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း အတွက် လမ်းညွှ န်ချက်
့
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းအတွက် လမ်းညွှ န်ချက်
့

ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရပ်ဘက်
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းအတွက် လမ်းညွှ န်ချက်
့
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နိဒါန်း
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ အစည်
းများအတွက် လူထုအရရးတက်ကကွလှုပ်ရှားသူများ ရရးသားသည့် လမ်းညွှ န်ချက်တစ်ခု
့

ကျွန်ုပ်တို ့အရနဖဖင့် ရရွ းရကာက်ပွဲများရှိ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများနှင့်ပတ်သက်၍ အဘယ့်ရြကာင့် ဂရုစိုက်သနည်း?

သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းတွင် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့်ြကည့် ရလ့လာဖခင်းကို မည်သို ့ထည့်သွင်းနိုင်သနည်း?

၁ ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်းရှိ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် ၎င်း၏ အတားအဆီးများ
၁.၁. ရဖပာင်းလဲလျက်ရှိသည့် မီဒီယာ ပတ်ဝန်းကျင်
၁.၂. လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် အသုံးဖပုသည့် ဥပရဒမူရဘာင်
၁.၂.၁. နိုင်ငံတကာ ဥပရဒ
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၁.၂.၃. ကိုယ်ပိုင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖဖင့် ထိန်းရကျာင်းဖခင်း
၁.၂.၄ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအတွက် ဥပရဒမူရဘာင်များ၏ ဆီရလျာ်မှု
ိ
ရရာက်မှု
၂ ရရွ းရကာက်ပွဲကျင်းပသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အရပါ် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏ အကျုးသက်
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၂.၂.၁. ခခိမ်းရဖခာက်မှု အဆင့် အမျုးမျ
ိ ုးိ - 3 M
၂.၂.၂. မတူကွဲပြားသည့် ပြစ်စဉ် - လက္ခဏာများ နှင့် ရွွ းရကာက်ြွဲများအရြါ် လွှမ်းမိုးမှု
၃ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို မည်သို ့ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာနိုင်မည်နည်း? နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်း
် ဆာင်ဖခင်း - ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာဖခင်း၏ နယ်ပယ်ကုိ သတ်မတ
ှ ဖ် ခင်း
၃.၁. လက်ရတွ လု
့ ပရ
၃.၁.၁. မည်သည့် platformများဖဖစ်သနည်း? လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏ အရဖခအရနကို သတ်မှတ်ဖခင်း
၃.၁.၂. အချိန်ကာလမည်မျှဖဖစ်သနည်း? စိစစ်ရလ့လာသည့် ကာလကို သတ်မှတ်ဖခင်း
၃.၁.၃. မည်သည့်အရြကာင်းအရာ ဖဖစ်သနည်း? သတင်းစကားကို ြကည့်ရှုဖခင်း
၃.၁.၄. မည်သည့် လှုပ်ရှားသူများ ဖဖစ်သနည်း? သတင်းစကားရပးပို ့သူ နှင့် ၎င်းတို ့၏ အဖပုအမူများကို ြကည့်ရှုဖခင်း
၃.၂.

အချက်အလက် စုရဆာင်းဖခင်း နှင့် ကိရယ
ိ ာများ

၃.၂.၁. အချက်အလက်များ ရယူဖခင်း
၃.၂.၂. အချက်အလက် စုရဆာင်းဖခင်း နှင့် စိစစ်ရလ့လာဖခင်းတိအတွ
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၃.၃. အချက်အလက်များကို စိစစ်ရလ့လာဖခင်း - ဖဖစ်စဉ်တစ်ခခု ျင်းစီအား မည်သုိ ့ရစာင့ြ် ကည့ရ် လ့လာရမည်နည်း?

ိ
ရရာက်မှုရှိရစဖခင်း
၄ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းဖဖင့် အကျုးသက်
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၄.၂.
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p = စာမျက်နှာ

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ရမးခွန်းများကို ရဖဖရှင်းဖခင်း

၄.၂.၁.
၄.၂.၂.
၄.၂.၃.

အချက်အလက်များကို မည်သို ့အသုံးဖပုရမည်နည်း - သုရတသနလုပ်ငန်းများအတွင်း အသုံးဖပုသူများ၏
အချက်အလက်များကို အမည်မရဖာ်ဘဲ လျှု ိဝှ့ က်ထားဖခင်း

အချက်အလက်များကို စီမံခနခ့် ွဲဖခင်း နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရရးလွတ်လပ်ခွင့် မူဝါဒတစ်ခု ရရးဆွဲဖခင်း

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ဖပရာတွင် သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာသည့်
စံများကို အသုံးချဖခင်း
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ရကျးဇူးတင်လွှာ
ဤနည်းစနစ်အား Supporting Democracy ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖဖင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းအဖွဲ တစ်
့ ဖွဲ နှ့ င့် ပူးရပါင်းရရးဆွဲခဲ့ ဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။ Supporting
Democracy အား SOFRECO, Democracy Reporting International (DRI) နှင့် the National Democratic Institute (NDI) တို ့ ပူးရပါင်းပါဝင်သည့်
ပူးရပါင်းအဖွဲ အစည်
းမှ အရကာင်အထည်ရဖာ်ပါသည်။
့
နည်းစနစ်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ နှင့် ရမလတို ့အတွင်း စုရဝးခဲရ
့ သာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ တစ်
့ ဖွဲ ၏
့ အရထာက်အပံ့များဖဖင့်
Rafael Schmuziger Goldzweig (DRI) နှင့် Michael Meyer Resende (DRI) တို ့မှ မူြကမ်းရရး ဆွဲခဲ့ ဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ တွ
့ င်
Olufunto Akinduro (EISA, South Africa), Susan Angle (Media4Democracy, Belgium), Michael Baldassaro (the Carter Center, US),
Mikheil Benidze (ISFED, Georgia), Julia Brothers (NDI, US), Lucas Calil (FGV-DAPP, Brazil), Viktoras Dauksas (Debunk. eu,
Lithuania), Amaro Grassi (FGV-DAPP, Brazil), Rast’o Kužel (Memo98, Slovakia), Anders Olof Larsson (Kristiania University College,
Norway), Elijah Lewien (The Carter Center, US), Michael Lidauer (Election-Watch.eu, Austria), Giovanna Maiola (EODS, Belgium),
Mohamad Najem (SMEX, Lebanon), Raphaël Pouyé (SD, Belgium), Stefan Stieglitz (Duisburg-Essen University, Germany), Josh Smith
(DEMOS, UK), နှင့် and Chandanie Watawala (ANFREL, Thailand) တို ့ ပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပတ
် ို ့အား ကူညီပံ့ပိုးရပးခဲ့သည့် Madeline Brady (DRI)
ကိုလည်း ရကျးဇူးတင်ပါသည်။
မိမိတို ့၏ အတွင်းကျကျ သရဘာထားအဖမင်များ နှင့် အြကံဖပုချက်များ ရပးအပ်ခဲ့ ခပီး ဤနည်းစနစ်ကို စုစည်းနိုင် ရစခဲ့သည့် ပါဝင်သူများကိုလည်း
ရကျးဇူးတင်ပါသည်။

ရှင်းလင်းချက်။

။ သတင်းအချက်အလက် ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဖမန်မာဘာသာသို ့ ဘာသာဖပန်ဆိုထားဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။

အကယ်၍ ကွဲဖပားဖခားနားမှုများရှိပါက မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကိုသာ အမှန်ယူရန် တိုက်တွန်းပါသည်။

နိဒါန်း
အွြ်သား တက်ကကွလှုြ်ွှားသူများမှ ရွးသားရသာ အွြ်ဘက်လူမှုအြွဲ အစည်
းများအတွက် လမ်းညွှ န်ချက် တစ်ခု
့
နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများဖဖစ်ရစ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းစာဆရာများဖဖစ်ရစ၊ ပညာရှင်များဖဖစ်ရစ အရပ်ဘက်အဖွဲ အစည်
း
့
မှဖဖစ်ရစ၊ အဖွဲ အစည်
းများစွာတို ့သည် လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများအရပါ် ရစာင့်ြကည့် ရလ့လာမှုများအား စတင်စမ်းသပ်
့
လုပရ
် ဆာင်လာြကသည်။ သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့ြ် ကည့် ရလ့လာမှုများတွင် အဆိုပါ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ

ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာရရး နည်းစနစ်များကို လိုက်မရ
ီ အာင် လုပ်ရဆာင်ရန် လိုအပ်ရနသည်။ ဤလမ်းညွှ န်စာအုပ်သည်

ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာလိုြကသည့် မည်သည့် အဖွဲ အစည်
းမဆိုအသုံးဖပုနိုင်သည့်
့

အများဖပည်သူအတွက် ထုတဖ် ပန်ထားရသာ အရင်းအဖမစ်တစ်ခုဖဖစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့အရနဖဖင့် ဤလမ်းညွှ န် စာအုပ်အား အထူးသဖဖင့်
မိမိတို ့၏ နိုင်ငံများအတွင်းရှိ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာ ြကရသာ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ အစည်
းများအတွက်
့

ရရးသားခဲ့ ဖခင်းဖဖစ်ခပီး ဤသို ့ရသာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရြကာင်းအရာများအား အလွယ်တကူ နားလည်သရဘာရပါက်နိုင်ရစရရးအတွက်
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံး များကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းစွာ အသုံးဖပုထားပါသည်။

ကျွန်ုြ်တအရနပြင့
ို ့
် ရွွ းရကာက်ြွဲများအတွင်း လူမှုကွနွ
် က်မီဒီယာများကို အဘယ့်ရြကာင့် ဂရုစိုက်သနည်း?
အင်တာနက် နှင့် အထူးသဖဖင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတို ့ ရပါ်ရပါက်လာခဲ့ ဖခင်းသည် ဖပည်သူများအရနဖဖင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ

သတင်းအချက်အလက်များကို ဖဖနရ့် ဝ အသုံးဖပုပုံကို ရဖပာင်းလဲရစခဲ့ပါသည်။ သတင်းစာများ၊ ရုပ်ဖမင်သံြကား နှင့် ရရဒီယိုတို ့ကဲ့သို ့ရသာ
သမားရိုးကျ ဆက်သွယ်ရရး နည်းလမ်းများအရပါ် အာရုံစူးစိုက်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှ ရပးအပ်သည့် ပိုမို၍

အဖပန်အလှန်ထရ
ိ တွ နိ့ ုငခ် ပီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာမှုတို ့ရြကာင့် ရရွ လျားလာခဲ
့ပါသည်။ ယင်းသည် ရရွ းရကာက်ပွဲများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
့
သတင်းအချက်အလက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အသွငရ
် ဖပာင်းလဲရစခဲ့သည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများဆိုသည်မှာ ဖပည်သူများအား အွန်လိုင်းမှ
ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုနိုင်ရစခပီး သတင်းအချက်အလက်များ မျှရဝနိုင်ရစသည့် မည်သည့် platformကိုမဆို ရည်ညွှန်းပါသည်။

လူမှုကွန်ွက်

မီဒီယာများ

ကွန်ပျူတာ သိုမဟု
တ် မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုကို အသုံးဖပုဖခင်းဖဖင့် ဖပည်သူများအား
့
အင်တာနက်ရပါ်တွင် ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုမှုများ ဖပုလုပ်နိုင်ရစခပီး သတင်း

အချက်အလက်များ ဖပုလုပ်နိုင်ရစသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ကွန်ပျူတာ အစီအစဉ်များ

ဒီဂျစ်တယ် platform များသည် အထူးသဖဖင့် သမားရိုးကျ မီဒီယာများအား အစိုးရသို ့မဟုတ် အာဏာရပါတီမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့်
အာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးရသာ နိုင်ငံများတွင် သမားရိုးကျ မီဒီယာများမှ ချန်လှပ်ထားခံရသည့် အုပ်စုများကို အားရပးခဲ့ပါသည်။
ထို ဖ့ ပင် အဓိက မီဒီယာ အုပ်စုများအား နိုင်ငံရရး အစီအစဉ်များရှခိ ပီး ြသဇာအာဏာရှိသည့် လူတစ်စုမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့်အခါ
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများသည် အဖခားရသာ အကျုးစီ
ိ းပွားများကိုလည်း ဆက်သွယ်ရဖပာဆို ထုတ်ရဖာ်နိုင်ရစရန်
အရထာက်အကူဖပုခဲ့ပါသည်။

အဖခားတစ်ဘက်တွင် ၎င်းတို ့အား ဒီမိုကရရစီကို ထိခိုကရ
် အာင်ကကိုးပမ်းရနသည့် အစွန်းရရာက်များ သို ့မဟုတ် ဖပည်တွင်းရှိ

အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများ နှင့် ရရွ းရကာက်ပွဲများတွင် ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ရန် ကကိုးပမ်းရနသည့် ဖပည်ပအစိုးရများမှလည်း

အသုံးဖပုရနြကပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း အများဖပည်သူ၏ ထင်ဖမင် ယူဆချက်များ နှင့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ရရွ းချယ်မှုများကို
ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန် ကကိုးပမ်းမှုများသည် အဓိက စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်အရာတစ်ခုဖဖစ်လာခဲ့သည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာအရပါ်
ယခင်ကရှိခဲ့သည့် အဖပုသရဘာ ရဆာင်ရသာ အဖမင်များသည်လည်း ရဖပာင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ၎င်းတို ့ကိုလည်း မည်သည့်

နည်းပညာမဆို ကဲ့သို ့ပင် ရကာင်းမွန်သည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖဖစ်ရစ ဆိုးရွ ားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖဖစ်ရစ အသုံးဖပု
နိုင်ရြကာင်း ရတွ ဖမင်
့ ခဲ့ရသည်။

ြုံ ၁

လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာ ပြဿနာများ၏ အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်များ
ရေါဟာွ (အွင်းအပမစ်)
သတင်းအချက်အလက် (သိုမဟု
တ်
့

လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်မှု) လှုပ်ရှားမှုများ
/ ညှိနှင
ိ ု ်းရဆာင်ရွက်သည့်

မရိုးရဖဖာင့်ရသာ အဖပုအမူများ
(Facebook)

အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်
အများအားဖဖင့် ဗျူဟာရဖမာက် နှင့်/သို ့မဟုတ် ပထဝီ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ
ရလဒ်တစ်ခု ရရှိရရးအတွက် ဖပည်တွင်း သို ့မဟုတ် ဖပည်ပနိုင်ငံရရး
အဖမင်များကို ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းရစရန် စီစဉ်ဖွဲ စည်
့ း ထားသည့်
လှုပ်ရှားသူများ (အစိုးရများဖဖစ်ရစ အစိုးရမဟုတ်သည့် လှုပ်ရှားသူများဖဖစ်ရစ)
၏ လုပရ
် ဆာင်ချက်များ 1 ထိုသို ့ရသာ လုပ်ရဆာင်ချက်များအား
လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများရှိ ရဆွးရနွးမှုများ နှင့် သရဘာထားအဖမင်များကို
ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖဖစ်ရသာ ညှိနှင
ိ ု ်းရဆာင်ရွက်သည့်
မရိုးရဖဖာင့်ရသာ အဖပုအမူအဖဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 2

ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

Twitter ၏ ဝန်ရဆာင်မှုများအား ရရွ းရကာက်ပွဲများကို ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရရး

(Twitter)

မည်သို ့ပါဝင်နိုင်ရြကာင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များအား ဖိနှိပဖ် ခင်း နှင့် ခခိမ်းရဖခာက်ဖခင်း၊

ရိုးသားရဖဖာင့်မှန်မှုကို ချုးရဖာက်
ိ
ဖခင်း

သို ့မဟုတ် ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ရရးအတွက် အသုံးဖပုဖခင်း-

နှင့် မှားယွင်းစွာ သို ့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ် လွဲသွားရစနိုင်သည့် နှီးနွယ်မှုများနှင့်

ပတ်သက်ရသာ အဓိပ္ပာယ်လွဲသွားရစနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
သတင်းမှား (Google)

အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အင်တာနက် လျင်ဖမန်မှု၊ အရွ ယ်အစား နှင့်

နည်းပညာများကို အသုံးဖပုကာ လှည့်ဖဖားရန် နှင့် အဓိပ္ပာယ်လွဲသွားရစရန်
ကကိုးပမ်းမှု များ

ကွန်ပျူတာအသုံးဖပု ဝါဒဖဖန်ခ့ ျီမှု
(Oxford Internet Institute)

သတင်းအချက်အလက်

ကစဉ့်ကလျားဖဖစ်ရစဖခင်း

(First Draft News/Council of
Europe)

ယှဉ်ခပိုင်ရဖပာဆိုမှု

(Institute for Strategic Dialogue)
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လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် အဓိပ္ပာယ်လွဲသွားရစနိုင်သည့်

သတင်းအချက်အလက် များ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖဖနရ့် ဝရန် အယ်ဂိုရီသမ်များ၊

အလိုအရလျာက်နည်းပညာများ နှင့် လူသားများ၏ စီမံမှုများကို အသုံးဖပုဖခင်း5
ရအာက်ပါတို ့ပါဝင်သည့် ဖခုံငုံလွှမ်းဖခုံသည့် ရဝါဟာရ - လုပြ် ကံ သတင်းများ
(ထိခိုက်မှုဖဖစ်ရစရန် တမင်တကာ ဖန်တီးခဲ့သည့် မှားယွင်းရသာ သတင်း
အချက်အလက်များ)၊ သတင်းမှားများ (ထိခိုက်မှုဖဖစ် ရစရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖဖင့်
ဖန်တီးခဲ့ ဖခင်းမဟုတ်သည့် မှားယွင်းရသာ သတင်းအချက်အလက်များ)
နှင့် မမှန်မကန် သတင်း အချက်အလက်များ (ထိခိုက်မှုများဖဖစ်ရစရန်
အသုံးဖပုသည့် အမှန်တကယ်အရဖခအရနရပါ်တွင် အရဖခခံထားသည့်
သတင်းအချက်အလက်များ)
ရရွှ ရဖပာင်
းရနထိုင်မှု၊ ဥရရာပတိုက်ရှိ မူဆလင်များ၊ မိသားစု နှင့်
့

တိုးတက်လာရသာ စံများ နှင့် ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ မူဝါဒတို ့ကဲ့သို ့ရသာ

ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ “ယဉ်ရကျးမှု စစ်ပွဲ” တစ်ခု ဖဖစ်ရပါ်လာရစရန်
အားရပးဖခင်း။ သတင်းအချက်အလက် စစ်ပွဲမှ ရရွ လျားမှု
တစ်ခု။ 7
့

ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှုများအရပါ်
ခခိမ်းရဖခာက်မှုများ

(Democracy Reporting
International)

ရရွ းရကာက်ပွဲများ ကျင်းပစဉ်အတွင်း နှင့် ရရွ းရကာက်ပွဲကာလဖပင်ပရှိ

မည်သည့် ကိစ္စရပ်မဆိုနှင့် ဆက်စပ်ရနသည့် ဗဟုဝါဒဆိုင်ရာ အရချအတင်
ရဆွးရနွးမှုများကို ခခိမ်းရဖခာက်ရနရသာ လူသားများ၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ
ထိခိုက်ရစသည့် လုပ်ရဆာင်ချက်များ သို ့မဟုတ် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ
ဒီဇိုင်း၏ မရည်ရွယ်ထားသည့် အကျုးဆက်
ိ
များ။8

2 Nathaniel Gleicher, “Coordinated Inauthentic Behavior Explained,” Facebook Newsroom, 2018. https://newsroom.fb.com/news/2018/12/inside-feed-coordinated-inauthentic-behavior/
3 Twitter, “Election Integrity Policy,” 2019 https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/election-integrity-policy
4 Google, “How Google Fights Disinformation,” 2019, p.2 https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publishprod/documents/How_Google_
Fights_Disinformation.pdf
5 Samuel C. Woolley & Philip N. Howard, “Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary,” Oxford
6 Claire Wardle, PhD and Hossein Derakhshan, “Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making,”
Council of Europe, Strasbourg, 2017, p. 5.

လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများကို အလွဲသုံးစားဖပုဖခင်းရြကာင့် ယခင်နှစ်များအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် ရရွ းရကာက်ပွဲ များစွာတို ့သည် အဖငင်း
ပွားဖွယ်များဖဖစ်လျက်ရှိခဲ့သည်။ အများအားဖဖင့် “တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းရနခဲ့သည်” ဟူသည့် ခံစားချက်တစ်ခုရှိရနရလ့ရှိရသာ်လ

ည်း မည်သည့ရ
် နရာတွင် မှားယွင်းသွားခဲရ
့ ြကာင်း အတိအကျကိုမူ ရဖာ်ထုတ်နိုင်လျှင်ပင် ရရွ းရကာက်ပွဲအခပီး အချိန်ြကာဖမင့်မှသာ
ရဖာ်ထုတ်နိုင်သည်။ ဤအချက်သည် ရဖပာင်းလဲရန် လိုအပ်ရနခပီး ကျွန်ုပ်တို ့အရနဖဖင့် ဤနည်းစနစ်သည် ယခုအချိန်အထိ

နားမလည်နိုငရ
် သးခဲရ
့ သာ လူမှုကွန်ရက်ရှိ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများ၏ ရရွ လျားမှု
များ နှင့် ၎င်းတို ့အား ရရွ းရကာက်ပွဲများတွင်
့
အသုံးဖပုဖခင်းအရြကာင်းကို အုပ်စုများအရနဖဖင့် ပိုမိုသိရှိလာရစရန် အရထာက်အကူဖဖစ်မည်ဟု ရမျှာ်လင့်ပါ သည်။

ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရှိ ဖဖစ်စဉ်ကို ြကည့်ရှုရာ၌ ရှုရထာင့် အမျုးမျ
ိ ုးရှ
ိ ိပါသည်။ လူသိအများဆုံး

ရှုရထာင့်မှာ အချက်အလက် စစ်ရဆးဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ၌ နိုင်ငံများစွာတို ့တွင် အုပ်စုများသည် ထင်ရှားရသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏

ထုတ်ရဖာ်ရဖပာဆိုမှုများ သို ့မဟုတ် ကျယ်ကျယ်ဖပနဖ့် ပန ့် မျှရဝလျက်ရှိြကသည့် အရြကာင်းအရာများအား အချက်အလက် စစ်ရဆးဖခင်းဖဖင့်
ဒီဂျစ်တယ် ရဆွးရနွးဖငင်းခုံမှု များကို ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာလျက်ရြှိ ကသည်။ အချက်အလက် စစ်ရဆးဖခင်းအား မီဒီယာဖဖင့်ဖဖစ်ရစ

မီဒီယာနှင့် အနီးကပ် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မှုဖဖင့်ဖဖစ်ရစ လုပ်ရဆာင်ရလ့ရှိပါသည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရာတွင် ရအာက်ပါ ဇယား၌
ရဖာ်ဖပထားသကဲ့သို ့ ပိုမိုကျယ်ဖပနသ
့် ည့် အာရုံစူးစိုက်မှုရှိပါသည်။

ြုံ ၂

လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာ အချက်အလက်စစ်ရဆးပခင်း နှင့် ရွွ းရကာက်ြွဲရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာပခင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ

အချက်အလက် စစ်ရဆးဖခင်း

ရည်မှန်းချက်များ

ပိုမိုအဆင့်ဖမင့်မားသည့် စာနယ်ဇင်း

ရရွ းရကာက်ပွဲများသည် လွတ်လပ်၊ မျှတမှုရှိခပီး

ရဖပာဆိုမှုများကို ဖပင်ဆင်ရပးကာ အွန်လိုင်းရပါ်မှ

နှင့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အခွင့်အရရးများကို

စံချိန်စံနှုန်းများကို ရသချာရစခပီး မှားယွင်းသည့်

လုပ်ြကံသတင်းများကို အရရးယူ ရဆာင်ရွက်ဖခင်း

ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာဖခင်း၏
အာရုံစူးစိုက်မှု

ကာလ

ြကားဝင်ရဆာင်ရွက်မှု
အမျုးအစား
ိ

ရရွ းရကာက်ပွဲ

ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်း

နိုင်ငံရရးသမားများ၏ ထုတ်ဖပန် ရဖပာဆိုမှုများ၊
ရရွ းရကာက်ပွဲများ အတွင်း သတင်းအမှားများ
ပျံ နှ့ ံ ့ရနမှု၊ စာမျက်နှာ အတုများ

ရရွ းရကာက်ပွဲကာလများတွင်

အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ သို ့ရာတွင် ပုံမှန်အားဖဖင့်
အစဉ်မဖပတ် လုပ်ရဆာင်သည်။

သတင်းမှားများကို ရဖာ်ထုတ်ရန် နှင့် စာနယ်ဇင်း
အရည်အရသွး ဖမှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည်

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း များ၊ ပါတီများ

ရလးစားလိုက် နာရြကာင်း ရသချာရစဖခင်း
စာမျက်နာှ အတုများ နှင့် အဖခားရသာ
နိင
ု င
် ရ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာ ြသဇာလွှမး် မိးု သူများ အပါအဝင်
ကိယ
ု စ
် ားလှယရ
် လာင်းများ နှင့် ပါတီများ၏
စာမျက်နာှ များ၊ သတင်းမီဒယ
ီ ာ စာမျက်နာှ များ။
ရရွးရကာက်ပဲက
ွ ာလအနီးတစ်ဝက
ုိ ် တွင်
ရဆွးရနွးသည့် ရခါင်းစဉ်များ နှင့် ရဖပာဆိခ
ု ျက်များ

ရရွးရကာက်ပဲက
ွ ာလအတွငး်
ရရွးရကာက်ပဲဆ
ွ င
ုိ ရ
် ာ ရဖာ်ရဆာင်မှုများ
(အရဖခခံမမ
ူ ျား ရြကညာဖခင်း) ကို ရစာင့ြ် ကည့်
အစီရင်ခတ
ံ င်ဖပဖခင်း နှင့် နိင
ု င
် ရ
ံ ရး
လှုပရ
် ာှ းသူများ နှင့် မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား အား
လုပြ် ကံသတင်းများ/ ဂုဏသ
် က
ိ ာ္ခ ကျဆင်းရစသည့်
စည်းရုးံ လှုရဆာ်
ံ့
မှုများကို ဆန်းစစ်သးံု သပ်ဖခင်း

https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/11/PREMS-162317-GBR-2018-Report-de%CC%81sinformation-1.pdf?x81849
7 Institute for Strategic Dialogue,”2019 EU Elections Information Operations Analysis: Interim Briefing Paper,”London, 2019, p.3 https://www.isdglobal.org/
wp-content/uploads/2019/05/Disinfo-European-Elections-Interim-report-ISD-2-V2.pdf
8 Democracy Reporting International, “Briefing Paper 100: Online Threats to Democratic Debate,” Berlin, June 2019,
https://democracy-reporting.org/bp100-online-threats-to-democratic-debate/
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အချက်အလက်စစ်ရဆးဖခင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအရြကာင်းအရာများ သို ့မဟုတ် သတင်းများ (သတင်းစကား) နှင့်

အနီးကပ်ဆက်နွယ်ရနရသာ်လည်း ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းမှာမူ ပိုမို ကျယ်ဖပနပ့် ါသည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်

ြကည့ရ
် လ့လာသူများသည် အွန်လိုင်းရပါ်ရှိ ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများ၏ အရည်အရသွးကို ပုံရဖာ်သည့်

မည်သည့်အရြကာင်းအရာကိုမဆို စိစစ်ရလ့လာ နိုင်သည်။ ဥပမာ - လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရပါ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ၏
ထင်ရှားမှုရှိမရှိ၊ စာမျက်နှာ များ နှင့် လုပရ
် ဆာင်သူများ (သတင်းစကားရပးပို ့သူများ) ၏ မှန်ကန်မှု၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ၏

လက်လှမ်းမှီမှု ကို တိုးချဲ ရန်
့ အတွက် အခရပးရြကဖငာများ အသုံးဖပုမှု သို ့မဟုတ် အဖခားရသာ အာရုံစူးစိုက်မှုရှရိရစမည့် နည်းလမ်းများ
(လူမှုရရးရဘာ့များ)၊ သို ့မဟုတ် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ နှင့် သတင်းများ (သတင်းစကားရပးပို ့ ဖခင်း/ဖဖနခ့် ျီဖခင်း) ဖဖနခ့် ျီဖခင်း။

သမားရိုးကျ ရွွ းရကာက်ြွဲ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုများသည် လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာမှုများ အတွက်
အချက်အလက်များ မည်သို ့ ရြးအြ်နိုင်သနည်း?

ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာဖခင်းအား သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲ

ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာဖခင်း၏ တိုးချဲ မှု့ တစ်ရပ်အဖဖစ် ရှုဖမင်နိုင်ခပီး အရပ်သား အဖွဲ အစည်
းများမှ ဖပုစုထားရသာ ဘက်မလိုက်သည့်
့
ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာမှု အရဖခခံမူ ရြကဖငာချက်များ (Declaration of Principles for Non-Partisan Election
Observation) ကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ အရဖခခံမူများအား အရပ်ဘက်အဖွဲ များစွ
ာတို ့မှ ရထာက်ခံအားရပးထားခပီး
့
ဘာသာစကားများစွာတို ဖ့ ဖင့် ရရှိနိုင်သည်။ ယင်းတို ့တွင် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း မည်သည့် လူအခွ
့ င့်အရရးများသည်
ဆီရလျာ်မှုရှိရြကာင်း ရှင်းလင်းရဖာ်ဖပထားခပီး အရပ်ဘက် ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရး ရည်ရွယ်ချက်များကို

ရဖာ်ဖပထားသည်။ ယင်းတို ့သည် ရအာက်ပါတို ့ကဲ့သို ့ရသာ ရရွ းရကာက်ပွဲများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရန် ရဆာင်ရွက်ရနသည့်
မည်သည့်အဖွဲ မဆိ
့ ု ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် အဖိုးတန်ရသာ အချက်များ ရပးအပ်ရဖာ်ဖပထားပါသည်။

ပါတီများ နှင့် ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းများအားလုံးအရပါ် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများ၏

ဘက်မလိုက်မှု (သို ့မဟုတ် ဆန္ဒခံယူပွဲဖဖစ်ပါက၊ ဖဖစ်ရပါ်လာနိုင်သည့် ရလဒ်များအားလုံး
အရပါ် ဘက်မလိုက်မှု)

ရတွ ဆု
့ ံဖခင်း၊ အစီရင်ခံစာများ မျှရဝဖခင်း နှင့်/သို ့မဟုတ် အြကံဖပုချက်များ ရပးအပ်ဖခင်း တို ဖ့ ဖင့် ရစာင့်
ြကည့်ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် ရရွ းရကာက်ပွဲ စီမံခနခ့် ွဲမှု အဖွဲ အစည်
းများ နှင့် အဖခားရသာ အစိုးရ
့

အဖွဲ အစည်
းများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ဖခင်း။ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် ထိုသို ့
့

ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအား လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ ရပးအပ်သည့် နည်းပညာကုမ္ပဏီများအထိ ထည့်သွင်း
သင့်သည် (Facebook, Twitter နှင့် အဖခားရသာ သမားရိုးကျ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ဝန်ရဆာင်မှုများ)
သို ့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ် အရြကာင်းအရာများ (ဥပမာ Google ရှာရဖွမှု ရလဒ်များ)။

အရပ်ဘက်ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများသည် ၎င်းတို ့၏ ရန်ပုံရငွများနှင့်
ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းဖမင်သာမှု ရှိသင့်ပါသည်။

အရပ်ဘက်ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် ကိစ္စရပ်များအား ၎င်းတို ့၏ စနစ်တကျ
ရတွ ရှ့ ိချက် များဖဖင့် အချိန်နှင့်တရဖပးညီ အစီရင်ခံစာများ ပုံမှန်ထုတ်ဖပန်သင့်ပါသည်။

အကယ်၍ ယင်းတို ့သည် ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှုရထာင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာပါက ယင်းကို ရှင်းလင်းရသချာရစသင့်သည်။

9 https://www.ndi.org/DoGP တွင် ွွှိနိုင်သည်။

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာရန် စဉ်းစားရာ၌ အချု ိရသာ
ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့် ရလ့လာရရး အဖွဲ များမှ
့
့
လုပရ
် ဆာင်ခဲ့သည့် သမားရိုးကျ မီဒီယာ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု အရတွ အြကု
ံ များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖခင်းသည်လည်း
့

အသုံးဝင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖဖင့် သမားရိုးကျ မီဒီယာများတွင် ကနသ
့် တ် ထားသည့် လှုပ်ရှားသူ အစုအရဝးတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်
(ရုပဖ် မင်သြံ ကား နှင့် ရရဒီယိုဌာနများ နှင့် သတင်းစာ များ)၊ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများသည်မူ ထို ့ထက်များစွာ ပိုမိုရှုပ်ရထွးခပီး

အလွန်များဖပားသည့် လှုပ်ရှားသူများ နှင့် အရြကာင်းအရာများ ပါဝင်ပါသည်။ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများအား “တရားဝင်” လှုပ်ရှားသူများ
(အစိုးရ၊ မီဒီယာများ၊ ပါတီများ) သာမကဘဲ တရားဝင်မဟုတ်သည့် လွှမ်းမိုးမှုများစွာ (ပါတီတစ်ခု/သို ့မဟုတ် အစီအစဉ် တစ်ခုကို

ရထာက်ခံသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အုပ်စုများ၊ အစရှိသည်များ) တို ့ကလည်း ပုံရဖာ်ခပီး အဖခားရသာ အသုံးဖပု သူများကိုလည်း အရြကာင်းအရာ
ထုတ်လုပ်သူများအဖဖစ် လုပ်ရဆာင်ရန် ခွင့်ဖပုပါသည်။

သမားရိုးကျ မီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာဖခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရုပဖ် မင်သံြကား သို ့မဟုတ် ရရဒီယို သတင်းဌာန များကို ရရွ းချယ်မှုသည်
အရတာ်အသင့် ရိုးရှင်းရသာ စံနှုန်းများရပါ်တွင် အရဖခခံထားပါသည် -

ရရွ းချယ်ထားသည့် သတင်းဌာနများတွင် အစိုးရ/အများဖပည်သူဆိုင်ရာ သတင်းဌာနများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် မီဒီယာများ

ပါဝင်သင့ခ် ပီး ကွဲဖပားစုံလင်သည့် ဟန်ချက်ညီမှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုရှိရြကာင်း ရသချာရစသင့်ပါသည်။ ဥပမာ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှုများ နှင့် ပစ်မှတ်ထားသည့် ပရိသတ်များ။ လူနည်းစုများကို ပစ်မှတ်ထားသည့် မီဒီယာများကိုလည်း

ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့ခ် ပီး ရဒသတွင်း မီဒီယာများ၏ ပထဝီအရနအထားဆိုင်ရာ ဟန်ချက်ညီမှုကိုလည်း
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ရုပ်သံမီဒီယာ များအတွက်မူ မီဒီယာစိစစ်ရလ့လာသူသည် ပုံမှန်အားဖဖင့် အဓိက

ထုတ်လွှင့်မှုများအတွင်းရှိ အစီအစဉ်များ အားလုံးကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာကာ သတ်မှတ်ထားသည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ကာလအတွင်းရှိ
ကာလတစ်ခုလုံး အတွက် အဖခားရသာ ရရွ းရကာက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်ရနရသာ အစီအစဉ်များကို ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာပါသည်။

ရုပ်ဖမင်သံြကား နှင့် ရရဒီယို အစီအစဉ်များအား EU EOM မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခပီး တာဝန်ခပီးဆုံးချိန်အထိ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ 10
သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုအတွက် အကျုံးဝင်သည့် အယူအဆအားလုံးတို ့သည် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာဖခင်းအရပါ် အာရုံစူးစိုက်သည့် အရပ်သား ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူ အဖွဲ (သိ
့ ု ့မဟုတ်)
အဖွဲ တစ်
က် အလိုအရလျာက်အကျုံးဝင်သည်မဟုတ်ရပ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ အရဖခအရနများအရ
့ ဖွဲ အတွ
့

အဆိုပါ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု အရဖခခံမူများ၏ မူကွဲများကိုလည်း အသုံးဖပုရနိုင်ပါသည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ ယင်းတို ့သည်

ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာမှု ရလ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအား ပုံစံရရးဆွဲရရးအတွက် ရကာင်းမွန်သည့် စမှတ်တစ်ခုဖဖစ်ခပီး အဆိုပါ အရဖခခံမူများ၏
မူကွဲများကိုလည်း ရကာင်းစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသင့်ပါသည်။

