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တစ်ကမာလုံး အတိုင်းအတာမဟုတ်လင်ပင် အနည်းဆုံး အာရှေဒသတွင်းိုင်ငံများစွာတို၏
ေရးေကာက်ပွဲ ပတ်ဝန်းကျင်များသည် သတင်းမှားများ၊ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်ကို ထိခိုက်
ေစရန် ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိ ြပလုပသ
် ည့် ေဆာင်ရက်ချက်များြဖင့် စ်ဆက်မြပတ် တိုက်ခိုက်
ြခင်းခံေနရသည့်အတွက် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ှင့် အရည်အေသွးအေပ ထိခိုက်ခံေနရသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကျယ်ြပန် လာြခင်းှင့်အတူ ၎င်း၏ဩဇာအားေကာင်း လာေသာအခါ အဆိုပါ
ြဖစ်ရပ်များကို ပိုမို ကံေတွလာရသည်။
ထိအ
ု ခါ လွတ်လပ်မတပီး ဒီမိုကေရစီနည်းကျေသာ ေရးေကာက်ပွဲများကို ကာကွယ်ေပးရန်
အတွက် ယုံကည်ကိုးစားေလာက်ေသာ သတင်းရင်းြမစ်များမှာ အလွန်အမင်း အေရးကီး
လာခဲ့သည်။ ဤေနရာတွင် မဲဆရှင်ြပည်သူများအား သတင်းအချက်အလက်စုံလင်စွာြဖင့်
ဆုံးြဖတ်ချက်များြပလုပ
် ုင
ိ ရ
် န်အတွက် သတင်းများ အချ ိန်င
ှ ်တ
့ ေြပးညီ တင်ဆက်ုင
ိ ေ
် ရး
အတွက် သတင်းမီဒီယာ၏ အခန်းကမှာ အသက်ေသွးေကာသဖွယ် ြဖစ်လာခဲ့သည်။
သိေ
ု သာ်လည်း ကမာတလား၌ သတင်းစာလွတလ
် ပ်ခင
ွ န
့် ည်းပါးလာသည့အ
် ေလျာက် သတင်း
မီဒီယာအေနြဖင့် မဲဆရှင်များအတွက် ဝန်ေဆာင်မေပးရာ၌ စိန်ေခမများ ပိုမိုများြပားလာ
ခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL) အေနြဖင့် ယုံကည်
သည်မှာ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်သည် ဒီမိုကေရစီလွတ်လပ်ခွင့်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဤ “အာရှ
ေဒသေရးေကာက်ပွဲများတွင် မီဒီယာများ၏ သတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း - ြပဿနာများ၊
စိန်ေခမများှင့်သင်ခန်းစာများ” စာအုပ်တွင် လက်ေရးစင် ေကာက်ုတ်ထားေသာ အာရှ
ိုငင
် အ
ံ ချ ိကသတင်းေထာက်များ၏အေတွအ ကံများကို စုစည်းထားပီး ၎င်းတို ရင်ဆိုင်
ခဲ့ရသည့် ြပဿနာများှင့်စိန်ေခမများကိုေဖာ်ြပထားကာ သင်ခန်းစာများှင့် ခလုတ်ကန်
သင်း ဆူးေညာင့်များကို ြဖတ်ေကျာ်ရာတွင် အေကာင်းဆုံးေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
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တင်ြပထားသည်။ ထိုအြပင် ANFREL အေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ တင်ဆက်ရာ၌
သတင်းေထာက်များ၏ အခက်အခဲကို မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။
ဤစာအုပ်သည် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းတင်ဆက်သည့် သတင်းေထာက်များအတွက် အာရှ
ေဒသေပါင်းစုံက အြခား သတင်းေထာက်များ၏အေတွအ ကံများကေန၍ ဘုံတူညီေသာ
အေြခအေနှင့် စိတ်ကူးသစ်များကို ေတွြမင်လာေစရန်အတွက် အရင်းြမစ်တစ်ခုြဖစ်ေစလိမ့်
မည်ဟု ANFREL အေနြဖင့် ေမာ်လင့်ပါသည်။ ထိုအတူ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်
ှင့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်တိုကိုဟန် တားေနသည့် ဒီမိုကေရစီ နည်းလမ်းမကျေသာဥပေဒ
များကို ဆန် ကျင်အန်တုရာတွင်လည်း ဤစာအုပ်သည် အသုံးဝင်ကိရိယာတစ်ခု ြဖစ်လာ
လိမ့်မည်ဟုလည်း ေမာ်လင့်ပါသည်။
ဤခရီးစ်တစ်ေလာက်တွင် က်ုပ်တိုှင့်အတူ လက်တွဲခဲ့ေသာမိတ်ေဆွများကိုလည်း
ANFREL အေနြဖင့် ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကေမာဒီယားသတင်းေထာက်များမဟာမိတ်
(CamboJA)၊ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ြခင်း စာနယ်ဇင်းပညာဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်ဗဟိုဌာန (PCIJ)၊ သီရိ
လကာသတင်းအင်စတီကျ (SLPI) ှင့်တကွ Free Expression Myanmar (FEM)၊ ေဟာင်
ေကာင်ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးစီမံကိန်း (HKEOP)၊ ဖွံဖိးဆဲ လူ အဖွဲအစည်း
များ ေလ့လာေရးဆိုင်ရာဗဟိုဌာန (CSDS ၊ အိိယ) တိုက လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များအြပင် လူ
တစ်ဦးချင်းစီအေနြဖင့်လည်း အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံက Ms. Ratna Ariyanti ှင့် ြမန်မာိုင်ငံက
ဦးေဇယျာလင်တအ
ု ိ ား အလွနတ
် ရာေကျးဇူးတင်ရေ
ိ ှ ကာင်း က်ပ
ု အ
် ေနြဖင့ေ
် ြပာကားလိပ
ု ါသည်။
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစ်တေလာက်လုံး တည်းြဖတ်လမ်းန်မှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြပ
လုပ်ေပးခဲ့ကသည့် သတင်းေထာက်ှင့် စာတည်းြဖတ်သူ Ms. Diana Mendoza ှင့် ANFREL
၏ ချ ိတ်ဆက်ေရးှင့် ဆက်ဆေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာ အစီအစ်ပင
ုိ း် အရာရှိ Mr. John Reiner Antiquerra
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တိုကိုလည်း က်ုပ်အေနြဖင့် ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားလိုပါသည်။ ဤစာအုပ်ြဖစ်
ေြမာက်ေရးအတွက် ကိးစားေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည့် ANFREL က ဝန်ထမ်းများကိုလည်း
ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း အေလးအနက်ထား ေြပာကားလိုပါသည်။
ဆွဇ်ဖယ်ဒရယ် ိုင်ငံြခားေရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် ေဒသရလုပ်ငန်းများအတွက် ကေနဒါရန်
ပုံေငွတို၏ ေထာက်ပံ့မများမပါဘဲ

ဤစီမံကိန်းကို ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့လိမ့်မည်
မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအဖွဲအစည်းများ၏ စ်ဆက်မြပတ်ေသာ ေထာက်ပံ့မများအတွက် ANFREL
က ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
Chandanie Watawala
အမေဆာင်ဒါိုက်တာ
လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL)
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ကွယ်လွန်သူ အာဏာရှင် Ferdinand Marcos က ၁၉၇၂ ခုှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံအား
စစ်အုပ်ချပ်ေရးြဖင့် အုပ်ချပ်စ် ၎င်း၏ ပထမဆုံးအမိန် မှာ ေဝဖန်ေရးသတင်းမီဒီယာများကို
ပိတပ
် င်လက
ို ြ် ခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ကမာတစ်လားက

အာဏာရှငအ
် စိးု ရများ၏ လက်စစ
ဲွ ာအုပပ
် ါ
ေခါက်ုးိ ကျ ိးေနသည့် နည်းလမ်းအတိုငး် ပင် ြပည်သလ
ူ ထ
ူ အ
ု ား အေရးကီးေသာ သတင်း
အချက်အလက်များမရရှိေအာင် ြဖတ်ေတာက်ပစ်ြခင်းြဖင့် ၎င်းအစိုးရများအေနြဖင့် လိုရာစွဲ
ေြပာဆိုလာိုင်ပီး ြပည်သူများအား အမှန်တရားှင့်ကင်းကွာေအာင် ြပလုပ်လာိုင်သည်။
ယေန ထက်တိုင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းသာြဖစ်ပါသည်။
သတင်းမီဒီယာဟူသည် သတင်းအချက်အလက်များ၏ အရင်းအြမစ်ြဖစ်ပီး အာဏာရှိသူများ
၏ အလွဲသုံးစားမများှင့် အကျင့်ပျက်ြခစားမများကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူြဖစ်သည်ဟူ
ေသာအချက်ကို အမဲတေစ သတိရေနရန်လိုအပ်သည်။ ေကာင်းစွာအလုပ်လုပ်ေသာ လွတ်
လပ်ေသာ သတင်းစာတစ်ေစာင်သည် အာဏာရှိသူများအား တာဝန်ခံမရှိေအာင် ြပလုပ
် ိုင်
သည်ဟူေသာအချက်ကို အကိမ်ကိမအ
် ဖန်ဖန် ေတွရေသာ်လည်း လူ အဖွဲအစည်းအတွင်း
သတင်းမီဒီယာ၏တာဝန်များကို ထမ်းရက်ိုင်စွမ်းအေပ အေှာက်အယှက်ြဖစ်ေစသည့်
ြပဿနာရပ်များှင့်စိန်ေခမများကို စ်ဆက်မြပတ် ကံေတွေနရသည့်အတွက် ိုင်ငံသား
များအား သတင်းအြပည့်အဝေပးိုင်ြခင်းဟူေသာတန်ဖိုးမှာ ယုတ်ေလျာ့လာရသည်။
ပါရီအေြခစိုက် နယ်စည်းမြခားသတင်းေထာက်များအဖွဲ (RSF) ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ် သတင်းစာ
လွတ်လပ်ခွင့် အန်းကိန်းအရ ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၀ ကို စစ်တမ်းေကာက်ယူခဲ့ရာ၌ ၇၃ ိုင်ငံတွင်
စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကို “လုံးဝပိတ်ပင်” (သိုမဟုတ်) “ဆိုးဝါးစွာ ဖိှိပ်ထား” ပီး အြခားေသာ
၅၉ ိုင်ငံတွင် “ထိန်းချပ်ကန် သတ်” ထားသည်ဟု သိရပါသည်1။
၎င်းအဖွဲ၏ ကမာလုံးဆိုင်ရာန်းကိန်းအရ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်
တွင် ၀.၃% ကျဆင်းခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၁၃ ခုစ
ှ ် အဆိုပါန်းကိနး် ဖန်တးီ အသုံးြပခဲခ
့ ျ ိန်ကစ၍
တိုင်းတာပါက ၁၂% အထိ ကျဆင်းလာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ RSF ၏ ေြပာကားချက်အရ အာရှပစိဖိတ်ေဒသအတွင်းတွင် “ဆင်ဆာဗိုင်းရပ်ပိုး” သည် တုတ်ြပည်ကိုေကျာ်လွန်၍ ြပန် ပွား

1
https://rsf.org/en/2021-world-press-freedom-index-journalism-vaccine-againstdisinformation-blocked-more-130-countries
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လျက်ရှိရာ “ေဒသတွင်းရှိအာဏာရှင်အစိုးရများသည် ကိုဗစ်−၁၉ ကပ်ေရာဂါကိုအသုံးချ၍
သတင်းအချက်အလက်များ လက်ဝါးကီးအုပ် ထိန်းချပ်သည့်နည်းလမ်းများ အားေကာင်း
လာေအာင် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိကသည်”2။
ဤကိစသည် ကမာတစ်လားက

ေယဘုယျလွတ်လပ်မများ ကျဆင်းလာမကိုလည်း ထင်
ဟပ်လျက်ရှိသည်။
လွတ်လပ်ခွင့်ဆုတ်ယုတ်လာေသာ တိုင်းြပည်အေရအတွက်သည် တိုးတက်လာေသာ တိုင်း
ြပည်အေရအတွက်ထက် ပိုမိုများြပားေနသည်မှာ ၁၅ ှစ်ဆက်တိုက်ရှိခဲ့ပီြဖစ်သည်။ အေမရိ
ကန်အေြခစိုက် တတ်သိပညာရှင်အဖွဲ Freedom House က ၎င်း၏ ၂၀၂၁ ခုှစ် Freedom
in the World အစီရင်ခံစာအရ ယမန်ှစ်သည် “အုတ်လကဏာေဆာင်သည့် လမ်းေကာင်း
စတင်ြဖစ်ပွားရာ ၂၀၀၆ ခုှစ်ကစ၍ မှတ်တမ်းတင်ရပါမူ အြမင့်ဆုံး အေနအထားြဖစ်သည်”
ဟု သိရသည်3။
ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးှင့် ိင
ု ်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်များဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ေလ့လာမများအေပ
အေြခတည်၍ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သည်၊ တစိတ်တပိုင်း လွတ်လပ်သည် (သိုမ
ဟုတ်) လွတ်လပ်မမရှိဟူ၍ Freedom House က သတ်မှတ်ပါသည်။ အဆိုပါဆန်းစစ်မများ
တွင် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်ှင့် ြပည်သူများ၏ေရးေကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်
မတိုအြပင် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် အေြခခံလူ အခွင့်အေရး ကျင့်သုံးမတိုလည်း ပါဝင်
ပါသည်4။
ဒီမုက
ိ ေရစီတန်ဖးုိ ှင
့် န်
 းစံများ ေနာက်ြပန်ဆေ
ဲွ နသည့က
် မာတွင် တိကျမှနက
် န်သည့် သတင်း
အချက်အလက်များှင့် မီဒီယာကဲ့သို လွတ်လပ်သည့် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲအစည်း
များကို ေရးေကာက်ပွဲများကဲ့သိုေသာ ဒီမုက
ိ ေရစီလုပ်ငန်းစ်များ၌ အထူးတလည် လိုအပ်
လျက်ရှိပါသည်။
ေရးေကာက်ပွဲများ လွတလ
် ပ်မတမရှိေစေရးအတွက် ေရးေကာက်ပွဲကာလတွင် သတင်းမီဒီ
ယာ၏ အခန်းကမှာ မြဖစ်မေနလိုအပ်ပီး သတင်းမီဒီယာအပါအဝင် ေရးေကာက်ပွဲှင့်
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မရှိရန် အေရးကီးသည်ကို လွတ်လပ်
ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL) က အသိအမှတ်ြပ လက်ခံထား
ပါသည်။

2

https://rsf.org/en/rsf-2021-index-censorship-and-disinformation-virus-hits-asia-paci c

3

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege

4

https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology
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၂၀၁၅ ခုှစ်တင
ွ ်ကျင်းပြပလုပ်ေသာ ဒုတိယအကိမ် အာရှေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ဆက်စပ်
ပတ်သက်သူများဖိုရမ်တွင်

တက်ေရာက်သည့်

ေရးေကာက်ပွဲှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ

ေြမာက်ြမားစွာတိုက သတ်မှတ်ေပးခဲ့ကသည့် ဒီမိုကေရစီနည်းကျေရးေကာက်ပွဲများအတွက်
တိုင်းတာမစံန်းများအနက်တွင် မတေသာ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းတင်ဆက်မလည်း
တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသိုေသာ သတင်းတင်ဆက်မတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးမှင့်
အြခားေသာ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များတွင် သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် လွတ်လပ်စွာ
သတင်းရယူခွင့် ရှိရမည်ြဖစ်ပီး ဘက်မလိုက်ေသာသတင်းအစီအစ်များ၊ သတင်းတင်ဆက်မ
များှင့် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်ပါ အဆင့်အားလုံးကို သတင်းတင်ဆက်ြခင်းတို ြပလုပ်
ိုင်ရမည်ြဖစ်သည်5။
သတင်းအချက်အလက်အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေသာမီဒီယာသည် မဲဆရှင်ြပည်သူများအား မဲုံ
များတွင်မဲေပးရာ၌ သတင်းအချက်အလက်စုံလင်စွာြဖင့် ေရးချယ်မများြပလုပလ
် ာေစိုင်
ပီး ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်တွင် မသမာမများှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မများေပေပါက်လာမ
အား ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေပးကာ ေရးေကာက်ခံရသူများကိုလည်း ေရးေကာက်ပွဲအတွင်း
ြပလုပ်ခဲ့သည့် ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ မဲဆွယ်ကတိများှင့်စပ်လျ်း၍ တာဝန်ခံမရှိလာေအာင်
ြပလုပ်ေပးိုင်သည်။
“အာရှေဒသေရးေကာက်ပွဲများတွင်

မီဒီယာများ၏

သတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း

- ြပဿနာများ၊ စိန်ေခမများှင့် သင်ခန်းစာများ” စာအုပ်တွင် ANFREL အေနြဖင့် သတင်း
မီဒီယာများှင့် ေရးေကာက်ပွဲများတွင်ရှိ ၎င်းတို၏အေရးကီးေသာ အခန်းကကို အထူး
အေလးေပး ေဖာ်ြပထားပါသည်။
စာအုပ်တွင် ေရးချယ်ထားသည့် အာရှုင
ိ င
် အ
ံ ချ ိကသတင်းေထာက်များ၏ အေတွအ ကံ
များကို စုစည်းထားပီး ေရးေကာက်ပွဲများ၏ မတူညီေသာေထာင့်များကို မည်သို သတင်း
တင်ဆက်ထားသည်ကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ တဆက်တည်းတွင် သတင်းတင်ဆက်မများြပ
လုပ်ရာတွင် မီဒီယာအေနှင့် ရင်ဆိုင် ကံေတွရေသာ ြပဿနာများှင့် အခက်အခဲများကို
လည်း ေဖာ်ထုတ်တင်ြပထားပီး သင်ခန်းစာယူစရာကိစရပ်များှင့် ယင်းြပဿနာများှင့်
အခက်အခဲများကို ေကျာ်လားိုင်မည့် ြဖစ်တန်ရာေသာေဆာင်ရက်ချက်များကိုပါ ေဖာ်ြပေပး
ထားပါသည်။

5
https://anfrel.org/wp-content/uploads/2018/06/2015-Dili-Indicators-ofDemocrat-ic-Elections.pdf

9

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;
ဤစာအုပ်တွင် ကေမာဒီးယား၊ ေဟာင်ေကာင်၊ အိိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ြမန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်ှင့်
သီရိလကာိုင်ငံများက အေတွအ ကံများကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေဖာ်ြပထားသည့်နယ်ပယ်
မှာ ကျ်းေြမာင်းသည်ဟု ဆိုေကာင်းဆိုိုင်ေသာ်လည်း သတင်းေထာက်များှင့်စာနယ်ဇင်း
သမားများ၏ ဒီမိုကေရစီကို အကာအကွယ် ေပးေရးှင့် ခိုင်မာအားေကာင်းေစရန်ေဆာင်ရက်
ရာတွင် ၎င်းတို၏အခန်းကှင့် အာရှေဒသတွင်းရှိ ေရးေကာက်ပွဲများ၊ ဒီမိုကေရစီှင့် လူ
အခွင့်အေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များကို သတင်းစုံလင်စွာ လမ်း ခံေဖာ်ြပိုင်ေရးအတွက် အ ကံ
ြပချက်များပါကို မီးေမာင်းထိုးြပိုင်ရန် ANFREL အေနြဖင့် ေမာ်လင့်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားစ်အတွင်း ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပခဲ့ကသည့် အင်ဒိုနီးရှားှင့်
ြမန်မာိုင်ငံတိုတွင် ေရာဂါပိုးဆက်လက်မြပန် ပွားေစေရးအတွက်ြပလုပ်ေသာ ကန် သတ်
ချက်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်ြဖစ်ပွားသည့် ကျန်းမာေရးှင့်လုံ ခံေရးကိစရပ်များအတွက်
တိုက်ိုက်ခိမ်းေြခာက်မမြဖစ်သည့်တိုင် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းအတွက်မူ စိန်ေခမတစ်ရပ်
ြဖစ်လာခဲ့သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ သည် SARS-CoV-26 ဟုေခေသာ coronavirus အသစ်ေကာင့်ြဖစ်ေပေသာ
ေရာဂါြဖစ်သည်။ ယမန်ှစ်အေစာပိုင်းတွင် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်
မကို ကမာ့ကပ်ေရာဂါအြဖစ် ေကြငာခဲ့ပီးေနာက် ကမာအဝှမ်းက အစိုးရများသည် ဗိုင်းရပ်စ်
ပိုးပျံှံမကိ
 ုတားဆီးရန် ကန် သတ်ချက်များ ြပလုပလ
် ာခဲ့ကသည်။ ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ၊် ဧပီလတွင်
အတည်ြပ လူနာေပါင်း သန်း ၁၄၀ ေကျာ်ရှိခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် လူေပါင်းသုံးသန်း
အသက်ဆုံးံးခဲ့ရသည်7။
အင်ဒိုနီးရှားသည် အေရှေတာင်အာရှတွင် အတည်ြပကူးစက်လူနာ အများဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည့်
အေလျာက် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၂၈ ရက်တွင် ကျင်းပရန်စီစ်ထားသည့် ေဒသရေရး
ေကာက်ပွဲများကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်သို ေရဆိုင်းခဲ့ရသည်။
ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များှင့် ေြမြပင်ကဝန်ထမ်း
များသာမက ကိုယ်စားလှယေ
် လာင်းများပါ ဗိုငး် ရပ်စပ
် းုိ ကူးစက်ခေ
ံ နရသည့်အေနအထားတွင်

6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/questionand-nswershub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
7

https://covid19.who.int/
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သတင်းေထာက်များသည် ၎င်းတိ၏
ု လုံ ခံေရးှငက
့် ျန်းမာေရးကို အထိခက
ုိ ခ
် ၍
ံ ရဲဝစ
့ံ ာွ တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည်။

သတင်းဌာနများစွာသည် ကပ်ေရာဂါေကာင့်ြဖစ်ပာွ းေသာ စီးပွားေရးထိခုက
ိ မ
် ၏

အကျ ိး
ဆက်များကိုလည်း ခံစားကရသည်။ သတင်းဌာနများက ဘတ်ဂျက်ေခတာရန် ဝန်ထမ်းဦး
ေရေလာ့ချြခင်းှင့် လစာေလာ့ြခင်းတိုကို ြပလုပခ
် ့ဲ ကရသည်။ အချ ိသတင်းမီဒယ
ီ ာများ
သည် ေဒသရအစိုးရများ၏ေကာ်ြငာများကို အားကိုးအားထားြပ၍ အသက်ဆက်ေနရသည့်
အတွက် ေရးေကာက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်ပါဝင်ယှ်ပိင်မည့် အရာရှိများှင့်
အကျ ိးစီးပွား ပဋိပကအေြခအေနမျ ိး ြဖစ်ပာွ းလာိုငစ
် ရာရှိသည်။
၂၀၂၀ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပြပလုပ်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ
သည်လည်း ေရာဂါကူးစက်မ ဒုတိယလင်းှင့် အချ ိန်ကာလတိုကဆ
် ိုငေ
် နခဲ့သည်။ အကျ ိး
ဆက်အေနြဖင့် ချမှတ်ထားေသာ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစည်းမျ်းများသည် ေရးေကာက်ပွဲမဲ
ဆွယ်စည်းုံးမများှင့်

အြခားလုပ်ေဆာင်မများအေပ

အကန် အသတ်ြဖစ်ေစခဲ့သည်။

ကန် သတ်ချက်များအနက်တွင် ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကား နယ်နိမိတ်ကန်
သတ်ချက်များ

ချမှတ်ထားသည့်အတွက်

လွတ်လပ်စွာ

သွားလာလပ်ရှားခွင့်ဆိုင်ရာ

စည်းမျ်းအချ ိသည် ေထာက်ပုိလပ
ု င
် န်းစ်များအေပ အခက်အခဲများြဖစ်ေပေစခဲ့သည်။

သတင်းမီဒီယာဥပေဒသစ်ြဖင့် ဖွဲစည်းထားေသာ ြမန်မာသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ (MPC)
သည် စာနယ်ဇင်း ေလာကှင့်အစိုးရကား ေပါင်းကူးတံတားသဖွယ် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
သည့်အတွက် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ တင်ဆက်ရာတွင် သတင်းေထာက်များ ရင်ဆိုင် ကံ
ေတွေနရသည့်အခက်အခဲများကို တင်ြပေပးရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မ
ရှင် (UEC) အပါအဝင် အြခားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများှင့် ထိေတွေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။
MPC ှင့် UEC တိုပးူ ေပါင်း၍ ေရးေကာက်ပဲွ လမ်းန်စာအုပတ
် စ်အုပက
် ုိ ေရးသားြဖန် ချ ိခဲ့ပါ
သည်။ ယင်းစာအုပ်သည် သတင်းေထာက်များအတွက် လက်စွဲစာအုပ်အေနြဖင့် ကျင့်ဝတ်ှင့်
ညီေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများှင့် စည်းမျ်းစည်း
ကမ်းများကို အသားေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့်တိုင် ြမန်မာသတင်း
ေထာက်များသည် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်းများ၊ ေရးေကာက်ပွဲသတင်း ေရးသားတင်
ဆက်ေရး အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ ြပလုပ်ကာ ကိတင်ြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။

11

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;
ဒီမုက
ိ ေရစီအသွငက
် းူ ေြပာင်းမ စတင်ကတည်းကစ၍ တစထက်တစဖွံဖိးလာေသာ ြမန်မာ့
သတင်းမီဒီယာ မျက်ှာစာသည် ေြပာင်းလဲတိုးတက်မများစွာ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၂၀
ခုစ
ှ ် ေရးေကာက်ပဲေ
ွ နာက်ပုင
ိ း် တွင် ေပေပါက်လာခဲသ
့ ည်ြ့ ဖစ်ရပ်များေကာင့် သတင်းမီဒယ
ီ ာ
ေလာကသာမက ြမန်မာ့ဒီမိုကေရစီြဖစ်စ်ကီး တစ်ခုလုံးပါ ေနာက်ေကာင်းြပန် ဆုတ်ယုတ်
လာခဲ့သည်။

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ သတင်းမီဒယ
ီ ာအေပ အချ ိန်ကာလ ကာြမင့်စာွ ကတည်းက ရှိင
ှ ့် ပီး
ေသာခိမ်းေြခာက်မများအြပင် အသစ်ထွက်ေပလာေသာ ခိမ်းေြခာက်မများသည် ေဟာင်
ေကာင်၊ ကေမာဒီးယားှင့် ြမန်မာကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံများရှိ ေရးေကာက်ပွဲသတင်းတင်ဆက်မ
ပုံစံအေပ သက်ေရာက်မရှိသည်။ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ေပေပါက်လာခဲ့ေသာ ဆြပမများ
ေကာင့် ဒီမိုကေရစီရရှိေရးလပ်ရှားမ၏ ေအာင်ြမင်မဟုဆိုအပ်ေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ် ခိုင်ေကာင်
စီေရးေကာက်ပွဲများအပီးတွင် ေဟာင်ေကာင်အေပ ဆထက်ထမ်းပိုး တင်းကပ်လာေသာ
တုတ်၏ ထိန်းချပ်မေကာင့် ေပကျင်းအစိုးရ၏ အကင်းမဲ့ထိန်းချပ်မေအာက်သို ေဟာင်
ေကာင်မှာ ပို၍ ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ဥပေဒြပေရးေကာင်စီေရးေကာက်ပွဲကို COVID-19 ကပ်ေရာဂါ
ေကာင့်ဟ၍
ူ ယူဆရမည့်အေကာင်းြဖင့် ေရဆိုငး် ခဲ့ပီး တဆက်တည်း၌ အမျ ိးသားလုံ ခံေရး
ဥပေဒ (NSL) ကို ြပာန်းကာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေခါင်းေဆာင်များှင့် တက်ကလပ်
ရှားသူအေြမာက်အြမားကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူများအနက် Apple Daily က
ဒီမိုကေရစီဘက်ေတာ်သား စွန် ဦးမီဒီယာလုပ်ငန်းရှင် Jimmy Lai လည်း ပါဝင်ပီး NSL အရ
ိုငင
် ြံ ခားအစိုးရများှင့် လ ိဝှကပ
် းူ ေပါင်း ကံစည်မြဖင့
 ် တရားစွဲဆိုခခ
ံ ့ရ
ဲ သည်။
ေဟာင်ေကာင်၏ ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ကိုလည်း အကီးအကျယ် ြပင်ဆင်လိုကသ
် ည့်အတွက်
ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူများ၏ပါဝင်ခွင့်ကို ထပ်မံကန် သတ်ခံခဲ့ရပီး ေဟာင်ေကာင်အေပ
တုတ်၏ထိန်းချပ်မမှာလည်း ပိုမိုအားေကာင်းလာခဲ့သည်။
ေဟာင်ေကာင်တွင် ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်း ေြပာင်းလဲလာသည်ှင့်တပိင်နက် စာနယ်ဇင်း
လွတ်လပ်ခွင့်လည်း ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ သတင်းေထာက်များအေနှင့်လည်း ဆြပမကဲ့သို
ေသာ လူထုလပ်ရှားမများကို သတင်းတင်ဆက်ရာ၌ တ်အားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ကိုယ်ထိလက်ေရာက်ေသာ်လည်းေကာင်း

တိုက်ခိုက်ခံရမများ
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မဲလိမ်မ၊ အဂတိလိုက်စားမှင့် အြခားေသာမသမာမများကို ေဖာ်ထုတ်ိုင်သည့် အေရးကီး
ေသာ အစိုးရမှတ်တမ်းများ ကည့်ခွင့်ကိုလည်း ကန် သတ်ခံလာရပီး အာဏာပိုင်များက
“ရန်လိသ
ု ည်” “ဘက်လုက
ိ ်သည်” ဟု ယူဆထားသည့် အချ ိေသာ ိုငင
် ြံ ခား သတင်းေထာက်
များှင့် အလွတ်တမ်းသတင်းေထာက်များ၏အလုပ်ဗီဇာများကို ပယ်ချြခင်းခံကရသည်။
ဤသည်တုမ
ိ ာှ ြဖစ်စ်များအနက် သာဓကအချ ိြဖစ်သည်။
ကေမာဒီးယားိင
ု င
် မ
ံ ှာမူ ၂၀၁၇ ခုစ
ှ ်တင
ွ ် ကေမာဒီးယား အမျ ိးသားကယ်တင်ေရးပါတီ
(CNRP) ကို ဖျက်သိမ်းပီး ပါတီဝင်များကိုလည်း ေရးေကာက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်ခွင့်မြပ
ေတာ့သည့်ေနာက်ပုင
ိ း် ပါတီအေြမာက်အြမား ေရးေကာက်ပဲတ
ွ င
ွ ် ပါဝင်ယှ် ပိင်လာသည့်တုင
ိ ်
တစ်ပါတီအစိုးရဟုဆိုရမည့် အေနအထားတွင်သာ ရှိေနေသးသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ ေဝဖန်ေရးသတင်းမီဒီယာများ ဖိခွဲခံရေသာအခါ အမှီအခို
ကင်းေသာ အသံလင့်ုံ တစ်ဒါဇင်ခန် လိုင်စင် ဆိုင်းငံ့ခံလိုက်ရသည်။ Cambodia Daily
သတင်းစာ ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရပီး Phnom Penh Post ကိုလည်း ကေမာဒီးယားအစိုးရှင့်နီး
ကပ်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးထံ ေရာင်းချလိုက်ရေသာအခါ ကေမာဒီးယား
မဲဆရှင်များမှာ ေဝဖန်စစ်ေကာတတ်ပီး အမှီအခိုကင်းသည့် သတင်းတင်ဆက်မများကို
မီဒီယာများထံက ပိုမိုလိုလားလာကသည်။

၂၀၁၈ ခုစ
ှ ် ေရးေကာက်ပသ
ဲွ တင်းတင်ဆက်ရာတွင် ေတွြမင်ရသည့အ
် တိုငး် သတင်းေထာက်
များ အနီးကပ် ေစာင့်ကည့်ခံရြခင်း၊ သတင်းရင်းြမစ်များ လွတ်လပ်စွာေြပာဆိုြခင်းမြပိုင်
ေစရန် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲအေပ ယုံကည်မေလျာ့ပါးေအာင်ြပလုပ်သည်ဟု
အာဏာပိုင်များကယူဆသည့် သတင်း တင်ဆက်မများအတွက် အစိုးရအရာရှိများဘက်က
မသိမသာခိမး် ေြခာက်ြခင်း၊ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မများ

အကီးအကျယ်ြပလုပြ် ခင်းတိေ
ု ကာင့်
ကေမာ ဒီးယားိုငင
် ၏
ံ စာနယ်ဇင်းလွတလ
် ပ်ခွင်မ
့ ာှ ထိုအချ ိန်ကစ၍ ကျ်းေြမာင်းလာခဲ့သည်။
ကေမာဒီးယားိုင်ငံတွင်

ေဒသရေရးေကာက်ပွဲကို

၂၀၂၂

ခုှစ်တွင်

ကျင်းပရန်ှင့်

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကို ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင်ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ေရးေကာက်
ပွဲှင့်စပ်လျ်းသည့် ေဝဖန်စစ်ေကာေသာ သတင်းတင်ဆက်မများကို ဖိှိပ်ရန်ကိးပမ်းသည့်
ဥပေဒပိုငး် အရခိမး် ေြခာက်မများေကာင့

် သတင်းေထာက်အချ ိမှာ ထိတလ
် န် လျက်ရိေ
ှ န
ကသည်။
များမကာေသးမီ ၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအပီး လအနည်းငယ်အကာတွင်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ယိုင်နဲ နဲ ဒီမိုကေရစီ အသွင်ကူးေြပာင်းမမှာလည်း ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ
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၁ ရက်ေန စစ်တပ် (သိုမဟုတ်) တပ်မေတာ်၏ အာဏာသိမ်းမေကာင့် ပျက်ြပယ်သွားခဲ့သည်။
မဲမသမာမများြဖစ်ပွားခဲ့သည်ဟု တပ်မေတာ်ဘက်က စွပ်စွဲေြပာကားခဲ့ပီး အေရးေပအေြခ
အေနေကြငာခဲ့သည်။
ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများ၏

ေြပာကားချက်အရ

ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒမူ

ေဘာင်ှင့် စီမံခန် ခွဲမပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့သည့်တိုင် “ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များမှာ
ယုံကည်ကိုးစားေလာက်ပီး မဲဆရှင်အများစု၏ စိတ်ဆကို ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်” ဟု
ဆိုသည်8။
အရပ်သားအစိုးရထံက တပ်မေတာ်အာဏာသိမ်းမကို ြမန်မာြပည်သူများက ဆက်လက်
ဆန် ကျင်လျက်ရှိကပီး ဒီမိုကေရစီြပန်လည်ရရှိေရးအတွက် ေတာင်းဆိုလျက်ရှိကသည်။
ဆြပမများကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲများက အထိန်းအကွပ်မရှိ အကမ်းဖက်ှိမ်နင်းခဲ့ကရာ
အာဏာသိမး် သည့်အချ ိန်ကစ၍ လူေပါင်းရာချ အသက်
ီ
ဆံးု ံးခဲ့ကရပီး လူေပါင်းေထာင်ေကျာ်
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ကရသည်။

အမှီအခိုကင်းသည့်သတင်းမီဒီယာများအား ပိတ်သိမ်းရန်အမိန် ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ သတင်းစာ
များ မထုတ်ေဝိုင်ေတာ့ြခင်း၊ ဆြပသတင်းများတင်ဆက်သည့် သတင်းေထာက်များကို
ဖမ်းဆီးြခင်း စသည်တိုကို ြပလုပ်သည့်အတွက် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း ခင်းချန်မထား
ခဲ့ပါ။ အလိုအပ်ဆုံးေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုေပးေဝငှရန် ေနရာကျ်းေြမာင်း
လာပီး စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် ေဘးအရာယ်ကီးမားလာသည့်တိုင် သတင်း
မီဒီယာများအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင်ြဖစ်ေပေနသည့် သတင်းများကို ဆက်လက် တင်ဆက်
လျက်ရှိကပါသည်။
ဆထက်ထမ်းပိုးကီးမားလာေသာ စစ်အုပ်ချပ်ေရးဆန် ကျင်လပ်ရှားမသည် ကာလတစ်ခု
အကာတွင် တပ်မေတာ်က အသစ်ြပန်လည်ကျင်းပေပးမည့်ေရးေကာက်ပွဲှင့် အိုင်ရသူ
မည်သူကိုမဆို အာဏာလဲအပ်ေပးမည် ဟူေသာကတိကဝတ်ကို အကင်းမဲ့ ဆန် ကျင်လျက်ရှိ
သည်။ ယင်းသိုေသာြဖစ်ရပ်များကို ေထာက်ေသာ် အေြခခံလွတ်လပ်ခွင့်များ ကန် သတ်ခံေန
ရပီး အမှီအခိုကင်းေသာသတင်းရင်းြမစ်များ အချပ်ြခယ်ခံေနရသည့် လက်ရှိ အေြခအေန
တွင် လွတ်လပ်မတေသာေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပရန် မြဖစ်ိုင်ေပ။

8
https://anfrel.org/joint-statement-domestic-election-observer-groups-say-2020-myanmarpolls-results-credible-call-support-for-peaceful-power-transition/
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သတင်းမီဒီယာဟူသည် အမှားခံ၍မရေသာ အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း
သတင်းမီဒီယာအေပ လူအများယုံကည်မ ေလျာ့နည်းလာြခင်းေကာင့် သတင်းမီဒီယာများ
သည် အထူးသြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေခတ်တွင် ယုံကည်ကိုးစားေလာက်သည့်
သတင်းရင်းြမစ်များအြဖစ် ရပ်တည်ိုင်ပါေသး၏ေလာဟူေသာ ကိစအတွက် ေခါင်းေလာင်း
ထိုးအချက်ေပးလိုက်သလို ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့် သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်း
များ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းှင့်ပညာရှင်ဆန်မပိုင်းတွင် အားနည်းလာသည်ကို ေတွြမင်လာကသည်
ြဖစ်ရာ ဤအချက်ေကာင့်ပင် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏ အလုပ်အေကးြပရာ ြပည်သူများ၏
အြမင်တွင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အြမင်ေစာင်းလာခဲ့သည်။
မီဒီယာအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲကဲ့သိုေသာ အေရးပါလှသည့် ိုင်ငေ
ံ ရးလုပင
် န်းစ်မျ ိးတွင်
မတပီး ဘက်မလိုက်ေသာ သတင်းတင်ဆက်မြပလုပ်ေပးေသာ သတင်းရင်းြမစ်ြဖစ်ရန်
အထူးအေရးကီးပါသည်။ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွင် ဘက်လိုက်မ၊ အချက်အလက်မှားယွင်း
မှင့် အဂတိလိုက်စားမတိုသည် သတင်းအချက်အလက်အခင်းအကျင်းှင့် ေရးေကာက်ပွဲ
ပတ်ဝန်းကျင်အေပ ဆိုးရားစွာ ထိခုက
ိ ေ
် စိင
ု သ
် ည့်အတွက် ဤသိုေသာေဘးအရာယ်များကို
သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် ေရှာင်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။
သီရိလကာိုင်ငံတွင် ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း သတင်းမီဒီယာများသည် အဓိက ိုင်ငံ
ေရးပါတီကီးှစ်ခုကိုသာ အာုံစိုက်ပီး တစ်သီးပုဂလှင့်အြခားပါတီက ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းများကို ချန်လှပ်ထားခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါ ပုဂိလ်များအေနြဖင့် ြပည်သူလူထုသို
သတင်းစကားြဖန် ချ ိရန် များစွာေနရာမရရှိခ့သ
ဲ ည်ကုိ ေလ့လာေတွရှိခ့ရ
ဲ ပါသည်။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ

ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း

မတပီးဘက်မလိုက်ေသာ

သတင်းတင်ဆက်မမျ
 ိး ရရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ရန် သီရလ
ိ ကာ ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှငအ
် ား
အာဏာလဲအပ်ထားသည့်အတွက် ေကာ်မရှင်အေနြဖင့် စာနယ်ဇင်းလမ်းန်ချက်များထုတ်
ြပန်၍ ကိးစားေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ သီရိလကာိုင်ငံ၏ စာနယ်ဇင်းေလာကအေနြဖင့်
သတင်းသမားပီသမှင့် ကျင့်ဝတ်လိုက်နာမပိုင်းတွင် ေြခလှမ်းကျဲကျဲြဖင့် တိုးတက်ေအာင်
ေဆာင်ရက်လာခဲ့ေသာ်လည်း အဆိုပါလမ်းန်ချက်များကို မည်မလိုက်နာပီး သေဘာတူ
လက်ခံသည်၊ မည်မထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်ကို ေစာင့်ကည့်ရဦးမည်
ြဖစ်သည်။
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အိိယိုင်ငံတွင် ဘက်လိုက်မများ၊ ေပပင်သတင်းတင်ဆက်မများှင့် အဂတိလိုက်စားမ
များေကာင့် သတင်းမီဒီယာအေပ လူထု၏ယုံကည်မမှာ ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ သိုတိုင်
ိုင်ငံ့ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ ေယဘုယျ ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်မကိုစစ်ေဆးရာတွင် အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစမည့်ကိစရပ်များကို ြပည်သူလူထုအား သတင်းတင်ဆက်ေပးမည့် မီဒီယာတစ်ခုကို
အလွန်အမင်း လိုအပ်လျက်ရှိေနပါသည်။

The Economist သတင်းဌာန၏ ေဘာဂေဗဒ သတင်းေထာက်လှမ်းေရးယူနစ်ကေန၍
အိိယ
 ိုငင
် အ
ံ ား “အြပစ်အနာအဆာရှိသည့်ဒမ
ီ ုက
ိ ေရစီုင
ိ င
် ”ံ အြဖစ် အမျ ိးအစားသတ်မှတ်
ခဲ့ပီး Freedom House အဖွဲကလည်း “တစိတ်တပိုင်း လွတ်လပ်ေသာ” ိုင်ငံအြဖစ် အြခား
န်းကိန်းတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အိိယ ိုင်ငံသားများအေနြဖင့်လည်း
ေရးေကာက်ပဲွများ၏ မတမအတိုငး် အတာကို အမျ ိးမျ ိးအဖုံဖုယ
ံ ဆ
ူ ကပီး ေရးေကာက်
ခံပုဂိလ်များှင့်ပတ်သက်ပီး ေကျနပ်မရှိကေသာ်လည်း အဆိုပါေရးေကာက်ခံများသည်
“အလွန်အကျင့်ပျက်ြခစားသည်” (သိုမဟုတ်) “အေတာ်အတန် အကျင့်ပျက်ြခစားသည်”
ဟု အများစုက ယူဆကပီး အကျင့်ပျက်ြခစားမမရှိဟု ယုံကည်သူ အနည်းငယ်သာရှိသည်။
ေရးေကာက်ခံအစိုးရှင့်ပတ်သက်၍ ေစ့စပ်ေသချာစွာ သတင်းတင်ဆက်ြခင်း၊ အကျင့်ပျက်
ေသာအရာရှိများအား ၎င်းတို၏လုပ်ရပ်ှင့် အလွဲသုံးစားလုပ်မများတွက် တာဝန်ခံေစြခင်း
အားြဖင့် သတင်းမီဒီယာများသည် တိုင်းတာချက်တစ်ခုအေနြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဒီမို
ကေရစီစနစ်၏ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်မကို

ေစာင့်ကည်ေလ့လာသူ

အြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း

အေစာင့်အေရှာက်သဖွယ် ေဆာင်ရက်ေပးရမည့် အခန်းကသည် အေရးအကီးဆုံးေသာ
တာဝန်များတွင် ပါဝင်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ဤသိုေဆာင်ရက်ရန် လက်ရှိ ရင်ဆိုင်ေနရ
သည့် တိုက်ခိုက်ခိမ်းေြခာက်မများေကာင့် အိိယိုင်ငံ၏ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းသည်
စိန်ေခမများြဖင့် အကီးအကျယ်ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ လူ အဖွဲအစည်းအတွင်း သတင်းမီဒီယာ
အေနြဖင့် ၎င်း၏ အခန်းကကို အြပည့်အဝေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်ှင့် တာဝန်များေကျပွန်
ေစရန် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် အေြခခံအကျဆုံး အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ပါသည်။

ဒီမိုကေရစီန်းစံများှင့်တန်ဖိုးများ စိန်ေခတိုက်ခိုက်မြဖင့် ကံေတွေနရသည့်ဤကမာတွင်
အေစာင့်အကပ်သဖွယ်ေဆာင်ရက်ေပးမည့် သတင်းမီဒီယာ၏အခန်းကသည် မြဖစ်မေန
အေရးပါသည်။ သာမန် သတင်းတင်ဆက်မသည် တိုင်းြပည်၏လက်ရှိအေရးအခင်းများှင့်
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စပ်လျ်း၍ ြပည်သူများကို အသိေပးေသာ်လည်း အစိုးရလုပ်ငန်းစ်များှင့် ေဆာင်ရက်ချက်
များကဲ့သုိ

အများြပည်သအ
ူ တွက်

အကျ ိးများေစမည့်ကစ
ိ ရပ်
 များကို

နက်နက်င်
 းင်း

သတင်းတင်ဆက်ြခင်းအားြဖင့် ြပည်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာကိစရပ်များအေပ ေကျလည်
စွာနားလည်လာိုင်ပီး ိုင်ငံ့အေရးတွင် စိတ်ဝင်တစားေဆာင်ရက်သည့် ိုင်ငံသားများအြဖစ်
ပျ ိးေထာင်ေပးိုင်ပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွအစီရင်ခံမှင့် အစိုးရအရာရှိများ၏ ပိုင်ဆိုင်
မေကညာချက်တုက
ိ ို

အကျ ိးစီးပွားပဋိပက၊

ေငွေကးဆိင
ု ရ
် ာမေလျာ်အာဏာသုံးမှင့်

အဂတိလိုက်စားမကိစရပ်များကို စုံစမ်းေထာက်လှမ်းရန်အတွက် နည်းလမ်းများအေနြဖင့်
အသုံးြပလာေနပီြဖစ်သည်။ ေရးေကာက်ခံ အစိုးရအရာရှိများအား စ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်
ကည့်ေလ့လာြခင်းသည် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းတင်ဆက်ြခင်း၏ လုပ်ိုးလုပ်စ် ကိစရပ်
တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

သိုေသာ်လည်း အချ ိေသာဌာနအဖွဲအစည်းများသည် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအေကာင်းကိစ
များေကာင့် အချ ိစာရင်းများကို တည်းြဖတ်ထားကပီး အချ ိမှာမူ ပို၍ပင်လ ိဝှက် ကသည့်
အတွက် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံရှိ မီဒီယာလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ယင်းသိုေသာ စာရက်စာတမ်းများကို
ရရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။
ဖိလစ်ပိုင် မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းသည် ကမာေပတွင် အင်အားအေကာင်းဆုံးေသာ မီဒီယာအ
သိုင်းအဝိုင်းများအနက်

တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ခိမ်းေြခာက်တိုက်ခိုက်မများ၏

ရန်ကိုလည်း အများဆုံး ခံရိုင်ေြခရှိေနပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ
လူ အခွင့်အေရးမူကမ်းတွင် သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ေပးထားေသာ်
လည်း သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်မရှိေချ။
သတင်းမီဒီယာ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့် အစိုးရတိုပူးေပါင်း၍ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး
အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်းှင့်ေကညာြခင်းတိုကို ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေအာင်
ေဆာင်ရက်ြခင်းမှာမူ အြခားသူများ အေနြဖင့် ေလ့လာသင့်၊ အတုယူသင့်ေသာ ကိစရပ်တစ်
ခုြဖစ်သည်။
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ဒီမိုကေရစီန်းစံများှင်တ
့ န်ဖုးိ များ ကျဆင်းလာသည့်အချ ိန်တင
ွ ် ေရးေကာက်ပဲမ
ွ ျား သတင်း
တင်ဆက်ေရးမှာ အလွန်အမင်း စိန်ေခမြမင့်မားလာသည့်တိုင် ြပည်သူလူထု၏သိရှိပိုင်ခွင့်ကို
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်မှာ လွန်စွာအေရးကီးပါသည်။
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတရားုံး ဆုံးြဖတ်ချက်အေပအေကာင်းြပ၍ ေပေပါက်လာသည့်
Washington Post သတင်းစာ၏ “အေမှာင်ထုထဲတွင် ဒီမိုကေရစီေသဆုံးသည်” ဟူေသာ
ေဆာင်ပုဒ်သည် ယေနေခတ် ကမာေပတွင် ကံေတွေနရသည့်တိုက်ပွဲှင့် ယင်းအေြခအေန
မျ ိးတွင် သတင်းမီဒယ
ီ ာကဲ့သုေ
ိ သာ အဖွဲအစည်းယရားများ၏ အေရးပါမကို တိုတုတ
ိ တ
ု ်
တုတ် ေဖာ်န်းလျက်ရှိသည်။
ြပည်သူများအေနြဖင့် အမှန်တရားှင့်ကင်းကွာေလေလ၊ အလင်းေရာင်ှင့်ကင်းကွာေလေလ
၎င်းတို၏သိရှိိုင်စွမ်း နည်းပါးေလေလြဖစ်သည်။ ထိုအခါ ြပည်သူများအေနြဖင့် ၎င်းတိုကိုယ်
ပိုင်ဘဝအေပ စိုးမိုးပိုင်ခွင့် နည်းပါးလာေလေလ၊ အာဏာရှင်အစိုးရများက ထိန်းချပ်ိုင်
စွမ်း ပိုမိုလာေလေလြဖစ်ပီး လူ အခွင့်အေရးအေပ ထိခိုက်ကန် သတ်မများ ြဖစ်ေပလာမည်
ြဖစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်သိရှိပိုင်ခွင့်ဟူသည် ေရးချယ်ခွင့်တစ်ခုပင်မဟုတ်ပါ။ တာဝန်တစ်ခု
သာြဖစ်ပါသည်။
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uyfa&m*gESihf wdu
k yf q
JG if&if;
a'oEÅ&a&G;aumufyrJG sm;tm;
owif;wifqufjcif;
အချ ိန်ကာလမှာ ၂၀၂၀ ခုစ
ှ ၊် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် စေနေန ေနလယ်ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဂျာ
ဗားအချက်အချာ၊ ဆိုလိုမိက ထိပ်တန်းြပည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုြဖစ်သည့် Solopos ၏
အကီးတန်းသတင်းေထာက် တစ်ေယာက်ြဖစ်သူ Kurniawan သည် virtual campaign
box ဖွင့်ပွဲသတင်းအတွက် ေနအိမက
် ထွက်လာခဲ့သည်။ အြခားေသာ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသား
များနည်းတူ နာမည်တစ်လုံးတည်းသမားြဖစ်သူ Kurniawan သည် ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း
တပ်၍ လက်သန် ေဆးရည်ကို ေသချာထည့်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ၌ ကပ်ေရာဂါစတင်ခဲ့
သည့်အချ ိန်ကတည်းက သူသည် ကွငး် ဆင်းရသည့်လပ
ု င
် န်းချ ိန်များကို ေလာ့ချခဲ့၍ သူ၏
သတင်းအရင်းအြမစ်များကို ဖုန်းြဖင့်သာ အဓိကဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ယခုရက်မှာမူ ခင်းချက်
ြဖစ်သည်။ အင်ဒိုနီရှားသမတ Joko Widodo ၏ အကီးဆုံးသားြဖစ်သူ Gibran Rakabuming
Raka က virtual campaign box ကို စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး သူသည် ၂၀၂၀ ခုှစ် စူရာကာတာ
မိေတာ်ဝန် ေရးေကာက်ပွဲတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ Widodo ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ၂၀၀၅
ခုစ
ှ ်တွင် စူရာကာတာ၏ မိေတာ်ဝန်ြဖစ်ခဲ့သည်။ သတင်းေလာကတွင် ထင်ရှားေသာ
နာမည်တစ်ခုသည် သတင်းြဖစ်ေစသည်။ Gibran ၏ ိုင်ငံေရးအဆက်အွယ်များေကာင့်
ဆိုလိုမိသည် အထူးအာုံစိုက်ခံေနရသည်။ ထိုေကာင့် သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် Gibran ၏ ေရးေကာက်ပွဲဗျဟာများကို ဆက်လက်၍ တင်ဆက်ေနရဦးမည့်သေဘာြဖစ်သည်။
“ေရးေကာက်ပွဲဝင်သူေတွက မဲေပးမယ့်ြပည်သူေတွကို မဲဆွယ်ပုံဆွယ်နည်းေတွဟာ ကပ်
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ေရာဂါေကာင့် ေြပာင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ Gibran နဲ သူ အဖွဲက သူတိုရဲ virtual campaign
box
သူတို

ဆိုတာကိုသုံးဖို

ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကပါတယ်။

ဘယ်လိုမဲဆွယ်ေနတယ်ဆိုတာ

ကန်ေတာ့်အေနနဲ

ေတွဖိုရယ်အတွက်

ဓာတ်ပုံေတွိုက်ဖိုရယ်၊
ဒီေနရာမှာရှိေနရပါတယ်”

ဟု Kurniawan က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ Virtual campaign box တွင် ၄၉ လက်မ
တီဗီမျက်ှာြပင်တစ်ခု၊ Notebook ကွန်ြပတာတစ်လုံး၊ အသံချဲစက်၊ မိုက်ခိုဖုန်းှင့် Modem တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ မဲဆွယ်သည့်အဖွဲ

ရပ်ကွက်တွင်း လှည့်လည်ိုင်ရန်အတွက်

ေသတာပုံး၏ေအာက်တွင် ဘီးေလးလုံးပါရှိပါသည်။ သာမန်ြပည်သူများအေနြဖင့် မီတာများ
စွာကွာေဝးသည့် မဲဆွယ်အဖွဲ အေြခစိုက်ရာတွင်ရှိေနသည့် Gibran ှင့် virtual campaign
box ကတဆင့် ဆက်သွယ်ိုင်ကပါသည်။ စကားဝိုင်းတစ်ခုတွင် ြပည်သူတစ်ဦးက Gibran
အား မိုးရာသီတွင်ြဖစ်တတ်ေသာ ေရကီးမအားတားဆီးေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ Gibran
က တြခားကတိကဝတ်များလည်းေပးခဲ့ပီး သူ၏ ကပ်ေရာဂါအလွန် စီးပွားေရးြပန်လည်ထူ
ေထာင်ေရးများကိုလည်း အသားေပးေြပာကားခဲ့ပါသည်။
Gibran က မဲဆရှင်ြပည်သူများှင့် ုပ်သံကတဆင့်ေတွေနစ်တွင် Kurniawan မှာ ဓာတ်ပုံ
ိုက်ရင်း အလုပ်များေနခဲ့သည်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးအပါအဝင် အြခားသူများအား မဲဆွယ်
စည်းုံးေရးပုံစံသစ်အေပ ၎င်းတို၏အြမင်ှင့်ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းေနစ်တွင် သူအေနြဖင့် လုံ ခံ
သည့်အကွာအေဝးတွင်ေနခဲ့သည်။ မဲဆွယ်မပီးသည့်ေနာက် သတင်းေထာက်များသည် virtual
campaign box ေရှတွင် စုံးု လာကပီး ေမးခွနး် ေမးရန် အဆင်သင့ြ် ဖစ်ေနကသည်။ အင်တာဗျး
ကို လူကိုယ်တိုင် ေတွဆုံစရာမလိုဘဲ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့ကသည်။
ယမန်ှစ်က Kurniawan သည် သတင်းေထာက်သက်တမ်း ၁၅ ှစ်ြပည့်ခဲ့သည်။ သူသည် အလုပ်
သင်အေနြဖင့် ၂၀၀၅ ခုှစ်ကစ၍ Solopos ၌အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံေရးသတင်းများတင်ဆက်ရန်
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ ခုှစ်၌ တာဝန်ေပးြခင်းမခံရမီ ဆိုလိုမိအနီးဝန်းကျင်မိများတွင် ေဒသဆိုင်ရာ
ကိစများအတွက်

သတင်းယူြခင်းအပါအဝင်

ကျရာကများ၌

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

သူ အတွက် ၂၀၂၀ ခုှစ်သည် သတင်းသမား ဘဝတစ်ေလာက် အခက်ခဲဆုံးှစ်ြဖစ်ခဲ့သည်။ ကပ်
ေရာဂါ ိုင်ငံအတွင်းေရာက်လာသည်ှင့် Kurniawan အေနြဖင့် မိမိလုံ ခံေရးှင့် သတင်းအရင်း
အြမစ်များထံက

ဓါတ်ပံ
ု င
ှ ်ေ
့ ြပာကားချက်များရရှိေရးအကား

ချ ိန်ညိရန်လုအ
ိ ပ်လာပါသည်။

မတ်လ အစပိုင်း ရက်သတပတ်များတွင် အိမက
် ေန၍သာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ “ကန်ေတာ်တိုကို
သတင်းေပးမယ့သ
် ေ
ူ တွကုိ WhatsApp ဒါမှမဟုတ် ုပသ
် ေ
ံ ခဆိမ
ု ေတွ

ကေန ဆက်သယ
ွ ်ခ့ရ
ဲ ပါတယ်။
သတင်းနဲ သက်ဆိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံေတွကိုလည်း သတင်းရင်းြမစ်များက ပိုေပးခဲ့ကပါတယ်။ သတင်း
ဌာနကေနလည်း ကန်ေတာ်တုက
ိ ုိ ေြမြပင်ကင
ွ း် ဆင်းဖိအ
ု တွက် ဖိအားေပးတာမျ ိးေတွမရှိခ့ပ
ဲ ါဘူး။
ကန်ေတာ်တုအ
ိ ေနနဲ

အလုပခ
် င
ွ ပ
် ုစ
ံ အ
ံ သစ်ကုိ ကျင့်သားရဖိုအတွက် အချ ိန်ယြူ ပင်ဆင်ဖုလ
ိ ုပ
ိ ါ

တယ်။” ဟု Kurniawan က သူ အေတွအ ကံကို ြပန်ေြပာင်းေြပာြပပါသည်။ Solopos သတင်း
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ဌာနက ဝန်ထမ်းများအတွက် ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း၊ လက်သန် ေဆးရည်ှင့် ပလတ်စတစ်လက်
အိတ်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းြဖင့် ကပ်ေရာဂါကို အလျင်အြမန် တုန် ြပန်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
ေနာက်ပိုင်းတွင် ဗီတာမင်ေဆးများလည်း ုံးတွင်ေဝေပးပါသည်။

ေနအိမ်ကအလုပလ
် ုပ်ြခင်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ မြပန် ပွားေစရန် အေကာင်းဆုံးနည်းြဖစ်ေသာ်လည်း
Kurniawan သည် ေဒသရေရးေကာက်ပွဲသတင်းများတင်ဆက်ရာတွင် သတင်းအလျ်မြပတ်
ေစရဟု ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။ “ကန်ေတာ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (KPU) ကကျင်းပတဲ့
အစည်းအေဝးကို ပထမဆုံးအချ ိန် သတင်းယူဖုသ
ိ ာွ းတုနး် ကအေကာင်း ထင်ထင်ရာှ းရှားကီးကို
မှတ်မေ
ိ နတာဗျာ၊ ကန်ေတာ် စိတေ
် တွပေ
ူ နတာ။ ကန်ေတာ်အြပင်ထက
ွ တ
် ့အ
ဲ ချ ိန် ဘုရားက ကန်
ေတာ်ကိုကာကွယ်ေပးဖို ဆုေတာင်းခဲ့ရတာ” ဟူ၍ Kurniawan က ထပ်ြဖည့်ေြပာပါသည်။
အြပင်တွင်ရှိေနသူတိုင်းက ေဘးကင်းလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းစ်အတိုင်း ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်းတပ်
ဆင်ြခင်း၊ ခပ်ခွာခွာေနကသည်ကို ေတွရှိရသည့်အခါတွင် သူအေနြဖင့် စိတ်သက်သာရာရခဲ့ရ
သည်။ Gibran ှင့်သူ ဇနီး မဲုံတွင် မဲထည့်သည့်သတင်းယူစ်တွင် လူအုပ်ကားထဲ တစ်ကိမ်ပိတ်
မိခဲ့ဖူးသည်။ ကံေကာင်းသည်မှာ မဲုံဝန်ထမ်းများက အားလုံးကို လူစုခွဲကရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
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အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသည့်ပုံစံသစ်ကို အဆင်ေြပအသားကျလာေသာ်လည်း သူ အေနြဖင့် ယခင်ေန
ရက်များကို လွမ်းေနခဲ့မိသည်။ “ိုင်ငံေရးနဲ ေရးေကာက်ပွဲသတင်းေရးရတာက ကွင်းဆင်းသတင်း
ယူရတာ၊

သတင်းအရင်းြမစ်ေတွနဲ စကားေြပာရတာ၊

သတင်းဇာတ်လမ်းေတွေရးရတာဆိုတာ

ထက် ပိုပါတယ်။ သတင်းတစ်ခုနဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ အသိကယ်ဖို၊ အေြခအေနကိုသေဘာေပါက်
ိုင်ဖိုအတွက်က ေနာက်ခံဇာတ်လမ်းေတွကို ရှာိုင်ဖိုလိုပါတယ်။ သတင်းရင်းြမစ်ေတွနဲ လူကိုယ်
တိုင် စုေဝးစကားေြပာိုင်တုန်းက ဒါကပိုလွယ်ခဲ့တယ်ဗျ၊ အထူးသြဖင့် ဆိုလိုမှာ လူတိုင်းက အစား
အေသာက်ေရာင်းတဲ့ အန်ကရင်ဂန်တန
ွ း် လှည်းနား နာရီနဲ ချ ီ ေနကတယ်ဗျ” ဟု Kurniawan က
ေြပာကားခဲ့သည်။
ဂျာဗားအချက်အချာ၊ ဆိုလိုမိမှ ေြမာက်ဆူမားတားရှိ မီဒန်သို ကီလိုမီတာ ၂၃၀၀ ခန် ကွာေဝးပီး
မီဒန်သည် ဂျာကာတာှင့် ဆူရာဘရာပီးေနာက် တတိယအကီးဆုံးမိြဖစ်သည်။ မီဒန်ရှိ အစိုးရ
ေဒသရတကသိလ
ု ်က ဘွဲရခဲ့ေသာ အမျ ိးသမီးသတင်းေထာက် Riri P. Putri သည် စာနယ်ဇင်း
ေလာကကို ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်မှာ တစ်ှစ်နီးပါးခန် ရှိပီြဖစ်သည်။ Riri သည် KabarMedan တွင်
Assignment Editor အေနြဖင့် အဓိကကျေသာ ေနရာတစ်ခုရထားပါသည်။ KabarMedan ကို
အကီးတန်းသတင်းေထာက်တစ်ဦးက ဩဂုတ်လ ၁ ရက်ေန၊ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် စတင်တည်ေထာင်
ခဲ့ပီး မီဒန်ှင့်အနီးဝန်းကျင်ေဒသများအတွက် ယုံကည်စိတ်ချရေသာ သတင်းဌာနတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့
သည်။ သတင်းချန်နယ်အသစ်တစ်ခုြဖစ်ေသာေကာင့် KabarMedan သည် Riri ကဲ့သိုေသာ လူ
ငယ်သတင်းေထာက်ေလးများကို လက်ကမ်းကိဆိုခဲ့သည်။
“ကန်မ ဘွဲကိတက်ေနကတည်းက စာနယ်ဇင်းနဲ ိုင်ငံေရးကို ူးသွပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီေတာ့ ဘွဲရတဲ့
အချ ိန်မာှ စာနယ်ဇင်းေလာကထဲဝင်ဖအ
ုိ တွက် ကမ်းလှမး် ခံရတာေတွရိေ
ှ နခဲ့ပီေလ။ တြခားသတင်း
ဌာနေတွက ကမ်းလှမ်းတာရှိခဲ့ေပမယ့် KabarMedan ကိုပဲ ေရးဖိုဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလိုလည်း
ဆိုေတာ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆက်ရပ်တည်ေနိုင်တာရယ် စာနယ်ဇင်းအရည်အေသွး ြပည့်ြပည့်
ဝဝနဲ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် ေနိုင်တာရယ်ေကာင့်ပါ။” ဟု Riri က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
သူမ၏ Assignment Editor ရာထူးသည် စားပွဲတွင်သာထိုင်၍ အလုပ်လုပ်ရသည် မဟုတ်ပါ။ ကပ်
ေရာဂါကာလတွင် သူမသည်လည်း ေဒသရေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ ယူရန်အလိုငှာ ကွင်းဆင်း
ခဲရ
့ ပါသည်။ အချ ိေသာအချ ိန်များတွင် လူစလ
ု ေ
ူ ဝးအား မေရှာင်က်ုင
ိ ခ
် ့ပ
ဲ ါ။ အေထွေထွေရး
ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(KPU) ၏ နံပါတ်စ်ေပးပွဲ၌ သမတ Joko Widodo ၏ သားမက် Bobby
Nasution သည် မိေတာ်ဝန်ေရးေကာက်ပွဲအတွက် ေရးေကာက်ခံှစ်ဦးအနက်က တစ်ဦးအြဖစ်
တက်ေရာက်ေနစ်တွင် အြဖစ်အပျက်တစ်ခု ြဖစ်ေပခဲ့ရသည်။ သတင်းေထာက်များက အလု
အယက် ေရးေကာက်ခံများ၏ ဓာတ်ပုံရယူရန်ကိးစားေနစ်တွင် ခပ်ခွာခွာေနကရန် ခက်ခဲခဲ့
ေကာင်း Riri အေနြဖင့် အမှတ်ရေနခဲ့သည်။ ေရးေကာက်ခံများကေန၍ ေရးေကာက်ပွဲကီးကပ်

23

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;
ေရးေအဂျင်စအ
ီ ား စည်းကမ်းချ ိးေဖာက်မများကိ

ု တိုင် ကားသည့်သတင်း ရယူခ့စ
ဲ ်ကြဖစ်သည်။
“သတင်းေထာက်ေတွက အများကီးြဖစ်ေနေတာ့ ေဘးကင်းလုံ ခံတယ်ဆိုတဲ့ အကွာအေဝးမှာေန
ဖိုက ခက်ခခ
ဲ ့တ
ဲ ့ဲ အချ ိန်ေတွရိခ
ှ ့ရ
ဲ ပါတယ်။ သိပစ
် န
ွ ် စားလွနး် ရာကျမှနး် လည်းသိပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
တစ်ချ ိန်ထမ
ဲ ှာလည်း သတင်းအရင်းအြမစ်ကေန ေြပာဆိုတာေတွလည်း ကားချင်ေသးတယ်ေလ။”
ဟု Riri က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

ေရးေကာက်ပွဲေန
မဲေပးသည့်အေရအတွက်

ကွင်းဆင်း၍သတင်းယူရသည်မှာ သတင်းေထာက်များအဖို အမဲတမ်းလုံ ခံေနရန် မြဖစ်ိုင်သည်
ကို သိရှိသည့်အတွက် KabarMedan သည် ဖုန်းြဖင့်ေသာ်လည်ေကာင်း၊ ေရးေကာက်ခံများ၏
မဲဆွယ်စ် (သိုမဟုတ်) စကားစစ်ထိုးစ်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အချက်အလက်များကို စစ်ေဆးြခင်း
ြဖင့်ေသာ်လည်ေကာင်း သတင်းပိုမိုရယူရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။

ေဒသခံေခါင်းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်များ စာရင်းေပးသွင်းမှင့်အတူ ေဒသရေရးေကာက်ပွဲအဆင့်
ဆင့်သည် ဩဂုတ်လ ၂၈ရက်ေန၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးများကို
စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ေနအထိ ြပလုပ်ခဲ့ကပီး ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန၊
၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်မှ ၁၅
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ရက်ေန အထိ မဲေရတွက်ခဲ့သည်။ စုစုေပါင်း ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရးေကာက်ပွဲ ကိုးခု၊
မိေတာ်ဝန်ေရးေကာက်ပွဲ ၃၇ ခုှင့် ေဒသရအုပ်ချပ်ေရးေရးေကာက်ပွဲ ၂၂၄ ခု ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ေဒသတွင်းေရးေကာက်ပွဲများရှိ မဲေပးသူအေရအတွက် ၇၇.၅၅% ရှိြခင်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ် ၇၄.၉၂%
ထက် ပို၌များေနပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအေရအတွက် တိုးပွားလာသည့်ကားက ေဒသရေရးေကာက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ြခင်း
ြဖစ်ပီး ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်ခင်တစ်ရက်အလို ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်တွင် လူနာသစ် ၅,၂၉၂ ဦး ထပ်မံ
ေတွရှိခ့သ
ဲ ည်။ ၎င်းအချ ိန်တင
ွ ် အင်ဒုန
ိ းီ ရှား၌ ကိုုန
ိ ာဗိုငး် ရပ်စက
် းူ စက်မ စုစေ
ု ပါင်း ၅၈၆,၈၄၂ ဦးသို
တိုးလာပီြဖစ်သည်။ အဆိုပါရက်တွင်ပင် ၁၃၃ ဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ပီး အင်ဒိုနီးရှား၏ ေသဆုံးသူစုစု
ေပါင်း ၁၈,၀၀၀ အထိရှိလာရာ အာရှေဒသတွင် အိိယိုင်ငံအြပင် အေရအတွက် အြမင့်ဆံုးြဖစ်
လာခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ခုှစ် အင်ဒုန
ိ ီးရှား ေဒသတွငး် ေရးေကာက်ပွဲအတွင်
ေရးေကာက်ပွဲဝန်ထမ်းများအကား ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မအေြခအေန

ေရးေကာက်ပွဲှင့်ဒီမိုကေရစီအသင်း (Perludem) ၏ အမေဆာင်ဒါိုက်တာ Khoirunnisa Nur
Agustyati က မဲထည့်သူပမာဏများြပားခဲ့ရသည့် အဓိက အေကာင်းအရင်းတစ်ခုမှာ ေကာ်ြငာ
များှင့်လူထုဆက်ဆံေရး အကီးအကျယ် ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
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သိုေသာ် မဲေပးသည့်ရက်၊ မဲဆယ
ွ ်စည်းုံးေရးများှင့် ေရးေကာက်ခံများစာရင်းေပးသွင်းြခင်းတို
အပါအဝင် ေဒသတွင်းေရးေကာက်ပွဲ ကာလအတွင်း ေရးေကာက်ပွဲစက်ဝန်းအဆင့်ဆင့်တွင်
ကိုဗစ်-၁၉ လုပထ
် ံးု လုပန
် ည်းများအား ချ ိးေဖာက်ခ့ြဲ ခင်းသည် အဆိုးဝါးဆုံးကိစများအနက်

တစ်ခု
ြဖစ်သည်ဟု Khoirunnisa က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ကျင့်သုံးြခင်း၊ လုံ ခံသည့်အကွာအေဝးတွင်ေနြခင်းတို ြပလုပ်ြခင်းမရှိဘဲ ေထာက်ခံသည့်လူများ
စုေဝးလာတတ်ကသည့် အြဖစ်အပျက်များရှိခဲ့သည်။
အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(KPU)၏ အချက်အလက်များအရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆး
ေတွရှိခဲ့သည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင် ၄၀ ဦးရှိခဲ့သည်။ ၎င်းစစ်တမ်းအေရအတွက်သည် တိုးပွားလာပီး
အစိုးရဝန်ထမ်း ၃၃၆ ဦး၊ ေရးေကာက်ပွဲကိုလာေရာက်ကူညီသည့် ကမ်းကျင်သူ ၄၇ ဦး၊ လိုအပ်
သလိုခန် အပ်ေသာ အဖွဲဝင် ၃၆ ဦးှင့် လုံ ခံေရးဝန်ထမ်းကဲ့သိုေသာ နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ
ေရးေကာက်ပဲဝ
ွ န်ထမ်း ၂၆ ဦးတိုပါဝင်လာခဲ့သည်။ ေတာင်ပုင
ိ း် တန်ဂျ ီရန် KPU ေခါင်းေဆာင်
Bambang Dwitoro သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ေဆးုံတက်ခဲ့ရပီးေနာက် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်
ေန၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ေတာင်ဆူမားတား KPU ေခါင်းေဆာင် Kelly Mariana
သည်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး စစ်ေဆးေတွရှိခံရပီးေနာက် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်ေနတွင်
ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအကုန်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးေရာဂါကူးစက်ခံရေသာ ေရးေကာက်ပွဲတွင်
ပါဝင်ယှ်ပိင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၆၀ ဦးခန် ရှိလာပီး အနည်းဆုံး ၃ ဦးေသဆုံးခဲ့ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုှစ်၌ KPU ၏ အချက်အလက်များတွင် ေဒသတွင်းေရးေကာက်ပွဲများ၏ သန်း
၂၀ ှင့်အထက်ရှိေသာ ေရးေကာက်ပွဲ ဝန်ထမ်းများအနက် ၇၉,၂၄၁ ဦးမှာ အြမန်ေဆးစစ်ချက်
(Rapid Test) အရ ေရာဂါရှိသည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။
Perludem အေနြဖင့် ေဒသရေရးေကာက်ပဲမ
ွ ျားကို ေရဆိင
ု း် ရန်ေတာင်းဆိရ
ု ြခင်းသည် ကမာလုံး
ဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါေကာင့်သာမက အင်ဒိုနီးရှား၏ ကပ်ေရာဂါအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ကိတင်ြပင်ဆင်မ ကင်းမဲ့ြခင်းေကာင့်လည်းြဖစ်ပါသည်။ “ေရးေကာက်ပွဲကို ကပ်ေရာဂါပီးတဲ့အထိ
ေရဆိုင်းဖို ေတာင်းဆိုေနတာ မဟုတ်ပါဘူး၊

ကပ်ေရာဂါ ဘယ်ေတာ့ပီးမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ

မသိုင
ိ ပ
် ါဘူး။ အေကာင်းဆုးံ ကေတာ့ လုပ်ထုံးလုပန
် ည်းေတွ ြပင်ဆင်ုင
ိ ်ဖုိ အချ ိန်ပုေ
ိ ပးဖိုအတွက်
ေရဆိုင်းသင့်တာပါ။ အဲေတာ့မှ လူတိုင်းရဲလုံ ခံေရးအတွက် လက်ရှိအေြခအေနေတွကိုမူတည်ပီး
ေတာ့ ြပြပင်ေြပာင်းလဲတာေတွလုပ်ိုင်မှာပါ။” ဟု Khoirunnisa က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
ဥပမာအားြဖင့် မဲုံများ၏ ေရးေကာက်ပွဲေန နံနက် ၇ နာရီမှ ေနလယ် ၁ နာရီအထိ တိုေတာင်းသည့်
မဲေပးချ ိန်သာထားမည့်ေနရာများတွင် ကိတင်မေ
ဲ ပးြခင်းသည် မဲေပးသည့ေ
် န၌ လူစလ
ု ေ
ူ ဝးကို
ြပန် ကွဲသွားေစိုင်သည်ဟု သူမက ထပ်မံြဖည့်စွက်ေြပာကားသွားခဲ့သည်။
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Khoirunnisa သည် အသြပာိုင်ငံေရး(မဲဝယ်ြခင်း)ှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ ဘက်မလိုက်မတိုကို
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရာတွင် လက်လှမ်းမီရယူိုင်မအကန် အသတ်ှင့် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများ
၏ လုံ ခံေရးတိုေကာင့် အခက်အခဲများရှိေနြခင်းကို အသားေပး ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ “အင်ဒိုနီး
ရှားမှာ အသြပာိုင်ငံေရးဟာ ေရးေကာက်ပွဲရဲတစိတ်တပိုင်းလိုကို လူအများက သတ်မှတ်ထားပီး
သားပါ။ စီးပွားေရးကျဆင်းေနတဲ့ ကပ်ေရာဂါတွငး် အချ ိန်မာှ ေတာ့ မဲထည့်တ့သ
ဲ ေ
ူ တွဟာ အနည်း
ငယ်ေသာေငွသားကို လက်ခံယူိုင်တဲ့ အလားအလာေတွ အများကီး ရှိေနပါတယ်။ ကိုယ်စား
လှယ်ေလာင်းေတွအေနနဲ က ဒါကို မဲဆရှင်ေတွရဲအာုံစူးစိုက်မကို အမိယူစရာ အခွင့်အေရး
တစ်ခုအေနနဲ ြမင်ေနိုင်ပါတယ်။” ဟု Khoirunnisa က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ေရးေကာက်ပွဲကီး
ကပ်ေရးအဖွဲ၏ အချက်အလက်များအရ မိေပါင်း၂၆ မိတွင် အနည်းဆုံး မဲဝယ်သည့် အမကိစ
ေပါင်း ၃၇ မရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုအြပင် လူမကွ
 န်ရက်မီဒီယာက မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်းကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသည့် လုပ်ထုံးလုပ်
နည်း စည်းမျ်းများမရှိြခင်းသည် ေဒသခံေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အဓိကြပဿနာတစ်ခုြဖစ်
သည်ဟု Khoirunnisa က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေကာင်း ပုံမှန်တင်
ေနေသာသူများသည် မဲဆယ
ွ စ
် ည်းုးံ ေရး အဖွဲ ဝင်အြဖစ် မှတပ
် တ
ံု င်ထားြခင်း ရှ၊ိ မရှ
ိ င
ှ ့် ေရးေကာက်
ပွဲဆိုင်ရာကီးကပ်ေရးအဖွဲှင့်ေလ့လာသူများသည် ထိုလူမမီဒီယာအေကာင့်များကို ေစာင့်ကည့်
စစ်ေဆးိုင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိကိုလည်း သိရှိရန်ခက်ခဲပါသည်။ လူမမီဒီယာများ၌ ေကာ်ြငာများအတွက်
ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ကို ေစာင့်ကည့်ရာတွင်လည်း စိန်ေခမများရှိခဲ့သည်။
KPU ၏အဆိုအရ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအဖွဲများက မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
၆၆၅ ဦးတွင် လူမမီဒီယာအေကာင့်စုစုေပါင်း ၆,၄၇၂ ခုရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့်
ဒုတိယအုပ်ချပ်ေရးမှးများ၏ လူမမီဒီယာအေကာင့် ၄၂၇ ခု၊ regents ှင့် deputy regents
တို၏အေကာင့် ၆၂၄၅

ခုတိုပါဝင်သည်။ Facebook သည် အေကာင့်ေပါင်း ၄,၃၇၃ ခုြဖင့် လူသုံး

အများဆုံးြဖစ်ေနပီး Instagram သည် ၁,၁၄၅ ခုြဖင့် ဒုတိယေနရာတွင် ရှိေနလျက် YouTube မှာ
၂၉၂ ခုြဖင့် ေနာက်တွင်ရှိေနပါသည်။

