မာတိကာ
စ�်

အေက
� ာင်းအရာ

စာမျက်�ှာ
မှ

ထိ

၁။

နိဒါန်း

၁

၁

၂။

မီဒီယာ၏အဓိပ�ာယ်�ှင့်သမိုင်း

၁

၂

၃။

မီဒီယာအမျိုးအစားများ

၂

၃

၄။

သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်များ

၃

၅

၅။

ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရး�ှင့်မီဒီယာ

၅

၇

၆။

မီဒီယာများ�ှင့်ဆက်ဆံေရးတည်ေဆာက် ြခင်း

၇

၈

၇။

မီဒီယာဆက်ဆံေရးမဟာဗျူဟာ

၈

၁၀

၈။

မီဒီယာ�ှင့်အင်တာဗျူး

၁၀

၁၃

၉။

နိဂုံး

၁၃

၁၃

နိဒါန်း
၁။

�ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံအတွက် အုပ်ချုပ်ေရး၊ ဥပေဒပ
ြ ုေရး�ှင့် တရားစီရင်ေရးဟူေသာမ�ိုင်က
� ီး

(၃)ရပ် ြဖင့်တည်မထားပ
� ီး ၎င်းမ�ိုင်က
� ီး(၃)ရပ်သည် အပ
ြ န်အလှန်ထိန်းေကျာင်းမ�ကျင့်စဥ် ြဖင့်
ရပ်တည် ြခင်းသည် ဒီမိုကေရစီကျင့်စဥ်၏အ�ှစ်သာရတစ်ရပ်ပင် ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ မ�ိုင်က
� ီး
(၃)ရပ်အား ေစာင့် �ကည့်ေထာက် ြပမ�များပ
ြ ုလုပ်�ိုင်ေသာ အခ
ြ ားမ�ိုင်တစ်ခုမှာ မီဒီယာဟူေသာ
စတုတ�မ�ိုင်ပင် ြဖစ်သည်။

၂၁ရာစု၏သတင်းအချက်အလက်

စီးဆင်းမ� ြမန်ဆန်��န်းေက
� ာင့်

မီဒီယာသည် အေရးက
� ီးေသာအခန်းက�သို� ေရာက်ရှိလာပါသည်။ ထို�ေ �ကာင့် မီဒီယာ�ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ အချို�ေသာအခန်းက�များအား ေရးသားပ
ြ ုစုအပ်ပါသည်။
မီဒီယာ၏အဓိပ�ာယ်�ှင့်သမိုင်း
၂။

မီဒီယာဟူေသာစကားရပ်သည်

လက်တင်စကားလုံးMediumမှ

ဆင်းသက်လာခ
ြ င်း

ြဖစ်သည်။ 1မီဒီယာဟူေသာစကားရပ်အားလူအများက
� ားသို� သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန်�ြဖူး
0

ေပးေသာစနစ် (သို�မဟုတ)် အဖွဲ�အစည်းဟူ၍ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုထား ပါသည်။ 2မီဒီယာဟု ကနဦး
1

ေခ�တွင်�ိုင်သည့် မှတ်တမ်းတင် ြခင်း�ှင့် အများသိရှိေစရန်ေဖာ် ြပ ြခင်းတို�သည် လွန်ခဲ့ေသာ�ှစ်
၃၀၀၀၀ခန်�က နံရံေဆးေရးပန်းချီကားများကိုေတွ�ရခ
ြ င်းြဖင့် ၎င်းအချိန်ကပင်စတင်ခဲ့ေ �ကာင်း သိရှိ
�ိုင်သည်။ 3အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းသည့်ေခတ်(အလယ်ေခတ်)ကာလများတွင်
2

ဥေရာပ၌

စစ်ေရး၊

စီးပွားေရး�ှင့် �ိုင်ငံေရးအေခ
ြ အေနများအားေရးသားေဖာ် ြပသည့် လက်ကမ်းစာေစာင်များသည်
ကုန်သည်များအက
� ားတွင် ေခတ်စားခဲ့သည်။ ၁၄၀၀ြပည့်�ှစ်ေ�ှာင်းပိုင်းကာလများတွင် ပထမဆုံး
ပုံ�ှိပ်သတင်းစာဟုေခ�တွင်�ိုင်သည့်

လက်ကမ်းစာေစာင်များ

�ိုက်�ှိပ်ထုတ်ေဝ�ိုင်ခဲ့သည်။

သတင်းစာဟုပီပီ ြပင် ြပင်ေခ�တွင်�ိုင်မည့် London gazette သတင်းစာကို ၁၆၂၁ခု�ှစ်၊

၁။ Oxford Dictionaries (accessed date – 1.2.2016)
၂။ MerrianWebstar (accessed date – 1.2.2016)
၃။ www.slideskane.net/irewe/the.history.of.media (accessed date -1.2.2016)
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ေအာက်တိုဘာ ၁၁ရက်ေန�တွင် လန်ဒန် �မို�၌ စတင်�ိုက်�ှိပ်ထုတ်ေဝခဲ့သည်။4 ၁၈၉၅ခု�ှစ်တွင်
3

GuglielmoMarconi မှ ေမာ့စ်ကုတ် ြဖင့် အသံထုတ်လ�င့် ြခင်းစနစ်ကိုစတင်ခဲ့ �ပီးေနာက် ၁၉၀၅၁၉၀၆ခု�ှစ်တွင် ေရဒီယိုအသံလ�င့်လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၀-၂၁ခု�ှစ်များတွင်မူ ေရဒီယိုအသံ
လ�င့်မီဒီယာလုပ်ငန်းများအား ကျယ်ကျယ် ြပန်�ြပန်�လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည်။5 ၁၉၃၂ခု�ှစ်တွင် NBC
4

�ုပ်သံမှ �ုပ်သံထုတ်လ�င့် ြခင်းများ စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ချိန်မှစကာ ယေန�ချိန်ထိ �ုပ်သံမီဒီယာများ
သည် ကမ�ာ့မီဒီယာေလာကတွင် ကျယ် ြပန်�စွာစတင်လာခဲ့သည်။ 6ယေန�၂၁ရာစုကာလတွင် ပုံ�ှိပ်
5

