သတင််းသမ ်းမျ ်းအတွက် လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ

ဂါအရ က င််း

သတင််းရ ်းသ ်းတင်ဆက်ခခင််း

စတ်ပိုင််း၊ ရိုပပ
် ိုင််း ကျန််းမ ကကြံ့ခိုင်မှုကို ဦ်းတည်ရသ
ပည သည် စနှုန််းမျ ်းနှငြံ့် အကကခပြုချက်မျ ်း

မ တက
၁။ နဒါန််း
၂။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ
သတင််းရ

ဂါအရ က င််း ရ ်းသ ်းတင်ဆက်ရနရသ

က်မျ ်း၏ ရိုပ်ပိုင််းစတ်ပိုင််းကကြံ့ကကြံ့ခနိုင် ည်

တည်ရဆ က်နိုင်ပိုမျ ်း
၃။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ
စတ်ဒဏ်

ဂါအရ က င််း သတင််းရ ်းသ ်း အစီ င်ခစဉ်

ှမှုနှငြံ့် စပ်လျဉ််း၍ မည်သိုို့ ကိုင်တွယ်နိုင်ပို
(က) ခက်ခဲပြင််းထန်မည် အခပခအခနမ ်း၊
သတင််းဇ တ်လမ််းမ ်းကို မကိုင်တွယ်မီ ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု
(ခ) ခက်ခဲပြင််းထန်သည် အခပခအခနမ ်း၊
သတင််းဇ တ်လမ််းမ ်းကို ကိုင်တွယ်ပြီ်းခ န်တွင်
ရင်ဆိုင်ခပြေရှင််းမှု

၄။ သတင််းသမ ်းမျ ်းအတွက် ပည သည် စနှုန််းမျ ်း
(က) ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ခရ ဂါက်းစက်မှု
သတင််းတင်ဆက်ပခင််းအတွက် အခထွခထွလမ််းညွှန်ခ က်မ ်း
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(ခ) စို်းရမ်ြြန်မှုနှင် ခ က က်စတ်နှု်းဆွပြေစ်ခြေါ်ခစပခင််းကို
ခရှ င်ရှ ်းနည််း
(ဂ) ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ခရ ဂါခြေါ်မတည်ပြီ်း ကဲရဲဲ့အပြစ်ဆိုမှုမ ်းနှင်
ခွဲပခ ်းဆက်ဆံမမ
ှု ်း သက်ဆို်းရှည်ခစမှုကို ခရှ င်ရှ ်းနည််းမ ်း
(ဃ) သတင််းအမှ ်းမ ်း မခတ ်တဆပြနှံ့်နခ
ှံှံ့ စပခင််းကို
ခရှ င်ရှ ်းနည််းမ ်းနှင် အမ ်းပြည်သမ ်းအ က ်း
လိုြ်ကကံသတင််း/သတင််းအမှ ်းမ ်း၊ ခက လ ဟလမ ်း၊
လီဆယ်သတင််းမ ်းကို တန်ပြန်တိုက်ြေ က်ရန် နည််းလမ််းမ ်း

၅။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ

ဂါသတင််းရ ်းသ ်းတင်ဆက်ရနရသ

သတင််းသမ ်းမျ ်းအတွက် အကကခပြု

်းရသ အရ က င််းအ
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မျ ်း

၁။ နဒါန််း
ကိုဗစ်-၁၉

ကြ်ခရ ဂါက်းစက်က လ၌

ခရှဲ့တန််းမှ

ဦ်းဆံို်းတံပိုှံ့ ြန်သ

မ ်းတွင် သတင််းသမ ်းမ ်းလည််း ြါဝင်ခြသည်။ က န််းမ ခရ်းဆိုင်ရ
အခရ်းခြေါ်အခပခအခနမ ်းတွင်

