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မြ�ှင်း်တ်င်းထ်ော�� အလုပ်ရ်ုံးုထံောဆိုွ�ထောနှွ�ပ်ွ���ာ�မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်�မြ�င်း�်၊ လွတလ်ပ်ဖ်ြိုးပ်း� တ�ာ��ှတ�ု 

�ှးထောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်�င်း�်ပ်နှးုင်းထ်ော��နှှင်း် ် နှးုင်းင််းတံွင်း�် ဒါး�းုက်ထော�စွဲးတန်�်းု���ာ� 

�းုင်း�်ာလာထောစွဲထော��တးု�က်းု�ညာ�်ွယျာ၍် သတင်း�်�းဒါးယျာာနှှင်း် ် အမြ�ာ�ဆိုက်စ်ွဲပ် ်

ပ်တသ်က်သ်ူ��ာ�ပ်ါ�င်းသ်ညာ် ် ထောဆိုွ�ထောနှွ�ပ်ွ���ာ� မြပ်�လုပ်န်ှးုင်းစ်ွဲ�ာလ��်ထော�က်ာင်း�်��ာ� 

ထော�ာထ်ောဆိုာင်းထ်ောပ်�မြ�င်း�်တးု�က်းု ထောဆိုာင်း�်ွက်ထ်ောပ်���ပ််ါသညာ။်
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ANFREL အထောန်မြ�င်း်် မြ�န်�်ာ��ာန်ယျာလ်စွဲကွ််န်�်က် ်(MJN)၊ မြ�န်�်ာနှးငု်းင််းသံတင်း�်�းဒါးယျာာ 

ထောက်ာင်းစ်ွဲး (MPC) တးု�နှှင်း််ပ်ူ�ထောပ်ါင်း�်ဖြိုးပ်း� မြ�န်�်ာသ်တင်း�်�းဒါးယျာာထောလာက်အတွက် ်၂၀၂၀ 

�ုနှှစ်ွဲ အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်ာလအတွင််း� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�သတင်း�်��ာ� ထော��သာ� 

တင််းဆိုက်�်ာတွင််း ပ်း�ုးထုောက်ာင်း�်�ွန်လ်ာထောစွဲ�န် ်လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်သ်စွဲအ်��း��က်း ုမြပ်�လုပ်သွ်ာ��န် ်

�ှးပ်ါသညာ။် အဆိုးုပ်ါလုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�စွဲွာအန်က် ် ပ်��ဦး�ဆိုု�ံ�ှာ “ခြများန််များာသတင်း်� 

ရွေးထုာ�်များ�ာ�အုတး�် ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�ဆုုင်း်�ာ 

အုရွေးခြ��ံလ�်စား�” ဟုအ�ညာ�်ထောသာ ဤစွဲာအုပ်ပ််င်းမ်ြ�စွဲပ််ါသညာ။်

ANFREL �ှထောန်၍ မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း၏ံ �တူညားထောသာထောဒါသ��ာ�စွဲွာ�ှ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� 

�င်းဆ်ိုးင်ု်းထောန်�သညာ််စွဲးန်ထ်ော�်�ု��ာ�နှှင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�သတင််း���ာ�တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ ၎င်း�်တး�ု 

လးအုပ်သ်ညာ််အကူ်အညား��ာ�က်း ုပ်း�ုးနု်ာ�လညာန်ှးငု်း�်န် ်နှှး�ထောနှှာ�လှယ်ျာပွ်�နှှစွဲ�ု် မြပ်�လုပ်�်�ပ််ါ 

သညာ။် အဆိုးပု်ါနှှး�ထောနှှာ�လှယျာပွ််�နှှစွဲ�ု်�ှ �ွက်ထ်ောပ််လာသည်ာ��ာ�က်း ုဤအထောမြ��လံက်စွ်ွဲ� 

စွဲာအုပ်တ်ွင်း ်�ညာ်သ်ွင်း�်ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။် �းု�အမြပ်င်း ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်န်ှှင်း်် 

စွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်နှှင်း်် န်ာ�လညာ�်�ညာ်အ်ထော��ကြီးက်း�ထောသာ အထောမြ�� ံ

န်ယျာပ််ယျာ�်�ာ�နှှင်း်တ်က်ွ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�နှှင်း်ဒ်ါး�းုက်ထော�စွဲးတးု�တွင်း ် ပ်ါ�င်းလ်�က်�်ှးသညာ် ်        

၎င်း�်တးု�၏အ�န်�်က်ဏ္ဍက်းု တန််�းု��ာ�တတထ်ောစွဲ�န်န်ှှင်း်် ၎င်း�်တးု�၏တာ�န်�်�ာ�က်းု 

ပ်းု�းုထောက်ာင်း�်�ွန်စ်ွဲွာ ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းထ်ောစွဲ�ညာ်န််ညာ�်လ��်��ာ�က်းုပ်ါ ထော�ာမ်ြပ်ထောပ်��ာ�ပ်ါ 

သညာ။်

ANFREL အထောန်မြ�င်း်် က်ထောန်ဒါါသရံုံုံး� (�န်ကု််န်)် နှှင်း်် ဆွို��်ယျာဒ်ါ�ယျာ ်နှးငု်းင််းမံြ�ာ�ထော���န်က်ြီးက်း� 

ဌာာန်တးု��ှ �က်ထ်ော�ာလှစွဲွာထောသာ ထော�ာက်ပ််ံ်က်ူညား�ုအမြပ်င်း ်လွတလ်ပ်ဖ်ြိုးပ်း� တ�ာ��ှတ 

ထောသာထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ� မြပ်�လုပ်န်ှးုင်း�်န်အ်လးု�င်းှာ �းဒါးယျာာက်�သ်းု�ထောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ဆိုးုင်း�်ာ ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်ထ်ောန်သူ��ာ�က်းု အာ�ထောပ်��န်လ်းုအပ်သ်ညာဟ်ူထောသာ တူညား 

သညာ်ယ်ျာု�ံက်ညာ�်�က်�်ှးမြ�င်း�်အတွက်က််းုပ်ါ ထောက်���ူ�တင်းစ်ွဲက်ာ� ထောမြပ်ာ�က်ာ�လးုပ်ါသညာ။် 

�ပ်�်၍ံလညာ�် က်ွနှ်ုပ်တ်းု�၏�န်�်��်��ာ�၊ အ�ွ���င်း�်�ာ�နှှင်း်�်းတ�်က်�်�ာ�က်းုလညာ�်        

၎င်း�်တးု�၏ စွဲဉ်ဆ်ိုက်�်မြပ်တထ်ော�ာက်ပ််ံ်ကူ်ညား�ု၊ ကြီးက်း��စွဲာ�ပ်��်စွဲာ� လုပ်က််းုင်းထ်ောဆိုာင််း�ွက််

ထောပ်��ု��ာ�အတွက် ် ထောက်���ူ�တင်းလ်းုပ်ါသညာ။် ၎င်း�်တးု��ပ်ါ�င်းဘ်� ဤစွဲး�ကံ်းန်�် 

ထောအာင်းမ်ြ�င်းန်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ��ှးပ်ါ။
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ANFREL �ှ ဤလက်စွ်ွဲ�စွဲာအုပ်က််း�ုုတထ်ော��မြ�င်း�်�ှာ မြ�န်�်ာသ်တင်း�်�းဒါးယျာာထောလာက်တွင််း 

လုပ်က််းုင််းထောဆိုာင်း�်က်ွ်လ�က်�်းှ�က်သ�ူ�ာ�အထောန်မြ�င်း်် မြပ်ည်ာသူလူ�ု၏ သတင််း�စုွဲလံင််းစွွဲာ 

လက်လ်ှ��်�းသး�ှးဖြိုးပ်း� ဆိုု�ံမြ�တ�်�က်�်�ာ�မြပ်�လုပ်န်ှးုင်း�်န်အ်တွက် ်လးုအပ်သ်ညာ်သ်တင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု ထောပ်�စွဲွ��်နှးုင်းထ်ောစွဲထော��ဟူထောသာအထော��ကြီးက်း�သညာ်�်�း�လ��်က်းု 

ထောလှာက်လ်ှ��်�ာတွင်း ် လ��်ညွှှန်�်�က်တ်စွဲ�်ုအမြ�စွဲလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�်၊ နှးုင်းင််း၏ံ 

လွတလ်ပ်ဖ်ြိုးပ်း� တ�ာ��ှတ�ု�ှးထောသာထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ�က်း ုက်ာကွ်ယျာထ်ောစွဲာင်း််ထော�ှာက်�်ာ၌ 

၎င်း�်တးု�လုပ်င််းန််�၏အထော��ပ်ါပ်ုကံ်းု ထောဆိုွ�ထောနှွ�နှးုင်း�်န်န်ှှင်း််စွဲဉ်�်စွဲာ�နှးုင်း�်န် ် အ�ှတ ်

သထောက်�တတစွဲ�်ုအမြ�စွဲလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�် အသု�ံမြပ်�နှးုင်းထ်ောစွဲ�န်အ်တွက်မ်ြ�စွဲပ််ါသညာ။်

“ထောက်���ူ�တင်းပ််ါတယျာ”်

Chandanie Watawala

Executive Director - ANFREL
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Ads ထော�က်ာမ်ြင်းာ��ာ�

AESF The Asian Electoral Stakeholders’ Forums

AFPFL �က်ဆ်ိုစွဲဆ်ိုန်�်က်�င်းထ်ော��နှှင်း်မ်ြပ်ညာသ်ူ�လွတလ်ပ်ထ်ော��အ�ွ�����ပ် ်(�ဆိုပ်လ)

ANFREL လွတလ်ပ်ထ်ောသာထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�အတွက် ်အာ�ှက်ွန်ယ်ျာက််

AP Associated Press

APC Association for Progressive Communications

Apps အပ်လးထောက်��ှင်း�်��ာ�

AV Alternative Vote (ကြီးက်း�က်န်ှှစွဲသ်က်�်ုဦး�စွဲာ�ထောပ်� အ��ာ�စွဲုစွဲန်စွဲ)်

BBC British Broadcasting Corporation

BSPP မြ�န်�်ာဆ်ိုးု�ှယျာလ်စွဲလ်��်စွဲဉ်ပ််ါတး

BV Block Vote (က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာဗ်ဟးုမြပ်� အ��ာ�စွဲုစွဲန်စွဲ)်

C_A_N – Org မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံလူ�ု�ပ်းုင်း�်ွင်း် ်ညာှးနှုင်း�်ထော�ာထ်ောဆိုာင်းထ်ော��အ�ွ��

CDI နှးုင်းင််းသံာ��ွ�ံဖြိုး�း��ထော�� အင်းစ်ွဲတးက်���

CEDAW အ��း��သ�း���ာ�အထောပ်် �ွ�မြ�ာ�ဆိုက်ဆ်ို�ံုပ်ုစံွဲအံာ�လု�ံ 
ပ်ထောပ်�ာက်ထ်ော��ဆိုးုင်း�်ာ က်ွန်ဗ်င်း�်�ှင်း�်

CPB ဗ�ာမြပ်ညာက််ွန်မ်ြ��န်စွဲပ််ါတး

CRPD က်ုလသ��ဂ �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�အ�ွင်း်အ်ထော��ဆိုးုင်း�်ာ က်ွန်ဗ်င်း�်�ှင်း�် (2007)

CSOs အ�ပ်ဘ်က်လ်ူ�ုအ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�

DRI Democracy Reporting International

EFF Electronic Frontier Foundation

EMBs ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲး��ံန်�်�ွ�သညာ်အ်�ွ��

FPTP နှးုင်းသ်ူအက်ုန်ယ်ျာူစွဲန်စွဲ်

GIJN The Digital security resource page of the Global Investigative 
Journalism Network

အုတုုရွေး�ာ�်စာာလုံ�များ�ာ�နှှင်း်် စာ�ာ��ပွဲ ်
အုဓိုပွဲာာယ််များ�ာ�
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HBO ထောအာက်�်�င်း�်အ�ွ��အစွဲညာ�်

ICCPR မြပ်ညာသ်ူ�ထော���ာနှှင်း် ်နှးုင်း်င်းထံော���ပ်းုင်း�်ွင်း်ဆ်ိုးုင်း�်ာ နှးုင်းင််းတံက်ာ က်ွန်ဗ်င်း�်�ှင်း�်

ICERD လူ��း���ွ�မြ�ာ��ု အာ�လု�ံပ်ထောပ်�ာက်ထ်ော��ဆိုးုင်း�်ာ နှးုင်းင််းတံက်ာက်ွန်ဗ်င်း�်�ှင်း�် 
(1969)

ICPRMW ထော�ှ�ထောမြပ်ာင်း�်အလုပ်သ်�ာ���ာ�၊ ၎င်း�်တးု�၏�းသာ�စွဲု�င်း�်�ာ�၏ အ�ွင်း်အ်ထော�� 
အက်ာအက်ွယျာထ်ောပ်�ထော��ဆိုးုင်း�်ာ နှးုင်းင််းတံက်ာက်ွန်ဗ်င်း�်�ှင်း�် (1990)

ID Identification (သက်ထ်ောသ�ကံ်ဒါမ်ြပ်ာ�)

IDEA International Foundation for Electoral Systems

IDPs မြပ်ညာတ်ွင်း�်ထောန်�ပ်စ်ွဲွန်�်�ွာမြပ်ညာသ်ူ��ာ�

IFES International Foundation for Electoral Systems

IMS International Media Support

INGOs နှးုင်း်င်းတံက်ာ အစွဲးု���ဟုတထ်ောသာ အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�

IRI International Republican Institute

KYO က်�င်းလ်ူင်းယျာအ်�ွ��

LGBTIQ+ လးင်းစ်ွဲးတ/်လးင်း�်းထောသသလက်ခဏာာ�ယံျာူထော�ာမ်ြပ်�ုက်ွ�မြပ်ာ�သူ��ာ�

MIDO �ွံ�ဖြိုး�း��တးု�တက်�်ုအတွက် ်မြ�န်အ်းုင်းစ်ွဲးတးအ�ွ��

MILI မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း�ံသန််စွဲွ��်သူ��ာ�ထော�ှ�ထောဆိုာင်းအ်�ွ��

MYNFREL Myanmar Network for Free and Fair Elections
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၁။ များုတ်ဆ�် 
သတင်း�်�းဒါးယျာာ၏ အဓိးက်လုပ်င််းန်�်တာ�န်�်ှာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလအတွင်း�် 

��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ� အ��က်အ်လက်စ်ွဲုလံင်းစ်ွဲွာမြ�င်း် ် ဆိုု�ံမြ�တ�်�က်�်�ာ�မြပ်�လုပ်န်ှးုင်း�်န်် 

သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� ထောပ်�စွဲွ��်နှးုင်းထ်ော��ပ်င်းမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် သတင်း�်�းဒါးယျာာ��ာ� 

အထောန်မြ�င်း် ် �ထောလ�ာက််န်ထ်ောသာအမြပ်�အ�ူ��ာ�၊ က်���လွန်ထ်ော�ာက်�်�က်�်ု��ာ�က်းု 

လွတလ်ပ်စ်ွဲွာ ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ထ်ောလလ်ာသူ��ာ�အထောန်မြ�င်း်ပ််ါ ထောဆိုာင်း�်ွက်ထ်ောလ�်ှး�က်သညာ။် 
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သးု�ထောသာလ်ညာ�် �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်််း ၎င်း�်၏လုပ်င််းန်�်တာ�န်�်�ာ�က်းု ထောက်�ပ်ွန်စ်ွဲွာ 

���်ထောဆိုာင်းန်ှးုင်းထ်ော��အတွက် ် လွတလ်ပ်�်ု�ှးရုံးု�ံှ�က် အ�ညာအ်��င်း�်�ှး�န်ပ််ါလးုအပ် ်

သညာ။်

ဒါး�းကု်ထော�စွဲးသးု� ကူ်�ထောမြပ်ာင်း�်ဆို�မြ�စွဲ ်ထောသာ မြ�န်�်ာနှးငု်းင််းတွံင်း ်�းဒါးယျာာအပ်ါအ�င်း ်ဒါး�းကု်ထော�စွဲး 

ယျာနှတ�ာ���ာ�၏အုတမ်ြ�စွဲက််းု သတ�်ှတတ်ညာထ်ောဆိုာက်�်ါစွဲမြ�စွဲ၍် သတင်း�်စွဲာ 

လွတလ်ပ်�ွ်င်််း၊ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�၏ အ�ည်ာအ��င်း�်တး�ုနှှင်း််ပ်တသ်က်၍် လးအုပ်�်�က် ်

�ှးထောန်ထောသ�သညာက််းု ထောတွ��သညာ။်

သတင်း�်စွဲာလွတလ်ပ်�်ွင်း်န်ှှင်း်် အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူ၏ သတင်း�်�းဒါးယျာာ�ှတစွဲဆ်ိုင်း်် သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်ယျာူပ်းုင်း�်ွင်း်တ်းု�က်းု ဥပ်ထောဒါအ�အာ��ထံောပ်��ာ�ထောသာလ်ညာ�် 

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အာ� ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်တ်းုက်�်းုက်�်ု��ာ�သညာ ်အဆိုးုပ်ါလွတလ်ပ်�်ွင်း် ်

��ာ�က်းု ��း��နှှး��်ာ�ထောလသညာ။် ပ်ါ�းအထောမြ�စွဲးုက် ် သတင်း�်�းဒါးယျာာအ�ွ��အစွဲညာ�် 

တစွဲ�်ုမြ�စွဲသ်ညာ် ် Reporters Sans Frontires (RSF - န်ယျာ်စွဲညာ�်�မြ�ာ� သတင်း�် 

ထော�ာက်�်�ာ�အ�ွ��) �ှထောန်၍ ၂၀၁၉ �ုနှှစွဲ ်သတင်း�်စွဲာလွတလ်ပ်�်ွင်း် ်အညွှှန်�်က်းန်�်တွင်း ်

နှးုင်း်င်းထံောပ်ါင်း�် ၁၈၀ အန်က် ်မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းကံ်းုအဆိုင်း် ်၁၃၈ သတ�်ှတထ်ောပ်���သ်ညာ။် ၂၀၁၃

 �ုနှှစွဲ ်နှးုင်း်င်းအံဆိုင်း််သတ�်ှတ�်�က် ်(နှးုင်းင််းထံောပ်ါင်း�် ၁၈၀ အန်က် ်အဆိုင်း်် ၁၅၅) �က် ်

စွဲာလှင်း ် ဤသညာ�်ှာ တးု�တက်�်ုတစွဲ�်ပ်ဟ်ုဆိုးုနှးုင်းထ်ောသာလ်ညာ�် အဆိုင်း်အ်မြ�င်း်ဆ်ိုု�ံ 

မြ�စွဲသ်ညာ် ်၂၀၁၇ �ုနှှစွဲ၏်အဆိုင်း် ်၁၃၁ နှှင်း်် နှုင်း�်စွဲာပ်ါက် က်�ဆိုင်း�်လာမြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။်

တးု�တက်လ်�က်�်ှးထောသာ မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံ သတင်း�်စွဲာလွတလ်ပ်�်ွင်း်အ်ဆိုင်း် ် က်�ဆိုင်း�် 

လာ�မြ�င်း�်�ှာ အဓိးက်အာ�မြ�င်း် ် ရုံးးုဟင်း�်�ာအ��း��သာ� ၁၀ ဦး� သတမ်ြ�တမ်ြ�င်း�် 

��ံသည််ာအ�ုက်း ုစံုွဲစွဲ��်ထော�ာ�ု်တ�်��်က်သည််ာ ရုံးးကု်တ်ာသတင််း�ထော�ာက်နှ်ှစ်ွဲဦး�မြ�စွဲထ်ောသာ 

�လံု�နှှင်း််ထောက်�ာစ်ွဲး�ုဦး�တးု�အပ်ါအ�င်း ်၂၀၁၇ �ှ ၂၀၁၈ �ုနှှစွဲ�်က်ာ� သတင််း�ထော�ာက်�်�ာ�စွွဲာ 

���်ဆိုး���ံမြ�င်း�်နှှင်း် ် ��ာ�စွဲွာသက်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ။် ၂၀၁၃ �ုနှှစွဲ ် ဆိုက်သ်ွယျာထ်ော��ဥပ်ထောဒါ 

မြ�စွဲသ်ညာ် ် ပ်ုဒါ�် ၆၆ (ဃ) သညာလ်ညာ�် သတင်း�်စွဲာလွတလ်ပ်�်ွင်း်၊် လွတလ်ပ်စ်ွဲွာ 

�ုတထ်ော�ာထ်ောမြပ်ာဆိုးု�ွင်း်တ်းု�အတွက် ်စွဲးန်ထ်ော�်�ုတစွဲ�်ပ် ်မြ�စွဲလ်�က်�်ှးသညာ။်

၁။ မိိတ််ဆက််
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ဤသးု�နှးုင်း်င်းတံွင်း�်သတင်း�်စွဲာလွတလ်ပ်�်ွင်း်တ်ွင်း ် စွဲးန်ထ်ော�်�ု��ာ�နှှင်း် ် �က်�ထံောတွ�ထောန်� 

ထောစွဲက်ာ�ူ မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းသံတင်း�်�းဒါးယျာာထောလာက်သညာ ် တးု�တက်မ်ြ�စွဲ�်ွန်�်လ�က်�်ှးဖြိုးပ်း� 

စွဲာန်ယ်ျာ�င််း�လုပ်င််းန်�်က်း ုလွတလ်ပ်စွ်ွဲာလုပ်က််းငု်းန်ှးငု်းထ်ော��အတွက် ်တက်တ်က်က်ြွက်ကြွက်နှှင်််း 

အာ�သွန်�်ွန််စွဲးုက် ်ထောဆိုာင်း�်ွက်လ်�က်�်ှးသညာက််းုထောတွ��သညာ။်

အတးတန်ှှင်း််နှုင်း�်စွဲာပ်ါက် �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�သတင်း�်��ာ� 

တင်းဆ်ိုက်�်ာတွင်း ် ပ်းု�းု၍လွတလ်ပ်�်ု�ှးလာသညာက််းုလညာ�် ထောလလ်ာထောတွ��ှး�ဖြိုးပ်း� 

ဤအ��က်က််း ုလွတလ်ပ်ထ်ောသာထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ�အတွက် ်အာ�ှကွ်န်ယ်ျာက် ်(ANFREL) 

�ှမြပ်�လုပ်သ်ညာ်် ၂၀၁၅ �ုနှှစွဲ ်မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းအံထော�ွထော�ွနှှင်း် ်ထောဒါသဆိုးုင်း�်ာထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�

��ာ�ဆိုးုင်း�်ာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောလလ်ာထောစွဲာင်း်�်က်ညာ် ်ထော���စွဲ�်ှင်းန်ှှင်း်် စွဲပ်လ်�ဉ်�်သညာ် ်

အစွဲး�င်း�်စံွဲာတွင်း ်ထော�ာမ်ြပ်��ဖ်ြိုးပ်း�မြ�စွဲသ်ညာ။် ၂၀၁၅ �ုနှှစွဲ ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�အထော�က်ာင်း�် 

သတင်း�်�းဒါးယျာာပ်ါထော�ာမ်ြပ်��က်�်�ာ�သညာ ် �ညာသ်ညာ််အစွဲုအ�ွ��ဘက်က််းု�ှဘက်�်လးုက််

ဘ� “�က်ာ�ထောန်”ဖြိုးပ်း� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်န်ှှင်း်် �လဒါ�်�ာ�အထောပ််သာ ဦး�တညာထ်ော�ာ်

မြပ်��သ်ညာက််းုထောတွ��ှး�သညာ။်

ယျာင်း�်ထောန်ာက်ပ််းုင်း�်က်�င်း�်ပ်သညာ် ် �က်ာ�မြ�တထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�သညာ ် �းဒါးယျာာအတွက် ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလ သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ုပ်းုင်း�် ထောလက််�င်း်န်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ အ�ွင်း်အ်လ��် 

ထောက်ာင်း�်��ာ��ှးထောသာလ်ညာ�် ၂၀၁၇ �ုနှှစွဲန်ှှင်း်် ၂၀၁၈ �ုနှှစွဲတ်းု�တွင်း ် သတင်း�်ထော�ာမ်ြပ်�ု 

န်ညာ�်ပ်ါ�သညာက််းု ထောလလ်ာထောတွ��ှး�သညာ။် သးု�ထောစွဲက်ာ�ူ သတင်း�်�းဒါးယျာာသညာ ်

အဓိးက်သတင်း�်အ��က်အ်လက် ် အ�င်း�်မြ�စွဲမ်ြ�စွဲလ်�က်�်ှးဖြိုးပ်း� �က်ာ�မြ�တထ်ော�ွ�ထောက်ာက် ်

ပ်ွ���ာ�၊ နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�နှှင်း် ် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�နှှင်း်ပ််တသ်က်သ်ညာ်် 

သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� မြ�န်�်��းထောပ်��ာ၌ အထော��ပ်ါထောသာအ�န်�်က်ဏ္ဍ�ှ 

ပ်ါ�င်း�်�သ်ညာဟ်ု ရုံးုမြ�င်းလ်�က်�်ှး�က်ထောသ�သညာ။်

၂၀၂၀ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ် အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� က်�င်း�်ပ်�န်�်ှး�ာ ဤတွင်း ် မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံ

အထောန်နှှင်််း ဒါး�းကု်ထော�စွဲးအထော��အတွက် ်�ညာ�်ှထောလ�န်က်�ု်�ှးသညာက််း ုအစွဲစွဲထ်ောဆို���ံ�ညာ ်

မြ�စွဲသ်ညာ။် �းဒါးယျာာအထောန်နှှင်း််လညာ�် �တူညားသညာ်် သတင်း�်�းဒါးယျာာလွတလ်ပ်�ွ်င်း််အဆိုင်း််၊ 

လက်�ှ်း�င််းဆိုးုင်း်ထောန်�သည််ာ အ�က်အ်����ာ��က်ာ��ပှ်င််း ယျာ�င််းထော�ွ�ထောက်ာက််ပွ်���ာ��ှ��ှး

3

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�



��သ်ညာ် ် အထောတွ�အ�က်�သံက်တ်��်နှုထောသာလ်ညာ�် �င်း�်ှာ�လှသညာ်သ်�းုင်း�် 

�ှတတ်းုင်း�်�ာ�မြ�င်း် ်ထောန်ာက်�်ပ်တ်�န် ်စွဲွ��်စွဲွ��်တ�ထံောမြ�စွဲွ��်မြပ်သနှးုင်း�်န် ်တာ�န်ထ်ောပ်� 

အပ်မ်ြ�င်း�် ��ံထောပ်ဦး�ထောတာ�်ညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�သညာ ် ရုံးုပ်ထ်ော�ွ�သညာ်် လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�မြ�စွဲ�်က်ဖြိုးပ်း� လ��်စွဲ�ှာ�န် ်

�က်�်�သညာ််အထောလ�ာက် ်သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်််း အသးပ်ညာာနှှင်း်် အထောတွ�အ�က်� ံ

မြပ်ညာ််စံုွဲလံုထောလာက်�ု်��ှးပ်ါက် �းဒါးယျာာဘက်�ှ် မြပ်�လုပ်လ်းကု်သ်ည််ာ ထောမြ�လှ��်�ှာ�တစွဲ�်ပ်၊် 

ဘက်လ်းုက်�်ုဟူ၍ ယျာူဆိုလးုက်န်ှးုင်းစ်ွဲ�ာက်းစွဲစ၊ သတင်း�်�တင်းဆ်ိုက်လ်းုက်န်ှးုင်း�်ု 

စွဲသညာတ်း�ုသညာ ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်တ်စွဲ�်ပ်လံု်��ှ �ွက်ထ်ောပ််လာသညာ်် �လဒါ၏် 

တ�ာ��င်း�်ုက်းု �း�းုက်သ်ွာ�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ�ှးသညာ။်

 

ဤလက်စွ်ွဲ�စွဲာအုပ်တွ်င််း ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�သတင််း���ာ�တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ ဟာကွ်က်�်�ှးထောစွဲ�န် ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ အထောမြ��အံသးပ်ညာာနှှင်း်�်းဒါးယျာာက်�င်း်�်ု�ံတးု�က်းု ထောယျာဘုယျာ� 

တင်းမ်ြပ်�ာ�ပ်ါသညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲက်�်န်�်နှှင်း်ပ််တသ်က်၍် အ�ူ�တင်းမ်ြပ်�ာ�ဖြိုးပ်း� 

လူန်ညာ�်စွဲု��ာ�၏အထော��က်းစွဲစ��ာ�အတွက် ် သတင်း�်ထော��သာ�တင်းဆ်ိုက်မ်ြ�င်း�်၊ 

စွဲာန်ယျာ�်င််း�က်�င်း််�တနှ်ှင်း်် သတင််း��းဒါးယျာာသ�ာ���ာ�အတွက် ်ထောဘ�က်င်း�်လံုမြ��ထံော��တး�ုက်းု 

မြ�ညာ်စ်ွဲွက်အ်�န်�်��ာ�တွင်း ်ထော�ာမ်ြပ်�ာ�ပ်ါသညာ။်

ANFREL �ှထောန်၍ မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း၏ံ �တူညား ထောသာထောဒါသ��ာ��ှ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�နှှင်း် ်

နှှး�ထောနှှာ�လှယျာပ််ွ�ထောမြ�ာက်မ်ြ�ာ�စွဲွာ မြပ်�လုပ်�်�ပ််ါသညာ။် ဤလက်စ်ွဲွ�စွဲာအုပ်က််းုမြပ်�စွဲု�ာ၌  

၎င်း�်တးု�၏ တန််�းု�ကြီးက်း�လှထောသာအ�က်ဉံာာဏာ�်�ာ�က်းု အ�ူ��ရုံးုမြပ်��ညာ်သ်ွင်း�် 

စွဲဉ်�်စွဲာ��ာ�ဖြိုးပ်း� ANFREL ၏ အာ��ှးပ်တ်န်�် ထော��ွထောက်ာက်ပွ််�ထောလလ်ာထောစွဲာင်််း�က်ညာ််သူ 

��ာ�၏ အထောတွ�အ�က်��ံ�ာ�နှှင်း်် ထောပ်ါင်း�်စွဲပ်တ်င်းမ်ြပ်ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�သတင်း�်��ာ� ထော��သာ�တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ ၎င်း�်လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်၏်ရုံးုပ်ထ်ော�ွ��ု 

��ာ�က်းု ��က်ထ်ောမြ��မြပ်တထ်ောစွဲထော��အတွက် ် ဤလက်စ်ွဲွ�စွဲာအုပ်သ်ညာ ် အသု�ံ�င်းထ်ောသာ 

လ��်ညွှှန်�်�က်သ်�ွယျာမ်ြ�စွဲလ်ာဖြိုးပ်း� ၎င်း�်သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� က်းုယျာတ်းုင်းလ်ညာ�် 

အ�ညာအ်��င်း�်မြပ်ညာ်�်ဖြိုးပ်း� တာ�န်ယ်ျာူတတထ်ောသာ အ�ှန်တ်�ာ�ဘက်ထ်ောတာသ်ာ���ာ� 

မြ�စွဲလ်ာ�က်ထောစွဲ�န် ်ANFREL �ှ ထော�ှာလ်င်း်ပ််ါသညာ။်

၁။ မိိတ််ဆက််
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၂.၁။ ခြများန််များာနှုုင်း်င်းံ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�သများုုင်း်� 

လွတလ်ပ်ထ်ော����ထောသ��း ဖြိုးဗးတးသှလက်ထ်ောအာက်က််�ထော�ာက်စ်ွဲဉ်အ်��းန်က််တညာ�်က်စွဲ၍  

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းတံွင်း ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ� က်�င်း�်ပ်���်က်ပ်ါသညာ။် ၁၉၂၂ �ုနှှစွဲ ်နှးု�င်းဘ်ာလ 

၂၁ �က်ထ်ောန်�တွင်း ်ဥပ်ထောဒါမြပ်�ထောက်ာင်းစ်ွဲးထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� (Legislative Council Election) 

က်း ုစွဲတင်းက််�င််း�ပ်��ဖ်ြိုးပ်း�ထောန်ာက် ်၁၉၂၅၊ ၁၉၂၈၊ ၁၉၃၂ နှှင်််း ၁၉၃၆ �ုနှှစွဲ�်�ာ�တွင််းလညာ�် 

ဆိုက်လ်က်က််�င်း�်ပ်���်က်ပ်ါသညာ။်

၂။  ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�

5



၁၉၄၇ �န်န််�ါ�းလတွင်း ် ဗးုလ�်��ပ််ထောအာင်းဆ်ိုန်�် လန််ဒါန်က််းုသွာ�ထော�ာက်က််ာ 

လွတလ်ပ်ထ်ော��ထောပ်��န် ် ဖြိုးဗးတးသှတးု�က်းုထောတာင်း�်ဆိုးု��ဖ်ြိုးပ်း�ထောန်ာက် ် ၁၉၄၇ ဧဖြိုးပ်းလတွင်း ်

တးုင်း�်မြပ်�မြပ်ညာမ်ြပ်�လှတထ်ောတာ ် (Constituent Assembly) အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

က်�င်း�်ပ်��ပ််ါသညာ။် ယျာင်း�်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်း ် �က်ဆ်ိုစွဲဆ်ိုန်�်က်�င်းထ်ော��နှှင်း်် မြပ်ညာသ်ူ� 

လွတလ်ပ်ထ်ော��အ�ွ�����ပ် ်(�ဆိုပ်လ) �ှ ၁၇၃ ထောန်�ာ၊ က်�င်းလ်ူင်းယျာအ်�ွ�� (Karen Youth 

Organization – KYO) �ှ ၁၉ ထောန်�ာနှှင်း်် ဗ�ာမြပ်ည်ာကွ်န်မ်ြ��န်စ်ွဲပ်ါတး (ဗက်ပ်) �ှ ၇ ထောန်�ာ 

အသး�သး�အနှးုင်း�်�ှး���်က်ပ်ါသညာ။်

�ဆိုပ်လ�ှ ဗးုလ�်��ပ််ထောအာင်းဆ်ိုန်�်အာ� �န်က်ြီးက်း����ပ်အ်မြ�စွဲတ်ာ�န်ထ်ောပ်�အပ်�်န်် 

�ညာ�ွ်ယျာ�်�ထ်ောသာလ်ညာ�် ၁၉၄၇ �ုနှှစွဲ�ူ်လးငု်းလ်တွင်း ်ဗးလု�်��ပ်ထ်ောအာင်းဆ်ိုန်�် လုပ်�်က်�ံ�ံ��် 

ပ်ါသညာ။် ၁၉၄၇ �ုနှှစွဲစ်ွဲက်တ်င်းဘ်ာလတွင်း ် ‘မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုမြ�န်�်ာနှးုင်းင််း၏ံ �ွ��စွဲညာ�် 

အုပ်�်��ပ်ပ််ုအံထောမြ��ဥံပ်ထောဒါ’ က်းု တးုင်း�်မြပ်�မြပ်ညာမ်ြပ်�လှတထ်ောတာက်် အတညာမ်ြပ်���ဖ်ြိုးပ်း�   

၎င်း�်အထောမြ��ဥံပ်ထောဒါအ� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အနှးုင်း�်ပ်ါတးမြ�စွဲထ်ောသာ�ဆိုပ်လ�ှ အစွဲးု�� 

�ွ��စွဲညာ�်က်ာ �န်က်ြီးက်း����ပ်အ်မြ�စွဲ ်ဦး�နှု�ှတာ�န်ယ်ျာူ��ပ််ါသညာ။်

၁၉၄၇ �ုနှှစ်ွဲ �ွ��စွဲညာ�်အုပ်�်��ပ်ပံု််အထောမြ��ဥံပ်ထောဒါပု်ဒ်ါ� ၂၃၃ တွင််း ‘ဤအထောမြ��ဥံပ်ထောဒါအ� 

က်�င်း�်ပ်ထောသာ ပ်ဌာ�အ�တထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်းု ဤအထောမြ��ဥံပ်ထောဒါ အာဏာာတညာသ်ညာ်် 

ထောန်�ှစွဲ၍ ၁၈ လအတွင်း�်တွင်းက််�င်း�်ပ်��ညာ’်ဟု ထော�ာမ်ြပ်�ာ�ထောသာလ်ညာ�် 

လွတလ်ပ်ထ်ော��နှှင်း်အ်တူ ထောပ််ထောပ်ါက်လ်ာ��ထ်ောသာမြပ်ညာတ်ွင်း�်စွဲစွဲထ်ော�က်ာင်း် ်ပ်��အကြီးက်း� ်

အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်းု ၁၉၅၁ �ုနှှစွဲ ်�ွန််လ �ှ ၁၉၅၂ �ုနှှစွဲ ်�န်န််�ါ�းလ အ�း 

သုံ�ကြီးက်း��်ွ�က်ာက်�င်း�်ပ်���်ပ်ါသညာ။်

၁၉၅၆ �ုနှှစွဲ ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်း ် �ဆိုပ်လက်သာ အနှးုင်း�်�ှး��ထ်ောသာလ်ညာ�် 

ဦး�နှုဦး�ထောဆိုာင်းထ်ောသာ သန်�်�ှင်း�်အုပ်စ်ွဲုနှှင်း် ်ဦး�ထောက်�ာဖ်ြိုးင်းး��်နှှင်း် ်ဦး�ဘထောဆိုွ ဦး�ထောဆိုာင်းထ်ောသာ 

တညာဖ်ြိုး��အုပ်စ်ွဲုဟူ၍ �ဆိုပ်လ နှှစွဲ်မြ���်က်ွ���ပ််ါသညာ။် ၁၉၅၈ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ် နှးုင်းင််းထံော�� 

သ�ာ���ာ��က်ာ� အာဏာာလွန်ဆွ်ို�ပွ်���ာ� မြပ်င်း�်�န်လ်ာထောသာထော�က်ာင်း်် ဗးလု�်��ပ်ထ်ောန်�င်း�်က် 

နှးုင်း်င်းထံောတာအ်ာဏာာက်းုသး��်ယျာူလးုက်ဖ်ြိုးပ်း� အး�ထ်ောစွဲာင်း်အ်စွဲးု��အမြ�စွဲ ် တးုင်း�်မြပ်ညာက််းု 

အုပ်�်��ပ်�်�ပ််ါသညာ။်

၂။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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၁၉၆၀ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ်အး�ထ်ောစွဲာင်း်အ်စွဲးု���ှ အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� က်�င်း�်ပ်ထောပ်����်ာ�ှာ 

သန်�်�ှင်း�်�ဆိုပ်လ�ှ ၁၅၈ ထောန်�ာနှှင်််း တညာဖ်ြိုး���ဆိုပ်လ�ှ ၄၁ ထောန်�ာ အနှးုင်း�်�ှး���်က် 

ပ်ါသညာ။် ၁၉၆၂ �ုနှှစွဲ ် �တလ် ၂ �က်ထ်ောန်�တွင်း ် ဗးုလ�်��ပ်ထ်ောန်�င်း�်ဦး�ထောဆိုာင်းထ်ောသာ 

ထောတာလ်ှန်ထ်ော��ထောက်ာင်းစ်ွဲး�ှထောန်၍ အာဏာာသး��်ယျာူ��ဖ်ြိုးပ်း� ပ်ါလး�န်ဒ်ါး�းုက်ထော�စွဲးထော�တ ်

အဆိုု�ံသတ�်�ပ််ါသညာ။် 

၁၉၇၃ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ်မြပ်ညာလ်ု�ံက်ွတဆ်ိုနှဒ�ယံျာူပ်ွ�မြပ်�လုပ်�်�ဖ်ြိုးပ်း�အတညာမ်ြပ်���ထ်ောသာ �ွ��စွဲညာ�်ပ်ု ံ

အထောမြ��ဥံပ်ထောဒါအ� ၁၉၇၄ �ုနှှစွဲ ် �န်န််�ါ�းလတွင်း ် အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

က်�င်း�်ပ်��က််ာ မြ�န်�်ာဆ်ိုးု�ှယျာလ်စွဲလ်��်စွဲဉ်ပ််ါတး (�ဆိုလ) ဦး�ထောဆိုာင်းထ်ောသာ တစွဲပ််ါတး 

စွဲန်စွဲ ်အုပ်�်��ပ်�ု်စွဲတင်း�်�ပ််ါသညာ။် ၁၉၇၈၊ ၁၉၈၁ နှှင်း်် ၁၉၈၅ �ုနှှစွဲ�်�ာ�တွင်း ်အထော�ွထော�ွ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ�မြပ်�လုပ်�်�ဖ်ြိုးပ်း� �ဆိုလ တစွဲပ််ါတးသာ�ှးသညာ််အတွက် ်၎င်း�်ပ်ါတးက်သာ 

ဆိုက်လ်က်အ်ုပ်�်��ပ််��ပ််ါသညာ။်

၁၉၈၈ �ုနှှစွဲ ်�သ�ုတလ် လူ�ုအုကံြွက်�ု (၈ထောလ�လု�ံအထော��အ�င်း�်) က်းု တပ်�်ထောတာ�်ှ 

အင်းအ်ာ�သု�ံဖြိုး�း��ွ���ဖ်ြိုးပ်း� စွဲက်တ်င်းဘ်ာလတွင်း ်ဗးုလ�်��ပ်က်ြီးက်း�ထောစွဲာထော�ာင်းဦ်း�ထောဆိုာင်းထ်ောသာ 

နှးုင်းင််းထံောတာဖ်ြိုးင်းး��်ပ်ပ််းမြပ်ာ��ု တညာထ်ောဆိုာက်ထ်ော��အ�ွ�� (န်�တ) က် အာဏာာသး��်ယျာူ��ပ််ါ 

သညာ။် ၁၉၉၀ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ် န်�တ �ှ ပ်ါတးစွဲုဒံါး�းုက်ထော�စွဲး အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

က်�င်း�်ပ်ထောပ်����်ာ�ှာ အ��း��သာ�ဒါး�းုက်ထော�စွဲးအ�ွ�����ပ် ်(NLD) �ှ ပ်ါလး�န်အ်�တထ်ောန်�ာ 

၄၉၂ ထောန်�ာအန်က် ် ၃၉၂ ထောန်�ာမြ�င်း် ် အမြပ်တအ်သတအ်နှးုင်း�်�ှး��ထ်ောသာလ်ညာ�်  

န်�တအစွဲး�ု��ှ အာဏာာလှ�အပ်ထ်ောပ်��န်မ်ြင်းင်း�်ဆိုန်�်�ဖ်ြိုးပ်း� ထော�ွ���ယျာတ်င်းထ်ောမြ�ှာက်�်�ံထောသာ 

နှးုင်းင််းထံော��သ�ာ�အ��ာ�စွဲုက်းု အက်�ဉ်�်����ပ််ါသညာ။်

၁၉၉၂ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ် ဗးုလ�်��ပ််�ှ��ကြီးက်း�ထောစွဲာထော�ာင်းက််းုအန်ာ�ထောပ်���ဖ်ြိုးပ်း� ဗးုလ�်��ပ်�်ှ��ကြီးက်း� 

သန်�်ထော�ှက် န်�တ ဥက်ကဌာမြ�စွဲလ်ာ��ပ််ါသညာ။် ၁၉၉၃ �ုနှှစွဲတ်ွင်း�်ူ အထောမြ��ဥံပ်ထောဒါသစွဲ ်

ထော��ဆိုွ��န်အ်တွက် ်အ��း��သာ�ညားလာ�ကံ်းုစွဲတင်းထ်ော�်ယျာူ��ပ််ါသညာ။် ၁၉၉၇ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ်

န်�တ က်းု��က်သ်း��်ဖြိုးပ်း� နှးုင်းင််းထံောတာထ်ောအ�����်သာယျာာထော��နှှင်း် ် �ွ�ံဖြိုး�း��ထော��ထောက်ာင်းစ်ွဲး 

(န်ယျာက်/န်အ�) အမြ�စွဲ ် ထောမြပ်ာင်း�်လ��ွ��စွဲညာ�်��ပ််ါသညာ။် ၂၀၀၈ �ုနှှစွဲ ် ထော�လတွင်း ်

မြပ်ညာသူ်�ဆိုနှဒ�ယူံျာပွ်�က်�င်း�်ပ်��ဖ်ြိုးပ်း� �ွ��စွဲညာ�်အုပ်�်��ပ်ပံု််အထောမြ��ဥံပ်ထောဒါသစွဲက််း ုန်ယျာက်/န်အ� 
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�ှအတညာမ်ြပ်���ပ််ါသညာ။် ၂၀၀၈ �ုနှှစွဲ ် �ွ��စွဲညာ�်ပ်ုအံထောမြ��ဥံပ်ထောဒါအ� ၂၀၁၀ �ုနှှစွဲ ်

နှးု�င်းဘ်ာလတွင်း ် ပ်ါတးစွဲု ံအထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� က်�င်း�်ပ်ထောပ်�ထောသာအ�ါ NLD �ှ 

�င်းထ်ော�ာက်ယ်ျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်းမ်ြ�င်း�်�မြပ်���ဘ်� မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲု�က်ံ�်းုင်းထ်ော��နှှင်း် ် �ွ�ံဖြိုး�း��ထော��ပ်ါတးက် 

အနှးုင်း�်��ပ််ါသညာ။် ၂၀၁၂ �ုနှှစွဲ ် �က်ာ�မြ�တထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်း�်ူ NLD �င်းထ်ော�ာက် ်

ယျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်း�်�ဖ်ြိုးပ်း� လှတထ်ောတာတ်ွင်း�်�င်းထ်ော�ာက်�်�ပ််ါသညာ။်

၂၀၁၅ �ုနှှစွဲ ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်း ်NLD ပ်ါတး�ှ ��ဆိုနှဒန်ယျာအ်��ာ�စွဲုထောန်�ာ�ဖြိုးပ်း� အစွဲးု�� 

�ွ��စွဲညာ�်နှးငု်း�်�ပ််ါသည်ာ။ ၂၀၁၇ �ုနှှစွဲ ်ဧဖြိုးပ်းလနှှင်််း ၂၀၁၈ �ုနှှစွဲ ်နှး�ုင်းဘ်ာလတး�ုတွင််းလညာ�် 

လစွဲလ်ပ်ထ်ောန်�ာ��ာ�က်းမုြ�ညာ််တင််း��န်အ်တွက် ်�က်ာ�မြ�တထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ� က်�င်း�်ပ်�� ်

ပ်ါသညာ။် ၁၉၂၂ �ုနှှစွဲ ် �ှ ၂၀၁၉ �ုနှှစွဲအ်�း အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက််ပ်ွ� ၁၆ �ု၊ 

�က်ာ�မြ�တထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� သု�ံ�ု၊ မြပ်ညာသ်ူ�ဆိုနှဒ�ယံျာူပ်ွ� နှှစွဲ်�ုနှှင်း်် အထောမြ��ဥံပ်ထောဒါ သု�ံ�ု 

�ှး��ပ််ါသညာ။်

က်�့ာန်ှးုင်း်င်းအံသး�သး�တွင်း ် �တူညားထောသာထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲန်စွဲ�်�ာ�က်းု က်�င်း်သ်ု�ံ�က် 

ပ်ါသညာ။် အ��ာ�စွဲုက်းုယျာစ်ွဲာ�မြပ်�စွဲန်စွဲ ် (Plurality/Majority system)၊ အ��း��က်� 

က်းုယျာစ်ွဲာ�မြပ်�စွဲန်စွဲ ် (Proportional representation system)၊ စွဲန်စွဲထ်ော�ာ (Mixed 

system) စွဲသညာတ်းု�အမြပ်င်း ်ယျာင်း�်စွဲန်စွဲ�်�ာ�ထောအာက်၌် န်ညာ�်က်ွ���ာ��ှး�က်ပ်ါထောသ�သညာ။် 

ဤထောန်�ာတွင်း ်၂၀၀၈ �ုနှှစွဲ ်�ွ��စွဲညာ�်ပ်ုအံထောမြ��ဥံပ်ထောဒါအ�က်�င်း�်ပ်ထောသာ မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း�ံှ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲန်စွဲက််းုသာ ဦး�စွဲာ�ထောပ်�ထော�ာမ်ြပ်လးုပ်ါသညာ။်

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းတံွင်း ် ၂၀၁၀ �ုနှှစွဲ�်ှစွဲတင်း၍် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်းု အ��ာ�စွဲု 

က်းုယျာစ်ွဲာ�မြပ်�စွဲန်စွဲ ် (Plurality/Majority system) မြ�င်း်က််�င်း�်ပ်ပ်ါသည်ာ။ အ��ာ�စွဲု 

က်းယုျာစ်ွဲာ�မြပ်�စွဲန်စ်ွဲတွင််းလညာ�် အနှးငု်း�်သူအကု်န်ယူ်ျာစွဲန်စွဲ ်(First past the post - FPTP)၊ 

က်းယ်ုျာစွဲာ�လှယ်ျာဗဟးမုြပ်� အ��ာ�စုွဲစွဲန်စ်ွဲ (Block Vote - BV) ၊ ပ်ါတးဗဟးမုြပ်� အ��ာ�စုွဲစွဲန်စ်ွဲ 

(Party Block Vote - PBV)၊ ကြီးက်း�က်န်ှှစွဲသ်က်�်ုဦး�စွဲာ�ထောပ်� အ��ာ�စွဲုစွဲန်စွဲ ်(Alternative 

၂.၂။ ခြများန််များာနှုုင်း်င်းံ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�စာန်စာ်

၂။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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Vote - AV) နှှင်း်် နှှစွဲ်ထောက်�ာမ်ြပ်န်စ်ွဲန်စွဲ ် (Two round system - TRS) ဟူ၍ စွဲန်စွဲ�်�ာ� 

�ှး�က်သညာ်အ်န်က် ်အနှးုင်း�်သူအက်ုန်ယ်ျာူစွဲန်စွဲ ်(FTPT) က်းု က်�င်း်သ်ု�ံပ်ါသညာ။်

အစွဲး�ု�အ�ွ��က်း ု��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ��ှ ထော�ွ�ထောက်ာက်တ်င်းထ်ောမြ�ှာက်�်မြ�င်း�်�ဟုတဘ်� လှတထ်ောတာ ်

က်းယုျာစ်ွဲာ�လှယျာ�်�ာ�က်သာ ထော�ွ���ယျာ�်မြ�င်း�်မြ�စွဲပ််ါသညာ။် မြ�န်�်ာနှးငု်းင််းတွံင်း ်ဥပ်ထောဒါမြပ်��ွင်း်် 

အာဏာာအပ်န်ှှင်း�်�ာ�ထောသာ လှတထ်ောတာသ်ု�ံ�ပ်�်ှး�က်�ာ ၎င်း�်တးု��ှာ အ��း��သာ� 

လှတထ်ောတာ၊် မြပ်ညာသ်ူ�လှတထ်ောတာန်ှှင်း်် တးုင်း�်ထောဒါသကြီးက်း�/မြပ်ညာန််ယျာလ်ှတထ်ောတာတ်းု� မြ�စွဲပ််ါ 

သညာ။် ��ဆိုနှဒ�ှင််းမြပ်ညာသ်ူ��ာ�အထောန်မြ�င်း်် လှတထ်ောတာသ်ု�ံ�ပ်သ်းု� �င်းထ်ော�ာက်�်းု��ာ  

ယျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်း�်က်ထောသာက်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ�်�ာ�က်းု ��ထောပ်�ထော�ွ���ယျာမ်ြ�င်း�်မြ�စွဲပ််ါသညာ။် 

ဤထောန်�ာတွင်း ်လှတထ်ောတာသ်း�ု�င်းထ်ော�ာက်�်ညာ်် က်းယုျာစ်ွဲာ�လှယျာတ်းငု်း�်က်း ုမြပ်ညာသူ်��ာ�က် 

ထော�ွ���ယျာထ်ောပ်��မြ�င်း�်လညာ�် �ဟုတမ်ြပ်န်ထ်ော��။ လှတထ်ောတာအ်သး�သး�၌�ှးထောသာ 

က်းယုျာစ်ွဲာ�လှယျာအ်ထော�အတွက် ်စုွဲစုွဲထောပ်ါင်း�်၏ ၂၅ �ာ�းငု်းနု်ှန်�်က်း ုတပ်�်ထောတာက််ာကွ်ယျာထ်ော�� 

ဦး�စွဲး����ပ်�်ှထောစွဲလှတပ််ါသညာ။်

အုများ�ု��သာ�လှတ်ရွေးတာ်

တးငု်း�်ထောဒါသကြီးက်း�နှှင်း်် မြပ်ညာန််ယျာအ်သး�သး��ှ က်းယုျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်၁၂ ဦး�စွဲး အ��း��က်� ထော�ွ���ယျာ ်

တင်းထ်ောမြ�ှာက်ထ်ောပ်��ပ်ါသညာ။် တးုင်း�်ထောဒါသကြီးက်း�နှှင်း် ် မြပ်ညာန််ယျာ ် ၁၄ �ု �ှးထောသာထော�က်ာင်း် ်

မြပ်ညာသ်ူ�ှ ထော�ွ���ယ်ျာတင်းထ်ောမြ�ှာက်လ်းုက်ထ်ောသာ အ��း��သာ�လှတထ်ောတာ ် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

၁၆၈ ဦး�နှှင်း်အ်တူ အ��း��သာ�လှတထ်ောတာ၏် ၂၅ �ာ�းုင်းန်ှုန်�်မြ�စွဲထ်ောသာ တပ်�်ထောတာ ်

က်ာက်ွယျာထ်ော��ဦး�စွဲး����ပ်�်ှ ထောစွဲလှတ်သညာ် ် တပ်�်ထောတာသ်ာ�က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ် ၅၆ ဦး�၊ 

စွဲုစွဲုထောပ်ါင်း�် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ၂်၂၄ ဦး�မြ�င်း် ်�ွ��စွဲညာ�်ပ်ါသညာ။်

ခြပွဲည််သူ�လှတ်ရွေးတာ်

ဖြိုး�း��န်ယျာက််းုအထောမြ��ထံောသာ ��ဆိုနှဒန်ယျာ�်�ာ��ှထောန်၍ မြပ်ညာသ်ူ�လှတထ်ောတာ ်က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

��ာ�က်းု ထော�ွ���ယျာတ်င်းထ်ောမြ�ှာက်�်က်ပ်ါသညာ။် တစွဲန်ှးုင်းင််းလံု�ံတွင်း ် မြပ်ညာသ်ူ�လှတထ်ောတာ ်
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အတွက် ် ��ဆိုနှဒန်ယျာဖ်ြိုး�း��န်ယျာထ်ောပ်ါင်း�် ၃၃၀ သတ�်ှတ�်ာ�သညာ်အ်တွက် ် ��ဆိုနှဒ�ှင်း ်

မြပ်ညာသ်ူ��ာ��ှထော�ွ���ယျာလ်းုက်ထ်ောသာ မြပ်ညာသ်ူ�လှတထ်ောတာ ် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယ်ျာ ၃၃၀ ဦး� 

နှှင်း််အတူ မြပ်ညာသ်ူ�လှတထ်ောတာ၏် ၂၅ �ာ�းုင်းန်ှုန်�်မြ�စွဲထ်ောသာ တပ်�်ထောတာက််ာက်ွယျာထ်ော�� 

ဦး�စွဲး����ပ်�်ှ ထောစွဲလှတသ်ညာ်် တပ်�်ထောတာသ်ာ�က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ် ၁၁၀ ဦး�၊ စွဲုစွဲုထောပ်ါင်း�် 

က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်၄၄၀ ဦး�မြ�င်း် ်�ွ��စွဲညာ�်ပ်ါသညာ။်

တုုင်း်�ရွေးဒီသကြီး�ီ�/ခြပွဲည််န်ယ််လှတ်ရွေးတာ်

တးုင်း�်ထောဒါသကြီးက်း�နှှင်း်မ်ြပ်ညာန််ယျာ�်�ာ�၌�ှးထောသာ ဖြိုး�း��န်ယျာတ်စွဲဖ်ြိုး�း��န်ယျာက််းု က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

နှှစွဲဦ်း�က်�စွဲးနှှင်း်အ်တူ တစွဲန်ှးုင်းင််းလံု�ံစွဲာလူဦး�ထော�၏ သုညာဒါဿ�တစွဲ�်ာ�းုင်းန်ှုန်�်နှှင်း် ်

အ�က်�်ှးထောသာ တးုင်း�်�င်း�်သာ�လူ��း��တစွဲ�်�း��လှင်း ် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာတ်စွဲဦ်း�က်�စွဲး 

ထော�ွ���ယျာထ်ောပ်��ပ်ါသညာ။် ယျာင်း�်က်းုယ်ျာစွဲာ�လှယျာ ် စွဲုစွဲုထောပ်ါင်း�်အထော�အတွက်၏် သု�ံပ်ု ံ

တစွဲပ််ုံနှှင်း််ညား�ှထောသာ က်းယုျာစ်ွဲာ�လှယ်ျာ��ာ�က်း�ူု တပ်�်ထောတာက််ာကွ်ယျာထ်ော��ဦး�စွဲး����ပ်�ှ် 

တင််းသွင််း�ဖြိုးပ်း� တးငု်း�်ထောဒါသကြီးက်း�/ မြပ်ည်ာန်ယျာလ်ှတထ်ောတာ�်�ာ�က်းု �ွ��စွဲညာ�်ပ်ါသညာ။်

trsKd;om;vTwfawmf

udk,fpm;vS,fpkpkaygif; 244 OD;

2015 taxGaxG
a&G;aumufyGJrS
jynfolrsm;

wifajr§mufonfh
udk,fpm;vS,f

168 OD;

wyfrawmf
umuG,fa&;OD;pD;csKyfrS

apvTwfonfh
wyfrawmfom;
udk,fpm;vS,f

56 OD;

jynfolUvTwfawmf

udk,fpm;vS,fpkpkaygif; 440 OD;

2015 taxGaxG
a&G;aumufyGJrS
jynfolrsm;

wifajr§mufonfh
udk,fpm;vS,f

330 OD;

wyfrawmf
umuG,fa&;OD;pD;csKyfrS

apvTwfonfh
wyfrawmfom;
udk,fpm;vS,f

110 OD;

Source: IFES Myanmar
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၂.၃။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�ဆုုင်း်�ာ နှုုင်း်င်းံတ�ာ  
  နှုန််�စာံများ�ာ�နှှင်း်် စာည််�များ�ဉ်း်�များ�ာ�

အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူ�က်ာ� ထောဆိုွ�ထောနှွ��ု��ာ�ပ်းု�းုမြပ်�လုပ်လ်ာနှးုင်းထ်ော��၊ မြပ်ညာသ်ူ��ာ� 

အ��က်အ်လက်စ်ွဲုလံင်းစ်ွဲွာမြ�င်း် ် ဆိုု�ံမြ�တ�်�က်�်�ာ�မြပ်�လုပ်န်ှးုင်းထ်ောစွဲ�န် ် သတင်း�်အ��က် ်

အလက်�်�ာ�ထောပ်�ထော�ထော��နှှင်း် ် နှးုင်းင််းသံာ���ာ�က်းုပ်ညာာထောပ်�ထော��ဟူထောသာ လုပ်င််းန်�်��ာ� 

အမြပ်င်း ်ထော�ွ�ထောက်ာက််ပ်ွ�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်၏် သ�ာသ�တက််��ုနှှင်း် ်ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ုတးု�က်းု 

ထောစွဲာင်််း�က်ညာ််မြ�င်း�်သညာလ်ညာ�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်�င််း�ပ်စွဲဉ်တ်စွဲထ်ောလှာက်လံု်�တွင််း သတင််း� 

�းဒါးယျာာ�ှ ထောဆိုာင်း�်ွက်ထ်ောပ်�နှးုင်းသ်ညာ်် အဓိးက်က်�ထောသာ အ�န်�်က်ဏ္ဍ��ာ�အန်က် ်

တစွဲ�်ုအပ်ါအ�င်းမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်က််းု ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်�်န်အ်တွက် ်

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် ဒါး�းုက်ထော�စွဲးန်ညာ�်က်� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�အတွက် ်

အ��ာက်�ထောသာအထောမြ���ံူ��ာ�၊ နှုန်�်စွဲ�ံ�ာ�နှှင်း် ်ပ်တသ်က်သ်ညာ်် အသးပ်ညာာဗဟုသုတ 

ထောက်ာင်း�်စွဲွာ�ှး�ာ�သင်း်သ်ညာ။်

အ�ှန်တ်က်ယျာ ်ဒါး�းကု်ထော�စွဲးန်ညာ�်က်�ထောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်ဟူ်သညာ ်အ��ာ� 

မြပ်ညာသ်ူ၏စွဲးတဆ်ိုနှဒက်းု �င်းဟ်ပ်န်ှးုင်းစ်ွဲွ��်�ှး��ညာမ်ြ�စွဲသ်က်�သ်းု� လွတလ်ပ်ဖ်ြိုးပ်း� 

တ�ာ��ှတထောသာ ပ်တ�်န်�်က်�င်းအ်�င်း�်အက်�င်း�်တွင်း ်ပ်ု�ံှန်က််�င်း�်ပ်မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်���ညာ။်  

၎င်း�်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်းု တ�ာ�ဥပ်ထောဒါစွဲးု��းု�ထော��နှှင်း်အ်ညား က်�င်း�်ပ်မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်���ညာ ်

မြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� အ�က်��်�က်�်ု၊ လး�လ်ညာ�်ု၊ ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�်ုအစွဲ�ှးသညာ် ် �ထောလ�ာက််န်သ်ညာ် ်

ဩ�ာလှ��်�းု��ု��ာ��ှ က်င်း�်�ှင်း�်ထောစွဲ��ညာမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်း ် ပ်ါ�င်း ်

ထောဆိုာင်း�်ွက်မ်ြ�င်း�်ဟူသညာ ် အထော��ကြီးက်း�ဖြိုးပ်း� အထောမြ��ကံ်�ထောသာ လူ�အ�ွင်း််အထော��တစွဲ�်ပ် ်

မြ�စွဲသ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်�င်း�်ပ်မြပ်�လုပ်သ်ညာ်် တစွဲထ်ောလှာက်လံု်�တွင််း နှးငု်းင််းသံာ���ာ�၏ 

ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ွင်း်က််းု လူ��း��၊ ဘာသာ၊ နှးုင်းင််းထံော��အမြ�င်း၊် လူ�ုစွဲး�ပ်ွာ�ထော�� 

အဆိုင်း်အ်တန်�်တးု�မြ�င်း် ် �ွ�မြ�ာ�သတ�်ှတမ်ြ�င်း�် ��ှးထောစွဲသင်း်ပ််ါ။ ဤအ��က်သ်ညာ ်

မြ�န်�်ာနှးင်ု်းင်းကံ်�သ်း�ုထောသာ စံုွဲလင််းကွ်�မြပ်ာ�သည််ာ အစုွဲအ�ွ����ာ�ထောန်�းင်ု်း�ာ တးင်ု်း�မြပ်ည်ာ��း��နှှင်း်် 

ပ်းု၍ပ်င်းသ်က်ဆ်ိုးုင်းထ်ောပ်သညာ။်
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က်�့ာလု�ံဆိုးုင်း�်ာ အထောမြ���ံူ��ာ�နှှင်း်န်ှုန်�်စွဲ�ံ�ာ�ဟူသညာ ် စွဲစွဲ�်ှန်ထ်ောသာဒါး�းုက်ထော�စွဲး 

န်ညာ�်က်� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်�င််း�ပ်နှးုင်းထ်ော��အတွက် ် နှးုင်းင််းတံက်ာ�ှ လက်�် ံ

က်�င်း်သ်ု�ံလ�က်�်ှးသညာ် ် လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�မြ�စွဲ�်က်သညာ။် အဆိုးုပ်ါနှုန််�စွဲ�ံ�ာ�သညာ ်

စွဲညာ�်��ဉ်�်လုပ်�်ု�ံ��ာ�၊ ထော�က်ညာာ��က််��ာ�၊ စွဲာ���ပ်�်�ာ�နှှင်း် ်အမြ�ာ�ထောသာနှးုင်းင််းတံက်ာ

စွဲာ���ပ်စ်ွဲာတ��်��ာ��ှ ထောပ််�ွက်လ်ာမြ�င်း�်မြ�စ်ွဲဖြိုးပ်း� ဒါး�းကု်ထော�စွဲးနှှင်း်် လူ�အ�ွင်း််အထော��တး�ုက်းု 

က်ာက်ွယျာထ်ောစွဲာင်း်ထ်ော�ှာက်�်န််အလးု�င်းှာ မြပ်ဋ္ဌာာန်�်ထောပ်��ာ�မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် အဆိုးုပ်ါ 

အထောမြ���ံူ��ာ�က်းု ဒါး�းုက်ထော�စွဲးန်ညာ�်က်� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�နှှင်း် ်

က်�့ာအ�ှ��်�ှး ဒါး�းုက်ထော�စွဲးလုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�က်းု အက်�မြ�တ�်န်် ထောဘာင်းသ်တ�်ှတ�်�က် ်

��ာ�အမြ�စွဲ ် အသု�ံမြပ်��က်သညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�၏ သ�ာသ�တက််��ုအဆိုင်း်က််းု 

ဆိုန်�်စွဲစွဲ�်န်အ်လးု�င်းှာ ထော�ွ�ထောက်ာက််ပ်ွ�စွဲန်စွဲ�်�ာ�နှှင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�က်းု 

အက်�မြ�တ�်ာ၌ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် ယျာင်း�်အထောမြ���ံူ��ာ�က်းု အသု�ံမြပ်� 

နှးုင်းသ်ညာ။်

အုခြပွဲည််ခြပွဲည််ဆုုင်း်�ာ လူ�အု�းင်း််အုရွေး��ရွေး��ည်ာစာာတများ်� (UDHR) သညာ ်လူ�အ�ွင်း််အထော�� 