အစိုးရက ေဒသရေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပရန် အတင်းအကျပ် ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် သတင်း
ေထာက်များသည် သတင်းယူရန်ှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ေဝရန်မှအပ ေရးချယ်
စရာမရှေ
ိ တာ့ေချ။ အချ ိန်ြပည့် ဝန်ထမ်းများြဖစ်ေသာ Kurniawan ှင့် Riri တိက
ု ့သ
ဲ ုိ သတင်းေထာက်
များအတွက် သတင်းာနသည် ၎င်းတိုမီဒီယာ ဝန်ထမ်းများအား ကာကွယ်ိုင်ရန်ကိးပမ်းခဲ့ပီး
ကိုဗစ်-၁၉ သည် အလွတ်တမ်းသတင်းေထာက်များ (သိုမဟုတ်) သတင်းေပးပိုသူများအတွက်
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စိန်ေခမများ ကံရေစသည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် သတင်းေပးပိုသူများသည် သတင်းာနများသိုေပး
ပိုသည့် သတင်းအြဖစ်အပျက် အေရအတွက်ေပမူတည်၍ အခေကးေငွရကပါသည်။
Mataram၊ Nusa Tenggara Barat ေဒသတွင် Fitri Rachmawati သည် သတင်းမီဒီယာာန ၂ ခု
အတွက် သတင်းေပးပိုသူအြဖစ် လုပ်ကိုင်သည်။ တစ်ခုမှာ ိုင်ငံပိုင်ုပ်ြမင်သံကားာနြဖစ်ပီး
ကျန်တစ်ခုမှာ အွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ Fitri သည် သတင်းေထာက်တစ်ဦးအြဖစ်
ဘာလီရိှ ေဒသတွငး် သတင်းစာတိုက် တစ်ခတ
ု င
ွ ် ၂၀၀၀ ြပည့်စ
ှ ၌
် စတင်လပ
ု က
် ုင
ိ ခ
် ့ပ
ဲ ါသည်။ လုပင
် န်း
ကမ်းကျင်လာသည့်ေနာက်တွင် သူမသည် ုပ်ြမင်သံကားာနများစွာသို ေြပာင်းေရခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် သူမသည် ိုင်ငံပိုင် ုပ်ြမင်သံကားလိုင်း တစ်ခုအတွက် သတင်းေပးပိုသူအြဖစ်
လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ အေရးအသားစွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမး် ိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၇ ခုှစ်၌
ေဒသတွင်းအွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုတွင်လုပ်ကိုင်ရန်လည်း ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ ုပ်သံေပါင်း
စုံသတင်းကို ုပ်ြမင်သံကားဌာနသိုေပးပိုိုင်ပီး သတင်းေဆာင်းပါးကို အွန်လိုင်းမီဒီယာသိုေပးပို
ိုငြ် ခင်းေကာင့် သူမသည် အလုပ
် စ
ှ ခ
် အ
ု လိုငာှ အချ ိန်ခဲြွ ခားရန်အတွက် မည်သည့်စန
ိ ်ေခမှင်မ
့ 
မ ကံေတွရေပ။
ကပ်ေရာဂါပျံှံမအစတွင် သတင်းဌာနှစ်ခုလုံးက ပါးစပ်င
ှ ့်ှာေခါင်းစည်းများ၊ လက်သန် ေဆး
ရည်များ ကဲ့သုေ
ိ သာ အကာအကွယေ
် ပးသည့က
် ရ
ိ ယ
ိ ာများ မေပးရေသးသည့်အချ ိန်ကတည်းက
သူမ၏တီထွင်ိုင်စွမ်းသည် အလုပ်အတွက် များစွာအေထာက်အကူြပခဲ့ပါသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ
သတင်းအပါအဝင် သတင်းများကို ေဖာ်ြပရန်အတွက် ေြမြပင်သို ကွင်းဆင်းသတင်းမယူခင် သူမ
သည် ရက်သတပတ်များစွာ အိမ်ကေန၍သာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ
တန်ဆာပလာများမှာ အကန် အသတ်ြဖင့်သာရှိပီး မဝယ်ိုင်ေလာက်သည့် ပမာဏြဖစ်သည့်
အတွက် သူမသည် အလွယ်တကူရေသာပစည်းများကိုသာ အားကိုးခဲ့ရပါသည်။ “ကန်မ ပလတ်
စတစ်ဘွတ်ဖိနပ်၊ တစ်ခါသုံးအေပထပ် ခံထည်၊ ဂေဟေဆာ်မျက်မှန်ေတွနဲ

ဆံပင်ေတွအုပ်ဖို

ေရချ ိးခန်းသုံးေခါင်းစွပေ
် တွ ဝတ်ခ့တ
ဲ ယ်။ လူေတွက အထူးအဆန်းလို ကည့်ခ့ဲ ကတယ်။ ဒါေပမယ့်
ဒီပစည်းေတွက အလွယ်တကူရတယ်။ တတ်လည်းတတ်ိုင်တယ်ေလ” ဟု Fitri က ေြပာကားခဲ့ပါ
သည်။ သူမခင်ပွန်းှင့် ကေလးသုံးေယာက်အားေတွရန် အိမ်တွင်းသိုမဝင်မီတွင် သူမ၏ကင်မရာ၊
အိတ်၊ ေဘာပင်များ၊ မှတ်စုများှင့် အြပင်အလုပ်သုိ ယူေဆာင်သွားခဲ့သမအားလုံးကို သန် ရှင်းေရး
လုပ်ရန် ပိုးသတ်ေဆးြဖန်းခဲ့သည်။
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၂၀၂၀ ခုှစ် အင်ဒုန
ိ ီးရှား ေဒသရေရးေကာက်ပွဲများ

ေဒသရေရးေကာက်ပဲွများတွင်

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးလုပထ
် ံးု လုပ်နည်းများ

ချ ိးေဖာက်ြခင်းကို

ေတွြမင်ရြခင်းေကာင့် သူမကိုယ်သူမ ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် KPU တွင်
ကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းေလးဦး မှတပ
် ံတ
ု င်သည့်အချ ိန်တင
ွ ် ၎င်းတိုင
ှ ်အ
့ တူလုက
ိ ပ
် ါခဲ့သည့် ရာှင့်
ချ ီေသာ ေထာက်ခသ
ံ မ
ူ ျားရှိခ့ဲ ပီး ၎င်းတိုအချင်းချင်း ခပ်ခာွ ခွာမေနခဲ့ကေပ။
အသက်ေမွးမအလိုငှာ ဝင်ေငွရှိရန်လိုအပ်ေသာေကာင့် Fitri သည် ကပ်ေရာဂါတွင်းတွင် အလုပ်
လုပ်ရသည်မှာ ေရှာင်လဲ၍မရိုင်ေပ။ သူမသည် သတင်းေပးပိုသူအေနြဖင့် လစ် လစာမရိုင်ပါ။
သူမ၏ဝင်ေငွသည် သတင်းဌာနများက ထုတ်လင့်ထုတ်ေဝသည့် သတင်းအေရအတွက်အေပ
အေြခခံပါသည်။ သူမေပးပိုခ့ေ
ဲ သာ အချ ိေသာ သတင်းြဖစ်စ်များအား အယ်ဒီတာကမေရးေသာ်
လည်း Fitri သည် ကပ်ေရာဂါအတွငး် ၌ သူမလုပခ
် ့ေ
ဲ သာအလုပ်များကို ကီးမားေသာ အကျ ိးြပမ
တစ်ခုြဖစ်ေစခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူခဲ့ပါသည်။ “ကူးစက် ကပ်ေရာဂါြဖစ်ေနတုန်းမှာ ကန်မတို ဘာေတွ
ေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါက အေရးကီးတယ်
လိုထင်ပါတယ်။ အဲလိုေတွးမိရင် သတင်းဌာနေတွက ကန်မသတင်းေတွကို ပယ်ချလည်း စိတ်မ
ဆိုးပါဘူး။” ဟု Fitri က ြဖည့်စွက်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
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ေရးေကာက်ပွဲမဲေပးသည့်ေန၌ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများကို ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေပးေနသည့်ေဆးုံသို
သွားခဲ့သည်ကို သူမ ြပန်လည်သတိရခဲ့ပါသည်။ ေဆးုံန်ကားေရးမှးထံက ခွင့်ြပချက်ရရှိပီး
ေနာက် သူမသည် သတင်းေထာက်တစ်ဦးအေနြဖင့် အေရးကီးေသာအခန်းကကေန၍ လူနာ
များမဲေပးခွင့်ရှိ၊ မရှိကို ကိုယ်တိုင် မျက်ြမင်ေတွခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ KPU က အရာရှိများ၊ ေရးေကာက်
ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများှင့် ေဆးုံရှိ ဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် မဲေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ်သည်
လုံ ခံမရှိ၊ မရှိသိိုင်ရန်အတွက် သူမသည် ၎င်းေဆးုံ၌ ရှိေနခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းများှင့်သတင်း
ေထာက်များသည် အထူးအခန်းတွင်ရှိေနစ် သူမသည် သီးြခားခန်းရှိ ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်ကို
ေတွြမင်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ "ဒါက ဒီမိုကေရစီအတွက် အရမ်းအေရးကီးတဲ့ ေြခလှမ်းတစ်ခုလို ကန်မ
ယုံကည်ပါတယ်။ အဲဒါေကာင့် ဒီအပိုင်းကို ကန်မ တကယ်မှတ်တမ်းတင်ချင်ခဲ့ပါတယ်" ဟု Fitri
က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

ေဘးကင်းလုံ ခံေရး လုပထ
် ံးု လုပန
် ည်းများအတိုငး် ထိနး် သိမး် လိုကန
် ာေနရင်း တစ်ချ ိန်တည်းမှာပင်
ေဒသရေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ ပုံမှန် ေသချာစွာထုတ်ေဝိုင်ရန်သည်သာ သတင်းဌာနများ
အဖို ကီးမားလှသည့် တစ်ခုတည်းေသာ စိနေ
် ခမတစ်ခမ
ု ဟုတြ် ပန်ေချ။ ကပ်ေရာဂါ၏ အကျ ိး
သက်ေရာက်မြဖစ်ေသာ စီးပွားေရးကျဆင်းြခင်းသည်လည်း

သတင်းဌာနများကို ဘာေရး

ြပဿနာြဖစ်ေစပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ သတင်းဌာနအများအြပားသည် ဝန်ထမ်းအေရအတွက်
ေလာ့ချြခင်း၊ လစာေလာ့ချြခင်းအပါအဝင် နည်းလမ်း အမျ ိးမျ ိးြဖင့် ၎င်းတို၏ဘတ်ဂျက်ကုေ
ိ ခ
တာရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကပါသည်။ မီဒီယာဌာနများသည် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းကို ေရရှည်ထိန်းသိမ်းိုင်ရန်
နည်းလမ်းအမျ ိးမျ ိးကို ကျင့်သံးု ခဲ့ပါသည်။ ေဒသတွငး် မီဒယ
ီ ာများအေနြဖင့် ေကာ်ြငာဘတ်ဂျက်
ကို ေဒသရအစိုးရများထံက ရယူရပါသည်။ ယင်းမှာ အချ ိမိများတွင် ဒုတယ
ိ အကိမ် ရာထူး
သက်တမ်းအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေနြဖင့် ဝင်ေရာက်အေရးခံေနေသာ ေဒသရ
အစိုးရများ၏ လက်ရှိအကီးအကဲများကို ချ်းကပ်ြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။
Sulawesi chapter ေတာင်ပိုင်း Makassar ရှိ အင်ဒိုနီးရှား ဆိုက်ဘာမီဒီယာအသင်း (AMSI) ၏
အေထွေထွအတွင်းေရးမှး Hendra Nick Arthur ကေန၍ ၎င်းေဒသရှိ ေဒသတွင်းမီဒီယာအတွက်
ေကာ်ြငာကရရှိေသာ ဝင်ေငွကိုင်းယှ်ပါက ေဒသရအစိုးရှင့် ပုဂလိကကသည် ခန် မှန်း
ေြခအားြဖင့် ၈၀% ှင့် ၂၀% အသီးသီး ရှိိုင်သည်ဟုမှန်းဆပါသည်။ ေဒသတွင်းတွင် ပုဂလိက
ကက ေကာ်ြငာသည့်ပမာဏ အလွန်နည်းပါးသည့်အေကာင်းမှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေန
ြဖင့် ၎င်းတို၏ ေစျးကွက်ရှာေဖွေရး လျာထားေငွများကို ိုင်ငံတဝန်းလင့်ိုင်ေသာ မီဒီယာများတွင်
သာသုံးစွဲရန် စိတ်ဝင်စားေလ့ရှိက၍ြဖစ်သည်။ ကပ်ေရာဂါေကာင့် စီးပွါးေရးကျဆင်းေနသြဖင့်
ေဒသဆိုင်ရာမီဒီယာများအတွက် ဝင်ေငွအရင်းအြမစ်သည် လွန်စွာအေရးကီးပါသည်။ ေဒသဆိုင်
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ရာေရးေကာက်ပွဲများသည် မီဒီယာလုပ်ငန်းများသိုလည်း ဝင်ေငွများကို စီးဆင်းေစခဲ့ပါသည်။
ကိယ
ု စ
် ားလှယ်ေလာင်းများသည် ၎င်းတိ၏
ု ေကျာ်ကားမှင်ပ
့ ံရ
ု ပ
ိ က
် ို ြမင်တ
့ င်ဖရ
ုိ ာ မီဒယ
ီ ာကတဆင့်
လူထုင
ှ ့်ထိေတွရန် လိုအပ်ပါသည်။

ေဒသရအစိုးရှင့်အကွ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ေကာင်းမွန်ေသာဆက်ဆံေရးကို ထိန်း
သိမ်းိုင်ရန်အလိုငှာ မီဒီယာကုမဏီများသည် ၎င်းတို၏စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ကို ေဘးဖယ်ထား
ေကာင်းထားလိမ့်မည်ဟု Hendra က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်အေနှင့် ၎င်းတို၏ကျင့်ဝတ်များ
သည် ေဝဝါးလာပီး မီဒီယာများအေနြဖင့် လွတ်လပ်မကိ
 ု ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မှာ အလွန်
ခက်ခလ
ဲ ာခဲ့ပါသည်။ “ဒီအေြခအေနမျ ိးမှာ မီဒယ
ီ ာေတွက ကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းေတွကုိ လွတ်
လွတလ
် ပ်လပ် ေဝဖန်ုင
ိ မ
် ယ်လိုထင်သလား။ မီဒယ
ီ ာေပါင်းစုံဟာ ကိုယစ
် ားလှယ်ေလာင်းမျ ိးစုံ
ဆီက ခပ်ဆင်ဆင် သတင်းထုတ်ြပန်ချက်ေတွကို ထုတ်ြပန်လိုတာကို ေတွရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ
လည်း မီဒီယာေတွအေနနဲ ေကာ်ြငာစာချပ်ေတွ၊ ဒါမှမဟုတ် အြခားပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မေတွ

31

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;
ကို ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းေတွနဲ ြပလုပထ
် ားလိုပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
တစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် သတင်းေကာင်းချည်းပဲ တင်ဆက်ေပးလိုပါ” ဟု Hendra က ေြပာ
ကားခဲ့ပါသည်။

မီဒီယာလွတ်လပ်ခင
ွ ့်င
ှ ်ပ
့ တ်သက်၍ စိုးရိမပ
် ပ
ူ န်မအချ

ိရှိေသာ်လည်း ေယဘုယျအားြဖင့် အင်ဒိန
ု းီ
ရှားရှိ မီဒယ
ီ ာများသည် အများအားြဖင့ဘ
် က်မလိက
ု တ
် တ်ေပ။ ၎င်း၏ အဖွဲအစည်းကေန၍ မဲဆယ
ွ ်
စည်းုံးေရး ကာလအတွငး် သတင်းဌာနများက သိသာထင်ရှားေသာ ကျင့်ဝတ်ဆုင
ိ ရ
် ာချ ိးေဖာက်မ
တစုံတရာ ေတွရြခင်းမရှိဟု အင်ဒိုနီးရှားစာနယ်ဇင်းေကာင်စီအဖွဲဝင် Arif Zulkifli က ေြပာကား
ခဲ့ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားစာနယ်ဇင်းေကာင်စီသည် ေရးေကာက်ပွဲကီးကပ်ေရးေအဂျင်စီှင့် ပူးေပါင်း
၍ သတင်းများအား လမ်း ခံတင်ဆက်ိုင်မှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစီရင်ခံစာများကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ပါ
သည်။ ဤသည်မာှ ေဒသရ ေရးေကာက်ပအ
ဲွ စီရင်ခစ
ံ ာများကို စီမခ
ံ န် ခရ
ဲွ ာတွင် အဆိုပါအဖွဲအစည်း
ှစ်ခု ဒုတိယအကိမ် ပူးေပါင်းလက်တွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေကာက်ပွဲကီးကပ်ေရးေအဂျင်စီသည်
သတင်းမီဒီယာများှင့်ပတ်သက်ေသာ အစီရင်ခံစာများ (သိုမဟုတ်) တိုင်ကားမများကို စာနယ်
ဇင်းေကာင်စသ
ီ ုိ ေပးပိခ
ု ့ဲ ပီးေနာက် စာနယ်ဇင်းဥပေဒ လုပထ
် းံု လုပန
် ည်းများအရ ဆက်လက်ေဆာင်
ရက်မများ ြပလုပပ
် ါသည်။
သိေ
ု သာ် သတင်းမီဒယ
ီ ာများသည် ေစာင့် ကည့သ
် မ
ူ ျားအြဖစ် ၎င်းတိ၏
ု အခန်းကကို ထိေရာက်စာွ
မလုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း Arif ကေန၍ ဝန်ခံခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သိုြဖစ်ရသည့် အဓိကအေကာင်းရင်းမှာ
မီဒီယာများသည်

ကပ်ေရာဂါအေကာင်းကိုသာ

ပိုမိုအာုံစိုက်ေနကသည့်အတွက်ြဖစ်သည်။

ကူးစက်ခံရသည့်လူ အေရအတွက် ဆက်လက်ြမင့်တက်ေနသည့်အတွက် ၎င်းကဲ့သိုြဖစ်ရြခင်းမှာ
Arif ၏အဆိုအရ နားလည်ေပးိုင်စရာ ြဖစ်ေနသည်။ ထိုအြပင် သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် ၎င်း
တို၏ ေဘးကင်းလုံ ခံမကိုကာကွယ်ရန် လိုအပ်ေသာေကာင့် ေရလျားသွားလာိုင်မမှာ အကန်
အသတ်များစွာရှိေနပါသည်။ ထိုမသာမက မီဒီယာလုပ်ငန်းများ ဝင်ေငွကျဆင်းလာပီး ယိုင်နဲ လာ
မသည် စာနယ်ဇင်းသမားများကို အာုံေထွြပားသွားေစပါသည်။ “အဆုံးမှာေတာ့ မီဒီယာေတွ
အေနနဲ ေနာက်ေကာင်းနက်နက်လိုက်ဖိုတို၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းေတွ ပိုထုတ်ိုင်ဖို
တိုဆိုတ့ဲ ေမာ်မန
ှ ်းချက်ေတွမြဖစ်ခ့ဖ
ဲ းူ ေပါ့၊ ဥပမာ ကိယ
ု စ
် ားလှယေ
် လာင်းေတွနဲ အစိုးရအရာရှေ
ိ တွ
ဒါမှမဟုတ် အြခားပါတီေတွနဲ အချ ိတ်အဆက်ဆက်သယ
ွ မ
် ေတွ

၊ ကိယ
ု စ
် ားလှယေ
် လာင်းေတွသံုး
ေနတဲ့ ေငွေကးရန်ပုံေငွရဲ အရင်းအြမစ်ေတွ စသြဖင့်ေပါ့” ဟု Arif က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
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ေရးေကာက်ပွဲှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလုံး၏ ေဘးကင်းလုံ ခံမကို အာမခံ
ိုင်သည့် စည်းမျ်းအသစ်များ ေပေပါက်လာသည်အထိ ြပည်နယ်ှင့်မိ ၂၇၀ ရှိ ေဒသရေရး
ေကာက်ပွဲများကို ေရဆိုင်းေပးရန် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့်ကမ်းကျင်သူများ၏အ ကံ
ြပမကို အစိုးရအေနြဖင့် လက်ခံနားေထာင်ခဲ့မည်ဆိုလင် အေြခအေနမှာ များစွာေြပာင်းလဲသွား
ိုင်ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ လွတ်လပ်ေသာဂျာနယ်လစ်များမဟာမိတ်အဖွဲ (AJI) ၏ အေထွေထွအတွင်း
ေရးမှး Ika Ningtyas ကလည်း အလားတူစးုိ ရိမမ
် များကိ

ု ထုတေ
် ဖာ်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ကိဗ
ု စ်-၁၉
ြဖစ်ပွားသည့် လူနာအေရအတွက်များ ြမင့်တက်လာသည့်ကားက ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းသည်
သတင်းေထာက်များအဖို အသက်အရာယ် ရှိေနိုင်ေစပါသည်။ AJI အဖွဲအေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါ
ြဖစ်ပွားေနစ်အတွင်း ေရးေကာက်ပွဲ သတင်းယူြခင်းများအတွက် တိကျေသာလမ်းန်ချက်များ
ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းမရှိေသာ်လည်း မဟာမိတ်အဖွဲသည် တိုင်းြပည်က ကပ်ေရာဂါကိုရင်ဆိုင်ေန
သည့် ကနဦးအဆင့်မတ်လလယ်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ေဘးကင်းလုံ ခံမဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်
နည်းများကို ြပန်လည်ကိုးကားခဲ့သည်။ ေရးေကာက်ပွဲ၌ သတင်းယူေနစ်အတွင်း သတင်းေထာက်
အေရအတွက်မည်မ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံခဲ့ရသည် ဆိုသည်ှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်
မရှိခဲ့ပါ။
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“အစိုးရကသာ ပိုပီး အေလးအနက်ထားိုင်မယ်ဆိုရင်ေပါ့။ ေဒသရေရးေကာက်ပွဲေတွကို
ေနာက်ဆုတ်ဖို ဒါမှမဟုတ် ေရဆိုင်းဖို ေတာင်းဆိုတာေတွကို အာဏာပိုင်ေတွက နားမေထာင်
ခဲ့ကဘူး။ ဒါတင်မကေသးဘူး လက်ေတွမှာ ကျန်းမာေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းေတွကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်ဖို ကီးကပ်တာေတွလည်း တိုးပီးမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဥပမာ ေထာက်ခံသူေတွနဲ ကိုယ်စား
လှယ်ေလာင်းေတွ ခပ်ခွာခွာေနကဖိုေတွ မလုပ်တာကို ြမင်ခဲ့ရပါတယ်” ဟု Ika က ထပ်မံ ြဖည့်
စွက်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
လုံေလာက်စွာ သတင်းအချက်အလက်အြပည့်အစုံရရှိသည့် မဲဆရှင်များြဖစ်ေစရန် မီဒီယာများ
၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မှာ မေအာင်ြမင်ခဲ့ေပ။ ေယဘုယျအားြဖင့် သတင်းေဆာင်းပါးအများစုသည်
အေရးကီးသည့် သတင်းေခါင်းစ်များကိုေနရာမေပးဘဲ အေပယံသာ သတင်းတင်ဆက်ေနက
ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုအေနြဖင့် အသြပာိုင်ငံေရး(မဲဝယ်ြခင်း)ကိုေြခရာခံရန် မီဒီယာများ၏အခန်း
ကအေနြဖင့် ထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း မရှိြခင်းြဖစ်သည်။ မဲေပးမည့်ိုင်ငံသားများှင့်
ထိေတွဆက်ဆံရန် နည်းလမ်းများ အကန် အသတ်ရှိေနသည့်အတွက် မဲဆရှင်များ၏အာုံကို
ဆွဲေဆာင်ရန် အလွယ်နည်းလိုအပ်ေနေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ကပ်ေရာဂါေကာင့်
အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သွားေသာ ပိုက်ဆံလိုေနသည့်မဲဆရှင်များသည် မဲဝယ်ြခင်းကို အားြဖည့်ေပး
သည့် ေပါင်းစပ်မြဖစ်ေနသည်။ “ကံကမေကာင်းချင်ေတာ့ သတင်းေထာက်ေတွအေနနဲ က ဒီကိစ
ကို ပိုပီးစုံစမ်းိုင်တဲ့အေြခအေနမျ ိးမှာ ရှိမေနခဲ့ဘူး။ ဒီကစ
ိ က
 အေရးကီးတဲ့ သတင်းအေကာင်း
အရာ ြဖစ်ေနေပမယ့် သတင်းေထာက်ေတွေရာ သတင်းဌာနေတွကပါ ဒီြပဿနာကိုထုတ်ေဖဖို
အခွင့်အေရးမရခဲ့ကပါဘူး” ဟု Ika က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
ကန် သတ်ချက်များရှိေနေသာ်လည်း

သတင်းဌာနများအေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပာွ းစ်ကာလ

အတွငး် အဆိပ
ု ါ စိနေ
် ခမများကိုေြဖရှငး် ရန် နည်းလမ်းတစ်ခရ
ု ာှ ေဖွရမည်ြဖစ်ပီး တစ်ချ ိန်တည်း
မှာပင် ၎င်းတိုဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးှင့်ေဘးကင်းလုံ ခံေရးကို ဦးစားေပးရမည်ြဖစ်သည်။
Ika အေနြဖင့်မူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းသည် သတင်းမီဒီယာ၏အခန်းကကို ထိန်းသိမ်းေပး
ရာ၌ အခရာကျသည်ဟု ြမင်ထားသည်။ “သတင်းမီဒီယာအေနြဖင့် ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းြမင်သာမ
အားေကာင်းေစဖိုရာ အေရးဆိုလပ်ရှားေနတဲ့ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းေတွလို အဖွဲအစည်း
များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်စရာရှိပီး ၎င်းတို၏အချက်အလက်များကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာ
ေရးတွင် အသုံးြပိုင်သည်။ အနည်းဆုံးအေနြဖင့် သတင်းဌာနများသည် ၎င်းတိုကိုယ်တိုင် စုံစမ်း
ေထာက်လှမး် မြပလုပဖ
် ုရ
ိ ာ အချ ိန်င
ှ ်အ
့ ရင်းြမစ်များမရှိသည့်အတွက် ဤအချက်ကုိ ေရးချယ်ုင
ိ ်
စရာ နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် စ်းစားိုင်သည်” ဟု Ika က ေြပာကားသည်။
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ထိုအြပင်လည်း သတင်းဌာနများသည် လူထုသတင်းမီဒီယာများအြပင် ြပည်သူလူထုှင့်လည်း
လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ိုင်စရာရှိပါသည်။ သတင်းေထာက်များက ြပည်သူလူထုှင့်ဆက်သွယ်မိေသာ
အခါ သတင်းမီဒီယာအေနြဖင့် ိုင်ငံသားများှင့်ထိေတွိုင်စရာ အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။ မဲဆ
ရှင်များအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မများရှိသည့်အခါ မီဒီယာထံ သတင်း
ေပးပိုိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးက ရာတစ်ရာတွင် ပိုက်ဆံေပးေဝမ
များရှသ
ိ ည်ဆပ
ုိ ါက ိင
ု င
် ံသားများအေနြဖင့် သတင်းဌာနများသို သတင်းေပးပိ
ု င
ုိ ် ပီး သတင်းေထာက်
များက အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ကို ဆက်လက် စုံစမ်းသွားိုင်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ေနာက်ထပ် အေရးကီးသည့်ကိစတစ်ခုမှာ စာနယ်ဇင်းေလာကရှိ သတင်းဌာနများအချင်းချင်း
စတင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်သည်။ စာနယ်ဇင်းေလာကတွင် သတင်းဌာနများအချင်းချင်း
ယှ် ပိင်ေလ့ ရှိကေသာ်လည်း အတူတကွပူးေပါင်းလုပေ
် ဆာင်ြခင်းြဖင့် အရင်းြမစ်များ အားေကာင်း
လာေစိုင်ပီး ကုန်ကျစရိတ် ေလာ့ချိုင်သည့်အချက်ကို သတိြပသင့်ပါသည်။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်
ေရးအစီအစ်များအနက် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ ိုင်ငံလုံးအှံ
လမ်း ခံေသာသတင်းမီဒီယာှင့် ေဒသခံ သတင်းမီဒီယာများကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းပင်
ြဖစ်ပါသည်။ “တစ်ိုင်ငံလုံးအှံလမ်း ခံေသာသတင်းမီဒီယာများအေနြဖင့် သတင်းေထာက်မရှိ
ေသာမိများတွင် ြဖစ်ပာွ းေနသည့်ကစ
ိ ရပ်
 များကို သတင်းလိုကရ
် မည့်အခါမျ ိးတွင် ထိုသုိေသာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မသည်

လွန်စာွ အကျ ိးြဖစ်ထန
ွ း် ေစပါသည်။ သတင်းဌာနကီးများအေနြဖင့်
အချက်အလက်များ

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးရာတွင်ှင့်အတည်ြပရာတွင်

ေဒသခံမီဒီယာများှင့်

အြပန်အလှန် ကူညီေဆာင်ရက်ိုင်ပီး ေဒသခံမီဒီယာများအေနြဖင့်လည်း ိုင်ငံအဆင့်လမ်း ခံ
ေရးသားထားေသာသတင်းများကို အသုံးြပခွင့်ရလာိုင်ပါသည်” ဟု Ika က ေြပာကားသည်။
AMSI၏ ဥကြဖစ်သူ Wenseslaus Manggut ကလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးကိစှင့်စပ်လျ်း
၍သေဘာတူညီပီး အဖွဲဝင်များအားလည်း အဆိုပါအယူအဆှင့်ပတ်သက်၍ ေထာက်ခံေကာင်း
ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် သမတေရးေကာက်ပွဲှင့် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပ
ချ ိန်ကစ၍ AMSI က အချက်အလက် စစ်ေဆးေရးဆိင
ု ရ
် ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများ

ြပလုပခ
် ့ပ
ဲ ါ
သည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ေြပာကားချက်များကို စိစစ်ရန်အတွက် သတင်းဌာနေပါင်း
ေြမာက်ြမားစွာက အတူတကွေဆာင်ရက်ခဲ့ကပီး ၎င်းတို၏ သတင်းချန်နယ်များက အဆိုပါစိစစ်
ချက်များကို ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ကသည်။
ေဒသရေရးေကာက်ပွဲများတွင် AMSI ၏ ေဒသခံအဖွဲ ၂၀ ခန် က သတင်းတုှင့်သတင်းမှားများကို
အချက်အလက် စစ်ေဆးမြပလုပ်ရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။ အဆိုပါပူးေပါင်းေဆာင်
ရက်မတွင် စုစုေပါင်း သတင်းဌာန ၇၂ ခုကလည်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။ Wenseslaus
၏ေြပာကားချက်အရ အချက်အလက် စစ်ေဆးြခင်းသည် အထူးသြဖင့် ေဒသရကိုယ်စားလှယ်
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ေလာင်းများအား

အသိပညာေပးရာတွင်

အေရးကီးလှပါသည်။

“အချက်အလက်စစ်ေဆးမ

အေကာင်းကို က်ုပ်တိုမသိရေသးမီ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည် အချက်အလက်များေြပာ
ကားရာ၌ အေလ့အကျင့်မရှိကေချ။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် စကားေြပာရာ၌ အချက်အလက်အမှားများ
ကိုးကားေြပာဆိုတတ်ကသည်။ အေကာင်းမှာ အနည်းငယ်မေသာ အဖွဲအစည်းများှင့် သတင်း
မီဒီယာများကသာ ၎င်းတို၏ေြပာကားချက်များကို ှစ်ထပ်ကွမ်းစစ်ေဆးမ ြပကေသာေကာင့်ြဖစ်
သည်” ဟု Wenseslaus က ြဖည့်စွက် ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
အချက်အလက်စစ်ေဆးေရးအဖွဲများရှိေနသည်ကို

သိရှိသည်ှင့်တပိင်နက်

ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများအေနြဖင့် အချက်အလက်ေပအေြခမခံေသာ ေြပာကားချက်များ အလွယ်တကူ မြပ
လုပ်တတ်ကေတာ့ပါ။ ၎င်းတို၏ ေြပာကားချက်များကို အချက်အလက်စစ်ေဆးေရးအဖွဲများက
မှတ်တမ်းတင်ပီး ၎င်းတိုလိမ်လည်ေြပာဆိုပါက အဖွဲကသတင်းအချက်အလက်အမှန်ကို ထုတ်
ြပန်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ မဲဆရှင်များအား တိကျေသာအချက်အလက်များသာေပးအပ်သည့်ဓေလ့
ကို အားေကာင်းေစြခင်းြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲများ၏ အရည်အေသွးများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာ
ေစိုင်ပါသည်။
Wenseslaus ၏ ေြပာကားချက်အရ ၎င်း၏အဖွဲအစည်းတွင် အချက်အလက်စစ်ေဆးမြပလုပရ
် န်
စိတ်ပါဝင်စားသည့် သတင်းဌာနများ ပိုမိုတိုးပွားလျက်ရှိေနပါသည်။ အချက်အလက်စစ်ေဆးသည့်
အဖွဲ (သိုမဟုတ်) အချက်အလက်စစ်ေဆးသည့် ေဆာင်းပါးများေကာင့် သတင်းဌာနများအေပ
ပိုမို၍ ယုံကည်ကိုးစားချင်စရာ ြဖစ်လာေစပါသည်။ ေနာင်အနာဂတ်တွင် အချက်အလက်စစ်ေဆး
ေရးလုပ်ငန်းစ်၌ ြပည်သူများပါ ကူညီေထာက်ပံ့ေပးလာိုင်လိမ့်မည်ဟု Wenseslaus က ေမာ်
လင့်ထားပါသည်။ “မတေသာ ေရးေကာက်ပွဲများသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်
သည့်အတွက် က်ုပ်တိုအေနြဖင့် ထိန်းသိမ်းေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ က်ုပ်တိုအေနြဖင့် အတူ
လက်တဲမ
ွ လုပေ
် ဆာင်ပါက အဆိုပါစိနေ
် ခမများကို ေကျာ်လားဖိ
 ုရာ အလွနတ
် ရာ ခက်ခပ
ဲ ါလိမ်မ
့ ည်။
က်ုပ်တို၏ ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ က်ုပ်တိုတွင်
အင်အားရှိလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်” ဟု Wenseslaus က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
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ဒီမိုကေရစီစနစ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲများသည် အေရးပါေသာြဖစ်စ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ အေြခခံ
အားြဖင့် လွတ်လပ်ပီးမတသည့် ေရးေကာက်ပွဲများ ြဖစ်ေရးသည်လည်း လွန်စွာအေရးကီးသည်။
ေရးေကာက်ပွဲတစ်ရပ် မည်၍မည်မ လွတ်လပ်မတသည်ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရာတွင် သတင်း
မီဒီယာများ၏အခန်းကသည် များစွာအေရးပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမီြခင်း၊
သတင်းမီဒီယာများ လွတ်လပ်စွာ သတင်းေရးသားတင်ဆက်ိုင်ြခင်းများသည် အေြခခံအချက်
များပင်ြဖစ်သည်။
ြမန်မာိုင်ငံသည် စစ်တပ်ကဦးေဆာင်ကာ ၁၅ ှစ် ကာအချ ိန်ယေ
ူ ရးဆွဲသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံ
အေြခခံဥပေဒြဖင့် ၂၀၁၀ ခုှစ်ကစတင်ကာ ေရးေကာက်ပွဲများစတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ စစ်တပ်က
ဗိုလ်ချပ်ကီးများ အရပ်ဘက်သိုကူးေြပာင်း၍ ိုင်ငံေရးပါတီထူေထာင်ကာ ၂၀၁၀ ခုှစ် ေရးေကာက်
ပွဲကို စိုးမိုးြခယ်ချယ်လှယ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင်ေတာ့ ၁၉၉၀ ခုှစ်ကတည်းက အတိုက်အခံ
ပါတီြဖစ်ခဲ့သည့် NLD ပါတီသည် ကားြဖတ်ေရးေကာက်ပွဲတွင်ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး လတ်ေတာ်
အတွင်းသိုဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင်ေတာ့ NLD ပါတီက ိုင်ငံ
တဝှမ်း ေသာင်ပိကမ်းပိအိုင်ရရှိခဲ့ကာ အစိုးရဖွဲစည်းိုင်ခဲ့သည်။

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;
ငါးှစ်တစ်ကိမ်ကျင်းပသည့် ေနာက်လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်သည့် ၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲ
ကျင်းပသည့်ကာလသည်

ကိုဗစ်-၁၉

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့်ိုင်ငံေရးပါတီများ၊

ကမာ့ကပ်ေရာဂါကာလှင့်တိုက်ဆိုင်ေနေသာေကာင့်
တစ်သီးပုဂလကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအပါအဝင်

အြခားဆက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျားအေနြဖင့် အခက်အခဲများှင့် ကေမာက်ကမြဖစ်မများ၊

ကန် သတ်
တားဆီးမများ၊

အာဏာအလွဲသးံု သည့် ေဒသရအုပခ
် ျပ်ေရးစနစ်များှင့်

ကံေတွခဲ့ရသည်။

ကပ်ေရာဂါေကာင့် ြမန်မာိုငင
် ရ
ံ ိသ
ှ တင်းမီဒယ
ီ ာများမှာလည်း အားအင်ချ ိနဲ သွားရပီး အချ ိမှာ
လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း လိုက်ရသည်အထိ ြဖစ်ခဲ့ကရသည်။
၂၀၂၀ ခုှစ်တွင်လည်း NLD ကပင် ေသာင်ပိကမ်းပိ ထပ်မံအိုင်ရရှိခဲ့ေသာ်လည်း မဲစာရင်းမှား
ယွငး် သည်ဟု တပ်မေတာ်ကစွပစ
် က
ဲွ ာ အာဏာသိမး် လိက
ု ြ် ခင်းေကာင့် ေရးေကာက်ခက
ံ ယ
ို စ
် ားလှယ်
အများစုမှာ လတ်ေတာ်အတွင်းသိုေရာက်ရှိရမည့်အစား အကျ်းေထာင်များသိုသာ အသီးသီး
ေရာက်ရှိသွားကေလသည်။ ထိုအတူ စစ်အာဏာသိမ်းြခင်းှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန် ကျင်သည့်
ဆြပပွဲများအေကာင်း သတင်းေရးသား တင်ဆက်ကေသာသတင်းဌာနများ အပိတ်ခံရသကဲ့သို
သတင်းစာဆရာများလည်း ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရကာ အကျ်းေထာင်တွင်းက တရားရင်ဆိုင်ေနရ
သူများလည်းရှိေနသည်။

၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ြပာန်းလိုက်သည့် သတင်းမီဒီယာဥပေဒအရ ဖွဲစည်းထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံ
သတင်းမီဒီယာေကာင်စီသည် ြမန်မာ့စာနယ်ဇင်းအသိုက်အဝန်းှင့် အစိုးရကားတွင် ေပါင်းကူး
တံတားသဖွယ် ေဆာင်ရက်ေပးပီး သတင်းေထာက်များ၏ အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ေပး
ေရးှင့် သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့် အစရှိသည့် ကိစရပ်များအတွက် အေရးဆိုေပးပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီသည် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် မိင်ေလးရပ်ေတွဆုံပွဲများကို
ေနြပည်ေတာ်တွင် ှစ်စ်ကျင်းပေလ့ရှိသလို ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးအဆင့်အေနြဖင့်လည်း
ိုင်ငံတွင်းလှည့်လည်ကာ ြပလုပေ
် လ့ရှိသည်။ ၎င်းေတွဆုံပွဲများတွင် ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး
ှင့် တရားစီရင်ေရးနယ်ပယ်က တာဝန်ရှိပုဂိလ်များကိုဖိတ်ကားကာ ေဒသခံသတင်းမီဒီယာ
သမားများ၏ သတင်းရယူရာတွင် အခက်အခဲများကို အေြဖရှာိုင်ရန်ေဆွးေွးေလ့ရှိကသည်။
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖဝါရီလ ၉ ရက်တွင် တနသာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်မိ၌ တိုင်းေဒသကီးအဆင့်
မိင်ေလးရပ်ေတွဆုံပွဲတွင်ေတာ့ အထက်တွင်ေဖြပခဲ့သည့် ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးှင့်
တရားစီရင်ေရး နယ်ပယ်များသာမကေတာ့ဘဲ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် မီဒီယာသမားများကိုပါ
ေတွဆုံေဆွးေွးိုင်ရန် မီဒီယာေကာင်စီက စီစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါေတွဆုံမအား ေရးေကာက်ပွဲတွင်
သတင်းမီဒီယာသမားများ သတင်းအချက်အလက်ရယူရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်ရည်ရယ်
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ကာ စီစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် တာဝန်ရှိသူများက
ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများှင့် စည်းမျ်း စည်းကမ်းများကို ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့သလို တက်ေရာက်လာ
သည့် သတင်းသမားများကလည်း သတင်းအချက်အလက်ရရှိိုင်ေရး အခက်အခဲများကို တင်ြပ
ေသာ်လည်း တိကျေရရာသည့် အေြဖကိုမူမရှိခဲ့ကေပ။
ဥပမာအားြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းရယူမည့်သတင်းေထာက်များကို ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က
မှတ်ပုံတင် ြပလုပ်ခိုင်းရာတွင် ခိုင်အဆင့်ထိသာ သတင်းရယူခွင့်ြပထားသည်။ အြခားခိုင်သို
ြဖတ်ေကျာ် သတင်းရယူလိုလင် ေနာက်ခိုင်တစ်ခုတွင်သွားေရာက်ေလာက်ထားရသည်။ ၎င်း
အေြခအေနကို တိုင်းေဒသကီး အဆင့်သို တိုးြမင့်ေပးမည်ဆိုလင် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်လည်း
အလုပ်မပ်ေတာ့သလို သတင်းေထာက်များလည်း အဆင်ေြပမည်ဟု သတင်းေထာက်များက
ေဆွးေွးကေသာ်လည်း တိကျသည့် အေြဖမရရှိခဲ့ေပ။ ၎င်းေဆွးေွးပွဲသို ြပည်ေထာင်စုေရး
ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင် ဦးသန်းေဌး တက်ေရာက်ခဲ့သည်။
မီဒီယာေကာင်စီအေနြဖင့် မီဒီယာသမားများ၏ သေဘာသဘာဝကို ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်
တာဝန်ရှိသူများကို ရှင်းြပသလို ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အတူ သတင်း
မီဒီယာကျင့်ဝတ်များကိုပါ ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ထိုေနာက်တွင်ေတာ့ ေရးေကာက်ပွဲ
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ေကာ်မရှင်ှင့်ပူးေပါင်းကာ သတင်းသမားများကို ေရးေကာက်ပွဲသတင်းေရးသားြခင်း သင်တန်း
များေပးမည်ြဖစ်သလို သင်တန်းများေပးရန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဝန်ထမ်းများကိုလည်း
သတင်းမီဒယ
ီ ာှငြ့် ပန်ကားဆက်ဆံေရး အလုပ
် ေ
ံု ဆွးေွးပွမ
ဲ ျားြပလုပရ
် န် သေဘာတူခ့ဲ ကသည်။
သိုေသာ် ၂၀၂၀ ခုှစ် မတ်လ၊ ၁၃ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးေတွလူနာ
ေတွရှိခဲ့ပီး ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကန် သတ်ချက်များေကာင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် မီဒီယာ
သမားများ ဆက်လက် ေတွဆုံိုင်ြခင်းမရှိေတာ့သလို သင်တန်းများ၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများလည်း
ရပ်ဆုိငး် သွားခဲ့ရသည်။ ထိုအချ ိန်က စတင်ကာ ြပည်ေထာင်စအ
ု ဆင့် မိ င်ေလးရပ်ေတွဆုံပဲွ
များကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကန် သတ်ချက်များေကာင့်
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် သတင်းမီဒီယာေကာင်စီ တိုသည်လည်း အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့်သာဆက်
လက်ေဆွးေွးိုင်ေသာေကာင့် ထိေရာက်သည့်ရလဒ်များမရရှိခဲ့ေပ။ ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲများရပ်
ဆိင
ု း် သွားသလို မီဒယ
ီ ာသမားများက ေရးေကာက်ပေ
ဲွ ကာ်မရှငတ
် ာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျားှင့် ေတွဆုေ
ံ မးြမန်း
ခွင့်ေတာင်းခံရာတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးကန် သတ်ချက်များကို
အေကာင်းြပကာ ေရှာင်လဲကေတာ့သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ြပလူနာ ေတွရှိပီးေနာက်ပိုင်း ဧပီလကစတင်ကာ အစိုးရ
သည် အသွားအလာကန် သတ်မများကိ

ု ြပလုပ်ခ့သ
ဲ ည်။ ြမန်မာလူမျ ိးတို၏ အကီးကျယ် အစည်
ကားဆုံးပွဲေတာ်ြဖစ်သည့် သကန်ပွဲေတာ်ကိုပင် တားြမစ်ကန် သတ်ခဲ့ေလသည်။ ေဒသရအုပ်ချပ်
ေရးအမိန် ြဖင့် ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီအတွင်း ညမထွက်ရအမိန် ကို ထုတ်ြပန်ကန် သတ်ခဲ့ပီး
မိနယ်တချ ိကိုလည်း Stay− at− home အစီအစ် စတင်ေကာင်း ေကညာခဲ့သည်။
သတင်းသမားများ၏ သဘာဝမှာ သွားလာေမးြမန်း စူးစမ်းေထာက်လှမ်းရမည်ြဖစ်ရာ ကိုဗစ်-၁၉
ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး ကန် သတ်ချက်များေကာင့် အြခားမိနယ်များသို သွားေရာက်သတင်းယူရန်
ခက်ခဲလာသလို သတင်းရင်းြမစ်များှင့်လည်း လူချင်းေတွဆုံရန် ခက်ခဲလာခဲ့သည်။ ကပ်ေရာဂါ
စီမံခန် ခွဲမများ အေကာင်းကို မီဒီယာများက အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများထံ ေမးြမန်းကာ ြပည်သူ
လူထုထံသို

သတင်းေရးသားတင်ြပရန်

ကိးပမ်းကေသာ်လည်း

အစိုးရအရာရှိအများစုမှာ

ကိုဗစ်-၁၉ ကန် သတ်ချက်များကို အေကာင်းြပကာ အင်တာဗျးေြဖကားရန် ြငင်းဆန်ကသည်။
သတင်းဌာနများမှာလည်း မိမိတိုသတင်းေထာက်များအတွက် ကျန်းမာေရးအကာအကွယ်များှင့်
အြခား အသုံးစားရိတ်များ ဥပမာ အများသုံး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာ်များထက် စင်းလုံးအငှား
ယာ်များကို ဦးစားေပးစီးနင်းေစြခင်း၊ ုံးအတွင်း လူအများစုေဝး လုပ်ကိုင်ြခင်းသည့်ပုံစံမဟုတ်ဘဲ
Work−from−Home အစီစ်များြဖင့် အစားထိးု လုပက
် င
ုိ 
် င
ုိ ရ
် န် အချ ိန်တအ
ုိ တွငး် ြပြပင်ေြပာင်းလဲ
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ရေတာ့သည်။ ကိဗ
ု စ်-၁၉ ပထမလင်းအတွင်းမှာပင် မီဒယ
ီ ာတိုကအ
် ချ ိရပ်နားကာ အချ ိမီဒယ
ီ ာ
တိုက်များမှာ ဝန်ထမ်းအင်အား ေလာ့ချြခင်းများ၊ လခြဖတ်ေတာက်ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့က
ေလသည်။
ေမလ ၅ ရက်ေန တွင် အလုပ်ရပ်နားခံရေသာ၊ လစာေလာ့ခံရေသာသတင်းေထာက်များှင့်
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရြခင်း (သိုမဟုတ်) Quarantine ဝင်ရေသာ သတင်းသမားများအတွက်
ကူညီေထာက်ပံ့ေပးေရးအစီအစ်ကို ြမန်မာိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီက ထုတ်ြပန်ေကညာ
ခဲ့သည်။ မီဒီယာေကာင်စီသို တင်ြပလာသည့် အကူညီေတာင်းခံမစာရင်းများအရ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊
ေမလကုန်တွင် အလုပ်ရပ်နားခံရသည့် သတင်းသမားေပါင်း ၉၄ ေယာက်ှင့် လစာေလာ့ခံရသည့်
သတင်းေထာက်ေပါင်း ၅၂ ဦးရှိခဲ့သည်။ 5 Plus ုပ်သံချန်နယ်၏သတင်းဌာနတစ်ခုလုံး ရပ်ဆိုင်းခံ
ရသလို တချ ိေသာ အချ ိေသာ မီဒယ
ီ ာတိုကအ
် ေသးများလည်း လုံးဝရပ်ဆိုငး် သွားသည်။ ယခု
စာရင်းများမှာ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီသို တင်ြပလာသည့် စာရင်းများသာြဖစ်ပီး အကူညီေတာင်း
ခံြခင်းမရှိသည့် သတင်းသမားများလည်းရှိေသာေကာင့် အမှန်တကယ် အလုပ်ရပ်နားခံရသူှင့်
လစာေလာ့ခံရသည့် သတင်းသမားများမှာ ဒီထက်ပိုရန်ပင်ရှိသည်။
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ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီသည် ယူနက်စကို၏ပံ့ပိုးမြဖင့် "သတင်းသမားများအတွက်
လမ်းန်ချက်များ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအေကာင်း သတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း” လမ်းန်
စာအုပ် (electronic copy) ကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်ြဖန် ေဝခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သတင်း
စာဆရာများ လိုက်နာသင့်သည့် ကျင့်ဝတ်လမ်းန်များှင့် ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
လိုက်နာသင့်သည့်အချက်များကို ဦးစားေပး ေဖာ်ြပထားေသာ လမ်းန်စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။

လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL) အဖွဲသည် ြမန်မာိုင်ငံ
သတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်တွင်လာေရာက်ေတွဆုံကာ ြမန်မာ
သတင်းသမားများအတွက် ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းေရးသားနည်းသင်တန်းများ ပူးေပါင်းပို
ချရန် ေဆွးေွးခဲ့ပီး နားလည်မစာခန်လာ (MoU) ေရးထိုးိုင်ခဲ့သည်။ ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ
ေရးသားတင်ဆက်ြခင်းဆိုင်ရာ ဆရာြဖစ်သင်တန်းတစ်ခုှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်း ေလးခုြပလုပ်ရန်
ညိင်
 းသေဘာတူခဲ့ ကသည်။ သိုေသာ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် မူလစီစ်ထားသည့် အချ ိန်
ဇယားများအတိုင်း မြပလုပ်ိုင်ေတာ့ဘဲ ေရဆိုင်းရေတာ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ပထမလင်းကို
အေတာ်အတန် ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁-၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်၌ သင်တန်းများ
ြပလုပ်ေပးပီးေနာက် သင်တန်းေလးခုအစား သုံးခုသာ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၃-၅ ရက်ေနအထိ ဒုတိယေြမာက်သင်တန်းကို ြပင်ဦးလွင်မိတွင် သင်တန်းသား
၁၉ ဦးြဖင့်ြပလုပခ
် ့သ
ဲ ည်။ ထိုအချ ိန်တင
ွ ် ရန်ကန
ု ၌
် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးေတွလူနာများ တစ်ေန တစ်ြခား
ပိုမိုများြပားလာပီး

ခရီးသွားြခင်းဆိုင်ရာ

ကန် သတ်ချက်များပိုမိုများြပားလာသည့်အတွက်

ြပင်ဦးလွင်သင်တန်းပီးပီးချင်း ြပည်မိသင်တန်းသို တဆက်တည်း သွားေရာက်ခဲ့သည်။ ြပည်မိ
တွင် သင်တန်းဒုတိယေြမာက်ေနတွင်ေတာ့ သင်တန်းဆရာှင့် ANFREL အဖွဲသားများ စီးနင်း
လာေသာ ကားယာ်ေမာင်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ကိုဗစ်ပိုးေတွရှိရေသာေကာင့် ယာ်ေမာင်းှင့်အတူ
လိုက်ပါစီးနင်းလာသူများမှာ

quarantine ဝင်ကရသည်။ ေနာက်ေလးရက်အကာတွင် ၎င်း

ယာ်ေမာင်းတွင်လည်း ကိုဗစ်ပိုး ေတွရှိခဲ့ရပီး ANFREL အဖွဲက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးှင့် MYANFREL
အဖွဲက Guest speaker တစ်ဦးပါ quarantine ဝင်ကရသည့် အတွက် သင်တန်းအသုံးစားရိတ်ှင့်
အချ ိန်များစွာ ပိုမုသ
ိ ံးု စွဲခ့ရ
ဲ ေလသည်။
ြမန်မာသတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့် ANFREL အဖွဲတိုအြပင် အြခားေသာ မီဒီယာဖွံဖိးေရးအဖွဲအ
စည်းများကလည်း ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းေရးသားနည်း သင်တန်းများကိုပိုချခဲ့ကသည်။
DW Akademie၊ Konrad Adenauer Stiftung (KAS)၊ ဂျာမနီသံုံးှင့် FHI 360 တို၏ေထာက်ပံ့
ကူညီမြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ ဂျာနယ်လစ် အင်စတီကျ (MJI) ကဦးေဆာင်ကာ ေရးေကာက်ပွဲသတင်း

43

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;
ေရးသားနည်းသင်တန်း တစ်ဒါဇင်ခန် စီစ်ပီး ိုင်ငံ
တစ်ဝန်းရှိသတင်းေထာက် ၁၅၀ ခန် ကို ပိုချိုင်ခဲ့
သည်။ မူလက တိုင်းှင့်ြပည်နယ်များ သိုသွားေရာက်
ကာ သင်တန်းပိုချရန်ရည်ရယ်ခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ခု
ှစ်၊ ဩဂုတ်လကစတင်ကာ သင်တန်းများကို အွန်
လိုင်းစနစ်ြဖင့်သာ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်ဟု MJI ၏ Training Director ဦးြမင့်ေကျာ်က ေြပာခဲ့သည်။
Yangon Journalism School (YJS) ကလည်း သင်
တန်းငါးခုှင့်ေဆွးေွးပွဲသုံးခုကို

စီစ်ိုင်ခဲ့ေသာ်

လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကန် သတ်ချက်များေကာင့် အွန်
လိင
ု း် ကသာြပလုပ
် င
ုိ ်ခသ
့ဲ ည်။ ၂၀၂၀ ခုစ
ှ ် ေရးေကာက်
ပွဲကို သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ်ချပ်မေထာင့်က
သတင်းရယူြခင်းလက်စွဲ (Journalism Manual_
Natural Resource Governance_YJS) ကိုလည်း
YJS က ြပစုြဖန် ေဝခဲ့သည်။ ၎င်းလက်စွဲစာအုပ်မှာ
လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းပီး တိုင်းြပည်ေရရှည်
ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် အေရးကီးသည့် ေထာင့်
များကို သတင်းစာဆရာများက ေဖာ်ထုတ်တင်ြပိုင်
ရန် ရည်ရယ်ထားသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် သယံဇာ
တ ကျ ိန်စာသင့်ေနေသာ ိုငင
် တ
ံ စ်အခုအြဖစ် ေရာက်
ရှိေနသည်မှာ ပထမဆုံး စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည့်
၁၉၆၂ ခုှစ်ကတည်းကပင်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ လက်
စွဲစာအုပ်သည်

ေရးေကာက်ခံရာထူးများအတွက်

ရည်မှန်းထားေသာ ိုင်ငံေရးသမားများ၏ သယံဇာ
တအရင်းြမစ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွဲမအသိပညာှင့် ကမ်း
ကျင်မများကို မဲေပးသည့် ြပည်သူလူထုက ထည့်
သွင်းစ်းစားကေစရန် ရည်ရယ်သည်။
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ANFREL foundation ကလည်း “ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများေရးသားတင်ဆက်ြခင်း - ြမန်မာ
သတင်းေထာက်များ အတွက်အေြခခံလက်စွဲ’’ ကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင်ြဖန် ေဝိုင်ခဲ့သည်။
၎င်းလက်စွဲစာအုပ်မှာ ေရးေကာက်ပွဲ သတင်းေရးသားနည်းသင်တန်းများတွင် သင်ိုးအြဖစ်သုံးစွဲ
ရန်ရည်ရယ်သလို သင်တန်းမတက်ေရာက်ိုင်သည့် ိုင်ငံအှံအြပားက သတင်းေထာက်များ
လွယ်ကူရှင်းလင်းနားလည်ိုင်ေစရန် ရည်ရယ်ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ လက်ေတွသတင်းေရး
သားတင်ဆက်မည့် သတင်းစာဆရာများအတွက် သတင်းရင်းြမစ်များ အလွယ်တကူ ရရှိေစရန်
ရည်ရယ်ကာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်အဆင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်
အဖွဲခွဲတာဝန်ရိသ
ှ မ
ူ ျားကို ဆက်သယ
ွ ်ုင
ိ မ
် ည့်ဖန
ု း် နံပါတ်များကိုလည်း ထည့်သင
ွ း် ေဖာ်ြပထားသည်။
ထိုအြပင် ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာမည့် ြပည်တွင်းြပည်ပ NGO များ၊ CSO များှင့် ိုင်ငံ
ေရးပါတီများကို ဆက်သွယ်ိုင်မည့် အီးေမးလ်လိပ်စာှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းေဖာ်
ြပထားသည်။
သတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တို ပူးေပါင်းြပစုကာ ြမန်မာသတင်းမီဒီယာ
သမားများအတွက် ေရးေကာက်ပွလ
ဲ မ်းန်ကိလ
ု ည်းြဖန် ချ ိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုစ
ှ ်ကထုတ်ေဝခဲ့
သည့် ေရးေကာက်ပွဲလမ်းန်ကို ထပ်မံြဖည့်စွက်ကာ ထုတ်ေဝရာတွင် သတင်းမီဒီယာ ကျင့်ဝတ်
ပိုင်းဆိုင်ရာများှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးေနသည့် ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများ၊ စည်းမျ်း
စည်းကမ်းများကို ဦးစားေပး ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုလမ်းန်တွင်လည်း ိုင်ငံေရးပါတီများှင့်
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ အဆင့်ဆင့်တိုကို ဆက်သွယ်ိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်များကိုထည့်သွင်း
ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ သိုေသာ် သတင်းေထာက်များက ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းများ အတည်ြပ
ိုင်ရန် ၎င်းဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် တာဝန်ရှိသူများက
ဖုန်းြပန်လည်ေြဖဆိုြခင်းမရှိေကာင်းှင့် ေြဖကားရန်ြငင်းဆိုမများရှိေကာင်း သတင်းပိုကသည်။

ေရးေကာက်ပွဲတွင်သတင်းရယူမည့် သတင်းမီဒီယာသမားများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်ေရး
ေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်များတွင် သတင်းရယူခွင့်အသိမှတ်ြပကတ်ြပားများကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေအာက်
တိုဘာ ၂၃ ရက်ေန မတိုင်မီ ေလာက်ထားရမည်ဟု သတင်းမီဒီယာေကာင်စီသို ြပည်ေထာင်စု
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က စက်တင်ဘာ ၉ ရက်ေနတွင် အေကာင်းကားခဲ့သည်။ မိမိ၏သတင်း
ဌာန၏ ေထာက်ခံစာှင့်အတူ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ှင့် သတင်းမီဒီယာသမားများအတွက်
ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာလမ်းန်တိုကို တိကျစွာလိုက်နာပါမည်ဟူေသာ ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချက်တိုြဖင့်
တင်ြပေလာက်ထားရမည်ဟု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကန်ကားခဲ့သည်။
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ထိုသို အသိမှတ်ြပ ကတ်ြပားများေလာက်ထားရာတွင် သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကို ခုတုံးလုပ်ကာ
ရဲသတင်းေပး လုပ်ေနသည့် မခင်းသတင်းေထာက်အသင်းအဖွဲဝင်များှင့် ိုင်ငံေရးပါတီရန်ပုံ
ေငွြဖင့် ထုတေ
် ဝေနသည့် သတင်းမီဒယ
ီ ာတိက
ု မ
် ျားက အမည်ခသ
ံ တင်းေထာက်များလည်း ေလာက်
ထားသည်ကိုေတွရေလသည်။ ၎င်းအသင်းအဖွဲများကို နအဖ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက
မခင်းသတင်းထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင်များ ချထားေပးသလို ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနကလည်း အသင်း
အဖွဲအသိမှတ်ြပ လက်မှတ်များ ထုတ်ေပးထားသည့် မခင်းသတင်းေထာက် အေယာင်ေဆာင်
ရဲသတင်းေပးများသာြဖစ်ကသည်။ ၎င်းတိုေရးသားေသာ သတင်းအများစုမှာ ရဲစခန်းက ပထမ
သတင်းေပး တိုင်တန်းချက်များကို ြပန်လည်ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းသာ ြဖစ်ေလသည်။ များေသာအား
ြဖင့် ဥပေဒှင့်မညီေသာ ဥပမာ ေလာင်းကစား၊ သစ်ေမှာင်ခို စသည့်လုပ်ငန်းများက ေငွေကး
ေတာင်းခံြခင်း၊ ေငွေကးမေပးသူများအား သတင်းထဲတွင်ေဖာ်ြပြခင်းှင့် ရဲထံသိုသတင်းေပးြခင်း
များြပလုပသ
် လို တရားုံးအမအခင်းများတွငလ
် ည်း အမပွစ
ဲ ားအြဖစ် လာဘ်ေပးလာဘ်ယက
ူ စ
ိ များ

တွင် ပါဝင်ေလ့ရှိကသည်။ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုအေကာင်းြပကာ ကျင့်ဝတ်ှင့်မညီသည့်
ခိမ်းေြခာက် ေငွညစ်မများ ြပလုပ်ကေသာေကာင့် မကာခဏဆိုသလိုလည်း ၎င်းတိုကိုယ်တိုင်
လည်း တိုင်တန်းတရားစွဲဆိုြခင်းများ ခံကရေလ့ရှိသည်။ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီကလည်း သတိ
ေပးချက်များထုတ်ြပန်ပီး ကျင့်ဝတ်ှင့်ညီသည့် သတင်းသမားများအြဖစ် အသိအမှတ်မြပေကာင်း
လည်း ေကညာထားပီးြဖစ်သည်။
ထိုေကာင့် ၎င်းတိုအား ေရးေကာက်ပွဲတင
ွ ် သတင်းရယူခွင့် အသိမှတ်ြပကတ်ြပားထုတ်မေပးရန်
သတင်းမီဒယ
ီ ာေကာင်စက
ီ တစ်ဆင့်

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သို

အချ ိန်မီအသိေပးိုင်ရန်

သတင်းမီဒီယာကွန်ရက်များှင့် အဖွဲအစည်း ၇ ခုတိုက မီဒီယာေကာင်စီသို အ ကံြပတိုက်တွန်း
စာကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ ၅ ရက်က ထုတ်ြပန်ေပးပိုခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စု ေရးေကာက်
ပွဲေကာ်မရှင်ကလည်း ေရးေကာက်ပွဲ သတင်းရယူခွင့် အသိမှတ်ြပကတ်ြပား ေလာက်ထားလာ
ေသာ မီဒီယာများကိုစစ်ေဆးေပးရန် ြမန်မာသတင်းမီဒီယာေကာင်စီသို အကူညီေတာင်းခံခဲ့သည်။
ြမန်မာသတင်းမီဒီယာေကာင်စီက ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ မူပိုင်ခွင့်ှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနတွင်
မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မီဒီယာစာရင်းများအား သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ှင့် ညီ၊ မညီ စိစစ်ကာ
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သို

အေကာင်းြပန်ကားြခင်းမြပရေသးမီပင်

ကျင့်ဝတ်ှင့်မညီသည့်

သတင်းဌာနအချ ိမှာ ကတ်ြပားများ ရရှိပီးြဖစ်သည်။
ထိုသို ေရးေကာက်ပွဲ သတင်းရယူခင
ွ ်က
့ တ်ြပားများ ေလာက်ထားရာတွင် တချ ိေရးေကာက်ပဲွ
ေကာ်မရှင် အဖွဲခွဲများသည် အာဏာအလွဲသုံးမများှင့်အတူ မီဒီယာဖိှိပ်မများရှိခဲ့သည်။ ပဲခူး
တိုင်းေဒသကီး အေနာက်ြခမ်းအေြခစိုက် ေြမလတ်အသံ (Myaelatt Athan) သတင်းဌာနက
ြပည်ခိုင်အတွင်း ေရးေကာက်ပွဲသတင်းရယူရန် ေအာက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင်ေလာက်ထားရာ
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ြပည်ခိုင် ေရးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲဥကဌက ခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ်တစ်ခုချင်းစီတွင်သာ
သွားေရာက်ေလာက်ထားရန် ြပန်လည်ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က
ခိုင်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ေလာက်ထားိုင်ေကာင်း န်ကားချက်ထုတ်ြပန်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း
ေြမလတ်အသံသတင်းဌာန အယ်ဒီတာချပ် ဆလိုင်းေကာင်းြမတ်မင်းက ြပန်လည်ေြပာဆိုရာတွင်
အငိမ်းစား တပ်မေတာ်အရာရှိြဖစ်သူ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲဥကဌက ထုတ်မေပးိုင်
ေကာင်းှင့် တိုင်ချင်ရာတိုင်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ “ိုင်းိုင်းစိုင်းစိုင်းေတွဆဲပီး ကန်ေတာ်ကို ဆွဲထိုး
ဖိုပါလုပ်တာ” ဟု ဆလိုင်းေကာင်းြမတ်မင်းက ၎င်း ကံေတွခဲ့ရပုံကို ြပန်ေြပာြပသည်။
၎င်းြဖစ်ရပ်ကို ေြမလတ်အသံသတင်းဌာနှင့် ြပည်ခိုင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ြမန်မာိုင်ငံ
သတင်းမီဒီယာ ေကာင်စီသို အြပန်အလှန်တိုင်ကားမများြပလုပ်ခဲ့ကသည်။ သတင်းမီဒီယာ
ေကာင်စီက ကားဝင်ေစ့စပ်ရန် ကိးစားေသာ်လည်း ေြမလတ်အသံသတင်းဌာနကို ေရးေကာက်ပွဲ
သတင်းရယူခွင့်ကတ်ြပား ထုတ်မေပးခဲ့ေပ။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာေှာင်းပိုင်း ကိတင်ဆ
မဲေပးသည့်အချ ိန်တင
ွ ် ေြမလတ်အသံသတင်းဌာန၏ သတင်းေထာက်က မဲံသ
ု ုသ
ိ ာွ းေရာက်ဓါတ်
ပုံိုက်ရာတွင် သက်ေသခံကတ်ြပားမရှိဟုဆိုကာ ခွင့်မြပခဲ့ေပ။
ေနာက်ထပ်ေတွရှိချက်တစ်ခမ
ု ာှ

ိုငင
် ေ
ံ ရးပါတီဝင်အချ ိသည်

၎င်းတိုပါတီေထာက်ပံေ
့ ငွြဖင့်

လည်ပတ်ေနသည့် မီဒီယာက သတင်းသမားများအြဖစ် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းရယူခွင့်ကတ်
ြပားများေလာက်ထားကာ မဲုံများအတွင်း ဝင်ေရာက်ေလ့လာသွားြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊
ေအာက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေချာက်မိနယ်တွင် အသက် ၆၀ ှစ်ှင့်အထက်
မဲဆရှင်များ၏ ကိတင်မမ
ဲ ျားေကာက်ယေ
ူ နချ ိန်တင
ွ ် ြပည်ေထာင်စု ကံ့ခုင
ိ ေ
် ရးှင်ဖ
့ ံွ ဖိးေရးပါ
တီက ပါတီဝင် ငါးဦးသည် ၎င်းပါတီရန်ပံေ
ု ငွြဖင့် ထုတ်ေဝသည့် ြပည်ေထာင်စုေနစ်သတင်းစာက
သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကထုတ်ေပးထားေသာ ေရးေကာက်ပွဲသ
တင်းရယူခွင့်ကတ်ြပားများြပကာ မဲုံအတွင်းသိုဝင်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ ၎င်းလုပ်ရပ်သည် သတင်း
မီဒယ
ီ ာဥပေဒကို ချ ိးေဖာက်ရာေရာက်ေသာေကာင့် ေချာက်မိနယ် အမျ ိးသားဒီမုက
ိ ေရစီ အဖွဲ
ချပ်ဥကဌက ေချာက်မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို တိုင်ကားခဲ့သည်။
၎င်းြဖစ်စ်များကိုသုံးသပ်ရမည်ဆိုေသာ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် သတင်းမီဒီယာေကာင်စီ
ှင့် ြပည်ေထာင်စု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တို ၂၀၂၀ ခုှစ် ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်သေဘာတူညီချက်
များအတိုင်း သတင်းေထာက်များှင့် မီဒီယာ၏သေဘာသဘာဝများ၊ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများှင့်
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တို၏ အခန်းကတိုကို ှစ်ဦးှစ်ဖက်နားလည်မရေစရန် အလုပ်ုံေဆွး
ေွးပွဲများှင့် သင်တန်းများ ရည်မှန်းထားသေလာက် မြပလုပ်ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု
ယူဆရသည်။
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ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကထုတ်ေပးေသာ ေရးေကာက်ပွဲသတင်းရယူခွင့် သက်ေသခံကတ်ြပား
ဆိုသည်မှာ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင် လွတ်လပ်စွာမဲေပးမကိုမထိခိုက်ေစဘဲ မဲုံပရ
ဝုဏ်အတွင်း ဝင်ထွက်သွားလာ သတင်းရယူခွင့်ရှိေရးအတွက်သာ ခွင့်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။
သက်ေသခံကတ်ြပားမရရှိေသာ

သတင်းေထာက်များသည်

ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်ေသာ

အြခားအေကာင်းအရာများကို ဆက်လက် တင်ြပိုင်ခဲ့ကေလသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉
ကပ်ေရာဂါှင့်ပတ်သက်သည့် ကျန်းမားေရး ကန် သတ်ချက်များကိုေကျာ်လွန်ကာ လူစုလူေဝးြဖင့်
ြပလုပ်ခဲ့ကသည့်

ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်မများှင့်

မဲစာရင်းလွဲေချာ်မများ

စသည်တိုကို

ေထာက်လှမ်းတင်ြပိုင်ခဲ့ကသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရး ကန် သတ်ချက်တွင် လူ ၃၀ ဦးထက်
ပိမ
ု စုရ၊ မဲဆယ
ွ စ
် ည်းုံးမများတွင် လူ ၅၀ ဦးထက်ပမ
ုိ စုရဟု ကျန်းမာေရးှငအ
့် ားကစားဝန်ကီးဌာန
က ထုတ်ြပန်ထားသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းတွင် ြမန်မာိုင်ငံသို ကိုဗစ်-၁၉
ကပ်ေရာဂါဒုတိယလင်း ြပန်လည်စတင်ိုက်ခတ်လာေသာေကာင့် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က စတင်
ကာ ကပလီပင်လယ်ြပင်တွင်တည်ရှိေသာ ကိုကိုးကန်းမိနယ်ကအပ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ
မိနယ်အားလုံးကို Stay-at-Home မိနယ်များအြဖစ် သတ်မှတ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးှင့်
အားကစားဝန်ကီးဌာနက ေကညာခဲ့သည်။ ဘဏ်ှင့်ေငွေရးေကးေရး ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊
စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များ၊ အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးလုပ်ငန်းများ အစရှိသည်တိုကို ခင်း
ချက်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ေပးခဲ့ေသာ်လည်း မီဒီယာလုပ်ငန်းကိုမူ ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းမရှိေပ။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ေသာ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများ၏
အထူးအေရးပါပုံကို

ေထာက်ြပပီး

စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကို

ကန် သတ်လုပ်ငန်းများစာရင်းက

ဖယ်ရာှ းေပးရန် အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယထ
် န
ိ း် ချပ်ကသ
ု ေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်
မတီသိုလည်းေကာင်း၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးထံသိုလည်းေကာင်း၊ ကျန်း
မာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးထံသိုလည်းေကာင်း

သတင်းမီဒီယာ

ေကာင်စီက တင်ြပခဲ့ေသာ်လည်း ခွင့်မြပခဲ့ေပ။
ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန တွင်ေတာ့ မဲုံတာဝန်ကျသူများ၊ မဲုံမှးများှင့် မီဒီယာသမားများ
ကား အေြခေနေပမူတည်ပီး နားလည်မလွဲမှားကာ သတင်းေထာက်များကိုတားြမစ်ခဲ့သည့် မဲုံ
အချ ိရှိခ့၍
ဲ ေရးေကာက်ပဲလ
ွ မ်းန်များကို ကိုးကားရှငး် ြပခဲ့ကရပါသည်။ ေရးေကာက်ပဲသ
ွ တင်း
ရယူြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး ကိုယ်တိုင်သတင်းရယူခဲ့သည့် သတင်းစာဆရာအချ ိက ယခုလို
ေြပာသည်။
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“မဲေပးတဲ့အချ ိန်မှာေတာ့ မဲံထ
ု ဲဝင်ခင
ွ ်မ
့ ရခဲ့ေပမယ့် မဲေရတွကတ
် ့အ
ဲ ချ ိန်မာှ ေတာ့ LIVE ေတာင်လင့
 ်
လိုရခဲ့ပါတယ်။”
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်မဲုံများတွင်
သတင်းရယူတင်ဆက်ခဲ့သူ DVB သတင်းေထာက် ကိုြပည့်ဘုန်းေအာင်
“ေရးေကာက်ပွဲေန သတင်းလိုက်ရတာအဆင်ေြပပါတယ်။ တံတားဦး(မိနယ်)ကေနစလို မိထဲ
အထိ အဆင်ေြပပါတယ်။ နန်းေတာ်ေရှက မဲုံဆို LIVE ေတာင်လင့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။”
မေလးမိအေြခစိုက် Mandalay Indepth News
အယ်ဒီတာချပ် ေမာင်တာ
“တချ ိမဲံမ
ု ှးေတွက ခွင်ြ့ ပပါတယ်။ တချ ိကခွင်မ
့ ြပဘူး။ ေရးေကာက်ပဲဥ
ွ ပေဒ၊ သတင်းမီဒယ
ီ ာ
ဥပေဒ၊ ကျင့်ဝတ်ေတွအတိုင်းပဲ မဲုံပရဝုဏ်အတွင်းမှာပဲ သတင်းိုက်ကူးထုတ်လင့်မှာပါ၊ မဲုံထဲ
မိုက်ပါဘူးလိုရှင်းြပေတာ့ လက်ခံကတယ်။ မဲုံသုံးုံမှာ ှစ်ုံေလာက်ရှင်းြပရတယ်။ မဲေရတွက်
တဲ့အချ ိန်ေတာ့ လုံးဝေပးမိုကေ
် တာ့ဘူး။ ခံစည်းိုးသံဇကာကားထဲကပဲ ိုကလ
် ုရ
ိ တယ်။”
ပုသိမ် မိတွင် ေရးေကာက်ပွဲေန သတင်းရယူတင်ဆက်ခဲ့သူ
DVB သတင်းေထာက် မင်းထက်မုန်း
“ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရးေစတနာ့ဝန်ထမ်းေတွက မဲမေပးခင်ရက် (ိုဝင်ဘာလ ၇ရက်) ညဘက်
၁၁ နာရီေလာက်ကီး မဲုံကိုလာပီး မဲေပးဖိုလုပ်တယ်။ ကန်ေတာ်လည်း ဓါတ်ပုံိုက်ပီး သတင်း
ေမးမလို ေစာင့်ေနတယ်။ ေနာက်ေတာ့ လှည်းကူးမိနယ် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ဒုဥကဌေရာက်
လာပီး မဲုံမဖွင့်ေသးလို မဲေပးလိုမရေကာင်းေြပာပီး ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေတွကို ြပန်လတ်လိုက်
တယ်။ ကန်ေတာ့်ကိုလည်း ေမးြမန်းပီး ဓါတ်ပုံေတွဖျက်ခိုင်းတယ်။”
လှည်းကူးမိနယ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲေန သတင်းရယူတင်ဆက်ခဲ့သူ
ေမာ်ကွန်းမဂဇင်းသတင်းေထာက် ေရဂင်
ြမန်မာိုငင
် သ
ံ တင်းမီဒယ
ီ ာေကာင်စက
ီ လည်း ေရးေကာက်ပဲေ
ွ နတွင် ဆမဲေပးပီးသည့်အချ ိန်
အထိ မဲုတ
ံ ွငး် ကအပ အြခားေနရာများတွင် လ ိဝှကဆ
် မဲေပးြခင်းကိုမထိခုက
ိ ေ
် စဘဲ သတင်းရ
ယူိုင်ေကာင်းှင့် အခက်အခဲ တစုံတရာရှိပါက မီဒီယာေကာင်စီအတွင်းေရးမှးအဖွဲထံသို ဆက်
သွယ်အကူညီ ေတာင်းခံိုင်ေကာင်း ေရးေကာက်ပွဲမကျင်းပခင် တစ်ရက်အလိုတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့
သည်။ ေရးေကာက်ပွဲေန တွင်ေတာ့ သတင်းရယူရာတွင် အခက်အခဲြဖစ်သည့်သတင်းေထာက်များ
၏ ဖုန်းေခဆိုမ တစ်ဒါဇင်ေကျာ်ခန် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးခဲ့ရသည်ဟု ထိုစ်က သတင်းမီဒီယာ
ေကာင်စီ၏အတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စွာမင်းကေြပာသည်။ “အများစုကေတာ့ မဲုံဧရိယာအတွင်း
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ဓါတ်ပုံေပးမိုက်တဲ့ကိစပဲ။ မဲုံအတွင်းနဲ မဲုံပရဝုဏ်အတွင်းဆိုတာနဲ မသဲကွဲဘဲ ေရာေထွးတား
ြမစ်တာမျ ိးေတွပါပဲ။ ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှငက
် န်ချပ်တစ်ေယာက်နဲ ဆက်သယ
ွ ် ပီး ချက်ချင်း
ေြဖရှင်းေပးဖို ကိးစားခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းဆက်လာတာေတာ့ ရန်ကုန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး၊
အြခားေဒသေတွကလည်းပါပါတယ်။” ဟု သူကေြပာပါတယ်။
ေရးေကာက်ပွဲေနတွင် သတင်းမီဒီယာေကာင်စီသို ဆက်သွယ်လာေသာ နယ်အသီးသီးက သတင်း
ေထာက်များှင့် ေြဖရှင်းေပးခဲ့ပုံများကို ေအာက်ပါဇယားတွင် ေလ့လာိုင်ပါသည်။ အများစုမှာ
ေြပလည်မမရရှိခဲ့ေကာင်း ေတွရသည်။
အြဖစ်အပျက်

အချ ိန်

ေြဖရှင်းချက်

ေရးမိကသတင်းေထာက် ကိုဝင်းိုင်သက်

နံနက် ၆

သတင်းသမားများ

မဲုံပရဝုဏ်ထဲ သတင်းသမားများ

နာရီ

သတင်းရယူခွင့်

ဝင်ခွင့်မေပးြခင်း၊ ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရြခင်း

လမ်းန်ချက်ကိုရည်န်း၍
စာမျက်ှာ ၅၆ ၊ အချက် ၃.၃
အရ မဲုံပရဝုဏ်ထဲဝင်ခွင့်၊
သတင်းယူခွင့်၊ ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်ရှိ
ေကာင်းရှင်းလင်းေြပာဆို

စစ်ေတွမိက VoA သတင်းေထာက်

၆ နာရီခွဲ

သတင်းသမားများ

ကိုသက်ိုင်ကို မဲုံပရဝုဏ်ထဲ

သတင်းရယူခွင့်

ဝင်ခွင့်မေပးြခင်း၊ ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရြခင်း

လမ်းန်ချက်ကိုရည်န်း၍
စာမျက်ှာ ၅၆ ၊ အချက် ၃.၃
အရ ပရဝုဏ်ထဲဝင်ခွင့်၊
သတင်းယူခွင့်၊
ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်ရှိေကာင်း
ရှင်းလင်းေြပာဆို

ေရဖီေြမသတင်းဌာန သတင်းေထာက်

နံနက်

မိုင်ယိုင်နီ မူဆယ်ရှိ မဲုံပရဝုဏ်မှာ

၇နာရီ

ဝင်ခွင့်မရသည့်ကိစ
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အြဖစ်အပျက်

အချ ိန်

ေြဖရှင်းချက်

ြပင်ဦးလွင်တွင် တပ်မဲုံများတွင်

နံနက် ၈

ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရသည့်

သတင်းရယူေနသည့်

နာရီ

မဲုံအများအြပားရှိခဲ့

ပဲခူးတိုင်း၊ မင်းလှမိတွင်

နံနက်

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခဲ့

သတင်းရယူေနသည့် သတင်းေထာက်

၈နာရီ၁၅

မဲုံပရဝုဏ်တွင်း ဝင်ခွင့်မရသည့်ကိစ

မိနစ်

DMG သတင်းဌာနက မာန်ေအာင်

နံနက်

မီဒီယာေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်း

သတင်းေထာက် မဲုံပရဝုဏ် အတွင်း

၈နာရီခွဲ

ေရးမှး ၁ ဦးြမင့်ေကျာ်က

သတင်းေထာက် ထိန်ထိန်လင်း က
မဲုံပရဝုဏ်များအတွင်းသို ဝင်ခွင့်မရ၊
ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရသည့်ကိစ

ဝင်ခွင့်မရသည့်ကိစ

လက်ခံပီး မဲုံတာဝန်ရှိသူှင့်
ဖုန်းဆက်သွယ် ေြပာဆို
ရှင်းြပေသာ်လည်း ဝင်ခွင့်မရခဲ့

ေကအိုင်စီ သတင်းေထာက်

နံနက် ၁၁

မီဒီယာေကာင်စီ အတွင်းေရးမှး

ေစာြမတ်ဦးသာ ေကာ့ကရိတ်ခိုင်၊

နာရီ

ဦးေကျာ်စွာမင်းက

ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ်၊ ဖားြပေကျးရာ

ေရးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်၏

မဲုံပရဝုဏ်အတွင်း ဝင်ခွင့်မေပးသည့်ကိစ

န်ကားေရးမှးချပ်
ဦးခင်ေမာင်ဦးသို
ဆက်သွယ်ေြပာဆို ၊
ခိုင်သို ဖုန်းဆက်န်ကား
ေြဖရှင်း ေသာ်လည်း
ညေနမဲံပ
ု တ
ိ ခ
် ျ ိန်ထိ ဝင်ခင
ွ ့မ
် ရခဲ့
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အြဖစ်အပျက်

