


မာတိကာ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံလူထုေရဒီယိုလက္စြစဲာအုပ္ 

        

        

        
နိဒါန္း   xxx  

မာတိကာ  xxx 

အခန္း ၁။ လူထုေရဒီယုိဟူသည္အဘယ္နည္း  xxx 

အခန္း ၂။ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း  xxx 

အခန္း ၃။ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း  xxx 

အခန္း ၄။ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ထားျခင္း xxx 

အခန္း ၅။ လူထုေရဒီယုိႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး    xxx 
နိဂံုး ႏွင့္ အကုိးအကားမ်ား      xxx 

 
 

 

 

  



 
နိဒါန္း 

 
လူထုေရဒီယုိသည္ ျမန္မာ့မီဒီယာအခင္းအက်င္းအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္း 

ေသာ၊ တန္ဖုိးရွိေသာ တိုးခ ဲ်႕မႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ 

မိမိေဒသတြင္းရွိျပည္သူတိုု႕၏ အသံမ်ား၊ ေဒသတြင္း အသံုုးျပဳေနေသာ ဘာသာစကား 

မ်ားကိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ သတင္းႏွင့ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိေစပါသည္။  

လူထုေရဒီယုိ (Community Radio) ဟူသည္ ရပ္ရြာလူထု တစ္ရပ္မွ 

မိမိတုိ႔လူထုအတြက္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ အမွီအခုိကင္းေသာ 

အသံလႊင့္ရုံျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမႈရွိသည့္ အေၾကာင္း 

အရာမ်ား - ဥပမာ၊ က်န္းမာေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး စသည့္ ေဒသခံ 

လူထုအတြက္ အသုံးဝင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒသတြင္းရွိ လူထုုသိရိွ 

ေစရန္အတြက္  ပ့ံပိုးမႈေပးေသာ ေရဒီယိုုျဖစ္ပါသည္။ 

 

တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ေဒသတြင္း အေရးကိစၥမ်ားအား အျခားပင္မ 

မီဒီယာမ်ားတြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ေဖာ္ျပေပးႏိုုင္ရန္ လြယ္ကူမႈမရွိေသာေၾကာင္႔ လူထုု 

ေရဒီယိုုသည္ ေဒသတြင္းရွိျပည္သူလူထုုအတြက္ ေဒသတြင္းသတင္းမ်ားကိုု က်ယ္ျပန္႔ 

လ်င္ျမန္စြာ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ ျပည္လူထုမ်ားစြာအတြက္ ၎သည္ 

ေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းျဖန္႔ေ၀ရာအသံလႊင့္ရုံအျဖစ္ စြဲေဆာင္မႈရွိပါသည္။ ထို႔အတြက္ 

ေၾကာင့္လည္း လြတ္လပ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (IEMA) သည္ 

UNESCO, DW Akademie တိုု႔ ကူညီပ႕ံပိုုးမႈမ်ားျဖင္႔  လူထုေရဒီယုိအစပ်ိဳးမႈမ်ားကုိ 

အလုပ္ရံုသင္တန္းမ်ား၊ ညီလာခံ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဤလက္စြဲစာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္းတို႔ျဖင့္ 

ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါ သည္။  

 

လူထုေရဒီယုိသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ရုပ္ျမင္ 

သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ လူထုေရဒီယုိက႑ 



တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေလရာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ 

ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆုံးေသာလူထုေရဒီယုိ အသံလႊင့္ရုံသည္ 

ေလလိႈင္းေပၚသုိ႔ အသံထုတ္လႊင့္မႈ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိမွစျပီး ရပ္ရြာလူထု 

မ်ားစြာတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပိုင္အသံလႊင့္ရုံကုိ တည္ေဆာက္ၾကရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာ 

ၾကပါသည္။  

 

ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူထုေရဒီယုိ လုပ္ငန္းစဥ္အစျပဳသည့္အခါ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႔က်ေသာေျခလွမ္းမ်ားကုိ တင္ဆက္ 

ေပးျခင္းျဖင့ ္ေနာက္ထပ္ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ကူညီရန္ျဖစ္သည္။   

 

ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ ယူနက္စကုိႏွင့ ္ ၎၏ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အေျခစိုက္ရုံးတုိ႔အား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ယူနက္စကိုမူဝါဒစာေစာင္တြဲ - 

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ မီဒီယာေရရွည္တည္တ့ံမႈ လက္စြဲစာအုပ္ (UNESCO ၂၀၁၇) ႏွင့္ 

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေရဒီယိုလက္စြဲစာအုပ္ (UNESCO ၂၀၀၃) တို႔သည္ ယခုလက္စြဲ 

စာအုပ္အတြက္ တန္ဖုိးရွိလွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။  

 

Kyle James, Project Manager 

DW Akademie 

  



အခန္း ၁  
 

လူထုေရဒီယုိဟူသည္အဘယ္နည္း  
 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ေရဒီယုိအသံလႊင့္ဌာန (MRTV) ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လြင့္ 

ေနေသာ FMအအသံလႊင့္ဌာနမ်ား (ဥပမာ ခ်ယ္ရီFM၊ မႏၲေလးFM) 

ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူထုေရဒီယုိအခန္းက႑သစ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 

တြင္းရွိေသာ ျပည္သူလူထုု၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုုပိုုင္ခြင္ႏွင္႔ တန္းတူညီမွ်စြာ 

ေျပာဆုုိႏိုုင္ခြင္႔ပုုိမိုုရရွိေစႏုုိင္ေရးအတြက္ မီဒီယာအခင္းအက်င္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ 

တုိးခ်ဲ႕မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ အသံထုတ္လႊင့္သည့္ 

ဧရိယာပုိမုိေသးငယ္ျပီး လူထုကုိယ္တုိင္မွ စီမံကြပ္ကဲရသည္ျဖစ္ရာ၊ မိမိတုိ႔ 

ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ပုိမုိႏီွးကပ္ေသာဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားရိွေစျပီး ၾကီးမားေသာ မီဒီယာ 

အဖြ႕ဲမ်ားမွ မပ့ံပုိးေပးႏုိင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ 

တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္က် လက္ 

လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေစျပီး၊ ျပည္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ကဆႏၵရွိက မီဒီယာထုတ္လုပ္မႈတြင္ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။ လူထုေရဒီယုိသည္ အသံမဲ့ေနေသာသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းအုပ္စုမ်ားအတြက္ အသံတစ္ခုအျဖစ္ ပ့ံပိုးေပးပါသည္။  

 

လူထုေရဒီယို၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ - 

 ရပ္ရြာလူထုပါဝင္မႈကုိျမွင့္တင္ေပးသည္ 

 မီဒီယာဗဟုဝါဒ(media pluralism) ကုိတုိးျမွင့္ေစသည္  

 လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိအားျဖည့္ေပးသည္ 

 လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္ခြင့္ကုိျမွင့္တင္ေပး 

သည္ 

 ျခားနားခ်က္မ်ားကုိသည္းခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြေဲနထုိင္ျခင္းကုိ 

အားေပးသည္ 



 ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္တုိင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းေပးသည္။  

 

လူထုေရဒီယိုအား သင္မည္သို႔ အနက္ဖြင့္ဆိုမည္နည္း 
 

လူထုေရဒီယိုအား တစ္ခုတည္းေသာအနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ဟူ၍မရွိပါ။ ၎သည္ အရြယ္ 

အစား၊ ပုံသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံ 

အမ်ားစုတြင္ တူညီသည့္အေျခခံလကၡဏာမ်ားရိွပါသည္ - 

 

လူထုေရဒီယိုသည္ ေငြအျမတ္အစြန္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိလူထုအတြက္ 

အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
လူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လြင့္ျခင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ 

ခြင့္တာဝန္ (mandate) တစ္ရပ္ရွိသည္။ ၎၏ပန္းတုိင္မွာ ေငြအျမတ္အစြန္း ရရိွရန္ 

မဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကုိ ေပးျခင္း 

ျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ဘဝမ်ားတုိးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ 

တြင္ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၏အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

လူထုေရဒီယိုအသံလႊင့္ရံုသည္ မိမိဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ရပ္ရြာလူထုတြင္ 

တည္ ရိွသည္။ 
လူထုေရဒီယုိသည္ ရပ္ရြာလူထုအားျဖင့္ မိမိလူထုအတြက္ထုတ္လြင့္သည့္ ေရဒီယုိ 

ျဖစ္ေလရာ အသံလႊင့္ရုံစတူဒီယုိသည္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းတြင္ တည္ရွိရေပမည္။ 

ထုိသုိ႔အားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုမွျပည္သူမ်ားသည္ အသံလႊင့္ရုံတြင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 

ျဖင့္ ကိုယ္တုိင္က်ပါဝင္ေစႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ၊ အၾကံေပးျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

ပါဝင္ျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ပါဝင္လုပ္အားေပးျခင္း)။  



 

လူထုေရဒီယိုသည္ က်င့္ဝတ္မ်ားကိုေကာင္းစြာသိနားလည္သည္ 
လူထုေရဒီယုိသည္ ေကာင္းမြန္ေအးခ်မ္းေသာ ဖြံျဖိဳးတိုုးတက္သည္႔လူ႕အဖြဲ႔အစည္း 

ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းၾကားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး 

ၾကားတြင္  သေဘာကြလဲြမဲႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အတြက္ 

မရည္ရြယ္ပါ။ သိုု႔ပါေသာေၾကာင္႔လူထုုေရဒီယိုုတည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင္႔ ေစတနာ့ 

ဝန္ထမ္းအျဖစ္ပါ၀င္အသံလႊင္႔သူမ်ားအားလံုုးသည္ အသံလႊင္႔ေသာအခါ အမုန္း 

စကားမ်ား၊ မမွန္ကန္ေသာသတင္းျဖန္႔ေဝမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအား အသေရ 

ဖ်က္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိျပဳရပါမည္။ ထိုု႔အျပင္အသံလႊင့္ျခင္းဆိုုင္ရာ 

ဥပေဒ၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒစသျဖင္႔ မီဒီယာသမားမ်ား လိုုက္နာက်င္႔သံုုးရေသာ 

ဥပေဒမ်ား၊ က်င္႔၀တ္မ်ားႏွင္႔လည္း ဆန္႔က်င္မႈ မျပဳေစရန္ သတိျပဳရပါမည္။  

မိမိတုိ႔အား သုိ႔မဟုတ္ အသံလႊင့္ရုံအား ဥပေဒေရးရာျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစျခင္း 

စသည္တုိ႔မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားျပီး ရွင္းလင္းေသာ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ အေရးၾကီးပါသည္။   

 

လူထုေရဒီယိုအသံလႊင့္ရံုမ်ားသည္အမီွအခိုကင္းျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ 

ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္သည္။  
လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမွစီမံကြပ္ကဲျပီး လြတ္လပ္မႈရွိသည္။ 

အစုိးရအဖြဲ႔၊ ျပင္ပအက်ိဳးစီးပြား သုိ႔မဟုတ္ ၾသဇာတန္ခုိးရွိသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 

ခ်င္းတုိ႔မွ စီမံခန္႔ခြေဲရးဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မည္သည္ကို 

ထုတ္လြင့္ရမည္ဟူသည္ကုိ အမိန္႔ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ပါ။ ၎တို႔အား လူထုေရဒီယို 

အသံလႊင့္ရုံ၏ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၊ အသံလႊင့္ရုံစီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြဲ႔၊ သက္ဆုိင္ရာ 

ရပ္ရြာလူထုတုိ႔ကသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  

 

လူထုေရဒီယိုအသံလႊင့္ရံုမ်ားသည္ မိမိရပ္ရြာျပည္သူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ ဆီေလ်ာ္မႈရိွသည္ 



လူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းသည္ အျခားမီဒီယာမ်ား မရိွသည့္ ေဒသမ်ား 

အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ေဒသ 

အတြင္း ကားလမ္းခင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း စသည့္သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ MRTV ကဲ့သုိ႔ေသာႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ယ္ရီFM 

တုိ႔တြင္ ထုတ္လႊင့္ခ်င္မွ ထုတ္လြင့္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာသတင္းသည္ 

ေဒသခံမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 

လူထုေရဒီယုိအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အသံလႊင့္ရုံမ်ားအေန 

ျဖင့္ မိမိတုိ႔ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္သြယ္မႈရွိသင့္ျပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 

မည္သည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား နားေထာင္ခ်င္သည္ကုိ 

ေလ့လာသိရွိသင့္ပါသည္။  

 

လူထုေရဒီယိုသည္ အားလံုးပါဝင္မႈျဖစ္သည္ 
လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံ၏ လႊမ္းျခံဳဧရိယာရွိ မည္သူတစ္ဦးတေယာက္ကုိမွ် 

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား စသည့္အခ်က္တစ္ခုခုအေပၚမူတည္ျပီး 

ေဘးဖယ္မထားသင့္ပါ။ ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုတြင္  မတူညီကြျဲပားေသာ ဘာသာစကား 

မ်ားစြာကုိ ေျပာဆုိၾကပါက အသံလႊင့္ရုံအေနျဖင့္ ကြျဲပားေသာ ဘာသာစကား 

မ်ားအားျဖင့္ အသံလႊင့္ေပးသင့္ပါသည္။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တြင္ 

ေဒသအတြင္းရွိ အစဥ္အလာမ်ား အားလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳေပးသင့္ပါသည္။  

 

လူထုေရဒီယိုသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏လုပ္အားအေပၚအမီွျပဳသည္္ 
လူထုုေရဒီယိုုတြင္ လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူထု 

ေရဒီယုိ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအသံလႊင့္ရုံမ်ားတြင္ အခေၾကး 

ေပးထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအနည္းငယ္ ရိွနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကုိသာ ခန္႔အပ္ၾကသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ သတင္းအစီရင္ခံျခင္း 

မွသည္ သတင္းတင္ဆက္ျခင္း၊ ရံပုံေငြရွာျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္း အားလုံးနီးပါးအထိ 

ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသံလႊင့္ရုံ တြင္ ေန႔စဥ္အလုပ္ 

ဆင္းရန္မလုိပါ။ မိမိတုိ႔အခ်ိန္ေပးႏုိင္သေလာက္ျဖင့္သာပါဝင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 



တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီပုိင္းအနည္းငယ္သာ အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ 

ပါသည္။ (အခန္း ၄ ကုိၾကည့္ပါ) 

 

ရပ္ရြာလူထုသည္ အၾကီးအကဲ (boss)ျဖစ္သည္ 
ေဒသခံရပ္ရြာလူထုသည္ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံ၏က႑ရပ္အားလုံးတြင္ ပါဝင္ 

ၾကရသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အေထြေထြညီလာခံသည္ ေဒသခံလူထုဝင္မ်ားအားလုံး 

ပါဝင္ရန္ ဖြင့္ထားေပးျပီး အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ေနရာလည္းျဖစ္ 

သည္။ ရပ္ရြာလူထုဝင္မ်ားမွ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ၎ 

ဘုတ္အဖြ႕ဲမွာ အသံလႊင့္ရုံမန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ ခန္႔အပ္သည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ ေစတနာ့ 

