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ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း 

(International IDEA)မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ Social Media: A Practical Guide for 

Electoral Management Bodies” အားတိုက္ရိုက္ ျမန္မာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အား 

ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ International IDEA (ျမန္မာ)မွ အတက္ႏိုင္ဆံုး မူရင္းအဓိပၸါယ္ မထိခိုက္ေစရန္ 

အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈတြင္ကြဲလြဲခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက 

မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ ကိုးကားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

စာဖတ္သူအေနျဖင့္  ဤဘာသာျပန္ဆိုမႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ တိက်မႈတို႔အေပၚတြင္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္စံု 

တစ္ရာရွိပါက ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာ info-myanmar@idea.int သို႔ ေပးပို႔မည္ဆိုပါလွ်င္ 

International IDEA မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုပါသည္။ 

ဤစာစဥ္အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုရန္ 

(သို႔) ကူးယူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္းေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ 

ယခုပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ တိက်ေသာ အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ 

မွီခိုျခင္းမရွိပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအယူအဆမ်ားသည္ International IDEA၊ ယင္း၏ 

ဘုတ္အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား ေကာင္စီတို႔၏ 

အျမင္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို က်ိန္းေသေပါက္ ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပေပးျခင္းမရွိပါ။

International IDEA
Stromsborg
SE-103 34 Stockholm 
Sweden
Phone: +46-8-698 37 00
Fax: +46-8-20 24 22
Email: info@idea.int 

Website: http:// www.idea.int 

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း 
INTERNATIONAL IDEA (Myanmar)
Room 5C, Yatha Condominium, 458-460,
Corner of Mahabandoola Rd and 31st Street, 
Pabedan Township, Yangon, Myanmar
Tel: 01-389202, Fax: 01-389202
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လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာမွစၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ခု အျဖစ္ 

ေနရာယူလာသည္။ Facebook, Twitter, Youtube, WordPress စသည့္ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာအသစ္မ်ား ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ 

ျခင္းႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖန္တီးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံသည္ 

လည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ကို “တရား၀င္ 

သတင္းရင္းျမစ္”မွတစ္ဆင့္ တစ္လမ္းသြားျဖန္႔ခ်ိမႈမွသည္ တဦးခ်င္းစီ 

(သို႕မဟုတ္) အုပ္စုတစ္စုကျဖစ္ေစ သတင္းတစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ၿပီး 

အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ားက မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ထုတ္လုပ္သူလည္း 

ျဖစ္ သံုးစြဲသူလည္းျဖစ္လာၾကပါသည္။  

ဤသို႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ တရား၀င္အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၊ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားကုိ အြန္လိုင္းတြင္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားၾက 

ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လာၾကၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ 

တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ျဖန္႔ျဖဴး 

ၾကရန္လိုလားလာၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္လည္း 

ခြ်င္းခ်က္မဟုတ္ပဲ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရိွေနေစရန္ ျပည္သူလူထု၏ 

ေျပာင္းလဲလာေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ် 

ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အတြက္လည္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက ေရြး ေကာ

က္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို အသံုးၿပဳၿပီး မဲ 

ဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ဆက္သြယ္ေရးကို 

မညသ္ို႔ျမငွ္တ့ငရ္မည၊္  ရပရ္ြာအသိငု္းအ၀ိငု္းမ်ားႏငွ္ ့မညသ္ို႔ဆကဆ္ရံမညက္ိ ု

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္မ်ား ဆုိရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာ 
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မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳသည့္အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္

တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို မည္သို႔ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကိုလည္း 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေရြးေကာက္ပြဲကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို 

အသံုးၿပဳျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္နိဒါန္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို စတင္အသံုးျပဳ 

ေသာ ေရြးေကာကပ္ြဲ ေကာမ္ရငွမ္်ားအတြကလ္ည္းေကာင္း၊ ဆကသ္ြယ္ေရးနည္းလမ္းသစမ္်ားကိ ု

တုန္႔ျပန္ရန္အတြက္ စဥ္းစားစရာအျဖစ္ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိေရာက္ 

ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာမဟာဗ်ဳဟာ 

မ်ားတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို မည္သို႔ထည့္သြင္းရမည္ကိုလည္းေကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ပါရိွပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္လုိအပ္ျပီး ငယ္ရြယ္ေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ ဆိုရွယ္ကြန္ရက္မ်ား

တြင္တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေလ့ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ 

ငန္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ျပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားရရိွေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ မဲေပးခြင့္ကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ 

ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးၾကီးၿပီး ထိေရာက္ေသာ အလားအလာေကာင္း 

သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

အင္တာေနရွင္နယ္ အိုင္ဒီယာ
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AEC Australian Electoral Commission 
 (ၾသစေၾတးလ်ားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)
CNE  Consejo Nacional Electoral (Colombia) 
EMB  electoral management body 
 (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕) 
EUR  Euro
GEO  Global Electoral Organizations
IEBC  The Independent Electoral and Boundaries  
 Commission of Kenya
 (ကင္ညာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
 နယ္ျခားေဒသေကာ္မရွင္)
International IDEA  Internaitonal Instutute for Democracy and  
 Electoral Assistance 
 (ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအကူအညီ
 ေပးေရးႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕)
JNE  Jurado Nacional de Elecciones (Peru)
ONPE  Oficina Nacional de Procesos Electorales (Pero)
RNEC  Registraduria Nacional del Estado Civil (Colombia)
UGC  user-generated content 
UNDP  United Nations Development Programme 
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၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ လူဦးေရေပါင္း 

သန္း ၁၀၀ ရွိၿပီဟု Facebook က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၄ႏွစ္ေက်ာ္ 

ၾကာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေန႔စဥ္ပံုမွန္ သံုးစြဲေပါင္းပွ်မ္းမွ် 

၆၁၈ သိန္းထိတိုးလာခဲ့ျပီး လစဥ္သုံးစြဲသူေပါင္း ၁.၀၆ ဗီလီယံအထိ တိုးၿမွင့္ 

လာခဲ့သည္။ (ပံုမွန္သံုးစြဲသူဆိုသည္မွာ Facebook ကိုမွတ္ပံုတင္၍ log in 

၀င္ျပီး ဆုိဒ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ေအာက္ပါဇယား 

၁ မွ ၅ အထိကုိၾကည့္ပါ)။ ၂၀၁၂ ပထမ သံုးလပိုင္းအတြင္း Facebook 

အသံုးျပဳသူမ်ားမွ Like လုပ္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးျခင္း ပွ်မ္းမွ် ၃.၂ ဗီလီယံ 

ေက်ာ္ ေန႕စဥ္ရရွိသည္ဟု Facebook ကုမၸဏီမွာ ေၾကာျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ 

ခဲ့ပါသည္။ အလားတူTwitter အသံုးျပဳမႈစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ 

မတ္လမွစ၍ Twitter အသံုးျပဳသူေပါင္းမွာလည္း အရိွန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတ

က္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေန႔စဥ္ Twitter ကို 

သံုးသူေပါင္းခန္႔မွန္းေျခ သန္း ၅၀၀ ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။ (USSEC Twitter)

ဂရပ္ဖ္္ ၁ - ကမာၻတစ္၀ွမ္း တတ္ၾကြစြာအသံုးျပဳသူမ်ား (သန္းေပါင္း)  
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ဂရပ္ဖ္္ ၂ - အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါမွ 

တတ္ၾကြစြာအသံုးျပဳသူ (သန္းေပါင္း) 

ဂရပ္ဖ္္ ၄ - အာရွမွ တတ္ၾကြစြာအသံုးျပဳသူ 

(သန္းေပါင္း)  

ဂရပ္ဖ္္ ၃ - ဥေရာပမွ 

တတ္ၾကြစြာအသံုးျပဳသူ (သန္းေပါင္း)

ဂရပ္ဖ္္  ၅ - က်န္ကမာၻတစ္လႊားမွ 

တတ္ႀကြစြာအသံုးျပဳသူ (သန္းေပါင္း)  

* ဥေရာပတြင္ ရုရွားႏွင့္ တူရကီတို႔မွ 
အသံုးျပဳသူအားလံုး ပါ၀င္သည္။ 

*က်န္ကမာၻတစ္လႊားတြင္ အာဖရိက၊လက္တင္အေမရိက
ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတို႔ ပါ၀င္သည္။ 

*အာရွတြင္ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ နယူဇီးလန္တို႔မွ 
အသံုးျပဳသူအားလံုးပါ၀င္သည္။ 

Source: United States Securities and Exchange Commission Form 10-k—Facebook,
<http://investor.fb.com/secfiling.cfm?filingID=1326801-13-3&CIK=1326801>

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ရယူသည္။

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားက ဆိုရွယ္မီဒီယာကြန္ယက္ကို လူႀကိဳက္မ်ားမႈ တိုးပြား 
ျခင္းႏွင့္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈကို အေလးထားေဖာ္ျပေနၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀မႈနည္းလမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာေနသည္ကိုလည္း ျပသေနေပ 
သည္။ တတ္ၾကြေသာ လူမႈကြန္ယက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး တိုက္ႀကီး 
မ်ားအထိျပန္႔ႏွံ႔ကာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ အမွန္တကယ္အေျခအေနမ်ာကို အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ 
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ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ရရိွသည္၊ 
ထုတ္ျပန္သည္၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 
၏သက္ေရာက္မႈသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ အဆိုပါ သတင္း
ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္သင္ယူေသာ အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားသည္ သူ
တို႔၏ပရိတ္သတ္မ်ားေတာင္းဆိုမႈကို ပို၍ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္။  

ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ၿပည္သူမ်ား၏အၿမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
နားလည္ထားပုံ၊ ထုိေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပုံသည္ 
ေရြးေကာက္ပြ ဲ ေအာင္ၿမင္ၿခင္းထုိမွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္၏ေအာင္ၿမင္ၿခင္းအတြက္ 
လြန္စြာ အေရးၾကီးပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္၊ မဲဆႏၵ ရွင္
မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးတုိးျမွင့္ရန္ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္တစ္ခုက ေသခ်ာေအာင္အေျခခံက်ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားထဲကတစ္ခုမွာ ႏွစ္လမ္းသြားဆက္ဆံေရးတစ္ခုကုိဖြင့္လွစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းသြားရန္ျဖစ္ 
သည္။(International IDEA 2006a: 210)ယင္းသုိ႔ ႏွစ္လမ္းသြားဆက္ဆံေရးသည္ ဆုိရွယ္ 
မီဒီယာကုိ  ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်က်အသုံးၿပဳျခင္းေၾကာင့္ ပုိမုိလြယ္ကူလာသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ လက္ရိွအသံုးျပဳေနၾကေသာ အၿခားလူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာမ်က္ႏွာ 
မ်ားအေၾကာင္းကို ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ရွင္းလင္းေဖၚၿပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 
ကိုအသံုးၿပဳၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ရွိေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္မ်ားေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
နည္းလမ္းမွန္ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာတခုေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးၿပဳေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စတင္ရမည္ကို ေဖၚၿပထားပါသည္။ ထိုေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္မ်ား ဆုိရွယ္မီဒီယာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို စတင္ေရးဆြဲရာတြင္ သတိထားသင့္ေသာ 
အရာမ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ 
မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အႀကံညဏ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို တင္ျပထားသည္။ 

အခန္း ၁

အခန္း ၂

အခန္း ၃

ဆိုရွယ္မီဒီယာ မိတ္ဆက္ နိဒါန္း
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မ်ားအတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴ ဟာတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴ ဟာေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

လုပ္ငန္းစတင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား  
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳျခင္း  
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ဆိုရွယ္မီဒီယာအတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ 

ေသာ္လည္း ေယဘူယ်နားလည္ထားသည္မွာ အသံုးျပဳသူကိုယ္တိုင္ ထုတ္ 

လုပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (User Generated Content – UGC) ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးမွ တစ္ဆင့္အင္တာနက္အေျခခံ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္း 

အေျခခံႏွစ္လမ္းသြား ဆက္ဆံေရးကိုခြင့္ျပဳေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ သတင္းအရင္းအၿမစ္တခုထဲမွလာေသာ 

သို႔မဟုတ္ အေျခစိုက္ထားေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတခုတည္းမွ 

ထုတ္လႊင့္ေသာ မီဒီယာမဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားဖန္တီးရန္ ခြင့္ျပဳထားသလို သတင္းအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

ျပန္လွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ မီဒီယာျဖစ္သည္။  

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ အင္တာနက္ကို ၾကားခံနယ္အျဖစ္ ထားရွိေန 

ေသာ္လည္း အင္တာနက္ဆိုဒ္မ်ားအားလံုး သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာျဖစ္သည္ဟု 

သတ္မွတ္လို႔မရႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားသည္ လာေရာက္ဖတ္ရွဳ 

ေသာ ပရိသတ္အတြက္ မွတ္ခ်က္ကြန္မန္႔ေပးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿခင္းမ်ိဳး 

မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အျခားဆိုဒ္မ်ားသည္ ဖတ္ရႈ႕သူမ်ားကို ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား 

ေရးသားရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားသည္ သတင္းရင္းျမစ္ေနရာႏွင့္ 

ျပန္လွန္ဆက္သြယ္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း 

၎တို႔ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာအျဖစ္ ယခုလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ မသတ္ 

မွတ္ပါ။  
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လက္တေလာ ဆုိရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာတစ္ခ်ိဳ႕မွာ Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Bambuser, Vimeo, Blogs, Flickr, LinkedIn, and Google+ တို႔ျဖစ္သည္။ 

အၿခားေသာႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသမ်ားတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ Cloob 

(အီရန္)၊ ဘရာဇီး၊ Orkut (ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ)၊ Cyworld (ေတာင္ကိုရီးယား)၊ Frienster 

(အေရွ႕ေတာင္အာရွ)၊ Grono.net (ပိုလန္)၊ Hi5 (အာရွတစိတ္တပုိင္း၊ အာဖရိက အလယ္ပိုင္း 

ႏွင့္ လက္တင္အေမရိက)၊ mixi (ဂ်ပန္)၊ Spaces (ရုရွား)ႏွင့္ Sinaweibo (တရုတ္ျပည္မႀကီး) 

တို႔ျဖစ္သည္။ ၎စာမ်က္ႏွာမ်ားအၿပင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို စာမ်က္ႏွာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 

ခ်ိန္ဆက္ထားေသာ (ဥပမာ Threadsy, HootSuite, Buffer etc.) ကဲ့သို႔ ေရးဆြဲထားေသာ 

စာမ်က္ႏွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသံုးျပဳသူေတြကို တုန္႔ျပန္မႈေပးႏိုင္သည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အကူအညီေပးေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား (ဥပမာ Tweetdeck, Meltwater 

buzz စသည္)လည္း ရိွေနသည္။ (တစ္ခ်ိဳ႕ လူသိမ်ားေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ား၏ 

အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။)

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဂုဏ္သိကၡာ 

ရိွရိွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အေရးႀကီးပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္မ်ားက တာ၀န္ခံ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာသိရွိေစရန္ 

ေကာ္မရွင္မ်ားက ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ 

မရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈအတြက္ရိွထားေသာ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွပါသည္။ 

သီးျခားလြတ္လပ္ျခင္း၊ ဘက္မလိုက္ရျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၀န္ထမ္းမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရိွ 

ျခင္းႏွင့္အတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

ရိွျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို ဦးထိပ္ထားေသာ က်င့္၀တ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (International 

IDEA 2006a: 22) ၾကီးထြားလာေနေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကေပးအပ္သည့္ နည္းစနစ္သစ္မ်ား 

ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာသစ္မ်ားသည္ သမားရိုးက် လူထုခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္လ်က္ အဆိုပါ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက တိတိက်က်လိုက္နာေစရန္ 

အေထာက္အကူေပးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ရိွလာပါသည္။  

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
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ကို ပိုမိုနားလည္ လာေလေလ ထိုေကာ္မရွင္မ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈပိုမိုၾကီး

မားလာေလေလျဖစ္သည္။ (International IDEA 2006a: 26) 

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အနည္းငယ္သည္သာ ဆိုရွယ္မီဒီယာပံုစံ 

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသံုးျပဳၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အင္တာေနရွင္နယ္ 

အိုင္ဒီယာက ေျမပံုေလ့က်င့္ခန္း၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဆို

ရွယ္မီဒီယာမ်ားအသံုးျပဳပံုေလ့လာခ်က္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၂ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသၾကီးမ်ား 

အနက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၅၅ ခုတြင္သာ (၃၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားရိွျပီး 

ထို ၅၅ ခုအနက္ ၄၉ ခုကသာ လက္ရိွ Facebook လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္လကၡဏမ်ား 

ေတြ႕ရသည္။ Twitter လည္း ထို႔နည္းတူျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၄၇ ခု (၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) 

တြင္သာ Twitter accounts မ်ားေတြ႔ရသည္။ Twitter ´ေနာက္လိုက္´ အေရအတြက္မွာ 

၂၅၀,၁၁၇ (လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသည္ Twitter ကိုတက္ၾကြစြာအသံုးျပဳၾကသည္။) 

မွသည္ ႏွစ္ေယာက္သာရိွသည္အထိ ေတြ႔ရသည္။ 

တိုင္းျပည္/ေဒသၾကီးအလိုက္ 

‘likes’ ရေသာ အေရအတြက္

တိုင္းျပည္/ေဒသၾကီးအလိုက္ 

‘likes’ ရေသာ အေရအတြက္

အာဖဂန္နစၥတန္

အယ္ေဘးနီးယား

အာေမးနီးယား

ၾသစေတးလ်

အီေကြေဒါ

အီဂ်စ္

အယ္လ္ဆာေဗးဒို

အက္စ္တိုးနီးယား

၂၁၀၀

၈၂၂

၃၇

၁၉၀၈၃

၂၈၃၂၂

၁၂၃၆၉၄

၂၀၃၇၃

၃၇၀၈
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တိုင္းျပည္/ေဒသၾကီးအလိုက္ 

‘likes’ ရေသာ အေရအတြက္

တိုင္းျပည္/ေဒသၾကီးအလိုက္ 

‘likes’ ရေသာ အေရအတြက္

အဇာဘိုင္ဂ်န္

ဘာရိန္း

ဘဂၤလားေဒရွ္႕

ဘူတန္

ေဘာက္စ္၀ါနာ

ကိုလံဘီယာ(စီအန္အီး)

ကိုလံဘီယာ 

(အာလ္အန္အီးစီ) 

ေကာ္စတာရီကာ

ဒိုမီနီကန္ သမၼတႏိုင္ငံ

၉၇၈

၁၅၇၆၆

၂၁၀

၆၃၀

၉၈

၅၀၈၃

၈၄၀၂

၁၇၃၅၆

၆၁၈၂

ဖီဂ်ီ

ဖင္လန္

ျပင္သစ္

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ

ဂါနာ

ဟြန္ဒူးရက္စ္

အိႏၵယ

အင္ဒိုနီးရွား

အီရတ္

Isle of Man

၁၀၆၃

၇၄၁၀

၅၈၂၄

၁၇၉၀၁

၂၈၀၆၈

၃၉၅၀

၁၉၃၁

၁၅

၁၃၆၆၃

၈၃

ထိုအေရအတြက္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳမႈ 

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြာျခားခ်က္ၾကီးမားေၾကာင္းျပသရံုမွ်မက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ 

သူတို႔၏ အြန္လိုင္းေနာက္လိုက္မ်ားအၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအဆင့္သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 

အလြန္မျမင့္မားေၾကာင္းလဲ ေဖၚျပသည္။ အမွန္စင္စစ္မူ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ 

Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားက post တင္ေနေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရြးေ

ကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈထက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ပိုမ်ားေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။ ဤအခ်က္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ Facebook ကိုအသံုးျပဳ၍  ပရိ

သတ္မ်ားႏွင့္ထိေရာက္စြာထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားမရိွေၾကာင္းညြန္ျပေနသည္/
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တိုင္းျပည္/ေဒသၾကီးအလိုက္ 

‘likes’ ရေသာ အေရအတြက္

တိုင္းျပည္/ေဒသၾကီးအလိုက္ 

‘likes’ ရေသာ အေရအတြက္

ဂ်ေမကာ
ကင္ညာ
ကိုဆိုဗို
ေမာ္လ္ဒိုက္
မကၠဆီကို
(အိုင္အက္ဖ္အီး)  
ေမာဒိုဗာသမၼတႏိုင္ငံ
နမီးဗီးယား
နီေပါ
နယ္သာလန္
နယူးဇီလန္
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမ 
- အသိမ္းပိုက္ခံ
ပနားမား

၅၈၂
၇၂၃၃၆

၇၇၇
၁၀၅၆

၄၃၉၁၆

၇၀၇
၅၇
၆၈

၂၄၁
၁၃၃၀၇
၄၂၇၅၇
၆၁၇၇

၂၃၃၀၆

ပါရာေဂြး
ပီရူး (ေဂ်အန္အီး)
ပီရူး (အိုအန္ပီအီး)
ပ်ဴရီတိုရီကို
ရ၀မ္ဒါ
ေတာင္လူစီယာ
အာဖရိက
ဆြစ္ဇာလန္
တိဘက္ 
(ျပည္ပေရာက္) 
တိုဂို
တူနီးရွား
ဥရုေဂြး
ဇမ္ဘီယာ
ဇင္ဘာေဘြ

