကျဆင်းလာမှုနှင့် 

အမျ ိုးအမည်မသိွပသာ ဆိုွှယ်မီေီယာအပြခြေု 

သတင်းတိုက်များ ပေါ်ေွက်လာမှုနှင့် သူတို့၏ ပွေး 

ပကာက်ေွဲအပေါ် မလိုအားအေ်သည့် သက်ပွာက်မှု 

များအား ပလျှာ့ချနိုင်ွန် ြဖစ်နိုင်ပြခွှိသည့် အပြဖ 

များအပကကာင်းကို အကျယ်တဝင့် ပဆွးပနွးသွားကက 

ေါသည်။

ဦးကွာင်ကွွးကနွးသူများ

•  နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 Dr.	Keiichi	Hashimoto
 Senior Advisor on Media/Journalism

 JICA

•  နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 Dr.	Agus	Sudibyo
 သတင်းမီေီယာပကာင်စီအဖွဲ့ဝင်

 အင်ေိုနီးွှားနိုင်ငံ

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 ကဒါ်မိုးသူောကအာင်
 ညွှန်ကကား  ပွးမှူး

 ြမန်မာ့အသံနှင့်ရုေ်ြမင်သံကကား

Dr.	Keiichi	Hashimoto	
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အကကား ေွဟိြဖစမ်ှုကိ ုအဖမတဲပစ ွ ငဆ်ိငုပ်နွြခင်းြဖစ ်

ေါပကကာင်း၊ အပြခခံစည်းမျဉ်းအပနြဖင့် မီေီယာများ 

သည် ပွေးပကာက်ေွဲတွင် ေါဝင်ယှဉ်ဖေိုင်ကကသည့်   

ကိုယ်စားလှယ်ပလာင်းများအားလုံးကို ညီတူညီမျှ 

တန်ဖိုးေားဆက်ဆံွမည် ြဖစ်ေါပကကာင်း၊

သို့ွာတွင် “မျှတမှု” ဟူပသာ စကား၏ အနက် 

အဓိေ္ပါယ် ကို     ဥေပေြဖင့် သတ်မှတ်ြေဌာန်းွန်အတွက် 

အလွန်ပလးနက် ကျယ်ြေန့်သည့်အတွက်ပကကာင့်၊ 

“မျှတမှု” နှင့် “ေက်မလိုက်မှု” ဟူပသာ စကားလုံး 

များ၏ အနက်အဓိေ္ပါယ်ကို သတင်းသမားများ 

အပနြဖင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ွမည်ြဖစ်ေါ 

ပကကာင်း၊ အကယ်၍ အဆိုေါ “မျှတမှု” နှင့် “ေက်မ 

လိုက်မှု” ဟူပသာ စကားလုံးများ၏ အနက်အဓိေ္ပါယ် 

ကို အာဏာေိုင်အဖွဲ့တစ်ခု (သို့မဟုတ်) အစိုးွအဖွဲ့မှ 

ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်သည့် အပြခအပနြဖစ်ပေါ်လာ 

မည်ဆိုေါက၊ မီေီယာများအပနြဖင့် နိုင်ငံပွးအွ 

ေိလွယ်ွှလွယ်ပသာ အပကကာင်းအွာများ တင် 

ဆက်ပွးသားြခင်းကို စတင်ပွှာင်လွှဲလာကကမည် 

ြဖစ်ဖေီး လွတ်လေ်စွာေုတ်ပဖာ်ပွးသားြခင်းကို ကန့် 

သတ်ွာသ့ုိ ဦးတည် ပွာက်ွိှသွားမည်ြဖစ်ေါပကကာင်း၊ 

သို့ြဖစ်ေါ၍ ေွိသတ်များ၏ အပြခခံလူ့အခွင့်ပွး 

များနှင့် လွတ်လေ်စွာ ေုတ်ပဖာ်ပွးသားခွင့်ကို 

ကာကွယ်ွန်အတွက် မီေီယာများအပနြဖင့် မိမိကိုယ် 

ကိုမိမိ ေိန်းပကျာင်းွမည်ြဖစ်ေါပကကာင်း ပဆွးပနွး 

တင်ြေသွားေါသည်။ 

လူမှုကွန်ွက်မီေီယာများ အပြခြေုပသာ လုေ်ကကံ 

သတင်း၊ သတင်းမှားများ ပေါ်ေွက်လာမှုအပေါ် 

စိုးွိမ်မှုများနှင့်ေတ်သက်၍ ပွေးပကာက်ေွဲ ကာလ 

သည ်အွညအ်ချင်းြေည့ဝ်ပသာ အစဉအ်လာသတင်း 

ဌာနများအတွက်၊ အခွင့်အပွးပကာင်းတစ်ခုြဖစ်ေါ 

ပကကာင်း၊ ကျင့်ဝတ်လိုက်နာဖေီး၊ အွည်အပသွးြေည့် 

ဝပသာ သတင်းမီေီယာများ၏ မျှတ၊ တိကျဖေီး ေက် 

မလိုက်ပသာ သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန့်ချမိှု 

စံနမူနာကို လက်ပတွ့ြေသ လုေ်ပဆာင်ြခင်းအားြဖင့် 

ြေည်သူများ၏ ယုံကကည်မှုကိုွယူွန်အတွက် အခွင့် 

ပကာင်း အခါပကာင်း တစ်ခုြဖစ်ေါပကကာင်း ပဆွးပနွး 

သွားေါသည်။

Dr. Agus Sudibyo မှ ပဆွးပနွးွာတွင် အင်ေိုနီးွှား 

သတင်းမီေီယာများ၏ မိမိကိုယ်ကို ေိန်းပကျာင်း 

ြခင်းသည် သတင်းမီေီယာများကို မည်သည့် ြေင်ေ 

ေိန်းပကျာင်းြခင်းမျှ မွှိပစွဟူပသာ အင်ေိုနီးွှား 

သတင်းမီေီယာဥေပေ အမှတ် ၄ (၁၉၉၉) တွင် အပြခ 

တည်ေားေါပကကာင်း၊ ေိုဥေပေအွ လွှတ်ပတာ်၊ 

အစိုးွအဖွဲ့၊ စစ်တေ်နှင့် နိုင်ငံပွးေါတီများသည် 

သတင်းမီေီယာများအပေါ် ေိန်းပကျာင်းခွင့် တား 

ြမစ်ေားေါပကကာင်း၊ အင်ေိုနီးွှား သတင်းမီေီယာ 

ပကာင်စီအပနြဖင့်လည်း အမျ ိုးသားွဲတေ်ဖွဲ့ (Polri) 

နှင့် ပဖပဖာ်ဝါွီ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နားလည်မှုစာချွန် 

လွှာ (MoU) ချုေ်ဆိုခဲ့ေါပကကာင်း၊ ေို MoU အွ၊ 

သတင်းသမားများအပေါ် ွဲတေ်ဖွဲ့မှ ြေစ်မှုဆိုင်ွာ 

တိုက်ရိုက်တွားစွဲဆိုြခင်းကို ပလျာ့ေါးပစွန် အတိ 

အကျပဖာ်ြေေါွှိေါပကကာင်း၊ ပွေးပကာက်ေွဲဆိုင်ွာ 

ြဖစ်စဉ်များနှင့် စေ်လျဉ်းဖေီး၊ အင်ေုိနီးွှားနုိင်ငံ သတင်း 

Dr.	Agus	Sudibyo	
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မီေီယာပကာင်စီသည် ပ ေွးပကာက်ေဲွပကာ်မွှင်၊ အမျ ိုး 

သား ရုေ်သံလွှင့်ပကာ်မွှင်တို့နှင့် နားလည်မှုစာချွန် 

လွှာများ ချုေ်ဆိုေားေါပကကာင်း၊ ေိုနားလည်မှု      

စာချွန်လွှာများတွင် နိုင်ငံပွးေါတီများ (သို့မဟုတ်) 

ပွေးပကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်ပလာင်းများမှ သတင်း 

မီေီယာများ၏ တည်းြဖတ်မှုလုေ်ငန်းစဉ်များအပေါ် 

ဝင်ပွာက်စွက်ဖက်မှုမှ တားြမစ်ပွး၊ လက်ွှိ အလုေ် 

လုေ်ပနပသာ သတင်းပောက်များမှ ပွေးပကာက်ေွဲ 

ပအာင်နိုင်ပွးအဖွဲ့များတွင် ေါဝင်မှုမှ တားြမစ်ပွး၊ 

နိုင်ငံပွးဆိုင်ွာ ပကကာ်ြငာများတွင် ေွင့်လင်းြမင်သာ 

မှုွှိပွး ဥေပေသများကို  သက်ဝင်အားပကာင်းပစပွး 

စသည့် အချက်များေါဝင်ေါပကကာင်း။ 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီမှလည်း ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ွာ 

ြေဌာန်းချက်များ ချမှတ်ဖေီး၊ မည်သည့်သတင်းသမား 

ကိုမဆို ပွေးပကာက်ေွဲပအာင်နိုင်ပွးအဖွဲ့များတွင် 

ေါဝင်ြခင်း၊ ဥေပေြေု လွှတ်ပတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

(သ့ုိမဟုတ်) ပေသဆုိင်ွာ ပခါင်းပဆာင်မှု ပ ေွး ပကာက် 

ေွဲများတွင် ေါဝင်ယှဉ်ဖေိုင်မည်ဆိုေါက၊ သတင်းသမား 

အလုေ်ကို စွန့်လွှတ်ွမည်ဟူပသာအချက်ကို ေည့် 

သွင်းေားေါပကကာင်း၊ လက်ပတွ့အပြခအပနများတွင် 

လည်း နိုင်ငံပွးသမားများ၊ နိုင်ငံပွးေါတီများနှင့် 

သတင်းမီေီယာကုမ္ပဏီများ၊ သတင်းသမားတ့ုိ၏ လျှ ို့ 

ဝှက်ေူးပေါင်းမှုများ စစ်ပဆးပေါ်ပေါက်လာသည့် 

အခါ လူမှုကွန်ွက်မီေီယာများတွင် ြေင်းေန်ပသာ 

ပဝဖန်မှုများကို ပတွ့ြမင်ွေါပကကာင်း၊ ေို့အတွက် 

ပကကာင့်၊ လူမှုကွန်ွက်မီေီယာများသည် မီေီယာ 

လုေ်ငန်းများ၊ သတင်းသမားများွဲ့ ေါတီေက်လိုက်

ပဆာင်ွေက်ချက်များကို ေိန်းချုေ်ွန်အတွက် နှိုင်း 

ယှဉ်သပောအားြဖင့် ေိပွာက်မှုွှိပနေါပကကာင်း 

ပဆွးပနွးတင်ြေသွားေါသည်။

ပွေးပကာက်ေွဲကာလ သတင်းသမားများကာကွယ်

ပေးမှုအပကကာင်း ပမးခွန်းကို ြေန်လည်ပြဖကကားွာ 

တွင်၊ အင်ေိုနီး ှွား သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပနြဖင့် 

