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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာငေ္သာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည ္ဆယ္စုုႏွစ္ မ်ားစြာ 

ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အုပု္ခ်ဳပမ္ွဳစနစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျခင္း၏ သေကၤတအမွတ္အသားတစ္ခလုည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုုအခ်ိန္မွစတငျ္ပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားအျပင ္ လူမွဳေရးျပဳျပင ္

ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားလည္း သိသိသာသာၾကံဳေတြ႔လာခဲ့ရပါသည္။ ယခင ္ ပိတ္ဆို႔မွဳခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုုဘ၀မွသည္ 

မဆုုတ္မနစ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ခိုုင္မာမွ်တေသာ ဒီမိုကုေရစီစနစ္ကို ု ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္သည့္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲွဳ 

မ်ားစြာကိုုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏ္ုုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္ ့

ေပးျခင္း၊ ပံုုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ ဆင္ဆာစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းတိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ 

အဖြဲ႔အစည္းထက္၀က္ ေက်ာ္ျဖင့္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးစာခ်ုဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုႏုုိင္ျခငး္ တိုု႔သည္လည္း အဆိုုပါ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားတြင ္ အပါအ၀ငျ္ဖစ္ပါသည။္ ထိုုနည္းတူစြာ ႏိုုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခင္က 

ထားရွိခဲ့ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆိုု႔မွဳမ်ားကိုု ေျဖေလွ်ာ့ေပးျပီး ကမာၻ႔စီးပြားေရး အသိုုက္အ၀န္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင့္ 

ပိုုမိုုပါ၀င္လာႏုုိင္ေစရန္လည္း လမ္းခင္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ႏိုု၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည ္

ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ႏွစ္အတြင္း ၄င္း၏ပထမဆံုုး ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအရွိဆံုုး ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကိုု က်င္းပႏိုုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္ 

အတိုုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳ းသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပသ္ည္ အဆိုုပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳအႏုုိင္ရရွိ 

ခဲ့ျပီးေနာက ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင ္အမတ္ေနရာအမ်ားစုုကိုအရယူႏိုုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ 

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင ္အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ ွလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုုးပါ၀င္သည္ ့လႊတ္ေတာ္က ၅၃ 

ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ပထမဆံုုး အရပ္သားသမၼတအျဖစ ္ဦးထင္ေက်ာ္အား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။0

1 

ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင့္ ၄င္း၏ သမိုုင္း၀င္မွတ္တိုုင္တစ္ခုုသိုု႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုုကေရစီ နည္းလမ္းတက် 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုုးရသည္ အေကာင္းဖက္သိုု႔ဦးတည္ေသာ ႏိုုင္ငံေရးအေရြ႔တစ္ခုုကိုု ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါ 

သည္။ ထိုုသုုိ႔အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အစိုုးရသစ္အေနျဖင္ ့ ယခင္စစ္အုပု္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာ 

အနာတရေဟာင္းမ်ားကို ု ဆက္လက္ရင္ဆိုုင္ေနရသည့္အျပင္ အခက္အခအဲသစ္မ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔လာႏိုုင္ပါသည္။ 

တပ္မေတာ္အေနျဖင္ ့အစိုုးရအေပၚတြင ္သိသိသာသာလႊမ္းမိုုးထားဆျဲဖစ္ျပီး သဘာ၀အရင္းအျမစ ္ထုုတ္လုုပ္မွဳကဲ့သိုု႔ေသာ 

အစိုုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မ်ားသည ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိသည့္ 

အျပင ္ေရရွည္အတြက္လည္း အလားအလာမေကာင္းႏိုုင္ပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ေနေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံတြင္း 

ေဒသအမ်ားအျပားတြင ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိျပီး လူမ်ားစုုျဖစေ္သာ ဗမာတိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား 

လူနည္းစုုမ်ားၾကားတြင္ နာၾကည္းမွဳမ်ားအျမစ္တြယ္လ်က္ရွပိါသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား 

တင္းမာမွဳမ်ားသည္လည္း ျမိ ႔ဳၾကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဓိကရုုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားေစရန ္ ဦးတည္ေစခဲ့ကာ ေထာင္ေပါင္း 

                                                        
1 Holmes, O. (15 March 2016). ျမနမ္ာ့လႊတေ္တာ္က ဦးထငေ္က်ာ္အား ႏွစ္ေပါင္း ၅၃ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုုး အရပသ္ားသမၼတအျဖစ ္
ေရြးေကာကတ္ငေ္ျမွာက္ခဲသ့ည္။ The Guardian မ ွထုတု္ႏွဳတ္တင္ျပထားပါသည္။ 



မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားအား အိုုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစေ္စခဲ့ပါသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွဳမ်ားကို ု ဆက္လက္ 

ရင္ဆိုုင္ေနရပါသည္။ 

 အဆိုုပါေျပာင္းလမဲွဳမ်ားအၾကားတြင္ ျမနမ္ာအစိုုးရအေနျဖင္ ့ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုုးရႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ဖြ႔ံျဖိဳး 

တိုုးတက္မွဳရရွိေစရန ္တက္ၾကြေသာ၊ ဗဟုု၀ါဒဦးတည္ေသာ မီဒီယာတစ္ရပ္ကိုု ျမွင့္တင္ေပးရန ္အေရးၾကီးပါသည္။ ျမန္မာ 

ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအေနျဖင္ ့အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးည ီဘက္လိုက္ျခင္းမရွိဘ ဲတိက် မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက ္

မ်ား ရယူႏိုုင္ရန ္ လိုုအပ္ပါသည။္ သိုု႔မွသာ ၄င္းတိုု႔အေနျဖင့္ အစိုုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္ တက္ၾကြစြာ 

ပါ၀င္ႏုုိင္ပါမည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သုေတသန၏ေနာက္ဆက္တြဲပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကုုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၺံႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမွဳဆိုုင္ရာအဖြဲ႔ (ယူနက္စကိုု) ၏ မီဒီယာဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မွဳဆိုုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကိုု အသံုုးျပဳျပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 

မီဒီယာက႑ကိုု အကျဲဖတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုုပါအကျဲဖတ္မတွ္တမ္းသည္ အစိုုးရသစ ္

သာမက အျခားမီဒီယာ က႑နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာပုုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာဖြ႔ံျဖိဳး 

တိုုးတက္မွဳအတြက္ မည္သုုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကိုု အၾကံျပဳႏုုိင္လိမ့္မည္ဟုု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ မီဒီယာဖြ႔ံျဖိဳး 

တိုုးတက္မွဳအညႊန္းကိန္းကိုု အပိုုင္း ၅ ပိုုင္း ခြဲျခားထားသည္အလိုု႔ငွာ အကျဲဖတ္မွတ္တမ္းကိုုလည္း အခန္း ၅ ခန္းျဖင္ ့

ပိုုင္းျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည ္ မွတ္တမ္းတြင္ပါရွိေသာ အခန္း ၅ 

ခန္း၏ အဓိကအႏွစ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္ ့အၾကံျပဳတငျ္ပခ်က္မ်ားျဖစပ္ါသည္။  

 

အခနး္ (၁)  

လြတလ္ပစ္ြာထုတုေ္ဖာ္ေျပာဆိုခုြင့္၊ ဗဟု၀ုါဒႏွင့္ အမ်ိဳ းအစားစံုုလငေ္သာ မဒီယီာမ်ားကို ု အေထာကအ္ကျူပဳေစႏုုိငသ္ည္ ့

ဥပေဒစနစ ္

 ျမန္မာအစိုုးရသည္ ယခင္က်င့္သံုုးခဲ့ေသာ ဆင္ဆာစနစ္ကိုု ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီးေနာက္ 

ႏိုုင္ငံအတြင္း ပံုုႏွိပ္မီဒီယာအခနး္က႑၏ အေရးပါဆံုုးအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုုအျဖစ ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ 

ဇန္န၀ါရီလတြင္ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ ဖ်က္သိမ္းလိုုက္ျခင္းႏွင့္ ပံုုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒကို ု၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ 

ျပ႒ာန္းလိုုက္ျခင္းသည္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲွဳမ်ားကိုု အသက္၀င္ေစခဲပ့ါသည္။ ထိုုသိုု႔တိုုးတက္ေျပာင္းလမဲွဳျဖစ္စဥ္မ်ားသည ္

မီဒီယာဗဟုု၀ါဒႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္တိုု႔ကိုု တြန္းအားေပးေစႏိုုင္သည့္ မီဒယီာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳ ျဖစ္စဥ ္

မ်ားပင ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ပံုုႏိွပ္ေရးႏွင့္ ထုုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းဥပေဒအရ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းအတြက္ လိုုင္စင္မွတ္ပံုုတင္ျခင္း ျပဳလုုပ္ရန ္ မလိုုအပ ္

ေတာ့ေပ။ ပံုုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား အေနျဖင္ ့ ျပန္ၾကားေရး၀နၾ္ကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုုတင္ရန ္ လိုုအပ္ေသာ္လည္း တင္းက်ပ္ေသာ 

လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား မရွိေတာေ့ခ်။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒသည ္မီဒီယာမ်ားကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို 

ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္စနစ္ကိ ု တည္ေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ မီဒီယာ၏အရည္ေသြးျမင့္မားမႈကိ ု ျမငွ့္တင္ေပးခဲ႔သည္။ ထိုဥပေဒ 

သည္ အမွီအခိုကင္းေသာ၊ မီဒီယာကိုယ္္္တိုင္ထိန္းေက်ာင္းေသာ အဖြဲ႔ေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္မ်ား  

လက္ခံက်င့္သံုးေရးအတြက္ တြန္းအားေပးခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ကို ၂၀၁၄ခႏွုစ ္ခုႏွစ္ ေမလတြင္ 



ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ႔ျပီး1

2 ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ထိုုနည္းတူစြာ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တင္သြင္းခဲ႔သည့္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုုင္ရာဥပေဒသည ္

ရုုပ္သံလႊင့္လုုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ လုိင္စင္ရယူထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ားကို 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရသည္ ့တာ၀န္ရယူရမည္ ့အမ်ိဳးသားရုပသ္ံလႊင့္ေကာင္စီဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ 

 မီဒီယာဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလလဲာမွဳမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔အစိုုးရဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကုေရစီႏုုိင္ငံေတာ္ဆီ 

သိုု႔ ေျပာင္းလႏဲိုုင္ေရး ႏုုိင္ငံေရးဆိုုင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳမ်ားသည္လည္း စည္း၀ါးညီညီျဖစေ္ပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုုသိုု႔ 

ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားႏွင့္အညီ မီဒီယာ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ျပည္သူလူထုုအေနျဖင့္လည္း ထိရွလြယ္ေသာ 

ႏိုုင္ငံေရးႏွင္ ့လူမွဳေရးဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ျပီး ပိုုမိုုထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားသည ္မိမိတိုု႔၏ 

သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ အယူအဆမ်ားကိ ု လူသိထင္ရွား စတင္ေဖာ္ျပလာၾကလင့္ကစား ဆက္လက္၍ ၄င္းတုုိ႔၏ အခြင့္ 

အေရးမည္သည္အ့တိုင္းအတာအထိရရွိမည္ဆိုုသည္ကိုု အေသအခ်ာမသိႏုုိင္ၾကေပ။  

 သတင္းမီဒီယာဥပေဒသည ္ အေကာင္းဘက္သိုု႔ဦးတည္ေသာ ေျပာင္းလခဲ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 

တရားဥပေဒက႑သည ္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ျပဟီုုဆိုုႏုုိင္ျပီး ဥပေဒမ်ားသည ္ လက္ရွျိဖစပ္ြားေနေသာ ႏိုုင္ငံေရး၊ 

လူမွဳေရးေျပာင္းလမဲွဳမ်ားႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔တည္းမဟုတ္  ႏိုင္ငံတြင္း ဥပေဒမ်ားသည ္

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးႏိုင္ေပ။ ထိုုမွ်သာမက ျမန္မာ 

ႏိုုင္ငံအေနျဖင့္လည္း “ျပည္သူႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဋိညာဥ ္(International Covenant 

on Civil and Political Rights – ICCPR)” ကဲ့သိုု႔ေသာ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ကိုု ေထာက္ကူ 

ျပဳေစႏုုိင္သည့္စာခ်ဳပမ္်ားတြင ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုု႔ျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယ ူ

သိရွိပိုုင္ခြင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အစိုုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားရယူရာ၌ အဟန္႔အတားမ်ား 

ရွိေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။  

 လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆိုုပိုုင္ခြင့္ကိုု အတားအဆီးျဖစ္ေစႏုုိင္ေသာ ေခတ္ေဟာင္း ဥပေဒမ်ားသည္ 

ထိရွလြယ္ေသာျပႆနာမ်ားအေပၚ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အသံတိတ္ေနၾကရမည္ ့အဓိပၺာယ္မ်ိဳး ျဖစေ္န 

ေစသည္။ ထိုုဥပေဒမ်ားတြင ္ကိုုလိုုနီေခတ္ကတည္းက  ရာဇသတ္ၾကီးတြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အသေရဖ်က္မွဳ ၊ ရာဇ၀တ္မွဳ 

မကင္းေသာေက်ာ္နင္းမွဳ၊ ႏိုုင္ငံေတာ္အား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမွဳႏွင့္ ဘာသာသနာႏွင့္ ဘာသာေရးအရ 

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွဳကို ေစာ္ကားျခင္း ကဲ့သိုု႔ေသာ ဥပေဒမ်ားပါ၀င္သည္။  အျခားဥပေဒမ်ားမွာလည္း ယခင္စစ္အစိုးရ 

လက္ထက္ကျပ႒ာန္းခဲ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေယဘုယု်အားျဖင္ ့ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပထားေသာ 

ဥပေဒမ်ားသာျဖစ္သည္။ အသစ္ျပ႒ာန္းလိုုက္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေ၀းခြင့္ႏွင္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကိုု 

ဆႏၵျပမွဳမ်ားအား တားျမစ္ရနအ္တြက ္အမ်ားအားျဖင့္ အသံုုးျပဳၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆိုုခြင္တ့ြင္ 

                                                        
2 ျမန္မာႏုုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာငစ္ ီ(ယာယ)ီ မ ွသတငး္မီဒီယာက်င့္၀တက္ို ုတရား၀င္ျပဌာန္းခဲသ့ည္။ အျပည့္အ၀မလြတလ္ပေ္သာ အဆိုပုါ ေကာင္စသီည ္

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စ၏ီ ေရွ႔ေျပးျဖစသ္ည။္ 



ဥပေဒဆိုုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုုကေရစႏုုိီင္ငံမ်ားတြင ္ ရွိၾကေသာ္လည္း တိက်ေသခ်ာစြာ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားၾကၿပီး ျပစမ္ႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ  အခ်ဳိးညညီီရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြငမ္ ူ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ ္

ေရးသားေျပာဆိုုခြင့္ကိုု  ကန္႔သတ္ထားေသာဥပေဒမ်ားသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိဘ ဲ

ျပင္းထန္ေသာျပစဒ္ဏ္မ်ားကို ုခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ဖ်ကသ္ိမ္းလိုုက္ျခင္းသည္ မီဒီယာအတြင္း မည္သည့္အတိုုင္းအတာအထိ ပံုုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္ 

ရျခင္း၊မရျခင္း ဆိုုသည္ကိုု အတိအက်တိုုင္းတာေပးသည့္စနစ္ကိုု ဖယ္ရွားလိုုက္ျခင္းပင္ျဖစသ္ည္။  အဆက္မျပတ္ ရွင္သန ္

ေနေသာ စာနယ္ဇင္းအေရးအသားနယ္ပယ္တြင ္ လူမွဳေရးအရ လက္ခံႏိုုင္ေလာက္သည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ု ပံုုႏိွပ္ 

ေဖာ္ျပရန ္ ဆံုုးျဖတ္ရမည့္တာ၀န္မွာ အယ္ဒီတာ့အေပၚတြင ္ လံုုးလံုုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္လာျပီျဖစ္သည္။ မီဒီယာ 

ေျပာင္းလေဲရးတိုးတက္လာရန ္ နီးကပ္လာသည့္ အေနအထားႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေပၚ 

တင္းက်ပ္ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းမ်ားသည ္ မေသခ်ာေသးသည့္မီဒီယာ၀န္းက်င္တစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚလာေစ 

ပါသည္။ ေခတ္မမီေတာသ့ည္ ့ ဥပေဒမ်ားကိုု တဖက္သတ္ထင္သလိုသံုးစြဲျခင္းႏွင့္  ျပင္းထန္ေသာ 

ေထာင္ဒဏ္ခ်မတွ္ျခင္းမ်ားရွေိနေသးသေရြ႔ မီဒီယာႏွင့္ ျပညသ္ူလူထုုတစ္ရပ္လံုုးသည္ ၄င္းတိုု႔၏ အသစ္ေတြ႔ရွိထားေသာ 

လြတ္လပ္မွဳကိုု ဆက္လက္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုုတ္ေနၾက ရပါမည္။ 

 

အခနး္ (၂) မဒီယီာဗဟ၀ုါဒႏွင္ ့ မတကူြဲျပားသည္အ့မ်ိဳ းအစားစံုုလငေ္သာ မဒီယီာမ်ားတြင ္ ျပိဳ ငဆ္ိုငုမ္ွဳ ရွသိည္ ့ စးီပြားေရး 

အေနအထားတစခ္ုႏွုင့္ ပြင့္လငး္ျမငသ္ာေသာပိငုဆ္ိငုမ္ႈ 

 ျမန္မာႏုုိင္ငံမီဒီယာအခန္းက႑တြင ္  အစိုုးရမွ သိသာထင္ရွားစြာပါ၀င္ပတ္သက္ေနမွဳႏွင္ ့ႏိုုငင္ံပိုုင္မီဒီယာကို ုဖြ႔ံျဖိဳး 

တိုုးတက္ေအာင္ျပဳလုုပ္မွဳတိုု႔ေၾကာင့္  လုုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင ္ ပိုုင္ဆိုုင္မွဳအေနအထားမွာ အထူးသျဖင္ ့ ရုုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ 

