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သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး ဌာနမ်ား 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (Terms of Reference) 

 
 

၁။ ေ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 သတင္းဖလွယ္ျဖန္႔ေဝမႈကိစၥအေပၚ အင္အားစုအားလုံးက အဓိကစုိးရိမ္ပူပန္မႈ 
အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္သတင္းမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိလည္း သတ္မွတ္၍ တိက်စြာ 
ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စခန္းရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အလားတူ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပး 
ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳထားရန္သတင္းမ်ား 
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 အလုပ္အဖြဲ႔သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပလာသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 
အသံမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔ထံမွ တံု႔ျပန္မႈအသံမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝ 
ဖလွယ္ရာ၌ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းနာမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ ေပါင္းစည္းေထာက္ကူႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စခန္းမ်ားအတြင္း 
တုိင္ပင္အၾကံရယူစဥ္ကာလမ်ား၌ သတင္းျဖန္႔ေဝ ဖလွယ္ရန္အတြက္ ပံုစံမိုဒယ္တစ္ခု ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။  
 
သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ားအတြက္ႏွင့္ စခန္းတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္ (Terms of Reference) တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
၂။ ၁။ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ သတင္းမ်ားသိရွိေစျခင္းျဖင့္ ခြန္အားအာဏာ ပိုမုိရရိွေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္၊
လုံျခံဳေစမည္။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 
၂။ ၂။ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ရေလာက္ေသာ၊ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ 
ရန္။ ထုိအခါ သူတုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ သတင္းမ်ား လုံေလာက္စြာ သိရိွ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 
၂။ ၃။ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူ အင္အားစုအားလုံး ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ၊ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ ရရိွႏုိင္ရန္သာမက၊ စုေဆာင္းေပးပုိ႔ ျဖန္႔ေဝႏုိင္ရန္အတြက္ ဆံုရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္။  
 
၂။ ၄။ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ အသိုက္အဝန္းအတြင္း ၾကားေနရသည့္ သတင္းမ်ားကုိ မွန္-မမွန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ 
ရန္အတြက္ အခြင့္အေရး ရွိလာေစရန္။  
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၂။ ၅။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးကို ဒုကၡသည္မ်ားအားလုံးထံသို႔၊ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ အရည္အခ်င္း၊
ဘာသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား မေရြး ရရိွခံစားႏုိင္ေစရန္။  
 
၂။ ၆။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး ဌာနမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား၌၊ 
ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ဒုကၡသည္လူထုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အခြင့္ 
အလမ္း ရရိွလာေစရန္။ ရပ္ရြာက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာ၏ အရည္အခ်င္း ခြန္အားကုိ ပုိမိုတုိးတက္အား 
ေကာင္းေစၿပီး၊ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ပံ့ပုိးမႈ ျဖစ္ေစသည္။  
 
၂။ ၇။ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းျဖင့္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမုိ 
ေကာင္းမြန္လာေစမည္ ျဖစ္၍၊ လူသားရင္းျမစ္၊ ဘ႑ာရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။  
 
၂။ ၈။ ကာလၾကာရွည္ အုိးအိမ္အေျခပ်က္ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္၊ အနာဂတ္တြင္ ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ရရိွႏိုင္ေစေရး 
အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ ပံုစံနမူနာတစ္ခုကုိ ျပဳစုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 
၂။ ၉။ ယခု ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရန္ မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ အိမ္ျပန္ေရးကိစၥမ်ား 
အတြက္၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အေျဖထုတ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ သတင္းမ်ား ပ့ံပုိးေပးေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။   
 
၃။ အက်ဳိးခံစားရမည့္သူမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား
၃။ ၁။ ယခုစီမံခ်က္တြင္ အက်ဳိးခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ -
        ၃။ ၁။ ၁။ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ စခန္း ၉ ခုရိွ ဒုကၡသည္ အသုိက္အဝန္းမ်ား၊ 
        ၃။ ၁။ ၂။ ယခု စီမံခ်က္မွတဆင့္ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ဘဲ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ် လူထုမ်ားအတြက္လည္း       
                    သတင္းမ်ား သိရွိေစႏုိင္ပါက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။  
        ၃။ ၁။ ၃။ ယခုစီမံခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႔ေျပာင္းထြက္ေျပးေနၾကရေသာ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား  
                    (IDPs) မ်ားကုိလည္း သတင္းမ်ား ရရိွေစျခင္းျဖင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ပါသည္။  
၃။ ၂။ ယခု စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည့္ အင္အားစုမ်ား (stakeholders) မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ စခန္းေကာ္မီတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း CBO မ်ား၊ CCSDPT (ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ် 
သူမ်ားအေပၚ ကူညီေပးေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မီတီ)၊ သတင္းျဖန္႔ေဝ ဖလွယ္ေရးဌာန ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သတင္း 
ျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔ (ISTF)၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs)၊ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ား ႏွင့္ 
UNHCR (ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး)။   
 
