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(ရွေးကောက်ပွဲကာလနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလ)
နိုဝင်ဘာ (၁) ရက် မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ
၁) နိဒါန်း
လွတ်လပ်မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ပံ့ပိုးကူညီရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ (Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections – MYNFREL) သည် သတင်းမီဒီယာများ
ပေါ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲများအား လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းများအား ၂၀၁၅ အထွေထွေ  ရွေး
ကောက် ပွဲမှစတင်ပြီး လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ နောင်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်
ရွေးကောက်ပွဲသတင်းဖော်ပြမှုတွင် သတင်းမီဒီယာများ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် အညီဖော်ပြမှုနှင့် အား
လုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်သောတင်ပြမှုပုံစံများ အားကောင်းလာစေရန်ရည်ရွယ်၍ လေ့လာ အကြံပြုမှု
များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ သတင်းမီဒီလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အစီအစဉ်သည်
မတူကွဲပြားသော နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အကြောင်းအရာများအား
ဖော်ပြမှုပုံစံ၊ သတင်းလွှမ်းခြုံမှုပုံစံ၊ အကြောင်းအရာများ၊ ဘက်လိုက်မှုနှင့် အသံနေအသံထား
စသည့် အားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်သော တင်ပြမှုပုံစံများ လေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတွေ့ရှိချက်
များမှတဆင့် နောင်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများ သတင်း၌ မီဒီယာကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ အားလုံး
အကျုံးဝင်ပါဝင်သော ဖော်ပြမှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
သတင်းမီဒီယာများသည်

မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများအား

အကြိမ်ရေမည်မျှဖော်ပြ 

သနည်း၊ လူမျ ိုးစုပါတီများ ဉီးဆောင်သော နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များအကြောင်း မည်မျှ
ဖော်ပြပါသနည်း၊ မည်သို့သော အကြောင်း အရာများအား သတင်းမီဒီယာတွင် အဓိကထား ရေး
သားတင်ဆက်ကြပါသနည်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာ မျက်နှာများပေါ်တွင် အမျ ိုးသမီး၊ လူမျ ိုးစု
နှင့် လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအကြောင်းကို မည်မျှ လွှမ်းခြုံဖော်ပြကြသနည်းဆိုသည့်
မေးခွန်းများဖြင့် လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည့် မီဒီယာများမှာ ပုံနှိပ်သတင်းစာ (၅) စောင်၊ ရေဒီယို အသံ
လှိုင်း (၅)ခု၊ ရုပ်မြင် သံကြားလှိုင်း (၆)ခု၊ ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာများ (Website/ Youtube)
တို့ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာသည် နိုဝင်ဘာ (၁) ရက် မှ (၃၀) ရက်နေ့ အထိ (၁) လကြာ
ရွေးကောက်ပွဲကာလနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလများအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်း
ဖော်ပြ တင်ဆက်မှုများ၏ လေ့ လာတွေ့ ရှိချက်များအား တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
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■ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သတင်းမီဒီယာများ၏ အခန်းက
သတင်းမီဒီယာများသည် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသို့ သတင်းအချက်အလက်များ မှန်မှန်
ကန်ကန် အချ ိန်နှင့် တပြေးညီရောက်ရှိအောင် ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့်အပြင်၊ ရွေး
ကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ အကြောင်းအရာများကိုလည်း အများပြည်သူထံ တင်
ဆက်ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျ လွတ်လပ်မျှတသောရွေးကောက်ပွဲများတွင် သတင်းမီဒီယာ
၏အခန်းကဏ္ဍမှာ အလွန်ကြီးမားပါသည်။ စုံလင်ကွဲပြားသော နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်
စားလှယ်များအကြောင်း ဘက်လိုက်မှု ကင်းကင်း သတင်းလွှမ်းခြုံတင်ဆက်မှုသည် ဒီမိုကရေစီ
နည်း ကျရွေးကောက်ပွဲများတွင်  မီဒီယာများ စောင့်ထိန်းရမည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများထဲမှ တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ /  
ယခု ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြားမှ ပြုလုပ်
ကျင်းပရမည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုဗစ်-၁၉ကာလ ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်း
များ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မြန်မာပြည်သူများ၏ လူမှုမီဒီယာ အထူးသဖြင့် Facebook အသုံး
ပြုသူဦးရေ  တိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရသည်။  ရန်ကုန်မြို့ကဲ့သိုသော အဓိကမြို့ကြီးနေရာများ
တွင် အိမ်တွင်းနေကြရန် (Stay at Home) ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ထားရပြီး ကျန်ပြည်နယ်နှင့်
တိုင်းဒေသကြီးများတွင်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့်လူဉီးရေထက် ပိုမစုကြရန် ညွှန်ကြားချက်ထု
တ်ပြန်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလတွင် အပြိုင်အဆိုင် မဲဆွယ်
ကြရမည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး မဲဆွယ်ကြမည့် အစီအစဉ်များအစား
မဲဆန္ဒရှင်များသို့ရောက်ရှိနိုင်မည့် အခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ချဉ်းကပ်ကြရန် ဖြစ်လာ
ပါသည်။ ၄င်းအခြေနေ များကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် လူစုလူဝေးများပြု၍ မဲဆွယ်စည်းရုံး
ခြင်းအစီအစဉ်များအား အတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချကြပြီး သတင်းမီးဒီယာများမှတဆင့် မဲဆွယ်
သည့် နည်းလမ်းများအားလည်း အသုံးပြုလာကြသည်။

■ စောင့်ကြည့်သည့်ကာလ
နိုဝင်ဘာ (၁) ရက် မှ  (၃၀) ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်
1.
2.
3.
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

■ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် သတင်းမီဒီယာများ
		

ပုံနှိပ်သတင်းစာများ-

1.

