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MDIF သည္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာမီဒီယာအား ျခိမ္းေျခာက္မႈျပဳေနသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ျပဳလုပ္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မရွာသည့္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ MDIF သည္ လြတ္လပ္ျပီး စည္ပင္ဖြံ႔ျဖိဳးသည့္ 
လူ႔ေဘာင္မ်ားထူေထာင္ရာတြင္ လူထုအတြက္လိုအပ္ေသာ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 
တင္ဆက္ေပးေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္အား အဖိုးအခသက္သာေသာေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္ကို ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္မွစတင္၍ ထုတ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။



မာတိကာ

စကားခီ်း ၅

နိဒါန္း ၇

ေဒသတြင္းမီဒီယာႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံေရးအရပြင့္လင္းလာျခင္း ၉

ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား၏ အေျခအေန - သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ၁၂

မီဒီယာေစ်းကြက္ - ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားေရရွည္တည္တံ့ ေရးအတြက္ မက္ခရိုအဟန္႔အတားမ်ား ၁၅

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာျခင္း  

DAWEI WATCH ၂၅

ကရင္သတင္းစဥ္ ၃၂

မြန္သတင္း ေအဂ်င္စီ ၃၉

ျမစ္ျကီးနား သတင္းဂ်ာနယ္  ၄၆

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း ေအဂ်င္စ ီ ၅၂

နိဂံုးခ်ဳပ္ေမးခြန္းမ်ား ၆၀

ေဒသတြင္း မီဒီယာ အခ်က္အလက္ ဇယားမ်ား  ၆၁
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စကားခ်ီး

ရဲႏိုင္မိုး

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးသတင္းစာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏တည္ 
ေထာင္သူဒါရိုက္တာႏွင့္သင္တန္းနည္းျပခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 
မီဒီယာမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားလုိက္သည့္အခါတိုင္း 
ယင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေငြေရးေၾကးေရးအရ 
ရံုးကန္ေနၾကရသည့္အေျခအေနက ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ 
ပထမဆုံးေပၚလာတတ္ပါသည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ လက္ခံရခက္ေသာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဒီမုိကေရစီ၏ ေဂဟစနစ္ကုိလည္း ျခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ 
ဒီ မုိကေရစီက်င့္သုံးေသာ လူ ႔အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားရ ွ င္သန္ရန္ 
မီဒီယာလုိအပ္ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားမရွပိါက ဒီမုိကေရစီလည္း 
ရွင္သန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဆယ္စုႏွစ္ခ် ီၾကာျမင့္ခဲေ့သာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလက နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ 
စတင္ခဲၾ့ကသည့္ မီဒယီာအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိင္ုငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ 
မ်ားစတင္ရရွခိဲ့သည့္အခ်န္ိတြင္စတင္ခဲ့ၾကသည့္ မီဒီယာအဖြ ဲ႔အ 
စည္းမ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျပည္ နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေန
ထုိင္ၾကသည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္၏ ေခတ္ 
သစ္သ မုိင္းတြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေျပာေရးဆုိခြင့္မ်ားရရွိလာပါသည္။ 
ရန္ကုန္အေျခစုိက္မီဒယီာမ်ားတြင္ တစ္ျပည္လုံး၏သတင္းမ်ားတင္ 
ဆက္ေနၾကခ်န္ိတြင္ နယ္ေဒသမ်ားရွိမီဒယီာမ်ားက ေဒသအာဏာပုိင္ 
မ်ားကုိ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွေိစရန္၊ ေဒသခံမ်ား၏ သတင္း
အခ်က္အလက္လုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ ေဒသခံမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။

တစ္တုိင္းျပည္လုံးရွိ စာနယ္ဇင္းေစာင့္ၾကည့္အဖြ ဲ႔မ်ားကုိ အကူအညီ 
ေပးေနေသာ မီဒီယာသင္တန္းနည္းျပတစ္ဦးအေနျဖင့္ မတူကြ ဲ 
ျပားေသာလူ႔အသုိက္အ၀န္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းမီဒီယာအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
မရွမိျဖစ္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကုိ  ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ 

မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔သိရိွထားပါသည္။ နမူနာအားျဖင့္ဆုိရေသာ္ 
လြန္ခဲသ့ည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က အျဖစ္အပ်က္အခ် ိဳ႕ကုိ နမူနာအျဖစ္ 
ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္ေျပာျပလုိပါသည္။ စစ္ေဘးဒဏ္ခံထားရေသာ 
ကခ်ငျ္ပညန္ယ္အေျခစိကုမ္ဒီယီာတစခ္ကု တရတုျ္ပညဘ္က္သုိ႔ 
ေဒသခံမိန္ းကေလးမ်ား လူကုန္ကူးခံရသည့္အေၾကာင္း 
ဖြင့္ခ်ခဲဖူ့းသကဲသုိ့႔ ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား 
ေပ်ာက္သြားသည့္သတင္းကုိ ဖြင့္ခ်ခဲဖူ့းပါသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာေဒသအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ေဒသခံမီဒီယာတစ္ခုက မီးေမာင္းထုိးျပခဲသ့ကဲသုိ့႔ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ 
မီဒီယာတစ္ခုကလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုတ္ယုတ္ရသည့္ 
အေၾကာင္းသတင္းမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားက 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ရႈျမင္လာပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အသစ္စက္စက္လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ 
ေဒသခံမ်ားက စိတ္ေအးလက္ေအးထုိင္၍ ခံစားစံစားႏိင္ုျခင္းမရွိေသးပါ။ 
ယင္းသုိ႔ခံစားႏိင္ုရန္မဆုိထားႏွင့္ တုုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ သတင္းစာ 
လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္မွႈကိုုပင္ ခံေနရျပီျဖစ္ပါသည္။

ဒီ မုိကေရစီက်င့္သုံးေသာ လူ ႔အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားရ ွ င္သန္ရန္ 
မီဒီယာလုိအပ္ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားမရွိပါက ဒီမုိကေရစီလည္း 
ရွင္သန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားသည္ 
ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးပုံစံဖန္တီးႏိုင္ရန္ ရုန္းကန္ေနရပါသည္။ 
ပုံႏိွပ္သတင္းစာျဖစ္ေစ၊ အြန္လုိင္းျဖစ္ေစ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြကုိ 
မဆုိစေလာက္သာရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သတင္းလုပ္ငန္းသက္သက္ျဖင့္ 
မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္သန္ရန္မျဖစ္ႏိင္ုပါ။ ေရရွည္ရပ္တည္ရန္အလုိ႔ငွာ 
၀င္ေငြရႏ ိင္ုမည့္ ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ၾကံဆရန္လုိအပ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးေသာ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား 
ရွင္သန္ရန္ မီဒီယာလုိအပ္ ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာ 
မ်ားမရိွပါက ဒီမိုကေရစီလည္း ရွင္သန္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။
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လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာအေပၚထားရိွသည့္ လက္ရွအိစုိးရ၏ 
သေဘာထားကလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားၾကံဳေတြေနရသည့္ 
ျ ပႆနာ ကုုိ  ပုုိ မုုိ ခ က္ခဲ ေစေနပ ါသည္ ။  ႏိုဘယ္ဆုရ ွ င္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစုိးရသည္ 
သတင္းသမားမ်ား ၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ သေဘာမက်ေခ်။ 
အစုိးရကထိန္းခ်ဳပ္ေသာမီဒီယာမ်ားကုိ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနျခင္းျဖင့္ 

လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏ ွ င့္ထိေရာက္မႈကုိ 
ခ်နိဲ႔ေစပါသည္။

ေရးလုိက္ေသာသတင္းအတြက္ သတင္းေထာက္ကုိ အစုိးရ၀န္ 
ႀကီးဌာနတစ္ခုက ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ မည္သည့္အခ်န္ိတြင္ 
တရားစြမဲည္ကို မည္သူမွ် မသိႏိုင္ပါ။ အခ် ိဳ႕အစိုးရအရာရိွမ်ားက 
ကုိလုိနီေခတ္ဥပေဒမ်ားကုိ အသုံးခ်ၾကပါသည္။ တရားစြခံဲရျပီဆုိသည္ႏွင့္ 
သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ေက်ာ္လႊားႏိင္ုဖြယ္မရွိသည့္ ျပႆနာႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ရပါေတာ့သည ္- လြတ္လပေ္သာတရားစရီငေ္ရးစနစတ္စ္
ခုကင္းမဲ့ေနျခင္းဟူေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္ပါသည္။

“တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သာ သတင္းေတြမတင္ဆက္ႏိုင္ရင္ 
ဒီေဒသတစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္သြားပါလိမ့္မယ္။”

ၾသဂုတ္လက ကၽြန္ေတာ္၏သင္တန္းသားေဟာင္းႏွစ္ေယာက္ျဖ စ္ေသာ 
ရုိက္တာသတင္းေထာက္ ၀လုံးႏွင့္ေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔၏ တရားခြင္တြင္ 
တရားခံမ်ားကုိယ္စား ကၽြန္ေတာ္ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ႏိင္ုငံေတာ္“လွ် ိဳ႕၀ွက္”ခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တရားမ၀င္ရယူမႈျဖင့္ 
သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရျပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ 
က်ခံေနရပါသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ 
စစ္ဘက္က ႏွမ္ိနင္းေရးလုပ္သည့္အခ်န္ိတြင္ အသတ္ခံရသည့္ 
ရုိဟင္ဂ်ာ ၁၀  ဦးကိစၥကုိ စုံစမ္းေနေသာေၾကာင့္ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္ 
အဖမ္းခံရသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ လူအမ်ားအျပားက 
ယူဆပါသည္။

ျမန္မာႏိင္ုငံေတာင္ပုိင္းတြင္မူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ သေရာ္ထားသည့္ေဆာင္း 
ပါးေရး သား၍ တနသၤာရီအပတ္စဥ္စာေစာင္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကုိ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက တရားစြဆုိဲထားပါသည္။ မႏၲေလးတြင္ 
မဘသဟုအမည္ရသည့္ အစြန္းေရာက္အမ် ိဳးသားေရးအဖြ ဲ႔၏ 
အဖြ ဲ႔၀င္တစ္ေယာက္သည္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည့္ 
သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ Myanmar Now ၏ အယ္ဒတီာခ်ဳပ္ကုိ 

အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ 
တရားစြဆုိဲထားပါသည္။ ယင္းအမႈမ်ားေၾကာင့္ သတင္းေထာက္မ်ား 
ေက်ာခ်မ္းလာၾကပါသည္။

Facebook  ႀကီးထြားလာျခင္းကလည္း ျမန္မာျပည္ရိွေဒသတြင္း
သတင္းစာမ်ားႏွင့္ျပည္မသတင္းစာမ်ား၏ ျပႆနာေတြမ်ားက 
ပုိ မုိမ ်ား ျပားလာပါသည္။ အျခားတုိင္ း ျပည္မ်ားကဲ့သုိ ႔ပင္ 
လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာသည္ လူထု၏သတင္းရယူသည့္ ပုံစံကုိ 
ေျပာင္းလဲပစ္ေနျပီး မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရပ္တည္မႈကုိ 
ျခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ လူထုအေနျဖင့္ သတင္းအတြက္ 
ေငြကုန္မခံေတာ့ပါက မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားကုိ မည္သူက 
ေစာင့္ၾကည့္ေတာ့မည္နည္း။ ကမာၻသက္တမ္းအရွည္ဆုံးပဋိ
ပကၡမ်ားရိွေနသည့္ အျပင္ သတင္းမွား၊ လုပ္ၾကံသတင္းႏွင့္ 
အမုန္းစကားမ်ားကုိ Facebook မွတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ေနသည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ အဆုိးဆုံးအေနအထားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသတြင္ းသတင္းမီ ဒီယာမ်ာ း ရိ ွ ျခ င္ း  မရိ ႈ ျခ င္ းဟူသည့္ 
အခ်က္ျဖင့္ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ဒီမုိကေရစီ၏အေျခအေန
ကုိ သိႏိင္ုပါသည့္။ အကယ္၍ လူထု၏သတင္းမ်ားကုိ တင္ဆက္ရန္ 
ေဒသတြင္းသတင္းေထာက္မ်ားမရိွပါက ၎တုိ႔ရပ္ရြာမ်ား၏ 
အေျခသည္လည္း ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးခင္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းက 
သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္က “တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သာ 
သတင္းေတြမတင္ဆက္ႏိုင္ရင္ ဒေီဒသတစ္ခုလုံးတိတ္ဆိတ္သြား
ပါလိမ့္မယ္။” ဟုေျပာဆုိဖူးပါသည္။

“သတင္းမီဒီယာမ်ားၾကံဳေတြေနရသည့္ 
ျပႆနာကိုု ပိုုမိုုခက္ခဲေစေနပါသည္။”

6



by Tessa Piper
MDIF Program Director for South East Asia; Director of 

MDIF’s Myanmar Media Program (MMP)

ျမန္မာျပည္ရွ ိ ေဒသတြင္းသတင္းမီဒယီာမ်ားသည္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ 
အတြင္းႏွင့္ျပင္ပမွအတားအဆီး အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ 
ယင္းတုိ ႔အနက္ အဓိကအက်ဆုံးႏွင့္ယခုအစီရင္ခံစာ၏ပင္မ 
အေၾကာငး္အရာမွာ မီဒယီာ အဖြ ဲ႔အစည္းတုိင္း မလြမဲေသြရင္ဆုိင္ရသည့္ 
လက္ေတြ႔စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းစတင္ခ်န္ိမွအစျပဳ၍ 
ျပည္မမီဒီယာရႈခင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ 
ၾကံ ဳေတြ ႔ခဲ့ရသကဲ့ သုိ ႔  ေဒသတြင္ း မီဒီယာမ်ာ းသည္လည္း 
အလားတူၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခါ နယ္စပ္မွမီဒီယာမ်ားက 
ျပည္တြင္း၌ လုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကျပီျဖစ္ျပီး 
ေဒသတြင္းမီဒီယာ အသစ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာျပီျဖစ္သည္။ 
ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္စိန္ေခၚ 
မႈသစ္မ်ား လည္းေရာက္ရွလိာပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ MDIF ၏ Myanmar Media 
Program သည္ ေဒသတြင္းမီဒီယာရႈခင္းကုိ ပုံၾကမ္းေရးဆြရဲန္ 
ျမန္မာျပည္အႏွ ံ႔အျပားရွ ိ ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိစုစည္း ခဲ့သည္။ ယခုအစီရင္ခံတြင္ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာကို ပထ၀ီေဒသတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳး 
တစ္မ် ိဳး၏ သတင္းအခ်က္အလက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္ေသာမီဒီယာမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ထားပါသည္။

MDIF ၏ပုံတြင္ပါရွေိသာ ေဒသတြင္းမီဒီယာ ၅၅ ခုအနက္ ၃၈ 
ခုသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပၚထြက္လာေသာ ေဒသတြင္းမီဒီယာ ၁၂ 
ခုခန္႔သည္ အေတြ႔အၾကံဳနည္းပါးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အရင္းအႏွ ီးမလုံေလာက္ 
မႈေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းသြားၾကျပီျဖစ္သည္။

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စီးပြားေရး 
အတြက္ ေရခံေျမခံမေကာင္းေသာပတ္၀န္းက်င္က ေဒသတြင္း
မီဒီယာမ်ား၏ရွင္သန္မႈအေပၚ  ၾကီးမားစြာစိန္ေခၚေနပါသည္။ 
ယင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ရွင္သန္မႈမဲ့ ေႏွးေကြးေလးလံလွသည့္ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာေစ်းကြက္မ်ား၊ ပုဂၢလိကျဖန္႔ခ်ေီရးလက္၀ါးႀကီး 
အုပ္ထားသူမ်ား၊ အစုိးရပုိင္ႏွင့္အစုိးရကေထာက္ပ့ံထားေသာမီဒီယာ
မ်ားက လႊမ္းမုိးေနသည့္ မွ်တမႈမရွသိည့္ကစားကြင္း၊ ပုိမုိႀကီးမား
လာေသာပဋိပကၡတုိ႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ မီဒီယာမ်ားသည္ 
ဘာသာစကားထိန္းသိမ္းေရးျပႆနာကုိပါရင္ဆုိင္ၾကရသည္။

MDIF ၏ပုံတြင္ပါရွေိသာ ေဒသတြင္းမီဒီယာ ၅၅ ခုအနက္ ၃၈ 
ခုသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ပါသည္။

ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားစြာသည္ အျခားေဒသရိွ မီဒီယာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာသုိ႔အကူးအေျပာင္းအတြက္ ရုံးကန္ေနစဥ္မွာပင္ 
ပုံႏိွပ္မီဒီယာကုိတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္းဟူေသာ စိမ္ေခၚမႈ 
ႏွစ္ခုကုိလည္းရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ အတက္တြင္ရုံးကန္ေနရသည့္အေျခ
အေနကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစပါသည္။ အခ် ိဳ႕တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာ 
ေလ်ာ့နည္းလာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားစြာသည္ 
ပုံႏိွပ္မီဒီယာကုိတည္ေထာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ပုံႏိွပ္မီဒီယာသည္ ၎တုိ႔၏ပင္မ၀င္ေငြရလမ္းျဖစ္ေန၍ျဖစ္ျပီး 
ေနာင္ႏွစ္အနည္းငယ္အထိ ဆက္လက္ ရွေိနဦးမည့္အေနအထားရွပိါသည္။

တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ 
အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိဦးစားေပးအသုံးျပဳသည့္ အေျပာင္းအလဲ 
မ် ိဳးသည္ ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္မူ စြန္႔စားရမည့္အဆုိ 
ျပဳခ်က္ျဖစ္ႏိင္ုသျဖင့္ ဂရုျပဳခ်န္ိဆမႈ ႏွင့္ အခ်န္ိအခါကုိက္လုပ္ေဆာင္ 

နိဒါန္း

MDIF ၏ပုံတြင္ပါရွေိသာ ေဒသတြင္းမီဒီယာ ၅၅ 
ခုအနက္ ၃၈ ခုသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက 
စတင္ခဲ့ပါသည္။
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မႈလုိအပ္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာသည္ ပုံႏိွပ္မီဒီယာထက္ 
ပရိသတ္အင္အားကုိ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာေရာက္ရိွႏိင္ုရန္ လမ္းဖြင့္ေပးႏိင္ု 
သည့္ဆြေဲဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း 
အြန္လုိင္း ပရိသတ္ပမာဏက ၀င္ေငြအနည္းအက်ဥ္းထက္ပုိ၍ 
ရွာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မမ်ားလွပါ။

ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာအားလုံးနီးပါးကုိ ေဒသခံမ်ားစိတ္၀င္စား 
သည္ကုိသိ၍ ေဒသခံပရိသတ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္လိုအပ္ခ်က္ကို 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းအရိွဆုံးျဖစ္ေသာ 
ေဒသခံမ်ားကပင္ စီမံေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ တုိင္းျပည္၏အခ် ိဳ႕အ
စိတ္အပုိင္းမ်ား တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းကြမဲႈမ်ားရိွေနသည္ကုိ 
ေထာက္ခ်င့္ပါက ၎တုိ႔၏အခန္းက႑သည္ အသက္တမွ် 
အေရးႀကီးပါသည္။ မေရမရာလွေသာ ယင္းအေျခအေနမ် ိဳးတြင္ 
ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ႀကီးပြားရန္မဆုိထားႏွင့္ 
ဆက္လက္ရပ္တည္ရုံသက္သက္အတြက္ပင္ အေထာက္အပ့ံကုိ 
အလြန္အမင္းလိုအပ္ေနပါသည္။

Myanmar Media Program

ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတကာဖံြ႔ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (Sida) ၏ ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ MDIF 
၏ Myanmar Media Program (MMP) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာက႑ပုိမုိ အားေကာင္းလာေစရန္ 
လုိအပ္ခ်က္အေျချပဳအနီးကပ္သင္တန္း ေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာအဖြ ဲ႔အစည္း ၁၂ ခုအားေရြးခ်ယ္၍ 
အတုိင္ပင္ခံ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း အစရိွသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စြမ္း
ရည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ၃ ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ယင္းအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာမီဒီယာအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားအနက္မွ ၅ 
ဖြ ဲ႔သည္ ေဒသအေျခစုိက္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေလွ်ာက္ထားသည့္အဖြ ဲ႔အ 
စည္းေပါင္း တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေၾကာင္းကုိ နည္းျပဆရာမ်ား၏သုံး
သပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
နည္းျပမ်ားက သုံးသပ္ထားသည့္အတုိင္း ၎တုိ႔ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ 
စိမ္ေခၚမႈမ်ားစြာသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္မီဒီယာမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ 
စိမ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနပါသည္။ ဖံြ ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
အေျခခံက်ေသာအဟန္ ႔အတားမ ်ာ းအနက္မ ွ  တစ္ခုမ ွ ာ 
မီဒီယာနယ္ပယ္တြင္သာမက အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း 
ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေသာ ကၽြမ္းက်င္ျပီး အေတြ႔အၾကံဳရွသိည့္ 
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္
မႈျမင့္မားသူမ်ားရွေိသာ္လည္း ၎တုိ႔ကုိ လုိခ်င္သူမ်ားျပားျပီး 
၎တို႔ေတာင္းခံသည့္လစာမ် ိဳးကို မီဒီယာအမ်ားစုက မတတ္ႏိငု္ၾကေခ်။ 
ေဒသအေျခစုိက္မီဒီယာမ်ားအတြက္မူ ယင္းရွားပါးမႈျပႆနာက 
ပုိ၍ပင္ဆုိးရြားျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕အျပင္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ရွာေတြ႔ရန္ပင္ 
မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ နည္းစနစ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ 
ကုိယ္တုိင္ေမြးထုတ္ရန္လုိအပ္ေနျပီး ယင္းသုိ ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းက 
အခ်န္ိမ်ားစ ြာလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ 
သင္ၾကားမႈကုိလက္ခံႏို င္သည့္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္အတုိင္းအဆ၊ 
လုပ္နည္းကုိင္နည္းသစ္မ်ားကုိ က် င့္သုံ းႏို င္မ ႈ  သုိ ႔မဟုတ္ 
ယင္းနည္းသစ္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ 
တုိ႔ကနည္းပါး၍ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈအပုိင္းတြင္ ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္ပါသည္။

မေရမရာလွေသာ ယင္းအေျခအေနမ် ိဳးတြင္ ေဒသတြင္း 
သတင္းမီဒီယာမ်ား သည္ ႀကီးပြားရန္မဆုိထားႏွင့္ ဆက္ 
လက္ရပ္ တည္ရုံသက္ သက္အတြက္ပင္ အေထာက္ အပ့ံကုိ 
အလြန္အမင္းလိုအပ္ေနပါသည္။

အျခားစိမ္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ အေတြးအျမင္ေျပာင္းလဲရန္ အားေပးတုိက္ 
တြန္းရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာ မ်ားစြာသည္ 
အလွဴရွင္၏ေထာက္ပ့ံေငြကုိ အလုံးစုံ သုိ႔မဟုတ္ အေတာ္အသင့္ 
အမီွျပဳခဲ့ၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ အမီွျပဳေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ေထာက္ 
ပ့ံမ ႈမ်ားက အဖုိးမျဖတ္ႏို င္သည့္အျပင္ ရပ္တည္မႈအတြက္ 
မရိွမျဖစ္အေရး ပါေနဆဲျဖစ္သည္ကုိ မၾကာခဏေတြ႔ရပါေသာ္ 
လည္း ရပ္စဲသြားႏုင္ိသည့္ ၀င္ေငြရလမ္းတစ္မ် ိဳးတည္းအေပၚသာ 
မီွခိုေနျခင္းက ေရရွည္အတြက္ အေျဖမဟုတ္ပါ။

MMP ၏ ေဒသတြင္းမီဒီယာမိတ္ဖက္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ 
ေငြေၾကးအရ ပုိမိုအမွအီခုိကင္းရန္လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ 
စိမ္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကုိရင္ဆုိင္ေနရသည့္ တစ္ခ်န္ိတည္းမွာပင္ 
လူထုအက် ိဳ း ရိ ွ ေစမ ည့္  သတင္ းအခ ်က္အလက္မ ် ာ း ကုိ 
ပရိသတ္ထံအေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ရန္ဟူေသာ ၎တုိ႔၏ပင္မတာ၀န္ကို 
ေက်ပြန္ေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ မီဒီယာအသီးသီးက 
ကုိယ့္အရွန္ိအဟုန္ႏွင့္ကုိယ္ ေရွ႕သုိ႔တက္လွမ္းေနၾကေသာ္လည္း 
“ေအာင္ျမင္သည့္အလင္းတန္းမ်ား” ထြက္ေပၚသြားသည့္ 
အခုိက္အတန္႔မ်ားလည္း ကုိယ္စီကုိယ္စီၾကံဳေတြ႔ခဲ့ဖူးၾကပါသည္။ 
ယင္းအခုိက္အတန္႔မ်ားေၾကာင့္ အတူတကြ သင္ခန္းစာမ်ားရယူႏိင္ုခဲ့
သကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ တုိးတက္မႈမ်ားရိွခဲ့ၾကျပီး ပရိသတ္မ်ားကုိ 
၎တုိ႔လုိအပ္ေနသည့္ ေဒသတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
တင္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မေရမရာလွေသာ ယင္းအေ ျခအေနမ ် ိဳ းတ ြ င္ 
ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ႀကီးပြားရန္ 
မဆုိထားႏွင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရုံသက္သက္အတြက္ပင္ 
အေထာက္အပံ့ကို အလြန္အမင္းလုိအပ္ေနပါသည္။
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by Jane Madlyn McElhone
MDIF media consultant

ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အစုိးရ၏အားနည္းခ်က္ 
ႏွင့္ဆယ္စုႏွစ္ခ်၍ီၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္သည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတုိ႔ေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးထုိင္းမိႈင္းေနမႈ၊ လုံျခံဳေရးအေျခ 
အေနစိုးရိမ္ရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏အမ် ိဳ းသားဒီ မုိ ကေရစီအဖြ ဲ႔ခ ် ဳ ပ္ 
(NLD) က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ အာဏာရယူခ်န္ိ၌ အဓိ
ကဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ ျပီး 
ယင္းတုိ ႔အနက္တစ္ခုမ ွာ ဆယ္စုႏ ွ စ္ႏ ွ င့္ခ ်၍ီ ၾကာျမင့္ေနျပီ 
ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအဆုံးသတ္ေရးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာအထိ သူမ၏အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားမွ တုိးတက္မႈဟူ၍ မရွသိေလာက္ကုိသာ 
ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ တစ္ခ်န္ိတည္းမွာပင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားက 
အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ 
ပုိမုိႀကီးထြားလာခဲျ့ပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ရသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိက်င့္သုံး 
ျခင္းသည္သာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေျခအေနအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းသုိ႔ျဖစ္လာရန္မွာ ဖြ ဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္
ဆင္ရမည္ျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္လုိအပ္သည္။ 
တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ေလးပံုတစ္ပံုေသာေနရာမ်ားရယူ
ထားသည့္အျပင္ အဓိကက်ေသာ၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုကုိခ်ဳပ္ကုိင္ထားျပီး 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

NLD အစုိးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏို င္စ ြမ္းကင္းမဲ့မ ႈက 
အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေနသည္။ မီဒယီာလြတ္လပခ္ြင့္ ပုိမုိေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိခဲသ့ည္မွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ေီနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒမူေဘာင္ကုိ 
ျပင္ဆင္ရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွ် မရိွခဲ့ပါ။ 
အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ မီဒီယာက႑ကုိ စည္းကမ္းပုိမုိတင္းက်ပ္ျခင္း၊ 

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း တုိ႔ကုိသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 
အလားတူပင္ အစုိးရ၏ကတိက၀တ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ဗ်ဴရုိကေရ 
စီစနစ္ ႏ ွ င့္အတားအဆီးမ်ားေသာစီးပ ြားေရးပတ္၀န္းက်င္
ကုိ ကုိင္တြယ္၍ စီးပြားေရးႏွင့္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ 
အားေပးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္သစ္ကုိဖန္တီးေပးမည္ဆုိသည္ကုိ 
လည္း မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးပါ။

ေနရာေဒသအမ်ားအျပား - အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ - တြင္ 
မီဒီယာကို မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ် လက္လွမ္းမမွေီသးပါ။

ေဒသတြင္းမီဒီယာ

ျမန္မာႏို င္ ငံတြင္ ႏို င္ ငံေရးအရ ပ ြင္းလင္းလာျခင္းေၾကာင့္ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္လာျပီး 
ေဒသတြင္း၌ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ပရိသတ္မ်ားထံပို႔ေဆာင္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္း 
လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရပ္ရြာတိုင္းတြင္မူ ေဒသတြင္းမီဒီယာ
မ်ားရွိသည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္အႏွ ံ႔အျပား၌ သတင္းမီဒယီာမ်ား၏ 
ျပန္႔ႏွ ံ႔မႈက ညီညာမႈမရိွသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းအတုိင္းအဆႏွင့္ျဖန္႔ 
က်က္ႏိင္ုမႈအနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရွိသည္။ ေနရာေဒသအမ်ားအျပား 
- အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ - တြင္ မီဒီယာကုိ မည္သည့္ပုံစံႏွင့္မွ် 
လက္လွမ္းမမီွေသးပါ။ လက္လွမ္းမီေသာ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာမီဒီယာမ်ားသာရိွျပီး လြတ္လပ္ေသာ ေဒသ
တြင္းမီဒီယာမ်ားမရရိွႏိုင္ေခ်။ 

လူဦးေရငါးသိန္းခန္႔ရိွျပီး အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္လူေနထူထပ္မႈအနည္း
ဆုံးေဒသတစ္ခုသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္မူ တစ္မူထူးျခားစြာျဖင့္ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာေပါင္း ၁၇ ခုခန္႔ရိ ွသည္။ လုပ္ငန္းစလုိက္ 
ျပန္ပိတ္လုိက္ျဖင့္ ယင္းအေရအတြက္က အျမေဲျပာင္းေနသည့္အျပင္ 
ေရတြက္သူ သုိ႔မဟုတ္ အဖြ ဲ႔အစည္း၏ ေဒသတြင္းပုဂၢလိကမီဒယီာ 
အေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေပၚလည္း မူတည္သည္။

ေဒသတြင္းမီဒီယာႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံေရးအရ 
ပြင့္လင္းလာျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံအတြင္း၌ 
တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ 
တားျမစ္ထားခဲ့သည္။
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ပထ၀ီအေနအထားအရ သီးျခားလုိျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပည္မမီဒီယာမ်ား 
အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွရိန္ အခ်န္ိပုိမုိၾကာျမင့္ေလ့ရွိသည္။ 
ထို႔ျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကလည္း မဖံြ႔ျဖိဳးေသးေခ်။ 
ဘာသာစကားအမ် ိဳးမ် ိဳးရွိျခင္း၊ သာသနာျပဳမ်ားေရာက္ရွိခဲ့သည့္ေန
ရာျဖစ္ျခင္းတို႔က ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
လူထုသည္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားကုိ မ်ားစြာမီွခုိၾကသည့္အျပင္ 
စြ ဲျမဲစြာအားေပးေလ့ရိွသည္။ မီဒီယာအမ်ားအျပားက  ေသး
ငယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ ်သာျဖစ္ ၿပီ း ဒစ္ဂ်စ္တယ္သီးသန္ ႔ 
(Facebook တစ္ခုတည္းသာရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရိွသည္) 
သို႔မဟုတ္ ပံုႏိွပ္သတင္းစာမ်ား - ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား
ဘာသာစကားႏွင့္ရုိးရာတုိ႔ကုိထိန္းသိမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း
၊ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားျပီး ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာျပည္နယ္တြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ 
လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳသည္။   

MDIF ၏ေျမပုံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ လက္ရွိလည္ 
ပတ္ေနေသာ ေဒသတြင္းမီဒယီာ ၅၅ ခုပါ၀င္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ 
မီဒယီာ ၃၈ ခုသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတုိင္မီအထိ ေပၚထြက္မလာေသးပါ။ 
ျမန္မာႏိင္ုငံႏိင္ုငံတြင္း၌ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ 
တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းမီဒယီာမ်ားသည္ ထုိင္း၊ အိႏိၵ
ယႏွင့္ဘဂၤလားေဒရွ့နုိ္င္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ေရေျမျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 
အခ် ိဳ႕မီဒီယာမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္ 
စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အခ် ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴ 
ရွင္ႏွင့္ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၏အေထာက္အပ့ံျဖင့္လည္းေကာင္း 
စတင္ထူေထာင္ခဲသ့ည္။ အခ် ိဳ႕မီဒယီာမ်ားကမူ မိသားစု၊ ေဒသတြင္းရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး 
ႏွင့္ပညာေရးအသင္းအဖြ ဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ 
ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈမ်ားျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲၾ့ကသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာပါ 
ေျမပုံထရွဲ ိ ေဒသတြင္း မီဒယီာ ၅၅ ခုအနက္ မီဒီယာ ၄၀ က တုိင္းရင္း
သားပရိသတ္တစ္မ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ဦးတည္ခ်က္ထားသည္ဟုဆုိၾကသည္။ 
က်န္မီဒယီာ ၁၅ ခုသည္ ျပည္တြင္းေနရာေဒသတစ္ခုခု၏သတင္းမ်ား
ကုိသာတင္ဆက္သျဖင့္ ေဒသတြင္းမီဒီယာဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ လတ္တေလာကာလ၌ ေဒ
သတြငး္မဒီယီာတစခ္ႏွုင္အ့ထက္ရွေိနသည ္- ကခ်င ္၄ ခ၊ု ကယား 
(ကရင္နီ) ၁ ခု၊ ကရင္ ၁ ခု၊ ခ်င္း ၉ ခု၊ မြန္ ၄ ခု၊ ရခိုင္ ၃ ခု ႏွင့္ 
ရွမ္း ၉ ခု အသီးသီးရိွၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ခန္႔မွန္းေျခ 
၃၀-၄၀ % ခန္႔သည္ ယင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရေဒသႀကီး ၆ ခု ျဖစ္သည့္- နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအုိ႔၀္၊ ပေလာင္၊ ကုိးကန္႔ႏွင့္ 
၀ - တုိ႔တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ပအုိ႔၀္ႏွင့္တေအာင္းပေလာင္တုိ႔ 
သည္လည္း ရွမ္း ျပည္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ေျမာက္ပုိင္းေဒသအသီးသီး၌ 
ေဒသသုံးဘာသာစကားျဖင့္တင္ဆက္ေသာမီဒီယာမ်ားရွိၾကသည့္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားလူမ် ိဳးစုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အခ် ိဳ႕မီဒယီာအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွေိသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆျဲဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ လူသိအမ်ား
ဆုံးမီဒယီာတစ္ခုျဖစ္သည့္ လုိင္ဇာအက္ဖ္အမ္ေရဒီယုိသည္ Kachin 
Independence Army က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမျဖစ္သည့္ 

ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္စပ္ေဒသရွ ိ ယင္း၏အေျခစိုက္စခန္းမွ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ေနရာေဒသအမ်ားအျပားႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ 
ပုိင္းတုိ႔သုိ႔ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ 
လူနည္းစုမ်ားထူေထာင္ထားသည့္ မီဒီယာမ်ား အပါအ၀င္ - 
အခ် ိဳ႕မီဒီယာမ်ားသည္ ျပည္ပတုိင္းျပည္မ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္း၊ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွႏွ္င့္ ေရေျမျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခစုိက္ၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံအတြင္း၌ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားကုိ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္အထိ တားျမစ္ထားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏို င္ ငံတြင္ အႀကီးမားဆုံးတုိင္ းရင္းသားလူမ် ိဳ း စု ျဖစ္ 
သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
လူဦးေရအမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားလည္း ယင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ MDIF က ေဒသတြင္း မီဒီယာစုစုေပါင္း ၂၅ 
ခုကုိ ေျမပုံတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ - မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ 
၃ ခု၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ ခု၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ 
ခု၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၉ ခု၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၄ 
ခုႏွင္ရ့န္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၅ ခုတုိ႔ျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးရွိ 
မီဒီယာ ၉ ခုအနက္ ၈ ခုသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစပ္နားရွိ ကေလးျမိဳ႕တြင္ 
ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ခ်င္းမီဒီယာအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ပထ၀ီအေနအထားအရအဆင္ေျပျခင္း၊ ဆက္သြယေ္ရးႏွင့္အျခား
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပုိမုိေကာင္းမြန္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းေဒသတြင္ 
ရုံးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးရွိမီဒီယာမ်ားအနက္ 
တစ္ခုမွာ ရွမ္းနီျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျပင္ပတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ 
မီဒီယာအားလံုးသည္ ရွမ္း၊ ခ်င္းႏွင့္ရခိုင္တို႔ျဖစ္သည္။

အႏၲရာယ္မ်ား

ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ပြင့္လင္းလာခ်နိ္မွစ၍ အတိုင္းအတာ အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ 
တုိးတက္မႈမ်ားရွလိာခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
တြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွေိနဆျဲဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ပြင့္လင္းမႈမ်ားရွလိာခ်န္ိမွစ၍ ယခုအထိ တာ၀န္ေက်
ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေသာေၾကာင့္ အသတ္ခံရေသာသတင္းေထာက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံအတြင္း၌ 
တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားကို ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္အထိ တားျမစ္ထားခဲ့သည္။
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၂ ဦးရိွျပီျဖစ္သည္ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ တစ္ဦးႏွင့္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၌ တစ္ဦးတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ လက္နက္
ကုိင္ပဋိပကၡအေဟာင္းႏွင့္အသစ္မ်ားအလယ္တြင္ လုပ္ကုိင္ရသျဖင့္ 
လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာဟုေျပာရန္ ပုိမုိခက္ခဲသည္။ ပဋိပကၡ
မ်ားပုိမုိႀကီးထြားလာျခင္း၊ တပ္မေတာ္၏အာဏာႏွင့္လႊမ္းမုိးမႈ
တုိ႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုုိင္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔ရိွ 
အခ် ိဳ႕ေဒသမ်ားအား ထိခုိက္မႈမ်ားရွိသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡသည္ 
ျပည္မႏွင့္ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား၏ ပညာသည္ပီသမႈႏွင့္က်င့္၀တ္တုိ႔ကုိ
လည္းေကာင္း၊ ႀကီးထြားလာေသာ အမ် ိဳးသားေရး၀ါဒ၏အႏၲရာယ္အေပၚ 
၎တို႔၏ရပ္တည္ခ်က္တို႔ကို အကဲစမ္းေနသည္။