သ�းုင်း�်တွင်း ်�ှတတ်းုင်းတ်စွဲ�်ပ်မ်ြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� အုပွဲုုဒီ် ၂၁ တွင်း ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ အထောမြ�� ံ

စွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ�က်းု ���ှတထ်ောပ်��ာ�သညာ။်

“(၁) လူတးငု်း�်တွင်း ်�း�းနှးငု်းင််း၏ံ အစွဲး�ု�အ�ွ��အစွဲညာ�်၌ တးကု်ရ်ုံးးကု်မ်ြ�စွဲထ်ောစွဲ၊ 

လွတလ်ပ်စ်ွဲွာထော�ွ���ယျာသ်ညာ် ် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ�်�ာ��ှ တစွဲဆ်ိုင်း််မြ�စွဲထ်ောစွဲ 

ပ်ါ�င််းထောဆိုာင်း�ွ်က်�ွ်င်််း�ှးသည်ာ။ [...] (၃) အစွဲး�ု�အုပ်�်��ပ်�ု် အာဏာာသည်ာ 

မြပ်ညာသ်ူမြပ်ညာသ်ာ�တးု�၏ဆိုနှဒအထောပ်် အထောမြ���ံ�ညာ။် လူတးုင််း�ပ်ါ�င်း၍် 

တန်�်တူညား�ှ ဆိုနှဒ��ထောပ်�နှးုင်း�်ွင်း်�်ှးဖြိုးပ်း� လှး���ှက်�်�ထောပ်�စွဲန်စွဲမ်ြ�င်း်မ်ြ�စွဲထ်ောစွဲ၊ 

အလာ�တူ လွတလ်ပ်ထ်ောသာ��ထောပ်�စွဲန်စွဲမ်ြ�င်း်မ်ြ�စွဲထ်ောစွဲ အ��းန်က််ာလ 

အပ်းုင််း�အမြ�ာ�အလးုက်က််�င်း�်ပ်ထောသာ စွဲစွဲ�်ှန်သ်ည််ာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

��ာ�တွင််း အဆိုးုပ်ါဆိုနှဒက်းု ထော�ာ�်ုတ�်�ညာ။်”
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ခြပွဲည််သူ�ရွေး���ာနှှင်း်် နှုုင်း်င်းံရွေး��အု�းင်း််အုရွေး��များ�ာ�ဆုုင်း်�ာ အုခြပွဲည််ခြပွဲည််ဆုုင်း်�ာ�းန််ဗင်း်��ှင်း်� 

(ICCPR ၊ ၁၉၆၆) အုပွဲုုဒီ် ၂၅ ပ်ါ မြပ်ဋ္ဌာာန်�်��က်အ်�

“နှးုင်းင််းသံာ�တးုင််း�အတွက် ် အ�ွင်််းအထော��နှှင်း်် အ�ွင်း််အလ��်��ာ� ��ှး 

ထောစွဲ��ည်ာမြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� အပ်းုဒါ ် ၂ တွင်း ် ထော�ာမ်ြပ်�ာ�သညာ် ် [လူ��း��၊ အသာ� 

အထော�ာင်း၊် ဘာသာစွဲက်ာ�၊ နှးငု်းင််းထံော�� (သးု��ဟုတ)် အမြ�ာ�ထောသာအယူျာအဆို၊ 

တးုင်း�်�င်း�်�ာတး (သးု��ဟုတ)် လူ�ုထော���ာတး၊ ဥစွဲစာပ်စွဲစညာ�်၊ ထော�ွ��ာပ်ါ 

(သးု��ဟုတ)် အမြ�ာ�ထောသာအဆိုင်း်အ်တန်�်] က်ွ�မြပ်ာ���က်�်�ာ�နှှင်း််၊ 

က်�း��ထော�က်ာင်း�်�ညားညွှွတထ်ောသာ ���ပ်�်�ယျာ�်ု��ာ� �စံွဲာ�မြ�င််း���ှးထောစွဲ�”

 က်။ အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူနှှင်း် ် သက်ဆ်ိုးုင််းသညာ် ် က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�တွင််း 

က်းယုျာတ်းင်ု်းထောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင််း�၊ လွတလ်ပ်စွ်ွဲာ ထော�ွ���ယျာ�်ာ�ထောသာ 

�း�း၏က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ�်ှ တစွဲဆ်ိုင်း််ထောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�် ပ်ါ�င်း ်

ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်း�်�ညာ။်

 �။ လူတးုင််း�ပ်ါ�င်း၍် တန်�်တူညား�ှ ဆိုနှဒ��ထောပ်�နှးုင်း�်ွင်း် ်

�ှးဖြိုးပ်း� လှး���ှက်�်�ထောပ်�စွဲန်စွဲမ်ြ�င်း် ် မြပ်�လုပ်သ်ညာ် ် အ��းန်က််ာလ 

အပ်းုင််း�အမြ�ာ�အလးုက်က််�င်း�်ပ်ထောသာ စွဲစွဲ�်ှန်သ်ည််ာ ထော�ွ�ထောက်ာက် ်

ပွ်���ာ�တွင််း ��ထောပ်�မြ�င််း�၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်�်မံြ�င််း�တးု�က်း ုမြပ်�လုပ်န်ှးငု်း�်�ည်ာ။

 �။ �း�းနှးုင််းင်းတံွင်း�်�ှး အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူအတွက် ် ထောပ်�အပ် ်

ထောသာ�န်ထ်ောဆိုာင်း�်ုက်းု ထောယျာဘုယျာ�အာ�မြ�င်း် ် တန််�တူညား�ှ 

��ှး�စံွဲာ��ွင်််း�ှးသညာ။်
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�းု�အမြပ်င်း ် ICCPR တွင်း ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�နှှင်း်သ်က်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ် ် ထောအာက်ပ််ါ 

အထောမြ���ံူ��ာ�က်းု ထော�ာမ်ြပ်�ာ�သညာ။်

• နှးုင်းင််းထံော��အသင်း�်အ�ွ����ာ�တွင်း ် လွတလ်ပ်စ်ွဲွာပ်ါ�င်း�်ွင်း်။် 

နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ� �ွ��စွဲညာ�်မြ�င်း�်နှှင်း် ်(သးု��ဟုတ)် ပ်ါ�င်းမ်ြ�င်း�်။

• လွတလ်ပ်စ်ွဲွာစွဲညာ�်ရုံးု�ံလှညာ်လ်ညာ�်ွင်း်။် နှးုင်းင််းထံော��အ���်အန်ာ� 

��ာ�နှှင်း် ် စွဲးတန်�်လှညာ်လ်ညာ�်ု��ာ�က်�င်း�်ပ်မြ�င်း�်နှှင်း် ် ပ်ါ�င်း ်

ထောဆိုာင်း�်ွက်မ်ြ�င်း�်။

• လွတလ်ပ်စ်ွဲွာသွာ�လာလုပ်�်ှာ��ွင်း်။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထော�ာက်�်�ံု��ှးထော��အတွက် ် ���ပ််��ယျာက််န်�်သတ�်ု��ှးဘ� 

��း�သွာ�လာနှးုင်းမ်ြ�င်း�်။

• သတင်း�်အ��က်အ်လက်ဆ်ိုးုင်း�်ာလွတလ်ပ်�်ွင်း်။် အ��က် ်

အလက် ် စွဲုလံင်းစ်ွဲွာသး�ှးဖြိုးပ်း� ထော�ွ���ယျာ�်ုမြပ်�လုပ်န်ှးုင်း�်န်အ်လးု�င်းှာ 

သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� �ှာထော�ွမြ�င်း�်၊ လက်�်မံြ�င်း�်နှှင်း် ်

ထောပ်�အပ်မ်ြ�င်း�်။

• လွတလ်ပ်စ်ွဲွာနှးုင်းင််းထံော��ဆိုနှဒ�ုတထ်ော�ာ�်ွင်း်။် တန််မြပ်န်စ်ွဲွပ်စ်ွဲွ��ု 

���ံဘ� ထော�ွ���ယျာ�်ုတစွဲ�်ုက်းု ထော�ာက်�်အံာ�ထောပ်�ထော�က်ာင်း�် 

ထောမြပ်ာဆိုးုနှးုင်းမ်ြ�င်း�်။

• နှးုင်းလ်းု�င်း�်�က်မ်ြပ်�မြ�င်း�်�ှက်င်း�်လွတ�်ွင်း်။် ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်မ်ြ�င်း�် 

(သးု��ဟုတ)် မြပ်စွဲဒ်ါဏာ�်�ံ�ညာ်ထ်ောဘ�က်းု ထော�က်ာက်�်ွံ�မြ�င်း�်��ှးဘ� 

နှးုင်းင််းထံော��ဆိုးုင်း�်ာ ထော�ွ���ယျာ�်ု တစွဲ�်ုက်းု မြပ်�လုပ်န်ှးုင်းမ်ြ�င်း�်။

အုများ�ု��သများီ�များ�ာ�အုရွေးပွဲ� န်ည််�များ�ု��စာုံခြ�င်််း �း�ခြ�ာ�များုပွဲရွေးပွဲ�ာ�်ရွေး�� �းန််ဗင်း်��ှင်း်� (CEDAW ၊  

၁၉၇၉) တွင်း ်အ��း��သ�း���ာ� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ဆိုးငု်း�်ာက်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�တွင််း ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင််း�ွက် ်

နှးုင်း်�န်အ်လးု�င်းှာ တန်�်တူအ�ွင်း်အ်ထော��က်းုက်ာက်ွယျာထ်ောပ်�သညာ် ် မြပ်ဋ္ဌာာန်�်��က်�်�ာ� 

ပ်ါ�င်းသ်ညာ။် အလာ�တူပ်င်း ် �ုလသများဂ္ဂဂ များသန််စားများ်�သူများ�ာ�အု�းင်း််အုရွေး��ဆုုင်း်�ာ 

�းန််ဗင််း��ှင််း� (CRPD ၊၂၀၀၇) တွင်းလ်ညာ�် �သန်စွ်ွဲ��်သူ��ာ�၏ အထောမြ��အံ�ွင်း််အထော����ာ�က်းု 

အာ���ံ�က်ထ်ောပ်��ာ�သညာ။် လူများ�ု���း�ခြ�ာ�များု အုာ�လုံ�ပွဲရွေးပွဲ�ာ�်ရွေး��ဆုုင်း်�ာ 

၂။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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နုုှင််းငံ်းတ�ာ�းန််ဗင််း��ှင််း� (ICERD ၊ ၁၉၆၉) တွင်း ်လူ��း��ထော���ွ�မြ�ာ��ု��ာ� ပ်ထောပ်�ာက်ထ်ော��နှှင်််း 

အာ�လု�ံထောသာလူ��း����ာ��က်ာ� န်ာ�လညာ�်ုပ်းု�းု��ှးထော��အတွက် ် ထောဆိုာင်း�်ွက်သ်ွာ��န် ်

သနှိးဋ္ဌာာန်�်��ှတ�်ာ�သညာ။် ရွေး�ှ�ရွေးခြပွဲာင်း်�အုလုပွဲ်သများာ�များ�ာ�၊ ၎င်း်�တုု�၏များုသာ�စာု�င်း်များ�ာ�၏  

အု�းင်း််အုရွေး�� အု�ာအု�းယ််ရွေးပွဲ�ရွေး��ဆုုင်း်�ာ နှုုင်း်င်းံတ�ာ�းန််ဗင်း်��ှင်း်� (ICPRMW ၊ ၁၉၉၀) 

တွင်း�်ူ ထော�ှ�ထောမြပ်ာင်း�်သွာ�လာ�ုနှှင်း် ် လူ�အ�ွင်း််အထော���က်ာ�ဆိုက်န်ှွယျာ်�ုက်းု အ�ူ� 

အထောလ�ထောပ်� ထော�ာမ်ြပ်�ာ�သညာ။် ဤသညာတ်းု��ှာ ဘက်စ်ွဲုထံော�ာင်း်စ်ွဲု ံ ပ်ါ�င်း�်ု�ှးထောသာ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲန်စွဲ ် မြ�စွဲထ်ောပ််လာထောစွဲထော��အတွက် ် နှးုင်းင််းထံောတာ၏်တာ�န်က််းု ထော�ာမ်ြပ် 

�ာ�သညာ် ်နှးုင်း်င်းတံက်ာမြပ်ဋ္ဌာာန်�်��က်�်�ာ�အန်က် ်အ��း��မြ�စွဲသ်ညာ။်

ANFREL �ှထောန်၍ ဒါး�းုက်ထော�စွဲးနှှင်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�သ�ာသ�တက််��ု တးု�ပ်ွာ�လာ 

ထောစွဲထော��အတွက် ် ထောဒါသနှှင်း်ထ်ောလ�ာည်ားသညာ်် လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်တ်စွဲ�်ပ်�်န်တ်း�ထောပ်��န် ်

�ညာ�်ွယျာသ်ညာ်် စွဲာအုပ်စ်ွဲာတ��်ထောမြ�ာက်မ်ြ�ာ�စွဲွာက်းုလညာ�် �ုတထ်ော�လ�က်�်ှးပ်ါသညာ။် 

အဆိုးုပ်ါစွဲာအုပ်စ်ွဲာတ��်��ာ�သညာ ် အာ�ှထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်းပ််ါ�င်းထ်ောန်သူ��ာ�၏ 

ထောဆိုွ�ထောနှွ�ပ်ွ���ာ� (AESF) �ှ �ွက်ထ်ောပ််လာမြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် AESF ဆိုးုသညာ�်ှာ 

ဒါး�းုက်ထော�စွဲးန်ညာ�်က်� ထော�ွ�ထောက်ာက််ပ်ွ�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�က်းု အတူတက်ွ မြ�ှင်း်တ်င်း ်

အာ�ထောပ်�နှးုင်း�်န် ် အာ�ှထောဒါသတစွဲ�်ှ��်�ှ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� စွဲး��ံန်�်�ွ�ထော��အ�ွ��အစွဲညာ�် 

��ာ�နှှင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက််ပွ်�ထောစွဲာင်း််�က်ည််ာထောလလ်ာသညာ်် အ�ွ��အစွဲည်ာ���ာ� စုွဲစွဲည်ာ��ာ�မြ�င်း�် 

မြ�စ်ွဲသညာ။် AESF ထောဆွို�ထောနွှ�ပွ်���ာ��ှ �ွက်ထ်ောပ််လာထောသာအ�ာ��ာ��ှာ ထောအာက်ပ််ါအတးင်ု်း� 

မြ�စွဲပ််ါသညာ။်

၁။ လွတလ်ပ်၍် တ�ာ��ှတထောသာထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�ဆိုးုင်း�်ာ 

ဘန်ထ်ောက်ာက်ထ်ော�က်ညာာစွဲာတ��် (၂၀၁၂) – အာ�ှထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ� 

တွင်း ် ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်ထ်ောန်သူ��ာ��ှ သတ�်ှတ�်ာ�သညာ် ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်းု ဒါး�းုက်ထော�စွဲးန်ညာ�်က်�မြ�စွဲထ်ောစွဲသညာ် ်

တန်�်းု���ာ�နှှင်း်အ်ထောမြ���ံူ��ာ�က်းု စွဲသံတ�်ှတထ်ောပ်��ာ�ထောသာ 

စွဲာတ��်တစွဲထ်ောစွဲာင်းမ်ြ�စွဲသ်ညာ။်
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၂။ ဒါး�းကု်�က်တ်စွဲ ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ�အတွက် ်ဒါးလးအညှွှန်�်က်းန်�်��ာ� 

(၂၀၁၅) – ဒါး�းုက်ထော�စွဲးန်ညာ�်က်� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်းု သတ�်ှတ်

ဆိုု�ံမြ�တထ်ောပ်�နှးုင်းသ်ညာ််အ��က်�်�ာ�က်းု မြပ်န်လ်ညာထ်ော�ာမ်ြပ်�ာ�မြ�င်း�် 

မြ�စ်ွဲဖြိုးပ်း� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ထောစွဲာင်း််�က်ည််ာထောလလ်ာသူ��ာ��ှ ထော�ွ�ထောက်ာက် ်

ပ်ွ���ာ�၏အ�ညာအ်ထောသွ�က်းု ဆိုန်�်စွဲစွဲ�်ာ၌ လ��်ညွှှန်အ်မြ�စွဲ ်

အသု�ံမြပ်�နှးုင်းသ်ညာ။်

၃။ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င််းသာ�ုအတွက် ်ဘာလးက်တး 

က်�တ�်�ာ� (၂၀၁၆) – ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တစွဲ�်ု၏ ပ်ွင်း်လ်င်း�် 

မြ�င်းသ်ာ�ုနှှင်း် ် သ�ာသ�တ�်ှး�ုအဆိုင်း််က်းု ဆိုန်�်စွဲစွဲ�်ာတွင်း ်

အသု�ံမြပ်�သညာ် ်စွဲနံှုန်�် ၈ ��က်က််းု ထော�ာမ်ြပ်ထောပ်��ာ�သညာ။်

၄။ အာ�ှနှးုင်းင််း�ံ�ာ�အတွင်း�် ဒါး�းုက်ထော�စွဲး ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲန်စွဲ�်�ာ� 

ပ်းမြပ်င််းစွဲွာမြ�စွဲထ်ောပ််လာထော�� မြ�ှင်း်တ်င််းမြ�င်း�်နှှင်း််က်ာကွ်ယျာ ်

ထောဆိုာင်း�်ွက်မ်ြ�င်း�်ဆိုးုင်း�်ာ က်းုလဘံးုက်တးက်�တ ် (၂၀၁၈) – 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ�နှှင်််း ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်ထ်ောန်သူ��ာ��က်ာ� ဒါး�းကု်

ထော�စွဲးက်ူ�ထောမြပ်ာင်း�်မြ�င်း�်ဆိုးုင်း�်ာ လတတ်ထောလာစွဲးန်ထ်ော�်�ု��ာ�က်းု  

က်းင်ု်းတွယျာထ်ောမြ��ှင်း�်နှးငု်း�်န်�်ညာ�ွ်ယျာသ်ညာ်် လုပ်င််းန်�်စွဲး�ံ��က်တ်စွဲ�်ပ် ်

မြ�စွဲသ်ညာ။်
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ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�၏ ရုံးုပ်ထ်ော�ွ�ဖြိုးပ်း�က်�ယျာမ်ြပ်န်�်လွန်�်သညာ် ် သထောဘာသဘာ�ထော�က်ာင်း် ်

သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် ၎င်း�်၏��က်န်ှှာစွဲာအာ�လု�ံက်းု သတင်း�်တွင်း ်

ထော�ာမ်ြပ်�းု��ာ လွန်စ်ွဲွာ�က်�်�ပ်ါသညာ။် သးု�ထောသာလ်ညာ�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလ 

အတွင်း�် အ�ပ်ဘ်က်လ်ူ�ုအ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ��ှ ထော�ှ�ထောဆိုာင်း၍်မြပ်�လုပ်သ်ညာ် ်

လုပ်င််းန််�စွဲဉ်အ်��း���ှထောန်၍ �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�သတင်း�်��ာ� ပ်းု�းု 

ထောက်ာင်း�်�ွန်စ်ွဲွာတင်းဆ်ိုက်န်ှးုင်းထ်ောစွဲ�န် ်အတုယျာူထောလလ်ာနှးုင်းစ်ွဲ�ာ�ှးပ်ါသညာ။်

လးတ်လပွဲ်ရွေးသာ ရွေးလ်လာရွေးစာာင်း််��ည်််များုနှှင်း်် များ�များ�ာ��ုုစာစာ်ရွေးဆ�ခြ�င်း်�

�းလစွဲပ််းုင်းန်ှးုင်းင််းတံွင်း ် အ��း��သာ�အဆိုင်း်် နှးုင်းင််းသံာ���ာ�၏ လွတလ်ပ်ထ်ောသာ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�ဆိုးုင်း�်ာလုပ်�်ှာ��ု (NAMFREL) သညာ ် ၎င်း�်၏ Operation 

Quick Count (OQC) �ှတစွဲဆ်ိုင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ��လဒါ�်�ာ�က်းု လွတလ်ပ်စ်ွဲွာ 

ထော�တွက်ဖ်ြိုးပ်း� ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ထ်ောလလ်ာ�ုမြပ်�လုပ်�်က်သညာ။် NAMFREL �ှ 

နှးုင်းင််းအံ�ှ��်သးု� ထောစွဲတန်ာ�်န်�်��်��ာ� မြ�န်�်က်�က်ထ်ောစွဲလှတဖ်ြိုးပ်း� ၎င်း�်တးု��ှ 

မြပ်ညာန််ယျာတ်ွင်း�်�ှး မြ��န်းစွဲးပ်ယျာဧ်�းယျာာတစွဲ�်ု��င်း�်၊ ဖြိုး�း��တစွဲဖ်ြိုး�း����င်း�်စွဲး�ှး ��ရုံးု�ံ�ာ��ှ 

�လဒါ�်�ာ�က်းု စုွဲစွဲညာ�်�က်သညာ။် ကွ်င်း�်ဆိုင်း�်ထောက်ာက်�်သံညာ်် အစွဲး�င်း�်�ံ�က်�်�ာ� 

လက်�်�ံ�ှးသညာန်ှှင်း််တစွဲဖ်ြိုးပ်း�င်းန််က် ် မြပ်ညာသ်ူသးု���ုတမ်ြပ်န်ထ်ောသ��း အ��း��သာ� 

အဆိုင်း် ် ��စွဲာ�င််း�မြပ်�စွဲုထော��ဌာာန်တွင်း ် ၎င်း�်တးု�က်းု တးုက်ဆ်ိုးုင်းစ်ွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်၊ 

ထောပ်ါင််း�စွဲညာ�်မြ�င်း�်တးု� မြပ်�လုပ်�်က်သည်ာ။ (Operation Quick Count, https://www.

namfrel.com.ph/v2/activities/quickcount.php)

��လး�လ်ညာ�်ု�ှ က်ာက်ွယျာ�်န်၊် ��ထော�တွက်မ်ြ�င်း�်နှှင်း် ် ထောက်ာက်�်မံြ�င်း�်တးု� 

မြပ်�လုပ်ထ်ောန်သညာ်အ်ဆိုင်း်တ်ွင်း ် တးက်�ထောသာ�လဒါ�်�ာ� (တ�ာ��င်း�်ဟုတ)် 

မြ�စွဲစ်ွဲဉ်ထ်ောလလ်ာ��က် ်(၁)
များီဒီီယ်ာအုတး�် ရွေးလ်လာနှုုင်း်စာ�ာ CSO များ ှ
ဦး�ရွေးဆာင်း်ခြပွဲ�လုပွဲ်သည််် လုပွဲ်င်းန််�စာဉ်း်များ�ာ�
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�ုတထ်ော�မြ�င်း�်မြ�င်း် ် လက်တ်စွဲလ်ု�ံမြ�ာ�မြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�်�ှ တာ�ဆိုး��န်န်ှှင်း််  

�းလစွဲပ််းုင်းန်ှးုင်းင််းထံော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ��ှ �ွက်ထ်ောပ််လာသညာ်�်လဒါ�်�ာ�၏ 

လက်�်နံှးငု်းထ်ောမြ�က်း ုမြ�င်း််တက်လ်ာထောစွဲ�န် ်NAMFREL ၏ OQC က်း ုထောဆိုာင်း�ွ်က်မ်ြ�င်း�် 

မြ�စွဲပ််ါသညာ။်

NAMFREL ၏စွဲး�ကံ်းန်�်သညာ ် �း�းတးု�၏����ာ�က်းု က်းုယျာတ်းုင်းက််းုယျာက််� 

တက်က်ြွက်စွဲွာထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်မ်ြ�င်း�်၊ ထောစွဲာင်း်�်က်ပ်မ်ြ�င်း�်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�တွင်း ်

မြပ်ညာသ်ူမြပ်ညာသ်ာ���ာ�၏ ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ုက်းု မြ�ှင်း်တ်င်းအ်ာ�ထောပ်�သညာ် ်

န်ညာ�်လ��်��ာ�အန်က်�်ှ တစွဲ�်ုမြ�စွဲပ််ါသညာ။်

များ�ဆးယ််စာည််�ရုံးုံ�ရွေး��အုသုံ�စာ�ုတ်အုာ� ရွေးစာာင်း််��ည်််ရွေးလ်လာခြ�င်း်�

��ဆွိုယျာအ်သံု�စွဲ�းတက်ြီးက်း��က်ပ်�ု် စွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ���ှးသည််ာ သး�းလက်�ာနှးငု်းင််းတွံင်း ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံထော��အသု�ံစွဲ�းတ ် ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ုနှှင်း် ်

တာ�န်�်�ုံ အာ�ထောက်ာင်း�်လာထောစွဲ�န်နှ်ှင်််း က်န်�်သတ�ု်��ှး၊ ကြီးက်း��က်ပ်�ု်��ှးထောသာ   

ထောင်းွထော�က်�သု�ံစွဲွ��ု၏အက်�း��ဆိုက်က််းု လူအ��ာ�သးမြ�င်းလ်ာ�က်ထောစွဲ�န်အ်တွက် ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အ�က်��်�က်�်ု ထောစွဲာင်််း�က်ညာ်ထ်ောလလ်ာထော��ဗဟးုဌာာန် (CMEV) �ှ 

ထောန်၍ ၂၀၁၉ �ုနှှစွဲ ် သ�မတထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်း ် ပ်ါ�င်းယ်ျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်း�်��်က်သညာ် ်

က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�၏ ��ဆိုွယျာအ်သု�ံစွဲ�းတက််းု ထောမြ��ာထောက်ာက်�်�ပ််ါ 

သညာ။် (CMEV �န်�်�ှန်�်��က်အ်� အဓိးက်က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်နှှစွဲဦ်း��ှ 

န်ာ�ညာ�်ထောစွဲထော��အတွက် ်ရုံးူပ်း ၁ ဘးလးယျာ ံသု�ံစွဲွ����်က်ပ်ါသညာ၊် http://www.

ft.lk/news/CMEV-estimates-Rs-1-b-spent-on-publicity-by-two-main-

candidates/56-689070)

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်�င်း�်ပ်သညာ်�်က်�်တးုင်း�်း CMEV ၏�န်�်�ှန်�်��က်အ်� 

က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�အာ�လု�ံ၏ ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံထော��ဆိုက်စ်ွဲပ် ်
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အသု�ံစွဲ�းတ�်�ာ��ှာ ရုံးူပ်း ၅.၅ ဘးလးယျာ ံမြ�စွဲလ်ာလး�်�်ညာဟ်ုဆိုးုသညာ။် အဆိုးုပ်ါ 

က်ုန််က်�စွဲ�းတ�်�ာ�သညာ ်�န်�်�ှန်�်��က်�်�ာ�သာမြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� ပ်ုနံှှးပ်န်ှှင်း််ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာ 

အပ်ါအ�င်း ်အွန်လ်းုင်း�်ထော�က်ညာာ��က်�်�ာ��ှ တ�ာ��င်းသ်တင်း�်အ��က်အ်လက် ်

��ာ�၊ က်ွင်း်�ဆိုင်း�်��ဆိုွယျာ�်ုအပ်ါအ�င်း ် အမြ�ာ�ထောသာစွဲ�းတ�်�ာ�၊ နှးုင်းင််းထံောတာ ်

ပ်စွဲစညာ�် တလွ�အသုံ����ုအတွက် ် က်ုန်က််�စွဲ�းတ�်�ာ�အထောပ််သာ အထောမြ��၍ံ 

တွက်�်�က်�်ာ�မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။်

��ဆွိုယျာစ်ွဲညာ�်ရံုုံး�ထော��အသံု�စွဲ�းတ် ပွ်င်််းလင််း�မြ�င်းသ်ာ�ု�ှးထောစွဲထော��အတွက် ်လုပ်�ံု်�

လုပ်န််ညာ�်��ာ���ှးသညာ်အ်မြပ်င်း ် CMEV ၏ ထောလလ်ာထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်�်ုတွင်းလ်ညာ�် 

��ဆွိုယျာစ်ွဲညာ�်ရံုုံး�ထော�� လုပ်�ှ်ာ��ု��ာ�ဆိုးင်ု်း�ာ တ�ာ��င််းထောဒါတာ��ာ� ထောက်ာက်�်�ံန် ်

�က်�်��ုက်�သ်းု� စွဲးန်ထ်ော�်�ု��ာ��ှးထောန်ဖြိုးပ်း� ထောဒါတာစွဲးစွဲစွဲထ်ောလလ်ာ�ုမြပ်��ာတွင်းလ်ညာ�် 

တ�ာ��င်းအ်သု�ံစွဲ�းတ�်�ာ�က်းုသာမြပ်�လုပ်န်ှးုင်းဖ်ြိုးပ်း� သု�ံစွဲွ�သညာ်�်န်ပ််ုထံောင်းွ��ာ�၏ 

အ�င်း�်မြ�စွဲက််းု�ူ �သး�ထော��။

ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ု�ှးထောစွဲထော�� လုပ်�်ု�ံလုပ်န််ညာ�်��ာ���ှးသညာ် ် အထောမြ�အထောန် 

တစ်ွဲ�ပ်တွ်င််း ��ဆွိုယျာစ်ွဲညာ�်ရံုုံး�ထော��အသံု�စွဲ�းတ�်�ာ�က်း ုထောစွဲာင်း််�က်ညာ််ထောလလ်ာ�န် ်

မြပ်�လုပ်သ်ညာ်် CMEV ထောဆိုာင်း�ွ်က်�်�က်တွ်င််းထောတွ��သညာ�ှ်ာ သုထောတသန်လုပ်�်ာ၌ 

အလွန်�်ွ�ထောက်ာင်း�်ဖြိုးပ်း� အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူအတွက် ် အထော��ကြီးက်း�လှသညာ် ် သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်က််းထုောပ်��ာ၌ ဆိုန်�်သစွဲထ်ောသာန်ညာ�်လ��်��ာ� အသံု�မြပ်��ာ�မြ�င်း�် 

မြ�စွဲသ်ညာ။်

အု���်အုလ�် စာစာ်ရွေးဆ�ခြ�င်း်�

အင်းဒ်ါးနု်း��ှာ� အထောသထော���က်�ု်တးကု်�်�က်ထ်ော�� အစွဲညာ�်အရံုုံး�(Masyarakat Anti 

Fitnah Indonesia - MAFINDO) ဟူသည်ာ အင်းဒ်ါးနု်း��ှာ��ှး �ုသာ�တးကု်�်�က်ထ်ော�� 

အ�ပ်ဘ်က်လ်ူ�ုအ�ွ��အစွဲညာ�်တစွဲ�်ုမြ�စွဲသ်ညာ။် MAFINDO �ှ အွန််လးုင်း�်ထောပ််�ှး 
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အထောမြ��လံူတန်�်စွဲာ���ာ�ပ်ါ�င်းသ်ညာ်် လုပ်�်ှာ��ုတစွဲ�်ပ်က််းု ၂၀၁၅ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ်

စွဲတင်း�်�ဖ်ြိုးပ်း� အ�ွ��အစွဲညာ�်တစွဲ�်ပ်အ်မြ�စွဲ ် ၂၀၁၆ �ုနှှစွဲတ်ွင်း ် �ူထော�ာင်း�်��်ာ 

လူ�ုအင်းအ်ာ�မြ�င်း် ်�ုသာ�စွဲက်ာ���ာ� ထော�ာ�်ုတတ်းုက်�်�က်သ်ညာ် ်ထောဆိုာင်း�်ွက် ်

��က်�်�ာ�၊ ဒါစွဲ်��စွဲတ်ယျာစ်ွဲာတတထ်ောမြ�ာက်ထ်ော�� အသးပ်ညာာထော�� က်�ပ််းန်�် 

လုပ်�ှ်ာ��ု��ာ�က်းု ဦး�ထောဆိုာင်း�ု်ထောပ်���ပ််ါသညာ။် (https://www.mafindo.or.id/)

မြပ်ညာသ်ူ��ာ��ှ �း�းုက်န််စွဲန််ာ�ုမြ�စွဲထ်ောစွဲနှးုင်းသ်ညာ် ် သတင်း�်�ှာ���ာ�က်းု 

တးုင်း�်က်ာ�နှးုင်း�်န််၊ သတင်း�်တုဟူ၍ သသံယျာမြ�စွဲ�်ွယျာ�်ှးသညာ�်�ာ�က်းု 

စွဲစွဲထ်ောဆို�နှးုင်း�်န််နှှင်း်် cekfakta.com ပ်ူ�ထောပ်ါင်း�် အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�ထော�� 

စွဲး�ကံ်းန််�က်�သ်းု�ထောသာ အမြ�ာ�အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�ထော�� လုပ်င််းန်�်��ာ�က်းု 

အာ�ထောပ်�ကူ်ညားနှးင်ု်း�န် ်MAFINDO �ှ tool ��ာ�၊ app ��ာ�က်းလုညာ�် အွန်လ်းငု်း�်ထောပ်် 

လှင်း်တ်င်းထ်ောပ်���ပ််ါသညာ။် (https://turnbackhoax.id/layanan-publik/)

မြပ်ညာသ်ူပ်ါ�င်းထ်ောသာ အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�ထော�� လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�သညာ ် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု အထောလ�အန်က်တ်န်�်းု��ာ�တတလ်ာထောစွဲမြ�င်း�်မြ�င်း် ်

လူ�အ�ွ��အစွဲညာ�်တစွဲ�်ပ်အ်တွင်း�်�ှး ဒါး�းုက်ထော�စွဲးန်ညာ�်က်� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်းု 

�း�းုက်ထ်ောအာင်းမ်ြပ်�လုပ်ထ်ောန်သညာ�်�ာ�အာ� တန်မ်ြပ်န်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ာတွင်း ်

အက်ူအညားထောပ်�ပ်ါသညာ။်

၂။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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၃.၁။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�တးင်း် သတင်း်�များီဒီီယ်ာ၏ 
  အု�န််��ဏ္ဍ

“စွဲာန်ယျာ�်င်း�်၏အထောမြ���ံညာ�်ွယျာ�်�က်�်ှာ နှးုင်းင််းသံာ���ာ�အာ� လွတလ်ပ်စ်ွဲွာမြ�င်း် ်           

၎င်း�်တးု�က်းုယျာတ်းုင်း ် �းန်�်ထောက်�ာင်း�်အုပ်�်��ပ််�ုမြပ်�နှးုင်း�်န်် လးုအပ်သ်ညာ်သ်တင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု ထောပ်�အပ်�်န်မ်ြ�စွဲသ်ညာ”်

၃။ များီဒီီယ်ာနှှင်း််ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�



ဤသညာ�်ှာ �းဒါးယျာာပ်ညာာ�ှင်း�်�ာ�မြ�စွဲ ် �က်ထောသာ Bill Kovach နှှင်း်် Tom Rosentiel 

တးု�နှှစွဲဦ်း��ှ ၎င်း�်တးု�ထော��သာ�သညာ်် “စွဲာန်ယ်ျာ�င်း�်၏ အထောမြ��အံစွဲးတအ်ပ်းငု်း�်��ာ�” ဟူထောသာ 

စွဲာအုပ်တ်ွင်း ်ထောမြပ်ာ�က်ာ��ာ�မြ�င်း�်မြ�စ်ွဲဖြိုးပ်း� ယျာင်း�်အ��က်သ်ညာ ်ထောမြပ်ာင်း�်လ�လ�က်�်ှးထောသာ 

စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန််�တွင်း ် �ထောမြပ်ာင်း�်လ�ဘ� �ှန်က််န်လ်�က်�်ှးထောန်ထောသ�သညာ။် 

ယျာင်း�်စွဲာအုပ်၌်ပ်င်း ်၎င်း�်တးု�ထောမြပ်ာ�က်ာ��ာ�ထောသ�သည်ာ�ှာ “ . . . စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန်�်၏ 

�ညာ�်ွယျာ�်�က်က််းု န်ညာ�်ပ်ညာာမြ�င်း်ထ်ောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�်၊ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ��ှ 

ထောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�်၊ ၎င်း�်တးု�အသု�ံမြပ်�ထောသာ န်ညာ�်လ��်��ာ�အာ�မြ�င်း် ်

ထောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�် သတ်�ှတ၍်��ထော�� . . . စွဲာန်ယ်ျာ�င်း�်လုပ်င််းန်�်၏ အထောမြ��ံ�ူ��ာ�နှှင်း်် 

�ညာ�်ွယျာ�်�က်က််းု �းု�က်ပ််းု၍ အထောမြ��ကံ်�ထောသာအ��က်က််သာ သတ�်ှတထ်ောပ်�သညာ။် 

ယျာင်း�်�ှာ မြပ်ညာသ်ူ��ာ�၏ဘ�တွင်း ် ထောန်�ာယျာူ�ာ�သညာ် ် သတင်း�်၏အ�န်�်က်ဏ္ဍပ်င်း ်

မြ�စွဲသ်ညာ။်”

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်�သ်းု�ထောသာက်ာလ��ာ�တွင်း ် သတင်း�်�းဒါးယျာာ၏ အထော��ကြီးက်း�ထောသာ 

လုပ်င််းန််�တာ�န်�်ှာ မြပ်ညာသ်ူ��ာ� အ��က်အ်လက်စ်ွဲုလံင်းစ်ွဲွာမြ�င်း် ် ဆိုု�ံမြ�တ�်�က်�်�ာ� 

မြပ်�လုပ်န်ှးငု်းထ်ော�� အတွက် ်အကူ်အညားထောပ်�နှးင်ု်း�ည််ာ သတင််း�အ��က်အ်လက်�်�ာ�ထောပ်�ထော�ထော�� 

မြ�စွဲသ်ညာ။် သးု�ထောသာလ်ညာ�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလအတွင်း�် သတင်း�်�းဒါးယျာာ 

ပ်ါ�င်းလ်ုပ်�်ှာ��သညာ်က််ဏ္ဍက်းု ပ်းု�းုန်ာ�လညာ�်န်�်ှာ�ူ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်န်ှှင်း်် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ် ်��းတဆ်ိုက်ထ်ောဆိုာင်း�ွ်က်ပံု််တစွဲ�ု်လံု�၏ ထောယျာဘုယျာ�သထောဘာက်းု 

မြပ်ညာ်စ်ွဲုစံွဲွာ သးန်ာ�လညာ�်န်လ်းုအပ်သ်ညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�တစွဲ�်ပ်သ်ညာ ်အထောမြ��လူံ�အ�ွင်း််အထော����ာ�က်း ုထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်နှှင်း်် သက်ထ်ောသ 

တညာထ်ောစွဲမြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် ဤလုပ်င််းန်�်စွဲဉ်သ်ညာ ် ဆိုနှဒထော�ာ�်ုတမ်ြ�င်း�်၊ အ�ွ��အစွဲညာ�် 

အသင်း�်အပ်င်း�်တွင်း ် ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်မ်ြ�င်း�်၊ စွဲး�တန်�်စွဲုထော��မြ�င်း�်နှှင်း်တ်က်ွ သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ှးပ်းုင်း�်ွင်း်ဟ်ူထောသာ အ�ွင်း််အထော����ာ�အာ�လု�ံက်းု က်�င်း်သ်ု�ံမြ�င်း�် 

မြ�စွဲသ်ညာ။် ခြပွဲည််သူ�ရွေး���ာနှှင်း်် နှုုင်း်င်းံရွေး��အု�းင်း််အုရွေး��များ�ာ�ဆုုင်း်�ာ အုခြပွဲည််ခြပွဲည််ဆုုင်း်�ာ 

�းန််ဗင်း်��ှင်း်� အပ်းုဒါ ် ၂၅ တွင်း ် မြပ်ညာသ်ူ��ာ�၏ ��ထောပ်�ပ်းုင်း�်ွင်း်က််းု “��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�၏ 

လွတလ်ပ်စ်ွဲွာဆိုနှဒ�ုတထ်ော�ာ�်ွင်း်”် မြ�င်း် ် အာ��ထံောပ်��ာ�သညာ။် အဆိုးုပ်ါသထောဘာ 

တူညား��က်တွ်င်း ်“လူတးငု်း�်ပ်ါ�င်း၍် တန်�်တူညား�ှ ဆိုနှဒ��ထောပ်�နှးငု်း�ွ်င်း််” နှှင်း်် “လးှ���ှက်�်�ထောပ်� 

၃။ များီဒီီယ်ာနှှင်း်် ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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စွဲန်စွဲမ်ြ�င်း်မ်ြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�်” ဟူထောသာစွဲာပ်းုဒါ�်�ာ�မြ�င်း် ် စွဲစွဲ�်ှန်ထ်ောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ 

စွဲနံှုန်�်��ာ�က်းုပ်ါ သတ�်ှတထ်ောပ်��ာ�သညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်းု စွဲညာ�်��ဉ်�်စွဲညာ�်က်��်သတ�်ှတ�်�က်�်�ာ�ပ်ါ�င်းသ်ညာ်် ဥပ်ထောဒါ 

�ူထောဘာင်းတ်စွဲ�်ပ်မ်ြ�င်း် ် မြပ်�လုပ်က််�င်း�်ပ်�က်ပ်ါသညာ။် အဆိုးုပ်ါစွဲညာ�်��ဉ်�် စွဲညာ�်က်��်��ာ� 

သညာ ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အကြီးက်း�က်ာလ (��ဆိုနှဒ�ှင်း�်ှတပ််ုတံင်းမ်ြ�င်း�်၊ နှးုင်းင််းသံာ� 

အသးပ်ညာာထောပ်�မြ�င်း�်၊ အစွဲးအစွဲဉ်ထ်ော��ဆိုွ�မြ�င်း�်၊ ဘတ�်�က်ထ်ော��ဆိုွ�မြ�င်း�်)၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

က်ာလ (က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�် အ�ညာစ်ွဲာ�င်း�်တင်းသ်ွင်း�်မြ�င်း�်၊ ��ဆိုွယျာမ်ြ�င်း�်၊ ဆိုနှဒ 

��ထောပ်�မြ�င််း�၊ ��ထော�တွက်မ်ြ�င်း�်၊ �လဒါထ်ော�က်ညာာမြ�င်း�်) နှှင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််� ထောနှှာင်း�်ပ်းင်ု်း�က်ာလ 

(စွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ မြပ်�မြပ်င်းထ်ောမြပ်ာင်း�်လ��ု��ာ�) အာ�လု�ံနှှင်း် ်

သက်ဆ်ိုးုင်း�်ု�ှးပ်ါသညာ။်

အထောက်ာင်း�်ဆံုို� စွဲမံြပ်အထောန်အ�ာ�တစွဲ�်ပ်တွ်င်း ်အမြ�ာ�ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သူ်��ာ�အန်က် ်

�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် ၎င်း�်၏အ�န်�်က်ဏ္ဍက်းု ထောက်�ပ်ွန်ထ်ောအာင်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းပ််ါက် 

မြပ်ညာသူ်��ာ�အထောန်မြ�င်း်် ၎င်း�်တးု�၏�ညာ�ှ်န်�်��က်�်�ာ�နှှင်း်် စွဲးတကူ််���ာ�က်း ုအထောက်ာင်း�်ဆံုို� 

က်းယုျာစ်ွဲာ�မြပ်� ထောပ်�နှးငု်း�်ည််ာ ထော�ါင််း�ထောဆိုာင််း��ာ�က်း ုထော�ွ���ယ်ျာ�န် ်သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� 

အလုအံထောလာက်�်�ှးဖြိုးပ်း� ၎င်း�်တးု�စွဲးတဆ်ိုနှဒက်းု အထောက်ာင်း�်ဆိုု�ံ မြ�ညာ်ဆ်ိုညာ�်ထောပ်�နှးုင်း�်ညာ် ်

သူ��ာ�က်း ုထော�ွ�ထောက်ာက်တ်င်းထ်ောမြ�ှာက်န်ှးငု်းလ်း�််�ညာမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် ဒါး�းကု်ထော�စွဲး န်ညာ�်က်�ထောသာ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တစွဲ�်ုတွင်း ် မြပ်ညာသ်ူ��ာ�၏ စွဲစွဲ�်ှန်ထ်ောသာစွဲးတဆ်ိုနှဒက်းု အ��က်အ်လက် ်

မြပ်ညာ်စ်ွဲုစံွဲွာ��ှး�ာ�ထောသာ ��ထောပ်�ထော�ွ���ယျာတ်င်းထ်ောမြ�ှာက်�်ုမြ�င်း် ် �င်းဟ်ပ်ထ်ောစွဲလး�်�်ညာ ်

မြ�စွဲသ်ညာ။်

တ�ာ��င်း်သတင်း်�အု���်အုလ�်များ�ာ�၏ အု�င်း်�ခြများစာ်ခြ�စာ်ရွေးသာ သတင်း်�များီဒီီယ်ာ

�းဒါးယျာာအထောန်နှှင်း် ် အာရုံးုစံွဲးုက်န်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�၏��က်န်ှှာစွဲာ��ာ�စွဲွာ�ှးပ်ါသညာ။် 

တစွဲ�ု်ဆိုး�ုပ်ါ�ူ ၎င်း�်တးု�အထောန်မြ�င်း်် ��ဆိုနှဒ�ှင်း�ှ်တပံု််တင်းမ်ြ�င်း�်၊ ��ထောပ်�သညာ်် လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်၊် 

��ထော�တွက်မ်ြ�င်း�်နှှင်း် ် �လဒါ�်�ာ�ထော�က်ညာာမြ�င်း�်တးု�ပ်ါ�င်းသ်ညာ် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

လုပ်င််းန််�စွဲဉ်ဆ်ိုးုင်း�်ာ သတင်း�်အ��က််အလက်�်�ာ�က်းု ထောပ်�နှးုင်းပ််ါသညာ။် ဤသညာ�်ှာ 
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ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�



သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်န်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ �ညာသ်ညာ််ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

တွင်း�်ဆိုးု ထော�ာမ်ြပ်�ာ�သညာ် ်အထောမြ��သံတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� မြ�စွဲ�်က်ပ်ါသညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�လုပ်င််းန််�စွဲဉ်၏် အစွဲးတအ်ပ်းုင်း�်တစွဲ�်ပ်�်ှာ က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

ထောလာင််း���ာ�နှှင်း်် နှးငု်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ��ှ ၎င််း�တး�ုအုပ်�်��ပ်�်ည််ာ လ��်စွဲဉ်�်�ာ�အထော�က်ာင််း�က်းု 

ထော�ာမ်ြပ်�က်သညာ် ်��ဆိုွယျာပ််ွ���ာ�မြ�စွဲ�်က်သညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ သတင်း�်�းဒါးယျာာ 

ထော�ာမ်ြပ်��က်န်ှှင်း််စွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ အ��ာ�ထော��န်ထ်ောလ�်ှးသညာ်အ်ပ်းုင်း�်�ှာ က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

ထောလာင််း���ာ�အထော�က်ာင််း�က်း ုသတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ ၎င်း�်တးု�၏က်းယုျာ�်ညာက််းယုျာထ်ောသွ�နှှင်း်် 

��ဆိုွယျာက််တး��ာ�အထော�က်ာင်း�်က်းု �ညာသ်ူက်�ညာသ်ညာ််က်တးမြပ်�သညာဟ်ုသာ 

အ�င်း�်အတးုင်း�် ထော�ာမ်ြပ်�က်မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။်

နှးုင်း်င်းထံော��သ�ာ���ာ�ထောပ်�သညာ် ် က်တးက်�တ�်�ာ�က်းုထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်သညာ ် ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ� 

အတွက် ် �ညာသ်ူ�က်းု��ထောပ်���ညာက််းု အထောမြ��အံာ�မြ�င်း်သ်းထောစွဲထောသာလ်ညာ�် ယျာင်း�် 

က်တးက်�တ�်�ာ�က်းု ထော��န်ထ်ောစွဲာထော�က်ာဖြိုးပ်း�တင်းမ်ြပ်�န်�်ှာ သတင်း�်�းဒါးယျာာ၏ 

အလုပ်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။် သးု�မြ�စွဲပ််ါ၍ က်တးမြပ်��ာ�သညာ် ် �ူ�ါဒါ��ာ�က်းု ထော��န်ဖ်ြိုးပ်း� 

က်တးမြပ်�သူ၏စွဲွ��်ထောဆိုာင်း�်ညာက််းုပ်ါ အက်�မြ�တထ်ောပ်���ညာမ်ြ�စွဲသ်ညာ။်

နှးုင်း်င်းထံော��သ�ာ���ာ��ှ ၎င်း�်တးု�အ�ှန်တ်က်ယျာ�်ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းထ်ောသာ ကြီးက်း�ကြီးက်း� 

က်�ယျာက််�ယျာ ်က်တးက်�တ�်�ာ�ထောပ်�ဖြိုးပ်း� ��ဆိုနှဒ�ှင််း��ာ�က်းနု်စ်ွဲန်ာထောစွဲသညာ်် သာဓိက်��ာ�စွွဲာ 

�ှးပ်ါသညာ။် သးု�မြ�စွဲ၍် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောနှှာင်း�်ပ်းုင်း�်က်ာလတွင်း ် အဆိုးုပ်ါ��ဆိုွယျာ ်

က်တးစွဲက်ာ���ာ�က်းု ထောက်�ပ်ွန်ထ်ောအာင်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်မ်ြ�င်း�်�ှး��ှးက်းု ထောမြ��ာ�လံးုက်�်န်�်ှာ 

သတင်း�်�းဒါးယျာာ၏ အလုပ်ပ််င်းမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် အစွဲးု��သက်တ်��်သစွဲ ်

အတွက် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်းယ်ျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်း�်ညာ် ် လက်�်ှးအာဏာာ�ပ်ါတး၏ လုပ်ထ်ောဆိုာင်း ်

��က်�်�ာ�က်းု အက်�မြ�တဖ်ြိုးပ်း� သတင်း�်အမြပ်ညာ်အ်စွဲု ံထော��သာ�နှးုင်း�်ထောပ်�ညာ။်

သတင်း�်�းဒါးယျာာသညာ ် တစွဲစ်ွဲုတံစွဲထ်ောယျာာက်ထ်ောမြပ်ာ�က်ာ�သညာ်စ်ွဲက်ာ�က်းု တစွဲဆ်ိုင်း်် 

ထော�ာက်သ်ညာ�်�ဖြိုးပ်း� တစွဲပ််ါ�သူ၏ အာထောဘာအ်မြ�စွဲ�်�သံင်း််ထောပ်။ �ုသာ�စွဲက်ာ���ာ��က်ာ��ှ 

၃။ များီဒီီယ်ာနှှင်း်် ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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အ�ှန်တ်�ာ�က်း ုစွဲစွဲ�ု်တမ်ြ�င်း�်�မြပ်�ဘ� ��ဆွိုယျာစ်ွဲညာ�်ရံုုံး�ထော�� ��က်နှ်ှာစွဲာသက်သ်က်သ်ာ 

မြ�စွဲထ်ောန်ပ်ါက် �းဒါးယျာာ၏တာ�န် ်�ထောက်�ပ်ွန်�်ာထော�ာက်ထ်ောပ်သညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်ာလအတွင်း�်တွင်း ်အွန်လ်းငု်း�်ထောပ််၌ သတင်း�်တု��ာ� သာ�န်�်က်ပ််း၍ု 

��ာ�မြပ်ာ�ထောန်ထောလ�်ှးသညာ်အ်တွက် ် �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�သူ 

အမြ�စွဲလ်ညာ�် ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်း�်ထောပ်�ညာ။် �းဒါးယျာာသညာ ် စွဲစွဲထ်ော�က်ာထော��န်မ်ြ�င်း�်၊ 

အ��က်အ်လက် ် တးုက်ဆ်ိုးုင်းစ်ွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်နှှင်း်တ်က်ွ အဆိုင်း််ဆိုင်း််တညာ�်မြ�တသ်ညာ်် 

လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်တ်းု�က်း ုသးပ်သ်ညာ�်က်�စွဲလ်စွဲစွ်ွဲာ ထောဆိုာင်း�ွ်က်န်ှးငု်းသ်ညာ််အတွက် ်��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ� 

က်းု လ��်ထော�က်ာင််း�ထောမြပ်ာင်း�်ထောစွဲနှးုင်းသ်ညာ်် အဆိုးပ်အ်ထောတာက်မ်ြ�စွဲထ်ောစွဲထောသာ သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ��က်ာ�တွင်း ် ယျာု�ံက်ညာက််းု�စွဲာ�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ စွဲစွဲ�်ှန်ထ်ောသာ သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�၏အ�င်း�်မြ�စွဲသ်�ွယျာ ်ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းထ်ောလသညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�ဟူသညာ ် အ��ာ�သတး��ာ��းသူတးု�၏အသ�ံ�ာ�နှှင်််း ၎င်း�်တးု�နှှင်း်် 

သက်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�က်းု အ��ာ�သတး�ာ��းထောအာင်း ် မြပ်�လုပ်န်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ အ�ွင်း်် 

အလ��်��ာ�ပ်င်းမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�ဟူသညာ ် တစွဲန််ညာ�်အာ�မြ�င်း် ်

မြပ်ညာသူ်��ာ�အထော�က်ာင်း�်သာ မြ�စွဲထ်ောလသညာ။် လူအ��ာ�စွဲု၏ အသ�ံ�ာ�သညာ ်၎င်း�်တးု�က်းု 

သတးမြပ်��းလာထောစွဲ�န် ် ၎င်း�်တးု�ဘာသာ အာ��ုတန်ှးုင်းပ််ါသညာ။် သးု�ထောသာ ် �ညာ်သ်ွင်း�် 

စွဲဉ်�်စွဲာ��ု��ံထောလ�်�ှးသညာ် ် လူန်ညာ�်စွဲု��ာ�၏အထော��က်းစွဲစ��ာ�က်းု ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

က်ာလအတွင်း�် အ��ာ�သတး�ာ��းဖြိုးပ်း� က်းုယျာတ်ွယျာထ်ောမြ��ှင်း�်လာ�က်ထောအာင်း ် မြပ်�လုပ် ်

ထောပ်��န်�်ှာ�ူ သတင်း�်�းဒါးယျာာ၏အလုပ်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလအတွင်း�် နှးုင်းင််းသံာ���ာ�နှှင်း်သ်က်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�က်းု 

မြပ်န်လ်ညာအ်ာရုံးု�ံာ�မြ�င်း�်သညာ ် သတင်း�်�းဒါးယျာာအတွက် ် ထောဆိုာင်း�်ွက်�်�ညာ် ်

လုပ်င််းန််�စွဲဉ်�်�ာ�၏ အစွဲးတအ်ပ်းုင်း�်တစွဲ�်ပ်လ်ညာ�်မြ�စွဲသ်ညာ််အတွက် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

မြ�စွဲစ်ွဲဉ်ဆ်ိုးုင်း�်ာ သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�ထောပ်�ရုံးု�ံှနှှင်း် ် �လုထံောလာက်ထ်ောပ်။ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� သတင်း�်ထော��သာ�တင်းဆ်ိုက်မ်ြ�င်း�်ဟူသညာ ်ဤ�ှ�က် ်ပ်းုထောလသညာ။်
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ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�



ရွေးစာာင်း််��ည်််ရွေးလ်လာသူ သတင်း်�များီဒီီယ်ာ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလအတွင်း�် �းဒါးယျာာအတွက် ် အထော��ကြီးက်း�လာသညာ် ် ထောန်ာက်�်ပ် ်

အ�န်�်က်ဏ္ဍတစွဲ�်ပ်�်ှာ ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ထ်ောလလ်ာသညာ်လ်ုပ်င််းန်�်မြ�စွဲသ်ညာ။် �းဒါးယျာာ 

အထောန်မြ�င်း် ်အလွ�သု�ံစွဲာ�လုပ်�်ု��ာ�၊ �သ�ာ�ု��ာ�က်းု မြပ်�လုပ်သ်ညာ်် အ��က်စ်ွဲွ��်အာ� 

��ာ�က်း ုထောစွဲာင်း််�က်ညာ််ထောလလ်ာသူအထောန်မြ�င်း််ထောဆိုာင်း�ွ်က်ဖ်ြိုးပ်း� အလွ�သံု�စွဲာ�ထောဆိုာင်း�ွ်က်သူ် 

��ာ�က်းု တာ�န်�်ထံောစွဲ��ညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်�င််း�ပ်စွဲဉ် ်လးကု်န််ာ��ည််ာ လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�နှှင်််း လုပ်�ံု်�လုပ်န််ညာ�်��ာ� 

�ှးဖြိုးပ်း� �သ�ာ�ုတစွဲစ်ွဲုတံစွဲ�်ာမြပ်�လုပ်ပ််ါက် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�၏တ�ာ��င်း�်ုက်းု 

�း�းုက်ထ်ောစွဲနှးုင်းသ်ညာ။် သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် အစွဲးု�� (သးု��ဟုတ်) အစွဲးု�� 

�ဟုတထ်ောသာ �ာတထ်ောက်ာင်း�်�ာ��ှ မြပ်�လုပ်လ်ာနှးုင်းသ်ညာ် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� �သ�ာ�ု 

��ာ�အာ�လု�ံက်းု ��က်စ်ွဲးလ�င်းလ်�င်း�်ာ�၍ အန်း�က်ပ်ထ်ောစွဲာင်း်�်က်ညာ်�်�ညာ။် 

ဤသး�ုဆိုး�ုာတွင််း ��ထော�တွက်�ု်၊ ���ယျာ�ု်နှှင်််း ��လး�လ်ညာ�ု်အပ်ါအ�င််း ��ဆိုနှဒ�ှင််း��ာ�က်းု 

�သ�ာသညာ်န််ညာ�်မြ�င်း် ် သွယျာ�်းုက်၍် ဩ�ာလှ��်�းု��ုတးု�က်းုပ်ါ ထောသ��ာစွဲွာ 

ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်�်�ညာ။်

�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ က်းစွဲစ��ာ�စွဲွာ�ှးပ်ါသညာ။် ��ဆိုွယျာ ်

စွဲညာ�်ရုံးု�ံ�ု��ာ�နှှင်း် ် ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံထော���န်ပ််ုထံောင်းွတးု�အတွက် ် နှးုင်းင််းထံောတာ၏် သတင်း�် 

�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�စွဲွာက်းု အသု�ံမြပ်�မြ�င်း�်တးု�အမြပ်င်း ် အစွဲးု��အ�ွ��တွင်း�် �ာ�ူ�အတွက် ်

ယျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်း�်ာ၌ တန်�်တူ�ညာတ်ူမြ�စွဲထ်ောအာင်း ် မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်��ာ�သညာ် ် စွဲညာ�်��ဉ်�် 

စွဲညာ�်က်��်��ာ�က်းု ထော�ာက်�်�က်သ်ညာ််က်းစွဲစတးု�က်းုပ်ါ စွဲုစံွဲ��်ထော�ာ�်ုတဖ်ြိုးပ်း� အက်�င်း်ပ််�က် ်

မြ�စွဲာ��ုက်းု က်ူညားဟန်�တ်ာ�ထောပ်�နှးုင်းပ််ါသညာ။် 

၃။ များီဒီီယ်ာနှှင်း်် ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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သတင်း်�များီဒီီယ်ာနှှင်း်် နှုုင်း်င်းံသာ�အုသုပွဲည်ာရွေးပွဲ�ရွေး��

�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် နှးုင်းင််းသံာ���ာ��က်ာ� အသးပ်ညာာထောပ်�သူ��ာ�အမြ�စွဲလ်ညာ�် 

ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ�ှးပ်ါသညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာသတင်း�်��ာ�က်းု အ��းန်န်ှှင်း်် 

တထောမြပ်�ညားတင်းဆ်ိုက်မ်ြ�င်း�်နှှင်း် ် မြပ်ညာသ်ူ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ်သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု 

အသု�ံမြပ်�ဖြိုးပ်း� နှးုင်းင််းထံော��က်းစွဲစ��ာ�တွင််း တက်က်ြွက်စွဲွာ ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းထ်ောစွဲ�န်န်ှှင်း်် 

မြပ်ညာသ်ူ�န်းတးက်းု က်ာက်ွယျာထ်ောစွဲာင်း်ထ်ော�ှာက်မ်ြ�င်း�်သညာ ်သး�မြ�ာ�စွဲးမြ�စွဲပ််ါသညာ။်

��ထောပ်�မြ�င်း�်ဟူသညာ ် နှးုင်းင််းသံာ���ာ�အတွက် ် မြပ်ညာသ်ူ�န်းတးထောက်�ပ်ွန်ထ်ောအာင်း ်

ထောဆိုာင်း�်ွက်သ်ညာ်် က်းစွဲစ�ပ်တ်စွဲ�်ုမြ�စ်ွဲထောသာလ်ညာ�် ဆိုနှဒ��က်းုက်ာက်ွယျာ�်န်�်ှာ�ူ ပ်ါ�င်း်

ထောဆိုာင်း�်ွက်�်ုပ်းု�းုအာ�ထောက်ာင်း�်ထောသာ နှးုင်းင််းသံာ���ာ�အတွက် ် �မြ�စွဲ�်ထောန် 

အထော��ပ်ါထောလသညာ။် နှးုင်းင််းတံညာထ်ောဆိုာက်ထ်ော��တွင်း ် အမြပ်ညာ်အ်�ပ်ါ�င်းမ်ြ�င်း�်ဟူသညာ ်

ထော�ါင်း�်ထောဆိုာင်းတ်စွဲဦ်း�က်းု ထော�ွ�ထောက်ာက်တ်င်းထ်ောမြ�ှာက်မ်ြ�င်း�်�က်ပ််းုပ်ါသညာ။် မြပ်ညာသ်ူ��ာ� 

အထောန်မြ�င်း် ် ၎င်း�်တးု�က်းုယျာပ််းုင်း ် အ�ွင်း်အ်ထော����ာ��ှးသညာက််းု သး�ှးထောစွဲ�န််နှှင်း်် ၎င်း�်တးု� 

အထောန်မြ�င်း်် အဆိုးုပ်ါအ�ွင်း်အ်ထော����ာ�က်းု အတးအလင်း�်က်�င်း််သုံ�နှးုင်းသ်ညာ၊် က်�င်း််သုံ�သင်း်် 

သညာက််းု သး�ှးထောစွဲ�န်တ်းု�အတွက် ်အာ�ထောပ်�က်ူညားထောပ်��ပ်ါ�ညာ။်

မြပ်ညာသ်ူ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် ၎င်း�်တးု� လးုအပ်သ်ညာဟ်ု�င်းမ်ြ�င်းယ်ျာူဆိုထောသာ �ူ�ါဒါ��ာ�က်းု 

အ�က်မံြပ်�နှးုင်းဖ်ြိုးပ်း� ၎င်း�်တးု�၏အ�ွင်း်အ်ထော����ာ�က်းု ���ပ်�်�ယျာလ်ာနှးုင်းစ်ွဲ�ာ�ှးထောသာ 

�ူ�ါဒါ��ာ�က်းု�ူ ဆိုန်�်က်�င်းန်ှးုင်းထ်ောလသညာ။် ၎င်း�်တးု�အထောန်မြ�င်း် ် စွဲး�အံုပ်�်��ပ်မ်ြ�င်း�် 

�ထံောန်�သညာ်ပ််ုစံွဲကံ်းု အက်�မြ�တဖ်ြိုးပ်း� အထောမြပ်ာင်း�်အလ�က်းု ထောတာင်း�်ဆိုးုနှးုင်းထ်ောလသညာ။် 

အာဏာာအလွ�သံု�စွဲာ�လုပ်�ု်��ာ�၊ အ�တးလးကု်စ်ွဲာ��ု��ာ�က်း ုထောစွဲာင်း််�က်ညာ််ထောလလ်ာသူ��ာ� 

အမြ�စ်ွဲလညာ�် ထောဆိုာင်း�ွ်က်န်ှးငု်းဖ်ြိုးပ်း� ထောန်ာင်းတ်စွဲဆ်ိုင်း််အထောန်မြ�င်း်် က်���လွန်ထ်ောသာအ�ာ�ှး��ာ� 

က်းု တာ�န်�်လံာထောအာင်း ်ထောတာင်း�်ဆိုးုနှးုင်းထ်ောလသညာ။်

မြပ်ညာသ်ူလူ�ုအာ� ပ်းု�းု၍အာ�ထောပ်�က်ူညားနှးုင်း�်န် ် သတင်း�်�းဒါးယျာာ�ှအသု�ံမြပ်�သညာ် ်

န်ညာ�်လ��်တစွဲ�်ပ်�်ှာ လူ�ုအင်းအ်ာ��ယျာူအသု�ံမြပ်�မြ�င်း�် (crowd-sourcing) ပ်င်း ်
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မြ�စွဲသ်ညာ။် �းလစွဲပ််းုင်းန်ှးုင်းင််း�ံှး အကြီးက်း�ဆိုု�ံထောသာ ရုံးုပ်မ်ြ�င်းသ်�ံက်ာ�က်ွန်ယ်ျာက်က်ြီးက်း�တစွဲ�်ု�ှ 

ထောန်၍ ထော�ွ�ထောက်ာက််ပ်ွ�က်ာလအတွင််း� မြပ်ညာသ်ူ�ဆိုနှဒ����ာ�က်းု ထောလလ်ာထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်�်န်် 

လူ�ုအင်းအ်ာ� �ယျာူအသု�ံမြပ်�သည််ာလုပ်င််းန်�်စွဲဉ် ် (crowd-sourcing initiative) က်းု 

စွဲတင်းအ်သု�ံမြပ်���သ်ညာ။် ထောဆိုာင်း�်ွက်ပ််ုနံ်ညာ�်လ��်��ာ�အန်က်တ်စွဲ�်ု�ှာ ၎င်း�် 

ရုံးုပ်မ်ြ�င်းသ်�ံက်ာ��ှထောန်၍ သာ�န်မ်ြပ်ညာသ်ူမြပ်ညာသ်ာ���ာ�က်းု ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံ�ုဆိုးုင်း�်ာ 

စွဲညာ�်��ဉ်�်စွဲညာ�်က်��်��ာ�ထော�ာက်�်�က်သ်ညာ်် က်းယုျာစ်ွဲာ�လှယ်ျာထောလာင်း�်��ာ�၏ ဓိါတ်ပံု်��ာ� 