သတင်းသမားအဖွဲ့အစည်းများမှာ အသင်းဝင်များ 

ေါဝင်သည့် “အလုေ်အဖွဲ့” ကို ပဖာ်ပဆာင်ေားွှိေါ 

ပကကာင်း။ ၎င်း “အလုေ်အဖွဲ့” အပနြဖင့် အေူးသြဖင့် 

အင်ေိုနီးွှားနိုင်ငံ၏ ပဝးလံပေသများတွင် သတင်း 

သမားများ အကကမ်းဖက်ခံွသည့်ြဖစ်စဉ်များ ပေါ် 

ပေါက်လာသည့်အခါ ပကာင်းမွန်လျင်ြမန်စွာ တုံ့ြေန် 

နိုင်မည့် ယန္တွားတစ်ခုအပနြဖင့် ပဆာင်ွေက်နိုင်ွန်၊ 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၊ ပေသဆိုင်ွာွဲတေ်ဖွဲ့နှင့် 

သတင်းသမားအဖွဲ့အစည်းများအကကား ပေါင်းကူး 

ဆက်သွယ်ပေးေါပကကာင်း၊ အကယ်၍ ပေသတစ်ခု 

တွင် သတင်းသမားတစ်ဦးဦး အကကမ်းဖက်ခံွေါက၊ 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပနြဖင့် သက်ဆိုင်ွာ ွဲ 

တေ်ဖွဲ့မှ ြေစ်မှုကျူးလွန်သူအား ေိပွာက်စွာအပွး

ယူပဆာင်ွေက်နိုင်ွန် တွန်းအားပေးွေါပကကာင်း၊ 

အကယ်၍ သတင်းသမားများကို ဥေပေပကကာင်းအွ 

အကာကွယ်ပေးဖေီး၊ ြေစ်မှုကျူးလွန်သူများအား အပွး 

ယူပဆာင်ွေက်မှုမျ ိုးမွှိေါက၊ အလားတူြဖစ်စဉ်များ 

ေေ်ခါေေ်ခါ ပေါ်ပေါက်လာမည်ြဖစ်ေါပကကာင်း ပဆွး 

ပနွးတင်ြေသွားေါသည်။

ေို့ြေင် သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၊ ပွေးပကာက်ေွဲပကာ် 

မွှင်နှင့် ွဲတေ်ဖွဲ့များအကကား ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်မှု 

ကဒါ်မိုးသူောကအာင်
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များသည် စဉ်ဆက်မြေတ် ပဆာင်ွေက်သွားွသည့် 

ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ဖေီး၊ အဆုံးမွှိပသာ ခက်ခဲသည့် လုေ်ငန်း 

စဉ်တစ်ွေ်ြဖစ်ေါပကကာင်း ေေ်ပလာင်း ပဆွးပနွးတင် 

ြေသွားေါသည်။

ZOOM မှ တက်ပွာက်သူတစ်ဦး၏ ပွေးပကာက်ေွဲ 

ကာလတွင် အကဲဆတ်ပသာ အပကကာင်းအွာများ 

ကို စုံစမ်းပဖာ်ေုတ်ပွးသားြခင်းနှင့်ေတ်သက်သည့် 

ပမးခွန်းကို ြေန်လည်ပြဖကကားွာတွင်၊ အင်ေိုနီးွှား 

နိုင်ငံတွင် ‘ောသာပွး’ အပကကာင်းအွာသည် လူမှု 

ကွန်ွက်မီေီယာများြဖစ်သည့် Facebook နှင့်   

Twitter တွင် အဓိက ကျယ်ြေန့်စွာြေန့်နှံ့ပနပသာ 

နိုင်ငံပွး လှိမ့်လုံး၊ လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှား 

များြဖစ်ေါပကကာင်း ြေန်လည်ပြဖကကားသွားေါသည်။

 

ြေည်တွင်းမှ ပဆွးပနွးသူတစ်ဦးြဖစ်သည့် ဦးပကျာ် 

မင်းပဆွက ြဖည့်စွက်ပဆွးပနွးွာတွင်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ 

အပနြဖင့် ောသာပွးသာမကေဲ၊ လူမျ ိုးပွး၊ ကိုယ် 

ကျ ိုးစီးေွားကာကွယ်ြခင်း၊ အကျင့်ေျက်ြခစားမှု စသည် 

များက အကဲဆတ်ပသာ၊ ေိလွယ်ွှလွယ်ပသာ အ 

ပကကာင်းအွာပတွြဖစ်ေါတယ်။  အဲေီလိုသတင်းပတွ 

ကို စုံစမ်းပဖာ်ေုတ်ပွးသားတဲ့အခါ သတင်းသမား 

များအပနနှင့် ြဖစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ွလေ်၊ အပေါင်း 

လက္ခဏာ အနှုတ်လက္ခဏာ ွလေ်များ၊ လက်ွှိသွား 

ပနတဲ့ နိုင်ငံတည်ပဆာက်ပွးလမ်းပကကာင်းအပေါ် 

ေယ်လိုအပောက်အေံ့ြဖစ်မလဲ ေယ်လို အပနှာင့် 

အယှက်ြဖစ်မလဲဆိုသည့် ချနိ်ညှိမှုက သတင်းခန်းပေါ် 

မှာ မူတည်လိမ့်မည်ြဖစ်ေါပကကာင်း ြဖည့်စွက်ပဆွး 

ပနွးသွားေါတယ်။ 

အစီအစဉ်ပခါင်းစဉ်အပေါ် ပဆွးပနွးွာတွင် ဦးပကျာ် 

မင်းပဆွမှ လွန်ခဲ့ပသာ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ အပေွပေွ 

ပ ေွးပကာက်ေဲွများကုိ ြေန်လည်သံုးသေ်ခဲေ့ါသည်။ 

၂၀၁၀ ပွေးပကာက်ေွဲသည် တေ်မပတာ်အစိုးွ၏ 

အလုံးစုံေံ့ေိုးမှုပအာက်တွင် စီစဉ်ပဆာင်ွေက်ခဲ့ွြခင်း 

ြဖစ်ပကကာင်း၊ ၂၀၁၅ ပွေးပကာက်ေွဲသည် အွေ်သား 

များ တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းဦးပဆာင်မှုြဖင့် ပဆာင်ွေက်ခဲ့ 

သည်ြဖစ်ဖေီး၊ လာမည့် ၂၀၂၀ ပွေးပကာက်ေွဲသည် 

အွေ်သားအစိုးွ လုံးလုံးလျားလျားက ဦးပဆာင် 

ကျင်းေမည့် ပွေးပကာက်ေွဲြဖစ်ပနသည့်အတွက် 

အင်မတန်အပွးကကီးသည်ဟု ြမင်ေါပကကာင်း၊ ယခင် 

နှစ်များေက် သတင်းသမားများ၏ အွည်အပသွး 

ကို ြမှင့်တင်တည်ပဆာက်ပေးပသာ သင်တန်းများ၊ 

ပွေးပကာက်ေွဲ သတင်းပွးသားနည်း သင်တန်းများ 

ေိုများလာသည့်အတွက် သတင်းမီေီယာ၏ အခန်း 

ကဏ္ဍ သတင်းသမားများ၏ အတတ်ေညာ ေိုြမင့်မား 

လာဖေီ ြဖစ်ေါပကကာင်း၊ အြခားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ တာဝန် 

ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု အြေည့်အဝနှင့် လည်ေတ်ပနပသာ 

သမိုင်းပကကာင်းအစဉ်အလာပကာင်းသည့်၊ သိက္ခာ၊ 

သမာဓိွှိသည့် mainstream media အများစုသည် 

ပငပွကကးအကကေအ်တည်းနငှ့ ်ွ ငဆ်ိငုပ်နွေါပကကာင်း၊ 

သတင်းပောက်ဦးပွ ပလျာ့ကျလာသည့်အတွက် 

လာမည့်ပွေးပကာက်ေွဲတွင် ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ အင် 

တိုက်အားတိုက် လုေ်နိုင်ေါ့မည်လား ဟူသည့် စိုးွိမ် 

ပသာက ွှိပနေါပကကာင်း။  

ဦးကေျာ်မင်းကွွ
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စိုးွိမ်ပသာကအပနြဖင့် တွားဝင်မှတ်ေုံမတင်ေား 

ပသာ၊ မည်သူများက တည်ပောင်ေားမှန်းမသိ၊ 

တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု မွှိပသာ အွန်လိုင်းမီေီယာ 

အများအြေား ပေါ်ေွက်လာေါပကကာင်း၊ တာဝန်ယူမှု 

တာဝန်ခံမှု မ ှွိသည့် အွန်လိုင်းမီေီယာများက ကျင့် 

ဝတ်နှင့်မညီေဲ ပွေးပကာက်ေွဲနှင့် ေတ်သက်သည့် 

သတင်းပဖာ်ြေမှုများသည် ြေည်သူလူေုကုိ အပောက် 

အကူမြေု၊ အဆိေ်အပတာက် ြဖစ်ပစနိုင်သည်အေိ 

အနုတ်လက္ခဏာ သက်ပွာက်နိုင်သည်ဟု ြမင်ေါ 

ပကကာင်း။

မိမိတို့ ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပနြဖင့် 

၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲ 

ပကာ်မွှင်(UEC) နှင့် ေူးပေါင်းဖေီး ြမန်မာသတင်း 

ပောက်များအတွက် အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲဆိုင် 

ွာ လမ်းညွှန်ဟူသည့် စာအုေ်ကို ြေုစုေားေါပကကာင်း၊ 

၂၀၁၅ ပွေးပကာက်ေွဲတွင် ြမန်မာသတင်းသမား 

များကို ပဝငှပဆာ်ဩ တိုက်တွန်းခဲ့ေါပကကာင်း၊ ယခု 

နှစ်တွင် UEC နှင့် အကကိမ်ကကိမ် ညှိနှိုင်းေားဖေီး၊ လူမှု 

ကွန်ွက်မီေီယာ အခန်းကဏ္ဍကိုေါ ေည့်သွင်းဖေီး 

အပလးအနက်ေား ပဆာင်ွေက်ခဲ့ေါပကကာင်း။ ပွေး 

ပကာက်ေွဲဆိုင်ွာ သတင်းတင်ြေမှုပတွမှာ အကယ်၍ 

ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီခဲ့လျှင်၊ ြေဿနာတစ်စုံတွာ ွှိလာ 

ခဲ့လျှင် သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပနနှင့် သုံးွက် 

အတွင်း ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ကိုင်တွယ်ွန် ဟူသည့် 

အဆင့်ေိေါ ေည့်သွင်းေားေါပကကာင်း။ ေုံမှန် 

mainstream media များ၏ သတင်းခန်းများက 

ေုံမှန် သတင်းပွးသားတင်ဆက်သည့် အပတွ့အကကုံ 

များ၊ ပွေးပကာက်ေွဲသတင်းများကို တင်ြေသည့် 

အပတွ့အကကုံများ ွှိပနသည့်အြေင်၊ ေိုသူတို့မှာ 

မူလကတည်းက self-regulation ပွာ၊ သတင်း 

မီေီယာပကာင်စီက ေုတ်ြေန်ေားသည့် လမ်းညွှန်စာ 

အုေ်များေါ ွ ှပိနဖေီးြဖစ်သည့်အတွက် ြေဿနာ အလွန် 

တွာမွှိနိုင်ေါပကကာင်း ပဆွးပနွးတင်ြေသွားေါသည်။

• မကကာပသးခင်က ြေုလုေ်ခဲ့ပသာ ဂျေန်နိုင်ငံ၊ 

တိုကျ ိုဖမို့ပတာ်အုေ်ချုေ်ပွးမှူး ပွေးပကာက် 

ေွဲတွင် ေါဝင်ယှဉ်ဖေိုင်သူ ၂၂ ွှိသည့်အနက် ၅ 

ဦးကိုသာ သတင်းမီေီယာများက ပဖာ်ြေခဲ့ 

ကကေါသည်။ ရှုံးနှိမ့်ခဲ့သည့် ပွေးပကာက်ေွဲဝင်

ကိုယ်စားလှယ်ပလာင်းများေဲမှ တစ်ဦးက 

မီေီယာများသည် အဓိကကျပသာ ပ ေွးပကာက် 

ေွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်ပလာင်း ၅ ဦးကိုသာ 

မျက်နှာသာပေးခဲ့ပကကာင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။  

ဂျေန်အစိုးအွမှ မီေီယာများ၏ မိမိကိုယ်ကို

ေိန်းပကျာင်းြခင်းကို ဝင်ပွာက်စွက်ဖက်မှု 

ြေုလေုခ်ဲြ့ခင်းမွှေိါ။ ပွေးပကာကေ်ွပဲကာမ်ွငှ ်

အပနြဖင့် ပွေးပကာက်ေွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ် 

ပလာင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ နိုင်ငံပွးအြမင်၊ 

ေုဂ္ဂိုလ်ပွးွာ သမိုင်းပကကာင်းများအား ရုေ်/

သံေုတ်လွှင့်မှု မီေီယာတွင် ေုတ်လွှင့်ပစနိုင် 

ွန်အတွက်သာ အခပကကး ပေးေားေါသည်။

aqG;aEG;yGJ (3) tESpfcsKyf
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33



