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ရှင်းသန်းနိုု�င်းစ်မွီး�ကိုု� ပြာ�န်း�ည်းးဆန်း�စ်စ်းပြာချင်း� 
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ယခုုစာာတမ်းး�တွင်း မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ�က ငွေငွ်ငွေ�က�အရမ်းနစားမွ်းနး�ငွေအာင်းကြိုးကး�
စာာ�ရင်း� အရည်းအငွေ�ွ�မြမ်းင််း �တင်း�တင်းဆကးမု်းပြု�လုု�းရနး ကြီးကီ�ငွေလု�ငွေ�ာ 
အခုကးအခဲုမ်း�ာ� ရင်းဆးု င်းငွေနရခု�းနးတွင်း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး 
စံာပြု��ံုစံာ(model) အ�စား တစားခုုကးု  တင်းမြ�ထားာ��ါ�ည်း။ အဆးု �ါ 
စားနးငွေခု်မု်းအမ်း�ာ�အမြ�ာ��ည်း လုု�းင်နး�စံာပြု� �ံုစံာမ်း�ာ� ��ကးယွင်း�ငွေစာပြီး�ီ� မီ်းဒီီယာ 
ရယူလုကးခံုမု်း အငွေလ်ုအထားမ်း�ာ� ငွေမြ�ာင်း�လဲုငွေစာ ခ်ဲုငွေ�ာ ဒီစားဂျ�စားတယးငွေခုတး 
အကူ�အငွေမြ�ာင်း�တွင်း ငွေ�်ထွားကးလုာမြခုင်း�မြ�စား�ည်း။ လုးု အ�း�ည်းမှ်းာ 
မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  ငွေငွ်ငွေ�က�ကဏ္ဍထားကးငွေက�ားလွုနး ရုှုမြမ်းင်း 
ထားာ�ငွေ�ာ က�ယးက�ယးမြ�နး်မြ�နး် ရုှုမြမ်းင်း�ံု���း�ံုမ်း�း�� မြ�စားငွေ�ကာင်း� 
ကွနိုးု �းတးု ်အဆးု ပြု� ထားာ��ါ�ည်း။ ကွနိုးု �းတးု ်၏ စံာပြု��ံုစံာ�ည်း စီာ��ွာ�ငွေရ�၊ 
နိုးု င်းငံ်ငွေရ�၊ �တင်း�အငွေ�ကာင်း�ရ�း၊ နည်း��ည်ာနှိုင််း လူုအ်�းု င်း� အဝိုးု င်း�စာ�ည််း 
ရုှုငွေထားာင််း င်ါ�ရ�းကးု လုည်း�ငွေကာင်း�၊ မီ်းဒီီယာ အ�ဲွအ်စာည်း�မ်း�ာ�၊ ကွနးရကးမ်း�ာ� 
နှိုင််း အငွေထွားငွေထွားမူ်းငွေ�ာင်းစာ�ည််း အဆင််း�ံု�ဆင််းကးု လုည်းငွေကာင်း� ငွေလ်ုလုာ 
�ါ�ည်း။ ထားးု အခုါ �းု မ်းးု ထားးငွေရာကး �ည််း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� 
ဆးု င်းရာ မ်းဟာာဗျူ��ဟာာ မ်း�ာ�နှိုင််း စီာမံ်းကးနး�မ်း�ာ� ငွေ�ားထုားတးခွုင််း ရရှှးငွေစာ�ါ�ည်း။



မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး စားနးငွေခု မု််း

ကမ်းာာတစားဝိုနး�တွင်း ဝိုင်းငွေငွ်မြမ်းင််းတးု င်း�မြ�ည်းမ်း�ာ�တွင်းငွေရာ ဝိုင်းငွေငွ်နည်း�(�းု ်) ဝိုင်းငွေငွ်အ�င််းအတင််း 

တးု င်း�မြ�ည်းမ်း�ာ�တွင်း�ါ �တင်း�ဌာာနမ်း�ာ�စွာာ�ည်း မ်းးမ်းးတးု ် ရ�းတည်းနိုးု င်းငွေရ�အတွကး 

ရုှုနး�ကနးငွေနရ�ည်းဟုာဆးု လုှင်း ခု�ဲ ်ကာ�ငွေမြ�ာမြခုင်း� မ်းဟုာတး�ါ။ ၎င်း�တးု ်�ည်း စီာ��ွာ�ငွေရ�အရ 

အရံုှု�မြ�ငွေနခု�းနးတွင်း မ်းးမ်းးတးု ်�ရး�တးမ်း�ာ�အာ� အရည်းအငွေ�ွ�မြမ်းင််း၊ ဆီငွေလု�ားမု်းရှှးငွေ�ာ �တင်း� 

အငွေ�ကာင်း�အရာမ်း�ာ� မ်းည်း�းု ်လုှင်း တင်းဆကးနိုးု င်း�ါမ်းည်းနည်း�။ မီ်းဒီီယာလုု�းင်နး� မ်း�ာ�စွာာ�ည်း 

ရံုှု�ခုနး�ငှ်ာ�ခု၊ �တင်း�ခုနး�အတွကး ဓာာတးအာ�ခု စာ�ည်းမြ�င််း ငွေ��ရနး ခုကးခဲုငွေနခု�းနးတွင်း 

�တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�ငှ်ာ�မြခုင်း�၊ ငွေနထားးု င်း ရနးလံုုငွေလုာကးငွေ�ာ လုခုငွေ��ထားာ�မြခုင်း�၊ အငွေရ�ကြီးကီ�ငွေ�ာ 

�တင်း�တင်းဆကးမု်းအတွကး ရင်း�နီှို� မြမု်း��းနံှိုမြခုင်း� တးု ်အတွကး မ်းည်း�းု ်လုှင်းတတးနိုးု င်း�ါမ်းည်းနည်း�။

ဤ�ည်းမှ်းာ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး စားနးငွေခု်မု်းမြ�စားပြီး�ီ� အမြခုာ�အမ်းည်းနာမ်းမ်း�ာ�စွာာမြ�င််း 

“မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ငွေရရှှည်းတည်းတ်ံမု်း”၊ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�၏ “�ဏ္ဍာငွေရ�အရ ငွေရရှှည်းတည်းတ်ံမု်း”၊ 
“လုု�းင်နး� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�” �းု ်မ်းဟုာတး “စီာ��ွာ�ငွေရ� ငွေရရှှည်းတည်းတ်ံမု်း” ဟုာလုည်း�ဆးု �က�ါ�ည်း။ 
၎င်း�တးု ်အာ� �ံုနာ�လုည်းမု်း မ်းရှှးငွေ�ားလုည်း� ခု�ဥ်းး�က�းမု်းအမ်း�ာ�စုာ�ည်း လုု�းင်နး�အစီာအစာဥ်းးမ်း�ာ� 

နှိုင််း အမြခုာ�ငွေငွ်ငွေ�က�ဆးု င်းရာအ�းု င်း�မ်း�ာ�ကးု  အာရံုှုစားု ကး�က�ါ�ည်း။ DW Akademie ၏
 �ကးစံုာပြုခံုငံု်ငွေ�ာရုှုငွေထားာင််းအရ �ွင််းဆးု �ည်းမှ်းာ- မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး��ည်း 

မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ�နှိုင််း မီ်းဒီီယာ အခုင်း�အက�င်း�မ်း�ာ�က အရည်းအငွေ�ွ�မြမ်းင််း စာာနယးဇင်း�လုု�းင်နး�ကးု  

ငွေရရှှည်းတည်းတ်ံငွေ�ာနည်း�လုမ်းး�မြ�င််း ထုားတးလုု�းနိုးု င်းစွာမ်းး� မြ�စား�ါ�ည်း။

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး ဤအဓား�ာာယး�ွင်း်ဆးု ခု�ကး�ည်း 

ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�မြ�ဿနာမ်း�ာ�အတွကး မ်း�ကာခုဏ အ�ကံပြု�ထားာ�ငွေ�ာအငွေမြ� မြ�စား�ည််း 

တစား�ီ��ု႙လု ဆနး��စားငွေ�ာ စီာ��ွာ�ငွေရ�စံာပြု��ံုစံာအရ အစာဥ်းးအလုာ ရုှုမြမ်းင်း�ံုနှိုင််း မ်းတူညီ်�ဲ 

ငွေစာ��ကွကးမ်း�ာ�၊ ကွနးရကးမ်း�ာ�နှိုင််း ဌာာန တစားခုုခု�င်း� အ�ါအဝိုင်း �းု မ်းးု က�ယးမြ�နး်ငွေ�ာ�ံုစံာကးု  

ငွေလ်ုလုာထားာ��ါ�ည်း။ ဤ�းု ်က�ယးမြ�နး် ငွေ�ာ ရုှုငွေထားာင််းတွင်း အငွေမြခုခံုလု�ကး ဤစာာတမ်းး��ည်း 

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� အတွကး စံာပြု��ံုစံာအ�စားကးု  တင်းဆကးထားာ��ါ�ည်း။ ၄င်း��ည်း 

စီာ��ွာ�ငွေရ�၊ နိုးု င်းငံ်ငွေရ�၊ �တင်း�အငွေ�ကာင်း�ရ�း၊ နည်း��ည်ာနှိုင််း လူုမု်းအ�းု င်း�အဝိုးု င်း�စာ�ည််း 

တးု င်း�မြ�ည်း၏ မီ်းဒီီယာကဏ္ဍ �တးဝိုနး�က�င်းတစားခုုလံုု�ကးု  ထားည််း�ွင်း�စာဥ်းး�စာာ��ည်း။ 

စာဥ်းး�စာာ�စာရာမ်း�ာ� ငွေ��နိုးု င်းငွေအာင်း ရည်းရွှုယးထားာ��လုးု  ဤရုှု�းငွေထွား�ငွေ�ာ မြ�ဿနာအတွကး 

�းု မ်းးု ပြုခံုငံု်မ်းးငွေ�ာ ခု�ဥ်းး�က�းမု်းမြ�င််း �းု မ်းးု က�ယးမြ�န်းငွေ�ာ စာကာ�ဝိုးု င်း�မ်း�ာ� စာတင်းနိုးု င်းရနးလုည်း� 

ငွေမ်းှားလုင််းမ်းး�ါ�ည်း။

DW Akademie �ည်း မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�ငွေရ��ည်ာရှှင်းမ်း�ာ�နှိုင််း မီ်းဒီီယာ စီာမံ်းခုန်း ခဲွု�ူမ်း�ာ�ကးု  
ဦး�တည်းကာ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အငွေ�် �ူတးု ်၏ နာ�လုည်းထားာ�မု်းကးု  

မြ�နး�ံု���းရနးတးု ကးတွနး�ပြီး�ီ� မီ်းဒီီယာလုု�းင်နး� ငွေဆာင်းရွှုကး�ူမ်း�ာ� နှိုင််းအတူ 

ဤငွေဆွ�ငွေနွို�ခု�ကးစာာတမ်းး�ကးု  ငွေ�ားငွေဆာင်း ငွေရ��ာ��ါ�ည်း။ ၄င်း�အငွေနမြ�င်း်  

�ံွဖ်ြိုး�း�ဆဲတးု င်း�မြ�ည်းမ်း�ာ�နှိုင််း အကူ�အငွေမြ�ာင်း� ကာလု တးု င်း�မြ�ည်းမ်း�ာ�ရှှး အမြမ်းတးအစွာနး�ကးု  

�ဓာာနမ်းထားာ��ဲ လုု�းင်နး� ဆကးလုကးလုည်း�တးမု်းနှိုင််း ၎င်း�တးု ်၏လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�မ်း�ာ�တွင်း 

ငွေမြ�ာင်း�လဲုမု်း ရှှးငွေစာလုးု �ည််း အငွေ��စာာ� နှိုင််းအလုတးစာာ� မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ�ကးု  အထူား�အာ�မြ�င််း 

ထားည််း�ွင်း� စာဥ်းး�စာာ�ထားာ��ါ�ည်း။

1  �တင်း�စာာငွေ�ကားမြင်ာဝိုင်းငွေငွ်က�ဆင်း�လုာမု်းက အငွေမြ�ာင်း�အလဲုလုုးင်း��စားကးု  ငွေ�်ထွားကးငွေစာမြခုင်း� (ငွေအာကးတးု �ာ၊ ၂၀၁၆)၊
www.wsj.com/articles/plummeting-newspaper-ad-revenue-sparks-new-wave-of-changes-1476955801

2  Google နှိုင််း Facebook တးု ်၏လှုမ်းး�မ်းးု �မု်းကးု  ဇယာ�တစားခုုတည်း�တွင်း ငွေ�ားမြ�မြခုင်း� (ဒီီဇင်း�ာ၊ ၂၀၁၆)၊ www.visualcapitalist.com/dominance-google-and-facebook-one-chart
3  The Guardian က adtech ၏လုု�းင်နး� Rubicon Project ကးု စာာခု���းခု�း��ငွေ�ာကးမု်းအတွကး တရာ�စဲွာမြခုင်း� (မ်းတး ၂၀၁၇)၊  
www.thedrum.com/news/2017/03/28/the-guardian-suing-adtech-outfit-rubicon-project-breach-contract

4  Catherine W. Gicheru, ဆာဟာာရတစား�းု င်း�အာ�ရးကတွင်း လွုတးလု�းငွေ�ာ�တင်း�စာာမ်း�ာ�ရင်းဆးု င်းရ�ည််း စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ� (၂၀၁၄)၊ https://reutersinstitute.politics.
ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/The%2520Challenges%2520Facing%2520Independent% 2520Newspapers%2520in%2520Sub-
Saharan%2520Africa.pdf

ရှှင်း�နးရနးအတွကး ရုှုနး�ကနးမြခုင်း�

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး��ည်း မီ်းဒီီယာလုု�းင်နး�နယး�ယးတစားခုုလံုု�ကးု  ဆနး��စားတီထွားင်းနိုးု င်းစွာမ်းး� 

ငွေ���ည်းနှိုင််းအညီ် ��ကးစီာ�ငွေစာနိုးု င်းငွေ�ာ တွနး�အာ�အမြ�စား ရှုးု ကးခုတးလုာငွေ�ာ 

ဒီစားဂျ�စားတယးအကူ�အငွေမြ�ာင်း� ကာလုတွင်း အထူား��မြ�င််း�း�ာလုာ�ည်း။ 

ဒီစားဂျ�စားတယး ဆကး�ွယးငွေရ� �ည်း မီ်းဒီီယာအငွေနအထားာ�ကးု  �ါဝိုင်း�ူအ�စားမ်း�ာ�၊ 

မြ�စားနိုးု င်းငွေမြခု အ�စားမ်း�ာ�မြ�င််း လုမ်းး��ွင်း် ငွေ��လုးု ကး�လုးု  မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�၏ အစာဥ်းးအလုာ 

လုု�းင်နး��ံုစံာကးု လုည်း� ��ကး�ုဥ်းး�မြခုင်း�အခု�ကးငွေ���ံ�မ်းာ မြ�စားငွေစာ�ါ �ည်း။ 

�တင်း�စာာမ်း�ာ�အတွကး အငွေရ��ါငွေ�ာဝိုင်းငွေငွ်ရင်း�မြမ်းစားမြ�စား�ည််း ငွေ�ကားမြင်ာ မ်း�ာ�မှ်းာ 

ငွေနာကးငွေက�ာ�ကးစာာမ်း�ကးနှိုာမ်း�ာ�မှ်း�ည်း အွနးလုးု င်း�ငွေ�် �းု ် ရုှုတးတရကးဆးု �လုးု  

ငွေရာကး�ွာ��ါ�ည်း။ �တင်း�စာာမ်း�ာ�၏ ဝိုင်းငွေငွ်�ည်းလုည်း� လု�င်းမြမ်းနးစွာာငွေလု�ာ်က�လုာရ�ည်း။ 

ငွေ�ကားမြင်ာရှှင်းမ်း�ာ�က အင်းတာနကးငွေ�် စုာရံုှု�ငွေရာကးရှှးလုာခု�းနးတွင်း �ံုနှိုး�းငွေ�ကားမြင်ာ မ်း�ာ�၏ မီ်း

ဒီီယာစုာစုာငွေ�ါင်း�အ�ံု�စာရးတးအ�းု င်း�မှ်းာ စာတင်းက�ဆင်း�လုာပြီး�ီ� ယငွေန် အထားး ထားးု အတးု င်း� 

ဆကးလုကးမြမ်းင်းငွေတွင်ွေနရ�ါ�ည်း။ 

ယငွေန်ငွေခုတး ငွေ�ကားမြင်ာမ်း�ာ�၏ ဒီစားဂျ�စားတယး ငွေဝိုစုာမှ်းာ ၂၀၀၁ ခုုနှိုစားကထားကး 

ဆယးဆခုနး်�းု မ်း�ာ�ပြီး�ီ� တစားကမ်း ာာလံုု� ငွေ�ကားမြင်ာအ�ံု�စာရးတး၏ �ံု��ံုတစား�ံု ဝိုနး�က�င်း�ည်း 

ဒီစားဂျ�စားတယးမီ်းဒီီယာငွေ�်၌ မြ�စားလုာ�ါ�ည်း1။ ဤ�ည်းမှ်းာ အွနးလုးု င်း�တွင်းလုည်း� ထုားတးငွေဝိုငွေ�ာ 

မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ�အတွကး ငွေကာင်း�မွ်းနးငွေ�ားလုည်း� ငွေ�ကားမြင်ာငွေစာ��ကွကးတွင်း �ံွဖ်ြိုး�း�တးု �တကးမု်းမ်း�ာ� 

ငွေ�ကာင််း အငွေနအထားာ�ရုှု�းငွေထွား�လုာ�ါ�ည်း။ အွနးလုးု င်း� ငွေ�ကားမြင်ာကွနးရကး ကဏ္ဍ�ည်း �းု ၍�းု ၍ 

ကြီးကီ�ထွားာ�လုာ�ါ�ည်း။ ၄င်း�ကးု  Google နှိုင််း Facebook နည်း��ည်ာကုမ်းာဏီကြီးကီ�မ်း�ာ�က 
လှုမ်းး�မ်းးု �ထားာ�ပြီး�ီ� ၂၀၁၆ ခုုနှိုစားအကုနးတွင်း ၎င်း�တးု ်နှိုစားခုုကအွနးလုးု င်း�ငွေ�ကားမြင်ာငွေစာ��ကွ

ကး၏ ၆၀ ရာခုးု င်းနုိုနး� နီ��ါ�ကးု  ထားးနး�ခု���းထားာ��ါ�ည်း2 ။ ထားးု မ်ြ�င်း ထုားတးလုု�း�ူမ်း�ာ�က 

ငွေ�ကားမြင်ာဝိုယးယူမု်းမ်း�ာ�ကးု  ထားးနး�ခု���းငွေ�ာအခုါ ဝိုင်းငွေငွ်၏ အစားတးအ�းု င်း� အနည်း�င်ယးမ်းှ�ာ 

တစားခုါတစားရံ ရရှှး�ါ�ည်း။ ယခုုအခုါ တစားငွေဒီ်လုာတွင်း ၃၀ ဆင််းမ်းှ�ာမြ�စား�ါ�ည်း3။ 

ဤ�ံုစံာ�ည်း စီာ��ွာ�ငွေရ�တးု �တကးစာ နိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�ဆီ ငွေရာကးလုာမ်းည်းဟုာ ငွေမ်းှားလုင််းရပြီး�ီ� 

ထားးု နိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�တွင်း Google နှိုင််း Facebook တးု ်၏ အနာဂျတးဝိုင်းငွေငွ်မ်း�ာ� ရရှှးလုာမ်းည်းဟုာ 
ခုနး်မှ်းနး��ါ�ည်း။ ဝိုကး�းဆးု ကးမ်း�ာ�မှ်း ငွေ�ကားမြင်ာမ်း�ာ� �ယးထုားတး�ည််း �းတးဆးု ်ငွေ�ာ 

ငွေဆာ်�းဝဲိုမ်း�ာ� �းု �ံု�လုာမု်းနှိုင်း်အတူ မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ��ည်း ငွေ�ကားမြင်ာဝိုင်းငွေငွ်တစားခုုတည်း�မှ်း 

ငွေရရှှည်း ရ�းတည်းနိုးု င်းမြခုင်း� မ်းရှှးငွေတာ်�ည််း စားတး��ကး�ွယးအမှ်းနးတရာ�နှိုင််း ရင်းဆးု င်းငွေနရ�ါ�ည်း။ 

ဒီစားဂျ�စားတယး နည်း��ည်ာငွေ�ကာင််း အစာဥ်းးအလုာ ဝိုင်းငွေငွ်လုမ်းး�ငွေ�ကာင်း�မ်း�ာ� ��ကးယွင်း�မု်း�ည်း 

အငွေမ်းရးကနးနှိုင်း်  ဥ်းငွေရာ�တွင်း �းု မ်းးု ထားင်းရှှာ�ငွေ�ားလုည်း� ယခုုအခုါ ဝိုင်းငွေငွ်နည်း� (�းု ်) 

ဝိုင်းငွေငွ်အ�င််းအတင််း တးု င်း�မြ�ည်းမ်း�ာ�မှ်း မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ� တွင်းလုည်း� လုကးငွေတွရ်င်းဆးု င်းရနး 

မြ�စားလုာ�ါ�ည်း။ ကမ်းာာ်�တင်း�စာာမ်း�ာ�နှိုင််း �တင်း�ထုားတးငွေဝို�ူမ်း�ာ�အ�င်း�၏ စာစားတမ်းး�အရ 

ဆာဟာာရငွေဒီ�အာ�ရးက နိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�အ�ါအဝိုင်း ထွားနး��စားစာ ဒီီမ်းးု ကငွေရစီာ နိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�မှ်း 

�တင်း�စာာမ်း�ာ��ည်း ၎င်း�တးု ်၏ အွနးလုးု င်း�ကမ်းး�လှုမ်းး�မု်းမ်း�ာ�မှ်း ငွေငွ်ငွေ�က�ရရှှးမု်း အကျပ်အတည်း�နှိုင််း 

ရုှုနး�ကနးငွေနရ�ါ�ည်း။ ထားးု စာစားတမ်းး�အရ ထွားနး��စားစာ ဒီီမ်းးု ကငွေရစီာနိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�မှ်း �တင်း�စာာမ်း�ာ�၏ 

၃၆ ရာခုးု င်းနုိုနး�တွင်း အင်းတာနကးမှ်းဝိုင်းငွေငွ်မ်းရှှးငွေ�ကာင်း� ငွေတွရှ်ှး ခ်ဲု�ါ�ည်း4။
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41.0 Google

27.4 

Microsoft 3.8

Yahoo 3.1
Twitter 1.9
Verizon 1.8

Amazon 1.3
LinkedIn 1.0

IAC 0.8
Yelp 0.8

Snapchat 0.5

Facebook 16.6
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+16 %

Facebook
+59 % +13 %
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နယးစာည်း�မ်းမြခုာ� �တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�အ�ဲွ၏် ၂၀၁၈ စာာနယးဇင်း� လွုတးလု�းခွုင််းစာစားတမ်းး�တွင်း 

အာ�ရးကတးု ကး၌ ဒုီတးယငွေနရာ �တးမှ်းတးထားာ��ည််း နမီ်း��ီ�ယာ�က်ဲ�းု ် လွုတးလု�းငွေ�ာ 

မီ်းဒီီယာအငွေနအထားာ�မ်း�ာ�ရှှး�ည််း နိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�မှ်းာ�င်း အကျပ်အတည်း� မြ�စားငွေန�ါ�ည်း။ ထားးု နိုးု င်းငံ်၏ 

မြ�ည်း�ူမူ််းဝိုါဒီ�ုငွေတ�န အ�ဲွအ်စာည်း�၏ အစီာရင်းခံုစာာအရ ငွေ�ကားမြင်ာငွေလု�ာ်နည်း�မု်းနှိုင်း်  

အထားကးငွေ�ားမြ��ါ အွနးလုးု င်း�ဝိုင်းငွေငွ် ရရှှးငွေရ� အခုကးအခဲုမ်း�ာ�ငွေ�ကာင််း အစာဥ်းးအလုာ 

မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ� က�ဆင်း�လုာငွေ�ကာင်း� ငွေတွရှ်ှးထားာ��ါ�ည်း။ �ဏ္ဍာငွေရ� အခုကးအခဲုမ်း�ာ�က 

စာာနယးဇင်း�မ်း�ာ�၏ အငွေထွားငွေထွား အရည်းအငွေ�ွ�နှိုင််း �တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�၏ 

အမီှ်းအခုးု ကင်း�အငွေ�် အက�း���ကးငွေရာကးမု်း ရှှးလုာ�ါ�ည်း5။

ထားးု �ံွဖ်ြိုး�း�တးု �တကးမု်း လုု�းင်နး�အငွေတွ�အငွေခု်အ�စားမ်း�ာ� လုးု အ�းငွေန ငွေ�ကာင်း� ဆးု လုးု �ါ�ည်း။ 

�းု ်ရာတွင်း စီာ��ွာ�ငွေရ�တးု �တကးစာနိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�စွာာ နှိုင််း မီ်းဒီီယာလုု�းင်နး��စားမ်း�ာ�တွင်း ထားးု �းု ်မ်းရှှး�ါ။ 

အမ်း�ာ�စုာတွင်း ဆနး��စား ငွေ�ာ စာာနယးဇင်း� အမြမ်းင်းမ်း�ာ�ရှှးငွေ�ားလုည်း� စားနးငွေခု်မု်း အ�စားမ်း�ာ� 

ရင်းဆးု င်းရနး လုးု အ�း�ည််း စီာ��ွာ�ငွေရ�အမြမ်းင်းစူာ�ရှှမြခုင်း�မ်း�း�� မ်းရှှး �က�ါ။ လုကးတင်းအငွေမ်းရးက 

နိုးု င်းငံ်ငွေလု�ခုုတွင်း စာတင်းခုါစာ ဒီစားဂျ�စားတယး လုု�းင်နး�မ်း�ာ�အာ� ပြု�လုု�းငွေ�ာ စာစားတမ်းး�တစားခုုအရ 

လုု�းင်နး� ငွေလု�ခုုလုှင်း တစားခုု�ာ အခုငွေ��အငွေရာင်း� ဝိုနးထားမ်းး� ရှှး ပြီး�ီ� ထားကးဝိုကး ငွေက�ားတွင်း 

တည်းငွေထားာင်း�ူတစားဦး�တည်း�က�ာ ဝိုင်းငွေငွ်တးု �တကးငွေအာင်း တာဝိုနးယူထားာ��ါ�ည်း6။

အ�ံု�ပြု��ူမ်း�ာ�၏ငွေမြ�ာင်း�လဲုငွေနငွေ�ာ အငွေလ်ုအထားမ်း�ာ�ကးု  
အမီ်းလုးုကးရနးခုကးခဲုမြခုင်း�

အင်းတာနကးနှိုင််း စာမ်းတး�ုနး�ငွေခုတးတွင်း �တင်း�နှိုင််း အခု�ကးအလုကးရယူမု်း 

အငွေလ်ုအထားမ်း�ာ�လုည်း� ငွေမြ�ာင်း�လဲုလုာ�ါ�ည်း။ လူုတးု ်၏အဓားက �တင်း�ရင်း�မြမ်းစား မ်း�ာ�အငွေနနှိုင််း 

တီဗီျူ၊ အွနးလုးု င်း�ရင်း�မြမ်းစားမ်း�ာ�နှိုင်း်  လူုမု်းကွနးရကး မီ်းဒီီယာတးု ်�ည်း �ံုနှိုး�း�တင်း�စာာမ်း�ာ�ကးု  

ယခုုအခုါ �း�း�ာ�ာ ငွေက�ားမြ�တးလုာ�ါ�ည်း။

5  နမီ်း��ီ�ယာ�- အစာဥ်းးအလုာမီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးငွေရ� ပြီးခုးမ်းး�ငွေမြခုာကးခံုငွေနရငွေ�ာနိုးု င်းငံ် (ငွေမ်း ၂၀၁၈)၊ www.namibian.com.na/177207/archive-read/Traditional-media-survival-
threatened

6  ဒီစားဂျ�စားတယး�တင်း�ရယူ�ူမ်း�ာ�က �တင်း�အငွေ�ကာင်း�ရ�းကးု မ်းဝိုယးယူလုးု မြခုင်း�နှိုင််း ငွေ�ကားမြင်ာမ်း�ာ��းု ၍�းတးလုာ�ကမြခုင်း� (ဇွနး ၂၀၁၅)၊ www.cjr.org/analysis/reuters_digital_news_
report.php

7  ကမ်း ာာ်စာာနယးဇင်း�တူရူှုခု�ကး ၂၀၁၇- အခု�ကးအလုကးနှိုင််းကးနး�ဂျဏနး�မ်း�ာ� (မ်းတး ၂၀၁၇)၊ www.wptdatabase.org/world-press-trends-2017-facts-and-figures
8  လွုတးလု�းငွေ�ာမ်းငွေလု�ရှှာ��တင်း�ဝိုကး�းဆးု ကး ပြီးခုးမ်းး�ငွေမြခုာကးမု်း၊ ငွေစာားကာ�မု်းမ်း�ာ�ရင်းဆးု င်းငွေနရ (ဒီီဇင်း�ာ ၂၀၁၆)၊ https://cpj.org/2016/11/independent-malaysian-news-

website-faces-threats-h.php

အွနးလုးု င်း�တင်းဆကးမု်းမ်း�ာ�မ်း�ာ�မှ်းာ တစားခုါတစားရံအခုမ်ဲ်းမြ�စား�ည်း။ ထားးု ်ငွေ�ကာင််း �ံု�စဲွာ�ူမ်း�ာ�က 

�တင်း�စာာဆးု င်းမှ်း တနးရာတနး�ငွေ�က� မ်းငွေ��ရ�ဲ �တင်း�စာာမ်း�ာ�ကးု  ယူမ်းည်းမြ�စားငွေ�ားလုည်း� 

အွနးလုးု င်း� တွင်းမူ်း �တင်း�မ်း�ာ�ကးု  အခုငွေ�� �ကည်း် ရုှုခဲုလှု�ါ�ည်း။ ၂၀၁၅ ခုုနှိုစား 

ငွေလ်ုလုာမု်းတစားခုုအရ ကမ်းာာတစားဝိုနး�၌ လူု ၁၀ ရာခုးု င်းနုိုနး�ခုနး်�ာ အွနးလုးု င်း��တင်း�အတွကး 

အခုငွေ���ါ�ည်း7။ ထားးု မ်ြ�င်း ထားးု �ူတးု ်�ည်း �ံုနှိုး�း�တင်း��ကးကးု လုည်း� လှုည််း�ကည််း�ံုမ်းရငွေတာ်�ါ။ 

�ံုနှိုး�းငွေစာာင်းငွေရ မှ်းာ အာရှှငွေဒီ�မှ်းအ� ကမ်းာာတစားဝိုနး�ငွေနရာအမ်း�ာ�စုာတွင်း ရ�းတနး်ငွေနမြခုင်း� 

�းု ်မ်းဟုာတး က�ဆင်း�ငွေန�ါ�ည်း8။

�းု ်ငွေ�ား အွနးလုးု င်း�မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�လုည်း� ရုှုနး�ကနးငွေနရ�ါ�ည်း။ ဒီစားဂျ�စားတယးတင်းဆကးမု်းမ်း�ာ� 

ငွေ�ါမ်း�ာ�ပြီး�ီ� ခု�ကးခု�င်း�ရရှှးလုာနိုးု င်းငွေ�ား လုည်း� အ�ံု�ပြု��ူမ်း�ာ� အာရံုှုစားု ကးငွေအာင်း 

ပြု�လုု�းရနး ခုကးခဲုလုာ �ါ�ည်း။ အငွေ�ကာင်း�အရာက �ူတးု ်ကးု  ခု�ကးခု�င်း�မ်း�မ်းး�စာာ�နိုးု င်းလုှင်း 

�ရး�တးအငွေတားမ်း�ာ�မ်း�ာ�က အမြခုာ�တစားခုု�းု ်ငွေမြ�ာင်း��ကည််းငွေလ်ုရှှး�ည်း။ ထားးု အခုါ 

အငွေရ�ကြီးကီ�ငွေ�ာ �တင်း� တင်းဆကးမု်း အရည်းအငွေ�ွ�နှိုင််း အငွေရအတွကး 

က�ဆင်း�မု်းအငွေ�ကာင်း� မီ်းဒီီယာငွေစာာင််း�ကည််း�ူမ်း�ာ�စွာာက ငွေဆွ�ငွေနွို�လုာ�ကရ�ည်း။ အွနးလုးု င်း�တွင်း 

ထုားတးငွေ�ားငွေမြ�ာဆးု မု်းအတွကး အ�ံု�တည််း�ည််း ဆးု ကး�ာရာဇဝိုတးမု်းဥ်း�ငွေဒီအငွေ�ကာင်း� 

�တင်း�ထားကး လူုစားတးဝိုင်းစာာ�ငွေ�ာ �တင်း�ငွေခုါင်း�စာဥ်းးနှိုင်း်  ရုှု�း�ံုမ်း�ာ�ကးု  �းု ပြီး�ီ� ကလုစား 

နှိုး�း�ကလုးမ််းးမ်းည်းဟုာ အွနးလုးု င်း�အယးဒီီတာမ်း�ာ�ကလုည်း� ငွေကာကးခု�ကး ခု�လုာ�က�ါ�ည်း။

�းု ်ငွေ�ား မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး��ည်း အထားကး အာဏာ�းု င်းမ်း�ာ� နှိုင််းလုည်း� 

စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ�ရင်းဆးု င်းရ�ါ�ည်း။ နိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�စွာာတွင်း နိုးု င်းငံ်ငွေရ�နှိုင််း ဥ်းငွေ�ဒီမူ်းငွေ�ာင်း မ်း�ာ�က 

မီ်းဒီီယာကးု ဆနး်က�င်းငွေဆာင်းရွှုကးလု�ကးရှှး �ည်း။ နိုးု င်းငံ်ငွေရ�အထားင်းကရ�ုဂုျး �လုး �းု ်မ်းဟုာတး 

အ�ဲွမ််း�ာ�က ငွေဝို�နးငွေ�ာ �တင်း�မ်း�ာ� မ်းငွေ�ားမြ�ငွေအာင်း၊ �တင်း�တင်းဆကးမု်း �းု ခုကးငွေအာင်း 

