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ဇစ်ြမစ်တွင် ANFREL အမည်ကိုေဖာ်ြပ၍ ကူးယူေဖာ်ြပခွင့်ြပသည်။

အာရှေဒသေရးေကာက်ပွဲများတွင်မီဒီယာများ၏သတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း  

ြပဿနာများ၊ စိန်ေခ မ များှင့်သင်ခန်းစာများ
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၄ အမှာစာ

၇ မိတ်ဆက်

၂၀ အင်ဒိုနီးရှား - ကပ်ေရာဂါငှ့်တုိက်ပွဲဆင်ရင်း 

 ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများအား သတင်းတင်ဆက်ြခင်း

၃၈ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ၊ ေရးေကာက်ပွဲှင့် စစ်အာဏာသိမ်းမ ကားက ြမန်မာ့မီဒီယာ

၆၃ ေဟာငေ်ကာင ်‘မျ်းနမီျား’ ှင့် ‘ကန်သတဧ်ရယိာများ’ အမျိးသားလံု ခံေရးဥပေဒ၏

 ေလာင်းရိပ်ေအာက်တွင် အေကာက်တရားှင့်ေနသားကျလာေစရန်သင်ယူြခင်း

၈၇ ခိမ်းေြခာက်မ များအကား ကေမ ာဒီးယား၏

 ေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်းသတင်းတင်ဆက်ြခင်း

၁၀၂ ြမန်မာစစ်တပ်လက်ေအာက်တွင် ယိုယွင်းပျက်စီးလာေနေသာ 

 လွတ်လပ်စွာေြပာဆိုထုတ်ေဖာ်ခွင့်ှင့် ြပန်လည်တွန်းလှန်ရန်ကိးပမ်းမ များ

၁၂၇ တရားမ တ၍ဘက်မလိုက်ေသာ 

 ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်သတင်းတင်ဆက်ြခင်း - သီရိလက  ာအေတွအ ကံ

၁၄၂ အိ ိယဒီမိုကေရစီစနစ်၏ ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်မ ကိုေစာင့်ကည့်ေရးအတွက် 

သတင်းမီဒီယာ၏အခန်းက  

 အေကာင်းဆုံးေဆာင်ရက်ချက်များှင့်စိန်ေခ မ များ

၁၆၁ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွက  အားလ မ်း ခံြခင်း

 ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏အေတွအ ကံ

၁၉၀ စာေရးသူများ၏ ကိုယ်ေရးအကျ်း
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တစ်ကမ ာလုံး အတိုင်းအတာမဟုတ်လ င်ပင် အနည်းဆုံး အာရှေဒသတွင်းိုင်ငံများစွာတို၏ 

ေရးေကာက်ပွဲ ပတ်ဝန်းကျင်များသည် သတင်းမှားများ၊ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်ကို ထိခိုက်

ေစရန် ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိ ြပလုပသ်ည့် ေဆာင်ရက်ချက်များြဖင့် စ်ဆက်မြပတ် တုိက်ခိုက်

ြခင်းခံေနရသည့်အတွက် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ှင့် အရည်အေသွးအေပ  ထိခုိက်ခံေနရသည်။ 

ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကျယ်ြပန်လာြခင်းှင့်အတူ ၎င်း၏ဩဇာအားေကာင်း လာေသာအခါ အဆိုပါ

ြဖစ်ရပ်များကို ပိုမို ကံေတွလာရသည်။

ထိအုခါ လွတ်လပ်မ တပီး ဒီမုိကေရစီနည်းကျေသာ ေရးေကာက်ပွဲများကို ကာကွယ်ေပးရန်

အတွက် ယုံကည်ကိုးစားေလာက်ေသာ သတင်းရင်းြမစ်များမှာ အလွန်အမင်း အေရးကီး

လာခ့ဲသည်။ ဤေနရာတွင် မဲဆ ရှင်ြပည်သူများအား သတင်းအချက်အလက်စုံလင်စွာြဖင့် 

ဆုံးြဖတ်ချကမ်ျားြပလုပ်ိုငရ်န်အတွက ်သတငး်များ အချနိ်ငှ့်တေြပးညီ တငဆ်က်ိုငေ်ရး

အတွက် သတင်းမီဒီယာ၏ အခန်းက  မှာ အသက်ေသးွေကာသဖွယ် ြဖစ်လာခဲ့သည်။

သိုေသာ်လညး် ကမ ာတလ ား၌ သတင်းစာလွတလ်ပ်ခငွ့န်ညး်ပါးလာသည့အ်ေလျာက် သတငး်

မီဒီယာအေနြဖင့် မဲဆ ရှင်များအတွက် ဝန်ေဆာင်မ ေပးရာ၌ စိန်ေခ မ များ ပိုမိုများြပားလာ

ခဲ့သည်။

လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL) အေနြဖင့် ယုံကည်

သည်မှာ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်သည် ဒမီိုကေရစီလွတ်လပ်ခွင့်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဤ “အာရှ

ေဒသေရးေကာက်ပွဲများတွင် မီဒီယာများ၏ သတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း -  ြပဿနာများ၊ 

စိန်ေခ မ များှင့်သင်ခန်းစာများ” စာအုပ်တွင် လက်ေရးစင် ေကာက်ုတ်ထားေသာ အာရှ

ိုငင်အံချိကသတငး်ေထာက်များ၏အေတွအ ကံများကို စုစည်းထားပးီ ၎င်းတို ရငဆ်ိုင်

ခဲ့ရသည့် ြပဿနာများှင့်စိန်ေခ မ များကိုေဖာ်ြပထားကာ သင်ခန်းစာများှင့် ခလုတ်ကန်

သင်း ဆူးေညာင့်များကို ြဖတ်ေကျာ်ရာတွင် အေကာင်းဆုံးေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 

trSmpm
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တင်ြပထားသည်။ ထိုအြပင် ANFREL အေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ တင်ဆက်ရာ၌ 

သတင်းေထာက်များ၏ အခက်အခဲကို မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။ 

ဤစာအုပ်သည် ေရးေကာကပ်ွဲသတင်းတင်ဆက်သည့် သတင်းေထာက်များအတွက် အာရှ

ေဒသေပါင်းစံုက အြခား သတင်းေထာက်များ၏အေတွအ ကံများကေန၍ ဘုံတူညီေသာ

အေြခအေနှင့် စိတ်ကူးသစ်များကို ေတွြမင်လာေစရန်အတွက် အရင်းြမစ်တစ်ခုြဖစ်ေစလိမ့်

မည်ဟု ANFREL အေနြဖင့် ေမ ာ်လင့်ပါသည်။ ထိုအတူ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်

ှင့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်တိုကိုဟန်တားေနသည့် ဒီမိုကေရစီ နည်းလမ်းမကျေသာဥပေဒ

များကို ဆန်ကျင်အန်တုရာတွင်လည်း ဤစာအုပ်သည် အသုံးဝင်ကိရိယာတစ်ခု ြဖစ်လာ

လိမ့်မည်ဟုလည်း ေမ ာ်လင့်ပါသည်။  

ဤခရီးစ်တစ်ေလ ာက်တွင် က ်ုပ်တိုှင့်အတူ လက်တွဲခဲ့ေသာမိတ်ေဆွများကိုလည်း 

ANFREL အေနြဖင့် ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကေမ ာဒီယားသတင်းေထာက်များမဟာမိတ် 

(CamboJA)၊ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ြခင်း စာနယ်ဇင်းပညာဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်ဗဟိုဌာန (PCIJ)၊ သီရိ

လက  ာသတင်းအင်စတီကျ (SLPI) ှင့်တကွ Free Expression Myanmar (FEM)၊ ေဟာင်

ေကာင်ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးစီမံကိန်း (HKEOP)၊ ဖွံဖိးဆဲ လူအဖွဲအစည်း

များ ေလ့လာေရးဆိုင်ရာဗဟိုဌာန (CSDS ၊ အိ ိယ) တုိက လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များအြပင် လူ

တစ်ဦးချင်းစီအေနြဖင့်လည်း အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံက Ms. Ratna Ariyanti ှင့် ြမန်မာိုင်ငံက 

ဦးေဇယျာလ  င်တုိအား အလွန်တရာေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်း က ု်ပ်အေနြဖင့်ေြပာကားလုိပါသည်။ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစ်တေလ ာက်လုံး တည်းြဖတ်လမ်း န်မ ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ြပ

လုပ်ေပးခဲ့ကသည့် သတင်းေထာက်ှင့် စာတည်းြဖတ်သူ Ms. Diana Mendoza ှင့် ANFREL

၏ ချတ်ိဆက်ေရးှင့် ဆက်ဆံေရးဆုိင်ရာ အစီအစ်ပုိင်းအရာရိှ Mr. John Reiner Antiquerra
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တိုကိုလည်း က ်ုပ်အေနြဖင့် ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားလိုပါသည်။ ဤစာအုပ်ြဖစ်

ေြမာက်ေရးအတွက် ကိးစားေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည့် ANFREL က ဝန်ထမ်းများကိုလည်း 

ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း အေလးအနက်ထား ေြပာကားလိုပါသည်။ 

ဆွဇ်ဖယ်ဒရယ် ိုင်ငံြခားေရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် ေဒသ ရလုပ်ငန်းများအတွက် ကေနဒါရန်

ပုံေငွတို၏ ေထာက်ပံ့မ များမပါဘဲ ဤစီမံကိန်းကို ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့လိမ့်မည်

မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအဖွဲအစည်းများ၏ စ်ဆက်မြပတ်ေသာ ေထာက်ပံ့မ များအတွက် ANFREL 

က ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ 

Chandanie Watawala

အမ ေဆာင်ဒါိုက်တာ

လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL)
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ကွယ်လွန်သူ အာဏာရှင် Ferdinand Marcos  က ၁၉၇၂ ခုှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံအား 

စစ်အုပ်ချပ်ေရးြဖင့် အုပ်ချပ်စ် ၎င်း၏ ပထမဆုံးအမိန်မှာ ေဝဖန်ေရးသတင်းမီဒီယာများကို 

ပတိပ်င်လုိက်ြခင်းပငြ်ဖစ်သည်။  ကမ ာတစ်လ ားက အာဏာရှငအ်စိးုရများ၏ လကစ်ွစဲာအပုပ်ါ 

ေခါက်ိုးကျိးေနသည့် နညး်လမ်းအတိုငး်ပင ် ြပညသ်လူထူအုား အေရးကးီေသာ သတင်း

အချက်အလက်များမရရှိေအာင် ြဖတ်ေတာက်ပစ်ြခင်းြဖင့် ၎င်းအစိုးရများအေနြဖင့် လိုရာစွဲ 

ေြပာဆိုလာိုင်ပီး ြပည်သူများအား အမှန်တရားှင့်ကင်းကွာေအာင် ြပလုပ်လာိုင်သည်။

ယေနထက်တိုင်လည်း ထုိနည်းအတိုင်းသာြဖစ်ပါသည်။ 

သတင်းမီဒီယာဟူသည် သတင်းအချက်အလက်များ၏ အရင်းအြမစ်ြဖစ်ပီး အာဏာရှိသူများ

၏ အလွဲသုံးစားမ များှင့် အကျင့်ပျက်ြခစားမ များကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူြဖစ်သည်ဟူ

ေသာအချက်ကို အမဲတေစ သတိရေနရန်လိုအပ်သည်။ ေကာင်းစွာအလုပ်လုပ်ေသာ လွတ်

လပ်ေသာ သတင်းစာတစ်ေစာင်သည် အာဏာရှိသူများအား တာဝန်ခံမ ရှိေအာင် ြပလုပ်ိုင်

သည်ဟူေသာအချက်ကို အကိမ်ကိမအ်ဖန်ဖန် ေတွရေသာ်လည်း လူအဖွဲအစည်းအတွင်း 

သတင်းမီဒီယာ၏တာဝန်များကို ထမ်းရက်ိုင်စွမ်းအေပ  အေှာက်အယှက်ြဖစ်ေစသည့် 

ြပဿနာရပ်များှင့်စိန်ေခ မ များကို စ်ဆက်မြပတ် ကံေတွေနရသည့်အတွက် ိုင်ငံသား

များအား သတင်းအြပည့်အဝေပးိုင်ြခင်းဟူေသာတန်ဖိုးမှာ ယုတ်ေလျာ့လာရသည်။ 

ပါရီအေြခစိုက် နယ်စည်းမြခားသတင်းေထာက်များအဖွဲ (RSF) ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ် သတင်းစာ 

လွတ်လပ်ခွင့် အ န်းကိန်းအရ ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၀ ကို စစ်တမ်းေကာက်ယူခဲ့ရာ၌ ၇၃ ိုင်ငံတွင် 

စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကို “လုံးဝပိတ်ပင်” (သိုမဟုတ်) “ဆိုးဝါးစွာ ဖိှိပ်ထား” ပီး အြခားေသာ 

၅၉ ိုင်ငံတွင် “ထိန်းချပ်ကန်သတ်” ထားသည်ဟု သိရပါသည်1။ 

၎င်းအဖွဲ၏ ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ န်းကိန်းအရ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်

တငွ ်၀.၃% ကျဆငး်ခဲ့ေသာလ်ညး် ၂၀၁၃ ခုစှ ်အဆိုပါ နး်ကနိး် ဖန်တးီအသုံးြပခဲခ့ျနိ်ကစ၍

တိုင်းတာပါက ၁၂% အထိ ကျဆင်းလာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ RSF ၏ ေြပာကားချက်အရ အာရှ-

ပစိဖိတ်ေဒသအတွင်းတွင် “ဆင်ဆာဗိုင်းရပပ်ိုး” သည် တုတ်ြပည်ကိုေကျာ်လွန်၍ ြပန်ပွား

1 https://rsf.org/en/2021-world-press-freedom-index-journalism-vaccine-againstdisin-

formation-blocked-more-130-countries
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လျက်ရှိရာ “ေဒသတွင်းရှိအာဏာရှင်အစိုးရများသည် ကိုဗစ်−၁၉ ကပ်ေရာဂါကိုအသုံးချ၍ 

သတင်းအချက်အလက်များ လက်ဝါးကီးအုပ် ထိန်းချပ်သည့်နည်းလမ်းများ အားေကာင်း

လာေအာင် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိကသည်”2။

ဤကိစ သည် ကမ ာတစ်လ ားက ေယဘုယျလွတ်လပ်မ များ ကျဆင်းလာမ ကိုလည်း 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 “အုတ်လက ဏာေဆာင်သည့် လမ်းေကာင်း

စတင်ြဖစ်ပွားရာ ၂၀၀၆ ခုှစ်ကစ၍ မှတ်တမ်းတင်ရပါမူ အြမင့်ဆုံး အေနအထားြဖစ်သည်” 

ဟု သိရသည်3။

ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးှင့် ိငု်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်များဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ေလ့လာမ များအေပ  

အေြခတည်၍ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သည်၊ တစိတ်တပိုင်း လွတ်လပ်သည် (သိုမ

ဟုတ်) လွတ်လပ်မ မရှိဟူ၍ Freedom House က သတ်မှတ်ပါသည်။ အဆိုပါဆန်းစစ်မ များ

တွင် ုိင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်ှင့် ြပည်သူများ၏ေရးေကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်

မ တိုအြပင် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် အေြခခံလူအခွင့်အေရး ကျင့်သုံးမ တိုလည်း ပါဝင်

ပါသည်4။

ဒီမိုကေရစီတန်ဖိးုှင့် န်းစံများ ေနာကြ်ပနဆ်ွေဲနသည့က်မ ာတငွ ်တကိျမနှက်နသ်ည့် သတငး်

အချက်အလက်များှင့် မီဒီယာကဲ့သို လွတ်လပ်သည့် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲအစည်း

များကို ေရးေကာက်ပွဲများကဲ့သိုေသာ ဒီမိုကေရစီလုပ်ငန်းစ်များ၌ အထူးတလည် လိုအပ်

လျက်ရှိပါသည်။

ေရးေကာက်ပွဲများ လွတလ်ပ်မ တမ ရှိေစေရးအတွက် ေရးေကာက်ပွဲကာလတွင် သတင်းမီဒီ

ယာ၏ အခန်းက  မှာ မြဖစ်မေနလိုအပ်ပီး သတင်းမီဒီယာအပါအဝင် ေရးေကာက်ပွဲှင့် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ရှိရန် 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 ခုှစ်တငွ်ကျင်းပြပလုပ်ေသာ ဒုတိယအကိမ် အာရှေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ဆက်စပ်

ပတ်သက်သူများဖိုရမ်တွင် တက်ေရာက်သည့် ေရးေကာက်ပွဲှင့်ဆက်စပပ်တ်သက်သူ 

ေြမာက်ြမားစွာတိုက သတ်မှတ်ေပးခ့ဲကသည့် ဒီမိုကေရစီနည်းကျေရးေကာက်ပွဲများအတွက် 

တိုင်းတာမ စံ န်းများအနက်တွင် မ တေသာ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းတင်ဆက်မ လည်း 

တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသိုေသာ သတင်းတင်ဆက်မ တွင် မဲဆွယ်စည်းုံးမ ှင့် 

အြခားေသာ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များတွင် သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် လွတ်လပ်စွာ

သတင်းရယူခွင့် ရှိရမည်ြဖစ်ပီး ဘက်မလုိက်ေသာသတင်းအစီအစ်များ၊ သတင်းတင်ဆက်မ 

များှင့် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်ပါ အဆင့်အားလုံးကို သတင်းတင်ဆက်ြခင်းတို ြပလုပ်

ိုင်ရမည်ြဖစ်သည5်။ 

သတင်းအချက်အလက်အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေသာမီဒီယာသည် မဲဆ ရှင်ြပည်သူများအား မဲုံ

များတွင်မဲေပးရာ၌ သတင်းအချက်အလက်စုံလင်စွာြဖင့် ေရးချယ်မ များြပလုပလ်ာေစိုင်

ပီး ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်တွင်  မသမာမ များှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မ များေပ ေပါက်လာမ 

အား ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေပးကာ ေရးေကာက်ခံရသူများကိုလည်း ေရးေကာက်ပွဲအတွင်း

ြပလုပ်ခဲ့သည့် ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ မဲဆွယ်ကတိများှင့်စပ်လျ်း၍ တာဝန်ခံမ ရှိလာေအာင် 

ြပလုပ်ေပးိုင်သည်။

“အာရှေဒသေရးေကာက်ပွဲများတွင် မီဒီယာများ၏ သတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း 

- ြပဿနာများ၊ စိန်ေခ မ များှင့် သင်ခန်းစာများ” စာအုပ်တွင် ANFREL အေနြဖင့် သတင်း

မီဒီယာများှင့် ေရးေကာက်ပွဲများတွင်ရှိ ၎င်းတို၏အေရးကီးေသာ အခန်းက  ကို အထူး

အေလးေပး ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

စာအုပ်တွင် ေရးချယ်ထားသည့် အာရှိုငင်အံချိကသတငး်ေထာကမ်ျား၏ အေတွအ ကံ

များကို စုစည်းထားပီး ေရးေကာက်ပွဲများ၏ မတူညီေသာ ေထာင့်များကို မည်သို သတင်း

တင်ဆက်ထားသည်ကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ တဆက်တည်းတွင် သတင်းတင်ဆက်မ များြပ

လုပ်ရာတွင် မီဒီယာအေနှင့် ရင်ဆိုင် ကံေတွရေသာ ြပဿနာများှင့် အခက်အခဲများကို

လည်း ေဖာ်ထုတ်တင်ြပထားပီး သင်ခန်းစာယူစရာကိစ ရပမ်ျားှင့် ယင်းြပဿနာများှင့်

အခက်အခဲများကို ေကျာ်လ ားိုင်မည့် ြဖစ်တန်ရာေသာေဆာင်ရက်ချက်များကိုပါ ေဖာ်ြပေပး

ထားပါသည်။

5 https://anfrel.org/wp-content/uploads/2018/06/2015-Dili-Indicators-of- 

          Democrat-ic-Elections.pdf
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ဤစာအုပ်တွင် ကေမ ာဒီးယား၊ ေဟာင်ေကာင်၊ အိ ိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ြမန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်ှင့်

သီရိလက  ာိုင်ငံများက အေတွအ ကံများကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေဖာ်ြပထားသည့်နယ်ပယ်

မှာ ကျ်းေြမာင်းသည်ဟု ဆိုေကာင်းဆိုုိင်ေသာ်လည်း သတင်းေထာက်များှင့်စာနယ်ဇင်း

သမားများ၏ ဒီမိုကေရစီကို အကာအကွယ် ေပးေရးှင့် ခုိင်မာအားေကာင်းေစရန်ေဆာင်ရက်

ရာတွင် ၎င်းတို၏အခန်းက  ှင့် အာရှေဒသတွင်းရှိ ေရးေကာက်ပွဲများ၊ ဒီမိုကေရစီှင့် လူ

အခွင့်အေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို သတင်းစုံလင်စွာ လ မ်း ခံေဖာ်ြပိုင်ေရးအတွက် အ ကံ

ြပချက်များပါကို မီးေမာင်းထိုးြပိုင်ရန် ANFREL အေနြဖင့် ေမ ာ်လင့်ပါသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားစ်အတွင်း ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပခ့ဲကသည့် အင်ဒိုနီးရှားှင့်

ြမန်မာိုင်ငံတိုတွင် ေရာဂါပုိးဆက်လက်မြပန်ပွားေစေရးအတွက်ြပလုပ်ေသာ ကန်သတ်

ချက်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်ြဖစ်ပွားသည့် ကျန်းမာေရးှင့်လုံ ခံေရးကိစ ရပ်များအတွက်

တိုက်ိုက်ခိမ်းေြခာက်မ မြဖစ်သည့်တိုင် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းအတွက်မူ စိန်ေခ မ တစ်ရပ်

ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ သည် SARS-CoV-26 ဟုေခ ေသာ coronavirus အသစ်ေကာင့်ြဖစ်ေပ ေသာ

ေရာဂါြဖစ်သည်။ ယမန်ှစ်အေစာပိုင်းတွင် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်

မ ကို ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါအြဖစ် ေကြငာခဲ့ပီးေနာက် ကမ ာအဝှမ်းက အစုိးရများသည် ဗိုင်းရပ်စ်

ပိုးပျံှံမ ကိုတားဆးီရန် ကန်သတ်ချကမ်ျား ြပလုပလ်ာခ့ဲကသည။် ၂၀၂၁ ခုစှ၊်ဧပီလတွင ်

အတည်ြပ လူနာေပါင်း သန်း ၁၄၀ ေကျာ်ရှိခ့ဲပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် လူေပါင်းသုံးသန်း 

အသက်ဆုံး ံးခဲ့ရသည7်။ 

အင်ဒိုနီးရှားသည ်အေရှေတာင်အာရှတွင် အတည်ြပကူးစက်လူနာ အများဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည့်

အေလျာက် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၂၈ ရက်တွင် ကျင်းပရန်စီစ်ထားသည့် ေဒသ ရေရး

ေကာက်ပွဲများကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်သို ေရ ဆိုင်းခဲ့ရသည်။

ေရးေကာက်ပွဲကာလအတငွ်း ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များှင့် ေြမြပင်ကဝန်ထမ်း

များသာမက ကုိယ်စားလယှေ်လာငး်များပါ ဗိုငး်ရပစ်ပ်ိးုကးူစကခ်ေံနရသည့်အေနအထားတငွ ်

6        https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/questionand-nswers-

hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

7 https://covid19.who.int/
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သတငး်ေထာကမ်ျားသည် ၎င်းတုိ၏လံု ခံေရးငှ့က်ျန်းမာေရးကိ ုအထိခုိက်ခ၍ံ ရဝ့ံဲစွာတာဝန်

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည်။ 

သတင်းဌာနများစွာသည် ကပ်ေရာဂါေကာင့်ြဖစပ်ာွးေသာ စီးပာွးေရးထခိိုကမ် ၏ အကျိး

ဆက်များကိုလည်း ခံစားကရသည်။ သတင်းဌာနများက ဘတ်ဂျက်ေခ တာရန် ဝန်ထမ်းဦး

ေရေလ ာခ့ျြခငး်ှင့် လစာေလ ာြ့ခင်းတိုကိ ု ြပလုပခ်ဲ့ကရသည။် အချိသတငး်မီဒယီာများ

သည် ေဒသ ရအစိုးရများ၏ေကာ်ြငာများကို အားကိုးအားထားြပ၍ အသက်ဆက်ေနရသည့်

အတွက် ေရးေကာက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်ပါဝင်ယှ်ပိင်မည့် အရာရှိများှင့် 

အကျိးစးီပာွး ပဋပိက အေြခအေနမျိး ြဖစ်ပာွးလာိုငစ်ရာရှိသည်။

၂၀၂၀ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပြပလုပ်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ

သည်လညး် ေရာဂါကူးစကမ်  ဒတုိယလ  ငး်ငှ့် အချနိက်ာလတိုကဆ်ိုငေ်နခဲ့သည။် အကျိး

ဆက်အေနြဖင့် ချမှတ်ထားေသာ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစည်းမျ်းများသည် ေရးေကာက်ပွဲမဲ

ဆွယ်စည်းုံးမ များှင့် အြခားလုပ်ေဆာင်မ များအေပ  အကန်အသတ်ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

ကန်သတ်ချက်များအနက်တွင် ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကား နယ်နိမိတ်ကန်

သတ်ချက်များ ချမှတ်ထားသည့်အတွက် လွတ်လပ်စွာ သွားလာလ ပ်ရှားခွင့်ဆိုင်ရာ 

စည်းမျ်းအချိသည ် ေထာက်ပိုလပုင်န်းစမ်ျားအေပ  အခကအ်ခဲများြဖစေ်ပ ေစခဲ့သည်။ 

သတင်းမီဒီယာဥပေဒသစ်ြဖင့် ဖွဲစည်းထားေသာ ြမန်မာသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ (MPC)

သည် စာနယ်ဇင်း ေလာကှင့်အစုိးရကား ေပါင်းကူးတံတားသဖွယ် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

သည့်အတွက် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ တင်ဆက်ရာတွင် သတင်းေထာက်များ ရင်ဆိုင် ကံ

ေတွေနရသည့်အခက်အခဲများကို တင်ြပေပးရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မ

ရှင် (UEC) အပါအဝင် အြခားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများှင့် ထိေတွေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ 

MPC ငှ့ ်UEC တိုပးူေပါငး်၍ ေရးေကာကပ်ွဲ လမး် နစ်ာအပုတ်စ်အုပက်ို ေရးသားြဖန်ချခိဲ့ပါ

သည်။ ယင်းစာအုပ်သည် သတင်းေထာက်များအတွက် လက်စွဲစာအုပ်အေနြဖင့် ကျင့်ဝတ်ှင့်

ညီေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများှင့် စည်းမျ်းစည်း

ကမ်းများကို အသားေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့်တိုင် ြမန်မာသတင်း

ေထာက်များသည် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်းများ၊ ေရးေကာက်ပွဲသတင်း ေရးသားတင်

ဆက်ေရး အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွများ ြပလုပ်ကာ ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ ြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။
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ဒမီိုကေရစအီသငွက်းူေြပာငး်မ  စတင်ကတည်းကစ၍ တစထကတ်စဖွံဖိးလာေသာ ြမန်မာ့

သတင်းမီဒီယာ မျက်ှာစာသည် ေြပာင်းလဲတိုးတက်မ များစွာ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ 

ခုစ်ှ ေရးေကာက်ပဲွေနာက်ပုိငး်တွင ်ေပ ေပါကလ်ာခဲသ့ည့်ြဖစ်ရပ်များေကာင့ ်သတငး်မီဒယီာ

ေလာကသာမက ြမန်မာ့ဒီမိုကေရစီြဖစ်စ်ကီး တစ်ခုလုံးပါ ေနာက်ေကာင်းြပန် ဆုတ်ယုတ်

လာခ့ဲသည်။

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ သတငး်မဒီယီာအေပ  အချနိ်ကာလ ကာြမင့်စာွကတညး်က ရှိငှ့်ပီး

ေသာခိမ်းေြခာက်မ များအြပင် အသစ်ထွက်ေပ လာေသာ ခိမ်းေြခာက်မ များသည် ေဟာင်

ေကာင်၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် ြမန်မာကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံများရှိ ေရးေကာက်ပွဲသတင်းတင်ဆက်မ 

ပုံစံအေပ  သက်ေရာက်မ ရှိသည်။ ဆက်တိုက်ဆိုသလုိ ေပ ေပါက်လာခဲ့ေသာ ဆ ြပမ များ

ေကာင့် ဒီမိုကေရစီရရှိေရးလ ပ်ရှားမ ၏ ေအာင်ြမင်မ ဟုဆိုအပ်ေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ် ခိုင်ေကာင်

စီေရးေကာက်ပွဲများအပီးတွင် ေဟာင်ေကာင်အေပ  ဆထက်ထမ်းပုိး တင်းကပ်လာေသာ 

တုတ်၏ ထိန်းချပ်မ ေကာင့် ေပကျင်းအစိုးရ၏ အက င်းမဲ့ထိန်းချပ်မ ေအာက်သို ေဟာင်

ေကာင်မှာ ပုိ၍ ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ဥပေဒြပေရးေကာင်စီေရးေကာက်ပွဲကို COVID-19 ကပ်ေရာဂါ

ေကာင့်ဟ၍ူ ယူဆရမည့်အေကာငး်ြဖင့် ေရ ဆိုငး်ခဲ့ပီး တဆကတ်ည်း၌ အမျိးသားလံု ခံေရး

ဥပေဒ (NSL) ကို ြပ  ာန်းကာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေခါင်းေဆာင်များှင့် တက်က လ ပ်

ရှားသူအေြမာက်အြမားကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူများအနက် Apple Daily က 

ဒီမိုကေရစီဘက်ေတာ်သား စွန်ဦးမီဒီယာလုပ်ငန်းရှင် Jimmy Lai လည်း ပါဝင်ပီး NSL အရ 

ိုငင်ြံခားအစိုးရများငှ့် လ ိဝှကပ်းူေပါငး် ကစံညမ် ြဖင့် တရားစွဲဆိုခခံဲ့ရသည။် 

ေဟာင်ေကာင်၏ ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ကိုလည်း အကီးအကျယ် ြပင်ဆင်လိုကသ်ည့်အတွက် 

ဒီမိုကေရစီ လုိလားသူများ၏ပါဝင်ခွင့်ကို ထပ်မံကန်သတ်ခံခ့ဲရပီး ေဟာင်ေကာင်အေပ  

တုတ်၏ထိန်းချပ်မ မှာလည်း ပိုမိုအားေကာင်းလာခဲ့သည်။ 

ေဟာင်ေကာင်တွင် ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်း ေြပာင်းလဲလာသည်ှင့်တပိင်နက် စာနယ်ဇင်း

လွတ်လပ်ခွင့်လည်း ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ သတင်းေထာက်များအေနငှ့်လည်း ဆ ြပမ ကဲ့သို

ေသာ လူထုလ ပ်ရှားမ များကို သတင်းတင်ဆက်ရာ၌  တ်အားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ကိုယ်ထိလက်ေရာက်ေသာ်လည်းေကာင်း တိုက်ခိုက်ခံရမ များ ပိုမို ကံေတွလာရသည်။ 
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မဲလိမ်မ ၊ အဂတိလိုက်စားမ ှင့် အြခားေသာမသမာမ များကို ေဖာ်ထုတ်ိုင်သည့် အေရးကီး

ေသာ အစိုးရမှတ်တမ်းများ ကည့် ခွင့်ကိုလည်း ကန်သတ်ခံလာရပီး အာဏာပိုင်များက 

“ရနလိ်သုည”် “ဘကလ်ိုက်သည”် ဟ ုယူဆထားသည့် အချိေသာ ိုငင်ြံခား သတငး်ေထာက်

များှင့် အလွတ်တမ်းသတင်းေထာက်များ၏အလုပ်ဗီဇာများကို ပယ်ချြခင်းခံကရသည်။ 

ဤသည်တိုမာှ ြဖစ်စ်များအနက ်သာဓကအချိြဖစ်သည်။ 

ကေမ ာဒီးယားိငုင်မံှာမ ူ ၂၀၁၇ ခုစှ်တငွ် ကေမ ာဒးီယား အမျိးသားကယတ်ငေ်ရးပါတ ီ

(CNRP) ကို ဖျက်သိမ်းပီး ပါတီဝင်များကိုလည်း ေရးေကာက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်ခွင့်မြပ

ေတာသ့ည့်ေနာကပ်ိုငး် ပါတအီေြမာကအ်ြမား ေရးေကာကပ်ွဲတငွ ်ပါဝငယှ််ပိငလ်ာသည့်တိုင ်

တစ်ပါတီအစိုးရဟုဆိုရမည့် အေနအထားတွင်သာ ရှိေနေသးသည်။ 

၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲမတုိင်မီ ေဝဖန်ေရးသတင်းမီဒီယာများ ဖိခွဲခံရေသာအခါ အမှီအခို

ကင်းေသာ အသံလ င့်ုံ တစ်ဒါဇင်ခန် လိုင်စင် ဆိုင်းငံ့ခံလိုက်ရသည်။ Cambodia Daily 

သတင်းစာ ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရပီး Phnom Penh Post ကိုလည်း ကေမ ာဒီးယားအစိုးရှင့်နီး

ကပ်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးထံ ေရာင်းချလိုက်ရေသာအခါ ကေမ ာဒီးယား

မဲဆ ရှင်များမှာ ေဝဖန်စစ်ေကာတတ်ပီး အမှီအခိုကင်းသည့် သတင်းတင်ဆက်မ များကို 

မီဒီယာများထံက ပိုမိုလိုလားလာကသည်။ 

၂၀၁၈ ခုစ်ှ ေရးေကာကပ်ွသဲတငး်တငဆ်ကရ်ာတငွ ်ေတွြမငရ်သည့အ်တုိငး် သတငး်ေထာက်

များ အနီးကပ် ေစာင့်ကည့်ခံရြခင်း၊ သတင်းရင်းြမစ်များ လွတ်လပ်စွာေြပာဆိုြခင်းမြပိုင်

ေစရန် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲအေပ  ယုံကည်မ ေလျာ့ပါးေအာင်ြပလုပ်သည်ဟု 

အာဏာပိုင်များကယူဆသည့် သတင်း တင်ဆက်မ များအတွက် အစိုးရအရာရှိများဘက်က 

မသိမသာခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ဆငဆ်ာြဖတ်ေတာကမ် များ အကီးအကျယ်ြပလုပ်ြခင်းတုိေကာင့် 

ကေမ ာဒးီယားိုငင်၏ံ စာနယဇ်င်းလွတလ်ပ်ခွင့်မာှ ထိုအချနိ်ကစ၍ ကျး်ေြမာငး်လာခ့ဲသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတွင် ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ကျင်းပရန်ှင့် 

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကို ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင်ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားခ့ဲသည်။ ေရးေကာက်

ပွဲှင့်စပ်လျ်းသည့် ေဝဖန်စစ်ေကာေသာ သတင်းတင်ဆက်မ များကို ဖိှိပ်ရန်ကိးပမ်းသည့်

ဥပေဒပိုငး်အရခိမး်ေြခာကမ် များေကာင့် သတငး်ေထာကအ်ချိမှာ ထိတလ်န်လျကရ်ှိေန

ကသည်။ 

များမကာေသးမီ ၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအပီး လအနည်းငယ်အကာတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ယိုင်နဲနဲ  ဒီမိုကေရစီ အသွင်ကူးေြပာင်းမ မှာလည်း ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
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၁ ရက်ေန စစ်တပ် (သိုမဟုတ်) တပ်မေတာ်၏ အာဏာသိမ်းမ ေကာင့် ပျက်ြပယ်သွားခဲ့သည်။ 

မဲမသမာမ များြဖစ်ပွားခ့ဲသည်ဟု တပ်မေတာ်ဘက်က စွပ်စွဲေြပာကားခဲ့ပီး အေရးေပ အေြခ

အေနေကြငာခဲ့သည်။

ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများ၏ ေြပာကားချက်အရ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒမူ

ေဘာင်ှင့် စီမံခန်ခွဲမ ပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့သည့်တုိင် “ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များမှာ 

ယုံကည်ကိုးစားေလာက်ပီး မဲဆ ရှင်အများစု၏ စိတ်ဆ ကို ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်” ဟု

ဆိုသည8်။ 

အရပသ်ားအစိုးရထံက တပ်မေတာ်အာဏာသိမ်းမ ကို ြမန်မာြပည်သူများက ဆက်လက်

ဆန်ကျင်လျက်ရှိကပီး ဒီမိုကေရစီြပန်လည်ရရှိေရးအတွက် ေတာင်းဆိုလျက်ရှိကသည်။ 

ဆ ြပမ များကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲွများက အထိန်းအကွပ်မရှိ အကမ်းဖက်ှိမ်နင်းခဲ့ကရာ 

အာဏာသိမး်သည့်အချနိက်စ၍ လူေပါငး်ရာချ ီအသကဆ်ုံး ံးခ့ဲကရပးီ လေူပါငး်ေထာငေ်ကျာ ်

ဖမ်းဆးီထိန်းသမိ်းခံခဲ့ကရသည်။ 

အမှီအခိုကင်းသည့်သတင်းမီဒီယာများအား ပိတ်သိမ်းရန်အမိန်ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ သတင်းစာ

များ မထုတ်ေဝိုင်ေတာ့ြခင်း၊ ဆ ြပသတင်းများတင်ဆက်သည့် သတင်းေထာက်များကို

ဖမ်းဆးီြခင်း စသည်တိုကို ြပလုပ်သည့်အတွက် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း ခ င်းချန်မထား

ခဲ့ပါ။ အလိုအပ်ဆုံးေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုေပးေဝငှရန် ေနရာကျ်းေြမာင်း

လာပီး စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် ေဘးအ ရာယ်ကီးမားလာသည့်တိုင် သတင်း

မီဒီယာများအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင်ြဖစ်ေပ ေနသည့် သတင်းများကို ဆက်လက် တင်ဆက်

လျက်ရှိကပါသည်။

ဆထက်ထမး်ပိုးကီးမားလာေသာ စစ်အုပ်ချပ်ေရးဆန်ကျင်လ ပ်ရှားမ သည် ကာလတစ်ခု

အကာတွင် တပ်မေတာ်က အသစ်ြပန်လည်ကျင်းပေပးမည့်ေရးေကာက်ပွဲှင့် အိုင်ရသူ

မည်သူကိုမဆို အာဏာလ ဲအပ်ေပးမည် ဟူေသာကတိကဝတ်ကို အက င်းမဲ့ ဆန်ကျင်လျက်ရှိ

သည်။ ယင်းသိုေသာြဖစ်ရပ်များကို ေထာက် ေသာ် အေြခခံလွတ်လပ်ခွင့်များ ကန်သတ်ခံေန

ရပီး အမှီအခုိကင်းေသာသတင်းရင်းြမစ်များ အချပ်ြခယ်ခံေနရသည့် လက်ရှိ အေြခအေန

တွင် လွတ်လပ်မ တေသာေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပရန် မြဖစ်ိုင်ေပ။ 

8 https://anfrel.org/joint-statement-domestic-election-observer-groups-say-2020-myanmar-

polls-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 ကိစ အတွက် ေခါင်းေလာင်း

ထိုးအချက်ေပးလိုက်သလို ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့် သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်း

များ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းှင့်ပညာရှင်ဆန်မ ပိုင်းတွင် အားနည်းလာသည်ကို ေတွြမင်လာကသည်

ြဖစ်ရာ ဤအချက်ေကာင့်ပင် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏ အလုပ်အေက းြပရာ ြပည်သူများ၏

အြမင်တွင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အြမင်ေစာင်းလာခ့ဲသည်။

မီဒီယာအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲကဲ့သိုေသာ အေရးပါလသှည့် ိုင်ငေံရးလုပင်န်းစမ်ျိးတငွ ်

မ တပီး ဘက်မလိုက်ေသာ သတင်းတင်ဆက်မ ြပလုပ်ေပးေသာ သတင်းရင်းြမစ်ြဖစ်ရန်

အထူးအေရးကီးပါသည်။ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွင် ဘက်လိုက်မ ၊ အချက်အလက်မှားယွင်း

မ ှင့် အဂတိလိုက်စားမ တိုသည် သတင်းအချက်အလက်အခင်းအကျင်းှင့် ေရးေကာက်ပွဲ

ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပ  ဆိုးရားစာွ ထိခိုကေ်စိငုသ်ည့်အတွက ်ဤသိုေသာေဘးအ ရာယ်များကို 

သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် ေရှာင်ရှားရန် လုိအပ်ပါသည်။

သီရိလက  ာိုင်ငံတွင် ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း သတင်းမီဒီယာများသည် အဓိက ိုင်ငံ

ေရးပါတီကီးှစ်ခုကိုသာ အာုံစိုက်ပီး တစ်သီးပုဂ လှင့်အြခားပါတီက ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများကို ချန်လှပ်ထားခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါ ပုဂ ိလ်များအေနြဖင့် ြပည်သူလူထုသို

သတငး်စကားြဖန်ချရိန် များစွာေနရာမရရှိခဲ့သည်ကို ေလ့လာေတွရှိခဲ့ရပါသည်။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း မ တပီးဘက်မလိုက်ေသာ 

သတငး်တငဆ်ကမ် မျိး ရရှိေအာင ်ေဆာငရ်ကရ်န် သီရလိက  ာ ေရးေကာကပ်ွဲေကာမ်ရှငအ်ား 

အာဏာလ ဲအပ်ထားသည့်အတွက် ေကာ်မရှင်အေနြဖင့် စာနယ်ဇင်းလမ်း န်ချက်များထုတ်

ြပန်၍ ကိးစားေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ သီရိလက  ာိုင်ငံ၏ စာနယ်ဇင်းေလာကအေနြဖင့် 

သတင်းသမားပီသမ ှင့် ကျင့်ဝတ်လိုက်နာမ ပိုင်းတွင် ေြခလှမ်းကျဲကျဲြဖင့် တိုးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်လာခ့ဲေသာ်လည်း အဆိုပါလမ်း န်ချက်များကို မည်မ လိုက်နာပီး သေဘာတူ

လက်ခံသည်၊ မည်မ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်ကို ေစာင့်ကည့်ရဦးမည်

ြဖစ်သည်။ 
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အိ ိယိုင်ငံတွင ် ဘက်လိုက်မ များ၊ ေပ ပင်သတင်းတင်ဆက်မ များှင့် အဂတိလိုက်စားမ 

များေကာင့် သတင်းမီဒီယာအေပ  လူထု၏ယုံကည်မ မှာ ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ သိုတိုင် 

ိုင်ငံ့ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ ေယဘုယျ ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်မ ကိုစစ်ေဆးရာတွင် အေထာက်အကူ

ြဖစ်ေစမည့်ကိစ ရပ်များကို ြပည်သူလူထုအား သတင်းတင်ဆက်ေပးမည့် မီဒီယာတစ်ခုကို 

အလွန်အမင်း လိုအပ်လျက်ရှိေနပါသည်။ 

The Economist သတင်းဌာန၏ ေဘာဂေဗဒ သတင်းေထာက်လှမ်းေရးယူနစ်ကေန၍ 

အိ ိယိုငင်အံား “အြပစအ်နာအဆာရှိသည့်ဒမီိုကေရစီိုငင်”ံ အြဖစ ်အမျိးအစားသတမ်ှတ်

ခဲ့ပီး Freedom House အဖွဲကလည်း “တစိတ်တပိုင်း လွတ်လပ်ေသာ” ိုင်ငံအြဖစ် အြခား

 န်းကိန်းတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ အိ ိယ ိုင်ငံသားများအေနြဖင့်လည်း 

ေရးေကာကပ်ွဲများ၏ မ တမ အတိုငး်အတာကို အမျိးမျိးအဖုံဖုယံဆူကပီး ေရးေကာက်

ခံပုဂ ိလ်များှင့်ပတ်သက်ပီး ေကျနပ်မ ရှိကေသာ်လည်း အဆိုပါေရးေကာက်ခံများသည် 

“အလွန်အကျင့်ပျက်ြခစားသည်” (သိုမဟုတ်) “အေတာ်အတန် အကျင့်ပျက်ြခစားသည်” 

ဟု အများစုက ယူဆကပီး အကျင့်ပျက်ြခစားမ မရှိဟု ယုံကည်သူ အနည်းငယ်သာရှိသည်။

ေရးေကာက်ခံအစိုးရှင့်ပတ်သက်၍ ေစ့စပ်ေသချာစွာ သတင်းတင်ဆက်ြခင်း၊ အကျင့်ပျက်

ေသာအရာရှိများအား ၎င်းတို၏လုပ်ရပ်ှင့် အလွဲသုံးစားလုပ်မ များတွက် တာဝန်ခံေစြခင်း

အားြဖင့် သတင်းမီဒီယာများသည် တိုင်းတာချက်တစ်ခုအေနြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဒီမို

ကေရစီစနစ်၏ကျန်းမာ ကံ့ခုိင်မ ကို ေစာင့်ကည်ေလ့လာသူ အြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း 

အေစာင့်အေရှာက်သဖွယ် ေဆာင်ရက်ေပးရမည့် အခန်းက  သည် အေရးအကီးဆုံးေသာ

တာဝန်များတွင် ပါဝင်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ဤသိုေဆာင်ရက်ရန်  လက်ရှိ ရင်ဆိုင်ေနရ

သည့် တိုက်ခိုက်ခိမ်းေြခာက်မ များေကာင့် အိ ိယိုင်ငံ၏ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းသည် 

စိန်ေခ မ များြဖင့် အကီးအကျယ်ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ လူအဖွဲအစည်းအတွင်း သတင်းမီဒီယာ

အေနြဖင့် ၎င်း၏ အခန်းက  ကို အြပည့်အဝေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်ှင့် တာဝန်များေကျပွန်

ေစရန် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် အေြခခံအကျဆုံး အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ဒီမိုကေရစီ န်းစံများှင့်တန်ဖုိးများ စိန်ေခ တိုက်ခိုက်မ ြဖင့် ကံေတွေနရသည့်ဤကမ ာတွင် 

အေစာင့်အကပ်သဖွယ်ေဆာင်ရက်ေပးမည့် သတင်းမီဒီယာ၏အခန်းက  သည် မြဖစ်မေန

အေရးပါသည်။ သာမန် သတင်းတင်ဆက်မ သည် တိုင်းြပည်၏လက်ရှိအေရးအခင်းများှင့်
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စပ်လျ်း၍ ြပည်သူများကို အသိေပးေသာ်လည်း အစိုးရလုပ်ငန်းစ်များှင့် ေဆာင်ရက်ချက်

များကဲ့သို အများြပညသ်အူတွက ် အကျိးများေစမည့်ကစိ ရပမ်ျားကို နက်နက်  ငး်  ငး် 

သတင်းတင်ဆက်ြခင်းအားြဖင့် ြပည်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များအေပ  ေကျလည်

စွာနားလည်လာိုင်ပီး ိုင်ငံ့အေရးတွင် စိတ်ဝင်တစားေဆာင်ရက်သည့် ိုင်ငံသားများအြဖစ် 

ပျိးေထာငေ်ပးိုင်ပါသည။် 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပံုေငွအစီရင်ခံမ ှင့် အစိုးရအရာရှိများ၏ ပိုင်ဆိုင်

မ ေကညာချကတ်ိုကိ ု  အကျိးစီးပာွးပဋိပက ၊ ေငွေကးဆိငုရ်ာမေလျာအ်ာဏာသုံးမ ငှ့် 

အဂတိလိုက်စားမ ကိစ ရပ်များကို စုံစမ်းေထာက်လှမ်းရန်အတွက် နည်းလမ်းများအေနြဖင့် 

အသုံးြပလာေနပီြဖစ်သည်။ ေရးေကာက်ခံ အစိုးရအရာရှိများအား စ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်

ကည့်ေလ့လာြခင်းသည် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းတင်ဆက်ြခင်း၏ လုပ်ိုးလုပ်စ် ကိစ ရပ်

တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

သိုေသာလ်ညး် အချိေသာဌာနအဖွဲအစည်းများသည် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအေကာင်းကိစ 

များေကာင့် အချိစာရငး်များကို တည်းြဖတ်ထားကပးီ အချိမာှမ ူပို၍ပငလ် ိဝှက်ကသည့်

အတွက် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံရှိ မီဒီယာလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ယင်းသိုေသာ စာရက်စာတမ်းများကို 

ရရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။

ဖိလစ်ပိုင် မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းသည် ကမ ာေပ တွင် အင်အားအေကာင်းဆုံးေသာ မီဒီယာအ

သိုင်းအဝိုင်းများအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ခိမ်းေြခာက်တိုက်ခိုက်မ များ၏

ရန်ကိုလည်း အများဆုံး ခံရိုင်ေြခရှိေနပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ 

လူအခွင့်အေရးမူကမ်းတွင် သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ေပးထားေသာ်

လည်း သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်မရှိေချ။

သတင်းမီဒီယာ၊ အရပ်ဘက်လူမ အဖဲွအစည်းများှင့် အစိုးရတိုပူးေပါင်း၍ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး

အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်းှင့်ေကညာြခင်းတိုကို ပုိမိုေကာင်းမွန်လာေအာင် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမှာမူ အြခားသူများ အေနြဖင့် ေလ့လာသင့်၊ အတုယူသင့်ေသာ ကိစ ရပ်တစ်

ခုြဖစ်သည်။ 
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ဒီမိုကေရစီ န်းစမံျားှင့်တန်ဖိုးများ ကျဆငး်လာသည့်အချနိတ်ငွ ်ေရးေကာက်ပွဲများ သတငး်

တင်ဆက်ေရးမှာ အလွန်အမင်း စိန်ေခ မ ြမင့်မားလာသည့်တိုင် ြပည်သူလူထု၏သိရှိပိုင်ခွင့်ကို 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်မှာ လွန်စွာအေရးကီးပါသည်။

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတရားုံး ဆုံးြဖတ်ချက်အေပ အေကာင်းြပ၍ ေပ ေပါက်လာသည့် 

Washington Post သတင်းစာ၏ “အေမှာင်ထုထဲတွင် ဒီမိုကေရစီေသဆုံးသည်” ဟူေသာ

ေဆာင်ပုဒ်သည် ယေနေခတ် ကမ ာေပ တွင် ကံေတွေနရသည့်တိုက်ပွဲှင့် ယင်းအေြခအေန

မျိးတွင ် သတငး်မဒီယီာကဲ့သိုေသာ အဖွဲအစညး်ယ ရားများ၏ အေရးပါမ ကို တိုတိုတတု်

တုတ် ေဖာ် န်းလျက်ရှိသည်။ 

ြပည်သူများအေနြဖင့် အမှန်တရားှင့်ကင်းကွာေလေလ၊ အလင်းေရာင်ှင့်ကင်းကွာေလေလ 

၎င်းတို၏သိရှိိုင်စွမ်း နည်းပါးေလေလြဖစ်သည်။ ထိုအခါ ြပည်သူများအေနြဖင့် ၎င်းတုိကိုယ်

ပိုင်ဘဝအေပ  စုိးမိုးပိုင်ခွင့် နည်းပါးလာေလေလ၊ အာဏာရှင်အစိုးရများက ထိန်းချပ်ိုင်

စွမ်း ပိုမိုလာေလေလြဖစ်ပီး လူအခွင့်အေရးအေပ  ထိခိုက်ကန်သတ်မ များ ြဖစ်ေပ လာမည်

ြဖစ်သည်။ 

သတင်းအချက်အလက်သိရှိပိုင်ခွင့်ဟူသည် ေရးချယ်ခွင့်တစ်ခုပင်မဟုတ်ပါ။ တာဝန်တစ်ခု

သာြဖစ်ပါသည်။ 
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အချနိက်ာလမှာ ၂၀၂၀ ခုစှ၊် စကတ်ငဘ်ာ ၂၆ ရက် စေနေန ေနလယ်ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဂျာ

ဗားအချက်အချာ၊ ဆိုလုိမိက ထိပ်တန်းြပည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုြဖစ်သည့် Solopos ၏ 

အကီးတန်းသတင်းေထာက် တစ်ေယာက်ြဖစ်သူ Kurniawan သည် virtual campaign 

box ဖွင့်ပွဲသတင်းအတွက် ေနအိမက်ထွက်လာခဲ့သည်။ အြခားေသာ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသား

များနည်းတူ နာမည်တစ်လံုးတည်းသမားြဖစ်သူ Kurniawan သည် ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း

တပ်၍ လက်သန်ေဆးရည်ကို ေသချာထည့်ခ့ဲသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ၌ ကပ်ေရာဂါစတင်ခဲ့

သည့်အချနိ်ကတညး်က သသူည် ကငွး်ဆင်းရသည့်လပုင်န်းချနိမ်ျားကို ေလ ာခ့ျခဲ့၍ သ၏ူ 

သတင်းအရင်းအြမစ်များကို ဖုန်းြဖင့်သာ အဓိကဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ယခုရက်မှာမူ ခ င်းချက်

ြဖစ်သည်။ အင်ဒိုနီရှားသမ တ Joko Widodo ၏ အကီးဆုံးသားြဖစ်သူ Gibran Rakabuming 

Raka က virtual campaign box ကို စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး သူသည် ၂၀၂၀ ခုှစ် စူရာကာတာ 

မိေတာ်ဝန် ေရးေကာက်ပွဲတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ Widodo ကိုယ်တုိင်မှာလည်း ၂၀၀၅ 

ခုစှ်တွင် စူရာကာတာ၏ မိေတာ်ဝန်ြဖစ်ခ့ဲသည်။ သတင်းေလာကတွင် ထင်ရှားေသာ 

နာမည်တစ်ခုသည် သတင်းြဖစ်ေစသည်။ Gibran ၏ ိုင်ငံေရးအဆက်အွယ်များေကာင့် 

ဆိုလိုမိသည် အထူးအာုံစိုက်ခံေနရသည်။ ထိုေကာင့် သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် Gi-

bran ၏ ေရးေကာက်ပွဲဗျဟာများကို ဆက်လက်၍ တင်ဆက်ေနရဦးမည့်သေဘာြဖစ်သည်။

“ေရးေကာက်ပွဲဝင်သူေတွက မဲေပးမယ့်ြပည်သူေတွကို မဲဆွယ်ပုံဆွယ်နည်းေတွဟာ ကပ်
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ေရာဂါေကာင့် ေြပာင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ Gibran နဲသူအဖွဲက သူတိုရဲ virtual campaign 

box ဆိုတာကိုသုံးဖို ဆုံးြဖတ်ခ့ဲကပါတယ်။ က န်ေတာ့်အေနနဲ  ဓာတ်ပုံေတွိုက်ဖိုရယ်၊ 

သူတို ဘယ်လိုမဲဆွယ်ေနတယ်ဆိုတာ ေတွဖိုရယ်အတွက် ဒီေနရာမှာရှိေနရပါတယ်” 

ဟု Kurniawan က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ Virtual campaign box တွင် ၄၉ လက်မ 

တီဗီမျက်ှာြပင်တစ်ခု၊ Notebook ကွန်ြပတာတစ်လုံး၊ အသံချဲစက်၊ မိုက်ခိုဖုန်းှင့် Mo-

dem တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ မဲဆွယ်သည့်အဖွဲ  ရပ်ကွက်တွင်း လှည့်လည်ိုင်ရန်အတွက် 

ေသတ ာပုံး၏ေအာက်တွင် ဘီးေလးလုံးပါရှိပါသည်။ သာမန်ြပည်သူများအေနြဖင့် မီတာများ

စွာကွာေဝးသည့် မဲဆွယ်အဖွဲ အေြခစိုက်ရာတွင်ရှိေနသည့် Gibran ှင့် virtual campaign 

box ကတဆင့် ဆက်သွယ်ိုင်ကပါသည်။ စကားဝိုင်းတစ်ခုတွင် ြပည်သူတစ်ဦးက Gibran 

အား မိုးရာသီတွင်ြဖစ်တတ်ေသာ ေရကီးမ အားတားဆီးေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ Gibran 

က တြခားကတိကဝတ်များလည်းေပးခဲ့ပီး သူ၏ ကပ်ေရာဂါအလွန် စီးပွားေရးြပန်လည်ထူ

ေထာင်ေရးများကိုလည်း အသားေပးေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

Gibran က မဲဆ ရှင်ြပည်သူများှင့် ုပ်သံကတဆင့်ေတွေနစ်တွင် Kurniawan မှာ ဓာတ်ပုံ

ိုက်ရင်း အလုပ်များေနခဲ့သည်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးအပါအဝင် အြခားသူများအား မဲဆွယ်

စည်းုံးေရးပံုစံသစ်အေပ  ၎င်းတို၏အြမင်ှင့်ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းေနစ်တွင် သူအေနြဖင့် လံု ခံ

သည့်အကွာအေဝးတွင်ေနခဲ့သည်။ မဲဆွယ်မ ပီးသည့်ေနာက် သတင်းေထာက်များသည် virtual 

campaign box ေရှတငွ ်စုုံးလာကပီး ေမးခနွး်ေမးရန် အဆငသ်င့ြ်ဖစေ်နကသည။် အငတ်ာဗျး

ကို လူကိုယ်တုိင် ေတွဆုံစရာမလိုဘဲ ြပလုပ်ိုင်ခ့ဲကသည်။

ယမန်ှစ်က Kurniawan သည် သတင်းေထာက်သက်တမ်း ၁၅ ှစ်ြပည့်ခဲ့သည်။ သူသည် အလုပ်

သင်အေနြဖင့် ၂၀၀၅ ခုှစ်ကစ၍ Solopos ၌အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံေရးသတင်းများတင်ဆက်ရန် 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ ခုှစ်၌ တာဝန်ေပးြခင်းမခံရမီ ဆိုလိုမိအနီးဝန်းကျင်မိများတွင် ေဒသဆိုင်ရာ

ကိစ များအတွက် သတင်းယူြခင်းအပါအဝင် ကျရာက  များ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

သူအတွက် ၂၀၂၀ ခုှစ်သည် သတင်းသမား ဘဝတစ်ေလ ာက် အခက်ခဲဆုံးှစ်ြဖစ်ခဲ့သည်။ ကပ်

ေရာဂါ ိုင်ငံအတွင်းေရာက်လာသည်ှင့် Kurniawan အေနြဖင့် မိမိလံု ခံေရးှင့် သတင်းအရင်း

အြမစ်များထံက ဓါတပ်ုံငှ့်ေြပာကားချကမ်ျားရရှိေရးအကား ချနိည်ိရနလ်ိုအပလ်ာပါသည။် 

မတ်လ အစပိုင်း ရက်သတ ပတ်များတွင် အိမက်ေန၍သာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ “က န်ေတာ်တိုကို 

သတငး်ေပးမယ့်သေူတွကုိ WhatsApp ဒါမမှဟုတ ်ုပသ်ေံခ ဆိမု ေတွကေန ဆက်သယ်ွခ့ဲရပါတယ။်

သတင်းနဲသက်ဆိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံေတွကိုလည်း သတင်းရင်းြမစ်များက ပိုေပးခဲ့ကပါတယ်။ သတင်း

ဌာနကေနလညး် က နေ်တာတ်ိုကို ေြမြပငက်ငွး်ဆငး်ဖိုအတွက ်ဖိအားေပးတာမျိးေတမွရှိခဲ့ပါဘူး။ 

က န်ေတာတ်ိုအေနနဲ အလပုခ်ငွပ်ုစံအံသစက်ို ကျင့်သားရဖိုအတွက ် အချနိယ်ြူပင်ဆငဖ်ိုလိုပါ

တယ်။” ဟု Kurniawan က သူအေတွအ ကံကို ြပန်ေြပာင်းေြပာြပပါသည်။ Solopos သတင်း
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ဌာနက ဝန်ထမ်းများအတွက် ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း၊ လက်သန်ေဆးရည်ှင့် ပလတ်စတစ်လက်

အိတ်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းြဖင့် ကပ်ေရာဂါကို အလျင်အြမန် တုန်ြပန်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

ေနာက်ပိုင်းတွင် ဗီတာမင်ေဆးများလည်း ုံးတွင်ေဝေပးပါသည်။

ေနအိမ်ကအလုပလ်ုပ်ြခင်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ မြပန်ပွားေစရန် အေကာင်းဆုံးနည်းြဖစ်ေသာ်လည်း 

Kurniawan သည် ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲသတင်းများတင်ဆက်ရာတွင် သတင်းအလျ်မြပတ်

ေစရဟု ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။ “က န်ေတာ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (KPU) ကကျင်းပတဲ့

အစညး်အေဝးကို ပထမဆုံးအချနိ ် သတင်းယူဖိုသာွးတနုး်ကအေကာငး် ထင်ထငရ်ာှးရာှးကးီကို 

မတှ်မေိနတာဗျာ၊ က နေ်တာ် စိတေ်တွပေူနတာ။ က နေ်တာ်အြပငထ်ကွတ်ဲ့အချနိ ်ဘရုားက က န်

ေတာ်ကိုကာကွယ်ေပးဖို ဆုေတာင်းခဲ့ရတာ” ဟူ၍ Kurniawan က ထပ်ြဖည့်ေြပာပါသည်။ 

အြပင်တွင်ရှိေနသူတိုင်းက ေဘးကင်းလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းစ်အတိုင်း ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်းတပ်

ဆင်ြခင်း၊ ခပ်ခွာခွာေနကသည်ကို ေတွရှိရသည့်အခါတွင် သူအေနြဖင့် စိတ်သက်သာရာရခဲ့ရ

သည်။ Gibran ှင့်သူဇနီး မဲုံတွင် မဲထည့်သည့်သတင်းယူစ်တွင် လူအုပ်ကားထဲ တစ်ကိမ်ပိတ်

မိခဲ့ဖူးသည်။ ကံေကာင်းသည်မှာ မဲုံဝန်ထမ်းများက အားလုံးကို လူစုခွဲကရန် တိုက်တွန်းခ့ဲသည်။
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အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသည့်ပုံစံသစ်ကို အဆင်ေြပအသားကျလာေသာ်လည်း သူအေနြဖင့် ယခင်ေန

ရက်များကို လွမ်းေနခဲ့မိသည်။ “ိုင်ငံေရးနဲေရးေကာက်ပွဲသတင်းေရးရတာက ကွင်းဆင်းသတင်း

ယူရတာ၊ သတင်းအရင်းြမစ်ေတွနဲစကားေြပာရတာ၊ သတင်းဇာတ်လမ်းေတွေရးရတာဆိုတာ

ထက် ပိုပါတယ်။ သတင်းတစ်ခုနဲ  ပတ်သက်ပီးေတာ့ အသိက ယ်ဖို၊ အေြခအေနကိုသေဘာေပါက်

ိုင်ဖိုအတွက်က ေနာက်ခံဇာတ်လမ်းေတွကို ရှာိုင်ဖိုလိုပါတယ်။ သတင်းရင်းြမစ်ေတွနဲ လူကိုယ်

တိုင် စုေဝးစကားေြပာိုင်တုန်းက ဒါကပိုလွယ်ခဲ့တယ်ဗျ၊ အထူးသြဖင့် ဆိုလုိမှာ လူတိုင်းက အစား

အေသာကေ်ရာငး်တဲ့ အန်ကရငဂ်န်တနွး်လှည်းနား နာရနီဲချ ီေနကတယဗ်ျ” ဟု Kurniawan က 

ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ဂျာဗားအချက်အချာ၊ ဆိုလိုမိမှ ေြမာက်ဆူမားတားရှိ မီဒန်သို ကီလိုမီတာ ၂၃၀၀ ခန်ကွာေဝးပီး 

မီဒန်သည် ဂျာကာတာှင့် ဆူရာဘရာပီးေနာက် တတိယအကီးဆုံးမိြဖစ်သည်။ မီဒန်ရှိ အစိုးရ

ေဒသ ရတက သိလ်ုက ဘွဲရခဲ့ေသာ အမျိးသမးီသတငး်ေထာက ်Riri P. Putri သည် စာနယဇ်င်း

ေလာကကို ဝင်ေရာက်ခ့ဲသည်မှာ 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။

“က န်မ ဘွဲကိတက်ေနကတည်းက စာနယ်ဇင်းနဲိုင်ငံေရးကို ူးသွပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီေတာ့ ဘွဲရတဲ့

အချနိမ်ာှ စာနယ်ဇငး်ေလာကထဲဝငဖုိ်အတွက် ကမ်းလှမး်ခံရတာေတွရှိေနခ့ဲပီေလ။ တြခားသတငး်

ဌာနေတွက ကမ်းလှမ်းတာရှိခဲ့ေပမယ့် KabarMedan ကိုပဲ ေရးဖိုဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလုိလည်း

ဆိုေတာ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆက်ရပ်တည်ေနိုင်တာရယ် စာနယ်ဇင်းအရည်အေသွး ြပည့်ြပည့်

ဝဝနဲ  ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် ေနိုင်တာရယ်ေကာင့်ပါ။” ဟု Riri က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

သူမ၏ Assignment Editor ရာထူးသည် စားပွဲတွင်သာထိုင်၍ အလုပ်လုပ်ရသည် မဟုတ်ပါ။ ကပ်

ေရာဂါကာလတွင် သူမသည်လည်း ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ ယူရန်အလိုငှာ ကွင်းဆင်း

ခဲရ့ပါသည။် အချိေသာအချနိမ်ျားတွင ် လစူလုေူဝးအား မေရာှင်က်ိုငခ်ဲ့ပါ။ အေထေွထွေရး

ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(KPU) ၏ နံပါတ်စ်ေပးပွဲ၌ သမ တ Joko Widodo ၏ သားမက် Bobby 

Nasution သည် မိေတာ်ဝန်ေရးေကာက်ပွဲအတွက် ေရးေကာက်ခံှစ်ဦးအနက်က တစ်ဦးအြဖစ်  

တက်ေရာက်ေနစ်တွင် အြဖစ်အပျက်တစ်ခု ြဖစ်ေပ ခဲ့ရသည်။ သတင်းေထာက်များက အလု

အယက် ေရးေကာက်ခံများ၏ ဓာတ်ပုံရယူရန်ကိးစားေနစ်တွင် ခပခ်ွာခွာေနကရန် ခက်ခဲခဲ့

ေကာင်း Riri အေနြဖင့် အမှတ်ရေနခဲ့သည်။ ေရးေကာက်ခံများကေန၍ ေရးေကာက်ပွဲကီးကပ်
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ေရးေအဂျငစ်အီား စညး်ကမ်းချိးေဖာကမ် များကို တိုင်ကားသည့်သတငး် ရယူခဲ့စက်ြဖစ်သည်။  

“သတင်းေထာက်ေတွက အများကီးြဖစ်ေနေတာ့ ေဘးကင်းလံု ခံတယ်ဆိုတ့ဲ အကွာအေဝးမှာေန

ဖိုက ခကခ်ခဲဲ့တဲ့ အချနိေ်တရွှိခဲ့ရပါတယ်။ သိပစ်န်ွစားလွနး်ရာကျမနှး်လညး်သပိါတယ်။ ဒါေပမယ့် 

တစ်ချနိထ်မဲှာလညး် သတငး်အရင်းအြမစ်ကေန ေြပာဆိုတာေတလွညး် ကားချငေ်သးတယ်ေလ။” 

ဟု Riri က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

ကငွ်းဆင်း၍သတင်းယူရသည်မှာ သတင်းေထာက်များအဖို အမဲတမ်းလံု ခံေနရန် မြဖစ်ိုင်သည်

ကို သိရှိသည့်အတွက် KabarMedan သည် ဖုန်းြဖင့်ေသာ်လည်ေကာင်း၊ ေရးေကာက်ခံများ၏ 

မဲဆွယ်စ် (သိုမဟုတ်) စကားစစ်ထိုးစ်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အချက်အလက်များကို စစ်ေဆးြခင်း

ြဖင့်ေသာ်လည်ေကာင်း သတင်းပိုမိုရယူရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။

ေဒသခံေခါင်းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်များ စာရင်းေပးသွင်းမ ှင့်အတူ ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲအဆင့်

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

ေရးေကာက်ပွဲေန
မဲေပးသည့်အေရအတွက်
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ရက်ေနအထိ မဲေရတွက်ခဲ့သည်။ စုစုေပါင်း ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရးေကာက်ပွဲ ကိုးခု၊ 

မိေတာ်ဝန်ေရးေကာက်ပွဲ ၃၇ ခုှင့် ေဒသ ရအုပ်ချပ်ေရးေရးေကာက်ပွဲ ၂၂၄ ခု ြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

ေဒသတွင်းေရးေကာက်ပွဲများရှိ မဲေပးသူအေရအတွက် ၇၇.၅၅% ရှိြခင်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ် ၇၄.၉၂% 

ထက် ပို၌များေနပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအေရအတွက် တိုးပွားလာသည့်ကားက ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ြခင်း

ြဖစ်ပီး ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်ခင်တစ်ရက်အလို ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်တွင် လူနာသစ် ၅,၂၉၂ ဦး ထပ်မံ

ေတွရှိခဲ့သည်။ ၎ငး်အချနိတ်ငွ ်အငဒ်ိုနးီရာှး၌ ကိုိုနာဗိုငး်ရပစ်က်းူစကမ်  စစုေုပါင်း ၅၈၆,၈၄၂ ဦးသို

တိုးလာပီြဖစ်သည်။ အဆိုပါရက်တွင်ပင် ၁၃၃ ဦးထပ်မံေသဆုံးခ့ဲပီး အင်ဒိုနီးရှား၏ ေသဆုံးသူစုစု

ေပါင်း ၁၈,၀၀၀ အထိရှိလာရာ အာရှေဒသတွင် အိ ိယိုင်ငံအြပင် အေရအတွက် အြမင့်ဆုံးြဖစ်

လာခ့ဲသည်။

ေရးေကာက်ပွဲှင့်ဒီမိုကေရစီအသင်း (Perludem) ၏ အမ ေဆာင်ဒါိုက်တာ Khoirunnisa Nur 

Agustyati က မဲထည့်သူပမာဏများြပားခဲ့ရသည့် အဓိက အေကာင်းအရင်းတစ်ခုမှာ ေကာ်ြငာ

များှင့်လူထုဆက်ဆံေရး အကီးအကျယ် ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ခုှစ် အင်ဒိုနီးရှား ေဒသတွငး်ေရးေကာက်ပဲွအတွင် 
ေရးေကာက်ပွဲဝန်ထမ်းများအကား ကုိိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မ အေြခအေန
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သိုေသာ် မေဲပးသည့်ရက်၊ မဲဆယွ်စည်းုံးေရးများှင့် ေရးေကာက်ခံများစာရင်းေပးသွင်းြခင်းတို

အပါအဝင် ေဒသတွင်းေရးေကာက်ပွဲ ကာလအတွင်း ေရးေကာက်ပွဲစက်ဝန်းအဆင့်ဆင့်တွင်

ကိုဗစ-်၁၉ လုပထ်ုံးလုပန်ညး်များအား ချိးေဖာကခ်ဲ့ြခငး်သည ်အဆိုးဝါးဆုံးကိစ များအနက် တစခ်ု

ြဖစ်သည်ဟု Khoirunnisa က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ကျင့်သုံးြခင်း၊ လုံ ခံသည့်အကွာအေဝးတွင်ေနြခင်းတို ြပလုပ်ြခင်းမရှိဘ ဲ ေထာက်ခံသည့်လူများ 

စုေဝးလာတတ်ကသည့် အြဖစ်အပျက်များရှိခဲ့သည်။

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(KPU)၏ အချက်အလက်များအရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆး

ေတွရှိခဲ့သည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင် ၄၀ ဦးရှိခဲ့သည်။ ၎င်းစစ်တမ်းအေရအတွက်သည် တိုးပွားလာပီး 

အစိုးရဝန်ထမ်း ၃၃၆ ဦး၊ ေရးေကာက်ပွဲကိုလာေရာက်ကူညီသည့် က မ်းကျင်သူ ၄၇ ဦး၊ လိုအပ်

သလိုခန်အပ်ေသာ အဖွဲဝင် ၃၆ ဦးှင့် လံု ခံေရးဝန်ထမ်းကဲ့သိုေသာ နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ 

ေရးေကာကပ်ွဲဝနထ်မ်း ၂၆ ဦးတိုပါဝင်လာခဲ့သည်။ ေတာင်ပိုငး် တန်ဂျရီန ် KPU ေခါငး်ေဆာင ်

Bambang Dwitoro သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ေဆးုံတက်ခဲ့ရပီးေနာက် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်

ေန၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခ့ဲသည်။ ေတာင်ဆူမားတား KPU ေခါင်းေဆာင် Kelly Mariana 

သည်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး စစ်ေဆးေတွရှိခံရပီးေနာက် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်ေနတွင် 

ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအကုန်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးေရာဂါကူးစက်ခံရေသာ ေရးေကာက်ပွဲတွင်

ပါဝင်ယှ်ပိင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၆၀ ဦးခန်ရှိလာပီး အနည်းဆုံး ၃ ဦးေသဆုံးခဲ့ပါသည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုှစ်၌ KPU ၏ အချက်အလက်များတွင် ေဒသတွင်းေရးေကာက်ပွဲများ၏ သန်း 

၂၀ ှင့်အထက်ရှိေသာ ေရးေကာက်ပွဲ ဝန်ထမ်းများအနက် ၇၉,၂၄၁ ဦးမှာ အြမန်ေဆးစစ်ချက် 

(Rapid Test) အရ ေရာဂါရှိသည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။

Perludem  အေနြဖင့ ်ေဒသ ရေရးေကာက်ပဲွများကိ ုေရ ဆုိငး်ရနေ်တာင်းဆုိရြခငး်သည ်ကမ ာလံုး

ဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါေကာင့်သာမက အင်ဒိုနီးရှား၏ ကပ်ေရာဂါအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ကိတင်ြပင်ဆင်မ  ကင်းမဲ့ြခင်းေကာင့်လည်းြဖစ်ပါသည်။ “ေရးေကာက်ပွဲကို ကပ်ေရာဂါပီးတဲ့အထိ 

ေရ ဆိုင်းဖို ေတာင်းဆိုေနတာ မဟုတ်ပါဘူး၊  ကပ်ေရာဂါ ဘယ်ေတာ့ပီးမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ

မသိိုငပ်ါဘးူ။ အေကာငး်ဆုးံကေတာ ့လပု်ထံုးလပုန်ည်းေတ ွြပငဆ်င်ိုင်ဖို အချနိပ်ိုေပးဖိုအတွက ်

ေရ ဆိုင်းသင့်တာပါ။ အဲေတာ့မှ လူတိုင်းရဲလုံ ခံေရးအတွက် လက်ရှိအေြခအေနေတွကိုမူတည်ပီး

ေတာ့ ြပြပင်ေြပာင်းလဲတာေတွလုပ်ိုင်မှာပါ။” ဟု Khoirunnisa က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

ဥပမာအားြဖင့် မဲုံများ၏ ေရးေကာက်ပွဲေန နံနက် ၇ နာရီမှ ေနလယ် ၁ နာရီအထိ တိုေတာင်းသည့် 

မေဲပးချနိသ်ာထားမည့်ေနရာများတွင ် ကိတငမ်ေဲပးြခငး်သည ် မဲေပးသည့ေ်န၌ လစူလုေူဝးကို 

ြပန်ကွဲသွားေစိုင်သည်ဟု သူမက ထပ်မံြဖည့်စွက်ေြပာကားသွားခဲ့သည်။
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Khoirunnisa သည် အသြပာိုင်ငံေရး(မဲဝယ်ြခင်း)ှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ ဘက်မလုိက်မ တုိကို

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရာတွင် လက်လှမ်းမီရယူိုင်မ အကန်အသတ်ှင့် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများ

၏ လုံ ခံေရးတိုေကာင့် အခက်အခဲများရှိေနြခင်းကို အသားေပး ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ “အင်ဒိုနီး

ရှားမာှ အသြပာိုင်ငံေရးဟာ ေရးေကာက်ပွဲရဲတစိတ်တပိုင်းလိုကို လူအများက သတ်မှတ်ထားပီး

သားပါ။ စးီပာွးေရးကျဆငး်ေနတဲ့ ကပ်ေရာဂါတွငး်အချနိမ်ာှေတာ ့မထဲည့်တဲ့သေူတဟွာ အနည်း

ငယ်ေသာေငွသားကို လက်ခံယူိုင်တဲ့ အလားအလာေတွ အများကီး ရှိေနပါတယ်။ ကိုယ်စား

လှယ်ေလာင်းေတွအေနနဲက ဒါကို မဲဆ ရှင်ေတွရဲအာုံစူးစိုက်မ ကို အမိယူစရာ အခွင့်အေရး

တစ်ခုအေနနဲ  ြမင်ေနိုင်ပါတယ်။” ဟု Khoirunnisa က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ေရးေကာက်ပွဲကီး

ကပ်ေရးအဖွဲ၏ အချက်အလက်များအရ မိေပါင်း၂၆ မိတွင် အနည်းဆုံး မဲဝယ်သည့် အမ ကိစ 

ေပါင်း ၃၇ မ ရှိခဲ့ပါသည်။

ထိုအြပင် လူမ ကွန်ရက်မီဒီယာက မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်းကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသည့် လုပ်ထုံးလုပ်

နည်း စည်းမျ်းများမရှိြခင်းသည် ေဒသခံေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အဓိကြပဿနာတစ်ခုြဖစ်

သည်ဟု Khoirunnisa က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေကာင်း ပုံမှန်တင်