Report on 8th Myanmar Media Development Conference

• ပွေးပကာက်ေွဲပကာ်မွှင်မှ အများြေည်သူ 

ဝန် ပဆာင်မှုမီေီယာလုေ်ငန်းများ၏ ပွေး 

ပကာက်ေွဲ သတင်းတင်ဆက်မှုများအတွက် 

ကုန်ကျစွိတ်များကို ကျခံခဲ့ေါသည်။

• နုိင်ငံေုိင်ရုေ်သံမီေီယာတစ်ခုြဖစ်သည့်အတွက် 

ြမန်မာ့အသံနှင့် ရုေ်ြမင်သံကကားသည် ပွေး 

ပကာက်ေွဲကာလတွင် နိုင်ငံပွးေါတီများ၏

ပဟာပြောချက်များကို လူကကည့်အများဆုံး 

အချနိ်တွင် ညီမျှပသာ ရုေ်သံလွှင့်ချနိ်ပေးကာ 

ေုတ်လွှင့်ပေးလျက်ွှိေါသည်။

• ြမန်မာ့အသံနှင့်ရုေ်ြမင်သံကကားသည် နိုင်ငံ 

ပွးေါတီများ၏ ပဟာပြောချက်များ ေုတ် 

လွှင့်ွာတွင် နည်းစနစ်ေိုင်းဆိုင်ွာများကို 

ေံ့ေိုးကူညီပေးဖေီး ပဟာပြောသည့်အပကကာင်း 

အွာများသည် နိုင်ငံပွးေါတီများနှင့်  ြေည်  

ပောင်စုပ ေွးပကာက်ေဲွ ပကာ်မွှင်တ့ုိအကကား 

သပောတူချက်များအတိုင်း ြဖစ်သည်။

 

• အင်ေုိနီးွှာနုိင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီသည် 

အစိုးွ၊ စစ်တေ်နှင့် နိုင်ငံပွးေါတီများနှင့် 

ဆိုွှယ်မီေီယာပခတ်အတွင်းမှ ပွေးပကာက်ေွဲများ 

အစီအစဉ်တွင် Facebook လူမှုကွန်ွက်အပနြဖင့် 

လာမည့် ၂၀၂၀ အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲကကီးအတွက် 

ကကိုတင်ြေင်ဆင်မှုများြဖစ်သည့် နုိင်ငံပွးနှင့်ေတ်သက် 

သည့် ပကကာ်ြငာများ၊ ပွေးပကာက်ေွဲကာလအတွင်း 

ြဖစ်ပေါ်လာနုိင်သည့် လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှားနှင့် 

အမုန်းစကားများ၊ ြေည်တွင်းြေည်ေမှ ပွေးပကာက်ေွဲ 

ကုိ ဝင်ပွာက်ပနှာင့်ယှက်မှုမွိှပစွန် ြေင်ဆင်ပဆာင် 

aqG;aEG;yGJ (4) qdk&S,frD'D,macwftwGif;rS a½G;aumufyGJrsm;

ကင်းလွတ်သည်။ သတင်းသမားများအပေါ် 

တုိက်ရုိက်ြေစ်မှုဆုိင်ွာ တွားစဲွဆုိြခင်းမှ ကာ 

ကွယ်ွန်အတွက် သတင်းမီေီယာပကာင်စီ 

နှင့် ွဲတေ်ဖွဲ့အကကား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ 

ပွးေိုးေားသည်။

• သတင်းသမားများအပနြဖင့် ပွေးပကာက်ေွဲ 

ကာလတွင် နိုင်ငံပွးေါတီ (သို့ဟုတ်) မဲဆွယ် 

စည်းရုံးပွးလုေ်ငန်းစဉ်များတွင် ေါဝင်လုေ် 

ပဆာင်မည်ဆိုေါက၊ သတင်းသမားအြဖစ်မှ 

နုတ်ေွက်ပေးွန် တာဝန်ွှိသည်။

• လွန်ခဲ့ပသာ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ အပေွပေွ 

ပွေးပကာက်ေွဲများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပသာ်၊ ၂၀၂၀ 

အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲ သတင်းွယူတင် 

ဆက်ွာတွင်၊ အွန်လုိင်းမီေီယာ အများအြေား 

ပေါ်ေွက်လာမှု၊ ေါတီစွဲမှု၊ အမုန်းစကားများ၊ 

လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှားများ စသည် 

တို့၏  စိန်ပခါ်မှုများ ေိုမိုများြေားလာသည်။

ွေက်မှုများကို တင်ြေပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီက ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ပွး 

သားြခင်းမွှိသည့် အွန်လိုင်းသတင်းဌာနများကို စုံ 

စမ်းပဖာ်ေုတ်ဖေီး သက်ဆုိင်ွာဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ သတင်း 

ပေးေို့လျက်ွှိပကကာင်း ပဆွးပနွးသည်။ မကကာပသး 

ခင်ကာလတွင် ေါလီမန်ပွေးပကာက်ေွဲ ကျင်းေဖေီးစီးခဲ့ 

သည့် သီွိလကကာနိုင်ငံ အပတွ့အကကုံများ၊ သင်ခန်း 

စာယူစွာများကိုလည်း ပဆွးပနွးကကေါသည်။
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ဦးကွာင်ကွွးကနွးသူများ

•  နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 Mr.	Alex	Warofka
 Product Policy Manager for Human

 Rights at Facebook

•  နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 Mr.	Nalaka	Gunawardene
 Advisor to IMS (သီွိလကကာနိုင်ငံ)

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 ကဒါေ်တာ	ေင်မာကေျာ်
 ေါပမာက္ခ/ဌာနမှူး၊ သတင်းအတတ်ေညာဌာန၊ 

 အမျ ိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုေညာ ေီဂွီပကာလိေ်

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 ကဒါ်သင်းသင်းသာ
 ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီအဖွဲ့ဝင်

 

ကွွးကနွးပွဲညှိနှိုင်းကေးမှူး

	 ကဒါ်ထိုေ်ထိုေ်ကအာင်
	 ဖွံ့ဖဖိုးပွးအတွက် ြမန်မာ့အိုင်စီတီအဖွဲ့

နိုင်ငံတကာမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူတစ်ဦးြဖစ်သည့် 

Mr. Alex Warofka, Product Policy Manager for 

Human Rights at Facebook က ပဆွးပနွးွာတွင် 

၎င်းတို့အပနြဖင့် လာမည့် ြမန်မာနိုင်ငံ အပေွပေွ 

ပွေးပကာက်ေွဲကကီးတွင် လူမှုကွန်ွက် မီေီယာများ၏ 

အခန်းကဏ္ဍ လွန်စွာအပွးေါသည်ကို မိမိတို့ 

အပနနှင့် အြေည့်အဝ နားလည်သပောပေါက်ေါ 

ပကကာင်း၊ လာမည့်ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း Facebook 

ကိုအပြခခံသည့် အီလက်ေပွာနစ် လှုေ်ွှားမှူများ 

ကုိ လွန်စွာအသံုးြေုမည့် ေေမဦးဆံုးပသာ ပ ေွးပကာက် 

ေွဲြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ တစ်ဦးြဖစ်သည့် 

ပေါက်တာဇင်မာပကျာ်၊ ဌာနမှူး/ေါပမာက္ခ သတင်း 

အတတ်ေညာဌာန၊ အမျ ိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုေညာ ေီဂွီ 

ပကာလိေ်က ပဆွးပနွးွာတွင် ယပန့ပခတ်သည် 

ဆိုွှယ်မီေီယာပခတ်ြဖစ်ပကကာင်း၊ ယပန့ပခတ် လူ 

ငယ်များကို ေီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများဟုေင် တင်စား 

ပခါ်ပဝါ် လျက်ွှိပကကာင်း၊  လာမည့်ပွေးပကာက်ေွဲတွင် 

ေေမဦးဆုံး ဆန္ဒမဲပေးမည့် လူငယ်များကို ပွေး 

ပကာက်ေွဲဆိုင်ွာ အသိေညာပေးွာတွင်  သတင်းသိ 

ွှိမှုဆိုင်ွာ ေညာွေ်သည် အင်မတန်မှ အပွးကကီး 

ပကကာင်း၊ လာမည့် ၂၀၂၀ ပွေးပကာက်ေွဲသည် ဖေီးခဲ့ 

သည့် ၂၀၁၅ ပွေးပကာက်ေွဲနှင့် များစွာပြောင်းလဲမှု 

ွှိပကကာင်း အေူးသြဖင့် ဆိုွှယ်မီေီယာသုံးစွဲမှုနှင့် 

Mr.	Alex	Warofka	

ကဒါေ်တာေင်မာကေျာ်
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နိုင်ငံပွးဆိုင်ွာ အချက်အလက်များကို ွယူွာတွင် 

များစွာပြောင်းလဲလာပကကာင်း ပဆွးပနွးသွားေါသည်။

မကကာပသးခင်ကာလက ေါလီမန်ပွေးပကာက်ေွဲကကီး 

ကို ပအာင်ပအာင်ြမင်ြမင် ကျင်းေဖေီးစီးခဲ့သည့် သီွိ 

လကကာနိုင်ငံမှ အပတွ့အကကုံများကို ြေန်လည်မျှပဝ 

ွာတွင် Mr. Nalaka Gunawardene, Advisor to 

IMS (သီွိလကကာ) က ဖေီးခဲ့သည့် ပွေးပကာက်ေွဲသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်ပွာဂါနှင့် ဆက်စေ်ဖေီး ေိန်းချုေ် 