�းု ်မ်းဟုာတး ဥ်းငွေ�ဒီအရအနို တရာယး မ်း�ာ�ငွေအာင်း ကနး်�တးငွေ�ာဥ်း�ငွေဒီ မ်း�ာ�မြ�ဌာာနး�မြခုင်း� 

�းု ်မ်းဟုာတး လုု�းထံုား�လုု�းနည်း�မ်း�ာ�ထားာ�ရှှး မြခုင်း�မြ�င််း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ကးု  �းအာ�ငွေ��နိုးု င်း�ါ�ည်း။ 

မ်းငွေလု�ရှှာ� အွနးလုးု င်း��တင်း� ငွေ�်တယးမြ�စား�ည််း Malaysiakini က နိုးု င်းငံ်၏ဝိုနးကြီးကီ�ခု���း 
�ါဝိုင်း�တး�ကးငွေ�ာ ငွေငွ်ငွေ�က�အရုှု�းငွေတား�ံု �တင်း�မ်း�ာ��ွင််းခု�ခ်ဲုပြီး�ီ� ငွေနာကး ၂၀၁၆ ခုုနှိုစားတွင်း 

အစားု �ရ၏ငွေစာာင််း�ကည််းခံုရငွေ�ကာင်း� �းရှှး ခ်ဲု�ည်း။ �တင်း�ဌာာနက ရာဇဝိုတးမု်း ငွေမြမ်းာကးငွေ�ာ 

3DW Akademie | ဆွေး�း�ဆွေး�း�ချျက််စာာတမ််း� | မီ်းဒီီယာာမ်းျာ�ရှှင်သ်န်�ု်� င်စ်ားမ််း�

အမြခုာ�

၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ 

Google နိုငှ်း� Facebook တု�၏�မှီး�မီု��မီု
Google နှိုင််း Facebook �ည်း ဒီစားဂျ�စားတယးငွေ�ကားမြင်ာ ငွေစာ��ကွကး၏ ၅၇.၆% 
ကးု  ထားးနး�ခု���းထားာ�ပြီး�ီ� ၎င်း�တးု၏်ငွေဝိုစုာမှ်းာလုည်း� တးု �လုာငွေန�ါ�ည်း။

ကးု �ကာ�- eMarketer (data); Visual Capitalist, ဒီီဇင်း�ာ၊ ၂၀၁၆

ဒီစ်ာဂျျစ်ာတယ်ာဆွေး�က်ာ်ငြာင်ာဝင်ဆ်ွေးင်း တု� �တက််မု်း
ဒီစ်ာဂျျစ်ာတယ်ာ 

ဆွေး�က်ာ်ငြာင်ာဆွေးစာျ�က်းက််ဆွေးဝစာ�

%

အမြခုာ�



ဥ်း�ငွေဒီကးု  ခု�း��ငွေ�ာကး�ည်းဟုာ “�ါလီုမ်းနးဒီီမ်းးု  ကငွေရစီာကးု  ��ကးယွင်း�ငွေစာငွေ�ကာင်း�” အရာရှှးအခု�း� ်က 
စွာ�းစဲွာ�ကမြခုင်း�မြ�စား�ည်း9။ ကငွေမ်း ာာဒီီ�ယာ�နိုးု င်းငံ်တွင်း အာဏာရှှး�ူမ်း�ာ�ကးု  မ်း�ကာခုဏငွေဝို�နး�ည််း 

အဂျဂလုး�းငွေန်စာဥ်းး�တင်း�စာာ The Cambodia Daily �ည်း အစားု �ရက ငွေဒီ်လုာငွေမြခုာကး�နး� 
အခွုနးငွေဆာင်းခုးု င်း�ပြီး�ီ�ငွေနာကး ၂၀၁၇ ခုုနှိုစားတွင်း ရုှုတးတရကး �းတး�ွာ��ါ�ည်း။

အစားု �ရမ်း�ာ�နှိုင််း အင်းအာ�ကြီးကီ�ငွေ�ာ စီာ��ွာ�ငွေရ�ဆးု င်းရာအက�း��စီာ��ွာ� ငွေရှှ ် ရုှု�ူ မ်း�ာ�က 

ငွေ�ကားမြင်ာငွေစာ��ကွကးမ်း�ာ�အငွေ�် ထားးနး�ခု���းမု်းက်ဲ�းု ် အမြခုာ�တွနး�အာ� မ်း�ာ�နှိုင််းအတူ 

၎င်း�တးု ်မ်းနှိုစား�ကးငွေ�ာ �တင်း�မ်း�ာ� ငွေရ��ာ�ငွေ�ာ မီ်းဒီီယာဌာာန မ်း�ာ�ကးု  နုိုတးဆးတး�ွာ�ငွေအာင်း 

ငွေဆာင်းရွှုကး နိုးု င်း�ါ�ည်း။ လွုတးလု�းပြီး�ီ� ငွေဝို�နးတတးငွေ�ာ၊ တစားခုါတစားရံ စီာ��ွာ�ငွေရ� 

မ်းခုးု င်းမ်းာငွေ�ာ မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ�ကးု  အာဏာရှှး�ူမ်း�ာ�က အမြ�တးဝိုယးယူ လုးု ကး�ည်းမှ်းာလုည်း� 

အငွေတွမ််း�ာ��ါ�ည်း။ ဟွာနးဒူီ�ရ�းစားနိုးု င်းငံ်တွင်း မီ်းဒီီယာ �းု င်းဆးု င်းမု်း�ည်း မ်းး�ာ�စုာငွေမြခုာကးစုာ 

လုကးထဲားတွင်း စုာငွေနပြီး�ီ� ၎င်း�တးု ်မှ်းာ အမြခုာ�ကဏ္ဍမ်း�ာ�တွင်းလုည်း� က�ယးမြ�နး်စွာာ ထားးနး�ခု���းထားာ� 

�လုးု  အစားု �ရနှိုင််းလုည်း� နီ�စာ�းမု်းရှှး �က�ါ�ည်း။ ထားးု မီ်းဒီီယာ ဌာာနမ်း�ာ� ရှှင်း�နးရနး အစားု �ရ၏ 

ငွေ�ကားမြင်ာဝိုင်းငွေငွ်အငွေ�် မ်းတည်းမီှ်းငွေ�ားလုည်း� အစားု �ရနှိုင််း ၎င်း�တးု ်၏ အက�း��အမြမ်းတးရှှးငွေ�ာ 

ဆကးဆံငွေရ�ကးု ကာကွယးရနး စံုာစာမ်းး� တင်းဆကးငွေ�ာ �တင်း�အငွေရ�အ�ာ�ကးု  �းနှိုး�း�က�ါ�ည်း။ 

ငွေဝို�နး�ံ မ်း�ာ�ကးု  လံုု�ဝို မ်း�ကာ�ရ ငွေတာ်�ါ။10  

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး��ည်း လွုတးလု�းစွာာ ထုားတးငွေ�ား 
ငွေမြ�ာဆးု မု်းနှိုင််း ယှဥ်းးတဲွငွေန�ါ�ည်း

ရ�းတည်းရှှင်း�နးနိုးု င်းပြီး�ီ�ငွေဝို�နးတတးငွေ�ာ မီ်းဒီီယာ�ည်း လွုတးလု�းစွာာ ထုားတးငွေ�ား 

ငွေမြ�ာဆးု မု်းနှိုင််း �တင်း�အခု�ကးအလုကးရရှှးမု်းအတွကး အထူား�အငွေရ� �ါလှုပြီး�ီ� 

ကမ်းာာ်လူုအ်ခွုင်း်အငွေရ�ငွေ�ကည်ာစာာတမ်းး� အ�းု ဒီး၁၉တွင်း �ါဝိုင်း�ါ�ည်း။ စီာ��ွာ�ငွေရ� 

မ်းငွေကာင်း�မြခုင်း�၊ နိုးု င်းငံ်ငွေရ��းအာ�ရှှး မြခုင်း� �းု ်မ်းဟုာတး ထားးု အခု�ကးမ်း�ာ� ငွေ�ါင်း�စုာငွေနမြခုင်း�ငွေ�ကာင််း 

လွုတးလု�းစွာာငွေဝို�နးနိုးု ငွေင်း�ာ မီ်းဒီီယာအ�ံမ်း�ာ� တးတးဆးတး�ွာ��ါက ထားင်းမြမ်းင်းခု�ကး 

ငွေ�ားမြ�မု်းမ်း�ာ� ငွေလု�ာ်နည်း�ပြီး�ီ� မ်းှတငွေ�ာ အမ်း�ာ�မြ�ည်း�ူ အမြ�နးအလှုနးငွေဆွ�ငွေနွို�မု်းမ်း�ာ� 

မ်းရှှးလုာနိုးု င်းငွေတာ်�ါ။ မီ်းဒီီယာဌာာန တစားခုု�ည်း �ဏ္ဍာငွေရ� ငွေတာင််းတင်း�ငွေ�ားလုည်း� 

အရည်းအငွေ�ွ�မြမ်းင််း အငွေ�ကာင်း�ရ�းမ်း�ာ� မ်းတင်းဆကးငွေတာ်�ါက အစားု �ရကးု  ငွေစာာင််း�ကည််းမြခုင်း�၊ 

အာဏာရှှး�ူမ်း�ာ�ကးု  တာဝိုနးခံုငွေစာမြခုင်း�၊ လူုနည်း�စုာကးု  ကာကွယးမြခုင်း�၊ လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း� 

တစားခုုလံုု�အငွေ�် �ကးငွေရာကးမု်းရှှးငွေ�ာ �ံွဖ်ြိုး�း� တးု �တကးမု်းကးု  ရှုးု ��ာ�တးက�စွာာ တင်းဆကးမြခုင်း� 

စာ�ည််း ယင်း�၏ �င်းမ်းရည်းမှ်းနး�ခု�ကး မ်းငွေအာင်းမြမ်းင်းငွေတာ်�ါ။ အခု���းဆးု ရငွေ�ား အမီှ်းအခုးု  ကင်း�ပြီး�ီ� 

အရည်းအငွေ�ွ�မြမ်းင််းငွေ�ာ စာာနယးဇင်း�လုု�းင်နး��ည်း ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ရှှး�ည််း မီ်းဒီီယာကဏ္ဍငွေ�်၌ 

မူ်းတည်း �ါ�ည်း။ ၎င်း��ည်း ငွေငွ်ငွေ�က�နှိုင််းအငွေမြခုခံုအငွေဆာကးအအံုမှ်း�ည်း လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�၏ 

ငွေထားာကးခံုမု်းနှိုင််း မ်းဟာာဗျူ��ဟာာငွေမြမ်းာကး �ူ�ငွေ�ါင်း�မု်းအထားး ရင်း�မြမ်းစား မ်း�ာ�စွာာလုးု အ�း�ါ�ည်း။ 

လွုတးလု�းငွေ�ာ မီ်းဒီီယာအငွေ�်ကနး်�တးပြီး�ီ� အမ်း�ာ�မြ�ည်း�ူ အမြ�နးအလှုနး ငွေဆွ�ငွေနွို�မု်းအငွေ�် 

ထားးနး�ခု���းလုးု �ူမ်း�ာ� �ည်း မီ်းဒီီယာစာနစား၏ မ်းညီ်မ်းှမု်းနှိုင်း်  အာ�နည်း�ခု�ကးမ်း�ာ�အငွေ�် တစားခုါတစားရံ 

အခွုင််းငွေကာင်း� ယူတတး�က�ည်း။ ၎င်း�တးု ်�ည်း မ်းးမ်းးတးု ် အစီာအမံ်းမ်း�ာ� ခု�မှ်းတးရနး �းု ်မ်းဟုာတး 

�တင်း�အခု�ကးအလုကးရရှှးမု်း ကနး်�တးရနး တစားခုါတစားရံ စီာ��ွာ�ငွေရ�နည်း�လုမ်းး�မ်း�ာ�ကးု  

အ�ံု�ပြု��ါ�ည်း။ ထားးု ်ငွေ�ကာင််း ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� ရှှးငွေ�ာ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ��ည်း လွုတးလု�းစွာာထုားတးငွေ�ား 

ငွေရ��ာ�ခွုင်း်ကးု  ကာကွယးရာ တွင်း အထူား�အငွေရ��ါ�ူမ်း�ာ� မြ�စား�က�ါ�ည်း။

အထားကး�ါစီာ��ွာ�ငွေရ�နှိုင်း်  နိုးု င်းငံ်ငွေရ� မြ�စားထွားနး�မု်းမ်း�ာ�ငွေ�ကာင််း အရည်းအငွေ�ွ�မြမ်းင််း 

စာာနယးဇင်း�ငွေ�်ထွားကးမု်းကးု  �းု မ်းးု ခုကးခဲုငွေစာငွေ�ားလုည်း� ၎င်း�ကးု  ဆာငွေလုာင်းမု်းမ်း�ာ�စွာာ ရှှးငွေန�ါ�ည်း11။ 

9   Independent Malaysian news website faces threats, harassment (Dec. 2016), https://cpj.org/2016/11/independent-malaysian-news-website-
faces-threats-h.php 

10 Michelle Foster, ညှွှနး�ကာ�ထားးနး�ခု���းမြခုင်း�- �းု င်းဆးု င်းမု်း�ံုစံာက �တင်း�မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�၏လွုတးလု�းခွုင််းကးု  ထားးခုးု ကးနိုးု င်း�ံု (၂၀၁၂): https://www.cima.ned.org/resource/calling-the-
shots-how-ownership-structures-affect-the-independence-of-news-media-2

11  aanineWarner, Mijal Iastrebner et al., အငွေမြ�ာင်း�အလဲုဆံုမှ်းတး   �ကးငွေရာကးမု်း၊ ပြီးခုးမ်းး�ငွေမြခုာကးမု်းမ်း�ာ�နှိုင််း ငွေရရှှည်းတည်းတ်ံမု်း။ လုကးတင်းအငွေမ်းရးက ဒီစားဂျ�စားတယးမီ်းဒီီယာ 
စွာနး်ဦး�တီထွားင်း�ူမ်း�ာ�ကးု  ငွေလ်ုလုာမြခုင်း� (၂၀၁၇): http://data.sembramedia.org/ 

အထူား��မြ�င််း အမြမ်းတးအစွာနး�မ်းရငွေ�ာ မီ်းဒီီယာလုု�းင်နး�ရှှး�ည််း နိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�တွင်းမြ�စား�ည်း။ 

ထားးု ်ငွေ�ကာင််းလုည်း� မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�ငွေရ��ည်း လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း� မှ်း�ကးဆးု င်း�ူအဆင််းဆင််းနှိုင်း်  

အနီ�က�းငွေဆာင်းရွှုကးရနး လုးု အ�းမြခုင်း�မြ�စား�ါ�ည်း။ �းု ်မှ်း�ာ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� 

ကးု အာ�ငွေ��ပြီး�ီ� လွုတးလု�းစွာာထုားတးငွေ�ားငွေမြ�ာဆးု မု်းနှိုင််း �တင်း�အခု�ကး အလုကး ရရှှးမု်းတးု ်ကးု  

အကာအကွယးငွေ��မ်းည််း �င််းငွေလု�ားငွေ�ာ မ်းဟာာဗျူ��ဟာာမ်း�ာ� ရှှာငွေ�ွနိုးု င်း�ါမ်းည်း။

ငွေငွ်ငွေ�က�ကဏ္ဍ�ကး�ကးခု�ည်း�မ်းဟုာတးငွေတာ်�ါ -- 
ငွေကာင်း�မွ်းနးငွေ�ာ မီ်းဒီီယာ ငွေဂျဟာစာနစားကးု ရည်းမှ်းနး�မြခုင်း�

ယခုုအခု�းနးအထားး မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�မု်း�ည်း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အငွေ�် အမြမ်းင်းက�ဥ်းး�လု�ကးရှှး ပြီး�ီ� 

ထားးု အတွကး ငွေဝို�နးစာရာမြ�စားလုာ�ါ�ည်း။ မီ်းဒီီယာ �ံွဖ်ြိုး�း�မု်း�ည်း စာနစားမ်းက�ငွေ�ာ 

ခု�ဥ်းး�က�းမု်းနည်း�လုမ်းး�ကးု  လုကးခံုထားာ� တတးကာ ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  ထားးခုးု ကးငွေ�ာ 

စာနစားတက�မြ�စားငွေနငွေ�ာ မြ�ဿနာမ်း�ာ�ကးု  ထားည််းမ်းစာဥ်းး�စာာ��ဲ ငွေဒီတာ�တင်း��ည်ာ �းု ်မ်းဟုာတး 

�တင်း�တု�တင်း�မှ်းာ� စာစားငွေဆ�ငွေ�ာ နည်း��ည်ာမ်း�ာ�က်ဲ�းု ် နှိုစားအလုးု ကးအကြိုးကးကးနှိုင််းဆးု င်းငွေ�ာ 

စီာမံ်းကးနး�မ်း�ာ�ကးု �ာ �်ံ�းု �ငွေန�ည်းဟုာ အမြင်င်း��ွာ��က�ည်း။ စီာ��ွာ�ငွေရ�၊ နိုးု င်းငံ်ငွေရ�နှိုင််း 

လူုမု်းအဆကးအစာ�းမ်း�ာ� အလွုနးကဲွမြ�ာ��ါလု�ကး နိုးု င်းငံ်တစားနိုးု င်းငံ်၏ ခု�ဥ်းး�က�းမု်းနည်း�လုမ်းး�ကးု  