အချ ိန်

ေြဖရှင်းချက်

ေရဖီေြမသတင်းဌာနက

နံနက်

ေနြပည်ေတာ် UEC

သတင်းေထာက်များ ကွတ်ခိုင်

၁၁နာရီ

သို ဆက်သွယ်

မိနယ်ရှိ မဲုံများတွင်

အကူအညီေတာင်းေသာ်လည်း

ပရဝုဏ်တွင်း ဝင်ခွင့်မရသလို

ေြပလည်မမရခဲ့

ဓါတ်ပုံလည်းိုက်ခွင့်မရခဲ့ြခင်း
ေရြဖမိနယ်တွင် သတင်းေထာက်

နံနက်

မီဒီယာေကာင်စီ

ဦးဝဏေကျာ်အား မဲုံပရဝုဏ်အတွင်း

၈နာရီ

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး ၁

ဝင်ခွင့်မေပး၊ ိုက်ခွင့်မေပးသည့်ကိစ

ဦးသာလွန်ေဇာင်းထက်က
လက်ခံရရှိ ၊ ထားဝယ်ခိုင်
ေရးေကာ်ဥကဌှင့်
ဆက်သွယ်ေြဖရှင်း၍
ေြပလည်မရခဲ့

စစ်ေတွ၊ ေကျာင်းကီးလမ်းမဲုံတွင်

နံနက် ၉

ဦးကိုသာလွန်ေဇာင်းထက်က

သတင်းသမားများကို ဝင်ခွင့်မေပးသြဖင့်

နာရီ၁၀

စစ်ေတွခိုင် ေကာ်မရှင်ဥကဌ

သတင်းေထာက် ဝဏခွာညိက

မိနစ်

ှင့် ဆက်သွယ် ေြဖရှင်းပီး

အကူအညီေတာင်း တိုင်ကားြခင်း

ေြပလည်မရခဲ့

ေကျာက်မဲခိုင်၊ သီေပါမိနယ်၊

နံနက် ၇

ဦးကိုသာလွန်ေဇာင်းထက်က

ပန်ေတာင်းေကျးရာတွင် မဇ ိမ

နာရီ

UEC န်ချပ်ှင့်

သတင်းေထာက် နန် ေမွလျန်ကို မဲုံပရဝုဏ်

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်း၍

ထဲဝင်ခွင့်မေပးသည့်ကိစ

ေြပလည်မရခဲ့

နယူးစ်ေဝါ့ချသ် သတင်းေထာက်

ညေန ၅

ကိုမင်းရန်ေနာင် မဂလာဒုံတပ်မဲုံ များတွင်

နာရီ

မဲေရတွကခ
် ျ ိန် ဝင်ခင
ွ ့မ
် ေပးသကဲ့သို
ဓါတ်ပုံလည်း ိုက်ခွင့်မေပးြခင်းေကာင့်
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အြဖစ်အပျက်

အချ ိန်

ေြဖရှင်းချက်

သတင်းေထာက် ကိုဖိး(ယခင်

ညေန၅

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမ

ရန်ကုန်တိုင်း သတင်းေထာက်) ရန်ကုန်

နာရီ

ရှိခဲ့ပါ

ဓါတ်ပုံသတင်းေထာက် ကိုဟိန်းထက်

ညေန

ဆက်သွယ်

ေနြပည်ေတာ်ရိှ မဲံမ
ု ျားတွင် မဲေရတွကခ
် ျ ိန်

၅နာရီခွဲ

ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ

ဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယို သတင်းေထာက်

ညေန ၆

ဆက်သွယ်

ကိုေအာင်ိုင်စိုး ရန်ကုန်တိုင်း၊

နာရီ

ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။

သတင်းေထာက် မထက်ထက် ရန်ကုန်

ညေန ၄

ဆက်သွယ် ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခဲ့

သဃန်းကန်းမိနယ် မဲုံမဲေရတွက်မများကို

နာရီ ၅၀

ဝင်ခွင့်မရ၊ ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရြခင်း

မိနစ်

သဃန်းကန်းမိနယ် မဲုံများ တွင်
မဲေရတွက်ချ ိန် ဝင်ခွင့မ
် ေပး သကဲ့သုိ
ဓါတ်ပုံလည်း ိုက်ခွင့်မေပးြခင်း

ဝင်ခွင့်မေပးသကဲ့သို ဓါတ်ပုံလည်း
ိုက်ခွင့်မေပးြခင်း

ပန်းပဲတန်းမိနယ် မဲုံများတွင်
မဲေရတွက်မကို သတင်းဓါတ်ပုံဗီဒီယို
ိုက်ခွင့်မေပးသည့်ြပင် ေမာင်းထုတ်သည့်
ေြပာဆိုမများရှိ

ေရးေကာက်ပွဲအပီးသုံးရက်အကာ ိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်တွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စုေရး
ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံးတွင် ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ြပန်ေရး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
တစ်ရပ်ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ၎င်းရှင်းလင်းပွဲတွင် Myanmar Life News agency က သတင်းစာဆရာ
တစ်ဦးက ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရးဆိုငရ
် ာ ကန် သတ်ချက်များရှိသည်ဆိုေသာ်လည်း တချ ိမဲံု
များတွင် လူများအစုလိုက်အ ပံလိုက် ေတွရေကာင်း၊ မျက်ှာှင့်ှာေခါင်းစည်း၊ အကာအကွယ်
မပါသူများလည်း ေတွရှိရေသာေကာင့် မဲုံမှးကိုေမးြမန်းရာ မဲြမန်ြမန်ေပးိုင်ေရးအတွက် ဦးစား
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ေပးေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်သည်ဟု ြပန်လည်ေြဖကားတာေကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရးဆိုင်
ရာန်ကားချက်ေဖာက်ဖျက်ခဲ့သည့် မဲုံမှးများကို မည်သိုအေရးယူ ေဆာင်ရက်သွားရန် ရှိပါ
သလဲဟု ေမးြမန်းခဲ့သည်။ ထိုသုဆ
ိ ိုလင် မဲံမ
ု ှ းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ချ ိန်အတွငး် အင်တာဗျးြခင်း
ြဖစ်ေသာေကာင့် သတင်းေထာက်ကို ဝတရားေှာက်ယှက်မြဖင့်ြပန်လည်အေရးယူိုင်ေကာင်း၊
အေထာက်အထားမဲ့စွပ်စွဲပါက မမှန်မကန် သတင်းေပးမြပာန်းချက်ဥပေဒများှင့် ငိစွန်းိုင်
ေကာင်းှင့် ၎င်းေမးခွန်းသည် စိတ်ကူးယ်ဆန်ေသာေကာင့် မေြဖကားိုင်ေကာင်း ြပည်ေထာင်
စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူက ြပန်လည်တုန် ြပန်ခဲ့သည်။

ေရးေကာက်ပွဲအပီး ရက်သတပတ်အနည်းငယ်အကာတွင် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များကို မိနယ်
အလိုက် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က တြဖည်းြဖည်းေကညာခဲ့သည်။ တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ
ြဖင့်တွကဆ
် ေသာ် အမျ ိးသားဒီမုက
ိ ေရစီအဖွဲချပ်ပါတီက ေမာ်လင့်ထားသည်ထက် ေနရာအများစု
တွင်အိုင်ရရှိခဲ့ေလသည်။ ထိုေနာက်တွင်ေတာ့ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေရးေကာက်ပွဲတွင်
အေြခခံအသုံးြပခဲ့ေသာမဲစာရင်းများမှာ ကီးမားစွာကွာြခားချက်များရှိသည်ဟု တပ်မေတာ်က
စွပစ
် ဲက
ွ ာ မိနယ်အချ ိ၏ မဲစာရင်းအမှားများကို ထုတြ် ပန်ခ့ဲ ပီး ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်
မရှင်ကို ေြဖရှင်းေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငက
် ထိုစာရင်းများသည် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင်
မဲေပးခဲ့သည့် ေနာက်ဆုံးမဲစာရင်းများမဟုတ်ဘဲ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ရန် ထုတ်ြပန်သည့်
စာရင်းများကို လွဲမှားစွာေဖာ်ြပြခင်းသာြဖစ်ေကာင်းှင့် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များကို ပျက်
ြပားေစရန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ကို လက်မခံသည့်သေဘာ သက်ေရာက်ေစသည့် သေဘာထား
ထုတြ် ပန်ချက်များှင့် အလားတူေဆာင်ရက်ချက်များကို ိင
ု င
် ေ
ံ ရးပါတီများက ြဖစ်ေစ၊ အဖွဲ အစည်း
များကြဖစ်ေစ မြပလုပ်ကရန် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။
ထိုေနာက် ဒုတိယအကိမ်ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် အထူးအစည်းအေဝးေခယူ၍ ေြဖရှင်းေပးရန်
စစ်တပ်ကေတာင်းဆိုခဲေ
့ သာ်လည်း မေအာင်ြမင်ခ့သ
ဲ လို ိုငင
် ေ
ံ တာ်သမတအား အမျ ိးသားကာ
ကွယ်ေရးှင့် လုံ ခံေရးေကာင်စီ အစည်းအေဝးေခယူေြဖရှင်းေပးရန် ှစ်ကိမ်တင်ြပခဲ့ေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ခဲ့ေပ။
၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်အြငင်းပွားများှင့်ပတ်သက်၍ ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်းများကို
ေကျာ်လားိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်တို နည်းလမ်းရှာ ေြဖရှင်းေပးရန် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် တပ်မေတာ်သတင်းမှန်ြပန်
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ကားေရးအဖွဲက သေဘာထားထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့်
အြခားေသာပါတီများ၏ မူဝါဒသေဘာထားများကို ြပည်သသ
ူ တ
ုိ င်ြပရာတွင် ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်
မများရှိေသာ်လည်း အာဏာရ NLD ပါတီ၏မူဝါဒများှင့် မဲဆွယ်စည်းုံးမများကိုမူ လွတ်လပ်
စွာေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကိုအေကာင်းြပကာ အြခားပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်း
ုံးမများှင့် ကိတင်ဆမဲေပးရာတွငလ
် ည်း န်ကားချက်အမျ ိးမျ ိး ြပင်ဆင်ထတ
ု ြ် ပန်ခ့သ
ဲ ည်
ကိုေတွရှိရေကာင်းလည်း ၎င်းထုတ်ြပန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် တပ်မေတာ်သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖွဲက ေရးေကာက်ပွဲ
မဲစာရင်းအမှားများှင့်ပတ်သက်ပီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ေနြပည်ေတာ်တွင်ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့
သည်။ ၎င်းရှင်းလင်းပွဲတွင် The Asahi Shimbun သတင်းဌာနက သတင်းေထာက်က “တပ်မ
ေတာ်အေနနဲ အာဏာမသိမ်းဘူးလို မှတ်ယူလိုရပါသလားခင်ဗျ” ဟုေမးြမန်းရာ “မရပါဘူး” ဟု
တပ်မေတာ် သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖွဲ၏ အတွင်းေရးမှး (အာဏာသိမ်းပီးေနာက် စစ်ေကာင်
စီ၏ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးြဖစ်လာသူ) ဗိုလ်မှးချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ြပန်လည်
ေြဖကားခဲ့သည်။ “တပ်မေတာ်အေနနဲ ိုင်ငံေတာ်ကို တာဝန်ယူမယ်လိုလည်းမေြပာဘူး၊ မယူဘူး
လည်းမေြပာဘူး၊ ကန်ေတာ်တို ေြပာိုင်တာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအပါအဝင် လက်ရှိတည်ဆဲ
ဥပေဒများကို ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒနဲ မဆန် ကျင်ဘဲ လိုက်နာ ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်”
ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ေြဖကားခဲ့သည်။
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၂၀၂၁ ခုစ
ှ ၊် ေဖေဖဝါရီ ၁ ရက် အာုဏ်တက်ချ ိန်တင
ွ ေ
် တာ့ မိုဘုင
ိ း် ဖုနး် လိုငး် များေရာ အင်တာနက်
လိုင်းများအားလုံး ြပတ်ေတာက်သွားခဲ့သည်။ ၎င်းေန မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မိုဘုိင်းလ်ဖုန်းများ ြပန်လည်
ဆက်သွယ်ရရှိပီး အင်တာနက်လိုင်းများကိုေတာ့ ၂၄ နာရီကာပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ
ပထမပတ်ကစတင်၍ မိုဘိုင်းအင်တာနက်များကို ေနစ် မနက် ၁ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ ပိတ်ထား
ခဲ့သည်။
ိုင်ငံေတာ်သမတ၊ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များ
ကို ဖမ်းဆီးထိနး် သိမး် ကာ ယာယီသမတ (တပ်ကေရးချယ် တင်ေြမာက်ထားသည့် ဒုတယ
ိ သမတ ၁)
က ိုင်ငံေတာ်အေရးေပကာလအြဖစ် ေကညာကာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီချပ်ထံသို အုပ်
ချပ်ေရး၊ ဥပေဒြပေရးှင့် တရားစီရင်ေရးအာဏာ အရပ်ရပ်အား အပ်ှင်းလိုက်ေကာင်း အစိုးရပိုင်
ြမန်မာ့အသံှင့် တပ်မေတာ်ပိုင်ြမဝတီသတင်းဌာနတိုက ေကညာခဲ့သည်။ တဆက်တည်းပင်
NLD အစိုးရလက်ထက်က ခွင့်ြပခဲ့ေသာ သတင်းုပ်သံချန်နယ်များြဖစ်သည့် DVB၊ Mizzima ှင့်
FM ေရဒီယုလ
ိ ုင
ိ း် အချ ိတိုအား အေကာင်းြပချက်မ့ဲ ထုတလ
် င့
 ်ခင
ွ ့်ပတ
ိ ပ
် င်ခ့သ
ဲ ည်။
သတင်းမီဒီယာဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာင်း

ကုသမဂကမာလုံးဆိုင်ရာေကညာစာတမ်း

အပိုဒ် ၁၉ အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၈ အေြခခံဥပေဒပုဒ်မ(၃၅၄) အရေသာ်လည်းေကာင်း
သတင်းမီဒီယာများသည် လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူ ေရးသားေဖာ်ြပခွင့်ရှိေသာေကာင့် ယခုကဲ့သို
ပိတပ
် င်တားဆီးြခင်းသည် ဥပေဒကို ချ ိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်ပီး သတင်းမီဒယ
ီ ာေကာင်စအ
ီ ေနြဖင့်
လည်း ဒီမိုကေရစီနည်းကျကျဖွဲစည်းထားသည့် လွတ်လပ်ပီး အမှီခိုကင်းသည့်အဖွဲြဖစ်သည်ှင့်
အညီ မည်သည့်အဖွဲအစည်း၊ ပုဂိလ်တို၏လမ်းမိုးြခင်း ဩဇာခံြခင်းြပလုပ်သွားမည်မဟုတ်ဘဲ
သတင်းမီဒီယာဥပေဒပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဖေဖဝါရီ ၆ ရက်က သေဘာ
ထားထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
၎င်းေနလယ်ပိုင်းကစတင်ကာ အင်တာနက်လိုင်းများ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းခံခဲ့ရြပန်သည်။ စေန၊
တနဂေွေနများတွင် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ရန်င
ှ ့် ေဖေဖဝါရီလ ၅ ရက်ကစတင်ကာ Facebook ကို ြဖတ်ေတာက်ထားရန် ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက န်ကားထား
သည်ဟု ေအာ်ရီဒူး တယ်လီကွန်းေအာ်ပေရတာ၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူတို၏ေြပာကားချက်ကို
ကိုးကားကာ ြမန်မာတိုင်းမ်သတင်းစာက ေရးသားေဖာ်ြပသည်။ Facebook သည် ြမန်မာလူထု
သတင်းအချက်အလက်ရယူသည့် အကီးဆုံး ရင်းြမစ်ြဖစ်သည့်အတွက် ပိတ်ပင်ရန် လုပ်ေဆာင်
ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ြပည်တွင်းသတင်းဌာနများကလည်း Facebook တွင် သတင်းများ ဆက်လက်
ြဖန် ချ ိိုငရ
် န် VPN မျ ိးစုအ
ံ သုံးြပကာ အခက်အခဲများကို ေကျာ်လားိ
 ုငခ
် ့ဲ ကသည်။
ေဖေဖဝါရီ ၄ ရက်က စတင်ကာ ြမန်မာိုင်ငံအှံရှိမိကီးများတွင် ဆြပမများေပေပါက်လာခဲ့ပီး
လုံထိန်းတပ်ဖွဲ၏ တားဆီးမများှင့် စတင် ကံေတွလာခဲ့ရသည်။ ဆြပပွဲများသို သွားေရာက်
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သတင်းယူသည့် သတင်းေထာက်များအား လုံ ခံေရးအဖွဲအစည်းများက ေနာက်ေယာင်ခံလိုက်
ြခင်း၊ ေမးြမန်စုံစမ်းြခင်းှင့် ေခယူသတိေပးြခင်းများ ြပလုပ်လာခဲ့သည်။ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း
တာချ ီလိတ် မိတွင် အေြခစိုကသ
် ည့် သတင်းဌာနများကို နယ်ေြမခံစစ်တပ်ကေခယူကာ သတိ
ေပးြခင်းြပလုပခ
် ့သ
ဲ လို တာချ ီလိတ်သတင်းေအဂျင်စီ အယ်ဒတ
ီ ာချပ်ကုိ ိုငင
် ေ
ံ တာ်အကည်ညိ
ပျက်ေစမပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖင့် အမဖွင့်ေသာေကာင့် တိမ်းေရှာင် ထွက်ေြပးေနရသည်။ ဆြပပွဲ
သတင်းတင်ဆက်သည့် သတင်းေထာက်များ ဦးေခါင်းအကာအကွယ်ရေစရန် PRESS စာတန်းပါ
safety helmet များှင့် သတင်းသမားမှန်း သိသာထင်ရှားေစရန် PRESS စာတန်းပါ Jacket ှင့်
လက်ပတ်များကို သတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့် International Media Support တိုပူးေပါင်းကာ
ေဖေဖဝါရီ ၉ ရက်တွင် စတင်ေဝငှခဲ့သည်။
အာဏာသိမ်းပီး ကိုးရက်အကာတွင် ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရး ဥပေဒမူကမ်းတစ်ရပ်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး
သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးရန်ရှိပါက ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅ ရက်ေနာက်ဆုံးထား အေကာင်း
ြပန်ကားရန်

တယ်လီဖုန်းေအာ်ပေရတာများှင့်

လိုင်စင်ရဆက်သွယ်ေရးကုမဏီများထံသို

အေကာင်းကားစာေပးပိုခဲ့သည်။ သတင်းမီဒီယာအဖွဲအစည်းများအပါအဝင် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ
အစည်း ၁၅၀ ေကျာ်က ၎င်းဥပေဒကမ်းသည် အများြပည်သူက အပ်ှင်းထားေသာ အာဏာရ
အစိုးရက ေရးဆွဲြခင်းမဟုတ်သည့်အတွက် လက်မခံေကာင်းှင့် ြပင်းထန်စွာကန် ကွက်တ်ချ
ေကာင်း ေဖေဖဝါရီ ၁၁ ရက်က သေဘာထားထုတ်ြပန်ခဲ့ကသည်။ ပုဒ်မ ၇၆ ခုပါ ဆိုက်ဘာဥပေဒ
ကမ်းတစ်ရပ်ကို ၉ ရက်တည်းှင့်ေရးဆွဲခဲ့ြခင်းကိုလည်း အံ့ဩေကာင်းှင့် ြပည်သူကို ကာကွယ်
ေပးမည့်အချက်များ မေတွရေကာင်း ဥပေဒပညာရှငအ
် ချ ိကလည်းေထာက်ြပသည်။
ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီကလည်း ၎င်းဥပေဒမူကမ်းတွင် အများြပည်သူလွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်၊ အချက်အလက်ှင့် ပုဂိလ်ေရးဆိုင်ရာလုံ ခံခွင့်ကို အဟန် အတားြဖစ်ေစ
မည့်အြပင် သတင်းမီဒီယာများ လွတ်လပ်စွာသတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း၊ ထုတ်လင့်ြခင်းတိုကို
ဟန် တားမများ ပါဝင်ေနေသာေကာင့် ြပာန်းရန်မသင့်ေကာင်း ေဖေဖဝါရီ ၁၃ ရက်က သေဘာ
ထားထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
ြမန်မာိုင်ငံဆုင
ိ ်ရာ အေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်းအပါအဝင် ဥေရာပကုန်သည်များအသင်း
တိုကလည်း ၎င်းဥပေဒမူကမ်းသည် သတင်းအချက်အလက်ကို လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းမကိုတား
ဆီးပီး ကိုယ်ေရး အချက်အလက်ဆိုင်ရာ လုံ ခံမကို ထိခိုက်ေစေကာင်းှင့် ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမ
များကိုပါ ထိခိုက်ေစိုင်ေကာင်း ေဖေဖဝါရီ ၁၅ ရက်က ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ ၎င်းေနတွင်
ပင် ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မလက်

မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ် (UMFCCI) ကလည်း
စီပာွ းေရးလုပင
် န်းများ လည်ပတ်လပ
ု က
် င
ုိ 
် ုင
ိ ရ
် န် လိုကန
် ာရမည့်ခက်ခေ
ဲ သာ ထိနး် ချပ်ချက်၊ ေတာင်း
ဆိုချက်၊ ကန် သတ်တားြမစ်ချက်များ များစွာပါဝင်ေနေကာင်း ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
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ေဖေဖဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင် အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒကို အာဏာသိမ်း
စစ်ေကာင်စီက ြပင်ဆင်လိုက်သည်။ ၎င်းဥပေဒသည် ယခင်စစ်အာဏာရှင်ေဟာင်း ဗိုလ်ချပ်မှး
ကီးသန်းေရက ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင် ြပာန်းခဲ့ပီး ၂၀၀၇ ခုှစ် ေရဝါေရာင်သံဃာ့အေရးအခင်းတွင်ပါ
ဝင်ခဲ့ေသာ

ိုင်ငံေရးတက်ကလပ်ရှားသူများှင့်

သတင်းမီဒီယာသမားများကို

ထိုဥပေဒြဖင့်

ေထာင်ဒဏ်ှစ်ရှည်ချခဲ့သည်။ ယခုတစ်ဖန်ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒတွင် ေထာင်ဒဏ် ၇ ှစ်အထိအြပင်
ေငွဒဏ်ကျပ်သိန်း ၅၀ မှ သိန်း ၅၀၀ ထိ ချမှတ်ိုင်သည့် ကီးေလးသည့်ပုဒ်မများ ြပင်ဆင်ထည့်
သွင်းထားသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာများအပါအဝင် သတင်းဌာနများ၏ application များပါ အကျံးဝင်ိုင်ပီး ဤဥပေဒ
ေကာင့် ိုင်ငံသားများ၏လွတ်လပ်စွာေြပာဆိုခွင့်များ ဆုံးံးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် သတင်းမီဒီယာ
များအေနြဖင့် လူပုဂိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အေကာင်းကို ခွင့်ြပချက်မပါဘဲ ေရးသားေဖာ်ြပလင်
တရားစွဲတာမျ ိး ြဖစ်လာိုငေ
် ကာင်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန ေဒှင်းှငး် ကို၏စကားကို ကိုး
ကားကာ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ေရးသားေဖာ်ြပသည်။ ယေနလူတိုင်း အသုံးြပေနသည့် Facebook၊ Messenger၊ Twitter၊ Instagram၊ Viber စသည့် Application များကိုအသုံးြပကာ သတင်း
အချက်အလက်ဖတ်ြခင်း၊ မေဝြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်းများကိုလည်း ထိုဥပေဒြဖင့်အေရးယူိုင်
ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားထားသည်။
ေဖေဖဝါရီလ ၁၇ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငသ
ံ တင်းမီဒီယာေကာင်စီ၏ အေရးေပအစည်းအေဝးတွင်
အတွင်းေရးမှးအဖွဲအပါအဝင် ေကာင်စီဝင်တစ်ဒါဇင်ခန် တ်ထွက်ကသည်။ “သတင်းမီဒီယာ
ေကာင်စီက အကုန်လုံးလွတ်လပ်စွာလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူ လမ်းမိုးမမှခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလို
တင်းကျပ်တဲ့ အေြခအေနေတွေအာက်မှာ သတင်းမီဒီယာသမားေတွ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်
မေပးိုင်မယ့်ေနရာေတွမှာ လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခွင့်ေတွမှာ ပိုပီးခက်ခဲလာမယ်ဆိုတဲ့
အယူအဆနဲ တ်ထွက်တာြဖစ်တယ်” ဟု သတင်းမီဒီယာေကာင်စီအတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စွာ
မင်းကေြပာသည်။ ေနာက်ရက်များတွင် ကျန်သည့် မီဒီယာေကာင်စီဝင်များလည်း ဆက်လက်
တ်ထွက်ကရာ ေဖေဖဝါရီ ၂၀ ရက်တွင်ေတာ့ ဒုဥကဌ ၁ ှင့် ဘာေရးမှးတိုစ
ှ ်ဦးသာ မီဒီယာ
ေကာင်စီတွင်ကျန်ရှိေတာ့သည်။
ေဖေဖဝါရီလ ၂၆ ရက်တွင်ေတာ့ ရန်ကုန်မိ ေြမနီကုန်းတွင် ဆြပသူများအား သတင်းဓါတ်ပုံိုက်
ကူးေနသည့် Myanmar Now သတင်းဌာနက မေကဇွန်ေွး၊ Associated Press က ကိုသိန်းေဇာ်
ှင့် Myanmar Pressphoto Agency က ကိုရမ
ဲ ျ ိးခန် တုိကုိ ရဲကဖမ်းဆီးကာ အင်းစိနေ
် ထာင်သုပ
ိ ုိ
ေဆာင်ပီး ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖင့်အမဖွင့်ခဲ့သည်။ မတ်လ ၃ ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်မိ
နာရီစင်အနီးတွင် ဆြပပွဲသတင်းယူေနေသာ DVB သတင်းေထာက်ကို အကမ်းဖက်ိုက်ှက်ဖမ်း
ဆီးသွားခဲ့ပီး ယေနထိ မိသားစုှင့်ေတွခွင့်မရေသးေပ။
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စစ်အာဏာသိမ်းပီး ၃၆ ရက်အကာ မတ်လ ၈ ရက်မှာေတာ့ DVB၊ Mizzima၊ 7Day၊ Myanmar Now
နဲ ေခတ်သစ်မီဒီယာတို၏ ထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင်ကိုုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ ထိုေနမနက်ပိုင်းမှာပင်
ရန်ကုန်မိ ပန်းပဲတန်းမိနယ်တွင်ရှိသည့် Myanmar Now သတင်းဌာနုံးခန်းကို စစ်တပ်အင်အား
အများအြပားြဖင့် ဝင်ေရာက်စီးနင်းရှာေဖွခဲ့သည်။ သတင်းစာဆရာများ ုံးတွင်မရှိေသာေကာင့်
အဖမ်းဆီးမခံခဲ့ရေပ။ ညေနပိုင်းတွင်ေတာ့ သန်လျင်မိနယ် Star City အိမ်ယာတွင်ရှိသည့် Mizzima
သတင်းဌာနုံးခန်းကိုလည်း ဝင်ေရာက်စီးနင်းရှာေဖွခဲ့သည်။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှမေတွရှိရဘဲ
ကွနပ
် ျတာတစ်ချ ိကို စစ်တပ်က ယူေဆာင်သာွ းခဲ့ ပီး ုံးသုံးပစည်းများကို ဖျက်ဆးီ သွားခဲ့သည်။
စစ်တပ်က အာဏာစသိမ်းကတည်းက ုံးခန်းကိုေရေြပာင်းပီးြဖစ်သည်ဟု ေနာက်ပိုင်းမှာ Mizzima ကဆိုသည်။ ထိုေနတွင်ပင် အပတ်စ်ထုတ် The Voice journal ကလည်း “ြဖစ်ေပေနေသာ
အေကာင်းေကာင်းများေကာင့် The Voice journal စာေစာင် ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝမကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊
မတ်လ ၈ ရက်ကစ၍ ေခတရပ်ဆိုင်းထားပါေကာင်း” ဟု ေကညာခဲ့သည်။
ေနာက်တစ်ရက် မတ်လ ၉ ရက်မှာေတာ့ ရန်ကုန်မိ လှည်းတန်းတွင်ရှိသည့် ကမာရတ်မီဒီယာုံး
ခန်းကို စစ်တပ်ကဝင်ေရာက်စီးနင်းကာ အယ်ဒီတာချပ် ဦးေနသန်ေမာင်င
ှ ့် ပူးတွဲတည်ေထာင်သူ
ဦးဟံသာငိမ်းတို ှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးေခေဆာင်သွားခဲ့ပီး ုံးတွင်းပစည်းများကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့
သည်။ ယခုချ ိန်ထိ မည်သည့်ေနရာတွင် ဖမ်းဆီးထိနး် သိမး် ထားသည်ကုိ မသိရေသးေပ။
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မတ်လ ၁၀ ရက်မှာေတာ့ Eleven Media Group ၏ေနစ်ထုတ်သတင်းစာကို ဧပီလအထိ
ယာယီရပ်နားမည်ဟု ၎င်းဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ိုက်ခတ်မေကာင့်
ခပ်ယဲ့ယဲ့သာရှိေတာ့ေသာ ြမန်မာိုင်ငံရှိေနစ်ထုတ် ပုဂလိကသတင်းစာများသည် စစ်အာဏာ
သိမး် ပီး ၃၈ ရက်အကာတွငေ
် တာ့ စံေတာ်ချ ိန် ေနစ်သတင်းစာ တစ်ေစာင်တည်းသာ ဆက်လက်
ြဖန် ချ ိိုငေ
် တာ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုစ
ှ ၊် ဧပီ ၁ ရက်က စတင်ထတ
ု ်ေဝခွင်ြ့ ပခဲ့ေသာ ပုဂလိကေနစ်
သတင်းစာများသည် စစ်အာဏာသိမ်းပီး ၄၅ ရက်အကာ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဝခွင့် သက်တမ်း
ရှစ်ှစ်ြပည့်ဖို သီတင်းပတ်ှစ်ပတ်အလို မတ်လ ၁၇ ရက်တွင်ေတာ့ အကုန်လုံးရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
မတ်လ ၁၅ ရက်ကစတင်ကာ မိုဘုင
ိ ်းလ်ေဒတာြဖင့် အင်တာနက်အသုံးြပြခင်းများ ြဖတ်ေတာက်
ခံခဲ့ရသည်။

ေြမြပင်ကွင်းဆင်း

သတင်းတင်ဆက်ေနသည့်

သတင်းေထာက်များအတွက်

အခက်ခဲများ ကံရသည်။ ထိုင်းိုင်ငံက SIM ကတ်များကို Roaming ဖွင့်ကာ အင်တာနက်အသုံး
ြပေရး ကံဆကေသာ်လည်း ကုန်ကျစရိတ်ကီးလှသည်။
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ် ၁၉ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် NLD သဘာပတိ ဦးဝင်းထိန်ုံး
ချ ိန်းအား ေနြပည်ေတာ်နယ်ေြမ၊ ဒကိဏခိုငတ
် ရားုံးတွင် သတင်းယူေနသည့် BBC သတင်း
ေထာက် ကိုေအာင်သူရှင့် Mizzima သတင်းေထာက်ေဟာင်း ကိုသန်းထိုက်ေအာင်တိုှစ်ဦးကို
အရပ်ဝတ်ေထာက်လှမ်းေရးများက ကားေပအတင်းဆွဲတင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပီး မည်သည့်ေနရာတွင်
ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို မသိရေသးသလို မိသားစုဝင်များှင့်လည်း အဆက်အသွယ်မရေသးပါ။
ယခုေဆာင်းပါးအဆုံးသတ်ချ ိန် ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ၊် မတ် ၂၁ ရက်အထိ

အာဏာသိမး် စစ်ေကာင်စက
ီ

ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ြမန်မာသတင်းစာဆရာ ၄၀ ေကျာ်ရှခ
ိ ့ဲ ပီး အချ ိကိုြပန်လတ်
 ေပးခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀
ဦးမှာ အကျ်းေထာင်များအတွင်း ထိန်းသိမ်းခံထားရသည်။ ၎င်းတိုထဲက ၁၁ ဦးမှာ ိုင်ငံေတာ်
အကည်ညိပျက်ေစမပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ြဖင့် တရားစွဲခံထားရပီး ေလးဦးမှာ မည်သည့်ေနရာတွင်
ထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုမသိရေသးေပ။

၂၀၂၀

ခုှစ်

ေရးေကာက်ပွဲသည်

ကမာ့ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း

ကျင်းပခဲ့ရေသာေကာင့်

သတင်းစာဆရာများ၊ သတင်းမီဒီယာဌာနများသည်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ိုက်ခတ်မများစွာခံခဲ့
ရသည်။ သိုေသာ်လည်း ၎င်းတိုသည် ကျန်းမာေရး ကန် သတ်ချက်များကားက သတင်းရယူိုင်ရန်
နည်းလမ်းသစ်များကို အသုံးြပခဲ့ရသည်။ ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်
ေဖာင်းကို ပိုမိုအသုံးြပလာကပီး အခွင့်အလမ်းသစ်များလည်း ရှာေဖွိုင်ခဲ့ကသည်။ Zoom
meeting၊ Google meet၊ Microsoft team စသည့် အွန်လိုင်းအစည်းေဝးခန်းများှင့် ပိုမိုနီးစပ်
ခဲ့ကပီး မည်သည့်ေနရာေဒသတွင်ေနထိုင်သူြဖစ်ေစ ပါဝင်ေဆွးေွးိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ
ကိုလည်း ြမန်မာမီဒီယာသမားများအသုံးချိုင်ခဲ့သည်။
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၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲအပီးကစတင်ကာ
ဒီမက
ုိ ေရစီကက
ုိ ျင့သ
် ံးု ရန် ကိးပမ်းလာသည့် ၁၀ ှစအ
် တွငး် တွင် တိးု တက်မများအထိ

က
ု အ
် ေလျာက်
ရရှိခဲ့သည်။ ရာစုှစ်ဝက်နီးပါး အေကာက်တရားေအာက် ေရာက်ရှိေနခဲ့သည့် လူထု၏လွတ်လပ်စွာ
ေြပာဆိုမှင့် သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်များ အထိုက်အေလျာက်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊
ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေနတွင် နာမည်ဆိုးှင့်ေကျာ်ကားခဲ့သည့် စာေပစိစစ်ေရးကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပီး
၂၀၁၃ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၁ ရက်တွင် ပုဂလိကေနစ်သတင်းစာများကို ခွင့်ြပေပးခဲ့သည်။
သိုေသာ် ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များ၏သေဘာထားတင်းမာမများှင့် တပ်မေတာ်၏ ကိုယက
် ျ ိးစီး
ပွားေရှးသည့် ိုင်ငံေရးအေပ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မေကာင့် ေရးေကာက်ပွဲေှာင်းပိုင်းကာလတွင်
စစ်အာဏာသိမ်းမှင့်တဖန် ြပန်လည် ကံေတွခဲ့ရပီး ဒီမိုကေရစီြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ၁၀ ှစ်တာ
အတွင်းရရှိခဲ့သည့် အခွင့်အလမ်းများအား ရက်ပိုင်းအတွင်းပင် ဆုံးံးခဲ့ရေလသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ
သည် ၁၉၆၂ှင့် ၁၉၈၈ တိုတွင် စစ်တပ်က အတင်းအကျပ် အာဏာသိမ်းမှင့် ကံေတွခဲ့ရသည်။
ထိုအချ ိန်များက ိုငင
် ေ
ံ ရးတင်းမာမများှင့် တိင
ု း် ြပည်မငိမ်မသက်ြဖစ်ြခင်းေကာင့် အာဏာသိမး်
ယူခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုတစ်ကိမ် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်ေတာ့ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ကို စစ်တပ်
ကလက်မခံိုင်ေသာေကာင့် အတင်းအကျပ်အာဏာသိမ်းကာ တိုင်းြပည်ကိုမငိမ်မသက်ြဖစ်ေစခဲ့
ြခင်းပင်ြဖစ်ေတာ့သည်။
ေရးေကာက်ပွဲများသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲများ
ြပလုပ်ိုင်တိုင်းလည်း ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို မေဆာင်ကျ်းိုင်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ်
ေရးေကာက်ပွဲက သက်ေသပင်ြဖစ်ေတာ့သည်။
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]

} ]

}

trsKd ;om;vkNH cKH a&;Oya'\
avmif;&dyaf tmufwiG f
taMumufw&m;ESihf
aeom;usvmap&efoif,jl cif;

ေရးေကာက်ပွဲများသည် အေြခခံအဂ ါရပ်ေလးခုှင့်ြပည့်မီပါမှ ဒီမိုကေရစီနည်းလမ်းကျပီး လွတ်
လပ်မရှိသည်ဟု ယူဆ၍ရပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ အားလုံးအကျံးဝင်ပါဝင်ိုင်ြခင်း၊ သန် ရှင်းမရှိြခင်း၊
ပိင်ဆုင
ိ မ
် အားေကာင်

းြခင်းှင့် အချ ိန်မန
ှ ြ် ပလုပက
် ျင်းပေသာ ေရးေကာက်ပဲမ
ွ ျားကတစ်ဆင့် အစိးု ရ
ရာထူးများကိုရရှိိုင်သည့် နည်းလမ်းများအေပ ဖွဲစည်းထားြခင်းတိုြဖစ်ကပါသည်။ ဒီမိုကေရစီ
တိင
ု း် ြပည်တုင
ိ း် တွင် လွတလ
် ပ်ေသာစာနယ်ဇင်းလုပင
် န်းှင့် အမှအ
ီ ခိက
ု င်းေသာ ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့်
ကည့်ေလ့လာေရးလုပ်ငန်းစ်တိုသည် ေရးေကာက်ပွဲ စက်ဝန်းတစ်ခုလုံးစာ အေထာက်အထားများ
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စုေဆာင်းြခင်းှင့် ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိမကို တိုင်းတာရန်အတွက် အတူတကွပူးတွဲလုပ်
ေဆာင်ေလ့ရှိကပါသည်။ လွတ်လပ်ေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည် တန်းတူယှ်ပိင်မရှိေစရန်
ထိန်းေကျာင်းေပးိုင်သည်။ သိုမှသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၊ ကိုယ်စားလှယ် ေလာင်းများှင့်
မဲဆရှင်များအားလုံး သတင်းမီဒီယာကို လက်လှမ်းမီအသုံးြပိုင်ပီး အေရးကီးေသာ သတင်း
အချက်အလက်များလည်း ရယူိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။
ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများအေနြဖင့်မူ ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာသည်
စံချ ိန်စ
ံ န်းများှင့အ
် ညီ သတင်းများကို မည်သုေ
ိ ဖာ်ြပသည်င
ှ ်ပ
့ တ်သက်၍ သက်ေသအချက်
အလက်များ စုေဆာင်းရသည်။ စံချ ိန်စ
ံ န်းများှင့အ
် ညီဆုသ
ိ ည်မာှ လက်ရိတ
ှ ာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန
သူများှင့် ပိင်ဘက်များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို င်းယှ်ြပသည့် တိကျမတေသာ အစီရင်ခံချက်
များြပလုပ်ေပးရန်၊ စကားစစ်ထိုးပွဲများ ကျင်းပေပးရန်၊ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအစီအစ်ထုတ်လင့်
ြခင်းှင့်ေကာ်ြငာများကို ဘက်မလိုက်ဘဲေဖာ်ြပေပးရန် စသည်တို ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် မဲဆရှင်များ ထိေတွဆက်ဆံမ
ရှိေစရန်၊

မဲဆယ
ွ ်စည်းုံးေရးပွဲများအေကာင်း

သတင်းေဖာ်ြပရန်၊

မဲဆရှင်အခွင့်အေရးများ

အေကာင်း အသိပညာေပးေရးေဆာင်ရက်ရန်၊ ေရးေကာက်ပွဲေနအစီအစ်များအပါအဝင် လုပ်
ငန်းစ်အား ေစာင့်ကည့်ေနပီး မှားယွင်းမများရှိပါက ေထာက်ြပရန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များ
အား ြပည်သူသိုတင်ြပရန် စသည့်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရသည်။
“မီဒီယာလွတ်လပ်မြမင့်မားေလ ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ကျမ ပိုရှိေလြဖစ်သည်။ တနည်း
အားြဖင့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အေပ ဖိှိပ်မသည် ေရးေကာက်ပွဲအရည်အေသွးကို ပိုမို ဆိုးရား
ေစပါသည်9” ဟူေသာအချက်ကို ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိေရးစီမံကိန်း(EIP) က ေလ့လာေတွ
ရှိခဲ့ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲမသမာမှင့်မဲခိုးမရှိေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းများ
(သိုမဟုတ်) ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ လူနည်းစုအဖွဲအစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ၏
ေစာင့် ကည်ေ
့ လ့လာသူများက ေရးေကာက်ပဲမ
ွ ေ
ူ ဘာင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအေကာင်းကို သတင်း
မီဒီယာများက ဘက်မလိုက်ဘဲ မတစွာ ေရးသားေဖာ်ြပြခင်းသည် လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားေစာင့်
ကည့်မကို ပိုရရှိမည်ြဖစ်သည်10။ အမှီအခိုကင်းေသာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းတစ်ခုအြဖစ် ၂၀၁၂
ခုစ
ှ ်တွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ EIP သည် ိုင်ငံတကာေရးေကာက်ပွဲ သမာသမတ်ကျမစံန်း

9

Pippa Norris, Why Elections Fail? New York: Cambridge University Press, 2015, p. 127.

10
Alessandro Nai, “e Fourth Estate,” in Pippa Norris and Alessandro Nai (eds), Election
Watchdogs. Transparency, Accountability and Integrity. New York: Oxford University Press, 2017, p.
191.
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များြပည့်မီဖိုရန် ေရးေကာက်ပွဲများအေနြဖင့် မည်သုိလုပ်ေဆာင်ရမည်ှင့် ထိုသို မြပည့်မီပါက
မည်သိုေြဖရှင်းိုင်မည်ကို ရှင်းလင်းြပသိုင်ရန် ကမာတဝှမ်းက ေရးေကာက်ပွဲများအား ေလ့လာ
င်းယှ်သုံးသပ်ခဲ့ရှိပါသည်11။
ေဟာင်ေကာင်တွင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ် စာနယ်ဇင်းေလာကသည် ိုင်ငံ
ေတာ်၏ စတုတမိင်အြဖစ် ဆယ်စုှစ်များစွာ တည်ရှိခဲ့သည်။ သိုေသာ် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် အစိုးရ
ဆန် ကျင်ေရး ဆြပပွဲများအားဖိခွဲြခင်းှင့် ၂၀၂၀ ခုစ
ှ ၊် ဇူလုင
ိ လ
် တွင် ေပကျင်းအစိုးရ၏ အမျ ိး
သားလုံ ခံေရးဥပေဒသစ် ြပာန်းပီးေနာက်ပိုင်းတွင် စာနယ်ဇင်းေလာကသည် မလုံ ခံေသာ အစိုး
မရေသာအေြခေနသို လျင်ြမန်စွာ ေြပာင်းလဲလာသည်။
ယခုအချ ိန်တင
ွ ် ရဲအေရးပိုငလ
် ပ
ု ်ေဆာင်ချက်များသည် သတင်းလွတလ
် ပ်ခင
ွ ်က
့ ုိ ပိုမုဖ
ိ ိိှပ် ချပ်ချယ်
လာကသည်။ လူထုလပ်ရှားမသတင်းများကိုရယူရာတွင် ေစာ်ကားေြပာဆိုခံရြခင်းှင့် ကိုယ်ထိ
လက်ေရာက် ေှာင့်ယှက်ခံရြခင်းတို ရှိခဲ့သည်ဟု သတင်းသမားများ၏ ၆၅% ကဆိုကသည်12။
အဆိုးဝါးဆုံးြဖစ်ရပ်အေနြဖင့် ရဲတစ်ဦးပစ်လုက
ိ သ
် ည့်ကျည်ဆန်ေကာင့် အင်ဒုန
ိ းီ ရှားသတင်းသမား
တစ်ေယာက် ညာဘက်မျက်လုံး ကွယ်သွားခဲ့ရသည်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် ကိုဗစ်-၁၉
ကပ်ေဘးေကာင့်လည်း ကျပ်တည်းခက်ခဲေနသည်။ အစိုးရသည် တင်းကျပ်ေသာ Lockdown
ချမများကိုြပလုပ်၍ လွတ်လပ်စွာေြပာဆိုေရးသားခွင့်၊ ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခွင့်တိုကို ဖိှိပ်ရန် အေရး
ေပအခွင့်အာဏာကို အသုံးြပလျက်ရှိသည်။
နယ်စည်းမြခားသတင်းသမားများအဖွဲ၏ ၂၀၂၀ ခုှစ် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မအန်းကိန်းအရ
ေဟာင်ေကာင်သည် ိုင်ငံေပါင်း (၁၈၀) အနက် နံပါတ် ၈၀ ေနရာတွင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ်
က နံပါတ် ၅၈ ေနရာတွငရ
် ခ
ိှ ရ
့ဲ ာက သိသသ
ိ ာသာ ေလျာ့ကျသွားြခင်းြဖစ်သည်13။ ေဒသတွငး် သတင်း
လွတ်လပ်ခွင့်အန်းကိန်းများအရ ေဟာင်ေကာင် သတင်းလွတ်လပ်မသည်

စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအလား
အလာကို ဦးတည်ေနသည်။ ေဟာင်ေကာင်သတင်းေထာက်များအသင်း (HKJA) ၏ စာနယ်ဇင်း
လွတ်လပ်မအန်းကိန်းများအရ ေဒသတွင်းဂျာနယ်လစ်များ၏ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိမသည်

11

https://www.electoralintegrityproject.com/

12
Hong Kong Press Freedom Index Hits Record Low: police obstruct news activities using violence
viewed as the major reason in decline’. Hong Kong Journalist Association, 11 May, 2020. https://www.
hkja.org.hk/en/press-release/hong-kong-press-freedom-indexhits-record-low-police-obstruct-news-activities-using-violence-viewed-as-the-major-reason-in-decline/
13
Reporters Without Boarders (RSF). 2020. Hong Kong government adopts accreditation policy
that discriminates independent media and freelance journalists. https://rsf.org/en/node/46250
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သာမန်ြပည်သူများထက်ပင် နိမ့်ကျလျက်ရှိသည်ဟုေဖာ်ြပပါသည်။ “၂၀၁၃ ခုှစ် စစ်တမ်းစတင်
ေကာက်ယခ
ူ ့သ
ဲ ည့်အချ ိန်ကစပီး သတင်းလွတလ
် ပ်ခင
ွ ်ဆ
့ ံးု ံးမ အဆိုးရားဆုံးြဖစ်လာြခင်း” ြဖစ်
သည်ဟုဆိုပါသည်14။ (ဇယား ၁)
စစ်တမ်းပါေတွရှိချက်များသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် သတင်းလွတ်လပ်မ အေြခအေနမှန်ကို
တိကျမှန်ကန်၍ ယုံကည်ရေသာယူဆချက်များြဖစ်ရဲလားဟု ေမးခွန်းထုတ်ေကာင်းထုတ်ိုင်ပါ
သည်။ က်ပ
ု တ
် ု၏
ိ
ယူဆချက်မာှ မီဒယ
ီ ာသည် လူထုအကျ ိးစီးပွားကို ေစာင့်ကပ်ေပးေသာ
ေစာင့်ကည့်သူများအြဖစ် လက်ခံသိရှိထားပီးသား မိြပေဒသအတွက် စစ်တမ်းပါ အချက်အလက်
များသည် အလွန်အေရးကီးပါသည်။ ၎င်းတွင် လူထုဆကို ထိန်းေကျာင်းေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊
လူထုအများစု၏ ြပဿနာများကို ေထာက်ြပေဝဖန်ြခင်း၊ ဘက်လိုက်မမရှိေသာ သတင်းအချက်
ဇယား ၁ − ေဟာင်ေကာင်သတင်းေထာက်များအသင်း၏
စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မအန်းကိန်း (၂၀၁၃−၂၀၁၉)

14
‘Hong Kong Press Freedom Index Hits Record Low: police obstruct news activities using violence viewed as the major reason in decline’. Hong Kong Journalist Association, 11 May, 2020. https://
www.hkja.org.hk/en/press-release/hong-kong-press-freedom-indexhits-record-low-police-obstructnews-activities-using-violence-viewed-as-the-major-reason-in-decline/, e Hong Kong Journalists
Association. 2019: Redline Sti es Freedoms.2020.
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အလက်များ အြပည့်အဝရရှိရမည့် ိုင်ငံသားအခွင့်အေရးကိုရေစြခင်းှင့် မတပီး စုံစမ်းေထာက်
လှမး် ထားေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ေထာင့်မျ ိးစုံက သိြမင်ေလ့လာိုငခ
် ွင့ရ
် ရှိေစြခင်း
တို ြဖစ်ပါသည်။ ြဖည့်စွက်ေြပာရလင် ေရးေကာက်ပွဲ သမာသမတ်ရှိမှင့်ပတ်သတ်၍ လူထုအသိ
အြမင်တုးိ လာသည်မှာ သတင်းမီဒယ
ီ ာှင့် ပညာရပ်ဆိုငရ
် ာသုေတသနလုပင
် န်းများ၏ အကျ ိး
ေကျးဇူးေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
ဆန် ကျင်ဘက်အားြဖင့် အမျ ိးသားလုံ ခံေရးဥပေဒ (NSL) ၏ တင်ြပမသည် မိြပအေြခခံလေ
ူ နမ
ဘဝှင့် အေတာ် ကင်းကွာလျက်ရှိသည်။ ၎င်းဥပေဒသည် ေဟာင်ေကာင်အေပ ေပကျင်းအစိုးရက
ြပာန်းလာေသာ ဥပေဒသာြဖစ်သည်။ ေဒသတွင်း ဥပေဒြပေရးလုပ
် ိုးလုပ်စ်များကို ေကျာ်လွန်
၍ ြပာန်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ တုတဆ
် ိုရယ
ှ လ
် စ်ဥပေဒ အယူအဆများှင်ခ
့ ျ ိန်ထုးိ ပီး ယခင်က
တရားဝင်လက်ခံထားေသာ လုပ်ရပ်များ၊ ေြပာဆိုေရးသားမများသည် ယခုအခါ ိုင်ငံေတာ်လုံ ခံ
ေရး အေကာင်းြပချက်သက်သက်ြဖင့် ရာဇဝတ်မ ေြမာက်လာသည်။ အကီးမားဆုံးြပစ်ဒဏ်သည်
ေထာင်ဒဏ်တသက်တကန်းြဖစ်သည်။ ထိုသို ကီးေလးေသာ ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းမှာ ၎င်းြပင်းထန်
ရက်စက်ေသာဥပေဒ၏ တစွန်းတစမသာြဖစ်သည်။ အာဏာပိုင်များသည် အစိုးရကိုေဝဖန်သည့်
ေကးေကာ်သံေဆာင်ပုဒ်များ၊ သေကတများကို “အဖျက်အေမှာင့်” များဟုသတ်မှတ်သည်။ မကာ
ေသးမီကမှ ဖွင့လ
် စ
ှ ်ထားေသာ ဗဟိြု ပည်သူ အစိုးရ၏ အမျ ိးသားလုံ ခံေရးှင့က
် ာကွယေ
် ရးဌာန
သည် ေဒသတွင်းဥပေဒများကိုေကျာ်လွန်၍ စီမံခန် ခွဲသည်။ NSL သည် အာဏာပိုင်များကို ိုင်ငံ
ေတာ်လံု ခံေရး အသိပညာေပးမများအား လူထဆ
ု ီသုိ အလွနအ
် ကဝ
ံ ါဒြဖန် ေစသည်။ ဝါဒြဖန် ရာ
တွင် ေကျာင်းများ၊ တကသိုလ်များ၊ လူမေရးအသင်းအဖွဲများ၊ မီဒီယာှင့်အင်တာနက် စသည်
တိုကတဆင့် ဝါဒြဖန် ေလသည်15။

“သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အဓိကစံန်းတစ်ခုအြဖစ် အမဲရှိေနပါတယ်။” ဟုဆိုခဲ့ေသာ ေဟာင်
ေကာင် အရာရှိမင်းများသည် ယခုအခါ “ဂျာနယ်လစ်ဆိုတိုင်း အခွင့်အေရးပိုရမယ်မမှတ်နဲ ”၊
“ထိန်းေကျာင်းကွပ်ကဲမမရှိတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူး” စသည်ြဖင့် ေြပာင်းလဲေြပာဆိုလာက
သည်16။ ေဟာင်ေကာင်သည် NSL ေခတ်ကုိ ေရာက်လာသည်င
ှ ့အ
် မ ဆိုးရားသည့်အကျ ိးများကို

15
Cli, Brendan. “Hong Kong’s Made-in-China National Security Law: Upending the Legal Order
for the Sake of Law and Order.” Australian Journal of Asian Law, vol. 21, no. 1, 2020, pp. 1–23.
16
‘Hong Kong judiciary says courts will withhold details on defendants and police from reporters,
day aer city’s leader warned against ‘weaponisation’ of personal information’. South China Morning
Post, 31 March 2021. https://www.scmp.com/news/hong-kong/lawand-crime/article/3127843/hongkong-judiciary-says-courts-will-withhold-details
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သိသိသာသာ ခံစားလာရသည်။ “ဘက်လိုက်ပီး ရန်လိုေသာ အေရးအသား” များကို ေရးသား
သည်ဟု အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်ထားေသာ အလွတ်တန်း သတင်းေထာက်များှင့် ိုင်ငံြခား
သတင်းေထာက်များကို အလုပ
် ှင်ြ့ ပည်ဝင်ခင
ွ ်မ
့ ေပးြခင်း စသည်ဆ
့ ုးိ ကျ ိးများ ကံလာရသည်။
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် အိုင်းရစ်သတင်းေထာက် Aaron McNicholas သည် လွတ်လပ်ေသာ
ေဟာင်ေကာင်သတင်းဌာနတွင်

အယ်ဒီတာအလုပ်ဝင်ရန်

ေဟာင်ေကာင်ဗီဇာေလာက်ရာတွင်

ြငင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်17။ အမျ ိးသားလုံ ခံေရးဥပေဒအသစ်ြပဌာန်းပီး ှစပ
် တ်အကာမှာ နယူးေယာ့
တိုငး် မ်သတင်းစာက ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းအချ ိကို ေဟာင်ေကာင်ကတစ်ဆင့် အြခားိုငင
် သ
ံ ုိ ေြပာင်း
ေရေနရာချထားခဲ့ရြခင်း ြဖစ်ရပ်မှာလည်း တိုက်ဆိုင်မတစ်ရပ်မဟုတ်ေပ18။
ေဟာင်ေကာင်ရှိ ိုင်ငံေတာ်လုံ ခံေရးအာဏာပိုင်များအေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ နာမည်
ေကျာ် မီဒယ
ီ ာလုပင
် န်းရှငတ
် စ်ဦးြဖစ်သည့် Jimmy Lai ကို အမျ ိးသားလုံ ခံေရးဥပေဒချ ိး
ေဖာက်မြဖင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းြခင်းကို နမူနာတစ်ရပ်အေနှင့်ြမင်ေစရန် အားတက်သေရာြပ
လုပ်ြပသည်။ Jimmy Lai ပိုင် Apple Daily သတင်းစာတိုက်ကို ဝင်ေရာက်စီးနင်းခဲ့သည်။ အဖျက်
အေမှာင့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်မ၊ ြပည်ပအင်အားစုများှင့် ပူးေပါင်း ကံစည်မ၊ အစိုးရကသတ်မှတ်
ထားေသာ အဖျက်အေမှာင့် ခွဲထွက်ေရးအဖွဲများကို ေငွေကးှင့်ိုင်ငံေရး လမ်းမိုးေထာက်ပံ့ေပးမ
စသည့်သက်ေသများရှာေဖွရန် အေကာင်းြပချက်ြဖင့် စီးနင်းဖမ်းဆီးြခင်းြဖစ်သည်19။ ရဲဌာနက
Lai သည် ေဖ့စ်ဘွတ်ှင့်တွစ်တာကို အသုံးြပပီး ြပည်ပအင်အားများှင့် ပူးေပါင်း ကံစည်သည်ဟု
အမျ ိးသားလုံ ခံေရးဥပေဒအရ စွဲချက်တင်ခ့သ
ဲ ည်20။ Apple Daily သတင်းစာသည် ေစာင်ေရအရ
ေကာ၊ လစ်ဖတ်သူအရပါ အေအာင်ြမင်ဆုံး သတင်းစာများထဲက တစ်ေစာင်အြဖစ် ရပ်တည်ခဲ့
သည်မှာ ကာလကာြမင့်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များက Apple Daily တွင်

17
‘Hong Kong Immigration Dep’t refuses to explain months-long work visa delays for journalists.’
Hong Kong Free Press, 7 August 2020. https://hongkongfp.com/2020/08/07/hong-kong-immigrationdept-refuses-to-explain-months-long-work-visa-delays-for-journalists/
18
‘New York Times to move a third of Hong Kong staﬀ to Seoul, citing security law andvisa
trouble.’ Hong Kong Free Press, 15 July 2020. https://hongkongfp.com/2020/07/15/new-york-times-tomove-a-third-of-hong-kong-staﬀ-to-seoul-citing-security-law-andvisa-trouble/
19
‘Over 100 police oﬃcers raid oﬃce of Hong Kong pro-democracy newspaper Apple Daily.’ Hong
Kong Free Press, 10 August 2020. https://hongkongfp.com/2020/08/10/scoresof-police-raid-oﬃce-ofhong-kong-pro-democracy-newspaper-apple-daily/
20
‘Citing tweets and op-eds, Hong Kong police charges media tycoon Jimmy Lai with foreign collusion: He could face life in prison.’ Global Voices, 15 December 2020. https://globalvoices.
org/2020/12/15/citing-tweets-and-op-eds-hong-kong-police-charges-mediatycoon-jimmy-lai-with-foreign-collusion/
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ေကာ်ြငာထည့်သွင်းဖိုရာ အာဏာပိုင်များကို ေကာက်ေနရသည့်အတွက် ေကာ်ြငာကရေသာ
ဝင်ေငွမှာ အလွန်နည်းပါသည်။
တစ်ဒါဇင်ေကျာ်ေလာက်သာရှိေသာ ေဟာင်ေကာင်သတင်းဌာနများအကား ပိင်ဆိုင်မဟူသည်
မရှိသေလာက်ပင် ြဖစ်သည်။ အစိုးရဘက်ေတာ်သားများှင့် ေပကျင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ၏
လမ်းမိုးြခယ်လှယ်ထားြခင်းမရှိေသာ သတင်းဌာနအေရအတွက်မှာ အနည်းငယ်သာရှိပါသည်21, 22။
ေနစ်မီဒီယာလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သတ်၍ ြပည်မှင့်ေဒသတွင်း ဆက်ဆံေရးသေဘာထားသည် သိမ်
ေမွနက်နဲသည်။ ပိုင်ဆိုင်မအားထိန်းချပ်ြခင်းှင့် မီဒီယာအား တင်းကျပ်ချပ်ကိုင်ြခင်းသည် အမှီ
အခိုကင်းေသာ မီဒီယာြဖစ်ေပေရး အေြခခံအုတ်ြမစ်ကို ယိုင်နဲ ေစသည်။ ဒါိုက်တာများှင့် စီမံခန်
ခွဲမပုံစံများကို ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုစ
ှ ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ လူထုအုံကမများ ြဖစ်ေပပီးေနာက်

21
Chan, Joseph M. “Media and Politics in Post-Handover Hong Kong.” China Perspectives, vol.
2007, no. 2, 2007, pp. 49-56, doi:10.4324/9781315869131.
22
Lee, Francis L. F. “Changing Political Economy of the Hong Kong Media.” China Perspectives,
vol. 2018, no. 3, 2018, pp. 9–18, doi:10.4000/chinaperspectives.8009.
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ပိုင်းမှာ ေပေပထင်ထင် ေြပာင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ တုတ်ြပည်မကီး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာ ိုင်ငံ
ေတာ်ကသတ်မှတ်ထားေသာ ဆင်ဆာသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရေသာ်လည်း ေဟာင်ေကာင်
စာနယ်ဇင်းလွတလ
် ပ်မအဆင်

့အတန်းကိမ
ု ူ အဖွဲအစည်းလိက
ု ြ် ဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ ကိယ
ု တ
် င
ုိ ်
ဆင်ဆာတည်းြဖတ်ြခင်းကို ပေရာ်ဖက်ရင
ှ န
် ယ်ကျမှင့် ချ ိန်ညိဆံးု ြဖတ်သည်23, 24။
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် i-Cable ုပ်သံလိုင်းက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် စီမံခန် ခွဲမအဖွဲ၏
ဆုံးြဖတ်ချက်ကို လက်မခံသြဖင့် အလုပ်ကုတ်ထွက်ကာ ဆေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ုပ်သံလိုင်း၏
အကီးတန်းအရာရှိများှင့် သတင်းန်ကားေရးမးတိုေနရာတွင် အာဏာပိုင်များှင့်ပူးေပါင်းလုပ်
ေဆာင်ရန် ဆရှိသူများကို အစားထိုးခန် အပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်25,26။ ပိုင်ရှင်
အလဲအေြပာင်းြဖစ်ပီးေနာက် သတင်းခန်း၏ အတွင်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး အမည်မေဖာ်လိုသူ
လူငယ်သတင်းသမားတစ်ဦးက က်ုပ်တိုကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါသည်။
“ပိုင်ရှင်အေြပာင်းအလဲြဖစ်ပီးေနာက်

ိုင်ငံေရးဖိအား

များများစားစား ခံစားရတယ်လို

ကန်ေတာ်တို မြမင်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်တိုရဲအယ်ဒီတာေတွက ကန်ေတာ်တိုအတွက် အကာ
အကွယ်ေပးိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အေြခအေနေပမူတည်ပီး လုပ်သင့်တာ၊ မလုပ်သင့်တာေတွကို
ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ အဆုံးအြဖတ်ေပးဖို စည်းမျ်းစည်းကမ်းေတွကို ချမှတ်ေပးပါတယ်။
ကန်ေတာ်တိုရဲ အဖွဲတွင်း ေဆွးေွးမေတွက ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိပါတယ်။ စီမံခန် ခွဲေရး
အဖွဲက အယ်ဒီတာေတွကို ေလးစားမရှိပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို ေရးတဲ့ သတင်းရဲတန်ဖိုးက
လူထဆ
ု ီ ေရာက်သင့တ
် တ
့ဲ န်ဖးုိ ြဖစ်ရင် ကန်ေတာ်တအ
ုိ ထက်အရာရှက
ိ ကန်ေတာ်တက
ုိ ုယ
ိ စ
် ား
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးလိမ့်မယ်လို အခိုင်အမာယုံကည်သည်။ ဒါေပမဲ့ ဝန်ထမ်းအင်အား
မလုံေလာက်တာနဲ ေငွေကးအခက်ခဲေတွေကာင့် ပိုပိုပီးကျပ်တည်းလာရတယ်။ အေြခခံ

23
Kwong, Ying Ho. “e Dynamics of Mainstream and Internet Alternative Media in HongKong:
A Case Study of the Umbrella Movement.” International Journal of China Studies, vol.6, no. 3, 2015, pp.
273–95.
24
Cheung, Charles Chi Wai. “Media Power in Hong Kong: Hyper-Marketized Media and Cultural
Resistance.” Media Power in Hong Kong: Hyper-Marketized Media and Cultural Resistance, Routledge,
2016, doi:10.4324/9781315636955.
25
‘Hong Kong's independent press faces dark chapter in China's shadow’. e Guardian,12 August
2020. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/12/hong-kongs-independent-press-faces-darkchapter-in-chinas-shadow
26
‘i-Cable staﬀ protest against sudden dismissal of three experienced staﬀ ’. e Standard, 22
August 2020. https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/153658/i-Cable-staﬀ-protestagainst-sudden-dismissal-of-three-experienced-staﬀ
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သတင်းေတွ ေနစ်ရယူိုင်ဖိုေတာင် မလွယ်ပါဘူး။ အေကာင်းအရာကသစ်ေတွလုပ်ိုင်
ဖိုနဲ ပိုေကာင်းတဲ့ အရည်အေသွးရဖို ထဲထဝ
ဲ င်ဝင် သတင်းလိက
ု ဖ
် ုအ
ိ တွက် အချ ိန်မေပးိုင်
ပါဘူး။ စီမံခန် ခွဲေရးအပိုင်းနဲ အယ်ဒီတာေတွ၊ ေြမြပင်သတင်းေထာက်ေတွကား ဆက်ဆံေရး
မေကာင်းတာကေန အချ ိန်ကာလာတာနဲ အမ ယုံကည်မေလျာ့

နည်းလာတာေတွ၊ သေဘာ
ထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တာေတွ ြဖစ်လာရတယ်27”
ေဟာင်ေကာင်အစိုးရသည် အစိုးရပိုင်ုပ်သံတစ်ခုြဖစ်သည့် ေဟာင်ေကာင်အသံလင့်ဌာန (RTHK)
ကို ထိန်းချပ်ိုင်ဖိုအတွက် များစွာ ကိးစားအားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ RTHK ၏ ထုတ်လုပ်သူများှင့်
သတင်းေထာက်များသည် အစိုးရေထာက်ခံသူအုပ်စုများ၏ ိုင်ငံေရးအရ ဖိအားေပးဆန် ကျင်ထိုး
ှက်မများကို ကာရှည်စွာ ကံ့ ကံ့ခံခဲ့ကပါသည်။ RTHK ၏ ထုတ်လင့်ေရးသတင်းေထာက်ြဖစ်တဲ့
Nabela Qoser သည် ထိုသို ပစ်မှတ်ထားခံရသူများထဲက တစ်ေယာက်ြဖစ်ပါသည်။ ကာလကာ
ရှည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမဆိုင်းငံ့ထားစ် သူမကို အစမ်းခန် သေဘာ ကာလတိုအလုပ်သို ေြပာင်းလဲခန်
ထားမ ှစ် ကိမြ် ပလုပခ
် ့သ
ဲ ည်။ ဤအချက်သည် ၂၀၁၉ ခုစ
ှ ် ဆြပပွက
ဲ ာလတုနး် က ေဟာင်ေကာင်
ရဲမှးကီးှင့်အုပ်ချပ်ေရးမှး Carrie lam ကို အကျပ်ိုက်ေစခဲ့ေသာ ေမးခွန်းများ ေမးခဲ့ြခင်းေကာင့်
ြဖစ်မည်ဟု ယူဆသုံးသပ်ိုင်သည်28။
RTHK သည် ယုံကည်စတ
ိ ခ
် ျရဆုံးနဲ ိုငင
် တ
ံ ကာက ချ ီးကျးြခင်းအခံရဆုံး ုပသ
် ထ
ံ တ
ု လ
် င့
 ်ေရး
တစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း ဝန်ထမ်းများ၏စိတ်ဓာတ်ေရးရာသည် Patrick Li ေရာက်လာပီးေနာက်
တွင် ေအာက်ဆုံးကို ထိုးကျသွားခဲ့ပါသည်။ Patrick Li သည် မီဒီယာအေတွအ ကံ လုံးဝမရှိဘဲ
ုပ်သံထုတ်လင့်ေရး န်ကားေရးမှးရာထူးကိုဝင်ယူေနသူ ဗျိုခရက်တစ်ဦး ြဖစ်ပါသည်29။ Li က
၎င်း၏အြငင်းပွားဖွယ်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်ပတ်သက်ပီး ဖျက်သမ
ိ ်းလိုက်ေသာအစီအစ်များ
သည် အစိုးရအေပမတရားေြပာဆိုြခင်းများ ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပင်ပကဖိတ်ေခထားသူများ၏ အြမင်
များသည် RTHK ၏ အယ်ဒီတာဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်များှင့် မကိုက်ညီဘဲ အစိုးရ လုပ်ထုံးလုပ်
နည်းများအရ လက်ခံိုင်စရာမရှိေကာင်း ခုခံကာကွယ်ေြပာဆိုပါသည်။ Qoser ၏ ဌာနေခါင်း
ေဆာင်ှင့် အကီးတန်းထုတ်လုပ်သူ ၂ ဦးလည်း များမကာခင်က အလုပ်ကုတ်ထွက်သွားပီြဖစ်

27

Interview with a journalist who wishes to remain anonymous, January 2021.

28
‘RTHK terminates Nabela Qoser’s 3-year civil servant contract’. e Standard, 22 January 2021.
https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/164011/RTHKterminates-Nabela-Qoser%E2%80%99s-3-year-civil-servant-contract
29
‘New RTHK head says "there’s no freedom without restraint”’. e Standard, 1 March2021.
https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/166466/New-RTHKhead-says%22there%E2%80%99s-no-freedom-without-restraint%E2%80%9D
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ပါသည်။ အများသတိထားမိေသာတစ်ချက်မှာ အုပ်ချပ်ေရးမှး Carrie Lam က Li ရဲ စွမ်းေဆာင်
ရည်ကုိ ပွင်ပ
့ ွင်လ
့ င်းလင်း ချ ီးကျးခဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ “သူက ကန်မ ေမာ်မန
ှ း် ထားတဲ့အတိုင်း
ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်” ဟုဆိုခဲ့သည်30,31။
ေနာက်ထပ် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာကိစတစ်ရပ်မှာ အလွတ်တန်း သတင်းမှတ်တမ်းဇာတ်လမ်းထုတ်
လုပ်သူ Choy Yuk Ling ကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာတွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်32။ သူမသည်
Yuen Long ခိုင်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး ဆထုတ်ေဖာ်သူများကို ဦးတည်တိုက်
ခိက
ု သ
် ည့် လူထအ
ု ဓိကုဏ်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ၏ (အချ ိက ပါဝင်ပတ်သက်မဟု
 ဆိုေသာ) မေလျာ်ကန်
ေသာေဆာင်ရက်မကို အေလးေပးေဖာ်ြပသည့် RTHK အတွက် ိုက်ကူးေသာ မှတ်တမ်းဇာတ်လမ်း
တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းအတွက် အများြပည်သူ လက်လှမး် မီေသာ
သတင်းအချက်အလက်များကို

ယူငင်သုံးစွဲကာ

ထုတ်ြပန်ချက်အမှားများ

ြပလုပ်သည်ဟု

ရဲတပ်ဖွဲက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ သူမကိုဖမ်းဆီးြခင်းသည် ပညာရှင်များနင့် သတင်းသမားများအကား
စိတ်ပူပန်စရာများကို ြမင့်မားလာေစသည်။ အများြပည်သူသိရှိိုင်သည့် ကားမှတ်ပုံတင်ြခင်း
ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကတဆင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်းသည် စုံစမ်းေထာက်လှမ်း
သတင်းယူရာတွင် အသုံးများေသာ နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ေလသည်33။ Choy ၏အမသည် ယာ်စည်း
ကမ်းဥပေဒအရ ဒဏ်ေကးေငွ ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ ၅,၀၀၀ ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၆ လအထိ
ကျခံိုင်ေစေသာအမြဖစ်သည်။ သူမက အြပစ်မရှိေကာင်း အယူခံဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဧပီလ ၂၂ ရက်၊
၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် Choy ကို အြပစ်ရှိေကာင်း တရားုံးက ဆုံးြဖတ်ကာ ေဟာင်ေကာင်ေဒလာ
၆,၀၀၀ (အေမရိကန်ေဒလာ ၇၇၃) ဒဏ်ေငွေဆာင်ရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ သူမအေနြဖင့်
စိတေ
် စတနာေကာင်းြဖင့် ြပည်သူလထ
ူ ၏
ု အကျ ိးစီးပွားအတွက် သတင်းအချက်အလက် စုစ
ံ မ်း
ရှာေဖွမ ြပြခင်းသည် အေရးမကီးဟု တရားုံးကယူဆခဲ့သည်။

30
'Hong Kong public broadcaster RTHK axes news show episode – 9th cancellation since new
chief took reins’. Hong Kong Free Press, 30 March 2021. https://hongkongfp.com/2021/03/30/hongkong-public-broadcaster-rthk-axes-news-show-episode-9th-cancellation-since-new-chief-took-reinsthis-month/
31
‘Hong Kong leader Carrie Lam says new RTHK boss is meeting her expectations’. South China
Morning Post, 30 March 2021. https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3127636/hongkong-leader-carrie-lam-says-new-rthk-boss-meeting-her
32
‘Hong Kong police arrest producer of TV documentary about Yuen Long mob attacks’.Hong
Kong Free Press, 3 November 2020. https://hongkongfp.com/2020/11/03/breakinghong-kong-policearrest-producer-of-tv-documentary-about-yuen-long-mob-attacks-report/
33
‘Hong Kong journalist’s public records search should not be considered illegal, court told’. South
China Morning Post, 24 March 2021. https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3126801/hong-kong-journalists-public-records-search-should-not
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ယခင်ကမူ အစိုးရမှတ်တမ်းများကိုစစ်ေဆးပီး မဲခိုးမများ၊ အဂတိလိုက်စားမများှင့် အြခားေသာ
ိုင်ငံေရး အပ်ေတာ်ပုံများကို ေဖာ်ထုတ်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ခိုင်ေကာင်စီေရးေကာက်ပွဲများ
ကျင်းပစ်အတွင်း ရဲအရာရှိငယ်များအစည်းအုံး (JPOA )34က အဆိုြပသည့်အမိန် များအတိုင်း
မဲဆရှင်

အမည်စာရင်းသွင်းမကို

အများြပည်သူ

ကည့်ေလ့လာခွင့်ကို

တရားုံးများက

ပိတ်ပင်ရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို ပိတ်ပင်ရြခင်း၏ အေကာင်းြပချက်မှာ ရဲအရာရှိများကို
ဆြပသူများက ပစ်မှတ်ထား၍ တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များဖွင့်ချြခင်းတို
ြပလုပြ် ခင်းက ကာကွယရ
် န်ဟဆ
ု ိုသည်။ တရားုံးက ထိအ
ု မိန် ကုိ ချမှတလ
် ုက
ိ သ
် ည့်အချ ိန်တင
ွ ်
Apple Daily က ဝန်ထမ်း ၁၃၂ ဦး၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို အွန်လိုင်းေပတွင်
အမည်မသိလူတစ်ဦးက ဖွင့်ချခဲ့သည်35။

34
Junior Police Oﬃcers’ Association of the Hong Kong Police and Anor v. Electoral AffairsCommission, Chief Electoral Oﬃcer and Electoral Registration Oﬃcer, HCAL3042/2019,
CACV 73/2020
35
‘Hong Kong journalists harassed, arrested and lose press freedoms under new China law’.
Los Angeles Times, 15 August 2020. https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-08-15/
hong-kong-media-freedom
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သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်မှာ ယခင်က ယခုထက်ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာအေနအထားတွင် ရှိခဲ့ဖူးပါ
သည်။ က်ုပ်တိုအေနြဖင့် ပညာရှင်ဆန်ေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏ လက်ေြမာက်အံးေပးမ
(သိုမဟုတ်) ကျဆုံးခန်းကို ြမင်ရမည့်အစား စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအေနအထားတစ်ရပ်တွင် သတင်းမီဒီယာ
လွတ်လပ်ခွင့်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲ သမာသမတ်ရှိမတိုှင့်ပတ်သက်၍ လူေတာ်ေတာ်များများက
အဆိုးြမင်လာြခင်းကိသ
ု ာ ြမင်ကရဖွယရ
် သ
ိှ ည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ သတင်းစာလွတလ
် ပ်ခင
ွ 
့် င
ှ ့် ေရးေကာက်
ပွဲသမာသမတ်ရှိမတို၏ အလားအလာများအေပ အများြပည်သူ၏ အြမင်ကိုတိုင်းတာိုင်ရန်
အတွက် panel survey တစ်ခုကို Election Observation Project ှင့် ေဟာင်ေကာင် ြပည်သူ
ထင်ြမင်ချက်ဆိုင်ရာ သုေတသနအင်စတီကျ (HKPORI) တို ပူးေပါင်းြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။ ထိုအ
ြပင်လည်း ဤထက်ပို၍ နက်နက်င်းင်း သိြမင်နားလည်ိုင်ရန်ှင့် ရရှိလာေသာ ေဒတာများ
အေပ မီးေမာင်းထိုးြပိုင်ေစရန် ြပည်တွင်းသတင်းေထာက်ှင့် ပညာရှင်ေလးဦးအား တစိတ်
တပိုင်း ပုံစံချ လူေတွေမးြမန်းမများ (semi-structured interviews) ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဇယား ၂ အရ NSL အလွန်ကာလတွင် သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်အေပ အများြပည်သူ၏ ထင်ြမင်
ချက်မှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်။ ေြဖကားသူများအနက် ၆၁% မှာ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်
သည် အဆိုးဘက်သို ေရာက်လာသည်ဟု ထင်ြမင်ကသည်။ သတိြပစရာေကာင်းသည့်အချက်မှာ
ဤသိုအဆိုးြမင်သည်မာှ ထင်ထားသည့်အတိုငး် ဒီမုက
ိ ေရစီလလ
ုိ ားသူများ (၉၂%) သာမဟုတ် ကဘဲ
၎င်းတိုှင့် အားပိင်ေနသည့် ဒီမိုကေရစီ မလိုလားသူများ၏ ၄၃% ပါ ပါဝင်ေနြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

74

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;
အစိုးရမှတ်တမ်းများ လွတ်လပ်စွာ ကည့်ခွင့်အေပ ြပလုပ်ထားသည့် panel survey ရလဒ်
များကို ဇယား ၃ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆိုပါဇယားအရ ၅၇% ေသာ ေြဖကားသူများက
စာနယ်ဇင်း (သိုမဟုတ်) သုေတသနလုပ်ငန်းအတွက် လွတ်လပ်စွာ အသုံးြပခွင့်အေပ ေထာက်ခံ
ကပီး ယင်းထက်ှစ်ဆများြပားေသာ အေရအတွက်ကမူ ဤသေဘာထားမျ ိးမရှိေချ။ ကံမ
ေကာင်းအေကာင်းမလှစွာပင် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း မဲဆရှင်စာရင်းကို စစ်ေဆးေရး
အတွက် လက်ရှိစည်းမျ်းများမှာ ပညာရှင်များှင့်သတင်းေထာက်များ သုေတသနြပလုပ်ရန်
အတွက် များစွာ အဆင်မေြပလှဟု ေြပာ၍ရသည်။ Choy အား ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည့်အတွက်
ဆင်ေြခလုံေလာက်သာ လုပ်ေဆာင်ချက်များကိုပင် ရာဇဝတ်မေြမာက်သည်ဟုယူဆသည့် စီရင်
ထုံးထွက်ေပလာခဲ့သည့်အတွက် အစိုးရမှတ်တမ်းများအား အများြပည်သူက ကည့်ပိုင်ခွင့်ကို
အားနည်းသွားေစသည်။
ဇယား ၂ − (ေမး − အမျ ိးသားလုံြခေရးဥပေဒကို ၂၀၂၀ ခုစ
ှ ၊် ဇူလုင
ိ လ
် တွင် ထုတြ် ပန်
ပီးေနာက်ပိုင်း ေဟာင်ေကာင်ရှိ စာနယ်ဇင်းလပ်လပ်ခွင့်ကို မည်သိုြမင်ပါသနည်း။
ပိုေကာင်းလာသည်၊ ပိုဆိုးလာသည်၊ (သိုမဟုတ်) အေြပာင်းအလဲမရှိပါ။)
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ဇယား ၃ − (ေမး − အစိုးရ၏ မကာေသးခင်က ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များဖွင့်ဟြခင်းကို
ဟန် တားိုင်ရန်ှင့် ြပည်သူများ၏ ပုဂိလ်ေရးလုံ ခံမကိုကာကွယ်ရန် အစိုးရမှတ်တမ်းများ
အား

