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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

 

 

 

 

 

ဤမတှ စိုတွင  1 တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်းနငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်း (PSB) တွင  

မည က  သ ို   ရြေါင ်းစည ်းသင  ရကကာင ်း သ ရှ ရန  ြတ ရှုန ိုင ြေါသည ။ ရည ရွယ ြ က မှာ ပမန မာန ိုင င၏ံ ေမီ ိုကရရစီအနာဂတ အတွက  

ြ ိုမ ိုရ ာင ရွက ရန  စ တ ြေါဝင စာ်းသူ အမ   ်းမ   ်းက ို အကူအညရီြ်းရန ပြစ ၏။ ပမန မာန ိုင ငရံှ  (ဗမာမဟိုတ ရသာ)  တ ိုင ်းရင ်းသာ်း 

လူမ   ်းစိုဦ်းရရက ို တ က ရသာ က န ်းဂဏန ်းမ ာ်းပြင   ရြာ ထိုတ ရန  အလွန  ြက ြ ရကကာင ်း လူတ ိုင ်းက အသ အမတှ ပြ ကက 

ရသာ လည ်း တရာ်းဝင  ြန   မှန ်းြ က မ ာ်းအရ ၃၂% ရှ ရကကာင ်း သ ရ၏။ 2 ထ ို  အပြင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ရရာရနာှထာ်းရသာ လူမ   ်းစို 

မ ာ်းအာ်း ဗမာအပြစ  စနစ တက  ရရတွက ရန  သရ ာထာ်းလည ်း ရှ လာန ိုင ရသာရကကာင   တ ိုင ်းရင ်းသာ်း လူမ   ်းစိုဦ်းရရက ို 

နည ်းြေါ်းသွာ်းရစန ိုင ၏။ ထ ို  ရကကာင   အြ   ွဲ့ရသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုမ ာ်းအတွက  ြန   မနှ ်းြ က မှာ မ ာ်းစွာ ပမင  မာ်းသွာ်းန ိုင ၏။ 

က န ်းဂဏန ်းမ ာ်း မည သ ို  ြင ရှ ရစကာမ ူအာဏာမသ မ ်းမီနငှ   သ မ ်းအပြီ်းတွင  ပမန မာ န ိုင ငရံှ  မီေယီာအြင ်းအက င ်းသည  အရရ်း 

ကကီ်းရသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုဦ်းရရက ို အရဝ်းမ ှထင ဟြ ပြင ်းမရှ ရကကာင ်း ရှင ်းလင ်းစာွ သ သာထင ရှာ်းပြီ်း၊ ပမန မာ အသံနငှ   

ရိုြ ပမင သကံကာ်း (MRTV) သည  အဓ ကအမ ာ်းပြည သူြ ိုင  ရိုြ သလံ ိုင ်း မ ာ်းအတွက  တန ်းတူရည တူရှ ရနြေါသည ။3 

ေမီ ိုကရရစီန ိုင ငမံ ာ်းတွင  ရိုြ သံထိုတ လွှင  ပြင ်း  ိုင ရာ ရယ ိုယ  စည ်းမ ဉ်းစည ်းကမ ်းစနစ ကကီ်း၌  အကကမ ်းြ င ်းအာ်းပြင   လူထို 

တစ ရြ လံို်း၏ ရိုြ သလံွှင  ကဏ္ဍက ို ပမြှင  တင ရာ၌ အရထာက အကူပြစ ရစရန  က ရ ယာမ ာ်းနငှ   လိုြ ငန ်းလည ြတ မှုစနစ မ ာ်း 

                                                   
1 ဤလိုြ ငန ်းသည  Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence 

ရအာက တွင  လ ိုင စင ရယူထာ်း၏။ ယင ်းက ိုအြမ   ကူ်းယူ၊ ပြန   ရဝရန နငှ   ပြသရန နငှ    က စြ ရသာ လက ရာမ ာ်း ြန တီ်းရန ၊ 

သင သည  ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစီ စင တာအာ်း ြရက ေစ ရြ်းကာ အသံို်းပြ န ိုင ၏။ ဤအလိုြ က ို စီ်းြာွ်းပြစ ရည ရွယ ြ က  

အတွက  အသံို်းမပြ ြေါနငှ   ဤထိုတ ရဝမှုမ ှ င ်းသက လာရသာ မည သည  အလိုြ က ိုမ  ို ဤလ ိုင စင ပြင   ပြန   ရဝန ိုင သည ။ 

ဤလ ိုင စင မ တတ ူက ိုကကည  ရှုရန  ဤလင  သ ို   ဝင ရရာက  ကကည  ရှုြေါ။ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/3.0/. 
2 နမနူာကြည ့်ရှုရန့်- https://worldpopulationreview.com/countries/myanmar-population. 

3 MRTV သည  အစ ို်းရထမံ ှလွတ လြ စာွ လိုြ ြ ိုင ြွင  ရရှ ပြင ်းက  သ ို  ရသာ အဓ ကအမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု  ိုင ရာ 

လကခဏာမ ာ်း ကင ်းမ  ရန ရသာရကကာင   ကျွန ိုြ တ ို  သည  “အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူ” ဟူရသာ ရဝေါဟာရက ို 

သံို်းစွ ပြင ်းမပြ ြေါ။  

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း 

ပြည သဝူန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း 

နငှ  အသထံိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   

ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ရှ သည ။ က င  သံို်းသည   စနစ အရြေါ်  အစ ို်းရက အပြည  အဝန်ီးြေါ်း ထ န ်းြ  ြ ထာ်းပြင ်းရကကာင   ထ ိုစနစ မ   ်း ပမန မာန ိုင ငတံွင  ယြို 

အြ  န အထ  မရှ ရသ်းရြ။ ေမီ ိုကရက တစ နည ်းလမ ်းနငှ  အည ီ ရိုြ ပမင သကံကာ်းနငှ  အသထံိုတ လွှင  ပမင ်း  ိုင ရာ ဥြရေက ို ၂၀၁၅ 

ြိုနစှ တွင  4 အတည ပြ ြ  ရသာ လည ်း အမနှ တကယ အသက ဝင ပြင ်းမရှ ြ     ၂၀၂၀ ပြည  နစှ  ရအာက တ ို ာလတွင သာ ြ မတှ  

ြ  သည  စည ်းမ ဉ်းစည ်းကမ ်းမ ာ်းက ို အရကာင အထည ရြာ ြ  ပြီ်း န ိုဝင  ာလ ရရွ်းရကာက ြွ မ ာ်းမတ ိုင မီ ၂၀၂၁ ြိုနစှ  ရြရြာ ဝေါရီ 

လ ၁ ရက ရန   အာဏာသ မ ်းမှုအပြီ်းတွင  က င  သံို်းြ  သည ။ ရိုြ သလံွှင  ဥြရေသည  လ ိုင စင ထိုတ ရြ်းရန အတွက  အသလံွှင   

ရကာင စီက ို ြန တီ်းရြ်းမည ပြစ ပြီ်း ယင ်းရကကာင   န ိုင ငအံတွင ်း ရိုြ သလံွှင  လိုြ ငန ်းြတ ဝန ်းက င တွင  အရရ်းကကီ်းရသာ 

အရပြာင ်းအလ မ ာ်းက ို ပြစ ရြေါ်ရစန ိုင သည ။.  

 ေမီ ိုကရရစီ န ိုင ငမံ ာ်းသည  ၎င ်းတ ို   ထိုတ လွှင  ရသာ  ာသာစကာ်းမ ာ်း အြေါအဝင  ၎င ်းတ ို  ၏ တ ိုင ်းရင ်းသာ်း သ ို  မဟိုတ  အပြာ်း 

ရသာ အ င  အတန ်းမ ာ်းက ို မြွ ပြာ်း   လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းဝင အာ်းလံို်း၏ လ ိုအြ ြ က နငှ   အက   ်းစီ်းြာွ်းမ ာ်းက ို ရရာင ပြန ဟြ ကာ 

ဝန ရ ာင မှုရြ်းရကကာင ်း ရသြ ာရစရန  စီမံြ က မ ာ်း ြ မတှ ပြီ်း ယင ်းက ို အဓ က အာရံိုစ ိုက ရကကာင ်း ရြာ ပြလ ိုပြင ်းမှာ ဤ 

မတှ စို၏ အနစှ သာရြင  ပြစ ြေါ၏။ MRTV သည  အစ ို်းရလက ရအာက မ ှလွတ လြ မှု မရှ ပြင ်းအြေါအဝင  MRTV မ ှပြည   

 ည ်းရန  ြ က ကွက သည   အရပြအရနမ ာ်းနငှ  အတ ူန ိုင ငရံတာ မှ ြ ိုင   ိုင သည   ရိုြ သလံ ိုင ်းမ ာ်းက ို အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု 

ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းအပြစ  သတ မှတ ရန  အြ   ွဲ့ရသာ အရပြအရနမ ာ်းအရ လ ိုအြ ြေါသည ။ ယင ်းအရပြအရနမ ာ်းသည  ဤမတှ စို 

ြထမအြ ိုင ်း၏ အရကကာင ်းအရာမ ာ်းပြစ ရလ၏။ ထ ို  ရနာက  တရာ်းဝင  မဝူေါေက ိုအရပြြံသည ပြစ ရစ ရ ို ်းရ ို ်းရှင ်းရှင ်း လက ရတွွဲ့ 

အ င  တွင  လည ြတ ရနသည ပြစ ရစ အြ   ွဲ့ သ်ီးပြာ်းရ ာင ရွက မှုမ ာ်းသည  အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူမ ာ်း 

အရနပြင   ၎င ်းတ ို  ၏ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူဦ်းရရ သ်ီးပြာ်းလ ိုအြ ြ က မ ာ်းနငှ   အက   ်းစီ်းြာွ်းမ ာ်းက ို ရ ာင ရွက ရြ်းရကကာင ်း 

ရသြ ာရစရန  ကူညရီြ်းြေါသည ။ ဤသည မာှ ဤမတှ စို ေိုတ ယအြ ိုင ်း၏ အာရံိုစ်ူးစ ိုက မှုဗဟ ိုြ က ပြစ ြေါသည ။ ဤမတှ စို 

သည  အသလံွှင  ကဏ္ဍတွင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအသံမ ာ်း ပမြှင  တင ရန  အပြာ်းလိုြ ရ ာင မှုမ ာ်းက ို ကကည  ရှုသည   ရနာက  ံို်းအြ ိုင ်း 

ပြင   အ ံို်းသတ ထာ်းသည ။ 

ပမန မာန ိုင ငသံည  ကမဘာတစ ဝှမ ်းလံို်းတွင  လူနည ်းစိုသာပြစ ရသာ လည ်း အပြာ်းန ိုင ငမံ ာ်းတွင က  သ ို  ြင  အမ ာ်းပြည သူ  ိုင ရာ 

ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းအပြင  အမ ာ်းြ ိုင သတင ်းစာမ ာ်းလည ်း ရှ ြေါသည ။ ဤအရာမ ာ်း တည ရှ ရာ အရပြြံမမူ ာ်းနငှ   စံနှုန ်း အနည ်း 

 ံို်းအ င  တွင  ၎င ်းတ ို  သည  န ိုင ငရံတာ ၊ ရေသ  ိုင ရာ သ ို  မဟိုတ  အပြာ်းအရာမ ာ်း ရ ာင ရွက ရြ်းသည   လူဦ်းရရတစ ြိုလံို်း 

အတွက  က ိုယ စာ်းပြ သင  သည ။ ပမန မာန ိုင ငရံှ  ပြည သူ  သတင ်းစာမ ာ်းသည  အမ ာ်းပြည သူ ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းက  သ ို   အစ ို်းရ 

                                                   
4 ၂၀၁၅ ြိုနစှ  ရိုြ ပမင သကံကာ်းနငှ   အသထံိုတ လွှင  ပြင ်း  ိုင ရာဥြရေ, ြိုေ မ ၃၃ (၂၀၁၅ ြိုနစှ ၊ ဩဂိုတ လ ၂၈ ရက ရန  ) 

Broadcasting Law, No. 53 of 2015, 28 August 2015. ပမန မာ ာသာပြင   : https://myanmar-law-

library.org/law-library/laws-and-regulations/laws/myanmar-laws-1988-until-now/union-solidarity-and-

development-party-laws-2012-2016/myanmar-laws-2015/pyidaungsu-hluttaw-law-no-53-2015-

broadcasting-law-burmese.html နငှ ့် အဂဂလ ြ  ာသာပြင   

https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs21/2015-08-28-Broadcasting_Law-en-

red.pdf.  

https://myanmar-law-library.org/law-library/laws-and-regulations/laws/myanmar-laws-1988-until-now/union-solidarity-and-development-party-laws-2012-2016/myanmar-laws-2015/pyidaungsu-hluttaw-law-no-53-2015-broadcasting-law-burmese.html
https://myanmar-law-library.org/law-library/laws-and-regulations/laws/myanmar-laws-1988-until-now/union-solidarity-and-development-party-laws-2012-2016/myanmar-laws-2015/pyidaungsu-hluttaw-law-no-53-2015-broadcasting-law-burmese.html
https://myanmar-law-library.org/law-library/laws-and-regulations/laws/myanmar-laws-1988-until-now/union-solidarity-and-development-party-laws-2012-2016/myanmar-laws-2015/pyidaungsu-hluttaw-law-no-53-2015-broadcasting-law-burmese.html
https://myanmar-law-library.org/law-library/laws-and-regulations/laws/myanmar-laws-1988-until-now/union-solidarity-and-development-party-laws-2012-2016/myanmar-laws-2015/pyidaungsu-hluttaw-law-no-53-2015-broadcasting-law-burmese.html
https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs21/2015-08-28-Broadcasting_Law-en-red.pdf
https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs21/2015-08-28-Broadcasting_Law-en-red.pdf


တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

လက ရအာက မ ှ လွတ လြ မှု ကင ်းမ  ရသာရကကာင   ရနာက ထြ  ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု အရပြအရနမ ာ်းနငှ   မက ိုက ညရီတာ ြေါ။ 

အနာဂတ  ေမီ ိုကရရစီ ပမန မာန ိုင ငတံွင  လူထိုသတင ်းစာမ ာ်း၏ အြန ်းကဏ္ဍသည  အလွန ရှင ်းလင ်းပြတ သာ်းရန  ပြစ ပြီ်း 

အာဏာမသ မ ်းမီက ပမန မာန ိုင ငတံွင  ယင ်းနငှ  ြတ သက ပြီ်း ပငင ်းြံိုမှုမ ာ်း အမ ာ်းအပြာ်းရှ ြ  သည ။ ထ ို  ရကကာင  ၊ ဤမတှ စိုသည  

အမ ာ်းပြည သူ  ဝန ရ ာင မှုသတင ်းစာမ ာ်းတွင  လူမ   ်းရရ်းအရကကာင ်းအရာက ို မည သ ို  ထင ဟြ ရစမည  က စစမ ာ်းက ို အရသ်းစ ြ  

ရြာ ပြထာ်းပြင ်းမရှ ရြ။  

အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သံကကာ်းနငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်း 

၏ အရပြြံအြ က မ ာ်း 

PSB တွင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို မည သ ို  ရြေါင ်းစည ်းရမည က ို အက ပြတ သည   မည သည  အက ပြတ ြ က မ  ို 

အစစ အမှန  PSB   ိုသည မာှ အနည ်း ံို်းအ င   အရပြြံမ ာ်းက ို နာ်းလည မှုပြင   စတင ရန လ ိုအြ ြေါသည ။ အရကကာင ်းမာှ 

ထ ိုအရပြြံမ ာ်းသည  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို မည က  သ ို   ရြေါင ်းစည ်းန ိုင သည   ိုရသာ ရ ာင က ို ြ မတှ ထာ်းရသာရကကာင   

ပြစ သည ။ လက ရှ ရည ရွယ ြ က မ ာ်းအတွက ၊ ကျွန ိုြ တ ို  သည  PSB ၏ အရပြြံဂိုဏ ရည ရလ်းရြ က ို အာရံိုစ်ူးစ ိုက သည ။ 

အစ ို်းရလက ရအာက မ ှ လွတ လြ ပြင ်း၊ န ိုင ငသံူ န ိုင ငသံာ်းအာ်းလံို်း၏ ဝန က ို ထမ ်းရ ာင ရန  ပြတ သာ်းရသာ လိုြ ြ ိုင ြွင  ၊ 

ပြည သူက ို တာဝန ြံမှုနငှ   ၎င ်း၏ ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှုလိုြ ြ ိုင ြွင  မ ာ်းက ို ပြည   ည ်းရြ်းန ိုင ရန  အြွ ွဲ့အစည ်းအာ်း 

လံိုရလာက ရသာ ရန ြံိုရင ွ ြံ ြ ို်းရြ်းပြင ်းတ ို   ပြစ ၏။ 5 ဤမတှ စို၏ ရအာက ရြာ ပြြေါ ကဏ္ဍမ ာ်းသည  ဤပြဿနာတစ ြိုစီက ို 

အတ ိုြ ံ ်း၍ တစ လှည  စီ ရပြရှင ်းရြ်းထာ်း၏။    

လွတ လြ မှုရှ ပြင ်း 

 ယင ်းသည  အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်းနငှ  အသံထိုတ လွှင  သူမ ာ်း၏ အရပြြံ အရည အြ င ်းတစ ရြ ပြစ ပြီ်း 

၎င ်းတ ို  သည  အမ ာ်းပြည သူ အက   ်းစီ်းြာွ်းအတွက  လိုြ ရ ာင ရန နငှ   တ ိုင ်းပြည ၏ ပြည သူမ ာ်းအတွက  (သ ို  မဟိုတ  ၎င ်းတ ို   

အက ံ ်းဝင သည   အပြာ်းတရာ်းစီရင ြ ိုင ြွင  )က ို ယရန  ရြတ  အစ ို်းရ၏ အက   ်းစီ်းြွာ်းအတွက သာမဟိုတ    ရ ာင ရွက ရန ပြစ  

သပြင   ပြစ န ိုင လျှင  သက   ိုင ရာအစ ို်းရနငှ   အမှီအြ ိုကင ်းြ ို  လ ိုတယ ။ ဤလ ိုအြ ြ က သည  အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင  

သကံကာ်းနငှ  အသထံိုတ လွှင  သူမ ာ်းအရကကာင ်း န ိုင ငတံကာမ ှ တရာ်းဝင ထိုတ ပြန ြ က မ ာ်းနငှ   န ိုင ငတံကာနငှ   ထ ြ တန ်းတရာ်း 

ရံို ်းမ ာ်း၏  ံို်းပြတ ြ က မ ာ်းတွင  ရှင ်းရှင ်းလင ်းလင ်းရြာ ပြထာ်းြေါသည ။ 

                                                   
5 အသ ေးစိတ့် ပိိုမိို  ရိှိလိိုလျှင့် ကြည ့်ရှုရန့်- Toby Mendel, Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey 

(UNESCO, 2011), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192459. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192459


တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

လွတ လြ ပြင ်း၏ အရရ်းကကီ်းမှု၊ အမနှ တကယ လ ိုအြ မှု၊ လွတ လြ မှုတ ို  သည  သ သာထင ရှာ်းရသာ လည ်း ၎င ်းသည  ကမဘာ 

တစ ဝှမ ်းရှ  ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်း ရင   ိုင ရနရရသာ အြက ြ  ံို်း ပြဿနာမ ာ်းထ မ ှ တစ ြိုပြစ သည ။ ထ ို 

ထ န ်းြ  ြ မှုက ို ြယ ရှာ်းရန  တရာ်းဝင နငှ   လက ရတွွဲ့က ရသာ စနစ နစှ ြိုစလံို်းက ို ထာ်းရှ ရန  အစ ို်းရ၏ ထ န ်းြ  ြ မှုရအာက တွင  

အစဉအလာရှ ြ  သည   အမ ာ်းပြည သူ ရိုြ သလံွှင  ဌာနအတွက  အထ်ူးသပြင   စ န ရြေါ်မှုပြစ ရလ၏။ 

အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်းနငှ  အသထံိုတ လွှင  သူမ ာ်း၏ လွတ လြ ြွင  က ို ပမြှင  တင ရန အတွက  အရရ်းကကီ်း ံို်း 