ဖပည်တွင်း၌ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရန် မဖဖစ်နိုင်သည့်အခါ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်း
CSO များအား အြကမ်းဖက်မှု သို ့မဟုတ် အဖခားရသာ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ဖိနှိပ်မှုပုံစံများဖဖင့် တိုက်ရိုက် ခခိမ်းရဖခာက်ဖခင်းခံရသည့်
အခါ သမားရိုးကျ ကွင်းဆင်း၍ ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ရဆာင်နိုင်မည်မဟုတ်ရပ။
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာဖခင်း သည် သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်း၏
ရှုရထာင့်အားလုံးကို အစားမထိုး နိုငရ
် သာ်လည်း ယင်းတို ့သည် နိုင်ငံ၏ ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အရဖခအရနများ၏ သက်ဆိုင်ရာ
ရှုရထာင့်များကို ရဖာ်ဖပနိုင်မည့် ကိရိယာ တစ်ခုအဖဖစ် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းတွင် ပုံမှန်အားဖဖင့် မီဒီယာများ၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ဘဏ္ဍာရရး၊ မဲဆန္ဒရှင် နှင့်
ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း မှတ်ပုံတင်ဖခင်း၊ ခခိမ်းရဖခာက်သည့် ဖဖစ်စဉ်များ နှင့် အမျုးသား
ိ
ဥပရဒ နှင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းများ၊
အစရှိသည်များအရပါ် လိုက်နာမှုတို ့ ပါဝင်ပါသည်။ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများမှတဆင့် ရအာက်ပါတို ့ကို လုပ်ရဆာင်ရန်
ဖဖစ်နိုင်ပါသည် 1. ရဖပာြကားလျက်ရှိသည့် ဇာတ်လမ်း ရဖာ်ဖပချက်များ နှင့် ရရွ းရကာက်ပွဲ ဥပရဒများနှင့် လိုက်နာမှုတို ့ကို ရစာင့်ြကည့်ရန်
မီဒီယာများ နှင့် ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းများ၏ တရားဝင် စာမျက်နှာများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာနိုင်သည်။
2. ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီတို ့ထံမှ လာသည့်တင်ဖပချက်များမှတဆင့် ရပါ်ထွက်လာသည့် အစုလိုက်အဖပုံလိုက် အစီရင်ခံမှု
များမှတစ်ဆင့် မဲဆန္ဒရှင်များအား ဖိနှိပဖ် ခင်း၊ ခခိမ်းရဖခာက်ဖခင်း သို ့မဟုတ် လူအခွ
ိ
ဖခင်းတို ့၏
့ င့်အရရးချုးရဖာက်
လက္ခဏာများကို ရဖာ်ထုတ်နိုင်သည်။ မဲဆန္ဒရှင် နှင့် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း မှတ်ပုံတင်ဖခင်းများအား လူမှုကွန်ရက်
မီဒီယာများမှတဆင့် အတည်ဖပုရန် မဖဖစ်နိုင်ရသာ်လည်း ချုးရဖာက်
ိ
မှုများအရပါ် အသုံးဖပုသူများ၏ တင်ဖပချက်များမှ
တစ်ဆင့် ရစာင့်ြကည့်ရန် ဖဖစ်ရကာင်းဖဖစ်နိုင်မည်ဖဖစ်ပါသည်။
3. ရြကာ်ဖငာများ၏ ပွင့်လင်းဖမင်သာမှုဆိုင်ရာ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ဝက်ဘ်ဆိုက်များရပါ်ရှိ နိုင်ငံရရးရြကာ်ဖငာများအတွက်
အသုံးဖပုသည့် အချက်အလက်များမှတဆင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှု တစ်ခု၏ ဘဏ္ဍာရရးဆိုင်ရာ ရှုရထာင့်ကို
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာနိုင်ပါသည်။
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အခန်း ၁
ရွွ းရကာက်ြွဲများအတွင်း
လူမှုကွနွ
် က်မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့်
၎င်း၏ ကန်သ
့ တ်ချက်များ
၁.၁။ ရပြာင်းလဲလျက်ွှိသည့် မီဒီယာ ြတ်ေန်းကျင်

လူမှုပတ်ဝန်းကျင်သည် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွက် အရရးကကီးပါသည်။ ကိစ္စရပ်များ သို ့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် ရလာင်းများအား
ရဆွးရနွးြကသည့် ပုံစံသည် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ရရွ းချယ်မှုများအရပါ် သက်ရရာက်မှုရှိပါသည်။ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာ လူအခွ
့ င့်အရရး
ဥပရဒများသည် သတင်းအချက်အလက် များ ရရှိပိုင်ခွင့်အပါအဝင် နိုင်ငံရရးတွင်ပါဝင်ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရဖာ်ရဖပာဆိုခွင့်တို ့ကို
ချိတ်ဆက် ထားပါသည်။ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရရးအခွင့်အရရးများ အရကာင်အထည်ရဖာ်မှု (ICCPR)ကို
ရစာင့်ြကည့်သည့် ကုလသမဂ္ဂ လူအခွ
့ င့် အရရးရကာ်မတီက ရအာက်ပါအတိုင်း ရဖာ်ဖပထားပါသည်။ -

နိုင်ငံသားများ၊ ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းများ နှင့် ရရွ းရကာက်တင်ရဖမှာက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များအြကား အများဖပည်သူ
နှင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် အယူအဆ များ လွတ်လပ်စွာ
ရပးပို ့ဆက်သွယ်နိုင်မှုသည် အလွန်အရရးကကီးပါသည်။ ထိုသို ့ လုပ်ရဆာင်နိုင်ရရးအတွက် လွတ်လပ်သည့် စာနယ်ဇင်း နှင့်
သတင်းမီဒီယာများအရနဖဖင့် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအရပါ် ဆင်ဆာဖဖတ်ရတာက်မှု သို ့မဟုတ် ကနသ
့် တ်မှုမရှိဘဲ
မှတ်ချက်ဖပုနိုင်ခပီး အများဖပည်သူ၏ ထင်ဖမင်ယူဆချက် များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ရပးအပ်ရမည်ဖဖစ်သည်။
အများဖပည်သူအရနဖဖင့်လည်း မီဒီယာများထံ မှ ထုတ်ဖပန်မှုများကို လက်ခံရရှိရန် အခွင့်အရရးရှိပါသည်။ 11
ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာသူများ ရတွ ရှ့ ြိ ကရလ့ရှိသည့်အတိုင်း ရရွ းရကာက်ပွဲတစ်ခု၏ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ
ရှုရထာင့်များအား ရကာင်းစွာ စီမံခနခ့် ွဲရန်ဖဖစ်နိုင်ရသာ်လည်း အကယ်၍ ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းတစ်ဦး သို ့မဟုတ် ပါတီတစ်ခုကသာ
အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ရုပဖ် မင်သြံ ကား သို ့မဟုတ် အဖခားမီဒီယာများကို လက်လှမ်းမီလျှင် သို ့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းတစ်ဦး
သို ့မဟုတ် ပါတီတစ်ခုကိုသာရဖာ်ဖပလျှင် ရရွ းရကာက်ပွဲသည် မျှတမှုမရှိဟူ၍ ယူဆြကနိုင်ပါသည်။ ဤအရြကာင်းအရင်းရြကာင့် ဒီမိုကရရ
စီနိုင်ငံများစွာတို ့တွင် ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းများ၏ သတင်းမီဒီယာများ လက်လှမ်းမီမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရှိြကခပီး
နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ သရဘာထားအဖမင်များအတွက် ဝန်းကျင်တစ်ရပ်အား စီးပွားရရးဆိုင်ရာ အကျုးစီ
ိ းပွား များဖဖင့် ပုံရဖာ်မှုကို ရရှာင်လွှဲရန်
အများဖပည်သူဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာများကို ရငွရြကးပံ့ပိုးြကပါသည်။ ထို ့ရြကာင့်လည်း အချု ိရသာ
ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့ြ် ကည့်သူ
့
အဖွဲ အစည်
းများသည် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ အရနဖဖင့် မီဒီယာများအား လုရ
ံ လာက်သည့် လက်လှမ်းမီမှုရှိရြကာင်း ဆုံးဖဖတ်ရန်
့
သမားရိုးကျ သတင်းမီဒီယာ များကို ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာြကဖခင်းဖဖစ်သည်။
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများသည် ရအာက်ပါရှုရထာင့် သုံးရပ်တို ့တွင် စိန်ရခါ်မှုအသစ်များ ရပါ်ရပါက်လာရစပါသည် -

ြမာဏ: ယင်းတို ့သည် ယခင်ကနှင့် မနှ င
ိ ု ်းယှဉ်နိုငရ
် လာက်ရအာင် ပိုမိုများဖပားသည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ဆက်လက်
မျှရဝနိုင်ရစပါသည်။

လျင်ဖမန်မှု: သတင်းအချက်အလက်များအား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အလွန်များဖပားသည့် ပရိသတ်များထံသို ့ စက္က န ့် ဝက်မျှအချိန်ကာလ
အတွင်း ဖဖနရ့် ဝနိုင်ပါသည်။

အတွင်းကျမှု: သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လုပ်မှုသည် ယခင်ကာလများထက် ပိုမိုများဖပားရသာ်လည်း အသုံးဖပုသူများ

အရနဖဖင့် အများအားဖဖင့် ယခင်ကရလာက် အတွင်းကျကျ ရယူသုံးစွဲမှုမရှိဘဲ ရခါင်းစဉ်များ၊ ပုံများ သို ့မဟုတ် ဗီဒီယိုများကိုသာ
အာရုံစူးစိုက် ရလ့ရြှိ ကပါသည်။

11 ပုဒ်မ ၁၉ အရထွရထွမှတ်ချက် ၃၄၊ အချက် ၁၃

ထို ့ရြကာင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများသည် ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအတွက် စိနရ
် ခါ်မှုသစ်တစ်ရပ် ရပါ်ရပါက်လာ
ရစပါသည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရန် အတွက် ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများသည်

အလွန်ကကီးမားသည့် အချက်အလက် ပမာဏများကို စိစစ်ရလ့လာရခပီး ရုတ်တရက် လျင်ဖမန်စွာ ရပါ်ရပါက်လာမှုများအတွက်လည်း
ကကိုတင်ဖပင်ဆင်ထားရပါသည်။ လူမှုဝန်းကျင်ရှိ သတင်းအချက်အလက်များစွာတို ့အား အများဖပည်သူထံသို ့ မည်သည့်သတင်း
အချက်အလက်များကို တင်ဖပရမည်ဖဖစ်ရြကာင်း ဆုံးဖဖတ်ချက်များချမှတ်သည့် ြကားခံများဖဖစ်ြကရသာ စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ

“လက်လှမ်းမီမှုကို ထိန်းချုပ်သူများ” ၏ ထိန်းချုပ်မှု မရှိရတာ့ရပ။ ယခုအခါ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ဖပန်မှုတွင် ပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်
သို ့မဟုတ် သတင်းနှင့်မဆိုင်သည့် အဖွဲ အစည်
းများ ပါဝင်လာပါသည်။ အကယ်၍ ြကားခံများရှိပါက ယင်းတို ့သည် အသုံးဖပုသူများ
့

မည်သည်တို ့ကို ပိုမိုြကည့်ရှုနိုငရ
် ဖခရှရ
ိ ြကာင်း ဆုံးဖဖတ်သည့် စည်းမျဉ်းများကို အစီအစဉ်ရရးဆွဲရသာ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ platformများ
ဖဖစ်ြကပါသည်။

ြုံ ၃

ယခင်အရပခကျပြီးသား မီဒီယာများ
နိုင်ငံရရးသမားများ

ြကားခံများ

ဖပည်သူလူထု

ြကားခံများ

ဖပည်သူလူထု

ြုံ ၄

ရခတ်သစ် လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများ
နိုင်ငံရရးသမားများ

ရခတ်ရဟာင်း စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများသည် ရပျာက်ကွယ်သွားခဲ့ ဖခင်းမရှိရပ။ ရခတ်ရဟာင်း နှင့် ရခတ်သစ် မီဒီယာများ သည်
ရပါင်းစပ်ရရာရနှာလာလျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖဖင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် ဖဖနရ့် ဝလျက်ရှိသည့် အရြကာင်းအရာ

များစွာတို ့သည် သမားရိုးကျ မီဒီယာများမှဖဖစ်သည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ များသည် ကုန်ကျစရိတ်များကို အလွန်ရလျာ့ချနိုင်ခပီး

သတင်းအချက်အလက်များကို ဖန်တီးမျှရဝသူများ ပိုမိုများဖပားလာရစသည်။ ယခုအခါ ဖပည်သူများအရနဖဖင့် သတင်းအချက်အလက်
များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်ြကခပီး ထုတ်လုပ်မှုပင် ဖပုလုပ်နိုင်လာြကဖခင်းသည် ရကာင်းမွန်သည့် အချက်ဖဖစ်သည်။ သို ့ရာတွင်

ယင်းတို ့အား အနိမ့်ဆုံးအရနဖဖင့် ဒီမိုကရရစီနိုင်ငံများတွင် သမားရိုးကျ မီဒီယာများလိုက်နာကျင့်သုံးြကရသည့် တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ
စံချိန်စံနှုန်း များဖဖင့် ကနသ
့် တ်ထားဖခင်းမရှိရပ။

သမားရိုးကျ မီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာဖခင်းတွင် ဤလုပ်ရဆာင်မှုသည် အရတာ်အသင့် ရှင်းလင်းမှုရှိပါသည်။ ရရွ းချယ်မှုအား

ပရိတ်သတ်ဦးရရ သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ပစ်မှတ်ထားသည့် ပရိတ်သတ်များ (ဥပမာ - လူနည်းစုများ၊ လူငယ်များ၊ အစရှိသည်များ)
ရပါ်တွင် အရဖခခံထားပါသည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းသည် အရြကာင်းအရင်းများစွာတို ့ရြကာင့်
ပိုမိုစိနရ
် ခါ်မှု များဖပားပါသည်။

လှုြ်ွှားသူ ဦးရွ - သမားရိုးကျမီဒီယာများတွင် ထင်ရှားသည့် အသိအမှတဖ် ပုထားရသာ ရုပ်ဖမင် သံြကား သို ့မဟုတ် ရရဒီယိုဌာန
အရရအတွက်တစ်ခုသာပါဝင်ရသာ်လည်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ များတွင်မူ အလားအလာရှိသည့် လှုပ်ရှားသူဦးရရသည်
အလွန်များဖပားပါသည်။

အရြကာင်းအွာ ြမာဏ - သမားရိုးကျ သတင်းမီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာဖခင်းတွင် နာရီရပါင်း ၁၀၀ ခနစ့် ာ ပမာဏကို

စိစစ်ရလ့လာပါသည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာရာတွင်မူ သန်းနှင့်ချီရသာ ထုတ်ဖပန်မှုများကို ရစာင့်ြကည့်
ရလ့လာ ရပါသည်။

လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများသည် ရပြာင်းလဲရနြကြါသည် - လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရပါ်ရှိ အရကာင့် တစ်ခုသည် အချု ိရသာ
့

ရက်များတွင် အရရးမပါရသာ်လည်း တစ်ရက်တည်းဖဖင့် များဖပားသည့် ပရိတ်သတ်များထံ ရရာက်ရရ
ှိ ကာင်းရရာက်ရှိနိုင်ြကပါသည်။
အဖခားတစ်ဖက်တွင်မူ သမားရိုးကျ မီဒီယာများ၏ ရရာက်ရှိမှုသည် အရတာ်အသင့် တည်ခငိမ်ပါသည်။

ြုံ ၅

လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများရြါ်ွှိ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လုြ်မှု နှင့် သုံးစွဲမှု

သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လုပဖ် ခင်း
သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လုပ်မှု

သတင်းအချက်အလက်များ သုံးစွဲဖခင်း

ကုန်ကျစရိတ်များ ရလျာ့ချဖခင်း -

အသုံးဖပုသူများသည် ပရရာ်ဖက်ရှင်နယ်

သတင်းအချက်အလက် မျှရဝမှု

အသုံးဖပုသူများ ဖဖစ်လာြကခပီး မီဒီယာ
များ၏ ရပ်တည်မှု ပိုမိုကွဲဖပားစုံလင်
ရှုပရ
် ထွးလာဖခင်း

ရရာစပ်မီဒီယာစနစ် -

လူမှုမီဒီယာ နှင့် သမားရိုးကျ မီဒီယာ
များအြကား အနီးကပ် ဆက်ဆံရရး

အရင်းအဖမစ်များ ပိုမိုများဖပားလာကာ
တာဝန်ခံမှု ပိုမို နည်းပါးလာဖခင်း သတင်းအချက်အလက်များသည်
စာနယ်ဇင်း စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်
ကိုက်ညီမှုမရှိရပ

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုဖခင်း
မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရုးံ မှု ကုနက
် ျစရိတမ
် ျား
ရလျာ့ချဖခင်း ယခုအခါတွင် ဖပည်သမ
ူ ျားအား စည်းရုးံ
သိမး် သွငး် ရန်၊ သတင်း အချက်အလက်များ
မျှရဝရန် နှင့် မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရုးံ မှုများ
ဖပုလုပရ
် န် ပိမ
ု က
ုိ န
ု က
် ျစရိတန
် ည်းပါး
လာခပီဖဖစ်သည်။
အစိတအ
် ပိင
ု း် များ ကွဲဖပားရနသည့်
ပရိသတ်များ အရသးစားပစ်မတ
ှ ထ
် ားဖခင်း၊
(အမှတအ
် သား သရုပ် )လက္ခဏာ
နိင
ု င
် ရ
ံ ရး၊ အစရှသ
ိ ည်

ကုန်ကျစရိတ်များ ရလျာ့ချဖခင်း လူသိများပျံ နှ့ ံ ့မှု အစိတ်အပိုင်း

‘‘အာရုံစိုက်မှု စီးပွားရရးစနစ်’’ -

များဖပားသည့် အရင်းအဖမစ်များ၊
များဖပားသည့် အချက်များ

လုပ်ြကံသတင်းများ/ သတင်းမှား/

Disinformation)) ဖဖန်ခ့ ျီရရး အတွက်
Disinformation
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်များ အသုံးဖပုမှု

ကလစ်နှိပ်ရန် ဆွဲရဆာင်သည့် ပုံစံ
ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်မှုများ
ဖဖစ်နိုင်ရဖခရှိသည်
ည

မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရုးံ မှု ဗျူဟာ ရရွ လျားလာမှု
့
လူသမ
ိ ျားရစရန် လုပရ
် ဆာင်သည့်
အစိတအ
် ပိင
ု း် သည် အရရးကကီး ပါသည်။
မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရုးံ မှုများ အတွက် လူမှုကန
ွ ရ
် က်
မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ဖပုမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ကို စည်းမျဉ်းထိနး် ရကျာင်းမှု နှင့် လိက
ု န
် ာ
ရစရန် ရဆာင်ရွကမ
် ှုတုိ ့နိမက
့် ျရနသည်။
ယခုအခါတွင် အများဖပည်သူ၏ ထင်ဖမင်ယူဆချက်များ နှင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ သရဘာထားအဖမင်များအား လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ
ရပါ်ရှိ ရဆွးရနွးရဖပာြကားမှုများ နှင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ကုမ္ပဏီများမှ ၎င်း၏ အသုံးဖပုသူများထံ ဖပသသည့် ရဖာ်ဖပချက်များ နှင့်

သတင်းအရြကာင်းအရာများ၏ အစီအစဉ်တို ့မှလည်း လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည် (ယင်းအား ကုမ္ပဏီများ၏ စည်းမျဉ်းများ( အယ်ဂိုရစ်သမ်)
ဖဖင့် လုပ်ရဆာင်ခပီး အဆင့်သတ်မှတဖ် ခင်းဟု ရခါ်ပါသည်)။ ရရွ းရကာက် ပွဲများ၏ သမာသမတ်ကျမှုကို ထိခိုက်ရစရန် ယင်းတို ့အား
ဖခယ်လှယ်နိုင်ပါသည်။

ထို ့ရြကာင့် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရဖခင်း ဖဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံများစွာတို ့တွင် လူထု၏
အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကသာ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို အသုံးဖပုြကရြကာင်း ဂရုဖပုသင့်ပါသည်။ ယင်းတို ့သည် အများအားဖဖင့်
အဖခားရသာ ဖပည်သူလူထုထက် ရငွရြကးပိုမိုကကွယ်ဝသည့် ခမို ဖပရှ
့ ိ လူငယ်များ ဖဖစ်ရလ့ရှိြကပါသည်။

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာအသုံးဖပုသူများသည် ရယဘုယျအားဖဖင့် လူထုကို ကိုယ်စားဖပုသည်ဟု မှတ်ယူဖခင်း မဖပုပါနှင့်။ နိုင်ငံများစွာ
တိုရှ့ ိ နိုင်ငံသားများစွာတိုအတွ
က်မူ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်သည် ရုပ်ဖမင်သံြကား၊ ရရဒီယို နှင့် ပုံနှိပ်သတင်းစာများသာဖဖ
့
စ်ရနဆဲဖဖစ်ပါသည်။

၁.၂ လူမှုကွနွ
် က်မီဒီယာများအရြါ် သက်ရွာက်သည့်
ဥြရဒရွးွာ မူရဘာင်

ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၌ ရဆွးရနွး ရဖပာြကားမှုများအရပါ် စံနှုန်း အဆင့် ၃

ရပ် ဖဖင့် ချဉ်းကပ်နိုင်ပါသည် - ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ ဝင်
့ နိုင်ငံများ အားလုံးနီးပါးတို ့တွင် လွတ်လပ်စွာ လက်ခံထားြကသည့် နိုင်ငံတကာ

ဥပရဒများ၊ အထူးသဖဖင့် နိုင်ငံသား နှင့် နိုင်ငံရရး အခွင့်အရရးများဆိုင်ရာ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာ သရဘာတူစာချုပ် (ICCPR)

နှင့် ရဒသတွင်း အဖွဲ အစည်
းများ၏ စံချိန်စံနှုန်းများ (ဥပမာ နိုင်ငံတကာ ဥပရဒများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖဖစ်ရသာ အာဖရိက သမဂ္ဂ
့

သို ့မဟုတ် ဥရရာပ ရကာင်စီတို ့၏ စံချိန် စံနှုန်းများ)၊ အမျုးသား
ိ
ဥပရဒများ (ဥပမာ ဖွဲ စည်
့ းပုံအရဖခခံဥပရဒများအတွင်းရှိ အရဖခခံ

အခွင့်အရရးများ သို ့မဟုတ် အသရရဖျက်မှုအတွက် ဖပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပရဒများ)၊ နှင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ကုမ္ပဏီများအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့
စီးပွားရရးလုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံတိုင်းအရပါ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ။

ြုံ ၆

နိုင်ငံတကာ ဥြရဒ၊ အမျုးသားဥြရဒ
ိ
နှင့် ကိုယြ
် ိုင် စည်းမျဉ်းထိန်းရကျာင်းမှု
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ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ နှင့် သရဘာထား
အဖမင်များ ဖဖစ်ရပါ်လာမှု

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရဖာ်
ရဖပာဆိုခွင့်

ကိယ
ု ရ
် ရးကိယ
ု တ
် ာ
အချက်အလက် လျှုဝှ
ိ ့ ကထ
် ားရှရ
ိ ရး
နှင် ့ အချက်အလက်များ
ထိနး် သိမး် ကာကွယရ
် ရး

ပုဒ်မ ၂၅ ICCPR

ပုဒ်မ ၁၉ ICCPR

ပုဒ်မ ၁၇ ICCPR

ြွဲ စည်
့ းြုံအရပခခံဥြရဒ၊
ရွွ းရကာက်ြွဲဥြရဒများ၊ မီဒီယာ
ဥြရဒများ၊ အစွှိသည်

ြွဲ စည်
့ းြုံအရပခခံဥြရဒများ၊
ွာဇသတ်ကကီးဥြရဒများွှိ
ကနသ
့် တ်ချက်များ

ြွဲ စည်
့ းြုံအရပခခံဥြရဒ၊
အချက်အလက် ထိန်းသိမ်း
ကာကွယ်ရွး ဥြရဒ

မိမိကိုယ်တိုင် စည်းမျဉ်းထိန်း
ရကျာင်းပခင်း (ဥြမာ အခရြး
ရြကာ်ပငာများဆိုင်ွာစည်းမျဉ်း
များ) နှင့် သက်ဆိုင်ွာ
ရွွ းရကာက်ြွဲများအရြါ်
ကတိကေတ်များ

မိမိကိုယ်တိုင် စည်းမျဉ်း
ထိန်းရကျာင်းပခင်း (ဥြမာ
အမုန်းစကား နှင့် အပခားရသာ
တားပမစ်ထားသည့်
အရြကာင်းအွာများဆိုင်ွာ
စည်းမျဉ်းများ)

အချက်အလက်များအား
မည်သို ့ ကိုင်တွယ်မည်
ပြစ်ရြကာင်းအရြါ် စည်းမျဉ်း
ထိန်းရကျာင်းပခင်း

၁.၂.၁ နိုင်ငံတကာ ဥြရဒ
စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရရစီ ရရွ းရကာက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ နှင့် နိုင်ငံရရး ပါတီ များအရနဖဖင့်
၎င်းတို ့၏ သတင်းစကားများအား လွတ်လပ်စွာ ရပးပို ့ဆက်သွယ်နိုင်ခပီး မဲဆန္ဒရှင်များအရနဖဖင့် ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ
ရရွ းချယ်မှုများကို အချက်အလက် ဖပည့်ဝစွာဖဖင့် ဖပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လွတ်လပ်စွာ ရဆွးရနွးတိုင်ပင်နိုင်ရန် ကွဲဖပားစုံလင်ရသာ
သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ရမည်ဖဖစ်သည်။ 12

နိုင်ငံတကာ ဥပရဒများတွင် လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယရ
် ဖပာဆိုနိုင်ရရးအား မည်သည့် ဒီမိုကရရစီစနစ်မဆို၏ အရဖခခံအုတ်ဖမစ်တစ်ခုအဖဖစ်
အကာအကွယ်ရပးထားပါသည်။ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသား နှင့် နိုင်ငံရရး အခွင့်အရရးများ အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကို
ရစာင့်ြကည့်သည့် ကုလသမဂ္ဂ လူအခွ
့ င့်အရရးရကာ်မတီက ရအာက်ပါအတိုင်း ရဖာ်ဖပထားပါသည် - “နိုင်ငံသားများ၊
ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ နှင့် ရရွ းရကာက် တင်ရဖမှာက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များအြကား အများဖပည်သူ နှင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် အယူအဆများ လွတ်လပ်စွာ ရပးပို ့ဆက်သွယ်နိုင်မှုသည်
အလွန်အရရးကကီး ပါသည်။ ထိုသို ့ လုပ်ရဆာင်နိုင်ရရးအတွက် လွတ်လပ်သည့် စာနယ်ဇင်း နှင့် သတင်းမီဒီယာများအရနဖဖင့်
အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအရပါ် ဆင်ဆာဖဖတ်ရတာက်မှု သို ့မဟုတ် ကနသ
့် တ်မှုမရှိဘဲ မှတ်ချက်ဖပုနိုင်ခပီး အများဖပည်သူ၏
ထင်ဖမင်ယူဆချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ရပးအပ် နိုင်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အများဖပည်သူအရနဖဖင့်လည်း
မီဒီယာများထံမှ ထုတဖ် ပန်မှုများကို လက်ခံရရှိရန် အခွင့်အရရး ရှိပါသည်။” 13

အဆိုပါ ရဖာ်ဖပချက်အရ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရဖာ်ရဖပာဆိုခွင့် (ICCPR ပုဒ်မ ၁၉) သည် အလွန် အရရးကကီးရြကာင်း ရှင်းလင်းစွာ
ရတွ ဖမင်
့ နိုင်ခပီး အင်တာနက် ဆင်ဆာဖဖတ်ရတာက်ထားသည့် နိုင်ငံများတွင် ဤရှုရထာင့်သည် အထူးရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရန်
လိုအပ်ရကာင်း လိုအပ်မည်ဖဖစ်သည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရဖာ်ရဖပာဆိုခွင့်သည် အကနအ
့် သတ်မရှိ လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ရဖာ်ရဖပာဆိုခွင့် မဟုတ်ဘဲ ဥပမာအားဖဖင့် အမျုးသား
ိ
လုံဖခုံရရး၊ ဖပည်သူလူထု၏ ဥပရဒလိုက်နာမှု သို ့မဟုတ် အဖခားသူများ၏
အခွင့်အရရး များသို ့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာတို ့ရပါ်မူတည်၍ ကနသ
့် တ်ချက်များထားရှိဖခင်းကို ခွင့်ဖပုသည်။ သို ့ရာတွင် ဖဖစ်စဉ် များစွာတို ့၌
အဆိုပါ ကနသ
့် တ်ချက်များကို အလွဲသုံးစားဖပုလုပဖ် ခင်း - ဥပမာ တရားဝင် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရဝဖန်မှုများအား အြကမ်းဖက်ဝါဒ သို ့မဟုတ်
အမျုးသားလု
ိ
ဖံ ခုံရရးအရပါ် ခခိမ်းရဖခာက်မှုတစ်ရပ်အဖဖစ် အမည် တပ်ဖခင်းများရှိြကသည်။
နိုင်ငံရရးတွင် ပါဝင်ခွင့် (ICCPR ပုဒ်မ ၂၅) ၌ အဖခားအချက်များစွာတို ့အနက် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရဖာ် ရဖပာဆိုခွင့်လိုအပ်ခပီး
သရဘာထားအဖမင်များ (ကို မည်သို ့ ထုတရ
် ဖာ်ရဖပာဆိုရြကာင်းတွင်သာမကဘဲ) မည်သို ့ ရပါ်ရပါက်လာရြကာင်းတွင်လည်း
အာရုံစူးစိုက်သည်။ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသား နှင့် နိုင်ငံရရး အခွင့်အရရးများ အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကို ရစာင့်ြကည့်သည့်
ကုလသမဂ္ဂ လူအခွ
့ င့်အရရးရကာ်မတီက ၎င်း၏ အရထွရထွမှတ်ချက် ၂၅ တွင် ရအာက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ဖပုထားပါသည် -

ဆန္ဒမဲရပးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအရနဖဖင့် မဲဆန္ဒရှင်၏ ဆန္ဒအား လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရဖာ်နိုင်မှုကို ပုံသဏ္ဍာန်
ပျက်ယွင်းရစနိုင်ရသာ သိုမဟု
့ တ် တားဖမစ်နိုင်ရသာ မည်သည့် မရလျာ်ြသဇာသုံးမှု သိုမဟု
့ တ် အကျပ်ကိုင်မှု တိုမျှ
့ မရှိဘဲ
ရရွ းရကာက်ပွဲအတွက် မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းကိုမဆို၊ ဆန္ဒခံယူပွဲသို ့ တင်ဖပသည့် မည်သည့် အဆိုဖပုချက်ကိုမဆို
ရထာက်ခံရန်ဖဖစ်ရစ ဆန်က
့ ျင်ရန်ဖဖစ်ရစ၊ အစိုးရကို ရထာက်ခံရန်ဖဖစ်ရစ ဆန်က
့ ျင်ရန်ဖဖစ်ရစ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒမဲရပး
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မဲဆန္ဒရှင်များအရနဖဖင့် မည်သည့် အြကမ်းဖက်မှု များ (သိ)ု ့ အြကမ်းဖက်ရန် ခခိမ်းရဖခာက်မှုများ၊
တွန်းအားရပးမှုများ၊ ရသွးရဆာင်မှုများ သိုမဟု
့ တ် ဝင်ရရာက် ဖခယ်လှယ်မှုများမှမရှိဘဲ သီးဖခားလွတ်လပ်သည့်
သရဘာထားအဖမင်များ ထားရှိပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 14
မရလျာ်ြသဇာသုံးမှု၊ ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းရစမှု၊ တားဖမစ်မှု နှင့် ဝင်ရရာက်ဖခယ်လှယ်မှုများအရြကာင်း ရဖာ်ဖပရာတွင် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ
ထုတ်ဖပန်ရြကညာမှုများ၏ အရည်အရသွးအတွက် ပုဒ်မ ၂၅ ၏ ဆီရလျာ်မှုကို ဖပသရနသည်။ လူအခွ
့ င့်အရရးရကာ်မတီက ၎င်းတို ့အား
“မဲဆန္ဒရှင်များ၏ လွတ်လပ်စွာ ရရွ းချယ်မှုကို မထိခိုကရ
် ြကာင်း သို ့မဟုတ် မည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း သို ့မဟုတ် ပါတီ မဆိုတို ့၏
ကိုယ်စား အချုးအစား
ိ
မညီမျှသည့် အသုံးစရိတ်များရြကာင့် ဒီမိုကရရစီ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းရစမှုမရှိရြကာင်း
ရသချာရစရန်အတွက် လိုအပ်ပါက မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု အသုံးစရိတ်များအရပါ် သင့်ရလျာ်သည့် ကနသ
့် တ်ချက်များ ထားရှိနိုင်သည်” ဟု
ဖဖည့်စွက်ရဖာ်ဖပထားပါသည်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ဘဏ္ဍာရရးဆိုင်ရာ ရမးခွန်းများသည် နိုင်ငံသားများအရနဖဖင့် ရန်ပုံရငွရတာင့်တင်းရသာ
မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများရြကာင့် သရဘာထားအဖမင်များနှင့် အလွန်အကျွံထရ
ိ တွ မှု့ မရှိရစဘဲ ၎င်းတို ့၏ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အယူအဆများကို
လွတ်လပ်စွာထားရှိသင့်ရြကာင်း အယူအဆ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖဖစ်ပါသည်။

12 ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် EU Election Observation Handbook, Page 78
13 ပုဒ်မ ၁၉ အရထွရထွမှတ်ချက် ၃၄၊ အချက် ၁၃
14 ကုလသမဂ္ဂလူအခွ
့ င့်အရရးရကာ်မတီ၊ အရထွရထွမှတ်ချက် ၂၅၊ ၁၉၉၆၊ အချက် ၁၉။

လွတ်လပ်စွာ ထုတရ
် ဖာ်ရဖပာဆိုခွင့် နှင့် အင်တာနက် 15 တို ့နှင့်ပတ်သက်၍ စာရပများစွာရှိရသာ်လည်း ပုဒ်မ ၂၅

၏ “ရသွးရဆာင်ဖခယ်လှယ်မှုမရှိရရး” ရှုရထာင့်အား၊ အထူးသဖဖင့် ၎င်း၏ လက်ရတွ အကျ
ုးဆက်
ိ
များနှင့် ပတ်သက်၍
့
စူးစမ်းရဖာ်ထုတ်ထားမှုမရှိရပ။ ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ နှင့် ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန် ကကိုးပမ်းမှုများကို
ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာဖခင်းသည် ဤအခွင့်အရရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရနာက်ထပ် ရဆွးရနွးမှုများဖပုလုပ်နိုင်ရန် အရထာက်အထား
အုတဖ် မစ်တစ်ခု တည်ရဆာက်နိုငရ
် စမည်ဖဖစ်သည်။

တတိယရဖမာက်အရရးကကီးသည့် အခွင့်အရရးသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရရး လွတ်လပ်ခွင့်ဖဖစ်သည်။ ICCPR ၏ ပုဒ်မ ၁၇ တွင် “မည်သူကိ
့ ုမျှ

၎င်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရရး လွတ်လပ်ခွင့်၊ မိသားစု၊ အိမ် သို ့မဟုတ် သတင်းစကား ဖလှယ်မှုတို ့ အရပါ် အဖငင်းပွားဖွယ် ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှု
သို ့မဟုတ် ဥပရဒနှင့်မညီရသာ ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ဖခင်းမဖပုရ။ ၎င်း၏ သိက္ခာ နှင့် ဂုဏ်သတင်းတို ့အရပါ် တရားဥပရဒနှင့်မညီရသာ

တိုက်ခိုက်မှုများမဖပုရ” ဟု မှတ်ချက်ဖပု ရဖာ်ဖပထားပါသည်။ ယင်းက “လူတိုင်းတွင် ထိုသို ့ရသာ ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုများ သို ့မဟုတ်
တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် ဥပရဒ၏ အကာအကွယ် ရရှိပိုင်ခွင့်ရှိသည်” ဟု ထပ်မံရဖာ်ဖပထားပါသည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲများနှင့်

ပါဝင်မှုတို ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထိခိုက်မခံဆုံး ရှုရထာင့်သည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများအရနဖဖင့် မဲဆန္ဒရှင်များအား
များစွာ ပစ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံဖဖင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အသုံဖပုသူများ၏ အချက်အလက်များ

စုရဆာင်းဖခင်း နှင့် ရရာင်းချဖခင်းတို ဖ့ ဖစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ Cambridge Analytica သတင်းသည် လူသိအများဆုံး
အရှုပ်ရတာ်ပုံတစ်ခုဖဖစ်သည်။ မြကာရသးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများအတွက် ပုဂ္ဂလိက

သတင်းအချက်အလက်များ ရရာင်းချသည့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရရးလုပ်ငန်းအရြကာင်း အရသးစိတ် စူးစမ်းရဖာ်ဖပထားသည်။ 16
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ကုမ္ပဏီများ၏ ၎င်းတို ့၏ အသုံးဖပုသူ မူဝါဒများမှတဆင့် ၎င်းတို ့၏ ပလက်ရဖာင်း (platform) များတွင်
ထုတ်ရဖာ်မှုများကို ပုံသွင်းနိုင်သဖဖင့် အဆိုပါ အခွင့်အရရးများကို အဓိကရဆာင်ရွက်သူများဖဖစ်သင့်ပါသည်။ သို ့ရာတွင်