ြပည်သူများက လွတ်လပ်စွာ ကည့်ခွင့်အေပ ြပန်လည်သုံးသပ်မည်ဟုဆိုသည်။

သိုေသာ် မီဒယ
ီ ာှင့် သုေတသနအင်စတီကျအချ ိက အဆိုပါလုပ်ရပ်သည် ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု
သတင်းအချက်အလက်များသိရှိပိုင်ခွင့်ကိုဟန် တားေှာင့်ယှက်ပီး ြပည်သူလူထု၏ စိတ်အား
ထက်သန်မကို ထိခိုက်ေစမည်ကို စိုးရိပ်ပူပန်ေနပါသည်။ အကယ်၍ သင်က သတင်းေထာက်
တစ်ေယာက် (သိုမဟုတ်) သုေတသီတစ်ဦးြဖစ်မည်ဆိုပါက ကန် သတ်ချက်များမရှိဘဲ အစိုးရ
မှတ်တမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ကည့်ခွင့်အေပ သင်မည်မ သေဘာတူပါသလဲ (သိုမဟုတ်)
ဆန် ကျင်ပါသလဲ။
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ေရးေကာက်ပွဲဝန်းကျင်ကို ကည့်မည်ဆိုပါကလည်း NSL ေကာင့် ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ေခါင်း
ေဆာင်များှင့် တက်ကလပ်ရှားသူ ၁၀၀ ဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ကရပီးြဖစ်သည်။ စင်စစ်
အားြဖင့် ယင်းပုဂိလ်များသည် ယမန်ှစ် အနည်းငယ်ကတည်းကပင် တင်းကပ်လွန်းသည့် စိစစ်
ေရးလုပ်ထုံးနည်းနာများေကာင့် ေရးေကာက်ပွဲများှင့် မူဝါဒချမှတ်ေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်
ေဆာင်ရက်ေရး၌ အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ခဲ့ရပီး ြဖစ်သည်36,37။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအြဖစ်က
သာမက ေရးေကာက်ခံ ဥပေဒြပအမတ်များအြဖစ်ကပါ38,39,40ပယ်ဖျက်ခံရမများ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်
အတွက် ိုင်ငံေရးြဖတ်၊ ထုတ်၊ သတ် လုပ်ငန်းစ်မှာ ထင်ရှားလာပီြဖစ်သည်။ NSL ြပာန်းကျင့်
သုံးပီး မကာမီမှာပင် ေပကျင်းအစိုးရ၏ ုပ်ေသးအုပ်ချပ်ေရးမှး Carrie Lam က ကိုိုနာဗိုင်း
ရပ်ပိုး ြပန် ပွားမေကာင့် ြဖစ်ေပလာမည့်ကျန်းမာေရးေဘးဥပါဒ်များကိုအေကာင်းြပကာ ဥပေဒ
ြပေကာင်စီ ေရးေကာက်ပက
ဲွ ုိ အနည်းဆုးံ တစ်စ
ှ ် ကာသည်အထိဆုင
ိ း် ငံထ
့ ားရန် ဆုးံ ြဖတ်ခ့သ
ဲ ည်41။
သိုရာတွင် အစိုးရ၏ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အ ကံေပးများကမူ ယင်းဆင်ေြခကို လက်မခံခဲ့ကေချ42။
ြငင်းကွယ်၍ မရသည့်အချက်မှာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူများက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ခိုင်
ေကာင်စီေရးေကာက်ပွဲများတွင် မဲအြပတ်အသတ်ြဖင့် ေနရာအားလုံး၏ ထက်ဝက်ခန် ကိုယူမည့်
နည်းဗျဟာကို တားဆီးရန် Lam အေနြဖင့် စိတ်ပိုင်းြဖတ်ထားပီး ြဖစ်သည်။

36
‘Press statement by EAC on 2016 Legislative Council Election’. Electoral Aﬀairs Commission, 14
July 2016. https://www.info.gov.hk/gia/general/201607/14/P2016071400441.htm?fontSize=1
37
‘Top Hong Kong oﬃcials to vet election candidates’. Hong Kong Free Press, 30 March 2021.
https://hongkongfp.com/2021/03/30/top-hong-kong-oﬃcials-to-vet-election-candidates/
38
‘Hong Kong gov’t ousts four democratically-elected lawmakers from legislature’.
Hong Kong Free Press, 11 November 2020. https://hongkongfp.com/2020/11/11/breaking-hong-kong-govt-ousts-four-democratically-elected-lawmakers-from-legislature/
39
‘Opposition district councillor ousted in Hong Kong over false claims against pro-government
rival during 2019 elections’. South China Morning Post, 2 February, 2021. https://www.scmp.com/news/
hong-kong/politics/article/3120254/opposition-district-councillor-ousted-hong-kong-over-false
40 ‘Court unseats Hong Kong opposition district councillor over paperwork omission’. South China
Morning Post, 25 March 2021. https://www.scmp.com/news/hong-kong/lawand-crime/article/3127032/
court-unseats-hong-kong-opposition-district-councillor
41 ‘Hong Kong postpones legislative election for a year citing Covid-19’. Hong Kong FreePress, 31 July,
2020. https://hongkongfp.com/2020/07/31/breaking-hong-kong-postpones-legislative-election-citing-covid-19/
42
‘“It has nothing to do with politics”?: Seven Flaws in the Government’s Decision to Cancel the
2020 Legislative Council General Election’. Hong Kong Election Observation Project, 2020, pp. 1-20.
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၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မတီှင့် ဥပေဒြပေရး ေကာင်စီှစ်ရပ်
လုံး၏ ဖွဲစည်းပုံကိုသာမက အဖွဲဝင်များေရးချယ်သည့် နည်းလမ်းများကိုပါ ဆက်တိုက်သလို
ြပြပင်ေြပာင်းလဲခဲ့သည်။ “ေဟာင်ေကာင်သားများ အုပ်ချပ်သည့်ေဟာင်ေကာင်43” က “မျ ိးချစ်များ
အုပ်ချပ်သည့် ေဟာင်ေကာင်” ြဖစ်လာသည့်အခါ အာဏာပိုင်များအေနြဖင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
များအားလုံးကို အမျ ိးသားလုံ ခံေရး စစ်ေဆးမြဖင့် အဆင့်သံးု ဆင့်စစ်ေဆးပိုငခ
် င
ွ ့် အာဏာများ
ရရှိလာခဲ့ကသည်44။ အယူအဆ အေရာင်အေသွး မျ ိးစုံ (အထူးသြဖင့် “သစာခံ ဆန် ကျင်ဘက်
အင်အားစု”) အတွက် ေနရာရှိေစရမည်ဟု အာဏာပိုင်များဘက်က က်ုပ်တိုအား ယုံကည်လာ
ဇယား ၄ − (ေမး − အစိုးရက ဥပေဒြပေကာင်စီေရးေကာက်ပွဲကို မူလစီစ်ထားသည့်အတိုင်း
စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ဆိုပါက ေရးေကာက်ပွဲသည် မည်မမတမည်
(သိုမဟုတ်) မမတမည်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း)

43
‘Demanding Loyalty, China Moves to Overhaul Hong Kong’. e New York Times, 4 March
2021. Elections https://www.nytimes.com/2021/03/04/world/asia/china-hong-kongelection-law.html
44
‘Hong Kong electoral changes: ‘small group of people’ to make up powerful vetting committee’.
South China Morning Post, 29 March 2021. https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3127533/hong-kong-electoral-changes-fewer-10-people-makepowerful
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ေစလိုေသာ်လည်း ေဟာင်ေကာင် ြပည်သူအများစုကမူ ဒီမိုကေရစီ ဘက်ေတာ်သားများအတွက်
ေရရှည်တွင် ေရးေကာက်ပွဲများ၌ ပါဝင်ယှ်ပိင်ေရးမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ြဖစ်လာမည်ဟု မှတ်ယူထား
ကသည်။
ဇယား ၄ အရ က်ုပ်တို၏ panel survey ေြဖကားသူများ၏ ၅၇% က လာမည့် ဥပေဒြပအမတ်
ေရးေကာက်ပွဲများသည် အလွန် မမမတ (သိုမဟုတ်) အေတာ်အတန် မမမတ ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု
ယုံကည်ကပီး ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ ၈၇% ှင့် မလိုလားသူ ၃၉% ကလည်း ဤအတိုင်းပင်
ယူဆကသည်။ င်းရအားြဖင့် ၂၅% က လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲများသည် အေတာ်အတန် မတ
မည် (သိုမဟုတ်) အလွန်မတမည်ဟု ယူဆကသည်။ သိုေသာ်လည်း ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ိုင်ငံ
သား ၇% ှင့် ဒီမိုကေရစီရရှိေရးကို မေထာက်ခံသူ ၃၆% ကသာ မတေသာေရးေကာက်ပွဲ ြဖစ်လိမ့်
မည်ဟု ယူဆကသည်။
NSL အားေကာင်းလာသည့အ
် ချ ိန်တင
ွ ် သတင်းစာလွတ်လပ်ခင
ွ ၏
့် အလားအလာများှငပ
့် တ်သက်၍
မှတ်ချက်ြပရန် ေတာင်းဆိုေသာအခါ အင်တာဗျးေြဖကားေပးသူ ေလးဦးလုံးသည် အလွန်တရာ
မေရရာလှသည့် အေြခအေနတစ်ရပ်ကို ေကာင်းစွာ သေဘာေပါက် နားလည်ထားကသည်။
Citizen News ၏ တည်ေထာင်သူ အဖွဲဝင်လည်းြဖစ် လက်ရှိ HKJA ၏ ဥကလည်းြဖစ်သူ ဝါရင့်
သတင်းေထာက် Chris Yeung က ေြပာကားသည်မှာ “NSL ြပာန်းပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ခက်ခဲကမ်းတမ်းေသာ ိုင်ငံေရးရပ်ဝန်းသည် သတင်း
ေထာက်များအေပ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမြဖစ်ေပေစေသာအချက်မှာ ြငင်းကွယ်၍မရေချ။
ိုင်ငံေရး (သိုမဟုတ်) သည့်ထက်ပို၍ “အကဲဆတ်သည့်” သတင်းေရးသားသူများအတွက်
ဤအချက်မှာ ပို၍ပင် သိသာလှသည်။ ၎င်းတို အဓိက စိတ်ပူသည့်အချက်မှာ ၎င်းတိုေရး
သားသည့်သတင်းကို အာဏာပိုင်များက ြပဿနာရှိသည့် အေရးအသားဟု ယူဆလာိုင်ြခင်း
ြဖစ်သည်။ အကျ ိးဆက်အေနြဖင့် သတင်းချန်နယ်များသည် ကိုယ့်အထွာှင်က
့ ုယ
ိ ် မိမိဘာ
သာ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်လာကပီး အချ ိဆိုလင် ပို၍ပင် သတိထားလာကပီး သမိုးကျ
ရပ်တည်ချက်မျ ိးြဖင့်သာ သတင်းတင်ဆက်ကေတာ့သည်။ ဤပုံစအ
ံ တိုငး် ေနချင်းညချင်း
ြဖစ်လာလိမ့်မည် ေတာ့မဟုတ်ဘဲ တြဖည်းြဖည်း ေြပာင်းလဲလာမည်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ်လည်း
ဤလမ်းေကာင်းမှာ သိသာထင်ရှားလာေနပီြဖစ်ပီး ၎င်းမှာ ိုင်ငံေရး ပတ်ဝန်းကျင်ကီးတစ်
ခုလုံး၏ ဆုတ်ကပ်ှင့် သက်ဆိုင်ေနသည်။ စာနယ်ဇင်း ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မှင့်ပတ်သက်
လင် NSL သည် အြဖအမဲ မသဲကဲလ
ွ ှေသာ်လည်း ေဟာင်ေကာင်၏ သတင်းစာလွတလ
် ပ်ခင
ွ ်မ
့ ာှ
ေကာင်းမွန်လာိုင်စရာမရှိေပ45”။

45 Interview with Chris Yeung, February 2021.
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ေဟာင်ေကာင်တွင် ဒီမိုကေရစီှင့်လစ်ဘရယ်ဝါဒ အားနည်းလာေလေလ လွတ်လပ်ေသာသတင်း
မီဒီယာ၏ အခန်းကမှာ အေရးပါေလေလြဖစ်သည်ဟု Yeung က ေြပာကားသည်။ သတင်းစာ
လွတ်လပ်ခွင့်၏ စာရိတ အေြခခံြဖစ်သည့် ြပည်သူ အသံ (vox populi) စစ်စစ်ကို ေဖာ်ြပိုင်ေရး
ဟူသည့်တာဝန်ကုိ ပိုမုခ
ိ ုင
ိ ်မာေအာင် ြပလုပ် ပီး အများြပည်သူအကျ ိးစီးပွားကို ကာကွယေ
် စာင့်
ေရှာက်သူအြဖစ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန် လွန်စွာအေရးကီးလှပါသည်။ “က်ုပ်တိုအတွက် မခံ
ရပ်ိုင်ေလာက်ေအာင် ေဘးအရာယ်ကီးမား မလာေသးသ၍ အလုပ်ဆက်လုပ်သွားပါမည်46”
သိုေသာ်လည်း HKJA ှင့် အာဏာပိုင်များကားက ဆက်ဆံေရးအေကာင်း ေြပာသည့်အခါတွင်
Yeung မှာ ေမာ်လင့်ချက်များစွာရှိပုံမေပေချ။ ၎င်းတိုကားဆက်ဆံေရးမှာ ိုင်ငံေရးဆန်သည့်
အေြခအေနတစ်ရပ်အတွင်း “အလွန်ဆိုးဝါး” ပီး အစိုးရအေနြဖင့် HKJA ှင့် သေဘာတူညီချက်
တစုံတရာရယူရန်မဆိုထားဘိ စကားေြပာရန်ပင် စိတ်မဝင်စားဟုဆိုသည်။ “ဆက်ဆံေရး ပိလဲ
သွားသည့် အခါတွင် က်ုပ်တိုလုပ်ိုင်သည့် တစ်ခုတည်းေသာအရာမှာ သတင်းမီဒီယာကတစ်ဆင့်
က်ုပ်တို၏ အယူအဆများကို တင်ြပရန်သာြဖစ်ပီး ဤတွင် အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်သူများ၏
ေဝဖန်မကို မည်မကာေအာင် လျစ်လျထားိုင်မည်ကို ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်သည်47”
တုတ်အေရး အထူးြပေရးသားသူ၊ တကသိုလ်ကထိကှင့် လွတ်လပ်ေသာမှတ်ချက်ေပးသူများ
အစည်းအုံးတစ်ခု၏ထူေထာင်သူ အဖွဲဝင်တစ်ဦးလည်းြဖစ်သူ Bruce Lui က ေြပာကားသည်မှာ
အစိုးရဘက်ေတာ်သားများှင့် ေပဂျင်းအစိုးရအတွက် အစိုးရ၏အားနည်းချက်များှင့် မေအာင်
ြမင်မများသည် ကျယ်ကျယ်ေလာင်ေလာင် ေဝဖန်တတ်ေသာ မီဒီယာများှင့် ၎င်းတို၏ “အဆိုး
ြမင်ပီး မမတေသာ သတင်းတင်ဆက်မများ” က ပိုမိုဆိုးဝါးေစသည်ဟူ၍ အြမင်ေစာင်းေနသည်မှာ
အဆန်းမဟုတ်ဟုသိရသည်48။ ေမာ်မှန်းထားသလိုပင် ေပဂျင်းအစိုးရက ေကျာင်းများှင့် မီဒီယာ
အပါအဝင် လူအဖွဲအစည်းေပ ဩဇာရှိသည့် အဖွဲအစည်းယရားများအားလုံး၏ အခန်းကကို
ြပန်လည်ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန် လမ်း ခံေသာ အစီအမံတစ်ရပ်ကို ြပလုပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။
“ိုင်ငံေရးအရ လက်တုံြပန်သည့် လင်းလုံးတစ်ရပ်ေပလာသည့်အခါ လူငယ်လူရယ်များှင့်
အစိုးရဝန်ထမ်းများကို

အချ ိန်ေသချာယူ၍

ြပန်လည်ပညာေပးသည့်

အေနအထားမျ ိး

ေရာက်လာမည် ြဖစ်သည်။ မျ ိးချစ်စတ
ိ ၊် အမျ ိးသားေရးအသိစတ
ိ ဓ
် ါတ် ပုံစတ
ံ စ်မျ ိးှင့်
ဘက်စုံပါဝင်ပီး ိုင်ငံေရးအရ မူမှန်ေသာ သမိုင်းအြမင်၊ တုတ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်
ေဟာင်ေကာင် အေြခခံဥေပဒအေပ နားလည်မတိုကို သွတ်သွင်းရန် ရည်ရယ်ချက်များ

46

Ibid.

47

Ibid.

48

Interview with Bruce Lui, February 2021.
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ရှိလာေသာအခါ ပညာေရးစနစ်ှင့် သတင်းမီဒီယာတိုသည် ၎င်းတို၏ အခန်းကသစ်
အတွက် အေရးကီးလာလိမ့်မည်49”
ဤတွင် သတင်းေထာက်များအတွက် မည်သုိြဖစ်လာမည်နည်း? သတင်းေထာက်များအေနြဖင့်
လူ အဖွဲအစည်း ပုံစံသစ်တွင် ၎င်းတိုကို ပစ်မှတ်ထားလာလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ယူဆမထားသင့်ဟု
Lui က ဆိုသည်။ “မျ်းနီများ” ှင့် “ကန် သတ်ဧရိယာများ” ကို တမင်သက်သက် မထင်ရှားေအာင်
ြပလုပ်ထားသည့်အတွက် သတင်းေထာက် တစ်ဦးချင်းစီအေနြဖင့် ဓနအင်အားှင့် ဩဇာအာဏာ
ရှိသူများအေကာင်း ေဖာ်ထုတ်ေရးသားကသည့်အခါ ၎င်းတိုအား အလွယ်တကူေစာ်ကားသည်ဟု
ထင်ြမင်ယူဆိုင်သည့်အေြခအေနတွင် မည်မအထိ စွန် စားဖိုရာ လိုအပ်မည်ကို မိမိဘာသာ
ေရးချယ်ဆုံးြဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ေရးသားသည့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းဟူသည်
အဖွဲအစည်းှင့်

49

တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရသည်မှာမှန်ေသာ်လည်း

Ibid.
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“အြခားသူများကို ေဘးကင်းေစရန် တစ်စုံတစ်ဦးက ြပဿနာအားလုံးကို တာဝန်ယူရမည်”
ြဖစ်သည်50။
ေဖာ်ြပပါလိုအပ်ချက်များကို အစားထိုးရန်အတွက် ေဟာင်ေကာင်တွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာ ထွန်းကား
လာြခင်းှင့် အြခားေသာ အွန်လိုင်းမီဒီယာ ပလက်ေဖာင်းများ အပိင်ေပထွက်လာေသာ်လည်း
အွန်လိုင်းသည် အနည်းငယ်သာ ထိေရာက်မရှိိုင်သည်။ အေကာင်းမှာ အင်တာနက်ကို အာဏာ
ပိုင်များက အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်ေနြခင်း၊ အစိုးရလိုလားသူများှင့် ေဒွးေရာယှက်တင် ြဖစ်ေနြခင်း
တိုေကာင့်ြဖစ်သည်။ ဝါရင့်ိုင်ငံေရး သတင်းေထာက်၊ တကသိုလ်ကထိကှင့် လွတ်လပ်ေသာ
မှတ်ချက်ေပးသူြဖစ်သည့် Allan Au က ေဟာင်ေကာင်တွင် မည်သိုမည်ပုံြဖစ်လာမည်ကို ၎င်းခန်
မှန်းထားသည့်အတိုင်း ေြပာကားခဲ့သည်။
“တုတ်ကွန်ြမနစ်ပါတီအေနြဖင့် အွန်လိုင်းေပက ေဆွးေွးပွဲများကိုဖိိှပ်ရန် နည်းဗျဟာ
များ အသုံးြပလာမည်ြဖစ်ပီး တချ ိန်တည်းမှာပင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်သယ
ွ ေ
် ရးချန်နယ်များကို
၎င်းတိုလိုသလို

အသုံးချလာလိမ့်မည်။

ဤနည်းလမ်းကို

အသုံးြပလာခဲ့သည်မှာလည်း

ဆယ်စုှစ်တစ်ခုေကျာ် ကာပီ ြဖစ်သည်။ ၎င်း၏ပန်းတိုင်တွင် ေစာင့်ကည့်ရန်ှင့် အာုံလဲ
ရန်ဟူ၍ ှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ အာုံလဲရန်ကိစကို ေဖျာ်ေြဖေရးြဖင့်ြပလုပ်ိုင်ပီး အေပျာ်မက်
သူများေလေလ အေရးကီးေသာစကားများ / သတင်းများမှာ ေပါ့ပျက်ပျက် ြဖစ်သွားေလေလ
ြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ ထင်ရှားေသာ နည်းလမ်းတစ်သယ
ွ ်ြဖစ်သည်။ ေစာင့်ကည့်ရန်ကိစမှာမူ
ိုင်ငံေရးေဝဖန်သူများကို

ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း

ဖိခွဲရန်ြဖစ်သည်။

ဤနည်းလမ်းကို

အများအားြဖင့် အဖွဲအစည်းအရ ကိးကိုင်သည့်ပုံစံြဖင့် ြပလုပ်ေလ့ရှိသည်။ ေဟာင်ေကာင်၏
အုပ်ချပ်သူလူတန်းစားမှာ အလားတူနည်းလမ်းများကိုအသုံးြပရန် စွမ်းရည်ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ အြမင်ေသာ်လည်းေကာင်း မရှိေပ။ ဤနည်းလမ်းများမှာ တုတ်ြပည်တွင် ကျယ်
ကျယ်ြပန် ြပန် အသုံးြပေနပီြဖစ်သည်။ ယင်းနည်းလမ်းများကို ေဟာင်ေကာင်တွင် မည်သည့်
အချ ိန်တွင် မည်သုိ အသုံးြပလာမည်ကုိ က်ုပတ
် ုအ
ိ ေနှင့် ေလ့လာေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်
ေသာ်လည်း ေဟာင်ေကာင်တွင် အသုံးြပသည်အခါ ပိုမို စနစ်ကျပီး အဆင့်ြမင့်လိမ့်မည်ြဖစ်
သည်။ က်ုပ်အေနြဖင့် ထင်ြမင်သည်မှာ ေဟာင်ေကာင်အစိုးရအေနြဖင့် တုတ်ြပည်တွင်
ေကာင်းစွာအလုပ်ြဖစ်ေနသည့် နည်းလမ်းများကို ပုံတူကူး အသုံးချလိုက်ုံသာြဖစ်သည်51”
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သတင်းမီဒီယာအပါအဝင် အွန်လိုင်းမီဒီယာများ အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ေပထွက်
လာပီး သမိုးကျ သတင်းမီဒီယာများ ချန်ထားခဲ့သည့်ကွက်လပ်ကို ြဖည့်ဆည်းလာသည့်ပုံကို Au

50

Ibid.

51

Interview with Allan Au, February 2021.
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အေနြဖင့် လွန်စွာ စိတ်ဝင်တစား ရှိလှသည်။ သတင်းမီဒီယာပုံစံသစ်၏ အရှိန်အဟုန်ှင့် ေပျာ့
ေပျာင်းညင်သာမမှာ ြပည်သူကို သတင်းေပးုံ၌သာမက အစိုးရှင့်ပတ်သက်သည့် ြပည်သူများ၏
ထင်ြမင်ချက်ကိုပါ စ်ဆက်မြပတ် ပုံသွင်းိုင်သည့်အချက်ကို ဝန်ခံရေပမည်။ သိုေသာ်လည်း
သတင်းမီဒီယာသစ်များကို ကိုင်တွယ်ေနသူများအတွက် သတင်းမထုတ်ြပန်မီ ခေရေစ့တွင်းကျ
ေလ့လာမြပရန်၊ ေကျေကျလည်လည် စုံစမ်းေထာက်လှမ်းမြပရန်င
ှ ့် အချက်အလက်စစ်ေဆးမ
ြပလုပ်ရန် အရင်းအြမစ် အကန် အသတ်ရှိသည့်သေဘာကိုမူ Au အေနြဖင့် နားလည်ထားသည်။ Au
၏ ထင်ြမင်ချက်မှာ အဆုံးသတ်တွင်မူ သတင်းေထာက်များှင့် ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိမကို
အေလးထားသူများအေနြဖင့် အစိုးရအုပ်ချပ်ေရးှင့် ေရးေကာက်ပွဲစနစ်များအေပ ြပလုပ်လာ
သည့် ေြပာင်းလဲမများကို ဆက်လက်၍ ေဝဖန်စစ်ေကာလာိုင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ “က်ုပ်တို
လူ အဖွဲအစည်း၏ မေဝတန်ဖိုးများကို ဘယ်ေသာအခါမှ မပစ်ပယ်သင့်ေပ။ ၎င်းတန်ဖိုးများကို
ြပည်သူများ၏ စုေပါင်း အသိသညာစနစ်တစ်ခု (လွတ်လပ်မ အသိသညာ) ထဲတွင် ထိန်းသိမ်းထား
သင့်ေပသည်။52”

အာဏာရှင်အစိုးရများသည် တရားေရးအေကာင်းြပ၍ ေဝဖန်သူများအား ပါးစပ်ပိတ်ေစြခင်းှင့်
သတင်းမီဒီယာများအား ဖိှိပ်ြခင်းတိုကိုြပလုပ်ရန် အာသီသရှိကသည်။ လုံးဝမတေသာ၊ ဘက်မ
လိုက်ေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည် ချပ်ချယ်မ၊ ဖယ်က်မှင့် အေပးအယူလုပ် ဖွဲစည်းတတ်
သည့်ေခတ်ကာလတွင် လွန်စွာ အရာယ်ကီးလှေသာလုပ်ငန်းြဖစ်သည်။ အဆိုးဝါးဆုံးေသာ
အေြခအေနတွင် မီဒီယာှင့်သတင်းေထာက်များသည် အာဏာရှိသူအတွက် ေရှေနလိုက်ေပးရ
သည့် ပါးစပ်ေပါက်ထက် မပိုေတာ့ေသာအခန်းကတွင်သာ လုပ်ကိုင်ကရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။
သတင်းမီဒီယာှင့်ပတ်သက်၍ အစ်အလာ ယူဆထားကသည့် “ေစာင့်ကည့်သူ” ှင့် “ထားရာေန
ေစရာသွား” အခန်းကှစ်ရပ်ရှိရာက ေဟာင်ေကာင်သည် ယခုအခါတွင် သတင်းေထာက်များှင့်
၎င်းတို၏ ကမ်းကျင် စာနယ်ဇင်းသမားြဖစ်မအေပ စမ်းသပ်စစ်ေဆးမည့် ေခတ်သစ်တစ်ခုသို
ချင်းနင်းဝင်ေရာက်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။ ဤအခန်းတွင် ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိမှင့် ေဟာင်ေကာင်
၏ အဓိကတန်ဖိုးများကို ကာကွယ်ရာတွင် သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်၏ အခန်းကများကို စူးစမ်း
တင်ြပထားသည်။ ြဖစ်သင့်ေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်တွင်မူ စတုတမိင်သည် ပီးြပည့်စုံပီး
ဘက်မလိုကေ
် သာ သတင်းအချက်အလက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း၊ ြပည်သူ အကျ ိးစီးပွားကို
အကာအကွယ်ေပးြခင်း၊ အေစာင့်အကပ်သဖွယ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း စသည့် လုပ်ငန်းစ်များ
ကို ေဆာင်ရက်ရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစ
ှ ် ဆြပပွဲများ ြဖစ်ပာွ းသည့်အချ ိန်တင
ွ ် သတင်းေထာက်

52

Ibid.

83

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;
များသည် မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ ရာဘာကျည်များ၊ မီးသတ်ပိုက်များှင့် ရဲများ၏ ေှာက်ယှက်ဟန်
တားမများကို လှင်ခ
့ ျ ီ၍ ခံစားခဲ့ကရပါသည်။ သိုေသာ်လည်း NSL အားေကာင်းလာသည့် အချ ိန်
တွင် လွတ်လပ်ေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏ လစ်ဘရယ်အုတ်ြမစ်များမှာ မေရမစရာြဖစ်လာပီး
သတင်းေထာက်များအေနြဖင့်လည်း မေသချာမ ပုံစံသစ်၊ တိုးြမင့်လာသည့် မိမိဘာသာ ဆင်ဆာ
ြဖတ်မှ
 င့် ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးမများကိုရင်ဆင
ုိ ရ
် န် ြပင်ဆင်လာကရသည်။ က်ုပတ
် ုိ ေတွြမင်ရသည့်
အတိုင်းပင် သတင်းေထာက်များအား ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်မပုံစံှင့်
သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရာ၌ ကန် သတ်ြခင်းတိုေကာင့် ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်သည့်
သတင်းတင်ဆက်မမှာ သံသယြဖစ်ဖွယ် ေကာင်းလာသည်။
ဤစာကို ေရးသားသည့်အချ ိန်တင
ွ ် ေဟာင်ေကာင်အစိုးရသည် “အစိုးရအဖွဲဝင်သတင်းများ ဖွင့်ချ
ြခင်း”၊ “သတင်းမှားများ” ှင့် “အမုန်းစကား” ြဖန် ေဝြခင်းကို တိုက်ဖျက်ေရးအတွက် ဥပေဒထုတ်ရန်
ထိပ်တန်း ဦးစားေပးအေနြဖင့် ြပလုပ်ေနပီြဖစ်သည်53။ စင်စစ်အားြဖင့် ရှိရင်းစွဲဥပေဒများှင့် အုပ်
ချပ်ေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အာဏာပိုင်များမလိုလားသည့် အစီရင်ခံစာများှင့် သုေတ
သနများကို အလွယ်တကူ ချပ်ချယ် ကန် သတ်ထား၍ရိုင်ပါသည်။ မဲဆရှင်စာရင်းများ၊ ကုမဏီ
မှတ်ပုံတင်များှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမှတ်တမ်းများကို ကည့်စစ်ေဆးရာ၌ သတင်း
ေထာက်များ၊ သုေတသီများှင့် ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများကို ကန် သတ်ချပ်ချယ်
ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့် အဓိကထားချပ်ချယ်ေလ့ရှိသည်။ သာဓကအားြဖင့် ေရးေကာက်
ပွဲှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် မဲဆရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းများက တစ်စုံတစ်
ဦး၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်ဆင့်ေဖာ်ြပြခင်း၊ လူသိေစြခင်းအတွက် ယင်းပုဂိလ်အား
ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ချမှတ်ိုင်သည်။
သတင်းမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင် အရာယ်များလာသည့်အခါ အင်တာဗျးေြဖကားသူ ေလးဦးကား
တွင် အခိုင်အမာ သေဘာတူ ယုံကည်ထားသည့်အချက်မှာ ေြမာက်ြမားစွာေသာ ေဟာင်ေကာင်
သားများသည် ၎င်းတိုအေကာင်းကို ေြပာကားလိုစိတ် ရှိကြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ကိစရပ်ေပအေြခ
တည်၍ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည် ေလ့လာမှင့် အစီရင်ခံမကို ဆက်လက်ြပလုပ်လျက် ရှိေနေသး
သည်။ သတင်းေထာက်ေလးဦးစလုံးအေနြဖင့် စင်ပိင် ထွက်ေပလာသည့် အွန်လိုင်းမီဒီယာများ၏

53 ‘Hong Kong leader Carrie Lam vows to introduce amendments combating doxxing, fake news
and hate speech at Legco meeting’. South China Morning Post, 4 February, 2021. https://www.scmp.
com/news/hong-kong/politics/article/3120459/hong-kong-leader-carrie-lam-lays-legco-path-new-district
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တစထက်တစ အေရးပါမကို အသိအမှတ်ြပထားကသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ် ဒီမိုကရက်တစ် အကိေရး
ေကာက်ပွဲများအားလုံးတွင် လတ်ေတာ်အမတ်ေနရာ ထက်ဝက်ထက်မနည်း အိုင်ရေရး နည်းဗျ
ဟာတွင် အွန်လိုင်းမီဒီယာမှာ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့သည်54။
သတိြပရန်မှာ သမိုးကျ မီဒီယာအများစုသည် ပထမတွင် အကိေရးေကာက်ပွဲအတွက် အနည်း
ငယ် ေသွးေအးေနကပီး စီစ်သူများကလည်း မဲလာေပးသူ နည်းလိမ့်မည်ဟု စိတ်ပူခဲ့ကသည်။
သိုေသာ်လည်း မဲဆရှင် ၆၀၀,၀၀၀ ေကျာ်က ဒီမုက
ိ ေရစီဘက်သားများအတွက် ကိုယ်စားလှယမ
် ျား
ေရးေကာက်ေပးရန် မဲလာေပးသည့်အခါ သတင်းမီဒီယာအများစုမှာ ေမာ်လင့်ထားသည့်အတိုင်း
အကိေရးေကာက်ပဲက
ွ ို ဆန် ကျင်ကေသာ်လည်း ယင်းိင
ု င
် ေ
ံ ရးအကျ ိးဆက်ကုိ သတင်းမီဒယ
ီ ာ
(ှင့် အစိုးရ) အေနြဖင့် လျစ်လထား၍ မရေတာ့ေပ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ေနတွင်
အကိေရးေကာက်ပွဲစီစ်သူများှင့် ပါဝင်ယှ်ပိင်သူ ၄၇ ဦးကို NSL ဥပေဒအရ ပုန်ကန်မြဖင့်
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတိုမှာ အာမခံမရဘဲ တရားခွင်မထုတ်ခင်အထိ ထိန်းသိမး် ခံခဲ့ရသည်။
ခန် အပ်ရာထူးများှင့် ေရးေကာက်ခရ
ံ ာထူးများတွင် “မျ ိးချစ်များ” သာ အဓိက ေနရာရေစရန်
အတွက် အသစ်ဖန်တီးလိုက်ေသာ စစ်ေဆးေရးှင့် ေရးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းများကို အသုံးြပ၍
ေပကျင်းအစိုးရသည် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များကို ထိန်းချပ်ရန် ကိးစားလာခဲ့သည်။ ရလဒ်
အေနြဖင့် ထွက်ေပလာမည့် ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိမ အဆင့်အတန်းသည် ေနာင်လာမည့်
ှစ်များတွင် သိသိသာသာ ကျဆင်းလာလိမ့်မည် ြဖစ်သည်။ က်ုပ်တိုသိေသာ ေဟာင်ေကာင်မှာ
လက်ရတ
ိှ င
ွ ် NSL ေအာက်တင
ွ ် တရားစီရင်ြခင်း ခံေနရသလို သတင်းစာလွတလ
် ပ်ခင
ွ 
့် င
ှ ့် ေရးေကာက်
ပွဲသမာသမတ်ရှိမမှာလည်း ထိုနည်းအတိုင်းသာြဖစ်သည်။ ေဟာင်ေကာင်သားများကားတွင် ဤ
သည်မှာ စတုတမိင်ကျဆုံးမ၏အစဟု နားလည်ထားကေသာ်လည်း စင်စစ်အားြဖင့် ဤထက်
ဆိုးဝါးေသာကိစများ ြဖစ်လာဦးမည်ြဖစ်သည်။ က်ုပ်တို၏ စစ်တမ်းေြဖကား ေပးသူများကလည်း
ဤအချက်ကို သေဘာတူကပီး သတင်းေရးစရာ ကိစကီးကီးမားမား ထွက်ေပလာမည်ြဖစ်၍
စိတ်ငိမ်ငိမ်ထား၍ အလုပ်ဆက်လုပ်ရန်ဆိုကပါသည်။

54 ‘Democrats 35+ Civil Voting Observation Report [11-12 July 2020]’, Hong Kong Election Obser
vation Project, 2020.
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Ncrd ;f ajcmufrrI sm;tMum;
uarÇm'D;,m;\
a&G;aumufyrJG sm;taMumif;
owif;wifqufjcif;
ဝါရင့်သတင်းစာဆရာ Vann Vichar အတွက် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လသည် သူ ဘဝတစ်ေလာက်လုံး
အတွက် ေရးေကာက်ပဲွသတင်းေရးသားရာတွင် အလွယက
် ဆ
ူ ုံးအချ ိန်ြဖစ်ေပသည်။ လူကိက်များ
သည့် ပိင်ဘက် ကေမာဒီးယားအမျ ိးသားကယ်ဆယ်ေရးပါတီ (CNRP) ကိုဖျက်သမ
ိ း် ပီး အဖွဲဝင်
များှင့်အတူ ၎င်း၏ ေခါင်းေဆာင်အား ဖမ်းဆီးပီးေနာက်တွင် အာဏာရကေမာဒီးယားြပည်သူ ပါ
တီ (CPP) သည် အပိင်အဆိုင်မရှိဘဲ ေရးေကာက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သတင်းေထာက်များစွာအတွက်မူ
ယင်းအြငင်းပွားဖွယရ
် ာ ေရးေကာက်ပက
ဲွ ုိ သတင်းေဖာ်ြပရာတွင် ေစာင့်ကည့ခ
် ရ
ံ ြခင်းှင့် ခိမး် ေြခာက်
ခံရြခင်းများကို ပိုမိုများြပားစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သိုေသာ် Vichar အတွက်မူ အရာအားလုံးသည်
အဆင်ေြပေချာေမွေနပါသည်။ Radio Free Asia (RFA) ၏ အကီးတန်းသတင်းေထာက်အြဖစ်
ှစ်ေပါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပီးေနာက် သူသည် အလွတ်တန်းအြဖစ်လုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်ကထွက်ခဲ့
သည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲအေကာင်းကို သတင်းတင်ဆက်သည့်အခါ သူသည်အစိုးရှင့်
အဆင်ေြပေသာ ုပ်ြမင်သံကားလိုင်းတစ်ခုြဖစ်သည့် Cambodia News Channel (CNC) တွင်
အလုပဝ
် င်လုပခ
် ဲသ
့ ည်။ RFA သည် အစိုးရ၏ မျက်မန
ု း် ကျ ိးြခင်းကို အရင်ကတည်းကခံခ့ရ
ဲ ေသာ်
လည်း CNC မှာမူ ဝန်ကီးချပ် Hun Sen ှင့် နီးစပ်ေသာသူေဌးကီး Kith Meng ကပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
CNC တွင် ေြပာင်းေရလုပ်ကိုင်ြခင်းသည် လုံးဝကွာြခားသွားေကာင်း “ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်
စည်းုံးေရး (သိုမဟုတ်) ေရးေကာက်ပွဲများမှာ အခက်အခဲေတွမရှိဘူး” ဆိုပီး Vicha က ေြပာ
ကားခဲ့သည်။
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“ကန်ေတာ်တိုက အထိခိုက်မခံတဲ့၊ အုတ်လကဏာေဆာင်တဲ့အေကာင်းအရာေတွကို အဓိက
မထားတဲ့အတွက် CPP အရာရှေ
ိ တွနဲ ကွငး် ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချ ိန်တန
ု ်းက ကန်ေတာ်တုိ
သတင်းေထာက်ေတွရဲ အခန်းကဟာ သူတိအ
ု တွက် ဝါဒြဖန် ချ ိေရးလုပေ
် ပးေနသလိုြဖစ်ပီး
အာဏာရ CPPပါတီ ရဲ ေကာင်းတဲ့သတင်းေတွကိုဘဲ အဓိကထားေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်” ဆိုပီးေြပာ
ပါသည်။
ထိုအေြခအေနသည် လွန်ခဲ့ေသာ တစ်ှစ်ခန် က RFA သတင်းေထာက်အြဖစ် ၂၀၁၇ ခုှစ် ေဒသရ
ေရးေကာက်ပွဲများှင့် ၂၀၁၃ ခုှစ် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်း သတင်းယူခဲ့ရာ
တွင် Vichar ကံေတွခဲ့သည့်အေြခအေနှင့် အလွန်ကွာြခားေပသည်။
“တရားုံးကစွပ်စွဲချက်များ

ထွက်ေပေစိုင်သည့်

မည်သည့်အရာကိုမဆိုမေဖာ်ြပမိေစရန်

ကန်ေတာ်တို သတိထားရခဲ့ေကာင်း” Vichar ကေြပာြပသည်။
ေဒသရေရးေကာက်ပွဲများသည်

ကေမာဒီးယားိုင်ငံတစ်ဝှမ်း

ေဒသရအဆင့်ေကာင်စီဝင်

၁၁,၅၀၀ ေကျာ်အတွက်မဲေပးရေသာ ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ပီး ယင်းကို ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲ
များ မြပလုပမ
် ီ တစ်စ
ှ အ
် လိုအတွငြ် ပလုပသ
် ည်။ ယင်းေဒသရေရးေကာက်ပဲမ
ွ ျားကို ပုမ
ံ န
ှ အ
် ားြဖင့်
ေနာက်ှစ်တွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၂၅ ေယာက်အတွက် တစ်ိုင်လုံးက ေရးေကာက်တင်
ေြမာက်ဖိုရန် မဲရလဒ်အတွက် ေရှေြပးအြဖစ်ြမင်ကသည်။
ရလဒ်အေနြဖင့် ေဒသရေရးေကာက်ပွဲများသည် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲများကဲ့သို အံး
အြမတ်ကီးသည်ဟု သတ်မှတ်ြခင်းမခံရေသာ်လည်း ၎င်းေရးေကာက်ပွဲများတွင် သတင်းေထာက်
များသည် တူညီေသာကန် သတ်ချက်များြဖင့် မကာခဏ ကံေတွရေလ့ရှိသည်။
၂၀၁၇ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ Vichar သည် ကေမာဒီးယား၏အေရှေြမာက်ဘက်ရှိ ေဝးလံ
ေခါင်ဖျားပီး သယံဇာတေပါကယ်ဝေသာ မွန်ဒူကီရိြပည်နယ်ရှိ ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းုံးမ
များကို သတင်းယူဖိုရန် သွားခဲ့သည်။ ယင်းြပည်နယ်သည် ေကျးလက်ေဒသသာြဖစ်ပီး ကိုယ်စား
လှယ်ဦးေရ အနည်းငယ်သာရှိေသာ်လည်း သစ်ေတာရာဇဝတ်မများေကာင့် ၎င်းသည် ထိလွယ်ရှ
လွယ်ေသာ သတင်းအြဖစ်အပျက်များရှိေသာေနရာြဖစ်ပီး သတင်းေထာက်များစွာသည် ယင်းြပည်
နယ်အေကာင်း သတင်းေရးသားဖိုရန် စိန်ေခမများှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။
“အဲဒအ
ီ ချ ိန်တန
ု း် က RFA မှာ ကန်ေတာ်အလုပလ
် ုပ ေ
် နပါတယ်။ ကန်ေတာ့်ရဲ လပ်ရာှ းမေတွကုိ
ေစာင့်ကည့်ေနတဲ့ ယာ်ေမာင်းေတွရှိပီး ကန်ေတာ်ေနတဲ့ေနရာကို မှတ်တမ်းတင်ကပါတယ်။
သူတိုကကန်ေတာ့်ကို မျက်ှာချင်းဆိုင်မခိမ်းေြခာက်ခဲ့ကဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ့်တာဝန်ကို
လွတ်လပ်စွာ မထမ်းေဆာင်ိုင်ေအာင် ဖိအားေတွကိုခံစားရတယ်” ဟူ၍ ေြပာကားခဲ့သည်။
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Vichar အတွက်မူ ယင်းကဲ့သို မသိမသာခိမ်းေြခာက်မများသည် ပထမဦးဆုံးအကိမ်မဟုတ်ေပ။
Vichar သည် ယင်းကဲ့သို ေနာက်ေယာင်ခံလိုက်မအားေရှာင်ရှားဖိုရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှာေဖွ
ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ပီး ယင်းနည်းလမ်းများတွင် အာဏာပိုင်များက သူေနထိုင်ရာကိုမသိေစရန် တည်းခို
ခန်းှစ်ခုတွင် တပိင်နက်တည်း အခန်းများငှားယူြခင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။ ေနာက်ထပ်အြဖစ်
အပျက်တစ်ခတ
ု င
ွ ် ေဝးလံေခါင်သေ
ီ သာရာတစ်ရာက ကေမာဒီးယားလူမျ ိးများအား ေတွဆုံေမး
ြမန်းရန် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက
် ယ်ေမာင်းသူကို ငှားရမ်းပီးေနာက် ထိုဆိုငက
် ယ်ေမာင်းသူမာှ လ ိဝှကရ
် ဲ
အရာရှိတစ်ဦး ြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိခဲ့သည်။ သူသည် တည်းခိုခန်းသိုြပန်လာပီး ညအိပ်ရန်ဟန်
ေဆာင်ပီး ဖွမ်းပင်ကို ချက်ချင်းြပန်ထွက်ေြပးခဲ့ရသည်။

“သတင်းေထာက်တစ်ဦးကို ခိမ်းေြခာက်ဖိုရန် ရည်ရယ်ချက်ရှိတယ်လို ကန်ေတာ်ထင်ပါတယ်။
ိုင်ငံေရးတင်းမာမများ ြဖစ်ေပေနသည့်အခါတိုင်း သတင်းေထာက်များသည် စိန်ေခမများှင့်
ပိုမို ရင်ဆ ိုင်ရ ေလ့ရ ှိပီး အထူ းသြဖင့် အမှန ် တရားအချက်အ လက်ေ တွက ို မေဖာ်ထ ုတ်ဖိ ုရန်
ခိမ်းေြခာက်မများြဖစ်သည်။”
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“[RFA တွင် ရှိေနစ်] ကန်ေတာ်သည် ေရးေကာက်ပွဲကာလေတွမှာ ယင်းခိမ်းေြခာက်မများကို
ခံစားရေလ့ရှိပါသည်” ဟုေြပာကားခဲ့သည်။
ကေမာဒီးယားိုင်ငံတွင် သတင်းဌာန ၆၆၀ ေကျာ်ရှိသည်55။ သိုရာတွင် ယင်းထဲမှ အချိသာ အမှီ
အခိုကင်းသည့် သတင်းဌာနအြဖစ် သတ်မှတ်ကသည်။ Vichar ၏အေတွအ ကံသည် အမှီအခို
ကင်းေသာသတင်းဌာနှင့် အစိးု ရအားအသားေပးေသာသတင်းဌာန (သိမ
ု ဟုတ်) အစိးု ရပိင
ု သ
် တင်း
ဌာနတိုအေပ လုံးဝြခားနားေသာ ဆက်ဆံမှစ်ခုအား ထင်ရှားစွာြပသလျက်ရှိပါသည်။

၎င်းသည် အမဲတမ်းြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိေသာ်လည်း အချ ိေသာကိစများတွ

င် မကာေသးမီစ
ှ မ
် ျား
အတွင်း ထိုကဲ့သိုကွာဟမသည် ပို၍ သိသာထင်ရှားလာခဲ့ပါသည်။ ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ေသာ စာနယ်
ဇင်းသမားအများစုက ၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲကို အလှည့်အေြပာင်းတစ်ခုအြဖစ် ရည်န်း
ကပါသည်။

55 https://www.camboja.net/wp-content/uploads/2021/03/Cambodian-Journalism-Situ-ation-Report-2020.pdf
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“၂၀၁၇ ခုှစ်မှာ CPP ပါတီက ေဒသရအဆင့်မှာ အမတ်ေနရာေတွဆုံးံးခဲ့ရပီးတဲ့ေနာက် လွတ်
လပ်ခွင့်ေတွ ေလျာ့ကျသွားတာကို ကန်ေတာ်တိုေတွရှိခဲ့ရတယ်။ အခုထိလည်း ဆက်ြဖစ်ေနတုန်း
ပါပဲ” ဟု Voice of Democracy (VOD) ၏ အကီးတန်းသတင်းေထာက် Nhim Sokhorn က
ေြပာကားခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၃ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲကို အွန်လိုင်းကတဆင့် သတင်းေရးသား
ေဖာ်ြပခဲ့မအတွက် ထင်ေပေကျာ်ကားလာသူ တစ်ဦးြဖစ်သည်။
“CNRP မဖျက်သိမ်းခင်ှင့် National Democratic Institute ကိုမပိတ်ခင် စာနယ်ဇင်းသတင်းဌာန
ေတွမှာ ပိုမိုအာဏာရှိေကာင်း ကန်ေတာ်တိုေတွရပါတယ်။ မဲုံေတွမှာသတင်းပိုတာ၊ ဓာတ်ပုံိုက်
တာေတွလုပ်ိုင်ပီး ခိမ်းေြခာက်တာေတွမခံရဘူး” ဟု သူကေြပာကားသည်။

၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲသည် ကေမာဒီးယားတွင် ၁၉၉၃ ခုှစ်တွင် ပွင့်လင်းေသာ ေရးေကာက်ပွဲ
များ စတင်ကျင်းပပီးကတည်းက စစ်မှန်ေသာအတိုက်အခံပါတီမပါဘဲ ကျင်းပသည့် ပထမဆုံးေရး
ေကာက်ပွဲြဖစ်ခဲ့သည်။ ပါတီ ၁၉ ခုက အာဏာရပါတီ CPP ှင့်အပိင် ပါဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း မည်သည့်
ပါတီကမ အမှန်တကယ် အတိုက်အခံပိင်ဘက်များဟု သတ်မှတ်မမခံခဲ့ရဘဲ ေရးေကာက်ပွဲကို
လည်း “အတုအေယာင်” အြဖစ် ကျယ်ြပန် စွာ သတ်မှတ်ေခဆိုခဲ့ကသည်။ ှစ်ေပါင်းများစွာကာ
ြမင့်ခဲ့ေသာ အတိုက်အခံ Sam Rainsy ပါတီှင့် လူကိက်များသည့် လူ အခွင့်အေရးပါတီသစ်အကား
ေပါင်းစည်းမြဖင့် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင်ဖွဲစည်းခဲ့သည့် CNRP ပါတီကိုသာ အမှန်တကယ်ပိင်ဘက်အြဖစ်
သတ်မှတ်ခဲ့ကသည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် CNRP ပါတီသည် မဲအေရအတွက် ၄၅% နီးပါးရရှိခဲ့ပီး
ပါလီမန်အမတ်ေနရာ ၁၂၃ ေနရာအနက် ၅၅ ေနရာကိုရရှိခဲ့ကာ ဆယ်စုှစ်တစ်ခုေကျာ်အတွင်း
CPP ပါတီကို ရလဒ်အဆိုးဆုံးြဖစ်ေစခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ် ေဒသရေရးေကာက်ပွဲတွင် အတိုက်
အခံပါတီသည် မဲများ၏ ၄၄% နီးပါး အိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အတိုက်အခံကို ၂၀၁၈ ခုှစ် ိုင်ငံလုံးအဆင့်
ေရးေကာက်ပွဲတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ြပခဲ့လင် ၎င်းတိုအိုင်ရလိမ့်မည် မဟုတ်ေပ။
သိုေသာ် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများမတိုင်မီတွင် အာဏာရပါတီသည် CNRP ပါတီကိုဖျက်သိမ်း
ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် CNRP ပါတီဥကဌ Kem Sokha သည် ဖမ်းဆီးြခင်းခံခဲ့ရပီး
အစိုးရအားြဖတ်ချရန် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် ပူးေပါင်း ကံစည်သည်ဟုစွပ်စွဲကာ ိုင်ငံေတာ်
ပုန်ကန်မြဖင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။ အြခား အကီးပိုင်းေခါင်းေဆာင်များသည် တိုင်းြပည်ကထွက်
ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့ပီး အဖွဲဝင်များစွာှင့် တက်ကလပ်ရှားသူများကို ဖမ်းဆီး၍တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
တစ်ချ ိန်တည်းမှာပင် ိုငင
် ၏
ံ လွတလ
် ပ်ေသာမီဒယ
ီ ာေဂဟစနစ်သည် ြဖည်းြဖည်းချင်း ပိလဲပျက်
စီးလာသည်။ ၂၀၁၇ ခုစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အမှီအခိုကင်းေသာ အသံလင့်ုံတစ်ဒါဇင်ေကျာ်
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သည် ၎င်းတို၏လိုင်စင်များကို အသိေပးြခင်းမရှိဘဲ ဆိုင်းငံ့ြခင်းခံခဲ့ရပီး ယင်းတွင် VOD ှင့်ဆက်
ွယေ
် သာ အသံလင့
 ်ံု ငါးခုလည်းပါဝင်သည်။ ဖိအားေပးမများ များြပားေနချ ိန်တင
ွ ် RFA သည် ၎င်း
ဝန်ထမ်းများ၏ လုံ ခံေရးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မများကို ကိုးကား၍ ဖွမ်းပင်ရှိသတင်းဌာနကို ပိတ်သိမ်း
လိုကသ
် ည်။ ယင်းကဲ့သုိ ဆိုငး် ငံမ
့ များသည်

အလွန်တရာ အကျ ိးသက်ေရာက်မရှ
 ိေပသည်။
အေကာင်းမှာ သန်းှင်ခ
့ ျ ီေသာ ကေမာ ဒီးယားိုင်ငသ
ံ ားများသည် လွတလ
် ပ်ေသာသတင်းများ၏
အဓိကအရင်းအြမစ်အြဖစ် ေရဒီယိုကိုမှီခိုေနရပီး အမှီအခိုကင်းေသာ သတင်းဌာနများသည် RFA,
Voice of America (VOA) ှင့် VOD အစီအစ်များကို ထုတ်လင့်သည့်အြပင် အတိုက်အခံအစီ
အစ်များတွက် airtime များကိုလည်းေရာင်းချေပးသည်။ ယင်းအသံလင့်ုံများမရှိပါက ပွင့်လင်း
ေသာမီဒီယာအတွက် အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာရှိေပသည်။
အခွန်အေနြဖင့် အေမရိကန်ေဒလာ ၆.၃ သန်း မေပးေချိုင်ေသာေကာင့် ထိုလတွင်ပင် Cambodia
Daily သတင်းစာသည် ပိတ်သိမ်းလိုက်ရေပသည်။ ထိုြဖစ်ရပ်ကို ိုင်ငံေရးတွန်းအားေပးမတစ်ခုဟု
အများကယုံကည်ကသည်။ လအနည်းငယ်ကာပီးေနာက် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ဖွမ်းပင်ပိုစ်ကို
ကေမာဒီးယားအစိုးရှင့်ဆက်ွယ်ေသာ မေလးရှားိုင်ငံသားစီးပွားေရးသမားတစ်ဦးအား ေရာင်း
ချခဲ့ရသည်။ ဝန်ထမ်းေတာ်ေတာ်များများက ဆြပပီး တ်ထွက်ခဲ့ကသည်။ အဂတိလိုက်စားမ၊
တရားမဝင် သစ်ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် အစိုးရ၏ မေတာ်မတရားြပမများှင့်ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်
စွာေစာင့် ကည့်ပီး အစီရင်ခေ
ံ ရးသားခဲ့သည့် စာေစာင်များအချ ိအတွင် အဂလ
 ပ
ိ ဘ
် ာသာြဖင့်
ထုတ်ေဝေသာ ယင်းသတင်းစာှစ်ေစာင်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ (ဖွမ်းပင်ပိုစ်ကို ခမာဘာသာြဖင့်
လည်း ေအာင်ြမင်စွာ ထုတ်ေဝခဲ့ပါသည်) အထင်ရှားဆုံးေသာ လွတ်လပ်သည့်မီဒီယာဌာနများ
ထဲတွင် ယင်းသတင်းစာများသည် ကေမာဒီးယားထိပ်တန်း သတင်းေထာက်များကို ှစ်ေပါင်းများ
စွာ ေလ့ကျင့်ေပးခဲ့ပါသည်။
တစ်ချ ိန်တည်းမှာပင် CNC ကဲ့သုေ
ိ သာ အစိုးရှင်ဆ
့ က်ယ
ွ ေ
် သာမီဒယ
ီ ာများသည် ပိမ
ု ု၍
ိ လုပင
် န်း
ကမ်းကျင်လာကပါသည်။ ဘတ်ဂျက်များစွာရရှိထားေသာ ဤသတင်းမီဒီယာများသည် လွတ်
လပ်ေသာမီဒီယာများတွင် လုပ်ကိုင်ေနကလျက်ရှိသည့် အရည်အချင်းရှိေသာ သတင်းေထာက်
များကို တြဖည်းြဖည်း ဆွဲေဆာင်လာိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတိုသည် သတင်းများကို ေလးေလးနက်နက်
ေရးသားေဖာ်ြပကေသာ်လည်း လွတ်လပ်ေသာမီဒီယာများက အြခားသူများှင့်မတူကွဲြပားစွာ
ေရးသားတင်ဆက်ေလ့ရှိသည့် အထိရှမခံေသာကိစရပ်များကို ၎င်းတိုအေနြဖင့် ေဖာ်ြပိုင်ြခင်း
မရှိပါ။
၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပသည့်အခါ ကေမာဒီးယား၏မီဒီယာကသည် ယခင်
တစ်ှစ်က ထက်စာလျင် များစွာေြပာင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။
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“ထိုအချ ိန်ကစ၍ သတင်းလွတလ
် ပ်ခင
ွ ်သ
့ ည် အမဲတမ်းခိမး် ေြခာက်ခေ
ံ နရပီး VOD ကို ထုတလ
် င့
 ်
ခွင့် ေပးေနေပမယ့်လည်း ေဘးမကင်းပါဘူး”ဟု VOD က Sokhorn က ေထာက်ြပသည်။
CNRP ပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရပီးေနာက် “RFA ၏ ခမာဘာသာ အသံလင့်အစီအစ်က မဲဆရှင်
မှတ်ပတ
ံု င်ြခင်းအတွက် လာေရာက်သအ
ူ ေရအတွကန
် ည်းပါးေကာင်း သတင်းထုတလ
် င့
 ် ပီးေနာက်”
၂၀၁၇ ခုစ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလတွင် အမျ ိးသားေရးေကာက်ပေ
ဲွ ကာ်မရှငက
် ေရးေကာက်ပအ
ဲွ ေပယုံ ကည်
မအားနည်းေစေအာင် ေဆာင်ရက်သည့် မည်သူကိုမဆို ကီးေလးေသာဒဏ်ေငွှင့်အြပစ်ေပးမ
ြဖင့် အေရးယူလိမ့်မည်ဟုေကညာခဲ့ေကာင်း RFA သတင်းအရ သိရသည်။ ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ
သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အလို ေမလအတွင်း၌ အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိများသည် CNRP ပါတီက
ေရးေကာက်ပွဲသပိတ်ေမှာက်ရန် ေဆာ်ဩမများအကားတွင် အလားတူသတိေပးချက်များ ထုတ်
ြပန်ခဲ့ပါသည်။ သတိေပးချက်များ၏ မေရမရာေသာ အသုံးအန်းများေကာင့် သတင်းမီဒီယာ
များသည် ပို၍သတိထားလုပ်ကိုင်လာရသည်။
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“၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် အကီးအမားဆုံးစိန်ေခမမှာ ဝန်ကီးဌာနရဲ သတိေပးစာအများအြပားေကာင့်
ကန်ေတာ်တိုက အမှန်တရားကို ေဖာ်ထုတ်လိုမရြဖစ်ေနတာပါဘဲ။ ကန်ေတာ်တိုဘက်ကို ြမားဦး
ေတွ လှည့်ထားေတာ့ ကန်ေတာ်တိုလည်း တတ်ိုင်သမ သတင်းေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ရပါတယ်” ဟု
Sokhorn က ေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုေနာက် “ကန်ေတာ်မှတ်မိပါတယ် ေရးေကာက်ပွဲေနမှာ
သူတိုက ကန်ေတာ်ရဲ တိုက်ိုက် ိုက်ကူးတင်ဆက်မကို ပိတ်ပင်ခဲ့ေသာ်လည်း ကန်ေတာ့်အဖွဲ
သားေတွကေတာ့ ဆက်လက် တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အေကာင်းရင်းကေတာ့ ေရးေကာက်ပွဲေန က
အရမ်းအေရးကီးပီး လူထုက ေရးေကာက်ပွဲကို အဆင်ေြပေြပနဲ ကျင်းပိုင်မရှိ၊ မရှိ ဒါမှမဟုတ်ရင်
မဲုံေတွမှာ မသမာမေတွရှိ၊ မရှိကို သိချင်ကလိုပါဘဲ” ဟု Sokhorn က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
Sokhorn ှင့်အြခားသူများ၏အဆိုအရ အထက်ပါသတိေပးချက်များသည် အများအြပားေသာ
လူဦးေရအေပ အကျ ိးသက်ေရာက်ေစခဲ့သည်။ ေကညာချက်များသည် “လူထုအားေကာက်ရံမ
ကိုြဖစ်ေစပီး သတင်းေထာက်များှင့် စကားေြပာရန်ကိုပင် ေကာက်ရံေစခဲ့သည်” ဟု သူကေြပာ
ကားခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲများတွင် ေဒသခံရဲများှင့်အရာရှိများက စ်ဆက်မြပတ်
ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေနေကာင်းကို လွတ်လပ်ေသာသတင်းမီဒီယာဌာနတစ်ခုက အြခားသတင်း
ေထာက်တစ်ဦးသည်လည်း ြပန်လည်အမှတ်ရခဲ့သည်။ သူမသည် သူမ၏ပုဂိလ်ေရးလုံ ခံမအတွက်
ေကာက်ရံမေကာင့် သူမ၏အမည်ှင့် သတင်းဌာနကိုမသုံးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
ကန်ဒယ်ြပည်နယ်ရှိ ေဒသရေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်း သတင်းယူေနစ် “အာဏာပိုင်များက
ကန်ေတာ်တို၏ေမးခွန်းများသည် ိုင်ငံေရးှင့်သက်ဆိုင်မရှိ၊ မရှိင
ှ ့် ေရးေကာက်ပွဲအရာရှိများက
မဲထည့်သူများကို မည်သည့်ပါတီကို မဲေပးခဲ့သလဲဆိုတာ ေမး၍မရေကာင်း ခိမ်းေြခာက်မ” ကို
ခံခဲ့ကရပါသည်။
“ကန်မကေတာ့ လူေတွကိုအင်တာဗျးတဲ့အခါ သူတိုရဲ မဲေပးြခင်းအေပထင်ြမင်ချက်နဲ သူတိုရဲ
လိုအပ်ချက်ေတွ (ဥပမာ−အေြခခံအေဆာက်အဦ) အေကာင်းပဲ အင်တာဗျးဖို အေရးထားပါတယ်”
ဟု သူမက ေြပာကားခဲ့သည်။
မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ “မဲဆရှင်များသည် မည်သည့်ိုင်ငံေရးပါတီကို မဲေပးခဲ့သနည်းဆိုတဲ့
ေရးေကာက်ပွဲများှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ေမးခွန်းေတွေမးတဲ့အခါ ေြဖကားဖိုရန်တွန် ဆုတ်ခဲ့ကသည်”
ဟု သူမကဆိုပါသည်။
သတင်းေထာက်အေတာ်ေတာ်များများသည် ၎င်းတို၏သတင်းရင်းြမစ်များှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်
တိုင်ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ရြခင်း၊ ေစာင့်ကည့်ေနသည့် အာဏာပိုင်များ၏ေရှေမှာက်၌ ေကာက်
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ရံေနြခင်း (သိုမဟုတ်) ေနာက်ဆုံးတွင် သူတို၏စကားများေကာင့် ြပဿနာတက်သွားိုင်သည်
ဆိုသည့် အသိေကာင့်ပင်လျင် စိုးရိမ်မေတွရှိကေကာင်းကို ေြပာဆိုခဲ့ကပါသည်။
VOA၏ အကီးတန်းသတင်းေထာက်ှင့်ညိင်းေရးမး Sun Narin ကေြပာကားသည်မှာ အလား
တူ ဖိအားများသည် သူ၏သတင်းအရင်းအြမစ်များကို သက်ေသာင့်သက်သာြဖစ်ေစရန် ၎င်း၏
လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းကို ေှာင့်ေှးေစသည်ဟု ြပန်ေြပာြပသည်။
“လုံ ခံေရးအေစာင့်များသည် (ေရးေကာက်ပွဲကာလတွင် အဆင်သင့်ရှိေနလျက်) ကန်ေတာ်တိုက
အထိခိုက်မခံေသာကိစရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ ပုံမှန်အားြဖင့် သတင်းေရးသားေလ့ရှိေကာင်းကို
သိကသည့်အတွက် ကန်ေတာ်တိုကို အမဲတမ်းေစာင့်ကည့်ေနကသည်” ဟု သူေြပာဆိုခဲ့သည်။
“မဲဆရှင်များက ကန်ေတာ်တိုနဲ စကားေြပာဆိုရန်လာေသာအခါ အနီးဝန်းကျင်တွင် အာဏာပိုင်
များှင့် ရဲများရပ်ေနသည်ကိုေတွလျင် သူတို၏ထင်ြမင်ချက်များကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာ
ကားခွင့်မရှိသလို ခံစားေနရသည့်အတွက် ကန်ေတာ်တိုအတွက် အကန် အသတ်များရှိသည်” ဟု
သူကဆိုပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ၌ပင် လူအများ၏ထင်ြမင်ချက်များကိုရယူရန်
ကွင်းဆင်းသွားေရာက်သည့် သတင်းေထာက်များသည် ေဒသခံအာဏာပိုင်များှင့်ရဲများက ၎င်း
တိုအား ေနာက်ကလိုက်ြခင်း၊ သူတို၏အထက်လူကီးများအားသတင်းပိုရန် ၎င်းတိုအားဓါတ်ပုံိုက်
ြခင်းတိုကို မကာခဏ ကံေတွရေကာင်း သူက မှတ်သားေြပာဆိုခဲ့သည်။
ဒီေစာင့်ကည့်မေတွကိုတိမ်းေရှာင်ိုင်ဖိုရန် ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်ေအာင် မည်သိုေဆာင်ရက်ရ
မည်ကုိ နားလည်ခ့ေ
ဲ ကာင်း Narin ကဆိုပါသည်။ ဥပမာ ရဲေတွရိေ
ှ နချ ိန်မာှ “ေယဘုယျေမးခွနး် ေတွ”
ေမးုံပဲေမးပီး

အေရးကီးတဲ့ေမးခွန်းေတွေမးဖို

သူတိုထွက်ခွာတဲ့အထိ

ေစာင့်ေနခဲ့ပါသည်။

သိုေသာ် အေြခအေနသည် သတင်းေထာက်များှင့် သတင်းေပးသူ ှစ်ဦးစလုံးအား သူတိုကိုယ်
သူတိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ရန် ဖိအားေပးြဖစ်ေနဆဲြဖစ်သည်ဟု Narin ကေြပာပါသည်။
“အာဏာပိုင်ေတွက ကန်ေတာ်တိုရဲ ေမးြမန်းေနတာေတွကို ထိုင်ပီးနားေထာင်ေနရင် ကန်ေတာ်
တိုေတွ ဘယ်လို လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ကိုင်ိုင်မှာလဲဗျာ။ အဲ့ေတာ့ ကန်ေတာ်တိုကို သတင်းေပး
တဲ့သူေတွကလည်း

သူတိုကိုယ်သူတို

ြပန်ထိန်းချပ်ေနရတာေပါ့”

ဟု

သူကဆိုပါသည်။

“ကန်ေတာ်တိုအင်တာဗျးေနတုန်း သူတိုက ဓာတ်ပုံေတွ၊ ဗွီဒီယိုေတွိုက်ေနကတယ်။ သတင်း
ေထာက်တစ်ေယာက်အေနနဲ ဒါက ကန်ေတာ်တိုကို ဆင်ဆာြဖတ်တာပါပဲ။ ကန်ေတာ်ရဲသတင်း
အတွက် အရင်းအြမစ်များကို ေမးခွန်းေကာင်းများမေမးိုင်သလို ကန်ေတာ်ခံစားမိပါတယ်။
ေမးိုင်ရင်ေတာင်မှ သတင်းေပးေတွကသူတိုေြပာချင်သည့်အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ အေသး
စိတေ
် ြဖိုငမ
် ာှ မဟုတပ
် ါဘူး။ ဒါကကန်ေတာ်ရဲ သတင်းေရးသားမကို အကျ ိးသက်ေရာက်မရှ
 ိပါ
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တယ်။ တစ်ခုခုေြပာရင် ရဲေတွနဲ အာဏာပိုင်များကသိရှိပီး ကန်ေတာ်တို သတင်းေပးသူများကို
ဆိုးဆိုးရားရားဆက်ဆံခံရိုင်သည်ဟု ခံစားမိပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ကန်ေတာ်ေရာ သတင်းေပးသူပါ
ကိုယ်တိုင်ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ေနရေတာ့တာေပါ့” ဟု သူကဆိုပါသည်။
ဤကဲ့သို ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ခိမ်းေြခာက်မများှင့်အခက်အခဲများကားက သတင်း
ေထာက်များသည် ေရှသိဆ
ု က်လက်ချ ီတက်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုစ
ှ ် ေရးေကာက်ပဲမ
ွ တိုင်
မီှင့် ေရးေကာက်ပွဲ ကာလအတွင်း ေပထွက်လာခဲ့သည့်သတင်းများသည် ခိုင်မာပီး အေသးစိတ်
အချက်အလက်များပါရှိသည်။ ပျက်စီးေနေသာ မဲအေရအတွက်န်း ြမင့်မားစွာရှိေနမှင့် မဲဆ
ရှင်များသည် CNRP ပါတီက န်ကားထားသည့်အတိုင်း သပိတ်ေမှာက်မည့်အစား မဲဆရှင်
များကိုမဲုံများသိုသွားရန် ေဒသခံေခါင်းေဆာင်များက ဖိအားေပးမများရှိခဲ့မ စသည်တိုအပါအဝင်
ေရးေကာက်ပွဲအတွင်း အြငင်းပွားဖွယ်ရာများကို မီးေမာင်းထိုး တင်ြပမများပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
သိုရာတွင် သတင်းေထာက်များဘက်ကလည်း အလွန်ထိရှလွယ်ေသာအေကာင်းအရာများကို
ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း ဝန်ခံခဲ့ကပါသည်။ ကေမာဒီးယားတွင် တိုက်ိုက် ဆင်ဆာြဖတ်
ေတာက်မ မရှိပါ။ ကေမာဒီးယားရှိ ထုတ်ေဝေသာစာနယ်ဇင်းများသည် ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲထံ
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တင်ြပဖိုရန်မလိုအပ်ပါ။ သိုရာတွင် အချ ိေသာသတင်းေထာက်များသည် မိမက
ိ ုယ
ိ က
် ုဆ
ိ င်ဆာြဖတ်
ေတာက်မများရှ

ိေကာင်းှင့် ြပဿနာတက်င
ုိ ေ
် သာ သတင်းများ (သိမ
ု ဟုတ်) စာပိဒ
ု မ
် ျားကိပ
ု င်လျင်
ေရှာင်ပီး ေရးသားလျက်ရိေ
ှ ကာင်းဆိပ
ု ါသည်။ ယင်းနည်းလမ်းမှာ သတင်းေထာက်အများအြပားက
ပုံမှန်အသုံးြပေသာ ကာကွယ်ေဆာင်ရက်သည့် နည်းလမ်းြဖစ်ေပသည်။
“ေယဘုယျအားြဖင့် မည်သည့်စွန် စားမမျ ိးကိုမဆို ေရှာင်ရှားဖိုရန် သတင်းေထာက်များသည်
ြပဿနာရှိိုင်ေသာ

သတင်းများေရးသားမည့်အစား

မိမိကိုယ်ကိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ရန်

ဖိအားေပး ခံရပါသည်။ အဲဒါကိုေရှာင်ရှားရန်ခက်ခဲေသာ်လည်း တခါတရံတွင် ေဒသခံသတင်း
ေထာက်များအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်တဲ့ေရးချယ်မမရှိပါ” ဟု ဖွမ်းပင်ပိုစ်သတင်းေထာက်ေဟာင်း
တဦးက ေြပာကားခဲ့သည်။ သူသည် လက်ရှိတွင် အစိုးရှင့် ပလဲနံသင့်ေသာသတင်းမီဒီယာတွင်
လုပ်ေနေသာေကာင့် သူ အလုပ်ကို မထိခိုက်ေစိုင်ရန် အမည်မေဖာ်ြပရန်ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
ကေမာဒီးယားသတင်းေထာက်များမဟာမိတ်အဖွဲ (CamboJA) ၏ အမေဆာင်န်ကားေရးမှး
Nop Vy က သတင်းမီဒီယာအများစုသည် သူတိုကိုယ်သူတိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ထားေကာင်း
“အထိခိုက်မခံေသာ ြဖစ်ရပ်များကို သတင်းေရးသားဝံ့” သည့် လက်တစ်ဆုပ်စာမသာြဖစ်ေသာ
သတင်းေထာက်များသည် ထိုကဲ့သိုေရးသားရာတွင် အရာယ်ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း ေြပာကား
ပါသည်။
“အချ ိေသာမီဒီယာများသည် သတင်းဌာနတွငး် မူဝါဒ (သိုမဟုတ)် စည်းမျ်းများမရှိေသာ်လည်း
အလုပ်လုပ်သည့်ပုံစံသည် သူတို၏သတင်းခန်းမန်ေနဂျာများေပတွင် အေြခခံပါသည်။ မီဒီယာ
လိုင်စင် ုတ်သိမ်းြခင်းခံရိုင်ေသာအရာယ်ေကာင့် သူတို၏မီဒီယာလုပ်ငန်းကို ပိုမိုဆင်ဆာြဖတ်
ေတာက်ြခင်းှင့် သူတို၏ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးေဆာင်ရက်သည့်အလုပ်ကို သီးြခားြဖစ်ေအာင်
ဖယ်ထုတ်ရန် တွန်းအားေပးြခင်းအားြဖင့် ပိုမိုဆိုးရားေစသည်” ဟု သူကဆိုပါသည်။
ထိုကဲ့သိုေသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မသည် “ိုင်ငံအတွင်းရှိ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်
ခွင့်အတွက် ဆိုးဝါးေသာ ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနကို ဖန်တီးလျက်ရှိေကာင်း” သူက ထပ်ေလာင်း
ေြပာကားပါသည်။ ြပန်လည်အေရးယူြခင်းခံရိုင်သည့် အရာယ်အေပစိုးရိမ်မေကာင့် လွတ်
လပ်ေသာ စာနယ်ဇင်းသမားများ သည် PR ပညာရှင်အြဖင့်လုပ်ကိုင်ရန် (သိုမဟုတ်) အစိုးရလိုလား
ေသာမီဒီယာအတွက် အလုပ်လုပ်ရန် ယင်းတို၏မူလအလုပ်ကို စွန် ခွာထွက်ခဲ့ကရပါသည်။
“သတင်းသမားေတွအဖမ်းခံရပီး တရားဥပေဒအရအေရးယူခံရတဲ့အခါ သူတိုဟာေကာက်ရံမ
ေအာက်မှာ အလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်။ ဒါေတွဟာ သူတိုကို ပိုမိုဂုြပပီးေဆာင်ရက်လာေစပီး အထူး
သြဖင့် အဆင့်ြမင့်အရာရှိများ၊ သူေဌးကီးများနဲ ဆက်ွယ်ေနတဲ့ သတင်းအေကာင်းအရာများကို
သူတိုက သွားမထိလိုေတာ့ပါ။”
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ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မများသည်

တကယ့်အရှိတရားအေပအေြခခံထားေသာ

အေကာက်တရားက လာပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုစ
ှ ်တွင် CamboJA ၏ မှတ်တမ်းအရ သတင်းေထာက်
၄၄ ဦးသည် ထိန်းသိမ်းစစ်ေဆးခံရ (သိုမဟုတ်) ေထာင်ချြခင်းခံခဲ့ရပါသည်။ သတင်းေထာက် ၁၂
ဦးမှာ ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ိုက်ှက်ြခင်းခံရပီး ၉ ဦးမှာ ရန်ရှာခိမ်းေြခာက်ခံခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၂၀
ြပည့်ှစ်အကုန်တွင် အနည်းဆုံးသတင်းေထာက် ၁၀ ဦး သည် ေထာင်ချခံေနရသည် (သိုမဟုတ်)
တရားခွင်မတိုင်မီ ချပ်ေှာင်ြခင်း ခံထားရဆဲြဖစ်သည်။ အဖမ်းခံရသူအများစုသည် “ရာဇ၀တ်မ
ပုဒ်မ ၄၉၅ ှင့် ၂၃၂ အရ ြပစ်မကျးလွန်ရန် (သိုမဟုတ်) ေငွညစ်ရန် လံ ေဆာ်မြဖင့် တရားစွဲဆုခ
ိ ံ
ထားရသည်” ဟု အဖွဲက ၎င်း၏ ကေမာဒီးယားဂျာနယ်လစ် အေြခအေနအစီရင်ခံစာ ၂၀၁၂ ခုှစ်
တွင် မှတခ
် ျက်ြပခဲသ
့ ည်။ အစီရင်ခစ
ံ ာသည် ှစစ
် ်ြဖစ်ရပ်များကို အေသးစိတေ
် ခါင်းစ်ခဲွ ပီး ပထမ
ဆုံးအကိမ်တင်ြပခဲ့ေသာ်လည်း ကေမာဒီးယားိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့ေသာ ငါးှစ်တာကာလအတွင်း
နယ်စည်းမြခားသတင်းေထာက်များအဖွဲ (RSF) ၏ ကမာ့သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်အန်းကိန်း
တွင် တြဖည်းြဖည်းကျဆင်းေနခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ကေမာဒီးယားသည် ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၀
တွင် ၁၄၄ ေနရာတွင်ရှိပီး ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ၁၂၈ ေနရာတွင် ရှိခဲ့ပါသည်။
ပီးခဲ့သည့်ေရးေကာက်ပွဲများှင့်ပတ်သက်၍ ထင်ရှားေသာအမများသည် သတင်းမီဒီယာ အသိုင်း
အဝိုင်းအများစုအတွင်း စိုးရိမ်ပူပန်မများကို ြဖစ်ေပေစခဲ့သည်။ အေမရိကန်အစိုးရက ေထာက်ပံ့
ေသာအသံလင့်ဌာနသည် ဖွမ်းပင်ရှိုံးဌာနကိုပိတ်ပီး မကာမီ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ RFA
သတင်းေထာက်ေဟာင်း Uon Chhin ှင့် Yeang Sothearin တိုသည် သူလ ိစွဲချက်ြဖင့် ဖမ်းဆီး
ြခင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းတိုသည် တရားခွင်မစမီ ကိုးလေကျာ်ကာ အကျ်းချခံခဲ့ရပီး ညစ်ညမ်း
ုပ်ပုံစာေပှင့်ပတ်သတ်၍ ဒုတိယစွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပါသည်။ အာမခံြဖင့် လွတ်ေြမာက်ခဲ့ေသာ်လည်း
၎င်းတို၏အမများကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းမရှိေသာေကာင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ှစ်အထိ အြပစ်
ေပးခံရိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ အလားတူစွာပင် ကေမာဒီးယားေနစ်သတင်းစာ၏ သတင်းေထာက်
များြဖစ်သူ Aun Pheap ှင့် Zsombor Peter တိုသည် ရတနာကီရိ ြပည်နယ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲ
အေကာင်းသတင်းေရးသားမေကာင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် လံ ေဆာ်မြဖင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။
ှစ်ရှည်ေထာင်ချခံရမည်ကို စိုးရိမ်ေသာေကာင့် သတင်းေထာက်ှစ်ဦးစလုံး တိုင်းြပည်က ထွက်
ခွာခဲ့ကသည်။ RFA သတင်းေထာက်များကဲ့သိုပင် အမသည် ှစ်ေပါင်းများစွာကာ သွားခဲ့ပါသည်။
တရားလိုသည် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် တိုင်ကားချက်ကိုုပ်သိမ်းခဲ့ပီး တရားသူကီးအား
စွဲချက်များကိုုပ်သိမး် ဖိုရန် ေဆာင်ရက်လာခဲ့ေသာ်လည်း ေနာက်ပိုင်းတွင် အစိုးရေရှေနသည်
တရားသူကီး၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အေပ အယူခံဝင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သိုေသာ အြဖစ်အပျက်များသည် ကေမာဒီးယားသတင်းေထာက်များအေပ အကီးအကျယ်
စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစပါသည်။
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“သတင်းေထာက်ေတွအေပ တရားဥပေဒအရ အေရးယူတာေတွဟာ ကန်ေတာ်တိုအတွက်
အထူးစိတ်ပူစရာ တစ်ခုပါ။ စာနယ်ဇင်းဥပေဒရှိေနေပမယ့်လည်း သတင်းသမားေတွကို လံ ေဆာ်မ
နဲ စွဲချက်တင်ဖို ရာဇ၀တ်မဥပေဒကို အသုံးြပေနတယ် [ကန်ေတာ်တိုေတွေနရပါတယ်]” ဟု VOD
၏ Sokhorn က ဆိုပါသည်။
ကေမာဒီးယားတွင် စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာေသာဥပေဒတစ်ခုရှိပီး ယင်းတွင် မီဒီယာများ၏
အခွင်အ
့ ေရးှင့် ၎င်းတို၏တာဝန်ဝတရားများကို ြပာန်းထားပီး ဥပေဒချ ိးေဖာက်ပီး အြပစ်ရိှ
ေကာင်းေတွရှိပါက ဒဏ်ေငွ (သိုမဟုတ်) သတင်းဌာနအား ပိတ်ပင်ဆိုင်းငံ့ထားမများ ရင်ဆိုင်ရ
ိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် တက်ကလပ်ရှားသူများ၏အဆိုရ သတင်းမီဒီယာဥပေဒကိုအသုံးြပမနည်း
ပီး ပိုမိုြပင်းထန်ေသာ ရာဇဝတ်မစွဲချက်များြဖင့် တရားစွဲမများရှိေနပါသည်။ အစိုးရသည် ေဝဖန်
သူများ၊ တက်ကလပ်ရှားသူများှင့် စာနယ်ဇင်းသမားများကို တရားစွဲဆုမ
ိ များ၌ “ရာဇဝတ်မ
ကျးလွန်ရန်လံ ေဆာ်မ” ပုဒ်မ ၄၉၅ စွဲချက်ကို မကာခဏ အသုံးြပေလ့ရှိပါသည်။ ြပစ်မထင်ရှား
ေကာင်းေတွရှိလျင် သတင်းေထာက်များသည် ေထာင်ဒဏ် ၂ ှစ်အထိ ကျခံိုင်ရပါသည်။
လာမည့်ေရးေကာက်ပဲမ
ွ ျားမတိုငမ
် တ
ီ င
ွ ် အချ ိေသာသတင်းေထာက်များသည် အလွနန
် က်င်
 းစွာ
ထိန်းချပ်ထားေသာေရးေကာက်ပွဲက သတင်းေရးသားတင်ြပမ အနည်းငယ်သာရှိမည့် အေြခအ
ေနတွင်ပင်လျင် ယင်းကဲ့သိုေဆာင်ရက်မကို တားဆီးရန်အတွက် တရားဥပေဒအရခိမ်းေြခာက်
မများ ပိုမိုများြပားလာမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိပါသည်။
“ေရးေကာက်ပက
ဲွ ို ငါးှစတ
် စ်ကိမက
် ျင်းပေသာ ဒီမက
ုိ ေရစီစနစ်ကျင့်သးံု ေသာ လူ ေဘာင်တစ်ခတ
ု င
ွ ်
လွတ်လပ်ေသာမီဒီယာသည်

