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လမ္းညႊန္မူမ်ား 
သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး ဌာနမ်ား (Information Sharing Centers) 

 
ဦးတည္ထားသည့္ ပရိသတ္မ်ား 
                                  ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ား
                                  သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာန ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
                                  စခန္းေကာ္မီတီမ်ား 
                                  ဒုကၡသည္မ်ား 
                                  အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) 
                                  အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs)  
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 
သတင္းဖလွယ္ျဖန္႔ေဝမႈ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္းကုိ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပန္လည္အေျခခ်
ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကက်သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ 
ပုံမွန္သတင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ ထိေတြ႔ရယူႏုိင္ျခင္း မရိွသလုိ၊ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိလည္း ေတာင္းဆိုရန္၊ သိရွိႏုိင္ရန္၊ ျဖန္႔ေဝႏုိင္ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္ခုိင္လုံေအာင္ စိစစ္ႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူၾကပါ။ ထိုကနဦး 
အစည္းအေဝးမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း သတင္းဖလွယ္ ျဖန္႔ေဝမႈကိစၥအေပၚ အင္အားစုအားလုံးက အဓိကစုိးရိမ္ပူပန္မႈ 
အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္သတင္းမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိလည္း သတ္မွတ္၍ တိက်စြာ 
ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စခန္းရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အလားတူ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပး 
ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳထားရန္ သတင္းမ်ား 
လုိအပ္လ်က္ ရိွေနပါသည္။  
 
UNHCR ႏွင့္ CCSDPT အဖြဲ႔တို႔က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သတင္းျဖန္႔ေဝ ဖလွယ္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔ [Information 
Sharing Task Force (ISTF)] ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီး၊ ဤကိစၥအေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ISTF တြင္ ယခုအခါ ဒုကၡသည္လူထုမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ၎က အၾကံ 
ေပးအဖြ႔ဲတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ISTF အလုပ္အဖြဲ႔က ISTF အလုပ္အဖြဲ႔သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပ 
လာသည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈအသံမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပး ႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူတုိ႔ထံမွ တံု႔ျပန္မႈအသံမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝဖလွယ္ရာ၌ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းနာမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ ေပါင္းစည္းေထာက္ကူႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ စခန္းမ်ားအတြင္း တုိင္ပင္အၾကံရယူစဥ္ကာလမ်ား၌ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ရန္အတြက္ ပံုစံမိုဒယ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ 
ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။  
 
သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားအတြက္ႏွင့္ စခန္းတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္ (Terms of Reference) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
  
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား  
သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဒုကၡသည္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ယုံၾကည္ေလာက္စြာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ
သည့္ သတင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားတြင္ သတင္းမ်ားကုိ မည္သို႔လုိက္လံစုံစမ္းရမည္ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခု အတြင္း မည္သုိ႔ဖလွယ္ျဖန္႔ေဝရမည္ကို 
ျပဳစုေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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ယခုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားသုိ႔ သတင္းမ်ား ပ့ံပိုးေပးျခင္းႏွင့္ စခန္းမ်ားအတြင္း ျဖန္႔ေဝ 
ေပးျခင္း၊ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈကိစၥမ်ား စသည့္ သတင္းျဖန္႔ေဝေရးဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပါဝင္ရွင္းျပထားပါသည္။   
 
၁။ သတင္းျဖန္႔ေဝေရးဌာနသုိ႔ သတင္းမ်ားေပးပုိ႔ျခငး္
၁။ ၁။ သတင္းျဖန္႔ေဝေရးဌာနသုိ႔ သတင္းမ်ား ေပးပုိ႔ႏိုင္ၿပီး၊ အဆုိျပဳထားသည့္ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
ကြန္ရက္မ်ားမွ တဆင့္ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႔သတင္းေပးပုိ႔မႈသည္ စာျဖင့္ေရးသား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္အားျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း သတင္းျဖန္႔ေဝေရးေကာ္မီတီ ဝန္ထမ္းမ်ားထံ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ အဆိုျပဳထားသည့္ သတင္းျဖန္႔ေဝ 
ဖလွယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကြန္ရက္အတြင္းတြင္- လူထု အစည္းအေဝး ဖုိရမ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ 
အၾကံျပဳစာပုံးမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။  
 