ေနေသာသမူျားသည် မဆဲယ်ွစည်းံုးေရး အဖဲွဝငအ်ြဖစ် မတှပ်ုတံင်ထားြခငး် ရိှ၊ မရှိငှ့ ်ေရးေကာက်

ပွဲဆိုင်ရာကီးကပ်ေရးအဖွဲှင့်ေလ့လာသူများသည်  ထိုလူမ မီဒီယာအေကာင့်များကို ေစာင့်ကည့်

စစ်ေဆးိုင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိကိုလည်း သိရှိရန်ခက်ခဲပါသည်။ လူမ မီဒီယာများ၌ ေကာ်ြငာများအတွက် 

ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ကို ေစာင့်ကည့်ရာတွင်လည်း စိန်ေခ မ များရှိခဲ့သည်။

KPU ၏အဆိုအရ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအဖွဲများက မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

၆၆၅ ဦးတွင် လူမ မီဒီယာအေကာင့်စုစုေပါင်း ၆,၄၇၂ ခုရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့် 

ဒုတိယအုပ်ချပ်ေရးမှးများ၏ လူမ မီဒီယာအေကာင့် 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 ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပရန် အတင်းအကျပ် ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် သတင်း

ေထာက်များသည် သတင်းယူရန်ှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ေဝရန်မှအပ ေရးချယ်

စရာမရိှေတာ့ေချ။ အချန်ိြပည့ ်ဝနထ်မ်းများြဖစ်ေသာ Kurniawan ငှ့ ်Riri တိုက့ဲသို သတငး်ေထာက်

များအတွက် သတင်း  ာနသည် ၎င်းတိုမီဒီယာ ဝန်ထမ်းများအား ကာကွယ်ိုင်ရန်ကိးပမ်းခဲ့ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ သည် အလွတ်တမ်းသတင်းေထာက်များ (သိုမဟုတ်) သတင်းေပးပိုသူများအတွက် 
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စိန်ေခ မ များ ကံရေစသည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် သတင်းေပးပိုသူများသည် သတင်း  ာနများသိုေပး

ပိုသည့် သတင်းအြဖစ်အပျက် အေရအတွက်ေပ မူတည်၍ အခေကးေငွရကပါသည်။

Mataram၊ Nusa Tenggara Barat ေဒသတွင် Fitri Rachmawati သည် သတင်းမီဒီယာ  ာန ၂ ခု 

အတွက် သတင်းေပးပုိသူအြဖစ် လုပ်ကိုင်သည်။ တစ်ခုမှာ ိုင်ငံပိုင်ုပ်ြမင်သံကား  ာနြဖစ်ပီး 

ကျန်တစ်ခုမှာ အွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ Fitri သည် သတင်းေထာက်တစ်ဦးအြဖစ် 

ဘာလရီှိ ေဒသတငွး် သတငး်စာတုိက ်တစ်ခတုငွ ်၂၀၀၀ ြပည့်စှ၌် စတငလ်ပုက်ိုငခ်ဲ့ပါသည။် လုပင်န်း

က မ်းကျင်လာသည့်ေနာက်တွင် သူမသည် ုပ်ြမင်သံကား  ာနများစွာသို ေြပာင်းေရ ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် သူမသည် ိုင်ငံပိုင် ုပ်ြမင်သံကားလိုင်း တစ်ခုအတွက် သတင်းေပးပိုသူအြဖစ် 

လုပ်ကိုင်ခ့ဲပါသည်။ သူမ၏ အေရးအသားစွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမး်ိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၇ ခုှစ်၌ 

ေဒသတွင်းအွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုတွင်လုပ်ကိုင်ရန်လည်း ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ ုပ်သံေပါင်း

စုံသတင်းကို ုပ်ြမင်သံကားဌာနသိုေပးပိုိုင်ပီး  သတင်းေဆာင်းပါးကို အွန်လိုင်းမီဒီယာသိုေပးပို

ိုငြ်ခငး်ေကာင့် သူမသည ်အလုပ်စှခ်အုလိုငာှ အချနိခ်ွဲြခားရနအ်တွက် မညသ်ည့်စနိ်ေခ မ ငှ့်မ  

မ ကံေတွရေပ။

ကပ်ေရာဂါပျံှံမ အစတွင် သတင်းဌာနှစ်ခုလုံးက ပါးစပ်ငှ့်ှာေခါင်းစည်းများ၊ လက်သန်ေဆး

ရညမ်ျား ကဲ့သိုေသာ အကာအကယွေ်ပးသည့က်ရိယိာများ မေပးရေသးသည့်အချနိက်တညး်က 

သူမ၏တီထွင်ိုင်စွမ်းသည် အလုပ်အတွက် များစွာအေထာက်အကူြပခဲ့ပါသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ

သတင်းအပါအဝင် သတင်းများကို ေဖာ်ြပရန်အတွက် ေြမြပင်သို ကွင်းဆင်းသတင်းမယူခင် သူမ

သည် ရက်သတ ပတ်များစွာ အိမ်ကေန၍သာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ

တန်ဆာပလာများမှာ အကန်အသတ်ြဖင့်သာရှိပီး မဝယ်ိုင်ေလာက်သည့် ပမာဏြဖစ်သည့်

အတွက် သူမသည် အလွယ်တကူရေသာပစ ည်းများကိုသာ အားကိုးခဲ့ရပါသည်။ “က န်မ ပလတ်

စတစ်ဘွတ်ဖိနပ်၊ တစ်ခါသုံးအေပ ထပ် ခံထည်၊ ဂေဟေဆာ်မျက်မှန်ေတွနဲ ဆံပင်ေတွအုပ်ဖို 

ေရချိးခနး်သုံးေခါငး်စပွေ်တွ ဝတခ်ဲ့တယ်။ လူေတွက အထးူအဆနး်လို ကည့်ခဲ့ကတယ။် ဒါေပမယ့်

ဒီပစ ည်းေတွက အလွယ်တကူရတယ်။ တတ်လည်းတတ်ိုင်တယ်ေလ” ဟု Fitri က ေြပာကားခဲ့ပါ

သည်။ သူမခင်ပွန်းှင့် ကေလးသုံးေယာက်အားေတွရန် အိမ်တွင်းသိုမဝင်မီတွင် သူမ၏ကင်မရာ၊ 

အိတ်၊ ေဘာပင်များ၊ မှတ်စုများှင့် အြပင်အလုပ်သို ယူေဆာင်သွားခ့ဲသမ အားလုံးကို သန်ရှင်းေရး

လုပ်ရန် ပိုးသတ်ေဆးြဖန်းခဲ့သည်။
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ေဒသ ရေရးေကာကပ်ွဲများတငွ ် ေဘးကငး်လံု ခံေရးလပုထ်ုံးလုပ်နည်းများ ချိးေဖာကြ်ခငး်ကို 

ေတွြမင်ရြခင်းေကာင့် သူမကိုယ်သူမ ကာကွယ်ရန်လုိအပ်ခ့ဲပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် KPU တွင် 

ကိုယစ်ားလှယေ်လာငး်ေလးဦး မှတပ်ုံတငသ်ည့်အချနိတ်ငွ ်၎ငး်တိုငှ့်အတူလိုကပ်ါခဲ့သည့် ရာငှ့်

ချေီသာ ေထာကခ်သံမူျားရှိခဲ့ပးီ ၎ငး်တိုအချင်းချငး် ခပ်ခာွခာွမေနခ့ဲကေပ။

အသက်ေမွးမ အလိုငှာ ဝင်ေငွရှိရန်လိုအပ်ေသာေကာင့် Fitri သည် ကပ်ေရာဂါတွင်းတွင် အလုပ်

လုပ်ရသည်မှာ ေရှာင်လ ဲ၍မရိုင်ေပ။ သူမသည် သတင်းေပးပုိသူအေနြဖင့် လစ် လစာမရိုင်ပါ။

သူမ၏ဝင်ေငွသည် သတင်းဌာနများက ထုတ်လ င့်ထုတ်ေဝသည့် သတင်းအေရအတွက်အေပ  

အေြခခံပါသည်။ သမူေပးပိုခဲ့ေသာ အချိေသာ သတငး်ြဖစ်စ်များအား အယဒ်ီတာကမေရးေသာ်

လညး် Fitri သည ်ကပေ်ရာဂါအတငွး်၌ သူမလပုခ်ဲ့ေသာအလုပ်များကို ကးီမားေသာ အကျိးြပမ 

တစ်ခုြဖစ်ေစခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူခဲ့ပါသည်။ “ကူးစက် ကပ်ေရာဂါြဖစ်ေနတုန်းမှာ က န်မတို ဘာေတွ

ေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါက အေရးကီးတယ်

လိုထင်ပါတယ်။ အဲလိုေတွးမိရင် သတင်းဌာနေတွက က န်မသတင်းေတွကို ပယ်ချလည်း  စိတ်မ

ဆိုးပါဘူး။” ဟု Fitri က ြဖည့်စွက်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀ ခုှစ် အင်ဒိုနီးရှား ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများ
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ေရးေကာက်ပွဲမဲေပးသည့်ေန၌ ကိုဗစ-်၁၉ လူနာများကို ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေပးေနသည့်ေဆးုံသို

သွားခဲ့သည်ကို သူမ ြပန်လည်သတိရခ့ဲပါသည်။ ေဆးုံ န်ကားေရးမှးထံက ခွင့်ြပချက်ရရှိပီး

ေနာက် သူမသည် သတင်းေထာက်တစ်ဦးအေနြဖင့် အေရးကီးေသာအခန်းက  ကေန၍ လူနာ

များမဲေပးခွင့်ရှိ၊ မရှိကို ကိုယ်တိုင် မျက်ြမင်ေတွခွင့်ရခ့ဲပါသည်။ KPU က အရာရှိများ၊ ေရးေကာက်

ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများှင့် ေဆးုံရှိ ဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် မဲေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ်သည် 

လုံ ခံမ ရှိ၊ မရှိသိိုင်ရန်အတွက် သမူသည် ၎င်းေဆးုံ၌ ရှိေနခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းများငှ့်သတင်း

ေထာက်များသည် အထူးအခန်းတွင်ရှိေနစ် သူမသည် သီးြခားခန်းရှိ ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်ကို 

ေတွြမင်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ "ဒါက ဒီမိုကေရစီအတွက် အရမ်းအေရးကီးတဲ့ ေြခလှမ်းတစ်ခုလို က န်မ

ယုံကည်ပါတယ်။ အဲဒါေကာင့် ဒီအပိုင်းကို က န်မ တကယ်မှတ်တမ်းတင်ချင်ခ့ဲပါတယ်" ဟု Fitri 

က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

ေဘးကငး်လုံ ခံေရး လပုထ်ုံးလုပန်ည်းများအတိုငး် ထနိး်သမိး်လိုကန်ာေနရင်း တစခ်ျနိတ်ညး်မာှပင ်

ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ ပုံမှန် ေသချာစွာထုတ်ေဝိုင်ရန်သည်သာ သတင်းဌာနများ

အဖို ကးီမားလှသည့် တစ်ခုတညး်ေသာ စိနေ်ခ မ တစ်ခမုဟုတြ်ပနေ်ချ။ ကပေ်ရာဂါ၏ အကျိး

သက်ေရာက်မ ြဖစ်ေသာ စီးပွားေရးကျဆင်းြခင်းသည်လည်း  သတင်းဌာနများကို ဘ  ာေရး

ြပဿနာြဖစ်ေစပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ သတင်းဌာနအများအြပားသည် ဝန်ထမ်းအေရအတွက်

ေလ ာခ့ျြခင်း၊ လစာေလ ာ့ချြခငး်အပါအဝင ် နည်းလမ်း အမျိးမျိးြဖင့် ၎ငး်တို၏ဘတ်ဂျကက်ိုေခ 

တာရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကပါသည်။ မီဒီယာဌာနများသည် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းကို ေရရှည်ထိန်းသိမ်းိုင်ရန် 

နည်းလမး်အမျိးမျိးကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ ေဒသတွငး်မဒီယီာများအေနြဖင့် ေကာ်ြငာဘတ်ဂျက်

ကို ေဒသ ရအစိုးရများထကံ ရယူရပါသည်။ ယငး်မာှ အချိမိများတငွ ် ဒတုယိအကမိ ် ရာထူး

သက်တမ်းအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေနြဖင့် ဝင်ေရာက်အေရးခံေနေသာ ေဒသ ရ

အစိုးရများ၏ လက်ရှိအကီးအကဲများကို ချ်းကပ်ြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။

Sulawesi chapter ေတာင်ပိုင်း Makassar ရှိ အင်ဒိုနီးရှား ဆိုက်ဘာမီဒီယာအသင်း (AMSI) ၏

အေထွေထွအတွင်းေရးမှး Hendra Nick Arthur  ကေန၍ ၎င်းေဒသရှိ ေဒသတွင်းမီဒီယာအတွက် 

ေကာ်ြငာကရရှိေသာ ဝင်ေငွကို  င်းယှ်ပါက ေဒသ ရအစိုးရှင့် ပုဂ လိကက  သည် ခန်မှန်း

ေြခအားြဖင့် ၈၀% ှင့် ၂၀% အသီးသီး  ရှိိုင်သည်ဟုမှန်းဆပါသည်။ ေဒသတွင်းတွင် ပုဂ လိက

က  က ေကာ်ြငာသည့်ပမာဏ အလွန်နည်းပါးသည့်အေကာင်းမှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေန

ြဖင့် ၎င်းတို၏ ေစျးကွက်ရှာေဖွေရး လျာထားေငွများကို ိုင်ငံတဝန်းလ င့်ိုင်ေသာ မီဒီယာများတွင်

သာသုံးစွဲရန် စိတ်ဝင်စားေလ့ရှိက၍ြဖစ်သည်။ ကပ်ေရာဂါေကာင့် စီးပွါးေရးကျဆင်းေနသြဖင့် 

ေဒသဆိုင်ရာမီဒီယာများအတွက် ဝင်ေငွအရင်းအြမစ်သည် လွန်စွာအေရးကီးပါသည်။ ေဒသဆိုင်
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ရာေရးေကာက်ပွဲများသည် မီဒီယာလုပ်ငန်းများသုိလည်း ဝင်ေငွများကို စီးဆင်းေစခဲ့ပါသည်။ 

ကုိယ်စားလယ်ှေလာငး်များသည် ၎ငး်တုိ၏ေကျာ်ကားမ ငှ့်ပံုရပိကုိ် ြမင့်တငဖ်ိုရာ မီဒီယာကတဆင့် 

လူထုငှ့်ထိေတွရန် လိုအပ်ပါသည်။

ေဒသ ရအစိုးရှင့်အကွ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ေကာင်းမွန်ေသာဆက်ဆံေရးကို ထိန်း

သိမ်းိုင်ရန်အလိုငှာ မီဒီယာကုမ ဏီများသည် ၎င်းတို၏စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ကို ေဘးဖယ်ထား

ေကာင်းထားလိမ့်မည်ဟု Hendra က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်အေနှင့် ၎င်းတို၏ကျင့်ဝတ်များ

သည် ေဝဝါးလာပီး မီဒီယာများအေနြဖင့် လွတ်လပ်မ ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မှာ အလွန်

ခကခ်လဲာခဲ့ပါသည။် “ဒအီေြခအေနမျိးမှာ မဒီယီာေတကွ ကိုယစ်ားလယှေ်လာငး်ေတွကို လတွ်

လတွလ်ပ်လပ် ေဝဖန်ိုငမ်ယ်လိုထငသ်လား။ မဒီယီာေပါငး်စုံဟာ ကိုယစ်ားလယ်ှေလာငး်မျိးစုံ

ဆီက ခပ်ဆင်ဆင် သတင်းထုတ်ြပန်ချက်ေတွကို ထုတ်ြပန်လိုတာကို ေတွရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ

လည်း မီဒီယာေတွအေနနဲ ေကာ်ြငာစာချပ်ေတွ၊ ဒါမှမဟုတ် အြခားပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေတွ
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ကို ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းေတွနဲ ြပလုပထ်ားလုိပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် သတင်းေကာင်းချည်းပဲ တင်ဆက်ေပးလိုပါ” ဟု Hendra က ေြပာ

ကားခဲ့ပါသည်။

မီဒီယာလတွ်လပခ်ငွ့်ငှ့်ပတ်သက်၍ စိုးရမိပ်ပူန်မ အချိရှိေသာ်လညး် ေယဘုယျအားြဖင့် အငဒ်ိနုးီ

ရာှးရှ ိမီဒီယာများသည် အများအားြဖင့ဘ်က်မလုိကတ်တ်ေပ။ ၎ငး်၏ အဖွဲအစည်းကေန၍ မဆဲယ်ွ

စည်းုံးေရး ကာလအတငွး် သတငး်ဌာနများက သိသာထငရ်ှားေသာ ကျင့်ဝတဆ်ိုငရ်ာချိးေဖာကမ်  

တစံုတရာ ေတွရြခင်းမရှိဟု အင်ဒိုနီးရှားစာနယ်ဇင်းေကာင်စီအဖွဲဝင် Arif Zulkifli က ေြပာကား

ခဲ့ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားစာနယ်ဇင်းေကာင်စီသည် ေရးေကာက်ပွဲကီးကပ်ေရးေအဂျင်စီှင့် ပူးေပါင်း

၍ သတင်းများအား လ မ်း ခံတင်ဆက်ိုင်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစီရင်ခံစာများကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ပါ

သည်။ ဤသည်မာှ ေဒသ ရ ေရးေကာက်ပဲွအစီရငခံ်စာများကုိ စီမခံန်ခဲွရာတငွ ်အဆိုပါအဖဲွအစည်း

ှစ်ခု ဒုတိယအကိမ် ပူးေပါင်းလက်တွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေကာက်ပွဲကီးကပ်ေရးေအဂျင်စီသည် 

သတင်းမီဒီယာများှင့်ပတ်သက်ေသာ အစီရင်ခံစာများ (သိုမဟုတ်) တိုင်ကားမ များကို စာနယ်

ဇင်းေကာင်စီသို ေပးပိုခ့ဲပီးေနာက ်စာနယ်ဇင်းဥပေဒ လုပထံု်းလုပ်နည်းများအရ ဆက်လကေ်ဆာင်

ရက်မ များ ြပလုပပ်ါသည်။

သိုေသာ် သတငး်မီဒီယာများသည် ေစာင့်ကည့သ်မူျားအြဖစ ်၎င်းတုိ၏အခန်းက  ကုိ ထိေရာက်စာွ

 မလုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း Arif ကေန၍ ဝန်ခံခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သိုြဖစ်ရသည့် အဓိကအေကာင်းရင်းမှာ 

မီဒီယာများသည် ကပ်ေရာဂါအေကာင်းကိုသာ ပိုမိုအာုံစိုက်ေနကသည့်အတွက်ြဖစ်သည်။ 

ကူးစက်ခံရသည့်လူ အေရအတွက် ဆက်လက်ြမင့်တက်ေနသည့်အတွက် ၎င်းကဲ့သိုြဖစ်ရြခင်းမှာ 

Arif ၏အဆိုအရ နားလည်ေပးိုင်စရာ ြဖစ်ေနသည်။ ထိုအြပင် သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် ၎င်း

တို၏ ေဘးကင်းလုံ ခံမ ကိုကာကွယ်ရန် လိုအပ်ေသာေကာင့် ေရလျားသွားလာိုင်မ မှာ အကန်

အသတ်များစွာရှိေနပါသည်။ ထိုမ သာမက မီဒီယာလုပ်ငန်းများ ဝင်ေငွကျဆင်းလာပးီ ယိုင်နဲလာ

မ သည် စာနယ်ဇင်းသမားများကို  အာုံေထွြပားသွားေစပါသည်။ “အဆုံးမှာေတာ့ မီဒီယာေတွ

အေနနဲ  ေနာက်ေကာင်းနက်နက်လိုက်ဖိုတို၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းေတွ ပိုထုတ်ိုင်ဖို

တိုဆိုတဲ့ ေမ ာ်မနှ်းချကေ်တမွြဖစခ်ဲ့ဖးူေပါ့၊ ဥပမာ ကိယုစ်ားလှယေ်လာငး်ေတွနဲ  အစိုးရအရာရှေိတွ 

ဒါမမှဟတု ် အြခားပါတီေတနွဲ အချတိအ်ဆက်ဆက်သယ်ွမ ေတ၊ွ ကိယ်ုစားလယ်ှေလာငး်ေတသွုံး

ေနတဲ့ ေငွေကးရန်ပုံေငွရဲ အရင်းအြမစ်ေတွ စသြဖင့်ေပါ့” ဟု Arif က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
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ေရးေကာက်ပွဲှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလုံး၏ ေဘးကင်းလုံ ခံမ ကို အာမခံ

ိုင်သည့် စည်းမျ်းအသစ်များ ေပ ေပါက်လာသည်အထိ ြပည်နယ်ှင့်မိ ၂၇၀ ရှိ ေဒသ ရေရး

ေကာက်ပွဲများကို ေရ ဆိုင်းေပးရန် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများှင့်က မ်းကျင်သူများ၏အ ကံ

ြပမ ကို အစိုးရအေနြဖင့် လက်ခံနားေထာင်ခဲ့မည်ဆိုလ င် အေြခအေနမှာ များစွာေြပာင်းလဲသွား

ိုင်ပါသည်။ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ လွတ်လပ်ေသာဂျာနယ်လစ်များမဟာမိတ်အဖွဲ (AJI) ၏ အေထွေထွအတွင်း

ေရးမှး Ika Ningtyas ကလည်း အလားတူစုိးရိမမ် များကိ ုထုတေ်ဖာ်ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉

ြဖစ်ပွားသည့် လူနာအေရအတွက်များ ြမင့်တက်လာသည့်ကားက ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းသည် 

သတင်းေထာက်များအဖို အသက်အ ရာယ် ရှိေနိုင်ေစပါသည်။ AJI အဖွဲအေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါ

ြဖစ်ပွားေနစ်အတွင်း ေရးေကာက်ပွဲ သတင်းယူြခင်းများအတွက် တိကျေသာလမ်း န်ချက်များ

ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းမရှိေသာ်လည်း မဟာမိတ်အဖွဲသည် တိုင်းြပည်က ကပ်ေရာဂါကိုရင်ဆိုင်ေန

သည့် ကနဦးအဆင့်မတ်လလယ်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ေဘးကင်းလံု ခံမ ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်

နည်းများကို ြပန်လည်ကိုးကားခဲ့သည်။ ေရးေကာက်ပွဲ၌ သတင်းယူေနစ်အတွင်း သတင်းေထာက်

အေရအတွက်မည်မ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံခဲ့ရသည် ဆိုသည်ှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်

မရှိခ့ဲပါ။
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“အစိုးရကသာ ပိုပီး အေလးအနက်ထားိုင်မယ်ဆိုရင်ေပါ့။ ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲေတွကို 

ေနာက်ဆုတ်ဖို ဒါမှမဟုတ် ေရ ဆိုင်းဖို ေတာင်းဆိုတာေတွကို အာဏာပိုင်ေတွက နားမေထာင်

ခဲ့ကဘူး။ ဒါတင်မကေသးဘူး လက်ေတွမှာ ကျန်းမာေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းေတွကို အေကာင်

အထည်ေဖာ်ဖို ကီးကပ်တာေတွလည်း တိုးပီးမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဥပမာ ေထာက်ခံသူေတွနဲကိုယ်စား

လှယ်ေလာင်းေတွ ခပ်ခွာခွာေနကဖိုေတွ မလုပ်တာကို ြမင်ခဲ့ရပါတယ်” ဟု Ika က ထပ်မံ ြဖည့်

စွက်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

လုံေလာက်စွာ သတင်းအချက်အလက်အြပည့်အစုံရရှိသည့် မဲဆ ရှင်များြဖစ်ေစရန် မီဒီယာများ

၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မှာ မေအာင်ြမင်ခဲ့ေပ။ ေယဘယုျအားြဖင့် သတင်းေဆာင်းပါးအများစုသည် 

အေရးကီးသည့် သတင်းေခါင်းစ်များကိုေနရာမေပးဘဲ အေပ ယံသာ သတင်းတင်ဆက်ေနက

ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုအေနြဖင့် အသြပာိုင်ငံေရး(မဲဝယ်ြခင်း)ကိုေြခရာခံရန် မီဒီယာများ၏အခန်း

က  အေနြဖင့် ထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း မရှိြခင်းြဖစ်သည်။ မဲေပးမည့်ိုင်ငံသားများှင့်

ထိေတွဆက်ဆံရန် နည်းလမ်းများ အကန်အသတ်ရှိေနသည့်အတွက် မဲဆ ရှင်များ၏အာုံကို

ဆွဲေဆာင်ရန် အလွယ်နည်းလုိအပ်ေနေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ကပ်ေရာဂါေကာင့် 

အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သွားေသာ ပိုက်ဆံလိုေနသည့်မဲဆ ရှင်များသည် မဲဝယ်ြခင်းကို အားြဖည့်ေပး

သည့် ေပါင်းစပ်မ ြဖစ်ေနသည်။ “ကံကမေကာင်းချင်ေတာ့ သတင်းေထာက်ေတွအေနနဲက ဒီကိစ 

ကို ပိုပးီစုံစမး်ိုင်တ့ဲအေြခအေနမျိးမာှ ရှိမေနခဲ့ဘူး။ ဒကီစိ က အေရးကီးတဲ့ သတငး်အေကာင်း

အရာ ြဖစ်ေနေပမယ့် သတင်းေထာက်ေတွေရာ သတင်းဌာနေတွကပါ ဒီြပဿနာကိုထုတ်ေဖ ဖို 

အခွင့်အေရးမရခဲ့ကပါဘူး” ဟု Ika က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

ကန်သတ်ချက်များရှိေနေသာ်လည်း  သတင်းဌာနများအေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပာွးစ်ကာလ

အတွငး် အဆိပုါ စနိေ်ခ မ များကိုေြဖရငှး်ရန် နညး်လမး်တစ်ခရုာှေဖရွမညြ်ဖစ်ပးီ တစခ်ျနိတ်ည်း

မှာပင် ၎င်းတိုဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးှင့်ေဘးကင်းလံု ခံေရးကို ဦးစားေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

Ika အေနြဖင့်မူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းသည် သတင်းမီဒီယာ၏အခန်းက  ကို ထိန်းသမိ်းေပး

ရာ၌ အခရာကျသည်ဟု  ြမင်ထားသည်။ “သတင်းမီဒီယာအေနြဖင့် ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းြမင်သာမ  

အားေကာင်းေစဖိုရာ အေရးဆိုလ ပ်ရှားေနတဲ့ အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းေတွလုိ အဖွဲအစည်း

များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်စရာရှိပီး ၎င်းတို၏အချက်အလက်များကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာ

ေရးတွင် အသုံးြပိုင်သည်။ အနည်းဆုံးအေနြဖင့် သတင်းဌာနများသည် ၎င်းတိုကိုယ်တိုင် စုံစမ်း

ေထာကလှ်မး်မ ြပလပုဖ်ိုရာ အချနိ်ငှ့်အရငး်ြမစမ်ျားမရှိသည့်အတွက ်ဤအချက်ကို ေရးချယ်ိုင်

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၍ စိုးရိမ်ပူပန်မ များရှိသည့်အခါ မီဒီယာထံ သတင်း

ေပးပိုိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးက ရာတစ်ရာတွင် ပိုက်ဆံေပးေဝမ 

များရှသိည်ဆုိပါက ိငုငံ်သားများအေနြဖင့် သတင်းဌာနများသုိ သတင်းေပးပုိိငု်ပီး သတင်းေထာက်

များက အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ကို ဆက်လက် စုံစမး်သွားိုင်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေနာက်ထပ် အေရးကီးသည့်ကိစ တစ်ခုမှာ စာနယ်ဇင်းေလာကရှိ သတင်းဌာနများအချင်းချင်း 

စတင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်သည်။ စာနယ်ဇင်းေလာကတွင် သတင်းဌာနများအချင်းချင်း 

ယှ်ပိငေ်လ ့ရှိကေသာလ်ညး် အတူတကပွူးေပါငး်လပုေ်ဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်အရငး်ြမစ်များ အားေကာင်း

လာေစိုင်ပီး ကုန်ကျစရိတ် ေလ ာ့ချိုင်သည့်အချက်ကို သတိြပသင့်ပါသည်။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ေရးအစီအစ်များအနက် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ ိုင်ငံလုံးအှံ

လ မ်း ခံေသာသတင်းမီဒီယာှင့် ေဒသခံ သတင်းမီဒီယာများကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းပင်

ြဖစ်ပါသည်။ “တစ်ိုင်ငံလံုးအှံလ မ်း ခံေသာသတင်းမဒီီယာများအေနြဖင့် သတင်းေထာက်မရှိ

ေသာမိများတွင ် ြဖစပ်ာွးေနသည့်ကစိ ရပ်များကို သတင်းလိုကရ်မည့်အခါမျိးတွင ် ထုိသိုေသာ 

ပးူေပါငး်ေဆာင်ရကမ် သည် လွန်စာွအကျိးြဖစ်ထနွး်ေစပါသည်။ သတငး်ဌာနကးီများအေနြဖင့် 

အချက်အလက်များ တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးရာတွင်ှင့်အတည်ြပရာတွင် ေဒသခံမီဒီယာများှင့် 

အြပန်အလှန် ကူညီေဆာင်ရက်ိုင်ပီး ေဒသခံမီဒီယာများအေနြဖင့်လည်း ိုင်ငံအဆင့်လ မ်း ခံ

ေရးသားထားေသာသတင်းများကို အသုံးြပခွင့်ရလာိုင်ပါသည်” ဟု Ika က ေြပာကားသည်။

AMSI၏ ဥက   ြဖစ်သူ Wenseslaus Manggut ကလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးကိစ ှင့်စပ်လျ်း

၍သေဘာတူညီပီး အဖွဲဝင်များအားလည်း အဆိုပါအယူအဆှင့်ပတ်သက်၍ ေထာက်ခံေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် သမ တေရးေကာက်ပွဲှင့် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပ

ချနိက်စ၍ AMSI က အချကအ်လက ်စစေ်ဆးေရးဆိငုရ်ာ ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကမ် များ ြပလပုခ်ဲ့ပါ

သည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ေြပာကားချက်များကို စိစစ်ရန်အတွက် သတင်းဌာနေပါင်း

ေြမာက်ြမားစွာက  အတူတကွေဆာင်ရက်ခ့ဲကပးီ ၎င်းတို၏ သတင်းချန်နယ်များက အဆိုပါစိစစ်

ချက်များကို ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ကသည်။ 

ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများတွင် AMSI ၏ ေဒသခံအဖွဲ ၂၀ ခန်က သတင်းတုှင့်သတင်းမှားများကို 

အချက်အလက် စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။ အဆိုပါပူးေပါင်းေဆာင်

ရက်မ တွင် စုစုေပါင်း သတင်းဌာန ၇၂ ခုကလည်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။ Wenseslaus

၏ေြပာကားချက်အရ အချက်အလက် စစ်ေဆးြခင်းသည် အထူးသြဖင့် ေဒသ ရကိုယ်စားလှယ်
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ေလာင်းများအား အသိပညာေပးရာတွင် အေရးကီးလှပါသည်။ “အချက်အလက်စစ်ေဆးမ 

အေကာင်းကို က ်ုပ်တိုမသိရေသးမ ီ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည် အချက်အလက်များေြပာ

ကားရာ၌ အေလ့အကျင့်မရှိကေချ။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် စကားေြပာရာ၌ အချက်အလက်အမှားများ 

ကိုးကားေြပာဆိုတတ်ကသည်။ အေကာင်းမှာ အနည်းငယ်မ ေသာ အဖွဲအစည်းများှင့် သတင်း

မီဒီယာများကသာ ၎င်းတို၏ေြပာကားချက်များကို ှစ်ထပ်ကွမ်းစစ်ေဆးမ  ြပကေသာေကာင့်ြဖစ်

သည်” ဟု Wenseslaus က ြဖည့်စွက် ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

အချက်အလက်စစ်ေဆးေရးအဖွဲများရှိေနသည်ကို သိရှိသည်ှင့်တပိင်နက် ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများအေနြဖင့် အချက်အလက်ေပ အေြခမခံေသာ ေြပာကားချက်များ အလွယ်တကူ မြပ

လုပ်တတ်ကေတာ့ပါ။ ၎င်းတို၏ ေြပာကားချက်များကို အချက်အလက်စစ်ေဆးေရးအဖွဲများက 

မှတ်တမ်းတင်ပီး ၎င်းတိုလိမ်လည်ေြပာဆိုပါက အဖွဲကသတင်းအချက်အလက်အမှန်ကို ထုတ်

ြပန်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ မဲဆ ရှင်များအား တိကျေသာအချက်အလက်များသာေပးအပ်သည့်ဓေလ့

ကို အားေကာင်းေစြခင်းြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲများ၏ အရည်အေသွးများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာ

ေစိုင်ပါသည်။

Wenseslaus ၏ ေြပာကားချက်အရ ၎င်း၏အဖွဲအစည်းတွင် အချက်အလက်စစ်ေဆးမ ြပလုပရ်န် 

စိတ်ပါဝင်စားသည့် သတင်းဌာနများ ပိုမိုတိုးပွားလျက်ရှိေနပါသည်။ အချက်အလက်စစ်ေဆးသည့်

အဖွဲ (သိုမဟုတ်) အချက်အလက်စစ်ေဆးသည့် ေဆာင်းပါးများေကာင့် သတင်းဌာနများအေပ  

ပိုမို၍ ယုံကည်ကိုးစားချင်စရာ ြဖစ်လာေစပါသည်။ ေနာင်အနာဂတ်တွင် အချက်အလက်စစ်ေဆး

ေရးလုပ်ငန်းစ်၌ ြပည်သူများပါ ကူညီေထာက်ပံ့ေပးလာိုင်လိမ့်မည်ဟု Wenseslaus က ေမ ာ်

လင့်ထားပါသည်။ “မ တေသာ ေရးေကာက်ပွဲများသည် ဒီမုိကေရစီစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်

သည့်အတွက် က ်ုပ်တုိအေနြဖင့် ထိန်းသိမ်းေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ က ်ုပ်တိုအေနြဖင့် အတူ

လကတ်ွဲမလပုေ်ဆာငပ်ါက အဆိုပါစနိေ်ခ မ များကိ ုေကျာလ် ားဖိုရာ အလွနတ်ရာ ခကခ်ပဲါလမိ့်မည။် 

က ်ုပ်တို၏ ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ က ်ုပ်တိုတွင် 

အင်အားရှိလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်” ဟု Wenseslaus က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
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ဒီမိုကေရစီစနစ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲများသည် အေရးပါေသာြဖစ်စ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ အေြခခံ

အားြဖင့် လွတ်လပ်ပီးမ တသည့် ေရးေကာက်ပွဲများ ြဖစ်ေရးသည်လည်း လွန်စွာအေရးကီးသည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲတစ်ရပ် မည်၍မည်မ  လွတ်လပ်မ တသည်ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရာတွင် သတင်း

မီဒီယာများ၏အခန်းက  သည် များစွာအေရးပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမီြခင်း၊

သတင်းမီဒီယာများ လွတ်လပ်စွာ သတင်းေရးသားတင်ဆက်ိုင်ြခင်းများသည် အေြခခံအချက်

များပင်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည် စစ်တပ်ကဦးေဆာငက်ာ ၁၅ စှ်ကာအချနိယ်ေူရးဆွဲသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲစညး်ပုံ

အေြခခံဥပေဒြဖင့် ၂၀၁၀ ခုှစ်ကစတင်ကာ ေရးေကာက်ပွဲများစတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ စစ်တပ်က

ဗိုလ်ချပ်ကီးများ အရပ်ဘက်သိုကူးေြပာင်း၍ ိုင်ငံေရးပါတီထူေထာင်ကာ ၂၀၁၀ ခုှစ် ေရးေကာက်

ပွဲကို စိုးမိုးြခယ်ချယ်လှယ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင်ေတာ့ ၁၉၉၀ ခုှစ်ကတည်းက အတိုက်အခံ

ပါတီြဖစ်ခဲ့သည့် NLD ပါတီသည် ကားြဖတ်ေရးေကာက်ပွဲတွင်ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခ့ဲပီး လ တ်ေတာ်

အတွင်းသိုဝင်ေရာက်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင်ေတာ့ NLD ပါတီက ိုင်ငံ

တဝှမ်း ေသာင်ပိကမ်းပိအိုင်ရရှိခ့ဲကာ အစိုးရဖွဲစည်းိုင်ခဲ့သည်။



39

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;

ငါးှစ်တစ်ကိမ်ကျင်းပသည့် ေနာက်လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်သည့်  ၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပသည့်ကာလသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါကာလှင့်တိုက်ဆိုင်ေနေသာေကာင့် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့်ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ တစ်သီးပုဂ လကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအပါအဝင် 

အြခားဆကစ်ပပ်တ်သက်သမူျားအေနြဖင့် အခက်အခဲများငှ့် ကေမာကက်မြဖစ်မ များ၊ ကန်သတ်

တားဆးီမ များ၊ အာဏာအလဲွသုးံသည့် ေဒသ ရအပုခ်ျပေ်ရးစနစ်များငှ့ ် ကံေတွခဲ့ရသည။် 

ကပ်ေရာဂါေကာင့် ြမနမ်ာိုငင်ရံှိသတင်းမဒီယီာများမှာလညး် အားအငခ်ျနိဲသာွးရပီး အချိမှာ 

လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း လိုက်ရသည်အထိ ြဖစ်ခဲ့ကရသည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်တွင်လည်း NLD ကပင် ေသာင်ပိကမ်းပိ ထပ်မံအုိင်ရရှိခဲ့ေသာ်လည်း မဲစာရင်းမှား

ယွငး်သည်ဟု တပ်မေတာ်ကစွပစဲွ်ကာ အာဏာသိမး်လုိက်ြခင်းေကာင့ ်ေရးေကာက်ခံကုိယ်စားလှယ်

အများစုမှာ လ တ်ေတာ်အတွင်းသိုေရာက်ရှိရမည့်အစား အကျ်းေထာင်များသိုသာ အသီးသီး 

ေရာက်ရှိသွားကေလသည်။ ထုိအတူ စစ်အာဏာသိမ်းြခင်းှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန်ကျင်သည့်

ဆ ြပပွဲများအေကာင်း သတင်းေရးသား တင်ဆက်ကေသာသတင်းဌာနများ အပိတ်ခံရသကဲ့သို 

သတင်းစာဆရာများလည်း ဖမ်းဆးီတရားစွဲခံရကာ အကျ်းေထာင်တွင်းက တရားရင်ဆိုင်ေနရ

သူများလည်းရှိေနသည်။

၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ြပ  ာန်းလိုက်သည့် သတင်းမီဒီယာဥပေဒအရ ဖွဲစည်းထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံ 

သတင်းမီဒီယာေကာင်စီသည် ြမန်မာ့စာနယ်ဇင်းအသိုက်အဝန်းှင့် အစိုးရကားတွင် ေပါင်းကူး

တံတားသဖွယ် ေဆာင်ရက်ေပးပီး သတင်းေထာက်များ၏ အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ေပး

ေရးှင့် သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့် အစရှိသည့် ကိစ ရပ်များအတွက် အေရးဆိုေပးပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီသည် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် မ  ိင်ေလးရပေ်တွဆုံပွဲများကို 

ေနြပည်ေတာ်တွင် ှစ်စ်ကျင်းပေလ့ရှိသလို ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးအဆင့်အေနြဖင့်လည်း 

ိုင်ငံတွင်းလှည့်လည်ကာ ြပလုပေ်လ့ရှိသည်။ ၎င်းေတွဆုံပဲွများတွင် ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး

ှင့် တရားစီရင်ေရးနယ်ပယ်က တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များကိုဖိတ်ကားကာ ေဒသခံသတင်းမီဒီယာ

သမားများ၏ သတင်းရယူရာတွင် အခက်အခဲများကို အေြဖရှာိုင်ရန်ေဆွးေွးေလ့ရှိကသည်။ 

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖ ဝါရီလ ၉ ရက်တွင် တနသ  ာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်မိ၌ တိုင်းေဒသကီးအဆင့် 

မ  ိင်ေလးရပ်ေတွဆုံပွဲတွင်ေတာ့ အထက်တွင်ေဖ ြပခ့ဲသည့် ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးှင့် 

တရားစီရင်ေရး နယ်ပယ်များသာမကေတာ့ဘဲ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် မီဒီယာသမားများကိုပါ 

ေတွဆုံေဆွးေွးိုင်ရန် မီဒီယာေကာင်စီက စီစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါေတွဆုံမ အား ေရးေကာက်ပွဲတွင်

သတင်းမီဒီယာသမားများ သတင်းအချက်အလက်ရယူရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်ရည်ရယ်
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ကာ စီစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် တာဝန်ရှိသူများက 

ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများှင့် စည်းမျ်း စည်းကမ်းများကို ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့သလို တက်ေရာက်လာ

သည့် သတင်းသမားများကလည်း သတင်းအချက်အလက်ရရှိိုင်ေရး အခက်အခဲများကို တင်ြပ

ေသာ်လည်း တိကျေရရာသည့် အေြဖကိုမူမရှိခ့ဲကေပ။

ဥပမာအားြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းရယူမည့်သတင်းေထာက်များကို ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က 

မှတ်ပံုတင် ြပလုပ်ခုိင်းရာတွင် ခိုင်အဆင့်ထိသာ သတင်းရယူခွင့်ြပထားသည်။ အြခားခိုင်သို 

ြဖတ်ေကျာ် သတင်းရယူလုိလ င် ေနာက်ခိုင်တစ်ခုတွင်သွားေရာက်ေလ ာက်ထားရသည်။ ၎င်း

အေြခအေနကို တိုင်းေဒသကီး အဆင့်သို တိုးြမင့်ေပးမည်ဆိုလ င် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်လည်း 

အလုပ်မ ပေ်တာ့သလုိ သတင်းေထာက်များလည်း အဆင်ေြပမည်ဟု သတင်းေထာက်များက

ေဆွးေွးကေသာ်လည်း တိကျသည့် အေြဖမရရှိခဲ့ေပ။ ၎င်းေဆွးေွးပဲွသို ြပည်ေထာင်စုေရး

ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင် ဦးသန်းေဌး တက်ေရာက်ခ့ဲသည်။ 

မီဒီယာေကာင်စီအေနြဖင့် မီဒီယာသမားများ၏ သေဘာသဘာဝကို ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် 

တာဝန်ရှိသူများကို ရှင်းြပသလို ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အတူ သတင်း

မီဒီယာကျင့်ဝတ်များကိုပါ ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ထိုေနာက်တွင်ေတာ့ ေရးေကာက်ပွဲ
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ေကာ်မရှင်ှင့်ပူးေပါင်းကာ သတင်းသမားများကို ေရးေကာက်ပွဲသတင်းေရးသားြခင်း သင်တန်း

များေပးမည်ြဖစ်သလို သင်တန်းများေပးရန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဝန်ထမ်းများကိုလည်း 

သတငး်မီဒီယာှင့ြ်ပန်ကားဆက်ဆံေရး အလုပ်ုေံဆးွေွးပဲွများြပလပုရ်န် သေဘာတခူဲ့ကသည်။

သိုေသာ် ၂၀၂၀ ခုှစ် မတ်လ၊ ၁၃ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးေတွလူနာ

ေတွရှိခဲ့ပီး ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များေကာင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် မီဒီယာ

သမားများ ဆက်လက် ေတွဆုံိုင်ြခင်းမရှိေတာ့သလုိ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများလည်း 

ရပဆ်ိုငး်သာွးခဲ့ရသည်။ ထိုအချနိ်က စတငက်ာ ြပညေ်ထာငစ်အုဆင့် မ  ိငေ်လးရပေ်တွဆုံပွဲ

များကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များေကာင့် 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် သတင်းမီဒီယာေကာင်စီ တိုသည်လည်း အနွ်လိုင်းစနစ်ြဖင့်သာဆက်

လက်ေဆွးေွးိုင်ေသာေကာင့် ထိေရာက်သည့်ရလဒ်များမရရှိခဲ့ေပ။ ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲများရပ်

ဆိငုး်သွားသလုိ မဒီီယာသမားများက ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှငတ်ာဝန်ရှသိမူျားငှ့် ေတွဆုေံမးြမန်း

ခွင့်ေတာင်းခံရာတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးကန်သတ်ချက်များကို 

အေကာင်းြပကာ ေရှာင်လ ဲကေတာ့သည်။

 

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ြပလူနာ ေတွရှိပီးေနာက်ပိုင်း ဧပီလကစတင်ကာ အစိုးရ

သည် အသာွးအလာကန်သတမ် များကို ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ြမနမ်ာလမူျိးတို၏ အကးီကျယ ်အစည်

ကားဆုံးပွဲေတာ်ြဖစ်သည့် သ  ကန်ပွဲေတာ်ကိုပင် တားြမစ်ကန်သတ်ခဲ့ေလသည်။ ေဒသ ရအုပ်ချပ်

ေရးအမိန် ြဖင့် ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီအတွင်း ညမထွက်ရအမိန်ကို ထုတ်ြပန်ကန်သတ်ခဲ့ပီး 

မိနယတ်ချိကိုလညး် Stay− at− home အစအီစ ်စတငေ်ကာငး် ေကညာခဲ့သည်။

သတင်းသမားများ၏ သဘာဝမှာ သွားလာေမးြမန်း စူးစမ်းေထာက်လှမ်းရမည်ြဖစ်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး ကန်သတ်ချက်များေကာင့် အြခားမိနယ်များသို သွားေရာက်သတင်းယူရန် 

ခက်ခဲလာသလို သတင်းရင်းြမစ်များှင့်လည်း လူချင်းေတွဆုံရန် ခက်ခဲလာခဲ့သည်။ ကပ်ေရာဂါ

စီမံခန်ခွဲမ များ အေကာင်းကို မီဒီယာများက အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများထံ ေမးြမန်းကာ ြပည်သူ

လူထုထံသို သတင်းေရးသားတင်ြပရန် ကိးပမ်းကေသာ်လည်း အစိုးရအရာရှိအများစုမှာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကန်သတ်ချက်များကို အေကာင်းြပကာ အင်တာဗျးေြဖကားရန် ြငင်းဆန်ကသည်။

သတင်းဌာနများမှာလည်း မိမိတိုသတင်းေထာက်များအတွက် ကျန်းမာေရးအကာအကွယ်များှင့် 

အြခား အသုံးစားရိတ်များ ဥပမာ အများသုံး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာ်များထက် စင်းလုံးအငှား

ယာ်များကို ဦးစားေပးစီးနင်းေစြခင်း၊ ုံးအတွင်း လူအများစုေဝး လုပ်ကိုင်ြခင်းသည့်ပုံစံမဟုတ်ဘဲ 

Work−from−Home အစစီ်များြဖင့ ်အစားထုိးလုပ်ကိငု်ိငုရ်န် အချနိတ်ိအုတွငး် ြပြပင်ေြပာင်းလဲ
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ရေတာသ့ည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ပထမလ  ငး်အတွင်းမှာပင ် မဒီယီာတိုကအ်ချိရပန်ားကာ အချိမီဒယီာ

တိုက်များမှာ ဝန်ထမ်းအင်အား ေလ ာ့ချြခင်းများ၊ လခြဖတ်ေတာက်ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့က

ေလသည်။

ေမလ ၅ ရက်ေနတွင် အလုပ်ရပ်နားခံရေသာ၊ လစာေလ ာ့ခံရေသာသတင်းေထာက်များှင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရြခင်း (သိုမဟုတ်) Quarantine ဝင်ရေသာ သတင်းသမားများအတွက် 

ကူညီေထာက်ပံ့ေပးေရးအစီအစ်ကို ြမန်မာိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီက ထုတ်ြပန်ေကညာ

ခဲ့သည်။ မီဒီယာေကာင်စီသို တင်ြပလာသည့် အကူညီေတာင်းခံမ စာရင်းများအရ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊

ေမလကုန်တွင် အလုပ်ရပ်နားခံရသည့် သတင်းသမားေပါင်း ၉၄ ေယာက်ှင့် လစာေလ ာ့ခံရသည့် 

သတင်းေထာက်ေပါင်း ၅၂ ဦးရှိခဲ့သည်။ 5 Plus ုပ်သံချန်နယ်၏သတင်းဌာနတစ်ခုလုံး ရပ်ဆိုင်းခံ

ရသလို တချိေသာ အချိေသာ မီဒယီာတိုကအ်ေသးများလညး် လုံးဝရပဆ်ိုငး်သာွးသည။် ယခု

စာရင်းများမှာ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီသို တင်ြပလာသည့် စာရင်းများသာြဖစ်ပီး အကူညီေတာင်း

ခံြခင်းမရှိသည့် သတင်းသမားများလည်းရှိေသာေကာင့် အမှန်တကယ် အလုပ်ရပ်နားခံရသူှင့် 

လစာေလ ာ့ခံရသည့် သတင်းသမားများမှာ ဒီထက်ပိုရန်ပင်ရှိသည်။
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ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီသည် ယူနက်စကို၏ပံ့ပိုးမ ြဖင့် "သတင်းသမားများအတွက် 

လမ်း န်ချက်များ၊  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအေကာင်း သတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း” လမ်း န်

စာအုပ် (electronic copy) ကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်ြဖန်ေဝခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သတင်း

စာဆရာများ လိုက်နာသင့်သည့် ကျင့်ဝတ်လမ်း န်များှင့် ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

လိုက်နာသင့်သည့်အချက်များကို ဦးစားေပး ေဖာ်ြပထားေသာ လမ်း န်စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။

 

လတွ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL) အဖွဲသည် ြမန်မာိုင်ငံ

သတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်တွင်လာေရာက်ေတွဆုံကာ ြမန်မာ

သတင်းသမားများအတွက် ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းေရးသားနည်းသင်တန်းများ ပူးေပါင်းပို

ချရန် ေဆွးေွးခ့ဲပီး နားလည်မ စာခ န်လ ာ (MoU) ေရးထိုးိုင်ခ့ဲသည်။ ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများ

ေရးသားတင်ဆက်ြခင်းဆိုင်ရာ ဆရာြဖစ်သင်တန်းတစ်ခုှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်း ေလးခုြပလုပ်ရန် 

ညိ  ငး်သေဘာတခူဲ့ကသည။် သိုေသာ် ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် မလူစီစထ်ားသည့် အချနိ်

ဇယားများအတိုင်း မြပလုပ်ိုင်ေတာ့ဘဲ ေရ ဆိုင်းရေတာ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ပထမလ  င်းကို 

အေတာ်အတန် ထိန်းချပ်ုိင်ခ့ဲသည့် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁-၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်၌ သင်တန်းများ

ြပလုပ်ေပးပီးေနာက် သင်တန်းေလးခုအစား သုံးခုသာ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၃-၅ ရက်ေနအထိ ဒတုိယေြမာက်သင်တန်းကို ြပင်ဦးလွင်မိတွင် သင်တန်းသား 

၁၉ ဦးြဖင့်ြပလပုခ်ဲ့သည်။ ထုိအချနိတ်ငွ ်ရန်ကနု၌် ကိုဗစ-်၁၉ ပိုးေတွလူနာများ တစေ်နတစြ်ခား 

ပိုမိုများြပားလာပီး ခရီးသွားြခင်းဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များပိုမိုများြပားလာသည့်အတွက် 

ြ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 

အချနိမ်ျားစာွ ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့ရေလသည။် 

ြမန်မာသတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့် ANFREL အဖွဲတိုအြပင် အြခားေသာ မီဒီယာဖွံဖိးေရးအဖွဲအ

စည်းများကလည်း ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းေရးသားနည်း သင်တန်းများကိုပိုချခဲ့ကသည်။ 

DW Akademie၊ Konrad Adenauer Stiftung (KAS)၊ ဂျာမနီသံုံးှင့် FHI 360 တုိ၏ေထာက်ပံ့

ကူညီမ ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ ဂျာနယ်လစ် အင်စတီကျ (MJI) ကဦးေဆာင်ကာ ေရးေကာက်ပွဲသတင်း
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ေရးသားနည်းသင်တန်း တစ်ဒါဇင်ခန်စီစ်ပီး ိုင်ငံ

တစ်ဝန်းရှိသတင်းေထာက် ၁၅၀ ခန်ကို ပိုချိုင်ခဲ့

သည်။ မူလက တိုင်းှင့်ြပည်နယ်များ သိုသွားေရာက်

ကာ သင်တန်းပိုချရန်ရည်ရယ်ခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ခု

ှစ်၊ ဩဂုတ်လကစတင်ကာ သင်တန်းများကို အွန်

လိုင်းစနစ်ြဖင့်သာ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်ဟု MJI ၏ Trai-

ning Director ဦးြမင့်ေကျာ်က ေြပာခဲ့သည်။ 

Yangon Journalism School (YJS) ကလည်း သင်

တန်းငါးခုှင့်ေဆွးေးွပွဲသုံးခုကို စီစ်ိုင်ခဲ့ေသာ်

လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကန်သတ်ချက်များေကာင့် အွန်

လုိငး်ကသာြပလုပ်ုိင်ခ့ဲသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်

ပွဲကို သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ်ချပ်မ  ေထာင့်က 

သတင်းရယူြခင်းလက်စွဲ (Journalism Manual_

Natural Resource Governance_YJS) ကိုလည်း 

YJS က ြပစုြဖန်ေဝခဲ့သည်။ ၎င်းလက်စွဲစာအုပ်မှာ 

လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းပးီ တိုင်းြပည်ေရရှည်

ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးအတွက် အေရးကးီသည့ ် ေထာင့်

များကို သတင်းစာဆရာများက ေဖာ်ထုတ်တင်ြပိုင်

ရန် ရည်ရယ်ထားသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် သယံဇာ

တ ကျနိစ်ာသင့်ေနေသာ ိုငင်တံစ်အခုအြဖစ် ေရာက်

ရှိေနသည်မှာ ပထမဆုံး စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည့် 

၁၉၆၂ ခုှစ်ကတည်းကပင်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ လက်

စွဲစာအုပ်သည် ေရးေကာက်ခံရာထူးများအတွက် 

ရည်မှန်းထားေသာ ိုင်ငံေရးသမားများ၏ သယံဇာ

တအရင်းြမစ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ အသိပညာှင့် က မ်း

ကျင်မ များကို မဲေပးသည့် ြပည်သူလူထုက ထည့်

သွင်းစ်းစားကေစရန် ရည်ရယ်သည်။
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ANFREL foundation ကလည်း “ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများေရးသားတင်ဆက်ြခင်း - ြမန်မာ

သတင်းေထာက်များ အတွက်အေြခခံလက်စွဲ’’ ကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင်ြဖန်ေဝိုင်ခဲ့သည်။ 

၎င်းလက်စွဲစာအုပ်မှာ ေရးေကာက်ပွဲ သတင်းေရးသားနည်းသင်တန်းများတွင် သင်ိုးအြဖစ်သုံးစွဲ

ရန်ရည်ရယ်သလို သင်တန်းမတက်ေရာက်ိုင်သည့် ိုင်ငံအှံအြပားက သတင်းေထာက်များ 

လွယ်ကူရှင်းလင်းနားလည်ိုင်ေစရန် ရည်ရယ်ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ လက်ေတွသတင်းေရး

သားတင်ဆက်မည့် သတင်းစာဆရာများအတွက် သတင်းရင်းြမစ်များ အလွယ်တကူ ရရှိေစရန်

ရည်ရယ်ကာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်အဆင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

အဖွဲခွဲတာဝနရ်ှိသမူျားကို ဆက်သယ်ွိုငမ်ည့်ဖနုး်နံပါတမ်ျားကိုလညး် ထည့်သငွး်ေဖာြ်ပထားသည။် 

ထိုအြပင် ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာမည့် ြပည်တွင်းြပည်ပ NGO များ၊ CSO များှင့် ိုင်ငံ

ေရးပါတီများကို ဆက်သွယ်ိုင်မည့် အီးေမးလ်လိပ်စာှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းေဖာ်

ြပထားသည်။

သတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တို ပူးေပါင်းြပစုကာ ြမန်မာသတင်းမီဒီယာ

သမားများအတွက ် ေရးေကာကပ်ွလဲမ်း နက်ိလုညး်ြဖန်ချခိဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုစှ်ကထုတ်ေဝခဲ့

သည့် ေရးေကာက်ပွဲလမ်း န်ကို ထပ်မံြဖည့်စွက်ကာ ထုတ်ေဝရာတွင် သတင်းမီဒီယာ ကျင့်ဝတ်

ပိုင်းဆိုင်ရာများှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးေနသည့် ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများ၊ စည်းမျ်း

စည်းကမ်းများကို ဦးစားေပး ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုလမ်း န်တွင်လည်း ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ အဆင့်ဆင့်တိုကို ဆက်သွယ်ိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်များကိုထည့်သွင်း

ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ သိုေသာ် သတင်းေထာက်များက ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းများ အတည်ြပ

ိုင်ရန် ၎င်းဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် တာဝန်ရှိသူများက 

ဖုန်းြပန်လည်ေြဖဆိုြခင်းမရှိေကာင်းှင့် ေြဖကားရန်ြငင်းဆိုမ များရှိေကာင်း သတင်းပိုကသည်။

 

ေရးေကာက်ပွဲတွင်သတင်းရယူမည့် သတင်းမီဒီယာသမားများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်ေရး

ေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်များတွင် သတင်းရယူခွင့်အသိမှတ်ြပကတ်ြပားများကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေအာက်

တိုဘာ ၂၃ ရက်ေနမတိုင်မီ ေလ ာက်ထားရမည်ဟု သတင်းမဒီီယာေကာင်စီသို ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က စက်တင်ဘာ ၉ ရက်ေနတွင် အေကာင်းကားခဲ့သည်။ မိမိ၏သတင်း

ဌာန၏ ေထာက်ခံစာှင့်အတူ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ှင့် သတင်းမီဒီယာသမားများအတွက် 

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာလမ်း န်တိုကို တိကျစွာလိုက်နာပါမည်ဟူေသာ ကိုယ်တုိင်ခံဝန်ချက်တိုြဖင့် 

တင်ြပေလ ာက်ထားရမည်ဟု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က န်ကားခဲ့သည်။ 
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ထိုသို အသိမှတ်ြပ ကတ်ြပားများေလ ာက်ထားရာတွင် သတင်းမဒီီယာလုပ်ငန်းကို ခုတုံးလုပ်ကာ 

ရဲသတင်းေပး လုပ်ေနသည့် မ ခင်းသတင်းေထာက်အသင်းအဖွဲဝင်များှင့် ိုင်ငံေရးပါတီရန်ပုံ

ေငွြဖင့် ထုတေ်ဝေနသည့် သတငး်မီဒီယာတိက်ုများက အမည်ခံသတငး်ေထာက်များလညး် ေလ ာက်

ထားသည်ကိုေတွရေလသည်။ ၎င်းအသင်းအဖွဲများကို နအဖ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက 

မ ခင်းသတင်းထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင်များ ချထားေပးသလို ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနကလည်း အသင်း

အဖွဲအသိမှတ်ြပ လက်မှတ်များ ထုတ်ေပးထားသည့် မ ခင်းသတင်းေထာက် အေယာင်ေဆာင် 

ရဲသတင်းေပးများသာြဖစ်ကသည်။ ၎င်းတိုေရးသားေသာ သတင်းအများစုမှာ ရဲစခန်းက ပထမ

သတင်းေပး တုိင်တန်းချက်များကို ြပန်လည်ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းသာ ြဖစ်ေလသည်။ များေသာအား

ြဖင့် ဥပေဒှင့်မညီေသာ ဥပမာ ေလာင်းကစား၊ သစ်ေမှာင်ခို စသည့်လုပ်ငန်းများက ေငွေကး

ေတာင်းခံြခင်း၊ ေငွေကးမေပးသူများအား  သတင်းထဲတွင်ေဖာ်ြပြခင်းှင့် ရဲထံသိုသတင်းေပးြခင်း

များြပလုပသ်လို တရားုံးအမ အခငး်များတငွလ်ညး် အမ ပွစဲားအြဖစ ်လာဘေ်ပးလာဘယ်ကူစိ များ

တွင် ပါဝင်ေလ့ရှိကသည်။ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုအေကာင်းြပကာ ကျင့်ဝတ်ှင့်မညီသည့် 

ခိမ်းေြခာက် ေငွညစ်မ များ ြပလုပ်ကေသာေကာင့် မကာခဏဆိုသလိုလည်း ၎င်းတိုကိုယ်တိုင်

လည်း တိုင်တန်းတရားစွဲဆိုြခင်းများ ခံကရေလ့ရှိသည်။ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီကလည်း သတိ

ေပးချက်များထုတ်ြပန်ပီး ကျင့်ဝတ်ှင့်ညီသည့် သတင်းသမားများအြဖစ် အသိအမှတ်မြပေကာင်း

လည်း ေကညာထားပီးြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့် ၎င်းတိုအား ေရးေကာက်ပွဲတငွ် သတင်းရယူခွင့် အသိမှတ်ြပကတ်ြပားထုတ်မေပးရန် 

သတင်းမီဒယီာေကာငစ်ကီတစ်ဆင့ ် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သို အချနိမ်ီအသိေပးိုင်ရန ်

သတင်းမီဒီယာကွန်ရက်များှင့် အဖွဲအစည်း ၇ ခုတိုက မီဒီယာေကာင်စီသို အ ကံြပတိုက်တွန်း

စာကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ ၅ ရက်က ထုတ်ြပန်ေပးပိုခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စု ေရးေကာက်

ပွဲေကာ်မရှင်ကလည်း ေရးေကာက်ပွဲ သတင်းရယူခွင့် အသိမှတ်ြပကတ်ြပား ေလ ာက်ထားလာ

ေသာ မီဒီယာများကိုစစ်ေဆးေပးရန် ြမန်မာသတင်းမီဒီယာေကာင်စီသို အကူညီေတာင်းခံခ့ဲသည်။ 

ြမန်မာသတင်းမီဒီယာေကာင်စီက ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ မူပိုင်ခွင့်ှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနတွင် 

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ မီဒီယာစာရင်းများအား သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ှင့် ညီ၊ မညီ စိစစ်ကာ 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သို အေကာင်းြပန်ကားြခင်းမြပရေသးမီပင် ကျင့်ဝတ်ှင့်မညီသည့် 

သတငး်ဌာနအချိမှာ ကတြ်ပားများ ရရှိပီးြဖစသ်ည။် 

ထိုသို ေရးေကာက်ပွဲ သတင်းရယူခငွ့်ကတ်ြပားများ ေလ ာကထ်ားရာတငွ ် တချိေရးေကာကပ်ွဲ

ေကာ်မရှင် အဖွဲခဲွများသည် အာဏာအလွဲသုံးမ များှင့်အတူ မီဒီယာဖိှိပ်မ များရှိခဲ့သည်။ ပဲခူး

တိုင်းေဒသကီး အေနာက်ြခမ်းအေြခစိုက် ေြမလတ်အသံ (Myaelatt Athan) သတင်းဌာနက 

ြပည်ခိုင်အတွင်း ေရးေကာက်ပွဲသတင်းရယူရန် ေအာက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင်ေလ ာက်ထားရာ 
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ြပည်ခိုင် ေရးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲဥက ဌက ခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ်တစ်ခုချင်းစီတွင်သာ 

သွားေရာက်ေလ ာက်ထားရန် ြပန်လည်ေြပာဆိုခ့ဲသည်။ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က

ခိုင်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း  န်ကားချက်ထုတ်ြပန်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း

ေြမလတ်အသံသတင်းဌာန အယ်ဒီတာချပ် ဆလိုင်းေကာင်းြမတ်မင်းက ြပန်လည်ေြပာဆိုရာတွင်

အငိမ်းစား တပ်မေတာ်အရာရှိြဖစ်သူ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲဥက ဌက ထုတ်မေပးိုင်

ေကာင်းငှ့် တိုင်ချင်ရာတိုင်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။  “ိုင်းိုင်းစုိင်းစိုင်းေတွဆဲပီး က န်ေတာ်ကို ဆွဲထုိး

ဖိုပါလုပ်တာ” ဟု ဆလိုင်းေကာင်းြမတ်မင်းက ၎င်း ကံေတွခ့ဲရပုံကို ြပန်ေြပာြပသည်။ 

၎င်းြဖစ်ရပ်ကို ေြမလတ်အသံသတင်းဌာနှင့ ် ြပည်ခိုင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ြမန်မာိုင်ငံ

သတင်းမီဒီယာ ေကာင်စီသို အြပန်အလှန်တိုင်ကားမ များြပလုပ်ခဲ့ကသည်။ သတင်းမီဒီယာ

ေကာင်စီက ကားဝင်ေစ့စပ်ရန် ကိးစားေသာ်လည်း ေြမလတ်အသံသတင်းဌာနကို ေရးေကာက်ပွဲ

သတင်းရယူခွင့်ကတ်ြပား ထုတ်မေပးခဲ့ေပ။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာေှာင်းပုိင်း ကိတင်ဆ 

မေဲပးသည့်အချနိတ်ငွ ်ေြမလတအ်သံသတငး်ဌာန၏ သတငး်ေထာကက် မဲုံသိုသာွးေရာကဓ်ါတ်

ပုံိုက်ရာတွင် သက်ေသခံကတ်ြပားမရှိဟုဆိုကာ ခွင့်မြပခဲ့ေပ။ 

ေနာကထ်ပ်ေတွရှိချကတ်စ်ခမုာှ ိုငင်ေံရးပါတီဝငအ်ချိသည ် ၎ငး်တိုပါတေီထာကပ်ံေ့ငြွဖင့်

လည်ပတ်ေနသည့် မီဒီယာက သတင်းသမားများအြဖစ် ေရးေကာက်ပွဲသတင်းရယူခွင့်ကတ်

ြပားများေလ ာက်ထားကာ မဲုံများအတွင်း ဝင်ေရာက်ေလ့လာသွားြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ 

ေအာက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေချာက်မိနယ်တွင် အသက် ၆၀ ှစ်ှင့်အထက် 

မဆဲ ရငှ်များ၏ ကိတငမ်မဲျားေကာကယ်ေူနချနိတ်ငွ ် ြပညေ်ထာငစ်ု ကံ့ခိုငေ်ရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါ

တီက ပါတီဝင် ငါးဦးသည် ၎င်းပါတီရန်ပုံေငွြဖင့် ထုတ်ေဝသည့် ြပည်ေထာင်စုေနစ်သတင်းစာက 

သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကထုတ်ေပးထားေသာ ေရးေကာက်ပွဲသ

တင်းရယူခွင့်ကတ်ြပားများြပကာ မဲုံအတွင်းသိုဝင်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ ၎င်းလုပ်ရပ်သည် သတင်း

မဒီယီာဥပေဒကို ချိးေဖာကရ်ာေရာကေ်သာေကာင့ ် ေချာက်မိနယ ် အမျိးသားဒမီိုကေရစ ီ အဖွဲ

ချပ်ဥက ဌက ေချာက်မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို တိုင်ကားခဲ့သည်။ 

၎င်းြဖစ်စ်များကိုသုံးသပ်ရမည်ဆိုေသာ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် သတင်းမီဒီယာေကာင်စီ

ှင့် ြပည်ေထာင်စု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တို ၂၀၂၀ ခုှစ် စှ်ဆန်းပိုင်းတွင်သေဘာတူညီချက်

များအတိုင်း သတင်းေထာက်များှင့် မီဒီယာ၏သေဘာသဘာဝများ၊ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများှင့် 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တို၏ အခန်းက  တိုကို ှစ်ဦးှစ်ဖက်နားလည်မ ရေစရန် အလုပ်ုံေဆွး

ေွးပွဲများှင့် သင်တန်းများ ရည်မှန်းထားသေလာက် မြပလုပ်ုိင်ခ့ဲြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု 

ယူဆရသည်။
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ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကထုတ်ေပးေသာ ေရးေကာက်ပွဲသတင်းရယူခွင့် သက်ေသခံကတ်ြပား

ဆိုသည်မှာ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင် လွတ်လပ်စွာမဲေပးမ ကိုမထိခိုက်ေစဘဲ မဲုံပရ

ဝုဏ်အတွင်း ဝင်ထွက်သွားလာ သတင်းရယူခွင့်ရှိေရးအတွက်သာ ခွင့်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။  

သက်ေသခံကတ်ြပားမရရှိေသာ သတင်းေထာက်များသည် ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်ေသာ 

အြခားအေကာင်းအရာများကို ဆက်လက် တင်ြပိုင်ခဲ့ကေလသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉

ကပ်ေရာဂါှင့်ပတ်သက်သည့် ကျန်းမားေရး ကန်သတ်ချက်များကိုေကျာ်လွန်ကာ လူစုလူေဝးြဖင့်

ြပလုပ်ခဲ့ကသည့် ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်မ များှင့် မဲစာရင်းလွဲေချာ်မ များ စသည်တိုကို 

ေထာက်လှမ်းတင်ြပိုင်ခဲ့ကသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရး ကန်သတ်ချက်တွင် လူ ၃၀ ဦးထက်

ပိမုစုရ၊ မဲဆယ်ွစည်းံုးမ များတငွ ်လ ူ၅၀ ဦးထက်ပိမုစုရဟု ကျန်းမာေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကးီဌာန

က ထုတ်ြပန်ထားသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းတွင် ြမန်မာိုင်ငံသို ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါဒုတိယလ  င်း ြပန်လည်စတင်ိုက်ခတ်လာေသာေကာင့် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က စတင်

ကာ ကပ လီပင်လယ်ြပင်တွင်တည်ရှိေသာ ကိုကိုးက န်းမိနယ်ကအပ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ 

မိနယ်အားလုံးကို Stay-at-Home မိနယ်များအြဖစ် သတ်မှတ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာနက ေကညာခဲ့သည်။ ဘဏ်ှင့်ေငွေရးေကးေရး ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊ 

စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များ၊ အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးလုပ်ငန်းများ အစရှိသည်တိုကို ခ င်း

ချက်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ေပးခဲ့ေသာ်လည်း မီဒီယာလုပ်ငန်းကိုမူ ခွင့်ြပခ့ဲြခင်းမရှိေပ။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ေသာ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများ၏ 

အထူးအေရးပါပံုကို ေထာက်ြပပီး စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကို ကန်သတ်လုပ်ငန်းများစာရင်းက 

ဖယ်ရာှးေပးရန ် အတကွ ် ကိုဗစ-်၁၉ ကာကယွထ်နိး်ချပက်သုေရး အမျိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်

မတီသိုလည်းေကာင်း၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးထံသိုလည်းေကာင်း၊ ကျန်း

မာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးထံသိုလည်းေကာင်း သတင်းမီဒီယာ

ေကာင်စီက တင်ြပခဲ့ေသာ်လည်း ခွင့်မြပခဲ့ေပ။ 

ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင်ေတာ့ မဲုံတာဝန်ကျသူများ၊ မဲုံမှးများှင့် မီဒီယာသမားများ

ကား အေြခေနေပ မူတည်ပီး နားလည်မ လွဲမှားကာ သတင်းေထာက်များကိုတားြမစ်ခဲ့သည့် မဲုံ

အချိရှိခဲ့၍ ေရးေကာကပ်ွဲလမ်း န်များကို ကိုးကားရငှး်ြပခဲ့ကရပါသည။် ေရးေကာကပ်ွဲသတင်း

ရယူြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး ကိုယ်တိုင်သတင်းရယူခဲ့သည့် သတင်းစာဆရာအချိက ယခုလို

ေြပာသည်။
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“မေဲပးတဲ့အချနိမ်ှာေတာ ့မဲုံထဲဝငခ်ငွ့်မရခဲ့ေပမယ့် မေဲရတွကတ်ဲ့အချနိ်မာှေတာ ့LIVE ေတာငလ် င့်

လိုရခဲ့ပါတယ်။”

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်မဲုံများတွင် 

သတင်းရယူတင်ဆက်ခဲ့သူ DVB သတင်းေထာက် ကိုြပည့်ဘုန်းေအာင်

 

“ေရးေကာက်ပွဲေန သတင်းလိုက်ရတာအဆင်ေြပပါတယ်။ တံတားဦး(မိနယ်)ကေနစလို မိထဲ

အထိ အဆင်ေြပပါတယ်။ နန်းေတာ်ေရှက မဲံုဆို LIVE ေတာင်လ င့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။”

မ ေလးမိအေြခစိုက် Mandalay Indepth News 

အယ်ဒီတာချပ် ေမာင်တာ

 

“တချိမဲုံမှးေတကွ ခငွ့်ြပပါတယ။် တချိကခငွ့်မြပဘးူ။ ေရးေကာကပ်ွဲဥပေဒ၊ သတငး်မီဒယီာ

ဥပေဒ၊ ကျင့်ဝတ်ေတွအတိုင်းပဲ မဲုံပရဝုဏ်အတွင်းမှာပဲ သတင်းိုက်ကူးထုတ်လ င့်မှာပါ၊ မဲုံထဲ

မိုက်ပါဘူးလိုရှင်းြပေတာ့ လက်ခံကတယ်။ မဲံုသုံးုံမှာ ှစ်ုံေလာက်ရှင်းြပရတယ်။ မဲေရတွက်

တဲ့အချနိေ်တာ ့လုံးဝေပးမိုကေ်တာဘ့ူး။ ခံစညး်ိုးသဇံကာကားထဲကပဲ ုိကလ်ိုရတယ။်”

ပုသိမ်မိတွင် ေရးေကာက်ပွဲေန သတင်းရယူတင်ဆက်ခဲ့သူ 

DVB သတင်းေထာက် မင်းထက်မုန်း

 

“ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရးေစတနာ့ဝန်ထမ်းေတွက မဲမေပးခင်ရက် (ိုဝင်ဘာလ ၇ရက်) ညဘက် 

၁၁ နာရီေလာက်ကီး မဲုံကိုလာပီး မဲေပးဖိုလုပ်တယ်။ က န်ေတာ်လည်း ဓါတ်ပုံိုက်ပီး သတင်း

ေမးမလို ေစာင့်ေနတယ်။ ေနာက်ေတာ့ လှည်းကူးမိနယ် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ဒုဥက ဌေရာက်

လာပီး မဲံုမဖွင့်ေသးလို မဲေပးလုိမရေကာင်းေြပာပီး ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေတွကို ြပန်လ တ်လိုက်

တယ်။ က န်ေတာ့်ကိုလည်း ေမးြမန်းပီး ဓါတ်ပုံေတွဖျက်ခိုင်းတယ်။”

လှည်းကူးမိနယ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲေနသတင်းရယူတင်ဆက်ခဲ့သူ 

ေမာ်ကွန်းမဂ ဇင်းသတင်းေထာက် ေရဂင်

 

ြမနမ်ာိုငင်သံတငး်မဒီယီာေကာငစ်ကီလည်း ေရးေကာကပ်ွဲေနတငွ် ဆ မေဲပးပးီသည့်အချနိ်

အထ ိမဲုတံွငး်ကအပ အြခားေနရာများတငွ ်လ ိဝှကဆ် မေဲပးြခငး်ကိုမထိခိုကေ်စဘ ဲသတငး်ရ

ယူိုင်ေကာင်းှင့် အခက်အခဲ တစုံတရာရှိပါက မီဒီယာေကာင်စီအတွင်းေရးမှးအဖွဲထံသို ဆက်

သွယ်အကူညီ ေတာင်းခံိုင်ေကာင်း ေရးေကာက်ပွဲမကျင်းပခင် တစ်ရက်အလိုတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့

သည်။ ေရးေကာက်ပွဲေနတွင်ေတာ့ သတင်းရယူရာတွင် အခက်အခဲြဖစ်သည့်သတင်းေထာက်များ

၏ ဖုန်းေခ ဆိုမ  တစ်ဒါဇင်ေကျာ်ခန်  ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးခ့ဲရသည်ဟု ထိုစ်က သတင်းမီဒီယာ

ေကာင်စီ၏အတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စွာမင်းကေြပာသည်။ “အများစုကေတာ့ မဲုံဧရိယာအတွင်း 
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ဓါတ်ပုံေပးမိုက်တဲ့ကိစ ပဲ။ မဲုံအတွင်းနဲ  မဲုံပရဝုဏ်အတွင်းဆိုတာနဲ  မသဲကွဲဘဲ ေရာေထွးတား

ြမစတ်ာမျိးေတွပါပဲ။ ေရးေကာကပ်ွဲေကာမ်ရငှက်  နခ်ျပတ်စ်ေယာကန်ဲ  ဆက်သယွ်ပးီ ချကခ်ျင်း

ေြဖရှင်းေပးဖို  ကိးစားခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းဆက်လာတာေတာ့ ရန်ကုန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ 

အြခားေဒသေတွကလည်းပါပါတယ်။” ဟု သူကေြပာပါတယ်။ 

ေရးေကာက်ပွဲေနတွင် သတင်းမီဒီယာေကာင်စီသို ဆက်သွယ်လာေသာ နယ်အသီးသးီက သတင်း

ေထာက်များှင့် ေြဖရှင်းေပးခဲ့ပုံများကို ေအာက်ပါဇယားတွင် ေလ့လာိုင်ပါသည်။ အများစုမှာ 

