အားလုံးအကျုံးဝင်ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းစဉ်
ကနဉီးအစီ င်ခံစာ

Contents
၁) နိဒါန်း................................................................................................................................................... 1
၂၀၂၀ ရ ွေးရကာက်ပဲွတွင် သတင်းမီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဌ .................................................................. 2
ရစာင့က် ကည့်သည့်ကာလ ........................................................................................................................ 3
ရစာင့က် ကည့်ရလ့လာသည့် သတင်းသတင်းမီဒီယာများ ............................................................................ 3
ပုံနှိပ်သတင်းစာများ- ......................................................................................................................... 3
ရုပ/် သံ သတင်းမီဒီယာများ - ............................................................................................................. 3
ရ ဒီယိုလှိုင်းများ -............................................................................................................................. 3
ဒီဂျစ်တယ် သတင်းစာမျက်နှာများ - .................................................................................................. 3
၂) ကနဉီး ရလ့လာရတွ့ ှိချက်များ ............................................................................................................. 4
၂.၁) ရလ့လာရတွ့ ိခ
ှ ျက် အကျဉ်း .......................................................................................................... 4
၂.၂) ထူးခခားခြစ်စဉ်များ ........................................................................................................................ 6
၃) အသုံးခပုသည့်နည်းစနစ်........................................................................................................................ 6
ရစာင့က် ကည့်သည့် သတင်းစာမျက်နှာများ ............................................................................................... 7
၁) ရန့စဉ်ထုတသ
် တင်းစာ ................................................................................................................. 7
၂) အီလက်ထရ ာနက် မီဒီယာ (ရုပ/် သံ သတင်းမီဒီယာများ) .............................................................. 7
၃) ဒီဂျစ်တယ် သတင်းစာမျက်နှာများ (ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့် ယူကျူ) ........................................................ 8
ရစာင့က် ကည့်သည့် အချက်အလက် အရကကာင်းအ ာများ .......................................................................... 8
၁) ရန့စဉ်ထုတသ
် တင်းစာ ................................................................................................................. 8
၂) အီလက်ထရ ာနက် မီဒီယာ (ရုပ/် သံ သတင်းမီဒီယာများ) .............................................................. 8
၃) ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာများ (ဝပ်ဘ်ဆိုက် နှင့် ယူကျူ) ........................................................... 9
၄) ခမန်ြ ယ် (MYNFREL) အရကကာင်း ...................................................................................................... 10
၅) ရလ့လာရတွ့ ှိချက် အချက်အလက်ခပ ကားချပ်/ဇယားများ.................................................................. 11

နိုဝင်ဘာလ
(၆) က်၊
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၁) နိဒါန်း
လွတ်လပ်မျှတရသာ ရ ွေးရကာက်ပွဲများ ပံ့ပးို ကူညီရ းကွန် က်အြွဲ့ (Myanmar Network Organization for
Free and Fair Elections – MYNFREL) သည် သတင်းမီဒီယာများရပါ်တွင် ရ ွေးရကာက်ပဲမ
ွ ျားအား ရလ့လာ
ရစာင့က် ကည့်ခခင်းများအား

၂၀၁၅

အရထွရထွရ ွေးရကာက်ပွဲမှစတင်ပပီး

ရလ့လာမှုများခပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရနာင်လာမည့်ရ ွေးရကာက်ပွဲများတွင် ရ ွေးရကာက်ပဲသ
ွ တင်းရြာ်ခပမှုတွင် သတင်းမီဒီယာများ၏ ကျင့ဝ
် တ်နှင့်
အညီရြာ်ခပမှုနှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်ရသာတင်ခပမှုပုံစံများ အားရကာင်းလာရစ န် ည် ွေယ်၍ ရလ့လာ
အကကံခပုမှုများ ခပုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀

အရထွရထွရ ွေးရကာက်ပွဲ

သတင်းမီဒီရလ့လာရစာင့က် ကည့်ရ းအစီအစဉ်သည်

မတူကဲခွ ပားရသာ

နိုင်ငံရ းပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ၏ အရကကာင်းအ ာများအား ရြာ်ခပမှုပစ
ုံ ံ၊ သတင်းလွှမ်းခခုံမှု
ပုံစံ၊ အရကကာင်းအ ာများ၊ ဘက်လိုက်မန
ှု ှင့် အသံရနအသံထားစသည့် အားလုးံ အကျုံးဝင်ပါဝင်ရသာ တင်ခပမှု
ပုံစံများ ရလ့လာ န်ခြစ်ပါသည်။ ၄င်းရတွ့ ှိချက်များမှတဆင့် ရနာင်လာမည့်ရ ွေးရကာက်ပဲွများတွင် သတင်း
မီဒီယာကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ အားလုးံ အကျုံးဝင်ပါဝင်ရသာ ရြာ်ခပမှုကို ခမှင့်တင် န် ည် ွေယ်ပါသည်။
သတင်းမီဒီယာများသည် မည်သည့်နိုငင
် ံရ းပါတီများအား အကကိမ်ရ မည်မျှရြာ်ခပသနည်း၊ လူမျိုးစုပါတီများ
ဉီးရဆာင်ရသာ နိုင်ငံရ းပါတီရခါင်းရဆာင်များအရကကာင်း မည်မျှရြာ်ခပပါသနည်း၊ မည်သို့ရသာ အရကကာင်း
အ ာများအား သတင်းမီဒီယာတွင် အဓိကထားရ းသားတင်ဆက်ကကပါသနည်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာ
မျက်နှာများရပါ်တွင်