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႏ ၲရာယ္ ၾကံ ဳေတ ြ ႔ ႏို င္သည့္အျပ င္ 
ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေျခလည္း အမွန္စင္စစ္ရွေိနသည္။

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႏ ၲရာယ္ ၾကံ ဳေတ ြ ႔ ႏို င္သည့္အျပ င္ 
ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေျခလည္း အမွန္စင္စစ္ရွေိနသည္။ တုိင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္မူ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ႔အစည္း အခ် ိဳ႕အေၾကာင္း 
သတင္းတင္ဆက္ရုံမွ ် ျဖင့္ပင္ မတရားအသင္းပုဒ္မမ်ားျဖင့္ 

အဖမ္းခံရႏိုင္ေျခရိွသည္။ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားသည္လည္း 
တရားစြခံဲရႏိုင္ေျခႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ယင္းအေနအထားက 
ေက်ာခ်မ္းဖြယ္ျဖစ္လာ ႏိုင္သျဖင့္ ကုိယ္ေရးသည့္သတင္းကုိ 
ကိုယ္တိုင္ဆင္ဆာျပန္ျဖတ္ျခင္းကုိ အားေပးေနသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ရုိက္တာသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၀လုံးႏွင့္ ေက်ာ္စုိးဦး 
တို႔ကိုဖမ္းဆီး၍ အျပစ္ေပးခံရ သည႔ေ္နာက္ပိုုင္း တြင္ျဖစ္သည္။

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ေျခႏွင့္ဖမ္းဆီးခံရ 
ႏိင္ုေျခအနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ေဒသတြင္းမီဒယီာအဖြ ဲ႔အစည္း မ်ားက 
ေဆာင္ရြက္သည့္တုိင္ အစုိးရခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာသတင္းမ်ား 
- အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡႏ ွ င့္လုံ ျ ခံ ဳေရးဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား 
ရယူရာတြင္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင ္တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအသုံးမျပဳၾကသ
ည့္အျပင္ ျပည္နယ္တြင္းရိွမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ 
သတင္းရယူခြ င့္ကန္ ႔သတ္မႈမ်ား ကလည္း နာမည္ဆုိး ျဖင့္ 
ေက်ာ္ေစာလွသည္။ သတင္းမ်ားေကာင္းစြာမရယူႏို င္ပါက 
ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ လူထုအတြက္အက် ိဳးရွမိည့္သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ပရိသတ္မ်ားထံ မေပးပုိ႔ႏိုင္မည့္ 
အႏၲရာယ္ရွပိါသည္။

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႔ 
ႏိုင္သည့္အျပင္ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေျခလည္း 
အမွန္စင္စစ္ရွိေနသည္။
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by Jane Madlyn McElhone
MDIF media consultant

သုေတသနနည္းစနစ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

ယခုအစီရင္ခံအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွ ိ ေဒသတြင္းမီဒယီာ ၅၅ ခုမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
MDIF ကစုစည္းခဲ့ပါသည္။ ေဒသတြင္းမီဒီယာဆုိသည္မွာ 
ေနရာေဒသတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးတစ္မ် ိဳး၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္သည့္ မီဒီယာမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ယင္းတြင္ 
ျပည္မကုိဦးတည္သည့္ မီဒယီာမ်ားမပါ၀င္ပါ။ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားကုိ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲျ့ပီး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အီးေမးလ္ ျဖင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးမ ႈမ ်ား ျပ ဳလုပ္ခဲ့ပ ါသည္။ 
ရရွိလာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မီဒီယာလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ဖန္ျပန္လည္စစ္ေဆးခဲပ့ါသည္။ 
မွတ္တမ္းအျဖစ္သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ 
အေျဖမ်ားကုိ Google Form ကုိအသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။

သုေတသနတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း 
သတင္းမ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိင္ုငံတြင္းရိွ ေဒသတြင္းမီဒီယာ 
အားလုံးပါ၀င္သည္ဟု MDIF က နားလည္ထားပါသည္။ 
သုိ ႔ေသာ္လည္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရိ ွႏို င္ပါသည္ - 
အခ် ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ားထံအေရာက္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ 
ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္ ေနျခင္းရိမွရိ ွအတည္ျပဳရန္ 
မျဖစ္ႏိင္ုျခင္းမ်ားရိွခဲ့ပါသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ကာလတြင္း၌ 
ရပ္ဆုိင္းသြားသည့္ မီဒီယာအခ် ိဳ႕ရိွခဲ့သျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ သုေတသနထမွဲ ဖယ္ရွားခဲရ့ပါသည္။ မီဒီယာက႑တြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေနသည့္အေလ်ာက္ 
ယခုအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲေကာင္း 
ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။

ပါ၀င္ေသာမီဒယီာမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပုိင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔၏ 
လြတ္လပ္မႈပမာဏကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္း တင္ဆက္မႈ
အရည္အေသြးကုိေသာ္လည္းေကာင္း MDIF က ေ၀ဖန္ခ်က္တစ္စုံ 
တစ္ရာေပးမည္မဟုတ္ပါ။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးအမည္မ်ား 
ႏွင့္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားကုိ အမည္အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ရည္ညႊန္းေျပာ 
ဆုိမႈမ်ားရွေိသာ္လည္း တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ရွင္းလင္းမႈ
ရိွေစရန္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ တုိက္ရုိက္ကုိးကားခ်က္မ်ားမွအပ 
တရား၀င္အမည္မ်ားကုိသာ အသုံးျပဳထားပါသည္။

ေတြ႔ရွခိ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ တြင္ 
မီဒီယာအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးရွပိါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း 
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မံရုြာျမိဳ႕တြင္ ခ်င္းမဟုတ္ေသာမီဒယီာတစ္ခုသာ
ရွပိါသည္။ အျခားမီဒီယာအားလုံး ခ်င္းမီဒီယာမ်ား ျဖစ္ျပီး စစ္ကိုင္းႏွင့္ 
ခ်င္းနယ္စပ္အနီးရွ ိ ကေလးျမိဳ႕တြင္အေျခစုိက္ၾကသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး 
၇ ခုအနက္ ၆ ခုတြင္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ ၇ ခုလုံးတြင္ 
အနည္းဆုံး မီဒီယာတစ္ခုရွပိါသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ 
ေဒသတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္ဆက္ေသာ သီးသန္႔ 
Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားရွ ိျပီး KIC ၏ လစဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ 
Karen News- ကရင့္သတင္းစဥ္ ကုိ ေဒသခံကရင္လူထု (လူဦးေရ၏ 
၇၀% ဟုခန္႔မွန္း) ၏ သတင္းအခ်က္အလက္လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွျဖည့္ဆည္းသည့္အေနျဖင့္ ယင္းေဒသတြင္ 
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ပီါသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ယခုအခ်န္ိအထိ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာသတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွသိည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
တုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္ေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မီဒယီာက႑တြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားလ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေလ်ာက္ 
လူငယ္သတင္းေထာက္မ်ားစုဖြ ဲ႔၍ Delta News Agency (DNA) 
ဟုအမည္ရေသာ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ေနၾကပါသည္။

ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား၏
အေျခအေန - 
သုေတသနေတြ႔ရွိိခ်က္မ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္စစ္ကိုင္း 
တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ မီဒီယာအေရအတြက္ 
အမ်ားဆံုးရွိပါသည္။
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၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေဒသတြင္းမီဒီယာတည္ေထာင္မႈမ်ား 
တစ္ဟုန္ထိုးမ်ားျပားလာပါသည္ - ေဒသတြင္းမီဒီယာ ၅၅ ခုအနက္ 
၃၈ ခုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ၄၉ 
ခုကုိ မီဒီယာလုပ္ငန္းအျဖစ္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ ထားပါသည္။ 
မီဒယီာမ်ားအနက္ ၅ ခုသည္ ထုိင္းႏိင္ုငံတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁ ခုသည္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွႏ္ ိငု္ငံတြင္ လည္းေကာင္း ရံုးခြမဲ်ားဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ 
ထုိင္းႏ ိင္ုငံတြင္ အေျခစုိက္ေသာ မီဒီယာတစ္ခုရွိျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွိႏ ိင္ုငံတြင္ 
အေျခစုိက္ေသာ မီဒီယာတစ္ခုရိွပါသည္။

မီဒီယာ ၅၅ ခုအနက္ ၄၄ ခုသည္ မာလ္တီမီဒီယာမ်ားျဖစ္ၾကျပီး 
ပံုႏိွပ္အျပင္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ အခ် ိဳ႕တြင္ အြန္လုိင္းဗီြဒီယုိႏွင့္ 
ေရဒီယုိ ပုိမုိတင္လာျပီး ၀က္ဘ္ဆုိတ္မ်ားလည္းရွသိည့္ ဒစ္
ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားလည္းရိွ ၾကသည္။ မီဒီယာ ၁၀ ခုသည္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္သီးသန္႔ျဖစ္ျပီး ပုံႏိွပ္မီဒီယာတစ္ခုသာရိွသည္။

ပုံႏိွပ္ႏွင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာအမ် ိဳးအစားမ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာ 
စကားကုိ အဓိကအသုံးျပဳၾကသည္။ အျခားမီဒီယာ ၉ ခုတြင္ ခ်င္း၊ 
ရွမ္းႏွင့္မြန္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္သာ 
တင္ဆက္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳမ ႈမရိ ွ 
သေလာက္ျဖစ္ျပီး အြန္လုိင္းမီဒယီာတြင္သာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ 
အသုံးျပဳသည္။

ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားစြာသည္ ေသးငယ္ၾကျပီး ၀န္ထမ္းဦးေရ 
၁၀ ဦးပင္မရွဘိဲ တစ္ေန႔လွ်င္ သတင္း ၅ ပုဒ္ႏွင့္ေအာက္သာ 
တင္ဆက္ႏိုင္ၾကသည္။ သတင္းလုိက္ျခင္းႏွင့္ပုံႏွပ္ိသတင္းစာျဖန္႔
ခ်ရီာတြင္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အခ်န္ိျပည့္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အလြတ္
တန္းႏွင့္အခ်န္ိပုိင္း၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား

စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာမီဒီယာထက္၀က္ခန္႔၏အဆုိအရ ယင္းတုိ႔သည္ 
ပုဂၢလကိပိုင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေပေသာ္လည္း မီဒီယာလုပ္ 
ငန္းတစ္ခုကုိစီမံလုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ (ပုဂၢလိကပုိင္ကုမၸဏီအေနျဖ
င့္ျဖစ္ေစ၊ အက် ိဳးအျမတ္မရွာေသာ အဖြ ဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ) 
မီဒီယာမ်ားစြာအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနပုံရပါသည္။

၄၀% ႏွင့္အထက္ရွေိသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးပုိင္းအတြက္ 
အခ်န္ိျပည့္၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ်မရွ ိၾကေခ်။ မီဒီယာ ၁၂ ခု တြင္ 
စီးပြားေရးပုိင္းအတြက္ သီးသန္႔ အခ်န္ိပုိင္း၀န္ထမ္းရိွၾကသည္။

မီဒယီာအမ်ားစုတြင္ စီးပြားေရးမွရရွိေသာ ၀င္ေငြတစ္မ် ိဳးမ် ိဳးရွိၾကသည္။ 
မီဒီယာ ၄ ခုလွ်င္ တစ္ခုမကသည္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားထံမွ 
ေထာက္ပ့ံေငြရရွိေနျပီး မီဒီယာ ၄ ခုလွ်င္ တစ္ခုသည္ ျပည္တြင္းမွေထာက္ပ့ံမႈ/
အလွဴေငြမ်ား ကုိလည္း လက္ခံရရွေိနၾကသည္။ မီဒီယာ ၅၅ ခုအနက္ ၅ 
ခုကသာ စီးပြားေရးပုိင္းမွရရွေိသာ၀ငေ္ငြ  (ပုံႏွပ္ိသတင္းစားေရာင္းရေငြ၊ 

ေၾကာ္ျငာႏွင့္သတင္းမွရရွေိငြ) အေပၚ မွီခုိေနရသည္ဟုေျဖၾကားသည္။ 
စီးပြားေရးပုိင္းမွ ၀င္ေငြလုံး၀မရရိွဟု မီဒီယာ ၄ ခုကေျဖၾကားသည္။

စီးပြားေရးမွရရွိေသာ၀င္ေငြအမ်ားစုကုိ ပုံႏိပ္ွသတင္းစာႏွင့္ေၾကာ္ျငာတုိ႔မွ 
အဓိကရရွေိနျပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၾကာျငာႏွင့္သတင္း ေရးသားမႈအပါအ၀င္ 
အျခား၀င္ေငြရလမ္းမ်ားလည္း တုိးတက္လာသည့္အသြင္ရွပိါသည္။

ေၾကာ္ျငာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာမ်ားက ရုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ မီဒီယာ 
၃ ခုလွ်င္ တစ္ခုခန္႔ကသာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း ဒစ္ဂ်စ္ 
တယ္ေၾကာ္ျငာအေရာင္းရရိွခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
သီးသန္႔ေၾကာ္ျငာေရာင္းရသည္ဟုေျဖၾကားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
မီဒီယာက အြန္လုိင္းသီးသန္႔သာ လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္သည္။

အျခားတုိင္းျပည္မ်ားရိွ ေဒသတြင္းပုံႏိွပ္မီဒီယာမ်ား၏ အဓိကအစိတ္ 
အပုိင္းျဖစ္ေသာ Classified Advertising သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရိွ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္မူ မည္သူမွ်မသိရွေိသာ သုိ႔မဟုတ္ 
အေသးအဖြ ဲ႔ ၀င္ေငြရလမ္းမွ်သာျဖစ္ေနဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ ပုံႏိပ္ွသတင္းစာ 
၄၅ ေစာင္အနက္ ၃၁ ေစာင္တြင္ Classified Advertising 
ကုိလက္ခံေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း၌  သတင္းစာ၂၁ 
ေစာင္ကသာ Classified Advertising မွ၀င္ေငြရရွခိဲ့ပါသည္။ ယင္း 
၁၂ လတာ ကာလအတြင္း၌ပင္ ပုံႏွပ္ိမီဒီယာ ၄၅ ခုအနက္ ၃၉ 
ခုတြင္ ေၾကာ္ျငာဟူ၍ လက္ခံရရွခိဲ့ပါသည္။

သတင္းေရာင္းခ်ျခင္း

မီဒီယာ ၂၈ ခုက အျခားမီဒီယာမ်ားသုိ႔ သတင္းေရာင္းခ်ေၾကာင္း 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေရာင္းခ်မႈမ်ားစြာသည္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၏ 
အမေတာ္ေငြအေပၚ အားထားေနရသည္ - ဥပမာ  Burma New 
International (BNI) ၏ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာအဖြ ဲ႔၀င္မ်ားကထုတ္လုပ္၍ 
DVB တြင္ ထုတ္လႊင့္ေသာ Ethnic Language TV (ELTV) အစီအစဥ္ 
မ်ားကုိ Burma Relief Centre မွေထာက္ပ့ံမႈ၊ အစုိးရအသံလႊင့္လုပ္ 
ငန္း MRTV ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆုိက္အတြက္ မီဒီယာအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားက 
ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ စာသားႏွင့္ဗီြဒယုိီမ်ားအတြက္ Deutsche Welle 
Akademie မွေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ၊ အြန္လုိင္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ထုတ္ 
ျပည္မသတင္းစာျဖစ္ေသာ Frontier Myanmar ႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားက ထုတ္လုပ္ေသာ ဒုိ႔အသံ (Our Voice) 
ဟုအမည္ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသံလႊင့္ဖုိင္မ်ား 

မီဒီယာ ၂၈ ခုက အျခားမီဒီယာမ်ားသို႔ 
သတင္းေရာင္းခ်မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။
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(Podcasts) အတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ NGO ျဖစ္ေသာ Fondation 
Hirondelle မွ ေငြေၾကးႏွင့္သတင္းတည္းျဖတ္မႈပုိင္းပ့ံပုိးမႈ။ 

မီဒီယာအဖြ ဲ႔အစည္း မ်ားသည္ အျခားမီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ BNI 
Online TV ႏွင့္ အစုိးရပုိင္ MRTV ၏ National Races Channel 
တုိ႔အျပင္ Voice of America (VOA) ႏွင့္ Radio Free Asia (RFA) 
တုိ႔အတြက္ အသံႏွင့္ဗီြဒီယုိမ်ားကုိလည္း ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ တန
သၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေဒသတြင္းသတင္းေအဂ်င္
စီမ်ားအပါအ၀င္ အခ် ိဳ႕မီဒီယာမ်ားသည္  အပ္ႏွသံည့္အလုပ္မ်ားကုိ 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။

ပုံႏိွပ္မီဒီယာ

မီဒီယာ ၅၅ ခုအနက္ ၄၅ ခုတြင္ ပုံႏိွပ္သတင္းစာတစ္မ် ိဳးမ် ိဳးရိွ 
ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုံႏွပ္ိမီဒီယာသည္ ေဒသတြင္းမီဒီယာ၏ 
အဓိကအမ် ိဳးအစားျဖစ္ေနသည္။ ပုံႏိွပ္မီဒီယာအမ်ားစုသည္ 
အပတ္စဥ္ထုတ္မ်ား ျဖစ္ ၾကျပီး လစဥ္ထုတ္ႏွ င့္တစ္လလွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္မကထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ားလည္း အလားတူရွိပါသည္။ 
ေန ႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား (တစ္ပတ္လွ ်င္ ၅ ႀကိမ္) က 
အလြန္ပင္နည္းပါးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္ဖ်ားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားမေကာင္းျခင္း၊ 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား - ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ေျမျပိဳ ျခင္း - 
ေၾကာင့္ အခ် ိဳ႕မီဒီယာမ်ား၏ သတင္းစာပုံမွန္ထုတ္ေ၀ႏိုင္စြမ္းကုိ 
ထိခုိက္ေစျခင္းမ်ားရွပိါသည္။ သတငး္စာမ်ားစြာသည္ အရြယ္အားျဖင့္ 
ေသးငယ္ၾကျပီး တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၀-၂၀ စာမ်က္ႏွာသာပါရိွျပီး 
ရံဖန္ရံခါ စာမ်က္ႏွာ ၃၀ အထိပါရိွသည္။

အပတ္စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္လလွ်င္ ၂-၃ ႀကိမ္ထုတ္ေ၀ေသာဂ်ာနယ္မ်ားသည္ 
တစ္ေစာင္လွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားထံ ေရာင္းခ်သည္။ 
အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာသတင္းစာမ်ား - အမ်ားအားျဖင့္ 
စာမ်က္ႏွာ ၁-၄ မ်က္ႏွာရွ ိ - ၅၀၀ က်ပ္ေအာက္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။   
လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥ္ထုတ္စာေစာင္မ်ားကမူ အနည္းဆုံး ၁,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ပုံႏွပ္ိခသည္ ေဒသတြင္းမီဒီယာထုတ္ေ၀သူမ်ားအတြက္ အဓိ
ကစိမ္ေခၚမႈႏွင့္ကုန္က်စရိတ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကုိင္ေသာပံုႏိွပ္စက္မ်ားရွားပါး
သျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အခ်န္ိတုိ႔ကုိထည့္တြက္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးရွိ 

ပုံႏိပ္ွစက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ေဒသတြင္းသတင္းစာထုတ္ေ၀သူ 
၄၅ ဦးအနက္ အမ်ားစုကေျပာၾကသည္။ မီဒီယာ ၁၂ ခုကမူ 
၎တုိ႔၏ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ပုံႏိွပ္တုိက္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳၾကသည္။ မီဒီယာ ၆ ခုက ၎တုိ႔ပုိင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုံႏိွပ္စက္ 
သုိ႔မဟုတ္ မိတၱဴကူးစက္ကုိအသုံးျပဳၾကသည္။

ခန္႔မွန္းစာဖတ္သူဦးေရ

MDIF ၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ မီဒီယာေစ်းကြက္ ၅ ခု ျဖစ္ေသာ- ကရင္၊ 
ကခ်င္၊ မြန္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး - 
တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း၌ 
ျပဳလုပ္ေသာစစ္တမ္းမ်ားအရ ေျဖၾကားသူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ 
၅၆% က သတင္းစာကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ၀ယ္ယူၾကသည္ဟု 
ေျပာသည္။ ၂၄% က မိတ္ေဆြႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားထံမွ တဆင့္ရယူ၍ 
ဖတ္ရႈၾကေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကျပီး ၂၀% က လက္ဘက္ရည္ဆုိင္၊ 
ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအပါအ၀င္ 
အမ်ားဆုိင္ေနရာမ်ားတြင္ ဖတ္ရႈၾကသည္ဟု ေျဖၾကားၾကသည္။ 
ယခုအစီရင္ခံစာ၏ စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ မီဒီယာ ၄၅ ခု၏ 
ခန္႔မွန္းစာဖတ္သူဦးေရ - ေစာင္ေရ၊ လက္ဆင့္ကမ္းဖတ္ရႈသူ၊ 
အမ်ားဆုိင္ေနရာမ်ားတြင္ ဖတ္ရႈသူဦးေရကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားခ်က္အရ 
- သည္ သတင္းစာတစ္ေစာင္လွ်င္ ၅,၀၀၀ မွ ၁၅,၀၀၀ အၾကားရွပိါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးမ်ား

ယခုစစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ မီဒီယာ ၅၅ ခုအနက္ ၄၀ က တုိင္း 
ရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုတစ္ခုခုအတြက္ တင္ဆက္ေနျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကသည္။ မီဒီယာ ၁၂ ခု ကမူ ၎တုိ႔သည္ 
ေနရာေဒသတစ္ခု/အခ် ိဳ႕မွ သတင္းမ်ားကုိသာ တင္ဆက္ေနျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းေဒသမွ ပရိသတ္မ်ားကုိသာ ဦးတည္ခ်က္ထားေနျခင္း 
ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသတြင္းမီဒီယာဟု ခံယူထားၾကသည္။

အျခားသိရိွလိုသည္မ်ားရိွပါက ယခုအစီရင္ခံစာ၏အဆုံးရိွေဒ 
သတြင္းမီဒယီာမ်ား၏ အခ်က္အလက္ဇယားမ်ားတြင္ ဖတ္ရႈႏိင္ုပါသည္။

 မီဒီယာ ၅၅ ခုအနက္ ၄၅ ခုတြင္ ပံုႏွိပ္သ
တင္းစာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
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ျမန္မာႏ ိင္ုငံရွ ိ ေဒသတြင္းမီဒယီာမ်ားသည္ အဖ်က္အင္အားစုမုန္တုိင္းထတဲြင္ 
ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ ယင္းအင္အားစုမ်ား ေပါင္းစု၍ စီးပြားေရးအရ 
ေရရွည္ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ႏိင္ုသေလာက္ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ 
ဖန္တီးေနပါသည္။ 

ေဒသတြင္းမီဒယီာအနည္းငယ္သည္ စီးပြားျဖစ္မီဒယီာလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႔ျဖိဳး
မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ စတင္ရင္းႏီးွ 
ျမွဳပ္ႏံေွနၾကျပီျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလလဲာေသာ ယင္းအေျခအေနမ်ားကုိ 
အားေပးရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ားေပၚထြက္
လာျခင္း မရွသိေလာက္ျဖစ္သျဖင့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကုိ 
ေလဟာနယ္တြင္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရသည္။ ေဒသတြင္းမီဒီယာေစ်း 
ကြက္၏ဖံြ႔ျဖိဳးမႈကိုေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္ ၃ 
ခုကို ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ စူးစမ္းေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

•  ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္၏ ဟန္ခ်က္မညီေသာဖံြ႔ျဖိဳးမႈ
•   မီဒယီာက႑တြင္ အစုိးရ၏လႊမ္းမုိးမႈဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္း
•  ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ၏ ဟန္ခ်က္မညီေသာအကူးအေျပာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္

ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားအတြက္ အႀကီး
မားဆုံး၀င္ေငြရလမ္းျဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏိင္ုငံေရးအရ ပုိမုိလမ္းပြင့္လာ 
ျခင္းႏွင့္အတူျဖစ္ေပၚလာေသာ လ်င္ျမနစ္ြာ ေစ်းကြက္တုိးတက္မႈက 
ေႏွးေကြးသြားသည့္အျပင္ ဆုတ္ယုတ္ေနသည္ဟုပင္ ထင္ရပါသည္။ 
ယင္းအေျခအေနသည္ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈအႀကီးအက်ယ္ေနာက္က်ေနေသာ 
စီးပြားေရးစနစ္ ႏွင့္ေစ်းကြက္မ်ားေၾကာင့္ ခ်နိဲ႔ေနေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
အေျခစုိက္သည့္ ေဒသတြင္းမီဒယီာမ်ားအတြက္မူ ျပင္းထန္လြန္းလွပါသည္။

 
ေ ၾကာ္ ျငာမ ွရရ ွ ေိသာ၀င္ေင ြသည္ ျမ န္မာ မီ ဒီယာမ ်ာ း၏ 
စီးပြားေရး၀င္ေငြ အဓိကျဖည့္တင္းေပးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ပုိမုိပြင့္လင္းလာသည့္အခ်န္ိမွစ၍ 
တုိင္းျပည္တြင္း ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္ပမာဏသည္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အထိ 
အလြန္အမင္းျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ရန္ကုန္ရိွ ေၾကာ္ျငာ 
ေအဂ်င္စီမ်ား၏အဆုိအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ယွဥ္ပါက ၇-၁၀% 
အထိ အႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းသြားပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
အတြက္ အေစာ ပုိ င္ း  ႀ ကိ ဳတင္ခန္ ႔မ ွ န္ းခ ်က္အစီရင္ ခံစာ
မ်ားက ေစ်းကြက္ေအးျမဲေအးေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္က်ဆင္းရသည့္  အေၾကာင္းမ်ားစြာတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား အထူးသျဖင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း 
ထုတ္လုပ္သူမ်ား ထံမွ ၀ယ္လိုအားက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ 
ေႏွးေကြးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေၾကာ္ျငာရွင္ မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ လက္တြန္႔ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ရိွသည့္အနက္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျပႆနာႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အျခား တုိင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡပုိမုိႀကီး
ထြားလာျခင္းတုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ 
အရိွန္အဟုန္က်ဆင္းျခင္း တို႔သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္အရြယ္အစားႏွင့္လတ္တေလာႀကီးထြား
မႈေႏွးေကြးေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ 

မီဒီယာေစ်းကြက္ -
ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားေရရွည္တည္တံ့ 
ေရးအတြက္ မက္ခရိုအဟန္႔အတားမ်ား
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အဓိကျပည္မမီဒယီာႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုိမုိယွဥ္ျပိဳင္ေနရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျမန္မာႏိင္ုငံတြင္းေငြေၾကးသုံးစြမဲႈအမ်ားစုကုိ ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ျပည္ 
တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေငြေၾကးကုိ 
တစ္ျပည္လုံးရွ ိ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးသုံးစြေဲနၾကပါသည္။ 
ေဒသတြင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ သတင္းစကားမ်ားေပးေသာ 
ေဒသတြင္းေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္သုံးစြေဲငြသည္ အသုံးစရိတ္ပမာဏစုစု 
ေပါင္း၏ ၁၀-၂၀% ခန္႔ရွပိါသည္။ ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ 
ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား( အမ်ားစုသည္ ေက်းလက္တြင္ေနထုိင္ၾကသည္)
သုိ ႔ ျဖန္ ႔က်က္လုိက္ပါက ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ 
လတ္တေလာရရွႏိိင္ုသည့္ ေၾကာ္ျငာပမာဏသည္ နည္းပါးလွပါသည္။ 
ေဒသတြင္း ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္ႀကီးထြားမႈအတြက္ အဟန္႔အ
တားျပဳေနေသာအရာအမ်ားအျပားသည္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး 
စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ေဒသတြင္းမီဒီယာအသီးသီးအေနျဖင့္ 
ယင္းအေျခအေနကုိ အေျဖရွာႏို င္စ ြမ္းမရိ ွေခ်။ ေဒသတြင္း 
မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၏တန္ဖုိးကုိ ေဒသတြင္းစီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပုိမုိနားလည္သိရွလိာေစရန္မွ်သာ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ရွရိင္းစြေဲဒသတြင္းေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္
ကုိ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆုံးရယူႏိုင္ေစမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ဖန္တီးျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

မီဒီယာႏွင့္အစိုးရ

မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ အစုိးရ၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈက ျပည္မႏွင့္ေဒ 
သတြင္းပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားအတြက္ မညီမွ်ေသာ ကစားပြကုိဲ 
ဖန္တီးေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရပုိင္မီဒီယာအားလုံးကုိ အစုိး
ရ၏ဘက္ဂ်က္ျဖင့္ေထာက္ပ့ံထားသည့္အျပင္ အစုိးရဌာနမ်ား၏  
ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ တစ္ကုိယ္ေတာ္ရရွေိနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပုံ 
ႏိွပ္သတင္းစာထုတ္ေ၀မႈအပုိင္းတြင္ အစုိးရသတင္းစာမ်ားက 
အျခားသတင္းစာမ်ားကုိဖယ္ထုတ္၍ တစ္တုိင္းျပည္လုံးေစာင္ေရကုိ 
သိမ္းၾကံဳးရယူရန္ တစ္ျပည္လုံးရွ ိ ပုံႏွပ္ိႏွင့္ျဖန္႔ခ်ေိရးကြန္ယက္ကုိ
လည္း အသုံးခ်ေနပါသည္။

ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ

ျပည္မႏွင့္ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ တီဗီြႏွင့္ေရဒီယုိခ်န္နယ္သစ္
မ်ားတည္ေထာင္ႏိင္ုေစရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိင္စင္မ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး 
ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္မႈခံယူေစသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ထားေပးမည္ဟု 
ျမန္မာအစုိးရက ကတိျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သက္တမ္း ၃ 
ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယာယီေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္၊ NLD အစုိးရသည္ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗီြခ်န္နယ္သစ္ ၅ ခုကုိ ယာယီ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ယာယီခြင့္ျပဳခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ေရရာမႈမရိွပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ အသံလႊင့္ဌာ 
နျဖစ္ေသာ MRTV ထံမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈအတြက္  
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားငွားရမ္းရသည္။ ငွားရမ္းအသုံးျပဳရသျဖင့္ 

အျခားအခက္အခဲမ်ားအျပင္ အစုိးရ၏ဖိအားေပးမ ႈမ်ားကုိ 
ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရုပ္သံလႊင့္က႑၌ 
လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကုိႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ခ်ထားျပီးျဖစ္ 
သည့္ ယာယီလုိင္စင္မ်ား အတြက္ ေ၀၀ါးေသာဥပေဒမူေဘာင္
တစ္ရပ္သတ္မွတ္ရန္ ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ 
ေ၀၀ါးေသာမူေဘာင္ ေၾကာင့္ ယာယီလုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ 
ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ျခင္း၊ 
၎တုိ႔၏ခ်န္နယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈေကာင္းစြာမျပဳလုပ္မည့္ 
အလားအလာကုိ ပုိမုိႀကီးမားေစပါသည္။

ပုဂၢလိကေရဒီယိုမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအသုံး 
ျပဳမႈကုိ အားေပးျမွင့္တင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်းလက္ေန 
ပရိသတ္မ်ားထံအေရာက္သြားရာတြင္လည္းေကာင္း ထိေရာက္ 
ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း အစုိးရမီဒီယာမ်ား၊ 
တပ္မေတာ္၊ အစုိးရႏွင့္ခရုိနီပုိင္ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားဖက္စပ္လုပ္
ငန္းမ်ား၏လက္ထဲတြင္ ရွေိနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ ္

တင္းက်ပ္စ ြာဗဟုိမ ွခ ် ဳ ပ္ ကုိ င္ ျခင္ း ခံရသည့္အျပင္ အစုိးရ၊ 
တပ္မေတာ္တုိ ႔ႏ ွ င့္ဆက္စပ္ေနေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းအား 
ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အစုိးရ၏ေႏွးေကြးေသာတုိးတက္
မႈေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားဆီသုိ ႔ 
လ်င္ျမန္စြာကူးေျပာင္းရန္ မေတာ္တဆ လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းအေနအထားမွအက် ိဳးအျမတ္ကုိ ႏိုင္ငံတကာ
မွဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားက အဓိကရရွေိနၾကပါသည္။

တုိင္းျပည္၏ လက္ရွအိခမဲ့ရုပ္သံလႊင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိေက်ာ္ျဖတ္ရန္ 
အခ် ိဳ႕ေသာမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာ 
စကားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားသည္ ဖုန္းျဖင့္ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာ 
နက္အသုံးျပဳမႈက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ အသံလြင့္ဖုိင္မ်ား (Podcast) 
ဖန္တီးရန္ႏွင့္အသံဖုိင္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလႊင့္တင္ရန္ Facebook 
ႏွင့္ YouTube ၏ ျမင့္မားေသာထုိးေဖာက္ႏိုင္ျခင္းကုိ အသုံးခ်ရန္ 
အြန္လုိင္း ေရဒီယုိႏွင့္ဗီြဒီယုိမ်ားအတြက္ စတင္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွလာၾကျပီ 
ျဖစ္သည္။ Alexa.com အဆုိအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
Facebook ႏွင့္ YouTube တုိ႔သည္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ မေလး
ရွားႏ ွ င့္စကၤာပူႏို င္ ငံတုိ ႔တြင္ လူသုံးအမ်ားဆုံး၀က္ဘ္ဆုိက္ 
၅ ခုတြင္ပါ၀င္ေနခဲ့သည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏို င္ငံတြင္ 
ျမန္ႏႈန္းျမင့္လိႈင္းအလ်ား (Bandwidth) အသုံးျပဳႏိငု္မႈအေျခအေနသည္ 
အလြန္ပင္ မညီမမွ်ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အက် ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အြန္ 
လုိင္းေရဒီယုိခ်န္နယ္မ်ားရွသိည့္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ 
Shan Online Radio (ယခင္အေခၚ Radio Panglong) ႏွင့္ 
Radio Karen ကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္လႊင့္ၾကပါသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ 
အင္တာနက္သည္ မိမိ၏ျပည္နယ္မွာထက္ ျမန္ႏႈန္းပုိမုိျမင့္မားျပီး 
ပုိမုိအားထားရပါသည္။
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ရုပ္သံလႊင့္ဥပေဒစတင္အသက္၀င္သည္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေဒသတြင္း 
ေရဒီယုိႏွင့္တီဗီြထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္လုိေၾကာင္း 
ေဒသတြင္းမီဒီယာအမ်ားအျပားက ဆုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ယင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အြန္လုိင္ းႏ ွ င့္အခမဲ့ထုတ္လႊ င့္မ ႈ
မ်ားမွျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ၀င္ေငြအတြက္ စိမ္ေခၚမႈႏွင့္ရင္ဆုိင္
ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အြန္လုိင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအတြက္ 
ပုံေသပရိသတ္မ်ားက ျမန္မာျပည္အႏွ ံ႔အျပားႏွင့္ရန္ကုန္ကဲ့ 
သုိ႔ေသာ အဓိကျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ရိွျပီး ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္အျခားအ 
ေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားလည္း 
ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ားရိွပါသည္။ အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ခ်တ္ိ 
ဆက္ႏိင္ုမႈ တြင္လည္း မညီမွ်မႈရွေိနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာတစ္ခု၏ 
သတ္မွတ္ရုပ္သံလႊင့္ရာေနရာတြင္စုေနသည့္ ပရိသတ္မ်ား 
အတြက္သာရည္ရြယ္ထုတ္လႊင့္ပါက ယင္းေနရာေဒသအတြက္ 
သီးသန္႔စရိတ္အကုန္ခံ၍ ေၾကာ္ျငာမည့္သူမရွသိည့္ အခက္အ
ခဲႏွင့္ရင္ဆုိင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိငု္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာကုိ မၾကာေသးမီကာလမွစ၍ အလ်
င္အျမန္စတင္အသုံးျပဳလာျခင္းႏွင့္အတူ ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားအတြက္ 
ထူးျခားသည့္စိမ္ေခၚမႈမ်ားရိွ လာပါသည္။ ပရိသတ္မ်ားကလည္း 
သတင္း၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳလာ 
ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အစဥ္အလာပုံႏွပ္ိမီဒီယာမ်ားသည္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ 
ႏွင့္ပုိမုိရင္ဆုိင္ေနရျပီး အက် ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အစဥ္အလာပရိသတ္မ်ားကုိ 
ထိန္းရျခင္းႏွင့္ အေျခအေနေပးပါက ေဒသတြင္းေစ်းကြက္၏ျပင္ပရိွ 
ပရိသတ္သစ္မ်ားကုိဆြေဲဆာင္ရျခင္းအတြက္ စရိတ္ႏွင့္အခက္အခဲမ်ား 
ပုိမုိမ်ားျပားလာပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သုိ႔ကူးေျပာင္းမႈအေတြ႔
အၾကံဳပုိမ်ားသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အြန္လုိင္းတြင္ႀကိဳးပမ္း 
တင္ဆက္မႈမ်ားမွ ၀င္ေငြရွာေဖြရန္ Tools ႏွင့္ Platforms မ်ားက 
အခ်န္ိၾကာျမင့္စြာကတည္းက တည္ရိွခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ယင္း၀င္ေငြမ်ားရွာေဖြရမည့္ Platform မ်ားကုိစီမံေနသည့္ Facebook 
ႏွင့္ Google ႏွစ္ခုစလုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာမီဒီယာႏွင့္ေၾကာ္ျငာရွင္
အမ်ားစု ၀င္ေငြရွာေဖြႏိုင္ေစမည့္ Tools မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာရွင္အႀကီးစားမ်ားသည္ 
ေၾကာ္ျငာခေငြကုိ ျပည္ပရိွ “ေငြစာရင္း” သုိ႔ပုိ႔၍ ႏိုင္ငံတကာေၾကာ္ျငာ 
ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ ျပည္တြင္းပရိတ္သတ္မ်ားထံ အေရာက္
သြားႏိင္ုမည့္ျဖတ္လမ္းနည္းကုိ ေတြ႔ထားၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေဒသတြင္းမီဒီယာငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္း Tools မ်ားကုိ 
အသုံးမျပဳႏိုင္ၾကသည္ကုိ မၾကာခဏေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရွေိဒသတြင္းမီဒီယာအတြက္မူ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အကူးအေျပာင္းသည္ 
၎တုိ႔၏ပုံမွန္ပရိတ္သတ္မ်ားကုိ ပ် ံ႕ၾကသဲြားေစသည့္အျပင္ ျပိဳင္ဖက္သစ္မ်ား 
ေန႔ခ်င္းညခ်င္းထြက္ေပၚလာသျဖင့္ သတင္းေရးသားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ 
ျဖန္ ႔ခ် ီျခင္းတုိ ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိျမင့္မားလာေစ
သည္။ အလားတူပင္ အဆုိပါပရိသတ္မ်ားထံမွ ၀င္ေငြမ်ား 
ဖန္တီးရန္ လုိအပ္သည့္ Tools ႏွင့္ Platforms မ်ားကလည္း 
ေပၚထြက္မလာေသးဘဲ ၾကန္႔ၾကာေနပါသည္။