အမြခုာ� တစားနိုးု င်းငံ်�းု ် ကူ�ယူလုးု ကး�က�ည်းဟုာ အခု�း� ်က မှ်းတးခု�ကးပြု��က�ါ�ည်း။

ထားးု မ်ြ�င်း မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�မု်းအ�ဲွအ်စာည်း�မ်း�ာ�၏ အဓားကအာရံုှုစားု ကးမု်း�ည်း ဝိုင်းငွေငွ်လုမ်းး�ငွေ�ကာင်း� 

တးု �မြမု်းင််းမြခုင်း�၊ �းု ပြီး�ီ�ထားးငွေရာငွေကး�ာလုု�းင်နး� မြ�စားငွေအာင်း �နးတီ�မြခုင်း�၊ 

အစီာအစာဥ်းးမ်း�ာ�ငွေရ�ဆဲွမြခုင်း�နှိုင််း လူုမု်းကွနးရကး မီ်းဒီီယာ �တင်း�မ်း�ာ�မှ်း ငွေငွ်ဝိုင်းငွေစာမြခုင်း�တးု ် 

မြ�စား�ါ�ည်း။ ထားးု အ�းု င်း�မ်း�ာ�မှ်းာ အငွေရ�ကြီးကီ�နိုးု င်းငွေ�ားလုည်း� ကွနိုးု �းတးု ်အမြမ်းင်းတွင်း ယင်း�တးု ်�ည်း 

တစားစားတးတစား�းု င်း��ာ မြ�စားငွေန�ါ�ည်း။ 

ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ဟုာဆးု ရာတွင်း အထူား��မြ�င််း ငွေက��လုကးငွေဒီ�မ်း�ာ�တွင်း 

အမြမ်းတးအစွာနး�ရမြခုင်း�ကးု �ာ ဆးု လုးု မြခုင်း�မ်းဟုာတး�ါ။ မီ်းဒီီယာဌာာနတစားခုုကးု  ၎င်း�၏ 

လူုမု်းအ�းု င်း�အဝိုးု င်း�နှိုင််း ငွေ�ါင်း�စာည်း�မြခုင်း�လုည်း� �ါဝိုင်း�ါ�ည်း။ ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ရှှးငွေ�ာ 

�တင်း�စာာ �းု ်မ်းဟုာတး ငွေရဒီီယးု အ�ံလှုင််းဌာာန �ည်း ထားးု လူုမု်းအ�းု င်း�အဝိုးု င်း�ကးု  

အက�း��ပြု��ည််းနည်း�လုမ်းး�တစားခုု မြ�စား�ည်းဟုာ ဆးု လုးု �ါ�ည်း။ ရ�းရွှုာအငွေမြခုပြု�လူုထုား 

ငွေရဒီီယးု အ�ံလှုင််း ဌာာန�ည်း ငွေငွ်ငွေ�က�ရရှှးမု်းအခုကးအခဲုမ်း�ာ� အပြီးမဲ်းရင်းဆးု င်းရနိုးု င်းငွေ�ားလုည်း� 

�်ံ�းု �မု်းရှှးငွေ�ာ ဥ်းငွေ�ဒီမူ်းငွေ�ာင်းရှှး မြခုင်း�၊ အမြခုာ�အ�ံလှုင််းဌာာနမ်း�ာ�နှိုင််း အနီ�က�းဆကးဆံ 

ငွေနမြခုင်း�၊ ၎င်း�၏အက�း��အတွကး ငွေဆာင်းရွှုကးငွေ�ာ ကွနးရကးတွင်း �ါဝိုင်းမြခုင်း�တးု ်ငွေ�ကာင််း 

ဆကးလုကးရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� ရှှး�ါ�ည်း။ ၄င်း��ည်း အနည်း�င်ယးမ်းှငွေ�ာ ဝိုင်းငွေငွ်လုမ်းး�ငွေ�ကာင်း�မ်း�ာ� 

ကဲွမြ�ာ�စံုာလုင်းစွာာ �နးတီ�ထားာ�ကာ လူုထုားတွင်း ခုးု င်းမ်းာစွာာအမြမ်းစားတွယးငွေနရာ 

ယင်း�ထူားထုားအ�းု င်း�အဝိုးု င်း�ကလုည်း� ငွေရရှှည်းရ�းတည်းနိုးု င်းငွေရ�ကးု  ကူညီ်�ါ �ည်း။ ထားးု ငွေရဒီီယးု  

အ�ံလှုင််းဌာာန�ည်း လူုမု်းအ�းု င်း�အဝိုးု င်း�နှိုင််း တစား�ာ�တည်း� မြ�စားငွေနငွေတာ်�ည်း။

ထားးု ်ငွေ�ကာင််း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး �းု မ်းးု လှုမ်းး�ပြုခံုမု်းရှှးငွေ�ာ ခု�ဥ်းး�က�းမု်း�ည်း 

မီ်းဒီီယာဌာာန တစားခုုခု�င်း�အဆင််းတွင်း ဝိုင်းငွေငွ်တစားခုုတည်း� အငွေ�် �ကည််းမြခုင်း�ကးု  ငွေရှှာင်းရှှာ��ည်း။ 

ဤ�းု ် က�ယးမြ�နး်ငွေ�ာ ခု�ဥ်းး�က�းမု်း�ည်း တးု င်း�မြ�ည်း၏ မီ်းဒီီယာ ငွေဂျဟာစာနစားမြ�စား�ည််း 

မီ်းဒီီယာကဏ္ဍ တစားခုုလံုု�ကးု  ထားည််း�ွင်း� စာဥ်းး�စာာ��ါ�ည်း။
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စီာမံ်းကးနး�နမူ်းနာ- အီငွေကွငွေဒီါနိုးု င်းငံ်ရှှး ကွနးရကးမ်း�ာ�ကးု  
အာ�မြ�ည််းငွေ��မြခုင်း�

အီငွေကွငွေဒီါနိုးု င်းငံ်၏ အလွုနးကဲွမြ�ာ�ငွေ�ာ မီ်းဒီီယာအငွေနအထားာ�တွင်း တးု င်း�မြ�ည်း၏ 

ငွေက��လုကးတးု င်း�ရင်း��ာ� အမ်း�ာ�စုာ�ည်း လွုတးလု�းစွာာထုားတးငွေ�ားငွေမြ�ာဆးု မု်း၊ 

မီ်းဒီီယာနှိုင််း အခု�ကးအလုကး မ်း�ာ�ရရှှးမု်းတးု ်တွင်း အထူား�ခုကးခဲုမု်းနှိုင််း ရင်းဆးု င်းငွေနရ�ည်း။ 

လူုထုား အငွေမြခုပြု�ငွေရဒီီယးု က �တင်း�အခု�ကးအလုကး ငွေ��အ�းရာတွင်း 

ထားးငွေရာကး�ည်းဟုာငွေတွရ်ပြီး�ီ� �ဲ�ကဥ်းးခံုထားာ�ရငွေ�ာ အ�းု င်း�အဝိုးု င်း� မ်း�ာ�၏ အ�ံ 

မြ�စားငွေနငွေ�ားလုည်း� လူုထုားအငွေမြခုပြု�အ�ံလှုင််း လုု�းင်နး�မ်း�ာ�ထံား အ�ံလှုင််းလုုးင်း�နုိုနး�မ်း�ာ� 

ခဲွုငွေဝို ခွုင််းပြု�ငွေ��ရာတွင်း တးု �တကးမု်း နည်း��ါ�လှု�ါ�ည်း။ ၎င်း�တးု ်�ည်း ငွေငွ်ငွေ�က� 

အငွေထားာကးအ�်ံအတွကး စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ�နှိုင််း နိုးု င်းငံ်ငွေရ�အရ လှုမ်းး�မ်းးု ရနး မြ�င်း�မှ်း 

ကြိုးကး��မ်းး�ခု�ကးမ်း�ာ�ကးု လုည်း� ရင်းဆးု င်းငွေနရ �ည်း။ အီငွေကွငွေဒီါ နိုးု င်းငံ်၏ လူုထုားအငွေမြခုပြု� 

အ�ံလှုင််းလုု�းင်နး�ကးု  �်ံ�းု �ရနး DW Akademie �ည်း အမ်း�း���ာ�အဆင််း 
လူုထုားအငွေမြခုပြု�ငွေရဒီီယးု  မ်းဟာာမ်းးတးအ�ဲွ ် CORAPE နှိုင််း ၎င်း�၏ အ�ဲွဝ်ိုင်းငွေလု�ဦး�နှိုင််း 
�ူ�ငွေ�ါင်း�ကာ အ�ံလှုင််းဌာာန၏ ငွေရရှှည်းရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� ရရှှး ပြီး�ီ� နိုးု င်းငံ်ငွေတား 

အငွေထားာကး အ�်ံမီှ်းခုးု ရမု်း ငွေလု�ာ်နည်း�ငွေစာမ်းည််း မြခုာ�နာ��ည််း လုု�းင်နး�စံာပြု��ံုစံာမ်း�ာ� 

ငွေ�ားထုားတးငွေ��ခ်ဲု�ါ�ည်း။ ဥ်း�မ်းာ၊ အ�ဲွဝ်ိုင်းအ�ံလှုင််းဌာာန မြ�စား�ည််း ERPE �ည်း 
ဆီထွားကး�ီ�နံှို ထုားတးလုု�းမု်းနှိုင်း်  ငွေအားဂဲျနစား ကုနးစံုာဆးု င်းတးု ်မှ်း ဝိုင်းငွေငွ် စာတင်းရရှှးလုာ�ါပြီး�ီ။ 

ကွနးရကးအ�ဲွဝ်ိုင်းမ်း�ာ��ည်း လုည်း� လူုမု်းကွနးရကးမီ်းဒီီယာ�င်းတနး�မ်း�ာ� 

တကးငွေရာကးကာ လူုင်ယးမ်း�ာ�ထံား �းု မ်းးု ငွေရာကးရှှး ပြီး�ီ� �ါဝိုင်းလုာငွေအာင်း အာ�ငွေ��နိုးု င်း 

�က�ါ�ည်း။ DW Akademie နှိုင််းတးု ကးရှုးု ကးငွေဆာင်းရွှုကး�ည််း CORAPE 
အ�ဲွဝ်ိုင်း အ�ံလှုင််းဌာာန မ်း�ာ��ည်း ယင်း�တးု ်၏ အ�း�ည်ာနှိုင််းအငွေတွအ်ကြုံကံမ်း�ာ�ကးု  

အမြခုာ� အ�ဲွဝ်ိုင်း မ်း�ာ�ထံား�းု ် လဲှုငွေမြ�ာင်း�ငွေ��ငွေန�ါ�ည်း။ အငွေထွားငွေထွား ရည်းမှ်းနး�ခု�ကးမှ်းာ 

ကးု ယး�းု င်းမီ်းဒီီယာလုု�းင်နး�မ်း�ာ� စာတင်းလုးု ငွေ�ာ လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�မ်း�ာ�နှိုင််း လူုမု်း 

အ�ဲွအ်စာည်း�မ်း�ာ�က ငွေရရှှည်း တည်းတ်ံငွေ�ာ လုု�းင်နး�စံာပြု��ံုစံာမ်း�ာ�အတွကး 

အ�ကံဉာဏးရရှှး ငွေအာင်း CORAPE ကးု  နိုးု င်းငံ်၏ လူုထုားအငွေမြခုပြု� ငွေရဒီီယးု ကဏ္ဍ 
အတွကး ကွမ်းး�က�င်းမု်း ဗျူဟားု ဌာာနအမြ�စား တည်းငွေထားာင်းငွေရ� မြ�စား�ါ�ည်း။ CORAPE 
�ည်း ကွနးရကးတစားခုုလံုု�၏ ငွေ�ကားမြင်ာ ဝိုယးယူမု်းမ်း�ာ�ကးု  ကးု င်းတွယးရနး ၎င်း�၏ 

ကးု ယး�းု င်းငွေ�ကားမြင်ာ ငွေအဂျ�င်းစီာလုည်း� တည်းငွေထားာင်း �ါ�ည်း။ ဤမ်းဟာာဗျူ��ဟာာငွေ�ကာင််း 

အ�ံလှုင််းဌာာနတစားခုုစီာ �ူတးု ်ကးု ယး�းု င်း ငွေ�ကားမြင်ာရှှင်းမ်း�ာ�ရှှာငွေ�ွမြခုင်း�ထားကး 

�းု မ်းးု ကြီးကီ�က�ယးငွေ�ာ စာာခု���းမ်း�ာ� ရရှှးရနး �းု မ်းးု လွုယးကူလုာ�ါ�ည်း။

ငွေကာင်း�မွ်းနးငွေ�ာ ��ာဝိုငွေဂျဟာစာနစားတွင်း ကဲွမြ�ာ�စံုာလုင်းငွေ�ာ အ�င်းနှိုင််း 

�တတဝိုါမ်း�ာ�က ငွေရနှိုင််းအစာာ�အငွေ�ာကးရရှှးကာ ၎င်း�တးု ်၏�ီ�မြခုာ� ရှှင်း�နးရာ တွင်း 

ကြီးကီ�ထွားာ�ရနးလုးု အ�းငွေ�ာ ဓာငွေလ်ုစာရှုးု ကးမ်း�ာ� �းု င်းဆးု င်း�က�ါ�ည်း။ ထားးု ်အတူ ငွေကာင်း�မွ်းနးငွေ�ာ 

မီ်းဒီီယာငွေဂျဟာစာနစား�ည်း �င််းငွေလု�ားငွေ�ာ စီာ��ွာ�ငွေရ� လုု�းင်နး�စံုာပြု��ံုစံာမြ�စား�ည််း  

၎င်း�အာ��်ံ�းု �ငွေ�ာ �တးဝိုနး�က�င်းအငွေ�်တည်းမီှ်းရံုှု မ်းှမ်းက ၎င်း�အာ� �်ံ�းု �မု်းရှှးငွေ�ာ 

ဥ်း�ငွေဒီငွေရ�ရာ�တးဝိုနး�က�င်း၊ မ်းှတငွေ�ာ ငွေ�ကားမြင်ာငွေစာ��ကွကး၊ စာာနယးဇင်း��ည်ာ 

�င်းတနး�ငွေက�ာင်း�မ်း�ာ�၊ �ည်ာရှှင်းအစာည်း�အရံုှု�မ်း�ာ�၊ မြ�နး်ခု�းငွေရ� ကွနးရကးမ်း�ာ�၊ 

အာ�ထားာ�ရငွေ�ာ အင်းတာနကးအငွေမြခုခံုစာနစား၊ အ�းု င်း�အဝိုးု င်း�၏ယံု�ကည်းမု်း 

စာ�ည်းတးု ်အငွေ�်တွင်း လုည်း� မူ်းတည်း�ါ�ည်း။

ထားးု �းု ်ငွေ�ာ 2အငွေမြခုအငွေနမ်း�ာ�မ်းရှှး�ါက ဆနး��စားမု်းအရှှးဆံု�ငွေ�ာ လုု�းင်နး�စံာပြု� �ံုစံာ �းု ်မ်းဟုာတး 

�တင်း�ငွေထားာကး�င်းတနး� အစီာအစာဥ်းး�ည်း �င်း ငွေရရှှည်း ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� မ်းရှှးငွေတာ်�ါ။ 

အစားု �ရ�ည်း ငွေ�ကားမြင်ာငွေစာ��ကွကး အမ်း�ာ�စုာကးု  ထားးနး�ခု���းကာ မီ်းဒီီယာဌာာနအခု�း� ်ကးု  

ငွေ�ကားမြင်ာထားည််း�ွင်း�မု်း ထားးနး�ခု���းလုးု ကးငွေ�ာအခုါ က�နစွာာစီာစာဥ်းးထားာ�ငွေ�ာ လုု�းင်နး�စံာပြု��ံုစံာက 

အလုု�းမ်းမြ�စားငွေတာ်�ါ။ ခု���းခု�ယး�ည််း တရာ�ငွေရ��တးဝိုနး�က�င်းငွေ�ကာင််း အခု�ကးအလုကးရရှှးမု်း 

ခုကးခဲုငွေ�ာအခုါ ငွေကာင်း�မွ်းနး�ည််း ဝိုင်းငွေငွ် လုမ်းး�ငွေ�ကာင်း��ည်း�င်း�တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�

အာ� အရည်းအငွေ�ွ�မြမ်းင််း �တင်း�ငွေ���းု ်ငွေအာင်း မ်းပြု�လုု�းနိုးု င်းငွေတာ်�ါ။ ငွေဒီ�ခံု အ�းု င်း�အဝိုးု င်း� 

ကမီ်းဒီီယာအ�ဲွအ်စာည်း�အငွေ�် ယံု�ကည်းမု်းငွေ��ာကးဆံု��ါက ၎င်း�၏�တင်း� မ်း�ာ�မှ်းာ 

ရည်းရွှုယးငွေ�ာ �ရး�တးထံား မ်းငွေရာကးရှှးနိုးု င်းငွေတာ်�ါ။

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး စံာပြု��ံုစံာအ�စား

အထားကးငွေ�ားမြ��ါ �းု မ်းးု လှုမ်းး�ပြုခံုမု်းရှှးငွေ�ာခု�ဥ်းး�က�းမု်းနှိုင််း လုးုကးငွေလု�ာညီ်ငွေထွား ငွေစာရနး DW Akademie 
အငွေနမြ�င်း်  တစား�ီ��ုဂုျလုမီ်းဒီီယာအဆင််းနှိုင််း ၎င်း�၏ ဝိုင်းငွေငွ်လုမ်းး�ငွေ�ကာင်း�မ်း�ာ�ထားကး ငွေက�ားလွုနး�ည််း 