ဝန္ထမ္းမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ကုိ စီမံခန္႔ခြေဲပးသည္။ အသံလႊင့္ရုံသည္ ေဒသခံလူထု 

ထံသုိ႔ အျမဲတမ္း အစီရင္ခံမႈေပးပါသည္။  

 

လူထုေရဒီယိုမဟုတ္သည့္အခ်က္မ်ား  
 

လူထုေရဒီယိုသည္ ျပည္သူလူထုု၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုဦးစားေပးသည္။ ႏိုင္ငံေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈျပဳျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ပါ။  

ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသႏၲရသတင္းမ်ားသည္ လူထုေရဒီယုိအစီအစဥ္၏ က႑တစ္ရပ္ 

ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း၊ လူထုေရဒီယုိသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ 

ကုိင္အုပ္စုတစ္ခုခုအေပၚ ဘက္လုိက္မႈျပဳျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ကုိ 

ေထာက္ပံ့ျခင္းတုိ႔အားေရွာင္က်ဥ္းသည္။ ႏိုင္ငံေရးဘက္လိုက္မႈ၊  လူမ်ိဳးေရး 

ဘက္လိုုက္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးဘက္လိုုက္မႈ စသည္တုိ႔မရွိဘဲ ေဒသတြင္း ျပည္သူ 

လူထု၏ ဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးကိုုသာ ကူညီပံ့ပုိးေပးမည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား 

ကုိသာ ဦးစားေပးသည္။  

 

လူထုေရဒီယုိသည္ ေဒသႏၲရအေျချပဳျဖစ္သည္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ သို႔မဟုတ္ 

ျပည္တြင္းတစ္ခုလံုးကို အေျခမျပဳပါ 



လူထုေရဒီယုိ၏ အင္အားသည္ ၎၏ေဒသႏၲရျဖစ္တည္ျခင္းလကၡဏာျဖစ္သည္။ 

ဆုိလုိသည္မွာ ေဒသအတြင္းမွ မည္သူမဆုိသည္ ဆႏၵရိွက ပါဝင္ႏိုင္ျပီး၊ ရပ္ရြာလူထု 

အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေလလိႈင္းေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အသံလႊင့္ရုံ၏ လိႈင္းႏႈန္းသည္ 

ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသၾကီးတစ္ခုလုံးအေပၚ လႊမ္းျခံဳမႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။ 

လိႈင္းႏႈန္းလႊမ္းျခံဳမႈ ဧရိယာမ်ားသည္ ျမိဳ႔တစ္ျမိဳ႕၊ ေက်းရြာအုပ္စု သုိ႔ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခု 

စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ ေလ့ရွိပါသည္။  

 

လူထုေရဒီယိုသည္ သေဘာကြေဲစရန္မဟုတ္ပါ 
လူထုေရဒီယုိသည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားမ်ား ေရွာင္ရွား သက့ဲ 

သုိ႔ပင၊္ ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုအတြင္း သေဘာကြေဲစေသာ ပဋိပကၡကိုုျဖစ္ေပၚ လွဳံ႕ေဆာ္ 

ရာေရာက္ေသာ၊ ဘာသာေရးဆိုုင္ရာ အျငင္းပြားမႈကိုု ျဖစ္ေပၚေစေသာ၊ တိုုင္းရင္း 

သားေရးရာ ကြျဲခားဆက္ဆံမႈကိုု ျဖစ္ေပၚေစေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ 

တုိ႔၏ အခြင္႔အေရးမ်ားကုုိ ထိခိုုက္ေစႏုုိင္ေသာ ထုုတ္လႊင့္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွား 

ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး 

အုပ္စုတစ္ခုကုိ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အန္ဂ်ီအို၊ CSO တစ္ခုတည္း၏ 

အက်ိဳးစီးပြားကုိသာ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ိဳးကုိဆိုလုိသည္။ လူထုေရဒီယုိသည္ 

အားလုံးပါဝင္မႈျဖစ္ျပီး၊ ရပ္ရြာလူထု အားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳရမည္ ဟူသည္ကုိ 

မွတ္သားထားရမည္။ ပန္းတုိင္မွာ နားလည္မႈရွိျခင္း၊ ျခားနားခ်က္မ်ားကုိသည္းခံျခင္း၊ 

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ လူမႈေရးရာေပါင္းစည္းညီညႊတ္မႈတုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

လူထုေရဒီယိုသည္ BBC သို႔မဟုတ္ ခ်ယ္ရီFM မ်ားက့ဲသို႔ေသာ အသံလႊင့္ရံုမ်ိဳး 

မဟုတ္ပါ 

လူထုေရဒီယုိေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မီဒီယာပေရာဖက္ရွင္နယ္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ 

အမ်ားစုတုိ႔သည္ လူထုေရဒီယိုအသံလႊင့္ရုံတြင္ လုပ္အားေပးမႈမျပဳၾကမီ ရုပ္သံထုတ္ 

လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူထုေရဒီယုိ အသံ 

လႊင့္ရုံသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အသံထုတ္လုပ္မႈကုိ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ 



ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပီးျပည့္စုံမႈရွိရန္မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူမ်ား 

လုိအပ္ေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရိွေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။  

 

လူထုေရဒီယိုသည္ အခေၾကးေပးရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ေလ့မရိွပါ 

လူထုေရဒီယုိတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ၾကသူ အမ်ားစုတုိ႔သည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ 

ၾကျပီး၊ လုပ္အားခ မရရွိၾကပါ။ အသံလႊင့္ရုံမန္ေနဂ်ာကဲ့သုိ႔ အခေၾကးေပးရေသာ 

ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါေသာ္လည္း လူနည္းစုေလးသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံတြင္ လုပ္အားေပးျခင္းအားျဖင့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမ်ား သင္ယူရရွိၾကျပီး၊ ေနာက္ေနာင္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 

အခေၾကးရရိွႏုိင္မည့္အလုပ္ရရွိေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။  

  



အခန္း ၂  
 

လူထုေရဒီယိုအသံလႊင့္ရံုတစ္ခုထူေထာင္ျခင္း  
 

လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရံုတစ္ခုထူေထာင္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္  တရားဝင္ခြင့္ျပဳ 

ခ်က္(လုိင္စင္)ႏွင့္ လုိအပ္သည့္စက္ပစၥည္းမ်ား (Transmitter စက္၊ မုိက္ခရုိဖုန္း 

စသည္မ်ား) ရရွိျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္ဟု လူအမ်ားစုက ထင္ျမင္ေကာင္းထင္ျမင္ပါမည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ စင္စစ္အားျဖင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းအမွန္တကယ္မစတင္မီ ၾကိဳတင္စီစဥ္ 

မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈ အေျမာက္အမ်ားေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားမဝယ္ယူမီ 

အေျခခံအခ်က္မ်ား ေသခ်ာခ်မွတ္ေပးရန္ အေရးၾကီးသည္။ ေအာက္ပါေျခလွမ္း 

အဆင့္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳအပ္ပါသည္ - 

 

၁။ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း/ဖြ႕ဲစည္းမႈျပဳျခင္း။ ။ လူထုေရဒီယုိ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး 

မ်ားကုိ စိတ္ခ်ယုံၾကည္သည့္ ရပ္ရြာလူထုမွ လူတစ္စုကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါသည္။  

၂။ သုေတသန/ေဆာ္ေၾသာ္စည္းရံုးျခင္း။ ။ ယင္းဗဟုိအဖြဲ႕သည္ ေဒသႏၲရ 

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လူထုေရဒီယုိအစီအစဥ္ 

အေပၚ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလ့လာရပါမည္။ ၎အေနျဖင့္ 

အလားအလာ ရွိသည့္ မိတ္ဘက္အဖြ႕ဲမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု 

ႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ားထံသုိ႔ သတင္းျဖန္႔ေပးျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္း 

ဆုိင္ရာ အစီအမံ တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထူေထာင္ျပီး 

ျဖစ္သည့္ လူထု ေရဒီယို အသံလႊင့္ရုံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစျပဳရပါမည္။  

၃။ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ ။ အသံလႊင့္ရုံအား မည္သုိ႔ 

ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္မည္၊ မည္သုိ႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟူသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိက် 

ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည့္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုုကုိ 

ေရးသားရပါမည္။  



၄။ ေရဒီယိုပရိုဂရမ္အစီအစဥ္ဖန္တီးျခင္း။ ။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္ 

ထုတ္လႊင့္မႈပုိင္းဆုိင္ရာပါဝင္ရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု 

ေရးဆြရဲမည္။  

၅။ အသံထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ ။ ေရဒီယုိအသံထုတ္လႊင့္ 

ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါက အမ်ိဳးသားရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာ 

အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံ လုိင္စင္တစ္ခုေလွ်ာက္ထားရန္လုိအပ္ပါမည္။  

၆။ စက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္း။ ။ စတူဒီယုိအခန္း ျပင္ဆင္မႈျပဳ၊ 

အန္တင္နာတိုင္တပ္ဆင္ျပီး စမ္းသပ္အသံလႊင့္မႈျပဳျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၇။ သင္တန္း။ ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လူထုေရဒီယုိႏွင့္ ေရဒီယုိ 

ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံပညာရပ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခု စီစဥ္ 

ေပးရပါမည္။  

၈။ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း။ ။ အသံလႊင့္ရုံသည္ စတင္အသံထုတ္လြင့္သည္။  

 

အဆင့္ ၁။ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ဖြ႕ဲစည္းမႈအဆင့္ 
 

အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈကိုဦးေဆာင္ေပးမည့္ဗဟိုအဖြဲ႕တစ္ခုကိုရွာေဖြပါ 
 

လူထုေရဒီယုိေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရးအတြက္အခ်ိန္ေပးႏိုင္ေသာ၊ စိတ္အားထက္သန္ 

ေသာ၊ ကတိကဝတ္ထားရွိႏုိင္ေသာ လူတစ္စုကုိစုစည္းေပးႏုိင္ရန္အေရးၾကီးသည္။ 

ယင္း လူစုသည္ လူထုေရဒီယုိသေဘာတရားကုိ ပုိမုိၾကီးမားသည့္ ရပ္ရြာလူထုထံသုိ႔ 

မိတ္ ဆက္ေပးျခင္း၊ ဖြ႕ဲစည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအစျပဳျခင္း၊ ေဒသႏၲရအစိုးရတာဝန္ 

ရွိသူမ်ား ထ ံေျပာဆိုေပးျခင္း၊ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အစျပဳျခင္း၊ 

စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာကနဦးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းစသည္ 

တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး၊ ထုိေနာက္ စီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြဲ႔တြင္ အခန္းက႑ 

တစ္ရပ္မွ ပါဝင္လာႏုိင္သည္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္က အသံလႊင့္ရုံတြင္ ပထမဆုံးေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္လာနုိင္သည္။ လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္သူ 

မ်ားအား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဘာသာစကားတုုိ႔ျဖင္႔ကန္႔သတ္ျခင္း တားျမစ္ျခင္း 



တစ္စံုုတစ္ရာမေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကိုုလည္း ျပည္သူလူထုုနားလည္ေအာင္ 

ရွင္းလင္းေျပာဆိုုရပါမည္။ထိုု ႔ျပင္ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင္႔ပတ္သက္ 

၍ ျပည္သူလူထုုထံသိုု ႔ရွင္းလင္းေျပာဆုုိၿပီး ေစတနာ႔၀န္ထမ္းလုုပ္ကိုုင္လိုုသူမ်ားအား 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကိုု လုုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ 

 

အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးအားေကာင္းေသာ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား 

ပါဝင္ႏုိင္က ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တြင္ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံတစ္ခု 

တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ရန္ စတိ္ဆႏၵရွိသူမည္သူမဆုိအတြက္ 

တံခါးဖြင့္ထားသင့္ပါသည္။ 

 

 

အဆင့္ ၂။ သုေတသန/ေဆာ္ၾသစည္းရံုးျခင္း 
 

အလားအလာရိွသည့္မိတ္ဘက္အဖြ႕ဲမ်ားကိုရွာေဖြပါ 
လူထုေရဒီယုိအစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္သူအမ်ားစုတုိ႔သည္ ၾကီးမားေသာ ေငြေၾကးအရင္း 

အျမစ္မ်ား မရွိၾကပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရပ္ရြာလူထုအား ပ့ံပုိးမႈေပနုိင္သည့္ ေဒသႏၲရ၊ 

ျပည္တြင္း၊ နုိင္ငံတကာမိတ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားရွိက အလြန္အက်ိဳးရွိလွေပမည္။ အခ်ိဳ႕  

လူထုေရဒီယုိအစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ခုိင္မာစြာခ်ိတ္ဆက္ျပီး၊ 

ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္သည့္ 

ေဒသႏၲရ အန္ဂ်ီအုိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ CBO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

လူထုအေျချပဳမီဒီယာအစီအစဥ္မ်ားပံ့ပုိးကူညီသည့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္အဖြဲ႕မ်ား 

သည္ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈပညာႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ျပီးျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူထု 

ေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိႏုိင္ျပီး ၎တို႔၏ 

စာနယ္ဇင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္ပါမည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ အသံလႊင့္ 

ရုံသည္ လြတ္လပ္မႈရွိျပီး ရပ္ရြာလူထုအတြက္ တာဝန္ရွိေသာက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနရ 

ပါမည္။  



 

လူထုအား ပါဝင္ေစပါ၊ အေၾကာင္းၾကားပါ၊ စတင္စည္းရံုးမႈျပဳပါ 
လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံအား သင္၏ရပ္ရြာလူထုမွ လုိလားပါသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

နားလည္ပါသလား။ လူထုေရဒီယုိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ 

ပါေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည္ မည္သည္ျဖစ္သည္၊ ၎၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ 

မည္သည္ျဖစ္သည္၊ လူထုမွ မည္သုိ႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဟူသည္တုိ႔အား 

ရပ္ရြာလူထုအား ေျပာျပေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဤသည္အား လူအမ်ားစုေဝးရာ 

ျဖစ္သည့္ ေက်းရြာအစည္း အေဝးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာပြအဲစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

လည္းေကာင္း လူထုေရဒီယုိအစပ်ိဳးမႈအေၾကာင္းအား ေျပာျပေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ 

ရြက္နုိင္ပါသည္။ လူထု၏သေဘာထားတုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ရရိွျခင္းသည္ အလြန္ 

အေရးၾကီးပါသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ဆႏၵရိွက ရပ္ရြာလူထုကုိစုေဝးေစမည့္ ေပ်ာ္ရြင္ 

ဖြယ္ေကာင္းေသာ ပြအဲစီအစဥ္တစ္ခု စီစဥ္က်င္းပျပီး လူထုေရဒီယုိအေၾကာင္းကုိ 

ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ လူထုေရဒီယုိသည္ လူထု၏ပ့ံပုိးမႈရွိရမည္၊ လူထုုေရဒီယိုုတြင္ 

