
        

သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရး ဌာနမ်ား (Information Sharing Centres) - ISC 
စီမံခ်က္ ေနာက္ဆံုးAေျခAေန တင္ျပခ်က္ 

စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

 
ယခင္ယခင္ယခင္ယခင္    
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္၊ KRC Aဖြဲ႔က ဒုကၡသည္မ်ားAၾကား သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းတိုး တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းစU္တစ္ရပ္ လိုAပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ 
တင္ျပခ့ဲသည္။ သုိ႔မွသာ ဒုကၡသည္မ်ားAေနျဖင့္ သူတို႔၏ Aနာဂတ္Aတြက္ သတင္းမ်ားရရိွၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
CCSDPTs Aဖြဲ႔၏ AကူAညီျဖင့္၊ စခန္းမ်ားAတြင္း သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရး ပုံစံတစ္ရပ္ကို ရပ္ရြာကိုယ္၌က စတင္ဖြ႔ဲစည္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး၊ စခန္းမ်ားAတြင္း 
ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား၊ ရပ္ရြာAစည္းAေဝးမ်ား ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေရးAတြက္ မုိဒယ္ပုံစံ ေပၚေပါက္လာၿပီး 
ေနာက္၊ စမ္းသပ္စီမံခ်က္ကုိ စခန္း ၂-ခု (ထမ္ဟင္းႏွင့္ ဘန္႔မဲနန္းဆြယ္) တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။  
 
ထမ္ဟင္းစခန္းထမ္ဟင္းစခန္းထမ္ဟင္းစခန္းထမ္ဟင္းစခန္း        
သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာန ဖြင့္ပြဲကို ထမ္ဟင္းစခန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး၊ ယင္းဌာန လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ၃-၄ 
ခန္႔ ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ရရိွႏုိင္မႈ ျပႆနာေၾကာင့္ႏွင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာန Aဖြဲ႔Aေပၚ ပ့ံပုိးမႈမ်ား ထမ္ဟင္းစခန္းတြင္ Aကန္႔Aသတ္ႏွင့္သာ 
ရရိွေသာေၾကာင့္၊ ယခုAခါ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာန လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ ထမ္ဟင္းစခန္း ေကာ္မီတီႏွင့္ krc တို႔က ဝန္ထမ္းမ်ား ပုိမုိစုေဆာင္း 
ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီး၊ CCSDPT Aဖြဲ႔က ဝန္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္းၿပီးသည့္Aခါ ယင္းAဖြဲ႔ကုိ ေနာက္ထပ္သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ဘန္ဘန္ဘန္ဘန္႔႔ ႔႔မဲနန္းဆြယ္မဲနန္းဆြယ္မဲနန္းဆြယ္မဲနန္းဆြယ္    
သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာန တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ Eၿပီလ တစ္လလံုး ေဆာင္ရြက္ေနခ့ဲပါသည္။ ဘန္႔မဲနန္းဆြယ္စခန္းရိွ 
သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ Eၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းAဖြဲ႔က လူသိမ်ားေAာင္ ေၾကာ္ညာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား၊ သတင္းေတာင္းဆုိမႈမ်ား ပုံမွန္ ရရိွေနပါသည္။ ဘန္႔မဲနန္းဆြယ္ရိွ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရး Aဖြဲ႔သည္၊ သူတို႔ဘာသာ 
Aလွ်င္Aျမန္ စုစည္းထူေထာင္ခ့ဲၿပီး၊ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိပါ တိုးတက္ေAာင္ ပ့ံပုိးကူညီေပးပါသည္။ သုိ႔Aတြက္ေၾကာင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိ 
ေရးဌာနမ်ား တိုးတက္ေAာင္ျမင္ေAာင္ ပ့ံပုိးေပးေနပါသည္။  
 
စမ္းသပ္စီမံခ်က္မွေန၍စမ္းသပ္စီမံခ်က္မွေန၍စမ္းသပ္စီမံခ်က္မွေန၍စမ္းသပ္စီမံခ်က္မွေန၍    ဆက္လက္ဆက္လက္ဆက္လက္ဆက္လက္    ေဆာင္ရြက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း        
CCSDPT Aဖြဲ႔က သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ား ထမ္ဟင္းႏွင့္ ဘန္႔မဲနန္းဆြယ္ စခန္းမ်ားတြင္၊ ယခုတည္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစU္ (လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနမႈမ်ား 
မဟုတ္ပါ) Aတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ တတိယAဖြဲ႔Aစည္း Aၾကံေပးကို ရွာေဖြစုေဆာင္းေနသည္။ ယင္းကို ေမလတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ယင္းျပန္ 
လည္ သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစU္တြင္ စခန္း ၂-ခုလံုးရိွ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စခန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ၊ CCSDPT ဝန္ထမ္းမ်ား၊ KRC-
KnRC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ရယူျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားAေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး၊ ယင္းတို႔ကုိAေျခခံ၍ 
လုပ္ငန္းစU္ကို Aျခားေသာစခန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္Aခါ၊ Aခ်ဳိ႔ေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။   
 