တြင္အျမင့္ဆံုုးျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ထုုတ္လႊင့္ေနေသာ ရုုပ္သံလႊင့္လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုုးရပိုုင ္ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုုဂၢလိက အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဖက္စပ္လုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။2

3  ဖက္စပ္ရုပု္သံလႊင့္ဌာန 

တစ္ခုုခ်င္းစီသည ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ သီးျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရဖြဲ႔စည္းရသည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုမွဳ  

မ်ားသည္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိဘ ဲ အစိုုးရ (သိုု႔မဟုုတ္) တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားသာ တြဲဖက္ 

လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ရရွိၾကသည္။ အဆိုုပါစနစ္လက္ေအာက္တြင ္ရုုပသ္ံလႊင့္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့၄င္းတိုု႔၏ လုုပ္ငန္းပိုုင္ဆိုုင္မွဳ 

ပံုုစံမ်ား ႏွင့္ အျမတ္ေငြမ်ားကိုု ျပည္သူလူထုုအား ေဖာ္ထုုတ္ျပသေလ့မရွိေပ။ 

 မီဒီယာဥပေဒတြင ္ အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားသည္ မီဒီယာဗဟုု၀ါဒႏွင့္ ပိုုမိုုအမ်ိဳ းအစား စံုုလင္ေသာ မီဒီယာ 

၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ုေရရွညေ္ပၚထြန္းလာေစရန ္အလားအလာေကာင္းမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ 

                                                        
3 ျမန္မာႏုုိင္ငတံြင ္လွိဳင္းတိုုျဖင့္အသလံႊင့္ေသာ ႏိုုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားစြာရွသိည္။ ၄င္းတိုု႔တြင ္ဘဘီီစ ီျမန္မာပိုုင္းအစအီစဥ၊္ ဗြီအုုိေအ၊ အာရ္အကဖ္္ေအ 

တိုု႔ပါ၀ငသ္ည။္ အဆိုုပါ သတင္းဌာနမ်ားသည ္ ျမန္မာႏုုိင္ငတံြင ္ တရား၀င္အသလံႊင့္ဌာနအျဖစ ္ အသိအမတွ္ျပဳထားျခငး္မရွေိသာေၾကာင္ ့ ယခု ု
ေလလ့ာမွဳတြင ္မပါ၀င္ပါ။ သိုု႔ေသာ္လည္း ႏိုုင္ငတံြင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ တင္ျပႏုုိင္သည။္  



တြင္ ျပ႒ာန္းခဲေ့သာ ရုုပ္သံလႊင့္မီဒီယာဥပေဒတြင ္ပုုဂၢလိက၊ ျပည္သူႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအသလံႊင့္လုုပ္ငန္းမ်ားအား လိုင္စင္ 

ေလ်ွာက္ထားခြင့္ျပဳသည့္အျပင ္ ႏိုုင္ငံပိုုင္ရုပု္သံလႊင့္ဌာနကိုုလည္း ဆက္လက္တည္ရွိခြင့္ေပးထားသည္။ မွတ္ပံုုတင္ျခင္း 

လုုပ္ငန္းကိုု အရပ္ဖက္ေကာင္စမီွ မီဒီယာကြဲျပားျခားနားမွဳႏွင့္ ဗဟုု၀ါဒတိုု႔ကိုု အေျခခကံာ လိုုင္စင္မ်ားခြဲေ၀သတ္မွတ္ေရးကိုု 

စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမညျ္ဖစ္သည္။ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျပီးခ်ိန္မစွျပီးပိုုင္ဆိုုင္မွဳမ်ားအေပၚ တိုုက္ရိုုက္ရည္ညြန္းထား 

ခ်က္မ်ား ျပန္လည္အသက္၀င္လာမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနသည္။   

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒသည ္ ပိုမိုစံုလင္ေသာ ပံုႏွိပ္ 

မီဒီယာ၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန ္ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ အဆိုုပါ ဥပေဒသည ္ စာေပစိစစေ္ရးကိုု တရား၀င္ 

ဖ်က္သိမ္းႏိုုင္ခဲ့ျပီး ပံုုႏိွပ္မီဒီယာလိုုင္စင္ေလ်ွာက္ထားျခင္းကို မွတ္ပံုုတင္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ အစားထိုုးထား 

သည္။  ဆင္ဆာစနစ္ကိုုဖ်ကသ္ိမ္းလိုုက္ျခင္းသည္လည္း ေန႔စဥ္ထုုတ္သတင္းစာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း 

တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ အဆိုုပါျဖစစ္ဥ္သည ္ ေန႔စဥ္ထုုတ္သတင္းစာမ်ား တစ္ဟုုန္ထိုုးေပၚေပါက္လာမွုဳျဖစ္ေစသည့္အျပင ္

မီဒီယာ ဗဟုု၀ါဒကိုုလည္း တိုုးျမွင့္ေစခဲ့သည္။ 

 ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းဥပေဒသည ္မဒီီယာဗဟုု၀ါဒျဖစ္ေပၚေစေရးတြင ္ဥပေဒဆိုုင္ရာ အခက္အခ၊ဲ အတားအဆီး မ်ားကိုု 

ပယ္ဖ်က္ႏုုိင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အစိုုးရပိုုင္မီဒီယာတည္ရွိမွဳသည္ မမ်ွတေသာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ကိုု ျဖစ္ေပၚေစျပီး 

အစိုုးရ၏မီဒီယာပိုုင္ဆိုုင္မွဳကို ု သြယ္၀ိုုက္ျမွင့္တင္ေပးေနသည့္သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚထြက္ခဲ့ 

ေသာ ေန႔စဥ္ထုတု္သတင္းစာ အမ်ားစုုမွာ စီးပြားေရးအရ အရွံဳးျဖင့္ရပ္တည္ခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမံုု 

သတင္းစာမ်ားသည ္ ႏိုုင္ငံပိုုင ္ အၾကီးမားဆံုုးပံုုႏွိပ္မီဒီယာလုုပ္ငန္းၾကီး ႏွစ္ခုုျဖစ္သည္။ အဆိုုပါသတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္သည ္

ျဖန့္ခ်ိေရး ကြန္ယက္က်ယ္ျပန္႔မွဳႏွင့္ အစိုုးရ၏ေငြေၾကးစိုုက္ထုုတ္မွုဳမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အျခား 

ေသာျပိဳင္ဘက္မ်ားထက ္ ေစာင္ေရအေရအတြက္ အျပတ္အသတ္မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ အစိုုးရေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထ ိ မည္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မွ် ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွေိပ။ လက္ေတြ႔တြင္ အစိုုးရ 

ေၾကာ္ျငာအမ်ားစုုမွာ ႏိုုင္ငံပိုုငသ္တင္းစာမ်ားတြင္သာ ေနရာယူေလ့ရွိသည္။  ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ေစာင္ေရ 

မ်ားစြာျဖန္႔ခ်ီႏုိင္ေသာ အစိုးရသတင္းစာတြင္သာေၾကာ္ျငာထည့္ရန္လိုလားၾကသည္။ အဆိုုပါျဖစရ္ပ္မ်ားသည ္ ပုုဂၢလိက 

ပံုုႏိွပ္မီဒီယာမ်ား၏ အဓိက၀ငေ္ငြရရွိရာရင္းျမစ္ကို ု လက္လႊတ္လိုုက္ရသည့္အျပင္ ႏိုုင္ငံပိုငု္မီဒီယာမွာလည္း ျပည္တြင္း 

ေစ်းကြက္ကိုု လက္၀ါးၾကီး အုုပ္ထားသကဲ့သိုု႔ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ 

 

အခနး္ (၃) ဒမီိကုေရစကီ်ေသာေရးသားေျပာဆိမုႈမ်ားအတြက ္ မဒီယီာကိပုလကေ္ဖာငး္တစခ္အုျဖစအ္သံုးျပဳျခငး္

 ႏိုုင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ၏ စတုုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ မီဒီယာသည္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္တြင ္ ေဖာ္ထုုတ္ေရးသားေျပာဆိုုႏိုုင္ခြင့္ကိုု 

တိုုးျမွင့္ေအာင္ေဆာငရ္ြက္ရာ၌ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွပါ၀ငရ္ံုုသာမက ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 

သိသင့္သိထိုုက္ေသာ ဗဟုုသုုတအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖင္ ့ အစိုုးရ၏ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳကိုု တိုုးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အဆိုုပါအေျခအေနမ်ားသည္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံအေၾကာင္း 

တရားမ်ား အေပၚမူတည္ေနပါသည္။ 



 ေရွးဦးစြာ မီဒီယာအေနျဖင့္ လူ႔အသိုုက္အ၀န္းအလႊာစံုုက လိုုအပ္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု 

ျဖည္ဆ့ည္းေပးႏိုုင္ရပါမည္။ ထိုုသိုု႔ျဖည့္ဆည္းရာတြင္လည္း အစိုုးရပိုုင္၊ ပုုဂၢလိကပိုုင ္ သာမက ရပ္ရြာအေျချပဳ မီဒီယာ 

လုုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မီဒီယာအမ်ိဳးအစားအစံုုအလင္ႏွင့္ ဘာသာစကား အမ်ိဳ းမ်ိဳးကိုုအသံုုးျပဳျပီး သတင္းအခ်က္အလက ္