ေဒသတြင္းေနထိုုင္ေသာ လူထုု၏အားေပးမႈ ေထာက္ခံမႈ ကူညီပံ႕ပိုုးမႈ မရရိွပါက 

မေအာင္ျမင္နုိင္ပါ။ သိုု႔ပါေသာေၾကာင္႔ လူထုုေရဒီယိုုအေၾကာင္းကိုု လူထုုနားလည္ 

ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုုျခင္း၊ စည္းရံုုးျခင္းကိုု အေလးထားျပဳလုုပ္သင္႔ပါသည္။ 

 

ရပ္ရြာလူထုအေၾကာင္း ေလ့လာပါ 
ရပ္ရြာလူထုဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လႊမ္းျခံဳမႈေပးမည့္ေဒသရိွ အုပ္စုမ်ား (ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ 

ဘာသာစကား)၊ ေဒသအတြင္း အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ 

အေၾကာင္းကုိသိရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအကဲျဖတ္စဥ္ စစ္တမ္းတစ္ခုေကာက္ယူသင့္ 

ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား မည္သည့္အစီအစဥ္မ်ိဳးကို စိတ္ပါဝင္စားသည္ဟူသည္ကုိ 

သိရွိျခင္းသည္လည္း အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ဤသို႔ေသာ “ရပ္ရြာအေျချပ 

ေျမပံုထင္ဟပ္ေရးဆြျဲခင္း” သည္ သင္၏ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုလုံးကုိျခံဳငံုေပးသည့္ 

ပုံရိပ္တစ္ခုကုိ ရရိွေစပါလိမ့္မည္။ ၎အားျဖင့္ သင္၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 

မည္သည့္အုပ္စုမွ် ခ်န္လွပ္ခံရျခင္းမ်ိဳး မရိွေစဘဲ၊ ေဒသႏၲရလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ သင္၏အသံလႊင့္ရုံအား ပိုမို 



ေကာင္းမြန္ ေသာပံုစံခ်ျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြျဲခင္းတုိ႔ကုိ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ 

ရပ္ရြာလူထုအေၾကာင္း ပုိမိုသိရွိရန္ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 

လူထုေရဒီယုိအေၾကာင္းကုိပုိမုိသိရွိ လာေစျပီး ၎တုိ႔အား ပုိ၍စိတ္လႈပ္ရွားေစမည့္ 

နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

  

ေဒသႏၲရအစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပံ့ပိုးမႈရယူပါ 
ျမန္မာႏုိင္တြင္ လူထုေရဒီယုိသည္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ား 

အပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိေသးပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေစာပိုင္းတြင္ 

ပင္ ထုိသူတုိ႔ထံသုိ႔ သင္၏လူထုေရဒီယုိအစီအစဥ္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါ။ ၎သည္ 

ရပ္ရြာလူထုဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုုင္ငံေရး 

ပါတီတစ္ခုု၊ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုု၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငနး္တစ္ခုု စသည္႔ 

အက်ိဳးစီးပြားေမွ်ာ္ကိုုးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုခုုအတြက္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေပး 

ပါ။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သည့္ အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ား 

သည္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အကူအညီေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အသံလႊင့္ရုံသည္ စတင္ကာ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အခါ ေဒသႏၲရအစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု 

အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အေရးၾကီးေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္လာ 

မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ အသံလႊင့္ရံု အေၾကာင္းကုိ သိရွိေန သင့္ပါ 

သည္။ အသံလႊင္႔ရံုုတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ၄င္းတုုိ ႔၏ ကူညီပံ႕ပိုုးမႈက အေရးၾကီး 

ပါသည္။ 

 

အသံလႊင့္ရံု၏ထုတ္လႊင့္မႈကို လူထုမွမည္သို႔နားေထာင္မည္ကို စဥ္းစားထားပါ 
စက္ပစၥည္းမည္သည္ကုိမွ် မဝယ္ယူမီ မိမိရပ္ရြာလူထုအတြက္ မည္သုိ႔ေသာ စက္ 

ပစၥည္းတပ္ဆင္မႈမ်ိဳးသည္ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟူသည္ကုိ စဥ္းစားထားပါ။ ေစ်းနႈန္း 

သာမက၊ အဆိုုပါ စက္ပစၥည္းခ်ိဳ႕ယြင္းပါက ျပင္ဆင္တပ္ဆင္ရန္ အပိုုပစၥည္း 

လြယ္ကူစြာရရွိနိုုင္ေရးကိုုလည္း ထည္႔သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ 

 



အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း - FM လိႈင္းႏႈန္းတစ္ခုရရိွျခင္း 
 အားသာခ်က္ - သင္၏ ေရဒီယုိအစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္မႈအား သင္၏ထုတ္လႊင့္ 

ဧရိယာအတြင္း၌ ေရဒီယုိစက္၊ ဖုန္းစက္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ 

ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ လူအမ်ားစုမွ ေနရာအသီးသီးမွ ဖမ္းယူနားေထာင္ 

ႏုိင္ပါမည္။  

 အားနည္းခ်က္ - သင့္အေနျဖင့္ အစုိးရထံမွ ေရဒီယုိအသံထုတ္လႊင့္မႈလုိင္စင္ 

တစ္ခုကုိ လည္းေကာင္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ား (ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ စက္ပစၥည္းပုိင္း 

ဆုိင္ရာ အခန္းကိုၾကည့္ပါ) ကုိလည္းေကာင္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ရာ ကနဦးကုန္က် 

စရိတ္ ပုိ၍ျမင့္မားလာေစပါသည္။ စက္ပစၥည္းပုိင္းဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ပိုမုိပါဝင္ 

လာပါမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပ်က္စီးမႈျဖစ္လာ 

ပါက ျပန္ျပင္ေပးရပါမည္။  

 

အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား - လူစည္ကားေသာေနရာတြင္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ား 

ဖြင့္ေပးျခင္း 

 အားသာခ်က္ - ေရဒီယုိအသံလႊင့္လိုင္စင္မလုိအပ္ပါ။ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ 

နည္းပါးသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာသင္တန္း အမ်ားၾကီးမလုိအပ္ပါ။  

 အားနည္းခ်က္ - ထုတ္လႊင့္သည့္အစီအစဥ္အား အသံခ်ဲ႕စက္မွလႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ 

ဧရိယာအတြင္းရွိ လူထုကသာ ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အသံခ်ဲ႕စက္ထားရွိရာ 

အနီးအနားေနထုိင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ သင္၏အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

“အတင္းအၾကပ္” နားေထာင္ေနရပါလိမ့္မည္။  

 

ေဒသႏၲရေျမျပင္အေနအထားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ 
သင္၏ရပ္ရြာေဒသသည္ ေျမျပန္႔လား၊ ေတာင္တန္းလား၊ ျမင့္မားေသာေတာင္ထူ 

ထပ္ရာေနရာလား။ ေျမျပင္အေနအထားသည္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ တပ္ဆင္တည္ 

ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အေရးၾကီးသည္။ FM အသံထုတ္လႊင့္မႈ 

ဆုိင္ရာလိႈင္းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ ေရႊးခ်ယ္ပါက FM ေရဒီယုိ signals သည္ ပင္မအရင္း 

အျမစ္ (အန္တင္နာ) မ ွ အသံဖမ္းစက္ (ေရဒီယုိစက္၊ ဖုန္းစက္) ထံသို႔ တုိက္ရုိက္ 



လုိင္းျဖင့္ သြားသည္ကုိ သိရွိရပါမည္။ ၎အား Line-of-signt propagation 

နည္းလမ္းဟုေခၚသည္။ အန္တင္နာတုိင္ႏွင့္ အသံဖမ္းစက္အၾကား ေတာင္ကုန္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားေသာအေဆာက္အအုံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ၾကီးမားသည့္ အဟန္႔အ 

တားမ်ားသည္ လိုင္းႏႈန္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္သည္။ အန္တင္နာတုိင္အား ပုိ၍ျမင့္ေအာင္ 

ထားရွိပါက signal လိုင္းအားကုိ ပုိ၍ေဝးကြာေသာေနရာအထိ ေရာက္ရိွေစႏုိင္ 

သည္။ Transmitter စက္၏ အားသည္လည္း signal လိုင္းမည္မွ်ထိ ေရာက္ရွိ 

ႏုိင္မည္ကုိ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အေရးၾကီးသည့္အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။  

 

FM အသံလႊင့္ရုံမ်ားအတြက္ ေျမျပန္႔ေျမျပင္အေနအထားသည္ ျပႆနာပိုနည္းေစ 

သည္။ အကယ္၍ ေျမျပင္အေနအထားသည္ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္းတန္းေဒသျဖစ္ 

ပါက အန္တင္နာတုိင္အား ေတာင္ကုန္းထိပ္တြင္ထားရွိရပါမည္။ အျခားနည္းလမ္း 

တစ္ခုမွာ Radio Repeater စက္အား ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚတြင္ တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ 

signal လိုင္းအား ေနာက္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းတစ္ခုသုိ ႔ ဆင့္ပြားေပးပုိ႔နုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ 

သည္ ကုန္က်စရိတ္ ပုိမ်ားလာေစပါမည္။  

 

Wifi ႏွင့္ အသံခ်ဲ႕စက္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေျမျပင္အေနအထားအားျဖင့္ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမရိွပါ။  

 

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအရ မည္သည္က ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသနည္း။ 
ေရဒီယိုအသံလႊင့္ႏုိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူထုေရဒီယုိ 

အစပ်ိဳးသူမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမည္သုိ႔ရရိွႏုိင္မည္ကုိ စဥ္းစားထားရမည္။ 

ရပ္ရြာလူထုေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းသြယ္ထားပါသလား။ ထုိသုိ႔သြယ္ 

ထားပါက၊ ၎သည္ အားကုိး၍ရပါမည္လား။ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ခဲ့လွ်င္ အသုံး 

ျပဳရန္ မီးစက္ရွိပါသလား။ အခ်ိဳ႕ေသာအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ ဆုိလာစြမ္းအင္ႏွင့္ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျဖင့္ ဘက္ထရီမ်ားကုိ အားသြင္းျပီး၊ ထုိမွ စက္ပစၥည္းမ်ားကို 

ဓာတ္အားေပးပါသည္။  

 



အဆင့္ ၃။ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
 

အသင္းအဖြ႕ဲအစ္ခုဖြ႕ဲစည္းပါ 
အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႕စည္းျခင္းအားျဖင့္သာ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားအား 

အေကာင္းဆုံးဖြဲ႕စည္းႏုိင္ပါသည္။ ၎ဖြ႕ဲစည္းမႈသည္ နည္းလမ္းတက် ဖြ႕ဲစည္းတည္ 

ေဆာက္ပုံ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိသင့္ျပီး၊ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္သည့္ မွတ္ပုံ 

တင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အျဖစ္ရိွသင့္ပါသည္ (လူထုေရဒီယုိလုိင္စင္ 

ရရိွရန္အတြက္ လုိအပ္သည္)။ 

 

လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ (mission) ႏွင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္(vision)ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ေရးဆြျဲခင္း 
ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ လူထုေရဒီယုိတစ္ခု၏ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ဦးတည္ရာကုိ 

သတ္မွတ္ေပးရန္ ကူညီေပးပါသည္။ လုပ္ငန္းရည္မွန္းဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ 

ဝါက်အားျဖင့္ တစ္ေၾကာင္း (သုိ႔) ႏွစ္ေၾကာင္းသာျဖစ္ျပီး လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံ 

၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ - အဘယ္ေၾကာင့္တည္ရွိရသည္ - ဟူသည္ကုိ သတ္မွတ္ေပးပါ 

သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ (vision statement)သည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု 

အတြင္း မည္သည္ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ - အသံလႊင့္ရုံမွ ဦးတည္ 

ျပီးေဆာင္ရြက္ေနသည္ - ဟူသည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။  

 

ခေရ  FM လူထုေရဒီယုိ၏ ဗဟုိအဖြဲ႕သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိခ်မွတ္ထားသည္ - 

 

လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ (mission)။ ။ ခေရFM ၏လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္သည္ 

ထန္းတပင္လူထု၏ အသက္ေမြးမႈ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ပညာေရး၊ 

က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အျခားအေရးၾကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ဆက္ေပးသည့္ လူထု၏ အသံတစ္ခုျဖစ္လာရန္ျဖစ္ျပီး၊ 



တီထြင္ၾကံဆေသာ ထုတ္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ရာတြင္ လူထု၏ ပါဝင္ေဆာင္ 

ရြက္မႈတုိ႔အတြက္ အသံလႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။  

 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (vision)။ ။  ခေရFMလူထုေရဒီယုိ၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ားအားျဖင့္ 

ထန္းတပင္ျပည္သူမ်ားသည္ ဗဟုသုတမ်ားတုိးပြားလာျပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း 

တုိးတက္လာကာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။  

 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ 
လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံအားမည္သုိ႔စီမံခန္႔ခြမဲည္နည္း။ မည္သူက မည္သည့္ 

တာဝန္ယူမည္နည္း။ ၎တုိ႔သည္ ဤအဆင့္တြင္ ေျဖဆုိရမည့္အေရးၾကီးေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ လူထုေရဒီယုိအမ်ားစုတုိ႔အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖြ႕ဲစည္းမႈမ်ိဳး 

ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔သည္ ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျခ 

အေနရပ္မ်ားအေပၚတြင္သာမူတည္သည္။  

 

 အေထြေထြညီလာခံ (The General Assembly) 
အေထြေထြညီလာခံသည္ လူထုေရဒီယိုအသံလႊင့္ရုံ၏လႊမ္းျခံဳဧရိယာရွိ ရပ္ရြာလူထု 

တစ္ရပ္လုံးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသံလႊင့္ရုံအား ရပ္ရြာလူထုမွ ပုိင္ဆုိင္ 

သည္ျဖစ္ေလရာ အေထြေထြညီလာခံသည္ အျမင့္ဆုံးအခြင့္အာဏာျဖစ္သည္။ 

၎အား တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ အနည္းဆုံးက်င္းပျပဳလုပ္ျပီး ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ 

(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျပီး၊ အျခားအေရးၾကီး 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အေထြေထြရသုံး 

မွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ အသံလႊင့္ရုံ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း 

အစရိွ သည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

 

 ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ 

၎သည္ အသံလႊင့္ရုံ၏ ဦးတည္ခ်က္ကုိခ်မွတ္ရန္ တာဝန္ယူသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ျပီး၊ 

အသံလႊင့္ရုံတစ္ခုလံုး၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ေပးပါသည္။ အသံလႊင့္ 



ရုံ၏ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ေစရန္ ဘုတ္အဖြ႕ဲမွ ေသခ်ာမႈရိွေစ 

ရျပီး၊ အသံလႊင့္ရုံမန္ေနဂ်ာမ်ားကုိလည္း ခန္႔အပ္ရပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ သုံးလ 

လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံေလ့ရွိပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။  

 

 အသံလႊင့္ရံုမန္ေနဂ်ာ(မ်ား)  

အသံလႊင့္ရုံမန္ေနဂ်ာသည္ အသံလႊင့္ရုံတစ္ခုလုံး၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ေန႔စဥ္ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ေပးရသည္။ အသံလႊင့္ရုံသည္ ေလလိႈင္းေပၚ အသံလႊင့္ေန 