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� စံာပြု��ံုစံာတစားခုုကးု  �နးတီ�ထားာ��ါ�ည်း။

DW Akademie ၏မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� စံာပြု��ံုစံာ

DW Akademie ၏မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� စံာပြု��ံုစံာ�ည်း မီ်းဒီီယာအ�ံု�ပြု��ူမ်း�ာ�က 
ယံု�ကည်းအာ�ထားာ�ရငွေ�ာ၊ လွုတးလု�းငွေ�ာ �တင်း�အခု�ကးအလုကးမ်း�ာ� ရရှှးနိုးု င်းငွေရ�ကးု  

ဗျူဟားု ပြု��ါ�ည်း။ ၄င်း��ည်း အစာဥ်းးအလုာမြ�စားငွေနငွေ�ာ ငွေရရှှည်း တည်းတ်ံငွေရ� 

ခု�ဥ်းး�က�းမု်းနယး�ယးကးု  ခု�ဲ ်ထွားင်းကာ မီ်းဒီီယာဌာာန တစားခုုခု�င်း�၏ လုု�းင်နး�စံာပြု��ံုစံာ 

မ်း�ာ�ကးု ထားကးငွေက�ားပြီး�ီ� အ�ာ�ငွေ��စာဥ်းး�စာာ�ထားာ��ည်း။

အဆင််း ၃ ဆင််း- အ�ဲွအ်စာည်း�မ်း�ာ�၊ ကွနးရကးမ်း�ာ�နှိုင််း အငွေထွားငွေထွား �တးဝိုနး�က�င်း 

(ငွေစာ��ကွကးမ်း�ာ�၊ တရာ�ငွေရ�စာနစားမ်း�ာ�၊ နိုးု င်းငံ်ငွေရ�နှိုင်း်  နည်း� �ည်ာအငွေမြခုခံု 

အငွေဆာကးအအံု စာ�မြ�င််း) တးု ်�ည်း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� အတွကး 

ဆီငွေလု�ားငွေ�ာအဆင််းမ်း�ာ� မြ�စား�ည်း။

ရုှုငွေထားာင််း ၅ ရ�း- မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး��ည်း နိုးု င်းငံ်ငွေရ�၊ စီာ��ွာ�ငွေရ�၊ 

လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�၊ နည်း��ည်ာနှိုင််း �တင်း�အငွေ�ကာင်း� ရ�းစာ�ည််း 

ရုှုငွေထားာင််းမ်း�ာ�အ�ကာ� တည်းပြီးင်းမ်းးငွေ�ာဟာနးခု�ကးညီ် မ်းှတစားခုုရှှာငွေ�ွမြခုင်း� မြ�စား�ါ�ည်း။ 

 လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�

 စီာ��ွာ�ငွေရ�

နိုးု င်းငံ်ငွေရ� 

နည်း��ည်ာ

�တင်း�အငွေ�ကာင်း�ရ�း
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ကွနိုးု �းတးု ်၏စံာပြု��ံုစံာတွင်း ရုှုငွေထားာင််းင်ါ�ရ�း (စီာ��ွာ�ငွေရ�၊ နိုးု င်းငံ်ငွေရ�၊ �တင်း�အငွေ�ကာင်း�ရ�း၊ 

နည်း��ည်ာနှိုင််း လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�) နှိုင််းတကွ (မ်းကးတာ၊ မီ်းဆးု နှိုင််း မ်းးု ကးခုရှုးု အဆင််းမ်း�ာ�ဟုာ 

�းထားာ��ည််း) အငွေထွားငွေထွား �တးဝိုနး�က�င်းမ်း�ာ�၊ ကွနးရကးမ်း�ာ�နှိုင််း အ�ဲွအ်စာည်း�မ်း�ာ�ဆးု �ည််း  

မီ်းဒီီယာအခုင်း�အက�င်း�မ်း�ာ�ကးု  ငွေ�ားမြ�ထားာ��ါ�ည်း။

စီာ��ွာ�ငွေရ�ရုှုငွေထားာင််းဟူာ�ည်း စီာ��ွာ�ငွေရ�၊ ရံ�ံုငွေငွ်ရှှာမြခုင်း�နှိုင််းဆကးနွိုယး �ည််း 

ရုှုငွေထားာင််းမ်း�ာ�နှိုင််း �ကးဆးု င်းပြီး�ီ�၊ အမ်း�ာ�အာ�မြ�င်း်  မီ်းဒီီယာ ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�မ်းဟာာဗျူ��

ဟာာမ်း�ာ�တွင်း အဓားက ထားည််း�ွင်း�စာဥ်းး�စာာ� �ါ�ည်း။ နိုးု င်းငံ်ငွေရ� ရုှုငွေထားာင််းဟူာ�ည်း 

မီ်းဒီီယာကဏ္ဍအငွေ�် အက�း�� �ကးငွေရာကးနိုးု င်း�ည််း အမ်း�း���ာ�အဆင််းနှိုင််း ငွေဒီ�အဆင််း 

နိုးု င်းငံ်ငွေရ�နှိုင််း ဥ်း�ငွေဒီငွေရ�ရာမူ်းငွေ�ာင်းမ်း�ာ�ကးု  ဆးု လုးု �ါ�ည်း။ ၎င်း��ည်း မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ� 

�းု ်မ်းဟုာတး ကွနးရကးမ်း�ာ�အတွင်း�မှ်း လုု�းင်နး�တွင်း� အင်းအာ�မ်း�ာ�၊ ဆံု�မြ�တးခု�ကးခု�မှ်းတး�ည််း 

လုု�းင်နး�စာဥ်းးမ်း�ာ�နှိုင််းလုည်း� �ကးဆးု င်းနိုးု င်း�ါ�ည်း။ �တင်း�အငွေ�ကာင်း�ရ�း ရုှုငွေထားာင််းတွင်း မီ်းဒီီယာ 

လုု�းကးု င်း�ူမ်း�ာ�မှ်း�ည်း ၎င်း�တးု ်ထုားတးလုု�းငွေ�ာ �တင်း�အငွေ�ကာင်း�ရ�း မ်း�ာ�အထားး စာာနယးဇင်း� 

�းု င်း�ဆးု င်းရာ ကြိုးကး��မ်းး�အာ�ထုားတးမု်းကးု  အဓားကထားာ��ါ �ည်း။ နည်း��ည်ာ ရုှုငွေထားာင််း�ည်း 

ကုနးက�စာရးတး�ကး�ာနိုးု င်းမ်းည််း ထုားတးလုု�းမု်း လုု�းင်နး�စာဥ်းး မ်း�ာ�မှ်း�ည်း အ�ံု�ပြု��ူမ်း�ာ�၏ 

အင်းတာနကးအ�ံု�ပြု�မု်းအထားး (ဒီစားဂျ�စားတယး) ငွေ���းု ်မု်းစာနစားမ်း�ာ�ကးု  အဓားကငွေလ်ုလုာ 

�ါ�ည်း။ ငွေနာကးဆံု�အငွေနမြ�င်း်  လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း� ရုှုငွေထားာင််း�ည်း မီ်းဒီီယာဌာာန၏အငွေထွားငွေထွား 

တင်းဆကးမု်းနှိုင််း စွာမ်းး�ငွေဆာင်းရည်းမ်း�ာ�အမြ�င်း ယံု�ကည်းခံုရမု်း �းု ်မ်းဟုာတး စားတးခံုစာာ�ခု�ကး 

ဆကး�ွယးမု်းစာ�မြ�င််း မီ်းဒီီယာဌာာနနှိုင််း လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�၏ဆကးဆံငွေရ�နှိုင််း အမြခုာ��ရး�တးနှိုင််း

ဆးု င်းငွေ�ာအ�းု င်း�မ်း�ာ�ကးု  ထားည််း�ွင်း� စာဥ်းး�စာာ�ထားာ� �ါ�ည်း။ မီ်းဒီီယာဌာာနတစားခုုအာ��်ံ�းု �ငွေနငွေ�ာ 

လူုထုားအ�းု င်း�အဝိုးု င်း�မ်း�ာ� �ည်း နိုးု င်းငံ်ငွေရ�ဝိုင်းငွေရာကးစွာကး�ကးမု်းကးု  ဆန်းက�င်းရနးအတွကး 

စွာမ်းး�အာ� အကြီးကီ�မ်းာ�ဆံု�အကာအကွယးမြ�စား�ည်း။ 

ထားးု ရုှုငွေထားာင််းတးု င်း��ည်း တစားခုုခု�င်း�အငွေနနှိုင််း နံရံမြခုာ�ထားာ�၍ရမ်းည်း မ်းဟုာတး�လုးု  

တစားခုုနှိုင်း်တစားခုု မ်း�ာ�စွာာအမြ�နးအလှုနး ဆကးစာ�းငွေန�ါ�ည်း။ ဥ်း�မ်းာ- စီာ��ွာ�ငွေရ� ရုှုငွေထားာင််းတွင်း 

ငွေစာ��ကွကး (မ်းကးတာ) အဆင််း ဆနး�စာစားခု�ကးက ဝိုင်းငွေငွ်အဆင််း မ်း�ာ�ကးု �ကည််းကာ နိုးု င်းငံ်နှိုင််း 

ငွေဒီ�အလုးု ကး �ရး�တးမ်း�ာ�က စာာနယးဇင်း� ထုားတးကုနးကးု  ဝိုယးယူရနး တတးနိုးု င်း�လုာ�ဟုာ 

ငွေမ်း�ရနးငွေစာာင််း�ကည််းနိုးု င်း�ည်း။ ၄င်း��ည်း လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း� ရုှုငွေထားာင််းနှိုင််းလုည်း� 

ဆကးစာ�းငွေန�ါ�ည်း။ ကွနးရကး (မီ်းဆးု ) အဆင််းတွင်း ငွေစာ��ကွကးတင်းငွေ�ာ အ�င်း�မ်း�ာ� 

ထားည်းငွေထားာင်းပြီး�ီ� ငွေ�ကားမြင်ာဝိုင်းငွေငွ်ကးု  ငွေလ်ုလုာရနး စာဥ်းး�စာာ�နိုးု င်းပြီး�ီ� ဆကး�ွယးငွေရ�နှိုင််း 

�တင်း�အခု�ကးအလုကး မ်းှငွေဝိုငွေရ� စွာမ်းး�ငွေဆာင်းရည်းမ်း�ာ�အငွေ�ကာင်း� ငွေမြ�ာငွေ�ာအခုါ နည်း��ည်ာ 

ရုှုငွေထားာင််းနှိုင််းလုည်း� �ကးဆးု င်း�ါ�ည်း။ မီ်းဒီီယာဌာာန (မ်းးု ကးခုရှုးု ) အဆင််းတွင်း ခုးု င်းမ်းာ�ည််း 

လုု�းင်နး�အစီာအစာဥ်းးမ်းရှှး မြခုင်း�နှိုင််း ဝိုနးထားမ်းး�မ်း�ာ�အ�ကာ� အဂျတး လုးု ကးစာာ�မြခုင်း�တးု ်မှ်းာ စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ� 

မြ�စားနိုးု င်းပြီး�ီ� ထားးု နှိုစားခုုစာလံုု�မှ်းာ နိုးု င်းငံ်ငွေရ�ရုှုငွေထားာင််းနှိုင််း ဆကးစာ�း�ါ�ည်း။ ယင်း�တွင်း လုု�းင်နး�တွင်း� 

မူ်းဝိုါဒီမ်း�ာ�နှိုင််း စီာမံ်းခုနး်ခဲွုငွေရ�အငွေလ်ုအထားမ်း�ာ�မှ်းာ အငွေရ��ါငွေ�ာငွေ�ကာင််း မြ�စား�ါ�ည်း။ 

�းု ်မ်းဟုာတး အဂျတးလုးု ကးစာာ�မု်းငွေ�ကာင််း ယံု�ကည်းရမု်းနှိုင််း ဌာာနကးု အ�းအမှ်းတးပြု�လုးု စားတးတးု ်ကးု  

ထားးခုးု ကးငွေစာမြခုင်း�က လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း� အဆင််းနှိုင််း ဆကးစာ�းငွေန�ါ�ည်း။

အဆးု �ါရုှုငွေထားာင််းမ်း�ာ�က မီ်းဒီီယာဝိုနး�က�င်းကးု  �းု မ်းးု လှုမ်းး�ပြုခံု�ါဝိုင်း�ည််း ဆနး�စာစား ခု�ကး ရရှှးငွေစာပြီး�ီ� 

ရုှုငွေထားာင််းတစားခုုခု�င်း�တွင်း အဓားကခု�ဥ်းး�က�းမု်းနှိုင်း်  စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ� ကးု  ငွေ�ါင်း�စုာထားာ�နိုးု င်း�ါ�ည်း။ 

ရလုဒီးမှ်းာ ငွေရရှှည်းရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  �နးတီ�ရာ၌ �ါဝိုင်း�ည််းအခု�ကးမ်း�ာ�ကးု  �းု မ်းးု မြ�ည််းစံုာစွာာ 

ငွေတွမ်ြမ်းင်းလုာ မြခုင်း�မြ�စား�ည်း။

ရုှုငွေထားာင််းင်ါ�ရ�းကးု  တစားခုုခု�င်း�စီာ၏ (အာ�လံုု�မ်းဟုာတး�ည််းတးု င်း) ထားင်းရှှာ�ငွေ�ာ အ�းု င်း�မ်း�ာ�နှိုင််း 

စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ�နှိုင်း်တကွ ငွေအာကး�ါဇယာ�တွင်း ငွေ�ားမြ�ထားာ� �ါ�ည်း။ ထားးု ရုှုငွေထားာင််းနှိုင်း်  

စားနးငွေခု်မု်းအခု�း� ်ကးု  ရုှုငွေထားာင််းတစားခုုထားကး �းု ပြီး�ီ�ထားည််း�ွင်း�နိုးု င်း�ါ�ည်း။ 

စီာမံ်းကးနး�နမူ်းနာ- ယူကရးနး�နိုးု င်းငံ်တွင်း အရည်းအငွေ�ွ�နှိုင််း 
ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� မြမု်းင််းတင်းမြခုင်း�

ယူကရးနး�နိုးု င်းငံ်၏ လွုတးလု�းငွေ�ာ အ�ံလှုင််းလုု�းင်နး�မ်း�ာ�အ�င်း� (IAB) 
တွင်း ငွေဒီ�ဆးု င်းရာနှိုင််း နိုးု င်းငံ်အဆင််း အ�ံလှုင််းလုု�းင်နး� ၁၀၀ ငွေက�ား�ါဝိုင်းပြီး�ီ� 

အ�ဲွဝ်ိုင်းမ်း�ာ�၏ ငွေရရှှည်းရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� �းု ငွေကာင်း� ငွေအာင်း ၎င်း�တးု ်အတွကး 

လှုမ်းး�ပြုခံု�ါဝိုင်းငွေ�ာ မီ်းဒီီယာစီာမံ်းခုနး်ခဲွုငွေရ� �င်းတနး� အလွုနးလုးု အ�းငွေန�ည်းကးု  

ငွေတွရှ်ှးရ�ါ�ည်း။ ၂၀၁၅ ခုုနှိုစားတွင်း IAB နှိုင််း DW Akademie တးု ်�ည်း 
ယူကရးနး�မီ်းဒီီယာ အီလုကးထားရွှုနး�နစားငွေက�ာင်း�ကးု  စာတင်းပြီး�ီ� မီ်းဒီီယာ စီာမံ်းခုနး်ခဲွုငွေရ�နှိုင်း်  

ဒီစားဂျ�စားတယး�တင်း��ည်ာ အစီာအစာဥ်းး နှိုစားခုုမြ�င််း ငွေဒီ�ဆးု င်းရာ မီ်းဒီီယာ ဌာာနမ်း�ာ�၏ 

�ဏ္ဍာငွေရ�အငွေမြခုခံုနှိုင်း်  �တင်း�တင်းဆကးမု်းတးု ်ကးု  အဓားက အာရံုှုစားု ကးခ်ဲု�ါ�ည်း။ 

အီလုကးထားရွှုနး�နစားငွေက�ာင်း�၏ “ငွေရာစာ�းထားာ�ငွေ�ာ �င်းယူမု်း” အယူအဆ�ည်း 

အွနးလုးု င်း�နှိုင််း စာာ�င်းခုနး� ညှွှနး�ကာ�ခု�ကးမ်း�ာ� ၏ အာ��ာခု�ကးကးု ငွေ�ါင်း�စာ�းကာ 

မီ်းဒီီယာမြ�င််း အ�ကး ငွေမွ်း�ဝိုမ်းး�ငွေက�ာင်း� �ူမ်း�ာ�၏ မ်းအာ�လု�း�ည််းအခု�းနးမ်း�ာ�ကးု  

ထားည််း�ွင်း�စာဥ်းး�စာာ�လု�ကး အထူား� �မြ�င််း ငွေက��လုကးငွေဒီ�မ်း�ာ�အတွကး 

အငွေရ�ကြီးကီ��ည််း အခု�းနးမ်းငွေရွှု�၊ ငွေနရာမ်းငွေရွှု� �င်းယူခွုင််းကးု ငွေ��ခ်ဲု�ါ�ည်း။