မ်ားကိုု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိ ႔ဳေဒသမ်ားသိုု႔ ေရာက္ရွိရနခ္က္ခေဲသာ္လည္း အစိုုးရပိုုင ္

ရုုပ္သံလႊင့္လုုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုုပ္ျမင္သံၾကား၏ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနမွသာမက ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန မွလည္း 

အဓိကတိုုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင္ ့ သတင္းမ်ားထုုတ္လႊင့္လာႏိုုင္ျပီျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသား 

အမ်ားစုသည ္ အစိုးရမွထုတ္လႊင့္ေသာသတင္းမ်ားကို ၄င္းတို႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းႏွင့္သာ ရယူ 

ေနၾကရျခင္းပငျ္ဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွာလည္း အမ်ားျပည္သူ၀နေ္ဆာင္မွဳရုပု္သလံႊင့္လုုပ္ငန္း 

အသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ဥပေဒအရ အသြင္ေျပာင္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မွဳ မီဒီယာ 

ဥပေဒၾကမ္းကို ု ရုုတ္သိမ္းထားဆျဲဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့အသႏံွင္ ့ ရုုပ္ျမင္သံၾကားမွာမ ူ တိုုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ 

သတင္းမ်ားထုုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ထုုတ္လႊင့္မွဳကြန္ယက္ခ်ဲ႔ထြင္ျခငး္၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ျပီး 

အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု တစ္စိုုက္မတ္မတ္လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း တစ္ဦးတည္းမွ 

လက္၀ါးၾကီးအုုပ္ထားေသာ အထူးသျဖင္ ့ အစိုုးရပိုုင္မီဒီယာအေနျဖင္ ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လိုုအပ္လ်က္ရွိေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ိဳးစံုကုိုု ျဖည့္စြမး္ေပးႏိုုင္မညမ္ဟုုတ္ေပ။ 

 ဖက္စပ္ရုုပ္သံလႊင့္လုုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ျပည္သူလူထုုအမ်ားစုုထံသိုု႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုုမိုုေရာက္ရွိႏုုိင္ရန ္

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ေသာ္လည္း အဆိုုပါမီဒီယာမ်ားမွာ သတင္းေပးရန္ႏွင့္ ျပန္ၾကားေပးရန္ထက ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ကို ု

ပိုုမိုုဦးစားေပးၾကသည္။ ၄င္းတိုု႔တင္ျပေသာ သတင္းမ်ားမွာလည္း ျမန္မာ့အသံႏွင္ ့ ရုုပ္ျမင္သၾံကားဌာနကိုု ပံုုမွန္အားျဖင့္ 

သတင္းရင္းျမစ္လုုပ္ထားေသာ သတင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  ေနာက္ပိုုင္းတြင္မူ ဖက္စပ္လုုပ္ကိုုင္ေသာ ရုုပ္သံလႊင့္လုုပ္ငန္းမ်ား 

သည္ အျခားလြတ္လပ္ေသာမီဒယီာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ သတင္းရယူျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သတင္းမ်ားကိုု 

တင္ဆက္လာၾကသည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာလင့္ကစား   ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရုုပ္သံလႊင့္ 

လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ထုတု္လုုပ္သူအမ်ားအျပားလိုုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သိ႔ိုုမွသာ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳမ်ားျပားလွေသာ မီဒီယာ 

နယ္ပယ္တြင ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအေႏွာင့္အယကွ္မ်ားမွကင္းေ၀းေသာ ပုုဂၢလိက၊ အစိုုးရႏွင့္ ရပ္ရြာ အေျချပဳ 

မီဒီယာမ်ားေရရွညဖ္ြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္ႏိုုင္မည္ျဖစပ္ါသည္။ 

 လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအလႊာအားလံုးကလိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ပံ့ပိုးေပးျခင္းဆိုသည္မွာ ထို 

အလႊာအားလံုးပါ၀ငေ္သာသတင္းမ်ားရယူေဖာ္ျပႏုိင္မွသာ ၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ားကိုၾကားသိႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

မီဒီယာလုုပ္ငန္းအတြင္း တိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ အခ်ိဳးညီညီခန္႔ထားမွဳမရွိျခင္းသည္ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

ဘက္လိုုက္မွဳမ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တိုုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားမွတစ္ပါး အဓိကမီဒယီာလုုပ္ငန္းတြင ္ လူနည္းစုု 

တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုု ခန္႔ထားေပးမွဳနည္းပါးေနေသးသည။္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား 

အျဖစ ္ေကာင္းစြာေနရာယ ူႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ရာထူးၾကီးေနရာမ်ားရယူႏုိင္မႈအေရအတြက ္အခ်ိဳးအစားမွာမ်ားစြာ နည္းေန 



ေသးသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းတိုု႔မွာ အလွအပေရးရာ၊ က်န္းမာေရး၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အႏုပညာသတင္းမ်ား 

ကဲ့သို႔ေသာ ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ တာ၀နယ္ူၾကရသည္။ 

 ဒုတိယအခ်က္မွာ အရည္အေသြးမ ီမီဒီယာလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ရန္၊ နစ္နာခ်က္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တိုင္တန္းရန္ 

ႏွင့္ မွန္ကန္ျပီးဘက္လိုက္မႈကင္းေသာသတငး္မ်ား ေဖာ္ျပရန ္အမွီအခိုကင္းစြာၾကီးၾကပ္ေပးမည္ ့စနစ္တစ္ခုတည္ရွိရပါ မည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စ ီ (ယာယီ) ကို ၂၀၁၂ခႏွုစ္တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ယင္းေကာင္စီမွ 

သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္မူၾကမ္းကိုေရးဆြဲကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး  သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ 

က်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ နစ္နာမွဳမ်ားကိ ု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ 

၂၀၁၅ခႏွုစ ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒယီာေကာင္စီကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

စာနယ္ဇင္းေကာင္စ ီ(ယာယီ) ေနရာတြင ္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအျငင္းပြားမႈႏွင္ ့တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ညိွႏွိဳင္းေျဖရွင္းေပးေသာ 

မီဒီယာကိုထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ ္အစားထိုးခဲ႔သည္။ အလားတူ ရုုပ္သံလႊင့္ဥပေဒကလည္း ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ 

အသထံုုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုုင္ရာေကာင္စီႏွင့္ ရုပ္သံလႊင့္က႑အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရန ္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ 

အသထံုုတ္လႊင့္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန ္ တိုုက္တြန္းထားပါသည္။ ယင္းေကာင္စီတြင္ပါ၀င္မည္ ့

အရပ္ဖက ္ အဖြဲ႔၀င ္ မ်ားသည္  လိုင္စင္ခ်ေပးရန္စိစစ ္ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင ္ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း တာ၀န္မ်ားယူရမည္ျဖစသ္ည္။ 

ယင္းတိုးတက္မႈေကာင္းမ်ားသည ္ ထိေရာက္ေသာ မီဒီယာကိုယ္တိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္သည့္ 

အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မ ူ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျပီး ဘက္လိုုက္မွဳမရွိေအာင ္

ေဆာင္ရြက္ရန ္လံုုေလာက္မွဳမရွိေသးေပ။  

 တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ မီဒယီာသည္ သတင္းအခ်က္အလက္တိုင္းအတြက္ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္ 

ျဖစ္မွသာ လူထုုမွယံုုၾကည္ကိုုးစားလာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရမီဒီယာသည္ သတင္းအခ်က္အလက္အားျဖင္ ့

မွန္ကန္ေသာ္လည္း အေၾကာငး္အရာအားျဖင့္ဘက္လိုက္တင္ျပေလ႔ရွိသည္ဟ ု ေယဘုယု်အားျဖင္ ့ လူထုကလက္ခံထား 

သည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည ္အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေလ့ရွ ိၿပီး 

ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမယာသိမ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပမွဳနည္းပါးသည္။ ပုဂၢလိကမီဒီယာအတြင္းတြင္လည္း ဘက္လိုုက္မွဳ 

မ်ား အခိုုင္အမာတည္ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢလိကပံုုႏွိပ္မဒီီယာမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္မွသာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔ 

အတြင္းပါမွသာ  ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ဟုု ယူဆၾကသည္။  ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အစိုုးရ 

အား ျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပံုုႏိွပ္ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ မီဒီယာအခ်ိ ႔ဳသည္လည္း အေၾကာင္းအရာ 

မွန္ကန္ေရးထက္ ၄င္းတိုု႔၏ အျမတ္အစြန္းကိုုသာ အေလးေပးၾကသည။္  

စတုတၴအခ်က္မွာ ျခမိ္းေျခာက္၊ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမည့္အေၾကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ                                    

၀န္းက်င္တြင္ သတင္းေထာက္ႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအလုပ္လုပက္ိုင္ၾကရမည္ဆိုလွ်င္ မီဒီယာသည္ ဘက္မလိုက္ပ ဲမွ်တစြာ 



ေရးသားေဖာ္ျပမည္ဟု ေမွ် ာ္လင့္ႏုိင္မညမ္ဟုတ္ေပ။ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ လြတ္လပ ္