လက ရတွွဲ့က ရသာ က ရ ယာမာှ ၎င ်းတ ို  ၏ အိုြ ြ  ြ ရရ်း ိုတ အြွ ွဲ့မ ာ်းမတှစ  င   ပြစ သည ။ ၎င ်းတ ို  အာ်း  ိုတ အြွ ွဲ့တွင  

သင  ရလ ာ စာွ အမှီအြ ိုကင ်းကင ်းပြင   ရံို ်းထ ိုင ရစပြီ်း ထ ိုလူမ ာ်းအာ်း ဝင ရရာက စကွ ြက ပြင ်းမှ (ြယ ရှာ်းပြင ်းအြေါအဝင မှ) 

ကာကွယ ရြ်းမည   ိုြေါက ယင ်းသည  ရိုြ သလံွှင  ဌာန၏ လွတ လြ မှုက ို ပမြှင  တင ရန အတွက  ြရီ်းရှည သွာ်းန ိုင မည ပြစ ရလ၏။  

ကံမရကာင ်းစာွပြင   ဤအတွက  ရြာ ပမူလာမှာ မရှ ရြ ။ ယင ်းအစာ်း ြန   အြ မှုြံိုစံသည  တ ိုင ်းပြည ၏ လက ရှ တရာ်းဝင မှု 

  ိုင ရာ၊ အြွ ွဲ့အစည ်း  ိုင ရာနငှ   န ိုင ငရံရ်းယဉရက ်းမှု  ိုင ရာတ ို  တွင  အပမစ တွယ ရနရမည ပြစ သည ။ ဥြမာအာ်းပြင  ၊ ပဗ တ သျှ 

အသလံွှင  ရကာ ြ ိုရရ်းရှင ်း (  ီီစီ) အတွက  ဥြရေမရူ ာင သည  ၁၉၉၆ ြိုနစှ အထ  လွတ လြ ရရ်းက ို ရည ညွှန ်းပြင ်းြင  မရှ ြ   

ရကကာင ်း ရလ လာသ ရှ ရသည မာှ အံ အာ်းသင  စရာ ပြစ န ိုင ြေါသည ။ တစ ြ  န တည ်းတွင  လွတ လြ ရရ်းက ို ပမြှင  တင ရြ်းန ိုင ရသာ 

ရယ ိုယ နည ်းလမ ်းမ ာ်းစာွလည ်း ရှ ရသ်းသည ။  

ြထမဦ်း ံို်းအရနပြင   ရယ ိုယ မအူရ ြန   အြ ပြင ်းလိုြ ငန ်းစဉက ို အြွ ွဲ့တစ ြို သ ို  မဟိုတ  လိုြ ရ ာင သူအြွ ွဲ့တစ ြိုက 

ထ န ်းြ  ြ ပြင ်းမပြ သင    ၊ ဝန ကကီ်းဌာနတစ ြိုက  သ ို  ရသာ သရ ာသ ာဝအရ ပြင ်းထန စာွ န ိုင ငရံရ်းလိုြ က ိုင သည  အရာ 

မဟိုတ သည မာှ ရသြ ာြေါသည ။ ယင ်းအစာ်း ြန   အြ ပြင ်းလိုြ ငန ်းစဉတွင  တတ န ိုင သမျှ လိုြ ရ ာင သူမ ာ်းစာွ ြေါဝင ရန  

အရရ်းကကီ်းြေါသည ။ ယင ်းတွင  အရြ  က အြွ ွဲ့အစည ်းမ ာ်း၊ သာမန ပြည သူလူထိုမ ာ်း၊ မတူညရီသာန ိုင ငရံရ်းြေါတီမ ာ်း၊ 

လွှတ ရတာ မတှစ  င  နငှ   ဥြရေအသင ်းတစ ြိုြို သ ို  မဟိုတ   ာသာရရ်းအြွ ွဲ့မ ာ်းက  သ ို  ရသာ လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းအတွင ်းရှ  အပြာ်း 

ရသာ လိုြ ရ ာင သူမ ာ်းလည ်း ြေါဝင သင  ၏။  

ဤသ ို   လိုြ ရ ာင သူမ ာ်း ြေါဝင ရန  နည ်းလမ ်းအမ   ်းမ   ်းရှ ရလ၏။ ဥြမာအာ်းပြင   ၎င ်းတ ို  အာ်း  ိုတ အြွ ွဲ့သ ို   အမည စာရင ်း 

တင သွင ်းရာတွင  အြန ်းကဏ္ဍတစ ြိုအပြစ  ရနရာရြ်းန ိုင သည ။ ဤရနရာတွင  အရကာင ်း ံို်းအရလ အက င  မာှ အမှန တကယ  

အရည အြ င ်းပြည  မီသည ဟို ယူ သူ မည သူမ  ို ရလျှာက ထာ်းန ိုင ပြီ်း  န ြေါတင စာရင ်းဝင ရန  ရည ရွယ ြ က မ ာ်းပြင   

ယှဉပြ  င မှုလိုြ ငန ်းစဉက ို ပြတ သန ်းပြီ်းရနာက  ြ ိုမ ိုတရာ်းဝင  ြ  န ်း  ိုမှုလိုြ ငန ်းစဉက ို လိုြ ရ ာင န ိုင ရန  ပြ  င   ိုင မှုလိုြ ငန ်းစဉ 

တစ ြိုရှ ရန ပြစ သည ။ ရနာက  ံို်းအ င  သည  ၎င ်း၏တရာ်းဝင အ င  အတန ်းက ို သတ မှတ ရြ်းထာ်းသည   မကကာြဏ  ို 

သလ ို သမမတ သ ို  မဟိုတ  န ိုင ငရံတာ  အကကီ်းအက က တရာ်းဝင အြွ ွဲ့အစည ်း သ ို  မဟိုတ  လိုြ ရ ာင သူမ ှရ ာင ရွက ရမည ပြစ  

သည ။  ိုတ အြွ ွဲ့တွင  လစ လြ ရနရာမ ာ်းရှ ရနသပြင   ြေါလီမန သည  ရနာက  ံို်း အ ံို်းအပြတ ရြ်းသူအပြစ  ထ ထ ရရာက  

ရရာက  ထမ ်းရ ာင န ိုင ရစရန အတွက   ိုတ အြွ ွဲ့တွင  လစ လြ ရနရသာရနရာမ ာ်း (သမမတက  သ ို  ) ပြည  စကွ ရန  လူအရရ 

အတွက အတ အက က ို အကကံပြ ပြင ်းပြင   အသံို်းဝင ြေါသည ။  



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ြန   အြ ပြင ်းလိုြ ငန ်းစဉမ ာ်း ြွင  လင ်းပမင သာမှုရှ ရန လည ်း အလွန အရရ်းကကီ်းြေါသည ။ ရလျှာက ထာ်းသူမ ာ်း သ ို  မဟိုတ  

 န ြေါတင စာရင ်းတွင  တင သွင ်းထာ်းရသာ က ိုယ ရရ်းမတှ တမ ်း CV မ ာ်းနငှ   အပြာ်းရထာက ြံြ က စာရွက စာတမ ်းမ ာ်းက ို 

လူတ ိုင ်းသ ရှ န ိုင ရစရန အတွက  ၎င ်းတ ို  သည  မည သူမည ဝေါပြစ သည နငှ   ၎င ်းတ ို  ၏အရည အြ င ်းမ ာ်း မည က  သ ို  ပြစ သည က ို 

သ ရှ န ိုင ရစရန အတွက  အွန လ ိုင ်းတွင  ထိုတ ရဝသင  ြေါသည ။ အရရွ်းြံသူမ ာ်းက ို  န ြေါတင စာရင ်းသ ို   က ဉ်းရပမာင ်းလ ိုက သည  

နငှ   ၎င ်းရကကာင   ထ ိုသူမာှ ြ ို၍အရရ်းကကီ်းလာြေါသည ။ ြ ိုမ ိုရကာင ်းမွန ရသာ အရလ အက င  သည   န ြေါတင စာရင ်းတွင  

ြေါဝင သူ တစ ဦ်းြ င ်းစီအရြေါ် အမ ာ်းပြည သူ ပြန လည သံို်းသြ ပြီ်း မတှ ြ က မ ာ်း ရရ်းသာ်းန ိုင သည   လိုြ ငန ်းစဉတစ ြိုအတွက  

ြံ ြ ို်းရြ်း ပြင ်းပြစ သည ။ ၎င ်းတ ို  ၏အမည မ ာ်းနငှ   စာရွက စာတမ ်းမ ာ်းက ို ထိုတ ရဝပြီ်း အမ ာ်းပြည သူ မတှ ြ က ရြ်းပြင ်းက ို 

ကာလ တစ ြိုအထ  ြွင  ပြ ပြင ်းပြင   ယင ်းက ို လိုြ ရ ာင န ိုင ြေါသည ။. 

စည ်းမ ဉ်းမ ာ်း၊ အဓ ကအာ်းပြင   PSB က ို ထရူထာင သည   ြင မဥြရေသည  အိုြ ြ  ြ ရရ်း ိုတ အြွ ွဲ့ နငှ   ၎င ်း၏အြွ ွဲ့ဝင မ ာ်း 

လွတ လြ မှုရှ ရရ်းအတွက  ရထာက ြံအာ်းရြ်းသည   စည ်းမ ဉ်းမ ာ်းစာွက ိုလည ်း ြ မတှ သင  သည ။ ြန   အြ ပြီ်းသည နငှ   အြွ ွဲ့ဝင  

မ ာ်း၏ ရာထ်ူးသက တမ ်းက ို ကာကွယ ရန  အရရ်းကကီ်းြေါသည ။ ထ ို  ရကကာင   ဥြရေသည  ငေါ်းနစှ  သ ို  မဟိုတ  ရပြာက နစှ က  သ ို   

ရာထ်ူးသက တမ ်းက ို ရှင ်းရှင ်းလင ်းလင ်း ပြဋ္ဌာန ်းထာ်းပြီ်း ယင ်းကာလမတ ိုင မီ ြယ ရှာ်းရန အတွက  အလွန က ဉ်းရပမာင ်းရသာ 

အရပြအရနမ ာ်းအပြင  ရှင ်းလင ်းရသာ လိုြ ငန ်းစဉမ ာ်းက ို ထည  သွင ်းသင  သည ။ ယြင က  ိုတ အြွ ွဲ့တွင  တက ကကစာွ 

ြေါဝင ရန  ြ က ကွက ပြင ်း (တရာ်းဝင အရကကာင ်းပြြ က မရှ    အစည ်းအရဝ်း ၃ ြို  က တ ိုက ြ က သွာ်းပြင ်းက  သ ို  ရသာ) 

အက   ်းစီ်းြာွ်းြဋ ြကခမ ာ်းနငှ   ြ   ်းရြာက မှုမ ာ်းအြေါအဝင   ိုတ အြွ ွဲ့ဝင မ ာ်းနငှ   ထင ရှာ်းစာွသဟဇာတမပြစ သည  နည ်းလမ ်း 

မ ာ်းပြင   လိုြ ရ ာင ပြင ်းတ ို   ြေါဝင န ိုင သည ။ က ိုက ညမီှုမရှ ရသာ စည ်းမ ဉ်းမ ာ်း (ရအာက တွင ကကည  ြေါ)။ လိုြ ငန ်းစဉအရ၊ 

ရရွ်းြ ယ စရာတစ ြိုမှာ လိုြ ငန ်းစဉစတင ရန  အပြာ်း ိုတ အြွ ွဲ့ဝင မ ာ်း၏ အလွန အကျံွ အမ ာ်းစို (သံို်းြံိုနစှ ြံို) လ ိုအြ သည  

သ ို  မဟိုတ  ြေါလီမန ရကာ မတီတစ ြို၏ အလာ်းတူအမ ာ်းစိုပြစ န ိုင သည ။ ပြီ်းရတာ  အြွ ွဲ့ဝင အရနန   တရာ်းရံို်းရတွက ို ြယ ရှာ်း 

ရြ်းြ ို   အယူြံဝင တာမ   ်းလ ိုမ   ်း ပြန လည ရပြရှင ်းမှု  ိုင ရာ ရရွ်းြ ယ ြွင  ရတွလည ်း ရှ သင  ြေါတယ ။  

ြ ိုမ ိုရကာင ်းမနွ ရသာ အရလ အက င  အရ အြ   ွဲ့ရသာ ြိုဂ္  လ မ ာ်းက ို စည ်းမ ဥ ်းမ ာ်း မလ ိုက ြက ပြင ်းဟို ရြေါ်ရသာ  ိုတ အြွ ွဲ့တွင  

ထ ိုင ပြင ်းမ ှ တာ်းပမစ ထာ်းသည ။ ဥြမာအာ်းပြင  ၊ ရရွ်းရကာက ြံအရာရှ မ ာ်း၊ အပြာ်းအစ ို်းရအရာရှ မ ာ်းနငှ   န ိုင ငရံရ်းြေါတီမ ာ်း 

တွင  ရာထ်ူးရယူထာ်းသူမ ာ်းက  သ ို   ြ ိုင မာရသာန ိုင ငရံရ်း က န ွှယ မှုရှ ရသာ ြိုဂ္  လ မ ာ်းသည  ြန   အြ ပြင ်းမပြ ရန  တာ်းပမစ ြံ 

ရသူမ ာ်းထ တွင  ြေါဝင န ိုင သည ။ အပြာ်းတစ ြက တွင  လူတစ ဦ်းြ င ်းစီ၌ သင  ရလ ာ ရသာ ကျွမ ်းက င မှုအမ   ်းအစာ်းမ ာ်းရှ  ပြီ်း 

လူ  အြွ ွဲ့အစည ်း၏ ရယ ိုယ အာ်းပြင   ရလ်းစာ်းြံရသူမ ာ်းပြစ သည   အပြ သရ ာရ ာင ရသာ လ ိုအြ ြ က မ ာ်းက ိုလည ်း 

ြ မတှ သင  သည ။ 

ရနာက  ံို်းတွင  ြ ိုမ ိုရကာင ်းမွန ရသာအရလ အက င  မှာ  ိုတ အြွ ွဲ့ နငှ   ရန  စဉလိုြ ငန ်းရ ာင တာမ ာ်းနငှ   အယ ေတီာ အာရ ာ  

လွတ လြ မှုဟိုသ ကကရသာ ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှုအသလံွှင  ဌာန၏  ံို်းပြတ ြ က ြ ပြင ်းကကာ်းတွင  လျှြ ကာအလွှာတစ ြိုထာ်းရှ  

ပြင ်းပြစ သည ။   ိုလ ိုသည မာှ  ိုတ အြွ ွဲ့သည  အလံို်းစံိုကကီ်းကကြ ကွြ က မှုက ို ထ ရရာက စာွ က င  သံို်းပြီ်း  တ ဂ က နငှ   အပြာ်း 



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

အ င  ပမင  စာရွက စာတမ ်းမ ာ်းက ို အတည ပြ ပြင ်းပြင   အယ ေတီာအြွ ွဲ့၏  ံို်းပြတ ြ က ြ မှတ ပြင ်း လိုြ ငန ်းစဉမ ာ်းတွင  

စကွ ြက ပြင ်းမရှ ြေါ။ ၎င ်းသည  အြွ ွဲ့အစည ်း၏လွတ လြ မှုအတွက  အကာအကွယ နစှ  င  က ို ထ ထ ရရာက ရရာက  ြ မတှ ရြ်း 

ြေါသည ။  

ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှုလိုြ ြ ိုင ြွင    

လွတ လြ မှုရှ ရရ်း   ိုသည မှာ အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူသည  ၎င ်းတ ို   လ ိုြ င သမျှက ို လွတ လြ စာွ လိုြ  

ရ ာင န ိုင သည ဟို မ  ိုလ ိုြေါ။ ယင ်းအစာ်း ရိုြ ပမင သကံကာ်းက ို ြ မတှ သည   တရာ်းဝင  စည ်းမ ဉ်းမ ာ်းသည  ၎င ်း၏ လိုြ ြ ိုင ြွင   

  ိုသည မှာ က   ်းရကကာင ်း ရီလ ာ စွာ ရှင ်းရှင ်းလင ်းလင ်း သတ မတှ သင  သည ။ အ ံို်းစနွ အာ်းပြင  ၊ ယင ်းမာှ န ိုင ငအံတွင ်း 

လိုြ ရ ာင ရနရသာ အပြာ်းရသာ ထိုတ လွှင  သူအမ   ်းအစာ်းမ ာ်း၏ အရကကာင ်းအရာကမ ်းလှမ ်းမှုမ ာ်းက ို ပြည   ည ်းရြ်းပြင ်း 

ပြင   ပြည သူ  အက   ်းစီ်းြာွ်းအတွက  ရ ာင ရွက ရြ်းသင  သည ။ လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းအတွင ်းရှ  အိုြ စိုအာ်းလံို်း၏ သတင ်းအြ က  

အလက လ ိုအြ ြ က မ ာ်းနငှ   အက   ်းစီ်းြာွ်းမ ာ်းက ို ပြည   ည ်းရြ်းရန  ကတ ကဝတ မ ာ်းနငှ  အတူ အမ ာ်းပြည သူ ရရှ န ိုင သည   

အရကကာင ်းအရာ ကွ ပြာ်းမှုသည  ဤရနရာတွင  အဓ ကပြစ သည ။ ဤအရာသည  လွတ လြ စာွထိုတ ရြာ ရပြာ  ိုြွင   (သတင ်း 

အြ က အလက နငှ   အကကံဥာဏ မ ာ်း ပြန   ရဝြွင  တ ို  နငှ  အတူ) ြ ိုမ ိုက ယ ပြန   ရသာ လွတ လြ စာွထိုတ ရြာ ြွင  ၏ အာမြံြ က ၏ 

တစ စ တ တစ ြ ိုင ်းပြစ ရသာ သတင ်းအြ က အလက နငှ   အရတွ်းအရြေါ်မ ာ်းက ို ရှာရြွရယူြ ိုင ြွင  တွင  အရပြြံထာ်းသည ။ 

ဤရနရာတွင  ြ ိုမ ိုရကာင ်းမနွ ရသာ အရလ အက င  မှာ အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ သလံွှင  ဌာန၏ တ က ရသာ ြရ ိုဂရမ  

  ိုင ရာ တာဝန ဝတတ ရာ်းမ ာ်းက ို မျှမျှတတ အရသ်းစ တ ြံိုစံပြင   ပြဋ္ဌာန ်းရန ပြစ သည ။ ယင ်းအပြင  ပြည သူလူထိုထံမ ှသွင ်းအာ်း 

စိုမ ာ်း တ ိုက ရ ိုက  စိုရ ာင ်းရရှ ရစမည   ယနတရာ်းမ ာ်း ရှ သင  ၏။ ထ ို  ရကကာင   န ိုင ငအံမ ာ်းအပြာ်းသည  ရိုြ သလံွှင  သူ၏ လိုြ  

ရ ာင ြံိုနငှ  ြတ သက ပြီ်း တံို  ပြန ြ က ရယူရန  လူထိုထတံင ပြရမည   ြရ သတ ရကာင စီမ ာ်း သ ို  မဟိုတ  န ိုင ငသံာ်းအိုြ စိုမ ာ်းက ို 

ထရူထာင ပြီ်းပြစ သည ။ ၎င ်းသည   ိုတ အြွ ွဲ့ မ ှ က င  သံို်းရသာ အိုြ ြ  ြ မှုကကီ်းကကြ မှုအြန ်းကဏ္ဍနငှ   အလွန ကွာပြာ်းသည   

အြန ်းကဏ္ဍပြစ ပြီ်း ြရ သတ ရကာင စီမ ာ်းသည  ြံိုမှန အာ်းပြင    ိုတ အြွ ွဲ့ နငှ   အလွန ကွ ပြာ်းစွာ ရှု ပမင ြံစာ်းကာ လိုြ ရ ာင  

ရနြေါသည ။ အပြာ်းအရာမ ာ်းထ တွင  ြရ သတ ရကာင စီမ ာ်းသည   ိုတ အြွ ွဲ့ မ ှ စည ်းရနာှင ထာ်းရသာ  ံို်းပြတ ြ က မ ာ်းက ို 