ေြပလည်မ မရရှိခ့ဲေကာင်း ေတွရသည်။

အြဖစ်အပျက် အချနိ် ေြဖရှင်းချက်

ေရးမိကသတင်းေထာက် ကိုဝင်းိုင်သက် 

မဲုံပရဝုဏ်ထဲ သတင်းသမားများ 

ဝင်ခွင့်မေပးြခင်း၊ ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရြခင်း

နံနက် ၆

 နာရီ

သတင်းသမားများ 

သတင်းရယူခွင့် 

လမ်း န်ချက်ကိုရည် န်း၍ 

စာမျက်ှာ ၅၆ ၊ အချက် ၃.၃

 အရ မဲုံပရဝုဏ်ထဲဝင်ခွင့်၊ 

သတင်းယူခွင့်၊ ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်ရှိ

ေကာင်းရှင်းလင်းေြပာဆို

စစ်ေတွမိက VoA သတင်းေထာက် 

ကိုသက်ိုင်ကို မဲုံပရဝုဏ်ထဲ 

ဝင်ခွင့်မေပးြခင်း၊ ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရြခင်း

၆ နာရီခွဲ သတင်းသမားများ 

သတင်းရယူခွင့် 

လမ်း န်ချက်ကိုရည် န်း၍ 

စာမျက်ှာ ၅၆ ၊ အချက် ၃.၃

 အရ ပရဝုဏ်ထဲဝင်ခွင့်၊ 

သတင်းယူခွင့်၊ 

ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်ရှိေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာဆို

ေရ ဖီေြမသတင်းဌာန သတင်းေထာက် 

မိုင်ယိုင်နီ မူဆယ်ရှိ မဲုံပရဝုဏ်မှာ 

ဝင်ခွင့်မရသည့်ကိစ 

နံနက် 

၇နာရီ

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခ့ဲ
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အြဖစ်အပျက် အချနိ် ေြဖရှင်းချက်

ြပင်ဦးလွင်တွင် တပ်မဲုံများတွင် 

သတင်းရယူေနသည့် 

သတင်းေထာက် ထိန်ထိန်လင်း က  

မဲုံပရဝုဏ်များအတွင်းသို ဝင်ခွင့်မရ၊ 

ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရသည့်ကိစ 

နံနက် ၈

 နာရီ

ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရသည့် 

မဲုံအများအြပားရှိခ့ဲ

ပဲခူးတုိင်း၊ မင်းလှမိတွင် 

သတင်းရယူေနသည့် သတင်းေထာက် 

မဲုံပရဝုဏ်တွင်း ဝင်ခွင့်မရသည့်ကိစ 

နံနက် 

၈နာရီ၁၅ 

မိနစ်

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခ့ဲ

DMG သတင်းဌာနက မာန်ေအာင် 

သတင်းေထာက် မဲုံပရဝုဏ် အတွင်း 

ဝင်ခွင့်မရသည့်ကိစ 

နံနက် 

၈နာရီခွဲ

မီဒီယာေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်း 

ေရးမှး ၁ ဦးြမင့်ေကျာ်က 

လက်ခံပီး မဲုံတာဝန်ရှိသူှင့် 

ဖုန်းဆက်သွယ် ေြပာဆို 

ရှင်းြပေသာ်လည်း ဝင်ခွင့်မရခဲ့

ေကအိုင်စီ သတင်းေထာက်  

ေစာြမတ်ဦးသာ ေကာ့ကရိတ်ခိုင်၊ 

ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ်၊ ဖားြပေကျးရာ 

မဲုံပရဝုဏ်အတွင်း ဝင်ခွင့်မေပးသည့်ကိစ 

နံနက် ၁၁

 နာရီ

မီဒီယာေကာင်စီ အတွင်းေရးမှး 

ဦးေကျာ်စွာမင်းက 

ေရးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်၏ 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

ဦးခင်ေမာင်ဦးသို 

ဆက်သွယ်ေြပာဆို ၊

 ခိုင်သို ဖုန်းဆက် န်ကား 

ေြဖရှင်း ေသာ်လည်း 

ညေနမဲုံပတိခ်ျနိထ် ိဝငခ်ငွ့်မရခ့ဲ
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အြဖစ်အပျက် အချနိ် ေြဖရှင်းချက်

ေရ ဖီေြမသတင်းဌာနက 

သတင်းေထာက်များ ကွတ်ခိုင်

မိနယ်ရှိ မဲုံများတွင် 

ပရဝုဏ်တွင်း ဝင်ခွင့်မရသလို 

ဓါတ်ပုံလည်းိုက်ခွင့်မရခဲ့ြခင်း

နံနက် 

၁၁နာရီ

ေနြပည်ေတာ် UEC 

သို ဆက်သွယ် 

အကူအညီေတာင်းေသာ်လည်း 

ေြပလည်မ မရခဲ့

ေရြဖမိနယ်တွင် သတင်းေထာက်  

ဦးဝဏ ေကျာ်အား မဲုံပရဝုဏ်အတွင်း 

ဝင်ခွင့်မေပး၊ ိုက်ခွင့်မေပးသည့်ကိစ 

နံနက် 

၈နာရီ

မီဒီယာေကာင်စီ 

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး ၁

 ဦးသာလွန်ေဇာင်းထက်က 

လက်ခံရရှိ ၊ ထားဝယ်ခိုင် 

ေရးေကာ်ဥက ဌှင့် 

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်း၍ 

ေြပလည်မ ရခ့ဲ

စစ်ေတွ၊ ေကျာင်းကီးလမ်းမဲုံတွင် 

သတင်းသမားများကို ဝင်ခွင့်မေပးသြဖင့် 

သတင်းေထာက် ဝဏ ခွာညိက 

အကူအညီေတာင်း တိုင်ကားြခင်း

နံနက် ၉

 နာရီ၁၀ 

မိနစ်

ဦးကိုသာလွန်ေဇာင်းထက်က 

စစ်ေတွခိုင် ေကာ်မရှင်ဥက ဌ 

ှင့် ဆက်သွယ် ေြဖရှင်းပီး 

ေြပလည်မ ရခ့ဲ

ေကျာက်မဲခိုင်၊ သီေပါမိနယ်၊ 

ပန်ေတာငး်ေကျးရာတငွ ်မဇ မိ 

သတင်းေထာက် နန်ေမွလျန်ကို မဲုံပရဝုဏ်

ထဲဝင်ခွင့်မေပးသည့်ကိစ 

နံနက် ၇

 နာရီ

ဦးကိုသာလွန်ေဇာင်းထက်က 

UEC  န်ချပ်ှင့် 

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်း၍ 

ေြပလည်မ ရခ့ဲ

နယူးစ်ေဝါ့ချသ် သတင်းေထာက် 

ကိုမင်းရန်ေနာင် မဂ  လာဒုံတပ်မဲုံ များတွင်  

မေဲရတကွခ်ျနိ ်ဝင်ခငွ့်မေပးသကဲ့သို 

ဓါတ်ပုံလည်း ိုက်ခွင့်မေပးြခင်းေကာင့်

ညေန ၅

 နာရီ

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခ့ဲ
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အြဖစ်အပျက် အချနိ် ေြဖရှင်းချက်

သတင်းေထာက် ကိုဖိး(ယခင် 

ရန်ကုန်တိုင်း သတင်းေထာက်) ရန်ကုန် 

သဃ  န်းက န်းမိနယ် မဲုံများ တွင်  

မေဲရတကွ်ချနိ ်ဝင်ခွင့်မေပး သကဲ့သို 

ဓါတ်ပုံလည်း ိုက်ခွင့်မေပးြခင်း

ညေန၅ 

နာရီ

ဆက်သွယ်ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမ

ရှိခဲ့ပါ

ဓါတ်ပုံသတင်းေထာက် ကိုဟိန်းထက် 

ေနြပညေ်တာရ်ှိ မဲုံများတွင ် မေဲရတကွခ်ျနိ ်

ဝင်ခွင့်မေပးသကဲ့သို ဓါတ်ပုံလည်း 

ိုက်ခွင့်မေပးြခင်း

ညေန 

၅နာရီခွဲ

ဆက်သွယ် 

ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ

ဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယို သတင်းေထာက် 

ကိုေအာင်ိုင်စုိး ရန်ကုန်တိုင်း၊ 

ပန်းပဲတန်းမိနယ် မဲုံများတွင် 

မဲေရတွက်မ ကို သတင်းဓါတ်ပုံဗီဒီယို 

ိုက်ခွင့်မေပးသည့်ြပင် ေမာင်းထုတ်သည့် 

ေြပာဆိုမ များရှိ

ညေန ၆

 နာရီ

ဆက်သွယ် 

ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။

သတင်းေထာက် မထက်ထက် ရန်ကုန် 

သဃ  န်းက န်းမိနယ် မဲုံမဲေရတွက်မ များကို 

ဝင်ခွင့်မရ၊ ဓါတ်ပုံိုက်ခွင့်မရြခင်း

ညေန ၄

 နာရီ ၅၀ 

မိနစ်

ဆက်သွယ် ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိခ့ဲ

ေရးေကာက်ပွဲအပီးသုံးရက်အကာ ိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်တွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စုေရး

ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံးတွင် ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ြပန်ေရး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

တစ်ရပ်ကိုကျင်းပခ့ဲသည်။ ၎င်းရှင်းလင်းပွဲတွင်  Myanmar Life News agency က သတင်းစာဆရာ

တစဦ်းက ကိုဗစ-်၁၉ ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ ကန်သတခ်ျကမ်ျားရှိသည်ဆိုေသာ်လညး် တချိမဲုံ

များတွင် လူများအစုလိုက်အ ပံလိုက် ေတွရေကာင်း၊ မျက်ှာှင့်ှာေခါင်းစည်း၊ အကာအကွယ်

မပါသူများလည်း ေတွရှိရေသာေကာင့် မဲုံမှးကိုေမးြမန်းရာ မဲြမန်ြမန်ေပးိုင်ေရးအတွက် ဦးစား
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ေပးေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်သည်ဟု ြပန်လည်ေြဖကားတာေကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရးဆိုင်

ရာ န်ကားချက်ေဖာက်ဖျက်ခဲ့သည့် မဲုံမှးများကို မည်သိုအေရးယူ ေဆာင်ရက်သွားရန် ရှိပါ

သလဲဟ ုေမးြမနး်ခဲ့သည်။ ထိုသိုဆိုလ င် မဲုံမှးတာဝန်ထမ်းေဆာငခ်ျနိအ်တွငး် အငတ်ာဗျးြခငး်

ြဖစ်ေသာေကာင့် သတင်းေထာက်ကို ဝတ ရားေှာက်ယှက်မ ြဖင့်ြပန်လည်အေရးယူိုင်ေကာင်း၊

အေထာက်အထားမဲ့စွပ်စွဲပါက မမှန်မကန် သတင်းေပးမ ြပ  ာန်းချက်ဥပေဒများှင့် ငိစွန်းိုင်

ေကာင်းငှ့် ၎င်းေမးခွန်းသည် စိတ်ကူးယ်ဆန်ေသာေကာင့် မေြဖကားိုင်ေကာင်း ြပည်ေထာင်

စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူက ြပန်လည်တုန်ြပန်ခဲ့သည်။

 

ေရးေကာက်ပွဲအပီး ရက်သတ ပတအ်နည်းငယ်အကာတွင် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များကို မိနယ်

အလိုက် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က တြဖည်းြဖည်းေကညာခဲ့သည်။ တစ်ိုင်ငံလံုးအတိုင်းအတာ

ြဖင့်တွကဆ်ေသာ ်အမျိးသားဒမီိုကေရစအီဖွဲချပပ်ါတကီ ေမ ာလ်င့်ထားသညထ်က ်ေနရာအများစု

တွင်အိုင်ရရှိခဲ့ေလသည်။ ထိုေနာက်တွင်ေတာ့ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေရးေကာက်ပွဲတွင် 

အေြခခံအသုံးြပခ့ဲေသာမစဲာရင်းများမှာ ကီးမားစွာကွာြခားချက်များရှိသည်ဟု တပ်မေတာ်က

စပွစ်ွဲကာ မိနယအ်ချိ၏ မစဲာရငး်အမာှးများကို ထုတြ်ပနခ်ဲ့ပီး ြပညေ်ထာငစ်ေုရးေကာကပ်ွဲေကာ်

မရှင်ကို ေြဖရှင်းေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငက် ထိုစာရင်းများသည် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင်

မဲေပးခဲ့သည့် ေနာက်ဆုံးမဲစာရင်းများမဟုတ်ဘဲ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ရန် ထုတ်ြပန်သည့်

စာရင်းများကို လွဲမှားစွာေဖာ်ြပြခင်းသာြဖစ်ေကာင်းှင့် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များကို ပျက်

ြပားေစရန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ကို လက်မခံသည့်သေဘာ သက်ေရာက်ေစသည့် သေဘာထား

ထုတြ်ပန်ချကမ်ျားှင့ ်အလားတူေဆာင်ရက်ချကမ်ျားကို ိငုင်ေံရးပါတီများက ြဖစ်ေစ၊ အဖွဲအစည်း

များကြဖစ်ေစ မြပလုပ်ကရန် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲသည်။ 

ထိုေနာက် ဒုတိယအကိမ်ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ် အထူးအစည်းအေဝးေခ ယူ၍ ေြဖရှင်းေပးရန်

စစတ်ပက်ေတာငး်ဆိုခဲေ့သာလ်ညး် မေအာငြ်မငခ်ဲ့သလို ိုငင်ေံတာသ်မ တအား အမျိးသားကာ

ကွယ်ေရးှင့် လုံ ခံေရးေကာင်စီ အစည်းအေဝးေခ ယူေြဖရှင်းေပးရန် ှစ်ကိမ်တင်ြပခဲ့ေသာ်လည်း 

မေအာင်ြမင်ခ့ဲေပ။ 

၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်အြငင်းပွားများှင့်ပတ်သက်၍ ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်းများကို

ေကျာ်လ ားိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်တို နည်းလမ်းရှာ ေြဖရှင်းေပးရန် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် တပ်မေတာ်သတင်းမှန်ြပန်
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ကားေရးအဖွဲက သေဘာထားထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့် 

အြခားေသာပါတီများ၏ မူဝါဒသေဘာထားများကုိ ြပည်သူသုိတငြ်ပရာတွင ် ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်

မ များရှိေသာ်လည်း အာဏာရ NLD ပါတီ၏မူဝါဒများှင့် မဲဆွယ်စည်းုံးမ များကိုမူ လွတ်လပ်

စွာေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကိုအေကာင်းြပကာ အြခားပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်း

ုံးမ များငှ့် ကိတငဆ် မေဲပးရာတွငလ်ညး်  န်ကားချကအ်မျိးမျိး ြပငဆ်င်ထတုြ်ပနခ်ဲ့သည်

ကိုေတွရှိရေကာင်းလည်း ၎င်းထုတ်ြပန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရကတ်ွင် 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၊ က န်ေတာ်တို ေြပာိုင်တာ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအပါအဝင် လက်ရှိတည်ဆဲ

ဥပေဒများကို ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒနဲမဆန်ကျင်ဘဲ လိုက်နာ ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်” 

ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ေြဖကားခဲ့သည်။
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၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖ ဝါရ ီ၁ ရက ်အာဏု်တက်ချနိတ်ငွေ်တာ့ မိုဘိုငး်ဖနုး်လုိငး်များေရာ အငတ်ာနက်

လိုင်းများအားလုံး ြပတ်ေတာက်သွားခဲ့သည်။ ၎င်းေန မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ ြပန်လည်

ဆက်သွယ်ရရှိပီး အင်တာနက်လုိင်းများကိုေတာ့ ၂၄ နာရီကာပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ပထမပတ်ကစတင်၍ မိုဘိုင်းအင်တာနက်များကို ေနစ် မနက် ၁ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ ပိတ်ထား

ခဲ့သည်။ 

ိုင်ငံေတာ်သမ တ၊ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များ

ကိ ုဖမး်ဆးီထိနး်သိမး်ကာ ယာယီသမ တ (တပက်ေရးချယ် တငေ်ြမာက်ထားသည့် ဒတုယိသမ တ ၁)

က ိုင်ငံေတာ်အေရးေပ ကာလအြဖစ် ေကညာကာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီချပ်ထံသို အုပ်

ချပ်ေရး၊ ဥပေဒြပေရးှင့် တရားစီရင်ေရးအာဏာ အရပ်ရပ်အား အပ်ှင်းလိုက်ေကာင်း  အစုိးရပိုင် 

ြမန်မာ့အသံှင့် တပ်မေတာ်ပိုင်ြမဝတီသတင်းဌာနတိုက ေကညာခ့ဲသည်။ တဆက်တည်းပင် 

NLD အစုိးရလက်ထက်က ခွင့်ြပခဲ့ေသာ သတင်းုပ်သံချန်နယ်များြဖစ်သည့် DVB၊ Mizzima ှင့် 

FM ေရဒယီိုလိုငး်အချိတိုအား အေကာင်းြပချကမ်ဲ့ ထုတလ် င့်ခငွ့်ပတိပ်ငခ်ဲ့သည်။ 

သတင်းမီဒီယာဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာင်း ကုသမဂ ကမ ာလုံးဆိုင်ရာေကညာစာတမ်း 

အပိုဒ် ၁၉ အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၈ အေြခခံဥပေဒပုဒ်မ(၃၅၄) အရေသာ်လည်းေကာင်း

သတင်းမီဒီယာများသည် လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူ ေရးသားေဖာ်ြပခွင့်ရှိေသာေကာင့် ယခုကဲ့သို

ပတိပ်ငတ်ားဆးီြခင်းသည ် ဥပေဒကို ချိးေဖာက်ြခငး်ြဖစ်ပးီ သတင်းမဒီယီာေကာငစ်အီေနြဖင့်

လည်း ဒီမိုကေရစီနည်းကျကျဖွဲစည်းထားသည့် လွတ်လပ်ပီး အမှီခိုကင်းသည့်အဖွဲြဖစ်သည်ှင့်

အညီ မည်သည့်အဖွဲအစည်း၊ ပုဂ ိလ်တို၏လ မ်းမိုးြခင်း ဩဇာခံြခင်းြပလုပ်သွားမည်မဟုတ်ဘဲ 

သတင်းမီဒီယာဥပေဒပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဖေဖ ဝါရီ ၆ ရက်က သေဘာ

ထားထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

၎င်းေနလယ်ပိုင်းကစတင်ကာ အင်တာနကလ်ိုင်းများ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းခံခ့ဲရြပန်သည်။ စေန၊ 

တနဂ  ေွေနများတွင် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ရန်ငှ့် ေဖေဖ ဝါရီလ ၅ ရက်ကစတင်ကာ Face-

book 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

ြဖန်ချိိုငရ်န် VPN မျိးစုအံသုံးြပကာ အခကအ်ခဲများကို ေကျာလ် ားိုငခ်ဲ့ကသည။် 

ေဖေဖ ဝါရီ ၄ ရက်က စတင်ကာ ြမန်မာိုင်ငံအှံရှိမိကီးများတွင် ဆ ြပမ များေပ ေပါကလ်ာခ့ဲပီး 

လုံထိန်းတပ်ဖွဲ၏ တားဆီးမ များှင့် စတင် ကံေတွလာခဲ့ရသည်။ ဆ ြပပဲွများသို သွားေရာက်
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သတင်းယူသည့် သတင်းေထာက်များအား လုံ ခံေရးအဖွဲအစည်းများက ေနာက်ေယာင်ခံလိုက်

ြခင်း၊ ေမးြမန်စုံစမး်ြခင်းှင့် ေခ ယူသတိေပးြခင်းများ ြပလုပ်လာခ့ဲသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း 

တာချလိီတ်မိတွင ် အေြခစိုကသ်ည့် သတငး်ဌာနများကို နယ်ေြမခံစစ်တပက်ေခ ယူကာ သတိ

ေပးြခငး်ြပလုပခ်ဲ့သလို တာချလိီတ်သတငး်ေအဂျငစ် ီ အယဒ်တီာချပက်ို ိုငင်ေံတာအ်ကည်ညိ

ပျက်ေစမ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖင့် အမ ဖွင့်ေသာေကာင့် တိမ်းေရှာင် ထွက်ေြပးေနရသည်။ ဆ ြပပွဲ

သတင်းတင်ဆက်သည့် သတင်းေထာက်များ ဦးေခါင်းအကာအကွယ်ရေစရန် PRESS စာတန်းပါ 

safety helmet များှင့် သတင်းသမားမှန်း သိသာထင်ရှားေစရန် PRESS စာတန်းပါ Jacket ှင့် 

လက်ပတ်များကို သတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့် International Media Support တိုပူးေပါင်းကာ 

ေဖေဖ ဝါရီ ၉ ရက်တွင် စတင်ေဝငှခဲ့သည်။ 

အာဏာသိမ်းပီး ကိုးရက်အကာတွင် ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရး ဥပေဒမူကမ်းတစ်ရပ်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပးီ

သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးရန်ရှိပါက ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅ ရက်ေနာက်ဆုံးထား အေကာင်း

ြပန်ကားရန် တယ်လီဖုန်းေအာ်ပေရတာများှင့် လိုင်စင်ရဆက်သွယ်ေရးကုမ ဏီများထံသို

အေကာင်းကားစာေပးပိုခဲ့သည်။ သတင်းမီဒီယာအဖွဲအစည်းများအပါအဝင် အရပဘ်က်လူမ အဖွဲ

အစည်း ၁၅၀ ေကျာ်က ၎င်းဥပေဒကမ်းသည် အများြပည်သူက အပ်ှင်းထားေသာ အာဏာရ

အစိုးရက ေရးဆွဲြခင်းမဟုတ်သည့်အတွက် လက်မခံေကာင်းှင့် ြပင်းထန်စွာကန်ကွက် တ်ချ

ေကာင်း ေဖေဖ ဝါရီ ၁၁ ရက်က သေဘာထားထုတ်ြပန်ခဲ့ကသည်။ ပုဒ်မ ၇၆ ခုပါ ဆိုက်ဘာဥပေဒ

ကမ်းတစ်ရပ်ကို ၉ ရက်တည်းှင့်ေရးဆွဲခဲ့ြခင်းကိုလည်း အံ့ဩေကာင်းငှ့် ြပည်သူကို ကာကွယ်

ေပးမည့်အချကမ်ျား မေတွရေကာငး် ဥပေဒပညာရငှအ်ချိကလညး်ေထာကြ်ပသည။် 

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီကလည်း ၎င်းဥပေဒမူကမ်းတွင် အများြပည်သူလွတ်လပ်စွာ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်၊ အချက်အလက်ှင့် ပုဂ ိလ်ေရးဆိုင်ရာလုံ ခံခွင့်ကို အဟန်အတားြဖစ်ေစ

မည့်အြပင် သတင်းမီဒီယာများ လွတ်လပ်စွာသတင်းေရးသားတင်ဆက်ြခင်း၊ ထုတ်လ င့်ြခင်းတိုကို 

ဟန်တားမ များ ပါဝင်ေနေသာေကာင့် ြပ  ာန်းရန်မသင့်ေကာင်း ေဖေဖ ဝါရီ ၁၃ ရက်က သေဘာ

ထားထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်းအပါအဝင် ဥေရာပကုန်သည်များအသင်း

တိုကလည်း ၎င်းဥပေဒမူကမ်းသည် သတင်းအချက်အလက်ကို လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းမ ကိုတား

ဆီးပီး ကိုယ်ေရး အချက်အလက်ဆိုင်ရာ လုံ ခံမ ကို ထိခိုက်ေစေကာင်းှင့် ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမ 

များကိုပါ ထိခိုက်ေစိုင်ေကာင်း ေဖေဖ ဝါရီ ၁၅ ရက်က ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ ၎င်းေနတွင်

ပင် ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မ လက်မ  လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ် (UMFCCI) ကလည်း

စပီာွးေရးလပုင်န်းများ လညပ်တလ်ပုက်ိငု်ိုငရ်န် လုိကန်ာရမည့်ခကခ်ေဲသာ ထနိး်ချပခ်ျက၊် ေတာင်း

ဆိုချက်၊ ကန်သတ်တားြမစ်ချက်များ များစွာပါဝင်ေနေကာင်း ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
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ေဖေဖ ဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင် အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒကို အာဏာသိမ်း

စစ်ေကာင်စီက ြပင်ဆင်လိုက်သည်။ ၎င်းဥပေဒသည် ယခင်စစ်အာဏာရှင်ေဟာင်း ဗိုလ်ချပ်မှး

ကီးသန်းေရ က ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင် ြပ  ာန်းခဲ့ပီး ၂၀၀၇ ခုှစ် ေရ ဝါေရာင်သံဃာ့အေရးအခင်းတွင်ပါ

ဝင်ခဲ့ေသာ ိုင်ငံေရးတက်က လ ပ်ရှားသူများှင့် 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 ဆုံး ံးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် သတင်းမီဒီယာ

များအေနြဖင့် လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အေကာင်းကို ခွင့်ြပချက်မပါဘဲ ေရးသားေဖာ်ြပလ င် 

တရားစွဲတာမျိး ြဖစ်လာိုငေ်ကာငး် တရားလ တေ်တာေ်ရှေန ေဒ ှင်းငှး်ကို၏စကားကို ကိုး

ကားကာ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ေရးသားေဖာ်ြပသည်။ ယေနလူတုိင်း အသုံးြပေနသည့် Face-

book၊ Messenger၊ Twitter၊ Instagram၊ Viber စသည့် Application များကိုအသုံးြပကာ သတင်း

အချက်အလက်ဖတ် ြခင်း၊ မ ေဝြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်းများကိုလည်း ထုိဥပေဒြဖင့်အေရးယူိုင်

ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားထားသည်။

ေဖေဖ ဝါရီလ ၁၇ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငသံတင်းမီဒီယာေကာင်စီ၏ အေရးေပ အစည်းအေဝးတွင် 

အတွင်းေရးမှးအဖွဲအပါအဝင် ေကာင်စီဝင်တစ်ဒါဇင်ခန်  တ်ထွက်ကသည်။ “သတင်းမီဒီယာ

ေကာင်စီက အကုန်လုံးလွတ်လပ်စွာလုပ်ခ့ဲတယ်၊ ဘယ်သူလ မ်းမိုးမ မှခံခ့ဲတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလို

တင်းကျပ်တဲ့ အေြခအေနေတွေအာက်မှာ သတင်းမီဒီယာသမားေတွ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်

မ ေပးိုင်မယ့်ေနရာေတွမှာ လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခွင့်ေတွမှာ ပိုပီးခက်ခဲလာမယ်ဆိုတဲ့

အယူအဆနဲ   တ်ထွက်တာြဖစ်တယ်” ဟု သတင်းမဒီီယာေကာင်စီအတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စွာ

မင်းကေြပာသည်။ ေနာက်ရက်များတွင် ကျန်သည့် မီဒီယာေကာင်စီဝင်များလည်း ဆက်လက်

 တ်ထွက်ကရာ ေဖေဖ ဝါရီ  ၂၀ ရက်တွင်ေတာ့ ဒုဥက ဌ ၁ ှင့် ဘ  ာေရးမှးတိုစှ်ဦးသာ မီဒီယာ

ေကာင်စီတွင်ကျန်ရှိေတာ့သည်။  

ေဖေဖ ဝါရီလ ၂၆ ရက်တွင်ေတာ့ ရန်ကုန်မိ ေြမနီကုန်းတွင် ဆ ြပသူများအား သတင်းဓါတ်ပုံိုက်

ကူးေနသည့် Myanmar Now သတင်းဌာနက မေကဇွန်ေွး၊ Associated Press က ကိုသိန်းေဇာ် 

ငှ့် Myanmar Pressphoto Agency က ကိုရမဲျိးခန်တိုကို ရကဲဖမ်းဆီးကာ အငး်စနိေ်ထာငသ်ိုပို

ေဆာင်ပီး ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖင့်အမ ဖွင့်ခဲ့သည်။ မတ်လ ၃ ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်မိ

နာရီစင်အနီးတွင် ဆ ြပပဲွသတင်းယူေနေသာ 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 

အဖမ်းဆီးမခံခ့ဲရေပ။ ညေနပိုင်းတွင်ေတာ့ သန်လျင်မိနယ် Star City အိမ်ယာတွင်ရှိသည့် Mizzima 

သတင်းဌာနုံးခန်းကိုလည်း ဝင်ေရာက်စီးနင်းရှာေဖွခဲ့သည်။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှမေတွရှိရဘဲ 

ကနွပ်ျတာတစ်ချိကို စစတ်ပက် ယေူဆာငသ်ာွးခဲ့ပးီ ုံးသုံးပစ ည်းများကိ ုဖျက်ဆးီသာွးခဲ့သည်။ 

စစ်တပ်က အာဏာစသိမ်းကတည်းက ုံးခန်းကိုေရ ေြပာင်းပီးြဖစ်သည်ဟု ေနာက်ပိုင်းမှာ Mizzi-

ma ကဆိုသည်။ ထိုေနတွင်ပင် အပတ်စ်ထုတ် The Voice journal ကလည်း “ြဖစ်ေပ ေနေသာ 

အေကာင်းေကာင်းများေကာင့် The Voice journal စာေစာင် ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝမ ကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

မတ်လ ၈ ရက်ကစ၍ ေခတ ရပ်ဆိုင်းထားပါေကာင်း” ဟု ေကညာခဲ့သည်။ 

ေနာက်တစ်ရက် မတ်လ ၉ ရက်မှာေတာ့ ရန်ကုန်မိ လှည်းတန်းတွင်ရှိသည့် ကမာရတ်မီဒီယာုံး

ခန်းကို စစ်တပ်ကဝင်ေရာက်စီးနင်းကာ အယ်ဒီတာချပ် ဦးေနသန်ေမာင်ငှ့် ပူးတွဲတည်ေထာင်သူ 

ဦးဟံသာငိမ်းတို ှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားခဲ့ပီး ုံးတွင်းပစ ည်းများကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့

သည်။ ယခုချနိထ် ိမညသ်ည့်ေနရာတငွ ်ဖမး်ဆီးထိနး်သမိး်ထားသညက်ို မသိရေသးေပ။ 
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မတ်လ ၁၀ ရက်မှာေတာ့ Eleven Media Group ၏ေနစ်ထုတ်သတင်းစာကို ဧပီလအထိ 

ယာယီရပ်နားမည်ဟု ၎င်းဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ိုက်ခတ်မ ေကာင့် 

ခပ်ယဲ့ယဲ့သာရှိေတာ့ေသာ ြမန်မာိုင်ငံရှိေနစ်ထုတ် ပုဂ လိကသတင်းစာများသည် စစ်အာဏာ

သမိး်ပးီ ၃၈ ရက်အကာတငွေ်တာ ့စံေတာခ်ျနိ ်ေနစသ်တငး်စာ တစေ်စာငတ်ည်းသာ ဆကလ်က်

ြဖန်ချိိုငေ်တာ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုစှ၊် ဧပ ီ ၁ ရကက် စတငထ်တု်ေဝခငွ့်ြပခဲ့ေသာ ပဂု လကိေနစ်

သတင်းစာများသည် စစ်အာဏာသိမ်းပီး ၄၅ ရက်အကာ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဝခွင့် သက်တမ်း

ရှစ်ှစ်ြပည့်ဖို သီတင်းပတ်ှစ်ပတ်အလို မတ်လ ၁၇ ရက်တွင်ေတာ့ အကုန်လုံးရပ်ဆိုင်းခ့ဲသည်။

မတ်လ ၁၅ ရက်ကစတင်ကာ မိုဘိုင်းလ်ေဒတာြဖင့် 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

ချနိး်အား ေနြပညေ်တာ်နယေ်ြမ၊ ဒက ိဏခိုငတ်ရားုံးတငွ ် သတငး်ယူေနသည့် BBC သတငး်

ေထာက် ကိုေအာင်သူရှင့် Mizzima သတင်းေထာက်ေဟာင်း ကိုသန်းထိုက်ေအာင်တိုှစ်ဦးကို 

အရပ်ဝတ်ေထာက်လှမ်းေရးများက ကားေပ အတင်းဆွဲတင်ဖမ်းဆီးခ့ဲပီး မည်သည့်ေနရာတွင် 

ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို မသိရေသးသလို မိသားစုဝင်များှင့်လည်း အဆက်အသွယ်မရေသးပါ။

ယခုေဆာငး်ပါးအဆုံးသတခ်ျနိ ် ၂၀၂၁ ခုစှ၊် မတ် ၂၁ ရကအ်ထ ိ  အာဏာသမိး်စစ်ေကာင်စကီ 

ဖမး်ဆီးခဲ့သည့် ြမနမ်ာသတင်းစာဆရာ ၄၀ ေကျာရ်ှခိဲ့ပးီ အချိကိုြပနလ် တေ်ပးခဲ့ေသာလ်ညး် ၂၀

ဦးမှာ အကျ်းေထာင်များအတွင်း ထိန်းသိမ်းခံထားရသည်။ ၎င်းတိုထဲက ၁၁ ဦးမှာ ိုင်ငံေတာ်

အကည်ညိပျက်ေစမ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ြဖင့် တရားစွဲခံထားရပီး ေလးဦးမှာ မည်သည့်ေနရာတွင် 

ထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုမသိရေသးေပ။

 

၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲသည် ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ကျင်းပခဲ့ရေသာေကာင့် 

သတင်းစာဆရာများ၊  သတင်းမီဒီယာဌာနများသည်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ိုက်ခတ်မ များစွာခံခဲ့

ရသည်။ သိုေသာ်လည်း ၎င်းတိုသည် ကျန်းမာေရး ကန်သတ်ချက်များကားက သတင်းရယူိုင်ရန် 

နည်းလမ်းသစ်များကို အသုံးြပခဲ့ရသည်။ ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်

ေဖာင်းကို ပိုမိုအသုံးြပလာကပီး အခွင့်အလမ်းသစ်များလည်း ရှာေဖွိုင်ခဲ့ကသည်။ Zoom 

meeting၊ Google meet၊ Microsoft team စသည့် အွန်လိုင်းအစည်းေဝးခန်းများှင့် ပိုမိုနီးစပ်

ခဲ့ကပီး မည်သည့်ေနရာေဒသတွင်ေနထိုင်သူြဖစ်ေစ ပါဝငေ်ဆွးေွးိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ

ကိုလည်း ြမန်မာမီဒီယာသမားများအသုံးချိုင်ခဲ့သည်။ 
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၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ကျင်းပခ့ဲသည့် ၂၀၁၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲအပီးကစတင်ကာ 

ဒီမိကုေရစီကိကုျင့သ်ုံးရန ်ကိးပမး်လာသည့် ၁၀ ှစ်အတွငး်တွင ်တိးုတကမ် များအထုိကအ်ေလျာက်

ရရှိခဲ့သည်။ ရာစုှစ်ဝက်နီးပါး အေကာက်တရားေအာက် ေရာက်ရှိေနခ့ဲသည့် လူထု၏လွတ်လပ်စွာ

ေြပာဆိုမ ှင့် သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်များ အထုိက်အေလျာက်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ 

ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေနတွင် နာမည်ဆိုးှင့်ေကျာ်ကားခဲ့သည့် စာေပစိစစ်ေရးကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပီး 

၂၀၁၃ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၁ ရက်တွင် ပုဂ လိကေနစ်သတင်းစာများကို ခွင့်ြပေပးခဲ့သည်။

သိုေသာ် ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာငမ်ျား၏သေဘာထားတငး်မာမ များငှ့် တပ်မေတာ၏် ကိုယက်ျိးစးီ

ပွားေရှး သည့် ိုင်ငံေရးအေပ  ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ ေကာင့် ေရးေကာက်ပွဲေှာင်းပိုင်းကာလတွင် 

စစ်အာဏာသိမ်းမ ှင့်တဖန် ြပန်လည် ကံေတွခဲ့ရပီး ဒီမိုကေရစီြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ၁၀ ှစ်တာ

အတွင်းရရှိခဲ့သည့် အခွင့်အလမ်းများအား ရက်ပိုင်းအတွင်းပင် ဆုံး ံးခဲ့ရေလသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ

သည် ၁၉၆၂ငှ့် ၁၉၈၈ တိုတွင် စစ်တပ်က အတင်းအကျပ် အာဏာသိမ်းမ ှင့် ကံေတွခဲ့ရသည်။ 

ထိုအချနိမ်ျားက ိုငင်ေံရးတငး်မာမ များငှ့် တိငုး်ြပညမ်ငမိ်မသကြ်ဖစြ်ခငး်ေကာင့် အာဏာသမိး်

ယူခ့ဲြခင်း ြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုတစ်ကိမ် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်ေတာ့ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ကို စစ်တပ်

ကလက်မခံိုင်ေသာေကာင့် အတင်းအကျပ်အာဏာသိမ်းကာ တုိင်းြပည်ကိုမငိမ်မသက်ြဖစ်ေစခဲ့

ြခင်းပင်ြဖစ်ေတာ့သည်။ 

ေရးေကာကပ်ွဲများသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲများ 

ြပလုပ်ိုင်တိုင်းလည်း  ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို မေဆာင်ကျ်းိုင်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ်

ေရးေကာက်ပွဲက သက်ေသပင်ြဖစ်ေတာ့သည်။ 
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] } ] }

trsdK;om;vkHNcHKa&;Oya'\

avmif;&dyfatmufwGif 

taMumufw&m;ESifh 

aeom;usvmap&efoif,ljcif;

ေရးေကာက်ပွဲများသည် အေြခခံအဂ   ါရပေ်လးခုှင့်ြပည့်မီပါမှ ဒီမိုကေရစီနည်းလမ်းကျပီး လွတ်

လပ်မ ရှိသည်ဟု ယူဆ၍ရပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ အားလုံးအကျံးဝင်ပါဝင်ိုင်ြခင်း၊ သန်ရှင်းမ ရှိြခင်း၊ 

ပိငဆ်ိုငမ် အားေကာင်းြခငး်ှင့ ် အချန်ိမှနြ်ပလပုက်ျငး်ပေသာ ေရးေကာက်ပွဲများကတစ်ဆင့် အစုိးရ

ရာထူးများကိုရရှိိုင်သည့် နည်းလမ်းများအေပ  ဖွဲစည်းထားြခင်းတိုြဖစ်ကပါသည်။ ဒီမိုကေရစီ

တုိငး်ြပည်တုိင်းတွင် လွတ်လပ်ေသာစာနယ်ဇင်းလုပင်န်းှင့ ်အမီှအခုိကင်းေသာ ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်

ကည့်ေလ့လာေရးလုပ်ငန်းစ်တိုသည် ေရးေကာက်ပွဲ စက်ဝန်းတစ်ခုလုံးစာ အေထာက်အထားများ
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စုေဆာင်းြခင်းှင့် ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိမ ကို တိုင်းတာရန်အတွက် အတူတကွပူးတွဲလုပ်

ေဆာင်ေလ့ရှိကပါသည်။ လွတ်လပ်ေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည် တန်းတူယှ်ပိင်မ ရှိေစရန် 

ထိန်းေကျာင်းေပးုိင်သည်။ သိုမှသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၊ ကိုယ်စားလှယ် ေလာင်းများှင့် 

မဲဆ ရှင်များအားလုံး သတင်းမီဒီယာကို လက်လှမ်းမီအသုံးြပိုင်ပီး အေရးကီးေသာ သတင်း

အချက်အလက်များလည်း ရယူိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများအေနြဖင့်မူ ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာသည်

စခံျနိစ်ံ နး်များငှ့်အည ီ သတငး်များကို မည်သိုေဖာ်ြပသည်ငှ့်ပတသ်က်၍ သကေ်သအချက်

အလကမ်ျား စေုဆာငး်ရသည။် စံချနိစ်ံ နး်များငှ့်အညီဆိုသည်မာှ လကရ်ှိတာဝန်ထမ်းေဆာငေ်န

သူများှင့် ပိင်ဘက်များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို   င်းယှ်ြပသည့် တိကျမ တေသာ အစီရင်ခံချက်

များြပလုပ်ေပးရန်၊ စကားစစ်ထိုးပဲွများ ကျင်းပေပးရန်၊ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအစီအစ်ထုတ်လ င့်

ြခင်းှင့်ေကာ်ြငာများကို ဘက်မလိုက်ဘဲေဖာ်ြပေပးရန် စသည်တုိ ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် မဲဆ ရှင်များ ထိေတွဆက်ဆံမ 

ရှိေစရန်၊ မဲဆယွ်စည်းုံးေရးပွဲများအေကာင်း သတင်းေဖာ်ြပရန်၊ မဲဆ ရှင်အခွင့်အေရးများ 

အေကာင်း အသိပညာေပးေရးေဆာင်ရက်ရန်၊ ေရးေကာက်ပွဲေနအစီအစ်များအပါအဝင် လုပ်

ငန်းစ်အား ေစာင့်ကည့်ေနပီး မှားယွင်းမ များရှိပါက ေထာက်ြပရန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များ

အား ြပည်သူသိုတင်ြပရန် စသည့်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရသည်။ 

“မီဒီယာလွတ်လပ်မ ြမင့်မားေလ ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ကျမ  ပိုရှိေလြဖစ်သည်။ တနည်း

အားြဖင့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အေပ  ဖိှိပ်မ သည် ေရးေကာက်ပွဲအရည်အေသွးကို ပိုမို ဆိုးရား

ေစပါသည9်” ဟူေသာအချက်ကို ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိေရးစီမံကိန်း(EIP) က ေလ့လာေတွ

ရှိခဲ့ပါသည်။   အထူးသြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲမသမာမ ှင့်မဲခိုးမ ရှိေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းများ 

(သိုမဟုတ်) ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ လူနည်းစုအဖွဲအစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ၏ 

ေစာင့်ကည်ေ့လ့လာသမူျားက ေရးေကာက်ပွဲမူေဘာင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအေကာငး်ကုိ သတငး်

မီဒီယာများက ဘက်မလိုက်ဘဲ မ တစွာ ေရးသားေဖာ်ြပြခင်းသည် လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားေစာင့်

ကည့်မ ကို ပိုရရှိမည်ြဖစ်သည1်0။ အမှီအခုိကင်းေသာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းတစ်ခုအြဖစ် ၂၀၁၂

ခုစှ်တွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ EIP သည် ိုင်ငံတကာေရးေကာက်ပွဲ သမာသမတ်ကျမ စံ န်း

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 မည်သိုလုပ်ေဆာင်ရမည်ှင့် ထိုသို မြပည့်မီပါက 

မည်သိုေြဖရှင်းိုင်မည်ကို ရှင်းလင်းြပသိုင်ရန် ကမ ာတဝှမ်းက ေရးေကာက်ပွဲများအား ေလ့လာ

  င်းယှ်သုံးသပ်ခဲ့ရှိပါသည1်1။ 

ေဟာင်ေကာင်တွင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ် စာနယ်ဇင်းေလာကသည် ိုင်ငံ

ေတာ်၏ စတုတ မ  ိင်အြဖစ် ဆယ်စုှစ်များစွာ တည်ရှိခ့ဲသည်။ သိုေသာ် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် အစိုးရ

ဆန်ကျင်ေရး ဆ ြပပွဲများအားဖိခွဲြခငး်ငှ့် ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ဇလူိုငလ်တွင ်ေပကျငး်အစိုးရ၏ အမျိး

သားလံု ခံေရးဥပေဒသစ် ြပ  ာန်းပးီေနာက်ပိုင်းတွင် စာနယ်ဇင်းေလာကသည် မလုံ ခံေသာ အစိုး

မရေသာအေြခေနသို လျင်ြမန်စွာ ေြပာင်းလဲလာသည်။

ယခုအချနိတ်ငွ ်ရဲအေရးပိုငလ်ပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ်သတငး်လတွလ်ပ်ခငွ်က့ို ပိုမိုဖိှိပ ်ချပခ်ျယ်

လာကသည်။ လူထုလ ပ်ရှားမ သတင်းများကိုရယူရာတွင် ေစာ်ကားေြပာဆိုခံရြခင်းှင့် ကိုယ်ထိ

လက်ေရာက် ေှာင့်ယှက်ခံရြခင်းတို ရှိခဲ့သည်ဟု သတင်းသမားများ၏ ၆၅% ကဆိုကသည1်2။

အဆိုးဝါးဆုံးြဖစ်ရပအ်ေနြဖင့် ရတဲစ်ဦးပစ်လိုကသ်ည့်ကျညဆ်န်ေကာင့် အငဒ်ိုနးီရှားသတငး်သမား

တစ်ေယာက် ညာဘက်မျက်လုံး ကွယ်သွားခဲ့ရသည်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေဘးေကာင့်လည်း ကျပ်တည်းခက်ခဲေနသည်။ အစိုးရသည် တင်းကျပ်ေသာ Lockdown 

ချမ များကိုြပလုပ်၍ လွတ်လပ်စွာေြပာဆိုေရးသားခွင့်၊ ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခွင့်တိုကို ဖိှိပ်ရန် အေရး

ေပ အခွင့်အာဏာကို အသုံးြပလျက်ရှိသည်။

နယ်စည်းမြခားသတင်းသမားများအဖွဲ၏ ၂၀၂၀ ခုှစ် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မ အ န်းကိန်းအရ 

ေဟာင်ေကာင်သည် ိုင်ငံေပါင်း (၁၈၀) အနက် နံပါတ် ၈၀ ေနရာတွင် ရပ်တည်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ်

က နံပါတ် ၅၈ ေနရာတွငရ်ှခိဲရ့ာက သသိသိာသာ ေလျာက့ျသွားြခငး်ြဖစသ်ည်13။ ေဒသတွငး် သတငး်

လွတ်လပ်ခွင့်အ န်းကိန်းများအရ ေဟာင်ေကာင် သတင်းလွတ်လပ်မ သည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအလား

အလာကို ဦးတည်ေနသည်။ ေဟာင်ေကာင်သတင်းေထာက်များအသင်း (HKJA) ၏ စာနယ်ဇင်း

လွတ်လပ်မ အ န်းကိန်းများအရ ေဒသတွင်းဂျာနယ်လစ်များ၏ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိမ သည် 

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-ac-

tivities-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

ေကာကယ်ခူဲ့သည့်အချနိက်စပးီ သတငး်လတွလ်ပ်ခငွ်ဆ့ုံး ံးမ  အဆိုးရားဆုံးြဖစလ်ာြခငး်” ြဖစ်

သည်ဟုဆိုပါသည်14။ (ဇယား ၁)

စစ်တမ်းပါေတွရှိချက်များသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် သတင်းလွတ်လပ်မ  အေြခအေနမှန်ကို 

တိကျမှန်ကန်၍ ယုံကည်ရေသာယူဆချက်များြဖစ်ရဲလားဟု ေမးခွန်းထုတ်ေကာင်းထုတ်ိုင်ပါ

သည်။ က ်ပုတ်ို၏ ယဆူချကမ်ာှ မီဒယီာသည် လထုူအကျိးစးီပာွးကို ေစာင့်ကပေ်ပးေသာ 

ေစာင့်ကည့်သူများအြဖစ် လက်ခံသိရှိထားပီးသား မိြပေဒသအတွက် စစ်တမ်းပါ အချက်အလက်

များသည် အလွန်အေရးကီးပါသည်။ ၎င်းတွင် လူထုဆ ကို ထိန်းေကျာင်းေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ 

လူထုအများစု၏ ြပဿနာများကို ေထာက်ြပေဝဖန်ြခင်း၊ ဘက်လိုက်မ မရှိေသာ သတင်းအချက်

14 ‘Hong Kong Press Freedom Index Hits Record Low: police obstruct news activities using vio-

lence 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/,  e Hong Kong Journalists 

Association. 2019: Redline Sti  es Freedoms.2020.

ဇယား ၁ − ေဟာင်ေကာင်သတင်းေထာက်များအသင်း၏ 

စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မ အ န်းကိန်း (၂၀၁၃−၂၀၁၉) 
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အလက်များ အြပည့်အဝရရှိရမည့် ိုင်ငံသားအခွင့်အေရးကိုရေစြခင်းှင့် မ တပီး စံုစမ်းေထာက်

လမှး်ထားေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို   ေထာင့်မျိးစုံက သိြမငေ်လ့လာိုငခ်ွင့်ရရှိေစြခင်း

တို ြဖစ်ပါသည်။ ြဖည့်စွက်ေြပာရလ င် ေရးေကာက်ပွဲ သမာသမတ်ရှိမ ှင့်ပတ်သတ်၍ လူထုအသိ

အြမငတ်ိုးလာသညမ်ှာ သတငး်မီဒယီာငှ့် ပညာရပဆ်ိုငရ်ာသေုတသနလပုင်နး်များ၏ အကျိး

ေကျးဇူးေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။

ဆန်ကျင်ဘကအ်ားြဖင့် အမျိးသားလုံ ခံေရးဥပေဒ (NSL) ၏ တငြ်ပမ သည် မိြပအေြခခလံေူနမ 

ဘဝှင့် အေတာ် ကင်းကွာလျက်ရှိသည်။ ၎င်းဥပေဒသည် ေဟာင်ေကာင်အေပ  ေပကျင်းအစိုးရက 

ြပ  ာန်းလာေသာ ဥပေဒသာြဖစ်သည်။ ေဒသတွင်း ဥပေဒြပေရးလုပ်ိုးလုပ်စ်များကို ေကျာ်လွန်

၍ ြပ  ာနး်ထားြခငး်ြဖစသ်ည်။ တတုဆ်ိုရယှလ်စ်ဥပေဒ အယူအဆများငှ့်ချနိထ်ိုးပးီ ယခင်က 

တရားဝင်လက်ခံထားေသာ လုပ်ရပ်များ၊ ေြပာဆိုေရးသားမ များသည် ယခုအခါ ိုင်ငံေတာ်လုံ ခံ

ေရး အေကာင်းြပချက်သက်သက်ြဖင့် ရာဇဝတ်မ  ေြမာက်လာသည်။ အကီးမားဆုံးြပစ်ဒဏ်သည် 

ေထာင်ဒဏ်တသက်တက န်းြဖစ်သည်။ ထိုသို ကီးေလးေသာ ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းမှာ ၎င်းြပင်းထန်

ရက်စက်ေသာဥပေဒ၏ တစွန်းတစမ သာြဖစ်သည်။ အာဏာပုိင်များသည် အစိုးရကိုေဝဖန်သည့် 

ေက းေကာ်သံေဆာင်ပုဒ်များ၊ သေ  ကတများကို “အဖျက်အေမှာင့်” များဟုသတ်မှတ်သည်။ မကာ

ေသးမကီမှ ဖငွ့်လစှ်ထားေသာ ဗဟိြုပည်သူအစိုးရ၏ အမျိးသားလုံ ခံေရးငှ့်ကာကွယေ်ရးဌာန

သည် ေဒသတွင်းဥပေဒများကိုေကျာ်လွန်၍ စီမံခန်ခွဲသည်။ NSL သည် အာဏာပိုင်များကို ိုင်ငံ

ေတာ်လံု ခံေရး အသိပညာေပးမ များအား လထူဆုီသို အလွနအ်က ံဝါဒြဖန်ေစသည။် ဝါဒြဖန်ရာ

တွင် ေကျာင်းများ၊ တက သိုလ်များ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ၊ မီဒီယာှင့်အင်တာနက် စသည်

တိုကတဆင့် ဝါဒြဖန်ေလသည1်5။ 

“သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အဓိကစံ န်းတစ်ခုအြဖစ် အမဲရှိေနပါတယ်။” ဟုဆိုခဲ့ေသာ ေဟာင်

ေကာင် အရာရှိမင်းများသည် ယခုအခါ “ဂျာနယ်လစ်ဆိုတိုင်း အခွင့်အေရးပုိရမယ်မမှတ်နဲ”၊ 

“ထိန်းေကျာင်းကွပ်ကဲမ မရှိတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူး” စသည်ြဖင့် ေြပာင်းလဲေြပာဆိုလာက

သည်16။ ေဟာငေ်ကာငသ်ည် NSL ေခတ်ကို ေရာကလ်ာသည်ငှ့်အမ  ဆိုးရားသည့်အကျိးများကို 

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 a er 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/hong-

kong-judiciary-says-courts-will-withhold-details
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သိသိသာသာ ခံစားလာရသည်။ “ဘက်လိုက်ပီး ရန်လိုေသာ အေရးအသား” များကို ေရးသား

သည်ဟု အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်ထားေသာ အလွတ်တန်း သတင်းေထာက်များှင့် ိုင်ငံြခား

သတငး်ေထာကမ်ျားကိ ုအလပု်ှင့်ြပည်ဝငခ်ငွ့်မေပးြခငး် စသည်ဆ့ိုးကျိးများ ကံလာရသည။်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် အိုင်းရစ်သတင်းေထာက် Aaron McNicholas သည် လွတ်လပ်ေသာ 

ေဟာင်ေကာင်သတင်းဌာနတွင် အယ်ဒီတာအလုပ်ဝင်ရန် ေဟာင်ေကာင်ဗီဇာေလ ာက်ရာတွင် 

ြငင်းပယ်ခံခဲ့ရသည1်7။ အမျိးသားလုံ ခံေရးဥပေဒအသစြ်ပဌာန်းပးီ စှပ်တအ်ကာမှာ နယးူေယာ့

တိုငး်မသ်တငး်စာက ၎ငး်၏ ဝနထ်မ်းအချိကို ေဟာငေ်ကာငက်တစ်ဆင့ ်အြခားိုငင်သံို ေြပာင်း

ေရ ေနရာချထားခဲ့ရြခင်း ြဖစ်ရပ်မှာလည်း တိုက်ဆိုင်မ တစ်ရပ်မဟုတ်ေပ18။

ေဟာင်ေကာင်ရှိ ိုင်ငံေတာ်လုံ ခံေရးအာဏာပိုင်များအေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီလုိလားေသာ နာမည်

ေကျာ ် မီဒယီာလုပင်နး်ရငှတ်စဦ်းြဖစ်သည့် Jimmy Lai ကို အမျိးသားလံု ခံေရးဥပေဒချိး

ေဖာက်မ ြဖင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းြခင်းကို နမူနာတစ်ရပ်အေနှင့်ြမင်ေစရန် အားတက်သေရာြပ

လုပ်ြပသည်။ Jimmy Lai ပိုင် Apple Daily သတင်းစာတုိက်ကို ဝင်ေရာက်စီးနင်းခဲ့သည်။ အဖျက်

အေမှာင့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်မ ၊ ြပည်ပအင်အားစုများှင့် ပူးေပါင်း ကံစည်မ ၊ အစိုးရကသတ်မှတ်

ထားေသာ အဖျက်အေမှာင့် ခွဲထွက်ေရးအဖွဲများကို ေငွေကးငှ့်ိုင်ငံေရး လ မ်းမိုးေထာက်ပံ့ေပးမ  

စသည့်သက်ေသများရှာေဖွရန် အေကာင်းြပချက်ြဖင့် စီးနင်းဖမ်းဆီးြခင်းြဖစ်သည1်9။ ရဲဌာနက 

Lai သည် ေဖ့စ်ဘွတ်ှင့်တွစ်တာကို အသုံးြပပီး ြပည်ပအင်အားများှင့် ပူးေပါင်း ကံစည်သည်ဟု 

အမျိးသားလုံ ခံေရးဥပေဒအရ  စွဲချကတ်ငခ်ဲ့သည်20။ Apple Daily သတင်းစာသည် ေစာင်ေရအရ

ေကာ၊ လစ်ဖတ် သူအရပါ 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-immigration-

dept-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-to-

move-a-third-of-hong-kong-staff -to-seoul-citing-security-law-andvisa-trouble/

19 ‘Over 100 police offi  cers raid offi  ce of Hong Kong pro-democracy newspaper Apple Daily.’ Hong 

Kong Free Press, 10 August 2020. https://hongkongfp.com/2020/08/10/scoresof-police-raid-offi  ce-of-

hong-kong-pro-democracy-newspaper-apple-daily/

20  ‘Citing tweets and op-eds, Hong Kong police charges media tycoon Jimmy Lai with for-

eign 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-for-

eign-collusion/
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ေကာ်ြငာထည့်သွင်းဖိုရာ အာဏာပိုင်များကို ေကာက်ေနရသည့်အတွက် ေကာ်ြငာကရေသာ

ဝင်ေငွမှာ အလွန်နည်းပါသည်။

တစ်ဒါဇင်ေကျာ်ေလာက်သာရှိေသာ ေဟာင်ေကာင်သတင်းဌာနများအကား ပိင်ဆိုင်မ ဟူသည် 

မရှိသေလာက်ပင် ြဖစ်သည်။ အစိုးရဘက်ေတာ်သားများှင့် ေပကျင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ 

လ မ်းမိုးြခယ်လှယ်ထားြခင်းမရှိေသာ သတင်းဌာနအေရအတွက်မှာ အနည်းငယ်သာရှိပါသည2်1, 22။ 

ေနစ်မီဒီယာလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သတ်၍ ြပည်မှင့်ေဒသတွင်း ဆက်ဆံေရးသေဘာထားသည် သိမ်

ေမွနက်နဲသည်။ ပိုင်ဆိုင်မ အားထိန်းချပ်ြခင်းှင့် မီဒီယာအား တင်းကျပ်ချပ်ကိုင်ြခင်းသည် အမှီ

အခိုကင်းေသာ မီဒီယာြဖစ်ေပ ေရး အေြခခံအုတ်ြမစ်ကို ယိုင်နဲေစသည်။ ဒါိုက်တာများှင့် စီမံခန်

ခွဲမ ပုံစံများကို ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုစှ်တွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ လူထုအုံက မ များ ြဖစ်ေပ ပီးေနာက်

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 ေပ ေပ ထင်ထင် ေြပာင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ တုတ်ြပည်မကီး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာ ိုင်ငံ

ေတာ်ကသတ်မှတ်ထားေသာ ဆင်ဆာသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရေသာ်လည်း ေဟာင်ေကာင်

စာနယဇ်ငး်လွတလ်ပ်မ အဆင့်အတနး်ကုိမ ူအဖွဲအစည်းလုိကြ်ဖစ်ေစ၊ တစဦ်းချငး်ြဖစေ်စ ကိယ်ုတိငု်

ဆင်ဆာတညး်ြဖတ်ြခငး်ကို ပေရာဖ်က်ရငှန်ယက်ျမ ငှ့် ချနိည်ိဆုံးြဖတ်သည်23, 24။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် i-Cable ုပ်သံလိုင်းက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် စီမံခန်ခွဲမ အဖွဲ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို လက်မခံသြဖင့် အလုပ်ကုတ်ထွက်ကာ ဆ ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ုပ်သံလုိင်း၏ 

အကီးတန်းအရာရှိများှင့် သတင်း န်ကားေရးမ းတိုေနရာတွင် အာဏာပိုင်များှင့်ပူးေပါင်းလုပ်

ေဆာင်ရန် ဆ ရှိသူများကို အစားထုိးခန်အပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေသာေကာင့်ြဖစ်သည2်5,26။ ပိုင်ရှင်

အလ ဲအေြပာင်းြဖစ်ပီးေနာက် သတင်းခန်း၏ အတွင်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး အမည်မေဖာ်လိုသူ 

လူငယ်သတင်းသမားတစ်ဦးက က ်ုပ်တိုကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါသည်။

“ပိုင်ရှင်အေြပာင်းအလဲြဖစ်ပီးေနာက် ိုင်ငံေရးဖိအား များများစားစား ခံစားရတယ်လို 

က န်ေတာ်တို မြမင်ပါဘးူ။ က န်ေတာ်တိုရဲအယ်ဒီတာေတွက က န်ေတာ်တိုအတွက် အကာ

အကွယ်ေပးိုင်ခ့ဲပါတယ်။ အေြခအေနေပ မူတည်ပးီ လုပ်သင့်တာ၊ မလုပ်သင့်တာေတွကို 

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ အဆုံးအြဖတ်ေပးဖို စည်းမျ်းစည်းကမ်းေတွကို ချမှတ်ေပးပါတယ်။ 

က န်ေတာ်တိုရဲ အဖွဲတွင်း ေဆွးေွးမ ေတွက ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိပါတယ်။ စီမံခန်ခွဲေရး

အဖွဲက အယ်ဒီတာေတွကို ေလးစားမ ရှိပါတယ်။ က န်ေတာ်တုိ ေရးတဲ့ သတင်းရဲတန်ဖိုးက

လူထုဆ ီေရာကသ်င့်တဲတ့န်ဖုိးြဖစရ်င် က န်ေတာ်တိုအထကအ်ရာရှကိ က န်ေတာ်တိုကုိယ်စား

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးလိမ့်မယ်လို အခုိင်အမာယုံကည်သည်။ ဒါေပမဲ့ ဝန်ထမ်းအင်အား 

မလံုေလာက်တာနဲ  ေ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-dark-

chapter-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 -protest-

against-sudden-dismissal-of-three-experienced-staff 
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သတင်းေတွ ေနစ်ရယူိုင်ဖိုေတာင် မလွယ်ပါဘူး။ အေကာင်းအရာက  သစ်ေတွလုပ်ိုင်

ဖိုနဲ  ပိုေကာငး်တဲ့ အရည်အေသးွရဖို ထထဲဝဲငဝ်င ် သတငး်လိကုဖ်ိုအတွက ် အချနိမ်ေပးိုင်

ပါဘူး။ စီမံခန်ခွဲေရးအပိုင်းနဲ  အယ်ဒီတာေတွ၊ ေြမြပင်သတင်းေထာက်ေတွကား ဆက်ဆံေရး

မေကာင်းတာကေန အချနိ်ကာလာတာနဲအမ  ယံုကညမ် ေလျာန့ည်းလာတာေတ၊ွ သေဘာ

ထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တာေတွ ြဖစ်လာရတယ2်7”

ေဟာင်ေကာင်အစိုးရသည် အစိုးရပိုင်ုပ်သံတစ်ခုြဖစ်သည့်  ေဟာင်ေကာင်အသံလ င့်ဌာန (RTHK) 

ကို ထိန်းချပ်ိုင်ဖိုအတွက် များစွာ ကိးစားအားထုတ်ခ့ဲပါသည်။ RTHK ၏ ထုတ်လုပ်သူများှင့် 

သတင်းေထာက်များသည် အစိုးရေထာက်ခံသူအုပ်စုများ၏ ိုင်ငံေရးအရ ဖိအားေပးဆန်ကျင်ထုိး

ှက်မ များကို ကာရှည်စွာ ကံ့ ကံ့ခံခ့ဲကပါသည်။ RTHK ၏ ထုတ်လ င့်ေရးသတင်းေထာက်ြဖစ်တဲ့ 

Nabela Qoser သည် ထိုသို ပစ်မှတ်ထားခံရသူများထဲက တစ်ေယာက်ြဖစ်ပါသည်။ ကာလကာ

ရှည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ ဆိုင်းငံ့ထားစ် သူမကို အစမ်းခန်သေဘာ ကာလတိုအလုပ်သို ေြပာင်းလဲခန်

ထားမ  ှစ်ကမိြ်ပလုပ်ခ့ဲသည။် ဤအချက်သည ်၂၀၁၉ ခုစှ ်ဆ ြပပဲွကာလတနုး်က  ေဟာငေ်ကာင် 

ရဲမှးကီးှင့်အုပ်ချပ်ေရးမှး Carrie lam ကို အကျပ်ိုက်ေစခဲ့ေသာ ေမးခွန်းများ ေမးခဲ့ြခင်းေကာင့်

ြဖစ်မည်ဟု ယူဆသုံးသပ်ိုင်သည2်8။

RTHK သည ် ယုံကညစ်တိခ်ျရဆုံးနဲ  ိုငင်တံကာက ချးီကျးြခငး်အခံရဆုံး ပုသ်ထံတုလ် င့်ေရး

တစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း ဝန်ထမ်းများ၏စိတ်ဓာတ်ေရးရာသည် Patrick Li ေရာက်လာပီးေနာက်

တွင် ေအာက်ဆုံးကို ထိုးကျသွားခဲ့ပါသည်။ Patrick Li သည် မီဒီယာအေတွအ ကံ လုံးဝမရှိဘဲ

ုပ်သံထုတ်လ င့်ေရး  န်ကားေရးမှးရာထူးကိုဝင်ယူေနသူ ဗျိုခရက်တစ်ဦး ြဖစ်ပါသည2်9။   Li က 

၎င်း၏အြငင်းပွားဖွယ်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်ပတ်သက်ပီး ဖျက်သမိ်းလိုက်ေသာအစီအစ်များ

သည် အစိုးရအေပ မတရားေြပာဆိုြခင်းများ ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပင်ပကဖိတ်ေခ ထားသူများ၏ အြမင်

များသည် RTHK ၏ အယ်ဒီတာဆိုင်ရာ လမ်း န်ချက်များှင့် 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-Qos-

er%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

ရညက်ို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချးီကျးခဲ့ြခငး်ပငြ်ဖစ်သည။် “သကူ က နမ် ေမ ာမ်နှး်ထားတဲ့အတိုင်း 

ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်” ဟုဆိုခ့ဲသည်30,31။ 

ေနာက်ထပ် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာကိစ တစ်ရပ်မှာ အလွတ်တန်း သတင်းမှတ်တမ်းဇာတ်လမ်းထုတ်

လုပ်သူ Choy Yuk Ling ကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာတွင် ဖမ်းဆးီလိုက်ြခင်းြဖစ်ပါသည3်2။ သူမသည် 

Yuen Long ခိုင်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး ဆ ထုတ်ေဖာ်သူများကို ဦးတည်တိုက်

ခိကုသ်ည့် လူထအုဓိကဏု်းတငွ် ရဲတပ်ဖဲွ၏ (အချိက ပါဝငပ်တ်သက်မ ဟဆုိုေသာ) မေလျာက်န်

ေသာေဆာင်ရက်မ ကို အေလးေပးေဖာ်ြပသည့် RTHK အတွက် ိုက်ကူးေသာ မှတ်တမ်းဇာတ်လမ်း

တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခ့ဲပါသည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းအတွက် အများြပည်သူ လက်လှမး်မီေသာ 

သတင်းအချက်အလက်များကို ယူငင်သုံးစဲွကာ ထုတ်ြပန်ချက်အမှားများ ြပလုပ်သည်ဟု 

ရဲတပ်ဖွဲက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ သူမကိုဖမ်းဆီးြခင်းသည် ပညာရှင်များနင့် သတင်းသမားများအကား 

စိတ်ပူပန်စရာများကို ြမင့်မားလာေစသည်။ အများြပည်သူသိရှိိုင်သည့် ကားမတှ်ပုံတင်ြခင်း

ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကတဆင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်းသည် စံုစမ်းေထာက်လှမ်း

သတင်းယူရာတွင် အသုံးများေသာ နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ေလသည3်3။ Choy ၏အမ သည် ယာ်စည်း

ကမ်းဥပေဒအရ ဒဏ်ေကးေငွ ေဟာင်ေကာင်ေဒ လာ ၅,၀၀၀ ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၆ လအထိ 

ကျခံိုင်ေစေသာအမ ြဖစ်သည်။ သူမက အြပစ်မရှိေကာင်း အယူခံဝင်ခ့ဲပါသည်။ ဧပီလ ၂၂ ရက်၊ 

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် Choy ကို အြပစ်ရှိေကာင်း တရားုံးက ဆုံးြဖတ်ကာ ေဟာင်ေကာင်ေဒ လာ 

၆,၀၀၀ (အေမရိကန်ေဒ လာ ၇၇၃) ဒဏ်ေငွေဆာင်ရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ သူမအေနြဖင့် 

စတိေ်စတနာေကာငး်ြဖင် ့ ြပညသ်ူလူထ၏ုအကျိးစီးပာွးအတကွ ် သတငး်အချကအ်လက ် စုစံမ်း

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/hong-

kong-public-broadcaster-rthk-axes-news-show-episode-9th-cancellation-since-new-chief-took-reins-

this-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/hong-

kong-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-police-

arrest-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/arti-

cle/3126801/hong-kong-journalists-public-records-search-should-not
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ယခင်ကမူ အစုိးရမှတ်တမ်းများကိုစစ်ေဆးပီး မဲခုိးမ များ၊ အဂတိလိုက်စားမ များှင့် အြခားေသာ 

ိုင်ငံေရး အ ပ်ေတာ်ပုံများကို ေဖာ်ထုတ်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ခိုင်ေကာင်စီေရးေကာက်ပွဲများ 

ကျင်းပစ်အတွင်း ရဲအရာရှိငယ်များအစည်းအုံး (JPOA )34က အဆိုြပသည့်အမိန်များအတုိင်း 

မဲဆ ရှင် အမည်စာရင်းသွင်းမ ကို အများြပည်သူ ကည့် ေလ့လာခွင့်ကို တရားုံးများက 

ပိတ်ပင်ရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို ပိတ်ပင်ရြခင်း၏ အေကာင်းြပချက်မှာ ရဲအရာရှိများကို 

ဆ ြပသူများက ပစ်မှတ်ထား၍ တိုက်ခုိက်ြခင်း၊ ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များဖွင့်ချြခင်းတို 

ြပလပုြ်ခင်းက ကာကယွရ်န်ဟဆုိုသည်။ တရားုံးက ထိအုမန်ိကို ချမှတလ်ိုကသ်ည့်အချနိတ်ငွ ်

Apple Daily က ဝန်ထမ်း ၁၃၂ ဦး၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို အွန်လိုင်းေပ တွင် 

အမည်မသိလူတစ်ဦးက ဖွင့်ချခဲ့သည3်5။

34 Junior Police Offi  cers’ Association of the Hong Kong Police and Anor v. Electoral Af-

fairsCommission, Chief Electoral Offi  cer and Electoral Registration Offi  cer, 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။ က ်ုပ်တိုအေနြဖင့် ပညာရှင်ဆန်ေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏ လက်ေြမာက်အ ံးေပးမ  

(သိုမဟုတ်) ကျဆုံးခန်းကို ြမင်ရမည့်အစား စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအေနအထားတစ်ရပ်တွင် သတင်းမီဒီယာ

လွတ်လပ်ခွင့်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲ သမာသမတ်ရှိမ တိုှင့်ပတ်သက်၍ လူေတာ်ေတာ်များများက 

အဆိုးြမင်လာြခငး်ကိသုာ ြမင်ကရဖွယ်ရှသိည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ သတငး်စာလတွလ်ပခ်ငွ့်ငှ့ ်ေရးေကာက်

ပွဲသမာသမတ်ရှိမ တို၏ အလားအလာများအေပ  အများြပည်သူ၏ အြမင်ကိုတိုင်းတာိုင်ရန်

အတွက် panel survey တစ်ခုကို Election Observation Project ှင့် ေဟာင်ေကာင် ြပည်သူ

ထင်ြမင်ချက်ဆိုင်ရာ သုေတသနအင်စတီကျ (HKPORI) တို ပူးေပါင်းြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။ ထိုအ

ြပင်လည်း ဤထက်ပို၍ နက်နက်  င်း  င်း သိြမင်နားလည်ိုင်ရန်ှင့် ရရှိလာေသာ ေဒတာများ

အေပ  မီးေမာင်းထုိးြပိုင်ေစရန် ြပည်တွင်းသတင်းေထာက်ှင့် ပညာရှင်ေလးဦးအား တစိတ်

တပုိင်း ပုံစံချ လူေတွေမးြမန်းမ များ (semi-structured interviews) ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဇယား ၂ အရ NSL အလွန်ကာလတွင် သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်အေပ  အများြပည်သူ၏ ထင်ြမင်

ချက်မှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်။ ေြဖကားသူများအနက် ၆၁% မှာ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်

သည် အဆိုးဘက်သို ေရာက်လာသည်ဟု ထင်ြမင်ကသည်။ သတိြပစရာေကာင်းသည့်အချက်မှာ 

ဤသိုအဆိုးြမငသ်ည်မာှ ထငထ်ားသည့်အတိုငး် ဒမီိုကေရစီလိလုားသူများ (၉၂%) သာမဟတု်ကဘ ဲ

၎င်းတိုှင့် အားပိင်ေနသည့် ဒီမိုကေရစီ မလိုလားသူများ၏ ၄၃% ပါ ပါဝင်ေနြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 
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အစိုးရမှတ်တမ်းများ လွတ်လပ်စွာ ကည့် ခွင့်အေပ  ြပလုပ်ထားသည့် panel survey ရလဒ်

များကို ဇယား ၃ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆိုပါဇယားအရ ၅၇% ေသာ ေြဖကားသူများက 

စာနယ်ဇင်း (သိုမဟုတ်) သုေတသနလုပ်ငန်းအတွက် လွတ်လပ်စွာ အသုံးြပခွင့်အေပ  ေထာက်ခံ

ကပီး ယင်းထက်ှစ်ဆများြပားေသာ အေရအတွက်ကမူ ဤသေဘာထားမျိးမရှိေချ။ ကမံ

ေကာင်းအေကာင်းမလှစွာပင် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတုိင်း မဲဆ ရှင်စာရင်းကို စစ်ေဆးေရး

အတွက် လက်ရှိစည်းမျ်းများမှာ ပညာရှင်များှင့်သတင်းေထာက်များ သုေတသနြပလုပ်ရန်

အတွက် များစွာ အဆင်မေြပလှဟု ေြပာ၍ရသည်။ Choy အား ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည့်အတွက် 

ဆင်ေြခလံုေလာက်သာ လုပ်ေဆာင်ချက်များကိုပင် ရာဇဝတ်မ ေြမာက်သည်ဟုယူဆသည့် စီရင်

ထုံးထွက်ေပ လာခဲ့သည့်အတွက် အစုိးရမှတ်တမ်းများအား အများြပည်သူက ကည့် ပိုင်ခွင့်ကို 

အားနည်းသွားေစသည်။ 

ဇယား ၂ − (ေမး − အမျိးသားလုံြခေရးဥပေဒကို ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ဇလူိုငလ်တွင ်ထုတြ်ပန်

ပီးေနာက်ပိုင်း ေဟာင်ေကာင်ရှိ စာနယ်ဇင်းလပ်လပ်ခွင့်ကို မည်သိုြမင်ပါသနည်း။ 

ပိုေကာင်းလာသည်၊ ပိုဆိုးလာသည်၊ (သိုမဟုတ်) အေြပာင်းအလဲမရှိပါ။) 
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ဇယား ၃ − (ေမး − အစိုးရ၏ မကာေသးခင်က ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များဖွင့်ဟြခင်းကို

ဟန်တားိုင်ရန်ှင့် ြပည်သူများ၏ ပုဂ ိလ်ေရးလုံ ခံမ ကိုကာကွယ်ရန် အစိုးရမှတ်တမ်းများ

အား  ြပည်သူများက လွတ်လပ်စွာ ကည့် ခွင့်အေပ  ြပန်လည်သုံးသပ်မည်ဟုဆိုသည်။ 

သိုေသာ် မဒီယီာငှ့ ်သေုတသနအငစ်တီကျအချိက အဆိုပါလပု်ရပသ်ည် ြပည်သလူထူ၏ု 

သတင်းအချက်အလက်များသိရှိပိုင်ခွင့်ကိုဟန်တားေှာင့်ယှက်ပီး ြပည်သူလူထု၏ စိတ်အား

ထက်သန်မ ကို ထိခိုက်ေစမည်ကို စိုးရိပ်ပူပန်ေနပါသည်။ အကယ်၍ သင်က သတင်းေထာက်

တစ်ေယာက် (သိုမဟုတ်) သုေတသီတစ်ဦးြဖစ်မည်ဆိုပါက ကန်သတ်ချက်များမရှိဘဲ အစိုးရ

မှတ်တမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ကည့် ခွင့်အေပ  သင်မည်မ  သေဘာတူပါသလဲ (သိုမဟုတ်) 

ဆန်ကျင်ပါသလဲ။
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ေရးေကာက်ပွဲဝန်းကျင်ကို ကည့်မည်ဆိုပါကလည်း NSL ေကာင့် ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ေခါင်း

ေဆာင်များှင့် တက်က လ ပ်ရှားသူ ၁၀၀ ဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ကရပီးြဖစ်သည်။ စင်စစ်

အားြဖင့် ယင်းပုဂ ိလ်များသည် ယမန်ှစ် အနည်းငယ်ကတည်းကပင် တင်းကပ်လွန်းသည့် စိစစ်

ေရးလုပ်ထုံးနည်းနာများေကာင့် ေရးေကာက်ပွဲများှင့် မူဝါဒချမှတ်ေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်

ေဆာင်ရက်ေရး၌ အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ခဲ့ရပီး ြဖစ်သည3်6,37။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအြဖစ်က

သာမက ေရးေကာက်ခံ ဥပေဒြပအမတ်များအြဖစ်ကပါ38,39,40ပယ်ဖျက်ခံရမ များ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

အတွက် ိုင်ငံေရးြဖတ်၊ ထုတ်၊ သတ် လုပ်ငန်းစ်မှာ ထင်ရှားလာပီြဖစ်သည်။ NSL ြပ  ာန်းကျင့်

သုံးပီး မကာမီမှာပင် ေပကျင်းအစိုးရ၏ ုပ်ေသးအုပ်ချပ်ေရးမှး Carrie Lam က ကိုိုနာဗိုင်း

ရပ်ပုိး ြပန်ပွားမ ေကာင့် ြဖစ်ေပ လာမည့်ကျန်းမာေရးေဘးဥပါဒ်များကိုအေကာင်းြပကာ ဥပေဒ

ြပေကာင်စီ ေရးေကာက်ပဲွကုိ အနည်းဆုးံ တစ်စ်ှကာသည်အထိဆိုငး်င့ံထားရန် ဆုးံြဖတခ့ဲ်သည်41။ 

သိုရာတွင် အစုိးရ၏ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အ ကံေပးများကမူ ယင်းဆင်ေြခကို လက်မခံခဲ့ကေချ42။

ြငင်းကွယ်၍ မရသည့်အချက်မှာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူများက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ခိုင်