မီဒီယာ၊ အသံလ�င့်မီဒီယာ၊ �ုပ်သံမီဒီယာများ�ှင့်အတူ online mediaများ၊ လူမ�ကွန်ယက်
မီဒီယာများသည် လူသားတို�၏ေန�စဥ်ဘဝများအေပ� တစ်နည်းတစ်ဖုံလ�မ်းမိုးမ� များပ
ြ ားလာခဲ့ �ပီ
ြဖစ်ပါသည်။
မီဒီယာအမျိုးအစားများ
၃။

မီဒီယာဆိုသည်မှာ သတင်း�ှင့်အချက်အလက်များကို လူသားတို�ထံဆက်သွယ်ပို�ေဆာင်

ေပးေသာအစုအဖွဲ�စနစ် ြဖစ်သည်။

လူတစ်ဦးချင်းအေနဖ
ြ င့်

လူ�အဖွဲ�အစည်းအတွင်းြဖစ်ပျက်

ေနေသာသတင်းအချက်အလက်များကို တစ်ဦးချင်းအေနဖ
ြ င့် စုစည်းသိရှိ�ိုင်ရန်အတွက် မီဒီယာ
များကိုအသုံးချရပါသည်။ ယေန�ကာလတွင် ပုံ�ှိပ်မီဒီယာ၊ �ုပ်သံလ�င့်မီဒီယာ�ှင့် အင်တာနက်တို�
သည် အဓိကကျေသာက�များဖ
ြ စ်ပါသည်(က) ပုံ�ှိပ်မီဒီယာ။ ေရှးအကျဆုံးမီဒီယာအမျိုးအစားဖ
ြ စ်ေသာသတင်းစာများ၊ ဂျာနယ်
များ၊ သတင်းစဥ်များ�ှင့် အခ
ြ ားပုံ�ှိပ်ထုတ်ေဝေသာကိစ�ရပ်များအားလုံး အကျုံး
ဝင်သည်။ ေရှးကျေသာ်လည်းယေန�တိုင် ကမ�ာေပ�တွင် လူက
� ိုက်များလျက်ရှိေသာ
ေန�စဥ်ထုတ်သတင်းစာများ၊ လစဥ်ထုတ်မဂ�ဇင်းများအား ပုံမှန်ဖတ်��ေနက
� ဆဲ ြဖစ်
သည်။ ပုံ�ှိပ်မီဒီယာများသည် အခ
ြ ားမီဒီယာများထက် ပိုမိုကျယ် ြပန်�ေသာ အခန်း
၄။ www.pbs.org/novv/politics/media history.html/ (accessed date - 1.2.2016)
၅။ http://en-wikipedia.org/wiki/History-of-broadcasting (accessed date - 1.2.2016)
၆။ www.slideshow.net/mire05/televisionbroadcastinghistory (accessed date - 1.2.2016)
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က�တွင်ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖ
ြ င့် အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စု �ုပ်သံ
သတင်းဌာနအများစုသည် New York Times၊ Washington Post စေသာ
နာမည်က
� ီးသတင်းစာများ၏ ေခါင်း �ကီးပိုင်းသတင်းများကို အကိုးအကားပ
ြ ုဆဲ
ြဖစ်သည်။
(ခ)

�ုပ်သံမီဒီယာ။ ေရဒီယို�ှင့် တယ်လီေဗးရှင်းထုတ်လ�င့်မ�များဖ
ြ စ်ကာ အေမရိကန်
ြပည်ေထာင်စု�ှင့် ကမ�ာတစ်ဝှမ်းတွင် �ုပ်သံက
� ည့်��သတင်းရယူမ�ရာခိုင်��န်းမှာ
အများဆုံးြဖစ်ပါသည်။ သတင်းက�များ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးပိုင်းများ၊ က�စုံလင်စွာ
ထုတ်လ�င့်သည့်အ ြပင် �ိုင်ငံေရးစကားဝိုင်းများ၊ Interviewများကိုလည်းတိုက်�ိုက်
ထုတ်လ�င့် ြပသ�ိုင်သြဖင့် �ိုင်ငံေရးသမားများအတွက် အေလးေပးရမည့် မီဒီယာ
တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။

(ဂ)

အင်တာနက်။ အင်တာနက်သည် သတင်းမီဒီယာအဖ
ြ စ်သို� တဖ
ြ ည်းြဖည်း ေပ
ြ ာင်း
လဲလာခဲ့ပါသည်။ ပုံ�ှိပ်မီဒီယာ�ှင့် �ုပ်သံလ�င့်မီဒီယာအများစုသည် online media
များအဖ
ြ စ်သို� ေပ
ြ ာင်းလဲလာခဲ့ �ပီ ြဖစ်ပါသည်။ websiteများသည် စာသား၊ �ုပ်သံ
သတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်စုတစ်စည်းထဲေဖာ် ြပေပး�ိုင်သြဖင့် အင်တာနက်
အရင်းအမ
ြ စ်အေပ�အားထားမ�ပိုမိုများပ
ြ ားလာခဲ့ပါသည်။ ၂၁ရာစုတွင် web blog
များ၏လ�မ်းမိုးမ�သည် ပိုမိုများပ
ြ ားလာခဲ့သည်။ blogger များသည် က�ေပါင်းစုံ
တွင် ၎င်းတို�၏အမ
ြ င်များကို ကျယ်ကျယ် ြပန်�ြပန်�ေရးသားလျက်ရှိ �ပီး ဖတ်��သူ၏
ထင် ြမင်ချက်များကိုချက်ချင်းြပန်လည်သိရှိ�ိုင်ပါသည်။ Blog အများစုသည် ဘက်
လိုက်မ�များပ
ြ ားကာ တိကျမ�လည်းမရှိပါ။ 7
6

သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်များ

၇။ www.sparknotes.com (accessed date - 1.2.2016)
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၄။