ပြ လိုြ ရလ ရှ ရသာ လည ်း အကကံပြ ြ က မ ာ်းပြ လိုြ ရန သာ အြွင  အာဏာရှ သည ။ ြရ သတ ရကာင စီမ ာ်းသည  ၎င ်းတ ို  ၏ 

အကကံပြ ြ က အာ်းလံို်းက ို အသံလွှင  ဌာနသ ို   ြွင  လင ်းပမင သာစာွ လိုြ ရ ာင ရန  အရရ်းကကီ်းြေါသည ။  

အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ှထိုတ လိုြ မည   အရကကာင ်းအရာ အမ   ်းအစာ်း အတ အက  စာရင ်းသည  န ိုင ငတံစ ြို 

နငှ  တစ ြို မတူညီြေါ။ သ ို  ရသာ  အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  ပြင ်းဥြရေမ ာ်းတွင  ရတွွဲ့ရရလ ရှ သည   အရကကာင ်းအရာ 

တာဝန ဝတတ ရာ်းအြ   ွဲ့တွင  ြေါဝင သည ။ ၎င ်းတ ို  ၏ထိုတ လွှင  မှုမ ာ်းက ို န ိုင ငရံှ လူတ ိုင ်းအတွက  ရယ ိုယ ရရှ န ိုင ရစရန  ရသြ ာ 



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ရစပြင ်း၊ တစ ြ  န တည ်းမာှြင  လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းအတွင ်းရှ  အစိုအြွ ွဲ့အာ်းလံို်းက ို 6 အက   ်းပြ ရစမည   အမ   ်းသာ်းယဉရက ်းမှုနငှ   

အရထာက အထာ်းမ ာ်း ပမြှင  တင ရရ်း၊ သတင ်းနငှ   မ က ရမာှက ရရ်းရာ က စစရြ မ ာ်းက ို မျှတပြီ်း  က မလ ိုက ရသာ နည ်းလမ ်း 

ပြင   ြံို်းအိုြ ရြ်းပြင ်း (ထ ို  ရကကာင   ၎င ်းတ ို  ၏ လွတ လြ မှုက ို ရရာင ပြန ဟြ ပြင ်း)၊ လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းအတွင ်း မတူညရီသာ 

အရသာမ ာ်းနငှ   ရှု ပမင ြ က မ ာ်းက ို စ တ ဝင စာ်းသည   အစီအစဉမ ာ်းအြေါအဝင  ၎င ်းတ ို  ၏ အလံို်းစံိုရသာ အရကကာင ်းအရာ 

ကမ ်းလှမ ်းမှုတွင  ြရ ိုဂရမ မ ာ်းစာွ ြေါဝင မှုက ို ရသြ ာရစပြင ်း၊ ၎င ်းတ ို  ၏ ြရ ိုဂရမ အရကကာင ်းအရာတွင  ပမင  မာ်းရသာ 

စံနှုန ်းမ ာ်းက ို ထ န ်းသ မ ်းပြင ်း၊ ကရလ်းမ ာ်းနငှ   လူငယ မ ာ်းက ို ြစ မတှ ထာ်းရသာ ြရ ိုဂရမ မ ာ်းအြေါအဝင  ြညာရရ်း၊ လူမှုရရ်း 

နငှ   အပြာ်းအစီအစဉမ ာ်းက ို ပြင ်းပြင ်းထန ထန  ရရာရနာှြံ ြ ို်းရြ်းပြင ်း၊ ပြည တွင ်း၊ န ိုင ငရံတာ နငှ   န ိုင ငတံကာ သတင ်းမ ာ်းက ို 

လွှမ ်းပြံ ထာ်းရသာ သတင ်းရကာင ်းမ ာ်း ရြာ ပြပြင ်းတ ို   ြေါရှ သင  ၏။ 

တ ိုင ်းပြည ၏ သရ ာသ ာဝရြေါ် မတူည ၍ ရနာက ထြ  တာဝန မ ာ်းစွာ ရှ န ိုင သည ။ ဥြမာအာ်းပြင  ၊ အထ်ူးသပြင   ြ ိုကကီ်းပြီ်း/ 

သ ို  မဟိုတ  ကွ ပြာ်းရသာန ိုင ငမံ ာ်းတွင  လည ြတ ရနရသာ အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုရြ်းသည   ရိုြ သလံွှင  သူအမ ာ်းအပြာ်း 

သည  န ိုင ငအံသ်ီးသ်ီးရှ  န ိုင ငနံငှ   ရေသ  ိုင ရာ ဝန ရ ာင မှုမ ာ်းက ို ရရာရနာှရြ်းရ ာင ရန  လ ိုအြ ြေါသည ။ မ ာ်းစာွရသာ 

က စစမ ာ်းတွင ၊ ၎င ်းတွင  ရေသတွင ်းသတင ်းဝန ရ ာင မှုမ ာ်းြေါဝင ရသာ လည ်း ၎င ်းတွင  ရေသတွင ်း ာသာစကာ်းနငှ  / 

သ ို  မဟိုတ  ယဉရက ်းမှု အစီအစဉမ ာ်းက  သ ို  ရသာ အပြာ်းရသာရေသ  ိုင ရာဝန ရ ာင မှုမ ာ်းလည ်း ြေါဝင န ိုင သည ။ 

တာဝန ြံမှု 

လွတ လြ မှုရှ ရရ်း   ိုသည မှာ အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းက ို တာဝန ြံမှု မရှ ဟို မ  ိုလ ိုြေါ။ ၎င ်းတ ို  ၏ 

ြရ ိုဂရမ   ိုင ရာ လိုြ ြ ိုင ြွင  မ ာ်းက ို ရြ်းအြ ပြင ်းအတွက  ၎င ်းတ ို  ၏ တာဝန ြံမှုက ို ရသြ ာရစမည   စနစ မ ာ်းအပြင  ရငတွန ြ ို်း၊ 

ဥြရေနငှ   ကျွမ ်းက င မှု  ိုင ရာ စနစ စသည ပြင   အစရှ သည   အရာမ ာ်းက ို ရြ်းအြ ပြင ်းအတွက  ၎င ်းတ ို  ၏ တာဝန ြံမှုက ို 

ရသြ ာရစမည   စနစ မ ာ်း ရှ ရန  အရရ်းကကီ်းြေါသည ။ 

အ ံို်းစွန ရသာအာ်းပြင   အစ ို်းရသည  ၎င ်းတ ို  အတွက  တာဝန ြံသက  သ ို   န ိုင ငသံူန ိုင ငသံာ်းမ ာ်းအတွက  ဤတာဝန ယူမှုမာှ 

တာဝန ရှ ြေါသည ။ ြ ိုမ ိုရကာင ်းမွန ရသာ အရလ အက င  မာှ ြေါလီမန မတှစ  င   ပြည သူက ို တာဝန ြံမှုစနစ မ ာ်းပြစ ရသာ လည ်း၊ 

တ ိုက ရ ိုက တာဝန ြံမှုစနစ အြ   ွဲ့က ို ထရူထာင ရန ပြစ သည ။ ထ ို  ရကကာင   အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူအာ်းလံို်းန်ီးြေါ်း 

သည  အရသ်းစ တ နစှ စဉအစီရင ြံစာမ ာ်းက ို စီစဉပြင  င ရန  လ ိုအြ သည  - ဥြရေတွင  ရှင ်းရှင ်းလင ်းလင ်း မျှတစွာ 

သတ မတှ  ထာ်းရလ ရှ သည   သ်ီးပြာ်းအရကကာင ်းအရာပြစ ပြီ်း၊ စာရင ်းစစ အစီရင ြံစာမ ာ်း၏ ပြံ ငံိုသံို်းသြ ြ က  အြေါအဝင  

 ဏ္ဍာရရ်း  ိုင ရာအရသ်းစ တ အစီရင ြံပြင ်းမ ာ်း အပမ ြေါဝင သည  - ထ ို  ရနာက  ထိုတ ပြန သည   စာရင ်းစစ အစီရင ြံစာမ ာ်း 

                                                   
6 ဤအြန ်းကဏ္ဍက ို နာ်းလည သရ ာရြေါက ရန မာှ န ိုင ငတံွင ်းရှ  မတူကွ ပြာ်းရသာ ယဉရက ်းမှု ဓရလ ထံို်းတမ ်းမ ာ်း 

အာ်းလံို်းပြင   ြွ ွဲ့စည ်း ထာ်းရသာ  န ိုင ငရံတာ ၏ ယဉရက ်းမှုက ို နာ်းမလည လျှင  မပြစ န ိုင သပြင   အမ ာ်းပြည သူ 

ထိုတ လွှင  သူတ ို  အတွက  အရရ်းကကီ်းြေါသည ။  



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ပြံ ငံိုသံို်းသြ ြ က အြေါအဝင ၊ အွန လ ိုင ်းကရန၍လည ်း လွှတ ရတာ စာမ က နာှမှာ တရာ်းဝင တင ထာ်းန ိုင ၏။ အရကာင ်း ံို်းမာှမ ူ

လွှတ ရတာ ရကာ မတီက အစီရင ြံစာက ို ပြန လည သံို်းသြ ပြီ်း စီမံြန   ြွ ရရ်း အကကီ်းတန ်းအြွ ွဲ့ဝင ရတွက ို ရြေါ်ပြီ်း  ိုတ အြွ ွဲ့က ို 

လည ်း သက ရသြံရစပြီ်း ရမ်းြွန ်းရတွ ရပြကကာ်းြ ို   ပြစ န ိုင တယ ။ အြ   ွဲ့ရသာက စစမ ာ်းတွင  လွှတ ရတာ သည  အနာဂတ တွင  

၎င ်း၏စွမ ်းရ ာင ရည က ို ြ ိုမ ိုရကာင ်းမွန ရစမည   ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှုအသလံွှင  ဌာနအာ်း အကကံပြ ြ က ရြ်းန ိုင သည ။  

အထက ရြာ ပြြေါ ြရ သတ ရကာင စီမ ာ်းသည  တရာ်းဝင ၊ အြွ ွဲ့အစည ်း  ိုင ရာ တာဝန ြံမှုစနစ တစ ြိုပြစ သည ။ ၎င ်းတ ို  ၏ 

အဓ က ရည ရွယ ြ က မာှ အမ ာ်းပြည သူ၏ သတင ်းအြ က အလက  လ ိုအြ ြ က မ ာ်းက ို ဝန ရ ာင မှုရြ်းြံိုနငှ  ြတ သက ၍ 

အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူအာ်း တံို  ပြန ြ က ရြ်းရန  ပြစ ရသာ လည ်း၊ ၎င ်း၏အကကံဉာဏ နငှ   အကကံပြ ြ က မ ာ်းက ို 

ြငွ  လင ်းပမင သာစာွ လိုြ ရ ာင ပြင ်းပြင   ၎င ်းသည  တာဝန ြံမှု ယနတရာ်းတစ ြိုလည ်း ပြစ ရလ၏။  

အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းသည  ၎င ်းတ ို  ၏ အရကကာင ်းအရာ ကမ ်းလှမ ်းမှုမ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုရကာင ်းမနွ ရစရန နငှ   

တာဝန ြံမှု ရြ်းရ ာင ရန  နစှ မ   ်းလံို်း အမ ာ်းပြည သူနငှ   တ ိုက ရ ိုက  ြ  တ  က န ိုင သည   နည ်းလမ ်းမ ာ်းစွာ ရှ ြေါသည ။ ၎င ်းတ ို   

တွင  တ ိုက ရ ိုက အမ ာ်းပြည သူ သရ ာထာ်းစစ တမ ်းမ ာ်း၊ ပမ  ွဲ့ရတာ ြန ်းမြံိုစံ အစည ်းအရဝ်းမ ာ်းနငှ   အွန လ ိုင ်း တံို  ပြန ြ က  

ရရွ်းြ ယ စရာမ ာ်း အမ ာ်းအပြာ်း ြေါဝင န ိုင သည ။  

ရနာက  ံို်းအရနပြင  ၊ န ိုင ငအံတွင ်း ရိုြ သထံိုတ လွှင  သူမ ာ်းအတွက  ရယ ိုယ အာ်းပြင   ြရရာ ြက ရှင နယ စနစ  (တ ိုင ကကာ်းမှု 

စနစ ) ရှ သည ပြစ ရစ မရှ သည ပြစ ရစ အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူသည  ထိုတ လွှင  သူအာ်းလံို်းနငှ   သက   ိုင သည  

ထက  ြ ိုမ ိုပမင  မာ်းရသာစံနှုန ်းမ ာ်းသတ မတှ ထာ်းရသာရကကာင   ၎င ်း၏က ိုယ ြ ိုင က င  ဝတ က ို ြ မှတ သင  သည ။ ထိုတ လွှင  သူ 

သည  က ိုေြေါစံနှုန ်းမ ာ်းနငှ   မက ိုက ညဟီို ြံစာ်းရသူမည သူမ  ို တ ိုက ရ ိုက ပြန လည ရပြရှင ်းြ က ရယူန ိုင ရစရန  တ ိုင ကကာ်းြ က  

စနစ တစ ြိုလည ်း ြေါဝင သင  သည ။  

ရငရွကက်းရထာက ြံ ပြင ်း 

အြ   ွဲ့ရသာ န ိုင ငမံ ာ်းတွင  ပြစ ြွာ်းြ  သည  အတ ိုင ်း ၎င ်းတ ို  ၏ စီ်းြာွ်းြက မ ာ်းထံမ ှ သ ရသည မာှ ဤရိုြ သထံိုတ လွှင  သူမ ာ်းက ို 

ြွ ပြာ်းရြက ရအာင  ကန   သတ ထာ်းြေါက ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းသည  ၎င ်းတ ို  ၏ လိုြ ြ ိုင ြွင  မ ာ်းက ို ရြ်းအြ ရန  

ပြည သူ   ဏ္ဍာရင ွလ ိုအြ ြေါသည ။ အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းသည  ၎င ်းတ ို  ၏ လိုြ ငန ်းတွင  အရည အရသွ်း 

ပမင  မာ်းမှုက ို ထ န ်းသ မ ်းန ိုင ပြီ်း ကကီ်းမာ်းရသာ ြရ သတ မ ာ်းက ို မ ွ ရ ာင န ိုင ရသာ အရကကာင ်းအရာမ ာ်း ထိုတ လိုြ န ိုင ရစရန  

(ထ ို  ရကကာင   ရကကာ ပငာမ ာ်းက ို  ွ ရ ာင န ိုင ပြင ်း)၊ စီ်းြာွ်းပြစ  ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းတွင  မကကာြဏ ြ ံွဲ့ နှံ  ရနသည   ပမင  မာ်းရသာ 

ရကကာ ပငာမ ာ်းက ို တာ်း ်ီးရန  ရန ြံိုရင ွလ ိုအြ ြေါသည ။ စံိုစမ ်းရထာက လှမ ်းရသာ ဂ ာနယ လစ ဇင က  သ ို   အမ ာ်းပြည သူ စ တ ဝင  

စာ်းမှု ပမင  မာ်းရသာ လည ်း အရင ်းအနှ်ီးြ ို၍ ကိုန က သည   အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို ထိုတ လိုြ ြေါသည ။ 



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

အဂဂလ ြ စာတွင  "ြ ိုက ြေါမှုတ သူသည  ရတ်းသွာ်းက ို ရြေါ်ငင သည "ဟူရသာ အသံို်းအနှုန ်းတစ ြိုရှ သည ။    ိုလ ိုသည မာှ အရပြြံ 

အာ်းပြင   ရန ြံိုရငကွ ို ထ န ်းြ  ြ မှုသည  အပြာ်းအရာအာ်းလံို်းက ို ထ န ်းြ  ြ ရြ်းသည နငှ   ၎င ်းသည  အပြာ်းအရာအာ်းလံို်းက ို 

လိုြ ရ ာင သက  သ ို   အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  ပြင ်းတွင  တူညရီသာအင အာ်းပြင   သက ရရာက သည ။ ထ ို  ရကကာင   

န ိုင ငရံရ်းထ န ်းြ  ြ မှုမ ှရန ြံိုရငကွ ို တတ န ိုင သမျှ အကာအကွယ ရြ်းြ ို   ကက  ်းစာ်းရန  အရရ်းကကီ်းြေါသည ။     

အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုရြ်းသည   ရိုြ သလံွှင  သူမ ာ်းက ို ရငရွကက်းရထာက ြံ ရန  အရကာင ်း ံို်းနည ်းလမ ်းမာှ ပဗ တ န  

(  ီစီီအတွက ) နငှ   ဂ ြန  (Nippon Hōsō Kyōkai သ ို  မဟိုတ  NHK အတွက ) တ ို  ထ ံ တ ိုက ရ ိုက ရြ်းရသာ လည ်း 

အြွန ရငအွြ ိုတစ ြိုမတှစ  င   အသံို်းပြ သူမ ာ်းအရြေါ် ရယ ိုယ အြရကက်းရငပွြင   ရကာက ြံပြင ်းပြစ ရကာင ်း ပြစ န ိုင သည ။ 

အရရှ ွဲ့ ဥရရာြနငှ   ဗဟ ိုဥရရာြန ိုင င ံ အမ ာ်းအပြာ်းတွင လည ်း အလာ်းတူြင  လျှြ စစ ဓာတ အာ်းြွန  ရကာက ြံြေါသည ။ 

ရနာက  ံို်းလျှြ စစ ြွန သည  ယြင ြံိုစံမ ာ်းထက  မ ာ်းစာွနည ်းပြီ်း (စိုရ ာင ်းရန နငှ   ပြဋ္ဌာန ်းရန  ြ ိုမ ိုလွယ ကူသည ) 

ပြစ ရသာရကကာင   ြ ိုမ ိုနစှ သက ြွယ ပြစ သည ။ တစ ြ  န တည ်းမာှြင  အထ်ူးသပြင   အမ ာ်းပြည သူ ရိုြ သလံွှင  ဌာနသည  

အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုမဟိုတ ရသာ သ ို  မဟိုတ  အသွင ကူ်းရပြာင ်းရရ်း ြက ြ ရသာ လိုြ ငန ်းစဉက ို ပြတ သန ်းရနသည   

န ိုင ငမံ ာ်းတွင  ပြဋ္ဌာန ်းရန  အပငင ်းြာွ်းြွယ ပြစ န ိုင သည ။ 

န ိုင ငအံမ ာ်းစိုတွင  အမ ာ်းပြည သူ ရိုြ သလံွှင  ပြင ်းအာ်း န ိုင ငရံတာ  တ ဂ က မ ှအစ ို်းရက တ ိုက ရ ိုက  ရထာက ြံ သည ။ န ိုင ငရံရ်း 

စကွ ြက မှုမ ှသ သ သာသာ ကာကွယ မှု နည ်းြေါ်းရသာ လည ်း၊ အနည ်း ံို်း သ်ီးပြာ်း တ ဂ က လ ိုင ်းအပြစ  စာရင ်းသွင ်းထာ်းပြင ်း 

ပြင   (ြ ိုမ ိုက ယ ဝန ်းရသာ ဝန ကကီ်းမ ာ်း တ ဂ က ၏ တစ စ တ တစ ြ ိုင ်းပြစ ပြင ်းမ ှ န   က င  က ပြစ ၏)   ိုလ ိုသည မာှ ြေါလီမန  

သည  ၎င ်း၏အ င  ရှ  အရပြာင ်းအလ မနှ သမျှက ို တံို  ပြန န ိုင ပြီ်း အနည ်း ံို်း ကက  ်းစာ်းရန ၊ န ိုင ငရံရ်း စကွ ြက မှုက ို တာ်း ်ီးန ိုင ြေါ 

၏။ ဥြမာအာ်းပြင   ဥြရေတွင  ဤ တ ဂ က က ို ကာကွယ ရန  နည ်းလမ ်းမ ာ်း ရှ သည ၊ ဥြမာအာ်းပြင   သတ မတှ ထာ်းရသာ 