ေကာင်စီေရးေကာက်ပွဲများတွင် မဲအြပတ်အသတ်ြဖင့် ေနရာအားလုံး၏ ထက်ဝက်ခန်ကိုယူမည့်

နည်းဗျဟာကို တားဆီးရန် Lam အေနြဖင့် စိတ်ပိုင်းြဖတ်ထားပီး ြဖစ်သည်။ 

36  ‘Press statement by EAC on 2016 Legislative Council Election’. Electoral Aff airs Commission, 14 

July 2016. https://www.info.gov.hk/gia/general/201607/14/P2016071400441.htm?fontSize=1

37 ‘Top Hong Kong offi  cials to vet election candidates’. Hong Kong Free Press, 30 March 2021. 

https://hongkongfp.com/2021/03/30/top-hong-kong-offi  cials-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/break-

ing-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-cit-

ing-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 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲခ့ဲသည်။ “ေဟာင်ေကာင်သားများ အုပ်ချပ်သည့်ေဟာင်ေကာင4်3” က “မျိးချစမ်ျား

အုပ်ချပ်သည့် ေဟာင်ေကာင်”  ြဖစ်လာသည့်အခါ အာဏာပိုင်များအေနြဖင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

များအားလုံးကို အမျိးသားလံု ခံေရး စစေ်ဆးမ ြဖင့် အဆင့်သုံးဆင့်စစေ်ဆးပိုငခ်ငွ့် အာဏာများ

ရရှိလာခဲ့ကသည4်4။ အယူအဆ အေရာင်အေသွး မျိးစုံ (အထူးသြဖင့် “သစ ာခ ံ ဆန်ကျငဘ်က်

အင်အားစု”) အတွက် ေနရာရှိေစရမည်ဟု အာဏာပိုင်များဘက်က က ်ုပ်တုိအား ယုံကည်လာ

ဇယား ၄ − (ေမး − အစိုးရက ဥပေဒြပေကာင်စီေရးေကာက်ပွဲကို  မူလစီစ်ထားသည့်အတိုင်း 

စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ဆိုပါက ေရးေကာက်ပွဲသည် မည်မ မ တမည် 

(သိုမဟုတ်) မမ တမည်ဟု 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/arti-

cle/3127533/hong-kong-electoral-changes-fewer-10-people-makepowerful
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ေစလုိေသာ်လည်း ေဟာင်ေကာင် ြပည်သူအများစုကမူ ဒီမိုကေရစီ ဘက်ေတာ်သားများအတွက် 

ေရရှည်တွင် ေရးေကာက်ပွဲများ၌ ပါဝင်ယှ်ပိင်ေရးမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ြဖစ်လာမည်ဟု မှတ်ယူထား

ကသည်။ 

ဇယား ၄ အရ က ်ုပ်တို၏ panel survey ေြဖကားသူများ၏ ၅၇% က လာမည့် ဥပေဒြပအမတ် 

ေရးေကာက်ပွဲများသည် အလွန် မမ မတ (သိုမဟုတ်) အေတာ်အတန် မမ မတ ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု 

ယုံကည်ကပီး ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ ၈၇% ှင့် မလုိလားသူ ၃၉% ကလည်း ဤအတိုင်းပင် 

ယူဆကသည်။   င်းရအားြဖင့် ၂၅% က လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲများသည် အေတာ်အတန် မ တ

မည် (သိုမဟုတ်) အလွန်မ တမည်ဟု ယူဆကသည်။ သိုေသာ်လည်း ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ိုင်ငံ

သား ၇% ှင့် ဒီမိုကေရစီရရှိေရးကို မေထာက်ခံသူ ၃၆% ကသာ မ တေသာေရးေကာက်ပွဲ ြဖစ်လိမ့်

မည်ဟု ယူဆကသည်။ 

NSL အားေကာငး်လာသည့အ်ချန်ိတွင ်သတင်းစာလွတ်လပခွ်င့၏် အလားအလာများငှ့ပ်တ်သက်၍

 မှတ်ချက်ြပရန် ေတာင်းဆိုေသာအခါ အင်တာဗျးေြဖကားေပးသူ ေလးဦးလုံးသည် အလွန်တရာ 

မေရရာလှသည့် အေြခအေနတစ်ရပ်ကို ေကာင်းစွာ သေဘာေပါက် နားလည်ထားကသည်။

Citizen News ၏ တည်ေထာင်သူ အဖွဲဝင်လည်းြဖစ် လက်ရှိ HKJA ၏ ဥက   လည်းြဖစ်သူ ဝါရင့်

သတင်းေထာက် Chris Yeung က ေြပာကားသည်မှာ -

“NSL ြပ  ာန်းပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ခက်ခဲကမ်းတမ်းေသာ ိုင်ငံေရးရပ်ဝန်းသည် သတင်း

ေထာက်များအေပ  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမ ြဖစ်ေပ ေစေသာအချက်မှာ ြငင်းကွယ်၍မရေချ။ 

ိုင်ငံေရး (သိုမဟုတ်) သည့်ထက်ပို၍ “အကဲဆတ်သည့်” သတင်းေရးသားသူများအတွက် 

ဤအချက်မှာ ပို၍ပင် သိသာလှသည်။ ၎င်းတို အဓိက စိတ်ပူသည့်အချက်မှာ ၎င်းတိုေရး

သားသည့်သတင်းကို အာဏာပိုင်များက ြပဿနာရှိသည့် အေရးအသားဟု ယူဆလာိုင်ြခင်း

ြဖစသ်ည်။ အကျိးဆက်အေနြဖင့် သတငး်ချန်နယမ်ျားသည ် ကိုယ့်အထွာငှ့်ကိုယ ် မိမိဘာ

သာ ဆငဆ်ာြဖတ်ေတာကလ်ာကပးီ အချိဆိုလ င် ပို၍ပင ်သတိထားလာကပးီ သမိုးကျ 

ရပတ်ညခ်ျကမ်ျိးြဖင့်သာ သတငး်တငဆ်က်ကေတာသ့ည်။ ဤပံုစအံတိုငး် ေနချငး်ညချင်း 

ြဖစ်လာလိမ့်မည် ေတာ့မဟုတ်ဘဲ တြဖည်းြဖည်း ေြပာင်းလဲလာမည်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ်လည်း 

ဤလမ်းေကာင်းမှာ သိသာထင်ရှားလာေနပြီဖစ်ပီး ၎င်းမှာ ိုင်ငံေရး ပတ်ဝန်းကျင်ကီးတစ်

ခုလံုး၏ ဆုတ်ကပ်ှင့် သက်ဆိုင်ေနသည်။ စာနယ်ဇင်း ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ ှင့်ပတ်သက်

လ င် NSL သည ်အြဖအမ ဲမသဲကွဲလှေသာ်လည်း ေဟာငေ်ကာင၏် သတငး်စာလွတလ်ပ်ခငွ့်မာှ 

ေကာင်းမွန်လာိုင်စရာမရှိေပ45”။

45 Interview with Chris Yeung, February 2021.
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ေဟာင်ေကာင်တွင် ဒီမိုကေရစီှင့်လစ်ဘရယ်ဝါဒ အားနည်းလာေလေလ လွတ်လပ်ေသာသတင်း

မီဒီယာ၏ အခန်းက  မှာ အေရးပါေလေလြဖစ်သည်ဟု Yeung က ေြပာကားသည်။ သတင်းစာ

လွတ်လပ်ခွင့်၏ စာရိတ  အေြခခံြဖစ်သည့် ြပည်သူအသံ (vox populi) စစ်စစ်ကို ေဖာ်ြပိုင်ေရး

ဟသူည့်တာဝနက်ို ပိုမိုခိုင်မာေအာင ် ြပလုပ်ပးီ အများြပညသ်ူအကျိးစးီပွားကိ ု ကာကယွေ်စာင့်

ေရှာက်သူအြဖစ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန် လွန်စွာအေရးကီးလှပါသည်။ “က ်ုပ်တုိအတွက် မခံ

ရပ်ိုင်ေလာက်ေအာင် ေဘးအ ရာယ်ကီးမား မလာေသးသ၍ အလုပ်ဆက်လုပ်သွားပါမည4်6”

သိုေသာ်လည်း HKJA ှင့် အာဏာပိုင်များကားက ဆက်ဆံေရးအေကာင်း ေြပာသည့်အခါတွင် 

Yeung မှာ ေမ ာ်လင့်ချက်များစွာရှိပုံမေပ ေချ။ ၎င်းတုိကားဆက်ဆံေရးမှာ ိုင်ငံေရးဆန်သည့် 

အေြခအေနတစ်ရပ်အတွင်း “အလွန်ဆိုးဝါး” ပီး အစိုးရအေနြဖင့် HKJA ှင့် သေဘာတူညီချက် 

တစံုတရာရယူရန်မဆိုထားဘိ စကားေြပာရန်ပင် စိတ်မဝင်စားဟုဆိုသည်။ “ဆက်ဆံေရး ပိလဲ

သွားသည့် အခါတွင် က ်ုပ်တိုလုပ်ိုင်သည့် တစ်ခုတည်းေသာအရာမှာ သတင်းမီဒီယာကတစ်ဆင့် 

က ်ုပ်တို၏ အယူအဆများကို တင်ြပရန်သာြဖစ်ပီး ဤတွင် အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်သူများ၏

ေဝဖန်မ ကို မည်မ ကာေအာင် လျစ်လျ ထားိုင်မည်ကို ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်သည4်7”

တုတ်အေရး အထူးြပေရးသားသူ၊ တက သိုလ်ကထိကှင့် လွတ်လပ်ေသာမှတ်ချက်ေပးသူများ 

အစည်းအုံးတစ်ခု၏ထူေထာင်သူ အဖွဲဝင်တစ်ဦးလည်းြဖစ်သူ Bruce Lui က ေြပာကားသည်မှာ 

အစိုးရဘက်ေတာ်သားများှင့် ေပဂျင်းအစိုးရအတွက် အစိုးရ၏အားနည်းချက်များှင့် မေအာင်

ြမင်မ များသည် ကျယ်ကျယ်ေလာင်ေလာင် ေဝဖန်တတ်ေသာ မီဒီယာများှင့် ၎င်းတို၏ “အဆိုး

ြမင်ပီး မမ တေသာ သတင်းတင်ဆက်မ များ” က ပုိမိုဆိုးဝါးေစသည်ဟူ၍ အြမင်ေစာင်းေနသည်မှာ 

အဆန်းမဟုတ်ဟုသိရသည်48။ ေမ ာ်မှန်းထားသလိုပင် ေပဂျင်းအစိုးရက ေကျာင်းများှင့် မီဒီယာ

အပါအဝင် လူအဖွဲအစည်းေပ  ဩဇာရှိသည့် အဖွဲအစည်းယ ရားများအားလုံး၏ အခန်းက  ကို 

ြပန်လည်ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန် လ မ်း ခံေသာ အစီအမံတစ်ရပ်ကို ြပလုပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။ 

“ိုင်ငံေရးအရ လက်တုံြပန်သည့် လ  င်းလံုးတစ်ရပ်ေပ လာသည့်အခါ လူငယ်လူရယ်များှင့် 

အစိုးရဝန်ထမ်းများကို အချနိေ်သချာယူ၍ ြပနလ်ညပ်ညာေပးသည့် အေနအထားမျိး 

ေရာကလ်ာမည ် ြဖစ်သည်။ မျိးချစစ်တိ၊် အမျိးသားေရးအသစိတိဓ်ါတ် ပုံစတံစမ်ျိးှင့် 

ဘက်စုံပါဝင်ပီး ိုင်ငံေရးအရ မူမှန်ေသာ သမိုင်းအြမင်၊ တုတ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့် 

ေဟာင်ေကာင် အေြခခံဥေပဒအေပ  နားလည်မ တိုကို သွတ်သွင်းရန် ရည်ရယ်ချက်များ 

46 Ibid.

47 Ibid.

48 Interview with Bruce Lui, February 2021.
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ရှိလာေသာအခါ ပညာေရးစနစ်ှင့် သတင်းမီဒီယာတိုသည် ၎င်းတို၏ အခန်းက  သစ်

အတွက် အေရးကီးလာလိမ့်မည4်9”

ဤတွင် သတင်းေထာက်များအတွက် မည်သိုြဖစ်လာမည်နည်း? သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် 

လူအဖွဲအစည်း ပံုစံသစ်တွင် ၎င်းတုိကို ပစ်မှတ်ထားလာလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ယူဆမထားသင့်ဟု 

Lui က ဆိုသည်။ “မျ်းနီများ” ှင့် “ကန်သတ်ဧရိယာများ” ကို တမင်သက်သက် မထင်ရှားေအာင်

ြပလုပ်ထားသည့်အတွက် သတင်းေထာက် တစ်ဦးချင်းစီအေနြဖင့် ဓနအင်အားှင့် ဩဇာအာဏာ

ရှိသူများအေကာင်း ေဖာ်ထုတ်ေရးသားကသည့်အခါ ၎င်းတိုအား အလွယ်တကူေစာ်ကားသည်ဟု 

ထင်ြမင်ယူဆိုင်သည့်အေြခအေနတွင် မည်မ အထိ စွန်စားဖိုရာ လိုအပ်မည်ကို မိမိဘာသာ 

ေရးချယ်ဆုံးြဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ စံုစမ်းေဖာ်ထုတ်ေရးသားသည့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းဟူသည် 

အဖွဲအစည်းှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရသည်မှာမှန်ေသာ်လည်း ြပဿနာြဖစ်ပာွးသည့်အခါတွင် 

49 Ibid.



82

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

“အြခားသူများကို ေဘးကင်းေစရန် တစ်စုံတစ်ဦးက ြပဿနာအားလုံးကို တာဝန်ယူရမည်”

ြဖစ်သည5်0။ 

ေဖာ်ြပပါလိုအပ်ချက်များကို အစားထိုးရန်အတွက် ေဟာင်ေကာင်တွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာ ထွန်းကား

လာြခင်းှင့် အြခားေသာ အွန်လိုင်းမီဒီယာ ပလက်ေဖာင်းများ အပိင်ေပ ထွက်လာေသာ်လည်း 

အွန်လိုင်းသည် အနည်းငယ်သာ ထိေရာက်မ ရှိိုင်သည်။ အေကာင်းမှာ အင်တာနက်ကို အာဏာ

ပိုင်များက အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်ေနြခင်း၊ အစိုးရလိုလားသူများှင့် ေဒွးေရာယှက်တင် ြဖစ်ေနြခင်း

တိုေကာင့်ြဖစ်သည်။ ဝါရင့်ိုင်ငံေရး သတင်းေထာက်၊ တက သိုလ်ကထိကှင့် လွတ်လပ်ေသာ 

မှတ်ချက်ေပးသူြဖစ်သည့် Allan Au က ေဟာင်ေကာင်တွင် မည်သိုမည်ပုံြဖစ်လာမည်ကို ၎င်းခန်

မှန်းထားသည့်အတိုင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

“တုတ်ကွန်ြမနစ်ပါတီအေနြဖင့် အွန်လိုင်းေပ က ေဆွးေွးပွဲများကိုဖိှိပ်ရန် နည်းဗျဟာ

များ အသုံးြပလာမညြ်ဖစ်ပးီ တချနိ်တညး်မာှပင ်ဒစဂ်ျစ်တယ ်ဆကသ်ယွေ်ရးချန်နယမ်ျားကို 

၎င်းတိုလိုသလုိ အသုံးချလာလိမ့်မည်။ ဤနည်းလမ်းကို အသုံးြပလာခဲ့သည်မှာလည်း 

ဆယ်စုှစ်တစ်ခုေကျာ် ကာပီ ြဖစ်သည်။ ၎င်း၏ပန်းတိုင်တွင် ေစာင့်ကည့်ရန်ှင့် အာုံလ ဲ

ရန်ဟူ၍ ှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ အာုံလ ဲရန်ကိစ ကို ေဖျာ်ေြဖေရးြဖင့်ြပလုပ်ုိင်ပီး အေပျာ်မက်

သူများေလေလ အေရးကီးေသာစကားများ / သတင်းများမှာ ေပါ့ပျက်ပျက် ြဖစ်သွားေလေလ

ြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ ထင်ရှားေသာ နည်းလမ်းတစ်သယွ်ြဖစ်သည်။ ေစာင့်ကည့်ရန်ကိစ မာှမူ 

ိုင်ငံေရးေဝဖန်သူများကို ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း ဖိခွဲရန်ြဖစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို 

အများအားြဖင့် အဖွဲအစည်းအရ ကိးကိုင်သည့်ပုံစံြဖင့် ြပလုပ်ေလ့ရှိသည်။ ေဟာင်ေကာင်၏

အုပ်ချပ်သူလူတန်းစားမှာ အလားတူနည်းလမး်များကိုအသုံးြပရန် စွမ်းရည်ေသာ်လည်း

ေကာင်း၊ အြမင်ေသာ်လည်းေကာင်း မရှိေပ။ ဤနည်းလမ်းများမှာ တုတ်ြပည်တွင် ကျယ်

ကျယ်ြပန် ြပန်  အသုံးြပေနပီြဖစ်သည်။ ယင်းနည်းလမ်းများကို ေဟာင်ေကာင်တွင် မည်သည့်

အချနိတ်ွင ် မညသ်ို အသုံးြပလာမညက်ို က ်ုပတ်ိုအေနငှ့် ေလ့လာေစာင့်ကည့်ရမညြ်ဖစ်

ေသာ်လည်း ေဟာင်ေကာင်တွင် အသုံးြပသည်အခါ ပိုမို စနစ်ကျပီး အဆင့်ြမင့်လိမ့်မည်ြဖစ်

သည်။ က ်ုပ်အေနြဖင့် ထင်ြမင်သည်မှာ ေဟာင်ေကာင်အစိုးရအေနြဖင့် တုတ်ြပည်တွင် 

ေကာင်းစွာအလုပ်ြဖစ်ေနသည့် နည်းလမ်းများကို ပုံတူကူး အသုံးချလိုက်ုံသာြဖစ်သည5်1”

ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သတင်းမီဒီယာအပါအဝင် အွန်လုိင်းမီဒီယာများ အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ေပ ထွက်

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

ေပျာင်းညင်သာမ မှာ ြပည်သူကို သတင်းေပးုံ၌သာမက အစုိးရှင့်ပတ်သက်သည့် ြပည်သူများ၏

ထင်ြမင်ချက်ကိုပါ စ်ဆက်မြပတ် ပုံသွင်းိုင်သည့်အချက်ကို ဝန်ခံရေပမည်။ သိုေသာ်လည်း 

သတင်းမီဒီယာသစ်များကို ကိုင်တွယ်ေနသူများအတွက် သတင်းမထုတ်ြပန်မီ ခေရေစ့တွင်းကျ 

ေလ့လာမ ြပရန်၊ ေကျေကျလည်လည် စုံစမ်းေထာက်လှမ်းမ ြပရန်ငှ့် အချက်အလက်စစ်ေဆးမ  

ြပလုပ်ရန် အရင်းအြမစ် အကန်အသတ်ရှိသည့်သေဘာကိုမူ Au အေနြဖင့် နားလည်ထားသည်။ Au 

၏ ထင်ြမင်ချက်မှာ အဆုံးသတ်တွင်မူ သတင်းေထာက်များှင့် ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိမ ကို 

အေလးထားသူများအေနြဖင့် အစိုးရအုပ်ချပ်ေရးှင့် ေရးေကာက်ပွဲစနစ်များအေပ  ြပလုပ်လာ

သည့် ေြပာင်းလဲမ များကို ဆက်လက်၍ ေဝဖန်စစ်ေကာလာိုင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ “က ်ုပ်တို 

လူအဖွဲအစည်း၏ မ ေဝတန်ဖိုးများကို ဘယ်ေသာအခါမှ မပစ်ပယ်သင့်ေပ။ ၎င်းတန်ဖိုးများကို 

ြပည်သူများ၏ စုေပါင်း အသိသညာစနစ်တစ်ခု (လွတ်လပ်မ  အသိသညာ) ထဲတွင် ထိန်းသိမ်းထား

သင့်ေပသည်။52”

အာဏာရှင်အစိုးရများသည် တရားေရးအေကာင်းြပ၍ ေဝဖန်သူများအား ပါးစပ်ပိတ်ေစြခင်းှင့် 

သတင်းမီဒီယာများအား ဖိှိပ်ြခင်းတိုကိုြပလုပ်ရန် အာသီသရှိကသည်။ လုံးဝမ တေသာ၊ ဘက်မ

လိုက်ေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည် ချပ်ချယ်မ ၊ ဖယ်က်မ ှင့် အေပးအယူလုပ် ဖွဲစည်းတတ်

သည့်ေခတ်ကာလတွင် လွန်စွာ အ ရာယ်ကီးလှေသာလုပ်ငန်းြဖစ်သည်။ အဆိုးဝါးဆုံးေသာ 

အေြခအေနတွင် မီဒီယာှင့်သတင်းေထာက်များသည် အာဏာရှိသူအတွက် ေရှေနလိုက်ေပးရ

သည့် ပါးစပ်ေပါက်ထက် မပိုေတာ့ေသာအခန်းက  တွင်သာ လုပ်ကိုင်ကရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

သတင်းမီဒီယာှင့်ပတ်သက်၍ အစ်အလာ ယူဆထားကသည့် “ေစာင့်ကည့်သူ” ှင့် “ထားရာေန 

ေစရာသွား” အခန်းက  ှစ်ရပ်ရှိရာက ေဟာင်ေကာင်သည် ယခုအခါတွင် သတင်းေထာက်များှင့် 

၎င်းတို၏ က မ်းကျင် စာနယ်ဇင်းသမားြဖစ်မ အေပ  စမ်းသပ်စစ်ေဆးမည့် ေခတ်သစ်တစ်ခုသို 

ချင်းနင်းဝင်ေရာက်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။ ဤအခန်းတွင် ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိမ ှင့် ေဟာင်ေကာင်

၏ အဓိကတန်ဖိုးများကို ကာကွယ်ရာတွင် သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်၏ အခန်းက  များကို စူးစမ်း

တင်ြပထားသည်။ ြဖစ်သင့်ေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်တွင်မူ စတုတ မ  ိင်သည် ပီးြပည့်စုံပီး 

ဘက်မလိုကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ြဖည့်ဆည်းေပးြခငး်၊ ြပညသ်ူ  အကျိးစီးပာွးကို 

အကာအကွယ်ေပးြခင်း၊ အေစာင့်အကပ်သဖယွ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း စသည့် လုပ်ငန်းစ်များ

ကို ေဆာငရ်ကရ်ပါသည။် ၂၀၁၉ ခုစှ ် ဆ ြပပွဲများ ြဖစပ်ာွးသည့်အချနိတ်ငွ ် သတငး်ေထာက်

52 Ibid.
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များသည် မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ ရာဘာကျည်များ၊ မီးသတ်ပိုက်များငှ့် ရဲများ၏ ေှာက်ယှက်ဟန်

တားမ များကို လငှ့်ချ၍ီ ခစံားခဲ့ကရပါသည။် သိုေသာလ်ညး် NSL အားေကာငး်လာသည့် အချနိ်

တွင် လွတ်လပ်ေသာ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏ လစ်ဘရယ်အုတ်ြမစ်များမှာ မေရမစရာြဖစ်လာပီး 

သတင်းေထာက်များအေနြဖင့်လည်း မေသချာမ  ပုံစံသစ်၊ တိုးြမင့်လာသည့် မိမိဘာသာ ဆင်ဆာ

ြဖတ်မ ငှ့် ဝငေ်ရာက်ဖမး်ဆီးမ များကိုရင်ဆိငုရ်န် ြပငဆ်င်လာကရသည။် က ်ုပ်တို ေတွြမငရ်သည့်

အတိုင်းပင် သတင်းေထာက်များအား ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်မ ပုံစံှင့် 

သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရာ၌ ကန်သတ်ြခင်းတိုေကာင့် ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်သည့် 

သတင်းတင်ဆက်မ မှာ သံသယြဖစ်ဖွယ် ေကာင်းလာသည်။ 

ဤစာကိ ုေရးသားသည့်အချနိတ်ငွ ်ေဟာငေ်ကာငအ်စိုးရသည ်“အစိုးရအဖွဲဝငသ်တငး်များ ဖငွ့်ချ

ြခင်း”၊ “သတင်းမှားများ” ှင့် “အမုန်းစကား” ြဖန်ေဝြခင်းကို တိုက်ဖျက်ေရးအတွက် ဥပေဒထုတ်ရန် 

ထိပ်တန်း ဦးစားေပးအေနြဖင့် ြပလုပ်ေနပီြဖစ်သည5်3။ စင်စစ်အားြဖင့် ရှိရင်းစွဲဥပေဒများှင့် အုပ်

ချပ်ေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အာဏာပိုင်များမလိုလားသည့် အစီရင်ခံစာများှင့် သုေတ

သနများကို အလွယ်တကူ ချပ်ချယ် ကန်သတ်ထား၍ရိုင်ပါသည်။ မဲဆ ရှင်စာရင်းများ၊ ကုမ ဏီ

မှတ်ပံုတင်များှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမှတ်တမ်းများကို ကည့် စစ်ေဆးရာ၌ သတင်း

ေထာက်များ၊ သုေတသီများှင့် ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများကို ကန်သတ်ချပ်ချယ်

ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့် အဓိကထားချပ်ချယ်ေလ့ရှိသည်။ သာဓကအားြဖင့် ေရးေကာက်

ပွဲှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် မဲဆ ရှင်များ၏ မတှ်ပုံတင်စာရင်းများက တစ်စုံတစ်

ဦး၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်ဆင့်ေဖာ်ြပြခင်း၊ လူသိေစြခင်းအတွက် ယင်းပုဂ ိလ်အား 

ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ချမှတ်ိုင်သည်။ 

သတင်းမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင် အ ရာယ်များလာသည့်အခါ အင်တာဗျးေြဖကားသူ ေလးဦးကား

တွင် အခိုင်အမာ သေဘာတူ ယုံကည်ထားသည့်အချက်မှာ ေြမာက်ြမားစွာေသာ ေဟာင်ေကာင်

သားများသည် ၎င်းတိုအေကာင်းကို ေြပာကားလိုစိတ် ရှိကြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ကိစ ရပ်ေပ အေြခ

တည်၍ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည် ေလ့လာမ ှင့် အစီရင်ခံမ ကို ဆက်လက်ြပလုပ်လျက် ရှိေနေသး

သည်။ သတင်းေထာက်ေလးဦးစလုံးအေနြဖင့် စင်ပိင် ထွက်ေပ လာသည့် 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-dis-

trict
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တစထက်တစ အေရးပါမ ကို အသိအမှတ်ြပထားကသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ် ဒီမိုကရက်တစ် အကိေရး

ေကာက်ပွဲများအားလုံးတွင် လ တ်ေတာ်အမတ်ေနရာ ထက်ဝက်ထက်မနည်း အိုင်ရေရး နည်းဗျ

ဟာတွင် အွန်လုိင်းမီဒီယာမာှ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ခ့ဲသည5်4။

သတိြပရန်မှာ သမိုးကျ မီဒီယာအများစုသည် ပထမတွင် အကိေရးေကာက်ပွဲအတွက် အနည်း

ငယ် ေသွးေအးေနကပီး စီစ်သူများကလည်း မဲလာေပးသူ နည်းလိမ့်မည်ဟု စိတ်ပူခဲ့ကသည်။ 

သိုေသာလ်ညး် မဆဲ ရငှ ်၆၀၀,၀၀၀ ေကျာက် ဒမီိုကေရစဘီကသ်ားများအတကွ ်ကိုယ်စားလှယမ်ျား 

ေရးေကာက်ေပးရန် မဲလာေပးသည့်အခါ သတင်းမီဒီယာအများစုမှာ ေမ ာ်လင့်ထားသည့်အတိုင်း 

အကိေရးေကာကပ်ွဲကိ ု ဆန်ကျင်ကေသာ်လညး် ယငး်ိငုင်ေံရးအကျိးဆကက်ို သတငး်မဒီယီာ 

(ှင့် အစိုးရ) အေနြဖင့် လျစ်လ  ထား၍ မရေတာ့ေပ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ေနတွင် 

အကိေရးေကာက်ပွဲစီစ်သူများငှ့် ပါဝင်ယှ်ပိင်သူ ၄၇ ဦးကို NSL ဥပေဒအရ ပုန်ကန်မ ြဖင့် 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတိုမှာ အာမခံမရဘဲ တရားခွင်မထုတ်ခင်အထိ ထိန်းသိမး်ခံခဲ့ရသည်။ 

ခန်အပ်ရာထူးများှင့် ေရးေကာကခ်ရံာထူးများတငွ ် “မျိးချစ်များ” သာ အဓကိ ေနရာရေစရန်

အတွက် အသစ်ဖန်တီးလိုက်ေသာ စစ်ေဆးေရးှင့် ေရးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းများကို အသုံးြပ၍

ေပကျင်းအစိုးရသည် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များကို ထိန်းချပ်ရန် ကိးစားလာခဲ့သည်။ ရလဒ်

အေနြဖင့် ထွက်ေပ လာမည့် ေရးေကာက်ပွဲသမာသမတ်ရှိမ  အဆင့်အတန်းသည် ေနာင်လာမည့်

ှစ်များတွင် သိသိသာသာ ကျဆင်းလာလိမ့်မည် ြဖစ်သည်။ က ်ုပ်တိုသိေသာ ေဟာင်ေကာင်မှာ 

လကရ်ှတိငွ ်NSL ေအာက်တငွ ်တရားစီရင်ြခငး် ခံေနရသလုိ သတင်းစာလွတလ်ပ်ခွင့်ငှ့် ေရးေကာက်

ပွဲသမာသမတ်ရှိမ မှာလည်း ထိုနည်းအတိုင်းသာြဖစ်သည်။ ေဟာင်ေကာင်သားများကားတွင် ဤ

သည်မှာ စတုတ မ  ိင်ကျဆုံးမ ၏အစဟု နားလည်ထားကေသာ်လည်း စင်စစ်အားြဖင့် ဤထက်

ဆိုးဝါးေသာကိစ များ ြဖစ်လာဦးမည်ြဖစ်သည်။ က ်ုပ်တို၏ စစ်တမ်းေြဖကား ေပးသူများကလည်း 

ဤအချက်ကို သေဘာတူကပီး သတင်းေရးစရာ ကိစ ကီးကီးမားမား ထွက်ေပ လာမည်ြဖစ်၍ 

စိတ်ငိမ်ငိမ်ထား၍ အလုပ်ဆက်လုပ်ရန်ဆိုကပါသည်။

54   ‘Democrats 35+ Civil Voting Observation Report [11-12 July 2020]’, Hong Kong Election Obser 

vation Project, 2020.
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ဝါရင့်သတင်းစာဆရာ Vann Vichar အတွက် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လသည် သူဘဝတစ်ေလ ာက်လံုး

အတွက ်ေရးေကာကပ်ွဲသတငး်ေရးသားရာတငွ ်အလယွက်ဆူုံးအချနိြ်ဖစေ်ပသည။် လူကိကမ်ျား

သည့် ပိငဘ်က ်ကေမ ာဒးီယားအမျိးသားကယဆ်ယေ်ရးပါတ ီ(CNRP) ကိုဖျကသ်မိး်ပးီ အဖွဲဝင်

များှင့်အတူ ၎င်း၏ ေခါင်းေဆာင်အား ဖမ်းဆီးပီးေနာက်တွင်  အာဏာရကေမ ာဒီးယားြပည်သူပါ

တီ (CPP) သည် အပိင်အဆိုင်မရှိဘဲ ေရးေကာက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သတင်းေထာက်များစွာအတွက်မူ 

ယငး်အြငငး်ပွားဖွယ်ရာ ေရးေကာကပဲွ်ကုိ သတငး်ေဖာ်ြပရာတငွ ်ေစာင့်ကည့ခ်ရံြခငး်ှင့်ခိမး်ေြခာက်

ခံရြခင်းများကို ပိုမိုများြပားစွာ ရင်ဆိုင်ခ့ဲရသည်။ 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 

အလပုဝ်ငလု်ပခ်ဲသ့ည။် RFA သည် အစိုးရ၏ မျကမ်နုး်ကျိးြခငး်ကိ ု အရငက်တညး်ကခံခဲ့ရေသာ်

လည်း CNC မှာမူ ဝန်ကီးချပ် Hun Sen ှင့် နီးစပ်ေသာသူေဌးကီး Kith Meng ကပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ 

CNC တွင် ေြပာင်းေရ လုပ်ကိုင်ြခင်းသည် လုံးဝကွာြခားသွားေကာင်း “ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်

စည်းုံးေရး (သိုမဟုတ်) ေရးေကာက်ပွဲများမှာ အခက်အခဲေတွမရှိဘူး” ဆိုပီး Vicha က ေြပာ

ကားခဲ့သည်။

Ncdrf;ajcmufrIrsm;tMum; 

uarÇm'D;,m;\

a&G;aumufyGJrsm;taMumif;

owif;wifqufjcif;
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“က န်ေတာ်တိုက အထိခိုက်မခံတဲ့၊ အုတ်လက ဏာေဆာင်တဲ့အေကာင်းအရာေတွကို အဓိက

မထားတဲ့အတကွ ်CPP အရာရှေိတနွဲ  ကွငး်ဆငး်သွားခဲ့ပါတယ။် အဒဲီအချနိတ်နု်းက က နေ်တာ်တို 

သတငး်ေထာကေ်တရွဲ အခန်းက  ဟာ သတူိုအတွက ် ဝါဒြဖန်ချေိရးလုပေ်ပးေနသလိုြဖစ်ပီး 

အာဏာရ CPPပါတီ ရဲ ေကာင်းတဲ့သတင်းေတွကိုဘဲ အဓိကထားေဖာ်ြပခ့ဲပါတယ်” ဆိုပးီေြပာ

ပါသည်။

ထိုအေြခအေနသည် လွန်ခဲ့ေသာ တစ်ှစ်ခန်က RFA သတင်းေထာက်အြဖစ် ၂၀၁၇ ခုှစ် ေဒသ ရ

ေရးေကာက်ပွဲများှင့် ၂၀၁၃ ခုှစ် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်း သတင်းယူခဲ့ရာ

တွင် Vichar ကံေတွခဲ့သည့်အေြခအေနှင့် အလွန်ကွာြခားေပသည်။ 

“တရားုံးကစွပ်စွဲချက်များ ထွက်ေပ ေစိုင်သည့် မည်သည့်အရာကိုမဆိုမေဖာ်ြပမိေစရန် 

က န်ေတာ်တို သတိထားရခဲ့ေကာင်း” Vichar ကေြပာြပသည်။

ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများသည် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ေဒသ ရအဆင့်ေကာင်စီဝင် 

၁၁,၅၀၀ ေကျာ်အတွက်မဲေပးရေသာ ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ပီး ယင်းကို ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲ

များ မြပလပုမီ် တစ်စ်ှအလုိအတငွြ်ပလပုသ်ည်။ ယင်းေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများကိ ု ပုမံနှအ်ားြဖင့်

ေနာက်ှစ်တွင် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၂၅ ေယာက်အတွက် တစ်ိုင်လံုးက ေရးေကာက်တင်

ေြမာက်ဖုိရန် မဲရလဒ်အတွက် ေရှေြပးအြဖစ် ြမင်ကသည်။

ရလဒ်အေနြဖင့် ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများသည် ိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲများကဲ့သို အ ံး

အြမတ်ကီးသည်ဟု သတ်မှတ်ြခင်းမခံရေသာ်လည်း ၎င်းေရးေကာက်ပွဲများတွင် သတင်းေထာက်

များသည် တူညီေသာကန်သတ်ချက်များြဖင့် မကာခဏ ကံေတွရေလ့ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ Vichar သည် ကေမ ာဒီးယား၏အေရှေြမာက်ဘက်ရှိ ေဝးလံ

ေခါင်ဖျားပီး သယံဇာတေပါက ယ်ဝေသာ မွန်ဒူကီရိြပည်နယ်ရှိ ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းုံးမ 

များကို သတင်းယူဖိုရန် သွားခဲ့သည်။ ယင်းြပည်နယ်သည် ေကျးလက်ေဒသသာြဖစ်ပီး ကိုယ်စား

လှယ်ဦးေရ အနည်းငယ်သာရှိေသာ်လည်း သစ်ေတာရာဇဝတ်မ များေကာင့် ၎င်းသည် ထိလွယ်ရှ

လွယ်ေသာ သတင်းအြဖစ်အပျက်များရှိေသာေနရာြဖစ်ပီး သတင်းေထာက်များစွာသည် ယင်းြပည်

နယ်အေကာင်း သတင်းေရးသားဖိုရန် စိန်ေခ မ များှင့်ရင်ဆိုင်ခ့ဲရပါသည်။

“အဲဒအီချနိတ်နုး်က RFA မာှ က န်ေတာ်အလပုလု်ပေ်နပါတယ်။ က နေ်တာ့်ရဲလ ပရ်ာှးမ ေတွကို 

ေစာင့်ကည့်ေနတဲ့ ယာ်ေမာင်းေတွရှိပီး က န်ေတာ်ေနတဲ့ေနရာကို မှတ်တမ်းတင်ကပါတယ်။ 

သူတိုကက န်ေတာ့်ကို မျက်ှာချင်းဆိုင်မခိမ်းေြခာက်ခဲ့ကဘူး။ ဒါေပမဲ့ က န်ေတာ့်တာဝန်ကို 

လွတ်လပ်စွာ မထမ်းေဆာင်ိုင်ေအာင် ဖအိားေတွကိုခံစားရတယ်” ဟူ၍ ေြပာကားခဲ့သည်။
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Vichar အတွက်မူ ယင်းကဲ့သို မသိမသာခိမ်းေြခာက်မ များသည် ပထမဦးဆုံးအကိမ်မဟုတ်ေပ။ 

Vichar  သည် ယင်းကဲ့သို ေနာက်ေယာင်ခံလိုက်မ အားေရှာင်ရှားဖိုရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှာေဖွ

ေဖာ်ထုတ်ခ့ဲပီး ယင်းနည်းလမ်းများတွင် အာဏာပိုင်များက သူေနထိုင်ရာကိုမသိေစရန် တည်းခို

ခန်းှစ်ခုတွင် တပိင်နက်တည်း အခန်းများငှားယူြခင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။ ေနာက်ထပ်အြဖစ်

အပျကတ်စခ်တုငွ ် ေဝးလေံခါငသ်ေီသာရာတစရ်ာက ကေမ ာဒးီယားလူမျိးများအား ေတွဆုံေမး

ြမနး်ရန် ေမာေ်တာဆ်ိုငက်ယ်ေမာငး်သကူိ ုငာှးရမး်ပးီေနာက ်ထိုဆိုငက်ယ်ေမာငး်သမူာှ လ ိဝှကရ်ဲ

အရာရှိတစ်ဦး ြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိခဲ့သည်။ သူသည် တည်းခိုခန်းသိုြပန်လာပးီ ညအပိ်ရန်ဟန်

ေဆာင်ပီး ဖွမ်းပင်ကို ချက်ချင်းြပန်ထွက်ေြပးခဲ့ရသည်။

“သတင်းေထာက်တစ်ဦးကို ခိမ်းေြခာက်ဖိုရန် ရည်ရယ်ချက်ရှိတယ်လို က န်ေတာ်ထင်ပါတယ်။ 

ိုင်ငံေရးတင်းမာမ များ ြဖစ်ေပ ေနသည့်အခါတိုင်း သတင်းေထာက်များသည် စိန်ေခ မ များှင့် 

ပိ ုမိုရင်ဆိုင်ရေလ့ရှိပီး အထူးသြဖင့် အမှန်တရားအချက်အလက်ေတွကို မေဖာ်ထုတ်ဖိ ု ရန် 

ခိမ်းေြခာက်မ များြဖစ်သည်။”
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“[RFA တွင် ရှိေနစ်] က န်ေတာ်သည် ေရးေကာက်ပွဲကာလေတွမှာ ယင်းခိမ်းေြခာက်မ များကို 

ခံစားရေလ့ရှိပါသည်” ဟုေြပာကားခဲ့သည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတွင် သတင်းဌာန ၆၆၀ ေကျာ်ရှိသည5်5။ သိုရာတွင် ယင်းထဲမှ အချိသာ အမှီ

အခိုကင်းသည့် သတင်းဌာနအြဖစ် သတ်မှတ်ကသည်။ Vichar ၏အေတွအ ကံသည် အမှီအခို

ကငး်ေသာသတင်းဌာနငှ့် အစိးုရအားအသားေပးေသာသတငး်ဌာန (သုိမဟုတ်) အစုိးရပုိငသ်တငး်

ဌာနတိုအေပ  လုံးဝြခားနားေသာ ဆက်ဆံမ ှစ်ခုအား ထင်ရှားစွာြပသလျက်ရှိပါသည်။

၎ငး်သည် အမဲတမး်ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိေသာလ်ညး် အချိေသာကစိ များတွင ် မကာေသးမီစှမ်ျား

အတွင်း ထိုကဲ့သိုကွာဟမ သည် ပို၍ သိသာထင်ရှားလာခ့ဲပါသည်။ ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ေသာ စာနယ်

ဇင်းသမားအများစုက ၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲကို အလှည့်အေြပာင်းတစ်ခုအြဖစ် ရည် န်း

ကပါသည်။

55     https://www.camboja.net/wp-content/uploads/2021/03/Cambodian-Journalism-Situ-ation-Re-

port-2020.pdf
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“၂၀၁၇ ခုှစ်မှာ CPP ပါတီက ေဒသ ရအဆင့်မှာ အမတ်ေနရာေတွဆုံး ံးခဲ့ရပီးတဲ့ေနာက် လွတ်

လပ်ခွင့်ေတွ ေလျာ့ကျသွားတာကို က န်ေတာ်တိုေတွရှိခဲ့ရတယ်။ အခုထိလည်း ဆက်ြဖစ်ေနတုန်း

ပါပဲ” ဟု Voice of Democracy (VOD) ၏ အကီးတန်းသတင်းေထာက် Nhim Sokhorn က

ေြပာကားခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၃ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲကို အွန်လိုင်းကတဆင့် သတင်းေရးသား

ေဖာ်ြပခ့ဲမ အတွက် ထင်ေပ ေကျာ်ကားလာသူ တစ်ဦးြဖစ်သည်။

“CNRP မဖျက်သိမ်းခင်ှင့် National Democratic Institute ကိုမပိတ်ခင် စာနယ်ဇင်းသတင်းဌာန

ေတွမှာ ပိုမိုအာဏာရှိေကာင်း က န်ေတာ်တိုေတွရပါတယ်။ မဲုံေတွမှာသတင်းပိုတာ၊ ဓာတ်ပံုိုက်

တာေတွလုပ်ိုင်ပီး ခိမ်းေြခာက်တာေတွမခံရဘူး” ဟု သူကေြပာကားသည်။

၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲသည် ကေမ ာဒီးယားတွင် ၁၉၉၃ ခုှစ်တွင် ပွင့်လင်းေသာ ေရးေကာက်ပွဲ

များ စတင်ကျင်းပပီးကတည်းက စစ်မှန်ေသာအတိုက်အခံပါတီမပါဘဲ ကျင်းပသည့် ပထမဆုံးေရး

ေကာက်ပွဲြဖစ်ခ့ဲသည်။ ပါတီ ၁၉ ခုက အာဏာရပါတီ CPP ှင့်အပိင် ပါဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း မည်သည့်

ပါတီကမ  အမှန်တကယ် အတိုက်အခံပိင်ဘက်များဟု သတ်မှတ်မ မခံခဲ့ရဘဲ ေရးေကာက်ပွဲကို

လည်း “အတုအေယာင်” အြဖစ် ကျယ်ြပန်စွာ သတ်မှတ်ေခ ဆိုခဲ့ကသည်။ ှစ်ေပါင်းများစွာကာ

ြမင့်ခ့ဲေသာ အတုိက်အခံ Sam Rainsy ပါတီှင့် လူကိက်များသည့် လူအခွင့်အေရးပါတီသစ်အကား 

ေပါင်းစည်းမ ြဖင့် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင်ဖွဲစည်းခဲ့သည့် CNRP ပါတီကိုသာ အမှန်တကယ်ပိင်ဘက်အြဖစ် 

သတ်မှတ်ခဲ့ကသည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် CNRP ပါတီသည် မဲအေရအတွက် ၄၅% နီးပါးရရှိခဲ့ပီး 

ပါလီမန်အမတ်ေနရာ ၁၂၃ ေနရာအနက် ၅၅ ေနရာကိုရရှိခဲ့ကာ ဆယ်စုှစ်တစ်ခုေကျာ်အတွင်း 

CPP ပါတီကို  ရလဒ်အဆိုးဆုံးြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ် ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲတွင် အတိုက်

အခံပါတီသည် မဲများ၏ ၄၄% နီးပါး အိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အတိုက်အခံကို ၂၀၁၈ ခုှစ် ိုင်ငံလုံးအဆင့်

ေရးေကာက်ပွဲတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ြပခဲ့လ င် ၎င်းတိုအိုင်ရလိမ့်မည် မဟုတ်ေပ။

သိုေသာ် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများမတိုင်မီတွင် အာဏာရပါတီသည် CNRP ပါတီကိုဖျက်သိမ်း

ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် CNRP ပါတီဥက ဌ Kem Sokha သည် ဖမ်းဆီးြခင်းခံခဲ့ရပီး 

အစိုးရအားြဖတ်ချရန် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် ပူးေပါင်း ကံစည်သည်ဟုစွပ်စွဲကာ ိုင်ငံေတာ်

ပုန်ကန်မ ြဖင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။ အြခား အကီးပိုင်းေခါင်းေဆာင်များသည် တိုင်းြပည်ကထွက်

ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့ပီး အဖွဲဝင်များစွာှင့် တက်က လ ပ်ရှားသူများကို ဖမ်းဆီး၍တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

တစ်ချနိတ်ညး်မာှပင ်ုိငင်၏ံ လတွလ်ပ်ေသာမဒီယီာေဂဟစနစသ်ည် ြဖညး်ြဖညး်ချငး် ပိလပဲျက်

စီးလာသည်။ ၂၀၁၇ ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အမှီအခိုကင်းေသာ အသံလ င့်ုံတစ်ဒါဇင်ေကျာ်
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သည် ၎င်းတို၏လိုင်စင်များကို အသိေပးြခင်းမရှိဘဲ ဆိုင်းငံ့ြခင်းခံခဲ့ရပီး ယင်းတွင် VOD ှင့်ဆက်

ယွေ်သာ အသံလ င့်ုံ ငါးခလုညး်ပါဝငသ်ည်။ ဖအိားေပးမ များ များြပားေနချနိတ်ငွ ်RFA သည ်၎င်း

ဝန်ထမ်းများ၏ လုံ ခံေရးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မ များကို ကိုးကား၍ ဖွမ်းပင်ရှိသတင်းဌာနကို ပိတ်သိမ်း

လိုကသ်ည်။ ယငး်ကဲ့သို ဆိုငး်ငံမ့ များသည ် အလွန်တရာ အကျိးသကေ်ရာကမ် ရှိေပသည်။ 

အေကာငး်မာှ သနး်ငှ့်ချေီသာ ကေမ ာဒးီယားိုင်ငသံားများသည ်လတွလ်ပ်ေသာသတငး်များ၏

အဓိကအရင်းအြမစ်အြဖစ် ေရဒီယိုကိုမှီခိုေနရပီး အမှီအခိုကင်းေသာ သတင်းဌာနများသည် RFA,

Voice of America (VOA) ှင့် VOD အစီအစ်များကို ထုတ်လ င့်သည့်အြပင် အတိုက်အခံအစီ

အစ်များတွက် airtime များကိုလည်းေရာင်းချေပးသည်။ ယင်းအသံလ င့်ုံများမရှိပါက ပွင့်လင်း

ေသာမီဒီယာအတွက် အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာရှိေပသည်။

အခွန်အေနြဖင့် အေမရိကန်ေဒ လာ ၆.၃ သန်း မေပးေချိုင်ေသာေကာင့် ထိုလတွင်ပင် Cambodia 

Daily သတင်းစာသည် ပိတ်သိမ်းလိုက်ရေပသည်။ ထိုြဖစ်ရပ်ကို ိုင်ငံေရးတွန်းအားေပးမ တစ်ခုဟု 

အများကယုံကည်ကသည်။ လအနည်းငယ်ကာပီးေနာက် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ဖွမ်းပင်ပိုစ်ကို 

ကေမ ာဒီးယားအစိုးရှင့်ဆက်ွယ်ေသာ မေလးရှားိုင်ငံသားစီးပွားေရးသမားတစ်ဦးအား ေရာင်း

ချခဲ့ရသည်။ ဝန်ထမ်းေတာ်ေတာ်များများက ဆ ြပပီး  တ်ထွက်ခဲ့ကသည်။ အဂတိလုိက်စားမ ၊

တရားမဝင် သစ်ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် အစိုးရ၏ မေတာ်မတရားြပမ များှင့်ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်

စာွေစာင့်ကည့်ပးီ အစရီငခ်ေံရးသားခ့ဲသည့် စာေစာငမ်ျားအချိအတွင ် အဂ  လပိဘ်ာသာြဖင့်

ထုတ်ေဝေသာ ယင်းသတင်းစာှစ်ေစာင်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ (ဖွမ်းပင်ပိုစ်ကို ခမာဘာသာြဖင့်

လည်း ေအာင်ြမင်စွာ ထုတ်ေဝခဲ့ပါသည်) အထင်ရှားဆုံးေသာ လွတ်လပ်သည့်မီဒီယာဌာနများ

ထဲတွင် ယင်းသတင်းစာများသည် ကေမ ာဒီးယားထိပ်တန်း သတင်းေထာက်များကို ှစ်ေပါင်းများ

စွာ ေလ့ကျင့်ေပးခ့ဲပါသည်။

တစ်ချနိတ်ညး်မာှပင ်CNC ကဲ့သိုေသာ အစိုးရငှ့်ဆက်ယွေ်သာမဒီယီာများသည် ပိမုို၍ လုပင်န်း

က မ်းကျင်လာကပါသည်။ ဘတ်ဂျက်များစွာရရှိထားေသာ ဤသတင်းမီဒီယာများသည် လွတ်

လပ်ေသာမဒီီယာများတွင် လုပ်ကိုင်ေနကလျက်ရှိသည့် အရည်အချင်းရှိေသာ သတင်းေထာက်

များကို တြဖည်းြဖည်း ဆွဲေဆာင်လာိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတိုသည် သတင်းများကို ေလးေလးနက်နက် 

ေရးသားေဖာ်ြပကေသာ်လည်း လွတ်လပ်ေသာမီဒီယာများက အြခားသူများှင့်မတူကွဲြပားစွာ 

ေရးသားတင်ဆက်ေလ့ရှိသည့် အထိရှမခံေသာကိစ ရပ်များကို ၎င်းတိုအေနြဖင့် ေဖာ်ြပိုင်ြခင်း

မရှိပါ။

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပသည့်အခါ ကေမ ာဒီးယား၏မီဒီယာက  သည် ယခင်

တစ်ှစ်က ထက်စာလျင် များစွာေြပာင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ 
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“ထိုအချနိက်စ၍ သတငး်လွတလ်ပ်ခငွ့်သည် အမတဲမ်းခမိး်ေြခာကခ်ေံနရပးီ VOD ကို ထုတလ် င့်

ခွင့် ေပးေနေပမယ့်လည်း ေဘးမကင်းပါဘူး”ဟု VOD က Sokhorn က ေထာက်ြပသည်။

CNRP ပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရပီးေနာက် “RFA ၏ ခမာဘာသာ အသံလ င့်အစီအစ်က မဲဆ ရှင်

မှတ်ပံုတငြ်ခင်းအတွက် လာေရာက်သူအေရအတွက်နည်းပါးေကာငး် သတင်းထုတ်လ င့်ပီးေနာက်” 

၂၀၁၇ ခုစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလတွင ် အမျိးသားေရးေကာက်ပွေဲကာ်မရှငက် ေရးေကာက်ပဲွအေပ ယံုကည်

မ အားနည်းေစေအာင် ေဆာင်ရက်သည့် မည်သူကိုမဆို ကီးေလးေသာဒဏ်ေငွှင့်အြပစ်ေပးမ 

ြဖင့် အေရးယူလိမ့်မည်ဟုေကညာခ့ဲေကာင်း RFA သတင်းအရ သိရသည်။ ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ 

သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အလို ေမလအတွင်း၌ အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိများသည် CNRP ပါတီက 

ေရးေကာက်ပွဲသပိတ်ေမှာက်ရန် ေဆာ်ဩမ များအကားတွင် အလားတူသတိေပးချက်များ ထုတ်

ြပန်ခဲ့ပါသည်။ သတိေပးချက်များ၏ မေရမရာေသာ အသုံးအ န်းများေကာင့် သတင်းမီဒီယာ

များသည် ပို၍သတိထားလုပ်ကိုင်လာရသည်။



94

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

“၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် အကီးအမားဆုံးစိန်ေခ မ မှာ ဝန်ကီးဌာနရဲ သတိေပးစာအများအြပားေကာင့် 

က န်ေတာ်တိုက အမှန်တရားကို ေဖာ်ထုတ်လိုမရြဖစ်ေနတာပါဘဲ။ က န်ေတာ်တိုဘက်ကို ြမားဦး

ေတွ လှည့်ထားေတာ့ က န်ေတာ်တိုလည်း တတ်ိုင်သမ  သတင်းေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ရပါတယ်” ဟု 

Sokhorn က ေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုေနာက် “က န်ေတာ်မှတ်မိပါတယ် ေရးေကာက်ပွဲေနမှာ 

သူတိုက က န်ေတာ်ရဲ တိုက်ိုက် ိုက်ကူးတင်ဆက်မ ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ေသာ်လည်း က န်ေတာ့်အဖွဲ

သားေတွကေတာ့ ဆက်လက် တင်ဆက်ခ့ဲပါတယ်။ အေကာင်းရင်းကေတာ့ ေရးေကာက်ပွဲေနက 

အရမ်းအေရးကီးပီး လူထုက ေရးေကာက်ပွဲကို အဆင်ေြပေြပနဲကျင်းပိုင်မ ရှိ၊ မရှိ ဒါမှမဟုတ်ရင် 

မဲုံေတွမှာ မသမာမ ေတွရှိ၊ မရှိကို သိချင်ကလိုပါဘဲ” ဟု Sokhorn က ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

Sokhorn ှင့်အြခားသူများ၏အဆိုအရ အထက်ပါသတိေပးချက်များသည် အများအြပားေသာ

လဦူးေရအေပ  အကျိးသက်ေရာကေ်စခ့ဲသည်။ ေကညာချကမ်ျားသည ် “လူထုအားေကာကရ်ံမ 

ကိုြဖစ်ေစပီး သတင်းေထာက်များှင့် စကားေြပာရန်ကိုပင် ေကာက်ရံေစခဲ့သည်” ဟု သူကေြပာ

ကားခဲ့သည်။

၂၀၁၇ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲများတွင် ေဒသခံရဲများှင့်အရာရှိများက စ်ဆက်မြပတ် 

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေနေကာင်းကို လွတ်လပ်ေသာသတင်းမီဒီယာဌာနတစ်ခုက အြခားသတင်း

ေထာက်တစ်ဦးသည်လည်း ြပန်လည်အမှတ်ရခဲ့သည်။ သူမသည် သူမ၏ပုဂ ိလ်ေရးလုံ ခံမ အတွက် 

ေကာက်ရံမ ေကာင့် သူမ၏အမည်ှင့် သတင်းဌာနကိုမသုံးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။

ကန်ဒယ်ြပည်နယ်ရှိ ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်း သတင်းယူေနစ် “အာဏာပိုင်များက 

က န်ေတာ်တို၏ေမးခွန်းများသည် ိုင်ငံေရးှင့်သက်ဆိုင်မ ရှိ၊ မရှိငှ့် ေရးေကာက်ပွဲအရာရှိများက 

မဲထည့်သူများကို မည်သည့်ပါတီကို မဲေပးခဲ့သလဲဆိုတာ ေမး၍မရေကာင်း ခိမ်းေြခာက်မ ” ကို 

ခံခဲ့ကရပါသည်။

“က န်မကေတာ့ လူေတွကိုအင်တာဗျးတဲ့အခါ သူတိုရဲ မဲေပးြခင်းအေပ ထင်ြမင်ချက်နဲ သူတိုရဲ

လိုအပ်ချက်ေတွ (ဥပမာ−အေြခခံအေဆာက်အဦ) အေကာင်းပဲ အင်တာဗျးဖို အေရးထားပါတယ်” 

ဟု သူမက ေြပာကားခဲ့သည်။  

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ “မဲဆ ရှင်များသည် မည်သည့်ိုင်ငံေရးပါတီကို မဲေပးခဲ့သနည်းဆိုတဲ့ 

ေရးေကာက်ပွဲများှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ေမးခွန်းေတွေမးတဲ့အခါ ေြဖကားဖိုရန်တွန်ဆုတ်ခ့ဲကသည်” 

ဟု သူမကဆိုပါသည်။

သတင်းေထာက်အေတာ်ေတာ်များများသည် ၎င်းတို၏သတင်းရင်းြမစ်များှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်

တိုင်ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ရြခင်း၊ ေစာင့်ကည့်ေနသည့် အာဏာပိုင်များ၏ေရှေမှာက်၌ ေကာက်
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ရံေနြခင်း (သိုမဟုတ်) ေနာက်ဆုံးတွင် သူတို၏စကားများေကာင့် ြပဿနာတက်သွားိုင်သည်

ဆိုသည့် အသိေကာင့်ပင်လျင် စိုးရမိ်မ ေတွရှိကေကာင်းကို ေြပာဆိုခဲ့ကပါသည်။

VOA၏ အကီးတန်းသတင်းေထာက်ှင့်ညိ  င်းေရးမ း Sun Narin ကေြပာကားသည်မှာ အလား

တူ ဖိအားများသည် သူ၏သတင်းအရင်းအြမစ်များကို သက်ေသာင့်သက်သာြဖစ်ေစရန် ၎င်း၏

လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းကို ေှာင့်ေှးေစသည်ဟု ြပန်ေြပာြပသည်။ 

“လုံ ခံေရးအေစာင့်များသည် (ေရးေကာက်ပွဲကာလတွင် အဆင်သင့်ရှိေနလျက်) က န်ေတာ်တိုက 

အထိခိုက်မခံေသာကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ ပုံမှန်အားြဖင့် သတင်းေရးသားေလ့ရှိေကာင်းကို 

သိကသည့်အတွက် က န်ေတာ်တိုကို အမဲတမ်းေစာင့်ကည့်ေနကသည်” ဟု သူေြပာဆိုခဲ့သည်။

“မဲဆ ရှင်များက က န်ေတာ်တုိနဲစကားေြပာဆိုရန်လာေသာအခါ အနီးဝန်းကျင်တွင် အာဏာပိုင်

များှင့် ရဲများရပ်ေနသည်ကိုေတွလျင် သူတို၏ထင်ြမင်ချက်များကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာ

ကားခွင့်မရှိသလို ခံစားေနရသည့်အတွက် က န်ေတာ်တိုအတွက် အကန်အသတ်များရှိသည်” ဟု 

သူကဆိုပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ၌ပင် လူအများ၏ထင်ြမင်ချက်များကိုရယူရန် 

ကွင်းဆင်းသွားေရာက်သည့် သတင်းေထာက်များသည် ေဒသခံအာဏာပိုင်များှင့်ရဲများက ၎င်း

တိုအား ေနာက်ကလိုက်ြခင်း၊ သူတို၏အထက်လူကီးများအားသတင်းပိုရန် ၎င်းတိုအားဓါတ်ပုံိုက်

ြခင်းတိုကို မကာခဏ ကံေတွရေကာင်း သူက မှတ်သားေြပာဆိုခဲ့သည်။ 

ဒီေစာင့်ကည့်မ ေတွကိုတိမ်းေရှာင်ိုင်ဖိုရန် ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်ေအာင် မည်သိုေဆာင်ရက်ရ

မည်ကို နားလညခ်ဲ့ေကာငး် Narin ကဆိုပါသည။် ဥပမာ ရေဲတရွှိေနချနိမ်ာှ “ေယဘယုျေမးခွနး်ေတ”ွ 

ေမးုံပဲေမးပီး အေရးကီးတဲ့ေမးခွန်းေတွေမးဖို သူတိုထွက်ခွာတဲ့အထိ ေစာင့်ေနခဲ့ပါသည်။ 

သိုေသာ် အေြခအေနသည် သတင်းေထာက်များှင့် သတင်းေပးသူ ှစ်ဦးစလုံးအား သူတိုကိုယ်

သူတိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ရန် ဖိအားေပးြဖစ်ေနဆဲြဖစ်သည်ဟု Narin ကေြပာပါသည်။

“အာဏာပိုင်ေတွက က န်ေတာ်တိုရဲ ေမးြမန်းေနတာေတွကို ထိုင်ပီးနားေထာင်ေနရင် က န်ေတာ်

တိုေတွ ဘယ်လုိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ကိုင်ိုင်မှာလဲဗျာ။ အဲ့ေတာ့ က န်ေတာ်တိုကို သတင်းေပး

တဲ့သူေတွကလည်း သူတိုကိုယ်သူတို ြပန်ထိန်းချပ်ေနရတာေပါ့” ဟု သူကဆိုပါသည်။ 

“က န်ေတာ်တိုအင်တာဗျးေနတုန်း သူတိုက ဓာတ်ပုံေတွ၊ ဗွီဒီယိုေတွိုက်ေနကတယ်။ သတင်း

ေထာက်တစ်ေယာက်အေနနဲ  ဒါက က န်ေတာ်တိုကို ဆင်ဆာြဖတ်တာပါပဲ။ က န်ေတာ်ရဲသတင်း

အတွက် အရင်းအြမစ်များကို ေမးခွန်းေကာင်းများမေမးိုင်သလို က န်ေတာ်ခံစားမိပါတယ်။ 

ေမးိုင်ရင်ေတာင်မှ သတင်းေပးေတွကသူတုိေြပာချင်သည့်အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ အေသး

စတိေ်ြဖိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘူး။ ဒါကက နေ်တာ်ရဲ သတငး်ေရးသားမ ကို အကျိးသကေ်ရာကမ် ရှိပါ
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တယ်။ တစ်ခုခုေြပာရင် ရဲေတွနဲအာဏာပိုင်များကသိရှိပီး က န်ေတာ်တို သတင်းေပးသူများကို 

ဆိုးဆိုးရားရားဆက်ဆံခံရိုင်သည်ဟု ခံစားမိပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ က န်ေတာ်ေရာ သတင်းေပးသူပါ 

ကိုယ်တိုင်ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ေနရေတာ့တာေပါ့” ဟု သူကဆိုပါသည်။ 

ဤကဲ့သို ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ခိမ်းေြခာက်မ များှင့်အခက်အခဲများကားက သတင်း

ေထာကမ်ျားသည ်ေရှသိုဆကလ်က်ချတီက်ေနဆြဲဖစပ်ါသည်။ ၂၀၁၈ ခုစှ ်ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်

မီှင့် ေရးေကာက်ပွဲ ကာလအတွင်း ေပ ထွက်လာခဲ့သည့်သတင်းများသည် ခိုင်မာပီး အေသးစိတ်

အချက်အလက်များပါရှိသည်။ ပျက်စီးေနေသာ မဲအေရအတွက် န်း ြမင့်မားစွာရှိေနမ ှင့် မဲဆ 

ရှင်များသည် CNRP ပါတီက  န်ကားထားသည့်အတိုင်း သပိတ်ေမှာက်မည့်အစား မဲဆ ရှင်

များကိုမဲုံများသိုသွားရန် ေဒသခံေခါင်းေဆာင်များက ဖိအားေပးမ များရှိခဲ့မ  စသည်တိုအပါအဝင် 

ေရးေကာက်ပွဲအတွင်း အြငင်းပွားဖွယ်ရာများကို မီးေမာင်းထိုး တင်ြပမ များပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ 

သိုရာတွင် သတင်းေထာက်များဘက်ကလည်း အလွန်ထိရှလွယ်ေသာအေကာင်းအရာများကို 

ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း ဝန်ခံခဲ့ကပါသည်။ ကေမ ာဒီးယားတွင် တိုက်ိုက် ဆင်ဆာြဖတ်

ေတာက်မ  မရှိပါ။ ကေမ ာဒီးယားရှိ ထုတ်ေဝေသာစာနယ်ဇင်းများသည် ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲထံ 
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တငြ်ပဖိုရနမ်လိုအပ်ပါ။ သိုရာတငွ ်အချိေသာသတငး်ေထာကမ်ျားသည ်မမိကိိုယက်ိုဆင်ဆာြဖတ်

ေတာကမ် များရှိေကာင်းှင့ ်ြပဿနာတက်ိငုေ်သာ သတငး်များ (သုိမဟုတ်) စာပုိဒ်များကိပုငလ်ျင်

 ေရာှင်ပးီ ေရးသားလျကရ်ှိေကာငး်ဆိပုါသည။် ယင်းနညး်လမး်မာှ သတငး်ေထာကအ်များအြပားက 

ပုံမှန်အသုံးြပေသာ ကာကွယ်ေဆာင်ရက်သည့် နည်းလမ်းြဖစ်ေပသည်။ 

“ေယဘယုျအားြဖင့် မညသ်ည့်စွန်စားမ မျိးကိုမဆို ေရာှငရ်ှားဖိုရန် သတငး်ေထာက်များသည ်

ြပဿနာရှိိုင်ေသာ သတင်းများေရးသားမည့်အစား မိမိကိုယ်ကိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ရန် 

ဖိအားေပး ခံရပါသည်။ အဒဲါကိုေရှာင်ရှားရန်ခက်ခဲေသာ်လည်း တခါတရံတွင် ေဒသခံသတင်း

ေထာက်များအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်တဲ့ေရးချယ်မ မရှိပါ” ဟု ဖွမ်းပင်ပိုစ်သတင်းေထာက်ေဟာင်း

တဦးက ေြပာကားခဲ့သည်။ သူသည် လက်ရှိတွင် အစိုးရှင့် ပလဲနံသင့်ေသာသတင်းမီဒီယာတွင် 

လုပ်ေနေသာေကာင့် သူအလုပ်ကို မထိခုိက်ေစိုင်ရန် အမည်မေဖာ်ြပရန်ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။

ကေမ ာဒီးယားသတင်းေထာက်များမဟာမိတ်အဖွဲ (CamboJA) ၏ အမ ေဆာင် န်ကားေရးမှး 

Nop Vy က သတင်းမီဒီယာအများစုသည် သူတိုကိုယ်သူတိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ထားေကာင်း 

“အထိခိုက်မခံေသာ ြဖစ်ရပ်များကို သတင်းေရးသားဝံ့” သည့် လက်တစ်ဆုပ်စာမ သာြဖစ်ေသာ 

သတင်းေထာက်များသည် ထိုကဲ့သိုေရးသားရာတွင် အ ရာယ်ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း ေြပာကား

ပါသည်။

“အချိေသာမဒီီယာများသည် သတငး်ဌာနတွငး်မဝူါဒ (သိုမဟုတ)် စညး်မျ်းများမရှိေသာလ်ည်း 

အလုပ်လုပ်သည့်ပုံစံသည် သူတို၏သတင်းခန်းမန်ေနဂျာများေပ တွင် အေြခခံပါသည်။ မီဒီယာ

လိုင်စင် ုတ်သိမ်းြခင်းခံရိုင်ေသာအ ရာယ်ေကာင့် သူတို၏မီဒီယာလုပ်ငန်းကို ပိုမိုဆင်ဆာြဖတ်

ေတာက်ြခင်းှင့် သူတို၏ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးေဆာင်ရက်သည့်အလုပ်ကို သီးြခားြဖစ်ေအာင်

ဖယ်ထုတ်ရန် တွန်းအားေပးြခင်းအားြဖင့် ပိုမိုဆိုးရားေစသည်” ဟု သူကဆိုပါသည်။

ထိုကဲ့သိုေသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ သည် “ိုင်ငံအတွင်းရှိ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်

ခွင့်အတွက် ဆိုးဝါးေသာ ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနကို ဖန်တီးလျက်ရှိေကာင်း” သူက ထပ်ေလာင်း

ေြပာကားပါသည်။ ြပန်လည်အေရးယူြခင်းခံရုိင်သည့် အ ရာယ်အေပ စုိးရိမ်မ ေကာင့် လွတ်

လပ်ေသာ စာနယ်ဇင်းသမားများ သည် PR ပညာရှင်အြဖင့်လုပ်ကိုင်ရန် (သိုမဟုတ်) အစိုးရလိုလား

ေသာမီဒီယာအတွက် အလုပ်လုပ်ရန် ယင်းတို၏မူလအလုပ်ကို စွန်ခွာထွက်ခဲ့ကရပါသည်။

“သတင်းသမားေတွအဖမ်းခံရပီး တရားဥပေဒအရအေရးယူခံရတဲ့အခါ သူတိုဟာေကာက်ရံမ 

ေအာက်မှာ အလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်။ ဒါေတွဟာ သူတိုကို ပိုမိုဂုြပပီးေဆာင်ရက်လာေစပီး အထူး

သြဖင့် အဆင့်ြမင့်အရာရှိများ၊ သူေဌးကီးများနဲဆက်ွယ်ေနတဲ့ သတင်းအေကာင်းအရာများကို 

သူတိုက သွားမထိလိုေတာ့ပါ။”
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ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ များသည် တကယ့်အရှိတရားအေပ အေြခခံထားေသာ 

အေကာက်တရားက လာပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုစှ်တွင် 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 ြပစ်မ ကျးလွန်ရန် (သိုမဟုတ်) ေငွညစ်ရန် လ ံေဆာ်မ ြဖင့် တရားစွဲဆိုခံ

ထားရသည်” ဟု အဖွဲက ၎င်း၏ ကေမ ာဒီးယားဂျာနယ်လစ် အေြခအေနအစီရင်ခံစာ ၂၀၁၂ ခုှစ်

တငွ ်မတှခ်ျက်ြပခ့ဲသည။် အစီရင်ခံစာသည် စှစ််ြဖစ်ရပ်များကုိ အေသးစိတေ်ခါငး်စ်ခဲွပီး ပထမ

ဆုံးအကိမ်တင်ြပခဲ့ေသာ်လည်း ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့ေသာ ငါးှစ်တာကာလအတွင်း 

နယ်စည်းမြခားသတင်းေထာက်များအဖွဲ (RSF) ၏ ကမ ာ့သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်အ န်းကိန်း

တွင် တြဖည်းြဖည်းကျဆင်းေနခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင်  ကေမ ာဒီးယားသည် ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၀ 

တွင် ၁၄၄ ေနရာတွင်ရှိပီး ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ၁၂၈ ေနရာတွင် ရှိခဲ့ပါသည်။

ပီးခဲ့သည့်ေရးေကာက်ပွဲများှင့်ပတ်သက်၍ ထင်ရှားေသာအမ များသည် သတင်းမီဒီယာ အသိုင်း

အဝိုင်းအများစုအတွင်း စုိးရိမ်ပူပန်မ များကို ြဖစ်ေပ ေစခ့ဲသည်။ အေမရိကန်အစိုးရက ေထာက်ပံ့

ေသာအသံလ င့်ဌာနသည် ဖွမ်းပင်ရှိုံးဌာနကိုပိတ်ပီး မကာမီ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ RFA 

သတငး်ေထာကေ်ဟာငး် Uon Chhin ငှ့် Yeang Sothearin တိုသည် သူလ ိစွဲချကြ်ဖင့် ဖမး်ဆီး

ြခင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းတိုသည် တရားခွင်မစမီ ကိုးလေကျာ်ကာ အကျ်းချခံခဲ့ရပီး ညစ်ညမ်း

ုပ်ပံုစာေပှင့်ပတ်သတ်၍ ဒုတိယစွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပါသည်။ အာမခံြဖင့် လွတ်ေြမာက်ခဲ့ေသာ်လည်း 

၎င်းတို၏အမ များကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းမရှိေသာေကာင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ှစ်အထိ အြပစ်

ေပးခံရိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ အလားတူစွာပင် ကေမ ာဒီးယားေနစ်သတင်းစာ၏ သတင်းေထာက်

များြဖစ်သူ Aun Pheap ှင့် Zsombor Peter တိုသည် ရတနာကီရိ ြပည်နယ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲ

အေကာင်းသတင်းေရးသားမ ေကာင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် လ ံေဆာ်မ ြဖင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။ 

ှစ်ရှည်ေထာင်ချခံရမည်ကို စိုးရိမ်ေသာေကာင့် သတင်းေထာက်ှစ်ဦးစလုံး တိုင်းြပည်က ထွက်

ခွာခဲ့ကသည်။ RFA သတင်းေထာက်များကဲ့သိုပင် အမ သည် ှစ်ေပါင်းများစွာကာ သွားခဲ့ပါသည်။ 

တရားလုိသည် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် တိုင်ကားချက်ကိုုပ်သိမ်းခဲ့ပီး တရားသူကီးအား

စွဲချက်များကိုုပ်သိမး်ဖိုရန် ေဆာင်ရက်လာခဲ့ေသာ်လည်း ေနာက်ပိုင်းတွင် အစိုးရေရှေနသည် 

တရားသူကီး၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အေပ  အယူခံဝင်ခဲ့ပါသည်။

ထိုကဲ့သိုေသာ အြဖစ်အပျက်များသည် ကေမ ာဒီးယားသတင်းေထာက်များအေပ  အကီးအကျယ် 

စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစပါသည်။
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“သတင်းေထာက်ေတွအေပ  တရားဥပေဒအရ အေရးယူတာေတွဟာ က န်ေတာ်တိုအတွက် 

အထူးစိတ်ပူစရာ တစ်ခုပါ။ စာနယ်ဇင်းဥပေဒရှိေနေပမယ့်လည်း သတင်းသမားေတွကို လ ံေဆာ်မ 

နဲ  စွဲချက်တင်ဖို ရာဇ၀တ်မ ဥပေဒကို အသုံးြပေနတယ် [က န်ေတာ်တိုေတွေနရပါတယ်]” ဟု VOD 

၏ Sokhorn က ဆိုပါသည်။

ကေမ ာဒီးယားတွင် စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာေသာဥပေဒတစ်ခုရှိပီး ယင်းတွင် မီဒီယာများ၏

အခွင့်အေရးငှ့် ၎ငး်တို၏တာဝနဝ်တ ရားများကို ြပ  ာနး်ထားပးီ ဥပေဒချိးေဖာက်ပးီ အြပစ်ရှိ

ေကာင်းေတွရှိပါက ဒဏ်ေငွ (သိုမဟုတ်) သတင်းဌာနအား ပတိ်ပင်ဆိုင်းငံ့ထားမ များ ရင်ဆိုင်ရ

ိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် တက်က လ ပ်ရှားသူများ၏အဆိုရ သတင်းမီဒီယာဥပေဒကိုအသုံးြပမ နည်း

ပီး ပိုမိုြပင်းထန်ေသာ ရာဇဝတ်မ စွဲချက်များြဖင့် တရားစွဲမ များရှိေနပါသည်။ အစိုးရသည် ေဝဖန်

သူများ၊ တက်က လ ပရ်ှားသူများှင့် စာနယ်ဇင်းသမားများကို တရားစွဲဆိုမ များ၌ “ရာဇဝတ်မ 

ကျးလွန်ရန်လ ံေဆာ်မ ” ပုဒ်မ ၄၉၅ စွဲချက်ကို မကာခဏ အသုံးြပေလ့ရှိပါသည်။ ြပစ်မ ထင်ရှား

ေကာင်းေတွရှိလျင် သတင်းေထာက်များသည် ေထာင်ဒဏ် ၂ ှစ်အထိ ကျခံိုင်ရပါသည်။

လာမည့်ေရးေကာကပ်ွဲများမတိုငမ်တီငွ ် အချိေသာသတငး်ေထာက်များသည ် အလွနန်က်  ငး်စာွ

ထိန်းချပ်ထားေသာေရးေကာက်ပွဲက သတင်းေရးသားတင်ြပမ  အနည်းငယ်သာရှိမည့် အေြခအ

ေနတွင်ပင်လျင် ယင်းကဲ့သိုေဆာင်ရက်မ ကို တားဆီးရန်အတွက် တရားဥပေဒအရခိမ်းေြခာက်

မ များ ပိုမိုများြပားလာမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိပါသည်။

“ေရးေကာကပ်ွကုိဲ ငါးစ်ှတစ်ကမ်ိကျငး်ပေသာ ဒီမိကုေရစစီနစ်ကျင့်သုးံေသာ လူေဘာင်တစ်ခုတငွ်

လွတ်လပ်ေသာမီဒီယာသည် ိုင်ငံသားများအား ၎င်းတုိေထာက်ခံေသာေခါင်းေဆာင်များှင့်   

တိုင်းြပည်၏ ကံကမ ာကို ိုင်ငံေရးပါတီများအား ယုံကည်အပ်ှင်းမ ှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးြဖတ်

ချက်ချိုင်ဖိုရန်အတွက် သတင်းအချက်များေပးသည့် အေရးကီးေသာအခန်းက  က ပါဝင်ေန

သည်ဟု ဖွမ်းပင်သတင်းစာ ဆရာေဟာင်းတစ်ဦးကဆိုပါသည်။ “မဲဆ ရှင်များှင့် ေရးေကာက်

ပွဲတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်သူများအကား ြပည်သူအသံှင့်စိုးရိမ်မ များကိုေပါင်းကူးေပးရာတွင် မီဒီယာ