(သးု��ဟုတ)် ဗးဒါးယျားု��ာ�က်းု�ှထော��န်် တးုက်တ်ွန်�်မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�  

က်ာလထောနှှာင်း�်ပ်းုင်း�်၌�ူ အဆိုးုပ်ါလုပ်င််းန်�်စွဲဉ်က််းု အစွဲးု��စွဲး�ကံ်းန်�်��ာ�က်းု အထောက်ာင်း ်

အ�ညာထ်ော�ာ�်ု၊ �သ�ာထောသာအစွဲးု��အ�ာ�ှး��ာ� အစွဲ�ှးသညာတ်းု�က်းု အာရုံးု�ံာ�သညာ် ်

မြပ်ညာသ်ူ�ဘက်�်ှ ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ထ်ောလလ်ာသညာ် ်လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်အ်မြ�စွဲ ်အသွင်းထ်ောမြပ်ာင်း�်သညာ။်

�သ�ာ�ု��ာ�က်းု တးုင်း�်က်ာ�နှးုင်း�်န်န်ှှင်း်် �ထောက်�လညာ�်ု��ာ�က်းု ထောမြ��ှင်း�်ထောပ်�နှးုင်း�်န်် 

မြပ်ညာသ်ူ��ာ�အတွက် ် လုပ်န််ညာ�်လုပ်ဟ်န််��ာ� �ာ��ှးသင်း်သ်ညာ်အ်ာ�ထောလ�ာစ်ွဲွာ 

ဤသးု�ထောသာလုပ်င််းန််�စွဲဉ်�်�ာ�မြ�င်း် ် မြပ်ညာသ်ူလူ�ုသညာ ် အာဏာာက်းု�းန်�်ထောက်�ာင်း�် 

ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ထ်ောန်ဖြိုးပ်း� ၎င်း�်တးု�အထောပ်် မြပ်�လုပ်သ်ညာ်် အုပ်�်��ပ််ထော��လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်တ်ွင်း ်ပ်ါ�င်း်

ထောဆိုာင်း�ွ်က်ပ််းင်ု်း�ွင်််း�ှးသညာဟူ်ထောသာ သထောဘာထောပ်ါက်န််ာ�လညာ�ု် အာ�ထောက်ာင်း�်လာထောအာင်း ်

မြပ်�လုပ်သ်င်း််လှသညာ။်

၃။ များီဒီီယ်ာနှှင်း်် ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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တ�ာ��င်း် သတင်း်�အု���် 

အုလ�်များ�ာ�၏ 

အု�င်း်�ခြများစာ်ခြ�စာ်ရွေးသာ 

သတင်း်�များီဒီီယ်ာ

ရွေးစာာင်း််��ည်််ရွေးလ်လာသူ 

သတင်း်�များီဒီီယ်ာ

သတင်း်�များီဒီီယ်ာနှှင်း်် 

နှုုင်း်င်းံသာ�အုသုပွဲည်ာရွေးပွဲ�

•  ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 
လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်န်ှှင်း်် ��ဆိုွယျာ ်
က်တးက်�တ�်�ာ� ဆိုးုင်း�်ာ 
သတင်း�်အ��က်အ်လက် ်
အ�င်း�်မြ�စွဲ်

•  �ုသာ�စွဲက်ာ���ာ� �က်ာ��ှ 
အ�ှန်တ်�ာ�က်းု 
စွဲစွဲ�်ုတမ်ြ�င်း�်၊ 
အ��က်အ်လက် ်
စွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်

•  ��ဆိုွယျာ ်
က်တးက်�တ�်�ာ�၏ 
ယျာုတိးတန်�်ုနှှင်း် ်
က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်
ထောလာင်း�်၏ 
အ�ညာအ်��င်း�်��ာ�က်းု 
စွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်

• မြပ်ည်ာသူလူ�ု၏ 
အသ�ံ�ာ�က်းု 
က်�ယျာထ်ောလာင်းထ်ောအာင်း ်
မြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�် အ�ူ�သမြ�င်း် ်
သတင်း�်တွင်း�်�ာ�စွဲွာ 
ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်���ံသူ 
လူန်ညာ�်စွဲု��ာ�၏ 
အသ�ံ�ာ�က်းု 
လူသးထောစွဲမြ�င်း�်

•  အာဏာာ 
အလွ�သု�ံစွဲာ��ု��ာ�နှှင်း် ်
�သ�ာ�ု��ာ�က်းု 
ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်မ်ြ�င်း�်

•  ���ယျာမ်ြ�င်း�်၊ 
��လး�မ်ြ�င်း�်တးု� 
အပ်ါအ�င်း ်
မြ�စွဲလ်ာနှးုင်းသ်ညာ် ်
ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 
�သ�ာ�ုက်းု စွဲုစံွဲ��် 
ထော�ာက်လ်ှ��်မြ�င်း�်

နှးုင်းင််းသံာ���ာ�က်းု 
နှးုင်းင််းထံော��တွင်း ်
တက်က်ြွက်စွဲွာ 
ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက် ်
�က်�န် ်
ထောအာက်ပ််ါအတးုင်း�် 
အာ�ထောပ်�သညာ်

•  လးုအပ်ထ်ောသာ 
�ူ�ါဒါ��ာ�က်းု 
အ�က်မံြပ်�မြ�င်း�် (သးု�) 
�ပ်းုင်း�်ွင်း်�်�ာ� က်းု 
�း�းုက်လ်ာ�ညာ် ်
�ူ�ါဒါ��ာ�က်းု 
ဆိုန်�်က်�င်း ်
က်န်�်က်ွက်မ်ြ�င်း�်

• မြပ်ညာသ်ူ��ာ�ထောပ်် 
စွဲး�အံုပ်�်��ပ််ထောန်ပ်ုကံ်းု 
အက်�မြ�တဖ်ြိုးပ်း� 
အထောမြပ်ာင်း�်အလ�က်းု 
ထောတာင်း�်ဆိုးုမြ�င်း�်

•  အာဏာာက်းု 
ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ဖ်ြိုးပ်း� 
�သ�ာထောသာ အစွဲးု�� 
အ�ာ�ှး��ာ�က်းု 
တာ�န်�်�ံန် ်
ထောတာင်း�်ဆိုးုမြ�င်း�်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး��ာလအုတးင်း်� 

သတင်း်�များီဒီီယ်ာ၏ အု�န််��ဏ္ဍများ�ာ�
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သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် မြပ်ညာသ်ူ��ာ�က်းု အလုပ်အ်ထောက်ွ�မြပ်�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ က်ဏ္ဍ��ာ�စွဲွာ 

�ှးသညာ်အ်န်က် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလအတွင်း�် ပ်းု၍ပ်င်းအ်က်ူအညားထောပ်�နှးုင်းပ််ါသညာ။် 

ယျာု�ံှာ�သသံယျာ�ှးပ်ါက် Kovach နှှင်း်် Rosentiel တးု�၏ စွဲာန်ယျာ�်င်း�်၏ အထောမြ��အံစွဲးတ ်

အပ်းင်ု်း���ာ�စွဲာအုပ်�ှ် အထော�ွထော�ွ လ��်ညှွှန်�်�က်တ်စွဲ�်ပ်အ်ထောန်မြ�င်း်် အကူ်အညားထောပ်�နှးင်ု်း 

ပ်ါသညာ။်

1။	 စာ�န်ယ််ဇင့််�၏	ပ်�မှာတို�ဝန််မှာာ�	အမှာာန််တိုရ��မြဖွဲ့စာ်သည်း်။

2။	 ၎င့််�ပ်�မှာ	သစာာ�ခးရမှာည်း်မှာာ�	နှ�ုင့််င့်းသ��မှာ���မြဖွဲ့စာ်သည်း်။

3။	 ၎င့််�၏	အနှာစာ်သ�ရမှာာ�	စာစာ်ကော���ကောဝဖွဲ့န််ကောရ�မြဖွဲ့စာ်သည်း်။

4။	 စာ�န်ယ််ဇင့််�သမှာ��မှာ���သည််း	၎င့််�တိုု��	သတိုင့််�တိုင့််ဆ�်ကောန်သမူှာ���နှာင့်််	

သ�ီမြခ��လုံးတဲို်လုံးပ််မှာရုာုရမှာည်း်။

5။	 စာ�န်ယ််ဇင့််�သည်း်	 အ�ဏာ���ု	 သ�ီမြခ��လုံးတဲို်လုံးပ််စာ�ဲ	 ကောစာ�င့်််��ည်း််	

ကောန်ရမှာည်း်။

6။	 အမှာ���မြပ်ည်း်သ၏ူ	 ကောဝဖွဲ့န််သး��သပ််မှာ၊ု	 ည်းိနုှုုင့််�မှာတုို�ု�	 မြပ်ုလုံး�ပ််နှ�ုင့််စာရ�	

ကောန်ရ�မြဖွဲ့စာ်ရမှာည်း်။

7။	 ��ူ��ူမြခ��မြခ��	စာတုို်ဝင့််စာ��စာရ�ကော��င့််�ပြီးပ်�ီ	သ�်ဆ�ုင့််အ��းု�ဝင့််မှာ	ု

ရာုကောစာကောရ��ု�	အဓိ�ုကောဆ�င့််ရး�်ရမှာည်း်။

8။	 သတိုင့််�မှာ����ု�	တိုင့််ဆ�်ရ�၌	မြပ်ည်း််စား�ပြီးပ်�ီ	��်ည်းမီှာရုာုကောစာရမှာည်း်။

9။	 စာ�န်ယ််ဇင့်�်သမှာ��မှာ���သည််း	��ုယ််ပ်�ုင့််အသစုာတုိုမ်ြဖွဲ့င့်််	ကောဆ�င့််ရး�်ရန််	

တို�ဝန််ရာုသည်း်။

10။	သတိုင့််�နှာင့််ပ််တ်ိုသ�်လုံး�ပ်ါ�	နှ�ုင့််င့်းသ��မှာ���တိုင်ဲ့်ပ်ါ	အခငဲ့််အ်ကောရ�နှာင့်််	

တို�ဝန််မှာ���ရာုလုံး�သည်း်။

သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူ၏ ဘုအံက်�း��စွဲး�ပ်ွာ�အတွက်် အာဏာာက်းု 

သး�မြ�ာ�လွတလ်ပ်ထ်ောသာ ထောလလ်ာထောစွဲာင်း်�်က်ညာသ်ူအမြ�စွဲ ် ထောဆိုာင်း�်ွက်�်ာတွင်း ်

အ�ှန်တ်�ာ�သညာ ်လ��်ညွှှန်�်ုထောပ်�နှးုင်းသ်ညာ် ်သလံးုက်အ်း�ထ်ောမြ�ှာင်းသ်�ွယျာ ်မြ�စွဲသ်ညာက််းု 

အ�ူ�သတးမြပ်�ပ်ါ။

၃။ များီဒီီယ်ာနှှင်း်် ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�များ�ာ�
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၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� 
  ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တစွဲ�်ပ်သ်ညာ ် ��ဆိုနှဒထောပ်�မြ�င်း�်နှှင်း်စ်ွဲတင်းဖ်ြိုးပ်း� �လဒါ�်�ာ� �ုတမ်ြပ်န် ်

ထော�က်ညာာလးကု်သ်ည်ာနှှင်း်် ဖြိုးပ်း�ဆံုို�သွာ�သည််ာ လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�း���ဟုတ်ထောပ်။ ၎င််း�သည်ာ တစွဲ်

�ုနှှင်း််တစွဲ�်ု��းတဆ်ိုက်လ်�က်�်ှးသညာ် ် လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�မြ�င်း် ် ထောပ်ါင်း�်စွဲပ်�်ာ�သညာ် ်

တစွဲဆ်ိုက်စ်ွဲပ်တ်ညာ�်ထောသာ မြ�စွဲစ်ွဲဉ်က်ြီးက်း�တစွဲ�်ုမြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� ၎င်း�်တွင်း ် သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာ 

လူပ်ု�ဂး�လန်ှှင်း်် အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�လညာ�် အမြပ်န်အ်လှန််ဆိုက်ဆ်ိုထံောဆိုာင်း�်ွက်�်င်း�်  

အမြပ်န်အ်လှန်လ်ှ��်�းု��ု��ာ�မြပ်�လုပ်�်င်း�် ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်က်သညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်တ်စွဲ�်ပ် ်�ညာသ်ညာတွ်င််းစွဲ၍ �ညာသ်ညာ််ထောန်�ာတွင််း အဆံုို�သတသ်ညာဟူ်၍ 

တးတးက်�က်� ပ်းုင်း�်မြ�တ၍်လညာ�်��နှးုင်းထ်ောပ်။ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်းု ပ်ု�ံှန် ်

ဆိုက်တ်းကု်က််�င်း�်ပ်ထောန်�သည်ာမြ�စ်ွဲ၍ စွဲက်�်န်�်သ�ွယ်ျာ လညာပ််တ်လ�က်�ှ်းသည်ာ။ အဆိုးပု်ါ 

စွဲက်�်န်�်အတွင််း� ပ်ါ�င်းထ်ောသာ လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်တ်စွဲ�ု်��င်း�်စွဲးသညာ ်တစွဲ�ု်နှှင်််းတစ်ွဲ�ု ��ာ�စွွဲာ 

�ှး�းုလ�က်�်ှးသညာ်အ်ထောလ�ာက် ်လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်တ်စွဲ�်ု ပ်�က်ယ်ျာွင်း�်�ု�ှးပ်ါက် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်စွဲ�်ုလု�ံ၏ သ�ာသ�တ�်ှး�ုအထောပ်် �ထောက်ာင်း�်ထောသာသက်ထ်ော�ာက်�်ု 

မြ�စွဲထ်ောပ််ထောစွဲနှးင်ု်းသညာ။် (��ဆိုနှဒ�ှင််းစွဲာ�င်း�်တွင််း အ�ှာ�အယွျာင််း� မြ�စွဲထ်ောပ််မြ�င််း� (သး�ု�ဟုတ်) 

လူ�အ�ွ��အစွဲညာ�်အတွင်း�်�ှး အစွဲးတအ်ပ်းုင်း�်အ��း�� ��ထောပ်��ွင်း်�်��ှးမြ�င်း�် စွဲသညာတ်းု�သညာ ် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်က်ြီးက်း�တစွဲ�်ုလု�ံထောပ််သက်ထ်ော�ာက်�်ု�ှးနှးုင်းသ်ညာ)်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်ွင်း ် သတင်း�်�းဒါးယျာာ�ှ ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ုအထော�က်ာင်း�်က်းု 

ထောမြပ်ာသညာ််အ�ါ သတင််း�ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််� သတင််း�တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ 

အဆိုးုပ်ါစွဲက်�်န််�တစွဲ�်ုလု�ံစွဲာ တင််းဆိုက်�်န် ်လွန်စ်ွဲွာအထော��ပ်ါသညာ။် ပ်ု�ံှန်အ်ာ�မြ�င်း် ်

��ာ�စွွဲာထောသာ သတင််း��းဒါးယျာာအ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ� မြပ်�လုပ်ထ်ောလ�ှ်း�က်သည်ာ�ှာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််� 

က်�င်း�်ပ်သညာ်ထ်ောန်� (သးု��ဟုတ)် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� �လဒါထ်ော�က်ညာာဖြိုးပ်း�ထောန်ာက်ပ််းုင်း�် 

က်ာလ�ှက်းုသာ အာရုံးုစံွဲးုက်၍် သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်က်မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် အ�ှန်စ်ွဲင်းစ်ွဲစွဲ ်

အာ�မြ�င်််း မြ�စ်ွဲစွဲဉ်တ်စွဲ�ု်လံု�တွင်း ်ပ်ါ�င်းသ်ည််ာ အစွဲးတအ်ပ်းငု်း�်တစွဲ�ု်��င်း�်စွဲးနှှင်း်် လုပ်င််းန်�်စွဲဉ် ်

၄.၁။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�စာ�်�န််�အုတုုင်း်� 
  သတင်း်�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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အ�က်ထ်ော�ာမ်ြပ်ပ်ါပံု်တွင်း ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�အကြီးက်း�၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်ာလနှှင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််� 

ထောနှှာင်း�်ပ်းငု်း�်က်ာလ��ာ�တွင်း ်�တူညားထောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�နှှင်း််ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သူ်��ာ� 

ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်က်သညာ် ်လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�စွဲွာက်းု ထော�ာမ်ြပ်ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။်

တစွဲ�်ု��င်း�်စွဲးသညာ ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�၏ သ�ာသ�တမ်ြ�စွဲ�်ုအထောပ်် သက်ထ်ော�ာက်�်ု 

�ှးသညာ်အ်တွက် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အကြီးက်း�နှှင်း် ် ထောနှှာင်း�်ပ်းုင်း�်က်ာလက်းုပ်ါ အာရုံးုစံွဲးုက်�်န်် 

အထော��ကြီးက်း�ပ်ါသညာ။် (ဆိုးုလးုသညာ�်ှာ �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အကြီးက်း�နှှင်း် ်

ထောနှှာင်း�်ပ်းုင်း�်က်ာလ��ာ�အတွင်း�် ဥပ်ထောဒါ��ာ�က်းုသု�ံသပ်ဖ်ြိုးပ်း� ပ်းု�းုထောက်ာင်း�်�ွန်ထ်ောသာ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဥပ်ထောဒါ��ာ�က်းု အဆိုးုမြပ်�မြ�င်း�်မြ�င်း်လ်ညာ�်ထောက်ာင်း�်၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောနှှာင်း�်ပ်းုင်း�်က်ာလ��ာ�အတွင်း�် ထော�ွ�ထောက်ာက်�် ံ လှတထ်ောတာအ်�တ�်�ာ�၏ 

ထောဆိုာင်း�်ွက်�်�က်က််းု သု�ံသပ်မ်ြ�င်း�်မြ�င်း်လ်ညာ�်ထောက်ာင်း�် အ�ပ်ဘ်က်လ်ူ�အ�ွ��အစွဲညာ�်၏ 

ကြီးက်း��ပ်��်အာ��ုတ�်ု��ာ�က်းု အက်ူအညားထောပ်�နှးုင်းပ််ါသညာ။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းန်ှှင်း်် မြပ်ညာန််ယျာ/်တးုင်း�်ထောဒါသ ကြီးက်း�၊ �ရုံးးုင်းန်ှှင်း်် ဖြိုး�း��န်ယျာ ်

အဆိုင်း်�်�ာ�တွင်း�်ှး ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ���ာ�က်�သ်းု�ထောသာ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲး��ံန်�်�ွ�သညာ်အ်�ွ����ာ�၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ် ်

ထောလလ်ာထော��အ�ွ����ာ�က်�သ်းု�ထောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�န်ယျာပ််ယျာတ်ွင်း ်

ထောဆိုာင်း�ွ်က်ထ်ောန်�က်သညာ်် အ�ပ်ဘ်က်လူ်�ုအ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�၊ နှးင်ု်းင်းထံော�� 

ပ်ါတး��ာ�နှှင်း် ် အမြ�ာ�ထောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်ဆ်ိုးုင်း�်ာ 

မြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ�နှှင်း်စ်ွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ သတင်း�်ထောပ်�နှးုင်းသ်ူ��ာ�၊ သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာ 

ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သူ်��ာ���ှံ��ှးသညာ်် သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� 

က်းု တးုက်ဆ်ိုးုင်းစ်ွဲစွဲထ်ောဆို�ထောပ်�နှးုင်းသ်ူ��ာ�နှှင်း်လ်ညာ�် ��းတဆ်ိုက်�်ာ� 

သင်း်သ်ညာ။်

ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သ်ူတစွဲဦ်း�ဦး��ှ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ ဥပ်ထောဒါထော�ာက်�်�က်�်ု��ာ�၊ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�လုပ်င််းန််�စွဲဉ်အ်တွင်း�် �ရုံးးု�သာ�ထောသာက်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�က်းု သထောဘာထောပ်ါက် ်

န်ာ�လညာ�်ု�ှးထောစွဲ�န် ် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ 

စွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ�နှှင်း် ်လုပ်�်ု�ံလုပ်န််ညာ�်��ာ�က်းု ထောက်ာင်း�်�ွန်စ်ွဲွာ အက်ွ��်တ�င်း�်ှးထောန်�န် ်

လးုအပ်သ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလအတွင်း�်တွင်း ် သတင်း�်�းဒါးယျာာသည်ာ နှးုင်းင််းထံော�� 

ပ်ါတး��ာ�၊ ၎င်း�်တးု�၏ ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံ�ု��ာ�နှှင်း်စ်ွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်ပ််ါက် 

တန်�်တူညား�ှ�ု�ှးစွဲွာ (သးု��ဟုတ)် �ှတစွဲွာတင်းဆ်ိုက်သ်ညာ်် �ူ�ါဒါနှှင်း်က််�င်း်�်ု�ံ��း�� 

�ှးသင်း်သ်ညာ။် �းု�အမြပ်င်း ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောက်ာ�်�ှင်း�်ှ ��ထောပ်�သညာ်လ်ုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ� 

အထော�က်ာင်း�်က်း ုမြပ်ညာသူ်လူ�ု�ံ အသးထောပ်�သည််ာ ��ဆိုနှဒ�ှင််းအသးပ်ညာာထောပ်�လုပ်င််းန်�်��ာ� 

မြပ်�လုပ်�်ာတွင်း ် သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် အက်ူအညားထောပ်�နှးုင်းပ််ါသညာ။် �းုသးု�ထောသာ 

သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု ဘာသာစွဲက်ာ���း��စွဲုမံြ�င်း် ်ထောလလ်ာနှးုင်းထ်ောအာင်း ်မြပ်�လုပ် ်

ထောပ်�သင်း်ပ််ါသညာ။်

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်အ်တွင််း� အက်�င်း််ပ်�က်မ်ြ�စွဲာ��ု��ာ�နှှင်််း �ူ�မြ�ာ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်�်�ာ�က်းု 

ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ထ်ောလလ်ာ�ာ၌ ယျာု�ံက်ညာက််းု�စွဲာ�ထောလာက်ဖ်ြိုးပ်း� တာ�န်ယ်ျာူ�ု�ှးထောသာ 

သတင်း�်�းဒါးယျာာ အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�နှှင်း်် စွဲာန်ယျာ�်င်း�်သ�ာ���ာ��ှ ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�ွ်က်ထ်ောပ်��န် ်

လးုအပ်ပ််ါသညာ။် မြပ်ဿန်ာ��ာ�၊ မြ�စွဲတ်န်�်ာထောသာ စွဲညာ�်က်��်��း��ထော�ာက်�်ု��ာ� 

အထော�က်ာင်း�် သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်န််နှှင်း်် �းုက်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�က်းု ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�သးု� 

အသးထောပ်��န်နှ်ှင်််း နှးငု်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�၊က်းယ်ုျာစွဲာ�လှယ်ျာထောလာင််း���ာ�၏�ူ�ါဒါပ်းင်ု်း�ဆိုးင်ု်း�ာ 

တင်းမ်ြပ်��က်�်�ာ�က်းု အသးထောပ်��န်တ်းု��ှာ  �းဒါးယျာာ၏လုပ်င််းန်�်မြ�စွဲပ််ါသညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�အကြီးက်း�၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်ာလနှှင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ထောနှှာင်း�်ပ်းငု်း�်က်ာလ��ာ�

တးု�တွင်း ် သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် ထောသ��ာသး�ှးန်ာ�လညာဖ်ြိုးပ်း� သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်န်် 

အထော��အကြီးက်း�ဆိုု�ံထောသာ အ�န်�်က်ဏ္ဍအ��း���ှးပ်ါသညာ။် အ�က်တ်ွင်း ် ထော�ာမ်ြပ်��သ်ညာ် ်

အတးုင်း�် အ��း��ထောသာလုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�သညာ ် က်ာလတစွဲ�်ုအတွင်း�်၌သာ�ဟုတဘ်� 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�စွဲက်�်န်�်၏ �တူညားထောသာအဆိုင်််း��ာ�တွင််းပ်ါ ဆိုက်လ်က်မ်ြ�စ်ွဲထောပ််လ�က် ်

�ှးပ်ါသညာ။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး� အုကြီး�ု��ာလ

 • ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�စာန်စာ်နှှင်း်် ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�ဥပွဲရွေးဒီ�ုု ဆန််�စာစာ်ခြ�င်း်�

ဤအ��က်သ်ညာ ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်�င်း�်ပ်မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ ဥပ်ထောဒါထော���ာ 

�ူထောဘာင်းနှ်ှင်း််စွဲန်စွဲက််း ု���ှတထ်ောပ်�သညာ။် အထောမြ��အံာ�မြ�င်း်် က်စွဲာ�ပွ်�၏စွဲညာ�်က်��်��ာ�က်းု 

ဆိုးုလးုသညာ။် ဥပ်ထောဒါ��ာ�က်းုဆိုန်�်စွဲစွဲ�်ာ၌ အဆိုးုပ်ါဥပ်ထောဒါ��ာ� �ညာသ်းု�မြ�စွဲတ်ညာ ်

လာသညာ၊် နှးုင်းင််းတံက်ာ�ှး ဒါး�းုက်ထော�စွဲးအထောမြ���ံူ��ာ�နှှင်း် ် က်းုက်ည်ား�ု�ှး��ှး၊ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�၏အ�ညာအ်ထောသွ�ထောပ်် အ�က်��်အာ�မြ�င်း် ် �ညာသ်းု�သက်ထ်ော�ာက် ်

နှးုင်းသ်ညာဟ်ူထောသာ အထောမြ�အထောန်��ာ�က်းုပ်ါ �ညာ်သ်ွင်း�်ထောလလ်ာ�န် ် အထော��ကြီးက်း�သညာ။် 

�းု�အမြပ်င််းလညာ�် �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်််း လက်�ှ်းစွဲန်စွဲအ်ထောပ်် �ာ��ှးသည််ာ လူ�အ�ွ��အစွဲညာ�်၏ 

အစွဲးတအ်ပ်းုင်း�်ထောပ်ါင်း�်စွဲု�ံှ နှးုင်းင််းသံာ���ာ�၏ �င်းမ်ြ�င်း�်�က်�်�ာ�က်းုလည်ာ� ထော�ာမ်ြပ် 

တင်းဆ်ိုက်သ်င်း််သညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�စွဲန်စွဲနှ်ှင်း်် ဥပ်ထောဒါတးု�က်းဆုိုန်�်စွဲစ်ွဲ�ာ၌ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််� 

ထောလလ်ာထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်သ်ူ��ာ�၊ အစွဲးု��၊ နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�နှှင်း် ်သတင်း�်�းဒါးယျာာတးု���ံှ 

ယျာ�င်းထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�နှှင်း်စ်ွဲပ်လ်�ဉ်�်သညာ် ်အစွဲး�င်း�်�ံု��ာ�၊ အ�က်မံြပ်���က်�်�ာ�က်းုလညာ�် 

အသု�ံမြပ်�နှးုင်းပ််ါသညာ။်

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းထံော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�၏ ဥပ်ထောဒါ�ူထောဘာင်း�်�ာ�အထော�က်ာင်း�်က်းု သတင်း�် 

တင်းဆ်ိုက်မ်ြ�င်း�်၊ ဆိုန်�်စွဲစွဲထ်ောလလ်ာမြ�င်း�်တးု� မြပ်�လုပ်�်ညာဆ်ိုးုပ်ါက် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� 

အထောန်မြ�င်း် ် ထောအာက်ထ်ော�ာမ်ြပ်ပ်ါ အဓိးက်ဥပ်ထောဒါ��ာ�က်းု သးန်ာ�လညာ�်ာ�ဖြိုးပ်း� �ညာည်ွှှန်�် 

က်းု�က်ာ�နှးုင်းပ််ါသညာ။် 

• ၂၀၀၈ �ုနှှစွဲ ်မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံ�ွ��စွဲညာ�်ပ်ု ံအထောမြ��ဥံပ်ထောဒါ

• အ��း��သာ�လှတထ်ောတာ ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဥပ်ထောဒါ

• မြပ်ညာသ်ူ�လှတထ်ောတာ ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဥပ်ထောဒါ

• တးုင်း�်ထောဒါသကြီးက်း� လှတထ်ောတာ ် (သးု�) မြပ်ညာန််ယျာလ်ှတထ်ောတာ ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဥပ်ထောဒါ

• မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲု ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောက်ာ�်�ှင်းဥ်ပ်ထောဒါ

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

(က်) လက်�်ှးဥပ်ထောဒါ�ူထောဘာင်းသ်ညာ ် အာ�လု�ံအက်���ံ�င်းပ််ါ�င်းန်ှးုင်းဖ်ြိုးပ်း� 

ယျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်း�်ုအာ�ထောက်ာင်း�်သညာ် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်စွဲ�်ုအတွက် ်

အာ���ံ�က်�်ှးပ်ါသထောလာ။

(�) ဥပ်ထောဒါ�ူထောဘာင်းသ်ညာ ် မြပ်ညာ်စ်ွဲု�ံု�ှးဖြိုးပ်း� ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သ်ူ��ာ� 

အာ�လု�ံ�ှ န်ာ�လညာ�်က်ပ်ါသထောလာ။

(�) ဥပ်ထောဒါ�ူထောဘာင်းတ်ွင်း ် အသစွဲမ်ြပ်�မြပ်င်းထ်ောမြပ်ာင်း�်လ��ု��ာ� �ှးပ်ါသထောလာ။ 

ယျာင််း�အထောမြပ်ာင််း�အလ�သည်ာ စွဲးတပူ််ပ်န်�ု် (သး�ု�ဟုတ)် စွဲးတရု်ုံးပ်ထ်ော�ွ��ု��ာ� 

မြ�စွဲထ်ောစွဲပ်ါသထောလာ။

(ဃ)��ဆိုနှဒန်ယျာသ်တ�်ှတမ်ြ�င်း�်အပ်ါအ�င်း ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲန်စွဲသ်ညာ ်

တန်�်တူညား�ှ ��ထောပ်�ပ်းုင်း�်ွင်း် ်ထောပ်�အပ်�်ာ�ပ်ါသထောလာ။ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်ှ က်င်း�်လွတထ်ောန်သညာ် ်န်ယျာပ််ယျာ�်�ာ��ှးပ်ါသထောလာ။

• ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�စာီများံ�န်�်�း�များု အု�း��အုစာည််�များ�ာ�နှှင်း်် ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး� 
အုုပွဲ်���ပွဲ်ရွေး��

 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲး��ံန်�်�ွ��ုအ�ွ��အစွဲညာ�် (EMB) ၏ ထောဆိုာင်း�်ွက်�်�က်သ်ညာ ်

ပ်ူ�ထောပ်ါင်း�်ထောဆိုာင်း�်ွက်�်ု၊ ဘက်�်လးုက်�်ု၊ ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ုတးု�အမြပ်င်း ် အာဏာာပ်းုင်း ်

��ာ�နှှင်း် ် အမြ�ာ�ထောသာ နှးုင်းင််းထံော�� ဩ�ာလှ��်�းု��ုတးု��ှ အ�ှးအ�းုက်င်း�်သင်း်သ်ညာ။် 

�း�ုအမြပ်င်း ်ယံုျာ�က်ညာက််း�ုစွဲာ�ထောလာက်ထ်ောသာ အ�ွ��အစွဲညာ�်အမြ�စွဲ ်ရုုံးမြ�င်း�်က်ထောစွဲ�န် ်၎င််း�၏ 

စွဲး�အံုပ်�်��ပ်�်ုပ်ုစံွဲသံညာ ် လူ�ုထော�ာက်�်�ံု က်�ယျာမ်ြပ်န်�်စွဲွာ ��ှး�ာ�သင်း်သ်ညာ။် 

ဆိုန်�်စွဲစွဲထ်ောလလ်ာ�ုမြပ်�လုပ်�်န် ် န်ညာ�်လ��်မြပ်ထော���ွန်�်��ာ��ှာ ထောအာက်ပ််ါအတးုင်း�် 

မြ�စွဲသ်ညာ။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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(က်)ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���င်း�်�ာ��ှာ �ညာသ်ူတးု�န်ညာ�်။ လက်�်ှး 

�ာ�ူ�တာ�န်ထ်ောပ်�အပ်မ်ြ�င်း�်���ံ�း ၎င်း�်တးု�တစွဲဦ်း���င်း�်စွဲး၏ 

ထောန်ာက်ထ်ော�က်ာင်း�်�ာ��င်းက််အဘယျာန််ညာ�်။ နှးငု်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�၊ အမြင်းင်း�် 

ပွ်ာ��ွယ်ျာ လူပု်�ဂး�လ�်�ာ�၊ အက်�း��စွဲး�ပွ်ာ�ဆိုးင်ု်း�ာ အုပ်စု်ွဲ��ာ�နှှင်််း ဆိုက်စ်ွဲပ်�ု် 

�ှးပ်ါသထောလာ။

(�) အ��း��သ�း�၊ တးုင်း�်�င်း�်သာ�က်�သ်းု�ထောသာ လူန်ညာ�်စွဲုအုပ်စ်ွဲု��ာ�က်းု 

က်းုယျာစ်ွဲာ�မြပ်��ု �ှးပ်ါသထောလာ။

(�) ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောက်ာ�်�ှင်းတ်ွင်းပ််ါ�င်းသ်ူ��ာ�က်းု �န်�်အပ်�်ာ၌  

�ညာသ်ညာ််စွဲညာ�်��ဉ်�်သတ�်ှတ�်�က်�်�ာ�မြ�င်း် ် �န်�်အပ်ပ််ါသန်ညာ�်။ 

အဆိုးုပ်ါစွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ�သညာ ်ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ု �ှးပ်ါသထောလာ။

(ဃ)ထောက်ာ�်�ှင်းသ်ညာ ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� စွဲညာ�်�ဉ်�်စွဲညာ�်က်��်��ာ�က်းု 

အထောက်ာင််းအ�ည်ာထော�ာ�်ာ၌ မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစု်ွဲ၊ မြပ်ညာန််ယျာ၊် တးင်ု်း�ထောဒါသကြီးက်း�၊ 

ဖြိုး�း��န်ယျာအ်ဆိုင်း်် အသး�သး�တး�ုတွင်း ်�ှတ�ု�ှးပ်ါ၏ထောလာ ။ ပ်ါတး တစ်ွဲ�ု�ုက်း ု

��က်န်ှှာသာထောပ်�ပ်ါသထောလာ။

(င်း) ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���င်း�်�ာ�သညာ ် အမြ�ာ�ထောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�နှှင်း် ်

ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်ထ်ောန်သူ��ာ�နှှင်း် ်ဆိုက်ဆ်ိုထံော�� �ညာ�်ှထောက်ာင်း�်�ွန်စ်ွဲွာ 

�ှးပ်ါသန်ညာ�်။ ယျာု�ံက်ညာ�်ုအဆိုင်း်် �ညာသ်ညာ််အတးုင်း�်အတာ�း 

ထောပ်�အပ်မ်ြ�င်း�် ��ံပ်ါသန်ညာ�်။

ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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• များ�ဆနှဒန်ယ််သတ်များှတ်ခြ�င်း်�

�ှတထောသာ ��ဆိုနှဒန်ယျာသ်တ�်ှတထ်ော��လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�တွင်း ် �နှးုင်းသ်�ှထောသာ လူဦး�

ထော�ဆိုးုင်း�်ာ သတင်း�်အ��က်အ်လက်၊် န်ယျာထ်ောမြ�ထောဒါသ�ွ��စွဲညာ�်ပ်ု၊ံ ပ်��းအထောန် 

အ�ာ�အလးုက် ် မြပ်န်�်နှှ�ံထောန်�းုင်း�်က်ပု်ံ၊ ထောမြ���က်န်ှှာမြပ်င်းသ်ွင်းမ်ြပ်င်း ် အစွဲ�ှးသညာ် ် သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်ထ်ောပ်ါင်း�်စွဲုကံ်းု �ညာ်သ်ွင်း�်စွဲဉ်�်စွဲာ��သညာ။် �းု�အမြပ်င်း ်��ရုံးု�ံ�ာ�က်းုလညာ�် 

��ဆိုနှဒန်ယ်ျာတစွဲ�ု်��င်း�်စွဲးတးုင်း�်တွင်း ်အ��ာ�သငူ်းါ တန်�်တူညား�ှ လာထော�ာက််၍�နှးုင်း�်ည််ာ 

အထောန်အ�ာ���း��မြ�င်း် ်မြ�န်�်က်�က်�်ာ��ှးသင်း်သ်ညာ။်

(က်) ��ဆိုနှဒန်ယျာ�်ွ��စွဲညာ�်�ု၏ အက်�း��အထော�က်ာင်း�်ဆိုးထောလ�ာ�်ုနှှင်း်် အ��ာ� 

လက်�်�ုံ အတးငု်း�်အတာ (အ��ာ�မြပ်ညာသူ် နှှး�ထောနှှာ�လှယျာပွ််��ှတစွဲဆ်ိုင်း််)။

(�) ��ဆိုနှဒန်ယျာ�်�ာ�၊ ထောအာက်ထ်ောမြ�အဆိုင်း်�်ရုံးးုင်း�်�ာ�နှှင်း် ် ပ်တသ်က်သ်ညာ်် 

သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ှးနှးုင်း�်ု (န်ယျာစ်ွဲညာ�်ပ်းုင်း�်မြ�ာ�ပ်ု၊ံ အ�ွယျာ ်

အစွဲာ�နှှင်း် ်အ�တထ်ောန်�ာ)။

(�) ��ဆိုနှဒန်ယျာ၏် န်ယျာန််း�းတပ််းုင်း�်မြ�ာ��ု၊ အ�တထ်ောန်�ာ �ွ�ထော�ထောပ်��ာ��ု 

ဆိုးင်ု်း�ာ စွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ�၏ �ှတ�ုနှှင်််း �းထော�ာက်�ု်အမြပ်င််း စွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ� 

က်းု အ�ှန်တ်က်ယျာ ်လးုက်န််ာမြ�င်း�်�ှး��ှး။

• များ�ဆနှဒ�ှင်း်များ�ာ��ုု အုသုပွဲည်ာရွေးပွဲ�ခြ�င်း်�

နှးုင်းင််းအံ�ှ��် (သးု��ဟုတ)် န်ယျာထ်ောမြ�ထောဒါသတစွဲ�်ုလု�ံတွင်း�်ှးထောသာ ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�၏ 

အသးပ်ညာာအဆိုင်း်အ်တန်�်က်းု ဆိုန်�်စွဲစွဲထ်ောလလ်ာမြ�င်း�်နှှင်း် ် ��ဆိုနှဒ�ှင်း ် အသးပ်ညာာထောပ်� 

လုပ်င််းန်�် ��ှးသည််ာထောန်�ာ��ာ�အထော�က်ာင်း�်က်း ုသက်ဆ်ိုးင်ု်း�ာ ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သူ်��ာ�၊ 

မြပ်ညာသ်ူ��ာ��တံင်းမ်ြပ်မြ�င်း�်တးု�တွင်း ် သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် အထော��ကြီးက်း�ထောသာ 

ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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အ�န်�်က်ဏ္ဍ�ှ ပ်ါ�င််းထောဆိုာင်း�ွ်က်ထ်ောပ်�နှးငု်းပ််ါသည်ာ။ �းဒါးယျာာဟူသည်ာ ��ာ�မြပ်ာ�လှစွွဲာထောသာ 

ပ်�းတသ်တ�် ံ လက်လ်ှ��်�းမြ�င််း�၊ လူ�အ�ွ��အစွဲညာ�်အတွင်း�်�ှး �တူညားထောသာ 

အစုွဲအ�ွ��ထောပ်ါင််း�စံုွဲနှှင်း်် �းထောတွ�နှးငု်းစွ်ွဲ��်�ှးမြ�င််း�တးု�ထော�က်ာင်း်် ��ဆိုနှဒ�ှင််း��ာ�က်း ုအသးပ်ညာာထောပ်� 

သညာ်လ်ုပ်င််းန််�တွင်း ် �းထော�ာက်ထ်ောသာအ�န်�်က်ဏ္ဍ�ှ ပ်ါ�င်းန်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ�ှးပ်ါသညာ။် 

တးုင်း�်�င်း�်သာ� ဘာသာစွဲက်ာ�မြ�င်း် ်တင်းဆ်ိုက်ထ်ောသာ�းဒါးယျာာမြ�စွဲပ််ါက် တးုင်း�်�င်း�်သာ� 

အစွဲုအ�ွ����ာ�� ံပ်းု၍လက်လ်ှ��်�းထော�ာက်�်ှးနှးုင်းပ််ါသညာ။်

��ဆိုနှဒ�ှင်း ်အသးပ်ညာာထောပ်�လုပ်င််းန်�်တွင်း ်တးငု်း�်�င််း�သာ�အုပ်စု်ွဲ��ာ�၊ အ��း��သ�း���ာ�နှှင်််း 

အမြ�ာ�ထောသာလူန်ညာ�်စွဲုအုပ်စ်ွဲု��ာ� အစွဲ�ှးသညာတ်းု� အာ�လု�ံပ်ါ�င်းလ်ာထောအာင်း ်

အာ�ထောပ်�သင်း်ပ််ါသညာ။် အသးပ်ညာာထောပ်�လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�က်းု ဖြိုး�း��ထောပ််တွင်းထ်ော�ာ 

န်ယျာဘ်က်တ်ွင်းပ််ါ နှးုင်းင််းံ်ပ်းုင်းန််က်တ်စွဲ�်ုလု�ံစွဲာ မြ�န်�်က်�က်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက်သ်င်း််ပ်ါသညာ။် 

�ညာသ်ညာ််ထောန်�ာ၊ �ညာသ်ညာ််အ��းန်တ်ွင်း ် �ညာသ်းု���ထောပ်���ညာက််းု မြပ်ညာသ်ူလူ�ုက်းု 

အသးထောပ်��ာ�သင်း််ပ်ါသညာ။် အဘယျာထ်ော�က်ာင်း်် ��ဆိုနှဒထောပ်��န် ်အထော��ကြီးက်း�သညာက််းလုညာ�် 

မြပ်ညာသ်ူ��ာ� သး�ှးထောစွဲ�န် ်ပ်ညာာထောပ်��ာ�သင်း်ပ််ါသညာ။်

(က်) မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောက်ာ�်�ှင်း�်ှ �ုတထ်ော�သညာ် ် စွဲာ�ွက် ်

စွဲာတ��်��ာ� (သတင်း�်အ��က်အ်လက် ်/ ပ်ညာာထောပ်� / ဆိုက်ဆ်ိုထံော��) ၏

 ဒါး�းုင်း�်ပ်ုစံွဲ၊ံ မြ�န်��်�းပ်ုနံှှင်း်် ၎င်း�်တးု�၏ ရုံးးု��ှင်း�်လွယျာက််ူ�ုအဆိုင်း်။်

(�) ပ်��အကြီးက်း��်�ထောပ်��ညာ် ် ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ��ှ တက်က်ြွက်စွဲွာပ်ါ�င်း�်�ထောပ်�

နှးုင်း်�န်အ်လးု�င်းှာ ��ဆိုနှဒ�ှင်းအ်သးပ်ညာာထောပ်��ု��ှး�ာ�သညာ် ် ၎င်း�်တးု�၏ 

�ာ�းုင်းန်ှုန်�်။

(�) ��ဆိုနှဒ�ှင်း ် အသးပ်ညာာထောပ်�လုပ်င််းန်�်��ာ�သညာ ် အစွဲဉ်အ်ဆိုက် ်

အာ�မြ�င်း်် �ညာ််သွင်း�်စွဲဉ်�်စွဲာ���ံထောလ�်�ှးထောသာ  လူန်ညာ�်စုွဲအုပ်စု်ွဲ��ာ�� ံ

ထော�ာက်�်ှးမြ�င်း�်�ှး��ှး။

ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

• များ�ဆနှဒ�ှင်း် များှတ်ပွဲုံတင်း်ခြ�င်း်�

ဖြိုးပ်း�မြပ်ညာ်စ်ွဲုဖံြိုးပ်း� အာ�လု�ံအက်���ံ�င်းပ််ါ�င်းန်ှးုင်းထ်ောသာ ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်ှတပ််ုတံင်းမ်ြ�င်း�်လုပ်င််းန်�် 

စွဲဉ်သ်ည်ာ လူတးငု်း�်��ထောပ်�ပ်းင်ု်း�ွင်််းက်း ုအာ��ထံောပ်��ာတွင််းနှှင်း်် အထောမြ��အံ�ွင်း််အထော��မြ�စွဲထ်ောသာ 

��ထောပ်��ွင်််း၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်�်ပံ်းင်ု်း�ွင်း််တး�ုက်း ု�စံွဲာ�နှးငု်း�်န်တ်း�ုအတွက် ်လွန်စွ်ွဲာအ��ာက်�သညာ။် 

ထောန်�ပ်စ်ွဲွန်�်�ွာသူ��ာ� (IDPs)၊ တးုင်း�်�င်း�်သာ�အစွဲုအ�ွ����ာ�က်�သ်းု�ထောသာ လူန်ညာ�်စွဲု 

အုပ်စု်ွဲ��ာ�အပ်ါအ�င်း ်လူ�အ�ွ��အစွဲညာ�်၏ အစွဲးတအ်ပ်းငု်း�်အသး�သး�သည်ာ ��စွဲာ�င််း�တွင်း ်

ပ်ါ�ပ်ါက်းု သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ်ဆိုန်�်စွဲစွဲထ်ောလလ်ာသင်း်သ်ညာ။်

(က်) ��ထောပ်�နှးုင်းသ်ညာ် ် အ�ွယျာထ်ော�ာက်ဖ်ြိုးပ်း� လူဦး�ထော�အ��း��အစွဲာ�နှှင်း် ်

��ဆိုနှဒ�ှင်းစ်ွဲာ�င်း�်ပ်ါလူဦး�ထော�။

(�) ��ထောပ်�နှးုင်းသ်ညာ် ် အ�ွယျာထ်ော�ာက်ဖ်ြိုးပ်း�လူဦး�ထော�အ� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်း ်

ပ်��အကြီးက်း� ် ဆိုနှဒ��ထောပ်��ွင်း်�်ှးသူ�ာ�းုင်းန်ှုန်�်နှှင်း် ် ��ထောပ်��န် ်

အ�ှန်တ်က်ယျာ ်��စွဲာ�င်း�်တွင်းပ််ါ�င်းသ်ူအ��း��အစွဲာ�။

(�) ��ဆိုနှဒ�ှင်းစ်ွဲာ�င်း�်မြပ်�စွဲုသူ��ာ�သညာ ် လးင်း၊် အသက်အ်�ွယျာ၊် 

တးုင်း�်�င်း�်သာ�၊ က်းု�က်ွယျာယ်ျာု�ံက်ညာ�်ုနှှင်း် ် �ှးတင်း�်ထောန်�းုင်း�်ာ 

ထောဒါသတးု�ထောပ််�ူတညာ၍် ဘက်လ်းုက်မ်ြ�င်း�်�ှး��ှး။

(ဃ) ��ထောပ်��န်အ်�ညာအ်��င်း�်မြပ်ညာ်�်းသူ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် အဆိုင်း�်ထောမြပ်�ု 

အန်ညာ�်ဆိုု�ံမြ�င်း် ်��ဆိုနှဒ�ှင်း�်ှတပ််ုတံင်းန်ှးုင်း�်ု။

(င်း) ��ဆိုနှဒ�ှင်းစ်ွဲာ�င်း�်၏ တးက်��ုက်းု တးုင်း�်တာ�န်အ်တွက် ် သင်း််ထောတာ ်

ထောသာ လုပ်�်ု�ံလုပ်န််ညာ�်��ာ��ှးမြ�င်း�်။

(စွဲ) ��ဆိုနှဒ�ှင်းစ်ွဲာ�င်း�်��ာ�မြပ်သ�ာ�မြ�င်း�်�ှး��ှးနှှင်း် ် ဥပ်ထောဒါ�ူထောဘာင်းအ်� 

မြပ်သ��ညာ် ် အကြီးက်း�အ်ထော�အတွက််အတးုင်း�် မြပ်သ�ာ�မြ�င်း�်�ှး��ှး၊ 

အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူ လက်လ်ှ��်�းဖြိုးပ်း� မြ�င်းသ်ာသညာ်ထ်ောန်�ာ��ာ�တွင်း ်

မြပ်သ�ာ�မြ�င်း�်�ှး��ှး။

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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• နှုုင်း်င်းံ ရွေး��ပွဲါတီများ�ာ�၏ပွဲါ�င်း်များုနှှင်း်် �ုုယ််စာာ�လှယ််ရွေးလာင်း်� 
အုများည််စာာ�င်း်� တင်း်သးင်း်�ခြ�င်း်�

�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် နှးုင်း်င်းထံော��ပ်ါတးထောပ်ါင်း�်စွဲုနံှှင်း်် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�စွဲွာတးု�၏ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ထောပ်် အမြ�င်း�်�ာ�က်း ုသတင်း�်တင်းဆ်ိုက်န်ှးင်ု်း�န် ်၎င်း�်တး�ုနှှင်း််ထောတွ�ဆံုိုသင်း််ဖြိုးပ်း� 

၎င်း�်တးု�၏�ူ�ါဒါ��ာ�နှှင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််� ထော�က်ညာာ��က်�်�ာ�က်း ုလွတလ်ပ်ဖ်ြိုးပ်း� �ှတသညာ်် 

ပ်ုစံွဲမံြ�င်း် ်သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်သ်င်း််သညာ။်

နှးုင်းင််းတံစွဲ�်ှ��်လု�ံစွဲာယျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်းသ်ညာ် ်နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး အန်ညာ�်င်းယျာ�်ှးနှးုင်းသ်က်�သ်းု� နှးုင်းင််းံ် 

ထောန်�ာအနံှှ�အမြပ်ာ�တွင််း နှးငု်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�စွွဲာ�ှထောန်၍ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််��င််း�က်သည်ာလညာ�် 

မြ�စွဲန်ှးငု်းသ်ည်ာ။ တးငု်း�်�င််း�သာ�ပ်ါတး��ာ�က်�သ်း�ုထောသာ ပ်ါတးအ��း���ှာ�ူ နှးငု်းင််းံ်ထောန်�ာအနံှှ�တွင််း 

က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ� �ှး�က်လး�််�ညာ�်ဟုတထ်ောပ်။ �းု�အမြပ်င်း ် တစွဲသ်း�ပ်ု�ဂလ 

က်းယ်ုျာစွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�လညာ�် �ှးနှးငု်းသ်ည်ာ။ �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်််း ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�တွင််း 

ယျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်း�်က်�ညာ် ် ပ်ါတး��ာ�အထော�က်ာင်း�်နှှင်း်စ်ွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ သာတူညား�ှ သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�သးု�ထောပ်�သင်း်ပ််ါသညာ။်

က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�နှှင်း် ် နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်ွင်း ် သင်း်တ်င်း်ထ်ောလ�ာက်ပ််တ်စွဲွာ ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ွင်း်�်��က်းုလညာ�် 

�းဒါးယျာာ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ်သု�ံသပ်�်န်အ်ထော��ကြီးက်း�ပ်ါသညာ။်

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

(က်) က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�် အ�ညာစ်ွဲာ�င်း�်တင်းသ်ွင်း�်မြ�င်း�်နှှင်း် ်

စွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ ၎င်း�်တး�ုအထောန်မြ�င်း်် �ှတ�်�က်ထ်ောပ်��န် ်(သး�ု�ဟုတ)် အ�က်အ်�� 

�က်��ံသညာ�်�ာ� �ှးပ်ါသထောလာ။

(�) ၎င်း�်တးု�အထောန်မြ�င်း် ် �ညာသ်ညာ််�ူ�ါဒါ��ာ�က်းု ဦး�စွဲာ�ထောပ်�ထောန်ပ်ါသန်ညာ�်။ 

အဆိုးုပ်ါ ��ဆိုွယျာက််တးက်�တ�်�ာ�သညာ ် လူန်ညာ�်စွဲုအုပ်စ်ွဲု��ာ�၏ 

အက်�း��စွဲး�ပ်ွာ�က်းု ထော�ှ�ရုံးုပ်ါ၏ထောလာ။

(�) နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�အာ�လု�ံ လွတလ်ပ်စ်ွဲွာ ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံ 

နှးုင်း�်က်ပ်ါသထောလာ။ အ�က်ပ်က််းုင်းမ်ြ�င်း�်၊ ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်မ်ြ�င်း�်��ံသူ တစွဲစ်ွဲု ံ

တစ်ွဲဦး��ှးပ်ါသထောလာ။ ��ဆွိုယျာစ်ွဲညာ�်ရံုုံး�စွဲဉ် ်အမြ�ာ�န်ညာ�်မြ�င်း်် ထောနှှာက်ယှ်ျာက် ်

ဟန်�်တာ�မြ�င်း�်�ှး��ှး။

(ဃ) မြပ်ညာသ်ူပ်းုင်းအ်�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�က်းု အလွ�သု�ံစွဲာ�လုပ်မ်ြ�င်း�် �ှး��ှး။ 

(သးု��ဟုတ)် နှးုင်းင််းပံ်းုင်းအ်�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�က်းု နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတးတစွဲ�်ု�ု၏ 

အက်�း��စွဲး�ပ်ွာ�အတွက် ်အသု�ံမြပ်�မြ�င်း�် �ှး��ှး။

(င်း) အ�ညာစ်ွဲာ�င်း�်တင်းသ်ွင်း�်�ာတွင်း ် သတ�်ှတ�်�က်�်�ာ�နှှင်း်က််းုက်ည်ား 

သညာ် ် နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�၊ က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�အထောန်မြ�င်း် ်

စွဲာ�င်း�်သွင်း�်�ာ၌ �ွ�မြ�ာ�ဆိုက်ဆ်ိုမံြ�င််း����ံဘ� ထောဆိုာင်း�်ွက်ဖ်ြိုးပ်း�စွဲး�မြ�င်း�် 

�ှး��ှး။

(စွဲ) နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��် (သးု��ဟုတ)် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ဥပ်ထောဒါနှှင်််း လ��်ညှွှန်�်�က်တ်စွဲစံု်ွဲတစွဲ�်ာက်း ုထော�ာက်�်�က် ်

က်���လွန်မ်ြ�င်း�်�ှး��ှး။

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�ရွေးန်�

ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်�သညာ်် လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်က််းလုညာ�် အ�ှန်တ်က်ယျာ ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််� က်�င်း�်ပ်သညာ်် 

ထောန်�က်�သ်းု�ပ်င်း ် အလာ�တူ အာရုံးုစံွဲးုက်�်ုမြပ်�သင်း်သ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� လုမံြ��ထံော��က်းု 

��း�းုက်ထ်ောစွဲဘ� က်�ယျာမ်ြပ်န်�်နှးုင်းသ်�ှ အက်�ယျာမ်ြပ်န်�်ဆိုု�ံထောသာ ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ု 

��ှးထောစွဲနှးုင်း�်ညာ် ် လုပ်�်ု�ံလုပ်န််ညာ�်��ာ� ထော��ဆိုွ��ာ�သင်း်သ်ညာ။် အ�ူ�တလညာ ်

ထောဆိုာင်း�်ွက်ထ်ောပ်��န်လ်းုအပ်သ်ညာ် ် ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ� (�သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�၊ သက်က်ြီးက်း� 

�ွယ်ျာအး�ု�ာ�၊ ��ဆိုနှဒန်ယ်ျာမြပ်င်းပ််ထော�ာက် ်ထောက်�ာင်း�်သာ���ာ�၊ စွဲစွဲ�ု်���်��ာ�၊ အလုပ်သ်�ာ� 

��ာ�၊ နှးုင်းင််း�ံပ်မ်ြ�ာ��ှး သအံ�ု���်��ာ�နှှင်း် ် အ���ပ်�်ထံောန်�သူ��ာ�) က်းုလညာ�် 

ပ်ါ�င်းန်ှးုင်း်ထောအာင်း ် မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်�သင်း်ပ််ါသညာ။် ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်�သညာ် ် လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�၊ 

ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်��ွင်း်�်ှးသူ��ာ�၊ ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်���ညာ်ထ်ောန်�ာ��ာ�နှှင်း် ်ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်���ညာ် ်

သတ�်ှတအ်��းန်က််ာလတးု�နှှင်း်် စွဲပ်လ်�ဉ်�်၍လညာ�် �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် မြပ်ညာသ်ူ��ာ�က်းု 

အသးထောပ်�သင်း်ပ််ါသညာ။်

• ကြီး�ု�တင်း်များ�ရွေးပွဲ�ခြ�င်း်�

(က်) ��ဆိုနှဒန်ယျာအ်တွင်း�်နှှင်း်မ်ြပ်င်းပ််�ှး ကြီးက်း�တင်း�်�ထောက်ာက်�်သံညာ် ်

လုပ်င််းန််�စွဲဉ်အ်တွက် ် အဓိးက်က်�သညာ် ် လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ��ှာ 

အဘယျာန််ညာ�်။ ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်��ွင်း်�်ှးသူ��ာ��ှာ �ညာသ်ူတးု�န်ညာ�်။

(�) UEC အထောန်မြ�င်း် ် ��ထောပ်�သညာ်ထ်ောန်�တွင်း ် ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်�ဖြိုးပ်း�သူ��ာ� �ပ်�် ံ

���ထောပ်�နှးုင်းထ်ောစွဲ�န် ်�ညာသ်းု�အာ��နံှးုင်းသ်န်ညာ�်။

(�) ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်�သညာ်လ်ုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်ှာ အဘယျာသ်းု�န်ညာ�်။ ကြီးက်း�တင်း ်

��ထောပ်�မြ�င််း�က်း ု�ညာ�်ှ�က်ာ�က်ာ က်�င််း�ပ်ထောပ်�သန်ညာ�်။ ကြီးက်း�တင်း�်�ထောပ်��ညာ်် 

��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ်�ညာသ်ညာ််ထောန်�ာတွင်း ်��ထောပ်��သန်ညာ�်။ ၎င်း�် 

ထောန်�ာ��ာ�သညာ ်လုမံြ���ံု�ှးပ်ါ၏ထောလာ။

(ဃ) ��ထောပ်�ဖြိုးပ်း�ထောန်ာက်တ်ွင်း ် ��လက်�်ှတ�်�ာ�က်းုလုမံြ��ထံောအာင်း ် �ညာသ်းု� 

သး��်ဆိုညာ�်�က်သန်ညာ�်။

(င်း) ��လက်�်ှတ�်�ာ�က်းု �ညာသ်းု�ထော�တွက်�်က်သန်ညာ�်။ �ညာသ်းု� စွဲာ�င်း�် 

မြပ်�စွဲု�က်သန်ညာ�်။

ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်စွဲ�်ုလု�ံတွင်း ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောန်�သညာ ် အထော��ကြီးက်း�ဆိုု�ံထောသာ 

ထောန်���ာ�အန်က်�်ှတစွဲ�်ုမြ�စွဲသ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်�င်း�်ပ်သညာ်ထ်ောန်�တွင်း ် �းဒါးယျာာ 

အထောန်မြ�င်း် ် ထောမြ�မြပ်င်းအ်ထောမြ�အထောန်နှှင်း်ပ််တသ်က်၍် ပ်းု၍သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်သ်င်း််သညာ် ်

အထောလ�ာက် ် ကြီးက်း�တင်းမ်ြပ်င်းဆ်ိုင်း်�ုနှှင်း် ် အစွဲးအစွဲဉ်ထ်ော��ဆိုွ��ာ��ုတးု�က်းု မြပ်�လုပ်�်ာ��န် ်

လွန်စ်ွဲွာအထော��ကြီးက်း�ပ်ါသညာ။်

�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် �ညာသ်ညာ််ထောန်�ာ��ာ�တွင်း ် သတင်း�်�ယျာူနှးုင်းဖ်ြိုးပ်း� �ညာသ်ညာ်် 

က်န်�်သတ�်�က်�်�ာ��ှးသညာတ်းု�က်းု သး�ှး�န်အ်တွက် ် UEC �ှ ���ှတထ်ောပ်��ာ�သညာ် ် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�သတင်း�်�ယျာူမြ�င်း�်ဆိုးုင်း�်ာ လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�က်းု အက်ွ��်တ�င်း ်

�ှး�ာ�သင်း််သညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ထောန်�တွင်း ်သတင်း�်�ယူျာနှးငု်း�်န်အ်တွက် ် သတင်း�်�းဒါးယျာာ 

အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�နှှင်း် ်သတင်း�်ထော�ာက််��ာ�အထောန်မြ�င်း် ်UEC နှှင်း်် ၎င်း�်၏ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ���ာ��ှထောန်၍ အ�ူ��ွင်း်မ်ြပ်���က်�်�ာ� ကြီးက်း�တင်းထ်ောလှာက်�်ာ��န် ်

လးုအပ်သ်ညာဟ်ူထောသာအ��က်က််းု သတးမြပ်�ပ်ါ။

ယျာ�င်းထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ�အ� မြပ်စွဲ�်�က်�ှ်းထောသာ၊ ��ထောပ်�သူန်ညာ�်ပ်ါ�ထောသာ အ�ပ်ထ်ောဒါသ��ာ� 

(သးု��ဟုတ)် ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံထော��ပ်ုစံွဲ�ံ�ာ�ထော�က်ာင်း်ထ်ောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�် နှးုင်းင််းထံော�� 

ပ်ါတး��ာ��က်ာ� ဖြိုးပ်း�င်းဆ်ိုးုင်း�်ုမြပ်င်း�်�န်မ်ြ�င်း�်ထော�က်ာင်း်ထ်ောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�် �ူ�မြ�ာ� 

မြ�စ်ွဲစွဲဉ်�်�ာ�၊ အ�က်��်�က်�ု်��ာ� မြ�စွဲပွ််ာ�သည််ာထောန်�ာ��ာ�က်�သ်း�ု ပ်ဋိးပ်က်ခမြ�စ်ွဲပွ်ာ�နှးငု်းသ်ညာ်် 

ထောန်�ာ��ာ�က်းု ကြီးက်း�တင်းမ်ြပ်င်းဆ်ိုင်း�်ု��ာ�မြပ်�လုပ်စ်ွဲဉ်အ်တွင်း�် �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ်

အ�ှတအ်သာ�မြပ်��ာ�နှးုင်းပ််ါသညာ။်

• ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�ရွေးန်�

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

၁။ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ��တးုင်း�်းတစွဲ�်က် ် (Silence Day) က်ာလအတွင်း�် 

နှးုင်း်င်းထံော��ပ်ါတးတစွဲ�်ု�ု�ှ ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံ�ု မြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�်�ှး��ှး။

၂။ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောန်�တွင်း ် ��ရုံးုအံတွင်း�်၊ အမြပ်င်း ် (သးု��ဟုတ)် 

အန်း�အန်ာ�တွင်း ်��ဆွိုယျာစ်ွဲာ�ွက်စ်ွဲာတ��် (သး�ု�ဟုတ)် ��ဆွိုယျာစ်ွဲညာ�်ရံုုံး�

သညာ်လ်ုပ်�်ှာ�ထောဆိုာင်း�်ွက်�်ု��ာ��ှး��ှး ပ်တ�်န်�်က်�င်းက််းု စွဲူ�စွဲ��် 

ထောလလ်ာမြ�င်း�်။

၃။ ��ထောပ်�သညာ်လ်ုပ်င််းန်�်စွဲဉ်က််းု ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်မ်ြ�င်း�် (သးု��ဟုတ)် 

ထောနှှာက်ယ်ျာှက်မ်ြ�င်း�်။

၄။ ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�အာ� တစွဲန််ညာ�်တစွဲ�်ု�ံ�ထောပ်�ထောစွဲလးု၍ တစံွဲးု� 

လက်ထ်ောဆိုာင်းထ်ောပ်�၍ ထောသွ�ထောဆိုာင်းသ်ညာ်မ်ြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ� (���ယျာမ်ြ�င်း�်)။

၅။ �သန်စ်ွဲွ��်��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် ��ရုံးုသံးု� အဆိုင်းထ်ောမြပ်ထော��ာထော�ွ�စွဲွာ 

သွာ�ထော�ာက်�်�ထောပ်�နှးုင်း�်ု။

၆။ တပ်တ်ွင်း�်��ရုံးု�ံ�ာ��ှး ��ထောပ်�သညာ်လ်ုပ်င််းန်�်စွဲဉ်။်

၇။ ��ပ်ု�ံ��ာ�၊ ��ထောပ်��ာတွင်း ် အသု�ံမြပ်�သညာ် ် အမြ�ာ�ထောသာပ်စွဲစညာ�် 

က်း�းယျာာ��ာ�နှှင်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ��တးုင်း�်းက်ာလအတွင်း�် ၎င်း�်တးု�၏ 

လုမံြ��ထံော��။

၈။ လုထံောလာက်ထ်ောသာ ��လက်�်ှတ်အထော�အတွက်န်ှှင်း်် ပ်ဏာာ� လက်�် ံ

��ှးသညာ် ်အမြ�ာ�ထောသာ ��ရုံးုပံ်စွဲစညာ�်��ာ�။

၉။ ��လာထော�ာက်ထ်ောပ်�သညာ်န်ှုန်�်က်းု �န်�်�ှန်�်နှးုင်း�်န်အ်တွက် ်

သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာ��ရုံးု�ံှ ��ဆိုနှဒ�ှင်းစ်ွဲာ�င််း�ပ်ါ စွဲုစွဲုထောပ်ါင်း�် ��ထောပ်��ွင်း်�်ှးသူနှှင်း် ်

တစွဲထ်ောန်က်ုန်လ်ာထော�ာက်�်�ထောပ်�သညာ် ်��အထော�အတွက်။်

၁၀။ အထောနှှာက်အ်ယျာှက်၊် �ူ�မြ�ာ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်န်ှှင်း်် တးုင်း�်က်ာ���က် ် တစွဲစ်ွဲု ံ