အမျိုးသမီး၊

လူမျိုးစုနှင့်

လူငယ်ကုိယ်စားလှယ်ရလာင်းများအရကကာင်းကို

မည်မျှ

လွှမ်းခခုံရြာ်ခပကကသနည်းဆိုသည့်ရမးခွန်းများခြင့် ရလ့လာမှုများခပုလုပ်ခဲ့ခခင်းခြစ်သည်။
ရစာင့က် ကည့်ရလ့လာခဲ့သည့်မီဒီယာများမှာ ပုံနှိပ်သတင်းစာ (၅) ရစာင်၊ ရ ဒီယို အသံလှိုင်း (၅)ခု၊ ရုပ်ခမင်
သံကကားလှိုင်း (၆)ခု၊ ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာများ (Website/ Youtube) တိခု့ ြစ်ပါသည်။

ယခု ကနဉီးအစီ င်ခံစာသည် စက်တင်ဘာ (၁)
ရ ွေးရကာက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလအတွင်း

က်မှ ရအာက်တိုဘာ (၃၁)

ရ ွေးရကာက်ပဆ
ွဲ ိုင် ာသတင်းရြာ်ခပမှုများ၏

အား တင်ခပခခင်းခြစ်ပါသည်။
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၂၀၂၀ ရ ွေးရကာက်ပွဲတွင် သတင်းမီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဌ
သတင်းမီဒီယာများသည် မဲဆန္ဒ ှင်ခပည်သူများသို့ သတင်းအချက်အလက်များ မှန်မှန်ကန်ကန် အချိန်နှင့်
တရခပးညီရ ာက် ရ
ှိ အာင် ကကားခံရဆာင် ွေက်ရပးနိုင်သည့်အခပင်၊ ရ ွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏
အရကကာင်းအ ာများကိုလည်း အများခပည်သူထံ တင်ဆက်ရြာ်ခပရပးနိုင်သည်။
ဒီမိုကရ စီနည်းလမ်းကျ

လွတ်လပ်မျှတရသာရ ွေးရကာက်ပွဲများတွင်

သတင်းမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ

အလွန်ကကီးမားပါသည်။ စုံလင်ကွဲခပားရသာ နိုင်ငံရ းပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအရကကာင်း ဘက်လိုက်မှု
ကင်းကင်း

သတင်းလွှမ်းခခုံတင်ဆက်မှုသည်

ဒီမိုကရ စီနည်းကျရ ွေးရကာက်ပမ
ွဲ ျားတွင်

မီဒီယာများ

ရစာင့ထ
် ိန်း မည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများထဲမှ တစ်ခုခြစ်ပါသည်။
ယခု

၂၀၂၀

အရထွရထွရ ွေးရကာက်ပွဲသည်

ကိုဗစ်-၁၉

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ာဂါကကားမှ

ခပုလုပ်ကျင်းပ မည့်

ရ ွေးရကာက်ပခွဲ ြစ်ပါသည်။ ထို့အခပင် ကိုဗစ်-၁၉ကာလ ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ရြာင်းများ ပိုမိုအားရကာင်းလာကာ
ခမန်မာခပည်သူများ၏ လူမှုမီဒီယာ အထူးသခြင့် Facebook အသုံးခပုသူဉီးရ တိုးပွားလာရကကာင်းရတွ့ သည်။
န်ကုန်ပမို့ကဲ့သိုရသာ အဓိကပမို့ကကီးရန ာများတွင် အိမ်တွငး် ရနကက န် (Stay at Home) ကာလအခြစ်
သတ်မှတ်ထား ပပီး

ကျန်ခပည်နယ်နှင့်

တိုငး် ရဒသကကီးများတွင်လည်း

သတ်မှတ်ထားသည့်လူဉီးရ ထက်

ပိုမစုကက န် ညွှန်ကကားချက်ထုတ်ခပန်ထားဆဲခြစ်သည်။ ထို့ရကကာင့် ရ ွေးရကာက်ပွမ
ဲ ဲဆွယ်ကာလတွင် အပပိုင်
အဆိုင် မဲဆွယ်ကက မည့် နိုင်ငံရ းပါတီများအရနခြင့် လမ်းမရပါ်ထွက်ပပီး မဲဆွယ်ကကမည့် အစီအစဉ်များအစား
မဲဆန္ဒ ှင်များသို့ရ ာက် ှိနိုင်မည့် အခခားရသာနည်းလမ်းများခြင့်ချဉ်းကပ်ကက န် ခြစ်လာခဲ့သည်။ ၄င်းအရခခရန
များရကကာင့် နိုင်ငံရ းပါတီများသည် လူစုလူရဝးများခပု၍ မဲဆွယ်စည်းရုံးခခင်းအစီအစဉ်များအား အတတ်နိုင်
ဆုံး

ရလျှာ့ချကကပပီး

သတင်းမီးဒီယာများမှတဆင့်

မဲဆွယ်သည့်နည်းလမ်းများအားလည်း

အသုံးခပုလာ

ကကသည်။
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ရစာင့်ကကည့်သည့်ကာလ
စက်တင်ဘာလ (၁) က် မှ ရအာက်တိုဘာလ (၃၁) က်

ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာသည့် သတင်းသတင်းမီဒီယာများ
ပုံနှိပ်သတင်းစာများ1. ခမန်မာ့အလင်းရန့စဉ်သတင်းစာ (New Light of Myanmar))
2. 7 Day Daily
3. စံရတာ်ချန
ိ ်သတင်းစာ (The Standard Times Daily)
4. Daily Eleven
5. The Voice Daily
ရုပ်/သံ သတင်းမီဒီယာများ 1. DVB TV (Democratic Voice of Burma)
2. MRTV (Myanmar Radio and Television)
3. MRTV - 4 (Myanmar Radio and Television 4)
4. Mizzima
5. Sky Net (Up to Date Channel)
6. Channel 7
ရ ဒီယိလ
ု ှိုင်းများ 1. VOA (Voice of America)
2. RFA (Radio Free Asia)
3. BBC News (British Broadcasting Corporation)
4. Mandalay FM
5. Padamyar FM
ဒီဂျစ်တယ် သတင်းစာမျက်နှာများ 1. Kamayut Media
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၂၀၂၀ ခုနှစ်