မြန်မာ့အလင်းနေ့စဉ်သတင်းစာ (New Light of Myanmar)

2.

7 Day Daily

3.

စံတော်ချ ိန်သတင်းစာ (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

		

ရေဒီယိုလှိုင်းများ -

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

2.

Ayeyawady Media

3.

Shan News Agencies

4.

Myintkyina News Journal

5.

Dawei Watch

6.

Tarchileik News Agencies

7.

Kantayawaddy Times
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၂) ကနဦး လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
၂.၁) လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်း
ယခုလေ့လာမှုသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသော နိုင်ငံရေးပါတီများ
အကြောင်း သတင်းမီဒီယာတွင် မည်မျှ ဖော်ပြခံရသည်။ အထူးသဖြင့် ယနေ့ လူမှုမီဒီယာခေတ်
တွင် လူမှုမီဒီယာမှတဆင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မည်သို့ တင်ဆက်ဖော်ပြကြသည်ကို လေ့လာခြင်း
ဖြစ်သည်။ ၄င်းမှတဆင့် သတင်းမီဒီယာတွင် တူညီသော နိုင်ငံရေးပါတီများ မျှချေရှိစွာ ပိုမိုပါဝင်
တင်ဆက်နိုင်စေရန် သတင်းမီဒီယာများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ လုပ်ဆောင်သင့်သည် များကို တိုက်
တွန်း အကြံပြုသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
•

Trend Analysis - နိုဝင်ဘာလသည် ရွေးကောက်ပွဲကာလ ဖြစ်သောကြောင့် သတင်းဖော်

ပြမှု အကြိမ်ရေ သည် အမြှင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
•

မြန်ဖရယ် (MYNFREL) မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည့် မီဒီယာများမှလေ့လာတွေ့ရှိချက်

များအရ  မတူကွဲပြားစုံလင်သော ဖော်ပြမှုပုံစံအားလေ့လာရာတွင်

သတင်းမီဒီယာများသည်

ကွဲပြားစုံလင်သော နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံရေးပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအကြောင်း၊
အမျ ိုးသမီးနှင့် လူငယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအကြောင်းကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး တင်ဆက်
မှုများရှိလာသည်။ သို့သော်လည်း လူထုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့် နိုင်ငံရေးအရလူသိများသည့်   လက်ရှိ
အာဏာရပါတီ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) အကြောင်းနှင့် အတိုက်အခံပါတီ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) အကြောင်းကို အသားပေးဖော်ပြမှု အကြိမ်
ရေနှင့် အတိုင်းအတာသည် ပိုများနေဆဲဖြစ်သည်။ ၄င်းပါတီကြီး (၂)ခုအား ဖော်ပြမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်
လျှင် ကျန်ပါတီများ၏ သတင်းများဖော်ပြခံရမှုသည် အလွန်နည်းနေသေးသည့် အနေအထား
ဖြစ်သည်။ ၄င်းအနက် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုပါတီများ၏ သတင်းဖော်ပြခံရမှုသည် သိသိသာသာ
နည်းပါးသည်။   မိမိတို့ အဓိက  ရွေးချယ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၂) ခု၏ ဖော်ပြမှုတွင် လုံးဝ
ဖော်ပြခြင်းမခံရသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများလည်းရှိသည်။
•

ဦးတည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်သတင်းမီဒီယာအမျ ိုးအစား (၄) ခုလုံး တွင် အမျ ိုးသား

ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) အကြောင်းကို တင်ဆက်မှုပိုမိုများပြားသည်ကို ထင်ရှားစွာတွေ့
ရပြီး သတင်းလွှမ်းခြုံ တင်ဆက်မှု ပျှမ်းမျှစုစုပေါင်းပမာဏ၏ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအများဆုံး ဖော်ပြ  တင်ဆက်ခြင်းခံရသည့်ပါတီမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး
ပါတီဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းသတင်းလွှမ်းခြုံ တင်ဆက်မှု ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။ အစိုးရပိုင်နှင့်
ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းဖော်ပြမှုတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်း မီဒီယာများသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ
သတင်းအချက်အလက်များအား ပိုပြီးဖော်ပြမှုရှိသည်။ အစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာများတွင် သတင်း
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တင်ဆက် ဖော်ပြမှုအား လေ့လာရာတွင် (မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၊ မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြား)
တို့ကိုသာ လေ့လာထားသည်။
•

ရွေးကောက်ပွဲသတင်းကဏ္ဍတွင်

(မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးခြင်း၊

ရွေးကောက်ပွဲအကြမ်း

ဖက်မှုနှင့် အမုန်းစကား၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မူဘောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး) စသည့် အကြောင်း
အရာများဖော်ပြမှုပုံစံ လေ့လာချက်တွင်

ရွေးကောက်ပွဲအကြမ်းဖက်မှု

အကြောင်းအရာများ

အကြောင်း ဖော်ပြမှုပိုများသည်ကို တွေ့ရသည်။ မိမိတို့စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် လူအများဆုံး
သတင်းမီဒီယာကြည့်ရှုနားဆင်ချ ိန် (Prime Time) အတွင်း မဲဆန္ဒရှင်များအား သတင်းအချက်
အလက်နှင့် အသိပညာပေးမှု နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
•

ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာအား လေ့လာရာတွင်

ပြည်နယ်များကို

အခြေပြုသော

လူမျ ိုးစုကိုယ်စားပြု သတင်းမီဒီယာ (၅) ခုနှင့် တနိုင်ငံလုံးလွမ်းခြုံမီဒီယာ (၂) ခုတို့ကို လေ့လာ
ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်အခြေစိုက် လူမျ ိုးစုသတင်းမီဒီယာများကိုလေ့လာရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး
စုနိုင်ငံရေးပါတီများအကြောင်း သတင်းဖော်ပြမှုမှာ အားကောင်းသော်လည်း အမျ ိုးသမီးကိုယ်
စားလှယ်လောင်းများနှင့် လူငယ်ကိုယ် စားလှယ် လောင်းများအကြောင်း ဖော်ပြတင်ဆက်မှုတွင်
အတိုင်းအတာအားဖြင့် နည်းပါးသည် ကိုတွေ့ ရှိရသည်။
•

အစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် သတင်းမီဒီယာ နှိုင်းယှဉ်ချက်တွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်

သတင်း မီဒီယာများသည် ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း သတင်းတင်ဆက်မှု ပိုများသည်။

၂.၂) မီဒီယာအမျ ိုးအစားအလိုက် လေ့လာတွေ့ရှိချက်
■ (က) နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ
မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားအရ  Print Media သည် ဒေသစုံ လူထုလူတန်းစားအလွှာစုံကို
ရောက်ရှိသော သတင်းအမျ ိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မတိုင်မီတွင် သတင်းစာမှတဆင့်
သတင်းအချက် အလက်ရယူကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းစာမှတဆင့် သတင်းအချက်
အလက်ရရှိမှုကို ဒေတာအချက်အလက်တိတိကျကျဖြင့် မရှိထားသော်လည်း သတင်းစာများ
သည် တောရောမြို့ပါ ရောက်ရှိဖတ်ရှုကြသည့် အလေ့အထရှိသည်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရပိုင်
သတင်းစာများဖြစ်သော မြန်မာ့အလင်းနှင့် မြဝတီ သတင်းစာများသည် ကျေးလက်တောရွာ
များအထိ နေ့စဉ်ရောက်ရှိနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းခြုံနိုင်မှုရှိသော သတင်း
မီဒီယာ အမျ ိုးအစားဖြစ်သည်။
Trend Analysis_ နိုဝင်ဘာလသည် ရွေးကောက်ပွဲကာလ ဖြစ်သောကြောင့် သတင်းဖော်ပြမှု
အကြိမ်ရေသည် အမြှင့်ဆုံးဖြစ်ခဲသည့်။ အထူးသဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၉ ၊ ၁၀ ရက်များသည်
တစ်လလုံး သတင်းတင်ဆက်မှုအားလုံး၏ အမြှင့်ဆုံး နေ့ရက်များဖြစ်ကြသည်။
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Coverage – မိမိတို့ လေ့လာစောင့်ကြည့်သည့် အဓိက  နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၂) ခု ရှိပြီး NlD
ပါတီအကြောင်း ဖော်ပြမှုသည် စုစုပေါင်းသတင်းတင်ဆက်မှု၏ ၅၈ % ရှိပြီး USDP အကြောင်း
ဖော်ပြမှုသည် ၂၄ % ဖြင့် ဒုတိယဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီများအကြောင်းကိုမူ ၁% မှ
၄ % ထိရှိပြီး လုံးဝ ဖော်ပြခြင်းမခံရသော နိုင်ငံရေးပါတီများလည်း ရှိသည်။
Issues Identified - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများအား အမျ ိုးအစားများခွဲခြား
စောင့်ကြည့်ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု အကြောင်းဖော်ပြမှုသည် အများဆုံး
ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်မှာ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စံနစ်နှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအကြောင်းကို လုံးဝ ပြောဆိုဖော်ပြခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ နိုင်ငံပိုင်
သတင်းစာနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် သတင်းမီဒီယာလွှမ်းခြုံဖော်ပြမှုကို လေ့လာရာတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်
သတင်းမီဒီယာများမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းလွှမ်းခြုံဖော်ပြမှု ပိုမိုများပြားသည်ကို တွေ့ရ 
ပါသည်။
(က.က) နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ အချက်အလက်ပြ ကားချပ်/ဇယားများ
(နောက်ဆက်တွဲများ)
■ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ

ပုံ (၁) သည် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြသော
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းဖော်ပြမှု အချ ိုးအစားများအား ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပုံ (၂) သည် နေ့စဉ်ထုတ် ပုံနှိပ်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ
သတင်းဖော်ပြမှုအတိုင်းအတာ (ဧရိယာအားဖြင့်) ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပုံ (၃) သည် အစိုးရပိုင် သတင်းစာ နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းမီဒီယာများ၏
ဖော်ပြမှု အတိုင်းအတာပမာဏ နှင့် ခြားနားချက်ဖြစ်ပါသည်။
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ပုံ (၄) သည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ အလိုက်ဖော်ပြမှုကို
တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
■ (ခ) အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ - ရုပ်မြင်သံကြား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် TV အသုံးပြုမှုသည် သတင်းစာများရောက်ရှိမှုထက် ပိုမို ကျယ်ပြန့်သည်
ဟု ဆိုရပါမည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလူဉီးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း အရ 
အိမ်ထောင်စု (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် ရုပ်မြင်သံကြားစက် (Television) ရှိကြပြီး (၃၃) ရာခိုင်နှုန်း
သည် လက်ကိုင်ဖုန်းရှိကြပါသည်ဟု ဖြေဆိုထားသည်။    အထူးသဖြင့် ၂၀၁၅အလွန် ယနေ့
ကာလများတွင် ၄င်းထက် တိုးများလာဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင်ထိ အိမ်
တစ်အိမ် TV တစ်လုံး နီးပါး ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နေ့စဉ် သတင်းအချက်အလက်များ ပင်မရယူရာ
နေရာများအနက် (၁)ခုအဖြစ်ရှိနေဆဲ ဖြစ်နေသေးမည်။
Trend