တစွဲ�်ာမြ�စွဲပ််ွာ�မြ�င်း�်နှှင်း် ်တု�ံမြပ်န်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက်သ်ညာ်် လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ�။

၁၁။ က်န်�်သတဧ်�းယျာာအတွင်း�် အ�ွင်း်�်�ှးသူ��ာ�က်း ုထောတွ�မြ�င်း�်မြ�င်း�်�ှး��ှး။

၁၂။ ��ရုံးု၌ံလူ��ာ�စွဲုမြပ်�လံွန်�်မြ�င်း�်�ှး��ှး။

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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၁၃။ ��စွဲာ�င်း�်တွင်း ် အ�ညာ�်ပ်ါ၍ ��ထောပ်��ညာ်သ်ူ��ာ� လှညာ်မ်ြပ်န်လ်ာ�သညာ် ်

မြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ�။

၁၄။ ��လက်�်ှတ�်�ာ�တွင်း ် တု�ံ�ု��ထောပ်��ာ၌ လုထံောလာက်ထ်ောသာ 

လှး���ှက်�်ု�ှး��ှး။

၁၅။ ��ထော�တွက်မ်ြ�င်း�်၏ �ှတ�ုနှှင်း် ်ဘက်�်လးုက်စ်ွဲွာဆိုု�ံမြ�တမ်ြ�င်း�်

၁၆။ န်ညာ်�ပ်ညာာပ်းုင်း�်��း��တ��်ု��ာ�နှှင်း် ် ဆိုးု��ွာ�ထောသာ/တ�င်း�်ညာ�်ွယျာထ်ောသာ 

�ူ�မြ�ာ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်�်�ာ�။

၁၇။ ��ထော�တွက်မ်ြ�င်း�်၏ သ�ာသ�တက််��ုနှှင်း်တ်းက်��ု။

၁၈။ ���လဒါမ်ြပ်�စွဲု�ာ၌ ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ု�ှးမြ�င်း�်။

၁၉။ စွဲးတပ််ါ�င်းစ်ွဲာ�သူ မြပ်ညာသ်ူလူ�ု��ာ�အတွက် ် ���လဒါသ်း�ှးနှးုင်း�်ု 

အထောမြ�အထောန်။

၂၀။ ��ရုံးု၊ံ ဖြိုး�း��န်ယျာန်ှှင်း်် ထောဒါသနှတ�အဆိုင်း် ် ���လဒါ�်�ာ� ထော�က်ညာာသညာ် ်

လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�ရွေးနှှာင်း်�ပွဲုုင်း်��ာလ

�တူညားထောသာ နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ� �က်ာ� (သးု��ဟုတ)် ပ်ါတးကြီးက်း�နှှစွဲ�်ု�က်ာ� ဖြိုးပ်း�င်းဆ်ိုးုင်း�်ု 

မြပ်င်း�်�န်သ်ညာ််အ�ါ��း��တွင််း ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ထောနှှာင်း�်ပ်းင်ု်း�က်ာလသညာ ်နှးင်ု်းင်းထံော��ပ်ါတး��ာ�၊ 

က်းယ်ုျာစွဲာ�လှယ်ျာထောလာင်း�်��ာ�အတွက်သ်ာ�က် ��ဆိုနှဒ�ှင််း��ာ�အတွက်ပ််ါ အ�ူ�တလညာ ်

�းလွယျာ�်ှလွယျာ ် မြ�စွဲတ်တသ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောနှှာင်း�်ပ်းုင်း�်က်ာလ အထောနှှာက် ်

အယျာှက်ထ်ောပ်��ု၊ ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�်ု (သးု�) အ�က်��်�က်�်ု အစွဲ�ှးသညာ်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�နှှင်း် ်

ဆိုက်စ်ွဲပ်သ်ည််ာ လူ�အ�ွင်း််အထော����း��ထော�ာက်�ု်��ာ�နှှင်း််တကွ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�နှှင်း််စွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ 

���်ဆိုး��းန်�်သး��်သညာ်် မြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ�က်းပု်ါ �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း်် သတး�ာ�ထောစွဲာင်း််�က်ညာ််ဖြိုးပ်း� 

သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်သ်င်း််သညာ။် �းု�အမြပ်င်းလ်ညာ�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််��လဒါ�်�ာ� ထော�က်ညာာဖြိုးပ်း� 

ထောန်ာက်�်က်�်�ာ�တွင်း ် နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�၊ အမြ�ာ�ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သ်ူ��ာ��ှ 

ဆိုန်�်က်�င်းဆ်ိုနှဒမြပ်�ု��ာ� မြပ်�လုပ်လ်ာနှးငု်းသ်ညာက််းလုညာ�် �းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း်် န်ာ�စွွဲင်း််�ာ��န် ်

လးုအပ်သ်ညာ။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�

47



ထော�ွ�ထောက်ာက််ပွ်�ထောနှာှင်း�်ပ်းုင်း�်က်ာလတငွ်း ်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း်် ဥပ်ထောဒါမြပ်�လှတထ်ောတာ�်�ာ�သးု� 

အစွဲးု��နှှင်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်တ်င်းထ်ောမြ�ှာက်မ်ြ�င်း�်��ံသညာ် ် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ�်�ာ�၏ 

ထောဆိုာင်း�်ွက်�်�က်တ်းု�က်းု သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်န်တ်ာ�န်�်ှးပ်ါသညာ။် ၎င်း�်တးု�၏ 

က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ�်�ာ� လှတထ်ောတာတ်ွင်း ် �ညာသ်ညာ််အ�ာ��ာ�မြပ်�လုပ်ထ်ောန်သညာ၊် ဥပ်ထောဒါ 

မြပ်�ထော�� လုပ်င််းန်�်စွဲဉ်အ်တွင််း� �ညာသ်ညာ််�းထောတွ�ထောဆိုာင်း�ွ်က်�ု်��ာ� မြပ်�လုပ်ထ်ောန်သညာတ်း�ုက်းု 

မြပ်ညာသ်ူ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် သး�ှးပ်းုင်း�်ွင်း်�်ှးသညာ။် �းု�အမြပ်င်းလ်ညာ�် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� 

အထောန်မြ�င်း် ်ထော�ွ�ထောက်ာက်�်ကံ်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ�်�ာ�က်���လွန်သ်ညာ်် အ�တးလးုက်စ်ွဲာ��ု��ာ�၊ 

အာဏာာအလွ�သု�ံစွဲာ�လုပ်�်ုမြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ�က်းု ဆိုက်လ်က်ဖ်ြိုးပ်း� သတင်း�်�ုတမ်ြပ်န် ်

ထောန်သင်း်ပ််ါသညာ။်

ရွေးစာာင်း််��ည်််�များည််များ�ာ�။

(က်) ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်�င်း�်ပ်ဖြိုးပ်း�ထောန်ာက် ် အ�က်��်�က်�်ုတစွဲစ်ွဲုတံစွဲ�်ာ 

မြ�စွဲပ််ွာ�ပ်ါသထောလာ။

(�) ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် �လဒါ�်�ာ�အထောပ်် �ညာသ်းု�ရုံးုမြ�င်းသ်န်ညာ�်။ 

၎င်း�်တးု�အတွက် ်လက်�်နံှးုင်းစ်ွဲ�ာ �ှးပ်ါသထောလာ။

(�) ��ထော�တွက်မ်ြ�င်း�်နှှင်း် ် ���လဒါမ်ြပ်�စွဲုမြ�င်း�်တးု�က်းု ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

စွဲး��ံန်�်�ွ��ုအ�ွ��အထောန်မြ�င်း် ်�ညာသ်းု�စွဲး�ထံောဆိုာင်း�်ွက်လ်�က်�်ှးသန်ညာ�်။

(ဃ) ၎င်း�်တးု�အထောန်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက််ပ်ွ� အမြင်းင်း�်ပ်ွာ��ုဆိုးုင်း�်ာ ထောမြ��ှင်း�်ထော�� 

လုပ်င််းန််�စွဲဉ်က််းု �ညာသ်းု�ထောဆိုာင်း�်ွက်သ်ွာ��န်�်ှးသန်ညာ�်။ ၎င်း�်တးု� 

အထောန်မြ�င်း် ်�ညာသ်ညာ်တ်းုင်း�်က်ာ���က်�်�ာ� ��ှး�ာ�ပ်ါသန်ညာ�်။

(င်း) အ�ပ်ဘ်က် ် လူ�အ�ွ��အစွဲညာ�်အထောန်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အဖြိုးပ်း�တွင်း ်

�ညာသ်းု�ထောသာလုပ်င််းန်�်စွဲဉ်�်�ာ� ထောဆိုာင်း�်ွက်သ်ွာ��န်�်ှးပ်ါသန်ညာ�်။ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်စွဲထ်ောလှာက်လ်ု�ံတငွ်း ်၎င်း�်တးု�ထောတွ�မြ�င်း�်��်သညာ်် 

အ�င်း�်ှာ�ဆိုု�ံထောသာ က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ��ှာ အဘယျာန််ညာ�်။

(စွဲ) ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သ်ူ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် �ညာသ်ညာ််မြပ်�မြပ်င်းထ်ောမြပ်ာင်း�်လ� 

ထော�� က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�က်းု ဦး�စွဲာ�ထောပ်�ထောဆိုာင်း�်ွက်သ်ွာ��န်�်ှးပ်ါသန်ညာ�်။

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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၄.၂။ လူန်ည််�စာု အုုပွဲ်စာုများ�ာ�အုရွေး��ာင်း်� 
  သတင်း်�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�မြ�စ်ွဲစွဲဉ်�်�ာ�တွင််း လူန်ညာ�်စုွဲ��ာ�ပ်ါ�င််းနှးငု်းထ်ော��သည်ာလညာ�် အထော��ကြီးက်း�လှ 

ပ်ါသညာ။် ဘာသာထော��အ� လူန်ညာ�်စွဲု၊ တးုင်း�်�င်း�်သာ� လူန်ညာ�်စွဲု၊ ဘာသာစွဲက်ာ�အ� 

လူန်ညာ�်စွဲု၊ �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�၊ လူင်းယျာ၊် ထောဒါသ��ံ�း��နှွယျာစ်ွဲုင်းယျာ�်�ာ�နှှင်း် ် ပ်��း�င်း ်

အထောန်အ�ာ�တည်ာ�ှး�ုအ� �ွ�မြ�ာ�ဆိုက်ဆ်ို�ံ�ံသူ��ာ�၊ အ��း��သ�း���ာ�၊ လးင််းစွဲးတ/်လးင််း 

�းထောသသလက်ခဏာာ�ယံျာူထော�ာမ်ြပ်�ုက်ွ�မြပ်ာ�သူ��ာ�သညာ ် သတင်း�်��ာ�၌ အ��ာ�အာ�မြ�င်း် ်

အထော�ထ်ောလ�ာ�်�ံ�ာ�မြ�စွဲထ်ောန်တတ�်က်ပ်ါသညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်�ှ်ာ ၎င်း�်တးု�၏အ�ွင်််း 

အထော����ာ� �စံွဲာ��ွင်း််��က်ပ်ါ၏ထောလာဟူသညာ််အ��က်က််း ုသတင်း�်စွဲာဆို�ာထောက်ာင််း���ာ� 

အထောန်မြ�င်း် ်�ရုံးုစွဲးုက်ထ်ော�ာမ်ြပ်သင်း်ပ််ါသညာ။်

• ၎င်း�်တးု�အထောန်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်ွင်း ် အ��ာ�န်ညာ�်တူ 

ပ်ါ�င်းန်ှးုင်း�်းု��ာ �ညာသ်းု�ထောသာအတာ�အဆိုး���ာ� �ှးထောန်ပ်ါသန်ညာ�်။

• ၎င်း�်တးု� ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်ွင်း ် ပ်ါ�င်းန်ှးုင်း�်းု��ာ �ညာသ်းု�ထောသာ 

န်ညာ�်လ��်��ာ� ထောဆိုာင်း�်ွက်�်ာ�ပ်ါသန်ညာ�်။

• ယျာ�င်းထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�၌ ၎င်း�်တးု�၏အ�ွင်း်အ်ထော����ာ� 

��ှး���်က်ပ်ါသထောလာ၊ ဤတွင်း ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲး��ံန်�်�ွ�သူ��ာ� 

အထောန်မြ�င်း် ် �ညာသ်းု�သင်း�်န်�်စွဲာယျာူဖြိုးပ်း� ပ်းု�းုထောက်ာင်း�်�ွန်လ်ာထောစွဲ�န် ်

�ညာသ်းု�မြပ်င်းဆ်ိုင်း�်ာ��က်ပ်ါသန်ညာ�်။

• �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�ပ်ါ ��စွဲာ�င်း�်တွင်းပ််ါ�င်းထ်ော��နှှင်း် ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောန်�၌ ��ထောပ်�နှးုင်း�်းု��ာ �ညာက််�သ်းု�စွဲး�ထံောဆိုာင်း�်ွက် ်

�ာ�သန်ညာ�်။

• ထော��လထံော�ါင်းသ်းထောသာထောဒါသ��ာ��ှ ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ� ၎င်း�်တးု�၏ 

သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာ��ရုံးုသံးု� အ��းန်�်းထော�ာက်�်ှးထော��က်းု �ညာသ်းု�စွဲးစွဲဉ် ်

�ာ�ပ်ါသန်ညာ�်။

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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သတင်း�်စွဲာဆို�ာ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် အ�က်ထ်ော�ာမ်ြပ်ပ်ါအ��က်�်�ာ�က်းု ထော���ွန်�်�ုတ�်းု� 

လးပု်ါလး�််�ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်၌် လူတးငု်း�် တန်�်တူအ�ွင်််းအထော�� �ှးထောန်သည်ာက်းု 

သတးမြပ်��း�းု��ာလးုပ်ါသညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�နှှင်း်သ်က်ဆ်ိုးုင်းထ်ောသာ ဥပ်ထောဒါ��ာ�၊ 

အ�းန်�်ညွှှန်�်က်ာ���က်�်�ာ�က်းု ထောက်�ညာက်ထ်ောအာင်းထ်ောလလ်ာဖြိုးပ်း� ဥပ်ထောဒါ��ာ�တွင်းပ််ါ                

၎င်း�်တးု�၏အ�ွင်း်အ်ထော����ာ� ထောပ်�အပ််�ာ�၏ထောလာ ဟူသညာတ်းု�က်းု ထော�ာက်မ်ြပ်နှးုင်း�်းု��ာ 

အာ��ုတ�်�ညာမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် ၎င်း�်တးု�အတွက် ် သး�မြ�ာ�အ�ွင်း်အ်ထော����ာ��ှးသင်း်သ်ညာ ်

ဆိုးုပ်ါက်လညာ�် ထော�ာမ်ြပ်သင်း်ပ််ါသညာ။် ၎င်း�်တးု�အတွက် ် အ��း��က်�က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

ထောပ်��ာ�မြ�င်း�်၊ ��ဆိုနှဒန်ယ်ျာ သး�မြ�ာ�သတ�ှ်တထ်ောပ်��ာ�မြ�င်း�်၊ ��လက်�ှ်တတွ်င်း ်ထောဒါသ� ံ

ဘာသာစွဲက်ာ�မြ�င်း် ် ထော���းု�ထောပ်��ာ�မြ�င်း�် အစွဲ�ှးသညာ် ် အ�ွင်း််အထော����ာ� 

��က်ပ်ါ၏ထောလာ။ ���ှးထောသ�ဟုဆိုးုပ်ါက် �ညာသ်ညာ််ဥပ်ထောဒါ��ာ�က် ၎င်း�်တးု�၏ 

အ�ွင်း်အ်ထော����ာ�က်းု အက်ာအက်ွယျာထ်ောပ်�နှးုင်း�်ညာန််ညာ�်ဆိုးုထောသာအ��က််က်းု ထော���ွန်�် 

�ုတသ်င်း််ပ်ါသညာ။်

 

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းတံွင်း ် �တူညားထောသာတးုင်း�်�င်း�်သာ�လူ��း��ထောပ်ါင်း�်စွဲု ံ ထောန်�းုင်း�်က်ဖြိုးပ်း� 

လူတးုင်း�်သညာ ် မြ�န်�်ာစွဲက်ာ�ထောမြပ်ာတတ၊် ထော��တတသ်ူ��ာ� �ဟုတ�်က်ပ်ါ။ 

�း�င်းဘ်ာသာစွဲက်ာ�က်းုသာ ထောမြပ်ာဆိုးုသု�ံစွဲွ�လ�က်�်ှးထောသာ တးုင်း�်�င်း�်သာ� လူ��း��စွဲု��ာ� 

လညာ�် �ှးသည််ာအတွက် ်��လက်�ှ်တထ်ောပ််၌ထော���ာ�ထောသာ ဘာသာစွဲက်ာ�သည်ာ ၎င််း�တးု� 

န်ာ�လညာထ်ောသာ ဘာသာစွဲက်ာ��ဟုတပ််ါက် ၎င်း�်တးု�ဆိုနှဒ�ှးထောသာ က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာက််းု 

အတးအက်�ထော�ွ���ယျာထ်ောပ်�နှးုင်း�်ညာ်အ်�ွင်း်အ်ထော��က်းု လက်လ်ွတဆ်ိုု�ံရုံးု�ံသညာဟ်ု 

ဆိုးု��ညာမ်ြ�စွဲသ်ညာ။်  

 

အ��း��ထောန်�ာ��ာ�တွင်း ်က်း�ုကွ်ယျာယံု်ျာ�က်ညာ�ု်အ� လူန်ညာ�်စုွဲမြ�စွဲထ်ောသာထော�က်ာင်း်် (သးု��ဟုတ)် 

ထောန်�းုင်း�်ာထောဒါသတူထောသာမ်ြင်းာ� ��း��နှယ်ွျာစုွဲ�တူထောသာထော�က်ာင်း်် ထောဘ��ယျာ�်�ံာ��သူ��ာ� 

အတွက် ် လူအ��ာ��က်ာ� သွာ�ထော�ာက်�်�ထောပ်��းု��ာက်းစွဲစ�ှာ အတာ�အဆိုး�တစွဲ�်ု 

မြ�စွဲထ်ောက်ာင်း�်မြ�စ်ွဲထောန်နှးငု်းပ််ါသညာ။် ၎င်း�်တးု�က်း ုက်းယုျာစ်ွဲာ�မြပ်�ထော�ွ���ယျာ�်ညာ်် က်းယုျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

ထောလာင်း�်အတွက်ဆ်ိုးုပ်ါက် ပ်းု၍ပ်င်းအ်နှတ�ာယျာ�်�ာ�နှးုင်းထ်ောမြ��ှးပ်ါသညာ။်

 

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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၎င်း�်တးု�အထောန်မြ�င်း် ် ��ထောပ်�ပ်ုထံောပ်�န်ညာ�်��ာ�၊ ��ဆိုနှဒ�ှင်းတ်စွဲဦ်း�၏တာ�န်၊် 

��ထောပ်��ွင်း်�်�ှးထောစွဲ�န် ် �ညာသ်းု�လုပ်ထ်ောဆိုာင်း�်�ညာဟ်ူထောသာက်းစွဲစ�ပ်�်�ာ� အစွဲ�ှးသညာ် ် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အသးပ်ညာာထောပ်��ု��ာ�မြ�င်း် ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ အ��က်အ်လက်�်�ာ� 

လုထံောလာက််စွွဲာ ��းှ�က်ပ်ါ၏ထောလာ၊ ထော��ွထောက်ာက််ပ်�ွစွဲန်စွဲနှ်ှင်််း ထောက်ာင််း�က်�း��၊ ဆိုးု�က်�း����ာ� 

က်းုပ်ါ �ဃန်ဏာ သထောဘာထောပ်ါက်�်က်ပ်ါ၏ထောလာ။ အ��ာ�အာ�မြ�င်််း လူန်ညာ�်စွဲု 

တးငု်း�်�င််း�သာ���ာ�သည်ာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�နှှင်း််ပ်တသ်က်သ်ညာ်် လုပ်ထ်ောဆိုာင််း��က်�်�ာ�တွင််း 

အထော�ထ်ောလ�ာ�်ံ��ာ� မြ�စွဲထ်ောန်တတ�်က်ပ်ါသညာ။် သးု�ထောသာ ် သတင်း�်စွဲာဆို�ာ��ာ�က်�ူ 

�ထော��်ထောလ�ာ ် ထော�ာ�်ုတသ်င်း်ပ််ါသညာ။် �ညာသ်းု�ထောသာ��ဉ်�်က်ပ်�်ု��း��သညာ ် ၎င်း�်တးု� 

အတွက် ် သဟ�ာတမြ�စွဲထ်ောစွဲ�ညာန််ညာ�်၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲး��ံန်�်�ွ�သူ��ာ�အထောန်နှှင်း် ်

�ညာသ်းု�က်ူညားထောပ်�နှးုင်း�်ညာန််ညာ�် အစွဲ�ှးထောသာအ��က်အ်လက်�်�ာ�သည်ာ အသု�ံ�င်း ်

ထောစွဲလး�်�်ညာ ်မြ�စွဲပ််ါသညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်ွင်း ်အာ�လု�ံတန်�်တူပ်ါ�င်းန်ှးုင်း�်းု��ာ

• အဓိးက်အတာ�အဆိုး���ာ��ှာ �ညာသ်ညာ်အ်�ာ��ာ�န်ညာ�်။

• �ညာသ်းု�ထောက်ာင်း�်�ွန်ထ်ောသာ စွဲး��ံန်�်�ွ��ု��း�� လးုအပ်ပ််ါ�ညာန််ညာ�်။

• လူန်ညာ�်စွဲု��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် နှးုင်းင််းထံော��နှှင်း်ထ်ော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ဆိုးုင်း�်ာ 

ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�ု်��ာ� မြပ်�လုပ်လ်ာ�က်ထောစွဲ�န် ်�ညာသူ်�ှအာ�ထောပ်�ကူ်ညား 

နှးုင်းပ််ါသန်ညာ�်။

• ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲး��ံန်�်�ွ�သူ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် �ညာက််�သ်းု� အာ�ထောပ်� 

က်ူညား�ု��း�� မြပ်�လုပ်�်ာ��က်သန်ညာ�်။

 အစွဲ�ှးသညာ် ် �ာတလ်��်ထောက်ာင်း�်��ာ� �ုတထ်ော�ာထ်ော��သာ�သင်း် ်

ပ်ါသညာ။်

လာ�ညာ်် ၂၀၂၀ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�တွင််း တပ်တွ်င်း�်�ှ ��ရံုုံး��ာ�က်း ုတပ်အ်မြပ်င််း�ုတ�်ညာ််က်းစွဲစက်းု 

လှတထ်ောတာ၌် ထောဆွို�ထောနွှ�ဆံုို�မြ�တ�်�ဖ်ြိုးပ်း� မြ�စ်ွဲပ်ါသညာ။် တပ်�်ထောတာသ်ာ��းသာ�စုွဲ�င််း��ာ�၏ 

ထော�ှာလ်င်း််��က်�်�ာ�နှှင်််း သာ�န်မ်ြပ်ညာသူ်လူ�ု၏ အမြ�င်း�်�ာ��ှာလညာ�် စွဲးတ�်င်းစ်ွဲာ�စွဲ�ာ 

ထောက်ာင်း�်လှပ်ါသညာ။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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လူန်ည််�စာု အုုပွဲ်စာုများ�ာ�အုရွေး��ာင်း်�

သတင်း်�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�အုတး�် အု��ံခြပွဲ����်များ�ာ�

များသန််စားများ်�သူများ�ာ� (PWDs)

• ၎င်း�်တးု�၏�သန်စ်ွဲွ��်�ုအထော�က်ာင်း�် �ထော�ာမ်ြပ်�း သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာလူပ်ု�ဂး�လ ်

��ာ���ံှ �ွင်း်မ်ြပ်���က်ထ်ောတာင်း�်�ပံ်ါ။

• ��း��ယျာွင်း�်အာ�န်ညာ�်��က်�်�ာ��က်စ်ွဲာလ�င်း ် စွဲွ��်ထောဆိုာင်းန်ှးုင်းသ်ညာ�်�ာ� 

က်းု ဦး�စွဲာ�ထောပ်�ထော�ာမ်ြပ်ပ်ါ။

• �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�အထော�က်ာင်း�် သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ “လူသာလှင်း် 

ပွဲထုများ ပွဲဓိာန်အုခြ�စ်ာ ပံုွဲရွေး�ာ်ရွေး��သာ�ခြ�င််း�”မြ�င်း်် ထော�ာမ်ြပ်��ညာ။် လူသာလှင်း ်

ပ်�� ပ်ဓိာန်အမြ�စွဲ ်ပံု်ထော�ာထ်ော��သာ�မြ�င်း�်ဆိုးသုညာ�ှ်ာ �သန်စွ်ွဲ��်�ု�က် ်

လူပ်ု�ဂး�လက််းု ဦး�စွဲာ�ထောပ်�ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်၊ ��း��ယျာွင်း�်အာ�န်ညာ�်�ုနှှင်း်အ်တူ 

လူပု်�ဂး�လက််းတွု�၍ ထော�်ထော�်ထော�ာမ်ြပ်မြ�င််း�က်းဆုိုးလုးသုညာ။် ဥပ်�ာ �သန်စွ်ွဲ��် 

သူတစွဲဦ်း�က်းု �ညာည်ွှှန်�်ထော�ာမ်ြပ်�ာ၌ “ . . . �ှးထောသာ ပ်ု�ဂး�လ”် “. . . 

အသု�ံမြပ်�ထောသာပ်ု�ဂး�လ”် အစွဲ�ှးထောသာစွဲက်ာ��ပ်�်�ာ�က်းု အသု�ံမြပ်�၍ 

လူပ်ု�ဂး�လအ်ာ� ဦး�စွဲာ�ထောပ်�ထော�ာမ်ြပ်��ညာ။်

• သင်း််တင်း်ထ်ောလ�ာက်ပ််တ်ဖြိုးပ်း� စွဲမံြပ်�သတ�်ှတ�်ာ�ထောသာ �သန်စ်ွဲွ��်�ု 

ဆိုးုင်း�်ာ ထော�ါဟာ�အ�ှန်�်�ာ�က်းုသု�ံစွဲွ���ညာ။်

• �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�အထော�က်ာင်း�်က်းု သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�န်ညာ�်တူ �ှတ ဖြိုးပ်း� 

ဘက်�်လးုက်ထ်ောသာပ်ုစံွဲမံြ�င်း်် ထော�ာမ်ြပ်��ညာမ်ြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� တ�ူ�ူ�မြ�ာ�ထောသာ 

(သးု��ဟုတ)် အံ်��န်�်ထောအာင်းမ်ြ�င်း�ု်က်းု လုပ်ထ်ောဆိုာင်းန်ှးုင််းထောသာ စွွဲ��်နှးုင််းသူ 

သူ��ထောက်ာင်း�်��ာ�အမြ�စွဲ ်ပ်ု�ံထော�ာ�်း�န်လ်းုအပ်သ်ညာ။်

• ��က်�်ညာ�်��ထောသာ အထော�က်ာင်း�်အ�ာ��း���ဟုတဘ်� �ှတ�ု�ှးဖြိုးပ်း� 

ဘက်�်လးုက်ထ်ောသာ အထော�က်ာင်း�်အ�ာ��ာ�က်းု �န်တ်း�တင်းဆ်ိုက်ပ််ါ။

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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• �သန်စ်ွဲွ��်�ုဟူသညာ ် ထော�ာ�ါ�ဟုတသ်က်�သ်းု� �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ� 

သညာလ်ညာ�် ထော�ာ�ါသညာ�်�ာ� �ဟုတသ်ညာက််းုသတး�ပ်ါ။

• �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�က်းု အင်းတ်ာဗ����ာ၌ ၎င်း�်တးု�သွာ�လာ� လွယျာက််ူ 

ထောသာ ထောန်�ာ�းုင်း�်င်း�်၊ လက်သ်ထောက်�တမြပ် ဘာသာမြပ်န်လ်းုအပ်�်ု�ှး��ှး၊ 

အက်ူလူလးု�လးု အစွဲ�ှးသညာ် ်အာ�လုံ�လက်လ်ှ��်�း �ယျာူသု�ံစွဲွ�နှးုင်းထ်ော�� 

အစွဲးအ��ံ�ာ�က်းု ကြီးက်း�တင်းမ်ြပ်င်းဆ်ိုင်း်�ာ၌ �ညာ်သ်ွင်း�်စွဲဉ်�်စွဲာ�ပ်ါ။

• �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�က်းု ဓိါတပ််ုရံုံးးုက်မ်ြ�င်း�်၊ ဗးဒါးယျားုရုံးးုက်မ်ြ�င်း�်တးု� 

မြပ်�လုပ်သ်ညာ််အ�ါ �သန်စ်ွဲွ��်�ုက်းုထောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�်၊ ��း��ယျာွင်း�် 

အာ�န်ညာ�်�ုက်းုထောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�်၊ �သန်စ်ွဲွ��်သူ အသု�ံမြပ်�ထောန်သညာ် ်

အထော�ာက်အ်က်ူမြပ်�ပ်စွဲစညာ�်��ာ�က်းုထောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�် ဗဟးု�မြပ်�ဘ� 

က်ာယျာက်�ံှင်းလ်ူပ်ု�ဂး�လအ်ထောပ််တွင်းသ်ာ ဗဟးုမြပ်�ရုံးးုက်က််ူ�ပ်ါ။ ၎င်း�်တးု��ှ 

တု�ံမြပ်န်စ်ွဲက်ာ�ထောမြပ်ာသညာက််းု စွဲးတ�်ှညာလ်က်�်ှညာ ် ထောစွဲာင်း်ဆ်ိုးုင်း�်ထောပ်�ဖြိုးပ်း�      

၎င်း�်တးု�နှှင်း််အတူပ်ါလာသညာ် ် အက်ူလူနှှင်း်သ်ာ တးုက်ရ်ုံးးုက်စ်ွဲက်ာ� 

ထောမြပ်ာမြ�င်း�်၊ ထော��မြ�န်�်မြ�င်း�်��း��က်းု ထော�ှာင်း�်က်ဉ်ပ််ါ။ �သန်စ်ွဲွ��်သူ 

အ�ူ�သမြ�င်း် ် ဘး�တပ်က််ုလာ��းုင်း(်�ှး����)အသု�ံမြပ်�ထောန်�သူ��ာ�၊ 

အမြ�င်းအ်ာရုံးု ံ �သန််စွဲွ��်သူ��ာ�နှှင်််း ��က်န်ှှာ��င်း�်ဆိုးုင်း၍် ထော�မြပ်င်းည်ား 

အထောန်အ�ာ�မြ�င်း် ်စွဲက်ာ�ထောမြပ်ာပ်ါ။ အ�က်ာ�အာရုံးု�ံသန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�နှှင်း် ် 

စွဲက်ာ�ထောမြပ်ာသညာ်အ်�ါ��း��တွင်း�်ူ ထောအာဟ်စွဲထ်ောမြပ်ာဆိုးု၍ ထော��မြ�န်�်မြ�င်း�် 

��း��မြပ်�လုပ်�်န်် �လးုအပ်ပ််ါ။

• ဓိါတပ််ု�ံ�ာ�၊ ဗးဒါးယျားု��ာ�ရုံးးုက်က််ူ�သညာ်အ်�ါ��း��တွင်း ် �သန်စ်ွဲွ��်သူ 

အထောပ်် အမြပ်�သထောဘာထောဆိုာင်းထ်ောသာ၊ အ��ာ�အမြ�င်းတ်င်း််တယျာထ်ောသာ 

ရုံးးုက်က််ူ�တင်းဆ်ိုက်�်ု��း��က်းုသာ မြပ်�လုပ်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက်သ်င်း််သညာ။်

• �သန်စ်ွဲွ��်သူ��ာ�အထော�က်ာင်း�်က်းုထော�ာမ်ြပ်�ာ၌ လူ�ုထော��အမြ�င်းမ်ြ�င်း် ်

��ဉ်�်က်ပ်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ုနှှင်း် ်လူ�အ�ွင်း််အထော�� အထောမြ�မြပ်���ဉ်�်က်ပ်ထ်ောဆိုာင်း်

�ွက်�ု်ပံု်စွဲ�ံ�ာ�မြ�င်််း ထော�ာမ်ြပ်�န်တ်းကု်တွ်န်�်ပ်ါ။ ထောဆို�ပ်ညာာနှှင်််းကု်သးလုမ်ြ�စ်ွဲ 

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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အမြ�င်းမ်ြ�င်း် ် ��ဉ်�်က်ပ်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ုပ်ုစံွဲ�ံ�ာ�မြ�င်း် ် ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်�ှ 

ထော�ှာင်း�်က်ဉ်ပ််ါ။

• သတင်း�်နှှင်း်အ်စွဲး�င်း�်တံင်းဆ်ိုက်�်ု��ာ�က်းု ထော��သာ�မြ�န်��်�း�ာ၌ 

(လက်သ်ထောက်�တမြပ် ဘာသာစွဲက်ာ�၊ စွဲာတန်�်�းု�၊ အသ�ံွက်၊် 

အမြ�င်းအ်ာရုံးုအံာ�န်ညာ�်သူ��ာ�အတွက် ် ပ်ုနံှှးပ်ဆ်ိုးုဒါက်ြီးက်း�(စွဲာလု�ံအကြီးက်း�)၊ 

မြ�စ်ွဲနှးငု်းပ််ါက် ��က်�်မြ�င််းလက်စ်ွဲ��်စွဲာ အစွဲ�ှးသမြ�င်း််) ၎င်း�်တးု� လွယျာလ်င်း်် 

တက်ူ လက်လ်ှ��်�း�တရ်ုံးုနှးုင်း�်ညာ်ပ််ုစံွဲ�ံ�း��မြ�င်း် ် တတန်ှးုင်းသ်�ှ မြပ်�လုပ် ်

ထောပ်�ပ်ါ။

• LGBTIQ+ ��ာ�အတွက် ်သင်း်တ်င်း်ထ်ောလ�ာက်ပ််တ်ဖြိုးပ်း� စွဲမံြပ်�သတ�်ှတ�်ာ� 

ထောသာ ထော�ါဟာ�အ�ှန်�်�ာ�က်းု အသု�ံမြပ်�ပ်ါ။

• အ�ူ�သမြ�င်း် ် ဆိုန်�်က်�င်းဘ်က်လ်းင်းက််�သ်းု� ထောမြပ်ာင်း�်လ��တဆ်ိုင်း ်

ထောန်�းုင်းသ်ူ��ာ� (transgender) အတွက် ် ထော�ွ��ာပ်ါအ�ညာန််ာ��က် ်

စွဲာလ�င်း ်၎င်း�်တးု� လးုလာ�နှှစွဲသ်က်သ်ညာ် ်အ�ညာန််ာ�က်းု အသု�ံမြပ်�ပ်ါ။

• ထောဆို�ဘက်ဆ်ိုးုင်း�်ာက်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�က်းု အသာ�ထောပ်�ထော��မြ�န်�် ထော�ာမ်ြပ် 

မြ�င်း�်�ှ ထော�ှာင်း�်က်ဉ်ပ််ါ။

• လူတစွဲဦ်း�တစွဲထ်ောယျာာက်၏် လးင်းစ်ွဲးတတ်း��်ညွှှတ�်ု/လးင်း�်းထောသသ 

�ယံျာူ�ုက်းု သတင််း�အထော�က်ာင်း�်အ�ာနှှင်း်် ပ်တသ်က်�်ု�ှး�ှသာ ထော�ာမ်ြပ် 

သင်း်သ်ညာ။်

• LGBTIQ+ ��ာ�အထော�က်ာင်း�်ထော�ာမ်ြပ်�ာတွင်း ်အမြ�ာ�သူ��ာ�န်ညာ�်တူ�ှတဖြိုးပ်း� 

ဘက်�်လးုက်ထ်ောသာပ်ုစံွဲမံြ�င်း် ်ထော�ာမ်ြပ်��ညာ။်

လုင်း်စာုတ်/လုင်း်�ုရွေးသသလ�ခဏာာ�ံယ်ူရွေး�ာ်ခြပွဲများု�း�ခြပွဲာ�သူများ�ာ�

(LGBTIQ+)

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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အုများ�ု��သများီ�၊ တုုင်း်��င်း်�သာ�နှှင်း်် ဌာာရွေးန်တုုင်း်��င်း်�သာ�များ�ာ�

• က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�အထော�က်ာင်း�် သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာတွင်း ်

အာ�လု�ံ �ှ�ှတတ ပ်ါ�င်းထ်ော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်��ံထောစွဲ�န်အ်တွက် ် နှးုင်းင််းထံော�� 

မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်ွင်း ် အ��း��သ�း���ာ� တန််�တူ�ညာတ်ူ ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ု၏ 

အထော��ကြီးက်း�ပ်ုကံ်းု အာ�ထောပ်�အသးအ�ှတမ်ြပ်���ညာ။်

• အ��း��သ�း�က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�၏ ရုံးုပ်�်နှာာသွင်းမ်ြပ်င်းန်ှှင်း်် 

ပ်တသ်က်၍် အသာ�ထောပ်�ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်�မြပ်��။ 

• က်�ာ�၊�မြ�စွဲတ်ညာ�်ုက်းု ပ်ုထံောသက်ာ���ပ်ရ်ုံးုမြ�င်းသ်ညာ််သထောဘာ�ာ� 

အမြ�င်း�်�း��မြ�င်း် ်သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်မ်ြ�င်း�်��း���ှ ထော�ှာင်း�်က်ဉ်ပ််ါ။

• အ��း��သ�း� က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�က်းု သာ�ထောက်ာင်း�်�ာ�၊ 

လးင်းပ််းုင်း�်ဆိုးုင်း�်ာရုံးုပ်�်တု���ာ� သ�ွယျာ ်တင်းမ်ြပ်မြ�င်း�်��း�� �မြပ်�လုပ်�်။

• တးုင်း�်�င်း�်သာ���ာ�၊ ဌာာထောန်တးုင်း�်�င်း�်သာ�နှှင်း် ် ပ်တသ်က်၍် 

သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာတွင်း ် အ��က်အ်လက်�်ှန်က််န်ဖ်ြိုးပ်း� တးက်�ထောသာ 

သတင်း�်ထော�ာမ်ြပ်�ု��း��မြ�စွဲပ််ါထောစွဲ။

• တးုင်း�်�င်း�်သာ���ာ�နှှင်း် ် ဌာာထောန်တးုင်း�်�င်း�်သာ���ာ� အထော�က်ာင်း�်က်းု 

သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ ထောဒါသနှတ�အထောမြ�အထောန်က်းုသး�ှးဖြိုးပ်း� “�း�းုက် ်

န်စွဲန််ာ�ု တစွဲစံု်ွဲတစွဲ�်ာ �မြ�စ်ွဲထောစွဲထော�� - Do No Harm” �ူမြ�င်း်် ထော�ာမ်ြပ်ပ်ါ။

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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၄.၃။ လူင်းယ််သတင်း်�ရွေးထုာ�်များ�ာ�အုတး� ်
  အု��ံခြပွဲ����်များ�ာ�

အ�ှာ�တစွဲစ်ွဲုတံစွဲ�်ာ၊ ဘက်လ်းုက်သ်ညာဟ်ူ ၍ �င်းမ်ြ�င်းယ်ျာူဆိုစွဲ�ာသ�လွန်စ်ွဲ၊ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်န်ှှင်း်ပ််တသ်က်၍် န်ာ�လညာ�်ု��ှးမြ�င်း�်တးု�ထော�က်ာင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

��ာ�၏ တ�ာ��င်း�်ုက်းု�း�းုက်ထ်ောစွဲနှးုင်းသ်ညာ်အ်တွက် ် လူသစွဲတ်န်�် 

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်�သ်းု�ထောသာ အထော��ကြီးက်း�သညာ် ်

မြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ�က်းု သတင်း�်လးုက်�်မြ�င်း�်သညာ ်လွန်စ်ွဲွာသညာ�်�းတ�်င်း�်းုစွဲ�ာ ထောက်ာင်း�်ပ်ါ 

လး�်�်ညာ။်

မြပ်ညာသ်ူ��ာ� သတင်း�်အ��က်အ်လက်စ်ွဲုလံင်းစ်ွဲွာ ဆိုု�ံမြ�တ�်�က်�်�ာ�မြပ်�လုပ်န်ှးုင်းထ်ော�� 

အတွက် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလအတွင်း�် သတင်း�်�းဒါးယျာာ ထောဆိုာင်း�်ွက်�်သညာ် ်

အ�န်�်က်ဏ္ဍ�ှာ လွန်စ်ွဲွာအထော��ကြီးက်း�သညာ်အ်ထောလ�ာက် ် ၎င်း�်အတွက် ် မြပ်င်းဆ်ိုင်း�်ု��ာ� 

မြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�်၊ တန်�်းု��ာ�ထောဆိုာင်း�်ွက်မ်ြ�င်း�်တးု�တွင်း ် လူင်းယျာသ်တင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� 

အထောန်မြ�င်း် ် ထောက်ာင်း�်စွဲွာ ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်း�်က်ပ်ါလး�်�်ညာ။် သးု�ထောသာလ်ညာ�် စွဲာန်ယျာ�်င်း�် 

လုပ်င််းန််�က်းု က်�င်း်�်တန်ှှင်း််အညားထောဆိုာင်း�်ွက်ထ်ော���ှာ အထော��ကြီးက်း�ဆိုု�ံမြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� 

သတင်း�်�းဒါးယျာာ၏ အာရုံးုစံွဲူ�စွဲးုက်�်ု��န် ် ဆိုူညာပံ်ွက်ထ်ောလာရုံးးုက်ထ်ောန်သည််ာ အသ�ံ�ာ� 

�က်ာ�တွင်း ် လူင်းယျာသ်တင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ် ဆိုု�ံမြ�တ�်�က်�်ှန်က််န်ထ်ော��အတွက် ်

စွဲာန်ယျာ�်င်း�်က်�င်း်�်တ�်ှ က်ူညားလ��်ညွှှန်ပ််ါလး�်�်ညာ။်

ထောအာက်ပ််ါတးု��ှာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�တွင်း ် သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ညာ် ် လူင်းယျာထ်ောမြ�တက် ်

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အ�က်မံြပ်���က်�်�ာ� မြ�စွဲ�်က်ပ်ါသညာ။်

အုရွေးခြ��ံရွေး��ည်�်ပွဲါရွေးစာ။

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�က်းု စွဲညာ�်��ဉ်�်စွဲညာ�်က်��်��ာ����ှတ�်ာ�သညာ် ် တ�ာ� 

ဥပ်ထောဒါထောဘာင်းအ်တွင်း�်�ှ က်�င်း�်ပ်မြပ်�လုပ်�်မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�နှှင်း် ်

အမြ�ာ�သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာဥပ်ထောဒါ��ာ�က်းု သး�ှး�ာ�မြ�င်း�်မြ�င်း် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်က််းု 

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်မ်ြ�င်း�်၊ လးုအပ်�်�က်�်�ာ�က်းု ထော�ာ�်ုတမ်ြ�င်း�်နှှင်း် ်အ�ှာ���ာ�၊ အလွ�သု�ံစွဲာ� 

လုပ်�်ု��ာ�က်းု လက်ဆ်ိုုပ်လ်က်က််းုင်းမ်ြပ်မြ�င်း�်တးု�မြပ်�လုပ်�်ာ၌ လွန်စ်ွဲွာအထော�ာက်အ်က်ူ 

မြပ်�ပ်ါသညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အတွက်် အထောမြ��ကံ်�သညာ်ဥ်ပ်ထောဒါ��ာ�၊ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်း၏် �ုတမ်ြပ်န်�်�က်�်�ာ�က်းု �တ်ရုံးုထောလလ်ာပ်ါ။ တစွဲ�်ါတစွဲ�် ံထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ညာ် ် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ် လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�က်းုပ်ါ 

�ုတမ်ြပ်န်�်ာ�တတသ်ညာမ်ြ�စွဲ�်ာ ၎င်း�်�ုတမ်ြပ်န်�်�က်�်�ာ�အာ�လု�ံက်းု သတးမြပ်� 

�ှတသ်ာ�နှးုင်းပ််ါက် အထောက်ာင်း�်ဆိုု�ံမြ�စွဲသ်ညာ။်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်က််းုအက်�မြ�တ�်ာ၌ အထောတွ�အ�က်��ံှးသညာ်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ် ် ထောလလ်ာထော��အ�ွ����ာ�က်�သ်းု�ထောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�နှှင်း် ် ဆိုက်စ်ွဲပ် ်

ပ်တသ်က်သူ်��ာ�နှှင်း်် စွဲက်ာ�ထောမြပ်ာမြ�င်း�်မြ�င်း််လညာ�် အထော�ာက်အ်ကူ် မြ�စွဲထ်ောစွဲနှးင်ု်းပ်ါသညာ။် 

၎င်း�်တးု��ှထောန်၍ သတင်း�်�းဒါးယျာာ�ှ အာရုံးု�ံာ�ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်သ်င်း်သ်ညာ် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

��က်န်ှှာစွဲာ��ာ�နှှင်း်ပ််တသ်က်၍် သ�လွန်စ်ွဲ��ာ�၊ အသု�ံ�င်းထ်ောသာ အ�က်ဉံာာဏာ�်�ာ� 

ထောပ်�နှးုင်းပ််ါသညာ။်

တု��များု၊ တု��များု၊ တု��များု!

အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု �ှင်း�်လင်း�်တးက်�ပ်ါထောစွဲ။ စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန်�်ဟူသညာ ်

အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်နှှင်း် ် အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

ထောလာင်း�်��ာ�၊ နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�က်းု တးုက်�်းုက်�်န် ် �ုသာ�စွဲက်ာ���ာ� မြ�န်�်ထော�သညာ် ်

လုပ်ထ်ောဆိုာင်း�်ု��ာ�စွဲွာ �ှးထောန်နှးုင်းပ််ါသညာ။်

သတင်း�်တု၊ သတင််း��ှာ���ာ� မြပ်န်�်နံှှ�လ�က်�ှ်းထောန်လး�််�ညာက််း ုကြီးက်း�တင်းထ်ော�ှာလ်င်း််�ာ�ပ်ါ။ 

အက်ယျာ၍် သတင်း�်ဌာာန်��ာ�အထောန်မြ�င်း်် ၎င်း�်တး�ုက်းယ်ုျာက်း ုယံုျာ�က်ညာက််း�ုစွဲာ�ထောလာက်စ်ွဲ�ာ 

သတင်း�်အ��က်အ်လက် ် အ�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�အမြ�စွဲ ် က်ာလ�က်ာမြ�င်း်စ်ွဲွာက်တညာ�်က် 

သက်ထ်ောသမြပ်�ာ�ဖြိုးပ်း�မြ�စွဲပ််ါက် မြပ်ညာသ်ူ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် ၎င်း�်သတင်း�်ဌာာန်��ာ�က်းု 

��ဆိုွယျာ�်ုသာ�စွဲက်ာ���ာ�က်းု တန််မြပ်န်တ်းုက်�်�က်ထ်ောန်သညာ် ် အင်းအ်ာ�စွဲု��ာ�အမြ�စွဲ ်

ရုံးုမြ�င်းလ်ာ�က်�ညာမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် လူသစွဲတ်န်�်သတင်း�်ထော�ာက်တ်စွဲဦ်း�အထောန်မြ�င်း် ်

ဤ�ုဏာသ်းက်ခာက်းု က်ာက်ွယျာထ်ောစွဲာင်း်ထ်ော�ှာက်�်န်�်ှာ သင်း၏်တာ�န်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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သတင်း်�အု�င်း်�ခြများစာ် ရွေးပွဲါင်း်�စာုံ�ှုပွဲါရွေးစာ။

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�၏ ထော�ှ�တန််�နှှင်း်အ်လယျာတ်န်�်��က်န်ှှာစွဲာ��ာ�တွင်း ် က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ ်

ထောလာင်း�်��ာ�သညာ ် ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ���ံှ အ�ွင်း်အ်ာဏာာအပ်န်ှှင်း�်�ု��ှးထောစွဲထော��အတွက် ်

ယျာှဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်းလ်�က်�်ှးထောသာလ်ညာ�် ၎င်း�်တးု���ညာ�်က်းုသာ အာရုံးု�ံာ�မြ�င်း�်��း���ှ ထော�ှာင်း�်က်ဉ် ်

သင်း်သ်ညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်ွင်း ် အမြ�ာ�ဆိုက်စ်ွဲပ်ပ််တသ်က်သ်ူ��ာ�စွဲွာလညာ�် 

ပ်ါ�င်းပ််တသ်က်လ်�က်�်ှးထောသ�သညာမ်ြ�စွဲ�်ာ အ��ာ�အာ�မြ�င်း် ် ၎င်း�်တးု�၏အသကံ်းု 

လူ��ာ���က်ာ��ထော��။ �းုအသ�ံ�ာ�က်းုလညာ�် အ��ာ��က်ာ�နှးုင်းသ်ညာအ်�း 

မြ�ှင်း်တ်င်းထ်ောပ်��န်�်ှာ သတင်း�်�းဒါးယျာာ၏အလုပ်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။်

အ�ပ်ဘ်က်လ်ူ�ုအ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ��ှထောန်၍ မြပ်ညာသ်ူ��ာ� အ�ူ�သမြ�င်း် ် လူန်ညာ�်စွဲု 

အုပ်စ်ွဲု��ာ�နှှင်း် ် သက်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်အ်ထော��က်းစွဲစ��ာ�၊ အထောလ��ာ�စွဲ�ာ��ာ�နှှင်း် ်

စွဲပ်လ်�ဉ်�်သညာ် ်အ�က်ဉံာာဏာ�်�ာ�ထောပ်�နှးုင်းပ််ါသညာ။်

အုသ�်နှှင်း််လ�အုပွဲ်ရွေးသာ သတင်း်�ဟူူ၍များ�ှု။

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်ာလအတွင်း�်တွင်း ်သတင်း�်ဘက်လ်းုက်သ်ညာဟ်ူထောသာ စွဲွပ်စ်ွဲွ���က်�်�ာ� 

က်�သ်းု�မြပ်ဿန်ာ��ာ� အဖြိုး��တထောစွဲထောပ််�ွက်လ်ာဖြိုးပ်း� သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�က်းု 

ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�်ု၊ တးုက်�်းုက်�်ု��ာ�လည်ာ� ပ်းု�းု��ာ�မြပ်ာ�လာသညာ။် သင်း၏်လုမံြ��ထံော��နှှင်း် ်

ထောဘ�အနှတ�ာယျာက််င်း�်�ှင်း�်ထော��သညာ ် အထော��ကြီးက်း�သညာဟ်ူထောသာအ��က််က်းု အဖြိုး�� 

သတး�ှးပ်ါ။ သတင်း�်လးကု်စ်ွဲဉ် ်လံုမြ��ထံော��က်း ု�းပ်ါ�လာ�ညာ််အ�ာ��ာ�က်း ုအက်�စွဲ��်�န် ်

��းုက်တ်န််ပ်ါ။

သင်း်�်း�င်းသ်တင်း�်ဌာာန်၏ လုမံြ��ထံော��တာ�မြ�စွဲ�်�က်�်�ာ�က်းု အဖြိုး��သတး�ပ်ါ။ 

သင်း�်ညာသ်ညာ််ထောန်�ာတွင်း ် ထော�ာက််�ှးထောန်သညာက််းု �း�း၏သတင်း�်ဌာာန်က်းု အဖြိုး�� 

ဆိုက်သ်ွယျာအ်သးထောပ်�ဖြိုးပ်း� အက်ယ်ျာ၍ အနှတ�ာယျာ�်ှးထောသာ သတင်း�်သ�လွန်စ်ွဲက်းု 

လးုက်ထ်ောန်စွဲဉ် ်သင်း််လုမံြ��ထံော��က်းု တးုက်ရ်ုံးးုက် ်(သးု�) သွယျာ�်းုက်ဖ်ြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�်ု��း�� ထောတွ��က်� ံ

�ပ်ါက် လက်င််းင်း�်သတင်း�်ထောပ်�ပ်းု�ပ်ါ။ အက်ယျာ၍် �း�းထော�ာက်�်ှးထောန်သညာ်ထ်ောန်�ာတွင်း ်

ထောဘ�က်င်း�်လုမံြ��ထံော�� လုပ်�်ု�ံလုပ််န်ညာ�်��ာ� သတ�်ှတ�်ာ�မြ�င်း�် ��ှးထောသ�ပ်ါက် 

ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�်ု��ာ� ထောပ််ထောပ်ါက်လ်ာသညာ််အ�ါ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�၏ ထောဘ�က်င်း�် 

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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လုမံြ��ထံော��အတွက် ် အထောက်ာင်း�်ဆိုု�ံ လုပ်ထ်ောဆိုာင်းန်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ�ှးသညာ�်�ာ�က်းု သင်း၏် 

�း�င်းသ်တင်း�်ဌာာန်နှှင်း် ်ထောဆိုွ�ထောနှွ�ပ်ါ။

သံသယ်�ှုပွဲါ� သင်း်၏အုယ််ဒီီတာများ�ာ�နှှင်း်် တုုင်း်ပွဲင်း်ရွေးဆး�ရွေးနှး�ပွဲါ။

အယျာဒ်ါးတာ��ာ�သညာ ် အန်း�က်ပ်သ်င်း�်က်ာ�သူ��ာ�မြ�စွဲသ်ညာ််အထောလ�ာက်် သင်း််အာ� 

လ��်�ှန်သ်း�ုထော�ာက်ထ်ောအာင်း ်ကူ်ညားထောပ်�နှးငု်းပ််ါလး�််�ညာ။် ကွ်င််း�ဆိုင််း�လုပ်က််းင်ု်းထောန်�က်�သညာ်် 

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် �း�းဘာသာ ဆိုု�ံမြ�တ�်�က်�်�ာ� မြပ်�လုပ်�်က်�န် ်

အထောမြ�အထောန်�က်�လံာပ်ါက် �း�းသတင်း�်ဌာာန်နှှင်း် ် ဆိုက်သ်ွယျာထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ု 

�မြပ်တ�ှ်းထောန်ထောစွဲ�န် ်အထော��ကြီးက်း�ပ်ါသညာ။် သင်းတ်န်�်စွဲာအုပ်�်�ာ�၊ လက်စွ်ွဲ�စွဲာအုပ်�်�ာ�တွင်း ်

�ပ်ါ�ှးသညာ် ် အထောမြ�အထောန်��ာ�နှှင်း် ် ထောတွ��က်��ံတတထ်ောသာလ်ညာ�် သင်း၏်အယျာဒ်ါးတာ 

��ာ�သညာ ် နှှစွဲထ်ောပ်ါင်း�်��ာ�စွဲွာ လုပ်င််းန်�်အထောတွ�အ�က်��ံှးသူ��ာ� မြ�စွဲ�်က်သညာ်အ်တွက် ်

�ညာသ်းု�အထောက်ာင်း�်ဆိုု�ံ တုံ�မြပ်န်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်�ညာက််းု သး�ှး�က်ပ်ါလး�်�်ညာ။်

၄.၄။ အု���်အုလ�်စာစာ်ရွေးဆ�သည််် န်ည််�လများ်�များ�ာ�

အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်ဟူသညာ ် စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန်�်အတွက်် အဆိုန််� 

�ဟုတလ်ှထောပ်။ အ�ှန်အ်တးုင်း�်ထော�ာ်မြပ်မြ�င်း�်သညာ ် က်�င်း်�်တ�်ှးထောသာ စွဲာန်ယျာ�်င်း�် 

လုပ်င််းန််�၏ အထောမြ���ံူတစွဲ�်ပ်မ်ြ�စွဲသ်ညာ်အ်ာ�ထောလ�ာစ်ွဲွာ အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု 

တးက်�ထောသ��ာထောအာင်း ်မြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�်၊ အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�်တးု�သညာ ်

စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန်�်တွင်း ်န်က််ရုံးုင်း�်စွဲွာအမြ�စွဲတ်ွယျာဖ်ြိုးပ်း�မြ�စွဲသ်ညာ။်

Truth-O-Meter of PolitiFact  ဟူသည်ာ အထော��းက်န် ်မြပ်ညာထ်ော�ာင််းစုွဲ၏ ပ်��ဦး�ဆံုို�ထောသာ 

က်�့ာတစွဲ�်ှ��် အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�ထော��ဆိုးုင်း�်ာ လုပ်င််းန်�်စွဲး��ံ�က်�်�ာ�အန်က် ်

တစွဲ�ု်အပ်ါအ�င််းမြ�စ်ွဲဖြိုးပ်း� ၂၀၀၇ �ုနှှစွဲတွ်င်း ်စွဲတင််းတညာထ်ော�ာင််း��ပ််ါသည်ာ။ “PolitiFact 

�ှထောန်၍ က်�့ာနှှင်း််အ�ှ��် အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�လုပ်�ှ်ာ��ုတစွဲ�်ပ်က််း ုစွဲတင်းထ်ောစွဲ��ဖ်ြိုးပ်း� 

��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံထော��က်တးက်�တ�်�ာ�က်းု ထောမြ��ာ�သံညာ်် န်ညာ�်လ��်သစွဲတ်စွဲ�်ပ်က််းု 

လညာ�် စွဲွန်�်ဦး�တး�ွင်း�်�ပ််ါသညာ။်”

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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မာှ
းယ

င်ွးမုှ
ထိခုိက်နစ်နာလ

ိုမှု

သတင်း�်တု၊ သတင်း�်�ှာ�၊ ထောက်ာလဟာလသတင်း�်��ာ� တစွဲန််ညာ�်အာ�မြ�င်း် ်

ထော�ာထော�ွ�ထောန်ထောသာ သတင်း�်အ��က်အ်လက်အ်��း��အစွဲာ���ာ�သညာ ် အသစွဲအ်ဆိုန််� 

�ဟုတပ််ါ။ ၎င်း�်တးု�သညာလ်ညာ�် က်ာလ�ှညာ�်က်ာစွဲွာ တညာ�်ှး��ဖ်ြိုးပ်း�မြ�စွဲပ််ါသညာ။်

၎င်း�်တးု�က်းု ထောအာက်ပ််ါအတးုင်း�် အ��း��အစွဲာ��ွ�မြ�ာ�နှးုင်းပ််ါသညာ။်

• သတင်း�်တုဟူသညာ�်ှာ “�ညာ�်ွယျာ�်�က်�်ှး�ှး ပ်ု�ံှာ�ရုံးးုက်�်ာ� 

ဖြိုးပ်း� �း�းုက်န််စွဲန််ာ�ုမြ�စွဲထ်ောစွဲ�န် ်�ညာ�်ွယျာထ်ောသာ အထော�က်ာင်း�်အ�ာ 

မြ�စွဲသ်ညာ။် ဤတွင််း ထောစွဲထ်ောဆိုာ�ု်သံု��ပ်�ှ်းဖြိုးပ်း� ၎င်း�်တးု��ှာ ထောငွ်း��ှး�န်၊် 

မြပ်ညာတ်ွင်း�်မြပ်ညာပ််�ှ နှးုင်းင််းထံော��ဩ�ာ�ူထော�ာင်း�်န်န်ှှင်း်် ၎င်း�် 

သတင်း�်ထော�က်ာင်း် ်မြပ်ဿန်ာမြ�စွဲပ််ွာ�ထောစွဲ�န်တ်းု� မြ�စွဲ�်က်သညာ။်”

• သတင်း�်�ှာ�ဆိုးုသညာ�်ှာ “�ှာ�ယျာွင်း�်ထောသာ အထော�က်ာင်း�်အ�ာ 

တစွဲ�်ုဟုထော�်ဆိုးုနှးုင်းဖ်ြိုးပ်း� ၎င်း�်က်းုမြ�န်�်��းသညာ် ် ပ်ု�ဂး�လအ်ထောန်မြ�င်း် ် 

၎င်း�်သတင်း�်သညာ ်အ�ှာ� (သးု�) န်ာ�လညာ�်ု လွ�ထောစွဲသညာ်အ်�ာဟု 

သထောဘာ�ထောပ်ါက်ထ်ော��။ အ��ာ�အာ�မြ�င်း်် �ှာ�ယျာွင်း�်ထောသာ သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်တ်စွဲ�်ုက်းု သတင်း�်�ှာ��ှန်�်�သးသူတစွဲဦ်း�က် 

သတင်း်�များှာ� သတင်း်�တု ရွေး�ာလဟူာလ
သတင်း်�

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ထောမြပ်ာင်း�်လ�လ�က်�ှ်းထောသာ သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�က်နှ်ှာစွဲာ၏ ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာထ်ော�တ်တွင််း 

“သတင်း�်အတုအထောယျာာင်း”် ဟုထော�်သညာ်အ်�ာ��ာ� ထော�ာင်း�်ပ်ွမြပ်န်�န်ှှ�ံလ�က်�်ှး�ာ 

အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်သညာ ် အ�ှန်တ်�ာ�က်းု က်ာက်ွယျာထ်ောစွဲာင်း်ထ်ော�ှာက်�်န် ်

အတွက် ်�မြ�စွဲ�်ထောန်ထောဆိုာင်း�်ွက်�်�ညာ် ်အစွဲးတအ်ပ်းုင်း�်တစွဲ�်ပ် ်မြ�စွဲလ်ာ��သ်ညာ။်

သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောန်မြ�င်း် ် စွဲစွဲထ်ောဆို�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ �း�းုက်�်ု အန်ညာ�်အ��ာ�အလးုက် ်

�ှာ�ယွျာင််း�ထောသာ၊ လုပ်�်ကံ်�ာ�ထောသာ သတင််း�အ��က်အ်လက် ်�ုန်စွဲ�်�း���ှးဖြိုးပ်း� ၎င််း�တးု��ှာ-

• သထော�ာစ်ွဲာ (သးု�) မြပ်က်လ်ု�ံ။ �း�းုက်န််စွဲန််ာထောစွဲလးုထောသာ ဆိုနှဒ 

��ှးထောသာလ်ညာ�် လူအ��ာ�က်းု လှညာ်စ်ွဲာ��း�က်သ်ာ� မြ�စွဲသ်ွာ�နှးုင်း ်

သညာ။်

• �ှာ�ယျာွင်း�်ထောသာ အ��းတအ်ဆိုက်။် အထော�က်ာင်း�်အ�ာနှှင်း် ် �ဆိုးုင်း ်

ထောသာ သတင်း�်ထော�ါင်း�်စွဲဉ်၊် ပ်ု�ံးပ်၊် အညွှှန်�်စွဲာတန်�်။

• အ�င်းအ်မြ�င်း�်ှာ�ထောစွဲ�ညာ် ် အထော�က်ာင်း�်အ�ာ။ မြပ်ဿန်ာ 

တစွဲ�်ပ်၊် တစွဲစ်ွဲုတံစွဲဦ်း�က်းု ထော��ာက််တွန်�်�န်အ်လးု�င်းှာ သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်က််းု အ�င်းအ်မြ�င်း�်ှာ�ထောစွဲသညာ်န််ညာ�်မြ�င်း် ်

အသု�ံမြပ်�မြ�င်း�်။

ထောတွ��ှးဖြိုးပ်း� အ��ာ�သူင်းါက်းု က်ူညား�န်�်ညာ�်ွယျာ၍် သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာ 

က်ွန်ယ်ျာက်တ်ွင်း ်�ှထော�လးုက်မ်ြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။်”

• ထောက်ာလဟာလသတင်း�်ဟူသညာ�်ှာ “�ှန်က််န်ထ်ောသာ သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်မ်ြ�စ်ွဲထောသာလ်ညာ�် �း�းကု်န််စွဲန််ာ�ု မြ�စ်ွဲထောစွဲလးထုောသာ 

�ညာ�်ွယျာ�်�က်မ်ြ�င်း် ်�ှထော��က်မြ�င်း�်က်းုဆိုးုလးုသညာ”်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�

61



• �ှာ�ယျာွင်း�်ထောသာအထောမြ�အထောန်။ �ှန်က််န်ထ်ောသာ အထော�က်ာင်း�်အ�ာ 

တစွဲ�်ပ်က််းု �ှာ�ယျာွင်း�်ထောသာအထောန်အ�ာ�၊ သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်မ်ြ�င်း် ်�ှထော�မြ�င်း�်။

• အသွင်းယ်ျာူအထော�က်ာင်း�်အ�ာ။ သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု 

အထောယျာာင်းထ်ောဆိုာင်းမ်ြပ်�လုပ်မ်ြ�န်�်ထော�မြ�င်း�်။

• လှညာ််စွဲာ��ာ�ထောသာအထော�က်ာင်း�်အ�ာ။ သတင်း�်အ��က် ်

အလက်၊် ရုံးုပ်ပ််ုအံစွဲစွဲ�်�ာ�က်းု �င်းထ်ောယျာာင်း�်င်း�်ှာ�မြ�စွဲထ်ောစွဲ�န် ်

လှညာ်�်�ာ�အသု�ံမြပ်�မြ�င်း�်။

• အတုမြပ်�လုပ်�်ာ�ထောသာ အထော�က်ာင်း�်အ�ာ။ လှညာ်စ်ွဲာ�လးုစွဲးတ၊် 

�း�းကု်န််စွဲန််ာထောစွဲလးစုွဲးတမ်ြ�င်း်် မြပ်�လုပ်�်ာ�ထောသာ ၁၀၀% �ှာ�ယွျာင််း� 

ထောသာ သတင်း�်အထော�က်ာင်း�်အ�ာ။

ထောန်ာက်ဆ်ိုု�ံထောလ��ုက်းု �း�းုက်�်ုအ��ာ�ဆိုု�ံမြ�စွဲထ်ောစွဲနှးုင်းသ်ညာဟ်ု ယျာူဆို�က်ဖြိုးပ်း� 

ယျာထောန်�ထော�တတ်ွင်း ်အ��ာ�ဆိုု�ံထောတွ��ထောလ�်ှးသညာ။်

First Draft  သညာ ်ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာထ်ော�တတွ်င်း ်ယံုျာ�က်ညာ�ု်၊ အ�ှန်တ်�ာ�နှှင်််း စွဲပ်လ်�ဉ်�်သညာ်် 