၄။ အခန္းက႑ ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား  
၄။ ၁။ UNHCR (ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး) 
       ၄။ ၂။ ၁။ UNHCR အေနျဖင့္၊ ဒုကၡသည္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ အေျဖမ်ားထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သတင္းမ်ားျဖန္႔ေဝ  
                    ေပးရာ၌ အဓိကဦးေဆာင္ရမည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊  ပုံမွန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Common service) ကုိ ထူ  
                    ေထာင္ရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အခန္းက႑ တာဝန္ရွိသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္  
                  အလက္မ်ား သိရိွႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္ (TOR) ပါ ပုံမွန္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Common service)  
                  အေၾကာင္းကို ၾကည့္ပါ။  
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၄။ ၂။ CCSDPT (ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ေရႊ႔ေျပာင္းထြက္ေျပးေနရသူမ်ား ကူညီမႈေပးေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မီတီ)  
       ၄။ ၂။ ၁။ စခန္းမ်ားအတြင္း သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပံုစံမိုဒယ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္  
                   လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကမကထျပဳ၍၊ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ 
       ၄။ ၂။ ၂။ CCSDPT က စခန္းတစ္ခုခ်င္းစီမွ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုိ စုစည္း၍၊ KRC/ KnRC တုိ႔ႏွင့္ နးီကပ္စြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ 
                   ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး ပုံစံမုိဒယ္ကို ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳသြားႏုိင္ရန္။ CCSDPT က  
                   သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး ဌာနမ်ား/ လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱယားမ်ား၊ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေရး  
                   အတြက္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားရန္။ တတိယအင္အားစုမွ ရန္ပံုေငြမ်ား ရယူႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြား 
                   ရန္။ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ရန္ပုံေငြ ပမာဏမွာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူသည့္အတုိင္းျဖစ္သည္။ 
       ၄။ ၂။ ၃။ CCSDPT က သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာန ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပ့ံပိုးမႈမ်ား  
                   လုပ္ေဆာင္ရန္ KRC သုိ႔ ကူညီ ပ့ံပိုးေပးသြားမည္။     
 
၄။ ၃။ ဒုကၡသည္ ေကာ္မီတီမ်ား 
       ၄။ ၃။ ၁။ စခန္းမ်ားအတြင္း သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပံုစံမိုဒယ္ကုိ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ား 
                   က တာဝန္ယူ ျပဳစုရမည္။ (KRC ႏွင့္ KnRC)၊ စခန္းေကာ္မီတီမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား။ 
                   ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ CCSDPT ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ားက ကမကထျပဳ ေရွ႔ေဆာင္စီစဥ္ေပးမည္။  
       ၄။ ၃။ ၂။ ဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မီတီမ်ားက သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရး ေကာ္မီတီဝင္မ်ားႏွင့္ သတင္းျဖန္႔ေဝမႈျပဳမည့္ ဝန္ထမ္း    
                   မ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ CCSDPT က ပ့ံပိုးကူညီေပးမည္။   
 
၄။ ၄။ စခန္းေကာ္မီတီမ်ား၊ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး ဌာန ေကာ္မီတီမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား  
       ၄။ ၄။ ၁။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို 
                  စခန္းေကာ္မီတီမ်ားက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက  
                  တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
       ၄။ ၄။ ၂။ တာဝန္ေပးထားသည့္ ေကာ္မီတီႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္မွာ သေဘာတူညီထားသည့္ ပုံစံမိုဒယ္၊ သုိ႔  
                   မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း အစီအစဥ္တက် လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္၍၊ ဒုကၡသည္  
                   အားလုံးတုိ႔က သတင္းမ်ား သိရိွရယူႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္မူ  
                   မ်ားက ပ့ံပိုးေပးပါလိမ့္မည္။   
 
၄။ ၅။ ISTF (သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔)  
      ၄။ ၅။ ၁။ ISTF သည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အျမင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲမႈအတြက္၊ ပံုစံေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ပံ့ပုိးေပးမႈ    
                  ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။  
 