၅၉၀၅
၉၆၈၉

၃၆၁၈၆
၁၀၀၄၂၅

၁၄၁
၄၈

၁၁၉၆
၂၀၈၂
၅၆၂၆

၉၀
၅၈၃၇၆

၂၃၄
၂၉၀
၉၅၉

ေျမပံုေလ့က်င့္ခန္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ကမၻာ 

လံုးဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ားက ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးေပးထားသည္။ ထိုေလ့လာခ်က္မ်ားအား တုံ႔ 
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ျပန္မႈမ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ

မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာသည့္ရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ 

စိမ္ေခၚမႈမ်ားကို အသားေပးေဖၚျပထားၾကသည္။ ရႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ 

ေသာ အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။ (၁) မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ပို၍ လြယ္ကူစြာ 

ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ (၂) ပရိတ္သတ္ အသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း (၃) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 

သတင္းရယူႏိုင္မႈ တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက ေဖၚ 

ထုတ္လာေသာစိမ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤလမ္းညႊန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

စစ္တမ္းကို တုန္႔ျပန္သူမ်ား၏ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းေသာေဆြးေႏြး

မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို 

အသံုးျပဳျခင္း၏ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္သည္ဟု 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္မွာ 

ထင္ရွားသည္။ သတင္းစကားတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ 

ျဖန္႔ေ၀ရန္ လိုအပ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ဆြက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လမ္း 

ေၾကာင္းတစ္ခုရရိွၿပီး အဆိုပါအေရးႀကီး သတင္းအခ်က္ 

အလက္ကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ဆက္၍ 

ဆက္ကာ ျပန႔္ႏံွ႔သြားေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာကြန္ယက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။  

အလားတူ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ 

စုေဆာင္းႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖစ္ေနေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္ (ဥပမာ ၁ ကို 

ၾကည့္ပါ)။ ဥပမာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ 

ဆင့္ ကေနဒါ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲဆႏၵရွင္ 

ကဒ္ျပားမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ျဖန္႔ေ၀ထားျခင္း မရိွ 

ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာျပႆာနာမ်ားကို ေထာက္လွမ္းသိရိွႏိုင္ 

ျပီး သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈကို အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ၎တို႔၏ ကြင္းဆင္း 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ “သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ရုံသက္သက္မဟုတ္   

ပဲ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ၊ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု” 

ျဖစ္ပါသည္။ (ေနာ္ေ၀း) 

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ “သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ 

ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား 

တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ အျခားေသာ သက္ 

ဆိုင္သူမ်ားထံမွလည္း သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားရရိွႏိုင္ပါသည္။” (ေပၚတူဂီ)  

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ “သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို 

ရရိွရန္” ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကို 

ကူညီပါသည္။ (ေဘာက္စ္၀ါနာ) 
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ညြန္ၾကားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ `ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား´၏ အျမင္ 

မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိ္န္ႏွင့္တေျပးညီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္ 

သည့္ `အခြင့္အေရး´ရရိွေၾကာင္း ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံသည္။ ပရိတ္

သက္၏အသံကိုနားေထာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တင္ထားေသာ သူတို႔ 

၏လုိလားခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိုနားလည္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳျခင္း၏ 

အဓိကက်ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္ျပီးဤအခ်က္ကုိ ေလ်ာ့မတြက္သင့္ေပ။

ဥပမာ ၁ - အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ 
အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီေပးပို႔လာေသာ သတင္းတစ္ခုကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏ ထင္ရွားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ အျခားမီဒီယာတစ္ခုခု၏ ၾကားခံ 

ျခင္းမရိွပဲ ပရိတ္သတ္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏ 

အသံုး၀င္မႈအျဖစ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈ 

မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ 

သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အတိုင္း သိရိွရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံရိွ လြတ္လပ္ 

ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးေဟာင္းအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ရည္ညြန္းေျပာ 

ၾကားခ်င္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဥတာပရာေဒရွ္႕ ျပည္နယ္က မဲ 

ေရတြက္သည့္စင္တာတစ္ခုတြင္ အလြန္အရုပ္ဆိုးသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို Twitter ကတစ္ဆင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္သိရိွခဲ့ရပံုျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ညပုိင္း မဲအႏိုင္အရံႈးရလာဒ္ေၾကညာရန္အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ 

ႏွစ္နယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အိမ္ျပန္ခဲ့သည္။ မၾကာခင္မွာပင္ Twitter မွ 

တစ္ဆင့္ “ေဒါက္တာ ကြာရိုင္ရီွ … မဲေရတြက္သည့္စင္တာ အျပင္ဖက္မွာ အႀကမ္းဖက္လူအုပ္စု 

တစ္စုရဲ႕ ၀ိုင္းထားျခင္းခံေနရေသာ သတင္းသမားမ်ားကို ကယ္တင္ဖို႔ ခင္ဗ်ားဘာလုပ္ေနသလဲ” 

ဆိုတဲ့ ေမးျမန္းမႈကုိ ေတြ႕ရိွလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရိွေနစဥ္အခ်ိန္က ထိုကဲ့သိုျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားေန 

ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲအရာရိွမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္ထံသတင္းပို႔ျခင္းမရိွခဲ့၍ မည္သည့္သဲလြန္စမွ် မရရိွ 

ခဲ့ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ကို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့ရာ ထုိေခါင္းေဆာင္မွ သူ႕ရဲ႕ 

ေနာက္လိုက္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ထိုအႀကမ္းဖက္သူမ်ားကို ပါတီမွထုပ္ပယ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ 

အလြန္အေရးႀကီးေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုအခ်ိန္မီ ေျပာင္းလဲလိုက္ႏိုင္ေသာ ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရိွခဲ့သည္။

                    ေဒါက္တာ အက္စ္. ၀ိုင္. ကြာရိုင္ရွီ၊ 

                                         အိႏၵိယႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေကာ္မရွင္နာေဟာင္း
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ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္သမားရိုးက် ဆက္သြယ္မႈနည္းမ်ား 

အျပင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားက တန္ဖိုးရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ထပ္ေဆာင္းေပးသည္။ ေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း

မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း ကာလၾကာျမင့္စြာအ

သိအမွတ္ျပဳထားျပီးျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ တုိက္ရိုက္တယ္လီဖုန္းဆက္ျခင္း၊ လူ

ထုသတင္းစံုစမ္းေရးစားပြဲမ်ားထားေပးျခင္း၊ ေစ်း၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းပန္း 

ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားတြင္ အၾကံေပးေသတၱာမ်ားထားေပးျခင္း ေရဒီယိုႏွင့္ 

တီဗီြအစီအစဥ္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ တတ္ေရာက္သည့္ “ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ”တြင္ 

ျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ (International IDEA 2006a: 207) အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ား 

သည္ အစဥ္အလာအရ လူထုႏွင့္ထိစပ္မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရိွသလို 

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ထိုနည္းလမ္းကို ေၾကာ္ျငာေပးျခင္း၊ ၎နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးျခင္းႏွင့္ရည္ရြယ္ထားေသာ သတင္းစကားမ်ားကို ျပန္႔ႏွံ႔ရန္ ျဖည့္ 

စြက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ရန္အျပင္ မဲဆႏၵ 

ရိွမ်ားအၾကား ထင္ရွားသည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တန္ဖိုးရိွေသာအျမင္သေဘာထားမ်ားကို 

စုေဆာင္းႏိုင္ရန္လည္း အကူညီျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ား 

သည္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 

ေကာ္မရွင္ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ကူညီပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို 

အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေသာဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ 

တို႔ ပါ၀င္သည္။ 

• အြန္လိုင္း ဉာဏ္စမ္းမ်ား  

• အြန္လိုင္း ဆႏၵသေဘာထားစစ္တမ္းမ်ား  

• သုံးစြဲသူမ်ား ၎တို႔၏ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ‘tweet” ေမးခြန္းမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ေစရန္   

 စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖြင့္ထားျခင္း  

• ဖတရ္ႈသူမ်ားကိယုတ္ိငုဘ္ေလာကခ္္မ့်ားတြင ္ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားႏိငုၿ္ပီး ေ၀ဖန္ႏိငု ္ 

 ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း  

• အြန္လိုင္း စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ားကို အားေပးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားတင္ေပးျခင္း  

• သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေမးအေျဖက႑မ်ားအတြက္ လက္ခံ  

 ေဆာင္ရြက္ျခင္း  

• အသံုးျပဳသူမ်ားကို ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း  
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• အသုံးျပဳထားေသာ အဓိကစကားလုံးမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္   

 ေဆာ့ဖ္၀ဲကို အသံုးျပဳျခင္း  

• ဆုိရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စိုးရမ္းစရာကိစၥမ်ားကို   

 ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားရိွျခင္း 

 

အင္တာေနရွင္နယ္အိုင္ဒီယာ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အျပန္အလွန္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ထိေတြ႕ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခင္ကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

မရရိွႏိုင္ခံသည့္ အထူးလူမႈအုပ္စုမ်ားကိုလည္း သတင္း 

မ်ားေပးႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္းေဖၚျပပါ

သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူဦးေရ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီး 

ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး၊ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခု 

အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပည္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကို နားလည္ရန္ အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္သည္။ 

ထို႔အျပင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳး 

အၾကား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ 

မ်ားႏွင့္ ေယဘူယ်ႏိုင္ငံေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္လည္း အေထာက္အကူ 

ျပဳပါသည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက လူငယ္မ်ား၊ 

လူနည္းစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းသည့္ 

ပရိတ္သတ္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ေဘာ့စ္စနီး 

ယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ 

အဆိုပါအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကုိအသံုးျပဳေနၿပီး ၎တို႔၏ 

အဓိကပရိတ္သတ္မွာ “ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဲေပးသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထိုင္ရသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးသူႏႈန္းျမင့္မား 

ဤစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ “အစဥ္အလာ 

မီဒီယာမ်ားလက္လွမ္းမမွီေသာ ထူးျခား 

ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို လက္ 

လွမ္းမီရန္ အခြင့္အလမ္းေပးပါသည္” 

(ကင္ညာ)  

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ “ႏိုင္ငံသား အလႊာ 

မ်ိဳးစံုက က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 

ရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္” (ခ်ီလီ)  

“လူငယ္ထုႏွင့္ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ (ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာ)ကို စတင္အသံုးျပဳရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြး 

ေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လတ္တေလာ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသာ 

သူမ်ားႏွင့္လည္း ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ရန္ 

လည္း ရည္ရြယ္သည္။ ဥပမာ လက္ရိွ 

တြင္ မဲစာရင္းမသြင္းထားေသာ သူမ်ား 

ျဖစ္သည္။” (ၾသစေတးလ်)
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ေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါတိက်ေသာ မဲဆႏၵရွင္အုပ္စုအမ်ိဳးအစားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို 

ျဖန္႔ခ်ီရန္ ရည္ရြယ္သည္။

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ကြဲျပားျခားနားေသာက႑မ်ား ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်က္ႏွာစာမ်ားကို 

အသံုးခ်ႏိုင္မႈ၊ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ`ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျခားနားခ်က္´ (ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 

နည္းပညာကို ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈအရ လူမႈအစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကားကြဲျပားျခားနားမႈ)၊ ပညာေရး 

အဆင့္အတန္း၊ အတန္းအစားကြဲျပားမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရေသာ လူအုပ္စုမ်ားတည္ရိွမႈ 

စေသာအခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရိွသည္။ ထိုလူအုပ္စုမ်ားကို အာရံုစိုက္ျခင္းသည္ 

ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အြန္လိုင္းျဖစ္ေစ 

အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ျဖစ္ေစပါ၀င္သင့္သည္။ (ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ား)တြင္ တတ္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးသည့္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ 

မ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႏိုင္သည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားကို ဆိုရွယ္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ 

တတ္ၾကြစြာပါ၀င္ေနေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာရန္ အေသအခ်ာ 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးရိွေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  

(“ပရိတ္သတ္ကို ဦးတည္ေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း” ကိုၾကည့္ပါ) ဥပမာအားျဖင့္ မီဒီယာ 

အသစ္သည္ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္သာ ေခတ္စားသည္ဟု ယူဆ၍မရႏိုင္ပါ။ ေလ့လာခ်က္မ်ား 

အရ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈသည္ ကြဲျပားေသာအသက္အုပ္စုမ်ားအၾကား သိသာစြာတိုးပြား 

လ်က္ရိွသည္။ (Deloitte 2010: 5) ယင္းအခ်က္က ဆိုရွယ္မီဒီယာကို လူငယ္ထုအၾကား 

သံုးစြဲရန္ ဦးတည္ခ်က္ထား စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ အျခားေသာအသက္အုပ္စုမ်ား 

လည္း သံုးစြဲမႈဆီ ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သ

မွ်က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ထိုအေျပာင္းအလဲ 

ကို လစ္လွ်ဴရႈမထားသင့္ပါ။  

“အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး-မီဒီယာသစ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား 

မႈ”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုေတသနေလ့လာခ်က္တစ္ခုက “မီဒီယာသစ္သည္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္း 

သားအုပ္စုမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးတြင္ တန္းတူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ 

ေသာ အလားအလာရိွသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (Cohen and Kahne 2012: 20-30) ထို႔ 

အျပင္ Pew Internet and American Life အစီအစဥ္တစ္ခုက “အေမရိကန္ႏိုင္ငံရိွ အသား 

အေရာင္ရိွေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား နည္းပညာဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား” (Smith 2010) 

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သုေတသနေလ့လာခ်က္ တစ္ခုက -

“(အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္) အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား ကပၸလီလူမ်ိဳးႏွင့္ 
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အဂၤလိပ္စကားေျပာ လက္တင္အေမရိကားသား ၁၀ ဦးလ်င္ ၇ ဦးသည္ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကိုသံုးၾကၿပီး လူျဖဴ ၁၀ ဦးလ်င္ ၆ ဦးသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ကို 

သံုးစြဲသည့္အေျခအေန သိသိသာသာ ျမင့္မားေနပါသည္။” ၎အေျခအေန 

အတြင္း “လူနည္းစုမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈသည္ လူျဖဴမ်ားထက္ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွၿပီး 

ယခုလို ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံသည္ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားသတင္းရရိွရန္ အေထာက္အကူျဖစ္သည့္အျပင္အစိုးရ

ကိုလည္း ပို၍လက္လွမ္းမီေစရန္ လူျဖဴမ်ားထက္ ပို၍ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ 

ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ 

မ်ားျဖန္႔ခ်ီျခင္းႏွင့္ အသိေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ 

ဟု လူျဖဴမ်ားထက္ ပို၍ေျပာဆိုဖြယ္ရိွသည္။”

ထိုသုိ႔ေသာေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားပါရိွေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ေသာသေဘာရိွသည့္ သုေတသနမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမဟာ 

ဗ်ဳဟာမ်ား စီစဥ္ခ်မွတ္ႏိုင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသးေသာအစုအဖြဲ႕

မ်ား၏ အေနအထားကို ပိုမိုဂရုစိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ပိုမိုဂရုစိုက္ေလ့လာ၍ စဥ္းစားႏိုင္ရန္လုိအပ္ေသာ 

အျခားလူမႈအစုအဖြဲ႕မွာ က်ားမကြဲျပားမႈပင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္လႊားတြင္ အင္တာနက္ႏွင့္ 

ဆိုရွယ္ကြန္ရက္မ်ား ComScore ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အနည္းငယ္ပိုနည္းသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 

ကမၻာတစ္လႊာ းအင္တာနက္အသုံးျပဳသူလူဦးေရ၏ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။  (Vollman, A., 

Abraham, L. and Morn, M.P., 2010) သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာခ်က္အရ တကမၻာလံုးပ်မ္းမွ်

သံုးစြဲမႈနည္းပါးျခင္းသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲႏိုင္မႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ 

တရုတ္ျပည္တြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသံုးစြဲမႈ ကန္႔သတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ 

(Vollman, A., Abraham, L. and Morn, M.P., 2010) ထိုကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္မ်ားရိွေသာ္လည္း 

အဆိုပါ ေလ့လာခ်က္က ေတြ႕ရိွရသည္မွာ “အြန္လိုင္းကို အမ်ိဳးသား မ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 

ပို၍သံုးစြဲသည္” ဟု ဆိုသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆုိရွယ္ကြန္ရက္မ်ားတြင္ ပို၍ 

အခ်ိန္ကုန္သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ဇယား ၂ တြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 
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ဇယား ၂ ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဆုိရွယ္မီဒီယာသံုးစဲြသူ ပိုမ်ားၿပီး၊ Facebook တစ္ခုထဲကို သံုးစြဲမႈသည္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ၅၇% မွ ၄၃% အထိရိွသည္။ (Honigman 2012)

ဤအခ်က္က လုိအပ္သည္ေနရာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လူအုပ္စုတစ္ခုကို 

တိတိက်က် သတ္မွတ္ခ်က္ထားၿပီး ၎၏သတင္းစကားကို ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္သည့္အလားအလာရိွသည္ 

ဟု ညႊန္ျပေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္သက္သက္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာကို သံုးစြဲျခင္းမရိွေသာ္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ထိုအုပ္စုကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေရြးေကာက္

ပြဲနယ္ပယ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရိွသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ လူငယ္မ်ား မဲေပးသည့္ႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ 

ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ GEO ညီလာခံ(Global Electoral Organization) 

ကဲ့သို႔ ဖိုရမ္မ်ိဳးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ထိုလူအုပ္စုအတြင္း မဲေပးႏႈန္းျမင့္မားလာ ေစရန္ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားကို သူတို႔သံုးစြဲသည့္ ဘာသာစကားမ်ား၊ အျပန္အလွန္ 

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည့္ေနရာမ်ားအထိ လိုက္လံ၍ ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါ၀င္သည္။ 

(International IDEA, 2011 ကိုၾကည့္ပါ) ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ား မ်ားျပားလာသလို 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက လူငယ္ထုကို အဓိကထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ျဖန္႔က်က္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း မ်ားျပားလာပါသည္။ 

ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈက ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ “ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ 

ရက္သတၱပတ္” လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို မည္သို႔သံုးစြဲခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယင္းျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္က အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္၊ သူတို႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္ 

 ေဒသ က်ား မ

 အာရွပစိဖိတ္ ၂.၇ ၃.၃

 ဥေရာပ ၆.၃ ၈.၂

 လက္တင္အေမရိက ၆.၉ ၈.၂

 ေျမာက္အေမရိက ၆.၀ ၇.၉

 တစ္ကမာၻလံုး ၅.၀ ၆.၅

Source: ComScore ‘It’s a Social World: 

Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where It’s Headed’ 

(December 2011)
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ဥပမာ ၂ - ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳၿပီး လူငယ္မ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကိုျမွင့္တင္ျခင္း 
- Election Canada ႏွင့္ ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ ရက္သတၱပတ္အစီအစဥ္

ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ ရက္သတၱပတ္သည္ Elections Canada ကစီစဥ္ေသာ ႏွစ္စဥ္လူထု 

ပညာေပးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ကေနဒါ လူငယ္ထုအၾကား ဒီမိုကေရစီအသိမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 

ဆႏၵမဲေပးျခင္းတြင္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္ျခင္း၏အေရးပါပံုကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ဤအစီအစဥ္၏အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ား၊ အဓိက 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ ဤရက္သတၱပတ္ 

တစ္ေလ်ာက္လံုး လုပ္ေဆာင္မည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ National 

Youth Challenge ကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ အသံုးျပဳသည္။ ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ 

ရက္သတၱပတ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ 

ေနာက္တစ္ႏွစ္ၾကာမွ ဤအစီအစဥ္တြင္ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ထင္ရွားရျခင္းမွာ က႑အေတာ္ 

မ်ားမ်ားကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ကာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို 

တတ္တတ္ၾကြၾကြတင္ျပခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဤအစီအစဥ္တြင္ ကေနဒါ၏တရား၀င္ ဘာသာစကား 

မ်ားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ျပင္သစ္ ႏွစ္ဘာသာလံုး Facebook ႏွင့္ Twitter အေကာင့္မ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္းထားသလို ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးစီျဖင့္ You Tube လိုင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ဤအစီအစဥ္သည္ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ၏ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္တြင္ က်င္းပေသာ္လည္း 

ဆိုရွယ္မီဒီယာအေကာင့္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ရွင္သန္လ်က္ရိွသည္။

ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ ရက္သတၱပတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံအသစ္မွတစ္ဆင့္ Elections Canada ၏ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ 

ရြက္ေသာ ပထမဆုံးႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေအဂ်င္စီသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခုကို ၎၏ 

မ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထူေထာင္ထားျခင္းမရိွေသးသျဖင့္ ထိုအေကာင့္မ်ားကို 

ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ ရက္သတၱပတ္ အစီအစဥ္ႏွင့္သီးျခားတံဆိပ္သတ္မွတ္ထားသည္။

ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ ရက္သတၱပတ္အစီအစဥ္အတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳသည့္ 

နည္းလမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ Elections Canada သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ အသံုးျပဳသူက လုိက္နာရမည့္ လမ္းညႊန္ 

ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားၿပီး လက္မခံႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ 

ႏွင့္တကြ ထည့္သြင္းထားသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာအေကာင့္မ်ားကို လူအနည္းအက်ဥ္းသာ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕ငယ္ေလးတစ္ဖြဲ႕ 

ျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုကို 

မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲသည္ႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၎တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

ႏွင့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေနစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရသည္။ စီမံကိန္း 

မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တို႔က အေၾကာင္းခ်င္းရာကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 

အတည္ျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကျပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေအဂ်င္စီက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပး 

ေနေသာ သတင္းစကားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမရိွရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေနာက္ထပ္ အႀကီးတန္း 

ဒါရိုက္တာႏွစ္ဦးက အားလံုးၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို 

ေပးၾကသည္။ 

ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ ရက္သတၱပတ္အစီအစဥ္တြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ 

အလြန္ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့ၿပီး၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။ ဤနည္းပညာကို အသံုးျပဳရာ 

တြင္ အကၽြမ္းတ၀င္ရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ အခ်ိန္ယူရၿပီး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 

အျပဳအမူျဖင့္ မည္သုိ႔လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုန္႔ျပန္ရသည္ကိုလည္း သင္ယူရပါသည္။ ထို႔အျပင္ 

လြတ္လပ္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ Elections Canada သည္ ေအဂ်င္စီ၏ ဘက္မလိုက္ 

ေသာမူ၀ါဒကို ထိန္းညိွရန္ တင္သမွ်အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အေကာင့္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာသည္။ အေကာင့္မ်ားကိုအသံုးျပဳသူအမ်ားစုသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္ 

နာၾကၿပီး ဘက္လုိက္ေသာ တင္ျပခ်က္အနည္းအက်ဥ္းသာ ေတြရိွရၿပီး (မည္သည့္အေၾကာင္း 

အရာျဖစ္ေစ ၎တို႔ကိုဖယ္ရွားျပစ္သည္)။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကေနဒါ ဒီမိုကေရစီ ရက္ 

သတၱပတ္အတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ Elections Canada ကို လူငယ္ထုႏွင့္ 

ထိေတြ႕ရန္ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းမ်ားရရိွခဲ့ၿပီး၊ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္အေရးပါေသာ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ေပးသလို အနာဂတ္ကာလတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ 

ရြက္ရန္ စဥ္းစားသည့္အခါ ေအဂ်င္စီအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 

ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေနးလ္ဘာရြန္ - ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

Pew Research Centre၏ “Internet and American Life Project on Civic 

Engagement”ေလ့လာခ်က္ စစ္တမ္းက လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွလူငယ္မ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားကို ပို၍အသံုးျပဳဖြယ္ရိွသည္ 

ဟု ျပသေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ သူတို႔အမ်ားဆံုး 

အသံုးျပဳပံုျပဳေသာ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ Facebook ကိုအသံုးျပဳျပီး ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို ‘like’ လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အမ်ားသတိထား မိလာေစျခင္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားကိုလည္းမဲေပးလာရန္

အားေပးျခင္း၊ ကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ post မ်ားတင္ျခင္း၊ 

ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္မံတင္ျခင္း၊ အရာရိွမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းမ်ားကို ‘follow’ လုပ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထပ္မံ၍ဥပမာေပးရလ်င္ အသက္ ၁၈-၂၉ 
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ၾကား ဆုိရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို ‘like’ လုပ္ရန္၊ 

စည္းရံုးရန္ အသုံးျပဳၾကျပီး၊ အသက္ ၅၀-၆၄ အၾကား ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၃၄ 

ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ ၁၈-၂၉ 

အၾကားလူငယ္အားလံုုးနီးပါးသည္  လူမႈျပႆနာမ်ားအေပၚ ၎တို႔တစ္ဦးခ်င္း၏အေတြးအျမင္

မ်ားကိုု “like” လုုပ္ျခင္း၊ ေဝမွ်ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အျခားသူမ်ားတင္ေသာ ပိုု႔စ္မ်ားကိုု စည္းရံုုးေပးျခ

င္းတိုု႔ျပဳလုုပ္ၾကေၾကာင္းကိုု သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာခ်က္အရ လူဦးေရ၏အနိမ့္ဆံုုးရာ

ခိုုင္ႏႈန္းကသာ ျပည္သူ႔အရာရိွမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ႏိုုင္ငံေရး ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ‘follow’ 

လုုပ္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ (Rainie, L., Smith, A., Schlozman, K.L, et.al.) 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဂုုဏ္သိကၡာရိွမႈတိုု႔သည္ 

ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တစ္ခုု၏ တာဝန္ယူမႈအတြက္ 

အထူးပင္အေရးၾကီးပါသည္။ (International IDEA 

2006a: 223) ဆိုုရွယ္မီဒီယာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ၊ တိက် 

ေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မွတစ္ဆင့္ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း 

သည္ ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈဆိုသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 

၏ အျမင္မ်ားကုိ တိုးပြားေစပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ဆိုုရွယ္မီဒီယာ 

စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ 

သံုုးစြဲသူမ်ားအၾကား ေသာ္လည္းေကာင္း သံုုးစြဲသူမ်ား

အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္းအၾကားတြင္ အျပန္အ 

လွန္ အျမင္ဖလွယ္မႈမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာပရိသတ္ 

အတြက္ ျမင္သာထင္သာရိွေစသည္။ အျပန္အလွန္ 

အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရယူႏိုင္မႈ 

ကိုု တိုုးပြားလာေစျပီး စိုးရိမ္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ယင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တိုင္း 

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ “ျပည္သူမ်ားႏွင့္  

ေျပာဆုိဆက္သြယ္ႏုိင္ေစရန္အခြင့္အလမ္း 

ရိွၿပီး၊ ၎တို႔ႏွင့္ ပို၍ထိေရာက္စြာ ဆက္ 

စပ္မႈရွိရွိအၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ား စုေဆာင္း 

ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း” ကိုလည္း ေပး 

သည္။ (ၾသစေတးလ်)

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ “မဲဆႏၵရွင္ အမ်ိဳး 

အစားအားလံုး၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ 

တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာႏိုင္ငံေရး

ပါတီမ်ားအားလံုးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း” ကို 

ေပးသည္။ (စပိန္)

အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လူထုအား အသိေပး 

ႏိုင္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း မဲေပး 

သူအေရအတြက္ မ်ားလာသလို (ဒုကၡ 

သည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား) 

မဲစားရင္းေရးသြင္းသူလည္းမ်ားလာသည္။ 

(ေဘာ့စ္နီးယားႏွင့္ ဟာဇီးဂိုးဗီးနား) 
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အတြက္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလမ်ားကို ျဖတ္သန္းေနရေသာ 

ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနရေသာ 

ေၾကာင့္ ပို၍သက္ဆိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အႀကံညဏ္ 

ေတာင္းခံမႈမ်ား စသည့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသင့္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ပါ၀င္သည္။ 

(International IDEA, 2012: 4) 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ တံခါးဖြင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္မ်ားက 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္၏တုန္႔ျပ

န္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနၿပီး၊ အဆံုးတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ႏိုင္ဂ်ီးရီးယာႏိုင္ငံ 

ဥပမာက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး စင္တာမ်ားက 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ျခင္းက မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ 

ယံုၾကည္မႈတိုးတတ္ေစသည္ဟု သံုးသပ္ထားပါသည္။ (ဥပမာ ၃ ကို ၾကည့္ပါ)။  

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ “သတင္း အခ်က္ 

အလက္ ေပးရံုသက္သက္မဟုတ္ပဲ 

အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ 

သည္နည္းလမ္းျဖင့္ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ေသာ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား” 

ျဖစ္သည္။ (ေနာ္ေ၀း) 

ဥပမာ ၃ - ႏိုင္ဂ်ီရီးယား၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္နာမည္ပ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဂ်ီရီးယားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားျဖင့္ က်င္းပခဲ့ 

သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ဂ်ီရီးယား ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ရဲဌာနမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္စသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔သို႔ ခ်ည္းကပ္လာခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယ နယ္ပယ္ 

တြင္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပ်က္သည္ကိုေလ့လာရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး စင္တကို 

ထူေထာင္ၿပီး မည္သည္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ မည္ 

သည့္ အုပ္စုမ်ားက တစ္ဦးအေတြ႔အႀကံဳ တစ္ဦးကသင္ယူေနသည္ စသျဖင့္ ေလ့လာခဲ့သည္။ 

SMS၊ Facebook ႏွင့္ Twitter မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တတ္ထား 
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ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိစုေဆာင္းၿပီး သံုးသပ္ေလ့လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက သံုးသပ္သည္ 

မွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ 

တိုးတတ္ခဲ့သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတည္ရိွမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ေကာ္မရွင္ကလက္ခံၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရိွျခင္းက ၎တို႔၏ အသံမ်ား 

ကို ပထမဆံုး နားေထာင္သည့္ဟုႏိုင္ဂ်ီရီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခံစားမိေစသည္။ ၎တို႔သည္ 

မဲစာရင္းေပးျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏မဲမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား 

ထုတ္လာၾကသည္။ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မဟုတ္သူမ်ားပင္လ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားေနာက္ 

လိုက္ပါေစာင့္ၾကည့္ၾကၿပီး သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို ေျမျပင္ေပၚတြက္အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေန 

သည့္အတိုင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာကို 

ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္။  

http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/918145253/ 

860730352/Tracking_Social_Media-COMPLETE-final.pdf
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ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အမ်ားစုုသည္ ရွင္းလင္းေသာမဟာဗ်ဴဟာ 

မရိွပဲ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးျပဳၾကသည္။ ယခုုအခါ အေတြ႕ 

အၾကံဳႏွင့္ သခၤန္းစာမ်ားရိွျပီးျဖစ္၍ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီ 

ေလ်ာ္စြာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေသာ၊ အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရိွေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ 

လမ္းညႊန္ကူညီႏိုင္သလို ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ 

ျပည္သူမ်ားကို ပို၍ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္း ကူညီပါသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး ရည္ရြယ္ထားသည့္ေနရာကို 

ေရာက္ရိွရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ 

ရြက္ရသည္။ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု 

ကို ေရွ႕ဆက္စဥ္းစားႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ 

သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤ 

ေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ ေဆြး 

ေႏြးၿပီးသားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိတုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ 

ရန္သက္သက္ထက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာ 

ဗဟုသုတမွ်ေ၀မႈမ်ားကို အဆင့္လိုက္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

‘ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 

ေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ 

ေကာ္မရွင္(IEBC)သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

သံုးစြဲျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဆိုရွယ္မီဒီ 

ယာသံုးစြဲျခင္းအေပၚ ေယဘူယ်လက္ခံ 

ထားခဲ့သည္။ လူတိုင္းက ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

ကို သံုးစြဲရန္လုိအပ္သည္ဟု ေျပာဆိုေန 

ၾကေသာ္လည္း မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳမည္၊ 

မည္သည့္အတိုင္း အတာအထိ အသံုး 

ျပဳမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို မသိရိွၾကပါ။ 

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုရိွျခင္းက ေသခ်ာ 

ေပါက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပ 

ရန္ မည္သူ႕တြင္တာ၀န္ရိွသည္၊ ဌာန 

မ်ားအၾကား ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ မည္ကဲ့ 

သို႔ ျပန္လွန္ဆက္ဆံရမည္ စသျဖင့္ 

က်ေနာ္တို႔ အမွန္တကယ္ မသိရိွခဲ့ပါ’ 

IEBC ကိုယ္စားလွယ္
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ဦးတည္လမ္းေၾကာင္း ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးဖိအား သို႔မဟုတ္ ပ်က္ဆီး 

လြယ္ေသာ ထြန္းသစ္စဒီမိုကေရစီ စသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုႏွင့္ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔အသုံးျပဳမည္ဆိုသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရိွထားရန္ အထူးအေရး 

ႀကီးသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ၎၏ျပည္စုံေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ 

ျခင္းႏွင့္အတူ ရွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ ေသာမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအသစ္မ်ားျဖင့္ 

လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုရွယ္မီဒီ ယာက ၎တို႔အတြက္ အသစ္ျဖစ္ေနေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ စမ္းသပ္သံုးစြဲၿပီး အမွားရွာသည့္ ကာလတစ္ခုရိွႏိုင္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ၆ လ သို႔မဟုတ္ ၁ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ ေရးဆြဲ 

ခ်မွတ္ရသည္။ အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုၾကည့္မေနပဲ ပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပန္ 

လည္အစီအစဥ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔သည္ အၿမဲတမ္းရွင္သန္ေနေစရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္ 

လိုအပ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ လ်င္ျမန္ေသာနည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ 

ေလ်ာညီေထြရိွႏိုင္ရန္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္သင့္သည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အဆင့္ခြန္ႏွစ္ဆင့္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကိုု 

ထိေရာက္ေသာ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ 

၁။ အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈကို လမ္းညႊန္ႏိုင္မည့္ အဓိကေမးခြန္း  

   မ်ားကို ေမးပါ။

၂။ မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္   

   ထုတ္ပါ။

၃။ မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုေရးဆြဲပါ။

၄။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ အျခားမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို   

   ေဖာ္ထုတ္ပါ။

၅။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳေနေသာ အျခားသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။

၆။ ဆိုရွယ္မီဒီယာသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာအႏၱရာယ္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္  

   ၎တို႔ကိုေျဖရွင္းမည့္ နည္လမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

၇။ သင္ခန္းစာမ်ားရယူလ်က္ မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေ၀ဖန္ပါ။ 

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဤအခန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 

တိက်၍ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ မရိွေသာ ပံုုေသကားခ်ပ္မ်ားထုုတ္ေဖၚျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္

မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရေသာ အေျခအေနအသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 
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ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို အေလးထားေဆြးေႏြးေဖာ္ျပမည္ 

ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာက မည္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္မႈ 

အရိွဆံုးျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအရိွဆံုးျဖစ္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ 

ရန္ ကူညီလမ္းညႊန္ေပးမည္ ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႕ရိွသည္။ ထိုုေမးခြန္းမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 

ပရိသတ္၊ နည္းစံနစ္ႏွင့္အႏၱရယ္မ်ားအျပင္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုုပါ အာရံုုစိုုက္သင့္သည္။ 

၁။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်င္သနည္း။   

   ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက အဘယ္နည္း။

၂။ ဆုိရွယ္မီဒီယာကေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္   

   လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ ဟု ယံုၾကည္ေသာ အရာမ်ားက အဘယ္နည္း။

၃။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကမည္သို႔နည္း။ မည္သည့္ အရင္း  

 အျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရမည္နည္း။
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၄။ လံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ မည္သည့္ဆက္သြယ္   

   ေျပာဆိုမႈအမ်ိဳးအစားကို စိတ္၀င္စားသနည္း။ ထိုသို႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို   

   အဘယ္ေၾကာင့္စိတ္၀င္စား၍ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္စပ္

  မႈရိွသနည္း။

၅။ ဦးတည္သတ္မွတ္ထားသည့္ မတူညီေသာ မည္သည့္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္

   လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ မည္သည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို သူတို႔ အသံုးျပဳေနသနည္း။

၆။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဦးတည္သတ္မွတ္ထားသူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အဘယ္   

   ေၾကာင့္ အသံုးျပဳမည္နည္း။

၇။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္   

  အျခားမည္သူေတြ ႀကိဳးစားေနသနည္း။ ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ သတိျပဳ

  ႏုိင္မည္နည္း။ မိမိတို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေသာအုပ္စုမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီ

  ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတတ္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ထိုသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

   ႏိုင္မည္လား။

၈။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို မည္ကဲ့

  သို႔စုစည္းၿပီး၊ ၎ တို႔၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းထားမည္နည္း။

၉။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးအစားကို မွ်ေ၀ၿပီးမည္ကဲ့သို႔ တင္ျပမည္နည္း။

၁၀။ အထူးစီစဥ္ထားေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္သည္ ေနရက္

    ႏွင့္ျဖစ္စဥ္တိတိက်က် ရိွပါသလား။

၁၁။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္

     ထားရန္လုိအပ္သနည္း။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အႏၱရာယ္မ်ားက မည္သည္အရာမ်ားနည္း။

အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာထဲတြင္ အေျဖမ်ား တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ခ်င္မွ 

ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိုုရွယ္မီဒီယာမဟာဗ်ဳဟာသည္ အေျဖမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ 

(က) ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ (ခ) သံုးစြဲမည့္ ပရိတ္သတ္၊ (ဂ) သံုးစြဲ 

သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ (ဃ) အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သာစြာေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို 

ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္းသည္ ဆက္စပ္မႈရိွေသာအညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ တိုုင္းတာ၍ရေသာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာသံုးစြဲသူမ်ားလာျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူ တိုးပြား 

လာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အငတ္ာနက္စာမ်က္ႏွာမွ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ား ရယူသူမ်ားလာျခင္း) တိုု႔ကိုု ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစရန္ အကူအညီေပးသည္။ ထိုု႔အျပင္ 

ယင္းသည္ ထင္ထင္ရွားရွားတိုုင္းတာ၍ရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညြန္းကိန္းမ်ားသည္ 
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မဟဗ်ဳဟာ၏ေအာင္ျမင္မႈကိုု အကဲျဖတ္ရာတြင္ မရိွမျဖစ္လိုုအပ္သည္။ 

  

ဆိုရွယ္မီဒီယာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ အခမဲ့ရရိွႏိုင္ၿပီး ထိုနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ 

အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆံုး ရရိွေစရန္အတြက္ လူႏွင့္ 

အျခားအရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပား သံုးစြဲရပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာကို ျဖည့္ဆည္း 

ႏိုင္မည့္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ 

သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားထဲတြင္ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ထည့္သြင္းျခင္းသည္ အဆံုးတြင္ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားရိွလာႏိုင္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာတတစ္ခုကို 

ေရးဆြဲရာရာတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္း 

၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 

လာႏိုင္ေသာ ကုန္က်မႈမ်ားႏွင့္ခ်ိန္ထိုုး၍ ဂရုုတစိုုက္ 

တြက္ခ်က္ထားသင့္သည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ တစ္ခ်ိဳ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ - 

“ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ 

၎၏ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သက္ 

ဆိုင္သူမ်ားသတိျပဳမိေစရန္ႏွင့္ယံုၾကည္ 

မႈတည္ေဆာက္ရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္အေတာ္သက္  

သာေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ တခါးဖြင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး 

ေရးကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခိုင္မာ 

ေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ 

သည္။” Elecotral Management 

Design: International IDEA Handbook 

(Stockholm: International IDEA, 2006

ဆိုရွယ္မီဒီယာ မ်က္ႏွာစာမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ 

၀န္ထမ္းတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ခန္႔ထားျခင္း  

ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ ရက္သတၱပတ္ ၁ ပတ္မွာ ၂၄ နာရီလံုးလံုး ရိွႏိုင္ၿပီး 

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား  

မဟာဗ်ဴဟာ နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္း (ဥပမာ - အသံုးျပဳမ်ား ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

အမ်ိဳးအစားအေရအတြက္)

၀န္ထမ္း၏ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာမိတ္ဖက္ျပဳျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို တာ၀န္ေပးျခင္း  

ဘာသာစကား  

ဆိုရွယ္မီဒီယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ အသံုးျပဳမႈ  
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ဆိုရွယ္မီဒီယာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ တိုးပြားလာတတ္ေသာ္ 

လည္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရေသာ၊ ျဖန္႔ေ၀ရ 

ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တစ္ခုသည္ 

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၎၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖြဲ႕ကိုျဖစ္ေစ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်က္ႏွာစာမ်ားကို အၿမဲအာရံုစိုက္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ထို႔အျပင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ဆိုသည္မွာ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ကို အဆက္မျပတ္လိုအပ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ သိုေသာ့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမရိွပဲ ေဆာင္ရြက္ရ 

သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆိုအရ “ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 

အၿမဲသတင္းတင္ေပးျခင္းအလုပ္ကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား အလြန္ရွားပါးေန 

သည္။ ယင္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သတင္းတင္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပည့္မီေစ 

ရန္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။”

အထူးသျဖင့္ မၾကာခင္ကဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ညပိုင္းမ်ားႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွာပါ ဂရုစိုက္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈကို 

ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ား ယံုၾကည္မႈရိွလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ 

သည္။ ယင္းအခ်က္က လူသားအရင္းအျမစ္သည္ ပုံမွန္ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပမွာပါ လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည္ဟု 

သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၀န္ထမ္းအနည္းငယ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕ကသာ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚသို႔တင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ္လည္း၊ အျခား 

၀န္ထမ္းမ်ားက ထိုအဖြဲ႕သို႔ သတင္းမ်ားေပးပိုရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုေဘးဖယ္ထား၍မရပါ။ ထို 

သတင္းမ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ‘post’ မ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္တည္း 