တိကျမ�၊ ဘက်မလိုက်မ��ှင့် မ�တမ� ။ သတင်းများ၊ မျက်ေမှာက် ြဖစ်ရပ်များ�ှင့်ပတ်သက် �ပီး

ဘက်လိုက်မ�မရှိဘဲဟန်ချက်ညီညီမ�တစွာေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
�ိုးသားစွာေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။

မတိကျေသာ၊

ေရးသားတင် ြပရာတွင်

အနက်ေကာက်လွဲေစေသာ၊

ပုံဖျက်

ထားေသာအချက်အလက်များကို ေရးသားထုတ်လ�င့် ြခင်းမပ
ြ ုရပါ။ �ုပ်သံထုတ်လ�င့်သူများသည်
မိမိ၏ အာေဘာ်များကိုထည့်သွင်းထုတ်လ�င့် ြခင်းမပ
ြ ုသင့်ပါ။ (ပါတီစွဲအယူအဆများကို ထုတ်လ�င့်
သူ၏ သေဘာထားအဖ
ြ စ်ယူဆေစ�ိုင်သည့်အာေဘာ်များမထည့်ရပါ။) မီဒီယာဌာနများသည် မိမိ
တို�ကိုယ်တိုင် တရားစွဲ ြခင်းခံရလ�င်ပင် ထိုသတင်းအား မ�တစွာေရးသားထုတ်လ�င့်ရမည် ြဖစ်သည်။
၅။

�ိုင်ငံေရး။

မီဒီယာဌာနများသည်

လူ�အဖွဲ�အစည်းအတွင်း

မတူကွဲ ြပားမ�ရှိေနေသာ

�ိုင်ငံေရးအယူအဆများအား ထင်ဟပ်ေဖာ် ြပေပးရမည် ြဖစ် �ပီး အများပ
ြ ည်သူ အကျိုးစီးပွား�ှင့်
သက်ဆိုင်ေသာကိစ�ရပ်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေ�ွးြငင်းခုံ�ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်
ြဖစ်သည်။ �ိုင်ငံေရးပါတီများ (သို�မဟုတ)် ယင်းတို�ကိုယ်စားေရးသားထုတ်လ�င့်ေသာ အေက
� ာင်း
အရာများကိုလည်း ပါတီ၏ေရးသားထုတ်လ�င့်ချက် ြဖစ်ေ �ကာင်း ထင်ရှားစွာေဖာ် ြပရသည်။ �ိုင်ငံ
ေရးတွင် လက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနသူများ (ေရွးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
များ၊ ပါတီဝန်ထမ်းများ�ှင့် တာဝန်ရှိသူများ)သည် သတင်းအစီအစဥ်ထုတ်လ�င့်သူများ၊ အင်တာ
ဗျူးသမားများ�ှင့် သတင်းေထာက်များအဖ
ြ စ် သတင်းအစီအစဥ်များတွင် ေဆာင်ရွက် ြခင်းမပ
ြ ုရပါ။
၆။

ေပါက် �ကားလာေသာအေက
� ာင်းအရာများ၊ကန်�သတ်သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့် သတင်း

ရင်းြမစ်ကို ကာကွယ်ြခင်း။

မီဒီယာဌာနတစ်ခုသည် ေပါက်က
� ားလာေသာဌာနဆိုင်ရာ များ�ှင့်

အခ
ြ ားသတင်းအချက်အလက်များ

(ဥပမာ-�ိုင်ငံေရးသမားများ�ှင့်

ြပည်သူ�ဝန်ထမ်းများထံ

မှအချက်အလက်များ)ကို အများပ
ြ ည်သူအကျိုးစီးပွားဖ
ြ စ်ေစသည်ဟု ခိုင်လုံပါကေဖာ်ထုတ်ရန်
တာဝန်ရှိသည်။ �ိုင်ငံေတာ်အဆင့် အေရးေပ�အေခ
ြ အေနကျေရာက်ေသာအခါများတွင် မီီဒီယာ
ဌာနများအေနဖ
ြ င့် အသက်အ��ရာယ်ရှိမ� (ဥပမာ-စစ်ကာလအတွင်းတွင် စစ်ေရးတာဝန်ရှိသူများကို
မေဖာ် ြပ ြခင်း)၊ သို�မဟုတ် ြပည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်လုံ �ခုံေရးကို ထိခိုက်ေစ�ိုင်ေသာသတင်း
အချက်အလက်များကိုကန်�သတ်ထား�ိုင်သည်။

5

၇။

ကိုယ်ေရးလွတ်လပ်ခွင့်�ှင့် အများပ
ြ ည်သူအကျိုးစီးပွား။

အများပ
ြ ည်သူ အကျိုးစီးပွား

အတွက် ြဖစ်သည်ဟုအထင်အရှားပ
ြ �ိုင်လ�င် လူတစ်ဦးချင်း�ှင့် မိသားစုများ၏ပုဂ�လိကဘဝဆိုင်ရာ
သတင်းအချက်အလက်များကိုယင်းတို�၏

သေဘာတူခွင့် ြပုချက်မပါဘဲ

ေရးသားေဖာ် ြပ ြခင်း

(သို�မဟုတ)် ထုတ်လ�င့် ြခင်းကို ြပုလုပ်�ိုင်သည်။ လူပုဂ�ိုလ်များ၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိေသာ
ေနရာများတွင် �ကိုတင်ခွင့် ြပုချက်ေတာင်းခံ ြခင်းမရှိဘဲ အသံ၊ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင် ြခင်း�ှင့် ဓာတ်ပုံ
�ိုက်ြခင်းမပ
ြ ုရပါ။ သို�ရာတွင် အများပ
ြ ည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက် ြဖစ်ပါက �ကိုတင်ခွင့် ြပုချက်
ေတာင်းခံရန် လက်ေတွ�တွင် မဖ
ြ စ်�ိုင်ေသာအေခ
ြ အေနများ၌ ခွင့် ြပုချက်မေတာင်းဘဲ မှတ်တမ်း
တင်�ိုင်သည်။
၈။