တုိင္းရင္းသားဘာသာအသုံးျပဳေသာ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ 
စာေရးစာဖတ္တတ္ကၽြမ္းသည့္ပရိသတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္ 
ရႈပ္ေထြးခက္ခဲလွသျဖင့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားကပုိမုိႀကီးမားလွပါသည္။ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္တြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကုိ 
အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ သင္ၾကားခြင့္ပိတ္ပင္ထားျ
ခင္းေၾကာင့္  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွသာ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ တုိင္းရင္း
သားလူမ် ိဳးအျဖစ္ခံယူသည့္အျပင္ ယင္းတုိင္းရင္းသားဘာသာစကား
ကုိေျပာတတ္ ေသာ္လည္း ယင္းဘာသာစကားျဖင့္ ပုံႏိွပ္မီဒီယာကုိ 
ဖတ္ရႈႏို င္စ ြမ္းမရွေိတာ့သည့္ လူငယ္ပရိတ္သတ္ထုတစ္ရပ္ 
ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ ပုံႏိွပ္မီဒီယာဖတ္ရႈသည့္ 
တုိင္းရင္းသားပရိတ္သတ္မ်ားသည္ အသက္ပုိႀကီးသူမ်ားျဖစ္ေလ့ရိွျပီး 
ေက်းလက္ေဒသရိ ွျမိဳ႕ရြာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ 
ျပန္႔က်ေဲနေလ့ရိွသည္ကုိ မၾကာခဏေတြ႔ရေလ့ရိွသည္။

ပုံႏိွပ္မီဒီယာအတြက္ပင္ အလြယ္တကူ ရရိွႏိင္ုေသာ တုိင္းရင္းသားဘာ
သာစကားသုံးေသာပရိတ္သတ္မ်ားမရိွျခင္းက စီးပြားေရးအရရပ္တ
ည္ႏိင္ုရန္ရုန္းကန္ေနရေသာ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားအတြက္ မေက်ာ္ 
လႊားႏိုင္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ ေၾကာ္ျငာရွင္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရိွသူနည္းပါးသည့္ အျပင္ 
တင္ဆက္ရန္ဖန္တီးမႈႏ ွ င့္ ျဖန္ ႔ေ၀မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
ပုိမုိ ႀကီးမားလာျခင္းႏွ င့္လည္း တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားက 
ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ Content Management၊ Advertising Tools 
ႏွင့္ Platforms မ်ားက Facebook ႏွင့္ Google ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ကမာၻအဆင့္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အလြယ္တကူထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ 
ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအေပၚ မူတည္ေနသျဖင့္ 
အခ်န္ိမ်ားစြာလုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ ျပင္ တုိင္းရင္းသား 
မီဒီယာမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈကုိ 
ေဒသသုံးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ စာေရးစာဖတ္အားေပးျမွင့္တင္ 
ေပးရန္ (အထူးသျဖင့္ လူငယ္ပရိတ္သတ္မ်ားအၾကား) လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ခြ ဲဲျခား၍မရႏိုင္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မီဒီယာေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ေရရွည္စီးပြားေရး၀င္ေငြရ
ရိွႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ခ်နိဲ႔ေစပါသည္။ 
သုိ ႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းေစ်းကြက္ကုိ ခေရေစ့တြင္းက် 
နားလည္ထားေသာ မီဒီယာအခ် ိဳ႕ကမူ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေနပါသည္။ 
သုိ႔ပါေသာ္လည္း ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈရိွရန္မွာမူ ေဒသခံေၾကာ္ျငာရွင္
မ်ား၏အမူအက်င့္၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ အစုိးရ၏အခန္းက႑တုိ႔၌ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ် ိဳ႕ႏွင့္ ေဒသတြင္းေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်မႈအျပင္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဒစ္ဂ်စ္တယ္လေပးအေရာင္း ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ 
၀င္ေငြရွာေဖြေပးႏိုင္မည့္ ပုိမုိခုိင္မာေသာ နည္းပညာရပ္မ်ား 
လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ယင္း
အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရိွၾကေခ်။ အစုိးရႏွင့္မီဒီ
ယာက႑ဖံြ႔ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္၍ ေဒသတြင္း မီဒီယာေစ်းကြက္ရိ ွ 
အထက္ပါအားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ရန္ မူ၀ါဒႏွင့္စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္ႏွင့္ေဒသတြင္း
မီဒီယာ

 ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ျပည္တြင္းေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္၏ 
ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အနာဂတ္အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာေထြးေသာအခ်က္ 
ျပမႈမ်ားေပးေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနႏွစ္၀က္အစီရင္ခံ
စာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ GDP သည္ 6.4% အထိ 
ျပန္လည္တုိးတက္လာသည္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ 
သုိ ႔ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇% ေက်ာ္ တုိးတက္မည္ဟု 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ခန္႔မွန္းခ်က္ကိုမူ မမီွေသးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

အစီရင္ခံစာကုိတံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ထိပ္တန္းစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနေသာ မေရရာမေသခ်ာ
သည့္စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ျပည္တြင္းရိွေနရာေဒသႏွင့္လုပ္ငန္း 
နယ္ပယ္အလုိက္ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ မညီမမွ်ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေငြေၾကးစနစ္
မျငိမ္သက္မႈေကာလဟလမ်ား၊ ႏိင္ုငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏီးွျမွဳပ္ႏံမွႈကုိ 
လုိလားမႈမရွေိသာ အေျခအေန၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွေိသာဗ်ဴရုိကေရ
စီယႏၲရားအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ “ႀကိဳးနီစနစ္”၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈအရွိန္အဟုန္ 
က်ဆင္းေနသည္ဟုယူဆခ်က္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေထာက္ျပၾကသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ရခုိင္ ကဲသုိ့႔ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၌ ဆက္ လက္ 
ျဖစ္ပြားေနေသာမတည္ျငိမ္မႈႏွင့္လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတုိ႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ “ဂုဏ္သိကၡာပုိင္း ထိခုိက္မႈ” ရွိသည္ဟုလည္း 
မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုၾကပါသည္။

ေနာင္အလားအလာအတြက္ ေၾကာ္ျငာပုိင္းတြင္ ယခုအခ်န္ိ၌ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မူ ရွင္းလင္း 
ျမင္သာစြာႏွင့္တည္ျငိမ္မႈရိွေသာ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအေၾကာင္းေျပာ 
ျပစရာမရွ ိျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယေျမာက္ႏွစ္အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပည္တြင္းေၾကာ္ျငာစရိတ္သံုးစြမဲႈျငိမ္သက္ေနျပန္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းပမာဏကုိ MDIF 
က ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၀၀-၂၅၀ ဟုခန္ ႔မ ွ န္ းခဲ့ပ ါသည္။ 
ကၽ ြ မ္ းက်င္သူမ ်ာ း၏အဆိုအရ မီဒီယာေၾကာ္ ျငာအတြက္ 
အသံုးစရိတ္ပမာဏသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အတြင္း ၇-၁၀% အထိ 
က်ဆင္းသြားခဲသ့ည္ဟု သိရွိရသည္။ ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္တြင္ တီဗီြက 
ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ရိွေနျပီး Forever Group ၏ အခမဲ့ႏွင့္အခေပး 
တီဗီြလုိင္းမ်ားက ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြရရွိမႈတြင္ အျခားမီဒယီာအားလုံး၏ 
ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ေနသည္။ ပံုႏိွပ္မီဒီယာ၏ေၾကာ္ျငာရရိွမႈ အမွန္ပင္ 
က်ဆင္းေနသည္ဟုယူဆၾကေသာ္လည္း ဒတိုယေနရာတြင္ရွိေနပါ 
သည္။ အြန္လုိင္းတြင္ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းသည့္ပမာဏသ
ည္ အြန္လုိင္းပရိသတ္အင္အား အလ်င္အျမန္တုိးမ်ားလာမႈကုိ 
လုိက္မမွေီသးေခ်။ ျပည္ပေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားတြင္သုံးစြမဲႈအပါအ၀င္ 
အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာအတြက္သုံးစြမဲႈပမာဏသည္ ေၾကာ္ျငာအားလုံး၏ 
၁၀%  ေဒၚလာ ၂၀ မွ၂၅ သန္းခန္႔  အထိ ရွိေကာင္းရွိေနႏိင္ုပါသည္။ 

ျမန္မာႏိင္ုငံရွအိႀကီးဆုံးေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ Mango Media 
က Facebook  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပရိတ္သတ္ထံအမ်ားဆံုးေရာက္
ရိွႏိုင္ေသာ Facebook ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ သည္ ျပည္တြင္း၌ ရံုး
ခန္းပင္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ေဒၚလာသန္း ၂၀ အထိ ရရိွခဲ့ဖြယ္ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္၌ တန္႔ေနျခင္းႏွင့္တစ္ေနရာတည္း၌စုေနျခင္း
အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ေဒသတြင္းမွ 
အားထားေလာက္ေသာ ေၾကာ္ျငာအတြက္သုံးစြမဲည့္သူမ်ားရွာ 
ေဖြရာတြင္ ရုန္းကန္ေနရပါသည္။ ေၾကာ္ျငာအတြက္သုံးစြမဲႈစုစု 
ေပါင္း ျဖစ္ေသာ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၀၀ မွ ၂၅၀ ခန္႔အနက္ ၉၀% 
အထိကုိ ျပည္မေဒသရိ ွပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္သုံးစြသဲည္ဟု 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ေဒသတြင္းေၾကာ္ျငာ 
နယ္ေဒသတြင္းရွ ိ ပရိတ္သတ္အတြက္သာ ေၾကာ္ျငာျခင္း သည္ 
ျမန္မာတစ္ႏိင္ုငံလုံးအတုိင္းအတာ (ရန္ကုန္မွအပ) တြင္ပင္ ေဒၚလာ 
၂၀-၂၅ သန္းထက္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါသည္။ ဤခန္႔မွန္းပမာဏကုိ   
အေျခခံပါက ေဒသတြင္းမီဒယီာအတြက္ ရရွႏိိင္ုေသာ ေၾကာ္ျငာပမာ 
ဏသည္ အလြန္ပင္နည္းပါးလွပါသည္။ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားသည္ 
ျ မိ ဳ ႕ ျပရိ ွပရိတ္သတ္မ်ားထံ ဦ းတည္လုိသည့္စိတ္ကဲသျဖင့္ 
ျပည္နယ္ႏွ င့္တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ေဒသတြင္းမီဒီယာကုိ 
ျမိဳ႕ျပပရိတ္သတ္အား အေျခခံ၍ MDIF ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္ 
(ပံု ၁)။

အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာအတြက္သံုးစြဲမႈ
ပမာဏသည္ ေၾကာ္ျငာအားလံုး၏ 
၁၀%  ေဒၚလာ ၂၀ မွ ၂၅ သန္းခန္႔ 
အထိ ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ပါသည္။
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ပံု ၁ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေဒသတြင္းေၾကာ္ျငာ 
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Source: MDIF estimates, 2018

ေဒသတြင္းစီးပြားေရး - အေသးစားႏွင့္

အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏို င္ငံ၏ေသးငယ္ျပီး မဖံ ြ ႔ ျ ဖိ ဳ းေသးေသာ ေဒသတြင္း 
ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္သည္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးမ်ားတြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ကုိင္ပုံစနစ္ပုိင္းအရ ျပႆနာမ်ားရွိေနသည္ကုိ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ 
ႏိင္ုငံတကာရွိေစ်းကြက္မ်ားတြင္မူ ေဒသတြင္း ေၾကာ္ျငာအမ်ားစုသည္ 
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME) မွျဖစ္ပါသည္။ 
SME မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ေရာင္းအားျမွင့္တင္ရန္ 
ေၾကာ္ျငာမွတဆင့္ အေရာင္းကိုခ်႕ဲထြင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
ေဒသတြင္းေၾကာ္ျငာ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားနားလည္ႏိင္ုရန္ ေဒသတြင္း 
SME မ်ား၏အေနအထားကို နားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ German Institute for Development 
Evaluation (DEval) က ျမိဳ႕ျပေဒသ ၁၁ ခုရွ ိ SME ၂၅၀၀ 
ကုိစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ စစ္တမ္းတြင္ ေဒသတြင္း SME 
မ်ား၏ေၾကာ္ျငာအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္းကုိ ပုိမုိနားလည္ေစမည့္ 
ထူးျခား၀ိေသသမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္ -

 y စီးပြားေရးသစ္ဖန္တီးမႈနည္းပါးျခင္း     ၀ယ္သူအသစ္မ်ားအတြက္ 
ေၾကာ္ျငာရန္လိုအပ္ခ်က္နည္းပါးျခင္း

 y အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား      ေစ်းကြက္ရရွိျပီး လူသိ
မ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား     ေၾကာ္ျငာရန္ လုိအပ္ခ်က္နည္းပါးျခင္း

 y လုပ္ငန္းခ် ဲ႕ထြင္ရန္ ရင္းျမစ္နည္းပါးျခင္း     စီးပြားေရးတုိးခ် ဲ႕ႏိင္ုစြမ္း  
နည္းပါးျခင္း     ၀ယ္သူသစ္/၀ယ္လုိအား သစ္လုိအပ္ခ်က္နည္းပါးျခင္း

 y  မွတ္ပုံတင္မထားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား     လူအမ်ားေတြ႔ျမင္မည္ကုိ  
စိုးရြ ံျခင္း     ေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း

DEval စစ္တမ္းအရ ေဒသတြင္း SME မ်ားသည္ ေသးငယ္ျပီး 
၆၇% တြင္ ၀န္ထမ္း ၁၀ ဦးပင္မျပည့္ဘဲ ၂% တြင္သာ ၀န္ထမ္း 
၅၀ ေက်ာ္ရ ွသိည္ဟု ေတြ ႔ ရိ ွခဲ့ပ ါသည္။ လုပ္ငန္းသစ္ဟူ၍ 
မဆုိသေလာက္သာရိွျပီး အေျခက်ျပီးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
သက္တမ္းအားျဖင့္မူ လုပ္ငန္း ၂၀ တြင္ တစ္ခုသာ သက္တမ္း ၁ 
ႏွစ္ေအာက္တြင္ရိွျပီး ၅၅-၆၀% ကမူ သက္တမ္း အနည္းဆံုး ၁၀ 
ႏွစ္ရိွျပီျဖစ္သည္။

DEval စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ၃ ႏွစ္ရိ ွ ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
ယခုအခ်န္ိအထိ SME နယ္ပယ္တြင္ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဟူဲ၍ 
မဆုိသေလာက္သာ ရွိခဲပ့ါသည္။ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနအရ 
အခ် ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ား (ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္ေဒသအမ်ားစု ) တြင္ SME 
မ်ား၏အေနအထား ပုိမုိယုိယြင္းလာသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းစြာအေျခက်ျပီးျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ႏွစ္ႏွင့္ခ်၍ီ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကုိင္ခဲ့သျဖင့္ နာ
မည္ႏ ွ င့္၀ယ္လုိအားကုိတည္ေဆာက္ျပီး ျဖစ္သည့္အေလွ ်ာ
က္ ေၾကာ္ျငာရန္မလုိအပ္သေလာက္အေနအထားရွပိါသည္။ 
လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကမူ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္၀ယ္လုိအားအတြက္ ေၾကာ္ျငာရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ေကာင္းစြာအေျခက်ျပီး SME မ်ားျပားေနျခင္းႏွင့္ 
SMEလံုး၀မရိွျခင္းတြင္    ျပိဳင္ဖက္ အသစ္ မရိွျခင္းက  လႈပ္ရွားမႈ 
မဲ့ေနေသာ ေစ်းကြက္ကိုျဖစ္ေပၚေစျပီး ၀ယ္လိုအားသစ္ဖန္တီးရန္ 
ေၾကာ္ျငာအသံုးျပဳမႈလိုအပ္ခ်က္ကို နည္းပါးသြားေစသည္။

 ျမန္မာ့အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတုိးခ် ဲ႕ရန္ 
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားရရိ ွႏို င္မ ႈနည္းပါးသည္ ကုိလည္း 
DEval ကေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာလုပ္ငန္း ၅ 
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ခုလွ်င္ တစ္ခုကသာ ျပင္ပမွေငြေၾကးထည့္၀င္မႈကို ရရိွၾကသည္။ 
ထည့္၀င္ေငြအမ်ားစုသည္ “မိတ္ေဆြႏွင့္မိသားစုမ်ား” ႏွင့္ အဖြ ဲ႔
အစည္းမဟုတ္သည့္အျခားေနရာမ်ားမွ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း ၆ 
ခုတြင္ တစ္ခုကသာ ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိၾကသည္။ လုပ္ငန္းတုိးခ်႕ဲရန္ 
ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြေဲၾကာ္ျငာ ထည့္သြင္းရန္ အစီအစဥ္ရိွေသာ 
ေဒသတြင္း SME မ်ားအတြက္ပင္ လုိအပ္သည့္ရင္းျမစ္ႏွင့္ေငြ 
ေၾကးအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ ကင္းမဲ့ေနေလ့ရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မွတ္ပုံတင္မဲ့ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
လုိင္စင္မဲ့ “မီးခုိးေရာင္ စီးပြားေရး” အရြယ္အစားကုိလည္း 
DEval က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ယင္းစီးပြားေရးပုံစံသည္ 
လူသိပုိမ်ားေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ ရွားပါးတရိစာၦန္ႏ ွ င့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေရာင္း၀ယ္သည့္ “အနက္ေရာင္ စီးပြားေရး 
(ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္း)” ႏွင့္မတူညီပါ။ “မီးခုိးေရာင္ စီးပြားေရး” ဟူသည္မွာ 
သက္တမ္းၾကာျမင္ျ့ပီျဖစ္ေသာ အစဥ္အလာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ျဖစ္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္လီဆုိင္၊ သင္တန္းႏွင့္ပညာေရး၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အစရွသိည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ဆကလ္က္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄ ခုလွ်င္ 
တစ္ခုက အစုိးရထံ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွ ိၾကသည္ကုိ DEval 
ကေတြ႔ရွိခဲသ့ည္။ လုိင္စင္မဲ ့အေသးစားစီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား သည္ 
ေၾကာ္ျငာ ထည့္သြင္းျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အရာတစ္ခုအျဖစ္ 
ရႈျမင္ၾကသည္။ ေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ “မီးခုိးေရာင္”စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ား ကုိ လူပုိသိေစသျဖင့္ အစုိးရႏွင့္အခြန္ဌာနတာ၀န္ရိွ
သူမ်ား၏ စိစစ္မႈကုိခံရႏိုင္ေျခရိွပါသည္။ ေဒသတြင္းေၾကာ္ျငာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ ယင္း“မီးခုိးေရာင္” 
စီးပြားေရးသည္ ေဒသတြင္းေၾကာ္ျငာအေရာင္းသမားမ်ား အတြက္ 
အႀကီးမားဆုံးႏွ င့္အစဥ္ၾကံဳေတြ ႔ရသည့္စိမ္ေခၚမႈမ်ားအနက္ 
တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

DEval မွေတြ႔ရွိခဲသ့ည့္ စီးပြားေရးရာျပႆနာမ်ားအျပင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနဆဲ 
တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဒသ

တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈကုိ ထိခုိက္ေစသည္ဟု 
ေဒသတြင္းမီဒယီာကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္စုိက္မတ္မတ္ ဆုိၾကပါသည္။ 
မတည္ျငိမ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္၀
ယ္လုိအားကုိဖန္တီးႏိင္ုသည့္တုိင္ ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိင္ုရန္ 
မေသခ်ာသျဖင့္ SME မ်ား၏ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွလုိံစိတ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ေရတုိအားျဖင့္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ SME မ်ားအား 
အနာဂတ္၀ယ္လုိအားအတြက္ ေၾကာ္ျငာတြင္ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏံွရန္ 
တုိက္တြန္းျခင္း၊ ယင္း၏အက် ိဳးေက်းဇူးအေၾကာင္း သင္ၾကားျပ
သေပးျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားက ပုံမွန္အတုိင္း 
ဆကလ္က္တြန္းအားေပးထားရန္ လိအုပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေရရွည္တည္တ့ံရန္အတြက္မူ အေျခခံပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္ -

 y ေဒသတြင္းစီးပြားေရးကုိအားေပးျမွင့္တင္ျခင္း။ အထူးသျဖင့္ 
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

 y ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအေျခစုိက္ SME မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္၍ 
ျပည္တြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း

 y ေဒသတြင္းစီးပြားေရးႏွင့္လုပ္ငန္းသစ္မ်ားဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစ 
ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္တြန္းအားေပးမႈမ်ား၊ 
ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအား သင္ၾကားျပသေပးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေဒ
သတြင္းစီးပြားေရးဖံြ ႔ ျဖိဳးမႈအတြက္ ေပါင္းစပ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ 
ေဒသတြင္းေၾကာ္ျငာ၀ယ္လုိအားကုိ လမ္းပ ြ င့္သြားေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေရးပါေသာ တုိးတက္မႈမ်ားမေတြ႔ရမီ 
ႀကိဳးပမ္းမႈႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ႏွစ္အနည္းငယ္အထိ အခ်န္ိလုိအပ္ႏိင္ုပါသည္။
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ပံု ၂ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ DEval မွျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏သက္တမ္းစစ္တမ္း
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မီဒီယာက႑တြင္ အစိုးရ၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ

ေဒသတြင္းသတင္းႏွင့္ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈ၊ ပိုမိုလြယ္
ကူစြာရရွိႏိုင္မႈတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အစုိးရမီဒီယာမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ရ
သျဖင့္ အားနည္းမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ အစုိးရမီဒီယာမ်ားသည္ 
အစုိးရဘ႑ာျဖင့္ ပ့ံပုိးမႈရရိွသည့္အျပင္ အစုိးရေၾကာ္ျငာေငြကုိ 
အထူးအခြင့္အေရးျဖင့္ ခံစားခြ င့္ရရိ ွေနျပီး သတင္းစာမ်ား 
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ရိာတြင္လည္း အစုိးရ၏အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ 
လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရမီဒီယာမ်ားသည္ 
ေစာင္ေရမ်ားစြာရရွိျပီး ပုိမုိေသးငယ္ေသာ ေဒသတြင္းမီဒယီာမ်ားကုိ 
ပထုတ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏ ွစ္၌ အာဏာစတင္ရယူျပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္မီဒီယာမ်ားကုိ ဆက္လက္ထားရွမိည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
NLD အစိုးရက မထင္မွတ္ဘဲ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္အ
စုိးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပုံႏိွပ္ႏွင့္ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာတုိ႔ သည္ 
သတင္းစာ ေစာင္ေရႏွင့္ပရိတ္သတ္အင္အားအလြန္ႀကီးမားသျဖင့္ 
အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တစ္မူထူးျခားလွသည့္ ယႏၲရားႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး 
ဦးေဖျမင့္က ဆိုပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်၍ီ မီဒီယာကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ကလက္၀ါးႀကီးအုပ္
ထားျခင္းေၾကာင့္ ပုံႏိွပ္ႏွင့္ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွစ္ခုလုံး၏ မီဒီယာ 
စီးပြားေရးအေျခအေနကုိ ပ်က္ယြင္းေစခဲသ့ည့္အျပင္ စီးပြားေရးအရ 
ရပ္တည္ႏိင္ုရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေဒသတြင္းမီဒယီာငယ္မ်ားကုိလည္း 
ခ်နိ႔ဲေစခဲ့ပါသည္။ ပုံႏိပ္ွမီဒီယာက႑တြင္ ေၾကာ္ျငာျဖင့္ ေထာက္ပ့ံ၍ 
တစ္ျပည္လုံးသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ေိသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ 
သတင္းစာႏ ွ စ္ေစာင္ ျဖစ္သည့္ ေ ၾကးမုံႏ ွ င့္ ျမန္မာ့အလင္း 
အျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ The Global New 
Light of Myanmar တုိ႔ကုိ အစုိးရက လုပ္ကုိင္ေနပါသည္။ 
ယင္းေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏
လက္တံမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေနျပီး ေၾကာ္ျငာအေရာင္းအဖြ ဲ႔ တစ္ခုကုိ 
ဘုံအျဖစ္ထား၍ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတစ္ခ်န္ိတည္းထုတ္ေ၀ရန္ 
ျမန္မာႏိင္ုငံအႏံွ႔အျပားရွ ိ ႏ ိင္ုငံပုိင္ပုံႏ ိပ္ွစက္ကြန္ယက္ကုိ အသုံးျပဳႏ ိင္ုသည့္ 
အခြင့္အေရးကုိရရိွထားပါသည္။ အထက္ျမန္မာျပည္တြင္လည္း 
မႏၲေလးေန႔စဥ္သတင္းစာကို အစိုးရဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ မႏၲေလး 
ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ားသည္ အစုိးရမွထည့္ေသာေၾကာ္ျငာမွ 
ေဒၚလာေငြမ်ားရရွသိည့္အျပင္ အစုိးရ၏စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား 
အရတင္ဒါေၾကညာခ်က္မ်ားကုိလည္း တစ္ဦးတည္းရရွိေနပါသည္။ 
ယခင္ကလည္း အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္သာ ထည့္သြင္းရမည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ 
အစုိးရ၏ေၾကာ္ျငာႏွင့္တင္ဒါမ်ားကုိ ထည့္သြင္းခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္မူ တင္ဒါေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

သမၼတရုံးမွ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲပ့ါသည္။ က်ပ္သန္း ၁၀၀ 
အထက္ (ေဒၚလာ ၆၃,၀၀၀ ခန္႔) တန္ဖိုးရိွ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊ က်ပ္ ၁၀ သန္း 
(ေဒၚလာ ၆,၃၀၀) တန္ဖုိးရွ ိ အစုိးပုိင္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ် သုိ႔မဟုတ္ 
အငွားခ်ထားရာတြင္ လည္းေကာင္း တင္ဒါ”ေၾကညာခ်က္”ႏွစ္ခုကုိ 
တင္ဒါမပိတ္မီ အနည္းဆုံးတစ္လႀကိဳတင္၍ ႏိင္ုငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းရမည္ဟု ညႊန္ၾကားခ်က္သစ္မ်ားက ဆုိပါသည္။ 
အစုိးရႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ 
ယခင္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ျဖစ္သည့္ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္အစုိးရႏွင့္ဆက္စပ္ 
ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက အစုိးရပုိင္မီဒယီာမ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ပုံစံကုိ 
ဆက္လက္က်င့္သုံးေနပါသည္။ ႏိင္ုငံပုိင္မီဒယီာအား လက္ရွိအစုိးရ၏ 
ေၾကာ္ျငာျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈပမာဏစုစုေပါင္းကို ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲပါသည္။ 
တစ္ျပည္လံးုတြင္ ေၾကာ္ျငာပမာဏ တိငု္းတာသည့္ကမုၸဏီမ်ားက 
တင္ဒါေၾကညာခ်က္မ်ား သုိ ႔မဟုတ္ အစုိးရေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ 
၎တို႔၏တိုင္းတာခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွပါ။

ႏုင္ိငံပုိင္ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပုိင္ျပည္မႏွင့္ 
ေဒသတြင္းသတင္းစာမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပုိမုိခ်ဳသိာစြာျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္ 
၎တုိ႔၏အားသာခ်က္ျဖစ္ေသာ တစ္ႏိင္ုငံလုံးအထိ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခ်႕ဲထြင္ႏိုင္မႈတို႔ကိုလည္း အသံုးခ်ၾကပါသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ ကုိယ္ပုိင္သတင္းစာႏွစ္ေစာင္ရွပိါသည္ - ျမ၀တီေန႔စဥ္ 
ျပည္မသတင္းစာ ႏွင့္ မႏၲေလးရိွ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာတုိ႔ျဖစ္
ပါသည္။ ျမ၀တီသတင္းစာအတြက္ ျဖန္႔ခ်ေိရးကုိ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ 
ကုန္တင္ယာဥ္ ကြန္ယက္ႏွင့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ 
တပ္မေတာ္ကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
ပံုႏိွပ္စက္မ်ား ထားရွ၍ိ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတုိ႔တြင္ ကုိယ္ပြားပုံ 
ႏိပ္ွစက္မ်ားထားရွသိည္။ ျမ၀တီတီဗြႏွီင့္သဇင္အက္ဖ္ အမ္ကုိလည္း 
တပ္မေတာ္က လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ 
ပုံႏိွပ္စက္မ်ားကုိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ထားရိွႏိုင္ျခင္းက ကုန္က် 
စရိတ္ႏွင့္သတင္းတင္ဆက္ႏိင္ုမႈအရ ေဒသတြင္းသတင္းစာမ်ားအေပၚ 
အသာစီးရရွေိနပါသည္။ ေဒသတြင္း သတင္းစာမ်ားကမူ အမ်ားအားျဖင့္ 
ရန္ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ မႏၲေလးတြင္သာ ပလိတ္ျပားတင္၍ ပုံႏိပ္ွၾကရသည္။ 
MDIF ၏ Myanmar Media Program တြင္ပါ၀င္ေသာ မည္ 
သည့္ေဒသတြင္းသတင္းစာထုတ္ေ၀သူတြင္မွ် ၎တုိ႔ေဒသတြင္း၌ 
ပလိတ္ျပားတင္သည့္ နည္းပညာမရွိဘ ဲသတင္းစာတစ္ေစာင္သည္သာ 
၎၏ေဒသတြင္း၌ ပုံႏိ ွ ပ္စက္ရိ ွပါသည္။ ရပ္ေ၀းေဒသတြင္ 
ပလိတ္ျပားတင္၍ ပုံႏိပ္ွရသျဖင့္ ေဒသတြင္းသတင္းစာထုတ္ေ၀သူ
မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေစသည္။ 
ပထမအားနည္းခ်က္သည္ သယ္ယူပုိ ႔ေဆာင္စရိတ္ေၾကာင့္ 
ထုတ္လု ပ္မ ႈ ကု န္က ်စ ရိတ္  ျမ င့္မာ းသ ြ ာ း ျ ခ င္ း ျ ဖ စ္သည္။ 
ဒုတိယအားနည္းခ်က္သည္ ရပ္ေ၀း၌ပုံႏိွပ္ရသျဖင့္ ထုတ္ေ၀ 
သူအေနျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္   ေႏွာင့္ေႏွးမႈႏွင့္အခ်နိ္မွန္မရရိ ွ
မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သကဲ့ သုိ႔ သတင္းစာေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ကုန္ပစၥည္းရမည္ မရမည္ မေသခ်ာျခင္း၊ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္လည္း 
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ေနာက္ဆုံးရသတင္း ဟုတ္မဟုတ္ မေရရာျခင္းတုိ ႔ကုိ ၾကံဳ 
ေတြ႔ရႏိင္ုပါသည္။ အခ် ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ရပ္ေ၀း၌ပုံႏိပ္ွရသျဖင့္ 
ေဖာင္ပိတ္ခ်န္ိ (ေနာက္ဆုံးသတင္းတင္ခ်န္ိ) ႏွင့္ ဆုိင္တင္ေရာင္းမည့္ 
ေန႔ရက္တုိ႔အၾကား ၃-၄ ရက္ ပုိမုိ ၾကာျမင့္သြားႏို င္ပါသည္။ 
ေဒသသတင္းစာထုတ္ေ၀သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီး 
ျမင့္ ျခင္းႏ ွ င့္ေစ်းကြက္တင္ရန္ အခ်န္ိပုိ ၾကာျခင္းတုိ ႔ေၾကာင့္ 
ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ တီထြင္ၾကံဆမႈပုိမုိလုိအပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ 
ခ်ေိရးႏွင့္ေစ်းကြက္တင္ရာတြင္ စာဖတ္သူက အားနည္းခ်က္ဟု
ယူဆသည့္အရာဟူသမွ်ကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ 
ႏိုငငံ္ပုိင္သတင္းစာမ်ားသည္ လြတ္လပ္သည့္သတင္းစာျဖန္႔ခ်ေိရး
သမားမ်ား ျမန္မာႏိင္ုငံသတင္းစာ ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကုိ 
ႀကီးစုိးထားေသာ ျဖန္႔ခ်ေီရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ - ႏွင္လု့ပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔သတင္းစာမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္ 
မ်ားဖန္တီးရန္ ၎တုိ႔၏ အုပ္စုအင္အားကုိလည္း  အသုံးခ်ႏိင္ုၾကပါသည္။  
ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားသည္ သတင္းစာအေရာင္းဆုိင္မ်ားသုိ႔ အမ်ား 
အားျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္သတင္းစာမ်ားအားခ်ေပးရ၍ အေရာင္းက်န္ေစာင္ 
ေရအခ် ိဳ႕ကုိျပန္လည္လက္ခံရသည့္အျပင္ အေရာင္းႏွင့္လက္က်န္မ်ား

အားလုံးကုိ လက္ခံ၍ စာရင္းကုိက္ျပီးမွသာ ေရာင္းျပီးေစာင္ေရအတြက္ 
ေငြကုိေပးေခ်ၾကသည္။ စာဖတ္သူအႀကိဳက္တြင္ ႀကိဳတင္မျမင္ႏိင္ုေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားရိွႏိုင္သျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာမ်ားသည္ 
(သတင္းစာကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ေစာင္ေရထက္ 
ပုိမုိရုိက္ႏိပ္ွထားရျခင္း) ပုိမုိထုတ္လုပ္ထားရသည့္အတြက္ ပုံႏိပ္ွခတြင္ 
ဆုံးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရပါသည္။ ေငြအ၀င္အထြက္ျပႆနာၾကံဳေတြ႔ရ 
ေလ့ရွိေသာ လက္ေသးသတင္းစာကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ညွိႏိႈင္းရျခင္း 
ေၾကာင့္လည္း မီဒယီာလုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းခံ၍မရေသးသည့္ 
ေၾကြးက်န္မ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ 
ႏိင္ုငံပုိင္သတင္းစာမ်ားသည္ သတင္းစာကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံတုိက္ 
ရိုက္ျဖန္႔ခ်သိည့္အျပင္ လက္က်န္ကုိလည္း ျပန္လည္လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ 
ေရာင္း ျပီးေစာင္ေရအတြက္ ပုံမ ွ န္ ႀကိ ဳတင္ေပးေခ်ရသည္။ 
ေစာင္ေရလက္က်န္ျပန္လည္ လက္ခံေပးရသည့္စနစ္ကုိၾကည့္၍ 
ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားက ၎တုိ႔၏ျပန္႔ႏံ ွ ႔ႏို င္မႈႏွင့္ညိွႏိႈင္းရာ
တြင္ အသားစီးရရိွႏိုင္မႈတုိ႔ကုိ အသုံးခ်ျခင္းပုံကုိ နမူနာအျဖစ္ 
ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းစာ ေစ်းကြက္ ႀကိမ္ေရ ေစ်းႏႈန္း ခန္႔မွန္းေစာင္ေရ

ေၾကးမံု တစ္ျပည္လံုး ေန႔စဥ္ ၁၀၀ က်ပ္ ၂၂၀,၀၀၀

ျမန္မာ့အလင္း တစ္ျပည္လံုး ေန႔စဥ္ ၁၀၀ က်ပ္ ၁၈၀,၀၀၀

ျမ၀တီ တစ္ျပည္လံုး ေန႔စဥ္ ၁၀၀ က်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀

စံေတာ္ခ်နိ္ တစ္ျပည္လံုး ေန႔စဥ္ ၃၀၀ က်ပ္ ၄၀,၀၀၀

Eleven Daily တစ္ျပည္လံုး ေန႔စဥ္ ၃၀၀ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀

7 Day Daily တစ္ျပည္လံုး ေန႔စဥ္ ၃၀၀ က်ပ္ ၂၂,၀၀၀

ျမန္မာတုိင္း(စ္) ေန႔စဥ္ 
(ျမန္မာဘာသာ)

တစ္ျပည္လုံး ေန႔စဥ္ ၁၅၀ က်ပ္ ၄၀,၀၀၀

Democracy Today တစ္ျပည္လံုး ေန႔စဥ္ ၃၀၀ က်ပ္   ၄,၀၀၀

The Voice Daily တစ္ျပည္လံုး ေန႔စဥ္ ၃၀၀ က်ပ္ ၂၀,၀၀၀

ရတနာပုံ ေန႔စဥ္ မႏၱေလး ေန႔စဥ္ ၁၀၀ က်ပ္ ၁၂,၀၀၀

မႏၱေလးေန႔စဥ္ မႏၱေလး ေန႔စဥ္ ၁၀၀ က်ပ္   ၉,၀၀၀

ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ျမစ္ၾကီနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္ အပတ္စဥ္ ၅၀၀ က်ပ္   ၃,၀၀၀