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာ လူအခွ
့ င့်အရရးဆိုင်ရာ တာဝန်များသည် ၎င်းတို ့အရပါ် တိုက်ရိုက် သက်ရရာက်မှု မရှိရပ။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ
ကုလသမဂ္ဂ လူအခွ
့ င့်အရရးရကာ်မတီက ရအာက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ဖပုထားပါသည် -

ပဋိညာဉ်အခွင့်အရရးများကို ရသချာရစရန်အတွက် အစိုးရအုပ်စုများအရပါ် အဖပုသရဘာရဆာင်သည့် တာဝန်များအား
အကယ်၍ အစိုးရများအရနဖဖင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပဋိညာဉ် အခွင့်အရရးများအား ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှသာမကဘဲ
ပုဂ္ဂလိက ပုဂ္ဂိုလ်များ သိုမဟု
းများအြကား အသုံးချရန် ဆန္ဒရှိသည့် အတိုင်းအတာအရ ပုဂ္ဂလိက
့ တ် အဖွဲ အစည်
့
ပုဂ္ဂိုလ်များ သိုမဟု
တ
်
အဖွ
ဲ
အစည်
း
များမှ
ကျူးလွ
န်သည့် ပဋိညာဉ် အခွင့်အရရးများ ရရှိခံစားမှုကို ထိခိုက်ရစရသာ
့
့
ကျူးလွန်မှုများမှလည်း အကာအကွယ်ရပးမှသာ အဖပည့်အဝ ရဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဖဖစ်သည်။ အစိုးရအုပ်စုများအရနဖဖင့်
ပုဂ္ဂလိက ပုဂ္ဂိုလ်များ သိုမဟု
းများမှ ဖပုလုပ်သည့် လုပ်ရဆာင်ချက်များရြကာင့် ဖဖစ်ပွားသည့် ထိခိုက်မှုများကို
့ တ် အဖွဲ အစည်
့
ကာကွယ်ရန်၊ ဖပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်၊ စုံစမ်း စစ်ရဆးရန် သိမဟု
ု ့ တ် ဖပန်လည်ကုစားရပးရန် သင့်ရလျာ်သည့် အစီအမံများ
ရဆာင်ရွက်ရန် သိမဟု
ု ့ တ် တင်ကကိုလုံလစိ
ု ့ တ် ပျက်ကွက်ဖခင်းတိသည်
ု့
ပုဒ်မ
့ ုက်ထုတ်ရဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ဖပုဖခင်း သိမဟု
၂ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ပဋိညာဉ်အခွင့်အရရးများကို ရသချာရအာင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက
အစိုးရအုပ်စုများအရနဖဖင့် အဆိုပါ အခွင့်အရရးများကို ကျူးလွန်မှုများ ဖဖစ်ရပါ်လာရစမည့် အရဖခအရနများ
ရှရ
ိ ကာင်းရှိနိုင်ပါသည်။ 17
ဤလူအခွ
့ င့်အရရးများဆိုင်ရာ “အလျားလိုက်သက်ရရာက်မှု” နယ်ပယ်သည် ရှုပ်ရထွးခပီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ ရှိ ကျင့်သုံးမှုများရပါ်တွင်
မူတည်ပါသည်။ ယင်းတို ့အား ဤနည်းစနစ်အတွင်း စူးစမ်းရဖာ်ဖပနိုင်ဖခင်းမရှိရသာ်လည်း အစိုးရများအရနဖဖင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာကု
မ္ပဏီများသည် ရရွ းရကာက်တင်ရဖမှာက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဖပည်သူလူထု၏ သင့်ရလျာ်သည့် ပါဝင်မှုကို အာမခံနိုင်ရရးအတွက်
မရလျာ်ကန်သည့် ပုံသဏ္ဍာန် ပျက်ယွင်းရစမှု သို ့မဟုတ် ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်သည့် ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုတို ့ကို ခွင့်မဖပုသည့် ပုံစံဖဖင့်

၎င်းတို ့၏ ပလက်ရဖာင်း platformများရှိ ထုတ်ရဖာ်မှုများကို စီစဉ်ရြကာင်း ရသချာရစရမည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ 17

15 ဥပမာ - Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2014)6 A guide to Human Rights for Internet Users – Explanatory Memorandum, 2014; Declaration
on the Internet Governance Principles, 2011; Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Inter-American Commission on Human Rights,
Freedom of Expression and the Internet, 2013; OSCE Representative on Freedom of the Media, Internet Freedom – Position of the Representative on Internet
Freedom, 2012.
16 Tactical Tech Collective, Personal Data: Political Persuasion, Berlin 2019: https://tacticaltech.org/projects/data-politics/
17 ကုလသမဂ္ဂ လူအခွ
့ င့်အရရးရကာ်မတီ၊ အရထွရထွမှတ်ချက် ၃၁၊ ၁၉၉၆၊ ပုဒ်မ ၈။

၁.၂.၂ နိုင်ငံအတွင်းွှိ အမျုးသား
ိ
ဥြရဒများ
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏ မတူကွဲဖပားရသာ ရှုရထာင့်များနှင့်ဆက်စပ်၍ အမျုးသားဥပရဒ
ိ
ဖပဌာန်းချက်များ ရှိပါသည်။

ြုံ ၇

အမျုးသား
ိ
ဥြရဒများ နှင့် လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများ
ြွဲ စည်
့ းြုံအရပခခံဥြရဒများ

လွတ်လြ်စွာ ထုတရ
် ြာ်ရပြာဆိုမှု၊ နိုင်ငံရွး ဆိုင်ွာ ြူးရြါင်းြါေင်မှု၊ ကိုယ်ရွး

ကိုယ်တာ အချက်အလက် လျှု ိေှ့ က် ထားွှိြိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရပြာဆိုမှုများ၏
မချုးရြာက်
ိ
နိုင်မှု တို ့ကို အကာအကွယရ
် ြးသည့် အရပခခံ အခွင့်အရွးများ

ွာဇေတ်ဥြရဒ

ွာဇေတ်ဥြရဒများသည် အသရွြျက်မှု၊ အမုန်းစကား သို ့မဟုတ် အြကမ်းြက်ွန်
လှုံရဆာ်
့
မှုတို ့ကို တားပမစ်သည်။ တွားမေင် အရြကာင်းအွာများကို ြယ်ွှားွန်
သတ်မှတ်ထား သည့် ဥြရဒများ (ဥြမာ ဂျာမနီွှိ NetzDG)

ရွွ းရကာက်ြွဲဥြရဒ

မဲဆွယ်စည်းရုံးလှုြ်ွှားမှု ွန်ြုံရငွ အပမင့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက်ြမာဏ နှင့် ြွင့်လင်း
ပမင်သာမှု သို ့မဟုတ် ရွွ းရကာက်ြွဲကျင်းြသည့် ွက်စွဲမတိုင်မီ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု
ွြ်နားွသည့် ကာလ

အချက်အလက် ကာကွယ်
ရစာင့်ရွှာက်ရွး ဥြရဒ

အချက်အလက် ကာကွယရ
် စာင့်ရွှာက်ရွး ဆိုင်ွာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်
ြုဂ္ဂိုလ်များ အား မိမိတို ့၏ ကိုယ်ရွးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ၊ အစိုးွများ နှင့်

လုြ်ငန်းများအရနပြင့် ြုဂ္ဂိုလ်ရွး အချက်အလက်များကို မည်သို ့ ွယူအသုံးပြုနိုင်
ရြကာင်း လမ်းညွှ န်ချက်များ ထားွှိပခင်းတို ့အရြါ် ထိန်းချုြ်မှုရြးအြ်သည့်

ကိုယ်ရွးကိုယ်တာ အချက်အလက် လျှု ိေှ့ က်ထားွှိမှု စံချိန်စံနှုန်းများ သတ်မှတ်သည်။

မီဒီယာ ဥြရဒ

ရြကာ်ပငာများ၊ ရုြ်သံထုတ်လွှင့်ပခင်း၊ ဆက်သွယ်ရွး နှင့် ဒီဂျစ်တယ် နှင့် သမားရိုးကျ

မီဒီယာများ၏ အရထွရထွ ရှုရထာင့်များနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ။

ကိစွ
္စ ြ်များတွင် အသရွြျက်မှု၊ လျှု ိေှ့ က်ထားွှိမှု၊ ကိုယ်ရွးကိုယ်တာ အချက်အလက်
များ လျှု ိေှ့ က်ထားွှိမှု၊ သတင်းအချက် အလက်ဆိုင်ွာ လွတ်လြ်ခွင့်၊ နှင့်အပခားရသာ
ကိစွ
္စ ြ်များ ြါေင်ြါသည်။

ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့၏ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုများအား အဆိုပါ တာဝန် များနှင့်ဆက်စပ်
ရဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏ ခငိမ်သက်မှုမရှိရသာ သရဘာသဘာဝသစ်ရြကာင့်

နိုင်ငံများစွာတို ့တွင် ဆီရလျာ်သည့် ဥပရဒဖပဌာန်းချက်များစွာ မရှိရပ။ တစ်ဖန် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို
ရစာင့်ြကည့်မှုများမှ ရတွ ရှ့ ိချက်များသည် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ လိုအပ်မှုရှိမရှိ နှင့် မည်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
လိုအပ်မှုရှိနိုငရ
် ြကာင်းတို ့အရပါ် အချက် အလက်အရဖခဖပု ရဆွးရနွးမှုတစ်ခုအတွက် လိုအပ်သည့် အရထာက်အထားများ
တည်ရဆာက်ရပးနိုင်ပါသည်။

၁.၂.၃ မိမိကိုယ်တိုင် စည်းမျဉ်းြကြ်မတ်မှု
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ platformများတွင် ၎င်းတို ့ဖန်တီးခဲ့ ခပီး ၎င်းတို ့ကိုယ်တိုင် ကတိကဝတ်ဖပုထားသည့် မူဝါဒများ ရှြိ ကပါသည်။
ဥပမာအားဖဖင့် Facebook တွင် ၎င်း၏ platform၌ မည်သည်တို ့ကို လက်ခံခပီး မည်သည်တို ့ကို ဖယ်ရှားမည်ဖဖစ်ရြကာင်း

ရဖာ်ဖပထားသည့် “လူမှု စံနှုန်းများ” ရှိပါသည်။ ထို ဖ့ ပင် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ကုမ္ပဏီ အရတာ်များများသည်လည်း ရရွ းရကာက်
ပွဲများ၏ ရိုးသားရဖဖာင့်မှန်မှုကို ကာကွယရ
် စာင့်ရရှာက်ရန် ကတိ ကဝတ်များ ဖပုထားြကပါသည်။ ဥရရာပသမဂ္ဂ၏

အရဖခအရနတွင်မူ platformများသည် လုပ်ြကံဖန်တီးသည့် သတင်းအချက်အလက်များ (သတင်းတုများ) ကို ဆနက
့် ျင်သည့်
ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတစ်ခုကိုလည်း လက်ခံထားြကပါသည်။ 18

ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် အဆိုပါ မိမိကိုယ်ဆိုင် စည်းမျဉ်းြကပ်မတ်မှုလုပ်ရဆာင်ချက်များအား ၎င်းတို ့၏
လုပ်ငန်းအတွက် ကိုးကားချက်တစ်ခုအရနဖဖင့် အသုံးဖပုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - ကုမ္ပဏီများအရနဖဖင့် အဆိုပါ ကတိကဝတ်များကို

ရလးစားလိုက်နာမှုရှိမရှိ အကဲဖဖတ်ဆန်းစစ်ဖခင်း။ မိမိကိုယ်တိုင် စည်းမျဉ်းြကပ်မတ်ဖခင်း၏ အချု ိရသာ
ရှုရထာင့်များ၊ ဥပမာအားဖဖင့်
့

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကဖငာများ၏ ပွင့်လင်းဖမင် သာမှု သို ့မဟုတ် မမှန်ကန်သည့် အရကာင့်များ၏ လုပ်ရဆာင်ချက်များသည် တိကျမှုရှိခပီး
အကဲဖဖတ်သုံးသပ် နိုင်မှုရှိပါသည်။

၁.၂.၄ ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာသူများအတွက် ဥြရဒရွးွာ မူရဘာင်၏ ဆီရလျာ်မှု
အဆိုပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အဆင့်သုံးရပ်တို ့သည် ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအတွက် မည်မျှ အရရးပါသင့်သနည်း?
နိုင်ငံတကာ အစိုးရ ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့ြ် ကည့်သည့် အဖွဲ များကဲ
့သို ့ အချု ိရသာ
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအတွက် အများအားဖဖင့်
့
့
၎င်းတို ့၏ လုပ်ငန်းများအား လက်ရှိ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် ဆက်စပ်ရဆာင်ရွက်ရန် အရရးပါရလ့ရှိပါသည်။

မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ အစည်
းများစွာတို ့အတွက်မူ “ဥပရဒများအရပါ် ရလးစားမှု” သည် ၎င်းတို ့၏
့

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာဖခင်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းအဖဖစ် ထားရှိရန် အရရးပါချင် မှ ပါမည်ဖဖစ်သည်။

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ အစည်
းများတွင် မတူညီသည့် အကျုးစီ
ိ းပွား အချက်များစွာ ရှိနိုင် ပါသည်။ ဥပမာ - အချု ိရသာ
ရရွ းရကာက်ပွဲ
့
့
မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ မည်သို ့ ရပါ်ထွကရ
် ဖပာင်းလဲလာရြကာင်း၊ မတူညီသည့် ပါတီများအရနဖဖင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရပါ်တွင်

မည်သို ့ ဖပုမူြကရြကာင်း၊ သို ့မဟုတ် အမျုးသမီ
ိ
း ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းများအား မည်သို ့ ဆက်ဆံရြကာင်း၊ သို ့မဟုတ် သမားရိုးကျ
မီဒီယာ အရင်းအဖမစ်များတွင် ရဖာ်ဖပသည့် အရြကာင်းအရာပမာဏ နှင့် သတင်းမှားများ ဖဖနခ့် ျီရနသည့် စာမျက်နှာ အတုများ။
ယင်းတို ့အတွက် ရမးခွန်းသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချုးရဖာက်
ိ
မှုရှိမရှိမဟုတ်ရပ။ အဘယ့ရ
် ြကာင့်ဆိုရသာ် အဆိုပါ

ဖဖစ်စဉ်အများစုတို ့တွင် ရရွ းရကာက်ပွဲ ကာလများအတွင်း လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများရပါ်တွင် မည်သည်တို ့ကို လုပ်ရဆာင်နိုင်ခပီး

မည်သည်တို ့ကို လုပ်ရဆာင်နိုင်မှုမရှိရြကာင်း ကနသ
့် တ်ချက်များ ထားရှိသည့် တိကျရသာ ဥပရဒဖပဌာန်းချက်များမရှိရသာရြကာင့်ဖဖစ်
သည်။

ထုတ်ရဖာ်တင်ဖပသည့် စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ကိစ္စရပ်တစ်ခုအား ဥပရဒ ချုးရဖာက်
ိ
မှု သို ့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများ ကိုယ်တိုင် ချမှတ်ထားသည့်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချုးရဖာက်
ိ
မှုအဖဖစ် ရဖာ်ဖပနိုင်ပါက အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များ၏ တရားဝင်မှု အား ခိုင်မာအားရကာင်းရစနိုင်မည်
ဖဖစ်သည်။ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာဖခင်းသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (သို ့) ပိုမိုကျယ်ဖပနသ
့် ည့် မူဝါဒ မူရဘာင်များလိုအပ်ချက်အရပါ်
ဓမ္မဓိဌာန်ကျသည့် ရဆွးရနွးမှုတစ်ခုအတွက် အချက် အလက်များ တည်ရဆာက်ရန် အရထာက်အကူဖပုနိုင်ပါသည်။

18 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
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အခန်း ၂
ရွွ းရကာက်ြွဲ လုြ်ငန်းစဉ်အရြါ်
လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများ၏ သက်ရွာက်မှု
၂.၁ နိုင်ငံရွးဆိုင်ွာ အပြုအမူများအရြါ် လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာ
များရြါ်တွင် မျှရေသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၏
လွှမ်းမိုးသက်ရွာက်ြုံ
သမားရိုးကျ မီဒီယာများ နှင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများသည် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်တွင် ြသဇာလွှမ်းမိုးသည့်

လှုပ်ရှားသူများဖဖစ်ြကသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့အရနဖဖင့် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်အရပါ် စိတ်ဝင်စားရဖခင်း မှာ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ

သရဘာထားအဖမင်များ၊ ဆန္ဒမဲရပးဖခင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖဖတ်ချက်များ နှင့် ရရွ းရကာက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အဖပုအမူများ (မဲရပးရန်၊ မဲမရပးရန်၊
မည်သည့ရ
် နရာတွင် မဲရပးရန်) တို ့ကို ဤရနရာတွင် ပုရ
ံ ဖာ် ရသာရြကာင့် သို ့မဟုတ် လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်ရသာရြကာင့်ဖဖစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို ့အရနဖဖင့် လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်မှု အဆင့်အမျုးမျ
ိ ုးခွ
ိ ဲဖခားနိုင်ပါသည် -

ြုံ ၈

နိုင်ငံရွးဆိုငွ
် ာ အပြုအမူများအရြါ် လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများ၏ သက်ရွာက်မှု အဆင့်များ 19

ရရ
ရှည

်က

ာလ

ကမ္ဘာ့အပမင်အခင်းအကျင်း

တ

်က

ာလ

နိုင်ငံရွးဆိုငွ
် ာ ယုြံ ကည်မှုများ

အ

လ

ယ

်အ

လ

ရွွ းရကာက်ြွဲကာလ

ာလ

ရွွ းရကာက်ြွဲ

ရရ
တ

ိုက

အကကိုကာလ

ရွွ းရကာက်ြွဲ

ရရ

ကျင်းြသည့ွ
် က်

ာလ

ိုက

တ

ရွွ းရကာက်ြွဲ

ာလ

်က

ာလ

်က

ရှည
ရရ

ကမ္ဘာ့အပမင်အခင်းအကျင်း

တ

နိုင်ငံရွးဆိုငွ
် ာ ယုြံ ကည်မှုများ

လ

်အ

ယ

လ

အ

ကျင်းြပြီးကာလ

19 ဤမူရဘာင်သည် DRI မှ ပုံစံရရးဆွဲထားသည့် ချဥ်းကပ်မှုရပါ်တွင် အရဖခခံထားဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှုများအရပါ် ခခိမ်းရဖခာက်မှုများအရြကာင်း
ရဆွးရနွးရဖာ်ဖပထားသည့် အနှစ်ချုပ်စာတမ်းကို https://democracy-reporting.org/de/dri_publications/bp100-online-threats-to-democratic-debate/ တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

ကမ္ဘာ့အဖမင်အခင်းအကျင်းသည် ရရရှည်ကာလအတွင်း
ဖွဲ စည်
့ းခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရရးယုံြကည်မှုဆိုင်ရာ စနစ်

တစ်ရပ်၏ အနက်ရှင
ိ ု ်းဆုံးအဆင့်ဖဖစ်သည်။ ထိုသို ့ရသာ

ကမ္ဘာ့အဖမင်အခင်းအကျင်းတစ်ခုသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ၏
ဆင်ဖခင်တုံတရား၊ ဘာသာရရး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား နှင့်

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ခံယူချက်များမှ ဖဖစ်ရပါ်လာခဲ့ ဖခင်း ဖဖစ်သည်။
လုပြ် ကံဖန်တီးထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ နှင့်

အွန်လိုင်းမှ ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်မှုများသည် ဖပည်သူများအား
အဖခားရသာ အချက်အလက်အစုအရဝးတစ်ခုတွင်
ယုံြကည်ရစဖခင်းဖဖင့် အဆိုးဖမင်သူများ သို ့မဟုတ်
အရြကာက်လွန်သူများအဖဖစ် ရဖပာင်းလဲဖခင်းဖဖင့်

ကမ္ဘာ့အဖမင်အခင်းအကျင်းအဆင့်တွင် ဒီမိုကရရစီ များကို
အဖမစ်မှစ၍ အားနည်းချိနဲ ့ရစရန် ကကိုးပမ်းရသာရြကာင့်
ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးဖငင်းခုံမှုများကို

စိနရ
် ခါ်လျက်ရှိပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဒဏ္ဍာရီများ (ဥပမာ -

ကမ္ဘာဖပားဖခင်း၊ ဓာတုလက်နက်လမ်းရြကာင်းများ သို ့မဟုတ်
ကာကွယ်ရဆးမထိုးရရး) တို ့သည် အရဖခခံကျသည့်

သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ယူဆချက်များကို ရမးခွန်းထုတရ
် သာရြကာင့်
အပျက်သရဘာရဆာင်ြကပါသည်။ ထို ဖ့ ပင် နိုင်ငံရရး

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များအရပါ်
စိတ်ချယုံြကည်နိုင်မှုကို စနစ်တကျ ထိခိုကရ
် အာင်

လုပရ
် ဆာင်နိုငခ် ပီး ရာသီဥတု ရဖပာင်းလဲမှုများကို လက်မခံသူများ၏
ဖဖစ်စဉ်တွင်လည်း ထိုသို ့ပင်ဖဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ အဆုံးသတ်ရလဒ်မှာ
အဆိုးဖမင်ဝါဒ နှင့် အချက်အလက်အရဖခဖပု ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ
ထုတ်ဖပန်ရြကဖငာမှုတစ်ခုအတွက် အရရးပါသည့်

သတင်းအချက်အလက်များရပးအပ်ရသာ ပရရာ်ဖက်ရှင်နယ်အသို
င်းအဝိုင်းတစ်ခုအရပါ် မယုြံ ကည်မှုများ ဖဖစ်ပါသည်။ ယင်းတို ့သည်
ရဝဖန်မှုများဖပုလုပ်သည့် ဒီမိုကရရစီအင်စတီကျူးရှင်းများနှင့်

တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်ရန သည့်အခါတွင်လည်း ထိုသို ့ပင်ဖဖစ်ပါသည်
(“ဂျာနယ်လစ်များအားလုံးသည် လူလိမ်များဖဖစ်သည်”၊

“နိုင်ငံရရးသမားများအားလုံးသည် အကျင့်ပျက်ဖခစားသူများဖဖစ်ြက
သည်”)။

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို ့အရနဖဖင့် ကမ္ဘာ့အဖမင်အခင်းအကျင်းအား

လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်မှုများဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု များ၏ သက်ဆိုင်ရာ

ပစ်မှတ်တစ်ခုအဖဖစ် ခွဲဖခားသတ်မှတ်ပါက ခခိမ်းရဖခာက်မှုများအား
မည်သည့ရ
် နရာတွင် ရှာရဖွရမည်ဖဖစ်ရြကာင်းမှာလည်း

ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။ ဥပမာအားဖဖင့် ဆယ်ရကျာ်သက်များသည်
ခိုင်မာ သည့် ကမ္ဘာ့အဖမင်အခင်းအကျင်းများမရှြိ ကရသးရသာ

ရြကာင့် ၎င်းတို ့အား ထိခိုက်ရစလိုရသာ လှုပ်ရှားသူများ အရနဖဖင့်
အင်စတာဂရမ် သို ့မဟုတ် ဂိမ်း platformများ ကဲ့သို ့ရသာ ၎င်းတို ့
အသုံးဖပုသည့် platformများကို ရှာရဖွြက ပါသည်။

အလယ်အလတ်ကာလမှ ရရရှည်ကာလအတွင်း၌

လှုပ်ရှားသူများသည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ယုြံ ကည်မှုများ

နှင့် သရဘာတရားများကိ
သရဘာတရားများ ု လွှမ်းမိုးရန် ကကိုးပမ်းရကာင်း
ကကိုးပမ်းလာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို ့ရသာ အဖမင်များသည်
ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ရရွ းချယ်မှုများအရပါ်

လက်ငင်းသက်ရရာက်မှုမရှိရသာ်လည်း အများဖပည်သူဆိုင်ရာ
ထုတ်ရဖာ်ရြကဖငာမှုများအတွင်း ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ရယဘုယျ
ရပ်တည်မှုကို ထိခိုက်ရစခပီး ရရရှည်ကာလအတွင်း

၎င်းတို ့၏ ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ရရွ းချယ်မှုများကို ထိခိုက်

ရကာင်းထိခိုက်ရစနိုင်ပါသည်။ ယင်းသည် မှားယွင်း သည့်

အရြကာင်းအရာများ တင်ဖပသည်ဖဖစ်ရစ မတင်ဖပသည်ဖဖစ်ရစ
နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ယုံြကည်မှုတစ်ခုကို တည်ရဆာက်ရန်
သို ့မဟုတ် အားဖဖည့်ရန်အတွက် အရြကာင်းအရာများ

တစ်ဖက်သတ်ရရွ းချယ်ဖခင်း၏ ရလဒ်တစ်ခုဖဖစ်ပါသည်။
(ဥပမာ ရရွှ ရဖပာင်
းရနထိုင်သူများမှ ကျူးလွနရ
် သာ
့

ရာဇဝတ်မှုများကိုသာ ရဖာ်ဖပခပီး ရရွှ ရဖပာင်
းရနထိုင်သူများအရပါ်
့
ဝါဒဖဖနခ့် ျီမှုတစ်ခုဖဖင့် ယုံြကည်မှုများကို အားဖဖည့်ကာ

သတင်းတင်ဆက်မှုအတွက်မဟုတ်ဖခင်း)။ ဝါဒဖဖနခ့် ျီရရး

ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အရြကာင်းအရာများ မျှရဝသည့်
ဝက်ဘ်ဆိုက် များ နှင့် လှုပ်ရှားသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ

မှန်ကန်သည့် သတင်းများကို တင်ဖပရလ့ရှိရသာရြကာင့် လူမှု

ကွန်ရက် မီဒီယာများအတွက် အဓိက စိန်ရခါ်မှုတစ်ရပ်ဖဖစ်ရနသည်။
ဤအဆင့်ရှိ သက်ရရာက်မှုသည် ရနာက်ထပ်တဆင့်ဖဖစ်ရသာ
အဖပုအမူများဖဖစ်သည့် ရရွ းရကာက်တင်ရဖမှာက်မှု သို ့မဟုတ်
ခိုင်မာသည့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရရွ းချယ်မှုများကို လွှမ်းမိုးရန်
အရဖခအရနတစ်ရပ်ကို ဖပင်ဆင်ပါသည်။

အလယ်အလတ်ကာလမှ ရရတိုကာလအတွင်း

ရရွ းရကာက်ပွဲ နှင့် အဖခားရသာ နိုင်ငံရရး လုပ်ရဆာင်ချက်
ဆိုင်ရာ ရရွ းချယ်မှုများအား
ျား
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏

အရြကာင်းအရာများမှ လွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - Hillary Clinton အား ရာဇဝတ်သားတစ်ဦးအဖဖစ် ရဖာ်ဖပသည့် ၂၀၁၆

အရမရိကန် သမ္မတရရွ းရကာက်ပွဲများ အတွင်းရှိ ကျယ်ဖပနသ
့် ည့်
မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု။ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုသည် ဒီမိုကရက်တစ်

မဲဆန္ဒရှင်များအား ရီပက်ဘလစ်ကန် မဲဆန္ဒရှင်များဖဖစ်လာရစရန်
မကကိုးပမ်းဘဲ ထို ့အစား ဒီမိုကရက်တစ် မဲဆန္ဒရှင်များအား -

အကယ်၍ ၎င်းတို ့အရနဖဖင့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို နှစ်သက်လျှင်ပင်
ဤကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းကို မဲမရပးရန် အချက်ဖပခဲ့သည်။

ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ လှုပ်ရှားမှုများသည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ
ယုံြကည်မှုများကို ရဖပာင်းလဲရန် ကကိုးပမ်းဖခင်းမရှိဘဲ ၂၀၁၈

အယ်လာဘားမား ဆီးနိတ်လွှတ်ရတာ် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း

ရီပက်ဘလစ်ကန် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများအရပါ်

ရထာက်ခံမှုများအား ရသွးခွဲရန် ကကိုးပမ်းခဲ့သည်။ 20 ရုရှား

အင်တာနက် သုရတသန ကိုယ်စားလှယ်ဌာနသည် ဆန္ဒဖပပွဲများ
ဖဖစ်ရပါ်လာရအာင် လှုံရဆာ်
့
သည့် ထုတ်ရဖာ်ရြကဖငာချက်
များကို ထုတ်ဖပန်ခဲရ
့ သာရြကာင့် ၎င်းတို ့ထိုသို ့မလုပ်ပါက

ရပါ်ရပါက်လာမည်မဟုတ်သည့် ဆန္ဒဖပပွဲများ ရပါ်ရပါက်လာခဲ့သည်။

ရရတိုအဖဖစ်ဆုံးကာလတွင် မမှန်ကန်သည့် သတင်း

င်းရအာင်ဖပုလုပ်ကာ လှုံရဆာ်
့
ရပးခဲ့ ခပီး ယုံြကည်မှုအသစ်များ

သို ့မဟုတ် ပါတီတစ်ခုအရပါ် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ သရဘာထားများကို

ခခိမ်းရဖခာက်မှုများသည် သက်ဆိုင်ရာ လာမည့် ရရွ းရကာက်ပွဲ

အဖပုအမူများကိ
ျား ု ရဖပာင်းလဲရန် ကကိုးပမ်းရကာင်း ကကိုးပမ်းနိုင်သည်။

ပစ်မှတ်ထားသည့် ရရတို အကျုးသက်
ိ
ရရာက်မှုများ

အလုပ်သမားပါတီကို ရထာက်ခံသူများအရနဖဖင့်

ယင်းသည် ရှိခပီးသား ယုံြကည်မှုများအား ပိုမိုခိုင်မာအားရကာ

အချက်အလက် များသည် ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းတစ်ဦး

ဖန်တီးဖခင်း သို ့မဟုတ် ရဖပာင်းလဲဖခင်းတို ့ မဖပုလုပ်ခဲရ
့ ပ။ ထိုသို ့ရသာ

ရဖပာင်းလဲရန် ကကိုးပမ်းဖခင်းမဖပုဘဲ ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

သို ့မဟုတ် မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖဖတ်မှုတစ်ခုကို လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်ရန်

ဥပမာအားဖဖင့် ဘရာဇီးရှိ ၂၀၁၈ ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း

ဖဖစ်ရပါ်ရစရလ့ရှိသည်။

တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရရွ းရကာက်ပွဲရန ့ထက်
တစ်ရက်ရနာက်ကျခပီးမှ ဆန္ဒမဲရပးသင့်ရြကာင်း

ရဖာ်ဖပထားသည့် ရြကဖငာတစ်ခုကို ထုတ်ဖပန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆
ခုနှစ် အရမရိကန် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ ကိ
့ ု

ရြကာက်ရွံ သည့
် ထိခိုက်လွယ်ရသာ မဲဆန္ဒရှင် အုပ်စုများ
့

(ဥပမာ မှတ်တမ်းတင်မထားသည့် ရရွှ ရဖပာင်
း ရနထိုင်သူများ)
့
ကို ဟနတ
့် ားရန်အတွက် မဲရုံများတွင် ရဲတပ်ဖွဲ များမှ
့

စစ်ရဆးရနမှုများကို ဖပသရနသည့် အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားစွာ

ရကာက်ယူနိုင်သည့် ပုံများကို ဖပသခဲ့သည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ
ရှုရထာင့်တစ်ခုမှ ြကည့်ပါက ဆန္ဒမဲရပးဖခင်းများခပီးခပီးချင်း

ကာလသည်လည်း ဆီရလျာ်မှုရှိနိုင်သည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲများစွာ
တို ့တွင် လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် ရလဒ်များအား မှန်ကန်စွာသို ့မဟုတ်
မှားယွင်းစွာ ရမးခွန်းထုတ်နိုင်သည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲတစ်ခု၏
စိတ်ချယုံြကည်ရမှုအရပါ် အများဖပည်သူ၏သရဘာထား

အဖမင်အတွက် တိုက်ခိုက် မှုများသည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ
များတွင်လည်း ဖဖစ်ပွားပါသည်။

20 https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/alabama-senate-roy-jones-russia.html

သဲနာရီပုံစံသည် ဒီမိုကရက်တစ် ထုတရ
် ဖာ်ရြကဖငာမှုများအား ဆနက
ိ ုးတိ
ိ ု ့ကို
့် ျင်သည့် ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်သည့် နည်းဗျူဟာအမျုးမျ
စူးစမ်းရဖာ်ဖပထားခပီး ကမ္ဘာ့အဖမင်အခင်းအကျင်းများကို ပုရ
ံ ဖာ်ဖခင်းမှ ဆန္ဒမဲရပး သည့် ရန ့ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖဖတ်ချက်များအရပါ်
လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်ဖခင်းတို ့အထိ ပါဝင်ပါသည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှု အလားအလာရှရ
ိ ြကာင်း

မြကာရသးမီက အရထာက်အထား များအရ မြကာရသးသည့် နှစ်များအတွင်း ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း ြကားဝင်စွက်ဖက်မှုဆိုင်ရာ
ခခိမ်းရဖခာက်မှု အရပါ် ဂရုဖပုမိလာခဲ့ ြကခပီး ဒီမိုကရရစီများအတွင်းရှိ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏ အကျုးသက်
ိ
ရရာက်မှုအရပါ်
အာရုံစိုက်လာခဲ့ ြကသည်။ ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှုသည် ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ရိုးသားရဖဖာင့်မှန်မှုထက် များစွာပိုမို

ကျယ်ဖပနသ
့် ည့် အယူအဆတစ်ရပ်ဖဖစ်ခပီး နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ပူးရပါင်းပါဝင်ရရးအား ရရွ းရကာက်ပွဲ များအတွင်းသာမကဘဲ

အချိန်ကာလမရရွ း ကျင့်သုံးရသည်။ နိုင်ငံသားများသည် မိမိတို ့ဘာသာ သတင်း အချက်အလက်များ ရပးအပ်ဖခင်း၊ ရဆွးရနွးဖငင်းခုံဖခင်း
(အွန်လိုင်းဖဖစ်ရစ ရအာ့ဖ်လိုင်းဖဖစ်ရစ)၊ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူထုဆန္ဒဖပမှုများ ဖပုလုပ်ဖခင်း သို ့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ များ
့

သို ့မဟုတ် နိုင်ငံရရးပါတီများအတွင်း တက်ကကွပါဝင်ဖခင်းတို ့ ဖပုလုပ်နိုင်သည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲများသည် ဒီမိုကရရစီ၏ အရရးပါရသာ

အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ဖဖစ်ရသာ်လည်း ပညာရှင်များ၏ အတိုရတာင်းဆုံး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များတွင်ပင် ယင်းသည် မဲရပးရုံ မျှထက်
ပိုမိုပါသည်။

ြုံ ၉
နိုင်ငံရွးဆိုင်ွာ ြါေင်မှု စက်ေန်းများ
ရရွ းရကာက်ပွဲရန ့
နိုင်ငံရရး
စည်းရုံးလှုံရဆာ်
့
မှု

ရလဒ်၊ တိုငြ် ကားမှု/
အယူခံ

ရွွ းရကာက်ြွဲ
မဲဆန္ဒရှင်
စာရင်းသွင်းမှု

စက်ေန်း

အစိုးရ/ ပါလီမန်
ဖွဲ စည်
့ းမှု

သတင်းအချက်အလက်
ထုတ်လုပ်မှု နှင့် စားသုံးမှု

သရဘာထား

ပြည်သူ ့မူေါဒ

အပမင်ပြစ်ရြါ်မှု

စက်ေန်း

စက်ေန်း

ဆန္ဒထုတ်ရဖာ်ပွဲတွင်
ပါဝင်မှု

ဥပရဒပိုင်း/
အုပ်ချုပ်ရရးပိုင်း
လုပ်ရဆာင်မှု

နိုင်ငံရရး ရဆွးရနွးမှု
ရတာင်းဆိုမှု

အာဂျန်ဒါ ချမှတ်မှု

မူဝါဒ
အရကာင်အထည်ရဖာ်မှု

အများဖပည်သူအြကား ရဆွးရနွးရဖပာဆိုမှုများသည် ရရွ းရကာက်ပွဲ ကျင်းပသည့် စက်ဝန်းများအတွင်းသာ မဟုတ်ဘဲ

အစဉ်ဖဖစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ ဒီမိုကရက်တစ် ရဆွးရနွးရဖပာဆိုမှုများကို ဖခယ်လှယ်လွှမ်းမိုးသည့်အခါ ယင်းသည် ရရွ းရကာက်ပွဲများ
ကိုသာမကဘဲ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ မူဝါဒ ရရွ းချယ်မှုများကိုလည်း သက်ရရာက် နိုင်သည်။ ထင်ရှားသည့် ဥပမာတစ်ခုမှာ UN

Migration Pact အား အွန်လိုင်းရပါ်မှ ဆနက
့် ျင်မှုများ ရုတ်ချဉ်း ရပါ်ရပါက်လာဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။ မည်သည့် ဒီမိုကရရစီစနစ်တွင်မဆို
စာချုပ်အား ကနက
့် ွကဖ် ခင်းသည် တရားဝင် ရသာ်လည်း ယင်းကို ဆနက
့် ျင်သည့် စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများတွင် အွန်လိုင်းရပါ်မှ