၁။ ၂။ သတင္းျဖန္႔ေဝေရး ဌာန ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္သတင္း ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ ျဖန္႔ေဝရန္ ေပးပုိ႔လာေသာသတင္းမ်ား 
တြင္ သတင္းရင္းျမစ္ ေဖာ္ျပပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမွာ သတင္းျဖန္႔ေဝေရးဌာနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ 
ကုိးစားမႈ ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းမွား ျဖန္႔ေဝမႈအႏၱရာယ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
၂။ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝဖလွယ္ျခင္း။  
၂။ ၁။ အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ သတင္းျဖန္႔ေဝေပးမႈ ႀကိမ္ေရလည္း တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
 
၂။ ၂။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားမွတဆင့္ သတင္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပုံမွန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Common 
service) သုိ႔ ေပးပုိ႔မည္။ ၎မွတဆင့္ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုသို႔ ပံုစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ပုံမွန္ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္သည္။ CD ျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ပံုႏိွပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔ပါမည္။  
 
၂။ ၃။ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ သတင္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Common Service) မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ စခန္း 
မ်ားအတြင္းရိွ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း စိစစ္မည္။  
 
၂။ ၄။ သတင္းမ်ားကုိ တုိက္ဆုိင္စိစစ္ျခင္း (ႏိႈင္းယွဥ္စိစစ္ျခင္း) ႏွင့္ အစစ္အမွန္ျဖစ္မႈအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ 
အသုံးျပဳသူမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပဏာမစိစစ္မႈရိွမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းအေပၚ အၾကံေပးခ်က္မ်ား ရိွမည္မဟုတ္ 
ပါ။ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္းလည္း အၾကံျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ား 
ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။  
 
၂။ ၅။ စခန္းရိွ ဒုကၡသည္ အသုိက္အဝန္းမ်ားက သတင္းျဖန္႔ေဝ ဖလွယ္ေရးဌာနမ်ား၊ ၎၏ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ တင္ျပေပးပုိ႔လာသည့္ သတင္းမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ရန္ ပုံမွန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Common 
sevice) က စုေဆာင္း ျဖန္႔ေဝေပးမည္ ျဖစ္သည္။  
 
၂။ ၆။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားက အရင္းအျမစ္ ပါဝင္သည့္ သတင္းမ်ားကုိသာ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍ သတင္းရင္းျမစ္ မပါသည့္ သတင္း၊ အတည္မျပဳႏုိင္သည့္သတင္းကို ျဖန္႔ေဝေပးပါက၊ ၎သည္ သူတုိ႔ 
ပင္ကုိယ္ သဘာဝအေလ်ာက္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ခ်ဳပ္ဆုိရမည့္ စာခ်ဳပ္အတြင္းတြင္ ပုံမွန္ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ ခြဲျခားျခင္းကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းစြာထည့္သြင္း 
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ေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္သည္။  
 
၂။ ၇။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ သတင္းမ်ား ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သေဘာတူညီထားသည့္၊ လက္ရွိတည္ရွိ 
ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ တဆင့္ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- အသံခ်ဲ႔စက္မ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ ပိုစတာမ်ား၊ 
ေၾကာ္ညာ သင္ပုန္းမ်ား၊ စသည္ျဖင့္။ ဤသို႔ေသာ နည္းနာမ်ားကုိ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာန ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား စခန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ သေဘာတူညီထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
၂။ ၈။ အခ်ဳိ႔ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဘာသာျပန္ဆုိေပးရန္ ျဖန္႔ေဝသူက တာဝန္ယူေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုံမွန္သတင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (common service) ၌ ဘာသာျပန္ဆုိထားသည့္ သတင္းမ်ား အမ်ဳိးအမည္စာရင္းကို ဒုကၡသည္မ်ား 
သိရွိႏုိင္ရန္ ပ့ံပိုးကူညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။  
 