လမ္းျပၾကယ္ မြန္ျပည္နယ္ ၂ ပတ္ 
တစ္ႀကိမ္

၅၀၀ က်ပ္   ၂,၀၀၀

တနသၤာရီဂ်ာနယ္ တနသၤာရီတုိင္း အပတ္စဥ္ ၆၀၀ က်ပ္   ၄,၃၀၀

ကရင့္သတင္းစဥ္ ကရင္ျပည္နယ္ လစဥ္ ၅၀၀ က်ပ္   ၃,၀၀၀

The Shan Magazine ရွမ္းျပည္နယ္ လစဥ္ ၁,၅၀၀ က်ပ္   ၁,၀၀၀

ပံု ၃ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လရွိ သတင္းစာဆိုင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ခန္႔မွန္းေစာင္ေရ
ရင္းျမစ္ - သတင္းမီဒီယာတိုက္မ်ားႏွင့္နယ္ပယ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

စစ္တပ္ပိုင္ ပုဂၢလိကအစုိးရပိုင္

22



ေၾကာ္ျငာမွအပ အခြင့္အလမ္းသစ္မဆိုစေလာက္သာ 
ထြက္ေပၚလာပါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံလာပုံကုိ 
ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူေပါင္း 
၁၈ သန္းအထိ ရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၉% 
တိးုတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလူဦးေရ၏ ၃၄% ခန္႔က 
အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္ျပီး အမ်ားစုက မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ 
အသုံးျပဳၾကသည္။ ေစ်းကြက္တြင္းသုိ႔ ပထမဆုံးပုဂၢလိကမုိဘုိင္း
ဖုန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျပီးေနာက္ ၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ 
မုိဘုိင္းအေရအတြက္သည္ တုိင္းျပည္၏လူဦးေရထက္ေက်ာ္လြန္သြားပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ အသုံးျပဳမႈသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးရွိ 
ျမိဳ႕ျပေနပရိတ္သတ္မ်ားက မ်ားစြာပုိမုိမ်ားျပားေနပါသည္။ Facebook 
သုံးစြသူဲ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာအသံုးျပဳရာတြင္ 
Facebook က ၾကားခံျဖစ္လာျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ျပန္႔ႏံွ႔မႈကို 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ We Are Social၊ South East Asia၊ 
2018 ႏွင့္ the July 2018 Facebook Audience Profile Calculator 
တို႔၏အဆိုအရ Facebook ေပၚရိွ သံုးစြသဲူ ၁၈ သန္းအနက္ ၈.၇ 
သန္းသည္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ျဖစ္ျပီး ၇.၁ သန္းသာ ရန္ကုန္ႏွင့္
မႏၲေလးျပင္ပမွျဖစ္ၾကသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ 
ခက္ခဲနက္နဲမႈသစ္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြသစ္ရရိွႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း 
အသင့္မရွိဘဲ ကုန္က်စရိတ္သစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးလာပါသည္။ MDIF 
၏ Myanmar Media Program ၏ ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားအား 
၎တုိ႔၏ အစဥ္အလာမီဒီယာမ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္း 
သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္၊ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ Viber 
Groups၊ YouTube Channels၊ အြန္လုိင္းေရဒယုိီႏွင့္ Podcast မ်ား  
ခ် ဲ႕ထြင္ေပးခဲပ့ါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာျပန္႔ႏံွ႔မႈမတူညီသျဖင့္ ရန္
ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အခ် ိဳ႕မီဒီယာမ်ားသည္ 
ဘန္ေကာက္ႏွင့္အျခား ျပည္ပတြင္အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားျပား 
သည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းသစ္မ်ား၏ 
ပရိတ္သတ္သစ္မ်ား သိသိသာသာ တုိးပြားလာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေဒသတြင္းရိွ ပင္မပရိတ္သတ္မ်ားထံသုိ႔ နက္ရိႈင္းစြာထုိးေဖာက္ 
ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေခ်။

အေၾကာင္းမသင့္စြာျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းသစ္မ်ားအနက္ 
အမ်ားစုတြင္ သတင္းစာအတြက္ ေရးသားရန္ႏွင့္ ျဖန္ ႔ခ်ရိန္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကာမိေစသည့္ ေၾကာ္ျငာ၀ယ္လုိအားမရိွေခ်။ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်သည့္ အဓိက ကြန္ယက္မ်ားျဖစ္သည့္  

Google AdSense ႏွင့္ Facebook Audience Network - 
သည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ တရား၀င္ 
လက္ခံျခင္းမျပဳပါ။ ေဒသတြင္းရွိ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းရာတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပရိတ္သတ္မ်ား၏ 
တည္ေနရာကုိ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။ ေဒသ
တြင္းရွိ၀ယ္သူထံေရာက္ရွိလုိသည့္ ေဒသတြင္းမွေၾကာ္ျငာရွင္သည္ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးျပင္ပမွ ပရိတ္သတ္ပမာဏေၾကာင့္ 
ထည့္သြင္းသည့္ေၾကာ္ျငာ၏ဆြေဲဆာင္ႏိင္ုမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္ရဖြယ္ရွပိါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွ င့္တုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏ ၲေလးႏွ င့္ ျပည္ပတြင္ 
ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံပရိတ္သတ္မ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာ
င္း အေရးပါေသာပရိတ္သတ္သစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိ ွ ၾကျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ပရိသတ္သစ္မ်ားထံေရာက္ရိွျခင္းႏွင့္အတူ ကုန္က်
စရိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ပုိမုိရႈပ္ေထြးခက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ေၾကာ္ျငာမွအပ အခြင့္အလမ္းသစ္မဆုိစေလာက္သာ 
ထြကေ္ပၚလာပါသည။္ ဒစဂ္်စတ္ယ္လေပး ဖတ္ရႈသူ၊ အဖြ ဲ႔၀င ္ႏွင္/့
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားျပင္ပရိွ ပရိတ္သတ္ 
မ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းမွ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားက ယင္းပရိတ္သတ္မ်ားထံမွ 
ေငြရွာေဖြနည္းလ် ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ရရွေိကာင္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ ႔ေသာ္လည္း ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုိ မုိအေသးစိတ္၍ 
စူးစမ္းေလ့လာသည့္အခ်န္ိအထိ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ 
အစဥ္အလာမီဒီယာပုံစံမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္အခြင့္အလ
မ္းမ်ားဖံြ႔ျဖိဳးေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
အလြန္အကၽြရံင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ ျခင္းျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္ပ်က္ျပားမည့္ 
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္တင္ဆက္ေသာမီဒီ
ယာ - အျခားစမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲေ့သာ စိမ္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာ 
စကားျဖင့္တင္ဆက္ေသာမီဒီယာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား
အသုံးျပဳေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္တုိးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
ဟူေသာ ခက္ခလွဲသည့္ တာ၀န္ကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္သည္ ျမန္မာဘာသာစကားကုိ တစ္ 
စုိက္မတ္မတ္ ျမွင့္တင္လာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီျဖစ္ျပီး 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအသုံးျပဳျခင္းကုိ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ခဲသ့ည္။ 
ထိေရာက္မႈကုိ အတိအက်မသိရေသာ္လည္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္ေခါင္စာရင္းတြင္ 
ေနအိမ္တြင္ေျပာေသာဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမရွခိဲ့ပါ - ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
MDIF မွျပဳလုပ္ေစခဲ့ေသာ ေဒသတြင္းမီဒီယာစစ္တမ္း ၅ ခု တြင္ 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားေျပာေသာ ပရိတ္သတ္မ်ား၏အေျခအေနကုိ 
အနည္းငယ္ထိုးထြင္းေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

ပရိသတ္သစ္မ်ားထံေရာက္ရွိျခင္း 
ႏွင့္အတူ ကုန္က်စရိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ပိုမို 
ရႈပ္ ေထြးခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါသည္။
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MDIF သည္ ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ ေျမာက္ဘက္၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္ရွိ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာေစ်းကြက္ ၅ ခုကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းေစ်းကြက္ ၅ ခုအနက္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကုိ 
ေစ်းကြက္ ၃ ခု - မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ - 
တြင္ အဓိကထားေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေျဖဆုိသူ ၁,၈၀၀ ေက်ာ္အား 
သတင္းဖတ္ရာတြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္သက္ေသာဘာသာစကားကုိ 
ေမးျမန္းရာ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားအသုံးျပဳေသာ 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားထက္ ျမန္မာဘာသာစကားကုိ 
ပုိမုိႏွစ္သက္သည္ဟု ၉၆% က ဆုိပါသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
စစ္တမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ သီးျခားခြ၍ဲ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ 
ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေျမာက္ဘက္၊ ေတာင္ဘက္ႏွင့္အေရွ႕ဘက္ 
တုိ႔ရိွ အဓိကျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ စစ္တမ္းေမးခြန္း
မ်ားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ၃၈% က ရွမ္းစကား 
ေ ျပာတတ္သည္ဟု ေ ျဖ ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၆% ကသာ 
ရွမ္းဘာသာစကားကုိ ဖတ္တတ္သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္ဘာသာစကားအသုံးျပဳသူႏွင့္အျခား 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သီးျခားေလ့လာခဲပ့ါသည္။ လူအုပ္စုမ်ားအလုိက္ 
စစ္တမ္းတြင္ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ အနည္းစုကသာ ကရင္ဘာသာစကားကုိ 
အသုံးျပဳၾကျပီး အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွသူိမ်ားက အသက္ ၂၅ 
ႏွစ္ေအာက္ရွိသူမ်ားထက္ ၂ ဆပုိမုိအသုံးျပဳၾကပါသည္။ ယင္းရလဒ္မ်ားက 
ကနဦးေကာက္ယူရရိွေသာအေျဖမ်ားသာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအသုံးျပဳမႈႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈကုိ 
ျပည့္စုံစြာ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းမ် ိဳး မဟုတ္ပါ။ ေဒသသုံး 
တိငု္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ တင္ဆက္သည့္မီဒီယာမ်ားအတြက္ 

ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြရဲာ
တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားအျဖစ္ယူဆပါက 
ယင္းရလဒ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအသုံးျပဳသည့္ 
ပရိတ္သတ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား) ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ 
တုိးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အေျခခံက်ေသာ စိမ္ေခၚမႈကုိ 
ေပၚလြင္ေစပါသည္။

တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအသုံးျပဳေသာ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ 
ေလ့လာဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံတကာနမူနာမ်ားကလည္း မရိွသေလာက္ 
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ် ိဳးသားပညာေရးဗ်ဴရုိကေရစီစနစ္
မွ ေႏွးေကြးလွေသာ ေထာက္ပ့ံမႈ၊  ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား
အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ အရင္းအျမစ္မ်ားနည္းပါးျခင္းတုိ႔က 
မဒီယီာလုပင္နး္ လုပကုိ္ငသူ္အသီးသီးကုိလညး္ေကာငး္၊ ေသးငယ္ျပးီ 
ေထာက္ပ့ံေငြရရိွမႈနည္းပါးေသာ ဘာသာစကားအေထာက္အကူျပဳ 
အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ခရစ္ယာန္ဘုရား 
ေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးႀကီးစြာ ျဖစ္ေစသည္။ တုိင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ားျမွင့္တင္ရာတြင္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေဒသတြင္း 
ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားက ပ့ံပုိးေပးေလ့မရိွပါ။ ေၾကာ္ျငာရွင္ႀကီးမ်ားကမူ 
ျပည္မႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ ေဒသတြင္းရွိ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ 
သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ ၎တုိ႔၏ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပရိတ္ 
သတ္မ်ားထံ ေရာက္ရိ ွႏို င္သည္ဟု ယုံ ၾကည္ၾကပါသည္။ 
ရွာေဖြေတြ႔ရွရိန္ႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ခက္ခဲျပီး 
အေရအတြက္နည္းပါးသည့္ အျပင္ ပုိ၍ပင္ ရွားပါးလာေသာ ပရိတ္ 
သတ္မ်ားႏွင့္ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္းတုိ႔ကုိ 
ေပါင္းစပ္လုိက္ပါက တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ တင္ဆက္လုိေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈ 
ေနာက္တစ္ခုထပ္မံတုိးလာျပန္ပါသည္။

ေဒသတြင္းေစ်းကြက္တြင္ 
အမ်ားအသံုးျပဳေသာ 
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားထက္ 
ျမန္မာဘာသာစကားကို 
ပိုမိုႏွစ္သက္သည္ဟု ၉၆% က 
ဆိုပါသည္။ 
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Dawei Watch ႏွင့္ ၎၏ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္  တို႔မွာ  
တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း သ တင္း၊ အခ်က္ အလက္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ေပးရာတြင္ အေျခ ခုိင္မာျပီး ထင္ရွားသည့္ သတင္းမီဒယီာ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ သတင္းမီဒီယာအား  စတင္ခဲ့သူ သတင္း 
ေထာက္မ်ား အဖြ ဲ႔သည္ မိမိတုိ ႔ကုိယ္ပုိင္ စုေဆာင္း ထားရိ ွ 
သည့္ေငြမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ ၾက 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပူးတြ ဲ တည္ေထာင္သူ ဦးမ် ိဳးေအာင္ မွ “တနသၤာရီ 
တုိင္းေဒသၾကီးမွာ ေနထုိင္တဲ့သူေတြ သိခြင့္ရိွ တာေတြ သိရဖုိ႔ 
ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၎တုိ႔၏ 
ရည္မွန္းခ်က္အား ေျပာျပ သည္။ 

ပထမႏွစ္ပုိင္းတြင္ Dawei Watch သည္ သတင္းေအ ဂ်င္စီ 
အျဖစေ္ဆာငရ္ြကခ္ဲျ့ပးီ ရနက္နု ္အေျခစိက္ု သတငး္ ဌာနမ်ားထံသုိ႔ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးမွ သတင္းမ်ား ေပးပုိ႔ခဲသ့ည္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ျပီးေနာက္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စာမ်က္ႏွာ ၁၆ မ်က္ႏွာပါဝင္သည့္ 
တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အား ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ စတင္ 
ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အဆုိပါအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ 
“တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ၏ အသံ”ျဖစ္ပါသည္။  

အစပုိင္းတြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ေနထုိင္ၾက သည့္ 
စာဖတ္သူမ်ားအား ရည္မွန္းဦးတည္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ေဒသတြင္း 

သတင္းမ်ား အား အဓိကထားခဲ့သည္။ ထုိေနာက္မွ စတင္၍ 
စာမ်က္ႏွာ ၂၈ မ်က္ႏွာသုိ႔တုိးျပီး တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးရိွ 
အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ား ႏွင့္ ျမိဳ႕ ၾကီး မ်ားမွ ေဒသတြင္း သတင္းမ်ား ကို 
ထပ္မံတိုးခ်႕ဲ ထည့္သြင္း ခဲ့သည္။  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Dawei Watch ၏ ဝဘ္ဆိုက္ဒ္ျဖင့္ အပတ္ 
စဥ္ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား တင္ျပေပး ခဲ့ျပီးေနာက္ 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားအား ေဖာ္ျပလာခဲ ့ပါသည္။ ထုိေနာက္ Dawei 
Watch ၏ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ ႏွာမွ တဆင့္ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပေပးျပီး 
တနသၤာရီ ေရဒီယုိ ဟု အမည္ရသည္ အြန္လုိင္းေရဒယုိီ အစီအစဥ္အား 
အပတ္စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။ ယခု အခါ သတင္း ဗီြဒီယို 
အား စတင္စမ္းသပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ 

DAWEI WATCH ၏ 
ေဒသတြင္းေစ်းကြက္

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေတာင္ဖ်ား ပိုင္း 
ကမ္းရုိးတန္းေဒသတြင္ တည္ရွိျပီး အေနာက္ဖက္တြင္ ထုိင္းႏိင္ုငံႏွင့္ 
နယ္နမိတ္ခ်င္းထိဆက္ေနျပီး၊ အေရွ႕ ဖက္ တြင္ ကပၸလီပင္လယ္ 
တည္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ ေက်း လက္ေဒသ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည့္ 
ေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ၁.၄ သန္း ထက္ နည္းသည့္ လူဦးေရ 
ရိွပါသည္။ ျမိဳ႕ ေနလူထု အမ်ားစုမွာ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထားဝယ္ျမိဳ႕ 
၊ အ လယ္ပိုင္း တြင္ ျမိတ္ျမိဳ႕ ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း တြင္ ေကာ့ေသာင္း 
ျမိဳ႕  စသည့္ ျမိဳ႕ ၾကီး (၃) ျမိဳ႕ တြင္ စုစည္း ေနထိုင္ ေနၾကပါ သည္။ 
တနသၤာရီ တုိင္းေဒသၾကီးမွ လူေပါင္း (၂) သိန္း ေက်ာ္သည္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွသိည္။ 

ျမန္မာႏိင္ုငံ ၏ ေတာင္ပုိင္းေဒသ အမ်ားစုကဲသုိ့႔ပင္ တနသၤာ ရီေဒသသည္ 
စုိက္ပ် ိဳးေရးအဓိကလုပ္ကုိင္ရာ ေနရာျဖစ္ သည္။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး 
ႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ငါးအထြက္ဆံုးေဒသၾကီး (၂) ခုထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိ အျပင္ ရာဘာ ႏွင့္ ဆီအုန္း စုိက္ပ် ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းၾကီိး မ်ား ရိွေနျပီး ထုိ စုိက္ပ် ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ျခင္း၊ သစ္ေတာျပံဳးတီးျခင္း၊ 
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ တရားမဝင္ 
ေျမသိမ္း ျခင္း စသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထိုျပင္ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးမွ ျမန္မာႏိင္ုငံ ၏ သုံးပုံပုံ ႏွစ္ပုံ ေသာ သံျဖဴ 
ႏွင့္ အျဖိဳက္နက္ထြက္ရိွပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာျခင္း -
DAWEI WATCH

တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ - ေမလ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ရံုးခ်ဳပ္ - ထားဝယ္၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီး
ထုတ္ေဝသည့္ ဘာသာစကား - ျမန္မာဘာသာစကား
ထုတ္ေဝသည့္ ပံုစံ -  အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္
ခန္႔မွန္ ဖတ္ရႈသူ ဦးေရ - ၁၇၂၀၀ (အပတ္စဥ္)
ေစ်းကြက္လႊမ္းျခံဳမႈ - ထားဝယ္၊ ျမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း 
(တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး) 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံ 
Website: www.daweiwatch.com
Facebook: Dawei Watch
Youtube: Dawei Watch TV

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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ယူနစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး ထားဝယ္ျမိဳ႕ နယ္

လူဦးေရ Thousands 51,486 1,408.4 125.6

လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ People/Km2 76 32.5 29.4

ျမိဳ႕ ျပ % % 30% 24% 63.8%

ပ်မ္းမွ် အသက္ ခုႏွစ္ 27.1 24 28.5

စာတတ္ေျမာက္မႈ % 89.5% 92.8% 95.1%

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ဦးေရ Thousands 2,021.9 203.2 131.2 (ခရိုင္)

- ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ဦးတည္ရာ 
အမ်ားဆံုးေနရာ 
destinations  (%)

ႏိုင္ငံ (%) ထိုင္းႏိုင္ငံ (70%) ထိုင္းႏိုင္ငံ (93%) ထိုင္းႏိုင္ငံ (93%) 
(ခရိုင္)

ပံု (၄) – တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေဒတာ
ရင္းျမစ္ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ႏွင့္ အိုးအိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း

 

မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ ေဒသတြင္ ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရနက္
ဆိပ္ကမ္းေဆာက္လုပ္ျပီး အထူးစီးပြား ေရးဇုန္အျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္ 
ေရရွည္စီမံကိန္း ခ်မွတ္ ခဲပ့ါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ယခင္ အစုိးရ 
လက္ထက္တြင္ ဘ႑ာေရးအခက္အခမဲ်ားေၾကာင့္ ထုိစီမံကိန္းအား 
ရပ္နားထားခဲသ့ည္။ ယခု အခါ NLD အစုိးရလက္ထပ္တြင္ ထုိစီမံကိန္းအား 
ျပန္လည္စတင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွေၾကာင့္ ေတြ႔ရိ ွေနရသည္။ 
စီမံကိန္းမ်ား စတင္ရန္ စဥ္းစားသည့္ အခ်န္ိကတည္းကပင္ ထုိ ေရ 
နက္ဆိပ္ကမ္း အား ေဒသခံ အမ်ားစုမွ ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားရိွခဲ့သည္။ 

MDIF ၏ ကညူီမႈျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ 
စာဖတ္ပရိသတ္ဆုိင္ရာ သုေတသန စစ္တမ္း အရ တနသၤာရီ 
တုိင္းေဒသၾကီးတြင္ သတင္း အဓိကရယူသည့္ ရင္းျမစ္ႏွစ္ခုမွာ 
သတင္းစာ ႏွင့္ တီဗြသီတင္းတုိ ႔မ ွ ျဖစ္ပါသည္။ ျမိ ဳ႕ ျပတြင္ 
အေျချပဳမႈ ေၾကာင့္ ကြ ဲျပားမႈ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရယူမႈ ထူးျခားခ်က္ရိွသည့္ ရင္းျမစ္ မွာ 
အြန္လုိင္း ဆုိရွယ္မီဒီယာမွ ၁၅-၁၆%ထိရိွ ပါသည္။ (ပုံ-၅ ရႈ)။ 
ႏွစ္သက္ရာသတင္း ေခါင္းစဥ္မ်ား အလုိက္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ႏိင္ုငံေရး 
(၄၂%)၊ စီးပြားေရး (၂၁%)၊ လူမႈေရး (၂၁%) ၊ အားကစားသတင္း 
(၈%) ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး (၅%) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ (ပံု - ၆ ရႈ)

မွတ္ခ်က္ - ထားဝယ္ခရိုင္တြင္ ျမိဳ႕ နယ္ေျခာက္ျမိဳ႕နယ္ ရိွျပီး၊ ထားဝယ္ျမိဳ႕ နယ္သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ပံု (၅) – တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီး၊ လူဦးေရ အလိုက္ သတင္းရယူမႈပံုစံမ်ား။
ရင္းျမစ္ - MDIF/Dawei Watch စာဖတ္ပရိသတ္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္း၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇။

သတင္းစာ

3%4%

11%

16%

37%

29%

1%
3%

13%
15%

36%

31%

1%

6%

10%

15%

29%

38%

ထား၀ယ္ ျမိတ္ ေကာ့ေသာင္း

ရုပ္ျမင္သံျကား လူမွဳကြန္ယက္ ေရဒီယို ဖုန္း App ၀က္ဆုိဒ္

5%

8%

11%

21%

42%

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

အားကစား

လူမွဳေရး

စီးပြားေရး

ႏိုင္ငံေရး

ပံု (၆) – တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ အႏွစ္သက္ဆံုးသတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား။

ရင္းျမစ္ - MDIF/Dawei Watch စာဖတ္ပရိသတ္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္း၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇။
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ေရးသားသူ - TOSCA SANTO
MDIF/MMP နည္းျပ။ အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံ ၏ KBR ေရဒီယို သတင္းေအဂ်င္စီ 

တြင္ တည္ေထာင္သူႏွင့္ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သူ။ 

“ကုုိယ္တုုိင္ယူ၊ကုုိယ္တုုိင္ရွင္း” ဆုုိသည့္စာသား ေရးသားထားေသာ 
လက္လုပ္ ေသတၱာ ပုံ းေလးတစ္ခု ကုိ  လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ 
အျပင္ဖက္တြင္ ခ ်ထားသည္။ ပုိက္ဆံထည့္ရန္ အတြက္ 
အကန္႔ေလးပါရွိျပီး အေပၚဖက္တြင္ သင့္အတြက္ ဖတ္စရာ ဂ်ာနယ္ကုိ 
တင္ထားေပးသည္။ အဆုိပါ ေသတၱာပုံးမ်ားကုိ ထားဝယ္ျမိဳ႕ တစ္ေလွ်ာက္ 
ေနရာအႏွ ံ႔အျပားသုိ႔ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ ၏ စီမံမႈျဖင့္ 
လိုက္လံ ျဖန္႔ေဝထား ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားတြင္မွ 

မဟုတ္ ဓာတ္ဆီဆုိင္မ်ားတြင္လည္း ခ်ထားေပးသည္။ ၄င္းတုိ႔ 
၏ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈ လုိသည့္ လူအမ်ားအျပားရိွနုိင္သည့္ 
ေနရာတိုင္းတြင္ ထုိေသတၱာပံုးမ်ားအားခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ သည္။ 
အဆိုပါ ေသတၱာပံုးမ်ားသည္ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္အား 
ထုတ္ေဝသည့္ DAWEI WATCH သတင္းတိုက္ ၏ စာဖတ္သူမ်ား 
ႏွင့္ ထိေတြ႔ရာ နည္းလမ္းမ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည္။ 
ရိုးရွင္းသည္။ ထိေရာက္ပါ သည္။ 

ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ား ၏ 
အၾကံျပဳခ်က္အရ ဂ်ာနယ္ပုံမွန္မွာယူဖတ္ရႈသူမ်ား ၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ 
စာတုိက္ပုံးအေသးေလးမ်ား ကုိ DAWEI WATCH မွ တပ္ေပး 
ထားပါသည္။ အပတ္စဥ္ ထုိ ေသတၱာ ထဲ တြင္ တနသၤာရီ 
အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ကုိ ပုံမွန္ထည့္ေပး ထားပါသည္။ ထုိနည္းျဖင့္ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာေခတ္ေကာင္း
ခ်ိန္ တြင္ ပံုႏွိပ္သတင္း မီဒီယာအား 
ဖြံ႔ျဖိဳးရွင္သန္ ေစျခင္း။ 

တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ေရာင္းသည့္စင္ အား ေဒသတြင္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ေတြ႔ရစဥ္။ 
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ေနဒဏ္၊ မုိးဒဏ္မွ ကာကြယ္ ထားျပီးသားျဖစ္သလုိ ပုံမွန္အား 
ေပးသူမ်ားအား ေက်းဇူး တင္ ဂရုစုိက္ေၾကာင္း ျပသရာလည္း 
ေရာက္ပါသည္။ 

“ျဖန္႔ခ်ေိရး လုပ္တဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ထိန္းျပီးလုပ္ရ 
တယ္။ မေရာင္းရပဲ ျပန္လာတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြ အရမ္းမ်ားလုိ ႔ 
မျဖစ္ဘူး။” ဟု DAWEI WATCH မွ ျဖန္႔ခ်ေိရး ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာဌာန 
မွ မန္ေနဂ်ာ ျမင့္ေအးမွ ေျပာသည္။ အပတ္စဥ္ ျဖန္႔ခ်ေိရး အလုပ္ 
မ်ားကုိ တြက္ခ်က္သုံးသပ္ေနရသည္။ ေနရာတစ္ခု မွ ျပန္ပုိ႔ 
လာသည့္ ဂ်ာနယ္ေစာင္ေရ မ်ားေနပါက ထုိေနရာသုိ႔ ေနာက္ 
တပတ္တြင္ အမ်ားအျပား ထပ္မပုိ႔ေတာ့ပါ။ လက္ေတြ႔တြင္ 
ျဖန္႔ခ်ေီရးတစ္ေယာက္လွ်င္ ျပန္ပုိ႔လာသည့္ ေစာင္ေရ ၁ေစာင္-
၂ေစာင္ သာ လက္ခံႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။ လက္ရိွ 
ေရာင္းေနရသည့္ ေနရာဌာနမ်ားတြင္ ေရာင္းအား ႏွင့္ အပတ္ 
စဥ္ ဖတ္ရႈရန္ စာရင္းသြင္းသူ အေရအတြက္မွာ ျမင့္တက္ လာ 
လွ်က္ရိွပါသည္။ ရည္ရြယ္ထားသည္မွာ သတင္းစာေစာင္ေရ 
အေရအတြက္ တျဖည္းျဖည္းတိုးလာရန္ ျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ တစ္ပတ္ လွ်င္ ေရာင္းရသည့္ 
ေစာင္ေရ မွ ၄,၃၀၀ ထိျဖစ္ျပီး မၾကာမွ ီ ေစာင္ေရ ၅၀၀၀ ထိ 
တိုးလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း သတင္း ဌာန အေနျဖင့္ 
ေရာင္းအားေကာင္းသည္ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

စာဖတ္ပရိသတ္အသစ္ရရန္အတြက္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း။ 

ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွ သတင္းဌာနမ်ား ၏ ပံုႏွပိ္မီဒီယာသည္ အြန္လိုင္း 
မီဒီယာမ်ား ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရခ်န္ိတြင္ တနသၤာရီအပတ္ 
စဥ္ ဂ်ာနယ္သည္ ေျပာင္း ျပန္ တုိးတက္လွ်က္ရိ ွေနသည္။ 
အဓိက အားျဖင့္ အခ် ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ပုံႏွပ္ိမီဒီယာအတြက္ 
ေစ်းကြက္ေနရာရိွေနေသးေၾကာင္း သက္ေသျပလုိက္ျခင္းပင္  
ျဖစ္သည္။ လူငယ္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ဦးေဆာင္ေန 
သည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးျပီး တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ အား 
ပုိမုိတုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ ထုိ အခ်က္ 
အားသိသားေစသည့္ အရာမွာ MDIF မွ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ သည့္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာဖတ္ပရိသတ္ဆုိင္ရာ သုေတသန စစ္တမ္း ၏ 
ရလဒ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ ထားဝယ္ျမိဳ႕ မွ ၆ နာရီ ကားစီးသြားရသည့္ 
ျမိတ္ ခရုိင္တြင္ စာဖတ္ပရိသတ္ အမ်ား အျပားတုိးလာႏိုင္ေျခ 
ရိွေၾကာင္း ရလဒ္ထြက္လာခဲသ့ည္။ ထုိ ခရိုငမွ္ ေၾကာ္ျငာမ်ား သည္ 
လည္း အလားအလာ ေကာင္းေစႏုငိ္သည္။ 

“ဒီႏွစ္ေတာ့ ျမိတ္ျမိဳ႕ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ေစ်းကြက္ကို တိုးခ်႕ဲ ဖို႕ 
အာရံုစိုက္ထားပါတယ္။” ဟု Dawei Watch အား တည္ ေထာင္ 
သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသူရိန္မွ ေျပာျပ ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ပင္ 
Dawei Watch ၏ (၅) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ ပတ္လည္ကို ဇြန္လ၌ ျမိတ္ျမိဳ႕ 
တြင္ ေဒသတြင္းစာဖတ္သူမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာ ရွင္မ်ားတို႔ ႏွင့္ အတူတူ 
က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္သည္ 
ထားဝယ္ျမိဳ႕ နွင့္ အမ်ား အျပားဆက္စပ္မႈရွိေနျပီး ျမိတ္ျမိဳ႕သည္လည္း 
၄င္း၏ကုိယ္ပုိင္ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ေနသည့္ ျမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။  
ထုိအခါ တုိးခ် ဲ႕ ရန္ အစီအစဥ္သည္ ေျပာရလြယ္သေလာက္ လုပ္ရန္ 
ခက္ခဲေနႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စီမံခန္႔ခြေဲဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြ ဲ႔ သည္ 
ထိုအေရးကိစၥအား မမႈခဲ့ေပ။ 

Dawei Watch ၏ တြဖဲက္တည္ေထာင္သူျဖစ္ျပီး တနသၤာရီ Weekly 
၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးမ် ိဳးေအာင္ ၏  ေျပာျပ ခ်က္အရ 
၎တို႔၏ သတင္းဂ်ာနယ္အား ေဒသတြင္းပိုမို က်ယ္ျပန္႔ ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွျပီး ျမိတ္ျမိဳ႕ မွ စာဖတ္သူ မ်ားသည္ လည္း 
တနသၤာရ ီWeekly ႏွင္ ့သက္ဆုိငသူ္မ်ား အျဖစ ္ခစံားမိလာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ထုတ္ေဝသည္ တည္းျဖတ္မႈ 
အပုိင္းတုိင္းတြင္ ျမိတ္ျမိဳ႕ သတင္းက႑ အား အခ်ပ္ပုိ အျဖစ္ 
ထည့္သြင္းေပးရန္ စီစဥ္ ခဲပ့ါသည္။ ယခု အခါ ျမိတ္ျမိဳ႕ တြင္ ရုံးခြတဲစ္ခု 

ဖြင့္လွစ္ထား ပါသည္။ ျမိတ္ျမိဳ႕ တြင္ ျဖန္႔ခ်သီည့္ ဂ်ာနယ္တြင္ ျမိတ္ျမိဳ႕ 
မွ စာေရးဆရာမ်ား ၏ သေဘာထားအာေဘာ္ ေဆာင္းပါးမ်ား 
ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ လူမႈ စာမ်က္ႏွာ ေဖ့ဘြတ္ ႏွင့္ 
တီြတာမ်ားမွ ေပးပုိ႔လာသည့္ စာဖတ္သူ႔ ေပးစာ က႑ သည္လည္း 
စာဖတ္သူမ်ား ႏွင့္ ပိုမို ရင္းႏီွးေစပါသည္။ 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁.၄ သန္း ရိွျပီး 
အမ်ားစုမွာ ျမိတ္ျမိဳ႕ တြင္ေနထုိင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ ထုိေၾကာင့္ 
Dawei Watch ၏ စီမံခန္႔ခြေဲရး ဌာနသည္ ျမိတ္ျမိဳ႕ သုိ႔ေစ်းကြက္ခ် ဲ႕ 
ထြင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ အဆန္း ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ထုိအျပင္ 
ျမိတ္ျမိဳ႕ သည္ ေဒသတြင္း စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ၾကြယ္ဝ
သည့္ျမိဳ႕ တစ္ျမိဳ႕ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေၾကာ္ျငာပုိ 
ရရိွလာႏိုင္သည္။ တနသၤာရီ Weekly အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ ၏ 
ေက်ာဖက္တြင္ ျမိတ္ျမိဳ႕ ရိွ တုိက္ခန္း မ်ား အား ေၾကာ္ျငာရန္ 
ေရရွည္စာခ်ဳပ္တစ္ခု ခ်ဳပ္ဆုိထားႏိုင္ သည့္ အတြက္ စိတ္ခ်မႈ 
တစ္ခု ရထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ “ဒီ ေဒသမွာ က ေၾကာ္ျငာ ရႏိုင္ေျခ 
အခြင့္အလမ္း အမ်ားၾကီး ရိွေနပါတယ္” ဟု ဦးသူရိန္ မွ ဆိုသည္။ 

၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကး 
အမ်ားအျပားကို  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွ 
ထား ၾကသည့္အတြက္ စီးပြားေရး 
အျမင္ရိွျပီးသား ျဖစ္ပါသည္။
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လေူနအမိအ္ေဆာက ္အဥးီ လုပင္နး္မ်ားအျပင၊္ ခရးီသြားလပုင္နး္၊ 
ငါးလုပ္ငန္း ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာသည္လည္း 
လည္ပတ္ ေနၾကပါသည္။ 

Dawei Watch သည္ စတင္ တည္ေထာင္သူ သတင္းေထာက္ 
မ်ား ၏ သားသမီးကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အစတြင္ ရင္းႏွ ီးျမဳပ္ႏံွ ရန္ 
၎တုိ႔၏ မတည္ေငြမ်ားစုစည္းခဲ့ျပီး သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္း 
လုပ္သည့္ အခါတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ပုဂၢလိက အႏၱရာယ္မ်ား 
အား ၾကိဳတင္မွန္းဆထားခဲ့ၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သတင္း 
မီဒီယာ ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ၏ စိတ္ဝင္စား မႈကို 
အာရုံထား ဂရုစုိက္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ 
ေငြေၾကးအမ်ားအျပားကို ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွထံားသည့္ အတြက္ စီးပြား 
ေရးအျမင္ ရိွထားၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ သုံးသမွ်ေသာ ေငြတစ္က်ပ္ 
တုိင္း အဖုိးနည္းတူ သက္ေရာက္မႈ ရိွေစရန္ တြက္ခ်က္ထားၾက 
ျပီး ဝင္ေငြရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္ အခုိင္အမာ 
ေဆာင္ရြက္ထားၾကပါသည္။ ယခု အခါ Dawei Watch ၏ အဓိက 
ဘ႑ာေငြ စီးဆင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဂ်ာနယ္ ေရာင္းျခင္း 
ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာခမ်ား မွ တဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရတဲ့ 
ဝင္ေငြ က တလစာ ကုန္က်စရိတ္ ကုိ ကာမိရုံပဲရိ ွပါတယ္။ 
အျမတ္ရတယ္ဆုိရင္ေတာင္ အင္မတန္ နည္း တဲ့ ပမာဏ 
တစ္ခုပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။” ဟု ဦဒသူရိန္မွ ဆို သည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ မိမိတုိ႔၏နည္းပါးေသာဝင္ေငြ ႏွင့္ လုံေလာက္ 
ေအာင္ ထိန္းထား ႏိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အတြက္ အားေပးရန္ 
လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ အလွဴရွင္ မ်ားရွိ တတ္ေသာ္လည္း 
၎တုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ဝင္ေငြ ျဖင့္ လုပ္ရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ ဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိစၥမ်ား ဥပမာ - စာဖတ္သူဆုိင္ရာ စစ္တမ္း ႏွင့္ အျခား 
ျမိဳ႕ မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ တုိးတက္ လာမႈ ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား 
စသည္တို႔ အတြက္ သံုးလိုက္ရတတ္ပါသည္။ Dawei Watch ၏ 
စီမံခန္႔ခြေဲရး ဌာန သည္ ထို အလွဴေငြမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ စီးပြားေရး 
၏ ဖံြ႔ျဖဳးိမႈ အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကပ္မတ္စိစစ္ေလ့ရိွပါသည္။ 

ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံု 
ခိုင္မာေစျခင္း။

ျမိတ္ခရုိင္သုိ႔ ေစ်းကြက္ခ်႕ဲ ထြင္ျခင္းအျပင္  Dawei Watch 
သည္ ယခု အခါတြင္ ရန္ကုန္မွ ပုံႏွပ္ိစက္မ်ားကုိ အားကုိးေနရ 
သည္ထက္စာလွ်င္ေဒသတြင္းပုံႏိွပ္စက္တစ္ခုစတင္လုပ္ ေဆာင္ 
ရန္ နည္းဗ်ဴ ဟာက်က် အက် ိဳးရိွႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုကုိ 
စဥ္းစားေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထားဝယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ သည္ ကြာေဝး 
ေသာေၾကာင့္ အေစာပုိင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆုံးရက္ 
မမီွသည့္ အက် ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားရေစပါသည္။ ဂ်ာနယ္အတြက္ 

