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မာာတိိကာာ
စကားး�ဦးး

၅

မိိတ််ဆက်် - နည်းး�ပညာာကြော��ာင့််� မီီဒီီယာာလှုုပ််ရှား��းခွွင််တွေပြော���ာ��င်းး�လဲဲ၊ သို့့��သော်�်�
သတင်းး�ပညာာဆက််ရှိနေ���ေမြဲ�ဲ

၇

၁ (အလွွန််တရာာ) ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ မီီဒီီယာာနော�ာက််ခံံအနေ�ေအထားး�

၁၃
၁၆
၁၈

၂ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ဒစ််ဂျျစ််တယ််အစွဲဲ�များ��း

၂၁
၂၄

ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး� သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််တစ််ခုု
ပရိိသတ််နော�ာက််ကိုု�လိုု�က််ခြ�င်းး�

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာဒစ််ဂျျစ််တယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုအတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််ခြော��ာက််ချျက််

၃ အာာရုံံ�ထွေ�ေပြား�း�စရာာလော�ာကကြီး�း�အတွွင်းး� သတင်းး�အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�
ပြ�န််လေ့�့လာာခြ�င်းး�
သတင်းး�ရေး�းသားး�တင််ဆက််ကြ�ပုံံ�များ��း
သတင်းး�သမား�းတို့့��၏အရည််အချျင်းး�များ��း
သတင်းး�ပုံံ�စံံမျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း

၃၃
၃၄
၃၆
၃၇

၄ အွွန််လိုု�င်းး�နေ�ရာာများ��းပေါ်�်က သတင်းး�ကဏ္ဍ

၄၁
၄၂
၄၆

အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််�အဆင််ပြေ�ေသည့််� သတင်းး�နှှင့််� ပြော��ာပြ�တင််ဆက််ပုံံ�
အွွန််လိုု�င်းး�ထိတွေ့��့��မှုု

၅ နည်းး�ပညာာကိုု� သတင်းး�စာာပညာာအတွွက်် လက််နက််အဖြ�စ််သုံးး��ခြ�င်းး�

၅၁
၅၂
၅၃

၆ အွွန််လိုု�င်းး�ကိုု� စိိစစ််အသုံးး��ချျရာာတွွင်် သိိထားး�သင့််�သည့််�အခေါ်�်�အဝေါ်�်� ၁၄ ခုု

၅၇

၇ လက််စွဲဲ�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�

၆၅
၆၅
၆၆

၈ အသုံးး��ဝင််မည့််�ရင်းး�မြ�စ််များ��း

၆၉

၉ အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှမီီဒီီယာာသင််တန်းး�ကွွန််ရက််နှှင့််� Fojo Media Institute

၇၁

သတင်းး�သမား�းတစ််ယော�ာက််၏ အဆော�ာ�င််အိိတ််
သတင်းး�သမား�းဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာအသိပေး��း�ခြ�င်းး�

မိိမိိလိုု�သလိုု�ဆွဲဲ�ထုုတ််သုံးး��နိုု�င််မည့််� ဟင်းး�လေး�းအိုးး��
သင််တန်းး�မှူး��းများ��း ရှှင်းး�လင်းး�တင််ဆက််နိုု�င််မည့််� ဆလိုု�က််များ��း

အခန်းး�ဆုံးး��မှှတ််စုုနှှင့််� ထပ််မံံဖတ််ရှုုရန််အညွှှန်းး�များ��း

၇၂

စာာရေး�းသူူမိိတ််ဆက််

၇၅

ဘာာသာာပြ�န််သူူများ��းမိိတ််ဆက််

၇၆

စကားး�ဦးး
အင််တာာနက််ခေ�တ််၏နော�ာက််ဆုံးး��လက််နက််ဖြ�စ််သည့််�

စမတ််ဖုုန်းး�များ��းတွွင််ကျျယ််လာာခြ�င်းး�နှှင့််�

အတူူ ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာနှှင့််� ဗီီယက််နမ်် (CLMV) အပါါအဝင်် အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှ
ဒေ�သရှိိ� သတင်းး�ကြ�ည့််�ရှုုသူူများ��းသည်် အွွန််လိုု�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� သတင်းး�များ��းဖတ််ရှုုနား�းထော�ာင််မှုု တစ််

စထက််တစ််စ များ��းပြား�း�လာာသည််။ ထိုု�သို့့�� များ��းပြား�း�လာာ ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ထိုု�က််သည့််�

သတင်းး�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ဖတ််ရှုုမိစေ��ေရေး�းမှာာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� ပြ�ဿနာာတစ််ရပ်် ဖြ�စ််လာာသလိုု� သတင်းး�
သမား�းများ��းကလည်းး� အချျက််အလက််စစ််ခြ�င်းး�၊ မှှန််ကန််ကြော��ာင်းး�အတည်် ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံ

သတင်းး�နှှင့််� မီီဒီီယာာ အလုုပ််ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််သူူအများ��းစုုမှာာ� အွွန််လိုု�င်းး�မှှအလုုပ််လုုပ််ရေး�းကိုု� မဖြ�စ််မ

နေ�လုုပ််လာာကြ�ရသည််။ သို့့��သော်�်� ကတိုု�က််ကရိုု�က်် အနေ�ေအထားး�ကြော��ာင့််� ထိုု�အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််အော�ာင်် ပြ�င််ဆင််ခွွင့််�မရခဲ့့�ကြ�ပါါ။

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှ၏ အဆိုု�ပါါလေး�းနိုု�င််ငံံအခြေ�ေ�စိုု�က်် မီီဒီီယာာတိုု�က််များ��းမှာာ� ပရိိသတ််၏ပြော��ာင်းး�လဲဲ

လာာသော�ာ သတင်းး�ဖတ််ရှုုပုံံ� အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းနှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေပြော���ာ��င်းး�လဲဲလိုု�သော်�်�လည်းး�
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲချော�ာ�မွေ့�့� အော�ာင်် ကူူညီီပေး�းမည့််� ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��း

အားး�နည်းး�ကြ�သည််။ သတင်းး�ခန်းး�မကိုု� ဦးးဆော�ာင်် နေ�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကြုံ�ံ�လာာရသည့််� စမ်းး�သပ််မှုု
တစ််ခုုမှာာ� မီီဒီီယာာကဏ္ဍ (ပုံံ�နှိိ�ပ််စာာစော�ာင််၊ ရုုပ််သံံ၊ ရေ�ဒီီယိုု�၊ အွွန််လိုု�င်းး�စသည််) အကုုန််ပေါ�ါင်းး�စပ််
အသုံးး��ပြု�ုလာာရသည့််�အနေ�ေအထားး�နှှင့််�အဆင််ပြေ�ေရေး�း၊ မိိမိိတို့့��၏သတင်းး� ထုုတ််ကုုန်် များ��းကိုု� မာာလ််

တီီမီီဒီီယာာပလက််ဖော�ာင်းး�သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း၊ မိိမိိသတင်းး�ထုုတ််ကုုန််များ��း၏ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာ အမှှတ််
တံံဆိိပ််များ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းတို့့��ပင်် ဖြ�စ််သည််။

ယခုုလက််စွဲဲ�သည်် CLMV လေး�းနိုု�င််ငံံအပြ�င်် ထို့့��အပြ�င််ဘက််ရှိိ� မီီဒီီယာာဦးးဆော�ာင််သူူများ��းနှှင့််� သတင်းး�

သမား�းတစ််ဦးး ချျင်းး�စီီ၏ ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ်် သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််ပုံံ�များ��းကိုု� ပြ�န််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ အဆင့််�

5

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

တခြား��းဒေ�သ များ��းမှာာ�လည်းး� ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� အားး�စမ်းး�မှုုဖြ�စ််သည််။ COVID-19 ကပ််ရော�ာဂါါကြော��ာင့််�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အရည််အသွေး�း��များ��း ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ဖို့့��လိုု�အပ််လာာသည််ကိုု�လည်းး� ပြ�သနေ�ေပေ�သည််။ ၎င်းး�သည်် ကမ္ဘာ့့��

မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််အထိုု�င်် ချျခြ�င်းး�ဆိုု�သည့််� ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် တစ််ထော�ာင့််�တစ််နေ�ရာာမှှပါါဝင််
အားး�ဖြ�ည့််�ထားး�ပါါသည််။

‘အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး� - လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�း
လက််စွဲဲ�’

သည််

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှ၏

လျျင််မြ�န််စွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သည့််�

မီီဒီီယာာနော�ာက််ခံံ

အနေ�ေအထားး�အတွွင်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာ သည့််� ခေ�တ််စ််အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််မှုုပုံံ�စံံများ��းအပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံထားး�ပါါသည််။ အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ အရည််အသွေး�း��များ��း တိုးး��တက််ရန််ဆန္ဒဒရှိိ�

သည့််� သတင်းး�လော�ာကတွွင််လုုပ််ကိုု�င််နေ�ဆဲဲသူူများ��းအတွွက်် ယခုု လက််စွဲဲ�ကိုု� စီီစဉ််ထားး�သည််ဆိုု�

သော်�်�လည်းး� မီီဒီီယာာသင််တန်းး�မှူး��းများ��း၊ ဒစ််ဂျျစ််တယ််သတင်းး�ခေ�တ််အတွွင်းး� မိိမိိတို့့�� သတင်းး�အဖွဲ့့��
၏ သတင်းး�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�တင််ပြ�ပုံံ�ကိုု� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�လိုု�သည့််� အယ််ဒီီတာာများ��း၊ မီီဒီီယာာ
ဦးးဆော�ာင််သူူများ��း အတွွက််လည်းး� အသုံးး��တည််ပါါသည််။ ရုုပ််သံံ သို့့��မဟုုတ်် ရေ�ဒီီယိုု�၊ ပုံံ�နှိိ�ပ််၊

အချျက််အလက််သရုုပ််ပြ�မှုု၊ အော်�်�ဒီီယိုု� မည််သည့််� အပိုု�င်းး�တွွင်် အထူးး�ပြု�ုသူူဖြ�စ််စေ� လုုပ််ကိုု�င််နေ�ကြ�

သည့််� သတင်းး�သမား�းများ��းအတွွက်် အယူူအဆများ��း၊ သိိရမည့််�အရာာများ��း၊ သုံးး��ရမည့််�ပစ္စစည်းး�များ��းနှှင့််�
အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းပါါဝင််ပါါသည််။ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာဦးးဆော�ာင််သူူများ��း၊ အသုံးး��ချျသူူများ��း၊ ဆက််သွွယ််

ပြ�န််ကြား�း�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းအပါါအဝင်် အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�အချျက််အလက်် ထုုတ််လုုပ််ကြ�သည့််�
အခြား��း သူူများ��းအတွွက််လည်းး� အသုံးး��ဝင််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

Fojo Media Institute ၏ ပြီး�း�ခဲ့့�သည့််�နှှစ််များ��းအတွွင်းး� အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှမီီဒီီယာာသင််တန်းး�

ကွွန််ရက်် (SEAMTN) အစီီအစဉ်် (၂၀၁၆-၂၀၂၁) အတွွင်းး� သတင်းး�သမား�းများ��း၊ မီီဒီီယာာတိုု�က််များ��း၊
မီီဒီီယာာသင််တန်းး�မှူး��းများ��းနှှင့််� လုုပ််ကိုု�င်် ခဲ့့�သည််များ��းမှှရခဲ့့�သည့််�အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းအပေါ်�်� ယခုု

လက််စွဲဲ�ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံပြု�ုစုုထားး�သည််။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� သတင်းး�သမား�းများ��းနှှင့််� သင််တန်းး�မှူး��းများ��း
အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� ရင်းး�မြ�စ််များ��း လိုု�အပ််ချျက််

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ဆိုု�သည််မှာာ� လာာအိုု�နိုု�င််ငံံတွွင််ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့််� သင််တန်းး�များ��းအတွွင်းး� အကြိ�ိမ််အကြိ�ိမ်် ပေါ်�်ထွွက််

လာာခဲ့့�သည့််� အချျက််ဖြ�စ််သည််။ ယခုုလေ့�့လာာသင််ယူူမှုုလက််စွဲဲ�ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ရခြ�င်းး�ကိုု�ကြ�ည့််�လျှှင််
ဒေ�သအလိုု�က််၊ ဘာာသာာစကားး� အလိုု�က််၊ မီီဒီီယာာများ��း၏ပကတိိအနေ�ေအထားး�တို့့��နှှင့််� ကိုု�က််ညီီ
သည့််� သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�ပညာာသုံးး�� လက််နက််ပစ္စစည်းး�များ��း ပေါ်�်ထွွက််ရေး�းအတွွက်် Fojo က အလေး�း�

မည််မျှှထားး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ပါါသည််။

နိုု�င်းး�နိုု�င်းး� Nai Nai
အစီီအစဉ််မှူး��း၊ SEAMTN
Fojo Media Institute

လားး�စ်် တော�ာလတ်် (Lars Tallert)
မူူဝါါဒနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း အကြီး�း�အကဲဲ
Fojo Media Institute
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မိိတ််ဆက််

နည်းး�ပညာာကြော��ာင့််� မီီဒီီယာာလှုုပ််ရှား��းခွွင််တွေပြော���ာ��င်းး�လဲဲ၊
သို့့��သော်�်� သတင်းး�ပညာာဆက််ရှိနေ���ေမြဲ�ဲ
ကျျမအလုုပ််လုုပ််တဲ့့� သတင်းး�စာာမှာာ� နေ့�့စဉ််နိုု�င််ငံံရေး�းသတင်းး�တွေ�ေ အပြ�င််ထွွက််မလိုု�က််ခင််ကာာလ
တုုန်းး�က ကျျမ ဦးးဆုံးး��ရခဲ့့�တဲ့့�အလုုပ််တွေ�ေထဲဲကတစ််ခုုကတော့�့�� သတင်းး� စာာစီီရတဲ့့�အလုုပ််ပါါပဲဲ။

ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံမှာာ� အခုုပိိတ််သိိမ်းး�လိုု�က််ပြီ�ီဖြ�စ််တဲ့့� ‘မနီီလာာခရိုု�နီီကယ်် (Manila Chronicle)’

လှှမ်းး�ပြော��ာတာာကိုု� လိုု�က််ရေး�းရပါါတယ််။ မှှတ််မိနေ��ေတာာ တစ််ခုုကတော့�့�� ထိုု�င််ခုံံ�မှာာ�ထိုု�င််တဲ့့�အခါါ ကျျမ

လည််ပင်းး� အနေ�ေတော်�်�အချိုး�း��အတိုု�င်းး�ရှိနေ���ေအော�ာင်် ထိိန်းး�ပေး�း ထားး�တဲ့့� အဝါါရော�ာင််ရော်�်�ဘာာထော�ာက််

ကလေး�း� တစ််ခုုရှိိ�ခဲ့့�ဖူးး�တာာပါါ။ အဲဲဒီီ ထော�ာက််ကလေး�း� အကူူအညီီနဲ့့� ဇက််ကိုု�ထိိန်းး�၊ သူူတို့့�� လက််နဲ့့�ချျ
ရေး�းထားး�တဲ့့�သတင်းး�တွေ�ေကိုု�ဖြ�စ််ဖြ�စ််၊

သူူတို့့��ရဲ့့�

မှှတ််စုုတွေ�ေကိုု�ဖြ�စ််ဖြ�စ််

သတင်းး�ထော�ာက််က

တယ််လီီဖုုန်းး�တစ််ဖက််ကနေ�ေ ဖတ််ပြ�တာာကိုု� ကျျမက ဒီီဘက််ကနေ�ေ လက််နှိိ�ပ််စက််နဲ့့�ပြ�န််ရိုု�က််ရတာာ
ပါါပဲဲ။

သတင်းး�တစ််ပုုဒ်် ရိုု�က််ပြီး�း�သွားး��တဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့� ကျျမရဲ့့� အော်�်�လီီဗက််တီီ (Olivetti) လက််နှိိ�ပ််စက််

ကနေ�ေ စက္ကူူ�ကိုု� ဖြဲ�ဲ၊ လက််နှိိ�ပ််စက််ရိုု�က််သံံတချော�ာ��က််ချော�ာ�က််ထွွက််နေ�တဲ့့� သတင်းး�ခန်းး�မကိုု�ဖြ�တ််
လို့့�� ကျျမရိုု�က််ထားး�တဲ့့� သတင်းး�ကိုု� တည်းး�ဖြ�တ််မယ့််� လက််ထော�ာက််အယ််ဒီီတာာဆီီ သွားး��ပေး�းရပါါ
တယ််။

ဒါါဟာာ ၁၉၈၀ နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�ကာာလလော�ာ�က််အထိိပါါပဲဲ။ ကျျမလုုပ််ခဲ့့�သလိုု�မျိုး�း�� သတင်းး�ကော်�်�ပီီလိုု�က််

ရေး�း ရတဲ့့�သူူတွေ�ေဟာာ ဒီီကနေ့�့� ခေ�တ်် ‘မော်�်�ဒန််’ သတင်းး�ခန်းး�မတွေ�ေ�မှာာ� မတွေ့��့�ရတော့��့�ပါါဘူးး�။ အဲဲဒီီ

လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််တစ််ဆင့််� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��သွားး��ခြ�င်းး� ကိုု�ကြ�ည့််�ရင်် ခေ�တ််တွေ�ေက ပြော��ာင်းး�တယ််ဆိုု�ရုံံ�မျှှ
မဟုုတ််ဘဲဲ မျိုး�း��ဆက််တစ််ဆက််အတွွင်း�း အကြီး�း�အကျျယ်် အမြ�စ််ကစ ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�တာာ ဆိုု�တာာပါါပဲဲ။
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ပေး�းထားး�တဲ့့� သတင်းး�ထော�ာက််တွေ�ေက အပြ�င်် သတင်းး�ယူူတဲ့့�နေ�ရာာကနေ�ေ တယ််လီီဖုုန်းး�နဲ့့� ကျျမကိုု�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

သတင်းး�စာာရဲ့့� သတင်းး� ကော်�်�ပီီရေး�းသမား�းတစ််ယော�ာက််အနေ�ေနဲ့့� လုုပ််ရတာာကတော့�့�� ကျျမနဲ့့�တွဲဲ�ဖက််

‘ခရိုု�နီီကယ််’ သတင်းး�စာာရဲ့့� သတင်းး�ခန်းး�မထဲဲမှာာ�တော့�့� တခြား��းသော�ာ ‘တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု’ တွေ�ေ

ဟာာ မကြာ�ာခင်် ရော�ာက််လာာခဲ့့�ပါါတယ််။ ခေ�တ််ဟော�ာင်းး�လက််နှိိ�ပ််စက််ကြီး�း�တွေ�ေကိုု� အစား�းထိုးး��မယ့််�
အရာာပေါ်�်လာာတာာပါါ။ စာာသားး�ချျည်းး�သက််သက်် ပေါ်�်နေ�တဲ့့� အမည်းး�ရော�ာင်် ဖန််သားး�ပြ�င််ပေါ်�်မှာာ�

သတင်းး�တွေ�ေကိုု� တည်းး�ဖြ�တ််ရတဲ့့�၊ (ယနေ့�့�ခေ�တ်် မော်�်�နီီတာာတွေ�ေရဲ့့�မိိခင််) ဗီီဒီယိုု�စ
ီ
က််ကြီး�း�တွေ�ေဟာာ

နည်းး�ပညာာတစ််ခေ�တ််ဆန်းး�စကာာလမှာာ� အချိိ�န််တစ််ခုု အထိိ လူူသုံးး�� များ��းခဲ့့�ပါါတယ််။ ဒါါပေ�မဲ့့� သိိပ််မ

ကြာ�ာခင််မှာာ�ပဲဲ စား�းပွဲဲ�တင််ကွွန််ပျူူ�တာာတွေ�ေ ပေါ်�်လာာပြီး�း� ခုုနက စက််တွေနေ�ေ��ရာာမှာာ� အစား�းထိုးး��သွားး��ခဲ့့�
ပြ�န််တာာပါါပဲဲ။

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းကိိစ္စစတွေ�ေကိုု� သတင်းး�လိုု�က််ဖို့့�� ကျျမကိုု�တာာဝန််ပေး�းတုုန်းး�က အခြား��းသတင်းး�ထော�ာက််
တွေ�ေလိုု�ပဲဲ ကျျမ လည်းး� သတင်းး�ယူူတဲ့့�အခန်းး�တွေ�ေထဲဲမှာာ�ထားး�ထားး�တဲ့့� အဖြူ�ူအမည်းး�ပဲဲပေါ်�်တဲ့့�

စား�းပွဲဲ�တင််ကွွန််ပျူူ�တာာတွေပေါ်�်���မှာာ� ကျျမတို့့��ရဲ့့�သတင်းး�တွေ�ေကိုု� အလှှည့််�ကျျ အပြ�င်းး�အထန််ရေး�းသားး�
ခဲ့့�ကြ�ပါါတယ််။ ဖလော်��်�ပီီအချျပ််ပြား�း� (floppy disk) ထည့််�ဖို့့��အပေါ�ါ�က််တွေ�ေပါါတဲ့့� အဲဲဒီီ ကွွန််ပျူူ�တာာ

တွေ�ေမှာာ�ဆိုု�ရင်် DOS အော်�်�ပရေး�း�တင်းး�စနစ််နဲ့့� သွားး��ရတဲ့့� Wordstar လို့့��ခေါ်�်တဲ့့� စာာရေး�းသားး�
တည်းး�ဖြ�တ််တဲ့့� ပရိုု�ဂရမ််တစ််မျိုး�း��ပါါပါါတယ််။ (ဝင်းး�ဒိုးး��နဲ့့� မက်် အော်�်�ပရေး�း�တင်းး�စနစ််တွေ�ေ မတိုု�င််ခင််

တုုန်းး�ကလည်းး� ဒါါမျိုး�း��ရခဲ့့�ပါါတယ််။) အဲဲဒီီနော�ာက်် ကျျမတို့့��ရေး�းပြီး�း�သားး�သတင်းး�တွေ�ေကိုု� ဖက််စ််

ဒါါမှှမဟုုတ်် ကြိုး�း��ဖုုန်းး�ကတစ််ဆင့််�သွားး��တဲ့့� dial-up အင််တာာနက်် သို့့��မဟုုတ်် အီီလက််ထရော�ာ�နစ််

ဘူူလက််တင််ဘုုတ််စနစ််တွေ�ေ သုံးး��ပြီး�း� ရုံးး��နဲ့့�ဆက််သွွယ်် ပေး�းပို့့�� ရပါါတယ််။

ဒီီကနေ့�့�မှာာ�တော့�့� နည်းး�ပညာာဟာာ သူူပြု�ုစုုပျိုး�း��ထော�ာင််ပေး�းလိုု�က််တဲ့့� သတင်းး�နဲ့့�မီီဒီီယာာ အလုုပ််လုုပ််

ပုံံ� ဓလေ့�့�တွေ�ေနဲ့့�အတူူ ကျျမတို့့�� သတင်းး�တွေ�ေကိုု� ထုုတ််လုုပ််ပုံံ�၊ ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ပုံံ�နဲ့့� ကြ�ည့််�ရှုုပုံံ�တွေ�ေကိုု�ပါါ

ပုံံ�ဖော်�်�ပါါတယ််။ ၁၉၈၀ ပြ�ည့််�လွွန််နှှစ််တွေ�ေကာာလတုုန်းး�ကအတိုု�င်းး�ပါါပဲဲ၊ ဒါါပေ�မဲ့့� သုံးး��စွဲဲ�တဲ့့� ကိိရိိယာာတွေ�ေ
တော့�့� မတူူတော့�့�ပါါဘူးး�။

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ဒီီနေ့�့ခေ�တ််မှာာ� နုုတ််ဘုုတ််ကွွန််ပျူူ�တာာ (လက််ပ််တော့�့�) တစ််လုံးး��ဟာာ သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််မှုုဖြ�စ််စဉ််
ကြီး�း�တစ််ခုုလုံးး��ရဲ့့� အစဖြ�စ််သလိုု� အဆုံးး��လည်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါတယ််။ စမတ််ဖုုန်းး�တစ််လုံးး��နဲ့့�တော�ာင်် ရပါါ

တယ််။ စမတ််ဖုုန်းး�တွေ�ေဟာာ ကျျမတို့့��လက််ဖဝါးး�အရွွယ််လော�ာက််ဖြ�စ််အော�ာင်် ချုံ့့���ထားး�တဲ့့� တစ််

ကိုု�ယ််ရည််သုံးး��ကွွန််ပျူူ�တာာတွေ�ေလို့့�� ပြော��ာရင်် မမှား��းပါါဘူးး�။ သူူတို့့��ဟာာ ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ဖို့့��နဲ့့� စာာတိုု�တွေ�ေပို့့��

ဖို့့��သုံးး��တဲ့့� ဆယ််လူူလာာဖုုန်းး�တွေ�ေလည်းး�ဖြ�စ််သလိုု� အင််တာာနက်် ချိိတ််
� ဆက််ဖို့့��၊ အီးး�မေး�းလ်် သုံးး��ဖို့့��၊

ဒေ�တာာအချျက််အလက််တွေ�ေ သိိမ်းး�ဆည်းး�ပြီး�း� ဓာာတ််ပုံံ�တွေ�ေရိုု�က််ဖို့့��သုံးး��တဲ့့� ကိိရိိယာာလည်းး� ဖြ�စ််ပါါ
တယ််။

ဝက််ဘ််အလွွန််
ဒီီကိိရိိယာာလေး�းတွေ�ေ လုုပ််နိုု�င််တဲ့့�အရာာတွေ�ေဟာာ ကမ္ဘာာ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ကွွန််ရက်် (World Wide Web) ဆိုု�

တာာထက်် အများ��းကြီး�း�ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း�တော့�့�ကိုု� သတင်းး�အချျက််အလက််တော်�်�လှှန််ရေး�းဖြ�စ််အော�ာင််
တွွန်းး�ပို့့��ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််ပါါတယ််။
ဒီီနေ့�့ခေ�တ််မှာာ�တော့�့�

အရာာရာာကိုု�ဒစ််ဂျျစ််တယ််နဲ့့�သွားး��ရေး�းဆိုု�တာာဟာာ

ဂျာ�ာနယ််လစ််တွေ�ေ၊

အယ််ဒီီတာာတွေ�ေ မဖြ�စ််မနေ�ေ လေ့�့လာာတတ််မြော��ာက််ရမယ့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုစံံနှုုန်းး�အသစ််တွေ�ေဖြ�စ််ပါါ
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တယ််။ ဒါ့့�အပြ�င်် အွွန််လိုု�င်းး�နဲ့့� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ပရိိသတ််တွေ�ေနဲ့့� အမီီလိုု�က််နိုု�င််စေ�ဖို့့��ရာာအတွွက်် သတင်းး�

ခန်းး�မဟော��ာင်းး�ကြီး�း�တွေ�ေကိုု�လည်းး� စိိန််ခေါ်�်တဲ့့� အရာာဖြ�စ််ပါါတယ််။ မဖြ�စ််စဖူးး� ဖြ�စ််လာာတဲ့့�အရာာ

(တကယ််တော့�့� ဒါါလည်းး�မျှော်�်��လင့််�ထားး�ပြီး��း သားး�ပါါ) တစ််ခုုက စွွယ််စုံံရတဲ့့�
�
သတင်းး�သမား�းတွေ�ေဖြ�စ််ဖို့့��

လိုု�အပ််လာာတဲ့့�အချျက််ပါါ။ သတင်းး�သမား�းတစ််ယော�ာက််ဟာာ သတင်းး�လည်းး� ရေး�းနိုု�င််ရမယ့််�အပြ�င််
ရုုပ််သံံဖိုု�င််အတိုု�တွေ�ေနဲ့့� ဗီီလော့�့�ဂ်် (vlog) တွေ�ေလည်းး� ထုုတ််နိုု�င််ရမယ််၊ သတင်းး� ဓာာတ််ပုံံ�

ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�တွေ�ေ ရိုု�က််ယူူတတ််ရုံံ�တင််မက အခြေ�ေ�ခံံတည်းး�ဖြ�တ််တာာလည်းး�လုုပ််နိုု�င််ရမယ််၊ ပေါ့�့�

ဒ််ကတ််စ််နဲ့့� ပုံံ�ပြ�သတင်းး�အနှှစ််ချုု�ပ်် (infographic) တွေ�ေလည်းး� ထုုတ််နိုု�င််ရမယ််၊ အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�

တွေ�ေ မှှန််မမှှန််စစ််နည်းး�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံလော�ာက််တော့�့� သိိရမယ််၊ နော�ာက််ပြီး�း� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာစာာမျျက််နှာာ�
တွေ�ေကိုု�လည်းး� ကိုု�င််တွွယ််နိုု�င််ရမယ််။

ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာသုံးး��

တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပဲဲ ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာသုံးး�� သတင်းး�ဌာာန သတင်းး�ဌာာနတွေ�ေ�ဟာာ ဒီီနေ့�့
တွေ�ေဟာာ ဒီီနေ့�့ခေ�တ််စား�းတဲ့့� ဆယ််လ််ဖီီယဉ််ကျေး�း�မှုု နဲ့့� လူူမှုု
ကွွန််ရက််ပေါ်�် သူ့့�ထက််ငါါဦးးအော�ာင််တင််လိုု�မှုု၊ ‘like’ များ��းများ��း

လိုု�ချျင််မှုု ဆိုု�တဲ့့� သဲဲရှှင််တွွင်းး�ကိုု�လည်းး� ရှော�ာ�င််ရှား��းဖို့့��လိုု�လာာပါါ

ခေ�တ််စား�းတဲ့့� ဆယ််လ််ဖီီ
ယဉ််ကျေး�း�မှုု နဲ့့� လူူမှုု

တယ််။ သမား�းရိုးး��ကျျသတင်းး�စာာပညာာရဲ့့� အနာာဂတ််နဲ့့�ပတ််သက်် ကွွန််ရက််ပေါ်�် သူ့့�ထက််ငါါဦးး

ပြီး�း� အကြီး�း�အကျျယ်် ငြ�င်းး�ကြ�ခုံံ�ကြ� ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲပါါပဲဲ။ ဒါ့့�အပြ�င်် အော�ာင််တင််လိုု�မှုု၊ ‘like’ များ��း
သတင်းး�စာာပညာာဟာာ (လူူမှုုကွွန််ရက််တွေ�ေကိုု� တစ််ခါါတစ််ရံံခေါ်�် များ��းလိုု�ချျင််မှုု
ကြ�တဲ့့�) ‘တက္ကကနိုု�ကရေ�ေစီီ (ခေါ်�်) နည်းး�ပညာာအကျွွမ်းး�ဝင််သူူတွေ�ေ
ကိုု�သာာ ရှေ့�့�ဆော�ာင််စေ�တဲ့့�စနစ််’ အော�ာက််မှာာ� ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��
တော့�့�မလားး� လို့့��လည်းး� ဝေ�ဖန််တွေး�း�တော�ာ ငြ�င်းး�ခုံံ�နေ�ကြ�ဆဲဲပါါ။

ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာဟာာ အခွွင့််�အလမ်းး�တွေ�ေ၊ ဖန််တီးး�နိုု�င််မှုုစွွမ်းး�အားး�တွေ�ေ အများ��းအပြား�း�ကိုု�

ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသစ််၊ အမှှတ််အသားး�အသစ််၊ အလေ့�့�အထအသစ််တွေ�ေကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ခဲ့့�ပါါ

တယ််။ စိိတ််ဝင််စား�းဖို့့�� ကော�ာင်းး�ပြီး��း အရေး�း�ကြီး�း�မယ််လို့့��ယူဆ
ူ ရတဲ့့� အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�ရေ�ဝဲဲကတော့�့��ကြီး�း�

ထဲဲ နေ့�့စဉ််နဲ့့� အမျှှ ကျျမတို့့��ဟာာ ကူးး�ခတ််နေ�ကြ�ရပါါတယ််။ တစ််ဖက််ကလည်းး� ဒါါဟာာ တကယ့််�

သတင်းး�တွေ�ေထဲဲ ရော�ာပါါနေ�တဲ့့� ‘မဟုုတ််မဟတ်် လုုပ််ဇာာတ််’ တွေ�ေ၊ အစစ််အဆေး�း�မရှိိ� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�နေ�တဲ့့�

သတင်းး�ဒိုု�က်သ
် ရိုု�က််တွေ�ေကိုု� ပိုု�လို့့��တော�ာင်် သယ််ဆော�ာင််လာာခဲ့့�ပါါတယ််။

ဒါါကိုု� ပေး�းဖို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဥပမာာကတော့�့�� COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါကာာလ ပါါပဲဲ။ တစ််ကမ္ဘာာ�

လုံးး�� ခံံစား�းနေ�ကြ�ရတဲ့့� ပြ�ည််သူ့့�ကျျန်းး�မာာရေး�းအရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကြီး�း�ကိုု� ကပြော�ာ��င်းး�ကပြ�န််

ငါးး�ပါးး�မှော�ာ�က်် သွားး��စေ�နိုု�င််တဲ့့� ‘သတင်းး�တုုကပ််ဆိုးး��’ တွေ�ေရဲ့့�ရန််ပေါ့�့�။

ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာတဲ့့� မီီဒီီယာာရပ််ဝန်းး�နဲ့့� ကိုု�က််ညီီအော�ာင်် သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�လော�ာကဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထ

တွေ�ေ၊ နည်းး�စနစ််တွေ�ေက လိုု�က််ပါါပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ရတယ််ဆိုု�ပေ�မဲ့့� သတင်းး�ပညာာရဲ့့� အခြေ�ေ�ခံံစံံတွေ�ေ

ကတော့�့�� မူူလ အတိုု�င်းး� ဘာာမှှမပြော��ာ�င်းး�လဲဲပါါဘူးး�။ သတင်းး�ပညာာကိုု�သင််ပေး�းတာာ၊ သတင်းး�သမား�း

အရည််အသွေး�း��တွေ�ေ လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းတာာ အားး�လုံးး��ဟာာ ပြ�င််ပသတင်းး�လိုု�က််တဲ့့�ရပ််ဝန်းး�မှာာ�၊ သတင်းး�
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ဒါါပေ�မဲ့့� သူ့့�ရဲ့့�ရေ�လှိုုင်း�း ဟာာ ကျျမတို့့�� အားး�လုံးး�� နား�းလည််ဖို့့�၊� စီီမံံနိုု�င််ဖို့့�နဲ့့�
� တုံ့့�ပြ� �န််နိုု�င််ဖို့့�� လေ့�့လာာနေ�ရဆဲဲ

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

လမ်းး�စဖွွင့််�ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� ထုုတ််လုုပ််ရတဲ့့�စရိိတ််စကအမြော�ာ��က််အမြား�း�ကိုု� လျှော့�့��ချပေး��း�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါတယ််။

ဈေး�းကွွက််ထဲဲမှာာ� ကျျင့််�သုံးး��နေ�နှှင့််�ပြီး�း�သားး�တွေ�ေထဲဲကပဲဲ နမူူနာာယူူ၊ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရဖို့့��အတွွက််

ကိုု�က််ညီီအော�ာင််လိုု�က််ပါါပြော��ာင်းး�လဲဲရပါါတယ််။

ဒါါကြော��ာင့််လ
� ည်းး� ဒီီအထော��ာက််အကူူစာာအုပ််ကိုု�ပြု
ု
�ုစုုရာာမှာာ� အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှရဲ့့� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲနိုု�င််ငံံတွေ�ေ၊
အထူးး�သဖြ�င့််� ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာနဲ့့� ဗီီယက််နမ််ဆိုု�တဲ့့� CLMV လေး�းနိုု�င််ငံံတို့့��မှာာ� တွေ့�့�ရတဲ့့�

မီီဒီယာာပကတိိအခြေ�ေ
ီ
�အနေ�ေဘော�ာင််ရဲ့့� လိုု�အပ််ချျက််တွေ�ေနဲ့့� ကိုု�က််ညီီအော�ာင်် ချျဉ်းး�ကပ််ပြု�ုစုုထားး�ပါါ
တယ််။ မီီဒီယာာကျွ
ီ
ွမ်းး�ကျျင််မှုု တည််ဆော�ာက််ရေး�း အထော��ာက််အကူူအနေ�ေနဲ့့� ပြု�ုစုုတဲ့့� ဒီီစာာအုပ််ကိုု�
ု
လာာ

အိုု�နိုု�င််ငံံရဲ့့� မီီဒီယာာအနေ�ေ
ီ
အထားး�ကိုု� ကြ�ည့်ရှု
�် ပြီးု ��း စိိတ််ကူးး� ဒီီဇိုင်း
ု� �း ထုုတ််ထားး�တယ်် ဆိုု�သော်�်�လည်းး�ပဲဲ

ဒေ�သတွွင်း�း နဲ့့� အခြား��းသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲကမ္ဘာာ�မှာာ�ရှိိ�တဲ့့� မီီဒီယာာနဲ့့�
ီ
သတင်းး�တင််ဆက််မှုုဆိုု�င််ရာာ ရပ််ဝန်းး�
တွေ�ေနဲ့့� ကိုု�က််ညီီမှုလ
ု ည်းး� ရှိိ�ပါါတယ််။

CLMV လေး�းနိုု�င််ငံံမှာာ�ဆိုု�ရင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုတွေ�ေအများ��းအပြား�း�ရှိသော်����်�လည်းး�ပဲဲ အကြီး�း�မား�းဆုံးး��စိိန််ခေါ်�်မှုု

ကတော့�့�� သူူတို့့��သတင်းး�ခန်းး�မတွေ�ေ�မှာာ�လုုပ််ကိုု�င််ကြ�မယ့််� ဝန််ထမ်းး�တွေ�ေရဲ့့� ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ််ဆန််မှုု

ကိိစ္စစပါါပဲဲ။ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� တွေ�ေကတော့�့�� နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် မီီဒီီယာာဝန်းး�ကျျင််နဲ့့� ကိုု�က််ညီီအော�ာင််

သင််တန်းး�တွေပေး�း���ဖို့့��လိုု�နေ�သေး�းတာာ၊ နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် အသုံးး��ပြု�ုတဲ့့� ဘာာသာာစကားး�တွေ�ေနဲ့့�ပြု�ုစုုထားး�
တဲ့့� လက််တွေ့�့�သတင်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ အကိုးး��အကားး� လက််စွဲဲ�တွေ�ေ မရှိိ�တာာ၊ အထူးး�အားး�ဖြ�င့််� ဒစ််ဂျျစ််