သည် အေရးပါေသာအခန်းက  ကပါဝင်သည်။ ဒါေကာင့် အြပသေဘာှင့်အ တ်လက ဏာ 

သတငး်စှ်မျိးစလုံးသည ် မဆဲ ရှငမ်ျားအား မှနက်န်ေသာဆုံးြဖတ်ချကခ်ျရန ် အသုံးဝငပ်ါသည်။ 

သတငး်အချက်အလကအ်ေပ  ကန်သတ်ချက်များသည် လွတ်လပ်ပီးတရားမ တေသာ ေရးေကာက်

ပွမဲျားကိုပုိမုိြဖစ်ေပ လာေစရန်အတွက် နညး်လမး်ေကာင်းမဟတုပ်ါ။ ယင်းအစား အ တလ်က ဏာ

ေဆာင်ေသာ ေရးေကာက်ပွဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာ ဖန်တီးေပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်” ဟုဆိုပါသည်။ 
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ေနာက်လာမည့် ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ေနာက်တစ်ကိမ် 

ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများကို ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေရးေကာက်ပွဲများ 

မည်သို  ြဖစ်လာမည်ကို ကိတင်ခန်မှန်းရန် ေစာလွန်းေသာ်လည်း လက်ရှိ CNRP ပါတီသည် 

ဖျက်သိမ်းခံထားရဆဲြဖစ်ပီး လူကိက်များေသာ အတုိက်အခံပါတီအား ြပြပင်ေြပာင်းလဲခွင့်ှင့် 

ေဒသ ရ (သိုမဟုတ်) ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများ၏ လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာများတွင် 

ဝင်ေရာက် ယှ်ပိင်ခွင့်ြပလိမ့်မည်ကို ေတွးကည့်ဖိုရန် ခက်ခဲေနဆဲြဖစ်သည်။

သိုဆိုလ င် လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်း သတင်းေဖာ်ြပရန်မှာ မလွယ်ကူိုင်ပါ။ အတိုက်

အခံများကို  လုံးလုံးလျားလျား ပတိ်ပင်ထားလိုက်ေသာအခါ  အာဏာရပါတီသည်  အြပည့်အဝ

ထိန်းချပ်ထားပီး သေဘာထားကွဲလွဲမ များကို ယခင်ကထက် ပို၍ ပိတ်ဆိုြခင်းခံေနရသည့်အေြခ

အေနတွင် သတင်းအများအြပားသည် ထိန်းချပ်မ ေအာက်သို ေရာက်ရှိလျက်ရှိေနသည်။ ေတွဆုံ

ေမးြမန်းခဲ့ေသာ သတငး်ေထာက်အချိကမူ ယခင်ကထက ်  ပေ်ထးွမ ှင့်စနိေ်ခ မ အနည်းငယ်

သာရှိမည်ဟု ေမ ာ်လင့်ကသည်။

“က န်ေတာ်အတွက်ကေတာ့ ေနာက်လာမယ့် ေရးေကာက်ပွဲေတွအတွက် ဘာအခက်အခဲမှာရှိမှာ 

မဟုတ်ပါဘူး။ [CCP] ပါတီကပဲိုင်မှာဆိုတာက န်ေတာ်တိုအားလံုးသိပီးသားမုိေလ” ဟု VOD က 

Sokhorn က ေြပာသည်။ 

အြခားသူများကမူ လွတ်လပ်စွာ လ ပ်ရှားသွားလာခွင့်ှင့် ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်ှင့်ပတ်သတ်၍

ြပဿနာများရှိိုင်သည်ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ အမည်မေဖာ်လိုသူ လွတ်လပ်ေသာသတင်းစာ

ဆရာတစ်ဦးက သူမ၏ ထင်ြမင်ချက်ကို “လာမယ့်ေရးေကာက်ပွဲအတွက် ြပဿနာေတွဆက်ရှိ

ေနဦးမှာပဲလုိ က န်မထင်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်ေတွရဲ ြပဿနာရှာတာေတွကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရ

လိမ့်မယ်၊ အဓိက အတိုက်အခံပါတီမရှိလို လွတ်လပ်ခွင့်အေပ  ကန်သတ်ချက်များရှိလိမ့်မည်” 

ဟူ၍ေြပာကားခဲ့သည်။

VOA က Narin ကလည်း လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲများတွင် စိန်ေခ မ များပိုမိုလာမည်ဟု သူကယုံ

ကည်ေကာင်း၊  အေကာင်းမှာ “အဓိကအတိုက်အခံ CNRP ပါတီ ဖျက်သိမ်းပီးေနာက်တွင် 

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ် ေြပာကားခွင့်သည် အကီးအကျယ်ကျဆင်းသွားသည်ကို က န်ေတာ်တို

ေတွြမင်ေနရတယ်။ ေနာက်ပီး ိုင်ငံေရးပါတီေတွအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန်သတ်ထားရင် 

မီဒီယာကိုလည်းကန်သတ်ချပ်ေှာင်လိမ့်မယ်” ဟု သူကခန်မှန်းခဲ့ပါသည်။



101

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;

သိုရာတွင် လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲတွင်အတိုက်အခံများအား ပါဝင်ခွင့်ြပပါက သူက “အတိုက်အခံ

ပါတီကိ ု ြပန်လညဖ်ွဲစညး်ရငလ်ည်း မဒီီယာအေပ တွငက်န်သတ်ချက်ေတ ွဒထီကပ်ိုပးီ ဆက်လက်

ရှိလာမယ်လုိ က န်ေတာ်ထင်တယ်” ဟုေြပာကားခဲ့သည်။

CamboJA က Nop Vy က သတင်းေထာက်များသည် လာမည့်ှစ်များတွင် ၎င်းတို လုံလုံ ခံ ခံှင့် 

ေဘးကင်းစွာ သတင်းအစီရင်ခံမ  စွမ်းရည်ြမင့်တက်လာဖိုရန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲများ (သိုမဟုတ်) 

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒအသစ်များကို အထူးဂုြပြခင်းအားြဖင့် ြပင်ဆင်မ 

များြပလုပ်သွားရန် ေမ ာ်လင့်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိုကို နားလည်သေဘာေပါက်

ြခင်းှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို လူထုသိုြဖန်ေဝြခင်းသည် လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲကို 

သတင်းေရသားေဖာ်ြပဖိုရန်အတွက် အလွန်အေရးကီးသည်။

ိုင်ငံေရးစိန်ေခ မ များအြပင် ကိုဗစ်-၁၉ သည် လာမည့်ှစ်တွင် ကေမ ာဒီးယား၌ ဆက်လက်

တညရ်ှိေနဦး မညေ်လာဟ ုအချိက စိုးရိမလ်ျကရ်ှိကသည။် ကိုဗစ-်၁၉ ြပန်ပာွးမ ကို ကာကွယရ်န်

ရည်ရယ်သည့် ြပင်းထန်ေသာြပစ်ဒဏ်များပါဝင်ေသာ အြငင်းပွားဖွယ်ရာ ဥပေဒအသစ်ကို အစိုးရ

သည် မကာေသးမီက ြပ  ာန်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် လူအခွင့်အေရးေစာင့်ကည့်သူများက ဥပေဒ၏ 

အသုံးအှန်းများက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာေကာင်းေလာက်ေအာင် မေရမရာြဖစ်ေနပီး အစိုးရကိုေဝဖန်သူ

များ၏ေနာက်သိုလုိက်ရန် အသုံးြပိုင်ေကာင်း ေထာက်ြပကပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားမ  လုံးဝ 

မ ကံခဲ့ရပီးသည့်ေနာက် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလေှာင်းပိုင်းကစတင်၍ ေထာင်ေပါင်းများစွာ

ေသာသူများကူးစက်ခံရမ ှင့် ၁၅ ဦးထက်ပိုေသာ ေသဆုံးမ များြဖင့် ကေမ ာဒီးယားသည် ပထမ

ဦးဆုံးအကိမ်ေရာဂါြဖစ်ပွားြပန်ှံမ ကို ကံခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို ေရာဂါကူးစက်မ ြမင့်မားလာြခင်းက 

ခရီးသွားလာခွင့က်န်သတ်မ များငှ့ ်အြပငထွ်က်ချနိ ်ကန်သတ်ပတိပ်င်ြခငး်များကုိ ဦးတည်ေဆာင်

ရက်လာေစခဲ့ပါသည်။ လာမည့်ှစ်တွင် ကူးစက်ေရာဂါ ပိုမိုဆိုးရားလာပါက ေရးေကာက်ပွဲအစီရင်ခံ

မ အေပ  အကျိးသကေ်ရာက်ိုငသ်ည်ဟ ုသတငး်ေထာက်အချိက မတှခ်ျကခ်ျပါသည်။

အွန်လိုင်းမီဒီယာဌာန Thmey Thmey က Romduol Chetra က “လက်ရှိတွင် ကေမ ာဒီးယား

ိုင်ငံ၌ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ပိုမို ြပန်ပွားလာတာကိုြမင်ေနရလို လာမယ့်ေရး

ေကာက်ပွဲေတွအတွက် က န်ေတာ်တို ဘာေတွြဖစ်လာမယ်ဆိုတာကို ကိတင်ခန်မှန်းလိုမရပါဘူး။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ဆက်လက် ြဖစ်ပွားေနမယ်ဆိုပါက ေရးေကာက်ပွဲကို သတင်းရယူတင်ြပဖိုရန်အတွက် 

ကန်သတ်ချက်များ ရှိိုင်တယ်” ဟုဆိုသည်။

“ထိုကဲ့သိုြဖစ်လာလျင် ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် မဲဆ ရှင်များှင့် သတင်းေထာက်များေရးေကာက်

ပွဲသတင်းတင်ဆက်ရာတွင် ကန်သတ်ချက်များရှိလာမည်ဟု က န်ေတာ်ေြပာိုင်တယ်” ဟု ဆို

ပါသည်။
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၂၀၂၁ ခုစှ၊် ေဖေဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကေ်န နနံက် ၃ နာရအီချနိတ်ငွ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် သမူျားသည ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အင်တာနက် အေြခခံအေဆာက်အအုံ ေှာက်ယှက်ခံရမ များကို စတင်ေတွြမင်ခဲ့ရ

သည်56။ မိေတာ် ေနြပည်ေတာ်သို တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ ြပတ်ေတာက်သွားခဲ့ပီး ိုင်ငံပိုင်ုပ်သံ

လ င့်ဌာနများက “နညး်ပညာပိုငး်ဆိုငရ်ာြပဿနာများ” ဟ ုထုတလ် င့်ခဲ့ပါသည်57။ အဆိုပါ တစ်မနက်

ခင်းထဲတွင်ပင် စစ်တပ်သည် သမ တဦးဝင်းြမင့်၊ ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစု

ကည်တိုှင့်အတူ အြခားပုဂ ိလ်များ၏အိမ်များကို ဝင်ေရာက်စီးနင်းကာ ၎င်းတုိအားလုံးကို ြပင်ပ

ှင့်အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်၍ ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါသည5်8။ လ တ်ေတာ် အေဆာက်အဦအား 

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

sing-JBZrmlB6

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

58  https://news.trust.org/item/20210131230656-kkg7f
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ဝင်ေရာက်စီးနင်း၍ ပိတ်ပစ်ခ့ဲပါသည် ေဖ့စ်ဘုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကေန ေတွြမင်ခဲ့ရပါသည5်9။ လူေပါင်း 

၁၄၇ ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခ့ဲပီး အများစုမှာ အရာရှိများှင့် လ တ်ေတာ်အမတ်များြဖစ်သည်။ 

ထိန်းသိမး်ခံရသူများတငွ ်အရပ်ဘက်လူမ ေခါင်းေဆာင် ၁၄ ဦး60ငှ့် ထငေ်ပ ေကျာ်ကားေသာ သံဃာ

ေတာ်များပါဝငက်ာ ၎ငး်တုိ၏ေကျာငး်များမာှ ဝငေ်ရာက်စီးနငး်ခံခဲ့ကရပါသည်61။ ေနာကထ်ပ် လ တ်

ေတာ်ကိုယစ်ားလှယ ်၄၀၀ (အမတ်များ) ကိ ုချကခ်ျငး်ထွကခ်ာွပးီ ေနအမိသ်ိုြပနသ်ာွးရန်62 မေြပာမီ

တွင် ၎င်းတိုစီစ်ေပးသည့် အစိုးရအိမ်ယာများတွင် အကျယ်ချပ်ချထားခဲ့သည6်3။ တပ်မေတာ်ကာ

ကွယ်ေရးဦးစီးချပ် မင်းေအာင်လ  င်က အာဏာသိမ်းရန်ကိးပမ်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ထပ် ရက်အနည်းငယ်ကာပီးေနာက်တွင် စစ်တပ်၏လုပ်ရပ်များသည် ပိုမိုသိသာရှင်းလင်း

လာခ့ဲသည်။ အစိုးရ၏ “မဲဆ ရငှစ်ာရင်းတွင ်များြပားလှေသာ မသမာမ များရိှေနြခငး်”64 ကိ ုအေရး

ယူမ မရိှေသာေကာင့်အာဏာသိမ်းရန်လုိအပ်ေကာင်း စစ်တပက်ေန၍ ေြပာဆုိခ့ဲပါသည်။ ေဒ ေအာင်

ဆန်းစုကညဦ်းေဆာငေ်သာ အမျိးသားဒမီိုကေရစအီဖွဲချပ ်(NLD) ပါတသီည် ၂၀၂၀ ခုစှ၊် ိုဝင်

ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ အေထွေထွ ေရးေကာက်ပွဲတွင် အြပတ်အသတ်အိုင်ရရှိခဲ့ြခင်းြဖင့် 

စစ်တပ်ှင့်မိတ်ဖက်ြဖစ်ေသာ ြပည်ေထာင်စု ကံ့ခုိင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ (USDP) အား လ တ်

ေတာ်အတွင်း ေနရာအများအြပားဆုံး ံးေစခဲ့ပါသည6်5။ စစ်တပ်ကေန၍ ၎င်းတို၏ရည်ရယ်ချက်မှာ 

ေရးေကာက်ပွဲအသစ်များကို တစ်ှစ်အတွင်းကျင်းပရန်ှင့် အိုင်ရသူအား အာဏာလ ဲေြပာင်းေပး

အပ်ရန်ြဖစ်သည်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည6်6။ အစိုးရအဖွဲဝင်များအားလုံးအား ရာထူးကဖယ်ရှား၍ 

စစ်သားများ၊ ယခငစ်စ်အစုိးရကုိ ေထာကခံ်ပံပ့ိုးခ့ဲဖးူသည့ ်ရာဇဝင်ရှသိမူျားြဖင့ ်အစားထိးုခ့ဲပါသည ်67။ 

59 https://www.theguardian.com/world/2021/feb/02/exercise-instructor-appears-to-un-wittingly-

capture-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-saff ron-revolution-monks-among-those-detained-

in-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-8a294e63e00509ea2865b-

6e5c342d

65 https://www.voanews.com/east-asia-paci  c/aung-san-suu-kyi-nld-win-second-land-slide-elec-

tion-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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ကုိဗစ်-၁၉ စည်းမျး်များကိ ုေဖာက်ဖျကြ်ခငး်အပါအဝင် ဥပေဒအများအြပားြဖင့ ်သမ တဝငး်ြမင့်ငှ့် 

ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်တိုအား တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည6်8။

အာဏာသမိး်မ မတုိငမီ်တွငပ်င် လတွလ်ပစွ်ာထုတေ်ဖာေ်ြပာဆိုခွင့သ်ည် ြမနမ်ာိငုင်တံငွ ်အမတဲေစ

ခိမ်းေြခာက်ခံရလျက်ရှိသည်။ NLD အစိုးရအေနြဖင့် အဆိုပါခိမ်းေြခာက်မ များကို ကိုင်တွယ်ေြဖ

ရငှး်ြခငး်မရှိဘဲ အချိေသာကစိ ရပမ်ျားတွင ်အေြခအေနကိုပင ်ပိုမိုဆိုးသာွးေစခဲ့သည်69။ ထိုအြပင် 

၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင် NLD သည် ဒီမိုကေရစီကိုခုခံကာကွယ်ေပးရန်ှင့် လူ

အခွင့်အေရးကိုကာကွယ်ရန်ဟူေသာ ၎င်းတို၏အတိတ်က ကတိကဝတ်အများအြပားကိုပယ်ဖျက်

ခဲ့ပါသည7်0။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ အဆိုပါြပဿနာများ ရှိေနေသာ်လည်း အလုံးစုံနီးပါး ဆင်ဆာ

စိစစ်ြခင်းရှိခဲ့ေသာ ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ှင့်  င်းယှ်လ င် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ိုင်ခွင့်

သည် NLD အစိုးရလက်ေအာက်ှင့် ၎င်း၏အေရှ အရပ်သားအမည်ခံ USDP အစိုးရလက်ေအာက်

68 https://www.google.com/url?q=https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-

coup-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=AOvVaw2V6JQQR-

JhoiAWOTBCIG-lZ

70 https://freeexpressionmyanmar.org/manifestos/
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တွင် သိသာထင်ရှားစွာပင် ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ အကာအကွယ်ေပးခံရပါသည်။ အာဏာသိမ်းမ အေပ 

ေပါက်လာသည့်အတွက် အဆုိပါေမှာင်မုိက်ေသာေနရကမ်ျားသုိ ြပန်ေရာက်သွားုိင်သည့် အ ရာယ်

အမှန်တကယ် ရှိေနပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင်ဖျက်သိမ်းခံရြခင်း

   လူအခွင့်အေရးကိစ ရပ်များကို အထူးြပသည့် မ ေလးကေရှေနတစ်ဦး

     ၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ဧပီလ ၃ ရက်ေနတွင် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အကန်အသတ်ရှိေနေသာ လူအခွင့်အေရးကာကွယ်ေပးမ  ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင်

သည် အာဏာသိမ်းမ ေအာက်တွင် ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရပါသည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်

အပါအဝင် စစ်တပ်၏ လူအခွင့်အေရးအေပ  ပထမအဆင့်တိုက်ခိုက်မ မှာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဖွဲစည်း

ပုံအေြခခံဥပေဒ မူေဘာင်တစ်ခုလုံးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းမူေဘာင်သည် တိုင်းြပည်၏ 

လူအခွင့်အေရးြပ  ာန်းချက်များ၏ အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းမ ၏တရားဝင်မ သည် 

သမ တဝင်းြမင့် ရာထူးက တ်ထွက်ပီး စစ်တပ်ကခန်အပ်ထားသည့် ဒုတိယသမ တြမင့်ေဆွကို 

အစားထုိးခံလိုက်ပီးေနာက် ၎င်းကေန၍ အေရးေပ အေြခအေနေကညာပးီ အုပ်ချပေ်ရး၊ ဥပေဒ

ြပေရးှင့် တရားစီရင်ေရးအာဏာများကို တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် မင်းေအာင်လ  င်သို

လ ဲေြပာင်းေပးအပခ်ဲ့သည် ဟူသည့်အဆိုေပ အေြခခံပါသည7်1။ သိုေသာ်လည်း သမ တဝင်းြမင့် 

ရာထူးက တ်ထွက်လိုက်သည့် သက်ေသအေထာက်အထား တစုံတရာမရှိဘဲ သူသည် အာဏာ

သမိ်းသည့် အချနိက်စ၍ အဆကအ်သယွြ်ဖတ ်ချပ်ေှာငထ်နိး်သမိး်ြခငး်ခထံားရပါသည7်2။ အရပ်

ဘက်လူမ အဖွဲအစညး်များငှ့ ်ြပညသ်ူလ တေ်တာ်ကုိယ်စားြပေကာမ်တီ (CRPH) တငွ ်ေရးေကာက်

တင်ေြမာက်ခံထားသည့် လ တ်ေတာ်အမတ်များက အေရးေပ အေြခအေနတစ်ရပ်လုံးသည် ဖွဲစည်း

ပုံအေြခခံဥပေဒှင့် မကိုက်ညီေကာင်းှင့် စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းပီးသည်ကစ၍ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ 

71  https://apnews.com/article/military-coup-myanmar-explained-f3e-8a294e63e00509ea2865b-

6e5c342d

72  https://www. .com/content/98f9dab3-4818-4d74-89de-d026aa57a651
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ေြခလှမ်းတိုင်းသည် ဥပေဒှင့်မညီွတ်ေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေကညာခ့ဲပါသည7်3။ မည်သိုပင်ဆိုေစ

ကာမူ စစတ်ပ်သည် ၎ငး်တိုကိုယတ်ိုငေ်ရးဆွဲထားေသာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကိ ုချိးေဖာကက်ာ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနခ့ဲသည်74။

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်အပါအဝင် စစ်တပ်၏ လူအခွင့်အေရးအေပ  ဒုတိယအဆင့် 

ချိးေဖာကမ် မာှ တရားုးံများကတဆင့်ြဖစသ်ည်။ ြမန်မာိုင်င၏ံတရားုံးများအား ြပညသ်လူထုူ

က ေလးစားမ မရှိေပ။ အစီရင်ခံစာများအရ ၎င်းတိုသည် အကျင့်ပျက်ြခစားေနပးီ မေလျာ်ကန်ေသာ

သဇာလ မ်းမုိးမ များခံရလျက်ရိှကာ အရည်အချငး်မြပည့်မီဟု အများြပည်သူတုိက ေယဘုယျအားြဖင့်

ယူဆထားကပါသည်75။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ မကာေသးမီှစ်များအတွင်း တရားုံးများသည်

ဒီမိုကေရစီမူေဘာင်အတွင်း ေရှဆက်တိုးတက်မ အတွက် ၎င်းတို၏ပန်းတိုင်ှင့်အေြခခံစံ န်းများ

73 https://freeexpressionmyanmar.org/statement-by-myanmar-civil-society-organi-

sa-tions-on-the-unconstitutionality-of-new-laws/

74 https://www.google.com/url?q=https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-constitu-

tion-of-myanmar-9781509927371/&sa=D&source=editors&ust=1624901020635000&usg=AOv-

Vaw2M-y21qzx3Z4Jcn10c5vMv

75  https://www.myjusticemyanmar.org/sites/default/  les/Justice-Base-Behind-Closed-Doors.com-

pressed-1.pdf
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ကုိ အကမ်းဖျငး်ေရးဆဲွရန် မဟာဗျဟာစီမံကိန်းကုိချမှတ်ခ့ဲပါသည်76။ တရားံုးများ၌ လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အမ သစ်များတွင် တရားသူကီးသည် အြခားအေကာင်း

ရင်းများအေပ အေြခမခံဘဲ ရရှိိုင်သည့် အေထာက်အထားများအေပ အေြခခံ၍ ဆုံးြဖတ်ချက်များ

ချသည်လည်းကို စတင်ေတွြမင်ခဲ့ရပါသည7်7။ အာဏာသမိး်ချနိက်စ၍ စစ်တပ်သည် NLD အစိုးရ

လက်ထက်တွင်ခန်အပ်ခဲ့သည့် တရားုံးချပ ်တရားသူကီး ၄ ဦးကို ရာထူးကဖယ်ရှားခဲ့ပီး ထပမ်ံ

၍ ၅ ဦးကို ခန်အပ်ခဲ့ရာ၌ ၃ ဦးသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားုံးများက ြဖစ်ေနပါသည7်8။ တရားုံးရှိ 

တရားသူကီး ၁၀ ဦးတွင် ၉ ဦးမှာ စစ်တပ်ှင့် ယခင် အရပ်သားအမည်ခံအစိုးရက ခန်အပ်ခဲ့သူ

များြဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းမ သည် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့် ကိုက်ညီသည်၊ မကိုက်ညီသည်ကို

ေမးခွန်းထုတ်ေကာက်ချက်ချိုင်သည့် အဖွဲစည်းြဖစ်သည့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ ခုံုံး79

အဖဲွ၏ အဖဲွဝငအ်သစ် ၉ ဦး ကိလုည်း စစ်တပ်ကခန်အပခ်ဲပ့ါသည8်0။ အာဏာသမ်ိးချနိက်စ၍ စစ်

တပ်သည် ဖမး်ဝရမ်းများကုိ ိငုင်ပံိငု်ပ်ုြမငသ်ံကားကတဆင့် တိက်ုိက်ုထုတလ် င့ေ်နခဲပ့ါသည်81။

ယခုဤစာေရးသားေနချနိတ်ငွ ် ဝရမး် ၇၀၀ ေကျာက်ို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပးီြဖစ်သည်82။ လူအေြမာက်

အများကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းတိုအများစု၏ တည်ေနရာှင့်အေြခ

အေနကိုမူ မသိရှိရေသးေချ။ ေထာင်အြပင်ဘက်တွင် ေရှေနများစွာသည် မိမိတို၏ ချစ်ခင်ရသူများ

ကိုရှာေဖွေနသည့်မိသားစုများကို အကူအညီေပးရန်လိုအပ်သည့်အေလျာက် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း

များအြဖစ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်83။ 

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်အပါအဝင် စစ်တပ်၏ လူအခွင့်အေရးအေပ  တတိယအဆင့် 

ဆက်လက၍် တိက်ုခုိက်ေနမ မာှ လူအခွင့အ်ေရးအားထိခုိက်ေစိငုသ်ည့် ဥပေဒများအား “အတည်

ြပြခင်း”၊ “ြပင်ဆင်ြခင်း”ှင့် “ဆိုင်းငံ့ြခင်း” များကတဆင့်ြဖစ်သည်။ (အသုံးြပထားေသာ မျက်

ေတာင်အဖွင့်အပိတ်သည် အေရှတွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့် 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-consti-

tutional-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-junta-

extends-crackdown

82  https://aappb.org

83  https://www.aljazeera.com/news/2021/3/12/fears-grow-for-hundreds-of-students-arrested-in-

myanmar-protests
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စစ်တပ်၏ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များှင့်ဆက်စပ်ပါသည်)84 ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် စစ်တပ်သည် 

ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ ိလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် ပုဂ ိလ်ဆိုင်ရာလုံ ခံေရးဥပေဒ၏ ပုဒ်မ  ၅၊ ၇ ှင့် ၈ 

ကို “ဆိုင်းငံ့လုိက်သည်” 85။ “ဆိုင်းငံ့မ ” သည် အေြခခံကျေသာ တရားေရးဆိုင်ရာ ကာကွယ်မ အား 

ထိခုိက်ေစပီး မတရားဖမ်းဆီးချပ်ေှာင်ြခင်းက ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် ဝရမ်းမပါဘဲ ေစာင့်ကည့်ြခင်း၊ 

ရှာေဖွြခင်းငှ့်သိမး်ယူြခင်းတိုက လွတ်ေြမာက်ခွင့်တို အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်

ေနတွင် စစ်တပ်သည် ရပ်ကွက် (သိုမဟုတ်) ေကျးရာအုပ်စု အုပ်ချပ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၁၃၊ ၁၇ ှင့် 

၂၇ တိုကိုလည်း ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ ြပင်ဆင်ချက်များအရ ည့်အိပ်ည့်ေန ဧည့်သည်များရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာေဒသ ရအစိုးရထံ အေကာင်းကားပီး ဧည့်စာရင်းတိုင်ရန်ှင့် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရန်

ပျက်ကွက်သည့်  မည်သူကိုမဆို ြပစ်မ ကျးလွန်သည်ဟု သတ်မှတ်ပီး သက်ဆိုင်ရာေဒသ ရ

အစိုးရအား အေရးယူရန်ခွင့်ြပထားသည်။ အဆိုပါ "ြပင်ဆင်ချက်များ” သည် ဆ ြပသူများှင့် 

သတင်းေထာက်များကဲ့သိုေသာပုဂ ိလ်များအား မိမိတိုအချင်းချင်း၏အိမ်များတွင် ပုန်းေရှာင်ပီး 

စစ်တပ်၏ဖမ်းဆီးမ က ေရှာင်တိမ်းြခင်းကို ရပ်တန်ရန်ရည်ရယ်သည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင် စစ်တပ်သည် အသစ် အသစ်ေသာ ြပစ်မ များကိုဖန်တီးရန်ှင့် လက်ရှိ

ြပစ်မ များကို ချဲထွင်ရန်အတွက် ရာဇသတ်ကီးဥပေဒကို ြပင်ဆင်ခဲ့သည8်6။ အပိုဒ် ၅၀၅ (က) တွင် 

အသစ်ြဖည့်စွက်မ သည် အစုိးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ြပစ်မ ကျးလွန်ေစရန် “ထိတ်လန်ေစြခင်း”၊

“မမှန်သတင်း” ြဖန် ြခင်း (သိုမဟုတ်) “ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ေပးြခင်း” တိုအား ြပစ်မ အြဖစ် ြပ  ာန်း

သတ်မှတ်ထားသည်။ စစ်တပ်အား ပုန်ကန်ရန် လ ံေဆာ်ေပးပါက ြပစ်မ အြဖစ်သတ်မှတ်ေသာ ပုဒ်မ 

၅၀၅ (က) ကို တိုးချဲြပင်ဆင်လိုက်ရာ အြခားြပည်သူဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်အားထက်သန်မ အား 

တားဆီးေှာင့်ယှက်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ပျက်ြပားေစြခင်းတိုပါ အဆိုပါပုဒ်မတွင် အကျံးဝင်လာေစ

သည်။ ပုဒ်မ ၁၂၄ အတွက် ြပင်ဆင်ချက်သုံးခုသည် ိုင်ငံေတာ်သစ ာေဖာက်ဖျက်ပုန်ကန်မ ၏

ြပ  ာန်းချက်များကို တပ်မေတာ်အား အကည်ညိပျက်ေစရန် လ ံေဆာ်ေဆာင်ရက်မ  (သိုမဟုတ်)

တပ်မေတာ်  (သိုမဟုတ်) ြပည်သူဝန်ထမ်းများတိုအား တနည်းနည်းြဖင့် တားဆီးေှာင့်ယှက်ြခင်း

တိုအထိပါ အကျံးဝင်လာေစသည်။  ဤ“ြပင်ဆင်ချက်”တစ်ခုစီသည် “ြပည်သူများ၏ အာဏာဖီ

ဆန်ြခင်းလ ပ်ရှားမ ” ကဲ့သိုေသာ  ဆ ြပပဲွများှင့်လူထုသပိတ်များကို  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 ဤြပင်ဆင်ထားေသာြပစ်မ များကို အာမခံမေပးဘ၊ဲ ဝရမ်းမပါဘဲ ဖမ်းဆီးအေရး

ယူရန် ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပေဒကို ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ 

ဆ ြပမ များအားဖိခွဲြခင်း

စစ်ကိုင်းက တက်က လ ပ်ရှားသူတစ်ဦးကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊

ဧပီလ ၆ ရက်ေနတွင်ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ြခင်း

ငိမ်းချမ်းစွာဆ ေဖာ်ထုတ်ြခင်းများအတွက် လူအများအြပား ှိပ်စက်ခံ၊ ေထာင်ချခံေနကရသည်

ြဖစ်ရာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်၊ စုေဝးခွင့ှ်င့် အသင်းအဖဲွ ဖဲွစည်းခွင့်ဆုိငရ်ာ ဥပေဒများှင့်

ကျင့်ထုံးများသည် စစ်အာဏာသိမ်းမ မတိုင်မီကပင် အားနည်းေနခဲ့ပီးြဖစ်သည8်8။ အာဏာသိမ်း

ပီးေနာက် ြမန်မာိုင်ငံ၏လမ်းများသည် ချက်ချင်းပင် တိတ်ဆတိ်ငိမ်သက်သွားခဲ့သည8်9။ လူထု၏

ထိတ်လန်တုန်လ ပ်သည့်ခံစားချက်ှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သို ြပန်ေရာက်ေတာ့မည်ဆိုသည့်

အေတွး၏ ကီးမားေသာစိတ်ပျက်ရမ တို ကျယ်ြပန်စွာ ြဖစ်ေပ လာခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းမ ကို

ကိတင်သိထားေသာ်လည်း90  ေရှးိုးအတိုင်း အဆင့်ဆင့်ဖဲွစည်းထားေသာ NLD သည် ၎င်း၏ထိပ်

သီးေခါင်းေဆာင်များ ထိန်းသိမ်းခံရမည့်အေရးအတွက် ေရရာေသချာသည့် အေရးေပ အစီအစ်

များ ချမှတ်ထားခဲ့ပုံမရဘဲ  ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်ထံက ြပည်သူ

များကိ ုငမိး်ချမး်စွာဆ ြပမ များြပလပုရ်န် တုိက်တန်ွးသည့ ်စာတစေ်စာငမ် သာချနထ်ားခ့ဲပါသည်91။

ရလဒ်အေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်မ တွင် လစ်ဟာေနေသာ ကွက်လပ်တစ်ခု တည်

ရှိေနခဲ့ပါသည်။ 

အာဏာသိမ်းမ ၏ပထမေနြဖစ်ေသာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွင် ြပည်သူများက မေကာင်းဆိုး

ဝါးများကို ှိမ်နင်းသည့် ိုးရာအစ်အလာတစ်ခုြဖစ်ေသာ သံပုံးတီးြခင်းကို ေနရာအှံလုပ်ေဆာင်

ြခင်းြဖင့် အဆိုပါ လစ်ဟာေနသည့်ကွက်လပ်အား ြဖည့်ေပးခဲ့ပါသည9်2။ ေ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-insolent-

fraught-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-myanmars-

main-city-idUSKBN2A139S
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တွင် ေဆးုံ ၄၀ နီးပါးက ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည် “စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမ ကို ‘လက်မခံ’ 

ဟုဆိုကာ” 93  ိုင်ငံတဝှမ်း ြပည်သူများ၏ အာဏာဖီဆန်ြခင်းလ ပ်ရှားမ  (CDM) ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၄ နာရီအတွင်း အဆိုပါအေရအတွက်သည် မိနယ် ၅၀ ရှိ ေဆးုံေပါင်း ၁၁၀ က ကျန်းမာေရး

ဝန်ထမ်းများအထိ တိုးပွားလာပးီ  လူတိုင်းက ဒီမိုကေရစီ ြပန်လည်ရရှိေရးအတွက် ဆ ြပခဲ့ကပါ

သည်94 ။ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား  ဆရာ/ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသားများ၊ စက်ုံ အလုပ်သမား

များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ မိုင်းလုပ်သားများ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများှင့် ကီးမားေသာ အလုပ်သမား

သမဂ များကပါ ပူးေပါင်းပါဝင်လာကပါသည9်5။ ဘီယာ၊ ဘတ်စ်ကားှင့် လက်ဖက်ရည်ကုမ ဏီ

93 https://www.facebook.com/civildisobediencemovement2021/https://www.frontiermyanmar.net/

en/a er-coup-medical-workers-spearhead-civ-il-disobedience-campaign/

94  https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-medics-launch-civil-disobedi-ence-cam-

paign-coup.html

95  https://www.frontiermyanmar.net/en/teachers-students-join-anti-coup-campaign-as-hospital-

staff -stop-work/
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များအပါအဝင် စစ်တပ်ပိုင်ကုမ ဏီများှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအား သပိတ်ေမှာက်သည့်လ ပ်ရှားမ 

ကို စတင်ခ့ဲကပါသည် 96။ လက်သုံးေချာင်းေထာင်ြခင်းှင့် ဖဲကိးနီတိုသည် ကျယ်ြပန်ကီးထွား

လာေနသည့်လ ပ်ရှားမ ကီးကို ေထာက်ခံေကာင်း ေဖာ်ြပသည့် သေ  ကတများြဖစ်လာသည9်7။

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဒုတိယမိေတာ် မ ေလးမိလမ်းများေပ တွင် ဆ ြပ

လ ပ်ရှားမ သည် စတင်လာခဲ့ပါသည9်8။ အဆိုပါေနတွင် ရဲရင့်ေသာ ကနဦးဆ ြပသူ အနည်းငယ်

ကေန၍ “စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးပါေစ” ဟု ေက းေကာ်ေနခဲ့ကပီး ေလးေယာက်မှာဖမး်ဆီး

ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါသည် 99။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်တွင် ပထမဆုံး ကီးမားလှသည့်ဆ ြပမ များသည် 

ရန်ကုန်တငွြ်ဖစ်ပာွးခ့ဲပးီ ထုိေနာက ်မ ေလးငှ့် မိေတာ်ြဖစ်ေသာ ေနြပည်ေတာ်တငွပ်ါ ဆက်လက်

ြဖစ်ပွားခ့ဲပါသည် 100။ လူတန်းစားေပါင်းစံုပါဝင်ပီး ေခါငး်ေဆာင်မပါဘဲ သူအလုိေလျာက်ေပ ထွက်လာ

ေသာ ဆ ြပမ များသည ်သိန်းငှ့်ချေီသာဆ ြပသမူျားအထ ိလျငြ်မနစ်ာွ တိးုပာွးလာခဲ့ပါသည1်01။

ဆ ြပသမူျားကို အငအ်ားအလွနအ်က ံသုံး၍ ှိမန်ငး်ေလ့ရှိေသာ စစတ်ပ်၏ သမိုငး်ေကာင်း 

ရှိေသာ်လည်း ပထမပိုင်းရက်များတွင် ဆ ြပမ များသည် ရဲများ၏ ေနာက်ဆုတ်၍ အေြခအေနကို 

ေစာင့်ကည့ေ်လ့လာေနမ များေကာင့် ေယဘယုျအားြဖင့် ငိမး်ချမ်းေနခဲသ့ည်102 ။ ဆ ြပသမူျားသည် 

ရဲများထံက ေထာက်ခံမ ရရှိိုင်ရန် ၎င်းတိုအား ေစတနာေကာင်းြပသရန် ကိးစားခ့ဲကပါသည် 103။ 

အစွန်းေရာက် အကမ်းဖက်မ များှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်တိုင် ဆ ြပသူများသည် မယုံိုင်ေလာက်

ေအာင်ပင် တီထွင်ဖန်တီးမ များ ြပသိုင်ခဲ့ကပါသည်။ ဆ ြပမ များကို ပိတ်ပင်ခံရပီးေနာက်၌ 

ကားအေြမာက်အြမား စပျက်ြခင်း၊ စုေပါင်း ဖိနပ်ကိးချည်ြခင်းများြဖင့် တစ်ိုင်ငံလုံးရှိလမ်းများ 

96  https://www.mmtimes.com/news/myanmar-calls-boycott-tatmadaw-linked-prod-ucts-and-ser-

vices.html

97 https://www.channelnewsasia.com/news/asia/myanmar-doctors-medics-civil-disobedi-

ence-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-disobedi-

ence-movement-/5762587.html

99  https://www.myanmar-now.org/en/news/four-arrested-in-mandalay-a er-street-pro-test-against-

military-coup

100  https://www.aljazeera.com/news/2021/2/6/thousands-of-myanmar-protesters-face-off -with-po-

lice-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/saff ron/

103  https://news.yahoo.com/photos-myanmar-protesters-confront-police-054418914
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ပတိဆ်ိုေနြခငး်ကို ြဖစပ်ာွးေစခဲ့ပါသည်104။ အကမး်ဖကမ် ြဖင့် လူအများကို လမး်များေပ ကဖယ်

ရာှးပီးေနာကတ်ငွ ် ကက်ဥအလှဆင်ြခငး်၊ ဖိနပ်များအတွငး် ပန်းများြဖင့် ဆင်ယငြ်ခင်း၊ အနီေရာင်

ေဆးသုတ်ြခင်းှင့် “ဖရဲသီးဆ ြပမ များ” ြဖင့်ပင် ပါဝင်ေနရာယူလာပါသည် 105။ ဌာနတစ်ခုအာဏာ

ဖီဆန်မ လ ပ်ရှားမ ကသည် လူထု၏အာဏာဖီဆန်မ လ ပ်ရှားမ အထိ ြဖစ်ေပ လာေစခ့ဲသည1်06။

စစ်တပ်ထိန်းချပ်သည့် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ ရဲများက ေနြပည်ေတာ်ရှိ ငိမ်းချမ်း

စာွဆ ြပသမူျားကို ေရပိုက်ကးီများြဖင့်ထိုး၍ဖိခွဲခဲ့သည့်အချနိ ် ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၈ ရက်ေနတငွ ်

စစ်တပ်၏ဖိခွင်းမ  စတင်ခ့ဲပါသည1်07။ ယင်းေနေှာင်းပိုင်းတွင် စစ်တပ်သည် လူငါးဦးထက်ပို၍

စုေဝးြခင်းများကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပီး၊ လူစုလူေဝးြဖင့်သွားလာြခင်းကိုတားြမစ်ခဲ့၍ ညမထွက်ရအမိန်ကို 

ထုတြ်ပန်ခ့ဲပါသည်108။ စစတ်ပ်သည် အစုိးရမဒီီယာများကတဆင့် ဆ ြပသမူျားကိ ု  ခိမး်ေြခာကခ်ဲ့

ပါေသးသည1်09။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေနကစ၍ စစတ်ပ်ငှ့်ရတဲပ်ဖဲွ၏ အင်အားသံုးဖိခွငး်မ သည် 

ေနစ် ပိုမိုြပင်းထန်လာပီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်မှာ ဆ ြပသူ ေထာင်ေပါင်းများစွာြဖစ်လာပါ

သည်110။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေနတွင် ရဲများက ေနြပည်ေတာ်ရှိ ငိမး်ချမ်းစွာဆ ြပသူများကို ရာ

ဘာကျည်ဆန်များ၊ ကျည်အစစ်များြဖင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပီး ၆ ဦး ဒဏ်ရာရေစြခင်းြဖင့် ေသေစေလာက်

သည့်အင်အားကို စတင်အသုံးြပခဲ့ပါသည1်11။ ၎င်းေနတွင်ပင် မ ေလး၌ ဆ ြပသူ ၁၀၀ ေကျာ်ကို 

ရဲများကဖမ်းဆီးခ့ဲပါသည1်12။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် စစ်တပ်သည် ထင်ရှားေသာ အတိုက်အခံ 

စည်းုံးလ ံေဆာ်သူ ၇ ဦးအားဖမ်းဆီးရန် ဝရမ်းထုတ်ြပန်ခ့ဲပီး ဖမ်းဆီးြခင်းကထွက်ေြပးေသာ ဆ 

104  https://observers.france24.com/en/asia-paci  c/20210224-myanmar-protests-crea-tive-civil-dis-

obedience

105 https://www.theguardian.com/world/pictures/2021/apr/12/paint-east-er-eggs-and-watermelons-

myanmars-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-fd4252 d800caa5d-457de9dd65293b7

109 https://www.myanmar-now.org/en/news/two-people-in-critical-condition-a er-po-lice-shoot-

peaceful-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-injured-

myanmar-po-lice-  re-protest.html&sa=D&source=editors&ust=1624988417867000&usg=AOvVaw-

1ITNZv1X0fLpJwZUqZlop9

112  https://www.mmtimes.com/news/protest-crackdown-begins-myan-mar-over-100-nabbed-man-

dalay.html
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ြပသူများကို မကာကွယ်ရန် ြပည်သူများကို သတိေပးခဲ့သည1်13။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေနတွင် 

စစ်တပ်၏ သံချပ်ကာ ကားများသည် အဓိကမိကီးများတွင်ေပ ထွက်လာပီး စစ်သားများအား 

ရဲတပ်ဖွဲှင့်အတူ ေနရာချေပးထားသည်ကို ြမင်ေတွခဲ့ရသည1်14။ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ 

အထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews က “ဗုိလ်ချပ်ေတွက ြပည်သူေတွကို စစ်ေကြငာလိုက်သ

လိုပဲ” ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည် 115။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်ေနတွင် အသက် ၁၉ ှစ်အရယ် ြမသွဲသွဲခိုင်

သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး “အာဇာနည်” ဆ ြပသူ ြဖစ်လာပါသည1်16။ သူမသည် ဘတ်စ်ကား

မှတ်တုိင်ေနာက်၌ ရဲကိုေကျာေပးပီး ငိမ်းချမ်းစွာ ပုန်းေအာင်းေနစ်တွင် ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံ

ခဲ့ရသည်ကို ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ထင်ရှားစွာြမင်ေတွရပါသည1်17။

စစ်တပ်ှင့်ရဲများသည် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပသူများကို လက်နက်

ကီးများအသုံးြပ၍ အင်အားမမ စွာ မတရားသြဖင့် အကမ်းဖက်မ များကို အကီးအကျယ်ြပသခဲ့

ပါသည်118။ ယခေုဆာငး်ပါးအား ေရးသားေနချနိတ်ငွ ်အာဏာသမိး်သည့်ကာလအတွငး် လူေပါင်း 

၇၀၀ ေကျာ်ေသဆုံးခဲ့ပီး အများစုမှာ ဆ ြပမ များတွင်ြဖစ်သည် 119။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ “တပ်မေတာ်”

ေနြဖစ်ေသာ မတ်လ ၂၇ ရက်ေန တစ်ရက်ထဲတွင် လူေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် အသတ်ခံခ့ဲရပါသည1်20။ 

အကမ်းဖကမ် သည် ရကစ်ကစွ်ာပင် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်မြပလပုခ်ဲပ့ါ။ အနည်းဆုးံ ကေလးငယ် 

၄၃ ဦး121 သည် သားေကာငမ်ျားြဖစခ်ဲ့ကပးီ ထိုအထတဲငွ ် ဖခင၏်လကေ်ပ တွင ် ချထီားရငး်ပနု်း

ေနေသာ အသကေ်ြခာက်စှအ်ရယခ်ငမ်ျိးချစအ်ား အနးီကပပ်စခ်တ်မ လည်း အပါအဝငြ်ဖစပ်ါ

သည1်22 ။ ကေလးငယ်များစွာသည် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရြခငး် (သုိမဟုတ်) ထိန်းသိမ်းြခငး်ခံရပါသည်123။ 

ေသနတ်ြဖင့်အပစ်ခံခဲ့ရသည့် အငယ်ဆုံးေသာကေလးမှာ တစ်ှစ်အရယ်ြဖစ်ပါသည1်24။

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

114 https://www.theguardian.com/world/2021/feb/15/myanmar-internet-restored-pro-testers-army-

presence-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-vio-

lence-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-re-

port-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-vio-

lence-against-public-on-armed-forces-day
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မီဒီယာ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း

ရန်ကုန်ရှိသတင်းေထာက်တစ်ဦးအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၆ ရက်တွင် ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း

အာဏာသိမ်းမ မြပခင် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်ေနတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ အမည်ခံ လွတ်လပ်ေသာ ုပ်ြမင်

သံကား လိုင်းများစွာရှိခဲ့ပီး လိုင်းှစ်ခုသည် လွတ်လပ်ေသာ သတင်းများကို ထုတ်လ င့်ပါသည1်25 ။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် လွတ်လပ်ေသာ ေနစ်သတင်းစာ (၅) ေစာင် 126၊

ပရိတသ်တ်က လွန်စာွ အသအိမှတြ်ပခံရေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်မဒီီယာအေြမာကအ်များ 127၊ ေဒသတွငး်

125 DVB and Mizzima TV.  ey were quasi-independent because they did not have broadcast licenc-

es 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 aff airs 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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ြဖန်ချသိည့် လွတ်လပ်ေသာ သတင်းစာများှင့် ဂျာနယ်များလည်း ိုင်ငံတဝှမ်းရှိေနပါသည1်28။ 

လွတ်လပ်ေသာမီဒီယာများအြပင် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ေအာက်၌ တည်ေထာင်ထားခဲ့ေသာ 

အစိုးရမီဒီယာအားလုံးသည် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထိန်းချပ်မ ေအာက်တွင်ပင် ဆက်လက်

တည်ရှိေနခဲ့ပီး ၎င်းတိုတွင် အစိုးရေနစ်သတင်းစာများစွာ၊ ုပ်ြမင်သံကားှင့် ေရဒီယိုလိုင်းများ

စွာ ပါဝင်ပါသည1်29။ စစ်တပ်သည်လည်း သတင်းစာများ၊ ေရဒီယိုအသံလ င့်ုံများှင့် ုပ်ြမင်သံ

ကားလိုင်းများကို ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည1်30။ ၎င်းတို၏ မီဒီယာဥပေဒများတွင် ဒီမုိကေရစီ

စနစ်ကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်ြခင်းသည် မီဒီယာအခန်းက  ကို ိုင်ငံေတာ်က ဆက်လက်ထိန်းချပ်

ိုင်သည့်အတွက် အာဏာရသည့်မည်သူမဆို တလဲွအသံုးချခံရုိငသ်ည်ကုိ NLD အစုိးရအား ကိမ်

ဖန်များစွာ သတိေပးခ့ဲပါသည်131။ 

အာဏာသိမ်းမ ြဖစ်ပွားပီး ေနာက်တစ်ေနမနက်တွင် ထုတ်လ င့်မ အားလုံး ေလလ  င်းေပ က ရပ်

နားခံရပါသည် 132။ ိုင်ငံပိုင် အသံလ င့်ုံတစ်ခုက Facebook ေပ တွင် ယခုြဖစ်စ်မှာ “နည်းပညာ

ပိုင်းဆိုင်ရာ” အေကာင်းများေကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည် 133။ ိုင်ငံပိုင်အသံလ င့်ုံများ

ှင့် အချိေသာ အမည်ခံလွတ်လပ်သည်ဆုိသည့်ချန်နယ်လုိင်းများ ြပန်လည်ထုတ်လ င့်ခ့ဲေသာ်လည်း

လတွလ်ပ်ေသာသတငး်များကိုထတုလ် င့်သည့် ချနန်ယ်လိုင်းစှခ်သုည် ထိုအချနိက်စ၍ ဆက်

လက် မထုတ်လ င့်ရေတာ့ေပ 134။ ယခင် NLD အစိုးရ၏ ထိန်းချပ်မ ေအာက်ရှိ ိုင်ငံပိုင် ုပ်သံလ င့်ုံ

များအားလုံးကို စစ်တပ်၏ ထိန်းချပ်မ ေအာက်သိုေရာက်ေစရန် စစ်တပ်က “ြပန်ကားေရးဝန်ကီး”

အသစ်ကို ခန်အပ်ခဲ့ပါသည် 135။ ရလဒ်အေနြဖင့် ယခုအခါ ုပ်ြမင်သံကားှင့် ေရဒီယိုလိုင်းများအား

လုံးသည် စစ်တပ်၏ တိုက်ိုက်ထိန်းချပ်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ၎င်း၏မိတ်ဖက်များကတဆင့် သွယ်

ဝိုက်ထိန်းချပ်ြခင်း ခံထားရပါသည1်36 ။

128 https://www.google.com/url?q=https://www.mdif.org/wp-content/uploads/2019/07/An-Unfavor-

able-Busi-ness-MDIF-report.pdf&sa=D&source=editors&ust=1624989059288000&usg=AOvVaw2yB-

CrHn9zQX7l7h0kuhylF

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-a er-

ousting-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 ၏တရားဝင်မ ကို ေမးခွန်းထုတ်ေစိုင်သည့် “မမှန်ကန်ေသာစကား

လုံးများ” အသုံးြပမ ကိုရပတ်န်ရန် မီဒီယာဌာနများအားေြပာကားရန် ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာ

ေကာင်စီသို ေရးသားေစခုိင်းခဲ့ပါသည1်38။ အဆိုပါေနတွင်ပင် ပုသိမ၌် ဆ ြပမ များကို မှတ်တမ်း

တင်ေနေသာ သတင်းေထာက်တစ်ဦးအား ရဲများက အာဏာသိမ်းမ ေနာက်ပုိင်း ပထမဆုံးအကိမ်

အေနြဖင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပီးေနာက1်39 ရက်အနည်းငယ်အကာတွင် ကချင်ြပည်နယ်၌ ၅ ဦးကိုထပ်မံ ဖမ်း

ဆီးခဲ့ပါသည်140။ စစ်တပ်၏ မီဒီယာအေပ  စာေပစိစစ်ေရးအတွက် ဆက်လက်ဖိအားေပးမ ေကာင့် 

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီဝင်အများအြပားသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ေနတွင် ရာထူး

က တ်ထွက်ခဲ့ကပီး141 သတင်းမီဒီယာဌာနကီးတစ်ခုတွင် သတင်းစာဆရာများ အစုလိုက်အ ပံ

လိုက် တ်ထွက်ခဲ့သည့်ေနာက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်တွင် ၎င်းမှာပိတ်သိမ်းခဲ့ရပါသည1်42။ ေနာက်

တစ်ေန ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်ေနတွင် ၎င်း၏  စိစစ်ေရးေတာင်းဆိုချက်များကို မလိုက်နာသည့် 

မည်သည့်မီဒီယာကိုမဆို ထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင် ြပန်လည်ုပ်သမိ်းမည်ဟု စစ်တပ်ကခိမ်းေြခာက်ခဲ့ပါ

သည် 143။ ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၂၅ ရကေ်နတငွ ်မဒီီယာဌာန အများအြပားက မီဒီယာလတွလ်ပခ်ငွ့်အတက်ွ

ေတာငး်ဆိခုျက်ကိ ုပူးတဲွေကညာစာထုတြ်ပန်၍ တုန်ြပန်ခ့ဲပါသည်144။ ကမံေကာငး်အေကာငး်မလှ

စွာပင် စစ်တပ်သည် အဆိုပါတုန် ြပန်မ အား အဖက်မလုပ်ဘဲ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ှင့် ၂၈ ရက်အတွင်း 

137 https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-upri-

sing-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/an-

ger-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-mili-

tary-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-coun-

cil-members-resign-over-military-directives

143  https://www.gnlm.com.mm/council-needs-to-put-energy-into-reviving-countrys-ailing-econo-

my-senior-general/

144  https://twitter.com/FrontierMM/status/1364868548028297218
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သတင်းေထာက် ၁၀ ဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည1်45။ ဒုတိယအကီးဆုံး သတင်းဌာန တိုက်တစ်ခု

သည် မတ်လ ၁ ရက်ေနကစတင်၍ ထုတ်ေဝြခင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည် 146။ ေနာက်တစ်ေန၌ သတင်း

ေထာက်တစ်ဦးက ၎င်းတုိ၏အကမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခံရမ ကို တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်ခ့ဲရာတွင် ပိုမုိလူသိ

များသွားခ့ဲပါသည1်47 ။

မတ်လ ၈ ရက်ေနတွင် စစ်တပ်က ပုံှိပ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ှင့် အသံလ င့်ြခင်းတိုေရာပါေနသည့် မီဒီယာ

ဌာနများ၏ ထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင် ၅ ခုကို ဖျက်သိမ်းြခင်းြဖင့် ၎င်းတို၏ ယခင်ခိမ်းေြခာက်မ များကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ပါသည1်48။  ြမန်မာိုင်ငံတွင် ပံုှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ လည်ပတ်ြခင်း

သည် တရားမဝင်ပါ149။ ထိုအတူ  လိုင်စင်မရှိေသာ မီဒီယာဌာနများအတွက် အလုပ်လုပ်ေနေသာ 

စာနယ်ဇင်းသမားများကို ြပစ်မ ဆိုင်ရာအရ အေရးယူိုင်ပါသည် 150။ တစ်ရက်တည်း၌ပင် အနည်း

ဆုံး သတင်းဌာန ၂ ခု၏ မှတ်ပံုတင်ထားေသာုံးများကို ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲြခင်းြဖင့် အဆိုပါလိုင်စင်

ဖျက်သိမ်းမ များကို ရဲများက ချကခ်ျင်းပငတ်န်ုြပနခ်ဲပ့ါသည1်51 ။ ကံေကာင်းေထာကမ်စွာပင ်မီဒယီာ

ဌာနအများစုမာှ အာဏာသမိး်မ အပးီတွင ်၎င်းတို၏လပု်ငန်းများကို ေြပာငး်ေရ ထားပီးြဖစ၍် ၎ငး်

တို၏ မတှပ်ုတံငထ်ားေသာုးံများမာှ ဗလာြဖစ်ေနပီြဖစ်သည် 152။ ထုိအချန်ိကစ၍ သတငး်ေထာက်

များအားလံုးသည် အဆံုးစွန်ေသာ အ ရာယ်များကားတွင် အလုပ်လုပ်ေနရပီး153  အကမ်းဖက်ခံရသူ 

များစွာရှကိာ အားလုးံနီးပါးမှာ ပုန်းလ ိးကွယ်လ ိးြဖင့်သာ လ ပ်ရာှးေနရသည်154။ အချိေသာ မီဒယီာ

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/hun-

dreds-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-li-

cences-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-yan-

gon-ahead-of-national-strike

153 https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/  rmly-regimes-enemies-list-myanmar-jour-

nalists-continue-document-atrocities.html

154  https://www.reportingasean.net/no-safety-zone-5-realities-about-journalism-inpost-coup-

myanmar/
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ဌာနကီးများသည် လုံးဝ ပိတ်ပစ်လိုက်ကသည1်55။ ယခေုဆာငး်ပါးေရးသားေနချနိတ်ငွ ် သတင်း

ေထာက် ၆၀ ေကျာ်အား ထိန်းသိမ်းထားပီးြဖစ်ကာ ၁၅ ဦးမှာ တရားစဲွဆုိခံထားရပါသည်156။ ေနာက်

ထပ်သာဓကတစ်ခုတငွ ် မဒီီယာဌာနတစ်ခသုည် ရာဇဝတ်မ ြဖင့် တရားစဲွခခံဲရ့ပါသည်157။ ပငမ်

သတငး်ဌာနများ ပတိသ်မိး်လိုက်ြခငး်ေကာင့် သတငး်ေထာကမ်ျားစွာသည ် အနွလ်ိုငး်ေပ တွင်

သာမက ေြမေအာက ် မီဒယီာပုံှိပြ်ဖန်ချေိရး ကနွရ်ကမ်ျားကိုပါ သုံး၍ မီဒယီာပံုစံအသစမ်ျား 

တည်ေထာင်ဖန်တီးခဲ့ကသည1်58။  

အာဏာမသိမ်းမီကပင် သတင်းတုများလ င့်ြခင်း၏ အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေနပီးေသာ ဝါဒြဖန်မ သည်

ယခုအခါ ိုင်ငံပုိင်မီဒီယာကို လ မ်းမိုးထားသည1်59။ စစ်တပ်၏လုပ်ရပ်များအား “ဥပေဒငှ့်အညီ

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-latestlife-

line-for-a-movement-under-siege

159 https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-2345414/Video-Myanmar-state-broadcast-

er-beams-military-propaganda.html
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တရားဝင်သည်ဟု” ပုံသငွ်းြခင်းအားြဖင့် ဝါဒြဖန်မ အများစုသည် အာဏာသိမ်းမ ကိုတရားဝင်ေစ

ရန် အဓိကအာုံစိုက်ထားသည1်60။ အာဏာသိမ်းမ ကို ိုင်ငံတကာကလက်ခံေကာင်း ပုံေဖာ်ရန် 

သိသာသည့်လုပ် ကံမ တစ်ခုမှာ ဥပမာအားြဖင့် ဥေရာပသမဂ  (EU) ကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံတကာအဖွဲ

အစညး်များငှ့ ်အမှန်တကယ်မဟုတဘဲ် ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ု ြပသြခငး်ြဖစ်သည1်61။ ိငုင်ပုိံင်

မီဒီယာ၏ ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခ့ဲကပီး162 အလုပ်က ထုတ်ပယ်ြခင်းခံရလျက်ရှိေသာ်

လည်း163 ဝါဒြဖန်မ တငွ ်ြပည်သူအာဏာဖီဆနမ် တငွပ်ါဝငသ်မူျားကိ ု“ပေရာ်ဖက်ရငှန်ယ်မဆနြ်ခငး်”

ှင့် “ုိင်ငေံတာ်သစ ာေဖာက်မ ”အြဖစ်164 ပံုေဖာ်ြပခ့ဲပါသည်။ ိငုင်ပုိံငသ်တငး်မီဒီယာက ဝါဒြဖန်ရာ

တွင်သံုးေသာ တတိယေဆာင်ပုဒ်မှာ ဆ ြပသူများကုိ “အဓိကုဏ်းဖန်တီးသူများ”165 အြဖစ်သတ်မှတ်

ြခငး်ငှ့် ထိုသတူိုကို ရညရ်ယခ်ျကရ်ှိရှိ ေဝဝါးထားေသာ “အကျိးဆကဟ်သူည်များ”166 ြဖင့် ခိမ်း

ေြခာကြ်ခငး်ြဖစ်သည။် ရလဒ်တစ်စတိတ်စ်ပုိငး်အေနြဖင့် အချိေသာ လမူ မဒီယီာပလကေ်ဖာင်း

များတွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ကပါသည1်67။ ဝါဒြဖန်မ အများစုသည် ေြဗာင်

ကျကျ  တလွဲြဖစ်ေနသည်မှာ ရယ်စရာပင်ေကာင်းေနသည်။ ၎င်းတိုထဲတွင် ဆ ြပသူများက 

ရာဇဝတ်မ များကို ကျးလွန်ေနေကာင်း168 စွပ်စွဲသည့် သတိထားမိစရာ ေကာင်းေလာက်ေအာင် 

လွဲမှားေနသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ှင့် ကျယ်ြပန်စွာြဖစ်ပွားေနသည့် ဆ ြပမ များသည် အမှန်တကယ်

တွင် ေနာက်ကွယ်ကကိးကိုင်ဖန်တီးမ များေကာင့် ထွက်ေပ ြခင်းသာြဖစ်သည်ဟု ဆိုြခင်းတိုပါ

ဝင်ပါသည် 169။

160 https://teacircleoxford.com/2021/03/09/a-preliminary-analysis-of-the-myanmar-mili-

tary-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-run-

broadcast-service.html

164 https://teacircleoxford.com/2021/03/09/a-preliminary-analysis-of-the-myanmar-mili-

tary-juntas-media-propaganda/

165 https://teacircleoxford.com/2021/03/09/a-preliminary-analysis-of-the-myanmar-mili-

tary-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 တက်က လ ပ်ရှားသတူစ်ဦး (ေဒသမသိရ)အား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၅

 ရက်တွင် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ြခင်း

ယခင် တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ြပည်သူများအား ဖုန်းှင့်အင်တာနက်များ အသုံးြပရန် 

ကန်သတ်ခဲ့သည့် အတွက် ြမန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်းက  သည် အေတာ်အတန် အသစ်အဆန်း 

ြဖစ်ေနေသးသည်ဟုဆိုရမည1်70။ အရပ်သားအမည်ခံအစိုးရက ဆက်သွယ်ေရးက  ကို ၂၀၁၃ ခုှစ်

တငွ ်ေြဖေလ ာေ့ပးလုိကသ်ည့် အချနိတ်ငွမ်သှာ အေြပာငး်အလဲြဖစေ်ပ လာခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုစှတ်ငွ ်

ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၄၃% သည် (အများစုက မိုဘိုင်း စမတ်ဖုန်းများြဖင့်) အင်တာနက် အနည်းငယ် 

အသုံးြပခွင့်ရရှလိာခ့ဲသည ်171။ ယင်းသိုေသာ အရှိနအ်ဟနုြ်ဖင့ ်ဖွံဖိးတိုးတကမ် အေပ အေြခတည၍် 

၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၉၅% အတွက် mobile broadband ဝန်ေဆာင်မ ရရှိေအာင် 

လျာထားေဆာင်ရက်ရန် NLD အစိုးရက ရည်မှန်းချက် ကီးကီးမားမားထားရှိခဲ့ပါသည် 172။ သိုေသာ် 

တဖက်တွင်လည်း NLD အစိုးရသည် လွန်ခဲ့ေသာငါးှစ်အတွင်း ပွင့်လင်းေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

အခန်းက  အေပ  စိန်ေခ မ များြဖစ်လာေအာင် ြပလုပ်ခဲ့ပါေသးသည်။ အဆိုပါစိန်ေခ မ များတွင် 

ေြမာက်ြမားစွာေသာ သတင်းဌာနဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ပိတ်ပစ်ရန်ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ဆက်သွယ်ေရး 

ေအာ်ပေရတာများ၏ လွတ်လပ်မ အေပ  ခိမ်းေြခာက်မ များြဖစ်ေစခ့ဲြခင်း၊ ဖုန်းဆင်းကဒ်များအား 

အတင်းအကပ်မှတ်ပုံတင်ေစြခင်း၊ လူအများအား ဒီမိုကေရစီနည်းှင့်ဆန်ကျင်သည့် ဆက်သွယ်

ေရးဥပေဒများ အသုံးြပပီး စွပ်စွဲြခင်း၊ တရားစီရင်ြခင်းငှ့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း စသည်တိုပါဝင်ပါ

သည် 173။ အဆိုးဝါးဆုံးကိစ မှာ ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့် ချင်းြပည်နယ်တိုရှိ ၁.၄ သန်းေသာြပည်သူများ

အား ၁၈ လကာ အင်တာနက်ပိတ်ထားရန် NLD အစိုးရက ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည1်74။

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-myan-

mar-2020.pdf

174  https://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2020/12/freedom-of-thenet-myan-

mar-2020.pdf
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ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန၊ နံနက် ၃ နာရီတွင် တပ်မေတာ်က အင်တာနက်လိုင်းများကို မတည်ငိမ်

ေအာင်ြပလပုခ့ဲ်ပးီ နံနက် ၈ နာရတီငွ ်လံုးဝြဖတေ်တာက်ပစ်ခ့ဲသည်။ ေနာက်လများတွငမ် ူအငတ်ာ

နကြ်ဖတ်ေတာကမ် များကိ ု တုိးြမင့ြ်ပလပ်ုလာခ့ဲသည်175။ အင်တာနက ် လံုးဝနးီပါးပတိပ်င်ထားမ 

မှာ တစ်ရက်ကာြမင့်ပီး ဒုတိယအကိမအ်ြဖစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေန တစ်ရက်လံုးစာလညး် ြဖတ်

ေတာက်ခဲ့ြပန်သည1်76။ ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့်ချင်းြပည်နယ်တိုက ကမ ာ့အရှည်ကာဆုံးေသာ အင်တာ

နက်ြဖတ်ေတာက်မ ကို တပ်မေတာ်က ရပ်ဆိုင်းေပးခဲ့ေသာ်လည်း ေခတ ခဏမ သာြဖစ်သည1်77။

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်ေနကစတင်၍ တပ်မေတာ်က အင်တာနက် ညပိုင်းြဖတ်ေတာက်မ  (digital

curfew) ကို စတင်ြပလုပခ်ဲ့ရာ ညစ်ညတိုင်း အင်တာနက် လုံးဝနီးပါး ြဖတ်ေတာက်ရန် အမိန်

ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်178။ အင်တာနက်ပိတ်ပင်မ  တစ်ခုှင့်တစ်ခုကားတွင် အင်တာနက်လိုင်းများ ေှး

ေကွးေအာင်လည်း တပ်မေတာ်က ြပလုပ်ခဲ့ြပန်သည1်79။ မတ်လ ၁၅ ရက်ေနတွင် အင်တာနက် 

ြဖတ်ေတာက်မ များ ပိုမိုဆိုးဝါးလာကာ ြမန်မာြပည်သူများ အဓိကအင်တာနက်သုံးစွဲသည့် လမ်း

ေကာင်းြဖစ်ေသာ မိုဘိုင်းအင်တာနက်များအားလုံးကို ယာယီ (သိုေသာ် အကန်အသတ်မရှိ) ပိတ်

ပင်ထားရန် တပ်မေတာ်က အမိန်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည် 180။ မတ်လ ၁၈ ရက်ေနတွင် အများြပည်သူသုံး 

ဝိုင်ဖုိင်အင်တာနက်များအားလံုးကို ပိတ်ပင်ရန် တပ်မေတာ်က အမိန်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည1်81။ ဧပီလ ၂

ရက်ေနတွင် အိမ်သုံးကိးမဲ့အင်တာနက်များ (fixed wireless connections) အားလုံးကို ပိတ်ပစ်

ရန်အမိန်ထုတ်ခဲ့သည1်82။ ဤစာကို ေရးသားသည့အ်ချနိတ်ငွ ် ြမနမ်ာိုင်ငတံွင ် အငတ်ာနက်ကို 

၀.၅% (သုိမဟတု)် ၁၂၀,၀၀၀ ခန်သာ တနလ  ာမ ှကာသပေတးထိ နနံက ်၆:၃၀ မှ ည ၁ နာရ၊ီ ေသာကာ

မှ တနဂ  ေွအထိ နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၁ နာရီအထိ အသုံးြပ၍ရေတာ့သည1်83။

175  https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-upri-

sing-JBZrmlB6

176 https://www.telenor.com/media/press-release/myanmar-authorities-orders-nationwide-shut-

down-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 1am-

6:30am https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-upri-

sing-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-upri-

sing-JBZrmlB6

181    https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-upri-

sing-JBZrmlB6

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

183  https://www.unescap.org/sites/default/  les/6%20Myanmar%20CLMV-%20Internet%20Ex-

change1.pdf
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ြမန်မာိုင်ငံဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၏ အေြခခံအေဆာက်အအုံ အေတာ်များများကိုလည်း တပ်မ

ေတာ်က ထိန်းချပ်လာခဲ့သည1်84။ လက်ရှိတွင် တပ်မေတာ်က ဖုန်းေအာ်ပေရတာကုမ ဏီှစ်ခုကို 

အြပည့်အဝ ထိန်းချပခ်ွင့် ရထားသည့်အတွက် တစ်ိုင်ငံလံုးရှိ ဖုန်းဆင်းကဒ်များအားလုံး၏ ထက်

ဝက်ခန်ကို ေစာင့်ကည့်၍ ရိုင်စရာရှိသည1်85။ တပ်မေတာက် ဆကသ်ယွေ်ရးကမု ဏီများကို လ ိ

ဝှက်အမိန်များ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်အြပင် အဆိုပါအမိန်များ ထုတ်ြပန်ေကာင်းကို ြပည်သူလူထုသို

အသေိပးသည့် ကမု ဏီများကိလုည်း သတိေပးစာများေပးပိုခ့ဲသည်186။ ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၄ ရကေ်နတငွ ်

စစ်အာဏာသိမ်းမ ကို မှတ်တမ်းတင်ေနကသူများှင့် ဆန်ကျင်အန်တုရန် ကိးပမ်းေနကသူများ 

အသုံးြပလျက်ရှိသည့် Facebook ကို တပ်မေတာ်ကပိတ်ပစ်ခဲ့ပီး187  ေနာက်တစ်ရက်တွင် Ins-

tagram ှင့် Twitter တိုကိုပါ ပိတ်ပစ်ခဲ့သည1်88။ ထိုအချနိက်စ၍ Wikipedia ှင့် ြမန်မာိုငင်၏ံ 

အကီးမားဆုံးေသာ သတင်းဌာနစာမျက်ှာများအပါအဝင် အြခားေသာ website များကိုပါ တပ်မ

ေတာ်က ပိတ်ထားခ့ဲသည1်89။ 

စစအ်ာဏာသမိး်သည့်အချနိက်တညး်စ၍ တပမ်ေတာသ်ည် ြမနမ်ာိုငင်၏ံ တငး်ကပ်လှေသာ 

ဒစဂ်ျစ်တယ် ဥပေဒများကုိ ပုိမုိတင်းကပေ်အာင် ြပလုပလ်ာခဲသ့ည်။ ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၁ ရကေ်နတငွ ်

တပ်မေတာ်က ဆိုက်ဘာြပစ်မ ဆိုင်ရာ “ဥပေဒ” မူကမ်းတစ်ရပ်ကို ြဖန်ေဝခဲ့ပီး အကယ်၍ အဆိုပါ

ဥပေဒကို အတည်ြပခဲ့ပါက တပ်မေတာ်အေနြဖင့် အင်တာနက်အသုံးြပမ တစ်ခုလံုးကို ထိန်းချပ်

ိုင်ြခင်း၊ ပုဂ လိက တစ်ဦးချင်းေဒတာများကို ေစာင့်ကည့်ိုင်ြခင်း၊ အွန်လိုင်းေပ က အေကာင်း

အရာများကိုထိန်းချပ်ရာ၌ လိုသလို ြပစ်မ ဆိုင်ရာပုဒ်မသစ်များ ေရးဆွဲိုင်ြခင်းှင့် Facebook ကဲ့

သိုေသာ ိုင်ငံြခားကုမ ဏီများအထိပါ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်ချဲလာိုင်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်လာ

ိုင်မည်ြဖစ်သည် 190။ ယင်း ဆိုက်ဘာြပစ်မ ဆိုင်ရာ ဥပေဒမူကမ်းှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်အေန

ြဖင့် လူသိရှင်ကား လက်ေလ ာ့လုိက်သည်မဟုတ်ေသာ်လည်း စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းကအပါ

အဝင် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်း၏ ကျယ်ကျယ်ေလာင်ေလာင်ေဝဖန်မ ေကာင့် 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-myan-

mar-2020.pdf

186 https://www.telenor.com/sustainability/responsible-business/human-rights/mitigate/human-

rights-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-insta-

gram-in-myanmar/

189  https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2083615/myanmars-digital-regime-foreshad-

ows-se-asia

190  https://freeexpressionmyanmar.org/six-risks-from-myanmars-dra -cyber-securitylaw/
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နစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒကိုသာ အလျင်အြမန် “ြပင်ဆင်” ခဲ့ပီး အင်တာနက်အသုံးြပ

မ ှင့် ပတသ်က်၍ ြပစမ် ကးီေအာင ် ြပလပုထ်ားသည့် တစဦ်းချငး်လွတလ်ပ်ခငွ့်ကိုချိးေဖာက်

ေသာ အြငင်းပာွးဖွယ် ဆိုက်ဘာြပစ်မ  ဥပေဒပုဒ်မများစွာကို ကူးယူထည့်သွင်းခဲ့သည် 191။ 

တပ်မေတာ်၏ ဒစဂ်ျယတ်ယ်ဖိခငွး်မ  အကျိးရလဒ်အေနြဖင့် အငတ်ာနက ်အသုံးြပသမူျားဘက်

ကလည်း ၎င်းတို၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံ ခံေရးကို အထူးတုိးြမင့်လာခ့ဲသည်။ သာမန်ဖနု်းလိုင်းများအသုံး

ြပေနကရာက ပိုမိုလုံ ခံေသာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ များကိ1ု92  ေြပာင်းလဲသုံးစွဲလာခဲ့ကရာ 

အချိဆိုလ င် အေကာင့်အမညမ်ျားေြပာငး်ြခင်း၊ ဓါတပ်ုံများဖယရ်ာှးြခငး် စသညြ်ဖင့် မိမိမည်သူ

မည်ဝါြဖစ်သည်ကိုဖုံးကွယ်ရန် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ြပန်ဆင်ဆာ ြဖတ်သည်ဟုယူဆရသည့် နည်းလမ်း

များကိုပင် အသုံးြပလာကသည1်93။ စစ်အာဏာသိမ်းပီး ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပင် သန်းချ ီ

ေသာ အင်တာနကအ်သုးံြပသမူျားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အနတ်မု ကးီတစရ်ပ်အေနြဖင့် ေထာက်လှမ်း

ေစာင့်ကည့်မ များှင့် အင်တာနက်ပိတ်ဆိုမ များကိုေကျာ်လ ားသည့် ေဆာ့ဖ်ဝဲများကို ေဒါင်းလုပ်

ဆွဲ အသံုးြပလာကသည့်အခါ  194တပ်မေတာ်ကလည်း တန်ြပန်သည့်အေနြဖင့် VPN များကိုပါ ပိတ်

ဆိုရန် ကိးစားလာခဲ့သည1်95။ ဧပီလ ၂ ရက်ေနေနာက်ပိုင်း အင်တာနက် လုံးဝနီးပါး ရပ်ဆိုင်းလိုက်

သည့်အခါတွင် သတင်းအချက်အလက်မ ေဝမ များ အလွန်အမင်း များြပားလာေစခဲ့သည်။ အိမ်နီး

နားချင်းများအား ဝိုင်ဖိုင်အတူတကွမ ေဝအသုံးြပိုင်ရန် ဖွင့်ေပးသည့်ကိစ မှာ ပိုမို၍ တွင်ကျယ်

လာခ့ဲသည် 196။ အချိဆိုလ င် ယခင ်တပ်မေတာအ်စိုးရ လကထ်က်တငွက်ဲ့သို သတငး်လ ာများပုံှိပ်

ပးီ ြဖန်ချသိည့်ကစိ မျိးပင ်ြပန်လည ်ြပလုပလ်ာခ့ဲကသည1်97။

တပ်မေတာ်သည် ိုင်ငံေရး၊ လူအဖွဲအစည်းှင့် စီးပွားေရးတုိအေပ တွင် အာဏာကီးမားစွာ ရှိပီး

ြဖစ်သည့်အတွက် စစ်အာဏာသိမ်းမ သည် လူများစွာအား အံ့အားသင့်ေစခဲ့ပါသည1်98။ 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-in-

ternet-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-latestlife-

line-for-a-movement-under-siege

198  https://www.nytimes.com/2021/02/02/world/asia/myanmar-military-coup.html
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သိမ်းမ သည် အံ့အားသင့်စရာ ြဖစ်ခဲ့သည့်တိုင် တပ်မေတာ်၏လက်ေတွေဆာင်ရက်မ များမှာမူ 

အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်ပါေချ။ တပ်မေတာ်သည် ယခင် ဗျဟာများှင့်နည်းနာများအတိုင်း ြပန်

လညေ်ဆာငရ်ကြ်ခငး်သာြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒ၊ ဆ ြပသမူျားငှ့ ်သတငး်မီဒီယာတိုအား တပမ်ေတာ်

က ချ်းကပ်ေဆာင်ရက်ပုံမှာ ယခင် တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ေအာက်တွင် အေတာ်များများ ြပလုပ်