 
၄။ ၆။ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူ အင္အားစုအားလုံး  
      ၄။ ၆။ ၁။ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ အုပ္စုမ်ား၊ အဲန္ဂ်ီအုိမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔  
                  တင္ျပသည့္ သတင္းမ်ား မွန္ကန္မႈရိွေစေရး၊ မွန္ကန္စြာ ရင္းျမစ္ေဖာ္ျပေပးေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ဤ  
                  အခ်က္မ်ားကုိ UNHCR က မူၾကမ္းေရးဆြ ဲတင္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တင္ျပသည့္သတင္းမ်ား  
                  သည္ ပံုမွန္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Common service) ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈရွိၿပီး၊ လူအမ်ားက သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္  
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                  မႈဌာန ေကာ္မီတီမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပုိ႔ပါကလည္း၊ သတင္းမွားမ်ား မျဖန္႔ခ်ိမိေစေရး
                  အတြက္ အလားတူလုပ္ငန္းစဥ္ကုိပင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။   
၅။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား 
ယခုစီမံခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ တုိင္ပင္အၾကံရယူဆ ဲအဆင့္၌သာ ရွိေနၿပီး၊ အေသးစိတ္ စီမံခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ား 
မရိွႏုိင္ေသးပါ။  
ဤအခ်က္မ်ားကုိ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ CCSDPT အဖြဲ႔တုိ႔အၾကား ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္ ရယူသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 
စဥ္ မည္သည့္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္မည္ မည္သူ မည္သည့္အခ်ိန္
၅။ ၁။  စခန္း ၉-ခုလုံးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္က်င္းပ၍

ယခုစီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမုိသိရိွေစရန္။ သတင္း 
ျဖန္႔ေဝဖလွယ္မႈကုိ ဒုကၡသည္လူထုမ်ားကုိယ္တုိင္ 
မည္သို႔ စီမံႏုိင္မည္၊ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား လုိအပ္ 
မည္၊ သူတုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မည္သုိ႔ရိွေနသည္ကုိ သိ 
ျမင္ သေဘာေပါက္လာေစရန္။  

CCSDPT ကလႈံ႔ေဆာ္
ေဆာင္ရြက္မည္။ 

ေမ-ဇူလုိင္ ၂၀၁၃

၅။ ၂။ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရးဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
ပုံမွန္ သတင္းျဖန္႔ေဝေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Common 
service) တုိ႔၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
(TOR) ႏွင့္ လမ္းညႊန္မူမ်ားကုိ စခန္းမ်ားတြင္း မူၾကမ္း 
ေရးဆြဲေစရန္။ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္အၾကံရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ 
(၎အျပင္ အပုိအျဖစ္ သတင္းျဖန္႔ေဝဖလွယ္ေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ISTF ႏင့္ွ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။)   

CCSDPT, HNHCR, 
ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ား၊ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၊ ISTF 

ဇူလိုင္-ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃

၅။ ၃။ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ စီမံခ်က္ အစီ
အစဥ္ကုိ ေရးဆြဲရန္။ 

CCSDPT, KRC, KnRC ၾသဂုတ္-စက္တင္ဘာ
၂၀၁၃ 

၅။ ၄။ အဆုိျပဳသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ
အင္အားစုမ်ားအားလုံး ပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝး 
(stakeholders meeting) တြင္ KRC ႏွင့္ KnRC တုိ႔က 
တင္ျပ ေဆြးေႏြးရန္။  

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ
အားလုံး 

၂၁ ၾသဂုတ္ 

၅။ ၅။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူညီ၍၊ ကနဦးစမ္းသပ္
ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာကုိ KRC, KnRC ႏွင့္ CCSDPT 
တုိ႔က အတည္ျပဳရန္။  

KRC, KnRC, CCSDPT ၾသဂုတ္-စက္တင္ဘာ
၂၀၁၃ 

၅။ ၆။ KRC သတင္းျပန္ၾကားေရး ေကာ္မီတီသင္တန္း
(CCSDPT ႏွင့္ UNHCR တုိ႔က နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 
ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္)။  

KRC, CCSDPT, 
UNHCR 

KRC က အၾကံျပဳရန္

၅။ ၇။ မည္သည့္သတင္းမ်ား လုိအပ္ခ်က္အေပၚ အကဲျဖတ္မႈ
ေဆာင္ရြက္ရန္။  

စခန္းေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္
သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထား 

ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ားက
အၾကံျပဳရန္ 
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သည့္ သတင္းဖလွယ္
ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား။  

 