ျဖတ္ၿပီး တင္ျပရန္ ထိုအဖြဲ႕က တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ 

မီဒီယာအဖြဲ႕ျပင္ပမွ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ေပးမႈကို အားေပးေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားက အႀကမ္းျပဳစုရန္သား ခြင့္ျပဳထားၿပီး ထုတ္လႊင့္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စီမံခန္႔ခြဲသည့္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ 

၀န္ထမ္းက အမ်ားျပည္သူသို႔ တင္ျပရန္အတြက္ သတင္းအႀကမ္းထည္ကို အတည္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ 

ေစာင့္ဆိုင္းရသည္။ဥပမာ ၾသစေတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (AEC) တြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ တုိက္ရိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အရာရိွမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 

သို႔မဟုတ္ အသစ္ေဖာက္ထြက္လာေသာ အဆိုျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္ 

ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းခံသည္။ အဆိုပါအရာရိွမ်ားသည္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး သတင္းအခ်က္အ 
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လက္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးအႀကံညဏ္မ်ားကို ဖလွယ္ၾကသည္။ အေျခအေနေပးလ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲ 

မ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း တတ္ေရာက္ၾကသည္။ ယင္းသည္ 

လူတိုင္းက သူတို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အၿမဲသတိရိွေနၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

မ်က္ႏွာစာ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အလားအလာရိွေသာ သတင္းတင္ျပမႈမ်ားကို စိစစ္လုပ္ေဆာင္ 

ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆိုု သတင္းထုတ္လႊင့္ဖန္းတီးမႈတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ျခင္းသည္ 

၎တို႔လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနသည္ဆိုသည့္ ခံစားမႈကို 

ျဖစ္ေစၿပီး အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရိ ွဌာနတိငု္းက က်ယက္်ယ္ျပန္ျပန ္ဆကသ္ြယ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင္ ့

ပို၍ ဆန္းသစ္ေသာ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈရိွေသာ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ သတင္းမ်ားကို ထုတ္ 

လႊင့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေသးငယ္ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီ ယာအဖြဲ႕ကေလးတစ္ခုအတြက္ 

အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ၎တို႔အေပၚက်ေရာက္ေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း 

တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ လႊမ္းျခံဳေသာနယ္ပယ္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္သင့္ၿပီး 

အရင္းအျမစ္ရရိွႏိုင္မႈ တိုးပြားသည့္အေလ်ာက္ မဟာဗ်ဳဟာ၏နယ္ပယ္လည္း တိုးပြားလာသည္ 

ဟု ဆိုရမည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မ်က္ႏွာစာမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ယင္း၏ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်

က္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္လမ္းသြား ဆကသ္ြယ ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ ္လည္း စတင္ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ 

ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ စတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ခ်ိတ္ 

ဆက္ျခင္းတိုု႔သည္ ဆိုရုွယမ္ီဒီယာကို ုစတင္ထည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ ပထမအဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ တရားေရးဌာနက ေဆာင္ရြက္ထားသလို မိမိ၏နယ္ပယ္ကို အမ်ားျပည္သူ 

သရိိွေစရန ္ေဖာ္ျပျခင္းသည ္အျပနအ္လနွ ္ဆကသ္ြယ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း အတြက္ေမွ်ာလ္င္ခ့်ကမ္်ား 

ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္သည္။

  

(ပံုစာ - အေမရိကန္တရားေရးဌာန (DOJ) ၏ တရား၀င္ Twitter အေကာင့္။ DOJ သည္ ဤအေကာင့္မွ 
တစ္ဆင့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းစကားမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းမရိွပါ။ အေသးစိတ္သိလိုပါက 
justice.gov/privacy-file.htm ကို ၀င္ၾကည့္ပါ။)



38

အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးခ်ိန္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဥပမာ-ေဆြးေႏြး 

ျငင္းခံုမႈမ်ား၊ လိုက္ပါေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီစီစဥ္ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားစသျဖင့္ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖက႑ကို တင္ျပႏိုုင္ျပီျဖစ္သည္။ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း  
အခ်ိဳ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရားမ်ားတင္ျပ 

ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတြင္ ေမြးရာပါကၽြမ္းက်င္မႈပါလာတတ္ေသာ္လည္း အဆိုပါမ်က္ႏွာစာ 

မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေနသည္မွ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားသာရိွမည္ဆိုလ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာပံုသ႑ာန္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 

သက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔အေကာင္းဆံုးဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ပံု၊ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံု၊ ႏွင့္ အက်ပ္ 

အတည္းကာလတြင္ ကိုင္တြယ္တုန္႔ျပန္ပံုတို႔ကို သင္တန္းေပးပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 

အၿမဲ အေျပာင္းအလဲကိုလိုက္မီေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာမ်က္ႏွာစာတြင္ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ 

မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုုိ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို 

အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းယံုၾကည္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစသလို မဟာဗ်ဴဟာ 

မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚလည္း ပိုမုိယံုၾကည္ေစသည္။

မိတ္ဖက္မ်ားထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ပသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္း  
ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အက်ယ္ျပန္ဆံုး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးျပန္ႏွံ႔ရန္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳ 

ရန္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုုမွာ မိတ္ဖက္မ်ားထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ားကို 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထင္ရွင္းေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခား 

သူမ်ားအၾကား ထူေထာင္ႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အဆိုပါ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆိုရွယ္မီဒီယာကိုအသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္ 

ေသာ ဥပမာ အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ၎၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾကားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ 

ေသာနည္းလမ္းကို ရွာေဖြရန္စိုးရိမ္းမႈ မရိွသင့္ပါ။ အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာ 

ခ်င္းဆိုင္ေဆြးေႏြးသည့္ ဖိုရမ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၊ အစိုးရ 

သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္းသည္ 
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အလြတ္သေဘာ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမိုတီထြင္ 

ႀကံဆႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ 

ၾသစေတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာင္ျမင္စြာအသံုးျပဳခ့ဲေသာ ေနာက္ထပ္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 

အဆင့္တြင္  ျပင္ပေအဂ်င္စီတစ္ခုႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ နမူနာတစ္ခုမွာ ေၾကညာ ေအ

ဂ်င္စီတစ္ခုကိုတယ္လီဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းသည့္စင္တာမွ ျပန္လည္ေျဖဆိုမႈလက္စြဲ လမ္းညႊန္ 

မ်ားကိုေပးၿပီး အြန္လိုင္းမွေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ 

(Macnamrar J., Sakinofsky, P. and Beattie, J., 2012: 33) ယင္းသို႔ မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းက 

AEC ၀န္ထမ္းမ်ားကို အဆိုပါ ေအဂ်င္စီမွ သင္ယူေလ့လာမႈ အခြင့္အလမ္းကိုရရိွေစၿပီး တစ္ခုခု 

မွားယြင္းသြားပါက အနားတြင္အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္မည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအနား 

တြင္ ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ AEC ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သူတို႔၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

စာမ်က္ႏွာကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ပထမအဆင့္တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည့္ ခံစားမႈ 

ျမင့္ျမင့္မားမား ရရိွေစသည္။ (ဥပမာ ၄ ကို ၾကည့္ပါ။)

ဥပမာ ၄ - ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳျခင္း - ၾသစေတးလ် အေတြ႔အႀကံဳ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို စတင္ 

အသံုးမျပဳမီ ၾသစေတးလ်အစိုးရ၏ အျခားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္မ်ားကို 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳမႈအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ၾသစေတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာအား ၎၏မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ က်င့္သံုးရန္ေထာက္ခံမႈေပးခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာကို 

ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရရိွႏိုင္သည္။

http://www.aec.gov.au/About_AEC/research/social-media.htm

Facebook - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ၾသစေတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ 

Facebook စာမ်က္ႏွာကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ေၾကာ္ညာေအဂ်င္စီ BMF က ဒီဇိုင္း 

ေရးဆြဲခဲ့သည္။ BMF သည္ ထိုစာမ်က္ႏွာကို ကာလတိုစီမံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ၾသစေတးလ် 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ပညာေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဌာနက လႊဲေျပာင္းရယူ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

သည္။ ထိုစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းက ၾသစေတးလ်ျပည္သူ 

သန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး Facebook ကို အပတ္စဥ္သံုးစြဲၾကၿပီး၊ အမ်ားအျပားမွာ တစ္ေန႔ကို အႀကိမ္အေတာ္ 

မ်ားမ်ားသံုးစြဲၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္မူ ထိုစာမ်က္ႏွာကိုစမ္းသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ထိုစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ၾသစေတးလ်လူငယ္အမ်ားအျပားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ 
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အလား အလာရိွျခင္းႏွင့္ Count Me In လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္ မဲစာရင္းေရးသြင္းမႈ သတင္းမ်ား 

ျဖန္႔ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းကို စြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစာမ်က္ႏွာ၏ ထင္ေပၚမႈႏွင့္(မဲစာရင္းေရးသြင္းျခင္း 

ႏွင့္ အေျခအေနကုိ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္)ေကာ္မရွင္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ၀င္ေရာက္ျခင္း 

သည္ ကနဦးေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ နည္းပါးသည္ဟုေျပာမွ မွ်တရာေရာက္ပါမည္။ အေသ 

အခ်ာပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္မရွင္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းႏွင့္ Facebook တည္ရိွမႈကို ေၾကာ္ညာရျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္၏မီဒီယာေအဂ်င္စီအတြက္ 

ခက္ခဲေသာအလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။ အျခားသင္ယူခဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား 

မွာ ခ်က္ခ်င္းေအာင္ျမင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ထိုစာမ်က္ႏွာ က်ယ္ျပန္႔ဖို႔ 

အတြက္ အခ်ိန္လုိအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပံုမွန္က်ယ္ျပန္႔လာမႈအေပၚ ေက်နပ္ခဲ့ရၿပီး 

ေကာ္မရွင္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာကုိႏွစ္သက္သူ ၁၉၀၀၀ ေက်ာ္ခဲ့သည္အထိ တိုးတတ္ခဲ့ၿပီး 

အမ်ားစုသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္တြင္ ရရိွခဲ့သည္။ 

Facebook စာမ်က္ႏွာကို သတင္းျဖန္႔ခ်ီသည့္လႈပ္ရွားမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳ 

သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ားက စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံရာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူမ်ား၏စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ ပမာဏာသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် 

သိသိသာသာ မ်ားျပားလာၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အေတာ္ေလးျမင့္တတ္ခဲ့သည္။ 

ၾသစေတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ထိုကဲ့သို႔ေမးျမန္မႈမ်ားကို ေျဖၾကားရန္ျပင္ဆင္ရာတြင္ 

Facebook မွ မဲဆႏၵရွင္းမ်ား ေမးခြန္းမ်ားကိုစိစစ္ၿပီး စံႏႈန္းသတ္မွတ္တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားသည္။ ယင္း 

အလုပ္သည္ အမ်ိဳးသား ဖုန္းေခၚဆိုမႈ စင္တာ (National Call Centre) က တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈႏွင့္ 

အီးေမးလ္ေပါင္း ရာေထာင္ခ်ီကို စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆင္တူသည္။

TWITTER – ၾသစေတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ၎၏ Twitter ကို Facebook 

စာမ်က္ႏွာ ဖြင့္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ Facebook ႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ 

Twitter ကို စတင္ကတည္းက ေကာ္မရွင္၏မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕က စီမံခန္႔ခြဲ 

သည္။ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ Twitter က ရိုးစင္းၿပီး သူ႔ကိုသံုးစြဲရာတြင္ အသားၾကေအာင္ 

လုပ္ရျခင္း သင္တန္းမ်ားတတ္ရျခင္းတုိ႔ မလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Twitter ကို ေကာ္မရွင္၏ 

Count Me In လႈပ္ရွားမႈတြင္ သံုးစြဲသည့္အခါ ယင္းသည္ မီဒီယာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

စီမံခန္႔ခြဲရန္ အလြန္အသံုး၀င္သည့္ ကရိယာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ 

သည္။ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သူအမ်ားအျပားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ Twitter ကို 

သံုးၾကသည္။   

ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 

သတင္းမ်ားတင္ျပျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခု စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန 

ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္း 
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စသျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ၎ 

တို႔၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားေအဂ်င္စီမ်ား (ဥပမာ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား)ထံအပ္ႏွံ၍ ေဆာင္ 

ရြက္ေစပါသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာလုပ္ငန္းကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံအပ္ႏွံရာ

တြင ္ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရမည္ ့ကစိၥရပမ္်ားမွာ ဘက္မလုိကပ္ ဲၾကားေနေရး အျမငသ္ေဘာထားမ်ား၊ 

တင္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္ 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အကၽြမ္း၀င္မႈရိွျခင္း၊ လူထုဆက္သြယ္ 

ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 

အခြင့္အာဏာ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ 

တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ 

ပညာေပးသင့္သလို ေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 

အခန္းက႑ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပညာေပးသင့္ပါသည္။    

ဘာသာစကား  
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးထက္ပိုၿပီးေျပာသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

ေပၚ၌ ဘာသာစကားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထိန္းသိမ္းရျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး 

အရင္းအျမစ္မ်ားပိုမိုလိုအပ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအားလံုးကို တရား၀င္အသံုးျပဳေနေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အထူးသျဖင့္ မွန္ကန္သည္။  

 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ေကာ္မရွင္၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္သူမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 

က်င့္၀တ္မ်ားကို ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း 

ႏိုင္ပါသည္။

• တင္ျပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးအစား  

• အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳမည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ား  

• အဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာထားကိုထင္ဟပ္သည့္ ေရးသားေျပာဆိုဟန္  

• အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား တင္ျပသည့္အႀကိမ္အေရအတြက္  
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• တင္ျပလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ 

ၿပီး အဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာထားႏွင့္ထိုသေဘာထားမ်ားကို အျခား(ၾကားေနမႈ အထိုက္ 

အေလ်ာက္ အားနည္းေသာ) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမင္သာေစျခင္း။  

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တိုင္းတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ မိမိတိုု႔၏သီးျခားအေျခအေနႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚဗဟုုိျပဳ၍ ေရးဆြဲၾက 

မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါအေရးၾကီးေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ရပါမည္။ 

• ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေရးဆြဲခဲ့သနည္း။ ၎ 

လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ မည္သို႔ဆက္စပ္မႈရိွသနည္း။ 

• ပရိတ္သတ္၊ နယ္ပယ္ႏွင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ - ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သူေတြ 

အတြက္ ျဖစ္သနည္း။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ 

သံုးသပ္မည္နည္း။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာ

စာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သလား သို႔မဟုတ္ အျခားပုဂၢလိက ဆိုရွယ္မီဒီ

ယာအသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ေရာ သံုးႏိုင္သလား။ 

• ေနာက္ခံအေၾကာင္း - ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အဘယ္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သနည္း။ လက္ရိွ 

ဆိုရွယ္ မီဒီယာကို အသံုးျပဳမႈတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 

ရပ္တည္ေနသနည္း။ မည္ သည့္ေနရာသို႔ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသနည္း။ ထိုေနရာသို႔ 

ေရာက္ရိွရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ မည္နည္း။

• အသံုးျပဳရန္ လက္ခံထားေသာ ဆုိရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ား - တုိင္းျပည္အေျခအေန 

အရ မည္သည့္ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာသည္ သံုးစြဲရန္အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု 

ယူဆသနည္း။ 

• ရည္ရြယ္ထားေသာ ပုရိတ္သတ္ 

• ဆက္စပ္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား - အျခားမည္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွသနည္း 

သို႔မဟုတ္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမည္နည္း။ 

• လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား- ဥပမာ -ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္ကေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လမ္း 

ညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈရိွမရိွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျခင္း စသည့္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

• အခြင့္အေရးေပးျခင္း (ေပးႏိုင္မည္ဆိုလ်င္)  

• အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္နည္းလမ္းမ်ား  
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• ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  

အစိုုးရဌာနမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ 

မ်ားက ေရးဆြဲထားေသာ ဆိုုရွယ္မီဒီယာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ 

ဥပမာမ်ား ထပ္မံေလ့လာလိုုပါလ်င္ -

http://socialmediagovernance.com/policies.php?f=5 တြင္ရရိွႏိုုင္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္မ်ား  
လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္မ်ားသည္ လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ မရိွေသခ်ာ 

ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္သည္ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုအတြင္းရိွ အဖြဲ႕၀င္တိုင္းလိုက္နာရမည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထား 

ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ဆိုရွယ္

မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား အသံုးျပဳသည့္ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားအၾကား လုပ္ငန္း က်င့္ 

၀တ္မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာအတြက္ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ေရးဆြဲရန္ 

စဥ္းစားသည့္အခါ အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏အျခားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို 
စီမံေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္  

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာကို စီမံေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕ 

အတြက္ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ ၎ 

အဖြဲ႕သည္ ေကာ္မရွင္ကိုယ္စား ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

စာမ်က္ႏွာမ်ားကို တာ၀န္ခံရမည္။ ၎အဖြဲ႕၏ ပုဂၢလိကအျမင္ သေဘာထားမ်ားကို မထင္ဟပ္ 

ေစရပါ။  ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

အတြက္ လုုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ားတြင္လည္း ဤသိုု႔ေသာသေဘာကိုု ေရာင္ျပန္ဟပ္ရမည္။ 

ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္း၏ အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈရိွၿပီး၊ ထိုအခ်က္ 

မ်ားကိုလိုက္နာလ်က္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား ထပ္မံတင္ျပမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

တုန္႔ျပန္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တာ၀န္ယူထားေသာအဖြဲ႕၏ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္လည္း သက္ 

ဆိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာကို တာ၀န္ယူရေသာ ၀န္ထမ္း(သို႔မဟုတ္ 
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အျခားတစ္ေယာက္) သည္  ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို 

ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ား တတ္လာလ်င္ ေကာ္မရွင္၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစေသာ 

တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာေဖြႏိုင္သနည္းဆိုသည္ကို သိရိွေနရမည္ဟုအႀကံျပဳပါ 

သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။  

ထို႔အျပင္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ Facebook စာမ်ားႏွာမ်ားကို 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေကာင့္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရေသာေၾကာင့္ ထိုစာမ်က္ႏွာကို 

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္မွ တစ္ဆင့္ဖြင့္လစ္ေဆာင္ရြက္မလား သို႔မဟုတ္ 

အဖြဲ႕အစည္း၏အေကာင့္တစ္ခုကိုဖန္တီးမလားဆိုသည့္အဖြဲ႕အစည္း၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပ 

ႏုိင္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္  
မီဒီယာမ်ား၊ မဲရံု၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၀န္ထမ္းမ်ား 

အသံုးျပဳရန္ ေရးဆြဲထား ေသာ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္မ်ားထဲတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေရြးေကာက္ပြဲ

ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ (မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းကို တားျမစ္ေသာကာလ 

ကဲ့သို႔) ကာလမ်ားတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳမႈတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 

ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။   

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ပုဂၢလိကအသံုးျပဳမႈအတြက္  
ထို႔အျပင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို သီးသန္႔ပုဂၢလိကသေဘာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 

က်င့္၀တ္မ်ားကို တစ္ခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳၿပီး ပုဂၢလိကသေဘာျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းတြင္ 

ႀကီးမားေသာတန္ဖိုးမ်ားရိွေသာ္လည္း ယင္းသို႔ေကာ္မရွင္၏သတင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကဆိုရွယ္ 

မီဒီယာအေကာင့္တစ္ခုက ေဖာ္ျပပံုမွာအားနည္းခ်က္မ်ားရိွႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည္။ ဤသို႔ 

စဥ္းစားျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားက လုပ္ငန္းခြင့္အေၾကာင္း တင္ျပသည့္ သတင္း 

မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္မႈရိွေစသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီအရာရိွမ်ားကဲ့သုုိ႔ေသာလူသိမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံ 

ေရးနယ္ပယ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ “မိတ္ေဆြျပဳ” ရန္ေတာင္းဆိုလာပါက လက္ခံျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္ 

မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ နည္းလမ္းမ်ားအႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
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ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ညီညြတ္မႈမရိွေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

သည္ ရႈပ္ေထြးမႈကို ဦးတည္ေစေသာေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာကို ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ဆက္သြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။     

ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ လူထုပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လူထု 

အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ အျခား 

ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ား စသည့္နယ္ပယ္မ်ားကို တိုးတတ္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ 

ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ လူထုၾကားျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားကို ပိုမိုျမင္သာေစရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ဆိုသည့္ ဥပမာတစ္ခုကို 

ကေနဒါႏိုင္ငံ မီနီတိုဘာျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ Facebook ကိုအသံုးျပဳၿပီး 

ျပည္သူ႕ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္နယ္တစ္လႊား ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားထဲအထိ မည္ကဲ့ 

သို႔ ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကို ေအာက္တြင္ေတြ႕ရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ပံုစာ - ဆရာမ်ားခင္ဗ်ာ…က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ သင္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနပါသလား။ မီနီတိုဘာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ 
ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲထိ လာေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္စရာေကာင္ၿပီး အျပန္အလွန္တ
တ္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို က်င္းပေပးပါမည္။ ေအာက္ပါလင့္ကို 