ေသာမီဒီယာကိုျမွင္တ့င္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနလင့္ကစား  တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အထူးစံုစမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက  မီဒီယာ 

သမားမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ုျခင္း၊ ေႏွာင္ယ့ွက္ျခင္းႏွင့္ ရံဖန္ရခံါတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား 

ကိုပါျပဳလုပ္လွ်ကရ္ွိၾကသည္။ မီဒီယာသမားမ်ားေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမွာနယ္ေျမေဒသအလိုက္မတူညီေပ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကဲ႔သို႔ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ မီဒီယာသမားမ်ားအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ 

ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား  ပိုုမိုုရွိေနေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရသိရွရိသည္။ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္္တြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ သတင္းသမားမ်ားစြာရွိေနလင္က့စား ၄င္းတိုု႔ အလုုပ္ရွင္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး အကန္႔ 

အသတ္မ်ားေၾကာင့္ သတင္းသမားမ်ားစြာမွာ လံုုျခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ္ အနည္းငယ္မ်ွသာရရွိျပီး တစ္ခါတရ ံ

မည္သည့္အကာအကြယ္မွမရရွေိပ။ 

 

အခနး္ (၄) လြတလ္ပစ္ြာထတုေ္ဖာ္ေျပာဆိခုြင့္၊ အမ်ိဳ းအစားမ်ားျပားစံုလငမ္ႈႏွင့္ မတကူြဲျပားမွဳတို႔ကိ ု အားေကာငး္ညညီြတ္ 

ေစမည့္ က်ြမး္က်ငအ္ရညအ္ေသြး ျမငွ့္တငေ္ရးႏွင္ ့ပံံံံပ့ိးုေပးမည့္ အဖြဲ႔အစညး္မ်ား 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တိုးတက္မ်ားျပားလာေနသည့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

နည္းပါးသည့္ အေျခအေနကိ ု ပိုမိုဆုိးရြားေစသည္။ သတင္းေထာက္လုပ္ရန ္ စိတ္အားထက္သန္သည့္ လူငယ္မ်ားစြာ 

မီဒီယာတိုက္အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္ႏွစ္မ်ိဳ းစလံုးတြင ္ အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိၾကသည္။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၏ 

ခန္႔မွန္းခ်က္အရ စုစုေပါင္း သတင္းသမားဦးေရ ၄၀၀၀ ခန္႔ ျမန္မာႏုိင္ငတံြင ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကျပီး အမ်ားစုမွာ 

သတင္းလပု္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ မရင့္က်က္ၾကေသးေပ။3

4  လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မီဒီယာသင္တန္းေက်ာင္း 

မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔သင္ၾကားသည့္သင္တန္းမ်ားစြာ လိုအပ္ေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ 

သင္တန္းေက်ာင္းၾကီးွမ်ားရွိေသာ္လည္း သင္တန္းေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ ေသးငယ္ၿပီး ပံုမွန္ဖြင္လ့ွစ္ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။ 

“သင္တန္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းအကျဲဖတ္ေလ႔လာမႈ”5 ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကညႊန္ျပေနသည္မွာ အေျခခံသတင္းစာ 

ပညာသင္ရိုးမ်ားႏွင့္ အေျခခံအဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္းမ်ား လိုအပ္ေနဆျဲဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မီဒီယာစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက 

ရုပ္သံလႊင့္ႏွင့္ အြန္လိုင္းသတင္းလုပ္ငန္းအတြက္ သင္တန္းမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ႔ၾကသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ 

လိုအပ္ရျခင္းမွာ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို တီဗြီႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားမွရရွေိနၾကျခင္းႏွင္ ့

အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာမန္ေနဂ်ာမ်ားကလည္း မီဒီယာစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ 

သင္တန္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင္ ့ ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ားတြင ္ အေျချပဳသည့္တိုင္းရင္းသား ပံုႏိွပ္မီဒီယာ 

                                                        
4  ခန္႔မွန္းထားေသာ သတင္းသမားဦးေရ ၄၀၀၀ တြင ္ ႏိုုင္ငံပိုငု္မီဒီယာတြင ္ လုုပက္ိုုငေ္နၾကေသာ သတင္းသမားမ်ားႏွင္ ့ အျခားမီဒီယာလုုပသ္ားမ်ား 

မပါ၀ငပ္ါ။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ု မီဒီယာကၽြမ္းက်ငသ္ူမ်ားက က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးျပီး ပံ့ပိုုးထားျခင္းျဖစေ္သာ္လည္း ကနိ္းဂဏန္း အတိအက် 
မရႏုုိင္သည့္အျပင ္ေယဘုယု်အားျဖင့္လည္း သတင္းေထာကဟ္ုသုာ ဆိုလုိုုျခင္းမဟုုတေ္ပ။ 
5 DW Akademie and CFI (2015). ျမနမ္ာႏုုိငင္တံြင ္သတငး္သမားမ်ားအတြက္ သငတ္နး္မ်ားလုုိအပခ္်က္အကဲျဖတ္မတ္ွတမး္၊ ရန္ကုနု္၊ ျမန္မာ  



လုပ္ငန္းေလးမ်ားအတြက ္ပိုမိလုိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ႔ၾကသည္။ ပဋိပကၡဂရုျပဳသတင္းေရးသားျခင္းသင္တန္းမ်ားလည္း 

ပိုမိုလိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။  

မီဒီယာလုပ္ငန္းအတြက္သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္သည္ သင္တန္းအေၾကာင္းအရာကို ု ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုုခ်က္အရ 

ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေပ။ ပထမအခ်က္မွာ ေငြေၾကးျပႆနာပငျ္ဖစ္သည္။ သတင္းေထာက္အမ်ားစုသည ္ေထာက္ပံ႔မႈ 

မေပးေသာသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ရာက္ရန ္ မတတႏ္ိုင္သကဲ႔သို႔ မီဒီယာတိုက္အမ်ားစသုည္လည္း သင္တန္းအတြက္ 

ေငြေၾကးမရွိၾကပါ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ သင္တန္းအမ်ားစုသည္ စီးပြားေရး ျမိ ႔ဳေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္သာ ဖြင့္လွစ္ 

ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပထ၀၀ီင္အေနအထားအရက်ယ္ျပန္႔ျပီး အေျခခံအေဆာက္အအံလုိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံတြင ္ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားမွ ရန္ကုန္ျမိ ႔ဳသို႔ေရာက္ရွိရန ္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထ ိလိုအပ္ပါ သည္။ 

တတိယအခ်က္မွာ သင္တန္းအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား (သို႕မဟုုတ္) ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာ 

သင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားသတင္းသမားမ်ားလာေရာက္ရန ္ အတား 

အဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနေပသည္။ စတုတၴအခ်က္မွာ ရန္ကုန္ျပငပ္တြင္တည္ရွိေသာ မီဒီယာတိုက္ငယ္ေလးမ်ားသည္ သင္တန္း 

မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းကို မသိရွိလိုက္ၾကျခင္းပင္။ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သည့္ သတင္းကိုေယဘယု်အားျဖင္ ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ွရွ ိ

သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းခ်ိတဆ္က္ျပီး သတင္းျဖန္႔ေ၀ၾကေသာလ္ည္း ႏိုုင္ငံအတြင္း အျခား 

ေဒသမ်ားရွ ိမီဒီယာတိုက္မ်ားသည္ အဆိုုပါသတင္းျဖန္႔ေ၀မွဳမ်ားကိုုရရွိရန ္ခက္ခၾဲကသည္။  

 မီဒီယာတိုုက္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ား၏ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေရးႏွင္ ့ တက္ေရာက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအကန္႔ 

အသတ္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ မီဒီယာသင္တန္းေက်ာင္း အမ်ားစုသည ္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကး အေထာက ္

အပံံ့မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွရယူၾကရသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သင္တန္း 

မ်ားဖြင့္လွစ္ပံ့ပိုးရာတြင္ အခေၾကးေငြမယူျခင္း (သို႔မဟုုတ္) သင္တန္းသားမ်ားကို ေငြေၾကးေထာကပ္ံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာ 

ၾကသည္။ ႏိုုင္ငံ၏မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုုးတက္ေရးအတြက္ ယင္းကဲ့သုုိ႔ပံ့ပိုုးေပးျခင္းမ်ိဳး လိုုအပ္ေသာ္လည္း အလွဴရွင္၏ 

ေထာက္ပံ့ေငြအေပၚမူတညၿ္ပီး အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားထက္ ပံုုမွန္ဖြင့္လွစ္ႏိုုင္ျခင္းမဟုုတ္ဘဲ ေရပန္းစား 

ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုုဦးတည္ေသာ သင္တန္းမ်ားကိုုသာ ဖြင့္လွစ္ႏိုုင္ခဲ့သည္။  

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္ (ယခု အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာဒီဂရီေကာလိပ)္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

မီဒီယာပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာဘြဲ႔ေပးသည္ ့ တစ္ခုတည္းေသာ တကၠသိုလ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းေကာလိပ္ရွိ 

သတင္းအတတ္ပညာဌာနသည ္ ေလးႏွစ္ၾကာ သင္ယူရေသာ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ (သတင္းအတတ္ပညာ)ကိုေပးအပ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္သည္ ပညာေရး၀နႀ္ကီးဌာနေအာက္ရွ ိ အစိုးရတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ 