တယ််ဘက််ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာတဲ့့� ရပ််ဝန်းး�မှာာ� ပြ�ည််သူူတွေ�ေဘက််က သတင်းး� ‘အ’ သုံးး��လုံးး��ကြေ��ဖို့့��

ပိုု�လိုု�အပ််နေ�တာာ စတဲ့့�အကြော��ာ�င်းး�တွေ�ေပါါပဲဲ။

သာာဓကပြ�ရမယ််ဆိုု�င််ရင်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ပြီး�း�တဲ့့�စက််မှုုနိုု�င််ငံံကြီး�း�တွေ�ေက သတင်းး�သမား�းတွေ�ေဟာာ အင််တာာ

နက်် ချိိ�တ််ဆက််မှုုနဲ့့� ဒေ�တာာချိိ�တ််ဆက််အသုံးး��ပြု�ုအပိုု�င်းး�မှာာ� အရည််အသွေး�း��တို့့��၊ ကုုန််ကျျစရိိတ််တို့့��၊

လွွယ််ကူူအဆင််ပြေ�ေမှုုတို့့��နဲ့့� ပတ််သက််လို့့�� ခေါ�ါင်းး�ထဲဲထည့််�နေ�စရာာမလိုု�လော�ာက််ပေ�မဲ့့� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲနိုု�င််ငံံ

တွေ�ေမှာာ�တော့�့� သတင်းး�သမား�းတွေ�ေအတွွက်် ဒါါဟာာ နေ့�့စဉ်် ရင််ဆိုု�င််ကျော်�်��လွှားး��ရတဲ့့� အရာာတွေ�ေဖြ�စ််

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ပါါတယ််။

COVID-19 ကပေး�း�တဲ့့�သင််ခန်းး�စာာများ��း
အခုုဆိုု�ရင်် ကမ္ဘာ့့��လူူဦးးရေ�ရဲ့့� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အများ��းစုုဟာာ အင််တာာနက််သုံးး��နေ�နိုု�င််ပြီ�ီဆိုု�ပေ�မဲ့့�လည်းး� ကိုု�
ဗစ််-၁၉

ကမ္ဘာ့့��

ကပ််ရော�ာဂါါပေါ်�်လာာတဲ့့�အတွွက််

ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာလက််လှှမ်းး�မီီမှုုမှာာ�

ဘယ််လော�ာက််ကွာာ�ဟနေ�ေသေး�းလဲဲ ဆိုု�တာာကိုု� ဒီီရော�ာဂါါက သတိပေး��း� လိုု�က််သလိုု�ရှိိ�ပါါတယ််။ ကမ္ဘာ့့��

နိုု�င််ငံံတော်�်�တော်�်�များ��းများ��းက သတင်းး�သမား�းတွေ�ေ ကတော့�့�� အွွန််လိုု�င်းး�ကနေ�ေ အလုုပ််လုုပ််တဲ့့�ဘက််
ကိုု� အလွွယ််တကူူပဲဲ ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််လို့့�� ရနိုု�င််ပေ�မဲ့့� အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှသားး� အများ��းစုုအတွွက််

ကတော့�့�� ဒီီလိုု�မဟုုတ််ပါါဘူးး�။ သတင်းး�ရေး�းသားး� ထုုတ််လုုပ််တာာပဲဲ ဖြ�စ််ဖြ�စ််၊ အချျက််အလက်် စုုစည်းး�
ပေး�းထားး�တဲ့့� အင််တာာနက််စာာမျျက််နှာာ�တွေ�ေနဲ့့� အချျက််အလက််သရုုပ််ပြ�ပုံံ� တွေ�ေကိုု� စိိစစ််အသုံးး��ချျတဲ့့�

အခါါမှာာ�ပဲဲ ဖြ�စ််ဖြ�စ််၊ သတင်းး�သမား�းတွေ�ေကိုု� လေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး�ပေး�းတဲ့့� အခါါမှာာ�ပဲဲဖြ�စ််ဖြ�စ်် ဒီီဂျျစ််
တယ််နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုတွေ�ေရှိိ�ထားး�ခြ�င်းး�ဟာာ ခုုလိုု�မျိုး�း�� အိိမ််တွွင်းး�အော�ာင်းး�နေ�ရတဲ့့�

ဗရုုက််ဗရက််ကာာလမှာာ� ဘယ််လော�ာက်် အသက််ဆက််ပေး�းနိုု�င််တယ််ဆိုု�တာာကိုု� ကပ််ရော�ာဂါါက
မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ခဲ့့�ပါါတယ််။
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ခေ�တ််ကော�ာင်းး�စဉ််ကာာလများ��းမှာာ�တော�ာင််မှှ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲနိုု�င််ငံံအတော်��်�များ��းများ��းမှာာ� နည်းး�ပညာာသုံးး��နိုု�င််

တာာတစ််ခုုတည်းး�နဲ့့� သတင်းး�ခန်းး�မတွေ�ေ�အတွွက်် အလိုု�အလျော��ာ�က်် အဆင််ပြေ�ေမနေ�ေပါါဘူးး�။ အဲဲဒီီ

နည်းး�ပညာာတွေ�ေကိုု� ဘယ််လိုု� သုံးး��မလဲဲ၊ ဘယ််ရင်းး�မြ�စ််တွေ�ေ လိုု�အပ််မလဲဲ၊ သမား�းရိုးး��ကျျ သတင်းး�
ထုုတ််ကုုန််တွေ�ေကိုု� နော�ာက််ဆုံးး��ပေါ်�်အရာာတွေ�ေနဲ့့� သဟဇာာတ ပိုု�ဖြ�စ််စေ�အော�ာင််လို့့�� ဘယ််လိုု�မျိုး�း��ဆန်းး�

သစ််တီီထွွင််မလဲဲ စတာာတွေ�ေကိုု� အဲဲဒီီသတင်းး�ခန်းး�မတွေ�ေ�က ချျက််ချျင်းး� မသိိနိုု�င််ပါါဘူးး�။ သတင်းး�တွေ�ေ

ထုုတ််လုုပ်် ဖြ�န့််�ချိရေး��း
� �နဲ့့� ဈေး�းကွွက််ရှာာ�ဖွေရေး���း�ပိုု�င်းး�မှာာ� ဟိုးး��ကတည်းး�က ရှိိ�လာာနေ�ခဲ့့�တဲ့့� သမား�းရိုးး��ကျျ

အလေ့�့�အထနဲ့့�အတွေး�း��အခေါ်�်�တွေ�ေထဲဲမှာာ�ပဲဲ ကာာလကြာ�ာရှှည်် လည််ပတ််လာာခဲ့့�တဲ့့� မီီဒီီယာာအများ��း

အပြား�း� အတွွက််ကတော့�့�� အထက််ကပြော�ာ��တဲ့့� ဒစ််ဂျျစ််တယ််အရည််အသွေး�း��တွေ�ေ တက််အော�ာင််လုုပ််

တာာ၊ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတွေ�ေ စတင််တာာတို့့��ဟာာ တကယ့််�ကိုု� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းစိိန််ခေါ်�်ချျက််တွေ�ေ
ပါါပဲဲ။

သတင်းး�ဖြ�စ််တဲ့့�အရာာကိုု� အနံ့့�ခံံရှာာ�ဖွေ�ေပြီး�း� စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ်် သတင်းး�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�တွေ�ေအဖြ�စ််
ပြ�န််လည််ပြော��ာပြ� ရေး�းပြ�တတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�တဲ့့� အရည််အသွေး�း��တွေ�ေအပြ�င်် ဒီီကနေ့�့� သတင်းး�သမား�းတစ််
ယော�ာက််မှာာ� အခြေ�ေ�ခံံ နည်းး�ပညာာနဲ့့� ဒစ််ဂျျစ််တယ််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုတွေ�ေ၊ နော�ာက််ပြီး�း� အွွန််လိုု�င်းး�

စာာမျျက််နှာာ�တွေ�ေမှာာ� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�ရှိိ�၊ သတိိကြီး�း�စွာာ�ထားး�ပြီး�း� စိိစစ််အသုံးး��ချျဖို့့��ရာာ ရှိိ�ရမယ့််�

စဉ်းး�စား�းအကဲဲဖြ�တ််နိုု�င််တဲ့့�အရည််အသွေး�း��တွေ�ေ လိုု�အပ််ပါါတယ််။

အဲဲဒီီ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအရည််အသွေး�း��တွေ�ေ ဆိုု�တာာကလည်းး� သတင်းး�ကော�ာင်းး�တွေ�ေဘယ််လိုု�ထုုတ််မ
လဲဲဆိုု�တာာနဲ့့� အတူူတူူ မျှဝေ��ေ၊ သင််ကြား�း� အသုံးး��ပြု�ုပေး�းဖို့့��လိုု�ပါါတယ််။ နော�ာင််တစ််ချိိ�န််ကျျမှှ လေ့�့လာာ

စေ�တာာမျိုး�း��၊ ‘နည်းး�ပညာာကျွွမ်းး�တဲ့့�လူူတွေ�ေ’ ဆီီကိုု�သာာ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သင််ကြား�း�ပေး�းတာာမျိုး�း�� လုုပ််ဖို့့��မလိုု�

ပါါဘူးး�။

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေနဲ့့�ပြော��ာချျင််တာာကတော့�့�� တစ််ခုုခုုကိုု�လက််ဆင့််�ကမ်းး�တော့�့�မယ််ဆိုု�ရင်် ပြော��ာပြ�

ပြော��ာရရင်် အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှရဲ့့� မီီဒီီယာာကဏ္ဍမှာာ� မိိခင််ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ု မီီဒီီယာာတွေ�ေ

ကသာာ လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�တာာပါါ။

ဂျိုု��ဟန််နာာ ဆင််
ဘန််ကော�ာက််၊ ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံ
၂၀၂၀ ဇွွန််လ
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ခမာာ၊ လာာအိုု�နဲ့့� ဗီီယက််နမ်် ဘာာသာာစကားး� တွေ�ေနဲ့့�လည်းး� ဖတ််ရှုုနိုု�င််အော�ာင်် စီီစဉ််ထားး�ပါါတယ််။

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

မယ့််�ဘာာသာာစကားး� ကလည်းး� အရေး�း�ပါါနေ�တာာဖြ�စ််တဲ့့�အတွွက်် ဒီီ လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််ကိုု� မြ�န််မာာ၊

Photo by Dat Dau

၁

ကမ္ဘာ့့��ဒေ�သအသီးး�သီးး�တို့့��တွွင်် စမတ််ဖုုန်းး�များ��းသည်် လူူသားး�နှှင့််� ခွဲဲ�ထုုတ််၍မရနိုု�င််တော့�့�သည့််� မရှိိ�မ

ဖြ�စ််အရာာ အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ မနက််အိိပ််ရာာထထချျင်းး� ဖုုန်းး�ကိုု�စစ််သည််။ အိိပ််ရာာ

မဝင််မီီနော�ာက််ဆုံးး��အချိိ�န််အထိိ ဖုုန်းး�ကိုု� သုံးး��စွဲဲ�ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာများ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာခဲ့့�သည့််�ကာာလမှာာ� သမိုု�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကြီး�း�နှှင့််� ယှှဉ််လျှှင်် ဘာာမျှှမကြာ�ာသေး�းသော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏

အသုံးး��ဝင််ပုံံ�မှာာ�မူူ လူူသားး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ရေး�း ကိုု�ယ််တာာနှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ (ထို့့��ပြ�င််

သတင်းး�ဆိုု�င််ရာာ) ဘဝများ��း၊ အလေ့�့�အထများ��း၊ နိိစ္စစဓူူဝကိိစ္စစ များ��းနှှင့််� ဖြ�ည််ထုုတ််မရအော��ာင်် ရစ််ပတ််
ယှှက််နွွယ််ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််�ကြ�ပါါစို့့��။ ကမ္ဘာ့့��လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ကွွန််ရက််စနစ်် (World Wide Web) ကိုု� ၁၉၈၉ ခုုနှှစ််

တွွင်် စတီီထွွင််ခဲ့့�သဖြ�င့််� ၎င်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည််မှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�သုံးး��ဆယ််မျှှသာာ ရှိိ�ခဲ့့�သေး�းသည််။
(World wide web နှှင့််� အင််တာာနက်် မတူူပါါ၊ အင််တာာနက််သည်် ၁၉၆၀ ပြ�ည့််�လွွန််နှှစ််များ��းမှှ
စတင််ကာာ ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး�ပြော��ာင်းး�လဲဲဖြ�စ််ထွွန်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။)
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ယနေ့�့� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��လုုပ််ကိုု�င််၊ နေ�ထိုု�င််၊ အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံနေ�ကြ�သည့််� အမျိုး�း��
မျိုး�း��သော�ာ မီီဒီီယာာရပ််ဝန်းး�များ��းနှှင့််� ပတ််သက််၍ လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းရာာ၊
ရည််ရွွယ််ချျက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြော��ာဆိုု�ရာာတို့့��တွွင်် အထိုု�င််ချျစဉ်းး�စား�းမည့််�အပိုု�င်းး�ကိုု� သတ််မှှတ််ရန််၊
ယေ�ဘုုယျျမီီဒီီယာာ ရပ််ဝန်းး�ကြီး�း�၏အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှ
ဒေ�သနှှင့််� မိိမိိတို့့��နိုု�င််ငံံများ��း၊ (ထို့့��ထက််မကပိုု�၍ စဉ်းး�စား�းလျှှင််) ရပ််ရွာာ�
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််စဉ်းး�စား�းရန််။

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

(အလွွန််တရာာ) ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ
မီီဒီီယာာနော�ာက််ခံံအနေ�ေအထားး�

အက််ပဲဲလ််ကုုမ္ပပဏီီ၏ iPhone သည်် ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််မှှသာာ စတင််ထွွက််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ပထမဆုံးး��စမတ််
ဖုုန်းး�ဖြ�စ််သည့််� Simon Personal Communicator သည်် ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ထွွက််ရှိိ�သည််။

ဝက််ဘ်် (web) ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�အပေါ်�်� သတင်းး�အချျက််အလက်် စီးး�ဆင်းး�မှုုကဏ္ဍ၏ ခေ�တ််သစ််

ကြီး�း�တစ််ခုု အစပြု�ုခြ�င်းး�အဖြ�စ်် ကြို�ု�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ‘မီီဒီီယာာသစ််’ သည််လည်းး� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
ရေ�ပန်းး�စား�းတွွင််ကျျယ််လာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် စမတ််ဖုုန်းး�များ��း ပေါ်�်လာာခဲ့့�သည့််�အခါါတွွင််မူူ ၎င်းး�က

ပေး�းသော�ာ ဒစ််ဂျျစ််တယ််အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�သည်် ဝက််ဘ်် ထက်် များ��းစွာာ� ကျော်�်��လွွန််သွားး��ခဲ့့�သည််။

စမတ််ဖုုန်းး�များ��းကြော��ာင့််� လူူသားး�တို့့��သည်် လူူမှုုဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အလုုပ််ကိိစ္စစ

ဆက််ဆံံရေး�းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� ဒစ််ဂျျစ််တယ််နှှင့််�အွွန််လိုု�င်းး�ကိုု�သာာ အဓိိက လမ်းး�ကြော��ာင်းး� အဖြ�စ််

ရွေး�း�ချျယ်် အသုံးး��ပြု�ုလာာခဲ့့�ကြ�သည််။ စမတ််ဖုုန်း�း အခြေ�ေ�ပြု�ုသတင်းး�လုုပ််ငန်း�း (မိုု�ဘိုု�င်းး�ဂျာ�ာနယ််လစ််ဇင််

သို့့��မဟုုတ်် အတိုု�ကော�ာက်် ‘မိုု�ဂျိုု��’ ) မှာာ�လည်းး� နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�နှှင့််� သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�အများ��း
အပြား�း�တို့့��တွွင်် အတွေ့�့��ရအများ��းဆုံးး�� အရာာဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။

အင််တာာနက််နှှင့််� စမတ််ဖုုန်းး� အင််တာာနက််နှှင့််� စမတ််ဖုုန်းး�တို့့��သည်် တစ််ဦးးချျင်းး�အနေ�ေဖြ�င့််�၊
တို့့��သည်် တစ််ဦးးချျင်းး� သတင်းး�သမား�းများ��း

အနေ�ေဖြ�င့််�၊ သတင်းး�သမား�း

များ��း အနေ�ေဖြ�င့််�၊ သတင်းး�ပုံံ�စံံ

အနေ�ေဖြ�င့််�၊

ထုုတ််လုုပ််ဖြ�န့််�ဖြူး�း�သူူများ��း၊

သတင်းး�ပုံံ�စံံ

အမျိုး�း��မျိုး�း��

သတင်းး�စား�းသုံးး��သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

ပတ််သက််ယှှက််နွှှယ််နေ�သည့််� လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််လော�ာကကြီး�း�ကိုု�
အကန့််�အသတ််မရှိိ�ဟုုဆိုု�ရလော��ာက််အော�ာင်် ဖွွင့််�ထုုတ််ချဲ့့��ထွွင််ခဲ့့�

အမျိုး�း��မျိုး�း��ထုုတ််လုုပ်် ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာချျည်းး�သက််သက််ကိုု�ပင််
ဖြ�န့််�ဖြူး�း�သူူများ��း၊ သတင်းး� တော်�်�လှှန််ရေး�းတစ််ခုုအဖြ�စ်် ခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�ကြ�သည််။ ‘တစ််ချိိ�န််လုံးး��
စား�းသုံးး��သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််နေ�ခြ�င်းး�’ ဆိုု�သည််မှာာ� အရာာရာာဒစ််ဂျျစ််
ပတ််သက််ယှှက််နွှှယ််နေ� တယ််

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

သည့််� လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််

သွားး��နေ�ကြ�သည့််�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ခေ�တ််တွွင််

ဘာာမျှှ

မထူးး�ဆန်းး�တော့�့�သည့််�အရာာဖြ�စ််သည််။ အင််တာာနက််ပေါ်�်တွွင််
လူူတို့့��အသုံးး��ပြု�ုရန််နှှင့််�

အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံရန််အတွွက််

လော�ာကကြီး�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ထားး�သည့််� နေ�ရာာများ��းကိုု� ရည််ရွွယ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
အကန့််�အသတ််မရှိိ�ဟုုဆိုု�ရ
အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှဒေ��ေသတွွင်းး�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ဘဝများ��းသည််

လော�ာက််အော�ာင်် ဖွွင့််�ထုုတ်် မည််မျှှဒစ််ဂျျစ််တယ််အပေါ်�်� အားး�ကိုးး��နေ�ရပြီ�ီလဲဲ ဆိုု�သည််ကိုု�
ချဲ့့��ထွွင််ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ကြ�ည့််�ကြ�ပါါစို့့��။

We Are Social and Hootsuite ကထုုတ််ပြ�န််သည့််� ‘Digital 2020’ အစီီရင််ခံံစာာများ��းပါါ အချျက််

များ��းအရ အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှဒေ��ေသသားး�များ��း၏ ၆၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အင််တာာနက််သုံးး��ခွွင့််�ရကြ�

သည််။ ကမ္ဘာ့့��လူူဦးးရေ� ၇ ဒသမ ၇၅ ဘီီလျံံ၏
� ၅၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ အင််တာာနက််သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််ကြ�သည််

ဆိုု�သော�ာ ကမ္ဘာ့့��အဆင့််�ကိိန်းး�ဂဏန်းး� ထက််ပင်် ပိုု�မြ�င့််�မား�းနေ�သည််။

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှလူူဦးးရေ�၏ ၆၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာကိုု� ပုံံ�မှှန််သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��းဖြ�စ််ကြ�
သည််။ သို့့��သော်�်� တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််�ကြ�ည့််�လျှှင်် ထိုု�သို့့��သုံးး��စွဲဲ�သည့််�ဦးးရေ�မှာာ� ကမ္ဘာ့့��လူူဦးးရေ�၏

၄၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာရှိိ�သည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ဒေ�သတွွင်းး� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာသုံးး��စွဲဲ�သူူများ��း၏ ၅၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

သည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ၄၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဖြ�စ််သည််။
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ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာနှှင့််� ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ��းအရ အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံံ

များ��းအတွွင်းး� အင််တာာနက််နှှင့််� စမတ််ဖုုန်းး�တို့့��ကိုု� မည််မျှှကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� သုံးး��စွဲဲ�ကြ�သည််ကိုု�

တွေ့�့�နိုု�င််သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�ဘဝများ��း - ဖျျတ််ခနဲဲ မြ�င််ရသည့််� CLMV
အင််တာာနက််ထိုးး��ဖော�ာက််မှုု

နိုု�င််ငံံ

လူူဦးးရေ�
(သန်းး�ပေါ�ါင်းး�) အသုံးး��ပြု�ုသူူ
(သန်းး� ပေါ�ါင်းး�)

လူူဦးးရေ�၏
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာပုံံ�မှှန််သုံးး��သူူများ��း မိုု�ဘိုု�င်းး� အင််တာာနက်် သုံးး��သူူ
အသုံးး��အများ��း
ဆုံးး�� ဆိုု�ရှှယ််
အရေ�ေအတွွက်် လူူဦးးရေ�၏ အရေ�ေအတွွက်် လူူဦးးရေ�၏
မက််ဆင််ဂျာ�ာ
(သန်းး�)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
(သန်းး�)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�

16.6

9.7

58

Facebook
messenger

9.7

58

12.05

74

လာာအိုု�

7.22

3.1

43

WhatsApp

3.1

43

2.6

37

မြ�န််မာာ

54.23

22

41

Facebook
messenger

22

41

20.79

38

ဗီီယက််နမ််

96.96

68.17

70

Viber

65

67

62.4

64

ရင်းး�မြ�စ််: Digital 2020: Global Digital Overview

လာာအိုု� - လူူဦးးရေ� ၇ ဒသမ ၂၂ သန်းး�ရှိသော���ာ
�
လာာအိုု�နိုု�င််ငံံတွွင်် လူူဦးးရေ�၏ ၄၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်း�း သို့့��မဟုတ််
ု
သုံးး��သန်းး�စွွန်းး�စွွန်းး�သည််

အင််တာာနက််ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာပုံံ�မှှန််သုံးး��စွဲဲ�သည့််�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ�လည်းး� ထိုု�ပမာာဏပင််ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ�၏ ၇၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�တွွင်် မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�ရှိိ�

အင််တာာနက်် သုံးး��စွဲဲ�ကြ� သလိုု� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာပုံံ�မှှန််သုံးး��သူူများ��းလည်းး� ဖြ�စ််သည််။ မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�ပျံ့့��နှံ့့��မှုု

အရေ�ေအတွွက််ကတော့�့�� နိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ�၏ ၁၂၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််� ညီီမျှှသည််။

မြ�န််မာာ - လူူဦးးရေ� ၅၄ ဒသမ ၂၃ သန်းး�ရှိိ�သည့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လူူဦးးရေ�၏ ၄၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

သို့့��မဟုုတ်် လူူ ၂၂ သန်းး� အင််တာာနက််သုံးး��စွဲဲ�ကြ�သလိုု� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာကိုု�လည်းး� သုံးး��စွဲဲ�ကြ�သည််။
မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး� အသုံးး��ပြု�ုမှုုအရေ�ေအတွွက််မှာာ� နိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ�၏ ၁၂၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဗီီယက််နမ်် - နိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ� ၉၆ ဒသမ ၉ သန်းး�ရှိိ�သည့််အ
� နက်် အင််တာာနက််အသုံးး��ပြု�ုသူူ ၆၈ ဒသမ

၁၇ သန်းး� (၇၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) နှှင့််� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာသုံးး��စွဲဲ�သူူ ၆၅ သန်းး� (၆၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) ရှိိ�သည််။

မိုု�ဘိုု�င််ဖုုန်းး� သုံးး��စွဲဲ�မှုုအရေ�ေအတွွက််သည်် နိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ�၏ ၁၅၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််� ညီီမျှှသည််။

ထူးး�ခြား��းချျက််ရှုုထော�ာင့််�မှှလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သတင်းး�ပရိိသတ််များ��း အွွန််လိုု�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� သတင်းး�ဖတ််
ရှုုခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���ဆက််ရှုုထော�ာင့််�မှှ လည်းး�ကော�ာင်းး�ကြ�ည့််�လျှှင်် ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�နှှင့််�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် အင််တာာနက််သုံးး��စွဲဲ�သူူအရေ�ေအတွွက််နှှင့််� ဆိုု�ရှှယ််မီီယာာသုံးး��စွဲဲ�သူူအရေ�ေအတွွက််
အတူူတူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အထက််ပါါအချျက််များ��းအရ သိိရသည််။
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး� - နိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ� ၁၆ ဒသမ ၆ သန်းး�၏ ၅၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (၉ ဒသမ ၇ သန်းး�)

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ကြ�သည််ဟုု ‘Digital 2020 Global Digital Yearbook’ က ဆိုု�သည််။

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှသားး�တို့့��သည််

ယနေ့�့�တွွင်် အဆများ��းစွာာ� ပိုု�၍ ဒစ််
ဂျျစ််တယ််ဘက််သို့့��ကူးး�ပြော��ာင်းး�

ရော�ာက််ရှိိ�လာာပြီ�ီ ဆိုု�သည့််�အပေါ်�်�

သံံသယဖြ�စ််စရာာမလိုု�သော်�်�လည်းး�
သတင်းး�ပရိိသတ််တို့့��မှာာ�မူူ အလွွန််
‘ဖော�ာင်းး�ပွနေ��ေသော�ာ’ အွွန််လိုု�င်းး�

မိိမိိနှှင့််�အဆင််ပြေ�ေကိုု�က််ညီီမည့််�
အရာာကိုု�

များ��းစွာာ� ပိုု�၍ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဘက််သို့့��ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရော�ာက််ရှိိ�
လာာပြီ�ီ

ဆိုု�သည့််�အပေါ်�်�

သံံသယဖြ�စ််စရာာမလိုု�

သော်�်�လည်းး� သတင်းး�ပရိိသတ််တို့့��မှာာ�မူူ (နည်းး�ပညာာ

ကုုမ္ပပဏီီကြီး�း� လက််တစ််ဆုုပ််စာာကသာာ လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�
သည့််�) အလွွန်် ‘ဖော�ာင်းး�ပွနေ��ေသော�ာ’ အွွန််လိုု�င်းး� သတင်းး�
အချျက််အလက်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အသစ််ထဲဲတွွင်် မိိမိိနှှင့််�
အဆင််ပြေ�ေကိုု�က််ညီီမည့််�အရာာကိုု�

ရွေး�း�ချျယ််နေ�ရဆဲဲ

မိိမိိလိုု�ချျင််သည့််�အချျက််အလက််ကိုု�

အချျက််အလက််

ဖြ�စ််သည််။ သတင်းး�သမား�းတို့့��မှာာ�လည်းး� ယခင််ကထက််

သတင်းး�အချျက််အလက််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အသစ််ထဲဲတွွင််

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှသားး�တို့့��သည်် ယနေ့�့�တွွင်် အဆ

ရတနာာသိုု�က််ကြီး�း�ထဲဲမှှ လွွယ််လင့််�တကူူပင််ရယူူနိုု�င််ပြီ�ီ
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသည့််� ခေ�တ််သစ််နှှင့််�

အတူူ ပါါလာာသည့််� ပြို�ု�င််ဘက််ကင်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု�

ရင််ဆိုု�င််ရမည််ဖြ�စ််သည််။

ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး� သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််တစ််ခုု
အဆိုု�ပါါ အွွန််လိုု�င်းး�ခေ�တ််အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််�တကွွ ထိုု�ခေ�တ််ကိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�သည့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�

ပညာာသည်် သတင်းး�နှှင့််� သတင်းး�ပညာာလုုပ််ငန်းး�၏ မျျက််နှာာ�စာာများ��းစွာာ�ကိုု� ပုံံ�စံံအသွွင််ပြော��ာင်းး�
အော�ာင််

ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိိ�သည််။

တကယ််တမ်းး�တွွင််

သတင်းး�သမား�းများ��းသည််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

သတင်းး�ကဏ္ဍခွဲဲ�အလိုု�က်် သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််ပုံံ�၊ အချော�ာ��ထည််ပြု�ုလုုပ််ပုံံ�၊ ထုုတ််ဝေ�ပုံံ�၊ ပရိိသတ််ထံံ

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ပို့့��ဆော�ာင််ပုံံ�တို့့��နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� နည်းး�နာာများ��းသည်် လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာအွွန််
လိုု�င်းး�ခေ�တ််ကြော��ာင့််� တိိကျသော��ာ�ပုံံ�စံံတစ််ခုုအတွွင်းး� ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။ ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင််

မည််သူူကမျှှ သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််တစ််ခုုကိုု� အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ�တင််ထားး�လားး�ဟုု မမေး�း�တော့�့�ပါါ။ အွွန််
လိုု�င်းး�မှာာ�လည်းး�တင််ထားး�သည််ဟုု အလိုု�လိုု�ယူူဆပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။

ထိုု�သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကြော��ာင့််� ပြီး�း�ခဲ့့�သည့််� ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး�

သတင်းး�ပညာာနှှင့််� ပတ််သက််၍သင််ကြား�း�ခဲ့့�သည့််� သတင်းး�မီီဒီီယာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��စံံများ��းတွွင််
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့� သည််။

•	ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် ပြ�ည််သူူသည်် သတင်းး�များ��း၊ အချျက််အလက််များ��းကိုု� သတင်းး�မီီဒီီယာာများ��း
ထံံမှှသာာ ရရှိိ�နိုု�င််တော့�့�သည်် မဟုုတ််ပါါ၊ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူတို့့��သိိသင့််�၊ မသိိသင့််�ကိုု� မီီဒီီယာာ
တို့့��ကသာာ ဆုံးး��ဖြ�တ်် ထုုတ််ပြ�န််ပေး�းခွွင့််� မရှိတော့����့�ပါါ။

•	ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာ၊ chat group များ��း၊ အခြား��းသော�ာ လူူမှုုကွွန််ရက််များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကြား�း�ခံံ
ပလက််ဖော�ာင်းး�များ��း အပေါ်�်�တွွင််လည်းး� မီီဒီီယာာတို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မထားး�နိုု�င််တော့�့�ပါါ။
အဆိုု�ပါါ ပလက််ဖော�ာင်းး�များ��း ကိုု�ယ််တိုု�င််က သတင်းး�မီီဒီီယာာဖြ�စ််မနေ�ေသော်�်�လည်းး� ၎င်းး�
တို့့��သည်် သတင်းး�ဖြ�န့််�ခြ�င်းး�၊ ပရိိသတ််နှှင့််� ထိတွေ့��့��ခြ�င်းး�၊ ဝင််ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး� စသည််တို့့��အလို့့��

ငှာာ� မီီဒီီယာာတိုု�က််ကြီး�း�များ��းက လက််နက်် အဖြ�စ်် သုံးး��သည့််�အရာာများ��းဖြ�စ််လာာကြ�သည််။
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(‘ပလက််ဖော�ာင်းး�’နှှင့််� ‘ထုုတ််ဝေ�သူူ’ ကွာာ�ခြား��းချျက််ကိုု� သိိနိုု�င််ရန််အတွွက်် အပိုု�င်းး� (၆)
‘အွွန််လိုု�င်းး�ကိုု� စိိစစ််အသုံးး��ချျရာာတွွင်် သိိထားး�သင့််�သည့််�အခေါ်�်�အဝေါ်�်� ၁၄ ခုု’ တွွင််ရှုုပါါ။)

•	အွွန််လိုု�င်းး�လော�ာကသည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု� လုံးး��ဝသေး��းငယ််သွားး��အော�ာင်် ချုံ့့���ပစ််ခဲ့့�

သည််။ ကမ္ဘာာ�၏ မည််သည့််�အစိိတ််အပိုု�င်းး�မှာာ� ဘာာပဲဲဖြ�စ််ဖြ�စ်် မိိနစ်် သို့့��မဟုုတ်် စက္ကကန့််�ပိုု�င်းး�

အတွွင်းး�မှာာ�ပင်် သိိနိုု�င််သည််။

•	ကိုု�ယ့််�နိုု�င််ငံံသတင်းး�နှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး�/ကမ္ဘာ့့��သတင်းး� မည််သို့့��ကွာာ�ခြား��းသည််ဟုု ပြ�တ််ပြ�တ််
သားး�သားး� ပြော��ာရလော��ာက််သည့််� စည်းး�ဆိုု�သည််မှာာ�လည်းး� မှုုန််ဝါးး�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

•	ပုံံ�နှိိပ််စာာစော�ာင််
�
/သတင်းး�စာာ၊ ဓာာတ််ပုံံ�သတင်းး�ပညာာ၊ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�နှှင့်�် ရေ�ဒီီယိုု� စသည််ဖြ�င့််�
မီီဒီီယာာပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််ကွဲဲ�များ��းအဖြ�စ်် တစ််ချိိ�န််လုံးး��ပိုု�င်းး�ခြား��းလာာမှုုများ��းမှာာ�လည်းး� လျော့�့��ပါးး�သွားး��
သို့့��မဟုုတ်် လုံးး��ဝပျော��ာ�က််ကွွယ််သွားး��သည််။ လွွန််ခဲ့့�သည့််�နှှစ််အတော်��်�ကြာ�ာက ခေ�တ််စား�းခဲ့့�

သည့််� ‘မာာလ််တီီမီီဒီီယာာ’ ဆိုု�သော�ာစကားး�လုံးး��မှာာ� ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် အသုံးး��မဝင််တော့�့�ပေ�။

အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု� ပြော��ာပြ�ရာာတွွင်် အရုုပ််၊ အသံံနှှင့််� လှုုပ််ရှား��းမှုုအားး�လုံးး��
ပါါဝင််မှှ ပြ�ည့််�စုံံ�မည််ဟုု ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ယခုု ယူူဆလာာကြ�၍ ဖြ�စ််သည််။

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှရှိိ�

သတင်းး�မီီဒီီယာာအများ��းအပြား�း�အတွွက််မူူ

အဆိုု�ပါါရေ�စီးး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု�

လိုု�က််၍ သတင်းး�ဂေ�ဟစနစ််ကြီး�း�ထဲဲတွွင်် မိိမိိတို့့��အလုုပ််လုုပ််ပုံံ�၊ ပါါဝင််ပုံံ�တို့့��အပေါ်�်� အလိုု�က််သင့််�

ပြော��ာင်းး�လဲဲ ဖို့့��တွွန်းး�အားး�ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။ သို့့��မှှသာာ ပညာာသည််ပီီပီီသသ ထုုတ််လုုပ်် ဖြ�န့််�ချိိသ
� ည့််�

သတင်းး� ထွွက််ကုုန််များ��းသည််လည်းး� ပရိိသတ််ထံံ ရော�ာက််ရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��မဟုုတ််လျှှင််လည်းး�
ပရိိသတ််နှှင့််�အဆက််ပြ�တ််မသွားး��ဘဲဲ နေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။

ထို့့��အပြ�င်် သတင်းး�ထော�ာက််ဖြ�စ််ဖြ�စ််၊ အယ််ဒီီတာာဖြ�စ််ဖြ�စ််၊ သတင်းး�စာာသင််တန်းး�မှူး��းပဲဲဖြ�စ််ဖြ�စ်် မီီဒီီ

ယာာလော�ာကသားး�မှှန််လျှှင်် ကြုံ�ံ�လာာရသည့််�ကိိစ္စစတစ််ခုုမှာာ� သတင်းး�ကိုု�ထုုတ််လုုပ််ဖြ�န့််�ချိိ � ပေး�းသူူများ��း

ကိိစ္စစဖြ�စ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု� စလိုု�က််သည််မှှ နော�ာက််ဆုံးး�� ပရိိသတ််မျျက််စိရှေ့��့��

အရော�ာ�က်် ပို့့��ပေး�းသည််အထိိ အကျုံးး���ဝင််သည့််� အပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�်တွွင်် တက််လာာ

သမျှှ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း၏ အရည််အသွေး�း��အပေါ်�်� စိိတ််မချျရတော့��့�သဖြ�င့််� အရှေ့�့��တော�ာင််

အာာရှှ အပါါအဝင်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� မီီဒီီယာာလုုပ််ငန်းး�လော�ာကတွွင်် အချျက််အလက််အမှား��းများ��းစိိစစ််
ရေး�းအတွွက်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သတင်းး�တုု သတင်းး�မှား��း လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး�များ��း တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း

အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��များ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�လာာရသလိုု�

အချျက််အလက််စိိစစ််သည့််�

သီးး�ခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�လည်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�ရသည််။
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ယာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််တတ််မြော��ာက််မှုုများ��း မည််သို့့��ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းကြ�မည််နည်းး�ဆိုု�သည့််�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ကိုု�ရော�ာ၊ အဆိုု�ပါါသတင်းး�ကိုု�ဖတ််ရှုုကြ�မည့််� ပရိိသတ််များ��းကိုု�ပါါ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ပိုု�င်းး�၊ သတင်းး�ပိုု�င်းး�၊ မီီဒီီ

ပရိိသတ််နော�ာက််ကိုု�လိုု�က််ခြ�င်းး�
ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််များ��းကိုု� ထုုပ််ပိုးး��၊ ပို့့��ဆော�ာင််၊ ဖန််တီးး�သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််�

ပတ််သက််၍ မီီဒီီယာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� သတင်းး�သမား�းများ��းဘက််က ပြ�န််သုံးး��သပ််သည့််�အခါါ
ပရိိသတ််နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုသူူ အမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့�� သတင်းး�ကိုု�ရယူူ၊ စား�းသုံးး��သည့််� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� အံံကျျဖြ�စ််

အော�ာင်် ၎င်းး�တို့့��၏သတင်းး�ထွွက််ကုုန်် များ��းကိုု� စဉ်းး�စား�းထုုတ််လုုပ််နေ�ကြ�ရသည််ဟုု ဆိုု�ရမည််
ဖြ�စ််သည််။

ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� အင််တာာနက််အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းသည်် နေ့�့စဉ်် အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် ပျျမ်းး�မျှှ ၆ နာာရီီ

၄၃ မိိနစ်် အချိိ�န််ကုုန််ကြ�သည််ဟုု ‘Digital 2020’ အစီီရင််ခံံစာာများ��းက ဆိုု�သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည််

မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�များ��းကိုု� ပျျမ်းး�မျှှ ၃ ဒသမ ၄ နာာရီီ အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါကိိရိိယာာများ��းသုံးး��ပြီး�း� အင််တာာ

နက််ကိုု� ၃ ဒသမ ၂၂ နာာရီီ ကြ�ည့််�ရှုုကြ�သလိုု� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာပေါ်�်တွွင်် ၂ နာာရီီနှှင့််� ၂၄ မိိနစ်် ကုုန််ဆုံးး��

ကြ�သည််။ လူူတို့့�� အင််တာာနက််သုံးး��စွဲဲ�မှုု အချိိ�န််စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��ကျော်�်��မှာာ� မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�

များ��းမှှတစ််ဆင့််� သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကမ္ဘာ့့��လူူဦးးရေ� ၇ ဒသမ ၇၅ ဘီီလျံံအ
� နက်် ၃ ဒသမ ၈

ဘီီလျံံ � သို့့��မဟုုတ်် ၄၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာကိုု� စွဲဲ�စွဲဲ�မြဲ�ဲမြဲ�ဲသုံးး��ကြ�သူူ များ��းဖြ�စ််သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�လော�ာက

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

လူူဦးးရေ�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ကမ္ဘာ့့��လူူဦးးရေ�

၇.၇၅ ဘီီလျံံ �

အွွန််လိုု�င်းး�တွွင််ရှိိ�သူူ

၄.၅၄ ဘီီလျံံ �

၅၉

အသားး�တင််မိုု�ဘုုန်းး�ဖုုန်းး�သုံးး��သူူ

၅.၁၉ ဘီီလျံံ �

၆၇

၃.၈ ဘီီလျံံ �

၄၉

ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာပုံံ�မှှန််သုံးး��သူူ
ရင်းး�မြ�စ််: Digital 2020 Report

တစ််နေ့�့ အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��ချိိ�န််
၃.၄၄ နာာရီီ - လူူအများ��း မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�များ��းပေါ်�် တစ််နေ့�့ကုုန််ဆုံးး��ချိိ�န််
၆.၄၃ နာာရီီ - လူူအများ��း တစ််နေ့�့ပျျမ်းး�မျှှ အင််တာာနက််သုံးး��စွဲဲ�ချိိန်� ်
၂.၂၄ နာာရီီ - လူူအများ��း ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာသုံးး��စွဲဲ�ချိိန်� ်
ကမ္ဘာ့့��အဆင့််�ကြ�ည့််�လျှှင်် လူူတို့့��သည်် နိုးး��နေ�သည့််�အချိိ�န််၏ ၄၀% ကျော်�်��ကိုု�
အင််တာာနက််သုံးး��ကြ�သည််
အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��ချိိ�န််ပေါ�ါင်းး�၏ သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ�ကျော်�်��ကိုု� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာအတွွက််သုံးး��သည််
ရင်းး�မြ�စ််: Digital 2020 Report
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အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှသားး�များ��းသည်် အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��စွဲဲ�ရာာတွွင်် စား�းပွဲဲ�တင််ကွွန််ပျူူ�တာာ သို့့��မဟုုတ််

လက််ပ််တော့�့�ကွွန််ပျူူ� တာာများ��းထက်် မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�ကိုု�ပိုု�မိုု�သုံးး��စွဲဲ�ကြ�သည််ကိုု� ပိုု�အတွေ့�့��ရများ��းသည််။

အတော်��်�များ��းများ��းသည်် သတင်းး�ဌာာန တစ််ခုု၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝက််ဘ််ဆိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် အပလီီကေး�းရှှင်းး�

တွွင်် သတင်းး�ဝင််ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ထက်် ထပ််ဆင့််�ဖြ�န့််�ဖြူး�း� သည့််� သတင်းး�များ��းကိုု�သာာ ရယူူကြ�ည့််�ကြ�
သည််။ ဥပမာာ အဆိုု�ပါါသတင်းး�ဌာာနများ��း၏ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာစာာမျျက််နှာာ�များ��း နှှင့််� သတင်းး�အနှှစ််ချုု�ပ််
များ��း၊ သတင်းး�စာာတိုု�ပို့့�� အပီီလီီကေး�းရှှင်းး�များ��း။

မိုု�ဘိုု�င်းး�နည်းး�ပညာာကြော��ာင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသည့််� သတင်းး�ကြ�ည့််�ရှုုမှုုပုံံ�စံံသစ််များ��းအရ သုံးး��စွဲဲ�သူူ

တို့့��သည်် သတင်းး�စာာ တစ််စော�ာင်် သို့့��မဟုုတ်် မဂ္ဂဂဇင်းး�တစ််စော�ာင််၏ သတင်းး�/ဆော�ာင်းး�ပါးး� စာာမျျက််နှာာ�
ထဲဲသို့့�� ဝင််ရော�ာက််ဖတ််ရှုုခြ�င်းး�ထက်် မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး� ဖန််သားး�ပြ�င််ပေါ်�်မှာာ�သာာ အမြ�န််ပွွတ််ဆွဲဲ�တင်် ဖတ််ရှုု

သည့််�ဘက််ကိုု� ပိုု�ယိိမ်းး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ယင်းး�၏အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ� အာာရုံံ�ပေး�းသည့််�အချိိ�န််

တိုု�တော�ာင်းး�လာာသည််နှှင့််�အမျှှ နော�ာက််ဆုံးး��ရသတင်းး�များ��းကိုု� ရေး�းသားး� ရာာတွွင်် ပိုု�၍ခပ််တိုု�တိုု�ရေး�း
လာာရသလိုု� သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု�ပြော��ာပြ�ရာာတွွင််လည်းး� စာာချျည်းး�သက််သက််ထက်် အသက််ဝင််နေ�
သော�ာ ရုုပ််ပုံံ�များ��း၊ ကားး�ချျပ််များ��းများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�သုံးး��စွဲဲ�ဖို့့�� စိိတ််ထက််သန််လာာအော�ာင်် တွွန်းး�ပို့့��လိုု�က််သည််။

တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�ကြ�ည့််�ရှုုသူူများ��း၏ အကြို�ု�က််မျိုး�း��စုံံ�၊ စိိတ််ဝင််စား�းမှုုမျိုး�း��စုံံ�

ကိုု�လိုု�က််ပြီး�း�

သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််များ��း၏

အရှှည််အတိုု�ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််ကိုု�

လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပေါ�ါင်းး�စပ််၍လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��အစား�းစုံံ�ဖန််တီးး�ရသည့််�အပိုု�င်းး�တွွင််
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

လည်းး� အမြော�ာ��က််အမြား�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့� သည််။

သင််တန်းး�သားး�တွေ�ေရဲ့့� စမတ််ဖုုန်းး�သုံးး��စွဲဲ�ပုံံ�
ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််

ယော�ာက််ပါါသလဲဲ။
အရာာက

အလေ့�့�အကျျင့််�အကြော��ာ�င်းး�

မေး�းပါါ။

လျှှင််

အိိပ််ရာာ

ဥပမာာ၊ စစ််တမ်းး�တစ််ခုုပုံံ�စံံ မျိုး�း��ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�
မေး�းခွွန်းး�များ��းမေး�းခြ�င်းး�။

နိုးး��နိုးး��ချျင်းး� စမတ််ဖုုန်းး�ကိုု�ကြ�ည့််�သူူ ဘယ််နှှ

ဘာာလဲဲ။

ဖုုန်းး�ပေါ်�်မှာာ�
မိိမိိ

အချိိ�န််အကုုန််အများ��းဆုံးး��

မီီဒီီယာာဌာာနကထုုတ််လုုပ််သည့််�

သတင်းး�တွေ�ေကိုု� ဘယ််နေ�ရာာမှာာ� အများ��းဆုံးး��ကြ�ည့််�ရှုုသလဲဲ -

ပုံံ�နှိိ�ပ််သတင်းး�စာာလားး�၊ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််လားး�၊ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာ

မှာာ�လားး�။ သတင်းး�တွေ�ေ သိိရဖို့့��နဲ့့� သတင်းး�စိိတ််ကူးး� ဒါါမှှ

မဟုုတ်် သတင်းး�အမြ�င််တစ််ခုု ရနိုု�င််ဖို့့��အတွွက်် ဘယ််ဟာာကိုု�

သုံးး��လေ့�့ရှိိ�သလဲဲ။ သတင်းး�သမား�းတစ််ဦးးအနေ�ေနဲ့့� ကိုု�ယ့််�ရဲ့့�

ပရိိသတ််နဲ့့� အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ� အပြ�န််အလှှန််ထိတွေ့��့��မှုုရှိိ�လားး�၊
ရှိိ�ရင်် အဲဲဒီီအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ဘယ််လိုု�ရှိိ�လဲဲ။

သင််တန်းး�သားး�တွေ�ေ သူူတို့့��ရဲ့့�နေ့�့စဉ််အလုုပ််တွေ�ေအတွွက်် ဒစ််
ဂျျစ််တယ််ဘယ််လိုု�သွားး��ဖို့့��စဉ်းး�စား�းကြ�သလဲဲဆိုု�တာာ ဆွဲဲ�ထုုတ််

ပြီး�း�တဲ့့�နော�ာက််မှာာ� အဲဲဒီီ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ကဏ္ဍတွေ�ေ�ထဲဲကမှှ မီီဒီီ

ယာာနဲ့့�ဆိုု�င််တဲ့့�အပိုု�င်းး�တွေ�ေကိုု�ပဲဲ ဆွဲဲ�ထုုတ်် စဉ်းး�စား�းပါါ။ ဒီီတစ််ခါါ

မှာာ�တော့�့� နေ့�့စဉ််သတင်းး�တွေ�ေ ကြ�ည့််�ဖို့့��ရာာ သတင်းး�ဌာာနဝက််
ဘ််ဆိုု�က််တွေ�ေကိုု� သွားး��တာာဖြ�စ််စေ�၊ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာလိုု�မျိုး�း��

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

သီးး�ခြား��းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�တွေ�ေကနေ�ေ
ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့််�ရှိိ�တဲ့့�

အွွန််လိုု�င်းး�

ရှုုထော�ာင့််�ကနေ�ေစဉ်းး�စား�းပြီး�း�

ကြ�ည့််�တာာဖြ�စ််စေ�

ပုံံ�မှှန််သုံးး��စွဲဲ�သူူ

တစ််ဦးးရဲ့့�

မေး�းခွွန်းး�တွေ�ေထုုတ််ကြ�ည့််�ပါါ။

သတင်းး�စာာပညာာကျျင့််�ဝတ််တွေ�ေနဲ့့� မညီီပေ�မယ့််� ‘သတင်းး�’
စာာမျျက််နှာာ�အမှှတ််နဲ့့�
စာာမျျက််နှာာ�တွေ�ေကိုု�

လူူအကြ�ည့််�များ��းကြ�တဲ့့�

ပြ�သပါါ။

သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�လော�ာကမှာာ�

ဒါါတွေကြော���ာ��င့််�

Facebook
တကယ််

လုုပ််ကိုု�င််နေ�သူူတွေ�ေအတွွက််

ဘယ််လိုု�ပြ�ဿနာာတွေ�ေရှိိ�လာာမလဲဲ။

သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််တွေ�ေမှာာ� တွေ့�့�ရတဲ့့� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတွေ�ေ
ကိုု� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််တွေ�ေကိုု� စုုစည်းး�ပါါ။ လေ့�့လာာတဲ့့�အခါါ

မှာာ� အွွန််လိုု�င်းး�မီီဒီီယာာတွေ�ေရဲ့့� လွှှမ်းး�မိုးး��ကြီး�း�စိုးး��နိုု�င််မှုုအပိုု�င်းး�၊ လူူ
ကြို�ု�က််များ��းမှုုအပိုု�င်းး�ဆိုု�တဲ့့� ရှုုထော�ာင့််�ကနေ�ေ လေ့�့လာာပါါ။
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၂

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ဒစ််ဂျျစ််တယ််အစွဲဲ�များ��း

မေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််သည််။

သတင်းး�သမား�းများ��း
အခန်းး�ကဏ္ဍ

တစ််ဦးးချျင်းး�အနေ�ေဖြ�င့််�ပြု�ုမူူကြ�ပုံံ�သည််

အထိိပါါ

သတင်းး�သမား�းဘဝ၏အပြု�ုအမူူနှှင့််�

ဆက််လက််လိုု�က််ပါါသွားး��လေ့�့ရှိိ�သည််။

သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�တွွင််

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြ�သူူများ��း အနေ�ေဖြ�င့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဆက််တင်် များ��း သုံးး��စွဲဲ�ပုံံ�ကိုု�လိုု�က််၍
အွွန််လိုု�င်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအရည််အသွေး�း��ကိုု� သိိနိုု�င််သည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုသည်် သတင်းး�
သမား�းများ��း တတ််မြော��ာက််ရမည့််� ပညာာတစ််ပါးး�လည်းး� ဖြ�စ််လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင််

•	အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�အချျက််အလက််ရပ််ဝန်းး�အကြော��ာ�င်းး� အခြေ�ေ�ခံံသိိရှိိ�နား�းလည််မှုု။ ထိုု�သို့့��ဆိုု�
ရာာတွွင်် ၎င်းး� ရပ််ဝန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အယ််လ််ဂိုု�ရစ််သမ်် (ဘရော�ာ�က််ဇာာများ��း၊ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီ

ယာာတွွင််တက််လာာမည့််� အရာာများ��းကိုု� ပြ�သပေး�း�ရန်် အဖြေ�ေ�ထုုတ််ပေး�းသည့််� သင်္ချာ�ာ��တွွက််ချျက််
မှုုများ��း) အကြော��ာ�င်းး� သိိရှိိ�မှုုလည်းး� ပါါဝင််သည််။

•	ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုအကြော��ာ�င်းး�နှှင့််� ထိုု�သို့့��ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�အော�ာင်် သုံးး��စွဲဲ�ရမည့််�

အရာာများ��း အကြော��ာ�င်းး� အခြေ�ေ�ခံံအသိိ။ အထူးး�သဖြ�င့််� သတင်းး�သမား�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််
အသုံးး��ဝင််သည့််� အရာာများ��း။
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လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ဒစ််ဂျျစ််တယ််အစွဲဲ�များ��းအကြော��ာ�င်းး� မည််မျှှသိိသနည်းး�။ ၎င်းး�သည်် အဓိိကမေး�း�ရမည့််�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ရည််ရွွယ််ချျက််

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ အွွန််လိုု�င်းး�တွွင််ပြု�ုမူူပုံံ�များ��းကိုု� လေ့�့လာာရန််ဖြ�စ််သည််။ အကြော��ာ�င်းး�
မှာာ� လူူတစ််ဦးးချျင်းး�ဘဝတွွင်် အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��စွဲဲ�ပုံံ�ကိုု�လိုု�က််၍ သတင်းး�သမား�းဘဝ
တွွင်် အဆိုု�ပါါအွွန််လိုု�င်းး�ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််များ��းကိုု� မော�ာင်းး�နှှင််ပုံံ�များ��း ကွဲဲ�ပြား�း�သွားး��၍
ဖြ�စ််သည််။

• သတင်းး� ‘အ’သုံးး��လုံးး��ကြေ��ခြ�င်းး�။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပုံံ�နှိိ�ပ််စာာစော�ာင််ပါါသတင်းး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊
ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း� သို့့��မဟုုတ်် အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ� စစ််မှှန််မှုု၊ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျခံံထိုု�က််

မှုုရှိိ�မရှိိ�

လေ့�့လာာသုံးး��သပ််

အကဲဲဖြ�တ််နိုု�င််ရေး�းအတွွက််

လိုု�အပ််သည့််�အခြေ�ေ�ခံံအသိိနှှင့််�

အတတ််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် သတင်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ သတင်းး�ဟုုထင််မှှတ််မှား��းနိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည့််�
အခြား��းသော�ာအချျက််အလက်် ပုံံ�စံံများ��းကိုု�လည်းး� ခွဲဲ�ခြား��းစစ််ထုုတ််နိုု�င််စွွမ်းး� ပါါဝင််သည််။

ခဏနား�းကြ�ပါါစို့့��၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ရဲ့့� အော့�့�ဖ််လိုု�င်းး�နဲ့့� အွွန််လိုု�င်းး� အစွဲဲ�တွေ�ေကိုု� ဆန်းး�စစ််ကြ�ည့််� (နော�ာက််ပြီး�း� သိိ

အော�ာင်် လေ့�့လာာ) ကြ�ပါါစို့့��။ ဆွေး�း�နွေး�း�ရမယ့််�မေး�းခွွန်းး�များ��းမှာာ� ‘အော့�့�ဖ််လိုု�င်းး�မှာာ� သင််လုုပ််ကိုု�င််တဲ့့�

သို့့��မဟုုတ်် ပြော��ာဆိုု�တဲ့့� အရာာနဲ့့� အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ� သင််လုုပ််ကိုု�င််တဲ့့� သို့့��မဟုုတ်် ပြော��ာဆိုု�တဲ့့�အရာာနဲ့့� ဘာာ

ကွာာ�သလဲဲ’။ ‘အပြ�င််မှာာ� မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င််တွေ့�့�ရင်် သိိရမယ့််� ‘သင််’ နဲ့့� အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ�တွေ့�့�ရရင်် သိိရ
မယ့််� ‘သင််’ နဲ့့� ကွာာ�ခြား��းမှုုရှိနေ���ေသလားး�’။ ‘ရှိိ�ရင်် ဘယ််လိုု�ကွာာ�ခြား��းသလဲဲ၊ ဘာာကြော��ာင့််�လဲဲ’။
အွွန််လိုု�င်းး�တက််သည့််�အခါါ သင််သိိထားး�ရမည့််�အရာာများ��း

• သင့််�အိိပ််ခန်းး�တွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရုံးး��စား�းပွဲဲ�မှှ အွွန််လိုု�င်းး�တက််နေ�ချိိ�န်် သင့််�အနေ�ေဖြ�င့််� (ဆိုု�ရှှယ််မီီ
ဒီီယာာလိုု�ပင််)

တစ််ယော�ာက််တည်းး�ဖြ�စ််နေ�မည််၊

သို့့��မဟုုတ််

ကိုု�ယ််ပဲဲရှိိ�သည််ဟုုခံံစား�းမိိ

နိုု�င််သည််။ အင််တာာနက််ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတွေ�ေအများ��းကြီး�း� သုံးး��စွဲဲ�နေ�ကြ�သည့််� ခန်းး�မကျျယ််

ကြီး�း�တစ််ခုုဖြ�စ််၍ သင််ပြော��ာသမျှှ၊ (မျှဝေ��ေဖို့့��၊ လက််ဆင့််�ကမ်းး�ဖို့့��၊ အစီီရင််ခံံဖို့့��) သင််ရွေး�း�ချျယ််
သမျှှကိုု� မည််သူူမဆိုု� မြ�င််နိုု�င််သည််။ သင််လုုပ််သမျှှ၊ ပြော��ာသမျှှကလည်းး� တစ််ခါါတည်းး�
မှှတ််တမ်းး�ဝင််သွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

•	မိိမိိလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ခြေ�ေရာာပြ�န််ခံံစနစ််ပါါလေ့�့ရှိိ�သည့််� ဘရော�ာ�က််ဇာာအများ��းစုုကိုု�
သုံးး��ပြီး�း� သင််တစ််ခုုခုုကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေသည့််�အခါါ သို့့��မဟုုတ်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာက ပြ�သမျှှကိုု� တစ််ခုု

ပြီး�း�တစ််ခုု လိုု�က််ကြ�ည့််�နေ�စဉ််အခါါမျိုး�း��တွွင်် ဝက််ဘ််ပေါ်�်၌ သင််တွေ့�့�သမျှှ သို့့��မဟုုတ််

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

‘ရွေး�း�ချျယ််’ သမျှှ အရာာများ��းသည်် သင််ရဲ့့�ရွေး�း�ချျယ််မှုုရာာနှုုန်းး�ပြ�ည့််�မဟုုတ််ပါါ။

မမြ�င််ရသော်��်�လည်းး� နော�ာက််ကွွယ််မှာာ�အလုုပ််လုုပ််နေ�သည့််� အယ််လ််ဂိုု�ရစ််သမ််များ��းရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�
တို့့��မှာာ� အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�် သင််ရှာာ�ဖွေ�ေကြ�ည့််�ရှုုသမျှှ၊ သို့့��မဟုုတ်် သင််ဝင််ရော�ာက််ကြ�ည့််�ရှုုသည့််� စာာမျျက််နှာာ�

မှှန််သမျှှကိုု� အချျက််အလက််များ��း အဖြ�စ်် သိုု�မှီးး��သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ပါါသည််။ ပြီး�း�လျှှင််တော့�့� အလားး�တူူ
အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� သင်် အွွန််လိုု�င်းး�တက််တိုု�င်းး� သင့််�ကွွန််ပျူူ�တာာဖန််သားး�ပြ�င်် သို့့��မဟုုတ်် ဆိုု�

ရှှယ််မီီဒီီယာာမှာာ� ပေါ်�်လာာအော�ာင်် လုုပ််ပေး�းပြီး�း� တခြား��းသော�ာဝက််ဘ််ဆိုု�က််၊ လင့််�ခ်် စသည််တို့့��ကိုု�

ကလစ်် လုုပ််ခိုု�င်းး�ပါါသည််။ ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�အရာာ များ��းကိုု�သာာ ပိုု�မိုု�တွေ့�့�လာာရခြ�င်းး�သည်် လူူတွေ�ေကြား�း�

ထဲဲ ၎င်းး�တို့့�� ပိုု�ပြီး�း�လူူကြို�ု�က််များ��းလာာသော�ာကြော��ာင့််� သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�တွွင််ကျျယ််လာာခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််�မဟုုတ််ပါါ။ တကယ််က ၎င်းး�တို့့��သည်် သင််၏ feed မှာာ�သာာ ‘အတွေ့�့��ရများ��း’ လာာခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� သင့််�အွွန််လိုု�င်းး�လှုုပ််ရှား��းမှုုမှှန််သမျှှမှှတစ််ဆင့််� သင််ပေး�းသိိခဲ့့�သည့််� သင့််�

အကြို�ု�က််များ��းနှှင့််�လိုု�က််အော�ာင်် ပြု�ုပြ�င််တင််ဆက််ပေး�းလိုု�က််၍ ဖြ�စ််သည််။ သင််နှှင့််� သင့််�သူူငယ််ချျင်းး�
တစ််ယော�ာက််တို့့��သည်် like လုုပ််သည့််� page ချျင်းး� တူူမည််ဆိုု�လျှှင််တော�ာင်် သင််တို့့��နှှစ််ဦးးဆီီမှာာ�

တက််လာာမည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း ထပ််တူူတူူမည်် မဟုုတ််ပါါ။ တကယ််တော့�့� သင််ရှာာ�လိုု�က််
သည့််�အခါါမှာာ� ကျျလာာသမျှှ အရာာများ��းအားး�လုံးး��သည်် ကျျချျင််သလိုု� ကြုံ�ံ�ရာာကျျလာာတာာမဟုုတ််ဘဲဲ

သင်် ဘာာလုုပ််တတ််သည််၊ ဘာာရှာာ�တတ််သည်် တို့့��ကိုု� သင်် သုံးး��စွဲဲ�နေ�သည့််� ဘရော�ာ�က််ဇာာများ��း၊ ဝက််

ဘ််စာာမျျက််နှာာ�များ��းက ခြေ�ေရာာခံံမှှတ််သားး�သိိမ်းး�ဆည်းး�၊ လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ပြီး�း�တော့�့�မှှ သင့််�အတွွက််
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ပြ�န််လည််ဒီီဇိုု�င်းး�ထုုတ််

တင််ဆက််ပေး�းလိုု�က််သည့််�

သင့််�စိိတ််ကြို�ု�က််

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််

ပါါသည််။ ယင်းး�မှှတစ််ဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအချျက််အလက််မှှသည်် နိုု�င််ငံံရေး�း အချျက််အလက်် အဖြ�စ််

အဆိုု�ပါါ အချျက််အလက််များ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲစီးး�ဆင်းး�သွားး��ပါါသည််။ သင့််�အကြို�ု�က််များ��း၊ အချျက််အလက််

များ��းကိုု� နည်းး�ပညာာကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�များ��းက ကြော်��်�ငြာ�ာသမား�းများ��း၊ ကမ််ပိိန်းး�သမား�းများ��း၊ မဲဲဆွွယ််သမား�း

များ��း၊ ဈေး�းကွွက််ရှာာ�ဖွေ�ေ သမား�းများ��းဆီီ ရော�ာင်းး�ချျပါါသည််။ ၎င်းး�သည်် နည်းး�ပညာာကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�များ��း၏
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အခြေ�ေ�ခံံ တည််ဆော�ာက််ပုံံ� ဖြ�စ််သည််။

•	အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ�တော့�့� ‘အခမဲ့့�’ ဟုုဆိုု�ခြ�င်းး�သည်် တကယ််တော့�့� အခမဲ့့�မဟုုတ်် ပါါ။ ဘာာကြော��ာင့််�

ပါါလဲဲ။ သုံးး��စွဲဲ�သူူတစ််ယော�ာက််ဖြ�စ််သည့််�သင့််�အတွွက်် တစ််ဖက််က အဖိုးး��အခတစ််ခုု ပေး�းနေ�ရ

သည််။ အပလီီကေး�းရှှင်းး�တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် အွွန််လိုု�င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုု တစ််ခုုအတွွက်် သင််
နာာမည််စာာရင်းး� ပေး�းလိုု�က််သည့််�အခါါ၊ သူူတို့့��သတ််မှှတ််စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာပါါမည််

ဟုု ပြော��ာလိုု�က််သည့််� အခါါ သင််နှှင့််�သူူတို့့�� ကြား�း�မှာာ� အပေး�း�အယူူတစ််ခုု ဖြ�စ််သွားး��ပါါပြီ�ီ။
အကြော��ာ�င်းး�က သင့််�ဘက််က တစ််ခုုခုုကိုု� ပေး�းလိုု�က််ရ၍ ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ - သင့််�

အချျက််အလက််များ��းပေါ့�့�။ သင်် သဘော�ာ�တူူလိုု�က််သည််နှှင့််� သူူတို့့��နှှင့််�သင့််�ကြား�း� ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�

သားး� ဒစ််ဂျျစ််တယ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး� တစ််ခုုပွွင့််�သွားး��ပါါသည််။ သင့််�ဘက််ကတော့�့�� (ဆိုု�ကြ�ပါါစို့့��)

အီးး�မေး�းလ််လိိပ််စာာတစ််ခုု အခမဲ့့�ရမည်် သို့့��မဟုုတ်် ဘရော�ာ�က််ဇာာ တစ််ခုုကိုု� စတင််သုံးး��စွဲဲ�ခွွင့််�

ရမည််။ ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် သင််ဟာာ ငွေ�ေသားး�လည်းး� ပေး�းစရာာမလိုု�သလိုု� အကြွေး��း�ဝယ််ကတ််က

နေ�လည်းး� ပေး�းစရာာမလိုု�ဟုု ပြော��ာနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� သင််ပေး�းလိုု�က််ရသည််မှာာ� သူူတို့့��က
သင့််�အကြော��ာ�င်းး�ကိုု� သိိရှိိ�သွားး��ခွွင့််�ဖြ�စ််သည််။

• သတင်းး�သမား�းတိုု�င်းး� နေ့�့စဉ််အလုုပ််လုုပ််ရာာမှာာ� အင််တာာနက််နှှင့််� အွွန််လိုု�င်းး�နေ�ရာာများ��းကိုု�
ပိုု�လုံံ�ခြုံ�ံ�အော�ာင်် ဘယ််နည်းး�ဘယ််ပုံံ�သုံးး��မလဲဲဆိုု�တာာကိုု� သိိဖို့့��လိုု�အပ််ပါါသည််။ ၎င်းး�သည််
ယနေ့�့�ခေ�တ််၏ မီီဒီီယာာလုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််၌ ကိုု�ယ့််�တစ််ကိုု�ယ််ရည််စာာအတွွက််ရော�ာ ကိုု�ယ့််�

ကြီး�း�အလုုပ််ကျျယ်် တစ််ခုုခုုကိုု� လုုပ််ရမှာာ�မျိုး�း�� မဟုုတ််ပါါ။

• သတင်းး�ပညာာလုုပ််ငန်းး�အတွွက််ရော�ာ မီီဒီီယာာပရိိသတ််များ��းနှှင့််� ဆက််ဆံံဖို့့��အတွွက််ရော�ာ
အသုံးး��ဝင််သည့််� လက််နက််ကိိရိိယာာများ��း၊ ထုုတ််ကုုန််များ��း အမျိုး�း��အစား�းစုံံ�ရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�
တို့့��သည််

ပိုု�ဘေး�းကင်းး�ပြီး�း�

ပိုု�လက််လမ်းး�မီီ

သလိုု�

အစား�းထိုးး��သုံးး��လို့့��ရသည့််�အရာာများ��း

ဖြ�စ််သည််။ မြ�င််သာာအော�ာင််ပြော��ာရလျှှင်် အပလီီကေး�းရှှင်းး�များ��းနှှင့််� ပရိုု�ဂရမ််များ��းကိုု�သုံးး��ရာာ၌
ပိုု�မိုု�လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရမည့််� ဘရော�ာ�က််ဇင်းး�၊ အီးး�မေး�းလ််နှှင့််� အခြား��း အသုံးး��အဆော�ာ�င််များ��းကိုု� ရွေး�း�
ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��း၏ဒေ�တာာလျှို့့���ဝှှက််ပိုု�င််ခွွင့််� (data privacy) ကိုု� ပိုု�မိုု�

လေး�းစား�းရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လိုု�စိိတ််ရှိိ�ကြ�သည့််� နည်းး�ပညာာသမား�းများ��း တစ််နေ့�့တစ််

ခြား��းများ��းပြား�း�လာာကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��က ယင်းး�အသုံးး��အဆော�ာ�င််များ��းကိုု� တီီထွွင််ဖန််တီးး�ကြ�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ယနေ့�့� နည်းး�ပညာာလော�ာကကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��ကြီး�း�စိုးး��ထားး�ကြ�သည့််�
ကုုမ္ပပဏီီကြီး�း� လက််တစ််ဆုုပ််စာာ၏ ထုုတ််ကုုန်် ပစ္စစည်းး�များ��းနေ�ရာာတွွင်် အစား�းထိုးး��သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််
မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေနေ�ေ��ကြ�သည့််� နည်းး�ပညာာ ပစ္စစည်းး�သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��း အတွွက််

ထွွက််ပေါ�ါက််ပေး�းလိုု�ကြ�သူူများ��း ဖြ�စ််သည််။
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လုံံ�ခြုံ�ံ�ပြီး�း� တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သည့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််အလေ့�့�အထများ��းရရှိရေး���း�ဆိုု�သည််မှာာ� အလုုပ််

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အလုုပ််အကိုု�င််အတွွက််ပါါ ရှိိ�ကိုု�ရှိိ�ထားး�သင့််�သည့််� အရည််အသွေး�း��ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဘေး�းကင်းး�

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာဒစ််ဂျျစ််တယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုအတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််
ခြော��ာက််ချျက််
၁	ပိုု�၍လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရသော��ာစကားး�ဝှှက်် (password) များ��းသုံးး��ပါါ
စကားး�ဝှှက်် ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လေ� သင််၏အကော��ာင့််�နှှင့််� အချျက််အလက််များ��း၏လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဆင့််�
ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လေ� ဖြ�စ််သည််။ ပြော��ာင်းး�သင့််�ပြော��ာင်းး�ထိုု�က််သည့််� အချိိ�န််ကာာလတစ််ခုုရော�ာက််တိုု�င်းး�
စကားး�ဝှှက််ကိုု� မကြာ�ာမကြာ�ာပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�သည်် အလေ့�့�အထကော�ာ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ပိုု�၍လုံံ�ခြုံ�ံ�

စိိတ််ချျရသော��ာ စကားး�ဝှှက််များ��းကိုု� ပိုု�၍အချိိ�န််ကြာ�ာကြာ�ာလည်းး� သုံးး��နိုု�င််သည််။ စကားး�ဝှှက််တစ််ခုု

တည်းး�ကိုု�ပဲဲ စာာမျျက််နှာာ�အမျိုး�း��မျိုး�း��၊ အကော��ာင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� အပလီီကေး�းရှှင်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��အတွွက််

ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု�ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ပါါ။ စကားး�ဝှှက််မန််နေ�ဂျာ�ာ အပလီီကေး�းရှင်း
ှ �း ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�တစ််ခုုလော�ာက််

သုံးး��မည််ဆိုု�လျှှင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�မည့််�စကားး�ဝှှက််များ��းထုုတ််ပေး�းရန််အတွွက်် အသုံးး��ဝင််ပါါလိိမ့််�မည််။
အပလီီကေး�းရှှင်းး�အတော်��်�များ��းများ��းကိုု�

စတင််အသုံးး��ပြု�ုမည််ဆိုု�သော�ာအခါါ

သင််တို့့��၏အီးး�မေး�းလ််

လိိပ််စာာ သို့့��မဟုုတ်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာအကော��ာင့််� တစ််ခုုခုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� သုံးး��စွဲဲ�သူူမှှတ််တမ်းး�ကိုု� ရယူူ

လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ထိုု�အခါါမျိုး�း��တွွင််

အီးး�မေး�းလ််လိိပ််စာာဖြ�င့််�သာာ

နာာမည််စာာရင်းး�ပေး�းပြီး�း�သုံးး��စွဲဲ�ပါါ။

Facebook သို့့��မဟုုတ်် တခြား��းဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာ အကော��ာင့််�များ��းဖြ�င့််� အလွွယ််လမ်းး�လိုု�က််ကာာ အဆိုု�ပါါ

ကြား�း�ခံံအပလီီကေး�းရှှင်းး�များ��း၊ ပရိုု�ဂရမ််များ��းကိုု� အသုံးး��မပြု�ုပါါနှှင့််�။ အကယ််၍ သင််၏လူူမှုုကွွန််ရက််

အကော��ာင့််�

ဖော�ာက််ထွွင်းး�ခံံရပါါက

အပလီီကေး�းရှှင်းး�အားး�လုံးး��ရှိိ�

အတွွက်် အလွွန််အန္တတရာာယ််ကြီး�း�သွားး��ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။

သင််၏ဒစ််ဂျျစ််တယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

၂	သုံးး��စွဲဲ�သူူ၏ ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာကိုု�လေး�းစား�းသည့််� စိိတ််ချျရသော��ာအီးး�မေး�းလ််ပရိုု�ဂရမ််များ��းကိုု�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

သုံးး��ပါါ

လျှို့့���ဝှှက််ကုုဒ််ပြော��ာင်းး�ထားး� (encrypted) သည့််� အီးး�မေး�းလ််ကိုု�သုံးး��လျှှင်် ကော�ာင်းး�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််

မှာာ�

အင််တာာနက််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူ၏

ဆာာဗာာမှှတစ််ဆင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ကြား�း�ဖြ�တ််၍

လည်းး�ကော�ာင်းး� ပေါ�ါက််ကြား�း�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ဘဲဲ ပေး�းပို့့��သူူနှှင့််� လက််ခံံသူူနှှစ််ဦးးသာာ သိိရှိစေ���ေနိုု�င််မည့််�
အီးး�မေး�းလ််စနစ််ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။

Encrypted အီးး�မေး�းလ််ကိုု�သုံးး��စွဲဲ�လိုု�ပါါက Protonmail နှှင့််� Tutanota တို့့��ကိုု� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သည််။
နှှစ််ခုုစလုံးး��က အီးး�မေး�းလ််တစ််ခုု၏ အခြေ�ေ�ခံံလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းပါါသော�ာ အခမဲ့့�အီးး�မေး�းလ််

လိိပ််စာာများ��း သုံးး��စွဲဲ�ခွွင့််�ပြု�ုပြီး�း� သိိမ်းး�ဆည်းး�နိုု�င််မှုု ပမာာဏတိုးး��လိုု�၍ဖြ�စ််စေ�၊ အခြား��းသော�ာ သွွင််ပြ�င််များ��း

ပါါရယူူလိုု�လျှှင််ဖြ�စ််စေ� အခကြေး���းငွေ�ေ တော�ာင်းး�ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ရက်် ၃၀ အခမဲ့့�စမ်းး�သပ််ခွွင့်�ပြု် �ုသည့််�

Fastmail သည်် ဒေ�တာာများ��းမပေါ�ါ�က််ကြား�း�ရေး�း၊ ပိုု�၍လုံံ�ခြုံ�ံ�သော်�်�လည်းး� သုံးး��စွဲဲ�ရလွွယ််ကူူသော�ာ
အီးး�မေး�းလ််စနစ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အာာမခံံထားး�သည််။

Gmail သည်် လူူကြို�ု�က််အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�ကိုု� encrypt လုုပ််မထားး�ပါါ။

Gmail သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� option for two-factor verification ကိုု� ဖွွင့််�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ဖော�ာက််ထွွင်းး�သူူများ��း ရန််မှှ ကာာကွွယ််နိုု�င််သည််။ Two-factor verification စနစ််တွွင်် ပုံံ�မှှန််ရိုု�က််ရ

သည့််� စကားး�ဝှှက််အပြ�င်် အီးး�မေး�းလ််ထဲဲသို့့��ဝင််ရော�ာက််ရန််အတွွက်် နော�ာက််ထပ်် ကုုဒ််နံံပါါတ််တစ််ခုု
ကိုု� ရိုု�က််ထည့််�ပေး�းဖို့့��လိုု�သည််။

24

၃	အင််တာာနက််သုံးး��ရာာတွွင််
ထည့််�သွွင်းး�အသုံးး��ပြု�ုပါါ

လျှို့့�� �ဝှှက််ထားး�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

ပိုု�မိုု�ပေး�းအပ််မည့််�

ကိိရိိယာာများ��းကိုု�

သင််၏အွွန််လိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ခြေ�ေရာာမခံံနိုု�င််အော�ာင််တားး�မြ�စ််စနစ််ပါါသည့််� ဘရော�ာ�က််