2. Ayeyawady Media
3. Shan News Agencies
4. Myintkyina News Journal
5. Dawei Watch
6. Tarchileik News Agencies
7. Kantayawaddy Times

၂) ကနဉီး ရလ့လာရတွ့ ှိချက်များ
၂.၁) ရလ့လာရတွ့ ှိချက် အကျဉ်း
ခမန်ြ ယ်

မှ

(MYNFREL)

ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာခဲ့သည့်

မီဒီယာများမှရလ့လာရတွ့ ှိချက်များအ

မတူကွဲခပားစုံလင်ရသာရြာ်ခပမှုပစ
ုံ ံအားရလ့လာ ာတွင် သတင်းမီဒီယာများသည် ကွဲခပားစုံလင်ရသာ နိုင်ငံရ း
ပါတီများ၊ လူမျိုးစုနိုင်ငံရ းပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအရကကာင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ် ကိုယ်စားလှယ်
ရလာင်းများအရကကာင်းကို ှာရြွရြာ်ထုတ်ပပီး တင်ဆက်မှုများ ှိလာသည်။ သို့ရသာ်လည်း လူထုစိတ်ဝင်စားမှု
နှင့် နိုင်ငံရ းအ လူသိများသည့်

လက် အ
ှိ ာဏာ ပါတီ အမျုိ းသားဒီမိုကရ စီအြွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD)

အရကကာင်းနှင့် အတိုက်အခံပါတီ ခပည်ရထာင်စကု ကံ့ခိုင်ရ းနှင့်ြွံ့ပြိုးရ းပါတီ (USDP) အရကကာင်းကို အသား
ရပးရြာ်ခပမှု အကကိမ်ရ နှင့် အတိုင်းအတာသည် ပိုများရနဆဲခြစ်သည်။ ၄င်းပါတီကကီး (၂)ခုအား ရြာ်ခပမှုနှင့်
နှိုင်းယှဉလ
် ျှင်
ခြစ်သည်။

ကျန်ပါတီများ၏
၄င်းအနက်

သတင်းများရြာ်ခပခံ မှုသည်

တိုင်း င်းသားလူမျိုးစုပါတီများ၏

အလွန်နည်းရနရသးသည့်

အရနအထား

သတင်းရြာ်ခပခံ မှုသည်

သိသိသာသာ

နည်းပါးသည်။
ဦးတည်ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာသည့်သတင်းမီဒီယာအမျိုးအစား

(၄)

ခုလုံး

တွင်

အမျိုးသားဒီမုိကရ စီ

အြွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) အရကကာင်းကို တင်ဆက်မှုပိုမိုများခပားသည်ကို ထင် ှားစွာရတွ့ ပပီး သတင်းလွှမး် ခခုံ
တင်ဆက်မှု

ပျှမး် မျှစစ
ု ုရပါင်းပမာဏ၏

(၄၀)

ာခိုင်နှုန်းရကျာ်ခြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအများဆုံး

ရြာ်ခပ

တင်ဆက်ခခင်းခံ သည့်ပါတီမှာ ခပည်ရထာင်စုကကံ့ခိုင်ရ းနှင့် ြွံ့ပြိုးရ းပါတီခြစ်ပပီး စုစုရပါင်းသတင်းလွှမး် ခခုံ
တင်ဆက်မှု ပျှမ်းမျှစုစုရပါင်း (၃၀)
ပါတီ (၁၂) ခုတွင်

ာခိုင်နှုန်းရကျာ်ကို ရတွ့ခမင် ပါသည်။ ဦးတည်ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာသည့်

ှမ်းတိုငး် င်းသားဒီမိုကရ စီအြွဲ့ချုပ် (SNLD) မှအပ ကျန်လူနည်းစုတိုငး် င်းသား
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နိုဝင်ဘာလ

အားလုံးအကျုံးဝင် ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းစဉ် ကနဉီးအစီ င်ခံစာ

(၆) က်၊
၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပါတီများ၏ သတင်းလွှမ်းခခုံတင်ဆက်မှု ပျှမ်းမျှစုစရ
ု ပါင်းပမာဏ (၁၀) ခိုင်နှုန်းရအာက်တွင်သာ ှိရကကာင်း
ရတွ့ သည်။
အစိုး ပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းရြာ်ခပမှုတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းမီဒီယာများသည် ရ ွေးရကာက်ပဆ
ွဲ ိုင် ာ
သတင်းအချက်အလက်များအား ပိုပပီးရြာ်ခပမှု ိသ
ှ ည်။ အစိုး ပိုင်သတင်းမီဒီယာများတွင် သတင်းတင်ဆက်
ရြာ်ခပမှုအားရလ့လာ ာတွင် (ခမန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၊ ခမန်မာ့ရုပ်ခမင်သံကကား) တိက
ု့ ိုသာ ရလ့လာထား
သည်။
သတင်းရြာ်ခပမှုပုံစံကိုရလ့လာ ာတွင် အရကာင်းဘက်၊ ကကားရန နှင့် အဆိုးဘက် (Supporting/ Neutral/
Opposing) ဟူ၍ ကဏ္ဍခွဲရလ့လာခဲ့ပပီး အများအားခြင့် ကကားရန (Neutral) သရဘာခြင့် ရြာ်ခပမှုပိုများ
သည်။ သို့ရသာ်လည်း အရကာင်းဘက်ရြာ်ခပမှုပုံစံများလည်း ှိရနပပီး ၄င်းအနက် အမျိုးသားဒီမိုကရ စီ
အြွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) အရကကာင်း သတင်းတင်ဆက်မှုတွင် အရကာင်းရပးရြာ်ခပမှု ပိုများသည်ကိုရတွ့ ှိ
သည်။
ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းကဏ္ဍတွင်
စကား၊