ထားဝယ္ျမိဳ႕ရိွ စာအုပ္ဆိုင္တြင္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္အား ဖတ္ရႈေနသူတစ္ဦး
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ပုံႏိွပ္စရာ အားလုံးသည္ ပုံႏိွပ္စက္သုိ႔ အနည္းဆုံး စေနေန႔ ည 
တြင္ ေရာက္ရိွေနမွ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ပံုႏိွပ္ျပီးသား ဂ်ာနယ္ 
မ်ားသည္ တနၤလာေန႔ မနက္တြင္ ထားဝယ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေနာက္ဆုံးေဖာင္ပိတ္ရက္ ႏွင့္ 
ျဖန္႔ခ်သိည့္ အခ်န္ိၾကားတြင္ ရက္နွစ္ရက္သာျခားပါသည္။ ျမိတ္ျမိဳ႕ 
အပါအဝင္ အျခား ျမိဳ႕ မ်ားတြင္ တနလၤာေန႔ ညေန အထိ ဂ်ာနယ္ 
မ်ားမျဖန္႔ခ်ႏိိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ရပါသည္။ထိုအေျခအေနမ် ိဳး 
သည္ အပတ္ စဥ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ျဖစ္ရမည့္ အေျခအေနမ် ိဳးမဟုတ္ေပ။ 
ထိုေၾကာင့္ ထားဝယ္တြင္ ပံုႏိွပ္စက္ တစ္ခု ရိွေနပါက အယ္ဒီတာ 
၏ ေဖာင္ ပိတ္ခ်န္ိႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားထံ ဂ်ာနယ္ ေရာက္ရိွခ်န္ိ 
အၾကားတြင္ အခ်နိ္ တိုေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ဂ်ာနယ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စီးပြား 
ျဖစ္ပုံႏိွပ္စက္မ်ား မရိွေသးေပ။ ပုံႏိွပ္ ကုမၸဏီအသစ္ တစ္ခု 
အတြက္ ေစ်းကြက္သည္ အာမခံခ်က္ ရိွႏိုင္ပါ သလား။ တနသၤာရီ 
တုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ေဒသခံမ်ားက အျခားမည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ပုံႏိ ွ ပ္ ျခင္းအမွ ႈကုိဆႏၵရိ ွေနၾကပါသလဲ။ သယ္ယူပုိ ႔  ေဆာင္ 
ေရးစရိတ္ ေခၽ ြတာလုိက္ျခင္းျဖင့္ ထားဝယ္တြင္ စရိတ္စက 
ၾကီးလွသည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ အား  ျပန္ ျဖည့္ ေပးႏုငိ္ ပါမည္လား။ 
ထုိအခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ Dawei Watch စီမံခန္႔ခြ ဲ ေရးအဖြ ဲ႔ မွ 
အေသအခ်ာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ ရိွသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
အဖြ ဲ႔က ပံုႏွပိ္စက္ကို စီမံႏိုင္တဲ့ အေတြ႔ အၾကံဳ မရိွၾကေသးပါဘူး။” 
ဟု ဦးမ် ိဳးေအာင္ မွ ဝန္ခံ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

Dawei Watch သည္ေစ်းကြက္ခ်႕ဲ ထြင္ေရးအား ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေနခ်န္ိတြင္ ၎တုိ႔၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္ေသာ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး 
ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ အႏၱရယ္ မၾကံဳရသည့္ သတင္း 
ေထာက ္အလုပဟူ္သည ္မရိပွါ။ ျပးီခဲသ့ည္ ့ႏိုဝငဘ္ာလမွ စတင ္၍ 
ကုိမ် ိဳးေအာင္ တစ္ ေယာက္ တရားရုံးတြင္ အလုပ္မ်ားေနခဲ ့ပါသည္။ 

၎တုိ႔ ၏ ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သေရာ္စာ ေၾကာင့္ 
ေဒသခံ အာဏာပုိင္အစုိးရအား မေက်နပ္ျဖစ္ေစ ခဲမိ့သည့္ အတြက္ 
ကုိမ် ိဳးေအာင္ သည္ အေသေရဖ်က္မႈ ႏွင့္ တရားစြဆုိဲခံထားရပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိမ် ိဳးေအာင္ သည္ ဟန္တစ္ခ်က္ မပ်က္ခဲ့ပါ။ 
“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တရားခြင္ ေရာက္တာနဲ႔ အခြင့္ရရင္ရသလုိ 
သတင္းပညာရဲ႕ လူ႔အသုုိင္းအ၀န္းမွာ အေရးပါပုံကုိ ရွင္းျပ 
ေျပာျပတာပဲ။” ဟု ကိုမ် ိဳးေအာင္မွ ဆိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ မည္မွ်ပင္ 
ပင္ပန္းေစကာမႈ ကံမေကာင္းလွသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အား ျပည္သူ႔ 
အတြက္ သတင္းမီဒီယာ၏ အေရးပါပံုကို ရွင္းျပႏိုင္သည့္ ေနရာ 
တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိ အခ်က္သည္ Dawei 
Watch ၏ မန္ေနဂ်ာမ်ား မွ ျပည္သူ အတြက္ အသိပညာေပးမႈ ကို 
အသိစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

Dawei Watch ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
အသိပညာေပးသည့္ အခန္းက႑အား တုိးခ်႕ဲ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
သတင္းပညာသင္တန္းမ်ား၊ မိမိကုိယ္ ကုိ တုိးတက္ေစေရး သင္တန္းမ်ား 
အျပင္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိသည့္ ပညာ၊ တင္ဆက္သည့္ ပညာမ်ား၊  
ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ႏ ိင္ုငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ေဒသတြင္းဗဟုသုတ 
ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္ မ်ား အတြက္ ေခါင္းေဆာင္နည္းျပမႈ 
စသည့္ အစီအစဥ္ မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

ပုံမွန္သင္တန္းမ်ားအား ထားဝယ္ျမိဳ႕တြင္ ေဆာက္ထား သည့္ 
ရုံးအေဆာက္အအုံ အသစ္ ၏ ပထမထပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါ
သည္။မီဒီယာေလာကအ ေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ 
ထိုေနရာ တြင္ လာေရာက္ႏုငိ္ျပီး ရံုးအသစ္၏ အေနာက္ဖက္တြင္ 
ေကာ္ဖီေသာက္၍ စကားလက္ဆံုက်ႏိုင္ပါသည္။ 

Dawei Watch သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ နယ္ပယ္တြင္လဲ တည္ရိွေနပါ 
သည္။ သတင္း ႏွင့္ ဗီြဒီယုိမ်ားကုိ ဝဘ္ဆုိက္၊ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ 
ႏွင့္ ယူက်ဴ႕ တုိ႔တြင္ တင္ဆက္ေပးလွ်က္ရိွျပီး အြန္လုိင္းတြင္ 
ဆက္လက္ ၾကီးထြားေနပါသည္။ ယခုအခါ ရုံးအသစ္တြင္ ၄င္းတုိ႕၏ 
အနာဂတ္ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏိင္ုမည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ TV 
အစီအစဥ္ရုိက္ ကူးထုတ္လုပ္ႏိင္ုရန္ စတူဒီယုိ တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ 
စီစဥ္ေန ၾကပါသည္။ လာမည့္ ကာလ အတုိင္းအတာ တစ္ခု အထိ 
အဓိက ဝင္ေငြရင္းျမစ္ျဖစ္ေနဦးမည့္ ယခု လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ပုံႏိွပ္မီဒီယာ လုပ္ငန္းကုိလည္း ဆက္လက္အားေကာင္း ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ 
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ကရင္သတင္းဌာန (KIC) ကုိ စစ္အုပ္ခ် ဳပ္ေရးကာလတြင္ 
ကရင္အမ် ိဳးသားတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ တုိက္ပြ ဲ 
ဝင္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ႔ ျဖစ္သည့္ ကရင္ 
အမ် ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) ၏ သတင္း အခ်က္ အလက္ မွ်ေဝေရး 
စင္တာအျဖစ္စတင္ခဲျ့ခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကအုိင္စီ 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ ထံတြင္ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ သြင္းျပီး 
ေနာက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံျမိဳ႕ တြင္ ရုံးစတင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲသ့ည္။ 
အဆိုပါ ရံုးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ ရိွ ရံုးမွ ပံ့ပိုး ေပးခဲ့သည္။ 

မည္သည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းပင္ အာဏာပုိင္ျဖစ္ေနေစကာမူ ကရင္လူထု 
အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေရး 
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏွင့္ ကမာၻတလႊားရိွ ကရင္လူထု တို႔အတြက္ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရန္ မွာ ေကအုိင္စီ ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေကအိုင္စီ သည္ အေစာပိုင္ကာလမ်ားကတည္းက အင္တာနက္ 
အား စတင္အသုံးျပဳခဲ့ျပီး ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္မွေန၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
တြင္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္လႊင့္တင္ခဲ့သည္။

၂ ႏွစ္ၾကာျပီးသည့္အခါတြင္ သတင္းမ်ားကို စီဒီမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ခိဲ့ပါ 
သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ 
ျဖန္႔ေဝ သည့္ ကရင္သတင္း အစီအစဥ္အားစတင္ခဲ့သည္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကအုိင္စီသည္ ျမန္မာဘာသာစကား၊ ကရင္ 
ဘာသာစကားတုိ႔ျဖင့္ လစဥ္ထုတ္ေဝေသာ ကရင့္သတင္းစဥ္ (The 
Karen News) ဂ်ာနယ္အား စတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ယေန႔ တြင္ 
အဆုိပါ ၃၂ မ်က္ႏွာပါရွိေသာ ဂ်ာနယ္တြင္ ကရင္ဘာသာ စကားျဖင့္ 
၁၀ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင္ ့၂၂ မ်က္ႏွာ ပါရွိပါသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ ေကအိုင္စီသည္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ 
ရိွ စတူဒီယိုမွ ေန၍ အြန္လိုင္းေရဒီယိုအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ Radio 
Karen ျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားစတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ အတြက္ 
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား အတြက္ထုတ္လႊင့္သည့္ 
ဒုတိယေျမာက္ မီဒီယာခ်ယ္နယ္ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထို 
အျပင္ ဗြအုိီေအ အစီအစဥ္ တြင္ လြတ္လပ္သည့္ တိုင္းရင္းသား 
အသံေရဒီယို အစီအစဥ္အား ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေကအိုင္စီသည္ အပတ္စဥ္ ကရင္ဘာသာ 
စကားျဖင့္ တင္ဆက္ေသာ တီဗီြအစီအစဥ္တစ္ခုအား တုိင္းရင္း 
သား ဘာသာစကား တီဗီြ (ELTV) စီးရီးအတြက္ ျမန္မာဘာသာ 
စကား စာတန္းထုိး၍ အပတ္စဥ္ ဗုဒၵဟူးေန႔တုိင္း DVB မွ ေန၍ 
ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။ ထိုအျပင္ ေကအိုင္စီ ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
ႏွင့္ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားသုိ႔ တင္ေပးေနသည့္ အျခား ဗီြဒီယုိ 
သတင္းအစီအစဥ္မ်ားအားလည္း ထုတ္လုပ္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ 

ေကအိုင္စီ ၏ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္

ေကအုိင္စီ ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ကရင္ျပည္သူလူထု အတြက္ 
လြတ္လပ္ သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးရန္ဆုိသည့္ 
အတြက္ ေဒသ ေနရာ အလုိက္ က်ယ္ျပန္႔ေနေသာေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြး 
ျပီး စနစ္က်သည့္ ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာေစပါ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေကအိုင္စီ၏ ေစ်းကြက္ နယ္ပယ္ 
သည္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာျခင္း -
ကရင္သတင္းဌာန (KIC)

တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ - ေမလ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ရံုးအေျခစိုက္ရာေနရာ - ဖားအံ၊ ကရင္ျပည္နယ္။
ထုတ္ေဝသည့္ ဘာသာစကား - ျမန္မာ၊ ကရင္၊ အဂၤလိပ္။
ထုတ္ေဝသည့္ ပံုစံ -  လစဥ္ ဂ်ာနယ္
ခန္႔မွန္ ဖတ္ရႈသူ ဦးေရ - ၁၅၀၀၀ (လစဥ္)
ေစ်းကြက္လႊမ္းျခံဳမႈ - ကရင္ျပည္နယ္၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစ ံ
Website: www.kicnews.org (ျမန္မာ), www.
karen.kicnews.org  (ကရင္), www.karennews.org
(အဂၤလိပ္), www.radiokaren.org (ေရဒီယို)
Facebook: KICNewsPage
Youtube: Karen News Team

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ေကအိုင္စီ ၏ 
ရံုးခ်ဳပ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံ ျမိဳ႕ တြင္ တည္ရိွေနပါသည္။ 
ဖားအံျမိဳ ႕ သည္ ေကအုိင္စီ ေစ်းကြက္ ၏ စုံမွတ္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး 
သတင္းအမ်ားစု ၏ ရင္းျမစ္တည္ရိွရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆုံး လက္နက္ 
ကုိင္တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားရာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ 

ျဗိတိသွ် ကုိလုိနီလက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီး 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ စတင္ခဲသ့ည့္ တုိက္ပြမဲ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ၊၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏွင့္ ကရင္ အမ် ိဳးသား အစည္း 
အရုံး (KNU) တုိ႔အၾကား ေရးထုိးခဲ့သည့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ျပီးသည့္ အခ်နိ္မတိုင္ခင္ထိ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ ျခင္းျဖစ္ 
ပါသည္။ 

အဆုိပါ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ စီးပြားေရးအရ 
ထိခုိက္ နစ္နာမႈ အက် ိဳးဆက္မ်ားစြာခံစားရေစခဲ့ျပီး ကရင္ျပည္နယ္ 
မွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေစ 
ခဲသ့လုိ ျပည္တြင္းမွာပင္ စစ္ေဘးေရွာင္ရသူမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေစခဲ့ 
ပါသည္။ အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျပီး ေနာက္တြင္ 
ကရင္ျပည္နယ္ သည္ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈမ်ား စတင္ျမင္ေတြ႔လာ ရပါသည္။ 
ဥပမာ ျပည္တြင္း စက္ရုံမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ လာေရာက္ 
၍ ရင္းႏီ ွ း ျမဳပ္ႏံ ွလာၾကပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ လက္ 
ျဖစ္ေနေသးေသာ္လည္း လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တြင္ ျပည္နယ္တြင္း  
စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ဆက္၍ ျဖစ္သြားႏိုင္ ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ေတာေတာင္ ထူထပ္သည့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ျပီး 
အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ထုိင္းႏိင္ုငံ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနပါသည္။ 
လူအမ်ားသည္ ေနရာ အႏွအံျပားတြင္ ျပန္႔က် ဲေနထိုင္ၾကျပီး ျမိဳ႕ 
ၾကီးမ်ားရွိရာ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ ျဖစ္ေနျပီး လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ ေတာင္ပုိင္းေဒသ 
မ်ား ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသည္ လံုးဝအဆက္အသြယ္ ျပတ္ 
ေတာက္ ေနပါသည္။ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား တြင္ လူငယ္ပုိင္း အမ်ားစု 
ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ စာတတ္ေျမာက္မႈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ဒတိုယ အနိမ့္ဆုံး ျပည္နယ္ထဲတြင္ ပါဝင္ပါ သည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ 
ႏွင့္ အထက္ လူၾကီး ၄ေယာက္ လွ်င္ ၁ေယာက္သည္ မည္သည့္ 
ဘာသာ စကား ႏွင့္ မွ စာဖတ္ႏိုင္ ျခင္းမရိွပါ။ ထိုအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 

ယူနစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံ ျမိဳ႕ နယ္

လူဦးေရ Thousands 51,486 1574 421.6

လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ People/Km2 76 51.8 145.3

ျမိ႕ေနလူထု % % 30% 22% 18%

ပ်မ္းမွ်အသက္ Years 27.1 23.6 25.2

စာတတ္ေျမာက္မႈ % 89.5% 74.4% 79.9%

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ဦးေရ Thousands 2,021.9 322.8 201.9 (ခရိုင)္

- အဓိက 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသည့္ 
ေနရာ (%)

ႏိုင္ငံ  (%) ထိုင္းႏိုင္ငံ (70%) ထိုင္းႏိုင္ငံ  (94%) ထိုင္းႏိုင္ငံ  (94%) 
(ခရိုင္)

ပံု (၇) - ကရင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေဒတာ
ရင္းျမစ္ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ႏွင့္ အိုးအိမ္ဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္း။ 

မွတ္ခ်က္ - ဖားအံခရိုင္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ၇ ျမိဳ႕နယ ္ပါဝင္ျပီး၊ ဖားအံ ျမိဳ႕နယ္သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။
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ပံု (၈) - ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူသံုးမ်ားသည့္ သတင္းရယူရာ ခ်ယ္နယ္မ်ား။ 

9%

26%

54%

81%

88%
93%

ရုပ္ျမင္သံျကား သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ အင္တာနင္/
လူမွဳကြန္ယက္

ေရဒီယို ဖုန္း App

ပံု (၉) - ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္သက္ၾကသည့္ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 
(ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအား အနီးဆံုးနံပါတ္ယူ ၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။)

ရင္းျမစ္ -  MDIF/KIC ပရိသတ္သုေတသန၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၈။

ရင္းျမစ္ -  MDIF/KIC ပရိသတ္သုေတသန၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၈။

1%

3%

1%

7%

7%

10%
13%

9%

47%

စီးပြားေရး

လူမွဳေရး တိုင္းရင္းေဆး

အားကစား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

စာေပယဥ္ေက်းမွဳ

ဒုကၡသည္ အေျကာင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံေရး

ဦးေရ အမ်ားအျပားရိွျပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ား ရိွ ဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ားတြင္ ခုံလံႈေနသူ အမ်ားအျပားလည္း ရိွေနပါသည္။

ျမန္မာႏို င္ငံ ေတာင္ပုိင္းရိ ွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားကဲ့သုိ ႔ပင္ 
ကရင္ျပည္နယ္သည္ လယ္ ႏွင့္ ေတာင္ယာ လုပ္ငန္း အဓိက 
လုပ္ကုိင္ျပီး စုိက္ပ် ိဳးေရးမွ အဓိကဝင္ေငြရရိွပါသည္။ အဓိက 
စုိက္ပ် ိဳးသည့္ သီးႏွမံ ွာ ဆန္စပါးျဖစ္ျပီး၊ ေကာ္ဖီ၊ ဖာလာေစ့ 
သစ္သီးဝလံ ႏွင့္ သီးပင္စားပင္မ်ားစိုက္ပ် ိဳးၾကပါသည္။ ထိုအျပင္ 
ကရင္ျပည္နယ္ သည္ ရာဘာ ႏွင့္ ၾကံ စိုက္ခင္း အမ်ား အျပားရိွ
ရာေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏ ွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္၊ MDIF ၏ လမ္းညႊန္မ ႈ ျဖင့္ 
ေကအိုင္စီ ၏ ဦးစားေပး မီဒီယာ ေစ်းကြက္ရိွရာ ေဒသမ်ား တြင္ 
လြတ္လပ္သည့္ ပရိသတ္ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ 
ထိုေဒသမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း (အင္းစိ္န္၊ ေမွာ္ဘီႏွင့္ တြေံတးျမိဳ႕ 
နယ္)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ဖားအံျမိဳ႕ 
တို႔တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ေစ်းကြက္မွ ေျဖဆိုသူမ်ား 
သည္ ၎တို႔ ၏ အဓိက သတင္းရယူသည့္ ရင္းျမစ္ႏွစ္ခုမွာ တီြဗြ ီ 
(၉၃%) ႏွင့္ သတင္းစာ (၈၈%) တုိ႔ျဖစ္ျပီး တတိယရင္းျမစ္မွာ 
အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္မ်ား (၈၁%) ျဖစ္ၾကသည္ဟုေျဖဆုိခဲသ့ည္။ (ပုံ-၈ 
တြင္ ရႈ)။ ေျဖဆုိသူ ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ဆုိရွယ္မီဒီယာ အသုံးျ 
ပဳသည္ ဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကျပီး ၂၆% သည္ ေရဒီယိုနားေထာင္သည္ 
ဟု ေျဖဆို ခဲ့သည္။
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ေရးသားသူ - Tosca Santoso
MDIF/MMP နည္းျပ။ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ၏ KBR ေရဒီယို 

သတင္းေအဂ်င္စီ တြင္ တည္ေထာင္သူႏွင့္ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ 

အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သူ။ 

ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ ရိွ ရုံးခန္းေရွ႕ တြင္ ဆုိင္းဘုတ္ မရိွပါ။ 
ထုိေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာတဲ့အထိ လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ ၾက 
ေသာ္လည္း ထိုေနရာသည္ ကရင္သတင္းဌာန (KIC) ၏ အလုပ္ 
မ်ား လုပ္ကုိင္ရာေနရာဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အရာ တစံုတရာ မရိွေန 
ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း နယ္စပ္တဖက္တြင္ ရိွသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ 
တြင္ အေျခအေန မတူညီေနပါ။ ဖားအံျမိဳ႕ ေတာ္ရိွ ၎တို႔ ၏ ရံုး 
အသစ္တြင္ ေကအုိင္စီ ၏ အမည္ ထင္ရွားစြာ ေရးထားသည့္ 
ဆိုင္းဘုတ္ အၾကီး တစ္ခု ခ်တိ္ဆြထဲားပါသည္။ 

ထုိအခ်က္သည္ ၾကီးမားသည့္ ကြ ဲျပားမႈ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ေသးငယ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ ခ်ယ္နယ္ တစ္ခု ၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ႏွင့္ 
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေျခအေနမတူညီမႈ ကုိ ျပသေပးေန 
ပါသည္။

ကရင္ျပည္သူလူထု ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
သတင္းစာပညာ

ကရင္ျပည္သူလူထု အတြက္ အျခား 
နည္းလမ္းျဖင့္ လက္လွမ္းမမီွႏုိင္သည့္ 
ကရင္တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အေၾကာင္း 
သတင္း၊ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ၎တို႔ရဲ႕ 
ဘဝေတြ၊ ရပ္ရြာေတြ အေၾကာင္း ကုိ  
ေကအုိင္စီ မွသိရွိေအာင္ လုပ္ေပးခ့ဲသည္။

ေကအိုင္စီ ၏ ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္သူ နန္းေဖာေဂး သည္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ေနစဥ္။ 
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ေကအိုင္စီ ၏ သတင္းဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ “ကရင္သတင္းစဥ္” ကို 
ျမန္မာဘာသာစကား ႏွင့္ ကရင္ဘာသာစကားတုိ႔ျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ 
တြင ္ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
ပထမတြင္ ကရင္အမ် ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) ၏ တုိက္ရုိက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ တြင္ ရိွေနပါသည္။ ထုိအခ်န္ိတြင္ ကရင္ 
အမ် ိဳးသားအစည္းအရုံးသည္ လက္နက္ကုိင္၍ တုိက္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး 
ေဒသဝန္းက်င္ေနရာအႏံွအ့ျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ “အဲဒီ 
အခ်န္ိတုန္းက KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ရဲ႕ ျပင္ပမွာ ဂ်ာနယ္ကုိ 
ထုတ္ျပီး ျဖန္႔ခ်ဖုိီ႔ဆုိ တာ အင္မတန္အႏၱရာယ္မ်ားျပီး ခက္ခဲတဲ့ 
အလုပ္ပါ။” ဟု ေကအုိင္စီ ၏ ဒါရုိက္တာ ႏွင့္ အယ္ဒတီာခ်ဳပ္ျဖစ္သူ 
နန္းေဖာေဂး မွ သူမ ဦးေဆာင္ကုိင္တြယ္ေနရသည့္ မီဒီယာ ၏ 
အေစာပိုင္းကာလမ်ားကို စဥ္းစားမိရင္း ေျပာပါသည္။ 

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကအုိင္စီ ၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားကုိ မိခင္ အဖြ ဲ႔အစည္း 
မွ ခြထဲုတ္ခဲ့ျပီး သီးျခား လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေသာ အစိုးရမဟုတ္ 

သည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္သူလူထု အတြက္ 
အျခား နည္းလမ္းျဖင့္ လက္လွမ္းမမွႏီိုင္သည့္ ကရင္တုိင္းရင္းသား 
ေကအုိင္စီ ၏ ဂ်ာနယ္သည္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ 
ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အထူးပင္ အေရးပါ 
လွသည္။ အေျခအေနမ်ား အဆုိးဆုံးအခ်န္ိတြင္ ထုိ စခန္းမ်ား 

တြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ သိန္း ခန္႔ ရိွခဲ့ျပီး ယခု အခါ တြင္ 
၉၀,၀၀၀ ထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲသ့ည္။ လက္ရွိ အစုိးရသစ္ လက္ထက္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေသာ္လည္း 
အခ် ိဳ႕ ဒုကၡ သည္မ်ား သည္ ေနရပ္သုိ႔ အရဲစြန္႔ ၍ မျပန္ရဲ ၾကသလုိ၊ 
အခ် ိဳ႕တြင္လည္း ျပန္ရန္ ေနရာမရိွျဖစ္ေနရပါ သည္။

ထိုအခါ အလွဴရွင္မ်ား ၏ အကူအညီျဖင့္ အဆုိပါ ဒုကၡသည္ စခန္း 
မ်ား ရိွ ကရင္ ႏွင့္ ကရင္နီ လူမ် ိဳးမ်ား အတြက္ ကရင္ သတင္းစဥ္ 
ဂ်ာနယ္ အေစာင္ (၄၀၀) ကို အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ေိပးလွ်က္ရိွ ပါသည္။ 

ကရင္သတင္းစဥ္ ဂ်ာနယ္တြင္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြမဲ်ား၊ လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခား ကရင္ျပည္သူမ်ား 
ရင္ဆုိငေ္နရသည့္ အေရးကိစၥမ်ားဆုိငရ္ာ အေၾကာငး္အရာမ်ားကုိ 
အဓိက ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ “စခန္းတြင္းမွာ ရိွတဲ့ ကရင္ျပည္သူ 
လူထု ရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့တုံ႔ျပန္မႈ ေတြ ကၽြန္မတို႔ ရရိွပါတယ္။” ဟု 
နန္းေဖာေဂးမွဆိုသည္။ “သူတုိ႔ အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ကရင္သတင္း 
ကို သူတို႔ ရေနၾကပါျပီ။” 

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ စာဖတ္ပရိသတ္သည္ သည္ ေကအိုင္စီ ၏ 
အနည္းငယ္ေသာ ပရိသတ္သာျဖစ္ပါသည္။ ေကအုိင္စီ သည္ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတုိင္း ႏွင့္ အျခား ကရင္လူမ် ိဳးမ်ား 
ေနထုိင္ရာေဒသတုုိင္းအတြက္ လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရိွ 
ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ပြင့္လင္း၊ လြတ္လပ္မႈ မရိွေသးခင္ ကာလ 
မ်ား တြင္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား အျပင္ သတင္း စီဒီမ်ားကို နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္၍ ခိုးသြင္းခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခု အခါတြင္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ 
မွ ရံုး ၏ အကူအညီျဖင့္ ဖားအံျမိဳ႕ တြင္ ပြင့္လင္း၊ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ 
ရံုးဖြင့္လုပ္ေဆာင္ေနႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ (၂) ခုတြင္ တည္ရိွ 
ေနပါေသာ္လည္း ထုိ ေနရာႏွစ္ခု တြင္း သြားလာရန္ အခ်နိ္ (၃)
နာရီ သာ လိုအပ္ပါသည္။ 

ေကအုိင္စီသည္ အျခားပါတနာ အဖြ ဲ႔မ်ားထက္ ေနာက္က်ျပီး 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ MDIF ၏ MMP အစီအစဥ္သုိ႔ 
စတင္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ အလွဴရွင္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား အား 
ေရရွည္ တြင္ မီွခုိေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ သိရိွသည့္ အတြက္ 
စီမံခန္႔ခြ ဲ ေရး၊ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရး အပါအဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သင္ယူေလ့လာလွ်က္ ရိွၾကပါသည္။ 
၎တုိ႔ တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္အဝ မရိွႏိုင္ေသာ္လည္း 
ထုိ အရာမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရိွၾကပါသည္။ 
“သတင္းေထာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စာရင္းကုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ရင္းနဲ႔ပဲ 
သင္ၾကရတာပဲ” ဟု ေကအိုင္စီ ၏ တီဗီြအစီအစဥ္ ေခါင္းေဆာင္ 
ျဖစ္သူ ေစာ ဘလက္ေတာင္းန္ မွ ဆုိသည္။ 

ေဒသတြင္း ေၾကာ္ျငာ အခုိင္အမာ ရရွိေရး ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ေီရး နည္းလမ္း 
မ်ားအား တုိးတက္ေစရန္ မွာ ပထမ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ား ျဖစ္ 
ပါသည္။ ေကအိုင္စီ အတြက္ အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ား အား ခန္႔အပ္ 
ခဲ့ျပီး အေျခခံမွ စ၍ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ MMP ၏ ပါတနာ လည္း 
ျဖစ္သလုိ ဖားအံ ႏွင့္ တစ္နာရီသာေဝးသည့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ၊ 

ဧရာဝတီတုိင္းျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕ နယ္ရိွ မကူကၽြန္း ေက်းရြာ 
တြင္ ကရင္သတင္းစဥ္ ဂ်ာနယ္အား ျဖန္႔ခ်ီေပးေနစဥ္။ 
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မြန္ျပည္နယ္ တြင္ ရိွေနသည့္ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီမွ မာကတ္ 
တင္း မန္ေနဂ်ာ ထံမွ ေကအိုင္စီ အဖြ ဲ႔အစည္းအတြက္ အေရာင္း 
သင္တန္း ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိသုိ႔ အတူတကြ လက္တြ ဲျပီးေနာက္ ေၾကာ္ျငာအတြက္ ရုိးရွင္း ေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဖားအံေဒသတြင္း ရရွိႏိုင္မည့္ ေၾကာ္ျငာ ရွင္မ်ား 
ဥပမာ - သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ တိုင္းရင္း ေဆးဆရာ 
မ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အထည္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
ဆိုင္မ်ား စသည္တို႔ ကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေနာက္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေကအိုင္စီ ၏ မာကတ္တင္း ဝန္ထမ္း 
သည္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ထားဝယ္ျမိဳ႕ ရိွ ေနာက္ထပ္ 
MMP ပါတနာ အဖြ ဲ႔ျဖစ္သည္ Dawei Watch ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္း 
မ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ေိရး နည္းလမ္းမ်ားကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 

တတိယ ပါတနာအဖြ ဲ႔ျဖစ္သည့္ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း ဌာန 
သည္ လည္း ထုိခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ သတင္းဌာန မ်ား 
အခ်င္းခ်င္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျပေပးျခင္း 
သည္ ပရိုဂရမ္ ၏ အဓိက အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဇူလုိင္လတြင္ အဖြ ဲ႔အစည္း အတြင္း သင္တန္းေပးခဲ့သည့္ 
အစီအစဥ္ တြင္ ေၾကာ္ျငာရွင္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ 
ကရင္ သတင္းစဥ္အားျဖန္႔ခ်ေီပးႏိုင္မည့္ ခ်ယ္နယ္မ်ား အား 
ေကအုိင္စီ အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ လိုက္လံ ေတြ႔ဆုံ ရာတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လုိက္ပါ ခဲ့ပါသည္။ လက္ဖက္ ရည္ဆိုင္မ်ား၊ 
အထည္ဆိုင္မ်ား၊ စူပါမားကတ္မ်ား၊ ဓာတ္ဆီ ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ အျခား 
လူသြားလူလာမ်ားသည့္ ဘတ္စ္ကား ဂိတ္မ်ား ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ “ဂ်ာနယ္ ေရာင္းမယ္ဆုိ ဒီဆုိင္မွာထား 
လုိ႔ရတယ္။” ဟု လက္ဖက္ ရည္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ ၏ မန္ေနဂ်ာမွ 
ေျပာပါသည္။ ဓာတ္ဆီ ဆုိင္မွ မန္ေနဂ်ာမွ လည္း စိတ္ဝင္စားမႈ 
ရိ ွေၾကာင္း ျပပါ သည္။ အဆုိပါအခ်က္မ်ားသည္ ေကအုိင္စီ 
စီမံခန္႔ခြေဲရး အဖြ ဲ႔ အတြက္ ၎တို႔ ဂ်ာနယ္မ်ားအား ထပ္မံတိုးခ်႕ဲ 
ႏိုင္ေစ ရန္ အားတက္ေစသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ လိုက္လံ ေလ့လာျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေစ်းကြက္ 
ေဒတာေဘ့စ္တစ္ခု စတင္ေရးဆြခဲဲ့ျပီး ေရာင္းေပးႏိုင္မည့္ သူ 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္ မ်ား ႏွင့္ 
အျခားေနာက္ဆက္တြ ဲ လုပ္စရာမ်ားကို ခ်ေရးခဲ့ ၾကပါသည္။          

“ဒ ီလုိမ် ိဳးေလ့လာတာကုိ တစ္ပတ္တခါ မပ်က္မကြက္ လုပ္သင့္တယ္ 
လုိ႔ထင္တယ္။” ဟု ေကအုိင္စီ ၏ မားကတ္တင္း ဝန္ထမ္းတစ္ 
ေယာက္က ဆုိသည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ပုံသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ 
သစ္ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ထပ္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရိွ 
ၾက သည္။

ေငြသားအစားထုိး ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္၍ ေရာင္းသည့္ 
အေၾကာင္းအရာအား သင္တန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာျပေပးခဲ့ 
ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေန ၾကသူ မ်ား 
သည္ ေငြသားအစားအျခားအရာမ်ား ေပး၍ ေၾကာ္ျငာ သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ျခင္း မရိွၾကပါ။ ထိုနည္း လမ္းသည္ 
ပုိ၍ ဆြေဲဆာင္မႈ ရိ ွႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ဖားအံတြင္ ဟုိတယ္ 
အမ်ားအျပား ရိွေနျပီး စီးပြားေရးအတြက္လာသူမ်ား၊ အလည္လာ 
သူမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ မားကတ္ တင္း အဖြ ဲ႔ 
သည္ ဟုိတယေ္ၾကာ္ျငာခ အစား ဟိတုယ ္တြင္ တည္းခို ႏိုင္သည့္ 
ေဗာက္ခ်ာ မ်ား အလဲအလွယ္လုပ္၍ ေၾကညာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ၍ 
ဆြေဲဆာင္ႏိုင္သည္။ ထုိ အခါတြင္ ေကအိုင္စီ ၏ ဧည့္သည္ မ်ား 
ဖားအံသို႔ လာ၍ တည္းခိုသည့္ အခါတြင္ ထို ေဘာက္ခ်ာမ်ား သံုး 
၍ တည္းခုိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ေကအုိင္စီသည္ ေငြသားလဲ 
ရႏိုင္သလို၊ ဟိုတယ္သည္လည္း ေၾကာ္ျငာျဖစ္၍ ဧည့္သည္ ပိုတိုး 
လာႏိုင္ပါသည္။ 

ေနာက္တစ္ခါ နည္းျပဖုိ႔ လာမယ္ဆုိရင္ အဲ့လုိမ် ိဳး ေကအုိင္စီ နဲ႔ 
ေငြ အစား အလဲအလွယ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဟိုတယ္မွာ တည္းမယ္”ဟု 
မားကတ္တင္းဝန္ထမ္းမ်ား အား ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးခဲ့ပါသည္။ 

အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ား ၏ လုပ္အားေၾကာင့္ အသီးအပြင့္မ်ားကုိ ၾသဂုတ္ လတြင္ 
စတင္ေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။ အဖြ ဲ႔ ၏ ပထမ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
စာမ်က္ႏွာ တစ္ဝက္စာ ေၾကာ္ျငာ ရရွိေရး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိလတြင္ 
ေၾကာ္ျငာရွင္ ႏွစ္ေယာက္ထံမွ တစ္မ်က္ႏွာအျပည့္ေၾကာ္ျငာ 
ရရွိခဲပ့ါသည္။ ေကအုိင္စီ ဂ်ာနယ္သည္ ၃၂ မ်က္ႏွာရွိသည့္ အတြက္ 
အေၾကာင့္ ေနာက္လတြင္ ထုတ္မည့္ ဂ်ာနယ္ အတြက္ ရည္မွန္းထား 
ခ်က္ကို တိုးျမွင့္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ 

သုိ ႔ေသာ္ လစဥ္ထုတ္ေဝသည့္ ဂ ်ာနယ္တြင္  ပ ါဝင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည့္ ေနာက္က်သည့္ သတင္း 
မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အတြက္ ထိုတစ္ခုတည္း ထုတ္လုပ္ျခင္း သည္ 
မလုံေလာက္မွန္း ေကအိုင္စီမွ သိရိွထားပါသည္။ ယခု အခါတြင္ 
မဲေဆာက္ရိွ ေကအုိင္စီ ရုံးတြင္ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္ မ်ား ႏွင့္ 
တီဗြအီစီအစဥ္မ်ားကုိ အြန္လုိင္းမီဒီယာ အတြက္ အသားေပး 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ မဲေဆာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၏ 
လက္ေတြ႔က် သည့္ အေၾကာင္းအရင္း (၂)ခ်က္ ရိွပါသည္။ ပထမ 
အခ်က္မွာ အင္တာနက္လုိင္း ပုိမုိ တည္ျငိမ္ျပီး မီးအျမဲမွန္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေကအုိင္စီ ၏ တီဗြအီစီအစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ ရုိးရွင္းျပီး 
ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးအသံုးျပဳ ႏိုင္ သည့္ စတူဒီယို တစ္ခုလည္း ရိွပါသည္။ 

 “ဂ်ာနယ္ေရာင္းမယ္ဆို 
ဒီဆိုင္မွာ ထားလို႔ရပါတယ္။” ဟု 
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ၏ 
မန္ေနဂ်ာမွ ေျပာပါသည္။