ိုင်ငံသားများအား

၎င်းတိုေထာက်ခံေသာေခါင်းေဆာင်များှင့်

တိုင်းြပည်၏ ကံကမာကို ိုင်ငံေရးပါတီများအား ယုံကည်အပ်ှင်းမှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးြဖတ်
ချက်ချိုင်ဖိုရန်အတွက် သတင်းအချက်များေပးသည့် အေရးကီးေသာအခန်းကက ပါဝင်ေန
သည်ဟု ဖွမ်းပင်သတင်းစာ ဆရာေဟာင်းတစ်ဦးကဆိုပါသည်။ “မဲဆရှင်များှင့် ေရးေကာက်
ပွဲတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်သူများအကား ြပည်သူ အသံှင့်စိုးရိမ်မများကိုေပါင်းကူးေပးရာတွင် မီဒီယာ
သည် အေရးပါေသာအခန်းကကပါဝင်သည်။ ဒါေကာင့် အြပသေဘာှင့်အတ်လကဏာ
သတင်းှစ်မျ ိးစလုံးသည် မဲဆရှငမ
် ျားအား မှနက
် န်ေသာဆုံးြဖတ်ချက်ချရန် အသုံးဝင်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်အေပ ကန် သတ်ချက်များသည် လွတလ
် ပ်ပီးတရားမတေသာ ေရးေကာက်
ပွမ
ဲ ျားကိုပမ
ုိ ြုိ ဖစ်ေပလာေစရန်အတွက် နည်းလမ်းေကာင်းမဟုတပ
် ါ။ ယင်းအစား အတ်လကဏာ
ေဆာင်ေသာ ေရးေကာက်ပွဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာ ဖန်တီးေပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်” ဟုဆိုပါသည်။
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ေနာက်လာမည့် ေဒသရေရးေကာက်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ေနာက်တစ်ကိမ်
ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများကို ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေရးေကာက်ပွဲများ
မည်သို

ြဖစ်လာမည်ကို ကိတင်ခန် မှန်းရန် ေစာလွန်းေသာ်လည်း လက်ရှိ CNRP ပါတီသည်

ဖျက်သိမ်းခံထားရဆဲြဖစ်ပီး လူကိက်များေသာ အတိုက်အခံပါတီအား ြပြပင်ေြပာင်းလဲခွင့်ှင့်
ေဒသရ (သိုမဟုတ်) ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများ၏ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာများတွင်
ဝင်ေရာက် ယှ်ပိင်ခွင့်ြပလိမ့်မည်ကို ေတွးကည့်ဖိုရန် ခက်ခဲေနဆဲြဖစ်သည်။
သိုဆိုလင် လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်း သတင်းေဖာ်ြပရန်မှာ မလွယ်ကူိုင်ပါ။ အတိုက်
အခံများကို လုံးလုံးလျားလျား ပိတ်ပင်ထားလိုက်ေသာအခါ အာဏာရပါတီသည် အြပည့်အဝ
ထိန်းချပ်ထားပီး သေဘာထားကွဲလွဲမများကို ယခင်ကထက် ပို၍ ပိတ်ဆုိြခင်းခံေနရသည့်အေြခ
အေနတွင် သတင်းအများအြပားသည် ထိန်းချပ်မေအာက်သို ေရာက်ရှိလျက်ရှိေနသည်။ ေတွဆုံ
ေမးြမန်းခဲ့ေသာ သတင်းေထာက်အချ ိကမူ ယခင်ကထက် ပ်ေထွးမှင်စ
့ န
ိ ေ
် ခမအနည်းငယ်
သာရှိမည်ဟု ေမာ်လင့်ကသည်။
“ကန်ေတာ်အတွက်ကေတာ့ ေနာက်လာမယ့် ေရးေကာက်ပွဲေတွအတွက် ဘာအခက်အခဲမှာရှိမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ [CCP] ပါတီကပဲိုင်မှာဆိုတာကန်ေတာ်တိုအားလုံးသိပီးသားမိုေလ” ဟု VOD က
Sokhorn က ေြပာသည်။
အြခားသူများကမူ လွတ်လပ်စွာ လပ်ရှားသွားလာခွင့်ှင့် ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်ှင့်ပတ်သတ်၍
ြပဿနာများရှိိုင်သည်ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ အမည်မေဖာ်လိုသူ လွတ်လပ်ေသာသတင်းစာ
ဆရာတစ်ဦးက သူမ၏ ထင်ြမင်ချက်ကို “လာမယ့်ေရးေကာက်ပွဲအတွက် ြပဿနာေတွဆက်ရှိ
ေနဦးမှာပဲလို ကန်မထင်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်ေတွရဲ ြပဿနာရှာတာေတွကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရ
လိမ့်မယ်၊ အဓိက အတိုက်အခံပါတီမရှိလို လွတ်လပ်ခွင့်အေပ ကန် သတ်ချက်များရှိလိမ့်မည်”
ဟူ၍ေြပာကားခဲ့သည်။
VOA က Narin ကလည်း လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲများတွင် စိန်ေခမများပိုမိုလာမည်ဟု သူကယုံ
ကည်ေကာင်း၊

အေကာင်းမှာ “အဓိကအတိုက်အခံ CNRP ပါတီ ဖျက်သိမ်းပီးေနာက်တွင်

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ် ေြပာကားခွင့်သည် အကီးအကျယ်ကျဆင်းသွားသည်ကို ကန်ေတာ်တို
ေတွြမင်ေနရတယ်။ ေနာက်ပီး ိုင်ငံေရးပါတီေတွအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန် သတ်ထားရင်
မီဒီယာကိုလည်းကန် သတ်ချပ်ေှာင်လိမ့်မယ်” ဟု သူကခန် မှန်းခဲ့ပါသည်။
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သိုရာတွင် လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲတွင်အတိုက်အခံများအား ပါဝင်ခွင့်ြပပါက သူက “အတိုက်အခံ
ပါတီကုိ ြပန်လည်ဖဲွ စည်းရင်လည်း မီဒယ
ီ ာအေပတွငက
် န် သတ်ချက်ေတွ ဒီထက်ပုိ ပီး ဆက်လက်
ရှိလာမယ်လို ကန်ေတာ်ထင်တယ်” ဟုေြပာကားခဲ့သည်။
CamboJA က Nop Vy က သတင်းေထာက်များသည် လာမည့်ှစ်များတွင် ၎င်းတို လုံလုံ ခံ ခံှင့်
ေဘးကင်းစွာ သတင်းအစီရင်ခံမ စွမ်းရည်ြမင့်တက်လာဖိုရန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲများ (သိုမဟုတ်)
ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒအသစ်များကို အထူးဂုြပြခင်းအားြဖင့် ြပင်ဆင်မ
များြပလုပ်သွားရန် ေမာ်လင့်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိုကို နားလည်သေဘာေပါက်
ြခင်းှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို လူထုသိုြဖန် ေဝြခင်းသည် လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲကို
သတင်းေရသားေဖာ်ြပဖိုရန်အတွက် အလွန်အေရးကီးသည်။
ိုင်ငံေရးစိန်ေခမများအြပင် ကိုဗစ်-၁၉ သည် လာမည့်ှစ်တွင် ကေမာဒီးယား၌ ဆက်လက်
တည်ရိေ
ှ နဦး မည်ေလာဟု အချ ိက စိုးရိမလ
် ျက်ရှိ ကသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ြပန် ပာွ းမကို ကာကွယရ
် န်
ရည်ရယ်သည့် ြပင်းထန်ေသာြပစ်ဒဏ်များပါဝင်ေသာ အြငင်းပွားဖွယ်ရာ ဥပေဒအသစ်ကို အစိုးရ
သည် မကာေသးမီက ြပာန်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် လူ အခွင့်အေရးေစာင့်ကည့်သူများက ဥပေဒ၏
အသုံးအှန်းများက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာေကာင်းေလာက်ေအာင် မေရမရာြဖစ်ေနပီး အစိုးရကိုေဝဖန်သူ
များ၏ေနာက်သိုလိုက်ရန် အသုံးြပိုင်ေကာင်း ေထာက်ြပကပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားမ လုံးဝ
မ ကံခဲ့ရပီးသည့်ေနာက် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလေှာင်းပိုင်းကစတင်၍ ေထာင်ေပါင်းများစွာ
ေသာသူများကူးစက်ခံရမှင့် ၁၅ ဦးထက်ပိုေသာ ေသဆုံးမများြဖင့် ကေမာဒီးယားသည် ပထမ
ဦးဆုံးအကိမ်ေရာဂါြဖစ်ပွားြပန် ှံမကို ကံခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို ေရာဂါကူးစက်မြမင့်မားလာြခင်းက
ခရီးသွားလာခွငက
့် န် သတ်မများှ

င့် အြပင်ထက
ွ ခ
် ျ ိန် ကန် သတ်ပတ
ိ ပ
် င်ြခင်းများကို ဦးတည်ေဆာင်
ရက်လာေစခဲ့ပါသည်။ လာမည့်ှစ်တွင် ကူးစက်ေရာဂါ ပိုမိုဆိုးရားလာပါက ေရးေကာက်ပွဲအစီရင်ခံ
မအေပ အကျ ိးသက်ေရာက်ုင
ိ သ
် ည်ဟု သတင်းေထာက်အချ ိက မှတခ
် ျက်ချပါသည်။
အွန်လိုင်းမီဒီယာဌာန Thmey Thmey က Romduol Chetra က “လက်ရှိတွင် ကေမာဒီးယား
ိုင်ငံ၌ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ပိုမို ြပန် ပွားလာတာကိုြမင်ေနရလို လာမယ့်ေရး
ေကာက်ပွဲေတွအတွက် ကန်ေတာ်တို ဘာေတွြဖစ်လာမယ်ဆိုတာကို ကိတင်ခန် မှန်းလိုမရပါဘူး။
ကိုဗစ်-၁၉ ဆက်လက် ြဖစ်ပွားေနမယ်ဆိုပါက ေရးေကာက်ပွဲကို သတင်းရယူတင်ြပဖိုရန်အတွက်
ကန် သတ်ချက်များ ရှိိုင်တယ်” ဟုဆိုသည်။
“ထိုကဲ့သိုြဖစ်လာလျင် ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် မဲဆရှင်များှင့် သတင်းေထာက်များေရးေကာက်
ပွဲသတင်းတင်ဆက်ရာတွင် ကန် သတ်ချက်များရှိလာမည်ဟု ကန်ေတာ်ေြပာိုင်တယ်” ဟု ဆို
ပါသည်။
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၂၀၂၁ ခုစ
ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန နံနက် ၃ နာရီအချ ိန်တင
ွ ် ေစာင့်ကပ်ကည့်သူ
 များသည်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ အင်တာနက် အေြခခံအေဆာက်အအုံ ေှာက်ယှက်ခံရမများကို စတင်ေတွြမင်ခဲ့ရ
သည်56။ မိေတာ် ေနြပည်ေတာ်သို တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ ြပတ်ေတာက်သွားခဲ့ပီး ိုင်ငံပိုင်ုပ်သံ
လင့်ဌာနများက “နည်းပညာပိုငး် ဆိုငရ
် ာြပဿနာများ” ဟု ထုတလ
် င့
 ်ခ့ပ
ဲ ါသည်57။ အဆိုပါ တစ်မနက်
ခင်းထဲတွင်ပင် စစ်တပ်သည် သမတဦးဝင်းြမင့်၊ ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစု
ကည်တိုှင့်အတူ အြခားပုဂိလ်များ၏အိမ်များကို ဝင်ေရာက်စီးနင်းကာ ၎င်းတိုအားလုံးကို ြပင်ပ
ှင့်အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်၍ ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါသည်58။ လတ်ေတာ် အေဆာက်အဦအား

56 https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6
57

https://news.trust.org/item/20210131230656-kkg7f

58

https://news.trust.org/item/20210131230656-kkg7f
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ဝင်ေရာက်စီးနင်း၍ ပိတ်ပစ်ခဲ့ပါသည် ေဖ့စ်ဘုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကေန ေတွြမင်ခဲ့ရပါသည်59။ လူေပါင်း
၁၄၇ ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပီး အများစုမှာ အရာရှိများှင့် လတ်ေတာ်အမတ်များြဖစ်သည်။
ထိနး် သိမး် ခံရသူများတွင် အရပ်ဘက်လမ
ူ ေခါင်

းေဆာင် ၁၄ ဦး60ှင့် ထင်ေပေကျာ်ကားေသာ သံဃာ
ေတာ်များပါဝင်ကာ ၎င်းတိ၏
ု ေကျာင်းများမှာ ဝင်ေရာက်စးီ နင်းခံခ့ဲ ကရပါသည်61။ ေနာက်ထပ် လတ်
ေတာ်ကုယ
ိ စ
် ားလှယ် ၄၀၀ (အမတ်များ) ကို ချက်ချင်းထွကခ
် ာွ ပီး ေနအိမသ
် ုြိ ပန်သာွ းရန်62 မေြပာမီ
တွင် ၎င်းတိုစီစ်ေပးသည့် အစိုးရအိမ်ယာများတွင် အကျယ်ချပ်ချထားခဲ့သည်63။ တပ်မေတာ်ကာ
ကွယ်ေရးဦးစီးချပ် မင်းေအာင်လင်က အာဏာသိမ်းရန်ကိးပမ်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ေနာက်ထပ် ရက်အနည်းငယ်ကာပီးေနာက်တွင် စစ်တပ်၏လုပ်ရပ်များသည် ပိုမိုသိသာရှင်းလင်း
လာခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ “မဲဆရှငစ
် ာရင်းတွင် များြပားလှေသာ မသမာမများရှေ
ိ နြခင်း”64 ကို အေရး
ယူမမရှ
 ိေသာေကာင့အ
် ာဏာသိမး် ရန်လအ
ုိ ပ်ေကာင်း စစ်တပ်ကေန၍ ေြပာဆိခ
ု ့ပ
ဲ ါသည်။ ေဒေအာင်
ဆန်းစုကည်ဦးေဆာင်ေသာ အမျ ိးသားဒီမုက
ိ ေရစီအဖွဲချပ် (NLD) ပါတီသည် ၂၀၂၀ ခုစ
ှ ၊် ိုဝင်
ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ အေထွေထွ ေရးေကာက်ပွဲတွင် အြပတ်အသတ်အိုင်ရရှိခဲ့ြခင်းြဖင့်
စစ်တပ်ှင့်မိတ်ဖက်ြဖစ်ေသာ ြပည်ေထာင်စု ကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ (USDP) အား လတ်
ေတာ်အတွင်း ေနရာအများအြပားဆုံးံးေစခဲ့ပါသည်65။ စစ်တပ်ကေန၍ ၎င်းတို၏ရည်ရယ်ချက်မှာ
ေရးေကာက်ပွဲအသစ်များကို တစ်ှစ်အတွင်းကျင်းပရန်ှင့် အိုင်ရသူအား အာဏာလဲေြပာင်းေပး
အပ်ရန်ြဖစ်သည်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်66။ အစိုးရအဖွဲဝင်များအားလုံးအား ရာထူးကဖယ်ရှား၍
စစ်သားများ၊ ယခင်စစ်အစိးု ရကို ေထာက်ခပ
ံ ပ
့ံ ုးိ ခဲဖ
့ းူ သည့် ရာဇဝင်ရသ
ိှ မ
ူ ျားြဖင့် အစားထိးု ခဲပ
့ ါသည် 67။

59 https://www.theguardian.com/world/2021/feb/02/exercise-instructor-appears-to-un-wittinglycapture-myanmar-coup-in-dance-video
60

https://aappb.org/2021/02/statement-on-recent-detainees-in-relation-to-the-mili-tary-coup/

61 https://www.myanmar-now.org/en/news/three-saﬀron-revolution-monks-among-those-detainedin-february-1-raids
62 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-give-mps-24-hours-leave-naypyitaw.
html
63

https://docs.google.com/document/d/1iVFm4tSt_4pJXaDkW-M9pIpceHxa2V_r/edit

64 https://apnews.com/article/military-coup-myanmar-explained-f3e-8a294e63e00509ea2865b6e5c342d
65 https://www.voanews.com/east-asia-paci c/aung-san-suu-kyi-nld-win-second-land-slide-election-myanmar
66

https://www.mmtimes.com/news/myanmar-clarify-voter-fraud-hold-new-round-elec-tions.html

67

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-55882489
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ကိဗ
ု စ်-၁၉ စည်းမျ်းများကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်းအပါအဝင် ဥပေဒအများအြပားြဖင့် သမတဝင်းြမင့
် င
ှ ့်
ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်တိုအား တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်68။
အာဏာသိမး် မမတိင
ု မ
် တ
ီ ွငပ
် င် လွတလ
် ပ်စာွ ထုတေ
် ဖာ်ေြပာဆိုခင
ွ သ
့် ည် ြမန်မာိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် အမဲတေစ
ခိမ်းေြခာက်ခံရလျက်ရှိသည်။ NLD အစိုးရအေနြဖင့် အဆိုပါခိမ်းေြခာက်မများကို ကိုင်တွယ်ေြဖ
ရှငး် ြခင်းမရှိဘဲ အချ ိေသာကိစရပ်
 များတွင် အေြခအေနကိုပင် ပိုမုိဆုးိ သွားေစခဲ့သည်69။ ထိုအြပင်
၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင် NLD သည် ဒီမိုကေရစီကိုခုခံကာကွယ်ေပးရန်ှင့် လူ
အခွင့်အေရးကိုကာကွယ်ရန်ဟူေသာ ၎င်းတို၏အတိတ်က ကတိကဝတ်အများအြပားကိုပယ်ဖျက်
ခဲ့ပါသည်70။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ အဆိုပါြပဿနာများ ရှိေနေသာ်လည်း အလုံးစုံနီးပါး ဆင်ဆာ
စိစစ်ြခင်းရှိခဲ့ေသာ ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ှင့်င်းယှ်လင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ိုင်ခွင့်
သည် NLD အစိုးရလက်ေအာက်ှင့် ၎င်း၏အေရှ အရပ်သားအမည်ခံ USDP အစိုးရလက်ေအာက်

68 https://www.google.com/url?q=https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmarcoup-latest-Protest-ers-don-masks-criticizing-UN-and-China
69 https://www.google.com/url?q=https://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2020/08/
reform-abandoned&sa=D&source=editors&ust=1624900787902000&usg=AOvVaw2V6JQQRJhoiAWOTBCIG-lZ
70

https://freeexpressionmyanmar.org/manifestos/
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တွင် သိသာထင်ရှားစွာပင် ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ အကာအကွယ်ေပးခံရပါသည်။ အာဏာသိမ်းမအေပ
ေပါက်လာသည့်အတွက် အဆိပ
ု ါေမှာင်မက
ုိ ေ
် သာေနရက်များသို ြပန်ေရာက်သာွ းိင
ု ်သည့် အရာယ်
အမှန်တကယ် ရှိေနပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင်ဖျက်သိမ်းခံရြခင်း

လူ အခွင့်အေရးကိစရပ်များကို အထူးြပသည့် မေလးကေရှေနတစ်ဦး
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၃ ရက်ေနတွင် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ အကန် အသတ်ရှိေနေသာ လူ အခွင့်အေရးကာကွယ်ေပးမ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင်
သည် အာဏာသိမ်းမေအာက်တွင် ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရပါသည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်
အပါအဝင် စစ်တပ်၏ လူ အခွင့်အေရးအေပ ပထမအဆင့်တိုက်ခိုက်မမှာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဖွဲစည်း
ပုံအေြခခံဥပေဒ မူေဘာင်တစ်ခုလုံးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းမူေဘာင်သည် တိုင်းြပည်၏
လူ အခွင့်အေရးြပာန်းချက်များ၏ အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းမ၏တရားဝင်မသည်
သမတဝင်းြမင့် ရာထူးကတ်ထွက်ပီး စစ်တပ်ကခန် အပ်ထားသည့် ဒုတိယသမတြမင့်ေဆွကို
အစားထိုးခံလိုက်ပီးေနာက် ၎င်းကေန၍ အေရးေပအေြခအေနေကညာပီး အုပ်ချပ်ေရး၊ ဥပေဒ
ြပေရးှင့် တရားစီရင်ေရးအာဏာများကို တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် မင်းေအာင်လင်သို
လဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့သည် ဟူသည့်အဆိုေပအေြခခံပါသည်71။ သိုေသာ်လည်း သမတဝင်းြမင့်
ရာထူးကတ်ထွက်လိုက်သည့် သက်ေသအေထာက်အထား တစုံတရာမရှိဘဲ သူသည် အာဏာ
သိမ်းသည့် အချ ိန်ကစ၍ အဆက်အသွယြ် ဖတ် ချပ်ေှာင်ထန
ိ း် သိမး် ြခင်းခံထားရပါသည်72။ အရပ်
ဘက်လမ
ူ အဖွ

ဲ အစည်းများှင့် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားြပေကာ်မတီ (CRPH) တွင် ေရးေကာက်
တင်ေြမာက်ခံထားသည့် လတ်ေတာ်အမတ်များက အေရးေပအေြခအေနတစ်ရပ်လုံးသည် ဖွဲစည်း
ပုံအေြခခံဥပေဒှင့် မကိုက်ညီေကာင်းှင့် စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းပီးသည်ကစ၍ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ

71 https://apnews.com/article/military-coup-myanmar-explained-f3e-8a294e63e00509ea2865b6e5c342d
72

https://www..com/content/98f9dab3-4818-4d74-89de-d026aa57a651
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ေြခလှမ်းတိုင်းသည် ဥပေဒှင့်မညီွတ်ေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေကညာခဲ့ပါသည်73။ မည်သုိပင်ဆိုေစ
ကာမူ စစ်တပ်သည် ၎င်းတိုကုယ
ိ တ
် ုင
ိ ေ
် ရးဆွဲထားေသာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ချ ိးေဖာက်ကာ
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနခဲ့သည်74။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်အပါအဝင် စစ်တပ်၏ လူ အခွင့်အေရးအေပ ဒုတိယအဆင့်
ချ ိးေဖာက်မမှာ တရားုးံ များကတဆင့်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်င၏
ံ တရားုံးများအား ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ု
က ေလးစားမမရှိေပ။ အစီရင်ခံစာများအရ ၎င်းတိုသည် အကျင့်ပျက်ြခစားေနပီး မေလျာ်ကန်ေသာ
သဇာလမ်းမိးု မများခံရလျက်ရက
ိှ ာ အရည်အချင်းမြပည့မ
် ဟ
ီ ု အများြပည်သတ
ူ က
ုိ ေယဘုယျအားြဖင့်
ယူဆထားကပါသည်75။ မည်သိုပင်ဆုေ
ိ စကာမူ မကာေသးမီှစ်များအတွင်း တရားုံးများသည်
ဒီမိုကေရစီမူေဘာင်အတွင်း ေရှဆက်တိုးတက်မအတွက် ၎င်းတို၏ပန်းတိုင်ှင့်အေြခခံစံန်းများ

73 https://freeexpressionmyanmar.org/statement-by-myanmar-civil-society-organisa-tions-on-the-unconstitutionality-of-new-laws/
74 https://www.google.com/url?q=https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-constitution-of-myanmar-9781509927371/&sa=D&source=editors&ust=1624901020635000&usg=AOvVaw2M-y21qzx3Z4Jcn10c5vMv
75 https://www.myjusticemyanmar.org/sites/default/ les/Justice-Base-Behind-Closed-Doors.compressed-1.pdf

107

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;
ကို အကမ်းဖျင်းေရးဆွရ
ဲ န် မဟာဗျဟာစီမက
ံ ိနး် ကိခ
ု ျမှတခ
် ့ပ
ဲ ါသည်76။ တရားုးံ များ၌ လွတလ
် ပ်စာွ
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အမသစ်များတွင် တရားသူကီးသည် အြခားအေကာင်း
ရင်းများအေပအေြခမခံဘဲ ရရှိုိင်သည့် အေထာက်အထားများအေပအေြခခံ၍ ဆုံးြဖတ်ချက်များ
ချသည်လည်းကို စတင်ေတွြမင်ခဲ့ရပါသည်77။ အာဏာသိမး် ချ ိန်ကစ၍ စစ်တပ်သည် NLD အစိုးရ
လက်ထက်တွင်ခန် အပ်ခဲ့သည့် တရားုံးချပ် တရားသူကီး ၄ ဦးကို ရာထူးကဖယ်ရှားခဲ့ပီး ထပ်မံ
၍ ၅ ဦးကို ခန် အပ်ခဲ့ရာ၌ ၃ ဦးသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားုံးများက ြဖစ်ေနပါသည်78။ တရားုံးရှိ
တရားသူကီး ၁၀ ဦးတွင် ၉ ဦးမှာ စစ်တပ်ှင့် ယခင် အရပ်သားအမည်ခံအစိုးရက ခန် အပ်ခဲ့သူ
များြဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းမသည် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့် ကိုက်ညီသည်၊ မကိုက်ညီသည်ကို
ေမးခွန်းထုတ်ေကာက်ချက်ချိုင်သည့် အဖွဲစည်းြဖစ်သည့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ ခုံုံး79
အဖွဲ ၏ အဖွဲ ဝင်အသစ် ၉ ဦး ကိလ
ု ည်း စစ်တပ်ကခန် အပ်ခပ
့ဲ ါသည်80။ အာဏာသိမး် ချ ိန်ကစ၍ စစ်
တပ်သည် ဖမ်းဝရမ်းများကို ိင
ု င
် ပ
ံ င
ုိ 
် ပ
ု ြ် မင်သံ ကားကတဆင့် တိက
ု 
် က
ုိ ်ထုတလ
် င့
 ေ
် နခဲပ
့ ါသည်81။
ယခုဤစာေရးသားေနချ ိန်တင
ွ ် ဝရမ်း ၇၀၀ ေကျာ်ကုိ ထုတ်ြပန်ခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်82။ လူအေြမာက်
အများကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းတိုအများစု၏ တည်ေနရာှင့်အေြခ
အေနကိုမူ မသိရှိရေသးေချ။ ေထာင်အြပင်ဘက်တွင် ေရှေနများစွာသည် မိမိတို၏ ချစ်ခင်ရသူများ
ကိုရှာေဖွေနသည့်မိသားစုများကို အကူအညီေပးရန်လိုအပ်သည့်အေလျာက် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း
များအြဖစ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်83။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်အပါအဝင် စစ်တပ်၏ လူ အခွင့်အေရးအေပ တတိယအဆင့်
ဆက်လက်၍ တိက
ု ်ခုက
ိ ေ
် နမမှာ လူ အခွငအ
့် ေရးအားထိခက
ုိ ေ
် စိင
ု သ
် ည့် ဥပေဒများအား “အတည်
ြပြခင်း”၊ “ြပင်ဆင်ြခင်း”ှင့် “ဆိုင်းငံ့ြခင်း” များကတဆင့်ြဖစ်သည်။ (အသုံးြပထားေသာ မျက်
ေတာင်အဖွင့်အပိတ်သည် အေရှတွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့် မကိုက်ညီေသာ

76

https://www.myjusticemyanmar.org/judicial-strategic-plan-2018-2022

77

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/defamation-law-10162020175552.html

78

https://melissacrouch.com/2021/02/09/the-coup-and-the-capture-of-the-courts/

79 https://www.gnlm.com.mm/appointment-and-assignment-of-chairman-and-members-of-constitutional-tribunal-of-the-union/
80

https://academic.oup.com/icon/article/16/2/421/5036479

81 https://www.theguardian.com/world/2021/apr/06/wanted-lists-published-in-myan-mar-as-juntaextends-crackdown
82

https://aappb.org

83 https://www.aljazeera.com/news/2021/3/12/fears-grow-for-hundreds-of-students-arrested-inmyanmar-protests
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စစ်တပ်၏ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများှင့်ဆက်စပ်ပါသည်)84 ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် စစ်တပ်သည်
ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂိလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် ပုဂိလ်ဆိုင်ရာလုံ ခံေရးဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၅၊ ၇ ှင့် ၈
ကို “ဆိုင်းငံ့လိုက်သည်” 85။ “ဆိုင်းငံ့မ” သည် အေြခခံကျေသာ တရားေရးဆိုင်ရာ ကာကွယ်မအား
ထိခိုက်ေစပီး မတရားဖမ်းဆီးချပ်ေှာင်ြခင်းက ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် ဝရမ်းမပါဘဲ ေစာင့်ကည့်ြခင်း၊
ရှာေဖွြခင်းှင့်သိမး် ယူြခင်းတိုက လွတ်ေြမာက်ခွင့်တို အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်
ေနတွင် စစ်တပ်သည် ရပ်ကွက် (သိုမဟုတ်) ေကျးရာအုပ်စု အုပ်ချပ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၁၃၊ ၁၇ ှင့်
၂၇ တိုကိုလည်း ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ ြပင်ဆင်ချက်များအရ ည့်အိပ်ည့်ေန ဧည့်သည်များရှိပါက
သက်ဆိုင်ရာေဒသရအစိုးရထံ အေကာင်းကားပီး ဧည့်စာရင်းတိုင်ရန်ှင့် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရန်
ပျက်ကွက်သည့်

မည်သူ ကိုမဆို ြပစ်မကျးလွန်သည်ဟု သတ်မှတ်ပီး သက်ဆိုင်ရာေဒသရ

အစိုးရအား အေရးယူရန်ခွင့်ြပထားသည်။ အဆိုပါ "ြပင်ဆင်ချက်များ” သည် ဆြပသူများှင့်
သတင်းေထာက်များကဲ့သိုေသာပုဂိလ်များအား မိမိတိုအချင်းချင်း၏အိမ်များတွင် ပုန်းေရှာင်ပီး
စစ်တပ်၏ဖမ်းဆီးမက ေရှာင်တိမ်းြခင်းကို ရပ်တန် ရန်ရည်ရယ်သည်။
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင် စစ်တပ်သည် အသစ် အသစ်ေသာ ြပစ်မများကိုဖန်တီးရန်ှင့် လက်ရှိ
ြပစ်မများကို ချဲထွင်ရန်အတွက် ရာဇသတ်ကီးဥပေဒကို ြပင်ဆင်ခဲ့သည်86။ အပိုဒ် ၅၀၅ (က) တွင်
အသစ်ြဖည့်စွက်မသည် အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ြပစ်မကျးလွန်ေစရန် “ထိတ်လန် ေစြခင်း”၊
“မမှန်သတင်း” ြဖန် ြခင်း (သိုမဟုတ်) “ေသွးထိုးလံ ေဆာ်ေပးြခင်း” တိုအား ြပစ်မအြဖစ် ြပာန်း
သတ်မှတ်ထားသည်။ စစ်တပ်အား ပုန်ကန်ရန် လံ ေဆာ်ေပးပါက ြပစ်မအြဖစ်သတ်မှတ်ေသာ ပုဒ်မ
၅၀၅ (က) ကို တိုးချဲြပင်ဆင်လိုက်ရာ အြခားြပည်သူ ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်အားထက်သန်မအား
တားဆီးေှာင့်ယှက်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ပျက်ြပားေစြခင်းတိုပါ အဆိုပါပုဒ်မတွင် အကျံးဝင်လာေစ
သည်။ ပုဒ်မ ၁၂၄ အတွက် ြပင်ဆင်ချက်သံးု ခုသည် ိုင်ငံေတာ်သစာေဖာက်ဖျက်ပုန်ကန်မ၏
ြပာန်းချက်များကို တပ်မေတာ်အား အကည်ညိပျက်ေစရန် လံ ေဆာ်ေဆာင်ရက်မ (သိုမဟုတ်)
တပ်မေတာ် (သိုမဟုတ်) ြပည်သူ ဝန်ထမ်းများတိုအား တနည်းနည်းြဖင့် တားဆီးေှာင့်ယှက်ြခင်း
တိုအထိပါ အကျံးဝင်လာေစသည်။ ဤ“ြပင်ဆင်ချက်”တစ်ခုစီသည် “ြပည်သူများ၏ အာဏာဖီ
ဆန်ြခင်းလပ်ရှားမ” ကဲ့သိုေသာ ဆြပပွဲများှင့်လူထုသပိတ်များကို ဦးေဆာင်သူများအား ဦး
တည်တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရယ်ထားသည်မှာ ရှင်းလင်းေသချာလှသည် 87။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင်

84

https://www.hrw.org/news/2021/03/02/myanmar-post-coup-legal-changes-erode-human-rights

85

https://freeexpressionmyanmar.org/laws/law-protecting-the-privacy-and-securi-ty-of-citizens/

86

https://freeexpressionmyanmar.org/penal-code/

87

https://twitter.com/cvdom2021
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စစ်တပ်သည် ဤြပင်ဆင်ထားေသာြပစ်မများကို အာမခံမေပးဘဲ၊ ဝရမ်းမပါဘဲ ဖမ်းဆီးအေရး
ယူရန် ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပေဒကို ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဆြပမများအားဖိခွဲြခင်း

စစ်ကိုင်းက တက်ကလပ်ရှားသူတစ်ဦးကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊
ဧပီလ ၆ ရက်ေနတွင်ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ြခင်း
ငိမ်းချမ်းစွာဆေဖာ်ထုတ်ြခင်းများအတွက် လူအများအြပား ှိပ်စက်ခံ၊ ေထာင်ချခံေနကရသည်
ြဖစ်ရာ လွတလ
် ပ်စာွ ထုတေ
် ဖာ်ေြပာဆိခ
ု င
ွ ၊့် စုေဝးခွင
့် င
ှ ့် အသင်းအဖွဲ ဖွဲ စည်းခွငဆ
့် င
ုိ ရ
် ာ ဥပေဒများှင် ့
ကျင့်ထုံးများသည် စစ်အာဏာသိမ်းမမတိုင်မီကပင် အားနည်းေနခဲ့ပီးြဖစ်သည်88။ အာဏာသိမ်း
ပီးေနာက် ြမန်မာိုင်ငံ၏လမ်းများသည် ချက်ချင်းပင် တိတ်ဆတ
ိ ်ငိမ်သက်သွားခဲ့သည်89။ လူထု၏
ထိတ်လန် တုန်လပ်သည့်ခံစားချက်ှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သို ြပန်ေရာက်ေတာ့မည်ဆိုသည့်
အေတွး၏ ကီးမားေသာစိတ်ပျက်ရမတို ကျယ်ြပန် စွာ ြဖစ်ေပလာခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းမကို
ကိတင်သိထားေသာ်လည်း90 ေရှးိုးအတိုင်း အဆင့်ဆင့်ဖွဲစည်းထားေသာ NLD သည် ၎င်း၏ထိပ်
သီးေခါင်းေဆာင်များ ထိန်းသိမ်းခံရမည့်အေရးအတွက် ေရရာေသချာသည့် အေရးေပအစီအစ်
များ ချမှတ်ထားခဲ့ပုံမရဘဲ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ထံက ြပည်သူ
များကို ငိမး် ချမ်းစွာဆြပမများြပလုပရ
် န် တိက
ု ်တန
ွ း် သည့် စာတစ်ေစာင်မသာချန်ထားခဲပ
့ ါသည်91။
ရလဒ်အေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်မတွင် လစ်ဟာေနေသာ ကွက်လပ်တစ်ခု တည်
ရှိေနခဲ့ပါသည်။
အာဏာသိမ်းမ၏ပထမေနြဖစ်ေသာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွင် ြပည်သူများက မေကာင်းဆိုး
ဝါးများကို ှိမ်နင်းသည့် ိုးရာအစ်အလာတစ်ခုြဖစ်ေသာ သံပုံးတီးြခင်းကို ေနရာအှံလုပ်ေဆာင်
ြခင်းြဖင့် အဆိုပါ လစ်ဟာေနသည့်ကွက်လပ်အား ြဖည့်ေပးခဲ့ပါသည်92။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက်ေန

88

https://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2020/03/no-permis-sion-to-protest.pdf

89

https://burmese.voanews.com/a/myanmar-civil-disobedience-movement-/5762587

90 https://www.reuters.com/article/uk-myanmar-politics-reconstruction-insig/rude-and-insolentfraught-talks-preceded-myanmars-army-seizing-power-idUKKBN2A9213
91

https://www.facebook.com/chairnld/posts/209900817486184

92 https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/anti-coup-protests-ring-out-in-myanmarsmain-city-idUSKBN2A139S
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တွင် ေဆးုံ ၄၀ နီးပါးက ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည် “စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမကို ‘လက်မခံ’
ဟုဆိုကာ” 93 ိုင်ငံတဝှမ်း ြပည်သူ များ၏ အာဏာဖီဆန်ြခင်းလပ်ရှားမ (CDM) ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
၂၄ နာရီအတွင်း အဆိုပါအေရအတွက်သည် မိနယ် ၅၀ ရှိ ေဆးုံေပါင်း ၁၁၀ က ကျန်းမာေရး
ဝန်ထမ်းများအထိ တိုးပွားလာပီး လူတိုင်းက ဒီမိုကေရစီ ြပန်လည်ရရှိေရးအတွက် ဆြပခဲ့ကပါ
သည်94 ။ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ဆရာ/ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသားများ၊ စက်ုံ အလုပ်သမား
များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ မိုင်းလုပ်သားများ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများှင့် ကီးမားေသာ အလုပ်သမား
သမဂများကပါ ပူးေပါင်းပါဝင်လာကပါသည်95။ ဘီယာ၊ ဘတ်စ်ကားှင့် လက်ဖက်ရည်ကုမဏီ

93 https://www.facebook.com/civildisobediencemovement2021/https://www.frontiermyanmar.net/
en/aer-coup-medical-workers-spearhead-civ-il-disobedience-campaign/
94 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-medics-launch-civil-disobedi-ence-campaign-coup.html
95 https://www.frontiermyanmar.net/en/teachers-students-join-anti-coup-campaign-as-hospitalstaﬀ-stop-work/
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များအပါအဝင် စစ်တပ်ပိုင်ကုမဏီများှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအား သပိတ်ေမှာက်သည့်လပ်ရှားမ
ကို စတင်ခဲ့ကပါသည်

။ လက်သုံးေချာင်းေထာင်ြခင်းှင့် ဖဲကိးနီတိုသည် ကျယ်ြပန် ကီးထွား

96

လာေနသည့်လပ်ရှားမကီးကို ေထာက်ခံေကာင်း ေဖာ်ြပသည့် သေကတများြဖစ်လာသည်97။
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဒုတိယမိေတာ် မေလးမိလမ်းများေပတွင် ဆြပ
လပ်ရှားမသည် စတင်လာခဲ့ပါသည်98။ အဆိုပါေနတွင် ရဲရင့်ေသာ ကနဦးဆြပသူ အနည်းငယ်
ကေန၍ “စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးပါေစ” ဟု ေကးေကာ်ေနခဲ့ကပီး ေလးေယာက်မှာဖမ်းဆီး
ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါသည် 99။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်တွင် ပထမဆုံး ကီးမားလှသည့်ဆြပမများသည်
ရန်ကုနတ
် င
ွ ြ် ဖစ်ပာွ းခဲ့ ပီး ထိေ
ု နာက် မေလးှင့် မိေတာ်ြဖစ်ေသာ ေနြပည်ေတာ်တင
ွ ပ
် ါ ဆက်လက်
ြဖစ်ပာွ းခဲပ
့ ါသည် 100။ လူတန်းစားေပါင်းစုပ
ံ ါဝင်ပီး ေခါင်းေဆာင်မပါဘဲ သူ အလိေ
ု လျာက်ေပထွကလ
် ာ
ေသာ ဆြပမများသည် သိန်းှင့်ချ ီေသာဆြပသူများအထိ လျင်ြမန်စာွ တိးု ပွားလာခဲ့ပါသည်101။
ဆြပသူများကို အင်အားအလွနအ
် ကသ
ံ ံးု ၍ ှိမန
် င်းေလ့ရိေ
ှ သာ စစ်တပ်၏ သမိုငး် ေကာင်း
ရှိေသာ်လည်း ပထမပိုင်းရက်များတွင် ဆြပမများသည် ရဲများ၏ ေနာက်ဆုတ်၍ အေြခအေနကို
ေစာင့် ကည့ေ
် လ့လာေနမများေကာင့် ေယဘုယျအားြဖင့် ငိမး် ချမ်းေနခဲသ
့ ည်102 ။ ဆြပသူများသည်
ရဲများထံက ေထာက်ခံမရရှိိုင်ရန် ၎င်းတိုအား ေစတနာေကာင်းြပသရန် ကိးစားခဲ့ကပါသည် 103။
အစွန်းေရာက် အကမ်းဖက်မများှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်တိုင် ဆြပသူများသည် မယုံိုင်ေလာက်
ေအာင်ပင် တီထွင်ဖန်တီးမများ ြပသိုင်ခဲ့ကပါသည်။ ဆြပမများကို ပိတ်ပင်ခံရပီးေနာက်၌
ကားအေြမာက်အြမား စပျက်ြခင်း၊ စုေပါင်း ဖိနပ်ကိးချည်ြခင်းများြဖင့် တစ်ိုင်ငံလုံးရှိလမ်းများ

96 https://www.mmtimes.com/news/myanmar-calls-boycott-tatmadaw-linked-prod-ucts-and-services.html
97 https://www.channelnewsasia.com/news/asia/myanmar-doctors-medics-civil-disobedience-calls-activists-14103732
98 https://www.mmtimes.com/news/mandalay-citizens-protest-against-tatmadaw-rule A short,
15-min protest was also held in Yangon: https://burmese.voanews.com/a/my-anmar-civil-disobedience-movement-/5762587.html
99 https://www.myanmar-now.org/en/news/four-arrested-in-mandalay-aer-street-pro-test-againstmilitary-coup
100 https://www.aljazeera.com/news/2021/2/6/thousands-of-myanmar-protesters-face-oﬀ-with-police-in-yangon
101

https://www.nytimes.com/2021/02/09/world/asia/myanmar-coup-protest-photos.html

102

https://www.rfa.org/english/news/special/saﬀron/

103

https://news.yahoo.com/photos-myanmar-protesters-confront-police-054418914
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ပိတဆ
် ေ
ုိ နြခင်းကို ြဖစ်ပာွ းေစခဲ့ပါသည်104။ အကမ်းဖက်မြဖင့
 ် လူအများကို လမ်းများေပကဖယ်
ရှားပီးေနာက်တင
ွ ် ကက်ဥအလှဆင်ြခင်း၊ ဖိနပ်များအတွငး် ပန်းများြဖင့် ဆင်ယင်ြခင်း၊ အနီေရာင်
ေဆးသုတ်ြခင်းှင့် “ဖရဲသီးဆြပမများ” ြဖင့်ပင် ပါဝင်ေနရာယူလာပါသည် 105။ ဌာနတစ်ခုအာဏာ
ဖီဆန်မလ
 ပ်ရှားမကသည် လူထု၏အာဏာဖီဆန်မလပ်ရှားမအထိ ြဖစ်ေပလာေစခဲ့သည်106။
စစ်တပ်ထိန်းချပ်သည့် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ ရဲများက ေနြပည်ေတာ်ရှိ ငိမ်းချမ်း
စွာဆြပသူများကို ေရပိုက် ကီးများြဖင့်ထုးိ ၍ဖိခွဲခ့သ
ဲ ည့်အချ ိန် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေနတွင်
စစ်တပ်၏ဖိခွင်းမ စတင်ခဲ့ပါသည်107။ ယင်းေနေှာင်းပိုင်းတွင် စစ်တပ်သည် လူငါးဦးထက်ပို၍
စုေဝးြခင်းများကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပီး၊ လူစုလူေဝးြဖင့်သွားလာြခင်းကိုတားြမစ်ခဲ့၍ ညမထွက်ရအမိန် ကို
ထုတြ် ပန်ခ့ပ
ဲ ါသည်108။ စစ်တပ်သည် အစိးု ရမီဒီယာများကတဆင့် ဆြပသူများကို ခိမး် ေြခာက်ခ့ဲ
ပါေသးသည်109။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေနကစ၍ စစ်တပ်င
ှ ်ရ
့ တ
ဲ ပ်ဖဲွ ၏ အင်အားသုးံ ဖိခွငး် မသည်
ေနစ် ပိုမိုြပင်းထန်လာပီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်မှာ ဆြပသူ ေထာင်ေပါင်းများစွာြဖစ်လာပါ
သည်110။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေနတွင် ရဲများက ေနြပည်ေတာ်ရှိ ငိမး် ချမ်းစွာဆြပသူများကို ရာ
ဘာကျည်ဆန်များ၊ ကျည်အစစ်များြဖင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပီး ၆ ဦး ဒဏ်ရာရေစြခင်းြဖင့် ေသေစေလာက်
သည့်အင်အားကို စတင်အသုံးြပခဲ့ပါသည်111။ ၎င်းေန တွင်ပင် မေလး၌ ဆြပသူ ၁၀၀ ေကျာ်ကို
ရဲများကဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်112။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် စစ်တပ်သည် ထင်ရှားေသာ အတိုက်အခံ
စည်းုံးလံ ေဆာ်သူ ၇ ဦးအားဖမ်းဆီးရန် ဝရမ်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ဖမ်းဆီးြခင်းကထွက်ေြပးေသာ ဆ

104 https://observers.france24.com/en/asia-paci c/20210224-myanmar-protests-crea-tive-civil-disobedience
105 https://www.theguardian.com/world/pictures/2021/apr/12/paint-east-er-eggs-and-watermelonsmyanmars-creative-protests-in-pictures
106

https://disobedience.family

107

https://www.bbc.co.uk/news/av/world-asia-55977478

108 https://apnews.com/article/myanmar-anti-coup-protest-fd4252d800caa5d-457de9dd65293b7
109 https://www.myanmar-now.org/en/news/two-people-in-critical-condition-aer-po-lice-shootpeaceful-protesters-with-live-bullets-in
110

https://www.hrw.org/news/2021/02/09/myanmar-lethal-force-used-against-protesters

111 https://www.google.com/url?q=https://www.irrawaddy.com/news/burma/six-protesters-injuredmyanmar-po-lice- re-protest.html&sa=D&source=editors&ust=1624988417867000&usg=AOvVaw1ITNZv1X0fLpJwZUqZlop9
112 https://www.mmtimes.com/news/protest-crackdown-begins-myan-mar-over-100-nabbed-mandalay.html
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ြပသူများကို မကာကွယ်ရန် ြပည်သူများကို သတိေပးခဲ့သည်113။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေနတွင်
စစ်တပ်၏ သံချပ်ကာ ကားများသည် အဓိကမိကီးများတွင်ေပထွက်လာပီး စစ်သားများအား
ရဲတပ်ဖွဲှင့်အတူ ေနရာချေပးထားသည်ကို ြမင်ေတွခဲ့ရသည်114။ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ
အထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews က “ဗိုလ်ချပ်ေတွက ြပည်သူေတွကို စစ်ေကြငာလိုက်သ
လိုပဲ” ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည် 115။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်ေနတွင် အသက် ၁၉ ှစ်အရယ် ြမသွဲသွဲခိုင်
သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး “အာဇာနည်” ဆြပသူ ြဖစ်လာပါသည်116။ သူမသည် ဘတ်စ်ကား
မှတ်တိုင်ေနာက်၌ ရဲကိုေကျာေပးပီး ငိမ်းချမ်းစွာ ပုန်းေအာင်းေနစ်တွင် ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံ
ခဲ့ရသည်ကို ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ထင်ရှားစွာြမင်ေတွရပါသည်117။
စစ်တပ်ှင့်ရဲများသည် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် ငိမ်းချမ်းစွာဆြပသူများကို လက်နက်
ကီးများအသုံးြပ၍ အင်အားမမစွာ မတရားသြဖင့် အကမ်းဖက်မများကို အကီးအကျယ်ြပသခဲ့
ပါသည်118။ ယခုေဆာင်းပါးအား ေရးသားေနချ ိန်တင
ွ ် အာဏာသိမး် သည့်ကာလအတွငး် လူေပါင်း
၇၀၀ ေကျာ်ေသဆုံးခဲ့ပီး အများစုမှာ ဆြပမများတွင်ြဖစ်သည် 119။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ “တပ်မေတာ်”
ေနြဖစ်ေသာ မတ်လ ၂၇ ရက်ေန တစ်ရက်ထဲတွင် လူေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် အသတ်ခံခဲ့ရပါသည်120။
အကမ်းဖက်မသည်

ရက်စက်စာွ ပင် ခွြဲ ခားဆက်ဆြံ ခင်းမြပလုပခ
် ပ
့ဲ ါ။ အနည်းဆုးံ ကေလးငယ်
၄၃ ဦး121 သည် သားေကာင်များြဖစ်ခ့ဲ ကပီး ထိုအထဲတင
ွ ် ဖခင်၏လက်ေပတွင် ချ ီထားရင်းပုန်း
ေနေသာ အသက်ေြခာက်စ
ှ အ
် ရယ်ခင်မျ ိးချစ်အား အနီးကပ်ပစ်ခတ်မလည်

း အပါအဝင်ြဖစ်ပါ
သည်122 ။ ကေလးငယ်များစွာသည် ထိခက
ုိ ်ဒဏ်ရာရြခင်း (သိမ
ု ဟုတ)် ထိနး် သိမး် ြခင်းခံရပါသည်123။
ေသနတ်ြဖင့အ
် ပစ်ခံခဲ့ရသည့် အငယ်ဆုံးေသာကေလးမှာ တစ်ှစ်အရယ်ြဖစ်ပါသည်124။

113

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-56062955

114 https://www.theguardian.com/world/2021/feb/15/myanmar-internet-restored-pro-testers-armypresence-aung-san-suu-kyi
115

https://twitter.com/RapporteurUn/status/1361025118642843649

116

https://twitter.com/FreeExpressMm/status/1362740503540867075

117

https://www.youtube.com/watch?v=O8GIT907AyQ

118 https://www.myanmar-now.org/en/news/cities-terrorised-as-junta-escalates-lethal-violence-against-public-on-armed-forces-day
119

https://aappb.org

120

https://www..com/content/2716e993-dfa0-475b-a5e0-0cf370bc357e

121 https://news.sky.com/story/horrifying-violence-has-killed-at-least-43-children-in-myanmar-report-says-12263006
122

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-56501871

123 https://twitter.com/holmescnn/status/1377853628556402688
124 https://www.myanmar-now.org/en/news/cities-terrorised-as-junta-escalates-lethal-violence-against-public-on-armed-forces-day
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မီဒီယာ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း

ရန်ကုန်ရှိသတင်းေထာက်တစ်ဦးအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၆ ရက်တွင် ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း
အာဏာသိမ်းမမြပခင် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်ေနတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ အမည်ခံ လွတ်လပ်ေသာ ုပ်ြမင်
သံကား လိုင်းများစွာရှိခဲ့ပီး လိုင်းှစ်ခုသည် လွတ်လပ်ေသာ သတင်းများကို ထုတ်လင့်ပါသည်125 ။
ြမန်မာိုင်ငံတွင် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် လွတ်လပ်ေသာ ေနစ်သတင်းစာ (၅) ေစာင် 126၊
ပရိတသ
် တ်က လွနစ
် ာွ အသိအမှတြ် ပခံရေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်မဒ
ီ ယ
ီ ာအေြမာက်အများ 127၊ ေဒသတွငး်

125 DVB and Mizzima TV. ey were quasi-independent because they did not have broadcast licences but rather temporary service agreements allowing them to broadcast over State-owned infrastructure
and channels. eir independence was therefore extremely vulnerable. ey are both highly-respected
for the independence of their news and current aﬀairs programming.
126 Daily Eleven, 7 Day News, e Voice Daily, e Standard Time Daily, Myanmar Times, and two
State-owned newspapers.
127

For example, Myanmar Now and Khit it Media.
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ြဖန် ချ ိသည့် လွတ်လပ်ေသာ သတင်းစာများှင့် ဂျာနယ်များလည်း ိုင်ငံတဝှမ်းရှိေနပါသည်128။
လွတ်လပ်ေသာမီဒီယာများအြပင် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ေအာက်၌

တည်ေထာင်ထားခဲ့ေသာ

အစိုးရမီဒီယာအားလုံးသည် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထိန်းချပ်မေအာက်တွင်ပင် ဆက်လက်
တည်ရှိေနခဲ့ပီး ၎င်းတိုတွင် အစိုးရေနစ်သတင်းစာများစွာ၊ ုပ်ြမင်သံကားှင့် ေရဒီယိုလိုင်းများ
စွာ ပါဝင်ပါသည်129။ စစ်တပ်သည်လည်း သတင်းစာများ၊ ေရဒီယိုအသံလင့်ုံများှင့် ုပ်ြမင်သံ
ကားလိုင်းများကို ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည်130။ ၎င်းတို၏ မီဒီယာဥပေဒများတွင် ဒီမိုကေရစီ
စနစ်ကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်ြခင်းသည် မီဒီယာအခန်းကကို ိုင်ငံေတာ်က ဆက်လက်ထိန်းချပ်
ိုင်သည့်အတွက် အာဏာရသည့်မည်သူမဆို တလွအ
ဲ သုးံ ချခံရိင
ု သ
် ည်ကို NLD အစိးု ရအား ကိမ်
ဖန်များစွာ သတိေပးခဲပ
့ ါသည်131။
အာဏာသိမ်းမြဖစ်ပွားပီး ေနာက်တစ်ေနမနက်တွင် ထုတ်လင့်မအားလုံး ေလလင်းေပက ရပ်
နားခံရပါသည် 132။ ိုင်ငံပိုင် အသံလင့်ုံတစ်ခုက Facebook ေပတွင် ယခုြဖစ်စ်မှာ “နည်းပညာ
ပိုင်းဆိုင်ရာ” အေကာင်းများေကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည် 133။ ိုင်ငံပိုင်အသံလင့်ုံများ
ှင့် အချ ိေသာ အမည်ခလ
ံ ွတလ
် ပ်သည်ဆုသ
ိ ည့်ချန်နယ်လင
ို ်းများ ြပန်လည်ထုတလ
် င့
 ခ
် ေ
့ဲ သာ်လည်း
လွတလ
် ပ်ေသာသတင်းများကိုထတ
ု လ
် င့
 ်သည့် ချန်နယ်လိုင်းှစခ
် သ
ု ည် ထိုအချ ိန်ကစ၍ ဆက်
လက် မထုတ်လင့်ရေတာ့ေပ 134။ ယခင် NLD အစိုးရ၏ ထိန်းချပ်မေအာက်ရှိ ိုင်ငံပိုင် ုပ်သံလင့်ုံ
များအားလုံးကို စစ်တပ်၏ ထိန်းချပ်မေအာက်သိုေရာက်ေစရန် စစ်တပ်က “ြပန်ကားေရးဝန်ကီး”
အသစ်ကို ခန် အပ်ခဲ့ပါသည် 135။ ရလဒ်အေနြဖင့် ယခုအခါ ုပ်ြမင်သံကားှင့် ေရဒီယိုလိုင်းများအား
လုံးသည် စစ်တပ်၏ တိုက်ိုက်ထိန်းချပ်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ၎င်း၏မိတ်ဖက်များကတဆင့် သွယ်
ဝိုက်ထိန်းချပ်ြခင်း ခံထားရပါသည်136 ။

128 https://www.google.com/url?q=https://www.mdif.org/wp-content/uploads/2019/07/An-Unfavorable-Busi-ness-MDIF-report.pdf&sa=D&source=editors&ust=1624989059288000&usg=AOvVaw2yBCrHn9zQX7l7h0kuhylF
129 Newspapers include: Kyemon, Myanmar Alin, and Global New Light of Myanmar. Broadcasters
include: Radio Myanmar, and MRTV.
130 Including: azin FM, Myawady Daily newspaper, and a variety of television channels under the
brand MWD.
131

https://freeexpressionmyanmar.org/broadcasting-law/

132

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/stations-02022021181731.html

133

https://news.trust.org/item/20210131230656-kkg7f

134

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/stations-02022021181731.html

135 https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-military-appoints-minis-ters-aerousting-Suu-Kyi-in-coup
136 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/334272/reform-brings-a-return-of-the-cronies
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ပုံှိပ်ှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာများသည် အာဏာသိမ်းပီး ချက်ချင်းဆိုသလို တိုက်ိုက်ဆင်ဆာြဖတ်
ေတာက်ြခင်း မခံခဲ့ရေသာ်လည်း တစ်ိုင်ငံလုံးနီးပါး အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းမှာ သွယ်ဝိုက်
၍ ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည် 137။ ၎င်းမှာ ကာရှည်မခံခဲ့ေချ။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်ေနတွင်
စစ်တပ်သည် အာဏာသိမ်းမ၏တရားဝင်မကို ေမးခွန်းထုတ်ေစိုင်သည့် “မမှန်ကန်ေသာစကား
လုံးများ” အသုံးြပမကိုရပ်တန် ရန် မီဒီယာဌာနများအားေြပာကားရန် ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာ
ေကာင်စီသို ေရးသားေစခိုင်းခဲ့ပါသည်138။ အဆိုပါေနတွင်ပင် ပုသိမ၌
် ဆြပမများကို မှတ်တမ်း
တင်ေနေသာ သတင်းေထာက်တစ်ဦးအား ရဲများက အာဏာသိမ်းမေနာက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကိမ်
အေနြဖင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပီးေနာက်139 ရက်အနည်းငယ်အကာတွင် ကချင်ြပည်နယ်၌ ၅ ဦးကိုထပ်မံ ဖမ်း
ဆီးခဲ့ပါသည်140။ စစ်တပ်၏ မီဒီယာအေပ စာေပစိစစ်ေရးအတွက် ဆက်လက်ဖိအားေပးမေကာင့်
ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီဝင်အများအြပားသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ေနတွင် ရာထူး
ကတ်ထွက်ခဲ့ကပီး141 သတင်းမီဒီယာဌာနကီးတစ်ခုတွင် သတင်းစာဆရာများ အစုလိုက်အ ပံ
လိုက်တ်ထွက်ခဲ့သည့်ေနာက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်တွင် ၎င်းမှာပိတ်သိမ်းခဲ့ရပါသည်142။ ေနာက်
တစ်ေန ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်ေနတွင် ၎င်း၏ စိစစ်ေရးေတာင်းဆိုချက်များကို မလိုက်နာသည့်
မည်သည့်မီဒီယာကိုမဆို ထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင် ြပန်လည်ုပ်သမ
ိ ်းမည်ဟု စစ်တပ်ကခိမ်းေြခာက်ခဲ့ပါ
သည် 143။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်ေနတွင် မီဒီယာဌာန အများအြပားက မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခင
ွ ်အ
့ တွက်
ေတာင်းဆိခ
ု ျက်ကုိ ပူးတွဲေကညာစာထုတြ် ပန်၍ တုန် ြပန်ခပ
့ဲ ါသည်144။ ကံမေကာင်းအေကာင်းမလှ
စွာပင် စစ်တပ်သည် အဆိုပါတုန် ြပန်မအား အဖက်မလုပ်ဘဲ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ှင့် ၂၈ ရက်အတွင်း

137 https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6
138 e date has separately been reported as 11 February, 12 February, and 13 February:
https://www.bloombergquint.com/onweb/don-t-call-it-a-coup-myanmar-military-leaders-warn-media
139 Freelance journalist, Shwe Yee Win https://www.reuters.com/article/us-myan-mar-politics/anger-over-arrests-in-myanmar-at-anti-coup-protests-idUSKBN2AD05A
140 Mizzima News journalist Sai Latt Aung, Eternity Peace News Network journalists Ko Wai Yan
and Ko Yan Kaung, 74 Media editor-in-chief Htoi Awng, and camera operator Naw Seng: https://www.
bbc.co.uk/news/world-asia-56062955
141 https://www.voanews.com/press-freedom/myanmar-press-council-members-re-sign-over-military-directives
142 https://www.mmtimes.com e journalists resigned due to managers ordering journalists to
attend a military press conference: https://www.voanews.com/press-freedom/myanmar-press-council-members-resign-over-military-directives
143 https://www.gnlm.com.mm/council-needs-to-put-energy-into-reviving-countrys-ailing-economy-senior-general/
144

https://twitter.com/FrontierMM/status/1364868548028297218
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သတင်းေထာက် ၁၀ ဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်145။ ဒုတိယအကီးဆုံး သတင်းဌာန တိုက်တစ်ခု
သည် မတ်လ ၁ ရက်ေနကစတင်၍ ထုတ်ေဝြခင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည် 146။ ေနာက်တစ်ေန၌ သတင်း
ေထာက်တစ်ဦးက ၎င်းတို၏အကမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခံရမကို တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်ခဲ့ရာတွင် ပိုမိုလူသိ
များသွားခဲ့ပါသည်147 ။
မတ်လ ၈ ရက်ေနတွင် စစ်တပ်က ပုံှိပ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ှင့် အသံလင့်ြခင်းတိုေရာပါေနသည့် မီဒီယာ
ဌာနများ၏ ထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင် ၅ ခုကို ဖျက်သိမ်းြခင်းြဖင့် ၎င်းတို၏ ယခင်ခိမ်းေြခာက်မများကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ပါသည်148။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ လည်ပတ်ြခင်း
သည် တရားမဝင်ပါ149။ ထိုအတူ လိုင်စင်မရှိေသာ မီဒီယာဌာနများအတွက် အလုပ်လုပ်ေနေသာ
စာနယ်ဇင်းသမားများကို ြပစ်မဆိုင်ရာအရ အေရးယူိုင်ပါသည် 150။ တစ်ရက်တည်း၌ပင် အနည်း
ဆုံး သတင်းဌာန ၂ ခု၏ မှတ်ပုံတင်ထားေသာုံးများကို ဝင်ေရာက်စီးနင်းခဲ့ြခင်းြဖင့် အဆိုပါလိုင်စင်
ဖျက်သမ
ိ း် မများကို ရဲများက ချက်ချင်းပင်တန
ု ် ြပန်ခပ
့ဲ ါသည်151 ။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာပင် မီဒယ
ီ ာ
ဌာနအများစုမာှ အာဏာသိမး် မအပီးတွင် ၎င်းတို၏လုပ်ငန်းများကို ေြပာင်းေရထားပီးြဖစ်၍ ၎င်း
တိ၏
ု မှတပ
် တ
ံု င်ထားေသာုးံ များမှာ ဗလာြဖစ်ေနပီြဖစ်သည် 152။ ထိအ
ု ချ ိန်ကစ၍ သတင်းေထာက်
များအားလုံးသည် အဆုးံ စွနေ
် သာ အရာယ်များကားတွင် အလုပလ
် ပ
ု ေ
် နရပီး153 အကမ်းဖက်ခရ
ံ သူ
များစွာရှက
ိ ာ အားလုးံ နီးပါးမှာ ပုနး် လ ိးကွယ်လ ိးြဖင့သ
် ာ လပ်ရာှ းေနရသည်154။ အချ ိေသာ မီဒယ
ီ ာ

145 From 7 Day News, Myanmar Now, Monywa Gazette, the Hakha Times and e Associated
Press in Yangon, Monywa, Chin State and other areas: https://www.irrawaddy.com/news/burma/hundreds-arrested-myanmar-security-forces-launch-nationwide-crackdown-regime-protests.html
146

http://thevoicemyanmar.com/news

147

https://www.reuters.com/article/myanmar-politics-dvb-journalist-idINKCN2AU270

148 Predominantly print: 7 Day News; predominantly digital: Myanmar Now, Khit it Media;
predominantly broadcast: Mizzima, Democratic Voice of Burma (DVB):
https://www.reuters.com/article/myanmar-politics-media/myanmar-media-companies-stripped-of-licences-state-television-idINKBN2B01IV
149

https://freeexpressionmyanmar.org/printing-and-publishing-law/

150

https://www.nytimes.com/2021/03/08/world/asia/myanmar-coup-violence.html

151

https://cpj.org/2021/03/myanmar-military-raids-newsrooms-revokes-5-media-outlets-licenses/

152 https://www.theguardian.com/world/2021/mar/08/myanmar-police-occupy-hospitals-in-yangon-ahead-of-national-strike
153 https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/ rmly-regimes-enemies-list-myanmar-journalists-continue-document-atrocities.html
154 https://www.reportingasean.net/no-safety-zone-5-realities-about-journalism-inpost-coupmyanmar/

118

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;

ဌာနကီးများသည် လုံးဝ ပိတ်ပစ်လိုက်ကသည်155။ ယခုေဆာင်းပါးေရးသားေနချ ိန်တင
ွ ် သတင်း
ေထာက် ၆၀ ေကျာ်အား ထိနး် သိမး် ထားပီးြဖစ်ကာ ၁၅ ဦးမှာ တရားစွဆ
ဲ ုခ
ိ ထ
ံ ားရပါသည်156။ ေနာက်
ထပ်သာဓကတစ်ခတ
ု င
ွ ် မီဒီယာဌာနတစ်ခသ
ု ည် ရာဇဝတ်မြဖင့
 ် တရားစွခ
ဲ ခ
ံ ရ
့ဲ ပါသည်157။ ပင်မ
သတင်းဌာနများ ပိတသ
် မ
ိ း် လိုက်ြခင်းေကာင့် သတင်းေထာက်များစွာသည် အွနလ
် ုင
ိ း် ေပတွင်
သာမက ေြမေအာက် မီဒယ
ီ ာပုံိပ
ှ ြ် ဖန် ချ ိေရး ကွနရ
် က်များကိုပါ သုံး၍ မီဒယ
ီ ာပုံစံအသစ်များ
တည်ေထာင်ဖန်တီးခဲ့ကသည်158။
အာဏာမသိမ်းမီကပင် သတင်းတုများလင့်ြခင်း၏ အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေနပီးေသာ ဝါဒြဖန် မသည်
ယခုအခါ ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကို လမ်းမိုးထားသည်159။ စစ်တပ်၏လုပ်ရပ်များအား “ဥပေဒှင့်အညီ

155

https://7day.news

156

https://www.facebook.com/groups/953399941862726

157

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/03/11/239335.html

158 https://www.myanmar-now.org/en/news/pro-democracy-journals-become-latestlifeline-for-a-movement-under-siege
159 https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-2345414/Video-Myanmar-state-broadcaster-beams-military-propaganda.html
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တရားဝင်သည်ဟု” ပုံသင
ွ ်းြခင်းအားြဖင့် ဝါဒြဖန် မအများစုသည် အာဏာသိမ်းမကိုတရားဝင်ေစ
ရန် အဓိကအာုံစိုက်ထားသည်160။ အာဏာသိမ်းမကို ိုင်ငံတကာကလက်ခံေကာင်း ပုံေဖာ်ရန်
သိသာသည့်လုပ် ကံမတစ်ခုမှာ ဥပမာအားြဖင့် ဥေရာပသမဂ (EU) ကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံတကာအဖွဲ
အစည်းများှင့် အမှနတ
် ကယ်မဟုတဘ
် ဲ ေတွဆုေ
ံ ဆွးေွးမများကို ြပသြခင်းြဖစ်သည်161။ ိင
ု င
် ပ
ံ င
ုိ ်
မီဒီယာ၏ ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ကပီး162 အလုပ်က ထုတ်ပယ်ြခင်းခံရလျက်ရှိေသာ်
လည်း163 ဝါဒြဖန် မတွ
 င် ြပည်သူ အာဏာဖီဆန်မတွ
 ငပ
် ါဝင်သမ
ူ ျားကို “ပေရာ်ဖက်ရင
ှ န
် ယ်မဆန်ြခင်း”
164
ှင့် “ိုငင
် ေ
ံ တာ်သစာေဖာက်မ”အြဖစ်

ပုေ
ံ ဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ ိင
ု င
် ပ
ံ င
ုိ သ
် တင်းမီဒယ
ီ ာက ဝါဒြဖန် ရာ

တွငသ
် းံု ေသာ တတိယေဆာင်ပဒ
ု မ
် ာှ ဆြပသူများကို “အဓိကုဏး် ဖန်တးီ သူများ”165 အြဖစ်သတ်မတ
ှ ်
ြခင်းှင့် ထိုသတ
ူ ုက
ိ ုိ ရည်ရယ်ချက်ရိရ
ှ ိှ ေဝဝါးထားေသာ “အကျ ိးဆက်ဟသ
ူ ည်များ”166 ြဖင့် ခိမ်း
ေြခာက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ရလဒ်တစ်စတ
ိ တ
် စ်ပိုငး် အေနြဖင့် အချ ိေသာ လူမမီ
 ဒယ
ီ ာပလက်ေဖာင်း
များတွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ကပါသည်167။ ဝါဒြဖန် မအများစုသည် ေြဗာင်
ကျကျ

တလွဲြဖစ်ေနသည်မှာ ရယ်စရာပင်ေကာင်းေနသည်။ ၎င်းတိုထဲတွင် ဆြပသူများက

ရာဇဝတ်မများကို ကျးလွန်ေနေကာင်း168 စွပ်စွဲသည့် သတိထားမိစရာ ေကာင်းေလာက်ေအာင်
လွဲမှားေနသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ှင့် ကျယ်ြပန် စွာြဖစ်ပွားေနသည့် ဆြပမများသည် အမှန်တကယ်
တွင် ေနာက်ကွယ်ကကိးကိုင်ဖန်တီးမများေကာင့် ထွက်ေပြခင်းသာြဖစ်သည်ဟု ဆိုြခင်းတိုပါ
ဝင်ပါသည် 169။

160 https://teacircleoxford.com/2021/03/09/a-preliminary-analysis-of-the-myanmar-military-juntas-media-propaganda/
161

https://twitter.com/EUMyanmar/status/1378950856888975361

162

https://twitter.com/mrattkthu/status/1359752165946912768

163 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-sacks-120-strikingstaﬀ-state-runbroadcast-service.html
164 https://teacircleoxford.com/2021/03/09/a-preliminary-analysis-of-the-myanmar-military-juntas-media-propaganda/
165 https://teacircleoxford.com/2021/03/09/a-preliminary-analysis-of-the-myanmar-military-juntas-media-propaganda/
166

https://www.nationthailand.com/ann/30404497

167 YouTube removed State broadcasters’ channels on 5 March: https://www.nytimes.
com/2021/03/05/business/youtube-myanmar.html
168

https://twitter.com/NawBettyHan/status/1377120708409520133

169

https://twitter.com/hninyadanazaw/status/1360079578010578950
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ဒစ်ဂျစ်တယ်ရပ်ဝန်းအားပိတ်ချြခင်း

- ဒစ်ဂျစ်တယ်အေရး တက်ကလပ်ရှားသူတစ်ဦး (ေဒသမသိရ)အား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၅
ရက်တွင် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ြခင်း
ယခင် တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ြပည်သူများအား ဖုန်းှင့်အင်တာနက်များ အသုံးြပရန်
ကန် သတ်ခဲ့သည့် အတွက် ြမန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်းကသည် အေတာ်အတန် အသစ်အဆန်း
ြဖစ်ေနေသးသည်ဟုဆိုရမည်170။ အရပ်သားအမည်ခံအစိုးရက ဆက်သွယ်ေရးကကို ၂၀၁၃ ခုှစ်
တွင် ေြဖေလာ့ေပးလိုကသ
် ည့် အချ ိန်တင
ွ မ
် သ
ှ ာ အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေပလာခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုစ
ှ တ
် င
ွ ်
ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၄၃% သည် (အများစုက မိုဘိုင်း စမတ်ဖုန်းများြဖင့်) အင်တာနက် အနည်းငယ်
အသုံးြပခွင်ရ
့ ရှလ
ိ ာခဲ့သည် 171။ ယင်းသိေ
ု သာ အရှိနအ
် ဟုနြ် ဖင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအေပ

အေြခတည်၍
၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၉၅% အတွက် mobile broadband ဝန်ေဆာင်မရရှိေအာင်
လျာထားေဆာင်ရက်ရန် NLD အစိုးရက ရည်မှန်းချက် ကီးကီးမားမားထားရှိခဲ့ပါသည် 172။ သိုေသာ်
တဖက်တွင်လည်း NLD အစိုးရသည် လွန်ခဲ့ေသာငါးှစ်အတွင်း ပွင့်လင်းေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်
အခန်းကအေပ စိန်ေခမများြဖစ်လာေအာင် ြပလုပ်ခဲ့ပါေသးသည်။ အဆိုပါစိန်ေခမများတွင်
ေြမာက်ြမားစွာေသာ သတင်းဌာနဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ပိတ်ပစ်ရန်ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ဆက်သွယ်ေရး
ေအာ်ပေရတာများ၏ လွတ်လပ်မအေပ ခိမ်းေြခာက်မများြဖစ်ေစခဲ့ြခင်း၊ ဖုန်းဆင်းကဒ်များအား
အတင်းအကပ်မှတ်ပုံတင်ေစြခင်း၊ လူအများအား ဒီမိုကေရစီနည်းှင့်ဆန် ကျင်သည့် ဆက်သွယ်
ေရးဥပေဒများ အသုံးြပပီး စွပ်စွဲြခင်း၊ တရားစီရင်ြခင်းှင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း စသည်တိုပါဝင်ပါ
သည်

။ အဆိုးဝါးဆုံးကိစမှာ ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့် ချင်းြပည်နယ်တိုရှိ ၁.၄ သန်းေသာြပည်သူများ

173

အား ၁၈ လကာ အင်တာနက်ပိတ်ထားရန် NLD အစိုးရက ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည်174။

170

https://freeexpressionmyanmar.org/freedom-of-the-net-2020/

171

https://datareportal.com/reports/digital-2021-myanmar

172 Government of Myanmar. 2018. Executive Summary: Universal Service Strategy for Myanmar,
2018–2022. Naypyidaw
173 https://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2020/12/freedom-of-thenet-myanmar-2020.pdf
174 https://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2020/12/freedom-of-thenet-myanmar-2020.pdf
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ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန၊ နံနက် ၃ နာရီတွင် တပ်မေတာ်က အင်တာနက်လိုင်းများကို မတည်ငိမ်
ေအာင်ြပလုပခ
် ့ဲ ပီး နံနက် ၈ နာရီတင
ွ ် လုံးဝြဖတ်ေတာက်ပစ်ခ့သ
ဲ ည်။ ေနာက်လများတွငမ
် ူ အင်တာ
နက်ြဖတ်ေတာက်မများကိ

ု တိုးြမငြ့် ပလုပလ
် ာခဲ့သည်175။ အင်တာနက် လုးံ ဝနီးပါးပိတပ
် င်ထားမ
မှာ တစ်ရက်ကာြမင့်ပီး ဒုတယ
ိ အကိမအ
် ြဖစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေန တစ်ရက်လးံု စာလည်း ြဖတ်
ေတာက်ခဲ့ြပန်သည်176။ ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့်ချင်းြပည်နယ်တိုက ကမာ့အရှည်ကာဆုံးေသာ အင်တာ
နက်ြဖတ်ေတာက်မကို တပ်မေတာ်က ရပ်ဆိုင်းေပးခဲ့ေသာ်လည်း ေခတခဏမသာြဖစ်သည်177။
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်ေနကစတင်၍ တပ်မေတာ်က အင်တာနက် ညပိုင်းြဖတ်ေတာက်မ (digital
curfew) ကို စတင်ြပလုပခ
် ဲ့ရာ ညစ်ညတိုင်း အင်တာနက် လုံးဝနီးပါး ြဖတ်ေတာက်ရန် အမိန်
ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်178။ အင်တာနက်ပိတ်ပင်မ တစ်ခုှင့်တစ်ခုကားတွင် အင်တာနက်လိုင်းများ ေှး
ေကွးေအာင်လည်း တပ်မေတာ်က ြပလုပ်ခဲ့ြပန်သည်179။ မတ်လ ၁၅ ရက်ေန တွင် အင်တာနက်
ြဖတ်ေတာက်မများ ပိုမိုဆိုးဝါးလာကာ ြမန်မာြပည်သူများ အဓိကအင်တာနက်သုံးစွဲသည့် လမ်း
ေကာင်းြဖစ်ေသာ မိုဘိုင်းအင်တာနက်များအားလုံးကို ယာယီ (သိုေသာ် အကန် အသတ်မရှိ) ပိတ်
ပင်ထားရန် တပ်မေတာ်က အမိန် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည် 180။ မတ်လ ၁၈ ရက်ေနတွင် အများြပည်သူသုံး
ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက်များအားလုံးကို ပိတ်ပင်ရန် တပ်မေတာ်က အမိန် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်181။ ဧပီလ ၂
ရက်ေန တွင် အိမ်သုံးကိးမဲ့အင်တာနက်များ (fixed wireless connections) အားလုံးကို ပိတ်ပစ်
ရန်အမိန် ထုတ်ခဲ့သည်182။ ဤစာကို ေရးသားသည့အ
် ချ ိန်တင
ွ ် ြမန်မာိုင်ငတ
ံ ွင် အင်တာနက်ကုိ
၀.၅% (သိမ
ု ဟုတ)် ၁၂၀,၀၀၀ ခန် သာ တနလာ မှ ကာသပေတးထိ နံနက် ၆:၃၀ မှ ည ၁ နာရီ၊ ေသာကာ
မှ တနဂေွအထိ နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၁ နာရီအထိ အသုံးြပ၍ရေတာ့သည်183။

175 https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6
176 https://www.telenor.com/media/press-release/myanmar-authorities-orders-nationwide-shutdown-of-the-data-network
177

https://restofworld.org/2021/myanmar-one-blackout-ends-another-begins/

178 From the 9 March the shutdown times for weekdays were changed from 1am-9am to 1am6:30am https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6
179 https://graphics.reuters.com/MYANMAR-POLITICS/INTERNET-RESTRICTION/rlgpdbreepo/
index.html
180
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6
181
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6
182

https://twitter.com/FreeExpressMm/status/137758752790170828

183 https://www.unescap.org/sites/default/ les/6%20Myanmar%20CLMV-%20Internet%20Exchange1.pdf
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ြမန်မာိုင်ငံဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၏ အေြခခံအေဆာက်အအုံ အေတာ်များများကိုလည်း တပ်မ
ေတာ်က ထိန်းချပ်လာခဲ့သည်184။ လက်ရှိတွင် တပ်မေတာ်က ဖုန်းေအာ်ပေရတာကုမဏီှစ်ခုကို
အြပည့်အဝ ထိန်းချပ်ခွင့် ရထားသည့်အတွက် တစ်ိုင်ငံလုံးရှိ ဖုန်းဆင်းကဒ်များအားလုံး၏ ထက်
ဝက်ခန် ကို ေစာင့်ကည့်၍ ရိုင်စရာရှိသည်185။ တပ်မေတာ်က ဆက်သယ
ွ ေ
် ရးကုမဏီ
 များကို လ ိ
ဝှက်အမိန် များ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်အြပင် အဆိုပါအမိန် များ ထုတ်ြပန်ေကာင်းကို ြပည်သူလူထုသို
အသိေပးသည့် ကုမဏီ
 များကိလ
ု ည်း သတိေပးစာများေပးပိခ
ု သ
့ဲ ည်186။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွင်
စစ်အာဏာသိမ်းမကို မှတ်တမ်းတင်ေနကသူများှင့် ဆန် ကျင်အန်တုရန် ကိးပမ်းေနကသူများ
အသုံးြပလျက်ရှိသည့် Facebook ကို တပ်မေတာ်ကပိတ်ပစ်ခဲ့ပီး187 ေနာက်တစ်ရက်တွင် Instagram ှင့် Twitter တိုကိုပါ ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်188။ ထိုအချ ိန်ကစ၍ Wikipedia ှင့် ြမန်မာိုငင
် ၏
ံ
အကီးမားဆုံးေသာ သတင်းဌာနစာမျက်ှာများအပါအဝင် အြခားေသာ website များကိုပါ တပ်မ
ေတာ်က ပိတ်ထားခဲ့သည်189။
စစ်အာဏာသိမး် သည့်အချ ိန်ကတည်းစ၍ တပ်မေတာ်သည် ြမန်မာိုငင
် ၏
ံ
တင်းကပ်လှေသာ
ဒစ်ဂျစ်တယ် ဥပေဒများကို ပိမ
ု တ
ုိ င်းကပ်ေအာင် ြပလုပလ
် ာခဲသ
့ ည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်ေနတွင်
တပ်မေတာ်က ဆိုက်ဘာြပစ်မဆိုင်ရာ “ဥပေဒ” မူကမ်းတစ်ရပ်ကို ြဖန် ေဝခဲ့ပီး အကယ်၍ အဆိုပါ
ဥပေဒကို အတည်ြပခဲ့ပါက တပ်မေတာ်အေနြဖင့် အင်တာနက်အသုံးြပမတစ်ခုလုံးကို ထိန်းချပ်
ိုင်ြခင်း၊ ပုဂလိက တစ်ဦးချင်းေဒတာများကို ေစာင့်ကည့်ိုင်ြခင်း၊ အွန်လိုင်းေပက အေကာင်း
အရာများကိုထိန်းချပ်ရာ၌ လိုသလို ြပစ်မဆိုင်ရာပုဒ်မသစ်များ ေရးဆွဲိုင်ြခင်းှင့် Facebook ကဲ့
သိုေသာ ိုင်ငံြခားကုမဏီများအထိပါ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်ချဲလာိုင်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်လာ
ိုင်မည်ြဖစ်သည် 190။ ယင်း ဆိုက်ဘာြပစ်မဆိုင်ရာ ဥပေဒမူကမ်းှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်အေန
ြဖင့် လူသိရှင်ကား လက်ေလာ့လိုက်သည်မဟုတ်ေသာ်လည်း စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းကအပါ
အဝင် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်း၏ ကျယ်ကျယ်ေလာင်ေလာင်ေဝဖန်မေကာင့် အီလက်ထေရာ

184

https://www.mobileworldlive.com/blog/intelligence-brief-where-does-myanmar-stand-today/

185 https://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2020/12/freedom-of-thenet-myanmar-2020.pdf
186 https://www.telenor.com/sustainability/responsible-business/human-rights/mitigate/humanrights-in-myanmar/directives-from-authorities-in-myanmar-february-2021/
187

https://www.telenor.com/directive-to-block-social-media-service/

188 https://www.telenor.com/directive-to-block-social-media-services-twitter-and-instagram-in-myanmar/
189 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2083615/myanmars-digital-regime-foreshadows-se-asia
190

https://freeexpressionmyanmar.org/six-risks-from-myanmars-dra-cyber-securitylaw/
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နစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒကိုသာ အလျင်အြမန် “ြပင်ဆင်” ခဲ့ပီး အင်တာနက်အသုံးြပ
မှင့် ပတ်သက်၍ ြပစ်မကီ
 းေအာင် ြပလုပထ
် ားသည့် တစ်ဦးချင်းလွတလ
် ပ်ခင
ွ ်က
့ ုိချ ိးေဖာက်
ေသာ အြငင်းပွားဖွယ် ဆိုက်ဘာြပစ်မ ဥပေဒပုဒ်မများစွာကို ကူးယူထည့်သွင်းခဲ့သည် 191။
တပ်မေတာ်၏ ဒစ်ဂျယ်တယ်ဖိခွငး် မ အကျ ိးရလဒ်အေနြဖင့် အင်တာနက် အသုံးြပသူများဘက်
ကလည်း ၎င်းတို၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံ ခံေရးကို အထူးတိုးြမင့်လာခဲ့သည်။ သာမန်ဖန
ု ်းလိုင်းများအသုံး
ြပေနကရာက ပိုမိုလုံ ခံေသာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မများကိ192
ု
ေြပာင်းလဲသုံးစွဲလာခဲ့ကရာ
အချ ိဆိုလင် အေကာင့်အမည်များေြပာင်းြခင်း၊ ဓါတ်ပံမ
ု ျားဖယ်ရာှ းြခင်း စသည်ြဖင့် မိမိမည်သူ
မည်ဝါြဖစ်သည်ကိုဖုံးကွယ်ရန် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ြပန်ဆင်ဆာ ြဖတ်သည်ဟုယူဆရသည့် နည်းလမ်း
များကိုပင် အသုံးြပလာကသည်193။ စစ်အာဏာသိမ်းပီး ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပင် သန်းချ ီ
ေသာ အင်တာနက်အသုးံ ြပသူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အန်တမ
ု ကီ
 းတစ်ရပ်အေနြဖင့် ေထာက်လှမး်
ေစာင့်ကည့်မများှင့် အင်တာနက်ပိတ်ဆိုမများကိုေကျာ်လားသည့် ေဆာ့ဖ်ဝဲများကို ေဒါင်းလုပ်
ဆွဲ အသုံးြပလာကသည့်အခါ

တပ်မေတာ်ကလည်း တန်ြပန်သည့်အေနြဖင့် VPN များကိုပါ ပိတ်

194

ဆိုရန် ကိးစားလာခဲ့သည်195။ ဧပီလ ၂ ရက်ေနေနာက်ပိုင်း အင်တာနက် လုံးဝနီးပါး ရပ်ဆိုင်းလိုက်
သည့်အခါတွင် သတင်းအချက်အလက်မေဝမများ အလွန်အမင်း များြပားလာေစခဲ့သည်။ အိမ်နီး
နားချင်းများအား ဝိုင်ဖိုင်အတူတကွမေဝအသုံးြပိုင်ရန် ဖွင့်ေပးသည့်ကိစမှာ ပိုမို၍ တွင်ကျယ်
လာခဲ့သည် 196။ အချ ိဆိုလင် ယခင် တပ်မေတာ်အစိုးရ လက်ထက်တင
ွ က
် ့သ
ဲ ုိ သတင်းလာများပုံိပ
ှ ်
ပီး ြဖန် ချ ိသည့်ကစ
ိ မျ
 ိးပင် ြပန်လည် ြပလုပလ
် ာခဲ့ကသည်197။

တပ်မေတာ်သည် ိုင်ငံေရး၊ လူ အဖွဲအစည်းှင့် စီးပွားေရးတိုအေပတွင် အာဏာကီးမားစွာ ရှိပီး
ြဖစ်သည့်အတွက် စစ်အာဏာသိမ်းမသည် လူများစွာအား အံ့အားသင့်ေစခဲ့ပါသည်198။ စစ်အာဏာ

191

https://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-new-electronic-transactions-law-amendment/

192 https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-citizens-use-protester-toolkit-to-skirt-internet-ban
193

Monitoring of Facebook accounts since the coup, 23 March 2021.