မှားယွင်းသည့် အချက်အလက် များ ရရှိထားရြကာင်း အစိတ်အပိုင်းအချု ိကိ
။ 21 စာချုပ်အား ကာလရှညြ် ကာစွာ
့ ု ရတွ ရပါသည်
့

ရစ့စပ်ညှိနှင
ိ ု ်း ရနစဉ်အတွင်း ကနက
့် ွက်မှု အနည်းငယ်မျှသာ ရှိခဲ့ရသာ်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရနှာင်းပိုင်းအဆင့်သို ့ ရရာက်ရှိ ချိန်တွင်မှ
အကကီးအကျယ် ကနက
့် ွက်မှုများ ရုတ်ချဉ်းရပါ်ရပါက်လာခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းရပါ်မှ ရသွးရဆာင် ဖဖားရယာင်းမှုများသည် ဒီမိုကရရစီ၏
ပိုမိုနက်ရှင
ိ ု ်းသည့် အရဖခခံအုတဖ် မစ်များကိုပင် ပစ်မှတ်ထားရကာင်း ထားနိုင်ပါသည်။ ယင်းသည် ထိရတွ ခဲ့ ့သည့် နိုင်ငံသားများအား
ဒီမိုကရရစီ စနစ်တစ်ခုလုံးအရပါ် စိတ်မဝင်စား ဖခင်း၊ အဆိုးဖမင်ဖခင်းသို ့မဟုတ် အရဖခခံအားဖဖင့် ယုံြကည်မှုမရှိဖခင်းတို ့ ဖဖစ်ရစရန်
ကကိုးပမ်းရကာင်းကကိုးပမ်း နိုင်ပါသည်။

လှုပ်ရှားသူအမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့အရနဖဖင့် အများဖပည်သူ၏ သရဘာထားအဖမင်များကို ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန် အစဉ် တစိုက် လုပ်ရဆာင်

ြကသည့်အခါ ဒီမိုကရရစီစနစ်အတွက် စိန်ရခါ်မှုတစ်ရပ် ဖဖစ်ရပါ်ရစသည်။ ထို ့ရြကာင့် ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စက်ဝန်းထက်ရကျာ်လွန်၍
ြကည့်ရှုဖခင်းဖဖင့် ကျွန်ုပ်တို ့အရနဖဖင့် လုပြ် ကံသတင်းများ၏ ကွန်ရက်များ မည်သို ့ အလုပ်လုပ်ရြကာင်း နားလည်နိုင်ရစရန်
အရထာက်အကူဖပုပါသည်။ ဖပည်သူလူထု အရနဖဖင့် လျှု ိဝှ့ က်ပူးရပါင်းြကံစည်မှု အယူအဆများကို ယုံြကည်လာသည့်အခါ
ဆင်ဖခင်တုံတရားဖဖင့် ကိုက်ညရ
ီ သာ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများတွင် ပါဝင်မှုမရှိရတာ့ရပ။

- သာမန် အရဖခခံကျသည့် အချက်များမရှိပါက ရာသီဥတု သို ့မဟုတ် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ရဆွးရနွးရန် မဖဖစ်နိုင်ရပ။

လုပ်ြကံသတင်းများ နှင့် လျှု ိဝှ့ က်ပူးရပါင်းြကံစည်မှု အယူအဆများသည် အသိအဖမင် ဗဟုသုတရှိသည့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အရချအတင်

ရဆွးရနွးမှုများအတွက် အခွင့်အလမ်း ရပျာက်ဆုံးရစသည်။ ရနာက်ဆုံးတွင် အကယ်၍ ဖပည်သူများအရနဖဖင့် အစိုးရ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ
နှင့် ဂျာနယ်လစ်များအရပါ် ယုြံ ကည်မှုမရှိပါက ၎င်းတို ့အရနဖဖင့် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှုများတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖပည့်ဝစွာ ပါဝင်
နိုင်မည်မဟုတရ
် တာ့ရပ။

၂.၂ လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများ၏ မည်သည့် လက္ခဏာသွင်ပြင်များသည်
လက်ရတွ တွ
် ာ ရဆွးရနွးမှုများအရြါ်
့ င် ဒီမိုကရွစီဆိုငွ
လွှမ်းမိုးမှုွှိသနည်း?
၂.၂.၁. ပခိမ်းရပခာက်မှု အဆင့် အမျုးမျ
ိ ုးိ - 3 Ms
ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများအရပါ် ခခိမ်းရဖခာက်မှုများအား ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ အမျုးအစား
ိ
ခွဲဖခားရန်အတွက်

ကျွန်ုပ်တို ့အရနဖဖင့် ဖပဿနာကို စိစစ်ရလ့လာရန် အရင်းအဖမစ် သုံးမျုးိ ခွဲဖခားထားခပီး ယင်းတို ့သည် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုများအား
ဦးရဆာင်လမ်းဖပရာတွင် အကူအညီ ရပးနိုင်ပါသည်။

ြုံ ၁၀

3 M’s 22
သတင်းစကား

သတင်းစကားရြးြိုသူ
့

သတင်းစကားရြးြို ပခင်
ပ့ ခင်း

သတင်းစကား၏ အရြကာင်းအရာကို
ရည်ညွှန်းသည်

သတင်းစကား ရပးပို ့သူ/
အရင်းအဖမစ်ကို ရည်ညွှန်းသည်

သတင်းစကား ဖဖနခ့် ျီမှု ပုံစံကို
ရည်ညွှန်းသည်

ခွငဖ့် ပုထားသည့် ရဖပာဆိမ
ု ှုများ နှင့်
ယင်း၏ ကနသ
့် တ်ချက်များ
ဆိင
ု ရ
် ာ ကိစရ
္စ ပ်များ

စစ်မှန်မှု နှင့် တရားဝင်မှုဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်များ

စစ်မှန်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

21 https://www.politico.eu/article/united-nations-migration-pact-how-got-trolled/
22 Democracy Reporting International, “Briefing Paper 100: Online Threats to Democratic Debate,” Berlin, June 2019, https://democracy-reporting.org/bp100-online-threats-to-democratic-debate/

လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများသည် သတင်းစကားများရပါ်တွင်သာ အရဖခခံခဲ့သည်။

သတင်းစကားများ၏ အရြကာင်းအရာသည် မှန်ကန်ပါသလား၊ အထင်အဖမင်မှားရစနိုင်ပါသလား သို ့မဟုတ် မှားယွင်းရနပါသလား?
ယင်းသည် အမုန်းစကားများ သို ့မဟုတ် အြကမ်းဖက်ရန် လှုရဆာ်
ံ့
မှုများ ဖဖစ်ပါသလား? အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရြကာင့် အချက်အလက်စစ်ရဆးသည့် အဖွဲ အစည်
းများ၊ နည်းပညာကုမ္ပဏီများမှ အရြကာင်းအရာများကို
့

ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုများ၊ နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတရ
် ဖာ်ရဖပာဆိုခွင့်ရပါ်တွင် အဓိကထားသည့် ဥပရဒရရးရာ အရချအတင်ရဆွးရနွးမှုများ

ရပါ်ရပါက်လာခဲ့ ရစသည်။ ယင်းတို ့သည် ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများ၏ အရရးပါသည့် ကိစ္စရပ်များ ဖဖစ်ြကသည်။
သို ့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို ့အား ရရွ းရကာက်ပွဲများတွင် စိတ်ဝင်စားရစသည့် အရာများ ရှရ
ိ နရသး ပါသည်။

ဒုတိယရဖမာက် လက္ခဏာသွငဖ် ပင်တစ်ခုမှာ သတင်းစကားရပးပို ့သူဖဖစ်သည်။ သတင်းစကားတစ်ခုတွင် ဖပဿနာမရှိရသာ်လည်း
သတင်းစကားရပးပို ့သူတွင် ဖပဿနာရှိရကာင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အရမရိကန် ဖပည်ရထာင် စု ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း

ရုရှားရအဂျင်စီများသည် ‘black lives matter’ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု အရယာင်ရဆာင်ထားရသာ Facebook ရြကာ်ဖငာများကို
ဝယ်ယူခဲ့ ြကသည်။ အဆိုပါ သတင်းစကားများသည် ဖပဿနာမဟုတ်ရသာ်လည်း နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အစွန်းနှစ်ဖက်ကွဲဖပားဖခင်းများ

ဖမင့်တက်လာရစရန် ဖပည်ပမှ အင်အားကကီးနိုင်ငံများမှ ဖပည်တွင်းအုပ်စုတစ်ခုအဖဖစ် အရယာင်ရဆာင်ဖခင်းမှာမူ ဖပဿနာဖဖစ်သည်။
ဝက်ဆိုက် တစ်ခုတွင် ဝါဒဖဖနခ့် ျီရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မူဆလင်ဆနက
့် ျင်ရရး အရြကာင်းအရာများကို အားရပး သည့်

သတင်းများကို ရဖာ်ဖပသည့်အခါ သတင်းစကားသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိရသာ်လည်း သတင်းစကားရပးပို ့ သူမှာမူ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိရပ။
မတူကွဲဖပားသည့် သတင်းစကားရပးပို ့သူများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရာ၌ ယင်းတို ့သည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရရး

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် စာမျက်နှာများ ပါဝင်သည့် ကွန်ရက်တစ်ခုကို ဖန်တီးကာ ညှိနှင
ိ ု ်း ရဆာင်ရွက်ရနရြကာင်း သို ့မဟုတ်

ဆက်စပ်ရနြကရြကာင်း ရတွ ရှ့ ိနိုင်သည်။ ယင်းတို ့သည် တူညီသည့် သတင်းများ သို ့မဟုတ် အဖခား အရြကာင်းအရာများကို မျှရဝကာ
ခပ်ဆင်ဆင် အရင်းအဖမစ်များမှ ဖပန်လည် တင်ဖပနိုင်သည်။ အဆိုပါ စာမျက်နှာများ နှင့် အရကာင့်များကို ဖန်တီးခဲ့သည့် ရက်စွဲကို

ြကည့်ပါက ၎င်းတို ့တွင် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရရ
ှိ ြကာင်း ရတွ ဖမင်
့ နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖဖင့် ရရွ းရကာက်ပွဲများ မကျင်းပမီ လအနည်းငယ်
အလိုတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့် စာမျက်နှာများစွာကို ဖန်တီးြကသည်။ အချု ိသည်
အမှန်စင်စစ်တွင် နိုင်ငံရရး ဆိုင်ရာ အကျုးစီ
ိ းပွား
့

တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအတွက် လုပရ
် ဆာင်ရနြကရသာ်လည်း မီဒီယာများအဖဖစ် အရယာင် ရဆာင်ရန်အတွက် ၎င်းတို ့၏ အမည်များကို
ရဖပာင်းလဲထားနိုင်သည်။ သတင်းစကားရပးပို ့သူကို ြကည့်ရှုဖခင်း ဖဖင့်သာ ယင်းတို ့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

တတိယရဖမာက် လက္ခဏာသွင်ဖပင်မှာ သတင်းစကားရပးပို ့မှု သို ့မဟုတ် သတင်းစကားတစ်ခုအား ဖဖနခ့် ျီမှု ဖဖစ်ခပီး

ယင်းသည် အချု ိရသာ
အရြကာင်းအရာများ သို ့မဟုတ် သတင်းစကားများသည် လူအများ၏ ဂရုဖပုမှု ရရှိလာဖခင်းရှိမရှိ
့
(“နာမည်ရကျာ်ြကားသွားဖခင်း” ရှိမရှိ) နှင့် အဘယ့ရ
် ြကာင့် ထိုသို ဖ့ ဖစ်ရြကာင်းဖဖစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ယင်းသည်

သတင်းစကားရြကာင့်ဖဖစ်သည်။ သို ့ရာတွင် သတင်းစကားတစ်ခု နာမည် ရကျာ်သွားဖခင်းသည် အခရပး ရြကာ်ဖငာများဖဖင့်

ဖမှင့်တင်ထားဖခင်းရြကာင့်ဖဖစ်ရစ လူမှုရဘာ့တ်များ၏ ကွန်ရက် တစ်ခုမှ အရထာက်အပံ့ရပးထားဖခင်းရြကာင့်ဖဖစ်ရစ ကုမ္ပဏီများ၏
အယ်လ်ဂိုရီသမ်အရ အဆိုပါ သတင်းစကား အမျုးအစားကိ
ိ
ု အဖခားအမျုးအစားများထက်
ိ
အသားရပးထားဖခင်းရြကာင့်ဖဖစ်ရစ
ဖဖစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ ဖပဿနာများအား သတင်းစကား နှင့် သတင်းစကားရပးပို ့သူတို ့ရပါ်တွင်သာ အာရုံစူးစိုက်ပါက သိရှိနိုင်
မည်မဟုတရ
် ပ။

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား ဤနည်းဖဖင့် ြကည့်ရှုဖခင်းသည် ဖဖစ်နိုင်ရဖခရှိရသာ ကုစားမှုနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အရချအတင်
ရဆွးရနွးရာတွင်လည်း ပိုမို၍ စနစ်တကျဖဖစ်ရစသည်။ ၎င်းသည် မူဝါဒချမှတ်သူများ သို ့မဟုတ် နည်းပညာကုမ္ပဏီများထံ
အြကံဖပုတင်ဖပချက်များ ရပးအပ်လိုသည့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။

၂.၂.၂ မတူကွဲပြားသည့် ပြစ်စဉ်များ - လက္ခဏာများ နှင့် ရွွ းရကာက်ြွဲများအရြါ်
လွှမ်းမိုးသက်ရွာက်မှုများ

အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှုများအား platformများ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းပုံစံများနှင့် ဆက်စပ်ရန ရသာ လက္ခဏာ
သွငဖ် ပင်များမှ လွှမ်းမိုးရနခပီး ပိုမိုများဖပားသည့် ပရိသတ်များထံ ရရာက်ရှိရန် အဆိုပါ platformများကို အသုံးချရနသည့်
မသမာသူများသည်လည်း ယင်းတို ့ကို ကကိုးကိုငဖ် ခယ်လှယ်နိုင်သည်။

ြုံ ၁၁

မတူကွဲပြားသည့် လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာ ပြစ်စဉ်များ၏ လက္ခဏာများ နှင့်
ရွွ းရကာက်ြွဲများအရြါ် သက်ရွာက်မှုများ

ပြစ်စဉ်
PLATFORM ဒီဇိုင်းပုံစံ

အရထွရထွ
လက္ခဏာသွင်ပြင်များ
စီးပွားရရးပုံစံ၏ ရလဒ်များ -

Filter bubbles, Echo chambers

ရွွ းရကာက်ြွဲများအရြါ်
လွှမ်းမိုးသက်ရွာက်မှု
အစွန်းနှစ်ဖက်ကွဲဖပားဖခင်း၊

လက်ရတွ အရဖခအရနအရပါ်
့
အဖမင်တိမ်းရစာင်းဖခင်း၊ ဒီမိုကရရစီ
ယဉ်ရကျးမှုကို ထိခိုက်ရစဖခင်း

ရြကာ်ဖငာများ

စီးပွားရရးပုံစံ၏ ရလဒ်များ -

အသုံးဖပုသူများ၏ အချက်အလက်များသည်
ရြကာ်ဖငာများကို ပိုမိုထိရရာက် ရစသည်

လူမှုရဘာ့ထ်များ၊ ထရိုးများ

(SOCIAL BOTS, TROLL)

အများဖပည်သူ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု ရရှိရန်

အတုအရယာင် နည်းစနစ်များအသုံးဖပုမှု
(ထုတ်ကုန်တစ်ခု၊ အစရှိသည်)

ဖန်တီးထားရသာ
သတင်းမှားများ

စီးပွားရရးဆိုင်ရာ အယူအဆ

(ကလစ်ခ်နှိပ်ရန် ဆွဲရဆာင်သည့်

ဗျူဟာများ) သို ့မဟုတ် နိုင်ငံရရး ဆိုင်ရာ
အရင်းခံအရြကာင်းများ

အမုန်းစကားများ

အင်တာနက်အရဖခဖပု အဖပန်အလှန်
ဆက်စပ်မှု၊ လူမှုရရးဆိုင်ရာ

ထိန်းချုပ်မှု မရှိဖခင်း၊ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ
အရင်းခံအရြကာင်းများ

ပစ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံရရး ဆိုင်ရာ
ရြကာ်ဖငာများ (“Dark ads”)၊
ပွင့်လင်းဖမင်သာမှု မရှိဖခင်း၊ ဒီမိုကရရစီ
ဆနက
့် ျင်ရရး ဝါဒဖဖနခ့် ျီမှု၊ ဖပည်ပမှ
ဝင်ရရာက် စွက်ဖက်မှုများ
အရရးကိစ္စတစ်ခု၊ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း
၏ အယူအဆ၊ ခခိမ်းရဖခာက်မှု၊
အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အရချအတင်
ရဆွးရနွးမှုတို ့ အတွက် လွဲမှားသည့်
အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု
လိမလ
် ည်မမ
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ရဆွးရနွးမှုများ - ကွဲဖပားရစသည့် ရဖပာဆိခ
ု ျက်များ၊
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ပုံ ၁၁ သည် အဆိုပါ ဖဖစ်စဉ်များ၏ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် ပါဝင်သည့် အခန်းကဏ္ဍကို ပုံရဖာ်ရန် အရထာက်အကူဖပုပါသည်။
(platform ဒီဇိုင်းပုံစံများ နှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ စီးပွားရရး ပုံစံများနှင့်ဆက်နွယ်ရနရသာ) ဖွဲ စည်
့ းပုံဆိုင်ရာ ရမးခွန်းများမှ
(လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ တည်ရရ
ှိ နသည့် နိုင်ငံနှင့်ဆက်နွယ်ရနရသာ) အရဖခအရနဆိုင်ရာ ရမးခွန်းများအထိ။

က

platform ဒီဇိုင်းပုံစံသည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် ဖပည်သူများ၏ သရဘာထားအဖမင်များ နှင့် အဖပု အမူများကို
ရဖပာင်းလဲနိုင်သည့် အလားအလာ မည်သို ့ရှရ
ိ ြကာင်း ဖပသရနသည်။ 23 အဆိုပါ ပုဂ္ဂလိကပိုင် platform များသည်

အဓိကအားဖဖင့် ရငွရြကးရရှိရန် ရြကာ်ဖငာရနရာများ ရရာင်းချလိုဖခင်းဖဖစ်သည်။ ထိုသို ့လုပ်ရဆာင်ရာတွင် အဖမတ်အစွန်းရ
ရှိရန်အတွက၎င်းတို ့အရနဖဖင့် အသုံးဖပုသူများ၏ အချက်အလက်များကို စုရဆာင်းရယူကာ ရငွရြကးအဖဖစ်ရဖပာင်းလဲရန်

အသုံးဖပုသူများအား ၎င်းတို ့၏ platformတွင် တတ်နိုင်သမျှ ြကာရှည်စွာ ရှိရနရစရန် လိုအပ်သည်။ ထိုသို ့လုပ်ရဆာင်ရန်အတွက်
ကုမ္ပဏီများသည် အသုံးဖပုသူ ကကိုက်နှစ်သက်မည်ဟု ခနမ့် ှန်းထားသည့် အရြကာင်းအရာများကို ဖပသသည်။ အချု ိက
့

ယင်းသည် filter bubble များ 24နှင့် echo chamber 25 များ ဖဖစ်ရစကာ အသုံးဖပုသူများအား ယင်းတို ့၏ ယုြံ ကည်မှုများကို

ပိုမိုခိုင်မာရစသည့် နိုင်ငံရရး ဆိုင်ရာ အရြကာင်းအရာများနှင့် ထိရတွ ရစခပီ
း ၎င်းတို ့နှင့် ဆနက
့် ျင်ကွဲလွဲသည့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ
့
သရဘာထား အဖမင်များနှင့် ရဝးကွာရစသည်။ အချိနြ် ကာဖမင့်လာသည်နှင့်အမျှ ယင်းသည် အစွန်းနှစ်ဖက်ကွဲဖပားမှုကို
ပိုမို တိုးဖမင့်ရစနိုင်သည့် အလားအလာရှိပါသည်။ platformများသည် အသုံးဖပုသူများအား ၎င်းတို ့၏ platformတွင်

ဆက်လက်ရှိရနရစရရးအတွက် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားရအာင် ဆွဲရဆာင်သည့် သတင်းများ (ကလစ်နှိပ်ရန် မျှားဖခင်း များ -click-

bait) ကို ဦးစားရပးရလ့ရှိရသာရြကာင့် မဲဆန္ဒရှင်များ အသိအဖမင်ဗဟုသုတ ရကာင်းစွာရှိရရး အယူအဆကို ထိခိုကရ
် စသည်။
ပို၍ဆိုးသည်မှာ ယင်းသည် အသုံးဖပုသူများအား တမင်တကာ သတင်းကကီးရအာင် ဖန်တီး ထားရသာ အစွန်းရရာက်
အရြကာင်းအရာများဆီသို ့ တွန်းပို ့နိုင်သည်။ YouTube သည် ယင်း၏ (အသုံးဖပု သူမှ မရပ်လျှင် အလိုအရလျာက်

ပွင့်လာသည့်) အြကံဖပုချက်များမှတဆင့် ထိုသို ့ ဖပုလုပ်ရနသည်ဟု စွပ်စွဲဖခင်း ခံထားရသည်။ ဖခုံငုံ၍ဆိုရပါက ဒီမိုကရရစီ
နှင့် ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာသူများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရမးခွန်းမှာ platformများ၏ အယ်ဂိုရစ်သမ်များသည် ၎င်းတို ့၏
အသုံးဖပုသူများအတွက် မည်သို ့ရသာ လက်ရတွ ဘဝမျ
ုးကိ
ိ ု ဖဖစ်ရပါ်ရစသနည်း။
့

လူမှုကွန်ရက် ကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများကိ
ငာများ ုလည်း ရရာင်းချပါသည်။ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ စည်းရုံး

ခ

လှုပ်ရှားမှုများ၏ အွန်လိုင်းရပါ်တွင် ရြကာ်ဖငာရနရာ ဝယ်ယူသည့် နည်းလမ်းသည် သမားရိုးကျ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှု
အသုံးစရိတ် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းအရပါ် သက်ရရာက်မှုထှဖိ ု ဖစ်ရစသည်။ တရားဝင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများမှ

ရပးရချထားသည့် တရားဝင်မဟုတ်သည့် စာမျက်နှာများရြကာင့် ရဖပာဆိုရရးသားမှုများကို တရားမဝင် စပွန်ဆာရငွရပးရန်
ပိုမိုလွယ်ကူလာရစသည် အ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အရမရိကန် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများ၏

အရင်းအဖမစ် နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို ့နှင့်တကွ ပစ်မှတ်ထားသည့် ပရိတ်သတ်များအရြကာင်းကို သိရှိနိုင်ဖခင်းမရှိရပ (ယင်းကို

“ရမှာင်မိုက်ရနသည့် ရြကာ်ဖငာ များ - dark ads ” ဟုရခါ်သည်)။ သို ့ရာတွင် ၎င်းသည် ရဖပာင်းလဲလျက်ရှိပါသည်။ Facebook,

Google နှင့် Twitter တို ့သည် အချု ိရသာနိ
ုင်ငံများတွင် “ရြကာ်ဖငာ စုစည်းမှုများ” ရဖာ်ဖပထားဖခင်းဖဖင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာ
့
များ၏ ရနာက်ကွယ်ရှိ ပွင့်လင်းဖမင်သာမှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို ဖမှင့်တင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို ့သည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများကို

မည်သူတို ့မှ ဝယ်ယူနိုင်ရြကာင်းနှင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများအား အသုံးဖပုသူများ အတွက် ခွဲဖခားသတ်မှတ်ဖခင်းတို ့နှင့်ပတ်
သက်၍လည်း သတ်မှတ်ချက်များ ဖဖည့်စွက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကကီးများ သည် နိုင်ငံများရပါ်မူတည်၍ အရလ့အထအမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့ကို
ကျင့်သုံးခပီး ပိုမိုကကီးမားရသာ သို ့မဟုတ် ြသဇာပိုမို လွှမ်းမိုးရသာ ရေးကွက်များကို ပိုမိုဦးစားရပးပုံရပါသည်။

23 ဤရဝါဟာရကို ဖန်တီးခဲ့သည့် Eli Pariser ၏ အနှစ်ချုပ်စာတမ်းကို https://tedsummaries.com/2014/02/01/eli- pariser-beware-online-filter-bubbles/ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
24 Sunstein, Cass (2001) “Echo Chambers: Bush v Gore, Impeachment, and Beyond” Princeton University Press. Available at: http://assets.press.princeton.edu/
sunstein/echo.pdf
25 ပိုမိုဖပည့်စုံစွာရဖာ်ဖပထားသည့် မှားယွင်းရသာ အရြကာင်းအရာ အမျုးအစား
ိ
အမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့ကို https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79 တွင်
ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

တတိယရဖမာက် သွင်ဖပင်လက္ခဏာတစ်ခုမှာ ရဘာ့တ်များ (bots) အသုံးဖပုမှု နှင့် ထရိုး (trolls) များ၏ လုပ်ရဆာင်မှုများ

ဂ

သို ့မဟုတ် နှစ်ခုအရရာ (နှစ်မျုးစပ်
ိ
) များဖဖစ်သည်။ ရဘာ့တ်တစ်ခုဆိုသည်မှာ လူသားများ လုပ်ရဆာင်ပါက အချိန်များ
စွာကုန်မည်ဖဖစ်သည့် ရိုးရှင်းခပီး အဖန်တလဲလဲ လုပ်ရဆာင်ရသည့် တာဝန်များကို ရဆာင်ရွက်သည့် ရဆာ့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖဖစ်သည်။
ယင်းတို ့အား အလိုအရလျာက် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက်သာမကဘဲ မသမာရသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း
အသုံးဖပုနိုင်သည်။ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွး မှုများကို ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန် အသုံးချသည့်အခါ
သို ့မဟုတ် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များရှိသည့်အခါ ယင်းတို ့ကို လူမှုရဘာ့ထ်များဟု ရခါ်သည်။ ထရိုးများသည်
လူအများအား အရနှာင့်အယှကရ
် ပးဖခင်း၊ အာရုံ လွှဲဖခင်း နှင့် ပို ့စ်များ နှင့် ဂရုများအတွင်း လှုံရဆာ်
့
သည့် သတင်းစကားများ
နှင့် လိုရင်းကို ရသွဖယ်ရရးထား ရသာ သတင်းစကားများ တင်ဖခင်းတို ဖ့ ဖင့် အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများကို
ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယြ် ကသည်။ ရဘာ့ထ်များနှင့်မတူသည်မှာ ထရိုးများသည် လူသားများဖဖစ်ြကခပီး ရဘာ့ထ်များကဲ့သို ့ပင်
ယင်းတို ့၏ လုပ်ရဆာင်ချက်များသည်လည်း အရြကာင်းအရာတစ်ခု သို ့မဟုတ် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ပိုမို၍ ဖမင်ရတွ မှု့
များဖပားရစရရးအတွက် ဂရုဖပုမိလာရစရန် သို ့မဟုတ် အွန်လိုင်းရပါ်မှရန၍ အဖခားရသာ အသုံးဖပုသူများ သို ့မဟုတ်
လူသိများရသာ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ရနှာင့်ယှက်ရန်တို ့အတွက် ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန် ရည်ရွယ်ထား ရလ့ရှိသည်။ ယင်းတို ့အား
အခရြကးရငွ ရပးထားဖခင်းဖဖစ်ရကာင်းဖဖစ်နိုင်သည်။ သို ့ရာတွင် ၎င်းတို ့၏ ယုံြကည် မှုအရ လုပ်ရဆာင်ဖခင်းလည်း ဖဖစ်နိုင်သည်။
တတိယအုပ်စုဖဖစ်သည့် နှစ်မျုးစပ်
ိ
များသည် သဘာဝ နှင့် တုပ ဖန်တီးထားရသာ အဖပုအမူများ ရရာရနှာပါဝင်သည့် မတူညီရသာ
အရကာင့်များကို ထိန်းချုပ်ရနသည့် လူသား များဖဖစ်ြကသည်။ အာရုံစိုက်မှု ရရှိလာရအာင် ဖန်တီးသည့် တုပဖန်တီးထားရသာ
နည်းလမ်းများရြကာင့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး၊ အရြကာင်းအရာတစ်ခု၊ hashtag (#)တစ်ခု သို ့မဟုတ် ရဆွးရနွးမှုတစ်ခုတို ့သည်
အမှန်တကယ် အရဖခ အရနထက် များစွာ ပိုမိုအရရးပါသည်ဟရ
ူ သာ မှားယွင်းသည့် ထင်ဖမင်ချက်တစ်ခုကို ဖဖစ်ရပါ်ရစခပီး
အွန်လိုင်း ရပါ်ရှိ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများအရပါ် အဖခားရသာ အသုံးဖပုသူများ၏ ထင်ဖမင်ချက် များကို
လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်သည်။

လုပ်ြကံသတင်းများ (သတင်းမှားများ) မျှရဝဖခင်း နှင့် အမုန်းစကားများ ဖဖနရ့် ဝဖခင်းတို ့သည် ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှုများ
အတွက် ဖပဿနာရှိရသာ ရနာက်ထပ် အရလ့အထများဖဖစ်ြကခပီး ယင်းတို ့အား ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့် ရလ့လာသူများမှ
စိစစ်ရလ့လာနိုင်သည်။ လုပ်ြကံသတင်းများ နှင့် အမုန်းစကားများကို ခွဲဖခားသတ်မှတ်ရရး နှင့် ကိုင်တွယ်ရဖဖရှင်းရရးသည်
စိန်ရခါ်မှုများရှိရနသည့် အလုပ်တစ်ခုဖဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ဖခင်းသည် မှားယွင်းသည့်
သတင်းများမှ အထင်ဖမင်မှားရစနိုင်သည့် သတင်းများအထိ၊ တစ်ဖက်သတ်ရဖာ်ဖပဖခင်းမှ ဘက်လိုက်ရဖာ်ဖပဖခင်းအထိ
ပါဝင်နိုင်ခပီး ဖပည်သူများ၏ သရဘာထားအဖမင်များကို ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်နိုင်ရန်အတွက် ၎င်းကို အသုံးဖပုနိုင်ပုံ
အဆင့်အမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့သည်လည်း ထိုသို ့ရသာ ဖဖစ်စဉ် များကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရန် အလွန်ခက်ခဲရစရသာ်လည်း
မဖဖစ်နိုင်သည်ရတာ့ မဟုတ်ရပ။ 26 ဤရနရာတွင် ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများသည် အချု ိရသာ
နိုင်ငံများတွင်
့
အရတွ အြကု
ံ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု များစွာရှိြကသည့် အချက်အလက်စစ်ရဆးမှု အဖွဲ အစည်
းများနှင့် ပူးရပါင်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
့
့
အလားတူပင် အချု ိရသာ
နိုင်ငံများတွင် အမုန်းစကားများအား ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသည့် အထူးဖပု အဖွဲ များရှ
ိြကသည်။
့
့

ဃ

26 ပိုမိုဖပည့်စုံစွာ ရဖာ်ဖပထားသည့် မှားယွင်းရသာအရြကာင်းအရာ အမျုးအစားအမျ
ိ
ုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့ကို https://medium.com/1stdraft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79 တွင်
ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အခန်း ၃
လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများကို
မည်သရစာင့
ို ့
်ြကည့်ရလ့လာွမည်နည်း?
နည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ွာ ချဉ်းကြ်ြုံ
မီဒီယာသည် မည်သည့် ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်မဆို အရရးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖဖစ်ခပီး

ရုပ်ဖမင်သြံ ကားလိုင်းများ၊ သတင်းစာများ နှင့် ရရဒီယိုများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းဖဖင့် သတင်းရဖာ်ဖပမှုများ သည်

မျှတမှုရှိခပီး ပရရာ်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ကာ မတူကွဲဖပားသည့် ပါတီများ နှင့် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ အရနဖဖင့် မီဒီယာများကို
လက်လှမ်းမီမှုရှိရြကာင်း ရသချာရစသည်။ 27 ယင်းသည် ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်း ရဖာ်ဖပမှု၏ အရြကာင်းအရာများ -

ရဆွးရနွးသည့် အရြကာင်းအရာများ၊ ပါတီများ သို ့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် ရလာင်းများ၏ အစီအစဉ်များ၊ သတင်းရဖာ်ဖပသည့်
ဘာသာစကား နှင့် ရဖာ်ဖပသည့် ပုံစံ၊ လူနည်းစုများ သို ့မဟုတ် ဖယ်ကျဉ်ခံထားရသည့် အုပ်စုများ၏ အကျုးစီ
ိ းပွားများ နှင့်
ရတာင်းဆိုမှုများကို မီဒီယာများတွင် ရဖာ်ဖပဖခင်း ရှိမရှိတို ့နှင့် ပတ်သက်၍လည်း အတွင်းကျသည့် အဖမင်များရပးသည်။

သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာရရး အဖွဲ များ
(EOM များ) ၏ သမားရိုးကျ မီဒီယာရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရး
့

လုပ်ရဆာင်မှုများသည်လည်း လူမှုကွန်ရက်နှင့်ပတ်သက်သည့် စိန်ရခါ်မှုများအရြကာင်း ရဆွးရနွးရာတွင် အရထာက်အကူဖပုနိုင်သည်။
လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်သည် သမားရိုးကျ မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ထက် များစွာ ပိုမိုရှုပ်ရထွးရသာ်လည်း

ထိုသို ့ရသာ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည် ယင်းသည် ရရွ းရကာက်ပွဲအရဖခအရနများအတွင်း လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများအား မည်သို ့
ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာနိုင်ရြကာင်း အတွင်းကျကျ အဖမင်များ ရပးအပ်နိုင်သည်။ ပုံမှန် အားဖဖင့် NGO များတွင် ၎င်းတို ့၏
ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာမှု၏ နယ်ပယ်ကို ဆုံးဖဖတ်ရန် မတူကွဲဖပားသည့် စမှတ် သုံးခုတို ့ရှိြကသည်။

လုပ်ရဆာင်နိုင်မှု - Twitter platformသည် ၎င်း၏ အချက်အလက်များအား ပိုမရ
ို ကာင်းစွာ ရယူနိုင်ရသာရြကာင့် အဖွဲ များစွ
ာတို ့သည်
့
၎င်းplatformရှိ ရဆွးရနွးမှုများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရလ့ရှိသည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ နိုင်ငံများစွာတို ့တွင် Twitter

အား ကျယ်ကျယ်ဖပနဖ့် ပန ့် အသုံးမဖပုြကဘဲ Facebook ကဲ့သို ့ရသာ အဖခား platformများကို ပိုမိုများစွာ အသုံးဖပုြကသည်။

အဖခားနိုင်ငံများတွင်မူ ထိုသို ့ရသာ platformများသည် WhatsApp နှင့် Telegram တို ့ကဲ့သို ့ရသာ အချက်အလက်များအား
ကုဒ်နံပါတ်အဖဖစ် ရဖပာင်းလဲသည့် သတင်းစကား ရပးပို ့ရရး ဝန်ရဆာင်မှုများနှင့် အဖပန်အလှန် ဆက်စပ်ရနနိုင်သည်။
ဥပရဒများအား ရလးစားလိုက်နာမှု - ဥပရဒဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများအား ရလးစားလိုက်နာဖခင်းရှိ၊မရှိ

ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာဖခင်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိလှပါသည်။ အကယ်၍ ရရွ းရကာက်ပွဲ ဥပရဒ၌ ရရွ းရကာက်ပွဲကျင်းပ သည့် ရက်မတိုင်မီ
မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ရပ်နားထားရသည့် ကာလတွင် အွန်လိုင်းမှ မဲဆွယ်စည်းရုံးဖခင်းဖဖင့် ဥပရဒကို ချုးရဖာက်
ိ
ြကသည့်

ပါတီများ သို ့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းများကို ရထာက်ဖပနိုင်သည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင်

မဲဆွယ်စည်းရုံးဖခင်း၏ ရှုရထာင့်များစွာတို ့အား စည်းမျဉ်း ဥပရဒများဖဖင့် ြကပ်မတ်ရဆာင်ရွက်မှု မဖပုရရသးသည့်အတွက် ဥပရဒ
ရလးစားလိုက်နာမှုအရပါ် အာရုံစူးစိုက် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းသည် အလွန်နယ်ပယ်ကျဉ်းရဖမာင်းရနနိုင်ပါသည်။

အကျုးသက်
ိ
ရရာက်မှု - အရရးအပါဆုံး စမှတ်သည် အကျုးသက်
ိ
ရရာက်မှုဆိုင်ရာ ရမးခွန်းဖဖစ်သင့်ရြကာင်း ရတွ ရပါသည်
။
့

မည်သည့် platformများသည် ရရွ းရကာက်ပွဲများတွင် အကျုးသက်
ိ
ရရာက်မှု အရှိဆုံးဖဖစ်သနည်း? မည်သည့်ဖဖစ်စဉ်များသည်

ရရွ းရကာက်ပွဲတစ်ခုအတွင်း အကကီးမားဆုံး စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်အရာများ ဖဖစ်သနည်း (သို ့မဟုတ် ရရွ းရကာက်ပွဲ၏ ရိုးသားရဖဖာင့်မှန်မှုကို
ဖမှင့်တင်ရန်အတွက် မည်သည့်ဖဖစ်စဉ်သည် ဆီရလျာ်မှု အရှိဆုံး ဖဖစ်မည်နည်း)? မည်သည့် လှုပ်ရှားသူများသည် ပိုမိုဆီရလျာ်မှု
ရှိသနည်း? လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏ သွင်ဖပင်လက္ခဏာသည် မည်သို ဖ့ ဖစ်သနည်း?