အ င  ထက ရက ာ လွန ၍ ရလျှာ ြ ပြင ်း မရှ ရစရပြင ်းမ   ်း ပြစ ၏။ 

 အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူ အမ ာ်းစိုသည  အရရ်းကကီ်းရသာ ရနာက  က တွ  ရန ြံိုရင ွ ရင ်းပမစ ပြစ သည   

ရကကာ ပငာမ ာ်းက ို ထိုတ လွှွဲ့င ရြ်းကကပြီ်း ၎င ်းတ ို  ၏ လွတ လြ မှုက ို ပမြှင  တင ရြ်း၏။ တစ ြ  န တည ်းတွင  အြ   ွဲ့ရသာ အရပြ 

အရနမ ာ်းက ို ထာ်းရှ သင  သည ။ အြ   ွဲ့ န ိုင ငမံ ာ်းတွင ၊ ဥြမာအာ်းပြင   ကရနေေါရှ  အသလံွှင  ဌာန၏ စိုစိုရြေါင ်း တ ဂ က ၏၂၅% 

သ ို  မဟိုတ  စီ်းြာွ်းပြစ ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းအတွက  ြွင  ပြ ထာ်းသည ထက  တစ နာရီလျှင  မ နစ နှုန ်းပြင   န မ  ရသာအ င  တွင  ၎င ်းက ို 

သတ မတှ ထာ်းရသာအ င  တွင  ကန   သတ ထာ်းသည ။ အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုရြ်းရသာ ရိုြ သလံွှင  သူမ ာ်းအာ်း ၎င ်းတ ို  ၏ 

အမ ာ်းပြည သူ ရန ြံိုရငကွ ို ရကကာ ပငာရ ်းကွက ရှ  စီ်းြာွ်းပြစ  ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းနငှ   မတရာ်းယှဉပြ  င ရန  (ဥြမာ ၎င ်းတ ို  ၏ 

အမ ာ်းပြည သူ ရန ြံိုရငပွြင   ရကကာ ပငာထည  ပြင ်းပြင  ) သံို်းစွ ြွင  မပြ ရန  အရရ်းကကီ်းြေါသည ။ 

အြ   ွဲ့ န ိုင ငမံ ာ်းတွင  မကကာရသ်းမီက မ တ  က ရြ်းြ  သည   ရနာက ထြ  န ်းသစ ရသာ ြ ဉ်းကြ မှုမာှ အွန လ ိုင ်း ထိုတ လွှင  ပြင ်း 

ဝန ရ ာင မှုရြ်းသည   ကိုမပဏမီ ာ်းအရြေါ် အြွန ရြ်းရ ာင ပြင ်းမှတစ  င   အမ ာ်းပြည သူ ထိုတ လွှင  ပြင ်းအပြင  ရေသတွင ်း  



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ရိုြ ပမင သကံကာ်းထိုတ လိုြ မှုက ို ြံ ြ ို်းကူညရီန ပြစ သည ။7 

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို PSB တွင  ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 

ယြို မတှ စို၏ ဤကဏ္ဍသည  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူမ ာ်း၏ လိုြ ငန ်း 

မ ာ်းတွင  ရြေါင ်းစြ ပြင ်းအတွက  မတူညရီသာ ရရွ်းြ ယ မှုမ ာ်းက ို ရလ လာသည ။ ဤအြ ိုင ်းက ို ြိုေ မြွ နစှ ြိုအပြစ  ြ ိုင ်းပြာ်း 

ထာ်းပြီ်း၊ တစ ြိုမာှ ရယ ိုယ ကွ ပြာ်းမှု  ိုင ရာ အစီအမံမ ာ်းက ို အဓ ကထာ်းပြင ်းနငှ   ေိုတ ယအရနပြင   ဥြရေနငှ   မူဝေါေ  ိုင ရာ 

အစီအမံမ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုတ က စာွ ရလ လာပြင ်းတ ို   ပြစ ၏။  

အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  ပြင ်းမတှ င   တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို ပမြှင  တင ရာတွင  မရှ မပြစ  ရမာင ်းနငှ အာ်းမာှ 

နစှ ြ ိုင ်းပြစ သည ။ ြထမအြ က မာှ လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းအတွင ်းရှ  အိုြ စိုအာ်းလံို်း၏ သတင ်းအြ က အလက လ ိုအြ ြ က နငှ   

အက   ်းစီ်းြာွ်းမ ာ်းက ို ပြည   ည ်းရြ်းန ိုင ရန  ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်း၏ တာဝန အရြေါ် အရပြြံသည ။ ယင ်း၌ 

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအြွ ွဲ့မ ာ်းက ို ရှင ်းလင ်းစာွ ထည  သွင ်းထာ်း၏။ ေိုတ ယအြ က မာှ လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းအတွင ်း မီေယီာကွ ပြာ်းမှုက ို 

ပမြှင  တင ပြင ်းအပြစ  အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  ပြင ်း  ိုင ရာ အယူအ အရြေါ် အရပြြံသည ။ ၎င ်းတွင  

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို ရေသြံ ာသာစကာ်းပြင   မျှရဝပြင ်းအပြင  န ိုင ငသံာ်းအာ်းလံို်း သ ရှ န ိုင ရစရန  ြင မ ာသာ 

စကာ်းပြင   လူမ   ်းရရ်းပြဿနာမ ာ်းက ိုြေါ ထည  သွင ်းရြာ ပြပြင ်းလည ်း ြေါဝင သည ။   

ထ ို  အပြင  သတင ်းအြ က အလက လ ိုအြ ြ က မ ာ်းက ို ရည ညွှန ်းရလ ရှ ရသာ လည ်း ၎င ်းသည  လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းအတွင ်းရှ  

အိုြ စိုအာ်းလံို်းအတွက  ၎င ်းတ ို  ၏စ ို်းရ မ မှုမ ာ်းက ို ထိုတ ရြာ ရပြာ  ိုန ိုင ရစရန ၊ ၎င ်းတ ို  အတွက  စ တ ဝင စာ်းသည  က စစရြ မ ာ်းက ို 

ရ ွ်းရန်ွးရန နငှ   ၎င ်းတ ို  ၏ ယဉရက ်းမှုနငှ   လူရနမှုြံိုစံမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းန ိုင ရန  အြွင  အလမ ်းမ ာ်း ြန တီ်းရြ်းြေါသည ။    

အရထွရထွ ကွ ပြာ်းမှု  

အထက တွင ရြာ ပြြ  သည  အတ ိုင ်း တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို ၎င ်းတ ို  ၏ြရ ိုဂရမ မ ာ်းတွင  ရြေါင ်းစြ ထည  သွင ်းပြင ်း- 

တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာစကာ်းပြင   အရကကာင ်းအရာနစှ မ   ်းလံို်းနငှ   ြင မရြတ ရရစီ်းရကကာင ်း ာသာစကာ်းမ ာ်းပြင   

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအိုြ စိုမ ာ်းအတွက  သက   ိုင သည  ပြဿနာမ ာ်း သ ို  မဟိုတ  စ တ ြေါဝင စာ်းမှု  ိုင ရာ အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်း 

ရြ်းသည  သရ ာပြင  - ဝန ရ ာင မှုရြ်းရန အတွက  အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူမ ာ်း၏ က ယ ပြန   ရသာတာဝန  

ဝတတ ရာ်း၏ တစ စ တ တစ ြ ိုင ်းပြစ သည ။ လူ  အြွ ွဲ့အစည ်းအတွင ်းရှ  အိုြ စိုအာ်းလံို်းနငှ   န ိုင ငသံာ်းမ ာ်းအတွက  ကွ ပြာ်းရသာ 

                                                   
7 နမနူာကြည ့်ရန့်, Television Business International, "Denmark introduces 6% streaming levy to support 

local production", 24 May 2022,  https://tbivision.com/2022/05/24/denmark-introduced-6-streaming-levy-

to-support-local-production/. 

https://tbivision.com/2022/05/24/denmark-introduced-6-streaming-levy-to-support-local-production/
https://tbivision.com/2022/05/24/denmark-introduced-6-streaming-levy-to-support-local-production/


တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ြရ ိုဂရမ မ ာ်း ရရှ န ိုင မှုက ို ပမြှင  တင ရန  ရရွ်းြ ယ စရာမ ာ်းက ို က ယ က ယ ပြန   ပြန    သတ မတှ ရန  ကက  ်းြမ ်းပြင ်းထက  ရအာက ြေါ 

ဥြမာမ ာ်းသည  ဥြမာမျှသာ ပြစ ရလ၏။  

အထ်ူးသပြင   တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာစကာ်းပြင   အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  ပြင ်းတွင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို 

ရြေါင ်းစည ်းရန  အစမွ ်းထက  ံို်းနည ်းလမ ်းတစ ြိုမာှ န ိုင ငအံတွင ်း ြံ ြ ို်းရြ်းထာ်းသည   ြ ိုမ ိုက ယ ပြန   ရသာ အမ ာ်းပြည သူ 

ဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  ပြင ်း၏ တစ စ တ တစ ြ ိုင ်းအပြစ  သ်ီးပြာ်းရရေယီ ိုနငှ  /သ ို  မဟိုတ  ရိုြ ပမင သကံကာ်းြ န နယ မ ာ်း ရှ ပြင ်းမှ 

တ င  ပြစ သည ။ ဥြမာအာ်းပြင  - Canadian Broadcasting Corporation (CBC) သည  CBC North 

မတှစ  င   ကရနေေါရပမာက ြ ိုင ်းရှ  သ်ီးပြာ်းရရေယီ ိုအသလံွှင  ဌာနမ ာ်းမတှစ  င   ဌာရန ာသာစကာ်း ရှစ မ   ်းပြင   

ရရေယီ ိုအစီအစဉမ ာ်းက ို ထိုတ လွှင  ရြ်းြေါသည ။ CBC တွင  Radio-Canada တွင  ပြင သစ  ာသာစကာ်း 

အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းသည   ဌာနြွ တစ ြို ရှ ပြီ်း ပြင သစ စကာ်းရပြာသူမ ာ်းသည  စိုစိုရြေါင ်း ကရနေေါလူဦ်းရရ၏ ၂၀% 

ြန   က ို က ိုယ စာ်းပြ ြေါသည ။ ဤဝန ရ ာင မှုသည  ရိုြ ပမင သကံကာ်းဌာနနငှ   ရရေယီ ိုအသလံွှင  ဌာန အမ ာ်းအပြာ်းက ို 

လည ြတ ရစြေါသည ။  

သ်ီးပြာ်းရရေယီ ိုအသလံွှင  ဌာနမ ာ်း သ ို  မဟိုတ  ရိုြ ပမင သကံကာ်းလ ိုင ်းမ ာ်း၏ အယူအ သည  လူနည ်းစို ာသာစကာ်းမ ာ်းက ို 

ကာကွယ သည   ဥရရာြစာြ  ြ ,8  ပြစ ရသာ ရေသ  ိုင ရာ သ ို  မဟိုတ  လူနည ်းစို ာသာစကာ်းမ ာ်းအတွက  ဥရရာြြဋ ညာဉ 

တွင  ရြာ ပြထာ်းသည   ြ ဉ်းကြ မှုက ိုလည ်း အသ ရြ်းြေါသည ။ ဤြဋ ညာဉစာတမ ်း၏ အြ ိုေ  ၁၁ အရ၊ ပြည နယ  

အြွ ွဲ့အစည ်းမ ာ်းက အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  ပြင ်းနငှ  ြတ သက ၍ အနည ်း ံို်း ရရေယီ ိုတစ ြိုနငှ   ရိုြ ပမင သကံကာ်း 

ြ န နယ တစ ြို ြန တီ်းပြင ်းအာ်း ရသြ ာရစရန ၊ အာ်းရြ်းရန နငှ  /သ ို  မဟိုတ  လွယ ကူရြ ာရမွွဲ့ရစရန အတွက  ပြည နယ ြေါတီမ ာ်း 

သည  ရေသ  ိုင ရာ သ ို  မဟိုတ  လူနည ်းစို ာသာစကာ်းမ ာ်းပြင   ရ ာင ရွက ရန  သ ို  မဟိုတ  “လံိုရလာက ရသာ ြံ ြ ို်းမှုပြ လိုြ ရန ၊ 

ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းသည  ရေသ  ိုင ရာ သ ို  မဟိုတ  လူနည ်းစို ာသာစကာ်းမ ာ်းပြင   ြရ ိုဂရမ မ ာ်းက ို ကမ ်းလှမ ်းသည ။” 

 ာသာစကာ်းအမ   ်းမ   ်းပြင   အရည အရသွ်းရကာင ်းမွန ရသာ အမ ာ်းပြည သူ ရိုြ သထံိုတ လွှင  မှုက ို ြံ ြ ို်းန ိုင ရန ၊ လူနည ်းစိုက 

က ိုယ စာ်းပြ သည   လူဦ်းရရနငှ   အြ   ်းမညရီသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းမီေယီာအာ်း ရန ြံိုရငြံွ ြ ို်းရြ်းရန  လ ိုအြ ရြမည ။ ဥြမာအာ်းပြင   

 ွစ ဇာလန န ိုင င၏ံ အမ ာ်းပြည သူ အသလံွှင  ဌာနအတွက  ရန ြံိုရင၏ွ ၇၃% သည  န ိုင င၏ံ ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းပြီ်း ကကယ ဝရသာ 

ဂ ာမန စကာ်းရပြာရေသမ ာ်းမ ှ င ်းသက လာရသာ လည ်း ထ ိုလူဦ်းရရအတွက  အမ ာ်းပြည သူ အသလံွှင  ဝန ရ ာင မှုမ ာ်းသည  

စိုစိုရြေါင ်းအမ ာ်းပြည သူ အသံလွှင   တ ဂ က ၏ ၄၃% က ိုသာ ရရှ ြေါသည ။9 လူနည ်းစို ပြင သစ ၊ အတီလီနငှ   ရ ိုမန   စကာ်းရပြာ 

ရသာ လူနည ်းစိုမ ာ်းသည  ဤညမီျှပြင ်းအစီအစဉအရ အြ   ်းမညရီသာ ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု ရိုြ သထံိုတ လွှင  ပြင ်းမ ှ အက   ်း 

ရက ်းဇူ်းရရှ ရသာ လည ်း၊  ွစ ဇာလန န ိုင င၏ံ ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု ရိုြ သလံွှင  ပြင ်းမှာ က ယ ပြန   စွာ ရရြန ်းစာ်းပြီ်း အမ   ်းသာ်း 

                                                   
8 ၁၉၉၂ ခိုနစှ့်၊ နိိုဝင့်ဘာလ ၅ ရြ့်သန  , ၁၉၉၈ မတ့်လ ၁ ရြ့်သန  တွင့် အမိန  ့်ဖြင ့် စတင့်အ ြ့်ဝင့်ခ   ည့်။ ETS No. 148, 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/text-of-the-charter. 
9 ကြည ့်ရှုရန့်- https://www.srgssr.ch/en/who-we-are/funds/revenue-sharing. 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/text-of-the-charter
https://www.srgssr.ch/en/who-we-are/funds/revenue-sharing


တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

စည ်းလံို်းညီညွတ မှု၏ အရင ်းအပမစ တစ ြိုပြစ ရန  ပြစ ပြီ်း  ွစ ဇာလန မ  နဒရှင  ၇၁% က ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု 

ရိုြ သလံွှင  ြက ို ပြတ ရတာက ရန  ၂၀၁၈ ပြည လံို်းကျွတ  နဒြံယူြွ  အ  ိုပြ ြ က က ို ြယ ြ ြ  သည ။10  

အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းသည  န ိုင ငရံတာ  ြ န နယ မ ာ်း လည ြတ သည   ရနရာတွင ြင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်း 

 ာသာစကာ်း အရကကာင ်းအရာက ို ၎င ်းတ ို  တွင  ရြေါင ်းစည ်းရန  ရရွ်းြ ယ စရာ အမ   ်းမ   ်းရှ သည ။ ဥြမာအာ်းပြင   MRTV မှ 

အ  ိုပြ ထာ်းသည  အတ ိုင ်း မတူညရီသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာစကာ်းမ ာ်းပြင   လည ြတ ရနသည   ရိုြ ပမင သကံကာ်းလ ိုင ်းတစ ြို 

ရှ န ိုင သည ၊ သ ို  မသှာ ကကည  ရှုသူမ ာ်းအရနပြင   ၎င ်းတ ို  ၏  ာသာစကာ်းအရကကာင ်းအရာက ို မည သည  အြ  န တွင  ပြန   ရဝ 

မည က ို သ ရှ န ိုင ရစရန  အြ  န အြ ိုင ်းအပြာ်းမ ာ်းက ို မတူညရီသာ ာသာစကာ်းမ ာ်းသ ို   ြွ ရဝရြ်းန ိုင ြေါသည ။ ဤြ ဉ်းကြ မှု၏ 

ဥြမာမာှ ကသစရကတ်းလ  အမ ာ်းပြည သူ ရိုြ ပမင သကံကာ်း ြ န နယ  SBS WorldWatch သည  န ိုင ငပံြာ်းနငှ   ပြည တွင ်း၌ 

သတင ်းမ ာ်းက ို  ာသာစကာ်းမ ာ်းစာွပြင   ထိုတ လွှင  သည ။ ဤြ န နယ က ို  ာသာစကာ်းရြေါင ်းစံိုနငှ   ယဉရက ်းမှုရြေါင ်းစံို 

ြရ ိုဂရမ မ ာ်းလိုြ ရ ာင ရန အတွက  ရည ရွယ ထာ်းရသာ အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သည   Australia's Special 

Broadcasting Service မ ှြ ိုင   ိုင ပြီ်း လည ြတ ရ ာင ရွက ြေါသည ။11 

ဥြရေမရူ ာင တစ ြိုသည  အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူမ ာ်းအတွက  အနည ်း ံို်းတ ိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာစကာ်း 

လ ိုအြ ြ က မ ာ်းက ို သတ မတှ ရြ်းန ိုင သည ။ ဥြမာအာ်းပြင  -   ိုက ြရြ စ အသလံွှင  ရကာ ြ ိုရရ်းရှင ်းသည  အနည ်း ံို်း 

အဂဂလ ြ ၊ ဂရ နငှ  တူရကီ ာသာစကာ်းမ ာ်းပြင   12  ြရ ိုဂရမ တင  က ရန  တရာ်းဝင လ ိုအြ ပြီ်း တူရကီ ာသာစကာ်း 

ထိုတ လွှင  မှု အတွက  အနည ်း ံို်းအြ  န သတ မတှ ြ က မ ာ်းက ို   ိုက ြရက စ ြွ ွဲ့စည ်းြံိုအရပြြံဥြရေအရ အာမြံထာ်းသည ။13 

လူနည ်းစို ာသာစကာ်းမ ာ်းအတွက   ာသာစကာ်းြွ တမ ်းမ ာ်းက ို ဥြရေအရ သတ မတှ ထာ်းြေါက၊ နနံက အရစာြ ိုင ်းအြ  န  

မ ာ်းတွင က  သ ို   လူမ   ်းစိုရရ်းရာမ ာ်းက ို နာ်း င သူနည ်းြေါ်းသည  အြ  န မ ာ်းသ ို   တန ်းမ င ်းရကကာင ်း ရသြ ာရစရန အတွက  

ြွ တမ ်းြွ မ ာ်းက ို သတ မတှ ပြင ်းသည  အက   ်းရှ န ိုင ြေါသည ။ 

                                                   
10 The Guardian, , "Switzerland votes overwhelmingly to keep its public broadcaster", 5 April 2018, 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/05/switzerland-votes-overwhelmingly-to-keep-its-public-

broadcaster.  
11 နမနူာကြည ့်ရန့်- https://www.sbs.com.au/aboutus/how-we-operate. 

12 The Law on the Cyprus Broadcasting Corporation, 1959 with Amendments through 2010, KEF.300A, 

Article 19(2), 

https://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Cyprus/Cyprus_Law%20on%20the%20Cyprus%20

broadcasting%20corporation_1959_amended2010.pdf.  
13 Cyprus' Constitution of 1960 with Amendments through 2013, Article 171, 

http://www.law.gov.cy/law/law.nsf/1D2CDD154DCF33C9C225878E0030BA5E/$file/The%20Constitution

%20of%20the%20Republic%20of%20Cyprus%20as%20amended%20until%202013.pdf.  