Aုန္းဖ်ံမုိင္Aုန္းဖ်ံမုိင္Aုန္းဖ်ံမုိင္Aုန္းဖ်ံမုိင္        
ဇြန္လတြင္ Aုန္းဖ်ံမုိင္စခန္းသုိ႔ ကနUီးသြားေရာက္၍ စခန္းေကာ္မီတီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနAတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာ Aတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ ယခင္က သေဘာတူညီထားသည့္ Aေဆာက္AUီးကုိ ေနာက္ဆုံးAခ်ိန္တြင္ ကပ္၍ ေျပာင္းလဲ 
လိုက္ျခင္းေၾကာင့္၊ Aေဆာက္AUီးAသစ္ကို Aတည္ျပဳေပးမည့္ကာလAထိ ၾကန္႔ၾကာေနရပါသည္။ သင္တန္းမ်ားကုိလည္း မက်င္းပႏုိင္ဘဲ ရိွေနသည္။ 
ဤသုိ႔ ၾကန္႔ၾကာေနဆကဲာလတြင္၊ ယခင္သင္တန္းရရိွထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ထြက္သြားၾကေသာေၾကာင့္၊ ဝန္ထမ္းAသစ္မ်ား ထပ္မံစုေဆာင္းရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ KYO ရုံးကို သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာန ေနရာသစ္Aျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ CCSDPT Aဖြဲ႔က ၾသဂုတ္လဆန္းတြင္ က်န္ရိွေနသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုAခါ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမွာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ေနၿပီး၊ လူသိမ်ားေAာင္ ေၾကာ္ညာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား Aေလး 
ေပး ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဖြင့္ပြဲAခမ္းAနားကို စက္တင္ဘာလ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေAာက္တိုဘာလ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ 
သည္။  
 
ႏုိဖုိးစခန္းႏုိဖုိးစခန္းႏုိဖုိးစခန္းႏုိဖုိးစခန္း        
CCSDPT ဝန္ထမ္းမ်ားက ႏုိဖုိးစခန္းေကာ္မီတီထံသို႔ ဇြန္လတြင္ ကနUီး သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား ျပဳၿပီး၊ ယင္းခရီးစU္တြင္ စခန္းေကာ္မီတီက ယင္းလုပ္ငန္း 
Aတြက္ Aေဆာက္AUီးေနရာပင္ သတ္မွတ္ၿပီးေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ TBC Aဖြဲ႔က ဤတစ္ႀကိမ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ AမုိးAကာ Aကျဲဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ CCSDPT Aဖြဲ႔က ႏုိဖုိးစခန္းသုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံသြားေရာက္ၿပီး၊ ရပ္ကြက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aားလံုးႏွင့္ Aခ်ိ ႔ဳေသာ 
စခန္းေကာ္မီတီဝင္မ်ားသုိ႔ တစ္ေန႔တာ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား မစုေဆာင္းမီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းစုေဆာင္မႈ ေAာင္ျမင္ 
ၿပီး၊ ၾသဂုတ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ Aေဆာက္AUီးကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳခ့ဲသည္။ CCSDPT Aဖြဲ႔က Aဂၤါေန႔ (စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔) တြင္ ရက္သတၱ ၂ 



        

သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရး ဌာနမ်ား (Information Sharing Centres) - ISC 
စီမံခ်က္ ေနာက္ဆံုးAေျခAေန တင္ျပခ်က္ 

စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

ပတ္ၾကာ သင္တန္းပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေနာက္ထပ္သင္တန္းAတြက္ လာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလလယ္ပုိင္းတြင္ 
ယင္းဌာနကို လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဖြင့္ပြဲကုိ ေAာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။  
 
ေနာင္ေနာင္ေနာင္ေနာင္တြင္တြင္တြင္တြင္    မည္သုိမည္သုိမည္သုိမည္သုိ႔႔ ႔႔    ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။မည္နည္း။မည္နည္း။မည္နည္း။        
CCSDPT Aဖြဲ႔က ဘန္႔တုန္ယန္းစခန္းတြင္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေAာက္တိုဘာလမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ CCSDPT Aဖြဲ႔ ဤAခ်ိန္တြင္ 
ထမ္ဟင္းစခန္းသုိ႔ ထပ္မံသြားေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး၊ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနAတြက္ စုေဆာင္းထားသည့္ လူသစ္မ်ားကို သင္တန္းမ်ား ပုိမုိပုိ႔ခ်ေပးသြား 
မည္ ျဖစ္သည္။ CCSDPT Aဖြဲ႔က မဲလစခန္းတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ား၌ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနတည္ေထာင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ 
သည္။ ယခုAခါ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ CCSDPT က ပ့ံပုိးေပးေနသည့္ Aဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ ပုိ႔ခ်ေနေသာ သင္တန္းAစီAစU္မ်ားမွာ ရက္သတၱ ၃ ပတ္ 
သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ (ေယဘုယ်Aားျဖင့္ သင္တန္း ၂ ပတ္ကို Aတူတကြ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ၂-၃ ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္ၾကာ သင္တန္းကိုေဆာင္ 
ရြက္ပါသည္)။ ဤကာလAတြင္း CCSDPT Aဖြဲ႔က ဖြင့္လွစ္ၿပီးသား သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ သတင္းျဖန္႔ခ်္ိေရးဌာနမ်ားမွလာသည့္ 
သတင္း ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ CCSDPT Aဖြဲ႔တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလမွစ၍ Aလုပ္တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သည့္ Aသစ္ေသာ ကြင္းဆင္းဆက္ဆံေရး Aရာရိွ (Field Liaison Officer) ရိွေနၿပီး၊ လက္ေတြ႔ကြင္းထဲတြင္ သူက ဆက္လက္၍ ပ့ံပုိးကူညီေပး 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
    