အစိုးရလက္ထက္တြင္ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ားကထက္ အမွီွအခိုကင္းစြာရပ္တည္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ 

ခဲ႔ပါသည္။ ဤမီဒီယာဖြြြြြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအညႊန္းကိန္းမ်ား သုေတသနလုပ္ငန္းမွာ နမနူာတစခ္ုျဖစ္ပါသည္။ ယူနက္စကို၏ 

အကူအညီျဖင္ ့ သတင္းအတတ္ပညာဌာန၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုျမွင့္တင္ခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ မီဒီယာပညာေရးကို 



ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ဘ႑ာေရးအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါတိုးတက္မႈမ်ား သည္ 

ဌာန၏အရည္အေသြးႏွင့္ ဘြဲ႔ရမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကိ ု ဆက္လက္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာသတငး္ပညာသိပၸံသည္ 

ပံုမွန ္ အားျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေသာ္လည္း သင္တန္းသားမ်ားအား မာလ္တီမီဒီယာျဖင့္ တစ္ႏွစ ္

တက္္ေရာက္သင္ယူရသည့္ ဒီပလိုမာဘြဲ႔ေပးအပ္ပါသည္။ သတင္းပညာသိပၸံကို ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားက 

စုေပါင္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္႔ေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို ျပည္တြင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန ္

ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုစလံုးသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျဖည့္စြမ္းလွ်က္ရွိေသာ္လည္း 

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက ္ မ်ားစြာလိုအပ္လွ်က္ရွိေနေသးေသာ သတင္းအတတ္ပညာသင္တန္းမ်ားကို ၎တို႔ျဖင့္သာ 

လံုေလာက္ေအာင ္ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္မည ္မဟုတ္ပါ။  

စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငသံတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ႏွင့္ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံစာနယ္ဇင္းသမဂၢတို႔သည္ ႏုိင္ငံအတြင္းအင္အားအေကာင္းဆံုးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုုပါ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္ မီဒီယာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွ ိ အလုုပ္သမားမ်ား၏ အျငင္းပြားမွဳျပသနာမ်ားကိုု 

ေျဖရွင္းေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင္ ့ ယင္းတိုု႔ကိုု သမားရိုုးက် အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ 

သတ္မွတ၍္မရပါ။ လက္ရွိအေျခအေနတြင ္ ၎တို႔ကို မီဒီယာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက ္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေသာ၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုအေျချပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ ္ ရႈျမငႏုိ္င္ပါသည္။ 

၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သတင္းသမားမ်ားအၾကားတြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ႏွင္ ့

အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန ္အသံုး၀င္ေသာကြန္ရက္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။  

၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သတင္းသမားမ်ားအား ပံ့ပိုုးကူညီေပးႏိုင္စြမ္းမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသး သည္။  

ကြင္းဆင္းသုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင္ ့ ရန္ကုန္ျပင္ပ၌ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ 

ေထာက္ခံမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မရရွိၾကပါ။ အဆိုုပါအခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ လက္တေလာတြင္ ေဒသအလိုက္ အေျချပဳေသာ 

စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတည္ေထာင္လာခဲ႔ၾကသည္။  ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ 

ထိေတြ႔ဆက္ဆံျပီး ေဒသအလိုုက္ စာနယ္ဇင္းျပႆနာရပမ္်ားကိုု ေကာင္းစြာသိနားလည္သည္ဟုု ဆိုေသာ္ျငားလည္း 

အဖြဲ႔၀င္နည္းပါးမွဳႏွင္ ့ ေငြေၾကးအခက္အခမဲ်ားက ၄င္းတိုု႔၏ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းကို ု အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳမႈရွိရမည့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားအပိုင္းပိုင္းကြဲမည့္ အႏၲရာယ္အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေအာင ္

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္သေႏၶတည္ကာစျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာကိုေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ 

ရန ္ ႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္၍သိနားလည္မႈ (media literacy) ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေပ။ 

လူမႈကြန္ရက္၀က္ဘ္ဆိုုက္မ်ားသည္  ႏုိင္ငံအတြင္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုုတ္ခတ္ေစာ္ကားမွဳမ်ားႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား 

ပြားမ်ားရာရင္းျမစ္တစခ္ုုျဖစ္လာ လ်က္ရွိသည္။  ထို႔ေၾကာင့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 

ဆက္ဆေံရးတိုးျမွင့္ကာ အဆိုုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပံုုမွန္ပညာေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ အြန္လိုုင္းမီဒီယာစာေပအစီအစဥမ္်ား 



ကိုုအသံုုးျပဳျပီး  အဆိုပါအေျခအေနကိုကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ အၾကံျပဳခဲၾ့ကသည။္ အရပ္ဖကအ္ဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ား 

အၾကား အမ်ားဆံုုးတိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာ 

လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ တူညီသည့္တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

သာ ျဖစ္ၾကသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္လည္း စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ပိုုမိုုရရွိေရးအတြက္ ဦးစီး 

ဦးေဆာင္ျပဳၾကျပီး သတင္းသမားမ်ားေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ကူညီေပးလ်က္ရွိၾက သည္။  

 

 အခနး္(၅) အမွအီခိုကုငး္ျပးီ အမ်ိဳ းအစားစံုလငေ္သာ မဒီယီာအားပံပ့ိးုေပးရနအ္လံုအေလာကရ္ွရိမည့္ အေျခခ ံ အေဆာက ္

အအံုမ်ား၏ အရညအ္ေသြး 

၂၀၁၃ခႏွုစ္တြင ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာဆက္သြယေ္ရးဥပေဒသည ္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ထူးျခားေသာ ျပဳျပင ္

ေျပာင္းလမဲွဳျဖစ္ခဲ့ျပီး ႏိုုင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ႏွင့္ အင္တာနက္ရယူသံုးစြဲမွဳ၏ ေရွ႔ေျပးျဖစ္ခဲ့သည္။  အဆိုုပါ ဥပေဒ 

အရ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျပီး ယခုအခါတြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဆက္သြယ္ေရး 

၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာလုပ္ငန္း (၃) ခုရွိပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပင္န္းကို ပုဂၢလိကအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ 

လိုက္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းဆင္းကဒ္မ်ား၏တန္ဖိုး တဟုန္ထိုးက်ဆင္းခဲ႔ျပီး ျပည္သူအမ်ားစု ု မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္ သံုးစြဲလာႏိုင္ 

ခဲ႔ၾကသည္။ အက်ိဳးဆကအ္ေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈသသိာထင္ရွားစြာ တိုးတက္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၅ခႏွုစ ္ ဇူလိုင္လ၌ 

မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ (၂၉)သန္းနီးပါးရွိခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငတံြင ္ အင္တာနကသ္ံုးစြဲသူဦးေရကို ကိန္းဂဏန္းအတိအက်ရရွိရနခ္က္ခေဲသာ္လည္း အခိုင္အမာ 

ေျပာႏုိင္သည္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အတူ အင္တာနက္ရယူသံုုးစြဲမွဳသည္လည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ 

တိုးတက္လာခဲ႔သည္။ လက္ရွိတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ ေလ႔လာခ်က ္(၂၀၁၅)6 ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ 

အရ အင္တာနက္အေျချပဳ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအပလီေကးရွင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေဖ႔စ္ဘြတ္၊ မက္ဆန္ဂ်ာ ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားသည ္

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွ ိအင္တာနက္အသံုုးျပဳေသာ လူထုအၾကားတြင္ အခ်ိန္တိုုအတြင္း အဓိကသံုးစြဲေသာအရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။  

အင္တာနက္လွိဳင္းႏွဳန္းကိုု အလံုအေလာက္တိုုးခ်ဲ႔ထားေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံ၏ ျပည္ပအင္တာနက ္ ဆက္သြယ္ေရး 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထ ိ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ လံုေလာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မႈ းမရွိေသးေပ။ အင္တာနက္လိုင္းႏွစ္ခု 

ထပ္မတံည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ႔သို႔လုပ္ေဆာင္ျပီးလွ်င္ 

အင္တာနက္လွိဳင္းႏွဳန္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကီးမားေသာတိုးတက္မႈျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင ္

အင္တာနက္ဆင္ဆာျပဳလုပ္ျခငး္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ အဆိုုပါတိုုးတက္လာမွဳမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ 

သတင္းအခ်က္အလက္ရယူသိရွိပိုင္ခြင့္ သိသိသာသာ ဆက္လက္တိုုးတက္လာလိမ့္မည္ဟုု ယူဆရသည္။ 

                                                        
6  Galpaya, H., Zainudeen, A., & Suthaharan, P. (2015). ျမနမ္ာႏုုိငင္တံြင ္ သတငး္အခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ အသိပညာရရွႏုုိိငမ္ွဳ  
အေျချပဳေလ့လာခ်က္ LIRNE asia website  မွ ထုုတႏွ္ဳတ္တင္ျပသည။္ 



ယင္းတိုးတက္မႈရွိလင့္ ကစား သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ၏ ေနာက္တြင္ ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ကြာဟခ်က ္က်ဥ္းေျမာင္းသြားေစရန္အတြက ္