မီ်းဒီီယာစီာမံ်းခုနး်ခဲွုငွေရ�ကးု  အတွင်း�က�က�ငွေလ်ုလုာ�ည််း ငွေရရှှည်း အစီာအစာဥ်းး 

�ည်း မီ်းဒီီယာစီာမံ်းခုန်း ခဲွု�ူမ်း�ာ�အာ� �ူတးု ်လုု�းင်နး�ကးု  အက�း��အမြမ်းတး ရ�ည််း 

လုု�းင်နး�မ်း�ာ�အမြ�စားငွေမြ�ာင်း�လဲုရာ၌ အ�ံု�ပြု�နိုးု င်းမ်းည််း ကွမ်းး�က�င်းမု်း နှိုင်း်  အ�း�ည်ာမ်း�ာ� 

ငွေ��အ�း�ည်း။ ထားးု အစီာအစာဥ်းး�ည်း လှုမ်းး�ပြုခံုမု်းရှှးစွာာ ခု�ဥ်းး�က�းငွေဆာင်းရွှုကးပြီး�ီ�  

(၁) ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ရှှး�ည််း မီ်းဒီီယာလုု�းင်နး� မ်းဟာာဗျူ��ဟာာ ခု�မှ်းတးအငွေကာင်းအထားည်း 

ငွေ�ား�ံု၊ (၂) �တင်း�အငွေ�ကာင်း� ရ�း�နးတီ�၊ လူု�းမ်း�ာ�ငွေအာင်းလုု�းပြီး�ီ� 

ငွေရာင်း�ခု�ကာ မီ်းဒီီယာအ�းု ကးအဝိုနး� တစားခုု တည်းငွေထားာင်း�ံု၊ (၃) အထူား��မြ�င််း 

ငွေ�ကားမြင်ာငွေစာ��ကွကးမ်း�ာ� ငွေကာင်း�စွာာမ်း�ံွဖ်ြိုး�း�ငွေ�ာငွေနရာမ်း�ာ�၌ ဝိုင်းငွေငွ်ရရှှးနိုးု င်းငွေရ�၊  

(၄) ထားးငွေရာကး ငွေ�ာ အ�ဲွတ်ည်းငွေဆာကးပြီး�ီ�စီာမံ်းခုနး်ခဲွု�ံု စာ�ည်း်  ငွေမ်း�ခွုနး�မ်း�ာ�ကးု  

အ�ာ�ငွေ��ခ်ဲု�ါ�ည်း။ ၂၀၁၇ ခုုနှိုစားမှ်းစာတင်းကာ အီလုကးထားရွှုနး�နစား ငွေက�ာင်း�၏ မီ်းဒီီယာ 

စီာမံ်းခုနး်ခဲွုငွေရ�အစီာအစာဥ်းးကးု  ခု�ဲ ်ထွားင်းပြီး�ီ� အလုာ�တူ စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ�နှိုင်း်  ပြီးခုးမ်းး�ငွေမြခုာကးမု်းမ်း�ာ� 

ရင်းဆးု င်းငွေနရ�ည််း ငွေမ်းားဒီးု ဗျူာနှိုင်း်  ငွေဂျ�ားဂျ�ီယာနိုးု င်းငံ်တးု ်မှ်း မီ်းဒီီယာစီာမံ်းခုန်း ခဲွု�ူမ်း�ာ�ကးု လုည်း� 

�ါဝိုင်းငွေစာခ်ဲု�ါ�ည်း။ ဤအစီာအစာဥ်းး၏ အလုု�းလုု�းရင်း��င်းယူငွေ�ာ ခု�ဥ်းး�က�းနည်း�တွင်း 

ဖြိုး�းင်းဆးု င်းမု်းရှှးငွေ�ာ အ�ဲွမ််း�ာ�တွင်းလုု�းကးု င်း�ည််း မီ်းဒီီယာစီာမံ်းခုန်း ခဲွု�ူမ်း�ာ� ရှှး ပြီး�ီ� 

တစားဦး�ခု�င်း�စီာ�ည်း ၄င်း�တးု ်ငွေရွှု�ခု�ယး�ည််း အ�းု င်း�အဝိုးု င်း�ကးု  ဝိုနးငွေဆာင်းမု်းငွေ��ရနး 

ကးု ယး�းု င်းမီ်းဒီီယာစီာမံ်းကးနး�ကးု  ပြု�လုု�း�ကရ�ါ�ည်း။ ထားးု ်ငွေ�ကာင််း မီ်းဒီီယာစီာမံ်းခုန်း ခဲွု�ူမ်း�ာ�က 

က�င််းထံုား�ငွေကာင်း�မ်း�ာ� မ်းှငွေဝိုကာ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး ဆနး��စားငွေ�ာ 

ငွေမြ�ရှှင်း�မု်းမ်း�ာ� ရှှာငွေ�ွပြီး�ီ� မ်းးမ်းးတးု ်ငွေဒီ�ရှှး မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�အတွကး စွာနး်ဦး�တီထွားင်းငွေ�ာ 

ခု�ဥ်းး�က�းမု်းမ်း�ာ�ငွေ�ားထုားတး�က�ါ�ည်း။
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အဓားကရုှုငွေထားာင််းင်ါ�ရ�း 

ရုှုဆွေး�ာင််် အစုာတ်အပုို� င််�မ်းျာ� / စုာန်ဆ်ွေးချ မု််းမ်းျာ� (ပိုတ်ဝန််�က်ျင်၊် က်းန်ရ်က််�ှင််် မီ်းဒီီယာာ အ�င််မ််းျာ�)

စီာ�ပိုးာ�ဆွေးရ� –  နုို� င်ငံ််နှိုင််် ဒေေသအလုို� က်် ဝင်ငွ််အဆင််် (ဦးးတည််ပရုိသတ်က် စာာနယ််ဇင််းထု� တ်က်� နကု််�  ဝယ််ယူ်ရိနတ်တ်နုို� င်သ်လိုား။)

–  ပြိုပုင်ဆု်� င်မု်ှုအဆင််် (အက်န််အသတ်ရုှှိဒေသာ ဒေ�က်ာ်ငြာင်ာပမှုာဏအတွက်် ပြိုပုင်ဆု်� င်သူ်မှု�ားစွာာက် လို�ံ းပန်းဒေန�က်သည််)

–  ေစ်ာဂျ�စ်ာတယ််ဒေ�က်ာ်ငြာင်ာဒေစာ�းကွ်က်် ဖံွွံ့ပ်ြိုဖုွံ့းလိုာမုှု (Google နှိုင််် Facebook တု�၏်လှိုမ်ှုးမုှု� းမုှု) နှိုင််် ငြာပည််တွင််း/ဒေေသဆု� င်ရ်ိာ ဒေ�က်ာ်ငြာင်ာဒေစာ�းကွ်က််မှု�ား 

(၎င််းတု� က်် ငြာပည််တွင််းနှိုင််် ဒေေသဆု� င်ရ်ိာ ခုို� င်မ်ှုာဒေသာ မီှုေီယ်ာဌာာနမှု�ားကု်�  ပ်ံပု� းဒေပးနုို� င်မ်ှုလိုား။)

–  ဘဏ္ဍာာဒေရိးဆု� င်ရ်ိာ ကြီးကီ်း�က်ပ်မုှု (ကြီးကီ်း�က်ပ်မုှုမှုရုှှိက် စီာမံှုခိုန််ခွို�မုှုလွို�ငြာခိုင််း၊ အဂျတုလုို� က််စာားငြာခိုင််းနှိုင််် လုိုမ်ှုလိုည််ငြာခိုင််းတု�  ်ငြာဖွံ့စ်ာဒေစာသည််)

–  ဝနဒ်ေဆာင်မု်ှုမှု�ားနှိုင််် မီှုေီယ်ာမှုဟု� တ်ဒေသာထု� တ်လို� ပ်မုှုမှု�ားအတွက်် ဒေစာ�းကွ်က်် (ဒေနာက််ထုပ်ဝင်ဒ်ေငွ်လိုမ်ှုးဒေ�က်ာင််းမှု�ား)

–  ဒေစာ�းကွ်က််ငြာမှှုင််တ်င်ဒ်ေသာ အသင််းမှု�ား (ဒေ�က်ာ်ငြာင်ာဝင်ဒ်ေငွ် သု� မ်ှုဟု� တ် ခို�ုတ်ဆက််ခွိုင််မ်ှု�ား ရှှိာဒေဖွွံ့ရိနအ်� ပ်စာ� ဖွွံ့�င်ြာခိုင််း)

–  ဝင်ဒ်ေငွ်ရိရိနအ်ငြာခိုားနည််းလိုမ်ှုးမှု�ားအတွက်် အဒေငြာခိုခံိုစာနစ်ာမှု�ား (မုှု� က််ခိုရုို� ဒေပးဒေခို�မုှုမှု�ား သု� မ်ှုဟု� တ် လူိုအမှု�ားထံုမှှု ရိနပ်� ံဒေငွ်စာ� ဒေဆာင််းငြာခိုင််း)

–  ခုို� င်မ်ှုာဒေသာ လို� ပ်င်န်းအစီာအစာဥ််/မှုဟုာဗျူ��ဟုာ မှုရုှှိငြာခိုင််း

–  ဒေက်ာင််းစွာာဖံွွံ့ပ်ြိုဖုွံ့းပြီးပီးငြာဖွံ့စ်ာဒေသာ လို� ပ်င်န်းက်ွမ်ှုးက်�င်မု်ှုနှိုင််် အတတ်ပည်ာမှု�ား မှုရုှှိငြာခိုင််း

–  ဝင်ဒ်ေငွ်ရိင််းငြာမှုစ်ာစာ� ံလိုင်ကွ််�ငြာပားငြာခိုင််း (ဝင်ဒ်ေငွ်ရိင််းငြာမှုစ်ာ က်� နခ်ိုမ်ှုးလိုာပါက် စီားပွားဒေရိးအရိမီှှုခုို� ငြာခိုင််း၊ စာာတည််းအဖွွံ့� ် လွိုတ်လိုပ်မုှုဆ�ံ း ရံုိုးငြာခိုင််း၊ 

ဒေငွ်ဒေ�က်းငြာပဿနာမှု�ား)

�ု� င်ငံ််ဆွေးရ� –  မီှုေီယ်ာက်ဏ္ဍာကု်�  အားငြာဖွံ့ည်််ဒေပးဒေသာ သု� မ်ှုဟု� တ် တားဆီးဒေသာ ဥ်ပဒေေမှု�ား၊ မူှုဝါေမှု�ား၊ နည််းဥ်ပဒေေမှု�ား (ဥ်ပမှုာ၊ သတင််းအခို�က််အလိုက်် 

ရိရုှှိမုှု၊ ဆင်ဆ်ာငြာဖွံ့တ်ငြာခိုင််း၊ လွိုတ်လိုပ်စွာာ ထု� တ်ဒေဖွံ့ာ်ဒေငြာပာဆု� မုှုကု်�  က်န််သတ်ငြာခိုင််း)

–  မီှုေီယ်ာအခိုင််းအက်�င််း၏ ပု� င်ဆု်� င်မု်ှုဆု� င်ရ်ိာဖွွံ့�စ်ာည််းတည််ဒေဆာက််ပ�ံတွင်် ပွင််လ်ိုင််းငြာမှုင်သ်ာမုှုရုှှိငြာခိုင််း

–  ဒေ�က်ာ်ငြာင်ာအဒေပ် အစုာ� းရိ၏လှိုမ်ှုးမုှု� းမုှု သု� မ်ှုဟု� တ် ဒေ�က်ာ်ငြာင်ာဒေစာ�းကွ်က််ကု်�  အငြာပတ်အသတ်ထုုန်းခို��ပ်မုှု

–  မီှုေီယ်ာအသင််းအဖွွံ့�မ်ှု�ားအတွက်် ဥ်ဒေပေနှိုင်််  နည််းဥ်ပဒေေမှု�ား

–  မီှုေီယ်ာဌာာနတစ်ာခို�၏ လို� ပ်င်န်းတွင််းမူှုဝါေမှု�ား (ပွင််လ်ိုင််းငြာမှုင်သ်ာမုှု၊ အားလို�ံ းပါဝင်မု်ှု၊ ေီမုှု� က်ဒေရိစီာဆနမု်ှုတု�  ်ရုှှိသလိုား။)

–  အငြာခိုား မီှုေီယ်ာဌာာနမှု�ားနှိုင််် ပူးဒေပါင််းဒေဆာင်ရွ်ိုက််မုှုမှု�ား

–  စာာတည််းအဖွွံ့�နှ်ိုင််် ဒေစာ�းကွ်က််ငြာမှှုင််တ်င်ဒ်ေသာအဖွွံ့�မ်ှု�ားအ�က်ား သီးငြာခိုားခွို�ထုားမုှုနှိုင််စ်ာပ်လို�ည််းသည််် နည််းဥ်ပဒေေမှု�ား (အမီှှုအခုို�က်င််းမုှုနှိုင််် 

ယ်�ံ �က်ည််ရိမုှုတု� အ်တွက်် အဒေရိးကြီးကီ်းသည််)

သတင််�အဆွေး�က်ာင််�ရပ်ို –  နုို� င်ငံ််တွင်် စာာနယ််ဇင််းဆု� င်ရ်ိာ အဒေထွုဒေထွု က်ွမ်ှုးက်�င်မု်ှု/အရိည််အခို�င််း 

–  သတင််းပည်ာသင်တ်န်းအစီာအစာဥ််မှု�ား၊ ပည်ာရှှိင်မ်ှု�ားနှိုင််် သင်တ်န်းဆရိာမှု�ား မှုရုှှိငြာခိုင််း

–  ပရုိသတ်အဒေ�က်ာင််း မှုသုရုှှိငြာခိုင််း (ပရုိသတ်ကု်�  သ� ဒေတသနပြုပလို� ပ်မုှု သု� မ်ှုဟု� တ် ဒေေတာမှုရုှှိငြာခိုင််း)

–  အယ််ေီတာပု� င််းဆု� င်ရ်ိာအဒေ�က်ာင််းရိပ်မှု�ား ဖွံ့လှိုယ််ငြာခိုင််း

–  သတင််းအဒေ�က်ာင််းအရိာနှိုင််် အငြာပင်အ်ဆင်ဆ်န်းသစ်ာမုှုအတွက်် ဒေနရိာဒေပးမုှု

–  သတင််းအဒေ�က်ာင််းအရိာ၏ အရိည််အဒေသွး

–  သတင််းအဒေ�က်ာင််းအရိာက် လူိုအ်သု� င််းအဝု� င််းနှိုင််် ဆီဒေလို�ာ်မုှုရုှှိငြာခိုင််း

–  က်ွမ်ှုးက်�င်သ်တင််းဒေထုာက််မှု�ားကု်�  ဆွ�ဒေဆာင်ထု်ုန်းသုမ်ှုးထုားနုို� င််ငြာခိုင််း

–  သတင််းအဒေ�က်ာင််းအရိာမှု�ားကု်�  အွနလု်ို� င််းတွင််ငြာမှုင်ဒ်ေတွနု်ို� င််ငြာခိုင််း (SEO၊ သတင််းဝက််ဘ်ဆု� က််/သတင််းအခို�က််အလိုက််ကု်�  အလွိုယ််တူရှှိာဒေတွမု်ှု)
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စံာပြု��ံုစံာအ�စား၏ အငွေရ�ကြီးကီ��ံု- ကွနိုးု �းတးု၏်  
ငွေထားာကးခံုအ�ကပြု�ခု�ကး

မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�တးု �တကးမု်းက မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  ဝိုင်းငွေငွ် ဗျူဟားု ပြု� 

ရုှုငွေထားာင််း တစားခုုတည်း�မှ်း�ာ ဆနး�စာစား�ါက ကွနိုးု �းတးု ်၏ �်ံ�းု �မု်း လုးု အ�း �ည််း 

ဌာာနမ်း�ာ�စွာာ�ည်း အက�း��ငွေက��ဇူ� ရရှှးမ်းည်း မ်းဟုာတး�ါ။ �ဏ္ဍာငွေရ� နှိုင််း စီာ��ွာ�ငွေရ� 

ရုှုငွေထားာင််းကးု ငွေက�ားလွုနးငွေလ်ုလုာရနး အထူား�အငွေရ�ကြီးကီ��ါ �ည်း။ ထားးု ်ငွေ�ကာင််း မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�ငွေရ� 

အ�ဲွအ်စာည်း�မ်း�ာ�က နည်း�ဗျူ��ဟာာ ငွေမြ�ာင်း�ရနး လုးု �ါ�ည်း။ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ငွေရရှှည်းတည်းတ်ံမု်းကးု  

ငွေဆွ�ငွေနွို��ံု ငွေမြ�ာင်း�လဲု�းု ်လုးု မ်းည်း။ မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�မု်း ငွေဆာင်းရွှုကးရာတွင်း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� 

ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  ��းစံုာလှုမ်းး�ပြုခံု�ါဝိုင်း ငွေ�ာ ရုှုငွေထားာင််းမှ်း �ကည််းရ�ါမ်းည်း။ 