ရ ွေးရကာက်ပဆ
ွဲ ိုင် ာ

ရလ့လာ

ချက်တင
ွ ်

(မဲဆန္ဒ ှင်အသိပညာရပးခခင်း၊
မူရဘာင်ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရ း)

ရ ွေးရကာက်ပွဲအကကမ်း
စသည့်

ြက်မှုနှင့်အမုန်း

အရကကာင်းအ ာများရြာ်ခပမှုပုံစံ

ရ ွေးရကာက်ပွဲအကကမ်းြက်မှုအရကကာင်းအ ာများအရကကာင်း

ရြာ်ခပမှုပိုများသည်ကို

ရတွ့ သည်။ မိမိတရ
ို့ စာင့်ကကည့်ရလ့လာသည့် လူအများဆုံး သတင်းမီဒီယာကကည့်ရှုနားဆင်ချိန် (Prime
Time) အတွင်း မဲဆန္ဒ ှင်များအား သတင်းအချက်အလက်နှင့် အသိပညာရပးမှု နည်းပါးရနရသးသည်ကို
ရတွ့ ပါသည်။
ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာအားရလ့လာ ာတွင်

ခပည်နယ်များကိုအရခခခပုရသာ

လူမျိုးစုကိုယ်စားခပု

သတင်းမီဒီယာ (၅) ခုနှင့် တနိုင်ငံလုံးလွမ်းခခုံမဒ
ီ ီယာ (၂) ခုတို့ကို ရလ့လာခဲ့သည်။ ခပည်နယ်အရခခစိုက်
လူမျိုးစုသတင်းမီဒီယာများကိုရလ့လာ ာတွင်
ရြာ်ခပမှုမှာ

အားရကာင်းရသာ်လည်း

တိုင်း င်းသားလူမျိုးစုနိုင်ငံရ းပါတီများအရကကာင်း

အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများနှင့်

လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်

ရလာင်းများအရကကာင်း ရြာ်ခပတင်ဆက်မှုတွင် အတိုင်းအတာအားခြင့် နည်းပါးသည်ကိုရတွ့ ိှ သည်။
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နိုဝင်ဘာလ
(၆) က်၊
၂၀၂၀ ခုနှစ်

အားလုံးအကျုံးဝင် ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းစဉ် ကနဉီးအစီ င်ခံစာ

၂.၂) ထူးခခားခြစ်စဉ်များ


ခပည်ရထာင်စုရ ွေးရကာက်ပွဲရကာ်မ င
ှ ်အြွဲ့ဝင်များ၏ ရနအိမ်ဝင်းတွင် ဗုံးသီးခြင့်ပစ်ခံ သည့်
သတင်း။



UDP ပါတီ ဉက္ကဌ ၏ ကျပ်သန်းရပါင်း ၁၃ သန်းရကျာ်ခြင့် မဲဆွယ်မှုအား ရြာ်ထုတ်နိုင်ခခင်းနှင့်
ပါတီြျက်သိမ်းခံ ခခင်းသတင်း။



မဲဆွယ် ာတွင် ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာအကကမ်းြက်မှုများလာခခင်း (ပါတီဝင်များရသဆုံးခခင်း၊
ရလးခွခြင့် အပစ်ခံ ခခင်း၊ NLD အမတ် (၃)ဉီးအား AA မှ ြမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်)သတင်း။



ခပည်ရထာင်စုရ ွေးရကာက်ပွဲရကာ်မ င
ှ ်က ရ ွေးရကာက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်ရခမများ
ထုတ်ခပန်ခခင်း သတင်း။



ကိုဗက်ကပ်ရ ာဂါကကားမှ မဲဆွယ်မှုများ လူအကန့်အသတ်ထက်ပုပိ ပီးမဲဆွယ်ခခင်းသတင်း။



နိုင်ငံရ းပါတီများ၏ မဲဆွယ်မှု ဗွီဒီယို ဆင်ဆာ ခြတ်ရတာက်ခံ ခခင်းသတင်း။



ဝင်ရ ာက်ယှဉ်ပပိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းအချုိ ့ ခပည်ရထာင်စုရ ွေးရကာက်ပွဲရကာ်မ င
ှ ်က
ပယ်ချခံ ခခင်းသတင်း။ (ရ ွေးရကာက်ပဲွဝင်ခွင့် ရုတ်သိမ်းခံ တဲအ
့ မတ်ရလာင်း ၁၃ ဦး ှိလာ)



အထက်ဗမာခပည် ှိ ခမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဆိုင် ာရကျာင်သားသမဂ္ဂအြွဲ့ချုပ် အြွဲ့ဝင်အချို့က
ရ ွေးရကာက်ပွဲမှာ ကကံ့ခိုင်ရ းပါတီအနိုင် ြို့ အတွက်ရငွယူပပီး လှုပ် ှာသည့်သတင်း။



RCSS ထိန်းချုပ်နယ်ရခမအတွင်း မဲဆွယ်မည်ဆိုပါက ကကိုတင် အရကကာင်းကကား န် RCSS ရကကညာ
သည့်သတင်း။



ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာ ခပည်သူ့လှုပ် ှားမှုအြွဲ့ (PACE)ကို ရ ွေးရကာက်ပွရ
ဲ ကာ်မ ှင်က လာမည့် ၂၀၂၀
အရထွရထွရ ွေးရကာက်ပွဲတွင် ရစာင့က် ကည့်ရလ့လာခွင့် ရပး/မရပးဆိုသည့်သတင်း။