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးည ီျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန ္လိုအပ္ပါသည္။  

မီဒီယာ၏သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာသံုးစြဲမႈမွာ အထူးသျဖင္ ့ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင ္ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆဲ 

ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္အေျခစိုက္ေသာ ပံံုႏွိပ္မီဒီယာတိုက္ႀကီးမ်ားသာ ယင္းတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကိ ု ေခတ္မီအသံႏွင္ ့

ရုပ္ျမငပ္ိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးေပးႏုုိင္ၾကျပီး မီဒီယာတိုက္ငယ္ေလးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ထိုသို႔ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ ေငြေၾကးလံုေလာက္မွဳမရိွပါ။ မီဒီယာတိုက္ငယ္ေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 

(သို႔မဟုုတ္) ရည္ညႊန္းကိုးကားစာအုပ္မ်ား ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ မီဒီယာတိုက္အမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင ္

၀က္ဆိုက္(သို႔မဟုတ္) ေဖ႔စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ အြန္လိုုင္းတင္ဆက္မွဳမ်ားရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အြန္လိုင္းမီဒီယာ 

ကို ၄င္းတို႔အတြက္ ၾကည့္ရွဳသူဦးေရမ်ားလာေအာင္ႏွင္ ့ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုး ရႏိုင္သေလာက္ရေအာင ္ မည္ကဲ႔သို႔ 

ထိထိေရာက္ရာက္ သံုးစြဲရမည္ကို မသိရွိၾကေပ။ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္အမ်ားစုသည ္  တိုက္မ်ား၏ထြက္ရွိၿပီး သတင္းစာ 

ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ပါရွိျပီးသတင္းမ်ားကိုသာေဖာ္ျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းတြင္ စာဖတ္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ပါ၀ငႏုိ္င္မႈ 

အတြက္ လမ္းေၾကာင္းအနည္းငယ္သာရွိသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားခ်ိဳ႕တဲ႔ေသာေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ 

ေစာင္ေရမာွ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကမီဒီယာတိုက္မ်ားသည္လည္း ရန္ကုန္ျမိ ႔ဳတြင္ရွိသည့္ 

ပံုႏိွပ္စက္အေရအတြက္  အနည္းငယ္ေပၚတြင္သာ အားထားေနရသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္လူဦးေရအမ်ားစ ု

သည္ သတင္းအတြက္ ရုပ္ျမငသ္ံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုေပၚတြင္သာ  မွွီခိုအားထားေနရသည္။ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ 

ကြင္းဆင္းေလ႔လာေဆာင္ရြက္ထားေသာ ယခုအကျဲဖတ္မႈအရ ၂၁.၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ရုပသ္ံလႊင့္မီဒီယာကိုသာ ဖမ္းယူ 

ၾကည့္ရွုဳႏုုိင္ၾကျပီး အျခားမညသ္ည္ပ့ံုႏွိပ္မီဒီယာ (သို႔မဟုုတ္) အင္တာနက္ကုိမွ် ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရိွၾကေပ။ ထိုု႔ျပင္ ၂.၆ 

ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ မည္သည့္မီဒယီာအမ်ိဳးအစားကိုမၽ ွ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈမရိွပါ။ လူနည္းစုု တိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ 

၄င္းကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၆ ရာခိုုင္ႏွဳန္း ႏွင့္ ၈ ရာခိုုင္ႏွဳန္း အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုုပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည ္အမ်ိဳးအစား 

စံုလင္ေသာ မီဒီယာ၀န္းက်င္တစ္ခ ုမရွိေသးသည့္ အမွတ္လကၡဏာကိုု ေဖာ္ညႊန္းေနသည။္  

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာမူ၀ါဒအျဖစ ္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ 

ဌာနသည ္ ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက ္ ပင္မ (အထူးျပဳ) စီမံကိန္း (၂၀၁၅) ကိုု အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ယခုအစီရင္ခစံာအၿပီးသတ္ခ်ိန ္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလအထ ိ ေဆာင္ရြက္ေနဆလဲုပ္ငန္း 

ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖစသ္ည္။ အဆိုုပါစီမံကိန္းသည္ 

တယ္လီဖုန္းသိပ္သည္းဆ6

7ႏွင့္ အင္တာနက္ရယသူံုးစြဲမွဳတိုုးတက္ေရးအတြက္  ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ထား သည္။  

                                                        
7  ဆကသ္ြယ္ေရးသိပသ္ည္းဆဆိုသုညမ္ွာ သတမ္ွတန္ယ္ေျမတစခ္ုုအတြင္းေနထိုုင္ၾကေသာ လူဦးေရ ၁၀၀ ၏ ေျမျပငတ္ယလ္ဖီုုန္းလိုုင္းသံုုးစြဲမွဳအေရ 

အတြကက္ိ ုရညည္ြန္းသည္။ 



ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရ တြက္ ေျခမကိုက္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဆက္သြယ္ေရး 

အေျခခအံေဆာက္အအံုုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္မွာ ႏုုိင္ငံေတာ္၏က႑ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယင္းစီမံကိန္းတြင္  အဆိုျပဳထားသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေငြအခ်ိဳးက်ျဖင္ ့  အမ်ားျပည္သ ူ

ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာငမ္ႈရံပံုေငြ ကိုတည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အန္နာေလာ႔စနစ္ကိုပိတ္သိမ္းၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္ျမင္သံၾကားစနစ္ကိ ု ေဆာင္ရြက္ရန ္

၂၀၀၈ခႏွုစ္ကတည္းမွ အာဆီယံဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုုပ္သံလႊင့္အဖြဲ႔အစည္း7

8 ႏွင့္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ ္

စီမံကိန္းအတြက္ ခိုင္လံုေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေရးဆြဲထားျခင္းမရွိေသးပါ။ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ရုပ္သံလႊင့္ဌာန ျဖစ္သည့္ 

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၏ ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္ရံု ၁၀၄ခတုြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ရုပ္သံလႊင့္စက္မ်ား တပ္ဆင္ ထားၿပီးျဖစ္ကာ 

ယင္းသည္ ၈၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာလူဦးေရကိုု လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရတာ၀န္ရွပိုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆိုသည္။ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ သည္ ၂၀၂၀တြင္အၿပီးသတ္မည္ျဖစသ္ည္။  အစိုးရသည္ DVBT-2 

စက္မ်ားကို ေက်ာင္းႏွင့္စာၾကည့္တို္က္မ်ားကဲ႔သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူသံုးစြဲရာေနရာမ်ားတြင ္တပ္ဆင္ေပးခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ 

လည္း ယင္းဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေဆာင္ရြကခ္်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္င၏ံမ်ားျပားလွေသာ ေက်းလက္ေန 

လူဦးေရကို ကူညီေပးရန္အတြက ္ လံုေလာက္မႈမရွိေပ။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစက္ူးေျပာင္းေရးစီမံကိန္းသည္  

လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ားကိ ု အေလးေပးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းသာမက သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို္လည္းခ်မွတ္ကာ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကူးေျပာင္းေရးအတြက ္ႏုိင္နင္းစြာ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အကအူညီေပးရန္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထို႔ျပင ္ အနည္းဆံုးအေနျဖင္ ့ လက္ရွိဖမ္းယူၾကည့္ရွဳေနၾက 

သည့္ ရုုပ္သံလႊင့္၀န္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျပီး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 

 

***************************** 

 

 

 

 
 
 
 
                                                        
8 ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုုပ္ျမငသ္ံၾကားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းႏွင္ ့၂၀၁၅ ခုုႏွစ ္ၾသဂုုတလ္ ၁၉  ရကေ္န႔တြင ္ေတြ႔ဆံုေုမးျမန္းခ်က္။ 



အဓကိအႀကျံပဳခ်ကမ္်ား 

• ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား 

ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဋိညာဥ ္ (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)၊ 

ICCPR ၏ (ပထမ) ေနာကဆ္က္တြဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပုုံစံမ်ိဳးစံုုျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွဳ ပေပ်ာက္ေရးဆိုုင္ရာ 

ႏိုုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က ္ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination) စသည့္ ႏိုင္ငတံကာစာခ်ဳပမ္်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ပါသည္။  

• လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိခုြင့္ (ပုဒ္မ ၃၅၄)ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူသိရွိပိုင္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္မ်ား 

ေပးႏိုင္ေစရန ္ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒကိ ု ျပငဆ္င္သင့္ပါသည္။ အဆုိပါအာမခံခ်က္မ်ားသည ္

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိခုြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိပိုင္ခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ပံုုမွန္ 

သံုုးစြဲေနက် ဥပေဒမ်ားက ကန္႔သတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသင့္ေပ။  ၎အခြင့္အေရးမ်ားကို ုကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒမ်ားတြင္ 

အဆိုပါအာမခခံ်က္မ်ားကိ ုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသင့္သည္။  

• အမွီအခိုကင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏုုိငသ္ည့္ တရားစီရင္ေရးသာလ်ွင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက ္ လြတ္လပ္စြာ 

ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ကိုု ဟန္႔တားထားေသာ  ဥပေဒမ်ားကို ုသင့္ေတာ္သလိုုေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေပမည္။ အစိုးရ သည ္

လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ႏုိင္ေရးကို ျမွင့္တင္သင့္ၿပီး တရားစီရင္ေရးက႑အတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပႆနာ 

မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ 

• အစိုးရသည္ ဥပေဒျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန ္

က်ယ္ျပန္႔ေသာအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိခုြင့္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ 

ဆက္ႏြယ္သည့္ဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးတြင္ ျပည္သူလူထုုအေနျဖင့္ ပိုမိုလိုလားတက္ၾကြစြာ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျမွင့္တင္ေပးသင့္သည္။ 

• အစိုးရသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူသိရွိပိုင္ခြင့္ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ႏုုိင္ငံအတြင္းမွ သင့္ေတာ္သည့္ ပါ၀င္ 

ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ညႈိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးသင့္သည္။  

• ကိုုလိုုနီေခတ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒကိုု သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလမဲွဳမ်ား ျပဳလုုပ ္

သင့္သည္။ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဋိညာဥ ္ (ICCPR) ပုဒ္မ (၁၉) 

အပိုဒ္ခြဲ (၃) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၄င္းကို ကာကြယ္ရန္ 

လိုအပ္လာပါက လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္တြင္ အခ်ိ ႔ဳေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ 

ကန္႔သတ္သင့္ပါသည္။ 

• က်ယျ္ပန္႔ေသာ တရားဥပေဒစနစ္သည ္ မီဒီယာဆိုုင္ရာဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားႏွင္ ့ ႏုုိင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး 

စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ေတာေ့ပ။ အက်ိဳးဆကအ္ေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ကိုု 

ဟန္႔တားသည့္ ေခတ္မမီေတာေ့သာ ဥပေဒမ်ား မ်ားစြာက်နရ္ွိေနေသးသည္။ လက္ရွိျပ႒ာနး္ထားသာ ဥပေဒ 



အခ်ိ ႔ဳတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ကိုု ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားပါ၀ငေ္နသည္။ ျမန္မာ့တရား 

စီရင္ေရးစနစ္တြင ္မ်ားစြာ ေသာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲွဳမ်ားလုုပ္ရန ္လိုုအပ္ေနေသးသည္။ ဖ်က္သိမ္းရန ္(သိုု႔မဟုုတ္) 

ျပင္ဆင္ရမည္ ့ ဥပေဒမ်ား ကိုု ယခုုအစီရငခ္ံစာ၊ အခန္း (၁) ၏ အၾကံျပဳခ်က္က႑တြင္ အေသးစိတ္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

• သတင္းသမားမ်ား၏ လ်ွိဳ႔၀ွက္သတင္းရင္းျမစ္ကိုု ကာကြယ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ဥပေဒကိုုလည္း ျပဌာန္းသင့္သည္။ 

• ႏိုုင္ငံပိုုငရ္ုုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားကိုု အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာငမ္ွဳ (သိုု႔မဟုုတ္) ပုုဂၢလိက ရုုပ္သံလႊင့္လုုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ ္

ေျပာင္းလသဲင့္ျပီး ႏိုုင္ငံပိုုင္မဒီယီာကိုုတည္ရွိခြင့္ေပးထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုုလည္း ရုုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ 

အသံထုုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုုင္ရာဥပေဒမ ွပယ္ဖ်က္သင့္သည္။  

• အမ်ိဳးသားရုုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုုတ္လႊင့္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးအဖြဲ႔သည္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ 

အသံထုုတ္လႊင့္ျခင္း လွိဳင္းႏွဳန္းစဥ္စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုုင္ရာစီမခံ်က္ကို ု ရုုပ္သံလႊင့္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ စီမံကိန္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုု အမ်ားျပညသ္ူသိရွိေစရန ္တိုုးျမွင့္ 

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

• ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမနမ္ာႏ္ုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စသီည္ မီဒီယာမ်ိဳ းစံုုတြင ္ အစိုုးရေၾကာ္ျငာမ်ား မ်ွမွ် 

တတႏွင့္ ဘက္လိုုက္မွဳမရွိဘ ဲထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုုိင္ရန ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သင့္သည္။ 

• အစိုးရသည္ မီဒီယာႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအသံလႊင့္္လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ အခြန္မူ၀ါဒကိ ု 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

• မီဒီယာတိုက္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူနည္းစုုတိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ 

က႑တိုု႔ကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ မီဒီယာဖြံၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမလွည္း မီဒီယာတို္က္ 

မ်ားကိ ုနည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါသည္။ 

• မီဒီယာဖြံၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရပ္ရြာအေျချပဳအသံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင ္ ပံ့ပိုး 

ေပးသင့္သည္။ 

• အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈရုုပသ္ံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈကို ဥပေဒျဖင္ ့

ျပ႒ာန္းျပီး အကာအကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။  

• အစိုးရႏွင့္ မီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

သတင္းမီဒီယာေကာင္စသီည္ မီဒီယာအတြက္ကိုယ္တုိင္ထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္း (media self-

regulatory body) အျဖစ ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအလံုအေလာက္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း 

ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။  

• ျမန္မာနိငု္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ရန္ကုန္ျပင္ပရွ ိ မီဒယီာတိုက္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ မီဒီယာ 

အတြက္ ကိုယ္တိုင္ထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရရွထိားေသာတရား၀င္မႈ (legitimacy) ကို ျမွင့္တင္ရန ္

အတြက ္ ယင္းတိုု႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမွဳမ်ားကိုု ပိုမိုတိုးျမွင့္သင့္သည္။  



• ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တပ္္မေတာ္ႏွင့္ရတဲပ္ဖြဲ႔တို႔အား မီဒီယာအကဆဲတ္ခံႏိုုငရ္ည္ သင္တန္းမ်ား 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးရန္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သို႔မွသာ မီဒီယာႏွင့္ မည္ကဲ႔သို႔သင့္တင့္စြာ  ထိေတြ႕ေျပာဆိ ု

ရမည္ကို သိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။  

• သတင္းသမားမ်ား၏ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေျခခံသတင္းစာပညာသင္တန္းမ်ားကို 

အဓိက ဦးစားေပးသင့္သည္။ ရန္ကုန္ျမိ ႔ဳျပင္ပတြင ္သင္တန္းမ်ားတိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား 

အတြက္ တုိင္းရင္းဘာသာစကားျဖင့္ သင္တန္းမ်ားဖြင္လ့ွစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္ပါသည္။  

• တကၠသိုလ္အဆင့္  သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ ္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ မီဒယီာသင္တန္းမ်ားမ ွ

သင္ရိုးမ်ားတြင ္က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈအေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားသင့္သည္။  

• မီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု ဆက္လက္ပံ့ပိုး 

ေပးမွသာ မီဒီယာအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေပးႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမိ ႔ဳႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတလႊားရွိ  သတင္းမီဒယီာသမားမ်ားအား  ကူညီပံ့ပိုးမႈျပဳႏုိင္မည ္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ 

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတတူကြပူးေပါင္းကာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိတကၱသိလု္မ်ားတြင္ သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ ္ တိုးခ်႕ဲသင္ၾကားႏိုင္ရန ္ ေဆာင္ရြက ္

သင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငအံထက္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္အဆင့္ သတင္းအတတ္ပညာကို လက္လွမ္းမီရန္အလိုု႔ငွာ 

မႏၲေလးျမိဳ႔ရွိ တကၠသိုုလ္တစ္ခုုခုုတြင္ သတင္းအတတ္ပညာဘြဲ႕ေပးႏိုင္ေရးကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

• အစိုးရႏွင့္မီဒီယာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ယင္းတို႔၏ မီဒီယာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအားထုတ္မႈမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္၍သိနားလည္မႈ (media literacy) အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့

လူမႈကြန္ရက္တြင္ အမုန္းစကားမ်ား ေျပာၾကားေနမႈႏွင့္ ယင္းတို႔ကို  ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ မီဒီယာႏွင္ ့

ပတ္သက၍္သိနားလည္မႈ (media literacy) ကို ပံုမွန္တကၠသုိလ္ပညာေရးစနစ္တြင ္သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ 

• အစိုးရက အမ်ိဳးသားဒစ္ဂ်စ္တယစ္နစ္ကူးေျပာင္းေရးစီမံကိန္းကို ဖြ႔ံၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။ ယင္းစီမံကိန္း 

တြင္ အေျခခံအေဆာကအ္အံုပိုင္းဆိုင္ရာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးသာမက ေက်းလက္ေနအိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 

စနစ္ကူးေျပာင္းေရးကိ ု ကူညီေပးမည္ ့ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ မီဒီယာ ဖြ႔႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မွဳ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္ ၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး နည္းပညာဆိုုင္ရာ ပံ့ပိုုးမွဳမ်ား ေပးရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ 

ပါ၀င္သင့္သည္။ 

• ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနသည ္ အရပ္ဖကအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့

ဆက္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ဆက္သြယ္ေရးပင္မစီမံကိန္း 

(Telecommunications Master Plan) ကိုု ျပန္လည္ေရးဆြဲသင့္သည္။ 

******************** 