Analysis–

အခြားသော

မီဒီယာများနည်းတူ

TV

တွင်လည်း

နိုဝင်ဘာလသည်

ရွေးကောက်ပွဲကာလ ဖြစ်သောကြောင့် သတင်းဖော်ပြမှု အကြိမ်ရေသည် အမြှင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့။ အထူး
သဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၉ ၊ ၁၀ ရက်များသည် တစ် လလုံး သတင်းတင်ဆက်မှုအားလုံး၏ အမြှင့်ဆုံး
နေ့ရက်များဖြစ်ကြသည်။
Coverage – မိမိတို့ လေ့လာစောင့်ကြည့်သည့် အဓိက  နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၂) ခုအနက် NLD ပါတီ
အကြောင်း ဖော်ပြမှုသည် စုစုပေါင်းသတင်းတင်ဆက်မှု၏ ၆၀ % ရှိပြီး USDP အကြောင်း ဖော်ပြ 
မှုသည် ၂၈ % ဖြင့် ဒုတိယ ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီများအကြောင်းကိုမူ ၁% မှ ၃ %
ထိရှိပြီး လုံးဝ ဖော်ပြခြင်းမခံရသော နိုင်ငံ ရေးပါတီများလည်း ရှိသည်။
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

Issues Identified - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများအား အမျ ိုးအစားများခွဲခြား
စောင့်ကြည့်ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးအစီအစဉ်
များအား ဖော်ပြတင်ဆက်မှုသည် အခြားက (ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်သည့်သတင်း) ဟု
ဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရများပြီးလျှင်

အများဆုံးဖြစ်သည်။

ထူးခြားသည်မှာ

နိုဝင်ဘာလ

အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စံနစ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအကြောင်းကို
လုံးဝ ပြောဆိုဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ် နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရုပ်မြင်
သံကြား သတင်းချန်နယ်များ လွှမ်းခြုံဖော်ပြမှုကို လေ့လာရာတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား
သတင်းချန်နယ်များမှ

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းလွှမ်းခြုံဖော်ပြမှု

ပိုမိုများပြားသည်ကို

တွေ့ရပါသည်။
မှတ်ချက် ။     ။ အခြားအကြောင်းအရာ ဆိုသည်မှာ အမုန်းစကားနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကြမ်းဖက်
မှု၊ မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအကြောင်းအရာ
မဟုတ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်သည့် သတင်းများကို ဆိုလိုပါသည်။  
(ခ.က)  ရုပ်မြင်သံကြား အချက်အလက်ပြ ကားချပ်/ဇယားများ
(နောက်ဆက်တွဲများ)
■ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း

ပုံ (၁) သည် ရုပ်မြင်သံကြား (တယ်လီဗေးရှင်း) အစီအစဉ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ
သတင်းများအား ဖော်ပြသည့် အကြိမ်ရေ နှုန်းဖြစ်ပါသည်။
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ပုံ (၂) သည် ရုပ်မြင်သံကြား (တယ်လီဗေးရှင်း) သတင်းများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ
သတင်းဖော်ပြမှု အတိုင်းအတာ (ကြာချ ိန်) ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပုံ (၃) သည် နိုင်ငံပိုင် နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် သတင်းမီဒီယာများပေါ်
သတင်းဖော်ပြမှု အတိုင်းအတာ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပုံ (၄) သည် ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် ရွေးကောက်ပွဲ
သတင်းဖော်ပြမှုနှုန်းနှင့် အပြောင်းအလဲကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပုံ (၅) သည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအလိုက်
ဖော်ပြမှုကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
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■ (ဂ) အီလက်ထရောနစ် မီဒီယာ - ရေဒီယို
ရေဒီယိုသတင်းများသည် ယခင်ခေတ် မှ ယနေ့ခေတ်အထိ ကျေးလက်ဒေသများအထိတွင်
သတင်းအချက်အလက်များအား အဓိကရယူရာ နေရာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သတင်း
မီဒီယာလွှတ်လပ်မှုကို ပိတ်ပင်ခံရမှု အများဆုံးကာလ စစ်အစိုးရခေတ်များတွင် ရေဒီယိုသည်  
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အဓိက ရနိုင်သော တခုတည်းသော မီဒီယာ
ဖြစ်ခဲ့သည်။
Trend Analysis– နိုဝင်ဘာလ ၃၊ ၄ ရက်များတွင်သာ ရွေးကောက်ပွဲသတင်းများကို ဖော်ပြ 
တင်ဆက်မှုရှိပြီး အခြားနေ့များတွင် လုံးဝဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။ ထူးခြားသည်မှာ ၄င်းလွှမ်းခြုံသော
သတင်းများသည်လည်း NLD အကြောင်းသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။  
Coverage – သတင်းဖော်ပြမှု အကြိမ်ရေတွင် မိမိတို့ လေ့လာစောင့်ကြည့်သည့် အဓိက နိုင်ငံရေး
ပါတီ (၁၂) ခု ရှိပြီး NLD ပါတီအကြောင်း ဖော်ပြမှုသည် စုစုပေါင်းသတင်းတင်ဆက်မှု၏ ၇၅ %
ရှိပြီး USDP အကြောင်း ဖော်ပြမှုသည် ၁၁ % ဖြင့် ဒုတိယ ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီ
များအကြောင်းကိုမူ ၁% မှ ၃ % ထိရှိပြီး လုံးဝ ဖော်ပြခြင်းမခံရသော နိုင်ငံ ရေးပါတီများလည်းရှိ
သည်။ သတင်းဖော်ပြမှု အကြိမ်ရေတွင် ကွာခြားမှုများ ရှိသော်လည်း သတင်းဖော်ပြမှု အတိုင်း
အတာတွင် NLD နှင့် USDP သည် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ၅၀% စီဖြင့် တူညီစွာ ဖော်ပြခံရသည်။
Issues Identified - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများအား အမျ ိုးအစားများ စောင့်
ကြည့်ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု အကြောင်းဖော်ပြမှုသည် အများဆုံးဖြစ်
သည်။ ထူးခြားသည်မှာ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စံနစ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အကြောင်းကို လုံးဝ ပြောဆိုဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယို
အသံလှိုင်း နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရေဒီယို အသံလှိုင်း သတင်းလွှမ်းခြုံဖော်ပြမှုကို လေ့လာရာတွင်
ပုဂ္ဂလိကပိုင်အသံလှိုင်းများမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းလွှမ်းခြုံဖော်ပြမှု ပိုမိုများပြားသည်ကို
တွေ့ရပါသည်။
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