စွဲးန််ထော�်�ု��ာ�က်းု က်းုင်းတ်ွယျာထ်ောမြ��ှင်း�်�န် ် ကြီးက်း��စွဲာ�ထောန်�က်သညာ် ်သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�၊ 

ပ်ညာာ�ှင်း�်�ာ�နှှင်း် ် န်ညာ်�ပ်ညာာ�ှင်း�်�ာ�က်းု အက်ူအညားထောပ်�ထောန်သညာ် ် အက်�း��အမြ�တ ်

အတွက်�်�ညာ�်ွယျာသ်ညာ်် က်�့ာလု�ံဆိုးုင်း�်ာအ�ွ��အစွဲညာ�်တစွဲ�်ပ်မ်ြ�စွဲသ်ည်ာ။ ၎င်း�်တွင်း ်

အွန််လးုင်း�်ထောပ််�ှ သတင်း�်��ာ�စွဲုစွဲညာ�်မြ�င်း�်၊ အွန်လ်းုင်း�်ထောပ််�ှ သတင်း�်အ��က်အ်လက် ်

��ာ�က်းု စွဲစွဲထ်ောဆို�အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�်နှှင်း် ် တာ�န်�်ှးထောသာသတင်း�်တင်းဆ်ိုက်မ်ြ�င်း�် 

လုပ်င််းန််���ာ�အတွက် ် လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ��ာ��ှးထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။် (https://start.

me/p/vjv80b/first-draft-basic-toolkit)

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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ထောအာက်ပ််ါတးု��ှာ အွန်လ်းုင်း�်�ှ အထော�က်ာင်း�်အ�ာ��ာ�က်းု စွဲစွဲထ်ောဆို�အတညာမ်ြပ်��ာ၌ 

အသု�ံ�င်းသ်ညာ်် က်း�းယျာာအ��း�� မြ�စွဲ�်က်ပ်ါသညာ။်

 �ု�ုယ်ာများ�ာ� ရွေး�ာ်ခြပွဲ���်

ရုံးုပ်ပ််ု�ံ�ာ�က်း ု

စွဲစွဲထ်ောဆို� 

အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�်

 

TinyEye (https://tineye.

com/)

အွန််လးုင်း�်ထောပ််တွင်း ်ပ်ု�ံးပ် ်

��ာ�က်းုမြပ်န်လ်ညာ�်ှာထော�ွသညာ် ်က်း�းယျာာ 

မြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� အသု�ံမြပ်�သူအထောန်မြ�င်း် ်ဓိါတပ််ုံ 

တစွဲပ််ုကံ်းု upload တင်း၍် ထောသာ ်

လညာ�်ထောက်ာင်း�်၊ URL �ှ တစွဲဆ်ိုင်း်် 

ထောသာလ်ညာ�်ထောက်ာင်း�် �ှာထော�ွနှးုင်းဖ်ြိုးပ်း� ၎င်း�် 

က်း�းယျာာ�ှတစွဲဆ်ိုင်း်် ဆိုင်းတ်ူပ်ု�ံးပ်�်�ာ�က်း ု

အွန််လးုင်း�်ထောပ််တွင်း ်လးုက်လ်ံ 

�ှာထော�ွထောပ်�သညာ။်

Google Images Search 

(https://www.google.com/

imghp။hl=en)

TinyEye က်�သ်းု� အလုပ်လ်ုပ်ဖ်ြိုးပ်း� Google 

Images Search �ှာ�ူ ဧ�ာ�န်ညာ�်ပ်ညာာ 

က်ု�ပဏားကြီးက်း�၏ ပ်ု�ံးပ်ထ်ောန်ာက်ထ်ော�က်ာင်း�်မြပ်န် ်

�ှာထော�ွသညာ် ်က်း�းယျာာမြ�စွဲသ်ညာ။်

ဗးဒါးယျားု��ာ�က်း ု

စွဲစွဲထ်ောဆို� 

အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�်

 

Youtube DataViewer 

(https://citizenevidence.

amnestyusa.org/)

Amnesty International �ှ တး�ွင်း ်

�ာ�သညာ် ်က်း�းယျာာတစွဲ�်ုမြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း�

Youtube တွင်း ်တင်းသ်ညာ်် ဗးဒါးယျားု��ာ�� ှ

ထော��ာက်�်ာ�သညာ် ်ထောဒါတာ��ာ�က်း ု

�ုတယ်ျာူထောပ်�သညာ။် ဗးဒါးယျားု လှင်း်တ်င်းသ်ညာ်် 

အ��းန်အ်တးအက်�က်းု ထော�ာ�်ုတထ်ောပ်�ဖြိုးပ်း� 

ပ်ု�ံးပ်ထ်ောန်ာက်ထ်ော�က်ာင်း�်မြပ်န် ်�ှာထော�ွနှးုင်း�်န်် 

thumbnail ��ာ�ပ်ါ ထော�ာထ်ောပ်�သညာ။်

InVID WeVerify extension 

(https://chrome.google.

com/webstore/detail/fake-

news-debunker-by-inv/

mhccpoafgdgbhnjfhkc 

mgknndkeenfhe။hl=en)

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�၊ အ��က်အ်လက် ်

စွဲစွဲထ်ောဆို�သူ��ာ�၊ လူ�အ�ွင်း််အထော�� 

က်ာက်ွယျာသ်ူ��ာ�အတွက် ်ဗးဒါးယျားုနှှင်း်် 

ပ်ု�ံးပ်�်�ာ�က်းု အွန်လ်းုင်း�်ထောပ််တွင်း ်စွဲစွဲထ်ောဆို� 

အတညာမ်ြပ်��ာ၌ ပ်းု�းု �းထော�ာက်�်ု�ှးထောစွဲ�န် ်

ထော��ဆိုွ�ထောပ်��ာ�သညာ် ်Google Chrome 

extension တစွဲ�်ု မြ�စွဲသ်ညာ။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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�ဘ်ဆိုးုဒါ�်�ာ�က်းု 

စွဲစွဲထ်ောဆို� 

အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�်

Whois (https://www.whois.

com/)

Website ပ်းုင်း�်ှင်း၊် ဆိုက်သ်ွယျာ�်န်် 

လးပ်စ်ွဲာ��ာ�၊ ထောန်�ာထောဒါသ၊ စွဲာ�င်း�်သွင်း�် 

သညာ် ်�က်စ်ွဲွ�နှှင်း်် အမြ�ာ�အ�ာ��ာ� 

အပ်ါအ�င်း ်Website ��ာ�ထောပ််�ှး 

အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူ လက်လ်ှ��်�းသညာ်် 

ထောဒါတာ��ာ�က်းု စွဲစွဲထ်ောဆို� အတညာမ်ြပ်� 

ထောပ်�သညာ။်

Wayback Machine (https://

archive.org/web/)

Webpage ��ာ�စွဲွာက်းု ထော�ာက််ွန််�တးုက်ပ််ုစံွဲ ံ

မြပ်�လုပ်�်းန်�်သး��်�ာ�သညာ် ်မြပ်တးုက် ်

မြ�စွဲသ်ညာ။်

အု ခြ�ာ�ရွေးသာ အု�င်း်�ခြများစာ်များ�ာ�

• က်�့ာလု�ံဆိုးုင်း�်ာ စွဲုစံွဲ��်စွဲစွဲထ်ောဆို�ထော��စွဲာန်ယျာ�်င်း�် က်ွန်ယ်ျာက််

�ှထောန်၍ အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်နှှင်း် ် အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�်တးု� 

မြပ်�လုပ်န်ှးုင်းသ်ညာ်် အ�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�က်းု စွဲာ�င်း�်မြပ်�လုပ် ်

ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။် (https://gijn.org/fact-checking-

verification/)

• အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�် လက်စ်ွဲွ�စွဲာအုပ် ်

သညာလ်ညာ�် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�နှှင်း် ် အက်ူအညားတုံ�မြပ်န် ်

ထောပ်�အပ်သူ်��ာ�အတွက် ်အ�င်း�်မြ�စွဲတ်စွဲ�ု်မြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� ၎င်း�်တွင်း ်အထော��

ထောပ်် အထောမြ�အထောန်တွင်း ် user-generated content ��ာ� 

အသု�ံမြပ်�ထော��အတွက် ် (https://verificationhandbook.com/) 

နှှင်း်် စွဲုစံွဲ��်စွဲစွဲထ်ောဆို�သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်ထ်ော�� (https://

verificationhandbook.com/book2/chapter1.php) အတွက် ်

လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�က်းု အဆိုင်း်လ်းုက် ်မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။်

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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• အမြပ်ညာမ်ြပ်ညာဆ်ိုးုင်း�်ာ အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�ထော�� က်ွန်ယ်ျာက် ်

�ှ “ဘက်�်လးကု်ထ်ောသာ၊ ပွ်င်််းလင်း�်မြ�င်းသ်ာ�ု�ှးထောသာ အ��က်အ်လက် ်

စွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်သညာ ် တာ�န်�်�ံု�ှးထောသာ စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန်�် 

အတွက် ် အာ�ထောက်ာင်း�်ထောသာ က်း�းယျာာတစွဲ�်ပ်မ်ြ�စွဲန်ှးုင်းသ်ညာ”် 

ဟူထောသာအ��က်က််းု ယျာု�ံက်ညာသ်ညာ်် အ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို� 

သူ��ာ�က်းု စွဲုစွဲညာ�်�ာ�ပ်ါသညာ။် ၎င််း�တးု�သညာ ် “အ��က်အ်လက် ်

စွဲစွဲထ်ောဆို��ု ပ်းု�းုထောက်ာင်း�်�ွန်ထ်ောစွဲ�န်အ်တွက် ် အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ��ှ 

လးုက်န််ာသညာ် ် က်တးက်�တ�်�ာ�စွွဲာ”က်းု စွဲုထောပ်ါင်း�်�ာ�သညာ် ်

အထောမြ��စံွဲညာ�်��ဉ်�်က်�င်း်�်တအ်တးုင်း�် လးုက်န််ာထောဆိုာင်း�်ွက်�်က် 

သညာ။် ဘက်�်လးုက်ထ်ောသာ၊ ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ု�ှးထောသာ အ��က် ်

အလက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�မြ�င်း�်သညာ ် တာ�န်�်�ံု�ှးထောသာ စွဲာန်ယျာ�်င်း�် 

လုပ်င််းန်�်အတွက် ် အာ�ထောက်ာင်း�်ထောသာ က်း�းယျာာတစွဲ�်ပ်မ်ြ�စွဲန်ှးုင်း ်

သညာဟ်ု က်ွနှ်ုပ်တ်းု�လညာ�်ယျာု�ံက်ညာပ််ါသညာ။်  (https://

ifcncodeofprinciples.poynter.org/)

အု�င်း်�ခြများစာ်များ�ာ�

Wardle, Claire. သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� ထော�ာထော�ွ�ထောန်�ုက်းု န်ာ�လညာမ်ြ�င်း�်။ 

ထောအာက်တ်းုဘာ ၂၀၁၉။

First Draft (https://firstdraftnews.org/)

“PolitiFact နှှင်း်် Truth-O-Meter တးု�၏ အံ်��န်�် ထောအာင်းမ်ြ�င်း�ု်ထောန်ာက်ကွ််ယျာ”် ဩ�ုတလ် 

၂၁ �က် ်၂၀၁၇။

https://www.cjr.org/first_person/politifact-fact-checking-anniversary.php

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�

65

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/
https://firstdraftnews.org/
https://www.cjr.org/first_person/politifact-fact-checking-anniversary.php


၂၀၁၉  �ုနှှစွဲအ်�း  �းုင်း�်မြပ်ညာသ်ူ��ာ�သညာ်  ၎င်း�်တးု�၏ဆိုနှဒ��ထောပ်�ပ်းုင်း�်ွင်း်က််းု 

မြပ်န်လ်ညာက််�င်း်သ်ု�ံ�န််  �ှစွဲန်ှှစွဲ�်က်ာထောစွဲာင်း်ဆ်ိုးုင်း�်���်က်�သညာ။်  ၂၀၁၄  �ုနှှစွဲ် 

စွဲစွဲအ်ာဏာာသး��်�ု�တးုင်း�်း  �းုင်း�်နှးုင်းင််းတံွင်း်  ၂၀၁၁  �ုနှှစွဲ်  ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်း ု

ထောန်ာက်ဆ်ိုု�ံက်�င်း�်ပ်��မ်ြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။်

 

�းုင်း�်နှးုင်းင််းတံွင်း်  လွတလ်ပ်စ်ွဲွာ�ုတထ်ော�ာထ်ော��သာ�ထောမြပ်ာဆိုးုမြ�င်း�်နှှင်း််  သတင်း�်စွဲာ 

လွတလ်ပ်�်ွင်း်�်�ာ�က်းု  က်န်�်သတ်�ာ�သညာ်တ်းုင်း်  လွတလ်ပ်ထ်ောသာ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�အတွက််  အာ�ှက်ွန်ယ်ျာက််  (ANFREL)  �ှ  ထောလလ်ာ 

ထောတွ��ှး���်သညာ�်ှာ ၂၀၁၉ �ုနှှစွဲ ်�းုင်း�်နှးုင်းင််း ံအထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အတွင်း�် 

သတင်း�်�းဒါးယျာာနှှင်း််  အ�ပ်ဘ်က်လ်ူ�ုအ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�သညာ်  လူ�ုက်း ု

လ��်ညွှှန်�်ုထောပ်�နှးုင်း�်န်န်ှှင်း််  ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်တ်ွင်း်  အဓိးပ်ပါယျာမ်ြပ်ညာ်�်စွဲွာ 

ပ်ါ�င်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်း�်န််  လးုအပ်သ်ညာ််  သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်း ု

မြ�ညာ်ဆ်ိုညာ�်ထောပ်�နှးုင်း�်န်အ်တွက် ်အထောက်ာင်း�်ဆိုု�ံ ကြီးက်း��ပ်��်���်က်မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။်

 

အဆိုးုပ်ါ  ကြီးက်း��ပ်��်��က်အ်��ာ�အန်က်တ်စွဲ�်ု�ှာ  Project  ELECT  (Elect.in.th) 

မြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း�  ဤတွင်း်  �းဒါးယျာာအုပ်စ်ွဲုတစွဲစ်ွဲု၊  န်ညာ�်ပ်ညာာ�ှင်း�်�ာ�နှှင်း််  အ�ပ်ဘ်က် ်

လူ�ုအ�ွ��အစွဲညာ�်တးု�ပ်ူ�ထောပ်ါင်း�်က်ာ  data  visualization  ၊  အမြပ်န်အ်လှန်် 

တင််းဆိုက််�ု (interactive content)၊ �း�်�ပ်ုစံံွဲမြပ်�လုပ််�န််တး�မြ�င််း� (gamification)

နှှင်း် ်အမြ�ာ�ထောသာ tool ��ာ��ှတစ်ွဲဆိုင်း် ်နှးုင််းငံ်းထော��သတင််း���ာ� တင််းဆိုက််နှးုင််း�ညာ်် 

န်ညာ�်လ��်သစွဲ�်�ာ�က်းု  �ှာထော�ွအသု�ံမြပ်����်က်သညာ။်  ၎င်း�်  project  သညာ ်

မြပ်ည်ာသူ��ာ� အ�ူ�သမြ�င်း် ်လူင်းယ်ျာ��ာ��က်ာ� နှးုင််းငံ်းထော��တွင််း ပ်ါ�င််းထောဆိုာင််း�ွက််�န်် 

စွဲးတ�်င်းစ်ွဲာ��ု�ှးလာထောအာင်း ်နှု�ထောဆိုာထ်ောပ်��းု��ာ �ညာ�်ွယျာပ််ါသညာ။်

မြ�စ်ွဲစွဲဉ််ထောလ်လာ��က်် (၂)
ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး� သတင်း်�များ�ာ� ရွေး�ာ်ခြပွဲနှုုင်း်စာ�ာ 

အုခြ�ာ�န်ည််�လများ်�။ ထုုုင်း်�နှုုင်း်င်းံ�ှု Project ELECT 

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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၂၀၁၉ �ုနှှစွဲ် အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�အတွက်် ၂၀၁၈ �ုနှှစွဲ် ထောနှှာင်း�်ပ်းုင်း�်တွင်း ်

�းတဆ်ိုက်လ်ှင်း်တ်င်းထ်ောပ်���ထ်ောသာ  Project  ELECT  တွင်း်  ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�၊ 

က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�၊  �းုင်း�်နှးုင်းင််း၏ံ  ဒါး�းုက်ထော�စွဲးသ�းုင်း�်ထော�က်ာင်း�် 

အစွဲ�ှးသညာ််  သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု  စွဲးတ�်င်းစ်ွဲာ��ွယျာမ်ြ�စွဲထ်ောအာင်း ်

ဆိုန််�သစ်ွဲသညာ် ်န်ည်ာ�လ�်���ာ�မြ�င်း် ်ထော�ာ်မြပ်ထောပ်��ာ�ပ်ါသည်ာ။ ထောအာက််ထော�ာ်မြပ်ပ်ါ 

တးု��ှာ ၎င်း�်တးု� လှင်း်တ်င်းထ်ောပ်��ာ�သညာ်် အွန်လ်းုင်း�် tool နှှင်း်် app ��ာ� အန်က်�်ှ 

စွဲးတ�်င်းစ်ွဲာ��ွယျာ�်ာ အ��း�� မြ�စွဲပ််ါသညာ။်

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�ဆုုင်း်�ာ သတင်း်�အု���်အုလ�်များ�ာ�

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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�းုင်း�်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ��ှ တစွဲ�်ုနှှင်း််တစွဲ�်ု အမြပ်န်အ်လှန်�်�းတဆ်ိုက်ထ်ောန်သညာ် ်

သက်က�ာ�စ်ွဲဉ်န်ှှစွဲ�်ုက်းု မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်��ာ�ဖြိုးပ်း� ၎င်း�်တးု��ှာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထော�ှ�ဆိုးုင်း�်�ု��ာ�နှှင်း် ် ၂၀၁၉ �ုနှှစွဲ ် �တလ်တွင်း ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�မြပ်န်လ်ညာ ်

က်�င်း�်ပ်နှးုင်းမ်ြ�င်း�်အပ်ါအ�င်း ် ၂၀၁၄ �ုနှှစွဲ ် ထော�လ အာဏာာသး��်သညာ် ် အ��းန်�်ှ 

စွဲ၍ အထော��ပ်ါထောသာမြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ� (https://elect.in.th/election-timeline/) နှှင်း်် 

ယျာ�င်း�်းင်ု်း�ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််���ာ��ှ ယျာထောန်�ထော�တ်အ�း ဆိုင်း််က်�ထောမြပ်ာင််း�လ�လာထောသာ 

��လက်�်ှတ�်�ာ�အထော�က်ာင်း�် (https://elect.in.th/ballot-timeline/) တးု� 

မြ�စွဲ�်က်ပ်ါသညာ။် �းုင်း�်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ���ာ�နှှင်း်စ်ွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�၏ 

အသးပ်ညာာ�ညာ�်ှ�ှးသညာက််းုစွဲစွဲထ်ောဆို��န် ် အွန်လ်းုင်း�်ပ်ထောဟဠိးက်ဏ္ဍတစွဲ�်ုက်းု 

လညာ�် �ညာ်သ်ွင်း�်ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ ်(https://elect.in.th/election-101/)။

�းုင်း�် CSO တစွဲ�်ုမြ�စွဲထ်ောသာ iLaw နှှင်း််ပ်ူ�ထောပ်ါင်း�်၍ လက်�်ှးထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

စွဲန်စွဲအ်ထော�က်ာင်း�်က်းု �ှင်း�်မြပ်�ာ�သညာ် ် ဗးဒါးယျားုတစွဲ�်ုက်းု (https://elect.in.

th/2019/02/mma/289/) နှးုင်းင််းသံာ���ာ�အတွက် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� လက်စ်ွဲွ� 

စွဲာအုပ်န်ှှင်း််အတူ �ှထော�ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။် ၎င်း�်စွဲာအုပ်တ်ွင်း ်��ရုံးု�ံ�ာ�သးု��သွာ��း 

��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ� သး�ှး�န်လ်းုအပ်သ်ည်ာ��ာ�၊ �းုင်း�်နှးုင်းင််း၏ံ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�စွဲန်စွဲ၊် 

က်းစွဲစ�ပ်အ်��း��နှှင်း််စွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�၏ �ပ်တ်ညာ�်�က်�်�ာ�၊ 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ထောနှှာင််း�ပ်းငု်း�်က်ာလ အထောမြ�အထောန်တး�ုက်း ုရုံးး�ု�ှင််း�ထောသာထော�ါဟာ���ာ� 

အသု�ံမြပ်�၍ �ှင်း�်မြပ်�ာ�ပ်ါသညာ။်

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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၎င်း�်တးု�အုပ်စ်ွဲုတွင်း ် လှတထ်ောတာအ်�တထ်ောလာင်း�်��ာ�၏ စွဲး�ပ်ွာ�ထော��အ� 

ဆိုက်စ်ွဲပ်�်ု��ာ�က်းု ထော�ာမ်ြပ်�ာ�သည််ာ interactive dashboard ��ာ��ှးသညာ။် 

(https://elect.in.th/politics-and-business/#/browse) ၎င်း�်တးု��ှတစွဲဆ်ိုင်း်် 

��ဆိုနှဒ�ှင််း��ာ�အထောန်မြ�င်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�တွင််း ပ်ါ�င်းယှ်ျာဉ်ဖ်ြိုးပ်း�င်း�်ညာ်် က်းယ်ုျာစွဲာ�လှယ်ျာ 

ထောလာင်း�်��ာ�၏ ထောန်ာက်ထ်ော�က်ာင်း�်�ာ��င်းက််းု�က်ညာ်ရ်ုံးုနှးုင်းသ်ညာ။် ��ဆိုနှဒန်ယျာ ်

သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�နှှင်း် ်က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်��ာ�စွဲာ�င်း�် (https://

elect.in.th/candidates/) က်းုလညာ�် �က်ညာ်ရ်ုံးုနှးုင်းပ််ါသညာ။်

�ုုယ််စာာ�လှယ််ရွေးလာင်း်�များ�ာ�

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�
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Project ELECT တွင်း ် ��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ�အတွက် ် �းုင်း�်နှးုင်းင််း ံ ဒါး�းုက်ထော�စွဲး 

အထောမြ�အထောန်က်းု စွဲးတ�်င်းစ်ွဲာ��ွယျာ�်ာ ဒါး�းုက်ထော�စွဲးမြပ်က်ခဒါးန်တ်စွဲ�်ုမြ�င်း် ် မြပ်သထောပ်� 

�ာ�ပ်ါသညာ။် ယျာင်း�်မြပ်က်ခဒါးန်တ်ွင်း ် �းုင်း�်နှးုင်းင််း၏ံ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�၊ ဒါး�းုက်ထော�စွဲး 

တးု�နှှင်း်် ပ်တသ်က်သ်ညာ်် အထော��ပ်ါသညာ်မ်ြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ�က်းု နှှစွဲအ်လးုက် ် ထော�ာမ်ြပ် 

ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။် (https://elect.in.th/democracy-calendar/). 

��ဆိုနှဒ�ှင်း�်�ာ��ှ �းုင်း�်ဒါး�းုက်ထော�စွဲးသ�းုင်း�်နှှင်း် ် သက်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် ဗဟုသုတ 

�ညာ�်ှ�ှးသညာက််းု စွဲစွဲထ်ောဆို�နှးုင်းသ်ညာ်် က်ဒါ�်း��်တစွဲ�်ုက်းုလညာ�် တး�ွင်း�်ာ�ပ်ါ 

သညာ ် (https://elect.in.th/game-timeline/)။ အဆိုးုပ်ါ�း��်တွင်း ် က်ဒါ�်�ာ�၌ 

�းုင်း�်နှးုင်းင််းထံော��နှှင်း်ပ််တသ်က်သ်ညာ်် �ူ�မြ�ာ�မြ�စွဲစ်ွဲဉ်�်�ာ�က်းု ထော�ာမ်ြပ်�ာ�ဖြိုးပ်း� 

�း��်က်စွဲာ�သူသည်ာ ၎င်း�်က်ဒ်ါ��ာ�က်း ုသက်က�ာ�်စွဲဉ်အ်တးငု်း�် စွဲဉ်�်မြ�င််း�မြ�စ်ွဲသညာ။် 

အထောမြ��ှန်တ်စွဲ�်ု��င်း�်စွဲးအတွက် ် �း��်က်စွဲာ�သူ�ှ တစွဲ�်ှတ�်�ှးဖြိုးပ်း� သု�ံကြီးက်း� ်

�ှာ�ယျာွင်း�်ပ်ါက်ရုံးု�ံသညာ။်

ဒီီများုု�ရွေး�စာီ

၄။ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်�
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၅။ စာာန်ယ််ဇိုင်း်� ��င်း််�တ်နှှင်း််
  လများ်�ညွှှန််���်များ�ာ�

အထော��းက်န်အ်ထောမြ�စွဲးုက် ်Poynter Institute �ှ စွဲာန်ယျာ�်င်း�်အ�ညာအ်ထောသွ� ပ်း��စွဲက််းု 

တညာထ်ောဆိုာက်ဖ်ြိုးပ်း� ��က်ထ်ော�ှာက်ထ်ော�တက််ာလ စွဲာန်ယျာ�်င်း�်၏�ညာ�်ွယျာ�်�က်က််းု 

မြပ်န်လ်ညာ�်ွင်း်ဆ်ိုးုမြ�င်း�်နှှင်း် ် စွဲဉ်�်စွဲာ�ထောတွ�ထော�်မြ�င်း�်ဆိုးုင်း�်ာ ထောဆိုွ�ထောနှွ��ု��ာ�၏ အစွဲးတ ်

အပ်းုင်း�်တစွဲ�်ုအထောန်မြ�င်း် ် ၁၉၉၈ �ုနှှစွဲ ် ညားလာ�တံစွဲ�်ုတွင်း ် ပ်��ဆိုု�ံ �းတဆ်ိုက် ်
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တင်းမ်ြပ်��ပ််ါသညာ။် အက်ွက် ် ၁၀ က်ွက်မ်ြ�င်း် ် �ွ��စွဲညာ�်�ာ�ထောသာ အဆိုးုပ်ါပ်း��စွဲတ်ွင်း ်

အ�ညာအ်��င်း�်မြပ်ညာ်�်ထောသာ သတင်း�်ထော�ာက်တ်စွဲဦ်း�မြ�စွဲ�်န်် လးုအပ်သ်ညာ် ်

တညာထ်ောဆိုာက်ထ်ော��အုတ�်�ပ်�်�ာ�က်းု �ွင်း်ဆ်ိုးုမြပ်သ�ာ�သညာ။် အထောမြ��အံုတမ်ြ�စွဲ�်�ာ��ှာ 

က်ွ��်က်�င်း�်ု��ာ�မြ�င်း်သ်က်ဆ်ိုးုင်းဖ်ြိုးပ်း� �းပ်ပ််းုင်း�်အစွဲွန်�်�ှာ က်�င်း်�်တမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် 

ထောန်ာက််ပ်းုင််း�တွင််း ၎င်း�်ထောန်�ာ၌ စွဲာန်ယ်ျာ�င်း�်အသက််ထော��ွ�လုပု်င််းန်�်နှှင်း်် လူ�အ�ွ��အစွဲညာ�် 

တွင်း�်�ှး �းဒါးယျာာ၏အ�န်�်က်ဏ္ဍက်းု န်ာ�လညာ�်ု�ှးထောစွဲ�န်အ်လးု�င်းှာ တာ�န်န်ှှင်း်် 

�ညာ�်ွယျာ�်�က်က််းု �ညာ်သ်ွင်း�်��သ်ညာ။် (စွဲာန်ယျာ�်င်း်� အ�ညာအ်ထောသွ� ပ်း��စွဲ။် 

စွဲာန်ယျာ�်င်း�်သ�ာ���ာ� သး�ှး�န် ် လးုအပ်သ်ညာ�်�ာ� https://www.poynter.org/

reporting-editing/2014/the-pyramid-of-journalism-competence-what-

journalists-need-to-know/)

က်�င်း်�်တန်ှှင်း််ထောလ�ာည်ားထောသာ စွဲာန်ယျာ�်င်း်�လုပ်င််းန်�်က်းု အ�ညာအ်ထောသွ�မြပ်ညာ်�်ထောသာ 

စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန််�နှှင်း်�်ပ်တ်ူ တန််�းု��ာ�ထော�ာမ်ြပ်�ာ�မြ�င်း�်�ှာ ဤအလုပ်က််းု 

လုပ်က််းင်ု်း�ာ၌ သတင််း�ထော��သာ�တင််းဆိုက်မ်ြ�င််း�က်း ုလ��်ညှွှန်ထ်ောပ်��ာ�သညာ်် က်�င်း််�တ ်

ဆိုးုင်း�်ာ အထောမြ���ံူ��ာ�က်းု ထောလ�စွဲာ�တန်�်းု��ာ�မြ�င်း�်��ှးပ်ါက် က်ွ��်က်�င်း�်ု��ာ�သညာ ်

အသုံ���င်းထ်ောတာထ်ောသာထော�က်ာင်း်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။်

က်�င်း်�်တလ်းုက်န််ာမြ�င်း�်ဟူသညာ ် အကြွက်င်း�်��လ်ွတလ်ပ်�်ု��း���ဟုတဘ်� သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာ 

တာ�န်�်�ာ��ှးထောသ�သညာက််းု အသးအ�ှတမ်ြပ်�မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် စွဲာန်ယျာ�်င်း�်က်�င်း်�်တက််းု 

“စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန််�အတွက် ် သင်း််တင်း်ထ်ောလ�ာက်ပ််တ်ထောသာ အမြပ်�အ�ူဆိုးုင်း�်ာ 

အထောမြ���ံူ��ာ�” ဟူ၍ အဓိးပ်ပါယျာ�်ွင်း်ဆ်ိုးုပ်ါသညာ။်

စွဲာန်ယျာ�်င်း�်က်�င်း်�်တက််းု စွဲညာ�်��ဉ်�်ဥပ်ထောဒါသ��ာ�အမြ�စွဲ ် စွဲန်စွဲတ်က်�စွဲုစွဲညာ�်�န် ်

ကြီးက်း��ပ်��်�ု��ာ� က်�့ာတစွဲလ်ှာ�တွင်း�်ှး���်ာ အထော�ွထော�ွအထောမြ���ံူ��ာ��ှသညာ ်

အထောမြ�အထောန်တစွဲ�်ပ်တ်ွင်း ် �ညာသ်ညာ််အ�ာက်းု �ညာသ်းု�မြပ်�လုပ်�်�ညာဟ်ူ၍ သာဓိက် 

��ာ�နှှင်း်တ်က်ွ �ှင်း�်လင်း�်တးက်�စွဲွာ�ွင်း်ဆ်ိုးု�ာ�သညာ် ် လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�အ�း 

ပ်ါ�င်းပ််ါသညာ။် က်းုယျာပ််းုင်းက််�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ�က်းု သတ�်ှတ�်ာ�သညာ် ်

သတင်း�်အ�ွ����ာ��ှးသက်�သ်းု� သတင်း�်�းဒါးယျာာအ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�စွဲုထောပ်ါင်း�်၍ ၎င်း�်တးု� 
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အစွဲုအ�ွ��တစွဲ�်ုလု�ံ၏ တစွဲထ်ောသွ�တစွဲသ်�ံုတမ်ြပ်န်ထ်ော�က်ညာာ��က်အ်မြ�စ်ွဲ  ထောဆိုွ�ထောနှွ� 

သတ�ှ်တ�်ာ�သညာ်် စွဲညာ�်��ဉ်�်ဥပ်ထောဒါသ��ာ�က်း ုလးကု်န််ာသညာ်် သတင်း�်အ�ွ����ာ�လညာ�် 

�ှး�က်သညာ။်

��င်း််�တ်�ှုရွေးသာစာာန်ယ််ဇိုင်း်�လုပွဲ်င်းန််�၏ အုရွေးခြ��ံများူများ�ာ�

စွဲညာ�်��ဉ်�်ဥပ်ထောဒါသ တစ်ွဲ�ု�က်တ်စွဲ�ု် ပ်း၍ုသာလွန်သ်ညာဟူ်၍��ှးဘ� �းဒါးယျာာပ်ညာာ�ှင််း 

Edmund Lambeth ၏ “အထောလ�အန်က်�်ာ�စွဲ�ာ စွဲာန်ယျာ�်င််း�လုပ်င််းန်�်။ အသက်ထ်ော�ွ� 

လုပ်င််းန််�ဆိုးုင်း�်ာက်�င်း်�်တ”် စွဲာအုပ်ပ််ါ�ွင်း်ဆ်ိုးု��က်အ်� က်�င်း်�်တန်ှှင်း််ထောလ�ာည်ားထောသာ 

စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန်�်အတွက် ် အဆိုးုပ်ါက်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ�သညာ ် လ��်ညွှှန်�်�က် ်

�ူင်းါ��ုက်းု �င်းဟ်ပ်လ်�က်�်ှးသညာ။် Lambeth ၏အဆိုးုအ� အဆိုးုပ်ါ �ူ��ာ��ှာ - 

၁။ အ�ှန်အ်တးုင်း�်ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်

၂။ တ�ာ��ှတ�ု

၃။ လွတလ်ပ်�်ု

၄။ လူသာ�ဆိုန်�်ု

၅။ ကြီးက်း��က်ပ်�်ု

အဆိုးုပ်ါက်�င်း်�်တအ်ထောမြ���ံူ��ာ�တွင်း ် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက်် ထောန်�စွဲဉ် ်

သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ သတးမြပ်���ညာ်် လုပ်င််းန်�်ဆိုးုင်း�်ာနှုန်�်စွဲ�ံ�ာ� �င်းဟ်ပ်လ်�က် ်

�ှးပ်ါသညာ။်

ဥပ်�ာ အ�ှန်အ်တးုင်း�်ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�် ဟုဆိုးု�ာ၌ အ��က်အ်လက်ပ််ါ�ှးထောသာ သတင်း�်��ာ� 

က်းုသာ အမြပ်န်အ်လှန်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�ဖြိုးပ်း� အဆိုးုပ်ါအ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းုတင်းမ်ြပ်�ာ၌ 

သင်း်ထ်ောတာထ်ောသာ ထောန်ာက်�်အံထောမြ�အထောန်နှှင်း််တက်ွ သတင်း�်ထော��သာ� တင်းဆ်ိုက် ်

��ညာဟ်ူထောသာ သတင်း�်ထော�ာက်တ်ာ�န်က််းု �င်းဟ်ပ်လ်�က်�်ှးသညာ။်
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သက်ထ်ောသမြပ်အတညာမ်ြပ်�မြ�င်း�်သညာလ်ညာ�် �ရုံးုမြပ်�က်းုင်းတ်ွယျာ�်�ညာ်သ်တင်း�်အ��က် ်

အလက်�်�ာ�ပ်ါ�င်းသ်ညာ်် အက်�ဆိုတသ်ညာ််က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�အပ်ါ�င်း ်��ှး�ာ�သညာ်် ထောဒါတာ 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�၏�းုင်း�်ာ�ုက်းု စွဲစွဲထ်ောဆို��ာ၌အထော��ကြီးက်း�သညာ။်

သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� စွဲုထောဆိုာင်း�်မြ�င်း�်၊ စွဲးစွဲဉ်မ်ြ�င်း�်နှှင်း်် တင်းဆ်ိုက်မ်ြ�င်း�်တးု�က်းု 

ထောဆိုာင်း�်ွက်�်ာ၌လညာ�် ရုံးးု�သာ��ု�ှး�ပ်ါ�ညာ။်

သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� စုွဲထောဆိုာင်း�်သည််ာအ�ါတွင်း ်သတင်း�်ထော�ာက်တ်စွဲဦ်း�သညာ ်

သတင်း�်�ယျာူထောန်သူ��ာ�၊ သတင်း�်အ�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�ထော�ှ�တွင်း ် စွဲာန်ယျာ�်င်း�်ထောလာက်သာ� 

တစွဲဦ်း�အထောန်မြ�င်း် ် �ပ်တ်ညာ�်�ညာမ်ြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� စွဲုထောဆိုာင်း�်�ာ�သညာ် ် သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်း ုသတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာတွင်း ်အသံု�မြပ်��ညာမ်ြ�စွဲထ်ော�က်ာင်း�်က်းလုညာ�် 

သက်ဆ်ိုးင်ု်းသူ��ာ�က်း ု�ှင််း�လင်း�်စွွဲာသးထောစွဲ��ည်ာ။ �းအုထော�က်ာင်း�်အထော�က်ာင်း််ပ်င်း ်အသွင််းယူျာ 

သတင််း�လးကု်မ်ြ�င်း�်က်း ုအ��ာ�အာ�မြ�င်််း အာ��ထောပ်��က်မြ�င််း�မြ�စ်ွဲသည်ာ။ သတင််း�ထော�ာက် ်

တစွဲဦ်း�၏ �ပ်တ်ညာက််းယ်ုျာစွဲာ�မြပ်��ုသည်ာ န်ာ�လည်ာ�ုလွ�စွဲ�ာမြ�စ်ွဲဖြိုးပ်း� လှည််ာ��ာ�သည်ာဟု 

အ�င်း�်�ံပ်ါက် ၎င်း�်စွဲုထောဆိုာင်း�်သညာ်် သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�အထောပ်် ထော���ွန်�် 

�ုတစ်ွဲ�ာမြ�စွဲသ်ွာ�သညာ။် ဤသးု�ထောသာအထောမြ�အထောန်အ��ာ�စွဲုတွင်း ် ဤလုပ်�်ပ်သ်ညာ ်

တ�ာ�ဥပ်ထောဒါနှှင်း် ်�ညားမြ�စွဲသ်ွာ�သညာက််းု အ�ူ�ထော�ာမ်ြပ်�န်ပ််င်း�်လးုလှထော��။

တစွဲ�်�းန်တ်ညာ�်�ှာပ်င်း ် သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� စွဲုထောဆိုာင်း�်��သ်ညာ်ပ််ုစံွဲ၌ံလညာ�် 

ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ု �ှးသင်း်ထ်ောပ်သညာ။် ဥပ်�ာ အင်းတ်ာဗ���တစွဲ�်ုက်းု �ုန်�်မြ�င်း်မ်ြပ်�လုပ် ်

သညာဆ်ိုးုပ်ါက် ဤသညာက််းု သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ အသးထောပ်��န်လ်းုအပ်သ်ညာ။် 

(သးု��ဟုတ)် သတင်း�်ထော�ာက်တ်စွဲဦ်း�အထောန်မြ�င်း် ်အထော�က်ာင်း�်အ�ာနှှင်း် ်သက်ဆ်ိုးုင်းသ်ူ၏ 

တစွဲ�်က်အ်မြ�င်းက််းု�ယျာူ�န် ် အကြီးက်း�က်ြီးက်း�က်ြီးက်း��စွဲာ�သညာ်တ်းုင်း ် �ယျာူနှးုင်းမ်ြ�င်း�်��ှး��ပ််ါက် 

လညာ�် သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ ဤသညာက််းု ထော�ာမ်ြပ်�န်လ်းုအပ်သ်ညာ။်

ယုျာတစွ်ွဲအဆံုို� အက်�း��စွဲး�ပွ်ာ�ပ်ဋိးပ်က်ခ မြ�စွဲထ်ောပ််လာနှးငု်းသ်ညာက််းပု်ါ သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ 

ထော�ာမ်ြပ်သင်း်သ်ညာ။် ဤက်းစွဲစက်းု အ��ာ�အာ�မြ�င်း် ်စွဲး�ပ်ွာ�ထော��ထောက်ာပ််းုထော���ှင်း�်ကြီးက်း���ာ��ှ 

ပ်းုင်းဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် စွဲာန်ယျာ�်င်း်�လုပ်င််းန်�်��ာ�တွင်း ် ထောတွ��ှး�တတသ်ညာ။် ဥပ်�ာ 
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သတင်း�်တစွဲ�်ုတွင်း ်၎င်း�်�းဒါးယျာာပ်းုင်း�်ှင်းတ်စွဲဦ်း�တညာ�်�ှပ်းုင်းဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် ဆိုက်သ်ွယျာထ်ော�� 

လုပ်င််းန််�ကြီးက်း�အထော�က်ာင်း�်ပ်ါ�ှးပ်ါက် ဤဆိုက်န်ှွယျာ�်ုက်းု သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ 

�ညာ်သ်ွင်း�်ထော�ာမ်ြပ်�န်�်ှာ အ�ူ�တလညာ ်အထော��ကြီးက်း�ပ်ါသညာ။်

ဒုါတးယျာအထောမြ��ံ�ူ�ှာ တ�ာ��ှတ�ု (သးု��ဟုတ)် �ှတ�ု�ှးမြ�င််း�မြ�စ်ွဲဖြိုးပ်း�  အထော�က်ာင််း�အ�ာ 

ဘက်ထ်ောပ်ါင်း�်စွဲု ံ�ညာ်သ်ွင်း�်ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်လညာ�် အပ်ါအ�င်းမ်ြ�စွဲသ်ညာ။်

အထော�က်ာင်း�်အ�ာတစ်ွဲ�ုတွင်း ်ဘက်ထ်ောပ်ါင်း�်စံုွဲ�ှးဖြိုးပ်း� တစွဲ�်ါတစွဲ�်၌ံ�ူ တစွဲ�်က်တ်ညာ�်သာ 

�ှးတတ်ပ်ါသညာ။် သးု�ထောသာလ်ညာ�် ဘက်ည်ား�ှ�ု�ှးထောစွဲထော��အတွက် ်အထော�က်ာင်း�်အ�ာ၏ 

မြ�စွဲတ်န််�ာထောသာ ဘက်ထ်ောပ်ါင်း�်စွဲုကံ်းုတင်းဆ်ိုက်ဖ်ြိုးပ်း� �ညာသ်ညာ််ဘက်က််းု�ှ ��က်န်ှှာသာ 

�ထောပ်�သညာ်ပ််ုစံွဲ�ံ�း��မြ�င်း် ်သတင်း�်ထော��သာ��န် ်အထော��ကြီးက်း�ပ်ါသညာ။်

ဥပ်�ာ က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်တစွဲဦ်း�သညာ ် ၎င်း�်ဖြိုးပ်း�င်းဘ်က်အ်ာ� အက်�င်း်ပ််�က် ်

မြ�စွဲာ�သညာဟ်ုစွဲွပ်စ်ွဲွ�ပ်ါက် သတင်း�်ထော�ာက်၏်တာ�န်�်ှာ ဖြိုးပ်း�င်းဘ်က်က််းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ်

ထောလာင်း�်ဘက်အ်မြ���်က်းပု်ါ သတင်း�်�ယူျာ�န်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။် သူထောမြပ်ာသလး၊ု သူ�, ထောမြပ်ာသလးု 

အထောမြ�အထောန်��း���ှ ထော�ှာင်း�်ှာ�နှးုင်း�်းု��ာ အဆိုးုပ်ါစွဲွပ်စ်ွဲွ���က်က််းု �ှန်က််န်ထ်ော�က်ာင်း�် 

(သးု��ဟုတ)် ��ှန်က််န်ထ်ော�က်ာင်း�်သက်ထ်ောသမြပ်နှးုင်းစ်ွဲ�ာ သး�မြ�ာ�လွတလ်ပ်ထ်ောသာ 

သုထောတသန်တစ်ွဲ�ပ်က််း ုအစွဲး�ု��ှတ်တ��်��ာ�မြ�င်််း မြပ်�လုပ်ဖ်ြိုးပ်း� သတင််း�တင််းဆိုက်�ု်တွင််း 

�ညာ်သ်ွင်း�်ထော�ာမ်ြပ်��ညာ။်

အ��က်အ်လက်�်�ာ�တင်းမ်ြပ်ပ်ုသံညာ ် ထော�ာမ်ြပ်ပ်ါအထော�က်ာင်း�်အ�ာတွင်း ် �ှတ�ု�ှး��ှးက်းု 

�င်းဟ်ပ်ထ်ောလ�်ှးသညာ။် အ�က်ထ်ော�ာ်မြပ်ပ်ါဥပ်�ာတွင်း ်သတင်း�်ထော�ာက်သ်ညာ ်အစွဲွပ်စ်ွဲွ� 

��ံသူဘက်�်ှ မြင်းင်း�်ပ်ယျာ�်�က်က််းု�ု�ံ�း�န်အ်တွက် ်တစွဲ�်က်က််းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာထ်ောလာင်း�်၏ 

စွဲွပ်စ်ွဲွ���က်က််းု ဆိုက်လ်က်ထ်ော�ာမ်ြပ်မြ�င််း�မြပ်�ထောန်ပ်ါက် ၎င်း�်မြင်းင်း�်ပ်ယျာ�်�က်က််းု သတင်း�်တွင်း ်

�ညာ်သ်ွင်း�်ထော�ာမ်ြပ်ထောစွဲက်ာ�ူ အမြ�ာ�တစွဲ�်က်အ်ထောပ်် ဘက်လ်းုက်န်ှှင်း််ဖြိုးပ်း�မြ�စွဲသ်ညာ။်

တတးယျာအထောမြ���ံူ�ှာ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�၏ လွတလ်ပ်�်ုနှှင်််း သး�မြ�ာ��ပ်တ်ည်ာ�ု 

တးု�အမြပ်င်း ် ၎င်း�်တးု�သတင်း�်ထော��သာ�သညာ် ် အထော�က်ာင်း�်အ�ာ��ာ�အထောပ်် ဩ�ာ 
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ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�



လှ��်�းု�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ �းအာ�ထောပ်��ု��ာ��ှ က်င်း�်လွတထ်ောန်�န်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။် အ��း��ထောသာ 

က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��်��ာ�တွင်း�်ူ သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ ညာစွဲန်ှွ��်�ု��ှးထောစွဲ�န်န်ှှင်း်် 

လှ��်�း�ု�ု���ံထောစွဲ�န် ်သတင််း��င််း�မြ�စွဲ�်�ာ�၊ သတင််း��ယူျာသူ��ာ���ှံ ��က်နှ်ှာသာထောပ်��ု 

(သးု��ဟုတ)် တစံွဲးု�လက်ထ်ောဆိုာင်းလ်က်�်မံြ�င်း�်တးု�အာ��မြပ်��န် ် အထောသ�စွဲးတည်ွှှန်�်က်ာ� 

�ာ�သညာ။် အက်�ယျာအ်ာ�မြ�င်း်�်ူ စွဲာန်ယျာ�်င်း်�လုပ်င််းန်�်ပ်းုင်းဆ်ိုးုင်း�်ု၊ အစွဲးု��ဆိုင်းဆ်ိုာ 

တးု�သညာလ်ညာ�် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�၏လွတလ်ပ်�်ုအထောပ်် �း�းုက်�်ု�ှးထောစွဲသညာ။်

ထော�ှ�တွင်းထ်ောဆိုွ�ထောနှွ���သ်ညာ်အ်တးုင်း�် �းဒါးယျာာက်ု�ပဏားကြီးက်း���ာ�သညာ ် ပ်ု�ံှန်အ်ာ�မြ�င်း် ် 

စွဲး�ပ်ွာ�ထော��ထောက်ာပ််းုထော���ှင်း�်ကြီးက်း���ာ�၏ အစွဲးတအ်ပ်းုင်း�် မြ�စွဲထ်ောလ�်ှးဖြိုးပ်း� ၎င်း�်လုပ်င််းန်�်�ှင်း ်

��ာ�သည်ာလညာ�် ��ာ�ထောမြ�ာင်းလှ်စွွဲာထောသာ လုပ်င််းန်�်အက်�း��စွဲး�ပွ်ာ���ာ� �ှးသညာ််အထောလ�ာက် ်

တစွဲ�်�းန်�်�းန်၌်�ူ ပ်ွတတ်းုက်�်ုက်းု ထော�ှာင်း�်ှာ�၍��နှးုင်းထ်ော��။  

ဤသး�ု မြ�စွဲတ်န်�်ာထောသာအက်�း��စွဲး�ပွ်ာ�ပ်ဋိးပ်က်ခက်း ုထော�ာမ်ြပ်�န်�ှ်ာအထော��ကြီးက်း�ထောသာလ်ညာ�် 

�းဒါးယျာာလုပ်င််းန််�ပ်းုင်း�်ှင်း�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် သတင်း�်အယျာဒ်ါးတာ၏ လွတလ်ပ်�်ွင်း်က််းု 

အာ��ထံောပ်��က်�ပ်ါ�ညာ။်

အလာ�တူပ်င််း �လးလုာ�အပ်ထ်ောသာ အစွဲး�ု�၏ကြီးက်း��က်ပ်�ု်��ာ�နှှင်း်် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�က်းု 

ပ်စွဲ�်ှတ�်ာ�သညာ် ်အမြ�ာ�ထောသာ ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�်ု��ာ�၊ တးုက်�်းုက်�်ု��ာ�သညာ ်သတင်း�် 

ထော�ာက်�်�ာ�နှှင်း် ် �းဒါးယျာာအ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�အတွက် ် �းတလ်န်�်စွဲးု��ွ�ံစွဲးတမ်ြ�စွဲထ်ောစွဲဖြိုးပ်း� 

သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�်ာ၌ ထော��န်စ်ွဲ�ာ�ှးပ်ါက် ��ာ�စွွဲာထော��န်�်��က်ထောတာ�်ည်ာ�ဟုတထ်ောပ်။ 

ဤသး�ုမြ�င်း်် သတင်း�်�းဒါးယျာာ�ှ မြပ်ညာသူ်��ာ�လက်�်�ံ�ှးထောန်သညာ်် သတင်း�်အ��က်အ်လက် ်

��ာ�၏ လွတလ်ပ်�်ုနှှင်း် ်အ�ညာအ်ထောသွ�က်းု �း�းုက်ထ်ောစွဲလး�်�်ညာ။်

စွဲတုတုအထောမြ��ံ�ူ�ှာ လူသာ�ဆိုန်�ု် မြ�စ်ွဲဖြိုးပ်း� သတင််း�ထော�ာက်အ်ထောန်မြ�င်််း ထောန်ာက်ဆ်ိုက်တွ်� 

�း�းုက်န််စွဲန််ာ�ု��ှးထောစွဲထော��အတွက် ် တာ�န်ယ်ျာူ�မြ�င်း�်နှှင်း် ် သတင်း�်ဟူသညာ ်

အဆိုု�ံသတတ်ွင်း ် လူသာ���ာ�အတွက်မ်ြ�စွဲသ်ညာဟ်ူထောသာအ��က်က််းု အသးအ�ှတမ်ြပ်� 

ထော�ာမ်ြပ်�ာ�ပ်ါသညာ။်
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၅။ စာာနယ််ဇင်း်� ကျျင်း််ဝတ််နှှင်း်် လမ်း်�ညွှှန်ချျကျ်မ်းျာ�



သတင််း�တင်းဆ်ိုက်�်ာတွင်း ်သတင်း�်�ယူျာသူ��ာ�၊ သတင််း��င််း�မြ�စွဲ�်�ာ�၏ အထောမြ�အထောန်က်းု 

�ရုံးုတစွဲးုက် ်�ညာ််သွင်း�်စွဲဉ်�်စွဲာ�ထောပ်��န် ်လးအုပ်သ်ညာ်် အထောန်အ�ာ���ာ�စွဲွာ�ှးပ်ါသညာ။် 

အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူအက်�း��စွဲး�ပ်ွာ�နှှင်း် ် သက်ဆ်ိုးုင်း�်ု��ှးထောသ�သ၍ သာ�န်လ်ူပ်ု�ဂး�လ ်

တစွဲဦ်း���င်း�်စွဲး၏ အ�ွင်း်အ်ထော��အ� ၎င်း�်တးု�၏က်းုယျာထ်ော��က်းုယျာတ်ာက်းု ထောလ�စွဲာ�သ�ု 

�ှး��ညာ။် �း�းုက်လ်ွယျာထ်ောသာလူအုပ်စ်ွဲု��ာ� အ�ူ�သမြ�င်း် ် ညာှင်း�်ပ်န်�်နှှးပ်စ်ွဲက်�်ု 

(သး�ု�ဟုတ)် အမြ�ာ��ာ��တဒ်ါဏာ ်�စံွဲာ��နှးင်ု်းသညာ််သူ��ာ�နှှင်််း သထောဘာတူညား�ုထောပ်��န် ်

(သးု��ဟုတ)် မြင်းင်း�်ဆိုးု�န်�်တတစ်ွဲွ��်နှးုင်းသ်ူ��ာ�က်းု က်ာက်ွယျာထ်ောပ်��န် ် ၎င်း�်တးု�နှှင်း်် 

သက်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် သတင်း�်အ��က်အ်လက်န်ှှင်း်် အထောသ�စွဲးတအ်��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု 

ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်�မြပ်��။

သတင်း�်ထော��သာ�ထော�ာမ်ြပ်�န် ် �းုက်တ်န်ဖ်ြိုးပ်း� သတင်း�်ထော�ာမ်ြပ်�ာ၌ �ရုံးုတစွဲးုက်အ်ထောလ�

�ာ�ထော�ာမ်ြပ်�န်လ်းသုည််ာ အမြ�ာ�ထောသာက်းစွဲစ�ပ်�်�ာ��ှာ�ူ မြပ်န်ထ်ောပ်�ဆွို��ု��ာ�၊ �း�းက်းယ်ုျာက်းု 

အဆိုု�ံစွဲး�င်း�်ု��ာ�၊ လက်န််က်က််းုင်းပ််ဋိးပ်က်ခ��ာ� စွဲသညာတ်းု�မြ�စွဲ�်က်ပ်ါသညာ။်

ပ်ဉ္စစ�အထောမြ���ံူ�ှာ ကြီးက်း��က်ပ်�်ု တစွဲန််ညာ�်အာ�မြ�င်း် ်သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�သညာလ်ညာ�် 

သတင်း�်�းဒါးယျာာအထောပ််�ာ��ှးထောသာ မြပ်ညာသ်ူလူ�ု၏ယျာု�ံက်ညာ�်ုက်းု က်ာက်ွယျာထ်ောစွဲာင်း််

ထော�ှာက်သ်ူ��ာ�မြ�စွဲ�်က်သညာဟ်ူထောသာအ��က်က််းု န်ာ�လညာ�်ုနှှင်း် ် အ�ှန်တ်က်ယျာ ်

အထောက်ာင်းအ်�ညာထ်ော�ာ�ု်ပ်င်း ်မြ�စွဲသ်ညာ။် အ��ာ�မြပ်ညာသူ်အတွက် ်�န်ထ်ောဆိုာင်း�ု်ထောပ်�သညာ်် 

ပ်ုစံွဲတံစွဲ�်ပ်အ်ထောန်မြ�င်း် ် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�သညာ ် သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်သ်ညာ်် က်းစွဲစ 

အပ်ါအ�င်း ် ၎င်း�်တးု�ထောဆိုာင်း�်ွက်သ်ညာ်် က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�နှှင်း်စ်ွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူ 

အတွက် ်ပ်ွင်း်လ်င်း�်မြ�င်းသ်ာ�ုနှှင်း် ်တာ�န်�်�ံု�ှးထောစွဲ��ညာ။်

ဤအထောမြ���ံူသညာ ် အမြ�ာ�ထောသာ�ူထောလ���က်က််းုပ်ါ မြ��ငံ်းု�ံာ�ဖြိုးပ်း� သတင်း�်ထော�ာက် ်

တစွဲဦ်း�သညာ ် အ�ှန်တ်�ာ�နှှင်း်လ်ွတလ်ပ်�်ုက်းု ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ထ်ောလလ်ာမြ�င်း�်၊ 

အ��ာ�မြပ်ညာသူ်အတွက် ်�န်ထ်ောဆိုာင်း�ု်ထောပ်�ထော��အထောပ်် အထောလ�အန်က်�်ာ�ထော�ာမ်ြပ်သညာ်် 

တ�ာ�စွဲး�င်းထ်ော��နှှင်း် ်လူသာ���င်း�် ထောလ�စွဲာ�တန်�်းု��ာ��ုတးု�ပ်ါ�င်းသ်ညာ။်
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ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�



ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်သ်ညာ််အ�ါတွင်း ် အဆိုးုပ်ါ�ူ��ာ�က်းု �ညာက််�သ်းု� 

အသုံ�မြပ်�နှးုင်းပ််ါသန်ညာ�်။

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်သ်ညာ််အ�ါ သင်း်အ်ထောန်နှှင်း်် �ညာသ်ညာ််အပ်းုင်း�်တွင်း ်

က်�င်််း�တပ််းင်ု်း�ဆိုးင်ု်း�ာ �းထော�ာဓိးမြ�စ်ွဲနှးငု်းစ်ွဲ�ာ�ှးသညာက််း ုစွဲဉ်�်စွဲာ��က်ည််ာပ်ါ။ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််� 

��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံထော��က်ာလအတွင်း�် ပ်းု�းုလှ��်မြ��၍ံ ��ဆိုွယျာန်ှးုင်း�်န် ် ထောင်းွထော�က်� 

အထောမြ�ာက်အ်မြ�ာ� �ုတယ်ျာူသု�ံစွဲွ�မြ�င်း�်��း��လညာ�် မြ�စွဲန်ှးုင်းသ်ညာ။် သတင်း�်တု��ာ�သညာ ်

လညာ�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်ာလ �တးငု်း�်းက်တညာ�်က်ပ်င်း ်မြပ်န်�်နံှှ�ဖြိုးပ်း�မြ�စွဲသ်ညာ ်(ဤက်းစွဲစက်း ု

အထောမြ��အံ��က်အ်လက်စ်ွဲစွဲထ်ောဆို�ထော�� န်ညာ�်လ��်��ာ�နှှင်း်သ်က်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် ထောန်ာက် ်

တစွဲ�်န်�်တွင်း ်ထောဆိုွ�ထောနှွ�ပ်ါ�ညာ)်။

သင်း်အ်ထောန်နှှင်း်် မြပ်ဿန်ာမြ�စွဲပ််ွာ�သည််ာ အထောမြ�အထောန်တစွဲ�်ပ်တ်ွင်း�် �င်းထ်ော�ာက်�်သညာ် ်

အ��းန်တ်ွင်း ် ဤသးု�ထောသာမြပ်ဿန်ာ��ာ�က်းု �ညာသ်းု�ထောမြ��ှင်း�်�န် ် စွဲဉ်�်စွဲာ��ာ�သညာက််းု 

�း�း၏�းဒါးယျာာအ�ွ��အစွဲညာ�်အတွင်း�် ထောဆိုွ�ထောနှွ��က်ညာ်ပ််ါ။

��င်း််�တ်ဆုုင်း်�ာ စာည််�များ�ဉ်း်�ဥပွဲရွေးဒီသများ�ာ�

က်ွ��်က်�င်းသ်တင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အသင်း�် (SPJ) သညာ ် အထောမြ�စွဲးုက်�်ုက်�ယျာမ်ြပ်န်�်သညာ် ် 

စွဲာန်ယျာ�်င်း�်အ�ွ��အစွဲညာ�်တစွဲ�်ပ်မ်ြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� စွဲာန်ယျာ�်င်း်�လုပ်င််းန်�်က်းု လွတလ်ပ်စ်ွဲွာ 

ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းထ်ော��အတွက် ် တစွဲးုက်�်တ�်တ ် ထောဆိုာင်း�်ွက်လ်�က်�်ှးသညာ်အ်မြပ်င်း ်

က်�င်း်�်တန်ှှင်း််ထောလ�ာည်ားစွဲွာ လုပ်က််းုင်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်�်ု�ှးထောစွဲထော��အတွက် ် မြ�င်း်�်ာ�ထောသာ 

စွဲနံှုန််���ာ� ထော�ာထ်ောဆိုာင်းထ်ောပ်�လ�က်�်ှးပ်ါသညာ။် SPJ က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��်တွင်း ်အထောမြ�� ံ

�ူထောလ��ပ်က််း ုက်�င်း််�တ�ှ်းထောသာ စွဲာန်ယျာ�်င်း�်လုပ်င််းန်�်၏ အုတမ်ြ�စွဲ�်�ာ�အမြ�စွဲ ်သတ�ှ်တ် 

ထောပ်��ာ�ဖြိုးပ်း� ၎င်း�်တးု��ှာ (၁) အ�ှန်တ်�ာ�က်းု�ှာထော�ွဖြိုးပ်း� သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်မ်ြ�င်း�်၊ (၂) 

�း�းုက်န််စွဲန််ာ�ု န်ညာ�်နှးုင်းသ်�ှန်ည်ာ�ထောစွဲမြ�င်း�်၊ (၃) လွတလ်ပ်စ်ွဲွာ လုပ်က််းုင်း ်

ထောဆိုာင်း�ွ်က်မ်ြ�င််း�နှှင်း်် (၄) တာ�န်�်�ုံနှှင်း်် ပွ်င်း််လင်း�်မြ�င်းသ်ာ�ု�ှးမြ�င််း�တး�ု မြ�စွဲ�်က်ပ်ါသညာ။် 

(SPJ က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��်၊ https://www.spj.org/ethicscode.asp)
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SPJ က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��်က်းု အ��ာ�လက်�်�ံက်သညာ်အ်ထောလ�ာက် ် ဘာသာ 

စွဲက်ာ���ာ�စွဲွာသးု� မြပ်န်ဆ်ိုးု��ဖ်ြိုးပ်း�မြ�စွဲသ်ညာ။် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� က်�င်း်�်တဆ်ိုးုင်း�်ာ 

ထောဘ��က်ပ်န််�ံက်ပ်အ်ထောမြ�အထောန်��း��တွင်း ် စွဲာန်ယျာ�်င်း�်က်�င်း်�်တသ်ညာ ် �ညာသ်းု��ညာပ််ု ံ

လ��်ညှွှန်�်�က်ထ်ောပ်�နှးင်ု်းသညာက််း ုန်က်န််က်ရု်ုံးင်း�်ရုုံးင်း�် န်ာ�လည်ာသထောဘာထောပ်ါက်န်ှးငု်းထ်ောစွဲ�န်် 

အတွက် ် မြ�စွဲ�်ပ်ထ်ောလလ်ာ�ု��ာ�က်းု ၎င်း�်တးု�၏�ဘဆ်ိုးုဒါထ်ောပ််တွင်း ် �က်ညာ်ရ်ုံးုထောလလ်ာ 

နှးုင်းပ််ါသညာ။်
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SEEK TRUTH AND REPORT IT 
Ethical journalism should be accurate and fair. Journalists should 
be honest and courageous in gathering, reporting and interpreting 
information.

Journalists should: 

u Take responsibility for the accuracy of their work. Verify information before 
releasing it. Use original sources whenever possible.

u Remember that neither speed nor format excuses inaccuracy.

u Provide context. Take special care not to misrepresent or oversimplify in  
promoting, previewing or summarizing a story.

u Gather, update and correct information throughout the life of a news story.

u Be cautious when making promises, but keep the promises they make.

u Identify sources clearly. The public is entitled to as much information as  
possible to judge the reliability and motivations of sources.

u Consider sources’ motives before promising anonymity. Reserve anonymity for 
sources who may face danger, retribution or other harm, and have information 
that cannot be obtained elsewhere. Explain why anonymity was granted.

u Diligently seek subjects of news coverage to allow them to respond to criticism 
or allegations of wrongdoing.

u Avoid undercover or other surreptitious methods of gathering information  
unless traditional, open methods will not yield information vital to the public.

u Be vigilant and courageous about holding those with power accountable.  
Give voice to the voiceless.

u Support the open and civil exchange of views, even views they find repugnant.

u Recognize a special obligation to serve as watchdogs over public affairs and 
government. Seek to ensure that the public’s business is conducted in the open, 
and that public records are open to all.

u Provide access to source material when it is relevant and appropriate.

u Boldly tell the story of the diversity and magnitude of the human experience.  
Seek sources whose voices we seldom hear.

u Avoid stereotyping. Journalists should examine the ways their values and  
experiences may shape their reporting.

u Label advocacy and commentary.

u Never deliberately distort facts or context, including visual information.  
Clearly label illustrations and re-enactments.

u Never plagiarize. Always attribute.

MINIMIZE HARM
Ethical journalism treats sources, subjects, colleagues and members 
of the public as human beings deserving of respect. 

Journalists should:

u Balance the public’s need for information against potential harm or discomfort. 
Pursuit of the news is not a license for arrogance or undue intrusiveness. 

u Show compassion for those who may be affected by news coverage.  
Use heightened sensitivity when dealing with juveniles, victims of sex crimes, 
and sources or subjects who are inexperienced or unable to give consent. 
Consider cultural differences in approach and treatment.

u Recognize that legal access to information differs from an ethical justification 
to publish or broadcast.

u Realize that private people have a greater right to control information about 
themselves than public figures and others who seek power, influence or 
attention. Weigh the consequences of publishing or broadcasting personal 
information.

u Avoid pandering to lurid curiosity, even if others do.

u Balance a suspect’s right to a fair trial with the public’s right to know.  
Consider the implications of identifying criminal suspects before they face 
legal charges.

u Consider the long-term implications of the extended reach and permanence of 
publication. Provide updated and more complete information as appropriate.

ACT INDEPENDENTLY
The highest and primary obligation of ethical journalism is to 
serve the public. 

Journalists should:

u Avoid conflicts of interest, real or perceived. Disclose unavoidable conflicts.

u Refuse gifts, favors, fees, free travel and special treatment, and avoid political 
and other outside activities that may compromise integrity or impartiality,  
or may damage credibility.

u Be wary of sources offering information for favors or money; do not pay for 
access to news. Identify content provided by outside sources, whether paid  
or not.

u Deny favored treatment to advertisers, donors or any other special interests, 
and resist internal and external pressure to influence coverage.

u Distinguish news from advertising and shun hybrids that blur the lines  
between the two. Prominently label sponsored content.