27 http://aceproject.org/ace-en/topics/me/mee/mee03 တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
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မည်သည့် ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာသည့် စီမံကိန်းတွင် မဆို မည်သည်ကို အာရုံစူးစိုက်မည်ဖဖစ်ရြကာင်း ဆုံးဖဖတ်ရန် လိုအပ်ခပီး ရအာက်ပါ
ရမးခွန်းများကို ရမးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရမးွန်ရမးခွန်းများ
မည်သည့် အချိန်ကာအတွင်း

မည်သည့် platform များကို

ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာွမည်နည်း?

ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာွမည်နည်း?

မည်သည့် ရခါင်းစဉ်များကို
လိုက်နာွမည်နည်း?

မည်သည့် လှုြ်ွှားသူများကို

ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာွမည်နည်း?

ရအာက်ပါ အပိုင်း (၃.၁) တွင် အဆိုပါ ရမးခွန်းရလးခုတို ့ နှင့် သင်၏ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့် ရလ့လာမှု လုပ်ရဆာင်ချက်များ၏
နယ်ပယ်ကို မည်သို ့ ချုံ နိ့ ုင်ရြကာင်း ရဆွးရနွးမည်ဖဖစ်သည်။

၃.၁. လက်ရတွ ရဆာင်
ွွက်ပခင်း - ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု၏
့
နယ်ြယ်ကို အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုပခင်း
၃.၁.၁. မည်သည့် platformများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမည်နည်း?
လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ များကို သတ်မှတ်ပခင်း။
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အသုံးဖပုမှုသည် ရှုပ်ရထွးပါသည်။ မတူညီသည့် platform များ၏ ဆီရလျာ်မှုသည် နိုင်ငံအလိုက် အမျုးမျ
ိ ုးကွ
ိ ဲဖပားခပီး

ချိတ်ဆက်မှုအဆင့်၊ ဖပည်သူများ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးဖပုမှုနှုန်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရေးကွက် တစ်ခုအတွင်း လူမှုကွန် ရက်မီဒီယာ platformများ
ရှိရနမှုတို ့သည် ဖပည်သူများ၏ ရန ့စဉ်ဘဝများအတွင်းရှိ လူမှု ကွန်ရက်မီဒီယာများ အသုံးဖပုပုံအရပါ် လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်ပါသည်။

ပထမဆုံး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရာသည် ချိတ်ဆက်မှု အဆင့်ဖဖစ်သည်။ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အရချ အတင် ရဆွးရနွးဖငင်းခုံမှုများ၏
လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် စမှတ်တစ်ခုမှာ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများအတွင်း လူအဖွ
း၏ ကိုယ်စားဖပု
့ ဲ အစည်
့

ပါဝင်မှု မညီမျှဖခင်းဖဖစ်သည်။ “ဒီဂျစ်တယ် ကွဲဖပားမှု” ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အိမရ
် ထာင်စုများ၊ လုပ်ငန်းများ၊ အသက်အရွ ယ်အုပ်စုများ
နှင့် ပထဝီရဒသများ၏ အင်တာနက်မှ ရပးအပ်သည့် ဝန်ရဆာင်မှုများကို ညီတူညီမျှ ရရှိမှုကို ပိတ်ပင်တားဆီးလျက်ရှိသည့် ဖွဲ စည်
့ းပုံ

ဆိုင်ရာ မညီမျှမှုများရြကာင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအတွင်း အချု ိရသာ
အုပ်စုများ ကိုယ်စားဖပုပါဝင်မှု နိမ့်ကျ ရနဖခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
့
အချု ိနိ့ ုင်ငံများတွင် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အသုံးဖပုနိုင်မှုသည် အခွင့်ထူးတစ်ရပ် ဖဖစ်ရကာင်းဖဖစ်နိုင်ခပီး အဖခားနိုင်ငံများတွင်မူ
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အသုံးဖပုနိုင်မှုသည် ပိုမို၍ ညီမျှမှု ရှိပါသည်။

ကမ္ဘာ့ဘဏ် နှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရရး သမဂ္ဂတို ့ထံမှ အချက်အလက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ အင်တာနက်
အသုံးဖပုနိုင်သည့် လူဦးရရ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်တကွ နှုန်းထားသတ်မှတ်ထားသည့် မိုဘိုင်းအင်တာနက် ဝယ်ယူ အသုံးဖပုမှုများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

တို ့နှင့်ပတ်သက်၍ အတွင်းကျကျ အဖမင်များကို ရပးအပ်ပါသည်။ အဖခားရသာ နိုင်ငံရတာ် အရင်းအဖမစ်များတွင် ဤလက်လှမ်းမီမှုသည်

မတူကွဲဖပားသည့် ရဒသများတွင် မည်သို ့ ဖပနက
ှိ ြကာင်း နှင့် ခမို ဖပ
့် ျဲတည်ရရ
့ နှင့် ဖွံ ခဖိ
့ ုးခပီး ရဒသများတွင် စုစည်းရနဖခင်း ရှိမရှိ (အများအားဖဖင့်
ထိုသို ့ စုစည်းရနတတ်သည်) သို ့မဟုတ် နိုင်ငံ ချမ်းသာသည့် အစိတ်အပိုင်းများတွင်သာ အင်တာနက် အသုံးဖပုနိုင်ဖခင်းဟုတ်မဟုတ်တို ့ကို
ညွှ န်ဖပနိုင်သည်။

ဤထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်သည် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း သတင်းအချက်အလက်အရင်းအဖမစ်များ အဖဖစ် အင်တာနက် နှင့်
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ platformများ၏ ဆီရလျာ်မှုကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်အတွက် အရရးကကီးပါသည်။ အမျုးသား
ိ
ဒီမိုကရရစီ
အင်စတီကျုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရာ၌ အင်တာနက် ထိုးရဖာက်ဝင်ရရာက်မှု

နည်းပါးဖခင်း နှင့် စာမတတ်ရဖမာက်မှု များဖပား ဖခင်းများရြကာင့် ရရဒီယို နှင့် ရုပဖ် မင်သံြကားများ၏ လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်မှုသည်

အင်တာနက်ထက် များစွာ ပိုမဖို မင့်မားရြကာင်း မှတ်ချက်ဖပုခဲ့သည်။ 28 ထိုသို ့ဆိုဖခင်းမှာ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ

နိုင်ငံရရး ဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများအရပါ် သက်ရရာက်မှုမရှိဟု ဆိုလိုဖခင်းမဟုတ်ဘဲ အရရးပါသည့် သရဘာ ထားတစ်ခုကို
ရဖာ်ဖပဖခင်းဖဖစ်သည်။ “လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရပါ်ရှိ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများ” အား ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းဆိုသည်မှာ
စုစုရပါင်း လူဦးရရ၏ သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများကို
ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာဖခင်းဟုသာ အဓိပ္ပာယ်ရနိုင်ပါသည်။

ဒုတိယရဖမာက်အဆင့်မှာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အသုံးဖပုမှုကို သတ်မှတ်ရန် ဖဖစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်

ဆက်သွယ်ရရး ရအဂျင်စီတစ်ခုဖဖစ်သည့် “We are social” သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အင်တာနက်၊ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ၊ မိုဘိုင်း နှင့်
e-commerce တို ့နှင့်ပတ်သက်၍ အတွင်းကျကျ အဖမင်များ ပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာတစ်ရစာင်ကို ထုတ်ဖပန်ခဲ့သည်။ 29

၎င်းကို အများဖပည်သူတို ့ ရရှိနိုင်ခပီး နိုင်ငံ နှင့် ရဒသ အလိုက် ခွဲဖခားရဖာ်ဖပထားသည်။ အချက်အလက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများအား မည်သို ့အသုံးဖပုရြကာင်း ရဖာ်ဖပထားခပီး ယင်းအား အသက်အရွ ယ် နှင့်
ကျား/မတို ့ကဲ့သို ့ရသာ အမျုးအစားများဖဖင့
ိ
် အစိတ်အပိုင်းများ ခွဲဖခားထားသည်။ 30 ယင်းသည် မည်သည့် platformများအား

အဖခားရသာ platformများထက် ပိုမိုအသုံးဖပုြကရြကာင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်လည်း အရထာက်အကူဖပုခပီး လူမှုကွန်ရက်
မီဒီယာများအသုံးဖပုရာတွင် အသုံးဖပုသူများ၏ အဖပုအမူများအရပါ် အတွင်းကျကျ အဖမင်များ ရပးအပ်ကာ မိုဘိုင်း နှင့်
သတ်မှတ်ထားသည့် အသုံးဖပုမှုဟူ၍ ခွဲဖခားထားပါသည်။

မိုဘိုင်းဖုန်းဖဖင့် အင်တာနက်အသုံးဖပုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချု ိရသာ
နိုင်ငံများတွင် ပုဂ္ဂလိက သတင်းစကား ရပးပို ့သည့် app
့

များသည် အဖခားရသာ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အမျုးအစားများထက်
ိ
ပိုမိုကကီးမားသည့် သက်ရရာက်မှုတစ်ခု ရှိရကာင်းရှိနိုင်ပါသည်။

အချု ိရသာနိ
ုင်ငံများ၌ မိုဘိုင်းရအာ်ပရရတာများသည် တစ်ခါ တစ်ရံတွင် ကကိုတင်ရငွရပးရချမှု အစီအစဉ်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းအဖဖစ်
့
Whatsapp ကဲ့သို ့ရသာ သတင်း စကားရပးပို ့သည့် app များကို အကနအ
့် သတ်မရှိ အသုံးဖပုခွင့်ရပးထားသည်။ ယင်းသည်

ဝင်ရငွနိမ့်ပါးသည့် သုံးစွဲသူများအရနဖဖင့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ရန် ပုဂ္ဂလိက သတင်းစကားရပးပို ့မှု app များ

အသုံးဖပုလာရစရန် မက်လုံးရပးပါသည်။ နမူနာအဖွဲ များ
နှင့် စစ်တမ်းများသည် ဤကနဦး ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု လုပ်ရဆာင်ရန်
့
အရထာက်အကူဖပုနိုင်ပါသည်။

28 National Democratic Institute, “Final Report: Liberia 2017 Presidential and Legislative Elections,” Washington D.C., 2018, p. 42-43. https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Final%20Interational%20Election%20Observation%20Mis sion%20Report%20-%20Liberia%202017%20Presidential%20and%20Legislative%20
Elections%20%282%29.pdf
29 ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာကို https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ရဒသအလိုက် အရသးစိတ် ပိုမိုရဖာ်ဖပထားသည့်
သတင်းအချက်အလက်များကို https://www.slideshare.net/wearesocial တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းများ အရြကာင်း အချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိလိုပါက https://
wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
30 https://napoleoncat.com/ platform သည် နိုင်ငံအလိုက် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အသုံးဖပုသူများ၏ ကျား/မ ခွဲဖခားရဖာ်ဖပထားရသာ အချက်အလက်များအရပါ် အတွင်းကျကျအဖမင်များ
ရဖာ်ဖပထားခပီး ၄င်း၏ အခမဲ့ဗားရှင်းအသုံးဖပုသူလက်ရှိအရရအတွက်ကို ရဖာ်ဖပထားပါသည်။

ြုံ ၁၂

နိုင်ငံအလိုက် ြထမ နှင့် ဒုတိယ လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွနွ
် က်များ

ရင်းဖမစ် : Vincos blog, based on Alexa/SimilarWeb data

အထက်ပါပုံတွင် မတူညရ
ီ သာ အရဖခအရနများအတွင်း platformများ၏ အရရးပါမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အတွင်းကျကျ အဖမင်တစ်ခုကို
ရပးအပ်ပါသည်။ Facebook သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရေးကွက်ကို လွှမ်းမိုး ထားသည်။ သို ့ရာတွင်

အဖခားplatformများ၏ အရရးပါမှုသည် လူထု၏ သုံးစွဲမှု အမူအကျင့်များရပါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ အရဖခအရနတစ်ခုအတွင်း
ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာမှု ဖပုလုပ်ဖခင်းများအား အနည်းနှင့်အများ ပိုမို ရှုပရ
် ထွးရစနိုင်သည်။ 31

ထို ့ရြကာင့် Facebook သည် ရနရာတိုင်းနီးပါးရှိ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုများအတွက် အရရးကကီးပါသည်။ သို ့ရာတွင် Ins-

tagram သည်လည်း နိုင်ငံများစွာတို ့တွင် ဒုတိယရဖမာက် လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ရက်အဖဖစ် အရရးပါမှု ရရှိလာသည်။

ယင်းသည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရပါ်ရှိ သတင်းအချက်အလက် ရယူသုံးစွဲဖခင်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ပိုမိုဖဖစ်လာရနသည့်

အဖမင်အာရုံပုံစံများဖဖင့် ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုမှုများမှ အကျုးဖဖစ်
ိ
ထွန်း လျက်ရှိပါသည်။ Twitter တွင် ဗီဒီယို အရြကာင်းအရာများအား
ြကည့်ရှုသူသည် စာသီးသနအ
့် ရြကာင်းအရာ များအား ြကည့်ရှုမှုထက် ၁၀ ဆ ပိုမိုများဖပားပါသည်။ လုပ်ြကံသတင်းများသည်

အများအားဖဖင့် ဗီဒီယို အရြကာင်းအရာများကို အသုံးဖပုရလ့ရှိခပီး ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ထားသည့် အရြကာင်းအရာများဖဖစ်ရစ၊ အဓိပ္ပာယ်
ရကာက်ယူမှု လွဲမှားသွားရစနိုင်သည့် အရြကာင်းအရာများဖဖစ်ရစတို ့ကို အသုံးဖပုသည်။ 32 ဤသို ့ရသာ ရပါ်ရပါက်လာလျက်ရှိသည့်
ရခတ်ရရစီးရြကာင်းသည် Instagram နှင့် YouTube ကဲ့သို ့ရသာ platformများအား ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ အရချအတင်

ရဖပာဆိုမှုများ နှင့် ကကိုးကိုငဖ် ခယ်လှယ်မှုများအတွက် အရရးပါသည့် platformများ ဖဖစ်လာရစသည်။ ထိုသို ့ရသာ platformများသည်
လူငယ်ပရိတ်သတ်များကိုလည်း ပိုမိုဆွဲရဆာင်နိုင်ရသာရြကာင့် ရရွ းရကာက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်အရပါ် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရှိ

ရခတ်ရရစီးရြကာင်းများ၏ သက်ရရာက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ရန် ယင်းတို ့အား အစဉ်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ြုံ ၁၃

ကကိုတင်ပြင်ဆင်သည့် အဆင့်များ
သက်ဆိုင်ွာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း လူမှုကွန်ွက် မီဒီယာ အသုံးပြုမှုနှင့်ြတ်သက်သည့်
နားလည် သရဘာရြါက်မှု
နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ွာ
ရှုရထာင့်များ

လူမှုရွးဆိုငွ
် ာ
ရှုရထာင့်များ

အမူအကျင့်ဆိုငွ
် ာ
ရှုရထာင့်များ

သက်ဆိုင်ွာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းွှိ ချိတ်ဆက်မှု အဆင့် (စုစုရြါင်း လူဦးရွ၏ %)၊
အင်တာနက် အသုံးပြုမှု (ရွွှ ရပြာင်
း၍ မွရသာ အင်တာနက် နှင့် မိုဘိုင်း အင်တာနက်)၊
့
ထိုးရြာက်ေင်ရွာက်မှု (ရကျးလက် နှင့် ပမို ပြ)
့

သက်ဆိုင်ွာ အုြ်စုများအလိုက် လက်လှမ်းမီမှု (ြညာရွး၊ အသက်အွွ ယ်၊ ကျား/မ၊
လူမျုးစု
ိ များ၊ ေင်ရငွ၊ အစွှိသည်)၊ သက်ဆိုင်ွာ လူမှုကွန်ွက် မီဒီယာတစ်ခုကို
အသုံးပြုရစွန် ဆွဲရဆာင်မှုများ (ရဒတာအသုံးပြုခ မရြးရဆာင်ွရသာ ဆက်သွယ်ရွး
ေန်ရဆာင်မှုများ၊ အစွှိသည်)

နိုင်ငံတွင်း မည်သည့် platformများကို အများဆုံး အသုံးပြုရြကာင်း၊ မည်မျှ
အသုံးပြုရြကာင်း၊ သတင်း အချက်အလက် သုံးစွဲမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အသုံးပြုသူများ နှင့်
လူမှုကွန်ွက် မီဒီယာများနှင့် မည်သို ့ဆက်စြ်ရနရြကာင်း

လူမှုရရး အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ ရှုရထာင့်တစ်ခုမှ ြကည့်ပါက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ လူအဖွ
းသည် လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများတွင်
့ ဲ အစည်
့
တိကျစွာ ကိုယ်စားဖပုမှုရှိပါသလား? ပညာရရးဆိုင်ရာ ရနာက်ခံအရဖခအရန၊ အသက်အရွ ယ်၊ ကျား/မ နှင့် လူမျုးတိ
ိ ု ့သည်
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား အသုံးဖပုပုံများတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှ ပါဝင် သည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် ပါဝင်မှု၌
သက်ကကီးပိုင်းမျုးဆက်
ိ
များ မပါဘဲ လူငယ်မျုးဆက်
ိ
များ ပိုမို ရကာင်းစွာ ကိုယ်စားဖပုပါဝင်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းရပါ်တွင်မဟုတ်သည့်
အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှု ဝန်းကျင်များအတွင်း အမျုးသားများ
ိ
လွှမ်းမိုးသည့် နိုင်ငံများ၌ ယင်းသည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ
နယ်ပယ်အတွင်း ဆက်လက်ပါဝင်နိုင်သည်။ အသုံးဖပုသူများ၌ အမျုးသမီ
ိ
း အသုံးဖပုသူများ နှင့် အမျုးသား
ိ
အသုံးဖပုသူများသည်
မည်သို ့ တုနဖ့် ပန်ြကသနည်း? အဆိုပါ ရမးခွန်းများအား ရအာ့ဖ်လိုင်းဖဖစ်ရစ အွန်လိုင်းဖဖစ်ရစ အများဖပည်သူ ဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှုများတွင်
ကိုယ်စားဖပုပါဝင်မှုမရှရ
ိ သာ်လည်း ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု စိစစ် ရလ့လာချက်တစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းသင့်သည့် လူမျုးစု
ိ
သို ့မဟုတ် ဖယ်ကျဉ်ခံထားရသည့် အုပ်စုများ အတွက်လည်း အသုံးဖပုနိုင်ပါသည်။
31 ဤအချက်အလက်များအား Alexa ထိပ်တန်းဝက်ဆိုက်များ စာမျက်နှာတွင် ရရှိနိုင်ခပီး နိုင်ငံအလိုက် ရရှိနိုင်ပါသည်။
32 Marissa Window, “5 data-oriented tips for videos in which no one scrolls”, Twitter Business, 10 September 2018 https://business.twitter.com/de/blog/5-datadriven-tips-for-scroll-stopping-video.html

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရပါ်ရှိ ရဆွးရနွးမှုများသည် ရခတ်ရရစီးရြကာင်း အရ ရဆွးရနွးမှုများအရပါ် လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်နိုင်ခပီး

အချု ိရသာ
အုပ်စုများကိုမူ ဖယ်ကျဉ်ထားနိုင်သည်။ ထို ဖ့ ပင် မသမာသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုပထဝီအချက်အလက်များရှိြကသည့်
့
အသုံးဖပုသူများ၏ သရဘာထားအဖမင်များကို လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို ့ကို အထူးပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။
ကကိုတင်ဖပင်ဆင်ရမည့် အဆင့်များ၊ တိုက်ဆိုင်စစ်ရဆးရမည့်စာရင်း အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှုအဆင့် နှင့် ၎င်း၏ ဖပနန့် ှံ ့တည်ရှိမှုတို ့ကို ဆုံးဖဖတ်ပါ။ (ဖွံ ခဖိ
့ ုးခပီးရဒသများ နှင့် ဖွံ ခဖိ
့ ုးမှု နိမ့်ကျရသာ
ရဒသများ)

လူသိအများဆုံး လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ နှင့် မီဒီယာ အသုံးဖပုမှု ပုံစံများကို ခွဲဖခားသတ်မှတ်ပါ။ (ရုပဖ် မင်သံြကား၊ ရရဒီယို)။
စိစစ်ရလ့လာသည့် အရဖခအရန၏ လူမှုရရးဆိုင်ရာ ရှုရထာင့်များ (ကျား/မ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အသက်အရွ ယ်၊ လူမျုး၊ိ
အစရှိသည်တို ့) သည် လူမှုကွန်ရက်များတွင် မည်သို ့ ထင်ဟပ်ရနရြကာင်း သရဘာရပါက်နားလည်ရအာင် လုပရ
် ဆာင်ပါ။

၃.၁.၂. မည်သည့်အချိန်ကာလနည်း? စိစစ်ရလ့လာမှု ကာလအား
အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုပခင်း
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာသူများအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့၏ စိစစ်ရလ့လာမှုအား မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်ကာ မည်သည့်

အချိန်တွင် အခပီးသတ်ရမည်ဖဖစ်ရြကာင်း ဆုံးဖဖတ်ရမည်ဖဖစ်သည်။ ယင်းတို ့အရနဖဖင့် အဆိုပါ အချိန်ကာလအတွင်း နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ
ရဆွးရနွးမှုများသည် အတိုင်းအတာအမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ဖ့ ဖင့် ဖဖစ်ပွားနိုင် သည်ဟူသည့်အချက်အတွက် ကကိုတင်ဖပင်ဆင် ထားရမည်။

အထက်တွင် ရှင်းလင်းရဖာ်ဖပခဲ့သည့်အတိုင်း အချု ိသည်
ရရွ းရကာက်ပွဲကာလအဖပင် ရရရှည်ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုများ လုပ်ရဆာင်ခပီး
့
ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာသူအများစုတို ့သည် ရရွ းရကာက်ပွဲကာလတွင် အဓိကထား လုပ်ရဆာင်မည်ဖဖစ်သည်။
ရရွ းရကာက်ပွဲကာလသည် နိုင်ငံအများစုတို ့တွင် တစ်လမှ နှစ်လဖဖစ်သည်။

ြုံ ၁၄

စိစစ်ရလ့လာမှု ကာလ
ရွတိုကာလ နိုင်ငံရွး အပြုအမူများအရြါ်

သက်ရွာက်သည့် လူမူကွန်ွက်မီဒီယာများ
ရွွ းရကာက်ြွဲ ကျင်းြသည့်ွက်
ရွွ းရကာက်ြွဲကာလ

နိုင်ငံရွးဆိုင်ွာ အပြုအမူများ ရြါ်ရြါက်လာမူ
ရွွှည်ကာလ နိုင်ငံရွး သရဘာထား
အပမင်များကို ြုံရြာ်သည့် လူမူကွန်ွက်
မီဒီယာများ

ဖပည်သူများ၏ သရဘာထားအဖမင်များကို ကကိုးကိုငဖ် ခယ်လှယ်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ရဆာင်လျက်ရှိသူများသည် အစဉ်လုပ်ရဆာင်ရန
ြကဖခင်းဖဖစ်ရသာ်လည်း ရရွ းရကာက်ပွဲများသည် ၎င်းတို ့ ပိုမိုတက်ကကွစွာ လုပ်ရဆာင်လာ ြကရန် ကကိုတင်ခနမ့် ှန်းထားနိုင်သည့်

ကာလများဖဖစ်ြကသည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲကာလကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက အဆိုပါ ကွန်ရက်များသည် ဆန္ဒမဲရပးသည့်ရက်မတိုင်မီ
လအတွင်း ပိုမိုအင်အားရကာင်းလာြကသည်။ ရစာင့် ြကည့်ရလ့လာမှုအတွက် ကကိုတင်ဖပင်ဆင်ရန် လုပ်ရဆာင်မှုများအား

ရရွ းရကာက်ပွဲမတိုင်မီ ၄-၅ လအြကားတွင် စတင်သင့်သည်။ အကျုံးဝင်သည့် ကာလတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်ကာလ နှင့်
ရရွ းရကာက်ပွဲမကျင်းပမီ နှင့် ကျင်းပခပီးကာလတို ့ ပါဝင်သင့်ပါသည်။

အချိန်ကာလအား သတ်မှတဖ် ခင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု အရတွ အြကု
ံ မရှိြကသည့် အဖွဲ အစည်
းများဖဖစ်ပါက ကကိုတင်ဖပင်ဆင်သည့်
့
့
လုပ်ငန်းများအား ရရွ းရကာက်ပွဲမတိုင်မီ ၄-၅ လခနတ
့် ွင် စတင်ပါ။

ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာဖခင်းအတွက် ဆီရလျာ်မှု ရှရ
ိ ကာင်းရှိနိုင်မည့် မည်သည့် အရရးပါ သည့် ရရွ းရကာက်ပွဲ
ဥပရဒကိုမဆို စူးစမ်းရလ့လာပါ (မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ရပ်နားထားရသည့် ကာလ၊ ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် မည်သည်တို ့ကို ခွင့်ဖပုထားခပီး မည်သည်တို ့ ကို တားဖမစ်ထားရြကာင်း၊ အစရှိသည်)။

၃.၁.၃ မည်သည့် ရခါင်းစဉ်နည်း? သတင်းစကားကို စူးစမ်းရလ့လာပခင်း။
ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာရာ၌ မတူကွဲဖပားသည့် ရခါင်းစဉ်အမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့ကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာနိုင်ပါသည် (ဥပမာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုဆိုင်ရာ
အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများ၏ အဓိက အရြကာင်းအရာများ)။ ၎င်းတို ့အနက် များစွာတို ့အား နိုင်ငံတွင်းရှိ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ

ရဆွးရနွးမှုများရပါ်တွင် အရဖခခံကာ ကကိုတင်ခနမ့် ှန်းထားနိုင်ပါ သည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရှိ အရချအတင်
ရဆွးရနွးမှုများသည် မတည်ခငိမရ
် သာ ရြကာင့် ရမျှာ်မှန်းမထားသည့် ရခါင်းစဉ်တစ်ခုအရပါ် အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများဖပားလာပါက
ရစာင့်ြကည့် ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် လုပ်ငန်းလုပ်ရဆာင်ရနစဉ်ကာလတစ်ရလျှာက် ရခါင်းစဉ်သစ်များ ထပ်တိုးရန်

ဖပင်ဆင်ထားရမည်။ ဤရနရာတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတစ်ခုအတွင်းရှိ မတူကွဲဖပားသည့် အမှတ်များတွင် ရပါ်ရပါကျလာနိုင်ရဖခ
ပိုမိုများဖပားသည့် အချု ိရခါင်
းစဉ်များကို ရတွ ဖမင်
့
့ နိုင်ပါသည်။

ြုံ ၁၅

မတူကွဲပြားသည့် ရွွ းရကာက်ြွဲဆိုင်ွာ ကာလများနှင့်ဆက်စြ်ရနသည့် ရခါင်းစဉ်များ

မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့် ကာလ
• ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းရစသည့်
စည်းရုံးလှုံရဆာ်
့
မှုများ

• ကွဲပြားရစသည့် ရပြာဆိုချက်များ/
အမုန်းစကားများ

• မဲဆန္ဒွှင်များကို ရှုြ်ရထွးသွားရစွန်
ွည်ွွယ်ထားသည့်

သတင်းအချက်အလက်များ

ရွွ းရကာက်ြွဲကျင်းြသည့်ွက်
• သက်ဆိုင်ွာအုြ်စုများ ဆန္ဒမဲရြး
ပခင်းကို ြိနြ
ှိ ်ွန် ကကိုးြမ်းမှုများ

(လုြ်ြကံသတင်းများ၊ အမုန်းစကားများ
မှတဆင့်)

• ရွွ းရကာက်ြွဲဆိုင်ွာသတင်း

အချက်အလက် များနှငြတ်သက်သည့်

ရွွ းရကာက်ြွဲအလွန်ကာလ
• ရွွ းရကာက်ြွဲ၏ မှန်ကန်မှုအရြါ်
သံသယများ

• တိုင်ြကားမှုများ နှင့် အယူခံတင်သွင်းမှု
များနှင့်ြတ်သက်၍ မှားယွင်းသည့်
သတင်းအချက် အလက်များ

ရှုြ်ရထွးမှုများ (ဆန္ဒမဲရြးွမည့် ရနွာ၊
အချိန်၊ နည်းလမ်း)

ဤဇယားတွင် ရရွ းရကာက်ပွဲကာလများအတွင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် အရတွ များသည့
် ရခါင်းစဉ်များ ကို အနှစ်ချုပ်
့
ရဖာ်ဖပထားသည်။ အရြကာင်းအရာများ၏ စိစစ်ရလ့လာချက်ကို အဆိုပါ နယ်ပယ်များတွင် အာရုံ စူးစိုက်နိုင်ခပီး ရရတိုကာလ

(ရရွ းရကာက်ပွဲကျင်းပသည့် ရက်သတ္တ ပတ်/ရက်) တွင် အာရုံစူးစိုက်သည် သို ့မဟုတ် ပိုမိုကျယ်ဖပနသ
့် ည့် ကာလတစ်ခုပါဝင်သည

(မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အရြကာင်းအရာများ၊ ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းများအြကား ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ရစသည့် လှုပ်ရှားမှုများ၊
အစရှိသည်များ)။ ထို ဖ့ ပင် အချု ိရသာ
ရခါင်းစဉ်များသည် ရရွ းရကာက်ပွဲကာလများအတွင်းရှိ သတင်းမှား(လုပ်ြကံသတင်းများ) နှင့်
့
အမုန်းစကားများ၏ သက်ရရာက်မှုရှိနိုင်ရဖခ ပိုမိုများဖပားပါသည်။
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ြုံ ၁၆

ကိစွ
္စ ြ် နယ်ြယ်ရြါ်တွင် အရပခခံသည့် အဆိုးြကုံနိုငရ
် ပခ ဆန်းစစ်သုံးသြ်မှု

ကိစ္စွြ်
၁

လူမှုရရး

ကိစ္စွြ်
၂

နိုင်ငံရရး
ကိစ္စွြ်
၃

စီးပွားရရး

ကိစ္စွြ်
၄

ဘာသာရရး

ယဉ်ရကျးမှု

အရြကာင်းအွာများ

စသဖဖင့်...

ကိစ္စွြ်
၆

ကိစ္စွြ်
၅

လူမျုးရရး
ိ
ကိစ္စွြ်
၇
ရဆွးရနွးပငင်းခုံမှု ဗဟိုချက်တွင်
မွှိနိုင်သည့် ကိစ္စွြ် နှင့်
ရခါင်းစဉ်များ။ တင်းမာမှုများမှ
တစ်ဆင့် အသည်းအသန်
ပငင်းခုွ
ံ မှုများ အွန်လိုင်းတွင်ရွာ၊
အွန်လိုင်း မဟုတ်သည့်ရနွာတွင်ြါ
ရြါ်ရြါက်နိုင်ပခင်းမွှိ။ ကကိုးကိုင်
ပခယ်လှယ်ခံွနိုင်ရပခ နည်းြါးသည်။

လျစ်လျုရှုနိုင်

နည်းြါး

ရွွ းရကာက်ြွဲ ကာလေန်းကျင်တွင်
ရြါ်ရြါက်လာနိုင်သည့် ကိစွ
္စ ြ် နှင့်
ရခါင်းစဉ်များ။ ရဆွးရနွးမှု ဗဟိုချက်
တွင် မွှိနိုငရ
် သာ်လည်း တစ်ခါတစ်ွံ
ထည့်သွင်းရပြာဆိရ
ု လ့ွှိသည်။
ကကိုးကိုင် ပခယ်လှယ်ခံွနိုင်ရပခ
အသင့်အတင့်ွှိသည်။

အသင့်အတင့်

သိသာထင်ွှား

အဆိုးြကုံနိုင်ရပခ ဆန်းစစ်သုံးသြ်မှု

3

တင်းမာမှုများ နှင့်
ခိုင်ခိုင်မာမာ အပငင်းြွားမှုများ
ရြါက်ရြါက်ရစနိုင်ရသာရြကာင့်
မပြစ်ရန ထုတရ
် ြာ် ရပြာြကားြကမည့်
ကိစ္စွြ် နှင့် ရခါင်းစဉ်များ။
သတင်းမှား နှင့် အမှန်းစကား
ရပြာဆိုမှုများမှ တစ်ဆင့် ကကိုးကိုင်
ပခယ်လှယ်ခံွနိုင်ရပခ အလွန်အမင်း
ွှိသည်။

ပမင့်

အလွန်အရွးကကီး

ထိုသို ့ရသာ ရခါင်းစဉ်များကို မည်သို ့ စူးစမ်းရလ့လာသွားမည်ဖဖစ်ရြကာင်း ကကိုတင်ခနမ့် ှန်းရန် မဖဖစ်နိုင်ရသာ် လည်း ကိစ္စရပ်

နယ်ပယ်များရပါ်တွင် အရဖခခံထားသည့် အဆိုးြကုံနိုင်ရဖခ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုသည် ကကိုးကိုင် ဖခယ်လှယ်ဖခင်း ခံရနိုင်ရဖခအများဆုံး
ကိစ္စရပ်များကို စူးစမ်းရလ့လာရန် အရထာက်အကူဖပုသည်။ စိစစ်ရလ့လာ မှုတွင် အာရုံစူးစိုက်မည့် ကိစ္စရပ်ကို ဆုံးဖဖတ်ရာတွင်
အဆိုးြကုံနိုငရ
် ဖခ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်သည် ထိုသို ့ရသာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ရကာင်းပါဝင်နိုင်သည့် ရမးခွန်းများ၊

အဓိကစကားလုံးများ သို ့မဟုတ် လှုပ်ရှားသူ များအား ကနဦး ရရွ းချယ်ရာတွင်လည်း လမ်းညွှ န်ရန် အရထာက်အကူဖပုနိင်သည်။
ကျား/မရရးရာ သို ့မဟုတ် လူနည်းစုများနှင့်ဆက်နွယရ
် နသည့် ရမးခွန်းများကို ြကည့်ရှုရာ၌ CSO တစ်ခုတွင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာ
ဏာတစ်ခုရရ
ှိ ကာင်းရှိနိုင်သည်။ ထိုသို ့ရသာ အဆိုးြကုံနိုင်ရဖခ စိစစ်ရလ့လာချက် သည် ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန် ကကိုးပမ်းမှုများအားလုံးကို
လွှမ်းဖခုံပါဝင်ရန် ရည်ရွယ်နိုင်သည် သို ့မဟုတ် CSO ၏ လုပ်ငန်း၏ ကိစ္စရပ်နယ်ပယ်တွင် အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ မည်သို ့ပင်ဖဖစ်ရစကာမူ
ယင်းသည် စိစစ်ရလ့လာမှု အတွက် အာရုံစူးစိုက်ရမည့် နယ်ပယ်ကို ခွဲဖခားသတ်မှတ်ရာတွင် အရထာက်အကူဖပုခပီး

ရနာက်ပိုင်းအဆင့်တွင် နမူနာ ရရွ းချယ်ရရး နှင့် အချက်အလက်စုရဆာင်းရရးတို ့အတွက် လမ်းညွှ န်ရပးမည်ဖဖစ်သည်။
သတင်းစကား စိစစ်ရလ့လာမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် နယ်ပယ် ရရွ းချယ်ရရးသည်သာမကဘဲ ကိစ္စရပ် နယ်ပယ်အား လူမှုကွန်ရက်
မီဒီယာများတွင် မည်သို ့ ပုံရဖာ်ထားရြကာင်း စိစစ်ရလ့လာရရးသည်လည်း အရရး ကကီးပါသည်။ ဥပမာအားဖဖင့် ရရွှ ရဖပာင်
းရနထိုင်မှုအား
့
ြကည့်ရှုပါ။ 33 ရရွှ ရဖပာင်
းရနထိုင်မှုအား (စီးပွားရရး၊ လုံဖခုံရရး သို ့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတို ့အားဖဖင့်) ခခိမ်းရဖခာက်မှုတစ်ရပ်အဖဖစ်
့

ပုံရဖာ်နိုင်သလို၊ ပိုမို၍ ြကားရနပုံစံဖဖင့်လည်း ရဖာ်ဖပနိုငခ် ပီး (လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှု၊ စီးပွားရရးအရပါ် အရထာက်အပံ့ ဖဖစ်ရစ မှု၊
လူမှုပထဝီတို ့အားဖဖင့်) ပိုမို၍ အရပါင်းလက္ခဏာရဆာင်သည့် ပုံစံဖဖင့်လည်း ရဖာ်ဖပနိုင်သည်။