ခဲ့သည့်အတိုငး်သာြဖစ်ပးီ ဥပေဒအားမသိကျိးက ံြပြခငး်၊ လူထုဆ ြပမ အား အကမး်ဖက် 

ှိမ်ှင်းြခင်းှင့် သတင်းမဒီီယာအား ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ ယခင် တပ်မ

ေတာ်အစိုးရများ လက်ထက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်းက   မရှိခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းကိုထည့်သွင်း

စ်းစားထားြခင်းမရှိဘဲ တပ်မေတာ်၏အေရးယူေဆာင်ရက်မ မှာ ေနာက်ဆုံး ယင်းက  ကို လုံးဝ

ပိတ်ပစ်လိုက်ြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို၏ ေဆာင်ရက်ချက်များေကာင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်

ေဖာ်ေြပာြခင်းခွင့်ကို သိသာထင်ရှားစွာ ယုတ်ေလျာ့ေစသည်သာမက လူများစွာအား အလွန်အမင်း 

ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ေစပီး ိုင်ငံ့စီးပွားေရးှင့် လူသားဖွံဖိးမ အေပ  ေနာင်လာမည့် ဆယ်စု

စှမ်ျားစာွှင့်ချ၍ီ ခိမး်ေြခာကမ်  ြဖစ်ေပ ေစပါသည။်  

လက်ရှိအချနိ်တငွ် ြမန်မာြပညသ်မူျားသည ်လတွလ်ပ်စာွထတုေ်ဖာ်ေြပာဆိခုငွ့်ကို အကးီအကျယ် 

ကန်သတ်ခေံနကရပါသည်။ စစအ်ာဏာသမိး်သည့်အချနိက်စ၍ ြပည်သမူျားသည ် စစ်တပက်ို 

ြပန်လည် တွန်းလှန်ရာ၌ အလွန်တရာမှ တီထွင် ကံဆမ ရှိကပီး ကီးစွာေသာ စွန်စားမ များလည်း 

ြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။  ေနစ်ေနတိုင်း က မ်းကျင်သတင်းေထာက်များ၊ ိုင်ငံသားတက်က လ ပ်ရှား

သမူျား၊ ဆ ြပသမူျားငှ့ ် အြခားေသာသမူျားသည် မိမတိိုဆ ကုိ ထတုေ်ဖာ်ေြပာကားလျက်ရှိက

ပီး ယင်းသိုြပလုပ်ရင်း ေသဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၇၀၀ ခန် ရှိေနပီြဖစ်ပါသည1်99။ အေြပာင်းအလဲ

အတွက် လူထု၏ေတာင်းဆိုမ မှာ ပို၍ ပို၍သာ တိုးပွားလျက်ရှိေနပါသည်။ ယခင် တစ်ဖက်ေစာင်း

နင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးြဖစ်စ်သို ြပန်လည်ဦးတည်ေရး ေြပာကားချက်များေနရာတွင် အေြခခံ

ကျေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ြပလုပ်ရန် ေတာင်းဆိုမ မှာ အစားဝင်လာပါသည်။ လူအခွင့်အေရး

နယ်ပယ် (အထူးသြဖင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်) တွင် ဤေတာင်းဆိုချက်မှာ အင်တာ

နက်ကန်သတ်မ များ၊ ုပ်သံသတင်းထုတ်လ င့်မ အေပ  အစိုးရကထိန်းချပ်ြခင်းှင့် ဆ ြပခွင့်

အေပ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းတိုကို ရပ်ဆိုင်းေပးရန်အြပင် အသစ်ေသာပငွ့်လင်းမ ငှ့် သတင်း 

အချက်အလက်ဆိုင်ရာ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ ရပုိင်ခွင့်တိုကိုဆိုလိုပါသည်။ ြမန်မာြပည်သူ

များကသာ စစ်အာဏာသိမ်းမ ကို တွန်းလှန်ေြပာင်းလဲိုင်ကမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံတကာ

အသိုင်းအဝိုင်း အထူးသြဖင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများအေနြဖင့် ြမန်မာြပည်သူများကို ေထာက်ခံအား

ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ဤသို မြပလုပ်ိုင်သည့်တိုင်ေအာင် အတားအဆီးမြဖစ်ေအာင် ေနကရမည်

ြဖစ်ေပသည်။

199  https://aappb.org
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w&m;rQwí bufrvdkufaom 

a&G;aumufyGJapmifhMunfh

owif;wifqufjcif; - 

oD&dvuFmtawGUtBuHK

သီရိလက  ာိုင်ငံ၏ ေရးေကာက်ပွဲများကိုကည့်လ င် ဧရာမပိုစတာကီးများ၊ အမတ်ေလာင်းများ၏ 

ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်ကီးများ၊ အလွန်ပင်ဆွဲေဆာင်မ ရှိေသာ ဝါဒြဖန်စည်းုံးလ ံေဆာ်မ များှင့် 

ေရးေကာက်ပွဲကတိကဝတ်များ ပါဝင်သည့် မူဝါဒေကြငာစာတမ်းများြဖင့် မစားရဝမခန်း ြပည့်

ကှေ်နပါသည။် ေနစသ်တင်းများကို သတငး်စာမျက်ာှအြပည့် ေကာ်ြငာများအေနြဖင့်ေတွရပးီ 

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စည်းုံးလ ံေဆာ်မ များှင့် သတင်းများသည် တီဗွီှင့်ေရဒီယိုက ုပ်သံလ င့်မ 

များတွင် စ်ဆက်မြပတ်ြမင်ေတွေနရေပသည်။

ထုိသုိ မုိးကီးေလကီးအေြပာများှင့ ် အယံုသွင်းစည်းံုးမ များအကား ေရးေကာက်ပဲွကာလအတွငး် 

ြပည်သူများအေနြဖင့် မှန်ကန်ေသာသတင်းအချက်အလက်များကို အေြခခံသည့် ေရးချယ်မ များ

ကို လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် မီဒီယာများတွင် တရားမ တ၍ ဘက်မလိုက်ေသာ သတင်းေဖာ်ြပ

ေပးရန်ဆိုသည့် ကီးေလးေသာတာဝန်တစ်ရပ်ရှိလာပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်ှင့် ပုဂ လိကပိုင် မီဒီယာ

စှမ်ျိးလုးံတွင ်သတငး်ေဖာြ်ပေပးမ ငှ့် ထတုလ် င့်ချနိ်ခွဲတမ်းများမှာ မညီမ ဘ ဲေရးေကာကပ်ွဲဝင ်

အမတ်ေလာင်းတစ်ေယာက်၏ စိတ်ဆ ှင့်အရည်အချင်းများကို ေဖာ်ထုတ်ြပသပီး စနစ်တကျ 
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ေဝဖန်သုံးသပ်ြခင်းထက် လူကိက်များမ ှင့် လ မ်းမိုးိုင်စွမ်းကို ပို၍ဦးစားေပးသည်ကို ေတွရှိရပါ

သည်။ ထိုအြပင် သီရိလက  ာတွင် ေရးေကာက်ပွဲဝင် အမတ်ေလာင်းတစ်ဦးအတွက် အနိမ့်ဆုံးပညာ

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်လည်း မရှိေပ။

သရီလိက  ာိငုင်၏ံ မဒီယီာအခငး်အကျင်းသည ်ကိလုိုနေီခတ်ကသည ်ယေနအချနိအ်ထိ ှစ်ေပါင်း

များစွာအတွင်း အဆင့်ဆင့်ေြပာင်းလဲခ့ဲရာ အစပိုင်းတွင် ိုင်ငံပုိင်ေရဒီယို၊ ုပ်ြမင်သံကားတစ်ခု

တည်းရှိရာက ယခုအခါတွင်မူ ပုဂ လိကပုိင် ုပ်သံထုတ်လ င့်မ လုပ်ငန်းများစွာပင် ေပ ေပါက်လာ

ခဲ့ပြီဖစ်သည။် ပုံှိပ်မဒီယီာလပုင်န်းမှာမူ ုပသ်ထုံတလ် င့မ် ငှ့် ေြပာင်းြပနြ်ဖစ်ပီး အေစာပုိငး်ကာလ

များမှ ၁၉၇၃ ခုှစ်အထိ အြပည့်အဝ ပုဂ လိကပိုင်ြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း အစိုးရက ဦးေဆာင်ပုဂ လိက

အဖွဲအစည်းတစ်ခုအား သိမ်းယူခဲ့ပီးေနာက် ယေနအထိ ိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းအြဖစ် ရပတ်ည်လျက်ရှိ

ပါသည်။

များမကာေသးမီကာလကပင် သီရိလက  ာိုင်ငံမီဒီယာ၏ ထုတ်ေဝသူများှင့်အယ်ဒီတာများမှာ 

အစိုးရ၏ အသေရဖျက်မ ြဖင့်တရားစွဲဆိုမ များ၊ စစ်ပွဲှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းတင်ြပမ များအား 

ဆင်ဆာြဖတ်မ များှင့် သတင်းေထာက်များအား ြပန်ေပးဆွဲြခင်းှင့်သတ်ြဖတ်ြခင်းများကို ကံ

ေတွခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၈ ခုှစ်တွင် မီဒီယာ ေလာကသားအားလံုးက စည်းလံုးညီွတ်စွာြဖင့် ထိုစိန်

ေခ မ များကုိတုန်ြပန်ခ့ဲပီး မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ငှ့ ်လူမ တာဝန်ယူမ ဆုိငရ်ာ ကုိလံဘုိေကြငာစာတမ်း

(Colombo Declaration on Media Freedom and Social Responsibility) ကို လက်မှတ်ေရး

ထိုးခဲ့ကာ သမိုင်းတေခတ် ဆန်းသစ်ေစခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ေဆာင်ချက်များက အသေရဖျက်မ ြဖင့်

တရားစွဲဆိုမ များကို တန်ြပန်ရန်အတွက် လက်နက်ေကာင်းလည်း ြဖစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ှင့် ၂၀၁၈

ခုစှ်များတွင် ထုိေကြငာစာတမ်းအား ြပန်လည် သုံးသပ်ြပင်ဆင်မ များ ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းက လွတ်

လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ခွင့်ှင့် သတင်းအချက်အလက်များရယူခွင့်တိုကို ပိုမိုေသချာေစခဲ့သည်။  သီရိ

လက  ာစာနယ်ဇင်းအင်စတီကျအား တည်ေထာင်ိုင်ခဲ့ြခင်းကလည်း ၁၉၉၈ ခုှစ် မီဒီယာလွတ်

လပ်ခွင့်ှင့် လူမ တာဝန်ခံမ ဆိုင်ရာ ကိုလံဘိုေကြငာစာတမ်းက ထွက်ေပ လာသည့် တိုက်ိုက်

အကျိးဆက်ြဖစ်သည်။

တဆက်တညး်မှာပင ် အယ်ဒီတာများ၏ပေရာ်ဖယ်ရငှန်ယ်ကျင့ဝ်တ် ထက်ွေပ လာမ ေကာင့်လည်း 

မီဒီယာေလာကတွင် ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်သည့်သတင်းေထာက်များ ထွက်ေပ လာေရးအတွက် 

လမ်းစ ေပ ေပါက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ကိုလံဘိုေကြငာစာတမ်းကတဆင့် မီဒီယာေလာကသားများအတွက် ေနာက်ထပ်ရရှိခဲ့သည့် 

အဓိကကျသည့် ေအာင်ြမင်မ တစ်ခုမှာ သတင်းအချက်အလက်များရယူခွင့်အက်ဥပေဒ အမှတ် ၁၂
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 ကို ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် အတည်ြပိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုဥပေဒေကာင့် သတင်းေထာက်များအေန

ြဖင့် ိုင်ငံေရးစနစ်များအတွင်း ြခစားမ များကို ေဖာ်ထုတ်ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကိုရရှိခဲ့ပီး အစုိးရ

က ိုင်ငံသားများအေပ  တာဝန်ခံမ ရှိေစေရးကို ေဆာင်က်းိုင်ခဲ့သည်။

အမှီအခိုကင်းသည့် သုေတသနအင်စတီကျးရှင်းတစ်ခု၏ ပလက်ေဖာင်းတစ်ခုြဖစ်သည့် “မီဒီယာ

လုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်မ ေစာင့်ကည့်ေရး” ၏ေတွရှိချက်အရ ိုင်ငံအတွင်းတွင် ေနစ်ှင့်အပတ်စ် 

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝမ ေပါင်း ၇၅ ခု၊ ုပ်ြမင်သံကားထုတ်လ င့်ေရးလုပ်ငန်း အခု ၂၀ ှင့် ေရဒီယိုထုတ်လ င့်

မ လုပ်ငန်းေပါင်း အခု ၅၀ လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။

သီရိလက  ာစာနယ်ဇင်းေကာင်စီဥပေဒက ပုံှိပ်မီဒီယာထုတ်လုပ်မ ကိုထိန်းေကျာင်းပီး ၎င်းဥပေဒ

ှင့်အပိင် အချင်းချင်းအြပန်အလှန်ထိန်းညိသည့်စနစ်ြဖစ်သည့် သီရိလက  ာ စာနယ်ဇင်းတိုင်

ကားမ များေြဖရှင်းေရးေကာ်မရှင်ကို ထုတ်ေဝသူများ၊ အယ်ဒီတာများ၊ သတင်းေထာက်များှင့် 

အလုပ်သမားသမဂ များအပါအဝင် မီဒီယာေလာကသားများြဖင့်ဖွဲစည်းလည်ပတ်ေနပါသည်။

“ှစ်ေပါင်းများစွာ ေခ းေသွးေတွရင်းှီးပီး ကားကုတ်ကားခဲကိးစားခဲ့ရပီးေနာက် ၂၀၀၂

ခုစှ်မှာေတာ့  အသေရဖျက်မ ြဖင့်တရားစွဲဆိုခွင့်ကို အစိုးရကဖျက်သိမ်းေပးခဲ့ပီး မီဒီယာ

အသင်းအဖွဲများနဲ  အြပန်အလှန် ထိန်းညိမယ့် အဖွဲအစည်းြဖစ်တဲ့ သီရိလက  ာစာနယ်ဇင်း

တိုင်ကားမ များ ေြဖရှင်းေရးေကာ်မရှင်တိုကို ဖဲွစည်းမှာြဖစ်ေကာင်း ေကညာခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီေကာ်မရှင်ရဲေအာင်ြမင်မ နဲ  ဓနသဟာယိုင်ငံေတွထဲမှာ အေအာင်ြမင်ဆုံးြဖစ်တ့ဲ အြပန်

အလှန်ထိန်းညိမ မူေဘာင်ြဖစ်လာေအာင် ှစ်များစွာသည်းခံပီး မဆုတ်မနစ် ကိးစားခဲ့သူ

များကို ဂုဏ်ြပရမှာြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုလိုပဲ တူညီတဲ့လမ်းကို ေလ ာက်လှမ်းေနသူ

ေတွအတွက် စံယူထုိက်တဲ့ ဥပမာေကာင်းတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါတယ်။”

- Lord Black of Brentwood, အမ ေဆာင် န်ကားေရးမှး, British Telegraph Media 

Group (Weerasundera, ၂၀၁၁) 

သရီလိက  ာပ်ုသထုံတလ် င့်မ  ေကာပ်ိေုရးရငှး်အက်ဥပေဒငှ့် သီရလိက  ာပူါဗာဟိနိေကာ်ပိေုရးရှငး်

အက်ဥပေဒတိုသည် အီလက်ထေရာနစ်မီဒီယာဆိုင်ရာဥပေဒများြဖစ်ကသည်။ တယ်လီဖုန်းဆက်

သွယ်ေရး ထိန်းညိမ ေကာ်မရှင်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ ရပ်များအြပင် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်

ေရးှင့် ေလလ  င်းခဲွတမ်းချေပးြခင်းကို ထိန်းညိသည့်ေအဂျင်စီြဖစ်သည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲကာလများတွင်မူ ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ်ရီပတ်ဘလစ် သီရိလက  ာိုင်ငံ အေြခခံ

ဥပေဒပါ အပိုဒ် ၁၀၄ ဘီ (၅)(ေအ)  အရ အားလုံးေသာ ိုင်ငံပိုင် (သိုမဟုတ်) ပုဂ လိကပိုင် မီဒီယာ

များအားထိန်းညိမ ကို ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က



130

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

ေရးေကာက်ပွဲ မီဒီယာထုတ်လ င့်မ များတွင် မ တမ ှင့်ဘက်မ မ  ရှိေစေရးအတွက် မီဒီယာများလိုက်

နာရမည့် လမ်း န်ချက်များထုတ်ေပးပါသည်။ သိုတေစ ထိုလမ်း န်ချက်များသည် မြဖစ်မေန

လိုကန်ာရမည့် ြပ  ာန်းချကမ်ျားမဟတု်ကေပ။ ယေနအချနိအ်ထ ိ ထိုလမ်း န်ချကမ်ျားကို 

ပုဂ လိကမဒီီယာများက အေတာ်အသင့်လိုက်နာကေသာ်လည်း ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများကမူ အများ

အားြဖင့်  လျစ်လျ ထားပါသည်။

၂၀၁၅ ခုှစ် ိုင်ငံေတာ်သမ တေရးေကာက်ပွဲ၏ မီဒီယာသတင်းေပးပိုထုတ်ြပန်မ များအေပ  သီရိ

လက  ာစာနယ်ဇင်း အင်စတီကျ (SLPI) ၏ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမ များက ေတွရိှချက်တစ်ခုမှာ မီဒီယာ

များက အာဏာရပါတီအေပ  ပိုမိုအေလးေပးေဖာ်ြပသည်ကို ေတွရသည်။ ထိုအြပင် နာမည်ကီး

ပါတီှစ်ခု၏ သတင်းကိုသာ အများဆုံးေဖာ်ြပကပီး လူသိနည်းေသာပါတီငယ်များှင့် တစ်သီး

ပုဂ လကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏သတင်း အနည်းအကျ်းသာ ပါဝင်သည်ကို ေတွရသည်။

ပုံှိပမ်ဒီယီာ၏ သတငး်ေကာလ်မံျားတွင ်

သတငး်ေဖာ်ြပမ ကိုကည့လ် င ်အဓကိပါ

တီကးီှစခ်ြုဖစ်သည့် United People’s

Freedom Alliance (UPFA) က ေကာ်လံ

ေပါင်း ၂,၁၁၄ ခုငှ့ ် New Democratic 

Front (NDF) က ေကာလံ်ေပါင်း ၁,၄၃၄ခု

 အထ ိ အသးီသီးေဖာ်ြပြခငး်ခံခဲရ့သည။် 

အြခားပါတကီိယုစ်ားြပ ယှ်ပိငသ်မူျား

ငှ့ ်တစသ်းီပုဂ လ ဝငေ်ရာကယှ််ပိငသ်ူ

များ၏သတင်းမှာမူ မရှိသေလာက်ြဖစ်

ခဲ့သည။်

ေရဒယုိီထုတလ် င့မ် ကုိကည့လ် င ်အေစာ

ပိုငး်တငွ ် ုိငင်ပံိငု်ငှ့ပ်ဂု လကိပုိငမ်ဒီီယာ

စှမ်ျိးလံုးက ပိငဘ်ကပ်ါတ ီ ြဖစ်သည့် 

NDF ကုိ အေလးေပးထတုလ် င့်မ  မရိှခဲ့

ေသာလ်ညး် ေရးေကာက်ပွေဲနသိုနးီကပ်

လာပီး NDF ပါတ၏ီိငုေ်ြခ ြမင့်တက်

လာသည်ှင့်အမ  မီဒီယာများတွင် NDF 

ပါတီက ြပန်ေြပာင်းေနရာယူလာခ့ဲသည်။ 

ပုဂ လိကမီဒီယာ - Neth FM

ိုင်ငံပုိင်မီဒီယာ - Lakhanda
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အြခားေသာပါတီများှင့်ယှ်လ င် NDF ပါတီ၊ UPFA ပါတီ၊ အာဏာရပါတီ၏မိတ်ဖက်ပါတီများ

သည် ေရဒီယိုထုတ်လ င့်မ အခွင့်အလမ်း ပိုမုိရရှိသည်ကို ေတွရသည်။ 

ုပ်သံအစီအစ်များတွင်လည်း ထိုနည်းလည်းေကာင်းပင်ြဖစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် ိုင်ငံပိုင်တီဗွီ

ချန်နယ်ြဖစ်သည့် ITN က UPFA ကို ပိုမိုအေလးေပးေဖာ်ြပခဲ့ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲေနနီးလာ

သည်ငှ့်အမ  NDF ကို ြပနေ်ြပာငး်မျက်ာှသာေပးခဲ့သည်။ ထိုအချနိတ်ငွ ် ပဂု လိကပုိင်တီဗွီချန်

နယြ်ဖစသ်ည့် Derana က ေရးေကာကပ်ွဲိုငေ်ြခှင့် ပတ်သက်၍ အချနိ်ငှ့်အမ ေြပာငး်လဲမ များ

ကို ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးခဲ့သည်။

SLPI က ပုံှိပ်ှင့်အီလက်ထေရာနစ်မီဒီယာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမ ကို ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 

၉ ရက်ေနမှ ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေနအထိ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပါသည်။ ပုံှိပ်မီဒီယာေစာင့်

ကည့်ေလ့လာမ အတွက် SLPI အေနြဖင့် ဆင်းဟာလာ၊ အဂ  လိပ်ှင့် တမီလ်ဘာသာစကားများ

ြဖင့်ထုတ်ေဝသည့် သတင်းစာကီး ၃၆ 

ခု တွင် ိုင်ငံေတာ်သမ တေရးေကာက်ပွဲ

ှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းေဖာ်ြပချက်

များြဖစ်သည့် သတငး်စာများ၏ေကာလ်ံ

များ၊ သတင်းေခါင်းကီးပိုင်းများ၊ ဓါတ်ပုံ

များ/ကာတွန်းများှင့် ေကာ်ြငာများ

အားလုံးကို တစ်ခုမကျန် ဆန်းစစ်ေလ့

လာခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၁၉ ခုှစ် သမ တေရးေကာက်ပွဲတွင်မူ 

SLPI အေနြဖင့် ပုံှိပ်မီဒီယာတွင်ေဖာ်ြပ

မ များကိုသာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခဲ့ပီး 

ပုံ ိှပ်ေဖာ်ြပခံရြခင်းအေြခအေနများမှာ 

၂၀၁၅ ေရးေကာက်ပဲွငှ့ ်အလားသ  ာန်

တူေကာင်း ေတွရှိခဲ့ပါသည်။

ထိပ်သီးပါတီှစ်ခုက ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများသည် အြခားကိုယ်စားလှယ်

ေလာငး်များထက ်မဒီီယာများ၏ အေလး

ေပးေဖာ်ြပမ ကိုရရှိခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်

တွင် စုစုေပါင်းသမ တေလာင်း ၃၅ဦး

အနက် Sri Lanka Podujana Peramuna 

ပုဂ လိကမီဒီယာ - Neth FM

ိုင်ငံပုိင်မီဒီယာ - Lakhanda
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(SLPP) က Gotabaya Rajapaksa က ပုံှိပ်မီဒီယာေဖာ်ြပမ စုစုေပါင်း၏ ၄၉ ရာခိုင် န်း၊ Unit-

ed National Front (UNP) က Sajith Premadasa က ၄၃ ရာခိုင် နး် အသးီသးီရရှိေနချနိတ်ငွ ်

အြခားှစ်ေယာက်မှာ ၅ ရာခိုင် န်းှင့် ၁ ရာခိုင် န်းစီ ေဖာ်ြပခံခဲ့ရပီး ကျန်ရှိသူများအေကာင်းကိုမူ 

၂ ရာခိုင် န်းသာေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။

ယခင်ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည့် Mahinda Rajapaksa အေပ သစ ာခံသည့် UPFA အဖွဲဝင်များှင့် ဖွဲ

စည်းထားေသာ SLPP မှာ Sri Lanka Podujana Peramuna အြဖစ် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ြပန်လည် 

ေခါင်းေထာင်လာခဲ့သည်။ NDF သည် UNP က ဦးေဆာင်သည့် ွန်ေပါင်းပါတီြဖစ်ပီး သမ တ

ေရးေကာက်ပွဲများြဖစ်သည့် ၂၀၀၉ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် Mahinda Rajapaksa ကို ယှ်ပိင်

ရန်ငှ့် ၂၀၂၀ ခုစှတ်ငွ ်Gotabaya Rajapaksa ကိုယှ်ပိငရ်န်အတွက ်ဖွဲစညး်ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။်

Premadasaသည် အြခားဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သူများှင့်ယှ်လ င် ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် 

အများဆုံး မျက်ာှသာေပးေဖာ်ြပြခင်းခံခ့ဲရသည်။ ၅၅ ရာခိုင် န်းေသာေဖာ်ြပမ များမှာ Rajapaksa 

၏ အတုိက်အခ ံေထာက်ခသံအူြဖစ် အဆင့်သတ်မတှြ်ခင်းခံရပါသည။် Rajapaksa  သည် ပဂု လိက

ပိုင်မီဒီယာများတွင် အများဆုံး ေဖာ်ြပြခင်းခံရပီး ၅၃ ရာခိုင် န်းမှာ ေထာက်ခံသူအြဖစ် အဆင့်

သတ်မှတ်ြခင်းခံရပါသည်။

Verité သုေတသန၏ လွတ်လပ်ေသာမီဒီယာသုေတသနဌာနြဖစ်သည့် ကျင့်ဝတ်ေစာင့်ကည့်ေရး

ဌာန (Ethics Eye) သည် ၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများကာလအတွင်း အီလက်ထေရာ

နစ်မီဒီယာများ၏ လုပ်ေဆာင်မ များကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမ များြပလုပခ်ဲ့ရာ  ပုဂ လိကပိုင်ှင့်

ိုင်ငံပိုင် အီလက်ထေရာနစ်မီဒီယာများသည်လည်း ပုံှိပ်မီဒီယာများနည်းတူ အာဏာရပါတီကို 

ေလလ  ငး်ထုတလ် င့်မ  အချနိပ်ိုေပးေကာငး်ေတွရှခိဲ့ပါသည်။

သတငး်များတွင် အဘယ်ေကာင့ ် အချိိုငင်ံေရးပါတီများငှ့် ကိုယစ်ားလယ်ှေလာငး်များကသာ 

ကးီစုိးထား သနည်းဆိသုည့် ေမးခွန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ိငုင်ေံရးငှ့ေ်ငွေကးသုးံစဲွိငုမ် အကားအြပန်

အလှန်ဆက်စပ်မ က အေြဖတစိတ်တပိုင်း ထုတ်ေပးိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပုဂ လိက ေရဒီယိုလုပ်ငန်း

တစ်ခု၏ သတင်းဌာနမှးတစ်ဦးက ိုင်ငံေရးပါတီများ (သိုမဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ 

ေလလ  ငး်ေကာ်ြငာထတု်လ င့်မ အတွက ် ရရှိသည့် ကာချနိ်ငှ့် အကမိအ်ေရအတကွတ်ိုကိ ု ေရး

ေကာက်ပွဲစည်းုံးေရးဘတ်ဂျက်က အဆုံးအြဖတ်ေပးသည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင် အဂ  လိပ်

ဘာသာြဖင့်ထုတ်ေဝသည့် သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာချပ်တစ်ေယာက်အေနှင့် ေြပာရလ င်မူ 

ဂုဏ်သိက ာကီးမားေသာ မီဒီယာများ၏ တည်းြဖတ်မ ပိုင်းဆိုင်ရာေပ လစီတွင်မူ ိုင်ငံေရးေကာ်

ြငာများထည့်ေပးြခင်းသည် ေငွေကးရလိုမ ှင့် သက်ဆိုင်ချင်မှသက်ဆိုင်ေပလိမ့်မည်။
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ဤေနရာတွင် သတိြပရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ သီရိလက  ာိုင်ငံတွင် ေရးေကာက်ပွဲစည်းုံးေရး

လုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သတ်မှတ်ချက် မရှိြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ေငွေကးတတ်ိုင်သူ

များက စည်းုံးေရးေကာ်ြငာများြဖင့် ေဝေဝဆာဆာ ေကြငာြခင်းက အိုင် (သိုမဟုတ်) မဲေပးမည့်

သူများက မိမိအားမှတ်မိေစရန် အာမ မခံိုင်ေသာ်လည်း ထိုအချက်ကပင် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

များအကား တန်းတူညမီ ယှ်ပိင်ိုငသ်ည့်အခွင့အ်ေရးကိ ုဆုံး းံေစပါသည်။ အထူးသြဖင့ ်ကိယ်ုစား

လှယ်တစ်ဦး၏ လူကိက်များမ ှင့်ိုင်ေြခသည် မီဒီယာ ထုတ်လ င့်မ များအေပ  အေြခခံထားလ င် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအကား အခွင့်အေရးမညီမ မ များကို ပိုမိုဆိုးရားေစပါသည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အရည်အချင်းသည်လည်း အေလးထားရမည့်

ကိစ ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်ဟာလာသတင်းစာ၏ အကီးတန်းသတင်းေထာက်တစ်ဦးက ရည်ရယ်ချက်

မယ်မယ်ရရမရှိေသာ (သိုမဟုတ်) ေကြငာစာတမ်းပင် ေြဖာင့်ေအာင်မေရးိုင်ေသာ “အိမ်ြဖည့်ကို

ယ်စားလှယ်ေလာင်းများ” ကို အြခားသူများှင့် တူညီေသာ အခွင့်အေရးေပးထားသည်မှာလည်း 

လက်ေတွမဆန်၊ မ တမ မရှိဟုဆိုပါသည်။ တမီးလ်သတင်းစာ၏ သတင်းေထာက်တစ်ဦးကလည်း 

အချိကိုယစ်ားလယှေ်လာငး်များသည ်မမိိတုိ၏ပုံရိပ ်တညေ်ဆာကရ်နအ်တကွသ်ာ ေရးေကာက်
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ပွဲတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းြဖစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ြဖစ်

ရန်လုိအပ်သည့် တစ်ခုတည်းေသာအရည်အချင်းမှာလည်း မဲေပးခွင့်ရှိသူ ဟုသာသတ်မှတ်ထား

သည့်အတွက် ိုင်ငံသားြဖစ်လ င် မည်သူမဆိုယှ်ပိင်ိုင်သည့် သေဘာပင်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံှစ်

ိငုင်တံငွ ်ိုငင်သံားအြဖစ် ခံယူထားကသမူျားအား အမျိးသားအဆင့ပ်ါလီမန်အတက်ွ ေရးေကာက်

ပွဲဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းကို တားြမစ်သည့် ကန်သတ်ချက်ကိုလည်း ပယ်ဖျက်လိုက်ပီြဖစ်ရာ  

ိုငင်ြံခားသားများကို အမျိးသားအဆင့် ပါလီမနတ်ငွ် အမတ်ြဖစ်ခွင့်ေပးမည်ေလာဆိုသည့် ေဆးွ

ေွးြငင်းခံုမ များလည်း လတ်တေလာတွင် ထွက်ေပ လာလျက်ရှိပါသည်။ 

မီဒီယာများ၏ “သမာသမတ်ကျြခင်းှင့်ဘက်လိုက်မ မရှိြခင်း” ှင့်ပတ်သက်၍ ပုဂ လိကပိုင် ဆင်

ဟာလာ သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာတစ်ဦးက ပုဂ လိကပုိင်မီဒီယာတစ်ခုအေနနဲ ေရးေကာက်ခံရန် 

မသင့်ေတာ်ဟုထင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးအစား အြခားသင့်ေတာ်သည့် ကိုယ်စား

လှယ်ေလာင်းတစ်ဦးကို စင်တင်ေပးိုင်ေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထုိအယ်

ဒီတာကပင် မိမိတိုေထာက်ခံသည့် ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အဘယ်ေကာင့်ေထာက်ခံသည်

ဆိုသည်ကိုလည်း စာဖတ်သူများအား ဖွင့်ချရှင်းလင်းထားမည် ြဖစ်ေသာေကာင့် ၎င်းမီဒီယာကို 

ဆက်လက်အားေပးမည် (သိုမဟုတ်) ပယ်ချမည်ဆိုသည်မှာ စာဖတ်သူ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သာြဖစ်

သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုသိုဆိုသည့်တိုင် သီရိလက  ာရှိမီဒီယာများသည် မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ကို 

မိမိတို ေထာက်ခံေကာင်းကို တရားဝင်ေကြငာေလ့မရှိပါ။ စာအသွားအလာ၊ သတင်းေဖာ်ြပမ တိုကို

ကည့်၍သာ မည်သူကို မည်သည့်မီဒီယာက ေထာက်ခံေကာင်း ထင်ေကးြဖင့်သာ ဆုံးြဖတ်ကရ

ပါသည်။

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ မီဒီယာလမ်း န်ချက်များတွင် “ိုင်ငံေရးှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်လ င့်မ 

များ၊ ုပ်သံ အစီအစ်များ၊ သတင်းေဖာ်ြပချက်များ (သိုမဟုတ်) ဆက်စပ်အစီအစ်များကို ထုတ်

လုပ်သည့်အခါတွင် မီဒီယာတိုင်းအေနြဖင့် တိကျေသာ၊ ဘက်မ ေသာ၊ သမာသမတ်ကျေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားကိသုာ ေဖာ်ြပရမည်”ဟ ုေဖာြ်ပထားပါသည။် ထုိအြပင ်“ကိယုစ်ားလှယ်ေလာငး်

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို ိုင်ေစချင်သည့်သေဘာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး

အေပ  အထင်အြမင်လွဲေစလိုသည့်သေဘာြဖင့်ြဖစ်ေစ မည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကိုမ 

မျက်ာှသာေပး၍ ေရဒယီို (သိုမဟုတ)် တီဗွီေလလ  ငး်ထုတလ် င့်ချနိပ်ိုေပးြခငး်၊ ပုံှိပထ်တုေ်ဝမ 

များတွင် ပိုမိုေဖာ်ြပြခင်းတိုကို မလုပ်ေဆာင်ရ” ဟုလည်း လမ်း န်ထားပါေသးသည်။ ေရးေကာက်

ပွဲေကာ်မရှင်ဥက ဌြဖစ်သူ Nimal Punchihewa က ေရးေကာက်ပွဲ မီဒီယာလမ်း န်ချက်များကို 

ချိးေဖာက်လ င် ိငုငံ်ပုိငမီ်ဒီယာများကိ ုဒဏ်ေကးတပ်၍ရသည့်အြပင် သတငး်ေထာက်များကိလုည်း 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သိုရာတွင် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထံ၌ ပုဂ လိကမီဒီ

ယာများ ေရးေကာက်ပွဲလမ်း န်ချက်များကို မလုိက်နာသည့်အခါတွင် ထိုသိုအေရးယူိုင်သည့် 

အခွင့်အာဏာမရှိပါ။
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ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာြခင်း၊ ကျင့်ဝတ်ှင့်

အညီသတင်း ေရးသားေဖာ်ြပြခင်းကို လုပ်ေဆာင်မှသာ မီဒီယာများအေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီ၏ 

စတုတ မ  ိင်ဟူသည့် တာဝန်ကို ေကျပွန်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ေြမြပင်အေြခအေန ေရးေကာက်ပွဲသတင်းများေရးသားေဖာ်ြပသူ သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် 

သတင်းေရးသားေဖာ်ြပရာတွင် စိန်ေခ မ များစွာ ကံေတွရပါသည်။ ဥပမာဆိုရလ င် ေရးေကာက်

ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည် အင်တာဗျးများှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများအတွက် 

အချနိအ်လုံအေလာကမ်ေပးိုင်ေအာငပ်င ် မဆဲွယစ်ည်းုံးေရးများြဖင့် အလုပ် ပ်ကပါသည။် 

ကိုယစ်ားလှယေ်လာငး်များ၏ အချနိဇ်ယားများ၊ သတငး်ေဖာငပ်တိ်ချနိ၊် သတငး်၏ ဆေီလျာည်ီ

ွတမ် စသည့် အ ပအ်ေထွးများကားက အငတ်ာဗျးခွင့်ရရန်ချနိး်ဆိုရာတွင ် ပိုမိုခကခ်ပဲါသည်။ 

အင်တာဗျးခွင့်ရသည့်တိုင် သတင်းအချက်အလက် လုံေလာက်စွာမရှိြခင်းေကာင့် ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းတစ်ဦး အေကာင်းကို ြပည့်စုံကုံလုံေအာင်ေဖာ်ြပိုင်ေလ့မရှိပါ။ 

ဘာသာစကားသည်လည်း တခါတရံ အခက်အခဲြဖစ်တတ်သည်။ ဆင်ဟာလာဘာသာစကားသည် 

သီရိလက  ာ ိုင်ငံ၏ အဓိကဘာသာစကားြဖစ်သည့်တိုင် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များကို ဘာသာ

စကားသုံးမျိးြဖင့် ထတုြ်ပနသ်ည့်အတကွ် တမီးလ်ဘာသာစကားြဖင့်ထတုြ်ပနမ် တငွ ် မကာခဏ

ဆိုသလို ေှာင့်ေှးမ များ ကံရတတ်ပါသည်။ ယင်းေှာင့်ေှးမ များေကာင့် တရားဝင်ေကြငာချက်

မထွကေ်သးလ င ်သတငး်မဒီယီာများက ရလဒမ်ျားကို အချနိ်မ ီေကညာရန ်အခကအ်ခဲများ ကံ

ရပါသည်။

ဆင်ဟာလာသတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာတစ်ဦးကမူ အာဏာရပါတီ၏ ၎င်းတိုအားဦးစားေပးေဖာ်ြပ

ရန် မီဒီယာများအေပ  ဖိအားေပးမ ကို မကာခဏ ကံရသည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုသိုဖိအားေပးသည့်

အခါ အယ်ဒီတာထံသိုတိုက်ိုက်ဆက်သွယ်၍ မိမိပါတီတိုအိုင်ရရှိေရးအတွက် မီဒီယာတွင်ပိုမို

ေဖာ်ြပေပးလ င် အနာဂတ်တွင် အစိုးရေကာ်ြငာများ ေကာ်ြငာေပးြခင်းြဖင့် မီဒီယာေရရှည်တည်တံ့

မ ကို အာမခံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဖိအားေပးတတ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလေှာင်းပိုင်းတွင် သီရိလက  ာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးရှိသူကို ပထမဆုံးစတင်

ေတွရှိခဲ့သည်။ မတ်လတွင် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကပ်ေရာဂါအြဖစ်ေကြငာခဲ့ပီး 

လူအသက်သန်းေပါင်းများစွာ ဆုံး ံးိုင်ေကာင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်မ ှင့် လွတ်လပ်စွာသွားလာ

လ ပ်ရှားမ များကို ကန်သတ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။
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ကိုဗစ-်၁၉ ကပေ်ရာဂါသည ်တစ်ကမ ာလုံးရှိ ေရးေကာကပ်ွဲအချနိဇ်ယားများအေပ  သကေ်ရာက်

မ ရှိခ့ဲသည်။ သီရိ လက  ာတွင် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ၌ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကျင်းပရန် စီစ်ထား

ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ခုစှ်၊ ဩဂတုလ်သုိ ေရ ဆိုငး်ခဲ့ရသည်။ ကပေ်ရာဂါြဖစ်ချနိတ်ငွ ် ကျငး်ပသည့်

ေရးေကာက်ပွဲများ ြဖစ်သည့်အေလျာက် မီဒီယာများအတွက်လည်း စိန်ေခ မ များရှိခဲ့ပါသည်။

ခရီးအသွားအလာကန်သတ်မ များှင့် လူစုလူေဝးမြပလုပ်ရန် တားြမစ်ချက်များေကာင့် မီဒီယာ

များအေနြဖင့်လည်း မိမိတို၏ ပုံမှန်လုပ်ိုးလုပ်စ်ြဖစ်သည့် သတင်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်ေသာ လူအ

များှင့်ေြပာဆိုဆက်ဆံ၍ သတင်းရယူြခင်းကို မလုပ်ေဆာင်ိုင်ေတာ့ပါ။ ထိုအြပင် ကွင်းဆင်း

သတင်းေထာက်များအေနှင့်လည်း ေရာဂါကူးစက်မ အ ရာယ်ကို ကံေတွရပါသည်။ ေရာဂါပိုးရှိ

သူများငှ့ ်ထိေတွဆက်ဆံခ့ဲရသည့် အေြခအေနများလည်း အချိ ကံေတွခ့ဲရပါသည။် အချိသတငး် 

စာများသည ်ထုတေ်ဝမ ကို လုံးဝရပ်ဆိုငး်ခဲ့ရပးီ အချိမှာမူ ေကာြ်ငာလကခ်ရံမ များေလျာန့ည်းလာ

သြဖင့် ဝန်ထမ်းလစာများြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ အလုပ်ရပ်ဆိုင်းြခင်းများကို 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 လိုက်နာမ အားနည်းသည့် လူစုလူေဝးေနရာများ

တွင် ေရာဂါကူးစက်မ  န်းြမင့်မားသည်ြဖစ်ရာ သတင်းလုိက်ယူသည့် သတင်းေထာက်များအတွက် 

စွန်စားမ သဖယွ်ြဖစ်ေနပီး ထုိအချက်က ေရးေကာက်ပွဲများတွင် သတင်းလိုက်ယူ တင်ြပိုင်စွမ်းကို 

ကျဆင်းေစပါသည်။

ပုံမှန်အေြခအေနများတွင်ပင် စည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများတွင် သတင်းရယူေရးှင့် ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းအား အင်တာဗျးိုင်ေရးတိုအတွက် ခက်ခဲစွာကိးပမ်းရသည်ြဖစ်ရာ ကပ်ေရာဂါြဖစ်သည့် 

အေြခအေနတွင် လုပ်ေဆာင်သည့် စည်းုံးေရးဆင်းြခင်းှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများသည် မီဒီ

ယာအတွက် ပိုမိုကီးမားေသာ စိန်ေခ မ သာ ြဖစ်လာပါသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံအေြခစိုက် အ ကံေပးအဖွဲြဖစ်သည့် Freedom House ၏အဆိုအရ သီရိလက  ာ

ိုင်ငံအတွင်း သတင်းတုှင့်သတင်းမှားြဖန်ေဝမ သည် လွန်ခဲ့ေသာှစ်အနည်းငယ်အတွင်း များစွာ

ြမင့်တက်ခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်တွင်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အင်တာနက်လွတ်လပ်မ အစီရင်ခံစာတွင် သတင်းတုဖန်တီးမ မှာ 

ေရးေကာကပ်ွဲမတိငုမ်ီငှ့် ိုဝငဘ်ာလေရးေကာကပ်ွဲအချနိတ်ွင ် ြမင့်တကခ်ဲပ့ါသည။် ထိုသတင်း
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များအား စတင်သမူျားတွင် ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများလည်းပါဝင်ေန

သည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၂၀၁၉ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲှင့်ယှ်လ င် ၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲတွင် အမုန်းစကား ေြပာဆိုြဖန်

ေဝမ  ေလျာ့ကျခဲ့သည်ဟု ေရးေကာက်ပွဲအကမ်းဖက်မ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးစင်တာ(CMEV) 

ကဆိုသည် 200။ သိုရာတငွ် ထင်ရာှးေသာြဖစစ်တ်စ်ခမုာှ တမီးလ်လမူျိး အမျိးသမးီကိုယစ်ားလှယ်

ေလာင်းြဖစ်ိုင်သူ ှစ်ဦးအေပ  ဆိုးရားေသာ အွန်လိုင်းပုဂ ိလ်ေရးတိုက်ခိုက်မ များ ကံေတွခဲ့ရ

ြခင်းြဖစ်သည် 201။ 

မဒီယီာအချိငှ့် အြခားအဖွဲအစညး်များြဖစသ်ည့် AFP သီရလိက  ာ၊ Factcrescendo၊ Fact Check 

ှင့် Factseeker တိုကဲ့သိုေသာအဖွဲများက အွန်လုိင်းှင့် အြခားမီဒီယာများရှိ သတင်းတု၊ သတင်း

မှားများအားေချဖျက်ိုင်ရန် အချက်အလက်မှန်၊ မမှန်စစ်ေဆးသည့် လုပ်ငန်းစ်များကိုစတင်ခဲ့

သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ေဖာင်းများ ြဖစ်သည့် Youtube၊ တွစ်တာှင့် ေဖ့ဘုတ် စသည်တိုကမူ 

၂၀၂၀ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲအတွင်း “မိမိတို၏ ပလက်ေဖာင်းများကို ကိုယ်တိုင်သီးြခား ေစာင့်ကည့်

ေလလာ့မ များလုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည်” ဟု အစီရင်ခံစာများတွင် ေဖာ်ြပထားသည2်02။

မီဒီယာလမ်း န်ချက်များ၏ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေကာင်းမွန်ေသာ်လည်း လုိက်နာေဆာင်ရက်မ  

အားနညး်ေနပါေသးသည်။ ေရးေကာကပဲွ်ေကာ်မရှငအ်ေနြဖင့ ် မဒီီယာအဖဲွအစည်းများအားလံုးှင့်

တက်က စွာ ပူးေပါငး်ချတိဆ်က်ပးီ လကေ်တွကျသည့ ် ေရးေကာကပ်ွဲဆိုငရ်ာ မဒီယီာလမး် န်

ချက်များကို ေရးဆွဲသင့်ပါသည်။  ထိုလမ်း န်ချက်များထုတ်ြပန်ရာတွင် မီဒီယာအဖွဲအစည်းအား

လုံးှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွး၍ သေဘာတူညီချက်ရယူမှသာ မီဒီယာအားလုံးက လိုလိုလားလားလိုက်

နာသည့် လမ်း န်ချက်များ ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း မီဒီယာများအားေစာင့်ကည့်ရန်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းညိမ လုပ်ငန်း

စ်အြဖစ် သတင်းေထာက်များြဖင့်ဖွဲစည်းထားေသာ မီဒီယာအားလုံးကိုကိုယ်စားြပိုင်သည့်

ေစာင့်ကည့်ေရးအဖွဲများ ဖွဲစည်းရန် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ေတာင်းဆိုမ ကို ကိဆိုရမည်ြဖစ်

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

eral-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-me-

dia-campaigns-during-election-period/
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သည်။ သိုရာတွင် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းညိမ  လုပ်ငန်းစ်အတွက် လုံေလာက်ေသာအခွင့်အာဏာှင့် 

ြပ  ာန်းချက်များမရှိလ င်မူ လမ်း န်ချက်များကို မျက်ကွယ်ြပ၍ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးဦး/

ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခုကို မျက်ှာသာေပးသည့် မီဒီယာများ ဆက်လက်ရှိေနဦးမည်ြဖစ်သည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖဲွတစ်ခုြဖစ်သည့် People’s Action for Free and Fair 

Elections (PAFFREL) က အမ ေဆာင်အရာရှိြဖစ်သူ Rohana Hettiararchchi က ေရးေကာက်ပွဲ

ကာလအတွင်း မီဒီယာ သတင်းေရးသားထုတ်လ င့်အစီရင်ခံမ ှင့်ပတ်သက်၍ လုံေလာက်သည့် 

ဗဟုသုတအချက်အလက်များ ရရှိေရးအတွက် သုေတသနလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်

ရန်လုိအပ်ေကာင်းှင့် သိုမှသာ ရရှိလာေသာအချက်အလက်များြဖင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ မီဒီယာ

ဝန်းကျင်ကို တည်ေဆာက်ိုင်မည် ြဖစ်ေကာင်းေြပာခ့ဲသည်။ 

သတင်းတုများ၊ သတင်းမှားများ၏ လှည့်စားြခင်းကိုမခံရဘဲ အချက်အလက်များကို ကိုယ်ပိုင်

ဆင်ြခင် ာဏ်ြဖင့် သုံးသပ်ဆုံးြဖတ်ိုင်သည့် ိုင်ငံသားများြဖစ်လာေစေရးအတွက် မီဒီယာစာ

တတ်ေြမာက်မ ကို အေလးေပး ြမင့်တင်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ ဤအခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်း

ရန် အထူးသြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် မီဒီယာများအေနြဖင့် အသိပညာြမင့်တင်ေရး အစီ

အစ်များလုပ်ေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ သိုရာတွင် တစ်ခုသတိထားရမည်မှာ ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းအား မဲေပးရန်ဆုံးြဖတ်မ သည် အသိပညာြမင့်မ ှင့် စာတတ်ေြမာက်ြခင်းထက်ပိုေသာ  ပ်

ေထွးေသာ အေကာင်းတရားများ၏ လ မ်းမုိးမ လည်း ရိှေနိငုေ်သးသည်ဆုိသည့်အချက်ြဖစ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါှင့် အနာဂတ်မေသချာမေရရာမ များေကာင့် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

လမ်း န်ချကမ်ျားှင့် သငတ်န်းအစအီစ်များကို အနွလ်ိုငး်ငှ့်ေအာ့ဖလ်ိုငး် ပုံစံစှမ်ျိးြဖင့် ေရးဆွဲ

ချမှတ်ထားသင့်ပါသည်။ 

လွတ်လပ်၍တရားမ တေသာ ေရးေကာက်ပွဲများသည် ဒီမိုကေရစီ၏အေြခခံလိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါ

သည်။ မီဒီယာများအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲစည်းုံးေရးှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ တိုကို အေလးေပး၍

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ တာဝန်ယူမ ၊ တာဝန်ခံမ ရှိေစေရးကို တွန်းအားေပးသည့်အခန်း

က  တွင် ိုးကားတက်က စွာပါဝင်သင့်ပါသည်။ သိုမှသာ လူထုအေနြဖင့် မှန်ကန်ေသာအချက်

အလက်များကိုရရှိပီး ၎င်းတိုကိုအေြခခံသည့် ေရးချယ်မ များကို လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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tdÉd,'Drdkua&pDpepf\ 

usef;rmBuHUcdkifrIudk

apmifhMunfha&;twGuf

owif;rD'D,m\tcef;u@

၁၉၄၇ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေနတွင် ဗိတိသ အုပ်ချပ်မ ေအာက်က လွတ်လပ်ေရးရပီးေနာက် 

အိ ိယသည် လွတ်ေြမာက်ြခင်း၊ ညီမ မ ှင့် မိတ်သဟာယေပါင်းစည်းမ  အစရှိေသာ ေခတ်သစ်အုပ်

ချပ်စီမံမ စံ န်း အတိုင်းအဆများပါဝင်ပီး တတ်ိုင်သမ ြပည့်စုံေကာင်းမွန်သည့် ကိုယ်ပိုင် ဖွဲစည်း

ပုဥံပေဒတစ်ရပ် ေပ ေပါကလ်ာေစရန် ကိးပမး်ခ့ဲသည်။ အိ ိယသည ်ဘက်လုိက်မ ကင်းသည့ ်ိုငင်ံ

ေတာ်အဆင့်ငှ့ြ်ပည်နယ်အဆင့် ပံုမနှေ်ရးေကာက်ပွမဲျား ငါးစ်ှတစ်ကမ်ိကျငး်ပြခငး်ကိ ုဒီမုိကေရစီ

စနစ်၏ ေကျာိုးအြဖစ်ထားရှိပီး လ တ်ေတာ်စနစ်ကျင့်သုံးေသာ အစိုးရအဖွဲထားရှိသည့် ဖွဲစည်း

ပုံဥပေဒအေြခြပ သမ တိုင်ငံတစ်ခုအြဖစ် ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်ေနတွင် တရား



143

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;

ဝင်ေရာက်ရှိခ့ဲသည်။ စီမံအုပ်ချပ်ေရးတွင် ဗဟိုချပ်ကိုင်မ ေလ ာ့ချရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် အိ ိယဖွဲ

စည်းပုံကို ၇၃ ကိမ်ေြမာက်ှင့် ၇၄ ကိမ်ေြမာက် ြပင်ဆင်ချက်များအရ ၁၉၈၀ ေကျာ်ခုှစ်များတွင်

မိေတာ်ေကာင်စီှင့် ပန်ချယတ်ဟုေခ သည့် ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများအတွက် ေခါင်းေဆာင်

များတင်ေြမာက်သည့် မိြပှင့်ေကျးရာေရးေကာက်ပွဲများ ပုံမှန်ကျင်းပိုင်သည်အထိ ကျယ်ြပန်

လာခ့ဲသည်။ 

ဖွဲစည်းပုံဥပေဒသည် ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးှင့် တရားစီရင်ေရးတိုကို ဒီမိုကေရစီ၏ မ  ိင်သုံး

ရပ်အြဖစ် ေမ ာ်မှန်း န်းဆိုသည်။ သိုရာတွင် အစိုးရအေနြဖင့် ဥပေဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတိုင်း 

လည်ပတ်ေနသည်ကို ြမင်ေတွိုင်ရန်ှင့် သတိေပးမ များ၊ စစ်ေဆးမ များြပလုပ်ခံရေစရန် အိ ိယ

စာနယဇ်ငး်များကို စတတု မ  ိငအ်ြဖစ ် သတ်မတှထ်ားသည။် ပံုှိပမ်ဒီယီာများထကဲအချိမှာ 

အစိုးရပိုင် All India Radio အသံလ င့်ုံှင့် Doordarshan သတင်းချန်နယ်တိုကဲ့သို အစုိးရပိုင်မ

ဟုတ်သည့်မီဒီယာတိုမှာ လွတ်လပ်ခွင့် ပိုမိုရရှိသည်။

ကိုဗစ-်၁၉ ကပေ်ရာဂါကာလတငွြ်ဖစေ်စ (သိုမဟုတ်) ပုမံနှအ်ချနိတ်ငွြ်ဖစေ်စ အိ ိယမဲဆ နယ်

များ၏ အရယ်အစားှင့် ကွဲြပားစုံလင်မ ကို ထည့်သွင်းစ်စားထားပီး ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်မှာ 

အတန်အသင့် ေချာေမွပါသည်။ ေရးေကာက်ပဲွများသည် အများအားြဖင့်လွတ်လပ်မ တေသာ်လည်း 

အြခားအဓိကကျသည့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် အ န်းကိန်းဆန်းစစ်ချက်များက အိ ိယအား 

ြပည့်ဝသည့် ဒီမိုကေရစီိုင်ငံအြဖစ်ေခ ဆိုရန် အရည်အချင်းမြပည့်မီြဖစ်ေစေသာေကာင့် The 

Economist သတင်းစာ၊ Economic Intelligence Unit ၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အစီရင်ခံစာက 

ကမ ာအ့ဆင့သ်တ်မတှခ်ျက် ၅၃203ငှ့် ‘အြပစ်အနာအဆာမကင်းသည့ ်ဒီမိကုေရစီိငုင်’ံ အြဖစ် သတ်

မှတ်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အြခား အလားသ  ာန်တူတစ်ခုအေနြဖင့် Freedom House အဖွဲ၏ လွတ်

လပ်မ အ န်းကိန်းက အိ ိယအား ‘အြပစ်အနာအဆာမကင်းသည့် ဒီမိုကေရစီိုင်ငံ’ှင့် အလား

တူစွာ ‘တစိတ်တပိုင်း လွတ်လပ် 204’ ဟု ေဖာ်ြပေကညာထားသည်။ 

ဖွံဖိးဆလဲူမ အဖွဲအစည်းများ ေလ့လာမ စင်တာ CSDS -  Lokniti အဖွဲကြပလုပခ်ဲ့ေသာ ိုင်ငံလံုး

ဆိုင်ရာ ေရးေကာက်ပွဲစစ်တမ်းတွင် ေကာက်ယူရရှိခ့ဲေသာအချက်အလက်များက ေရးေကာက်ပွဲ

ဆိုင်ရာ တိုင်ကားချက်များှင့် ပိင်ဖက်ိုင်ငံေရးပါတီများအကား တဖက်ှင့်တဖက် တရားစဲွဆိုမ 

များရှိေသာ်လည်း အိ ိယိုင်ငံသားများက ေရးေကာက်ပွဲများသည် အများအားြဖင့် လွတ်လပ်မ တ

သည်ဟူ၍ မှတ်ယူကေကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားများကေဖာ်ြပထားသည်။ အိ ိယိုင်ငံ

သား အများအြပားအေနြဖင့် အိ ိယ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဟုေခ သည့် ေ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 လွတ်လပ်မ တသည်ဟု ယုံကည်ရေကာင်း အချက်အလက်ေလ့လာဆန်း

စစ်မ က ေဖာ်ြပထားသည်။ (ပုံ ၁)

ပုံ ၁ − အိ ိယိုင်ငသံားအများစကု  အမျိးမျိးေသာ အဆင့်သတမ်ှတ်ချကမ်ျားြဖင့် 

ေရးေကာက်ပွဲများသည် မ တသည်ဟု ယံုကည်ကသည်။ 

အိ ိယရှိ မဲေပးသူငါးဦးတွင် ှစ်ဦးနီးပါးက ေရးေကာက်ပွဲများသည် လွတ်လပ်မ တသည်ဟု ယုံ

ကည်ကပီး ငါးဦးအနက် တစ်ဦးက လုိအပ်ချက်များရှိေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲများသည် လွတ်

လပ်မ တေကာင်း ယုံကည်သည်။ မဲေပးသူ ၁၀% ေအာက်ကသာ ေရးေကာက်ပွဲများသည် အဓိက

ကျသည့်ြပဿနာများှင့် ြပည့်ှက်ေနသည်ဟု ခံစားရပီး ေလးပုံတစ်ပံုက သိပ်မေသချာေကာင်း 

(သိုမဟုတ်) သေဘာထားအြမင် တစုံတရာမရှိေကာင်း ေြဖဆိုကသည်။

၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်လ တ်ေတာ် (Lok Sabha) ေရးေကာက်ပွဲစစ်တမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဆန်း

စစ်ေလ့လာချက်က အသက် ၂၅ ှစ်ှင့်ေအာက် လူငယ်မဲေပးသူများသည် ၅၆ ှစ်ှင့်အထက် 

လူကီးများထက် အိ ိယေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေပ  အနည်းငယ် ပိုမိုယုံကည်ကေကာင်းေဖာ်

ြပသည်။ ၄င်းတိုအနက် ၄၈% က ေရးေကာက်ပွဲများ လွတ်လပ်မ တသည်ဟု ယုံကည်ကသည်။ 

ပညာေရးကလည်း ေရးေကာက်ပွဲများှင့်စပ်လျ်း၍ အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ ယုံကည်မ အနိမ့်

အြမင့်အေပ  သက်ေရာက်မ ရှိေကာင်း အေထာက်အထားများက ေဖာ်ြပသည်။ ပညာသင်ယူတတ်

ေြမာက်ထားမ  ြမင့်မားေလေလ ေရးေကာက်ပွဲများ၏ သမာသမတ်ရှိမ အေပ  ယုံကည်ေလေလ
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ြဖစ်သည်။ စာမတတ်ေြမာက်သူများှင့် မူလတန်းအဆင့်ထိသာ တက်ေရာက်သင်ယူဖူးသူများ၏ 

၄၅% ှင့် ၄၈% ကားက ေရးေကာက်ပွဲများ လွတ်လပ်မ တေကာင်း ယုံကည်ကပီး အထက်တန်း

အဆင့်အထိ တက်ေရာက်ဖူးသူများ၏ ၅၃% ှင့် ေကာလိပ်တက်ေရာက်ပီးသူများ၏ ၅၆% က

အလားတူယုံကည်ကသည်။ ေြဖဆိုမ များတွင် ေကျးလက်ှင့် မိြပအကား ကွာြခားမ ကီးကီး

မားမား မေတွရှိရပါ။ ေကျးလက်က မဲဆ ရှင်များက မိြပမဲဆ ရှင်များှင့်   င်းစာလ င် ေရး

ေကာကပ်ွဲများ၏ လတွလ်ပ်မ တမ အေပ  ယုံကညမ် အနညး်ငယ် ေလျာန့ည်းသည်။ အမျိးသမးီ

မဆဲ ရငှ်များ၏ ၄၈% က ယုံကညေ်ကာငး်ေြဖဆိုသြဖင့် အလားတူေြဖဆိုေသာ အမျိးသားများ၏ 

၅၃% ှင့်  င်းစာလ င် အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းသည်။

သိုရာတွင် အများစုေသာ အိ ိယိုင်ငံသားများက ိုင်ငံေတာ်အဆင့်လ တ်ေတာ်ှင့် ြပည်နယ်များ

၏ ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်များရှိ ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များအေပ တွင်မူ အလားတူယုံကည်

မ မရိှကေပ။ ေြမာကမ်ျားစာွေသာ မဆဲ ရငှမ်ျားက ၄င်းတုိ၏ ေရးေကာက်ခကုိံယ်စားလှယ်များငှ့်

စပ်လျ်း၍ ေကျနပ်အားရမ  မရှိကေပ။ သိုရာတွင် ဤအြမင်သည် ေရးေကာက်ပွဲများအေပ မူတည်

၍ အေြပာင်းအလဲရှိသည်။ မဲဆ ရှင်များအေနြဖင့် ၂၀၀၉ ခုစှ်ှင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်အကား အိ ိယ

လ တ်ေတာ်အတွက် ေရးေကာက်ခံရသူများ၏ ဂုဏ်သတင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ေကျနပ်အားရမ မရှိ 

ြဖစ်ခ့ဲကရသည်။ သုိေသာ် ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်အကား ုိင်ငံအဆင့်လ တ်ေတာ်ရိှ ေရးေကာက်

ခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ဂုဏ်သတင်းက ြပည်သူများအကား ပိုမို ေကာင်းမွန်လာခဲ့သည်။ (ပုံ ၂)

၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ၂၈% ေသာ အိ ိယိုင်ငံသားများအေနြဖင့် ၄င်းတို၏ ေရးေကာက်ခံ ကိုယ်စား

လှယ်များအေပ  အြပည့်အဝေကျနပ်အားရမ ရှိပီး ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ၁၄% ကသာ အြပည့်အဝ 

ေကျနပ်အားရမ ရှိေကာင်း Lokniti-CSDS ကြပလုပ်ခ့ဲေသာ ေလ့လာမ များကေဖာ်ြပသည်။ ေကျ

နပ်အားရမ မရှိြခင်းအဆင့်သည် ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေရးေကာက်ပွဲများမတိုင်မီတွင် 

သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားပီး ၁၇% ကသာ ေကျနပ်အားရမ  လံုးဝမရှိေကာင်းေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ 

၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ၂၇% ရှိခဲ့သည်။ မဲဆ ရှင်များ၏ အားရေကျနပ်မ ရှိြခင်း၊ မရှိြခင်းအဆင့်က ေရး

ေကာက်ပွဲရလဒ်ထွက်ေပ မ များအေပ  သက်ေရာက်မ ရှိသည်။ ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ် 

အများအြပားသည် ၂၀၁၄ ခုှစ် ိုင်ငံအဆင့် ေရးေကာက်ပွဲများတွင်  ံးနိမ့်ခဲ့ကပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်

တွင် များစွာေသာ ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များသည် ုိင်ငံအဆင့်လ တ်ေတာ်သုိ ထပ်မံေရး

ေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်း ခံခ့ဲကရသည်။ ဤအချင်းအရာသည် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

အေပ  အိ ိယမဲဆ ရှင်များ၏အြမင်သည် ၄င်းတို၏ စွမ်းေဆာင်မ ကိုလိုက်၍ ေြပာင်းလဲေကာင်း

ှင့် မဲေပးမ သည် မဲဆ ရှင်များ၏ ေကျနပ်အားရမ အဆင့်ကို ထင်ဟပ်ေကာင်းေဖာ်ြပသည်။
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အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ သည် ေရးေကာက်ခံကုိယ်စားလှယ်များအေပ  အိ ယိိငုငံ်သားများ၏ စိတ်ပျက်

အားေလျာ့ြခင်းကိုြဖစ်ေစသည့် အေရးကီးဆုံး အေကာင်းြပချက်များထဲက တစ်ချက်ြဖစ်သည်။ 

ပါတီှင့်ဆက်ွယ်မ ၊ ေကျးလက်မိြပကွဲြပားမ ၊ စာတတ်ေြမာက်မ ၊ လူမ အမှတ်သညာှင့် ေရး

ေကာက်ပွဲကတိကဝတ်တိုကဲ့သိုေသာ အချင်းအရာများစွာက ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး၏ 

ေအာင်ိုင်မ ကို ြဖစ်ေစိုင်ေသာ်လည်း ပျမ်းမ အိ ိယြပည်သူများအကား ေရးေကာက်ခံကိုယ်စား

လှယ်များ၏ပုံရိပ်က အလွန်ပင် အုတ်လက ဏာေဆာင်ေနသည်။ 

Lokniti-CSDS ၏ ေလ့လာမ များအရ အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ ၈၀% က ၄င်းတို၏ ေရးေကာက်ခံ

ကိုယ်စားလှယ်များ အကျင့်ပျက်ြခစားမ ြမင့်မားေကာင်း ယုံကည်ကပီး အြခားသူများက ကိုယ်

စားလှယ်များအေနြဖင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသာ အကျင့်ပျက်ကေကာင်း ယုံကည်ကသည်။ 

အိ ယိိငုင်သံားများ၏ ၁၀% ကသာ ၄င်းတုိ၏ ေရးေကာက်ခကံိယ်ုစားလှယ်များမာှ အစွနး်အထငး်

မရှိကေကာင်း ယုံကည်ကပီး အြခားသူများမာှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ယုံကည်ရမ အရည်အချင်း

အေပ  ေသချာေရရာေသာ အြမင်မရှိကပါ။ ဤကိစ ရပ်အေပ  အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ အြမင်သည် 

၄င်းတုိ၏ ေနာကခံ်အေြခအေနကုိလုိက်၍ ကဲွြပားကသည်။ စာမတတ်ေြမာက်သူများ၏ ေရးေကာက်

ပွဲကိုယ်စားလှယ်များအေပ  ယုံကည်မ က ဘွဲရများှင့်   င်းစာလ င် ေလျာ့နည်းသည်။ သိုေသာ်

အြမင်သေဘာထားများအကား ထင်ရှားသည့်ကွဲြပားမ ကို ေကျးလက်ှင့် မိြပ မဲဆ ရှင်များ

အကားတွင် ေတွရသည်။ ေကျးလက်ှင့် ဆင်ေြခဖုံးများတွင် ေနထိုင်ကသူများအနက် ၄၀% က 

၄င်းတို၏ ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ အလွန်အကျင့်ပျက်ြခစားကေကာင်း ယုံကည်ကပီး 

မိြပေနသူများ၏ ၅၂% က ထိုသိုယုံကည်ကသည်။ ေကျးလက်ေဒသေနသူများက ိုင်ငံေရးသမား

များအကား အကျင့်ပျက်ြခစားမ  အေကာင်းအရာကို သိရှိမ ပိုနည်းိုင်ေသာေကာင့် အြမင်သေဘာ

ထားကွာဟချက်များကို သရိှိနားလည်မ အေြခအေနက ပုံေဖာ်ေကာင်းြမင်ေတွရသည်။ 

ပုံ ၂ − ေရးေကာက်ခံေခါင်းေဆာင်များအေပ  မဲဆ ရှင်များ၏ ေကျနပ်အားရမ ရာခိုင် န်း
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သိုေသာ် အံ့အားသင့်ဖွယ်ေကာင်းစွာပင် ိုင်ငံေရးသမားများ၏ဂုဏ်သတင်းက ၄င်းတို၏ အိုင်ရ

ရှိိုင်ေြခအေပ  သက်ေရာက်မ မရှိပါ။ အစွန်းအထင်းရှိသည့် ေနာက်ခံအေြခအေနရှိသူများစွာသည် 

ေရးေကာကပ်ွတဲစခ်ုပးီတစခ်တုငွ ် အိ ိယအမျိးသားလ တေ်တာသ်ို ေရးေကာက်ြခငး်ခေံနကရ

သည်။ လွန်ခ့ဲသည့် ှစ်များအတွငး် ၄ငး်တုိ၏အေရအတက်ွ တိးုြမင့လ်ာသည်။ (ဇယား ၁) ကိယ်ုစား

လှယ်ေလာင်းများ၏ မေကာင်းသည့်ပုံရိပ်အေကာင်း မဲဆ ရှင်များက အမှန်တကယ် သိရှိထား

ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း ေခါင်းေဆာင်ေရးချယ်မ ကို အြခားအေကာင်းအရာများ

ကလ မ်းမိုးေကာင်း ဤအချက်ကေဖာ်ြပသည်။

ပုံ ၃ − ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ ိုးေြဖာင့်မ အေပ  ယုံကည်မ နည်းပါးလွန်းြခင်း

General 
Elections

Without 
Criminal Cases

With Criminal 
Cases

With Serious 
Criminal Cases

2004 Contestant 86 8 6

Winners 76 11 13

2009 Contestant 85 8 7

Winners 70 13 17

2014 Contestant 83 9 8

Winners 66 13 21

2019 Contestant 81 10 9

Winners 57 16 27

 ဇယား ၁ − ြပစ်မ ရှိေသာ ပါဝင်ယှ်ပိင်သူများှင့် အိုင်ရသူများ၏ ရာခုိင် န်း 



148

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

ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်းတွင် မီဒီယာ၏ ကျပ်တည်းသည့်အခန်းက  ှင့် မီဒီယာသတင်း တင်ြပမ 

အေပ  ဆန်းစစ်ချက်

ေစာင့်ကည့်သူက သူအလုပ်ကို လုပ်ိုင်ပါရဲလား။

အိ ိယဖွဲစည်းပုံဥပေဒတွင် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးကို ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိ

ပါ။ သိုေသာ် ထိုလွတ်လပ်ခွင့်သည် လွတ်လပ်စွာေဟာေြပာခွင့်ှင့်ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ကို ေဖာ်ကျးြပသ

ထားေသာ ဖွဲစည်းပုံဥပေဒပါ အပိုဒ် ၁၉ (၁) မှ အများအားြဖင့်ဆင်းသက်လာသည်။ သုိရာတွင် 

အပိုဒ် ၁၉ (၂) တွင် တိုင်းြပည်၏ တရား၌ပေဒစိုးမိုးေရးသည် ခိမ်းေြခာက်ခံေနရပီဟုယူဆရလ င် 

အစိုးရက ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်က်ရန် ခွင့်ြပထားသည့် ကျိးေကာင်းဆေီလျာေ်သာ ကန်သတထ်နိ်း

ချပ်မ များဆိုင်ရာ ထပ်တိုးအပိုဒ်ငယ်တစ်ခုပါရှိသည်။ 

Doordarshanကဲ့သို အစိုးရကေထာက်ပံ့ေပးထားသည့်မီဒီယာများ တည်ရှိလည်ပတ်ေနလင့်

ကစား ဒမီိုကေရစကုိီေစာင့်ကည့်ေလ့လာရန်ငှ့် ၄ငး်၏စတတု မ  ိငအ်ြဖစ်လုပေ်ဆာငရ်န် ၁၉၉၀

ေကျာ်ှစ်များတွင် ပုံှိပ်၊ အီလက်ထေရာနစ်ငှ့် လူမ မီဒီယာများအပါအဝင် ေြမာက်များစွာေသာ 

ပုဂ လိကမဒီီယာများ ေပ ထွက်လာသည်။ အဂ  လိပ်၊ ဟင်ဒီှင့် အြခားဘာသာများြဖင့် ပံုိှပ်မီဒီယာ

များ၊ အီလက်ထေရာနစ်မီဒီယာများှင့် လူမ မီဒီယာများသည် လွတ်လပ်၍အမီှအခုိကင်းကပီး 

ယင်းအချက်ေကာင့်ပင် အစိုးရ၏ဖိအားေပးြခင်းမခံရေစဘဲ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်

ိုင်ကသည်။ ယင်းက အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ေဝဖန်ပုိင်း

ြခားိုင်ေစရန်ှင့် ေရးေကာက်ခံအစိုးရ ရှိြခင်းအားြဖင့် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏အေြခအေနကို ေစာင့်

ကည့်သည့် တိုင်းတာေရးစက်သဖွယ် အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကိုေပးသည်။ 

နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆိုရလ င် အိ ိယတွင် မီဒီယာများ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိကသည်ဆို

ေသာ်လည်း မီဒီယာများ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံတွင် အေြပာင်းအလဲများစွာရှိကပီး မီဒီယာများ 

လွတလ်ပ်ကသလားဆိသုည်ငှ့် အိ ယိဒမီိကုေရစီအတွက ်ေစာင့်ကည့သ်အူြဖစ် ၄င်းတုိ၏အခန်း

က  ကို ေကာင်းစွာထမ်းေဆာင်ေနကသလား ဆိုသည့် ေမးခွန်းများလည်းရှိေနပါသည်။ မီဒီယာ

များ၏လွတ်လပ်မ ှင့် ၄င်းတိုအေနြဖင့် ၄င်းတို၏ ရည်ရယ်ချက်အတိုင်း လုပ်ေဆာင်ေနကသလား

ဆိုသည့်ေမးခွန်းသည် သတင်းသမားများအတွက် အမဲမြပတ်ေသာ ခိမ်းေြခာက်မ များ၊ သတင်း

သမားများအကား ရှိရင်းစွဲဘက်လိုက်မ များှင့် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မ ဟူသည့် အေကာင်းအရာသုံးရပ်

အေပ တွင် မှီတည်ေနသည်။
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နယ်စည်းမြခားသတငး်ေထာကမ်ျားအဖွဲ၏အဆိုအရ ၂၀၂၁ခုစ်ှအထိ သတငး်သမားငါးဦး အကျ်း

ချခံရပီး ယမန်ှစ်က ေလးဦးအသတ်ခံခဲ့ရသည2်05။ ကမ ာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မ အ န်းကိန်းတွ

င် အိ ိယ၏ ယခုှစ်ရလဒ်မှာ ၁၄၂ ြဖစ်ပီး ကက်ရ မီးယားေဒသအေြခအေနများှင့် သတင်းသမား

များကိုရာဇဝတ်မ များြဖင့် စွဲချက်တင်ြခင်းတိုက သက်ေရာက်မ ရှိခဲ့သည2်06 ။

သတင်းသမားများကာကွယ်ေရးေကာ်မတီ၏ ှစ်စ်ထုတ်ြပန်သည့် သတင်းသမားများအား ေရး

ထုတ်သတ်ြဖတ်သည့် ိုင်ငံများအား မီးေမာင်းထိုးြပသည့် ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်လွတ်ြခင်း

အ န်းကိန်းတွင် သတင်းမီဒီယာအလုပ်ေကာင့် ၁၉၉၂ ခုှစ်ကစ၍ သတင်းသမား ၅၂ ဦး သတ်

ြဖတ်ခံခဲ့ရေသာ အိ ိယက အဆင့် ၁၃ ေနရာတွင်ရှိသည2်07။ ေကျးလက်ှင့်မိငယ်များရှိ သတင်း

သမားများက မိကီးများရှိသတင်းသမားများထက် သတ်ြဖတ်ခံရိုင်ေြခ အ ရာယ်ပိုများေသာ

ေကာင့် မိကီးတစ်မိတွင် အဂ  လိပ်သတင်းဌာနတစ်ခု (သိုမဟုတ်) သတင်းဌာနကီးတစ်ခုက 

သတငး်သမားတစဦ်းတေလပင ်မရှိဟ ုထငရ်ေစသညကုိ် P.Sainathက ေထာကြ်ပသည်။ သိုေသာ်

သတင်းသမား၏တည်ေနရာ၊ သတင်းဌာန၊ ၄င်း၏ရာထူးအဆင့်ှင့် လူမ ေရးေနာက်ခံ စသည့်

အချင်းအရာများက သတင်းသမားတစ်ဦး ေရးသားအသုံးြပသည့် ဘာသာစကားှင့် အေရးကီး

ဆုံးအေနြဖင့် ေကျာ်ကားသူများှင့်ပတ်သက်သည့် အမှန်တရားများေဖာ်ထုတ်ိုင်သည့် ေရးသား

မ များကဲ့သိုပင် အ ရာယ်ြဖစ်ေစသည2်08။

205 https://rsf.org/en/barometer?year=2020

206 https://rsf.org/en/india

Criminal prosecutions are o en 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 aff ected by the situation in

Kashmir where, a er 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 ရဲဝံ့စွန်စားရဆုံး အလုပ်

များထဲကတစ်ခု ြဖစ်ေနဆဲပင်ြဖစ်ပးီ အသက်အ ရာယ်အပါအဝင် ခိမ်းေြခာက်မ များစွာက ၄င်း

တိုအေပ  ကျေရာက်ေနသည်။ သတင်းအေကာင်းအရာက လူထုတစ်ရပ်ကို စိတ်ပျက်ေစတိုင်း၊ 

ထိခိကုန်ာကျငေ်စတုိငး် သတငး်သမားများအေပ  အနွလုိ်ငး်တွင ်ေနာကေ်ြပာင်ြခင်းှင့်ထိပါးေှာင့်

ယှက်ြခင်းတိုက ေတွြမင်ေနကျအရာများြဖစ်လာသည်။ ေနာက်ေြပာင်ြခင်းသည် ေဒါသထွက်ေန

ေသာြပည်သူများ၏ အစုအစည်းမဲ့ တုံြပန်မ သာမဟုတ်ေတာ့ဘဲ ိုင်ငံေရးအစုအဖွဲတစ်ခုခုက 

ေဆွးေွးေြပာဆိုမ များတွင် ၄င်းတိုအကိက်ြဖစ်ေစေရး လ မ်းမိုးရန်အတွက် မကာခဏ အများ

အြပား စုစည်းလုပ်ေဆာင်လာကသည်။

မဒီီယာများသည ်အိ ယိဒမီိကုေရစ၏ီေစာင့်ကည့သ်အူြဖစ် သတ်မတှယူ်ဆခံရေသာလ်ည်း ေနာက်

ပိုင်းတွင် သတင်းသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏ သမာသမတ်ကျမ ကိုသာမက မီဒီယာကုမ ဏီများ သမတ်