194

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-bridgefy-idUSKBN2A22H0

195

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/facebook-blocked-02042021140109.html

196

Interviews with activists in Yangon, 7 April 2021.

197 https://www.myanmar-now.org/en/news/pro-democracy-journals-become-latestlifeline-for-a-movement-under-siege
198

https://www.nytimes.com/2021/02/02/world/asia/myanmar-military-coup.html
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သိမ်းမသည် အံ့အားသင့်စရာ ြဖစ်ခဲ့သည့်တိုင် တပ်မေတာ်၏လက်ေတွေဆာင်ရက်မများမှာမူ
အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်ပါေချ။ တပ်မေတာ်သည် ယခင် ဗျဟာများှင့်နည်းနာများအတိုင်း ြပန်
လည်ေဆာင်ရက်ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒ၊ ဆြပသူများှင့် သတင်းမီဒယ
ီ ာတိအ
ု ား တပ်မေတာ်
က ချ်းကပ်ေဆာင်ရက်ပုံမှာ ယခင် တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ေအာက်တွင် အေတာ်များများ ြပလုပ်
ခဲ့သည့်အတိုငး် သာြဖစ်ပီး

ဥပေဒအားမသိကျ ိးကြံ ပြခင်း၊

လူထုဆြပမအား

အကမ်းဖက်

ှိမ်ှင်းြခင်းှင့် သတင်းမီဒီယာအား ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ ယခင် တပ်မ
ေတာ်အစိုးရများ လက်ထက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်းက မရှိခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းကိုထည့်သွင်း
စ်းစားထားြခင်းမရှိဘဲ တပ်မေတာ်၏အေရးယူေဆာင်ရက်မမှာ ေနာက်ဆုံး ယင်းကကို လုံးဝ
ပိတ်ပစ်လိုက်ြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို၏ ေဆာင်ရက်ချက်များေကာင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်
ေဖာ်ေြပာြခင်းခွင့်ကို သိသာထင်ရှားစွာ ယုတ်ေလျာ့ေစသည်သာမက လူများစွာအား အလွန်အမင်း
ေဘးအရာယ်ကျေရာက်ေစပီး ိုင်ငံ့စီးပွားေရးှင့် လူသားဖွံဖိးမအေပ ေနာင်လာမည့် ဆယ်စု
ှစမ
် ျားစွာှင်ခ
့ ျ ီ၍ ခိမး် ေြခာက်မ ြဖစ်ေပေစပါသည်။
လက်ရိအ
ှ ချ ိန်တင
ွ ် ြမန်မာြပည်သမ
ူ ျားသည် လွတလ
် ပ်စာွ ထုတေ
် ဖာ်ေြပာဆိခ
ု င
ွ ်က
့ ုိ အကီးအကျယ်
ကန် သတ်ခေ
ံ နကရပါသည်။ စစ်အာဏာသိမး် သည့်အချ ိန်ကစ၍ ြပည်သမ
ူ ျားသည် စစ်တပ်ကုိ
ြပန်လည် တွန်းလှန်ရာ၌ အလွန်တရာမှ တီထွင် ကံဆမရှိကပီး ကီးစွာေသာ စွန် စားမများလည်း
ြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။ ေနစ်ေနတိုင်း ကမ်းကျင်သတင်းေထာက်များ၊ ိုင်ငံသားတက်ကလပ်ရှား
သူများ၊ ဆြပသူများှင့် အြခားေသာသူများသည် မိမတ
ိ ဆ
ုိ ကို ထုတေ
် ဖာ်ေြပာကားလျက်ရိှ က
ပီး ယင်းသိုြပလုပ်ရင်း ေသဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၇၀၀ ခန် ရှိေနပီြဖစ်ပါသည်199။ အေြပာင်းအလဲ
အတွက် လူထု၏ေတာင်းဆိုမမှာ ပို၍ ပို၍သာ တိုးပွားလျက်ရှိေနပါသည်။ ယခင် တစ်ဖက်ေစာင်း
နင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးြဖစ်စ်သို ြပန်လည်ဦးတည်ေရး ေြပာကားချက်များေနရာတွင် အေြခခံ
ကျေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမြပလုပ်ရန် ေတာင်းဆိုမမှာ အစားဝင်လာပါသည်။ လူ အခွင့်အေရး
နယ်ပယ် (အထူးသြဖင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်) တွင် ဤေတာင်းဆိုချက်မှာ အင်တာ
နက်ကန် သတ်မများ၊ ုပ်သံသတင်းထုတ်လင့်မအေပ အစိုးရကထိန်းချပ်ြခင်းှင့် ဆြပခွင့်
အေပဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းတိုကို ရပ်ဆုင
ိ ်းေပးရန်အြပင် အသစ်ေသာပွင့်လင်းမှင့် သတင်း
အချက်အလက်ဆိုင်ရာ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ ရပိုင်ခွင့်တိုကိုဆိုလိုပါသည်။ ြမန်မာြပည်သူ
များကသာ စစ်အာဏာသိမ်းမကို တွန်းလှန်ေြပာင်းလဲိုင်ကမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံတကာ
အသိုင်းအဝိုင်း အထူးသြဖင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများအေနြဖင့် ြမန်မာြပည်သူများကို ေထာက်ခံအား
ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ဤသို မြပလုပ
် ိုင်သည့်တိုင်ေအာင် အတားအဆီးမြဖစ်ေအာင် ေနကရမည်
ြဖစ်ေပသည်။

199

https://aappb.org

125

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;

126

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;

w&m;rQwí bufrvdu
k af om
a&G;aumufyaJG pmifMh unfh
owif;wifqufjcif; oD&v
d uFmtawGUtBuKH

သီရိလကာိုင်ငံ၏ ေရးေကာက်ပွဲများကိုကည့်လင် ဧရာမပိုစတာကီးများ၊ အမတ်ေလာင်းများ၏
ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်ကီးများ၊

အလွန်ပင်ဆွဲေဆာင်မရှိေသာ

ဝါဒြဖန် စည်းုံးလံ ေဆာ်မများှင့်

ေရးေကာက်ပွဲကတိကဝတ်များ ပါဝင်သည့် မူဝါဒေကြငာစာတမ်းများြဖင့် မစားရဝမခန်း ြပည့်
ှကေ
် နပါသည်။ ေနစ်သတင်းများကို သတင်းစာမျက်ာှ အြပည့် ေကာ်ြငာများအေနြဖင့်ေတွရပီး
ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စည်းုံးလံ ေဆာ်မများှင့် သတင်းများသည် တီဗွီှင့်ေရဒီယိုက ုပ်သံလင့်မ
များတွင် စ်ဆက်မြပတ်ြမင်ေတွေနရေပသည်။
ထိုသုိ မိုးကီးေလကီးအေြပာများှင့် အယုံသင
ွ ်းစည်းုံးမများအကား ေရးေကာက်ပက
ဲွ ာလအတွငး်
ြပည်သူများအေနြဖင့် မှန်ကန်ေသာသတင်းအချက်အလက်များကို အေြခခံသည့် ေရးချယ်မများ
ကို လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် မီဒီယာများတွင် တရားမတ၍ ဘက်မလိုက်ေသာ သတင်းေဖာ်ြပ
ေပးရန်ဆိုသည့် ကီးေလးေသာတာဝန်တစ်ရပ်ရှိလာပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်ှင့် ပုဂလိကပိုင် မီဒီယာ
ှစမ
် ျ ိးလုးံ တွင် သတင်းေဖာ်ြပေပးမှင့် ထုတလ
် င့်ချ ိန်ခဲတ
ွ မ်းများမှာ မညီမဘဲ ေရးေကာက်ပဲဝ
ွ င်
အမတ်ေလာင်းတစ်ေယာက်၏ စိတ်ဆှင့်အရည်အချင်းများကို ေဖာ်ထုတ်ြပသပီး စနစ်တကျ
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ေဝဖန်သုံးသပ်ြခင်းထက် လူကိက်များမှင့် လမ်းမိုးိုင်စွမ်းကို ပို၍ဦးစားေပးသည်ကို ေတွရှိရပါ
သည်။ ထိုအြပင် သီရိလကာတွင် ေရးေကာက်ပွဲဝင် အမတ်ေလာင်းတစ်ဦးအတွက် အနိမ့်ဆုံးပညာ
အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်လည်း မရှိေပ။

သီရလ
ိ ကာ ိင
ု င
် ၏
ံ မီဒယ
ီ ာအခင်းအကျင်းသည် ကိလ
ု န
ုိ ေ
ီ ခတ်ကသည် ယေနအချ ိန်အထိ ှစေ
် ပါင်း
များစွာအတွင်း အဆင့်ဆင့်ေြပာင်းလဲခဲ့ရာ အစပိုင်းတွင် ိုင်ငံပိုင်ေရဒီယို၊ ုပ်ြမင်သံကားတစ်ခု
တည်းရှိရာက ယခုအခါတွင်မူ ပုဂလိကပိုင် ုပ်သံထုတ်လင့်မလုပ်ငန်းများစွာပင် ေပေပါက်လာ
ခဲ့ ပီြဖစ်သည်။ ပု
ံ ိပ
ှ မ
် ဒ
ီ ယ
ီ ာလုပင
် န်းမှာမူ ုပသ
် ထ
ံ တ
ု လ
် င့
 မ
် ှ
 င့် ေြပာင်းြပန်ြဖစ်ပီး အေစာပိုငး် ကာလ
များမှ ၁၉၇၃ ခုှစ်အထိ အြပည့်အဝ ပုဂလိကပိုင်ြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း အစိုးရက ဦးေဆာင်ပုဂလိက
အဖွဲအစည်းတစ်ခုအား သိမ်းယူခဲ့ပီးေနာက် ယေနအထိ ိုင်ငံပုင
ိ ်လုပ်ငန်းအြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရှိ
ပါသည်။
များမကာေသးမီကာလကပင် သီရိလကာိုင်ငံမီဒီယာ၏ ထုတ်ေဝသူများှင့်အယ်ဒီတာများမှာ
အစိုးရ၏ အသေရဖျက်မြဖင့်တရားစွဲဆိုမများ၊ စစ်ပွဲှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းတင်ြပမများအား
ဆင်ဆာြဖတ်မများှင့် သတင်းေထာက်များအား ြပန်ေပးဆွဲြခင်းှင့်သတ်ြဖတ်ြခင်းများကို ကံ
ေတွခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၈ ခုှစ်တွင် မီဒီယာ ေလာကသားအားလုံးက စည်းလုံးညီွတ်စွာြဖင့် ထိုစိန်
ေခမများကိတ
ု ုန် ြပန်ခ့ဲ ပီး မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခင
ွ 
့် င
ှ ့် လူမတာဝန်

ယူမဆိ
 င
ု ရ
် ာ ကိလ
ု ဘ
ံ ေ
ုိ ကြငာစာတမ်း
(Colombo Declaration on Media Freedom and Social Responsibility) ကို လက်မှတ်ေရး
ထိုးခဲ့ကာ သမိုင်းတေခတ် ဆန်းသစ်ေစခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ေဆာင်ချက်များက အသေရဖျက်မြဖင့်
တရားစွဲဆိုမများကို တန်ြပန်ရန်အတွက် လက်နက်ေကာင်းလည်း ြဖစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ှင့် ၂၀၁၈
ခုစ
ှ ်များတွင် ထိုေကြငာစာတမ်းအား ြပန်လည် သုံးသပ်ြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းက လွတ်
လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ခွင့်ှင့် သတင်းအချက်အလက်များရယူခွင့်တိုကို ပိုမိုေသချာေစခဲ့သည်။

သီရိ

လကာစာနယ်ဇင်းအင်စတီကျအား တည်ေထာင်ိုင်ခဲ့ြခင်းကလည်း ၁၉၉၈ ခုှစ် မီဒီယာလွတ်
လပ်ခွင့်ှင့် လူမတာဝန်ခံမဆိုင်ရာ ကိုလံဘိုေကြငာစာတမ်းက ထွက်ေပလာသည့် တိုက်ိုက်
အကျ ိးဆက်ြဖစ်သည်။
တဆက်တည်းမှာပင် အယ်ဒတ
ီ ာများ၏ပေရာ်ဖယ်ရင
ှ န
် ယ်ကျင့ဝ
် တ် ထွက်ေပလာမေကာင့လ
် ည်း
မီဒီယာေလာကတွင်

ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်သည့်သတင်းေထာက်များ

ထွက်ေပလာေရးအတွက်

လမ်းစ ေပေပါက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ကိုလံဘိုေကြငာစာတမ်းကတဆင့်

မီဒီယာေလာကသားများအတွက်

ေနာက်ထပ်ရရှိခဲ့သည့်

အဓိကကျသည့် ေအာင်ြမင်မတစ်ခုမှာ သတင်းအချက်အလက်များရယူခွင့်အက်ဥပေဒ အမှတ် ၁၂
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ကို ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် အတည်ြပိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုဥပေဒေကာင့် သတင်းေထာက်များအေန
ြဖင့် ိုင်ငံေရးစနစ်များအတွင်း ြခစားမများကို ေဖာ်ထုတ်ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကိုရရှိခဲ့ပီး အစိုးရ
က ိုင်ငံသားများအေပ တာဝန်ခံမရှိေစေရးကို ေဆာင်က်းိုင်ခဲ့သည်။
အမှီအခိုကင်းသည့် သုေတသနအင်စတီကျးရှင်းတစ်ခု၏ ပလက်ေဖာင်းတစ်ခုြဖစ်သည့် “မီဒီယာ
လုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်မေစာင့်ကည့်ေရး” ၏ေတွရှိချက်အရ ိုင်ငံအတွင်းတွင် ေနစ်ှင့်အပတ်စ်
ပုံှိပ်ထုတ်ေဝမေပါင်း ၇၅ ခု၊ ုပ်ြမင်သံကားထုတ်လင့်ေရးလုပ်ငန်း အခု ၂၀ ှင့် ေရဒီယိုထုတ်လင့်
မလုပ်ငန်းေပါင်း အခု ၅၀ လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။
သီရိလကာစာနယ်ဇင်းေကာင်စီဥပေဒက ပုံှိပ်မီဒီယာထုတ်လုပ်မကိုထိန်းေကျာင်းပီး ၎င်းဥပေဒ
ှင့်အပိင် အချင်းချင်းအြပန်အလှန်ထိန်းညိသည့်စနစ်ြဖစ်သည့် သီရိလကာ စာနယ်ဇင်းတိုင်
ကားမများေြဖရှင်းေရးေကာ်မရှင်ကို ထုတ်ေဝသူများ၊ အယ်ဒီတာများ၊ သတင်းေထာက်များှင့်
အလုပ်သမားသမဂများအပါအဝင် မီဒီယာေလာကသားများြဖင့်ဖွဲစည်းလည်ပတ်ေနပါသည်။
“ှစ်ေပါင်းများစွာ ေခးေသွးေတွရင်းှီးပီး ကားကုတ်ကားခဲကိးစားခဲ့ရပီးေနာက် ၂၀၀၂
ခုစ
ှ ်မှာေတာ့

အသေရဖျက်မြဖင့်တရားစွဲဆိုခွင့်ကို အစိုးရကဖျက်သိမ်းေပးခဲ့ပီး မီဒီယာ

အသင်းအဖွဲများနဲ အြပန်အလှန် ထိန်းညိမယ့် အဖွဲအစည်းြဖစ်တဲ့ သီရိလကာစာနယ်ဇင်း
တိုင်ကားမများ ေြဖရှင်းေရးေကာ်မရှင်တိုကို ဖွဲစည်းမှာြဖစ်ေကာင်း ေကညာခဲ့ပါတယ်။
ဒီေကာ်မရှင်ရဲေအာင်ြမင်မနဲ ဓနသဟာယိုင်ငံေတွထဲမှာ အေအာင်ြမင်ဆုံးြဖစ်တဲ့ အြပန်
အလှန်ထိန်းညိမမူေဘာင်ြဖစ်လာေအာင် ှစ်များစွာသည်းခံပီး မဆုတ်မနစ် ကိးစားခဲ့သူ
များကို ဂုဏ်ြပရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုလိုပဲ တူညီတဲ့လမ်းကို ေလာက်လှမ်းေနသူ
ေတွအတွက် စံယူထိုက်တဲ့ ဥပမာေကာင်းတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါတယ်။”
- Lord Black of Brentwood, အမေဆာင်န်ကားေရးမှး, British Telegraph Media
Group (Weerasundera, ၂၀၁၁)
သီရလ
ိ ကာ ုပသ
် ထ
ံ တ
ု လ
် င့
 ်မ ေကာ်ပေ
ုိ ရးရှငး် အက်ဥပေဒှင့် သီရလ
ိ ကာ ူပါဗာဟိနေ
ိ ကာ်ပေ
ုိ ရးရှငး်
အက်ဥပေဒတိုသည် အီလက်ထေရာနစ်မီဒီယာဆိုင်ရာဥပေဒများြဖစ်ကသည်။ တယ်လီဖုန်းဆက်
သွယ်ေရး ထိန်းညိမေကာ်မရှင်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာကိစရပ်များအြပင် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်
ေရးှင့် ေလလင်းခွဲတမ်းချေပးြခင်းကို ထိန်းညိသည့်ေအဂျင်စီြဖစ်သည်။
ေရးေကာက်ပွဲကာလများတွင်မူ ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ်ရီပတ်ဘလစ် သီရိလကာိုင်ငံ အေြခခံ
ဥပေဒပါ အပိုဒ် ၁၀၄ ဘီ (၅)(ေအ) အရ အားလုံးေသာ ိုင်ငံပိုင် (သိုမဟုတ်) ပုဂလိကပိုင် မီဒီယာ
များအားထိန်းညိမကို ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က
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ေရးေကာက်ပွဲ မီဒီယာထုတ်လင့်မများတွင် မတမှင့်ဘက်မမ ရှိေစေရးအတွက် မီဒီယာများလိုက်
နာရမည့် လမ်းန်ချက်များထုတ်ေပးပါသည်။ သိုတေစ ထိုလမ်းန်ချက်များသည် မြဖစ်မေန
လိုကန
် ာရမည့်

ြပာန်းချက်များမဟုတ် ကေပ။

ယေန အချ ိန်အထိ

ထိုလမ်းန်ချက်များကို

ပုဂလိကမီဒီယာများက အေတာ်အသင့်လိုက်နာကေသာ်လည်း ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများကမူ အများ
အားြဖင့် လျစ်လျထားပါသည်။

၂၀၁၅ ခုှစ် ိုင်ငံေတာ်သမတေရးေကာက်ပွဲ၏ မီဒီယာသတင်းေပးပိုထုတ်ြပန်မများအေပ သီရိ
လကာ စာနယ်ဇင်း အင်စတီကျ (SLPI) ၏ ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာမများက ေတွရှိချက်တစ်ခမ
ု ာှ မီဒယ
ီ ာ
များက အာဏာရပါတီအေပ ပိုမိုအေလးေပးေဖာ်ြပသည်ကို ေတွရသည်။ ထိုအြပင် နာမည်ကီး
ပါတီှစ်ခု၏ သတင်းကိုသာ အများဆုံးေဖာ်ြပကပီး လူသိနည်းေသာပါတီငယ်များှင့် တစ်သီး
ပုဂလကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏သတင်း အနည်းအကျ်းသာ ပါဝင်သည်ကို ေတွရသည်။
ပုံိပ
ှ မ
် ဒ
ီ ယ
ီ ာ၏ သတင်းေကာ်လမ
ံ ျားတွင်
သတင်းေဖာ်ြပမကိုကည့လ
် င် အဓိကပါ
တီကီးှစခ
် ြု ဖစ်သည့် United People’s
Freedom Alliance (UPFA) က ေကာ်လံ
ေပါင်း ၂,၁၁၄ ခုင
ှ ့် New Democratic
Front (NDF) က ေကာ်လံေပါင်း ၁,၄၃၄ခု
အထိ အသီးသီးေဖာ်ြပြခင်းခံခရ
့ဲ သည်။
အြခားပါတီကယ
ုိ စ
် ားြပ ယှ် ပိင်သမ
ူ ျား

ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ - Lakhanda

ှင့် တစ်သးီ ပုဂလ
 ဝင်ေရာက်ယှ် ပိင်သူ
များ၏သတင်းမှာမူ မရှိသေလာက်ြဖစ်
ခဲ့သည်။
ေရဒီယထ
ုိ တ
ု လ
် င့
 မ
် ကိ
 ုကည့လ
် င် အေစာ
ပိုငး် တွင် ိင
ု င
် ပ
ံ င
ုိ 
် င
ှ ပ
့် ဂ
ု လိ
 ကပိုငမ
် ဒ
ီ ီယာ
ှစမ
် ျ ိးလုးံ က ပိင်ဘက်ပါတီ ြဖစ်သည့်
NDF ကို အေလးေပးထုတလ
် င့်မ မရှိခ့ဲ
ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပေ
ဲွ နသိန
ု းီ ကပ်

ပုဂလိကမီဒီယာ - Neth FM

လာပီး NDF ပါတီ၏ိင
ု ေ
် ြခ ြမင့်တက်
လာသည်ှင့်အမ မီဒီယာများတွင် NDF
ပါတီက ြပန်ေြပာင်းေနရာယူလာခဲသ
့ ည်။
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အြခားေသာပါတီများှင့်ယှ်လင် NDF ပါတီ၊ UPFA ပါတီ၊ အာဏာရပါတီ၏မိတ်ဖက်ပါတီများ
သည် ေရဒီယိုထုတ်လင့်မအခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိသည်ကို ေတွရသည်။
ုပ်သံအစီအစ်များတွင်လည်း ထိုနည်းလည်းေကာင်းပင်ြဖစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် ိုင်ငံပိုင်တီဗွီ
ချန်နယ်ြဖစ်သည့် ITN က UPFA ကို ပိုမိုအေလးေပးေဖာ်ြပခဲ့ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲေနနီးလာ
သည်င
ှ ်အ
့ မ NDF ကို ြပန်ေြပာင်းမျက်ာှ သာေပးခဲ့သည်။ ထိုအချ ိန်တင
ွ ် ပုဂလိကပိုင်တီဗီခ
ွ ျန်
နယ်ြဖစ်သည့် Derana က ေရးေကာက်ပဲ
ွ ုင
ိ ေ
် ြခှင့် ပတ်သက်၍ အချ ိန်င
ှ ်အ
့ မေြပာင်းလဲမများ

ကို ထုတ်လင့်တင်ဆက်ေပးခဲ့သည်။
SLPI က ပုံှိပ်ှင့်အီလက်ထေရာနစ်မီဒီယာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမကို ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
၉ ရက်ေန မှ ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေနအထိ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ပုံှိပ်မီဒီယာေစာင့်
ကည့်ေလ့လာမအတွက် SLPI အေနြဖင့် ဆင်းဟာလာ၊ အဂလိပ်ှင့် တမီလ်ဘာသာစကားများ
ြဖင့်ထုတ်ေဝသည့် သတင်းစာကီး ၃၆
ခု တွင် ိုင်ငံေတာ်သမတေရးေကာက်ပွဲ
ှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းေဖာ်ြပချက်
များြဖစ်သည့် သတင်းစာများ၏ေကာ်လံ
များ၊ သတင်းေခါင်းကီးပိုင်းများ၊ ဓါတ်ပုံ
များ/ကာတွန်းများှင့်

ေကာ်ြငာများ

အားလုံးကို တစ်ခုမကျန် ဆန်းစစ်ေလ့
လာခဲ့ပါသည်။
ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ - Lakhanda

၂၀၁၉ ခုှစ် သမတေရးေကာက်ပွဲတွင်မူ
SLPI အေနြဖင့် ပုံှိပ်မီဒီယာတွင်ေဖာ်ြပ
မများကိုသာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခဲ့ပီး
ပုံ ှိ ပ် ေဖာ် ြပခံ ရ ြခင်း အေြခအေနများမှာ
၂၀၁၅ ေရးေကာက်ပဲ
ွ င
ှ ့် အလားသာန်
တူေကာင်း ေတွရှိခဲ့ပါသည်။
ထိပ်သီးပါတီှစ်ခုက

ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများသည် အြခားကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းများထက် မီဒယ
ီ ာများ၏ အေလး

ပုဂလိကမီဒီယာ - Neth FM

ေပးေဖာ်ြပမကိုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်
တွင် စုစုေပါင်းသမတေလာင်း ၃၅ဦး
အနက် Sri Lanka Podujana Peramuna
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(SLPP) က Gotabaya Rajapaksa က ပုံှိပ်မီဒီယာေဖာ်ြပမစုစုေပါင်း၏ ၄၉ ရာခိုင်န်း၊ United National Front (UNP) က Sajith Premadasa က ၄၃ ရာခိုင
် န်
 း အသီးသီးရရှိေနချ ိန်တင
ွ ်
အြခားှစ်ေယာက်မှာ ၅ ရာခိုင်န်းှင့် ၁ ရာခိုင်န်းစီ ေဖာ်ြပခံခဲ့ရပီး ကျန်ရှိသူများအေကာင်းကိုမူ
၂ ရာခိုင်န်းသာေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။
ယခင်ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည့် Mahinda Rajapaksa အေပသစာခံသည့် UPFA အဖွဲဝင်များှင့် ဖွဲ
စည်းထားေသာ SLPP မှာ Sri Lanka Podujana Peramuna အြဖစ် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ြပန်လည်
ေခါင်းေထာင်လာခဲ့သည်။ NDF သည် UNP က ဦးေဆာင်သည့် ွန် ေပါင်းပါတီြဖစ်ပီး သမတ
ေရးေကာက်ပွဲများြဖစ်သည့် ၂၀၀၉ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် Mahinda Rajapaksa ကို ယှ်ပိင်
ရန်င
ှ ့် ၂၀၂၀ ခုစ
ှ တ
် င
ွ ် Gotabaya Rajapaksa ကိုယ
ှ ် ပိင်ရန်အတွက် ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
Premadasaသည်

အြခားဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သူများှင့်ယှ်လင်

ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်

အများဆုံး မျက်ာှ သာေပးေဖာ်ြပြခင်းခံခဲ့ရသည်။ ၅၅ ရာခိုင်န်းေသာေဖာ်ြပမများမှာ Rajapaksa
၏ အတိက
ု ်အခံ ေထာက်ခသ
ံ အ
ူ ြဖစ် အဆင့သ
် တ်မတ
ှ ြ် ခင်းခံရပါသည်။ Rajapaksa သည် ပုဂလိ
 က
ပိုင်မီဒီယာများတွင် အများဆုံး ေဖာ်ြပြခင်းခံရပီး ၅၃ ရာခိုင်န်းမှာ ေထာက်ခံသူအြဖစ် အဆင့်
သတ်မှတ်ြခင်းခံရပါသည်။
Verité သုေတသန၏ လွတ်လပ်ေသာမီဒီယာသုေတသနဌာနြဖစ်သည့် ကျင့်ဝတ်ေစာင့်ကည့်ေရး
ဌာန (Ethics Eye) သည် ၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများကာလအတွင်း အီလက်ထေရာ
နစ်မီဒီယာများ၏ လုပ်ေဆာင်မများကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမများြပလုပခ
် ဲ့ရာ

ပုဂလိကပိုင်ှင့်

ိုင်ငံပိုင် အီလက်ထေရာနစ်မီဒီယာများသည်လည်း ပုံှိပ်မီဒီယာများနည်းတူ အာဏာရပါတီကို
ေလလင်းထုတလ
် င့
 ်မ အချ ိန်ပုေ
ိ ပးေကာင်းေတွရှခ
ိ ့ပ
ဲ ါသည်။

သတင်းများတွင် အဘယ်ေကာင့် အချ ိိုငင
် ံေရးပါတီများှင့် ကိုယစ
် ားလှယ်ေလာင်းများကသာ
ကီးစိးု ထား သနည်းဆိသ
ု ည့် ေမးခွနး် ှငပ
့် တ်သက်၍ ိင
ု င
် ေ
ံ ရးှငေ
့် ငွေကးသုးံ စွ
ဲ င
ုိ မ
် အကားအြပန်

အလှန်ဆက်စပ်မက အေြဖတစိတ်တပိုင်း ထုတ်ေပးိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပုဂလိက ေရဒီယိုလုပ်ငန်း
တစ်ခု၏ သတင်းဌာနမှးတစ်ဦးက ိုင်ငံေရးပါတီများ (သိုမဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏
ေလလင်းေကာ်ြငာထုတ်လင့
 ်မအတွ

က် ရရှိသည့် ကာချ ိန်င
ှ ့် အကိမအ
် ေရအတွကတ
် ုက
ိ ို ေရး
ေကာက်ပွဲစည်းုံးေရးဘတ်ဂျက်က အဆုံးအြဖတ်ေပးသည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင် အဂလိပ်
ဘာသာြဖင့်ထုတ်ေဝသည့် သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာချပ်တစ်ေယာက်အေနှင့် ေြပာရလင်မူ
ဂုဏ်သိကာကီးမားေသာ မီဒီယာများ၏ တည်းြဖတ်မပိုင်းဆိုင်ရာေပလစီတွင်မူ ိုင်ငံေရးေကာ်
ြငာများထည့်ေပးြခင်းသည် ေငွေကးရလိုမှင့် သက်ဆိုင်ချင်မှသက်ဆိုင်ေပလိမ့်မည်။
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ဤေနရာတွင် သတိြပရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ သီရိလကာိုင်ငံတွင် ေရးေကာက်ပွဲစည်းုံးေရး
လုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သတ်မှတ်ချက် မရှိြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ေငွေကးတတ်ိုင်သူ
များက စည်းုံးေရးေကာ်ြငာများြဖင့် ေဝေဝဆာဆာ ေကြငာြခင်းက အိုင် (သိုမဟုတ်) မဲေပးမည့်
သူများက မိမိအားမှတ်မိေစရန် အာမ မခံိုင်ေသာ်လည်း ထိုအချက်ကပင် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
များအကား တန်းတူညမ
ီ ယှ် ပိင်ုင
ိ သ
် ည့အ
် ခွငအ
့် ေရးကို ဆုံးးံ ေစပါသည်။ အထူးသြဖင့် ကိယ
ု စ
် ား
လှယ်တစ်ဦး၏ လူကိက်များမှင့်ိုင်ေြခသည် မီဒီယာ ထုတ်လင့်မများအေပ အေြခခံထားလင်
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအကား အခွင့်အေရးမညီမမများကို ပိုမိုဆိုးရားေစပါသည်။
ေရးေကာက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အရည်အချင်းသည်လည်း အေလးထားရမည့်
ကိစြဖစ်ပါသည်။ ဆင်ဟာလာသတင်းစာ၏ အကီးတန်းသတင်းေထာက်တစ်ဦးက ရည်ရယ်ချက်
မယ်မယ်ရရမရှိေသာ (သိုမဟုတ်) ေကြငာစာတမ်းပင် ေြဖာင့်ေအာင်မေရးိုင်ေသာ “အိမ်ြဖည့်ကို
ယ်စားလှယ်ေလာင်းများ” ကို အြခားသူများှင့် တူညီေသာ အခွင့်အေရးေပးထားသည်မှာလည်း
လက်ေတွမဆန်၊ မတမမရှိဟုဆိုပါသည်။ တမီးလ်သတင်းစာ၏ သတင်းေထာက်တစ်ဦးကလည်း
အချ ိကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းများသည် မိမိတို၏ပုံရိပ် တည်ေဆာက်ရန်အတွကသ
် ာ ေရးေကာက်
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ပွဲတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းြဖစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ြဖစ်
ရန်လိုအပ်သည့် တစ်ခုတည်းေသာအရည်အချင်းမှာလည်း မဲေပးခွင့်ရှိသူ ဟုသာသတ်မှတ်ထား
သည့်အတွက် ိုင်ငံသားြဖစ်လင် မည်သူမဆိုယှ်ပိင်ိုင်သည့် သေဘာပင်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံှစ်
ိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် ိုငင
် သ
ံ ားအြဖစ် ခံယူထားကသူများအား အမျ ိးသားအဆင့ပ
် ါလီမန်အတွက် ေရးေကာက်
ပွဲဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းကို တားြမစ်သည့် ကန် သတ်ချက်ကိုလည်း ပယ်ဖျက်လိုက်ပီြဖစ်ရာ
ိုငင
် ြံ ခားသားများကို အမျ ိးသားအဆင့် ပါလီမန်တင
ွ ် အမတ်ြဖစ်ခွင်ေ
့ ပးမည်ေလာဆိုသည့် ေဆွး
ေွးြငင်းခုံမများလည်း လတ်တေလာတွင် ထွက်ေပလာလျက်ရှိပါသည်။
မီဒီယာများ၏ “သမာသမတ်ကျြခင်းှင့်ဘက်လိုက်မမရှိြခင်း” ှင့်ပတ်သက်၍ ပုဂလိကပိုင် ဆင်
ဟာလာ သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာတစ်ဦးက ပုဂလိကပိုင်မီဒီယာတစ်ခုအေနနဲ ေရးေကာက်ခံရန်
မသင့်ေတာ်ဟုထင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးအစား အြခားသင့်ေတာ်သည့် ကိုယ်စား
လှယ်ေလာင်းတစ်ဦးကို စင်တင်ေပးိုင်ေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထိုအယ်
ဒီတာကပင် မိမိတိုေထာက်ခံသည့် ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အဘယ်ေကာင့်ေထာက်ခံသည်
ဆိုသည်ကိုလည်း စာဖတ်သူများအား ဖွင့်ချရှင်းလင်းထားမည် ြဖစ်ေသာေကာင့် ၎င်းမီဒီယာကို
ဆက်လက်အားေပးမည် (သိုမဟုတ်) ပယ်ချမည်ဆိုသည်မှာ စာဖတ်သူ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သာြဖစ်
သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုသိုဆိုသည့်တိုင် သီရိလကာရှိမီဒီယာများသည် မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ကို
မိမိတို ေထာက်ခံေကာင်းကို တရားဝင်ေကြငာေလ့မရှိပါ။ စာအသွားအလာ၊ သတင်းေဖာ်ြပမတိုကို
ကည့်၍သာ မည်သူ ကို မည်သည့်မီဒီယာက ေထာက်ခံေကာင်း ထင်ေကးြဖင့်သာ ဆုံးြဖတ်ကရ
ပါသည်။
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ မီဒီယာလမ်းန်ချက်များတွင် “ိုင်ငံေရးှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်လင့်မ
များ၊ ုပ်သံ အစီအစ်များ၊ သတင်းေဖာ်ြပချက်များ (သိုမဟုတ်) ဆက်စပ်အစီအစ်များကို ထုတ်
လုပ်သည့်အခါတွင် မီဒီယာတိုင်းအေနြဖင့် တိကျေသာ၊ ဘက်မေသာ၊ သမာသမတ်ကျေသာ
အချက်အလက်များကိသ
ု ာ ေဖာ်ြပရမည်”ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထိအ
ု ြပင် “ကိယ
ု စ
် ားလှယ်ေလာင်း
တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို ိုင်ေစချင်သည့်သေဘာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး
အေပ အထင်အြမင်လွဲေစလိုသည့်သေဘာြဖင့်ြဖစ်ေစ မည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကိုမ
မျက်ာှ သာေပး၍ ေရဒီယုိ (သိုမဟုတ)် တီဗီေ
ွ လလင်းထုတလ
် င့
 ်ချ ိန်ပုေ
ိ ပးြခင်း၊ ပုံိပ
ှ ထ
် တ
ု ေ
် ဝမ
များတွင် ပိုမိုေဖာ်ြပြခင်းတိုကို မလုပ်ေဆာင်ရ” ဟုလည်း လမ်းန်ထားပါေသးသည်။ ေရးေကာက်
ပွဲေကာ်မရှင်ဥကဌြဖစ်သူ Nimal Punchihewa က ေရးေကာက်ပွဲ မီဒီယာလမ်းန်ချက်များကို
ချ ိးေဖာက်လင် ိင
ု င
် ံပင
ုိ မ
် ဒ
ီ ယ
ီ ာများကို ဒဏ်ေကးတပ်၍ရသည့အ
် ြပင် သတင်းေထာက်များကိလ
ု ည်း
ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သိုရာတွင် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထံ၌ ပုဂလိကမီဒီ
ယာများ ေရးေကာက်ပွဲလမ်းန်ချက်များကို မလိုက်နာသည့်အခါတွင် ထိုသိုအေရးယူိုင်သည့်
အခွင့်အာဏာမရှိပါ။
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ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာြခင်း၊ ကျင့်ဝတ်ှင့်
အညီသတင်း ေရးသားေဖာ်ြပြခင်းကို လုပ်ေဆာင်မှသာ မီဒီယာများအေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီ၏
စတုတမိင်ဟူသည့် တာဝန်ကို ေကျပွန်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ေြမြပင်အေြခအေန ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများေရးသားေဖာ်ြပသူ သတင်းေထာက်များအေနြဖင့်
သတင်းေရးသားေဖာ်ြပရာတွင် စိန်ေခမများစွာ ကံေတွရပါသည်။ ဥပမာဆိုရလင် ေရးေကာက်
ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည်

အင်တာဗျးများှင့်

အချ ိန်အလုံအေလာက်မေပးိုင်ေအာင်ပင်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများအတွက်

မဲဆွယစ
် ည်းုံးေရးများြဖင့်

အလုပ
် ပ်
 ကပါသည်။

ကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းများ၏ အချ ိန်ဇယားများ၊ သတင်းေဖာင်ပတ
ိ ်ချ ိန်၊ သတင်း၏ ဆီေလျာ်ညီ
ွတမ
် စသည့

် အပ်အေထွးများကားက အင်တာဗျးခွင်ရ
့ ရန်ချ ိန်းဆိုရာတွင် ပိုမုခ
ိ က်ခပ
ဲ ါသည်။
အင်တာဗျးခွင့်ရသည့်တိုင် သတင်းအချက်အလက် လုံေလာက်စွာမရှိြခင်းေကာင့် ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းတစ်ဦး အေကာင်းကို ြပည့်စုံကုံလုံေအာင်ေဖာ်ြပိုင်ေလ့မရှိပါ။
ဘာသာစကားသည်လည်း တခါတရံ အခက်အခဲြဖစ်တတ်သည်။ ဆင်ဟာလာဘာသာစကားသည်
သီရိလကာ ိုင်ငံ၏ အဓိကဘာသာစကားြဖစ်သည့်တိုင် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များကို ဘာသာ
စကားသုံးမျ ိးြဖင့် ထုတြ် ပန်သည့်အတွက် တမီးလ်ဘာသာစကားြဖင့်ထတ
ု ြ် ပန်မတွ
 င် မကာခဏ
ဆိုသလို ေှာင့်ေှးမများ ကံရတတ်ပါသည်။ ယင်းေှာင့်ေှးမများေကာင့် တရားဝင်ေကြငာချက်
မထွကေ
် သးလင် သတင်းမီဒယ
ီ ာများက ရလဒ်များကို အချ ိန်မီ ေကညာရန် အခက်အခဲများ ကံ
ရပါသည်။
ဆင်ဟာလာသတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာတစ်ဦးကမူ အာဏာရပါတီ၏ ၎င်းတိုအားဦးစားေပးေဖာ်ြပ
ရန် မီဒီယာများအေပ ဖိအားေပးမကို မကာခဏ ကံရသည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုသိုဖိအားေပးသည့်
အခါ အယ်ဒီတာထံသိုတိုက်ိုက်ဆက်သွယ်၍ မိမိပါတီတိုအိုင်ရရှိေရးအတွက် မီဒီယာတွင်ပိုမို
ေဖာ်ြပေပးလင် အနာဂတ်တွင် အစိုးရေကာ်ြငာများ ေကာ်ြငာေပးြခင်းြဖင့် မီဒီယာေရရှည်တည်တံ့
မကို အာမခံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဖိအားေပးတတ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလေှာင်းပိုင်းတွင် သီရိလကာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိသူကို ပထမဆုံးစတင်
ေတွရှိခဲ့သည်။ မတ်လတွင် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကပ်ေရာဂါအြဖစ်ေကြငာခဲ့ပီး
လူ အသက်သန်းေပါင်းများစွာ ဆုံးံးိုင်ေကာင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်မှင့် လွတ်လပ်စွာသွားလာ
လပ်ရှားမများကို ကန် သတ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။
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ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါသည် တစ်ကမာလုံးရှိ ေရးေကာက်ပဲအ
ွ ချ ိန်ဇယားများအေပ သက်ေရာက်
မရှိခဲ့သည်။ သီရိ လကာတွင် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ၌ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကျင်းပရန် စီစ်ထား
ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ခုစ
ှ ်၊ ဩဂုတလ
် သို ေရဆိုငး် ခဲ့ရသည်။ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ချ ိန်တင
ွ ် ကျင်းပသည့်
ေရးေကာက်ပွဲများ ြဖစ်သည့်အေလျာက် မီဒီယာများအတွက်လည်း စိန်ေခမများရှိခဲ့ပါသည်။
ခရီးအသွားအလာကန် သတ်မများှင့် လူစုလူေဝးမြပလုပ်ရန် တားြမစ်ချက်များေကာင့် မီဒီယာ
များအေနြဖင့်လည်း မိမိတို၏ ပုံမှန်လုပ်ိုးလုပ်စ်ြဖစ်သည့် သတင်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်ေသာ လူအ
များှင့်ေြပာဆိုဆက်ဆံ၍ သတင်းရယူြခင်းကို မလုပ်ေဆာင်ိုင်ေတာ့ပါ။ ထိုအြပင် ကွင်းဆင်း
သတင်းေထာက်များအေနှင့်လည်း ေရာဂါကူးစက်မအရာယ်ကို ကံေတွရပါသည်။ ေရာဂါပိုးရှိ
သူများှင့် ထိေတွဆက်ဆခ
ံ ရ
့ဲ သည့် အေြခအေနများလည်း အချ ိ ကံေတွခဲရ
့ ပါသည်။ အချ ိသတင်း
စာများသည် ထုတေ
် ဝမကို လုံးဝရပ်ဆုင
ိ း် ခဲ့ရပီး အချ ိမှာမူ ေကာ်ြငာလက်ခရ
ံ မများေလျာ့နည်းလာ
သြဖင့် ဝန်ထမ်းလစာများြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ အလုပ်ရပ်ဆုိင်းြခင်းများကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့ရပါသည်။
ေရးေကာက်ပွဲစည်းုံးေရးကာလ စတင်သည့်အခါတွင်လည်း သမိုးကျစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းစ်
များှင့် “ပုံမှန် အသစ် (new normal)” စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ဒွန်တွဲေနသည်ကိုေတွရပါသည်။
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ပါတီများက ကိုဗစ်-၁၉ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ လူထု
ေတွဆုံပွဲများကို လုပ်ကသည့်အတွက် သတင်းေထာက်များမှာလည်း သတင်းရယူရန် ြပင်ဆင်က
ရပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမအားနည်းသည့် လူစုလူေဝးေနရာများ
တွင် ေရာဂါကူးစက်မန်းြမင့်မားသည်ြဖစ်ရာ သတင်းလိုက်ယူသည့် သတင်းေထာက်များအတွက်
စွန် စားမသဖွယ်ြဖစ်ေနပီး ထိုအချက်က ေရးေကာက်ပွဲများတွင် သတင်းလိုက်ယူ တင်ြပိုင်စွမ်းကို
ကျဆင်းေစပါသည်။
ပုံမှန်အေြခအေနများတွင်ပင် စည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများတွင် သတင်းရယူေရးှင့် ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းအား အင်တာဗျးိုင်ေရးတိုအတွက် ခက်ခဲစွာကိးပမ်းရသည်ြဖစ်ရာ ကပ်ေရာဂါြဖစ်သည့်
အေြခအေနတွင် လုပ်ေဆာင်သည့် စည်းုံးေရးဆင်းြခင်းှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများသည် မီဒီ
ယာအတွက် ပိုမိုကီးမားေသာ စိန်ေခမသာ ြဖစ်လာပါသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံအေြခစိုက် အ ကံေပးအဖွဲြဖစ်သည့် Freedom House ၏အဆိုအရ သီရိလကာ
ိုင်ငံအတွင်း သတင်းတုှင့်သတင်းမှားြဖန် ေဝမသည် လွန်ခဲ့ေသာှစ်အနည်းငယ်အတွင်း များစွာ
ြမင့်တက်ခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။
၂၀၂၀ ခုှစ်တွင်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အင်တာနက်လွတ်လပ်မအစီရင်ခံစာတွင် သတင်းတုဖန်တီးမမှာ
ေရးေကာက်ပဲမ
ွ တိင
ု မ
် 
ီ င
ှ ့် ိုဝင်ဘာလေရးေကာက်ပဲအ
ွ ချ ိန်တွင် ြမင့်တက်ခဲပ
့ ါသည်။ ထိုသတင်း
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များအား စတင်သမ
ူ ျားတွင် ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများလည်းပါဝင်ေန
သည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။
၂၀၁၉ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲှင့်ယှ်လင် ၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲတွင် အမုန်းစကား ေြပာဆိုြဖန်
ေဝမ ေလျာ့ကျခဲ့သည်ဟု ေရးေကာက်ပွဲအကမ်းဖက်မေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးစင်တာ(CMEV)
ကဆိုသည် 200။ သိုရာတွင် ထင်ရာှ းေသာြဖစ်စ်တစ်ခမ
ု ာှ တမီးလ်လမ
ူ ျ ိး အမျ ိးသမီးကိုယစ
် ားလှယ်
ေလာင်းြဖစ်ိုင်သူ ှစ်ဦးအေပ ဆိုးရားေသာ အွန်လိုင်းပုဂိလ်ေရးတိုက်ခိုက်မများ ကံေတွခဲ့ရ
ြခင်းြဖစ်သည် 201။
မီဒယ
ီ ာအချ ိှင့် အြခားအဖွဲအစည်းများြဖစ်သည့် AFP သီရလ
ိ ကာ၊ Factcrescendo၊ Fact Check
ှင့် Factseeker တိုကဲ့သိုေသာအဖွဲများက အွန်လိုင်းှင့် အြခားမီဒီယာများရှိ သတင်းတု၊ သတင်း
မှားများအားေချဖျက်ိုင်ရန် အချက်အလက်မှန်၊ မမှန်စစ်ေဆးသည့် လုပ်ငန်းစ်များကိုစတင်ခဲ့
သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ေဖာင်းများ ြဖစ်သည့် Youtube၊ တွစ်တာှင့် ေဖ့ဘုတ် စသည်တိုကမူ
၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲအတွင်း “မိမိတို၏ ပလက်ေဖာင်းများကို ကိုယ်တိုင်သီးြခား ေစာင့်ကည့်
ေလလာ့မများလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်” ဟု အစီရင်ခံစာများတွင် ေဖာ်ြပထားသည်202။

မီဒီယာလမ်းန်ချက်များ၏ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေကာင်းမွန်ေသာ်လည်း လိုက်နာေဆာင်ရက်မ
အားနည်းေနပါေသးသည်။ ေရးေကာက်ပေ
ဲွ ကာ်မရှငအ
် ေနြဖင့် မီဒီယာအဖွဲအစည်းများအားလုးံ ှင့်
တက်ကစွာ ပူးေပါင်းချ ိတ်ဆက်ပီး လက်ေတွကျသည့် ေရးေကာက်ပဲွဆုင
ိ ရ
် ာ မီဒယ
ီ ာလမ်းန်
ချက်များကို ေရးဆွဲသင့်ပါသည်။ ထိုလမ်းန်ချက်များထုတ်ြပန်ရာတွင် မီဒီယာအဖွဲအစည်းအား
လုံးှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွး၍ သေဘာတူညီချက်ရယူမှသာ မီဒီယာအားလုံးက လိုလိုလားလားလိုက်
နာသည့် လမ်းန်ချက်များ ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။
ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း မီဒီယာများအားေစာင့်ကည့်ရန်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းညိမလုပ်ငန်း
စ်အြဖစ်

သတင်းေထာက်များြဖင့်ဖွဲစည်းထားေသာ

မီဒီယာအားလုံးကိုကိုယ်စားြပိုင်သည့်

ေစာင့်ကည့်ေရးအဖွဲများ ဖွဲစည်းရန် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ေတာင်းဆိုမကို ကိဆိုရမည်ြဖစ်

200 https://cmev.org/2020/07/27/hate-speech-and-divisive-language-during-the-parliamentary-general-election-2020
201

https://www.inform.lk/repression-of-dissent-before-during-covid19-sl/

202 https://www.news rst.lk/2020/03/08/facebook-twitter-and-youtube-to-monitor-social-media-campaigns-during-election-period/
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သည်။ သိုရာတွင် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းညိမ လုပ်ငန်းစ်အတွက် လုံေလာက်ေသာအခွင့်အာဏာှင့်
ြပာန်းချက်များမရှိလင်မူ လမ်းန်ချက်များကို မျက်ကွယ်ြပ၍ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးဦး/
ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခုကို မျက်ှာသာေပးသည့် မီဒီယာများ ဆက်လက်ရှိေနဦးမည်ြဖစ်သည်။
ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲတစ်ခုြဖစ်သည့် People’s Action for Free and Fair
Elections (PAFFREL) က အမေဆာင်အရာရှိြဖစ်သူ Rohana Hettiararchchi က ေရးေကာက်ပွဲ
ကာလအတွင်း မီဒီယာ သတင်းေရးသားထုတ်လင့်အစီရင်ခံမှင့်ပတ်သက်၍ လုံေလာက်သည့်
ဗဟုသုတအချက်အလက်များ ရရှိေရးအတွက် သုေတသနလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်
ရန်လိုအပ်ေကာင်းှင့် သိုမှသာ ရရှိလာေသာအချက်အလက်များြဖင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ မီဒီယာ
ဝန်းကျင်ကို တည်ေဆာက်ိုင်မည် ြဖစ်ေကာင်းေြပာခဲ့သည်။
သတင်းတုများ၊ သတင်းမှားများ၏ လှည့်စားြခင်းကိုမခံရဘဲ အချက်အလက်များကို ကိုယ်ပိုင်
ဆင်ြခင် ာဏ်ြဖင့် သုံးသပ်ဆုံးြဖတ်ိုင်သည့် ိုင်ငံသားများြဖစ်လာေစေရးအတွက် မီဒီယာစာ
တတ်ေြမာက်မကို အေလးေပး ြမင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်း
ရန် အထူးသြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် မီဒီယာများအေနြဖင့် အသိပညာြမင့်တင်ေရး အစီ
အစ်များလုပ်ေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ သိုရာတွင် တစ်ခုသတိထားရမည်မှာ ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းအား မဲေပးရန်ဆံုးြဖတ်မသည် အသိပညာြမင့်မှင့် စာတတ်ေြမာက်ြခင်းထက်ပိုေသာ ပ်
ေထွးေသာ အေကာင်းတရားများ၏ လမ်းမိုးမလည်း ရှေ
ိ နိင
ု ေ
် သးသည်ဆသ
ုိ ည့အ
် ချက်ြဖစ်ပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါှင့် အနာဂတ်မေသချာမေရရာမများေကာင့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး
လမ်းန်ချက်များှင့် သင်တန်းအစီအစ်များကို အွနလ
် ုင
ိ း် ှင်ေ
့ အာ့ဖလ
် ုင
ိ း် ပုံစ
ံ စ
ှ မ
် ျ ိးြဖင့် ေရးဆွဲ
ချမှတ်ထားသင့်ပါသည်။
လွတ်လပ်၍တရားမတေသာ ေရးေကာက်ပွဲများသည် ဒီမိုကေရစီ၏အေြခခံလိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါ
သည်။ မီဒီယာများအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲစည်းုံးေရးှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမတိုကို အေလးေပး၍
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမရှိေစေရးကို တွန်းအားေပးသည့်အခန်း
ကတွင် ိုးကားတက်ကစွာပါဝင်သင့်ပါသည်။ သိုမှသာ လူထုအေနြဖင့် မှန်ကန်ေသာအချက်
အလက်များကိုရရှိပီး ၎င်းတိုကိုအေြခခံသည့် ေရးချယ်မများကို လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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Election Commission Press Release, [19 September 2019]. Media Guidelines Under Article 104B (5)(a),(b),(c) (i) of the Constitution of the Democratic Socialist
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၁၉၄၇ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေနတွင် ဗိတိသအုပ်ချပ်မေအာက်က လွတ်လပ်ေရးရပီးေနာက်
အိိယသည် လွတ်ေြမာက်ြခင်း၊ ညီမမှင့် မိတ်သဟာယေပါင်းစည်းမ အစရှိေသာ ေခတ်သစ်အုပ်
ချပ်စီမံမစံန်း အတိုင်းအဆများပါဝင်ပီး တတ်ိုင်သမြပည့်စုံေကာင်းမွန်သည့် ကိုယ်ပိုင် ဖွဲစည်း
ပုဥ
ံ ပေဒတစ်ရပ် ေပေပါက်လာေစရန် ကိးပမ်းခဲသ
့ ည်။ အိိယ
 သည် ဘက်လုက
ိ မ
် ကင်

းသည့် ိုငင
် ံ
ေတာ်အဆင့
် င
ှ ြ့် ပည်နယ်အဆင့် ပုမ
ံ န
ှ ေ
် ရးေကာက်ပမ
ဲွ ျား ငါးှစတ
် စ်ကိမက
် ျင်းပြခင်းကို ဒီမုက
ိ ေရစီ
စနစ်၏ ေကျာိုးအြဖစ်ထားရှိပီး လတ်ေတာ်စနစ်ကျင့်သုံးေသာ အစိုးရအဖွဲထားရှိသည့် ဖွဲစည်း
ပုံဥပေဒအေြခြပ သမတိုင်ငံတစ်ခုအြဖစ် ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်ေနတွင် တရား
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ဝင်ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ စီမံအုပ်ချပ်ေရးတွင် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် အိိယဖွဲ
စည်းပုံကို ၇၃ ကိမ်ေြမာက်ှင့် ၇၄ ကိမ်ေြမာက် ြပင်ဆင်ချက်များအရ ၁၉၈၀ ေကျာ်ခုှစ်များတွင်
မိေတာ်ေကာင်စီှင့် ပန်ချယတ်ဟုေခသည့် ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများအတွက် ေခါင်းေဆာင်
များတင်ေြမာက်သည့် မိြပှင့်ေကျးရာေရးေကာက်ပွဲများ ပုံမှန်ကျင်းပိုင်သည်အထိ ကျယ်ြပန်
လာခဲ့သည်။
ဖွဲစည်းပုံဥပေဒသည် ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးှင့် တရားစီရင်ေရးတိုကို ဒီမိုကေရစီ၏ မိင်သုံး
ရပ်အြဖစ် ေမာ်မှန်းန်းဆိုသည်။ သိုရာတွင် အစိုးရအေနြဖင့် ဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း
လည်ပတ်ေနသည်ကို ြမင်ေတွိုင်ရန်ှင့် သတိေပးမများ၊ စစ်ေဆးမများြပလုပ်ခံရေစရန် အိိယ
စာနယ်ဇင်းများကို စတုတမ

ိ င်အြဖစ် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည်။ ပုံိပ
ှ မ
် ဒ
ီ ယ
ီ ာများထဲကအချ ိမှာ
အစိုးရပိုင် All India Radio အသံလင့်ုံှင့် Doordarshan သတင်းချန်နယ်တိုကဲ့သို အစိုးရပိုင်မ
ဟုတ်သည့်မီဒီယာတိုမှာ လွတ်လပ်ခွင့် ပိုမိုရရှိသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလတွငြ် ဖစ်ေစ (သိုမဟုတ်) ပုမ
ံ န
ှ အ
် ချ ိန်တင
ွ ြ် ဖစ်ေစ အိိယ
 မဲဆနယ်
များ၏ အရယ်အစားှင့် ကွဲြပားစုံလင်မကို ထည့်သွင်းစ်စားထားပီး ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်မှာ
အတန်အသင့် ေချာေမွပါသည်။ ေရးေကာက်ပမ
ဲွ ျားသည် အများအားြဖင့လ
် တ
ွ လ
် ပ်မတေသာ်လည်း
အြခားအဓိကကျသည့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် အန်းကိန်းဆန်းစစ်ချက်များက အိိယအား
ြပည့်ဝသည့် ဒီမိုကေရစီိုင်ငံအြဖစ်ေခဆိုရန် အရည်အချင်းမြပည့်မီြဖစ်ေစေသာေကာင့် The
Economist သတင်းစာ၊ Economic Intelligence Unit ၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အစီရင်ခံစာက
ကမာ့အဆင့သ
် တ်မတ
ှ ခ
် ျက် ၅၃203ှင့် ‘အြပစ်အနာအဆာမကင်းသည့် ဒီမက
ုိ ေရစီင
ုိ င
် ’ံ အြဖစ် သတ်
မှတ်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အြခား အလားသာန်တူတစ်ခုအေနြဖင့် Freedom House အဖွဲ၏ လွတ်
လပ်မအန်းကိန်းက အိိယအား ‘အြပစ်အနာအဆာမကင်းသည့် ဒီမိုကေရစီိုင်ငံ’ှင့် အလား
တူစွာ ‘တစိတ်တပိုင်း လွတ်လပ် 204’ ဟု ေဖာ်ြပေကညာထားသည်။
ဖွံဖိးဆဲလူမအဖွဲအစည်းများ ေလ့လာမစင်တာ CSDS - Lokniti အဖွဲကြပလုပခ
် ဲ့ေသာ ိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ရာ ေရးေကာက်ပွဲစစ်တမ်းတွင် ေကာက်ယူရရှိခဲ့ေသာအချက်အလက်များက ေရးေကာက်ပွဲ
ဆိုင်ရာ တိုင်ကားချက်များှင့် ပိင်ဖက်ိုင်ငံေရးပါတီများအကား တဖက်ှင့်တဖက် တရားစွဲဆုမ
ိ 
များရှိေသာ်လည်း အိိယိုင်ငံသားများက ေရးေကာက်ပွဲများသည် အများအားြဖင့် လွတ်လပ်မတ
သည်ဟူ၍ မှတ်ယူကေကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားများကေဖာ်ြပထားသည်။ အိိယိုင်ငံ
သား အများအြပားအေနြဖင့် အိိယ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဟုေခသည့် ေရးေကာက်ပွဲများကျင်း

203 e Economist Intelligence Unit 2020 Democracy Index
204 Freedom in the World 2021’ by Freedom House
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ပရန်တာဝန်ရှိေသာ လွတ်လပ်သည့် ဖွဲစည်းပုံပါ အဖွဲအစည်းကကျင်းပသည့် ေရးေကာက်ပွဲများ
သည် ေယဘုယျအားြဖင့် လွတ်လပ်မတသည်ဟု ယုံကည်ရေကာင်း အချက်အလက်ေလ့လာဆန်း
စစ်မက ေဖာ်ြပထားသည်။ (ပုံ ၁)
ပုံ ၁ − အိိယ
 ိုင်ငသ
ံ ားအများစုက အမျ ိးမျ ိးေသာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များြဖင့်
ေရးေကာက်ပွဲများသည် မတသည်ဟု ယုံကည်ကသည်။

အိိယရှိ မဲေပးသူငါးဦးတွင် ှစ်ဦးနီးပါးက ေရးေကာက်ပွဲများသည် လွတ်လပ်မတသည်ဟု ယုံ
ကည်ကပီး ငါးဦးအနက် တစ်ဦးက လိုအပ်ချက်များရှိေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲများသည် လွတ်
လပ်မတေကာင်း ယုံကည်သည်။ မဲေပးသူ ၁၀% ေအာက်ကသာ ေရးေကာက်ပွဲများသည် အဓိက
ကျသည့်ြပဿနာများှင့် ြပည့်ှက်ေနသည်ဟု ခံစားရပီး ေလးပုံတစ်ပုံက သိပ်မေသချာေကာင်း
(သိုမဟုတ်) သေဘာထားအြမင် တစုံတရာမရှိေကာင်း ေြဖဆိုကသည်။
၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်လတ်ေတာ် (Lok Sabha) ေရးေကာက်ပွဲစစ်တမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဆန်း
စစ်ေလ့လာချက်က အသက် ၂၅ ှစ်ှင့်ေအာက် လူငယ်မဲေပးသူများသည် ၅၆ ှစ်ှင့်အထက်
လူကီးများထက် အိိယေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေပ အနည်းငယ် ပိုမိုယုံကည်ကေကာင်းေဖာ်
ြပသည်။ ၄င်းတိုအနက် ၄၈% က ေရးေကာက်ပွဲများ လွတ်လပ်မတသည်ဟု ယုံကည်ကသည်။
ပညာေရးကလည်း ေရးေကာက်ပွဲများှင့်စပ်လျ်း၍ အိိယိုင်ငံသားများ၏ ယုံကည်မအနိမ့်
အြမင့်အေပ သက်ေရာက်မရှိေကာင်း အေထာက်အထားများက ေဖာ်ြပသည်။ ပညာသင်ယူတတ်
ေြမာက်ထားမ ြမင့်မားေလေလ ေရးေကာက်ပွဲများ၏ သမာသမတ်ရှိမအေပ ယုံကည်ေလေလ
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ြဖစ်သည်။ စာမတတ်ေြမာက်သူများှင့် မူလတန်းအဆင့်ထိသာ တက်ေရာက်သင်ယူဖူးသူများ၏
၄၅% ှင့် ၄၈% ကားက ေရးေကာက်ပွဲများ လွတ်လပ်မတေကာင်း ယုံကည်ကပီး အထက်တန်း
အဆင့်အထိ တက်ေရာက်ဖူးသူများ၏ ၅၃% ှင့် ေကာလိပ်တက်ေရာက်ပီးသူများ၏ ၅၆% က
အလားတူယုံကည်ကသည်။ ေြဖဆိုမများတွ

င် ေကျးလက်ှင့် မိြပအကား ကွာြခားမကီးကီး
မားမား မေတွရှိရပါ။ ေကျးလက်က မဲဆရှင်များက မိြပမဲဆရှင်များှင့် င်းစာလင် ေရး
ေကာက်ပဲမ
ွ ျား၏ လွတလ
် ပ်မတမအေပ ယုံကည်မအနည်

းငယ် ေလျာ့နည်းသည်။ အမျ ိးသမီး
မဲဆရှင်များ၏ ၄၈% က ယုံကည်ေကာင်းေြဖဆိုသြဖင့် အလားတူေြဖဆိုေသာ အမျ ိးသားများ၏
၅၃% ှင့်င်းစာလင် အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းသည်။
သိုရာတွင် အများစုေသာ အိိယိုင်ငံသားများက ိုင်ငံေတာ်အဆင့်လတ်ေတာ်ှင့် ြပည်နယ်များ
၏ ဥပေဒြပလတ်ေတာ်များရှိ ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များအေပတွင်မူ အလားတူယုံကည်
မမရှိ ကေပ။ ေြမာက်များစွာေသာ မဲဆရှငမ
် ျားက ၄င်းတိ၏
ု ေရးေကာက်ခက
ံ ယ
ို စ
် ားလှယ်များှင့်
စပ်လျ်း၍ ေကျနပ်အားရမ မရှိကေပ။ သိုရာတွင် ဤအြမင်သည် ေရးေကာက်ပွဲများအေပမူတည်
၍ အေြပာင်းအလဲရှိသည်။ မဲဆရှင်များအေနြဖင့် ၂၀၀၉ ခုစ
ှ ်ှင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်အကား အိိယ
လတ်ေတာ်အတွက် ေရးေကာက်ခံရသူများ၏ ဂုဏ်သတင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ေကျနပ်အားရမမရှိ
ြဖစ်ခ့ဲ ကရသည်။ သိေ
ု သာ် ၂၀၁၄ ခုစ
ှ 
် င
ှ ့် ၂၀၁၉ ခုစ
ှ အ
် ကား ိင
ု င
် အ
ံ ဆင့လ
် တ်
 ေတာ်ရိှ ေရးေကာက်
ခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ဂုဏ်သတင်းက ြပည်သူများအကား ပိုမို ေကာင်းမွန်လာခဲ့သည်။ (ပုံ ၂)
၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ၂၈% ေသာ အိိယိုင်ငံသားများအေနြဖင့် ၄င်းတို၏ ေရးေကာက်ခံ ကိုယ်စား
လှယ်များအေပ အြပည့်အဝေကျနပ်အားရမရှိပီး ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ၁၄% ကသာ အြပည့်အဝ
ေကျနပ်အားရမရှိေကာင်း Lokniti-CSDS ကြပလုပ်ခဲ့ေသာ ေလ့လာမများကေဖာ်ြပသည်။ ေကျ
နပ်အားရမမရှိြခင်းအဆင့်သည် ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေရးေကာက်ပွဲများမတိုင်မီတွင်
သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားပီး ၁၇% ကသာ ေကျနပ်အားရမ လုံးဝမရှိေကာင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ၂၇% ရှိခဲ့သည်။ မဲဆရှင်များ၏ အားရေကျနပ်မရှိြခင်း၊ မရှိြခင်းအဆင့်က ေရး
ေကာက်ပွဲရလဒ်ထွက်ေပမများအေပ

သက်ေရာက်မရှိသည်။

ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်

အများအြပားသည် ၂၀၁၄ ခုှစ် ိုင်ငံအဆင့် ေရးေကာက်ပွဲများတွင် ံးနိမ့်ခဲ့ကပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်
တွင် များစွာေသာ ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များသည် ိုင်ငံအဆင့်လတ်ေတာ်သို ထပ်မံေရး
ေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်း ခံခဲ့ကရသည်။ ဤအချင်းအရာသည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
အေပ အိိယမဲဆရှင်များ၏အြမင်သည် ၄င်းတို၏ စွမ်းေဆာင်မကိုလိုက်၍ ေြပာင်းလဲေကာင်း
ှင့် မဲေပးမသည် မဲဆရှင်များ၏ ေကျနပ်အားရမအဆင့်ကို ထင်ဟပ်ေကာင်းေဖာ်ြပသည်။
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ပုံ ၂ − ေရးေကာက်ခံေခါင်းေဆာင်များအေပ မဲဆရှင်များ၏ ေကျနပ်အားရမရာခိုင်န်း

အကျင့ပ
် ျက်ြခစားမသည် ေရးေကာက်ခက
ံ ယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျားအေပ အိယ
ိ ိင
ု င
် ံသားများ၏ စိတပ
် ျက်
အားေလျာ့ြခင်းကိုြဖစ်ေစသည့် အေရးကီးဆုံး အေကာင်းြပချက်များထဲက တစ်ချက်ြဖစ်သည်။
ပါတီှင့်ဆက်ွယ်မ၊ ေကျးလက်မိြပကွဲြပားမ၊ စာတတ်ေြမာက်မ၊ လူမအမှတ်သညာှင့် ေရး
ေကာက်ပွဲကတိကဝတ်တိုကဲ့သိုေသာ အချင်းအရာများစွာက ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး၏
ေအာင်ိုင်မကို ြဖစ်ေစိုင်ေသာ်လည်း ပျမ်းမအိိယြပည်သူများအကား ေရးေကာက်ခံကိုယ်စား
လှယ်များ၏ပုံရိပ်က အလွန်ပင် အုတ်လကဏာေဆာင်ေနသည်။
Lokniti-CSDS ၏ ေလ့လာမများအရ အိိယိုင်ငံသားများ၏ ၈၀% က ၄င်းတို၏ ေရးေကာက်ခံ
ကိုယ်စားလှယ်များ အကျင့်ပျက်ြခစားမြမင့်မားေကာင်း ယုံကည်ကပီး အြခားသူများက ကိုယ်
စားလှယ်များအေနြဖင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသာ အကျင့်ပျက်ကေကာင်း ယုံကည်ကသည်။
အိယ
ိ ိင
ု င
် သ
ံ ားများ၏ ၁၀% ကသာ ၄င်းတိ၏
ု ေရးေကာက်ခက
ံ ယ
ုိ စ
် ားလှယ်များမှာ အစွနး် အထင်း
မရှိကေကာင်း ယုံကည်ကပီး အြခားသူများမှာ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ယုံကည်ရမအရည်အချင်း
အေပ ေသချာေရရာေသာ အြမင်မရှိကပါ။ ဤကိစရပ်အေပ အိိယိုင်ငံသားများ၏ အြမင်သည်
၄င်းတိ၏
ု ေနာက်ခအ
ံ ေြခအေနကိလ
ု ုက
ိ ၍
် ကွြဲ ပားကသည်။ စာမတတ်ေြမာက်သမ
ူ ျား၏ ေရးေကာက်
ပွဲကိုယ်စားလှယ်များအေပ ယုံကည်မက ဘွဲရများှင့် င်းစာလင် ေလျာ့နည်းသည်။ သိုေသာ်
အြမင်သေဘာထားများအကား ထင်ရှားသည့်ကွဲြပားမကို ေကျးလက်ှင့် မိြပ မဲဆရှင်များ
အကားတွင် ေတွရသည်။ ေကျးလက်ှင့် ဆင်ေြခဖုံးများတွင် ေနထိုင်ကသူများအနက် ၄၀% က
၄င်းတို၏ ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ အလွန်အကျင့်ပျက်ြခစားကေကာင်း ယုံကည်ကပီး
မိြပေနသူများ၏ ၅၂% က ထိုသိုယုံကည်ကသည်။ ေကျးလက်ေဒသေနသူများက ိုင်ငံေရးသမား
များအကား အကျင့်ပျက်ြခစားမ အေကာင်းအရာကို သိရှိမပိုနည်းိုင်ေသာေကာင့် အြမင်သေဘာ
ထားကွာဟချက်များကို သိရှိနားလည်မအေြခအေနက ပုံေဖာ်ေကာင်းြမင်ေတွရသည်။
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ပုံ ၃ − ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ ိုးေြဖာင့်မအေပ ယုံကည်မနည်းပါးလွန်းြခင်း

သိုေသာ် အံ့အားသင့်ဖွယ်ေကာင်းစွာပင် ိုင်ငံေရးသမားများ၏ဂုဏ်သတင်းက ၄င်းတို၏ အိုင်ရ
ရှိိုင်ေြခအေပ သက်ေရာက်မမရှိပါ။ အစွန်းအထင်းရှိသည့် ေနာက်ခံအေြခအေနရှိသူများစွာသည်
ေရးေကာက်ပွတ
ဲ စ်ခု ပီးတစ်ခတ
ု င
ွ ် အိိယ
 အမျ ိးသားလတ်ေတာ်သုိ ေရးေကာက်ြခင်းခံေနကရ
သည်။ လွနခ
် ့သ
ဲ ည့် ှစမ
် ျားအတွငး် ၄င်းတိ၏
ု အေရအတွက် တိးု ြမင့လ
် ာသည်။ (ဇယား ၁) ကိယ
ု စ
် ား
လှယ်ေလာင်းများ၏ မေကာင်းသည့်ပုံရိပ်အေကာင်း မဲဆရှင်များက အမှန်တကယ် သိရှိထား
ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း ေခါင်းေဆာင်ေရးချယ်မကို အြခားအေကာင်းအရာများ
ကလမ်းမိုးေကာင်း ဤအချက်ကေဖာ်ြပသည်။
ဇယား ၁ − ြပစ်မရှိေသာ ပါဝင်ယှ်ပိင်သူများှင့် အိုင်ရသူများ၏ ရာခိုင်န်
 း
General
Elections
2004
2009
2014
2019

Without
Criminal Cases

With Criminal
Cases

With Serious
Criminal Cases

Contestant

86

8

6

Winners

76

11

13

Contestant

85

8

7

Winners

70

13

17

Contestant

83

9

8

Winners

66

13

21

Contestant

81

10

9

Winners

57

16

27
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ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်းတွင် မီဒီယာ၏ ကျပ်တည်းသည့်အခန်းကှင့် မီဒီယာသတင်း တင်ြပမ
အေပ ဆန်းစစ်ချက်
ေစာင့်ကည့်သူက သူ အလုပ်ကို လုပ်ိုင်ပါရဲလား။
အိိယဖွဲစည်းပုံဥပေဒတွင် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးကို ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိ
ပါ။ သိုေသာ် ထိုလွတ်လပ်ခွင့်သည် လွတ်လပ်စွာေဟာေြပာခွင့်ှင့်ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ကို ေဖာ်ကျးြပသ
ထားေသာ ဖွဲစည်းပုံဥပေဒပါ အပိုဒ် ၁၉ (၁) မှ အများအားြဖင့်ဆင်းသက်လာသည်။ သိုရာတွင်
အပိုဒ် ၁၉ (၂) တွင် တိုင်းြပည်၏ တရား၌ပေဒစိုးမိုးေရးသည် ခိမ်းေြခာက်ခံေနရပီဟုယူဆရလင်
အစိုးရက ဝင်ေရာက်စက
ွ ဖ
် က်ရန် ခွင်ြ့ ပထားသည့် ကျ ိးေကာင်းဆီေလျာ်ေသာ ကန် သတ်ထန
ိ ်း
ချပ်မများဆိုင်ရာ ထပ်တိုးအပိုဒ်ငယ်တစ်ခုပါရှိသည်။
Doordarshanကဲ့သို အစိုးရကေထာက်ပံ့ေပးထားသည့်မီဒီယာများ တည်ရှိလည်ပတ်ေနလင့်
ကစား ဒီမုက
ိ ေရစီကိုေစာင့် ကည့်ေလ့လာရန်င
ှ ့် ၄င်း၏စတုတမ