ၾကည့္ၿပီး အခမဲ့အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။) 
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ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား

အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

စိတ္၀င္စားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

မီဒီယာမ်ား

လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားနွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ 

မရွင္၊ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ သီးျခားစိတ္၀င္စားေသာကိစၥရပ္တစ္ခု 

(ဥပမာ မဲစာရင္းေရးသြင္းျခင္း)အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ေနရာမ်ား 

တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တည္ရိွမႈအေပၚမူတည္ၿပီး  မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ဆက္စပ္မႈရိွရန္လိုအပ္ 

သည္။ အေၾကာင္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အျခားတစ္ခုကို 

ဆန္႔က်င္ဖက္သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အေျခအေန 

အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ 

မရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာလည္း အထူးသျဖင့္ မွန္သည္။အခ်ိဳ႕ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 

သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုသည္မွာ ဗဟုိအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္းမ်ား 

ရိွသည္ကို မသိရွိၾကပဲ ဤအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္သည္ သီးျခားအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိ 

မထားမိၾကပါ။ 

ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကုိ အသံုးျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တစ္ခုသာ 

ရိွေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိဆိုရွယ္မီဒီယာကတစ္ဆင့္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကားအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၊ စိတ္၀င္စားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ား (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ)၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွပါသည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ -  
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ဦးတည္သတ္မွတ္ထားသည့္ တူညီေသာပုရိတ္သတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အျခား 

သူမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႀကီးမား 

ေသာတန္ဖိုးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ 

အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အားေကာင္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ယံုမွ်မက ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း သတင္းမွားမ်ားျပန္႔ႏွံ႕မႈကို တားဆီးႏိုင္ရန္ (ေအာက္ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားကိုၾကည့္ပါ)ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား 

ေပၚေပါက္လာပါက တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ေကာ္မရွင္းအတြက္ တန္ဖိုးရိွလွသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

တစ္ခုက ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ယင္းသည္ အြန္လိုင္းေဆြး 

ေႏြးပြဲမ်ား၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မလြဲမေရွာင္သာ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 

သတိျပဳမိေနျခင္းႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳးထက္ အျပဳသေဘာ 

တုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးပြဲကိုဦးေဆာင္ရန္ကူ ညီပံ့ပိုး 

ရာေရာက္သလို ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ ပုရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကို 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

ႏိုင္ငံသားသတင္းသမားမ်ား (Citizen Reporters)မ်ားက ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ အြန္လိုင္း 

စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း (ဥပမာ ၅ ကိုၾကည့္ပါ)ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး 

အဖြဲ႕မ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာတိုးပြားလ်က္ရိွသည္။ ထိုမ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားသတင္းသမား 

မ်ား၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက စုေဆာင္းေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

နားလည္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရိွေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္ 

ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို ၎တို႔၏အခန္းက႑ 

မ်ားႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေဘာင္မ်ားကို ပညာေပးရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား 

သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို  အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဥပမာ ၅ - ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ Ushahidi ကို အသံုးျပဳျခင္း  

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကင္ညာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အႀကမ္းဖက္မႈကို 

တုန္႔ျပန္ရန္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ Ushahidi (Swahili စကားျဖင့္ “အစစ္ေဆးခံျခင္း”)သည္ လူအုပ္ကို 

ေျခရာခံသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားက လက္ကိုင္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ 

အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ Twitter ႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ 

သည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ေျမပံုေပၚတြင္မွတ္သား 

ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တီထြင္ထားေသာ ဤနည္းစနစ္သည္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ 
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သည္။ Ushahidi အဆိုအရ “ဤနည္းစနစ္ကို သာမန္ျပည္သူမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားစုေဆာင္းၿပီး ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီနီးပါ ေပးပို႔ႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထား 

ျခင္းျဖစ္သည္” ဤစနစ္သည္ ကင္ညာႏိုင္ငံတလႊားရိွ အႀကမ္းဖက္မႈ ေနရာမ်ားကို ေျမပံုခ်မွတ္သား 

ရန္ မူလကရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ 

ေစရန္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတိုးတတ္လာသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကင္

ညာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ Ushahidi က ဖန္တီးခဲ့ေသာ Uchaguzi က႑သည္ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆာနာမ်ားျဖစ္သည့္ အမုန္းစကားမ်ား၊ 

မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ရလာဒ္မ်ား၊ မဲရံုမ်ား၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္၊ ပစၥည္းကရိယာမ်ားႏွင့္ မဲ 

ျပႆာနာမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည္။ 

<www.ushahidi.com>/<www.wchaguzi.co.ke>

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ရံပံုေငြ 

စုေဆာင္းျခင္းတို႔တြင္ နည္းစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ပိုမိုအသံုးျပဳၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းရိွမရိွ အဆိုပါ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

လမ္းေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္ အျခားလမ္းေၾကာင္း)မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေပၚ အျခားပါတီထက္ 

ပိုမိုမ်က္ႏွာသာေပးေဖာ္ျပျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ အႀကံျပဳလိုသည္။ အကယ္၍ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ပါက ပါတီအားလံုးကို 

တူညီစြာေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပညာ 

ေပးရန္ ကူညီလိုပါက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဘက္လိုက္မႈမရိွေသာ သတင္းမ်ားကို 

စုေဆာင္ေသာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုုင္ 

ေသာ ပတ္သက္သူ ေနာက္အစုုအဖြဲ႕တစ္ခုုမွာ အစဥ္အလာသတင္းမီဒီယာျဖစ္သည္။ အစဥ္ 

အလာ သတင္းမီဒီယာေလာကသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ 

ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပို၍အကၽြမ္းတ၀င္ရိွလာၿပီး ရလာဒ္ အေနျဖင့္ ၎တိုု႔၏ အခန္းက႑မွာလည္း 

ေျပာင္းလဲလာသည္။ သတင္းေဝဖန္သူတစ္ဦးက ထိုသိုု႔ေျပာင္းလဲလာျခင္းကိုု  ဂိတ္တံခါးကိုေစာင့္ 

သည့္ဘ၀မွသည္ ထိုဂိတ္တံခါးကိုေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းဟုု ေဖၚျပသည္။ 

(Bradshaw 2011: 6) သမားရိုုးက်မီဒီယာမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေန 

ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္းရိွမရိွစီစစ္ျခင္း၊ ၎တိုု႔ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ 
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ထိုုဇာတ္လမ္းမ်ားကိုု အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုျခင္း စသည္တိုု႔ျပဳလုုပ္လာၾကသည္။ အြန္လိုုင္းပိုု႔စ္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားဦးေဆာင္ေဖၚျပျခင္း၊ အကူအညီေပးျခင္းတိုု႔ျဖင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ သမားရိုုးက်သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ကာလအတြင္း သတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ားကိုု ၾသဇာလႊမ္းမိုုးႏိုုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

တစ္ခုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို သတင္းေပးရန္ႏွင့္ ပညာေပးရန္ 

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုေခြျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ 

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပံုမွန္သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္း စသည့္ ေကာ္မရွင္၏ ကိုယ္ပိုင္ 

ျပည္သူသို႔အသိေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအၾကား အၿမဲထိစပ္ေနေစရန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ (International IDEA 

2006a: 207) 

တူနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေရဒီယုိသတင္းဌာန တစ္ခုသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 

လူထုပညာေပးလုပ္ငန္း တစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ လူသိမ်ားေသာ အင္တာနက္ 

စာမ်က္ႏွာႏွင့္ Facebook တို႔မွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ (ဥပမာ ၆ ကုုိၾကည့္ပါ) ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္ 

မ်ိဳးတြင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ တန္ဖိုးရိွေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ 

ခ်က္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ီရန္ အဆိုပါသတင္းဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ပံုရိပ္ကို 

ျမင့္မာေစသလို ပိုၿပီးထိေတြ႕ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

ဥပမာ ၆ - DemocraTweet - တူနီးရွား လူငယ္ထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္နီးလာခ်ိန္တြင္ တူနီးရွား 

ျပည္သူမ်ားအၾကား သံသယစိတ္ႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားတည္ရိွေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ 

အတြင္း လူငယ္ထုႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး အကူအညီေပးရန္ တူနီးရွားတြင္ လူသိအမ်ားဆံုး ေရဒီယို 

အသံလႊင့္ဌာနမ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၎အသံလႊင့္ဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ Facebook 

တို႔မွာလည္း လူအမ်ားၾကည့္ရႈေသာ Radio Mosaique FM သည္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 

(UNDP)ႏွင့္တြဲဖက္ၿပီး လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပး ကစား 

နည္းတစ္ခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

Democra Tweet လို႔အမည္ေပးထားေသာ ထိုကစားနည္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မတိုင္မီ 

ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အလိုတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီသို႔ 

ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ စသည့္ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

ကစားသူမ်ားႏွင့္ ကစားခဲ့သည္။ ကစားသူမ်ားကို ေမးခြန္း မ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး မွန္ကန္စြာေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ 

ကစားနည္းကို အဆင့္ဆင့္ကစားႏိုင္ေစရန္ စီမံထားသည္။ ကစားပြဲမွာ အႏိုင္ရရိွသူႏွစ္ဦးကို 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး တူနီးရွားလူငယ္ထုထံမွ သတင္းစကားကိုသယ္ေဆာင္ကာ နယူးေရာက္ၿမိဳ႕ရိွ ကုလ 
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ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ပို၍အျပန္အလွန္သေဘာ 

ဆန္လာပါသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းမ်ားကို ရယူျဖန္႔ျဖဴးေန 

သည့္  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ စုေဆာင္း 

ေသာ သတင္းမ်ားအေပၚ ပိုမိုအားကိုးလာရသည္။ ယင္းတို႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို 

နားလည္ျခင္းသည္ မိမိ၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမွ ထုတ္လႊင့္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ 

တစ္ခုသည္ ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ခ်ီလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္မ်ား ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အင္တာနက္သံုးစြဲႏိုင္မႈသည္ ကမာၻတစ္လႊားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တတ္ေသာ 

ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ လူထုပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစဥ္အလာ 

သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္ေသာ တီဗီြ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို ထိန္းသိမ္း 

ထားျခင္းမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

အသံုးျပဳမႈအကန္႔အသတ္ႏွင့္ရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဆိုပါဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားကို 

အစားထိုးသံုးစြဲျခင္းထက္ ျဖည့္စြက္သံုးစြဲရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 

မီဒီယာအသစ္ကိရိယာမ်ားကိုု အသံုုးျပဳျခင္း၏ စိမ္ေခၚခ်က္မ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကိုေရးဆြဲစဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တစ္ခုသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာက 

သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ေသာအႏၱရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ယင္းတို႔ကိုေျဖရွင္းရ 

သမဂၢသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေၾကာ္ျငာမႈမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၊ ေၾကာ္ညာဆိုင္းဘုဒ္မ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ခ်ီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ထိုကစားနည္းသည္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အာရပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ကစားသူ ၂၆၀၀ ကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ၿပီး 

ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္အၾကား လူငယ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေအာက္ပါလင့္တြင္ၾကည့္ပါ။ 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/

successstories/supporting-democratic-elections-tunisia.html

                                                                  အီရစ္ အက္စ္ပလန္႔(Erik Asplund)
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မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ထိုအႏၱရာယ္ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေျခအေန 

ေပၚတြက္ အမ်ားႀကီးမူတည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအႏၱရာယ္ အေျခအေနမ်ားကို 

စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ ေသာ္ အႏၱရာယ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကိုမူ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုုယ္တိုုင္၏ ကိုယ္ပိုင္အသိျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာ

င္ရမည့္အခ်က္အျဖစ္ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ စိမ္ေခၚမႈမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ေရြးေကက္ပြဲေကာ္မရွင္

မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးအၾကီးဆံုုးစိမ္ေခၚမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါတိုု႔ျဖစ္သည္။ 

• ဥပေဒ မူေဘာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား  

• အဆိုးျမင္ တင္ျပခ်က္မ်ား  

• သတင္းမွားမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔မႈ

• ပဋိပကၡကာလႏ်င့္ ပဋိပကၡအလြန္ကာလ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာကို 

အသံုးျပဳျခင္း  

• တရားမ၀င္ စာမ်က္ႏွာမ်ား သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာအတုမ်ား  

• တတ္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ား  

ဥပေဒ မူေဘာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား  
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာသံုးစြဲပံု နည္း 

လမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရိွနားလည္ထားသင့္ၿပီး ယင္းသို႔သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွလာႏိုင္သည္ 

ကို နားလည္ထားသင့္သည္။ ထို႔အတူ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈရိွလာႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၎ 

ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လိုက္နာရ 

မည့္ ဥပေဒမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးလိုက္နာသင့္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ ထိုကဲ့သို႔ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခု 

ျပဳလုပ္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရိွႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳထားသည္မွာ 

မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ “ေကာ္မရွင္အတြင္းရိွ ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ထံမွလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ တိုုင္ပင္သင့္သည္။ [….] 

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရရွည္ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္တစ္ခု၏ 

အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ေကာ္မရွင္၏ ေရတိုေရရွည္ 



52

ဥပမာ ၇ - ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း 

၁၉၃၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ကေနဒါႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၂၉ “အခ်ိန္ 

မတိုင္မီ ထုတ္လႊင့္ျခင္း” တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အျခားမဲဆႏၵနယ္ခရိုင္မ်ားရိွ မဲရံုမ်ားအားလံုး ပိတ္ခ်ိန္မတိုင္မီ မဲဆႏၵနယ္ခရုိင္တစ္ခုခုတြင္ 

မဲရလာဒ္ သို႔မဟုတ္ ခန္႔မွန္းမဲရလာဒ္ကို မည္သူမွ် အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္လႊင့္ျခင္းမျပဳရပါ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကေနဒါ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ အတၱလန္တစ္ 

ကမ္းရိုးတန္းရိွ မဲရံုမ်ားသည္ ပစိဖိတ္ကမ္းရိုးတန္းရိွ မဲရံုမ်ားထက္ အခ်ိန္ ၄ နာရီခြဲေစာၿပီး ပိတ္ခဲ့ကာ 

Twitter ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ မဲရလာဒ္မ်ားကို သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

အထက္ပါ အက္ဥပေဒေၾကာင့္ Twitter သည္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အခ်ိန္မတိုင္မီ သတင္း 

ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ Elections Canada က လက္ရိွအသံုးျပဳေနေသာ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ထို 

ဥပေဒကို က်င့္သံုး၍မရႏိုင္ေၾကာင့္ ယူဆခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမတိုင္မီ ထိုပုဒ္မ 

ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုျပဳလက္ခံခဲ့သည္။  

လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။ (Leighninger, 2011: 6) အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆိုုေသာ္ ဆိုုရွယ္မီဒီယာမ်ားသည္ သြင္ျပင္လကၡဏာအသစ္မ်ား ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အားလံုုးကိုုလႊမ္းျခံဳေသာ ဥပေဒသုုံးသပ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ 

အကူအညီရယူႏိုုင္ေရးအတြက္ မိမိတိုု႔အဖြဲ႕၏ျပင္ပသိုု႔လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ ေၾကာက္ရံြ႕မေနသင့္ 

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳျခင္းက ဥပေဒအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 

အေရးယူျခင္းတို႔တြင္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားျဖစ္ေစသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက 

သတ္မွတ္ၾကသည္။ မီဒီယာအသစ္မ်က္ႏွာရိွ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ေခတ္မမီေတာ့ေၾကာင္း 

ကေနဒါႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ျပသေနသည္။ ဥပမာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

မဲရံုမ်ားမပိတ္မီ မဲရလာဒ္မ်ားကို သတင္းေရးသားျခင္းကို တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ခ်ိန္က 

လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို 

အသံုးျပဳျခင္းက ထုိဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအတိုုင္းအေရးယူရန္ ခက္ခဲလာပါသည္ (ဥပမာ ၃ ႏွင့္ ၄ ကို 

ၾကည့္ပါ)။ ထို႔အျပင္ မဲဆြယ္မႈမျပဳလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုး 

စာရိတ္မ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားအျဖစ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရ 

ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက အစီရင္ခံၾကသည္။
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ဥပမာ ၈ - ေရဒီယို လန္ဒန္ - ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
Flanby and Camembert အျဖစ္ Twitter မွေပးပို႔ျခင္း

မဲရံုုျပင္ပေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအရ ခန္႔မွန္းရလာဒ္မ်ားကိုု မဲရံုုမ်ားဖြင့္ေနေသးသည့္အခ်ိန္

တြင္ ထုုတ္ျပန္ျခင္းအား ျပင္သစ္ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က 

မီဒီယာမ်ားထံ သတင္းေပါက္ၾကားမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ ၀န္ထမ္း ၁၀ ဦး အနည္းဆံုးခန္႔ထားၿပီး၊ 

သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားေတြ႕ရိွပါက ယူရိုေငြ ၇၅၀၀၀ အထိ ဒဏ္ရိုက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 

Twitter အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ 

အမည္ေျပာင္မ်ားကိုဖန္တီးၿပီး ထိုဥပေဒကိုေက်ာ္လႊားၿပီး၊ ထိုအမည္ေျပာင္မ်ားျဖင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား 

ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ဤဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိယ္တိုင္က ဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍မရေသာ္လည္း ေခတ္မမီေတာ့သည့္ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ 

ဥပေဒမ်ားကို ႀကီးႀကပ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရပါလိမ့္မည္။  

အဆိုးျမင္ posts မ်ား
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္အမ်ား 

အျပားသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕အဆိုးျမင္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို မလႊဲ 

မေရွာင္သာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ထိုအဆိုးျမင္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရသည့္အခါ ၎တို႔ကို 

ဖ်က္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖံုးကြယ္ျခင္းလုပ္တာထက္ တိုက္ရိုက္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 

မႈကိုထိန္းသိမ္းေသာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားအျပားက အႀကံ 

ျပဳၾကပါသည္။ အဆိုးျမင္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ဖ်က္ပစ္ျခင္းသည္ တိုက္ရိုက္တုန္႔ျပန္ျခင္း ေလာက္ 

ထိုေ၀ဖန္ခ်က္ကိုေရးသားသူမ်ားကို ေက်နပ္မႈမရေစပဲ အဆိုပါကိစၥရပ္ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထပ္ျပန္တလဲလဲ ေရးသားေနလိမ့္မည္။   

ညစ္ညမ္းေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ေစာ္ကားေသာ ပိုု႔စ္မ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုု 

ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္လ်င္ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားပစ္သင့္သည္။ ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ 

ၾကားေနေရးမူကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း(ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

သိုု႔မဟုုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရိွမ်ားကိုု ကိုုယ္စားျပဳေသာသူမ်ားက တင္ျပသည္ဆိုုလ်င္) 
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သိုု႔မဟုုတ္ တရားမဝင္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကိုု အားေပးလ်င္၊ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားကိုု 

ေၾကာ္ညာေပးလ်င္ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားသူမ်ား၏ ကိုုယ္ေရးလြတ္လပ္မႈကိုု ထိခိုုက္လ်င္ အလားတူ 

ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားပစ္သင့္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ မည္သည့္တင္ျပခ်က္မ်ားကို 

ဖယ္ရွားပစ္မည္ဆိုသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုျပဌာန္းထားၿပီး သူတုိ႔၏ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ 

ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လမ္းညႊန္ခ်မွတ္ေပးထား 

တတ္ပါသည္။ (ဥပမာ ၉ ကို ၾကည့္ပါ)

ဥပမာ ၉ - Facebook ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား - UN Women  

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women (UN Women)သည္ ၎၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား(ဘေလာ့ခ္၊ ဆိုရွယ္ကြန္ယက္မ်ား၊ 

မက္ေဆ့ခ်္ဖိုရမ္မ်ား စသျဖင့္)တြင္ တင္ျပေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ တရား၀င္မႈတိက်မႈႏွင့္ မွန္ကန္ 

မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္မခံပါ။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုခုကို ကသိကေအာင့္ျဖစ္ေစေသာ၊ အမုန္းပြားေသာ၊ အလြဲသံုးစားလုပ္ေသာ၊ ေႏွာက္ယွက္ 

ေသာ၊ ခ်ိန္းေျခာက္ေသာ၊ ရန္စေစာ္ကားေသာ၊ အသေရဖ်က္ေသာ၊ ရုတ္ညံ့ႀကမ္းတမ္းေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မတင္ရပါ။ UN Women သည္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္မခံႏိုင္ 

ေသာ မည္သည့္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကိုမဆုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ တည္းျဖတ္ရန္အခြင့္အေရးရိွ 

သည္။ 

        အရင္းအျမစ္: http://www.facebook.com/unwomen?sk=app_4949752878 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ရယူသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ ၎၏ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ

တြင္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာ တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူး 

သျဖင့္ ေျပာဆိုၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ လြဲေခ်ာ္ေနျပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ 

သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းလံုး၀မရိွလ်င္ သို႔မဟုတ္ ေျပာဆိုေနၾကသူမ်ားအၾကား 

တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တတ္လာလ်င္ ထိုသို႔ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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သတင္းမွားမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔မႈ

(ပံုစာ - မဲစာရင္းေရးသြင္းျခင္းကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ေငြေၾကးေပးစရာမလိုေၾကာင္း ျပည္သူ 
ေတြကိုက်ေနာ္တို႔ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ေနပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုက မဲစာရင္းေရးသြင္းျခင္းအေပၚ ေပါင္စတာ 
လင္ ၃၀ ေကာက္ခံေနပါတယ္ - အဂၤလန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)

အသံုး၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မွန္ကန္မႈရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ 

ျပန္႔ႏွံ႕မႈလ်င္ျမန္ႏိုင္သလို မွားယြင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္သည္လည္း အလားတူ ျပန္႔ႏွံ႔မႈ 

လ်င္ျမန္ပါသည္။ သတင္းသမားမ်ား၊ သတင္းစာပညာရပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေလ့ရိွေသာ စံႏႈန္း 

မ်ားမွာ “ႏိုင္ငံသား သတင္းသမားမ်ား” (citizen journalists)မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

အေၾကာင္းမွာ မွားယြင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ားကို ဆို ရွယ္မီဒီယာ 

၏ ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ လိွ်ဳ႕၀ွက္ႏိုင္မႈကိုအသံုးခ်ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီက တာ၀န္ယူမႈကင္းမဲ့စြာ လုပ္ 

ေဆာင္သည့္အခ်က္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား တိုးပြားလာလ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။(Bradshaw, 

2011: 13) ဤေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္၏အေၾကာင္းႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အျခားေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေျပာဆို ေန 

သည္ကို သတိျပဳသင့္ၿပီး မွားယြင္းေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရိွသင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထင္ရွား 

ေသာ ဘေလာ့ခ္ဂါမ်ား၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အေရးႀကီးပါ 

သည္။ (ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလ်င္) သူတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေ၀ယံုမွ် 

မက မွားယြင္းေသာသတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ ုျဖစ္ႏိငု္သမွ် ျမန္ ျမန္ ျပင္ဆင္ႏိုင္စြမ္းရိွရပါမည္။ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို ထိုကိစၥရပ္အတြက္အထူးျပဳေရးဆြဲထားေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို အသံုးျပဳ 

ၿပီးရွာေဖြျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကိုၾကည့္ပါ)။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကင္ညာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမ်ားေရတြက္ေနစဥ္အတြက္ ေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ျပန္ေပးဆြဲခံရသည္ဟု ေကာလဟာလသတင္း တမဟုတ္ခ်င္း 

ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ထိုေကာလဟာလသတင္းကိုေခ်ဖ်က္ရန္ ေကာ္မရွင္သည္ အစဥ္အလာသ တင္း 

မီဒီယာကိုအသံုးျပဳၿပီး အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္ (ဥပမာ ၁၀ ကို ၾကည့္ပါ)။
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ဥပမာ ၁၀ - မဲေရတြက္ေနခ်ိန္ကာလအတြင္း 
ေကာလဟာလသတင္းမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ျခင္း - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကင္ညာႏိုင္ငံ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပအၿပီး ၄ ရက္အၾကား၊ 

မဲေရတြက္မႈႏွင့္ ရလာဒ္မ်ားကို တြက္ခ်က္မႈအျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွေနခ်ိန္တြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံ 

Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) ၏ CEO မစၥတာ ဂ်ိမ္းစ္ ေအာ့စ္ 

၀ါဂို ျပန္ေပးဆြဲသြားသည္ဟု ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ေကာလဟာလသတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံေနသည္ 

ဟု သတင္းေပးပို႔လာသည္။ မဲေရတြက္မႈျဖစ္စဥ္ တစ္ ေလွ်ာက္လံုး CEO ႏွင့္ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးမ်ား 

သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ၾကားက ထိုသတင္းျပန္႔ႏွံ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သ

ည္။ Kenyanexpress လို႔အမည္ရသည့္ ဘေလာ့ခ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း “IEBC CEO ဂ်ိမ္း 

ေအာ့စ္၀ါဂိုကို UHURU ၏လူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို ညစ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေနရာတြင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္ ဟု CORD PROPAGANDISTS မ်ားက ဆိုသည္” ဟု သတိေပးစာတမ္း 

တင္ထားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး CEO ကုိ ကင္ညာ ကာကြယ္ေရးဌာနက ႏွစ္နာရီၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၿပီး 

အမ်ိဳးသား မဲေရတြက္ေရးစင္တာ (Bomas) တြင္ မဲေရတြက္မႈမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္ခဲ့သည္ဟု 

စြပ္စြဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာကလည္း ထိုုျပန္ေပးဆြဲမႈသတင္းျဖင့္ လႈပ္ခတ္သြားျပီး ေအာ့စ္ဝါကိုု 

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုုမႈေသာ tweets မ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ 

ထို စိုးရိမ္စရာ ေကာလဟာလမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ IEBC က ရုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ အဓိက 

မီဒီယာကို အသံုးျပဳရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ CEO ကိုယ္တိုင္ လူလံုးထြက္ျပရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ထြက္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းနည္းစနစ္သည္ 

ထိေရာက္မႈရိွလွၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပမႈမ်ား 

သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ဥပမာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားတြင္ “CEO ဂ်ိမ္း 

ေအာ့စ္၀ါဂိုသည္ ေကာင္းစြာက်န္းမာလ်က္ရိွၿပီး အလုပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ႏြမ္းနယ္ေနသည္ဟု 

ျပန္ေပးဆြဲခံထားရသည့္သတင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္” သို႔မဟုတ္ “#IEBC 

CEO#ဂ်ိမ္းေအာ့စ္၀ါဂို ေနာက္ဆံုးေတာ့ျပည္သူ႕ေရွ႕ေမွာက္ေပၚထြက္လာၿပီ” “#က်ေနာ္ ေထာင္ထဲ 

မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပါတယ္” စသျဖင့္ ေဖာ္ျပလာၾကသည္။ 

ထိုကာလအတြင္ IEBC အတြက္ တန္ဖိုးရိွေသာ သင္ခန္းစာတစ္ခုမွာ ေကာလဟာလမ်ား 

သို႔မဟုတ္ သတင္းအမွားမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရာတြင္ အဆိုပါသတင္းမ်ားျပန္႔ႏွံ႔သည့္ ဆက္သြယ္မႈအမ်ိဳး 

အစားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အခါခပ္သိမ္းအေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ မဟုတ္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ 

ျဖစ္သည္။ 

     အန္ဒရူးလီမို - Independent Electoral and Boundaries Commission၊ ကင္ညာ 
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ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္ကေပးေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္သည္ မွားယြင္းစြာနားလည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာဘာသာျပန္ဆိုျခင္းမ်ားရိွႏိုင္ပါ

သည္။ ယင္းအခ်က္က သတင္းမ်ားတင္ျပသည့္အခါ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး က်စ္လစ္တိုေတာင္း 

ရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမွားျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားကို 

အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡကာလအတြင္းႏွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳျခင္း  

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳပံု၊ ၎စာမ်က္ႏွာေပၚက သတင္းမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ 

သတင္းတင္ျပမႈအႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ 

ပဋိပကၡကာလအတြင္း သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡလြန္ကာလ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အထူးစဥ္းစား 

ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲသုိ့႔ ထိရွလြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေကာလဟာလသတင္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အမုန္းစကားမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေနႏိုင္ၿပီး၊ ေရြး ေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ ေကာလဟာလမ်ား သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္းအေပၚ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတုန္႔ျပန္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ား တင္ျပရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္သည့္ ေရး 

သားမႈမ်ားအၾကား မွ်ေျခတစ္ခုကိုရွာေဖြႏိုုင္ရန္ အထူးသျဖင့္အေရးၾကီးသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား 

ေပၚက ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚ 

ယံုၾကည္မႈအဆင့္ျဖင့္တိုင္းတာၿပီး ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ႏိုင္ၿပီး၊ ထိေရာက္ေသာ ပဋိပကၡတားဆီးေရးႏွင့္ 

ေလ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကို စုစည္းအသိေပးႏိုင္ပါ 

သည္။ အလားတူပင္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာကိုအသံုးျပဳၿပီး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာ္ၾသႏိုင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အေျဖမ်ားကိုု ဆိုုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြာရွာေဖြလိုုေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ ထိုသို႔လုပ္ 

ေဆာင္ရန္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ (Mancini, 2013 ကိုုၾကည့္ပါ။) 



58

တရားမ၀င္ စာမ်က္ႏွာမ်ား သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာအတုမ်ား   
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဆိုုရွယ္မီဒီယာမ်ားကိုုဖန္တီးခ်င္လ်င္ အသံုုးျပဳသူမ်ားလိုုက္နာရမည့္ 

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ ထိုုျပဌားန္းခ်က္မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းမွားမ်ားကို 

ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳ၊ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွပဲ အေကာင့္တစ္ခုကိုဖန္တီး 

ျခင္းကိုု ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း တရားမဝင္ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ စာမ်က္ႏွာအတုုမ်ား 

မွာ အဆန္းမဟုုတ္ပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း သံုးစြဲသူေပါင္း ၁၀၆ ဗီလီယံ အေကာင့္ထဲမွ ၇၂ သန္း 

(၇.၂ %) သည္ “ပံုတူကူးထားေသာ၊ မွားယြင္းစြာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားေသာ၊ မထားရိွသင့္ 

ေသာ” အေကာင့္မ်ားျဖစ္သည္ဟု Facebook က အစီရင္ခံထားပါသည္။ မထားရွိသင့္ေသာ 

အေကာင့္ဆိုသည္မွာ Facebook ကသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ 

ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ အသံုးျပဳသည္ဟု Facebook က ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေသာ သံုးစြဲသူမ်ားကို 

ဆိုလိုသည္။ ထိုအေကာင့္မ်ားသည္ ၉.၅ သန္းရိွသည္။ (USSEC Facebook) ထိုအေကာင့္မ်ားကို 
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ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္း သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ရန္ 

ဆြဲေဆာင္ေသာ၊ ဥပမာ အခြန္မ်ားရရိွရန္ Like မ်ားဆြဲေဆာင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားစာမ်က္ႏွာ 

မ်ားကိုု သိကၡာက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖန္တီးထားေသာစက္ရုပ္မ်ားက ဖြင့္ထားသည့္ စာမ်က္ 

ႏွာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တရားမ၀င္ စာမ်က္ႏွာမ်ားဖန္တီးျခင္းကို တားဆီးရန္ အဆင့္မ်ားထားရိွေသာ္လည္း 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းေပးပို႔ျခင္းသည္ အလြန္ေနာက္က်တတ္ေလ့ရိွ 

သည္။ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခားစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ မၾကာခဏရွာေဖြရန္ 

အခ်ိန္ေပးျခင္းသည္ စာမ်က္ႏွာအတုမ်ားကို ေစာစီးစြာၾကားျဖတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ နည္း 

လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ (ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာ)တြင္ ေရြးေကာက္ 

ပြဲေကာ္မရွင္အမည္ျဖင့္ စာမ်က္ႏွာအတု တစ္ခုထြက္ရိွေနေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရိွရန္ ေၾက 

ညာျခင္းျဖင့္ တရားမ၀င္စာမ်က္ႏွာမ်ားရိွေၾကာင္း အသိေပးသင့္ပါသည္။ ထိုတရားမ၀င္စာမ်

က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရား၀င္ဖြင့္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာတြင္သတင္းေရးသားျခင္းကို ခ်က္ခ်င္း 

ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဥပမာ Facebook တြင္ တရားမ၀င္အေကာင့္မ်ားကို သတင္းပို႔ရန္ အဆင့္ ၅ 

ဆင့္ ရိွပါသည္။ (http://www.facebook.com/help/174210519303259/ ကိုုၾကည့္ပါ။) 

သို႔ေသာ္ ထိုအေကာင့္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္မရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  

တတ္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ား  
ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလံုးဟာ အဆိုးခ်ည္းပဲမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဦးတည္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ပုရိတ္သတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ကာ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ 

သံုးစြဲသူအေရအတြက္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ 

ျဖစ္လာေစရန္မွာ စာမ်က္ႏွာေပၚကေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလံုးကို အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ထားရသလို အဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ တုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ 

ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။   

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးလိုလိုမွာပင္ ၎တို႔၏ တန္ဖိုး၊ လမ္းညႊန္ 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုး၀င္မႈတို႔ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ယင္းအခ်က္သည္ ဆက္သြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ ျခားနားမႈ 
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မရိွပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုက အသံုးျပဳေနေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ နည္းလမ္းမ်ားမွ 

ေလ့လာရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ 

ျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔သည္ မရိွမျဖစ္ အေရးပါသည္။ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ 

ျမန္ ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္တြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အျခား 

ပံုုေသမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထက္ အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား ပိုမို 

လိုအပ္သည္။ 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အျမင့္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ရိွမရိွ ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခု၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာက 

ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ ပုရိတ္သတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို 

အဆက္ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း (ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ 

ေဆာ့ဖ္၀ဲမွ တစ္ဆင့္၊ ဥပမာ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကိုၾကည့္ပါ) သည္ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ 

အသံုး၀င္ေသာနည္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ 

ပါသည္။  
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မဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆြခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္

မရွင္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ အေကာင္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 

အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုုင္သည့္ အရာမ်ားရိွပါသည္။ အထူးထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ရမည့္ နယ္ပယ္သံုုးခုုရိွပါသည္။ 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း

ပုရိတ္သတ္ကို ဦးတည္ေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား 

လံုၿခံဳေရး

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို လူမႈေရးဆန္ဆန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျပန္ 

အလွန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာအရည္အေသြးျဖင့္ 

ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားကဲ့သို႔ အစဥ္အလာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ 

မတူပဲ အသံုးျပဳသူမ်ား ပိုမိုထြက္ေပၚလာေစရန္ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ မီဒီ

ယာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ၎စာမ်က္ႏွာ 

ေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းေပး ပို႔ခ်က္မ်ားကို ၎အေပၚစိ

တ္၀င္စားမႈတိုးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲ 

က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ဇယား ၃ တြင္ အစဥ္အလာ သတင္းေရးသားမႈပံုစံ၊ 

သတင္းျဖန္႔ေ၀မႈႏွင့္ မတူကြဲျပားစြာပင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္

ဆင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ၿခံဳငံုုေဖာ္ျပထားပါသည္။
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  အစဥ္အလာ သတင္းေရးသားမႈ  ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေရးသားမႈ

 ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ရွည္ တို

 ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ီ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ီျခင္း မျပဳ

 ပံုေသ သတင္းေပးပို႔ျခင္း   ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္တုန္႔ျပန္ 

  မႈျပဳႏိုင္ျခင္း 

 ပို၍ တရား၀င္ဆန္ေသာပံုစံ အလြတ္သေဘာ စကားေျပာပံုစံ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ ျပည္သူမ်ားထံမွရရိွေသာ ေမးခြန္မ်ားႏွင့္ေ၀ဖန္ 

ခ်က္မ်ားကို အၿမဲတမ္းလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ တိတိက်က်တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တုန္႔ျပန္ရန္ 

ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း သို႔မဟုတ္ မတုန္႔ျပန္ျခင္းက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 

၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စိတ္မ၀င္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ျပည္ သူၾကားတြင္ ပံုရိပ္ထင္ေစသည္။ 

(International IDEA 2006a: 207)ထို႔အျပင္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္ခ်က္မ်ားကို 

မတုန္႔ျပန္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ေနေသာအလုပ္မ်ားအေပၚ လိုက္ပါ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားရရိွရန္ႏွင့္ ခိုင္ၿမဲေစေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

ေတာင္းဆိုယံုမွ်မက ထိုသို႔ဆက္သြယ္မႈကိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္း ေတာင္း 

ဆိုသည္။ 

 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ထိေရာက္ေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၎၏ 

ဦးတည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပရိတ္သတ္အေၾကာင္း ေကာင္းစြာနာလည္းသေဘာေပါက္ရ 

မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားလည္း ရိွသင့္သည္။ 

ပရိတ္သတ္သေဘာကို နားလည္ျခင္းက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ၎၏ဆိုရွယ္မီဒီယာ 

စာမ်က္ႏွာမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း 

ျဖင့္ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဦးတည္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစသည္။ ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေတာ 

စရာမ်ားကို ရွာေဖြေနျခင္းရိွမရိွ ဆိုသည့္အခ်က္က ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာေပၚရိွ ေဆြးေႏြးမႈ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စာမ်က္ႏွာကို အသံုးျပဳပံုမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမားေျပာင္းလဲေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
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ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ယဥ္ေက်းမႈကိုနားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

စာမ်က္ႏွာေပၚရိွအသံုးျပဳေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား နည္းစံနစ္က်နျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြတ္ 

သေဘာဆန္ျခင္း အတိုင္းအတာမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အသံုးျပဳသည့္ သတင္းစကား 

မ်ား၏ ေရခ်ိန္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပမီ အခ်ိန္တစ္ခု 

ယူၿပီး စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၊ ေနာက္လိုက္မ်ား 

ႏွင့္ေအာင္ျမင္ေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ 

ပံုစံကို ပိုၿပီးေကာင္းစြာနားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳမည္ဆိုလ်င္ အဆိုပါစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ 

ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို တူညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တန္ဖိုးရိွႏိုင္ၿပီး၊ စာမ်က္ႏွာ 

တစ္ခုခ်င္းတြင္ သင့္ေတာ္ေသာေဆြးေႏြးဟန္မ်ားျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ ပရိတ္သတ္၊ ေဆြးေႏြးသည့္ 

အေၾကာင္းအရာ၊ ေဆြးေႏြးဟန္တို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ 

ေပးထားေသာ မိတ္ဖက္ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ေကာင္းစြာနားလည္သည္အထိ မိမိတိုင္းျပည္အတြင္း 

က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုႏွင့္သာ စတင္ေဆာင္ရြက္ 

သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။ 

ပရိတ္သတ္တစ္စုကို ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး အသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုက လူဦးေရ 

တစ္ခုက အလြယ္တကူ သိႏိုင္ေသာထင္ရွားေသာလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိဳ႕၏ 

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာေပၚ 

က ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို Like ၊ Link to၊ Re-tweet စသျဖင့္ ေၾကာ္ညာႏိုင္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ 

သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ီ 

ရန္စိတ္၀င္စားပါက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကအသံုးျပဳသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို 

လည္း သိရိွထားသင့္သည္။
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(ပံုစာ - မီဒီယမ်ားကို အႀကံျပဳခ်က္ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဘ႑ေရးအစီရင္ခံစာ - ဗစ္တိုးရီးယား - 
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရိွ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

ႏွစ္ပတ္လည္ ဘ႑ေရးအစီရင္ခံစာကို အမ်ားျပည္သူမ်ား စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ရန္ပါၿပီ။)

ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္ျပမႈအႀကိမ္အရည္အတြက္ (အလြန္နည္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အလြန္မ်ားျခင္း)ကို မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ယူေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

ၿပီး ခိ်န္ညိွရသည့္အရာျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲအေရအတြက္ထက္ အရည္အေသြး 

လိုအပ္ခ်က္ကိုေထာက္ျပၾကသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေသာ၊ အျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာ 

မိမိကိုယ္ပိုင္ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ ေနာက္လို

က္မ်ားအၾကားပိုမိုၾကီးမားေသာ သစၥာရိွမႈကို အားေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္ 

တစ္ခုသည္ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္မီအလင္အျမန္တင္ျပလိုျပီး အရင္းအျမစ္မ်ား နည္းပါးသည့္ 

ျပႆနာရိွပါက အလိုအေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္ေသာ RSS ျဖင့္ သတင္းတင္ျပသည့္ နည္းစနစ္ 

သည္ အသံုး၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ အလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လူသားမဆန္ေသာ 

လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကင္းမဲ့ျခင္းသည္ ေနာက္လိုက္ 

မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစသည္ကို အထူးမွတ္သားထားရမည္။ သတင္းတင္ျပမႈမ်ား 

သည္ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္ လူသားအသံႏွင့္ 

ကိုယ္ေရကိုယ္ေသြး လိုအပ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တင္ေသာပို႔စ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ဦးတည္ 

ပရိတ္သတ္အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားႏုိင္သည္။ အဓိက ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ 
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ပရိတ္သတ္သည္ ေယဘူယ်မဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖစ္လ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကို ႀကီးႀကပ္သည့္ 

ဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္မ်ားျပားေသာ အေသးစိတ္အဆင့္မ်ား မလိုအပ္ပါ။ 

မဲစားရင္းသြင္းနည္း၊ မဲေပးနည္း၊ ကန္႔ကြက္လႊာတင္နည္း စသည့္လက္ေတြ႕က်ေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပို၍လိုလားေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး ပို၍အသံုး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ ဦးတည္ပရိတ္သတ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ 

သည္ဆိုလ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စားရင္းသြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ 