37



ေကအုိင္စီသည္ အြန္လုိင္းေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ားထုတ္လႊင့္ေပး 
လွ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ အစီအစဥ္အား Radio Karen ဟု ေခၚဆိုျပီး 
အြန္လုိင္းမွ တုိက္ရိုက္ ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို အစီအစဥ္ ၏ ပရိသတ္အမ်ားအျပားသည္ 

ျမန္မာႏိင္ုငံ အႏွတံြင္ ရွိေနျပီး အထူးသျဖင့္ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ေနသူ 
မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရဒီယို အစီအစဥ္ ကို 
နားေထာင္တဲ့ သူ ၁၂,၀၀၀ ရိွပါတယ္” ဟု ေစာ ဘလက္ေတာင္းန္ 
မွ ဆုိသည္။ ဤပုံစံမ် ိဳး မီဒီယာသည္ ဝင္ေငြရသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္လာ 
ႏိုင္ေခ်ရိွပါသည္။ 

ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားေျပာ တီဗီြ 
အစီအစဥ္ (ELTV) စီးရီးအတြက္ DVB မွတဆင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ 
စ၍ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကအုိင္စီ သည္ ၎၏ 
ပရိတ္သတ္မ်ား ၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖစ္သည့္ ရုပ္သံ အစီအစဥ္အားတုိးခ် ဲ႕ 
လုေိဆာင္လိုစိတ္ရိွေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ ျဖင့္ တီဗြသီတင္းအစီအစဥ္မ်ား အား 
ထုတ္လုပ္ တင္ဆက္ ႏိုင္သလုိ အမည္ရျပီးျဖစ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး 
အား ထုတ္လႊင့္ ေပးေနေသာ တီဗီြ ခ်ယ္နယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
ထုတ္လႊင့္ ႏိုင္ပါသည္။ 

ေကအုိင္စီ၏ ေငြေၾကးအရ ကုိယ္ပုိင္လုံလုံေလာက္ေလာက္ျဖင့္ 
ေရရွည္သြားႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ရရိွရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ 
အျခား သတင္းမီဒီယာ ဌာန မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ခက္ခဲသည့္ စီးပြားေရး 
ဝန္ းက်င္တြ င္  လုပ္ကုိ င္ေနရသည့္ အတြက္ ခက္ခဲသည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ သည့္ ပုံစံကုိ အလ်င္အျမန္သင္ယူျပီး 
လုပ္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ် ိဳးၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။

ထုိအျပင္ ေကအုိင္စီ ၏ ေရဒီယုိ ႏွင့္ တီဗီြ အစီအစဥ္မ်ား အား 
ၾကည့္ရႈ ႏိုင္မည့္ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္း တစ္ခု တီထြင္ ရန္ 
စီစဥ္ေနပါသည္။ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳေပးမည္ဆိုပါက ရပ္ရြာ အေျချပဳ 
ကုန္းတြင္း ေရဒယုိီ ထုတ္လႊင့္မႈဌာန တစ္ခု ေဆာင္ရြက္လုိၾကပါသည္။ 

ယခုအခါ အစုိးရပုိင္ရုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ MRTV 
ႏွင့္ အတူ လက္တြလဲုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ား 
လည္း ရလာေနျပီျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ အေၾကာင္း အရာသည္ 
ေကအိုင္စီ အတြင္း အျငင္းအခံု အျပင္း အထန္ျဖစ္သြား ေစခဲ့ပါ 
သည္။ ကရင္အေရးကိစၥ ေတြကုိ သတင္းအျဖစ္တင္ျပသည့္ 
အခါတြင္ အစုိးရမွ က ဆင္ဆာ ျဖတ္မည္ လား ဆုိတဲ ့ေမးခြန္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိ ွ ျဖစ္ပ ြားေနသည့္ 
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ထိုေမးခြန္းအား ေျဖဆိုရန္ 

မလြယ္ကူပါ။ “ပုိက္ဆံကိစၥပဲ ကၽြန္မတုိ႔က စဥ္းစားေနလို႔မရဘူး။ 
ထနိ္းခ်ဳပ္မလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ရိွေနေသးတယ္။” ဟု နန္းေဖာ 
ေဂး က ေျပာသည္။ 

 ကရင္အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း 
သတင္းတင္ဆက္သည့္
အခါတြင္ဆင္ဆာျဖတ္ ခံရမည္လား။
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ဒီမိုကေရစီ အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ား မွ ပူးေပါင္း 
၍ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ရိွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆန္ကလဘူရီျမိဳ႕ တြင္ မြန္သတင္း 
ေအဂ်ငစီ္ (MNA) အားစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔ ၏ 
၂လ တစ္ၾကိမ္ထုတ္ေဝသည့္ စေနာင္းတိုင္း (ဓူဝံၾကယ္/Guiding 
Star) သတင္းစံု ဂ်ာနယ္ သည္ မြန္ဘာသာစကားျဖင့္ ဦးေဆာင္၍ 
သတင္း ႏွင့္ အခ်က္ အလက္မ်ား ပ့ံ ပုိးေပးသည့္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ 
ျဖစ္ပါသည္။  စတင္တည္ေထာင္ခဲသ့ည့္ ခုႏွစ္မွ စတင္ ၍ မြန္သတင္း 
ေအဂ်င္စီသည္ ၎၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သတင္း ထုတ္လုပ္ တင္ဆက္မႈ 
အား မြန္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ တို႔ျဖင့္ တိုးခ်႕ဲ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ MNA သည္ ျမန္မာႏုငိ္ငံေတာ္အစိုးရ ထံတြင္ မြန္ 
သတင္းေအဂ်င္စီ အျဖစ္ မွတပ္ံုတင္ျပးီေနာက္ မြန္ျပညန္ယ္ ၏ ျမိဳ႕ 
ေတာ္ ေမာ္လျမိဳင္သုိ႔ ရံုးခ်ဳပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လစ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ 
၏ ဒုတိယ ရံုးျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆန္ကလဘူရီရိွ ဒုတိယ ရံုးမွ 
လည္း ပ့ံပိုးကူညီေပးခဲ့ ပါသည္။ 

အက် ိဳ းစီးပ ြား အတြက္မဟုတ္သည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ 
အတြက္ MNA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမာၻတလႊား 
ရိွ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ ၏ သတင္းမ်ားကို မွ်တျပီး 
ညီတူ ညီမွ်ရိွရိွ ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ မွာ MNA ၏ ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုအျပင္ MNA ၏ ေနာက္ထပ္ ရည္မွန္းထားသည့္ အခ်က္ မွာ 
မြန္စာေပ ႏွင့္ မြန္ဘာသာစကား အား ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္ေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယူနက္စကို အဖြ ဲ႔ (UNESCO) မွ ထိခုိက္လြယ္သည့္ 
ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ မြန္ဘာသာစကား 
အသုံးျပဳသူ ေပါင္း ၈၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ရိွပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ ရိွ 
မြန္ဘာသာစကား ေျပာသူမ်ား သည္ မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ျမိဳ႕ 
နယ္မ်ားျဖစ္ သည့္ ေရး၊ သံျဖဴဇရပ္ ႏွင့္ မုဒံုတို႔တြင္ အမ်ားအျပား 
စုစည္းေနထိုင္လွ်က္ရိွၾကျပီး စေနာင္းတုိင္း (ဓူဝံၾကယ္) သတင္းစံု 
ဂ်ာနယ္အား အမ်ားဆုံး ျဖန္႔ေဝေပးေနရာ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

စေနာင္းတုိင္း (ဓူဝံၾကယ္) သတင္းစုံ ဂ်ာနယ္ သည္ ယခု အခါ 
တြင္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္လ တစ္ၾကိမ္ထုတ္ေဝသည့္ 
ဂ်ာနယ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝသည့္ ဂ်ာနယ္သို႔ 
ေျပာင္းလခဲဲသ့ည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလွဴ ရွင္မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာျခင္း၊ 
ရည္မွန္းထားသည္ ထက္ ေၾကာ္ျငာမ်ား နည္းပါးလာျခင္း စသည့္ 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထပ္တိုးလာသည့္ ပံုႏွပိ္ထုတ္လုပ္ သည့္ 
စရိတ္စကမ်ား အတြက္ အခက္အခဲ ရိွလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္၊ ေမလ တြင္ ေစာင္ေရမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ႏွစ္လ တစ္ၾကိမ္သို႔ 
ျပန္ေျပာင္းခဲ့ရပါသည္။  

မြန္ျပည္နယ္မဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပ 
တြင္ ေနထုိင္ေနၾကသည့္ မြန္လူမ် ိဳး အမ်ားအျပားရိွေနသည္ 
ကုိ သိရိွေသာေၾကာင့္ MNA သည္ ဘာသာစကား (၃) မ် ိဳး 
ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပသည့္ အြန္လုိင္း မီဒယီာ ပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳး ကုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
ႏွင့္ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။ 

ယခု အခါ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီသည္ ရုပ္သံ ထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္း 
တြင္ အမ်ားအျပားအာရုံစုိက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရိွပါ သည္။ 
DVB ၏ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ရုပ္သံ အစီအစဥ္ (ELTV) 
စီးရီးမ်ား အတြက္ မြန္ဘာသာစကား ျဖင့္ သတင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
အပတ္စဥ္ထုတ္လႊင့္ေပးေန သလုိ သတင္းရုပ္သံ အတုိမ်ားကုိလည္း 
ေဖ့ဘြတ္ ႏွင့္ ယူက်ဴ႕ဘ္ မွ ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရွိပါသည္။ MNA သည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အြန္လုိင္းေရဒီယုိ ျဖစ္သည့္ Frontier 
မီဒီယာ ၏ ဒို႔အသံ ေရဒီယို အစီအစဥ္ ႏွင့္ RFA အတြက္ ေရဒီယို 
အသံလႊင့္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရိွပါသည္။ ထိုအျပင္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ပုိင္ ရုပ္သံျဖစ္သည့္ MRTV ၏ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ အတြက္ 
သတင္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ ရုပ္သံမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးပို႔ ေပးပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာျခင္း 
-မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ (MNA)

စတင္တည္ေထာင္သည့္ ခုႏွစ္ - 2000
ရံုးခ်ဳပ္ - ေမာ္လျမိဳင္
ထုတ္ေဝသည့္ ဘာသာစကား - မြန္၊ ျမန္မာ ႏွင့္ 
အဂၤလိပ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံ
Website: www.monnews.org  (အဂၤလိပ္), www.
mon.
monnews.org (မြန္), www.burmese.monnews.
org (ျမန္မာ)
Facebook: Mon News Agency, MNA TV & Online
News, MNAMonNews
Youtube: Mon News Agency

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ (MNA) ၏ ေဒသတြင္း 
ေစ်းကြက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း 
အရာ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ၊ မြန္ျပည္နယ္ သည္ လူအမ်ား 
ေရႊ႕ ေျပာင္းလာေရာက္ေနထုိင္မႈ မ်ားသည့္ ေနရာေဒသ တစ္ခု 

ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလး ျပီးလွ်င္ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ 
တတယိ အမ်ားဆံုး ေဒသျဖစ္ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ တြင္ လူဦးေရ 
သိပ္သည္းဆ မ်ားေသာ္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသးငယ္ သည့္ 
ရြာမ်ား၊ ျမိဳ႕ နယ္မ်ား တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ 
လူလတ္ပုုိင္းအသက္အရြယ္ကိန္းဂဏန္း ကိန္း ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ 
ႏႈန္းထား မ်ားသည္လည္း ျမန္မာ တစ္ႏိင္ုငံလုံး ၏ ပ်မ္းမွ် အတုိင္းအတာ 
ႏွင့္ ထင္ဟပ္မႈ ရိွေနပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ ၏ ထူးျခားမႈ အရိွဆံုး 
အခ်က္တစ္ခု မွာ  ႏိုင္္ငံျခားတြင္ေနထိုင္ေနသည့္ လူၾကီး ရာခိုင္ 
ႏႈန္း ျမင့္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ မြန္ 
လူၾကီး ၅ ေယာက္လွ်င္ တစ္ေယာက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပ 
တြင္ ေနထုိင္ေနၾကျပီး ၉၀% သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ သည္။ 
(ပံု-၁၀ တြင္ရႈ)။

MDIF ၏ ပံ့ပိုးမႈ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာ MNA ၏ 
ပရိတ္သတ္ မ်ား ဆုိင္ရာ သုေတသန စစ္တမ္း အတြက္ ေမာ္လျမိဳင္ရွိ 
သတင္းနားေထာင္၊ ဖတ္ရႈသူမ်ား အျပင္ သတင္း ရယူသည့္ပံုစံ၊ 
အေၾကာင္းကို မြန္ဘာသာစကားအဓိက ေျပာ သည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား 
ရိွရာ မြန္ျပည္နယ္ ၏ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ ၾကသူမ်ား ႏွင့္ 
ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေစ်းကြက္ အရ ေမးျမန္းရသည့္ 
ေနရာတိုင္းတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား သည္ ပံုႏွပိ္ မီဒီယာ (သတင္းစာ/
ဂ်ာနယ္မ်ား) သည္ ဦးစားေပးသတင္း ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္ဟုေျဖ
ဆိုခဲ့ၾကသည္။ဒုတိယအမ်ားဆံုး သတင္း ရင္းျမစ္ မွာ ရုပ္သံ ႏွင့္ 
ဆုိရွယ္မီဒယီာမွျဖစ္ပါသည္။ (ပုံ - ၁၁ ကုိ ရႈ)။ ပုံႏွပ္ိမီဒီယာ ဆက္လက္၍ 
အားေကာင္းေနေသးသည္ ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ဒစ္ဂ်ယ္တယ္ မီဒီယာ အား လက္လွမ္းမွမီႈ သည္ တန္းတူညီမႈ 
မရိွေသးေၾကာင္း သိသာေစ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ 
ေတာင္ပိုင္းရိွ မြန္စကား အဓိက ေျပာေသာ မြန္ရြာမ်ား ႏွင့္ ျမိဳ႕ မ်ား 
တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္ အသက္ၾကီးပုိင္း စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။

ပံု (၁၀) - မြန္ျပည္နယ္ ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေဒတာ

ယူနစ္ ျမန္မာ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္

လူဦးေရ Thousands 51,486 2,054.4 289.4

လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ People/Km2 76 167 1322

ျမိဳ႕ ျပေနထိုင္သူ % % 30% 28% 87.7%

အသက္အလယ္ကိန္း Years 27.1 26.7 29.2%

စာတတ္ေျမာက္မႈ % 89.5% 86.6% 75.7%

ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထိုင္သူ ဦးေရ Thousands 2,021.9 426.6 294.2 (ခရိုင္)

- ဦးစားေပး ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ 

ႏိုင္ငံ (%) ထိုင္းႏိုင္ငံ (70%) ထိုင္းႏိုင္ငံ (90%) ထိုင္းႏိုင္ငံ (90%)
(ခရိုင္)

ရင္းျမစ္: ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏  လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္း (၂၀၁၄) 

မွတ္ခ်က္ - ေမာ္လျမိဳင္ ခရိုင္တြင္ ျမိဳ႕ နယ္ (၈) ျမိဳ႕နယ္ရိွျပီး ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ႕ နယ္သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။  
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ပံု - ၁၁ - မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ႕ ရိွ လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ သတင္း ထုတ္လႊင့္မႈပံုစံ

5%

9%

10%

11%

45%

အားကစား

လူမွဳေရး

စီးပြားေရး

စာေပယဥ္ေက်းမွဳ

ႏိုင္ငံေရး

ပံု - ၁၂ - မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရိွ ျမိဳ႕ မ်ား ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ တြင္ ႏွစ္သက္ၾကသည့္ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား။

ရင္းျမစ္:  MDIF/MNA ပရိသတ္ စစ္တမ္း,ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇။

ရင္းျမစ္:  MDIF/MNA ပရိသတ္ စစ္တမ္း,ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇။  
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31%

26%
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23%
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15%

31%

28%

2%

27%

4%
6%

34%

27%

ေမာ္လျမိဳင္ မုဒံု သံျဖဴဇရပ္ ေရး

ရုပ္ျမင္သံျကား သတင္းစာ ေရဒီယို ၀က္ဆိုဒ္ လူမွဳကြန္ယက္ ဖုန္း App
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ေရးသားသူ - Tosca Santoso
MDIF/MMP နည္းျပ။ အင္ဒိုနီးရွာႏိုင္ငံ ၏ KBR ေရဒီယို

သတင္းေအဂ်င္စီ တည္ေထာင္သူ ႏွင့္ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ 

အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ။

မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူမ်ား ထံသုိ႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္ အေၾကာင္းတစ္ခု တည္း 
မဟုတ္ပါ။ မြန္ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာစကား တုိးတက္ လာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လည္း ပါဝင္ေနပါ သည္။ 

“အစကတည္းက ကၽ ြန္ေတာ္တုိ ႔က မြန္ဘာသာစကား ကုိ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းတာပါ။ စေနာင္းတုိင္း (Guiding Star) ကုိ သာ ဗမာလုိ 
ထုတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မျပတ္တမ္း အားေပးေနတဲ့ 
စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ စိတ္ပ်က္သြားပါ လိမ့္မယ္။” ဟု MNA ၏ 
ပုံႏွပ္ိမီဒီယာ ျဖစ္သည့္ စေနာင္းတုိင္း/Guiding Star သတင္းစုံ 
ဂ်ာနယ္ ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သူ ႏိုင္ျမင့္ႏိုင္မွ ဆိုသည္။ 

ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္ရျခင္း သည္ ရႈပ္ေထြးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မြန္လူမ် ိဳး အမ်ားစု၊ အထူး သျဖင့္ ျမိဳ႕ ျပ 
တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာစကား ေျပာၾကပါသည္။ မြန္ 
ျပည္နယ္တြင္ လည္း ဗမာလူမ် ိဳး အမ်ား အျပားေနထုိင္လွ်က္ 

ရိွၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေဒသခံ အာဏာပုိင္အစိုးရ ႏွင့္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားသည္ မြန္ဘာသာစကားကိုသာ ေရြး ခ်ယ္ 
အသုံးျပဳလာဖုိ႔ ခဲယဥ္း ပါလိမ့္မည္။ ထုိအျပင္ ျမန္မာ ဘာသာစကား 
ျဖင့္ စေနာင္း တုိင္း/Guiding Star ဂ်ာနယ္ အားထုတ္ေဝမည္ 
ဆုိပါက မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေနသည့္ 
ဟသၤာ သတင္းဂ်ာနယ္ ႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေစ်းကြက္အတြင္း 
ယွဥ္ျပိဳင္ရႏိုင္သည္။ 

ထိုအျပင္ ႏွစ္ပတ္ တစ္ၾကိမ္ မြန္ဘာသာစကားျဖင့္သာ ထုတ္ေဝ 
သည့္ သတင္းဂ်ာနယ္သည္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္း သည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအျပင္ 
ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပတြင္ လည္း မြန္ဘာသာ စကားေျပာသူ 
(၈) သိန္း ခန္႔ ရိွေနပါသည္။ 

ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စေနာင္းတုိင္း/Guiding Star 
သည္ သူမ်ားႏွင့္မတူသည့္အသြင္ကုုိ အေကာင္းဆုုံးအသုုံးခ်ျပီး 
ထုုိအခ်က္ကုုိ ဝင္ေငြရသည့္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ 
ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ MDIF ၏ MMP အစီအစဥ္ ကုိ စတင္ခဲ့စဥ္ 
အခ်န္ိတြင္ စေနာင္းတုိင္း/Guiding Star ၏ ေရာင္းရေငြ သည္ 
အသင့္အတင့္မွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မြန္ေအဂ်င္စီ (MNA) ၏ 

မြန္ဘာသာစကား သံုး သတင္းမီဒီယာမ်ား 
ရွင္သန္ေစျခင္း။ 

မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင္အ့ေရး ဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ 
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အလွဴရွင္ထံမွမဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရရွိသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြထပ္နည္းပါးေသာ္ လည္း 
အဆုိပါ ပံုႏိွပ္မီဒီယာသည္ စီးပြားေရးအရ အလားအလာ ရိွသည့္ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

အစပုိင္းတြင္ စေနာင္းတုိင္း/Guiding Star ကုိ တစ္လ လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ 
ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ MDIF ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာ 
သုေတသန စစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ ကုမၸဏီ မွ လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့သည္ ့စာဖတ္သူ စစ္တမ္းတြင ္စာဖတ္သူအမ်ားစု (၇၀%) သည္ 
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း၊ ႏိင္ုငံေရး 
အေၾကာင္း မ်ား ကုိ အခ်န္ိႏွင့္ တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေပး ႏိုင္မည့္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ ကုိ ပုိ၍ ဖတ္ခ်င္ၾကေၾကာင္း 
ေျဖဆုိ ခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရး အျမင္ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက ထုိ 
အခ်က္အေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာေနရာမ်ား ပုိရလာႏိုင္ျပီး ဂ်ာနယ္ 
ေရာင္းရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားလာႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

စေနာင္းတုိင္း/Guiding Star ဂ်ာနယ္သည္ စာဖတ္သူမ်ား 
ေတာင္းဆုိသည္ကုိ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြႏဲိုင္ခဲ့ျပီး ေဒသတြင္း 
သတင္းမ်ား ပုိမုိပါဝင္သည့္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ကုိ ထုတ္ေဝ ႏိင္ုခဲပ့ါသည္။ 
ထုိအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျမင္ မ်ား ရွိလာျပီး လစဥ္ 
ေစာင္ေရ (၅၀) စီ တုိး၍ သြား ရန္ စီစဥ္ ထားၾကပါသည္။ 

MNA ၏နည္းျပအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့စဥ္ တြင္ အဖြ ဲ႔ 
အစည္းအတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရန္ 
မွာ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္ေနေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႔ 
ေနရပါသည္။ စေနာင္း တုိင္း/Guiding Star ဂ်ာနယ္ အတြက္ ျဖန္႔ခ်ေိရး 
တာဝန္ယူထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရိွေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာ ႏွင့္ 
အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးတာဝန္ယူသည့္ သူမ်ား မရွိေနခဲပ့ါ။ ဂ်ာနယ္တြင္ 
ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာေနသည့္ အနည္းငယ္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ 
လည္း တစ္ၾကိမ္ တည္း ထည့္သြင္း ၾကသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ 
လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ မြန္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားထံ ေၾကာ္ျငာေရာက္ခ်င္ 
သည့္ အခါတြင္ စေနာင္းတုိင္း/Guiding Star ဂ်ာနယ္သုိ႔ 
ေၾကာ္ျငာ လာအပ္လုိၾကပါသည္။ ထုိအခါ ေၾကာ္ျငာမွ ရရိွသည့္ 
ပုံမွန္ဝင္ေငြရိွလာေစရန္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ 
အပ္ျပီး၊ ထိုဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေရး လုပ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပး ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေရးဆြ ဲျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြရဲာတြင္ ကူညီျခင္း တို႔ 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

အစပထမပုိင္းတြင္ မူလ စီစဥ္ထားသည့္ အတုိင္း လုပ္ႏို င္ 
ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိးထုတ္လာသည့္ ေစာင္ေရ အေရ 
အတြက္ ႏွင့္ ဝင္ေငြသည္ အျမဲတမ္း အစဥ္အတုိင္း မျဖစ္ေန 
ႏိုင္ပါ။ ေဝးလံသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ ဂ်ာနယ္အား ျဖန္႔ခ်ရိန္ 
အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာပါသည္။ အခ် ိဳ႕ ျဖန္႔ခ်ေိရးသမားမ်ားသည္ 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိ အသုံးျပဳရျပီး ေစာင္ေရ ၂ေစာင္-၃ ေစာင္ သာ 
ေရာင္းႏိင္ုခဲသ့ည့္အခါတြင္ ေငြသိမ္းရန္ အခက္အခ ဲျဖစ္လာပါသည္။ 
အမ်ားစုမွ ေငြသားျဖင့္ သာ ေပးေခ်ၾကပါသည္။ ေဝး လံမႈေၾကာင့္ 

ျဖန္႔ခ်ေိရးသမားမ်ား ႏွင့္ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ တုိ႔ အၾကား ေတြ႔ဆုံရန္ 
မွာ ပုိ၍ ခက္ခဲလာေစပါသည္။ ၃လ အတြင္း ေပးေခ်ရမည့္ 
ေငြသားမ်ားမွာ ေနာက္က်လာတတ္ ပါသည္။ ျဖန္႔ခ်သူိမ်ားမွ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သာ ေငြသား ျပန္ေပးသည္ ဆုိသည္မွာ 
ပုံမွန္အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ဂ်ာနယ္ေစာင္ေရမ်ား ျဖန္႔ခ်ေိရးမွ 
ရလာသည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပို၍ ခက္ခဲလာခဲ့ပါသည္။ 

ထုတ္ေဝသည့္ ေစာင္ေရတုိးလာသည့္ႏွင့္ အမွ် ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝ 

စရိတ္လည္း တုိးလာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ဝင္ေငြတုိး လာသည္ 
ဟု မဆုိႏိုင္ပါ။ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္ေဝသည့္ 
ၾကိမ္ေရပုိမ်ား လာျခင္း ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာေနရာ ပုိထြက္ လာျခင္းေၾကာင့္ 
ေၾကာ္ျငာမွ ဝင္ေငြတုိးလာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ 
ၾကီးမားသည္ အတြက္ မတတ္ႏိင္ုျဖစ္သြား ႏိင္ုသည့္ ေရတုိတြင္ ၾကံဳေတြ႔ 
ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ သည္ ၾကီးမားလွသည္ကို ခံစားမိခဲ့ပါသည္။ 
ထိုေၾကာင့္ ေငြစီးဆင္းမႈ အႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔လာမႈ မ်ားလာ သည့္ 
အခ်နိ္ တြင္ စေနာင္းတိုင္း/Guiding Star ဂ်ာနယ္ အား ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ထုတ္ေဝသည့္ ဂ်ာနယ္ အျဖစ္ 
ျပန္လည္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ 

မြနသ္တငး္ေအဂ်ငစ္ီအား စတင္တည္ေထာင္သူ တစ္ဥးီ ျဖစေ္သာ 
ႏိင္ုကေဆာ့မြန္ ႏွင့္ ၎၏ စီမံခန္႔ခြေဲရး အဖြ ဲ႔ သည္ ၎တုိ႔၏ လူမႈေရး 
အခန္းက႑အား ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူေနၾကျပီး မြန္သတင္းေအဂ်င္စီအား 
ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ လက္ခံထားၾကပါသည္။ စေနာင္း တုိင္း/
Guiding Star ၏ ျဖန္႔ခ်ေိရး ကြန္ယက္သည္ မိတ္ ေဆြးသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ 
ရင္းႏွ ီးသူမ်ား ႏွင့္ အေျခခံထားျပီး ရပ္ရြာအက် ိဳးျပဳႏုင္ိမည့္သတင္းအ
ခ်က္အလက္မ်ား အား မွ်ေဝရန္ ဦးစားေပး ရည္မွန္းထားၾကပါသည္။ 
ထုိေၾကာင့္ မူလရည္မွန္းခ်က္သည္ စီးပြားေရး ကြန္ယက္တစ္ခု 
မဟုတ္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ျဖန္႔ခ်သူိမ်ားသည္ MNA သုိ႔ ေငြျပန္အပ္ 
ရန္ ေနာက္က်ျခင္း၊ ေငြမေပးေခ်ရေသးသည္ မ်ားျဖစ္ပါက MNA 
သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္သည့္ အတုိင္း ဖိအားေပးျခင္း 
လုပ္ေလ့မရိွပဲ သည္းခံ ေစာင့္ဆိုင္းေလ့ရိွပါသည္။ 

ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြစီးဆင္းမႈသည္ အေျခအေနဆုိး လာပါက 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေပးေဝေနသည့္ ဂ်ာနယ္ ေစာင္ေရ 
မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကၽြန္ေတာ္ အၾကံေပးသည့္အခါတြင္ 
MNA ၏ စီမံခန္႔ခြေဲရး တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ျပတ္ျပတ္သားသား 
ျငင္းဆုိပါသည္။ “ေက်ာင္းေတြမွာ ဂ်ာနယ္ေတြ ပုိ႔ေပးေနတယ္ဆုိတာ 
ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူ႔ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး ေနတာပါ။ အဲဒ့ါကုိ 
ေျပာင္းလဲလိုက္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

“ေက်ာင္းေတြမွာ ဂ်ာနယ္ေတြ ပို႔ေပးတယ္ 
ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္ မႈ ေပးေနတာပါ။ ဒါကို 
ေျပာင္းလဲ လိုက္ လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။”
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ဘ႑ာေရးအရ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း ေက်ာင္းရိွ 
ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖတ္ႏိုင္ရန္ 
အခမဲ့ ဂ်ာနယ္ ေစာင္ေရ ရာႏွင့္ ခ် ီျပီးေပးပုိ႔ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိ 
နည္းလမ္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ မြန္ဘာသာ စကားအသုံးျပဳမႈ 
ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ကူညီ ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ 

ျပည္သူ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းသည့္ MNA ၏ အေသြးအသားထတဲြင္ 
ရွိေနပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ကၽြန္ေတာတုိ္႔ ၾကား တြင္ တညူီသည့္ ပန္းတုိငတ္စ္ခ ုရိွေနပါသည္။ 
အဆိုပါ အခ်က္မွာ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါက ပိုမို ဖံြျဖိဳး 
ေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ ၏ သတင္းမီဒီယာကုိ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေစရ 
န္ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ပ့ံ ေၾကးအျပည့္အဝမယူရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခဲျ့ခင္းသည္ အထက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားမႈ မ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ MNA ၏ မီဒီယာ 
ထုတလ္ုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အားလံုးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ 
ကုိယ္ပုိင္ဝင္ေငြရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာ ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ ယခု ေရတုိ တြင္ မိမိတုိ႔ ၏ အဓိက 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားကုိ အား ကုိးမွီခုိေနရသမွ်ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သ၍ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားမီဒီယာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈသည္ အဓိက ေနရာ 
ႏွစ္ခုမွ လာပါသည္။ ပထမ တစ္ခု မွာ စေနာင္းတုိင္း/Guiding 
Star ဂ်ာနယ္ ေရာင္းရေငြ ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာခ ဝင္ေငြမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိေၾကာင့္  MNA သည္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ထားျပီး 
ေဒသတြင္းသာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ေၾကာ္ျငာမ်ား ဝင္လာ ေစရန္ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပထမပုိင္းတြင္ ခန္႔အပ္ရန္ အတြက္ အဖြ ဲ႔အစည္း အတြင္း သာ 
ေရြးခ်ယ္ခဲပ့ါသည္။ MNAအတြက္ ကံေကာင္းခဲ့ သည္ မွာ ယခင္က 
အေတြ႔အၾကံဳ မရိွပါေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာ ႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ 
ေရးပုိင္းတြင္ စီးပြားေရး အျမင္ရိွသည့္ စီးပြားေရး မန္ေနဂ်ာ 
တစ္ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲျ့ခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ 
သူမ၏ အဖြ ဲ႔ အတြက္ ဝန္ထမ္းအသစ္ကုိ ထပ္မံ ခန္႔အပ္ခဲ့ ပါသည္။ 
အားေကာင္းသည့္ အဖြ ဲ႔ တစ္ဖြ ဲ႔ ရရန္ လုပ္ေဆာင္ ရသည္မွာ 
မလြယက္ူပ့ါ။ မီဒီယာ အေရာငး္ ျမွင့္တင္ေရးတြင္ ရင္းႏွ ီးကၽြမး္ဝငမ္ႈ 
မရိွသည့္ အတြက္ အဖြ ဲ႔ဝင္အသစ္မ်ားသည္ အေျခခံမွ အစ 
ျပန္လည္ သင္ယူရပါသည္။ လုပ္ငန္း၏ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေန 
ႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တရုံ လစာ တုိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း ထြက္ သည့္ 
ႏႈန္းမ်ားခဲပ့ါသည္။ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ ၏ စီးပြား ေရး မန္ေနဂ်ာသည္ 
ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ျပီး ေနာက္ လေပါင္းမ်ားစြာ သင္ၾကားေပး 
ရပါသည္။ ထိုေနာက္ အေျခအေနအမ် ိဳးမ် ိဳး ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ 
အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသးသည့္ ဝန္ထမ္းအသစ္ကုိ ခန္႔အပ္ရ ျပီး အစမွ 
ျပန္လည္ သင္ျပေပးေနရပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ အခက္အခဲမ်ားရွိေနခ်န္ိတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စေနာင္းတုိင္း/
Guiding Star အတြက္ ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြမ်ား သိသိသာသာ 

တုိးလာခဲပ့ါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ခါ ထုတ္ေဝတုိင္း ေၾကာ္ျငာသည္ 
စာမ်က္ႏွာ တစ္ဝက္ထက္ ပုိ၍ ရခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ထုိဝင္ေငြသည္ ကုန္က် စရိတ္ အတြက္ လုံေလာက္မႈ မရိွပါ။ 
အလွဴရွင္မ်ားသည္ အဓိက ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ 
ထိုအခါ MNA သည္ အလွဴရွင္ ၏ အေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္ျပီး 
လိုက္လံေျပာင္းလဲရသည့္ အေျခ အေန ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ 
အလွဴရွင္သည္ ပံုႏွပိ္မီဒီယာ အား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကု ရပ္နားျပီး 
အြန္လုိင္းမီဒီယာကုိ သာ အာရုံစုိက္လာသည့္ အခါတြင္ MNA သည္ 
အလ်င္အျမန္ လိုက္၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါသည္။ “မီဒီယာအားလံုးက 
အြန္လုိင္းကုိ ေျပာင္းလာေနၾကျပီေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လဲ ေနာက္က် 
မက်န္ခဲ့ခ်င္ဘူး။”  ဟု ႏိုင္ကေဆာ့ မြန္မွ ဆိုသည္။ 

ပုံႏိွပ္မီဒီယာ အား ဝင္ေငြတုိးေစသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ 
အာရုံ စုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ သည္ ထုိသုိ ႔  လမ္း 
ေၾကာင္းေျပာင္းသြားသည့္ အတြက္ စြန္႔လႊတ္ လိုက္ရပါ သည္။ 
ဝန္ထမ္းအားလုံး ၏ ၆၀% နီးပါးသည္ အြန္လုိင္း ႏွင့္ ရုပ္သံထုတ္လုပ္ေရးတြင္ 
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနၾက ျပီး ျဖစ္သည္။ ပုံႏိွပ္မီဒီယာ မွ 
အြန္လုိင္းမီဒီယာ သုိ႔ ေျပာင္း လလဲာျခင္း သည္ ကမာၻႏွင့္ တဝွမ္းတြင္ 
ျဖစ္ေနေသာ္ လည္း မြန္ျပည္နယ္ကဲသုိ့႔ ေနရာမ် ိဳးသည္ ပုံႏိပ္ွမီဒီယာ 
အတြက္ အဆုံးသတ္စရာ ေနရာမဟုတ္ေသးပါ။  ေဒသတြင္း ေၾကာ္ျငာ 
က႑မ်ား သည္ နည္းပါးေသးေသာ္လည္း တျဖည္း ျဖည္း တုိးျမွင့္လာ 
ေနပါသည္။  ပုံႏိပ္ွမီဒီယာ အတြက္ ေစာင္ေရမ်ား တုိးလာႏိင္ုပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အပတစ္ဥ ္ထုတ္ေဝမႈမွ ျပန္ေျပာငး္ရျခငး္၊ စေနာငး္တုိငး္/
Guiding Star ထုတ္ေဝရန္ လုိအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ် 
လိုက္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာတိုး၍ရလာႏိုင္ေျခ ႏွင့္ ေစာင္ေရ 
တုိးလာႏိုင္ေျခတုိ႔သည္ မျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထုိေၾကာင့္ အလွဴရွင္ 
၏ ေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ မီွခုိေနရမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ပုံႏိွပ္မီဒီယာမွ 
ဝင္ေငြတိုးလာေစရန္ အစီအစဥ္မွာ လမ္းဆံုး ခဲ့ရပါသည္။ 

ယခု အခါ အြန္လုိင္းမွ ရရိွေနသည့္ ေၾကာ္ျငာခသည္ MNA ၏ 
လုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား က်ခံေပးႏိုင္သည့္ ပမာဏ 
မရွိေသး ပါ။ လာမည့္ ကာလတြင္လည္း ထုိေၾကာ္ျငာခ ကုိ အားကုိး 
ႏုငိ္ဦးမည္မဟုတ္ပါ။

မြန္ဘာသာစကားျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ပုံႏိပ္ွမီဒီယာျဖစ္သည့္ စေနာင္း 
တိုင္း/Guiding Star ဂ်ာနယ္ သည္ မြန္စကားေျပာသူမ်ား ရိွသည့္ 
အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ား သုိ႔ တုိးခ်႕ဲ သြားႏိုင္ပါသည္။ ပရိသတ္ ၏ 
ယုံၾကည္မႈကုိ ရရိွထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လြယ္ကူသည့္ လမ္း 
ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

“မီဒီယာ အားလံုးက အြန္လိုင္းကို 
ေျပာင္းလာေနၾကျပီေလ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လဲ 
ေနာက္က် မက်န္ခဲ့ခ်င္ဘူး။”
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ေရရွည္တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား အေပၚ မီွခို 
မႈ ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ဝင္ေငြရရိွမႈ ပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲ ဖုိ႔လုိပါသည္။ 
တခ်န္ိတည္းမွာပင္ စီမံခန္႔ခြေဲရ အဖြ ဲ႔ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ႏွင့္ လုပ္အားတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ လိုပါသည္။ 