ကကိုတင်မဲရပးမှုများ မလုံခခုံမှုများရကကာင့် စိုး ိမ်ရနမှုများအရကကာင်း သတင်း။

၃) အသုံးခပုသည့်နည်းစနစ်
၂၀၂၀ အရထွရထွရ ွေးရကာက်ပွဲတွင် ရ ွေးရကာက်ပသ
ွဲ တင်းများကို သတင်းမီဒီယာတွင် ရြာ်ခပမှုအား ရလ့လာ
ာတွင် ရအာက်ပါနည်းလမ်းများခြင့်ရလ့လာခခင်းခြစ်ပါသည်။
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နိုဝင်ဘာလ
(၆) က်၊
၂၀၂၀ ခုနှစ်

အားလုံးအကျုံးဝင် ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းစဉ် ကနဉီးအစီ င်ခံစာ

အရ အတွက်အားအရခခခံသည့်သုံးသပ်ခခင်းနည်းလမ်း (Quantitative Approach) အရနခြင့် သတင်းမီဒီယာ
များမှ နိုင်ငံရ းပါတီသတင်းများ၊ နိုင်ငံရ းဉီးရဆာင်သူ (ထင် ှားရသာ နိုင်ငံရ းပါတီများ၏ ရခါင်းရဆာင်
များ)နှင့် ရ ွေးရကာက်ပဆ
ွဲ ိုင် ာအရကကာင်းအ ာ (အမုန်းစကားနှင့် ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာ အကကမ်းြက်မှုများ၊
မဲဆန္ဒ ှင်အသိပညာရပး နှင့် ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရ း အရကကာင်း အ ာများ) တို့အရပါ်တွင်
အတိုင်းအတာအားခြင့် မည်မျှ (စင်တီမီတာ၊ စက္ကန့်အားခြင့်) ရြာ်ခပရနသည်တက
ို့ ို ရလ့လာခခင်းခြစ်ပါသည်။
ထိုအ
့ ခပင် အရ အတွက်ကကိမ်နှုန်းအားရလ့လာခခင်းတွင် အရကာင်းဘက်၊ ကကားရနနှင့် အဆိုးဘက်အအရနခြင့်
မည်မျှရြာ်ခပကကသည်တို့ကို ရလ့လာရစာင့်ကကည့်ခဲ့ခခင်းခြစ်ပါသည်။
သတင်းရြာ်ခပမှုအား အ ည်အရသွးနည်းခြင့်ချဉ်းကပ်ခခင်း (Qualitative Approach) တွင် မိမိတို့ ရစာင့်ကကည့်
ရသာ သတင်းမီဒီယာများသည် သတင်းသမားနှင့် သတင်းမီဒီယာများလိုက်နာ မည့်ကျင့ဝ
် တ်၊ စံနှုန်းများနှင့်
အညီ ရ ွေးရကာက်ပဲသ
ွ တင်းများကို မည်သို့ တင်ဆက်သည်ကို ရလ့လာခခင်း ခြစ်သည်။

ရစာင့်ကကည့်သည့် သတင်းစာမျက်နှာများ
၁) ရန့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ


ပထမစာမျက်နှာပါ သတင်းများ



စာမျက်နှာ (၁) နှင့် (၂) ပါ သတင်းများ



ရနာက်ဆုံးစာမျက်နှာပါသတင်းများ



အယ်ဒီတာ့အာရဘာ် ရဆာင်းပါးများ

၂) အီလက်ထရ ာနက် မီဒီယာ (ရုပ်/သံ သတင်းမီဒီယာများ)



လူကကည့်များဆုံချိန်အား သတ်မှတ်ရစာင့်ကကည့်ခခင်း (Prime Time News)



နိုင်ငံရ းပါတီများ၏ ပါတီမူဝါဒ၊ သရဘာထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရဟာရခပာတင်ခပသည့်
အစီအစဉ်
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နိုဝင်ဘာလ
(၆) က်၊
၂၀၂၀ ခုနှစ်

အားလုံးအကျုံးဝင် ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းစဉ် ကနဉီးအစီ င်ခံစာ

၃) ဒီဂျစ်တယ် သတင်းစာမျက်နှာများ (ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့် ယူကျူ)


ရစာင့က် ကည့်သည့် သတင်းမီဒီယာများ၏ ရြ့စဘ
် ုတ် သတင်းမီဒီယာရပါ်တွင် တင်ခပရသာ
သတင်းများ

ရစာင့်ကကည့်သည့် အချက်အလက် အရကကာင်းအ ာများ

၁) ရန့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ


သတင်းများအား မည်သည့်ရန့ က်တင
ွ ် ရြာ်ခပသနည်း။



သတင်းမီဒီယာသည် နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာ (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းမီဒီယာလား။



မည်သည့်နိုင်ငံရ းပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအရကကာင်း ရြာ်ခပသနည်း။



ဉီးတည်ရ ွေးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံရ းပါတီရခါင်းရဆာင်များအရကကာင်းမည်မျှ ရြာ်ခပသနည်း။



ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာ အရကကာင်းအ ာများတွင် (အမုန်းစကားနှင့် ရ ွေးရကာက်ပွဲအကကမ်းြက်မှု၊
မဲဆန္ဒ ှင်အသိပညာရပးခခင်း၊ ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာမူရဘာင် ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရ း အရကကာင်း အ ာ
နှင့် အခခားအရကကာင်းအ ာများ) အား မည်မျှ ရြာ်ခပသနည်း။