BE ACCOUNTABLE AND TRANSPARENT
Ethical journalism means taking responsibility for one’s work and 
explaining one’s decisions to the public.

Journalists should:

u Explain ethical choices and processes to audiences. Encourage a civil dialogue 
with the public about journalistic practices, coverage and news content.

u Respond quickly to questions about accuracy, clarity and fairness.

u Acknowledge mistakes and correct them promptly and prominently.  
Explain corrections and clarifications carefully and clearly.

u Expose unethical conduct in journalism, including within their organizations.

u Abide by the same high standards they expect of others.

PREAMBLE
Members of the Society of Professional Journalists believe that public enlightenment is the forerunner of justice and the foundation of  
democracy. Ethical journalism strives to ensure the free exchange of information that is accurate, fair and thorough. An ethical journalist 
acts with integrity.

The Society declares these four principles as the foundation of ethical journalism and encourages their use in its practice by all people in 
all media.

The SPJ Code of Ethics is a statement of abiding principles supported by additional explanations and position papers (at spj.org) that address changing journalistic  
practices. It is not a set of rules, rather a guide that encourages all who engage in journalism to take responsibility for the information they provide, regardless of medium. 
The code should be read as a whole; individual principles should not be taken out of context. It is not, nor can it be under the First Amendment, legally enforceable.

CONTACT THE SOCIETY
For more information on the Society of Professional Journalists or for more on journalism ethics, visit SPJ’s website at spj.org or contact SPJ at:

Society of Professional Journalists   Eugene S. Pulliam National Journalism Center
3909 N. Meridian St.   Indianapolis, IN 46208-4011
317.927.8000  spj@spj.org (email)   spj.org (Web)

Improving & Protecting Journalism
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ပ်းု�းုဖြိုးပ်း�မြပ်ညာ်စ်ွဲု�ံု�ှးသညာ် ်ထောန်ာက်�်ပ်က််�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��်�ှာ Associated Press (AP) 

၏ သတင်း�်တန်�်းု�နှှင်း် ် အထောမြ���ံူ��ာ�မြ�စွဲ�်က် ဖြိုးပ်း� ၎င်း�်တွင်းအ်�ညာ�်ထော�ာလ်းုသူ 

သတင်း�်�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�၊ အက်�း��စွဲး�ပ်ွာ� ပ်ဋိးပ်က်ခမြ�စွဲထ်ောစွဲသညာ်က််းစွဲစ�ပ်�်�ာ�က်းု က်းုင်းတ်ွယျာ ်

�ာ၌ လးကု်န််ာ��ညာ််နုှန်�်စွဲနှံှင်း််က်�င်း််�တ�်�ာ�က်း ုလ��်ထော�က်ာင်း�်��ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။် AP 

တွင်း ်ဆိုး�ှုယျာ�်းဒါးယျာာအသံု�မြပ်�မြ�င်း�်နှှင်း််ပ်တသ်က်သ်ညာ်် လ��်ညှွှန်�်�က်တ်စွဲ�်ပ်က််းလုညာ�် 

ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။် (Associated Press ၏ သတင်း�်တန်�်းု���ာ�နှှင်း် ် အထောမြ���ံူ��ာ� 

https://www.ap.org/about/news-values-and-principles/)

အက်�ဆိုတထ်ောသာသထောဘာ�ှးသညာ်က််ဏ္ဍ��ာ� (က်ထောလ�သူင်းယျာ၊် LGBTIQ+) နှှင်း်် 

အထော�က်ာင်း�်အ�ာပ်းင်ု်း� (စွဲစွဲနှ်ှင်း််ပ်ဋိးပ်က်ခ) အထော�က်ာင်း�် ထော��သာ�ထော�ာမ်ြပ်�ာတွင််း လးကု်န််ာ 

��ညာ် ်လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�လညာ�်�ှးပ်ါသညာ။်

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ် ���ှတထ်ောပ်��ာ�သညာ် ် လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�အန်က် ်

အထော�ှ�ထောတာင်းအ်ာ�ှတွင်း�်ူ �းလစွဲပ််းုင်းသ်တင်း�်ပ်ညာာသးပ်ပ၏ံ စွဲာန်ယျာ�်င်း�်က်�င်း်�်တ ်

စွဲညာ�်က်��် (https://philpressinstitute.net/journalists-code-of-ethics-2/) နှှင်း်် 

လွတလ်ပ်ထ်ောသာ သတင်း�်�းဒါးယျာာဆိုးုင်း�်ာ က်ထော�့ာဒါး�ယျာာ�ဗဟးုဌာာန်၏ က်ထော�့ာဒါး�ယျာာ� 

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ် က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��် (https://ccimcambodia.

org/။page_id=502) ဟူထောသာ အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ��ှ ���ှတထ်ောပ်��ာ�သညာ် ် က်�င်း်�်တ ်

ဆိုးုင်း�်ာ လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�လညာ�်�ှး�က်ပ်ါသညာ။်

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းတံွင်း�်ူ ဧ�ာ�တးနှှင်း်�်�ိး�က်�သ်းု�ထောသာ သတင်း�်ဌာာန်��ာ�သည်ာ က်းုယျာပ််းုင်း ်

က်�င်း််�တစ်ွဲညာ�်က်��်��ာ� သတ�ှ်တမ်ြပ်ဋ္ဌာာန်�်�ာ��က်သည်ာ။ ဧ�ာ�တးသတင်း�်ဌာာန်တွင်း ်

“ဧ�ာ�တး သတင်း�်ဌာာန် �န်�်��်��ာ�အတွက် ်စွဲာန်ယျာ�်င်း�် က်�င်း််�တလ်��်ညှွှန်�်�က်”် 

(https://burma.irrawaddy.com/code-of-ethics)  ဟုထော�်ထောသာ လ��်ညွှှန်လ်က်စ်ွဲွ� 

�ှးပ်ါသညာ။် ဧ�ာ�တးသတင်း�်ဌာာန်�ှ ၎င်း�်က်�င်း်�်တလ်��်ညွှှန်�်�က်က််းု ၂၀၀၇ �ုတွင်း ်

မြပ်ဋ္ဌာာန်�်��မ်ြ�င်း�်မြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� �န်�်��်��ာ�အာ�လု�ံ “သတင်း�်စွဲာ ပ်ညာာ�ပ်ပ််းုင်း�်ဆိုးုင်း�်ာနှှင်း် ်

က်�င်း််�တပ််းင်ု်း�ဆိုးငု်း�်ာတးု�တွင််း �ှန်�ှ်န်က််န်က််န် ်ထောလက််�င်််းအသံု���နှးင်ု်း�န်”် နှှင်််း ဧ�ာ�တး 
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စွဲာ�တသ်ူ��ာ�အတွက် ် “တးက်��ှန်က််န်ထ်ောသာ သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု 

ထော��သာ�တင်းမ်ြပ်နှးုင်း�်န််” �ညာ�်ွယျာသ်ညာဟ်ု ဆိုးု�ာ�ပ်ါသညာ။်

��ိး�သတင်း�်ဌာာန်တွင်း ် မြပ်ဋ္ဌာာန်�်�ာ�ထောသာ က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��် (http://mizzima.

com/code-ethics) �ှးဖြိုးပ်း� ၎င်း�်အဆိုးု� ၎င်း�်သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ��ှ အးနှဒးယျာနှးုင်းင််း၊ံ 

ထောဒါလးဖြိုး�း��၌ ၂၀၀၄ �ုနှှစွဲ ်ထောအာက်တ်းုဘာ ၁ �က်ထ်ောန်�တွင်း ်အတညာမ်ြပ်� မြပ်ဋ္ဌာာန်�်��မ်ြ�င်း�် 

မြ�စွဲသ်ညာ။်

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံ သတင်း�်�းဒါးယျာာဥပ်ထောဒါတွင်းလ်ညာ�် သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်

က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��်က်းု ထော�ာမ်ြပ်ထောပ်��ာ�ဖြိုးပ်း� အ��း��ထောသာမြပ်ဋ္ဌာာန်�်��က်�်�ာ�က်းု 

ထော�ာက်�်�က်ပ််ါ�ူ သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာမြပ်စွဲဒ်ါဏာထ်ောပ်�မြ�င်း�်က်းု �စံွဲာ���ညာမ်ြ�စွဲသ်ညာ။် 

ထောအာက်ပ််ါတးု��ှာ ယျာင်း�်ဥပ်ထောဒါအပ်းုဒါ ်၉ တွင်း ်ထော�ာမ်ြပ်�ာ�သညာ် ်က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်က်��် 

မြ�စွဲ�်က်သညာ။်1

၉။ သတင်း်�များီဒီီယ်ာသများာ�တစာ်ဦး�သည်် ရွေးအုာ�်ပွဲါ��င်း််�တ် 

စာည််��များ်�များ�ာ� �ုု လုု�်န်ာ�န််တာ�န််�ှုသည်် –

(က်) သတင်း�်တးုင်း�် အ��က်အ်လက် ် တးက်��ှန်က််န်ထ်ောစွဲ�န်န်ှှင်း်် 

တတန်ှးုင်းသ်�ှ မြပ်ညာ်စ်ွဲုထံောစွဲ�န်စ်ွဲးစွဲစွဲမ်ြ�င်း�်။

(�) တးက်��ှန်က််န်�်ု��ှးထောသာသတင်း�်က်းု ထော�ာမ်ြပ်�း၍ 

မြပ်င်းဆ်ိုင််း�န်လ်းအုပ်ပ််ါက် ပံု်နှှးပ်�်းဒါးယျာာမြ�စွဲလ်ှင်း ်မြပ်င်းဆ်ိုင််း��က်က််းု 

�င်း�်ှာ�ထောသာ စွဲာ��က်န်ှှာ၌လညာ�်ထောက်ာင်း�်၊ အမြ�ာ��းဒါးယျာာ 

မြ�စွဲလ်ှင်း ် အန်း�စွဲပ်ဆ်ိုု�ံအ��းန်၌်လညာ�်ထောက်ာင်း�် အမြ�န်ဆ်ိုု�ံ 

ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်။

1 Media Law translation by Free Expression Myanmar
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(�) တ�ာ�ရုံးု�ံတွင်း ် စွဲစွဲထ်ောဆို�ဆို�အ�ု��ာ�နှှင်း်စ်ွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ သတင်း�် 

ထော�ာမ်ြပ်�ာတွင်း ်တ�ာ�ရုံးု�ံက် မြပ်စွဲ�်ု�င်း�်ှာ�စွဲး�င်းမ်ြ�င်း�် �မြပ်�သ�ှ 

က်ာလပ်တလံု်� တ�ာ�စွွဲ�ဆိုး�ု�ံသူအာ� အမြပ်စ်ွဲက်င််း�စွဲင််းသူအမြ�စွဲ ်

�ှတယ်ျာူမြ�င်း�်နှှင်း်် တ�ာ�ရုံးု�ံအာ� ��း��မ်ြ�င်းမ်ြပ်��ာထော�ာက်ထ်ောသာ 

သတင်း�်ထော��န်�်�က်�်�း��က်းု ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်�ှ ထော�ှာင်း�်က်ဉ်မ်ြ�င်း�်။

(ဃ) သတင်း�်ဓိာတပ််ုနံှှင်း်် အရုံးုပ်၊် အသ�ံ�ာ� ထော�ာမ်ြပ်�ာတွင်း ်

န်ညာ�်ပ်ညာာတစွဲ�်ပ်�်ပ်အ်သု�ံမြပ်�၍ �ထောလ�ာက််န်ထ်ောသာ 

မြပ်�မြပ်င်းထ်ောမြပ်ာင်း�်လ�မြ�င်း�်�ှထော�ှာင်း�်က်ဉ်မ်ြ�င်း�်။

(င်း) သတင်း�်ထော��န်�်�က်၊် အာထောဘာန်ှှင်း်် ထောဆိုာင်း�်ပ်ါ� 

ထော��သာ�မြ�င်း�်�ှတစွဲပ််ါ� သတင်း�်ထော��သာ�သူ၏ �င်းမ်ြ�င်း ်

ယျာူဆို��က်၊် အာထောဘာလ်ု�ံ��ပ်ါ�ှးထောစွဲမြ�င်း�်။

(စွဲ) တစွဲပ််ါ�သူ ပ်းုင်းဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် ဉာာဏာဆိုးုင်း�်ာပ်စွဲစညာ�်��ာ�က်းု 

�ွင်း်မ်ြပ်���က်�်�ဘ� က်ူ�ယျာူထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်�ှထော�ှာင်း�်က်ဉ်မ်ြ�င်း�်။

(ဆို) အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူ၏ အက်�း��စွဲး�ပ်ွာ�နှှင်း်စ်ွဲပ်ဆ်ိုးုင်းသ်ညာ်် 

သတင်း�်ထော��သာ�မြ�င်း�်�ဟုတလ်ှင်း ် ပ်ု�ဂး�လတ်စွဲဦ်း�၊ 

အ�ွ��အစွဲညာ�်တစွဲ�်ု၏ �ုဏာသ်းက်ခာက်းု တ�င်း�်း�းုက်ထ်ောစွဲထောသာ 

အထော��အသာ�နှှင်း် ် လူ�အ�ွင်း််အထော��က်းု �း�းုက်ထ်ောစွဲထောသာ 

အထော��အသာ���း�� ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်�ှထော�ှာင်း�်က်ဉ်မ်ြ�င်း�်။

(�) �ာတး၊ က်းု�က်ွယျာ�်ာဘာသာ၊ လူ��း��တစွဲ�်�း��က်းု 

အထော�က်ာင်း�်မြပ်�၍ ပ်ဋိးပ်က်ခမြ�စွဲထ်ောစွဲနှးင်ု်းထောသာ လံု�ထောဆိုာ ်ထော��သာ��ု�ှ 

ထော�ှာင်း�်က်ဉ်မ်ြ�င်း�်။

(ဈ) မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံ သတင်း�်�းဒါးယျာာထောက်ာင်းစ်ွဲးက် �ုတမ်ြပ်န်သ်ညာ်် 

က်�င်း်�်တန်ှှင်း်် စွဲညာ�်က်��်��ာ�က်းု လးုက်န််ာမြ�င်း�်။
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ယျာင်း�်ဥပ်ထောဒါအ� မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံ သတင်း�်�းဒါးယျာာထောက်ာင်းစ်ွဲး (MPC) က်းုလညာ�် �ွ��စွဲညာ�် 

ထောပ်��ာ�ဖြိုးပ်း� ၎င်း�်၏တာ�န်�်ှာ သတင်း�်�းဒါးယျာာက်းု ထောစွဲာင်း်�်က်ညာ်ထ်ောလလ်ာ�န်န်ှှင်း်် 

အ�ညာအ်ထောသွ�မြ�ှင်း်တ်င်းထ်ောပ်��န်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။် MPC �ှလညာ�် စွဲာန်ယျာ�်င်း�် က်�င်း်�်တ ်

စွဲညာ�်က်��်��ာ�က်းု ���ှတ်ထောပ်��ာ�သညာ ်(http://myanmarpresscouncil.org/laws/

media-ethic)။ နှးု�င်းဘ်ာလတွင်း ်က်�င်း�်ပ်မြပ်�လုပ်�်န်�်ညာ�်ွယျာ�်ာ�သည််ာ ၂၀၂၀ �ုနှှစွဲ ်

အထော�ွထော�ွထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�တွင််း သတင််း�ယူျာ�န်မ်ြပ်င်းဆ်ိုင််းထောန်သည််ာ သတင််း�ထော�ာက်�်�ာ� 

အတွက် ်က်�င်း်�်တ်စွဲညာ�်က်��်အသစွဲက််းုလညာ�် MPC �ှ ���ှတထ်ောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။်

ဆုု�ှယ််များီဒီီယ်ာ လများ်�ညွှှန််���်များ�ာ�

ယျာထောန်�ထော�တ ်သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်�ု်သညာ ်ဆိုး�ှုယျာ�်းဒါးယျာာအ�းပ်ါ န်ယ်ျာပ်ယျာ�်����ွင်းလ်ာ�ာ 

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် က်းုယျာပ််းုင်းအ်ထောက်ာင်း်�်�ာ��ွင်း်၍် သတင်း�်အ��က် ်

အလက်�်�ာ�စွဲုထောဆိုာင်း�်မြ�င်း�်၊ သတင်း�်�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�နှှင်း်စ်ွဲက်ာ�ထောမြပ်ာမြ�င်း�်၊ ၎င်း�်တးု�၏  

သတင်း�်ထော��သာ�တင်းဆ်ိုက်�်ုက်းု�ှထော�မြ�င်း�်၊ ပ်�းတသ်တ/်စွဲာ�တပ််�းတသ်တန်ှှင်း်် 

�းထောတွ�ဆိုက်ဆ်ိုမံြ�င်း�်တးု�က်းု မြပ်�လုပ်လ်ာ�က်သညာ။်

သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာအသု�ံမြပ်�မြ�င်း�်က်းု သတင်း�်ထော��သာ��ာ 

ထောန်�ာတးုင်း�်လးုလးု�ှ အာ�ထောပ်��က်ထောသာလ်ညာ�် ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာအသု�ံမြပ်�မြ�င်း�်ဆိုးုင်း�်ာ 

လ��်ညွှှန်�်�က်အ်��ာ�စွဲုအ� လုပ်င််းန်�်အတွက်အ်သု�ံမြပ်�မြ�င်း�်နှှင်း် ်က်းုယျာထ်ော��က်းုယျာတ်ာ 

အသုံ�မြပ်�မြ�င်း�်တးု��က်ာ� တးတးက်�က်�ပ်းုင်း�်မြ�ာ�၍��သညာက််းုထောတွ��ှး�ဖြိုးပ်း� က်းစွဲစ�ပ် ်

အထောတာ�်�ာ���ာ�တွင်း ် တွန်�်တးုက်�်ု��ာ�မြ�စွဲလ်ာ၍ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�က်းု 

သင်း်ထ်ောတာသ်လးု ညွှှန်�်က်ာ���က်ထ်ောပ်��န် ်လးုအပ်လ်ာမြပ်န်သ်ညာ။်

န်ယူျာ�ထောယျာာက်တ်းငု်း�်�်၏ ဆိုး�ှုယျာ�်းဒါးယျာာ လ��်ညှွှန်�်�က်�်�ာ�တွင််း အ�ွ��အစွဲညာ�်အထောန်မြ�င်််း 

၎င်း�်၏�န်�်��်��ာ�အာ� သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာလ��်ညွှှန်�်�က်အ်မြပ်င်း ်�န်�်��်��ာ�အထောန်မြ�င်း် ်

သတင်း�်ထော��သာ��ာထောန်�ာ၏ စွဲာန်ယျာ�်င်း်� က်�င်း်�်တလ်��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�က်းုပ်ါ 

သတးမြပ်��က်�န် ်အ�က်မံြပ်��ာ�သညာ။်
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သးု�ထောသာ ် ဘးဘးစွဲးသတင်း�်ဌာာန်အထောန်နှှင်း််�ူ ၎င်း�်၏လ��်ညွှှန်�်�က်�်�တွင််း ထောယျာဘုယျာ� 

စွဲညာ�်��ဉ်�်တစွဲ�ု်မြ�စွဲသ်ညာ်် “�းကု်�်�ထောသာ �ညာသ်ညာ််က်းစွဲစ��း���ှ �မြပ်�လုပ်�်န်”် ရုံးး�ု�ှင်း�်စွွဲာ 

ညွှှန်�်က်ာ��ာ�သညာ။်

ပ်ူ�တွ�ပ်ါ�ယျာာ�တွင်း ် သတင်း�်ဌာာန်ထောပ်ါင်း�်စွဲု၏ံ ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာ လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ��ှ 

အထော��ကြီးက်း�ထောသာ အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု စွဲုစွဲညာ�်ထောပ်��ာ�ဖြိုးပ်း� သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ� 

အထောန်မြ�င်း် ်ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာအသု�ံမြပ်�သညာ်အ်�ါ စွဲဉ်�်စွဲာ�နှးုင်း�်န်န်ှှင်း်် လးုက်န််ာနှးုင်းထ်ောစွဲ�န် ်

ထော�ာမ်ြပ်ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။်
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သတင်းး�ထော�ာက်းများ�ာ�အတွက်း ဆိုု�ရှှယ်းများီဒီီယ်ာ လများး�ညွှှန်းချ�က်းဇယ်ာ�

 နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ် ်ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ� (၂၀၁၇)

ဘီီဘီီစီီ သတိုင်း်�အု�ပ််စီ�၏ 
ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုတိုွက် ်ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 

လမ််�ညွှှန်ချျက််
(၂၀၁၅)

AP ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုတိုွက် ်ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ�

ဘက််လိုု�က််သော�ာ 
ထင််မြ�င််ချျက််�ျား (�ု��) နိုု�င််င်ံ သော�း 
တို�်းညွွတိ်�ု�ျား အကြောသော�က်ာင််းက်ု� 
�င််၏ ဆိုု��ှယ််�ီဒီီယ်ာသော�်တိွင် ်
သော�း�ားသော�ာ်မြ�မြချင််း� ှ
သော�ှာင််�က်ဉ််�ါ။ 
ဤအကြောမြ�ုအကြော�ူ�ည် ်
�တိင််းသောထာက််က်ု��ာ�က် 
�ှတိပြီး�ီး ဘက််�လိုု�က််သော�ာ 
�တိင််းအကြော�င််းမြ�စ် ်မြ�စ််�ည်် ်
�တိင််း�ီဒီီယ်ာ အကြော�ွ��အကြောစ်ည််း 
တိစ််ချ�လို�ံးက်ု��ါ 
ထုချု�က််သောစ်နိုု�င််သော�ာသော�က်ာင်် ်
မြ�စ််�ည််။

က်ွန်�ပ််တိုု��၏ သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ�သည် ်
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ ပ်ု��စီ်မ်ျာ�တိုွင်း ်
ဘီက််လု�က််ယောသာ ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််မ်ျာ� 
ယော�ာ်မြပ်မြချင်း်�၊ နိုု�င်း်င်းံယောရှ�အုမြမ်င်း်မ်ျာ�က်ု� 
မြ�န�်ယောဝယောပ်�မြချင်း်�၊ က်ု�ယူး်စီာ�လှယူး ်
ယောလာင်း်�မ်ျာ�က်ု� အုာ�ယောပ်�မြချင်း်�၊ 
ရိုု�င်း်�စီု�င်း်�ယောသာ မ်ှတို်ချျက််မ်ျာ� 
ယောရှ�သာ�မြချင်း်�တိုု��အုမြပ်င်း ်
နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ််၏ စီာနယူး်ဇင်း်� 
ဂု�ဏ််သုက်ာာက်ု� နုမ်််ပ်း�ယောစီသည်််
မ်ည််သည်််အုရှာမ်ျု��မ် ှမ်မြပ်�လ�ပ််ရှပ်း။

 နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ််သည် ်
သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက််ရှာ၌ ဓမ်မဓုဋ္ဌာာန် 
က်ျယောစီရှန် အုာ�ထ�တို်သည်််အုတိုွက် ်
က်ွန်�ပ််တိုု��၏ သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ� 
အုယောနမြ�င်း်် မြပ်ဿနာရှပ််မ်ျာ�တိုွင်း ်
ဘီက််လု�က််သည်််ပ်�ံမ်ျု�� မ်မြ�စီ်ယောပ််ယောစီရှန ်
အုထး�သတိုုမြပ်�ရှမ်ည််။

ဘီီဘီီစီီနိုှင်း်် ဆိုက််နိုွယူး်မ်ုရှှုသည််ဟု� 
မ်ုမ်ုက်ု�ယူး်က်ု� သတို်မ်ှတို်သးမ်ျာ� (သု��) 
အုယောမြချချံအုာ�မြ�င်း် ်ဘီီဘီီစီီနိုှင်း်် 
ဆိုက််သွယူး်လ�ပ််က်ု�င်း်ယောနသည်် ်
အုစီီအုစီဉ်် မြပ်�လ�ပ််ယောပ်�သးမ်ျာ�၊ 
တိုည််�မြ�တို်မ်ုပ်ု�င်း်�မ် ှဝန်ထမ််�မ်ျာ�၊ 
သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ� (သု��) အုစီီအုစီဉ်် 
တိုင်း်ဆိုက််သးမ်ျာ�အုယောနမြ�င်း် ်        
၎င်း်�တိုု��၏ ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ် 
၎င်း်�တိုု��မြပ်�လ�ပ််သည််် အုရှာမ်ျာ�သည် ်
ဘီီဘီီစီီ၏ ဘီက််မ်လု�က််မ်ုက်ု� 
ထုချု�က််လာနိုု�င်း်စီရှာရှှုပြီးပ်ီ� သတိုင်း်�ဌာာန 
ဂု�ဏ််သုက်ာာက်ု� ပ်ျက််စီီ�ယောစီနိုု�င်း်သည််။

 

ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း််
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််မ် ှက်ု�ယူး်ယောရှ�အုက်ျဉ််� 
(profile) တိုွင်း် မ်ည််သည်််နိုု�င်း်င်းံယောရှ� 
တိုုမ််�ညွှွတို်မ်ုက်ု�မ်ှ ယော�ာ်မြပ်မြချင်း်�မ်မြပ်�ရှန်နိုှင်း် ်
နိုု�င်း်င်းံယောရှ�ချံယူးးချျက််က်ု� ယော�ာ်မြပ်သည်််ပ်ု��စီ်မ်ျာ� 
ယောရှ�သာ�မြချင်း်� မ်မြပ်�လ�ပ််သင်း််ပ်း။

 AP သတိုင်း်�ဌာာနဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း််
၎င်း်�တိုု��ယော�ာ်မြပ်သည်် ်ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််မ်ျာ�သည် ်
ဘီက််မ်လု�က််ယောသာ သတိုင်း်�ရှင်း်�မြမ်စီ် 
တိုစီ်ချ�မြ�စီ်သည်် ်AP ၏ ဂု�ဏ််သုက်ာာက်ု� 
ထုချု�က််ယောစီနိုု�င်း်သည််က်ု� သတိုုမြပ်�ပ်း။  AP 
ဝန်ထမ််�မ်ျာ�သည် ်လးထ�ယောဆိုွ�ယောနိုွ� 
ပ်ွ�မ်ျာ�တိုွင်း ်အုမ်ျာ�မြပ်ည််သးနိုှင်း် ်
သက််ဆိုု�င်း်သည်် ်အုမြင်းင်း်�ပ်ွာ��ွယူး ်
က်ုစီစရှပ််မ်ျာ�အုယောပ်် ၎င်း်�တိုု��အုမြမ်င်း်က်ု� 
ထ�တို်ယော�ာ်ယော�က်ည်ာမြချင်း်�မ် ှ
ယောရှှာင်း်�က်ဉ််ရှမ်ည််မြ�စီ်ပြီးပ်ီ� အုယောရှ�က်ုစီစ (သု��) 
လုပ််ရှှာ�မ်ုတိုစီ်ချ�ချ�က်ု� ယောထာက််ချံသည််် 
စီ�ယောဝ�လုပ််ရှှာ�မ်ုတိုွင်း်လည််� ပ်းဝင်း်မြချင်း်� 
မ်မြပ်�ရှပ်း။

သင်း််“က်ု�ယူး်ပ်ု�င်း”် အုယောက်ာင်း််တိုွင်း် 
တိုင်း်ထာ�ယောသာ ပ်ု��စီ်မ်ျာ�သည် ်
အုပြီးမ်�တိုယောစီ Public setting မြ�င်း်် 
မ်ှယောဝရှန်မ်လု�အုပ််ယောပ်။ 
အုွန်လု�င်း်�ယောပ််တိုွင်း ်
သင်း်ယောဝမ်ှလု�က််ယောသာ 
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာ 
အုာ�လ�ံ�နီ�ပ်း�သည် ်privacy 
setting မ်ည််သု�� 
မြပ်�လ�ပ််ထာ�ယောစီက်ာမ်း အုမ်ျာ� 
မြမ်င်း်ယောတိုွ�သွာ�နိုု�င်း်သည််က်ု� 
စီဉ််�စီာ�ထာ�ရှမ်ည််။

က်ွန်�ပ််တိုု��၏ သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ� 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်မြပ်�လ�ပ််သည််် 
က်ုစီစရှပ််အုာ�လ�ံ�က်ု� 
ဤမ်းဝးဒီယောအုာက််တိုွင်း် 
ထည်််သွင်း်�စီဉ််�စီာ�ပ်းသည််။ သင်း််အုယောန 
မြ�င်း်် သင်း်၏ Facebook စီာမ်ျက််နိုှာ ၊ 
Twitter feed ၊ Instagram ၊ 
Snapchat နိုှင်း်် အုမြချာ�ယောသာ 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ အုယောက်ာင်း််မ်ျာ�သည် ်
ပ်�ဂုဂလုက် အုယော�က်ာင်း်�အုရှာသာ (private) 
မြ�စီ်သည််ဟု�ယူးးဆိုပြီးပ်ီ�  
နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ််တိုွင်း ်ပ်းဝင်း်သည််် 
သင်း်၏အုချန်�က်ဏ္ဍနိုှင်း် ်က်င်း်�လွတို် 
ယောနသည််ဟု� ထင်း်မြမ်င်း်ယူးးဆိုနိုု�င်း်စီရှာ 
ရှှုယောသာ်လည််� စီင်း်စီစီ်အုာ�မြ�င်း််
အုွန်လု�င်း်�ယောပ််တိုွင်း ်သင်း်ပ်ု��စီ်တိုင်း်သမ်ှ၊ 
“like” လ�ပ််သမ်ှသည် ်အုတိုု�င်း်�အုတိုာ 
တိုစီ်ချ�အုထု (public) အုမ်ျာ�မြမ်င်း်နိုု�င်း် 
ပ်းသည််။ (public) အုမ်ျာ�အုမြမ်င်း်တိုွင်း ်
က်ွန်�ပ််တိုု��မြပ်�လ�ပ််သမ်ှ အုရှာအုာ�လ�ံ� 
သည်် နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ််နိုှင်း် ်
ဆိုက််နိုွယူး်မ်ု ရှှုလာနိုု�င်း်ပ်းသည််။

“က်ွန်�ပ််၏ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််မ်ျာ�သည် ်
ဘီီဘီီစီီနိုှင်း်် သက််ဆိုု�င်း်မြချင်း်�မ်ရှှုပ်း” 
ဟုး၍ က်ု�ယူး်ယောရှ�အုချျက််အုလက်် 
မ်ျာ�တိုွင်း် ယောရှ�သာ�ထာ�သည်် ်
မ်သက််ဆိုု�င်း်ယော�က်ာင်း်� 
ယော�က်ည်ာချျက််မ်ျာ�သည် ်
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်က်ု�ယူး်ပ်ု�င်း ်
ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််မ်ျာ� ယောရှသာ�ယော�ာ်မြပ်ရှာ၌ 
က်ာက်ွယူး်ယောပ်�နိုု�င်း်မြချင်း်�မ်ရှှုဘီ� 
ဘီီဘီီစီီ၏ လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ�က်ု� 
ထုချု�က််လာနိုု�င်း်ပ်းသည််။

သတိုင်း်�ထ�တို်လ�ပ််မ်ုနိုှင်း် ်သတိုင်း်� 
တိုင်း်ဆိုက််မ်ုပ်ု�င်း်�မ်ျာ�တိုွင်း ်
ပ်းဝင်း်ယောနသးမ်ျာ� (သု��မ်ဟု�တို်) 
မြပ်ည််သး�ယောရှ�ရှာ မ်းဝးဒီပ်ု�င်း်�ဆိုု�င်း်ရှာ 
က်ုစီစရှပ််မ်ျာ�စီွာက်ု� က်ု�င်း်တိုွယူး် 
ယောနရှသည််် ပ်�ဂုဂု�လ်မ်ျာ�သည် ်
ဘီီဘီီစီီ၏ ဘီက််မ်လု�က််ယောရှ�မ်းက်ု� 
ထုချု�က််ယောစီမ်ည်် ်က်ုစီစရှပ််မ်ျာ�မ် ှ
ယောရှှာင်း်ရှှာ�ရှန် အုထး�တိုာဝန်ရှှုသည််။

ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း် ်၎င်း်�တိုု�� 
က်ု�ယူး်တိုု�င်း်နိုှင်း် ်လ�ပ််ယော�ာ်က်ု�င်း်�က််မ်ျာ�နိုှင်း် ်
ပ်တို်သက််သည်် ်ထင်း်မြမ်င်း်ယူးးဆိုချျက််မ်ျာ�၊ 
က်ု�ယူး်ယောရှ�အုချျက််အုလက််မ်ျာ�က်ု� 
ယော�ာ်မြပ်မြချင်း်�သည် ် AP ၏ 
နာမ်ည််ဂု�ဏ််သတိုင်း်�နိုှင်း် ်ဆိုက််စီပ််မ်ု 
ရှှုယောနသည််က်ု� သတိုုရှပ်း။ အုက်ယူး်၍ 
ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း် ်၎င်း်�တိုု��၏ 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ စီာမ်ျက််နိုှာမ်ျာ�က်ု� 
သးင်းယူး်ချျင်း်�သီ�သန�်သာ မြမ်င်း်ရှယောအုာင်း ်
မြပ်�လ�ပ််ထာ�ယောစီက်ာမ်း ဤအုချျက််မ်ှာ 
အုက်ျ�ံ�ဝင်း်လျက််ရှှုသည််။

သင်း်မ်ည််သည််က်ု� မ်ည််သးနိုှင်း် ်မ်ှယောဝသည််က်ု� 
သတို်မ်ှတို်ထာ�နိုု�င်း်ရှန ်facebook ယောပ်် ရှှု 
privacy setting မ်ျာ�က်ု� customize 
မြပ်�လ�ပ််ထာ�ရှန ်အု�က်ံမြပ်�လု�ပ်းသည််။

သု��ယောသာ်လည််� ယောမြမ်ာက််မြမ်ာ�စီွာယောသာ 
လးမ်ျာ�သည် ်ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာအုယော�က်ာင်း်� 
အုက်�န်အုစီင်း် သုရှှုတိုတို်က်ွမ််�ပြီးပ်ီ� 
မြ�စီ်သည်််အုတိုွက် ်အုင်း်တိုာနက််ယောပ််တိုွင်း် 
မ်ည််သည်််အုရှာမ် ှသီ�သန�် (private) 
မြ�စီ်သည််ဟုး၍ မ်ရှှုပ်း။ လးတိုစီ်ဦး� အုယောနမြ�င်း်် 
က်န�်သတို်ထာ�ယောသာ စီာမ်ျက််နိုှာမ်ျာ�မ် ှ
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာမ်ျာ�က်ု� က်း�ယူးးပြီးပ်ီ� 
အုမြချာ�လးမ်ျာ�လည််� မြမ်င်း်နိုု�င်း်ယောအုာင်း ်
တိုစီ်ဆိုင်း််မြပ်န်လည်် ယော�ာ်မြပ်ရှန်မ်ှာ 
လွန်စီွာလွယူး်က်းယောသာ အုလ�ပ််မြ�စီ်ပ်းသည််။

သင်း် add လ�ပ််ထာ�ယောသာ 
မ်ုတို်ယောဆိုွမ်ျာ�၊ like လ�ပ််ထာ� 
ယောသာ စီာမ်ျက််နိုှာမ်ျာ�၊ like 
လ�ပ််ပြီးပ်ီ� မ်ှယောဝထာ�ယောသာ 
ပ်ု��စီ်မ်ျာ�သည် ်သင်း်သယောဘီာတိုး 
လက််ချံယောသာ (သု��) 
အုာ�ယောပ်�ယောသာအုရှာဟု� 
ထင်း်မြမ်င်း်ယူးးဆိုနိုု�င်း်စီရှာ ရှှုပ်းသည််။ 
ဘီက််လု�က််မြချင်း်�၊ 
မ်ျက််နိုှာလု�က််မြချင်း်�ဟု� 
အုထင်း်ချံရှမ်ုမ်ျု�� နည််�နိုု�င်း်သမ်ှ 
နည််�ယောစီရှန်အုတိုွက်် 
ဘီက််ည်ီမ်ှမ်ုမ်ှာ အုဓုက် 
က်ျပ်းသည််။

Facebook နိုှင်း်် အုမြချာ�ယောသာ 
မ်ျက််နိုှာစီာမ်ျာ�ရှှ ုသီ�သန�်မြ�စီ်ယောသာ၊ 
“လှု��ဝှက်”် ယောသာ group မ်ျာ�တိုွင်း် 
ပ်းဝင်း်မြချင်း်�သည် ်ဘီက််လု�က််သည်် ်
သယောဘီာယောဆိုာင်း်သည်််အုတိုွက်် ဤသု�� 
မြပ်�လ�ပ််မြချင်း်�က်ု� ယောရှှာင်း်�က်ဉ််ပ်း။ 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််မ် ှတိုစီ်�က််�က််သု�� 
ယူးုမ််�ယောသာ အုချမ််�အုနာ�မ်ျာ�တိုွင်း ်
ပ်းဝင်း်စီာရှင်း်�သွင်း်�မြချင်း်� (register) မ်ှ 
လည််� ယောရှှာင်း်�က်ဉ််သင်း််ပ်းသည််။ 
အုက်ယူး်၍ သင်း််အုယောနနိုှင်း်် 
သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက််ရှန ်ရှည််ရှွယူး်ချျက််မြ�င်း် ်
အုဆိုု�ပ်း အု�ပ််စီ�မ်ျာ�သု�� 
ချျုတို်ဆိုက််ထာ�မြချင်း်� မြ�စီ်သည််ဆိုု�ပ်းက် 
ပ်ု��စီ်တိုင်း်သည်််အုချးတိုွင်း် သတိုုထာ�ပ်း။

က်ွန်�ပ််တိုု��၏ တိုရှာ�ဝင်း် 
အုယောက်ာင်း််မ်ျာ�မ် ှအုမြချာ�သးမ်ျာ�က်ု� 
follow လ�ပ််သည်််အုချး က်ွန်�ပ််တိုု�� 
ယောရှွ�ချျယူး်သည်် ်အုယောက်ာင်း််မ်ျာ�သည် ်
ဘီက််မ်လု�က််မ်ုက်ု� ထင်း်ဟုပ််�ု��ရှာ 
လု�အုပ််ပ်းသည််။ က်ွန်�ပ််တိုု��၏ 
တိုရှာ�ဝင်း် အုယောက်ာင်း််မ်ျာ�မ် ှ
အုမြချာ�သးမ်ျာ� ယောရှ�သာ�သည်် ်
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာမ်ျာ�က်ု� 
မ်ှယောဝသည်််အုချး၊ like 
လ�ပ််သည်််အုချးတိုွင်း်လည််� အုလာ�တိုး 
မြ�စီ်ယောစီရှပ်းမ်ည််။

 

သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက််ရှန်အုတိုွက် ်လု�အုပ််ပ်းက် 
သတိုင်း်�ရှင်း်�မြမ်စီ်မ်ျာ�၊ နိုု�င်း်င်းံယောရှ�သမ်ာ�မ်ျာ�၊ 
သတိုင်း်�မြ�စီ်မ်ည်််သးမ်ျာ�၏ Facebook 
ယောပ််မ်ှ friend request မ်ျာ�က်ု� 
လက််ချံရှန်နိုှင်း်် ၎င်း်�တိုု��က်ု� Twitter ယောပ််တိုွင်း် 
follow လ�ပ််ထာ�ရှန် က်ုစီစမ်ှာ 
လက််ချံနိုု�င်း်�ွယူး ်ရှှုပ်းသည််။

မ်ည််သု��ပ်င်း်မြ�စီ်ယောစီ နိုု�င်း်င်းံယောရှ�သမ်ာ�မ်ျာ�နိုှင်း် ်
အုွန်လု�င်း်�ယောပ််တိုွင်း ်မ်ုတို်ယောဆိုွမြ�စီ်မြချင်း်�၊    
၎င်း်�က်ု�ယူး်စီာ�လှယူး်မ်ျာ�နိုှင်း် ်နိုု�င်း်င်းံယောရှ� 
က်ုစီစရှပ််မ်ျာ�က်ု� like လ�ပ််မြချင်း်�တိုု��သည် ်
လးမ်ုက်ွန်ယူးက််ဆိုု�င်း်ရှာ က်ျင်း််ထ�ံ�မ်ျာ�နိုှင်း် ်
အုက်ွမ််�တိုဝင်း်မ်ရှှုသးမ်ျာ�အုတိုွက် ်AP 
ဝန်ထမ််�မ်ျာ�မ် ှဝန်�ရှံမ်ု ယောပ်�ယောနသည််ဟု� 
ထင်း်မြမ်င်း်သွာ�နိုု�င်း်စီရှာ ရှှုပ်းသည််။ 
သု��မြ�စီ်ပ်းက် ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း် ်
အုလာ�တိုးဆိုက််ဆိုံယောရှ�မ်ျု��က်ု� 
အုမြင်းင်း်�ပ်ွာ��ွယူး ်အုယော�က်ာင်း်�အုရှာ၏ 
နိုှစီ်�က််မြချမ််�လ�ံ�မ်ှလးမ်ျာ�နိုှင်း် ်ထာ�ရှှုရှန် 
ကြိုးက်ု��စီာ�သင်း််ပ်းသည််။

သတိုင်း်�မြ�စီ်မ်ည်််သးမ်ျာ�၏ public page 
မ်ျာ�တိုွင်း် ၎င်း်�တိုု��နိုှင်း် ်အုမြပ်န်အုလှန် 
ယောမြပ်ာဆိုု�မ်ုမ်ျု�� ဥပ်မ်ာအုာ�မြ�င်း် ်၎င်း်�တိုု�� ပ်ု��စီ်က်ု� 
မ်ှတို်ချျက််ယောရှ�သာ�မြချင်း်�မ်ျု��မ် ှ
ယောရှှာင်း်ရှှာ�သင်း််ပ်းသည််။

 သင်း််အုယောနမြ�င်း်် အုမြချာ�ယောသာ 
သတိုင်း်�ရှင်း်�မြမ်စီ်မ်ျာ�နိုှင်း် ်
ချျုတို်ဆိုက််ယောနသည််ဆိုု�ပ်းက် 
ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််ယောပ်းင်း်�စီ�ံက်ု� ထင်း်ဟုပ််နိုု�င်း်ရှန ်
ကြိုးက်ု��စီာ�ပ်း။ သတိုင်း်�ယောပ်းင်း်�စီ�ံ၊ 
အုမြချာ�သးမ်ျာ�၏ ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််နိုှင်း် ်
သယောရှာ်စီာမ်ျာ�က်ု� ယောဝမ်ှမြချင်း်�သည် ်
ပ်�ံမ်ှန်အုာ�မြ�င်း် ်သင်း််ယောတိုာ်ပ်းသည််။ 
သု��ယောသာ် မြင်းင်း်�ချ�ံယောဆိုွ�ယောနိုွ�ယောနသည်် ်
က်ုစီစတိုစီ်ချ�၏ ဘီက််တိုစီ်ချ�တိုည််�က်ု�သာ 
ဆိုက််တိုု�က်် ချျုတို်ဆိုက််ယောနသည််ဆိုု�ပ်းက် 
သင်း်သည််လည််� 
ဘီက််လု�က််ယောနသည််ဟုးယောသာ 
ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််မ်ျု�� မြ�စီ်ယောစီပ်းလုမ်််မ်ည််။

 

ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််၌ 
ထင်း်မြမ်င်း်ယူးးဆိုချျက််မ်ျာ� ယော�ာ်မြပ်မြချင်း်�က်ု� 
ပ်�ံစီံမ်ျု��စီ� ံမြ�င်း်် မြပ်�လ�ပ််နိုု�င်း်ပ်းသည်-် 
တို�်တိုု�� ယောရှ�သာ�ယောသာ tweet မ်ျာ� 
(သု��) update မ်ျာ�၊ အုယော�က်ာင်း်�အုရှာ 
ပ်ု�င်း်� မ်ှယောဝမြချင်း်�၊ like လ�ပ််မြချင်း်�၊ 
အုချျု��ယောသာ အုယောက်ာင်း််မ်ျာ�က်ု� follow 
လ�ပ််မြချင်း်� (သု��) မ်�ဆိုွယူး်၊ နိုု�င်း်င်းံယောရှ� 
hashtag မ်ျာ� အုသ�ံ�မြပ်�မြချင်း်�။

အုက်ယူး်၍ ဝန်ထမ််�တိုစီ်ဦး�သည် ်
အုမ်ျာ�မြပ်ည််သး�က်ာ�တိုွင်း ်
အုမြင်းင်း်�ပ်ွာ��ွယူး ်မြ�စီ်ယောနသည််် 
က်ုစီစရှပ််နိုှင်း် ်ပ်တို်သက််သည်် ်
ရိုုယောထာင်း််အုမြမ်င်း်တိုစီ်မ်ျု��က်ု� 
ထင်း်ဟုပ််သည်် ်
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာတိုစီ်ရှပ််က်ု� 
အုကြိုးက်ုမ််မ်ျာ�စီွာ like လ�ပ််မြချင်း်�၊ 
မ်ှယောဝမြချင်း်� မြပ်�လ�ပ််ပ်းက် 
မ်ှတို်ချျက််ယောရှ�သာ�မြချင်း်� မ်ပ်းသည်််တိုု�င်း် 
အုဆိုု�ပ်း ဝန်ထမ််�သည်် ၎င်း်�အုမြမ်င်း်က်ု� 
လက််ချံထာ�သည် ်ဟုးယောသာ အုမြမ်င်း်မ်ျု�� 
မြ�စီ်ယောပ််ယောစီလုမ်််မ်ည််။

အုလာ�တိုးပ်င်း် 
အုမ်ျာ�မြပ်ည််သး�က်ာ�တိုွင်း ်
အုမြင်းင်း်�ပ်ွာ��ွယူး ်မြ�စီ်ယောနသည််် 
က်ုစီစရှပ််နိုှင်း် ်ပ်တို်သက််သည်် ်
ရိုုယောထာင်း််အုမြမ်င်း်တိုစီ်မ်ျု��က်ု� 
ထင်း်ဟုပ််သည်် ်ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
အုယောက်ာင်း််မ်ျာ�က်ု�သာ သီ�သန�် follow 
လ�ပ််ထာ�ပ်းက်လည််� အုလာ�တိုး 
အုမြမ်င်း်မ်ျု�� မြ�စီ်ယောပ််ယောစီလုမ်််မ်ည််။

Retweet (ထပ််ဆိုင်း်် tweet လ�ပ််မြချင်း်�) 
မ်ျာ�က်ု�လည််� tweet မ်ျာ�က်�်သု��ပ်င်း ်
လတို်တိုယောလာ လးယောမြပ်ာမ်ျာ�ယောနသည်််က်ုစီစရှပ််
မ်ျာ�နိုှင်း်် စီပ််လျဉ််�၍ သင်း်၏ ပ်�ဂုဂု�လ်ယောရှ� 
ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််က်ု� ယော�ာ်မြပ်သက်�်သု��မြ�စီ်ယောအုာင်း ်
မ်ယောရှ�သာ�သင်း််ပ်း။ retweet မြပ်�လ�ပ််ရှာတိုွင်း ်
မ်ုမ်ုမြပ်�လ�ပ််သည်် ်မ်ှတို်ချျက််မ်ပ်းသည်််တိုု�င်း ်
သင်း်ယောမြပ်ာယောနသည်် ်အုယော�က်ာင်း်�အုရှာက်ု� 
လက််ချံသည််် သယောဘီာအုမြ�စီ် အုလွယူး်တိုက်း 
ရိုုမြမ်င်း်နိုု�င်း်ပ်းသည််။

သု��ယောသာ်လည််� က်ွန်�ပ််တိုု��အုယောနမြ�င်း်် 
သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက််ယောနမြချင်း်�သာ မြ�စီ်သည််ဟု� 
ရှှင်း်�လင်း်�စီွာ ယော�ာ်မြပ်ထာ�ပ်းက် 
ထင်း်မြမ်င်း်ချျက််ပ်းယောသာ အုယော�က်ာင်း်�အုရှာက်ု� 
သတိုုကြိုးက်ီ�စီွာထာ�၍ retweet 
လ�ပ််နိုု�င်း်ပ်းသည််။ ပ်ု��စီ်အုစီတိုွင်း် 
စီက်ာ�အုနည််�င်းယူး ်ယောမြပ်ာ�က်ာ�မြချင်း်�မြ�င်း် ်
သုသာထင်း်ရှှာ�ယောစီနိုု�င်း်ပ်းသည််။

သင်း်၏ Twitter profile တိုွင်း် သင်း််အုယောနနိုှင်း်် 
တိုစီ်စီ�ံတိုစီ်ရှာယောမြပ်ာ�က်ာ�ရှာတိုွင်း်လည််� 
retweet တိုွင်း် ယောထာက််ချံအုာ�ယောပ်�မ် ု
မ်ပ်းသည်််တိုု�င်း် ဤသတိုုမြပ်�ရှန် က်ုစီစမ်ျာ�မ်ှာ 
အုက်ျ�ံ�ဝင်း်ပ်းသည််။ သင်း်၏ tweet မ်ျာ�နိုှင်း်် 
retweet မ်ျာ�က်ု� �တို်ရိုုသးမ်ျာ�စီွာသည် ်
သင်း်၏ Twitter bio က်ု� မ်ည််သည်််အုချးမ်ှ 
မ်�က်ည်််�က်ပ်း။

ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်
လးမ်ျာ�နိုှင်း် ်စီက်ာ�ယောမြပ်ာသည်််အုချး 
ပ်�ံမ်ှန် စီက်ာ�ဝု�င်း်�မ်ျာ�တိုွင်း်က်�်သု�� 
ယူးဉ််ယောက်ျ�စီွာမြ�င်း် ်
ယောလ�စီာ�သမ်ုရှှုရှှ ုယောမြပ်ာဆိုု�ပ်း။ 
ယောဒီးသတိုကြိုးက်ီ� မြင်းင်း်�ချ�ံရှသည်် ်
ယောဆိုွ�ယောနိုွ�မ်ုမ်ျာ�က်ု� ယောရှှာင်း်�က်ဉ််ပ်း။

 

ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်အုမြချာ�သးမ်ျာ�က်ု� 
အုပြီးမ်�တိုယောစီ ယောလ�စီာ�သမ်ုမြ�င်း် ်ဆိုက််ဆိုံပ်း။ 
အုက်ယူး်၍ စီာ�တို်သးတိုစီ်ဦး�မ်ှယောန၍ 
သင်း်၏ယောရှ�သာ�ချျက် ်(သု��) 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််မ်ှပ်ု��စီ်က်ု� 
ယောမ်�ချွန်�ထ�တို်ပ်းက် (သု��) ယောဝ�န်ပ်းက် 
သင်း််အုယောနမြ�င်း်် 
မြပ်န်လည််တို�ံ�မြပ်န်လု�သည်််အုချး 
သတိုုကြိုးက်ီ�စီွာထာ�ပ်း။ အုဆိုု�ပ်း 
ပ်�ဂုဂု�လ်သည်် သင်း််ယောရှ�သာ�ချျက််က်ု� 
ယောသချျာစီွာ �တို်ရိုုမြချင်း်�မ်မြပ်�ဟု� 
အုဓုပ်ါးယူး်ယောရှာက််သည်် ်အုယောမြပ်ာအုဆိုု�မ်ျု��မ် ှ
ယောရှှာင်း်�က်ဉ််ပ်း။

 အုက်ယူး်၍ ယောဝ�န်ချျက််သည်် ရှန်လု�ပ်းက် 
(သု��) စီဉ််�စီာ�ဆိုင်း်မြချင်း်မ် ုမ်ရှှုပ်းက် 
တို�ံ�မြပ်န်ယောမြပ်ာဆိုု�မ်ု မ်မြပ်�မြချင်း်�သည််သာ 
အုယောက်ာင်း်�ဆို�ံ� မြ�စီ်ပ်းလုမ်််မ်ည််။ 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်
ပြီးချုမ််�ယောမြချာက််မ်ုမြပ်�သး (သု��) နိုု�င်း်လု�မ်င်း်�ထက် ်
ယောမြပ်ာဆိုု�လု�သးမ်ျာ�က်ု� 
က်ွန်�ပ််တိုု��၏သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ�မ် ှ
mute (သု��) block လ�ပ််ပ်ု�င်း်ချွင်း််က်ု� 
က်ွန်�ပ််တိုု��အုယောနမြ�င်း်် အုာ�ယောပ်�ပ်းသည််။ 
(သု��ယောသာ်လည််� သင်း် (သု��) သင်း်၏ 
သတိုင်း်�ယောရှ�သာ�ချျက််က်ု� 
ယောဝ�န်ရို�ံသက််သက််မြ�င်း် ်mute (သု��) 
block လ�ပ််မြချင်း်�မ်ျု��က်ု�မ်း ယောက်ျ�ဇး�မြပ်�၍ 
ယောရှှာင်း်ရှှာ�ပ်း)

ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း် ်
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်
ယောစီာ်က်ာ�ယောသာ၊ ရိုု�င်း်�စီု�င်း်�ယောသာ 
မ်ှတို်ချျက််မ်ျာ�၊ 
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာမ်ျာ�က်ု� ပ်ု��စီ်တိုင်း်မြချင်း်� 
မ်မြပ်�လ�ပ််သင်း််ပ်း။ က်ု�ယူး်ယောရှ�က်ု�ယူး်တိုာ 
ဆိုက််ဆိုံယောရှ�၌ ဘီီဘီီစီီ 
ဝန်ထမ််�တိုစီ်ဦး�၏ ရှာထး�နိုှင်း် ်
ရှပ််တိုည််ချျက််က်ု� အုယောလ�မ်ထာ�သည်် ်
က်ုစီစမ်ျု��မ် ှယောရှှာင်း်�က်ဉ််ပ်း။

AP အုယောနမြ�င်း်် က်ွန်�ပ််တိုု�� 
ယောရှ�သာ�တိုင်း်ဆိုက််သည်် ်
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာမ်ျာ�က်ု� �တို်ရိုုယောနသးမ်ျာ�နိုှင်း် ်
ထုယောတိုွ�ဆိုက််ဆိုံမြချင်း်�က်ု� လွန်စီွာ 
ယောထာက််ချံပ်းသည််။

 က်ွန်�ပ််တိုု�� လက််ချံရှရှှုသည်် ်
မ်ှတို်ချျက််အုမ်ျာ�စီ�မ် ှ
အုမြပ်�သယောဘီာယောဆိုာင်း်သည််က်ု� ယောတိုွ�ရှပြီးပ်ီ� 
က်ွန်�ပ််တိုု�� ယောရှ�သာ�တိုင်း်ဆိုက််မ်ုမ်ျာ�အုယောပ်် 
အုနိုှစီ်သာရှရှှုရှှု ယောဝ�န်ပ်းက် မ်ည််သု�� 
အုသ�ံ�အုနိုုန်�မ်ျု��မြ�စီ်ယောစီက်ာမ်း 
အုယောလ�အုနက်် တိုန်�ု��ထာ�ရှမ်ည် ်
မြ�စီ်သည််။

 သု��ယောသာ်လည််� ယောဒီးသထွက််ယောနယောသာ 
သးမ်ျာ�နိုှင်း် ်လု�သည််ထက််ပ်ု�၍ 
ရှှည််လျာ�ယောသာ အုမြပ်န်အုလှန် 
ယောရှ�သာ�ယောမြပ်ာဆိုု�မ်ုမ်ျာ�က်ု� 
ယောရှှာင်း်�က်ဉ််နိုု�င်း်ပ်းက် အုယောက်ာင်း်�ဆို�ံ�မြ�စီ်ပြီးပ်ီ� 
ယူးင်း်�သု��ယောသာ စီက်ာ�ဝု�င်း်�မ်ျာ�သည် ်
တိုစီ်ချျီထက််တိုစီ်ချျီ အုမြပ်�သယောဘီာယောဆိုာင်း်မ်ု 
အုာ�နည််�လာတိုတို်သည််။ 
နိုု�င်း်လု�မ်င်း်�ထက််မြ�စီ်ယောသာ၊ တိုယူးးသန်ယောသာ၊ 
ည်စီ်ည်မ််�ယောသာ၊ လးမ်ျု��ယောရှ�အုရှ 
ယောစီာ်က်ာ�ယောသာ မ်ှတို်ချျက််မ်ျာ�ယောတိုွ�ရှပ်းက် 
ဗဟုု�ဌာာန (Nerve Center) နိုှင်း်် အုက်ယူး်၍ 
သင်း််ယောတိုာ်မ်ည််ဆိုု�ပ်းက် AP 
က်မ်ာာလ�ံ�ဆိုု�င်း်ရှာလ�ံမြချ�ံယောရှ� (AP Global 
Security) သု�� ချျက််ချျင်း်�လက််င်းင်း်� 
သတိုင်း်�ယောပ်�ပ်ု��သင်း််ပ်းသည််။ (လုပ််စီာ 
dspriggs@ap.org)



 နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ် ်ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ� (၂၀၁၇)

ဘီီဘီီစီီ သတိုင်း်�အု�ပ််စီ�၏ 
ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုတိုွက် ်ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 

လမ််�ညွှှန်ချျက််
(၂၀၁၅)

AP ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုတိုွက် ်ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ�

�က်ာ�မြ�တို် သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက်် 
ရှမ်ည်််အုယောမြချအုယောနမ်ျု��တိုွင်း ်
မ်ည််သည််် ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
ယောပ််တိုွင်း်မ်ှ ယောဝမ်ှမြချင်း်�
မ်မြပ်�ယောသ�မ် ီသတိုင်း်�ဌာာနသု�� 
အုချျက််မြပ်သတိုုယောပ်�ပြီးပ်ီ� 
လမ််�ညွှှန်ချျက်် ယောတိုာင်း်�ချံပ်း။

 

ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာက်ု� အုသ�ံ�မြပ်�၍ 
တိုပြီးပ်ု�င်း်နက်် သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက််မ်ုနိုှင်း် ်
အုချျုန်နိုှင်း််တိုယောမြပ်�ည် ီသတိုင်း်�ယောပ်�ပ်ု��မ်ုတိုု�� 
မြပ်�လ�ပ််နိုု�င်း်သည််က်ု� က်ွန်�ပ််တိုု�� 
တိုန်�ု��ထာ�ပ်းသည််။ သု��ယောသာ်လည််� 
က်ွန်�ပ််တိုု��၏ သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ� 
အုယောနမြ�င်း်် က်ွန်�ပ််တိုု��၏ က်ု�ယူး်ပ်ု�င်း ်
ဒီစီ်ဂုျစီ်တိုယူး် ပ်လက််ယော�ာင်း်� ယောပ််တိုွင်း်သာ 
ဦး�ဦး��ျာ��ျာ� ယောရှ�သာ�တိုင်း်ဆိုက််မ်ုမ်ျု��က်ု� 
လု�လာ�သည်် ်အုချု�က််အုတိုန�်မ်ျာ�လည််� 
ရှှုပ်းသည််။ ယောယူးဘီ�ယူးျအုာ�မြ�င်း် ်
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း်မ်ဟု�တို်ဘီ� 
က်ွန်�ပ််တိုု�� က်ု�ယူး်ပ်ု�င်း ်ပ်လက််ယော�ာင်း်� 
တိုစီ်ချ�တိုည််�တိုွင်း်သာ ဦး�စီွာပ်ထမ် 
ယောရှ�သာ�ထ�တို်ယောဝလု�သည်် ်
ဆိုနိုဒရှှုယောသာ်လည််� အုချျု��ယောသာ 
အုချျုန်မ်ျာ�တိုွင်း် ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
ယောပ််တိုွင်း်သာ ဦး�စီွာပ်ု��စီ်တိုင်း်ပ်းက် 
ပ်ု�မ်ု�သင်း််ယောတိုာ်သည်် ်အုယောမြချအုယောနမ်ျာ� 
လည််� ရှှုတိုတို်ပ်းသည််။ သု��မြ�စီ်၍
သင်း်၏ကြိုးက်ီ��က်ပ််သးထံမ် ှ
လမ််�ညွှှန်ချျက််ယောပ်�ရှန ်
တိုု�င်း်ပ်င်း်ယောဆိုွ�ယောနိုွ�သင်း််ပ်းသည််။

 AP သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ�မ် ှအုကြိုးက်ုမ််ကြိုးက်ုမ် ်
live-tweet မြပ်�လ�ပ််၍ သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက််ပြီးပ်ီ� 
ယောအုာင်း်မြမ်င်း်မ် ုယောက်ာင်း်�စီွာ ရှ�က်ပ်းသည််။* 

 

မ်ှာ�ယူးွင်း်�ယောသာ ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
ပ်ု��စီ်မ်ျာ�က်ု� အုစီွမ််�က်�န် 
ယောရှှာင်း်�က်ဉ််သင်း််ပ်းသည််။ 
အုက်ယူး်၍ အုမ်ှာ�က်ျ��လွန် 
မ်ုပ်းက်ပ်ု��စီ်က်ု�မြ��တို်ချျသင်း််ပြီးပ်ီ� 
ပ်ု��စီ်အုသစီ်တိုင်း်၍ 
မြ��တို်ချျလု�က််ရှသည်် ်
အုယောမြချအုယောနက်ု� 
ရှှင်း်�မြပ်သင်း််ပ်းသည််။

ပ်ွင်း််လင်း်�မြမ်င်း်သာမ်ုရှှုပ်းယောစီ။ အုက်ယူး်၍ 
အုမ်ှာ�တိုစီ်ချ� (သု��) သင်း််တိုင်း််ယောလျာက်် 
ပ်တို်မ်ုမ်ရှှုသည်််က်ုစီစတိုစီ်ချ�က်ု� tweet 
လ�ပ််မ်ု၍ မြပ်န်�ျက််လု�ပ်းက် 
ယောနာက််ထပ််တိုင်း်သည််် tweet တိုွင်း် 
�ျက််လု�က််သည်် ်အုယော�က်ာင်း်�က်ု� 
မ်မြ�စီ်မ်ယောနက်ု�အုသုယောပ်�ပ်း။ က်ွန်�ပ််တိုု��၏ 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာပ်ု�င်း်� အုမ်ှာ�မြပ်င်း်ဆိုင်း်မ် ု
လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ှ နည််�နာယူးးနိုု�င်း်ပ်းသည််။

က်ွန်�ပ််တိုု�� အုမ်ှတို်တိုံဆိုုပ််ပ်းသည််် 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ အုယောက်ာင်း််မ်ျာ�ယောပ််မ် ှ
အုမ်ှာ�အုယူးွင်း်�မ်ျာ�၊ 
မြပ်န်လည််မြပ်င်း်ဆိုင်း်မ်ုမ်ျာ�၊ 
အုမ်ှာ�မြပ်�လ�ပ််မ်ုသည်် ်အုတိုွက််ယော�က်ာင်း် ်
မြပ်န်လည််ယောတိုာင်း်�ပ်န်ချျက််မ်ျာ�တိုွင်း ်
ပ်ွင်း််လင်း်�မြမ်င်း်သာမ် ုရှှုသင်း််ပ်းသည််။ 
အုမ်ှာ�မြပ်င်း်ဆိုင်း်ချျက််၊ 
မြပ်န်လည််ယောတိုာင်း်�ပ်န်ချျက််မ်ျာ�က်ု� 
မ်းလမြပ်�လ�ပ််သည်််အုမ်ှာ�နိုှင်း် ်တိုွ��က်် 
ယော�ာ်မြပ်သင်း််ပ်းသည််။ အုက်ယူး်၍ 
သံသယူးရှှုပ်းက် ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
ယောချးင်း်�ယောဆိုာင်း်ပ်ု�င်း်� (သု��) 
တိုည််�မြ�တို်ယောရှ� မ်းဝးဒီပ်ု�င်း်�နိုှင်း် ်
တိုု�င်း်ပ်င်း်ယောဆိုွ�ယောနိုွ�သင်း််ပ်းသည််။

Twitter.com မ်ှ က်ွန်�ပ််တိုု�� 
ယောပ်�ပ်ု��လု�က််သည်် ်tweet မ်ျာ�က်ု� 
မြပ်န်�ျက််ချွင်း််မြပ်�ထာ�ပ်းသည််။ သု��ယောသာ်လည််� 
မြပ်န်�ျက််သည််ဟု� ဆိုု�ရှာတိုွင်း် ၎င်း်� tweet 
သည်် Twitter.com အုမြပ်င်း် အုမြချာ�ယောသာ 
Twitter အုသ�ံ�မြပ်�သး အုချျု��ထံမ်ှသာ 
ယောပ်ျာက််သွာ�နိုု�င်း်ပ်းသည််။ retweet 
မြပ်�လ�ပ််ထာ�ယောသာ က်ွန်�ပ််တိုု��၏ tweet 
မ်ျာ�မ်ှာမ်း အုမြချာ�တိုစီ်ယောနရှာတိုွင်း် ပ်ု��စီ် 
မြပ်န်တိုက််လာပြီးပ်ီ� အုမ်ျာ�သးင်းး 
မြမ်င်း်ယောနရှလုမ်််ဦး�မ်ည် ်မြ�စီ်သည််။ အုက်ယူး်၍ 
သင်း််အုယောနမြ�င်း်် tweet က်ု� �ျက််သင်း််သည််ဟု� 
ယူး�ံ�က်ည််ပ်းက် Nerve Center မ်ှ 
မ်န်ယောနဂုျာတိုစီ်ဦး�က်ု� ဆိုက််သွယူး်၍ 
အုယောမြချအုယောနက်ု� ယောဆိုွ�ယောနိုွ� တိုု�င်း်ပ်င်း်ပ်း။