MNA သည္ စေနာင္းတိုင္း/Guiding Star ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
အထိ ဆက္၍ ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု ႏိုင္ကေဆာ့မြန္ ကေျပာျပပါ 
သည္။ မည္မွ်ပင္ အေျခအေန မ်ား ခက္ခဲေစကာမႈ ၎၏ 
ပုံႏွပ္ိမီဒယီာ ကုိ ျပည္သူအမ်ား ထံေရာက္ေစခ်င္ပါသည္။ ထုိအရာ 
မွ မြန္ျပည္သူလူထု မွလိုခ်င္သည့္ အရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ 
စေနာင္းတိုင္း /Guiding Star ဂ်ာနယ္သည္ ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ပါလိမ့္ 
မည္။ သို႔ေသာ္ ထို အခ်နိ္ ဘာေတြ ျဖစ္လာမည္လဲ သူ မေသခ်ာ 
ေနပါ။ ယခု အခါ သူကိုယ္တုိင္သည္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ ႏွင့္ ရုပ္သံ 
ထုတ္လႊင့္မႈကို ပို၍ စိတ္ဝင္တစားႏွင့္ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္လာ 
ေနပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာသည္ အနာဂတ္ကာလ အတြက္ 
အာမခံခ်က္ပို ေပးႏိုင္သည္ ဟု ႏိုင္ကေဆာ့မြန္က ယံုၾကည္လွ်က္ 
ရိွ သည္။ 
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲသ့ည့္ အခ်န္ိမွ စ၍ ျမစ္ၾကီးနား သတင္းဂ်ာနယ္ 
(MNJ) သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ အၾကီးဆုံး သတင္းဌာန တစ္ခု 
အျဖစ္ ၾကီးထြားလာေနပါသည္။ ထုတ္ေဝေရး က႑အတြက္ 
ေျပာင္းလလဲာသည့္ ဥပေဒပုိင္း ကုိ အသုံးခ်၍ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ 
ရိသွည္ ့ေဒသတြငး္ အေရးကိစၥမ်ား အား အဓိက ထားေဖာ္ျပသည့္ 
သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ဘရန္မိုင္၊ ေဇာ္ခြန္ ႏွင့္ ဆိုင္းမိုင္ 
တို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ျမစ္ၾကီးနား သတင္းဂ်ာနယ္ သည္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာ အျဖစ္ 
မခံယူထားပါ။ ထို အစား ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ အေျခစိုက္သည့္ 
လႊတ္လပ္ေသာ သတင္းဂ်ာနယ္အျဖစ္သာ ထုတ္ေဖာ္ေလ့ရွိပါသည္။ 

ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္သည္ အပတ္စဥ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၀) 
ပါဝင္သည့္ ပုံႏွပ္ိဂ်ာနယ္အား ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဝ 
လွ်က္ရိွပါသည္။ ဂ်ာနယ္ထဲတြင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ျမစ္ၾကီးနား 
သတင္းဂ်ာနယ္သည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝ 
သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

၎ႏွင့္ ေဒသတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္ အျခားေသာ သတင္းဌာနမ်ား မွာ 
ႏွစ္လ တစ္ၾကိမ္ ကခ်င္ဘာသာစကား (ဂ်မိ္းေဖာ) ျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ 
ကခ်င္တုိင္းမ္စ္ မဂၢဇင္း ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ စကား ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝသည့္ 
Kachin Waves တုိ႔သာ ရိွသည္။ 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ ထုတ္မည့္ သတင္း 
ဂ်ာနယ္ အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ တစ္လ 
သုံးၾကိမ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ ၾကိမ္ေရ တုိးခဲ့ပါသည္။ ထုိေနာက္မွ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ေရာက္သည့္ အခါတြင္ တစ္ပတ္ တစ္ၾကိမ္ ျဖစ္လာပါသည္။ 
အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ထုတ္ေဝ ျပီး စာဖတ္သူအမ်ားစုမွာ 
ျမစ္ၾကီးနားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ အျခား ျမိဳ႕ ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ လည္း ဂ်ာနယ္ 
ေစာင္ေရ မ်ား ေပးပုိ႔ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တုိ႔ အၾကားတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ၾကီးနား 
သတင္းဂ်ာနယ္အား ျဖန္႔ခ် ိျခင္းကုိ တုိက္ပြမဲ်ား ႏွင့္ နီးသည့္ တႏိုင္း 
ႏွင့္ မုိးေမာက္ျမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ယာယီရပ္နားထားရသည္။

ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္သည္အပတ္စဥ္ထုတ္ေဝသည့္ ဂ်ာနယ္ 
အားဖတ္ရႈသူမ်ား အျပင္ အျခားပရိတ္သတ္မ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရိွႏိုင္ 
ရန္ အတြက္ ေဖ့ဘြတ္ ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
မီဒီယာ အတြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထားပါသည္။ 

ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရလာျခင္းေၾကာင့္ 
ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တြင္သာ သီးျခား ရုပ္သံဗီြဒီယုိ၊ ဓာတ္ပုံ ႏွင့္ 
သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ ရန္ ကနဦးအစီအစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္သည္ 
ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ 
ေအာင္ျမင္လူသိမ်ား လာမႈေၾကာင့္ ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္ ဆင္တူရုိးမွား 
အေကာင့္ အတု မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကုိ ေျဖရွင္းခဲ့ရ ပါေသး 
သည္။ ထုိအျပင္ MNJ သတင္းဌာနသည္ လူမႈကြန္ယက္ ေပၚ ႏွင့္ 
ယူက်ဴ႕ ခ်ယ္နယ္မ်ား အတြက္ ဗီြဒီယုိ အတုိမ်ားျဖင့္ သတင္းမ်ား 
ထုတ္လႊင့္ေပးေနျပီး လူသုံးမ်ားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
Viber မွလည္း သတင္း ေခါင္းစဥ္မ်ား ေပးပုိ႔သည့္ အစီအစဥ္ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ေပး ေနပါသည္။ 

ယခုလက္ရိွတြင္ ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ အဓိက ဝင္ေငြ မွ 
သတင္းစာေရာင္းရေငြ ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာခမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚမွ 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာျခင္း - 
ျမစ္ၾကီးနား 
သတင္းဂ်ာနယ္ (MNJ)

စတင္တည္ေထာင္သည့္ ခုႏွစ္ - ၂၀၁၄
ရံုးခ်ဳပ္အေျခစိုက္သည့္ ျမိဳ႕ - ကခ်င္ျပည္နယ္၊    
ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕။
ထုတ္ေဝသည့္ ဘာသာစကား - ျမန္မာ
ထုတ္ေဝသည့္ ပံုစံ - အပတ္စဥ္၊ ေသာၾကာေန႔တိုင္း။
စာဖတ္သူဦးေရ - ၁၂,၀၀၀ အပတ္စဥ္။
ေစ်းကြက္လႊမ္းျခံဳရာေနရာ -  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕။ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံ 
Website: www.myitkyinanewsjournal.com
Facebook: Myitkyina News Journal
Youtube: Myitkyina News Journal

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အြန္လုိင္းေပၚမွ ေၾကာ္ျငာမ်ား ႏွင့္ ဂ်ာနယ္တြင္းမွ 
ေၾကာ္ျငာ အေသးေလးမ်ားမွ ဝင္ေငြရရိွေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ 
အျပင္ ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္သည္ ပုံႏိွပ္သတင္းမ်ား၊ ဗီြဒီယုိ 
မ်ား ႏွင့္ အသံ သတင္းမ်ား အား ျပည္တြင္းသတင္းဌာန မ်ားကုိ 
ေရာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပ့ံေၾကး 
အထုိက္အေလ်ာက္ရိွေနသည့္ အတြက္ သတင္းဌာန ၏ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္စရိတ္မ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
အတြက္ တတ္ႏိုင္ေနပါသည္။ 

ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဌာန ၏ ေဒသတြင္း 
ေစ်းကြက္

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အၾကီးဆုံး ျပည္နယ္ မ်ားထဲ 
မွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး လူဦးေရသည္ ျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္ ျပန္႔က် ဲ
ေနပါသည္။ လူဦးေရ ၁.၇ သန္းခန္႔ ေနထုိင္ေနျပီး လူဦးေရ စုစုေပါင္း 
၏ ၂၀% ခန္႔သည့္ ျမိဳ႕ ေတာ္ျမစ္ၾကီး နားတြင ္ ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ 
စာတတ္ေျမာက္ထားသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ 
လွသည့္ ေက်းလက္ေဒသ တြင္ ျဖန္႔က်က္ေနထုိင္ေနၾကပါသည္။ 

ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ အဓိက ေစ်းကြက္သည္ ျမိဳ႕ေတာ္ 
ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ တြင္ ျဖစ္ျပီး အနီးနားမွ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕ လည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ ျမိဳ႕ ႏွစ္ခုေပါင္းပါက လူေပါင္း ၄၁၃,၀၀၀ 
နီးပါးသည္ တုိးလာ ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤ 
ေဒသ တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ  
ေရာေထြး ေနျပီး လုပ္ငန္းေသး မ်ား၊ တရားဝင္ ႏွင့္ တရားမဝင္ 
သတၱဳ တြင္းတူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ တေျဖးေျဖး တုိး၍ လာေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားကုန္သည္မ်ား 
စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနသည္ 
ရႈပ္ေထြးလွ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စားသုံးသူ တိုင္းရင္းသား မ်ား 
သည္ ဝန္ေဆာင္မႈတုိင္းကုိ ၎တို႔ ၏ ဘာသာစကား ျဖင့္ ေပး 
သည္ကုိ လုိခ်င္ၾကျပီး အျခား တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထား ျခင္းမရိွ 
သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ လူသိျမင္သာ 
လာမည္ကုိ မလုိခ်င္ၾကသူမ်ား လည္းရိွပါသည္။ ထုိႏွစ္မ် ိဳး ေပါင္း 
စပ္လုိက္သည့္ အခါ ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ ေၾကာ္ျငာက႑ 

ယူနစ္ ျမန္မာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕နယ္

လူဦးေရ Thousands 51,486 1689.4 306.9

လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ People/Km2 76 19 64

ျမိဳ႕ေနလူဦးေရ % % 30% 36% 79%

အသက္အလယ္ကိန္း Years 27.1 24.7 24.5%

စာတတ္ေျမာက္မႈ % 89.5% 91.7% 94.2%

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူဦးေရ Thousands 2,021.9 21.5 12.8 (ခရိုင)္

- ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ 
အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ  

ႏိုင္င ံ (%) ထိုင္းႏိုင္င ံ (70%) ထိုင္းႏိုင္င ံ (43%) ထိုင္းႏိုင္င ံ (52%) 
(ခရိုင)္

ပံု (၁၃) - ကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေဒတာ

ရင္းျမစ္ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္း  

မွတ္ခ်က္ - ျမစ္ၾကီးနားခရိုင္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁ ျမိဳ႕နယ္ ရိွျပီး ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။
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စီးပြားေရး

ႏိုင္ငံေရး

အားကစား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တိုင္းရင္းေဆး

လူမွဳေရး

စာေပယဥ္ေက်းမွဳ

မွဳခင္း

အမ်ိဳးသမီးေရးရာ

တျခား

ပံု ၁၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ရိွ လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ သတင္းရယူမႈ ပံုစံမ်ား 

ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ ထူးျခားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္လာေစ ပါသည္။ 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ MDIF ၏ MMP အစီအစဥ္ ျဖင့္ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္သည့္ စာဖတ္သူပရိသတ္ ဆုိင္ရာ 
သုေတသန တြင္ ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ ေစ်းကြက္တြင္ 
စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ကုိ နားလည္ သေဘာ ေပါက္လာေစပါသည္။ 
ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ ေစ်းကြက္ရိွသည့္ ေနရာ (၅) 
ေနရာျဖစ္သည့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ ပူတာအုိ၊ မုိးညွင္း၊ ဗန္းေမာ္ ႏွင့္ 
ဖားကန္႔တုိ႔တြင္ အင္တာ ဗ်ဴးေပါင္း ေျခာက္ရာ ႏွင့္ ရွစ္ဆယ္ ခု 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ား မွ တညီတညႊတ္တည္းေျပာျပၾကသည္မွာ 
ပုံႏိွပ္မီဒီယာသည္ ၎တုိ႔ သတင္းရယူသည့္ အဓိက အေရး 
အၾကီးဆုံး ရင္းျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိေနာက္တြင္ 

ဒုတိယအေနျဖင့္ ရုပ္သံတီဗီြ ျဖစ္ျပီး အြန္လုိင္း မီဒီယာ၊ ေရဒီယုိ 
ႏွင့္ မုိဘိုင္းဖုန္း အက္ပလီေကး ရွင္မ်ား ႏွင့္ လက္လွမ္းမီ ွမႈ 
အလြန္နည္းေန သည္ ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ပုံႏိွပ္မီဒီယာသည္ အဓိက သတင္းရင္းျမစ္အျဖစ္ 
အားေကာင္းလာေနျပးီ အြန္လုိင္း ႏွင့္ မိုဘုိင္း အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကဲသုိ့႔ 
နည္းပညာ အသစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈ နည္းပါးေနေသးသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်က္ ကုိၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ နည္းပညာ အသုံးျပဳမႈ 
အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ႏွင့္ အလယ္ပုိင္းရိွ ၾကြယ္ဝ 
မႈပုိမ်ား ႏိုင္သည့္ ျမိဳ႕ ေနလူထမ်ားထံတြင္ သာ အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။

ရင္းျမစ္: MDIF/MNJ  ပရိတ္သတ္ သုေတသန, ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇။

5%
12%

52%

79%

94%

ပံုႏွိပ္စာေစာင္ ရုပ္ျမင္သံျကား အြန္လိုင္း ေရဒီယို ဖုန္း App

ပံု ၁၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 
ရင္းျမစ္: MDIF/MNJ  ပရိတ္သတ္ သုေတသန, ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇။
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ေရးသားသူ Charles Peters
MDIF/MMP နည္းျပ ႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ဒါရိုက္တာ။

BFM, ကြာလာလမ္ပူ၊ မေလးရွား။

ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ကဲ့သုိ႔ ေဒသတြင္း သတင္း မီဒီယာ 
တစ္ခု ေအာင္ျမင္ရျခင္း ၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္ မွာ သိလုိစိတ္၊ 
စူးစမ္းစိတ္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။  

ျမစၾ္ကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ မန္ေနဂ်ာမ်ား သည္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးေနၾကသည္။ “ငါတို႔ ရဲ႕ စာဖတ္ သူေတြကို ငါတို႔ 
သိပါသလား” “စာဖတ္သူေတြ သိခ်င္တဲ့ သတင္းေတြကုိ ငါတုိ႔ 
ေပးႏိင္ုေနသလား” “ဒီလုိကုိက္ညီေန ေအာင္ ဘယ္လုိမ် ိဳးဆက္လုပ္ရမလ”ဲ 
“အမ် ိဳးမ် ိဳေသာ ျမိဳ႕ နယ္ က အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ရပ္ရြာေတြမွာ ရိွေနတဲ့ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စာဖတ္သူေတြ သိခ်င္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေတြ ပါဝင္ ေအာင္ ငါတုိ႔ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ ”

ျမစ္ ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ နည္း ျပျဖစ္သည့္ အတုိင္း 
ဂ်ာနယ္ အတြင္းထည့္သြင္းရမည့္ အေၾကာင္းအရာ သတင္းစုံ 
ပါဝင္လာႏိုင္မည့္ အိုင္ဒီယာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရျပီး တစ္ဆင့္ ျပီး 
တစ္ဆင့္ အစမ္းသပ္ခံသြားရပါသည္။ ဂ်ာနယ္တြင္ ပါဝင္သည့္ 
သတင္းမ်ားသည္ ျမစ္ၾကီးနားကဲ့သုိ႔ ေစ်းကြက္ရိွသည့္ ေနရာမွ 
စာဖတ္သူ အမ်ားစုတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရိွ 
အျခားျမိဳ႕ နယ္မ်ား မွ စာဖတ္သူမ်ား အတြက္ ေသာလည္းေကာင္း 
စိတ္ဝင္စားမႈရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါက စာဖတ္သူ 
ပုိတုိးႏိင္ုျပီး၊ ေရာင္းအားပုိေကာင္းလာႏိင္ုသည့္ အတြက္ ေဒသတြင္း 
ထုတ္ေဝသူမ်ား အတြက ္စိတ္လႈပ္ရွားစရာပင္ ျဖစပါသည္။

ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ အတြက္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အဓိက 
စိန္ေခၚခ်က္မွာ ဂ်ာနယ္ ျဖန္႔ခ််ေိရးပင္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕ 
ေပၚတြင္ လူေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ သိန္း ရိွသည့္ အတြက္ ေစ်းကြက္ 
အလားအလာ ရိွေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ာနယ္ ျဖန္႔ခ်ႏိိုင္ရန္ 
အတြက္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ရန္ လိုျပီး၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ဂ်ာနယ္ တြင ္စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိသလုိ၊ ေစ်းကြက္လည္း 
ရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေစ်းကြက္တုိးခ် ဲ႕ ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ား အား ရွာေဖြတတ္၍ ျဖန္ခ်ေိပး ႏိုင္သည့္ ဦးေဆာင္သူ 
လုိအပ္ပါသည္။ အခ်န္ိ အေတာ္ၾကာ သည့္ အထိ CEO ဘရန္မုိင္မွ 
ဦးေဆာင္ေနခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထို အေျခအေနမ် ိဳးသည္ 
ျဖစ္ေလ့ ရိွေသာ္ လည္း ျဖစ္သင့္သည့္ အေျခအေနမ် ိဳး မဟုတ္ပါ။ 
အထူးသျဖင့္ သူသည္ အျခား မီဒီယာ အေရးကိစၥမ်ား အား 

ေရွ႕ ဆက္ခရီး

ျမစ္ၾကီးနား သတင္းဂ်ာနယ္ စတင္တည္ေထာင္သူ ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မဆိုင္းမိုင္ အား ဂ်ာနယ္ ျဖန္႔ခ်ီေရး ေထာ္လာဂ်ီ ႏွင့္ ေတ႔ရစဥ္။
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ကိုင္တြယ္၍ တာဝန္ယူ ေနရ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ျပင္တြင္ ဂ်ာနယ္ျဖန္႔ခ်ရိျခင္းသည္ အထူး စိန္ေခၚခ်က္ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တဖက္တြင္ အျခားျမိဳ႕ နယ္မ်ားရွိ ဂ်ာနယ္ေရာင္း 
ရႏႈန္းသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ 
အား ျပည္နယ္ ၏ ျမိဳ႕ ေတာ္ မွ ထပ္၍ တိုးခ်႕ဲ ႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ 
ေသာ္လည္း အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ေငြျပန္သိမ္းရသည့္ 
အခက္အခဲရိ ွေနေသာေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္ ၏ အဓိက ဝင္ေငြ 
ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ထုိဝင္ေငြမွ အေျပာင္းအလဲ      ၾကီးၾကီးမားမား 
ျဖစ္လာ ရန္ ခက္ခဲေနပါေသးသည္။ေဒသတြင္း ဂ်ာနယ္ ျဖန္႔  
ခ်သီည့္ ပုံစံ သည္ အလ်င္သင့္သလုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး 
ျမစ္ၾကီးနား သတင္းဂ်ာနယ္ အတြက္ အခ်နိ္မီွ ေငြသားျပန္လည္ 
ဝင္ေရာက္လာေစရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ MNJ ဂ်ာနယ္ 
သည္ ဘီယာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွ ေစ်းကြက္ 
ထိုးေဖာက္နည္း ႏွင့္ ေငြသိမ္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာရန္ 
လိုအပ္ေနပါသည္။ 

အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈအလ်င္အျမန္ျမွင့္တက္လာျခင္း ႏွင့္ 
ေဖ့ဘြတ္ အား လူသုံးမ်ားလာေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ MNJ သည္ 
အြန္လိုင္းပရိသတ္ တိုးလာေစရန္ အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ လွ်က္ 
ရိွပါသည္။ MNJ ၏ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာသည္ လူသိမ်ားလာျပီး 
follow လုပ္ထားသူ ၅၀၀,၀၀၀ သိန္းဝန္းက်င္ ရိွေနေသာ္လည္း 
ေၾကာ္ျငာအပ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အထိ ပရိသတ္မရေသးသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဝင္ေငြအမ်ားအျပား မဝင္လာႏို င္ေသးပါ။ 
ထိုေၾကာင့္ သတင္းဌာန ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပးႏုငိ္ရန္ အတြက္ 
ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ ပံုႏိွပ္မီဒီယာ ၏ ေအာင္ျမင္မႈ သည္ 
အေရးပါလာပါသည္။ 

ဘ႑ာေရး ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမနိုဲင္ရန္ အတြက္ ေၾကာ္ျငာ မွ ဝင္ေငြ 
တုိးလာဖုိ႔ လုိပါသည္။ ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ၏ ေစာင္ေရမ်ား 
တုိးလာျခင္းသည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ထုိနည္း ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
အဓိက ျမိဳ႕နယ္ မ်ား ရွိ စားသုံးသူမ်ား ထံသုိ႔ ဆြေဲဆာင္ရန္ ေၾကာ္ျငာ 
ႏိုင္မည့္ သတင္းဂ်ာနယ္ အျဖစ္ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားမွ စိတ္ဝင္စား 
လာပါလိမ့္မည္။ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ 
ေကာင္းတစ္ခု ရွိေနသျဖင့္ MNJ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးအဖြ ဲ႔ အတြက္ 
ေဒသတြင္းသာမက တစ္ႏိင္ုငံလုံးရွိ အစုိးရ ဌာနမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ ဘဏ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္း 
လုိင္းမ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖုန္းဆုိင္မ်ား ႏွင့္ အျခား 
အိမ္သုံးပစၥည္းဆုိင္မ်ားမွ  ေၾကာ္ျငာမ်ားလက္ခံ၍ ဝင္ေငြတိုးလာေစ 
ႏိုင္ပါသည္။

သတင္းဌာန ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေရာင္းျမွင့္ 
တင္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာက႑မွ ဝင္ေငြတုိးလာျပီး 
ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားထံ မွ ေငြေကာက္ယူရန္ စသည့္ တာဝန္မ်ား 
ပုိယူလာရပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ နည္းျပခဲသ့ည့္ နည္းလမ္း တစ္ခု 
မွာ အေရာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ သည္ လူတစ္ဦး ခ်င္းရည္မွန္း 
ပစ္မွတ္ထားေစျပီးေနာက္ ဦးတည္ေရာင္းခ်မည့္ ေနရာမ်ားကုိ 
ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ပါသည္။  

MMP ၏ မီဒီယာ ပါတနာ အဖြ ဲ႔မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ တြင္ 
အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး နည္းပညာ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ား 
လုိအပ္ေနသည့္ အတြက္ ျပီးခဲသ့ည့္ ႏွစ္ႏွစ္ ခြ ဲ အတြင္း အေရာင္းပညာႏွင့္ 
ဆိုင္သည့္ သင္တန္း၊ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါသည္။ 
မ်ားမၾကာမွကီပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ ၾသဂုတ္လ အတြင္း သင္တန္းတစ္ခု 
လုပ္ခဲပ့ါေသးသည္။ သင္တန္းနည္းျပ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ 
၏ သင္တန္းသားမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားအား စမ္းသပ္ခြင့္ရရိွရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။ 
ပထမတြင္ ေလ့က်င့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားျပီး 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ အျပင္ထြက္ျပီး ေၾကာ္ျငာသြားေရာင္းေစခဲပ့ါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္ ဂုဏ္ယူမိသည့္ အရာကုိ ဝန္ခံေျပာျပရမည္ေဆုိလွ်င္ 
သင္တန္းကာလအတြင္း ေရာင္းထြက္ခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာ 
ဌာန သုံးခု ထဲတြင္ ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ အဖြ ဲ႔ပါဝင္ေန 
ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဥပမာ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအား ဆြေဲဆာင္သည့္ အခ်က္မ်ား ေရးျခင္း စသည္တုိ႔ ကုိ 
အယ္ဒီတာ အဖြ ဲ႔ ႏွင့္ ခ်တ္ိဆက္၍ MNJ ၏ အေရာင္းဝန္ထမ္းအဖြ ဲ႔သည္ 
ယုံၾကည္မႈ ရွိရွိလုပ္လာႏိင္ု ေစခ်င္ပါသည္။ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ 
ကိကုည္မီႈ ရိွသည့္ ထုတ္ေဝေရး သတင္းဌာန အေနျဖင့္ စားသံုးသူ 
ႏွင့္ စာဖတ္သူ ပရိသတ္ၾကားတြင္ မွ်တ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရပါမည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာရန္ အတြက္ 
ျဖန္႔ခ်ေိရး ႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ေၾကာ္ျငာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
သတင္းဂ်ာနယ္ တြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြး 
ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တင္ဆက္ပံုဒီဇိုင္းေရးဆြ ဲ ရာတြင္ လည္းေ
ကာင္းတက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔လိုပါသည္။ 

MNJ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ 
မွာ လူ ၅သိန္းေလာက္ ထိ follow 
လုပ္ထားၾကပါတယ္။  

 ေဒသတြင္းေစ်းကြက္ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွသည့္ 
ထုတ္ေဝေရး သတင္းဌာန အေနျဖင့္ စားသံုးသူ 
ႏွင့္ စာဖတ္သူ ပရိသတ္ၾကား တြင ္မွ်တ သည့္ 
အေၾကာင္းအရာ မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္ 
ရပါမည္။
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ျမန္မာႏို င္ ငံရိ ွ  ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ား သည္ ဘ႑ာေရး 
ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရး အတြက္ မည္သည့္ အေျခအေန 
တြင္ျဖစ္ေစကာမူ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ၾကံဳရပါသည္။ ထုိထက္ပုိ၍ 
ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ သည္ ႏိုင္ငံေရး မျငိမ္မသက္မႈမ်ား 
ရွိေသာ၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ မသြားရန္ သတ္ မွတ္ထား 
သည္ ေနရာမ်ားရွိရာ ျပည္နယ္ တြင္ လုပ္ကုိင္ေန ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ကံေကာင္းသည္မွာ ဘရန္ မုိင္သည္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ လက္ခံေပးျပီး 
ေစာင္ေရတုိးေရး၊ ေၾကာ္ျငာတုိးဝင္ေစေရး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာအား 
ျမွင့္တင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ MNJ သတင္းဂ်ာနယ္ ၏ သတင္းေထာက္ပညာ 
အား ပုိမိ ုအားေကာင္းလာ ေစေရး ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ခ်က္ခ်င္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေလ့ရိ ွပါသည္။ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း ဤ သတင္းဌာန 
သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ေရာက္ရိွေန ျပီျဖစ္ပါသည္။
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၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ပညာရွင္ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ သည့္ Khuensai  Jaiyen   
ႏွင့္ Saengjuen Sarawin တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ 
သတင္းေအဂ်ငစီ္ (SHAN) ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ရွမ္း ဘာသာစကားျဖင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ ယဥ္ေက်း မႈမ်ား 
အေၾကာင္း ေရးသားထုတ္ေဝသည့္ သက္တမ္း ရင့္သတင္းဌာန 
တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ 

အေစာပိုင္းကာလမ်ား တြင္ ရွမ္းသတင္း ေအဂ်င္စီ သည္ ထိုင္း-
ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ ျပီးေနာက္ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္း ရွိ ပဋိပကၡမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ သတင္းေရးသားႏိုင္ရန္ အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ 
ျမိဳ႕ သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ ခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ SHAN ေအဂ်င္စီအား 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံတြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ျပီးေနာက္ 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ သို႔  ေရႊ႕လာခဲ့သည္။ ထို အခ်နိ္တြင္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ရိွ ဒုတိယ ရုံးမွ ပ့ံပုိးကူညီေပးခဲ့သည္။ ယခု 
အခါတြင္ သတင္းေအဂ်င္စီအား စီမံကုိင္တြယ္ရန္ ရွမ္းလူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စိုင္းေအာင္လွ ႏွင့္ စိုင္းမိန္း တို႔ ထံ 
လႊေဲျပာင္းခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း 
သာမက တစ္ႏိင္ုငံလုံးရွိ  ႏိင္ုငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးမႈမ်ား ႏွင့္ 
ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ဆက္ ေပးျပီး ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈ၊ 
သမုိင္း၊ ဘာသာစကား အေမြအႏွစ္မ်ားအျပင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
ဒီမုိကေရစီ၊ ဖရယ္ဒရယ္လစ္ဇင္၊ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး 
စသည္တုိ႔ကုိ အမ်ားျပည္သူ ပုိမုိ သိရွိနားလည္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အခ်န္ိမွ စ၍ SHAN ေအဂ်င္စီသည္ 
ပုံႏိပ္ွမီဒယီာ ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အြန္လုိင္းမီဒီယာ တုိ႔ကုိ ဘာသာစကား 
အမ် ိဳး မ် ိဳးျဖင္ ့ထတုေ္ဝခဲျ့ပီးျဖစသ္ည။္ ျပညပ္တြင္ ေရာကေ္နသည့္ 
ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ရွမ္း၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္ ႏွင့္ 
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳး စမ္းသပ္ ထုတ္ေဝခဲပ့ါသည္။ 
ထုိေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါစုစည္းက်စ္လ်စ္ေစ ရန္ အတြက္ 
ထုတ္ေဝသည့္ ဘာသာစကား မ်ားကုိ ရွမ္း၊ ျမန္မာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္သုိ႔ 
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါ သည္။ ယေန႔ SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ အဓိက ထုတ္ေဝ 
သည့္ အရာမွာ ရွမ္း မဂၢဇင္းျဖစ္ျပီး လစဥ္ ရွမ္းဘာသာစကားျဖင့္ 
ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ား ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး သတင္းမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာပုိင္းအရ ဆုိင္လွ်င္ SHAN ေအဂ်င္စီ သည္ ေဒသတြင္း 
မီဒယီာမ်ားထဲတြင္ အေတြ႔အၾကံဳအမ်ား ဆုံးႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ 
အရွိဆုံး ေဒသတြင္းသတင္း ထုတ္လုပ္သည့္ သတင္းဌာန ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘာသာစကား အစုံပါဝင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္အား လႊင့္တင္ထားႏိင္ုသလုိ 
ဘာသာစကား အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား အား လည္း 
ဖြင္ထ့ားပါသည။္ ျပညပ္တြငေ္ရာက္ရိေွနျပးီ ရွမး္စာမဖတႏ္ိုငသ္ည့္ 
ရွမ္းလူငယ္မ်ား အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဖ့ဘြတ္ မွ ေန၍ 
တုိက္ရုိက္နားေထာင္ႏိုင္မည့္ အြန္လုိင္းေရဒီယုိ ခ်ယ္နယ္တစ္ခု 
ကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါ သည္။ ထိုစမ္းသပ္မႈ ၏ အသီးအပြင့္အား ယခု 
အခါတြင္ စတင္ေတြ႔ျမင္လာရျပီး ရုပ္သံအားေပးသူ ပရိသတ္ျပီးလွ်င္ 
ဒတိုယ အမ်ားဆုံးမွာ အြန္လုိင္းေရဒယုိီ နားေထာင္သည့္ ပရိသတ္ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း 
ေအဂ်င္စီ (SHAN) 

ရံုးအေျခစိုက္သည့္ျမိဳ႕  - ေတာင္ၾကီး
ထုတ္ေဝသည့္ ဘာသာစကား - ရွမ္း၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္။
ထုတ္ေဝသည့္ ပံုစံ - လစဥ္ မဂၢဇင္း
ခန္႔မွန္းစာဖတ္သူဦးေရ - လစဥ္ ၅၀၀၀
ေစ်းကြက္လႊမ္းျခံဳမႈ - ေတာင္ၾကီး၊ လားရိႈး၊ မူဆယ္၊ 
နမ့္ခမ္း (ရွမ္းျပည္နယ္)။
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံ

Website: www.shannews.org (ရွမ္း),
www.burmese.shannews.org (ျမန္မာ), www.
english.shannews.org (အဂၤလိပ္), www.radio.
shannews.org (ေရဒီယို)
Facebook: Shan Herald Agency for News, 
Panglong (ျမန္မာ), Panglong Video, Shan Radio 
Online, SHAN 
Youtube: Mongloi

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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SHAN ေအဂ်င္စီ ၏အဓိက ဝင္ေငြကို မဂၢဇင္းေရာင္းရေငြ အျပင္ 
ပုံႏိွပ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္ ေပၚမွ ေၾကာ္ျငာခမ်ား မွရရိွပါ သည္။ 
ထိုအျပင္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ မီဒီယာ မ်ား အတြက္ ရုပ္သံ ႏွင့္ 
အသံ သတင္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ ဥပမာ 
ရွမ္းဘာသာစကား ေရဒီယုိ သတင္းအတြက္ RFA၊ ဗီြအုိေအ၊ 
လြတ္လပ္သည့္ တုိင္းရင္းသား အသံေရဒီယုိ အစီအစဥ္ ႏွင့္ 
MAP ေရဒီယို FM လုိင္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္) တို႔တြင္ ထုတ္လႊင့္ 
ေပးေနပါသည္။ ထုိအျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ ပုိင္းရွိ တုိင္းဟြမ္းမုိင္ 
ေရဒီယုိ ႏွင့္လည္း အခမဲ ့သတင္း အစီအစဥ္ မ်ား လလွဲယ္မႈ ရွိပါသည္။ 

မ်ားမၾကာမွီက SHAN ေအဂ်င္စီသည္ ဗီြဒီယုိ မ်ား ထုတ္လုပ္ရုိက္ကူးခဲျ့ပီး 
ယူက်ဴ႕ ႏွင့္ ေဖ့ဘြတ္ဗီြဒီယို မွ တဆင့္ ရွမ္းဘာသာစကားေျပာ၍ 
ျမန္မာစာတမ္းထုိးျပီး ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ ခ်ယ္နယ္မ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္ပ ေရာက္ ရွမ္းလူမ် ိဳးပရိသတ္မ်ားပုိတုိးလာခဲရ့ပါသည္။ ယူက်ဴ႕ 
ခ်ယ္နယ္အား ဝင္ေရာက္ၾကည့္သူ ၏ ၅၀% မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ 
ျဖစ္ပါသည္။ SHAN ေအဂ်င္စီ သည္ DVB တြင္ ထုတ္လႊင့္ေပးသည့္ 
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ရုပ္သံ အစီအစဥ္ (ELTV) အတြက္ 
ရွမ္းဘာသာစကား ျဖင့္ တီဗီြ အစီအစဥ္အား အပတ္စဥ္ ထုတ္လႊင့္ 
ေပးေနပါ သည္။

SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ အရံ ႈ း ျပေနသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
စရိတ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ား ၏ ပ့ံပုိး မႈျဖင့္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနႏိုင္ပါသည္။ 

SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္ 

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိင္ုငံတြင္ အၾကီးဆုံး ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး 
ပထဝီအေနအထား အရ အျပင္ စီးပြားေရး အရ ပါ အရႈပ္ေထြးဆံုး 
ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိက အားျဖင့္ ျမိဳ႕ 
ၾကီး သုံးျမိဳ႕ ရွိ ပါသည္။ ေတာင္ၾကီး/ေညာင္ေရႊ၊ လားရိႈး ႏွင့္ က် ိင္ုးတံု 
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ တစ္ခု လံုး ရိွ လူဦးေရ 
၏ ၂၀% ရိွေနပါသည္။ ယခင္ အစိုးရ ၏ ရွမ္း ဘာသာစကား ကို 
ဖိႏွပိ္၊ လ်စ္လ်ဴရႈ မႈေၾကာင့္ အျပင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္ 
သမုိင္းေၾကာင္း ရွိသည့္ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိင္ုငံတြင္ 
စာတတ္ ေျမာက္မႈ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ 

ယူနစ္ ျမန္မာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ နယ္

လူဦးေရ Thousands 51,486 5,824.4 381.6

လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ People/Km2 76 37 350

ျမိဳ႕ ေနလူထု % % 30% 24% 69.4%

အသက္အလယ္ကိန္း Years 27.1 24.4 26.2

စာတတ္ေျမာက္မႈ % 89.5% 64.6% 85.2%

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူဦးေရ Thousands 2,021.9 235.9 34.1 (ခရိုင္)

အဓိက 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ 
ေနရာ(%)

ႏိုင္ငံ  (%) ထိုင္းႏိုင္ငံ  (70%) ထိုင္းႏိုင္ငံ  (76%) ထိုင္းႏိုင္ငံ  (83%) 
(ခရိုင္)

ပံု (၁၆) - ရွမ္းျပည္နယ္ ၏ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေဒတာ 
ရင္းျမစ္ - ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း 

သန္းေခါင္းစာရင္း 

မွတ္ခ်က္ - ေတာင္ၾကီးခရိုင္တြင္ စုစုေပါင္း ျမိဳ႕ နယ္ ၁၂ ခု ရိွျပီး ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ နယ္သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 
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MDIF ၏ ပ့ံံပုိးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည့္ လြတ္လပ္ေသာ ပရိသတ္ဆုိင္ရာ 
သုေတသန ၏ ရလဒ္မ်ား အရ ေစ်းကြက္ အျဖစ္ရႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ 
စားသုံးသူ/စာဖတ္သူ မ်ား သည္ ရွမ္းဘာသာစကား အသုံးျပဳမႈ 
နည္းပါး ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၃၈% သာ 
ရွမ္းစကားေျပာတတ္ျပီး ၆% သာ ရွမ္းစာ ဖတ္တတ္ ေၾကာင္းေတြ႔ခဲရ့ပါသည္။ 
ႏွစ္ေပါင္းဆယ္စု ႏွစ္ခ်ေီအာင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္က္ုိင္မ်ား 
တိုက္ခိုက္ ေနခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူ မ်ားစြာရိွေနျပီး 
ျမန္မာႏိင္ုငံ ၏ ျပည္ပ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏိင္ုငံတြင္ ေနထုိင္ေနသည့္ 
ရွမ္းလူမ် ိဳးေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ် ီျပီး ရိွေနပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ သယံဇာတ အၾကြယ္ဝဆုံး 
နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ျပီး ကၽြန္းသစ္၊ ေက်ာက္ မီးေသြး၊ တြင္းထြက္ပစၥည္း၊ 
သတၱဳ၊ ႏွင့္ ေက်ာက္ ျမတ္ ရတနာမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
ထြက္ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ 
တင္ပုိ႔ရသလုိ ရွမ္းေဒသထြက္ ဝုိင္ႏွင့္ ေကာ္ဖီကုိ လည္း တင္ပုိ႔ရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ၏ ၾကြယ္ဝမႈ ႏွင့္ ေရႊၾတိဂံေဒသတြင္ ဗ်ဳဟာ က် သည့္ 
ေနရာတြင္ တည္ရိွေနျခင္း ေၾကာင့္ တရားမဝင္ ဘိန္း ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ 
ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း ၾကီးမ်ား ရွိေန ျပီး တရားဝင္ သတၱဳတြင္းတူးျခင္း 
လုပ္ငန္း ႏွင့္ သစ္ခိုးထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ 
ထုိ တရားမဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈေၾကာင့္ 
ျမိဳ႕ ၾကီးမ်ား အထူးသျဖင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ တြင္ အၾကီး အက်ယ္ 
ဖံြ႔ျဖိဳးလာမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေၾကာ္ျငာအခြင့္အလမ္းတုိးလာ ႏိုင္ေစရန္ ပ့ံပုိးမႈ မျဖစ္ေစပါ။ 
အေၾကာင္းမွာ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ျမင္သာထင္သာျဖစ္သြားေစႏုိင္သည့္ 
ေၾကာ္ျငာျခင္းမ် ိဳး ကို ေရွာင္က်ဥ္လိုၾက၍ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ MDIF ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ 
စာဖတ္သူပရိသတ္ ဆုိင္ရာ သုေတသန တြင္ သတင္းစာသည္ 
အဓိက သတင္းရယူသည့္ ရင္းျမစ္ ျဖစ္ျပီး ထိုေနာက္တြင္ ရုပ္သံ 
ႏွင္ ့ဆိရွုယမ္ဒီယီာတို႔ ရိေွန ပါသည။္ (ပံ ု- ၁၇ တြင ္ရႈ)။ ျမနမ္ာႏိုငင္ံ 
တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ အင္တာနက္ သုံးႏိင္ုသည့္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားအျပား 
တုိးလာေနေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ထုိ သုိ႔ တုိးတက္လာျခင္း 
၏ သက္ေရာက္မႈသည္ မတူညီေနပါ။ ယခု လက္ရွိ အခ်န္ိထိ SHAN 
ေအဂ်င္စီ ႏွင့္ အျခား ေဒသတြင္း သတင္းမီဒယီာမ်ား ၏  ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
ပရိသတ္သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ျပည္ပတြင္ အမ်ားစု ရိွေန 
ၾကျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ၏ ျပင္ပတြင္သာ တည္ရိွေန ပါသည္။ 