မှတ်တမ်းယူရာတွင် ကာယိေ���ထိပါးခ
ြ င်း၊ အတင်းအကျပ်ရယူ ြခင်း�ှင့် ေချာင်းေမ
ြ ာင်း

ရယူ ြခင်း။

မီဒီယာများသည် အင်တာဗျူး�ှင့် သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းများ ရယူရာတွင်

�ခိမ်းေခ
ြ ာက်ြခင်း၊ မဖွယ်မရာပ
ြ ုခ
ြ င်း�ှင့် အတင်းအကျပ်ဖိအားေပးေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ ုရပါ။ ကာယ
ကံရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်မရရှ/ိ မရယူဘဲ ကာယကံရှင်စိတ်အေ�ှာင့်အယှက် ြဖစ်ေစမည့် ကာယိေ�� �
ပျက် ြပားေစ�ိုင်ေလာက်သည်အထိ ေချာင်းေမ
ြ ာင်းသတင်းရယူ ြခင်းမျိုးမပ
ြ ုလုပ်သင့်ပါ။
၉။

ခွဲ ြခားဆက်ဆံြခင်း။

လူမျိုး၊

အသားအေရာင်၊

ကိုးကွယ်ယုံ �ကည်မ�၊

လိင်၊

လိင်

တိမ်း�ွတ်မ�၊ အသက်အရွယ်၊ ကိုယ်ကာယပိုင်း�ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမ�၊ နာမကျန်းမ�တို��ှင့်
ပတ်သက် �ပီးခွဲ ြခားဆက်ဆံ ြခင်း၊ ထိခိုက်နစ်နာေစခ
ြ င်း�ှင့် �ှိမ့်ချခ
ြ င်း၊ အဓိပ�ါယ်သက်ေရာက်ေစ
ေသာ မည်သည့်အသုံးအ��န်းတင်ဆက်မ�မျိုးကိုမှ မပ
ြ ုလုပ်ရ။
၁၀။ ကိုးကွယ်ယုံ �ကည်မ။� သတင်းမီဒီယာများသည် ကိုးကွယ်ယုံ �ကည်သူများ၏ သက်ဆိုင်ရာ
ဘာသာတရား၊ အယူအသီးသီး၏အေရးပါမ�ကို ေကာင်းစွာနားလည်ေလးစားရမည်။ သာသနာေရး
ဆိုင်ရာအေက
� ာင်းအရာများ�ှင့်ပတ်သက် �ပီး နားလည်မ�ရှိရှိ�ှင့် မ�တေသာေရးသားတင်ဆက်မ�
မျိုးမှာ အထူးအေရးတက
� ီးလိုအပ်သည်။
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၁၁။ ကေလးသူငယ်များ။ ကေလးသူငယ်များကို မိဘ (သို�မဟုတ)် အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့် ြပုချက်
မရဘဲ (သို�မဟုတ)် ၎င်းတို�၏ မျက်ေမှာက်မဟုတ်ဘဲ အင််တာဗျူးမပ
ြ ုလုပ်ရပါ။ 8
7

ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရး�ှင့်မီဒီယာ
၁၂။ မိမိအဖွဲ�အစည်း၊ လုပ်ငန်းများအား လူသိများေစရန်ေဆာင်ရွက် ြခင်းသည် ြပည်သူ�ဆက်ဆံ
ေရးလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရးလုပ်ငန်းများတွင် အများ
ြပည်သူ�ှင့်ဆက်ဆံေရး၊ မိမိအသိုက်အဝန်း�ှင့်ဆက်ဆံေရး၊ မိမိအားေထာက်ပံ့သူများ�ှင့် ဆက်ဆံ
ေရးစေသာ ဆက်ဆံေရးအမျိုးမျိုး ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ မိမိသိေစချင်ေသာ အေက
� ာင်းအရာ
တစ်ရပ်ကို

လူအများသိလာရန် မီဒီယာမှတစ်ဆင့် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။ မီဒီယာဆက်ဆံေရး

သည် လူသိများေစရန် ေဆာင်ရွက်ေသာလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ပင် ြဖစ်သည်။
၁၃။ မီဒီယာဆက်ဆံေရးသည် မိမိအဖွဲ�အစည်း၊ မိမိချပ
ြ လိုေသာအေက
� ာင်းအရာအကျဥ်းချုပ်
အားချပ
ြ �ိုင်ရန်အတွက် အကုန်အကျမရှိဘဲေဆာင်ရွက်�ိုင်ေသာနည်းလမ်းြဖစ်သည်။ သို�ေသာ်
မိမိ၏ထိန်းချုပ်မ�ေအာက်တွင် မရှိ�ိုင်ပါ။ မီဒီယာဆက်ဆံေရးတွင် ေအာင် ြမင်မ�ဆိုသည်မှာ မိမိတင်
မည့်သတင်းစကားကို ကိုယ်တိုင်စိတ်က
� ိုက်ပုံေဖာ်ထားသည့်အတိုင်း မီဒီယာမှာေဖာ် ြပခံရြခင်းပင်
ြဖစ်ပါသည်။ ထို�ေ �ကာင့် မီဒီယာဆက်ဆံေရးနည်းလမ်း�ှင့်ပတ်သက်၍ မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ချမှတ်
ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ချမှတ်ရန် ေအာက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်း
စဥ်းစားရမည် ြဖစ်ပါသည် (က) အဓိကေမးခွန်း။

မီဒီယာဆက်ဆံေရးအတွက် အဓိကကျေသာေမးခွန်းတစ်ခု

မှာ“မီီဒီယာဆက်ဆံေရးလုပ်ငန်းသည် မိမိအဖွဲ�အစည်း၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင်
မည်မ�အေရးပါသနည်း။

မိမိရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ေရာက်ဖို�

နည်းလမ်းက ဘာလဲ”ဟူ၍ ြဖစ်သည်။

၈။ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံစာနယ်ဇင်းေကာင်စ(ီ ယာယီ)

အဖ
ြ စ်�ိုင်ဆုံး
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(ခ)