ဇာာနှှင့််� plugin များ��းကိုု�သုံးး��ပါါ။ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််နှှင့််� အွွန််လိုု�င်းး�ကိိရိိယာာ (tool) အများ��းအပြား�း�သည််

အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��း ဂဃနဏ မသိိရှိိ�နိုု�င််လျှှင််တော�ာင််မှှ ခြေ�ေရာာခံံစနစ််ပါါကြ�သည််။ ဘရော�ာ�က််ဇာာ

များ��းသည်် သင််၏အပြု�ုအမူူ၊ သုံးး��စွဲဲ�သည့််� ပုံံ�စံံတို့့��ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် သင််လုုပ််ဆော�ာင််သမျှှ
ကိုု� ပုံံ�မှှန််မှှတ််တမ်းး�ယူူကာာ အချျက််အလက််ကိုု� သိုု�မှီးး��သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ကြ�သည််။ ထို့့��နော�ာက််တွွင််

သင့််�ထံံသို့့�� မည််သည့််�ကြော်��်�ငြာ�ာများ��းပို့့��လွှှတ််ရမည််ကိုု� ကြော်��်�ငြာ�ာရှှင််များ��းစဉ်းး�စား�းနိုု�င််အော�ာင်် ထိုု�

အချျက််အလက််များ��းကိုု� ပြ�န််ကြ�ည့််�ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့��နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� သိိရှိိ�သွားး��ခဲ့့�သော�ာအချျက််များ��း

သုံးး��ပြီး�း� သင််အွွန််လိုု�င်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေမှုုလုုပ််သည့််�အခါါ ထွွက််လာာမည့််�အရာာများ��းကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ သင််နှှင့််�ကိုု�က််
မည််ဟုု ထင််ရသည့််� ကြော်��်�ငြာ�ာများ��းကိုု�ဖြ�စ််စေ� ရွေး�း�ချျယ််ဖော်�်�ပြ�ပေး�းသည််။

အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် ခြေ�ေရာာခံံဆော့�့�ဖ််ဝဲဲများ��းသည််

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််အလက််များ��းကိုု�

မည််သို့့��ရွေး�း�ချျယ််ဖော်�်�ပြ�မည််နည်းး�။ ခြေ�ေရာာခံံဆော့�့�ဖ််ဝဲဲများ��းသည်် သင််၏ အင််တာာနက််ပရိုု�တိုု�
သင််၏ အင််တာာနက််ပရိုု�တိုု�ကော�ာလ်် (IP) လိိပ််စာာနှှင့််� အခြား��း
သော�ာ

သင််နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာအမှှတ််အသားး�များ��းအပြ�င််

သင််ဝင််

ကြ�ည့််�တတ််သည့််� အွွန််လိုု�င်းး�စာာမျျက််နှာာ�များ��း၊ သင််ရှာာ�ဖွေ�ေခဲ့့�သည့််�

ကော�ာလ်် (IP) လိိပ််စာာနှှင့််�

အခြား��းသော�ာ သင််နှှင့််�ဆိုု�င််

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၊ အွွန််လိုု�င်းး�မှှသင််ဝယ််သည့််�ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� သော�ာအမှှတ််အသားး�များ��း

ပါါ လေ့�့လာာကြ�ည့််�ရှုုသည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� သင််၏အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ�လုုပ်် အပြ�င်် သင််ဝင််ကြ�ည့််�တတ််
စုုဆော�ာင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သည််

နည်းး�ပညာာ သည့််� အွွန််လိုု�င်းး�စာာမျျက််နှာာ�
ကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တွွင်် ပုံံ�မှှန််ပါါဝင််နေ�ကျျ များ��း၊ သင််ရှာာ�ဖွေ�ေခဲ့့�သည့််�
သို့့��ရာာတွွင််

၎င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍

ဒေ�တာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရမှုုဆိုု�င််ရာာ မေး�းခွွန်းး�များ��းလည်းး�မေး�းစရာာ

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၊

ဖြ�စ််လာာသည််။ ပြီး��း ခဲ့့�သည့််နှ
� စ်
ှ အ
် နည်းး�ငယ််အတွွင်း�း နိုု�င််ငံံအချို့့��� အွွန််လိုု�င်းး�မှှသင််ဝယ််သည့််�

တွွင်် ဒေ�တာာလုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရမှုဆိုု�င််ရာာ
ု
စိုးး��ရိိမ််မှုုများ��းအမြ�င့််�ဆုံးး��သို့့�� ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု�ပါါ လေ့�့လာာ
ရော�ာက််သွားး��ခဲ့့�သည််။ အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��း၏ အချျက််အလက်် ကြ�ည့််�ရှုုသည််။
များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မဲဲဆွွယ််ကာာလမှာာ�ရော�ာ၊

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� မဟုုတ််သည့််�ကာာလမှာာ�ပါါ နိုု�င််ငံံရေး�းရည််မှှန်းး�ချျက််ရော�ာက််အော�ာင််၊ ပြ�ည််သူ့့�အမြ�င််
ကိုု� ‘ပုံံ�သွွင်းး�’ နိုု�င််အော�ာင်် လုုပ််ခဲ့့�ကြ�ကြော��ာင်းး� ဖွွင့််�ချျခံံလိုု�က််ရ၍ဖြ�စ််သည််။

ဘရော�ာ�က််ဇာာများ��း၊ အပလီီကေး�းရှှင်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာများ��း သုံးး��စွဲဲ�သည့််�အခါါ ပိုု�မိုု�

လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျ ရစေ�ေရေး�းနှှင့််� ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာမပေါ�ါ�က််ကြား�း�စေ�ရေး�း (privacy) လိုု�အပ််ချျက််

အကြော��ာ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ� သည့််�အခါါ လူူအများ��းအပြား�း�က ‘ကျွွန််တော်�်�/ကျွွန််မကတော့�့�� ကိုု�ယ့််�
အကြော��ာ�င်းး� ဘာာမှှအသေး�း�စိိတ််မပေး�း�မိိပါါဘူးး�’ ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ‘သူူတို့့��ကိုု� မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�နံံပါါတ််တို့့��
တခြား��း အချျက််အလက််တို့့�� မပေး�း�မိိပါါဘူးး�’ ဟုုလည်းး�ကော�ာင်းး� ပြော��ာလေ့�့ရှိိ�သည််။ အချို့့���ကမူူ

‘ကျွွန််တော်�်�/ကျွွန််မ ရိုု�က််ထည့််�လိုု�က််တဲ့့�ထဲဲ ဘာာမှှလျှို့့�� �ဝှှက််ထားး�စရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�စရာာ မပါါပါါဘူးး�’

ဟုု

ထော�ာက််ကြ�သည််။

သို့့��ရာာတွွင််

ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််များ��း

ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ�

အကြော��ာ�င်းး�အရာာ အပေါ်�်� ဖြ�စ််စေ�၊ လျှို့့���ဝှှက််ချျက််အဆင့််�အတန်းး�အပေါ်�်�ဖြ�စ််စေ� မှီီ�တည််မနေ�ေသည့််�

ရပိုု�င််ခွွင့််�အခွွင့််�အရေး�း� တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
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လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

သမျှှအချျက််များ��းကိုု�

သင််သည်် ထုုတ််ကုုန်် ဘရော�ာ�က််ဇာာအစ၊ အခမဲ့့�အီးး�မေး�းလ််ဝန််ဆော�ာင််မှုုအလယ််၊ ဆိုု�

ဖြ�စ််သည််၊ သုံးး��စွဲဲ�သူူ ရှှယ််ပလက််ဖော�ာင်းး� အဆုံးး�� ထုုတ််ကုုန််များ��း ပေး�းနေ�သည့််�

သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��း ကုုမ္ပပဏီီများ��းအပါါအဝင််

ဖက််မဟုုတ််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််

ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�

များ��းသည်် တကယ််တမ်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းသာာ

ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� မမေ့�့�သင့််�ပါါ။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းဖက််

ကုုမ္ပပဏီီများ��း၏ များ��းထံံသို့့�� အချျက််အလက််များ��း ရော�ာင်းး�ချနေ��ေသူူများ��းဖြ�စ််သည််။
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဖက်် ဆိုု� သို့့��ဖြ�စ််ရာာ အဆိုု�ပါါ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် သင််နှှင့််�သင််

သူူများ��းမှာာ� ကုုန််ပစ္စစည်းး�ကိုု� ၏ အွွန််လိုု�င်းး�အကြို�ု�က််များ��းအကြော��ာ�င်းး� မည််သို့့��သိိပါါသနည်းး�။
ဖြ�စ််စေ�၊ ထင််မြ�င်် ၎င်းး�တို့့��ပေး�းထားး�သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� သုံးး��စွဲဲ�ရန််အတွွက််

ယူူဆချျက််ကိုု�ဖြ�စ််စေ�

သင််မှှတ််ပုံံ�တင်် အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�လိုု�က််သည့််�အခါါမှှစပြီး�း� သူူတို့့��

၏ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� သင််သုံးး��စွဲဲ�သည့််�အခါါတိုု�င်းး� သင််ပေး�း

ကြော်��်�ငြာ�ာနေ�သူူများ��း၊ လိုု�က််ရသည့််� သင့််�ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��း
ဈေး�းကွွက််ချဲ့့��ထွွင်် နေ� ဖက််များ��းထံံသို့့�� ပြ�န််ရော�ာင်းး�ချျပြီး�း� ဝင််ငွေ�ေရှာာ�ပါါ သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏

သူူများ��းသာာ ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး� စီးး�ပွား��းဖက််များ��းက ထိုု�ဝယ််ယူူလိုု�က််သည့််� အချျက််များ��းကိုု� ပြ�န််

ဖြ�စ််သည််။ အသုံးး��ပြု�ုကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ကုုန််စည််/ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� သင့််�

အားး� ပြ�န််လည််ရော�ာင်းး�ချျသည်် သို့့��မဟုုတ်် တခြား��းရည််ရွွယ််ချျက််

တစ််ခုုခုုအတွွက်် သင့််�ထံံအွွန််လိုု�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ရော�ာက််ရှိိ� ဆက််သွွယ််လာာ ကြ�သည််။ (တစ််ကမ္ဘာာ�

လုံးး�� အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််�ကြ�ည့််�လျှှင်် မီီဒီီယာာတွွင််ကြော်��်�ငြာ�ာရန်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�သုံးး��စွဲဲ�မှုု၏ ထက််ဝက််
ကျော်�်��မှာာ� ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဖြ�စ််ပြီး�း� သမား�းရိုးး��ကျကြော်��်���ငြာ�ာကဏ္ဍမှှသည်် အွွန််လိုု�င်းး�
ကြော်��်�ငြာ�ာဘက််သို့့�� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�မှှ အကျိုးး���အမြ�တ််ရရှိိ�မှုုတွွင်် Google နှှင့််� Facebook တို့့��က
ထိိပ််ဆုံးး��မှှ ဦးးဆော�ာင််နေ�ကြ�သည််။) အဆိုု�ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေကြီး�း�တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ရုုပ််လုံးး��ဖော်�်�ပြ�ရပါါက -

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

သင််သည်် ထုုတ််ကုုန်် ဖြ�စ််သည််၊ သုံးး��စွဲဲ�သူူ သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဖက််မဟုုတ််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််

ကုုမ္ပပဏီီများ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဖက်် ဆိုု�သူူများ��းမှာာ� ကုုန််ပစ္စစည်းး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််ကိုု�ဖြ�စ််
စေ� ကြော်��်�ငြာ�ာနေ�သူူများ��း၊ ဈေး�းကွွက််ချဲ့့��ထွွင်် နေ�သူူများ��းသာာ ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

Google သည်် အသုံးး��အများ��းဆုံးး�� ရှာာ�ဖွေရေး���း�အင််ဂျျင််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�၏ Chrome ဘရော�ာ�က််ဇာာမှာာ�

လည်းး� အများ��းအပြား�း�အတွွက်် လက််အသင့််�ဆုံးး��သုံးး��စရာာဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� သူူတစ််ခုုတည်းး�ရှိိ�

သည််မဟုုတ််ပါါ။ Google အပြ�င်် တခြား��းရွေး�း�စရာာတွေ�ေရှိိ�ပါါသည််။

DuckDuckGo သည်် ရှာာ�ဖွေရေး���း�အင််ဂျျင််ဖြ�စ််သလိုု� သင််သုံးး��သည့််� ဘရော�ာ�က််ဇာာတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�

နိုု�င််မည့််�

plugin

တစ််မျိုး�း��အနေ�ေဖြ�င့််�

လည်းး� ရသည််။ ၎င်းး�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�
ခြေ�ေရာာခံံလိုု�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ‘ဒေ�တာာ
စီးး�ဆင်းး�မှုုကိုု�

လေ့�့လာာသုံးး��သပ််မှုု’

ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�ကိုု�

မှှ

သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��းအားး�

ခွွင့််�ပြု�ုပေး�းထားး�သည််။

၎င်းး�ကိုု�

စား�းပွဲဲ�တင််ကွွန််ပျူူ�တာာ များ��း၊ လက််ပ််
တော့�့�များ��း၊

စမတ််ဖုုန်းး�များ��းထဲဲသို့့��

ထည့််�သွွင်းး�ရယူူသုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည််။
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Brave သည််လည်းး� ခြေ�ေရာာခံံလိုု�က််မှုုများ��းကိုု� ပိိတ််ဆို့့��ပေး�းသည့််� ဝက််ဘ််ဘရော�ာ�က််ဇာာများ��းစာာရင်းး�

တွွင်် အသစ််ဝင််လာာသူူဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် ၎င်းး�ပိိတ််ဆို့့��ပေး�းလိုု�က််သည့််� ကြော်��်�ငြာ�ာနှှင့််� ခြေ�ေရာာခံံမှုု

များ��းအရေ�ေအတွွက််ကိုု� အချိိ�န််နှှင့််�တစ််ပြေး��းညီီပြ�သပေး�း�သည့််�စနစ််ပါါသည််။

Microsoft ၏ Edge သည််လည်းး� ခြေ�ေရာာခံံလိုု�က််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ပေး�းနိုု�င််သည့််� ရွေး�း�ချျယ််စရာာ
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း ပါါသည့််� ဗား�းရှှင်းး�အသစ််ပြ�န််၍ထွွက််ရှိိ�ထားး�သည််။

အခမဲ့့�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� မည််သူူမဆိုု�ဝင််ရော�ာက််တည်းး�ဖြ�တ််နိုု�င််သော�ာ (open-source) ဝက််ဘ််ဘ

ရော�ာက််ဇာာ Firefox မှာာ� ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််ဝန်းး�ကျျင််ကတည်းး�က ထွွက််ရှိိ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တွွင််

မိိမိိ၏လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် များ��းကိုု� ခြေ�ေရာာခံံမလိုု�က််နိုု�င််ရန်် ပိိတ််ဆို့့��ပေး�းထားး�သည့််� ကိိရိိယာာများ��းပါါရှိိ�
သည််။

၄	ပိုု�မိုု�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�သည့််� စကားး�ပြော��ာအပလီီကေး�းရှှင်းး�များ��းကိုု�သုံးး��ပါါ
အသံံဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

စာာဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�

အချျင်းး�ချျင်းး�ဆက််သွွယ််ရာာတွွင််

သင််ပေး�းပို့့��သော�ာ၊ သင််လက််ခံံရရှိသော����ာ အချျက််အလက််များ��းကိုု� encrypt လုုပ််ပေး�းသည့််� အပလီီ

ကေး�းရှှင်းး�များ��း အပါါအဝင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပိုု�ကော�ာင်းး�သည့််�အရာာများ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါ။ စကားး�ပြော��ာအပလီီ

ကေး�းရှှင်းး�တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပိုု�မြ�င့််�သည့််� ကိိရိိယာာများ��းအပါါအဝင်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာအများ��းအပြား�း�ရှိိ�သလိုု�
၎င်းး�တို့့��သည်် encrypt လုုပ််ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ အက််ပ််တချို့့���တွွင်် မိိမိိတို့့��ပြော��ာဆိုု�ရေး�းသားး�

ထားး�သည််များ��းကိုု� စက္ကကန့််�ပိုု�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရက််ပိုု�င်းး�အတွွင်းး� ပြ�န််ဖျျက်် သွားး��စေ�ချျင််သလားး�၊
သို့့��မဟုုတ်် အမြဲ�ဲရှိနေ���ေစေ�ချျင််သလားး�ဆိုု�သည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့််�ပေး�းထားး�သည််။

Facebook ၏ messenger ကိုု� စမတ််ဖုုန်းး�ပေါ်�်တွွင််အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��း (စား�းပွဲဲ�တင််ကွွန််ပျူူ�တာာတွွင််

သုံးး��သည့််� Facebook chat မပါါ) အနေ�ေဖြ�င့််� ‘secret conversation’ ဆိုု�သည့််� အရာာကိုု�ရွေး�း�ချျယ််

ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွွင််လည်းး� အဆိုု�ပါါ encryption ကိုု� မည််သို့့�� စစ််ဆေး�းကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဆက််သွွယ််ရေး�း အပလီီကေး�းရှှင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� Signal ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း

စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အညွှှန်းး�များ��းသည််။ Wire ဆိုု�သည််လည်းး� ရှိိ�ပြီး�း� end-to-end
encryption ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််ဟုု ၎င်းး�ကဆိုု�သည််။

Telegram တွွင်် encrypt လုုပ််ထားး�သည့််� ‘လျှို့့���ဝှှက်် chat’ များ��းရှိိ�သည််။ (လျှို့့���ဝှှက််ကုုဒ််ပြော��ာင်းး�

ခြ�င်းး� နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဆင့််�မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ရာာတွွင်် ရည််ရွွယ််ချျက််တူူနိုု�င််မည််တော့�့�မဟုုတ််ပေ�။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ၂၀၂၀ Covid-19 ကာာလတွွင်် ရှေ့�့�တန်းး�မှှတုံ့့�ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� ဆရာာဝန််

များ��းနှှင့််�ကျျန်းး�မာာရေး�းလော�ာကသားး�များ��းက Telegram ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� Telegram
သည်် ၂၀၁၉ ဧပြီ�ီလ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံရှိိ� ကက််သလစ််ဘုုရား�းရှိိ�ခိုးး��ကျော�ာ�င်းး�များ��းကိုု� ဗုံးး��ခွဲဲ� တိုု�က််ခိုု�က််ခဲ့့�
သည််မှာာ� ၎င်းး�တို့့��ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဝန််ခံံခဲ့့�သည့််� အစ္စစလာာမ္မမစ််နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့��ကအသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည့််� ဆက််
သွွယ််ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�လည်းး� ဖြ�စ််နေ�ပြ�န််သည််။)
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

များ��းအားး�လုံးး��တွွင်် end-to-end encryption” ကိုု� သုံးး��သည််ဟုု ဆိုု�ထားး�သည််။ Facebook ၏

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

သုံးး��နိုု�င််သည််။ Facebook ကမူူ ၎င်းး�သည်် “သင််အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််�ချိိတ််ထားး
�
�သည့််� မိုု�ဘိုု�င်းး�စက််ကိိရိိယာာ

ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး� လူူကြို�ု�က််အများ��းဆုံးး�� မိုု�ဘိုု�င်းး�အပလီီကေး�းရှှင်းး�ဖြ�စ််သည့််� WhatsApp သည််လည်းး�

encrypt လုုပ််ထားး�သည််။ ၎င်းး�သည်် Instagram ကဲ့့�သို့့��ပင်် Facebook ကပေး�း�သည့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ဖြ�စ််သည််။

၅ အွွန််လိုု�င်းး�အင််တာာဗျူး�း�များ��း၊

ဗီီဒီီယိုု�နှှင့််�အသံံဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�မှုုများ��း၊

ဝက််ဘ််ညီီလာာခံံများ��းနှှင့််�

ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပိုု�ကော�ာင်းး�သော�ာ ကိိရိိယာာများ��းကိုု�သုံးး��ပါါ။

အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�်တွွင်် သတင်းး�ထော�ာက််တစ််ဦးးအဖြ�စ်် ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ််ဆန််မှုုအပြ�င်် သတိိပြု�ုရ

မည့််� နော�ာက််တစ််ချျက််မှာာ� သင််ရော�ာ သင််အင််တာာဗျူး�း�မည့််�

သတိိပြု�ုရမည့််� နော�ာက်် သူူများ��းရော�ာ၊

အွွန််လိုု�င်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခန်းး�များ��းတွွင််

ပါါဝင််သည့််�

တစ််ချျက််မှာာ� သင််ရော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ဖက််များ��းကိုု�ရော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ဒစ််ဂျျစ််တယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ပိုု�
သင််အင််တာာဗျူး�း�မည့််� ကော�ာင်းး�အော�ာင်် စဉ်းး�စား�းပေး�းရန်် ဖြ�စ််သည််။

သူူများ��းရော�ာ၊ အွွန််လိုု�င်းး� ဗီီဒီီယိုု�/အော်�်�ဒီီယိုု� ကွွန််ဖရင့််�များ��း၊ တိုု�က််ရိုု�က််စကားး�ပြော��ာဆက််
ဆွေး�း�နွေး�း�ခန်းး�များ��းတွွင််

ပါါဝင််သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ဖက််

သွွယ််မှုုများ��းတွွင််

Zoom

သည််

လူူကြို�ု�က််အတော်��်�

များ��း

သော်�်�လည်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပိုု�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာမပေါ�ါ�က််
ကြား�း�ရေး�းတွွင်် ပြု�ုပြ�င််ရဦးးမည့််� လုုပ််ဆော�ာင််မှုု အပိုု�င်းး�အချို့့���ရှိနေ���ေ

များ��းကိုု�ရော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ဒစ်် သေး�းသည််။ Covid-19 ကာာလအတွွင်းး� အိိမ််မှှတစ််ဆင့််�
ဂျျစ််တယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ပိုု� ကျော�ာ�င်းး�စာာသင််ကြား�း�ရာာတွွင်် Zoom ကိုု� ဆက််လက််မသုံးး��စွဲဲ�
ကော�ာင်းး�အော�ာင်် စဉ်းး�စား�း ရဟုု စင််ကာာပူူနိုု�င််ငံံတွွင်် ညွှှန််ကြား�း�ထားး�သည််။ ထိုု�င််ဝမ််တွွင််
ပေး�းရန်် ဖြ�စ််သည််။ လည်းး� အစိုးး��ရဌာာနများ��းနှှင့််� စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းအားး� Zoom
အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု�ရပ််ပစ််ရန်် အမိိန့််�ထုုတ််ထားး�သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ဟက််ကာာများ��းက ဗီီဒီီယိုု�ကွွန််ဖရန့််�များ��း (၎င်းး�တို့့��တွွင်် အစည်းး�အဝေး�း�တစ််ခုုတိုု�င်းး�အတွွက်် သီးး�ခြား��း

နံံပါါတ််နှှင့််� စကားး�ဝှှက််တစ််ခုုစီီရှိိ�) ထဲဲသို့့�� ထိုးး��ဖော�ာက််ပြီး�း� အစည်းး�အဝေး�း�နှှင့််�မဆိုု�င််သည့််�အရာာများ��း၊
ဥပမာာ - ညစ််ညမ်းး� ဗီီဒီီယိုု�များ��းကိုု� ကြား�း�ဖော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ကိုု� ‘Zoombombing’ လုုပ််သည််ဟုု

ခေါ်�်သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းရှုုထော�ာင့််�ကိုု� အသာာထားး�ဦးး၊ ၎င်းး�သည်် သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�အတွွက််မူူ

ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ််မကျျဆုံးး�� အနေ�ေအထားး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ Google Meet ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အလားး�တူူ
ပလက််ဖော�ာင်းး�များ��းတွွင််လည်းး� အလားး�တူူဖြ�စ််ရပ််များ��း ဖြ�စ််ခဲ့့�ဖူးး�သည််။

“သင့််�ဘရော�ာ�က််ဇာာပေါ်�်တွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််လွှှင့််�ပေး�းသည့််� စတူူဒီီယိုု�” ဟုု ၎င်းး�၏ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွွင််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� StreamYard ၏ထူးး�ခြား��းချျက််မှာာ� အွွန််လိုု�င်းး�အစည်းး�အဝေး�း�တွွင််ပါါဝင််မည့််�

အစီီအစဉ််တင််ဆက််သူူ သို့့��မဟုုတ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ဖက််များ��းအားး� အစည်းး�အဝေး�း�ပွဲဲ�ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းက
အတည််ပြု�ုပေး�းမှှ အစည်းး�အဝေး�း�တွွင််ပါါဝင််ခွွင့််� ရအော��ာင်် လုုပ််ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� ပရိိသတ််

အတွွက််မူူ ထိုု�ပွဲဲ�အခမ်းး�အနား�းကိုု� Facebook Live ၊ LinkedIn သို့့��မဟုုတ်် YouTube စသည့််�

တခြား��း ပလက််ဖော�ာင်းး�တစ််ခုုခုုမှှ တိုု�က််ရိုု�က််ပြ�န််ပြ�သသည််။ ဝင််ရော�ာက််ဆွေး�း�နွေး�း� နေ�ကြ�သည့််�

‘ခန်းး�မ’ ထဲဲသို့့�� အဓိိက ပါါဝင််သူူများ��းကိုု�သာာ ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�ပြီး�း� ပရိိသတ််ကိုု�မူူ သီးး�ခြား��းနေ�ရာာ တစ််

ခုုတွွင်် ထားး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစီီအစဉ်် ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းသည်် အဓိိကဆွေး�း��နွေး�း�ခန်းး�ထဲဲ ဝင််ရော�ာက််

နိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကန့််�သတ််နိုု�င််သလိုု� ‘လူူစုုလူူဝေး�းကိုု�လည်းး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််’ နိုု�င််ကာာ ဝင််ရော�ာက််
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နှော�ာ�င့််�ယှှက််မည့််�သူူများ��းကိုု�လည်းး�

ရှော�ာ�င််ရှား��းနိုု�င််သည််။

Zoom

နှှင့််�တခြား��း

အလားး�တူူ

ပလက််ဖော�ာင်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ကြား�း�ခံံချျန််နယ််များ��းပေါ်�်တွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််ပြ�န််လွှှင့််�၍ ရနိုု�င််သည််။

WebinarJam သည်် အွွန််လိုု�င်းး�အခမ်းး�အနား�းများ��းကိုု� လက််ခံံကျျင်းး�ပရန််အတွွက်် အင််တာာနက််

ဆာာဗာာ (cloud) အခြေ�ေ�ပြု�ု ထုုတ််လွှှင့််�မှုုနည်းး�ပညာာကိုု�အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ကာာလတစ််ခုု အခမဲ့့�

စမ်းး�သပ််ကြ�ည့််�ပြီး�း�လျှှင်် အခကြေး���းငွေ�ေ တစ််ခုုဖြ�င့််� ပုံံ�မှှန််ဝန််ဆော�ာင််မှုုရယူူထားး�ဖို့့�� ကမ်းး�လှှမ်းး�လေ့�့ရှိိ�

သည််။

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ဆက််သွွယ််ရေး�းအခမဲ့့�ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲဖြ�စ််သည့််� Larksuite သည်် ဝက််ဘီီနာာ

များ��း၊ ဗီီဒီီယိုု�နှှင့််� အော်�်�ဒီီယိုု� စကားး�ပြော��ာဆိုု�ဆက််သွွယ််မှုုများ��းအတွွက််လည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည််။
အွွန််လိုု�င်းး� လေ့�့လာာသင််ယူူမှုု အတွွက်် ကုုလသမဂ္ဂဂ ပညာာရေး�း၊ သိိပ္ပံံ�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုအဖွဲ့့��

(UNESCO) က ထော�ာက််ခံံညွှှန်းး�ခံံရသည့််� ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲ များ��းထဲဲတွွင်် ပါါဝင််သည့််� Larksuite

တွွင်် ဆရာာများ��းအတွွက််လမ်းး�ညွှှန််နှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််တစ််ခုုတို့့��လည်းး� ပါါဝင််
သည််။

၆	အင််တာာနက််ဆာာဗာာ (cloud) ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� ဉာာဏ််အမြော်�်���အမြ�င််ဖြ�င့််�ရွေး�း�ပါါ
အင််တာာနက််ဆာာဗာာအခြေ�ေ�ပြု�ု ဝန််ဆော�ာင််မှုုအများ��းအပြား�း�သည်် ဖိုု�င််များ��းသိိမ်းး�ဆည်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ််

ဖိုု�င််များ��းပို့့��ရန််/အချျင်းး�ချျင်းး�ဝေ�မျှှရန််အတွွက်် သိိမ်းး�ပေး�းထားး�နိုု�င််သည့််� အထိုု�က််အလျော��ာ�က််ပမာာဏ

တစ််ခုုကိုု� အခမဲ့့� ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််။ သုံးး��စွဲဲ�သူများ
ူ ��းသည်် ဖိုု�င််များ��းကိုု�
ဟာ့့�ဒ််ဒရိုု�က််များ��းထဲဲတွွင််

မသိိမ်းး�ဘဲဲ

အင််တာာနက််မှှတစ််ဆင့််� လူူအများ��းသုံးး��၊ လူူကြို�ု�က််

ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သည့််� ဆာာဗာာကွွန််ရက််ပေါ်�်တွွင်် ဖိုု�င််များ��းကိုု�စီီမံံ များ��း အခမဲ့့�အရာာများ��းကိုု�
ခွွင့််�ရကြ�သည််။ လူူအများ��းသုံးး��၊ လူူကြို�ု�က််များ��း အခမဲ့့�အရာာများ��း
ရွေး�း�ချျယ််မိိပါါစေ�။

အဝတ််အထည််များ��းမဝယ််မီီ
ဖြ�စ််သည််။

အသုံးး��အဆော�ာ�င််ပစ္စစည်းး�များ��း၊

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� အဓိိက

အရင််လေ့�့လာာပြီး�း�မှှဝယ််သကဲ့့�သို့့�� ဦးးစား�းပေး�းနေ�ရာာမှာာ�ထားး�

ပြီး�း� ရွေး�း�ချျယ််မိိပါါစေ�။

လျှို့့���ဝှှက််ကုုဒ်် (encrypt) စနစ််ပါါသည့််� အင််တာာနက််ဆာာဗာာသုံးး�� အသုံးး��အဆော�ာ�င််ပစ္စစည်းး�

ခုုမှာာ� Sync ၊ Tresorit နှှင့််� pCloud တို့့��ဖြ�စ််သည််။ Tresorit များ��း၊ အဝတ််အထည််များ��းမ
သည်် end-to-end encryption (ကြား�း�လူူဖြ�တ််မကြ�ည့််�နိုု�င်် ဝယ််မီီ အရင််လေ့�့လာာပြီး�း�မှှ
သော�ာစနစ််) ကိုု� အင််တာာနက်် ဆာာဗာာပေါ်�် ဖိုု�င််များ��းသိိမ်းး�ဆည်းး�

ပေး�းရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။ သိိမ်းး�ဆည်းး�ပေး�းခယူူသော်�်�လည်းး�

ဝယ််သကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််သည််။

အကျိုးး���အမြ�တ်် မယူူသော�ာအဖွဲ့့��များ��းအတွွက်် အခမဲ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ပေး�းသော�ာ စနစ််ကိုု�လည်းး� ပေး�းထားး�သည််။ Encrypt လုုပ််ထားး� သည့််� Sync သည်် အခမဲ့့�သိိမ်းး�နိုု�င််

သည့််� ပမာာဏတစ််ခုုကိုု� ပေး�းထားး�သည််။ pCloud တွွင်် encrypt စနစ််သုံးး�� မသုံးး�� သုံးး��စွဲဲ�သူူက

ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည််။ အင််တာာနက််ဆာာဗာာပေါ်�်တွွင်် သိိမ်းး�ထားး�သည့််� ဖိုု�င််များ��းကိုု� မည််သည့််� နေ�ရာာ
မှာာ�ဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့််�အချိိ�န််မှာာ�ဖြ�စ််စေ�၊ စမတ််ဖုုန်းး�မှှဖြ�စ််စေ� ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။
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လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

မှာာ�ထားး�ပြီး�း�

သာာ ရွေး�း�မည့််�အစား�း

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ကိုု�သာာ ရွေး�း�မည့််�အစား�း လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� အဓိိကဦးးစား�းပေး�းနေ�ရာာ

သတင်းး�ပညာာအရ
ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််

ထုုတ််လုုပ််တဲ့့�

ထုုတ််ကုုန််နဲ့့�

အခြား��းအွွန််လိုု�င်းး�

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း (ဥပမာာ - သတင်းး�
ကြေ��ညာာချျက််နှှင့််� သတင်းး� ထုုတ််ပြ�န််

ချျက််၊ ဘလော့�့��ဂ််၊ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�ဖြ�စ််စေ�

ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာတွွင််

နာာမည််ကြီး�း�သူူ

များ��း၊

အွွန််လိုု�င်းး�

ဈေး�းကွွက််ရှာာ�သူူများ��းကဖြ�စ််စေ� တင််သည့််� ပို့့��စ််များ��း) ကိုု�

ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာကိိစ္စစနဲ့့� စပါါ။ တက််ရော�ာက််လာာသူူများ��းရဲ့့�
အွွန််လိုု�င်းး�အလေ့�့�အကျျင့််�တွေ�ေနဲ့့�ဆိုု�င််တဲ့့�

အတွေး�း��စတွေ�ေ�

ဆွဲဲ�ထုုတ််ပါါ။ သူူတို့့�� တစ််နေ့�့တစ််နေ့�့ စမတ််ဖုုန်းး�ကိုု�ဘယ််နှှ

နာာရီီသုံးး��တယ််၊ ဘာာတွေ�ေကြ�ည့််�တယ််လို့့�� ထင််လဲဲဆိုု�တာာကိုု�

မေး�းပါါ။ သူူတို့့��ရဲ့့�ဖုုန်းး�တွေ�ေမှာာ�ပါါတဲ့့� online time tracker မှာာ�
ပြ�တဲ့့� အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��စွဲဲ�မှုုကြာ�ာချိိန်
� ်ကိုု� ကြ�ည့််�ပြီး�း� သူူတို့့��ရဲ့့�အွွန််

လိုု�င်းး�မှာာ�ရှိိ�ချိိန်
� ်ကိုု�

ခန့််�မှှန်းး�ခိုု�င်းး�ပါါ။

(iPhone

များ��းတွွင််

Setting>Screen time။ အန်းး�ဒရွိုု��က်် ဖုုန်းး�များ��းတွွင်် Setting

> Battery and performance > battery usage statistics
(ဖုုန်းး�သုံးး��စွဲဲ�မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��အတွွက််

ဘက််ထရီီပါါဝါါသုံးး��စွဲဲ�မှုု

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) သို့့�� သွားး��ရော�ာက််ကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််သည််။) iOS နှှင့််�
Android

စနစ််တို့့��တွွင််

ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့််�

ဖုုန်းး�ဖန််သားး�ပြ�င််ကြ�ည့််�ရှုုချိိန်
� ်ကိုု�

အပလီီကေး�းရှှင်းး�များ��းဖြ�စ််ကြ�သည့််�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

Moment ၊ RealizD စသည််တို့့��ကိုု� ဒေါ�ါင်းး�လုုဒ််ဆွဲဲ�ကာာ
သင််တန်းး�သားး�များ��းအားး�လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းရာာတွွင််

‘စမ်းး�သပ််

ချျက််’ အနေ�ေဖြ�င့််�ရော�ာ အွွန််လိုု�င်းး�ဘဝများ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ ပိုု�မိုု�
အသိိရှိိ�နိုု�င််ရေး�းအတွွက််ပါါ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။

၎င်းး�တို့့�� အွွန််လိုု�င်းး�တွွင််ရှာာ�ဖွေ�ေကြ�သည့််� သတင်းး�နှှင့််� သတင်းး�
အချျက််အလက််ရင်းး�မြ�စ််များ��း၊

သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််များ��းကိုု�

အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား��းလေ့�့လာာခိုု�င်းး�ပါါ။

သူူတို့့��

ဒါါတွေ�ေကိုု�

ဘယ််လိုု�ရယူူကြ�သလဲဲ။ သူူတို့့��အဖြေ�ေ�တွေ�ေကိုု� ကြ�ည့််�ပြီး�း� မူူလ
သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််တွေ�ေဆီီ ဘယ််လော�ာက်် တိုု�က််ရိုု�က််သွားး��

သလဲဲဆိုု�တာာသိိနိုု�င််မယ််၊
ထုုတ််ဖို့့��ရာာအတွွက််

သို့့��မဟုုတ််

သတင်းး�တွေ�ေကိုု�စစ််

ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာပေါ်�်တက််လာာတဲ့့�

သတင်းး�တွေ�ေကိုု� ဘယ််လော�ာက််အားး�ကိုးး�� သလဲဲ ဆိုု�တာာကိုု� သိိ
နိုု�င််ပါါမယ််။
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ဆွေး�း�နွေး�း�တာာတွေ�ေကိုု�

မမေ့�့�စေ�ဖို့့��အတွွက််

အခုုပေး�းတဲ့့�

အကြံ�ံပြု�ုချျက််တွေ�ေနဲ့့� ဆက််စပ််တဲ့့� နမူူနာာသုံးး��ခုုလော�ာက််ကိုု�

ပြ�င််ဆင််သွားး��ပါါ။ မျျက််မြ�င််ရုုပ််ပုံံ�အားး�ပြု�ုတွေ�ေဖြ�စ််တဲ့့� ဓာာတ််ပုံံ�
တွေ�ေ၊ သရုုပ််ဖော်�်�ပုံံ�တွေ�ေ၊ ကာာတွွန်းး�နဲ့့� ပေါ့�့�ပါးး�တဲ့့�ပစ္စစည်းး�တွေ�ေ