စဥ္တြင္  ၎တုိ႔သည္ အျမဲရွိေနရျပီး၊ ၎တုိ႔၏တာဝန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲ 

ျခင္း၊ ေခါင္းစဥ္မ်ားအတည္ျပဳျခင္း၊ content မ်ား တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 

မ်ားႏွင့္ ေငြးေၾကးမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြေဲပးျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ အသံလႊင့္ရံု မန္ေန 

ဂ်ာ ေနရာအား ေစတနာဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း လုပ္ရသည့္ 

အလုပ္ပမာဏေၾကာင့္ အခေၾကးေပးသည့္ ရာထူးအျဖစ္ထားရွိေလ့ ရိွပါသည္။  

 

 အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ရာထူးမ်ား  

အသံလႊင့္ရုံတစ္ခု၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး အျခားေနာက္ထပ္ ဝန္ထမ္း 

ရာထူးမ်ားသည္ ခန္႔အပ္ထားရွိႏုိင္ပါမည္။ ယင္းရာထူးမ်ားတြင္ ပရိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ၊ 

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာမန္ေနဂ်ာ၊ မားကက္တင္း/ရံပုံေငြရွာျခင္းဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ 

(အခန္း ၄ ကုိၾကည့္ပါ) စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ရံပံုေငြသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေန 

ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတာဝန္မ်ားကုိ အသံလႊင့္ရံုမန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ တတ္ၾကြေသာ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။  

 

ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခု သေဘာတူလက္ခံျခင္း 
လူထုေရဒီယုိတစ္ခု၏ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းသည္ အသံလႊင့္ရုံ၏ အေျခခံ 

သေဘာတရားမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားကို 

ခ်မွတ္ေပးသည့္ တရားဝင္စာတမ္းျဖစ္သည္။ ၎အား လူထုေရဒီယုိ ဗဟုိအဖြဲ႕မွ 



မၾူကမ္းေရးဆြဲျပီး အေထြေထြညီလာခံမွ အတည္ျပဳသင့္ပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္ -  

 

 လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 

 ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

 အသံလႊင့္ျခင္း/လႊမ္းျခံဳမႈဧရိယာ 

 အသံလႊင့္မည့္ဘာသာစကား(မ်ား) 

 အေထြေထြညီလာခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား 

 လူထုေရဒီယုိအသင္းဝင္ျခင္းပုံစံ (ဆႏၵရွိပါက) 

 ဘုတ္အဖြ႕ဲဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (လုပ္ငန္းသက္တမ္း၊ 

အရြယ္အစား အစရိွသည္) 

 စီမံခန္႔ခြေဲရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ 

 ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား 

 ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျပန္လညဲျပဳျပင္ျခငး္ 

 လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 

အဆင့္ ၄။ ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း  
အသံလႊင့္ရုံသည္ ေလလိႈင္းေပၚသုိ႔ အသံမလႊင့္တင္မီ ၎တြင္ ထုတ္လႊင့္ရမည့္ 

အေၾကာင္းအရာ content ရွိရပါမည္။ လုိင္စင္တစ္ခုမရရွိမီ ေလွ်ာက္ထားသူ 

အေနျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မည့္ အစီအစဥ္အခ်ိန္ဇယားကုိ တင္ျပရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထား 

ပါက ၎အား တင္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

 

အသံလႊင့္ရုံအေနျဖင့္ မိမိသည္တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္မည္မွ်ထုတ္လႊင့္မည္ဟူသည္ကို 

ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ ဤသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္၊ ၎တုိ႔၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္မူတည္ပါလိမ့္မည္။ လူထုေရဒီယိုအမ်ားစုသည္ တရက္  

လွ်င္ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္လံုး အသံလႊင့္ေလ့မရိွပါ။ အမ်ားစုအေနျဖင့္ 

တစ္ရက္လွ်င္ နာရီအနည္းငယ္သာထုတ္လႊင့္သည္။ အခ်ိဳ႕သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ 



နာရီ အနည္းငယ္သာ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္သည္။ အသံလႊင့္ရုံသည္ အေျခက်လာသည္ 

ႏွင့္အမွ် ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလည္းမ်ားျပားလာျပီး ဝင္ေငြလည္းရရွိလာပါက အသံလႊင့္ 

သည့္ အခ်ိန္ပမာဏကုိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ပါသည္။  

 

အစည္းအေဝးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပြအဲစီအစဥ္မ်ား၌ လူထုမွေျပာျပခ်က္မ်ားအားျဖင့္ 

လည္းေကာင္း၊ “ရပ္ရြာအေျချပေျမပံုေရးဆြျဲခင္း” ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းအားျဖင့္ လည္း 

ေကာင္း ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားမွ မည္သုိ႔ေသာအစီအစဥ္မ်ားကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္ 

ဟူသည့္ သေဘာသဘာဝကုိ ရရိွလာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ လူထုေရဒီယုိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားကုိ ေထာက္ဆလွ်က္ ရပ္ရြာလူထုအေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသႏၲရ 

သတင္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္မ်ား အစရွိသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာ content မ်ားကုိ စီစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း 

သည္ အေရးၾကီးလွပါေပသည္။ မိမိလႊမ္းျခံဳလုိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားစာရင္းကို 

ျပဳစုျပီး ရက္တစ္ရက္၏ ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္အခ်ိန္ဇယားတြင္ ထည့္သြင္းေပးျခင္း 

သည္ ေကာင္းပါသည္။ ဥပမာ၊ နားေထာင္သူမ်ားသည္ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၈ နာရီလွ်င္ 

အသံလႊင့္ရုံသည္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကုိ ထုတ္လႊင့္မည္ဟု သိရွိေနျခင္းမ်ိဳး 

ျဖစ္သည္။  

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္သည္ ခေရFM၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဦးပုိင္းက ပထမဆံုး အစီ 

အစဥ္ အခ်ိန္ဇယားျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ အေၾကာင္းအရာငါးခု 

ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္ - 

 

အဂၤါေန႔ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ DIY 

ဗုဒၶဟူးေန႔ ဘာသာေရး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ အခ်က္အျပဳပ္၊ တကုိယ္ေငြေၾကး 

စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ က်န္းမာေရး 

ၾကာသပေတး ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေမြးျမဴေရး၊ အလွအပ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ 

ေရး၊ DIY 

 



အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းကုိ ၾကိဳတင္စီစဥ္ျပီး ထုတ္လုပ္ 

ထားရပါမည္။ (ဥပမာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္းအရာအတြက္ ပုိးသတ္ေဆး 

ေဘးကင္းစြာ အသုံးခ်မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး လယ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္း)။ 

သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းႏုိင္ရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္သည့္အင္တာဗ်ဴးမ်ားကုိ ေဆာာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားအား 

ရက္္သတၱပတ္မ်ားစြာၾကိဳတင္ျပီး စီစဥ္ထားျခင္းက ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးျဖစ္ 

သည္။ စိတ္ကူးအသစ္မ်ားရရွိရန္ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 

အလိုက္တာဝန္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသံလႊင့္ရုံမန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ အပတ္စဥ္ 

အယ္ဒီတာ ဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားကုိ ပုံမွန္က်င္းပေပးသင့္ပါသည္။  

 

အစျပဳအခ်ိန္တြင္ Formats ပုံစံမ်ားကုိ ရိုးရုိးရွင္းရွင္းေလးသာ ထားရွိသင့္သည္။ 

အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ အသံသြင္းယူျခင္း၊ vox-pops 

မ်ား (ေမးခြန္းတစ္ခုအေပၚ ရပ္ရြာလူထုဝင္မ်ားမွ တုိတုိတုတ္တုတ္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား 

ကုိ အသံသြင္းျပီး ၎တုိ႔အားျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း) ႏွင့္ စတူဒီယုိအခန္းအတြင္း 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အစျပဳေကာင္းသည့္ formats  ပံုစံမ်ားျဖစ္သည္။ ပညာေပး 

ဇာတ္လမ္းတုိမ်ားသည္လည္း လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈပိုမုိျပည့္ဝလာသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍ရႈပ္ေထြးေသာ formats ပံုစံမ်ားကုိ မိတ္ 

ဆက္ေပးနုိင္ပါသည္။  

 

အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ နားေထာင္သူမ်ားထံမွ ေျပာျပခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ျပီး 

အစီအစဥ္ အခ်ိန္ဇယားအား ျပန္လည္သုံးသပ္မႈပုံမွန္ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ 

ပရိတ္သတ္မ်ား တြင္ ေခါင္းစဥ္အသစ္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ထုတ္လြင့္ခဲ့ သည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္း ရိွတတ္ပါသည္။ 

သိုု႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူယုု၏ အၾကိဳက္သည္ေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာေၾကာင့္ 

၄င္းတုုိ႕၏ ထား အျမင္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အစီစဥ္မ်ားကိုု ၃ လတစ္ၾကိမ္ သုုိ႔မဟုုတ္ 

၆ လတစ္ၾကိမ္ ေျပာင္းလဲသင္႔ပါသည္။ 

 



လူထုေရဒီယုိသည္ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းသက္သက္ 

သာ မဟုတ္ဘဲ ေဖ်ာ္ေျဖမႈလည္းပါဝင္သင့္ပါသည္။ အသံထုတ္လႊင့္ခ်ိန္တြင္ 

ေတးဂီတႏွင့္ သတင္းအခ်က္အ လက္ေရာစပ္ျခင္း၊ အေရးၾကီးအေၾကာင္းအရာႏွင့္ 

အေရးသိပ္မၾကီးေသာအေၾကာင္း အရာတို႔ကုိ ေရာစပ္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ပါ။ မွတ္သားရန္ 

မွာ - အသံလႊင့္ရုံသည္ ေတးသီးခ်င္းမ်ားအၾကား စကားေျပာအစီအစဥ္ အနည္းငယ္ 

သာပါဝင္သည့္ ေတးဂီတအသံလႊင့္ရုံတစ္ခုျဖစ္မလာသင့္ပါ။ ဦးစားေပးရမည့္အခ်က္ 

မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ပ့ံပုိးေပးျခင္းအားျဖင္ ရပ္ရြာ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။  

 

အဆင့္ ၅။ အသံထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
အသံလႊင့္ရုံသည္ ေလလိႈင္းေပၚမွအသံထုတ္လႊင့္မည္ဆုိပါက အစုိးရထံမွ လုိင္စင္ 

တစ္ခုလုိအပ္ပါမည္။ လုိင္စင္တစ္ခုေလွ်ာက္ထားရန္လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ 

သင္သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ လူထုေရဒီယုိအစျပဳေဆာင္ရာတြင္သည္ သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရပါမည္။  

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၌ 

လူထုေရဒီယုိအစပ်ိဳးသူမ်ားအေနျဖင့္ လုိင္စင္တစ္ခုေလွ်ာက္ထားရန္ အမ်ိဳးသား 

ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာေကာင္စီထံသုိ ႔ ေအာက္ပါစာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ျပရပါညမ္။  

၁။ လုပ္ငန္းအမည္ႏွင့္လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ 

၂။ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 

၃။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအေသးစိတ္စီမံခ်က္ 

၄။ အစီအစဥ္တင္ဆက္မႈစီမံခ်က္  

၅။ ေကာင္စီကသတ္မွတ္သည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

 

ေရဒီယုိအသံလႊင့္လုိင္စင္အား သက္တမ္း ခႏွုစ္ႏွစ္ ေပးပါသည္။  

 



အဆင့္ ၆။ စက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း 
 

ေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံအတြက္ အလြန္တရာေစ်းႏႈန္းျမင့္ေသာ (သုိ႔) ရႈပ္ေထြးေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား မလုိအပ္ပါ။ စက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္မႈတြင္ အေျခခံအက်ဆုံး 

အားျဖင့္ လိႈင္းႏႈန္းထုတ္လႊင့္မႈအားနိမ့္သည့္ transmitter  စက္တစ္လုံး၊ ၎ႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္သည့္ အန္တင္နာတုိင္၊ mp3 player စက္၊ စကားေျပာမိုက္ခြက္ 

microphone စသည္တုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ အေျခခံထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္မ်ားမွာ - 

 

စတူဒီယို (Studio) 
အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္ေပးမည့္စတူဒီယုိကုိ စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေနရာအလုံအ 

ေလာက္ရွိျပီး၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ မည္သည့္ 

အိမ္ (သုိ႔) အခန္းတြင္မဆုိ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ စဥ္းစားေပးရမည့္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ - 

 ရပ္ရႊာလူထုဝင္မ်ားမွ လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္း 

 အခန္းငွားခ နည္းပါးျခင္း (သုိ႔) မေပးရျခင္း 

 ကုိယ္က်ိဳးကိစၥပါဝင္ပတ္သက္မႈမရိွသည့္ေနရာ 

 စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း/ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လုံျခံဳေသာေနရာ 

 လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ရရိွႏုိင္ျခင္း 

 ဆူညံေသာပတ္ဝန္းက်င္မွ ေဝးကြာျခင္း (အသံလုံေစျခင္း ကုိၾကည့္ပါ)။ 

 

Transmitter စက္ 
ဤစက္သည္အသံထုတ္လႊင့္ရန္ signal လိႈင္း ကုိထုတ္လႊတ္ေပးသည္။  

Transmitter စက္၏ ပါဝါအားမ်ားေလေလ signal လိႈင္းသည္လည္း အေဝးသို႔ 

ပုိေရာက္ေလေလ ျဖစ္သည္ (AM လိႈင္းထက္ FM အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလိုင္းကုိ 

ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ FM လုိင္းသည္ ပုိ၍နည္းပါးေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပါဝါကိုသာ 

လုိအပ္ျပီး ပုိ၍ရုိးရွင္းေသာအန္တင္နာကုိအသုံးျပဳပါသည္။ Stereo  Transmitter 

စက္ထက္ Mono Transmitter ကုိ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 



ဆုိေသာ္ Mono Transmitter စက္မ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းပုိ၍ခ်ိဳသာျပီး ပုိ၍ၾကီးမားေသာ 

လႊမ္းျခံဳမႈဧရိယာ အတြက္ ထုတ္လႊင့္မႈေပးႏုိင္ပါသည္။) ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ 

၁၅ မီတာအျမင့္ စိုက္ထူထားသည့္ အန္တင္နာတုိင္ျဖင့္ ေျမျပန္႔ေဒသအေပၚ 

လႊမ္းျခံဳေပးႏိုင္သည့္ ကြျဲပားေသာ Transmitter စက္လိုင္းအား၏ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈ 

အကြာအေဝးကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 1 watt - ၃ ကီလုိမီတာ အကြာအေဝးထိ 

 20 watts - ၁၆ ကီလုိမီတာအကြာအေဝးအထိ 

 100 watts - ၄၀ ကီလုိမီတာအကြာအေဝးအထိ 

 300 watts - ၄၀ ကီလုိမီတာအထက္ အကြာအေဝး 

 500 watts = ၅၆ မီတာအထက္ အကြာအေဝး  

  