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/05/switzerland-votes-overwhelmingly-to-keep-its-public-broadcaster
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/05/switzerland-votes-overwhelmingly-to-keep-its-public-broadcaster
https://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Cyprus/Cyprus_Law%20on%20the%20Cyprus%20broadcasting%20corporation_1959_amended2010.pdf
https://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Cyprus/Cyprus_Law%20on%20the%20Cyprus%20broadcasting%20corporation_1959_amended2010.pdf
http://www.law.gov.cy/law/law.nsf/1D2CDD154DCF33C9C225878E0030BA5E/$file/The%20Constitution%20of%20the%20Republic%20of%20Cyprus%20as%20amended%20until%202013.pdf
http://www.law.gov.cy/law/law.nsf/1D2CDD154DCF33C9C225878E0030BA5E/$file/The%20Constitution%20of%20the%20Republic%20of%20Cyprus%20as%20amended%20until%202013.pdf


တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ဥြရေမရူ ာင မ ာ်းစာွသည  အမ   ်းသာ်းအသလံွှင  မူဝေါေမ ာ်းနငှ  ြတ သက ၍ လူနည ်းစိုမ ာ်းက ို ရ ွ်းရန်ွးတ ိုင ြင ရန  လ ိုအြ  

သည ။ ထ ို  အပြင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူနည ်းစိုမ ာ်း၏ အက   ်းစီ်းြာွ်းက ို ရိုြ သထံိုတ လွှင  သူ တစ ဦ်းြ င ်းစီ၏ အိုြ ြ  ြ မှုြံိုစံမ ာ်းတွင  

ထည  သွင ်းတွက ြ က န ိုင သည ။ ဥြမာအာ်းပြင  ၊ ေ န ်းမတ ရတာင ြ ိုင ်း Jutland ရေသရှ  ဂ ာမန လူနည ်းစိုသည  ရေသ  ိုင ရာ 

ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှုရရေယီ ိုနငှ   ရိုြ ပမင သကံကာ်းထိုတ လွှင  သူမ ာ်း၏ ြရ ိုဂရမ ရရ်း ွ ရရ်းရကာင စီတွင  က ိုယ စာ်းပြ မှုရှ သည ။14 

မီေယီာနငှ   အသလံွှင  ရကာင စီမ ာ်းတွင  လံိုရလာက ရသာ လူနည ်းစိုက ိုယ စာ်းပြ မှုက ို ရသြ ာရစပြင ်းသည  လူနည ်းစို ာသာ 

စကာ်း ထိုတ လွှင  မှုမ ာ်း ြွံ ွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက ရစရံိုသာမက လူနည ်းစိုမ ာ်း၏ အက   ်းစီ်းြာွ်းက ို ြ ိုမ ိုက ယ ပြန   စာွ လွှမ ်းပြံ န ိုင ရစရန  

ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတွက လည ်း အရရ်းကကီ်းြေါသည ။ 15  န ိုင ငရံတာ နငှ   န ိုင ငတံကာပြစ ရြ မ ာ်းက ို အက ံ ်းဝင သည   ပြည တွင ်း 

သတင ်းမ ာ်းနငှ  အတ ူ ပြည တွင ်းသတင ်းအရကကာင ်းအရာမ ာ်း ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတွက  ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်း 

လ ိုအြ သည မာှ အလွန ြင  သာမန ပြစ သည ။ ရေသြံလူဦ်းရရ၏ အရရ်းြေါရသာ အစ တ အြ ိုင ်းသည  တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာ 

စကာ်းက ို ရပြာ  ိုသည  အြေါ သတင ်းရြာ ပြမှုသည  ထ ို ာသာစကာ်းပြင   တစ စ တ တစ ြ ိုင ်း သ ို  မဟိုတ  တစ ြိုလံို်း ပြစ န ိုင  

သည ။ ဥြမာအာ်းပြင   စြ န တွင ၊ စြ န ရရေယီ ိုနငှ   ရိုြ ပမင သကံကာ်းရကာ ြ ိုရရ်းရှင ်း (RTVE) သည  ရေသ  ိုင ရာ ထိုတ လွှင  သူ 

မ ာ်းအာ်း ၎င ်း၏န ိုင ငြံ ိုင ြ န နယ မ ာ်း၏ ထိုတ လွှင  မှုအြ က ပြမှုက ို “အ က ပြတ ရန ” ြွင  ပြ ပြီ်း အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို 

၎င ်းတ ို  ၏ ရေသ ာသာစကာ်းပြင   ထိုတ လွှင  မှုမ ာ်းပြင   အစာ်းထ ို်းန ိုင သည ။ 

ဤရရွ်းြ ယ မှုမ ာ်းအပြင ၊ ၎င ်းသည  ြင မ ာသာစကာ်းအရကကာင ်းအရာနငှ   ရြေါင ်းစြ ရန  အနည ်းငယ ြက ြ ရသာရကကာင   

ြင မရရစီ်းရကကာင ်းအမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သည   လ ိုင ်းမ ာ်းတွင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာစကာ်းအရကကာင ်းအရာက ို 

လိုြ ရ ာင ရန  အနည ်းငယ  စ န ရြေါ်မှုရှ သည ။ သ ို  ရာတွင ၊ လူမ   ်းရရ်းအရကကာင ်းအရာက ို ြင မ ာသာစကာ်းပြင   မရြာ ပြ 

သင  ဟို   ိုလ ိုပြင ်းမဟိုတ ြေါ။ ဥြမာအာ်းပြင   သတင ်းဝန ရ ာင မှုမ ာ်းသည  မတူညီရသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုမ ာ်းအတွက  

အက   ်းစီ်းြာွ်းနငှ   သက   ိုင သည   က စစရြ မ ာ်းက ို မျှမျှတတ ရြာ ပြသင  သည ။ ၎င ်းသည  န ိုင ငလံံို်း  ိုင ရာ သတင ်း 

ဝန ရ ာင မှုနငှ   သ သ သာသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်း လူဦ်းရရမ ာ်းသည   ရေသမ ာ်းတွင  ရြ်းရ ာင ရနသည   ရေသ  ိုင ရာ သတင ်း 

ဝန ရ ာင မှုမ ာ်းနငှ   ြ ို၍ြင  သက   ိုင သင  သည ။  

ဤကွ ပြာ်းရသာ လူမ   ်းစို အရကကာင ်းအရာ ရရွ်းြ ယ မှုမ ာ်းက ို Cutting ပြတ ရတာက ပြင ်းသည  လွတ လြ စာွ ထိုတ လိုြ  

ထာ်းရသာ အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို သယ ရ ာင သည   အမ ာ်းသူငာှ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်း၏ စ တ ကူ်းပြစ သည ။ ဤ 

ရနာက ကွယ တွင  အဓ က အယူအ မာှ အဓ က အရကကာင ်းအရာ ထိုတ လိုြ မှုက ို အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ှ

ဌာနတွင ်း၌ ပြ လိုြ သည   ိုြေါက အရကကာင ်းအရာအာ်းလံို်းက ို ထိုတ လိုြ ရမည ဟို မ  ိုလ ိုြေါ။ အြ   ွဲ့ န ိုင ငမံ ာ်းတွင  လွတ လြ  

ရသာ ထိုတ လိုြ မှုမ ာ်းက ို သယ ရ ာင ပြင ်းသည  အမ ာ်းသူငာှ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်း၏ လိုြ ြ ိုင ြွင  ၏ တစ စ တ  

                                                   
14 Tarlach McGonagle, Bethany Noll Davis and Monroe Price, Minority-Language Related Broadcasting 

and Legislation in the OSCE, April 2003, section 14.2, https://repository.upenn.edu/cgcs_publications/3.  
15 Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National 

Minorities, Thematic Commentary no. 3: The Language Rights of Persons Belonging to National Minorities under 

the Framework Convention, 24 May 2012, para. 41, https://rm.coe.int/16800c108d.  

https://repository.upenn.edu/cgcs_publications/3
https://rm.coe.int/16800c108d
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

တစ ြ ိုင ်းပြစ ရသာ လည ်း တရာ်းဝင  တာဝန မဟိုတ ရြ။ သ ို  ရသာ  န ိုင ငအံမ ာ်းအပြာ်းတွင  လွတ လြ ရသာ ထိုတ လိုြ မှုက ို 

ရ ာင ရွက ပြင ်းသည  တရာ်း၀င တာဝန တစ ရြ ပြစ သည ။ အမနှ စင စစ ၊ ဥရရာြတစ ဝှမ ်းတွင  ရိုြ သလံွှင  သူအာ်းလံို်း၊ 

အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုရြ်းသည ပြစ ရစ မရြ်းသည ပြစ ရစ အနည ်း ံို်း ၁၀% အမှီအြ ိုကင ်းရသာ ထိုတ လိုြ မှုမ ာ်းက ို 

သယ ရ ာင ရမည ပြစ သည ။ ထ ို  အပြင  ထ ိုင ်း PBS သည  အမှီအြ ိုကင ်းရသာ ထိုတ လိုြ သူမ ာ်း၏ “သင  ရလ ာ ရသာြမာဏ” 

အစီအစဉက ို သယ ရ ာင ရန  လ ိုအြ ြေါသည ။16 

  ီစီီသည  အမှီအြ ိုကင ်းရသာ ထိုတ လိုြ မှုမ ာ်း၏ အရည အြ င ်းပြည  မီရသာ အစီအစဉမ ာ်း (ဥြမာ သတင ်းမဟိုတ ရသာ 

အစီအစဉမ ာ်း) မ ှ ၂၅% က ို သယ ရ ာင ရန  လ ိုအြ ပြီ်း ထ ိုြမာဏထက  ြံိုမှန ရက ာ လွန ရနြေါသည ။ 17  ထ ို  အပြင ၊ 

၎င ်း၏ြန တီ်းမှုပြ  င ြွ  Window of Creative Competition ဟို လူသ မ ာ်းရသာ သ်ီးပြာ်းပြတင ်းရြေါက တစ ြိုြေါရှ ပြီ်း 

သတင ်းမဟိုတ သည   အရကကာင ်းအရာမ ာ်း၏ ၂၅% က ို လွှမ ်းပြံ ကာ ယှဉပြ  င လ ိုသူတ ိုင ်းအတွက  ယှဉပြ  င လ ိုသူတ ိုင ်းအတွက  

ြွ ရဝရြ်းသည   ပြ  င   ိုင မှုအရြေါ် အရပြြံ၍ ြွ ရဝရြ်းြေါသည ။ BBC သ ို  မဟိုတ  ပြင ြတွင  ပြ လိုြ န ိုင သည ။ သမ ိုင ်းရကကာင ်း 

အရ၊ ယင ်း၏ ရာြ ိုင နှုန ်းအမ ာ်းအပြာ်းသည  အမှီအြ ိုကင ်းရသာ ထိုတ လိုြ သူမ ာ်းအြေါအဝင  ပြင ြထိုတ လိုြ သူမ ာ်းထ ံ

ရရာက သွာ်းြ  သည ။18 

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာ ထိုတ လိုြ သူမ ာ်းသည  အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းမ ှရြ်းရ ာင သည   လွတ လြ ရသာ 

ထိုတ လိုြ ရရ်းပြတင ်းရြေါက မ ာ်းတွင  ရနရာအတွက  သ သ သာသာ ယှဉပြ  င န ိုင သည ။ သ ို  ရာတွင  ဤပြတင ်းရြေါက မ ာ်းက ို 

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာထိုတ လိုြ သူမ ာ်းအြေါအဝင  တန ြ ို်းပမင   မတူကွ ပြာ်းသည   ထိုတ လိုြ သူမ ာ်းထံ အပြ  င အ  ိုင မရှ ရသာ 

အရပြြံပြင   ြွ ရဝြ ထာ်းန ိုင မည ပြစ သည ။ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို ပြည တွင ်းတွင  ထိုတ လိုြ သည   အမ ာ်းပြည သူ 

ရိုြ သလံွှင  ဌာနသည  အမှာ်းအယွင ်းမရှ ရသာ လည ်း၊ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအသ ိုင ်းအ၀ ိုင ်းအရပြစ ိုက  ထိုတ လိုြ သူမ ာ်းမှ 

ထိုတ လိုြ ရသာ ပြင ြမှထိုတ လိုြ ရသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအရကကာင ်းအရာမ ာ်းပြင   ပြည  စကွ ပြင ်းမာှ သ သာထင ရှာ်းရသာ 

တန ြ ို်းရှ ြေါသည ။  

ဥြရေရရ်းရာနငှ   မူဝေါေ  ိုင ရာ ရ ာင ရွက ြ က မ ာ်း 

န ိုင ငတံစ န ိုင င၏ံ အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  မှုတွင  န ိုင ငတံစ ြို၏ လူမ   ်းရရ်းစိုြွ ွဲ့ မှု၏ ရရာင ပြန ဟြ မှုက ို ပမြှင  တင  

ရန  တရာ်းဥြရေနငှ   မူဝေါေ  ိုင ရာ အစီအမံမ ာ်းစာွ ရှ ြေါသည ။ တစ ြိုမာှ သင  ရလ ာ ရသာ အိုြ ြ  ြ ရရ်း ိုတ အြွ ွဲ့ဝင ဦ်းရရသည  

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအသ ိုက အဝန ်းမ ာ်းမှ လာသင  သည ဟို ယူ ြေါသည ။  ိုတ အြွ ွဲ့သည  တ ိုင ်းပြည တစ ြိုလံို်း၏ ြွ ွဲ့စည ်းမှုက ို 

                                                   
16 Thai Public Broadcasting Service Act B.E. 2552 (2008), Article 43. 

17 Paragraph 1(1) of Schedule 12 of the Communications Act 2003. 

18 ကြည ့်ရှုရန့်- Toby Mendel (Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey,) note 5, p. 78. 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ထင ဟြ ရစသင  သည ဟို အယူအ ပြင   အာမြံထာ်းသည ။ ဥြမာအာ်းပြင   ပမန မာန ိုင ငတံွင   ိုတ အြွ ွဲ့၏ အနည ်း ံို်း သံို်းြံို 

တစ ြံိုသည  တ ိုင ်းရင ်းသာ်း က ိုယ စာ်းလှယ မ ာ်းပြင   ြွ ွဲ့စည ်းသင  သည ဟို အကကံပြ ထာ်းသည ။ ယင ်းက  သ ို   အတ ိုင ်းအတာတစ ြို 

သည  ဥြရေပြ ရာတွင  အရရအတွက က ို ရြာ ပြပြင ်းပြင   သ ို  မဟိုတ  ယင ်းအစာ်း  ိုတ အြွ ွဲ့အာ်း က ိုယ စာ်းလှယ ပြစ ရန  ြ ိုမ ို 

ရယ ိုယ အာ်းပြင   တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ကွ ပြာ်းမှုက ို လွှမ ်းပြံ ထာ်းန ိုင သည ဟူရသာ နာ်းလည မှုပြင   ယင ်းက  သ ို   အတ ိုင ်းအတာပြင   

တရာ်းဝင  က န ်းရနန ိုင သည ။     

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုမ ာ်းက ို ရရာင ပြန ဟြ ပြင ်းအတွက  အပြာ်းရသာ မတူကွ ပြာ်းမှု ရရွ်းြ ယ စရာ အမ   ်းမ   ်းက ို န ိုင င ံ

အသ်ီးသ်ီးတွင  ရတွွဲ့ ရှ ရသည ။ ဥြမာအာ်းပြင  ၊ ရ ာ စန်ီးယာ်း-ဟာဇီဂ ိုဗီ်းနာ်းတွင ၊ အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှုထိုတ လွှင  သူ 

သည  ၎င ်း၏ ဝန ရ ာင မှု ာသာစကာ်းမ ာ်း၊ ၎င ်း၏ရည ရွယ ြ က မ ာ်းနငှ   ၎င ်း၏မဝူေါေမ ာ်းအြေါအဝင  န ိုင ငတံွင ်းရှ   ာသာ 

စကာ်းသံို်းမ   ်း၏ တန ်းတူညီမျှမှုက ို ထင ဟြ ရစရမည ပြစ သည ။  

အ နဒ ယတွင  အမ ာ်းပြည သူ အသလံွှင  ဌာနသည  လူနည ်းစိုနငှ   လူမ   ်းစိုအသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းမ ာ်း၏ အြွင  အရရ်းမ ာ်းက ို ကာကွယ ရန  

တရာ်းဝင တာဝန ရှ သည ။ ၎င ်းသည  န ိုင ငတံစ ဝမှ ်းရှ  ရေသနတရ ာသာစကာ်း ၅၀ ပြင   လိုြ ရ ာင လ က ရှ သည ။ အမှီအြ ို 

ကင ်းရသာ ထိုတ လိုြ မှုမ ာ်းနငှ    င တူသည   ြန   အြ ထာ်းရသာ အရကကာင ်းအရာ  ိုင ရာ ၎င ်း၏ လမ ်းညွှန ြ က မ ာ်းသည  

ကွ ပြာ်းမှု  ိုင ရာ ပြဿနာမ ာ်းအရြေါ် ကကီ်းကကီ်းမာ်းမာ်း အာရံိုစ ိုက ထာ်းသည ။ ဥြမာအာ်းပြင  ၊ ဤအရကကာင ်းအရာ၏ ၅၀% က ို 

သက   ိုင ရာ (  ိုလ ိုသည မှာ လူနည ်းစိုနငှ   လူမ   ်းစို) အသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းမ ာ်းသ ို   ြွ ရဝရြ်းရမည ပြစ သည ။ 

အြ   ွဲ့ န ိုင ငမံ ာ်းတွင  လွတ လြ ရသာ အသလံွှင  လိုြ ငန ်းမ ှပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းအတွင ်း တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာ 

မ ာ်းက ို တင  က ရြ်းြေါသည ။ စ တ ဝင စာ်းစရာရကာင ်းရသာ ဥြမာတစ ြိုသည  ရတာင အာြရ ကန ိုင င ံ လွတ လြ ရသာ 

 က သွယ ရရ်းအာဏာြ ိုင အြွ ွဲ့ (ICASA) မ ှ  ာသာစကာ်း၊ ကွ ပြာ်းမှုနငှ   ရေသ  ိုင ရာအရကကာင ်းအရာမ ာ်း  ိုင ရာ 

မဝူေါေမ ာ်းြ မတှ ရန  ရတာင အာြရ ကအသလံွှင  ရကာ ြ ိုရရ်းရှင ်း (SABC) က ို လ ိုအြ သည ။ ယင ်းတ ို  က ို ြွင  လင ်းပမင သာစွာ 

ြေါဝင ရသာနည ်းလမ ်းပြင   လက ြံက င  သံို်းရမည ပြစ ပြီ်း မူဝေါေမ ာ်းက ို စည ်းကမ ်းထ န ်းသ မ ်းရရ်းမှ ပြန လည သံို်းသြ ရမည  

ပြစ သည ။.  