----    သတင္းျဖန္သတင္းျဖန္သတင္းျဖန္သတင္းျဖန္႔႔ ႔႔ခ်ိေရးဌာနမ်ားခ်ိေရးဌာနမ်ားခ်ိေရးဌာနမ်ားခ်ိေရးဌာနမ်ား    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္    သင္တုိသင္တုိသင္တုိသင္တုိ႔႔ ႔႔ပ့ံပုိးကူညီမႈပ့ံပုိးကူညီမႈပ့ံပုိးကူညီမႈပ့ံပုိးကူညီမႈ    Aလုိရိွပါသည္။Aလုိရိွပါသည္။Aလုိရိွပါသည္။Aလုိရိွပါသည္။    ----    
သတင္းျဖန္သတင္းျဖန္သတင္းျဖန္သတင္းျဖန္႔႔ ႔႔ခ်ိေရးဌာနမ်ားသုိခ်ိေရးဌာနမ်ားသုိခ်ိေရးဌာနမ်ားသုိခ်ိေရးဌာနမ်ားသုိ႔႔ ႔႔    သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္    ယင္းAဖြဲယင္းAဖြဲယင္းAဖြဲယင္းAဖြဲ႔႔ ႔႔ကုိကုိကုိကုိ    ကူညီပါ။ကူညီပါ။ကူညီပါ။ကူညီပါ။    သတင္းမ်ဳိးစုံသတင္းမ်ဳိးစုံသတင္းမ်ဳိးစုံသတင္းမ်ဳိးစုံ    ေပးပုိေပးပုိေပးပုိေပးပုိ႔႔ ႔႔ ျခင္းကုိျခင္းကုိျခင္းကုိျခင္းကုိ    ႀကိဳဆုိပါသည္။ႀကိဳဆုိပါသည္။ႀကိဳဆုိပါသည္။ႀကိဳဆုိပါသည္။    သင္တုိသင္တုိသင္တုိသင္တုိ႔၏႔၏႔၏႔၏    AစီAစU္မ်ား၊AစီAစU္မ်ား၊AစီAစU္မ်ား၊AစီAစU္မ်ား၊    

ျမန္မာႏုိင္ငံျမန္မာႏုိင္ငံျမန္မာႏုိင္ငံျမန္မာႏုိင္ငံ    AေရွAေရွAေရွAေရွ႔႔ ႔႔ေတာင္ပုိင္းေဒသAေၾကာင္းေတာင္ပုိင္းေဒသAေၾကာင္းေတာင္ပုိင္းေဒသAေၾကာင္းေတာင္ပုိင္းေဒသAေၾကာင္း    သတင္းမ်ား၊သတင္းမ်ား၊သတင္းမ်ား၊သတင္းမ်ား၊    သုိသုိသုိသုိ႔႔ ႔႔မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္    AေထြေထြAေထြေထြAေထြေထြAေထြေထြ    သတင္းမ်ား၊သတင္းမ်ား၊သတင္းမ်ား၊သတင္းမ်ား၊    ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံး    ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိ    ရပ္ရြာရပ္ရြာရပ္ရြာရပ္ရြာ    AဖြဲAဖြဲAဖြဲAဖြဲ႔႔ ႔႔Aစည္းမ်ားသုိAစည္းမ်ားသုိAစည္းမ်ားသုိAစည္းမ်ားသုိ႔႔ ႔႔    
ေဝငွေပးပုိေဝငွေပးပုိေဝငွေပးပုိေဝငွေပးပုိ႔႔ ႔႔ေစလုိပါသည္။ေစလုိပါသည္။ေစလုိပါသည္။ေစလုိပါသည္။        

 
Aကယ္၍ ေနာက္ထပ္သတင္းမ်ား သိရိွလုိပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းမ်ား ေဝငွေပးပုိ႔ရန္ ရိွပါက CCSDPT Aဖြ႔ဲထံသို႔ တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။– 
gemma@ccsdpt.org 