(ဂ.က) ရေဒီယို အချက်အလက်ပြ ကားချပ်/ဇယားများ
(နောက်ဆက်တွဲများ)
■ ရေဒီယိုသတင်း

ပုံ (၁) သည် နေ့စည် ရေဒီယိုသတင်းများတင်ဆက်ဖော်ပြမှု အကြိမ်ရေ 
အချ ိုးအစားအား ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

း
ပုံ (၂) သည် ရေဒီယိုသတင်းဖော်ပြမှု အတိုင်းအတာများအား  နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
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ပုံ (၃) သည် နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာနှင့် အစိုးရပိုင်မီဒီယာတို့၏ သတင်းဖော်ပြမှု
အချ ိုးအစားအား နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

ပုံ(၄)သည်  ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖော်ပြမှုနှုန်းနှင့်
အပြောင်းအလဲကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပုံ (၅) သည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအလိုက်
ဖော်ပြမှုကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
■ (ဃ) ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာ
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည် ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တိုးများလာခဲ့သည်။ စစ်တမ်းများအရ 
အင်တာနက် အထူးသဖြင့် လူမှုမီဒီယာ၊ ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာများမှတဆင့်  မြို့ပြ ကျေးလက်
ဒေသများအထိ အသုံးပြုသူနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရောက်ရှိမှုရှိပြီး လူငယ်များသည် အသုံး
ပြုမှုအများဆုံးဖြစ်သည်။  
Trend Analysis_ နိုဝင်ဘာလသည် ရွေးကောက်ပွဲကာလ ဖြစ်သောကြောင့် သတင်းဖော်ပြမှု
အကြိမ်ရေသည် အမြှင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၅ မှ ၁၁ ရက်ထိ များသည် တစ်လ
လုံး သတင်းတင်ဆက်မှု အားလုံး၏ အမြှင့်ဆုံး နေ့ရက်များဖြစ်ကြသည်။
Coverage – မိမိတို့ လေ့လာစောင့်ကြည့်သည့် အဓိက  နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၂) ခု ရှိပြီး NlD ပါတီ
အကြောင်း ဖော်ပြမှုသည် စုစုပေါင်းသတင်းတင်ဆက်မှု၏ ၇၁ % ရှိပြီး USDP အကြောင်း ဖော်ပြ 
မှုသည် ၁၁ % ဖြင့် ဒုတိယဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီများအကြောင်းကိုမူ ၁%  မှ ၂ %
ထိရှိပြီး လုံးဝ ဖော်ပြခြင်းမခံရသော နိုင်ငံရေးပါတီများလည်း ရှိသည်။ အထူးထင်ရှားသည်မှာ
ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Kayah State Democratic Party (KySDP) မှာ ၆%
ဖော်ပြခံရမှုရှိပြီး တတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။ (မှတ်ချက် - မိမိတို့ လေ့လာသော ဒစ်ဂျစ်တယ်
မီဒီယာလွှမ်းခြုံမှု အကန့်အသတ်အားလည်း သတိချပ်စေလိုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - ချင်းပြည်
နယ်ကို ကိုယ်စားပြုမည့် သတင်းမီဒီယာအား ရွေးချယ်လေ့လာထားမှုမရှိခြင်း။)
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(ဃ.က) ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာ အချက်အလက်ပြ ကားချပ်/ဇယားများ
(နောက်ဆက်တွဲများ)
■ ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာ

ပုံ (၁) ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းလွှမ်းခြုံဖော်ပြမှု

ပုံ(၂)သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာပေါ်ရှိ သတင်းလွှမ်းခြုံဖော်ပြမှုဖြစ်သည်။
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပုံ(၃)သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် ရုပ်/သံအားဖြင့်
ဖော်ပြမှုအတိုင်းအတာကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