သတင်းရြာ်ခပမှုပုံစံများအား သရဘာထားအခမင်များ တင်ဆက်မှုပုံစံ (View Grade) နှင့်
သတင်းတင်ဆက်မှုပုံစံ (News Grade) ဟု ခွဲခခားပပီး Supporting, Opposing, Neutral ဟု
သတ်မှတခ် ခင်း။

၂) အီလက်ထရ ာနက် မီဒီယာ (ရုပ်/သံ သတင်းမီဒီယာများ)



သတင်းများအား မည်သည့်ရန့ က်တင
ွ ် ရြာ်ခပသနည်း။



သတင်းမီဒီယာသည် နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာ (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းမီဒီယာလား။



သတင်းရြာ်ခပမှုစာသား နှင့် သတင်းဓါတ်ပုံသည် မည်သည့်နိုင်ငံရ းပါတီများနှင့်
ကိုယ်စားလှယ်များအရကကာင်း ရြာ်ခပသနည်း။



ဉီးတည်ရ ွေးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံရ းပါတီရခါင်းရဆာင်များအရကကာင်းမည်မျှ ရြာ်ခပသနည်း။
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နိုဝင်ဘာလ
(၆) က်၊
၂၀၂၀ ခုနှစ်


အားလုံးအကျုံးဝင် ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းစဉ် ကနဉီးအစီ င်ခံစာ

ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာ အရကကာင်းအ ာများတွင် (အမုန်းစကားနှင့် ရ ွေးရကာက်ပွဲအကကမ်းြက်မှု၊
မဲဆန္ဒ ှင်အသိပညာရပးခခင်း၊ ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရ းအရကကာင်းအ ာ နှင့်
အခခားအရကကာင်းအ ာများ) အား မည်မျှ ရခပာကကသနည်း။



သတင်းရြာ်ခပမှုပုံစံ များအား သရဘာထားအခမင်များရမးခမန်းတင်ဆက်ခခင်း (View Grade) နှင့်
ပုံမှန်သတင်းတင်ဆက်ခခင်း (News Grade) ဟု ခွဲခခားပပီး အရကာင်းဘက်၊ အဆိုးဘက် နှင့် ကကားရန
ဟု သတ်မှတ်ခခင်း။

၃) ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာများ (ဝပ်ဘ်ဆိုက် နှင့် ယူကျူ)


Website တွင် လွင့်တင်သည့် သတင်းများမှ မည့်သည့်သတင်းများအား ရြ့စဘ
် ုတ် စာမျက်နှာတွင်
ရြာ်ခပသနည်း။



၄င်းသတင်းများအား မည်သည့်ရန့ က်တွင် ရြာ်ခပသနည်း။



မည်သည့်နိုင်ငံရ းပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအရကကာင်း ရြာ်ခပသနည်း။



ဉီးတည်ရ ွေးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံရ းပါတီရခါင်းရဆာင်များအရကကာင်းမည်မျှ ရြာ်ခပသနည်း။



ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာ အရကကာင်းအ ာများတွင် (အမုန်းစကားနှင့် ရ ွေးရကာက်ပွဲအကကမ်းြက်မှု၊
မဲဆန္ဒ ှင်အသိပညာရပးခခင်း၊ ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရ းအရကကာင်းအ ာ နှင့် အခခား
အရကကာင်းအ ာများ) အား မည်မျှ ရခပာကကသနည်း။



သတင်းရြာ်ခပမှုပုံစံ များအား သရဘာထားအခမင်များရမးခမန်းတင်ဆက်ခခင်း (View Grade) နှင့်
ပုံမှန်သတင်းတင်ဆက်ခခင်း (News Grade) ဟု ခွဲခခားပပီး အရကာင်းဘက်၊ အဆိုးဘက် နှင့် ကကားရန
ဟု သတ်မှတ်ခခင်း။



သတင်းရြာ်ခပမှုတွင် အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် လူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများအရကကာင်း မည်မျှ
ရြာ်ခပသနည်း။
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နိုဝင်ဘာလ

အားလုံးအကျုံးဝင် ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းစဉ် ကနဉီးအစီ င်ခံစာ

(၆) က်၊
၂၀၂၀ ခုနှစ်

၄) ခမန်ြ ယ် (MYNFREL) အရကကာင်း
ခမန်ြ ယ် (MYNFREL) အြွဲ့အစည်းသည်အကျိုးအခမတ်မယူရသာအြွဲ့အစည်းတစ်ခုခြစ်ပပီး၊ လွတ်လပ်ပပီး
တ ားမျှတသည့် ရ ွေးရကာက်ပမ
ွဲ ျားရသချာရစမှုကို အားခြည့်ရပးကာ ဒီမိုကရ စီနည်းကျ ကိုယ်စားခပုမှု
ခြစ်လာရပါ်လာရစ န်ရဆာင် ွေက်ခခင်းနှင့်
ခပည့်ဝရသာ

ရ ွေးရကာက်ပဲဆ
ွ ိုင် ာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်

နိုင်ငံသားများပါဝင်ရဆာင် ွေက်မှုကုိအားရပးခခင်းခြင့်

ပညာဗဟုသုတ

ခမန်မာ့လူအြွဲ့အစည်းတွင်

ဒီမိုကရ စီ

ထွန်းကားရစလိုသည့် ရမျှာ်မှန်းချက်ခြင့် ြွဲ့စည်းထားသည့် အြွ့ဲ ခြစ်ပါသည်။
လူထုလူတန်းစားဘဝအလွှာအသီးသီးမှ နိုင်ငံသားများ အမှန်တကယ်ကိုယ်စားခပုနိုင်မှသာလျှင် ဒီမိုကရ စီ
မှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မိမိတု့ိမှယုံကကည်ပါသည်။ ရ ွေးရကာက်ပွဲများ လွတ်လပ်ပပီး တ ားမျှတမှု
ခြစ်ရစ န် အရ းကကီးပပီး၊ နိုင်ငံသားများ ၎င်းတို့၏ဒီမိုကရ စီအခွင့်အရ းများကို အခပည့်အဝ