အန္တင္နာႏွင့္ တာဝါတိုင္ (Antenna and Mast) 
Transmmitter ၏ signal  သည္ အန္တင္နာမွတဆင့္ ထုတ္လႊတ္ပါသည္။ ယင္း 

အန္တင္နာအား တာဝါတုိင္တစ္ခု၏ထိပ္တြင္ တပ္ဆင္ပါသည္။ FM လိႈင္းမ်ားသည္ 

line-of-site ပံုစံျဖင့္သြားေသာေၾကာင့္ signal ထုတ္လႊတ္သြားလာႏုိင္မႈအတြက္ 

အန္တင္နာ၏ အျမင့္သည္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အား 

ျမင့္မားေသာ အေဆာက္အဦးတစ္ခုခုရွိက ၎အေပၚတြင္တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာ 

တြင္ တာဝါတုိင္တစ္ခုအေပၚတြင္သာ ထပ္ဆင့္တပ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။ အန္တင္နာ 

တာဝါတုိင္အား သြပ္ရည္စိမ္ထားသည့္ ႏွစ္လက္မသံေရပုိက္လုံးမ်ားအား အခ်င္း 

ခ်င္းခ်ိတ္ထားျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး၊ တည့္တည့္မတ္မတ္စုိက္ထူကာ ေဘးပတ္လည္ 

မ ွ ၾကိဳးျဖင့္ ခုိင္ျမဲေအာင္ထိန္းညွိတပ္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ေျခအား ကြန္ကရစ္ 

ျဖင့္အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ျပီး ေျမၾကီးထဲသုိ႔ တစ္စတုရန္းမီတာစုိက္ထူႏုိင္ပါသည္။ တာဝါ 

တုိင္အား အိမ္အမုိးေပၚတြင္လည္း စိုက္ထူႏုိင္သည္။ ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ားတြင္ 

အန္တင္နာတပ္ဆင္ထားသည့္တာဝါတုိင္အား ေတာင္ကုန္း သုိမဟုတ္ ေတာင္ထိပ္ 

အေပၚတြင္ ထားရွိရပါသည္။ တာဝါတုိင္အား မုိးၾကိဳးလႊဲတစ္ခုတပ္ဆင္ျပီး ေျမၾကီးထဲ 

သုိ႔ စုိက္ထားရန္လုိအပ္သည္။  

 



Mixer စက္ 
ဤစက္သည္ မာလ္တီပယ္အသံအရင္းအျမစ္မ်ားအား ကြန္ျပဴတာျဖင့္ 

လည္းေကာင္း၊ transmitter စက္ျဖင့္လည္းေကာင္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခ်ိတ္ 

ဆက္ႏုိင္ေစပါသည္။ ၎သည္ မုိက္ခရိုဖုန္းႏွင့္ အျခားအသံအရင္းအျမစ္မ်ား(ဥပမာ၊ 

ကြန္ျပဴတာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း) မ ွ အသံပမာဏမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ Mixer 

စက္မ်ားသည္ အမ်ိဳးအစား၊ ပုံသ႑န္၊ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိပါသည္။  

 

ကြန္ျပဴတာ  

ေခတ္သစ္စတူဒီယုိမည္သည္မဆုိ၏ ဦးေႏွာက္ျဖစ္သည့္ ယေန႔ေခတ္ ကြန္ျပဴတာ 

မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ playback software (ဥပမာ Zara Sutdio) ႏွင့္ 

editing software (ဥပမာ Audacity သုိ႔မဟုတ္ Adobe Audition ႏွင့္ sound 

card တစ္ခု ရွိေနပါက playback ႏွင့္ တည္းျဖတ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးႏုိင္ပါသည္။ Audio အသံပုိင္းတည္းျဖတ္မႈပရုိဂရမ္မ်ားသည္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ 

word-processing ပရိုဂရမ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ အသံဖုိင္မ်ားကုိ ကြျဲပားေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ cut and paste ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးအသံဖုိင္မ်ားကုိခ်ံဳ႕တိျခင္း 

(trim)၊ အသံပမာဏကုိ ပုိ၍က်ယ္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိ၍တုိးေအာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ 

အသံမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ ဆုိမႈမ်ားကုိ mix လုပ္ေပးျခင္း အစရိွသည္တုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ကြန္ျပဴတာ ျဖင့္ audio အသံပုိင္းဆုိင္ရာတီးျဖတ္မႈပညာကို 

အထူးသျဖင့္ ကြန္ျပဴတာအေျခခံ ရရိွသူမ်ားမွအလြယ္တကူပင္သင္ယူ၍ရပါသည္။  

 

အျခားစက္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ၊ အသံဖမ္းစက္၊ မိုက္ခရိုဖုန္း၊ နားၾကပ္)  
ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသံဖမ္းစက္မ်ား။ ။ ဤစက္အား ျပင္ပသုိ႔သြားျပီး အသံဖမ္းယူ 

ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးျခင္းျပဳလုပ္ကာ စတူဒီယုိသို႔ျပန္ယူလာျခင္းအတြက္ ျဖစ္သည္။  

နားၾကပ္မ်ား။ ။ အျပင္တြင္အသံဖမ္းယူသည့္အသံ၏အရည္အေသြးကုိ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ စတူဒီယိုတြင္ထအသံထုတ္လႊင့္မႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္ၾကား 

ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည္။   



မိုက္ခရိုဖုန္းမ်ားႏွင့္ေကဘယ္လ္ၾကိဳးမ်ား။ ။ စတူဒီယုိတြင္ dynamic မုိက္ခရို 

ဖုန္း တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိမ်ားေသာ ပမာဏရိွသင့္ျပီး၊ mic-stand 

မ်ားလည္း ရိွရပါမည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသံဖမ္းစက္တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ မိုက္ခရုိဖုန္း 

တစ္ခုစီရွိသင့္ပါသည္။ အသံဖမ္းယူသည့္အခါ အသံ၏အရည္အေသြးသည္ အသံ 

ဖမ္းစက္အေပၚမူတည္သည္ထက္ မုိက္ခရိုဖုန္းေပၚတြင္ သာ၍မူတည္ပါသည္။  

စမတ္ဖုန္းမ်ား။ ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ စမတ္ဖုန္းတုိင္းလုိလုိ၌ အသံဖမ္းယူႏုိင္သည့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွျပီး၊ အသံကုိ ဖုန္းျဖင့္ပင္ တည္းျဖတ္ႏုိင္သည့္ အခမဲ့ အပလီေကး 

ရွင္းမ်ား ေဒါင္းလုတ္ရရွိႏုိင္ပါသည္။  

 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
သင့္အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလုိင္းရရွိေနလင့္ကစား မီးပ်က္သြားခဲ့လွ်င္လည္း 

ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ မီးစက္တစ္လုံးေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။ အကယ္ 

၍ ဆုိလာျပားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ေပးသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ 

ဘက္ထရီမ်ားကုိ အားသြင္းရန္အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳ 

ခ်က္ကုိ အရင္ရယူေစလုိပါသည္။  

 

ထားရိွလိုက ထားရိွႏိုင္သည့္စက္ပစၥည္းမ်ား 
 

တယ္လီဖုန္းဟုိက္ဘရစ္ 
ဤသည္ တယ္လီဖုန္း signal အား  audio signal အျဖစ္သုိ႔ကူးေျပာင္းေပးျပီး 

mixer ထဲသုိ႔ထည့္သြင္းေပးႏုိင္သည့္စက္ျဖစ္သည္။ ၎အားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အသံ 

လႊင့္ရုံအား ဖုန္းေခၚဆုိသည့္အခါ ေလလိႈင္းေပၚသုိ႔ အသံအရည္အေသြးမပ်က္ဘဲ 

ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ယခုလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ mixer မ်ား၌တယ္လီဖုန္း ဟုိက္ဘ 

ရစ္စနစ္ ပါရိွျပီးသားမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။  

 

UPS စက္ (လွ်ပ္စစ္မျပတ္ေတာက္သြားေစရန္ထိန္းေပးသည့္စက္) 



ဤစက္သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္သည့္အခါ အေရးေပၚလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 

အားပံ့ပုိးေပးျပီး၊ စတူဒီယုိစက္ပစၥည္းမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ပ်က္စီး 

သြားႏုိင္ေခ်ကုိ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ၎သည္ ဂ်င္နေရတာမီးစက္ႏွင့္မတူပါ။ 

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သြားသည့္အခါ ဓာတ္အားရပ္မသြားေစရန္ အတြက္ UPS  

အတြင္းမွ ဘက္ထရီမ်ားက ဓာတ္အားကုိခ်က္ျခင္းပ့ံပိုးပါသည္။ UPS စက္မ်ားမွ 

ဓာတ္အားထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ တုိေတာင္းပါသည္ (မိနစ္အနည္း 

ငယ္သာ ထိန္းေပးသည္)။ သုိ႔ေသာ္ မီးပ်က္သြားသည့္အခါ မီးစက္သြားႏိႈးေနခ်ိန္ 

အခုိက္အတန္႔အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးလြယ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ပိတ္ရန္အခ်ိန္အတြက္လည္းေကာင္း ပ့ံပုိးမႈေပးႏုိင္ပါသည္။  

 

အသံလံုေစျခင္းႏွင့္ အသံတံု႔တင္မႈအားအားေျဖရွင္းျခင္း 
လူထုေရဒီယုိ၏စတူဒီယုိအခန္းသည္ အသံထုတ္လႊင့္ေနစဥ္အတြင္း ျပင္ပအသံ 

အတတ္ႏုိင္ဆုံးေလ်ာ့နည္းျပီး အေတာ္အသင့္ တိတ္ဆိတ္မႈရွိသင့္ပါသည္။ ကနဦး 

တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲျပီးသည္အတုိင္း လူထုေရဒီယိုသည္ အဆင့္ျမင့္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ 

ပီသရန္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ေနာက္ခံမွ ဆူညံသံအခ်ိဳ႕ရွိေနပါကလည္း အဆင္ေျပ 

ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပင္ပမွအသံမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။  

 

soundproofing (အသံလံုေစျခင္း)ဟူသည္ စတူဒီယုိအခန္းအတြင္းသုိ႔ ျပင္ပမွ 

ဆူညံသံမ်ားဝင္လာျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္၏စတူဒီယုိအခန္းသည္ 

ကားသံမ်ားႏွင့္ အျခားအသံမ်ားမွ ေဝးကြာေနပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပတင္းေပါက္မ်ား မရိွ 

ဘဲ တုိက္နံရံမ်ားျဖင့္အလုံပိတ္ထားသည့္ အခန္းျဖစ္ပါက ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ထုိသုိ႔ေသာေနရာမ်ိဳးကုိ အျမဲရရိွရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အခန္းအား အသံလုံေစမည့္ အျခား 

ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ - 

စတူဒီယိုအခန္းနံရံမ်ားႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေဆာက္အအုံ 

၏ျပင္ပဘက္သုိ႔မ်က္ႏွာေပးေနသည့္နံရံမ်ားကုိ ဖုံးအုပ္ျခင္း (ဥပမာ ၁၂ မီလီမီ 

တာအထူ ႏွစ္လႊာရွိသည့္ ဂ်ပ္စင္ gypsum ဘုတ္မ်ားကုိဖုန္းအုပ္ျပီး ၎တုိ႔အၾကား 

ေဖာ့မ်ားကုိ ထားရွိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္)။  



 ၾကမ္းျပင္တြင္ ေကာ္ေဇာ္ခင္းျခင္း။ 

 ျပတင္းေပါက္/တံခါးမ်ားေရွ႕တြင္ သုိ႔ဟုတ္ နံရံအေပၚတြင္ ထူေသာကုလားကာ 

မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း။ 

 အေပၚမ်က္ႏွာၾကက္တြင္ ၁ လက္မအထူ ေဖာ့မ်ားကပ္ထားျခင္း။  

 

အသံတံု႔တင္မႈအားေျဖရွင္းျခင္း ဟူသည္ စတူဒီယုိအတြင္းရွိ ပဲ့တင္သံမ်ားကုိ ေလ်ာ့ 

ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အတြက္ နံရံႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကက္တုိ႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာအပုိင္းမ်ားအား 

ႏူးညံ့ေသာပစၥည္းမ်ားကပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာနည္းလမ္း 

မ်ားမွာ -  

 အတြင္းပုိင္းနံရံမ်ားတြင္ လုိက္ကာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ 

 နံရံမ်ားအေပၚတြင္ အသံလုံေစရန္အသံးျပဳသည့္ ေရျမဳပ္ေဖာ့အျပားမ်ားကို 

ကပ္ေပးျခင္း၊ 

 ေစ်းနႈန္းတန္ဖုိးနည္းပါးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳ႕ိမွာ ကတၳဴျပား၊ ပလပ္စတစ္ 

ေဖာ့ျဖဴ စသည္တုိ႔သည္လည္း ထိေရာက္မႈရိွပါသည္။  

 

အဲယားကြန္းေလေအးေပးစက္ 
ေလေအးေပးစက္သည္ စတူဒီယုိစက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးျပီး၊ ေရဒီယို 

တင္ဆက္သူမ်ားအတြက္ သက္ေသာင့္သက္တာရွိေစပါသည္။ (စတူဒီယုိအခန္း 

မ်ားသည္ ပူေလာင္လာႏုိင္သည္!)။ Split ခြထဲားသည့္ ေလေအးေပးစက္မ်ိဳးသည္ 

အသံတုံ႔တင္မႈရႈေထာင့္အရ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

အျပင္ပိုင္းတြင္တပ္ဆင္သည့္ ေလေအးေပးစက္အစိတ္အပုိင္း (ဆူညံသံ)ကုိ 

ျပတင္းေပါက္မ်ားမွ ေဝးေဝးကြာကြာ ထားရွိနုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 

အဆင့္ ၇။ သင္တန္း  
 

လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားအား ေရဒီယုိစတူဒီယုိခန္းထဲသုိ႔ တစ္ၾကိမ္မွ် မေရာက္ 

ဖူး၊ မုိက္ခရုိဖုန္းျဖင့္တစ္ၾကိမ္မွ်စကားမေျပာဖူး၊ အသံလႊင့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာနယ္ဇင္း 



တြင္ အေတြ႔အၾကံဳမရိွဖူးသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံကြပ္ကဲျခင္း 

ျပဳရေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

မုိက္ခရိုဖုန္းမကုိင္မီ သုိ႔မဟုတ္ အသံထုတ္လႊင့္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား 

ထုတ္လုပ္မႈမျပဳမီ သင္တန္းလုိအပ္ပါသည္။ 

 

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈပညာမ်ားအတြက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးရပါမည္။ သုိ႔ရာ 

တြင္ အသံထုတ္လႊင့္သူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းအား အသံထုတ္လႊင့္မႈ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ 

မ်ားျဖစ္လာရန္ မလုိအပ္ပါ။ အင္တာဗ်ဴးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတင္းေရးသားျခင္းတြင္ 