ကန့်သတ်မှုများစွာွှိသည့်အတွက်ပကကာင့် မဲဆွယ် 

စည်းရုံးမှုများကို အွန်လိုင်းပေါ်မှတဆင့် အပဝး 

ပွာက် လုေ်ပဆာင်ခဲ့ွပကကာင်း ကိုယ်စားလှယ် 

ပလာင်းများသည်လည်း သီွိလကကာနိုင်ငံတွင် ပွ 

ေန်းအစားဆုံးနှင့် သုံးစွဲသူအများဆုံးြဖစ်သည့် Face-

book, Instagram, Youtube လူမှုကွန်ွက်များကို 

အသုံးြေုဖေီး မဲဆွယ်စည်းရုံးကကပကကာင်း ပဆွးပနွး 

သွားေါသည်။

Facebook အပနြဖင့် လုေ်ပဆာင်ခဲ့ပသာ ကကိုတင် 

ြေင်ဆင်မှုများနှင့် ေတ်သက်သည့် ပဆွးပနွးေွဲညှိနှိုင်း 

ပွးမှူး၏ ပဆွးပနွးမှုကို ြေန်လည်ပြဖကကားပဆွးပနွး 

ွာတွင် Mr. Alex Warofka က မိမိတို့အပနြဖင့် 

လုံပလာက်ပသာ ကကိုတင်ြေင်ဆင်မှုနှင့် အွင်းအြမစ် 

များွှိသည်ကို ယုံကကည်မှုအြေည့်အဝွှိပကကာင်း၊ 

မိမိတို့၏ လူမှုကွန်ွက်ပေါ်ွှိ အချက်အလက်များကို 

စိစစ်ဖို့ွန် ကျွမ်းကျင်သူ ၁၂၀ ပကျာ်ြဖင့် လုေ်ပဆာင် 

ကာ ပွေးပကာက်ေွဲအတွက် ြေင်ဆင်ေါပကကာင်း ြေန် 

လည်ပဆွးပနွးသွားေါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီဝင်တစ်ဦးြဖစ် 

သည့် ပေါ်သင်းသင်းက ပဆွးပနွးွာတွင် သတင်း 

မီေီယာပကာင်စီအပနြဖင့် ပွေးပကာက်ေွဲပန့တွင် 

ြဖစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကိစ္စွေ်များကို ေိေိပွာက် 

ပွာက် လုေ်ပဆာင်နိုင်ွန် မနက် ၈ နာွီမှ ည             

၈ နာွီအေိ အဆင်သင့်ွှိပနမည်ြဖစ်ပကကာင်း ပွေး 

ပကာက်ေွဲအတွင်း ြဖစ်ပေါ်လာသည့် အြငင်းေွား 

မှုများကို ၃ ွက်အတွင်း ကိုင်တွယ်ပြဖွှင်းမည်ြဖစ်

ပကကာင်း၊  လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းများများနှင့် ေတ် 

သက်၍လည်း လိုအေ်သည့် လုေ်ပဆာင်ချက်များကို 

၃ ွက်အတွင်း လုေ်ပဆာင်ွန် ြေင်ဆင်လျက်ွှိ 

ပကကာင်း ပဆွးပနွးသွားေါသည်။ သတင်းမီေီယာ 

ပကာင်စီအပနနှင့် Facebook နှင့် ပတွ့ဆုံညှိနှိုင်း 

လုေ်ပဆာင်ွန် ြေင်ဆင်ေားပကကာင်းကုိလည်း ေည့် 

သွင်းပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

Mr. Nalaka က သီွိလကကာနိုင်ငံ မှ  သင်ယူစွာများကို 

ြဖည့်စွက်ပဆွးပနွးွာတွင် သတင်းပကာင်းနှင့် သ 

တင်းဆိုး နှစ်ခုွှိပကကာင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံွှိ မဲဆွယ် 

စည်းရုံးမှုများတွင် ဆိုွှယ်မီေီယာကို ပကာင်းမွန်စွာ 

အကျ ိုးြေု သုံးစွဲမှုွှိပကကာင်း၊ သို့ွာတွင် တချ ို့မသမာ 

သူပတွအပနနှင့် ဆိုွှယ်မီေီယာကို အများြေည်သူ 

အကျ ိုးယုတ်ပအာင် သုံးစွဲမှုများလည်း ွှိပကကာင်း၊ 

မိမိအပနြဖင့် အကကံြေုလိုသည်မှာ မိမိတို့၏ အပန 

အေား အကျ ိုးအပကကာင်းများကို ပကာင်းမွန်စွာ 

Mr.	Nalaka	Gunawardene	
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သိွှိနားလည်ဖေီး လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းပယာင်၊ 

သတင်းမှားများကို ပကာင်းမွန်စွာ ပစာင့်ကကည့်နိုင်ွန် 

မှာ လွန်စွာအပွးကကီးပကကာင်း၊ မိမိတို့အပနနှင့် နိုင်ငံ 

တကာတွင် အသုံးြေုသည့် မူပောင်များနှင့် Inter-

national Foundation for Electoral System (IFES) 

အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်များကို မိမိတို့နှင့် ကိုက်ညီပအာင် 

ဆီပလျာ်စွာ အသုံးြေုပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

ြေည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာပဆွးပနွးသူများသည် လာ 

မည့် ၂၀၂၀ အပေွပေွပွေးပကာက်ေွဲကကီး လွတ်လေ် 

စွာနှင့် တွားမျှတစွာ ကျင်းေနိုင်ွန်အတွက် ေါဝင် 

ေတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများြဖစ်သည့် ြေန်ကကား 

ပွးဝန်ကကီးဌာန၊ ေို့ပဆာင်ပွးနှင့် ဆက်သွယ်ပွး 

ဝန်ကကီးဌာန၊ ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၊ 

သတင်းမီေီယာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ် 

ဖွဲ့၊ လူမှုကွန်ွက် မီေီယာများ စသည်တို့အကကား 

ေူးပေါင်းမှုလိုအေ်ေါပကကာင်း ပဆွးပနွးကကေါသည်။

တက်ပွာက်သူများက ပမးြမန်းသည့် ပမးခွန်းတစ်ခု 

တွင် သတင်းအမှား၊ ပကာလဟာလနှင့် လိမ်လည် 

လှည့်ဖျားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ြဖန့်  

ပနပသာ မီေီယာများကို ေိပွာက်စွာအပွးယူွန် 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၏ လုေ်ပဆာင်မှုကို ပမးခွန်း 

ေုတ်ွာတွင်  ပေါ်သင်းသင်းသာက သတင်းမီေီယာ 

ပကာင်စီတွင် တည်ဆဲဥေပေများအွ လုေ်ေိုင်ခွင့် 

အကန့်အသတ်ွှိပကကာင်း၊ မိမိတို့အပနြဖင့် ကျင့်ဝတ် 

နှင့်မညီသည့် သတင်းမီေီယာများ၊ လုေ်ကကံသတင်း၊ 

သတင်းမှားများကို  စစ်ပဆးြခင်း၊ ပစာင့်ကကည့်ြခင်း၊ 

အများသိပအာင် ေုတ်ြေန်ပကကြငာြခင်း စသည့် လုေ် 

ပဆာင်ချက်များကို လုေ်ပဆာင်လျက်ွှိဖေီး ြေစ်ေဏ် 

ပေးွန် အခွင့်အာဏာမွှိပကကာင်း ြေန်လည်ပြော 

ကကားသွားေါသည်။

ပနာက်ပမးခွန်းတစ်ခုြဖစ်သည့် Facebook ၏ ၁၂၀ 

ပသာ အချက်အလက်စိစစ်သူများတွင် တိုင်းွင်းသား 

များေါဝင်သည့် အပြခအပနကို ပမးြမန်းွာတွင် Mr. 

Alex Warofka က မိမိတို့အပနြဖင့် ြမန်မာောသာ 

စကားအြေင် ွ ှမ်း၊ ကချင်၊ ကွင်နှင့် ကယား ောသာ 

များကို အသုံးြေုဖေီး အချက်အလက်များကို စိစစ် 

လျက်ွှိပကကာင်း ြေန်လည်ပဆွးပနွးေါသည်။

ကဒါ်သင်းသင်းသာ

ကဒါ်ထိုေ်ထိုေ်ကအာင်
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Mr. Nalaka က ဆိုွှယ်မီေီယာွှိ လုေ်ကကံသတင်း၊ 

သတင်းမှားများကို လျင်ြမန်စွာတုံ့ြေန်ဖို့ွန် အပွး 

ကကီးပကကာင်း၊ မိမိတို့၏ လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှား၊ 

အမုန်းစကားများကို တန်ြေန်တိုက်ဖျက်သည့် လုေ် 

ငန်းများသည် ပွေးပကာက်ေွဲပန့တွင် ဖေီးဆုံးသွားြခင်း 

မဟုတ်ပကကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ပွာဂါနှင့် ေတ်သက် 

သည့် သတင်းမှားများတွင် နိုင်ငံပွးဆိုင်ွာ အကဲ 

ဆတ်သည့် အချက်အလက်များေါဝင်ပကကာင်း၊ လူ 

နည်းစုများကို ဦးတည်သည့် အမုန်းစကားများလည်း 

ွှိပကကာင်း လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှားများကို 

ဆက်လက် တုံ့ြေန်ပနွပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

• ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လာမည့် ၂၀၂၀ အပေွပေွ 

ပွေးပကာက်ေွဲကကီးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ပွာဂါ 

ြေန့်ေွားမှုများကကားတွင် ကျင်းေမည်ြဖစ်ွာ 

Facebook အပနြဖင့် ပွေးပကာက်ေွဲကကီး 

အတွင်း ြေည်တွင်း ြေည်ေမှ ဝင်ပွာက် 

ပနှာင့်ယှက်မှုများမွှိပစွန် ြေင်ဆင်မှုများ 

ပဆာင်ွေက်ခဲ့သည်။

• ၂၀၂၀ ြေည့်နှစ် ဩဂုတ်လမှစ၍ Facebook 

အပနြဖင့် နိုင်ငံပွးပကကာ်ြငာများနှင့် ေတ် 

သက်သည့် ေွင့်လင်းြမင်သာမှုကို ဦးစားပေး 

လုေ်ပဆာင်လျက်ွှိသည်။ နိုင်ငံပွးနှင့် ေတ် 

သက်သည့် ပကကာ်ြငာများကုိ Ad Library 

တွင် ၇ နှစ်ကကာ ေိန်းသိမ်းေားမည်ြဖစ်ဖေီး 

မည်သူက ပကကာ်ြငာအတွက် ပေးပချခဲ့သည် 

ကိုလည်း ပဖာ်ြေမည်ြဖစ်သည်။

• Facebook အပနြဖင့် ြေည်တွင်းလုေ်ပဖာ် 

ကိုင်ဖက်များနှင့် လက်တွဲဖေီး Remove,   

aqG;aEG;yGJ (4) tESpfcsKyf

Reduce, Educate စသည့် ချဉ်းကေ်မှုြဖင့် 

လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှားများနှင့် အမုန်း 

စကားများကို တန်ြေန် တိုက်ခိုက်လျက် 

ွှိသည်။

• ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပန 

ြဖင့် လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှားများ ြဖန့်ပဝ 

သည့် ေီဂျစ်တယ်အပြခြေု မီေီယာ ၁၀၉ ခု 

ကို စုံစမ်းပဖာ်ေုတ်ဖေီး သက်ဆိုင်ွာ ဝန်ကကီး 

ဌာနြဖစ်သည့် ေို့ပဆာင်ပွးနှင့် ဆက်သွယ် 

ပွးဝန်ကကီးဌာနသို့ အပကကာင်းကကားခဲ့ပသာ် 

လည်း ြေန်လည်ပြဖကကားြခင်းမွှိပသးေါ။

 

• ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီသည်  

Facebook နှင့် ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်ွန် ညှိ 

နှိုင်းမှုများွှိပသာ်လည်း ကိုဗစ် ၁၉ ပကကာင့် 

ပွေ့ဆိုင်းခဲ့ွသည်။

• သီွိလကကာနိုင်ငံတွင် ပွေးပကာက်ေွဲကာလ 

အတွင်း နိုင်ငံပွးနှင့်ေတ်သက်သည့် လုေ်ကကံ 

သတင်း၊ သတင်းမှားများကို တန်ြေန်တိုက် 

ခိုက်ွန်အတွက် Network Against Dis- 

information ဆိုသည့် ကွန်ွက်တစ်ခုကို 

ေူပောင်ဖေီး တန်ြေန် လုေ်ပဆာင်သည်။
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တိုင်းွင်းသားပေသ၊ ြေည်နယ်များနှင့် တိုင်းပေသ 

ကကီးများ၏ ပွေးပကာက်ေွဲဆိုင်ွာ သတင်းများ၊ စိန် 

ပခါ်မှုများနှင့် ပြဖွှင်းခဲ့မှုများအစီအစဉ်တွင် ြမန်မာ 

နုိင်ငံ တုိင်းပေသကကီးနှင့် ြေည်နယ်များတွင် အပြခစုိက် 

သည့် သတင်းသမားများ ကကုံပတွ့ပနွသည့်  စိန်ပခါ် 

မှုများ၊ အခက်အခဲများ၊ ြေဿနာများနှင့် ပြဖွှင်းခဲ့မှု 

များကို ပဆွးပနွးကကေါသည်။ ပဆွးပနွးမှုတိုင်းတွင် 

ြဖစ်နိုင်ပြခွှိသည့် အပြဖွှာွင်း ပဆွးပနွးကကေါသည်။

 

ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူတိုင်း သပောတူညီကကသည့် 

အချက်တစ်ချက်မှာ လုံခခုံပွးဆိုင်ွာ အဖွဲ့အစည်း 

များနှင့် အာဏာေိုင်အဖွဲ့အစည်းများက သတင်း 

သမားများ၏ သတင်းွယူေိုင်ခွင့်နှင့် သူတို့၏ ရုေ် 

ေိုင်းဆိုင်ွာ၊ စိတ်ေိုင်းဆိုင်ွာ ပေးကင်းလုံခခုံပွးကို  

ပသချာပအာင်  လုေ်ပဆာင်ပေးွန်ဆိုသည့်  အချက် 

ြဖစ်သည်။

 

ပွေးပကာက်ေွဲသတင်းွယူွာတွင် ယခင်ပတွ့ကကုံခဲ့ 

ွပသာ အပြခအပနများအပေါ်တွင် သင်ခန်းစာယူ 

စွာအပနြဖင့် တည်ဆဲဥေပေများကို နားလည်ြခင်း 

နှင့် မိမိတို့၏ ပေးကင်းလုံခခုံပွးနှင့်ေတ်သက်သည့် 

အပြခအပနများ၏ အွိေ်အကဲကို နားလည်သပော 

ပေါက်ဖို့ွန် အပွးကကီးပကကာင်းကိုလည်း ပဆွးပနွး 

ကကသည်။

 

တိုင်းပေသကကီး၊ ြေည်နယ်များနှင့် တိုင်းွင်းသား   

ပေသများွှိ သတင်းမီေီယာသမားများအပနြဖင့် ပွေး 

ပကာက်ေွဲသတင်းများကို ပွးသားတင်ဆက်ွာတွင် 

ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ မျှတစွာနှင့် တိကျစွာ လုေ်ပဆာင် 

ွန် အပွးကကီးပကကာင်း ေိုကဲ့သို့ လုေ်ပဆာင်နိုင်ွန် 

အတွက် သတင်းမီေီယာများ၏ စွမ်းပဆာင်ွည်များ 

ြမှင့်တင်သည့် အစီအစဉ်များ ယင်းပနွာများအေိ 

ပွာက်ွှိွန် အပွးကကီးပကကာင်းကိုလည်း ပဆွးပနွး 

ခဲ့ကကေါသည်။

 

ေိုသို့ သင်တန်းများေို့ချွာတွင်လည်း ွန်ကုန်ဖမို့ 

ကကီးတွင်သာမက တိုင်းပေသကကီးနှင့် ြေည်နယ်များ 

တွင် စီစဉ်ပဆာင်ွေက်ွန် အပွးကကီးပကကာင်းနှင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ပွာဂါ အေါအဝင် စိန်ပခါ်မှုများစွာွင်ဆိုင် 

ပနွသည့် တိုင်းပေသကကီးြေည်နယ်နှင့် တိုင်းွင်း 

သားပေသ အပြခစိုက် သတင်းမီေီယာများ လာမည့် 

ပွေးပကာက်ေွဲတွင် အြေည့်အဝ သတင်းပွးသားတင် 

ဆက်နုိင်ွန်အတွက် ြေန်ကကားပွးဝန်ကကီးဌာန၊ ြမန်မာ 

နိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီနှင့် အြခား ြေည်တွင်း 

နှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးွမဟုတ်ပသာ အဖွဲ့အစည်းများ 

အပနြဖင့် ွန်ေုံပငွနှင့် နည်းေညာဆိုင်ွာ ေံ့ေိုးမှုများ 

လုေ်ပဆာင်သင့်ပကကာင်းကုိလည်း ပဆွးပနွးကကသည်။

 

ပနာက်ေေ် အပွးကကီးသည့်ပဆွးပနွးမှုမှာ ွ ခိုင်ြေည် 

နယ်အတွင်း အင်တာနက်ြေန်လည်ွွှိွန် အစိုးွမှ 

စီစဉ်ပဆာင်ွေက်နိုင်ွန်ြဖစ်ဖေီး၊ ေိုသို့ပဆာင်ွေက်မှ 

သာလျှင် ွ ခိုင်ြေည်နယ်ွှိ မဲဆန္ဒွှင်ြေည်သူများသည် 

ပွေးပကာက်ေွဲနှင့် ေတ်သက်သည့် သတင်းအချက် 

အလက်များကို ွ ွှိဖေီး ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်မည်ြဖစ်ပကကာင်း 

လည်း ပဆွးပနွးကကေါသည်။ ေို့ြေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကို 

အပကကာင်းြေုဖေီး သတင်းမီေီယာသမားများ၏ သတင်း 

ွယူေိုင်ခွင့်ဆိုင်ွာ စိန်ပခါ်မှုမွှိပစွန် အပွးကကီး 

ပကကာင်းကိုလည်း ပဆွးပနွးကကေါသည်။

 

ဦးကွာင်ကွွးကနွးသူများ

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၁)

	 ဦးြိုင်ခမတ်ကေျာ်
 ြမန်မာနိုင်ငံသတင်းမီေီယာပကာင်စီအဖွဲ့ဝင်

aqG;aEG;yGJ (5) wdkif;&if;om;a'o? jynfe,frsm;ESihf wdkif;a'oBuD;rsm;\
a½G;aumufyGJqdkif&m owif;rsm;? pdefac:rIrsm;ESihf ajz&Sif;cJhrIrsm;
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•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၂)

	 ွလိုင်းကောင်းခမတ်မင်း
 ပြမလတ် ဂျာနယ်လစ် ကွန်ွက်

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၃)

	 ဦးကောင်းခမတ်နိုင်
 အလွတ်တန်း သတင်းပောက်

•  ြေည်တွင်းမှ ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူ (၄)

	 ဦးဘေန်မိုင်	
 ြမစ်ကကီးနားဂျာနယ် အမှုပဆာင်အွာွှိ

 

ကွွးကနွးပွဲညှိနှိုင်းကေးမှူး

	 ကဒါ်နန်းကဖာ့ကေ
 ြမန်မာနိုင်ငံတကာသတင်းအဖွဲ့

 

ဤ အစီအစဉ်မှ ပဆွးပနွးမှုများသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 

တိုင်းပေသကကီးများ၊ ြေည်နယ်များနှင့် တိုင်းွင်းသား 

ပေသများကို အပြခစိုက်သည့် သတင်းမီေီယာများ 

ကကုံပတွ့ပနွသည့် စိန်ပခါ်မှုများကို မီးပမာင်းေိုးြေ 

သည့် ပဆွးပနွးမှုများြဖစ်သည်။ ေင်သာြမင်သာအွှိ 

ဆုံးနှင့် လတ်တပလာ အကကီးမားဆုံးစိန်ပခါ်မှုအြဖစ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ပွာဂါ ြေန့်နှံ့မှုအပကကာင်းကို ဦးပဆာင် 

ပဆွးပနွးသူတိုင်း လက်ခံပဆွးပနွးကကသည်။ သို့ွာ 

တွင် ပွေးပကာက်ေွဲကျင်းေွန် နီးကေ်သည့်အချနိ် 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ပွာဂါ၏ ပနာက်ဆက်တွဲ အကျ ိုး 

သက်ပွာက်မှုမှာ ပေသအလိုက် ကွဲြေားြခားနား 

ပကကာင်းလည်း ပဆွးပနွးကကေါသည်။

 

ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး 

လည်းြဖစ် ွခိုင်အပြခစိုက် သတင်းမီေီယာသမား 

လည်းြဖစ်သည့် ဦးခိုင်ြမတ်ပကျာ်မှ လက်ွှိ ွခိုင် 

ြေည်နယ်တွင် ကကုံပတွ့ပနွသည့် စိန်ပခါ်မှုနှင့် 

အခက်အခဲများ၊ အေူးသြဖင့် နယ်ပြမပေသ မတည် 

ဖငိမ်မှုနှင့် ပွေးပကာက်ေွဲကျင်းေခါနီးအချနိ်တွင် ွခိုင် 

ြေည်နယ်အတွင်း ြဖစ်ပေါ်ပသာ ကိုဗစ်-၁၉နှင့် ဆက် 

စေ်သည့် စိန်ပခါ်မှုများကို အပလးေား ပဆွးပနွးသွား 

ေါသည်။ လက်ွှိ ွ ခိုင်ြေည်နယ်တွင် စိန်ပခါ်မှုပေါင်းစုံ 

ွင်ဆိုင်ပနွေါပကကာင်း၊ လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခနှင့် 

လက်တပလာ ကူးစက်နှုန်း ြမန်ဆန်ြမင့်မားသည့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ပွာဂါအြေင်၊ အင်တာနက် ေိတ်ဆို့မှုက 

လည်း ကကီးမားပသာ စိန်ပခါ်မှုြဖစ်ပကကာင်း ပဆွးပနွး 

ပြောကကားသွားေါသည်။

 

ဦးြိုင်ခမတ်ကေျာ်

ကဒါ်နန်းကဖာ့ကေ
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ကချင်ြေည်နယ်အပြခစိုက် ြမစ်ကကီးနားဂျာနယ်၏ 

အမှုပဆာင် အွာွှိချုေ်ြဖစ်သည့် ဦးေွန်မိုင်က 

လည်း ယခင်ပွေးပကာက်ေွဲများတွင် ကကုံပတွ့ပနွ 

သည့် အခက်အခဲများနှင့် စိန်ပခါ်မှုများကို ပဆွးပနွး 

သွားေါသည်။ ၂၀၁၅ ပွေးပကာက်ေွဲသတင်း ွယူစဉ် 

ကဆိုလျှင် အေူးတေ်ဖွဲ့က ပစာင့်ကကည့်လိုက်လာ 

ခဲ့ပကကာင်း၊ စိတ်ေိုင်းဆိုင်ွာ မလုံခခုံမှုစသည့် စိန်ပခါ် 

မှုများကို ွင်ဆိုင်ပနွပကကာင်း၊ ေိုသို့ပသာ ြဖစ်စဉ် 

များက လွတ်လေ်စွာ သတင်းွယူခွင့်ကို အဟန့် 

အတားြဖစ်ပစပကကာင်း၊ ကချင်ြေည်နယ်တွင်လည်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ပွာဂါ စိန်ပခါ်မှုပကကာင့် သတင်းမီေီယာ 