အဖွဲ�အစည်း၏သေဘာသဘာဝ။

�ိုင်ငံေရးအဖွဲ�အစည်းများ၊

လူပုဂ�ိုလ်များ

အေနဖ
ြ င့် ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရး၊ မီဒီယာဆက်ဆံေရးသည် အေရးပါေသာအခန်း
က�တွင်ရှိပါသည်။
(ဂ)

အေခ
ြ ခံအချက်များ။ မီဒီယာဆက်ဆံေရး၏ ပင်မရည်ရွယ်ချက်သည် ေပ
ြ ာက
� ား
လိုေသာသတင်းစကားတစ်ရပ်အား မီဒီယာမှတစ်ဆင့် အများပ
ြ ည်သူထံသို� ေြပာ
�ကား�ိုင်ေရးပင် ြဖစ်ပါသည်။ မိမိေြပာက
� ားလိုေသာသတင်းစကား၏ အေခ
ြ ခံကျ
ေသာအချက်အလက်များကို �ကိုတင်စဥ်းစားထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ဃ) ပရိသတ်�ှင့်ပစ်မှတ်မီဒီယာ။ မိမိအဓိကထားေပ
ြ ာက
� ားလိုေသာ ပရိသတ်ကို သတ်
မှတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို�ေနာက် ထိုပရိသတ်၏ အမာခံမီဒီယာဖ
ြ စ်ေသာ
ပစ်မှတ်မီဒီယာကိုရှာေဖွကာ ထိုမီဒီယာကိုအသုံးြပုရန် လိုအပ်ပါသည်။ 9
8

မီဒီယာများ�ှင့်ဆက်ဆံေရးတည်ေဆာက် ြခင်း
၁၄။ မီဒီယာများ�ှင့်

ဆက်ဆံေရးတစ်ရပ်တည်ေဆာက် ြခင်း�ှင့်

တည်ေဆာက် �ပီးေသာ

ဆက်ဆံေရးကို ထိန်းသိမ်းထား�ိုင် ြခင်းမှာ ခက်ခဲေသာအလုပ်တစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။ မီဒီယာများ�ှင့်
ေကာင်းမွန်ေသာဆက်ဆံေရးတစ်ရပ် တည်ေထာင်ထား�ိုင် ြခင်းသည် လူထု၏အမ
ြ င်ကို အေပါင်း
လက�ဏာြဖစ်ေပ�ေစ�ိုင်ပါသည်။ အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အတွင်း မီဒီယာများ�ှင့်ဆက်ဆံေရးအတွက်
ေကာင်းမွန်စွာေလ့ကျင့်ထားပ
� ီး အေတွ�အက
� ုံရင့်ကျက်ေသာ ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးထားရှိရန် အေရးက
� ီး
ပါသည်။ ၎င်းသည် အဖွဲ�အစည်း၏အချက်အလက်များကို ကျယ်ကျယ် ြပန်�ြပန်�သိရှိထားပ
� ီး မီဒီယာ
�ှင့်

သတင်းသမားများ၏လိုလားချက်ကို

အဆင့် ြမင့်တန်းအရာရှိများအနက်မှ

သေဘာေပါက်နားလည်ထားရန်

လိုအပ်ပါသည်။

ေပ
ြ ာေရးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးခန်�ထားကာ

၎င်းပုဂ�ိုလ်များ

အေနဖ
ြ င့် မီဒီယာများ�ှင့်အ ြပည့်အဝဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ကာ သင့်ေတာ်ေသာသတင်းအချက်

၉။ မီီဒီယာဆက်ဆံေရး၊ တင်ေမာင်ထွန်း၊ �ိ�းအီထွန်း
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အလက်များကို မ�ေဝေပးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 10မီဒီယာများ�ှင့်ဆက်ဆံေရးတစ်ရပ် ထူေထာင်ရန်
9

အတွက် ေအာက်ပါအချက်များေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည် (က) မီဒီယာများကိုဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း၊ Emailများ အချိိန်�ှင့်တေပ
ြ းညီ ြပုစုထားရှိ ြခင်း
�ှင့် အယ်ဒီတာများေပ
ြ ာင်းလဲမ�ကိုသိရှိေဆာင်ရွက် ြခင်း
(ခ)

မီဒီယာများထံသို�ဆက်သွယ်ရန် တိကျေသာလိပ်စာအချက်အလက်များ အသင့်ထား
ရှိ ြခင်း

(ဂ)

မီဒီယာဆက်ဆံေရးအဖွဲ�များဖွဲ�စည်းြခင်း

(ဃ) စစ်ေဆးပ
� ီးမှန်ကန်ေသာ
သတင်းအချက်အလက်များကိ
အချိ
ု န်�ှင့်တေပ
ြ းညီေပးပိ
ြခင်ု� း
(င)

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများေဆာင်ရွက် ြခင်း�ှင့်

နည်းလမ်းသစ်များ

�ကံဆအသုံး

ြပုခ
ြ င်း
(စ)

Twitterကဲ့သို�ေသာ မီဒီယာနည်းလမ်းသစ်များ အသုံးြပုခ
ြ င်း

(ဆ) သတင်းသမားများသည်

မည်သည့်အေက
� ာင်းအရာများကို

အေလးထားသည်၊

မည်ကဲ့သို�ေရးသားသည်�ှင့် ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရးက�တွင် မည်ကဲ့သို� အေကာင်း
ဆုံးအသုံးချရမည်ကို သိရှိထားရမည်။
(ဇ)

မီဒီယာများ�ှင့် တစ်ဦးချင်းထိေတွ�ဆက်ဆံမ�အပိုင်းတွင် ပိုမိုထိေရာက်ေစရန် ေဆာင်
ရွက် ြခင်း၊

(စျ)

ဝန်ထမ်းငယ်များအား လူထုဆက်ဆံေရး�ှင့်ပတ်သက် �ပီး ေလ့ကျင့်သင်က
� ားမ�များ
ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။ 11
10