ဆိုင္ေသာ အက္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မတိုင္မီ 

ျပဳမူေနထိုင္ရမည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္း 

တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ပို၍သင့္ေတာ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ဥပေဒဆိုင္ရာ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ သာမန္မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္လည္  ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ တစ္သီး 

ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမို 

သေဘာေပါက္နားလည္လာႏိုင္သည္အထိ အသံုး၀င္ပါသည္။  

(ပံုစာ - မဲစာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ယေန႔စတင္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ေမးျမန္း 
ခ်က္အမ်ားအျပားကိုေလ့လာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရွင္းလင္းခ်င္သည့္အခ်က္မွာ ျပည္သူတစ္ဦး 
ခ်င္းက အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မိမိမဲထည့္ခ်င္သည့္ ရပ္ကြက္တြင္ ကိုယ္တိုင္သြား 
ေရာက္ၿပီး မဲစားရင္းေရးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မဲစားရင္းေရးသြင္းျခင္းကို (ရံုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္ 

သူအားလပ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္) ရက္ေပါင္း (၃၀)ၾကာ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။)
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(ပံုစာ - ေနာက္တစ္ပတ္ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ para.ms/19SepCandidates ကိုၾကည့္ပါ။ မဲရံုမ်ားကို နံနက္ ၇ နာရီမွ 

ည ၉ နာရီအထိ ဖြင့္မည္။)

(ပုံစာ - Elected Office Fund ကေပးအပ္ေသာ ရံပုံေငြကုိ လက္ခံရရွိသည့္ မသန္မစြမ္းကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 

မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုက္သည္) 

အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူငယ္ထုကို ဦးတည္ခ်က္ထားလ်င္(မဲဆႏၵရွင္ 

အသစ္ သို႔မဟုတ္ မဲေပးခြင့္မရေသးေသာ လူငယ္မ်ား) ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ေရခ်ိန္ႏွင့္ 

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈေပါ့ပါး၍ လူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း 

ေပးႏိုင္ရမည္။ သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ မဲဆႏၵေပးခြင့္မရေသးေသာ လူငယ္မ်ား 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ လူငယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေကာင္စီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ၎ေကာင္စီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)၊ မဲစားရင္း သြင္းႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ 

ႏွင့္ ထိုသို႔သတ္မွတ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ မဲစားရင္းေရးသြင္းျခင္း “မာရသြန္”၊ လူထုပညာ 

ေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာ သတင္း 

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

“မဲဆႏၵထြက္ေပးေရး” လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လူငယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နမူနာမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ သက္တူရြယ္တူမ်ား 

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း စသည္တို႔ 

ျဖစ္သည္။ (လူငယ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ားပိုမိုရယူလိုပါက 
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International IDEA, 2006b ကိုၾကည့္ပါ။) 

အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို အသံုးျပဳတိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး 

သည္ အၿမဲတမ္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အြန္းလိုင္းစာမ်က္ႏွာအားလံုးႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး သာမန္သေဘာမ်ိဳးထားသင့္ေသာ္လည္း အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား၏လံုၿခံဳေရးကို 

တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရိုးရွင္းေသာအဆင့္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုရွယ္ 

မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သင္ေလွ်ာ္ေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္နံပါတ္ရိွရန္ႏွင့္ ထိုစာမ်က္ႏွာမ်ားကို 

စီမံႏိုင္သူဦးေရး ကန္႔သတ္ထားရန္အႀကံျပဳပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုခ်င္း 

စီ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို နားလည္ထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ Facebook ၏ 

အစီအစဥ္သစ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ စီမံ 

ခန္႔ခြဲသူမ်ားက ထိုအစီအစဥ္သစ္မ်ား (စာမ်က္ႏွာအားလံုး အတြက္) စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ႏွင့္ 

သတိျပဳသင့္ၿပီး ၎တို႔က မိမိစာမ်က္ႏွာ၏လံုၿခံဳေရးကို မည္ကဲ့သိုသက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ကိုပါ 

သတိျပဳမိေနရမည္။

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၀င္ေရာက္သည့္အခါ အႏၱရာယ္ 

ရိွေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာေပၚသို႔ တင္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုလင့္မ်ား 

သည္ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မွျဖစ္ရန္လိုၿပီး သတိထားၿပီးဖြင့္သင့္သည္။ ယင္းအခ်က္ 

ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏စာမ်က္ႏွာ(ဥပမာ Facebook) ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ေနသူတစ္ဦး 

က မွ်ေ၀ထားေသာ လင့္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္၏အေကာင့္တစ္ခုမွျဖစ္ေစ အျခားအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက တင္ေသာလင့္မ်ားအတြက္ပါ က်င့္သံုးပါ။ 

အခ်ိဳ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးျပႆာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ႀကီးမားေသာ 

ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ Facebook သည္ ဗိုင္းရက္စ္ႏွိမ္ႏွင္းေရး(Antivirus) 

ကုမၸဏီတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၎၏လံုၿခံဳေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ လုံၿခံဳေရး   

ဆိုင္ရာျပႆာနာမ်ားႏွင့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ပံုမွန္အသိေပးတင္ျပေနပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ စနစ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ခ်ိန္းေျခာက္မႈ 

အသစ္မ်ားကို သတိျပဳသင့္ရံုမွ်မက လံုၿခံဳေရးစနစ္ကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပန္း 

(Spam) မ်ား ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုပါ သတိျပဳသင့္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာေနရာမ်ားတြင္ စာမ်က္ႏွာေပၚက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ 

ပ်က္ဆီးျခင္းမရိွေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သလို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
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စာမ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးကို သိမ္းဆည္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

အားလံုးၿခံဳ၍ေျပာရလ်င္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚ တင္လိုက္ေသာ အရာတိုင္းသည္ တမဟုတ္ 

ခ်င္း အမ်ားျပည္သူထံ ျပန္႔ႏွံ႔သြားၿပီး၊ တင္လိုက္ၿပီးေသာ သတင္းတစ္ခုကို ျပန္လည္ဖ်က္ပစ္ရန္ 

သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ လံုး၀အခြင့္အလမ္းမရိွေတာ့ပါဟု သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးၿပီးပါ 

သည္။  

 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခု၏ ဆုိရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ 

အမ်ားအျပားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲၾကေသာ္ 

လည္း ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို 

တတ္ၾကြစြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၎စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရႈ႕သူအေရ 

အတြက္ကို ထိန္းထားႏိုင္ယံုမွ်မက ပံုမွန္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ 

တစ္ခုလံုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပို၍ေလ့လာသိရိွႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေန တစ္ေနအတြက္မဟုတ္သည့္ အေရးႀကီးေသာအလုပ္မ်ားကိုလည္း 

ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးပံုစံဆန္ဆန္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး 

ႏွစ္လမ္းသြားဆက္ဆံေရးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ကို သတိျပဳရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ

စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ပုရိတ္သတ္တစ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႏိုင္ၿပီး ေအာင္ပါနည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္း၊ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္း 

ေျဖဆိုႏိုင္သည့္ ေမးခြန္မ်ားတင္ထားျခင္း။ 

• ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚ ၎တို႔၏အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုေပးႏိုင္ရန္၀င္ေရာက္ ၾကည့္ 

ရႈ႕သူမ်ားကို အားေပးေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္ထားျခင္း။ 

• အသံုးျပဳသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာေနရာအျဖစ္ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈ 

မ်ားကို တုန္႔ျပန္မႈေပးျခင္း  

• ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္၍ စာျဖင့္ရိုက္ၿပီး ေဆြး 

ေႏြးႏိုင္သည့္ေနရာ (Chat Functions) မ်ားဖန္တီးထားျခင္း။ 

• အေမးအေျဖက႑မ်ား ဖြင့္ထားျခင္း။  

• အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လပုင္န္းရပမ္်ားႏငွ္ ့ခ်တိဆ္ကၿ္ပီး ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏငွ္ ့
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ထိုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလည္း အလာတူျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္း။ 

• ဆႏၵသေဘာထားမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ခံမႈကို ဖန္တီးျခင္း။ 

• ညဏ္စမ္းပေဟဌိမ်ား တင္ထားျခင္း  

• ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးရန္ ရုပ္ပံုမ်ား တင္ထားျခင္း 

• ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ သို႔မဟုတ္ အျခားခရီးစဥ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုဂ်ာနယ္မ်ား တင္ေပးျခင္း 

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရိွေစရန္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲျခင္း  

• အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဂရက္ဖ္မ်ား (သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမင္သာ 

ေအာင္ တင္ျပျခင္း၊ ဥပမာ ပုံကားခ်ပ္မ်ား၊ ေျမပံုမ်ား၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ား) 

• ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား  

ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ အစီအစဥ္ 

တစ္ခုကို ေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပမာ - မဲစားရင္းသြင္းျခင္း (ဥပမာ ၁၁ ကိုၾကည့္ပါ) ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 

ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္းလံႈ႕ေဆာ္ေရးစနစ္မ်ား - ဥပမာ 

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳသူမ်ား သင္ယူႏိုင္ၿပီး 

အျပန္ အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း - ဥပမာ - 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၀န္ထမ္း/မဲရံု၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ 

ဥပမာ ၁၁ - မဲစာရင္းသြင္းရန္အတြက္ Facebook ကို အသံုးျပဳျခင္း - 
၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ 

ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ Facebook တို႔ ပူးတြဲၿပီး “My Vote” ဟုေခၚသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ 

ထိုေဆာ့ဖ္၀ဲသည္ မဲစာရင္းေရးသြင္းျခင္း မရိွေသးေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအင္တာနက္မွစာရင္း 

ေရးသြင္းႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး စာရင္းေရးသြင္းၿပီးေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲရံုး 

၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ Facebook စာ 

မ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 

ျပင္ဆင္ျခင္းကိုခြင့္ျပဳထားသည္။ ထိုစနစ္သည္မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုအြန္လိုင္း၊စာတိုက္ႏွင့္လူကိုယ္တိုင္ 

တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မဲစာရင္းေရးသြင္းႏုိင္ေအာင္ လမ္းညႊန္ထားသည္။ ထိုစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရိွ 

လာေစရန္ Facebook သို႔ ေပးပို႔ရေသာ အသံုးျပဳသူ၏ အမည္၊ အသက္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကိုအဆိုပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမရိွပါ။
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ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ တေလ်ာက္လံုးတြင္ (ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ 

ဥပေဒအရ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာေနရာမ်ား) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ စတင္ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးရမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ပံုကားခ်ပ္ ၁၁ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ

• မဲဆႏၵနယ္ကိုအေျခခံေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 

• အျခား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ 

• ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား၊ 

• ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခ ခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၊

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

• ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ 

ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ 

• ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ (ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း)

• ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပင္ဆင္ျခင္း ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္း ရင္း၊ 

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္မီ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား၊

• အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ပါေသာ နည္းစနစ္မ်ား
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နယ္နမိတ္မ်ား (ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း)

• နယ္နမိတ္ကန္႔သတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ား၊

• လက္ေတြ႕အသံုးက်ျခင္း၊ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ 

ျခင္း၊

• ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေျပာင္းအလဲ  

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ား

• ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ား 

က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

• သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား - ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ သတင္း 

မီဒီယာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၊ 

• ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ (ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ား) ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳ 

မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား  

 အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ဘ႑ာေငြေရးဆြဲျခင္း၊ ရံပံုေငြႏွင့္ေငြေၾကး တြက္ခ်က္ျခင္း

• ၿပီးဆုံးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ 

ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား  

ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ဇယား

• ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္အဓိကေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးရမည့္အရာမ်ား

၀န္ထမ္းစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ထားျခင္း

• ၀န္ထမ္းစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္အားေပး၀န္ထမ္းမ်ား လပ္လစ္မႈကို အသိေပးေၾကညာ 

ျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ တင္ဒါေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ တင္ဒါေအာင္သူမ်ား၊ 

• လက္ရိွေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မဲရံု၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္း 

ဗီဒီယိုမ်ား (ဥပမာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ နည္းပညာအသစ္မ်ား၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား 

စသျဖင့္)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္လံုၿခံဳေရး

• ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လက္လွမ္းမီျခင္း၊ 

• ေရြ႕လ်ား မဲရံုမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ား၊ 

• သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား
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 သင္တန္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္း

လူထုပညာေပးျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ေသာသတင္း အခ်က္အလက္

• ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈ၊ မဲထည့္မည့္ အခ်ိန္ေနရာႏွင့္ မဲထည့္နည္း 

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

• ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ေၾကညာျခင္း၊ 

• ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ 

• တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ 

• ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

• ေရြ႕ရွား မဲရံုမ်ားႏွင့္ ထိုမဲရံုမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ 

• ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ား၊ 

• မဲအခ်ိဳးအစား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ မဲေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ 

• အြန္လုိင္းမဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္။

မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း

• မဲစာရင္းသြင္းျခင္းလုပ္ငန္ႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္၊ 

• မဲစာရင္းသြင္းပံုသြင္းနည္းႏွင့္ လုိအပ္မ်ားအခ်က္မ်ား၊ 

• မဲစာရင္းေရးသြင္းျခင္းတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ 

• ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ ျပင္ပမွမဲမ်ားအတြက္ အထူးမဲစာရင္းသြင္းျခင္း၊ 

• အြန္လုိင္းမဲစာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳျခင္း။

 မဲစာရင္းေရးသြင္းျခင္း

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူကိုခြင့္ျပဳျခင္း

• ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အြန္လုိင္းမွခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးထားျခင္း၊

• သိကၡာရိွေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္ တြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ 

• ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ၏ က႑ႏွင့္အခြင့္အာဏာ၊ 

• မဲေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ မဲရံုထဲ၌ ရိွ ေနရမည့္သူမ်ား။

ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား

• မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား၊ 

• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ (တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္) ကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊  

• ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းမ်ား။
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မီဒီယာမွ သတင္းရယူႏိုင္မႈ

• မီဒီယာ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ စီမံမည့္ဥပေဒ 

ျပဳျခင္း၊

• ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္ မီဒီယာမွ သတင္းရယူႏိုင္မႈ၊ 

• ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးမွ မီဒီ ယာကို လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

 ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ျခင္း

မဲဆြယ္ပြဲဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲကာလ၊ 

• မဲဆြယ္မႈ မျပဳလုပ္ရသည့္ကာလ၊ 

• ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မဲဆႏၵထြက္ေပးေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  

ပါတီေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္း

• မဲဆြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုတင္ျပမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ 

နည္းလမ္း၊

• သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊  

• ပါတီမ်ား ေငြေၾကးသံုး စြဲမႈမ်ား မွတ္တမ္းကို စစ္ေဆးမည့္ေနရာ၊ 

• မဲဆြယ္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့သည့္ အလွဴရွင္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္

 မဲဆႏၵေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔

မဲေပးျခင္း

• မဲရံုဖြင့္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ မဲမသမာမႈမ်ား၊ 

• မဲရံုဆီသြားေရာက္ႏိုင္မႈ၊ ေကာ လဟာလမ်ား၊ 

• သတင္းမွားမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း/ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 

• မဲရံုမ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္၊ 

• မဲေပးသူအေရအတြက္

အထူးႏွင့္ျပည္ပမွ မဲေပးျခင္း

• ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း (ေန႔ရက္မ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား)၊ 

• ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ေနရာ၊ ေပးရျခင္းအေၾကာင္း၊ 

• ေပးပုံေပး နည္း၊ ႀကိဳတင္မဲ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပမွမဲေပးျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ား၊ 

• ျပည္ပမွ မဲေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား။
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မဲေရတြက္ျခင္း

• မဲေရတြက္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဇယားေရးသြင္းျခင္း၊ 

• အမ်ား ျပည္သူၾကည့္ရႈ႕ခြင့္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ 

• မဲအေရအတြက္ ဇယားေရးသြင္းျခင္းကို သတင္းပို႔ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အသံုး 

ျပဳေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (အခိ်န္ကန္႔သတ္ခ်က္စသျဖင့္)

• အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားရိွျခင္း။

ရလာဒ္မ်ားကိုဇယားသြင္းျခင္း

• မဲအေရအတြက္ဇယား အၿပိဳင္ေရသြင္းျခင္း၊ 

• ဇယားေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ရလာဒ္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခ်ိန္ကန္႔ 

သတ္ထားျခင္း၊

• ရလာဒ္ေၾကညာရန္ ေႏွာင့္ေႏွးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ 

• တရားမ၀င္ ရလာဒ္မ်ား။

  ရလာဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း

တရား၀င္ရလာဒ္မ်ား

• တရား၀င္ရလာဒ္မ်ား၊ 

• မဲစာရြက္မဟုတ္ေသာ မဲေရတြက္ျခင္း ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား( ဥပမာ ေရြးေကာက္ပြဲ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မဲေရတြက္သည့္ ဇယားကြက္မ်ားႏွင့္ ရလာဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္မ်ား) ကို ျပည္သူမ်ား ရရိွေလ့လာႏိုင္မႈ၊ 

• မဲရလာဒ္ ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ ခၽြင္းခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။

• အေသးစိတ္ေရးသြင္းထားေသာ မဲေရတြက္မႈ ဇယားမ်ား။

ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္အယူခံ၀င္ျခင္း

• ကန္႔ကြက္လႊာတင္ႏိုင္ေသာသူ၊ 

• ကန္႔ကြာမႈအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ 

• ကန္႔ ကြက္လႊာတင္ႏိုင္ေသာ (တင္ႏိုင္သည့္အဖြဲ႕၊ တင္ေၾကး အပါ အ၀င္) လုပ္ငန္းစဥ္၊

• ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ၊ 

• စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

• မဲျပန္ လည္ေရတြက္ရာ ေနရာႏွင့္ ထိုသို႔ျပန္လည္ေရတြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း။

စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း

• စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စားရင္းစစ္ျခင္း ရလာဒ္မ်ား
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  ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ကာလ

မဲစာရင္း ျဖည့္စြက္ျခင္း

• မဲစားရင္းျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  

ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း

• ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း

မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္း ႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အခန္းက႑ 

မ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားေတာင္းခံျခင္း  

*ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 

အခြင့္အာဏာအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
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ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဆုိရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈအလြန္

လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာျခင္းက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆက္သြယ္ပံုမ်ားကို လံုးလံုး

လ်ားလ်ားေျပာင္းလဲေစခဲ့ျပီး ကြ်ႏုပ္တို႔မွ်ေ၀သံုးစြဲၾကေသာ ဆက္သြယ္မႈပံုစံ 

မ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ား 

မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ 

စိမ္ေခၚမႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာပါသည္။ ကြ်ႏုပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည့္အတိုင္း 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 

တာ၀န္ခံမႈတို႔ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 

တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ ဦးတည္ပရိသတ္မ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမီျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္

စဥ္ကာလတေလ်ာက္လံုး မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း 

ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 

တိုးတက္လာေစရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သက္ေသာင့္သက္ 

သာျဖင့္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ

မ်ားကုိအသုံးျပဳရာတြင္ သတိလက္လြတ္မျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိထားရမည့္ 

အခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အရင္းအျမ

စ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏အရည္အေသြးမ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 

ဆိုင္ရာ သတိထားရမည့္ ဆက္ႏြယ္ပါတ္သက္ေသာအခ်က္မ်ား၊ ယခု 

လက္ရိွ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆိုရွယ္မီဒီယာအားအသံုးျပဳရန္

လိုအပ္မႈ၊ သမားရိုးက်မီဒီယာႏွင့္ဆက္စပ္ရန္ အေရးၾကီးမႈ၊ ဦးတည္ 

ပရိသတ္၏ အထူးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ႏုိင္ 

မႈ၊ သင့္ေတာ္ေသာေလသံျဖင့္ ပရိသတ္ကို ဆက္ဆံ၊ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္လိုအပ္မႈ၊ 

အပ်က္သေဘာေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ေသာဆိုဒ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

ျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္မ်ားကို သတိထားႏိုင္မႈ၊ အင္တာနက္လံုျခံဳေရးႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
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ထိုသို႔ေသာစိမ္ေခၚမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကိုမဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ 

ရာတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားအားအသံုးျပဳရန္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ 

အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ လမ္းညႊန္ေပးေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဳဟာမ်ား ေသခ်ာစြာ 

ေရးဆြဲဖန္တီးႏိုင္ရန္အကူအညီျဖစ္ေစေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကသည္။ အသံုးျပဳမည့္ 

စာမ်က္ႏွာ အမ်ိဳးအစား၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဦးတည္ ပရိတ္သတ္ကဲ့သို႔ အေျခခံအခ်က္ 

မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည့္ 

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မွတ္ 

သားခဲ့သည့္အတိုင္း ထိေရာက္ေသာဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈအတြက္ အားေကာင္းေသာ 

လကၡဏာရပ္မွာ လက္ရိွဆိုရွယ္မီဒီယာရႈေမွ်ာ္ခင္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာမကို တိုက္ရိုက္အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာက ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 

မ်ားကို သတိျပဳမိရန္အေရးႀကီးပါသည္။ တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းစာပညာဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား 