သမားများ အလုေ်လက်မဲ့ြဖစ်ပနကကပကကာင်း စသည် 

ြဖင့် လက်ွိှွင်ဆုိင်ွပသာ အခက်အခဲများနှင့် စိန်ပခါ် 

မှုများကို ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

ွခိုင်ြေည်နယ်မှ သတင်းမီေီယာသမားများ ြဖစ်ကက 

သည့် ဦးခိုင်ြမတ်ပကျာ်နှင့် ဦးပကာင်းြမတ်နိုင်တို့၏ 

ပဆွးပနွးမှုများသည်လည်း ွ ခိုင်ြေည်နယ်တွင် လက် 

ွှိွင်ဆိုင်ပနွသည့် ြေဿနာစိန်ပခါ်မှုနှင့် အခက် 

အခဲများကို ေင်ဟေ်ပစေါသည်။ ွခိုင်ြေည်နယ်ွှိ 

သတင်းမီေီယာသမားများအပနြဖင့်  လံုခခုံပွးဆုိင်ွာ 

စိန်ပခါ်မှုများကို ွင်ဆိုင်ကကုံပတွ့ပနွပကကာင်း၊ ွခိုင့် 

တေ်မပတာ် (Arakan Army)နှင့် ေတ်သက်သည့် 

ဓာတ်ေုံ၊ သတင်း၊ အီးပမးလ်စသည်များကို ဖုန်းေဲ 

တွင် ပတွ့ွရုံြဖင့် အဖမ်းခံွနိုင်ပကကာင်း ပဆွးပနွး 

ပောက်ြေကကေါသည်။

ပြမလတ်ဂျာနယ်လစ်ကွန်ွက်မှ ဆလိုင်းပကာင်း 

ြမတ်မင်းက သူတို့ပေသတွင် ကကုံပတွ့ပနွသည့် 

စိုးွိမ်ေူေန်မှုများကို ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။ မိမိတို့ တိုင်း 

ပေသကကီးတွင် ပ ေွးပကာက်ေဲွပကာ်မွှင် အဖဲွ့ဝင် ၆ ဦး 

သာွှိပကကာင်း၊ ပွေးပကာက်ေွဲနှင့် ေတ်သက်သည့် 

လုေ်ကကံသတင်း၊ သတင်းမှားများ ပေါ်ပေါက်လာေါက 

လျင်ြမန်စွာ အချက်အလက်များ စစ်ပဆးွာတွင် 

အခက်အခဲွှိပကကာင်း၊ ေို့အြေင် သတင်းမီေီယာလုေ် 

ငန်းကို လုေ်ပဆာင်ဖို့ွန် သတင်းပောက် ခန့်အေ်ွန် 

ခက်ခဲသည့် အပနအေားများွှိပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ 

ေါသည်။

 

အင်တာနက် ေိတ်ဆို့မှုအြေင် ပနာက်ေေ် စိန်ပခါ်မှု 

ွခိုင်ြေည်နယ်တွင် ကကုံပတွ့ပနွသည့် ြေဿနာများ 

ကို ပြောကကားွာတွင် လျှေ်စစ်မီးမွွှိသည့် အပြခ 

အပနမှာလည်း ကကီးမားသည့် စိန်ပခါ်မှုြဖစ်ပကကာင်း 

ဦးဘေန်မိုင် ဦးကောင်းခမတ်နိုင်
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• တိုင်းပေသကကီး၊ ြေည်နယ်များနှင့် တိုင်းွင်း 

သားပေသများတွင် ပွေးပကာက်ေွဲသတင်း 

ွယူပွးသားသည့်ကိစ္စများတွင် ပနွာပေသ 

အလိုက် ကွဲြေားမှုွှိသည်။        

• ွခိုင်ြေည်နယ်ွှိ ဖမို့နယ် ၆ ခုတွင် စစ်ပေး 

ပွှာင်သည့် ြေည်သူ ၃၀,၀၀၀ ပကျာ်က 

မဲစာွင်း စစ်ပဆးနိုင်ြခင်းမွှိပေ။

aqG;aEG;yGJ (5) tESpfcsKyf

ဦးခိုင်ြမတ်ပကျာ်နှင့် ဦးပကာင်းြမတ်နိုင်တို့ ပဆွးပနွး 

မှုကို တြခား ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူများကလည်း 

ပောက်ခံပဆွးပနွးကကေါသည်။

 

တုိင်းပေသကကီး၊ ြေည်နယ်များနှင့် တုိင်းွင်းသားပေသ 

များတွင် ပွေးပကာက်ေွဲသတင်း ပွးသားတင်ဆက်မှု 

နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စိန်ပခါ်မှုများအတွက် အပြဖွှာ 

ပဆွးပနွးကကွာတွင် ေတ်သက်သူများ အလုံးစုံေါဝင် 

သည့် စွမ်းပဆာင်ွည်ြမှင့်တင်သည့် သင်တန်းများ 

လုေ်ပဆာင်သင့်ပကကာင်း၊ အဆိုေါ သင်တန်းများတွင် 

ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့၊ ပွေးပကာက်ေွဲ ပလ့လာပစာင့် 

ကကည့်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပစတနာ့ဝန်ေမ်းများ၊ 

တာဝန်ကျသည့် ြေည်သူ့ဝန်ေမ်းများ ေါဝင်သင့် 

ပကကာင်း၊ မိမိတို့ဌာနအပနြဖင့် တစ်ပနွာတည်းတွင် 

အလုံးစုံ လုေ်ပဆာင်နိုင်မည့် One stop service ေုံစံ 

ကဲ့သို့ လုေ်ပဆာင်ွန် ကကိုးစားစီစဉ်လျက်ွှိပကကာင်း 

ဦးေွန်မိုင်မှ ပဆွးပနွးပြောကကားသွားေါသည်။

 

ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးသူများအားလုံး သပောတူပဆွး 

ပနွးသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံသတင်း 

မီေီယာပကာင်စီနှင့် ြေည်ပောင်စုပွေးပကာက်ေွဲ 

ပကာ်မွှင်တို့အပနြဖင့် သတင်းမီေီယာများကို ွန်ေုံ 

ပငွနှင့် နည်းေညာအပောက်အေ့ံများပေးနုိင်ွန် စီစဉ် 

ပဆာင်ွေက်သင့်ပကကာင်း ဆိုသည့်အချက်ြဖစ်သည်။

 

ဆလိုင်းပကာင်းြမတ်မင်းက ပဆွးပနွးွာတွင် အမျ ိုး 

သမီးသတင်းပောက်များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် 

အပွးကကီးပကကာင်း မိမိ၏ အပတွ့အကကုံများကို 

အပြခခံ၍ ပဆွးပနွးပြောကကားသွားွာ မိမိတို့စီစဉ် 

သည့် သင်တန်းများ တက်ပွာက်သည့် အမျ ိုးသမီး 

များသည် လက်ပတွ့သတင်းလုေ်ငန်းများ လုေ်ပဆာင် 

ွာတွင် ပလးစားစွာပကာင်းပအာင် လုေ်ပဆာင်နိုင် 

ကကပကကာင်း ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

ွခိုင်ြေည်နယ်တွင် အင်တာနက်ေိတ်ဆို့မှုက ပွေး 

ပကာက်ေွဲအပေါ် အကျ ိုးသက်ပွာက်မှုအပကကာင်း 

ပမးခွန်းကို တက်ပွာက်သူတစ်ဦး ပမးြမန်းွာတွင် 

ဦးခိုင်ြမတ်ပကျာ်က အစိုးွက အင်တာနက်ေိတ်ဆို့မှု 

ကို ြေန်လည်ဖွင့်ပေးြခင်း မြေုခဲ့လျှင် မိမိအပနနှင့် 

ပွေးပကာက်ေွဲကို လွတ်လေ်၊ မျှတဖေီး ေွင့်လင်းြမင် 

သာမှုွှိသည့် ပွေးပကာက်ေွဲြဖစ်လာမည်လို့ မယူဆ 

ပကကာင်း ြေန်လည်ပြဖကကား ပဆွးပနွးခဲ့ေါသည်။

ွလိုင်းကောင်းခမတ်မင်း	
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• ကချင်ြေည်နယ်တွင် ပွေးပကာက်ေွဲအတွင်း 

လွတ်လေ်စွာသတင်းွယူခွင့်သည် တေ်မ 

ပတာ်နှင့် ကချင်လွတ်ပြမာက်ပွးတေ်မပတာ် 

တို့အကကား ဖငိမ်းချမ်းပွးပဆွးပနွးမှု ြဖစ်စဉ် 

များနှင့် ဆက်စေ်မှုွှိသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ကေ်ပွာဂါပကကာင့် သတင်းမီေီယာ 

သမားများ အလုေ်လက်မဲ့ြဖစ်သွားွသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပန 

ြဖင့် သတင်းမီေီယာသမားများကို စိန်ပခါ် 

လျက်ွှိသည့် လုံခခုံပွးဆိုင်ွာ ကိစ္စွေ်များ 

(ကိဗုစ-်၁၉၊  လကန်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းများ) 

ပလျာ့နည်းသွားပအာင် ကကိုတင် ြေင်ဆင်မှု 

များ လုေ်ပဆာင်သင့်သည်။

• ပွေးပကာက်ေွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်း 

တု၊ သတင်းမှားများကို တန်ြေန်ွန်အတွက် 

လုေ်ငန်းယန္တွားတစ်ခု တည်ပဆာက်ွန် 

တိုင်းပေသကကီးနှင့် ြေည်နယ်များွှိ ပွေး 

ပကာက်ေွဲ ပကာ်မွှင်များအပနြဖင့် ပေသ 

တွင်းွှိ သတင်းပောက်များနှင့် ချတိ်ဆက် 

ပဆာင်ွေက်နိုင်သည်။

4 (u) aqG;aEG;yGJ (1) rS tBuHjyKcsufrsm;