မဝူေါေတစ ြိုစီအတွက  အြ ိုလ ိုအြ ြ က မ ာ်းလည ်း ရှ ြေါသည ။  ာသာစကာ်းမူဝေါေအတွက ၊ ဥြမာ- ထြ ရလာင ်းလ ိုအြ  

ြ က မ ာ်းသည  ရတာင အာြရ ကတွင  က ယ က ယ ပြန   ပြန   ရပြာ  ိုရနကကရသာ အာြရ က ာသာစကာ်း က ို်းမ   ်းက ို အက ံ ်းဝင  

ရကကာင ်းနငှ   တစ ြိုြ င ်းစီအတွက  မဝူေါေသည  ၎င ်းအတွက  ြွ ရဝရမည  အြ  န ၊ ထ ို ာသာစကာ်းအတွက  ြရ ိုဂရမ မ ာ်း၏ 

အြ  န ဇယာ်း၊ ထ ို ာသာစကာ်းပြင   ထိုတ လိုြ သည   အရကကာင ်းအရာအကွာအရဝ်းနငှ   ထ ိုအရကကာင ်းအရာက ို 

ထိုတ လိုြ ရန အတွက  အသံို်းပြ သည   ရန ြံိုရငြွမာဏ။ SABC သည  ၎င ်း၏ ာသာစကာ်းမဝူေါေြန ်းတ ိုင မ ာ်းက ို 

အရကာင အထည ရြာ ရန အတွက  လိုြ ရ ာင မှုအစီအစဥ တစ ြိုက ိုလည ်း ြ မတှ ရန လ ိုအြ ြေါသည ။ ထ ို  အတူ 

ဤအစီအမံမ ာ်းသည   ာသာစကာ်းတစ ြိုစီက ို အာရံိုစ ိုက သည   SABC ၏အတ ိုင ်းအတာတစ ဝ ိုက တွင  သ သာထင ရှာ်းရသာ 



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ြငွ  လင ်းပမင သာမှုက ို ြန တီ်းရြ်းသည ၊ ၎င ်းသည  တစ ြန   ာသာစကာ်းတစ ြို သ ို  မဟိုတ  အပြာ်း ာသာစကာ်းတစ ြိုထက  

သာတူညမီျှအာရံိုစ ိုက မှုနည ်းြေါ်းသည   အာရံိုစ်ူးစ ိုက မှုအရြေါ် ြ အာ်းမ ာ်းပြစ ရြေါ်ရစန ိုင သည ။.  

ရေသ  ိုင ရာအရကကာင ်းအရာအတွက ၊ မဝူေါေသည  လက ရှ ရရ်းရာနငှ   ြညာရရ်း  ိုင ရာ အရကကာင ်းအရာမ ာ်း ဥြမာအာ်းပြင   

ြွ တမ ်းအမ   ်းမ   ်းက ို သတ မတှ ရြေါမည ။ SABC က ို ICASA မ ှ အက ပြတ ပြီ်း ဤအရကကာင ်းအရာ၏  ာသာစကာ်းက ို 

အရပြြံ၍ ၎င ်းက ို ထိုတ လိုြ သည  ရနရာနငှ   မည သူက ထိုတ လိုြ သည တ ို  က ို အရပြြံ၍ အမတှ မ ာ်း ြ ိုမ ိုရရှ မည ပြစ သည ။ 

ဤအရာအာ်းလံို်းသည  တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာစကာ်းပြင   ရေသအလ ိုက ထိုတ ရသာ အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို နစှ သက သည ။  

ဤအရာမ ာ်းသည  လူမ   ်းစိုအရကကာင ်းအရာမ ာ်း ထိုတ လိုြ ပြင ်းနငှ   ပြန   ရဝပြင ်းတ ို  က ို ြံ ြ ို်းရြ်းန ိုင သည   အမ ာ်းပြည သူ 

ဝန ရ ာင မှုရြ်းသည   ရိုြ သံလွှင  သူမ ာ်း၏ တရာ်းဝင မှု၊ မဝူေါေနငှ   လက ရတွွဲ့က ရသာ နည ်းလမ ်းအြ   ွဲ့သာပြစ သည ။ 

န ဂံို်းြ  ြ အရနပြင   ဤနမနူာမ ာ်းပြထာ်းသည  အတ ိုင ်း န ိုင ငတံစ ြိုစီ၏ အရပြအရနမ ာ်းနငှ   လ ိုက ရလ ာညရီထပွြစ ရအာင  

လိုြ ရ ာင ရမည ပြစ သည ။  

အပြာ်းရရွ်းြ ယ မှုမ ာ်း 

အမ ာ်းပြည သူဝန ရ ာင မှု ြင မ ရိုြ သလံ ိုင ်းမ ာ်းမ ှထိုတ ရဝသည   အစီအစဉမ ာ်းတွင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို 

ရြေါင ်းစြ ထည  သွင ်းပြင ်းအပြင ၊ အလံို်းစံို ထိုတ လွှင  သည   ြတ ဝန ်းက င အတွင ်း တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို 

ပမြှင  တင ရန  အပြာ်းရရွ်းြ ယ စရာ ၃ ြိုရှ သည ။ ြထမအြ က မှာ ရိုြ သလံွှင  ကဏ္ဍတွင  ပြည သူ   ဏ္ဍာရငြွွ ရဝြံို ြ  ွဲ့ထွင ပြင ်း 

အာ်း က ိုယ စာ်းပြ ပြီ်း ၎င ်းက ို အစဉအလာရထာက ြံ ရငမွှ ြင မအမ ာ်းပြည သူ  ိုင ရာ ရိုြ သလံွှင  ဌာနသ ို   က ယ ပြန   စာွ ြွ ရဝရြ်း 

ရာတွင လည ်း အမ ာ်းပြည သူ အက   ်းစီ်းြာွ်းအတွက  အက ံ ်းဝင ြေါသည ။ ေိုတ ယအြ က မာှ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအသလံွှင  ဌာနမ ာ်း 

အတွက  အရရ်းကကီ်းရသာ ပြတင ်းရြေါက တစ ြိုပြစ သည   ရြ ရွာအသလံွှင  ရံိုအတွက  ြံ ြ ို်းကူညီမှုပြစ ပြီ်း ရန ြံိုရငရွရှ ရန  အလာ်း 

အလာလည ်း ရှ သည ။ တတ ယအြ က မှာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအသံလွှင  သူမ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းရြ်းရန ၊ အထ်ူးသပြင   ရရေယီ ိုအသလံွှင   

ဌာနမ ာ်းအတွက  စီ်းြာွ်းပြစ လ ိုင စင ထိုတ ရြ်းပြင ်းလိုြ ငန ်းစဉမ ာ်းအတွင ်း ကွ ပြာ်းမှုလ ိုအြ ြ က က ို အသံို်းပြ ပြင ်းပြစ သည ။  

အမ ာ်းပြည သူ စ တ ဝင စာ်းရသာ အရကကာင ်းအရာက ို ြံ ြ ို်းရြ်းပြင ်း 

ေစ ဂ စ တယ ရြတ တွင  မီေယီာအရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို ထိုတ လိုြ ပြန   က က သည   နည ်းလမ ်းမ ာ်း မ ာ်းပြာ်းလာသည နငှ  အမျှ 

န ိုင ငအံမ ာ်းအပြာ်းသည  န ိုင ငလံံို်း  ိုင ရာ ပြည သူ  ဝန ရ ာင မှု ရိုြ သလံွှင  ဌာနကကီ်းမ ာ်းက ို ရငရွကက်းြံ ြ ို်းရြ်းရံိုမျှမက ရက ာ လွန  

သွာ်းကာ အမ ာ်းပြည သူ အက   ်းစီ်းြာွ်း  ိုင ရာ အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို ရန ြံိုရငရွှာရန  နည ်းလမ ်းမ ာ်းက ို စတင ကကည  ရှုြ   

ကကသည ။ ၎င ်းသည  ရှည လ ာ်းရသာသမ ိုင ်းရကကာင ်းရှ ရသာ လည ်း၊ အရကကာင ်းအရာထိုတ လိုြ သူအမ   ်းအစာ်းမ ာ်းက ို အကကီ်း 

အက ယ ကွ ပြာ်းရစပြင ်းပြင   အထ်ူးတွန ်းအာ်းရြ်းထာ်းသည ။ ရကကာ ပငာအသံို်းစရ တ သည  ေစ ဂ စ တယ ြလက ရြာင ်းမ ာ်းနငှ   



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းနငှ  ရဝ်းရာသ ို   ကူ်းရပြာင ်းသွာ်းသည  အတွက  ရကကာ ပငာသံို်းစွ မှုမာှ ေစ ဂ စ တယ ြလက ရြာင ်းမ ာ်းနငှ   ရဝ်းကွာ 

ရနရသာရကကာင   ယင ်းအတွက  စီ်းြာွ်းပြစ  ရိုြ သလံွှင  သူမ ာ်း အြေါအဝင  ြိုဂလ္ ကကဏ္ဍမ ှ အရမ ွက ြံသည  မီေယီာမ ာ်းက 

ရင   ိုင ရသည   ကကီ်းမာ်းရသာစ န ရြေါ်မှုမ ာ်းပြစ သည ။   

၎င ်းအတွက  မတူညရီသာ ြံိုစံမ ာ်းစာွ ရှ ပြီ်း ၎င ်းသည  ကွ ပြာ်းပြာ်းနာ်းရသာ စ တ ကူ်းစ တ သန ်းမ ာ်း ရြေါ်ထကွ လာပြီ်း အြ  န တ ိုင ်း 

စမ ်းသြ ြံရနရကာ ရြေါ်ထကွ လာပြီ်း အလွန တ ို်းတက ရနရသာ ရနရာတစ ြိုပြစ သည ။ မကကာရသ်းမီက၊ အရည  အရသွ်း 

မီေယီာ အရကကာင ်းအရာသည  သယ ယူြ ို  ရ ာင ရရ်း (လမ ်းမ ာ်း)၊ ြညာရရ်းနငှ   က န ်းမာရရ်း ရစာင  ရရှာက မှုက  သ ို   

အမ ာ်းပြည သူ ရကာင ်းက   ်းပြစ  ရကကာင ်း အက   ်းသက ရရာက ရစရန  ြ ိုမ ိုပြင ်းထန ရသာ အယူအ တစ ြို အရနနငှ   ၎င ်းတ ို  က ို 

ပြည သူ   ဏ္ဍာရငပွြင   အစာ်းထ ို်းရမည ၊ အပြာ်းအမ ာ်းပြည သူသံို်းြစစည ်းရတွက ို ရထာက ြံ သက  သ ို  ြင ။   

ဤရနရာတွင  ရရွ်းြ ယ စရာတစ ြိုမာှ အမ ာ်းပြည သူ အက   ်းစီ်းြွာ်းအတွက  သ်ီးသန   ရန ြံိုရငအွသစ တစ ြိုသ ို   ရန ြံိုရငြွွ ရဝရြ်း 

ရန ပြစ သည ။ ယင ်းက ို ဥြမာအရနပြင   ၂၀၂၀ ပြည  နစှ တွင  နယူဇီလန န ိုင ငသံည  ၎င ်း၏ Public Interest Journalism 

Fund ဟိုရြေါ်တွင ြ  သည ။ ယင ်းသည  ၂၀၂၀/၂၁ တွင  $၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၊ ၂၀၂၂/၂၂ တွင  $၂၅ မီလ ံနငှ   ၂၀၂၂/၂၃ တွင  $၂၀ မီလ ံ 

ရရှ မည ပြစ သည ။ ယင ်းသည  အမ ာ်းပြည သူ ရိုြ သလံွှင  ပြင ်းအတွက  ရန ြံိုရငနွငှ   နှု င ်းယှဉြေါက အနည ်းငယ မျှသာ ပြစ  

ရသာ လည ်း သအီ ိုရီအရ ၎င ်းသည  "နယူ်းဇီလန ၏ မီေယီာ ရရရှည တည တံ မှုက ို ရသြ ာရစသည   နည ်းလမ ်းပြင   ြွံ ွဲ့ ပြ  ်း 

တ ို်းတက လာသည နငှ  အမျှ မီေယီာအြွ ွဲ့အစည ်းမ ာ်းအာ်း အသွင ကူ်းရပြာင ်းရရ်း  ိုင ရာ ြံ ြ ို်းကူညမီှုမ ာ်း ြံ ြ ို်းရြ်းမည " ပြစ  

သည ။”19 မည မျှရအာင ပမင မည က ို ရစာင  ကကည  ရဦ်းမည ပြစ ရသာ လည ်း အမ ာ်းပြည သူ စ တ ဝင စာ်းသည   မီေယီာအရကကာင ်း 

အရာက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတွက   န ်းသစ ရသာြ ဉ်းကြ မှုတစ ြိုအပြစ  ရှ ရနရသ်းသည ။ နယူ်းဇီလန တွင  သ်ီးသန   အစ ို်းရ 

ရအဂ င စီတစ ြိုပြစ သည   Te Reo Whakapuaki Irirangi (Te Māngai Pāho) သည  ၁၉၉၄ ြိုနစှ တွင  တည  

ရထာင ြ  ရသာ Māori Broadcast Funding Agency ပြစ ပြီ်း Māori အရကကာင ်းအရာြန တီ်းသူမ ာ်းက ို 

“platform-agnostic”  ရန ြံိုရငြံွ ြ ို်းရြ်းပြင ်းအပြင  ၎င ်းတွင  ဌာရနတ ိုင ်းရင ်းသာ်း Māori လူမ   ်းမ ာ်း၏  ာသာစကာ်း 

နငှ   ယဉရက ်းမှုက ို ြံ ြ ို်းရြ်းသည   ရရေယီ ိုနငှ   ရိုြ ပမင သကံကာ်းဌာနမ ာ်းက ို ရထာက ြံ ရန  တာဝန ရှ သည ။20 

န ိုင ငတံကာအ င  တွင  BBC Media Action, အက   ်းအပမတ မယူရသာ BBC အြွ ွဲ့သည  မကကာရသ်းမီက န ိုင ငတံကာ 

ရန ြံိုရငအွြွ ွဲ့က ို အမ ာ်းပြည သူစ တ ဝင စာ်းသည   မီေယီာအတွက  စတင ြ  သည ။21 ရည ရွယ ြ က မှာ အမ ာ်းအာ်းပြင   အစ ို်းရ 

မ ာ်းထမံ ှနစှ ြက အရပြြံ၍ ြွ ရဝရြ်းပြင ်းထက  ဗဟ ိုအရြ  က အြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုမှ တစ  င   အမ ာ်းပြည သူ အက   ်းစီ်းြာွ်း 

အတွက  မီေယီာက ို ြံ ြ ို်းကူညရီန  အလွန ထင ရှာ်းရသာ အလှူရှင ရန ြံိုရငကွ ို စိုရ ာင ်းရန ပြစ သည ။ ၎င ်းတွင  အရပြြံနစှ ြို 

                                                   
19 ကြည ့်ရှုရန့်- https://mch.govt.nz/media-sector-support/journalism-fund. 

20 ကြည ့်ရှုရန့်-  https://www.tmp.govt.nz/en/funding/. 

21 ကြည ့်ရှုရန့်-  https://ifpim.org/about/. 

https://mch.govt.nz/media-sector-support/journalism-fund
https://www.tmp.govt.nz/en/funding/
https://ifpim.org/about/


တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ြေါ၀င သည ။ ြထမအြ က မာှ အမ ာ်းပြည သူ အက   ်းစီ်းြာွ်းအတွက  မီေယီာမ ာ်း၏ ြံ ြ ို်းကူညီမှု သ သ သာသာ တ ို်းပမင  လာပြီ်း 

ေိုတ ယမာှ ြွံ ွဲ့ ပြ  ်း  န ိုင ငမံ ာ်းတွင  အမ ာ်းပြည သူ အက   ်းစီ်းြာွ်း မီေယီာအတွက  လက ရှ  အပြန အလှန  ြံ ြ ို်းကူညမီှု အမ ာ်းစို၏ 

ရရတ ို န ိုင ငရံတာ  အက   ်းစီ်းြာွ်း ရမာင ်းနငှ အာ်း အရပြအရနက ို ရလျှာ ြ ပြင ်း ပြစ သည ။ ကက  ်းြမ ်းမှုသည  ြွံ ွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက မှု၏ 

အရစာြ ိုင ်းအ င  တွင  ရှ ရန  ပြစ ရာ ယင ်းရည မနှ ်းြ က ကကီ်းနစှ ြိုစလံို်းတွင  တစ ြိုြို သ ို  မဟိုတ  နစှ ြိုစလံို်းက ို ရအာင ပမင  

မည က ို  ံို်းပြတ ရန မာှ ရစာလွန ်းရနရသ်းသည ။    

ပြည သူလူထိုမီေယီာနငှ   တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာ 

န ိုင ငတံကာဥြရေအရ မီေယီာကွ ပြာ်းမှုက ို ြံ ြ ို်းရြ်းသည   န ိုင ငမံ ာ်း၏ တာဝန  တစ စ တ တစ ြ ိုင ်းသည  က ယ က ယ ပြန   ပြန    

ထိုတ လွှင  သည  ရဂဟစနစ အတွင ်း ရိုြ သလံွှင  ဌာနသံို်းမ   ်း၏ ြူ်းတွ တည ရှ မှုက ို ရသြ ာရစပြင ်း ြေါဝင သည ။ န ိုင ငအံမ ာ်း 

အပြာ်းတွင  ရနာက ြ ိုင ်း၌ လူထိုသတင ်းစာမ ာ်းအထ  က ယ ပြန   လာသည ။ ဤမီေယီာမ ာ်း၏ အဓ က အယူအ မှာ ၎င ်းတ ို   

သ ာဝအရ အက   ်းအပမတ မယူ  ၊ ၎င ်းတ ို  သည  အသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းနငှ   သက   ိုင သည   အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို ထိုတ လိုြ ပြင ်း 

ပြင   သ်ီးပြာ်းအသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းက ို ဝန ရ ာင မှုရြ်းကကပြီ်း ရြ ရွာြ ိုင   ိုင မှု၊ စီမံြန   ြွ မှုမတှစ  င   အဓ က နည ်းလမ ်းမ ာ်းပြင   လူ  အြွ ွဲ့ 

အစည ်းတွင  အပမစ တွယ ရနြေါသည ။ မကကာြဏ ရစတနာအရလ ာက  ဝန ထမ ်းြန   အြ ပြင ်း, အသ ိုက အဝန ်းတစ ြိုအာ်း 

သတ မတှ ရန  မတူညရီသာနည ်းလမ ်းမ ာ်း ရှ ရသာ လည ်း၊ ရြ ရွာရိုြ သလံွှင  ပြင ်းအတွက  အဓ က အက  ံို်းမာှ ြထဝီဝင  

အသ ိုက အဝန ်းပြစ ပြီ်း၊ က စစမ ာ်းစာွ၌မ ူ လူမ   ်းစို သ ို  မဟိုတ  ယဉရက ်းမှုအသ ိုက အဝန ်းပြစ သည ။ ဤမီေယီာမ ာ်းသည  

တရာ်းဝင ြိုဂလ္ ကပြစ ရနရသာ လည ်း အပြာ်းရသာ အက   ်းအပမတ မယူရသာ အြွ ွဲ့အစည ်းမ ာ်းသည  သ ာဝအတ ိုင ်း 

လျှ  ွဲ့ ဝကှ ထာ်းသက  သ ို   ၎င ်းတ ို  သည  ြ ိုင မာရသာ ပြည သူ  ြန ်းတ ိုင မ ာ်းက ို ထမ ်းရ ာင ရန  ရှ ရနြေါသည ။    

န ိုင ငတံကာဥြရေအရ န ိုင ငမံ ာ်းတွင  ဤနယ ြယ ၌ တာဝန မ ာ်းစာွရှ သည ။ ြထမဦ်းစွာ ၎င ်းတ ို  သည  အသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းမီေယီာ 

ြန တီ်းန ိုင ရပြက ို လက လှမ ်းမီရန  ရသြ ာရစရမည ။ ရိုြ သလံွှင  ကဏ္ဍတွင ၊ ဤသည မှာ ရိုြ သံထိုတ လွှင  မှုြံိုစံက ို ဥြရေတွင  

အတ အက  အသ အမတှ ပြ ပြီ်း လ ိုင စင စနစ မတှစ  င   ၎င ်းအတွက  ရနရာတစ ြိုရသြ ာရစရန    ိုလ ိုသည ။ ေိုတ ယ- ယြင  

တာဝန က ို လက ရတွွဲ့အရကာင အထည ရြာ ရန ၊ ရြ်းရ ာင ရမည  အြရကက်းရငမွ ာ်းအြေါအဝင  လ ိုင စင လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းမ ာ်း 

အြေါအဝင  ရြ ရွာရိုြ သလံွှင  သူမ ာ်းအတွက  စီ်းြာွ်းပြစ ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းထက  နည ်းြေါ်းပြီ်း မကကာြဏ  ိုသလ ို အလွန  

ရသ်းငယ ပြီ်း န မ  က သည  စွမ ်းရည က ို ရရာင ပြန ဟြ ရစမည   လ ိုင စင လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းမ ာ်းက ို ရသြ ာရစရြေါမည ။ . တတ ယ 