က အသုံးး��ဝင််ပါါတယ််။

အုုပ််စုုဖွဲ့့��ဆွေး�း�နွေး�း�တဲ့့�နေ�ရာာမှာာ�ပဲဲဖြ�စ််ဖြ�စ််
သူူတွေ�ေကိုု�

ခိုု�င်းး�ရမှာာ�က

အတွေး�း��စတွေ�ေ�ကနေ�ေ
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက််

တက််ရော�ာက််လာာ

အခုုစာာအုုပ််မှာာ�ဆွေး�း�နွေး�း�သွားး��တဲ့့�

သူူတို့့��ရလာာမယ့််�

ဒစ််ဂျျစ််တယ််

မဖြ�စ််မနေ�ေဆော�ာင််ရွွက််စရာာတွေ�ေကိုု�

စာာရင်းး� ပြု�ုစုုဖို့့��ပါါ။ ဘယ််လိုု�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိိရိိယာာအမျိုး�း��အစား�း
တွေ�ေက

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွေ�ေနဲ့့�

နေ့�့စဉ််အလုုပ််တွေ�ေအတွွက််

အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််မယ််ဆိုု�တာာကိုု�
သတင်းး�တိုု�က််တွေ�ေအတွွက််

သို့့��မဟုုတ််

သူူတို့့��ရဲ့့�

အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််နိုု�င််မယ့််�

ကိိရိိယာာတွေ�ေကိုု� အဆင့််�သတ််မှှတ််ခိုု�င်းး�ပါါ။

ယခုု ကဏ္ဍပါါ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိိရိိယာာအချို့့���ကိုု� ရွေး�း�ချျယ်် ဒေါ�ါင်းး�
လုုဒ််လုုပ််ခိုု�င်းး�ပြီး�း�

လက််တွေ့�့�စမ်းး�သပ််အသုံးး��ပြု�ုခိုု�င်းး�ပါါ။

အထူးး�သဖြ�င့််� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််စသုံးး��ရမယ့််�သူူတွေ�ေအတွွက််
ကတော့�့�� အပလီီကေး�းရှှင်းး�တွေ�ေ၊ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ကိိရိိယာာတွေ�ေ
နဲ့့� ပတ််သက််လာာရင်် နှုုတ််နဲ့့�ပဲဲဆွေး�း�နွေး�း�တာာမျိုး�း��၊ ဆလိုု�က််
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

တာာက အများ��းကြီး�း�သိိသာာတဲ့့�အကျိုးး���ရှိိ�ပါါတယ််။

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

သုံးး��စွဲဲ�တာာမျိုး�း��ထက်် လက််တွေ့�့�ချျက််ချျင်းး� စမ်းး�သပ််သုံးး��ခိုု�င်းး�

Photo: Dat Dau

၃

သတင်းး�ပညာာသည်် အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�အလုုပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ၎င်းး�သည််

လူူတိုု�င်းး� ဝင််လုုပ််၍မရဘဲဲ လေ့�့ကျျင့််� သင််ကြား�း�ခံံထားး�ရသည့််� အထူးး�ပြု�ုအရည််အချျင်းး�များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််

သူူများ��းသာာ လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််သည့််� အလုုပ််အကိုု�င််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ အရည််အချျင်းး�များ��းမှာာ�
သတင်းး�ဖြ�စ််ထိုု�က််သည့််� အချျက််အလက််များ��း ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ဝေ�ဖန််ပိုု�င်းး�ခြား��းစဉ်းး�စား�း တတ််ခြ�င်းး�၊

စီီကာာပတ််ကုံးး�� ပြ�န််ပြော��ာပြ�တတ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု� သတင်းး�ပညာာ

အရ ထုုတ််ထားး�သည့််� ထုုတ််ကုုန််တစ််ခုုဖြ�စ််စေ�ရန်် အလို့့��ငှာာ� ပြ�န််လည််စိိစစ််ခြ�င်းး�၊ တည်းး�ဖြ�တ််ခြ�င်းး�

နှှင့််� ပြ�န််လည်် သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ထဲဲတွွင်် ပရိိသတ််နှှင့််�ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံခြ�င်းး�မှာာ�လည်းး�
အစိိတ််အပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် တစ််စထက််တစ်် ပိုု�မိုု�ပါါဝင််လာာလျျက််ရှိိ�သည််။
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

‘သတင်းး�’
၏ပါါဝင််အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
သတင်းး�ပညာာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတိုု�င်းး� သတင်းး�ပညာာ အဆင့််�အတန်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ထုုတ််လုုပ််
ရည််ရွွယ််ချျက်် သော�ာ သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််တစ််ခုု၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�န််လည််
အတည််ပြု�ုရန််။ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ဤလုုပ််ငန်းး�အတွွက််ရော�ာ (မည််သည့််�
ထုုတ််ကုုန််၊ ဖြ�န့််�ချိိမှု� ုနည်းး�လမ်းး�၊ နေ�ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ပလက််ဖော�ာင်းး�ဖြ�စ််စေ�)
သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းစွာာ�ထဲဲမှှ သတင်းး�ဖြ�စ််အော�ာင်် ဆွဲဲ�ထုုတ််ခြ�င်းး�အတွွက််ရော�ာ မူူလပင််မ
ထော�ာက််တိုု�င််ဖြ�စ််၍ဖြ�စ််သည််။

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အာာရုံံ�ထွေ�ေပြား�း�စရာာလော�ာကကြီး�း�အတွွင်းး�
သတင်းး�အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ပြ�န််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

မေး�းရမည့််�မေး�းခွွန်းး�မှာာ� သတင်းး�ပညာာ၏ အဓိိကအချျက််များ��းမှာာ� အဘယ််နည်းး�။ သတင်းး�ပညာာ/
သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အရ

ထုုတ််လုုပ််လိုု�က််သည့််�

သတင်းး�တစ််ပုုဒ််နှှင့််�

တခြား��းအရေး�း�အသားး�/

ထုုတ််ကုုန််တို့့�� မည််သို့့��ကွာာ�ခြား��းသနည်းး�။ နော�ာက််တစ််ဆင့််� ထပ််မေး�းရမည််မှာာ� - သတင်းး�ပညာာအရ

ထုုတ််လုုပ််ထားး�သော�ာ သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု� သတင်းး�ကော�ာင်းး�တစ််

သတင်းး�ပညာာ၏ အဓိိက ပုုဒ််ဖြ�စ််အော�ာင်် မည််သို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််သနည်းး�။

အချျက််များ��းမှာာ� အဘယ်် ပရော်�်��ဖက််နယ််နည်းး�ကျျကျျ ထုုတ််လုုပ််ထားး�သည့််� သတင်းး�
နည်းး�။ သတင်းး�ပညာာ/ ထုုတ််ကုုန််ဖြ�စ််လာာအော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�

သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အရ ‘အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�်စီးး�ဆင်းး�နေ�သည့််�အရာာ’ တို့့��ကိုု� ပရိိသတ််အချို့့��� မ

ထုုတ််လုုပ််လိုု�က််သည့််� ခွဲဲ�ခြား��းတတ်် ဖြ�စ််နေ�သည့််�ခေ�တ််တွွင်် အထက််ပါါမေး�းခွွန်းး�များ��း

သတင်းး�တစ််ပုုဒ််နှှင့််� တခြား��း

ကိုု� အလေး�း�ထားး�မေး�းဖို့့�� လိုု�အပ််လာာသည််။ ‘အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�် စီးး�

ဆင်းး�နေ�သည့််�အရာာ’ ဆိုု�သည််မှာာ� သတင်းး�ပညာာအရထုုတ််လုုပ််

အရေး�း�အသားး�/ထုုတ််ကုုန်် သည့််� သတင်းး�များ��းချျည်းး�ဖြ�စ််မနေ�ေသော�ာ အစုုအပေါ�ါ�င်းး�ကိုု� ခေါ်�်
တို့့�� မည််သို့့��ကွာာ�ခြား��း သည့််�ယေ�ဘုုယျျဆန််သော�ာ အသုံးး��တစ််ခုုသာာဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�
သနည်းး�။ တွွင််

အွွန််လိုု�င်းး�ပရိိသတ််များ��း

အကြော��ာ�င်းး�အရာာပေါ�ါင်းး�စုံံ�

အတွွက််

ပါါဝင််သည််။

ရည််ရွွယ််သည့််�

သတင်းး�ပညာာသည််

သို့့��မဟုုတ်် သတင်းး�သမား�းမဟုုတ််သည့််� (တစ််ဦးးချျင်းး�အသုံးး��ပြု�ုသူူ၊ ဘလော့�့��ဂါါ၊ ဈေး�းကွွက််ရှာာ�ဖွေ�ေသူူ
၊ အများ��းပြ�ည််သူူ ဆက််ဆံံရေး�းသမား�း သို့့��မဟုုတ်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာတွွင််ကျော်�်��ကြား�း�သူူများ��း စသည််) ‘

ရေး�းသားး�ထုုတ််လုုပ််ဖြ�န့််�ချိနေ���ေသူူ’ ပေါ�ါင်းး� မြော��ာက််များ��းစွာာ�တို့့��က ထုုတ််လုုပ််လိုု�က််သည့််� စာာ၊ အော်�်�ဒီီ

ယိုု�၊ ဓာာတ််ပုံံ�၊ ဗီီဒီီယိုု�နှှင့််� အခြား��းအရာာများ��းအကျုံးး���ဝင််သည််။

အရည််အသွေး�း��ပြ�ည့််� သတင်းး�ပညာာအတွွက််ရော�ာ၊ သတင်းး�ပညာာလုုပ််ငန်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက််ရော�ာ

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

လိုု�အပ််သည့််�အချျက််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််လေ့�့လာာကြ�ည့််�ကြ�ပါါစို့့��။

သတင်းး�ရေး�းသားး�တင််ဆက််ကြ�ပုံံ�များ��း
စံံကိုု�က််သတင်းး�ကော�ာင်းး�တစ််ပုုဒ််တွွင်် ပါါဝင််ရမည့််�အရာာများ��း အဘယ််နည်းး�။

•	လူူအများ��းစိိတ််ဝင််စား�းပြီး�း� လူူအများ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�၊
ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�သည့််� အရာာ

•	တိိကျျမှုုရှိိ�ပြီး�း� အချျက််အလက််တိုု�င်းး�ကိုု�လည်းး� ယုံံ�ကြ�ည််အော�ာင်် ကိုးး��ကားး�ပြ�သည့််�အရာာ
•	ဘက််မလိုု�က််
•	မျှှမျှှတတရှိိ�
• အမြ�င််စုံံ�အသံံစုံံ�ပါါဝင််မှုုရှိိ�
အဆိုု�ပါါ မှှတ််ကျော�ာ�က််များ��းသည်် သတင်းး�စာာဖြ�စ််စေ�၊ မဂ္ဂဂဇင်းး�၊ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�၊ ရေ�ဒီီယိုု�၊ အော်�်�ဒီီ

ယိုု�၊ သို့့��မဟုုတ်် အွွန််လိုု�င်းး�ဖြ�စ််စေ� မည််သည့််�မီီဒီီယာာအမျိုး�း��အစား�းပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််ဖြ�င့််� ထုုတ််လုုပ််သည့််�

သတင်းး�နှှင့််�မဆိုု� သက််ဆိုု�င််သည့််� ပေ�တံံများ��းပင််ဖြ�စ််သည််။
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အရည််အသွေး�း��ပြ�ည့််� သတင်းး�ပညာာလုုပ််ငန်းး�ကိုု� အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းနေ�သည့််� သတင်းး�ပိုု�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ကိုု� ကြ�ည့််�ကြ�ပါါစို့့��။

သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု� အများ��းပြ�ည််သူူထံံမတင််ပြ�မီီ အချျက််အလက််များ��းစုုဆော�ာင်းး�ရသည််၊ ပြီး�း�လျှှင််
ပြ�န််လှှန််စစ််ဆေး�း သုံးး��သပ််သည့််�အဆင့််�ရှိိ�သည််။ စံံကိုု�က််သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််ဆိုု�သည််မှာာ� အဆိုု�ပါါ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏

ရလဒ််ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�ဆင့််�အရ

သတင်းး�ထော�ာက််က

သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု�ရေး�းသားး�ရသည််။

သည််။

ပြ�န််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ

ပြော��ာရလျှှင််

ဒုုတိိယအဆင့််�၊

ပထမအဆင့််�

လက််ထော�ာက််

အယ််ဒီီတာာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအယ််ဒီီတာာများ��းထံံသို့့��ဖြ�စ််စေ�၊ နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ထံံသို့့�� ဖြ�စ််စေ� ပေး�းပို့့��ရ
ထို့့��နော�ာက််

လိုု�အပ််သလိုု�

အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ရသည််။

ထို့့��နော�ာက်် နော�ာက််ဆုံးး��အဆင့််�စာာမူူကိုု� ပြ�န််လည််ဖတ််ရှုုရသည််။ ပြီး�း�လျှှင်် ထုုတ််ပြ�န််ရန်် အဆင််သင့််�
အနေ�ေအထားး� ရော�ာက််သည််။

အလွွတ််တန်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ မီီဒီီယာာတိုု�က််တွွင််လခစား�းအဖြ�စ််လုုပ််ကိုု�င််သူူဖြ�စ််စေ� သတင်းး�ထော�ာက််တစ််
ယော�ာက််သည်် ၎င်းး� ရေး�းသားး�ထုုတ််လုုပ််သည့််� သတင်းး�အတွွက်် တာာဝန််ယူူရသည််။ အဆိုု�ပါါ

သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််ကိုု� ရေး�းသားး�ထုုတ််လုုပ််သူူသာာမက အဆိုု�ပါါသတင်းး�ထုုတ််ကုုန််ကိုု� ထုုတ််လုုပ််
ဖြ�န့််�ချိိသ
� ည့််� သတင်းး�မီီဒီီယာာတိုု�က်် သည််လည်းး� ထိုု�သို့့�� မှှတ််ယူူရမည််ဖြ�စ််သည််။ အလားး�တူူ မီီဒီီ

ယာာတိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�ပိုု�င််ဝက််ဘ််ဆိုု�က််နှှင့််� ဝက််ဘ််စာာမျျက််နှာာ�များ��း သည်် တရား�းဝင််သည့််�

အရာာများ��းဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ၎င်းး�တိုု�က််၏သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�ကိုု�

အများ��းသိအော��ာ�င််ချျပြ�ထားး�သလိုု� စစ််ဆေး�းကြ�ည့််�၍လည်းး�ရသည််။ ထို့့��အပြ�င်် သတင်းး�ထော�ာက််နှှင့််�
အယ််ဒီီတာာများ��းကိုု�လည်းး� မည််သူူမည််ဝါါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အရည််အသွေး�း��စံံမီီ

သတင်းး�ထုုတ််နေ�ပြီး�း� သတင်းး�စံံနှှင့််�ကျျင့််�ဝတ််ကိုု�လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသော�ာ သတင်းး�အဖွဲ့့��ငယ််လေး�း
များ��း၊ တစ််ဦးးတည်းး� ရှိသော����ာသတင်းး�ဌာာနငယ််များ��းလည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။

စစ််မှှန််မှုုနှှင့််� မသက််ဆိုု�င််ပေ�။

သည်းး�ခြေ�ေကြို�ု�က််အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၎င်းး� ‘သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််’
တို့့��အမြ�င််တွွင််

ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုရှိိ�သည််ဟုုယူူဆသော�ာ�

ဘက်် တစ််ခုု၏ အရည််အသွေး�း��
တစ််ဖက််ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� အသားး�ပေး�းတင််ဆက််သည့််� ဆိုု�က်် သို့့��မဟုုတ််၊ လူူကြို�ု�က််များ��း
များ��းကိုု�လည်းး� လူူအများ��းက ‘like’ လုုပ််ခြ�င်းး�၊ ‘follow’ လုုပ််ခြ�င်းး�

များ��း လုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�အနေ�ေဖြ�င့််�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��

မှုုကိိစ္စစသည်် အဆိုု�ပါါ

နှှင့််�စိိတ််သဘော�ာ�ချျင်းး� ညီီသည့််�၊ စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသည််ဟုု ၎င်းး� သတင်းး�အဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ််

တို့့��မြ�င််သည့််� သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု� ‘like’ လုုပ််မည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သတင်းး�ကိုု�ထုုတ််သည့််�
တင််ဆက််သည့််�ရှုုထော�ာင့််� သတင်းး�ဌာာန၏ စိိတ််ချျ
အမြ�င််သည်် ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�သဘော�ာ�ချျင်းး�မတိုု�က််ဆိုု�င််၊ သို့့��မဟုုတ်် ယုံံ�ကြ�ည််ရမှုု သို့့��မဟုုတ််
သို့့��သော်�်�

သတင်းး�ဆိုု�က််တစ််ခုုက

၎င်းး�တို့့��မကြို�ု�က််ဟုုဆိုု�ခြ�င်းး�သည််

အဆိုု�ပါါသတင်းး�ဌာာနမှာာ�

အားး�ကိုးး��စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််၍မရ သို့့��မဟုုတ်် သတင်းး�အလွဲဲ�များ��း၊
လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး�များ��း ဖြ�န့််�ချိိသူ
� ူဖြ�စ််သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�ရာာရော�ာက််

မည််မဟုုတ််ပါါ။ စစ််မှှန််သော�ာ သတင်းး�ဌာာနဆိုု�သည််မှာာ� အမှှန််
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စစ််မှှန််မှုုနှှင့််� မသက််ဆိုု�င််
ပေ�။

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

သတင်းး�အဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သတင်းး�ကိုု�ထုုတ််သည့််�သတင်းး�ဌာာန၏ စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရမှုု သို့့��မဟုုတ််

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

‘သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််’ တစ််ခုု၏ အရည််အသွေး�း�� သို့့��မဟုုတ််၊ လူူကြို�ု�က််များ��းမှုုကိိစ္စစသည်် အဆိုု�ပါါ

တကယ််တည််ရှိိ�ရပ််တည််နေ�သော�ာ သတင်းး�ဌာာနသာာဖြ�စ််သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး� မှာာ�ပင်် ၎င်းး�၏
အရည််အသွေး�း��နှှင့််� စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ခံံထိုု�က််ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� သီးး�ခြား��းကိိစ္စစဖြ�စ််သည််။ စစ််မှှန််ပြီး�း�

တရား�းဝင််ထူူထော�ာင််ထားး�သော�ာ မီီဒီီယာာတစ််ခုုသည်် အရည််အသွေး�း��ညံ့့�သော�ာ၊ သို့့��မဟုုတ်် မတိိကျျ၊
တလွဲဲ� ကိုးး��ကားး�ထားး�သော�ာ သတင်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ထုုတ််လုုပ််ချျင််ထုုတ််လုုပ််နေ�နိုု�င််သည််။

ဝက််ဘ််စာာမျျက််နှာာ�တစ််ခုု၊ သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�တစ််ပုုဒ်် သို့့��မဟုုတ်် ဗီီဒီီယိုု�တစ််ခုု၏ ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််၊

အဆင််အပြ�င််၊ တင််ဆက််ပုံံ� စသည််တို့့��ကြော��ာင့််� သတင်းး�တစ််ပုုဒ််နှှင့််�တူူနေ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ထိုု�သို့့��
အသွွင််ရှိိ�ရုံံ�ဖြ�င့််� စံံကိုု�က်် သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ဖြ�စ််မသွားး��ပေ�။

သတင်းး�သမား�းတို့့��၏အရည််အချျင်းး�များ��း
သတင်းး�သမား�း/သတင်းး�ထော�ာက််တစ််ဦးးအတွွက််

မည််သည့််�အရည််အသွေး�း��များ��းလိုု�အပ််သနည်းး�။

၎င်းး�တို့့��ထဲဲတွွင််

• အင််တာာဗျူး�း�များ��း၊ အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာရင်းး�အင်းး�များ��း စသည့််� မူူလရင်းး�မြ�စ််များ��း၊ နော�ာက််ခံံ

အချျက််အလက်် ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ထပ််ဆင့််�ရင်းး�မြ�စ််များ��းမှှ ရရှိိ�သည့််� သတင်းး�ဖြ�စ််သည့််� အသုံးး��ဝင််
ဒေ�တာာများ��းစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�

• အင််တာာဗျူး�း�မစမီီ

ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််မှုုနှှင့််�

သုုတေ�သနကော��ာင်းး�ကော�ာင်းး�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊

အင််တာာဗျူး�း�သည့််� အခါါ အချျက််အလက််သစ််များ��း၊ မြု�ုပ််နေ�သည့််�အချျက််များ��း ပေါ်�်လာာ

အော�ာင်် မေး�းခွွန်းး�မေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�။

• သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််နှှင့််� အဆက််အသွွယ််ကော�ာင်းး�များ��း ရှာာ�ဖွေ�ေတည််ဆော�ာက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

နိုု�င််ခြ�င်းး�။

• အဖြ�စ််အပျျက််များ��း၊ ကိိစ္စစရပ််များ��းအကြော��ာ�င်းး� အမြဲ�ဲမပြ�တ်် လေ့�့လာာစူးး�စမ်းး�သိိရှိိ�လိုု�စိိတ််ရှိိ�
ခြ�င်းး�။

• သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု�

တီီထွွင််ဖန််တီးး�မှုုလည်းး�ပါါအော�ာင််

အော�ာင်် တင််ဆက််နိုု�င််ခြ�င်းး�

စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််လည်းး�ကော�ာင်းး�

• အများ��းလိုု�က််သည့််� သတင်းး�ကိုု�ချျည်းး� ပြုံ�ံ�မလိုု�က််ဘဲဲ သတင်းး�ပရိိသတ််အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�

သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လူူသိိပ််မသိိ၊ သိိပ််နား�းမလည််သေး�းသော�ာ သတင်းး�ရှုုထော�ာင့််�များ��းကိုု�
ရှာာ�ဖွေ�ေကာာ တင််ဆက််ခြ�င်းး�

• သတင်းး�နှှင့််�အခြား��းဆိုု�က််များ��း အပါါအဝင်် ကိုးး��စား�းယုံံ�ကြ�ည််လော�ာက််သည့််� အွွန််လိုု�င်းး�
သတင်းး�အချျက််အလက််ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု�

ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ကာာ

လက််ဆင့််�ကမ်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် မပြ�တ််စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�။
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၎င်းး�တို့့��ကိုု�

ကိုးး��ကားး�၊

သတင်းး�ပုံံ�စံံမျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း
စံံကိုု�က််သတင်းး�အရေး�း�အသားး�များ��းတွွင်် အတွေ့�့��ရအများ��းဆုံးး��ပုံံ�စံံများ��းမှာာ� အဘယ််နည်းး�။
လက််ငင်းး�သတင်းး� (spot news)
❖	ပွဲဲ�သတင်းး�များ��း၊

ထုုတ််ပြ�န််ချျက််သတင်းး�များ��း၊

လိုု�က််သတင်းး�များ��း

(ထုုတ််ပြ�န််ချျက််၊

ကြေ��ညာာချျက််ကိုု�ရေး�းခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ သတင်းး�ထော�ာက်် ကိုု�ယ််တိုု�င််စဉ်းး�စား�းစိိတ််ကူးး�ထုုတ််
ကာာ ရေး�းသော�ာသတင်းး�) စသည််တို့့��သည်် တိုု�တိုု�တုုတ််တုုတ််ဖြ�စ််လေ့�့ ရှိိ�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�
မှာာ� ဘာာဖြ�စ််သွားး��သည််၊ ဘယ််သူူကဘာာပြော��ာသွားး��သည်် သို့့��မဟုုတ်် ဘာာလုုပ််သွားး��သည််
စသည််တို့့��ကိုု�သာာ လိုု�တိုု�ရှှင်းး�ရေး�းသားး�သွားး��၍ဖြ�စ််သည််။

အထူးး�ဆော�ာင်းး�ပါးး� (feature)
❖	ပိုု�ပြီး�း�အတွွင်းး�ကျျကျျ

နှိုုက််ထုုတ််ရေး�းသဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�ရှှည််လျားး��သည််။ အဖြ�စ််အပျျက််တစ််ခုုကိုု�

အခြား��း ရှုုထော�ာင့််� များ��းမှှပါါကြ�ည့််�ရှုုတင််ပြ�ပြီး�း� ဝန်းး�ကျျင််အငွေ့�့��အသက််၊ သရုုပ််ဖော်�်�ချျက််၊
အဆက််အစပ််၊ စိိတ််ခံံစား�းမှုုနှှင့််� အသံံများ��းစုံံ�အော�ာင်် ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။

သုံးး��သပ််ချျက်် (analysis)
❖	ပိုု�၍အတွွင်းး�ကျသော��ာ�ဆော�ာင်းး�ပါးး�မျိုး�း��ဖြ�စ််ပြီး�း�

ပြ�ဿနာာရပ်် သို့့��မဟုုတ်် အဖြ�စ််အပျျက််တစ််ခုု

ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ရန််နှှင့််� ရပ််တည််ချျက််ဘော�ာင််တစ််ခုုအော�ာက််သို့့�� သွွင်းး�၍ကြ�ည့််�ရန််

အားး�ထုုတ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ အင််တာာဗျူး�း�များ��း၊ အများ��းပြ�ည််သူူနှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာအချျက််များ��းနှှင့််�
အခြား��းသော�ာ သတင်းး�တင််ဆက််မှုုများ��းမှှ ရသည့််� ရေး�းသားး�စရာာကုုန််ကြ�မ်းး�များ��းကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ရေး�းသားး�သည့််�

သတင်းး�ပုံံ�စံံမျိုး�း��

အတွေး�း��အမြ�င််ဆော�ာင်းး�ပါးး�/ပင််တိုု�င််ဆော�ာင်းး�ပါးး�/ဝေ�ဖန််ချျက််
(opinion/column/commentary)
❖	ပြ�ဿနာာရပ််

သို့့��မဟုုတ်် အဖြ�စ််အပျျက််တစ််ခုုအပေါ်�်� ရေး�းသားး�သူူကိုု�ယ််တိုု�င််၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

အမြ�င််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အမြ�င််ရှုုထော�ာင့််�တစ််ခုု၊ ရပ််တည််ချျက််တစ််ခုုမှှ

ကြ�ည့််�ရှုုကာာ ဦးးတည််ဖော်�်�ထုုတ််ရေး�းသားး�သည််။ အင််တာာဗျူး�း�ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ကုုန််ကြ�မ်းး�မဖြ�စ််မ
နေ�ရှာာ�ဖွေ�ေစရာာ မလိုု�သည့််� ဆော�ာင်းး�ပါးး�မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။

အခြား��းသော�ာ သတင်းး�ပုံံ�စံံမျိုး�း��ကွဲဲ�များ��းလည်းး�ရှိသေး����းပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ယနေ့�့�ခေ�တ််၏ နည်းး�ပညာာ

အသုံးး��ပြု�ုကာာ သတင်းး�ခန်းး�မများ��းက ပြု�ုလုုပ််ဖန််တီးး�ထုုတ််လုုပ််ထားး�သည့််� အရာာများ��းဖြ�စ််သည််။

ဥပမာာတချို့့���ကိုု�ပြ�ရလျှှင််

လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််အကြော��ာ�င်းး�

တစေ့�့�တစော�ာ�င်းး�

(personality

profile)၊

ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�၊ အော်�်�ဒီီယိုု� သို့့��မဟုုတ်် ဗီီဒီီယိုု�ဖြ�င့််�တင််ဆက််သည့််� အမေး�း�အဖြေ�ေ� သို့့��မဟုုတ်် တစ််ဦးး
ချျင်းး�အင််တာာဗျူး�း�၊ ဓာာတ််ပုံံ�အက််ဆေး�း၊ ဆလိုု�က််ရှိုးး� စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။
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လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ဖြ�စ််သည််။

အသိိဗဟုုသုုတတို့့��နှှင့််�ပေါ�ါင်းး�စပ််ကာာ

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�

သတင်းး�ပညာာအရ
ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််

ထုုတ််ကုုန််နဲ့့�

ထုုတ််လုုပ််တဲ့့�

အခြား��းအွွန််လိုု�င်းး�

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း (ဥပမာာ - သတင်းး�
ကြေ��ညာာချျက််နှှင့််� သတင်းး� ထုုတ််ပြ�န််

ချျက််၊ ဘလော့�့��ဂ််၊ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�ဖြ�စ််စေ�

ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာတွွင််

နာာမည််ကြီး�း�သူူ

များ��း၊

အွွန််လိုု�င်းး�

ဈေး�းကွွက််ရှာာ�သူူများ��းကဖြ�စ််စေ� တင််သည့််� ပို့့��စ််များ��း) ကိုု�
တက််ရော�ာက််လာာသူူတွေ�ေ မည််သို့့�� ခွဲဲ�ခြား��းကြ�သလဲဲ သိိရှိိ�နိုု�င််
စေ�မယ့််� လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�တစ််ခုု ရေး�းဆွဲဲ�ပါါ။ နမူူနာာတချို့့���ကိုု�

စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� တက််ရော�ာက်် လာာကြ�သူူတွေ�ေကိုု� တစ််ဦးးချျင်းး�
ဖြ�စ််စေ�၊ အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က််ဖြ�စ််စေ� အဆိုု�ပါါနမူူနာာတွေ�ေကိုု� တူူရာာ

တူူရာာ မျိုး�း��တူူစုု ပြု�ုခိုု�င်းး�ပါါ။ ဥပမာာ သတင်းး�ကြေ��ညာာချျက််များ��း

အားး�လုံးး��နှှင့််� သတင်းး�မဟုုတ််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�
အုုပ််စုုတူူ ခွဲဲ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�မျိုး�း��။ ပြီး�း�တဲ့့�အခါါ အစုုအဖွဲ့့��အလိုု�က််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးစီီရွေး�း�ခိုု�င်းး�ပြီး�း�

ထွွက််လာာတဲ့့�ရလဒ််

အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�နှိုုင်းး�ယှှဉ််ခိုု�င်းး�ပါါ။ နော�ာက််တစ််နည်းး�

ကတော့�့�� အွွန််လိုု�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရာာ နမူူနာာတစ််ခုုချျင်းး�စီီကိုု�

ဆွေး�း�နွေး�း�ခိုု�င်းး� ပြီး�း�ရင်် ဘယ််အမျိုး�း��အစား�းလဲဲဆိုု�တာာကိုု� ‘မဲဲ’

ပြ�န််ကော�ာက််ပါါ။

ဘယ််အွွန််လိုု�င်းး�အချျက််အလက်် ရင်းး�မြ�စ််တွေ�ေကိုု� အကြ�ည့််�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အများ��းဆုံးး��လဲဲ မေး�းပါါ။ ပြီး�း�ရင်် အဲဲဒီီအချျက်် အလက််တွေ�ေကိုု�

သတင်းး�လို့့�� သူူတို့့��သတ််မှှတ်် မသတ််မှှတ််နဲ့့� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�
ချျက််ကိုု� မေး�းပါါ။
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အွွန််လိုု�င်းး�နေ�ရာာများ��းပေါ်�်က သတင်းး�ကဏ္ဍ

ထိရော��ာ�က််၍လူူထုုနှှင့််�နီးး�စပ််သော�ာသတင်းး�ဖြ�စ််ပါါက

အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ�လည်းး�

အလားး�တူူပင်် ဖြ�စ််သည််။ အော့�့�ဖ််လိုု�င်းး�ဖြ�စ််စေ� အွွန််လိုု�င်းး�နေ�ရာာများ��းအတွွက််ဖြ�စ််စေ� တင််ဆက််ရ

သည့််�သတင်းး�မှှန််သမျှှ သတင်းး�စာာပညာာ၏ အခြေ�ေ�ခံံသဘော�ာ�တရား�းများ��းသာာ ပါါဝင််သည််

သို့့��ရာာတွွင်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသားး� ဆက််သွွယ််ရေး�းပညာာတွေး�း�ခေါ်�်ရှှင််နှှင့််� ပညာာပေး�းသမား�း မာာရှှယ််

မက််လူူဟန်် (Marshall McLuhan) ၏ စကားး�ကိုု� ပြ�န််တင််ပြ�ရလျှှင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ကြား�း�ခံံနယ််

(ယခုုကိိစ္စစမှာာ�တော့�့� အွွန််လိုု�င်းး�လော�ာက) သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� လက််ဆင့််�ကမ်းး�သည့််� သတင်းး�ကိုု�တော့�့�

ပုံံ�ဖော်�်�သည််။ မာာရှှယ်် မက််လူူဟန််၏ ဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့််�မီီဒီီယာာဆိုု�င််ရာာ သီီအိုု�ရီီများ��းသည််
သတင်းး�စာာပညာာသင််တန်းး�များ��းတွွင််

သင််ကြား�း�ကြ�သည့််�

မီီဒီီယာာသီီအိုု�ရီီ၏

ထော�ာက််တိုု�င််

ဖြ�စ််သည််။ စဉ်းး�စား�းရမည့််�ရှုုထော�ာင့််�မှာာ� - စမတ််ဖုုန်းး�မှှတစ််ဆင့််� အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် စာာဖတ််သူူများ��း
သည်် သတင်းး�ကိုု�ဖတ််ရှုုကြ�သည့််� ပုံံ�စံံကိုု�ပဲဲဖြ�စ််သည််။
ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင််

မီီဒီီယာာတိုု�က််အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�တို့့��တွွင််

၎င်းး�တို့့��၏ပင််မထုုတ််ကုုန််ရှိိ�သည့််�အပြ�င််

ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တစ််ခုု၊ သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာဝက််ဘ််ဆိုု�က််များ��း၊ သီးး�ခြား��းခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��း

အတွွက်် လုုပ််ထားး�သည့််� မိုု�က််ခရိုု�ဆိုု�က််များ��း၊ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာကဏ္ဍများ��းရှိိ�ကြ�သည််။ အသုံးး��ပြု�ုသည့််�

နေ�ရာာကွာာ�သည့််�အလျော��ာ�က်် သတင်းး� တည်းး�ဖြ�တ််ထုုတ််လုုပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ တင််ဆက််ပုံံ�များ��းလည်းး�
ကွဲဲ�ပြား�း�သွားး��သည််။
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လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အော့�့�ဖ််လိုု�င်းး�တွွင််

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ရည််ရွွယ််ချျက််

‘အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််�ဒစ််ဂျျစ််တယ််နေ�ရာာများ��း၊ အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��သူူများ��း၏ သတင်းး�
အချျက််အလက်် ရယူူကြ�ပုံံ�များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီသည့််� သတင်းး�၊ သတင်းး�ထုုပ််ပိုးး��မှုု
နှှင့််� ဖြ�န့််�ချိိမှု� ု ပုံံ�စံံဖြ�စ််အော�ာင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�
ရန််

အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် အချိိ�န််ကုုန််ဆုံးး��သူူဦးးရေ�များ��းပြား�း�လာာသည််နှှင့််�အမျှှ သတင်းး�ဌာာနများ��း၏ သတင်းး�

တက််ဆက််ပုံံ�နှှင့််� သတင်းး�ထုုပ််ပိုးး��ပုံံ�တို့့��မှာာ�လည်းး� ခေ�တ််နှှင့််�ညီီအော�ာင်် လိုု�က််ပါါပြော��ာင်းး�လဲဲလာာ
သည််။ သတင်းး�ခန်းး�မအတော်��်� များ��းများ��းအတွွက််မူူ ထိုု�သို့့��လိုု�က််ပါါပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏

မူူလပင််တိုု�င််ထုုတ််ကုုန််ကိုု� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုလာာရသည််။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� တစ််ဖက််

တွွင်် မိိမိိတို့့��အားး�သာာသည့််�အပိုု�င်းး�ကိုု� အထူးး�ပြု�ုလေ့�့လာာတင််ဆက််မှုု အဆင့််�အတန်းး�ပိုု�မြှ�ှင့််�လာာ
သလိုု� တစ််ဖက််ကလည်းး� မီီဒီီယာာပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််မျိုး�း��စုံံ�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််အသုံးး��ပြု�ုသည့််�နည်းး�ကိုု� သုံးး��လာာ
ကြ�သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််�အဆင််ပြေ�ေသည့််� သတင်းး�နှှင့််� ပြော��ာပြ�တင််ဆက််ပုံံ�
အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််�အဆင််ပြေ�ေသည့််� သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််ရာာတွွင်် မည််သည််တို့့��သည်် အသုံးး��ဝင််သနည်းး�။
၁	အော�ာက််ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��တွွင်် အွွန််လိုု�င်းး�အတွွက််ရည််ရွွယ််ထုုတ််လုုပ််သော�ာ သတင်းး�တို့့��သည််
အဆင််ပိုု�ပြေ�ေသည််။

• တစ််နေ့�့တာာအတွွင်းး� ပြ�င််ဆင််ဖြ�ည့််�စွွက််၍ရသည့််� အနှှစ််ချုု�ပ််သတင်းး�များ��းအပါါအဝင်် ယခုုမှှ
ရသည့််�

သတင်းး�များ��း၊

ပိုု�၍ပွဲဲ�သတင်းး�ဆန််သော�ာသတင်းး�များ��း

တင််ဆက််ရာာတွွင််

တိုု�တိုု�တုုတ််တုုတ်် ပိုု�ဖြ�စ််သည့််�အခါါ။ အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု�ဖတ််သည့််�အခါါ ကြာ�ာ

မည့််�အချိိ�န််ကိုု�

ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�သည််လည်းး�

အတွေ့�့��ရများ��းလာာသည့််�

အလေ့�့�အထတစ််ခုု

ဖြ�စ််လာာသည််။ ဥပမာာ - သတင်းး�ခေါ�ါင်းး�စီးး�၏ဘေး�းတွွင်် ‘ဖတ််ရန််ကြာ�ာချိိ�န်် - ၃ မိိနစ််’

စသည််ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�။

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

•	ဖတ််သူူနှှင့််� အပြ�န််အလှှန််ထိတွေ့��့��နိုု�င််၍ ရုုပ််ပုံံ�အမြ�င််ကိုု�ပိုု�မိုု�အားး�ပြု�ုသော�ာအရာာများ��း (၎င်းး�
ချျည်းး�ဖြ�စ််စေ� အခြား��းသော�ာ ဓာာတ််ပုံံ�၊ ဓာာတ််ပုံံ�အက််ဆေး�း၊ ရုုပ််သံံသတင်းး�တိုု�၊ ဆလိုု�က််ရှိုးး�

စသည််တို့့��နှှင့််� တွဲဲ�ဖက််၍ ဖြ�စ််စေ�)