ကဒါ်လှလှကေး မှ အစီအစဉ် (၁) ပွေးပကာက်ေွဲတွင် 

မီေီယာ၏ အခန်းကဏ္ဍ - ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၈ 

ခုနှစ် ပ ေွးပကာက်ေဲွများမှ နှိုင်းယှဉ်ချက်နှင့် ွ ွိှခ့ဲပသာ 

သင်ခန်းစာများ အစီအစဉ်မှ အကကံြေုချက်များကို 

ြေန်လည်တင်ြေေါသည်။

၁။ ကုိဗစ်ကာလအတွင်းမှာ ပ ေွးပကာက်ေဲွကျင်းေ 

တဲ့နိုင်ငံပတွကို အတုယူဖေီးပတာ့ မဲရုံစံနှုန်း 

သတ်မှတ်ချက်ပတွ မဲဆွယ်ကာလ သတ် 

မှတ်ချက်ပတွကို ကျန်းမာပွးဝန်ကကီးဌာန 

နှင့် ပဆွးပနွးဖေီးပတာ့ မကကာခင်ေုတ်ြေန် 

သွားဖို့ွှိေါပကကာင်း ပြောကကားသွားေါသည်။

၂။ သတင်းသမားပတွ၊ မဲဆန္ဒွှင်ပစာင့်ကကည့်

ပလ့လာမည့်သူပတွွဲ့ လုံခခုံပွးကို ြေည်ေဲ 

ပွးက အဓိကတာဝန်ယူမယ်လို့ ပြောကကား

သွားတ့ဲအချက်ပတွွိှတာမ့ုိ ေီလုိလူပတွွဲ့ လံု 

ခခုံပွးကုိ အဓိက တာဝန်ယူပေးဖ့ုိလုိပကကာင်း 

နိုင်ငံတကာ ေညာွှင်ပတွက ပောက်ြေပဆွး 

ပနွးေားေါသည်။

၃။ သတင်းမီေီယာပကာင်စီအပနနဲ့ ပ ေွးပကာက် 

ေွဲအတွင်း ြေဿနာပတွကို သုံးွက်အတွင်း 

ပြဖွှင်းနိုင်ဖို့ UEC နှင့် ေူးပေါင်းသွားမည်ြဖစ် 

ေါပကကာင်း ပြောကကားသွားေါသည်။ ေါ့အြေင် 

သတင်းသမားပတွအပနနဲ့ လုေ်ကကံသတင်း၊ 

သတင်းမှားပတွ၊ အချက်အလက်ပတွ အြမန် 

ဆုံးစိစစ်ဖေီးပတာ့ ပဆာင်ွေက်သွားဖို့ လို 

ပကကာင်း ပြောကကားသွားသည်။

၄။ Free and Fair election ကို သတင်းပစာင့် 

ကကည့်ွယူနိုင်ဖို့ မိမိမှာ ကျပွာက်လာနိုင်တဲ့ 
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အန္တွာယ်ပတွကိုလည်း သတိြေုဖေီး အေူး 

သြဖင့် ေဋိေက္ခပေသပတွမှာ သွားပွာက် 

သတင်းယူကကမည့် သတင်းသမားပတွအပန 

နဲ့ အချင်းချင်းပတွလည်း ပွေးပကာက်ေွဲ 

ကာလမှာ ဆက်သွယ်မှုပတွ မြေတ်ွိှဖေီးပတာ့ 

အစစအွာွာ အဖမဲသတိွိှဖ့ုိလုိပကကာင်း ပြော 

ကကားသွားေါသည်။

ဦးတိုးကော်လတ် မှ အစီအစဉ်(၂) ပွေးပကာက်ေွဲ 

များနှင့် သတင်းပောက်များ၏ ပေးကင်းလုံခခုံပွး 

အစီအစဉ်မှ အကကံြေုချက်များကို ြေန်လည်တင်ြေ 

ေါသည်။

၁။ တစ်ခုကပတာ့ အာဏာေိုင်ပတွ အေူးသြဖင့် 

လုံခခုံပွးွဲတေ်ဖွဲ့အာဏာေိုင်ပတွ ပနာက် 

တစ်ခုကပတာ့ သတင်းမီေီယာသမားပတွ၊ 

ပနာက် သတင်းမီေီယာသမားပတွေါဝင်တဲ့ 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီ၊ ပွေးပကာက်ေွဲ 

ပကာ်မွှင်တို့ေါ ေါဝင်တဲ့ Joint Task Force 

ပေါ့ပနာ်။ ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်နိုင်တဲ့၊ တိကျ 

မှန်ကန် ြမန်ဆန်ဖေီး သတင်းပတွေုတ်ပေး 

နိုင်တဲ့ ပွေးပကာက်ေွဲဆိုင်ွာ Joint Task 

Force တစ်ခု တိုက်တွန်းပဖာ်ပဆာင်သွားဖို့

ကိုပတာ့ တကယ်ကို ပလးပလးနက်နက် 

ပမတ္တာွေ်ခံခဲ့ကကေါတယ်။

၂။ ြမန်မာနုိင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီ (Myan-

mar Press Council) ကပန ၂၀၁၅ ေုတ်ေား 

တဲ့ SOP လို့ပခါ်တဲ့ Standard Operating 

Procedure ကို ပွေးပကာက်ေွဲကာလမှာ 

ပနာက်ေေ် လံုခခုံပွးဆုိင်ွာ  အချက်အလက် 

ပတွကို ေေ်မံေည့်သွင်းဖေီးပတာ့ သတင်း 

ပောက်ပတွလက်ေဲကုိ ကျယ်ကျယ်ြေန့် ြေန့်  

ပွာက်ွှိဖို့ အဲလိုေဲ အာဏာေိုင်ပတွ လက်ေဲ 

ကျယ်ကျယ်ြေန့် ြေန့်ပွာက်ွှိပအာင် ပဆာင် 

ေွက်သွားဖ့ုိကုိလည်း တုိက်တွန်းနှိုးပဆာ်ေား 

ေါသည်။

၃။ အေူးသြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံွဲတေ်ဖွဲ့အပနနှင့် 

သတင်းပောက်ပတွအပနနှင့် သတင်း 

ပောက်ြဖစ်ပကကာင်း ေင်ွှားတဲ့ အမှတ်   

အသား ဥေမာ မီေီယာကတ်ြေားပတွ ချတ်ိဆဲွ 

တာတို့၊ Press ဆိုတဲ့ ြမင်သာေင်သာွှိတဲ့ 

အမှတ်အသားပတွကို ပွေးပကာက်ေွဲကာလ 

အတွင်း ေင်ေင်ွှားွှား ပဖာ်ြေေားဖ့ုိ သူတ့ုိ 

အပနနှင့် တင်ြေသွားေါတယ်။

၄။ သတင်းမီေီယာသမားပတွလည်း အေူးသ 

ြဖင့် လုံခခုံပွးတေ်ဖွဲ့ပတွလည်း ြေည်သူ့ွဲ 

တေ်ဖွဲ့ွယ်၊ ပနာက် ပွေးပကာက်ေွဲမှာ ေေ်မံ 

ချေားမယ့် အေူးွဲတေ်ဖွဲ့ပတွကကားေဲမှာ 

တစ်ပယာက်နှင့်တစ်ပယာက် အြေန်အလှန် 

လုေ်ငန်းအွ ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက်နိုင်တဲ့ 

အလုေ်တစ်ခုကို ေယ်လိုမျ ိုးများ အပြဖွှာ 

မလဲဆိုဖေီးပတာ့ ေီပလးချက်ကို တိတိကျကျ 

အဆိုြေုသွားေါတယ်။ 

4 (c) aqG;aEG;yGJ (2) rS tBuHjyKcsufrsm;
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4 (*) aqG;aEG;yGJ (3) rS tBuHjyKcsufrsm;

ဦးခမင့်ကေျာ ် မှ အစီအစဉ် (၃) ပွေးပကာက်ေွဲကာ 

လများအတွင်း မီေီယာများ၏ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ွာ 

လက်ပတွ့ကျင့်သံုးမှုများနှင့် စည်းပစာင့်မှု အစီအစဉ်မှ 

အကကံြေုချက်များကို ြေန်လည်တင်ြေေါသည်။

၁။ သတင်းမီေီယာွဲ့ ကသဇာွှိလာွန်အတွက် 

သတင်းမီေီယာများကိုယ်တိုင် မိမိတို့ွဲ့ ကျင့် 

ဝတ်ကို ပစာင့်ေိန်းလိုက်နာဖို့ လိုအေ်သလို 

သတင်းပဖာ်ြေမှုများနှင့် ေတ်သက်ဖေီး သတင်း 

မီေီယာပကာင်စီမှလွဲဖေီး တြခားမည်သည့် 

အာဏာေိုင်အဖွဲ့အစည်းကမျှ ဝင်ပွာက်စွက် 

ဖက်ြခင်း မလုေ်သင့်ေါ။

၂။ ြမန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီေီယာပကာင်စီနှင့် ွဲ 

တေ်ဖွဲ့ကကားမှာ သတင်းသမားပတွွဲ့ ပေး 

အန္တွာယ်ကင်းွှင်းပွး ေူးပေါင်းပဆာင်ွေက် 

မှုများ ွှိသင့်ေါသည်။ အင်ေီုနီးွှားနိုင်ငံွဲ့ 

သတင်းမီေီယာပကာင်စီနှင့် ွဲတေ်ဖွဲ့နှင့် ေူး 

ပေါင်းပဆာင်ွေက်မှုအပတွ့အကကုံကို နမူနာ 

ယူကာ၊ ြမန်မာနိုင်ငံအပြခအပနနဲ့ ကိုက်ညီ 

ပသာအပနအေားြဖင့် ပဖာ်ပဆာင်ွန်အ 

တွက် သက်ဆိုင်ပသာ အဖွဲ့အစည်းများကို 

တိုက်တွန်းသည်။ 

၃။ ပွေးပကာက်ေွဲ သတင်းပဖာ်ြေမှုများနှင့် ေတ် 

သက်ပသာ တိုင်ကကားမှုများကို ြမန်ဆန်စွာ 

ကိုင်တွယ်ပြဖွှင်းသည့် စနစ်တစ်ွေ် တည် 

ပဆာက်ေားွှိွန်နှင့် ၎င်းစနစ်ွှိပနပကကာင်း 

ကိုလည်း အများြေည်သူသိွှိပအာင် ကျယ် 

ြေန့်စွာ အသိပေးသင့်သည်။

၄။ အွန်လိုင်းမီေီယာေလက်ပဖာင်းတွင်ွှိပသာ 

သတင်းမီေီယာများအတွက် သီးသန့်  အေူး 

ြေုစုေားတဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ွာ လမ်းညွှန်ြေုစု 

သင့်သည်။ 

ကဒါ်ထိုေ်ထိုေ်ကအာင ်မှ အစီအစဉ် (၄)  ဆိုွှယ် 

မီေီယာပခတ်အတွင်းမှ ပွေးပကာက်ေွဲများ အစီအစဉ် 

မှ အကကံြေုချက်များကို ြေန်လည်တင်ြေေါသည်။

၁။ ေေမအကကံြေုချက်ကပတာ့ UEC အပနနှင့် 

လက်ွှိ ြေဌာန်းေားတဲ့ ဥေပေပတွ နည်း 

ဥေပေပတွက လူမှုကွန်ွက်ပေါ်မှာ မည်ကဲ့ 

သို့ သက်ပွာက်မှုပတွွှိပနတယ်ဆိုတဲ့ဟာ 

ကို ွှင်းွှင်းလင်းလင်းပဖာ်ြေပေးဖို့ လိုအေ်ေါ 

တယ်။ ဥေမာ ကိုယ်စားလှယ်ပတွအပနနှင့် 

ပွေးပကာက်ေွဲကာလမတိုင်ခင်မှာ လူမှုကွန် 

ွက်ပတွပေါ်မှာ မဲဆွယ်ပနတဲ့ဟာပတွက 

တွားဝင်လား တွားမ၀င်လားဆိုတဲ့ဟာ 

ပတွ၊ Facebook ကိုသုံးဖေီးပတာ့ မဲဆွယ်တဲ့ 

အခါမှာ သုံးတဲ့ အသုံးစွိတ်ပတွကပွာ 

မဲဆွယ်အသုံးစွိတ်ေဲမှာ ေါမှာလားဆိုတဲ့ 

အချက်ပတွ ပသပသချာချာ ွှင်းွှင်လင်း 

လင်း သိဖို့လိုေါတယ်။

၂။ ေုတိယအချက်ကပတာ့ ပ ေွးပကာက်ေဲွအတွင်း 

ြဖစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အန္တွာယ်ွှိတဲ့ လုေ်ကကံ 

သတင်း၊ သတင်းမှားပတွကို မည်ကဲ့သို့ 

တုံ့ြေန်မလဲဆိုတာကို UEC အပနနှင့် အပွး 

ပေါ်ဗျူဟာ ပကာင်းပကာင်းွှိဖို့လိုေါတယ်။ 

UEC အပနနှင့် ဆိုလို့ွှိွင်လည်း ဖမို့နယ် 

အဆင့်  UEC  အဆင့်ေိ ေီသတင်းပတွကို 

တုံ့ြေန်ဖို့အတွက် စွမ်းွည်ပတွ တုံ့ြေန်နိုင်တဲ့ 

4 (C) aqG;aEG;yGJ (4) rS tBuHjyKcsufrsm;
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အပြခအပနပတွွှိဖို့ လိုအေ်ေါတယ်။ ပနာက် 