၁၀။ Media Relations. Ehsan Khodarahmi
၁၁။ Blog.journalists.com/2009/What-are-the-biggest-challenges-for-media-relations-in-2009 (accessed date – 4.2.2016)
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မီဒီယာဆက်ဆံေရးမဟာဗျူဟာ
၁၅။ မီဒီယာဆက်ဆံေရးတွင် အေရးပါေသာအချက်(၃)ချက်မှာ မိမိေြပာက
� ားလိုေသာ သတင်း
စကား၊ ဦးတည်ပရိတ်သတ်�ှင့် ပစ်မှတ်ထားေပ
ြ ာက
� ားမည့် မီဒီယာတို�ြဖစ်သည်။
၁၆။ သတင်းစကား�ှင့်ပတ်သက်၍ မိမိအဖွဲ�အစည်း�ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းစကား၊ မိမိ
မူဝါဒ၊

အစီအမံများ�ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

သတင်းစကားဖ
ြ စ်စဥ် ြဖစ်ရပ်များ�ှင့်ပတ်သက်ေသာ

သတင်းစကားစသည် ြဖင့် အမျိုးမျိုးရှိ�ိုင်ပါသည်။ မည်သည့်သတင်းစကားကို ေပးသည်မဆို
လိုက်နာသင့်ေသာမူမှာ လိုတိုရှင်းဟူေသာအေခ
ြ ခံမူကို ကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ အဖွဲ�အစည်း�ှင့်
ပတ်သက်ေသာ သတင်းစကား၊ မိမိကိုယ်ပိုင်မူဝါဒ�ှင့်ပတ်သက်ေသာ သတင်းစကားများသည်
�ကိုတင် ြပင်ဆင်ထား�ိုင်ေသာ

သတင်းစကားများဖ
ြ စ်ေသာ်လည်း

ြဖစ်စဥ် ြဖစ်ရပ်တစ်ခု�ှင့်

ပတ်သက်သည့် သတင်းစကားမျိုးမှာမူ �ကိုတင် ြပင်ဆင်ချိန်မရသည့်အခါမျိုးရှိလာ�ိုင်ပါသည်။
၁၇။

�ကိုတင် ြပင်ဆင်ရာတွင်လည်း လူတိုင်းနားလည်လွယ်ေသာ အသုံးအ��န်းမျိုးဖ
ြ င့် ေပ
ြ ာက
� ား

သင့်ပါသည်။ မီဒီယာသမားေကာင်းများသည် မိမိ�ှင့်မေတွ�ဆုံမီ မိမိအဖွဲ�အစည်း၊ မိမိေြပာ
�ကားမည့် အေက
� ာင်းအရာအေပ� �ကိုတင်ေလ့လာထားပ
� ီးြဖစ်�ိုင်ပါသည်။ မီီဒီယာများသည်
Wငါးလုံး�ှင့် Hတစ်လုံးကို ေအ
� ခခံေမးေလ့ရှိ �ကပါသည်။ Who, What, Where, Where, Why
and How အေပ� အေခ
ြ ခံ ြပင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။
၁၈။ ဦးတည်ပရိသတ်�ှင့်ပတ်သက်၍ မိမိ၏သတင်းစကားကို မည်သူများထံဦးတည်မည်ကို
ကနဦးဆုံးြဖတ်သင့်ပါသည်။ ပရိသတ်ကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်�ိုင်ေလ၊ မိမိ၏သတင်းစကား
တည်ေဆာက်ရာတွင် ပို �ပီးပီ ြပင်ေလေလဖ
ြ စ်ပါသည်။ မိိမိက မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်၊ မည်သည့်
သက်ေရာက်မ�မျိုးရရှိလိုသြဖင့် သတင်းစကားေပးပို�သနည်းဆိုသည်ကို စဥ်းစားသင့်ပါသည်။
၁၉။ မိမိ၏ဦးတည်ပရိသတ်သည် မည်သည့်မီဒီယာများကို အများဆုံးအသုံးြပုသည်ဆိုေသာ
အချက်ကို သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အေရးက
� ီးဆုံးအချက်သည် မည်သည့်မီဒီယာကို
ပရိသတ်မှ ပိုမိုယုံ �ကည်သနည်းဆိုသည်ကို သိရှိထားသင့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖ
ြ င့် ေဖျာ်ေြဖေရး
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စာေစာင်ကဲ့သို� မီဒီယာမျိုးတွင် အေလးအနက်ထားရမည့်ကိစ�ကိုေြပာလိုက် ြခင်းြဖင့် ပရိသတ်
အေနဖ
ြ င့် ခပ်ေပါ့ေပါ့သာ သေဘာထား�ိုင်ေချများပ
ြ ားပါသည်။ ထို�ေ �ကာင့် မီဒီယာပုံစံေပ�မူတည်
�ပီး ပရိတ်သတ်အမျိုးအစားကွာြခားသွားေလ့ရှိပါသည်။ မီဒီယာအမျိုးအစားများအလိုက် အသုံးဝင်
မ�များကို ေအာက်ပါ အတိုင်းခွဲ ြခားသုံးသပ်�ိုင်ပါသည်(က) ပုံ�ှိပ်မီဒီယာ။ ပုံ�ှိပ်မီဒီယာများတွင် ပိုမိုေလးနက်ေသာ သတင်းစကားများ၊
ေဆွးေ�ွးချက်များ၊ သေဘာထားများကို ေတွ�ရပါသည်။ ကိစ�တစ်ရပ်အား
ပိုမိုနက်�ိ�င်းစွာ ေဖာ် ြပ�ိုင်ပါသည်။
(ခ)

ေရဒီယ။ို

ေရဒီယိုသည်

ပိုမိုကျယ် ြပန်�ေသာ

အေနအထားတွင်ရှိ

ပါသည်။ ေဖျာ်ေ ြဖေရး�ှင့် တွဲဖက်ကာ သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန်�ေဝ
ေရးအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများအသုံးြပုကာ ြပည်သူများ
�ှင့် ေလလိ�င်းတွင် အပ
ြ န်အလှန်ေဆွးေ�ွး�ိုင်ပါသည်။
(ဂ)