ကို အနည္းငယ္သာထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး သတင္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာျဖန္႔ခ်ီႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ 

သည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ယင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားဆိုင္ရာ 

အျမင္သေဘာထားမ်ားအေပၚ လြမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ဆက္ 

စပ္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေလ့လာေနျခင္းျဖင့္ ေရြးေကက္ပြဲ 

ျဖစ္စဥ္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားအေၾကာင္းသိရိွႏိုင္ျပီး သင့္ေတာ္သလို 

အေရးယူျခင္း၊ တုန္႔ျပန္ျခင္းတို႔ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ၊ လူဦးေရ 

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူကြဲျပားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အစဥ္အလာက်င့္သံုး 

ခဲ့ေသာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လူထုပညာေပးနည္းလမ္းမ်ားကို လစ္လွ်ဴမရႈသင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၎တို႔အားထပ္မံျဖည့္စြက္ 

ခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။  

ယင္းသို႔စဥ္းစားခ်က္မ်ားကိုအာရံုထား၍ စြန္႔စားလိုေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း 

သာမက ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ေနာက္ပိုင္း ေကာ္မရွင္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ 

အသိေပးရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  



79

Facebook
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ Facebook သည္ ယခုအခါ အသံုးျပဳ 

သူ ၁ ဘီလီယံျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေလာက၏ ဦးေဆာင္စာမ်က္ႏွာတစ္ခု 

ျဖစ္လာပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစအဖြဲ႕အစည္းလိုက္ျဖစ္ေစ Facebook 

စာမ်က္ႏွာမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး လူတိုင္း၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ 

ထားသလို ၀င္ေရာက္ခြင့္(ဥပမာ လက္ခံထားေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ 

သာ)ကန္႔သတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ နီးစပ္ေသာအုပ္စုမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳျခင္း 

တို႔ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ Facebook ကို နာမည္ေျပာင္မ်ားျဖင့္ သံုးစြဲေနသည့္ 

နမူနာအေျမာက္အမ်ားရိွေသာ္လည္း သံုးစြဲသူ၏အခ်က္အလက္မွန္ကိုသာ 

အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ Facebook တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ 

စြာ(စာျဖင့္ရိုက္၍)စကားေျပာႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူူမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာ 

ေပၚက ၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား မွတ္တမ္းအျပည္အစံုကို စာရြက္ျဖင့္ 

မွတ္တမ္းကူးယူထားႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ မိုဘိုင္းစမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Facebook ကို သြင္းထားျခင္း 

ျဖင့္ မိမိ၏စာမ်က္ႏွာကို မိုဘိုင္းစမတ္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ 

၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ Facebook က ေပး 

ထားေသာ အေျခခံသင္ခန္းစားမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိ၏သီးသန္႔အက္ပလီ 

ေကးရွင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရိွသည္။

Facebook သည္ အသံုးျပဳရ အေတာ္လြယ္ကူျခင္း၊ လက္ရိွတြင္ 

အသံုးျပဳသူ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ 

ယက္မ်ားအတြင္း လွ်င္ျမန္စြာျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ျခင္း စသည့္တို႔တြင္ ထင္ရွားသည္။ 

အကယ္၍ သံုးစြဲသူတစ္ဦးက Facebook ေပၚတြင္ Like လုပ္လ်င္ ယင္းကို 
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သံုးစြဲသူ၏ စာမ်က္ႏွာေပၚက သတင္းမ်ား စုေဆာင္းတင္ျပသည့္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အလို 

အေလ်ာက္ သတင္းပို႔ေပးသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားက ၎ကိုကြန္ယက္ထဲတြင္ မွ်ေ၀ႏိုင္ၿပီး ေ၀ဖန္ 

ခ်က္မ်ားကိုလဲ တိုက္ရိုက္ေရးႏိုင္သလို သတင္းအရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။  

Twitter
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖန္တီခဲ့ေသာ Twitter သည္ အေသးစား ဘေလာက္ခ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

အသံုးျပဳသူမ်ားက သတင္းတိုမ်ားကို စာလံုးေရ ၁၄၀ အထိ တင္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

ႏွစ္ကုန္တြင္ Twitter မွ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ သန္း ၂၀၀ ရိွခဲ့ၿပီး၊ သန္း ၃၄၀ 

အထိ ေန႔စဥ္တိုးပြားလ်က္ရိွသည္။ Twitter တြင္ အေကာင့္ဖြင့္မထားေသာ သူမ်ားကလည္း 

သတင္းတိုမ်ားကိုၾကည့္ႏိုင္ၿပီး အေကာင့္ဖြင့္ထားသူမ်ားသာ သတင္းေရးႏိုင္ပါသည္။ သတင္း 

မ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ အျခားအေကာင့္မွ သတင္းမ်ားကိုျပန္လည္တင္ျပျခင္းတို႔ 

လုပ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုသည္ လူစိတ္၀င္စားမႈမ်ားၿပီး၊ မၾကာခဏ 

မွ်ေ၀လ်င္ ယင္းကို “လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း”ဟုယူဆၿပီး (#)လကၡဏာကိုသံုးလ်က္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ 

တစ္ခုကို လိုက္ပါႏိုင္သည္။  

Twitter သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း သတင္းအတိုမ်ားကို မ်ားျပားေသာသူမ်ားထံ ေပးပိုႏိုင္ 

သည္။ ထို႔အျပင္ Twitter မွာ သတင္းမ်ားကို ကူးယူရန္လည္းေကာင္း၊ သိမ္းဆည္းရန္လည္း 

ေကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားျခင္းမရိွပဲ၊ သိမ္း ဆည္းခ်င္ပါက တတိယသံုးစြဲသူ၏ စာမ်က္ႏွာကို 

အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။  

YouTube and Vimeo
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ YouTube သည္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္ႏိုင္ 

သည့္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားက ဗီဒီယိုကိုတင္ႏိုင္ျခင္း၊ ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း၊ မွ်ေ၀ႏိုင္ 

ျခင္းတို႔ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတစ္ခုကိုတင္ရန္ အသံုးျပဳသူသည္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွ တင္ႏိုင္ေသာ္ 

လည္း မွတ္ပံုမတင္ထားသူမ်ားကတင္ထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။  အျခား 

ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ေသာ Facebook ႏွင့္ Twitter မ်ားမွ You Tube ကို ခ်ိတ္ဆက္ 

ႏိုင္သည္။ YouTube ကို မိုဘိုင္းစမတ္ဖုန္းမ်ားမွလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေသာ 

ဗီဒီယိုမ်ားကို မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ထားႏိုင္သည္။ You Tube ကို ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ား 

သည္ မွတ္ပံုတင္ထားရန္မလိုသျဖင့္ ၎စာမ်က္ႏွာ အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းရ 

မလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္ You Tube သည္ လက္ရိွတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ဗီဒီယိုစာမ်က္ႏွာအျဖစ္ 
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လူသိမ်ားပါသည္။ 

YouTube တြင္ ‘insight’ ဆိုသည္ နည္းစနစ္တစ္ခုကိုရိွၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အသံုး 

ျပဳသူသည္ ဗီဒီယုိဖိုင္တစ္ခုတြင္ ျမင္ကြင္းေပါင္းမည္မွ်ရရိွသည္ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္ကို 

ရယူႏိုင္သည္။ ထိုဗီဒီယို၏ လူႀကိဳက္မ်ားမႈ၊ ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ား မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္သည္ သို႔မဟုတ္ 

ရွာေဖြသည္၊ ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ား၏ ေယဘူယ် အသက္အပိုင္း အျခား၊ က်ား/မႏွင့္ ၾကည့္ရႈ႕သည့္ 

ေနရာမ်ား၊ ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဗီဒီယိုထဲက အဓိကအခန္း မ်ား စသည့္အခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္သည္။ You Tube သည္ အြန္လိုင္းဗီဒီယုိစာမ်က္ႏွာမ်ားထဲတြင္ လူ 

ၾကည့္အမ်ားဆံုး စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည္။  

YouTube ႏွင့္ဆင္တူစြာပင္ Vimeo သည္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္သည့္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ၿပီး 

အရည္အေသြးေကာင္းစြာ တည္းျဖတ္ႏိုင္သည့္ စာမ်က္ႏွာလည္း ျဖစ္သည္။ You Tube ႏွင့္ 

မတူသည္မွာ Vimeo တြင္တင္ေသာ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ ကူးယူရန္ခြင့္ျပဳထားသည္။  

Blogs (WordPress အပါအ၀င္ စာမ်က္ႏွာအားလံုး)
Blogs သည္ လူတစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူတစ္စုက ၎တုိ႔အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ 

သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ပံုမွန္တင္ျပႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ Blooger (Blog ၏ 

စာေရးသူ)၊ Blooging (Blog တြင္ စာေရးသားျခင္းႏွင့္ သတင္းတင္ျခင္း)၊ Blogosphere 

(အင္တာနက္ ဘေလာက့္ခ္ကမာၻ)ကဲ့သို႔ စကားအသံုး အႏႈန္းမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေလာက 

တြင္ လူသံုးမ်ားေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘေလာက္ခ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းႏွင့္ 

ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားတင္ျခင္းျဖင့္ စာေရးသူႏွင့္ စာဖတ္သူအၾကား သို႔မဟုတ္ စာဖက္သူ အခ်င္းခ်င္း 

အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ၿပီး ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေပၚ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုႏိုင္ပါသည္။ 

ဘေလာက္ခ္ကို အျခားဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး ေယဘူယ်အားျဖင့္ 

သီးျခင္း ေရးဆြဲထားေသာ တိက်သည့္ ဘေလာက္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပး 

သည္။

ဘေလာက္ခ္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ထဲတြင္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေပၚ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေအာင္ 

လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းဆိုသည့္ အရည္အေသြးမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဘေလာက္ခ္မ်ားကို အျမင္သေဘာထား 

မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ အသံုးျပဳၾကၿပီး ဘေလာက္ခ္ဂါ အေပၚမူတည္ၿပီး ဘေလာက္ခ္ 

သည္သတင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ အၿမဲမယူဆပါ။  
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LinkedIn
LinkedIn သည္ ပေရာဖစ္ရွင္နယ္မ်ားအတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

အသံုးျပဳသူ ၁၂၀ သန္းခန္႔ ရိွသည္။ယင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 

၏ အခမဲ့စာမ်က္ႏွာမ်ားမွသည္ စီမံခန္႔ခြဲသူအရာရိွတစ္ဦး၏ လစဥ္ေၾကးေပးရေသာ စာမ်က္ႏွာ 

အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။ 

ထို႔အျပင္ LinkedIn သည္ မိုဘိုင္စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား မွ်ေ၀ႏိုင္ ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ 

မိမိစိတ္၀င္စားမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္အေပၚမူတည္ၿပီး ဖိတ္ေခၚျခင္း သို႔မဟုတ္ မိတ္ဆက္ျခင္းမွ 

တစ္ဆင္ LinkedIn အုပ္စုတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္ 

မ်ားကို အဖြဲ႕၀င္မ်ားက စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ကုမၸဏီစာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို 

LinkedIn တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္ၿပီး ထိုကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုး 

ျပဳသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္သလို သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ားကိုလည္း လက္ခံရရိွႏိုင္ပါသည္။  

Google+
Google+ သည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ အထက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ယက္ 

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ပါသည္။ Google+ ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ 

အစုအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ (ဥပမာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား စသျဖင့္) ၎ 

တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ တည္း ျဖတ္ မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ Google+ 

တြင္ စာျဖင့္ရိုက္၍ အျပန္အလွန္စကားေျပာျခင္း (Chat) ႏွင့္ ဗီဒီယုိျဖင့္ စကားေျပာျခင္းတို႔ကို 

လူႏွစ္ေယာက္အၾကားျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိစိတ္၀င္စား 

ေသာနယ္ပယ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား 

အၾကား ပံုမွန္မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ 

ဗီဒီယိုမ်ားကိုလည္း မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ၿပီး Google+ သံုးစြဲသူေပါင္း သန္း ၅၄၀ ရိွေနၿပီး 

Google+ ကို စမတ္ဖုန္းအမ်ားစုမွလည္း သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ Google+ အေကာင့္ ဖြင့္ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္၎တို႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အစစ္အမွန္ကို သံုးစြဲရန္ 

လိုအပ္ၿပီး Google Takeout မွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူသည္ သူ၏ အေကာင့္တြင္ တင္ထားေသာ 

အရာမ်ားကို (ပို႔စ္မ်ား အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈမ်ား အပါအ၀င္) ကူးယူထားႏိုင္ပါသည္။
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မိုဘိုင္းဖုန္းမွ သတင္းေပးပို႔ျခင္း
အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး အားနည္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ SMS 

သို႔မဟုတ္ စာေၾကာင္းတိုမ်ား ေပးပို႔ဆက္သြယ္ျခင္းကို လူႀကိဳက္မ်ားလာၿပီး သံုးစြဲမႈလည္း 

တိုးပြားလ်က္ရိွပါသည္။ အျခား ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကဲ့သို႔ တူညီေသာ အျပန္အလွန္ 

ဆက္သြယ္မႈမ်ိဳး SMS ျဖစ္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး 

အားနည္းေသာေနရာမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ခ်ီမႈတြင္ အသံုး 

၀င္ပါသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း (တတ္ေရာက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဖုန္း 

နံပါတ္ကို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္) လူကိုယ္တိုင္ စုေဆာင္းႏိုင္သလို၊ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခု၏ သတင္းအခ်က္အလက္လက္ခံရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္လည္း စုေဆာင္း 

ႏိုင္ပါသည္။ SMS မ်ားကို ပို႔လႊတ္သည့္အခါ ပို႔လႊတ္သူထံ သင္ေလွ်ာ္ေသာအခ်ိန္အတြင္း 

ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထံမွ လက္ခံရရိွေသာ မိုဘိုင္း 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူတစ္ဦးက လက္မခံခ်င္ေတာ့လ်င္ ဆက္လက္ေပးပို႔ 

ျခင္းမျပဳရန္ အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးထားသင့္ပါသည္။ 

ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္မႈကိုလည္း အၿမဲေလးစားသင့္ပါသည္။  

စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မွ SMS ေပးပို႔သည္ ေဆာ့ဖ္၀ဲသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို 

ထိုကြန္ပ်ဴတာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မိုဒမ္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ 

ဆင့္ SMS ေပးပုိ႔ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူကို မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ား 

စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားႏိုင္ရန္၊ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ SMS ပို႔ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေပးပို႔လိုက္ေသာ 

SMS အားလံုးကို ေျခရာခံထားႏိုင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းသို႔ ကြန္ပ်ဴတာမွ အသံုးျပဳ 

သည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို အခမဲ့ရယူႏိုင္ၿပီး၊ တစ္ႀကိမ္တြင္ ေပးပို႔သည့္ SMS အေရအတြက္၊ 

ရွည္လ်ားမႈ၊ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား လက္ခံရရိွမႈ စသည့္အရည္အေသြးမ်ားမွာ ကြဲျပားမႈရိွပါသည္။  

SMS မ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းသည္ ေပးပုိ႔သူႏွင့္ လက္ခံသူအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 

SMS ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ၏သည္ ၀ယ္ယူမႈပမာဏႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ/ေပးပို႔မႈ စနစ္မ်ားအတြက္ 

ေလ်ာ့ေစ်းမ်ား ေပးတတ္သည္။ SMS ကုန္က်စရိတ္သည္ လက္ခံသူမ်ားအတြက္လည္း တူညီ 

စြာျမင့္မားသည့္အတြက္ လက္ခံသူအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္ၿပီး လုိအပ္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈအေရ 

အတြက္ကို ကန္႔သတ္ထားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။ ထို႔အျပင္ SMS ေပးပို႔သည့္ ၾကာျမင့္ 

ခ်ိန္သည္ အသံုးျပဳသည့္ကြန္ယက္အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတတ္ၿပီး တစ္ခါတရံပို႔လိုက္ေသာ 

SMS သည္ ေျပာက္ဆံုးသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွးေကြးျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ၿပီး အမွန္တကယ္ပို႔သည့္ 

အခ်ိန္ကို ထိခိုက္တတ္ပါသည္။
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ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာ

မ်ားေပၚတင္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ားကို 

ေလ့လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ 

ေဆာ့ဖ္၀ဲပရိုဂရမ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးဆြဲထားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ပရိုဂရမ္မ်ား၏ အေျခခံအဆင့္တြင္ 

(က) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာ အားလံုးကိုစီမံခန္႔ခြဲေသာ ဗဟို

ကခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္မွတစ္ဆင့္ ဗဟိုလက္ခံဌာနမွ ေပးပို႔ျခင္း လက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ 

(ခ) ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္မွတစ္ဆင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာအားလံုးသို႔ 

ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ျခင္း၊ 

(ဂ) ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ ပုရိတ္သတ္စားရင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ 

(ဃ) အသံုးျပဳသူမ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျခင္း၊ 

(င) အဓိက စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 

(စ) ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳသည့္အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။  
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ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည့္တစ္ေလွ်ာက္လံုး စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ကူညီခဲ့ၿပီး အႀကံညဏ္မ်ား၊ တည္းျဖတ္မႈအကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ေသm 

Monica Erikson ႏွင့္ VasilVaschanka တို႔ကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ရိွပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ားကေပးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထား 

မ်ားမရရိွပဲ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ေရးသားရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔အတြက္ Miriam 

Lapp (ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)၊ Tom Rogers ႏွင့္ Tess Kerr 

(ၾသစေတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၊ Peter Wardle ႏွင့္ Rosemary 

Davenport (အဂၤလန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ႏွင့္ Ian Browne (ဘာဘဒို 

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေကာ္မရွင္) တို႔ကို အထူးေက်းဇူး တင္ပါသည္။ 

Abdurashid Solijonov ႏွင့္ Olga Karavayeva တို႔သည္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အတြက္ နာရီမ်ားစြာ သုေတသနျပဳခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳေနေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ 

ခဲ့ပါသည္။  International IDEA မွ အျခားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား 

ျဖစ္ေသာ Martin Schneider, Lotta Westerberg, Jenny Hedström, 

Andrew Ellis, Andrea Liebman ႏွင့္ Stina Larserud တို႔ကလည္း 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ ဖြဲ႕စည္းမႈ ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပါ၀င္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္းအစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ Annette Fath-Lihic ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတကာအစီအစဥ္ဌာနမွ ဒါရိုက္တာ Kristen Sample တို႔ကို ဤလမ္းညႊန္ 

စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီမႈအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကူအညီေပးခဲ့မႈမ်ားအတြက္ 

အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ကို ထုတ္ေ၀ေပးေသာ 

International IDEA ၏ ထုတ္လုပ္မႈအရာရိွ Lisa Hagman ကိုလည္း ေက်းဇူး 

တင္ပါသည္။ 
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ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ႕ (The International  Institute for Democracy and Electoral 

Assistance International IDEA)သည္ ကမၻာႏွင့္တစ္ဝွမ္း ေရရွည္တည္တံ့ 

ခိုုင္ျမဲေသာ ဒီမိုကေရစီကိုအားေပးသည့္ အစိုးရအမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၎၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပိုမို၍ေရရွည္ခံ၍ထိေရာက္ျပီး ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ 

ဒီမိုကေရစီကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ျဖစ္သည္။

အင္စတီက်ဳ႕၏အလုပ္သည္ အေျပာင္းအလဲ၏ ေမာင္းႏွင္အားကို 

ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ယူဆဦးတည္ျပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ 

အဆင့္တြင္ စုစည္းထားသည္။ 

အင္တာေနရွင္နယ္အိုင္ဒီယာသည္ ၎၏ကြ်မ္းက်င္ရာနယ္ပယ္ 

မ်ားျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံေ

ရးတြင္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ 

အျပင္ က်ားမခြဲဲျခားမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ေသာ ဒီမိုကေရစီ စသည့္နယ္ပယ္မ်ား အတြက္ ေခတ္ျပိဳင္ဗဟုသုတမ်ားကို 

ထုတ္လုပ္သည္။ 

IDEA သည္ထုိဗဟုသုတမ်ားကို ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဒသခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ 

ေဆာင္က်ဥ္းေပးျပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ 

ေပးသည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အကူအညီေပးသည္။ 
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၎၏လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ IDEA ရည္ရြယ္သည္မွာ -

• ဒီမိုကေရစီ၏ တုိးတက္လာေသာ လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊

• ပိုမို၍ က်ုယ္ျပန္႔ေသာအမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံႏိုင္ေသာကိုယ္စားျပဳမႈ

• ပိုမို၍ထိေရာက္ျပီး ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာဒီမိုကေရစီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

တို႔ျဖစ္သည္။

အင္တာေနရွင္နယ္အိုင္ဒီယာသည္ ကမၻတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ 

စေတာ့ဟုမ္းျမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္၍ အင္စတီက်ဳ႕တြင္ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္၊ လက္တင္ 

အေမရိကႏွင့္ကာရစ္ဘီယန္၊ အေနာက္အာရွႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကေဒသၾကီးတို႔အတြက္ 

ရံုးခြဲမ်ားရိွသည္။ 
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