ပုံ(၄)သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာတွင် သတင်းဓါတ်ပုံအားဖြင့်
ဖော်ပြမှု အတိုင်းအတာ (စင်တီမီတာ) ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
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ပုံ(၅)သည် ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် ရွေးကောက်ပွဲသတင်း ဖော်ပြမှုနှုန်းနှင့်
အပြောင်းအလဲကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂.၃) ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ
•

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အသက် ၆၀ အထက် အသက်အရွယ် ကြီးသူတွေကို အောက်
တို ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ကစလို့ ကြိုတင်မဲပေ့ခွင့်ပြု ။

•

တိမ်းရှောင်နေတဲ့ ဦးဝီရသူဟာ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့နယ်
က အနောက်ဘက်ခရိုင် ရဲစခန်းမှာ လာရောက်အဖမ်းခံခဲ့ ။

•

ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ (၄) ရက်သာ လိုပေမယ့် ကြိုတင်မဲ ပြဿနာတက်နေတဲ့ အကြောင်း။

•

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်မှာ ပြည်
ထောင်စရ
ု ွေး ကောက်ပက
ွဲ ော်မရှငရ
် ဲ့ လက်ရလ
ှိ ပ
ု ဆေ
်
ာင်ချက်တွေကြောင့  
် လွတလ
် ပ်မျှတတဲ့
ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရေး အတွက်  သံသာယရှိကြောင်းနှင့် ဒီကိစ္စအတွက် အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိ
ကြောင်းပြော။

•

ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို အလေးထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အလောင်းတွေကို တပ်မတော် မိသား
စုတွေက ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးမင်းအောင်လှိုင်က တိုက်တွန်း။
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

•

ပဲခူးတိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ခြံထဲမှ နိုဝင်ဘာ (၆) ရက်နေ့ နေလည် (၂) နာရီခွဲ
လောက်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

•

မနက်ဖန် နိုဝင်ဘာ(၈)ရက်နေ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲဆန္ဒရှင်အနေနဲ့ အမှန်ခြစ်
တံဆိပ်တုံးမှ UEC စာလုံး သုံးလုံးပါ/မပါစစ်ဆေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွက
ဲ ော်မရှင်
က နိုဝင်ဘာ (၅၊ ၆) ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြကြေညာ။

•

နိုဝင်ဘာ (၈)ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်က  မဲဆန္ဒနယ်မြေ 
အများအပြားမှာ အနိုင်ရတဲ့အကြောင်း။

•

ရန်ကုန်တိုင်းက ရခိုင်နှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာတွေမှာ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့
ရသူတွေ အကြောင်း။

•

တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်လိုအခြေနေရှိနေသလဲ

၃) အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ်
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းများကို သတင်းမီဒီယာတွင်
ဖော်ပြမှုအား လေ့လာ ရာတွင် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အရေအတွက်အားအခြေခံသည့် သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်း (Quantitative Approach) အနေ 
ဖြင့် သတင်းမီဒီယာများမှ နိုင်ငံရေးပါတီသတင်းများ၊ နိုင်ငံရေးဉီးဆောင်သူ (ထင်ရှားသော နိုင်ငံ
ရေးပါတီများ၏ ခေါင်းဆောင် များ)နှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ (အမုန်းစကားနှင့်
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အကြောင်းအရာများ) တို့အပေါ်တွင် အတိုင်းအတာအားဖြင့် မည်မျှ (စင်တီ
မီတာ၊ စက္ကန့်အားဖြင့်) ဖော်ပြနေသည်တို့ကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အရေအတွက်
ကြိမ်နှုန်းအားလေ့လာခြင်းတွင် အကောင်းဘက်၊ ကြားနေနှင့် အဆိုးဘက်အအနေဖြင့် မည်မျှ
ဖော်ပြကြသည်တို့ကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သတင်းဖော်ပြမှုအား အရည်အသွေးနည်းဖြင့်ချဉ်းကပ်ခြင်း (Qualitative Approach) တွင်
မိမိတို့ စောင့်ကြည့်သော သတင်းမီဒီယာများသည် သတင်းသမားနှင့် သတင်းမီဒီယာများလိုက်နာ
ရမည့်ကျင့်ဝတ်၊ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲသတင်းများကို မည်သို့တင်ဆက်သည်ကို  
လေ့လာခြင်း ဖြစ်သည်။
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■ စောင့်ကြည့်သည့် သတင်းစာမျက်နှာများ
၁) နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ
•

ပထမစာမျက်နှာပါ သတင်းများ

•

စာမျက်နှာ (၁) နှင့် (၂) ပါ သတင်းများ

•

နောက်ဆုံးစာမျက်နှာပါသတင်းများ

•

အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဆောင်းပါးများ

၂) အီလက်ထရောနက် မီဒီယာ (ရုပ်/သံ သတင်းမီဒီယာများ)
•

လူကြည့်များဆုံချ ိန်အား သတ်မှတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း (Prime Time News)

•

နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ပါတီမူဝါဒ၊ သဘောထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဟောပြောတင်ပြ 
သည့် အစီအစဉ်

၃) ဒီဂျစ်တယ် သတင်းစာမျက်နှာများ (ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့် ယူကျူ)
•

စောင့်ကြည့်သည့် သတင်းမီဒီယာများ၏ ဖေ့စ်ဘုတ် သတင်းမီဒီယာပေါ်တွင် တင်ပြ 
သော သတင်းများ

■ စောင့်ကြည့်သည့် အချက်အလက် အကြောင်းအရာများ
၁) နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ
•

သတင်းများအား မည်သည့်နေ့ရက်တွင် ဖော်ပြသနည်း။

•

သတင်းမီဒီယာသည် နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာ (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကပိုင်
သတင်းမီဒီယာလား။