မ်ှာ�ယူးွင်း်�ယောနယောသာ tweet မ်ျာ�နိုှင်း်် 
အုမြချာ�ယောသာ ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ ပ်ု��စီ်မ်ျာ�က်ု� AP 
၏ အုမြချာ�ဝန်ယောဆိုာင်း်မ်ုရှှု 
အုမ်ှာ�မ်ျာ�က်�်သု��ပ်င်း ်အုမြမ်န်ဆို�ံ�နိုှင်း်် 
ပ်ွင်း််လင်း်�မြမ်င်း်သာမ် ုအုရှှုဆို�ံ�ပ်�ံစီံမြ�င်း် ်
မြပ်င်း်ဆိုင်း်ရှန် လု�အုပ််ပ်းသည််။ 
ဤအုချျက််သည်် AP နိုှင်း်် ဆိုု�င်း်ယောသာ tweet 
မ်ျာ�အုမြပ်င်း ်က်ု�ယူး်ယောရှ�က်ု�ယူး်တိုာ 
အုယောက်ာင်း််မ်ျာ�မ် ှပ်ု��စီ်မ်ျာ�အုတိုွက််လည််� 
အုက်ျ�ံ�ဝင်း်ပ်းသည််။

 က်ွန်�ပ််တိုု�� အုမ်ှာ�မြပ်�လ�ပ််မ်ုသည််က်ု� 
ယော�ာ်မြပ်ပြီးပ်ီ� မ်ည််သည်််ယောနရှာမ်ှာ�သွာ�သည််က်ု� 
အုတိုုအုလင်း်� ရှှင်း်�မြပ်သည်် ်tweet (သု��) ပ်ု��စီ် 
မြပ်န်တိုင်း်ယောပ်�ရှပ်းမ်ည််။

စီာနယူး်ဇင်း်�လ�ပ််င်းန်�ဟုးသည် ်
တိုု�က််ဆိုု�င်း်စီစီ်ယောဆို�မ် ု
မြပ်�လ�ပ််မြချင်း်�မြ�စီ်သည််။ 
အုတိုည််မ်မြပ်�ရှယောသ�ယောသာ၊ 
စီစီ်ယောဆို�မ်ု မ်မြပ်�ရှယောသ�ယောသာ 
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာက်ု� ယောဝမ်ှမြချင်း်�မ် ှ
ယောရှှာင်း်�က်ဉ််ပ်း။

နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ််မ် ှ
အုတိုည််မ်မြပ်�ရှယောသ�သည်် ်သတိုင်း်�ဦး�မ်ျာ�၊ 
အုမြချာ� သတိုင်း်�ဌာာနမ်ျာ�မ်ှလာသည်် ်
စီုတို်လုပ််ရှှာ��ွယူး ်
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာမ်ျာ�က်ု� မ်ှယောဝရှာ၌ 
သတိုုကြိုးက်ီ�စီွာမြ�င်း် ်ယောဆိုာင်း်ရှွက််ပ်း။ အုမြချာ� 
သတိုင်း်�ဌာာနတိုစီ်ချ�မ်ှ သတိုင်း်� 
အုယော�က်ာင်း်�အုရှာက်ု� နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ် ်
သတိုင်း်�ယောထာက််မ် ှtweet လ�ပ််သည်််အုချး 
အုမ်ျာ�အုမြမ်င်း်တိုွင်း ်နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ််မ် ှ
အုတိုည််မြပ်�သည််ဟု� ထင်း်မြမ်င်း်�က်သည်် ်
မြ�စီ်ရှပ််မ်ျု�� ရှှုချ�်�း�သည််။ စီင်း်စီစီ် 
နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ််မ် ှ
အုတိုည််မ်မြပ်�ယောပ်�ချ�်ပ်း။

 အုမြချာ�သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ�မ်ှမြ�စီ်ယောစီ၊ 
သတိုင်း်�ဌာာနမ်ျာ�မ်ှမြ�စီ်ယောစီ 
မ်ှယောဝယောနသည်််တိုု�င်း ်က်ွန်�ပ််တိုု�� 
ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း် ်
အုတိုည််မြပ်�ချျက််မ်ရှှုသည်် ်
ယောက်ာလဟုာလမ်ျာ�က်ု� အုွန်လု�င်း်�ယောပ််တိုွင်း ်
မြ�န�်မြ���မြချင်း်�မ် ှအုပြီးမ်�တိုယောစီ 
ယောရှှာင်း်�က်ဉ််သင်း််ပ်းသည််။ အုယော�က်ာင်း်�မ်ှာ
AP နိုှင်း်် ပ်တို်သက််သည်် ်ဝန်ထမ််�မ်ျာ�မ် ှ
ဤသု��မ်ှယောဝလု�က််မြချင်း်�သည််
အုမ်ှာ�အုယူးွင်း်� မြ�စီ်ယောနနိုု�င်း်စီရှာရှှုသည်် ်
သတိုင်း်�မ်ျာ�က်ု� အုမ်ျာ�ယူး�ံ�က်ည််သွာ�နိုု�င်း ်
ယောစီယောသာယော�က်ာင်း််မြ�စီ်သည််။

လ�ံမြချ�ံယောရှ�မ်ှာ အုယောရှ�ကြိုးက်ီ�ဆို�ံ� 
မြ�စီ်သည််။ သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ�၊  
၎င်း်�တိုု��၏ 
လ�ပ််ယော�ာ်က်ု�င်း်�က််မ်ျာ�နိုှင်း််
၎င်း်�တိုု��နိုှင်း် ်အုလ�ပ််လ�ပ််ယောနသည််် 
သတိုင်း်�ယောပ်�သးမ်ျာ�၏ 
လ�ံမြချ�ံယောရှ�က်ု� ထုချု�က််ယောစီနိုု�င်း်၊ 
ပြီးချုမ််�ယောမြချာက််လာနိုု�င်း်သည်် ်
က်ုစီစရှပ််မ်ျာ� 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်
ရှှုယောနနိုု�င်း်သည််က်ု�လည််� 
ထည်််သွင်း်�စီဉ််�စီာ�ပ်း။

 

အုက်ယူး်၍ ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်
တိုစီ်စီ�ံတိုစီ်ဦး�၏ ပြီးချုမ််�ယောမြချာက််မြချင်း်�က်ု� 
ချံယောနရှသည််ဟု� ထင်း်မြမ်င်း်ပ်းက် မ်ုမ်ု၏ 
ကြိုးက်ီ��က်ပ််သးထ ံချျက််ချျင်း်� 
အုယော�က်ာင်း်��က်ာ�ပ်း။ က်ွန်�ပ််တိုု�� 
နယူးး�ယောယူးာက််တိုု�င်း်�မ််တိုွင်း ်
သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ�၏ လ�ံမြချ�ံယောရှ�က်ု� 
က်ာက်ွယူး်ရှန် ချျမ်ှတို်ထာ�သည််် 
မ်းဝးဒီမ်ျာ�ရှှုပ်းသည််။

 ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း််
AP ဝန်ထမ််�မ်ျာ�၏ လ�ံမြချ�ံယောရှ�က်ု� 
ထုချု�က််ယောစီမ်ည်် ်
သတိုင်း်�အုချျက််အုလက််မ်ျာ�က်ု� 
ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်ပ်ု��စီ်တိုင်း်မြချင်း်�
လ�ံ�ဝမ်မြပ်�လ�ပ််ရှပ်း။ ဥပ်မ်ာ 
သတိုင်း်�ယောထာက််မ်ျာ� မြပ်န်ယောပ်�ဆိုွ�ချံ၊ 
တိုု�က််ချု�က််ချံရှနိုု�င်း်ယောမြချရှှုသည်် ်ဝန်ထမ််�မ်ျာ�
၏တိုည််ယောနရှာအုတိုုအုက်ျယော�ာ်မြပ်၍ 
သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက််မြချင်း်�မ်ျု��က်ု�
ဆိုု�လု�ပ်းသည််။ ဤအုချျက််သည်် 
ဝန်ထမ််�မ်ျာ� �မ််�ဆိုီ�ချံရှမြချင်း်�၊ 
ယောပ်ျာက််ဆို�ံ�မြချင်း်�တိုု�� မြ�စီ်ပ်ွာ�သည်် ်
သတိုင်း်�တိုင်း်ဆိုက််မ်ုမ်ျာ�တိုွင်း်လည််� 
အုက်ျ�ံ�ဝင်း်ပ်းသည််။ အုချျု��ယောသာ 
အုယောမြချအုယောနမ်ျာ�တိုွင်း် 
လးသုရှှင်း်�က်ာ�မြ�စီ်မြချင်း်�သည် ်ဝန်ထမ််�က်ု� 
အုက်းအုည်ီ မြ�စီ်ယောစီနိုု�င်း်ယောသာ်လည််� 
ဤသု��ယောသာ ဆို�ံ�မြ�တို်ချျက််မ်ျု��က်ု� 
သက််ဆိုု�င်း်ရှာ အုယောမြချအုယောနက်ု� 
က်ု�င်း်တိုွယူး်ယောနသည််် AP မ်န်ယောနဂုျာမ်ျာ�မ်ှသာ 
မြပ်�လ�ပ််ပ်ု�င်း်ချွင်း််ရှှုသည််။

ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာယောပ််တိုွင်း ်
ယောတိုွ�ရှှုရှယောသာ 
သတိုင်း်�ရှင်း်�မြမ်စီ်မ်ျာ�နိုှင်း် ်
သတိုင်း်�အုချျက်် 
အုလက််မ်ျာ�အုာ� ပ်�ံမ်ှန် 
အုယောမြချအုယောနမ်ျု��တိုွင်း် 
မြပ်�လ�ပ််ယောလ်ရှှုသည်််အုတိုု�င်း်� 
ဆိုန်�စီစီ်မ်ုမြပ်�ရှမ်ည််။

  လးမ်ုက်ွန်ယူးက််မ်ျာ�ယောပ််တိုွင်း ်ယောတိုွ�သည််် 
သတိုင်း်�ရှင်း်�မြမ်စီ်မ်ျာ�မ်ှာ မ်ည််သးမ်ည််ဝး 
မြ�စီ်သည််က်ု� အုတိုည််မြပ်�ရှန် 
ချက််ချ�နိုု�င်း်ပ်းသည််။ မ်ည််သု��ပ်င်း်မြ�စီ်ယောစီ 
ဤယောနရှာမ်ျု��တိုွင်း်ယောတိုွ�သည်် ်
သတိုင်း်�ရှင်း်�မြမ်စီ်မ်ျာ�က်ု� 
အုမြချာ�တိုစီ်နည််�တိုစီ်��ံမြ�င်း် ်ယောတိုွ�သည််် 
အုရှင်း်�မြမ်စီ်မ်ျာ�နည််�တိုးပ်င်း ်ဆိုန်�စီစီ်မ်ု 
မြပ်�လ�ပ််ရှမ်ည် ်မြ�စီ်ပ်းသည််။ အုက်ယူး်၍ 
လးမ်ုက်ွန်ယူးက််ယောပ််တိုွင်း ်သင်း်ယောတိုွ�သည်် ်
သတိုင်း်�ရှင်း်�မြမ်စီ်သည် ်က်�မ်ါဏ်ီ၊ 
အု�ွ��အုစီည််�၊ အုစီု��ရှဌာာနတိုစီ်ချ�မ်ှ 
အုရှာရှှုတိုစီ်ဦး� မြ�စီ်သည််ဟု� ဆိုု�လာပ်းက် 
သတိုင်း်�ရှင်း်�မြမ်စီ်မ် ှသင်း််အုာ���န်�မြ�င်း် ်
ဆိုက််သွယူး်လာသည််် အုချးမ်ျု��တိုွင်း်က်�်သု�� 
သက််ဆိုု�င်း်ရှာအု�ွ��အုစီည််�သု�� ��န်�ဆိုက််၍ 
အုတိုည််မြပ်�ပ်း။

အုဆို�ံ�သတို်အုာ�မြ�င်း် ်က်ျင်း််ဝတို် 
လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ�က်ု� 
ယောလ်လာထာ�ရှန် 
အုထး�တိုု�က််တိုွန်�လု�ပ်းသည််။

ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ�အုမြပ်င်း ်
ဝန်ထမ််�မ်ျာ�အုယောနမြ�င်း် ်သတိုင်း်�ဌာာနမ်ှ 
က်ျင်း််ဝတို်နိုှင်း််ယောလျာ်ည်ီယောသာ စီာနယူး်ဇင်း်� 
လ�ပ််င်းန်�ဆိုု�င်း်ရှာ လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ�က်ု�ပ်း 
နာ�လည််က်ွမ််�ဝင်း်မ်ုရှှုပြီးပ်ီ� လု�က််နာမ်ု 
ရှှုသင်း််ပ်းသည််။ ၎င်း်�လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ� 
သည်် ဤယောနရှာတိုွင်း်လည််� 
အုက်ျ�ံ�ဝင်း်ပ်းသည််။

ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
ပ်လက််ယော�ာင်း်�မ်ျာ�သည် ်ဘီီဘီီစီီ၏ 
သတိုင်း်�ထ�တို်မြပ်န်မ် ုအုတိုွက််သာမ်က် 
ဝန်ထမ််�မ်ျာ� အုတိုွက််ပ်း 
ယောပ်း်ယောပ်း်ပ်း�ပ်း�ပ်�ံစီံမြ�င်း် ်
သတိုင်း်�အုယော�က်ာင်း်�အုရှာမ်ျာ� 
မ်ှယောဝရှန်၊ အုမြချာ�သးမ်ျာ�နိုှင်း် ်
ထုယောတိုွ�ဆိုက််ဆိုံရှန် 
အု�ု��တိုန်လှစီွာယောသာ 
အုချွင်း််အုလမ််�က်ု� ယောပ်�ပ်းသည််။ 
သု��ယောသာ်လည််� က်ွန်�ပ််တိုု�� က်ု�ယူး်ပ်ု�င်း ်
ပ်လက််ယော�ာင်း်�တိုွင်း ်မြပ်�လ�ပ််သည်် ်
အုရှာဟုးသမ်ှက်ု� သတိုင်း်�ဌာာန၏ 
လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ�မ် ှ
ယောမြပ်ာ�က်ာ�ထာ�သည်််အုတိုု�င်း်� 
ယောဆိုာင်း်ရှွက််သက်�်သု�� ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
ပ်လက််ယော�ာင်း်�မ်ျာ�တိုွင်း ်မြပ်�လ�ပ််သည်် ်
အုရှာတိုု�င်း်�က်ု�လည််� 
‘လ�ပ််င်းန်�က်ုစီစ’မြ�စီ်ယောစီ၊ 
‘က်ု�ယူး်ယောရှ�က်ု�ယူး်တိုာ’ က်ုစီစမြ�စီ်ယောစီ၊ 
စီွမ််�ယောဆိုာင်း်ရှည််ပ်ု�င်း်�က်ုစီစမြ�စီ်ယောစီ 
ဤအုတိုု�င်း်�သာ ယောဆိုာင်း်ရှွက််ရှပ်းမ်ည််။

AP ၏ ဆိုု�ရှှယူး်မ်ီဒီီယူးာ 
လမ််�ညွှှန်ချျက််မ်ျာ�က်ု� က်ွန်�ပ််တိုု��၏ 
သတိုင်း်�တိုန်�ု��နိုှင်း် ်အုယောမြချချံမ်းဆိုု�င်း်ရှာ 
ထ�တို်မြပ်န်ယော�က်ည်ာချျက််အုယောပ်် 
အုယောမြချချံထာ�ပ်းသည််။

 



�	Live �ုတလ်ှင်း်သ်ညာ် ် (သတင်း�်စွဲာ�ှင်း�်လင်း�်ပ်ွ�၊ အာ�က်စွဲာ�ပ်ွ�ထောတာ ်

အစွဲ�ှးသညာ်)် သတင်း�်နှှင်း်ပ််တသ်က််ထောသာ အ���်အန်ာ���ာ�တွင်း ် AP 

�န်�်��်��ာ�အထောန်မြ�င်း် ် အဆိုးုပ်ါအ���်အန်ာ���ာ�အထော�က်ာင်း�်က်းု live-

tweet မြပ်�လုပ်�်န်�်ွင်း်မ်ြပ်�ပ်ါသညာ။် သးု�ထောသာလ်ညာ�် အထော��ကြီးက်း�သညာ် ်

သတင်း�်��ာ� �ုတလ်ှင်း်�်ညာဆ်ိုးုပ်ါလှင်း ် သတင်း�်ဌာာန်�ှ �က်ညာ်ရ်ုံးုမြ�င်း�် 

�မြပ်��ထောသ�ပ်ါက် �န်�်��်တစွဲဦ်း�၏ပ်��ဆိုု�ံတာ�န်�်ှာ သက်ဆ်ိုးုင်း ်

သညာ် ်AP ၏ �န်ထ်ောဆိုာင်း�်ု��ာ� အသု�ံမြပ်��န်အ်တွက် ် သတင်း�်ဌာာန်� ံ

အထောသ�စွဲးတအ်မြပ်ညာ်အ်စွဲုကံ်းု တင်းမ်ြပ်�န်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။် ဤသးု� သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�တင်းမ်ြပ်မြ�င်း�်၊ အမြ�ာ� လက်င််းင်း�်ထောဆိုာင်း�်ွက်�်န်် 

�ှးသညာ် ် AP ၏က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ� ထောဆိုာင်း�်ွက်မ်ြ�င်း�်တးု� မြပ်�လုပ်ဖ်ြိုးပ်း�စွဲး�ပ်ါက် 

�န်�်��်အထောန်မြ�င်း် ် သတင်း�်သစွဲန်ှှင်း််ပ်တသ်က်သ်ညာ်် သတင်း�် 

အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်း ုလွတလ်ပ်စွ်ွဲာ tweet မြပ်�လုပ်မ်ြ�င််း�၊ ပ်းု�စွဲတ်င်းမ်ြ�င််း� 

တးု� မြပ်�လုပ်န်ှးုင်းသ်ညာ။်

�	သး�သန်�်သတင်း�်ထော��သာ��ု။ AP သတင်း�်�န်ထ်ောဆိုာင်း�်ု��ာ�အထောန်မြ�င်း် ်

သတင်း�်စွဲာက်းုယျာ၊် ဓိါတပ််ု၊ံ ဗးဒါးယျားု အစွဲ�ှးသညာတ်းု�က်းု လူ�ု 

က်ွန််ယျာက်�်�ာ�တွင်း�်ထော�ာမ်ြပ်ထောသ��း �ုတထ်ော�ထော�ာမ်ြပ်�ွင်း် ်��ှးထောစွဲ��ညာ။် 

ယျာင်း�်သတင်း�်��ာ�က်းု �ုတထ်ော�ဖြိုးပ်း�သညာန်ှှင်း်် �န်�်��်��ာ�အထောန်မြ�င်း် ်

အဆိုးုပ်ါ link က်းု AP (သးု�) subscribe မြပ်�လုပ်�်ာ�သူ��ာ�၏ 

ပ်လက်ထ်ော�ာင်း�်��ာ�တွင်း ်tweet လုပ်မ်ြ�င်း�်၊ ပ်းု�စွဲတ်င်းမ်ြ�င်း�်တးု� မြပ်�လုပ်န်ှးုင်း ်

သညာ။်

AP ၏ live-tweet ခြပွဲ�လုပွဲ်ခြ�င်း်�ဆုုင်း်�ာ လများ်�ညွှှန််���်များ�ာ�။
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၅။ စာာနယ််ဇင်း်� ကျျင်း််ဝတ််နှှင်း်် လမ်း်�ညွှှန်ချျကျ်မ်းျာ�



�	သတင််း�မြ�စ်ွဲလာနှးုင််းစွဲ�ာ�ှးထောသာ က်းစွဲစ�ပ််��ာ�။ AP သတင််း�ထော�ာက််��ာ� 

အထောန်မြ�င်း်် ဌာာန်အတွက်အ်ထော��ကြီးက်း�ထောသာ သး�သန်�သ်တင်း�်တင်းဆ်ိုက်�် ု

အထော�က်ာင်း�်အ�ာ  မြ�စွဲလ်ာနှးုင်း�်ွယျာ�်ှး၍  အတွင်း�်သတင်း�်အမြ�စွဲ ်

�ာ��ှးထောသာ  အ��က်အ်လက်�်�ာ�က်းု  လူ�ုက်ွန်ယ်ျာက်�်�ာ�ထောပ််သးု� 

�ညာသ်ညာ််အ�ါ�ှ�ှထော�မြ�င်း�်�မြပ်��။

�	အမြ�ာ�ထောသာအထော�က်ာင်း�်အ�ာ��ာ�။  အမြ�ာ�သင်းစ်ွဲုထောဆိုာင်း�်�ာ�သညာ်် 

က်းစွဲစ��ာ�က်းု�ူ  လူ�ုက်ွန်ယ်ျာက်�်�ာ�ထောပ််တွင်း်  �ှထော�၍�နှးုင်းပ််ါသညာ။် 

ဤတွင််း က်ွနု်ှပ််တးု� “စွဲာတည်ာ��န််��က်�်�မြပ်င််း” ထောပ််�ှ အထော�က်ာင််း�အ�ာ��ာ� 

ဟူ၍  �ညာည်ွှှန်�်ထော�်ထော�်သညာ်က််းစွဲစ��ာ�  တစွဲန််ညာ�်အာ�မြ�င်း််  AP 

သတင်း�်�ုတလ်ှင်း်�်ုအတွက််  �လးုအပ်သ်ညာ််  အထော�က်ာင်း�်အ�ာ��ာ� 

ပ်ါ�င်းပ််ါသညာ။်

AP ၏ live-tweet ခြပွဲ�လုပွဲ်ခြ�င်း်�ဆုုင်း်�ာ လများ်�ညွှှန််���်များ�ာ�။

�းု�အမြပ်င်း ်အက်ယျာ၍် သင်း််အထောန်မြ�င်း် ်ပ်းု�စွဲတ်စွဲ�်ုသညာ ်တာ�န်�်ှးထောသာ ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာ 

အသု�ံမြပ်��ုက်းု လးုက်န််ာ�ု�ှး��ှး�ထောသ��ာပ်ါက် န်ယျာူ�ထောယျာာက်တ်းုင်း�်�် အထောန်မြ�င်း် ်

ထောအာက်ပ််ါထော���ွန်�်��ာ�က်းအုသံု�မြပ်�၍ အက်�မြ�တ်�န်နှ်ှင်််း / (သး�ု�ဟုတ)် ကြီးက်း��က်ပ်သူ်��ာ�၊ 

အမြ�ာ�သတင်း�်�န်�်���ှ ထော�ါင်း�်ထောဆိုာင်း�်�ာ�နှှင်း် ် တးုင်းပ််င်းထ်ောဆိုွ�ထောနှွ��န် ် အ�က်မံြပ်�လးုပ်ါ 

သညာ။်
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ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�



၁။ သတင်း�်ဌာာန်အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�၏ ပ်လက်ထ်ော�ာင်း�်��ာ�တွင်း ်

မြ�င်းထ်ောတွ��သညာ် ် ထောဆိုာင်း�်ပ်ါ�တစွဲ�်ုအထောပ််တွင်း ် သင်း််အထောန်နှှင်း်် 

အလာ�တူ ရုံးုမြ�င်းပ််ါ�ညာထ်ောလာ။

၂။ သင်း််ပ်းု�စွဲက််းု �တရ်ုံးုသူတစွဲဦ်း�အထောန်မြ�င်း် ် သင်းသ်ညာ ် အထော��က်းစွဲစ 

တစွဲ�်ုအထောပ်် ဘက်လ်းုက်သ်ညာဟ်ု ယျာု�ံက်ညာသ်ွာ�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ 

အထောန်အ�ာ���ာ� �ှးထောန်ပ်ါသထောလာ။

၃။ အက်ယျာ၍် စွဲာ�တသ်ူ��ာ�သညာ ် သင်း််ပ်းု�စွဲက််းုထောတွ�မြ�င်းဖ်ြိုးပ်း� 

သင်းသ်ညာ ်န်ယျာူ�ထောယျာာက်တ်းုင်း�်� ်သတင်း�်စွဲာ၏ သတင်း�်ထော�ာက် ်

မြ�စွဲသ်ညာက််းု သတးမြပ်��းသွာ�ပ်ါက် သတင်း�်ဌာာန်၏ �ှတဖြိုးပ်း� 

ဘက်�်လးကု်သ်ညာ်် ထော�ာမ်ြပ်��က်�်�ာ�အထောပ်် �ာ��ှးသညာ်် ၎င်း�်တးု�၏ 

သထောဘာ�ာ� ထောမြပ်ာင်း�်လ�သွာ�နှးုင်းပ််ါသထောလာ။

၄။ သင်း််ပ်းု�စွဲသ်ညာ ် သင်း််လုပ်ထ်ော�ာက််းုင်း�်က်�်�ာ�၏ လ�င်းမ်ြ�န် ်

�းထော�ာက်စ်ွဲွာ လုပ်င််းန်�်ထောဆိုာင်း�်ွက်ထ်ော��တွင်း ် အတာ�အဆိုး� 

မြ�စွဲသ်ွာ�နှးုင်းပ််ါသထောလာ။

၅။ Link ��ာ�၊ retweet ��ာ�အပ်ါအ�င်း ် သင်း၏်လူ�ုက်ွန်ယ်ျာက်ထ်ောပ်် 

ထော��သာ��ာ�သ�ှအက်ုန်အ်စွဲင်းက််းု တစွဲစ်ွဲုတံစွဲထ်ောယျာာက် ်

ထောတွ�မြ�င်းသ်ွာ�ပ်ါက် သင်း၏် �ှတဖြိုးပ်း�ဘက်�်လးုက်ထ်ောသာ 

�ပ်တ်ညာ�်�က်မ်ြ�င်း် ်သတင်း�်တင်းဆ်ိုက်န်ှးုင်း�်ုအထောပ်် ၎င်း�်အထောန်မြ�င်း် ်

သသံယျာမြ�စွဲသ်ွာ�နှးုင်းစ်ွဲ�ာ �ှးပ်ါသထောလာ။

အစွဲးု��ထော�ါင်း�်ထောဆိုာင်း�်�ာ�နှှင်း်�်တူသညာ�်ှာ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�က်းု သတင်း�် 

�င်း�်မြ�စွဲ�်�ာ�အမြ�စွဲ ် မြပ်ညာသ်ူလူ�ှ ထော�ွ�ထောက်ာက်မ်ြ�င်း�်၊ �န်�်အပ်တ်ာ�န်ထ်ောပ်��ာ�မြ�င်း�် 

��ှးထောပ်။ စွဲာန်ယျာ�်င်း�်က်�င်း်�်တက််းု လးုက်န််ာထောစွဲာင်း်သ်းမြ�င်း�်သညာ ်အ��ာ�အာ�မြ�င်း် ်က်းုယျာ်

ပ်းုင်းဆ်ိုု�ံမြ�တ�်�က်သ်ာမြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� စွဲာန်ယျာ�်င်း်�လုပ်င််းန်�်က်းု က်�င်း်�်တန်ှှင်း််အညား 

လးုက်န််ာထောဆိုာင်း�်ွက်မ်ြ�င်း�်�ှာ�ူ စွဲာ�တသ်ူ��ာ�သးု� အထောလ�အန်က်�်ာ�မြ�င်း�်မြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� 

စွဲာန်ယျာ�်င််း�လုပ်င််းန်�်သညာ ်အ��ာ�မြပ်ည်ာသူသး�ု �န်ထ်ောဆိုာင်း�ု် ထောပ်��မြ�င််း�မြ�စွဲသ်ညာ််အတွက် ်

မြပ်ညာသ်ူ��ာ�လက်�်�ံ�ှးသညာ် ် သတင်း�်အ�ညာအ်ထောသွ�ထောက်ာင်း�်�ွန်ထ်ောစွဲ�န်် သတင်း�် 
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ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ်တန််�းု�နှုန်�်စံွဲ��ာ�၊ အထောမြ���ံူ��ာ�က်းု က်ာက်ွယျာထ်ောစွဲာင်း်ထ်ော�ှာက် ်

သင်း်ထ်ောပ်သညာ။်

�ည််ညွှှန််�။

SPJ က်�င်း်�်တ်စွဲညာ�်က်��် (https://www.spj.org/ethicscode.asp)

အသက်�်ှင်းထ်ောအာင်းထ်ော�ွ�မြ��မြ�င်း�်။ သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ် လုမံြ��ထံော��လက်စ်ွဲွ�။ 

စံုွဲစွဲ��်ထော�ာ�ု်တထ်ော�� စွဲာန်ယ်ျာ�င််း�လုပ်င််းန်�်ဆိုးငု်း�်ာ �းလစ်ွဲပ်းငု်းဗ်ဟးဌုာာန်။ ဒုါတးယျာအကြီးက်း� ်

တညာ�်မြ�တ�်ူ၊ ၂၀၀၆

“စွဲာန်ယျာ�်င်း�်အ�ညာအ်ထောသွ� ပ်း��စွဲ။် စွဲာန်ယျာ�်င်း�်သ�ာ���ာ� သး�ှး�န်လ်းအုပ်သ်ညာ�်�ာ�” 

Poynter Institute. ထော�လ ၁၂ �က် ် ၂၀၁၄ �ုနှှစွဲ ် (https://www.poynter.org/

reporting-editing/2014/the-pyramid-of-journalism-competence-what-

journalists-need-to-know/)

“သတင်း�်�န််�အတွက် ်ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာလ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�က်းု န်ယျာူ�ထောယျာာက်တ်းုင်း�်��်ှ 

�ုတမ်ြပ်န်မ်ြ�င်း�်” ထောအာက်တ်းုဘာ ၁၃ �က် ် ၂၀၁၇ (https://www.nytimes.

com/2017/10/13/reader-center/social-media-guidelines.html)

AP �န်�်��်��ာ�အတွက် ် ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာလ��်ညွှှန််��က် ် (https://www.ap.org/

assets/documents/social-media-guidelines_tcm28-9832.pdf)

ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာလ��်ညွှှန်�်�က်။် ဘးဘးစွဲးသတင်း�်သ�ာ�လက်စ်ွဲွ�။ (https://www.bbc.

com/editorialguidelines/guidance/social-media)

89

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�

https://www.spj.org/ethicscode.asp
https://www.poynter.org/reporting-editing/2014/the-pyramid-of-journalism-competence-what-journalists-need-to-know/
https://www.poynter.org/reporting-editing/2014/the-pyramid-of-journalism-competence-what-journalists-need-to-know/
https://www.poynter.org/reporting-editing/2014/the-pyramid-of-journalism-competence-what-journalists-need-to-know/
https://www.nytimes.com/2017/10/13/reader-center/social-media-guidelines.html
https://www.nytimes.com/2017/10/13/reader-center/social-media-guidelines.html
https://www.ap.org/assets/documents/social-media-guidelines_tcm28-9832.pdf
https://www.ap.org/assets/documents/social-media-guidelines_tcm28-9832.pdf
https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidance/social-media
https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidance/social-media


၆။ များီဒီီယ်ာ ရွေးဘာ��င်း်�လုံခြ��ံရွေး��

၆.၁။ ရုံးုပွဲ်�နှာာပွဲုုင်း်� လုံခြ��ံရွေး��

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� ��ဆိုွယျာစ်ွဲညာ�်ရုံးု�ံထော��က်ာလ��ာ�သညာ ် စွဲးတလ်ုပ်�်ှာ�စွဲ�ာ 

အထောက်ာင်း�်ဆိုု�ံနှှင်း် ် အနှတ�ာယျာအ်��ာ�ဆိုု�ံက်ာလ��ာ�မြ�စွဲ�်က်ပ်ါသညာ။် သတင်း�် 

�းဒါးယျာာသ�ာ���ာ�သညာ ် လွတလ်ပ်�်ှတထောသာထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�က်းု �လးုလာ�သူ��ာ�၏ 

90



ပ်စွဲ�်ှတမ်ြ�စွဲလ်ာနှးုင်းပ််ါသညာ။် သတင်း�်သ�ာ���ာ�အထောန်နှှင်း် ် �း�းက်းုယျာ�်း�း လုမံြ���ံု 

�ှးထောစွဲထော��အတွက် ်သတး�ှးထောန်�းု�လးုပ်ါသညာ။်

သတင်း�်စွဲာဆို�ာ အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�၊ အယျာဒ်ါးတာ��ာ�၊ �းဒါးယျာာတးုက်ပ််းုင်း�်ှင်း�်�ာ�အထောန်

မြ�င်း် ် နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�နှှင်း်အ်စွဲးု���ှထောန်၍ သတင်း�်စွဲာဆို�ာ��ာ�က်းု တထောလ�တစွဲာ� 

ဆိုက်ဆ်ို�ံးု�နှှင်း်် ထောဘ�က်င်း�်လုမံြ��ထံောသာ အာ���ံ�က်�်�ာ�ထောပ်��းု��ာ တွန်�်အာ�ထောပ်� 

တးုက်တ်ွန်�်သင်း်ပ််ါသညာ။် စွဲုထောပ်ါင်း�်၍ ထော�က်မြင်းာ��က်�်ုတထ်ောတာင်း�်ဆိုးု�ု��း�� မြပ်�လုပ် ်

သင်း်ဖ်ြိုးပ်း� ဤထောတာင်း�်ဆိုးု��က်�်�ာ�က်းုလညာ�် အာဏာာပ်းုင်းအ်�ွ��အစွဲညာ�်��ာ��ှ ထောလ�စွဲာ� 

မြ�ညာ််ဆိုညာ�်ထောပ်��းု��န်လ်းအုပ်ပ််ါသညာ။် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�သတင််း� စုွဲထောဆိုာင််း�ထော��သာ��ညာ်် 

သတင်း�်စွဲာဆို�ာ��ာ�အထောန်မြ�င်််းလညာ�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ဥပ်ထောဒါ၊ စွဲညာ�်��ဉ်�်စွဲညာ�်က်��်��ာ� 

နှှင်း််အတူ သတင််း�စွဲာဆို�ာ��ာ�၏ တာ�န်န်ှှင်း််အ�ွင်း်အ်ထော����ာ�က်းုလည်ာ� သး�ာ� 

�းု�လးုပ်ါသညာ။်

သတင်း�်စွဲာဆို�ာ��ာ�အထောန်နှှင်း် ် နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�၏တဆံိုးပ်၊် အထော�ာင်း၊် 

ထောကြွက်�ထော�က်ာသ်�ံ�ာ�ပ်ါ�င်းထ်ောသာ အ�တအ်စွဲာ�နှှင်််း ဦး��ုပ်�်�ာ� ��တဆ်ိုင််း�း�း�ုလးပု်ါသညာ။် 

နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး�င်းန်ှှင်း်် ထော�ွ�ထောက်ာက်�်�ံညာ်က််းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာ�်�ာ�၏ ��က်န်ှှာသာထောပ်��ု 

က်းုလညာ�် �သာယျာာ�း�းု�လးုပ်ါသညာ။် သတင်း�်ထော�ာက်သ်က်ထ်ောသ�ကံ်ဒါမ်ြပ်ာ�က်းုလညာ�် 

အဖြိုး��ထောဆိုာင်း�်ာ�သင်း်ပ််ါသညာ။် လက်န််က်တ်စွဲစ်ွဲုံတစွဲ�်ာက်းုင်းတ်ွယျာမ်ြ�င်း�် လု�ံ� 

�မြပ်��းပ်ါထောစွဲနှှင်း်။် အနှတ�ာယျာ�်�ာ�လွန်�်ထောသာ �းုင်း�်ထောစွဲ�ု (Assignment) က်းု မြင်းင်း�်ဆိုးု�ွင်း် ်

�ှးပ်ါသညာ။် အက်ယျာ၍် အနှတ�ာယျာ�်ှးနှးုင်းထ်ောသာထောဒါသသးု� သွာ���ညာဆ်ိုးုပ်ါလှင်း ်

ထောက်ာင်း�်�ွန်လ်ုမံြ��ထံောအာင်း ်မြပ်င်းဆ်ိုင်း်သွာ�သင်း်ပ််ါသညာ။်

(ဥပ်�ာ - ထော�လ��်��း�သာွ���ည်ာဆိုးုပ်ါက် အသက််က်ယျာအ်ကီ်�ယူျာသွာ�မြ�င််း�၊ ပ်ဋိးပ်က်ခ 

မြ�စွဲန်ှးုင်းထ်ော���ှးထောသာ လူစွဲုလူထော���က်ာ�သွာ���ညာဆ်ိုးုပ်ါက် Press စွဲာတန်�်ပ်ါထောသာ 

Jacket �တ်ဆိုင်းသ်ွာ�မြ�င်း�်။ (Press jacket က်းု မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံသတင်း�်�းဒါးယျာာရုံးု�ံတွင်း ်

ငှ်းာ����်နှးငု်းဖ်ြိုးပ်း� ထော�ာ�်ညာ််၍�တဆ်ိုင်းပ််ါက် ထောတာရံု်ုံးတုတမ်ြ�င်််း ရုံးးကု်နှ်ှက်သ်ညာ််ဒါဏာ�်�း��က်းု 

�နံှးုင်း်�ညာ�်ှးပ်ါသညာ)်
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သတင်း�်သ�ာ���ာ� ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�်�ံမြ�င်း�်၊ တးုက်�်းုက်�်�ံမြ�င်း�်တးု� မြ�စွဲပ််ွာ�လာပ်ါက် 

ဤက်းစွဲစက်းု အမြ�ာ�သတင်း�်သ�ာ���ာ�က် သတင်း�်အမြ�စွဲထ်ော�ာမ်ြပ်ဖြိုးပ်း� တ�ာ��ှတ�ုနှှင်း် ်

အက်ာအက်ွယျာ�်�ှးလာထောစွဲ�န် ် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ�ထောက်ာ�်�ှင်းန်ှှင်း်် သက်ဆ်ိုးုင်း�်ာ 

အာဏာာပ်းုင်း�်�ာ�က်းု ထောတာင်း�်ဆိုးုသင်း်ပ််ါသညာ။် သတင်း�်စွဲာဆို�ာ��ာ�အထောန်မြ�င်း် ်

�း�းဘယျာသ်ွာ�ဖြိုးပ်း� ဘာလုပ်ထ်ောန်သည်ာက်းု �း�း၏အယျာဒ်ါးတာ (သးု��ဟုတ)် လုပ်ထ်ော�ာ ်

က်းုင်း�်က် ်(သးု��ဟုတ)် �းသာ�စွဲု�င်းတ်စွဲထ်ောယျာာက်ထ်ောယျာာက်က််းု အသးထောပ်�သင်း်ပ််ါသညာ။်

သတင်း�်စွဲာဆို�ာ��ာ�အတွက် ် အထောက်ာင်း�်ဆိုု�ံအက်ာအက်ွယျာ�်ှာ�ူ တးက်��ု၊ 

ဘက်�်လးုက်�်ုနှှင်း် ် တာ�န်ယ်ျာူ�ု�ှးမြ�င်း�်ဟူထောသာ က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ�ပ်င်း ်

မြ�စွဲပ််ါသညာ။် �း�း၏သတင်း�်ထောပ်�ပ်းု��ုသညာ ်တစွဲစု်ွဲတစွဲ�ွ်��အထောပ််ယျား��်မြ�င််း���း���ဟုတဘ်� 

အ��ာ�မြပ်ညာသ်ူ၏အသနံှှင်း််အက်�း��စွဲး�ပ်ွာ�က်းုသာ ဦး�တညာသ်င်း််ပ်ါသညာ။်

က်�င်း်�်တစ်ွဲညာ�်��ဉ်�်��ာ�က်းု�လးုက်န််ာဘ� �း�းနှှစွဲသ်က်ထ်ောသာ ထော�ွ�ထောက်ာက်�်�ံညာ် ်

က်းုယျာစ်ွဲာ�လှယျာက််းု အသာ�ထောပ်�ထော�ာမ်ြပ်မြ�င်း�်��း��မြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�်သညာ ် �း�းက်းုယျာတ်းုင်း ်

အပ်ါအ�င်း ် �း�းရုံးု�ံ�ှလုပ်ထ်ော�ာက််းုင်း�်က်�်�ာ�နှှင်း်တ်က်ွ �း�င်းသ်တင်း�်စွဲာတးုက်က််းုပ်ါ 

�န်သ်ူ��ာ�သညာ�်က် ်��ာ�လာထောစွဲ�န် ်�န်တ်း�ထောန်မြ�င်း�်သာမြ�စွဲပ််ါသညာ။်

• သသတင်း�်သ�ာ���ာ� ထောဘ�က်င်း�်လုမံြ��ထံော��ဆိုးုင်း�်ာ လက်စ်ွဲွ�က်းု 

အသုံ�မြပ်�ပ်ါ - မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံသတင်း�်�းဒါးယျာာထောက်ာင်းစ်ွဲးနှငှ်း်် နှးုင်းင််းတံက်ာ 

�းဒါးယျာာပ်ံပ််းု�ထော��အ�ွ�� (International Media Support – IMS) တးု� 

ပ်ူ�ထောပ်ါင်း�်�ုတမ်ြပ်န်�်ာ�ထောသာ သတင်း�်�းဒါးယျာာလုမံြ��ထံော��အတွက် ်

သတင်း�်သ�ာ�တစွဲဦ်း�စွဲးနှှင်း် ် သတင်း�်�းဒါးယျာာတးုက်�်�ာ� လးုက်န််ာ 

သင်း်ထ်ောသာလက်စ်ွဲွ�က်းု က်းု�က်ာ�အသု�ံမြပ်�သင်း်ပ််ါသညာ။်
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• မြ�စွဲန်ှးုင်းထ်ောမြ��ှးထောသာအနှတ�ာယျာက််းု ကြီးက်း�တင်းတ်ွက်ဆ်ိုမြ�င်း�်နှှင်း် ်

စွဲး��ံန်�်�ွ�မြ�င်း�် - သတင်း�်ဌာာန်��ာ�အထောန်နှှင်း် ် �း�းတးု�သတင်း�် 

သ�ာ���ာ�က်းု ထောမြ�မြပ်င်းက််ွင်း�်ဆိုင်း�်သတင်း�်�လးုက်�်းုင်း�်�း 

မြ�စွဲန်ှးုင်းထ်ော���ှးထောသာ စွဲးန်ထ်ော�်�ုနှှင်း်အ်နှတ�ာယျာ�်�ာ�က်းု ��င်း်�်�းန် ်

တွက်ဆ်ိုနှးုင်း�်န်် အသးပ်ညာာထောပ်��းု��ာ အလွန်အ်ထော��ကြီးက်း�ပ်ါသညာ။် 

တစွဲစ်ွဲုတံစွဲ�်ာ အနှတ�ာယျာက််�ထော�ာက်လ်ာထောသာအ�ါ �ညာသ်ူက် 

�ည်ာသးု�က်းငု်းတွ်ယ်ျာသင်း််သည်ာဟူထောသာ က်းစွဲစက်း ုကြီးက်း�တင်းစ်ွဲး�ံ�ာ�သင်််းပ်ါ 

သညာ။်

• က်ာက်ွယျာမ်ြ�င်း�်နှှင်း်တ်ုန်�်မြပ်န်မ်ြ�င်း�် - သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�က်းု 

ထော�ှ�ဦး�သူန်ာမြပ်�စုွဲန်ညာ�်၊ အထော��ထောပ််အထောမြ�အထောန်တွင်း ်ဆိုက်သွ်ယျာ�်�ညာ်် 

န်ညာ�်လ��်၊ အနှတ�ာယျာ�်ှးထောသာအမြပ်�အ�ူနှှင်း် ် အ�တအ်စွဲာ���ာ�က်းု 

ထော�ှာင်း�ှ်ာ��န်၊် စွဲးတပ််းင်ု်း�ဆိုးငု်း�်ာတည်ာဖြိုးင်းး�်�ု�ှးထောစွဲ�န် ်အစွဲ�ှးသည်ာတးု�က်းု 

တွက်�်�က်၍် ကြီးက်း�တင်းမ်ြပ်င်းဆ်ိုင်းန်ှးငု်းထ်ောအာင််း ထောလက််�င်း််သင်း�်က်ာ�ထောပ်��ာ� 

သင်း်ပ််ါသညာ။်

• က်�ာ�/�မြ�စွဲတ်ညာ�်ုက်းု �ညာ်သ်ွင်း�်စွဲဉ်�်စွဲာ�မြ�င်း�် - အ��း��သ�း� 

သတင်း�်သ�ာ���ာ�က်း ုထောမြ�မြပ်င်းကွ််င်း�်ဆိုင်း�် သတင်း�်လးကု်�်းငု်း�်�ညာဆ်ိုး�ုင်း ်

က်�ာ�/�မြ�စွဲတ်ညာ�်ု၊ ထောဒါသ�လံူ�ုအ�ွ��အစွဲညာ�်၏ အထောမြ�အထောန်��ာ�က်းု 

လညာ�် �ညာ်သ်ွင်း�်စွဲဉ်�်စွဲာ�သင်း်ပ််ါသညာ။်
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၆.၂။ ဒီစာ်ဂ္ဂ�စာ်တယ်် လုံခြ��ံရွေး��

ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာလ်ုမံြ��ထံော��နှှင်း်စ်ွဲပ်လ်�ဉ်�်၍ ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာပ််းုင်း�်ဆိုးုင်း�်ာ ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက် ်

ထောနှှာက်ယ်ျာှက်�်ု��ာ�နှှင်း် ် တးုက်�်းုက်�်ု��ာ��ှ �း�းက်းုယျာက််းုက်ာက်ွယျာ�်န်် 

သတင််း�ထော�ာက်�်�ာ� အသံု�မြပ်�၍�နှးင်ု်းစွဲ�ာလ��်ညှွှန်�်�က်နှ်ှင်း်် န်ညာ�်လ��် (tool) အ��း�� 

�ှးပ်ါသညာ။် ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာလ်ုမံြ��ထံော�� tool ��ာ�သညာ ် အသု�ံမြပ်��လွယျာက််ူသညာ် ်

န်ညာ�်လ��်��ာ��ှစွဲ၍ န်ညာ�်ပ်ညာာပ်းုင်း�်ရုုံးပ်ထ်ော�ွ��ု��ာ�ပ်ါ�င််းသညာ်် န်ညာ�်လ��်��ာ�အ�း 

��း��စွဲု�ံှး�က်ပ်ါသညာ။် လုထံောလာက်ထ်ောသာ ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာပ််းုင်း�် အသးပ်ညာာ�က်မ်ြ�က်�်ု 

�ဆိုးု�ာ�ဘး ဤသးု�ထောသာ tool ��ာ�က်းု အသုံ�မြပ်��န်လ်းုအပ်သ်ညာဟ်ူထောသာ န်ာ�လညာ�်ု 

��ှးမြ�င်း�်သညာ ်သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်စွဲး�ု�း��်းတလ်န်�်�ွယျာထ်ောက်ာင််း�သညာ််အမြပ်င်း ်

ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်တ်းုက်�်းုက်�်ု��ာ�က်းု တန်မ်ြပ်န်�်�ညာ်အ်စွဲာ� ၎င်း�်တးု�၏ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာ ်

လုမံြ��ထံော��က်းုပ်င်း ်�းပ်ါ�ထောနှှာက်ယ်ျာှက်မ်ြ�င်း�် ��ံလာနှးုင်းသ်ညာ။်

ဒီစာ်ဂ္ဂ�စာ်တယ်် လုံခြ��ံရွေး���ုု အု��ခြ�တ်ခြ�င်း်�

�ညာသ်ညာ်် tool က်းုအသု�ံမြပ်��ညာ၊် �ညာသ်ညာ််န်ညာ�်လ��်��ာ� တပ်ဆ်ိုင်း�်ာ��ှး�ညာက််းု 

ထော�ွ���ယ်ျာ�း�ု�ာ�စွဲဉ်�်စွဲာ��း မြ�စွဲတ်န်�်ာထောသာ ဒါစ်ွဲ��စွဲတ်ယျာလံု်မြ��ထံော��ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�ု်��ာ�၊ 

၎င်း�်တးု�၏ဆိုးု��ွာ�မြပ်င်း�်�န်�်ုအဆိုင်း်န်ှှင်း်် တးုက်�်းုက်�်ု �ညာသ်းု�မြ�စွဲလ်ာနှးုင်းထ်ောမြ��ှးသညာ ်

တးု�က်းထုော�ာ�ု်တ�်န် ်�း�း၏ဒါစ်ွဲ��စ်ွဲတယျာန််ညာ�်ပ်ညာာပ်းငု်း�် အသံု�မြပ်��ုအက်�င်််းစွဲရုံးးကု်တ်းု�က်းု 

ဦး�စွဲွာပ်�� ဆိုန်�်စွဲစွဲ�်န်လ်းုအပ်သ်ညာ။်

ထောအာက်ပ််ါတးု��ှာ ဒါစွဲ်��စွဲတ်ယျာန််ညာ�်ပ်ညာာပ်းုင်း�် လုမံြ��စံွဲးတ�်���်သာ�ုက်းု ဆိုန်�်စွဲစွဲ�်န်် 

ထော���ွန်�်အ��း�� မြ�စွဲပ််ါသညာ။်

၁။ �ညာသ်ညာ် ် ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာ ် က်း�းယျာာ(Device) က်းု အသု�ံမြပ်� 

သန်ညာ�်။

၂။ ယျာင်း�် device ��ာ�သညာ ် သင်း်အ်တွက် ် �ညာသ်းု�အသု�ံ�င်း ်

သန်ညာ�်။

၃။ ယျာင်း�် device ��ာ���တွင်း ် �ညာသ်ညာ််ထောဒါတာ��ာ� သးုထောလှာင်း ်

�ာ�ပ်ါသန်ညာ�်။
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၄။ အဆိုးုပ်ါ device ��ာ��ှတစွဲဆ်ိုင်း်် အသု�ံမြပ်��ာ�သညာ�်�ာ�နှှင်း် ်

သး��်ဆိုညာ�်�ာ�ထောသာထောဒါတာ��ာ�က်းု လုမံြ��ထံောစွဲ�န် ်သင်း် ် device 

��တွင်း ် �ညာသ်ညာ််အက်ာအက်ွယျာန််ညာ�်လ��်��ာ�က်းု အသု�ံမြပ်� 

�ာ�ပ်ါသန်ညာ�်။

ယျာထောန်� ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာထ်ော�တ�်�တွင်း ်လူတစွဲထ်ောယျာာက်အ်ထောန်မြ�င်း်် digital device 

တစွဲ�်ု �ပ်းုင်းဆ်ိုးုင်းဟ်ူထောသာက်းစွဲစ�ှာ �မြ�စွဲန်ှးုင်းသ်ထောလာက်ပ််င်း�်ှးသညာ။် We Are 

Social ၏ စွဲစွဲတ်��်ထောက်ာက်ယ်ျာူ��က််အ� ၂၀၁၉ �ုနှှစွဲ ် �န်န််�ါ�းလတွင်း ်

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း�ံှး �းုဘးုင်း�်�ုန်�်အသု�ံမြပ်�သူဦး�ထော�သညာ ် စွဲုစွဲုထောပ်ါင်း�်လူဦး�ထော� 

�က်ပ််င်း ် ထောက်�ာလ်ွန်လ်�က်�်ှးဖြိုးပ်း� စွဲုစွဲုထောပ်ါင်း�်လူဦး�ထော� ၅၄.၁၀ သန်�်တွင်း ်

�းုဘးုင်း�်�ုန်�်အသု�ံမြပ်�သူ ၅၆.၅၇ သန်�်�ှးသညာ။်

အမြပ်န်အ်လှန် ်��းတဆ်ိုက်�ု်အာ�ထောက်ာင်း�်လှထောသာ ယျာထောန်�ထော�တက််�့ာကြီးက်း�တွင်း ်

လှပ်စ်ွဲစွဲ�်း�၊ ရုံးုပ်မ်ြ�င်းသ်�ံက်ာ� အစွဲ�ှးသညာတ်းု�က်းုပ်င်း ် အွန််လးုင်း�်မြ�င်း် ်

��းတ်ဆိုက်�်ာ�ဖြိုးပ်း� အင်းတ်ာန်က်�်ှတစွဲဆ်ိုင်း်် ထောဒါတာ��ာ��ုတလ်ုပ်မ်ြ�င်း�်၊ 

သး��်ဆိုညာ�်မြ�င်း�်၊ ထောပ်�ပ်းု�မြ�င်း�်တးု�က်းုမြပ်�လုပ်သ်ညာ။်

သင်းအ်သု�ံမြပ်�သညာ် ်digital device ��ာ�အာ�လု�ံက်းု စွဲာ�င်း�်��ထော���က်ညာ်ပ််ါ။ 

�းုဘးုင်း�်�ုန်�်၊ လက်ပ််ထ်ောတာ၊် smart TV နှှင်း်အ်မြ�ာ�ထောသာ smart home device 

��ာ��ှးပ်ါသလာ�။

၁။ များည််သည််် digital device �ုု အုသုံ�ခြပွဲ�သန်ည််�။
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�းုဘးုင်း�်�ုန်�်��ာ�သညာ ် လုပ်င််းန်�်စွွဲ��်ထောဆိုာင်း�်ု (function) ��ာ�စွဲွာ 

ပ်ါ�ှးသညာ်အ်တွက် ် အ��င်း�်��င်း�် စွဲာတးု�တထ်ောဆို�်�ပ််းု�ရုံးုံ �ုန်�်ဆိုက်ရ်ုံးုသံာ 

အသုံ�မြပ်�သညာ် ် ဆိုက်သ်ွယျာထ်ော��စွဲက်က််း�းယျာာ�ှသာ �ဟုတထ်ောတာထ်ော��။ 

က်င်း�်�ာလုပ်ထ်ောဆိုာင်း�်�က်�်�ာ� အသု�ံမြပ်�၍�လာသညာ်အ်�ါ �ုန်�်��ာ�သညာ ်

ဓိါတပ််ုနံှှင်း််ဗးဒါးယျားု��ာ� ရုံးးုက်က််ူ�သး��်ဆိုညာ�်နှးုင်းသ်ညာ်် စွဲွယျာစ်ွဲုသံု�ံက်း�းယျာာ��ာ� 

မြ�စွဲလ်ာ��သ်ည်ာ။ တစွဲ�်န် ်အပ်လးထောက်��ှင််း�(App) ��ာ�က်းပု်ါ �ယူျာအသံု�မြပ်�လာ 

နှးုင်းသ်ညာ််အတွက် ် �ုန်�်��ာ�သညာ ် လုပ်င််းန်�်ထောပ်ါင်း�်စွဲုအံတွက် ် အသု�ံမြပ်�၍ 

�သညာ် ်က်ွန််ပ်��တာအထောသ�စွဲာ���ာ�သ�ွယျာ ်မြ�စွဲလ်ာ��သ်ညာ။်

သင််းအသု�ံမြပ်�ထောသာ digital device တစ်ွဲ�ု��င်း�်စွဲး၏ အသု�ံ�င််းပု်ကံ်းုထော�ာမ်ြပ်ပ်ါ။ 

သင်း်တ်ွင်း ် အလုပ်န်ှှင်း််က်းုယျာထ်ော��က်းုယျာတ်ာ�ွ�၍အသု�ံမြပ်�သညာ် ် �ုန်�်��ာ� 

�ှးပ်ါသလာ�။ လုပ်င််းန်�်�ွင်းသ်ု�ံက်ွန်ပ််��တာအမြပ်င်း ် တစွဲက််းုယျာထ်ော�သု�ံ 

ကွ်န်မ်ြပ်�တာ�ှးပ်ါသလာ�။ သင််း၏ smart device ��ာ�က်း ု�ညာသ်ညာ်် အလုပ်�်�ာ� 

�းငု်း�်ပ်ါသန်ညာ�် / �ညာသ်ညာ်် သတင်း�်အ��က်အ်လက်�်�ာ� �ှာ�းငု်း�်ပ်ါသန်ညာ�်။

၂။ ယ်င်း်� device များ�ာ�သည်် သင်း််အုတး�် များည််သုု�အုသုံ��င်း်သန်ည််�။

96

၆။ မီီဒီီယာာ ဘေး�းကင်းးးလုံံ�ခြုံ�ံ�ဘေး�း



Digital device ��ာ�သညာ ် ထောဒါတာ��ာ��ညာ်သ်ွင်း�်�ာ�သညာ် ် �တန်ာ 

ထောသတိာ��ာ�က်�သ်းု�မြ�စွဲသ်ညာ။် သင်း၏် IP address သညာ ် သင်းက််းုယျာတ်းုင်း ်

အပ်ါအ�င်း ် သင်းထ်ော�ာက်�်ှးထောန်သည််ာထောန်�ာနှှင်း် ် အွန််လးုင်း�်ထောပ််�ှ သင်း၏် 

လုပ်ထ်ောဆိုာင်း�်�က်�်�ာ�က်းု ထော�ာ�်ုတသ်း�ှးနှးုင်းသ်ညာ။် က်ွန်ပ််��တာ��ာ�နှှင်း် ်

�းုဘးုင်း�်�ုန်�်��ာ�တွင်း ် ဓိါတပ််ု�ံ�ာ�၊ ဗးဒါးယျားု��ာ�၊ �ှတတ်��်��ာ�နှှင်း် ် အမြ�ာ� 

�းုင်း�်�ာ�က်းု သးု�ှး�သး��်ဆိုညာ�်�ာတွင်း ်အသု�ံမြပ်�နှးုင်းသ်ညာ်် storage capacity 

ပ်ါ�ှးသညာ။်

သင်း၏် Digital devices ��ာ��ှ�ုတလ်ုပ်ထ်ောသာ၊ အသု�ံမြပ်�ထောသာ ၎င်း�်ထောန်ာက် ်

သး��်ဆိုညာ�်နှးုင်းထ်ောသာထောဒါတာ��ာ�နှငှ်း်် ပ်တသ်က််လာပ်ါက် မြ�စွဲန်ှးုင််းထောမြ���ာ��ှာ 

အန်နှတဟု ဆိုးု��ထောလာက်ပ််င်းမ်ြ�စွဲသ်ညာ။်

သင်း၏် device ��ာ��ှ �ုတလ်ုပ်ထ်ောသာ၊ သးု�ှး�ထောသာ ထောဒါတာ��ာ�က်းု 

ထော�ာ�်ုတ�်က်ညာ်ပ််ါ။ ယျာင်း�်တးု�အန်က် ် �ညာသ်ညာတ်းု��ှာ အက်�ဆိုတဖ်ြိုးပ်း� 

လှး���ှက်�်ာ��န် ် လးုအပ်ပ််ါသန်ညာ�်။ သင်း််အထောန်မြ�င်း် ် က်းုယျာထ်ော��က်းုယျာတ်ာ 

ထောဒါတာ��ာ�က်းု အွန်လ်းုင်း�်ထောပ်် �ှထော�ထောလ�်ှးပ်ါသလာ�။

၃။ ယ်င်း်� device များ�ာ�ထု�တးင်း်  များည််သည်််ရွေးဒီတာများ�ာ� သုုရွေးလှာင်း်ထုာ�ပွဲါသန်ည််�။
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User ��ာ�အထောန်မြ�င်း်် ၎င်း�်တးု�၏�းုဘးုင််း��ုန်�်��ာ�၊ လက်ပ််ထ်ောတာ�်�ာ�နှှင်း်တ်က်ွ 

ယျာင်း�်က်း�းယျာာ��ာ���တွင်းအ်သု�ံမြပ်�သညာ် ် အး�ထော��လ၊် ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာ 

အထောက်ာင်း်�်�ာ�၊ ဘဏာစ်ွဲာ�င်း�်��ာ� အစွဲ�ှးသညာ်�်န််ထောဆိုာင်း�်ု��ာ�က်းုလညာ�် 

အမြ�ာ��လးုလာ�အပ်သ်ူ��ာ� လာထော�ာက်အ်သုံ�မြပ်�မြ�င်း�်�ှ က်ာက်ွယျာ�်န် ်

password ��ာ���ံာ�နှးုင်းပ််ါသညာ။်

သးု�ထောသာလ်ညာ�် password ��ာ�အမြပ်င်း ်သင်း၏် device တွင်း ် မြပ်�လုပ်သ်ညာ်် 

က်းစွဲစ�ပ်�်�ာ�၊ ယျာင််း� device ��ာ�တွင်း ် သး��်ဆိုညာ�်�ာ�သညာ် ် ထောဒါတာ��ာ� 

အစွဲ�ှးသညာတ်းု�က်းုက်ာကွ်ယျာ�်န် ်အမြ�ာ��ညာသ်ညာ်် လုမံြ��ထံော��န်ညာ�်လ��်��ာ� 

တပ်ဆ်ိုင်းအ်သု�ံမြပ်��ာ�သညာက််းု စွဲဉ်�်စွဲာ��က်ညာ်ပ််ါ။ သင်းသ်း��်ဆိုညာ�် 

�ာ�ထောသာ�းုင်း�်�ာ�က်းု encrypt မြပ်�လုပ်�်ာ�ပ်ါသလာ�။ Password 

အက်ာအက်ွယျာအ်မြပ်င်း ် two-step verification က်�သ်းု� အမြ�ာ�ထောသာ 

အပ်းုလုမံြ��ထံော��န်ညာ�်လ��်��ာ� တပ်ဆ်ိုင်း�်ာ�မြ�င်း�်�ှးပ်ါသလာ�။ သင်း၏် 

�းုင်း�်�ာ�က်းု backup မြပ်�လုပ်၍် သး��်ဆိုညာ�်�ာ�ပ်ါသလာ�။ အက်ယျာ၍် 

ယျာ�င်းက်် ဒါစွဲ်��စွဲတ်ယျာလ်ုမံြ��ထံော��မြပ်ဿန်ာ��ာ�နှှင်း် ် စွဲပ်လ်�ဉ်�်သညာ် ်

အထောတွ�အ�က်��ံ�ာ��ှး��ပ််ါက် �ညာသ်ညာ််န်ညာ�်လ��်��ာ�က်းု အသု�ံမြပ်�၍ 

ထောမြ��ှင်း�်��ပ််ါသန်ညာ�်။

၄။ အုဆုုပွဲါ device များ�ာ�များှတစာ်ဆင်း်် အုသုံ�ခြပွဲ�ထုာ�သည််များ�ာ�နှှင်း်် 

သုများ်�ဆည််�ထုာ�ရွေးသာရွေးဒီတာများ�ာ��ုု လုံခြ��ံရွေးစာ�န်် သင်း်် deviceထု�တးင်း် 

များည််သည်််အု�ာအု�းယ််န်ည််�လများ်�များ�ာ��ုု အုသုံ�ခြပွဲ�ထုာ�ပွဲါသန်ည််�။
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ထော�ာမ်ြပ်ပ်ါထော���ွန်�်��ာ�အထောပ်် သင်း၏်ထောမြ��က်ာ���က်�်�ာ�က်းု�ူတညာ၍် သင်းအ်ထောန်မြ�င်း် ်

�ညာသ်ညာ််ထောဒါတာ��ာ� �ုတလ်ုပ်သ်ညာ၊် ယျာင်း�်ထောဒါတာ��ာ�က်းု �ညာသ်ညာ််ထောန်�ာတွင်း ်

သး��်ဆိုညာ�်သညာန်ှှင်း်် သင်းအ်တွက်အ်နှတ�ာယျာ�်ှးသညာ် ် risk factor ��ာ��ှာ အဘယျာ ်

အ�ာ��ာ�မြ�စွဲသ်ညာတ်းု�ပ်ါ�င်းသ်ညာ် ် ဆိုန်�်စွဲစွဲထ်ောလလ်ာ��က်တ်စွဲ�်ပ် ် မြပ်�လုပ်န်ှးုင်း ်

ပ်ါလး�်�်ညာ။် ယျာင်း�်ထောန်ာက် ် သင်း််အထောန်နှှင်း်် �ညာသ်ညာ််အပ်းုင်း�်��ာ�က်းု လက်င််းင်း�် 

တု�ံမြပ်န်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက်ဖ်ြိုးပ်း� �ညာသ်ညာ််အ�ာ��ာ�က်းု တမြ�ညာ�်မြ�ညာ�်��င်း�် အာရုံးု�ံာ� 

ထောဆိုာင်း�်ွက်၍် �နှးုင်းသ်ညာက််းု သး�ှးလာလး�်�်ညာ။်

အ�က်��်��င်း�်အာ�မြ�င်း် ် လုမံြ���ံုအန်ညာ�်ဆိုု�ံထောသာ ပ်တ�်န်�်က်�င်းတ်ွင်း ် ပ်းု၍အက်� 

ဆိုတထ်ောသာ ထောဒါတာ��ာ� �ုတလ်ုပ် ် (သးု�) ထောပ်�ပ်းု�ထောန်�သညာ်ထ်ောန်�ာ��ာ�က်းု အဓိးက် 

ဦး�စွဲာ�ထောပ်��န်မ်ြ�စွဲသ်ညာ။် �းု�ထောန်ာက် ် အနှတ�ာယျာမ်ြ�စွဲန်ှးုင်းထ်ော�� အလယျာအ်လတ�်ှ 

အန်း�််ဆိုု�ံမြ�စွဲထ်ောန်သညာ် ် ထောန်�ာ��ာ�က်းုဆိုန်�်စွဲစွဲဖ်ြိုးပ်း� သင်း််ထောတာသ်လးု အစွဲးအစွဲဉ် ်

���ှတထ်ောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းပ််ါသညာ။်

ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာ ် လုမံြ��ထံော��ဆိုန်�်စွဲစွဲထ်ောလလ်ာ�ု ထော���ွန်�်��ာ�အဖြိုးပ်း� မြပ်န်လ်ညာ ် တု�ံမြပ်န် ်

ထောဆိုာင်း�ွ်က်န်ှးင်ု်းစွဲ�ာ�ှးသညာ�်�ာ�က်း ုထောအာက်ပ််ါန်�ူန်ာ�ယျာာ�တွင််း ထော�ာမ်ြပ်�ာ�ပ်ါသညာ။်
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�ညာသ်ညာ်် digital 
device က်းု 
အသု�ံမြပ်�သန်ညာ�်။