သမတ်ကျစွာ လည်ပတ်ေနြခင်းမရှိမ ှင့် ဘက်လိုက်မ တိုကိုလည်း ေမးခွန်းထုတ်ြခင်းခံေနရသည်။ 

ဤအြမငသ်ည် သတငး်သမားများကားတွငသ်ာ ရှိသညမ်ဟုတဘ်ဲ သာမနလူ်ထအုကားတငွလ်ည်း 

 ေထာင့်ေပါင်းစံုကရှိေနသည်။ Lokniti-CSDS က ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ေလ့လာမ ၏ေတွရှိချက်များက 

မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ငှ့်စပ်လျ်း၍ လူထုအြမင်များအကား ကွဲြပားေနသည်များကို ေဖာ်ြပထား

သည်။ အိ ိယိုငင်သံားများ၏ ၂၉% က မဒီယီာကမု ဏီများအေနြဖင့် အချိေသာေခါငး်ေဆာင်

ပုံ ၄ − ုပသ်သံတငး်ချနန်ယလ်မ်ျားက ၄ငး်တို၏ ထုတ်လ င့်မ အစီအစမ်ျားတွင ်အချိေသာ 

ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များအား မျက်ှာသာေပး၊ မေပးအေပ အြမင်သေဘာထား
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များကို မျက်ှာသာေပးကေကာင်း ယုံကည်ကပီး ၃၇% က ထိုသိုမယုံကည်ကပါ။ ၃၄% ကမူ 

ဤကိစ ရပ်အေပ တွင် အြမင်သေဘာထားမရှိကပါ။

သတင်းသမားများအေနြဖင့် ၄င်းတို၏အလုပ်အေပ  ခိမ်းေြခာက်မ ပုံစံြဖင့် ပုံစံတကျ ဖိှိပ်ကန်

သတ်မ များ ကံေတွရြခင်း၊ အစိုးရှင့်ေကာ်ပိုရိတ်က  ၏အမိန်အာဏာှင့် ကိုက်ညီေအာင်ြပရ

သည်များရှိေသာ်လည်း ၄င်းတိုသတင်းသမားများကိုယ်တိုင်၏ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ကျင့် ကံေဆာင်

ရက်မ များအေပ  ေမးခွန်းထုတ်ခံရသည်များလည်းရှိသည်။ ဤသည်ေကာင့်ပင် အိ ိယိုင်ငံသား

သုံးဦးတွင်တစ်ဦးက သတင်းသမားများ အကျင့်ပျက်ြခစားကသည်ဟု ယုံကည်ကပီး လူငါးဦး

တွင် ှစ်ဦးခန်က သတင်းသမားများအကျင့်ပျက်ြခစားကေသာ်လည်း အလွန်အမင်းမဟုတ်ဟု 

ယုံကည်ကသည်က အကျည်းတန်ေသာပံုရိပ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ခံငုံဆိုရလ င် အိ ိယိုင်ငံသား

များ၏ ေလးပုံသုံးပုံနီးပါးက သတင်းသမားများ အကျင့်ပျက်ြခစားကေကာင်း ယုံကည်ကပီး 

၁၀% တည်းကသာ သတင်းသမားများ၏ ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မ ကို အြပည့်အဝ အယုံအကည်ရှိ

ကသည်။

ေကာ်ြငာသည် အိ ိယရှိ မီဒီယာဌာနအများစု၏ အဓိကဝင်ေငွလမ်းေကာင်းများထဲက တစ်ခုြဖစ်

သည်။ အနည်းငယ်ကသာ အြမတ်အစွန်းအတွက် ေရာင်းအားအေပ  မှီခိုကသည်။ မီဒီယာများ

အတွက် ၄င်းတုိ၏တာဝန်ကို ဘက်လိုက်မ ကင်းစွာ မလုပ်ေဆာင်ိုင်ေစသည့် အေကာင်းရင်းများ

ထဲကတစ်ခုမှာ ၄င်းတို၏ ဘ  ာေငွလည်ပတ်မ အတွက် အစိုးရေကာ်ြငာများအေပ တွင် မှီခုိေန

ရြခင်းြဖစ်သည်။ အစိုးရအေပ တွင် မီဒီယာ၏ ေဝဖန်ေထာက်ြပချက်များက ပုံမှန်အားြဖင့် အစိုးရ

ပုံ ၅ − သတင်းသမားများ အဂတိလိုက်စားြခင်းအေပ  မဲဆ ရှင်များ၏အြမင်သေဘာထား

အရင်းအြမစ် − ေတာင်အာရှ၏ ဒီမုိကေရစီအေြခအေန: အစီရင်ခံစာ ၂ 
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ေကာ်ြငာများ ဆက်လက်မရရှိေတာ့ြခင်းကို ြဖစ်ေစသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အစိုးရက ေကာ်ြငာ

ထည့်သွင်းြခင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါက မီဒီယာလည်ပတ်မ ကို ထိခုိက်ေစသည်။ အစိုးရေကာ်ြငာ

များက အစိုးရကိုေဝဖန်သည့် မီဒီယာများကိုထိန်းချပ်ရန် အေရးကီးကိရိယာတစ်ခု ြဖစ်လာသည်။ 

မီဒီယာဘ  ာေငွဆိုင်ရာ အချက်အလက်များက သတင်းစာအများအြပားအေနြဖင့် အစိုးရေကာ်

ြငာများအေပ  မှခီိေုနရေကာင်းေဖာြ်ပသည။် ယငး်က မီဒီယာများအေနြဖင့ ်၄ငး်တုိ၏ ဘက်မလုိက်

မ ကို ေလ ာ့ချေပးရေစသည်။ သတင်းစာ ၄,၁၇၇ ေစာင် အနက် ၈၈၀ ေစာင်သည် ၄င်းတို ဘ  ာ

ေငွ၏ ၇၅% ှင့်အထက်ကို အစုိးရေကာ်ြငာများထံကရရှိပီး အြခား ၆၇၀ ေစာင်က ၄င်းတိုဘ  ာ

ေငွ၏ ၅၀% မှ ၇၄% အကားကို အစိုးရေကာ်ြငာများအေပ တွင် မှီခိုထားရသည်။ ထိုေကာင့် ဝင်

ေငွစုစုေပါင်း၏ ၅၀% အထက်ကို အစိုးရေကာ်ြငာများအေပ  မီှခိုထားရသည့် ေနစ်ထုတ်သတင်း

စာ စုစုေပါင်း ၁,၅၅၀ ေစာင်ရှိသည်။ ၄င်းတို၏ ေငွေကးဆိုင်ရာမှီခိုမ က အစိုးရေငွအေပ  တိုက်ိုက်

ြဖစေ်စ၊ သွယဝ်ိုက၍်ြဖစေ်စ များစွာကျေရာကေ်နချနိတ်ငွ ် ၄ငး်သတငး်စာများအေနြဖင့် အစိုးရ

အေပ  မည်သိုေဝဖန်ိုင်မည်နည်းဆိုသည်ကို မှန်းဆကည့်ိုင်သည်။ ဤအချက်သည် လွတ်လပ်

ေသာစာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကို အဟန်အတားြဖစ်ေစသည့် အေကာင်းချင်းရာများထဲက တစ်ခု

ြဖစ်သည်။

အိ ိယမီဒယီာေလာကရှိ လမး်ေကာငး်သစ်တစ်ခုမာှ အကျိးအြမတရ်ရှိေရးအတကွ ်မဒီယီာဌာန

များအကား ပိင်ဆိုင်မ ြပင်းထန်စွာ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည့် လူကိက်များ

ဝါဒ ြဖစ်သည။် ြဖစပ်ုမံာှ သတငး်၏ဦးတညအ်ေကာငး်အရာကုိ ေြပာင်းလုိက်ပီး လူကိကမ်ျားေအာင်

လုပ်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ သာဓကများစွာရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေနာက်ဆုံးတစ်ခုမှာ ေရးေကာက်ခံြပည်

No. of Dailies % income of newspaper from 

government advertisement

2,091 1-24

536 25-49

670 50-74

880 75 & above

ဇယား ၂ − ေနစ်သတင်းစာများ၏ အစိုးရေကာြ်ငာများထံကရရှိသည့် 

စုစုေပါင်းဝင်ေငွရာခိုင် န်း 
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နယ်လ တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်သည့် ရာဇဝတ်မ ြဖင့်ြပစ်ဒဏ်ချခံရပီးသူ 

Mukhtar Ansari အား ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်ရှိ အကျ်းေထာင်တစ်ခုမှ ဥတားပရာဒက်ရ ြပည်နယ်ရှိ 

ဘန်ဒါအကျ်းေထာင်သို ပိုေဆာင်ခဲ့သည့် ြဖစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ မီဒီယာသမားများသည် ြဖစ်ရပ်အ

ေကာင်းအရာများအေပ တွင် အာုံစိုက်ရမည့်အစား ေထာင်ေပါက်ဝ၌စုေဝးခဲ့ကပီး ဂိုဏ်းစတား

တြဖစ်လဲ ိုင်ငံေရးသမားအား ေထာင်သိုပိုေဆာင်သည့် ယာ်များေနာက်ကလိုက်ခဲ့ကသည်။ 

မီဒီယာများအေနြဖင့် ၄င်းတုိကိုယ်ပိုင်ထင်ြမင်ယူဆချက်ြဖင့် မ ခင်းများှင့်ြဖစ်ရပ်ဆန်းများကို

ေြဖရှင်းရန် အကိမ်ကိမ်အရသာေတွခ့ဲပီး တရားုံး၌ကားနာြခင်းမြပမီ၊ ဥပေဒအရ တာဝန်ရှိ

သူများ ေြပာကားြခင်းမြပမီပင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အြပစ်ရှိြခင်း၊ မရှိြခင်းအေပ 

လူအများအြမင်က ထွက်ေပ ပီးြဖစ်သည်။ ဤအချက်က အမ တွင်ပါဝင်သူများကို ထိပါးေှာင့်

ယှက်ြခင်းှင့် တရားစီရင်မ အေပ  လ မ်းမိုးြခင်းကိုပင် ြဖစ်ေစိုင်သည်။ အဓိကကျသည့်ြဖစ်ရပ်

ှစ်ခုမှာ Jessica Lal သတ်ြဖတ်ခံရသည့်အမ ှင့် မကာေသးမီက ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ အိ ိယုပ်ရှင်

သုပ်ေဆာင် Sushant Singh Rajput ၏ မိမိကိုယ်ကိုယ်ေသေကာင်းခဲ့သည့် အမ ြဖစ်သည်။

Jessica Lal အမ တငွ ်၁၉၉၉ ခုစှက် သတ်မတှခ်ျနိေ်ကျာလ်နွ်ပီး ယမကာဝနေ်ဆာငမ် မေပးသြဖင့် 

ိုင်ငံေရးသမားတစ်ဦး၏သားြဖစ်သူက သတ်ြဖတ်ြခင်းကိုခံခဲ့ရေသာ ထင်ရှားသည့် ယမကာမယ်

တစ်ဦးပါဝင်သည်။ ကာရှည်ေသာ ုံးထုတ်ြခင်းများပီးသည့်ေနာက် ၂၀၀၆ ခုှစ်တွင် စွပ်စွဲခံရသူ

အား တရားုံးက ြပစဒ်ဏခ်ျမှတ်ခဲ့သည့်အချနိတ်ငွ ်Jessica အတွက ်တရားမ တမ ကိုေဆာငက်ျ်း

ေပးိုင်ရန် ၄င်းတို၏ကိးပမ်းခဲ့မ များအတွက် မီဒီယာများက ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်ခဲ့ကသည်။  

လူသိများ ထင်ရှားသူများ ပါဝင်သည့် အမ များတွင် မီဒီယာများ၏လ မ်းမိုးမ က ပရိသတ်များ၏

အြမင်ကို အင်တိုက်အားတိုက် ေြပာင်းလဲေစသည်။ ၄င်းကဲ့သိုအမ တစ်ခုမှာ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင်

သုပ်ေဆာင် Sushant Singh Rajput ေသဆုံးမ အတွက် တရားစွဲဆိုြခင်းခံရသည့် ေဘာလိဝုဒ်

စတား Rhea Chakraborty ၏ အမ ြဖစ်သည်။ အမ အေပ  ကီးမားလှသည့် မီဒီယာ၏အာုံစိုက်ခံရ

မ ရှိြခင်းက ုပ်သံကားနာမ ကိစ များကိ2ု09 ေလ့လာသူများကပိုမုိ တွန်းအားေပးေစခဲ့ပီး ုပ်သံလ င့်

မီဒီယာများ၏ တီဗွီအစီအစ်များကို အားေပးကည့် မ ပမာဏ များေစခဲ့ပီး ၎င်းတိုအား လွန်စွာ

အကျိးြဖစထ်နွး်ေစခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုစ်ှ အေထွေထွေရးေကာကပ်ွဲကာလအတွငး်က အိ ိယစစတ်ပ်ယာ်တန်းကိ ုအကမး်ဖက်

တိုကခ်ိုကခ်ရံမ ငှ့် ဧပီလအတငွး် ပါကစ တန်ရှိ အကမး်ဖကသ်မားများ၏ စစစ်ခနး်အများအြပားကို 

209 Finology blog on media trials.
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ေချမ န်းိုင်ခ့ဲသည့် လက်တုံြပန်ေရး ဘာလာေကာ့ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မ က အေတာ်ပင် အုတ်

ေအာ်ေသာင်းနင်း ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ ေမလတွင် ေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပရန်ရှိပီး အာဏာရပါတီ

အေနြဖင့် အသိအမှတ်ြပမ ှင့် သတင်းေဖာ်ြပခံရမ  ပိုမိုများြပားစွာရရှိခဲ့သည်။ အြခားသာဓက

ြဖစ်ရပ်ှစ်ခုမှာ ြပင်သစ်က ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများဝယ်ယူရာတွင် အကျင့်ပျက်ြခစားမ ဆိုင်ရာ 

သံသယများကို ုံးတင်စစ်ေဆးခ့ဲသည့် ရာေဖးလ်ေလယာ်ဝယ်ယူြခင်း အြငင်းပွားမ ှင့် အိ ိယရှိ 

ိုင်ငံအဆင့် ဘဏ်တစ်ခုှင့် လိမ်လည်မ ကျးလွန်ခဲ့သည့် အိ ိယစီးပွားေရးသမားတစ်ဦး ြပည်ပ

သို တိမ်းေရှာင်လွတ်ေြမာက်သွားသည့် Nirav Modi လိမ်လည်မ တိုြဖစ်သည်။ စစ်တမ်းေြဖဆို

သူများ၏ ထက်ဝက်ကသာ ထိုြဖစ်ရပ်ှစ်ခုအေကာင်းကားဖူးကေသာ်လည်း ေလးပုံသုံးပုံက 

ပါကစ တန်အား ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မ အေကာင်းကိုသာ သိရှိထားကသည်။ ေြဖဆိုသူများ၏

ထက်ဝက်က Nirav Modi လိမ်လည်မ ြဖစ်စ်တွင် အစိုးရကိုင်တွယ်ပုံကို ေကျနပ်အားရမ ရှိေကာင်း

ေြဖဆိုကပီး ၄၀% နီးပါးက အြခားေသာအြမင်များရှိကသည်။ ေြဖဆိုသူများ၏ထက်ဝက်က 

ရာေဖးလ်ေလယာ်ဝယ်ယူမ အေကာင်း ကားဖူးကသည်။ လိမ်လည်မ အတွင်း အစုိးရ၏ သံသယ

ြဖစ်ဖွယ်ပါဝင်မ အေပ  အြမင်များကမူ ညီတူမ တူ ကွဲြပားကပီး ၃၈% က အြခားထင်ြမင်ယူဆ

ချက်များ ရှိကသည်။ ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မ ကိစ တွင် ေြဖဆိုသူများ၏ထက်ဝက်က ေလတပ်ှင့်

အစိုးရှစ်ခုလံုးက ေဆာင်ရက်ခဲ့သည် (သိုမဟုတ်) ယင်းသည် မိုဒီအစိုးရ၏အခွင့်အာဏာြဖစ်သည်

ဟု ယုံကည်ကပီး ၄၂% ကမူ အိ ိယစစ်တပ်၏ အဓိက ဦးစီးဦးေဆာင် လုပ်မ ြဖစ်ပီး အာဏာရ

ပါတီအေနြဖင့် တူညီေသာ အသိအမှတ်ြပခံရမ  မရရှိသင့်ေကာင်း ယုံကည်ကသည်။

ဤြဖစ်ရပ်များေကာင့် အိ ိယမီဒီယာများ (သမားိုးကျမီဒီယာှင့် လူမ မီဒီယာှစ်ခုလုံး) အေပ 

အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ ယုံကည်မ  ေမ ာ်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုြမန်ဆန်စွာ ပျက်ြပားသွားေစ

သည်။ စစ်တမ်းများက အချက်အလက်များသည် အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ ၃၃% က ပုံှိပ်မီဒီယာ၊ 

ုပ်ြမင်သံကားှင့် ေရဒီယိုအပါအဝင် အဓိကကျသည့် လူထုမီဒီယာပုံစံအားလုံးအေပ  ယုံကည်မ 

အများအြပား ရှိေနေသးေကာင်း ေဖာ်ြပသည်။ ၃၈% က ပုံှိပ်မဒီီယာှင့်ုပ်ြမင်သံကားအေပ  

ယုံကညမ်  ကျိးေကာငး်ဆီေလျာစ်ာွရှိေကာငး် ေဖာြ်ပခဲ့ကပးီ ၃၄% က ေရဒယီိုလိုငး်များအေပ  

အလားတူယုံကည်ေကာင်း ေဖာ်ြပကသည်။ သိုရာတွင် အိ ိယိုင်ငံသား ၁၀% က ယင်းမီဒီယာ

ပုံစံများအေပ  ယုံကည်မ အလွန်နည်းေကာင်းှင့် ၅% ကမူ မီဒီယာအားလုံးအေပ  ယုံကည်မ 

လုံးဝမရှိေကာင်းေဖာ်ြပကသည်။ အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ ၁၀-၁၅% ခန်ကမူ ၄င်းတိုအေနြဖင့်

မီဒီယာများအေပ တွင် ယုံကည်မ ေပးရမည်၊ မေပးရမည်ကို မေသချာကပါ။ မီဒီယာအား ဒီမိုက

ေရစီ၏ စတုတ မ  ိင်ှင့်ေစာင့်ကည့်သူအြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ အိ ိယကဲ့သိုေသာိုင်ငံတွင် 

ဤအချက်က အလွန်အမင်း အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစပီး အလွန်စိုးရိမ်ပပူန်ရမည့်ကိစ တစ်ရပ်ြဖစ်

သည်။ မီဒီယာများကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိသည့် မဒီီယာများအေပ ယုံကည်မ  နိမ့်ကျလာေနြခင်းကိစ 

ကိုသိမှတ်ထားပါလျက် က ်ုပ်တိုအေနြဖင့် မီဒီယာများကို ၄င်းတို၏အခန်းက  ကို ထမ်းေဆာင်
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ရန် မည်သိုေမ ာ်လင့်ိုင်ပါမည်နည်း။ က ်ုပ်တုိအေနြဖင့် မီဒီယာများ၏ယုံကည်စိတ်ချရမ  အြပည့်

အဝပျကြ်ပားသွားသညဟ် ုဆုိြခငး်မဟတုပ်ါ။ သုိရာတွင ်ေစာင့်ကည့်သအူြဖစ ်အြပည့အ်ဝယုံကည်

ရမ မှာ အေတာ်ပင်မရှိေတာ့ေပ။

မဒီီယာများအေနြဖင့် ဆ ြပပွမဲျားကိုသတငး်ေဖာြ်ပေပးြခငး်၊ စည်းံုးြခငး်ပငြ်ပလုပ်ေပးြခငး်တုိြဖင့် 

မးီစာထည့်ေပးေနချနိတ်ငွ ်လမူ မဒီယီာများက သတင်းမဒီယီာများငှ့် ၄ငး်တို၏ကျယြ်ပန်ေရာကရ်ှိ

မ ကို ရင်ေဘာင်တန်းကာ ေရာေှာပါဝင်လာသည်။ ယေနကာလတွင် က မ်းကျင်သတင်းမီဒီယာ

သမားများကသာ ၄င်းတို၏အြမင်ကို ေဖာ်ထုတ်တင်ဆက်ိုင်သည်မဟုတ်ေတာ့ဘဲ လူမ မီဒီယာက

လူတိုင်းကို အသံတစ်သံ ြဖစ်ေပ ေစသည်။ ယင်းအေြခအေနက ြပည်သူများအား အေကာင်းအရာ

မျိးစုံအတကွ ် အွနလ်ိုငး်ဆ ြပပွဲများငှ့် လမး်ေပ ဆ ြပပွ ဲ စှမ်ျိးလုံးအတကွ ် စညး်ုံးေရးလုပ်

ေဆာငရ်န ် အကအူညြီဖစေ်စသည။် လူမ မဒီယီာများကတဆင့်ပျံှံေနေသာ သတငး်မာှးများ 

အများအြပားရှိေသာ်လည်း လူမ မီဒီယာသည် ပုံှိပ်ှင့် သတင်းမီဒီယာများှင့်  င်းစာလ င် စည်း

မျ်းစည်းကမ်းများြဖင့် ထိန်းချပ်ခံရမ အလွန်နည်းသည်ကို သတိြပရန် အေရးကီးပီး ယင်းအ

ချကက် လမူ မဒီယီာကို သာမန်လထုူအကား အလမိအ်ညာများြဖန် ြဖးရန ်ထိေရာကေ်သာကရိယိာ

တစ်ခုြဖစ်ေစသည်။ တိုးြမင့်လာေနေသာ ဤအလားအလာအရ လူမ မီဒီယာကို ေစာင့်ကည့်ရန် 

လိုအပ်လာသည်။

ပုံ ၆ − ေရးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း ိုင်ငံေတာ်အဆင့် သတင်းအများအြပား 

ေရးသားတင်ဆက်ြခင်း ကိစ ရပ်များ



156

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

က ်ုပ်တိုအေနြဖင့် လူမ မီဒီယာေခတ်တွင် ေရာက်ရှိေနသည်ဆိုေသာ်လည်း သမားိုးကျ မီဒီယာ

များမာှလညး် အသုံးဝငက်ိုကည်ီေနဆပဲငြ်ဖစပ်ါသည။် လွနခ်ဲ့သည့် စှအ်နည်းငယအ်တွငး် အချိး

ေလျာ့နည်းသွားေသာ်လည်း အိ ိယိုင်ငံသားအေြမာက်အများက သမားိုးကျမီဒီယာများကို 

အဂ  လိပ်ဘာသာြဖင့်ေရာ ေဒသသုံးဘာသာစကားများြဖင့်ပါ ကည့် ကဆဲ၊ ဖတ် ကဆဲြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ အနည်းဆုံး ၄၆% က ုပ်ြမင်သံကားကို ပုံမှန်ကည့် က

ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်မူ ၃၅% သို ကျဆင်းသွားသည်။ ယင်းသိုကျဆင်းမ သည် သတင်းများ ဖတ် ၊

ကည့် ရန် အွန်လိုင်းရပ်ဝန်းများ ေပ ထွန်းြမင့်တက်လာြခင်းှင့် သက်ဆိုင်သည်။ သိသာထင်ရှား

သည့် အိ ိယိုင်ငံသားအေရအတွက်တစ်ခုက သတင်းှင့် အြခားအချက်အလက်များအတွက် 

သမားိုးကျမီဒီယာြဖစ်သည့် ုပ်ြမင်သံကားမှ လူမ မီဒီယာနည်းလမ်းများထံ ကူးေြပာင်းလာခဲ့ပီး

ြဖစ်ိုင်သည်။

ပုံ ၇ − သမိုးကျမီဒီယာများကတဆင့် ပုံမှန် သတင်းရရှိမ  
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ဇယား (၃) ရှိ အချက်အလက်များက ယခင်လူမ မီဒီယာရပ်ဝန်းများက သတင်းများရရှိခဲ့ေသာ ပိုမို

နည်းပါးသည့်လူအေရအတွက်ှင့်စာလ င် အိ ိယိုင်ငံတဝှမ်း ှစ်ကာလများအတွင်း တိုးြမင့်လာ

သည့် လူမ မီဒီယာလ မ်း ခံမ ကို ေဖာ်ြပသည်။

ဇယား ၃ − ေနစ် လူမ မီဒီယာအသုံးြပသူများရာခိုင် န်း

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  ြမင့်တက်မ ရာခိုင် န်း

Options Newspapers Television Radio

A great deal of 

trust

32 33 30

Quite a lot of trust 38 38 34

Not very much 

trust

11 10 8

Not at all 4 4 5

Unsure 11 10 16
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ပုံ (၄) ရှိ အချက်အလက်များအတိုင်းပင် ၂၀၀၉ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်တိုတွင် အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ 

ေလးပုံတစ်ပုံက သတင်းစာကိုေနစ်ဖတ်ကပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ငါးပုံတစ်ပုံေအာက်အထိ ေလျာ့

ကျသွားသည်။ လူမ မီဒီယာ၏ အပိင်ြမင့်တက်မ က များစွာေသာေလ့လာမ များတွင် ေကာက်ယူ

ထားေသာ အချက်အလက်များအတိုင်း ထင်ဟပ်ေနသည်။ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကို ေနစ်အသုံးြပသူအေရ

အတွက်သည် ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်တုိတွင် ၃% မှ ၁၀% ၊ ၂၀၁၈ ခုစှ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် 

၂၂ % မှ ၂၃% အြဖစ် အသီးသီး ြမင့်တက်ခဲ့သည်။ ၂၉% နီးပါးက WhatsApp ကို ေနစ်နီးပါး 

အသုံးြပကပီး ၂၅% က YouTube ကို ေနစ်အသုံးြပကသည်။ ခံငုံဆိုရလ င် လူမ မီဒီယာ ပုံမှန်

အသုံးြပမ သည် ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်တိုှင့်   င်းယှ်လ င် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် သိသိသာသာ ြမင့်

တက်လာသည်။ သမားိုးကျမီဒီယာများသည် မျက်ေမှာက်ကာလ၌ သတင်းအတွက် အေရးကီး

ဆုံးအရင်းအြမစ်ြဖစ်ဆဲ ြဖစ်ေသာ်လည်း အိ ိယိုင်ငံသားများအေနြဖင့် သတင်းအချက်အလက်

ရရှိေရးအတွက် ကားခံဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့် အရာအသစ်များကို ေြပာင်းလဲအသုံးြပလာြခင်းက 

သမားိုးကျမီဒီယာများကတဆင့် သတင်းရယူသုံးစွဲမ အေပ  သက်ေရာက်မ များရှိခ့ဲသည်။ ယခု

ကာလတွင်ပင် အိ ိယိုင်ငံသားများ၏ ၅၀% နီးပါးက ိုင်ငံေရးသတင်းများကို ုပ်ြမင်သံကားက 

ရရှိကသည်။

မီဒီယာများကို က ်ုပ်တုိ ယုံကည်သည်ြဖစ်ေစ၊ မယုံကည်သည်ြဖစ်ေစ အများြပည်သူ၏အြမင်ကို 

လ မ်းမိုးြခင်းတွင် ၄င်း၏အခန်းက  ကို ေလ ာ့မတွက်သင့်ေပ။ အံ့အားသင့်ဖွယ်ေကာင်းသည်မှာ 

မီဒီယာများအေပ  အေတာ်ပင် အယုံအကည်မရှိသည့်သူများပင် သတင်းအချက်အလက်ရရှိေရး

အတွက် မီဒီယာများကို အသုံးြပေနေသးြခင်းြဖစ်သည်။ အများြပည်သူ၏ သေဘာထားအြမင်ကို

စည်းုံးရာတွင် မီဒီယာ၏ အခန်းက  သည် ကီးမားလှပီး အိ ိယတွင် ိုင်ငံေရးအြမင်များသည် 

မကာခဏပင် ကီးမားကျယ်ြပန်စွာ ြပန်ပွားေလ့ရှိသည်။

၂၀၀၄ ခုှစ် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများတွင် အစိုးရ၏ ုပ်ြမင်သံကားထုတ်လ င့်မ က အလွန်

ကျယ်ြပန်ခဲ့ေသာေကာင့် ပထမဆုံး ုပ်ြမင်သံကားေရးေကာက်ပွဲများအြဖစ် မကာခဏ န်းဆိုခံ

ရသည2်10။ သိုေသာ် ၁၀ ှစ်အကာတွင် ၂၀၁၄ ခုှစ် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများသည် ုပ်ြမင်သံ

ကားက ပိုမိုကျယ်ြပန်စွာ ထုတ်လ င့်ခဲ့ရပီး လူမ မီဒီယာရပ်ဝန်းများတွင်ပင် ေနရာယူလာခဲ့သည်။ 

၂၀၁၄ ခုှစ် အိ ိယေရးေကာက်ပွဲက ိုင်ငံေရးပါတီများ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအတွက် လူမ မီဒီယာကို 

စတင်အသုံးြပလာသည့် ပထမဆုံးေရးေကာက်ပွဲ ြဖစ်ခဲ့သည်။
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၂၀၁၉ ခုှစ် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများတွင် လူမ မီဒီယာကို ပိုမိုကီးမားကျယ်ြပန်သည့် ပုံစံြဖင့် 

အသုံးြပခဲ့သည်ကို မျက်ြမင်ေတွ ကံခဲ့ရပီး ၂၀၂၄ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ိုင်ငံအဆင့်ေရးေကာက်

ပွဲများသည် အိ ိယ၏လူမ မီဒီယာေပ က ေရးေကာက်ပွဲ အမှန်တကယ်ြဖစ်လာမည်ဟု ေမ ာ်လင့်ရ

သည်။ လူမ မီဒီယာ အပါအဝင် မီဒီယာများအေပ  ယုံကည်မ ဒီဂရီက ေရှဆက်ပီး ကျဆင်းသွား

မည်လား၊ သိုတည်းမဟုတ် မီဒီယာများအေနြဖင့် ၄င်းတိုအေပ  ယုံကည်မ ကို ြပန်လည်ရယူိုင်

မည်လားဆိုသည်မှာ မေသချာေပ။ သိုေသာ် ေယဘုယျအားြဖင့် ြပည်သူများက မီဒီယာများကို 

အိ ိယဒီမိုကေရစီစနစ်၏ ေစာင့်ကည့်သူအြဖစ် ဆက်လက် ြမင်ထားကလိမ့်မည် ြဖစ်သည်။ 

ေယဘုယျအားြဖင့် ုပ်ြမင်သံကားေပ က ေဆွးေွးြငင်းခံုမ များကို လူထုက ကိက်ြခင်း၊ မကိက်

ြခင်းများရှိိုင်ပါသည်။ သိုေသာ်ြငားလည်း ထိုေဆွးေွးြငင်းခုံမ များက ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေစာင့်

ကည့်သူအြဖစ် အလုပလ်ုပ်ြခင်းဟု အဆုံးစွန်အဓိပ ာယ်ရသည့် အစိုးရအေပ  ခံငုံစစ်ေဆး ကည့် 

မ ေပးြခင်းအတွက် အေရးကီးကိရိယာတစ်ခုအြဖစ် ထမ်းေဆာင်ပါသည်။

သမားိုးကျဆန်သည့် တစ်အိမ်ဆင်း တစ်အိမ်တက် စစ်တမ်းေကာက်ယူမ မဟုတ်သည့် ပံုစံအေန

ြဖင့် မဒီယီာများက အမျိးမျိးေသာကိစ ရပမ်ျားအေပ  သေဘာထားစစတ်မး်များြဖင့် အများြပည်

သူ၏ အြမင်သေဘာထားကို တိုင်းတာသည့်အခါ စမတ်ဖုန်းများသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်ေစာင့်ကည့်

ေရးအတကွ ်အသုံးြပခငွ့်အရဆုံး ကရိယိာများထဲကအချိအြဖစ ်အေထာကအ်ကေူပးသည။် ေရး

ေကာက်ပွဲအကိကာလ စစ်တမ်း၊ မဲေပးပီးြပန်လာသူများအတွက် စစ်တမ်း၊ ေရးေကာက်ပွဲအပီး

ကာလစစ်တမ်း စသည်တိုသည် အိ ိယရှိ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် မီဒီယာအစုအဖွဲများအသုံးြပ

သည့် အဓိကကျသည့်ကိရိယာများြဖင့် ေကာက်ယူခဲ့ေသာ သေဘာထားစစ်တမး်များြဖစ်ကသည်။

၁၉၈၀ ခုှစ်ေကျာ်ကာလများက Bofors ြပပွဲတွင် ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများဝယ်ယူရာတွင် ဟိ 

များ၏ အကျင့်ပျက်ြခစားမ အေကာင်းြဖစ်ေစ (သိုမဟုတ်) ဥပေဒကိုလက်တစ်လံုးြခားလုပ်ကာ 

ေဒသဆိုင်ရာ တယ်လီဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို ထင်ရှားလ မ်းမိုးိုင်သူများရရှိေစခဲ့

သည့် 2G လိမ်လည်မ ဟု အများသိကသည့်ြဖစ်ရပ်ကို OPEN မဂ ဇင်းကဖွင့်ချခဲ့ေသာ အိ ိယ၏

အကီးမားဆံုးလိမ်လည်မ  ေရှေြပးဟု ဆုိုိင်ေကာင်းသည့် Niira Radia တိတ်အသံဖုိင်များအေကာင်း 

ေဖာ်ထုတ်သည်ြဖစ်ေစ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ြခင်း သတင်းပညာသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေရရှည်တည်

တံ့ေအာငထ်နိ်းသမိး်ရာတငွ ် အေရးပါလှသည်။ ဤစာနယဇ်ငး်အမျိးအစားသည ် သတင်းသမား

များအေနြဖင့် အစိုးရမူဝါဒများှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအေကာင်း အမှန်တရားများအတွက် ၄င်း

တို၏ လွတ်လပ်ေသာရှာေဖွေဖာ်ထုတ်မ များကို ေကာက်ရံြခင်းကင်းကင်းှင့် ေဝဖန်ပိုင်းြခားမ ရှိရှိ 

လုပ်ေဆာင်ိုင်ေစသည့် အသက်ဝင်လည်ပတ်သည့် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ အမာခံများထဲက တစ်ခု

ပင်ြဖစ်သည်။
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rJqG,fpnf;½kH;a&; 

&efykHaiGu@tm;

vTrf;NcHKjcif;

zdvpfydkifEdkifiH\tawGUtBuHK

သမ တ Rodrigo Duterte သည် ေငွေကးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်လာလျင် ေရငုံ တ် 

ပတိေ်နမည့် လတူစဦ်းမဟတုေ်ပ။ ထိုအချနိက် သမ တေနရာအတွက ်ကိုယစ်ားလှယေ်လာငး်တစ်

ဦးအေနြဖင့် အေရးချယ်ခံမည့် ယခင်မိေတာ်ဝန်ေဟာင်းသည် ၎င်း၏ေငွေရးေကးေရးအေြခအေန၊ 

၎င်းအေနြဖင့်လက်ခံထားေသာ အလ ရှင်များှင့် ြငင်းပယ်ထားေသာအလ ရှင်များအေကာင်းကို 

ပရိသတ်များအား စေနာက်၍ေြပာဆို မိိုင်ပါသည်။ 

သိုေသာ် Duterte သည် ၎င်း၏မဲဆွယ်ပွဲများအတွက် ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ေသာသူအား တိကျစွာဖွင့်

ဟေြပာဆိုရန် ထူးထူးြခားြခားပင် အခက်ေတွေနခဲ့ဖူးသည်။ လူထုစကားစစ်ထိုးပွဲတစ်ခုတွင် 

Duterte အား ABS-CBN သတင်းဌာနက စီစ်တင်ဆက်သူ Karen Divila က ၎င်း၏ အကီးမား

ဆုံးေသာ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သူအား အမည်ေဖာ်ေြပာဆိုရန်ဖိအားေပးခ့ဲစ်က Duterte သည် ၎င်း

အား ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သူမှာ Emilio Aguinaldo သာြဖစ်ေကာင်း အရ န်းေဖာက်လ က်  န်းဆို

ခဲ့ေလသည်။
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မဲဆွယ်စည်းုံးေရးဆိုင်ရာ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ Peter Laviña က Duterte ၏ အကီးမားဆုံးေသာ 

ရန်ပံုေငွေထာက်ပံ့သူများမှာ "Emilio Aguinaldo” တံဆပိ်ှိပ်ေငွတစ်ြပားမ သာ အကုန်အကျခံိုင်

သည့် ပါမ ားမ ေသာ လူများသာ" ြဖစ်ေကာင်းေြပာဆိုရင်း စကားလမ်းေကာင်းကိုေြပာင်းလ ဲပစ်ခဲ့

သည်။ "Emilio Aguinaldo” မှာ လူသိများေကျာ်ကားေသာ ဖိလစ်ပိုင်၏ ပထမဆုံးသမ တြဖစ်ပီး 

၎င်း၏မျက်ှာပုံတူကို ငါးပီဆို ေငွဒဂ   ါးြပားေပ တွင် ခပ်ှိပခ်ံရသူြဖစ်သည်။

ဤသည်မှာ ပါးနပ်လှေသာ လှည့်ကွက်တစ်ခုြဖစ်ပီး ထိုလှည့်ကွက်ကပင် Duterte သည် ၎င်း၏

ချမ်းသာက ယ်ဝပီး အဆက်သွယ်ေပါများလှေသာ ပိင်ဘက်များှင့်တမူကွဲြပားေကာင်းကို ခွဲြခား

ြပခဲ့သည့် နည်းဗျဟာအြဖစ် အံဝင်ခွင်ကျရှိလှေပသည်။ ထိုအရာသည် စိန်ေခ စရာမလိုခ့ဲေသာ 

မဲဆွယ်စည်းုံးမ  အလှည့် တစ်ခုလည်း ြဖစ်ခ့ဲေပသည်။ 

Duterte သည် ၂၀၁၆ ခုှစ် ေမလတွင်ကျင်းပေသာေရးေကာက်ပွဲတွင် အိုင်ရခ့ဲေသာ်လည်း ၎င်း

၏ေငွေကးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံတင်ြပချက်များတွင်မူ မည်သည့် “Emilio Aguinaldo များ” (သိုမ

ဟုတ်) “ငါးပီဆို လ တမ်းမ များ“ မ  မပါဝင်ခဲ့ပါေချ။ စင်စစ်ေတာ့ ဆန်ကျင်ဘက်သာြဖစ်ခ့ဲသည်။

၎ငး်၏ပိငဘ်က်များငှ့ ်၎ငး်မတိငုမီ် သမ တေဟာငး်များကဲသ့ိုပင် လူချမး်သာတစ်စုကပင ်Duterte

၏မဲဆွယ်ပွဲများအား ေငွေကးအေထာက်အပ့ံေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ဖိလစ်ပိုင် စာနယ်ဇင်းစိစစ်

ေရး စင်တာ (Philippine Center for Investigative Journalism - PCIJ) ၏ အစီရင်ခံစာ၌မူ 

Duterte မတညထ်ားေသာ သနး်ချသီည့် ရန်ပံုေငွတိုသည် ဓာတသ်တ တးူေဖာေ်ရးလုပင်န်းများ

ငှ့် အစိုးရကန်ထိုက ်လပုင်နး်များထကံ ကိုယက်ျိးစးီပာွးကိုေမ ာက်ိုးေသာ စီးပာွးေရးလပုင်န်းရငှ်

အချိထံကသာ လာြခငး်ြဖစေ်ကာငး်ကိ ု ေဖာြ်ပခဲ့သည။် ထိုအချိေသာပါဝငပ်တ်သက်သမူျားငှ့် 

၎င်းတို၏မိသားစုဝင်များသည် ထိပ်သီး အစိုးရရာထူးများှင့် အခရာကျေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

ပစားေပးလုိက်ေရာမ များကိ ုရရှိခ့ဲကသည်။ မဲဆွယ်စည်းံုးမ အရပင်ြဖစ်ေစ အြခားေသာအေကာင်း

များအရပင်ြဖစ်ေစ Duterte သည်လည်း ၎င်းကိုယ်တိုင် လူအများက ၎င်းအားမသတ်မှတ်၊ မယုံ

ကည်ေစလိုခဲ့သည့် ေရှးက မိိုးဖလာိုင်ငံေရးသမားှင့် မြခားနားခဲ့ေပ။

ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွမှာ အေရးပါလှသည်ြဖစ်ပီး တနည်းတဖုံအားြဖင့် ေရး

ေကာကပ်ွဆဲိငုရ်ာလုပင်န်းများအနကက် အေရးအကီးဆုးံေသာက  ဟပုင်ဆိုိငုသ်ည်။ ကိုယ်စား

လှယ်ေလာင်းအြဖစ် ရပ်တည်ိုင်ရန်အလိုငှာ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏လုပ်ကိုင်ိုင်စွမ်းသည် ၎င်း၏

အရင်းအြမစ်အင်အားများအား လက်လှမ်းမီရယူိုင်မ အေပ တွင် မှီတည်ေနသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ

များအတွက် ေငွေကးများမတည်ြခင်းှင့်သုံးစွဲြခင်းတိုသည် ေရးေကာက်ပွဲအလွန်ေနရက်များအ

ထိပင် ဂယက်ိုက်မ များရှိိုင်ပီး ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး (သိုမဟုတ်) ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခု

သည် ေနာင်အခါတွင် မည်သိုမည်ပုံ စီမံအုပ်ချပ်လိမ့်မည်ကိုပါ ခန်မှန်းိုင်မည့် (သိုမဟုတ်) ေဖာ်
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ထုတ်ိုငမ်ည့် ကငွး်ဆက်များရှိေနေပသည်။ ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှငအ်ဖွဲဝင်ေဟာငး်တြဖစလ်ည်း 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး သက်တမ်းရင့်ေရှေနတစ်ဦးြဖစ်သူ Luie

Guia က မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွ၏အှစ်သာရကို ေရးေကာက်ပွဲတစ်ရပ်လုံးှင့်စပ်လျ်းေသာ 

အေရးကိစ အားလုံးထက်ပင် သာလွန်စွာ ြမင်ခဲ့ပီး ယင်းအား ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်တစ်ခု

အြဖစ်ထက်ပိုကာ အဂတိလိုက်စားမ ဆန်ကျင်ေရးှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အစိုးရ အုပ်ချပ်ေရးရရှိ

ေရးဆိုင်ရာ လ ပ်ရှားမ တစ်ရပ်အြဖစ် ရှြမင်ခဲ့ေလသည်။

မဆဲယ်ွစည်းုံးေရးရန်ပုေံင၏ွလ မး် ခံမ ငှ့ ် ြပညသ်ူေရးရာအမ ထမ်းများ၏ချမး်သာက ယဝ်မ သည ်

များစာွ စလံွဲေနလင့်ကစား လစ်လျ ထားြခငး်ခံရသည့် အေြခအေနမျိးမသှည် လူထထုသံို ပငွ့်

လငး်စာွထတု်ေဖာတ်ငြ်ပမ ၏ အဓကိအစတိအ်ပိုင်းတစခ်ြုဖစလ်ာေသာအေြခအေနမျိးသို ေရာက်
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သည့်တိုင်ေအာင် ခရီးရှည်တစ်ခု ေပါက်ေြမာက်ခဲ့ပးီြဖစ်သည်။ သတင်းမီဒီယာပိုင်း၌ မဲဝယ်ယူြခင်း

အေကာင်း (သိုမဟုတ်) ဓနရှင်စာရင်း၌ မည်သူတိုက မည်သိုပါဝင်ေနပုံများကဲ့သိုေသာ ေငွေကး

ဆိုင်ရာကိစ များက ပိုမိုေနရာယူလာခဲ့ရာ ဆယ်စုှစ်၏ ေှာင်းပိုင်းကာလများတွင်မူ မီဒီယာ၏

အာုံစိုက်မ သည် ိုင်ငံေရးှင့်ေငွေရးေကးေရးကိစ တို၏ တစ်ခုအေပ တစ်ခု အြပန်အလှန်လ မ်း

မိုးေနမ အေပ သို မသိမသာ ေြပာင်းလဲကျေရာက်လာခဲ့သည်။

ဤေရလျားမ သည် မသိမသာ ေြပာင်းလဲလာြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း ယင်းသည်ပင်လျင် ေရးေကာက်

ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူအဖွဲအစည်းများ၏ စုေပါင်းအင်အားစိုက်ထုတ်မ တိုေကာင့်ြဖစ်ပီး သ

တင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်ခွင့်အားေထာက်ခံအေရးဆိုသူများ၊ သတင်းမီဒီယာအဖွဲအစည်း

များ၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွက  အား ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များအနက် ြမင့်မားေသာ

က  တစ်ရပ်ြဖစ်လာေစရန် ြမင့်တင်ေပးခဲ့မ များေကာင့်ဟု ဆိုိုင်ေပသည်။ ၂၀၀၇ ခုှစ်၌ အရပ်

ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းကွန်ရက်တစ်ခုသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေနြဖင့် မည်သိုမည်ပုံ

ှင့်မည်သည့်အတွက်ေကာင့် ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရရန် ေငွအေြမာက်အြမား သုံးစွဲက

ေကာင်းကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် Pera at Pulitika (PAP) (ေငွေကးှင့် ိုင်ငံေရး) ညိ  င်း

ေဆွးေွးေရးအဖွဲစည်းကို ဖွဲစည်းခဲ့သည်။  ၎င်း၏လုပ်ငန်းေဆာင်တာများထဲတွင် ေလ့လာေရး

ဧရိယာများအတွင်းရှိ မဲဆွယ်ပိုစတာများအားေရတွက်ြခင်း၊ ပိုစတာတစ်ခုစီ၏  ကုန်ကျစရိတ်ကို 

ခန်မှန်းြခင်းှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ သုံးစွဲထားေသာ ကုန်ကျစရိတ်ပမာဏကို ခန်မှန်း

ြခင်းတို ပါဝင်သည်။ ေရးေကာက်ပွဲစနစ်များဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာေဖာင်ေဒးရှင်း (International 

Foundation for Electoral Systems - IFES) ၏အကူအညီြဖင့် ထိုကွန်ရက်သည် ၂၀၁၀ ခုှစ် 

ေရးေကာက်ပွဲများအတွင်း ေငွေကးဆိုင်ရာကိစ များကို ေြခရာခံိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲအစည်းသည် 

မဲဆွယ်ကာလအတွင်း ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ကီးမားေသာ ေကာ်ြငာအသုံးစရိတ်များှင့်

စပ်လျ်းပီး မီးေမာင်းထိုးြပသည့်  ြပည်သူလူထုပါဝင်ေသာပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပြပလုပခ်ဲ့ပီး 

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အေထွေထွကိစ ရပ်များအား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းခဲ့သည်။

ဥပမာအားြဖင့် ၂၀၁၀ခုှစ် သမ တေလာင်း မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအတွင်း “Dagat ng basura” 

အမ  က်ပင်လယ်ေကာ်ြငာများကို ကိမ်ဖန်များစွာ ုပ်သံကထုတ်လ င့်ခ့ဲသည့်အတွက် Manuel 

‘Manny’ Villar Jr. သုံးစဲွခဲ့ေသာ ေငွေကးသန်းေပါင်းများစွာေသာ ကိန်းဂဏန်းပမာဏသည် 

လူထုထံကအာုံစိုက်မ များစွာကို ရရှိေစခဲ့သည်။  ထိုစ်က စက န်သုံးဆယ်လ င် ပီဆို ၂၅၀,၀၀၀

(US ေဒ လာ၅,၁၀၀) မှ ပီဆို ၃၀၀,၀၀၀ (US ေဒ လာ ၆,၁၀၀) မ  ကျသင့်ေသာ န်းထားြဖင့် ညေန

ခင်းအချနိ၌် စှ်ကိမ်သုံးကမိမ်  ပုသ်ထံတုလ် င့်ခဲ့ြခငး်ကို ကည့်မည်ဆိုပါက Villar မာှ မညမ် ပင ်

သမ တတစ်ဦးြဖစ်ချင်ခဲ့ေကာင်း သိသာလှပါသည်။
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၂၀၁၆ ခုစှ ်အမျိးသားေရးေကာကပ်ွဲငှ့် ေဒသ

ဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲများ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ

အြဖစ် ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ 

(PCIJ) က မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအသုံးစားရိတ်

များ၊ သမ တှင့် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများ၏ ချမ်းသာက ယ်ဝမ များအ

ေကာင်းကို အစီရင်ခံတင်ြပခ့ဲပီး အနည်းဆုံး

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၃၂ ဦးခန်သည် စုစု

ေပါင်း ပီဆို ၃၄၆ သိန်းကို ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင် 

ပိုင်ဆိုင်မ ထဲက စိုက်ထုတ်သုံးစွဲခ့ဲေကာင်း 

ေထာက်ြပခဲ့သည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် ထို 

၃၂ ဦးအနက်က လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်း Jericho Carlos Petilla ှင့် Francis 

Tolentino တိုအေကာင်း အဓိကထားေရး

သားခဲ့သည်။ Petilla သည် ၎င်းပိုင်ဆိုင်မ ထဲက

၇၁ % ခန်ကို ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ အသုံးြပ

ခဲ့ပီး Tolentino ကလည်း ေရးေကာက်ပွဲမတုိင်

မီကပင် ၎င်းပိုင်ဆိုင်မ ထက် ၆၀% ခန် ပိုမုိကာ 

သုံးစွဲခဲ့ေကာင်း တင်ြပခ့ဲသည်။ 

အေသအချာ ေမးခနွး်ထုတရ်န်ရှသိညမှ်ာ လစာ

ေငွမများြပားလှေသာ ရာထူးတစ်ခုအတွက် 

အဘယ်ေကာင့် ဤမ ရင်းှီးခဲ့ကပါသနည်း။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် သမ တ Duterte သည် ယခင်

အစိုးရ၏ အမိန်စာတွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတိုင်း

ြပန်ေပးေငွညိ  င်းေဆွးေးွမ ၏ စတုတ ေြမာက်

ေဝစုအား အထေြမာက်ေစေရးကိစ အေပ  အာဏာသက်ေရာက်သည့် အုပ်ချပ်ေရးအမိန်စာ

အမှတ်-၇၆တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။ ထိုစာတမ်းအရ စီမံေရးှင့်ဘ  ာေရးဌာနကသတ်မှတ်

ထားေသာ လစာအဆင့် ၃၁ ရှိသည့် ဖိလစ်ပိုင်လ တ်ေတာ်အမတ်တစ်ဦးသည် အြမင့်ဆုံးအဆင့်ခံ

စားခွင့်ရှိသည့် လစ်လစာေငွ ၂၉၅,၁၉၁ ပီဆိုကို ခံစားခွင့်ရှိမည်ြဖစ်သည်။ ေြခာက်စှ်တာကာလ

အတွင်း ပီဆို ၂၁.၃ သန်းဝန်းကျင်ခန်သာ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။
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PCIJ ၏ အစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်ေသာ လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၂၃ ဦးအနက်က အနည်း

ဆုံးေြခာက်ဦးသည် ပီဆို ၁၀ သန်းေကျာ်မ ကို ၎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၊ Tolen-

tino က ပီဆို ၆၇.၂ သန်းှင့် Petilla က ပီဆို ၈၆.၇ သန်းခန်စီ အသီးသီး သုံးစွဲခဲ့ကေကာင်းလည်း 

အမည်ှင့်တကွ ေဖာ်ြပထားသည်။

ဆယ်စုစ်ှောှငး်ပုိငး်တွင ်ိငုင်ပံိငု်ုးံခနး်တစခ်န်း၌ ရာထးူတစေ်နရာပုိငဆ်ိငုေ်ရးအတွက် ေငေွကး

သုံးစွဲေနမ အား ေခါင်းစ်တစ်ခုအြဖစ် ေဆွးေွးေြပာဆိုလာကသည့်အေလ့အထမှာ ိုင်ငံေရးသိပ ံ

ပညာရှင်များ၊ ေဆာင်းပါးရှင်များှင့် ပါရဂူများကား၌သာမကပဲ သာမာန်လူများအကားသိုပင် 

ပျံှံလာခဲ့သည်။

PAP ညိ  င်းေဆွးေွးပွဲတွင် ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည် ဖိလစ်ပိုင်ြပည်သူ

အုပ်ချပ်ေရးေကျာင်းများအသင်း၊ စစ်မှန်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် တရားေရးရာကွန်ရက် 

(LENTE)၊ ိငုင်ေံရးငှ့ေ်ရးေကာက်ပဲွဆိငုရ်ာ ြပြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအင်စတီကျ (IPER)တိုက့ဲသိုေသာ

အြခားအဖွဲဝင်များှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခ့ဲသည်။ ဤညိ  င်းေဆွးေွးပွဲှင့်အတူ ိုင်ငံေရး

ေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာလ ပ်ရှားမ ှင့် ေကာင်းမွန်ေသာအစိုးရြဖစ်ေပ ေရးဆိုင်ရာ လ ပ်ရှားမ တိုကြပ

လုပ်ခဲ့ကသည့် ိုင်ငံသားေရှး သည့် လ ပ်ရှားမ များကိုလည်း အင်အားစိုက်ထုတ်၍လုပ်ေဆာင်ခဲ့

သည်။ လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲအတွက် ိုင်ငံသားများ၏လ ပ်ရှားမ  (NAMFREL)၊ ဖိလစ်ပိုင်

လူငယ်များမဲေပးေရး၊ ပထမအကိမ်မေဲပးသူများဆိုင်ရာစီမံချက်များ၊ BlogWatch Philippines၊ 

Rock Ed Philippines၊ အုပ်ချပ်ေရးတွင် လူထုစွမ်းအားတိုးြမင့်ေရးစင်တာ(CenPEG)၊ အလို

အေလျာက်စက်ြဖင့် မဲေပးြခင်းစနစ်ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် Kontra Daya ၂၀၂၀ှင့် တာဝန်သိစွာ

မဲေပးြခင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းေတာ်ကီးေဒသှင့်ေကျးလက်ေဒသေကာင်စီ တိုလည်းပါဝင်သည်။

Comelec

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Commission on Elections - Comelec) ၏  မဲဆယွ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံ

ေငွဆိုင်ရာကိစ ရပ်များေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်  ခုိင်မာေသာအဆင့်များတက်လှမ်းိုင်ရန် လို

အပ်ေနမ ကို  အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ၏ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့် ထုိေဆာင်ရက်ချက်များကို 

အားြဖည့်ေပးသည့် မီဒီယာများက အားြဖည့်တိုက်တွန်းေပးကသည်။ ထိုေနာက် ေကာ်မရှင်အဖွဲ

ဝင်သစ် ေရှေန  Christian Robert S. Lim သည် အစီအစ်များေရးဆွဲြခင်းှင့် Comelec က 

ထိုက  အေပ  လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနမ ကို ကွပ်ကဲေပးြခင်းြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအဖွဲ 

Comelec
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Campaign Finance(CFU) တွင် ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ဝင်ေရာက်တာဝန်ယူလုပ်ကုိငခ့ဲ်သည်။ မဲဆွယ်

စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအဖွဲ CFU ကို မဖွဲစည်းမီက မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာစည်းမျ်းများ

သည် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) ဆိုင်ရာ ဥပေဒေရးရာဌာန၏ လက်ေအာက်တွင်သာ

ရှိသည်။ 

CFU တွင် Lim ၏ဦးေဆာင်မ ြဖင့် ကွင်းဆင်းကီးကပ်သူအရာရှိများအား မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံ

ေငွဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို၏အခန်းက  များကို ပိုမို နားလည်

သေဘာေပါက်ေစရန်အတွက် သင်တန်းအေြမာက်အများကို စတင်ပိုချိုင်ခဲ့သည်။ ေဆွးေွးတိုင်

ပင်မ များကိုမူ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာစည်းကမ်းများအား လက်ေတွတွင် ိုင်ငံေရး

ပါတီများက အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းပင် ြပလုပလ်ျက်ရှိသည်။ မဲဆွယ်စည်း

ုံးေရးရန်ပုံေငွအဖွဲ CFU သည်လည်း မဲဆယွ်စည်းုံးေရးရန်ပံုေငွဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ေစာင့်

ကည့်စစ်ေဆးရန်အတွက် ဖိလစ်ပိုင် စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) ထံက အ ကံ ာဏ် ြပန်

လည်ရယူခဲ့သည်။ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအဖွဲ(CFU)သည် ေနာက်ပိုင်းတွင် မဆဲွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဌာန 

(Campaign Finance Office - CFO) အြဖစ်ေြပာင်းလဲခ့ဲသည်။ တာဝန်အသီးသီးေပးအပ်ထားေသာ 

ဝနထ်မ်းများငှ့် ေရှေနအချိမ သာရှိေသာ်လညး် CFO သည် စမွး်ေဆာငရ်ည်ြပည့်မခီဲ့သည်။ ေရး

ေကာက်ပွဲ ေထာက်ပံ့ေငွှင့်အသုံးစရိတ်ေဖာ်ြပချက် (Statement of Election Contributions 

and Expenditures - SOCE) ကိုတငြ်ပရန ် သကတ်မ်းကနုဆ်ုံးချနိက်ို တိုးချဲိုငေ်ရးအတကွ ်

လစ်ဘရယ်ပါတီှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း Manuel ‘Mar’ A. Roxas II တို၏ေတာင်းဆို

ချက်အရ en banc ေကာ်မရှင်က မဲခွဲခ့ဲရာ ၄ မဲ - ၃ မဲြဖစ်ခဲ့သြဖင့် Lim သည် ေနာက်ပိုင်းတွင် CFO 

၏ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်ချပ်ရာထူးက  တ်ထွက်ခဲ့သည်။ 

Lim အလုပ်ထွက်ပီးေနာက်တွင် Atty. Efraim Bag-id သည် CFO အေရးကိစ များကို ေရးေကာက်

ပွဲေကာ်မရှင် အမ ေဆာင်ဒါိုက်တာှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ပီး  CFO ကို ဦးေဆာင်ခဲ့သည်။

CFO သည် အစိုးရုံးဌာနများှင့် အရင်းအြမစ်ဆိုင်ရာ အခက်ခဲဒုက များကို အတိုင်းတစ်ခုအထိ 

မ ေဝခ့ဲသည်။ တည်မဲေသာရာထူးများမရှိခဲ့ြခင်းက ဝန်ထမ်းများခန်အပ်ရန်ှင့် ဆက်လက်ခန်

အပ်ထားရန် ခက်ခဲသည့်အတွက် အစပိုင်းတွင် ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ လူတိုင်းတန်းတူညီမ  

ေရးေကာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရရှိေစေရးငှ့် ေရးေကာက်ပွဲများအတွက် ေငွေကးသုံးစွဲရာတွင် ပွင့်လင်း

ြမင်သာမ ရှိေစေရး လုိအပ်ချက်များအား ၁၉၇၀ ခုှစ်ကစ၍ ဥပေဒေကာင်းအရ အသိအမှတ်ြပ

လက်ခံခ့ဲေသာ်လည်း လွန်ခဲ့ေသာ ခုနစ်ှစ်မတိုင်မီအထိ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွက  ကို စည်း

မျ်းစည်းကမ်းြဖင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အေရးေပးလုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။
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SOCE  SALN 

ဖလိစ်ပိငုစ်ာနယဇ်ငး်စိစစ်ေရးစငတ်ာ (PCIJ) သည် PAP ညိ  ငး်ေဆးွေွးေရးအဖဲွ၏ တစတိတ်ပုိငး်

အေနြဖင့် မဲဆွယစ်ည်းုံးေရးကာလ မတိုငမ်၊ီ မဆဲွယစ်ညး်ုံးေရးကာလအတငွး်ငှ့် ပီးဆုံးချနိ်

ကာလများ၌ ိုင်ငံေရး ေကာ်ြငာများအား စိစစ်ေစာင့်ကည့်ြခင်းြဖင့် မဲဆယွ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွ

က  ကို လ မ်း ခံိုင်ရန် လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။ PCIJ သည် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ

အစီရင်ခံတင်ြပမ အတွက် လိုအပ်ချက်များအား ေလးစားလိုက်နာေဆာင်ရက်မ ရှိကေစရန် စိစစ်ခဲ့

ပီး ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ လက်ခံရရှိထားေသာ အလ ေငွများှင့် အသုံးစရိတ်များထဲက ပုံမှန်

မဟုတ်သည်တိုကိုလည်း ေြခရာခံခ့ဲသည်။

PCIJ ၏ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိုချက်ကျေသာ မှတ်တမ်းှစ်ရပ်မှာ ေရးေကာက်ပွဲ 

ေထာက်ပ့ံေငွှင့်အသုံးစရိတ်ေဖာ်ြပချက် (Statement of Election Contributions and Expen-

ditures - SOCE) ှင့် ဥစ ာပစ ည်းများ၊ တာဝန်ရှိမ များှင့်ပိုင်ဆိုင်မ များ၏ ေဖာ်ြပချက် (State-

ment of Assets, Liabilities and Net Worth - SALN) တိုြဖစ်သည်။ 

သမ တအက်ဥပေဒ ၇၁၆၆ (သိုမဟုတ်) ထပ်တူြပေရးေကာက်ပွဲဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှာ

ေရးေကာက်ပွဲတွင်ပါဝင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတိုင်းှင့် ိုင်ငံေရးပါတီတိုင်းသည် ြပည့်စုံမှန်

ကန်ပးီ 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 လက်ခံရရှိထားေသာအလ ေငွများ၏ စုစုေပါင်းပမာဏ

ှင့် အေသးစိတ် ခွဲြခမ်းမ ကို စိစစ်ကည့် ကသည်။ SOCE မှတ်တမ်းကိုဖန်တီးရန် လ ံေဆာ်ခဲ့သည့်

ဥပေဒသည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ များစွာတို၏ အေြခခံေကျာိုးသဖွယ်ြဖစ်လာပီး ထိုစုံစမ်းစစ်ေဆးမ 

များထဲ၌ အလှရှင်များ၏ကိုယ်ေရးအချက်လက်အြပည့်အစုံကို ေဖာ်ြပရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အသုံး

စရိတ်လွန်ကဲြခင်းှင့် မှန်ကန်ြပည့်စုံေသာအစီရင်ခံစာတင်ြပရန် ပျက်ကွက်ြခင်း (သိုမဟုတ်) 

အချနိမ် ီအစရီငခ်စံာမတငြ်ပိုငြ်ခငး်တိုငှ့် အြခားေသာအရာများလညး်ပါဝငသ်ည်။
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ဥပမာအားြဖင့် မဲဆွယ်ြခင်းအတွက် အသုံးစရိတ်ကန်သတ်ချက်များကိုလည်း သမ တအက်ဥပေဒ 

၇၁၆၆ တွင်ေဖာ်ြပခဲ့ပီး သမ တှင့်ဒုသမ တအြဖစ် ေရးချယ်ခံမည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည် 

စာရင်းေပးသွင်းထားေသာမဲဆ ရှင်တစ်ဦးအတွက် အများဆုံး ၁၀ ပီဆိုသာ သုံးစွဲခွင့်ြပေကာင်း

ေဖာ်ြပထားသည်။ ိုင်ငံေရးပါတီများကိုမူ စာရင်းေပးသွင်းထားေသာမဲဆ ရှင်တစ်ဦးအတွက် 

အများဆုံး ၅ ပီဆိုသာ သုံးစွဲရန်ခွင့်ြပထားသည်။ ေဒသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများမှာမူ 

မိမိတိုအေရးချယ်ခံရန်အတွက် တင်သွင်းထားေသာ မဲဆ နယ်အတွင်းရှိ လတ်တေလာ စာရင်ေပး

သွင်းခ့ဲေသာ မဲဆ ရှင်တိုင်းအတွက် ၃ ပီဆိုမ  သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။ ိုင်ငံေရးပါတီမရှိေသာ (သိုမဟုတ်) 

ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုထံက  အေထာက်အပ့ံမခံယူထားေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးြဖစ်ပါ

ကမူ မဲေပးသူတိုင်းအတွက် ၅ ပီဆို သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) ၏ စည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့်ဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ကန်သတ်

ထားေသာ အသုံးစရိတ်ထက်ေကျာ်လွန်၍သုံးစွဲပါက ေရးေကာက်ပွဲြပစ်မ တစ်ရပ်အြဖစ်သတ်မှတ်

ပီး ဖိလစ်ပိုင်၏ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လုိက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်ေပါင်းချပ၏် ပုဒ်မ ၂၆၄ အရ အြပစ်

ေပးအေရးယူိုင်သည်။ အသုံးစရိတ်ေကျာ်လွန်သူများအတွက် အြပစ်ဒဏ်များတွင် မဲေပးပိုင်ခွင့်
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ဆုံး ံးြခင်းကသည် ေထာင်ဒဏ် တစ်ှစ်မှေြခာက်ှစ်အထိ ပါဝင်သည်။ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်

ခံရပီးသူများသည်လည်း ၎င်းတို၏ ရာထူးတာဝန်များကို ြပန်လည်ုတ်သိမး်ြခင်းခံရုိင်သည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အိတ်စိုက်သုံးစွဲြခင်းသည် တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး 

လ ပ်ရာှးမ တွင် မီးေလာင်ရာေလပင့်ေပးတတ်ေသာ သဘာဝကျပီး တရားဝင်သည့်လက်ကုိငြ်ပစရာ

အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေကာင်း ေမးခွန်းထုတ်စရာမလိုေပ။ စင်စစ်မူ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ

စည်းကမ်းများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအတွက် ၎င်းတိုအိတ်

ကပ်ထဲက မည်မ စိုက်ထုတ်သုံးစွဲခ့ဲ ပီးြဖစ်ေကာင်းကိုသိရှိေစရန် တာဝန်ခံေဆာင်ရက်ေပးသည်။

သိုေသာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး၏ ေငွေပ လွယ်ေသာပိုင်ဆိုင်မ များသည် ၎င်း၏သုံးစွဲမ များ

အား အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိဆိုသည်မှာ အြခားေသာ အေြခအေနတစ်ခုြဖစ်သည်။ သုံး

စွဲမ များသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ သုံးစွဲိုင်သည့်အတိုင်းအတာအတွင်း ဝင်၊ မဝင်ကို ၎င်း

တင်ြပထားေသာ စုစုေပါင်းက ယ်ဝချမ်းသားမ ပမာဏြဖင့် ကနဦး ခန်မှန်းဆုံးြဖတ်ိုင်သည်။ ထို

ေကာင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကို ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ က ယ်ဝ

ချမ်းသာမ ဆိုင်ရာ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက် (သိုမဟုတ်) ဥစ ာပစ ည်းများ၊ တာဝန်ရှိမ များှင့်ပိုင်ဆိုင်

မ များ၏ ေဖာြ်ပချက ်(SALN) ြဖင့် ချနိထ်ိုးစစ်ေဆးရနမ်ာှ အေရးပါလသှည်။ 

SALN စာတမ်းတင်သွင်းမ အား ချပ်ကိုင်ထားေသာ ဥပေဒသုံးရပ်ရှိသည်။ သမ တအက်ဥပေဒ 

၃၀၁၉ (အဂတိလိုက်စားမ ငှ့်လာဘစ်ားမ ဆန်ကျင်ေရး ကျင့်ထုံးအက်ဥပေဒ)၊ ၁၉၈၇ ဖွဲစည်းပုံ

အေြခခံဥပေဒှင့် သမ တအက်ဥပေဒ ၆၇၁၃ (ြပည်သူအရာထမ်းှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ထုံးငှ့်စံ

နမူနာများဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်) တိုြဖစ်သည်။

ချမ်းသာက ယ်ဝမ ပမာဏ ေကညာချက်မှတ်တမ်းများ တင်သွင်းရန်လိုအပ်ေကာင်းကို သမ တ

အက်ဥပေဒ ၃၀၁၉ (သို) အဂတိလုိက်စားမ ှင့်လာဘ်စားမ ဆန်ကျင်ေရး ကျင့်ထံုးအက်ဥပေဒ၏ 

အတည်ြပ ြပ  ာန်းြခင်းှင့်အတူ ၁၉၆၀ ခုှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

အရာထမ်းများသည် ၎င်းတို၏ဥစ ာပစ ည်းများ၊ ေငွေပ လွယ်သည့်ပိုင်ဆိုင်မ များအြပင် ဝင်ေငွပမာ

ဏှင့် ၎င်းတို၏ပင်မေငွဝင်လမ်းများ၊ တကိုယ်ေရှင့်မိသားစုအသုံးစရိတ်များအပါအဝင်ေပး

ေဆာင်ရေသာ ဝင်ေငွခွန်များကိုပါ တင်ြပရန်လိုအပ်သည်။ သိုေသာ် ထိုအေသးစိတ်တင်ြပချက်များ

ကိုမူ အများြပည်သူသိရှိရန် မေကညာခဲ့ေပ။ ၁၉၈၇ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင် ိုင်ငံ၏

အြမင့်ဆုံးေသာ အရာရှိများအတွက် ထိုအေသးစိတ်တင်ြပချက်များအား  လူထုက စိစစ်ကည့် 

ပိုင်ခွင့်ကို ြပ  ာန်းေပးခ့ဲပီး သမ တအက်ဥပေဒ ၆၇၁၃ တွင်မူ ပို၍ရာထူးနိမ့်ေသာ အရာရှိများအတွက်

ပါ ထိုြပ  ာန်းချက်မှာအကျံးဝင်လာခဲ့သည်။
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သမ တအက်ဥပေဒ ၆၇၁၃ ကို SALN ဥပေဒဟုလည်းေခ ပီး သမ တအက်ဥပေဒ ၆၇၁၃ သည် ြပည်

သူအရာရှိများှင့်ဝန်ထမ်းများအား မှန်ကန်ေသာ တရားဝင်ေကညာချက်ကိုြပလုပ်ရန်၊ ထိုေက

ညာချက် ကိုသာ အမှန်တကယ်တင်သွင်းရန်ှင့် ထိုမှတ်တမ်းများအား ြပည်သူလူထုထံ ထုတ်ေဖာ်

ြပသိုင်ရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းထားရန် ဟူသည့် အဓိကတာဝန်သုံးရပ်ကိုသတ်မှတ်ေပးသည်။

အထူးသြဖင့် ထိုမှတ်တမ်းများသည် ကိုယ်တိုင်ြပစုတင်ြပလာေသာ မှတ်တမ်းများြဖစ်သည့်

အေလျာက် ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ တိုင်းတွင် ယင်း

မှတ်တမ်းများ၏အကန်အသတ်ရှိမ ကို သတိြပမိခ့ဲသည်။ ထိုေကာင့်လည်း ၎င်း၏ သုေတသနြပ

ေလ့လာြခင်းှင့် သတင်းအစီရင်ခံြခင်းတိုတွင် အစိုးရ၏အရင်းအြမစ်များအား အသုံးြပကပုံများ၊

မဟာမတိပ်ါတီများ၏ ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ကမ် ငှ့ ်ိုငင်ေံရးေထာကခ်မံ များ အစရှသိည့် ေရးေကာက်

ပွဲများအေပ  ေငွေကး၏လ မ်းမိုးမ များကို ေထာက်ြပသည့် သတင်းအေကာင်းအရာများ ပါဝင်ေလ့

ရှိခဲ့သည်။ 

ပီးခဲ့ေသာေရးေကာက်ပွဲေလးခု၌ ေအာင်ြမင်မ အခိုင်အမာရရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲများ

အတွင်း ေငွေကးစီးဆင်းမ ှင့်ပတ်သက်ေသာ မီဒီယာ၏လ မ်း ခံမ သည် ထိုထက်ပို၍ ေကာင်းမွန်

ရန် ေမ ာ်လင့်စရာရှိခဲ့ေကာင်းကိုေတွရသည်။ PCIJ ၏ ကိုယ်ေတွအေတွအ ကံများှင့်တကွ များ

စွာေသာ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲှင့် ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများတွင် သတင်းရယူခဲ့ဖူးသည့် 

သတင်းေထာက်များှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းထားေသာ အင်တာဗျးများကလည်း ကာလကာရှည် ကံ

ေတွခဲ့ရေသာ အခက်အခဲများကို ထင်ဟပ်ြပသခဲ့သည်။

မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ငှ့်တာဝန်ဝတ ရားေရးရာစင်တာ (The Center for Media Freedom and

 Responsibility’s - CMFR) ၏ ၂၀၁၆ ှင့် ၂၀၁၀ ခုှစ် သမ တေရးေကာက်ပွဲများ ေစာင့်ကည့်

ေလ့လာေရး အစီရင်ခံစာများတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပံုေငွက  သည် ေရပန်းစားေသာသတင်း

များအကား၌ များစွာ ေနရာယူ လ မ်း ခံမ မရှိခဲ့ေကာင်းကိုေတွရသည်။ ေနာက်ဆုံးြပလုပ်ပီးစီး

ခဲ့ေသာ သမ တေရးေကာက်ပွဲှစ်ခုက မဲဆွယ်ပွဲအေကာင်းသည်သာ သတင်းမီဒီယာများကထုတ်

လ င့်တင်ြပခ့ဲသည့် သတင်းေခါင်းစ်များကားတွင် ထိပ်ပိုင်းသိုေရာက်ရှိခ့ဲသည်။ 

၂၀၁၆ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲလ မ်း ခံမ ှင့်စပ်လျ်း၍ "မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ခရီးလမ်းေကာင်းများ

အေကာင်း ထုတ်လ င့်ကသည့် သတင်းများ၏ဖုံးလ မ်းေနမ ြဖင့် ေြမြပင်က ေနစ်သတင်းများသည် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှင့် ပတ်သက်ပီး အကူအညီရရှိေစမည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုေပး

စွမ်းြခင်းငှာ မတတ်ိုင်" ဟု မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် တာဝန်ဝတ ရားေရးရာစင်တာ (CMFR) က 

မှတ်ချက်ြပခဲ့သည်။ "မီဒီယာများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်ေတွဆုံေဆွး
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ေွးပီး သတင်းအေကာင်းအရာအား နက်နက်နဲနဲ ေဖာ်ထုတ်သတင်းတင်ဆက်ရန် ကိးစားရာတွင် 

လုံးဝေအာင်ြမင်မ မရခဲ့ဘဲ အေပ ယံသတင်း တင်ဆက်မ အေြခအေနများကားတွင်သာ အသားကျ

သွားခဲ့သည်”

မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ငှ့်တာဝန်ဝတ ရားေရးရာစင်တာ (CMFR) ၏ ေတွရှိချက်အရ မဲဆွယ်စည်းုံး

ေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ အဓိကသတင်းအချက်အလက်များမှာ ေရးေကာက်ပွဲပီးဆုံးပီးေနာက် (သိုမ

ဟုတ်) SOCE  မှတ်တမ်းများတင်သွင်းပီးမှသာ ရရှိိုင်ေကာင်းကိုထင်ဟပ်ြပခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် 

သတင်းေထာက်များအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလ (သိုမဟုတ်) အေရးအကီးဆုံးေသာ

အချနိေ်ကာငး်များကို ေကျာလွ်န၍် ေနာကေ်ကာငး်လုိကစ်စေ်ဆးရန ်များစွာ ေနာကက်ျလစ်ဟာ

မ များြဖစ်ခ့ဲသည်။ သတင်းေထာက်များသည် ေကာ်ြငာမှတ်တမ်းများကို သတင်းကွန်ရက်များှင့် 

Nielsen  မီဒီယာစီစစ်ေစာင့်ကည့်ေရး ေအဂျင်စီကဲ့သိုေသာ သတင်းအရင်းြမစ်များကတဆင့် စစ်

ေဆးကည့်ိုင်ေသာ်လည်း ယုံကည်ထိုက်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏သုံးစွဲမ ပမာဏအမှန် 

(သိုမဟုတ်) ခေရေစ့တွင်းကျမှတ်တမ်းကို ြပစုေပးိုင်ရန်မှာမူ အကန်အသတ်များစွာရှိေနိုင်ပါ

သည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလအတွင်းရှိ 

လှဒါန်းေငွများကို အမှန်အတိုင်းထုတ်ေဖာ်ေြပာြပရန် ဆ မရှိခ့ဲပါက ယင်းတိုသည် ခန်မှန်းသိရှိ

ရန်ခက်ခဲသည့် တွင်းနက်ကီးများ ြဖစ်ေနမည်မှာ မလွဲမေသွပင်ြဖစ်သည်။

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည် လူထု၏ယုံကည်မ ကိုရရှိရန် အဘယ်ေကာင့် မိမိတို၏ကိုယ်ပိုင်

ေငွေကးထဲက ေြမာက်များစွာကို အကုန်ကျခံသုံးစွဲခဲ့ကသနည်းဆိုသည့် ေမးခွန်းကို ြပန်လည်သုံး

သပ်ရမည်ဆိုပါက မီဒီယာများအေနြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပံုေငွှင့် ြပည်သူအရာထမ်းတို၏ 

ချမး်သာက ယဝ်မ များအေကာငး်ကို ေရးေကာကပ်ွဲကာလအတွငး်သာမကပဲ ြပငပ်အချနိမ်ျားအ

ထိပါ သတင်းတင်ြပရန် အေရးကီးလာခဲ့သည်။  အစိုးရအရာရှိများ၏ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း