အြ က မှာ ြထမအြ က တွင  လက ရတွွဲ့က ရသာ အက   ်းသက ရရာက မှုက ို ထြ မံရရှ ရစရန အတွက  ပြည နယ မ ာ်းသည  

ရြ ရွာရိုြ သထံိုတ လွှင  သူမ ာ်းအတွက  ထိုတ လွှင  မှုပြန   ပြူ်းရရ်းစနစ တွင  စွမ ်းရည က ို သ ိုရလှာင ထာ်းရမည ပြစ သည ။ 

လက ရတွွဲ့တွင ၊ ၎င ်းသည  ၎င ်းတ ို  အတွက  ထိုတ လွှင  သည   ကက မ နှုန ်းမ ာ်းက ို သ မ ်း ည ်းပြင ်း သ ို  မဟိုတ  ရက ယ လ ၊ ပဂ  လ တို 

သ ို  မဟိုတ   လီ  စ ပြန   ြ ီရရ်း ရအာ ြရရတာမ ာ်းက ို အြမ   သ ို  မဟိုတ  ကိုန က စရ တ သက သာရသာ ထိုတ လွှင  သူမ ာ်း 

အတွက  ရနရာြွ ရဝရြ်းရန  လ ိုအြ ပြင ်းက  သ ို  ရသာ မတူညသီည  ြံိုစံမ ာ်းက ို ယူရ ာင သည ။  



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

စတိုတထ အရနပြင   ဤရိုြ သလံွှင  ဌာနမ ာ်း (နငှ   ရယ ိုယ အာ်းပြင   မီေယီာမ ာ်း) ၏  ဏ္ဍာရရ်း  ိုင ရာ အလာ်းအလာက ို 

ပမြှင  တင ရန  အစီအမံမ ာ်းစွာက ို ထည  သွင ်းသင  သည ။ မတှ သာ်းထာ်းသည  အတ ိုင ်း ဤရိုြ သံလွှင  ဌာနမ ာ်းအတွက  လ ိုင စင  

ရကက်းအြရငမွ ာ်းသည  စီ်းြာွ်းပြစ ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းထက  သက သာသင  သည ။ စက ြစစည ်း သ ို  မဟိုတ  အပြာ်းသွင ်းအာ်းစိုမ ာ်း 

အတွက ၊ ဥြမာအာ်းပြင   အြွန ပြတ ရတာက မှုမ ာ်းက ို အထ်ူးြွင  ပြ ရြ်းန ိုင သည ။ ရကကာ ပငာသည  အသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းနငှ    က စြ  

ရနပြီ်း အြ   ွဲ့ရသာ ကန   သတ ြ က မ ာ်း ြေါ၀င ပြင ်းက  သ ို  ရသာ ကန   သတ ြ က မ ာ်း ထာ်းရှ န ိုင ရသာ လည ်း ၎င ်းတ ို  သည  ရကကာ ပငာ 

က  သ ို  ရသာ ဝင ရငလွမ ်းရကကာင ်းမ ာ်းသ ို   ဝင ရရာက ြွင  က ို ပငင ်းြယ ပြင ်းမပြ သင  ြေါ။   

န ိုင ငအံမ ာ်းအပြာ်းတွင  ရြ ရွာရိုြ သလံွှင  သူမ ာ်း/မီေယီာမ ာ်းသည  ပြည သူ   ဏ္ဍာရင ွ သ ို  မဟိုတ  ကူ်းသန ်းရရာင ်းဝယ ရရ်း 

ကဏ္ဍမ ှရထာက ြံ ကူညမီှုမ ာ်းမှလည ်း အက   ်းပြစ ထွန ်း၏။ ဥြမာအာ်းပြင  - ကရနေေါတွင  ပဂ  လ တိုနငှ   ရက ယ လ  ပြန   ပြူ်းသူ 

မ ာ်းသည  ၎င ်းတ ို  ၏ ဝင ရင၏ွ တစ ရာြ ိုင နှုန ်းက ို ရြ ရွာရိုြ သံလွှင  ရန ြံိုရငသွ ို   ြံ ြ ို်းရြ်းကာ ၎င ်းတ ို  အာ်း အြမ   ပြန   ပြူ်းရြ်း 

ရမည ပြစ သည ။ ကရနေေါရှ  ပြန   ပြူ်းသူမ ာ်းသည  ရေသထကွ  ရိုြ ပမင သကံကာ်းြ န နယ တစ ြိုက ို အြမ  သယ ရ ာင ရန လည ်း 

လ ိုအြ ြေါသည ။ တ ိုက ရ ိုက အစ ို်းရရန ြံိုရငကွ ို ရတာင အာြရ ကနငှ   ထ ိုင ်းန ိုင ငကံ  သ ို  ရသာ န ိုင ငမံ ာ်းရှ  ရြ ရွာလူထိုထိုတ လွှင  သူ 

မ ာ်းအတွက  ရရှ န ိုင ြေါသည ။ ေ န ်းမတ တွင  ၎င ်းတ ို  အာ်း သံို်းစွ သူမ ာ်းရြ်းရ ာင ရန  လ ိုအြ သည   အမ ာ်းပြည သူ ဝန ရ ာင မှု 

ထိုတ လွှင  ြ၏ တစ စ တ တစ ြ ိုင ်းက ို ြွ ရဝရြ်းထာ်းသည ။  ွီေင တွင  ၎င ်းတ ို  သည  ရေသ  ိုင ရာ အစ ို်းရမ ာ်းထမံ ှ ြံ ြ ို်း 

ကူညမီှုမ ာ်း ရရှ သည ။   

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုအသ ိုက အဝန ်းသည  န ိုင ငမံ ာ်းစာွရှ  လူထိုအသလံွှင  ကဏ္ဍ၏ အလွန အရရ်းြေါရသာ အစ တ အြ ိုင ်းက ို 

က ိုယ စာ်းပြ သည ဟို မရပြာန ိုင ရြ ။ ဥြမာအာ်းပြင  - ဤသည မာှ  ရာဇီ်းတွင  အလွန ကကယ ဝရသာ ဌာရနလူမ   ်းစိုမ ာ်း 

ရနထ ိုင ရာ၊ အမ ာ်းစိုမာှ န ိုင င၏ံရဝ်းလံရြေါင သရီသာရေသမ ာ်းတွင  ရတွွဲ့ ရှ ရသည ။ လူထိုအသလံွှင  ပြင ်းသည  လူမ   ်းစိုအသ ိုက  

အဝန ်းအတွက  နည ်းလမ ်းမ ာ်းစာွပြင   အလွန သင  ရလ ာ ပြီ်း ၎င ်းတ ို  သည  လူမ ာ်းစိုမ ာ်းထက  ြ်ူးရြေါင ်းလိုြ ရ ာင ပြင ်းနငှ   

ြ်ူးရြေါင ်းလိုြ ရ ာင ပြင ်း  ိုင ရာ ထံို်းတမ ်းစဉလာမ ာ်းက ို ထ န ်းသ မ ်းထာ်းရလ ရှ ပြီ်း န ိုင ငတံစ ြို၏ သ်ီးပြာ်းရေသမ ာ်းတွင လည ်း 

မကကာြဏ စိုစည ်းထာ်းရသာရကကာင   ပြစ သည ။.  

ပမန မာန ိုင ငတံွင  ြ မတှ ထာ်းရသာ ၂၀၁၅ ြိုနစှ  ရိုြ ပမင သကံကာ်းနငှ   အသထံိုတ လွှင  ပြင ်း  ိုင ရာဥြရေသည  22  မနှ ကန စွာ 

အသက ဝင လာပြင ်း မရှ သည  အတွက  အထက ရြာ ပြြေါ အရည အရသွ်းမ ာ်းစာွက ို ထင ဟြ ရစသည   ရြ ရွာရိုြ သလံွှင  ပြင ်း 

  ိုင ရာ ြ ိုင မာရသာ ပြဋ္ဌာန ်းြ က မ ာ်း ြေါဝင ရကကာင ်း သတ ပြ မ န ိုင ြေါသည ။ ထ ို  ရကကာင   ပမန မာန ိုင ငရံှ  အနာဂတ  

ေမီ ိုကရရစီအရပြအရနတွင  ရြ ရွာလူထိုအသလံွှင  ပြင ်းက ို မည သ ို  ထ န ်းညြှ ရမည က ို ထည  သွင ်းစဉ်းစာ်းရန  အသံို်းဝင ရသာ 

စတင ြံိုစံက ို ြံ ြ ို်းရြ်းြေါသည ။   

                                                   
22 မတှ့်စို ၄ ြိို ကြည ့်ရန့်။. 



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

Beyond ရြ ရွာအသလံွှင  ပြင ်းအတွက  ရယ ိုယ ြံ ြ ို်းကူညမီှုအပြင  'တ ိုင ်းရင ်းသာ်း'နငှ   တ ိုင ်းရင ်းသာ်းမဟိုတ ရသာဌာနမ ာ်း 

(စီ်းြွာ်းရရ်း သ ို  မဟိုတ  ရြ ရွာအသလံွှင  ပြင ်းက စစတွင ပြစ ရစ) စည ်းမ ဉ်းရ ာင မ ာ်းတွင လည ်း နာ်းရထာင သူမ ာ်းနငှ   

ကကည  ရှုသူမ ာ်း တ ိုင ်းရင ်းသာ်းမ ာ်းထ ံလံိုရလာက စာွဝင ရရာက ြွင  ရရှ ရစရရ်း ရသြ ာရစရန  ရည ရွယ ြ က ပြင   ြွ ပြာ်းန ိုင သည ။ 

ဥြမာ၊ လူမ   ်းစိုြရ ိုဂရမ ရရ်း ွ ပြင ်းအတွက  အန မ   ံို်းအ င  သတ မတှ ြ က မ ာ်းနငှ   ပြည  မီသည   စြန ်းမ ာ်းသ ို   

သင  ရလ ာ ရသာ လ ိုင စင အရရအတွက က ို ရြ်းအြ ထာ်းရကကာင ်း ရသြ ာရစပြင ်းပြင   အရကကာင ်းအရာ ဥြမာအာ်းပြင  - 

ကရနေေါတွင  တ ိုင ်းရင ်း သာ်းလူမ   ်းမ ာ်းက ို ဦ်းတည သည   အစီအစဉတင  က မှုအာ်း ၎င ်း၏ သ်ီးပြာ်းအသလံွှင  မူဝေါေနငှ   

ကွ ပြာ်းသည   တ ိုင ်းရင ်းသာ်း အသလံွှင  မူဝေါေတစ ြိုရှ သည ။ 23  Ethnic Broadcasting Policy အရ "တ ိုင ်းရင ်းသာ်း" 

အပြစ  အရည အြ င ်းပြည  မီ ရစရန အတွက  ရိုြ ပမင သကံကာ်းလ ိုင ်းမ ာ်းနငှ   ရရေယီ ိုဌာနမ ာ်းသည  ၎င ်းတ ို  ၏ အြ  န ဇယာ်း၏ 

အနည ်း ံို်း ၆၀ ရာြ ိုင နှုန ်းက ို တ ိုင ်းရင ်းသာ်း အစီအစဉအတွက  ပမြှ ြ နှထံာ်းရမည ပြစ ပြီ်း အစီအစဉ၏ ၅၀ ရာြ ိုင နှုန ်းမှာ 

အဂဂလ ြ ၊ ပြင သစ  သ ို  မဟိုတ  ဌာရန  ာသာစကာ်းမ ာ်းမလှွ ၍ အပြာ်း ာသာစကာ်းမ ာ်း "တတ ယ ာသာစကာ်း" 

အစီအစဉပြစ ရြေါမည ။ 24  ကရနေေါန ိုင ငရံှ  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူနည ်းစိုမ ာ်း အမ ာ်းအပြာ်းရှ ပြီ်း အြ   ွဲ့ရနရာမ ာ်းတွင  

ရရေယီ ိုထိုတ လွှင  မှုကက မ နှုန ်းမ ာ်း ကန   သတ ထာ်းပြင ်း ရကကာင  ၊ ဤမဝူေါေအရ Canadian Radio-TV နငှ   

Telecommunications Commission သည  Canadian Radio-TV and Telecommunications 

Commission မ ှ တ င   အြေါအဝင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုမ ာ်းစွာက ို ဝန ရ ာင မှုရြ်းရန အတွက  အသလံွှင  ရံိုမ ာ်း 

လ ိုအြ သည   လ ိုင စင အရပြအရနမ ာ်းက ို ြရ ိုဂရမ ်းမင ်း ာသာစကာ်း အနည ်း ံို်း အရရအတွက ပြင   ြ မတှ န ိုင ြေါသည ။25  

က်ူးသန ်းရရာင ်းဝယ ရရ်းမီေယီာနငှ   တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုရရ်းရာ  

မီေယီာ ကွ ပြာ်းမှုက ို ပမြှင  တင ရန အတွက  န ိုင ငရံတာ ၏ တာဝန ဝတတ ရာ်းမ ာ်းသည  စီ်းြာွ်းပြစ  ရိုြ သလံွှင  ကဏ္ဍအပြင  အမ ာ်း 

ပြည သူဝန ရ ာင မှုနငှ   ရြ ရွာအသလံွှင  ကဏ္ဍမ ာ်းအထ ြေါ တ ို်းြ  ွဲ့ရ ာင ရွက လ က ရှ သည ။ န ိုင ငအံမ ာ်းအပြာ်းတွင ၊ မတူ 

ကွ ပြာ်းမှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းကူညပီြင ်းသည  ရိုြ သလံွှင  လ ိုင စင အတွက  ယှဉပြ  င သည  ရလျှာက လွှာမ ာ်းကကာ်းတွင   ံို်းပြတ ပြင ်း 

အတွက  အရရ်းကကီ်းရသာ စံသတ မတှ ြ က တစ ြိုပြစ သည ။ အဓ ြပေါယ ြွင    ိုြ က အရ တ ိုင ်းရင ်းသာ်း ာသာစကာ်းပြင   

လိုြ ရ ာင ရနရသာ မီေယီာမ ာ်းအြေါအဝင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းမီေယီာမ ာ်းသည  မတူကွ ပြာ်းမှုမ ာ်းက ို အလွန အာ်းရကာင ်းရသာ 

                                                   
23 Native Broadcasting Policy, 20 September 1990, Public Notice CRTC 1990-89 Public Notice CRTC 1990-89, 

https://crtc.gc.ca/eng/archive/1990/pb90-89.htm. 
24 Ethnic Broadcasting Policy, 16 July 1999, Public Notice CRTC 1999-117, paras. 16 and 26 

https://crtc.gc.ca/eng/archive/1999/PB99-117.HTM.  စာပိိုဒ့် ၉ တွင့် လူမ ိ ေးစိုအစီအစဉ်မ ာေးြိို 

အဓိပပာယ့်ြွင ့်ခ   ည့်နငှ ့်အည ီ“…ြသနဒါသဒ ခံ  ိို  မဟိုတ့် ဖပင့် စ့်  ိို  မဟိုတ့် ဗ ိတိ ျှြျွန့်ေးစိုတိို  မ ှ

ဘာ ာစြာေးတစ့်ခိုခိုနငှ ့် မတူညသီ ာ ယဉ်သြ ေးမှုနငှ ့် လူမ ိ ေးစို၏ ဘာ ာစြာေးတစ့်မ ိ ေးမ ိ ေး” ြိို ဆိိုလိို ည့်။ 

25 ယင့်ေး၊ စာပိိုဒ့် ၁၈-၁၉။ 

https://crtc.gc.ca/eng/archive/1990/pb90-89.htm
https://crtc.gc.ca/eng/archive/1999/PB99-117.HTM
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

ြံ ြ ို်းကူညီမှုရြ်းြေါသည ။ အထ်ူးသပြင   န ိုင ငအံလ ိုက  ရအာ ြရရတာ အရရအတွက  နည ်းြေါ်းရသာ ရေသနတရ ရအာ ြရရတာ 

မ ာ်းအတွက  ရနရာလွတ မ ာ်း ရှ သည   ရရေယီ ို ကဏ္ဍတွင  အထ်ူးသပြင   ဤသည မှာ မှန ြေါသည ။   

ရည ရွယ ြ က ရှ ရသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်း စီ်းြာွ်းပြစ  ရိုြ သလံွှင  ဌာနမ ာ်း၊ ရရေယီ ိုအသလံွှင  ဌာနမ ာ်းက ို ထြ မံ၍ လ ိုင စင ရရှ ရန  

ရသြ ာရစရန  နည ်းလမ ်းအမ   ်းမ   ်းရှ သည ။ တစ ြိုက လ ိုင စင ပြ  င ြွ ရတွက င ်းြတ  အြေါ မတူကွ ပြာ်းမှုရတွက ို ထည  သွင ်း 

စဉ်းစာ်းြ ို   ရယ ိုယ လ ိုအြ ြ က တစ ြိုကရနတစ  င   ပြစ ြေါတယ ။ ၂၀၁၇ ြိုနစှ တွင  Calgary၊ Edmonton၊ Ottawa၊ 

Toronto နငှ   Vancouver တ ို  ၏ အဓ ကပမ  ွဲ့ ကကီ်းငေါ်းြိုတွင  တစ ြိုစီသည  ရရေယီ ိုစြန ်းအသစ ငေါ်းြိုအတွက  လ ိုင စင ထိုတ  

ရြ်းြ  သည   ကရနေေါန ိုင ငတံွင  ယင ်းက စစက ို ရတွွဲ့ ပမင ရ၏။ 26 

ြင မဥြရေမ ာ်းတွင  သ ို  မဟိုတ  လက ရအာက ြံစည ်းမ ဉ်းမ ာ်းတွင  ရြာ ပြထာ်းသည ပြစ ရစ မီေယီာကွ ပြာ်းမှုက ို ြံ ြ ို်းရြ်းသည   

အရထရွထစွည ်းမ ဉ်းရအာက တွင  တ ိုင ်းရင ်းသာ်း စီ်းြာွ်းပြစ ရိုြ သလံွှင  သူမ ာ်းက ို လ ိုင စင ထိုတ ရြ်းရန အတွက လည ်း 

ြ ိုမ ိုတ က ရသာ စည ်းမ ဉ်းရ ာင တစ ရြ က ို ြံ ြ ို်းရြ်းန ိုင မည ပြစ သည ။ ဥြမာအာ်းပြင  ၊ ပမန မာန ိုင ငလံ ို န ိုင ငမံ   ်း၌ ဤက ံ သ ို   

အမ   ်းမ   ်းရသာ လူမ   ်းစိုအသ ိုက အဝန ်းမှ မ ာ်းပြာ်းလှရသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူဦ်းရရန  ၊ အနည ်း ံို်း လ ိုင စင ရလျှာက ထာ်းတ   

ရနရာတ ို  ၌ အနည ်း ံို်း ရရေယီ ို လ ိုင စင ရတွက ို အ ေအီသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းအတွက  ြွ ရဝရြ်းြ ို   လ ိုအြ န ိုင ြေါတယ ။ 

ထ ိုအသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းမ ာ်းမ ှ ထကွ ရြေါ်လာသည ။ ဤစည ်းမ ဉ်းရကကာင ်းတစ ရလျှာက  မူဝေါေမ ာ်းက ို အရွယ အစာ်းကကီ်းမာ်းရသာ 

ဌာရနတ ိုင ်းရင ်းသာ်းမ ာ်းရှ သည   န ိုင ငအံြ   ွဲ့တွင  ြ မတှ ထာ်းသည ။ ၂၀၁၀ ြိုနစှ တွင  US Federal Communications 

Commission မ ှ Tribal Radio Priority Policy က ို ဌာရနမ   ်းနယွ စိုမ ာ်းမ ှ ထိုတ လွှင  ရနရသာ မ   ်းနယွ စိုမ ာ်း၏ 

လ ိုင စင ရလျှာက ထာ်းပြင ်းက ို ဦ်းစာ်းရြ်းရ ာင ရွက ြ  ြေါသည ။ 27  ဌာရန Māoriလူမ   ်းမ ာ်းအတွက  အြ  န အရတာ ကကာ 

ရိုြ သလံွှင  ကက မ နှုန ်းမ ာ်းက ို သ်ီးသန   ထာ်းရှ ထာ်းသည   နယူ်းဇီလန တွင  ြ ိုမ ိုရည မှန ်းြ က ကကီ်းရသာြ ဉ်းကြ မှုက ို လက ြံ 

က င  သံို်းြ  ပြီ်း 28  ၎င ်းတ ို  ၏အက   ်းအတွက  အနာဂတ တွင  ြွ ရဝြ ထာ်းရြ်းမည   စီ်းြာွ်းပြစ ကဏ္ဍ၏ နစှ  ယ ရာြ ိုင နှုန ်းက ို 

မကကာရသ်းမီက သရ ာတူြ  သည ။ 29  

န ိုင ငအံမ ာ်းအပြာ်းတွင ၊ လူမ   ်းစိုလူထိုက ို ဝန ရ ာင မှုရြ်းရန အတွက  ြင မလိုြ ငန ်းသံို်း ရိုြ ပမင သကံကာ်း ဝန ရ ာင မှု 

ရြ်းသူမ ာ်းတွင  သ်ီးပြာ်းအရကကာင ်းအရာလ ိုအြ ြ က မ ာ်းက ို ဥြရေပြဌာန ်းထာ်းသည ။ ဥြမာအာ်းပြင  ၊ ရ ိုရမ်းန်ီးယာ်းတွင ၊ 

                                                   
26 ကြည ့်ရှုရန့်- https://www.cbc.ca/news/indigenous/five-new-urban-indigenous-radio-stations-crtc-

1.4160784/. 
27 ကြည ့်ရှုရန့်- https://www.fcc.gov/news-events/blog/2013/03/01/tribal-radio-priority.  