သတင်းစကားကို ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာဖခင်း ကိစ္စရပ် နယ်ပယ်များဆိုင်ရာ အရြကာင်းအရာများကို ချိတ်ဆက်ရလ့လာဖခင်း/အဆိုးြကုံနိုင်ရဖခ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ဖခင်း
တို ့သည် ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ရဆာင်မှုများကို လမ်းဖပရန် အကူအညီရပးနိုင်သည်။

လုပ်ြကံသတင်းလွှင့်သည့် စည်းရုံးလှုံရဆာ်
့
မှုများ နှင့် ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန် ကကိုးပမ်းမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မဲဆွယ်စည်းရုံး
သည့် ကာလ၊ ရရွ းရကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ရက် နှင့် ရရွ းရကာက်ပွဲအလွန် ကာလတို ့တွင် မတူကွဲဖပားသည့် အရြကာင်းအရာ
များရှိရလ့ရြှိ ကပါသည်။

၃.၁.၄ မည်သည့် လှုြ်ွှားသူများပြစ်သနည်း?
သတင်းစကားရြးြိုသူ
့ များ နှင့် ၎င်းတို၏
့ အပြုအမူများကို ြကည့်ရှုပခင်း
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွင် လှုပ်ရှားသူများ ရရွ းချယ်ဖခင်းသည် ရှုပ်ရထွးသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖဖစ်သည်။ မည်သူ တို ့အား

ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာမှုများ ဖပုလုပ်ရမည်ဖဖစ်ရြကာင်း သတ်မှတ်ရန်အတွက် လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများ၏ အရဖပာင်းအလဲများကို

ဂရုဖပုရန် အရရးကကီးပါသည်။ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုအတွက် သိသာထင်ရှားသည့် လှုပ်ရှားသူအမျုးအစား
ိ
၃ မျုးရှ
ိ ိပါသည် - နိုင်ငံရရး
လှုပ်ရှားသူများ၊ မီဒီယာ စာမျက်နှာများ နှင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ြသဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူများဖဖစ်
ျား ြကသည်။ အဆိုပါ အုပ်စုများအား တရားဝင်၊
နှီးနွယ်မှု မရရရာ နှင့် မှားယွင်းဟူ၍ အမျုးအစား
ိ
၃ မျုးထပ်
ိ
မံခွဲဖခားနိုင်ပါသည်။

33 ရခါင်းစဥ်များကို မည်သို ့စီစဥ်ထားရှိနိုငရ
် ြကာင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဥပမာတစ်ခုကို Bakamo.social ၏ ရလ့လာမှုတစ်ခုတွင် ရတွ ရှ့ ိနိုင်ပါသည်။
https://www.bakamosocial.com/2018-eu-migration-study
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ြုံ ၁၇

ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာွမည့် လှုြ်ွှားသူများ

တွားေင်

နှီးနွယ်မှု မရသချာ

မှားယွင်း

နိုင်ငံရရးသမားများ၊

နှီးနွယ်မှု သတင်း
အချက်အလက်များ
မပါဝင်ဘဲ ကိုယ်စားလှယ်
ရလာင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု
သို ့မဟုတ် အစီအစဉ်တို ့ကို
ရထာက်ခံအားရပးသည့်
စာမျက်နှာများ

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ စာမျက်နှာ
အတုများ နှင့် အတုအပ
အုပ်စုများ

ရှင်းလင်းတိကျသည့်
နှီးနွယ်မှု မပါဝင်ရသာ
ြသဇာလွှမ်းမိုးသည့် မီဒီယာ
စာမျက်နှာများ

မီဒီယာ စာမျက်နှာ
အတုအပများ

ရှင်းလင်းတိကျသည့်
နှီးနွယ်မှု မပါဝင်ရသာ
ြသဇာလွှမ်းမိုးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်များ

ဘာသာရရးအုပ်စုများ၊
လူမှုရရး လှုပ်ရှားမှုများ၊
အစရှိသည်တို ့၏ အတုအပ
စာမျက်နှာများ

စာမျက်နာှ အား

အမည်များ မြကာခဏ

ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းများ၊
နိုင်ငံရွးလှုြ်ွှားသူများ

ပါတီများ၊ အစိုးရ
အမှုထမ်းများ၊

အစရှိသည်တို ့၏ စာမျက်နှာ
အစစ်အမှန်များ

လူသိများသည့်

မီဒီယာ စာမျက်နှာများ

သတင်းစာ၊ ရုပဖ် မင်သံြကား
လိုင်းများ နှင့်

ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများ၏

မီဒီယာ စာမျက်နှာများ

စာနယ်ဇင်းသမားများ၊

နိုင်ငံရွးဆိုင်ွာ
ြသဇာလွှမ်းမိုးသူများ

ဘာသာရရးရခါင်းရဆာင်
များ၊ လူသိများသည့်

တက်ကကွလှုပ်ရှားသူများ၊
ရလာ်ဘီအုပ်စုများ

တရားဝင်ဖဖစ်ခပီး

အတည်ဖပုထားသည့်

အတည်ဖပုထားဖခင်းမရှဘ
ိ ဲ

ရှင်းလင်းသည့်

လိအ
ု ပ်ရနသည်။

စာမျက်နှာများ၊

ပွငလ
် ့ င်းဖမင်သာမှု

ရဖပာင်းလဲရနဖခင်း၊

ရရွးရကာက်ပဲွ ကျင်းပခါနီး

အနီးကပ်တင
ွ ် ဖန်တးီ ဖခင်း၊

နှီးနွယ်မှုရှိသည်

သတင်းအချက်အလက်များ

ညှန
ိ င်
ှ ိ ု းရဆာင်ရွက် ထားခပီး/

သတင်းအချက်အလက်

အလွနဖ် မင့မ
် ားရနရသာ်လည်း

အဖပုအမူများ

(ဝက်ဆိုက်များ/အဖခား
များ)

သည် ဘက်လက
ုိ မ
် ှု

စစ်မန
ှ သ
် ည့် အဖပုအမူများကို

သိမဟု
ု ့ တ် မမှနက
် န်သည့်

ဖပသရနသည်

34 (Facebook, Twitter နှင့် YouTube) တို ့ရပါ်ရှိ ြသဇာလွှမ်းမိုးသူများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို https://www.socialbakers.com/ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
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ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာမှုများအတွက် တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ၊ ပါတီများ နှင့် မီဒီယာများကို
ရရွ းချယ်ဖခင်းမှာ ဖမင်လွယ်ပါသည်။ ထို ဖ့ ပင် အကယ်၍ ရလ့လာမှု၏ အဓိက အာရုံစူးစိုက်မှု သည် အဆိုပါ အုပ်စုများ၏

လုပ်ရဆာင်ချက်များအရပါ် နားလည်သရဘာရပါက်ရန်ဖဖစ်ပါက ထိုမျှဖဖင့် လုံရလာက်မည်ဖဖစ်ပါသည်။ သို ့ရာတွင် အကယ်၍

ကကိုးကိုငဖ် ခယ်လှယဖ် ခင်း၏ အဖခားရသာ ရှုရထာင့်များကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရန် လိုအပ်ပါက ရရွ းချယ်မှုများကို တိုးချဲ ကာ
့ နှီးနွယ်မှု
မရသချာရသာ သို ့မဟုတ် မှားယွင်းရနရသာ စာမျက်နှာများကို ထည့်သွင်းပါက အသုံးဝင်မည်ဖဖစ်သည်။

ယင်းတို ့အား တရားဝင် စာမျက်နှာများကဲ့သို ့ အလွယ်တကူ ရှာရဖွနိုင်မှုမရှိရပ။ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသည့် အဖွဲ များတွ
င်
့

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ၏ အရဖခအရနအရြကာင်း အသိပညာဗဟုသုတများ ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိခပီး သားဖဖစ်ကာ ထိုသို ့ရသာ စာမျက်နှာများ
သို ့မဟုတ် ဝက်ဆိုက်များကို သိရခှိ ပီးဖဖစ်နိုင်ပါသည်။ သို ့မဟုတ် ယင်းတို ့အား ရခါင်းစဉ်အလိုက် သုရတသနဖပုလုပ်ဖခင်းမှတဆင့်
ရှာရဖွရတွ ရှ့ ိနိုင်ပါသည်။ နမူနာတွင် မတူကွဲ ဖပားသည့် ြသဇာလွှမ်းမိုးရသာ ပုဂ္ဂိုလ်အမျုးအစားများလည်
ိ
း ပါဝင်နိုင်ပါသည် -

ဥပမာအားဖဖင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ တက်ကကွလှုပ်ရှားသူများ သို ့မဟုတ် ဂျာနယ်လစ်များကဲ့သို ့ရသာ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင်
ထင်ရှားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ။ ၎င်းတို ့အား ခွဲဖခားသတ်မှတ်ရန်အတွက် အဆိုးြကုံနိုင်ရဖခ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်တွင် ခွဲဖခားသတ်

မှတ်ထားသည့် ရမးခွန်းတစ်ခုချင်းစီ၌ ပါဝင်ပတ်သက်သည့် အကျုးစီ
ိ းပွားပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရလ့လာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
လှုပ်ရှားသူများအား ရလ့လာချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးအဝင်ဆုံး ကိရိယာတစ်ခုမှာ Socialbakers 34 ဖဖစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်စာမျက်နှာများသည် လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်မှု အရှိဆုံး ဖဖစ်ရြကာင်း အချက်အလက်များ ရဖာ်ဖပရပးခပီး
၎င်းတို ့အား အမျုးအစားများ
ိ
(နိုင်ငံရရး၊ မီဒီယာ၊ NGO များ၊ အစရှိသည်များ) အလိုက် ခွဲဖခားထားသည်။ ယင်းသည် ဥပမာအားဖဖင့်

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူသိအများဆုံး သတင်း စာမျက်နှာများအား ခွဲဖခားသတ်မှတ်ခပီးရနာက် မီဒီယာများ၏ ရပ်တည်မှု ဇယားတစ်ခု
ရရးဆွဲရန် အရထာက်အကူဖပုနိုင်သည်။ အဆိုပါ ပလတ်ရဖာင်းplatformကို အခရြကးရငွဖဖင့် အသုံးဖပုရမည်ဖဖစ်သည် (၎င်း၏
အခမဲ့ဗားရှင်းကို အကနအ
့် သတ်ဖဖင့်သာ အသုံးဖပုနိုင်သည်)။

ဒုတိယအချက်အရနဖဖင့် မည်သည့် ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာမှု ရလ့ကျင့်ခန်းကိုမျှ မစတင်မီ၌ ရရွ းရကာက်ပွဲများ အတွင်း လုပ်ြကံသတင်းများ
သို ့မဟုတ် အမုန်းစကားများ ဖဖနခ့် ျီရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် လှုပ်ရှားသူများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးရှိရနမည်ဖဖစ်ရြကာင်း နားလည်
သရဘာရပါက်ရန် အရရးကကီးပါသည်။ ၎င်းတို ့၏ ရည်ရွယ်ချက် မှာ ရရွ းရကာက်ပွဲများကို ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန်သာမဟုတ်ဘဲ

ဒီမိုကရရစီဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှု၏ မတူကွဲဖပားသည့် သွင်ဖပင်လက္ခဏာများကိုပါ ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန်ဖဖစ်သည်။

ြုံ ၁၈

လုြ်ြကံသတင်းများ၊ အမုန်းစကားများ၊ အစွှိသည်များ ပြန်ခ့ ျီရနသည့် လှုြ်ွှားသူများ၏
ကွန်ွက်များ ၏ လုြ်ရဆာင်ချက်များ

ရရွ းရကာက်ပွဲရန ့
နိုင်ငံရရး
ဖဖစ်စဉ်

ရရွ းရကာက်ပွဲ

မတိုင်ခင်ကာလ

ရရွ းရကာက်ပွဲ

နိုင်ငံရရး

ခပီးကာလ

ဖဖစ်စဉ်

သာဘ၀ရဘး

အန္တရာယ်များ

နိုင်ငံရရး
ဖဖစ်စဉ်

ဇန်နဝါရီ ရဖရဖာ်ဝါရီ မတ် ဧခပီ ရမ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂတ် စက်တင်ဘာ ရအာက်တိုဘာ နို၀င်ဘာ ဒီဇင်ဘာ
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ရရွ းရကာက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ခနမ့် ှန်း၍ရသည့် သရဘာသဘာဝရှိရသာရြကာင့် ဤသို ့ရသာ ချိတ်ဆက် ညှိနှင
ိ ု ်းလုပ်ရဆာင်သည့်
တိုက်ခိုက်မှုများကို ရတွ ြကု
့ ံ ရမည်ဖဖစ်ရြကာင်း ပိုမိုသိသာသည့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ဖဖစ်စဉ်များ ဖဖစ်ြကသည်။ ထို ဖ့ ပင် ၎င်းတို ့သည်

နိုင်ငံရရးအာဏာ အမှန်တကယ်ရရှိရရးဖဖစ်သည် (လွှတ်ရတာ် အမတ်ရနရာများ၊ သမ္မတရရွ းရကာက်ဖခင်း)။ Facebook အရနဖဖင့်
ကကီးမားသည့်ရရွ းရကာက်ပွဲများ၊ ဥပမာ ၂၀၁၈ ဘရာဇီးအရထွရထွရရွ းရကာက်ပွဲ၊ ၂၀၁၈ အရမရိကန်နိုင်ငံ သက်တမ်းထက်ဝက်

ရရွ းရကာက်ပွဲများ 35 နှင့် ၂၀၁၉ ဥရရာပ ပါလီမန်ရရွ းရကာက်ပွဲများ၊ မတိုင်မီ ကကိုတင်လည်ပတ်ရန်အတွက် ‘အစည်းအရဝးခန်း’
အချု ိကိ
် ပ။ 36 လုပ်ြကံသတင်းများလွှင့်သည့် လှုပ်ရှားသူများ နှင့် ကွန်ရက်များသည်
့ ု ထားရှိခဲ့ ဖခင်းမှာ တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတရ

ရရွ းရကာက်ပွဲကျင်းပသည့် ရက်မတိုင်မီ ရက်သတ္တ ပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ပိုမိုအဖပင်းအထန် တိုက်ခိုက် သည်ဟု Facebook မှ
ဆိုပါသည်။ သီးဖခားလွတ်လပ်ရသာ ရလ့လာမှုများသည်လည်း အလားတူ အဖပုအမူကို ခွဲဖခားသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
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ရရွ းရကာက်ပွဲကာလများ၏ ဖပင်ပတွင် မသမာသူများသည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ဖဖစ်စဉ်များ၊ သဘာဝရဘးအန္တရာယ် များ နှင့်
၎င်းတို ့အတွက် မျက်နှာသာရပးသည့် အဖခားရသာ ကာလများကို အချိန်နှင့် တရဖပးညီ တုနဖ့် ပန် ြကသည်။ ရနာ်တာဒိန်း

ဘုရားရကျာင်း မီးရလာင်ခဲ့စဉ်က မူဆလင် နှင့် ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းများကို အစွန်းနှစ်ဖက် ကွဲဖပားသွားရစရန် ရည်ရွယ်သည့်
ကကိုးကိုငဖ် ခယ်လှယ်ရရး လှုပ်ရှားမှုများ ဖဖစ်ပွားခဲ့သည်။

သတင်းစကားရပးပိုသူ
် လ့လာဖခင်း ့ အား ရစာင့်ြကည့ရ
သက်ဆိုင်ွာ အရပခအရနတစ်ခုအတွင်း လွှမ်းမိုးသက်ရွာက်မှု အများဆုံး လှုြ်ွှားသူများကို ခွဲပခား သတ်မှတ်ြါ
(နိုင်ငံရွးလှုြ်ွှားသူများ၊ မီဒီယာ စာမျက်နှာများ၊ နိုင်ငံရွးဆိုင်ွာ ြသဇာလွှမ်းမိုးသူများ၊ အစွှိသည်)

စာမျက်နှာအတုများ နှင့် နှီးနွယ်မှု မရွွာသည့် စာမျက်နှာများြါေင်ရစွန်အတွက် ရွွ းချယ်မှုများကို တိုးချဲ ြါ။
့

ထိုသို ့ရသာ လှုြ်ွှားသူများသည် ရွွ းရကာက်ြွဲစက်ေန်းများအတွင်းထက် ရကျာ်လွန်၍ လှုြ်ွှား ရဆာင်ွွက်ြကပြီး

နိုင်ငံရွးဆိုင်ွာ ပြစ်စဉ်များ သို ့မဟုတ် သဘာေရဘးအန္တွာယ်များကို အပမတ်ထုတ် နိုင်သည်။ နှီးနွယ်မှု မရသချာသည့်

စာမျက်နှာများ သို ့မဟုတ် စာမျက်နှာ အတုများသည် ြျက်လိုက်၊ ပြန်ြန်တီးလိုက်ပြစ်ရသာရြကာင့် နမူနာများအား မြကာမြကာ
ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံသင့်ြါသည်။

၃.၂. အချက်အလက် စုရဆာင်းွယူပခင်း နှင့် ကိွိယာများ
၃.၂.၁ အချက်အလက်များ အသုံးပြုခွင့် ွယူပခင်း
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား စိစစ်ရလ့လာရရးအတွက် စိန်ရခါ်မှုတစ်ရပ်မှာ အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှု ဖဖစ်သည်။ အချက်အလက်

မူဝါဒများသည် အစဉ်ရဖပာင်းလဲရနခပီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပဏာမ အစီအစဉ်များဖဖင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား စိစစ်ရလ့လာရာတွင်
အသုံးဖပုသည့် နည်းစနစ်များအား လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ platformများမှ တင်သွင်းနိုင်သည့် အချက်အလက်များ၏ အရည်အရသွး
နှင့် အရရအတွက်တို ့ရပါ်မူတည်၍ ချိန်ညှိရမည်ဖဖစ်သည်။ Cambridge Analytica အရှုပရ
် တာ်ပုံအခပီးတွင် Facebook နှင့်

အဖခား လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို ့၏ platformများမှ အချက်အလက်များ ရယူခွင့်ကို ကနသ
့် တ်ခဲ့သည်။

ယခင်က Facebook ရပါ်ရှိ မည်သည့် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကိုမဆို platformမှ ရပးအပ်ထားသည့် Application
Programming Interface (API) တွင် ရိုးရှင်းသည့် မှတ်ပုံတင်မှုတစ်ခုမှတဆင့် ရယူနိုင်သည်။

API အသုံးဖပုမှုသည် အသုံးဖပုသူများ နှင့် ၎င်းတို ့၏ မိတ်ရဆွများ၏ ကွန်ရက်များမှ မည်သည့် ကိုယ်ရရး ကိုယ်တာ အချက်အလက်ကိုမျှ
ရပးအပ်ခဲ့ ဖခင်းမရှိရပ 38 - ယင်းသည် အသုံးဖပုသူရပါင်း ၈၇ သန်းခနထ
့် ံမှ အချက်အလက်များ ရယူရန်အတွက် Cambridge

Analytica မှ အသုံးဖပုခဲ့သည့် app မှ ရယူခဲ့ရသာ အချက် အလက်များနှင့် အမျုးအစား
ိ
အတူတူပင်ဖဖစ်သည်။ အကျုးဆက်
ိ
အဖဖစ်

API မှတဆင့် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ - အများဖပည်သူဆိုင်ရာ စာမျက်နှာများမှ အချက်အလက်များ၊ ထိုသို ့ရသာ
စာမျက်နှာ များရပါ်ရှိ ရှင်းလင်းရဝဖန်ချက်များ နှင့် မည်သည့် အသုံးဖပုသူမဆို ရယူနိုင်သည့် အဖခားအချက်အလက်များ - ရယူမှုကို
ပိတ်ရန် Facebook ၏ တုနဖ့် ပန်မှုသည် Cambridge Analytica ၏ အချက်အလက်ချုးရဖာက်
ိ
မှုကို ရဖဖရှင်းနိုင်ခဲ့ ဖခင်းမရှိရပ။

ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာသူများသည် ၎င်းတို ့၏ စိစစ်ရလ့လာမှုအတွက် ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်များကို ရှာရဖွဖခင်းမဖပုဘဲ
အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုသာ စိတ်ဝင်စားပါသည်။

35 Samid Chakrabarti, “Fighting Election Interference in Real Time”, Facebook Newsroom, 18 October 2018. https://newsroom.fb.com/news/2018/10/war-room/
36 Mark Scott, “Inside Facebook’s European Election War Room”, Politico, 5 May 2019 https://www.politico.eu/ article/facebook-european-election-war-room-dublin-political-advertising- misinformation-mark-zuckerberg/
37 ၂၀၁၇ ရဂျာ်ဂျီယာသမ္မတရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းရစသည့် စာမျက်နှာများသည် ရရွ းရကာက်ပွဲနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ
ပိုမိုများဖပားလာခပီး ရရွ းရကာက်ပွဲ မတိုင်မီ ရက်သတ္တ ပတ်များ အတွင်းတွင်မှ စာမျက်နှာသစ်များကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ https://www.epde.org/en/news/details/isfed-presented- social-media-monitoring-report.html
38 အရသးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် https://developer.twitter.com/en/docs/basics/authentication/guides/access-tokens.html ကိုြကည့်ရှုပါ။

API အသုံးဖပုခွင့် ရယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် platformတစ်ခုချင်းအလိုက် အမျုးမျ
ိ ုးကွ
ိ ဲဖပားပါသည်။ ယရန ့အချိန် အထိတွင် Twitter

သည် အချက်အလက်များ စုရဆာင်းရယူမှုအတွက် ကနသ
့် တ်ထားမှု အနည်းဆုံးဖဖစ်သည်။
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Facebook သည် အချက်အလက်များအား

သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များ၊ အထင်ရှားဆုံးမှာ အချက်အလက် စစ်ရဆးမှု ပဏာမအစီအစဉ်များနှင့်သာ အချက်အလက်များ

မျှရဝခပီး Facebook မှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ကိရိယာ တစ်ခုဖဖစ်ရသာ Crowdtangle အသုံးဖပုခွင့်ရပးအပ်ထားသည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ

သုရတသနများအတွက် Facebook အချက်အလက်များ အသုံးဖပုခွင့်ကို ပညာရှင်များမှ ရရးဆွဲထားရသာ Netvizz ဟူသည့် Application
တစ်ခုမှတဆင့် လုပရ
် ဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လတွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

Instagram အချက်အလက်များ အသုံးဖပုခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍မူ API အသုံးဖပုခွင့်အား စီးပွားရရးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ
ခွငဖ့် ပုထားသည်။ 40 စိစစ်ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် သက်ဆိုင်ရာ အသုံးဖပုသူ တစ်ဦး၏ လူသိရှင်ြကား ပရိုဖိုင် အချက်အလက်များ

နှင့် မီဒီယာများ အဖပည့်အဝ အသုံးဖပုခွင့်၊ နှင့်တကွ Follower စာရင်းများ နှင့် မှတ်ချက်များကို မရရှိနိုင်ရပ။ ယရန ့အချိန်အထိတွင်
Instagram အား နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ စည်းရုံးရရးအတွက် ကိရိယာတစ်ခုအဖဖစ် ရလ့လာထားသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရလ့လာမှုများ
မှာ အနည်းငယ်မျှသာရှခိ ပီး သုရတသနများတွင် စိစစ်ရလ့လာမှုအတွက် နည်းစနစ်အဖဖစ် စစ်တမ်းများ နှင့် နမူနာအုပ်စုများကို

အသုံးဖပုရလ့ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဖပုလုပ်ခဲ့ရသာ အချက်အလက် အသုံးဖပုခွင့်ဆိုင်ရာ ကနသ
့် တ်မှုများမတိုင်မီတွင် ရရှိနိုင်သည့်
အချက်အလက်များကို အသုံးဖပုခဲ့သည့် သုရတသန အနည်းငယ် ရှိခဲ့သည်။ ယင်းတို ့က platformသည် နိုင်ငံရရးသမားများအား

လူငယ်ပရိသတ်များနှင့် ထိရတွ နိ့ ုင်ရစသည်။ လူငယ်ပရိသတ်များမှာ နိုင်ငံရရးရခါင်းရဆာင်များ၏ ပို ့စ်များအား 41 အရပျာ်သရဘာဖဖင့်

လိုက်လံဖတ်ရှုြကသူ များ သို ့မဟုတ် သတင်းစကားများအား ပုဂ္ဂိုလ်ရရးခံစားချက်များနှင့် ဆက်စပ်မှု ဖမင့်မားသဖဖင့် ထိရတွ ဆက်
ဆံြက
့
သူများဖဖစ်ြကသည်။ 42 Instagram အချက်အလက်များကို အသုံးဖပုထားသည့် သုရတသနများအား အကကီးစား အတိုင်းအတာဖဖင့်
လုပ်ရဆာင်ရန် အလွန်ခက်ခဲနိုင်ခပီး လက်ရှိတွင် ဤplatform၏ လွှမ်းမိုးသက်ရရာက်မှုကို စူးစမ်းရလ့လာရန် တစ်ခုတည်းရသာ
နည်းလမ်းမှာ ပိုမို၍ ပညာရပ်ဆန်သည့် ချဉ်းကပ်မှုများဖဖစ်ြကသည်။

YouTube 43 ကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရာ၌ ဖပဿနာတစ်ခုမှာ ဆင်တူရသာ အရြကာင်းအရာများကို အြကံဖပု ရဖာ်ဖပရပးသည့်

အယ်လ်ဂိုရီသမ်တစ်ခုကို အသုံးဖပုထားဖခင်းရြကာင့် filter bubble တစ်ခုဖဖစ်ရပါ်ရစနိုင်သည် သို ့မဟုတ် လျှု ိဝှ့ က်ပူးရပါင်း ြကံစည်မှု
အယူအဆများ ပါဝင်သည့် ဗီဒီယိုများကဲ့သို ့ရသာ တမင်တကာ သတင်း ကကီးရအာင် ဖန်တီးထားသည့် အရြကာင်းအရာများကို

အသားရပးဖခင်းတို ့ ဖဖစ်ရစနိုင်ပါသည်။ YouTube API သည် ဗီဒီယိုတစ်ခု၏ ရခါင်းစဉ်၊ ထုတ်လွှင့်သည့် ရက်စွဲ၊ ရဝဖန်ချက်များ၊
ကကိုက်နှစ်သက်မှုများ နှင့် မနှစ်သက်မှု 44 များစသည်တို ့ကို စုရဆာင်းရယူရန် ခွင့်ဖပုထားရသာ်လည်း Youtube platform ၏
အရြကာင်းအရာများ အြကံဖပု ရဖာ်ဖပမှု မည်သို ့လည်ပတ်ရြကာင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပွင့်လင်းဖမင်သာမှုအား အလွယ်တကူ
တိုင်းတာနိုင်မှု မရှိရသးရပ။

WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger စသည့် သတင်းစကားရပးပို ့ရသာ platformများသည်

အချက်အလက်များအား ကုဒ်များအဖဖစ် ရဖပာင်းလဲထားသည့် ၎င်းတို ့၏ ဒီဇိုင်းပုံစံရြကာင့် စိစစ်ရလ့လာရန် ခက်ခဲပါသည်။
46
WhatsApp 45 ရှိ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ များမှ
အချက်အလက်များကို အသုံးဖပုကာ လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့်
့

စိစစ်ရလ့လာမှုအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ အဖခားရသာ စိစစ်ရလ့လာမှုများတွင်မူ စစ်တမ်းများ နှင့် နမူနာအုပ်စုများကဲ့သို ့ရသာ 47

သမားရိုးကျ နည်းစနစ်များကို အသုံးဖပုခဲ့ပါသည်။ အသုံးဖပုသူများအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့၏ ကိုယ်ရရးကိုယ်တာ လျှု ိဝှ့ က်ချက်များအား
ရလးစားလိုက်နာမည်ဟု ယူဆရရသာ စက်တစ်ခုအတွင်း အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ များအတွ
င်းမှ အသုံးဖပုသူများ၏
့

အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရယူဖခင်းသည် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရမးခွန်းများ ဖဖစ်ရပါ်လာရစရသာ်လည်း အချက်အလက်များအား
ကုဒ်များအဖဖစ်ရဖပာင်းလဲ ထားသည့် platform များနှင့်ပတ်သက်သည့် သုရတသနများအရြကာင်း အရကာင်းဆုံး ကျင့်သုံးမှုများ
အရလ့အထ များမှာမူ ယခုအချိန်ထိ များစွာမရှိရသးရပ။
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အဖခားရသာ platformများ - Reddit, Vkontakte နှင့် Gab တို ့သည် အတွင်းကျကျ သရဘာထားအဖမင်များ ရပးအပ်ရသာ်လည်း

အထက်တွင်ရဖာ်ဖပခဲ့သည့် အဖခားရသာ platformများနှင့် နှ င
ိ ု ်းယှဉ်ပါက အသုံးဖပုသူဦးရရ နည်းပါးရသာရြကာင့် ဤနည်းစနစ်အတွင်း
အရသးစိတ် ရလ့လာရဖာ်ဖပသွားမည်မဟုတ်ရပ။ အဆိုပါ platform များအနက်မှ အချု ိသည်
သတင်းများ/ရနှာင့်ယှက်မှုများဆိုင်ရာ
့
လှုပ်ရှားမှုများ ရဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် အုပ်စုများအတွက် ညှိနှင
ိ ု ်းရဆာင်ရွက်မှု ကိရိယာများအဖဖစ် အသုံးဖပုနိုင်သဖဖင့်
သုရတသနလုပ်ငန်းများ အား လုပ်ရဆာင်ရန် အဟနအ
့် တားမဖဖစ်သင့်ပါ။

39 John Parmelee and Nataliya Roman, “Insta-Politicos: Motivations for Following Political Leaders on Instagram”, Social Media and Society, 4 April 2019 https://
journals.sagepub.com/doi/ pdf/10.1177/2056305119837662
40 Jung et al, “Politician’s Strategic Impression Management on Instagram”, Hawaii International Conference on System Sciences, 2017, https://pdfs.semanticscholar.org/47b5/e2d61f197c0dadc2be43f13bb55315b86446.pdf
41 AlgoTransparency သည် Youtube ၏ အယ်ဂိုရီသမ် ရရွ းချယ်မှုများကို ရလ့လာရန် အချက်အလက်များ ရဖာ်ဖပထားပါသည်။ ယင်းတို ့သည် အဖပည့်အစုံ မဟုတ်ရသးရသာ်လည်း
platform နှင့် ပတ်သက်သည့် စိစစ်ရလ့လာမှုအတွက် အတွင်းကျကျအဖမင်တချု ိရပးနိ
ုင်ပါသည်။ https://algotransparency.org/.
့
42 Hussain, Muhammad & Al-khateeb, Samer & Agarwal, Nitin. (2018). Analyzing Disinformation and Crowd Manipulation Tactics on YouTube. Available at: https://
www.researchgate.net/publication/327476952_Analyzing_Disinformation_and_Crowd_Manipulatio n_Tactics_on_YouTube.
43 Resende et al, “Analyzing Textual (Mis)Information Shared in Whats App Groups”, Conference on Web Science, Boston, USA, 2019. https://homepages.dcc.
ufmg.br/~fabricio/download/websci2019- whatsapp.pdf.
44 WhatsApp အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ များအား
လင့်ခ်တစ်ခုဖဖင့် ဝင်ရရာက်နိုင်ပါသည်။ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ များကိ
ု ပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများထံမှ
့
့
သတင်းစကားများကို ဖဖနခ့် ျီရန်အတွက် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများတွင် အသုံးဖပုပါသည်။ သို ့ရာတွင် ရရွ းရကာက်ပွဲကာလအတွင်း သတင်းအမှားများကိုလည်း ဖဖနခ့် ျီပါသည်။

အချက်အလက်များ စုရဆာင်းရယူဖခင်းအရပါ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် စိစစ်ရလ့လာွန် အရွးအကကီးဆုံး platformများ (အြိုင်း ၃.၁) ရွွ းချယ်ပြီးရနာက်တွင် အချက်အလက်များ ွွှိနိုင်မှု
ရှုရထာင့်ရြါ်တွင် အရပခခံကာ အဟနအ
့် တားများ နှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားြါ။

၃.၂.၂ အချက်အလက်များ စုရဆာင်းွယူရွး နှင့် စိစစ်ရလ့လာရွးအတွက်
မည်သည့် ကိွိယာများ ွွှိနိုင်သနည်း?
လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာ platformများမှ ြိုင်ဆိုင်ရသာ ကိွိယာများ - Gnip နှင့် Crowdtangle
Twitter သည် ၎င်း၏ API (သို ့မဟုတ် ၎င်းြိုင်ဆိုင်ရသာ API စုစည်းမှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြစ်ရသာ Gnip မှတဆင့်) သုရတသန
ပြုလုြ်သူများအတွက် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခွင့် ြိုမိုရြးအြ်ထားရသာ်လည်း Facebook မှာမူ Crowdtangle 49 မှတဆင့်
ရြာ်ပြထားရသာ အများပြည်သူဆိုင်ွာ အချက်အလက်အချု ိအား
ရွွ းချယ် ထားသည့် မိတြ
် က်များအတွက်သာ
့

အသုံးပြုခွငရ
့် ြးအြ်ထားသည်။ ယင်းသည် သက်ဆိုင်ွာ လင့်ခ်တစ်ခု၏ ွွှိခဲ့ရသာ တုံ ပ့ ြန်မှုအရွအတွက်များ မည်မျှ

ွှိရြကာင်း နှင့် မည်သည့် စာမျက်နှာများကို မျှရေမှုအများဆုံး ပြစ်ရြကာင်း ရြာ်ပြသည်။ Crowdtangel အသုံးပြုခွင့်သည်

နာမည်ရကျာ်သွားခဲ့သည့် အရြကာင်းအွာများကို အလွယ်တကူ ရထာက်ပြွန် နှင့် ၎င်းအရြကာင်းအွာများတွင် မှားယွင်းသည့်
သတင်းအချက်အလက်များ ြါေင်ပခင်းွှိမွှိ စစ်ရဆးွန်အတွက် အချက်အလက်စစ်ရဆးသည့် အြွဲ အစည်
းများအား
့

ခွင့်ပြုရြးသည်။ ယခု အချိန်အထိတွင် Crowdtangle သည် Facebook ရြါ်တွင် လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု
လုြ်ရဆာင်ွာ၌ အဆင့်အပမင့်ဆုံးplatformပြစ်သည်။ သို ့ွာတွင် သုရတသနပြုလုြ်သူများအတွက် လက်လှမ်းမီမှု မှာမူ
ကျယ်ကျယ်ပြနပ့် ြနမ့် ွှိရသးရြ။

45 Open Society Foundation, “Social Media Monitoring During Elections: Cases and Best Practice to Inform Electoral Observation Missions”, June 2019, https://
www opensocietyfoundations org/publications/social- media-monitoring-during-elections-cases-and-best-practice-to-inform-electoral-observation-missions
46 ၂၀၁၈ ဘရာဇီးရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း WhatsApp ၏ အခန်းကဏ္ဍအရပါ် ရလ့လာမှုသည် ထိုသို ့ရသာ သုရတသနများကို မည်သို ့ လုပ်ရဆာင်နိုင်ရြကာင်း
အြကံဥာဏ်အချု ိရပးပါသည်
။ Resende, et. Al. ‘A System for Monitoring Public Political Groups in WhatsApp’, UFMG, 2018.
့
47 Facebook သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ စိစစ်ရလ့လာရရးရဖဖရှင်းချက်များကို ရပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် Facebook, Twitter, Instagram နှင့် Reddit တို ့တွင်
အရြကာင်းအရာများကို မည်သို ့ မျှရဝရြကာင်း ပိုမို အရသးစိတ်ရဖာ်ဖပထားပါသည်။ အခမဲ့ဗားရှင်းတွင် စိစစ်ရလ့လာသူအရနဖဖင့် မိမိတို ့၏ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ စာမျက်နှာများတွင်
သက်ဆိုင်ရာ လင့်ခ်တစ်ခုကို ဖဖနရ့် ဝလျှက်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားသူများကို ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာနိုင်ပါသည်။
48 DRI သည် ၂၀၁၉ ယူကရိန်း ရရွ းရကာက်ပွဲအတွင်း ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ အသုံးဖပုခဲ့ရသာ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများကို ရလ့လာြကည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
https://democracy-reporting.org/de/social-media-ukraine-elections/
49 Who Targets Me ၏ ရတွ ရှ့ ိချက်အချု ိကိ
့ ု https://medium.com/@WhoTargetsMe တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။

စာွင်းဇယားဆိုငွ
် ာ ရဆာ့ြ်ေဲလ်များ - R နှင့် Python
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ စိစစ်ရလ့လာမှုတွင် အချက်အလက်များသည် တစ်စုံတစ်ခုကို ရဖာ်ဖပရနရမည်ဖဖစ်သည်။ ထို ့ရြကာင့်
အချက်အလက်များအား စနစ်တကျ လုပ်ရဆာင်ဖခင်း၊ စိစစ်ရလ့လာဖခင်း နှင့် ပုံရဖာ်ဖခင်းတို ့သည် အဓိကကျသည့်