ှိခံစားရစနိုင် န်

အတွက်နှင့် စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရ စီနည်းကျကိုယ်စားခပုမှုခြစ်ရပါ်ရစနိုင် န်အတွက် နိုင်ငံသားများ၏ ပူရပါင်း
ပါဝင်ရဆာင် ွေက်မှုသည် တက်ကကပပီး ပညာဗဟုသုတနှင့်ခပည့်စုံကာ စနစ်တကျ စုစည်းချိတ်ဆက်မှုခြစ် န်
လိုအပ်ပါသည်။
အထက်ပါယုံကကည်ချက်ကို စိတ်ထဲဆွဲကိုင်၍ ၊ ဒီမိုကရ စီရ ွေးရကာက်ပမ
ွဲ ျား လွတ်လပ်ပပီး တ ားမျှတမှု ှိ
ရစ န် ပံ့ပိုးကူညီရပးခခင်း ၊ ရ ွေးရကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နိုင်ငံသားများ၏ပါဝင်ရဆာင် ွေက်မှု တိုးတက်
လာရစ န်အတွက် ရ ွေးရကာက်ပွဲများနှင့် ဒီမိုကရ စီ ပိုင်ခွငမ
့် ျားဆိုင် ာအခမင်ြွင့်ရပးခခင်းနှင့် ရ ွေးရကာက်ပွဲ
တိုငး် ကို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာခခင်းကိုမိမိတို့မှရဆာင် ွေက်ခဲ့ပပီး ဆက်လက်ရဆာက် ွေက် န် သံဓိဌာန်ချထား
ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အြွဲ့အစည်းသည် စစ်အာဏာ ှင်အုပ်ချုပ်ရ း နှစ် (၅၀) ရကျာ် ကာလအလွန် ၊ ခမန်မာ့ဒီမိုကရ စီ
အသွင်ကူးရခပာင်းရ းကို စတင်ရြာ်ရဆာင်သည့် ၂၀၁၀ အရထွရထွရ ွေးရကာက်ပွဲကို ရစာင့က် ကည့်ရလ့လာ န်
အတွက် အထူးအရ းရပါ် ကွန်ယက်အခြစ် ခမန်ြ ယ် (MYNFREL) ကိုဇွန်လ (၁၀)
ြွဲ့စည်းတည်ရထာင်ခဲ့

ပါသည်။

လူမှုရ းရနာက်ခံသမိုင်းရကကာင်းမှ

ြွဲ့စည်းတည်ရထာင်သူများမှာ
ဝင်ရ ာက်လာသူများခြစ်ပပီး

ဒီမိုကရ စီအသွင်ကူးရခပာင်းရ းရသချာရစ န်

မတူကဲခွ ပားသည့်

အြွွဲ့အစည်းနှင့်

တိုင်းခပည်အတွင်းရချာရမွ့သည့်

အတူတကွရဆာင် ွေကခ
် ဲ့ကကသည်။
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က်ရန့တွင်

ခမန်မာနိုင်ငံတင
ွ ်

နိုဝင်ဘာလ
(၆) က်၊
၂၀၂၀ ခုနှစ်

အားလုံးအကျုံးဝင် ရ ွေးရကာက်ပွဲသတင်းစဉ် ကနဉီးအစီ င်ခံစာ

ဒီမိုကရ စီအသွင်ကူးရခပာင်းရ းမှုစတင်ကတည်းက

ရ ွေးရကာက်ပွဲများကို

ရစာင့က် ကည့်ရလ့လာသည့်

ပထမဆုံးတစ်ခုတည်းရသာစွန့်ဦးတည်ရထာင်သည့် ကွန် ယက်အြွ့ဲ အစည်းတစ်ခုခြစ်ပါသည်။
အြွဲ့အစည်းတည်ရထာင်ခဲ့သည့် ရန့ က်မှစတင်၍ ၊ တူညီသည့် စံနှုန်းတန်ြိုးများထား ိသ
ှ ည့် ခပည်တွင်း၊
ခပည်ပမိတ်ြက်များနှင့်

ရ ွေးရကာက်ပွဲဆိုင် ာကိစ္စ ပ်များကို

ခမန်ြ ယ်

(MYNFREL)

မှအတူတကွ

ရဆာင် ွေက်ခဲ့ပါသည်။

၅) ရလ့လာရတွ့ ှိချက် အချက်အလက်ခပ ကားချပ်/ဇယားများ (ရနာက်ဆက်တွဲများ)
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၃) နလ့လာနတွေ့ရှိြျက် အြျက်အလက်ပြ ကားြျြ်/ဇယားများ
(က) နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ
ြုံ (၁)

နေ့စဉ်သတင်းစာလွှမ်းခြုံနော်ပြမှု
5 Arakan National Party
8 Chin National League For Democracy Party
27 Kachin State People’s Party (KSPP)
28 Karen National Democratic Party
30 Kayah State Democratic Party
40 Mon Unity Party
52 National League for Democracy
69 People’s Pioneer Party
67 People`s Party
75 Shan Nationalities League for Democracy
85 Union Betterment Party (UBP)
89 Union Solidarity and Development Party

ြုံ (၂)

သတင်းဖော်ပြမှုြုံစံ
Series1

Series2

Series3

Support

Neutral

Oppose

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
5 Arakan
27 Kachin State 30 Kayah State
National Party People’s Party
Democratic
Party
(KSPP)