ိ င်အြဖစ်လုပေ
် ဆာင်ရန် ၁၉၉၀
ေကျာ်ှစ်များတွင် ပုံှိပ်၊ အီလက်ထေရာနစ်င
ှ ့် လူမမီဒီယာများအပါအဝင် ေြမာက်များစွာေသာ
ပုဂလိကမီဒီယာများ ေပထွက်လာသည်။ အဂလိပ်၊ ဟင်ဒီှင့် အြခားဘာသာများြဖင့် ပုံှိပ်မီဒီယာ
များ၊ အီလက်ထေရာနစ်မီဒီယာများှင့် လူမမီဒီယာများသည် လွတ်လပ်၍အမှီအခိုကင်းကပီး
ယင်းအချက်ေကာင့်ပင် အစိုးရ၏ဖိအားေပးြခင်းမခံရေစဘဲ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်
ိုင်ကသည်။ ယင်းက အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ေဝဖန်ပိုင်း
ြခားိုင်ေစရန်ှင့် ေရးေကာက်ခံအစိုးရ ရှိြခင်းအားြဖင့် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏အေြခအေနကို ေစာင့်
ကည့်သည့် တိုင်းတာေရးစက်သဖွယ် အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကိုေပးသည်။
နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆိုရလင် အိိယတွင် မီဒီယာများ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိကသည်ဆို
ေသာ်လည်း မီဒီယာများ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံတွင် အေြပာင်းအလဲများစွာရှိကပီး မီဒီယာများ
လွတလ
် ပ်ကသလားဆိသ
ု ည်င
ှ ့် အိယ
ိ ဒီမက
ုိ ေရစီအတွက် ေစာင့်ကည့သ
် အ
ူ ြဖစ် ၄င်းတိ၏
ု အခန်း
ကကို ေကာင်းစွာထမ်းေဆာင်ေနကသလား ဆိုသည့် ေမးခွန်းများလည်းရှိေနပါသည်။ မီဒီယာ
များ၏လွတ်လပ်မှင့် ၄င်းတိုအေနြဖင့် ၄င်းတို၏ ရည်ရယ်ချက်အတိုင်း လုပ်ေဆာင်ေနကသလား
ဆိုသည့်ေမးခွန်းသည် သတင်းသမားများအတွက် အမဲမြပတ်ေသာ ခိမ်းေြခာက်မများ၊ သတင်း
သမားများအကား ရှိရင်းစွဲဘက်လိုက်မများှင့် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မဟူသည့် အေကာင်းအရာသုံးရပ်
အေပတွင် မှီတည်ေနသည်။
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နယ်စည်းမြခားသတင်းေထာက်များအဖွဲ ၏အဆိုအရ ၂၀၂၁ခုစ
ှ အ
် ထိ သတင်းသမားငါးဦး အကျ်း
ချခံရပီး ယမန်ှစ်က ေလးဦးအသတ်ခံခဲ့ရသည်205။ ကမာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မအန်းကိန်းတွ
င် အိိယ၏ ယခုှစ်ရလဒ်မှာ ၁၄၂ ြဖစ်ပီး ကက်ရမီးယားေဒသအေြခအေနများှင့် သတင်းသမား
များကိုရာဇဝတ်မများြဖင့် စွဲချက်တင်ြခင်းတိုက သက်ေရာက်မရှိခဲ့သည်206 ။
သတင်းသမားများကာကွယ်ေရးေကာ်မတီ၏ ှစ်စ်ထုတ်ြပန်သည့် သတင်းသမားများအား ေရး
ထုတ်သတ်ြဖတ်သည့် ိုင်ငံများအား မီးေမာင်းထိုးြပသည့် ကမာလုံးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်လွတ်ြခင်း
အန်းကိန်းတွင် သတင်းမီဒီယာအလုပ်ေကာင့် ၁၉၉၂ ခုှစ်ကစ၍ သတင်းသမား ၅၂ ဦး သတ်
ြဖတ်ခံခဲ့ရေသာ အိိယက အဆင့် ၁၃ ေနရာတွင်ရှိသည်207။ ေကျးလက်ှင့်မိငယ်များရှိ သတင်း
သမားများက မိကီးများရှိသတင်းသမားများထက် သတ်ြဖတ်ခံရိုင်ေြခ အရာယ်ပုမ
ိ ျားေသာ
ေကာင့် မိကီးတစ်မိတွင် အဂလိပ်သတင်းဌာနတစ်ခု (သိုမဟုတ်) သတင်းဌာနကီးတစ်ခုက
သတင်းသမားတစ်ဦးတေလပင် မရှိဟု ထင်ရေစသည်ကို P.Sainathက ေထာက်ြပသည်။ သိုေသာ်
သတင်းသမား၏တည်ေနရာ၊ သတင်းဌာန၊ ၄င်း၏ရာထူးအဆင့်ှင့် လူမေရးေနာက်ခံ စသည့်
အချင်းအရာများက သတင်းသမားတစ်ဦး ေရးသားအသုံးြပသည့် ဘာသာစကားှင့် အေရးကီး
ဆုံးအေနြဖင့် ေကျာ်ကားသူများှင့်ပတ်သက်သည့် အမှန်တရားများေဖာ်ထုတ်ိုင်သည့် ေရးသား
မများကဲ့သိုပင် အရာယ်ြဖစ်ေစသည်208။

205 https://rsf.org/en/barometer?year=2020
206 https://rsf.org/en/india
Criminal prosecutions are oen used to gag journalists critical of the authorities, with some
prosecutors invoking Section 124a of the penal code, under which “sedition” is punishable by
life imprisonment.
India’s score in this year’s World Press Freedom Index is heavily aﬀected by the situation in
Kashmir where, aer rescinding the state’s autonomy, the federal government shut down
xed line and mobile Internet connections completely for several months, making it virtually
impossible for journalists to cover what was happening in what has become a vast open
prison.
207 CPJ’s (Committee to Protest Journalists) “Global Impunity Index spotlights countries where
journalists are slain and their killers go free” by Elana Beiser
208 Foreword: Journalism as well as journalists in danger from failure to stand up for India’s press’ by
P. Sainath in “Dangerous pursuit: In India, journalists who cover corruption may pay with their lives”.
A Special Report by the Committee to Protect Journalists
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စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်သတင်းတင်ြပြခင်းသည် သတင်းသမားတစ်ဦးအတွက် ရဲဝံ့စွန် စားရဆုံး အလုပ်
များထဲကတစ်ခု ြဖစ်ေနဆဲပင်ြဖစ်ပီး အသက်အရာယ်အပါအဝင် ခိမ်းေြခာက်မများစွာက ၄င်း
တိုအေပ ကျေရာက်ေနသည်။ သတင်းအေကာင်းအရာက လူထုတစ်ရပ်ကို စိတ်ပျက်ေစတိုင်း၊
ထိခက
ုိ န
် ာကျင်ေစတိုငး် သတင်းသမားများအေပ အွနလ
် င
ို း် တွင် ေနာက်ေြပာင်ြခင်းှင်ထ
့ ိပါးေှာင့်
ယှက်ြခင်းတိုက ေတွြမင်ေနကျအရာများြဖစ်လာသည်။ ေနာက်ေြပာင်ြခင်းသည် ေဒါသထွက်ေန
ေသာြပည်သူများ၏ အစုအစည်းမဲ့ တုံြပန်မသာမဟုတ်ေတာ့ဘဲ ိုင်ငံေရးအစုအဖွဲတစ်ခုခုက
ေဆွးေွးေြပာဆိုမများတွင် ၄င်းတိုအကိက်ြဖစ်ေစေရး လမ်းမိုးရန်အတွက် မကာခဏ အများ
အြပား စုစည်းလုပ်ေဆာင်လာကသည်။

မီဒယ
ီ ာများသည် အိယ
ိ ဒီမက
ုိ ေရစီ၏ေစာင့် ကည့သ
် အ
ူ ြဖစ် သတ်မတ
ှ ယ
် ဆ
ူ ခံရေသာ်လည်း ေနာက်
ပိုင်းတွင် သတင်းသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏ သမာသမတ်ကျမကိုသာမက မီဒီယာကုမဏီများ သမတ်
သမတ်ကျစွာ လည်ပတ်ေနြခင်းမရှိမှင့် ဘက်လိုက်မတိုကိုလည်း ေမးခွန်းထုတ်ြခင်းခံေနရသည်။
ဤအြမင်သည် သတင်းသမားများကားတွငသ
် ာ ရှိသည်မဟုတဘ
် ဲ သာမန်လူထအ
ု ကားတွငလ
် ည်း
ေထာင့်ေပါင်းစုံကရှိေနသည်။ Lokniti-CSDS က ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ေလ့လာမ၏ေတွရှိချက်များက
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်င
ှ ့်စပ်လျ်း၍ လူထုအြမင်များအကား ကွဲြပားေနသည်များကို ေဖာ်ြပထား
သည်။ အိိယ
 ိုငင
် သ
ံ ားများ၏ ၂၉% က မီဒယ
ီ ာကုမဏီ
 များအေနြဖင့် အချ ိေသာေခါင်းေဆာင်

ပုံ ၄ − ုပသ
် သ
ံ တင်းချန်နယ်လမ
် ျားက ၄င်းတိ၏
ု ထုတ်လင့
 ်မအစီ

အစ်များတွင် အချ ိေသာ
ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များအား မျက်ှာသာေပး၊ မေပးအေပအြမင်သေဘာထား
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များကို မျက်ှာသာေပးကေကာင်း ယုံကည်ကပီး ၃၇% က ထိုသိုမယုံကည်ကပါ။ ၃၄% ကမူ
ဤကိစရပ်အေပတွင် အြမင်သေဘာထားမရှိကပါ။
သတင်းသမားများအေနြဖင့် ၄င်းတို၏အလုပ်အေပ ခိမ်းေြခာက်မပုံစံြဖင့် ပုံစံတကျ ဖိှိပ်ကန်
သတ်မများ ကံေတွရြခင်း၊ အစိုးရှင့်ေကာ်ပိုရိတ်က၏အမိန် အာဏာှင့် ကိုက်ညီေအာင်ြပရ
သည်များရှိေသာ်လည်း ၄င်းတိုသတင်းသမားများကိုယ်တိုင်၏ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ကျင့် ကံေဆာင်
ရက်မများအေပ ေမးခွန်းထုတ်ခံရသည်များလည်းရှိသည်။ ဤသည်ေကာင့်ပင် အိိယိုင်ငံသား
သုံးဦးတွင်တစ်ဦးက သတင်းသမားများ အကျင့်ပျက်ြခစားကသည်ဟု ယုံကည်ကပီး လူငါးဦး
တွင် ှစ်ဦးခန် က သတင်းသမားများအကျင့်ပျက်ြခစားကေသာ်လည်း အလွန်အမင်းမဟုတ်ဟု
ယုံကည်ကသည်က အကျည်းတန်ေသာပုံရိပ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ခံငုံဆိုရလင် အိိယိုင်ငံသား
များ၏ ေလးပုံသုံးပုံနီးပါးက သတင်းသမားများ အကျင့်ပျက်ြခစားကေကာင်း ယုံကည်ကပီး
၁၀% တည်းကသာ သတင်းသမားများ၏ ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မကို အြပည့်အဝ အယုံအကည်ရှိ
ကသည်။

ေကာ်ြငာသည် အိိယရှိ မီဒီယာဌာနအများစု၏ အဓိကဝင်ေငွလမ်းေကာင်းများထဲက တစ်ခုြဖစ်
သည်။ အနည်းငယ်ကသာ အြမတ်အစွန်းအတွက် ေရာင်းအားအေပ မှီခိုကသည်။ မီဒီယာများ
အတွက် ၄င်းတို၏တာဝန်ကို ဘက်လိုက်မကင်းစွာ မလုပ်ေဆာင်ိုင်ေစသည့် အေကာင်းရင်းများ
ထဲကတစ်ခုမှာ ၄င်းတို၏ ဘာေငွလည်ပတ်မအတွက် အစိုးရေကာ်ြငာများအေပတွင် မှီခိုေန
ရြခင်းြဖစ်သည်။ အစိုးရအေပတွင် မီဒီယာ၏ ေဝဖန်ေထာက်ြပချက်များက ပုံမှန်အားြဖင့် အစိုးရ

ပုံ ၅ − သတင်းသမားများ အဂတိလိုက်စားြခင်းအေပ မဲဆရှင်များ၏အြမင်သေဘာထား
အရင်းအြမစ် − ေတာင်အာရှ၏ ဒီမိုကေရစီအေြခအေန: အစီရင်ခံစာ ၂
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ေကာ်ြငာများ ဆက်လက်မရရှိေတာ့ြခင်းကို ြဖစ်ေစသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အစိုးရက ေကာ်ြငာ
ထည့်သွင်းြခင်းကို ရပ်ဆုင
ိ ်းလိုက်ပါက မီဒီယာလည်ပတ်မကို ထိခိုက်ေစသည်။ အစိုးရေကာ်ြငာ
များက အစိုးရကိုေဝဖန်သည့် မီဒီယာများကိုထိန်းချပ်ရန် အေရးကီးကိရိယာတစ်ခု ြဖစ်လာသည်။
မီဒီယာဘာေငွဆိုင်ရာ အချက်အလက်များက သတင်းစာအများအြပားအေနြဖင့် အစိုးရေကာ်
ြငာများအေပ မှခ
ီ ေ
ုိ နရေကာင်းေဖာ်ြပသည်။ ယင်းက မီဒယ
ီ ာများအေနြဖင့် ၄င်းတိ၏
ု ဘက်မလိုက်
မကို ေလာ့ချေပးရေစသည်။ သတင်းစာ ၄,၁၇၇ ေစာင် အနက် ၈၈၀ ေစာင်သည် ၄င်းတို ဘာ
ေငွ၏ ၇၅% ှင့်အထက်ကို အစိုးရေကာ်ြငာများထံကရရှိပီး အြခား ၆၇၀ ေစာင်က ၄င်းတိုဘာ
ေငွ၏ ၅၀% မှ ၇၄% အကားကို အစိုးရေကာ်ြငာများအေပတွင် မှီခိုထားရသည်။ ထိုေကာင့် ဝင်
ေငွစုစုေပါင်း၏ ၅၀% အထက်ကို အစိုးရေကာ်ြငာများအေပ မှီခိုထားရသည့် ေနစ်ထုတ်သတင်း
စာ စုစုေပါင်း ၁,၅၅၀ ေစာင်ရှိသည်။ ၄င်းတို၏ ေငွေကးဆိုင်ရာမှီခိုမက အစိုးရေငွအေပ တိုက်ိုက်
ြဖစ်ေစ၊ သွယဝ
် ုက
ိ ၍
် ြဖစ်ေစ များစွာကျေရာက်ေနချ ိန်တင
ွ ် ၄င်းသတင်းစာများအေနြဖင့် အစိုးရ
အေပ မည်သိုေဝဖန်ိုင်မည်နည်းဆိုသည်ကို မှန်းဆကည့်ိုင်သည်။ ဤအချက်သည် လွတ်လပ်
ေသာစာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကို အဟန် အတားြဖစ်ေစသည့် အေကာင်းချင်းရာများထဲက တစ်ခု
ြဖစ်သည်။

အိိယ
 မီဒယ
ီ ာေလာကရှိ လမ်းေကာင်းသစ်တစ်ခုမာှ အကျ ိးအြမတ်ရရှိေရးအတွက် မီဒယ
ီ ာဌာန
များအကား ပိင်ဆိုင်မြပင်းထန်စွာ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည့် လူကိက်များ
ဝါဒ ြဖစ်သည်။ ြဖစ်ပမ
ံု ာှ သတင်း၏ဦးတည်အေကာင်းအရာကို ေြပာင်းလိက
ု ်ပီး လူကိက်များေအာင်
လုပ်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ သာဓကများစွာရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေနာက်ဆုံးတစ်ခုမှာ ေရးေကာက်ခံြပည်
ဇယား ၂ − ေနစ်သတင်းစာများ၏ အစိုးရေကာ်ြငာများထံကရရှိသည့်
စုစုေပါင်းဝင်ေငွရာခိုင်န်း
No. of Dailies

% income of newspaper from
government advertisement

2,091

1-24

536

25-49

670

50-74

880

75 & above
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နယ်လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်သည့်

ရာဇဝတ်မြဖင့်ြပစ်ဒဏ်ချခံရပီးသူ

Mukhtar Ansari အား ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်ရှိ အကျ်းေထာင်တစ်ခုမှ ဥတားပရာဒက်ရြပည်နယ်ရှိ
ဘန်ဒါအကျ်းေထာင်သို ပိုေဆာင်ခဲ့သည့် ြဖစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ မီဒီယာသမားများသည် ြဖစ်ရပ်အ
ေကာင်းအရာများအေပတွင် အာုံစိုက်ရမည့်အစား ေထာင်ေပါက်ဝ၌စုေဝးခဲ့ကပီး ဂိုဏ်းစတား
တြဖစ်လဲ ိုင်ငံေရးသမားအား ေထာင်သိုပိုေဆာင်သည့် ယာ်များေနာက်ကလိုက်ခဲ့ကသည်။
မီဒီယာများအေနြဖင့်

၄င်းတိုကိုယ်ပိုင်ထင်ြမင်ယူဆချက်ြဖင့်

မခင်းများှင့်ြဖစ်ရပ်ဆန်းများကို

ေြဖရှင်းရန် အကိမ်ကိမ်အရသာေတွခဲ့ပီး တရားုံး၌ကားနာြခင်းမြပမီ၊ ဥပေဒအရ တာဝန်ရှိ
သူများ ေြပာကားြခင်းမြပမီပင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အြပစ်ရှိြခင်း၊ မရှိြခင်းအေပ
လူအများအြမင်က ထွက်ေပပီးြဖစ်သည်။ ဤအချက်က အမတွင်ပါဝင်သူများကို ထိပါးေှာင့်
ယှက်ြခင်းှင့် တရားစီရင်မအေပ လမ်းမိုးြခင်းကိုပင် ြဖစ်ေစိုင်သည်။ အဓိကကျသည့်ြဖစ်ရပ်
ှစ်ခုမှာ Jessica Lal သတ်ြဖတ်ခံရသည့်အမှင့် မကာေသးမီက ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ အိိယုပ်ရှင်
သုပ်ေဆာင် Sushant Singh Rajput ၏ မိမိကိုယ်ကိုယ်ေသေကာင်းခဲ့သည့် အမြဖစ်သည်။
Jessica Lal အမတွင် ၁၉၉၉ ခုစ
ှ က
် သတ်မတ
ှ ခ
် ျ ိန်ေကျာ်လန
ွ ် ပီး ယမကာဝန်ေဆာင်မမေပးသြဖင့

်
ိုင်ငံေရးသမားတစ်ဦး၏သားြဖစ်သူက သတ်ြဖတ်ြခင်းကိုခံခဲ့ရေသာ ထင်ရှားသည့် ယမကာမယ်
တစ်ဦးပါဝင်သည်။ ကာရှည်ေသာ ုံးထုတ်ြခင်းများပီးသည့်ေနာက် ၂၀၀၆ ခုှစ်တွင် စွပ်စွဲခံရသူ
အား တရားုံးက ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခ့သ
ဲ ည့်အချ ိန်တင
ွ ် Jessica အတွက် တရားမတမကိုေဆာင်ကျ်း
ေပးိုင်ရန် ၄င်းတို၏ကိးပမ်းခဲ့မများအတွက် မီဒီယာများက ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်ခဲ့ကသည်။
လူသိများ ထင်ရှားသူများ ပါဝင်သည့် အမများတွင် မီဒီယာများ၏လမ်းမိုးမက ပရိသတ်များ၏
အြမင်ကို အင်တိုက်အားတိုက် ေြပာင်းလဲေစသည်။ ၄င်းကဲ့သိုအမတစ်ခုမှာ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင်
သုပ်ေဆာင် Sushant Singh Rajput ေသဆုံးမအတွက် တရားစွဲဆိုြခင်းခံရသည့် ေဘာလိဝုဒ်
စတား Rhea Chakraborty ၏ အမြဖစ်သည်။ အမအေပ ကီးမားလှသည့် မီဒီယာ၏အာုံစိုက်ခံရ
မရှိြခင်းက ုပ်သံ ကားနာမကိစများကိ209
ု ေလ့လာသူများကပိုမို တွန်းအားေပးေစခဲ့ပီး ုပ်သံလင့်
မီဒီယာများ၏ တီဗွီအစီအစ်များကို အားေပးကည့်မပမာဏ များေစခဲ့ပီး ၎င်းတိုအား လွန်စွာ
အကျ ိးြဖစ်ထန
ွ း် ေစခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုစ
ှ ် အေထွေထွေရးေကာက်ပဲက
ွ ာလအတွငး် က အိိယ
 စစ်တပ်ယာ်တန်းကို အကမ်းဖက်
တိုကခ
် ုက
ိ ခ
် ရ
ံ မှင့် ဧပီလအတွငး် ပါကစတန်ရိှ အကမ်းဖက်သမားများ၏ စစ်စခန်းအများအြပားကို

209 Finology blog on media trials.
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ေချမန်းိုင်ခဲ့သည့် လက်တုံြပန်ေရး ဘာလာေကာ့ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မက အေတာ်ပင် အုတ်
ေအာ်ေသာင်းနင်း ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ ေမလတွင် ေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပရန်ရှိပီး အာဏာရပါတီ
အေနြဖင့် အသိအမှတ်ြပမှင့် သတင်းေဖာ်ြပခံရမ ပိုမိုများြပားစွာရရှိခဲ့သည်။ အြခားသာဓက
ြဖစ်ရပ်ှစ်ခုမှာ ြပင်သစ်က ကာကွယ်ေရးပစည်းများဝယ်ယူရာတွင် အကျင့်ပျက်ြခစားမဆိုင်ရာ
သံသယများကို ုံးတင်စစ်ေဆးခဲ့သည့် ရာေဖးလ်ေလယာ်ဝယ်ယူြခင်း အြငင်းပွားမှင့် အိိယရှိ
ိုင်ငံအဆင့် ဘဏ်တစ်ခုှင့် လိမ်လည်မကျးလွန်ခဲ့သည့် အိိယစီးပွားေရးသမားတစ်ဦး ြပည်ပ
သို တိမ်းေရှာင်လွတ်ေြမာက်သွားသည့် Nirav Modi လိမ်လည်မတိုြဖစ်သည်။ စစ်တမ်းေြဖဆို
သူများ၏ ထက်ဝက်ကသာ ထိုြဖစ်ရပ်ှစ်ခုအေကာင်းကားဖူးကေသာ်လည်း ေလးပုံသုံးပုံက
ပါကစတန်အား ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မအေကာင်းကိုသာ သိရှိထားကသည်။ ေြဖဆိုသူများ၏
ထက်ဝက်က Nirav Modi လိမ်လည်မြဖစ်
 စ်တွင် အစိုးရကိုင်တွယ်ပုံကို ေကျနပ်အားရမရှိေကာင်း
ေြဖဆိုကပီး ၄၀% နီးပါးက အြခားေသာအြမင်များရှိကသည်။ ေြဖဆိုသူများ၏ထက်ဝက်က
ရာေဖးလ်ေလယာ်ဝယ်ယူမအေကာင်း ကားဖူးကသည်။ လိမ်လည်မအတွင်း အစိုးရ၏ သံသယ
ြဖစ်ဖွယ်ပါဝင်မအေပ အြမင်များကမူ ညီတူမတူ ကွဲြပားကပီး ၃၈% က အြခားထင်ြမင်ယူဆ
ချက်များ ရှိကသည်။ ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မကိစတွင် ေြဖဆိုသူများ၏ထက်ဝက်က ေလတပ်ှင့်
အစိုးရှစ်ခုလုံးက ေဆာင်ရက်ခဲ့သည် (သိုမဟုတ်) ယင်းသည် မိုဒီအစိုးရ၏အခွင့်အာဏာြဖစ်သည်
ဟု ယုံကည်ကပီး ၄၂% ကမူ အိိယစစ်တပ်၏ အဓိက ဦးစီးဦးေဆာင် လုပ်မြဖစ်ပီး အာဏာရ
ပါတီအေနြဖင့် တူညီေသာ အသိအမှတ်ြပခံရမ မရရှိသင့်ေကာင်း ယုံကည်ကသည်။
ဤြဖစ်ရပ်များေကာင့် အိိယမီဒီယာများ (သမားိုးကျမီဒီယာှင့် လူမမီဒီယာှစ်ခုလုံး) အေပ
အိိယိုင်ငံသားများ၏ ယုံကည်မ ေမာ်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုြမန်ဆန်စွာ ပျက်ြပားသွားေစ
သည်။ စစ်တမ်းများက အချက်အလက်များသည် အိိယိုင်ငံသားများ၏ ၃၃% က ပုံှိပ်မီဒီယာ၊
ုပ်ြမင်သံကားှင့် ေရဒီယိုအပါအဝင် အဓိကကျသည့် လူထုမီဒီယာပုံစံအားလုံးအေပ ယုံကည်မ
အများအြပား ရှိေနေသးေကာင်း ေဖာ်ြပသည်။ ၃၈% က ပုံှိပ်မဒ
ီ ီယာှင့်ုပ်ြမင်သံကားအေပ
ယုံကည်မ ကျ ိးေကာင်းဆီေလျာ်စာွ ရှိေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ကပီး ၃၄% က ေရဒီယုလ
ိ ုင
ိ း် များအေပ
အလားတူယုံကည်ေကာင်း ေဖာ်ြပကသည်။ သိုရာတွင် အိိယိုင်ငံသား ၁၀% က ယင်းမီဒီယာ
ပုံစံများအေပ ယုံကည်မအလွန်နည်းေကာင်းှင့် ၅% ကမူ မီဒီယာအားလုံးအေပ ယုံကည်မ
လုံးဝမရှိေကာင်းေဖာ်ြပကသည်။ အိိယိုင်ငံသားများ၏ ၁၀-၁၅% ခန် ကမူ ၄င်းတိုအေနြဖင့်
မီဒီယာများအေပတွင် ယုံကည်မေပးရမည်၊ မေပးရမည်ကို မေသချာကပါ။ မီဒီယာအား ဒီမိုက
ေရစီ၏ စတုတမိင်ှင့်ေစာင့်ကည့်သူအြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ အိိယကဲ့သိုေသာိုင်ငံတွင်
ဤအချက်က အလွန်အမင်း အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစပီး အလွန်စိုးရိမ်ပပ
ူ န်ရမည့်ကိစတစ်ရပ်ြဖစ်
သည်။ မီဒီယာများကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိသည့် မီဒီယာများအေပယုံကည်မ နိမ့်ကျလာေနြခင်းကိစ
ကိုသိမှတ်ထားပါလျက် က်ုပ်တိုအေနြဖင့် မီဒီယာများကို ၄င်းတို၏အခန်းကကို ထမ်းေဆာင်

154

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;
ပုံ ၆ − ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း ိုင်ငံေတာ်အဆင့် သတင်းအများအြပား
ေရးသားတင်ဆက်ြခင်း ကိစရပ်များ

ရန် မည်သိုေမာ်လင့်ိုင်ပါမည်နည်း။ က်ုပ်တိုအေနြဖင့် မီဒီယာများ၏ယုံကည်စိတ်ချရမ အြပည့်
အဝပျက်ြပားသွားသည်ဟု ဆိြု ခင်းမဟုတပ
် ါ။ သိရ
ု ာတွင် ေစာင့် ကည့သ
် အ
ူ ြဖစ် အြပည့အ
် ဝယုံ ကည်
ရမမှာ အေတာ်ပင်မရှိေတာ့ေပ။

မီဒယ
ီ ာများအေနြဖင့် ဆြပပွမ
ဲ ျားကိုသတင်းေဖာ်ြပေပးြခင်း၊ စည်းုးံ ြခင်းပင်ြပလုပေ
် ပးြခင်းတိြု ဖင့်
မီးစာထည့်ေပးေနချ ိန်တင
ွ ် လူမမီ
 ဒယ
ီ ာများက သတင်းမီဒယ
ီ ာများှင့် ၄င်းတို၏ကျယ်ြပန် ေရာက်ရိှ
မကို ရင်ေဘာင်တန်းကာ ေရာေှာပါဝင်လာသည်။ ယေနကာလတွင် ကမ်းကျင်သတင်းမီဒီယာ
သမားများကသာ ၄င်းတို၏အြမင်ကို ေဖာ်ထုတ်တင်ဆက်ိုင်သည်မဟုတ်ေတာ့ဘဲ လူမမီဒီယာက
လူတိုင်းကို အသံတစ်သံ ြဖစ်ေပေစသည်။ ယင်းအေြခအေနက ြပည်သူများအား အေကာင်းအရာ
မျ ိးစုံအတွက် အွနလ
် ုင
ိ း် ဆြပပွဲများှင့် လမ်းေပဆြပပွဲ ှစမ
် ျ ိးလုံးအတွက် စည်းုံးေရးလုပ်
ေဆာင်ရန် အကူအညီြဖစ်ေစသည်။ လူမမီ
 ဒယ
ီ ာများကတဆင့်ပျံှံေနေသာ သတင်းမှားများ
အများအြပားရှိေသာ်လည်း လူမမီဒီယာသည် ပုံှိပ်ှင့် သတင်းမီဒီယာများှင့်င်းစာလင် စည်း
မျ်းစည်းကမ်းများြဖင့် ထိန်းချပ်ခံရမအလွန်နည်းသည်ကို သတိြပရန် အေရးကီးပီး ယင်းအ
ချက်က လူမမီ
 ဒယ
ီ ာကို သာမန်လထ
ူ ုအကား အလိမအ
် ညာများြဖန် ြဖးရန် ထိေရာက်ေသာကိရယ
ိ ာ
တစ်ခုြဖစ်ေစသည်။ တိုးြမင့်လာေနေသာ ဤအလားအလာအရ လူမမီဒီယာကို ေစာင့်ကည့်ရန်
လိုအပ်လာသည်။
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ပုံ ၇ − သမိုးကျမီဒီယာများကတဆင့် ပုံမှန် သတင်းရရှိမ

က်ုပ်တိုအေနြဖင့် လူမမီဒီယာေခတ်တွင် ေရာက်ရှိေနသည်ဆိုေသာ်လည်း သမားိုးကျ မီဒီယာ
များမှာလည်း အသုံးဝင်ကုက
ိ ည
် ီေနဆဲပင်ြဖစ်ပါသည်။ လွနခ
် ့ဲသည့် ှစအ
် နည်းငယ်အတွငး် အချ ိး
ေလျာ့နည်းသွားေသာ်လည်း

အိိယိုင်ငံသားအေြမာက်အများက

သမားိုးကျမီဒီယာများကို

အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ေရာ ေဒသသုံးဘာသာစကားများြဖင့်ပါ ကည့်ကဆဲ၊ ဖတ်ကဆဲြဖစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် အိိယိုင်ငံသားများ၏ အနည်းဆုံး ၄၆% က ုပ်ြမင်သံကားကို ပုံမှန်ကည့်က
ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်မူ ၃၅% သို ကျဆင်းသွားသည်။ ယင်းသိုကျဆင်းမသည် သတင်းများ ဖတ်၊
ကည့်ရန် အွန်လိုင်းရပ်ဝန်းများ ေပထွန်းြမင့်တက်လာြခင်းှင့် သက်ဆိုင်သည်။ သိသာထင်ရှား
သည့် အိိယိုင်ငံသားအေရအတွက်တစ်ခုက သတင်းှင့် အြခားအချက်အလက်များအတွက်
သမားိုးကျမီဒီယာြဖစ်သည့် ုပ်ြမင်သံကားမှ လူမမီဒီယာနည်းလမ်းများထံ ကူးေြပာင်းလာခဲ့ပီး
ြဖစ်ိုင်သည်။
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ဇယား (၃) ရှိ အချက်အလက်များက ယခင်လူမမီဒီယာရပ်ဝန်းများက သတင်းများရရှိခဲ့ေသာ ပိုမို
နည်းပါးသည့်လူအေရအတွက်ှင့်စာလင် အိိယ
 ိုင်ငံတဝှမ်း ှစ်ကာလများအတွင်း တိုးြမင့်လာ
သည့် လူမမီဒီယာလမ်း ခံမကို ေဖာ်ြပသည်။
ဇယား ၃ − ေနစ် လူမမီဒီယာအသုံးြပသူများရာခိုင်န်း
2014

2017

2018

2019

Facebook

3

10

22

23

WhatsApp

-

14

26

29

Twitter

<1

1

6

5

Instagram

-

-

7

8

Youtube

-

-

-

25

ဇယား ၄ − မီဒီယာအများအြပားအေပ ြပည်သူလူထု၏ယုံကည်မ ြမင့်တက်မရာခိုင်န်း
Options

Newspapers

Television

Radio

32

33

30

Quite a lot of trust

38

38

34

Not very much

11

10

8

Not at all

4

4

5

Unsure

11

10

16

A great deal of
trust

trust
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ပုံ (၄) ရှိ အချက်အလက်များအတိုင်းပင် ၂၀၀၉ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်တိုတွင် အိိယိုင်ငံသားများ၏
ေလးပုံတစ်ပုံက သတင်းစာကိုေနစ်ဖတ်ကပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ငါးပုံတစ်ပုံေအာက်အထိ ေလျာ့
ကျသွားသည်။ လူမမီဒီယာ၏ အပိင်ြမင့်တက်မက များစွာေသာေလ့လာမများတွင် ေကာက်ယူ
ထားေသာ အချက်အလက်များအတိုင်း ထင်ဟပ်ေနသည်။ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကို ေနစ်အသုံးြပသူအေရ
အတွက်သည် ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်တိုတွင် ၃% မှ ၁၀% ၊ ၂၀၁၈ ခုစ
ှ ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်
၂၂ % မှ ၂၃% အြဖစ် အသီးသီး ြမင့်တက်ခဲ့သည်။ ၂၉% နီးပါးက WhatsApp ကို ေနစ်နီးပါး
အသုံးြပကပီး ၂၅% က YouTube ကို ေနစ်အသုံးြပကသည်။ ခံငုံဆိုရလင် လူမမီဒီယာ ပုံမှန်
အသုံးြပမသည် ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်တိုှင့် င်းယှ်လင် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် သိသိသာသာ ြမင့်
တက်လာသည်။ သမားိုးကျမီဒီယာများသည် မျက်ေမှာက်ကာလ၌ သတင်းအတွက် အေရးကီး
ဆုံးအရင်းအြမစ်ြဖစ်ဆဲ ြဖစ်ေသာ်လည်း အိိယိုင်ငံသားများအေနြဖင့် သတင်းအချက်အလက်
ရရှိေရးအတွက် ကားခံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် အရာအသစ်များကို ေြပာင်းလဲအသုံးြပလာြခင်းက
သမားိုးကျမီဒီယာများကတဆင့် သတင်းရယူသုံးစွဲမအေပ သက်ေရာက်မများရှိခဲ့သည်။ ယခု
ကာလတွင်ပင် အိိယိုင်ငံသားများ၏ ၅၀% နီးပါးက ိုင်ငံေရးသတင်းများကို ုပ်ြမင်သံကားက
ရရှိကသည်။

မီဒီယာများကို က်ုပ်တို ယုံကည်သည်ြဖစ်ေစ၊ မယုံကည်သည်ြဖစ်ေစ အများြပည်သူ၏အြမင်ကို
လမ်းမိုးြခင်းတွင် ၄င်း၏အခန်းကကို ေလာ့မတွက်သင့်ေပ။ အံ့အားသင့်ဖွယ်ေကာင်းသည်မှာ
မီဒီယာများအေပ အေတာ်ပင် အယုံအကည်မရှိသည့်သူများပင် သတင်းအချက်အလက်ရရှိေရး
အတွက် မီဒီယာများကို အသုံးြပေနေသးြခင်းြဖစ်သည်။ အများြပည်သူ၏ သေဘာထားအြမင်ကို
စည်းုံးရာတွင် မီဒီယာ၏ အခန်းကသည် ကီးမားလှပီး အိိယတွင် ိုင်ငံေရးအြမင်များသည်
မကာခဏပင် ကီးမားကျယ်ြပန် စွာ ြပန် ပွားေလ့ရှိသည်။
၂၀၀၄ ခုှစ် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများတွင် အစိုးရ၏ ုပ်ြမင်သံကားထုတ်လင့်မက အလွန်
ကျယ်ြပန် ခဲ့ေသာေကာင့် ပထမဆုံး ုပ်ြမင်သံကားေရးေကာက်ပွဲများအြဖစ် မကာခဏန်းဆိုခံ
ရသည်210။ သိုေသာ် ၁၀ ှစ်အကာတွင် ၂၀၁၄ ခုှစ် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများသည် ုပ်ြမင်သံ
ကားက ပိုမိုကျယ်ြပန် စွာ ထုတ်လင့်ခဲ့ရပီး လူမမီဒီယာရပ်ဝန်းများတွင်ပင် ေနရာယူလာခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုှစ် အိိယေရးေကာက်ပွဲက ိုင်ငံေရးပါတီများ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအတွက် လူမမီဒီယာကို
စတင်အသုံးြပလာသည့် ပထမဆုံးေရးေကာက်ပွဲ ြဖစ်ခဲ့သည်။
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၂၀၁၉ ခုှစ် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများတွင် လူမမီဒီယာကို ပိုမိုကီးမားကျယ်ြပန် သည့် ပုံစံြဖင့်
အသုံးြပခဲ့သည်ကို မျက်ြမင်ေတွ ကံခဲ့ရပီး ၂၀၂၄ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်
ပွဲများသည် အိိယ၏လူမမီဒီယာေပက ေရးေကာက်ပွဲ အမှန်တကယ်ြဖစ်လာမည်ဟု ေမာ်လင့်ရ
သည်။ လူမမီဒီယာ အပါအဝင် မီဒီယာများအေပ ယုံကည်မဒီဂရီက ေရှဆက်ပီး ကျဆင်းသွား
မည်လား၊ သိုတည်းမဟုတ် မီဒီယာများအေနြဖင့် ၄င်းတိုအေပ ယုံကည်မကို ြပန်လည်ရယူိုင်
မည်လားဆိုသည်မှာ မေသချာေပ။ သိုေသာ် ေယဘုယျအားြဖင့် ြပည်သူများက မီဒီယာများကို
အိိယဒီမိုကေရစီစနစ်၏ ေစာင့်ကည့်သူအြဖစ် ဆက်လက်ြမင်ထားကလိမ့်မည် ြဖစ်သည်။
ေယဘုယျအားြဖင့် ုပ်ြမင်သံကားေပက ေဆွးေွးြငင်းခုံမများကို လူထုက ကိက်ြခင်း၊ မကိက်
ြခင်းများရှိိုင်ပါသည်။ သိုေသာ်ြငားလည်း ထိုေဆွးေွးြငင်းခုံမများက ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေစာင့်
ကည့်သူအြဖစ် အလုပလ
် ုပ်ြခင်းဟု အဆုံးစွန်အဓိပာယ်ရသည့် အစိုးရအေပ ခံငုံစစ်ေဆး ကည့်
မေပးြခင်းအတွက် အေရးကီးကိရိယာတစ်ခုအြဖစ် ထမ်းေဆာင်ပါသည်။
သမားိုးကျဆန်သည့် တစ်အိမ်ဆင်း တစ်အိမ်တက် စစ်တမ်းေကာက်ယူမမဟု

တ်သည့် ပုံစံအေန
ြဖင့် မီဒယ
ီ ာများက အမျ ိးမျ ိးေသာကိစရပ်
 များအေပ သေဘာထားစစ်တမ်းများြဖင့် အများြပည်
သူ၏ အြမင်သေဘာထားကို တိုင်းတာသည့်အခါ စမတ်ဖုန်းများသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်ေစာင့်ကည့်
ေရးအတွက် အသုံးြပခွင်အ
့ ရဆုံး ကိရယ
ိ ာများထဲကအချ ိအြဖစ် အေထာက်အကူေပးသည်။ ေရး
ေကာက်ပွဲအကိကာလ စစ်တမ်း၊ မဲေပးပီးြပန်လာသူများအတွက် စစ်တမ်း၊ ေရးေကာက်ပွဲအပီး
ကာလစစ်တမ်း စသည်တိုသည် အိိယရှိ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် မီဒီယာအစုအဖွဲများအသုံးြပ
သည့် အဓိကကျသည့်ကိရိယာများြဖင့် ေကာက်ယူခဲ့ေသာ သေဘာထားစစ်တမ်းများြဖစ်ကသည်။
၁၉၈၀ ခုှစ်ေကျာ်ကာလများက Bofors ြပပွဲတွင် ကာကွယ်ေရးပစည်းများဝယ်ယူရာတွင် ဟိ
များ၏ အကျင့်ပျက်ြခစားမအေကာင်းြဖစ်ေစ (သိုမဟုတ်) ဥပေဒကိုလက်တစ်လုံးြခားလုပ်ကာ
ေဒသဆိုင်ရာ တယ်လီဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို ထင်ရှားလမ်းမိုးိုင်သူများရရှိေစခဲ့
သည့် 2G လိမ်လည်မဟု အများသိကသည့်ြဖစ်ရပ်ကို OPEN မဂဇင်းကဖွင့်ချခဲ့ေသာ အိိယ၏
အကီးမားဆုးံ လိမလ
် ည်မ ေရှေြပးဟု ဆိ
ု င
ုိ ်ေကာင်းသည့် Niira Radia တိတအ
် သံဖင
ုိ ်များအေကာင်း
ေဖာ်ထုတ်သည်ြဖစ်ေစ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ြခင်း သတင်းပညာသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေရရှည်တည်
တံ့ေအာင်ထန
ိ ်းသိမး် ရာတွင် အေရးပါလှသည်။ ဤစာနယ်ဇင်းအမျ ိးအစားသည် သတင်းသမား
များအေနြဖင့် အစိုးရမူဝါဒများှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအေကာင်း အမှန်တရားများအတွက် ၄င်း
တို၏ လွတ်လပ်ေသာရှာေဖွေဖာ်ထုတ်မများကို ေကာက်ရံြခင်းကင်းကင်းှင့် ေဝဖန်ပိုင်းြခားမရှိရှိ
လုပ်ေဆာင်ိုင်ေစသည့် အသက်ဝင်လည်ပတ်သည့် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ အမာခံများထဲက တစ်ခု
ပင်ြဖစ်သည်။
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rJq,
G pf nf;½k;H a&;
&efyaHk iGu@tm;
vTr;f NcKH jcif;
zdvpfyikd Ef ikd if \
H tawGUtBuKH

သမတ Rodrigo Duterte သည် ေငွေကးဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့်ပတ်သက်လာလျင် ေရငုံတ်
ပိတေ
် နမည့် လူတစ်ဦးမဟုတေ
် ပ။ ထိုအချ ိန်က သမတေနရာအတွက် ကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းတစ်
ဦးအေနြဖင့် အေရးချယ်ခံမည့် ယခင်မိေတာ်ဝန်ေဟာင်းသည် ၎င်း၏ေငွေရးေကးေရးအေြခအေန၊
၎င်းအေနြဖင့်လက်ခံထားေသာ အလရှင်များှင့် ြငင်းပယ်ထားေသာအလရှင်များအေကာင်းကို
ပရိသတ်များအား စေနာက်၍ေြပာဆို မိိုင်ပါသည်။
သိုေသာ် Duterte သည် ၎င်း၏မဲဆွယ်ပွဲများအတွက် ရန်ပံုေငွေထာက်ပံ့ေသာသူအား တိကျစွာဖွင့်
ဟေြပာဆိုရန် ထူးထူးြခားြခားပင် အခက်ေတွေနခဲ့ဖူးသည်။ လူထုစကားစစ်ထိုးပွဲတစ်ခုတွင်
Duterte အား ABS-CBN သတင်းဌာနက စီစ်တင်ဆက်သူ Karen Divila က ၎င်း၏ အကီးမား
ဆုံးေသာ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သူအား အမည်ေဖာ်ေြပာဆိုရန်ဖိအားေပးခဲ့စ်က Duterte သည် ၎င်း
အား ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သူမှာ Emilio Aguinaldo သာြဖစ်ေကာင်း အရန်းေဖာက်လက် န်းဆို
ခဲ့ေလသည်။
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မဲဆွယ်စည်းုံးေရးဆိုင်ရာ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ Peter Laviña က Duterte ၏ အကီးမားဆုံးေသာ
ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သူများမှာ "Emilio Aguinaldo” တံဆပ
ိ ်ှိပ်ေငွတစ်ြပားမသာ အကုန်အကျခံိုင်
သည့် ပါမားမေသာ လူများသာ" ြဖစ်ေကာင်းေြပာဆိုရင်း စကားလမ်းေကာင်းကိုေြပာင်းလဲပစ်ခဲ့
သည်။ "Emilio Aguinaldo” မှာ လူသိများေကျာ်ကားေသာ ဖိလစ်ပိုင်၏ ပထမဆုံးသမတြဖစ်ပီး
၎င်း၏မျက်ှာပုံတူကို ငါးပီဆို ေငွဒဂ ါးြပားေပတွင် ခပ်ှိပခ
် ံရသူြဖစ်သည်။
ဤသည်မှာ ပါးနပ်လှေသာ လှည့်ကွက်တစ်ခုြဖစ်ပီး ထိုလှည့်ကွက်ကပင် Duterte သည် ၎င်း၏
ချမ်းသာကယ်ဝပီး အဆက်သွယ်ေပါများလှေသာ ပိင်ဘက်များှင့်တမူကွဲြပားေကာင်းကို ခွဲြခား
ြပခဲ့သည့် နည်းဗျဟာအြဖစ် အံဝင်ခွင်ကျရှိလှေပသည်။ ထိုအရာသည် စိန်ေခစရာမလိုခဲ့ေသာ
မဲဆွယ်စည်းုံးမ အလှည့် တစ်ခုလည်း ြဖစ်ခဲ့ေပသည်။
Duterte သည် ၂၀၁၆ ခုှစ် ေမလတွင်ကျင်းပေသာေရးေကာက်ပွဲတွင် အိုင်ရခဲ့ေသာ်လည်း ၎င်း
၏ေငွေကးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံတင်ြပချက်များတွင်မူ မည်သည့် “Emilio Aguinaldo များ” (သိုမ
ဟုတ်) “ငါးပီဆို လတမ်းမများ“ မ မပါဝင်ခဲ့ပါေချ။ စင်စစ်ေတာ့ ဆန် ကျင်ဘက်သာြဖစ်ခဲ့သည်။
၎င်း၏ပိင်ဘက်များှင့် ၎င်းမတိင
ု မ
် ီ သမတေဟာင်းများကဲသ
့ ပ
ုိ င် လူချမ်းသာတစ်စက
ု ပင် Duterte
၏မဲဆွယ်ပွဲများအား ေငွေကးအေထာက်အပံ့ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ဖိလစ်ပိုင် စာနယ်ဇင်းစိစစ်
ေရး စင်တာ (Philippine Center for Investigative Journalism - PCIJ) ၏ အစီရင်ခံစာ၌မူ
Duterte မတည်ထားေသာ သန်းချ ီသည့် ရန်ပုံေငွတုသ
ိ ည် ဓာတ်သတတူးေဖာ်ေရးလုပင
် န်းများ
ှင့် အစိုးရကန်ထိုက် လုပင
် န်းများထံက ကိုယက
် ျ ိးစီးပွားကိုေမာ်ကုးိ ေသာ စီးပွားေရးလုပင
် န်းရှင်
အချ ိထံကသာ လာြခင်းြဖစ်ေကာင်းကို ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ထိုအချ ိေသာပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျားှင့်
၎င်းတို၏မိသားစုဝင်များသည် ထိပ်သီး အစိုးရရာထူးများှင့် အခရာကျေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ
ပစားေပးလိက
ု ေ
် ရာမများကို ရရှိခ့ဲ ကသည်။ မဲဆယ
ွ ်စည်းုးံ မအရပင်ြဖစ်ေစ အြခားေသာအေကာင်း
များအရပင်ြဖစ်ေစ Duterte သည်လည်း ၎င်းကိုယ်တိုင် လူအများက ၎င်းအားမသတ်မှတ်၊ မယုံ
ကည်ေစလိုခဲ့သည့် ေရှးက မိိုးဖလာိုင်ငံေရးသမားှင့် မြခားနားခဲ့ေပ။
ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွမှာ အေရးပါလှသည်ြဖစ်ပီး တနည်းတဖုံအားြဖင့် ေရး
ေကာက်ပဆ
ဲွ င
ုိ ရ
် ာလုပင
် န်းများအနက်က အေရးအကီးဆုးံ ေသာကဟုပင်ဆ
ုိ င
ုိ သ
် ည်။ ကိုယစ
် ား
လှယ်ေလာင်းအြဖစ် ရပ်တည်ိုင်ရန်အလိုငှာ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏လုပ်ကိုင်ိုင်စွမ်းသည် ၎င်း၏
အရင်းအြမစ်အင်အားများအား လက်လှမ်းမီရယူိုင်မအေပတွင် မှီတည်ေနသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ
များအတွက် ေငွေကးများမတည်ြခင်းှင့်သုံးစွဲြခင်းတိုသည် ေရးေကာက်ပွဲအလွန်ေနရက်များအ
ထိပင် ဂယက်ိုက်မများရှိိုင်ပီး ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး (သိုမဟုတ်) ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခု
သည် ေနာင်အခါတွင် မည်သိုမည်ပုံ စီမံအုပ်ချပ်လိမ့်မည်ကိုပါ ခန် မှန်းိုင်မည့် (သိုမဟုတ်) ေဖာ်
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ထုတ
် ုင
ိ မ
် ည့် ကွငး် ဆက်များရှိေနေပသည်။ ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲဝင်ေဟာင်းတြဖစ်လည်း
မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး သက်တမ်းရင့်ေရှေနတစ်ဦးြဖစ်သူ Luie
Guia က မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွ၏အှစ်သာရကို ေရးေကာက်ပွဲတစ်ရပ်လုံးှင့်စပ်လျ်းေသာ
အေရးကိစအားလုံးထက်ပင် သာလွန်စွာြမင်ခဲ့ပီး ယင်းအား ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်တစ်ခု
အြဖစ်ထက်ပုက
ိ ာ အဂတိလိုက်စားမဆန် ကျင်ေရးှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အစိုးရ အုပ်ချပ်ေရးရရှိ
ေရးဆိုင်ရာ လပ်ရှားမတစ်ရပ်အြဖစ် ရှြမင်ခဲ့ေလသည်။

မဲဆယ
ွ ်စည်းုံးေရးရန်ပေ
ံု ငွ၏လမ်း ခံမှင့် ြပည်သူ ေရးရာအမထမ်းများ၏ချမ်းသာကယ်ဝမသည်
များစွာ စံလဲေ
ွ နလင့်ကစား လစ်လျထားြခင်းခံရသည့် အေြခအေနမျ ိးမှသည် လူထထ
ု သ
ံ ုိ ပွင့်
လင်းစွာထုတ်ေဖာ်တင်ြပမ၏ အဓိကအစိတအ
် ပိုင်းတစ်ခြု ဖစ်လာေသာအေြခအေနမျ ိးသို ေရာက်
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သည့်တိုင်ေအာင် ခရီးရှည်တစ်ခု ေပါက်ေြမာက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ သတင်းမီဒီယာပိုင်း၌ မဲဝယ်ယူြခင်း
အေကာင်း (သိုမဟုတ်) ဓနရှင်စာရင်း၌ မည်သူတိုက မည်သိုပါဝင်ေနပုံများကဲ့သိုေသာ ေငွေကး
ဆိုင်ရာကိစများက ပိုမိုေနရာယူလာခဲ့ရာ ဆယ်စုှစ်၏ ေှာင်းပိုင်းကာလများတွင်မူ မီဒီယာ၏
အာုံစိုက်မသည် ိုင်ငံေရးှင့်ေငွေရးေကးေရးကိစတို၏ တစ်ခုအေပတစ်ခု အြပန်အလှန်လမ်း
မိုးေနမအေပသို မသိမသာ ေြပာင်းလဲကျေရာက်လာခဲ့သည်။
ဤေရလျားမသည် မသိမသာ ေြပာင်းလဲလာြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း ယင်းသည်ပင်လျင် ေရးေကာက်
ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူအဖွဲအစည်းများ၏ စုေပါင်းအင်အားစိုက်ထုတ်မတိုေကာင့်ြဖစ်ပီး သ
တင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်ခွင့်အားေထာက်ခံအေရးဆိုသူများ၊ သတင်းမီဒီယာအဖွဲအစည်း
များ၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွကအား ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များအနက် ြမင့်မားေသာ
ကတစ်ရပ်ြဖစ်လာေစရန် ြမင့်တင်ေပးခဲ့မများေကာင့်ဟု ဆိုိုင်ေပသည်။ ၂၀၀၇ ခုှစ်၌ အရပ်
ဘက်လူမအဖွ

ဲအစည်းကွန်ရက်တစ်ခုသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေနြဖင့် မည်သိုမည်ပုံ
ှင့်မည်သည့်အတွက်ေကာင့် ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရရန် ေငွအေြမာက်အြမား သုံးစွဲက
ေကာင်းကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် Pera at Pulitika (PAP) (ေငွေကးှင့် ိုင်ငံေရး) ညိင်း
ေဆွးေွးေရးအဖွဲစည်းကို ဖွဲစည်းခဲ့သည်။

၎င်း၏လုပ်ငန်းေဆာင်တာများထဲတွင် ေလ့လာေရး

ဧရိယာများအတွင်းရှိ မဲဆွယ်ပိုစတာများအားေရတွက်ြခင်း၊ ပိုစတာတစ်ခုစီ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို
ခန် မှန်းြခင်းှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ သုံးစွဲထားေသာ ကုန်ကျစရိတ်ပမာဏကို ခန် မှန်း
ြခင်းတို ပါဝင်သည်။ ေရးေကာက်ပွဲစနစ်များဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာေဖာင်ေဒးရှင်း (International
Foundation for Electoral Systems - IFES) ၏အကူအညီြဖင့် ထိုကွန်ရက်သည် ၂၀၁၀ ခုှစ်
ေရးေကာက်ပွဲများအတွင်း ေငွေကးဆိုင်ရာကိစများကို ေြခရာခံိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲအစည်းသည်
မဲဆွယ်ကာလအတွင်း ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ကီးမားေသာ ေကာ်ြငာအသုံးစရိတ်များှင့်
စပ်လျ်းပီး မီးေမာင်းထိုးြပသည့် ြပည်သူလူထုပါဝင်ေသာပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပြပလုပခ
် ဲ့ပီး
ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အေထွေထွကိစရပ်များအား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းခဲ့သည်။
ဥပမာအားြဖင့် ၂၀၁၀ခုှစ် သမတေလာင်း မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအတွင်း “Dagat ng basura”
အမက်ပင်လယ်ေကာ်ြငာများကို ကိမ်ဖန်များစွာ ုပ်သံကထုတ်လင့်ခဲ့သည့်အတွက် Manuel
‘Manny’ Villar Jr. သုံးစွဲခဲ့ေသာ ေငွေကးသန်းေပါင်းများစွာေသာ ကိန်းဂဏန်းပမာဏသည်
လူထုထံကအာုံစိုက်မများစွာကို ရရှိေစခဲ့သည်။ ထိုစ်က စကန် သုံးဆယ်လင် ပီဆို ၂၅၀,၀၀၀
(US ေဒလာ၅,၁၀၀) မှ ပီဆို ၃၀၀,၀၀၀ (US ေဒလာ ၆,၁၀၀) မ ကျသင့်ေသာန်းထားြဖင့် ညေန
ခင်းအချ ိန်၌ ှစ် ကိမ်သံးု ကိမမ
်  ုပသ
် ထ
ံ တ
ု လ
် င့်ခ့ြဲ ခင်းကို ကည့်မည်ဆိုပါက Villar မှာ မည်မပင်
သမတတစ်ဦးြဖစ်ချင်ခဲ့ေကာင်း သိသာလှပါသည်။
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၂၀၁၆ ခုစ
ှ ် အမျ ိးသားေရးေကာက်ပဲ
ွ င
ှ ့် ေဒသ
ဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲများ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ
အြဖစ် ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ
(PCIJ) က မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအသုံးစားရိတ်
များ၊ သမတှင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းများ၏

ချမ်းသာကယ် ဝမများအ

ေကာင်းကို အစီရင်ခံတင်ြပခဲ့ပီး အနည်းဆုံး
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၃၂ ဦးခန် သည် စုစု
ေပါင်း ပီဆို ၃၄၆ သိန်းကို ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်
ပိုင်ဆိုင်မထဲက

စိုက်ထုတ်သုံးစွဲခဲ့ေကာင်း

ေထာက်ြပခဲ့သည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် ထို
၃၂ ဦးအနက်က လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်း Jericho Carlos Petilla ှင့် Francis
Tolentino တိုအေကာင်း အဓိကထားေရး
သားခဲ့သည်။ Petilla သည် ၎င်းပိုင်ဆိုင်မထဲက
၇၁ % ခန် ကို ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ အသုံးြပ
ခဲ့ပီး Tolentino ကလည်း ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်
မီကပင် ၎င်းပိုင်ဆိုင်မထက် ၆၀% ခန် ပိုမိုကာ
သုံးစွဲခဲ့ေကာင်း တင်ြပခဲ့သည်။
အေသအချာ ေမးခွနး် ထုတရ
် န်ရသ
ိှ ည်မာှ လစာ
ေငွမများြပားလှေသာ

ရာထူးတစ်ခုအတွက်

အဘယ်ေကာင့် ဤမရင်းှီးခဲ့ကပါသနည်း။
၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် သမတ Duterte သည် ယခင်
အစိုးရ၏ အမိန် စာတွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း
ြပန်ေပးေငွည
ိ င်
 းေဆွးေွးမ၏ စတုတေြမာက်

ေဝစုအား အထေြမာက်ေစေရးကိစအေပ အာဏာသက်ေရာက်သည့် အုပ်ချပ်ေရးအမိန် စာ
အမှတ်-၇၆တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။ ထိုစာတမ်းအရ စီမံေရးှင့်ဘာေရးဌာနကသတ်မှတ်
ထားေသာ လစာအဆင့် ၃၁ ရှိသည့် ဖိလစ်ပိုင်လတ်ေတာ်အမတ်တစ်ဦးသည် အြမင့်ဆုံးအဆင့်ခံ
စားခွင့်ရှိသည့် လစ်လစာေငွ ၂၉၅,၁၉၁ ပီဆိုကို ခံစားခွင့်ရှိမည်ြဖစ်သည်။ ေြခာက်စ
ှ ်တာကာလ
အတွင်း ပီဆို ၂၁.၃ သန်းဝန်းကျင်ခန် သာ ရရှိုင
ိ ်မည်ြဖစ်သည်။
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PCIJ ၏ အစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်ေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၂၃ ဦးအနက်က အနည်း
ဆုံးေြခာက်ဦးသည် ပီဆုိ ၁၀ သန်းေကျာ်မကို ၎င်းတိုကိုယ်ပိုင်ေငွထဲက သုံးစွဲခဲ့ကေကာင်း ထိုအ
စီရင်စာတွင် တင်ြပထားပီး Neri Colmenares က ပီဆို ၁၀.၄ သန်း၊ Vicente Sotto III က ပီဆို
၁၂.၅ သန်း၊ Ralph Recto က ပီဆို ၂၀.၂ သန်း၊ Emmanuel Pacquiao က ပီဆို ၆၆.၄ သန်း၊ Tolentino က ပီဆို ၆၇.၂ သန်းှင့် Petilla က ပီဆုိ ၈၆.၇ သန်းခန် စီ အသီးသီး သုံးစွဲခဲ့ကေကာင်းလည်း
အမည်ှင့်တကွ ေဖာ်ြပထားသည်။
ဆယ်စ
ု စ
ှ ေ
် ှာင်းပိင
ု း် တွင် ိင
ု င
် ပ
ံ င
ုိ 
် းံု ခန်းတစ်ခန်း၌ ရာထူးတစ်ေနရာပိုငဆ
် င
ုိ ေ
် ရးအတွက် ေငွေကး
သုံးစွဲေနမအား ေခါင်းစ်တစ်ခုအြဖစ် ေဆွးေွးေြပာဆိုလာကသည့်အေလ့အထမှာ ိုင်ငံေရးသိပံ
ပညာရှင်များ၊ ေဆာင်းပါးရှင်များှင့် ပါရဂူများကား၌သာမကပဲ သာမာန်လူများအကားသိုပင်
ပျံှံလာခဲ့သည်။
PAP ညိင်းေဆွးေွးပွဲတွင် ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည် ဖိလစ်ပိုင်ြပည်သူ
အုပ်ချပ်ေရးေကျာင်းများအသင်း၊ စစ်မှန်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် တရားေရးရာကွန်ရက်
(LENTE)၊ ိင
ု င
် ေ
ံ ရးှငေ
့် ရးေကာက်ပဆ
ဲွ င
ုိ ရ
် ာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအင်စတီကျ (IPER)တိက
ု ့သ
ဲ ေ
ုိ သာ
အြခားအဖွဲဝင်များှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ဤညိင်းေဆွးေွးပွဲှင့်အတူ ိုင်ငံေရး
ေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာလပ်ရှားမှင့် ေကာင်းမွန်ေသာအစိုးရြဖစ်ေပေရးဆိုင်ရာ လပ်ရှားမတိုကြပ
လုပ်ခဲ့ကသည့် ိုင်ငံသားေရှးသည့် လပ်ရှားမများကိုလည်း အင်အားစိုက်ထုတ်၍လုပ်ေဆာင်ခဲ့
သည်။ လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲအတွက် ိုင်ငံသားများ၏လပ်ရှားမ (NAMFREL)၊ ဖိလစ်ပိုင်
လူငယ်များမဲေပးေရး၊ ပထမအကိမ်မေ
ဲ ပးသူများဆိုင်ရာစီမံချက်များ၊ BlogWatch Philippines၊
Rock Ed Philippines၊ အုပ်ချပ်ေရးတွင် လူထုစွမ်းအားတိုးြမင့်ေရးစင်တာ(CenPEG)၊ အလို
အေလျာက်စက်ြဖင့် မဲေပးြခင်းစနစ်ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် Kontra Daya ၂၀၂၀ှင့် တာဝန်သိစွာ
မဲေပးြခင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းေတာ်ကီးေဒသှင့်ေကျးလက်ေဒသေကာင်စီ တိုလည်းပါဝင်သည်။

Comelec
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Commission on Elections - Comelec) ၏ မဲဆယ
ွ ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံ
ေငွဆိုင်ရာကိစရပ်များေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်

ခိုင်မာေသာအဆင့်များတက်လှမ်းိုင်ရန် လို

အပ်ေနမကို အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ၏ေဆာင်ရက်ခဲ့မများှင့် ထိုေဆာင်ရက်ချက်များကို
အားြဖည့်ေပးသည့် မီဒီယာများက အားြဖည့်တိုက်တွန်းေပးကသည်။ ထိုေနာက် ေကာ်မရှင်အဖွဲ
ဝင်သစ် ေရှေန Christian Robert S. Lim သည် အစီအစ်များေရးဆွဲြခင်းှင့် Comelec က
ထိုကအေပ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနမကို ကွပ်ကဲေပးြခင်းြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအဖွဲ
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Campaign Finance(CFU) တွင် ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ဝင်ေရာက်တာဝန်ယလ
ူ ပ
ု က
် င
ုိ ခ
် သ
့ဲ ည်။ မဲဆယ
ွ ်
စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအဖွဲ CFU ကို မဖွဲစည်းမီက မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာစည်းမျ်းများ
သည် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) ဆိုင်ရာ ဥပေဒေရးရာဌာန၏ လက်ေအာက်တွင်သာ
ရှိသည်။
CFU တွင် Lim ၏ဦးေဆာင်မြဖင့် ကွင်းဆင်းကီးကပ်သူအရာရှိများအား မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံ
ေငွဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို၏အခန်းကများကို ပိုမို နားလည်
သေဘာေပါက်ေစရန်အတွက် သင်တန်းအေြမာက်အများကို စတင်ပိုချိုင်ခဲ့သည်။ ေဆွးေွးတိုင်
ပင်မများကိုမူ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာစည်းကမ်းများအား လက်ေတွတွင် ိုင်ငံေရး
ပါတီများက အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းပင် ြပလုပလ
် ျက်ရှိသည်။ မဲဆွယ်စည်း
ုံးေရးရန်ပုံေငွအဖွဲ CFU သည်လည်း မဲဆယ
ွ ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ေစာင့်
ကည့်စစ်ေဆးရန်အတွက် ဖိလစ်ပိုင် စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) ထံက အ ကံ ာဏ် ြပန်
လည်ရယူခဲ့သည်။
မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအဖွဲ(CFU)သည်

ေနာက်ပိုင်းတွင်

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဌာန

(Campaign Finance Office - CFO) အြဖစ်ေြပာင်းလဲခဲ့သည်။ တာဝန်အသီးသီးေပးအပ်ထားေသာ
ဝန်ထမ်းများှင့် ေရှေနအချ ိမသာရှိေသာ်လည်း CFO သည် စွမး် ေဆာင်ရည်ြပည့်မခ
ီ ့သ
ဲ ည်။ ေရး
ေကာက်ပွဲ ေထာက်ပံ့ေငွှင့်အသုံးစရိတ်ေဖာ်ြပချက် (Statement of Election Contributions
and Expenditures - SOCE) ကိုတင်ြပရန် သက်တမ်းကုနဆ
် ုံးချ ိန်ကုိ တိုးချဲိုငေ
် ရးအတွက်
လစ်ဘရယ်ပါတီှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း Manuel ‘Mar’ A. Roxas II တို၏ေတာင်းဆို
ချက်အရ en banc ေကာ်မရှင်က မဲခွဲခဲ့ရာ ၄ မဲ - ၃ မဲြဖစ်ခဲ့သြဖင့် Lim သည် ေနာက်ပိုင်းတွင် CFO
၏ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်ချပ်ရာထူးက တ်ထွက်ခဲ့သည်။
Lim အလုပ်ထွက်ပီးေနာက်တွင် Atty. Efraim Bag-id သည် CFO အေရးကိစများကို ေရးေကာက်
ပွဲေကာ်မရှင် အမေဆာင်ဒါိုက်တာှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ပီး CFO ကို ဦးေဆာင်ခဲ့သည်။
CFO သည် အစိုးရုံးဌာနများှင့် အရင်းအြမစ်ဆိုင်ရာ အခက်ခဲဒုကများကို အတိုင်းတစ်ခုအထိ
မေဝခဲ့သည်။ တည်မဲေသာရာထူးများမရှိခဲ့ြခင်းက ဝန်ထမ်းများခန် အပ်ရန်ှင့် ဆက်လက်ခန်
အပ်ထားရန် ခက်ခဲသည့်အတွက် အစပိုင်းတွင် ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ လူတိုင်းတန်းတူညီမ
ေရးေကာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရရှိေစေရးှင့် ေရးေကာက်ပွဲများအတွက် ေငွေကးသုံးစွဲရာတွင် ပွင့်လင်း
ြမင်သာမရှိေစေရး လိုအပ်ချက်များအား ၁၉၇၀ ခုှစ်ကစ၍ ဥပေဒေကာင်းအရ အသိအမှတ်ြပ
လက်ခံခဲ့ေသာ်လည်း လွန်ခဲ့ေသာ ခုနစ်ှစ်မတိုင်မီအထိ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွကကို စည်း
မျ်းစည်းကမ်းြဖင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အေရးေပးလုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။
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SOCE

SALN

ဖိလစ်ပင
ုိ စ
် ာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည် PAP ည
ိ င်
 းေဆွးေွးေရးအဖွဲ ၏ တစိတတ
် ပိင
ု း်
အေနြဖင့် မဲဆွယစ
် ည်းုံးေရးကာလ မတိုငမ
် ၊ီ မဲဆွယစ
် ည်းုံးေရးကာလအတွငး် ှင့် ပီးဆုံးချ ိန်
ကာလများ၌ ိုင်ငံေရး ေကာ်ြငာများအား စိစစ်ေစာင့်ကည့်ြခင်းြဖင့် မဲဆယ
ွ ်စည်းုံးေရးရန်ပံေ
ု ငွ
ကကို လမ်း ခံိုင်ရန် လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။ PCIJ သည် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ
အစီရင်ခံတင်ြပမအတွက် လိုအပ်ချက်များအား ေလးစားလိုက်နာေဆာင်ရက်မရှိကေစရန် စိစစ်ခဲ့
ပီး ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ လက်ခံရရှိထားေသာ အလေငွများှင့် အသုံးစရိတ်များထဲက ပုံမှန်
မဟုတ်သည်တိုကိုလည်း ေြခရာခံခဲ့သည်။
PCIJ ၏ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိုချက်ကျေသာ မှတ်တမ်းှစ်ရပ်မှာ ေရးေကာက်ပွဲ
ေထာက်ပံ့ေငွှင့်အသုံးစရိတ်ေဖာ်ြပချက် (Statement of Election Contributions and Expenditures - SOCE) ှင့် ဥစာပစည်းများ၊ တာဝန်ရှိမများှင့်ပိုင်ဆိုင်မများ၏ ေဖာ်ြပချက် (Statement of Assets, Liabilities and Net Worth - SALN) တိုြဖစ်သည်။
သမတအက်ဥပေဒ ၇၁၆၆ (သိုမဟုတ်) ထပ်တူြပေရးေကာက်ပွဲဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှာ
ေရးေကာက်ပွဲတွင်ပါဝင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတိုင်းှင့် ိုင်ငံေရးပါတီတိုင်းသည် ြပည့်စုံမှန်
ကန်ပီး အချက်အလက်စုံလင်ေသာ SOCE မှတ်တမ်းများကို ေရးေကာက်ပွဲပီးဆုံးပီးေနာက် ရက်
ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) သို တင်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ ယင်းဥပေဒ
တွင် ထိုမှတ်တမ်းများအား မတင်သွင်းပါက ရာထူးရယူ ေဆာင်ရက်ခွင့်မြပသင့်ေကာင်းကိုလည်း
ေဖာ်ြပထားသည်။ SOCE ကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် သတင်းေထာက်များသည် ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းှင့်ပါတီ၏ အသုံးစရိတ်ေငွများှင့် လက်ခံရရှိထားေသာအလေငွများ၏ စုစုေပါင်းပမာဏ
ှင့် အေသးစိတ် ခွဲြခမ်းမကို စိစစ်ကည့်ကသည်။ SOCE မှတ်တမ်းကိုဖန်တီးရန် လံ ေဆာ်ခဲ့သည့်
ဥပေဒသည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမများစွာတို၏ အေြခခံေကျာိုးသဖွယ်ြဖစ်လာပီး ထိုစုံစမ်းစစ်ေဆးမ
များထဲ၌ အလှရှင်များ၏ကိုယ်ေရးအချက်လက်အြပည့်အစုံကို ေဖာ်ြပရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အသုံး
စရိတ်လွန်ကဲြခင်းှင့် မှန်ကန်ြပည့်စုံေသာအစီရင်ခံစာတင်ြပရန် ပျက်ကွက်ြခင်း (သိုမဟုတ်)
အချ ိန်မီ အစီရင်ခစ
ံ ာမတင်ြပိုငြ် ခင်းတိုင
ှ ့် အြခားေသာအရာများလည်းပါဝင်သည်။

168

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;

169

tm&Sa'oa&G;aumufyGJrsm;wGif rD'D,mrsm;\ owif;a&;om;wifqufjcif;

170

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;
ဥပမာအားြဖင့် မဲဆွယ်ြခင်းအတွက် အသုံးစရိတ်ကန် သတ်ချက်များကိုလည်း သမတအက်ဥပေဒ
၇၁၆၆ တွင်ေဖာ်ြပခဲ့ပီး သမတှင့်ဒုသမတအြဖစ် ေရးချယ်ခံမည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည်
စာရင်းေပးသွင်းထားေသာမဲဆရှင်တစ်ဦးအတွက် အများဆုံး ၁၀ ပီဆိုသာ သုံးစွဲခွင့်ြပေကာင်း
ေဖာ်ြပထားသည်။ ိုင်ငံေရးပါတီများကိုမူ စာရင်းေပးသွင်းထားေသာမဲဆရှင်တစ်ဦးအတွက်
အများဆုံး ၅ ပီဆိုသာ သုံးစွဲရန်ခွင့်ြပထားသည်။ ေဒသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများမှာမူ
မိမိတိုအေရးချယ်ခံရန်အတွက် တင်သွင်းထားေသာ မဲဆနယ်အတွင်းရှိ လတ်တေလာ စာရင်ေပး
သွင်းခဲ့ေသာ မဲဆရှင်တိုင်းအတွက် ၃ ပီဆိုမ သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။ ိုင်ငံေရးပါတီမရှိေသာ (သိုမဟုတ်)
ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုထံက အေထာက်အပံ့မခံယူထားေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးြဖစ်ပါ
ကမူ မဲေပးသူတိုင်းအတွက် ၅ ပီဆို သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) ၏ စည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့်ဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ကန် သတ်
ထားေသာ အသုံးစရိတ်ထက်ေကျာ်လွန်၍သုံးစွဲပါက ေရးေကာက်ပွဲြပစ်မတစ်ရပ်အြဖစ်သတ်မှတ်
ပီး ဖိလစ်ပိုင်၏ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်ေပါင်းချပ်၏ ပုဒ်မ ၂၆၄ အရ အြပစ်
ေပးအေရးယူိုင်သည်။ အသုံးစရိတ်ေကျာ်လွန်သူများအတွက် အြပစ်ဒဏ်များတွင် မဲေပးပိုင်ခွင့်
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ဆုံးံးြခင်းကသည် ေထာင်ဒဏ် တစ်ှစ်မှေြခာက်ှစ်အထိ ပါဝင်သည်။ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်
ခံရပီးသူများသည်လည်း ၎င်းတို၏ ရာထူးတာဝန်များကို ြပန်လည်ုတ်သိမး် ြခင်းခံရိုင်သည်။
ေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အိတ်စိုက်သုံးစွဲြခင်းသည် တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး
လပ်ရာှ းမတွင် မီးေလာင်ရာေလပင့ေ
် ပးတတ်ေသာ သဘာဝကျပီး တရားဝင်သည့လ
် က်ကင
ုိ ြ် ပစရာ
အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေကာင်း ေမးခွန်းထုတ်စရာမလိုေပ။ စင်စစ်မူ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ
စည်းကမ်းများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအတွက် ၎င်းတိုအိတ်
ကပ်ထဲက မည်မစိုက်ထုတ်သုံးစွဲခဲ့ ပီးြဖစ်ေကာင်းကိုသိရှိေစရန် တာဝန်ခံေဆာင်ရက်ေပးသည်။
သိုေသာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး၏ ေငွေပလွယ်ေသာပိုင်ဆိုင်မများသည် ၎င်း၏သုံးစွဲမများ
အား အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိဆိုသည်မှာ အြခားေသာ အေြခအေနတစ်ခုြဖစ်သည်။ သုံး
စွဲမများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ သုံးစွဲိုင်သည့်အတိုင်းအတာအတွင်း ဝင်၊ မဝင်ကို ၎င်း
တင်ြပထားေသာ စုစုေပါင်းကယ်ဝချမ်းသားမပမာဏြဖင့် ကနဦး ခန် မှန်းဆုံးြဖတ်ိုင်သည်။ ထို
ေကာင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကို ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ ကယ်ဝ
ချမ်းသာမဆိုင်ရာ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက် (သိုမဟုတ်) ဥစာပစည်းများ၊ တာဝန်ရှိမများှင့်ပိုင်ဆိုင်
မများ၏ ေဖာ်ြပချက် (SALN) ြဖင့် ချ ိန်ထုးိ စစ်ေဆးရန်မာှ အေရးပါလှသည်။
SALN စာတမ်းတင်သွင်းမအား ချပ်ကိုင်ထားေသာ ဥပေဒသုံးရပ်ရှိသည်။ သမတအက်ဥပေဒ
၃၀၁၉ (အဂတိလိုက်စားမှင့်လာဘ်စားမဆန် ကျင်ေရး ကျင့်ထုံးအက်ဥပေဒ)၊ ၁၉၈၇ ဖွဲစည်းပုံ
အေြခခံဥပေဒှင့် သမတအက်ဥပေဒ ၆၇၁၃ (ြပည်သူ အရာထမ်းှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ထုံးှင့်စံ
နမူနာများဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်) တိုြဖစ်သည်။
ချမ်းသာကယ်ဝမပမာဏ ေကညာချက်မှတ်တမ်းများ တင်သွင်းရန်လိုအပ်ေကာင်းကို သမတ
အက်ဥပေဒ ၃၀၁၉ (သို) အဂတိလိုက်စားမှင့်လာဘ်စားမဆန် ကျင်ေရး ကျင့်ထုံးအက်ဥပေဒ၏
အတည်ြပ ြပာန်းြခင်းှင့်အတူ ၁၉၆၀ ခုှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။
အရာထမ်းများသည် ၎င်းတို၏ဥစာပစည်းများ၊ ေငွေပလွယ်သည့်ပိုင်ဆိုင်မများအြပင် ဝင်ေငွပမာ
ဏှင့်

၎င်းတို၏ပင်မေငွဝင်လမ်းများ၊

တကိုယ်ေရှင့်မိသားစုအသုံးစရိတ်များအပါအဝင်ေပး

ေဆာင်ရေသာ ဝင်ေငွခွန်များကိုပါ တင်ြပရန်လိုအပ်သည်။ သိုေသာ် ထိုအေသးစိတ်တင်ြပချက်များ
ကိုမူ အများြပည်သူသိရှိရန် မေကညာခဲ့ေပ။ ၁၉၈၇ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင် ိုင်ငံ၏
အြမင့်ဆုံးေသာ အရာရှိများအတွက် ထိုအေသးစိတ်တင်ြပချက်များအား လူထုက စိစစ်ကည့်
ပိုင်ခွင့်ကို ြပာန်းေပးခဲ့ပီး သမတအက်ဥပေဒ ၆၇၁၃ တွင်မူ ပို၍ရာထူးနိမ့်ေသာ အရာရှိများအတွက်
ပါ ထိုြပာန်းချက်မှာအကျံးဝင်လာခဲ့သည်။
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သမတအက်ဥပေဒ ၆၇၁၃ ကို SALN ဥပေဒဟုလည်းေခပီး သမတအက်ဥပေဒ ၆၇၁၃ သည် ြပည်
သူ အရာရှိများှင့်ဝန်ထမ်းများအား မှန်ကန်ေသာ တရားဝင်ေကညာချက်ကိုြပလုပ်ရန်၊ ထိုေက
ညာချက် ကိုသာ အမှန်တကယ်တင်သွင်းရန်ှင့် ထိုမှတ်တမ်းများအား ြပည်သူလူထုထံ ထုတ်ေဖာ်
ြပသိုင်ရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းထားရန် ဟူသည့် အဓိကတာဝန်သုံးရပ်ကိုသတ်မှတ်ေပးသည်။
အထူးသြဖင့် ထိုမ ှတ ်တမ်းများသည် ကိ ုယ ်တို င်ြ ပစုတင် ြပလာေသာ မှတ်တမ်းများြဖစ်သ ည့်
အေလျာက် ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမတိုင်းတွင် ယင်း
မှတ်တမ်းများ၏အကန် အသတ်ရှိမကို သတိြပမိခဲ့သည်။ ထိုေကာင့်လည်း ၎င်း၏ သုေတသနြပ
ေလ့လာြခင်းှင့် သတင်းအစီရင်ခံြခင်းတိုတွင် အစိုးရ၏အရင်းအြမစ်များအား အသုံးြပကပုံများ၊
မဟာမိတပ
် ါတီများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှ
 င့် ိုငင
် ေ
ံ ရးေထာက်ခမ
ံ များ

အစရှသ
ိ ည့် ေရးေကာက်
ပွဲများအေပ ေငွေကး၏လမ်းမိုးမများကို ေထာက်ြပသည့် သတင်းအေကာင်းအရာများ ပါဝင်ေလ့
ရှိခဲ့သည်။