သတင််းအခ က်အလက်က

လူ့အသက်

ကယ်တင်နိုင်သည်။
သတင််းသမ ်းမ ်း

ြည ရှင်ြီသစွ

က န််းမ ခရ်းနှင် ကကံခိုင်စွ
နိုင်ပခင််းသည်
ပြေစ်ြါသည်။

အလိုြ်လိုြ်နိုင်ခစရန်၊

၎င််းတိုှံ့၏

ခနထိုင်မှုကို တစ်ခ န်တည််းတွင် ထန််းထ ်း

လအမ ်းလိုလ ်းခသ

ရည်ရွယ်ခ က်တစ်ရြ်ြင်

ကျွန်ိုြ်တ၏
ိုှံ့ သတင််းခထ က်မ ်းသည်

က န််းမ ခရ်း

အက ြ်အတည််းက လအတွင််း သတင််း ခဆ င််းြါ်းမ ်းကို ဆက်လက်
ခရ်းသ ်းနိုင်ရန်နှင်

အမ ်းပြည်သအ ်း

သတင််းခြ်းနိုင်ရန်

ြံြို်းမှုမ ်း

လိုအြ်ြါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ခရ ဂါအခ က င််း တင်ဆက်ခနခသ

သတင််းသမ ်းမ ်း

အတွက် လမ််းညွှန်ခ က်မ ်း ခရ်းသ ်းထိုတ်လိုြ်ရန် ကိုလသမဂဂ ြည ခရ်း၊
သြပံနှင် ယဉ်ခက ်းမှုအြေွဲဲ့အစည််း (ယနက်စကို) ပမန်မ ရံို်း နှင် ပမန်မ နိုင်ငံ
သတင််းမီဒီယ ခက င်စီတှံ့ို ြ်းခြါင််းခဲ ကပြီ်း ရိုြ်ြိုင််း၊ စတ်ြိုင််းဆိုင်ရ
က န််းမ ကကံခိုင်မှုအတွက်

ြည သည်စံနှုန််းမ ်းနှင်

အကကံပြြိုခ က်မ ်း

ခရ်းသ ်းနိုင်ခဲြါသည်။ ပမန်မ နိုင်ငံတွင် ြထမဆံို်း ခသ

ပြည်စံိုသည်

နည််းလမ််းကရယ အစိုအခဝ်းတစ်ရြ် ပြေစ်ခက င််းပြေစ်နိုင်သည်။ ၎င််းတွင်
ပမန်မ သတင််းသမ ်းမ ်းအခနနှင်

ြည သည်စံနှုန််းမ ်းနှင်
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က င်ဝတ်

ဆိုင်ရ စံနှုန််းမ ်းကို
စတ်ြိုင််းဆိုင်ရ

မည်သလ
ိုှံ့ ိုက်နာနိုင်ခ က င််း၊

က န််းမ ကကံခိုင်မှုကို

အခလအက င်မ ်းနှင်

ရိုြ်ြိုင််းနှင်

ထန််းသမ််းရန်နှင် ပမြှင်တင်ရန်

လက်ခတွဲ့က ခသ

အကကံဉ ဏ်မ ်းကို

စိုစည််းထ ်းပခင််းပြေစ်သည်။
လွတ်လြ်စွ ထိုတ်ခြေ ်ခပြ က ်းခွင်၊ စ နယ်ဇင််းလွတ်လြ်ခွင်၊ သတင််း
မီဒီယ ြေွံဲ့ပြေြို်းတို်းတက်မှုတက
ိုှံ့ ို

ဦ်းခဆ င်ပမြှင်တင်ပြီ်း

က ကွယ်

ခစ င်ခရှ က်ခသ ကိုလသမဂဂအြေွဲဲ့အစည််းတစ်ခိုပြေစ်သည် ယနက်စကို
သည်

လွတ်လြ်ခသ ၊

မီဒီယ ြတ်ဝန််းက င်တစ်ခို

အမှီအခိုကင််းခသ ၊
ြေန်တီ်းရန်

အစို်းရ၊

ခ

်းကင််းလံိုခခံြိုခသ
အစို်းရမဟိုတ်ခသ

ကဏ္ဍမ ်းနှင် ပမန်မ နိုင်ငံရှ မီဒီယ အြေွဲဲ့အစည််းမ ်း စသည် ြတ်သက်
ဆက်နွယ်သ

အမ ြို်းမ ြို်းနှင်

ြ်းခြါင််းလိုြ်ခဆ င်ရန်

သနနဋ္ဌ န်ခ မှတ်

ထ ်းြါသည်။
ကမ္ က န််းမ ခရ်းအြေွဲဲ့၊ ြန်အခမရကန်က န််းမ ခရ်းအြေွဲဲ့အစည််း၊ မီဒီယ
အန်ဂ အ
ီ ိုမ ်းပြေစ် ကခသ