�ုပ်ြမင်သံ �ကား။

ပိုမိုေဖျာ်ေြဖေရးဆန်ေသာ်လည်း

�ုပ် ြမင်သံက
� ား

ေဆွးေ�ွးပွဲများ၊ အင်တာဗျူးများကို ကျယ်ကျယ် ြပန်�ြပန်�ေဖာ် ြပ�ိုင်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက် ြပန်��ှံ�မ� ပိုမိုေကာင်းမွန်ပါသည်။
(ဃ) အင်တာနက်။ ကမ�ာတွင် အင်တာနက်သည် အေရးပါေသာမီဒီယာအဖ
ြ စ်
ေရာက်ရှိလျက်ရှိပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် စာမျက်�ှာ(page)များ၊ ဘေလာ့
(blog)များ ဖွင့်လှစ်အသုံးြပုကာ ြပည်သူ�ှင့်အ ြပန်အလှန်ေ ြပာဆို�ိုင်ပါ
သည်။ သို�ေသာ် ေနရာေဒသကန်�သတ်ချက်များရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ 12
11

မီဒီယာ�ှင့်အင်တာဗျူး
၂၀။ �ိုင်ငံေရးသမားများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အရာရှိ �ကီးများအေနဖ
ြ င့် မီဒီယာသမားများ�ှင့်
ေတွ�ဆုံေမးြမန်းခန်းများကို မလွဲမေသွက
� ုံေတွ�လာ�ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ မီဒီယာများ�ှင့် အင်တာဗျူး
၁၂။ မီီဒီယာဆက်ဆံေရး၊ တင်ေမာင်ထွန်း၊ �ိ�းအီထွန်း
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ေဆာင်ရွက်ရာတွင် နားလည်ထားသင့်သည့်အချက်မှာ မီဒီယာများကို ထိန်းချုပ်၍မရဆိုေသာ
အချက် ြဖစ်သည်။ ထိန်းချုပ်၍မရေသာအချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် (က) မီဒီယာ၏အင်တာဗျူးအစီအစဥ်၊
(ခ)

ေမးမ
ြ န်းသူ၏ေမးခွန်းများ၊

(ဂ)

ေမးမ
ြ န်းသူ၏ဘက်လိုက်ေမးခွန်းများ၊

(ဃ) ေမးမ
ြ န်းသူ၏ေခါင်း �ကီးပိုင်းေမးခွန်းများ၊
(င)

အေက
� ာင်းအရာအစီအစဥ်၊

(စ)

ေမးခွန်းများ၏ နက်�ိ�င်းမ��ှင့် ရှည်လျားမ�။

၂၁။ အထက်ပါအချက်များေက
� ာင့် မီဒီယာကိုထိန်းချုပ်၍မရ�ိုင်ပါ။ ထိန်းချုပ်�ိုင်သည်မှာ မိမိ
ေပးလိုေသာ သတင်းအချက်အလက်ပိုင်းပင် ြဖစ်သည်။ မိမိ��တ်မှေြပာက
� ားေသာ စကားလုံးများ၏
၁၀၀ရာခိုင်��န်းကို အပ
ြ ည့်အဝထိန်းချုပ်�ိုင်သြဖင့် မီဒီယာကို မထိန်းချုပ်ဘဲ မိမိေပးလိုေသာ
အချက်အလက်သတင်းစကားကိုသာ ထိန်းချုပ်သင့်ပါသည်။ 13
12

၂၂။ အင်တာဗျူးခ
ြ င်းဆိုသည်မှာ အေခ
ြ အေန၊ အချိန်အခါအမျိုးမျိုးေပ�မူတည်၍ ေမးြမန်းေသာ
ေမးခွန်းအင်တာဗျူးပုံစံများသည်လည်း အမျိုးမျိုးရှိ�ိုင်ပါသည်။ အများဆုံး �ကုံေတွ�ရ�ိုင်သည့်
အင်တာဗျူးအမျိုးအစားများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က) အေက
� ာင်းအရာ၊

အဖ
ြ စ်အပျက်တစ်ခုေပ�အေခ
ြ ခံကာ

မိမိ(သို�မဟုတ)်

မိမိကိုယ်စားပ
ြ ုအဖွဲ�အစည်း၏တုန်�ြပန်ချက်ကို ေကာက်ချက်ချခိုင်းြခင်း၊
(ခ)

မိမိအဖွဲ�အစည်းမှထုတ် ြပန်ေသာ ေက
� ညာချက်(သို�မဟုတ)် အစီရင်ခံစာများ
၏အေသးစိတ်ကို ေမးမ
ြ န်းြခင်း၊

၁၃။ Preparing Executives for media interviews. TJ Walker (accessed date-4.2.2016)
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(ဂ)

မိမိတက်ေရာက်ခဲ့ေသာ အခမ်းအနား၊ အစည်းအေဝးများ၏ အမ
ြ န်သတင်း
စာရှင်းလင်းပွဲများတွင်

လ�ပ်တ ြပက်အေမးေအ
� ဖလုပ် ြခင်း

(Ambush

Interview)၊
(ဃ) မိိမိ

(သို�မဟုတ)်

မိမိအဖွဲ�အစည်း�ှင့်ပတ်သက် �ပီး

အေရးေပ�အေခ
ြ အေန၊

ြပဿနာတစ်ခုခုအေပ�

ြဖစ်ေပ�လာသည့်
တာဝန်ယူရှင်းလင်း

ေပ
ြ ာက
� ားေပးခ
ြ င်း။ 14
13

၂၂။ အင်တာဗျူး�ှင့်ပတ်သက် �ပီး ေကာင်းသည် ြဖစ်ေစ၊ ဆိုးသည် ြဖစ်ေစ၊ မိမိေြပာစကား�ှင့်
ပတ်သက်၍ မိမိတာဝန်ယူရမည် ြဖစ်သည့်အတွက် အေလးအနက်ထားေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
သတင်းမီဒီယာများ မည်သည့်ပုံစံ၊ မည့်သည့်အေခ
ြ အေန�ှင့်လာသည်ြဖစ်ေစ အေခ
ြ ခံသတိမူရမည့်
ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်အချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က) ေပ
ြ ာေရးဆိုခွင။့်
တစ်ခုအတွက်