28 ကြည ့်ရှုရန့်- https://www.rsm.govt.nz/licensing/licences-you-must-pay-for/broadcasting-licences/maori-

reserved/ နငှ ့် https://www.tmp.govt.nz/en/about/our-history/.  

29 Memorandum of Understanding on Radio Spectrum, 2 February 2022, section 9(1), - 2 February 2022, 

section 9(1), https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/18702-memorandum-of-understanding-maori-

spectrum-agreement. 

https://www.cbc.ca/news/indigenous/five-new-urban-indigenous-radio-stations-crtc-1.4160784/
https://www.cbc.ca/news/indigenous/five-new-urban-indigenous-radio-stations-crtc-1.4160784/
https://www.fcc.gov/news-events/blog/2013/03/01/tribal-radio-priority
https://www.rsm.govt.nz/licensing/licences-you-must-pay-for/broadcasting-licences/maori-reserved/
https://www.rsm.govt.nz/licensing/licences-you-must-pay-for/broadcasting-licences/maori-reserved/
https://www.tmp.govt.nz/en/about/our-history/
https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/18702-memorandum-of-understanding-maori-spectrum-agreement
https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/18702-memorandum-of-understanding-maori-spectrum-agreement
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

အခမ  ရိုပ့်  ံ ပြန   ပြူ်းသူမ ာ်းသည  ဤလူဦ်းရရ၏နစှ  ယ ရာြ ိုင နှုန ်းရက ာ က ို က ိုယ စာ်းပြ သည  ရေသမ ာ်းြိို ထိုတ့်လွှင ့်သပေး 

သနကြရာ 30 အမ   ်းသာ်းလူနည ်းစို ာသာ စကာ်းပြင   ြရ ိုဂရမ မ ာ်းက ို "အြမ  " ရြ်းရန  လ ိုအြ ပြီ်း ကတ တလ ိုန်ီးယာ်းရေသတွင  

သ်ီးသန   ထိုတ လွှင  သူမ ာ်းမာှ၊ ကတ တလန  ာသာစကာ်း ြရ ိုဂရမ ရရ်းသာ်းပြင ်းအတွက  ထိုတ လွှင  ြ  န ၏ ၅၀% က ို ပမြှ ြ နှရံန  

လ ိုအြ သည ။ 31  အရီကွရေေါ န ိုင ငတံွင ၊ ၎င ်းတ ို  ၏အရကကာင ်းအရာ အနည ်း ံို်းငေါ်းရာြ ိုင နှုန ်းသည  ဌာရနတ ိုင ်းရင ်းသာ်းမ ာ်း၊ 

Afro-Ecuadorian သ ို  မဟိုတ  Montubio လူမ   ်းမ ာ်း၏ကမဘာ အပမင ၊ ယဉရက ်းမှု၊ ဓရလ ထံို်းတမ ်းမ ာ်းနငှ   အသ ြညာတ ို   

က ို ရရာင ပြန ဟြ  ရစရန  ရသြ ာရစရန အတွက  ြံိုနှ ြ ပြင ်း၊ ရရေယီ ိုနငှ   ရိုြ ပမင သကံကာ်းမီေယီာမ ာ်း 32  လ ိုအြ ြေါသည ။ဤ 

ဥြရေ၏ ဤ အြ ိုင ်းအတွက  အရကာင အထည ရြာ ရနရသာ စည ်းမ ဉ်းမ ာ်းသည  ဤလ ိုအြ ြ က ၏ရည ရွယ ြ က မ ာ်း 

အတွက  အရည  အြ င ်းပြည  မီသည   အရကကာင ်းအရာအမ   ်းအစာ်းမ ာ်းက ို လမ ်းညွှန ရြ်းထာ်းပြီ်း ဤ "ယဉရက ်းမှု  ိုင ရာ" 

အရကကာင ်းအရာက ို မရူင ်း ာသာစကာ်းပြင   ပြန   ရဝရန နငှ   စြ န  ာသာပြင  လည ်း တစ ပြ  င နက တည ်း ပြန   ရဝရန  လ ိုအြ  

ြေါသည ။33  

တရာ်းဝင  ာသာစကာ်းပြင   ြရ ိုဂရမ ရရ်းသာ်းပြင ်း သ ို  မဟိုတ  တရာ်းဝင  ာသာစကာ်းပြင   စာတန ်းထ ို်းမ ာ်း ရြ်းရ ာင ရန  

ြွ တမ ်းမ ာ်းက  သ ို  ရသာ မီေယီာအတွက  တရာ်းဝင  ာသာစကာ်းလ ိုအြ ြ က မ ာ်း ရှ လျှင  ၎င ်းတ ို  သည   ာသာစကာ်း 

လူနည ်းစိုမ ာ်းက ို ဝန ထိုြ ဝန ြ ို်းမပြစ ရစရန  ရသြ ာရစရန  အရရ်းကကီ်းြေါသည ။ ြွ တမ ်းမ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုရြ ာ ရပြာင ်းစွာအသံို်းြ ပြင ်း၊ 

လူနည ်းစိုမ ာ်းြေါဝင မှုပမင  မာ်းရသာရေသမ ာ်းက ို ကင ်းလွတ ြွင  ရြ်းပြင ်း သ ို  မဟိုတ  လူမ   ်းစိုမီေယီာသ ို   ပြည သူ   ဏ္ဍာရငမွ ာ်း 

ြွ ရဝရြ်းသည  အြေါ  ာသာပြန ပြင ်း သ ို  မဟိုတ  စာတန ်းထ ို်းပြင ်းကိုန က စရ တ မ ာ်းက ို ထည  သွင ်းတွက ြ က ပြင ်းက  သ ို  ရသာ 

မတူညရီသာနည ်းလမ ်းမ ာ်းပြင   လိုြ ရ ာင န ိုင သည ။34 

                                                   
30 The Audiovisual Law, Law no. 504, 11 July 2002 with amendments through 22 November 2009, Article 

82(B)(3), https://www.cna.ro/The-Audio-visual-Law,1655.html.  
31 1998 Linguistic Policy Act, 7, January 1998, BOE-A-1998-2989, Article 26. စပိန့်ဘာ ာ စြာေးဖြင ့် ကြည ့်ရှုရန့်- 

https://boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-2989-consolidado.pdf. 
32 Organic Law of Communication, 25 June 2013 (with amendments through 20 February 2019), Article 36, 

စပိန့်ဘာ ာစြာေးဖြင ့် ကြည ့်ရှုရန့်- https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Ley-

Organica-de-Comunicaci%C3%B3n.pdf;  ဖပဋ္ဌာန့်ေးခ ြ့်စည့်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးြိို ကြည ့်ရန့်, Resolution No. 36, Official 

Register 494, 6 May 2015, Article 2, on the “Ámbito de application” ("အ ံိုေးဖပ  ည ့်နယ့်ပယ့်"), 

စပိန့်ဘာ ာစြာေးဖြင ့် ကြည ့်ရှုရန့်- 

https://www.suinba.com/website/registros%20oficiales/R.O.%20N%C2%B0%20494,%20MI%C3%89RCOL

ES%2006MAY2015.pdf.  
33 Resolution 36, ယင့်ေး, Articles 6-11. 

34 မတှ့်စို ၁၅၊ စာပိိုဒ့် ၄၃။ 

https://www.cna.ro/The-Audio-visual-Law,1655.html
https://boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-2989-consolidado.pdf
https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Ley-Organica-de-Comunicaci%C3%B3n.pdf
https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Ley-Organica-de-Comunicaci%C3%B3n.pdf
https://www.suinba.com/website/registros%20oficiales/R.O.%20N%C2%B0%20494,%20MI%C3%89RCOLES%2006MAY2015.pdf
https://www.suinba.com/website/registros%20oficiales/R.O.%20N%C2%B0%20494,%20MI%C3%89RCOLES%2006MAY2015.pdf


တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

နိဂ ုုံး 

တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုမ ာ်းသည  ပမန မာန ိုင ငလံူဦ်းရရ၏ အလွန သ သာထင ရှာ်းရသာ ရာြ ိုင နှုန ်းပြင   ြွ ွဲ့စည ်းထာ်းပြီ်း ယင ်းက ို 

အသလံွှင  ြတ ဝန ်းက င တစ ြိုလံို်း၌ လွှမ ်းပြံ  ထင ဟြ ရစသင  သည ။ ပမန မာန ိုင ငတံွင  ေမီ ိုကရရစီ အသွင ကူ်းရပြာင ်းမှုက ို 

ရိုတ ပြည ်း ရြ တန   သွာ်းရစသည   ၂၀၂၁ ြိုနစှ  ရြရြာ ဝေါရီ ၁ ရက  စစ တြ အာဏာသ မ ်းမှု မတ ိုင မီကြင  ယင ်းအြ က သည  

ထင ရှာ်းရသာ က စစမဟိုတ ရြ။ အတ ိုင ်းအတာတစ ြိုထ မူ ေမီ ိုကရက တစ အသလံွှင  စနစ မာှ ပမန မာန ိုင ငအံစ ို်းရ၏ 

က ယ က ယ ပြန   ပြန    ြ က ကွက မှုက ို ရရာင ပြန ဟြ ရန၏။ ထ ို  ရကကာင   လူဦ်းရရ ၅၅ သန ်းြန   ရှ ရသာ လည ်း၊ ၂၀၂၁ ြိုနစှ  

ရြရြာ ဝေါရီလ ၁ ရက ရန  အထ  တ ိုင ်းပြည တွင  ြံိုမနှ အာ်းပြင   ထ ိုြမာဏရှ ရသာန ိုင င၌ံ လည ြတ လိုြ ရ ာင မည   ၁၀၀ 

သ ို  မဟိုတ  ၁၀၀၀ ထက မ ာ်းသင  ရသာ ရရေယီ ိုအသလံွှင  ရံိုမ ာ်း လက တစ  ိုြ စာမျှသာ ရှ ရသ်းသည ။ ထ ို  ရကကာင   

ဗမာလူမ   ်းအမ ာ်းစို၏ လိုြ ရြာ က ိုင ြက မ ာ်းက  သ ို   န ိုင ငတံွင ်းရှ  တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုမ ာ်းသည  ရရေယီ ိုအသလံွှင  ဌာနမ ာ်းသ ို   

ဝင ရရာက ြွင  မရှ ကကရြ။    

သ ို  ရသာ လည ်း တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအြွ ွဲ့မ ာ်းသည  အမ ာ်းပြည သူ ရိုြ သလံွှင  ဌာနမ ာ်း၊ MRTV နငှ   ြွ ရဝြ ထာ်းရြ်းရသာ ြိုဂလ္ က 

ရရေယီ ိုနငှ   ရိုြ ပမင သကံကာ်း ထိုတ လွှင  ြွင  လ ိုင စင အနည ်းစိုတွင  ြေါဝင သည   အရကကာင ်းအရာမ ာ်းတွင လည ်း က ိုယ စာ်းပြ မှု 

နည ်းြေါ်းရနရသ်း၏။   

ဤြ   ွဲ့ယွင ်းြ က မ ာ်းက ို အနာဂတ ေမီ ိုကရရစီပမန မာန ိုင ငတံွင  က ိုင တွယ ရပြရှင ်းရန  လ ိုအြ မည ပြစ ြေါသည ။ အမ ာ်းပြည သူ 

ရိုြ သလံွှင  ဌာနအာ်း အစ ို်းရက သ်ီးပြာ်းလွတ လြ စာွ လည ြတ ရနသည   ပြည သူ  အသလံွှင  ဌာနအပြစ  ရပြာင ်းလ ကာ ပြည သူ 

အာ်းလံို်း၏ သတင ်းအြ က အလက , အသလံ ိုအြ ြ က နငှ   အက   ်းစီ်းြာွ်းတ ို  က ို ရ ာင ရွက ရြ်းရန  လ ိုအြ ၏။ ယင ်းအြ က  

သည  MRTV အတွင ်းရှ  အရင ်းအပမစ အာ်းလံို်းက ို တ ိုင ်းရင ်းသာ်း အရကကာင ်းအရာမ ာ်းသ ို   ြွ ရဝရြ်းရာတွင  သ သာထင ရှာ်းစာွ 

တ ို်းလာရန  ရတာင ်း  ိုရန၏။ ယင ်း၏တစ စ တ တစ ြ ိုင ်းအရနပြင   တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုမ ာ်းအတွက  က ိုယ စာ်းပြ သည   

ရိုြ ပမင သကံကာ်းနငှ   ရသြ ာရြေါက  ရရေယီ ိုအသလံွှင  ဌာနမ ာ်း ြန တီ်းပြင ်းလည ်း ြေါဝင သင  သည ။ ယင ်း၌ တ ိုင ်းရင ်းသာ်း 

 ာသာစကာ်းပြင   သင  ရလ ာ ရသာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းလူမ   ်းစိုမ ာ်းအရကကာင ်းနငှ   စ တ ဝင စာ်းြွယ  အရကကာင ်းအရာမ ာ်းက ို ထိုတ  

လွှင  သည   က စစမ ာ်းစာွတွင  အာ်းရကာင ်းသည   ပြည တွင ်းသတင ်းအြ ိုင ်းမ ာ်းလည ်း ြေါဝင သင  သည ။ ၎င ်းတွင  MRTV မ ှ

ထိုတ လိုြ သူမ ာ်းနငှ   တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအြွ ွဲ့မ ာ်းနငှ   လိုြ ရ ာင သူမ ာ်း အြေါအဝင  အမှီအြ ိုကင ်းရသာ ထိုတ လိုြ သူမ ာ်းထံမ ှ

ရင ်းပမစ ရရှ သည   ၎င ်း၏ အစီအစဉတစ ြိုလံို်း၏ အရရ်းကကီ်းရသာ အစ တ အြ ိုင ်းတစ ရြ က ို ပြန   ရဝပြင ်းလည ်း ြေါဝင သင   

သည ။ အပြာ်းရရွ်းြ ယ စရာမ ာ်းက ိုလည ်း ထည  သွင ်းစဉ်းစာ်းသင  ၏။ 

ပင့်တိိုင့်ပရိိုဂရမ့်မ ာေးက ို ရက ာ လွန ၍ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာအသလံွှင  ပြင ်းအတွက  အပြာ်းရရွ်းြ ယ စရာမ ာ်းက ို ထည  သွင ်း 

စဉ်းစာ်းသင  သည ။ ရရွ်းြ ယ စရာတစ ြိုမှာ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းမီေယီာနငှ   တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအသလံွှင  ပြင ်းအြေါအဝင  အမ ာ်းပြည သူ 

အက   ်းစီ်းြာွ်း နငှ   မီေယီာအတွက  တ ိုက ရ ိုက ြံ ြ ို်းမှု ပြစ န ိုင သည ။ လက ရှ တွင  ထင ဟြ ရနသည   ရြ ရွာရိုြ သလံွှင  ပြင ်း  ိုင ရာ 



တ ိုင ်းရင ်းသာ်းရရ်းရာမ ာ်းက ို အမ ာ်း ပြည သူဝန ရ ာင မှု ရိုြ ပမင သကံကာ်း နငှ  အသံထိုတ လွှင  ပြင ်းလိုြ ငန ်းပြင   ရြေါင ်းစြ ပြင ်း 
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ဥြရေနငှ   ေမီ ိုကရရစစီင တာသည  ေမီ ိုကရရစအီတကွ  အရပြြရံြ ိုင ြငွ  မ ာ်း  ိုင ရာ 

ဥြရေရရ်းရာကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ြံ ြ ို်းရြ်းရန အတကွ  န ိုင ငတံကာတငွ  လိုြ ရ ာင ရနရသာ 

အက   ်းအပမတ မယရူသာ လူ  အြငွ  အရရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတစ ြိုပြစ သည ။ 

စံနှုန ်းမ ာ်းက ို အရကာင အထည ရြာ ရန  ပမန မာန ိုင ငသံည  အြ  န မီ အရှ န အဟိုန ပမြှင   ရ ာင ရွက သင  ရသာ လည ်း 

အသလံွှင  ဥြရေအာ်း အရကာင အထည မရြာ န ိုင ရသ်းရြ။ ထ ို  အပြင  ပမန မာန ိုင ငသံည  ၎င ်း၏ စီ်းြာွ်းပြစ  ရိုြ သလံွှင  ကဏ္ဍက ို 

အရပြြံက က  ပြ ပြင  ရပြာင ်းလ သင  ပြီ်း ြိုဂလ္ က အသလံွှင  ဌာနမ ာ်းနငှ   အထ်ူးသပြင   ြိုဂ္လ က အသလံွှင  ဌာနမ ာ်းသ ို   

လ ိုင စင ြ ိုမ ိုြ ထာ်းရြ်းသင  သည ။ တ ိုင ်းရင ်းသာ်းအသလံွှင  ဌာနမ ာ်းသည  ဤရလလှု င ်းြွင  ပြင ်းတွင  သင  ရလ ာ စာွ ထင ဟြ  

သင  သည ။  

တရာ်းမ၀င  စစ အာဏာရှင  အစ ို်းရက အာဏာ က လက  တည ပမ ရနပြင ်းရကကာင   ပမန မာန ိုင ငတံွင  မီေယီာ ပြ ပြင ရပြာင ်းလ  

ရရ်းအတွက  လက ရှ  ရရွ်းြ ယ ြွင  မ ာ်း အကန   အသတ  ရှ ရနသည ။ သ ို  ရသာ လည ်း လူမ   ်းစို မတူကွ ပြာ်းမှုမ ာ်း အလွန  

ကကယ ဝရသာ န ိုင ငတံစ ြိုအတွက  ပြစ န ိုင ရပြမ ာ်းမှာ အ ံို်းမရှ လိုန်ီးြေါ်းပြစ သည ။ ထ ို  ရကကာင   ယြို ဤရနရာ၌ ေမီ ိုကရရစီ 

နည ်းက ရရှ ွဲ့ က ရန  အမ   ်းမ   ်းရသာ ရရွ်းြ ယ မှုမ ာ်းက ို ထည  သွင ်းစဉ်းစာ်းရန  အရရ်းကကီ်းသည ။ သ ို  မသှာ ပြ ပြင ရပြာင ်းလ မှု 

ပြစ န ိုင သည နငှ   အြ  န အတ ိုင ်းအတာတစ ြိုအထ  အစီအစဉမ ာ်းနငှ   ကက  တင ပြင  င မှုမ ာ်း ပြ လိုြ န ိုင ရစရန  အရရ်းကကီ်းြေါ 

သည ။    

 