•	တိိကျျ၍ မှှတ််မိိလွွယ််သော�ာ ခေါ�ါင်းး�စီးး�များ��း၊ ခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��းပေး�းလျှှင််
•	ဖတ််ရှုုသူူများ��း ရှာာ�ဖွေ�ေရလွွယ််စေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� မိိမိိသတင်းး�ပါါရည််ညွှှန်းး�ကိုးး��ကားး�သည့််�
ရင်းး�မြ�စ််များ��းအတွွက်် အင််တာာနက််လင့််�ခ််များ��းထည့််�ပေး�းလျှှင််

• အဆင့််�မီီသည့််� ပို့့��စ်် နှှင့််� ဟက််ရှ််�တက်် များ��းကိုု� သုံးး��ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာနှှင့််�

အခြား��းသော�ာ အွွန််လိုု�င်းး�နေ�ရာာများ��း စသည့််� တစ််ဆင့််�ခံံလမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််� မိိမိိ
သတင်းး�ကိုု� ပေါ�ါက််ရော�ာက််အော�ာင်် လုုပ််ပေး�းနိုု�င််လျှှင််

၂ သတင်းး�ထူးး�သတင်းး�ဦးးများ��းကိုု�သာာတင််ဆက််သည့််� ရုုပ််သံံသတင်းး�များ��း၊ နှှစ််ပိုု�ဒ််သတင်းး�တိုု�များ��း

နှှင့််�အပြို�ု�င်် ရုုပ််သံံမှှတ််တမ်းး�များ��းကိုု� အချိိ�န််ပေး�း နှှစ််နှှစ််ခြို�ု�က််ခြို�ု�က််ကြ�ည့််�ချျင််ကြ�သည့််� ပရိိသတ််
ရှိိ�သကဲ့့�သို့့��ပင်် သေ�ချာ�ာကျျနစွာာ� ရေး�းသားး�ထားး�သည့််� သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�ရှှည််များ��းကိုု� အွွန််လိုု�င်းး�
တွွင််ဖတ််ချျင််သူူများ��းလည်းး� ရှိိ�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် တင််ဆက််ခွွင့််�တစ််နေ�ရာာစာာရှိိ�သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�အတွွက််တင််ဆက််သည့််� သတင်းး�တိုု�င်းး� အတိုု�ဖြ�စ််နေ�စရာာမလိုု�ပါါ။ သတင်းး�ဖတ််သည့််�

ဓလေ့�့�မတူူသည့််� အားး�လျော်�်��စွာာ� အရသာာခံံပုံံ�၊ အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�များ��း ကွာာ�ခြား��းသွားး��သည််။ ၎င်းး�ကိုု�လိုု�က််၍
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လည်းး� ပရိိသတ််နှှင့််� အံံကိုု�က်် ဖြ�စ််စေ�မည့််� မီီဒီီယာာ၏ အရှှည််အတိုု�၊ ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််နှှင့််� အမျိုး�း��အစား�း

ကွာာ�သွားး��သည််။ ထို့့��အပြ�င်် သတင်းး�အားး�လုံးး�� ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််နှှင့််� အရှှည််တစ််ပုံံ�စံံတည်းး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�သည််
မျိုး�း��ကွဲဲ�မရှိသော����ာသတင်းး�ထုုတ််ကုုန်် ထုုတ််နေ�သလိုု� ဖြ�စ််လာာပေ�လိိမ့််�မည််။

အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�အားး�လုံးး��ကိုု� အတိုု�ပုံံ�စံံဖြ�စ််အော�ာင််သာာ တွွန်းး�နေ�ခြ�င်းး�ထက်် သတင်းး�ထော�ာက််များ��း၊

အယ််ဒီီတာာများ��း အနေ�ေဖြ�င့််� ‘တို့့��ရဲ့့�အွွန််လိုု�င်းး�ထုုတ််ကုုန််မှာာ� ဘယ််ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််တွေ�ေကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််

ထုုတ််လုုပ််လို့့��ရှိိ�ရင်် တို့့��ရဲ့့�ပရိိသတ််နဲ့့�ဈေး�းကွွက််အတွွက်် အံံကိုု�က််ဖြ�စ််မလဲဲ’ ဟုု မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ပါါက

ပိုု�၍အသုံးး��တည့််�မည််ဖြ�စ််သည််။

သတင်းး�အမျိုး�း��အစား�းအမှှတ််တံံဆိိပ်် ဖန််တီးး�ရာာတွွင်် အထူးး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�ရှှည််များ��းသည်် ထိရော��ာ�က််

နိုု�င််သည့််� လက််နက််ဖြ�စ််သည််။ ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�အညီီ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််ထိရော��ာ�က််စွာာ� ရေး�းသားး�

ထုုတ််လုုပ််ထားး�မည််ဆိုု�ပါါက

ဆော�ာင်းး�ပါးး�ရှှည််များ��းသည််

အွွန််လိုု�င်းး�ရေ�စီးး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု�

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာရန််၊ ဖြ�စ််စဉ််ဖြ�စ််ရပ််များ��းနော�ာက််ကွွယ််ရှိိ� မြ�င််ကွွင်းး�ကျျယ််ကိုု�ကြ�ည့််�ရန််၊ ပရိိသတ််များ��း

အားး� အသွွင််ကွဲဲ�အရသာာပေး�းရန်် ကွွက််တိိကျျသည့််� ထုုတ််ကုုန််တစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််သည််။ ယနေ့�့�တွွင််

လူူအများ��းသည်် အဖြ�စ််အပျျက််များ��းနော�ာက််သို့့�� အလျျင််မပြ�တ််လိုု�က််နေ�ရခြ�င်းး�ကိုု� ခေ�တ္တတရပ််တန့််�ပြီး�း�

လျှှင်် မိိမိိပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကမ္ဘာာ�လော�ာက၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကိုု� နား�းလည််ဖို့့��ကြိုး�း��စား�းလာာကြ�သည့််�နှှင့််�အမျှှ

အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ခုုကိုု� ရှှည််ရှှည််ဝေး�းဝေး�း ပြ�ည့််�ပြ�ည့််�စုံံ�စုံံ� တင််ပြ�သည့််� သတင်းး�ပုံံ�စံံအမျိုး�း��အစား�း

အတွွက််လည်းး� လှုုပ််ရှား��းခွွင််များ��း ပြ�န််လည််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည််။

၃ သတင်းး�စာာ၊ မဂ္ဂဂဇင်းး�နှှင့််� ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�ဌာာနများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝက််ဘ််ဆိုု�က််များ��းရှိိ�ကြ�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် တင််ဆက််သည့််�အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့််� ပရိိသတ််ကိုု�လိုု�က််၍ ထုုတ််လွှှင့််�တင််ဆက််

သည့််�ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း�� ကွဲဲ�ပြား�း�ကြ�သည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အဖြ�စ််အပျျက််နှှင့််� ပြ�ဿနာာရပ််များ��း
(ဥပမာာ - COVID-19 ကပ််ရော�ာဂါါ၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�) အတွွက်် မိုု�က််ခရိုု�ဆိုု�က််နှှင့််� သီးး�သန့််�ဝက််ဘ််

ဆိုု�က််ကိုု� အမြ�င််သစ််ဖြ�င့််� ပြ�န််ကြ�ည့််�ကာာ အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််� မိုု�ဘိုု�င်းး�အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းနှှင့််� ပိုု�မိုု�ကိုု�က််ညီီ
အော�ာင်် မည််သို့့�� အနုုစိိတ်် ခြ�ယ််မှုုန်းး�မလဲဲဆိုု�သည််ကိုု� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�

သတင်းး�စာာတစ််စော�ာင််သည််

၎င်းး�၏

ပုံံ�နှိိ�ပ််စာာစော�ာင််ပါါ

ထုုတ််ဝေ�စာာများ��းနှှင့််�

အနည်းး�ငယ်် ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� ပုံံ�စံံအဆင််ကွဲဲ�တစ််ခုုကိုု� ဝက််ဘ််ဆိုု�က််ပေါ်�် တင််ဆက််နိုု�င််သည််။
သို့့��ဖြ�စ််လျှှင်် ထပ််နေ�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း ရှိနေ���ေမည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု

ချွွတ််စွွပ််တူူနေ�မည််မဟုုတ််တော့�့�ပေ�။ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််အနေ�ေဖြ�င့််� နော�ာက််ဆုံးး��ရသတင်းး�နှှင့််�အရေး�း�ကြီး�း�
သတင်းး�များ��းကိုု� အချိိ�န််နှှင့််�တစ််ပြေး��းညီီ တင််ဆက််ပေး�းသည့််� ကဏ္ဍတစ််ခုု ဖွွင့််�လှှစ််၍ ရသည််။

သို့့��သော်�်� ပုံံ�နှိိ�ပ််စာာစော�ာင််တွွင််မူူ အပြ�ည့််�အစုံံ� သတင်းး�ရယူူပြီး�း�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�သာာ
ပုံံ�နှိိ�ပ််တော့�့�မည််ဖြ�စ််သည််။

အချျက််အလက််သရုုပ််ပြ�ပုံံ� (data visualization) များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု�ပြော��ာပြ�
သည့််� တခြား��း နည်းး�လမ်းး�များ��းပေါ်�်အခြေ�ေ�ပြု�ု၍လည်းး� သတင်းး�ခန်းး�မများ��းကိုု� စုုဖွဲ့့��တည််ဆော�ာက််

နိုု�င််သည််။ အချျက််အလက်် သရုုပ််ပြ�ပုံံ�များ��းတွွင်် ကားး�ချျပ််များ��း၊ ဂရပ််မျျဉ်းး�များ��း၊ ဇယားး�များ��းနှှင့််�မြေ�ေပုံံ�
များ��းသုံးး��၍ ဒေ�တာာကိုု� ဂရပ််ဖစ််နည်းး�ဖြ�င့််� သရုုပ််ပြ�တင််ဆက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� စာာရင်းး�အင်းး�၊ ပြော��ာင်းး�လဲဲ
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

မိိမိိပရိိသတ််အကြော��ာ�င်းး� နော�ာကြေ��အော�ာင််သိိခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� မီီဒီီယာာတစ််တိုု�က််သည်် ၎င်းး�၏ဝက််ဘ််

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

စာာမျျက််နှာာ�တို့့�လိုု�အချို့့�� �ကိုု� ထုုတ််လုုပ််နိုု�င််သည််။

အချျက််အလက််သရုုပ််ပြ�ပုံံ� ရေ�စီးး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််�

နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပြ�သမှုုတို့့��ပြု�ုရာာတွွင််

ပိုု�၍

(data visualization) လွွယ််လင့််�တကူူ နား�းလည််စေ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််

များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ သတင်းး�

ဖြ�စ််စဉ််ကိုု�ပြော��ာပြ�သည့််�

သည့််� နော�ာက််ထပ််ကိိရိိယာာများ��းလည်းး� အများ��းအပြား�း� ရှိသေး����း

ပြီး�း� ဒေ�တာာအားး�ပြု�ုသတင်းး�များ��းထုုတ််လုုပ််ရာာတွွင်် ပရိုု�ဂရမ််
ပညာာ တတ််မြော��ာက််စရာာမလိုု�ဘဲဲ ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူ၊ ပိုု�မိုု�စရိိတ််

တခြား��း နည်းး�လမ်းး�များ��းပေါ်�် သက််သာာစေ� သည််။ အချျက််အလက််သရုုပ််ပြ�စနစ််ကိိရိိယာာ
အခြေ�ေ�ပြု�ု၍လည်းး� သတင်းး� ဖြ�စ််သည့််� Fluorish နှှင့််� ပတ််သက််၍ အသုံးး��ပြု�ုဖူးး�သူူများ��းထံံမှှ
ခန်းး�မများ��းကိုု� စုုဖွဲ့့�� ချီးး��ကျူးး��သံံများ��းပြ�န််ကြား�း�ရသည််။ ၎င်းး�တွွင်် သတင်းး�ခန်းး�မများ��း

တည််ဆော�ာက််နိုု�င််သည််။ နှှင့််� အကျိုးး��� အမြ�တ််အတွွက််မဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��များ��းအတွွက််
အမည််ပေါ�ါက််

အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�ကိုု�

အခမဲ့့�ရရှိိ�နိုု�င််အော�ာင််

လျှော�ာ�က််ထားး�နိုု�င််သည််။ လူူအသုံးး��များ��းသည့််� Tableau သည််

COVID-19 အတွွက်် တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး�� အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််� ဒေ�တာာခြေ�ေရာာခံံလိုု�က််သည့််�စနစ််တစ််ခုုကိုု�
တည််ထော�ာင််ထားး�သည််။ Google Data Studio သည်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအားး� visual data

အခြေ�ေ�ပြု�ု သတင်းး�များ��းထုုတ််ခွွင့််�ပေး�းထားး�သည််။

အနှှစ််ချုု�ပ််ရလျှှင်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ သတင်းး�ကုုန််အမှှတ််တံံဆိိပ််အော�ာက််ရှိိ� သတင်းး� ‘ထုုတ််ကုုန််’
မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း ထုုတ််လုုပ််ရန််အတွွက်် ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ အထိုု�င််ပြ�န််ချျခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ကဏ္ဍခွဲဲ�

များ��း/အစီီအစဉ််များ��း ဖန််တီးး�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� မီီဒီီယာာအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုက တစ််ဆင့််�ချျင်းး�
ပြု�ုလုုပ််သည့််�အခါါတွွင်် အားး�ဖြ�ည့််�ပုံံ�ဖော်�်� ပေး�းနေ�သည့််� နော�ာက််ခံံအကြော��ာ�င်းး�ခြ�င်းး�ရာာအမျိုး�း��မျိုး�း��

ရှိိ�သည််။ ကြာ�ာကြာ�ာထားး�၍မရမည့််� လက််ငင်းး�သတင်းး�များ��း၊ အုုတ််အော်�်�သော�ာင်းး�နင်းး�သတင်းး�များ��း

အတွွက်် တချို့့���သော�ာကဏ္ဍများ��းကိုု� စိိတ််ကြို�ု�က််ပြု�ုပြ�င််နိုု�င််သလိုု� အထူးး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�အရှှည််များ��း၊

ရုုပ််သံံမှှတ််တမ်းး�များ��း၊ ဝေ�ဖန််သုံးး��သပ််ချျက််နှှင့််� အတွေး�း��အမြ�င််ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��း အတွွက်် သီးး�ခြား��း

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ကဏ္ဍများ��းဖွွင့််�နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ရုုပ််ပုံံ�အားး�ပြု�ုသတင်းး�၊ အော်�်�ဒီီယိုု� အားး�ပြု�ုသတင်းး�၊ သို့့��မဟုုတ််
နှှစ််မျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�သတင်းး�များ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��းကဏ္ဍများ��းလည်းး� ထားး�ရှိိ�နိုု�င််သည််။
ရေ�ဒီီယိုု�ဌာာနများ��းတွွင််မူူ

ပေါ့�့�ကက််စ််

သို့့��မဟုုတ််

အော်�်�ဒီီယိုု�သတင်းး�ဇာာတ််လမ်းး�များ��းအဖြ�စ််

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဗီီဒီီယိုု�နှှင့််�ပေါ�ါင်းး�စပ််၍လည််ကော�ာင်းး� အသင့််�ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ကာာ အွွန််လိုု�င်းး�

ပရိိသတ််အကြို�ု�က််နှှင့််� ကိုု�က််မည့််� ပုံံ�စံံမျိုး�း��အားး�ဖြ�င့််� တင််ဆက််နိုု�င််သည့််� ထုုတ််လွှှင့််�စရာာအသံံဖိုု�င််
များ��း ရှိိ�ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ လူူတစ််ယော�ာက််တည်းး�နှှင့််� အင််တာာဗျူး�း�ထားး�သည့််�ပုံံ�စံံဖြ�စ််စေ�၊ ကိုု�ယ့််�

အမြ�င််ကိုု�ယ်် ဝိုု�င်းး�ဆွေး�း�ကြ�သည့််� စကားး�ဝိုု�င်းး�/ဆွေး�း�နွေး�း�ခန်းး�ဖြ�စ််စေ� ပေါ့�့�ကက််စ််များ��းမှာာ� ပြ�န််၍တစ််

ခေ�တ််ဆန်းး�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ သတင်းး�များ��းကိုု� အသံံဖြ�င့််�ဖတ််ပြ�သည့််�စနစ်် ထပ််မံံ ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�

မှာာ�လည်းး� လူူအများ��းပြ�န််လက််ခံံလာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ အခမဲ့့�ရသည့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််ကိိရိိယာာသစ််များ��း
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပိုု�၍လွွယ််ကူူလျျင််မြ�န််လာာစေ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� သတင်းး�စာာများ��းသည််

တခြား��းအဖွဲ့့��များ��းက ထုုတ််လုုပ််ထားး�သည့််� Trinity Audio ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကိိရိိယာာများ��းသုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အွွန််လိုု�င်းး�တင််ထားး�သည့််� သတင်းး�ကိုု� အသံံဖြ�င့််� အလိုု�အလျော��ာ�က််ဖတ််ပြ�ခိုု�င်းး�သည့််� စနစ််ကိုု�
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။
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မီီဒီီယာာတိုု�က််တချို့့���တွွင်် စာာဖြ�စ််စေ�၊ ဓာာတ််ပုံံ� သို့့��မဟုုတ်် ဗီီဒီီယိုု�ဖြ�စ််စေ� ထုုတ််လုုပ််ထားး�သည့််�
ပင််တိုု�င််သတင်းး� ထုုတ််ကုုန််တစ််မျိုး��း �ရှိိ�ပြီး�း� YouTube ၊ Facebook ၊ Instagram တို့့��လိုု�

ပလက််ဖော�ာင်းး�များ��းသုံးး��၍ ပြ�န််လည်် ဖြ�န့််�ချိိရ
� န််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ထုုတ််ကုုန််များ��းကိုု� ကွွက််တိိချိိန်
� ်

တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�ကြ�သည််။

သတင်းး�စာာ၊ မဂ္ဂဂဇင်းး� သို့့��မဟုုတ်် အွွန််လိုု�င်းး�သီးး�သန့််�သွားး��သည့််� မီီဒီီယာာတိုု�က်် အများ��းအပြား�း�သည််

လုုပ််နိုု�င််သည့််�ငွေကြေး���း��နှှင့််�

ပရိိသတ််ရှိိ�ပါါက

ကိုု�ယ််ပိုု�င််မိုု�ဘိုု�င်းး�အပလီီကေး�းရှှင်းး�များ��း

ထုုတ််လုုပ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ရေး�းဆွဲဲ�

၄	သေ�ချာ�ာတည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည််ဖြ�စ််စေ�၊ ဖြ�စ််ကတတ််ဆန်းး�ရေး�းထားး�သည််ဖြ�စ််စေ�၊ မှှန််သည််
ဖြ�စ််စေ� မှား��းသည််ဖြ�စ််စေ� သတင်းး�တစ််ပုုဒ််သည်် စက္ကကန့််�ပိုု�င်းး�အတွွင်းး�ပျံ့့��နှံ့့��သွားး��နေ�သည့််�ခေ�တ််

တွွင်် သင််ထည့််�လိုု�က််သည့််�၊ ကိုးး��ကားး�လိုု�က််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် ထပ််ဆင့််�ပြော��ာလိုု�က််သည့််�

အချျက််အလက်် တစ််ခုုကိုု� မှှန််မမှှန်် ပြ�န််စိိစစ််၊ ထပ််၍ စိိစစ််ရမည့််�ကိိစ္စစမှာာ� အွွန််လိုု�င်းး�ခေ�တ််

တွွင်် နှှစ််ဆပိုု�၍အရေး�း�ကြီး�း�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

အင််တာာနက််အဏ္ဏဏဝါါသမုုဒ္ဒဒရာာကြီး�း�သည်် လာာသမျှှကိုု�လက််ခံံကာာ ထာာဝရသိုု�မှီးး��သိိမ်းး�ဆည်းး�ပေး�း

ထားး�နိုု�င််လော�ာက်် အော�ာင်် ကြီး�း�မား�းကျျယ််ပြ�န့််�လှှသည််။ မိိမိိက အဦးးဆုံးး��ထုုတ််လိုု�က််သည့််� သတင်းး�

တစ််ပုုဒ််က မှား��းနေ�သည့််�အဖြ�စ််မျိုး�း��၊ ထို့့��ထက််ဆိုးး��လျှှင်် သတင်းး�မှား��း၊ သတင်းး�တုု၊ လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး�

ဖြ�စ််နေ�သည့််�အဖြ�စ််မျိုး�း��ကတော့�့�� သတင်းး�ထော�ာက််များ��း ရော�ာ မီီဒီီယာာတိုု�က််များ��းပါါ မဖြ�စ််လိုု�ကြ�ပါါ။

အထူးး�သဖြ�င့််� ၂၀၂၀ နှှစ််ဆန်းး�တွွင်် စဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� COVID-19 လိုု� လူူအများ��း ထိိတ််လန့််�ကာာ

ကျီးး��လန့််�စာာစား�းဖြ�စ််ကြ�ရသည့််� ဘေး�းဒုုက္ခခကပ််ဆိုးး��ကာာလမျိုး�း��မှာာ� ပိုု�၍မဖြ�စ််ချျင််ကြ�ပါါ။

သင််တစ််ဆင့််�ဖြ�န့််�လိုု�က််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် အွွန််လိုု�င်းး�တင််လိုု�က််သည့််� သတင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု� သင််
မျှဝေ��ေမည််

သို့့��မဟုုတ််

ဒစ််ဂျျစ််တယ််သမား�းတစ််ဦးးအနေ�ေဖြ�င့််�

ပြ�န််တင််မည််ဟုုဆုံးး��ဖြ�တ််သည့််�အချိိန်
� ်တွွင််

သင့််�မှာာ�

တာာဝန််ရှိိ�သည််။ ထိုု�တာာဝန််သည်် သတင်းး�သမား�းများ��းအတွွက်် ပိုု�၍ကြီး�း�မား�းသည််။ သတင်းး�သမား�း

များ��း ရွေး�း�ချျယ််တင််ပေး�းလိုု�က််သည့််�အရာာများ��းအပေါ်�်� ကျျန််သူူများ��းက ပိုု�မိုု� ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျသွားး��

နိုု�င််ခြေ�ေပိုု�များ��းသည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ အဆိုု�ပါါ ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ််တာာဝန််ယူူမှုုကိုု� သတိိကြ�ပ််ကြ�ပ််

ကပ််ရန််လိုု�သည််။

အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ခုုကိုု� မဖြ�န့််�မီီ စစ််ဆေး�းပါါ။ အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ�ရသည့််� ကုုန််ကြ�မ်းး�တစ််ခုုကိုု� မသုံးး��မီီ

သို့့��မဟုုတ်် မဖြ�န့််�ဖြူး�း�မီီ အစစ််ဖြ�စ််မဖြ�စ်် မြ�န််မြ�န််စစ််ဆေး�းပါါ။ သတင်းး�သမား�းလက််ကိုု�င််စကားး�အရ

ပြော��ာရလျှှင်် အချျက််အလက််ကိုု� ‘မသေ�ေချာ�ာသေး�းခင်် မတင််ပါါနှှင့််�။’
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လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ထိုု�အရာာကိုု�

ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�မျိုး�း��မဟုုတ််ခဲ့့�လျှှင််တော�ာင််

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ကိုု�ယ််တိုု�င််

အွွန််လိုု�င်းး�ထိတွေ့��့��မှုု
မည််ကဲ့့�သို့့��သော�ာ သတင်းး�အမျိုး�း��အစား�းများ��းသည်် အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�်တွွင်် တန််ဖိုးး��ပိုု�ရှိိ�လာာပါါသနည်းး�။
၁	ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး��သပ််ကာာ ရှှင်းး�ပြ�သော�ာ သတင်းး�များ��းနှှင့််� သတင်းး�ကိိစ္စစအလို့့�ငှာာ� ဖန််တီးး�ရယူူ
ထားး�သည့််� အရာာများ��း (‘ဖွွင့််�ဆိုု�ရှှင်းး�ပြ�သတင်းး�’)

ထိုု�သတင်းး�အမျိုး��း �အစား�းများ��းသည်် ပရိိသတ််အားး� အကြော��ာ�င်းး�ခြ�င်းး�ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဿနာာရပ််
တစ််ခုု အတွွင်းး�သို့့�� ပိုု�မိုု�နက််နက််ရှိုုင်းး�ရှိုုင်းး� မြ�င််ရအော��ာင််၊ ‘ဘာာဖြ�စ််သွားး��ခဲ့့�တယ််’ ဆိုု�သည််ကိုု�ကျော်�်��
လွွန််၍ နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက်် နိုု�င််အော�ာင်် ကူူညီီပေး�းသည််။

သတင်းး�ရှုုသူူသည်် လက််ငင်းး�သတင်းး�များ��းကိုု� ဖတ််နိုု�င််၊ ကြ�ည့််�နိုု�င််၊ နား�းထော�ာင််နိုု�င််သော်�်�လည်းး�
သတင်းး�တစ််ပုုဒ််၏ အခြေ�ေ�ခံံတည််ဆော�ာက််ပုံံ�ဖြ�စ််သည့််� ‘ဘ’ ခြော��ာက််လုံးး�� (ဘယ််သူူက၊ ဘာာကိုု�၊

ဘယ််အချိိ�န််၊ ဘယ််နေ�ရာာမှာာ�၊ ဘာာကြော��ာင့််�၊ ဘယ််လိုု�) ထက်် ပိုု�၍ သိိရှိိ�နား�းလည််ဖို့့��လိုု�အပ််လေ့�့ရှိိ�

သည််။ ဖွွင့််�ဆိုု�ရှှင်းး�ပြ�သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��း သည်် ထို့့��ထက််အလွွန််ကိုု�ကျော်�်��ကြ�ည့််�ကာာ ထိုု� ‘ဘ’
ခြော��ာက််လုံးး��တင််မကဘဲဲ ‘အဲဲဒီီတော့�့�’၊ ‘ပြီး�း�တော့�့�ဘာာဖြ�စ််လဲဲ’၊ ‘ဒါါကဘာာသဘော�ာ�လဲဲ’ စသည့််�
မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု�ပါါ ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းနိုု�င််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�သည််။

အဆိုု�ပါါသတင်းး�အမျိုး�း��အစား�းကမူူ ပိိရမစ််ဇော�ာက််ထိုးး��ပုံံ�စံံ သတင်းး�ရေး�းနည်းး�ကိုု� လိုု�က််နာာစရာာမလိုု�

တော့�့�ပါါ။ ပိိရမစ််ဇော�ာက််ထိုးး��ရေး�းနည်းး�သည်် လက််ငင်းး�သတင်းး�နှှင့််� ပွဲဲ�သတင်းး�များ��းနှှင့််� ပိုု�မိုု�သင့််�လျော်�်��
သည့််�ရေး�းနည်းး� စနစ်် ဖြ�စ််သည််။ ဖွွင့််�ဆိုု�ရှှင်းး�ပြ�သတင်းး�ရေး�းနည်းး�တွွင််မူူ သတင်းး�ပရိိသတ််၏

စိိတ််ဝင််စား�းမှုုကိုု� ရယူူရန််အလို့့��ငှာာ� ဖန််တီးး�မှုု ပညာာပါါသော�ာနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� သုံးး��စွဲဲ�လာာကြ�သည််။
သမိုု�င်းး�၊ ဖြ�စ််တတ််သည့််�ပုံံ�စံံအဆင််၊ အကျိုးး���ရလဒ််၊ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� စသည့််� နော�ာက််ခံံပိိတ််ကားး�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ကြီး�း�ကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� ဇာာစ််မြ�စ််ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််နိုု�င််အော�ာင်် အားး�ထုုတ််သည််။ ထိုု�နည်းး�

အားး�ဖြ�င့််�

လျျင််မြ�န််စွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သော�ာအဖြ�စ််အပျျက််များ��းကိုု�

ဇာာတ််ရည််လည််သွားး��စေ�နိုု�င််သည််။

သတင်းး�

ပရိိသတ််များ��း

ထိုု�သို့့��သော�ာ သတင်းး�အရေး�း�အသားး�များ��းသည်် အထူးး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�ပုံံ�စံံဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊ ဗီီဒီီယိုု�၊ ဆလိုု�က််ရှိုးး�
၊ အင််ဖိုု�ဂရပ််ဖစ််၊ စာာရင်းး�အင်းး�၊ တိိကျျခိုု�င််မာာသည့််�နော�ာက််ခံံဒေ�တာာများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဖြ�စ််စေ�၊ နှှစ််မျိုး�း��

စလုံးး��ဖြ�စ််စေ� တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။

၂	ဒေ�သတွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကမ္ဘာာ�နှှင့််� မိိမိဒေ��ေသ၊ မိိမိိတစ််ဦးးချျင်းး�တို့့��နှှင့််� ချိိတ်
� ်ဆက််ပေး�းသည့််�
သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��း

ထိုု�အမျိုး�း��အစား�းသည်် ပြ�ဿနာာရပ််တစ််ခုုကိုု� မိိမိဒေ��ေသပရိိသတ််နှှင့််� ပိုု�မိုု�နီးး�စပ််အော�ာင်် အားး�ထုုတ််

ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင််

ပိုု�မိုု�ကျျယ််ဝန်းး�သော�ာရပ််တည််ချျက််ရှုုထော�ာင့််�တစ််ခုုကိုု�

ပေး�းသည််။ အဖြ�စ််အပျျက််တစ််ခုုကိုု� အနီးး�ကပ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် လူူအများ��း၏အသံံများ��း၊

အသွွင််အပြ�င််လက္ခခဏာာများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး� တို့့��သည်် သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု�စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််ပြော��ာ
ပြ�ရာာတွွင်် ထိရော��ာ�က််သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��း ဖြ�စ််သည််။
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၃	အသုံးး��ပြု�ုမှုုနည်းး�သော�ာ၊ ရှိိ�သင့််�သလော�ာ�က််မရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် လွဲဲ�မှား��းသုံးး��နေ�သော�ာ သတင်းး�

အမြ�င််များ��းကိုု� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ပြီး�း� သတင်းး�များ��းထဲဲတွွင်် လျျစ််လျူူ�ပြု�ုခံံ လူူအုုပ််စုုအသံံများ��းကိုု�

ထည့််�သွွင်းး�ထားး� သည့််� သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��း

အဆိုု�ပါါသတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��းသည်် ပြော��ာပြ�ရန််လိုု�သည့််�ဖြ�စ််စဉ််ဇာာတ််လမ်းး�များ��း၊ နား�းလည််ရန််

ခက််ခဲဲသည့််� သို့့��မဟုုတ်် ထပ််ဆင့််�ရှှင်းး�လင်းး�ရန််လိုု�သည့််�ပြ�ဿနာာရပ််များ��းထဲဲသို့့�� သတင်းး�သမား�း

များ��းက တူးး�ဆွွကြ�ည့််�ရှုုရသည့််� ဆော�ာင်းး�ပါးး�မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ အဖြ�စ််အပျျက််တစ််ခုုကြော��ာင့််� လူူအုုပ််စုု

အမျိုး�း��မျိုး�း�� (ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ အမျိုး�း��သားး�များ��း၊ အခြား��းလိိင််အုုပ််စုုများ��း၊ လူူငယ််များ��း၊ လူူနည်းး�စုု

များ��း၊ ပညာာသည််အုုပ််စုုများ��း၊ အခြား��း အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��း) တို့့��အပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�
နိုု�င််သည််ကိုု� သတင်းး�ထော�ာက််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထဲဲထဲဲဝင််ဝင်် စုံံ�စမ်းး�လေ့�့လာာနိုု�င််အော�ာင်် အဆိုု�ပါါ
သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�အမျိုး�း��အစား�းက လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းသည််။

၄	ကိုးး��စား�းယုံံ�ကြ�ည််လော�ာက််သော�ာ သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု� အသုံးး��လည်းး�ပြု�ု၊ လက််ဆင့််�လည်းး�
ကမ်းး�ပေး�းသည့််� သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�မျိုး�း��၊ ကူးး�ယူူအသုံးး��ပြု�ုသည့််� အချျက််အတိုု�င်းး�အတွွက််
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အကိုးး��အကားး�ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�သည့််� သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�မှာာ� ပရိိသတ််တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��းစေ�
မယ့််�

ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််

နည်းး�လမ်းး�တွေ�ေထပ််မံံထည့််�ထားး�

တာာ၊ သို့့��မဟုုတ်် မာာလ််တီီမီီဒီီယာာ နဲ့့� မာာ

လ််တီီပလက််ဖော�ာင်းး�တွေ�ေသုံးး��ပြီး�း� ဖြ�န့််�ချိိ �
တဲ့့�အခါါမျိုး��း �မှာာ� ပိုု�မိုု�သွားး��ရော�ာက််၊ ဖတ််ရှုု/

ကြ�ည့််�ရှုုခံံရတဲ့့� သတင်းး� ဖတ််စရာာ နမူူနာာကော�ာင်းး�တွေ�ေကိုု�
ရှာာ�ဖွေ�ေ၊

ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။

တက််ရော�ာက််လာာသူူတွေ�ေအနေ�ေနဲ့့�

ကိုု�ယ့််�နိုု�င််ငံံ၊ ကိုု�ယ့််�ဒေ�သ သတင်းး�တွေ�ေကိုု� ပိုု�စိိတ််ဝင််စား�းကြ�
မှာာ�ဖြ�စ််ပေ�မဲ့့� ဒေ�သတွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာသတင်းး�

တွေ�ေနဲ့့�လည်းး� အဆင််ပြေ�ေနိုု�င််ပါါတယ််။ သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််တစ််
ခုုကိုု�

ပြော��ာပြ�ရာာမှာာ�

အထက််ပါါနမူူနာာသတင်းး�တွေ�ေမှာာ�

တွေ့�့�ရတဲ့့� ထူးး�ခြား��းချျက််တွေ�ေပါါအော�ာင်် အွွန််လိုု�င်းး�ကိိရိိယာာ

တွေ�ေ၊ ရွေး�း�ချျယ််မှုုတွေ�ေက ဘယ််လိုု�အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းခဲ့့�သလဲဲ။
အလားး�တူူ သတင်းး�တွေ�ေကိုု� ရေး�းသားး�ထုုတ််မယ််ဆိုု�ရင်် သူူ
တို့့��လုုပ််နေ�တဲ့့�သတင်းး�ခန်းး�မတွေ�ေ�နဲ့့�

သတင်းး�ထော�ာက််တွေ�ေ

ဘယ််လိုု�ပြ�ဿနာာအခက််အခဲဲတွေ�ေရှိိ�နိုု�င််သလဲဲ။
သင််တန်းး�သားး�တွေ�ေအနေ�ေနဲ့့�

အရည််အသွေး�း��တည််ဆော�ာက််ရာာမှာာ�
တွေ�ေကိုု�

ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ပါါ။

နေ�ရာာတွေ�ေ၊

ပရိိသတ််တွေ�ေနဲ့့�

သူူတို့့��ရဲ့့�အလုုပ််မှာာ�

ရခဲ့့�တဲ့့�အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�

အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�ဖြ�န့််�တဲ့့�
ကိုု�က််အော�ာင််

လိုု�က််ပါါ

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာမှာာ� သူူတို့့��ကိုု� နည်းး�ပြ�ပေး�းတာာမျိုး�း��၊ လေ့�့ကျျင့််�

သင််တန်းး�ပေး�းတာာမျိုး�း�� ရှိိ�ခဲ့့�လားး�။ ရှိိ�ခဲ့့�ရင်် ဘယ််လိုု�မျိုး�း��တွေ�ေလဲဲ။

အဲဲဒီီဟာာတွေ�ေ အပေါ်�်�မှာာ�ရော�ာ သူူတို့့��ဘယ််လိုု�မြ�င််သလဲဲ။
ဦးးဆော�ာင််သူူပါါတဲ့့�

အုုပ််စုုဖွဲ့့��ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�တွေ�ေ၊

အုုပ််စုုဖွဲ့့��

အလုုပ််ပေး�းထားး�တဲ့့�အခါါမှာာ� မေး�းရမှာာ�က အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�
ကဏ္ဍအတွွက်် သူူတို့့��ကိုု�ယ််သူူတို့့�� လိုု�အပ််တယ််လို့့��ထင််တဲ့့�

ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအမျိုး�း��အစား�းတွေ�ေကိုု� ချရေး��း�ခိုု�င်းး�ပါါ။ သူူတို့့��ကိုု�

အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ပေး�းခိုု�င်းး�ပါါ။

ဝေ�ဖန််အကြံ�ံပေး�းချျက််တွေ�ေ

ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ပါါ။ ဒါါတွေ�ေဟာာ နော�ာင််

လုုပ််မယ့််�သင််တန်းး�တွေ�ေမှာာ�၊

နော�ာင််ကာာလမှာာ�

လေ့�့လာာ

လက််တွေ့�့�ကျျတဲ့့�အကြံ�ံတွေ�ေပြ�န််ပေး�းရာာမှာာ�

ဘယ််လိုု�

သင််ယူူပြီး�း� သတင်းး�ကဏ္ဍစိိတ််တွေ�ေ၊ မီီဒီီယာာ မန််နေ�ဂျာ�ာတွေ�ေ

ဆီီ

အစီီအမံံချျမလဲဲဆိုု�တာာနဲ့့� ပတ််သက််လို့့�� အသုံးး��ဝင််လာာပါါလိိမ့််�

မယ််။
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၅

တစ််ချိိန်
� ်တည်းး�မှာာ�ပင်် နည်းး�ပညာာနှှင့််�အတူူ အမူူအကျျင့််�အသစ််များ��း၊ ဓလေ့�့�အသစ််များ��းလိုု�က််ပါါ

လာာပြီး�း�၊ ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�း လာာသော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််ဂေ�ဟစနစ််ကြီး�း�ထဲဲတွွင်် သတင်းး�စာာ
ပညာာအတွွက်် စိိန််ခေါ်�်မှုုအသစ််များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��က ဖန််တီးး�လိုု�က််ကြ�သည််