•

မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအကြောင်း ဖော်ပြသနည်း။

•

ဦးတည်ရွေးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များအကြောင်းမည်မျှ ဖော်ပြ 
သနည်း။

•

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများတွင် အမုန်းစကားနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ
အကြမ်းဖက်မှု၊ မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဘောင် ပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေး အကြောင်းအရာနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများအား မည်မျှ ဖော်ပြ 
သနည်း။

•

သတင်းဖော်ပြမှုပုံစံများအား သဘောထားအမြင် တင်ဆက်မှုပုံစံ (View Grade) နှင့်
သတင်းတင်ဆက်မှုပုံစံ (News Grade) ဟု ခွဲခြားပြီး အကောင်းဘက်၊ ကြားနေနှင့်
အဆိုးဘက် (Supporting, Neutral, Opposing) ဟု သတ်မှတ်ခြင်း။
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အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

၂) အီလက်ထရောနက် မီဒီယာ (ရုပ်/သံ သတင်းမီဒီယာများ)
•

သတင်းများအား မည်သည့်နေ့ရက်တွင် ဖော်ပြသနည်း။

•

သတင်းမီဒီယာသည် နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာ (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်း
မီဒီယာလား။

•

သတင်းဖော်ပြမှုစာသား နှင့် သတင်းဓါတ်ပုံသည် မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်
ကိုယ်စားလှယ်များအကြောင်း ဖော်ပြသနည်း။

•

ဦးတည်ရွေးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များအကြောင်း မည်မျှဖော်ပြ 
သနည်း။

•

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများတွင် အမုန်းစကားနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ
အကြမ်းဖက်မှု၊ မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
ရေးအကြောင်းအရာနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများ အား မည်မျှ ပြောကြသနည်း။

•

သတင်းဖော်ပြမှုပုံစံ များအား သဘောထားအမြင်များမေးမြန်းတင်ဆက်ခြင်း (View
Grade) နှင့် ပုံမှန်သတင်းတင်ဆက်ခြင်း (News Grade) ဟု ခွဲခြားပြီး အကောင်းဘက်၊
အဆိုးဘက် နှင့် ကြားနေ ဟု သတ်မှတ်ခြင်း။

၃) ဒီဂျစ်တယ်သတင်းစာမျက်နှာများ (ဝပ်ဘ်ဆိုက် နှင့် ယူကျူ)
•

Website နှင့် Facebook တွင် မည်သည့်သတင်းများအားဖော်ပြသနည်း။

•

၄င်းသတင်းများအား မည်သည့်နေ့ရက်တွင် ဖော်ပြသနည်း။

•

မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအကြောင်း ဖော်ပြသနည်း။

•

ဉီးတည်ရွေးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များအကြောင်းမည်မျှ ဖော်ပြ 
သနည်း။

•

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများတွင် အမုန်းစကားနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ
အကြမ်းဖက်မှု၊ မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
ရေးအကြောင်းအရာနှင့် အခြား အကြောင်းအရာများ အား မည်မျှ ပြောကြသနည်း။

•

သတင်းဖော်ပြမှုပုံစံ များအား သဘောထားအမြင်များမေးမြန်းတင်ဆက်ခြင်း (View
Grade) နှင့် ပုံမှန်သတင်းတင်ဆက်ခြင်း (News Grade) ဟု ခွဲခြားပြီး အကောင်းဘက်၊
အဆိုးဘက်နှင့် ကြားနေဟု သတ်မှတ်ခြင်း။

•

သတင်းဖော်ပြမှုတွင် အမျ ိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် လူမျ ိုးစုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
အကြောင်း မည်မျှ ဖော်ပြသနည်း။
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၄) မြန်ဖရယ် (MYNFREL) အကြောင်း
မြန်ဖရယ် (MYNFREL) အဖွဲ့အစည်းသည်အကျ ိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်
ပြီး၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲများသေချာစေမှုကို အားဖြည့်ပေးကာ ဒီမို
ကရေစီနည်းကျ ကိုယ်စားပြုမှု ဖြစ်လာပေါ်လာစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပညာဗဟုသုတ ပြည့်ဝသော နိုင်ငံသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုအားပေး
ခြင်းဖြင့် မြန်မာ့လူအဖွဲ့အစည်းတွင် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားစေလိုသည့် မျှော်မှန်းချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း
ထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
လူထုလူတန်းစားဘဝ အလွှာအသီးသီးမှ နိုင်ငံသားများ အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုနိုင်မှ
သာလျှင် ဒီမိုကရေစီ မှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မိမိတို့မှယုံကြည်ပါသည်။ ရွေးကောက်
ပွဲများ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု ဖြစ်စေရန် အရေးကြီးပြီး၊ နိုင်ငံသားများ ၎င်းတို့၏ဒီမိုကရေစီ
အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝရရှိခံစားစေနိုင်ရန်အတွက်နှင့် စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ
ကိုယ်စားပြုမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံသားများ၏ ပူပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုသည်
တက်ကြွပြီး ပညာဗဟုသုတနှင့် ပြည့်စုံကာ စနစ်တကျ စုစည်းချ ိတ်ဆက်မှုဖြစ်ရန် လိုအပ်
ပါသည်။
အထက်ပါယုံကြည်ချက်ကို စိတ်ထဲဆွဲကိုင်၍ ၊ ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲများ လွတ်လပ်ပြီး
တရားမျှတမှုရှိစေရန် ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း ၊ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နိုင်ငံသားများ၏
ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု တိုးတက် လာစေရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ဒီမိုကရေစီရပိုင်ခွင့်များ
ဆိုင်ရာအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို မိမိတို့မှ ဆောင်
ရွက်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်ဆောက်ရွက်ရန် သံဓိဌာန်ချထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းသည် စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေး နှစ် (၅၀) ကျော် ကာလအလွန်၊
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ

အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို စတင်ဖော်ဆောင်သည့်

၂၀၁၀

အထွေထွေ 

ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်အတွက် အထူးအရေးပေါ် ကွန်ယက်အဖြစ် မြန်ဖရယ်
(MYNFREL) ကိုဇွန်လ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်
သူများမှာ မတူကွဲပြားသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမှုရေးနောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းမှ ဝင်ရောက်
လာသူများဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွင်းချောမွေ့သည့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး သေချာ
စေရန် အတူတကွဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှု
စတင်ကတည်းက  ရွေးကောက်ပွဲများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် ပထမဆုံးတစ်ခုတည်းသော
စွန့်ဦးတည်ထောင်သည့် ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် နေ့ရက်မှစတင်၍ ၊ တူညီသည့် စံနှုန်းတန်ဖိုးများထားရှိ
သည့်

ပြည်တွင်း၊

ပြည်ပမိတ်ဖက်များနှင့်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို မြန်ဖရယ်    

(MYNFREL) မှအတူတကွ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
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၅) သတင်းမီဒီယာ လေ့လာရေးအစီအစဉ်ပါ နိုင်ငံရေးပါတီအမည်များနှင့် ရည်ညွှန်းနံပါတ်
အစီအစဉ်များ
1.

88 Generation Democracy Party

2.

Akha National Development Party

3.

Arakan Front Party (AFP)

4.

Arakan League for Democracy Party

5.

Arakan National Party

6.

Asho Chin National Party

7.

Bamar People`s Party

8.

Chin National League For Democracy Party

9.

Chin National Party (CNP)

10. Daingnet National Development Party (D.N.D.P)
11. Danu National Democracy Party
12. Danu National Organization Party
13. Dawei Nationalities Party
14. Democracy and Human Rights Party
15. Democratic Party For a New Society
16. Democratic Party For Myanmar New Society
17. Democratic Party of National Politics (DNP)
18. Democratic Party(Myanmar)
19. Ethnic National Development Party(ENDP)
20. Federal Union Party
21. Guiding Star Party
22. Inn National Development Party
23. Inn National League Party
24. Ka Man National Development Party
25. Kachin National Congress(KNC)
26. Kachin National Party
27. Kachin State People’s Party (KSPP)
28. Karen National Democratic Party
29. Karen National Party
30. Kayah State Democratic Party
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31. Kayan National Party
32. Kayin Peoples Party (KPP)
33. Kha Me National Development Party
34. Khumi (Khami) National Party
35. Kokang Democracy and Unity Party
36. La Hu National Development Party
37. Lhaovo National Unity and Development Party (LNUDP)
38. Lisu National Development Party(L.N.D.P)
39. Modern People Party
40. Mon Unity Party
41. Mro National Democracy Party (MNDP)
42. Mro National Development Party
43. Mro Nationality Party
44. Myanmar Farmer’s Development Party
45. Myanmar National Congress
46. Myanmar People’s Democratic Party
47. Naga National Party (NNP)
48. National Democratic Force(NDF)
49. National Democratic Party for Development (NDPD)
50. National Development and Peace Party (NDPP)
51. National Development Party
52. National League for Democracy
53. National Political Alliance League
54. National Prosperity Party
55. National United Democratic Party (N.U.D)
56. National Unity Congress Party
57. National Unity Party
58. New Democracy Party (Kachin
59. New Era Union Part
60. New National Democracy Party
61. New Society Party
62. Pao National Organization (PNO)
63. Party for Democracy and Peace
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64. Peace for Diversity Party
65. People Democracy Party
66. People Force Party
67. People`s Party
68. People`s Party of Myanmar Farmers And Workers
69. People’s Pioneer Party
70. Phlone-Sqaw Democratic Party
71. Public Contribute Students Party
72. Public of Labour Party
73. Rakhine State National United Party
74. Shan Nationalities Democratic Party
75. Shan Nationalities League for Democracy
76. Shan State Kokang Democratic Party
77. Shan-ni Solidarity Party(SSP)
78. Ta-Arng (Palaung) National Party
79. Tai-Leng Nationalities Development Party (T.N.D.P)
80. The 88 Generation Brotherhood Party
81. The 88 Generation Student Youths (Union of Myanmar)
82. The Party for People
83. The Union of Myanmar Federation of National Politics
84. The Yeomanry Development Party(YDP)
85. Union Betterment Party (UBP)
86. Union Democratic Party
87. Union Farmer-Labour Force Party
88. Union Pa.O National Organization
89. Union Solidarity and Development Party
90. United Democratic Party (UDP)
91. United Nationalities Democracy Party
92. Women Party (Mon)
93. Wun Thar Nu Democratic Party
94. Zo National Region Development
95. Zomi Congress for Democracy
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ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာလေ့လာရေးအစီအစဉ် ရံပုံငွေကို FHI-360  နှင့် Asia
Network for Free Elections (ANFREL)တို့မှ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာ လေ့လာ ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာအကူအညီကို Asia
Network for Free Elections (ANFREL) နှင့် Sri Lanka Press Institute (SLPI) တို့မှ အဓိက 
ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။
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