ဤငွေနရာတွင်း DW Akademie ၏ စံာပြု��ံုစံာအ�စား �ါဝိုင်းလုာ�ါ�ည်း။ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နး
နိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး အထူား�အငွေရ��ါ�ည််း ခုးု င်းမ်းာငွေ�ာ ရုှုငွေထားာင််းအမြမ်းင်းမ်း�ာ� အ�ကံပြု�မြခုင်း�အာ�မြ�င််း 

၄င်း��ည်း မီ်းဒီီယာ လုု�းကးု င်း�ူမ်း�ာ�၊ မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�ငွေရ� အငွေကာင်းအထားည်းငွေ�ား�ူမ်း�ာ�၊ 

အလုရှူှင်းမ်း�ာ�၊ မီ်းဒီီယာမူ်းဝိုါဒီခု�မှ်းတး�ူမ်း�ာ�ကးု  �းု မ်းးု ထားးငွေရာကးပြီး�ီ� လုးု အ�းခု�ကး အဓားကထားာ�ကာ 

ငွေရရှှည်းတည်းတ်ံငွေ�ာ လုု�းင်နး�မ်း�ာ�ကးု  ငွေဆာင်းရွှုကးနိုးု င်း ငွေစာ�ည်း။ ၎င်း��ည်း 

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� နယး�ယးတွင်း �းု ငွေကာင်း� �ည််း မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�ငွေရ�ခု�ဥ်းး�က�းမု်းမ်း�ာ�နှိုင််း 

စီာမံ်းကးနး� မ်းဟာာဗျူ��ဟာာမ်း�ာ� အတွကး မူ်းငွေ�ာင်းမ်း�ာ�ခု�မှ်းတးငွေ�� �ါ�ည်း။ ၄င်း��ည်း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� 

ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�၏ ရုှု�းငွေထွား�ငွေ�ာ အယူအဆကးု  ဆနး�စာစားအကဲမြ�တးကာ အခု�း� ်ငွေ�ာမီ်းဒီီယာ 

စာနစားမ်း�ာ�၏ အာ�နည်း�ခု�ကး၊ အာ��ာခု�ကးမ်း�ာ�အငွေ�် �းု ပြီး�ီ�အငွေ��စားတး က��ည််း 

အမြ�နးအလှုနး နာ�လုည်းမု်း ရရှှးလုာငွေစာ �ည်း။ ၎င်း��ည်း အမြ�ည်းမြ�ည်းဆးု င်းရာအမြ�နးအလှုနး 

ငွေဆွ�ငွေနွို�မု်းကးု  က�ယးမြ�နး် ငွေစာကာ �ံုနာ�လုည်းမု်းရရှှးလုာပြီး�ီ� ငွေဒီ�တစားခုုနှိုင််းတစားခုု �ူ�ငွေ�ါင်း� 

အာ�ထုားတးမု်းကးု  �်ံ�းု �ငွေ��မ်းည်းဟုာ ငွေမ်းှားလုင််းရ�ါ�ည်း။

လုကးရှှးက�ဥ်းး�ငွေမြမ်းာင်း�ငွေ�ာ အာရံုှုစားု ကးမု်းထားကး �းု မ်းးု ထားးငွေရာကးငွေ�ာ မ်းဟာာဗျူ��ဟာာမှ်းာ 

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� စီာမံ်းကးနး�မ်း�ာ�အတွကး စာနစားတက��ံွဖ်ြိုး�း�ငွေရ�နည်း�လုမ်းး�ကးု  

လုကးခံုရနးမြ�စားပြီး�ီ� ၄င်း�တွင်း မီ်းဒီီယာလုု�းင်နး�မြ�င််း အ�ကးငွေမွ်း��ူမ်း�ာ�၊ ငွေဒီ�ဆးု င်းရာ 

ကွမ်းး�က�င်း�ူမ်း�ာ� နှိုင််း မီ်းဒီီယာစီာမံ်းခုန်း ခဲွု�ူမ်း�ာ� စာ�ည််း �ကးဆးု င်း�ူအာ�လံုု� �ါဝိုင်း�ည််း 

ခု�ဥ်းး�က�းမု်း�ါဝိုင်း�ည်း။ �ံုငွေ�ကာ�က� မ်းဟာာဗျူ��ဟာာငွေနာကးမ်းလုးု ကး�ဲ မြ�ည်းတွင်း�မှ်း 

�ကးဆးု င်း�ူမ်း�ာ�နှိုင််း အနီ�က�း�ူ�ငွေ�ါင်း�ငွေဆာင်းရွှုကးမု်းမှ်း တစားဆင််း မြ�ည်းတွင်း�နှိုင််း ငွေဒီ�ဆးု င်းရာ 

အငွေမြခုအငွေနမ်း�ာ�ကးု  တံုမ်ြ�နးငွေ�ာ မ်းဟာာဗျူ��ဟာာကးု  ငွေ�ားငွေဆာင်း�င််း�ါ�ည်း။

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�၏ စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ�ကးု  �တင်း�ဌာာန တစားခုုခု�င်း�အဆင််းတွင်း 

မ်းငွေမြ�ရှှင်း�နိုးု င်း�ါ။ ကဲွမြ�ာ�ငွေ�ာ �ါဝိုင်း�တး�ကး �ူမ်း�ာ�စုာငွေ�ါင်း�လု�ကး က�ယးမြ�န်းငွေ�ာ 

ထားးု �ူတးု ်မှ်း က�ယးမြ�န်းငွေ�ာ အမြမ်းင်းမြ�င််း �ကည််းမြမ်းင်းငွေ��ကာ၊ တးု င်း�မြ�ည်း၏ အငွေမြခုအငွေန 

�းု ်မ်းဟုာတး ငွေဒီ� တစားခုု၏ မီ်းဒီီယာငွေဂျဟာစာနစားကးု  အကဲမြ�တး�ံု���းရနး လုးု အ�း�ါ�ည်း။ 

ထားးု ်ငွေနာကး �ူ�ငွေ�ါင်း� �ါဝိုင်း�ူမ်း�ာ�က မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ� ရှှင်း�နးခွုင််း �းု ်မ်းဟုာတး ကြီးကီ�ထွားာ�ခွုင််း 

ရရှှးနိုးု င်းငွေအာင်း အာ�ငွေ��ငွေ�ာ မီ်းဒီီယာ�တးဝိုနး�က�င်းတစားခုု �နးတီ�ငွေ��ငွေ�ာ စီာမံ်းကးနး�မ်း�ာ�ကးု  

မ်းဟာာဗျူ��ဟာာငွေမြမ်းာကးစွာာ စီာစာဥ်းးနိုးု င်း�ါ �ည်း။ ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� �းု ငွေကာင်း�ငွေအာင်း 

န်ည််း�ပိုည်းာ –  ဆင်ဆ်ာ (ဆင်ဆ်ာငြာဖွံ့တ်ရိန် အစုာ� းရိတွင်် နည််းပည်ာဆု� င်ရ်ိာစာနစ်ာမှု�ား ရုှှိသလိုား/အသ�ံ းပြုပသလိုား။ 

–  အင်တ်ာနက်် အဒေငြာခိုခံိုအဒေဆာက််အအ�ံ  (မှုည််မှုှ ဖံွွံ့ပ်ြိုဖုွံ့းသလို�။ တစ်ာနုို� င်ငံ််လို�ံ း အင်တ်ာနက််လှိုမ်ှုးပြုခံိုမုှု ရုှှိသလိုား။ ဒေစာ�းနုိုန်းသက််သာပါသလိုား။)

–  သယ််ယူ်ပု� ဒ်ေဆာင်ဒ်ေရိးနှိုင််် လိုမ်ှုးအရိည််အဒေသွး (သတင််းစာာမှု�ားကု်�  ဒေက်�းလိုက််ဒေေသမှု�ားအထုု ဒေပးပု� နု်ို� င်သ်လိုား။)

–  ေစ်ာဂျ�စ်ာတယ််ဒေငွ်ဒေပးဒေခို�စာနစ်ာမှု�ား ရိရုှှိမုှု (ဝင်ဒ်ေငွ်ရိရုှှိနုို� င်ဒ်ေငြာခိုရုှှိဒေသာ ရိင််းငြာမှုစ်ာ)

–  သတင််းအဒေ�က်ာင််းရိပ် ငြာဖွံ့န််ခို�ုဒေရိးကွ်နရ်ိက််မှု�ား

–  သတင််းအဒေ�က်ာင််းရိပ် ဖွံ့လှိုယ််မုှု (အင်တ်ာနက််မှှုတစ်ာဆင်််)

–  ငြာဖွံ့န််ခို�ုဒေသာ လိုမ်ှုးဒေ�က်ာင််းမှု�ား

–  ထု� တ်လို� ပ်မုှုနည််းပည်ာ အသစ်ာ

–  နည််းပည်ာပု� င််းဆု� င်ရ်ိာ စာက််ပစာစည််းမှု�ား

–  နည််းပည်ာသစ်ာမှု�ားကု်�  သင်တ်န်းဒေပးငြာခိုင််း

–  နည််းပည်ာသစ်ာမှု�ားကု်�  အသ�ံ းပြုပလုို� စုာတ်

လ့ူ့အ်သု� င််�အဝု� င််� –  သတင််းတင်ဆ်က််မုှုအဒေပ်ရုိုငြာမှုင်မု်ှု (အသု� င််းအဝု� င််း၏ တနဖု်ွံ့� းမှု�ားအဒေပ် တု� က််ခုို� က််သည််ဟု� ငြာမှုင်ပ်ါက် လိုေူါန်းမုှုမှု�ားနှိုင််် အငြာခိုားပ်ံပု� းမုှုပ� ံ စံာမှု�ား 

ဆ�ံ း ရံုိုးနုို� င်သ်ည််။)

–  တီထွုင်ဆ်န်းသစ်ာမုှုဆု� င်ရ်ိာ ယ်ဥ််ဒေက်�းမုှု (စာမ်ှုးသပ်ပြီးပီးက်� ရံုိုးမုှုကု်�  မှုလုို�လိုားငြာခိုင််း)

–  မီှုေီယ်ာ အသ�ံ းပြုပမုှု အဒေလ်ိုအထုမှု�ား (စာာတတ်ဒေငြာမှုာက််မုှု၊ အင်တ်ာနက််သ�ံ းစွာ�မုှု၊ လူိုမုှုကွ်နရ်ိက််မှု�ား)

–  မီှုေီယ်ာ အဖွွံ့�အ်စာည််းမှု�ားအဒေပ် ယ်�ံ �က်ည််မုှု

–  ေစ်ာဂျ�စ်ာတယ််တင်ဆ်က််မုှုမှု�ားသည်် အခိုမှု�် ငြာဖွံ့စ်ာသင််သ်ည််ဆု� ဒေသာ သဒေဘာထုား

–  အသ�ံ းပြုပသူမှု�ားက် ထု� တ်လို� ပ်ဒေသာအဒေ�က်ာင််းအရိာမှု�ား

–  လူိုအ်သု� င််းအဝု� င််း၏ ပု� င်ဆု်� င်မု်ှု

–  မီှုေီယ်ာဌာာနက် လူိုအ်သု� င််းအဝု� င််းနှိုင််် ယ်�ံ �က်ည််စုာတ်ခို�ရိမုှု

–  အငြာခိုားသူမှု�ားအား အသု� င််းအဝု� င််းက် ဒေထုာက််ခံိုဒေငြာပာ�က်ားမုှုမှု�ား

–  မီှုေီယ်ာဌာာနနှိုင််် အသုအမှှုတ်ပြုပမုှု/စုာတ်ပု� င််းဆု� င်ရ်ိာခို�ုတ်ဆက််မုှု 

–  မီှုေီယ်ာဌာာနကု်�  နုို� င်ငံ််ဒေရိးအရိပ်ံပု� းမုှု (�က်ံ်ခုို� င်မု်ှု)
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စီာမံ်းကးနး�နမူ်းနာ- ယူဂျနးဒီါနိုးု င်းငံ်တွင်း 
�တင်း�အငွေ�ကာင်း�ရ�းမ်း�ာ� မ်းှငွေဝိုမြခုင်း�

ယူဂျနးဒီါငွေရဒီီယးု ကွနးရကး (URN) �ည်း တစားနိုးု င်းငံ်လံုု�ရှှး �တင်း�ဌာာန ၁၀၂
 ခုု ခုနး်ကးု  �တင်း�၊ ငွေဆာင်း��ါ�၊ အ�ံ�းု င်းနှိုင််း ဓာာတး�ံုမ်း�ာ� မြ�နး်ငွေဝို�ည််း �တင်း� 

ငွေအဂျ�င်းစီာတစားခုုမြ�စား�ည်း။ ၂၀၀၅ ခုုနှိုစားတွင်း တည်းငွေထားာင်းခ်ဲုငွေ�ာ URN �ည်း 
နိုးု င်းငံ်၏ မီ်းဒီီယာဌာာနကြီးကီမ်း�ာ�က ငွေ���ည််း �တင်း�နှိုင််း ကဲွမြ�ာ�စွာာ ဝိုနးငွေဆာင်းမု်း 

ငွေ���ည််းအခုနး�ကဏ္ဍ ဟုာ မ်းးမ်းးကးု ယးကးု  ရုှုမြမ်းင်းပြီး�ီ� မ်းးမ်းးတးု ်၏ငွေဒီ�မြ�င်း�မှ်း �တင်း�မ်း�ာ� 

မ်းဝိုယးယူနိုးု င်းငွေ�ာ �းု ်မ်းဟုာတး တင်းဆကးနိုးု င်းစွာမ်းး�မ်းရှှးငွေ�ာ �တင်း�ဌာာနမ်း�ာ�အာ� 

�ကာ�မြ�တး�တင်း�မ်း�ာ�၊ အထူား�ငွေဆာင်း��ါ�မ်း�ာ� �်ံ�းု �ငွေ���ါ �ည်း။ �တင်း�ဌာာနမ်း�ာ�က 

လုစာဥ်းးငွေ�က�ငွေ��ကာ URN ဝိုနးငွေဆာင်းမု်းကးု  စာာရင်း��ွင်း�ရယူနိုးု င်း�လုးု  

�တင်း�တစားခုုခု�င်း�လုည်း� ဝိုယးယူနိုးု င်း�ါ�ည်း။ URN �ည်း ၎င်း�၏ 

�တင်း�ငွေအဂျ�င်းစီာလုု�းင်နး�အမြ�င်း အထူား��မြ�င််း �ဲက�ဥ်းးခံု လူုမု်းအ�းု င်း�အဝိုးု င်း�မ်း�ာ�မှ်း 

�တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�ကးု  နည်း��ည်ာ�စားမ်း�ာ�၊ မီ်းဒီီယာက�င််းဝိုတးမ်း�ာ� စာ�ည််း 

ငွေခုါင်း�စာဥ်းးမ်း�ာ�နှိုင််း�ကးဆးု င်းငွေ�ာ �င်းတနး�မ်း�ာ�စီာစာဥ်းးငွေ���ါ�ည်း။ နိုးု င်းငံ်၏�းု မ်းးု  

ငွေဝို�လံုငွေ�ာငွေဒီ�မ်း�ာ�အထားး �တင်း�မြ�နး်က�ကးနိုးု င်းရနး URN �ည်း 

Android �ုနး�မ်း�ာ�အတွကး မ်းးု �းု င်း�အ�လီုငွေက�ရှှင်း� ထုားတးလုု�း၍ �တင်း� 

တင်းဆကး�ည််းလုု�းင်နး�စာဥ်းးကးု  မြ�ည်း�ူ�်တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�ထံား တစားဆင််းခု�င်း� 

ရှှင်း�မြ��ါ�ည်း။ �ူတးု ်�ည်း အ�လီုငွေက�ရှှင်း�ကးု �ံု�ပြီး�ီ� �ူတးု ်အ�းု င်း�အဝိုးု င်း�၌ 

စားု �ရးမ်းး�ွယးရာ ကးစာစမ်း�ာ�ကးု  အရုှု�း၊ အ�ံနှိုင််း စာာ�ာ�မ်း�ာ�မြ�င််း �တင်း��းု �်က�ါ�ည်း။ 

ထားးု �တင်း�မ်း�ာ��ည်း URN က လှုင််းတင်း�ည််း အင်းတာနကးလုးု င်း�ထဲား 

ငွေရာကးကာ ကွနးရကးထဲားရှှး ငွေရဒီီယးု အ�ံလှုင််းဌာာနမ်း�ာ�က ရယူနိုးု င်း�ါ�ည်း။ 

မြ�ည်း�ူ�်တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ� က ငွေ���းု ် �ည််း �တင်း�မ်း�ာ�မှ်းာ လူုမု်းငွေရ�၊ 

နိုးု င်းငံ်ငွေရ� အမြ�စားမ်း��ကးမ်း�ာ�နှိုင််း အမ်း�ာ� မြ�ည်း�ူဝိုနးငွေဆာင်းမု်းငွေ��မြခုင်း� မှ်း�ည်း 

ငွေမြမ်းအမြင်င်း��ွာ�မု်းမ်း�ာ�နှိုင််း အငွေ��စာာ� ရာဇဝိုတးမု်းမ်း�ာ�အထားး �ါဝိုင်း�ါ�ည်း။ 

ယူဂျနးဒီါနိုးု င်းငံ်�ာ�မ်း�ာ� ရင်းဆးု င်းရ�ည််း ငွေန်စာဥ်းးရုှုနး�ကနးရမု်းမ်း�ာ� အငွေ�ကာင်း� 