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖဖစ်သည်။ R နှင့် Python တို ့သည် အရင်းအဖမစ်ကို လွတ်လပ်စွာ ရဖာ်ဖပထားရသာ စာရင်းဇယားဆိုင်ရာ
ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များဖဖစ်ြကခပီး အချက်အလက်များအား စိစစ်ရလ့လာဖခင်း၏ အစိတ်အပိုင်းများဖဖစ်ရသာ အချက်အလက်

စုရဆာင်းဖခင်း၊ သနစ့် င်ဖခင်း နှင့် စိစစ်ရလ့လာဖခင်းမှ ပုရ
ံ ဖာ်ဖခင်း အထိ လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို

စိစစ်ရလ့လာရာ၌ စိစစ်ရလ့လာသူများစွာတို ့သည် Python ကို ပိုမိုနှစ်သက်ြကသည်။ မည်သည့်ဘာသာစကားဖဖစ်ရစ ၎င်းတို ့အား

မည်သို ့အသုံးဖပုရမည် ဖဖစ်ရြကာင်း ရလ့လာသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အချိန်ယူရနိုင်သည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ စိစစ်ရလ့လာသူ
တစ်ဦးတွင် ထိုသို ့ရသာ ဗဟုသုတများ ရှိထားသင့်ပါသည်။

R နှင့် Python တို ့သည် စာရင်းဇယားများဆိုင်ရာ စိစစ်ရလ့လာမှုများအတွက် အသုံးအများဆုံးရသာ ပရိုဂရမ် ရရးဆွဲမှု
ဘာသာစကားများဖဖစ်ြကသည်။ ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်နှစ်ခုစလုံးသည် အရင်းအဖမစ်ကို လွတ်လပ်စွာ ရဖာ်ဖပထား ရသာရြကာင့်

မည်သည့် အသုံးဖပုသူမဆိုအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့ကို ရရးဆွဲရန် နှင့် အရထာက်အကူဖပုရစရန် အချက် အလက် စိစစ်ရလ့လာရရး

နည်းစနစ်သစ်များဖဖင့် ပံ့ပိုးနိုင်ကာ အသစ်ရပါ်ရပါက်လာရနသည့် အချက်အလက် စိစစ်ရလ့လာမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို

ထင်ဟပ်နိုင်ရရးအတွက် အစဉ်သဖဖင့် ဖပင်ဆင်မွမ်းမံထားရြကာင်း ရသချာရစသည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ စိစစ်ရလ့လာမှုသည်

ထိုသို ့ရသာ ရဆာ့ဖ်ဝဲဖဖင့် လုပ်ရဆာင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအနက် တစ်ခုဖဖစ်သည်။ R နှင့် Python တို ့သည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ
ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာမှု လုပ်ရဆာင်ရန်အတွက် ရလ့လာရန် အခက်ခဲဆုံး ကိရိယာများဖဖစ်ရသာ်လည်း ယင်းတို ့သည် ဘက်စုံ စိစစ်
ရလ့လာမှု စွမ်းရည်အဖမင့်မားဆုံး ကိရိယာများဖဖစ်ြကသည်။

R ဖဖင့် Twitter အချက်အလက်များအား Rtweet သို ့မဟုတ် TwitteR ပက်ရက့ချ်များ အသုံးဖပုဖခင်းဖဖင့် စီမံဖပုဖပင်နိုင်သည်။ အဆိုပါ
ပက်ရက့ချ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အသုံးဖပုသူတစ်ဦး၏ ရနာက်ဆုံး tweet ရပါင်း ၃၂၀၀ အထိ သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ hash-

tag (#) တစ်ခုရှိရသာ tweet များအား လက်တရလာ အချိန် တွင် (အကနအ
့် သတ်မရှိ) ရယူနိုင်သည်။ ယင်းသည် tweet များအား
ပထဝီတည်ရနရာတစ်ခုကို အသုံးဖပုကာ ရယူနိုင်သလိုသို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အသုံးဖပုသူတစ်ဦးကို ရဖာ်ဖပထားသည့် tweet
များအား ရယူနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များအရပါ် စူးစမ်းရလ့လာသည့် စိစစ်ရလ့လာမှုများအား ကကိမ်နှုန်းစိစစ်ဖခင်း (fre-

quency analysis) သို ့မဟုတ် ဆက်စပ်မှုစိစစ်ဖခင်း (correlation analysis) တို ့ကဲ့သို ့ရသာ ရိုးရှင်းသည့် နည်းစနစ်များ သို ့မဟုတ်
ဝန်းရံမှုများအားစိစစ်ဖခင်း (cluster analysis) သို ့မဟုတ် သရဘာထားများအားစိစစ်ဖခင်း (sentiment analysis) တို ့ကဲ့သို ့ရသာ
ပိုမိုရှုပရ
် ထွးသည့် နည်းစနစ်များ - သို ့မဟုတ် ရဘာ့ထ်များ ခွဲဖခားသတ်မှတ်ဖခင်းတို ့ကို အသုံးဖပုကာ လုပ်ရဆာင်နိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်များအား ပုံရဖာ်ရန် Ggplot2, plotly, wordcloud, ggmap နှင့် shinyapp တို ့ကို အသုံးဖပုနိုင်ပါသည်။

အလားတူပင် Python ဖဖင့်လည်း ထိုသို ့လုပရ
် ဆာင်နိုင်ပါသည်။ R မှ ပက်ရက့ချ်များနည်းတူ Python သည်လည်း ggplot, plotly,

matplotlib, bokeh နှင့် geoplotlib တို ့အပါအဝင် ပုံရဖာ်သည့် မှတ်တမ်းများ ဖဖင့် လုပ်ရဆာင်နိုင်ပါသည်။ Tweepy မှတ်တမ်းသည်
အသုံးဖပုသူတစ်ဦး၏ tweet များ နှင့် follower များ၊ ၎င်းတို ့၏ tweet များ နှင့် အဖခားရသာ သတင်းအချက်အလက်များကို

ရယူနိုငရ
် စပါသည်။ Python နှင့် R တို ့မှ ပက်ရက့ချ်များ နှင့် မှတ်တမ်းများသည် API ရဖပာင်းလဲမှုများ ရနာက်ပိုင်းတွင် Facebook
အချက်အလက်များ (Facepy နှင့် Rfacebook) ကို ရယူနိုင်မှု မရှိရတာ့ရပ။

ထိရတွ ဆက်
ဆံမှု ရပခွာခံပခင်း/အရြကာင်းအွာ စိစစ်ရလ့လာရွး ကိွိယာများ
့
Newswhip နှင့် Buzzsumo စိစစ်ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် Buzzsumo နှင့် Newswhip တို ့ကို အသုံးဖပု၍ သက်ဆိုင်ရာ

ရခါင်းစဉ်တစ်ခုကို ကိုးကားကာ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတစ်ခုတွင် နာမည်ရကျာ်ရနသည့် အရြကာင်းအရာများကို ြကည့်ရှုနိုင်ြကပါ
သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အဓိက စကားလုံးများ ထည့်သွင်းခပီးရနာက်တွင် ကိရိယာများသည် မတူကွဲဖပားသည့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ
platformများမှ စုရဆာင်းရယူထားသည့် အချက်အလက်များကို ဖပန်လည်ရပးအပ်ခပီး သက်ဆိုင်ရာ ရခါင်းစဉ်တစ်ခု၏
သက်ဆိုင်ရာ လင့်ခ်တစ်ခုကို မျှရဝခဲ့သည့် အကကိမ်ရရကို ရဖာ်ဖပရပးပါသည်။ ဤသို ဖ့ ဖင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင်

မှားယွင်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် လင့်ခ်များ သို ့မဟုတ် ဗီဒီယိုများကို ကျယ်ကျယ်ဖပနဖ့် ပန ့် မျှရဝထားဖခင်း

ရှိမရှိ ရဖခရာခံရစာင့်ြကည့်နိုင်ရစပါသည်။ Newswhip သည် ယခင် အဖပန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုများကို အသုံးဖပုကာ သက်ဆိုင်ရာ
လင့်ခ်တစ်ခု၏ အနာဂတ် တွင် ရရပန်းစားမှုကိုလည်း ကကိုတင်ခနမ့် ှန်းရပးပါသည်။

ထိုသို ့ရသာ ကိရိယာများသည် သတင်းစကားများကိ
စကားများ ု ရလ့လာရာတွင် ထိရရာက်သည့် ကိရိယာများဖဖစ်ခပီး ယင်းတို ့အား

Crowdtangle ၏ အခမဲ့ဝက်ဘ်ဘရရာင်ဇာဗားရှင်းနှင့် တွဲဆက်အသုံးဖပုပါက သတင်းစကား ရပးပိုသူ
့ ကိုပါ ရကာင်းစွာ
ရစာင့်ြကည့်ရဖခရာခံနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ဗားရှင်းသည် Facebook နှင့် Twitter တို ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအရြကာင်း

အရာတစ်ခုကို မျှရဝသည့် ဆီရလျာ်မှုအရှိဆုံး လှုပ်ရှားသူများ (အများဖပည်သူ ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာများ) မည်သူမည်ဝါဖဖစ်ရြကာင်း
ခွဲဖခားသတ်မှတ်ရပးပါသည်။ အရြကာင်းအရာ စိစစ်ရလ့လာ ရရး ကိရိယာများ နှင့် Crowdtangle တို ့ကို တွဲဆက်အသုံးဖပုဖခင်း
သည် လုပ်ြကံသတင်းများလွှင့်ရနသည့် ကွန်ရက်များ သို ့မဟုတ် ဝါဒဖဖနခ့် ျီရရး အရြကာင်းအရာများ ဖဖနခ့် ျီရရးအတွက်
ညှိနှင
ိ ု ်းလုပရ
် ဆာင်ရနြကသည့် လှုပ်ရှားသူများအား ခွဲဖခားသတ်မှတ်ရာတွင် ထိရရာက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။

ွှိပြီးသား ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရွး ကိွိယာများ
ရေးကွက်အတွင်း၌ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာသည့် ကိရိယာအချု ိရှ့ ိြကခပီး ယင်းတို ့အား အဓိကအားဖဖင့်
စီးပွားရရးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးဖပုပါသည်။ ယင်းတို ့သည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အရြကာင်းအရာများကို
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရာတွင် အရထာက်အကူဖပုနိုင်ရသာ်လည်း ဤသို ့ရသာ စိစစ် ရလ့လာမှုမျုးအတွ
ိ
က် အသုံးဝင်မည့်

အရသးစိတ် သတင်းအချက်အလက်များ ရပးအပ်မှုမရှိရပ။ Talkwalker, Sysomos, BrandWatch နှင့် Visibrian တို ့သည်
ဥပမာအချု ိ ဖဖစ်
့ သည်။

ယခုရဖာ်ဖပထားသည့် အဖပည့်အစုံမဟုတရ
် သးရသာ ကိရိယာများစာရင်းသည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်

များအတွက် အချက်အလက် စုရဆာင်းရယူမှု နှင့် စိစစ်ရလ့လာမှုတို ့ကို အရထာက်အကူဖပုခပီး အရကာင်းဆုံး ဖဖစ်ရစမည့်
တစ်ခုတည်းဖဖင့် အားလုံးနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖဖစ်မည့် ကိရိယာဟူ၍ မရှရ
ိ သးရြကာင်း ဖပသရနပါသည်။ စီးပွားရရးဆိုင်ရာ
အချက်အလက်စရ
ု ဆာင်းရရး ကိရိယာများအား ချိန်ညှိအသုံးဖပုရာတွင် ၎င်းတို ့ကို မည်သို ့ အသုံးဖပုနိုင်ရြကာင်း

အသိပညာဗဟုသုတများရှိရမည့်အဖပင် ရရွ းရကာက်ပွဲ အရဖခအရနတစ်ခုအတွင်းရှိ ဆီရလျာ်မှုရရ
ှိ သာ အတွင်းကျကျ အဖမင်များ
ရယူနိုင်ရရးအတွက် အဖခားရသာ ကိရိယာများနှင့် ရပါင်းစပ်နိုင်သည့် တီထွင် ဖန်တီးမှုလည်း လိုအပ်ပါသည်။

ကိရိယာ ရရွ းချယ်မှုများ ကိွိယာတစ်ခုချင်းစီပြင့် မည်သည့် အချက်အလက်အမျုးအစားများကိ
ိ
ု ွယူနိုင်ရြကာင်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားြါ။
မတူကွဲပြားသည့် ကိွိယာများကို အသုံးပြုွန် လိုအြ်သည့် နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ွာ ဗဟုသုတ လိုအြ်မှု အဆင့်ကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားြါ - အချု ိရသာ
ကိွိယာများသည် အပခားကိွိယာများထက် အသုံးပြုွ ြိုမိုလွယ်ကူြါသည်။
့

၃.၃ အချက်အလက်များအား စိစစ်ရလ့လာပခင်း ပြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီကို မည်သို ့ ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာမည်နည်း
ဤအပိုင်းသည် ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာမှုဆိုင်ရာ ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက် လှုံရဆာ်
့
ရပးနိုင်ရန် ရဖာ်ဖပထားခပီး ဖဖစ်နိုင်ရဖခရှိသည့်
ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းများကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကာ ဤနယ်ပယ်အတွင်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိြကသည့် အဖွဲ အစည်
းအမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့မှ
့
လုပ်ရဆာင်ခဲ့ ြကရသာ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် နမူနာ လုပ်ငန်းဥပမာများကို

ကိုးကားရဖာ်ဖပထားပါသည်။ အချက်အလက် စိစစ်ရလ့လာမှုများသည် သတင်းမှားများ နှင့် အမုန်းစကားများကဲ့သို ့ရသာ ဖဖစ်စဉ်များကို
စူးစမ်း ရလ့လာရန် သို ့မဟုတ် ရဖပာဆိုမှုများ၊ မရိုးရဖဖာင့်သည့် အဖပုအမူများ နှင့် အဖခားရသာ အွန်လိုင်းရပါ်မှ ခခိမ်းရဖခာက်မှုများကို
ခွဲဖခားသတ်မှတ်ရန် ဖဖစ်နိုင်ရဖခ အမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့ကို ရပးအပ်ပါသည်။

ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာရမည့် ဖဖစ်စဉ်များအနက် အချု ိသည်
ပိုမိုလွယ်ကူခပီး စိစစ်ရလ့လာရာတွင် ပိုမို သိသာကာ အချု ိမှ့ ာမူ များစွာ
့
ပိုမိုရှုပ်ရထွးနိုင်ပါသည်။

ြုံ ၁၉

ပြစ်စဉ်များ နှင့် ၎င်းတိအား
ု့
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာပခင်းဆိုငွ
် ာ ရှုြ်ရထွးမှု

• လုြ်ြကံသတင်းများ၌

အသွင်အမျုးမျ
ိ ုးွှ
ိ ိြါ သည်

• နိုင်ငံရွး အရပခအရနရြါ်
မူတည်၍ အနည်းနှင့်
အများ ရှုြ်ရထွးမှုွှိ

• ပြစ်စဉ်များကို တိုင်းတာ

• ွြ်ွွာလူထု

နိုင်ရွး အတွက် အချက်

• စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

နှင့် ကိုယ်တိုင် စည်းမျဉ်း
ထိန်းရကျာင်းမှုများ

ပမင့်တက်လာပခင်း

• အွန်လိုင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု
/ အရသးစိတ်ြစ်မှတ်
ထားပခင်း တို ့တွင်

အသုံးပြုသည့် ရငွရြကး

အတွက် ွှင်းလင်းသည့်
စည်းမျဉ်းများ

• ရြကာ်ပငာမှတ်တမ်းများ

လမ်းညွှ န်ချက်များ

အလက်များွွှိွန်

ရြါ်တွင် အရပခခံထား

အခက်အခဲွှိ

သည့် ထိန်းချုြ်မှုသည်

• အရြကာင်းအွာ များကို

အရထာက်အကူ

ပမှင့်တင်ွန် ြန်တီးထား

ပြုရသာ်လည်း

ရသာနည်းစနစ်များက

လုံရလာက်မှု မွှိရသးြါ

မည်သည့်အချိန်တွင်

• စက်ကိွိယာပြင့်

မည်သို ့ အသုံးပြုွမည်

ရလ့လာသည့် ကိွိယာများ

ပြစ်ရြကာင်း နားလည်ွန်

အသုံးပြုပခင်းပြင့်

အခက်အခဲွှိ

သက်ရွာက်မှု နည်းြါး

• ပြည်ြမှ ေင်ရွာက်

ရြကာ်ဖငာများ

ရစသည့် စည်းရုံး
လှုံရဆာ်
့
မှုများ၊

ရွွ းရကာက်ြွဲ၏

မှန်ကန်မှုကို ထိခိုက်ရစွန်
ကွဲပြားမှုပြစ်ရစသည့်
ရပြာဆိုချက်များ၊

• ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာ
ွန် ရှုြ်ရထွးြါသည်
- ရနာက်ကွယ်တွင်

ဗျူဟာတစ်ခု ွှိရနမှု
ွှိမွှိ နားလည်

သရဘာရြါက်ွန် အတွက်
အစိတ်အြိုင်းအချု ိကိ
့ ု
ရပြာင်းစြ်ွသည်

• မတူညီသည့် ြုံစံများပြင့်
ွှိြါသည် - ြုံများ၊

စွကြ
် က်မှု ပြစ်ြွားနိုင်

ဗီဒီယိုများ၊ လင့်ခ်များ၊

ရပခများကို အစဉ်အပမဲ

စာများ

အလွယ်တကူ မသိနိုင်ရြ

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ

- ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်း

ရဘာ့ထ်များ

အမုန်းစကားများ

သတင်းမှားများ
စိစစ်ရလ့လာမှု၏ ရှုြ်ရထွးမှု

3

အထက်ပါ ဖဖစ်စဉ်များ - နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများ၊ ရဘာ့ထ်များ၊ အမုန်းစကား နှင့် လုပြ် ကံသတင်းများ - အား 3 Ms

(သတင်းစကားရပးပို ဖ့ ခင်း၊ သတင်းစကား နှင့် သတင်းစကားရပးပို ့သူ) တို ့၏ အရဖခအရနတွင် ပိုမိုရကာင်းစွာ နားလည်နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများ နှင့်တကွ ရဘာ့ထ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အရြကာင်းအရာတစ်ခုအရပါ် အထူးအသားရပးဖခင်းဖဖင့်
သတင်းစကားတစ်ခု ဖဖနခ့် ျီဖခင်းအရပါ် သက်ရရာက် နိုင်ြကပါသည်။ အဖခားတစ်ဖက်တွင် အထူးသဖဖင့် အမုန်းစကား နှင့်
လုပ်ြကံသတင်းများသည် ထိခိုက်မှုများ ဖဖစ်ပွားရစနိုင်သည့် သတင်းစကားအမျုးအစားဖဖစ်
ိ
ခပီး ဤအရြကာင်းအရာတွင်
သတင်းစကားရပးပို ့သူသည် အရရးပါပါသည်။

သတင်းစကားများအား
စကားများ
နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများမှ
ငာများ တဆင့် ဖဖနခ့် ျီဖခင်း (နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများ ထည့်သွင်းဖခင်း

နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာဖခင်း နှင့် စိစစ်ရလ့လာဖခင်း) နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုများရရှိရအာင်
(ရဘာ့ထ်များဖဖင့်) ကကိုးကိုငဖ် ခယ်လှယ်သည့် အလိုအရလျာက် နည်းစနစ်များ ကိုလည်း ရအာက်ပါအတိုင်း ဆန်းစစ်သုံးသပ်ကာ
စိစစ်ရလ့လာနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများ
နယ်ပယ် နှင့် အချက်အလက် ရရှိနိုင်မှုတို ့အားဖဖင့် အချက်အလက် ကုနြ် ကမ်းများသည် အဖခားရသာ အစိတ် အပိုင်းများရလာက်

လွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရပါ်ရှိ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများအရပါ် သက်ရရာက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်း
ပိုမိုများဖပားစွာရှိပါသည်။ လတ်တရလာ ရရွ းရကာက်ပွဲများ အတွင်း Facebook, Google နှင့် Twitter တို ့သည် လူမှုရရးဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်များ၊ ရရွ းရကာက်ပွဲများ သို ့မဟုတ် နိုင်ငံရရးတို ့နှင့်ပတ်သက်သည့် ရြကာ်ဖငာများ၏ ပွင့်လင်းဖမင်သာမှုကို ဖမှင့်တင်ရန်

ရည်ရွယ်ကာ ရြကာ်ဖငာမှတ်တမ်းများကို ထုတဖ် ပန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို ့သည် ရရွ းရကာက်ပွဲများအတွင်း နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများကို
မည်သို ့အသုံးဖပုနိုငရ
် ြကာင်း ပိုမရ
ို ကာင်းစွာ နားလည်သရဘာရပါက်ရစသည့် ရလ့လာမှုအချု ိ ကိ
် ဆာင်နိုင်ရစခဲ့ပါသည်။
့ ု လုပရ
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ရြကာ်ဖငာမှတ်တမ်းများသည် နိုင်ငံရတာ်အဆင့်အတွက် အရရးပါသည့် ရြကာ်ဖငာများအားလုံးကို စုစည်းကာ သုရတသနဖပုလုပ်
သူများအရနဖဖင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ မည်သို ့လုပ်ရဆာင် နိုင်ရြကာင်း ပိုမိုရကာင်းမွန်စွာ
သိဖမင်နိုငရ
် စရရးအတွက် ယင်းတို ့ကို လက်လှမ်းမီရအာင် ဖပုလုပ်ရပးပါသည်။

ြုံ ၂၀

ရြကာ်ပငာမှတ်တမ်း
ရအာက်ပါတို ့ ခွဲဖခားသတ်မှတ်ဖခင်း ရြကာ်ဖငာကို ရဖာ်ဖပသည့် ရနရာ ရှိ ပထေီ
အရနအထားဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်မှု

ကျား/မ အသက်အရွ ယ်အလိုက် ပစ်မှတ်ထားသည့်
ရြကာ်ဖငာ ပရိသတ်

ရြကာ်ဖငာမှတ်တမ်း

စာမျက်နှာမှ အသုံးဖပုခဲ့ရသာ ခနမ့် ှန်းရဖခ ရငွရြကးပမာဏ

စာမျက်နှာမှ အသုံးဖပုခဲ့ရသာ ရငွရြကးပမာဏ အတိအကျ

ရြကာ်ဖငာတစ်ခုချင်းစီဖဖင့် ရရာက်ရှိခဲ့ သည့် လူဦးရရ

50 Stiftung Neue Verantwortung, 2017: https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/fakenews.pdf Oxford Internet Institute, 2019: https://comprop.oii.ox.ac.uk/
research/eu-elections-memo/ and https://comprop.oii.ox.ac.uk/research/india-election-memo

အချက်အလက်များ ရရှိသည့်အခါ သုရတသနဖပုလုပ်သူများအရနဖဖင့် ကိုယ်စားလှယရ
် လာင်းတစ်ဦး၊ ပါတီ တစ်ခု၏ စာမျက်နှာ
သို ့မဟုတ် အဖခားရသာ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ စာမျက်နှာများအတွက် အသုံးစရိတ်မည်မျှ သုံးစွဲရနရြကာင်း နှင့် မဲဆွယ်

စည်းရုံးမှုဆိုင်ရာ ကနသ
့် တ်ချက်များကို လိုက်နာဖခင်းရှိမရှိ၊ မည်သည့် သတင်း စကားများကို မည်သူတို ့ထံ ရပးပို ့ရနရြကာင်းတို ့ကို
ဆန်းစစ်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ရြကာ်ဖငာမှတ်တမ်းများထက် ရကျာ်လွန်၍ Who Targets Me
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နှင့် ProPublica တို ့ကဲ့သို ့ရသာ

တတိယအဖွဲ အစည်
းများ၏ ပဏာမ အစီအစဉ်များသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများအတွင်း နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများ၏
့

အကျုးသက်
ိ
ရရာက်မှုကို နားလည်နိုင်ရစရရးအတွက် ရြကာ်ဖငာမှတ်တမ်းများမှ ရရှိသည့် အချက်အလက်များနှင့် ရပါင်းစပ်နိုင်ရသာ
အချက်အလက်များကို ထပ်မရ
ံ ပးအပ်ပါသည်။
လူမှုရဘာ့ထ်များ
အရကာင့်တစ်ခုကို အလိုအရလျာက် အသုံးဖပုရနရစသည့် ဖဖစ်နိုင်ရဖခ (Twitter အတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်) ကို ရဖာ်ဖပရသာ R/Pythom
သို ့မဟုတ် ဝက်ဆိုက်များရှိ သက်ဆိုင်ရာ အစုံလိုက်အသုံးချ ပရိုဂရမ်များကို အသုံးဖပု ဖခင်းဖဖင့် လူမှုရဘာ့ထ်များက ဆန်းစစ်သုံးသပ်
နိုင်ပါသည်။ သင်၏ ဘရရာင်ဇာအတွင်း တိုးချဲ မှု့ တစ်ခု ထည့်သွင်း ဖခင်း (ဥပမာ Botcheck.me) ဖဖင့်ဖဖစ်ရစ R အစုံလိုက်အသုံးချ

ပရိုဂရမ်တစ်ခုမှတဆင့် ပိုမိုရှုပရ
် ထွးသည့် အယ်ဂိုရီသမ်များကို အသုံးဖပုဖခင်းဖဖင့်ဖဖစ်ရစ Twitter ရပါ်ရှိ ရဘာ့ထ်များ၏ လုပ်ရဆာင်ချက်
များကို စစ်ရဆးရန် နည်းလမ်းအချု ိရှ့ ိပါသည်။ ရဘာ့ထ်များအရပါ် သုရတသနများသည် တိုးတက်လာလျက်ရှိရနသည့် နယ်ပယ်
တစ်ခုဖဖစ်ခပီး ရရွ လျားရနသည့
် ပစ်မှတ်တစ်ခု (ပိုမိုဆင့်ကဲတိုးတက်လာလျက်ရှိသည်) ဖဖစ်ရသာရြကာင့် အဆိုပါ ရဆာ့ဖ်ဝဲများ
့
အသုံးဖပုကာ ချမှတ်ထားသည့် ရကာက်ချက်များအား အဖခားရသာ ရတွ ရှ့ ိချက်များနှင့် ချိန်ညှိရ မည်ဖဖစ်သည်။

Facebook က ၎င်း၏ အယ်ဂိုရီသမ်သည် အလိုအရလျာက် ဖန်တီးထားသည့် အရကာင့်များအား ၎င်းတို ့ကို ဖန်တီးခပီး မိနစ်ပိုင်း

အတွင်း ခွဲဖခားသတ်မှတ်နိုင်ကာ လုံးဝဖျက်သိမ်းရန် လုပ်ရဆာင်ရာတွင် အလွန်ထိရရာက် သည်ဟု အခိုင်အမာ ရဖပာဆိုထားပါသည်။
သို ့ရာတွင် လူသားများမှ အရကာင့်တစ်ခုထက် ပိုမိုထိန်းချုပ် အသုံးဖပုခပီး အလိုအရလျာက် လုပ်ရဆာင်မှုအား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ
အသုံးဖပုထားသည့် ဖဖစ်စဉ်များ၌ ထိုမျှ ရလာက် ထိရရာက်မှုမရှိရပ။ လက်ရှိတွင် ထိုသို ့ရသာ အရကာင့်အမျုးအစားများအား
ိ

ဖပင်ပရှုရထာင့်မှ ခွဲဖခား သတ်မှတ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းမရှိဘဲ ထိုသို ့ လုပ်ရဆာင်နိုင်မည့် အချက်အလက်များသည် Facebook ထံ၌သာ
ရှိပါသည်။

အမုန်းစကားများ နှင့် သတင်းမှားများ၏
းများ သတင်းစကား အရြကာင်းအရာ နှင့် သတင်းစကားရပးပိုသူ
့ အရင်းအဖမစ်တို ့အား ရအာက်ပါ
နည်းလမ်းများဖဖင့် ချဉ်းကပ်နိုင်ပါသည် သတင်းစကား
သတင်းစကားကို အဓိက အာရုံစူးစိုက်သည့်အခါ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများအရနဖဖင့် ရခါင်းစဉ်အရဖခဖပု ချဉ်းကပ်မှုတစ်ရပ်ကို
ကျင့်သုံးကာ နာမည်ရကျာ်ြကားသွားခဲ့သည့် hashtag (#) များ သို ့မဟုတ် မှားယွင်းသည့် သတင်းစကားများကို ရှာရဖွနိုင်သည်။

ယင်းကို ပုံမှန်အားဖဖင့် အချက်အလက် စစ်ရဆးသူများ လုပ်ရဆာင်ခပီး သတင်းမှားများအား အချိန်နှင့်တရဖပးညီ ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်
ကကိုးပမ်းြကသည်။ ယင်းသည် Twitter ရပါ်ရှိ သတင်းအချက်အလက်များ၏ စုရဆာင်းရယူရန် လွယ်ကူမှုရြကာင့် ပိုမိုအဆင်ရဖပ

ရချာရမွ ရသာ
အသုံး အများဆုံးစိစစ်ရလ့လာမှု အမျုးအစားဖဖစ်
ိ
သည်။ Crowdtangle, Buzzsumo သို ့မဟုတ် News-whip တို ့ကို
့
အသုံးဖပုကာ ရခါင်းစဉ်အရဖခဖပု ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ရပ်ကိုလည်း ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

ရလ့လာမှု အများစုတို ့သည် ရရွ းရကာက်ပွဲအနီးတဝိုက်တွင် မျှရဝသည့် အရြကာင်းအရာများကို ရလ့လာြကခပီး ဖပဿနာရှိနိုင်သည့်
အရြကာင်းအရာများ ပါဝင်ရသာ လင့်ခ်များ၊ ရဆာင်းပါးများ သို ့မဟုတ် ပို ့စ်များအား မျှရဝ သည့် အကကိမ်ရရကို ြကည့်ရှုဖခင်းဖဖင့်

လုပ်ြကံသတင်းများ သို ့မဟုတ် အမုန်းစကားများကို တိုင်းတာရန် ကကိုးပမ်း သည်။ ရခါင်းစဉ်အရဖခဖပု ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည်လည်း
၎င်းတို ့ကို မျှရဝလျက်ရှိသည့် လှုပ်ရှားသူများကို ခွဲဖခား သတ်မှတ်နိုင်ရစရန် အရထာက်အကူဖပုသည် သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ
အုပ်စုတစ်စုအရပါ် ရဖပာဆိုသည့် အမုန်းစကားများကို ခွဲဖခားသတ်မှတ်နိုင်ရစသည်။ 54

51 Alex Krasodomski-Jones, “Suspicious Minds: Conspiracy Theories in the Age of Populism”, Wilfried Martens Centre for European Studies, February 2019.
https://demos.co.uk/wpcontent/uploads/2019/04/Suspiscious-minds.pdf
52 အမျုးသား
ိ
နိုင်ငံရရးသမားများ နှင့် အမျုးသမီ
ိ
းနိုင်ငံရရးသမားများ၏ ပို ့စ်များကို ဖတ်ရှုသည့် အသုံးဖပုသူများ၏ ကျား/မ ရရးရာ ရှုရထာင့်အား https://digitalrightsfoundation.pk/
wp-content/uploads/2019/01/Booklet-Elections-Web-low.pdf တွင် စိစစ်ရလ့လာမှုဖပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သတင်းစကားရပးပိုသူ
့
သတင်းစကားရပးပိုသူ
့ များအရပါ် အာရုံစူးစိုက်သည့်အခါ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှု ရလ့ကျင့်ခန်းသည် သတင်း စကား၏

အရင်းအဖမစ်ကို ခွဲဖခားသတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ 55 ထို ့ရနာက်တွင် ကနဦးအရနဖဖင့် လှုပ်ရှားသူများ နှင့် ၎င်းတို ့၏ ရဖပာဆိုချက်
များကို ခွဲဖခားသတ်မှတ်သည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အရဖခအရနများအတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားသည့် နိုင်ငံရရးပါတီများ နှင့်

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများအရနဖဖင့
များ
် ၎င်းတို ့၏ သတင်းစကားများ နှင့် ဖဖနက
့် ျက်ရရာက်ရှိမှုတို ့ကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်အတွက်

အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ 56 အဖခားရရွ းချယ်စရာ ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းများ၌ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း နှင့် ရခါင်းစဉ်အမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု ့ဆိုင်ရာ

ရဖာ်ဖပမှု နှင့် ရရွ းရကာက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ရခါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ထိရတွ ဆက်
ဆံမှုများ ပါဝင်နိုင်သည်။ မီဒီယာ စာမျက်နှာများ၏
့
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အွန်လိုင်းရပါ်ရှိ ဖဖနက
့် ျက်ရရာက်ရှိမှု အကကီးမားဆုံး စာမျက်နှာများကိုသာ အာရုံစူးစိုက်ကာ နယ်ပယ်
ကျဉ်းရဖမာင်းနိုင်သည် သို ့မဟုတ် နှီးနွယ်မှု မရရရာရသာ သို ့မဟုတ် မှားယွင်းရန ရသာ စာမျက်နှာများ၊ မီဒီယာ စာမျက်နှာကဲ့သို ့

အရယာင်ရဆာင်ထားသည့် စာမျက်နှာများပါဝင်နိုင်သည် (ပုံ ၁၇ တွင် ပိုမိုရဖာ်ဖပထားသည်)။ အရရးပါသည့် ြသဇာလွှမ်းမိုးသူများ

(နိုင်ငံရရးအဖမင်များ ပုံမှန်ထုတ်ရဖာ် ရရးသားသည့် နာမည်ရကျာ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဂျာနယ်လစ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ တက်ကကွလှုပ်ရှားသူများ
နှင့် စီးပွားရရး လုပ်ငန်းရှင်များကဲ့သို ့ရသာ သရဘာထားအဖမင်များ ထုတ်ရဖာ်ရရးသားသူများ၊ နှင့် စစ်တပ် သို ့မဟုတ် အစိုးရ
ကဲ့သို ့ရသာ နိုင်ငံရတာ် အင်စတီကျူးရှင်းများ) ကိုလည်း ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာနိုင်သည်။
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အမုန်းစကားများနှ
စကားများ င့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုတိကျစွာ ရဖာ်ဖပရပါက နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အရဖခအရနအရြကာင်း ဗဟုသုတ ရကာင်းစွာရှိထား
ဖခင်းဖဖင့် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုတစ်စုကို ပစ်မှတ်ထားရန်အတွက် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများ ရပါ်တွင် မည်သည့် လူမှုရရး၊ ကျင့်ဝတ်
နှင့် ဘာသာရရးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများကို စူးစမ်းရလ့လာနိုင်မည် ဖဖစ်ရြကာင်း ညွှ န်ဖပနိုင်မည်ဖဖစ်သည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ
ကွဲဖပားမှုများဖဖစ်ရစနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုအား သိရှိဖခင်းသည် အဆင့်တစ်ဆင့်မျှသာဖဖစ်သည်။ စိစစ်ရလ့လာသူအရနဖဖင့်

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများမှတဆင့် အမုန်းစကားများ ဖဖနခ့် ျီရနသည့် (အများအားဖဖင့် တရားမဝင်ရသာ သို ့မဟုတ် အမည်မရဖာ်ရသာ)
အုပ်စုများ၊ စာမျက်နှာများ နှင့် အဖခားရသာ လှုပ်ရှားသူများကို ရှာရဖွနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာဆိုင်ရာ စိစစ်ရလ့လာမှုအများစုတို ့သည် အဆိုပါ ချဉ်းကပ်မှု နည်းလမ်းများအားလုံးကို ရပါင်းစပ်လုပ်ကိုင်
ြကသည်။ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ရြကာ်ဖငာများအား ရဘာ့ထ်များ အသုံးဖပုကာ လုပ်ြကံသတင်းများ သို ့မဟုတ် အမုန်းစကားများ
ဖဖနခ့် ျီရန်အတွက်လည်း အသုံးဖပုနိုင်သည်။ အမုန်းစကားသည် အုပ်စုတစ်စုမှ အဖခားအုပ်စုတစ်စုသို ့ ‘သဘာဝအရလျာက်’

တုနဖ့် ပန်မှုလည်းဖဖစ်နိုင်သလို အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများအား ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားကာ လှုပ်ရှားသူအချု ိ ့

အြကား ညှိနှင
ိ ု ်းလုပ်ရဆာင်သည့် စည်းရုံး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု၏ ရလဒ်လည်းဖဖစ်နိုင်သည်။ အထက်တွင် ရဖာ်ဖပထားသည့် ဥပမာများသည်
အကုန်မဟုတ် ရသးဘဲ စိစစ်ရလ့လာမှုအတွက် ဉာဏ်ကွနဖ့် မူးစဉ်းစားရန် အသုံးဖပုနိုင်သည်။
စိစစ်ရလ့လာရမည့် ဖဖစ်စဉ်များ နယ်ြယ် စိစစ်ရလ့လာမှုရြါ်အရပခခံကာ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာွမည့် ပြစ်စဉ်များကို ရွွ းချယ်ကာ စိစစ် ရလ့လာမှုကို
လုြ်ရဆာင်ွန်အတွက် မည်သည့်နည်းစနစ်များ နှင့် ကိွိယာများ ွွှိနိုင်ရြကာင်း ရွွ းချယ်ြါ။

