“ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း” ထုတ္ျပန္ျခင္း
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁။

။

ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕(IMS)ႏွင့္

ကုလသမဂၢ

ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္း(UNESCO)တို႔ပူးေပါင္းျပဳစုုထားေသာ UNESCO
၏ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအညႊန္းကိန္းမ်ားကိအ
ု ေျခခံသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအကဲျဖတ္မွတ္တမ္း” စာအုပ္မိတ္ဆက္သည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်တ္ထရီ
ယမ္ဟိုတယ္တြငက
္ ်င္းပရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈဒီကရီေကာလိပႏ
္ ွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖိတ္ၾကား
ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
UNESCO ျမန္မာမွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Sardar Umar Alam ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး
ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဆြီဒင္သံရံုးမွ ေကာင္စစ္
၀န္ Mr. David Holmertz တို႔က အဖြင့္အမွာစကားအသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
Mr. Sardar Umar Alam က “အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈဒီဂရီေကာလိပ္ သတင္းအတတ္ပညာ
ဌာနက ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏစ
ွ ္ၾကာလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ထူးျခားတဲရ
့ လဒ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ျမန္မာမီဒီယာက႑တြင္ အျပဳသေဘာတိုးတက္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္ဆာဖ်က္သိမ္းမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား ေပၚထြက္လာမႈတို႔ကို
အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ “စာအုပ္မွာပါတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္
အသံုး၀င္ၿပီး မီဒီယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း တစ္တပ္တစ္အားျဖစ္ေစပါတယ္”
ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဆြီဒင္သံရံုးမွ ေကာင္စစ္၀န္ Mr. David Holmertz က ယခုအကဲျဖတ္
မွတ္တမ္းထြက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္
သူအမ်ားအျပား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကို အားလံုးက အသံုးခ်ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ UNESCO ဘန္ေကာက္ရံုးမွ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ဆုိင္ရာ အႀကံေပး Ms. Misako Ito ႏွင့္ IMS မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ Mr. Glen
Swanson တိ႔က
ု
“ျမန္မာႏိုင္ငံမီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း” ႏွင့္ပတ္သက္၍
ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
“အခုထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္းက အစိုးရသစ္ရဲ႕ မီဒီယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာအေထာက္အပံ႔ေပးႏိုင္မွာျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလြတ္လပ္ၿပီး အမ်ိဳး
အစားစံလ
ု င္တဲ့မီဒီယာေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းလာေစ ဖုိ႔တြန္းအားေပးသြားမယ္လု႔ိ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု Mr. Glen Swanson က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
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မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုရိုက္ၿပီးေနာက္ “ျမန္မာႏိုင္ငံမီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္း”
မွ
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးၾကရာ
ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ တင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ
ဥကၠ႒
ဦးခင္ေမာင္ေလး၊ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈဒီဂရီေကာလိပ္ သတင္းအတတ္ပညာဌာနမွ အႀကီးတန္း
သုေတသီ ေဒါက္တာဇင္မာေက်ာ္၊ Myanmar News Network Co.Ltd မွ အမႈေဆာင္
အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးကိုကု၊ိ UNESCO ဘန္ေကာက္ရံုးမွ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္ဆုိင္ရာအႀကံေပး Ms. Misako Ito ၊ IMS မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ Mr. Glen
Swanson ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သုေတသန ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးနဲ႔ ယခုအကဲျဖတ္မွတ္တမ္းကို
ဦးေဆာင္ေရးသားသူ Mr. Bart Robertson တိက
ု႔
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တက္ေရာက္
သူမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအကဲျဖတ္မွတ္တမ္းကို ေဆာင္ရြက္
သည့္ (၁၆)ႏိုင္ငံေျမာက္ျဖစ္သည္။ UNESCO ႏွင့္ IMS တို႔ ပူးေပါင္း၍ မီဒီယာ အညႊန္းကိန္းမ်ား
ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ဦးတည္
အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ေမလမွ ၂၀၁၆ ဧၿပီလအထိ ေဆာင္
ရြက္ခဲ့သည္။
UNESCO ၏ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအညႊန္းကိန္းမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ
မ်ားကအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း”
ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ www.mediasupport.org ႏွင့္ www.unescobkk.org တုိ႔တြင္
ရရွိႏိုင္ၿပီး၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မၾကာမီထြက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာအုပ္မ်ားကို ဆြဒ
ီ င္၊
ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတို႔မွ အစိုးရမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထပ္မံသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
Misako Ito, Regional Adviser for Communication and Information, UNESCO
Bangkok Office, m.ito@unesco.org
Glen Swanson, IMS Myanmar Programme Manager, gs@mediasupport.org