မိိမိသည် သတင်းသမားချဥ်းကပ်လာသည့်အေက
� ာင်းအရာ
ေပ
ြ ာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ

ဟုတ/် မဟုတ်

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန်

လိုအပ်ပါသည်။
(ခ)

On record/ Off record။ On

recordသည်

လူသိရှင်က
� ား

တရားဝင်

ထုတ်ေဖာ်ေ ြပာက
� ားအသိေပးခ
ြ င်းြဖစ် �ပီး Off recordဆိုသည်မှာ သတင်းေထာက်
�ှင့် မိမိအ �ကား အလွတ်သေဘာေပ
ြ ာခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။ အချို�အသုံးအ��န်း၊ အချက်
အလက်များသည် မီဒီယာတွင်ေဖာ် ြပရန်မသင့်သည့်အတွက် အလွတ်သေဘာေပ
ြ ာ
ဆို ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ မည်သည့်အေက
� ာင်းအရာသည် On record၊ မည်သည့်
အေက
� ာင်းအရာသည် Off recordဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းေပ
ြ ာက
� ားထားလ�င်
သတင်းေထာက်�ှင့် မိမိတို�အ �ကား �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်အကျိုးရှိ�ိုင်ပါသည်။

၁၄။ Making the news. A guide for activists and non profit (accessed date-4.2.2016)
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(ဂ)

Embargo date။

မိိမိအဖွဲ�အစည်းအေနဖ
ြ င့် မီဒီယာများ၏သတင်းြဖစ်ေစချင်

ေသာအစီရင်ခံစာ၊ ေက
� ညာချက်များကို တရားဝင်ထုတ် ြပန်မည့်ေန�မတိုင်မီ ရက်
ပိုင်းအလိုတွင် မီဒီယာများအား �ကိုတင်အသိေပးခ
ြ င်းြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သို� အသိ
ေပးရာတွင် မည်သည့်ေန�မတိုင်မီ မေဖာ် ြပရဟူေသာ (embargo date) ေဖာ် ြပ
ြခင်းြဖစ်သည်။
(ဃ) အခ
ြ ားအင်တာဗျူးများမှ သင်ခန််းစာယူ ြခင်း။ အခ
ြ ားသူများ၊ အထူးသဖ
ြ င့် အထင်
ကရပုဂ�ိုလ်များ၏အင်တာဗျူးများကို �ကိုတင်ေလ့လာခ
ြ င်းသည် များစွာအကျိုးရှိ
�ိုင်ပါသည်။
(င)

Talking Point။

ေပ
ြ ာက
� ားမည့်အေက
� ာင်းအရာ�ှင့်ပတ်သက် �ပီး

အဓိက

အချက်များကို ကျစ်လျစ်စွာမှတ်စုထုတ်ကာ အထစ်အေငါ့မရှိ ယုံ �ကည်စွာ ေပ
ြ ာ
�ကားသင့်ပါသည်။
(စ)

သတင်းေထာက်/သတင်းဌာနများကို �ကိုတင်ေလ့လာခ
ြ င်း။ မိမိအား အင်တာဗျူး
ေဆာင်ရွက်မည့်

သတင်းဌာန�ှင့်အစီအစဥ်ကို

�ကိုတင်ေလ့လာထားခ
ြ င်းြဖင့်

သတင်းေထာက်�ှင့် သတင်းဌာနများ၏ အင်တာဗျူးအစီအစဥ်၊ သတင်းထုတ် ြပန်မ�
အေလ့အထများကို သိရှိ�ိုင်ပါသည်။ 15
14

နိဂုံး
၂၃။ ဒီမိုကေရစီစနစ်တွင် စတုတ�မ�ိုင်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် မီဒီယာများသည် ြပည်သူလူထု
�ှင့် အစိုးရ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ �ိုင်ငံေရးသမားက
� ားေပါင်းကူးေပးသည့် တံတားတစ်စင်းြဖစ်ပါသည်။
ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရးအပိုင်းတွင် မီဒီယာသည် အေရးက
� ီးဆုံးြဖစ်ပါသည်။ ထို�ေ �ကာင့် မီီဒီယာတို�၏
သေဘာသဘာဝ၊

ကျင့်ဝတ်များ၊

စုစည်းြပုစုအပ်ပါသည်။
၁၅။ မီီဒီယာဆက်ဆံေရး၊ တင်ေမာင်ထွန်း၊ �ိ�းအီထွန်း

မီဒီယာဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်အကျဥ်းချုပ်အား

14

သတိြပုရန်
ဤသတင်းအချက်အလက်သည် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား ၎င်းတို�၏ လ�တ်ေတာ်ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိုင်ရာ တစ်စုံတစ်ခုအတွက်
အသုံးြပုရန်မဟုတ်ပါ။ အချိန်�ှင့်တေပ
ြ းညီ ေနာက်ဆုံးရသတင်းြဖစ်မည်ဟု သတ်မှတ်မထားသင့်ပါ။ ဤ
အချက်အလက်များအား တရားဝင် (သို�) ပညာရှင်ဆိုင်ရာ အက
� ံေပးချက်အြဖစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ အထူး
အက
� ံေပးချက် (သို�) သတင်းအချက်အလက်များ အား လိုအပ်ပါက အရည်အေသွး ြပည့်မီေသာ သင့်ေလျာ်သည့်
က�မ်းကျင်ပညာရှင်�ှင့် ေဆွးေ�ွးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ လ�တ်ေတာ်သုေတသန ဝန်ေဆာင်မ�ဌာနသည် စာတမ်းတို
များတွင်

ပါဝင်ေသာ

အေက
� ာင်းအရာများအား

လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

မ�ေဝဆွေး နွ ေးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အမျ ားြပည်သူနှ င့်မျှ ဝေရန်မဟ
ု တ်ပါ။

ဝန်ထမ်းများ�ှင့်သာ