၂။ ၉။ သတင္းအေရအတြက္ မည္မွ် ေပးပုိ႔ရမည္၊ မည္မွ် ျဖန္႔ေဝေပးရမည္ဟု အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ သို႔ 
ေသာ္ ဘာသာျပန္ေပးမႈအေနျဖင့္ အကန္႔အသတ္ ရိွႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႔ေသာသတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးမႈ၌ 
ေႏွးေကြးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စခန္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေရာက္ရိွလာသည့္ သတင္းမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား 
မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဘာသာျပန္ရန္ လုိအပ္ေကာင္းမွ လုိအပ္ပါမည္။      
 
၃။ စုံစမ္းစိစစ္မႈမ်ား  
၃။ ၁။ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ တိက်သည့္ သတင္းမ်ားကုိ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေမး
ျမန္း စံုစမ္းႏုိင္သည္။ 
 
၃။ ၂။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္၊ တိက်သည့္ သတင္းေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ ပုံမွန္ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးေနေသာ ဌာန (Common service) သုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။  
 
၃။ ၃။ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ တိက်သည့္ သတင္းမ်ားကုိ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာန ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေမးျမန္းႏုိင္သည္။ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေမးျမန္းႏုိင္သည္။ ၎စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ 
မ်ားအားလုံးတြင္ အတြင္းသတင္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုံမွန္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Common service) မွေသာ္လည္း 
ေကာင္း စံုစမ္းစိစစ္ရမည္။  
 
၃။ ၄။ သတင္းစုံစမ္းေမးျမန္းမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းခံမႈကုိ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  
 
၃။ ၅။ သတင္းစုံစမ္း ေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားမွ တဆင့္ စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေကာ္မီတီမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းခံႏိုင္သည္။  
 
၃။ ၆။ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းသြင္းထားမည္။ ေနာက္ပုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ျဖစ္သည္။ (လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။)  
 
၃။ ၇။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားမွတဆင့္ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္း၊ စံုစမ္းရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး၊ ေကာ္မီတီဝင္ 
မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ စာျဖင့္ေရးသား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ 
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သည္။ အကယ္၍ ဆႏၵရွိပါက သတင္းေပးပုိ႔ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္းကုိ လူတုိင္းက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္
စာျဖင့္ေရးသား၍ ဌာနတုိင္းတြင္ရွိေနသည့္ အၾကံျပဳစာပုံးထဲသို႔ ထည့္ထားျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ အကယ္၍ 
သတင္းေပးပုိ႔လုိေသာ္လည္း၊ နာမည္ မေဖာ္ျပဘဲ ထားလုိပါက၊ သတင္းရင္းျမစ္ကို မေဖာ္ျပႏ္ုိင္သည့္ အေျခအေန၌ လူ 
အမ်ား သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပျဖန္႔ေဝေပးမည္ မဟုတ္ပါ။     
 
ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳရန္ မွတ္ခ်က္ 
၄။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ား၊ ေကာ္မီတီမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ယခုလမ္းညႊန္အတိုင္း 
လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေစေရးသည္ (ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ား ေအာက္ရွိ) စခန္းေကာ္မီတီမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ 
ေသာ္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေနသည့္ အင္အားစုအားလုံးက ပူးေပါင္းတာဝန္ယူၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ားကုိယ္တုိင္က 
လည္း ယခုဝန္ေဆာင္ေပးမႈကို အလြဲသံုးစားျပဳ အျမတ္မထုတ္ေစရန္၊ ရည္ရြယ္သည့္အတုိင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေစရန္၊ 
ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အေျဖအတြက္ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္းမ်ား ပ့ံပိုးသိရွိႏုိင္ရန္ 
ၾကပ္မတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။    

 