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈအဆင့္ျမင့္ဒီဂရီရိွျခင္းသည္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းဆုိင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာသိရွိျခင္းႏွင့္ ရပ္ရႊာလူထုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းထက္ ပို၍အေရးမၾကီးပါ။  

 

သင္တန္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ လူထုေရဒီယုိစတင္တည္ေထာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 

ကနဦးပုိင္းတြင္ အစျပဳသင့္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါေခါင္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သင္႔ပါသည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ သင္တန္းေခါင္းစဥ္စာရင္းသည္ သင္တန္းေပးသင့္သည့္ 

အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအရာအားလုံးကုိ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုတည္းတြင္ 

အားလုံးသိမ္းက်ံဳးျပီး သင္တန္းပုိ႔ခ်၍မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို စုေပါင္း 

ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာေႏွာျပီး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အတြလဲုိက္ (series) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ 

ႏုိင္ပါသည္။  

လူထုေရဒီယိုဟူသည္အဘယ္နည္း။ 
 လူထုေရဒီယုိဆုိင္ရာအယူအဆႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

 

က်င့္ဝတ္ (Ethics) 
 လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမွလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္ 

ဆုိင္ရာစည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား 

 အသေရဖ်က္ျခင္းႏွင့္အမုန္းစကားမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း 



 အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးႏွင့္ လူနည္းစုုတိုု႔၏ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင္႔လူ႔အခြင္႔အေရးကိုု ထိခိုုက္ 

ေစႏုုိင္ေသာ အသံလႊင္႔မႈမ်ားကိုု ေရွာင္ရွားျခင္း။ 

 

နည္းပညာ/စက္ပစၥည္းပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္း 
 အေျခခံကြန္ျပဴတာသင္တန္း (Windows အသုံးျပဳပုံ၊ keyboard, mouse, cut 

and paste စသည္တုိ႔အား အသုံးျပဳပုံ) 

 စတူဒီယုိစက္မ်ားကုိင္တြယ္အသုံးျပဳပုံ (မုိက္ခရုဖုန္း၊ mixer စက္၊ အသံဖမ္း 

စက္ အစရိွသည္မ်ား) 

 

ေရဒီယိုႏွင့္သတင္းပညာဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား 
 အေျခခံသတင္းပညာ (သတင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ 5Ws and H ၊ 

သတင္းအရင္းအျမစ္ရွာေဖြျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းနည္း) 

 ေရဒီယုိဆုိင္ရာအေျခခံနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပုံစံမ်ား (ေလလိႈင္းေပၚသုိ႔ စကားေျပာ 

ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ ေရဒီယိုဆုိင္ရာပံုစံကြမဲ်ား) 

 အေျခခံထုတ္လုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား (အသံဖမ္းယူနည္း၊ ကြျဲပားေသာ ေရဒီယို 

ဆုိင္ရာformats မ်ားဖန္တီးနုိင္ရန္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္ေရး software 

မ်ားအသုံးျပဳနည္း) 

 

သင္တန္းျပီးဆုံးသည့္အခါအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ကၽြမ္းက်င္မႈတတ္ေျမာက္ျပီး 

တတ္ၾကြမႈရွိေသာ လုံေလာက္သည့္ လူအေရအတြက္က်န္ရစ္ေစရန္ လုိအပ္သည့္ 

ပမာဏထက္ ပိုမ်ားေသာ လူမ်ားကုိ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးႏိုင္ပါက ေကာင္းပါသည္။  

 

လူအမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမျပဳမီ ထုိသူတုိ႔သည္ ပုံမွန္အေန 

အထားျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္အခ်ိန္ေပးႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ 

ထုိသူတုိ႔သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္ရမည္၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္၊ 

စကားအေျပာအဆိုမႈ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ ပုိင္ဆုိင္ထားသူမ်ားျဖစ္ရ 



ပါမည္။ အမွန္စင္စစ္ ေရဒီယိုဟူသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စကားေျပာဆုိၾကျခင္းပင္ 

ျဖစ္ေပသည္။ 

 

သင္တန္းဆက္တိုက္စီစဥ္ေပးျခင္း 
လူထုေရဒီယိအသံလႊင့္ရုံတစ္ခုအတြက္ သင္တန္းပုိခ်ျခင္းသည္ ဆက္တုိက္ရွိရမည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လက္ရွိေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား 

သည္ ထြက္ခြါသြားျပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား အျမဲတမ္း ေရာက္ရွိလာဦးမည္ 

ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကုိ မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားက စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေတြ႔အၾကံဳရွိပို၍ရွိေသာ ေစတနာ့ 

ဝန္ထမ္းမ်ားက လူသစ္မ်ားကုိ သင္တန္းျပန္လည္ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းက ေကာင္းမြန္ေသာ 

စိတ္ကူးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသံလႊင့္ရုံအေနျဖင့္လည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား 

အတြက္ သင္တန္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ ပုံမွန္က်င္းပေပးႏုိင္ျပီး၊ ထုိသုိ႔ေသာ 

သင္တန္းမ်ား မည့္သည့္အခါ ျပဳလုပ္မည္ဟူသည္ကုိ လူထုထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား 

ေပးရပါမည္။  

 

ထုိ႔အျပင္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္လာေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပုိ၍ခက္ခဲ 

ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ ေရဒီယုိ  Formats မ်ားဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပး 

ျခင္းသည္ မိမိ၌ရွိသည့္ လူေကာင္းမ်ားအတြက္ ဆြေဲဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ျပီး 

ပုိ၍တတ္ၾကြမႈကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။  

 

သင္တန္းဖလွယ္မႈမ်ား/ေလ့လာေရးမ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူထုေရဒီယုိသည္ ပို၍အေျခခိုင္မႈျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပုိမ်ားလာ 

ေသာ အသံလႊင့္ရုံမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ သင္တန္းအတြက္ အတူတကြ 

ပူးေပါင္းလာႏုိင္ၾကပါမည္။ အစျပဳအသံလႊင့္ရုံမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခိုင္ျပီးျဖစ္သည့္၊ 

ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနျပီျဖစ္သည့္ အသံလႊင့္ရုံမ်ားထံသြားေရာက္လည္ပတ္ျပီး 

ေလ့လာျခင္း၊ လက္ေတြ႔က်က်အေတြ႔အၾကံဳယူျခင္း၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 

မည္သု႔ိျဖစ္သည္ဟူသည္ကုိ ၾကည့္ရႈျခင္းတုိ႔ုကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ပါမည္။  



 

အဆင့္ ၈။ စတင္ထုတ္လႊင့္ျခင္း 

 

ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းအေျမာက္အမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုထံ သုေတသန 

ျပဳျခင္းႏွင့္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေစတနာ့ 

ဝန္ထမ္းမ်ား သင္တန္းေပးျခင္း၊ အစိအစဥ္အခ်ိန္ဇယားေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္ႏုိင္မည့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း အစရိွ 

သည္တို႔ကုိ သင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးပါက၊ လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္သူအားလုံး စက္ပစၥည္းမ်ား 

အေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသိရွိရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ 

အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ခန္႔ စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္မႈ 

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

 

ယခုတြင္ ေလလိႈင္းေပၚသုိ႔ အသံထုတ္လႊင့္ရန္အခ်ိန္က်ပါျပီ ! 

 

ယခုအခ်ိန္အထိ သင္၏ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္က ဂုဏ္ယူသင့္ပါသည္။ 

ရပ္ရြာလူထုကုိ ဖိတ္ၾကားျပီး ဖြင့္ပြတဲစ္ခု လုပ္သင့္သည္ မဟုတ္ေပဘူးလား။ ရပ္ရြာ 

လူထုကလည္း လူထုေရဒီယုိမွမိမိတုိ႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည့္အရာမ်ား၊ မိမိတုိ႔ 

ဘက္မွလည္း လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံအတြက္ ကူညီေပးႏုိင္မည့္အရာမ်ားကို 

ျမင္ေတြ႔လာမည္ျဖစ္ေပသည္။  



အခန္း ၃ 
 

လူထုေရဒီယိုအသံလႊင့္ရံုတစ္ခုအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
 

လူထုေရဒီယုိသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အျခားေသာမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ အသုံး 
စရိတ္မ်ားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္မဟုတ္ပါ။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္ 
သည္ နည္းပါသည္ (ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ သို႔မဟုတ္ TV ကင္မရာမ်ား မလုိအပ္ပါ)။ 
အသံလႊင့္ရုံအား ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

သု႔ိရာတြင္ လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာေရရွည္တည္တံ့မႈ 

သည္ စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လွ်ပ္စစ္ 

ဓာတ္အားစရိတ္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္၊ ရံုးေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ား၊ ဘက္ 

ထရီမ်ား အစရွိသည္တုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ လူထုေရဒီယုိမ်ား 

အစပ်ိဳးသူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမည္သုိ႔ေလ်ာ့ခ်မည္၊ ဝင္ေငြမည္သုိ႔ရရိွ 

ႏုိင္မည္ဟူသည္တုိ႔အား အစျပဳသည့္အခ်ိန္ကတည္းက စဥ္းစားထားရန္ အေရးၾကီး 

ပါသည္။  

ဝင္ေငြရရိွႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုရိွျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္ကုိ က်ခံေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ေငြသည္ နည္းလမ္း 

တစ္ခုု (သုုိ႔မဟုုတ္) အရင္းအျမစ္တစ္ခုတည္းက မျဖစ္သင့္ပါ။ ယင္းအရင္းအျမစ္မွ 

ေထာက္ပ့ံေငြ ရပ္တန္႔သြားျပီး အသံလြင့္ရုံသည္ အျခားအစီအမံမရွိထားပါက 

အသံလႊင့္ရုံပိတ္သိမ္းသြားႏုိင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ၀င္ေငြရရိွေစႏုုိင္ေသာ အျခား 

နည္းလမ္းမ်ားကိုု ေမးျမန္းျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ လုုပ္ေဆာင္ၾကည္႔ျခင္းတုုိ႕ျဖင္႔ ၾကိဳတင္ 

စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ထားသင္႔ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လူထုေရဒီယိုအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာရံပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒသည္ စီးပြားျဖစ္ 

မဟုတ္သည့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ရံပုံေငြရရွိနုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္ (ပုဒ္မ ၅၈) = 



 က) သက္ဆုိင္ရာေဒသခံမ်ား၏ ေစတနာ့အေလ်ာက္ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊ 
 ခ) ျပည္တြင္း ျပည္ပမွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ 

ရာၾကိဳတင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမပါဝင္ေသာ ေစတနာအေလ်ာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ 
 ဂ) ေဒသဆုိင္ရာေၾကာ္ျငာမ်ားမွ ရရိွေသာဝင္ေငြမ်ား၊ 
 ဃ) ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ား၊ 
 င) ယင္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္၍ဥပေဒႏွင့္အညီရရိွေသာဝင္ေငြမ်ား။ 
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား 

အေသးစိပ္ရွင္းျပေပးထားျပီး၊ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္အခ်က္မ်ားကုိလည္း အနည္းငယ္ 

တုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ ျပည့္စုံေစ့စပ္သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ မိမိ 

တုိ႔၏ ရံပုံေငြရရွိေရးအတြက္ တီထြင္ၾကံဆမႈျပဳျပီး၊ မိမိေဒသတြင္ မည္သည့္နည္း 

လမ္းက အလုပ္ျဖစ္သည္ကုိ စဥ္းစားေပးပါ။  

 

ေဒသခံမ်ား၏ေစတနာ့အေလ်ာက္ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြမ်ား 
အခ်ိဳ႕ေသာအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ရပ္ရြာလူထုထံမွ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြကုိ 

ေတာင္းခံပါသည္။ ေစတနာ့အေလ်ာက္ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈသည္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ 

ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျမဲတမ္း ေငြေၾကးခ်ည္းမဟုတ္ပါ။ လုပ္အားေပးျခင္း၊ 

ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား၊ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္လည္း ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းႏုိင္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာလူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ စတူဒီယုိေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အန္တင္ 

နာတုိင္ ေဆာက္လုပ္တပ္ဆင္ျခင္းကုိ လူထုမွ စိတ္ရင္းေကာင္းျဖင့္ ပါဝင္လွဴဒါန္းမႈ 

အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။  

 

အသင္းဝင္ေၾကး/ပံုမွန္ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြ 
ေသာတရွင္မ်ားထံမွ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံတြင္ အသင္းဝင္ျခင္းအတြက္  ၎တုိ႔ထံမွ 

အနည္းငယ္ေသာအသင္းဝင္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းသည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ဤနည္းလမ္းသည္ အသံလႊင့္ရုံႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ကူညီေပး 

ႏုိင္ပါသည္။ အသင္းဝင္ေၾကးေပးသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ထုိသူတုိ႔အား အသံလႊင့္လုပ္ငန္း 

တြင္ တစ္ပုိင္းတစ္စပါဝင္ေနေၾကာင္း ခံစားေစပါသည္။ ထုိသူတုိ႔အေနျဖင့္လည္း 



အခ်ိဳ႕ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္ပါေသးသည္ (ဥပမာ အထူးပြအဲစီအစဥ္ 

မ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စသည္တုိ႔တြင္ ဖိတ္ၾကားမႈရရွိျခင္းမ်ိဳး)။ သုိ႔ရာတြင္ 

လူထု အသုိင္းအဝုိင္း၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ထုိသုိ႔အသင္းဝင္ေၾကးေကာက္ခံ 

မႈမ်ိဳး ရွိသင့္၊မရိွသင့္ကုိ အသံလႊင့္ရံုမွ ဆုံးျဖတ္ေပးရပါမည္။  

 

မိတ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားထံမွ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြမ်ား 
ေဒသႏၲရ၊ ျပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ထည့္ဝင္ 

လွဴဒါန္းေငြမ်ားရရိွျခင္းသည္ သာမန္ျဖစ္ေနက်ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စက္ပုိင္းဆုိင္ 

ရာ တပ္ဆင္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုေရဒီယို 

အစပ်ိဳးမႈမ်ားကုိပ့ံပိုးေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြျပီး သူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။  

 
သတိထားရမည့္အခ်က္! - ကနဦးကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားရရိွျခင္း 
သည္ အလြန္အေထာက္အကူေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသူတုိ႔၏ပ့ံပုိးမႈအေပၚတြင္ 
သာ လုံးလုံးအမီအခုိျပဳျခင္းမျဖစ္လာေစပါႏွင့္။ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ 
တြင္ ေလ်ာ့နည္းလာျပီး၊ ရပ္တန္႔သြားတတ္သည္ျဖစ္ရာ အသံလႊင့္ရုံအေနျဖင့္ 
အျခားေသာ ဝင္ေငြရရိွနုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားသင့္ပါသည္။  
 

ေၾကာ္ျငာက႑ႏွင့္စပြန္ဆာရယူျခင္း 
ေၾကာ္ျငာက႑ႏွင့္ စပြန္ဆာရယူုျခင္းသည္ ဝင္ေငြရရိွရန္အတြက္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ 

ရွိေသာအရာျဖစ္သည္။ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီး မိမိတုိ႔၏ 