စွဲ�တ�်ုန််�

Analog phone

က်ွန်မ်ြပ်�တာ

စွဲာ�ပွ်�တင်းကွ််န်မ်ြပ်�တာ

Tablet

Smart Watch

Smart Home Assistant

Smart TV

ယျာင်း�် device 
��ာ�သညာ ်
သင်း်အ်တွက် ်
�ညာသ်းု� 
အသု�ံ�င်းသ်န်ညာ�်။

 

စွဲာတးု�တထ်ောဆို�်� ်
နှှင်း်် �ုန်�်ထော�်ဆိုးု�ု

ဓိါတပ််ုံနှှင်း်် ဗးဒါးယျားု 
recorder

အသံ���်စွဲက််

Internet 
အသုံ�မြပ်�မြ�င်း�်

 

�ှတတ်��် 
သး��်ဆိုညာ�် 
အသုံ�မြပ်�မြ�င်း�်

Internet 
အသုံ�မြပ်�မြ�င်း�်

က်�န်�်�ာထော��၊ က်းုယျာလ်က် ်
�က်ံ�်းုင်း�်ုနှှင်း် ်အးပ်စ်ွဲက်မ်ြ�င်း�် 
ထောဒါတာ��ာ�က်းု 
�ှတတ်��်တင်းမ်ြ�င်း�်

အလးုထောလ�ာက် ်အး�သ်ု�ံ 
device ��ာ�နှှင်း််  function 
��ာ�

ထော��ာထ်ောမြ�ထော��

ယျာင်း�် device 
��ာ���တွင်း ် 
�ညာသ်ညာ်် 
ထောဒါတာ��ာ� 
သးုထောလှာင်း ်
�ာ�ပ်ါသန်ညာ�်။

ဆိုက်သ်ွယျာ�်န်် 
လးပ်စ်ွဲာ��ာ�

ဓိါတပ််ု�ံ�ာ�

ဗးဒါးယျားု��ာ�

 

ဓိါတပ််ု�ံ�ာ�

ဗးဒါးယျားု��ာ�

�ှတတ်��်��ာ�

က်�န်�်�ာထော��ဆိုးုင်း�်ာ 
ထောဒါတာ

ရုံးုပ်မ်ြ�င်းသ်�ံက်ာ� 
�က်ညာ်ရ်ုံးုသညာ် ်
အထောလအ်���ာ�

က်းုယျာထ်ော��ထောဒါတာ��ာ�

�ညာသ်ညာ်် 
ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာ ်
လုမံြ��ထံော�� 
န်ညာ�်လ��်��ာ� 
အသု�ံမြပ်��ာ�ပ်ါ 
သန်ညာ�်။

Password 
အက်ာအက်ွယျာ်

OS က်းု update 
လုပ်မ်ြ�င်း�်

Password 
အက်ာအက်ွယျာ်

File backup

Wi-Fi

��းတ်ဆိုက်�်ုက်းု 
လုမံြ��ထံောအာင်း�်ာ�မြ�င်း�်
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စာာတုုများ�်ရွေးဆ်��်ပွဲုု�ခြ�င်း်�နှှင်း်် Video 

Conference ခြပွဲ�လုပွဲ်ခြ�င်း်�

Signal (https://signal.org/)

Telegram (https://telegram.org/)

Whatsapp (https://www.whatsapp.

com/)

Jitsi (https://jitsi.org/)

Email Encryption

ProtonMail (https://protonmail.

com/)

PGP Email Encryption (Enigmail, 

https://www.enigmail.net/index.

php/en/; Gnu Privacy Guard, https://

gnupg.org/)

File Encryption

 VeraCrypt (https://www.veracrypt.

fr/en/Home.html)

Keepass (Encrypted password 

database, https://keepassxc.org/)

Circumvention Tools

 TOR (The Onion Routing, https://

www.torproject.org/)

VPN (Virtual Private Network; 

ProtonVPN, https://protonvpn.com/; 

OpenVPN, https://openvpn.net/)

TAILS (The Amnesic Incognito Live 

System, https://tails.boum.org/

index.en.html)

သင်းသ်ညာ ် �ညာသ်ညာ််ထောန်�ာတွင်း ် အာ�အန်ညာ�်ဆိုု�ံမြ�စွဲသ်ညာဟ်ု ယျာူဆိုပ်ါန်ညာ�်။ 

ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာလု်မံြ��ထံော��က်းု ပ်းု�းုအာ�ထောက်ာင်း�်ထောစွဲ�န် ်ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာလု်မံြ��ထံော�� က်ွ��်က်�င််း 

ပု်�ဂး�လ်��ာ��ှ သံု�စွွဲ��န်အ်�က်မံြပ်��ာ�သညာ်် လူသံု�အ��ာ�ဆံုို�ထောသာ tool အ��ာ�အန်က်�ှ် 

အ��း��က်းု ထောအာက်တ်ွင်းထ်ော�ာမ်ြပ်ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။်
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https://www.enigmail.net/index.php/en/
https://www.enigmail.net/index.php/en/
https://www.enigmail.net/index.php/en/
https://gnupg.org/
https://gnupg.org/
https://protonvpn.com/
https://openvpn.net/


ဆုု�ှယ််များီဒီီယ်ာ လုံခြ��ံရွေး��

Tool ��ာ�၊ device ��ာ�အမြပ်င်း ် ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာလ်ုမံြ��ထံော��အတွက် ် ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာ 

ပ်လက်ထ်ော�ာင်း�်��ာ�ထောပ််�ှ အထောက်ာင်််း��ာ�က်းု လုမံြ���ံုနှှင်း်် သး�သန်�် (privacy) မြ�စွဲထ်ောစွဲ�န် ်

မြပ်�လုပ်�်ာ�မြ�င်း�်က်�သ်းု� ရုံးးု��ှင်း�်လွယျာက််ူသညာ် ်ထောဆိုာင်း�်ွက်န်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ��ာ� �ှးပ်ါသညာ။်

ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာအသု�ံမြပ်�သူ��ာ�၏ ထောဒါတာ��ာ�က်းု သထောဘာတူညား�ု အမြပ်ညာ််အ� 

ထောပ်��ာ�မြ�င်း�်��ှးဘ��ယျာူမြ�င်း�်၊ အသု�ံမြပ်�သူ��ာ�က်းု စွဲာ�င်း�်မြပ်�လုပ်ဖ်ြိုးပ်း� ၎င်း�်တးု�နှှင်း်် 

က်းကု်ည်ား�ညာ်် ထော�က်ာမ်ြင်းာ��ာ�မြ�င်း်် ပ်စွဲ�ှ်တ�်ာ�မြ�င်း�်က်�သ်းု�ထောသာ မြ�စွဲ�်ပ်�်�ာ��ှးပ်ါသညာ။် 

အထော��းက်န်မ်ြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုတွင်း ် မြ�စ်ွဲပ်ွာ���သ်ညာ် ် Cambridge Analytica မြ�စွဲ�်ပ်�်ှာ 

ဤအတးုင်း�်မြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� Facebook user ��ာ���ံှ စွဲုထောဆိုာင်း�်��ှးသညာ် ် ထောဒါတာ��ာ�က်းု 

အသု�ံမြပ်�၍ user ��ာ�က်း ု�ွ�မြ�ာ�စွဲစ်ွဲ�ုတက််ာ ထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�က်ာလအတွင််း� နှးငု်းင််းထံော�� 

ထော�က်ာမ်ြင်းာ��ာ�မြ�င်း် ်ပ်စွဲ�်ှတ�်ာ�စွဲညာ�်ရုံးု�ံ�ုမြပ်���ပ််ါသညာ။်

အ�ူ�သမြ�င်း်် ဆိုး�ှုယျာ�်းဒါးယျာာအသံု�မြပ်�မြ�င်း�်က်း ုအင်းတ်ာန်က်အ်သံု�မြပ်�မြ�င်း�်နှှင်း်် တန်�်တူ 

သထောဘာ�ာ�သညာ်ထ်ောဒါသ��ာ�တွင်း ် ဤအ��က်�်ှာ ပ်းု၍ပ်င်းအ်နှတ�ာယျာ�်ှးပ်ါသညာ။် 

တစွဲစ်ွဲုတံစွဲထ်ောယျာာက်အ်ထောန်မြ�င်း် ် ဆိုးု�ှယျာ�်းဒါးယျာာ �ညာသ်းု�အသု�ံမြပ်��သည်ာ၊ ဆိုးု�ှယျာ ်

�းဒါးယျာာထောပ််တွင်း ် မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်��ာ�သညာ် ် privacy နှှင်း်် security function ��ာ�က်းု 

�ထော�ထောစွဲတ်ွင်း�်က်� ပ်းု�းုသထောဘာထောပ်ါက် ် န်ာ�လညာမ်ြ�င်း�်သညာ ် မြ�စွဲတ်န််�ာထောသာ 

ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်�ု်��ာ�နှှင်း်် �မြ�စွဲပွ််ာ�ထောစွဲ�န် ်က်ာကွ်ယျာသ်ညာ််�က်ာ��ှပ်င်း ်မြ�စွဲပွ််ာ�တတထ်ောသာ 

�လးုလာ�အပ်သ်ညာ််က်းစွဲစ��ာ�က်းု �ွ�မြ�ာ�သးမြ�င်းလ်ာထောစွဲလး�်�်ညာမ်ြ�စွဲသ်ညာ။်

ထောအာက်ပ််ါတးု��ှာ Facebook နှှင်း်် Twitter အသုံ�မြပ်�သူ��ာ�အတွက် ် ယျာင်း�် 

ပ်လက်ထ်ော�ာင်း�်��ာ�သညာ ် ၎င်း�်တးု�၏ထောဒါတာ��ာ�က်းု �ညာသ်းု�စွဲုစွဲညာ�်၊ ထောဆိုာင်း�်ွက်ဖ်ြိုးပ်း� 

အသု�ံ��သညာက််းု ပ်းု�းုန်ာ�လညာထ်ောစွဲ�န််နှှင်း်် security အဆိုင်း််ဆိုင်း််က်းု �ညာသ်းု�တပ်ဆ်ိုင်း ်

နှးုင်းသ်ညာက််းု သး�ှးထောစွဲ�န်အ်တွက် ် အထော��ကြီးက်း�ထောသာ setting ��ာ�အန်က်�်ှ အ��း��က်းု 

ထော�ာမ်ြပ်�ာ�မြ�င်း�် မြ�စွဲပ််ါသညာ။်
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 ဖေ့�စ့်ဘ်ွွတ်် တ်ွစ်တ််ာ

တည််နေ�ရာာပြ�နေ�တာ

Facebook user များ�ားအနေနေ�ပြ�င့်် ်များု�ဘိုု�င့််း���်းကိုု� နေပြေရာာေံသည််် location history ကို�််သတ်နိုု�င့််ပြီး�းး 
Twitter နေ�်တွင့််များူ �ု�်စ််တင့််သည်် ်location information များ�ားကိုု� ကို�််သတ်နိုု�င့််�ါသည််။

Settings ➔ Location ➔ 
Location History.

Settings ➔ Privacy 
and Safety ➔ Tweets 
➔ Location informa-
tion

Facial Recognition နေေ် များ�ကို်နိုာာများာတ်သားပြေင့််း

Facebook user များ�ားအနေနေ�ပြ�င့်် ်facial recognition ကိုု� �ုတ်ထားားနိုု�င့််�ါသည််။

Settings ➔ Face 
Recognition.

--

Photo Tag တွ�ပြေင့််း

Facebook နိုာင့််် Twitter နိုာစ််ေ�လုံး�ံးနေ�်တွင့် ်Photo Tag တွ�ပြေင့််းကိုု� ကို�််သတ်ပြေင့််း၊ �ုတ်�င့််ပြေင့််းတု�်ကိုု� 
ပြ�ုလုံး��်နိုု�င့််�ါသည််။

အနေပြေားနေသာ Facebook အနေသ�ံးပြ�ုသူများ�ားများာ �ု�်စ််များ�ား၊ ဓါါတ်��ံများ�ားကိုု� tag တွ�နိုု�င့််နေ�နေသးသည်််တု�င့် ်
သင့်််အနေနေ�ပြ�င့််် timeline နေ�်တွင့်် နေ�်နေစ်လုံးု�သည်် ်tag များ�ားကိုု� စ်စ််ထား�တ်နိုု�င့််�ါသည််။ �ု�်စ််တစ််ေ�တွင့်် 
tag တွ�ပြေင့််းေံရာ�ါကိုလုံးည််း �ယ််ရာာား၍ရာနိုု�င့််�ါသည််။

Twitter တွင့််များူ user များ�ားကိုု� ဓါါတ်��ံ�ါသည်််�ု�်စ််များ�ားတွင့် ်tag တွ�၍ရာနိုု�င့််�ါနေသးသည််။

Settings ➔ Timeline 
and Tagging

Settings ➔ Privacy 
and Safety ➔ Tweets 
➔ Photo tagging

Two-Factor Authentication

ထား�်တု�း security အနေတွကို် Facebook နိုာင့််် Twitter user နိုာစ််ရာ�်လုံး�ံးအနေနေ�ပြ�င့်် ်two-factor 
authentication feature ကိုု� �ွင့်််ထားားနိုု�င့််�ါသည််။ ဤတွင့်် user များ�ားအနေနေ�ပြ�င့်် ်အနေသ�ံးပြ�ုလုံးု��ါကို 
SMS ၊ authentication app နိုာင့််် physical security key အနေစ်ရာာုသည််် အနေထားူး login code များ�ားပြ�င့်် ်
ဝင့််နေရာာကို်ရာများည််ပြ�စ််သည််။

Settings ➔ Security 
and Login ➔ Two-Fac-
tor Authentication.

Settings ➔ Account ➔ 
Security ➔ Two-factor 
authentication

Log in ဝင့််ရာ�် အနေနေသးစ်ုတ်အနေေ�ကို်များ�ား

Facebook နိုာင့််် Twitter တု�်သည်် များည််သည်််နေ�ရာာတွင့်် device ကိုု� အနေသ�ံးပြ�ုသည််၊ login ဝင့််သည််ကိုု� 
များာတ်တများ်းပြ�ုစ်�ထားားသည််။ User များ�ားအနေနေ�ပြ�င့်် ်အနေဆိုု��ါ record ကိုု� စ်စ််နေဆိုး၍ များသကိုာာစ်ရာာ login 
ဝင့််ထားားသည််ကိုု�နေတွ�ရာာု�ါကို ေ�ကို်ေ�င့််း logout ထားွကို်�ါ။

 

Settings ➔ Security 
and Login ➔ When 
You’re Logged In.

Settings ➔ Privacy 
and safety ➔ 
Personalization and 
data ➔ See your 
Twitter data ➔ Apps, 
devices & information 
➔ Connected apps ➔ 
Apps and sessions

Login alert ပြ� သတုနေ�းပြေင့််း

Facebook user များ�ားအနေနေ�ပြ�င့်် ်များုများုများသုသည်် ်device များ�ား၊ browser များ�ားများာ login 
ဝင့််နေရာာကို်သည််နိုာင့်် ်အနေေ�ကို်ပြ�နေစ်ရာ�် ပြ�ုလုံး��်ထားားနိုု�င့််ပြီး�းး၊ Twitter တွင့််များူ များသကိုာာ�ွယ်် login များ�ား၊ 
device အနေသစ််များာ �ထားများဆို�ံးအနေကြိကိုုများ ်login ဝင့််နေရာာကို်ပြေင့််းများ�ားကိုု� နေထားာကို်လုံးာများ်း အနေေ�ကို်နေ�းသည်် ်
notification များ�ား၊ email များ�ား နေ�း�ု�်�ါသည််။

Settings ➔ Security 
and Login ➔ Setting 
Up Extra Security.

Twitter sends push 
notifications and email 
alerts if they detect a 
suspicious login or 
when logging into new 
devices for the first 
time.

လုံး�ံပြေုံနေရား(Privacy)

Facebook privacy setting များ�ားကိုု�အနေသ�ံးပြ�ု၍ user များ�ားသည်် များည််သည်််�ု�်စ််များ�ားကိုု� အနေပြေား user 
များ�ားကိုု� ပြများင့််ေွင့်််နေ�းများည််၊ များည််သူများာ friend request များ�ား �ု�်နိုု�င့််များည််၊ friend list ကိုု� ပြများင့််နိုု�င့််များည််၊ email 
နိုာင့််် ���်း�ံ�ါတ်များ�ားကိုု� ရာာာနေ�ွေွင့်််နေ�းများည််၊ Facebook ပြ�င့််� search engine များ�ားတွင့်် 
ရာာာနေ�ွ၍ရာနေစ်များည် ်စ်သည််တု�်ကိုု�ပြ�ုလုံး��်နိုု�င့််သည််။

Twitter user များ�ားများာာများူ Twitter �လုံးကို်နေ�ာင့််းနေ�်တွင့် ်၎င့််းတု�်၏ email၊ ���်း�ံ�ါတု�်နိုာင့််် ရာာာနေ�ွပြေင့််း၊ 
အနေကို�ဆိုတ်နေသာ အနေနေ�ကိုာင့််းအနေရာာများ�ား�ါသည်် ်များး�းယ်ာများ�ားကိုု� နေ�ာ်ပြ�ေွင့်််ပြ�ုပြေင့််းတု�်ကိုု� ေွင့်််ပြ�ုများည် ်
များပြ�ုများည််ကိုု� နေရာွးေ�ယ််နိုု�င့််ပြီး�းး အနေနေကိုာင့်််များ�ားကိုု� private ပြ�ုလုံး��်ထားားပြေင့််း၊ Twitter personalized 
ပြ�ုလုံး��်ထားားနေသာ အနေနေ�ကိုာင့််းအနေရာာများ�ားကိုု� ထားု�်းေ�ု�်ပြေင့််း၊ အနေသ�ံးပြ�ုသူများ�ား၏ အနေေ�ုု�နေသာ 
နေ�တာများ�ားကိုု�သာစ်�နေဆိုာင့််းပြေင့််း၊ များ�နေဝပြေင့််းတု�်ကိုု� ပြ�ုလုံး��်နိုု�င့််�ါသည််။

Settings ➔ Privacy Settings ➔ Privacy 
and security

အနေပြေားနေသာ ဝ�်နေဆိုာင့််များုများ�ား

Facebook နိုာင့််် Twitter အနေနေကိုာင့်််များ�ားကိုု� အနေပြေားေ�ုတ်ဆိုကို်ထားားသည်် ်အနေွ�်လုံးု�င့််းဝ�်နေဆိုာင့််များုများ�ား 
(Facebook အနေတွကို် Whatsapp နိုာင့််် Instagram ၊ Twitter အနေတွကို် Periscope စ်သည််ပြ�င့််)် အနေား 
login ဝင့််နေရာာကို်ရာ�် အနေသ�ံးပြ�ုနိုု�င့််�ါသည််။ ဂိုများ်းများ�ား၊ အနေွ�်လုံးု�င့််းနေင့်ွနေ�းနေေ�များုများ�ားနိုာင့်် ်အနေပြေားနေသာ 
ဝ�်နေဆိုာင့််များုများ�ားကိုု� အနေဆိုု��ါ �လုံးကို်နေ�ာင့််း၏အနေတွင့််းနိုာင့်် ်အနေပြ�င့််တု�်တွင့််�ါ အနေသ�ံးပြ�ုနိုု�င့််�ါသည််။

Facebook နိုာင့််် Twitter အနေသ�ံးပြ�ုသူများ�ားအနေနေ�ပြ�င့်် ်သကို်ဆိုု�င့််ရာာ app နိုာင့််် ဝ�်နေဆိုာင့််များုများ�ားကိုု� 
သ�ံးသ�်ပြေင့််း၊ ပြင့်င့််း�ယ််ပြေင့််းတု� ်ပြ�ုလုံး��်နိုု�င့််�ါသည််။

Settings ➔ Apps and 
Websites Settings ➔ 
Instant Games

Settings ➔ Privacy 
and safety ➔ 
Personalization and 
data ➔ See your 
Twitter data ➔ Apps, 
devices & information 
➔ Apps, devices & 
information/Connected 
apps

Off-platform activity

Facebook အနေနေကိုာင့်််ပြ�င့်် ်ေ�ုတ်ဆိုကို် login ဝင့််ပြီး�းး အနေသ�ံးပြ�ုရာသည်် ်Facebook ပြ�င့််�များာ 
ဝ�်နေဆိုာင့််များုများ�ားအနေတွကို် Facebook များာနေ�၍ off-Facebook activities များ�ား (သု�်) 
သတင့််းအနေေ�ကို်အနေလုံးကို်များ�ားကိုု� စ်ာရာင့််းတစ််ေ�ပြ�င့်််များာတ်သားပြီး�းး ၎င့််း�လုံးကို်နေ�ာင့််းနေ�်တွင့် ်
ပြ��်လုံးည််များ�နေဝနေ�းသည််။ user များ�ားအနေနေ�ပြ�င့်် ်၎င့််းကိုု��ကိုည်််ရှုုနိုု�င့််�ါသည််။

Settings ➔ Your 
Facebook Information 
➔ Off-Facebook 
Activity.

--

ကိုု�ယ််နေရားနေ�တာများ�ား နေ�ါင့်််လုံး�တ်ဆိုွ�ပြေင့််း

Facebook နိုာင့််် Twitter user များ�ား အနေနေ�ပြ�င့််် အနေဆိုု��ါ�လုံးကို်နေ�ာင့််းများ�ားနေ�်တွင့် ်၎င့််းတု� ်
ထား�တ်လုံး��်ေ�်သည််် သတင့််းအနေေ�ကို်အနေလုံးကို်များ�ားကိုု� download လုံး��်ရာ�် နေတာင့််းေံနိုု�င့််သည််။

Settings ➔ Your 
Facebook Information 
➔ Download Your 
Information

Settings ➔ Privacy 
and safety ➔ 
Personalization and 
data ➔ See your 
Twitter data ➔ 
Download an archive 
of your data

တင့််ထားားနေသာ နေ�တာများ�ား

Facebook နိုာင့််် Twitter များု�ဘိုု�င့််း အနေ�လုံးးနေကိုးရာာင့််းများ�ားသည် ်အနေသ�ံးပြ�ုသူ၏ ���်း�ံ�ါတ်များ�ားကိုု� upload 
တင့််တတ်သည််။ Facebook တွင့််များူ user ���်း�ံ�ါတ်များ�ားကိုု� ၎င့််း�လုံးကို်နေ�ာင့််းနေ�်သု� ်ဆိုကို်တု�ကို် 
upload တင့််သည််် function တစ််ေ��ါရာာုသည််။ user များ�ားအနေနေ�ပြ�င့်် ်���်း�ံ�ါတ်များ�ား upload 
ပြ�ုလုံး��်ပြေင့််းကိုု� စ်စ််နေဆိုးပြေင့််း၊ ပြင့်င့််း�ယ််ပြေင့််းတု�်အနေပြ�င့် ်ယ်င့််း�လုံးကို်နေ�ာင့််းများ�ားနေ�် upload 
တင့််ထားားသည်် ်���်း�ံ�ါတ်များ�ားကိုု��ါ��ကို်နိုု�င့််သည််။

On your mobile app:

Settings and Privacy 
➔ Settings ➔ Media 
and Contacts

 

Check contacts 
uploaded to Facebook: 
https://www.facebook.
com/mobile/facebook/
contacts/?tab=contacts

Settings ➔ Privacy 
and safety ➔ 
Discoverability and 
contacts ➔ Manage 
contacts

နေ�ကိုာ်ပြင့်ာ�စ််များာတ်ထားားရာ� ်နေ�တာများ�ားထား�တ်လုံး��်ပြေင့််း

Facebook နိုာင့််် Twitter အနေသ�ံးပြ�ုသူများ�ား ၎င့််း�လုံးကို်နေ�ာင့််းများ�ားတွင့် ်ပြများင့််ရာသည်် ်နေ�ကိုာ်ပြင့်ာများ�ားသည်် 
အနေသ�ံးပြ�ုသူများ�ား၏လုံး��်နေဆိုာင့််ေ�ကို်များ�ား၊ နေ�းအနေ�်လုံးာနေသာ သတင့််းအနေေ�ကို်အနေလုံးကို်များ�ားများာ ရာရာာုသည််် 
နေ�တာများ�ားအနေနေ�် အနေနေပြေေံသည််။ အနေသ�ံးပြ�ုသူများ�ားဘိုကို်များာ အနေတု�င့််းအနေတာတစ််ေ�ပြ�င့်််သာ 
ပြ�ုလုံး��်နိုု�င့််သည်််တု�င့် ်နေ�ကိုာ်ပြင့်ာပြ�ုလုံး��်သူများ�ားနိုာင့်် ်များ�နေဝထားားသည်် ်တကိုု�ယ််နေရာနေ�တာများ�ားကိုု� 
စ်စ််နေဆိုးပြေင့််း၊ ကို�််သတ်ပြေင့််းတု� ်ပြ�ုလုံး��်နိုု�င့််�ါသည််။

Settings ➔ Ads Settings ➔ Privacy 
and safety ➔  
Personalization and 
data ➔ See your 
Twitter data ➔ 
Interests and ads data 
➔ Interests from 
Twitter/Inferred 
interests from 
partners/Tailored 
audiences



ဒီစာ်ဂ္ဂ�စာ်တယ််လုံခြ��ံရွေး��အုတး�် ထုပွဲ်တုု�အု�င်း်�ခြများစာ်များ�ာ�

• Security in-a-box (https://securityinabox.org/en) က်းု Tactical 

Tech Collective နှှင်််း Front Line Defenders တးု��ှ �န်တ်း��ုတ်လုပ် ်

�ာ�မြ�င်း�်မြ�စွဲသ်ညာ။် န်ညာ�်ဗ��ဟာလ��်ညွှှန်�်�က်တ်ွင်း ် �မြ�စွဲ�်ထောန် 

အသု�ံမြပ်���ညာ် ် ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာလ်ုမံြ��ံထော��ထောဆိုာ�်�်�နှှင်း် ် �န်ထ်ောဆိုာင်း�်ု 

��ာ�က်း ုinstall မြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�်၊ configure မြပ်�လုပ်မ်ြ�င်း�်နှှင်း်် အသံု�မြပ်�မြ�င်း�် 

တးု�က်းု တစွဲဆ်ိုင်း််��င်း�်စွဲး ညွှှန်�်က်ာ���က်�်�ာ�အပ်ါအ�င်း ် အထော��ကြီးက်း� 

ထောသာ အထောမြ���ံူ��ာ�က်းုပ်ါ ထော�ာမ်ြပ်ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။်

• Digital Security Helpline (https://www.accessnow.org/help/) 

က်းု Access Now�ှ �ုတလ်ုပ်ထ်ောပ်��ာ�မြ�င်း�်မြ�စွဲဖ်ြိုးပ်း� ၎င်း�်သညာ ်

တစွဲဦ်း���င်း�် (သးု��ဟုတ)် အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�နှှင်း်် ပ်ူ�ထောပ်ါင်း�်က်ာ 

အနှတ�ာယျာနှ်ှင်း်် �င််းဆိုးငု်း�်က်�ထံောတွ�ထောန်��က်သူ��ာ�၊ တးကု်�်းကု်�ု် �ထံောန်�သူ 

��ာ�က်းု အထော��ထောပ််အက်ူအညားထောပ်��န်် ရုံးုတမ်ြ�ညာ�်တုံ�မြပ်န်ထ်ောဆိုာင်း�်ွက််

�ု��ာ� မြပ်�လုပ်ထ်ောပ်�ပ်ါသညာ။်

• က်က်�့ာလု�ံဆိုးုင်း�်ာ စွဲုစံွဲ��်စွဲစွဲထ်ောဆို� စွဲာန်ယျာ�်င်း�်က်ွန်ယ်ျာက်(်GIJN) 

၏ Digital security resource page (https://gijn.org/digital-

security/) တွင်း ်သတင််း�ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်ဒါစွဲ�်�စ်ွဲတယ်ျာလံုမြ��ထံော�� 

မြ�ှင်း်တ်င်းန်ှးုင်းစ်ွဲ�ာ အထောမြ��ကံ်�ထောသာအ�က်ဉံာာဏာ�်�ာ�က်းု စွဲုစွဲညာ�် 

ထောပ်��ာ�သညာ်အ်မြပ်င်း ် အမြ�ာ�ထောသာ ဒါစွဲ�်�စွဲတ်ယျာလ်ုမံြ��ထံော�� 

လ��်ညွှှန်�်�က်ဆ်ိုးုင်း�်ာ လ��်ညွှှန်�်�က်�်�ာ�၊ အ�က်ဉံာာဏာ�်�ာ�နှှင်း် ်

ဆိုးုင်းသ်ညာ်် link ��ာ�က်းုလညာ�် ထောပ်��ာ�ပ်ါသညာ။်
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https://gijn.org/digital-security/
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သတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အထောန်မြ�င်း် ် လွတလ်ပ်စ်ွဲွာ �ုတထ်ော�ာထ်ောမြပ်ာဆိုးုထော��သာ��ုနှှင်း် ်

သတင်း�်စွဲာလွတလ်ပ်�ွ်င်း််တးု�က်း ုအွန်လ်းငု်း�်ထောပ််တွင််း��း��ထော�ာက်မ်ြ�င််း�၊ ဖြိုး�း��်ထောမြ�ာက်မ်ြ�င််း�၊ 

တးကု်�်းကု်မ်ြ�င််း�တးု�၏အက်�း��ဆိုက်�်�ာ�က်း ုပ်း�ုး၍ုသး�ှးလးပု်ါက် န်ညာ�်ပ်ညာာနှှင်််း လူ�အ�ွင်း်် 

အထော��န်ယျာပ််ယျာ�်�ာ�က်းု တစွဲစ်ွဲုတစွဲစ်ွဲညာ�်တညာ�် လုပ်က််းုင်းထ်ောဆိုာင်း�်ွက်လ်�က်�်ှးသညာ် ်

အ�ွ��အစွဲညာ�်��ာ�၏ စွဲး�ကံ်းန်�်ပ်ထော�ာ��က်�်�ာ�တွင်း ်�ှာထော�ွထောလလ်ာနှးုင်းပ််ါသညာ။်

• Association for Progressive Communications, APC (https://

www.apc.org/)

• Electronic Frontier Foundation, EFF (https://www.eff.org/)

• EngageMedia (https://www.engagemedia.org/)

• Myanmar ICT for Development Organization, MIDO 

(https://www.facebook.com/Myanmarido/)

• Privacy International, PI (https://privacyinternational.

org/)

• Tactical Tech (https://tacticaltech.org/)

• Qurium - The Media Foundation (https://www.qurium.

org/)
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၇။ ဆ�်သးယ််�န််လုပွဲ်စာာများ�ာ�
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၇.၁။ ခြပွဲည််ရွေးထုာင်း်စာုရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�ရွေး�ာ်များ�ှင်း်၊
  တုုင်း်�ရွေးဒီသကြီး�ီ�နှှင်း််ခြပွဲည််န်ယ််များ�ာ��ှု    
  ရွေး�ာ်များ�ှင်း်အု�း���း�များ�ာ�

စာဉ်း် အုများည်် ဆ�်သးယ််�န််ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၁ က်��င်းမ်ြပ်ညာန််ယျာ ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

Daw Mary Menon 

(Chairperson)

U Htun Aung Khaing (DD/EO)

074-2521678, 

0742522745(Fax)

၂ က်ယျာာ�မြပ်ညာန််ယျာ ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Than Soe (Chairperson)

U Kyaw Sann Win (DD/EO)

083-2223128,

083-2221137(Fax)

083-2224125(Fax)

၃ က်�င်းမ်ြပ်ညာန််ယျာ ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Kyaw Win 

Maung(Chairperson)

U Maung Maung Naing(DD/EO)

085-23397, 

085-21202,

085-22209(Fax)

၄ ��င်း�်မြပ်ညာန််ယျာ ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Uk Nawl(Chairperson)

U Linn Kyaw(DD/EO)

070-21599, 

070-21629(Fax)

၅ �ွန်မ်ြပ်ညာန််ယျာ ်ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Khin Maung 

Aye(Chairperson)

U Hein Lin Htet(DD/EO)

057-24419, 

057-24095(Fax)

၆ ��းုင်းမ်ြပ်ညာန််ယျာ ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

Daw Tin Hlaing(Chairperson)

U Thurein Htut(DD/EO)

043-21556, 

043-22887

043-229689(Fax)

၇ �ှ��်မြပ်ညာန််ယျာ ်

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Htin Kyaw(Chairperson)

U Zaw Myint Win(DD/EO)

081-2124986

081-2121321(Fax)

081-2125567(Fax)

၈ စွဲစွဲက််းုင်း�်တးုင်း�် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Tin Oo(Chairperson)

U Aung Myo Lwin(DD/EO)

071 22774
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၇။ ဆက််သွွယ််ရန််လိိပ််စာာများ�ား



စာဉ်း် အုများည်် ဆ�်သးယ််�န််ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၉ �ထောက်ွ�တးုင်း�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Khin Maung 

Myint(Chairperson)

U Soe Htut Oo(DD/EO)

 063 2028396 

(Fax)

063 2028691

၁၀ �န်က််ုန်တ်းုင်း�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ� U Kyi Myint (Chairperson)

U Tin Maung Aye(DD/EO)

01-2306250, 

01-230626

01-2305685(Fax)

၁၁ �နှတထောလ�တးုင်း�် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

Dr. Aung Win Kyi 

(Chairperson)

U Kyaw Kyaw Soe(DD/EO)

02-4069042

02-4039440(Fax)

၁၂ ပ်��ူ�တးုင်း�် ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ� U Aung Myint (Chairperson)

U Aung Kyaw Moe(DD/EO)

052-2221024, 

052-2201314

052-2201848(Fax)

၁၃ ဧ�ာ�တးတးုင်း�် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Khin Mg Win (Chairperson)

U Myint Naing(DD/EO)

 

042-23783, 

042-21890(Fax)

၁၄ တန်သ�ာ�းတးုင်း�် 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� 

ထောက်ာ�်�ှင်းအ်�ွ���ွ�

U Zaw Linn(Chairperson)

U Htain Linn Oo(DD/EO)

059-2023525

059-2021211(Fax)

၁၅ မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲု 

ထော�ွ�ထောက်ာက်ပ််ွ� ထောက်ာ�်�ှင်း်

067-404315, 

067- 404313, 

067- 404220
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၇.၂။ အု�ပွဲ်ဘာ�်လူများုအု�း��အုစာည််�များ�ာ�

စာဉ်း် အု�း��အုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် 
ပွဲုဂ္ဂဂု�လ်

�ုန််�န်ံပွဲါတ် အုီ�ရွေးများလ်� 
လုပွဲ်စာာ 

၁ Bago Observer 
Group

 U Lay Naing 
Oo

09 428046272 bagoobserver-
group@gmail.
com 

၂ Civil Authorize 
Negotiate 
Organization 
(C_A_N - Org)

Saw Zin 
Maung Soe, 
Chairperson

09 330 350 68 
(Office)

canorg.
myanmar@
gmail.com

၃ Civic Develop-
ment Institute 
(CDI)

Salai Bawi 
Roe San

09 898128960 
(Office)

 salai.
bawiroesan@
gmail.com

၄ Generation Tree Daw Swe 
Mar Oo

09 45645 6190 swemar599@
gmail.com

၅ Horn Bill 
Organization
(HBO)

U Chan Lian, 
Executive 
Director

09 420105362 hornbillorg@
gmail.com

၆ Kadu Youth 
Development

 U Than Zaw 
Oo, Project 
Director

09 790 731736 kaduthan-
zaw@gmail.
com 

၇ Kanbawza Youth 
Library

Daw May 
Hnin Kyaw

09 765 211398 mayhnin71@
gmail.com

၈ Khanti Founda-
tion

Daw Yin Yin 
Win, 
Executive 
Director

09 443241959 
(office)

yyw.khanti.
org@gmail.
com

၉ Myanmar Fifth 
Estate

U Soe Lin 
Htoot

09 798101588
09 423736756

thefifthpillar.
tfp@gmail.
com
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စာဉ်း် အု�း��အုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် 
ပွဲုဂ္ဂဂု�လ်

�ုန််�န်ံပွဲါတ် အုီ�ရွေးများလ်� 
လုပွဲ်စာာ 

၁၀ Myanmar 
Network for Free 
and Fair Elections 
(MYFREL)

Daw Zin
Mar Oo

09263215643, 
09254278384

myanmar.
mynfrel@
gmail.com

၁၁ Myanmar 
Independent 
Living Initiative 
(MILI)

Daw Yu Ya 
Thu, 
Executive 
Director

09 450067247
(office)

info@mili.org.
mm

၁၂ New Myanmar 
Foundation 
(NMF)

Daw Mya 
Nandar 
Thin, 
Executive 
Director

09  751 007253 new.myan-
mar.founda-
tion@gmail.
com

၁၃ Open Myanmar 
Initiative (OMI)

U Aye Kyaw, 
Executive 
Director

09 42009 8735  office@
omimyanmar.
org

၁၄ Panna Institute Aung Naing 
Maw, 
Assistance 
Program 
Manager

09 777 731327  aungnaing-
maw70@
gmail.com 

၁၅ Peace and 
Justice Myanmar 
(PJM)

Daw Shwe 
Yee Win, 
Executive 
Director

09 979037087 peaceandjus-
ticemm@
gmail.com

၁၆ People’s Alliance 
for Credible 
Elections (PACE)

Sai Ye Kyaw 
Swar Myint, 
Executive 
Director

09 253 379 442
 

syksmyint@
pacemyan-
mar.org
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စာဉ်း် အု�း��အုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် 
ပွဲုဂ္ဂဂု�လ်

�ုန််�န်ံပွဲါတ် အုီ�ရွေးများလ်� 
လုပွဲ်စာာ 

၁၇ Phan Tee Eain 
(Creative Home)

Daw Khin 
Lay Nge, 
Director

09 44111 1667 director.pte@
gmail.com
phanteeeain.
myanmar@
gmail.com

၁၈ Rainmaker 
Organization

Daw Aye 
Thadar 
Aung, 
Executive 
Director

09 420066222 rainmaker.
mm.org@
gmail.com

၁၉ Scholar Institute  Ko Aung 
Shwe Oo

01 542 485  scholarinsti-
tute.cep@
gmail.com

၂၀ The Fifth Pillar U Nay Win 
Naing, 
Program 
Director

09 965 052466 thefifthpillar.
tfp@gmail.
com

၂၁ Yaung Chi Thit Daw Khin 
Hla, Director

09 250526789 
(Office)

 info@
yaungchithit.
org
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၇.၃။ နှုုင်း်င်းံတ�ာ အုစာုု��များဟူုတ်ရွေးသာ
  အု�း��အုစာည််�များ�ာ�

(၁) Asian Network for Free Elections (ANFREL)

anfrel.myanmar@anfrel.org

  09 - 407835302

(၂) Carter Center

  09 420078557

(၃) Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD)

  09-770050429

(၄) Democracy Reporting International (DRI)

myanmar@democracy-reporting.org

(၅) International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) 

info-myanmar@idea.int

  01- 389202

(၆) International Foundation for Electoral Systems (IFES)

  01- 534621

(၇) International Republican Institute (IRI)

  01- 665804, 01- 661681(Fax)

(၈) National Democratic Institute (NDI)

  01 - 549201
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၇.၄။ နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီများ�ာ�

စာဉ်း်  နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီအုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၁ Mro National Development 

Party

ဖြိုး�း�တးုင်း�်�င်း�်သာ��ွ�ံဖြိုး�း��ထော��ပ်ါတး

ဦး�ထောက်�ာ�်င်း�်

(တွ�/တွင်း�်�ှ��-၁)

 

09-448406202,	

09-263478005,	

043-70070

၂ National Unity Party

တးုင်း�်�င်း�်သာ�စွဲညာ�်လု�ံညားညွှှတ်

ထော��ပ်ါတး

ဦး�သးန်�်�ွန်�် 01-557480,	

01-557456,	

01-386936,	

01-541961,	

01-554219(Fax)

၃ La Hu National Development 

Party

လာ�ဟူအ��း��သာ� 

�ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက်ထ်ော��ပ်ါတး

ဦး���ာပ်းု 09-	49219672,	

09-428219081,	

081-23106,	

09-5260294

၄ Kokang Democracy and 

Unity Party

က်းု�က်န်�ဒ်ါး�းုက်ထော�စွဲးနှှင်း် ်

�ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက်ထ်ော��ပ်ါတး

ဦး�ထောအာင်းထ်ောက်�ာဖ်ြိုး�း��(�) 

ထောဟာ�်းုက်က််�င်း�်

(တွင်း�်/�ှ��-၁)

951133186,	

01-559539,	

081-24627,	

081-22224,	

09-69000971,	

09-526219(Fax)

၅ Pao National Organization 

Party (PNO)

ပ်အးု��်အ��း��သာ�အ�ွ�����ပ်ပ််ါတး

ဦး��ွန်သ်းန််�ထော� 09-428218314,	

081-2124691	

(Fax),	09-

36352335,	

09-250343145,	

09-2533336502
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စာဉ်း်  နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီအုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၆ Democratic Party (Myanmar)

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး(မြ�န်�်ာ)

ထောဒါ်သန်�်သန်�်နှု

(တွင်း�်/�ှ�����ပ်)်

09-8020254,	

01-541649,	

09-5084963

၇ Kayan national Party

က်ယျာန်�်အ��း��သာ�ပ်ါတး

�ွန်�်က်ထောလ��င်း�်

(တွင်း�်/�ှ��-၁)

081-56088,	

09-792530587,	

09-428005127

၈ Rakhine State National 

United Party

��းုင်းမ်ြပ်ညာန််ယျာအ်��း��သာ� 

အင်းအ်ာ�စွဲုပ်ါတး

ထောဒါ်�သန်�်စွဲးန်် 09-421095833,			

09-	42104245

၉ Kayin People Party

က်�င်းမ်ြပ်ညာသ်ူ�ပ်ါတး

ဦး�ထောစွဲာထောစွဲ��ါ� 01-611612,	

09-5180164,	

09-250050806,	

01-611238

၁၀ Ta-Arng (Palaung) National 

Party

တအာင်း�်(ပ်ထောလာင်း)် 

အ��း��သာ�ပ်ါတး

ဦး��ွန်�်ထောက်�ာ် 09-6712051,	

09-2003541,	

0943146250,	

09-9040651

၁၁ Party for Democracy and 

Peace

ဒါး�းုက်ထော�စွဲးနှှင်း် ်

ဖြိုးင်းး��်����်ထော��ပ်ါတး

  ဦး���း��ညွှွန်�် 09-73204834

၁၂ Shan Nationalities 

Democratic Party

�ှ��်တးုင်း�်�င်း�်သာ���ာ� 

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ဦး�စွဲးုင်း�်ဘးု�ထောအာင်း် 09-73046206,	

09-5159998,	

081-202064,
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စာဉ်း်  နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီအုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၁၃ United Democratic Party 

(UDP)

ညားညွှှတထ်ောသာ 

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ထောဒါ်သးတာ�င်း ်

(တွ��က်/်တွင်း�်�ှ��)

09-259560350,	

09-253750925,	

09-250799412,	

067-500253,

067-	500236

၁၄ The 88 Generation Student 

Youths (Union of Myanmar

၈၈ ��း��ဆိုက်ထ်ောက်�ာင်း�်သာ� 

လူင်းယျာ�်�ာ� (မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲု 

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း)ံ ပ်ါတး

ဦး�ထောလ�စွဲးု� 01-556554,	

09-5197626

၁၅ The Union of Myanmar 

Federation of National 

Politics

မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုမြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံ

အ��း��သာ�နှးုင်းင််းထံော�� 

အ�ွ�����ပ်ပ််ါတး

ဦး�ထောဌာ�ထောင်းွ

(တွ��က်/်ထော�ွ�ှ��)

 

01-556544,	

09-5187991

၁၆ National Political Alliance 

League

အ��း��သာ�နှးုင်းင််းထံော���ဟာ�းတ်

��ာ�အ�ွ�����ပ်ပ််ါတး

ဦး�ထောက်�ာသ်ူထောအာင်း် 09-49155983,	

09-5333156,	

09-73094213,	

09-421722351

၁၇ Wun Thar Nu Democratic 

Party

�သံာနှုဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ဦး�ထောက်�ာထ်ောက်�ာ် 09-259045421,	

09-799996441,	

09-950150545

၁၈ Modern People Party

ထော�တသ်စွဲမ်ြပ်ညာသ်ူ�ပ်ါတး

ထောဒါ်�း�းစွဲံ 09-73238324,	

09-8614372,	

01-504882,	

01-505307
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စာဉ်း်  နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီအုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၁၉ Union Democratic Party

မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုဒါး�းုက်ထော�စွဲးပ်ါတး

ဦး�ထောသာင်း�်�င်း�် 01-584261,	

09-73203085,	

09-448537914,	

09-448537915

၂၀ Peace for Diversity Party

�တူက်ွ�မြပ်ာ�မြ�င်း�်နှှင်း် ်

ဖြိုးင်းး��်����်ထော��ပ်ါတး

ထောဒါ်�င်း်�်ါထောဌာ� 09-422536641,	

09-43101001,	

09-780156273,	

09-252478008

၂၁ Inn National Development 

Party

အင်း�်အ��း��သာ� 

�ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက်ထ်ော��ပ်ါတး

ဦး�က်င်း�်ညား�

 

081-209599,	

09-428310011

၂၂ Phlone-Sqaw Democratic 

Party

�လု-ံ စွဲထော�်ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲ ်

ပ်ါတး

ဦး�စွဲဘးက်�င်းဦ်း�

 

09-425020498,	

09-425032710,	

058-233314,	

058-22639,	

09-49770115

၂၃ National democratic Party 

for Development (NDPD)

အ��း��သာ��ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက်ထ်ော�� 

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ဦး��င်းထ်ော�ာင်း�်ံ 09-5132126,	

09-5013683	(Win	

Tun	Soe),	

09-73041634

၂၄ Union Solidarity and 

Development Party

မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲု�က်�ံးုင်းထ်ော��နှှင်း် ်

�ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက်ထ်ော��ပ်ါတး

ဦး�သက်န်ှးုင်း်�င်း�် 067-419244,	

09-5163285,	

067-419257,	

067-419274	(Fax)
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၂၅ Ethnic National Development 

Party

တးုင်း�်�င်း�်သာ�လူ��း��စွဲု��ာ��ွ�ံဖြိုး�း��

ထော��ပ်ါတး

ဦး�ဆိုန်ထ်ောလှ��န်် 09-43081763

၂၆ Ka Man National 

Development Party

က်�န်အ်��း��သာ� 

တးု�တက်ထ်ော��ပ်ါတး

ဦး�တင်းလ်ုင်း�်င်း�်

(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-73067314,	

09-73205380,	

09-73103983,	

09-8635745

၂၇ Kha Me National 

Development Party

��းအ��း��သာ��ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက််

ထော��ပ်ါတး

ဦး�ထောလသာထောက်�ာ် 09-421053166,09-

425301804,	

043-23088

၂၈ National Democratic Force 

(NDF)

အ��း��သာ�ဒါး�းုက်ထော�စွဲး 

အင်းအ်ာ�စွဲုပ်ါတး

ထောဒါါက်တ်ာ�င်း�်နှးုင်း် 09-450015691,	

09-5059640,

09-5137373,	

09-2228347

၂၉ National Development and 

Peace Party (NDPP)

အ��း��သာ��ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက်ထ်ော�� 

နှှင်း်် ဖြိုးင်းး��်����်ထော��ပ်ါတး

ဦး�ထောအ��ွန်�် 09-5174461,	

09-73127914,	

09-73117001

၃၀ People Democracy Party

မြပ်ညာသ်ူ�ဒါး�းုက်ထော�စွဲးပ်ါတး

- 09-43176080,	

02-5154902,	

09-43011456,	

09-43060910
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၃၁ New National Democratic 

Party

အ��း��သာ�ဒါး�းုက်ထော�စွဲးပ်ါတးသစွဲ ်

ပ်ါတး

ထောဒါ်�းုင်းစ်ွဲနှဒာ (တွင်း�်/�ှ��)

 

09-73095628,	

09-73005267

(Win	Shwe),

09-73020813

၃၂ Bamar People’s Party

ဗ�ာမြပ်ညာသ်ူ�ပ်ါတး

ဦး�သက်ဦ်း� 09-49229271	

(President),	

01-296693

၃၃ National League for 

Democracy

အ��း��သာ�ဒါး�းုက်ထော�စွဲးအ�ွ�����ပ််

ဦး�ဉာာဏာ�်င်း�်(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-5179247,	

01-555156

(Office,	Fax)

၃၄ Democratic Party For 

Myanmar New Society

မြ�န်�်ာလ်ူ�ထောဘာင်းသ်စွဲ ်

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ဦး�သးန်�်�ွန်�် 09-425019450	

(President),	

056-21980

၃၅ Myanmar National Congress

မြ�န်�်ာအ��း��သာ� 

က်ွန်�်�က်ပ််ါတး

ဦး�တင်းထ်ောအာင်း် 09-448541104

၃၆ Mro Nationality Party

ဖြိုး�း�တးုင်း�်�င်း�်သာ�ပ်ါတး

ဦး��င်း�်ထောအာင်း(်တွင်း�်/�ှ��)

 

09-253083491,	

09-252376381

၃၇ Tai-Leng Nationalities 

Development Party (T.N.D.P)

တးုင်း�်လးုင်း(်�ှ��်န်း)အ��း��သာ�

��ာ��ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက်ထ်ော��ပ်ါတး

ဦး�စွဲးုင်း�်ထောက်�ာည်ွှွန်�် 09-47015543,	

09-2016916

(Saw	Win	Htun)

၃၈ Asho Chin National Party

အရုံးု��င်း�်အ��း��သာ�ပ်ါတး

ဆိုလးုင်း�်ထောအာင်း�်င်း�်လုင်း်

 

09-5043709,	

01-646954
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၃၉ Shan Nationalities League 

for Democracy

�ှ��်တးုင်း�်�င်း�်သာ���ာ� 

ဒါး�းုက်ထော�စွဲးအ�ွ�����ပ််

စွဲးုင်း�်လ (�) စွဲးုင်း�်လးတ် 09-73241587,	

0973225564

၄၀ Danu National Democracy 

Party

ဓိနှုတးုင်း�်�င်း�်သာ�လူ��း����ာ� 

ဒါး�းုက်ထော�စွဲးပ်ါတး

ဦး�က်းုက်းု 09-49359008,	

09-49359655,	

09-49597398,	

09-49250264

၄၁ Zomi Congress For 

Democracy

�းု�း�ဒါး�းုက်ထော�စွဲးအ�ွ�����ပ်ပ််ါတး

ပ်ူ�င်း်က််��်လ�န်် 09-421715011,	

09-5199953	(Zam	

Za	Mong),	

01-397389

၄၂ Shan State Kokang 

Democratic Party

�ှ��်မြပ်ညာက််းု�က်န်�် 

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ဦး�မြ�င်း်�်းုင်း် 09-402612868,	

09-43189486

၄၃ Myanmar Farmers 

Development Party

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််းထံောတာင်းသ်ူလယျာသ်

�ာ��ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက်ထ်ော��ပ်ါတး

ထောဒါ်�င်းသ်န််�ဦး� 09-5177714,	

01-8551059,	

09-43138632	

(Khin	Than	Oo),	

09-401629034

၄၄ National Unity Congress 

Party

အ��း��သာ�ညားညွှှတထ်ော�� 

က်ွန်�်�က်ပ််ါတး

ဦး�ညားညားလတ်

(တွင်း�်/�ှ�����ပ်)်

09-73010852,	

09-250085016,	

09-43057576,	

09-5192761
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၄၅ Democracy and Human 

Rights Party

ဒါး�းုက်ထော�စွဲးနှှင်း် ်

လူ�အ�ွင်း််အထော��ပ်ါတး

ဦး�ထောက်�ာစ်ွဲးု�ထောအာင်း ်

(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-5007348,	

01-667880,	

09-73247887

၄၆ National Prosperity Party

အ��း��သာ�တးု�တက်မ်ြ�င်း်�်ာ�ထော�� 

ပ်ါတး

ထောဒါ်စွဲန်�်သူ�ာ(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-250050155,	

09-795563011,	

09-49364232,	

09-428034363,	

09-425023602

၄၇ Kachin National Congress 

(KNC)

က်��င်းအ်��း��သာ� 

က်ွန်�်�က်ပ််ါတး

ဦး��ယျာထ်ော�ာင်း�် 09-254082552,	

09-454335203,	

09-402763018

၄၈ Lisu National Development 

Party (L.N.D.P)

လးဆိုူအ��း��သာ��ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက််

ထော��ပ်ါတး (ဒါူ�ထောလ�ပ်ါတး)

ဦး�ထောလထော�တာ� 09-47010061,	

074-28192

၄၉ Dawei Nationalities Party

�ာ��ယျာတ်းုင်း�်�င်း�်သာ���ာ�

ပ်ါတး

ထောဒါ်နှွယျာန််းသးန််� 09-8595357,	

09-73132317,	

09-43121058

၅၀ Federal Union Party

�က်ဒ်ါ�ယျာမ်ြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုပ်ါတး

ဦး�ထောက်�ာ�်ံသာ

(တွင်း�်/�ှ��-၁)

 

09-49347518,	

09-2042996,	

09-425301500
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၅၁ Union Pa.O National 

Organization

မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုပ်အးု��်အ��း��သာ�

အ�ွ�����ပ် ်(ပ်.အ.�.�)ပ်ါတး

 - 09-5210485,	

09-31490802,	

09-420091079	

(Khun	Soe	Myint)

၅၂ Arakan National Party

��းုင်းအ်��း��သာ�ပ်ါတး

ဦး��းုင်းမ်ြပ်ညာစ်ွဲးု� 09-250240100	

(Htun	Aung	Kyaw)

၅၃ Khumi(Khami) National 

Party

�ူ�း�(��း�) အ��း��သာ�ပ်ါတး

 - 09-262935180

(U	Kyaw	Htun),	

09-73162817

၅၄ Democratic Party For a New 

Society

လူထောဘာင်းသ်စွဲ ်

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ဦး�သးဟ�ွဋိ�်င်း ်(�)   

ဦး�သးဟ (ထော�ွ/�ှ��)

09-420148501

၅၅ Karen National Party

က်�င်းအ်��း��သာ�ပ်ါတး

�န်�်ထောက်�ာဖ်ြိုးင်းး��် 09-49323849,	

09-448021923

၅၆ People’s Party of Myanmar 

Farmers and Workers

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံထောတာင်းသ်ူ 

လယျာသ်�ာ� အလုပ်သ်�ာ� 

မြပ်ညာသ်ူ�ပ်ါတး

ထောဒါ်စွဲန်�်စွဲန်�်ထောက်�ာ်

(တွင်း�်/�ှ��-၁)

 

09-422529069,	

09-49764573

၅၇ Mro National Democracy 

Party (MNDP)

ဖြိုး�း�အ��း��သာ�ဒါး�းုက်ထော�စွဲးပ်ါတး

ဦး�ထော�ာင်းက််းုထောဌာ��င်း�်

(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-73050743

၅၈ Danu National Organization 

Party

ဓိနှုအ��း��သာ���ာ�အ�ွ�����ပ်ပ််ါတး

ဦး�ထောန်��း�� 09-49357844
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၅၉ Public Contribute Students 

Party

မြပ်ညာသ်ူ�အက်�း��မြပ်� 

ထောက်�ာင်း�်သာ���ာ�ပ်ါတး

ဦး�ထောဌာ�လွင်း် 09-421037988,	

09-420020083	

(Aung	San)

၆၀ Guiding Star Party

လ��်မြပ်�က်ယျာပ််ါတး

ဦး�ညား�လင်း�်ထော�ာင်း်

(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-428168297,	

09-421002252	

(Htun	Hlaing)

၆၁ Shan-ni Solidarity Party 

(SSP)

�ှ��်န်း (တးုင်း�်လ�န်)်

ထောသွ�စွဲညာ�်ညားညွှှတထ်ော��ပ်ါတး

ဦး�ထောစွဲာ�င်း�်�ွန်�် 09-91010315,	

09-2016916,	

09-5192700

၆၂ New Society Party

လူ�ထောဘာင်းသ်စွဲပ််ါတး

ဦး�ထောအာင်းထ်ော�ယျာ�

(တွ�ထော�ွ/�ှ��)

09-73248567,	

09-257477337

၆၃ 88 Generation Democracy 

Party

၈၈ ��း��ဆိုက်ဒ်ါး�းုက်ထော�စွဲးပ်ါတး

ဦး�တင်းထ်ောအ� 09-33351832

၆၄ Lhaovo National Unity and 

Development Party(LNUDP)

ထောလာထ်ော�်အ��း��သာ�စွဲညာ�်လု�ံ

ညားညွှှတထ်ော��နှှင်း် ်�ွံ�ဖြိုး�း��ထော��ပ်ါတး

ဦး�ထောဒါ��း(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-400041037,	

09-47106927

၆၅ New Era Union Party

ထော�တသ်စွဲမ်ြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုပ်ါတး

ထောဒါ်ထောအ�ထောအ��ှင်း်

(တွင်း�်/�ှ��)

09-8631516
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၆၆ Akha National Development 

Party

အာ�ါအ��း��သာ��ွ�ံဖြိုး�း��တးု�တက််

ထော��ပ်ါတး

ဦး�အာ�လယျာ(်တွင်း�်/�ှ��) 09-5242351,	

084-52398

၆၇ Zo National Region 

Development Party

�းုတးုင်း�်�င်း�်သာ�ထောဒါသ�ွ�ံဖြိုး�း��ထော��

ပ်ါတး

ဦး�လက်ဆ်ိုွ��်�းုင်း်

(တွင်း�်/�ှ��-၁)

 

09-979637611,	

09-50233815

၆၈ National Development Party

အ��း��သာ�တးု�တက်ထ်ော��ပ်ါတး

ဦး�ထောအာင်းဖ်ြိုး�း��ထောက်�ာ် 09-33322666,	

09-5001742,	

09-783953501

၆၉ Women Party (Mon)

အ��း��သ�း�ပ်ါတး (�ွန်)်

�းသန််�သန်�်ထောဆိုွ 09-425283527

၇၀ The Party For People

လူ�ုပ်ါတး

ဦး�ထောအ�သးုက်် 09-43163475,	

09-79041288,	

09-795870589

၇၁ Union Farmer-Labour Force 

Party

မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲုလယျာသ်�ာ� 

အလုပ်သ်�ာ� အင်းအ်ာ�စွဲုပ်ါတး

ထောဒါ်�ူ�ူ��း�(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-458021233,	

09-33877511

၇၂ Daingnet National 

Development Party (D.N.D.P)

ဒါးုင်း�်န်က်လ်ူ��း����ာ�တးု�တက််

ထော��ပ်ါတး

ဦး��ွန်�်ထောအ�ထော�ာင်း်

(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-250326676
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၇၃ Myanmar People’s 

Democratic Party

မြ�န်�်ာမ်ြပ်ညာသ်ူ� 

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ဦး�လုင်းဖ်ြိုး�း��

(တွင်း�်/�ှ��၊ အ�ွ���င်း)်

09-795707287,	

09-970036251	

(Office	Hour),	

09-795707287

၇၄ Arakan League for 

Democracy Party

��းုင်းဒ်ါး�းုက်ထော�စွဲးအ�ွ�����ပ်ပ််ါတး

ဦး���း��ထောက်�ာ် 09-5143823

၇၅ Public of Labour Party

မြပ်ညာသ်ူ�အလုပ်သ်�ာ�ပ်ါတး

ဦး��န်ထ်ောန်ာင်းစ်ွဲးု�မြ�င်း််

 

09-33366683,	

09-965086123

၇၆ Kayah State Democratic 

Party

က်ယျာာ�မြပ်ညာန််ယျာ ်

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ဦး�သ��ယျာ(်တွင်း�်/�ှ��)

 

09-780539806

၇၇ Kayin National Democratic 

Party

က်�င်းအ်��း��သာ� 

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး

ထောစွဲာ��စွဲသ်န်�် 09-792499552

၇၈ National United Democratic 

Party (N.U.D)

အ��း��သာ�ညားညွှှတထ်ောသာ 

ဒါး�းုက်�က်တ်စွဲပ််ါတး 

(အန်၊်ဒါး၊ယျာူ)

ထောဒါါက်တ်ာထောအာင်းထ်ောဌာ�

(တွင်း�်/�ှ��)

09-428318366

၇၉ People’s Party

မြပ်ညာသ်ူ�ပ်ါတး

ဦး���နှးုင်းထ်ောအာင်း် 09-448024088,	

09-5166637	

(Kyaw	Lin)

123

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�သတင်း်�များ�ာ� ရွေး��သာ�တင်း်ဆ�်ခြ�င်း်� - မြ�န်�်ာသတင်း�်ထော�ာက်�်�ာ�အတွက် ်အထောမြ��လံက်စ်ွဲွ�



စာဉ်း်  နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီအုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၈၀ Arakan Front Party (AFP)

��းုင်း်ဦ်း�ထောဆိုာင်းပ််ါတး

ထောဒါါက်တ်ာသးန်�်�ွန်�်လှ

 

09-421724380

၈၁ Union Betterment Party 

(UBP)

မြပ်ညာထ်ော�ာင်းစ်ွဲု 

ထောက်ာင်း�်က်�း��ထောဆိုာင်းပ််ါတး

- 09-965202729

၈၂ The Yeomanry Development 

Party (YDP)

အထောမြ��လံူတန်�်စွဲာ�ဘ�မြ�င်း််

�ာ�ထော��ပ်ါတး

ဦး�ဆိုန်�်�ွန်�်ထောဆိုွ

(တွင်း�်/�ှ��)

 

09-791662635,	

09-5095480

၈၃ Democratic Party of National 

Politics (DNP)

အ��း��သာ�နှးုင်းင််းထံော��ဒါး�းုက်�က််

တစွဲပ််ါတး

 - 09-792036676,	

09-2032853

၈၄ Kachin State People’s Party 

(KSPP)

က်��င်းမ်ြပ်ညာန််ယျာမ်ြပ်ညာသ်ူ�ပ်ါတး

 - 09-2401150

၈၅ Chin National League For 

Democracy Party

��င်း�်အ��း��သာ�ဒါး�းုက်ထော�စွဲးအ�ွ��

���ပ်ပ််ါတး

- 09-5160784

၈၆ Mon Unity Party

�ွန်ည်ားညွှှတထ်ော��ပ်ါတး

ထောဒါါက်တ်ာ�င်း�်နှွယျာစ်ွဲးု� 09-255964445

၈၇ Chin National Party (CNP)

��င်း�်တးုင်း�်�င်း�်သာ���ာ�ပ်ါတး

 - 09--256152752
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(အ�က်ပ််ါစွဲာ�င််း�သညာ ်၁.၄.၂၀၂၀ အ�း မြပ်ည်ာထော�ာင််းစုွဲထော�ွ�ထောက်ာက်ပွ််�ထောက်ာ�်�ှင််း�ှ 

�ွင်း်မ်ြပ်��ာ�ထောသာ တညာဆ်ို�နှးုင်းင််းထံော��ပ်ါတး��ာ�စွဲာ�င်း�်မြ�စွဲပ််ါသညာ)်

စာဉ်း်  နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီအုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၈၈ New Democracy Party 

(Kachin) [N.D.P (Kachin)]

ဒါး�းုက်ထော�စွဲးပ်ါတးသစွဲ(်က်��င်း)်

 - 09-459449789,	

09-459465453

၈၉ Naga National Party (NNP)

န်ာ�အ��း��သာ�ပ်ါတး

 - 09-400055434

၉၀ People force Party

မြပ်ညာသ်ူ�အင်းအ်ာ�ပ်ါတး

 - 09-406055767,	

09-443433447

၉၁ People’s Pioneer Party

မြပ်ညာသ်ူ�ထော�ှ�ထောဆိုာင်းပ််ါတး

 - 09-5183006

၉၂ United Nationalities 

Democracy Party

ညားညွှှတထ်ောသာတးုင်း�်�င်း�်သာ�လူ

��း����ာ�ဒါး�းုက်ထော�စွဲးပ်ါတး

 - 09-778261658,	

09-77337798,	

09-253104071

၉၃ Inn National League Party

အင်း�်အ��း��သာ�အ�ွ�����ပ်ပ််ါတး

 - 09-794255595

၉၄ Kachin National Party

က်��င်းအ်��း��သာ�ပ်ါတး

 - 09-403706476

၉၅ Alliance of Myanmar’s 

Workers and Farmer Party 

(A.M.W.F.P)

မြ�န်�်ာနှးုင်းင််း ံအလုပ်သ်�ာ� 

လယျာသ်�ာ� �ဟာ�းတပ််ါတး

 09-796952899
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စာဉ်း်  နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီအုများည်် ဆ�်သးယ််�န်် ပွဲုဂ္ဂဂု�လ် �ုန််�န်ံပွဲါတ်

၉၆ ၈၈ ��း��ဆိုက်ည်ားထောန်ာင်းပ််ါတး  09	–	5121249

09-	765121249

၉၇ “�”အ��း��သာ�ပ်ါတး  ၀၉-၅၂၆၁၄၀၁

၀၉-၄၀၃၇၄၂၅၄၀

 

အုထု�်ပွဲါစာာ�င်း်�သည်် ၂ .၄.၂၀၂၀ အုထုု ခြပွဲည််ရွေးထုာင်း်စာုရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�ရွေး�ာ်များ�ှင်း်များှ �းင်း််ခြပွဲ�ထုာ�ရွေးသာ 

တည််ဆ�နှုုင်း်င်းံရွေး��ပွဲါတီများ�ာ�စာာ�င်း်�ခြ�စာ်ပွဲါသည််။

အုရွေး��ရွေးပွဲ�ဆ�်သးယ််�န်် လုပွဲ်စာာများ�ာ�

Police - 199

Tourist Police (Tourist Safety Unit) - 01-376166. 642742. 549209

Fire Service, Rescue: 191

Ambulance: 192

Red Cross: 295 133

Airport: 662 811
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