တစ်ခုအပနနဲ့ UEC အပနနဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ 

လက်ွှိတည်ွှိပနတဲ့ သတင်းစိစစ်တဲ့ အဖွဲ့ 

ပတွနဲ့ပွာ မည်ကဲ့သို့ လက်တွဲပဆာင်ွေက် 

မလဲဆိုတဲ့ အေိုင်းပတွကိုလည်း ပသပသ 

ချာချာ ွ င်ှးွှင်းလင်းလင်းွိှဖ့ုိ လုိအေ်ေါတယ်။ 

၃။ တတိယအချက်က Facebook အပနနှင့် 

သက်ဆိုင်ွာ အစိုးွေါတီပတွ အဖွဲ့ပတွ 

ကိုယ်စားလှယ်ပတွ စသြဖင့် သူတို့ွဲ Face-

book page ပတွကို Profile ပတွကို Blue 

Mark ပလးပေးဖို့ လိုေါတယ်။ ောြဖစ်လို့ 

လည်းဆိုပတာ့ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ လုေ်ကကံ 

သတင်း၊ သတင်းမှားပတွက များပသာအား 

ြဖင့် Facebook page/ Facebook profile  

ပတွကပန ေျ ံ့နှံလွယ်တာြဖစ်တဲ့အတွက် 

တကယ့်ကို အစိုးွအဖွဲ့ပတွ၊ ေါတီပတွွဲ့ 

page ပတွ၊ ကိုယ်စားလှယ်ပတွွဲ့ page 

ပတွကို လူပတွအပနနဲ့ ပသပသချာချာ 

သိဖို့အတွက် verify လုေ်ပေးဖို့ လိုေါတယ်။ 

၄။ စတုတ္ထအချက်က Facebook အပနနှင့် 

မဲဆွယ်ကာလမတိုင်ခင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ 

မဲဆွယ်ြေုလုေ်မယ့် ေါတီပတွ ကိုယ်စားလှယ် 

ပတွအပနနဲ့လည်း ေီ Facebook ွဲ့ poli- 

tical and election ads system ေဲကို 

မဲဆွယ်ကာလ မတိုင်ခင်မှာ မှတ်ေုံတင်ြေု 

လုေ်ဖို့အတွက် ေံေိုးပေးဖို့လိုေါတယ်။ 

၅။ ပနာက်ဆုံးအချက်ကကျပတာ့ Facebook 

အပနနှင့် UEC တို့ နိုင်ငံပွးေါတီအေါအဝင် 

တြခား အစိုးွဌာနပတွနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင် 

ွေက်ပနတဲ့ အချက်ပတွကို မီေီယာတို့ောတို့

ွှင်းွှင်းလင်းလင်း သိဖို့အတွက် ချြေပေးဖို့ 

လိုအေ်ေါတယ်။ 

ကဒါ်နန်းကဖာ့ကေ မှ အစီအစဉ် (၅) တိုင်းွင်းသား 

ပေသ၊ ြေည်နယ်များနှင့် တိုင်းပေသကကီးများ၏ 

ပွေးပကာက်ေွဲဆိုင်ွာ သတင်းများ၊ စိန်ပခါ်မှုများနှင့် 

ပြဖွှင်းခဲ့မှုများ အစီအစဉ်မှ အကကံြေုချက်များကို 

ြေန်လည်တင်ြေေါသည်။

ကျွန်မတို့ ပတာ်ပတာ်များများ ပဆွးပနွးေားတာွှိ 

တယ်။ အနှစ်ချုေ်ဆွဲေုတ်ွွင် အေူးသြဖင့်

၁။ နံေါတ် ၁ အချက်က။ အမျ ိုးသမီး panelist  

ပတွပေါ့။ ေီပွေးပကာက်ေွဲကာလမှာဆိုွင် 

လည်း gender balance ြဖစ်ပအာင် source 

ပတွလည်းွှိတဲ့အခါကျပတာ့ အမျ ိုးသမီး 

ဂျာနယ်လစ်ပတွကို promote လုေ်ဖို့အေိုင်း 

ပဆွးပနွးတာွှိတယ်။ 

၂။ ပနာက်တစ်ခုက ကုိဗစ်-၁၉ က ပ ေွးပကာက်ေဲွ 

ကာလ ဖေီးသွားတဲ့အေိ ွှိပနဦးမှာြဖစ်တဲ့ 

အတွက် ေီစိန်ပခါ်မှုကကားမှာ သတင်းပောက် 

ပတွ သတင်းွယူပွးအေိုင်းကုိ ဝန်းွံပေးဖို့ 

ပေါ့ပနာ်။ ေံ့ေိုးမှုအေိုင်းကျွင်လည်း သက် 

ဆိုင်ွာ Press Council ကြဖစ်ပစ သက်ဆိုင် 

ွာ အစိုးွေိုင်းကြဖစ်ပစ  INGO/NGO ကြဖစ် 

ပစ မေီယီာသမားပတကွိ ုဝန်းွေံံေ့ိုးဖိုအ့တကွ ်

ပဆွးပနွးခဲ့တာွှိေါတယ်။

၃။ ပနာက်တစ်ချက်က အင်တာနက်ြဖတ်တဲ့ 

အပြခအပန။ သတင်းသမားပတွ သတင်း 

ွယူမှု အေိုင်းမှာဆိုလို့ွှိွင်လည်း အင်တာ 

နက်က အွမ်းအခက်အခဲွှိတယ်ဆိုပတာ့ 

ခုနက ပဆွးပနွးတဲ့အေဲမှာဆိုွင် ွခိုင်တို့ 

ချင်းတို့ပေသမှာ ြဖစ်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း 

တစခ်ျ ို့ပေသမှာလည်း အဆငမ်ပြေတဲအ့ချနိ ်

4 (i) aqG;aEG;yGJ (5) rS tBuHjyKcsufrsm;
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ပတွလည်း ွိှတ့ဲအခါကျပတာ့ လာမယ့် ၂၀၂၀ 

ပွေးပကာက်ေွဲမှာဆိုလို့ွှိွင် election re-

porting ကို free and fair ြဖစ်ဖို့ဆိုွင် မီေီ 

ယာေိုင်းကပန ကကိုးစားအားေုတ်ွမှာြဖစ် 

သလိုမျ ိုး တစ်ဖက်က ေီလိုအင်တာနက်လိုင်း 

ပတွ မပကာင်းေူး၊ လျှေ်စစ်မီးပတွလည်း 

ေုံမှန်မလာေူးဆိုွင် ပွေးပကာက်ေွဲနဲ့ ေတ် 

သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ပတွကို 

သတင်း သေိိငုခ်ငွ့်ွ ှတိဲ ့နိငုင်သံားပတအွတကွ ်

အခကအ်ခဲွှမိယ်ဆိုပတာ့ အဲေါပတွကိလုည်း 

ဝိုင်းဝန်းပြဖွှင်းပေးဖို့ ပဆွးပနွးခဲ့တာွှိေါ 

တယ်။

၄။ ပနာက်တစ်ခုက လုံခခုံမှုအေိုင်း။ Safety of 

Journalist ပေါ့ပနာ်။ သတင်းတစ်ခုခု သွား 

ယူမယ်ဆိုွင် သတင်းသမားပတွအပနနှင့် 

ကကိုတင်ြေင်ဆင်မှုပတွ လုေ်ပဆာင်သွားဖို့ 

လုိတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာေဲ ေီပ ေွးပကာက် 

ေွဲသတင်းနဲ့ issue based သတင်းပတွကို 

တင်ြေတ့ဲအခါမှာ သတင်းပွးသားမှုကုိ စနစ် 

တကျြဖစ်ပအာင် မျှတမှုွှိပအာင် ေက်လိုက် 

မှုမွှိပအာင်ပေါ့ပနာ် တစ်ဖက်မှာ သတင်း 

သမားပတွအပနနှင့် သတင်းကို ေိေိပွာက် 

ပွာက်နှင့် သတင်းပွးသား ေုတ်လုေ်တင် 

ဆက်နိုင်ပအာင် ပွေးပကာက်ေွဲမတိုင်ခင်မှာ 

နယ်အလိုက် တိုင်းပေသကကီးအလိုက် ြေည် 

နယ်အလိုက် election reporting training 

ပတွ capcity building  လိုအေ်တယ်ဆိုတာ 

ကိ ု ပတာပ်တာမ်ျားများ  ပဆွး  ပနွးြဖစေ်ါတယ။်

၅။ ပနာက်တစ်ချက်က ြမန်မာသတင်းမီေီယာ 

ပကာင်စီက တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ 

အပနနှင့် မီေီယာေက်က ွေ်တည်ဖေီးပတာ့ 

ကူညီပြဖွှင်း လုေ်ပဆာင်ပေးတဲ့ ပကာင်စီ 

ြဖစ်တဲ့အခါကျပတာ့ ပွှ့ဆက်သွားမယ့် ကာ 

လပတွမှာ ပွေးပကာက်ေွဲအဖေီး ကာလေိ 

အစိုးွအသစ် သက်တမ်းေိပွာ long term 

သွားွမှာြဖစ်တ့ဲအတွက် ြမန်မာနုိင်ငံ သတင်း 

မီေီယာပကာင်စီကို ေိုဖေီးအားပကာင်းပအာင် 

လုေ်ပဆာင်သွားဖ့ုိ ေည့်သွင်းပဆွး ပနွးခ့ဲတာ 

ွှိေါတယ်။ ေိုကဲ့သို့ အားပကာင်းပအာင် 

လုေ်ပဆာင်သွားမယ့် အေိုင်းမှာလည်း ပေသ 

တစ်ခုတည်းမှာ စုစည်းတာမျ ိုးမဟုတ်ေဲ 

ပေသအသီးသီးက ကိုယ်စားြေုတဲ့ မီေီယာကို 

တိုးတက်လာပအာင် ဝန်းွံပေးမယ့် ကိုယ် 

စားြေုသူပတွလည်း ေါဝင်လာပစဖို့ ဆိုတာ 

မျ ိုး  ပဆွးပနွးခဲ့ကကေါတယ်။ ပဆွးပနွးေွဲ ၅ ၏ 

ပဆွးပနွးချက်အားလုံးကို ြေန်ဖေီးချုေ်တဲ့အခါ 

ေီအချက်ပလးပတွ ေွက်ွှိတာြဖစ်ေါတယ်။ 

အားလုံးကို ပကျးဇူးတင်ေါတယ်။ 
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