အသံလႊင့္ရုံတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္ဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွမရွိအား စုံစမ္းပါ။ မိမိရပ္ရြာ 

လူထုမွ က်ခံႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းတန္ဖုိးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျပဳလုပ္ျပီး၊ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေၾကာ္ျငာထည့္ဝင္ေစရန္ ကမ္းလွမ္းပါ။  

 
သတိထားရမည့္အခ်က္! – ေၾကာ္ျငာရွင္တစ္ဦးမွ မလုိအားအပ္သည့္လႊမ္းမိုးမႈမ်ား 

မရိွေစရန္ ေရွာင္ရွားပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေၾကာ္ျငာအတြက္ ေငြေၾကး 

အေျမာက္အမ်ား ေပးထားပါလ်င္လည္း အယ္ဒီတာဆုိင္ရာသတင္းပါဝင္မႈ content 

အေပၚတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ပါေစႏွင့္။ မိမိအသံလႊင္ရုံတြင္ ေၾကာ္ျငာမႈမျပဳမည့္ 



ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားအခ်ဳ႕ိ ရွိမရိွကုိလည္း စဥ္းစားပါ။ ေၾကာ္ျငာအမ်ုိးအစားမ်ား 

သည္ အသံလႊင့္ရုံ၏ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈလကၡဏာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လုံးဝ 

မျဖစ္သင့္ပါ။  

 

ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း 
အခ်ဳိ႕ေသာအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ တီရွပ္၊ ခြက္၊ ဆပ္ျပာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားကုန္ပစၥည္း 

မ်ားအား အသံလႊင့္ရံုအမည္၊ logo တံဆိပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်တတ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း 

မ်ားသည္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ျပီး အသံလႊင့္ရုံအတြက္ အလွဴထည့္ဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ 

သည္ အသံလႊင့္ရုံအေၾကာင္း အမ်ားသိရွိေစမည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး 

ရပ္ရာလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရးကုိ ျမွင့္တင္ေစႏုိင္ပါသည္။  

 

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္မ်ား 
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 

မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈသတင္းစကားမ်ားကုိ လႊင့္တင္ေပး 

ျခင္းသည္ ဝင္ေငြရရိွႏုိင္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သတင္းလႊင့္တင္ေစလိုသူမ်ားသည္ 

အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေဒသႏၲရ အစုိးရတာဝန္ရိွ 

သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိမ်ားထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ျပီး စိတ္ဝင္စားမႈ 

ရွိမရိွကုိ စုံစမ္းပါ။  

 

ရပ္ရြာလူထုဆိုင္ရာသတင္းစကားမ်ား/ေတးသီခ်င္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံသည္ “လူထုတယ္လီဖုန္း” သုိ႔မဟုတ္ “လူထုေၾကာ္ျငာ 

သင္ပုန္း” တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆုိင္ရရာ သတင္းစကားမ်ား၊ ေမြးေန႔၊ 

နာေရးေၾကညာမႈ၊ လူမႈေရးပြေဲတာ္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ဖိတ္ၾကားမႈ၊ ေတးသီခ်င္း 

ေတာင္းဆုိမႈ စသည္တုိ႔အတြက္ အသံလႊင့္ရုံမွ အခေၾကးအနည္းငယ္ေကာက္ခံျပီး 

ထုတ္လြင့္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဝင္ေငြရရိွႏုိင္သည့္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ သတင္းျဖန္႔ေဝ 

ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ လူထု၏ပါဝင္လာမႈအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အၾကား ရင္းႏွီးခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သတင္း 



ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အ 

အုံ အားနည္းသည့္ေဒသမ်ားအတြက္ အထူးပင္အသုံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း 
လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳရသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေကာက္ခံနုိင္ပါသည္။ အသံလြင့္ 
ရုံသည္ အစုိးရ၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက႑အတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ 
အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား၊ မွတ္တမ္းအစီအစဥ္ (documentaries) မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားစသည္တုိ႔ုကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အသံပုိင္းဆုိင္ရာစက္ပစၥည္း၊ ေတးဂီတပစၥည္း၊ DJ စက္ စသည္တုိ႔အား ပြေဲတာ္မ်ား၊ 
ပါတီပြမဲ်ားအတြက္ ငွါးရမ္းသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိလည္း ေပးႏုိင္ပါသည္။  
 
အသံလႊင့္ခ်ိန္ငွါးရမ္းျခင္း (Rental of airtime) 
အခ်ိဳ႕ေသာအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ အသံလႊင့္ခ်ိန္ 
ကုိ ငွါးရမ္းေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတု႔ိ၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားအခ်ိဳ႕ကုိ ျဖည့္စြက္ေပးေလ့ရွိသည္။ 
အသံလႊင့္ရုံစီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏အသံလႊင့္လုိင္းတြင္ မည္သုိ႔ေသာ 
အုပ္စုမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳမည္ဟူသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။  
 

တာဝန္ခံမႈရိွပါ 

လူထုအေျချပဳအသံထုတ္လႊင့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ 
ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ရပ္ရြာလူထုထံသုိ႔တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ယူနက္စကုိ 
အဖြ႕ဲအစည္းမွ အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ 
အားလုံး၏မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာထိန္းသိမ္းျပီး၊ ဘ႑ာေရးျခံဳငံုခ်က္ကုိ အေထြ 
ေထြညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေပးရန္ျဖစ္သည္။  
 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုဖန္တီးျခင္း 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုမွာ အသံလႊင့္ 



ရုံအား လည္ပတ္ရာတြင္ပါဝင္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရရိွ 

သည့္ ဝင္ေငြသည္ အသုံးစရိတ္အတြက္ လုံေလာက္မႈရွိမရိွကုိေသာ္လည္းေကာင္း 

သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ (business plan) 

တစ္ခုသည္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု၏ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ားသုိ႔ အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္အတူ မည္သုိ႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္မည္ဟူ 

သည္အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးပါသည္။ အသံလႊင့္ရုံ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ေပး 

ျပီး ေရရွည္တည္တံ့မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုကုိ ေပး 

သည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ FM 

လိုင္စင္တစ္ခုရရိွႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္တစ္ခုလိုအပ္ပါ 

သည္။  

ရသုံးမွန္းေခ်ေငြစာရင္း (budget) တစ္ခုသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ 

တစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ လူထုေရဒီယို 

အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိႏုိင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ျဖစ္သည္။  

 

ကုန္က်စရိတ္အေၾကာင္းအရာ (Cost Item) က်ပ္ 
ဝန္ထမ္းစရိတ္ Xxx 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ Xxx 
ဖုန္းေခၚဆုိမႈစရိတ္ Xxx 
သြားလာစရိတ္ Xxx 
စက္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းမႈ Xxx 
သင္တန္း Xxx 
အခေၾကးမ်ား Xxx 
အျခားအစီအစဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား Xxx 
ရုံးသုံးပစၥည္းမ်ား  Xxx 
စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္  Xxx 
 



ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ (Income Source) MMK 
ေၾကာ္ျငာ (Advertising) Xxx 
စပြန္ဆာရယူျခင္း Xxx 
ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား Xxx 
ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း Xxx 
ရပ္ရြာလူထုေၾကညာခ်က္မ်ား Xxx 
ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြမ်ား Xxx 
ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Xxx  
ဝင္ေငြစုစုေပါင္း XXX 
 

ေရရွည္တည္တ့ံမႈဆိုင္ရာအျခားပုံစံမ်ား 
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအသည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာေရရွည္တည့္တံ့မႈအေၾကာင္း 

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာအတြင္ အျခားအေရးၾကီးေသာ ေရရွည္တည္တံ့မႈဆုိင္ရာပံုစံ ႏွစ္ခုရိွ 

ပါေသးသည္။  

 

လူမႈဆုိင္ရာေရရွည္တည္တ့ံမႈ။ ။ ၎တုိ႔သည္ အသံလႊင့္ရုံတစ္ခုအား ရပ္ရြာ 

လူထုႏွင့္ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစေရး၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေစေရးအတြက္ ကူညီေပး 

သည့္ သင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ျပီး၊ လူထု၏ပ့ံပုိးမႈရွိလာေစရန္ တြန္းအားေပးပါ 

သည္။ ၎တြင္ လူထု၏ပိုင္ဆုိင္မႈစိတ္ဓာတ္၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ေဒသခံျပည္ 

သူမ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဒသႏၲရယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဓေလ့ထုံးတမ္း 

မ်ားကုိ ေလးစားမႈ စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။  

 
အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာေရရွည္တည္တ့ံမႈ။ ။ ၎တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းေကာင္းမြန္ 

စြာရွိေစျခင္းႏွင့္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားအေျချပဳျခင္း ျဖစ္ေစသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံ 

ခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ ပုံမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားျဖစ္သည္။ အသံလႊင့္ရံု၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ရွင္း ရွင္းလင္းလင္းရွိပါသလား။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ 



အတည္တက်ရွိျပီး၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ တုိင္းသည္ ကြျဲပားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သိရွိၾကပါသလား။ အသံလႊင့္ရုံသည္ လူအမ်ားက 

လာေရာက္လည္ပတ္လုိျပီး လုပ္အားေပးလုိစိတ္ရွိ သည့္ အမ်ားအား ၾကိဳဆုိေသာ၊ 

အမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေစေသာ အသံလႊင့္ရုံ တစ္ခု ျဖစ္ပါသလား။  

 

 

  



အခန္း ၄ 

 

လူထုေရဒီယိုအသံလႊင့္ရံုတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ထားရိွျခင္း 
 
လူုထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမွေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္အား 

အေပၚအမီျပဳရပါေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစြမ္းအား အားျဖင့္လည္ပတ္ပါသည္။ အခိ်ဳ႕ 

ေသာအသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားထက္ပုိမ်ားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 

လုပ္အားခေပး၍ခန္႔အပ္ႏုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူထေရဒီယုိအမ်ားစု၌ အသံလႊင့္ရံု 

၏ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွသည္ သတင္းတင္ဆက္သူ၊ သတင္းေထာက္၊ နည္းပညာ 

ပုိင္းဆုိင္ ရာလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ရံပံုေငြရွာေဖြေပးသူမ်ား အစရိွသည့္ က႑ရပ္မ်ား 

အတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚသာ မွီခိုရပါသည္။ တတ္တတ္ၾကြၾကြရွိျပီး 

ယုံၾကည္ရသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မရွိက လူထုေရဒီယုိထူေထာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ 

ပါ။  

သုိ႔ေသာ္ အသံလႊင့္ရုံအမ်ာစုအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းရာထူးေနရာ အခ်ိဳ႕အတြက္ လူ 

အနည္းငယ္အား အခေပးခန္႔အပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကေလသည္ - 

အသံလႊင့္ရံုမန္ေနဂ်ာ (Station Manager) – အသံလႊင့္ရုံအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ 

အပ္သည္ဆုိပါက ဤအေရးၾကီးရာထူးအတြက္သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အသံလႊင့္ရံု 

မေနဂ်ာသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အခ်ိန္ဇယားဆြေဲပးျခင္း၊အစီအစဥ္ ေရး 

ဆြျဲခင္း၊ အစီအစဥ္ပါဝင္မႈ content ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားစသည္ 

တုိ႔အပါအဝင္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ရပါသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ 

ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာရာထူးသည္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ တာဝန္ၾကီးလွပါသည္။  

အျခားဝန္ထမ္းမ်ား - လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရုံအသစ္ အစျပဳခ်ိန္တြင္ အသံလႊင့္ရံု 
မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးတည္းကုိသာလွ်င္ အခေပးခန္႔အပ္ႏုိင္သည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အသံလႊင့္ရုံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအရင္းအျမစ္မ်ားအေလ်ာက္ အျခားရာထူးမ်ားအတြက္ 



လည္း ဆက္လက္ဝန္ထမ္းခန္႔ထားေလ့ရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔ဝန္ထမ္းထပ္ေလာင္းခန္႔ 
ထားျခင္းအားျဖင့္ အသံလႊင့္ရံုမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အလုပ္ဝန္ထုပ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါ 
သည္။ 
 

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ။ ။ ဤပုဂိၢဳလ္သည္ အသံဖမ္းယူျခင္း၊ တည္း 

ျဖတ္ျခင္း၊ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း အစရိွသည့္ အသံ 

လႊင့္ရုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ပံ့ပုိးမႈ 

ေပးပါလိမ့္မည္။  

 

ပရိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ။  ။ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေလလိႈင္းေပၚသုိ႔လႊင့္တင္လုိက္သည့္ 

အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ရျပီး၊ ရပ္ရႊာလူထုႏွင့္ဆီေလ်ာ္စပ္ဟပ္မႈရွိေစရန္ 

ေသခ်ာေစရပါသည္။ ထုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ သတင္းတင္ဆက္သူ 

မ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ေပးရျပီး၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 

ေကာင္းမြန္စြာသိရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။  

 

မားကက္တင္းမန္ေနဂ်ာ။ ။ ဤပုဂိၢဳလ္၏အလုပ္မွာ အသံလႊင့္ရုံအား ပရုိမိုးရွင္း 

လုပ္ေပးရန္၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားရရိွရန္ သုိ႔မဟုတ္ စပြန္ဆာမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ၎၏တာဝန္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပရိုမုိးရွင္းဆုိင္ရာ အစီ 

အစဥ္မ်ားႏွင့္ ပြအဲစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။  

 

ဘ႑ာေရး/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမန္ေနဂ်ာ။ ။ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

အသံလႊင့္ရုံသည္ ၎၏မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေန 

ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းတုိ႔အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိုရာတြင္ ေငြေၾကး 

ဆုိ္င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေတးဂီတမူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ 

တင္သြင္းျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။  

 



ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား (Volunteers) 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသံလႊင့္ရုံအတြက္ မိမိတုိ႔၏အခ်ိန္၊ အသိပညာ၊ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ အခေၾကးမယူဘဲပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ၎သည္ 

ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။  

 

ထုိသူတုိ႔သည္ အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္အစီအစဥ္တင္ဆက္မႈမွသည္ စက္ပစၥည္း 

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအေရအတြက္သည္ အျမဲေျပာင္းလဲေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 

(အလုပ္အကိုင္ရရိွ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စသည္ 

အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ထြက္ခြါသြားၾကေလ့ရွိသည္)၊ သင့္အေနျဖင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း 

အသစ္မ်ားကုိအျမဲရွာေဖြထားရပါမည္။ ေဆာင္ရြက္၍ရသည့္အခ်ိဳ႕ေသာ ေျခလွမ္း 

အဆင့္မ်ားမွာ -  

 ေရဒီယိုလုပ္ငန္းကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစပါ။ ။ ေက်းရြာအဆင့္ သတင္း 
အခ်က္ အလက္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ရပ္ရြာ 
လူထု ေဒသခံမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားပါ။ လူအမ်ားစုတုိ႔က ေရဒီယုိလုပ္ငန္းဟူသည္ 
ရႈပ္ေထြးျပီး မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္က႑မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ထားၾကသည္။ 
မမွန္ပါ။  