�တင်း�အခု�း� ်မှ်းာ အမြ�နးအလှုနး ငွေဆွ�ငွေနွို�စာရာ မြ�စားလုာပြီး�ီ� အ�းု င်း�အဝိုးု င်း�အတွင်း� 

အငွေမြ�ာင်း�အလဲုမ်း�ာ� မြ�စားငွေ�်ငွေစာခ်ဲု�ါ�ည်း။

ထားးု အစီာအစာဥ်းး�ည်း ငွေဒီ�ခံုငွေရဒီီယးု ၏ ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  မြမု်းင််းတင်း�ါ�ည်း။ 

ငွေငွ်ငွေ�က�အကျပ်အတည်း�ငွေ�ကာင််း အ�ံလှုင််းဌာာနမ်း�ာ�စွာာ�ည်း အလွုနးငွေဝို� ငွေ�ာ 

ငွေဒီ�မှ်း �တင်း�မ်း�ာ�၊ �ုငွေတ�န�တင်း�မ်း�ာ� မ်းတင်းဆကးနိုးု င်း�ါ။ နိုးု င်းငံ်တွင်း� 

ငွေရဒီီယးု အာ�လံုု�က ထုားတးလွုင်း် ငွေ�ာ တူညီ်�ည််း �တင်း�မ်း�ာ�ကးု  ထုားတးလှုင််း 

�ကရ�ါ�ည်း။ မြ�ည်း�ူ�်တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�၏ �တင်း� အစီာရင်းခံုမု်းငွေ�ကာင််း 

ငွေဒီ�ခံုငွေရဒီီယးု မ်း�ာ�က �းု မ်းးု မြ�ည််းစံုာမ်း�ာ�မြ�ာ�ငွေ�ာ �တင်း�မ်း�ာ� လှုင််းနိုးု င်းလုာ 

�ါ�ည်း။ အ�ံလှုင််းဌာာန�ည်း ငွေဒီ�တွင်း� အငွေ�ကာင်း� ရ�းမ်း�ာ� �းု မ်းးု လှုင််းထုားတးရနး 

ဆံု�မြ�တးငွေ�ာအခုါ ငွေ�ာတရှှင်းဦး�ငွေရ တးု �လုာ�ါ�ည်း။ အခု�း� ်ငွေနရာမ်း�ာ�တွင်း 

ထားးု တးု �တကးမု်းငွေ�ကာင််း ငွေ�ကားမြင်ာ ရှှင်းမ်း�ာ� �းု မ်းးု ရရှှးလုာ�ည်းဟုာ ဆးု လုးု �ါ�ည်း။

URN ၏ရည်းရွှုယးခု�ကးမှ်းာ အရည်းအငွေ�ွ�မြမ်းင်း်�တင်း�မ်း�ာ� မြ�နး်ငွေဝို ရနးနှိုင််း နိုးု င်းငံ်
၏မီ်းဒီီယာအငွေထွားငွေထွားအဆင််းအတနး�ကးု  မြမု်းင််းတင်းရနး မြ�စား�ည်း။ အ�င်း�ဝိုင်းငွေ�က�၊ 

ငွေထားာကး�်ံငွေ�က�၊ DW Akademie နှိုင််းအမြခုာ��ူမ်း�ာ� စာ�ည််း မီ်းဒီီယာ�ံွဖ်ြိုး�း�ငွေရ�
အ�ဲွအ်စာည်း�မ်း�ာ�နှိုင်း်  �ူ�ငွေ�ါင်း�ငွေဆာင်းရွှုကးမြခုင်း� အ�ါအဝိုင်း အရင်း�မြမ်းစားမ်း�ာ�က ၎င်း�ကးု  

ငွေငွ်ငွေ�က��်ံ�းု ��ါ�ည်း။

ကွနးရကးမ်း�ာ�ကလုည်း� မ်း�ာ�စွာာ အက�း��ပြု�နိုးု င်းပြီး�ီ� နိုးု င်းငံ်ငွေရ�အရ လှုမ်းး�မ်းးု �မု်းကးု  

စုာငွေ�ါင်း�ကာကွယးနိုးု င်း�လုးု  မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ�က ရင်း�မြမ်းစားမ်း�ာ�မ်းှငွေဝိုပြီး�ီ� ဝိုင်းငွေငွ်ရင်း�မြမ်းစား အာ�လံုု�ကးု  

ရရှှးငွေအာင်း ၎င်း�တးု ်၏မြ�စားနိုးု င်းငွေမြခုကးု  တးု င်း�တာနိုးု င်းရနး ကူညီ်�ါ�ည်း။

ငွေနာကးဆံု�အငွေနမြ�င်း်  မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ�တစားခုုခု�င်း�အဆင််း၌ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး� 

ရှှးငွေစာရနး မ်းည်း�ည်းက အငွေရ�ကြီးကီ��ါ�နည်း�။ အငွေရ� အကြီးကီ�ဆံု� အဆင််းမှ်းာ ဝိုင်းငွေငွ် 

ရင်း�မြမ်းစားအ�စားမ်း�ာ�ကးု ခု�ည်း� ရှှာငွေ�ွမြခုင်း� ထားကး ငွေက�ားလွုနး ရုှုမြမ်းင်းရနးမြ�စား�ည်း။ 

ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ရှှး �ည််း မ်းဟာာဗျူ��ဟာာ�ည်း လူုထုားအငွေမြခုပြု� ငွေရဒီီယးု အ�ံလှုင််းဌာာနမ်း�ာ�၊ 

စာတင်းခုါစာ ဒီစားဂျ�စားတယးလုု�းင်နး�မ်း�ာ�နှိုင််း မြ�ည်းတွင်း��တင်း�စာာမ်း�ာ�ကးု  �းု မ်းးု ရှှင်း�နးနိုးု င်း ငွေ�ာ 

လုမ်းး�ငွေ�ကာင်း�ငွေ�်တင်းငွေ��နိုးု င်းရနး မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�၏ ရုှုငွေထားာင််းအမ်း�း��မ်း�း��မြ�စားငွေ�ာ 

စီာ��ွာ�ငွေရ�၊ နိုးု င်းငံ်ငွေရ�၊ နည်း��ည်ာ၊ အငွေ�ကာင်း�ရ�းနှိုင််း လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�တးု ်အ�ကာ� 

ဟာနးခု�ကးညီ်ညီ် ခု�းနးညှွှးနိုးု င်းငွေအာင်း ကြိုးကး��မ်းး��ါ�ည်း။ 

မီ်းဒီီယာမ်း�ာ� ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး ငွေမြ�ရှှင်း�ရနးမြ�တးလုမ်းး� မ်းရှှး�ည််းအမြ�င်း 

လုကးငွေတွအ်မှ်းနးတရာ�မ်း�ာ�နှိုင််း ကွနိုးု �းတးု ် ရင်းဆးု င်းရ ငွေ�ာအခုါ စားတး��ကး�ွယးရာ�ာ 

မြ�စားငွေလ်ုရှှး�ည်း။ �းု ်ငွေ�ား စာာနယးဇင်း�လုု�းင်နး��ည်း စာဥ်းးဆကးမ်းမြ�တး တးု �တကး ငွေန�ည်း်  

အခု�ကးကလုည်း� အငွေကာင်း�မြမ်းင်းစာရာ မြ�စားလုာ�ါ�ည်း။ ၎င်း�၏ ထားကးမြမ်းကး�ွကးလုကးငွေ�ာ 

��ာဝိုက ဆနး��စားငွေ�ာ ငွေမြ�ရှှင်း�နည်း� မ်း�ာ�၊ ငွေမြ�ာင်း�လဲုထားာ��ည််း ခု�ဥ်းး�က�းမု်းမ်း�ာ�နှိုင််း 

အငွေလ်ုအထား�စားမ်း�ာ� �နးတီ�ခွုင််းငွေ���ါ�ည်း။ ဤအငွေမြ�ာင်း�အလဲုမ်း�ာ� ကးု  ကွနိုးု �းတးု ်လုကးခံုပြီး�ီ� 

အခွုင််းအလုမ်းး�အမြ�စား ကြိုးကးဆးု �င််း�ါ�ည်း။ ကွနိုးု �းတးု ် လံုု�ဝို လုကးမ်းခံုရမ်းည်းမှ်းာ လွုတးလု�းစွာာ 

ထုားတးငွေ�ား ငွေမြ�ာဆးု မှ်းအငွေ�် ပြီးခုးမ်းး�ငွေမြခုာကးမု်းမ်း�ာ�မြ�စား�ါ�ည်း။ ထားးု ်ငွေ�ကာင်း်  ဤအကူ�အငွေမြ�ာင်း� 

�တးဝိုနး�က�င်းတွင်း �တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�ကးု  လူုအ်�းု င်း�အဝိုးု င်း�အတွင်း� �ူတးု ်၏ 

အငွေမြခုခံုအငွေရ��ါငွေ�ာ အခုနး�ကဏ္ဍမြ�ည််းမီ်းငွေအာင်း �်ံ�းု �ငွေ�ာ မ်းးတး�ကးအ�ဲွအ်စာည်း�မ်း�ာ�၊ 

�ဲွစ်ာည်း��ံုမ်း�ာ�နှိုင်း်  က�င််း�ံု�မု်းမ်း�ာ�ကးု  အာ�ကြိုးကး�မ်းာနးတကး အဓားကထားာ� ရှှာငွေ�ွငွေ���င််း�ါ�ည်း။ 
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အမြခုာ�အခု�ကးမ်း�ာ�

–  နိုးု င်းငံ်တစားခုုခု�င်း�စီာအလုးု ကး မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရင်းဆးု င်းရငွေ�ာ စီာ��ွာ�ငွေရ� 

စားနးငွေခု်မု်းမ်း�ာ�အငွေ�ကာင်း� �ုငွေတ�န ပြု�လုု�းပြီး�ီ� အ�း�ည်ာ မ်းှငွေဝိုရနး လုးု �ါ�ည်း12။ 

ဝိုင်းငွေငွ်နည်း�(�းု ်) ဝိုင်းငွေငွ်အ�င််းအတင််း နိုးု င်းငံ်မ်း�ာ�ရှှး အစာ��း��ငွေန�ည််းစာာနယးဇင်း�မ်း�ာ�၏ 

အငွေတွအ်ကြုံကံအငွေ�် ဦး�စာာ�ငွေ��ငွေ�ာ အစီာရင်းခံုစာာမ်း�ာ�မှ်းာ မ်းမ်း�ာ�လှု�ါ။13  

–  �ရး�တးကးု �ုငွေတ�နပြု�မြခုင်း�မှ်းာ အငွေရ�ကြီးကီ��ါ�ည်း။ ထားးု �ုငွေတ�န 

မ်း�း���ည်း ငွေ�ကားမြင်ာငွေစာ��ကွကးမ်း�ာ�တွင်း �ံုအ�ံု�ပြု�မု်းတစားခုု �တးမှ်းတးရနး 

အငွေမြခုခံုအုတးမြမ်းစားမြ�စား�ည်း။ ထားးု မ်ြ�င်း မီ်းဒီီယာဌာာနမ်း�ာ�က မ်းးမ်းးတးု ်ကးု ယး�းု င်း 

အ�းု င်း�အဝိုးု င်း�မ်း�ာ� �ဲွစ်ာည်း�လုးု �ါက ယင်း�တးု ်၏ �ရး�တး၊ �ူတးု ်၏ စားတးဝိုင်းစာာ�မု်းမ်း�ာ�နှိုင််း 

လုးု အ�းခု�ကးမ်း�ာ�ကးု  �းရှှးရနးလုးု �ါ�ည်း။ ထားးု အတွကး လုကးရှှးဒီစားဂျ�စားတယး 

ဆနး�စာစားနည်း� မ်း�ာ��ာမ်းက လုု�းရှုးု �လုု�းစာဥ်းးမြ�စား�ည််း မ်း�ကးနှိုာခု�င်း�ဆးု င်း နည်း�လုမ်းး� 

မ်း�ာ�မှ်းာလုည်း� အငွေရ�ကြီးကီ��ါ�ည်း။

–  �တင်း�ငွေထားာကးမ်း�ာ�စွာာ�ည်း ��ာဝိုအရ စွာနး်ဦး�တီထွားင်း �ူမ်း�ာ� မ်းဟုာတး�က�ါ။ 

စာာနယးဇင်း��ည်ာ�င်းတနး� �းု ်မ်းဟုာတး အလုု�းရံုှု ငွေဆွ�ငွေနွို��ဲွမ်း�ာ�တွင်း 

စွာနး်ဦး�တီထွားင်းစားတးဓာာတး မြ�ည််းဆည်း�ငွေ�� မြခုင်း��ည်း ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အငွေ�် 

ပြုခံုငံု်�ကည််း ရုှု�ည််းအမြမ်းင်း ရရှှးလုာငွေရ�အတွကး အဓားကက��ါ�ည်း။ မီ်းဒီီယာ ဌာာနမ်း�ာ��ည်း 

ကနဦး�က�င်း မ်းဟာာဗျူ��ဟာာငွေမြမ်းာကး လုု�းင်နး�အစီာအစာဥ်းး တစားခုုရှှးရနး အငွေရ�ကြီးကီ��ါ�ည်း။

–  မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�အတွကး ယံု�ကည်းမု်းမှ်းာ အခုရာ�င်းမြ�စား �ည်း။ ၎င်း��ည်း 

ငွေငွ်ဝိုင်းနိုးု င်းငွေ�ားလုည်း� ထားးခုးု ကးလွုယးငွေ�ာ ကုနး�စာစည်း�တစားခုု မြ�စား�ည်း။ ရှှင်း�နးနိုးု င်းငွေ�ာ 

မ်းဟာာဗျူ��ဟာာ တးု င်း��ည်း �ရး�တး၏ ယံု�ကည်းမု်းနှိုင််းဆးု င်းငွေ�ာ မြ�စားနိုးု င်းငွေခု�မ်း�ာ�ကးု  

ကးု  ထားည််း�ွင်း� စာဥ်းး�စာာ��ါ�ည်း။ �ရး�တး၏�ါဝိုင်းမု်းမှ်းာ ငွေရရှှည်း တည်းတ်ံမု်းအတွကး 

အဓားကက��ည််းအတွကး အ�ံု�ပြု��ူမ်း�ာ�နှိုင််း ဆကးဆံငွေရ�မ်း�ာ� ရယူထားာ��င််း�ါ�ည်း။

12  DW Akademie �ည်း မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  တးု င်း�တာရနးညှွှနး�ကးနး�မ်း�ာ� ငွေ�ားထုားတးထားာ��ါ�ည်း။ Schneider, oollifield နှိုင််း uublinski တးု ်၏ “လုု�းင်နး�ဆးု င်းရာတးု င်း�တာမြခုင်း�- 
မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  အကဲမြ�တးရနးညှွှနး�ကးနး�မ်း�ာ�” (၂၀၁၆) တွင်း�ကည််း�ါ။ မီ်းဒီီယာမ်း�ာ�ရှှင်း�နးနိုးု င်းစွာမ်းး�ကးု  �းု မ်းးု လှုမ်းး�ပြုခံု�ါဝိုင်း�ည််း တးု င်း�တာနည်း�ကးု လုကးရှှး ငွေ�ားထုားတးထားာ��ါ�ည်း။

13  ကးု �ကာ�ခု�ကးမ်း�ာ�မှ်းာ SembraMedia အစီာရင်းခံုစာာ “Inflection Point” (၂၀၁၇); AMI အစီာရင်းခံုစာာ “Mobile media services at Sub-Saharan African 
newspapers” (၂၀၁၁); CIMA အစီာရင်းခံုစာာ “Calling the Shots” (၂၀၁၂); the Reuters Institute for the Study of aournalism report “Survival is Success: 
aournalistic Online Start-ups in Western Europe” (၂၀၁၂). ဝိုင်းငွေငွ်နည်း�(�းု ်) ဝိုင်းငွေငွ်အ�င််းအတင််း တးု င်း�မြ�ည်းမ်း�ာ�ရှှး စာတင်းခုါစာမီ်းဒီီယာလုု�းင်နး�မ်း�ာ�ကးု  အာရံုှုစားု ကးငွေ�ာ 
လှုမ်းး�ပြုခံု�ါဝိုင်း�ည််း အစီာရင်းခံုစာာမှ်းာ Robinson, Grennan နှိုင််း Schiffrin တးု ်၏ “Publishing for Peanuts” (၂၀၁၅)။

Vanessa Völkel နှိုင််း Samuel Gummah အာ� ဤငွေဆွ�ငွေနွို�ခု�ကးစာာတမ်းး�အတွကး �ူတးု ်၏အာ�ထုားတးမု်းမ်း�ာ�နှိုင််း တနး�းု �ရှှးငွေ�ာငွေ���းု ်မု်းမ်း�ာ�အတွကး လုည်း�ငွေကာင်း�၊ ထားင်းမြမ်းင်းခု�ကး၊ 
ငွေဝို�နးခု�ကးနှိုင််း စားတးကူ�စားတး�နး�မ်း�ာ�ငွေ��အ�း�ည််း အမြခုာ�ငွေ�ာ လုု�းငွေ�ားကးု င်း�ကးနှိုင််း �ူ�တဲွငွေဆာင်းရွှုကး�ူမ်း�ာ�စွာာကးု လုည်း�ငွေကာင်း� စာာတမ်းး�ရှှင်းမ်း�ာ�က ငွေက��ဇူ�တင်း�ါ�ည်း။
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