ေျဖဆိုသူမ်ား ၏ ႏွစ္သက္စိတ္ဝင္စားရာ သတင္းေခါင္း စဥ္သည္ 
ေနထုိငရ္ာေနရာ ေပၚမတူညျ္ပးီ အမ် ိဳးမ် ိဳး ေျပာငး္လဲ သြားပါသည္။ 
ျပည္နယ္ ၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ေပၚရိွ ပရိသတ္သည္ မူလ 
ပံုစံမ်ား ျဖစ္ သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကို 

စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ (ပုံ ၁၈ တြင္ ရႈ). သုိ႔ေသာ္ 
လားရိႈး ႏွင့္ က် ိဳင္းတံုျမိဳ႕ မ်ား ရိွ ပရိသတ္မ်ား သည္ စစ္ပြမဲ်ား ႏွင့္ 
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား အေရးကုိ ပုိ၍ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ 
ေနရသျဖင့္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား ေခါင္းစဥ္သည္ စိတ္ဝင္စားမႈ 
အရိွဆံုး ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ တရားမဝင္ 
စးီပြားေရးလုပင္နး္မ်ား အလ်ငအ္ျမနအ္ားေကာငး္လာ ေနျခငး္ ႏွင့္ 
ႏိင္ုငံတြင္း ရႈပ္ေထြးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ 
ျပင္ပ ထုိင္းႏိင္ုငံ တြင္ လည္းေကာင္း စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာေကာင္းမ်ား 
ေရရွည္ အတြက္ ရႏို င္ရန္ ေစ်းကြက္အားျဖင့္ အခက္အခဲ 
ၾကံဳရေစပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ခ်မ္းသာ 
ၾကြယ္ဝၾကေသာ္လည္း မေၾကာ္ျငာခ်င္ၾကပါ။ တုိးလာေနသည့္ 
လူဦးေရေၾကာင့္ ျမန္မာဘာသာစကား သည္ ရွမ္းဘာသာစကားထက္ 
ပုိ၍ အက် ိဳးမ်ားႏိင္ုသည့္ မီဒီယာ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိင္ုသည္။ ထုိေၾကာင့္ 
ေဒသခံ မီဒီယာမ်ား အား ေရာင္းခ်ရန္ ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာလက္ခံ ရရန္ 
အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ SHAN 
ေအဂ်င္စီ သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သတင္းမီဒီယာပုံစံ တြင္ေအာင္ျမင္မႈ 
ရထားသည့္ အတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားရလာ ျခင္း ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ 
ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ား ၏ အၾကိဳက္ ေၾကာ္ျငာ ခေပး၍ ေရးေပးရသည့္ 
ပစၥည္းမ်ား ေၾကာ္ျငာေပး ျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ား 
တိုးလာႏိုင္ပါသည္။ 
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ပံု (၁၈) - ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ ႏွစ္သက္ၾကသည့္ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား

15.1%

5.2%

9.9%

17.1%

22.6%

30.2%

7.3%
9.2%10.1%

43.1%

13.8%
16.5%

6.1%
7.5%

12.1%

28.5%

23.4%22.4%

က်ိဳင္းတံု လားရိွဳး ေတာင္ျကီး

ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမွဳေရး အားကစား ေဖ်ာ္ေျဖေရး မွဳခင္း

ရင္းျမစ္ -   MDIF/SHAN ပရိသတ္စစ္တမ္း၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇။

7%

20%

7%

12%

32%

23%

9%

29%

4%

7%

32%

20%

2%

29%

7%7%

29%
26%

က်ိဳင္းတံု လားရိွဳး ေတာင္ျကီး

ရုပ္ျမင္သံျကား သတင္းစာ ေရဒီယို ၀က္ဆိုဒ္ လူမွဳကြန္ယက္ ဖုန္း App

ပံု (၁၇) - ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ သတင္းရရိွမႈပံုစံမ်ား 
ရင္းျမစ္ -   MDIF/SHAN ပရိသတ္စစ္တမ္း၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇။
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ေရးသားသ ူPremesh Chandran
MDIF/MMP ၏ နည္းျပ ႏွင္ ့Malaysiakini ၏ CEO

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ ရိွ ဘန္ဂလို ေသးေသး၏ အေရွ႕ ဘက္တြင္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ရွမ္းလူမ် ိဳး မ်ား အတြက္ 
ရွမ္းဘာသာျဖင့္ သတင္း ထုတ္လႊင့္ ေပးရန္ လူငယ္ သတင္း 
ေထာက္မ်ား သည္ လံု႔လ ဝီရီယ ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကပါသည္။ 
နံရံေပၚတြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ 
ျခမ္းမွာ ျပည္နယ္ၾကီး တစ္ခု ၏ ေျမပုံလည္း ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေျမပံုကို ခ်တိ္ဆြထဲားပါသည္။ အျခားဖက္ နံရံေပၚ တြင္ ရွမ္း 
လူမ် ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အထင္ကရ ႏိုင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား ၏ ပံုကို ခ်တိ္ဆြထဲားသည္။ စည္းေဝးခန္းထဲတြင္ေတာ့ ရွမ္း 
အလံကို ထင္ထင္ ရွားရွားခ်တိ္ဆြ ဲျပထားပါသည္။

“ရွမ္းလူမ် ိဳးေတြ အတြက္ ရွမ္းဘာသာစကား နဲ႔ သတင္းဖတ္ရ၊ 
နားေထာင္ရဖုိ ႔က တကယ္အေရးၾကီးပါ တယ္” ဟု SHAN 
သတင္းေအဂ်င္စီ ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သူ စိုင္းေအာင္လွ 
က ရွင္းျပသည္။ သူသည္ အျခားသူမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္  
ေရးတတ္ႏို င္ရန္ကူညီေပးျခင္းု၊ သတင္းစာလုပ္ငန္း လည္း 
ဦးစီးထုတ္လုပ္ရျခင္း။ ေငြအေကာင့္ စီမံခန္႔ခြေဲန ရျခင္း စသည့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကုိ လုပ္ေနရသူျဖစ္ သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ 
အဆန္းေတာ့မဟုတ္ေပ။ လူ ၁၅ေယာက္သာ ရွိသည့္ သတင္းဌာနတြင္ 
လူတုိငး္သည္ တာဝန္တစ္ခု ထက္ပုိယူထားၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္၏ သမိုင္းသည္ ရွည္လ်ားလွသည္။ ယခင္တုန္းက 
ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တုိင္းျပည္တစ္ခု အျဖစ္ သီးျခားရိွေနခဲ့ျပီး 
နယ္ပယ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အေရွ႕ေျမာက္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ 
၏ အေနာက္ေျမာက္ ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၏ ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔ထိ 
က်ယ္ျပန္ ႔ခဲ့သည္။ ယခု ေခတ္ကာလတြင္ ႏို င္ငံေရးပထဝီ 

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ အလိုက္သင့္ 
ေရြ႕ ျခင္း။

ရွမ္း မဂၢဇင္းကို ေရာင္းေပးေနသည့္ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းေအဂ်င္စီမွ ဝန္ထမ္းမ်ား
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အေနအထား အရ ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသီးျခားမရိွေတာ့ပဲ 
ပဋိပကၡ မ်ားျဖင့္သာ ကာလတာရွည္ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ပထမ 
တြင္ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ျပီး ယခုအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တုိ႔ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ့ ေခတ္သစ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ပုိမုိရရိွေရး 
အတြက္ေသာလည္းေကာင္းပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေန သည္။ 

တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအသုံးျပဳမႈ ကုိ ပိတ္ပင္တား ျမစ္ 
ခဲျ့ခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းဘာသာစကားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာသည့္ 
အထိ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားခဲ့ရျခင္း မရိွပါ။ 

ထိုေၾကာင့္ အက် ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ရွမ္းဘာသာစကားကို အေျပာ 
အတြက္သာ အဓိက အသုံးျပဳျပီး ေရးသည့္ အခါတြင္ ျမန္မာ 
ဘာသာကို သာ အသံုးျပဳသည့္ ရွမ္းလူမ် ိဳးအမ်ားအျပား ရိွလာေစ 
ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလတြင္ MDIF ၏ ပံ့ပိုးမႈ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည့္ စစ္တမ္းအတြက္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕ ပိုင္းရိွ 
အဓိက ျမိဳ႕ ၾကီးမ်ားမွ ေျဖဆိုသူမ်ား ၏ ၃၈% သည္ ရွမ္းစကား 
ေျပာတတ္ေၾကာင္းေျဖခဲ့ၾကျပီး ထုိထဲမွ ၆% ႏႈန္းကသာ ရွမ္းစာ 
ဖတ္တတ္ေၾကာင္းေျဖခဲ့ၾကသည္။ 

“ကၽ ြန္ေတာ္တုိ ႔ကရွမ္းဘာသာစကားကုိ ပုိ ျပီး အားေကာင္း 
လာေစခ်င္တာ။ တစ္ခ်န္ိထမွဲာ ပ ဲရွမ္းျပည္နယ္ထမွဲာ ရွိတဲ ့တျခားပုိမ်ားတဲ့ 
စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ လဲ ရခ်င္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က 
ရွမ္းေကာ၊ ျမန္မာေကာ သုံးတာ။” ဟု စုိင္းေအာင္လွ မွ က ဆုိသည္။ 
SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကုိ SHANNEWS.ORG 
တြင္ တင္ေလ့ ရိွပါသည္။ ထုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ယခု အခါတြင္ 
ဒဇုိီင္းျပန္ဆြ ဲ ျပီး အသံဖုိင္၊ရုပ္သံ ႏွင့္ ေရးထားသည့္ သတင္းမ်ား အျဖစ္ 
အတူတူတြ၍ဲ ျမင္ႏိင္ုျပီျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ထုိ သုံးခုကုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
တစ္ခုစီျဖင့္ ခြထဲားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
အေစာပုိင္းအထိေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏ်ာေပၚတြင္ FOLLOW လုပ္ထားသူ 
၁သိန္းထက္ ပုိလာခဲပ့ါသည္။ ထုိ ကိန္းဂဏာန္းသည္ တုိင္းရင္းသား 
မီဒီယာ တစ္ခု အတြက္ ေလးစားဖြယ္ရာ ပမာဏတစ္ခုျဖစ္ ျပီး 
ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အားေကာင္းသည့္ အေျခခုိင္မႈ ရိွေနေၾကာင္းကို 
ျပသရာ ေရာက္ပါသည္။ 

SHAN ေအဂ်င္ စီစတင္ကတည္းက အလွဴရ ွင္မ ်ာ း  ႏ ွ င့္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးသူမ်ား ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေၾကြးျမီကင္းကင္း 
ရပ္တည္ေနႏိင္ုပါသည္။ ယခုအခါ MDIF ၏ ျမန္မာမီဒယီာ အစီအစဥ္ 
(MMP) တြင္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း အလွဴရွင္၏ ေထာက္ပ့ံေၾကးသည္ 
အခ်န္ိၾကာလာသည္ ႏွင့္ အမွ် က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္ကုိ 
သိထားသည့္ အတြက္ အျခားေသာ ဝင္ေငြရႏိင္ုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ရွာေဖြလ်ွက္ရွိပါ သည္။ အြန္လုိင္း ပရိသတ္မ်ားစြာရွိေနပါေသာ္လည္း 
ေၾကာ္ျငာရ ရန္ 

 လံုေလာက္မႈ မရိွေသးပါ။ SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ စီမံခန္႔ခြ ဲ ေရး အဖြ ဲ႔ 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကည့္သည့္ အခါတြင္ စာဖတ္သူ ပရိတ္သတ္မ်ား 
ဆိုင္ရာ စစ္တမ္း ၏ ရလဒ္မ်ား ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ၎တို႔ 

၏ လစဥ္ ဂ်ာနယ္ ကို ျပဳျပင္ ၍ လစဥ္မဂၢဇင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ 
အၾကံျပဳခဲပ့ါသည္။ မဂၢဇင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းတင္ေရာင္းႏိုင္ျပီး 
စာအုပ္ စင္ေပၚတြင္လည္း ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝသည့္ 
ဂ်ာနယ္ မ်ားထက္ ပုိၾကာၾကာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။ 
ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကုိ SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ႏွင့္ 
ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ တင္ေပး ႏိုင္ျပီး မဂၢဇင္း ပိုရွည္ျပီး 
အေသးစိတ္က်သည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္၊ SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ မဂၢဇင္းကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာ စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လြယ္ကူလွသည့္ 
ကိစၥေတာ့မဟုတ္ေပ။ ထည့္သြင္းမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေရးရျခင္း၊ ရွမ္းဘာသာစကား ႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္မႈရွိသည့္ ဒီဇုိင္နာမ်ားကုိ 
ငွားရမ္းရျခင္း၊ ပုံႏွပ္ိစက္ မ်ားႏွင့္ ေစ်းညိွရျခင္း အျပင္ မည္သုိ႔ 

ျဖန္႔ခ်မီည္ကုိ စဥ္းစား အေျဖရွာရပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ ျပီး SHAN မဂၢဇင္း အား ဖတ္ရႈ သူ ၅၀၀၀ 
ရိွေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိ အခ်က္အေၾကာင့္ ပင္ ထုတ္ေဝသည့္ 
စရိတ္၊ ျဖန္႔ခ်သီည့္ စရိတ္မ်ားကုိ ေရာင္းရ ေငြ ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာခမ်ားမွ 
ဝင္ေငြျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ 

မည္သည့္ အေျခအေနမ် ိဳးတြင္မဆို ထိုအရာသည္ ထူးျခားသည့္ 
ေအာင္ျမင္မႈဟုဆိုႏိုုင္ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ ရာစု ႏွစ္ တစ္ခု ၏ 
သံုးပံုပံု တစ္ပံုတြင္ အလွဴရွင္မ်ား ၏ ဝင္ေငြျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြ ဲ႔အစည္းတစ္ခု အတြက္ အထူး 

ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ပါသည္။ သတင္းထုတ္လုပ္တည္းျဖတ္ မႈမ်ား 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အလွဴရွင္မ်ား ၏ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အေျမာက္အမ်ားျဖင့္ ပ့ံပုိးေပးေနေရ ေသးပါေသာ္လည္း ယခု 
ေျခလမ္း အဆင့္ သည္ SHAN ေအဂ်င္စီ ၏ အနာဂတ္ ဘ႑ာေရး 
တည္ျငိမ္မႈ ကုိ အေကာင္းဆုံး ထိန္းေပးႏိင္ုမည့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ 
ေရာက္ေနေၾကာင္းျပသည့္ နိမိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

အဖြ ဲ႔အစည္းအတြင္းေတြးေခၚသည့္ပုံစံမ်ားကုိ ေျပာင္းလ ဲရန္မွာလည္း 
အေရးၾကီးပါသည္။ SHAN ေအဂ်င္စီ သည္ စာဖတ္သူပရိသတ္မ်ား 
အတြက္ မွန္ကန္တိက် ယံုၾကည္ရသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားသာ 
ေပးရန္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရိ ွထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ NGO လည္း ျဖစ္ေနသည့္ အခါတြင္ အလွဴရွင္မ်ား ၏ 
အာရံုစိုက္မႈ၊ အားေကာင္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ား တို႔ ႏွင့္ လုပ္ရသျဖင့္ 
ထို ေမွွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ား 

အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း ေတြးေခၚ သည့္ 
ပံုစံမ်ား ကို ေျပာင္းလဲရန္မွာ လည္း 
အေရးၾကီးပါသည္။
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ႏွင့္ လုပ္ရသည့္ အခါတြင္ လုပ္ငန္းစက္ဝန္း သီးျခား ရိွပါသည္။ 
ေထာက္ပ့ံံေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေရးျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ား ထံ 
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေၾကး အား လက္ခံရယူျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ခန္႔အပ္ျခင္း၊ သတင္းေရးသားျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးျခင္း ႏွင့္ 
လည္ပတ္ေနပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ား ၏ ေထာက္ပ့ံေၾကး ျဖင့္ 

လုပ္ေနရသည့္ NGO တစ္ခု သည္ မိမိကိုယ္ကို အျမဲတမ္းေမးေ
နရေမးခြန္းမ်ားရိွပါသည္။ အလွဴရွင္က ဘာလုိခ်င္သလဲ။ ရလဒ္ 
ကို မည္သုိ႔ ျပေပးႏိုင္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔ အဖြ ဲ႔အစည္း ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ဦးစားေပးရမည့္ အရာမ်ားကို မည့္သုိ႔ ေရွ႕တန္းတင္၍ 
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ရပါမလဲ။ 

စီးပြားျဖစ္ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ပါက ေမးရသည့္ ေမးခြန္း မ်ားသည္ 
လုံးဝ ကြာျခားသြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ တုိ႔ရဲ႕ စားသံုးသူက 
ဘယ္သူလဲ။ စားသုံးသူက ဘာကုိလိုခ်င္သလဲ။ စားသုံးသူေတြ 
ပစၥည္းကို ဝယ္လာေအာင္ ဘယ္လိုမ် ိဳး လုပ္မလဲ၊ ဆြေဲဆာင္မလဲ။ 
ထုိအခါ အဖြ ဲ႔အစည္းသည္ အားေကာင္းသည့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရး 
အဖြ ဲ႔တစ္ဖြ ဲ႔ ရိွရန္ လိုအပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆုေပးျခင္း၊ 
စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း ႏွင့္ အရစဲြန္႔၍ လုပ္ ေဆာင္လာရန္ 
အတြက္ မက္လုံးမ်ား ေပးဖုိ႔ လုိပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
အတုိင္းသာ လုပ္ေဆာင္ တတ္သူသက္သက္ထက္ စီးပြားေရး 
အျမင္ရိွသူကို ခန္႔အပ္ ဖို႔လိုပါသည္။ 

ရင္းျမစ္မ်ား တြင္ အကန္႔အသတ္ရွိျပီး ေသးငယ္ သည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းေလး 
တစ္ခု ျဖစ္သလုိ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ NGO တစ္ခုကဲသုိ့႔ လုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည့္ 
အဖြ ဲ႔အစည္း အတြက္ ထိုအခ်က္သည္ စိန္ေခၚမႈၾကီးျဖစ္လာႏိုင္ပါ 
သည္။ ေထာက္ပံံ့ေၾကးသည္ အဓိက ဝင္ေငြရင္းျမစ္ ျဖစ္ေနေသးသည့္ 
အခါတြင္ အဖြ ဲ႔အစည္း တြင္း သေဘာထား မ်ား ကြလဲြ ဲျပီး 
မေျပာင္းလဲလိုသည့္ သူ မ်ား လဲ ရိွလာႏိုင္ပါသည္။ 

ေစ်းကြက္အသားေပး လုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ေျပာင္း လဲ ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မီဒယီာ တစ္ခု အတြက္ အလွဴရွင္ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ 
ရႈပ္ ေထြးမႈကုိျဖစ္ေစ ႏိင္ုပါသည္။ အလွဴရွင္အမ်ားစု သည္ ထုံးစံ အရ 
၎ တုိ႔ ၏ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ သတင္းေရးသား ထုတ္ေဝရန္ 
အတြက္သာ သုံးေစခ်င္ျပီး မားကတ္ တင္း ႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး 
အတြက္ မသုံးေစ ခ်င္ၾကပါ။ အလွဴရွင္မ်ား သည္ ေဒသတြင္း 
ဦးစား ေပးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္သည့္ အခါတြင္ အျမင္ 
က်ဥ္းေျမာင္းတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္မီဒယီာမ်ားကုိသာ 

ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ စီးပြား ေရးအရ အက် ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း  
ေထာက္ပ့ံ ေၾကးေပးသည့္ နယ္ပယ္အတြင္းမက်ေရာက္သည့္ 
အတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးမႈ ကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ ျခင္းစသည္တုိ႔ 
ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ား သည္ ပရုိဂရမ္မ်ား ျဖင့္ သာအဓိက 
လုပ္ေဆာင္ေနျပီး အလွဴရွင္ ၏ ေထာက္ပ့ံေၾကးမပါပ ဲရပ္တည္ႏိင္ုမည့္ 
အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား ဖံြ႔ျဖိဳးလာေစေရးကုိ မလုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ပါ။ 

SHAN ေအဂ်င္စီသည္တခါတရံ ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္ႏို ္င္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ၏ လုိအပ္ ခ်က္ ႏွင့္ အလွဴရွငမ္်ား ၏ 
လုိအပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
ျဖစ္ရျခင္း မွာ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာသည္ အေျပာင္း အလဲကုိ 
လုိလားျပီး လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိသလုိ အဖြ ဲ႔ အစည္းေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွ 
လည္း ပ့ံပုိးေပးခဲ့၍ ျဖစ္ ပါသည္။  သုိ ႔ေသာ္လည္း အျခား 
စိန္ေခၚခ်က္မ်ား သည္ မေျပာင္းမလဲ ဆက္ရိွေနပါေသးသည္။ 
ဥပမာ SHAN ေအဂ်င္စီအတြက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး 
အျမင္ရွိဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားႏိင္ုျခင္းမရွိ ေသးပါ။ အေၾကာင္းအရင္း 
ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ တစ္ခု မွာ ရွမ္းဘာသာစကားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အဓိက လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွင့္ ထုိ သုိ႔ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ား ကုိ 
ရွာေဖြရန္ ခက္ချဲခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ အခ် ိဳ႕ သူမ်ားသည ပြင့္လင္းျပီး 
ေဝဖန္ တတ္္ သည့္ သတင္းမီဒီယာ ႏွင့္ လက္တြလုဲပ္ပါက ႏိင္ုငံေရး 
အရ အႏၱရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္ကုိ စုိးရိမ္ၾက၍ လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေနာကထ္ပ ္အာရံစုိက္ုလုပေ္ဆာငမ္ႈ ႏွင္ ့လုပရ္ည ္ကုိငရ္ညလုိ္အပသ္ည့္ 
လုပ္ငန္း မွာ ျဖန္႔ခ်ေီရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ SHAN ေအဂ်င္စီသည္ 
အေရာင္း ခ်န္နယ္မ်ား၊ လက္လီ ေရာင္းေပး မည့္ ေနရာမ်ား၊ ျမိဳ႕ နယ္ 
အသစ္မ်ားသုိ႔ တုိးခ် ဲသြား၍ အေရးၾကီးသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 
တကၠသုိလ္မ်ား၊ စာအုပ္ဆုိင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား ၏ 
ပါဝင္မႈရွိလာေစရန္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းေကာင္း တည္ေဆာက္ထားရွိဖုိ႔ 
လုိပါသည္။ 

စာဖတ္သူ ပရိသတ္ ၁၀,၀၀၀ ထိ တုိးလာႏိုင္ပါက ေၾကာ္ျငာလည္း 
တုိး၍ ရလာပါလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြ စီးဆင္းမႈ ေကာင္းလာပါက 
ပါဝင္သည့္အေၾကာင္း အရာမ်ား ပုိတုိးတက္လာႏုင္ိျပီး ေရာင္းအားေကာင္း 
သည့္ေနရာမ်ားကုိ ဆုခ်ေပးႏိင္ုပါလ့ိမ္မည္။ ထုိ အျပင္ ဝန္ထမ္းလစာလည္း 
တုိးလာႏိုင္ပါသည္။ ထုိအျပင္ စာဖတ္သူ ႏွင့္ ဝင္ေငြ တုိးလာႏိုင္ေစ 
သည့္ အလုပ္အကုိင္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ဂ်ာနယ္တြင္ ေၾကာ္ျငာ အေသးမ်ား 
ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ႏိင္ု မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း 
ရွိေနပါသည္။ 

SHAN ေအဂ်င္စီ သည္ အဖြ ဲ႔အစည္း ၏ ေငြစာရင္း ပုိင္း အထူးသျဖင့္ 
ေငြသားစီးဆင္းမႈကုိ အထူး ဖြ ံ႔ျဖိဳးေကာင္းမြန္လာေစခဲ့ပါသည္။ အဖြ ဲ႔ 
၏ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံသည့္ စနစ္ကုိ ေျပာင္းလျဲပီး သင္တန္းမ်ား 
ေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၾကံေပးခဲ့ ပါသည္။ ရလဒ ္အေနျဖင့္ ယခု 
အခါတြင္ စံထားသုံးမည့္ စာရင္းကုိင္ ေဆာ့ဖ္ဝ ဲတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳေနျပီး 
အလွဴရွင္ ၏ စမံီကိန္း ကုန္က်စရိတ္ စာရင္းမ်ားကုိင္သည္ ထက္ 
ပုိတုိး၍ လုပ္ႏိုင္လာပါသည္။ 

 SHAN ေအဂ်င္စီ သည္ တခါ 
တရံဆန္႔က်င္ ဖက္ ျဖစ္ႏုိင္ သည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း တစ္ခု ၏ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ 
အလွဴ ရွင္မ်ား ၏ လိုအပ္ ခ်က္တို႔ ကို 
ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ တုိး၍ ျဖစ္လာေနသည့္ ပဋိပကၡ မ်ား ႏွင့္ 
တစ္ႏိင္ုငံလံုး တြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရ သည့္ ႏိင္ုငံေရး တင္းမားမႈ မ်ား အား 
ရင္ဆုိင္ေနရင္း ေရွ႕ ဆက္သြားႏုင္ိရန္ အတြက္ မွန္ကန္သည့္ မိတ္ဖက္ 
လက္တြမဲႈကုိ ဖန္တီးရန္ ႏွင့္ အရည္အခ်င္း မွန္၍ သင့္ေတာ္သည့္ 
သူမ်ား ခန္႔အပ္ထားႏိင္ုေရး တုိ႔ သည္ အဓိက ၾကံဳေတြ႔ေနရေသးသည့္ 
စိန္ေခၚ ခ်က္မ်ားျဖစ္ ပါသည္။  ႏိင္ုငံေတာ္ အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသား 
သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ဖိအားေပးထိန္းခ်ဳပ္လာပါက စီးပြားေရးအရ 
တုိးခ်႕ဲ ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ျဖစ္ေစျပီး ပုိ၍ ခက္ခဲလာပါလိမ့္မည္။ 
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းေအဂ်င္စီ 
သည္ အခ်န္ိ ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ပရိသတ္ပုိတုိးလာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ျပီး ထုိ သုိ ႔ ျဖစ္ေစရန္ ဆန္းသစ္ သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြလွ်က္ ရွိပါသည္။ 
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ေရတုိအားျဖင့္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားေရရွည္တည္တ့ံမႈ၏ 
ေသာ့ခ်က္သည္ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းမႈႏ ွ င့္ ၾက့ံ ၾက့ံခံႏို င္မ ႈတုိ ႔ 
ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရမီဒီယာမ်ားပါ၀င္ေနမႈျဖစ္ေစ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားအသုံး 
ျပဳရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေန၍ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း 
ပုံႏွပ္ိထုတ္ေ၀ႏိုင္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မီဒီယာအေျခခံအေဆာ
က္အအုုံဆုိင္ရာျပႆနာဟူသမွ်သည္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား၏ 
စီးပြားေရးအရရွင္သန္ႏိုင္မႈအတြက္ အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္သည့္ 
အေနအထားတြင္ရွပိါသည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားအနက္ အမ်ားအျပားသည္ 
အေျခခံက်ေသာ ျပႆနာေတြျဖစ္ျပီး ဖံြ႔ျဖိဳးေရး အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား 
သာမက ျပည္ နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအပါအ၀င္ 
ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရ၏ သီးျခားမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြေဲဆာင္ရြက္မႈ 
လုိအပ္ပါသည္။

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာသည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖ 
ေပးႏိုင္ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္ -

1. ျပည္မႏွင့္ေဒသတြင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး 
ႏွင့္စီးပြားေရးအလားအလာကို ခန္႔မွန္းရပိုမိုလြယ္ကူ ေစမည့္ 
အေနအထားမ် ိဳးကုိ အစုိးရႏွင့္ဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားက 
မည္ကဲ့သို႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္သနည္း။

2. ေဒသတြင္းစီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း SME 
မ်ားအၾကားတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈကုိ မည္ကဲသုိ့႔ ျမွင့္တင္ေပးႏိင္ုသနည္း။ 
တရား၀င္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ပါ၀င္လာေစရန္ SME မ်ားကုိ 
မည္ကဲ့သို႔ တြန္းအားေပး ႏိုင္သနည္း။

3. မီဒီယာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑က 
မည္သုိ ႔ ျဖစ္သင့္သနည္း။ အစုိးရမီဒီယာ၏လႊမ္း မုိ းမ ႈမ ွ 
တဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေစ်းကြက္ပ်က္ယြင္းမႈအေျခအ 
ေနမ်ားကို အစိုးရက မည္ကဲ့သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သနည္း။ ႏိုင္
ငံေတာ္၏မီဒီယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာရိွ 
အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္မ်ားမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား 
ရယူႏိုင္သနည္း။

4. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ၊ ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားသုိ႔ ပုိမုိညီမွ်ေသာကူးေျပာင္းမႈ ကုိ အစုိး
ရႏွင့္ဖံြ႔ျဖိဳးေရးအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားက မည္ကဲသုိ့႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွ ၀င္ေငြရွာေဖြရာတြင္ 
ၾကံဳေတြ႔ရ ေသာျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ 
အေျဖရွာရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးႏိုင္သနည္း။

5. တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ 
ဖံြ႔ျဖိဳးေရး အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားက မည္ကဲသုိ့႔ ပ့ံပုိးကူ ညီမႈေပးႏိင္ုသနည္း။ 
လူနည္းစု၏ဘာသာစကားထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သည့္နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ားရိွျပီး မည္သည့္ 
သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္သနည္း။

ေဒသတြင္းမီဒယီာမ်ားသည္ ေရရွည္အနာဂတ္အတြက္ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
အေရးပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေမးခြန္းအခ် ိဳ႕အတြက္လည္း 
အေျဖမ်ားရွရိန္လိုအပ္ပါသည္ -

1. မီဒီယာမ်ားအေနျဖင္ ့မည္သည့္အရာကုိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦး
စားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း - သတင္းမ်ားေရးသား ျဖန္႔ခ် ီျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းတုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားထိန္း 
သိမ္းျခင္းႏွင့္ေခတ္ႏွင့္အညီျမွင့္တင္ျခင္း။

2. စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မည္သည့္အပုိင္းကုိ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း - ပံႏုိပ္ွမီဒယီာ၊ တီဗြ ီ၊ ေရဒီယုိ၊ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား။

3. ဒဂီ်စ္တယ္အကူးအေျပာင္းအတြက္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားက မည္ကဲ့ 
သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခ်န္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
အခ်န္ိႏွင့္ေငြကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရင္းႏီးွျမွဳပ္ႏွသံင့္သနည္း။ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒယီာက မည္ကဲသုိ့႔ေသာ ပရိတ္သတ္သစ္မ်ားကုိ 
ဖန္တီးႏိုင္သနည္း။ ၀င္ေငြရရိွရန္ အလားအလာရိွေသာ 
မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ယင္းပရိတ္သတ္မ်ားက 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သနည္း - ေၾကာ္ျငာ၊ လေပးပရိတ္သတ္၊ 
အေရာင္းအ၀ယ္။

4. ေဒသတြင္းမီဒီယာအဖြ ဲ႔သားမ်ား - သတင္းပုိင္းမွျဖစ္ေစ၊ 
အုပ္ခ် ဳ ပ္ေရးဌာနမ ွ ျဖစ္ေစ၊ အေရာင္းဌာနမ ွ ျဖစ္ေစ - 
စီမံခန္႔ခြေဲရးတာ၀န္ရိွသူမ်ားက မည္ကဲ့သုိ႔ အားေပး၊ ဆုခ်၊ 
လႈေံဆာ္သင့္သနည္း။

5. စီမံခန္႔ခြေဲရးတာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား၏ 
ေရရ ွည္တည္တ့ံေရးမဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အေထာက္ 
အကူျပဳသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္မွ အရႈ ံးမ်ားအတြက္ 
မည္ကဲသုိ့႔ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖမ်ားသည္ မီဒီယာဖံြ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ၀င္ 
ေငြတုိးတက္ရရိွေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အဖြ ဲ႔အစည္း၏ ဖံြ႔ျဖိဳး
တုိးတက္ေရးႏွင့္ေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္လည္းေကာင္းေရရွည္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြရဲန္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ေမးခြန္းမ်ား
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ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ား အခ်က္အလက္ 
ဇယားမ်ား

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဧျပီလ မွ ျသဂုတ္လ ၂၀၁၈ အတြင္း 
MDIF မွ ဦးစီးျပီး ေဒသတြင္ မီဒယီာ ၅၅ ခုမွ ေကာက္ႏွဳတ္ထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဒီအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
လစ္လပ္ေနသည့္ ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ား၏ အခ်က္အလက္ကို 
တင္ျပဖုိ႔ရာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္မက မီဒီယာမ်ားရ႕ဲ အခ်က္အလက္မ်ား 
မပါ၀င္ပါ။

ဒီစစ္တမ္းဟာ MDIF ရ႕ဲ သိရွနိားလည္မွဳအရ သတင္းထုတ္ေနသည့္ 
ေဒသတြင္း မီဒီယာ အားလုံးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဧျပီလ 
မွ ျသဂုတ္လ ၂၀၁၈ အတြင္း  ေကာက္ႏွတ္ုထားပါသည္။ 
အဆက္အတြယ္မရွိလုိ႔ မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
မလုပ္ေဆာင္ အတည္မျပဳႏို င္ေသာေျကာင့္ မီဒီယာတခ် ိဳ ့ 

ဒစီစ္တမ္းထဲ မပါ၀င္ပါ။ စစ္တမ္းလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း မီဒီယာ 
တခ် ိဳ ့လုပ္ငန္းရပ္လုိက္ျကျပီး၊ ထိုမီဒီယာမ်ားလဲ ဒီစစ္တမ္းထဲ 
မပါ၀င္ပါ။ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွႏိိုင္သည့္အတြက္ ဒီစစ္တမ္းရဲ႕ 
ရွာေဖြေတြ႔ရွခိ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

မီဒီဟာမ်ားဟာ ပုဂၢလိကမ်ားျဖစ္ျကျပီး မီဒယီာမ်ားရ႕ဲ သတင္းလြတ္ 
လပ္ခြင့္နဲ႔ အရည္အေတြးကို MDIF ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ 
ေဒသတြင္းမီဒယီာမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား မီဒယီာ၊ ေဒသတြင္းမီဒီယာ 
ဆိုျပီး အမည္အမ် ိဳးမ် ိဳးနဲ႔ သံုးထားျကပါသည္။ ဒီစစ္တမ္းမွာေတာ့ 
ဆီေလ်ာ္မွဳရွိေအာင္ ရွင္းလင္းေအာင္ တရား၀င္ နာမည္မ်ားကုိသာ 
သံုးထားပါသည္။
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၀င္ေငြ ေပါင္းစပ္မွဳ
မီဒယီာ အမ်ားစုဟာ ေငြအရင္းအျမစ္ မ်ားစြာကေန ရရွိပါသည္။ ဥပမာ - စီးပြားျဖစ္၀င္ေငြ၊ ေဒသတြင္း အလွဴရွင္၊ ကုိယ္ပုိင္ စုေငြ။  စီးပြားျဖစ္ 
၀င္ေငြေတြက စာေစာင္းအေရာင္း၊ ေျကာ္ျကာခ၊ သတင္းအေရာင္းက ရရွတိဲ့ ၀င္ေငြေတြျဖစ္ပါသည္။ စာေစာင္းအေရာင္း ႏွင့္ ေျကာ္ျငာက 
ရတဲ့၀င္ေငြစာ စီးပြားျဖစ္ ၀င္ေငြ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
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 y ရွမ္းန႔ဲ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ပုံႏိပ္ွမီဒီယာ 
အမ်ားဆံုး ျပည္နယ္ ျဖစ္ပါသည္

 y စကုိင္းတုိင္း ကေလးျမိဳ႕ဟာ ခ်င္းမီဒီယာ 
ေတြရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ျမိဳ႕ျဖစ္သည္

 y ဧရာ၀တီတုိင္းမွာ ကရင္စာဖတ္ 
ပရိသတ္ေတြအတြက္ စာေစာင္ 
တခ် ိဳ႕ ျဖန္႔ပါသည္
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