 မည္သူမဆိုေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္သည္။ ။ ပညာအရည္အခ်င္းအနည္းငယ္ 
ရွိသူ (သုိ႔) လုံးဝမရွိသူမ်ားသည္ပင္လ်င္ သံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းျဖန္႔ေဝေပးပါ။  

 အားလံုးကိုၾကိဳဆိုပါ။ ။ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူၾကီး၊ လူငယ္ အားလုံးအား 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း လူထုအား သိရိွေစပါ။  

 ေလလိႈင္းေပၚမွဖိတ္ေခၚပါ။ ။ အသံထုတ္လႊင့္ခ်ိန္တြင္ အစီအစဥ္တင္ 
ဆက္သူမ်ားအား ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားဖိတ္ေခၚရန္ေၾကညာေစပါ။ လက္ရွိ 



ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသည့္ 
အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ပါ။  

 ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိတို႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေစပါ။ ။ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရပ္ရြာလူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေစပါ။ “သူတုိ႔လုပ္နုိင္ရင္ ငါလည္းလုပ္ႏုိင္မွာပဲ” ဟူသည့္ 
စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ေပးပါမည္။  

 အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုေျပာျပပါ။      ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ရရိွသည့္သင္တန္းမ်ားအားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈပညာသစ္မ်ားရရွိေစျပီး ေနာက္ 
ေနာင္တြင္ အခေၾကးရရွိႏိုင္မည့္အလုပ္အကုိင္အတြက္အေထာက္အကူေပးႏုိင္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုအား ေျပာျပပါ။  

 အသံလႊင့္ရံုသို႔ေလ့လာေရးအစီအစဥ္။ ။ စတူဒီယုိခန္းတြင္ အသံလႊင့္ရုံသုိ႔ 
ေလ့လာေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုဝင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚျပီး 
အသံလႊင့္ရုံလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိျမင္ေတြ႔ေစျခင္းျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
လုပ္အားေပးျခင္းတြင္ စိတ္ဝင္စားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။  

 အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္းစီစဥ္ေပးပါ။     ။ အသံလႊင့္ရုံႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ 
ေဒသမွ လူထုအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားေပးပါ။ ထုိသူတုိ႔အေန 
ျဖင့္ အသံလႊင့္ရုံသုိ႔ လူကုိယ္တုိင္လာစရာမလိုဘဲ မိမိတုိ႔ေဒသဆုိင္ရာ အစီရင္ခံ 
ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတင္းမ်ားကုိ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေစျခင္းမ်ိဳး စီစဥ္ေပး 
ပါ။  

 ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္။ ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းသည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ကုိ လူအမ်ားသိရွိေစပါ။ မိမိတုိ႔ရပ္ရြာလူထု 
အတြက္အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ရင္းႏွင့္ပင္ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားရရွိနိုင္ပါသည္။  

 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း 
 
အထက္ေဖာ္ျပခ့ဲျပီးသည့္အတုိင္း အခေၾကးမေပးရသည့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ 

အသံလႊင့္ရုံတစ္ခုအား လည္ပတ္ရျခင္းေၾကာင့္ အဝင္အထြက္မ်ားပါသည္။ ေစတနာ့ 

ဝန္ထမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိႏုိင္ေစရန္ အခ်ိဳ႕ေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ -  

 



ေသခ်ာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ။ ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္း 

တာဝန္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္လုိအပ္မည့္ အေျခခံသင္တန္းမ်ား 

ရရိွေစပါ။ ထိုသူတုိ႔သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွန္ကန္စြာရရိွပါက မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းတာဝန္ 

အေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျပီး ေပ်ာ္ရြင္လာပါလိမ့္မည္။ 

အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးပါ။    ။ လုပ္ငန္းအေပၚကတိကဝတ္ထားျပီး 

စြမ္းေဆာင္မႈရိွသည့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပုိ၍အဆင့္ျမင့္ေသာ အေၾကာင္း 

အရာမ်ားဆိုင္ရာ သင္တန္းစီစဥ္ေပးပါ (ဥပမာ ပို၍ရႈပ္ေထြးသည့္ ေရဒီယုိ format  

မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သင္တန္းမ်ိဳး)။ ထုိသုိ႔ေသာသင္တန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔အတြက္ 

စိတ္ဝင္စားမႈ၊ စိတ္တတ္ၾကြမႈကုိ ျဖစ္ပါသည္။  

ကိုယ္စီအားသန္ရာကိုအထူးျပဳခြင့္ေပးပါ။ ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိတုိ႔စိတ္ 

ဝင္စားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းအစီရင္ခံေစပါ။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ 

ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအပိုင္းကုိ ပုံမွန္သတင္းအစီရင္ခံႏုိင္ျခင္း (သုိ႔) 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းသည္ လယ္သမားျဖစ္က စိုက္ပ်ိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိအထူးျပဳ 

သတင္းအစီရင္ခံျခင္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  

ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ ။ အသံလႊင့္ရုံသည္ ေစတနာ့ 

ဝန္ထမ္းမ်ားမပါဘဲလ်က္ မလည္ပတ္နုိင္ေၾကာင္း သိရိွေစပါ။ ၎အား “ေက်းဇူးတင္ 

ပါတယ္” ဟ ုရုိရိုးေလး ေျပာျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီပြေဲလး ရံဖန္ရံခါစီစဥ္ 

ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  

 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ဘယ္ေသာအခါမွ် အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ပါေစႏွင့္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ျပ႒ာန္းထားသင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအသံလႊင့္ရုံမ်ား 

သည္ အသံလႊင့္ရုံ၏ ပန္းတုိင္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကုိျပ႒ာန္းထားသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 

ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ထုိးေစပါသည္။  

 

၎အားျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အသံလႊင့္ရုံက မိမိတုိ႔ထံမွ မည္သည္ 

တုိ႔အားေမွ်ာ္မွန္းထားသည္၊ မိမိတို႔ကလည္း အသံလႊင့္ရုံမွ မည္သည္တုိ႔ကုိ ေမွ်ာ္မွန္း 



ႏုိင္သည္ ဟူသည္တုိ႔အားသိရွိႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔သည္ 

အသံလႊင့္ရုံတြင္ရွိျပီး သတင္းအစီရင္ခံမႈမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ 

စည္းကမ္မ်ားကုိ သိရွိေစမည္ျဖစ္သည္။  

 
ထုိစာခ်ဳပ္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိတုိ႔၏အလုပ္အား ရပ္နားရန္စီစဥ္သည့္အခါ 

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ေပးရန္အတြက္လည္း ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  

 
ထုိသုိ႔ေသာစာရြက္စာတမ္းသည္ အသံလႊင့္ရုံႏွင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအၾကားခ်ိတ္ဆက္ 

မႈ အားေကာင္းေစရန္ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။  

 

 

 

  



အခန္း ၅ 
 

လူထုေရဒီယိုႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး  
 
လူ႔အခြင္႔အေရး  ဆိုုသည္မွာ တစ္ဦးခ်င္း၏ လူသားဆိုုင္ရာအခြင္႔အေရးကိုု 

ဆိုုလိုုပါသည္။  

 

လူနည္းစုု အခြင္႔အေရး 
 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တိုုင္းရင္းသားေပါင္းစံုု စုုစည္းေနထိုုင္ၾကေသာ ေဒသရပ္၀န္းမ်ား 

ရွိေသာေၾကာင္႕  လူနည္းစုုမ်ားသာ ေနထိုုင္ေသာ ေဒသမ်ားလည္း ရိွပါသည္။  

 

ထိုု႔ေၾကာင္႕ လူထုုေရဒီယို လုုပ္ငန္းတြင္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ 

အဆိုုပါ လူနည္းစုုမ်ား ပါ၀င္ခြင္႕ကိုုလည္း အေလးထားရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ 

လူနည္းစုု မ်ား ႏွင္႕၄င္းတုုိ႕၏ ဘာသာစကားမ်ားကိုုပါ ထည္႔သြင္းပါ၀င္ခြင္႔ 

ရရိွေစရန္အတြက္လည္း စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ လုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုင္ရာ လံုုျခံဳမႈ 

ရွိေစရန္ စဥ္းစား စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ေပးရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ 

 

တိုုင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ားကိုုလည္း အျခားေသာ လူမ်ားႏွင္႕အတူေလးစားခင္မင္ 

စြာ ျဖင္႔ အတူတစ္ကြေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုုင္ျခင္းျဖင္႔ တန္းတူညီမွ်ခြင္႔ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေသာ 

လူ႕အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေပၚေစရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုုင္ရာ အစီစဥ္မ်ား ထည္႔သြင္းသင္႔ 

ပါသည္။ 

 

ထိုု႔ျပင္ ေဒသတြင္း မတူကြျဲပားေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသားမ်ားၾကား 

တြင္ သေဘာထား ကြလဲြမဲႈျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ေသာ အသံုုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္ 

အစီစဥ္မ်ားကိုုခြင္႔ျပဳမည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း လူထုုေရဒီယိုုဆိိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းေရးဆြရဲာတြင္ ထည္႔သြင္းေရးဆြဲသင္႔ပါသည္။ 



ကေလးႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင္႔အေရး 

 
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ဖိုု၀ါဒၾကီးစိုုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ႕ထံုုးစံေအာက္တြင္ 

ေနထိုုင္ခဲ႕ရ ေသာေၾကာင္႕  လူအဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္ဖိုုးထားမႈ ၊ 

အေရးထား မႈ၊ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ နိမ္႕ပါးလ်က္ရွိသည္။  

 
ထိုု႔ေၾကာင္႕ လူထုုေရဒီယို လုုပ္ငန္းတြင္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခြင္႕ကိုုလည္း အေလးထားရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါ၀င္ခြင္႔ရရိွေစရန္အတြက္လည္း စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ လုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုင္ရာ 

လံုုျခံဳမႈရွိေစရန္ စဥ္းစား စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ေပးရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ 

 
အသံလႊင္႔အစီစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးက႑မ်ား ထည္႔သြင္းေပးၿပီး ေဒသတြင္းရွိ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသံ ပိုုမိုုထြက္ေပၚလာႏုုိင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းဆြေဲပးၿပီး ေဆာင္ 

ရြက္သင္႔ပါသည္။  

 
ထိုု႔ျပင္ကေလးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုုၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈႏွင္႕ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ားအား အသိပညာေပးအစီစဥ္မ်ား ထည္႔သြင္း 

ေပးျခင္းအားျဖင္႔  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ားအား မွန္ကန္စြာ 

တုုန္႔ျပန္ႏိုုင္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုုင္ျခင္း 

တိုု႔ျဖင္႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင္႔အေရးကိုု ထိခုုိက္ေစမည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားအား ၾကိဳတင္ကာ 

ကြယ္ႏုုိင္ပါသည္။ 

 
အမ်ိဳးသမီးဆိုုင္ရာ က႑ာမ်ားထည္႔သြင္းျခင္းအားျဖင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ 

တန္းတူညီမွ်ေသာ အေျခအေန၊ ရပုုိင္ခြင္႔ဆိုုင္ရာ ၊ လူ႕အခြင္႔အေရးဆိုုင္ရာ 

အစီစဥ္မ်ားကိုု ထည္႔သြင္းေဖာ္ျပေပးျခင္းအားျဖင္႔လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း က်ား/မ 

တန္းတူညီမွ်ခြင္႔ကိုု ပိုုမိုုနားလည္သေဘာေပါက္လာႏိုုင္ပါသည္။ 

 



လူထုုေရဒီယိုုဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေရးဆြရဲာတြင္လည္း ကေလးႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးတိုု႕၏ ဂုုဏ္သိကၡာကိုု ထိခိုုက္ေစႏိုုင္ေသာ အသံလႊင္႕ခ်က္မ်ား၊ 

သီခ်င္းမ်ား အား ထည္႔သြင္းရန္ ခြင္႔မျပဳေၾကာင္းကိုုပါ ထည္႔သြင္းေရးဆြရဲန္ 

လိုုအပ္ပါသည္။ 



နိဂံုး 
 
လူထုေရဒီယုိသည ္ တစ္မူထူးျခားေသာမီဒီယာပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေလလိႈင္း 

ဆုိင္ရာတန္ခုိး အာဏာအား ရပ္ရြာလူထု၏ လက္ထသဲုိ႔ ေပးအပ္ထားျပီး၊ မိမိတုိ႔ေဒသရိွ 

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေပးကာ၊ မိမိေဒသအတြက္ အေရး 

ၾကီးေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ၎သည္ ျပည္သူမ်ား၏ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကို ယူေဆာင္လာေပးျပီး၊ ျပည္သူမ်ားသည္ သတင္းျပန္ၾကားမႈေကာင္းစြာရရွိကာ ပိုမုိ 

ပါဝင္မႈအားေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။  

 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူထုေရဒီယုိလုပ္ငန္းသည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 

မ်ားသည္ အသစ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သင္ယူရရွိျပီး မိတ္ေဆြသစ္မ်ားရရွိပါသည္။ 

အသံလႊင့္ရုံမ်ားသည္လည္း လူစည္ကားေသာေနရာမ်ားျဖစ္လာျပီး ကြဲျပားေသာျပည္သူမ်ား၊ 

လူငယ္၊ သက္ၾကီး အစရိွသည္တုိ႔ စုံစည္းေစရာေနရာျဖစ္ကာ၊ မိမိတုိ႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 

ဖလွယ္ရာေနရာျဖစ္ေစပါသည္။  

 

လူထုေရဒီယုိအသံလႊင့္ရံုတစ္ခုအား အစျပဳျပီး လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ၎မွ ေပးသည့္ ဆုလဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိနုိင္မႈ၊ 

ရြပ္ရြာလူထုစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တည္ေပးျခင္း၊ ေလလိႈင္းတြင္ အသစ္ေသာအသံမ်ားရရွိျခင္း 

စသည္တုိ႔သည္ ေပးဆပ္ရက်ိဳးႏွပ္ေစပါသည္။  

 
 

  



အကုိးအကားမ်ား (အဂၤလိပ္လို) 
 
UNESCO Community Radio Handbook 
A good general guide to community radio and what is involved in set-up and 
operation.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001245/124595e.pdf 
 
Community Radio – The People’s Voice  
A clear, accessible guide to setting up, managing, and sustaining a community 
radio station.  
http://journalism.co.za/community-radio-the-peoples-voice/ 
 
How to do community radio 
A comprehensive guide from the concept of community radio through set-up to 
programming.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001342/134208e.pdf 
 
Starting a local radio station  
 Internews မွ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံအတြက္သာ 
အထူးျပဳထားေသာ္လည္း ၎မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ 
လည္း က်င့္သံုးႏုိင္ပါသည္။  
https://www.internews.org/resource/starting-local-radio-station-manual-
afghanistan  
 
 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001245/124595e.pdf
http://journalism.co.za/community-radio-the-peoples-voice/
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001342/134208e.pdf
https://www.internews.org/resource/starting-local-radio-station-manual-afghanistan
https://www.internews.org/resource/starting-local-radio-station-manual-afghanistan