သတင်းး�သမား�းများ��းဘက််က မေး�းစရာာရှိိ�သည််မှာာ� “ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��လက််လမ်းး�မီီနေ�သည့််� နည်းး�ပညာာကိုု�
သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ်် ပြ�န််လည််တင််ပြ�ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�အော�ာင်် မည််သို့့��အသုံးး��ချျနိုု�င််သနည်းး�”

ဟုု ဖြ�စ််သည််။

မီီဒီီယာာတိုု�က််များ��းဘက််က စဉ်းး�စား�းရမည့််�အရာာမှာာ� - ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ သတင်းး�ထုုတ််ကုုန််များ��း၊

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�၊ သက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််�အံံဝင််ခွွင််ကျျဖြ�စ််မှုုတို့့��ကိုု� တိုးး��တက််စေ�
ရန််အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပရိိသတ်် ရရှိအော����ာင်် တည််ဆော�ာက််ရာာ၌လည်းး�ကော�ာင်းး� နည်းး�ပညာာ

ကိုု� မည််သို့့��အသုံးး��ချျကြ�မည််နည်းး�။
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ရည််ရွွယ််ချျက််

သတင်းး�စာာလုုပ််ငန်းး�ကိုု�အဆင့််�မြှ�ှင့််�တင််ရာာတွွင်် နည်းး�ပညာာသည်် မရှိိ�မဖြ�စ််
လက််နက််ကိိရိိယာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� သတင်းး�ကော�ာင်းး�တစ််ပုုဒ််ဖြ�စ််ခြ�င်းး�မ
ဖြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့််� မဆိုု�င််သလိုု� ညံ့့�ဖျျင်းး�စွာာ�ရေး�းထားး�သော�ာ သတင်းး�တစ််ပုုဒ််အတွွက််
အစား�းထိုးး��လည်းး�မရကြော���ာင်းး� ပြ�သရန််

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

နည်းး�ပညာာကိုု� သတင်းး�စာာပညာာအတွွက််
လက််နက််အဖြ�စ််သုံးး��ခြ�င်းး�

ခေ�တ််တွေ�ေမည််မျှပြော��ာ��င်းး�ပါါစေ� မပြော��ာ�င်းး�လဲဲသော�ာအရာာမှာာ� သတင်းး�သမား�းတစ််ယော�ာက်် အခြေ�ေ�ခံံ

ရှိိ�ထားး�ရမည့််� အရည််အချျင်းး�များ��းပဲဲဖြ�စ််သည််။ သတင်းး�သမား�းတစ််ယော�ာက််အတွွက်် ‘သတင်းး�

အာာရုံံ�ခံံနိုု�င််မှုု’ သည်် အသက််သွေး�း�ကြော��ာဖြ�စ််၍ အခြား��းသော�ာကိိစ္စစများ��း (ဥပမာာ - ဘယ််ကင််မရာာ
မှှန််ဘီီလူးး�က ‘အကော��ာင်းး�ဆုံးး��’ လဲဲ၊ ဘယ််နော�ာက််ဆုံးး��ပေါ်�် စမတ််ဖုုန်းး�မော်�်�ဒယ််ကိုု� ဝယ််သင့််�သလဲဲ

စသည််) မှာာ� သတင်းး�သမား�းဖြ�စ််ရေး�းတွွင်် အဓိိကမကျျပါါ။

သတင်းး�သမား�းတစ််ယော�ာက််၏ အဆော�ာ�င််အိိတ််
ဒစ််ဂျျစ််တယ််ခေ�တ််ကြီး�း�ထဲဲတွွင်် ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ်် သတင်းး�သမား�းတစ််ယော�ာက််၏ အိိတ််ထဲဲမှာာ�
ဆော�ာင််ထားး�ရမည့််� အရာာတို့့��မှာာ� ခေ�တ််အမီီဆုံးး��၊ ဈေး�းအကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််နေ�ဖို့့�� မလိုု�ပါါ။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််မှှ

ဖြ�စ််စရာာလည်းး� မလိုု�ပါါ။ အသုံးး��တည့််�သည့််� ပစ္စစည်းး�များ��းဖြ�စ််ဖို့့��သာာလိုု�ပါါသည််။

•	စမတ််ဖုုန်းး� - နှှင့််� power bank သို့့��မဟုုတ်် သီးး�သန့််�အားး�သွွင်းး�စက််၊ သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််မျိုး�း��
စလုံးး��

•	ဒစ််ဂျျစ််တယ်် အသံံဖမ်းး�စက်် - အသံံဖမ်းး�စနစ််ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ ပေါ့�့�ကက််စ််အပလီီ
ကေး�းရှှင်းး� ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�ဖြ�စ််စေ� ပါါသည့််� စမတ််ဖုုန်းး�

• အသံံဖိုု�င််ပြ�န််ဖြ�ည််ပေး�းသည့််� အွွန််လိုု�င်းး�အပလီီကေး�းရှှင်းး� - အင််တာာဗျူး�း�၊ ဝက််ဘီီနာာ စသည််

တို့့��တွွင်် အသံံဖမ်းး�လာာခဲ့့�သည့််�ဖိုု�င််ကိုု� စာာအဖြ�စ််ပြ�န််ချရေး��း�ရသည့််�အချိိန်
� ်ကုုန််သက််သာာစေ�
မည််ဖြ�စ််သလိုု� ချရေး��း�ထားး�သည့််�စာာကိုု� ပြ�န််ဖတ််ကာာ တည်းး�ဖြ�တ််တာာမျိုး��း �လည်းး� လုုပ််နိုု�င််

မည်် (Transcribe ၊ Otter စသည််တို့့��ကိုု� စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် အသံံဖမ်းး�

ရင်းး�တစ််ပြို�ု�င််နက်် အသံံကိုု�စာာအဖြ�စ်် ချျက််ချျင်းး�လိုု�က််ပြော��ာင်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့််� ဉာာဏ််ရည််တုု

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ပါါသလိုု� အချိိန်
� ်ကာာလတစ််ခုုစာာအတွွက်် အခမဲ့့� စာာပြော��ာင်းး�ပေး�းသည််။)

•	နား�းကြ�ပ််
•	ညှှပ််ကလစ််မိုု�က််ခရိုု�ဖုုန်းး� - အသံံဖမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ရုုပ််သံံသတင်းး�များ��း ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််
သုံးး��ရန််

• တစ််ချော�ာ�င်းး�ထော�ာက််၊ သို့့��မဟုုတ်် သုံးး��ချော�ာ�င်းး�ထော�ာက်် - ရုုပ််သံံရိုု�က််ကူးး�ရန််
•	မှှတ််စုုစာာအုုပ််နှှင့််� ဘော�ာပင်် (စနစ််ဟော�ာင်းး�မှှ လက််လွှှတ််မရသေး��းသော�ာပစ္စစည်းး�များ��း)
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သတင်းး�သမား�းဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာအသိပေး��း�ခြ�င်းး�
သတင်းး�သမား�းတစ််ယော�ာက််အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််အလက််များ��းတွွင််
ဘာာတွေ�ေ ပါါဝင််ရမည််ဆိုု�သည့််� သတ််မှှတ််ချျက််များ��းမှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�အတွွင်းး� မပြော��ာ�င်းး�မလဲဲ

ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် လိုု�အပ််လာာသည််က ထိုု�သတင်းး�သမား�း၏ အွွန််လိုု�င်းး�
အသုံးး��ပြု�ုမှုုနှှင့််� အမည််ခံံနိုု�င််မှုုတို့့��ဖြ�စ််သည််။ သတင်းး�သမား�း ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�လည်းး� သင််သည်် ဝန််ခံံ

ဖို့့��လိုု�အပ််လာာသည််။ သင််မည််သည့််�အလုုပ််လုုပ််သည််ကိုု� တခြား��းသူူများ��းအားး� ပေး�းသိိခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

သင့််�အတွွက်် သတင်းး�ဖြ�စ််လာာဖွွယ််ရှိိ�သည့််� အဖြ�စ််အပျျက််များ��းက သင့််�ထံံ လွွယ််လင့််�တကူူ

ရော�ာက််လာာနိုု�င််သည််။ သင််၏အဆက််အသွွယ််များ��း၊ သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််များ��းက သင့််�အားး� ၎င်းး�တို့့��
၏ အီးး�မေး�းလ််ပို့့��ရမည့််�စာာရင်းး�တွွင်် ထည့််�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သတင်းး�လွှာာ�များ��း၊ ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာ

ချျက််များ��း၊ မီီဒီီယာာထံံဖြ�န့််�ဖြူး�း�သည့််� အခြား��းအရာာများ��းကိုု� သင််လက််ခံံရရှိိ�နိုု�င််သည််။

အော�ာက််ပါါတို့့��မှာာ� သတင်းး�သမား�းတစ််ဦးးအနေ�ေဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံဖော်�်�ပြ�သင့််�သည့််�အရာာများ��းဖြ�စ််သည််

• အလုုပ််အတွွက််သုံးး��သည့််�အီးး�မေး�းလ်် - လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််အတွွက်် သင့််�လျော်�်��သည့််�

အလေ့�့�အကျျင့််� ဖြ�စ််သည််။ အပျော်�်���အပြ�က််ပေး�းထားး�သည့််� အီးး�မေး�းလ််လိိပ််စာာများ��းကိုု�

မသုံးး��ပါါနှှင့််�။ ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာသုံးး�� နှှင့််� အလုုပ််သုံးး��အီးး�မေး�းလ်် သပ််သပ််စီီထားး�ပါါ။

•	လိိပ််စာာကတ်် - အမည််၊ အီးး�မေး�းလ််၊ တယ််လီီဖုုန်းး�၊ ရာာထူးး�/အလုုပ််အမျိုး�း��အစား�း၊
အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့�� ပါါရှိိ�ရန််။
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

•	ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာသုံးး�� အမည််(များ��း)
• အလုုပ််နှှင့််�ဆိုု�င််သည့််� ဘလော့�့��ဂ်် သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ရေး�းဝက််ဘ််ဆိုု�က်် (ရှိိ�လျှှင််)

သင််တန်းး�သားး�တွေ�ေကိုု�မေး�းရန်် - သူူတို့့��ရဲ့့�
ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််

သတင်းး�ခန်းး�တွေ�ေမှာာ�

အပေါ်�်�ကပြ�ထားး�

လက််နက််တွေ�ေထဲဲက

ဘယ််လက််နက််

တဲ့့�

သတင်းး�သမား�းတို့့��ဆော�ာင််ရမယ့််�

တွေ�ေ ရှိိ�သလဲဲ၊ ဒါါမှှမဟုုတ်် ရနိုု�င််သလဲဲ။

သတင်းး�မား�းတွေ�ေအသုံးး��ပြု�ုဖို့့�� ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာတွေရွေး�း����ပေး�း
တဲ့့�အခါါ ဒါါမှှမဟုုတ်် အဲဲဒါါတွေ�ေကိုု�အသုံးး��ပြု�ုဖို့့�� လေ့�့ကျျင့််�ပေး�း
တဲ့့�အခါါတွေ�ေမှာာ� သူူတို့့��ရုံးး��တွေ�ေက ဘယ််စနစ််တွေ�ေနဲ့့�ရွေး�း�ချျယ််

လဲဲ။ အရည််အသွေး�း��ပြ�ည့််�မီီတဲ့့� ပစ္စစည်းး� ကိိရိိယာာတွေ�ေနဲ့့�

ပတ််သက််လိုု�သိိချျင််ရင်် သင််တန်းး�သားး�တွေ�ေအနေ�ေနဲ့့� ဘယ််
မှာာ�သွားး��ရှာာ�ရမယ််ဆိုု�တာာ သိိကြ�လားး�။

အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�အတွွက််လိုု�အပ််တဲ့့�
ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာစာာရင်းး�

အခြေ�ေ�ခံံ

(သူူတို့့��ရဲ့့�အလုုပ််ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

နယ််ပယ််နဲ့့� ကိုု�က််မယ့််�စာာရင်းး�) သို့့��မဟုုတ်် သူူတို့့��လိုု�ချျင််တဲ့့�

ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာစာာရင်းး� ကိုု� သင််တန်းး�သားး�တွေ�ေနဲ့့� အတူူတူူ

ပေါ�ါင်းး�စဉ်းး�စား�းရေး�းကြ�ည့််�ပါါ။ ဘယ််လိုု�အကြံ�ံမျိုး�း�� တစ််ဦးးနဲ့့�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

တစ််ဦးး သူူတို့့�� ဝေ�မျှှနိုု�င််မလဲဲ။
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၆

အွွန််လိုု�င်းး�ကိုု� စိိစစ််အသုံးး��ချျရာာတွွင််
သိိထားး�သင့််�သည့််�အခေါ်�်�အဝေါ်�်� ၁၄ ခုု
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�သည်် ကိိစ္စစတစ််ခုုကိုု� မဆွေး��း�နွေး�း�မီီ ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� သိိရှိိ�နား�းလည််
ရန််

လိုု�အပ််သည််။

ထို့့��အပြ�င််

သူူတစ််ပါးး�ကိုု�ပြ�န််ပြီး�း�လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�၊

သတင်းး�

ကြို�ု�တင််ကြေ��ညက််ထားး�ဖို့့��လိုု�အပ််သည််။

အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အယူူအဆများ��းသည်် အွွန််လိုု�င်းး�ကမ္ဘာာ�တွွင်် သတင်းး�နှှင့််�ဖြ�စ််စေ�၊
မီီဒီီယာာနှှင့််�ဖြ�စ််စေ� ဆက််စပ််သော�ာလုုပ််ငန်းး�များ��းအကြော��ာ�င်းး� ဂဃနဏသိအော��ာ�င််နှှင့််� သိိသည့််�

အတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််အော�ာင်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းဖြ�စ််လာာစေ�မည့််� ဗဟုုသုုတများ��း
ဖြ�စ််သည််။

အယ််လ််ဂိုု�ရစ််သမ်် (Algorithms)
❖

သင်္ချာ�ာ��ဖော်�်�မြူ�ူလာာများ��းဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�အစုုအဝေး�း� ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��သည််

အွွန််လိုု�င်းး� အသုံးး��ပြု�ုသူူတစ််ယော�ာက််က ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွွင်် တစ််စုံံ�တစ််ခုုကိုု�ရိုု�က််ရှာာ�လိုု�က််

သည့််�အခါါ ဘာာတွေ�ေ ကျျလာာမည်် သို့့��မဟုုတ်် တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််၏ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာတွွင််

ဘာာတွေဖော်���်��ပြ�မည််ကိုု� တွွက််ချျက်် အဖြေ�ေ�ထုုတ််ပေး�းသည််။

အသုံးး��ပြု�ုသူူတစ််ယော�ာက်် browsing လုုပ််သည့််�အချိိန်
� ်အတွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည့််�အွွန််

လိုု�င်းး�ဂယက််များ��း၊ ဝက််ဘ််ပေါ်�်တွွင်် လော�ာလော�ာလတ််လတ်် ရေး�းနေ�ကြ�သည့််� ပို့့��စ််
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

သစ််များ��းသုံးး��၍ အတူူတကွလေ့��့�လာာခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�လည်းး� ပြု�ုကြ�သည််ဖြ�စ််ရာာ သိိသင့််�သည််များ��းကိုု�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

တည််ဆော�ာက််မှုုအပိုု�င်းး� ပိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်် တိုးး��တက််အော�ာင်် (လမ်းး�ရိုးး��ကိုု�မလိုု�က််သော�ာ) နည်းး�လမ်းး�

သို့့��မဟုုတ််

တင််ပေး�းနေ�ကြ�သည့််�အရာာများ��း၊

အသုံးး��ပြု�ုသူူတို့့��၏

အွွန််လိုု�င်းး�အပြု�ုအမူူ

မှှတ််တမ်းး�များ��း စသည့််� အချျက််အလက််များ��းကိုု� ဤဖော်�်�မြူ�ူလာာများ��းက ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ
ဆော�ာင််ရွွက််သည််။

အင််တာာနက််ဆာာဗာာပေါ်�်တွွင်် သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု (Cloud storage)
❖

ဖိုု�င််များ��းသိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ ဖိုု�င််များ��းကိုု� အရန််ထားး�သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ ဖိုု�င််များ��းတည်းး�ဖြ�တ််ခြ�င်းး�

နှှင့််� ဝေ�မျှှခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� အင််တာာနက််ဆာာဗာာအမျိုး��း �မျိုး��း �ပေါ်�်တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််
သည့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုုဖြ�စ််သည််။

ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ�

အင််တာာနက််ဆာာဗာာဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�း

သူူများ��းက အဆိုု�ပါါဆာာဗာာကွွန််ရက််ကြီး�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး� ထားး�ကြ�သည််။

အင််တာာနက််ဆာာဗာာတွွင်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�သည်် မိိမိိတွွင််ရှိိ�သည့််�အိိတ််ဆော�ာင််ဟာ့့�ဒရိုု�က််
(external hard drive) ထဲဲတွွင်် သိိမ်းး�သည့််� သဘော�ာ�တရား�းအတိုု�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ အဝေး�း�

ရှိိ�ဆာာဗာာများ��းထံံသို့့�� အင််တာာနက််မှှ တစ််ဆင့််�ပေး�းပို့့��ကာာ သိိမ်းး�လိုု�က််ခြ�င်းး�သာာကွာာ�သည််။
‘Cloud computing’ ဆိုု�သည််မှာာ� ‘အင််တာာနက််ဆာာဗာာ’ ပေါ်�်မှှတစ််ဆင့််� ဗီီဒီီယိုု�ကြ�ည့််�
ခြ�င်းး�၊ သီီချျင်းး� နား�းထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ဖိုု�င််များ��းဖွွင့််�ခြ�င်းး�/ပြ�င််ခြ�င်းး� တို့့��ကဲ့့�သို့့��သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�
အွွန််လိုု�င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုအသုံးး��ပြု�ု ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။
ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဘေး�းကင်းး�ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း (Digital safety and security)
❖

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏

ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််အလက််များ��း၊

လျှို့့���ဝှှက််ထားး�ချျင််သော�ာအရာာများ��းနှှင့််�

ရပိုု�င််ခွွင့််�စသည််တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််သော�ာ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� ဒစ််ဂျျစ််

တယ််လက််နက််များ��းအကြော��ာ�င်းး�

သိိရှိိ�နား�းလည််ထားး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�

အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�်တွွင််

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ကင်းး�နေ�နိုု�င််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု�ဆိုု�လိုု�သည််။ ၎င်းး�ကိုု� ဆိုု�က််ဘာာ
ဘေး�းကင်းး�ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အွွန််လိုု�င်းး�ဘေး�းကင်းး�ရေး�း ဟုုလည်းး� ခေါ်�်သည််။

ဘေး�းကင်းး�မှုုဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် ဆိုု�က််ဘာာအနိုု�င််ကျျင့််�မှုု သို့့��မဟုုတ်် အမုုန်းး�စကားး�တို့့��၏ ပစ််မှှတ််

သားး�ကော�ာင််မဖြ�စ််ဘဲဲ၊ သို့့��မဟုုတ်် သင််၏ အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််အလက််များ��းကိုု�

ဖော�ာက််ထွွင်းး�သိိရှိိ�သွားး��နိုု�င််မည််လားး�ဟုု စိုးး��ရိိမ််စရာာမလိုု�ဘဲဲ အခြား��းသူူများ��းနှှင့််� စိိတ််ချျလက််ချျ

ပြော��ာဆိုု�ဆက််သွွယ််နိုု�င််မှုုအထိိအကျုံးး���ဝင််သည််။ (‘ကိုု�ယ််ရေး�း အချျက််အလက်် (Personal

data)’ တွွင််လည်းး�ရှုုပါါ) ဒစ််ဂျျစ််တယ်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ရည််သည်် အွွန််လိုု�င်းး�တွွင််

စာာပို့့��ခြ�င်းး�၊ ဘဏ််စာာရင်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဘေ�လ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဈေး�းဝယ််ခြ�င်းး�

အပါါအဝင်် အွွန််လိုု�င်းး�မှှ ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��း အတွွက်် အသုံးး��ဝင််သည််။ ဥရော�ာ

ပသမဂ္ဂဂ၏ အချျက််အလက်် ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ ဥပဒေ�ေပါါ ‘အထွေထွေ��ေ���

အချျက််အလက်် ကာာကွွယ််ရေး�း စည်းး�မျျဉ်းး�’ (General Data Protection Regulation

(GDPR)) ကိုု� လိုု�က််နာာသည့််� ဝက််ဘ််ဆိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ

တို့့��သည်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�တိုးး��တက််စေ�လိုု�သည့််� လက္ခခဏာာဖြ�စ််သည််
ဟုု မှှတ််ယူူနိုု�င််သည််။ GDPR ကိုု� “ကမ္ဘာာ�တွွင်် အတင်းး�ကျျပ််ဆုံးး��သော�ာ ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ

နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ဥပဒေ�ေ” ဟုု ၎င်းး�၏ တရား�းဝင်် ဝက််ဘ််ဆိုု�က််က ဆိုု�ထားး�သည််။
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လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး� (Disinformation)
❖

အွွန််လိုု�င်းး�ပရိိသတ််ကိုု� လှှည့််�ဖြား�း�ရန်် အကြံ�ံဖြ�င့််� သတင်းး�မှား��းများ��းကိုု� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ� အွွန််

လိုု�င်းး�နှှင့််� နည်းး�ပညာာ သုံးး��၍ ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ‘သတင်းး�မှား��း (misinformation)’
ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

လျှို့့�� �ဝှှက််ကုုဒ််စနစ််ဖြ�င့််� ပေး�းပို့့��ခြ�င်းး� (Encryption)
❖

သတင်းး�အချျက််အလက်် သို့့��မဟုုတ်် မိိမိပြော���ာ�လိုု�သည့််�အရာာများ��းကိုု� ပိုု�မိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�စေ�ရန််နှှင့််�

အခွွင့််�မရှိိ�သူူများ��း ရယူူခြ�င်းး�၊ ဖတ််ခြ�င်းး�၊ နား�းလည််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရန်် ကုုဒ််စနစ််ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�သို့့��သော�ာ

အချျက််အလက််များ��းသည််

အွွန််လိုု�င်းး�

အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းက

ပေး�းပို့့��သော�ာ

သို့့��မဟုုတ်် လက််ခံံရရှိသော����ာ ဖိုု�င််များ��း၊ အီးး�မေး�းလ််များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ ပြော��ာလိုု�သည့််�အရာာ
များ��းကိုု� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စနစ််ဖြ�င့််� လျှို့့���ဝှှက််ကုုဒ်် ပြော��ာင်းး�ထားး�သည််။ အချျက််အလက််

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�းအတွွက်် အီးး�မေး�းလ််များ��းကိုု� လျှို့့���ဝှှက််ကုုဒ််စနစ််ဖြ�င့််� ပေး�းပို့့��

သော�ာအခါါ ပို့့��သူူနှှင့််� လက််ခံံသူူမှှအပ အီးး�မေး�းလ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူအပါါအဝင်် အခြား��း
သူူများ��း မသိအော��ာ�င်် ဝှှက််စာာပါါသော�ာကုုဒ််နံံပါါတ််များ��းအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််သည််။

အချျက််အလက််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� (Fact-checking)
လူူသိိများ��းထင််ရှား��းသော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�း သမား�းများ��း၊ အစိုးး��ရ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့််� အရာာရှိိ�များ��း၏ ကြေ��ညာာချျက််များ��း၊ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��းတွွင်် ပါါဝင််

သော�ာ အချျက််အလက််များ��း၏ တိိကျျမှုုကိုု� တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််ကဖြ�စ််စေ� အဖွဲ့့��အစည်းး�
‘စိိစစ််

အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�

(verification)’

သည််

အချျက််အလက််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�

နီးး�စပ််သည််။ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�သည်် (လူူသိိများ��း ထင််ရှား��းသူူများ��း၏ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��း

သို့့��မဟုုတ်် ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� မဟုုတ််ဘဲဲ) အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��းက စာာ
တိုု�ပို့့��အပလီီကေး�းရှှင်းး�များ��း၊ ဗီီဒီီယိုု�နှှင့််�အွွန််လိုု�င်းး�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းတွွင်် ဖြ�န့််�ချိနေ��ေ
� သည့််�
အချျက််အလက််များ��း၏တိိကျျမှုုကိုု� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ဟုု ယေ�ဘုုယျခေါ်��်�နိုု�င််သည််။

အချျက််အလက်် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� စိိစစ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ထပ််နေ�သည့််�အပိုု�င်းး�များ��း

ရှိိ�သည််။ မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�၊ မတိိကျျမှုုများ��း၊ မုုသားး�များ��းကိုု� ညွှှန််ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အမှှန််ပြ�င််
ခြ�င်းး�စသည််တို့့��ကိုု�စုုပေါ�ါင်းး�၍ ‘မမှှန််သတင်းး�ဖွွင့််�ချျခြ�င်းး� (debunking)’ ဟုု ခေါ်�်သည််။

သတင်းး�စာာပညာာတွွင်် တိိကျျမှုု စံံနှုုန်းး�သည်် အဓိိကနေ�ေရာာတွွင်် ရှိနေ���ေသေး�းသော်�်�လည်းး� ဒစ််

ဂျျစ််တယ်် အချျက််အလက်် ရပ််ဝန်းး�နှှင့််� ၎င်းး�ရပ််ဝန်းး�တွွင်် သတင်းး�မှား��းနှှင့််� လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး�
များ��း အလွွယ််တကူူ ပျံ့့�နှံ့့��နေ�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ရပ််ဝန်းး�များ��းအတွွင်းး� စီးး�ဆင်းး�

နေ�သည့််�အချျက််အလက််များ��း၏

စိိတ််ချျရမှုုပိုု�ရှိိ�လာာဖို့့��

လိုု�အပ််လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�

အချျက််အလက််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� စိိစစ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��းလည်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာသည််။
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လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

များ��းကဖြ�စ််စေ� စိိစစ််အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

❖

အချျက််အလက်် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� စိိစစ်် အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��သည်် သတင်းး� အ သုံးး��လုံးး��
ကြေ��ခြ�င်းး�ကိုု�

မြှ�ှင့််�တင််ရန််

ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတို့့��၏

အစိိတ််အပိုု�င်းး�

တစ််ခုု

ဖြ�စ််သည််။

သတင်းး�ထော�ာက််များ��းအပါါအဝင်် အွွန််လိုု�င်းး� အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��း သည်် သတင်းး�အချျက််အလက််
များ��း၊ ၎င်းး� အချျက််အလက််များ��းလာာရာာတို့့��၏ ယုံံ�ကြ�ည််ခံံထိုု�က််မှုုကိုု� အကဲဲဖြ�တ််နိုု�င််သည့််�
စွွမ်းး�ရည််ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည််။

‘သတင်းး�တုု (Fake news)’
❖

နိုု�င််ငံံရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း စီးး�ပွား��းရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် အွွန််လိုု�င်းး�

ပရိိသတ််ကိုု� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ�လိိမ််လည််လှှည့််�ဖြား�း�ရန်် နှှင့််� ထင််ယော�ာင််ထင််မှား��း ဖြ�စ််စေ�
ရန်် လုုပ််ကြံ�ံဖန််တီးး� ပုံံ�ဖျျက််ထားး�သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက်် ဖြ�စ််သည််။

ဆိုု�ရှှယ်် မီီဒီီယာာသည်် မီီဒီီယာာ မဟုုတ််သကဲ့့�သို့့�� ‘သတင်းး�တုု’ သည်် သတင်းး� မဟုုတ််ပေ�။
‘သတင်းး�တုု’ ဟူူသော�ာ အသုံးး��အနှုုန်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ဘက််လိုု�က််သည့််�

ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် အလွဲဲ�သုံးး��မှုုအပါါအဝင်် ထိုု�အသုံးး��အနှုုန်းး�၏ ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုများ��း

ကြော��ာင့််� မီီဒီီယာာ လေ့�့လာာနေ�သော�ာ မီီဒီီယာာ လုုပ််သားး�များ��းက ထိုု�အသုံးး��ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းကြ�
ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေ�ကြ�သည််။ အချို့့���သော�ာသူူများ��းက ထိုု�အသုံးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလျှှင်် အနည်းး�ဆုံးး��

မျျက််တော�ာင််အဖွွင့််�အပိိတ််ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ကြ�သည််။ ‘သတင်းး�တုု’ ဟူူသော�ာ

အသုံးး��ထက်် ‘သတင်းး�မှား��း’ သို့့��မဟုုတ်် ‘လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး�’ ဟူူသော�ာ အသုံးး��များ��းက ပိုု�မိုု� တိိ

ကျျမှုု ရှိိ�သည််။
သတင်းး�မှား��း

သို့့��မဟုုတ််

လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ

အမှား��းများ��းပါါဝင််သော�ာသတင်းး�

သို့့��မဟုုတ်် သတင်းး�စံံနိိမ့််�နေ�သော�ာ သတင်းး�များ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ကိုု�က််ညီီနိုု�င််သည့််� အသုံးး��အနှုုန်းး�

များ��းမှာာ� မှား��းယွွင်းး�သော�ာ ကိုးး��ကားး�ချျက််များ��း၊ မှား��းနေ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ကိိန်းး�ဂဏန်းး�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အဟော��ာင်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အချျက််အလက််အမှား��း စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။

ထိုု�သတင်းး�များ��းသည်် လုုပ််ကြံ�ံထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် တမင််မှား��းယွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

‘သတင်းး�တုု’ များ��းနှှင့််� ကွဲဲ�သည််။ ဘော�ာင််ဝင််သော�ာဝေ�ဖန််မှုုများ��းအပေါ်�်� လူူအများ��းဇဝေ�ေဇဝါါ

ဖြ�စ််သွားး��စေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််သော�ာ မီီဒီီယာာလုုပ််ငန်းး�ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ပျျက််ပြား�း�စေ�

ရန်် လူူသိိများ��းထင််ရှား��းသူူများ��းဘက််က ‘သတင်းး�တုု’ ဟုု တံံဆိိပ််ကပ််တတ််ကြ�သည််ကိုု�
သတိိပြု�ုပါါ။

အမုုန်းး�စကားး� (Hate speech)
❖

လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် တစ််ဦးး သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုတစ််စုုအပေါ်�်� ဘာာသာာရေး�း၊ လိိင််၊ ကျားး��/မ ဖြ�စ််တည််

မှုု၊ လူူမျိုး��း � အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ မုုန်းး�တီးး�မှုု၊ မလိုု�မုုန်းး�ထားး�မှုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််

၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့��ဖြ�စ််ပေါ်�်ရန်် လှုံ့့��ဆော်�်�မှုုတို့့��ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ရန်် အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််� ဒစ််ဂျျစ််

တယ်် နယ််ပယ််တို့့��တွွင်် ဖြ�န့််�ဝေ�သည့််� အများ��းပြ�ည််သူူ မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််သော�ာ အချျက််အလက််

များ��း။
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မီီဒီီယာာဟော�ာင်းး� (နှှင့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််ခေ�တ်် မီီဒီီယာာ)
(Legacy media (and digital-native media))
❖

သတင်းး�စာာ၊ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း� သို့့��မဟုုတ်် ရေ�ဒီီယိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အစဉ််အလာာ၊ သမား�းရိုးး��ကျျ

သို့့��မဟုုတ်် မီီဒီီယာာ ‘ဟော�ာင်းး�’ တို့့��သည်် အင််တာာနက််နှှင့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု

မရှိိ�ခင််က ပုံံ�မှှန်် သတင်းး� ထုုတ််လုုပ်် ဖြ�န့််�ဖြူး�း�နေ�သူူများ��းဖြ�စ််ကြ�သည််။

မီီဒီီယာာဟော�ာင်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပရိိသတ််နှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က်် ထိတွေ့��့��မှုု၊ သတင်းး�တင််ဆက််သည််နှှင့််� တစ််

ချိိ�န််တည်းး�တစ််ပြို�ု�င််တည်းး�

အပြ�န််အလှှန််

ဆက််ဆံံမှုု

နည်းး�သည််။

၎င်းး�တို့့��သည််

အပြ�န််အလှှန်် နှှစ််ဦးး နှှစ််ဖက်် သို့့��မဟုုတ်် ပရိိသတ်် အများ��းနှှင့််� ဆက််သွွယ်် စကားး�ပြော��ာ

တင််ဆက််ခြ�င်းး�မျိုး�း��ထက်် မျျက််နှာာ�ချျင်းး� တိုု�က််ရိုု�က်် မဆိုု�င််ရဘဲဲ မိိမိပြော���ာ�လိုု�သည််ကိုု�သာာ
ပရိိသတ််ကိုု� တစ််ဖက််သတ််ပေး�းနေ�သည့််� လူူထုုဆက််သွွယ််ရေး�းနည်းး�ဟော�ာင်းး�ကြီး�း�နှှင့််� ပိုု�၍
ကိုု�က််ညီီသည််။

ဒစ််ဂျျစ််တယ််ခေ�တ်် မီီဒီီယာာသည်် မီီဒီီယာာဟော�ာင်းး�နှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�

ပညာာ ခေ�တ််တွွင်် မွေး�း�ဖွား��းသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သော�ာ သတင်းး� ထုုတ််လုုပ််သူူများ��း
ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် အွွန််လိုု�င်းး�ကုုန််စည််များ��း ဖြ�စ််သည့််�အားး�လျော်�်��စွာာ� မီီဒီီယာာ
ဟော�ာင်းး�ကဲ့့�သို့့�� သတင်းး�စာာ၊ မဂ္ဂဂဇင်းး� စသည့််� ပုံံ�နှိိ�ပ်် ပစ္စစည်းး�များ��း မကျျန််ရှိပေ���ေ။

မီီဒီီယာာတာာဝန််ခံံမှုု (Media accountability)
❖

သတင်းး�ထော�ာက််များ��းနှှင့််�

၎င်းး�တို့့��၏

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက

သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ကျျင့််�ဝတ််များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အလုုပ််

သတင်းး�မှား��း (Misinformation)
❖

လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး� ထုုတ််လုုပ််သူူများ��း၏ မရိုးး��ဖြော��ာင့််�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််မျိုး�း��မပါါဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��

ကိုု� အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် ဖြ�န့််�ခြ�င်းး�

သတင်းး�မှား��းဆိုု�သည််မှာာ� သတင်းး�တစ််ခုုကိုု� မှှန််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�

ယူူဆ၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သတင်းး�၏ ယုံံ�ကြ�ည််ရမှုု၊ သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ်် သို့့��မဟုုတ််

သတင်းး� စစ််မှှန််မှုုကိုု� မစစ််ဆေး�းဘဲဲ အွွန််လိုု�င်းး� အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအကြား�း� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာမှှ
ဖြ�စ််စေ�၊ chat group များ��းမှှ ဖြ�စ််စေ� ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး� ပါါဝင််သည််။

လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး�နှှင့််� သတင်းး�မှား��း တို့့��သည်် ဘက််လိုု�က််မှုုပါါသော�ာခပ််ညံ့့�ညံ့့�သတင်းး�များ��း၊
ကျိုးး���ကြော��ာင်းး� မခိုု�င််မာာသော�ာသတင်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းနှှင့််� မတူူသလိုု� သတင်းး�များ��းထဲဲ

တွွင််မတော်��်�တဆပါါသွားး��သည့််� အမှား��းအယွွင်းး�များ��းနှှင့််�လည်းး� ခြား��းနား�းပါါသည််။
(‘လုုပ််ကြံ�ံသတင်းး�’ လည်းး�ရှုု)
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�။

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အပေါ်�်� တာာဝန််ယူူခြ�င်းး�၊ မိိမိိအလုုပ််ကိုု� အဆိုု�ပါါ အချျက််များ��းနှှင့််� ထပ််တူူဖြ�စ််ဖြ�စ််

သတင်းး� ‘အ’ သုံးး��လုံးး�� ကြေ��ခြ�င်းး� (News literacy)
❖

ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�၊ ပုံံ�နှိိ�ပ်် သို့့��မဟုုတ်် အင််တာာနက်် သတင်းး�များ��းမှှ လာာသော�ာ အချျက််အလက််
များ��း၏ ယုံံ�ကြ�ည််ရမှုုနှှင့််� စိိတ််ချျရမှုုကိုု� ဝေ�ဖန််ဆန်းး�စစ််နိုု�င််သော�ာ စွွမ်းး�ရည််ဖြ�စ််သည််။

သတင်းး� ‘အ’ သုံးး��လုံးး�� ကြေ��ခြ�င်းး�သည်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််ခေ�တ််တွွင်် သတင်းး�ရယူူသုံးး��စွဲဲ�သူူများ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ကိိစ္စစရပ်် တစ််ခုုအပေါ်�်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရန််နှှင့််� အမြ�င််တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရန််
အတွွက်် မည််သည့််� သတင်းး�သည်် သတင်းး�စာာပညာာနှှင့််� ကိုု�က််ညီီသည်် သို့့��မဟုုတ်် မည််

သည့််� သတင်းး�သည်် စစ််မှှန််သော�ာ မီီဒီီယာာ ထုုတ််ကုုန််ဖြ�စ််သည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ရန််အသုံးး��ချျ

နိုု�င််သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းနှှင့််� ဘ၀တွွက််တာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််စရာာ စွွမ်းး�ရည််တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာသည််။

သတင်းး� ‘အ’ သုံးး��လုံးး�� ကြေ��ခြ�င်းး�အတွွက်် သင််တန်းး�များ��းကိုု� ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့််� မီီဒီီယာာနှှင့််�
သက််ဆိုု�င််သော�ာ အလုုပ််ရုံံ� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပိုု�၍ ပေး�းလာာကြ�သည််။

ကိုု�ယ််ရေး�း အချျက််အလက်် (Personal data)
❖

အွွန််လိုု�င်းး�အသုံးး��ပြု�ုသူူ တစ််ယော�ာက််ကိုု� မည််သူူမည််ဝါါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််ပြီး�း�

လူူတစ််ယော�ာက််၏ ဖြ�စ််တည််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�၏ရုုပ််ပုံံ�လွှာာ�ကိုု� တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််�
ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််စေ�သော�ာ အချျက််အလက််များ��း။
တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််�

ကိုု�ယ််ရေး�း

အသိိအမှှတ််ပြု�ုကတ််နံံပါါတ််
လက္ခခဏာာ

ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အမှှတ််အသားး�၊

အချျက််အလက််ဆိုု�သည််မှာာ�

သို့့��မဟုုတ််

ဖော်�်�ထုုတ််စေ�နိုု�င််သော�ာ

လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််၏

စိိတ််အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊

အမှှတ််လက္ခခဏာာများ��းနှှင့််�

အမည််၊

စီးး�ပွား��းရေး�း၊

ပတ််သက််ပြီး�း�

မည််သည့််�အချျက််အလက််မဆိုု�

တည််နေ�ရာာ၊

ရုုပ််ရည််သွွင််ပြ�င််

လူူမှုုရေး�း

သို့့��မဟုုတ််

မည််သူူမည််ဝါါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ဖြ�စ််သည််။

ကိုု�ယ််ရေး�း

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အချျက််အလက်် ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ််ဦးးကိုု� ထိုု�သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််ပေး�းသော�ာ
အချျက််အလက်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�သူူအနေ�ေဖြ�င့််� မည််သူူမည််ဝါါမှှန်းး� မသိအော��ာ�င်် နေ�၍ မရစေ�ေနိုု�င််

သော�ာ အချျက််အလက််များ��း ဖြ�စ််သည််။
ထုုတ််ဝေ�သူူ (နှှင့််� ပလက််ဖော�ာင်းး�)
❖

အများ��းပြ�ည််သူူသို့့�� ဖြ�န့််�ရန်် သတင်းး�အချျက််အလက််၊ သတင်းး�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ
အရာာ သို့့��မဟုုတ်် သတင်းး� တစ််မျိုး��း �မျိုး��း �ကိုု� ပြ�င််ဆင််၊ ဖန််တီးး� ထုုတ််လုုပ််သော�ာ သို့့��မဟုုတ််

ထုုတ််ဝေ�သော�ာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််၊ အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုခုု။

ဤနေ�ရာာတွွင်် ‘ပလက််ဖော�ာင်းး�’ ဆိုု�သည််မှာာ� ထုုတ််လုုပ််သူူ အပါါအဝင်် အွွန််လိုု�င်းး� အသုံးး��ပြု�ု

သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပရိိသတ််ထံံ ရော�ာက််အော�ာင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာအရာာ သို့့��မဟုုတ်် နည်းး�

လမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ပလက််ဖော�ာင်းး� များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််
ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။ သို့့��သော်�်� အရင်းး�အမြ�စ်် အသီးး�သီးး�မှှ မတူူညီီသော�ာ အမျိုး�း��အစား�းများ��းကိုု�
ထုုတ််လုုပ််နိုု�င််အော�ာင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းသည််။

62

အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�် စိိစစ််အသုံးး��ချျရာာတွွင်် သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််သူူနှှင့််� ပလက််ဖော�ာင်းး�တို့့�� မတူူညီီ

သည့််�ဖြ�စ််ရပ််သည်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ မည််သည််က သတင်းး�စာာပညာာနှှင့််�အညီီ ထုုတ််လုုပ််

သော�ာသတင်းး�ဖြ�စ််သည််၊ မည််သည််က သတင်းး�ပုံံ�စံံဆော�ာင််ထားး�သော်�်�လည်းး� သတင်းး�မီီဒီီ

ယာာမဟုုတ််သော�ာ အွွန််လိုု�င်းး�ကုုန််ကြ�မ်းး�တစ််ခုုသာာဖြ�စ််သည််၊ မည််သည််တို့့��က သတင်းး�နှှင့််�

သတင်းး�အသွွင််ဆော�ာင််တို့့��ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�ရော�ာမွှေ�ေထားး�သည်် စသည််တို့့��နှှင့််� ပတ််သက််၍
အွွန််လိုု�င်းး�သုံးး��စွဲဲ�သူူအချို့့���တို့့�� သေ�ချာ�ာမဆုံးး��ဖြ�တ််မခွဲဲ�နိုု�င််ကြ�ပါါ။

သတင်းး�စာာပညာာနှှင့််� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာအကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုု (နှှင့််� တင်းး�မာာမှုု) အပေါ်�်�
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုကိုု�

နား�းလည််ပါါက

သတင်းး�ထုုတ််လုုပ််သူူနှှင့််�

မတူူသည့််�ကိိစ္စစကိုု� နား�းလည််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ပလက််ဖော�ာင်းး�တို့့��အကြား�း�

Facebook ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဆိုု�ရှှယ်် မီီဒီီယာာကြီး�း�များ��းကမူူ ၎င်းး�တို့့��သည်် လူူအများ��း ဆက််သွွယ််

နိုု�င််စေ�ရန်် အချျက််အလက််များ��း ပေး�းသော�ာ နည်းး�ပညာာပလက််ဖော�ာင်းး�တစ််ခုုသာာ ဖြ�စ််ပြီး�း�
၎င်းး�တို့့��သည်် မည််သူူက မည််သည့််� အချျက််အလက််ကိုု� မြ�င််စေ�ဟုု ထုုတ််လုုပ်် ရွေး�း�ချျယ််

သော�ာ မီီဒီီယာာ ကုုမ္ပပဏီီ မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� များ��းစွာာ�သော�ာ

သတင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� မီီဒီီယာာ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းသူူများ��းက ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ထုုတ််ဝေ�
သူူများ��းအဖြ�စ်် မှှတ််ယူူကြ�သည််။ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အယ််လ််ဂိုု�ရစ််သမ််

များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ အချျက််အလက််များ��းကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�၊ စစ််ထုုတ််ခြ�င်းး�

တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််၍ မည််သည့််� အသုံးး��ပြု�ုသူူအားး� မည််သည့််� အချျက််အလက်် ပေး�းမည််ကိုု�
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ဆော�ာင််ရွွက််သည််ဟုု ထော�ာက််ပြ�ကြ�သည််။

Photo: Johanna Son

၇

လက််စွဲဲ�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
မိိမိိလိုု�သလိုု�ဆွဲဲ�ထုုတ််သုံးး��နိုု�င််မည့််� ဟင်းး�လေး�းအိုးး��
ယခုုစာာအုုပ််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� သင့််�စား�းပွဲဲ�ပေါ်�်ရှိိ� ဖိုု�င််တွဲဲ�ထားး�သည့််�စင််တွွင်် စီီထားး�သည့််�

ကိုု�လည်းး� သင့််�အတွွက််အဆင််ပြေ�ေသလိုု� ပြု�ုစုု ပုံံ�စံံထုုတ််နိုု�င််သည််။

ယခုု လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််ကိုု� ထိုု�ကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ််အော�ာင်် တွွက််ချျက််ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဆက််စပ််သည့််�
အကြော��ာ�င်းး�အရာာခေါ�ါင်းး�စဉ််အလိုု�က်် စုုစည်းး�ထားး�ကာာ အပြ�ည့််�အစုံံ�ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည့််� ထုုပ််ပိုးး��

ပြီး�း�သားး� ပစ္စစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ မိိမိိဘာာသာာ လေ့�့လာာလေ့�့ကျျင့််�ရန််ဖြ�စ််စေ�၊ သတင်းး�သမား�းများ��း

နှှင့််�သတင်းး�စာာပညာာ ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��းအတွွက်် အလုုပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရန််ဖြ�စ််စေ�၊ မီီဒီီ

ယာာတိုု�က််တွွင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� မီီဒီီယာာတိုု�က််များ��းအချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုမြှ�ှင့််�တင််
ရေး�းအတွွက််ဖြ�စ််စေ�၊ သို့့��မဟုုတ်် ကျော�ာ�င်းး�သားး�အစ၊ သတင်းး�သမား�းများ��းအဆုံးး��ပါါဝင််သော�ာ အုုပ််စုု
များ��းအတွွက်် လက််တွေ့�့�သင််ကြား�း�ပြ�သမှုုအတွွက််ဖြ�စ််စေ� ရည််ရွွယ််သည််။
အများ��းပြ�ည််သူူသုံးး��

အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််�

သတင်းး�မျှဝေ��ေရန််လိုု�အပ််သည့််�

သုံးး��နိုု�င််သည််။

ဒစ််ဂျျစ််တယ််နေ�ရာာများ��းတွွင််

မည််သည့််�အစုုအဖွဲ့့��ကမဆိုု�၊
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အချျင်းး�ချျင်းး�ဆက််သွွယ််ရန််၊

မည််သည့််�အစုုအဖွဲ့့��နှှင့််�တွဲဲ�၍မဆိုု�

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ကတ််အမျိုး�း��အစား�းစုံံ�အနက််မှှ ခေါ�ါင်းး�စဉ််မျိုး�း��စုံံ�ကိုု� ရော�ာစပ််ကာာ သင့််�ကိုု�ယ််ပိုု�င််လက််စွဲဲ�နမူူနာာတစ််ခုု

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ကတ််များ��းအဖြ�စ်် စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််�ပါါ။ ထိုု�အထဲဲမှှ သင့််�အတွွက််အသုံးး��တည့််�ရာာကိုု� ဆွဲဲ�ထုုတ််နိုု�င််သလိုု�

ယခုု စာာအုုပ််ကိုု�မှီီ�၍ သင််ဖန််တီးး�လိုု�က််သည့််� ဟင်းး�လေး�းအိုးး��ထဲဲတွွင်် သင််ကြို�ု�က််ရာာအနံ့့�အရသာာကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့��ပြု�ုရာာတွွင်် လက််ရှိခေ���ေတ််ကိုု�ထင််ဟပ််ပြီး�း� မြ�င််သာာစေ�သော�ာ၊ ထို့့��ပြ�င််

သင့််�ပရိိသတ််ကပါါ လိုု�က််ပါါခံံစား�းနိုု�င််သော�ာ ဥပမာာများ��း၊ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� သုံးး��ပါါ။

အယ််ဒီီတာာများ��း၊ သတင်းး�မန််နေ�ဂျာ�ာများ��း၊ သင််တန်းး�ဆရာာများ��း၊ ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာများ��းနှှင့််� အခြား��း

ပညာာပေး�းသူူများ��း

အနေ�ေဖြ�င့််�လည်းး�

ရက််ပိုု�တိုု�သော�ာသင််တန်းး�များ��းနှှင့််�ကိုု�က််မည့််�

သီးး�ခြား��း

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း ရွေး�း�ချျယ််ထုုတ််နုုတ်် နိုု�င််သလိုု� မိိမိိပရိိသတ််နှှင့််�ဝန်းး�ကျျင််အနေ�ေအထားး�၊
နေ�ရာာဒေ�သနှှင့််�အချိိ�န််အခါါတို့့��နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််စေ� မည့််� နည်းး�လမ်းး�အသွွယ််သွွယ််ဖြ�င့််�
ပေါ�ါင်းး�စပ််မွှေနှော���ာ��က််သုံးး��နိုု�င််သည််။

ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� data visualization လုုပ််နည်းး�၊ ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာစာာမျျက််နှာာ�များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�

ကိုု�င််တွွယ််နည်းး� စသည််တို့့��အတွွက်် သီးး�ခြား��းရည််ရွွယ််သည့််� လက််တွေ့�့�သင််တန်းး�များ��းကိုု� စဉ်းး�စား�း
စီီစဉ််ကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။

အပိုု�င်းး� ၈ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ရည််ညွှန်း
ှ �း ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု� သွားး��ကြ�ည့်�ပါါက
်
သင််တန်းး�မှူး��းများ��း

အတွွက်် အသုံးး��တည့််�မည််ဖြ�စ််သည််။

သင််တန်းး�မှူး��းများ��း ရှှင်းး�လင်းး�တင််ဆက််နိုု�င််မည့််� ဆလိုု�က််များ��း
အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�စာာပညာာနှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််ပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အဓိိကကော�ာ�က််နုုတ််ချျက််များ��း
ကိုု� စုုစည်းး�ရွေး�း�ချျယ််ပေး�းထားး�သည့််� ဆလိုု�က််တစ််စုံံ�ကိုု� ယခုု kit တွွင်် တစ််ပါါတည်းး�ထည့််�ပေး�း

ထားး�သည််။ ၎င်းး� ဆလိုု�က််များ��းကိုု� ဤနေ�ရာာတွွင်် ရယူူနိုု�င််ပြီး�း� သင််လိုု�အပ််သလိုု� တည်းး�ဖြ�တ််

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ပြ�င််ဆင််သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည််။
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၈

အသုံးး��ဝင််မည့််�ရင်းး�မြ�စ််များ��း
သတင်းး�စာာပညာာလုုပ််ငန်းး�၏ ရေ�စီးး�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း၊ အငြ�င်းး�အခုံံ�များ��းနှှင့််� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း
နှှင့််� လိုု�က််မီီအော�ာင်် အမြဲ�ဲနေ�ခြ�င်းး�မှာာ� နိိစ္စစဓူူဝသတင်းး�ကိိစ္စစများ��း၊ ဖော�ာင််ပိိတ််ချိိ�န််များ��း ရှိနေ���ေသည့််�

ကြား�း�မှှ လော�ာကသားး�တစ််ဦးးချျင်းး�က လုုပ််နေ�ရမည့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�၏

မည််သည့််�နေ�ရာာပဲဲရှိိ�ရှိိ� မည််သည့််�မီီဒီီယာာပတ််ဝန်းး�ကျျင်် မှာာ�ပဲဲ လုုပ််ကိုု�င််လုုပ််ကိုု�င်် ထိုု�သို့့��မျျက််ခြ�ည််

အော�ာက််ပါါတို့့��မှာာ� ပုံံ�မှန်
ှ ်သွားး��ရော�ာက််ကြ�ည့်ရှု
�် သ
ု င့််သ
� ည့််� အွွန််လိုု�င်းး�ရင်းး�မြ�စ််အချို့့���ဖြ�စ််သည််။
အများ��းစုုမှာာ�

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှဒေ��ေသ၏ပြ�င််ပရပ််ဝန်းး�

အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ပြု�ုထုုတ််လုပ််ထားး
ု
�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််

သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့�� လေ့�့လာာ ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်း�း ပိုု�င်းး�ဘဝတွွင််ကြုံ�ံဆုံံ
� ရ
� သည့််� ပြ�ဿနာာတို့့��ကိုု�

လေ့�့လာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မီီဒီယာာလု
ီ
ပ််ငန်း
ု
�း နယ််ပယ််ကြီး�း� တစ််ရပ််လုံးး��ကိုု� အပေါ်�်�စီးး�မှှအမြ�င််ကျျယ််ကျျယ််
လေ့�့လာာနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သလိုု� မိိမိိနိုု�င််ငံံ၊ ဒေ�သနှှင့်�ကိုု�
် က််ညီီအော�ာင်် လုုပ််ကိုု�င််ရာာတွင််
ွ လည်းး� အသုံးး��ချျနိုု�င််
မည််ဖြ�စ််သည််။

လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�်

အနီးး�ကပ််လက််တွဲဲ�သင််ပေး�းခြ�င်းး�တွွင််

သုံးး��ရန််အတွွက််

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သတင်းး�အလုုပ််တွင််
ွ ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�အသစ််များ��းကိုု� စမ်းး�သပ််ရန််အတွွက်် လည်းး�ကော�ာင်းး�
မိိမိိနှှင့်�လိုု�
် က််လျော�ာ�ညီီထွေပြော���ာ��င်းး�လဲဲနိုု�င််မည့််� ကုုန်ကြ် �မ်း�း များ��းကိုု� အဆိုု�ပါါရင်းး�မြ�စ််များ��းက ဖြ�ည့််ဆ
� ည်းး�
ပေး�းထားး�သည််။

အထူးး�သဖြ�င့််� အကျျပ််အတည်းး�အခါါကာာလမျိုး�း��တွွင်် သတင်းး�သမား�းများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အွွန််လိုု�င်းး�ဘက််

သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�လုုပ််ကိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််လာာသည််နှှင့််�အမျှှ အဆိုု�ပါါရင်းး�မြ�စ််များ��းက ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�
အသုံးး��ဝင််လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။ ပေး�းဖို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဥပမာာကတော့�့�� အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှမှာာ�သာာ
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််လာာစေ�ပါါသည််။

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

မပြ�တ််ခြ�င်းး�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏အလုုပ််၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့််� ပညာာသည််ဘဝ တို့့��ကိုု� ရေ�မြ�င့််�ကြာ�ာတင့််�

မက တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��မှာာ�ပါါ သတင်းး�သမား�းများ��း အိိမ််မှှမဖြ�စ််မနေ�ေ အလုုပ််လုုပ််ရအော��ာင်် ဖန််တီးး�လိုု�က််
သည့််� COVID-19 ကပ််ရော�ာဂါါဆိုးး��ပင််ဖြ�စ််သည််။
Center for News Literacy

https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
How to Succeed With Trainings and Meetings Online
https://fojo.se/en/zoom/

International Center for Journalists
https://www.icfj.org/

International Fact-Checking Network

https://www.poynter.org/ifcn/

Facebook Journalism Project

https://facebookjournalismproject.com/homepage/home/
Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism Education
and Training

https://en.unesco.org/fightfakenews

Making Sense of News: News Literacy for Digital Citizens
https://www.coursera.org/learn/news-literacy

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

Mobile Journalism Manual: The Guide for Reporters and Newsrooms
http://www.mojo-manual.org/mojo-equipment/
Nieman Journalism Lab

https://www.niemanlab.org
Poynter

https://www.poynter.org
Wired

https://www.wired.com
Splice

https://www.splicemedia.com/
Strapline: News Literacy for the Rest of Us
https://medium.com/strapline
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၉

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှမီီဒီီယာာသင််တန်းး�ကွွန််ရက််
နှှင့််� Fojo Media Institute
ယခုု လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�ကိုု� Fojo Media Institute ၏ အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှမီီဒီီယာာ
သင််တန်းး� ကွွန််ရက်် (SEAMTN) စီီမံံကိိန်းး�ဝင်် တစ််ခုုအဖြ�စ်် ထုုတ််လုုပ််သည််။
သတင်းး�စာာပညာာသင််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ��း၏

အရည််အသွေး�း��ကိုု�မြှ�ှင့််�တင််

တည််ဆော�ာက််ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််သည််။ SEAMTN (၂၀၁၆-၂၀၂၁) ကိုု� ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံတကာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��
ရေး�းအေ�ဂျျင််စီီက ထော�ာက််ပံ့့�သည််။

Fojo Media Institute သည်် ဆွီီ�ဒင််အပါါအဝင််ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� လွွတ််လပ််သော�ာ၊ သီးး�ခြား��း

ရပ််တည််၍ ပညာာသည််ဆန််သော�ာ သတင်းး�စာာပညာာလုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အားး�ဖြ�ည့််�မြှ�ှင့််�တင််ပေး�း
နေ�သည််။ ၁၉၇၂ ခုုနှှစ််တွွင်် တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည့််� ၎င်းး�သည်် ဆွီီ�ဒင််၏ ထိိပ််တန်းး� နိုု�င််ငံံတကာာမီီဒီီ

ယာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းသင််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� တစ််ခုုဖြ�စ််သလိုု� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� လုုပ််သက််ရှိိ�သတင်းး�သမား�း

များ��းအတွွက်် အရည််အသွေး�း��မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည့််� ထိိပ််တန်းး�ဌာာနတစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််သည််။ Fojo

သည်် ဆွီီ�ဒင််၏ အကျိုးး�� �အမြ�တ််မယူူသော�ာ အကြီး�း�ဆုံးး��ပြ�ည််သူူပိုု�င်် တက္ကကသိုု�လ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််�

Linnaeus University ၏လက််အော�ာက််ခံံဖြ�စ််သည််။
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

ကွွန််ရက််တစ််ခုုရှိိ�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

SEAMTN သည်် ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာနှှင့််� ဗီီယက််နမ််တို့့��ပါါဝင််သည့််� ဒေ�သတွွင်းး�

အခန်းး�ဆုံးး��မှှတ််စုုနှှင့််� ထပ််မံံဖတ််ရှုုရန််အညွှှန်းး�များ��း
အော�ာက််ပါါလင့််�ခ််များ��းသည်် ယခုုလက််စွဲဲ�တွွင်် တင််ပြ�ထားး�သည့််�အကြော��ာ�င်းး�ခြ�င်းး�ရာာများ��း၊ စဉ်းး�စား�း
စရာာများ��းနှှင့််� ပတ််သက််၍ ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�လျှှင််ဖြ�စ််စေ�၊ ပိုု�၍အသေး�း�စိိတ််သိိလိုု�လျှှင််ဖြ�စ််စေ� ဖတ််ရှုုနိုု�င််

သည့််�နေ�ရာာများ��းဖြ�စ််သည််။

၁ (အလွွန််တရာာ) ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ မီီဒီီယာာနော�ာက််ခံံအနေ�ေအထားး�
https://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simon-launched-

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

before-iphone-2015-6

accessed 27 January 2020
https://wearesocial.com/digital-2020
accessed 7 February 2020

https://wearesocial.com/us/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-usesocial-media

accessed 7 February 2020
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-yearbook
accessed 26 January 2020

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
accessed 26 January 2020

https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2020/feb/09/the-new-yorktimess-success-lays-bare-the-medias-disastrous-state
accessed 9 February 2020
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၂ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ဒစ််ဂျျစ််တယ််အစွဲဲ�များ��း
https://www.bbc.com/news/business-50460712
accessed 9 February 2020

https://slate.com/technology/2018/04/are-you-really-facebooks-product-thehistory-of-a-dangerous-idea.html
accessed 7 February 2020

https://www.nytimes.com/2018/04/08/us/facebook-users-data-harvestedcambridge-analytica.html
accessed 7 February 2020

https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019
accessed 28 April 2020

https://www.news.com.au/world/asia/this-bloody-day-is-our-reward-to-youislinked-group-posts-chilling-video-claiming-responsibility-for-sri-lankamassacre/news-story/5d58461246724e06fce2d54b3eb60460
accessed 28 April 2020

https://www.cnet.com/news/zoom-security-issues-zoom-buys-security-companyaims-for-end-to-end-encryption/
accessed 20 May 2020

accessed 20 May 2020

https://sea.pcmag.com/mac/36798/taiwan-tells-government-agencies-to-stopusing-zoom

accessed 20 May 2020

၄ အွွန််လိုု�င်းး�နေ�ရာာများ��းပေါ်�်က သတင်းး�ကဏ္ဍ
https://marshallmcluhan.com/
accessed 7 February 2020
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

based-learning-obscene-images-12626534

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/moe-suspends-zoom-home-

၆ အွွန််လိုု�င်းး�ကိုု� စိိစစ််အသုံးး��ချျရာာတွွင်် သိိထားး�သင့််�သည့််�အခေါ်�်�အဝေါ်�်� ၁၄ ခုု
https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
accessed 20 May 2020

https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/02/facebook-markzuckerberg-platform-publisher-lawsuit
accessed 7 February 2020

https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
accessed 28 April 2020

https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

accessed 28 April 2020
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စာာရေး�းသူူမိိတ််ဆက််
Fojo Media Institute ၏ စီီမံံချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှ မီီဒီီယာာလေ့�့ကျျင့််�
သင််တန်းး�ပေး�းရေး�း (SEAMTN) အတွွက်် ယခုု သင််တန်းး�လက််စွဲဲ�ကိုု� ရေး�းသားး�သူူမှာာ� ဂျိုု�� ဟန််နာာ

ဆင်် (Johanna Son) ဖြ�စ််သည််။ ဂျိုု�� ဟန််နာာ သည်် အင််စတီီကျုု�၏ အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှဆိုု�င််ရာာ

အထူးး�သဖြ�င့််� ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာနှှင့််� ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် သင််တန်းး�ပေး�းရေး�း
ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�းအဖြ�စ်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က ဆော�ာင််ရွွက်် နေ�သူူဖြ�စ််သည််။

ဂျိုု�� ဟန််နာာသည်် ဒေ�သတွွင်းး�မှာာ�ဖြ�စ််ပျျက််နေ�သည့််� အခြ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်� ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််
စေ�ရေး�းနှှင့််�

စုံံ�စမ်းး�ဖော်�်�ထုုတ််သတင်းး�ရေး�းသားး�ရေး�းအတွွက််

ထူူထော�ာင််ထားး�သည့််�

သီးး�ခြား��း

လွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး� Reporting ASEAN ၏ ဘန််ကော�ာက််အခြေ�ေ�စိုု�က်် အယ််ဒီီတာာ/

တည််ထော�ာင််သူူလည်းး� ဖြ�စ််သည််။ ‘ဘန််ကော�ာက််ပို့့��စ််’ သတင်းး�စာာတွွင်် လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��း
ရေး�းသလိုု� ‘နီီကေး�းအေး�းရှှန်းး�ရီီဗျူး�း�’ တွွင််လည်းး� ဆော�ာင်းး�ပါးး�ရှှင််ဖြ�စ််သည််။

၎င်းး�သည်် IPS Asia-Pacific သတင်းး�တွွင်် ၂၂ နှှစ််တာာလုုပ််ကိုု�င််ဖူးး�ပြီး�း� ဒေ�သတွွင်းး�ဒါါရိုု�က််တာာ
လည်းး� ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ အာာရှှအခြေ�ေ�ပြု�ု သတင်းး�စာာပညာာဆိုု�င််ရာာ စာာအုုပ််နှှင့််�စာာတမ်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၆ အုုပ််

ကိုု� တည်းး�ဖြ�တ််ခဲ့့�သလိုု� သတင်းး�စာာ ပညာာဆက််နွှှယ်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုစာာအုုပ််နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််

စာာအုုပ််နှှစ််အုုပ််ကိုု�လည်းး� ရေး�းသားး�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�တို့့��အနက်် ‘Reportage around ASEANrelated Issues: A Tip Sheet’ (2019) လည်းး�ပါါဝင််ပြီး�း� ထိုု�စာာအုုပ််ကိုု� မြ�န််မာာ၊ ခမာာ၊ လာာအိုု�နှှင့််�

ဗီီယက််နမ််ဘာာသာာတို့့��ဖြ�င့််�လည်းး� ပြ�န််ဆိုု�ထုုတ််ဝေ�ထားး�သည််။

ဂျိုု�� ဟန််နာာသည်် Journalism ဘာာသာာရပ််ဖြ�င့််�အထူးး�ပြု�ု၍ University of the Philippines

၌ သင််ယူူပြီး�း�မြော��ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� ၁၉၉၂ ခုုနှှစ််တွွင်် Citibank Pan-Asia Award ကိုု� ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံ
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အတွွက်် ချီးး��မြှ�ှင့််�ခံံခဲ့့�ရသည််။

ဘာာသာာပြ�န််သူူများ��းမိိတ််ဆက််
‘အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််�

သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််ပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�၊

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�း

လက််စွဲဲ�’ ကိုု� ခမာာ၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာနှှင့််� ဗီီယက််နမ််ဘာာသာာတို့့��ဖြ�င့််�လည်းး� ဖတ််ရှုုနိုု�င််ပါါသည််။

အဆိုု�ပါါ ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� ပြ�န််ဆိုု�ပေး�းကြ�သူူများ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ခမာာဘာာသာာ

ခိုု�မ်် ချျန််ရက််စမေး�း� (Koam Chanrasmey) သည်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံ၊ ဘန််ကော�ာက််အခြေ�ေ�စိုု�က်် ဆက််
သွွယ််ရေး�းကုုမ္ပပဏီီ တစ််ခုု၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းမှူး��းဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည်် ‘ဖနွွမ်းး�ပင််ပို့့��စ််’ သတင်းး�ဌာာန

တွွင်် ရုုပ််သံံထုုတ််လုုပ််ရေး�းမန််နေ�ဂျာ�ာ လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�ဖူးး�သလိုု� ယင်းး�မတိုု�င််မီီကလည်းး� ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�

နိုု�င််ငံံ၏ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�လူူငယ််ရှိုးး�တစ််ခုုအတွွက်် သတင်းး�ထော�ာက််ဖြ�စ််သည််။ ရက််စမေး�း�သည််
အမျိုး�း��သမီးး�ကျျန်းး�မာာရေး�းကဲ့့�သို့့��သော�ာ
ထုုတ််လုုပ််ခဲ့့�ဖူးး�သည််။

လူူမှုုရေး�းကဏ္ဍအတွွက််

ရုုပ််သံံမှှတ််တမ်းး�များ��းလည်းး�

လာာအိုု�ဘာာသာာ
ဗန််နာာဖုုန်် ဆစ််ထိိရက်် (Vannaphone Sitthirath) သည်် လာာအိုု�ရုုပ််ရှှင််များ��းကိုု� ကမ္ဘာာ�ထိိ

ပေါ�ါက််ရော�ာက််ရေး�း ရည််ရွွယ််ထားး�သည့််� ဗီီယန််ကျျင်းး�မြို့�့��ရှိိ� ‘လာာအိုု�လှိုုင်းး�သစ််ရုုပ််ရှှင်် ထုုတ််လုုပ််ရေး�း’

တွွင်် ပူးး�တွဲဲ�တည််ထော�ာင််သူူ/ ထုုတ််လုုပ််သူူဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည်် ရုုပ််ရှှင််နှှင့််�မီီဒီီယာာလော�ာကတွွင််

သတင်းး�ထော�ာက််၊ မီီဒီီယာာ အကြံ�ံပေး�း၊ ရုုပ််သံံမှှတ််တမ်းး�ရိုု�က််ကူးး�သူူ၊ မီီဒီီယာာမဟာာဗျူူ�ဟာာမှူး��း

အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

အဖြ�စ််

ဖူးး�သည််။

ရေး�းသားး�ထုုတ််လုုပ််ခဲ့့�သည််။

လာာအိုု�အမျိုး�း��သားး�ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�တွွင််လည်းး�

လုုပ််ကိုု�င််

မြ�န််မာာဘာာသာာ
ညွွန့််�ဝင်းး�သည်် ရန််ကုုန််အခြေ�ေ�စိုု�က်် စာာရေး�းဆရာာနှှင့််� ဘာာသာာပြ�န််သူူဖြ�စ််ပြီး�း� တစ််ချိိ�န််က နိုု�င််ငံံ၏

တစ််စော�ာင််တည်းး�

သော�ာ

အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််�ထုုတ််ဝေ�သည့််�

ပုုဂ္ဂဂလိိကသတင်းး�စာာ

‘The

Myanmar Times’ တွွင်် သတင်းး�ထော�ာက််၊ အယ််ဒီီတာာအဖြ�စ်် စတင််ခဲ့့�သည််။ စုံံ�စမ်းး�ဖော်�်�ထုုတ််

သတင်းး�ရေး�းသားး�မှုုများ��းဖြ�င့််� လူူသိိများ��းသည့််� ‘Myanmar Now’ အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�ဌာာနတွွင််

နော�ာက််ဆုံးး��လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံ၏ ‘Miriam College’ မှှ International Studies
ဖြ�င့််� မဟာာဘွဲ့့��ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ပင််ကိုု�ရေး�းနှှင့််� ဘာာသာာပြ�န်် သုုတ/ရသစာာအုုပ််များ��း ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�ပြီး�း�
ဗြိ�ိတိိသျှှစာာရေး�းဆရာာ ဝီီလျံံ � ဂိုု�လ််ဒင်းး�၏ ‘Lord of the Flies’ ဝတ္ထုု�ကိုု� ‘ဝေ�ယံံဘုုန်းး�’ နာာမည််ဖြ�င့််�

ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�ကာာ ၂၀၁၈ ခုုနှစ်
ှ အ
် တွွက်် အမျိုး�း��သားး�စာာပေ� (ဘာာသာာပြ�န််ရသ) ဆုု ကိုု�ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။
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ဗီီယက််နမ််ဘာာသာာ
ငုုယင်် သီီငေါ့�့� ဟုုယင်် (Nguyen Thi Ngoc Huyen) သည်် ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံ လူူမှုုသိိပ္ပံံ�နှှင့််�လူူမှုုရေး�း
ဘာာသာာရပ််များ��း

တက္ကကသိုု�လ််မှှ

သတင်းး�စာာပညာာစာာအုုပ််များ��းကိုု�

သဘော�ာ�တရား�းသိိရှိိ�နား�းလည််ရေး�း

ဂျာ�ာနယ််လစ််ဇင််ကထိိကတစ််ဦးးဖြ�စ််သည််။

ဗီီယက််နမ််ဘာာသာာသို့့��
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကိုု�

ပြ�န််ဆိုု�ခဲ့့�သလိုု�

ဟုုယင််သည််

ဂျာ�ာနယ််လစ််ဇင််

ဗီီယက််နမ််တော�ာင််ပိုု�င်းး�တွွင််

ဦးးဆော�ာင််

ကျျင်းး�ပခဲ့့�ဖူးး�သည််။ ဗီီယက််နမ််ဘာာသာာ ဘာာသာာပြ�န််ကိုု� ၎င်းး�တက္ကကသိုု�လ်် ဂျာ�ာနယ််လစ််ဇင််ဌာာန၏

ဌာာနမှူး��း ထရူူသန်းး�လီီ (Trieu Thanh Le) နှှင့််� ယင်းး�ဌာာနမှှပင်် ကထိိကဖြ�စ််သည့််� လမ််ဟွိုု��င််ဘက််
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အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�

ဘက်် (Lam Hoai Bach Cat) MA တို့့��က ပြ�န််လည််ဖတ််ရှုုပေး�းခဲ့့�ကြ�သည််။

အွွ န် ် လို ု�င်းး�သတင်းး�စာာပညာာအတွွက်် ဒေ�သတွွ င်းး �ဖြ�စ်် လက်် စွဲဲ � တစ်် ခုု
‘အွွန််လိုု�င်းး�သတင်းး�စာာပညာာ’ အဖန််ဖန််ကြား�း�လာာရသော��ာ စကားး�တစ််လုံးး�� ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင််
ဖြ�စ််လာာသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါကာာလအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအတွွင်းး�
၎င်းး�၏အရေး�း�ပါါလိုု�အပ််မှုုမှာာ� ပိုု�မိုု� သိိသာာထင််ရှား��းလာာသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အရှေ့�့��တော�ာင််
အာာရှဒေ��ေသ၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာနှှင့််� ဗီီယက််နမ်် ဆိုု�သည့််� CLMV
နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင််

သတင်းး�ကဏ္ဍကိုု�

ဒစ််ဂျျစ််တယ််သို့့��

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�သည််

အရှိိ�န််မတူူ၊

သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�။

လေ့�့ကျျင့််�

ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�မတူူ၊ အခြေ�ေ�အနေ�ေချျင်းး� မတူူကြ�ပေ�။
‘အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််�

သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�’ သည်် သတင်းး�စာာပညာာကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��းကိုု� ဒစ််ဂျျစ််တယ််ရပ််ဝန်းး�
များ��းတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင်် မွွမ်းး�မံံသင််ကြား�း�ခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေ�ခံံသင််ကြား�း�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လက််တွေ့�့�
အခြေ�ေ�ပြု�ုကိိရိိယာာပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�သည််။ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲနိုု�င််ငံံများ��းနှှင့််�
အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှ၏

အမျိုး��း �မျိုး��း �အဖုံံ�ဖုံံ�ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သော�ာ

နော�ာက််ခံံပိိတ််ကားး�များ��းကိုု�

အခြေ�ေ�ပြု�ု လှုုပ််ရှား��းနေ�ကြ�သော�ာ မီီဒီီယာာပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအပေါ်�်� အမှီီ�ပြု�ုထားး�သည့််�
ရှုုထော�ာင့််�များ��းမှှ ထုုတ််နုုတ််ပြု�ုစုု ထားး�သည််။
စာာအုုပ််တွွင်် ယနေ့�့�ခေ�တ််၏ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဓလေ့�့�၊ သတင်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ
အသွွင််မူူကွဲဲ�များ��းနှှင့််� ပလက််ဖော�ာင်းး�များ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််နှှင့််� အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််�
လိုု�က််ဖက််သော�ာထုုတ််ကုုန််များ��း ထုုတ််လုုပ််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် သုံးး��သင့််�သည့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််
ကိိရိိယာာပစ္စစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း စသည််တို့့��ကိုု� အကြ�မ်းး�ဖျျဉ်းး�တင််ပြ�ထားး�သည််။
အမှှန််တကယ််တွွင််လည်းး� သတင်းး�စာာပညာာဆိုု�င််ရာာကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံ ဒစ််ဂျျစ််တယ််
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုတို့့��မှာာ� တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု ခွဲဲ�ခြား��း၍ရသည့််�အရာာများ��း မဟုုတ််တော့�့�ပါါ။
နည်းး�ပညာာတို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သလိုု�

ဆက််လက််လည်းး�

ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ဦးးမည််ဖြ�စ််

သော်�်�လည်းး� သတင်းး�စာာပညာာ၏ မူူလသဘော�ာ�တရား�းမှာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲမည််မဟုုတ််သဖြ�င့််�
ယခုုလက််စွဲဲ�သည်် သတင်းး�စာာပညာာ၏အခြေ�ေ�ခံံများ��းကိုု� ပြ�န််လှှန််လှော�ာ�တင််ပြ�ထားး�သည််။
‘အွွန််လိုု�င်းး�မှှသတင်းး�တင််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််�

သတင်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းပြော��ာပြ�ခြ�င်းး�။

လေ့�့ကျျင့််�

သင််ကြား�း�ရေး�းလက််စွဲဲ�’ တွွင်် သတင်းး�ထော�ာက််နှှင့််�အယ််ဒီီတာာများ��း၊ သင််တန်းး�မှူး��းများ��းနှှင့််�
ဆရာာများ��း၊ သတင်းး�မန််နေ�ဂျာ�ာများ��းနှှင့််� ဆက််သွွယ််ရေး�းအပိုု�င်းး�မှှဝန််ထမ်းး�များ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််
နှှင့််�ကိုု�က််ညီီအော�ာင်် ပြ�င််ဆင််ပေး�းထားး�သည့််� လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�နှှင့််� ပါါဝါါပွိုု��င့််�ဆလိုု�က််များ��းလည်းး�
ပါါရှိိ�သည််။ ဒေ�သတွွင်းး� သတင်းး�သမား�းများ��း အခက််အခဲဲမရှိစေ���ေရန််အတွွက်် စာာအုုပ််ကိုု� ခမာာ
၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာနှှင့််� ဗီီယက််နမ််ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််�လည်းး� ထုုတ််ဝေ�ထားး�ရှိိ�သည််။