ပီးခဲ့ေသာေရးေကာက်ပွဲေလးခု၌ ေအာင်ြမင်မအခိုင်အမာရရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲများ
အတွင်း ေငွေကးစီးဆင်းမှင့်ပတ်သက်ေသာ မီဒီယာ၏လမ်း ခံမသည် ထိုထက်ပို၍ ေကာင်းမွန်
ရန် ေမာ်လင့်စရာရှိခဲ့ေကာင်းကိုေတွရသည်။ PCIJ ၏ ကိုယ်ေတွအေတွအ ကံများှင့်တကွ များ
စွာေသာ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲှင့် ေဒသရေရးေကာက်ပွဲများတွင် သတင်းရယူခဲ့ဖူးသည့်
သတင်းေထာက်များှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းထားေသာ အင်တာဗျးများကလည်း ကာလကာရှည် ကံ
ေတွခဲ့ရေသာ အခက်အခဲများကို ထင်ဟပ်ြပသခဲ့သည်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်င
ှ ့်တာဝန်ဝတရားေရးရာစင်တာ (The Center for Media Freedom and
Responsibility’s - CMFR) ၏ ၂၀၁၆ ှင့် ၂၀၁၀ ခုှစ် သမတေရးေကာက်ပွဲများ ေစာင့်ကည့်
ေလ့လာေရး အစီရင်ခံစာများတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွကသည် ေရပန်းစားေသာသတင်း
များအကား၌ များစွာ ေနရာယူ လမ်း ခံမမရှိခဲ့ေကာင်းကိုေတွရသည်။ ေနာက်ဆုံးြပလုပ်ပီးစီး
ခဲ့ေသာ သမတေရးေကာက်ပွဲှစ်ခုက မဲဆွယ်ပွဲအေကာင်းသည်သာ သတင်းမီဒီယာများကထုတ်
လင့်တင်ြပခဲ့သည့် သတင်းေခါင်းစ်များကားတွင် ထိပ်ပိုင်းသိုေရာက်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၆ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲလမ်း ခံမှင့်စပ်လျ်း၍ "မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ခရီးလမ်းေကာင်းများ
အေကာင်း ထုတ်လင့်ကသည့် သတင်းများ၏ဖုံးလမ်းေနမြဖင့် ေြမြပင်က ေနစ်သတင်းများသည်
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှင့် ပတ်သက်ပီး အကူအညီရရှိေစမည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုေပး
စွမ်းြခင်းငှာ မတတ်ိုင်" ဟု မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် တာဝန်ဝတရားေရးရာစင်တာ (CMFR) က
မှတ်ချက်ြပခဲ့သည်။ "မီဒီယာများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်ေတွဆုံေဆွး
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ေွးပီး သတင်းအေကာင်းအရာအား နက်နက်နဲနဲ ေဖာ်ထုတ်သတင်းတင်ဆက်ရန် ကိးစားရာတွင်
လုံးဝေအာင်ြမင်မမရခဲ့ဘဲ အေပယံသတင်း တင်ဆက်မအေြခအေနများကားတွင်သာ အသားကျ
သွားခဲ့သည်”
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်င
ှ ့်တာဝန်ဝတရားေရးရာစင်တာ (CMFR) ၏ ေတွရှိချက်အရ မဲဆွယ်စည်းုံး
ေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ အဓိကသတင်းအချက်အလက်များမှာ ေရးေကာက်ပွဲပီးဆုံးပီးေနာက် (သိုမ
ဟုတ်) SOCE မှတ်တမ်းများတင်သွင်းပီးမှသာ ရရှိိုင်ေကာင်းကိုထင်ဟပ်ြပခဲ့သည်။ ထိုေကာင့်
သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလ (သိုမဟုတ်) အေရးအကီးဆုံးေသာ
အချ ိန်ေကာင်းများကို ေကျာ်လွန၍
် ေနာက်ေကာင်းလိုကစ
် စ်ေဆးရန် များစွာ ေနာက်ကျလစ်ဟာ
မများြဖစ်ခဲ့သည်။ သတင်းေထာက်များသည် ေကာ်ြငာမှတ်တမ်းများကို သတင်းကွန်ရက်များှင့်
Nielsen မီဒီယာစီစစ်ေစာင့်ကည့်ေရး ေအဂျင်စီကဲ့သိုေသာ သတင်းအရင်းြမစ်များကတဆင့် စစ်
ေဆးကည့်ိုင်ေသာ်လည်း ယုံကည်ထိုက်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏သုံးစွဲမပမာဏအမှန်
(သိုမဟုတ်) ခေရေစ့တွင်းကျမှတ်တမ်းကို ြပစုေပးိုင်ရန်မှာမူ အကန် အသတ်များစွာရှိေနိုင်ပါ
သည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလအတွင်းရှိ
လှဒါန်းေငွများကို အမှန်အတိုင်းထုတ်ေဖာ်ေြပာြပရန် ဆမရှိခဲ့ပါက ယင်းတိုသည် ခန် မှန်းသိရှိ
ရန်ခက်ခဲသည့် တွင်းနက်ကီးများ ြဖစ်ေနမည်မှာ မလွဲမေသွပင်ြဖစ်သည်။
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည် လူထု၏ယုံကည်မကိုရရှိရန် အဘယ်ေကာင့် မိမိတို၏ကိုယ်ပိုင်
ေငွေကးထဲက ေြမာက်များစွာကို အကုန်ကျခံသုံးစွဲခဲ့ကသနည်းဆိုသည့် ေမးခွန်းကို ြပန်လည်သုံး
သပ်ရမည်ဆိုပါက မီဒီယာများအေနြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွှင့် ြပည်သူ အရာထမ်းတို၏
ချမ်းသာကယ်ဝမများအေကာင်းကို ေရးေကာက်ပဲက
ွ ာလအတွငး် သာမကပဲ ြပင်ပအချ ိန်များအ
ထိပါ သတင်းတင်ြပရန် အေရးကီးလာခဲ့သည်။ အစိုးရအရာရှိများ၏ ကိုယ်ပုင
ိ ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
များ (သိုမဟုတ်) ၎င်းတို၏ မိသားစုစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများထံသို ေငွဝင်လမ်းေကာင်းများကို အမဲ
မြပတ် ေသချာစွာေစာင့်ကည့်ေလ့လာပီး သတိေပးအချက်ြပြခင်းများလုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ ထို
နည်းတူစွာပင် အများပိုင် ကန်ထိုက်လုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်ဆက်ွယ်ေနကပီး မဲဆွယ်စည်း
ုံးေရး၌ ရန်ပုံေငွများ မတည်ထည့်ဝင်ခဲ့ေသာပုဂိလ်များှင့် စပ်လျ်း၍လည်း ေစ့ေစ့စပ်စပ် ကည့်
စစ်ေဆးမများ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။
ကံမေကာင်းစွာပင် မီဒီယာများ၏ ေရးေကာက်ပွဲှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစရပ်များအေပ စိတ်ဝင်
စားမသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းခံရပီးသည့်အခါတွင် အား
နည်းယုတ်ေလျာ့သွားပီး စိတ်ဝင်စားမ မရှိသေလာက်ပင်ြဖစ်တတ်ေကာင်း ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်
ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲများက ေတွရှိခဲ့ကသည်။ ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ)က
၂၀၂၀ ခုှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့ေသာ ေရးေကာက်ပွဲလမ်း ခံမဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်း၌ စစ်မှန်
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ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် တရားေရးရာကွန်ရက် (LENTE) ၏ အမေဆာင်ဒါိုက်တာ ေရှ
ေန Rona Ann Caritos က ေရးေကာက်ပွဲလမ်း ခံမှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာများသည် မဲစာရင်း
ေကာက်ယူြခင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် ယှ်ပိင်ိုင်ရန် စာရင်းသွင်းြခင်း၊ မဲဆွယ်စည်းုံး
ေရး၊ ေရးေကာက်ပွဲတွင် မဲေပးသည့်ေနရက်၊ မဲေရတွက်ြခင်း ၊ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းှင့်
ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ဆြပပွဲများအေကာင်းတိုကိုသာ အေရးေပးေဖာ်ြပေလ့ရှိေကာင်း ေဝမ
ခဲ့သည်။
Caritos က မီဒီယာများအေနြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲင
ှ ့် ေဒသရေရးေကာက်
ပွဲများတွင် ကမာ့ကပ်ေရာဂါှင့်တကွ Mindanao တွင်ရှိသည့် Bangsamoro ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ
ေဒသ၌ ပထမဆုံးအကိမ်ကျင်းပမည့် ေရးေကာက်ပွဲတိုအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ကိစရပ်အသီးသီး
အား ခံငုံသုံးသပ်၍ သစ်လွင်ေသာ အြမင်သစ်၊ ေထာင့်သစ်များြဖင့် ချ်းကပ်ိုင်ရန် အခိုင်အမာ
ေြပာဆိုခဲသ
့ ည်။ သူက မီဒယ
ီ ာများသည် ေရးေကာက်ပဲအ
ွ ချ ိန်စက်ဝန်းေြမပုံကုိ ေကျညက်စာွ
သေဘာေပါက်နားလည်ရန်လိုေကာင်းကိုလည်း ေထာက်ြပခဲ့သည်။ ေရးေကာက်ပွဲကာလအား
မဲေပးချ ိန်မတိုငမ
် က
ီ ာလ၊ မဲေပးစ်ကာလှင့် မဲေပးြခင်းပီးဆုံးကာလဟူ၍ အချ ိန်အပိုငး် အြခား
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သုံးပိုင်း ပိုင်းြခားိုင်သည်။ ပို၍အေရးကီးသည်မှာ ေရးေကာက်ပွဲေရးရာကိစရပ်များထဲက ေရး
ေကာက်ပွဲပစည်းများ ဝယ်ယူေရးက၊ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွကှင့် ေဘးဖယ်ထားြခင်း
ခံရေသာ အထူးသြဖင့် တိုငး် ရင်းသားလူမျ ိးများပါဝင်လာေရးကိစ အစရှိသည့် ကိစရပ်
 များအေပ
မီဒီယာအေနြဖင့် မီးေမာင်းထိုးြပသင့်ေကာင်းကိုလည်း Caritos ကေဝမခဲ့သည်။လွတ်လပ်ေသာ
ေရးေကာက်ပွဲများအတွက် ိုင်ငံသားများ၏လပ်ရှားမ (NAMFREL) ၏ အေထွေထွအတွင်းေရးမး
Eric Jude Alvia ကမူ မီဒီယာများသည် “ေရးေကာက်ပွဲေရးရာ ကိစရပ်များအား အာုံစိုက်မရရှိေစ
ရန် လုပ်ေဆာင်ရာ၌ အထေြမာက်ကေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအစီရင်ခံချက်များ
အား စ်ဆက်မြပတ် ေရးသားတင်ဆက်ရာတွင် မေအာင်ြမင်က” ဟူသည့် သေဘာထားတစ်ရပ်ကို
ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ NAMFREL ၏ ေလ့လာေတွရှိချက်အရ မီဒီယာများ၏ ေရးေကာက်ပွဲေရးရာ ကိစ
ရပ်များအေပအာုံစိုက်မသည်


သတင်းများထုတ်ေဝပုံှိပ်ပီးသည်ှင့်တပိင်နက်တွင်

ပီးဆုံး

သွားပီး အြခားသတင်းတစ်ပဒ
ု သ
် ုိ အာုံေြပာင်းလဲရန် အချ ိန်ကျေရာက်ေကာင်းကိုသာ အချက်
ေပးေနေတာ့သည်။
"ပိ၍
ု အေြခခံကျသည်အ
့ ေကာင်းမှာ မီဒယ
ီ ာများသည် ေရးေကာက်ပေ
ဲွ ရးရာကိစရပ်
 များအား လူထု
ှင့် တနည်းနည်းှီးွယ်မရှိေစရန်၊ ဆက်စပ်ပတ်သတ်ေနသည်ကိုြမင်သာေစရန်လည်း မစွမ်း
ေဆာင်ိုင်က" ဟု Alvia က ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းတိုသည် လူ အသိုင်းအဝိုင်းအား ေှာင့်ယှက်မ
(သိုမဟုတ)် ကိုယေ
် ရးကိုယတ
် ာ အကျ ိးသက်ေရာက်မများှ

င်ပ
့ င် ပတ်သက်ီးှ ွယ
် ိင
ု မ
် မရှ
 ိဘဲ
"ဤသတင်းသည် မိမ
ိ င
ှ ်သ
့ က်ဆိုငမ
် ရှ
 ိသေလာ၊ ဤထဲတင
ွ ် မိမအ
ိ တွကအ
် ကျ ိးရှိမည့်တစ်စံတ
ု စ်
ရာ ပါဝင်သေလာ" ဟူ၍ပင် ေမးခွန်းထုတ်ေစိုင်ေကာင်း Alvia က ဆိုခဲ့သည်။
Alviaက ထိုသုေ
ိ သာ အမူအကျင့်မျ ိးကို မီဒယ
ီ ာအသိုငး် အဝိုငး် တွငသ
် ာမကဘဲ အရပ်ဘက်လမ
ူ အဖွ

ဲ
အစည်းများတွင်လည်း ေတွရှိရတတ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ PAP ညိင်းေဆွး
ေွးေရးအဖွဲ၏အေတွအ ကံအရ စီမက
ံ န
ိ ်းများပီးဆုံးသွားသည့တ
် ိင
ု ် လူထ
ု င
ှ ့် ထိထမ
ိ မ
ိ ိ အချ ိတ်
အဆက်မထ
ိ ားသည်ဆုပ
ိ ါက အကျ ိးရလဒ်များအား ဆက်လက်ထိနး် သိမး် ထားိုငမ
် ည်ြဖစ်ေကာင်း
၎င်းကေြပာကားခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူပင် Comelec အေနြဖင့် ိုင်ငံသားများပါဝင်လာေရးကို ပိုမိုတိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်သင့်
ပါသည်။ "သင်တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းလုပ်ေဆာင်၍မရ။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ
အင်တိုက်အားတိုက် ေဆာင်ရက်ချက်များလုပ်ေဆာင်လိုပါက ြပည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်မှသာ
ြဖစ်မည်" ဟု Alvia ကဆိုသည်။
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၂၀၀၄ ခုစ
ှ 
် င
ှ ့် ၂၀၁၀ ခုစ
ှ ် ေရးေကာက်ပမ
ဲွ ျားတွင် သတင်းရယူတင်ဆက်ခသ
့ဲ ည့် SunStar Baguio
က သတင်းေထာက် Maria Elena Catajan က အဓိက ကံေတွကရေသာ အခက်အခဲတစ်ခုမှာ
အတည်ြပစစ်ေဆးြခင်းအတွက် အကူအညီေပးိုင်မည့် သတင်းအချက်အလက်ှင့်မှတ်တမ်းများ
ရရှိိုင်ေရးကိစ ပင်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဆိုရေသာ် ြပည်တွင်းသတင်းဌာနများ
အေနြဖင့် ေဒသရအဆင့်ကထိုမှတ်တမ်းများကိုပင် မရယူိုင်ေသာေကာင့် စီမံအုပ်ချပ်ေရးက
အပီးသတ်ပီးေသာစီမံကိန်းများှင့် အပီးသတ်ရန်ကျန်ရှိေနေသာ စီမံကိန်းများအား စစ်ေဆးိုင်
ရန်မှာ ခက်ခဲခဲ့သည်။
Philippine Star သတင်းဌာနက သတင်းေထာက် Alexis Romero ကလည်း တထပ်တည်း တူညီ
ေသာအကျပ်အတည်းကိုပင် ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ Romero သည် ၂၀၁၃ ခုှစ် ှစ်လယ်ေရးေကာက်ပွဲ
များတွင် ြပည်ေထာင်စမ
ု ျ ိးချစ်မဟာမိတ
် င
ှ ့် ၂၀၁၆ခုစ
ှ ် အမျ ိးသားေရးေကာက်ပဲွများတွင် လစ်
ဘရယ်ပါတီ စသည့် အေကာင်းအရာများကို သတင်းတင်ဆက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ှစ်လယ်
သမတေရးေကာက်ပွဲများကို သတင်းတင်ဆက်ခဲ့ေသာ သတင်းေထာက်တစ်ဦးြဖစ်ခဲ့သည့်အတွက်
PDP−Laban ွန် ေပါင်းအစိုးရအဖွဲ၏ အေကာင်းအရာများကိုလည်း သတင်းေရးသားခဲ့သည်။
၎င်းေရးသားခဲ့ေသာ သတင်းေဆာင်းပါးအများစုမာှ ကိယ
ု စ
် ားလှယေ
် လာင်းများ၏ ကိယ
ု ်ေရးအချက်
အလက်များှင့် အချ ိန်ကာလအကန် အသတ်ရိေ
ှ သာ သတင်းေဆာင်းပါးများြဖစ်သည်။
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec)က သတင်းေထာက်များမှာ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများကို
သိနားလည်ကပီး မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကကိုလမ်း ခံေသာ သတင်းေထာက်များမှာမူ ေြမြပင်
အေြခအေန အြဖစ်အပျက်များှင့်စပ်လျ်းပီး ပိုမို ာဏ်ကွန် ြမးမရှိကသည်ဟု Romero ကဆို
သည်။ အကယ်၍ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) ှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးချင်းစီ
တို အတူပူးေပါင်းကာ အချက်အလက်များကို ခွဲြခားစီစစ်သည့် အေကာင်းအရာများကို သတင်း
ေရးသားတင်ဆက်ပါက မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ သတင်းေဆာင်းပါးများ ပိုမိုေပေပါက်
လာိုင်သည်ဟုဆိုလင် မမှားေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း အချက်လက်များ
ရယူိုင်ြခင်းမရှိပါက လွယ်ကူမည်မဟုတ်ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ြပခဲ့ပီး အြခားေသာ ေမးခွန်းတစ်ခု
အေနြဖင့်လည်း မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအဖွဲများအေနြဖင့် အသုံးစရိတ်များအားမှန်ကန်စွာေဖာ်ြပရန်
ှင့် အချ ိန်မသ
ီ တင်းအချက်အလက်ေပးပိုရန် ဆရှိပါသေလာ ဟု Romero ကေမးြမန်းခဲ့၏။
၂၀၁၃၊ ၂၀၁၆ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်းေရးသားခဲ့သည့် Rappler သတင်းဌာန
က သတင်းေထာက်ြဖစ်သူ Michael Bueza သည် ြပည်သူလူထုှင့်သတင်းဌာနများက သတင်း
အချက်အလက်များှင့် ပိုမလ
ုိ က်လမ
ှ း် မှလ
ီ ာိင
ု ် ပီး ပိ၍
ု ပွင်လ
့ င်းြမင်သာေစေရးအတွက် Comelec ၏
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အားထုတ်မများကိုြမင်ေတွခဲ့ရပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်ေရးေကာက်ပွဲ၌ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်သစ်များြဖင့်ဖွဲ
စည်းမည့် Comelec မှာလည်း တူညီစွာလုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းရှိ၊ မရှိကို ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း
မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
များစွာေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အကိမဲဆွယ်စည်းုံးေရးနည်းဗျဟာများသည် Bueza အား အမဲတေစ ထိုးှကေ
် နေပသည်။ ြပည်ေထာင်စတ
ု ရားသူကီးချပ်ံးု ၏ သေဘာထားအရ
တီဗွီ၊ ေရဒီယိုှင့် ပုံှိပ်ေကာ်ြငာများအား ေယဘုယျအားြဖင့် “မဲဆွယ်စည်းုံးမမတိုင်မီစည်းုံးလံ
ေဆာ်မများ” ဟု မသတ်မတ
ှ ်ထားသည့်အတွက် ထိုေကာ်ြငာများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များအား
ေြခရာခံရန် ခက်ခဲလှပါသည်။
အလိုအေလျာက်စက်ြဖင့် မဲေပးြခင်းစနစ်၏ချ ိယွငး် မများ၊ အမှားများှင့် ေထာက်ပိေ
ု ရးဆိုငရ
် ာ
အတားအဆီးများသည် ေရးေကာက်ပရ
ဲွ ာသီတင
ုိ း် ၌ အသစ်သစ်ေသာ စိနေ
် ခမများအြဖစ် ေပေပါက်
လာေလ့ရှိေကာင်းကိုလည်း Bueza က ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။ "ထိုသို မှားယွင်းမများြဖစ်ေပ
တတ်ေကာင်းှင့် ၎င်းတိုက ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ကို ဆိုးရားစွာထိခိုက်ိုင်ေြခရှိ၊ မရှိတိုကို ြပည်သူ
လူထုအား ရှင်းလင်းေြပာကားထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအတူ နည်းပညာဆိုင်ရာေဝါဟာရများ
အား ဖတ်သူ
 တုိ နားလည်သမ
ိ တ
ှ လ
် ယ
ွ မ
် ည့် စကားလုးံ များြဖင့် ေြပာင်းလဲသးံု စွရ
ဲ န်မာှ လည်း စိနေ
် ခ
မတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်" ဟု Bueza က ေြပာကားခဲ့သည်။
အေသအချာဆိုရေသာ် မဲဆွယစ
် ည်းုံးေရးရန်ပံေ
ု ငွဌာန (CFO) သည် အမျ ိးသားေရးေကာက်ပဲွ
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအား ေတာင်းဆိုမ
ရှိသည့်အခါတိုင်းတွင် အမဲမြပတ် မေဝေပးခဲ့သည်။ ထိုအတွက်ေကာင့်လည်း မိမိတို၏ သတင်း
ေရးသားမအတွက် များစွာအေထာက်အကူြပခဲ့ပီး အထူးသြဖင့် အိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
များ၏ အလရှင်များကို ေဖာ်ထုတ်ရာတွင်လည်း အကူအညီြဖစ်ခဲ့ေကာင်း Bueza ကဆိုသည်။
သိုေသာ် ေဒသရ ေရးေကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ေရးေကာက်ပွဲအသုံးစရိတ်များ
အား သတင်းြပစုရာ၌မူ အခက်အခဲများရှိသည်။ ကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းများက အလွနအ
် က ံသုံး
စွဲမခ
ိ ဲေ
့ သာ

အချ ိြဖစ်စ်များကလွဲ၍

ေဒသရေရးေကာက်ပဲွ

ကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းများ၏

မတည်ထားေသာရန်ပုံေငွများ၊ သုံးစွဲလိုက်ေသာ ေငွေကးများှင့်စပ်လျ်းေသာ သတင်းေဆာင်း
ပါးများအား အသားေပးြခင်း၊ ထုတ်ေဖာ်ြပြခင်းမှာ နည်းပါးလှေပသည်။
မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဌာန (CFO) က SOCE မှတ်တမ်းများအား Scan ဖတ်ထားေသာ PDF
မိတဖိ
 ုငမ
် ျားကိုထတ
ု ေ
် ပးေသာ်လည်း ထိဖ
ု ုင
ိ မ
် ျားထဲက အချက်အလက်များအားစိစစ်ြခင်းှင့် ထုတ်
တ်ြခင်းတိုသည် အချ ိန်ကာြမင့်တတ်ပါသည်။
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ကဆိုင်ရာအထူးသတင်းေထာက်များ၊ ေဒသခံသတင်းေထာက်များှင့်တကွ အချက်အလက်
ဆိုင်ရာ (သိုမဟုတ်) စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးသတင်းေထာက်များအားလုံးတိုတွင် မတူညီေသာ သတင်း
ေရးသားြခင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ကိုယ်စီရှိကပါသည်။ ယင်းလိုအပ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်
ရာသတင်းခန်းများက တည်းြဖတ်သူအသီးသီး၏အာေဘာ်ှင့် ပီးြပည့်စုံေသာ သတင်းတစ်ပုဒ်
ေရးသားရန်အတွက် ကာချ ိန်တုအ
ိ ေပတွင် များစွာမူတည်ေနေပသည်။ သိုေသာ် သတင်းေထာက်
များရင်ဆိုင်ရသည့် အခက်အခဲများသည် ၎င်းတို၏ သတင်းခန်းများက ကံေတွရေသာြပဿနာ
များအေပတွင် ြမစ်ဖျားခံလာေသာေကာင့် ထိုြပဿနာများသည် သတင်းေထာက်တစ်ဦးချင်းစီ၏
ေြဖရှင်းိုင်မထက်ေကျာ်လွန်ေနေပသည်။ ထိုအေတွအ ကံှင့် အလားတူပင် Comelec ၏အြဖစ်
မှာလည်း ေခတ်ေနာက်ကျေနေသာ နည်းဥပေဒများှင့် မလုံေလာက်ေသာ အရင်းအြမစ်များ၏
အလယ်တွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆုိင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးှင့် လုံးေထွးသတ်ပုတ်ေနရ
ေပသည်။
Romero၏ ေြပာကားချက်အရ အခက်ခဲဆုံးေသာအပိုင်းမှာ ေကာ်ြငာများထည့်သွင်းရာတွင် သင့်
တင့်ေသာမဲဆွယ်စည်းုံးေရးအာဝဇန်းှင့် မိမိကိုယ်ကိုေကာ်ြငာြခင်းတိုထက် လွန်ကဲေသာအရာ
များ သိုတည်းမဟုတ် ထွင်လုံးများ ေဖာေဖာသီသီေရးသားထားေသာ ေဆာင်းပါးများြဖင့် ချ်းကပ်
ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ သတင်းေထာက်များသည် ေဆွးေွးဖွယ်ရာ အချက်အလက်များအကားတွင်
ေမျာပါသွားရေလ့ရှိကပီး မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအဖွဲသည် သတင်းေထာက်များအား ေရးသားစရာ
အလအ
ံ ပယ်တိုြဖင့်ဖျားေယာင်းကာ ဆက်လက်၍ နက်နက်နဲနဲ သတင်းမတူးေဖာ်ိုင်ေတာ့ဘဲ
အချ ိန်ှင်အ
့ ားအင်ကင်းမဲ့သာွ းေအာင် ြပလုပတ
် တ်သည်။
ဆိုရယ
ှ မ
် ဒ
ီ ယ
ီ ာေပတွငပ
် ျံှေ
ံ နေသာ သတင်းဟုပင်အမည်မတပ်သင့်သည့် သတင်းေဆာင်းပါး
များြဖင့် ချ်းကပ်ြခင်းမျ ိးသည်လည်း အခက်ေတွေစေသာအရာများပင်ြဖစ်သည်။ တခါတရံတင
ွ ်
သတင်းဌာနတစ်ခုသည် မိမိတို၏ပိင်ဘက်သတင်းဌာနက အေကာင်းအရာတစ်ခုကို ေရးသား
တင်ြပလိုကေ
် သာေကာင့် ယင်းကဲ့သုိေသာသတင်းမျ ိးကို လိုက၍
် ေရးသားသည့် domino effect
ဟုေခေသာ ဆင့်ကဲ ြဖစ်ပွားမြဖစ်စ်ေကာင့်လည်း အရင်းအြမစ်၊ အချ ိန်င
ှ ့် အင်အားများ အလ
ဟဿ ြဖစ်ရေလသည်။
ေလးနက်တိကျေသာ သတင်းေဆာင်းပါးများကိုသာေရးသားရန် လုံးဝဥဿုံ သစာရှိေသာ သတင်း
သမားများသည် အချ ိန်ကာလတို၏ ဖိအားေပးညငး် ပန်းမက ကင်းလွတ
် ုင
ိ ေ
် ပသည်ဟု Romero
က အဆိုြပေြပာကားခဲ့သည်။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် အချ ိန်ကာလတစ်ခအ
ု တွင်း၌သာ ကန် သတ်အကျံး
ဝင်ေသာ သတင်းေဆာင်းပါးမျ ိးှင်ပ
့ တ်သက်ပီး ေသာကမေရာက်ရဘဲ အချက်အလက်များအား
ြဖည့်သင
ွ း် ရန်လည်း အချ ိန်ရိေ
ှ ပသည်။ ပရိသတ်အတွက် မတူညီေသာအရာများကို ချြပိုငမ
် ည်
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ြဖစ်ပီး လူတကာတိင
ု း် ထပ်တလဲလတ
ဲ င်ြပေနကျ သမိုးကျသတင်းမျ ိးမဟုတသ
် ည့်အတွကလ
် ည်း
သတင်းခန်းများအတွက် အကျ ိးများိုငပ
် ါသည်။
Catajan က ေဒသခံသတင်းေထာက်များ ကံေတွရေသာ ြပဿနာများထဲတင
ွ ် အချ ိန်၊ ပထဝီဝင်
အေနအထားှင့် ေငွေရးေကးေရးအကျပ်အတည်းများလည်း ပါဝင်ေနေကာင်းေြပာကားခဲ့သည်။
သတင်းခန်းများသည် မဲဆယ
ွ စ
် ည်းုးံ ေရးရန်ပေ
ံု ငွကသ
ဲ့ ေ
ုိ သာ ေလးနက်တက
ိ ျေသာ သတင်းေဆာင်း
ပါးများကို အေလးေပး ေရးသားရန်အတွက် အဖွဲများဖွဲစည်းထားသင့်ေကာင်းကိုလည်း သူကဆို
ခဲသ
့ ည်။ ထိအ
ု ြပင် သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် မဲဆွယစ
် ည်းုးံ ေရးရန်ပေ
ံု ငွက သတင်းေဆာင်း
ပါးများထဲက အချက်ြပ သတိေပးချက်များကို မည်သို ရှာေဖွရမည်ကိုလည်း ပိုမိုသိနားလည်ထား
သင့်ပါသည်။
Bueza က သတင်းခန်းများသည် ၎င်းတိ၏
ု ဝန်ထမ်းများအား ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့် ကည့ေ
် ရးအဖွဲ ရှိ
ပုဂိလ်များှင့် ဝါရင့်ေရးေကာက်ပွဲသတင်းေထာက်များတိုပါဝင်ေသာ အကျ်းချံးအစည်းအေဝး
များ ြပလုပ်ကျင်းပေပးြခင်းြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအေကာင်းကို ပိုမိုသိနားလည်ရန်
အကူအညီေပးိုင်ေကာင်းကို ေြပာကားခဲ့သည်။ "ထိုနည်းအားြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွ
ေစာင့်ကည့်ေရးှင့်ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များအား ေဝမိုင်ပီး ေကာင်းမွန်ေသာ
ေဆွးေွးမများလည်း ြပလုပ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေရးအဖွဲများှင့် ခိုင်မာ
ေသာပတ်သက်ှီးွယ်မရှိြခင်းကလည်း အေထာက်အကူ အလွန်ရရှိိုင်ေပသည် " ဟု ၎င်းကဆို
ခဲ့သည်။

SALN
ေရးေကာက်ပွဲှင့် အစိုးရေထာက်ခံသူများကဆိုကသကဲ့သိုပင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွက
သည် ေရးေကာက်ခံရေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးက ရာထူးတာဝန်ကိုထမ်းေဆာင်ိုင်
စွမ်းရှိ၊ မရှိှင့် ြပည်သူ ဘာကို စီမံခန် ခွဲိုင်ြခင်းရှိ၊ မရှိတိုကို အကဲြဖတ်ိုင်မည့် ပထမအဆင့်
ြဖစ်သည်။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာတင်ြပချက်များကို ချမ်းသာကယ်ဝမ ထုတ်ေဖာ်
ေကြငာချက်များှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်းြဖင့် အဆုံးသတ်တွင် ရလဒ်ေကာင်းများရရှိေစရန်
ေမာ်မှန်းိုင်ပါသည်။
သိုေသာ် ထိုမှတ်တမ်းများအားတင်ြပမသည် ထင်သေလာက်မလွယ်ကူိုင်ေပ။ အချက်တစ်ချက်
အားြဖင့် ထိမ
ု တ
ှ တ
် မ်းှစခ
် စ
ု လုံးသည် ကိယ
ု စ
် ားလှယေ
် လာင်းကိုယ်တင
ုိ တ
် င်သင
ွ း် ရသည့် မှတတ
် မ်း
ြပစနစ် ြဖစ်ေသာေကာင့် မည်သည့်အေကာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်ေရး
ေကာက်ခံအရာရှိများအား ၎င်းတို တင်ြပလိုသည့်အကာင်းအရာများကိုသာ ကွက်၍တင်ြပိုင်ရန်
ခွင့်ြပထားသည့်ှယ်ပင်ြဖစ်သည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် အမဲမှန်ကန်သည်ဟု မဆိုိုင်ေသာ်လည်း
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ထိုအမူအကျင့်များအား Joseph Estrada ၏ ၂၀၀၀ ခုှစ် ချမ်းသာကယ်ဝမဆိုင်ရာေကညာချက်
ှင့် Emilio Ramon ၏ ၂၀၁၃ ခုှစ် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာတင်ြပချက်များအတွင်းရှိ
ေရှေနာက်မညီမများက ထပ်တလဲလဲ သက်ေသြပခဲ့ကပီးြဖစ်သည်။
ထိအ
ု ြပင် ြပည်သူ အရာထမ်းများ၏ SALN မှတတ
် မ်းများအား ကည့
် ခွ
 င်ရ
့ ရှိင
ုိ မ
် ည့အ
် လားအလာ
ေလျာ့ပါးလာြခင်းကလည်း ထိုအရာရှိများ၏ ချမ်းသာကယ်ဝမများအေကာင်း သတင်းေရးသား
ရာတွင်

အဟန် အတားများြဖစ်ေစသည်။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများ၏

အမှာစာတမ်းထဲတွင်

ေနာက်ဆုံးကန် သတ်ထားခဲ့ေသာ တားြမစ်ချက်စည်းကမ်းများအရ SALN မှတ်တမ်းများအား
လုံ ခံစွာသိမ်းဆည်းထားပီး တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် ကည့်ခွင့်ေတာင်းြခင်း၊ ၎င်းကကည့်ခွင့်ေပး
အပ်ထားြခင်း (သိုမဟုတ်) စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးုံး၊ ဗျိုှင့်ဌာနများက
စုံစမ်းစစ်ေဆးမများြပလုပ်ရန်အတွက် ဆင့်ေခြခင်းတိုကအပ ကည့်ခွင့်မရရှိိုင်ေပ။ စစ်ေဆး
ေရးအရာရှ
ိ းံု ဟူသည် သမတှငဒ
့် သ
ု မတ စေသာ ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အဆင့ရ
် ာထူးများှင့် ဘုရင်ခ၊ံ ဒုတယ
ိ
ဘုရင်ခံ၊ မိေတာ်ဝန်၊ ဒုတိယမိေတာ်ဝန် အစရှိေသာ ေဒသရအုပ်ချပ်ေရးရာထူးများအတွက်
ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိများ၏ SALN မှတ်တမ်းများအား သိမ်းဆည်း
ထားရာ ဘဏ်တိုက်ပင်ြဖစ်သည်။
စစ်ေဆးေရးအရာရှိုံးများက ချမ်းသာကယ်ဝမမှတ်တမ်းများအား ကည့်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်ပီး
တင်းကျပ်ခိုင်မာေသာ ေပလစီများချမှတ်ထားသည်ှင့် သာတူညီမပင် ယင်းုံးများသည် လူထု
ထံဖွင့်ြပရန် ရည်ရယ်ြပဌာန်းထားေသာ SALN မှတ်တမ်းများအား ကည့်ခွင့်ကန် သတ်ထားသည့်
တစ်ခုတည်းေသာ ဘဏ်တိုက်မဟုတ်ပါေချ။ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏ ေအာက်လတ်ေတာ်ြဖစ်ေသာ
ြပည်သူ လတ်ေတာ်သည်လည်း အေထွေထွအတွင်းေရးမးုံးကတဆင့် တင်သွင်းလာေသာ SALN
မှတ်တမ်းများ ကည့်ခွင့်ဆိုင်ရာ ေတာင်းဆိုလာများအားပယ်ချခဲ့သည်။ အေထွေထွအတွင်းေရးမး
ုံးမှာမူ ခိုင်ှင့် ပါတီများက ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ချမ်းသာကယ်ဝမမှတ်တမ်းများအား
ထိန်းသိမ်းထားရှိရာ ဘဏ်တိုက်တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ယုတ်စွအဆုံး အေထွေထွအတွင်း
ေရးမးုံးသည် ေအာက်လတ်ေတာ်က အဖွဲဝင်များ၏ ချမ်းသာကယ်ဝမေကညာချက်များအား
အကျ်းချပ်ထုတ်ေပးခဲ့ေသးသည်။ ထိုေကညာချက်များ၏ အေသးစိတ်ကို ကည့်လိုပါမူ တင်
သွင်းသူများထံက တိုက်ိုက်ေတာင်းခံရမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် လတ်ေတာ်သည် လတ်
ေတာ်အမတ်များ၏ SALN များအား မိတြပလုပ်၍ အများထံကည့်ခွင့်ေပးခဲ့သည့် လုပ်ထုံးလုပ်
နည်းကေသွဖယ်၍ အကျ်းချပ်များကိုသာထုတ်ေပးသည့်ပုံစံကို လိုက်ပါေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။
ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံအရာရှိများပင်မဆိုထားဘိ တရားေရးအာဏာပိုင်များကလည်း ြပည်
ေထာင်စုတရားုံးချပ်က တရားသူကီးများ၏ SALN မှတ်တမ်းများအား အရိပ်အေယာင်မပင်
ြမင်ေတွခွင့်မြပခဲ့ေပ။ ပီးခဲ့ေသာှစ်က ြပည်ေထာင်စုတရားုံးချပ်သည် ေရှေနချပ်ုံးကတင်သွင်း
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ခဲ့ေသာ တွဲဖက်တရားသူကီး Marvic M.V.F. Leonen ၏ SALN မှတ်တမ်းအား ကည့်ရန်ေတာင်း
ဆိုစာကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ထိုအြပအမူသည် တရားဥပေဒှင့်ဆန် ကျင်ေသာ အာဏာခွင့်ြပမိန်
ဆိုင်ရာ လက်မှတ်ထိုး အသနားခံစာတင်သွင်းမများကို တားြမစ်ရန်လုပ်ေဆာင်မတစ်ရပ်ဟု
ထင်ရေသာ်လည်း ခံငုံ ကည့ပ
် ါက တရားသူကီးများ၏ ချမ်းသာကယ်ဝမမှတတ
် မ်းများအား အများ
ြပည်သူကကည့်ခွင့်အား ဟန် တားထားမည့် အေလ့အထကိုြဖစ်ေပေစခဲ့သည်။ ကံမေကာင်း
စွာပင် ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည်လည်း တရားသူကီးများ၏ ချမ်းသာ
ကယ်ဝမမှတ်တမ်းမိတများအား လုံ ခံေအာင်သိမ်းဆည်းေပးထားရန် ကိးစားအားထုတ်ခဲ့ဖူး
ေသာ အေတွအ ကံများရှိခဲ့ပါသည်။
သိုေသာ် ချမ်းသာကယ်ဝမမှတ်တမ်းများအားကည့်ပိုင်ခွင့်သည် ညီမြခင်း၏ တဖက်တွင်ရှိေန
သည်ဆိုပါက အြခားတဖက်၌မူ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ ရှိေနပါသည်။
အြခားေသာ အစိုးရဌာနများှင်
့ င်
 းယှလ
် င် ေရးေကာက်ပေ
ဲွ ကာ်မရှင် (Comelec)သည် ေရးေကာက်
ပွမ
ဲ တ
ှ တ
် မ်းများအား ြပည်သလ
ူ ထ
ူ က
ု ကည့်ခွ
 င်
့ င
ှ ်ပ
့ တ်သက်ပီး ပို၍ပွင်လ
့ င်းြမင်သာမရှေ
ိ ပသည်။
၂၀၁၉ ခုှစ်ကစ၍ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွမှတ်တမ်းများအား လူထုကကည့်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်
ပီး စနစ်တစ်ခြု ပစုရန် ကိးစားခဲ့ ကပီး မိမတ
ိ ရ
ုိ ယူလုေ
ိ သာ မှတတ
် မ်းတစ်ခစ
ု အ
ီ တွက် အခေငွေကး
ေကာက်ခံမများအပါအဝင် အခက်အခဲေြမာက်များစွာ ြဖစ်ေပလာခဲ့သည်။ များမကာမီကပင် ဖိ
လစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ၏ ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာေကာ်
ြငာထည့်သွင်းြခင်းစာချပ်မိတများအား ေတာင်းခံခဲ့ရာ ြပင်ဆင်ရန်ကျန်ရှိေနေသးေသာစာရက်
စာတမ်းများမပါေသးသည့် မြပည့်မစုံစာရက်စာတမ်းတစ်တွဲအတွက်

ပီဆို ၈,၀၀၀ (သိုမဟုတ်)

USေဒလာ ၁၆၇ ေဒလာ နီးပါး ကျသင့်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ေကာ်မရှင်က စာရက်စာတမ်းများအား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရာတွင် ပိုမိုခက်ခဲေစသည့်
အချက်အလက်ေဒတာလုံ ခံေရးအက်ဥပေဒ ၂၀၁၇ အား ထည့်သွင်းစ်းစား၍ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး
ရန်ပုံေငွစာရက်စာတမ်းများထဲက သတင်းအချက်အလက်များကို တည်းြဖတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ မဲ
ဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအလရှင်များ၏ အခွန်ေဆာင်ြခင်းသက်ေသခံနံပါတ် (Tax Identification Number or TIN) များအား တည်းြဖတ်လိုက်ြခင်းက အလရှင်များ၏ မတူညီေသာအမည်
အစများှင့် ေကြငာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းရှိ၊ မရှိကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ိုင်မည့်အခွင့်အေရးနည်းပါး
ေစသည်။ တူညေ
ီ သာ မျ ိးိုးအမည်များအား အသုံးြပထားလင့်ကစား ပထမအမည်များေနရာတွင်
ပထမအမည်အြပည့်အစုံ (သိုမဟုတ်) နာမည်ေြပာင်များအား အသုံးြပထားပီး ထိုအမည်ှစ်ခုလုံး
၏ပိုင်ရှင်မှာ လူတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေနိုင်သည်။ ပို၍ထူးဆန်းသည်မှာ ပထမဆုံးေသာတည်းြဖတ်ခဲ့
သည့်အဖွဲတွင် အလရှင်များက ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ မဲဆွယ်ေရးရန်ပုံေငွအြဖစ်ထည့်ဝင်
ခဲ့ေသာ ေငွပမာဏများပါ ပါဝင်ေနခဲ့သည်။
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ေကာ်မရှင်သည် အခရာကျေသာအချက်အလက်များအား တည်းြဖတ်ထားခဲ့ပီးမှ ထိုမှတ်တမ်း
များအား လူထုထံချြပရြခင်းမှာ ယုတိမရှိေကာင်း တြဖည်းြဖည်းှင့် သိြမင်လာခဲ့သည်။ သိုေသာ်
လည်း အချက်အလက်ေဒတာလုံ ခံေရးအက်ဥပေဒအား လုံးေစ့ပတ်ေစ့ အသုံးြပြခင်းက သတင်း
အချက်အလက် အသုံးြပသူများအား ြပည့စ
် ေ
ံု သာစာရက်စာတမ်းများရရှိေစရန် ြငင်းပယ်ေနေကာင်း
ကို ေတာင်းဆိုသူများဘက်က ရဲရဲတင်းတင်းေထာက်ြပ ေြပာဆိုခဲ့ကပီးေနာက်မှသာ ထိုသိုသိြမင်
ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းသည်လည်း လူထု၏ သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ကို ေပေပထင်ထင်
ချ ိးေဖာက်ြခင်းပင် ြဖစ်ေပသည်။

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွကှင့် အရာရှိများ၏ ချမ်းသာကယ်ဝမအေပ သတင်းလမ်း ခံမ
ပိုမိုအားေကာင်းေစရန်မှာ သတင်းခန်းများက ေရးေကာက်ပွဲေရးရာသတင်းလမ်း ခံမအေပ ြပန်
လည်သုံးသပ်ြခင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်ပါတီများက သတင်းအချက်အလက်များှင့်ပတ်
သက်၍ လိုလိုချင်ချင် ေပးအပ်ြခင်းတိုကစ၍ လတ်ေတာ်ှင့်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က မဲဆွယ်
စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများစတင်ြခင်းှင့် တာဝန်ခံအဖွဲများ ဖွဲစည်းြခင်း
စသည်တိုအထိ ကေပါင်းစုံက ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁။ သတင်းအချက်လက်ရယူရာ၌ ပွင်လ
့ င်းြမင်သာ၍ အချ ိန်မြီ ခင်း
မဲဆယ
ွ စ
် ည်းုးံ ေရးရန်ပေ
ံု ငွဆင
ုိ ရ
် ာေကြငာချက်များကို ေရးေကာက်ပဲေ
ွ နပီးေနာက် ရက် ၃၀ အကာ
တွင် တင်သွင်းရသည်ြဖစ်၍ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) ကလည်း မဲဆွယ်စည်းုံးေရး
ရန်ပုံေငွဌာန CFO ၏ မှတတ
် မ်းများစုေပါင်းိုငမ
် ည့်အချ ိန်ေပမူတည်ကာ အဆိုပါစာရက်စာတမ်း
များအား ေရးေကာက်ပွဲအပီး ၂ လ၊ ၃ လကာသည်အထိ အများြပည်သူသို တင်ြပိုင်ရန် အဆင်
သင့်မြဖစ်ေသးေချ။
ေနာင်အနာဂတ်တင
ွ ် SOCE မှတတ
် မ်းများအား လက်ရိသ
ှ တ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ အချ ိန်ကာလတွင်
မဟုတ်ဘဲ မဲဆွယ်စည်းုံးစ်ကာလအတွင်း ထုတ်ေဖာ်ြပေစြခင်းကို စ်းစားသင့်ပါသည်။ သတင်း
ေထာက်များအား ကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းများှင်ပ
့ ါတီများ၏ အချ ိန်င
ှ ်တ
့ ေြပးညီ အသုံးစရိတမ
် ျား
ှင့် အလေငွများအား ေတွြမင်ခွင့်ြပေသာ အေလ့အထသည်လည်း ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ
ှင့်ပါတီများအား ၎င်းတို၏အစီရင်ခံစာများကို စည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့်မကိုက်ညီပါက လိုက်လံ
ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်းက တားဆီးိုင်ပါသည်။
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ
ှင့် ပါတီများအား ၎င်းတို၏အလရှငမ
် ျားှင်အ
့ သုံးစရိတမ
် ျား၏ ေနာက်ဆုံးစာရင်းများကို အချ ိန်မီ
ေပးပို ကရန် တိက
ု တ
် န
ွ း် းေဆာ်သင့ပ
် ါသည်။ ေစာင့် ကည့ေ
် လ့လာေရးအဖွဲ များှင့် သတင်းေထာက်
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များ အတူတကွ ပူးေပါင်းကာ ေငွေကးပိုင်ဆိုင်မှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိပီး ရန်ပုံေငွ
ေထာက်ပ့သ
ံ မ
ူ ျား၏ ေနာက်ဆုံးစာရင်းများကို အမဲမြပတ် အချ ိန်တက
ိ ျစွာ ေပးပိုေလ့ရိသ
ှ ည့် ကိုယ်
စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ပါတီများအား "နံမည်ဂုဏ်သတင်းေကာင်းမွန်သူများစာရင်း" တွင် ထည့်
သွငး် ေပးြခင်းမျ ိးြဖင့် ချ်းကပ်သင့်ေပသည်။ ထိုမသ
ှ ာ ကိုယစ
် ားလှယေ
် လာင်းများသည် ထိုဂုဏ်
သတင်းေကာင်းအားအသုံးချ၍ ၎င်းတို၏ ပုံရိပ်ကိုြမင့်တင်လာကမည်ြဖစ်ပီး အနည်းဆုံးအေနြဖင့်
၎င်းတိုအား ပွင့်လင်းြမင်သာမပိုရှိေစရန် တွန်းအားေပးိုင်ေပသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်
ဦးသည် မိမိ၏ပိင်ဘက်အား ထို "နံမည် ဂုဏ်သတင်းေကာင်းမွန်သူများစာရင်း”၌ ြမင်ေတွရေသာ
အခါ မိမိ၏ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သူများအား ဖွင့်ဟေကြငာရန် မြဖစ်မေန လိုအပ်ေကာင်းနားလည်
လာလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်င
ှ ့်တာဝန်ဝတရားေရးရာစင်တာ (CMFR) ၏ ေစာင့်ကည့်ချက်များအရ မှတ်
ချက်ြပခဲသ
့ ည်မာှ “မီဒယ
ီ ာများသည် သတင်းအချက်အလက်င
ှ ်မ
့ တ
ှ တ
် မ်းများ ရယူရန်လအ
ုိ ပ်ေသာ
အလုပ်ြဖစ်သည့်အေလျာက် ၎င်းတို၏ စာနယ်ဇင်းတာဝန်ှင့် လူထု၏ အေြခခံအခွင့်အေရးြဖစ်
သည့် သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်တိုတွင် ခလုတ်ကသင်းများရှိေနမအတွက် အနည်းငယ်
ဆန် ကျင်ဆြပမများ ြပလုပ
် ုင
ိ ပ
် ါသည်။ အချ ိေသာ သတင်းဌာနအနည်းစုကသာ SALN မှတ်
တမ်းသည် အရာရှိများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမကို အာမခံေပးရန်လိုအပ်ေသာ အေြခခံအချက်များ
ထဲတွင် ပါဝင်ေကာင်း တင်ြပကေပလိမ့်မည်" ဟူ၍ြဖစ်သည်။
CMFR က "SALN မှတ်တမ်းများအေပတွင်လည်း စိတ်ဝင်စားမမရှိဘဲ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာ
ရှိများ၏ မှတ်တမ်းများကိုလစ်လျထားေသာ (သိုမဟုတ်) အေရးကီးေသာ ကိစရပ်များကိုချန်
လှပ် ပီး သတင်းေရးသားကေသာ မီဒယ
ီ ာလမ်း ခံမမျ ိးြဖင့် သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် အစိုးရ
အား ေစာင့် ကည့်ြခင်းအမကို မည်ကသ
့ဲ ြုိ ပိုငပ
် ါမည်နည်းဟု ေမးခွနး် များထွကေ
် ပေစိုငပ
် ါသည်။
ဤသည်မှာ မိမိသည်အဂတိလိုက်စားမကိုဆန် ကျင်ေကာင်း ထပ်တလဲလဲ အခိုင်အမာေြပာကား
ခဲ့ေသာ သမတ၏ စကားအေပ လူထု၏ဒွိဟြဖစ်လာမှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏တာဝန်ခံြခင်း
ကို လိုလားေတာင်းဆိုေနသံများကို လစ်လျထားလိုက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်" ဟုထပ်ေလာင်းေြပာ
ကားခဲ့သည်။
မီဒီယာများက ထိုြပဿနာများှင့်ပတ်သက်ပီး အေရးယူေဆာင်ရက်မများအေပ အားမေပး
ေကာင်းကို စစ်တမ်းများတွင်ထင်ဟပ်ေစခဲ့သည့် အစိုးရ၏ အားနည်းေနသည့်ေထာက်ပံ့မများ
ေကာင့်ပင်ြဖစ်ေစ၊ ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့်ပင်ြဖစ်ေစ မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းအေနြဖင့် မဲဆွယ်
စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ သတင်းေရးသားြခင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်းများှင့်
စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်များအားလုံးအတွက် ၎င်းတို၏ လုံလစိုက်ထုတ်မများကို စုုံးေပါင်းစည်း
ရန်အချ ိန်ကျေရာက်ခဲ့ပီမာှ အေသအချာပင်ြဖစ်သည်။
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ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) သည် ြပည်တွင်းအခွန်ဘာဗျို၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာ
ရှိုံးှင့် မှတ်တမ်းစနစ်တိုးတက်ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာစာရင်းစစ်ေကာ်မရှင် အစရှိသည့် အဂတိလိုက်
စားမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်အများအြပားရရှိေစမည့် တာဝန်ခံိုင်ေသာ
အင်စတီကျးရှငး် များှင့် ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်ုင
ိ ပ
် ါသည်။
Comelec သည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများထံက တင်သွင်းလာေသာ အချက်အလက်များစွာအား
ဂျာနယ်လစ်များက အလွယ်တကူြပန်လည်စိစစ်ိုင်ရန်အတွက် ထိုအချက်အလက်များအား ရှင်း
လင်းပီး ေကာက်တ်စုစည်းေပးိုင်မည့် အချက်အလက်စုေဆာင်းေရးအဖွဲတစ်ဖွဲကို ဖွဲစည်းရန်
စ်းစားသင့်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို scan ဖတ်ထားေသာ (သိုမဟုတ်) ပုံှိပ်ထားေသာ
စာရက်စာတမ်းများြဖင့် မထုတ်ေဝဘဲ soft copy (သိုမဟုတ်) electronic copy ြဖင့်ထုတ်ေဝရန်
ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။
ေကာ်မရှင်သည် ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် ေရးေကာက်ပွဲအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒသများအား
လက်ခံယုံကည်ရမည်ြဖစ်ေကာင်းကိုလည်း Alvia ကထပ်မံေြပာကားခဲ့သည်။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး
ရန်ပုံေငွ (သိုမဟုတ်) ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားေဝမြခင်းြဖင့် ေြခကုန်လက်
ပန်းကျေနပီး အမှားအယွင်းှင့်မကင်းကသည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ပါတီများအား
အင်အားတိုးြမင့်မများ ေကာင်းစွာြဖစ်ေပေစမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း ၎င်းကမှတ်ချက်ြပခဲ့သည်။
၂။ ေရးေကာက်ပွဲများအား လမ်းိုးအတိုင်းမဟုတ်ပဲ မူဝါဒလမ်းေကာင်းအရလမ်း ခံြခင်း
သတင်းခန်းများှင့်သတင်းစီမံခန် ခွဲေရးဌာနများသည် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွက၏အေရး
ပါမအား ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစတစ်ရပ်လုံးထက်ပို၍ ြမင်သင့်ေပသည်။ ယင်းကမှာ စီး
ပွားေရးှငေ
့် ငွေရးေကးေရးဆိုငရ
် ာ တာဝန်ခမ
ံ များ၊

အဂတိလိုက်စားမများ (သိမ
ု ဟုတ)် ေဒသတွငး်
သတင်းတင်ဆက်ြခင်းများ၊ လွတ်လပ်စွာ သတင်းတင်ဆက်ိုင်မအတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းများ
ကဲ့သုိေသာ အြခား အြခားေသာ လမ်းေကာင်းများကတဆင့် ေရးေကာက်ပဲ
ွ င
ှ ်ခ
့ ျ ိတ်ဆက်ေနသည့်
အသွင်သာန်ြဖင့် ဝင်ေရာက်လာိုင်ေပသည်။
မဲဆွယ်စည်းုံးေရးဆိုင်ရာရန်ပုံေငွကသည် SOCE ှင့် SALN ကဲ့သိုေသာ မှတ်တမ်းများမထား
ရှိသည့် (သိုမဟုတ်) လူထုက ထိုမှတ်တမ်းများကို လက်လှမ်းမီမရယူိုင်သည့်ိုင်ငံများအတွက်
လည်း အကျံးဝင်သင့်ပါသည်။ ထိုမှတ်တမ်းများအား ကည့်ခွင့်မရှိမသည် စိန်ေခမများကို ြဖစ်
ေပေစိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် ေရးေကာက်ပွဲများသည် စက်ဝန်းပမာလည်ပတ်လျက်ရှိရာ မဲဆွယ်
စည်းုးံ ေရးကာလ ပီးဆုးံ ပီးေနာက်တင
ွ ် ြဖစ်ေပလာသည့် ြဖစ်စ်အမျ ိးမျ ိးတိသ
ု ည်လည်း သတင်း
ရယူစရာ လမ်းေကာင်းများြဖစ်ေပသည်။
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Caritos ှင့် Alvia တိုက ေရးေကာက်ပွဲများအေပသတင်းလွမ်း ခံမသည် အနာဂတ်ှင့် အတိတ်
ကာလအကား များစွာ ချ ိတ်ဆက်မများရှ

ိေစသည့်အြပင် ေရးေကာက်ပဲပ
ွ စည်းများ ဝယ်ယေ
ူ ရး
က၊ စီးပွားေရးကှင့် ေဘးဖယ်ထားြခင်းခံထားရသည့် အစုအဖွဲများြဖစ်သည့် တိုင်းရင်းသား
များပါဝင်လာေရး စသည့်ကများှင့် ဆက်ွယ်ေနကြခင်းတိုေကာင့် သတင်းေထာက်များအေန
ြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲလမ်း ခံမကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်ေကာင်း ေထာက်ြပေြပာဆို
ခဲ့ကသည်။
ထိုမှသာ သတင်းေထာက်များသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်ပါတီများသာမက ေရးေကာက်
ပွဲဆိုင်ရာစီမံခန် ခွဲသူများှင့် ဝန်ေဆာင်မေပးသူများအေကာင်းတိုကိုပါ ပိုမို ကျယ်ြပန် စွာ သတင်း
ေရးသားိုင်ပီး ြပည်သူလူထုအား အေရးကီးသည့်ကိစရပ်များကို ပိုမိုနားလည်ေအာင် တင်ြပိုင်
မည်ြဖစ်သည်။ ထိုသြုိ ဖင့် သတင်းေထာက်များ (သိမ
ု ဟုတ)် အဖွဲ အစည်းအသစ်များအေနြဖင့် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရက်ုင
ိ ရ
် န် အခွင်အ
့ ေရးများရရှိမည်ြဖစ်ပီး ေရးေကာက်ပမ
ဲွ ျားအား အေြခခံအားြဖင့် ပိမ
ု ုလ
ိ မ်း
ခံလာိုင်မည်ြဖစ်သည်။
၃။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွဌာနများအား အင်အားတိုးြမင့်ြခင်း
Comelec၏ သမိုင်းတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဌာန CFO အား တည်ေထာင်ိုင်ခဲ့ြခင်းသည်
ပင်လင် ကိဆိုဖွယ်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်မတစ်

ရပ်ြဖစ်ေပသည်။ သိုေသာ်လည်း ဌာနသည် ၎င်း၏
အတွင်းေရးြပဿနာများကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်သင့်သည့် အချ ိန်ကျပီြဖစ်သည်။ ေရး
ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ တာဝန်ကျသူများစာရင်း၌ စာရင်းစစ်များ၊ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရ
ပုဂလိကစာရင်းကိုင်များှင့် ေငွေကးဆိုင်ရာခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသူများ အစရှိသည့် ကမ်းကျင်သူများ
ပါဝင်လာိုင်ပါက ပိုမိုေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်သည်။
လက်ခံရရှိေကာင်းေြပစာများှင့် ေကာ်ြငာစာချပ်များအား ေပးအပ်ြခင်းတိုတွင် စာချပ်ချပ်သူ
များှင့် မီဒီယာများ၏ တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရက်မသည်လည်း အလွန်အေရးပါလှပါသည်။
SOCE မှတ်တမ်းများမှာ မြဖစ်မေန ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတင်သွင်းရန်လိုအပ်ပီး မဲဆွယ်စည်းုံးေရး
ရန်ပုံေငွဌာန CFO သည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ ေကြငာချက်များအား မှန်ကန်ေကာင်းအတည်
ြပိုင်ရန်အတွက် တတိယ အဖွဲအစည်းတစ်ခုထံက သတင်းအချက်အလက်များအေပသာ မှီခိုရ
ေပသည်။ ဤသိုလျင် ေကာ်ြငာများထည့်သွင်းြခင်းအတွက် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးေထာက်ပံ့ေငွများ
ထဲက

ေငွအေြမာက်အများ လက်ခံရရှိရာေနရာြဖစ်ေသာ အထူးသြဖင့် မီဒီယာများကဲ့သိုေသာ

ဌာနများက ြပည့်စုံစွာ တင်ြပမမရှိခဲ့ပါက CFO အဖို မှန်ကန်တိကျေသာ စာရင်းစစ်မတစ်ခုြပလုပ်
ရန်မှာ ခက်ခဲိုင်ေပသည်။
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ဥပမာ အင်တာနက်ကေကာ်ြငာြခင်းများသည် ဥပေဒတွင် ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့်
အတွက် ၎င်းတိုကို စည်းကမ်းထိန်းချပ်ိုင်ရန်မှာ Comelec အတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။
ထိုသို စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းြခင်းများြပလုပ်ရာတွင် စည်းမျ်းများက မရှင်းလင်းသည့်အတွက်
ဆင်ေြခများသာ ေပေပါက် လာေစတတ်သည်။
၄။ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများထံ တေကျာ့ြပန်လည်ပတ်ြခင်း
ဖိလစ်ပိုင်၏ မဲဆယ
ွ ်စည်းုံးေရးရန်ပံေ
ု ငွဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အေလ့အကျင့်များအား
အြခားိုင်ငံများက စံနမူနာအြဖစ်ြမင်ကေသာ်လည်း ယင်းတိုမှာစာေတွသာေကာင်းမွန်ပီး လက်
ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၌မူ စံြပဟုမဆိုုင
ိ ်ေပ။ လွန်ခဲ့ေသာ ဆယ်စုှစ်အတွင်း
၌ တိုးတက်ေသာေြခလှမး် များကို ေတွြမင်ခ့ဲ ကေသာ်လည်း မဲဆယ
ွ ်စည်းုးံ ေရးရန်ပံေ
ု ငွကအား
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် အရာရှိများအား တာဝန်ခံမရှိေစြခင်းတိုတွင် စိန်ေခအကဲစမ်းမများ
စွာသည် ယေနထိတိုင် တေကာက်ေကာက်လိုက်ပါလျက်ပင်ရှိကသည်။
ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအင်စတီကျ (IPER) ၏ အမေဆာင်ဒါိုက်တာ Ramon
Casiple ကဲ့သိုေသာ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အေရးဆိုလပ်ရှားသူများသည် ိုင်ငံ
ေရးပါတီြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒမူကမ်းတစ်ရပ်အား အတည်ြပြပာန်းိုင်ရန်အတွက်
ှစ်ေပါင်းများစွာ တိုက်တွန်းခဲ့ေပသည်။ Casiple အတွက်မူ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွ၏ အနာ
ဂတ်သည် တိုင်းြပည်၏ိုင်ငံေရးအနာဂတ်အေပတွင် အစ်အမဲ မှီတည်လိမ့်မည်။
လတ်ေတာ်သအ
ုိ ဆိြု ပတင်သင
ွ း် လိက
ု သ
် ည့် ဥပေဒမူကမ်းတွင် ဘက်ေြပာင်းမဆန် ကျင်ေရးကိလ
ု ည်း
ထည့သ
် င
ွ း် ထားသကဲသ
့ ုိ ပါတီများအတွကေ
် ထာက်ပ့ေ
ံ ငွအေကာင်းကိုလည်း ေဖာ်ြပထားပီး မဲဆယ
ွ ်
စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများအား ခိုင်မာေစေရးကိစရပ်များလည်းပါဝင်ေပသည်။
ထိုသိုေသာ ဥပေဒတစ်ရပ်ကိုအတည်ြပိုင်ရန်မှာ ဥပဒြပြပင်ေြပာင်းလဲမပုံစံအားလုံး၌ ဥပေဒြပ
သူများအေပတွင် များစွာမူတည်ေနသည်။ အမှန်စင်စစ်မူ ဌာနတစ်ခု (သိုမဟုတ်) အင်စတီကျး
ရှင်းတစ်ခုသည် ၎င်း၏တာဝန်ဝတရားများကိုေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက Comelec အေန
ြဖင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအား ေဆာင်ရက်ေပးရန်မှာ ခက်ခဲေပလိမ့်မည်။
ဥပေဒြပဌာနခွဲသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား မဲဆွဲစည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ တင်ြပချက်
များေရးသားတွင် ထွင် ာဏ်များေပေပါက်ေစပီး တရားဝင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအသုံးစရိတ်များ
ကို ဖယ်ထုတ်ိုင်ရန် တရားဝင်ခွင့်ြပချက်ေပးသည့် အေကာင်းအရင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေစသည့် အြငင်း
ပွားဖွယ်ရာဥပေဒများအား စုံစမ်းစစ်ေဆးကရန်လည်းလိုအပ်ေပသည်။
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သမတအက်ဥပေဒ ၇၁၆၆ တွင် အသုံးစရိတ်ကန် သတ်ချက်အြဖစ် သမတှင့်ဒုတိယ သမတေနရာ
အတွက် ယှ်ပိင်သူများအား မဲဆရှင်တစ်ဦးလျင် ၁၀ ပီဆို (၀.၂ US ေဒလာ)ှင့် အြခားရာထူး
များအတွကယ
် 
ှ ် ပိင်သမ
ူ ျားအား မဲဆရှငတ
် စ်ဦးလျင် ၃ ပီဆုိ (၀.၀၆ US ေဒလာ) စီ သုးံ စွဲခင
ွ ့် သတ်
မှတ်ေပးထားခဲ့သည်။ ပါတီကအေထာက်ပံ့မရရှိေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများကိုမူ မဲဆရှင်
တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် ၅ ပီဆို (၀.၁USေဒလာ) စီသုံး၍ မဲဆွယ်ရန်ခွင့်ြပထားခဲ့သည်။ ေရးေကာက်
ပွဲဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမလိုလားသူများ၏ အဆိုအရ ထိုအနည်းငယ်မေသာ ပမာဏသည်
လက်ေတွတွင်သဘာဝမကျေတာ့ေပ။
သမတအက်ဥပေဒ ၇၁၆၆ တွင် မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်းလပ်ရှားမများအတွက် တိကျေသာအချ ိန်
ကာလသတ်မှတ်ထားသည့်အေလျာက် "မဲဆွယ်ေရးကာလြပင်ပတွင် ြပလုပ်ေသာ မည်သည့်
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအတွက် ေထာက်ခံသည့် (သိုမဟုတ်) ဆန် ကျင်သည့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးပွဲ
(သိမ
ု ဟုတ)် ပါတီအစွြဲ ပသည့် ိင
ု င
် ေ
ံ ရးလပ်ရာှ းမမျ ိးကိမ
ု ဆို ဤဥပေဒ၌တားြမစ်ထားပီး ေရးေကာက်
ပွဲဆိုင်ရာ ြပစ်မတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း" ြပာန်းခဲ့သည်။ မဲဆွယ်စည်းုံး
ေရးကာလအြဖစ် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ေရးေကာက်ပွဲှင့် ေဒသရေရးေကာက်ပွဲတို၏ ေရးေကာက်
ပွဲေနရက်မတိုငမ
် ီ ရက်ေပါင်း ၉၀ ှင့် ရက်ေပါင်း ၄၅ ရက်အြဖစ် အသီးသီး အချ ိန်ေပးအပ်ထားသည်။
ကံမေကာင်းလှစွာပင် ဥပေဒအရ တရားဝင် သတင်းစကားပါးသူများြဖစ်ကသည့် ေရးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင် (Comelec) ကိုယ်တိုင်ကပင် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းအြဖစ်ယှ်ပိင်ရန် စာရက်စာတမ်းတင်သွင်းထားြခင်းမရှိပါက ထိုသူအား တရားဝင်
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် မသတ်မှတ်ေကာင်းကို အြငင်းပွားေနဆဲြဖစ်သည်။ ထိုအြငင်းပွား
မများအရ "တရားမဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ" ပင်ြဖစ်ေစကာမူ "သွယ်ဝိုက်၍မဲဆွယ်လပ်ရှား
မများ" တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေနပါက ၎င်းတိုကိုအကိမဲဆွယ်ြခင်းအြဖစ် မသတ်မှတ်ိုင်ဟု သွယ်
ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့် ေြပာဆိုထားသည်။
မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွကအေပ သတိြပမ
တိုးတက်လာြခင်းသည် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာလိုလားမများကို တိုးပွားလာရန် အကူအညီေပး
ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နည်းဗျဟာတစ်ခုအေနြဖင့် ဆက်လက်၍ရှိေနသင့်ပါသည်။ ဤနည်းအားြဖင့်
ပင် ဥပေဒြပသူများ အေနြဖင့် ေရးချယ်စရာမရှိဘဲ ၎င်းအား လိုလားချက်တစ်ရပ်အေနြဖင့် ဆက်
လက်၍ အသိအမှတ်ြပ ထားေစသင့်ပါသည်။
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၅။ ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့်ကည့်ေလ့လာသူအဖွဲ များှင့် သတင်းမီဒယ
ီ ာများအချင်းချင်းအကား
အတူတကွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများကိ

ု ထိနး် သိမး် ထားြခင်းှင့် ေရှဆက်တက်လှမး် ြခင်း
ေရးေကာက်ပဲေ
ွ စာင့် ကည့ေ
် လ့လာသူအဖွဲအစည်းများှင့် မီဒယ
ီ ာများသည် ၎င်းတိ၏
ု ကျရာအခန်း
ကများက အသီးသီး အင်တိုက်အားတိုက်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့်အတွက် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး
ရန်ပုံေငွေရးရာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏အေတွအ ကံသည်
သိသာထင်ရှားလှေသာ အေရတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့် PAP ညိင်းေဆွးေွးေရး
အဖွဲသည် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလများအတွင်း၌ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွေရးရာ သတင်း
အချက်အလက်တို၏ အဓိက အရင်းအြမစ်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့
ြခင်းသည် ကူညီမအသင်းအဖွဲများ၏ ပံပိုးမေကာင့်ပင်ြဖစ်သည်။ ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့
လာသူအဖွဲတစ်ဖွဲချင်းစီ၏ လုပ်ေဆာင်မများသည် ညိင်းေဆွးေွးေရးအဖွဲ၏သက်တမ်းထက်
ပို၍တည်မဲိုင်မည်ကိုသိရှိေသာ်လည်း ထိုသိုေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများကို ဆက်လက်ထိန်း
သိမ်းထားေရးအတွက် လုံလစိုက်ထုတ်ရန်မှာ ထိုက်တန်ေပသည်။
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pma&;olrsm;\ ud,
k af &;tusO;f
Ratna Ariyanti သည် အိုဟိုင်းယိုး တကသိုလ်၊ E.W. Scripps School
of Journalism က ပါရဂူဘွဲေကျာင်းသူတစ်ဦး ြဖစ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်း
ပညာေပးသမားှင့် အချ ိန်ြပည့်သတင်းေထာက်အြဖစ် လုပက
် ုင
ိ လ
် ျက်
ရှိပီး အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သတင်းေထာက်များဖယ်ဒေရးရှင်း (IFJ) အာရှ
ပစိဖိတ်တွင် အေရှေတာင်အာရှ ညိင်းေဆာင်ရက်ေရးပုဂိလ်အြဖစ်
သတင်းစာလွတလ
် ပ်ခင
ွ ့် ချ ိးေဖာက်မများကိ

ု တက်ကစွာ ေစာင့်ကည့်
ေလ့လာလျက်ရှိပါသည်။

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၏

အတိုးတက်ဆုံးေသာ

သတင်းေထာက်များ သမဂ ြဖစ်သည့် လွတ်လပ်ေသာ သတင်းေထာက်
များမဟာမိတ် (AJI) ၏ အဖွဲဝင်တစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါသည်။

ဦးေဇယျာလင် ေမာ်ကွန်းမဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာှင့် ပူးတွဲတည်ေထာင်သူ
ြဖစ်သည်။ ေမာ်ကွန်းမဂဇင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းေသာ
အတွင်းကျကျ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးသားသည့် လစ်သတင်းမဂဇင်း
ြဖစ်ပီး ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ထူေထာင်ခဲ့သည်။ ဦးေဇယျာလင်သည်
လူ အခွင့်အေရး၊ ိုင်ငံေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးကိစရပ်
များှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းများေရးသားတင်ဆက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်း
သည် သတင်းစာပညာ သင်ကားေပးသူတစ်ဦးလည်းြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ
အှံအြပားတွင် စာနယ်ဇင်းပညာများ ပိုချခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီ
ဒီယာေကာင်စီ၏ အဖွဲဝင်အြဖစ်လည်း ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခံခဲ့ရသည်။
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ကေမာဒီးယား သတင်းေထာက်များ မဟာမိတ်အဖွဲ (CamboJA)
သည် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းေသာ လွတ်လပ်သည့်
ကမ်းကျင်သတင်းေထာက်များ ကွန်ရက်တစ်ခုြဖစ်ပီး ၂၀၁၈
ခုစ
ှ ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ အစိုးရ၏ ဖိှိပ်မဒဏ်ခံ
ခဲ့ရသည့် Cambodia Daily ှင့် Phnom Penh Post တိုက
သတင်းေထာက်ေဟာင်းများအပါအဝင် သတင်းေထာက်များစွာ
ပါဝင်ဖွဲစည်းထားသည်။

Kenneth Chan, D.Phil. in Politics (Oxon) သည် ေဟာင်ေကာင်
ဘတ်ပတစ်တကသိုလ်၏ အစိုးရှင့် ိုင်ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာနက
တွဲဖက်ပါေမာကြဖစ်သည်။ ေဟာင်ေကာင်ေရးေကာက်ပွဲေလ့လာေရး
စီမံကိန်း၏ ထူေထာင်သူှင့် ေဟာင်ေကာင် ဥပေဒြပေရးေကာင်စီ၏
အဖွဲဝင်ေဟာင်း (၂၀၁၂-၂၀၁၆) လည်းြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ေဟာင်
ေကာင်ှင့် ိုင်ငံတကာေရးရာကိစရပ်များကို

ြပည်တွင်း၊

ြပည်ပ

သတင်းမီဒီယာများတွင် အစ်တစိုက် ေရးသားေနသူတစ်ဦးလည်း
ြဖစ်သည်။

Audrey Lo သည် လက်ရှိတွင် ေဟာင်ေကာင် ဘတ်ပတစ်တကသိုလ်ရှိ
အစိုးရအုပ်ချပ်ေရးှင့် မူဝါဒေရးရာ င်းယှ်သုေတသနစင်တာတွင်
သုေတသနလက်ေထာက်အြဖစ်

လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

Audrey

သည် ေဟာင်ေကာင် ေရးေကာက်ပွဲ ေလ့လာေရးစီမံကိန်း၏ စီမံကိန်း
ညိင်းေဆာင်ရက်ေရးမှးလည်း ြဖစ်ပါသည်။
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Free Expression Myanmar (FEM) သည် သုေတသန၊
ေလ့ကျင့်သင်ကားေရးှင့် အေရးဆိုေဆွးေွးြခင်းဆိုင်
ရာကိစရပ်များ ေဆာင်ရက်ေနသည့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်
လူ အခွင့်အေရး
သည်

အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊

FEM

သတင်းအချက်

အလက်ရပိုင်ခွင့်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အေရး၊ သည်းခံမှင့်
စုံလင်ကွဲြပားမတိုှင့် ဆြပပိုင်ခွင့်တိုကိုကာကွယ်ေပး
ရန် အစိုးရ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းအြပင် အြခား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများှင့်
တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

Sanjay Kumar လက်ရှိတွင် ဖွံဖိးဆဲ အဖွဲအစည်းများ ေလ့လာေရး
စင်တာ - CSDS (ေဒလီ) တွင် ပါေမာကအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်
လျက်ရှိသည်။ CSDS ၏ န်ကားေရးမှးအြဖစ်လည်း ၂၀၁၄ ခုှစ်၊
ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့
သည်။ ၎င်း၏ အဓိက သုေတသနနယ်ပယ်မာှ အိယ
ိ ိင
ု င
် ံ ေရးေကာက်
ပွဲများှင့် မဲေပးြခင်းဆိုင်ရာအြပအမူတိုြဖစ်ကပီး အေရအတွက်အ
သားေပး သုေတသနနည်းလမ်းများကို အသုံးြပသည်။ အိိယ
 လူငယ်
ေရးရာှင့် ေတာင်အာရှ ဒီမိုကေရစီအေြခအေနအစရှိသည့် အြခား
ေသာသုေတသနများကိုလည်း ြပလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
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Aastha သည် လက်ရှိတွင် Lokniti (CSDS) တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်
လျက်ရှိပီး အိိယ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ဒဏ်ခံ
ေဒသများအတွက် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာေလ့လာေရးှင့် အိိယိုင်ငံေရး
က အမျ ိးသမီးများ၏ အခန်းက အစရှိသည့် ေတာင်အာရှဗဟိုြပ
ေလ့လာမေြမာက်ြမားစွာအတွက် သုေတသန အားစိုက်ထုတ်မများစွာ
ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ေဒလီတကသိုလ်က Sociology ဘာသာရပ်ြဖင့်
ဘွဲကိပီးဆုံးခဲ့ပီး မွမ်ဘိုင်း Tata Institute က ဖွံဖိးေရးေလ့လာမ
မဟာဝိဇာဘာသာရပ်ကို ရရှိခဲ့သည်။

Sri Lanka Press Institute (SLPI) ကို သတင်း မီဒီ
ယာဆိုင်ရာ လပ်ရှားမများတွင် လမ်းန်ချက်ှင့် ဦး
ေဆာင်မေပးရန် သီရိလကာသတင်းစာအဖွဲအစည်း၊
သီရလ
ိ ကာ စာတည်းများအဖွဲ၊ လွတလ
် ပ်ေသာ သတင်း
မီဒီယာ လပ်ရှားမှင့် သီရိလကာသတင်းစာလုပ်သား
များ အစည်းအုံးတိုက ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် တည်ေထာင်
ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် စာနယ်ဇင်းေလာက၏
အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးအတွက် ညီွတ်ေသာအင်အားစုြဖစ်ပီး စာနယ်ဇင်း ေလာ
ကသားများအားလုံးအတွက် စကားဝိုင်းများှင့်ေဆွးေွးညိင်းပွဲများ ြပလုပ်ရန် တွန်း
အားေပးြခင်း၊ စီစ်ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။
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Karol Ilagan သည် ဖိလစ်ပိုင်သတင်းေထာက်ှင့် စာနယ်ဇင်း
ညာေပးသူြဖစ်သည်။ မနီလာအေြခစိက
ု ် အကျ ိးအြမတ်မယူေသာ
အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် စုံစမ်းေထာက်လှမ်းြခင်း စာနယ်ဇင်းပညာ
ဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင် ဗဟိုဌာန၏ အယ်ဒီတာပိုင်းအတွက် သတင်း
ေရးသားြခင်း၊ စီမခ
ံ န် ခွဲြခင်းတိက
ု ြုိ ပလုပသ
် ည်။ မနီလာ တကသိုလ်
များတွင် စုံစမ်းေထာက်လှမ်း သတင်းတင်ဆင်ြခင်းှင့် ေဒတာ
စာနယ်ဇင်းပညာတိုကို သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။

Floreen Simon သည် စုံစမ်းေထာက်လှမ်းြခင်း စာနယ်ဇင်းပညာ
ဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်ဗဟိုဌာန (PCIJ) ၏ ဒုတိယ အမေဆာင်န်ကား
ေရးမှးှင့် ေလ့ကျင့်သင်ကားေရးဆိုင်ရာ န်ကားေရးမှးြဖစ်
သည်။ PCIJ ၏ အစီအစ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းစ်များှင့် စီမံကိန်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်မများကိ

ု ပံပ
့ းုိ ကူညေ
ီ ပးလျက်ရသ
ိှ ည်။ စုံစမ်း
ေထာက်လှမ်း အစီရင်ခံမများ ေရးသားရာတွင်လည်း ပါဝင်လျက်
ရှိသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်ုံးေရး ရန်ပုံေငွှင့် အစိုးရ
အရာရှိများ၏ ဥစာဓနများအေကာင်း သတင်းတင်ဆက်မများကို
လည်း ြပလုပ်ေပးလျက် ရှိသည်။
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ိုင်ငံတကာအဆင့်ှင့် ေဒသတွင်းအဆင့် ဒီမိုကေရစီြဖစ်စ်ကို အားေကာင်းေစရန်ှင့် အေထာက်
အပံ့ေပးိုင်ရန် လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL) ကို ၁၉၉၇
ခုစ
ှ ၊် ိုဝင်ဘာလတွင် ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ စတင်ဖဲွ စည်းသည့်အချ ိန်ကစ၍ ေဒသတွငး် ဒီမုက
ိ ေရစီ
နည်းကျ ေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အေစာဆုံး လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် NGO တစ်ခု
အြဖစ် ရပ်တည်လာခဲ့ပါသည်။
ANFREL သည် ိုင်ငံတကာ ကေပါင်းစုံက လွတ်လပ်ပီး ိုင်ငံေရးအစွဲကင်းေသာ စိတ်တူကိုယ်တူ
အဖွဲအစည်းများှင့်အတူ ဘုံေမာ်မှန်းချက်တစ်ခုြဖင့် စုေပါင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မဟာမိတ်
အဖွဲအစည်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းဘုံေမာ်မှန်းချက်အရ ိုင်ငံတိုင်း၏ အစိုးရအာဏာသည်
အမှနတ
် ကယ် လွတလ
် ပ်မတပီး လူတုင
ိ း် ညီတည
ူ မ
ီ  မဲေပးခွင်ရ
့ ေ
ိှ သာ ပုံမန
ှ က
် ျင်းပသည့် ေရးေကာက်
ပွဲများတွင် လ ိဝှကမ
် ေ
ဲ ပးြခင်းြဖင့် ေဖာ်ြပသည့်ြပည်သူ ဆမှ ဆင်းသက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သူ
ေရးရာှင့် ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးများဆိုင်ရာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ် (ICCPR) ၏
အပိုဒ် ၂၅ ပါ အေြခခံမူများကို က်ုပ်တို ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကည်ပါသည်။
ANFREL ၏ အဓိက ေဆာင်ရက်ချက်များမှာ ိုငင
် တ
ံ ကာက ေရးေကာက်ပမ
ဲွ ျားအတွက် ေလ့လာေရး
မစ်ရှင်များေစလတ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်း ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအုပ်စုများ၊ သတင်း
မီဒီယာများှင့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများ၏ ဒီမိုကေရစီြဖစ်စ်အတွက် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လျက်
ရှိကသည့် အရပ်ဘက် လူမအဖွဲအစည်းများ အစရှိသည့် ေရးေကာက်ပွဲင
ှ ့် ဆက်စပ်ပတ်သက်
သည့် အဖွဲအစည်းများအတွက် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစ်များြပလုပ်ေပးြခင်းှင့် အာရှေဒသ
တွင်း ဒီမိုကေရစီထွန်းကားေရးတွင် ရင်ဆိုင်ေနရသည့် ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အခက်အခဲများှင့်
ဆက်စပ်ကိစရပ်များကို ေြဖရှင်းရန် ကမ်ပိန်းများှင့် အေရးဆိုလပ်ရှားမ ေဆာင်ရက်ချက်များ
ြပလုပ်ြခင်းတိုြဖစ်ကပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းကသုံးရပ်သည် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ေထာက်ပံ့
ြဖည့်စွက်ေပးလျက်ရှိပီး အာရှေဒသတဝှမ်း ေရးေကာက်ပွဲများ၏ အရည်အေသွး တိုးတက်လာ
ေစေရး ဟူေသာ က်ပ
ု တ
် ၏
ုိ ရည်မန
ှ း် ချက်ကုိ ေပါက်ေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရပ
ိှ ါသည်။
ယေန အချ ိန်၌ ANFREL တွင် ိုင်ငံေပါင်း ၁၇ ိုင်ငံက အဖွဲဝင် အဖွဲအစည်းေပါင်း ၂၇ ခု ပါဝင်
လျက်ရှိပါသည်။