လူမှုရဘာ့ထ်များ နှင့် နိုင်ငံရွးဆိုငွ
် ာ ရြကာ်ပငာများသည် အချု ိရသာ
ရခါင်းစဉ်များ နှင့် နိုင်ငံရွး အစီအစဉ်များအရြါ်
့
အာရုံစူးစိုက်မှုွွှိရစသည့် နည်းလမ်းများပြစ်ပြီး ယင်းသည် သတင်းစကား ရပးပိုမှု့ ပြဿနာတစ်ွြ်ပြစ်သည်။

အမုန်းစကားများ နှင့် သတင်းမှားများအား သတင်းစကား သို ့မဟုတ် သတင်းစကားရပးပိုသူ
့ ကို ြကည့်ရှုပခင်းပြင့်
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာနိုင်သည်။

53 ဤချဉ်းကပ်မှုအား ၂၀၁၉ ဥရရာပ ပါလီမန် ရရွ းရကာက်ပွဲများမတိုင်မီ လုပ်ြကံသတင်းထုတ်လွှင့်သည့် ကွန်ရက်များကို ရဖာ်ထုတ်တင်ဖပရန် Avaaz မှ အသုံးဖပုခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို ့၏ လုပ်
ရဆာင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် များကို https://secure.avaaz.org/campaign/en/eu_elections_reportback_may_2019/ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
54 Memo98, “Monitoring and analysis of posts by key political parties on Facebook European Parliament Elections 2019”, 28 May 2019.
http://memo98.sk/uploads/content_galleries/source/memo/ep-elections-2019/facebook-monitoring-ep- elections.pdf
55 DRI သည် သီရိလကာနိ
င်္
ုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် ရလ့လာမှုတစ်ခုတွင် မီဒီယာစာမျက်နှာများ၊ နိုင်ငံရရးသမားများ နှင့် ြသဇာလွှမ်းမိုးသူများ၏ စာမျက်နှာများကို ြကည့်ရှုရလ့လာခဲ့ပါသည်။
https://democracy-reporting.org/de/dri_publications/bp-97-social-media-analysis-what-facebook-tells-us-about-socialcohesion-in-sri-lanka/

အခန်း ၄
လူမှုကွန်ွက်မီဒီယာများ ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာပခင်းပြင့်
အကျုးသက်
ိ
ရွာက်မှု ရြာ်ရဆာင်ပခင်း
၄.၁ အစီွင်ခံစာများအား တိုက်ရိုက်ထုတ်ပြန်ပခင်း၊
အြတ်စဉ် ထုတ်ပြန်ပခင်း သိုမဟု
တ် လစဉ် ထုတ်ပြန်ပခင်း
့
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာလိုသည့် မည်သည့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ အစည်
း မဆိုတို ့ အရနဖဖင့် ၎င်း၏
့

ရတွ ရှ့ ိချက်များကို မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သို ့ ထုတ်ဖပန်မည်ဖဖစ်ရြကာင်း စတင်စဉ် ကတည်းက ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသင့်ပါသည်။
သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာသူများသည် ပုံမှန်အားဖဖင့် ရရွ းရကာက်ပွဲ ကျင်းပသည့်ရက် ခပီးမှသာ စနစ်တကျ
ရတွ ရှ့ ိချက်များကိ
ျား ု အစီရင်ခံတင်ဖပြကသည်။ ၎င်းတို ့သည် ၎င်းတို ့ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်

အစိတ်အပိုင်းအဖဖစ် မပါဝင်ရစရန်အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများအတွင်း ရဆွးရနွးမှု ဖဖစ်မလာရစရန် ရရှာင်ရှားလိြု ကသည်။
ရရွ းရကာက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရိုးသားရဖဖာင့်မှန်မှုများသည် အဖငင်းပွားဖွယ် ဖဖစ်ရလ့ရှိသဖဖင့် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများ၏
(ရကာင်းသည့်ဖဖစ်ရစ မရကာင်းသည်ဖဖစ်ရစ) မည်သည့် ထုတ်ဖပန်ချက်များကိုမဆို နိုင်ငံရရး သမားများမှ အသုံးဖပုရန်

ဖဖစ်နိုင်ရဖခရှိသည်။ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာ သူများသည် ရနာက်ရက်အနည်းငယ်တွင် အသုံးမဝင်ဖဖစ်သွားနိုင်သည့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
ရတွ ရှ့ ိချက်များကို မထုတ်ဖပန်မိရန်လည်း ရရှာင်ြကဉ်ြကသည်။ ဥပမာ ရရွ းရကာက်ပွဲတစ်ခုအား ခငိမ်းချမ်းစွာ ကျင်းပရနသည်ဟု
ထုတ်ဖပန်ခပီး ရနာက်ရက်တွင် အြကမ်းဖက်မှုများ ဖဖစ်ရပါ်လာဖခင်း။ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူ အများစုတို ့သည် ထို ့ရြကာင့်

ရရွ းရကာက်ပွဲများ ကျင်းပခပီးရနာက်တွင်မှသာ ရရွ းရကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအရပါ် ဘက်စုံဖခုံငုံ သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို

ရပးအပ်ဖခင်းဖဖစ်သည်။ ၎င်းတို ့သည် အများအားဖဖင့် ၎င်းတို ့၏ ရတွ ရှ့ ိချက်များအရပါ် စိတ်ဝင်စားမှု အဖမင့်ဆုံးဖဖစ်ရနသည့်

ဆန္ဒမဲရပးအခပီး ရနာက်တစ်ရက်တွင် အများဖပည်သူထံ ထုတ်ဖပန်ရလ့ရှိ ြကသည်။ အရရးပါသည့် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရး
အဖွဲ များသည်
ပုံမှန်အားဖဖင့် “ပဏာမ ထုတဖ် ပန်ချက်” တစ်ရစာင်ကို ထုတဖ် ပန်ခပီး လအနည်းငယ်အြကာတွင်
့
ပိုမိုအရသးစိတ်ရဖာ်ဖပထားသည့် အစီရင်ခံစာကို ထုတဖ် ပန်သည်။

လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရှိ ရဆွးရနွးမှုများအရပါ် ကကိုးကိုင်ဖခယ်လှယ်မှုများသည် စိန်ရခါ်မှုအသစ်များစွာ ပါဝင် ရသာ အရတာ်အသင့်
အသစ်အဆန်းဖဖစ်သည့် ဖဖစ်စဉ်တစ်ခုဖဖစ်ရသာရြကာင့် အစီရင်ခံစာများအား ရရွ းရကာက်ပွဲများ မကျင်းပမီ၊ အထူးသဖဖင့်

ဖပည်ပမှ ဝင်ရရာက် စွက်ဖက်မှု၊ သတင်းမှားများ ဖဖနခ့် ျီသည့် လှုပ်ရှားမှုများ သို ့မဟုတ် အြကမ်းဖက်ရန် လှုရဆာ်
ံ့
မှုများကဲ့သို ့ရသာ
ကကီးမားသည့် ဖပဿနာများကို ရလ့လာရတွ ရှ့ ိရသည့် အချိန်တွင် ထုတ်ဖပန်ဖခင်းဖဖင့် အကျုးရှ
ိ ိနိုင်သည်။ ထို ့ရြကာင့် ဖပည်တွင်း

နှင့် နိုင်ငံတကာ ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာသူများသည် ရရွ းရကာက်ပွဲများမတိုင်မီ ယာယီအစီရင်ခံစာများ ထုတ်ဖပန်ရကာင်း ထုတဖ် ပန်
နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့ရ
် လျာ်စွာ ထုတ်ဖပန်ပါက ယင်းတို ့သည် ရရွ းရကာက်ပွဲ ကျင်းပခပီးသည်နှင့် ရပါ်ရပါက် လာနိုင်သည့်

ဖပဿနာများကို ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ရရွ းရကာက်ပွဲတစ်ခုအခပီးတွင် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာ သူများသည် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဖပဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံတင်ဖပနိုင်သည်။ အများဖပည်သူထံ ထုတ်ဖပန်သည့် အဖွဲ အစည်
းများအရနဖဖင့် အကယ်၍
့
ရစာစီးစွာ ထုတ်ဖပန်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အရချအတင် ရဆွးရနွးမှုများတွင် အစိတ်အပိုင်းအဖဖစ် ပါဝင်ရမည့်အတွက်
ကကိုတင်ဖပင်ဆင်ထားရန် လိုအပ် ပါသည်။

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ အစည်
းများအရနဖဖင့် လုံးဝနှုတ်ဆိတ်ရနဖခင်း နှင့် ရရွ းရကာက်ပွဲမတိုင်မီ ထုတ်ဖပန်ရြကညာ
့

ဖခင်းတို ့အြကားတွင်လည်း အလယ်အလတ် ထိန်းရကျာင်းလုပ်ရဆာင်ြကသည်။ ၎င်းတို ့သည် ဖပဿနာများကို အများဖပည်သူထံ
ထုတ်ဖပန်ဖခင်းမဖပုဘဲ (သင့်ရလျာ်သည့်အခါ) အာဏာပိုင်များ နှင့် နည်းပညာကုမ္ပဏီများထံ
ျား သို ့ သတင်းရပးနိုင်သည်။ အဆိုပါ
ဆုံးဖဖတ်ချက်များအား အဖွဲ အစည်
းတစ်ခုချင်းစီတို ့မှ ၎င်းတို ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ နှင့် နိုင်ငံ၏ အရဖခအရနတို ့ရပါ်မူတည်၍
့
ချမှတ်ရမည်ဖဖစ်သည်။

အဖွဲ အစည်
းများအရနဖဖင့် အချက်အလက်များ စုရဆာင်းဖခင်း၊ စီစဉ်ဖခင်း နှင့် အကဲဖဖတ်သုံးသပ်ဖခင်းတို ့သည် အချိန်ရပးရခပီ
ပးရ း
့

ခပီစီးသွားသည့်အခါ ရတွ ရှ့ ိချက်များအား လူအများ နားလည်မည့် ဘာသာစကားဖဖင့် ရှင်းဖပ ထားရမည်။ ထို ့ရြကာင့် ၎င်းတို ့အရနဖဖင့်
အများဖပည်သူထံ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း အစီရင်ခံတင်ဖပရန် (ဆိုလိုသည်မှာ - အပတ်စဉ် အစီရင်ခံစာများ) ကတိကဝတ်မဖပုမီ
နှစ်ကကိမဖ် ပန်လည် စဉ်းစားသင့ခ် ပီး ၎င်းတို ့၏ အရတွ အြကု
ံ နှင့် အရင်းအဖမစ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်သင့်သည်။
့
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ရတွ ရှ့ ိချက်များကို ထုတ်ဖပန်ရြကညာဖခင်း ရွွ းရကာက်ြွဲမတိုင်မီ အစီွင်ခံတင်ပြပခင်း နှင့် ရွွ းရကာက်ြွဲပြီးမှ အစီွင်ခံတင်ပြပခင်းတို ့၏ အားသာချက်၊
အားနည်းချက်များကို ဆန်းစစ်သုံးသြ်ြါ။

ွွှိနိုင်သည့် အွင်းအပမစ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသြ်ပြီး လက်ရတွ ကျသည့
် အစီွင်ခံတင်ပြမှု အချိန် ဇယားတစ်ခု
့
သတ်မှတ်ထားွှိြါ။

အစီွင်ခံစာကို ြတ်ရှုမည့် ြွိသတ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ အြကံပြုတင်ပြချက်များအား သင့်ရလျာ်သလို စီစဉ်ြါ။

၄.၂ ကျင့်ေတ်ြိုင်းဆိုင်ွာ ရမးခွန်းများကို ရပြွှင်းပခင်း
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအား သုရတသန ဖပုလုပ်ရာတွင် အများဖပည်သူ၏ အချက်အလက်များကို အသုံးဖပုရန် လိုအပ်ခပီး
သုရတသနဖပုလုပ်စဉ်အတွင်း အသုံးဖပုသူများကို အမည်မရဖာ်ရရပ။ သင့်ရလျာ်သည့် အချက် အလက် အစုအရဝးတစ်ခုကို
ရရွ းချယ်ခပီးသည်နှင့် သုရတသနဖပုလုပ်သူများအရနဖဖင့် အချက်အလက်များကို ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ စီမံခနခ့် ွဲကာ အများဖပည်သူထံသို ့
ရှင်းလင်းသည့် ကိုယ်ရရးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ခု ထုတ်ဖပန်ရမည်။ သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲ
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရးဆိုင်ရာ အရဖခခံ သရဘာတရားများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

၄.၂.၁ အချက်အလက်များကို မည်သို ့ အသုံးပြုမည်နည်း သုရတသနဆိုင်ွာ လုြ်ရဆာင်ချက်များအတွင်း အသုံးပြုသူများ၏
အချက်အလက်များကို လျှု ိေှ့ က်ထားွှိပခင်း
အသုံးဖပုသူများ၏ ကိုယ်ရရးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို လျှု ိဝှ့ က်ထားရရးသည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ဆိုင်ရာ

သုရတသနဖပုလုပ်သူများအတွက် အဓိကကျသည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖဖစ်သည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများရှိ အများဖပည်သူဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များ နှင့် ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်များအြကားတွ
ျား
င် အဓိက ခွဲဖခားမှုတစ်ခု ထားရှိသင့်သည်။

အများဖပည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၏ ဥပမာတစ်ခုမှာ နိုင်ငံရရးသမားတစ်ဦး၊ တရားဝင် စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှု တစ်ခု
သို ့မဟုတ် မီဒီယာအဖွဲ အစည်
းတစ်ခုမှ ထုတဖ် ပန်သည့် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ပို ့စ်တစ်ခုဖဖစ်သည်။ နိုင်ငံရရးသမားများသည်
့
အများဖပည်သူဆိုင်ရာ လူမှုဘဝအတွင်း ပါဝင်ရန် သရဘာတူခပီး မည်သည့် ပို ့စ်မဆို သည် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအတွင်း
ဝင်ရရာက်သွားမည်ဖဖစ်ရြကာင်း သိရြှိ ကပါသည်။ မည်သို ့ပင် ဆိုရစကာမူ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ မည်သည့်အချက်အလက်များသည်
အများဖပည်သူနှင့်သက်ဆိုငရ
် သာ အချက် အလက်များဖဖစ်ြကခပီး မည်သည်တို ့သည် ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်များဖဖစ်ြကရြကာင်း
ခွဲဖခားရန် ခက်ခဲရလ့ ရှိသည်။ အရပ်သား ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိတို ့၏ ပရိုဖိုင်များကို အများဖပည်သူထံ ရဖာ်ဖပထားလျှင်ပင် မိမိတို ့ကိုယ် မိမိတို ့
အများဖပည်သူနှင့်သက်ဆိုငရ
် သာ ပုဂ္ဂိုလ်များအဖဖစ် ယူဆြကမည်မဟုတ်ရပ။ မည်သည့် အချက်အလက် များသည် အများ ဖပည်သူနှင့်ဆိုင်ရသာ
အချက်အလက်ဖဖစ်ရြကာင်း သို ့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်များ ဖဖစ်ရြကာင်း ခွဲဖခားရန်အတွက် သုရတသနဖပုလုပ်သူများအရနဖဖင့်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် အများဖပည်သူဆိုင်ရာ သတင်းစကားတစ်ခုအား သိလျက်နှင့် ထုတ်ဖပန်ခဲ့ ခပီး အများဖပည်သူဆိုင်ရာ ရဆွးရနွးမှုတွင်
အမှန်တကယ် ပါဝင်လိုဖခင်းရှိမရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ အသုံးဖပုသူတစ်ဦးအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့သည် သက်ဆိုင်ရာ
ရဆွးရနွးမှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်ဖခင်းဖဖစ်ရြကာင်း ရဖာ်ဖပသည့် hashtag (#) တစ်ခု ထည့်သွင်းထားဖခင်းရှိမရှိသည် ခွဲဖခားသတ်မှတ်နိုင်သည့်
အချက်အလက်တစ်ခုဖဖစ်နိုင်ပါသည်။
အများဖပည်သူနှင့်သက်ဆိုငရ
် သာ အချက်အလက်များ နှင့် ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်များအြကား ခွဲဖခားရန် ရနာက်ထပ် ရဖာ်ဖပချက်တစ်ခုမှာ
platform ၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖဖစ်ရကာင်းဖဖစ်နိုင်ပါသည်။ အများဖပည်သူနှင့်သက်ဆိုင် ရသာ Twitter ပို ့စ်များသည် လျှု ိဝှ့ က်နံပါတ်ဖဖင့်
ကာကွယ်ထားသည့် Facebook အဖွဲ တစ်
င်
့ ခုအတွင်းရှိ ပို ့စ် များနှင့် ကွဲဖပားဖခားနားပါသည်။ အများဖပည်သူနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ အဖွဲ များတွ
့
ပို ့စ်တင်သည့် WhatsApp အသုံးဖပုသူများသည်လည်း App သည် အချက်အလက်များအား ကုဒ်နံပါတ်များအဖဖစ် ရဖပာင်းလဲထားသည့် platform တစ်ခုဖဖစ်ရသာရြကာင့် ၎င်းတို ့၏ သတင်းစကားများအား ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ သတင်းစားများအဖဖစ် ယူဆ ရကာင်းယူဆနိုင်မည်ဖဖစ်သည်။
ဤအများဖပည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက် နှင့် ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်များ အြကားရှိ ကွဲဖပားမှုသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သဲသဲကွဲကွဲမရှိသည့်
နယ်ပယ်တစ်ခုဖဖစ်နိုင်ခပီး သုရတသနဖပုလုပ်သူ များအရနဖဖင့် အချက်အလက်များ မျှရဝရရးအတွက် အသုံးဖပုသူများ၏
သရဘာထားများနှင့်ပတ်သက်၍ အရရး တကကီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖဖစ်သည်။
အချက်အလက်များအား အမည်မရဖာ်ဘဲထားရှိကာ ရနာက်ရယာင်ခံလိုက်နိုင်ဖခင်းမရှိရစရန် လုပ်ရဆာင်သင့် ပါသည်။
အများဖပည်သူနှင့်သက်ဆိုငရ
် သာ အချက်အလက်များသည်ပင်လျှင် “ပရိတ်သတ်သစ်များထံသို ့ ထုတ်ရဖာ်ဖပသသည့်အခါ လူမှု
ကွန်ရက်မီဒီယာအသုံးဖပုသူတစ်ဦးအား အရှက်ရရစဖခင်း၊ ဂုဏ်သတင်းထိခိုက် ရစဖခင်း သို ့မဟုတ် တရားစွဲဆိုခံရဖခင်းစသည့်
အဆိုးြကုံနိုင်ရဖခများနှင့် ထိရတွ ရရစနိ
ုင်သည်။” 58 အမည်မရဖာ် ဖခင်းဆိုသည်မှာ အချက်အလက်များ နှင့် အသုံးဖပုသူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏
့
အမည် သို ့မဟုတ် ၎င်းကို ခွဲဖခား သတ်မှတ်နိုင်သည့် အရည်အရသွးများအြကားရှိ ဆက်နွယရ
် နမှုကို ဖယ်ရှားဖခင်းဖဖစ်သည်။
56 အချက်အလက်များအား အများဖပည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည် သို ့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု ဆုံးဖဖတ်ရာတွင် အသုံးဝင်သည့် လမ်းညွှ န်တစ်ခု- “Leanne Townsend and
Claire Wallace, Social Media Research: A Guide to Ethics”.
57 Moreno et. al, “Ethics of Social Media Research: Common Concerns and Practical Considerations”, Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, Sep
2013

ယင်းသို ့လုပ်ရဆာင် ရာတွင် ရလဒ်များအား အသုံးဖပုသူတစ်ဦးတစ်ရယာက်ထံသို ့ ရနာက်ရယာင်ခံလိုက်၍ မရနိုင်ရစရန် များဖပား သည့်
အချက်အလက်အစုအရဝးများကို ရယူဖခင်းဖဖင့်လည်း လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ အင်တာနက်ရပါ်၌ အသုံးဖပုသူများ၏
အဖခားအချက်အလက်များလည်း လည်ပတ်ရနရသာရြကာင့် အသုံးဖပုသူ အား ခွဲဖခားသတ်မှတ်ရန်အတွက် အချက်အလက်များကို
ရနာက်ရယာင်ခံလိုက်ရန် ဖဖစ်ရကာင်းဖဖစ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းသည် အထူးသဖဖင့် အချက်အလက်များသည် “အသုံးဖပုသူအတွက်
အဆိုးြကုံနိုငရ
် ဖခ” 59 ဖမင့်မားသည်ဟု ယူဆရသည့်အခါတွင် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖဖင့် အကယ်၍ အသုံးဖပုသူတစ်ဦးသည်
အဖငင်းပွားဖွယ် အာဏာရှင်ဆနက
့် ျင်ရရး သတင်းစကားတစ်ခုကို Twitter တွင် ထုတ်ဖပန်ခဲ့ ခပီး ယင်းကို သုရတသနဖပုလုပ်သူ
တစ်ဦးမှ တိုက်ရိုက် ကိုးကားရဖာ်ဖပပါက အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်ကို ဖုံးကွယ်ထားလျှင်ပင် ၎င်းအများဖပည်သူ ဆိုင်ရာ
ထုတ်ဖပန်မှုအား မူလအသုံးဖပုသူထံ အလွယ်တကူ ရဖခရာခံလိုက်နိုင်ခပီး အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်အရပါ် မလိုလား အပ်သည့် အာရုံစူးစိုက်မှုများ
ဖဖစ်ရပါ်လာနိုင်သည်။ အြကံဖပုချက်တစ်ခုမှာ အသုံးဖပုသူထံ အလွယ်တကူ ဖပန်လည်ရဖခရာခံလိုက်နိုင်သည့် တိုက်ရိုက်စာသားဖဖင့်
ကိုးကားရဖာ်ဖပမှုများကို ရရှာင်ြကဉ်ကာ အရြကာင်းအရာ များရြကာင့် အသုံးဖပုသူများအရပါ် ကျရရာက်နိုင်သည့် အဆိုးြကုံနိုငရ
် ဖခများကို
စိစစ်ရလ့လာရန်ဖဖစ်သည်။ 60

၄.၂.၂ အချက်အလက်များကို စီမံခန်ခ့ ွဲပခင်း နှင့် ကိုယ်ရွးကိုယ်တာ
အချက်အလက်များဆိုငွ
် ာ မူေါဒတစ်ခု ရွးဆွဲပခင်း

သုရတသနဖပုလုပ်သူများအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့၏ ရလ့လာချက်များအား ထုတဖ် ပန်ရြကညာရာ၌ အချက်အလက် များ အသုံးဖပုမှု နှင့်

စီမံခနခ့် ွဲမှုတို ့အား ပွင့်လင်းဖမင်သာမှုရှိစွာ ရဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ပထမဆုံးအရနဖဖင့် အချက်အလက်များအား မည်သည့်အချိနတ
် ွင်

မည်သို ့ စုရဆာင်းရယူခဲ့ရြကာင်း ပါဝင်သင့်ပါသည်။ သုရတသန ဖပုလုပ်သူများအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့၏ သုရတသန ရမးခွန်းနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ
လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို သာ စုရဆာင်းရယူသင့်သည်။ ဒုတိယအချက်အရနဖဖင့် အချက်အလက်များအား မည်သို ့ စိစစ်
ရလ့လာခဲ့ ရြကာင်း ထည့်သွင်းရဖာ်ဖပကာ ထိုပုံစံအတိုင်း ဖပန်လည်စိစစ်ရလ့လာနိုင်မည့် ရှင်းလင်းရသာ နည်းစနစ်တစ်ခုကို ရဖာ်ဖပသင့်
ပါသည်။ တတိယအချက်အရနဖဖင့် သုရတသနဖပုလုပ်သူများသည် အချက်အလက် ကျုးရပါက်
ိ
မှုများ သို ့မဟုတ် အလွဲသုံးစား
ဖပုမှုများကို ရရှာင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် အချက်အလက်များကို ရဘးကင်းလုံဖခုံစွာ သိမ်းဆည်းထားရှခိ ပီး ထိုသို ့ ရဆာင်ရွကရ
် နရြကာင်းကို
ရှင်းလင်းရဖာ်ဖပသင့်ပါသည်။
အဆိုပါ အရဖခခံသရဘာတရားများအရပါ် အရဖခခံကာ အဖွဲ အစည်
းတစ်ခုအရနဖဖင့် ၎င်း၏ ဝက်ဆိုက်ရပါ်တွင် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရရးကို
့
ယ်တာအချက်အလက်များဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ခုကို ထုတ်ဖပန်ရြကညာထားသင့်ပါသည်။ 61 Facebook ၏ ရဆာ့ဖ်ဝဲရရးသားသူများအတွက်
platform မူဝါဒတွင် သုရတသနဖပုလုပ်သူတစ်ဦး၏ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ရရးကိုယ်တာ အချက်အလက်များဆိုင်ရာ မူဝါဒတွင် မည်သည်တို ့
ပါဝင်နိုင်ရြကာင်း နှင့် လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများမှ အချက်အလက်များအား မည်သို ့ သင့်ရလျာ်စွာ အသုံးဖပုသင့်ရြကာင်း၊ ရဖာ်ဖပသင့ရ
် ြကာင်း၊
မျှရဝသင့ရ
် ြကာင်း သို ့မဟုတ် လွှဲရဖပာင်းသင့ရ
် ြကာင်း အသုံးဝင်သည့် လမ်းညွှ န်ချက်တစ်ခု ရပးအပ်ထားပါသည်။ 62 တာဝန်ခံမှု
အဖပည့်အဝ ရှရ
ိ ြကာင်း ရသချာရစရရးအတွက် အဖွဲ အစည်
းသည် ၎င်းး၏ မူဝါဒနှင့်ပတ်သက် သည့် မည်သည့်ရမးခွန်းကိုမဆို
့
ရဖဖြကားရန်အတွက် ရှင်းလင်းသည့် ဆက်သွယရ
် ဖပာဆိုမှု လမ်းရြကာင်းများ သတ်မှတ်ထားရှိသင့်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက သုရတသနဖပု
လုပ်သူများအရနဖဖင့် ဆက်သွယ် ရဖပာဆိုမှု လမ်းရြကာင်း တစ်ခုအဖဖစ် ပရရာ်ဖက်ရှင်နယ် Facebook စာမျက်နှာတစ်ခု တည်ရထာင်
ထားရှိ နိုင်သည်။ 63
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ သုရတသနများအတွက် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အချက်များ အချက်အလက်များ၏ လက္ခဏာသွင်ပြင်တစ်စုံတစ်ခုသည် ‘အသုံးပြုသူများအတွက် အဆိုးြကုံနိုင်ရပခ’ တစ်ခု ပြစ်ရြါ်ရစ
ပခင်းွှိမွှိ ခွဲပခားသတ်မှတ်ြါ။
အချက်အလက်များကို အမည်မရြာ်ဘဲထားွှိပြီး ရပခွာခံလိုက်၍ မွရြကာင်း ရသချာရအာင် ပြုလုြ်ြါ။
သုရတသန ရမးခွန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုအြ်သည့် အချက်အလက်များကိုသာ စုရဆာင်းွယူြါ။
အချက်အလက်များအား မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သို ့ စုရဆာင်းရယူခဲ့ရြကာင်း ထုတ်ဖပန်ရြကညာပါ။
အချက်အလက်များအား မည်သို ့ စိစစ်ရလ့လာခဲ့ရြကာင်းကို ရှင်းလင်းသည့် ဖပန်လည်ပုံတူလုပ်ရဆာင် နိုင်ရသာ နည်းစနစ်
တစ်ခုဖဖင့် ထုတဖ် ပန်ရြကညာပါ။
အချက်အလက် ကျုးရပါက်
ိ
မှုများ သို ့မဟုတ် အလွဲသုံးစားဖပုမှုများကို ရရှာင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် အချက် အလက်များကို
ရဘးကင်းလုံဖခုံစွာ သိမ်းဆည်းထားပါ။
အများဖပည်သူထံမှ မည်သည့်ရမးခွန်းကိုမဆို ရဖဖြကားနိုင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းသည့် ဆက်သွယ် ရဖပာဆိုမှု လမ်းရြကာင်း
များဖဖင့် ကိုယ်ရရးကိုယ်တာအချက်အလက်များဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ခု ရရးဆွဲ ထုတ်ဖပန်ပါ။
58 Moreno et. al, “Ethics of Social Media Research: Common Concerns and Practical Considerations
59 Moreno et. al, “10 Ethical and Regulator Considerations For Social Media Research”, The Psychology of Social Networking, 2016 https://www.degruyter.com/
downloadpdf/books/9783110473780/9783110473780-012/9783110473780-012.pdf
60 Facebook for developers, “Facebook Platform Policy”, 2019, https://developers.facebook.com/policy/ (Accessed 30 June 2019)
61 Moreno et. al, “10 Ethical and Regulator Considerations For Social Media Research”, The Psychology of Social Networking, 2016 https://www.degruyter.com/
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၄.၂.၃ သမားရိုးကျ ရွွ းရကာက်ြွဲ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာပခင်းဆိုင်ွာ
ရိုးသား ရပြာင့်မှန်မှုအား လူမှုကွန်ွက် မီဒီယာများအတွင်း
အစီွင်ခံတင်ပြွာ၌ အသုံးချပခင်း
သမားရိုးကျ ရရွ းရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ၏ သွင်ဖပင်လက္ခဏာအချု ိတိ
့ ု ့သည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာဖခင်းအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
အများဖပည်သူအရနဖဖင့် သုရတသနဖပုလုပ်သူများ နှင့် ၎င်းတို၏
် ဆာင်ချက်များတွ
ျား င် ရှင်းလင်းခပီး၊ ဘက်မလိုက်ရသာ
့ လုပရ
ရည်ရွယ်ချက်များရှိရြကာင်း ယုြံ ကည်မှုရှိသင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ရည်ရွယ်ချက်များတွင် ဘက်လိုက်မှုများရှိရနပါက ယင်းကို
ရှင်းလင်းစွာ ရဖာ်ဖပသင့်ပါသည်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာ သူများထံ၌ ရတွ ရှ့ ိချက်များသည် ဘက်လိုက်မှုမရှိရြကာင်း
အများဖပည်သူအရနဖဖင့် ယုံြကည်နိုင်ရစရန်အတွက် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုအတွက် ပွင့်လင်းဖမင်သာရသာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခု
ရှိသင့်သည်။ သုရတသနဖပုလုပ်သူ များ၏ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဖပန်လည်တုပလုပ်ရဆာင်နိုင်မှု နှင့် တာဝန်ခံမှုတို ့အတွက် ရှင်းလင်းရသာ
နည်းစနစ် တစ်ခုဖဖင့်လည်း ရှင်းလင်းရသချာရစသင့်သည်။
သုရတသနဖပုလုပ်သူများအရနဖဖင့် ၎င်းတို ့၏ ရတွ ရှ့ ိချက်များ နှင့် သုံးသပ်ချက်များအား ဘက်မလိုက်ဘဲ တင်ဖပရမည်။ 64
ယင်းသို ့လုပရ
် ဆာင်ရန်အတွက် အမှန်တကယ်အရဖခအရနအရပါ် မှားယွင်းသည့် ထင်ဟပ်မှု တစ်ခုဖဖစ်ရပါ်ရစသည့် မည်သည့်
ချဲ ကားရဖပာဆိ
ုမှုကိုမဆို ရရှာင်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ အချက် အလက်များသည် ရကာင်းစွာ စိစစ်ရလ့လာထားခပီး
့
မှန်ကန်ရနလျှင်ပင် ပရိသတ်ထံ စီစဉ်တင်ဆက်ပုံသည် ၎င်းတို ့၏ အဓိပ္ပာယ်ရကာက်ယူမှုအရပါ် သက်ရရာက်မှု ရှရ
ိ ကာင်းရှိနိုင်
ပါသည်။ ဤအရြကာင်းရြကာင့် ရတွ ရှ့ ိ ချက်များအား ြကားရနပုံစံဖဖင့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ရဖာ်ဖပသင့်ပါသည်။ ထို ဖ့ ပင် သုရတသန
ဖပုလုပ်သူများအရနဖဖင့် အကယ်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ဖပည့်စုံမှုမရှိပါကလည်း ရဖာ်ဖပသင့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖဖင့်

အဖွဲ အစည်
း တစ်ခုသည် Twitter ကိုသာ အဓိက ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာရနပါက ၎င်းသည် ဘက်စုံလွှမ်းဖခုံရသာ လူမှုကွန်ရက်
့
မီဒီယာ ရစာင့ြ် ကည့်ရလ့လာမှု လုပ်ရဆာင်ချက်များ လုပ်ရဆာင်ရနသည်ဟူ၍ မရဖပာဆိုသင့်ရပ။ နိုင်ငံတကာ ရရွ းရကာက်ပွဲ
ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသည့် အရဖခအရနများတွင် လုံရလာက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ မရှိဘဲ သို ့မဟုတ် ယုံြကည်စိတ်ချ
ရရလာက်သည့် ရစာင့်ြကည်ရလ့လာမှု မဖပုလုပ်ရရသးဘဲ ယူဆချက်တစ်ခု ထုတ်ဖပန်ဖခင်းသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း ရှိခပီးသား
ဖပဿနာများ တိုးပွားလာရစနိုင်သည်။
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ထို ဖ့ ပင် ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာသူများသည် ဘက်မလိုက်ဘဲ အရပါင်းလက္ခဏာရဆာင်ရသာ ဖဖစ်စဉ်များ နှင့်
အနှုတ်လက္ခဏာရဆာင်ရသာ ဖဖစ်စဉ်များအား တရဖပးညီ ထုတ်ဖပန်အစီရင်ခံသင့်ပါသည်။ ဥပမာ အားဖဖင့် အကယ်၍
ရရွ းရကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများအတွင်းရှိ တရားဝင် သရဘာထားများကို အစိုးရ မီဒီယာများအတွင်း ရဖာ်ဖပဖခင်းမရှိရသာ်လည်း
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများတွင်မူ ရတွ ရှ့ ိရပါက ယင်းသည် အစီရင်ခံတင်ဖပသင့်သည့် အချက်တစ်ချက်ဖဖစ်ပါသည်။
အစီရင်ခံတင်ဖပသည့် အချိန်ကာလသည် ရရွ းရကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို အရနှာင့်အယှက်မဖဖစ်ရစသင့်ရပ။ ထို ့ရြကာင့်
ရယဘုယျအားဖဖင့် ဆန္ဒမဲရပးခပီးချိန်မတိုင်မီအထိ အစီရင်ခံတင်ဖပမှုများ မဖပုလုပ်ဖခင်းသည် ပိုမို ရကာင်းမွန်နိုင်မည်ဖဖစ်သည်။
မည်သို ့ပင်ဆရ
ို စကာမူ ကကီးမားသည့် ဖပဿနာများအား ရစာစီးစွာ အစီရင်ခံ တင်ဖပဖခင်းသည် ဖဖစ်နိုင်ရဖခရှိသည့် ဖပဿနာများအား
ကကိုတင်ရဖဖရှင်းနိုင်ရန် အရထာက်အကူဖပုနိုင်ပါသည်။ အစီရင်ခံတင်ဖပသည့် အချိန်ကာလသည် သက်ဆိုင်ရာ အရဖခအရနအလိုက်
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် ခက်ခဲရသာ ဆုံးဖဖတ်ချက်တစ်ခုဖဖစ်သည်။
ရရွ းရကာက်ပွဲ ရစာင့ြ် ကည့ရ
် လ့လာဖခင်း နှင့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများအတွက် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်း စဉ်းစားချက်များ ရစာင့်ြကည့ရ
် လ့လာမှု၏ ွည်မှန်းချက်ကို ြွင့်လင်းပမင်သာစွာ ရြာ်ပြြါ။
ဖပန်လည်မဖှီ ငမ်း လုပ်ရဆာင်နိုင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းသည့် နည်းစနစ်တစ်ခုကို ရဖာ်ဖပပါ။
မည်သည့် ချဲ ကားရဖာ်
ဖပမှုကိုမဆို ရရှာင်ြကဉ်ပါ။
့
သတင်းအချက်အလက်များ မဖပည့်မစုံဖဖစ်ရနပါက ရဖာ်ဖပပါ။
အရပါင်းလက္ခဏာရဆာင်ရသာ ဖဖစ်စဉ်များ နှင့် အနှုတ်လက္ခဏာရဆာင်ရသာ ဖဖစ်စဉ်များကို အစီရင်ခံ တင်ဖပပါ။
မည်သည်တို ့အား ဥပရဒအရ တားဖမစ်ထားခပီး မည်သည်တို ့အား အစီရင်ခံတင်ဖပနိုင်ရြကာင်း ရမးဖမန်းပါ။
ထုတ်ဖပန်သည့် စာတမ်းတစ်ခုသည် လာမည့် ရရွ းရကာက်ပွဲတစ်ခုအရပါ် မည်သို ့ သက်ရရာက်နိုင်ခပီး ဒီမိုကရရစီ
အင်စတီကျူးရှင်းများရှိ ရရရှည်ယြုံ ကည်မှုအရပါ် မည်သို ့ သက်ရရာက်နိုင်ရြကာင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
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(Accessed 30 July 2019)
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