52 National
League for
Democracy

67 People`s
Party

85 Union
Betterment
Party (UBP)

ြုံ (၃)

သတင်းနော်ပြမှုအတိုင်းအတာ

5 Arakan National Party
8 Chin National League For
Democracy Party
27 Kachin State People’s Party
(KSPP)
28 Karen National Democratic
Party
30 Kayah State Democratic
Party
40 Mon Unity Party
52 National League for
Democracy
69 People’s Pioneer Party
67 People`s Party
75 Shan Nationalities League
for Democracy

ြုံ (၄)

နိုင်ငံြိုင်နှင့် ြုဂ္ဂလိကြိုင်သတင်း မီဒီယာတို့၏သတင်းနော်ပြမှု
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Statemedia

Private Media

ြုံ (၅)

ကဏ္ဍအလိုက်နော်ပြမှု
Voter Education
3%
Electoral
Violence & Hate
Speech
8%
Electoral Reforms
3%

Other
86%

(ခ) ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း
ပုံ (၁)

ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းလွှြ်းခခုံဖော်မပြှု

5 Arakan National Party
8 Chin National League For Democracy Party
27 Kachin State People’s Party (KSPP)
28 Karen National Democratic Party
30 Kayah State Democratic Party
40 Mon Unity Party
52 National League for Democracy
69 People’s Pioneer Party
67 People`s Party
75 Shan Nationalities League for Democracy
85 Union Betterment Party (UBP)
89 Union Solidarity and Development Party

ပုံ (၂)

ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဖော်မပြှုပုံစံ
Series1

Series2

Series3

Support

Neutral

Oppose

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
5 Arakan
-2000
National Party

28 Karen
National
Democratic
Party

52 National
League for
Democracy

75 Shan
Nationalities
League for
Democracy

13 Dawei
Nationalities
Party

ပုံ (၃)

ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဖော်မပြှုအတိုင်းအတာ
5 Arakan National Party
8 Chin National League For
Democracy Party
27 Kachin State People’s Party
(KSPP)
28 Karen National Democratic
Party
30 Kayah State Democratic Party
40 Mon Unity Party
52 National League for
Democracy
69 People’s Pioneer Party
67 People`s Party
75 Shan Nationalities League for
Democracy
85 Union Betterment Party
(UBP)
89 Union Solidarity and
Development Party

ပုံ (၄)

နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိြပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းြီဒီယာတို့၏
သတင်းဖော်မပြှု
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Statemedia

Private Media

ပုံ (၅)

ြဏ္ဍအလိုြ်ဖော်မပြှု
Voter Education
9%
Electoral Violence &
Hate Speech
6%
Electoral Reforms
2%

Other
83%

(ဂ) ရေဒီယို
ြုံ (၁)

ရေ့စဉ်ရေဒီယိုသတင်းလွှမ်းခြုံရော်ပြမှု
5 Arakan National Party
8 Chin National League For Democracy Party
27 Kachin State People’s Party (KSPP)
28 Karen National Democratic Party
30 Kayah State Democratic Party
40 Mon Unity Party
52 National League for Democracy
69 People’s Pioneer Party
67 People`s Party
75 Shan Nationalities League for Democracy
85 Union Betterment Party (UBP)
89 Union Solidarity and Development Party

ြုံ (၂)

ရေဒီယိုသတင်းရော်ပြမှုြုံစံ
Series1

Series2

Series3

Support

Neutral

Oppose

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
5 Arakan
30 Kayah
27 Kachin
National Party
State
State
Democratic
People’s
Party
Party (KSPP)

52 National 67 People`s 85 Union
League for
Party
Betterment
Democracy
Party (UBP)

ြုံ (၃)

ရေဒီယိုသတင်းရော်ပြမှုအတိုင်းအတာ
5 Arakan National Party
8 Chin National League For
Democracy Party
27 Kachin State People’s
Party (KSPP)
28 Karen National
Democratic Party
30 Kayah State Democratic
Party
40 Mon Unity Party
52 National League for
Democracy
69 People’s Pioneer Party
67 People`s Party
75 Shan Nationalities
League for Democracy
85 Union Betterment Party
(UBP)
89 Union Solidarity and
Development Party

ြုံ (၄)

နိုင်ငံြိုင်နှင့် ြုဂ္ဂလိကြိုင်သတင်း မီဒီယာတို့၏သတင်းရော်ပြမှု
Statemedia

Private Media

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

ြုံ (၅)

ကဏ္ဍအလိုက်ရော်ပြမှု

Voter Education
5%
Electoral Violence
& Hate Speech
9%
Electoral Reforms
5%

Other
81%

(ဃ) ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာ
ပုံ (၁)

ဖေ့စဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းလွှမ်းခြုံဖော်ပပမှု
5 Arakan National Party
8 Chin National League For
Democracy Party
27 Kachin State People’s Party
(KSPP)
28 Karen National Democratic
Party
30 Kayah State Democratic Party
40 Mon Unity Party
52 National League for Democracy
69 People’s Pioneer Party
67 People`s Party
75 Shan Nationalities League for
Democracy
85 Union Betterment Party (UBP)

ပုံ (၂)

ရုပ်ပုံဖော်ပပမှုအတိုင်းအတာ (စင်တီမီတာ)
Women
Candidate
8%
Youth
Candidate
0%

Ethnic Minority
Candidate
92%

ပုံ (၃)

ဖောင်းပါးအရှည် (စာလုံးအဖရအတွက်)
Youth
Candidate
0%

Women
Candidate
34%
Ethnic
Minority
Candidate
66%

ပုံ (၄)

သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကကာပမင့်ြျိေ် (စက္ကေ့)်

Youth
Candidate
25%

Ethnic
Minority
Candidate
49%

Women
Candidate
26%