များ (သိုမဟုတ်) ၎င်းတို၏ မိသားစုစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများထံသို ေငွဝင်လမ်းေကာင်းများကို အမဲ

မြပတ် ေသချာစွာေစာင့်ကည့်ေလ့လာပီး သတိေပးအချက်ြပြခင်းများလုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ ထို

နည်းတူစွာပင် အများပိုင် ကန်ထိုက်လုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်ဆက်ွယ်ေနကပီး မဲဆွယ်စည်း

ုံးေရး၌ ရန်ပုံေငွများ မတည်ထည့်ဝင်ခဲ့ေသာပုဂ ိလ်များှင့် စပ်လျ်း၍လည်း ေစ့ေစ့စပ်စပ် ကည့်

 စစ်ေဆးမ များ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။ 

ကံမေကာင်းစွာပင် မီဒီယာများ၏ ေရးေကာက်ပွဲှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ ရပ်များအေပ  စိတ်ဝင်

စားမ သည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းခံရပီးသည့်အခါတွင် အား

နည်းယုတ်ေလျာ့သွားပီး စိတ်ဝင်စားမ  မရှိသေလာက်ပင်ြဖစ်တတ်ေကာင်း ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်

ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲများက ေတွရှိခဲ့ကသည်။ ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ)က 

၂၀၂၀ ခုှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့ေသာ ေရးေကာက်ပွဲလ မ်း ခံမ ဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်း၌ စစ်မှန်
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ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် တရားေရးရာကွန်ရက် (LENTE) ၏ အမ ေဆာင်ဒါိုက်တာ  ေရှ

ေန Rona Ann Caritos က ေရးေကာက်ပွဲလ မ်း ခံမ ှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာများသည် မဲစာရင်း

ေကာက်ယူြခင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် ယှ်ပိင်ိုင်ရန် စာရင်းသွင်းြခင်း၊ မဲဆွယ်စည်းုံး

ေရး၊ ေရးေကာက်ပွဲတွင် မဲေပးသည့်ေနရက်၊ မဲေရတွက်ြခင်း ၊ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းှင့် 

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ဆ ြပပွဲများအေကာင်းတိုကိုသာ အေရးေပးေဖာ်ြပေလ့ရှိေကာင်း ေဝမ 

ခဲ့သည်။

Caritos က မီဒီယာများအေနြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲငှ့် ေဒသ ရေရးေကာက်

ပွဲများတွင် ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါှင့်တကွ Mindanao တွင်ရှိသည့် Bangsamoro ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ

ေဒသ၌ ပထမဆုံးအကိမ်ကျင်းပမည့် ေရးေကာက်ပွဲတိုအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်အသီးသီး

အား ခံငုံသုံးသပ်၍ သစ်လွင်ေသာ အြမင်သစ်၊  ေထာင့်သစ်များြဖင့် ချ်းကပ်ိုင်ရန် အခုိင်အမာ

ေြပာဆိုခဲသ့ည။် သူက မီဒယီာများသည် ေရးေကာကပ်ွဲအချနိစ်ကဝ်န်းေြမပုံကို ေကျညကစ်ာွ 

သေဘာေပါက်နားလည်ရန်လုိေကာင်းကိုလည်း ေထာက်ြပခဲ့သည်။ ေရးေကာက်ပွဲကာလအား 

မေဲပးချနိမ်တုိငမ်ကီာလ၊ မေဲပးစက်ာလှင့် မေဲပးြခငး်ပးီဆုံးကာလဟ၍ူ အချနိအ်ပိုငး်အြခား 
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သုံးပိုင်း ပိုင်းြခားိုင်သည်။ ပို၍အေရးကီးသည်မှာ ေရးေကာက်ပွဲေရးရာကိစ ရပ်များထဲက ေရး

ေကာက်ပွဲပစ ည်းများ ဝယ်ယူေရးက  ၊ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွက  ှင့် ေဘးဖယ်ထားြခင်း

ခံရေသာ အထးူသြဖင့် တိုငး်ရင်းသားလူမျိးများပါဝငလ်ာေရးကိစ  အစရှိသည့် ကစိ ရပမ်ျားအေပ  

မီဒီယာအေနြဖင့် မီးေမာင်းထိုးြပသင့်ေကာင်းကိုလည်း Caritos ကေဝမ ခဲ့သည်။လွတ်လပ်ေသာ 

ေရးေကာက်ပွဲများအတွက် ိုင်ငံသားများ၏လ ပ်ရှားမ  (NAMFREL) ၏ အေထွေထွအတွင်းေရးမ း 

Eric Jude Alvia ကမူ မီဒီယာများသည် “ေရးေကာက်ပွဲေရးရာ ကိစ ရပ်များအား အာုံစိုက်မ ရရှိေစ

ရန် လုပ်ေဆာင်ရာ၌ အထေြမာက်ကေသာ်လည်း ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအစီရင်ခံချက်များ

အား စ်ဆက်မြပတ် ေရးသားတင်ဆက်ရာတွင် မေအာင်ြမင်က” ဟူသည့် သေဘာထားတစ်ရပ်ကို 

ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ NAMFREL ၏ ေလ့လာေတွရှိချက်အရ မီဒီယာများ၏  ေရးေကာက်ပွဲေရးရာ ကိစ 

ရပ်များအေပ အာုံစိုက်မ သည် သတင်းများထုတ်ေဝပုံှိပ်ပီးသည်ှင့်တပိင်နက်တွင် ပီးဆုံး

သာွးပးီ အြခားသတငး်တစ်ပဒုသ်ို အာုံေြပာင်းလရဲန် အချနိက်ျေရာကေ်ကာငး်ကိုသာ အချက်

ေပးေနေတာ့သည်။ 

"ပိ၍ုအေြခခံကျသည့်အေကာငး်မှာ မဒီယီာများသည ် ေရးေကာကပဲွ်ေရးရာကစိ ရပ်များအား လူထု

ှင့် တနည်းနည်းှီးွယ်မ ရှိေစရန်၊ ဆက်စပ်ပတ်သတ်ေနသည်ကိုြမင်သာေစရန်လည်း မစွမ်း

ေဆာင်ိုင်က" ဟု Alvia က ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းတိုသည် လူအသိုင်းအဝိုင်းအား ေှာင့်ယှက်မ  

(သိုမဟုတ)် ကိုယေ်ရးကိုယတ်ာ အကျိးသကေ်ရာကမ် များငှ့်ပင ် ပတ်သက်ှီးယွ်ိငုမ် မရှိဘဲ 

"ဤသတငး်သည ် မမိိငှ့်သက်ဆိုငမ် ရှိသေလာ၊ ဤထတဲငွ ် မမိအိတွကအ်ကျိးရှိမည့်တစ်စုံတစ်

ရာ ပါဝင်သေလာ" ဟူ၍ပင် ေမးခွန်းထုတ်ေစိုင်ေကာင်း Alvia က ဆိုခဲ့သည်။

Alviaက ထိုသိုေသာ အမအူကျင့်မျိးကို မီဒယီာအသိုငး်အဝိုငး်တွငသ်ာမကဘ ဲအရပဘ်ကလ်မူ အဖွဲ

အစည်းများတွင်လည်း ေတွရှိရတတ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ PAP ညိ  င်းေဆွး

ေးွေရးအဖွဲ၏အေတွအ ကံအရ စမီကံနိ်းများပးီဆုံးသာွးသည့တ်ိငု ်လထူုငှ့် ထထိမိမိ ိအချတိ်

အဆက်မထိားသည်ဆိုပါက အကျိးရလဒမ်ျားအား ဆကလ်ကထိ်န်းသိမး်ထားိုငမ်ည်ြဖစ်ေကာင်း 

၎င်းကေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုနည်းတူပင် Comelec အေနြဖင့် ိုင်ငံသားများပါဝင်လာေရးကို ပိုမိုတိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်သင့်

ပါသည်။ "သင်တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းလုပ်ေဆာင်၍မရ။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ 

အင်တိုက်အားတိုက် ေဆာင်ရက်ချက်များလုပ်ေဆာင်လုိပါက ြပည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်မှသာ

ြဖစ်မည်" ဟု Alvia ကဆိုသည်။
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၂၀၀၄ ခုစှ်ငှ့ ်၂၀၁၀ ခုစ်ှ ေရးေကာက်ပွမဲျားတငွ ်သတငး်ရယတူင်ဆက်ခဲသ့ည့ ်SunStar Baguio

က သတင်းေထာက် Maria Elena Catajan က အဓိက ကံေတွကရေသာ အခက်အခဲတစ်ခုမှာ

 အတည်ြပစစ်ေဆးြခင်းအတွက် အကူအညီေပးိုင်မည့် သတင်းအချက်အလက်ှင့်မှတ်တမ်းများ 

ရရှိိုင်ေရးကိစ  ပင်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဆိုရေသာ် ြပည်တွင်းသတင်းဌာနများ

အေနြဖင့် ေဒသ ရအဆင့်ကထိုမှတ်တမ်းများကိုပင် မရယူိုင်ေသာေကာင့် စီမံအုပ်ချပ်ေရးက 

အပးီသတ်ပီးေသာစီမံကိန်းများှင့် အပီးသတ်ရန်ကျန်ရှိေနေသာ စီမံကိန်းများအား စစ်ေဆးိုင်

ရန်မှာ ခက်ခဲခ့ဲသည်။

Philippine Star သတင်းဌာနက သတင်းေထာက် Alexis Romero ကလည်း တထပ်တည်း တူညီ

ေသာအကျပ်အတည်းကိုပင် ဖွင့်ဟခ့ဲသည်။ Romero သည် ၂၀၁၃ ခုှစ် ှစ်လယ်ေရးေကာက်ပွဲ

များတွင ် ြပည်ေထာငစ်မုျိးချစ်မဟာမိတ်ငှ့ ် ၂၀၁၆ခုစှ ် အမျိးသားေရးေကာကပ်ွဲများတငွ ် လစ်

ဘရယ်ပါတီ စသည့် အေကာင်းအရာများကို သတင်းတင်ဆက်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ှစ်လယ် 

သမ တေရးေကာက်ပွဲများကို သတင်းတင်ဆက်ခဲ့ေသာ သတင်းေထာက်တစ်ဦးြဖစ်ခဲ့သည့်အတွက် 

PDP−Laban ွန်ေပါင်းအစိုးရအဖွဲ၏ အေကာင်းအရာများကိုလည်း သတင်းေရးသားခဲ့သည်။ 

၎င်းေရးသားခ့ဲေသာ သတင်းေဆာင်းပါးအများစုမှာ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ကုိယ်ေရးအချက်

အလကမ်ျားငှ့် အချနိက်ာလအကန်အသတရ်ှိေသာ သတင်းေဆာငး်ပါးများြဖစသ်ည်။

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec)က သတင်းေထာက်များမှာ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများကို 

သိနားလည်ကပီး မဲဆွယ်စည်းုံးေရးက  ကိုလ မး် ခံေသာ သတင်းေထာက်များမှာမူ ေြမြပင်

အေြခအေန အြဖစ်အပျက်များှင့်စပ်လျ်းပီး ပိုမို ာဏ်ကွန် ြမးမ ရှိကသည်ဟု Romero ကဆို

သည်။ အကယ်၍ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) ှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးချင်းစီ

တို အတူပူးေပါင်းကာ အချက်အလက်များကို ခဲွြခားစီစစ်သည့် အေကာင်းအရာများကို  သတင်း

ေရးသားတင်ဆက်ပါက မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပံုေငွဆိုင်ရာ သတင်းေဆာင်းပါးများ ပိုမိုေပ ေပါက်

လာိုင်သည်ဟုဆိုလ င် မမှားေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း အချက်လက်များ

ရယူိုင်ြခင်းမရှိပါက လွယ်ကူမည်မဟုတ်ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ြပခဲ့ပီး အြခားေသာ ေမးခွန်းတစ်ခု

အေနြဖင့်လည်း မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအဖွဲများအေနြဖင့် အသုံးစရိတ်များအားမှန်ကန်စွာေဖာ်ြပရန်

ငှ့် အချနိမ်သီတငး်အချကအ်လကေ်ပးပိုရန် ဆ ရှိပါသေလာ ဟ ုRomero ကေမးြမနး်ခဲ့၏။ 

၂၀၁၃၊ ၂၀၁၆ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲများအေကာင်းေရးသားခဲ့သည့် Rappler သတင်းဌာန

က သတင်းေထာက်ြဖစ်သူ Michael Bueza သည် ြပည်သူလူထုှင့်သတင်းဌာနများက သတင်း

အချကအ်လကမ်ျားငှ့ ်ပုိမုိလကလှ်မး်မီှလာိငု်ပီး ပိ၍ုပွင့်လငး်ြမငသ်ာေစေရးအတွက ်Comelec ၏
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 အားထုတ်မ များကိုြမင်ေတွခဲ့ရပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်ေရးေကာက်ပွဲ၌ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်သစ်များြဖင့်ဖွဲ

စည်းမည့် Comelec မှာလည်း တူညီစွာလုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းရှိ၊ မရှိကို ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မှတ်ချက်ချခ့ဲသည်။

များစွာေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အကိမဲဆွယ်စည်းုံးေရးနည်းဗျဟာများသည် Bu-

eza အား အမဲတေစ ထုိးကှေ်နေပသည။် ြပညေ်ထာငစ်တုရားသူကးီချပ်ုံး၏ သေဘာထားအရ

တီဗွီ၊ ေရဒီယိုှင့် ပုံှိပ်ေကာ်ြငာများအား ေယဘုယျအားြဖင့် “မဲဆွယ်စည်းုံးမ မတိုင်မီစည်းုံးလ ံ

ေဆာ်မ များ” ဟု မသတ်မတှ်ထားသည့်အတွက် ထိုေကာ်ြငာများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များအား

ေြခရာခံရန် ခက်ခဲလှပါသည်။ 

အလိုအေလျာကစ်က်ြဖင့် မေဲပးြခငး်စနစ၏်ချိယွငး်မ များ၊ အမာှးများငှ့် ေထာကပ်ိုေရးဆိုငရ်ာ

အတားအဆးီများသည် ေရးေကာက်ပွရဲာသတီိငုး်၌ အသစ်သစ်ေသာ စန်ိေခ မ များအြဖစ ်ေပ ေပါက်

လာေလ့ရှိေကာင်းကိုလည်း Bueza က ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။ "ထုိသို မှားယွင်းမ များြဖစ်ေပ 

တတ်ေကာင်းှင့် ၎င်းတိုက ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ကို ဆိုးရားစွာထိခိုက်ိုင်ေြခရှိ၊ မရှိတိုကို ြပည်သူ

လူထုအား ရှင်းလင်းေြပာကားထားရန် လုိအပ်ပါသည်။ ထိုအတူ နည်းပညာဆိုင်ရာေဝါဟာရများ

အား ဖတ် သတူို နားလညသ်မိတှလွ်ယ်မည့် စကားလံုးများြဖင့် ေြပာင်းလဲသုးံစဲွရန်မာှလညး် စန်ိေခ 

မ တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်" ဟု Bueza က  ေြပာကားခဲ့သည်။

အေသအချာဆိုရေသာ ် မဆဲွယစ်ည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဌာန (CFO) သည ် အမျိးသားေရးေကာကပ်ွဲ 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအား ေတာင်းဆိုမ 

ရှိသည့်အခါတိုင်းတွင် အမဲမြပတ် မ ေဝေပးခဲ့သည်။ ထုိအတွက်ေကာင့်လည်း မိမိတို၏ သတင်း

ေရးသားမ အတွက် များစွာအေထာက်အကူြပခဲ့ပီး အထူးသြဖင့် အိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

များ၏ အလ ရှင်များကို ေဖာ်ထုတ်ရာတွင်လည်း အကူအညီြဖစ်ခ့ဲေကာင်း Bueza ကဆိုသည်။

သိုေသာ် ေဒသ ရ ေရးေကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ေရးေကာက်ပွဲအသုံးစရိတ်များ

အား သတငး်ြပစရုာ၌မူ အခကအ်ခဲများရှိသည်။ ကိုယစ်ားလယှေ်လာငး်များက အလနွအ်က ံသုံး

စွဲမခိဲေ့သာ အချိြဖစ်စ်များကလွဲ၍ ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲ ကိုယစ်ားလယှေ်လာငး်များ၏ 

မတည်ထားေသာရန်ပုံေငွများ၊ သုံးစဲွလိုက်ေသာ ေငွေကးများှင့်စပ်လျ်းေသာ သတင်းေဆာင်း

ပါးများအား အသားေပးြခင်း၊ ထုတ်ေဖာ်ြပြခင်းမှာ နည်းပါးလှေပသည်။  

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဌာန (CFO) က SOCE မှတ်တမ်းများအား Scan ဖတ်ထားေသာ PDF

မတိ ဖိုငမ်ျားကိုထုတေ်ပးေသာလ်ညး် ထုိဖိုငမ်ျားထကဲ အချကအ်လကမ်ျားအားစိစစြ်ခင်းငှ့် ထတု်

 တြ်ခငး်တိုသည် အချနိ်ကာြမင့်တတ်ပါသည။်
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က  ဆိုင်ရာအထူးသတင်းေထာက်များ၊ ေဒသခံသတင်းေထာက်များှင့်တကွ အချက်အလက်

ဆိုင်ရာ (သိုမဟုတ်) စုံစမး်စစ်ေဆးေရးသတင်းေထာက်များအားလုံးတိုတွင် မတူညီေသာ သတင်း

ေရးသားြခင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ကိုယ်စီရှိကပါသည်။ ယင်းလုိအပ်ချက်များသည်  သက်ဆိုင်

ရာသတင်းခန်းများက တည်းြဖတ်သူအသီးသီး၏အာေဘာ်ှင့် ပီးြပည့်စုံေသာ သတင်းတစ်ပုဒ်

ေရးသားရနအ်တွက ်ကာချနိတ်ိုအေပ တွင ်များစာွမတူညေ်နေပသည။် သိုေသာ ်သတငး်ေထာက်

များရင်ဆိုင်ရသည့် အခက်အခဲများသည် ၎င်းတို၏ သတင်းခန်းများက ကံေတွရေသာြပဿနာ

များအေပ တွင် ြမစ်ဖျားခံလာေသာေကာင့် ထိုြပဿနာများသည် သတင်းေထာက်တစ်ဦးချင်းစီ၏ 

ေြဖရှင်းိုင်မ ထက်ေကျာ်လွန်ေနေပသည်။ ထိုအေတွအ ကံှင့် အလားတူပင် Comelec ၏အြဖစ်

မှာလည်း ေခတ်ေနာက်ကျေနေသာ နည်းဥပေဒများှင့် မလုံေလာက်ေသာ အရင်းအြမစ်များ၏

အလယ်တွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးှင့် လုံးေထွးသတ်ပုတ်ေနရ

ေပသည်။

Romero၏ ေြပာကားချက်အရ အခက်ခဲဆုံးေသာအပိုင်းမှာ ေကာ်ြငာများထည့်သွင်းရာတွင် သင့်

တင့်ေသာမဲဆွယ်စည်းုံးေရးအာဝဇ န်းှင့် မိမိကိုယ်ကိုေကာ်ြငာြခင်းတိုထက် လွန်ကဲေသာအရာ

များ သိုတည်းမဟုတ် ထွင်လုံးများ ေဖာေဖာသီသီေရးသားထားေသာ ေဆာင်းပါးများြဖင့် ချ်းကပ်

ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ သတင်းေထာက်များသည် ေဆွးေွးဖွယ်ရာ အချက်အလက်များအကားတွင် 

ေမျာပါသွားရေလ့ရှိကပီး မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအဖွဲသည် သတင်းေထာက်များအား ေရးသားစရာ 

အလ ံအပယ်တိုြဖင့်ဖျားေယာင်းကာ ဆက်လက်၍ နက်နက်နဲနဲ သတင်းမတူးေဖာ်ိုင်ေတာ့ဘဲ 

အချနိ်ှင့်အားအငက်ငး်မဲ့သာွးေအာင ်ြပလုပတ်တ်သည်။

ဆိုရယှမ်ဒီယီာေပ တငွပ်ျံှံေနေသာ သတငး်ဟုပငအ်မည်မတပ်သင့်သည့် သတငး်ေဆာငး်ပါး

များြဖင့် ချး်ကပ်ြခငး်မျိးသညလ်ညး် အခက်ေတွေစေသာအရာများပငြ်ဖစသ်ည်။ တခါတရတံငွ ်

သတင်းဌာနတစ်ခုသည် မိမိတို၏ပိင်ဘက်သတင်းဌာနက အေကာင်းအရာတစ်ခုကို ေရးသား

တငြ်ပလုိကေ်သာေကာင့် ယငး်ကဲ့သိုေသာသတငး်မျိးကို လိုက၍်ေရးသားသည့် domino effect 

ဟေုခ ေသာ ဆင့်က ဲ ြဖစ်ပွားမ ြဖစ်စ်ေကာင့်လညး် အရင်းအြမစ၊် အချနိ်ငှ့် အငအ်ားများ အလ

ဟဿ ြဖစ်ရေလသည်။

ေလးနက်တိကျေသာ သတင်းေဆာင်းပါးများကိုသာေရးသားရန် လုံးဝဥဿုံ သစ ာရှိေသာ သတင်း

သမားများသည ်အချနိက်ာလတို၏ ဖိအားေပးညငး်ပန်းမ က ကင်းလွတ်ိုငေ်ပသညဟ် ုRomero 

က အဆိုြပေြပာကားခဲ့သည်။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် အချနိက်ာလတစခ်အုတငွ်း၌သာ ကန်သတ်အကျံး

ဝင်ေသာ သတငး်ေဆာငး်ပါးမျိးှင့်ပတ်သက်ပးီ ေသာကမေရာကရ်ဘ ဲ အချက်အလကမ်ျားအား 

ြဖည့်သငွး်ရန်လညး် အချနိ်ရှိေပသည။် ပရသိတ်အတွက ် မတညူီေသာအရာများကိ ု ချြပိုငမ်ည်
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ြဖစ်ပီး လူတကာတုိငး် ထပတ်လဲလဲတင်ြပေနကျ သမုိးကျသတင်းမျိးမဟုတသ်ည့်အတကွလ်ည်း

သတငး်ခန်းများအတကွ ်အကျိးများိုငပ်ါသည်။

Catajan က ေဒသခံသတငး်ေထာကမ်ျား ကံေတွရေသာ ြပဿနာများထတဲငွ ်အချနိ၊် ပထဝီဝင်

အေနအထားှင့် ေငွေရးေကးေရးအကျပ်အတည်းများလည်း ပါဝင်ေနေကာင်းေြပာကားခ့ဲသည်။ 

သတငး်ခနး်များသည ်မဆဲယ်ွစညး်ံုးေရးရနပ်ုေံငွက့ဲသိုေသာ ေလးနက်တကိျေသာ သတငး်ေဆာငး်

ပါးများကို အေလးေပး ေရးသားရန်အတွက် အဖွဲများဖွဲစည်းထားသင့်ေကာင်းကိုလည်း သူကဆို

ခဲသ့ည်။ ထုိအြပင် သတင်းေထာကမ်ျားအေနြဖင့ ်မဲဆွယ်စညး်ုးံေရးရနပ်ုေံငွက   သတင်းေဆာငး်

ပါးများထဲက အချက်ြပ သတိေပးချက်များကို မည်သို ရှာေဖွရမည်ကိုလည်း ပိုမိုသိနားလည်ထား

သင့်ပါသည်။

Bueza က သတင်းခန်းများသည် ၎ငး်တုိ၏ဝနထ်မး်များအား ေရးေကာကပဲွ်ေစာင့်ကည့ေ်ရးအဖွဲရှိ

ပုဂ ိလ်များှင့် ဝါရင့်ေရးေကာက်ပွဲသတင်းေထာက်များတိုပါဝင်ေသာ အကျ်းချံးအစည်းအေဝး

များ ြပလုပ်ကျင်းပေပးြခင်းြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပံုေငွအေကာင်းကို ပိုမိုသိနားလည်ရန် 

အကူအညီေပးိုင်ေကာင်းကို ေြပာကားခဲ့သည်။ "ထိုနည်းအားြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွ

ေစာင့်ကည့်ေရးှင့်ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များအား ေဝမ ိုင်ပီး ေကာင်းမွန်ေသာ

ေဆွးေွးမ များလည်း ြပလုပ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေရးအဖွဲများှင့် ခိုင်မာ

ေသာပတ်သက်ှီးွယ်မ ရှိြခင်းကလည်း အေထာက်အကူ အလွန်ရရှိိုင်ေပသည် " ဟု ၎င်းကဆို

ခဲ့သည်။

SALN

ေရးေကာက်ပွဲှင့် အစိုးရေထာက်ခံသူများကဆိုကသကဲ့သိုပင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွက  

သည် ေရးေကာက်ခံရေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးက ရာထူးတာဝန်ကိုထမ်းေဆာင်ိုင်

စွမ်းရှိ၊ မရှိှင့် ြပည်သူ  ဘ  ာကို စီမံခန်ခွဲိုင်ြခင်းရှိ၊ မရှိတုိကို အကဲြဖတ်ိုင်မည့် ပထမအဆင့်

ြဖစ်သည်။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာတင်ြပချက်များကို ချမ်းသာက ယ်ဝမ  ထုတ်ေဖာ်

ေကြငာချက်များှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်းြဖင့် အဆုံးသတ်တွင် ရလဒ်ေကာင်းများရရှိေစရန် 

ေမ ာ်မှန်းိုင်ပါသည်။

သိုေသာ် ထုိမှတ်တမ်းများအားတင်ြပမ သည် ထင်သေလာက်မလွယ်ကူိုင်ေပ။ အချက်တစ်ချက်

အားြဖင့ ်ထိမုတှတ်မ်းှစ်ခစုလံုးသည ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာငး်ကုိယ်တိငုတ်ငသ်ငွး်ရသည့ ်မှတတ်မ်း

ြပစနစ် ြဖစ်ေသာေကာင့် မည်သည့်အေကာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်ေရး

ေကာက်ခံအရာရှိများအား ၎ငး်တို တင်ြပလိုသည့်အကာင်းအရာများကိုသာ ကွက်၍တင်ြပိုင်ရန် 

ခွင့်ြပထားသည့်ှယ်ပင်ြဖစ်သည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် အမဲမှန်ကန်သည်ဟု မဆိုိုင်ေသာ်လည်း 
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ထိုအမူအကျင့်များအား Joseph Estrada ၏ ၂၀၀၀ ခုှစ် ချမ်းသာက ယ်ဝမ ဆိုင်ရာေကညာချက်

ှင့် Emilio Ramon ၏ ၂၀၁၃ ခုှစ် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာတင်ြပချက်များအတွင်းရှိ 

ေရှေနာက်မညီမ များက ထပ်တလဲလဲ သက်ေသြပခ့ဲကပီးြဖစ်သည်။ 

ထုိအြပင် ြပညသ်ူအရာထမး်များ၏ SALN မတှတ်မ်းများအား ကည့် ခငွ့်ရရိှုိငမ်ည့်အလားအလာ

ေလျာ့ပါးလာြခင်းကလည်း ထိုအရာရှိများ၏ ချမ်းသာက ယ်ဝမ များအေကာင်း သတင်းေရးသား

ရာတွင် အဟန်အတားများြဖစ်ေစသည်။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိများ၏ အမှာစာတမ်းထဲတွင် 

ေနာက်ဆုံးကန်သတ်ထားခ့ဲေသာ တားြမစ်ချက်စည်းကမ်းများအရ SALN မှတ်တမ်းများအား 

လုံ ခံစွာသိမ်းဆည်းထားပီး တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် ကည့် ခွင့်ေတာင်းြခင်း၊ ၎င်းကကည့် ခွင့်ေပး

အပ်ထားြခင်း (သိုမဟုတ်) စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးုံး၊ ဗျိုှင့်ဌာနများက 

စုံစမ်းစစ်ေဆးမ များြပလုပ်ရန်အတွက် ဆင့်ေခ ြခင်းတိုကအပ ကည့် ခွင့်မရရှိိုင်ေပ။ စစ်ေဆး

ေရးအရာရိှုးံဟူသည ်သမ တှင့ဒ်သုမ တ စေသာ ိငုင်ေံတာ်အဆင့်ရာထူးများငှ့ ် ဘရုင်ခံ၊ ဒတုယိ

ဘုရင်ခံ၊ မိေတာ်ဝန်၊ ဒုတိယမိေတာ်ဝန် အစရှိေသာ ေဒသ ရအုပ်ချပ်ေရးရာထူးများအတွက်

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိများ၏ SALN မှတ်တမ်းများအား သိမ်းဆည်း

ထားရာ ဘဏ်တိုက်ပင်ြဖစ်သည်။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိုံးများက ချမ်းသာက ယ်ဝမ မှတ်တမ်းများအား ကည့် ခွင့်ှင့်ပတ်သက်ပီး 

တင်းကျပ်ခိုင်မာေသာ ေပ လစီများချမှတ်ထားသည်ှင့် သာတူညီမ ပင် ယင်းုံးများသည် လူထု

ထံဖွင့်ြပရန် ရည်ရယ်ြပဌာန်းထားေသာ SALN မှတ်တမ်းများအား ကည့် ခွင့်ကန်သတ်ထားသည့် 

တစ်ခုတည်းေသာ ဘဏ်တိုက်မဟုတ်ပါေချ။ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏ ေအာက်လ တ်ေတာ်ြဖစ်ေသာ 

ြပည်သူလ တ်ေတာ်သည်လည်း အေထွေထွအတွင်းေရးမ းုံးကတဆင့် တင်သွင်းလာေသာ SALN 

မှတ်တမ်းများ ကည့် ခွင့်ဆိုင်ရာ ေတာင်းဆိုလ ာများအားပယ်ချခဲ့သည်။ အေထွေထွအတွင်းေရးမ း

ုံးမှာမူ ခိုင်ှင့် ပါတီများက ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ချမ်းသာက ယ်ဝမ မှတ်တမ်းများအား 

ထိန်းသိမ်းထားရှိရာ ဘဏ်တိုက်တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ယုတ်စွအဆုံး အေထွေထွအတွင်း

ေရးမ းုံးသည် ေအာက်လ တ်ေတာ်က အဖွဲဝင်များ၏ ချမ်းသာက ယ်ဝမ ေကညာချက်များအား

အကျ်းချပ်ထုတ်ေပးခဲ့ေသးသည်။ ထိုေကညာချက်များ၏ အေသးစိတ်ကို ကည့် လိုပါမ ူ တင်

သွင်းသူများထံက တိုက်ိုက်ေတာင်းခံရမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် လ တ်ေတာ်သည် လ တ်

ေတာ်အမတ်များ၏ SALN များအား မိတ ြပလုပ်၍ အများထံကည့် ခွင့်ေပးခဲ့သည့် လုပ်ထုံးလုပ်

နည်းကေသွဖယ်၍ အကျ်းချပ်များကိုသာထုတ်ေပးသည့်ပုံစံကို လိုက်ပါေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံအရာရှိများပင်မဆိုထားဘိ တရားေရးအာဏာပုိင်များကလည်း ြပည်

ေထာင်စုတရားုံးချပ်က တရားသူကီးများ၏ SALN မှတ်တမ်းများအား အရိပ်အေယာင်မ ပင် 

ြမင်ေတွခွင့်မြပခဲ့ေပ။ ပီးခဲ့ေသာှစ်က ြပည်ေထာင်စုတရားုံးချပ်သည် ေရှေနချပ်ုံးကတင်သွင်း
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ခဲ့ေသာ တွဲဖက်တရားသူကီး Marvic M.V.F. Leonen ၏ SALN မှတ်တမ်းအား ကည့် ရန်ေတာင်း

ဆိုစာကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ထိုအြပအမူသည် တရားဥပေဒှင့်ဆန်ကျင်ေသာ အာဏာခွင့်ြပမိန်

ဆိုင်ရာ လက်မှတ်ထိုး အသနားခံစာတင်သွင်းမ များကို တားြမစ်ရန်လုပ်ေဆာင်မ တစ်ရပ်ဟု 

ထငရ်ေသာ်လညး် ခံငံုကည့ပ်ါက တရားသူကးီများ၏ ချမး်သာက ယဝ်မ မတှတ်မ်းများအား အများ

ြပည်သူကကည့် ခွင့်အား ဟန်တားထားမည့် အေလ့အထကိုြဖစ်ေပ ေစခဲ့သည်။ ကံမေကာင်း

စွာပင် ဖိလစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည်လည်း တရားသူကီးများ၏ ချမ်းသာ

က ယ်ဝမ မှတ်တမ်းမိတ များအား လုံ ခံေအာင်သိမ်းဆည်းေပးထားရန် ကိးစားအားထုတ်ခဲ့ဖူး

ေသာ အေတွအ ကံများရှိခ့ဲပါသည်။ 

သိုေသာ် ချမ်းသာက ယ်ဝမ မှတ်တမ်းများအားကည့် ပုိင်ခွင့်သည် ညီမ ြခင်း၏ တဖက်တွင်ရှိေန

သည်ဆိုပါက အြခားတဖက်၌မူ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ ရှိေနပါသည်။ 

အြခားေသာ အစုိးရဌာနများှင့်  ငး်ယှ်လ င် ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင ်(Comelec)သည် ေရးေကာက်

ပွမဲတှတ်မ်းများအား ြပညသ်လူထူကု ကည့် ခငွ့်ငှ့်ပတ်သက်ပးီ ပို၍ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမ ရှေိပသည။် 

၂၀၁၉ ခုှစ်ကစ၍ မဆဲွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွမှတ်တမ်းများအား လူထုကကည့် ခွင့်ှင့်ပတ်သက်

ပးီ စနစတ်စ်ခြုပစရုန် ကိးစားခ့ဲကပးီ မမိတိိုရယလုိူေသာ မတှတ်မ်းတစ်ခစီုအတကွ ်အခေငေွကး

ေကာက်ခံမ များအပါအဝင် အခက်အခဲေြမာက်များစွာ ြဖစ်ေပ လာခဲ့သည်။ များမကာမီကပင် ဖိ

လစ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းစိစစ်ေရးစင်တာ (PCIJ) သည် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ၏ ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာေကာ်

ြငာထည့်သွင်းြခင်းစာချပ်မိတ များအား ေတာင်းခံခ့ဲရာ ြပင်ဆင်ရန်ကျန်ရှိေနေသးေသာစာရက်

စာတမ်းများမပါေသးသည့် မြပည့်မစံုစာရက်စာတမ်းတစ်တွဲအတွက်    ပီဆို ၈,၀၀၀ (သိုမဟုတ်)  

USေဒ လာ ၁၆၇ ေဒ လာ နီးပါး ကျသင့်ခဲ့သည်။

၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ေကာ်မရှင်က စာရက်စာတမ်းများအား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရာတွင် ပိုမိုခက်ခဲေစသည့် 

အချက်အလက်ေဒတာလုံ ခံေရးအက်ဥပေဒ ၂၀၁၇ အား ထည့်သွင်းစ်းစား၍ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး 

ရန်ပံုေငွစာရက်စာတမ်းများထဲက သတင်းအချက်အလက်များကို တည်းြဖတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ မဲ

ဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွအလ ရှင်များ၏  အခွန်ေဆာင်ြခင်းသက်ေသခံနံပါတ် (Tax Identifica-

tion Number or TIN) များအား တည်းြဖတ်လိုက်ြခင်းက အလ ရှင်များ၏ မတူညီေသာအမည်

အစများှင့် ေကြငာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းရှိ၊ မရှိကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ိုင်မည့်အခွင့်အေရးနည်းပါး

ေစသည။် တူညေီသာ မျိးိုးအမညမ်ျားအား အသုံးြပထားလင့်ကစား ပထမအမညမ်ျားေနရာတငွ ်

ပထမအမည်အြပည့်အစံု (သိုမဟုတ်) နာမည်ေြပာင်များအား အသုံးြပထားပီး ထိုအမည်ှစ်ခုလံုး

၏ပိုင်ရှင်မှာ လူတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေနိုင်သည်။  ပို၍ထူးဆန်းသည်မှာ ပထမဆုံးေသာတည်းြဖတ်ခဲ့

သည့်အဖွဲတွင် အလ ရှင်များက ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ မဲဆွယ်ေရးရန်ပုံေငွအြဖစ်ထည့်ဝင်

ခဲ့ေသာ ေငွပမာဏများပါ ပါဝင်ေနခ့ဲသည်။
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ေကာ်မရှင်သည် အခရာကျေသာအချက်အလက်များအား တည်းြဖတ်ထားခဲ့ပီးမှ ထိုမှတ်တမ်း

များအား လူထုထံချြပရြခင်းမှာ ယုတ ိမရှိေကာင်း တြဖည်းြဖည်းှင့် သိြမင်လာခဲ့သည်။ သိုေသာ်

လည်း အချက်အလက်ေဒတာလုံ ခံေရးအက်ဥပေဒအား လုံးေစ့ပတ်ေစ့ အသုံးြပြခင်းက သတင်း

အချက်အလက ်အသံုးြပသူများအား ြပည့်စံုေသာစာရက်စာတမ်းများရရိှေစရန် ြငင်းပယ်ေနေကာငး်

ကို  ေတာင်းဆိုသူများဘက်က ရဲရဲတင်းတင်းေထာက်ြပ ေြပာဆိုခ့ဲကပီးေနာက်မှသာ ထိုသိုသိြမင်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းသည်လည်း လူထု၏ သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ကို ေပ ေပ ထင်ထင် 

ချိးေဖာကြ်ခငး်ပင ်ြဖစ်ေပသည်။

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွက  ှင့် အရာရှိများ၏ ချမ်းသာက ယ်ဝမ အေပ  သတင်းလ မ်း ခံမ  

ပိုမိုအားေကာင်းေစရန်မှာ သတင်းခန်းများက ေရးေကာက်ပွဲေရးရာသတင်းလ မ်း ခံမ အေပ  ြပန်

လည်သုံးသပ်ြခင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်ပါတီများက သတင်းအချက်အလက်များှင့်ပတ်

သက်၍ လိုလုိချင်ချင် ေပးအပ်ြခင်းတိုကစ၍ လ တ်ေတာ်ှင့်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က မဲဆွယ်

စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များစတင်ြခင်းှင့် တာဝန်ခံအဖွဲများ ဖွဲစည်းြခင်း

စသည်တိုအထိ က  ေပါင်းစုံက ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

၁။ သတငး်အချကလ်က်ရယရူာ၌ ပွင့်လင်းြမငသ်ာ၍ အချနိမ်ြီခငး် 

မဆဲယ်ွစညး်ံုးေရးရန်ပုေံငွဆိငုရ်ာေကြငာချက်များကိ ုေရးေကာက်ပွဲေနပးီေနာက ်ရက ်၃၀ အကာ

တွင် တင်သွင်းရသည်ြဖစ်၍ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) ကလည်း မဲဆွယ်စည်းုံးေရး

ရန်ပံုေငွဌာန CFO ၏ မတှတ်မး်များစေုပါင်းိုငမ်ည့်အချနိေ်ပ မတူညက်ာ အဆိုပါစာရကစ်ာတမ်း

များအား ေရးေကာက်ပွဲအပီး ၂ လ၊ ၃ လကာသည်အထိ အများြပည်သူသို တင်ြပုိင်ရန် အဆင်

သင့်မြဖစ်ေသးေချ။ 

ေနာငအ်နာဂတ်တငွ ် SOCE မှတတ်မ်းများအား လကရ်ှိသတမ်တှထ်ားေသာ အချနိက်ာလတငွ်

မဟုတ်ဘဲ မဲဆွယ်စည်းုံးစ်ကာလအတွင်း ထုတ်ေဖာ်ြပေစြခင်းကို စ်းစားသင့်ပါသည်။ သတင်း

ေထာကမ်ျားအား ကိုယစ်ားလှယေ်လာငး်များငှ့်ပါတမီျား၏ အချနိ်ငှ့်တေြပးညီ အသုံးစရတိမ်ျား

ှင့် အလ ေငွများအား  ေတွြမင်ခွင့်ြပေသာ အေလ့အထသည်လည်း ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ

ှင့်ပါတီများအား ၎င်းတို၏အစီရင်ခံစာများကို စည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့်မကိုက်ညီပါက လိုက်လံ

ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်းက တားဆီးိုင်ပါသည်။

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲများသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ

ငှ့် ပါတီများအား ၎ငး်တို၏အလ ရငှမ်ျားငှ့်အသုံးစရတိမ်ျား၏ ေနာကဆ်ုံးစာရငး်များကိ ုအချနိမ်ီ

ေပးပုိကရန် တုိကတ်န်ွး  းေဆာသ်င့်ပါသည်။ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖဲွများှင့ ်သတင်းေထာက်
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များ အတူတကွ ပူးေပါင်းကာ ေငွေကးပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိပးီ ရန်ပံုေငွ

ေထာကပ်ံ့သမူျား၏ ေနာကဆ်ုံးစာရငး်များကို အမမဲြပတ် အချနိတ်ကိျစာွ ေပးပိုေလ့ရှိသည့် ကိုယ်

စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ပါတီများအား "နံမည်ဂုဏ်သတင်းေကာင်းမွန်သူများစာရင်း" တွင် ထည့်

သငွး်ေပးြခငး်မျိးြဖင့် ချး်ကပသ်င့်ေပသည်။ ထိုမသှာ ကိုယစ်ားလယှေ်လာငး်များသည ်ထိုဂုဏ်

သတင်းေကာင်းအားအသုံးချ၍ ၎င်းတို၏ ပုံရိပ်ကိုြမင့်တင်လာကမည်ြဖစ်ပီး အနည်းဆုံးအေနြဖင့်

၎င်းတိုအား ပွင့်လင်းြမင်သာမ ပိုရှိေစရန် တွန်းအားေပးုိင်ေပသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်

ဦးသည် မိမိ၏ပိင်ဘက်အား ထို "နံမည် ဂုဏ်သတင်းေကာင်းမွန်သူများစာရင်း”၌ ြမင်ေတွရေသာ

အခါ မိမိ၏ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သူများအား ဖွင့်ဟေကြငာရန် မြဖစ်မေန လုိအပ်ေကာင်းနားလည်

လာလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ငှ့်တာဝန်ဝတ ရားေရးရာစင်တာ (CMFR) ၏ ေစာင့်ကည့်ချက်များအရ မှတ်

ချက်ြပခ့ဲသည်မှာ “မီဒီယာများသည် သတငး်အချက်အလကှ်င့်မှတ်တမ်းများ ရယူရန်လုိအပ်ေသာ

အလုပ်ြဖစ်သည့်အေလျာက် ၎င်းတို၏ စာနယ်ဇင်းတာဝန်ှင့် လူထု၏ အေြခခံအခွင့်အေရးြဖစ်

သည့် သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်တိုတွင် ခလုတ်ကသင်းများရှိေနမ အတွက် အနည်းငယ် 

ဆန်ကျငဆ် ြပမ များ ြပလုပ်ိုငပ်ါသည်။ အချိေသာ သတငး်ဌာနအနညး်စကုသာ SALN မတှ်

တမ်းသည် အရာရှိများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ကို အာမခံေပးရန်လိုအပ်ေသာ အေြခခံအချက်များ

ထဲတွင် ပါဝင်ေကာင်း တင်ြပကေပလိမ့်မည်" ဟူ၍ြဖစ်သည်။ 

CMFR က "SALN မှတ်တမ်းများအေပ တွင်လည်း စိတ်ဝင်စားမ မရှိဘဲ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာ

ရှိများ၏ မှတ်တမ်းများကိုလစ်လျ ထားေသာ (သိုမဟုတ်) အေရးကီးေသာ ကိစ ရပ်များကိုချန်

လပှ်ပးီ သတငး်ေရးသားကေသာ မဒီယီာလ မး် ခံမ မျိးြဖင့် သတင်းေထာကမ်ျားအေနြဖင့် အစိုးရ

အား ေစာင့်ကည့်ြခင်းအမ ကို မညက်ဲသ့ိုြပိုငပ်ါမညန်ည်းဟ ုေမးခနွး်များထွကေ်ပ ေစိုငပ်ါသည။်

ဤသည်မှာ မိမိသည်အဂတိလိုက်စားမ ကိုဆန်ကျင်ေကာင်း ထပ်တလဲလဲ အခိုင်အမာေြပာကား

ခဲ့ေသာ သမ တ၏ စကားအေပ  လူထု၏ဒွိဟြဖစ်လာမ ငှ့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏တာဝန်ခံြခင်း

ကို လိုလားေတာင်းဆိုေနသံများကို လစ်လျ ထားလိုက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်" ဟုထပ်ေလာင်းေြပာ

ကားခဲ့သည်။

မီဒီယာများက ထိုြပဿနာများှင့်ပတ်သက်ပီး အေရးယူေဆာင်ရက်မ များအေပ  အားမေပး

ေကာင်းကို စစ်တမ်းများတွင်ထင်ဟပ်ေစခ့ဲသည့် အစုိးရ၏ အားနည်းေနသည့်ေထာက်ပံ့မ များ

ေကာင့်ပင်ြဖစ်ေစ၊ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့်ပင်ြဖစ်ေစ မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းအေနြဖင့် မဲဆွယ်

စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ သတင်းေရးသားြခင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်းများှင့် 

စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်များအားလုံးအတွက် ၎င်းတို၏ လုံလစိုက်ထုတ်မ များကို စုုံးေပါင်းစည်း

ရန်အချနိက်ျေရာက်ခ့ဲပမီာှ အေသအချာပငြ်ဖစ်သည်။
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ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (Comelec) သည် ြပည်တွင်းအခွန်ဘ  ာဗျို၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာ

ရှိုံးှင့် မှတ်တမ်းစနစ်တိုးတက်ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာစာရင်းစစ်ေကာ်မရှင် အစရှိသည့် အဂတိလိုက်

စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်အများအြပားရရှိေစမည့် တာဝန်ခံိုင်ေသာ 

အင်စတကီျးရငှး်များငှ့် ချတိဆ်ကေ်ဆာငရ်က်ိုငပ်ါသည။်

Comelec သည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများထံက တင်သွင်းလာေသာ အချက်အလက်များစွာအား 

ဂျာနယ်လစ်များက အလွယ်တကူြပန်လည်စိစစ်ိုင်ရန်အတွက် ထိုအချက်အလက်များအား ရှင်း

လင်းပီး ေကာက် တ်စုစည်းေပးိုင်မည့် အချက်အလက်စုေဆာင်းေရးအဖွဲတစ်ဖဲွကို ဖွဲစည်းရန်

စ်းစားသင့်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို scan ဖတ်ထားေသာ (သိုမဟုတ်) ပုံှိပ်ထားေသာ 

စာရက်စာတမ်းများြဖင့် မထုတ်ေဝဘ ဲsoft copy (သိုမဟုတ်) electronic copy ြဖင့်ထုတ်ေဝရန် 

ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။ 

ေကာ်မရှင်သည် ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် ေရးေကာက်ပွဲအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒသများအား 

လက်ခံယုံကည်ရမည်ြဖစ်ေကာင်းကိုလည်း Alvia ကထပ်မံေြပာကားခဲ့သည်။ မဆဲွယ်စည်းုံးေရး

ရန်ပံုေငွ (သိုမဟုတ်) ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားေဝမ ြခင်းြဖင့် ေြခကုန်လက်

ပန်းကျေနပီး အမှားအယွင်းှင့်မကင်းကသည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ပါတီများအား 

အင်အားတိုးြမင့်မ များ ေကာင်းစွာြဖစ်ေပ ေစမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း ၎င်းကမှတ်ချက်ြပခဲ့သည်။

၂။ ေရးေကာက်ပွဲများအား လမ်းိုးအတိုင်းမဟုတ်ပဲ မူဝါဒလမ်းေကာင်းအရလ မ်း ခံြခင်း

သတင်းခန်းများှင့်သတင်းစီမံခန်ခွဲေရးဌာနများသည် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွက  ၏အေရး

ပါမ အား ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ တစ်ရပ်လုံးထက်ပို၍  ြမင်သင့်ေပသည်။ ယင်းက  မှာ စီး

ပာွးေရးငှ့ေ်ငေွရးေကးေရးဆိုငရ်ာ တာဝနခ်မံ များ၊ အဂတလုိိက်စားမ များ (သိုမဟတု)် ေဒသတငွး်

 သတင်းတင်ဆက်ြခင်းများ၊ လွတ်လပ်စွာ သတင်းတင်ဆက်ိုင်မ အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းများ

ကဲ့သိုေသာ အြခား အြခားေသာ လမး်ေကာငး်များကတဆင့် ေရးေကာက်ပွဲငှ့်ချတိဆ်ကေ်နသည့်

အသွင်သ  ာန်ြဖင့် ဝင်ေရာက်လာိုင်ေပသည်။

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးဆိုင်ရာရန်ပုံေငွက  သည် SOCE ှင့် SALN ကဲ့သိုေသာ မှတ်တမ်းများမထား

ရှိသည့် (သိုမဟုတ်) လူထုက ထုိမှတ်တမ်းများကို လက်လှမ်းမီမရယူိုင်သည့်ိုင်ငံများအတွက်

လည်း အကျံးဝင်သင့်ပါသည်။ ထိုမှတ်တမ်းများအား ကည့် ခွင့်မရှိမ သည် စိန်ေခ မ များကို ြဖစ်

ေပ ေစိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် ေရးေကာက်ပွဲများသည် စက်ဝန်းပမာလည်ပတ်လျက်ရှိရာ မဲဆွယ်

စညး်ုးံေရးကာလ ပီးဆုးံပီးေနာကတ်ငွ ်ြဖစေ်ပ လာသည့် ြဖစစ််အမျိးမျိးတုိသညလ်ည်း သတငး်

ရယူစရာ လမ်းေကာင်းများြဖစ်ေပသည်။ 
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Caritos ှင့် Alvia တိုက ေရးေကာက်ပွဲများအေပ သတင်းလွမ်း ခံမ သည် အနာဂတ်ှင့် အတိတ်

ကာလအကား များစာွ ချတိ်ဆက်မ များရှိေစသည့်အြပင ် ေရးေကာက်ပွဲပစ ည်းများ ဝယယ်ေူရး

က  ၊ စီးပွားေရးက  ှင့် ေဘးဖယ်ထားြခင်းခံထားရသည့် အစုအဖွဲများြဖစ်သည့် တိုင်းရင်းသား

များပါဝင်လာေရး စသည့်က  များှင့် ဆက်ွယ်ေနကြခင်းတိုေကာင့် သတင်းေထာက်များအေန

ြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲလ မ်း ခံမ ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်ေကာင်း ေထာက်ြပေြပာဆို

ခဲ့ကသည်။ 

ထိုမှသာ သတင်းေထာက်များသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်ပါတီများသာမက ေရးေကာက်

ပွဲဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲသူများှင့် ဝန်ေဆာင်မ ေပးသူများအေကာင်းတိုကိုပါ ပိုမို ကျယ်ြပန်စွာ သတင်း

ေရးသားုိင်ပီး ြပည်သူလူထုအား အေရးကီးသည့်ကိစ ရပ်များကို ပိုမိုနားလည်ေအာင် တင်ြပိုင်

မည်ြဖစ်သည်။ ထုိသုိြဖင့် သတင်းေထာက်များ (သုိမဟုတ်) အဖဲွအစည်းအသစ်များအေနြဖင့် ပူးေပါင်း

ေဆာငရ်က်ိုငရ်န် အခွင့်အေရးများရရှိမညြ်ဖစ်ပးီ ေရးေကာကပ်ွမဲျားအား အေြခခံအားြဖင့် ပုိမိုလ မး်

ခံလာိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

၃။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွဌာနများအား အင်အားတိုးြမင့်ြခင်း 

Comelec၏ သမိုင်းတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဌာန CFO အား တည်ေထာင်ိုင်ခဲ့ြခင်းသည်

ပင်လ င် ကိဆိုဖွယ်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ တစ်ရပ်ြဖစ်ေပသည်။ သိုေသာ်လည်း ဌာနသည် ၎င်း၏

အတွင်းေရးြပဿနာများကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်သင့်သည့် အချနိ်ကျပီြဖစ်သည်။ ေရး

ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ တာဝန်ကျသူများစာရင်း၌ စာရင်းစစ်များ၊ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရ 

ပုဂ လိကစာရင်းကိုင်များှင့် ေငွေကးဆိုင်ရာခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသူများ အစရှိသည့် က မ်းကျင်သူများ

ပါဝင်လာိုင်ပါက ပုိမိုေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်သည်။ 

လက်ခံရရှိေကာင်းေြပစာများှင့် ေကာ်ြငာစာချပ်များအား ေပးအပြ်ခင်းတိုတွင် စာချပ်ချပ်သူ

များှင့် မီဒီယာများ၏ တိကျစွာ လုိက်နာေဆာင်ရက်မ သည်လည်း အလွန်အေရးပါလှပါသည်။

SOCE မှတ်တမ်းများမှာ မြဖစ်မေန ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတင်သွင်းရန်လိုအပ်ပီး မဲဆွယ်စည်းုံးေရး

ရန်ပံုေငွဌာန CFO သည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ ေကြငာချက်များအား မှန်ကန်ေကာင်းအတည်

ြပိုင်ရန်အတွက် တတိယ အဖွဲအစည်းတစ်ခုထံက သတင်းအချက်အလက်များအေပ သာ မှီခိုရ

ေပသည်။ ဤသိုလျင် ေကာ်ြငာများထည့်သွင်းြခင်းအတွက် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးေထာက်ပံ့ေငွများ

ထဲက  ေငွအေြမာက်အများ လက်ခံရရှိရာေနရာြဖစ်ေသာ အထူးသြဖင့် မီဒီယာများကဲ့သိုေသာ

ဌာနများက ြပည့်စုံစွာ တင်ြပမ မရှိခဲ့ပါက CFO အဖို  မှန်ကန်တိကျေသာ စာရင်းစစ်မ တစ်ခုြပလုပ်

ရန်မှာ ခက်ခဲိုင်ေပသည်။
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ဥပမာ အင်တာနက်ကေကာ်ြငာြခင်းများသည် ဥပေဒတွင် ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့်

အတွက် ၎င်းတိုကို စည်းကမ်းထိန်းချပ်ိုင်ရန်မှာ Comelec အတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ 

ထိုသို စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းြခင်းများြပလုပ်ရာတွင် စည်းမျ်းများက မရှင်းလင်းသည့်အတွက် 

ဆင်ေြခများသာ ေပ ေပါက် လာေစတတ်သည်။ 

၄။ ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများထံ တေကျာ့ြပန်လည်ပတ်ြခင်း

ဖိလစ်ပိုင်၏ မဲဆယွ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အေလ့အကျင့်များအား 

အြခားိုင်ငံများက စံနမူနာအြဖစ်ြမင်ကေသာ်လည်း ယင်းတိုမှာစာေတွသာေကာင်းမွန်ပီး လက်

ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၌မူ စံြပဟုမဆိုိုင်ေပ။ လွန်ခဲ့ေသာ ဆယ်စုှစ်အတွင်း

၌ တိုးတကေ်သာေြခလှမး်များကို ေတွြမငခ်ဲ့ကေသာလ်ည်း မဲဆယ်ွစညး်ုးံေရးရနပ်ုံေငွက  အား

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် အရာရှိများအား တာဝန်ခံမ ရှိေစြခင်းတိုတွင် စိန်ေခ အကဲစမ်းမ များ

စွာသည် ယေနထိတုိင် တေကာက်ေကာက်လိုက်ပါလျက်ပင်ရှိကသည်။

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအင်စတီကျ (IPER) ၏ အမ ေဆာင်ဒါိုက်တာ Ramon 

Casiple ကဲ့သိုေသာ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အေရးဆိုလ ပရ်ှားသူများသည် ိုင်ငံ

ေရးပါတီြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒမူကမ်းတစ်ရပ်အား အတည်ြပြပ  ာန်းိုင်ရန်အတွက် 

ှစ်ေပါင်းများစွာ တိုက်တွန်းခဲ့ေပသည်။ Casiple အတွက်မူ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွ၏ အနာ

ဂတ်သည် တိုင်းြပည်၏ိုင်ငံေရးအနာဂတ်အေပ တွင် အစ်အမဲ မှီတည်လိမ့်မည်။

လ တ်ေတာ်သုိအဆုိြပတင်သွငး်လုိက်သည့် ဥပေဒမူကမ်းတွင် ဘက်ေြပာင်းမ ဆန်ကျင်ေရးကုိလည်း

ထည့သ်ငွး်ထားသကဲသ့ို ပါတီများအတကွေ်ထာကပ်ံ့ေငွအေကာငး်ကိုလညး် ေဖာ်ြပထားပးီ မဲဆယွ်

စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများအား ခိုင်မာေစေရးကိစ ရပ်များလည်းပါဝင်ေပသည်။

ထိုသိုေသာ ဥပေဒတစ်ရပ်ကိုအတည်ြပိုင်ရန်မှာ  ဥပဒြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ပုံစံအားလုံး၌ ဥပေဒြပ

သူများအေပ တွင် များစွာမူတည်ေနသည်။ အမှန်စင်စစ်မူ ဌာနတစ်ခု (သိုမဟုတ်) အင်စတီကျး

ရှင်းတစ်ခုသည် ၎င်း၏တာဝန်ဝတ ရားများကိုေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက  Comelec အေန

ြဖင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအား ေဆာင်ရက်ေပးရန်မှာ ခက်ခဲေပလိမ့်မည်။

ဥပေဒြပဌာနခဲွသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား မဲဆွဲစည်းုံးေရးရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ တင်ြပချက်

များေရးသားတွင် ထွင် ာဏ်များေပ ေပါက်ေစပီး တရားဝင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအသုံးစရိတ်များ

ကို ဖယ်ထုတ်ိုင်ရန် တရားဝင်ခွင့်ြပချက်ေပးသည့် အေကာင်းအရင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေစသည့် အြငင်း

ပွားဖွယ်ရာဥပေဒများအား စုံစမ်းစစ်ေဆးကရန်လည်းလိုအပ်ေပသည်။
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သမ တအက်ဥပေဒ ၇၁၆၆ တွင် အသုံးစရိတ်ကန်သတ်ချက်အြဖစ် သမ တှင့်ဒုတိယ သမ တေနရာ

အတွက် ယှ်ပိင်သူများအား မဲဆ ရှင်တစ်ဦးလျင် ၁၀ ပီဆို (၀.၂ US ေဒ လာ)ှင့် အြခားရာထူး

များအတွက်ယှ်ပိငသ်မူျားအား မဆဲ ရငှတ်စ်ဦးလျင ်၃ ပဆီိ ု(၀.၀၆ US ေဒ လာ) စ ီသုးံစဲွခွင့ ်သတ်

မှတ်ေပးထားခဲ့သည်။ ပါတီကအေထာက်ပံ့မရရှိေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများကိုမူ မဲဆ ရှင်

တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် ၅ ပီဆို (၀.၁USေဒ လာ) စီသုံး၍ မဲဆွယ်ရန်ခွင့်ြပထားခဲ့သည်။ ေရးေကာက်

ပွဲဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ လိုလားသူများ၏ အဆိုအရ ထိုအနည်းငယ်မ ေသာ ပမာဏသည် 

လက်ေတွတွင်သဘာဝမကျေတာ့ေပ။

သမ တအက်ဥပေဒ ၇၁၆၆ တွင် မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်းလ ပ်ရှားမ များအတွက် တိကျေသာအချနိ်

ကာလသတ်မှတ်ထားသည့်အေလျာက် "မဲဆွယ်ေရးကာလြပင်ပတွင် ြပလုပ်ေသာ မည်သည့် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအတွက် ေထာက်ခံသည့် (သိုမဟုတ်) ဆန်ကျင်သည့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးပွဲ 

(သုိမဟုတ်) ပါတီအစဲွြပသည့် ုိငင်ေံရးလ ပ်ရာှးမ မျိးကုိမဆုိ ဤဥပေဒ၌တားြမစ်ထားပီး ေရးေကာက်

ပွဲဆိုင်ရာ ြပစ်မ တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း" ြပ  ာန်းခဲ့သည်။  မဲဆွယ်စည်းုံး

ေရးကာလအြဖစ် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ေရးေကာက်ပွဲှင့် ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲတို၏ ေရးေကာက်

ပွဲေနရကမ်တိုငမ် ီရကေ်ပါင်း ၉၀ ငှ့် ရကေ်ပါင်း ၄၅ ရကအ်ြဖစ ်အသးီသးီ အချနိေ်ပးအပထ်ားသည။် 

ကံမေကာင်းလှစွာပင် ဥပေဒအရ တရားဝင် သတင်းစကားပါးသူများြဖစ်ကသည့် ေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင် (Comelec) ကိုယ်တိုင်ကပင် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းအြဖစ်ယှ်ပိင်ရန် စာရက်စာတမ်းတင်သွင်းထားြခင်းမရှိပါက ထိုသူအား တရားဝင် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် မသတ်မှတ်ေကာင်းကို အြငင်းပွားေနဆဲြဖစ်သည်။ ထိုအြငင်းပွား

မ များအရ  "တရားမဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ" ပင်ြဖစ်ေစကာမူ "သွယ်ဝုိက်၍မဲဆွယ်လ ပ်ရှား

မ များ" တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေနပါက ၎င်းတိုကိုအကိမဲဆွယ်ြခင်းအြဖစ် မသတ်မှတ်ိုင်ဟု သွယ်

ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့် ေြပာဆိုထားသည်။

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင်  မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွက  အေပ  သတိြပမ  

တိုးတက်လာြခင်းသည် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာလိုလားမ များကို တိုးပွားလာရန် အကူအညီေပး

ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နည်းဗျဟာတစ်ခုအေနြဖင့် ဆက်လက်၍ရှိေနသင့်ပါသည်။  ဤနည်းအားြဖင့်

ပင်  ဥပေဒြပသူများ အေနြဖင့် ေရးချယ်စရာမရှိဘဲ ၎င်းအား လိုလားချက်တစ်ရပ်အေနြဖင့် ဆက်

လက်၍ အသိအမှတ်ြပ ထားေစသင့်ပါသည်။
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၅။ ေရးေကာကပ်ွေဲစာင့်ကည့်ေလ့လာသူအဖွဲများငှ့ ် သတငး်မီဒယီာများအချငး်ချငး်အကား

 အတူတက ွပးူေပါငး်ေဆာင်ရကမ် များကို ထိနး်သိမး်ထားြခငး်ှင့် ေရှဆက်တကလှ်မး်ြခင်း

ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့ေ်လ့လာသူအဖွဲအစည်းများငှ့ ်မဒီယီာများသည် ၎င်းတုိ၏ ကျရာအခန်း

က  များက  အသီးသီး အင်တုိက်အားတိုက်ေဆာင်ရက်ခ့ဲကသည့်အတွက် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး

 ရန်ပုံေငွေရးရာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ဖိလစ်ပိုင်ုိင်ငံ၏အေတွအ ကံသည် 

သိသာထင်ရှားလှေသာ အေရတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့် PAP ညိ  င်းေဆွးေွးေရး

အဖွဲသည် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလများအတွင်း၌ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးရန်ပုံေငွေရးရာ သတင်း

အချက်အလက်တို၏ အဓိက အရင်းအြမစ်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့

ြခင်းသည် ကူညီမ အသင်းအဖွဲများ၏ ပံပုိးမ ေကာင့်ပင်ြဖစ်သည်။ ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့်ေလ့

လာသူအဖွဲတစ်ဖွဲချင်းစီ၏ လုပ်ေဆာင်မ များသည် ညိ  င်းေဆွးေွးေရးအဖွဲ၏သက်တမ်းထက်

ပို၍တည်မဲိုင်မည်ကိုသိရှိေသာ်လည်း ထိုသိုေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို ဆက်လက်ထိန်း

သိမ်းထားေရးအတွက် လုံလစိုက်ထုတ်ရန်မှာ ထိုက်တန်ေပသည်။
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Ratna Ariyanti သည် အိုဟိုင်းယိုး တက သိုလ်၊ E.W. Scripps School

of Journalism က ပါရဂူဘွဲေကျာင်းသူတစ်ဦး ြဖစ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်း

ပညာေပးသမားငှ့ ် အချနိြ်ပည့်သတင်းေထာက်အြဖစ ် လုပက်ိုငလ်ျက်

ရှိပီး အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သတင်းေထာက်များဖယ်ဒေရးရှင်း (IFJ) အာရှ

ပစိဖိတ်တွင် အေရှေတာင်အာရှ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေရးပုဂ ိလ်အြဖစ် 

သတငး်စာလွတလ်ပ်ခငွ့် ချိးေဖာက်မ များကို တက်က စွာ ေစာင့်ကည့်

ေလ့လာလျက်ရှိပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၏ အတိုးတက်ဆုံးေသာ 

သတင်းေထာက်များ သမဂ  ြဖစ်သည့် လွတ်လပ်ေသာ သတင်းေထာက်

များမဟာမိတ် (AJI) ၏ အဖွဲဝင်တစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါသည်။

ဦးေဇယျာလ  င် ေမာ်ကွန်းမဂ ဇင်း၏ အယ်ဒီတာှင့် ပူးတွဲတည်ေထာင်သူ

ြဖစ်သည်။ ေမာ်ကွန်းမဂ ဇင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းေသာ 

အတွင်းကျကျ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးသားသည့် လစ်သတင်းမဂ ဇင်း

ြဖစ်ပီး ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ထူေထာင်ခဲ့သည်။ ဦးေဇယျာလ  င်သည် 

လူအခွင့်အေရး၊ ိုင်ငံေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမ ေရးကိစ ရပ်

များှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းများေရးသားတင်ဆက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်း

သည် သတင်းစာပညာ သင်ကားေပးသူတစ်ဦးလည်းြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ

အှံအြပားတွင် စာနယ်ဇင်းပညာများ ပိုချခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီ

ဒီယာေကာင်စီ၏ အဖွဲဝင်အြဖစ်လည်း ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခံခဲ့ရသည်။



191

jyóemrsm;? pdefac:rIrsm;ESifhoifcef;pmrsm;

ကေမ ာဒီးယား သတင်းေထာက်များ မဟာမိတ်အဖွဲ (CamboJA) 

သည် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းေသာ လွတ်လပ်သည့် 

က မ်းကျင်သတင်းေထာက်များ ကွန်ရက်တစ်ခုြဖစ်ပီး ၂၀၁၈ 

ခုစှ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲမတုိင်မီ အစိုးရ၏ ဖိှိပ်မ ဒဏ်ခံ

ခဲ့ရသည့် Cambodia Daily ှင့် Phnom Penh Post တုိက 

သတင်းေထာက်ေဟာင်းများအပါအဝင် သတင်းေထာက်များစွာ 

ပါဝင်ဖွဲစည်းထားသည်။

Audrey Lo သည် လက်ရှိတွင် ေဟာင်ေကာင် ဘတ်ပတစ်တက သိုလ်ရှိ 

အစိုးရအုပ်ချပ်ေရးှင့် မူဝါဒေရးရာ   င်းယှ်သုေတသနစင်တာတွင် 

သုေတသနလက်ေထာက်အြဖစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ Audrey 

သည် ေဟာင်ေကာင် ေရးေကာက်ပွဲ ေလ့လာေရးစီမံကိန်း၏ စီမံကိန်း

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေရးမှးလည်း ြဖစ်ပါသည်။

Kenneth Chan, D.Phil. in Politics (Oxon) သည် ေဟာင်ေကာင် 

ဘတ်ပတစ်တက သိုလ်၏ အစိုးရှင့် ိုင်ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာနက 

တွဲဖက်ပါေမာက ြဖစ်သည်။ ေဟာင်ေကာင်ေရးေကာက်ပွဲေလ့လာေရး 

စီမံကိန်း၏ ထူေထာင်သူှင့် ေဟာင်ေကာင် ဥပေဒြပေရးေကာင်စီ၏ 

အဖွဲဝင်ေဟာင်း (၂၀၁၂-၂၀၁၆) လည်းြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ေဟာင်

ေကာင်ှင့် ိုင်ငံတကာေရးရာကိစ ရပမ်ျားကို ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ

သတင်းမီဒီယာများတွင် အစ်တစုိက် ေရးသားေနသူတစ်ဦးလည်း

ြဖစ်သည်။
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Free Expression Myanmar (FEM) သည် သုေတသန၊

ေလ့ကျင့်သင်ကားေရးှင့် အေရးဆိုေဆွးေွးြခင်းဆိုင်

ရာကိစ ရပ်များ ေဆာင်ရက်ေနသည့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့် 

လူအခွင့်အေရး အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ FEM 

သည် သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းအချက်

အလက်ရပုိင်ခွင့်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အေရး၊ သည်းခံမ ှင့်

စုံလင်ကွဲြပားမ တိုှင့် ဆ ြပပိုင်ခွင့်တိုကိုကာကွယ်ေပး

ရန် အစိုးရ၊ အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းအြပင် အြခား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများှင့် 

တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

Sanjay Kumar လက်ရှိတွင် ဖွံဖိးဆဲ အဖွဲအစည်းများ ေလ့လာေရး

စင်တာ - CSDS (ေဒလီ) တွင် ပါေမာက အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်

လျက်ရှိသည်။ CSDS ၏  န်ကားေရးမှးအြဖစ်လည်း ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့

သည။် ၎င်း၏ အဓကိ သေုတသနနယပ်ယ်မာှ အိ ယိိငုင် ံေရးေကာက်

ပွဲများှင့် မဲေပးြခင်းဆိုင်ရာအြပအမူတိုြဖစ်ကပီး အေရအတွက်အ

သားေပး သေုတသနနညး်လမး်များကိ ုအသုံးြပသည်။ အိ ိယ လငူယ်

ေရးရာှင့် ေတာင်အာရှ ဒီမိုကေရစီအေြခအေနအစရှိသည့် အြခား

ေသာသုေတသနများကိုလည်း ြပလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
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Aastha သည် လက်ရှိတွင် Lokniti (CSDS) တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်

လျက်ရှိပီး အိ ိယ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ဒဏ်ခံ 

ေဒသများအတွက် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာေလ့လာေရးှင့် အိ ိယိုင်ငံေရး

က အမျိးသမးီများ၏ အခနး်က   အစရှိသည့် ေတာငအ်ာရဗှဟိုြပ 

ေလ့လာမ ေြမာက်ြမားစွာအတွက် သုေတသန အားစိုက်ထုတ်မ များစွာ 

ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ေဒလီတက သိုလ်က Sociology ဘာသာရပ်ြဖင့် 

ဘွဲကိပီးဆုံးခဲ့ပီး မွမ်ဘိုင်း Tata Institute က ဖွံဖိးေရးေလ့လာမ  

မဟာဝိဇ ာဘာသာရပ်ကို ရရှိခဲ့သည်။

Sri Lanka Press Institute (SLPI) ကို သတင်း မီဒီ

ယာဆိုင်ရာ လ ပ်ရှားမ များတွင် လမ်း န်ချက်ှင့် ဦး

ေဆာင်မ ေပးရန် သီရိလက  ာသတင်းစာအဖွဲအစည်း၊ 

သရီလိက  ာစာတညး်များအဖွဲ၊ လတွလ်ပ်ေသာ သတငး်

မီဒီယာ လ ပ်ရှားမ ှင့် သီရိလက  ာသတင်းစာလုပ်သား

များ အစည်းအုံးတိုက ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် တည်ေထာင်

ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် စာနယ်ဇင်းေလာက၏ 

အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးအတွက် ညီွတ်ေသာအင်အားစုြဖစ်ပီး စာနယ်ဇင်း ေလာ

ကသားများအားလုံးအတွက် စကားဝိုင်းများှင့်ေဆွးေွးညိ  င်းပွဲများ ြပလုပ်ရန် တွန်း

အားေပးြခင်း၊ စီစ်ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။
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Karol Ilagan သည် ဖိလစ်ပိုင်သတင်းေထာက်ှင့် စာနယ်ဇင်း

ညာေပးသြူဖစသ်ည်။ မနလီာအေြခစိကု ်အကျိးအြမတမ်ယူေသာ 

အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် စုံစမ်းေထာက်လှမ်းြခင်း စာနယ်ဇင်းပညာ

ဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင် ဗဟိုဌာန၏ အယ်ဒီတာပိုင်းအတွက် သတင်း

ေရးသားြခငး်၊ စမီခံန်ခွဲြခငး်တုိကိြုပလပုသ်ည်။ မနီလာ တက သိုလ်

များတွင် စံုစမ်းေထာက်လှမ်း သတင်းတင်ဆင်ြခင်းှင့် ေဒတာ

စာနယ်ဇင်းပညာတိုကို သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။

Floreen Simon သည် စုံစမ်းေထာက်လှမ်းြခင်း စာနယ်ဇင်းပညာ

ဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပုိင်ဗဟိုဌာန (PCIJ) ၏ ဒုတိယ အမ ေဆာင် န်ကား

ေရးမှးှင့် ေလ့ကျင့်သင်ကားေရးဆိုင်ရာ  န်ကားေရးမှးြဖစ်

သည်။ PCIJ ၏ အစီအစ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းစ်များှင့် စီမံကိန်း

အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ် များကိ ုပံပ့ိးုကူညီေပးလျကရ်ှသိည။် စံုစမ်း

ေထာက်လှမ်း အစီရင်ခံမ များ ေရးသားရာတွင်လည်း ပါဝင်လျက်

ရှိသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်ုံးေရး ရန်ပုံေငွှင့် အစိုးရ

အရာရှိများ၏ ဥစ ာဓနများအေကာင်း သတင်းတင်ဆက်မ များကို

လည်း ြပလုပ်ေပးလျက် ရှိသည်။
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ိုင်ငံတကာအဆင့်ှင့် ေဒသတွင်းအဆင့် ဒီမိုကေရစီြဖစ်စ်ကို အားေကာင်းေစရန်ှင့် အေထာက်

အပံ့ေပးိုင်ရန် လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အာရှကွန်ရက် (ANFREL) ကို ၁၉၉၇

ခုစှ၊်  ိုဝငဘ်ာလတငွ ်ဖွဲစညး်ခဲ့သည်။ စတငဖ်ွဲစည်းသည့်အချနိက်စ၍ ေဒသတွငး် ဒမီိုကေရစီ

နည်းကျ ေရးေကာက်ပွဲများအတွက် အေစာဆုံး လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် NGO တစ်ခု

အြဖစ် ရပ်တည်လာခဲ့ပါသည်။

ANFREL သည် ိုင်ငံတကာ က  ေပါင်းစံုက လွတ်လပ်ပီး ိုင်ငံေရးအစွဲကင်းေသာ စိတ်တူကိုယ်တူ 

အဖွဲအစည်းများှင့်အတူ ဘုံေမ ာ်မှန်းချက်တစ်ခုြဖင့် စုေပါင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မဟာမိတ်

အဖွဲအစည်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းဘုံေမ ာ်မှန်းချက်အရ ိုင်ငံတိုင်း၏ အစိုးရအာဏာသည် 

အမှန်တကယ် လွတလ်ပမ် တပးီ လတူိုငး်ညီတညူမီ  မေဲပးခငွ့်ရှေိသာ ပံုမှနက်ျငး်ပသည့ ်ေရးေကာက်

ပွဲများတငွ ်လ ိဝှကမ်ေဲပးြခင်းြဖင့် ေဖာြ်ပသည့်ြပည်သူဆ မ ှဆငး်သက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သူ

ေရးရာှင့် ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးများဆိုင်ရာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ် (ICCPR) ၏ 

အပိုဒ် ၂၅ ပါ အေြခခံမူများကို က ်ုပ်တို ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကည်ပါသည်။

ANFREL ၏ အဓိက ေဆာင်ရက်ချက်များမာှ ုိငင်တံကာက ေရးေကာကပဲွ်များအတက်ွ ေလ့လာေရး 

မစ်ရှင်များေစလ တ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်း ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအပု်စုများ၊ သတင်း

မီဒီယာများှင့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများ၏ ဒီမုိကေရစီြဖစ်စ်အတွက် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လျက်

ရှိကသည့် အရပ်ဘက် လူမ အဖွဲအစည်းများ အစရှိသည့် ေရးေကာက်ပွဲငှ့် ဆက်စပပ်တ်သက်

သည့် အဖွဲအစည်းများအတွက် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစ်များြပလုပ်ေပးြခင်းှင့် အာရှေဒသ

တွင်း ဒီမိုကေရစီထွန်းကားေရးတွင် ရင်ဆိုင်ေနရသည့် ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အခက်အခဲများှင့် 

ဆက်စပ်ကိစ ရပ်များကို ေြဖရှင်းရန် ကမ်ပိန်းများှင့် အေရးဆိုလ ပ်ရှားမ  ေဆာင်ရက်ချက်များ 

ြပလုပ်ြခင်းတိုြဖစ်ကပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းက  သုံးရပ်သည် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ေထာက်ပံ့

ြဖည့်စွက်ေပးလျက်ရှိပးီ အာရှေဒသတဝှမ်း ေရးေကာက်ပွဲများ၏ အရည်အေသွး တိုးတက်လာ

ေစေရး ဟူေသာ က ်ပုတ်ို၏ရည်မှန်းချကက်ိ ုေပါကေ်ြမာကေ်အာင် ေဆာငရ်က်ေပးလျကရ်ှပိါသည်။

ယေနအချနိ်၌ ANFREL တငွ် ိုင်ငံေပါင်း ၁၇ ိုင်ငံက အဖွဲဝင် အဖွဲအစည်းေပါင်း ၂၇ ခု ပါဝင်

လျက်ရှိပါသည်။