ီ

စ
ီ ီမီဒီယ အက်ရှင်၊

က င်ဝတ်ညီ

သတင််းအတတ်ြည ကွန်ရက်၊ နိုင်ငံတက စံိုစမ််းခထ က်လှမ််း သတင််း
ခရ်းသ ်းခသ

သတင််းခထ က်ကွန်ရက်၊

သတင််းသမ ်းစင်တ ၊
ြွန်တ တကကသိုလ်

နိုင်ငံတက

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရ
သတင််းသမ ်းကွန်ရက်နှင်

အစရှသည်တှံ့ြ
ို ါဝင်ခသ

မ က ခသ်းမီက ထိုတ်ခဝထ ်းခသ
စိုစည််းထ ်းပခင််းပြေစ်ြါသည်။

အြေွဲဲ့အစည််းမ ်းမှ

ရင််းပမစ်မ ်းမှ အကကံပြြိုခ က်မ ်းကို

ကို်းက ်းထ ်းခသ

စ အိုြ်စ တမ််းမ ်း

အ ်းလံို်းကို သင်ခလ ်စွ က မ််းကို်းပြြိုနိုင်ရန်နှင် အသံို်းပြြိုသမ ်းအခနပြေင်
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ထြ်တို်းြေတ်ရှုရ တွင် လွယက
် စွ ရရှရန် က မ််းကို်းစ ရင််း ပြြိုစိုခြ်းထ ်း
ြါသည်။
အကကံပြြိုခ က်မ ်းသည်

ခဒသခရခံခပမခံနှင်

ကိုက်ညီမှုရှခစရန်

သတင််းသမ ်းအခ ြိုဲ့က ဤစ မကို ြေတ်ရှုပြီ်း ပြည်တွင််းအခပခအခနမ ်းနှင်
ကိုက်ညီဆီခလ ်မှု ရှမရှ သံို်းသြ်ခဲပြီ်းပြေစ်ြါသည်။ ၎င််းတက
ိုှံ့
ကိုဗစ်-၁၉
ကြ်ခရ ဂါအခ က င််း သတင််းလိုက်ရင််း၊ တင်ဆက်ရင််း ခတွဲ့ကကံြိုခဲရသည်
အခတွဲ့အကကံြိုမ ်း အခြေါ်အခပခခံပြီ်း ထြ်ခဆ င််းအကကံခြ်းခ က်မ ်းကို
လည််း ခရ်းခြ်းခဲသည်။
ဤစ အိုြ်ကို

အြိုင််းခလ်းြိုင််းခွဲပခ ်းထ ်းသည်။

(၁)

ကိုဗစ်-၁၉

ကြ်ခရ ဂါအခ က င််း သတင််းခရ်းသ ်း တင်ဆက်ခနသည် သတင််းသမ ်း
မ ်းသည်

မမတ၏
ိုှံ့

ရိုြ်ြိုင််းဆိုင်ရ နှင်

စတ်ြိုင််းဆိုင်ရ

ရည်ကို တည်ခဆ က်ရန်နည််းလမ််းမ ်း၊ (၂)

ကကံကကံခံနိုင်

သတင််းသမ ်းမ ်းသည်

ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ခရ ဂါအခ က င််း သတင််းခရ်းသ ်းစဉ် ရိုြ်ြိုင််း/စတ်ြိုင််း
ထခိုက်မှုကို

မည်သက
ိုှံ့ ိုင်တွယ်နိုင်ခ က င််း၊

ြည သည်စံနှုန််းမ ်းနှင်
သတင််းတင်ဆက်ခနသ

(၄)

သတင််းသမ ်းမ ်းအတွက်

ကိုဗစ်-၁၉

သတင််းသမ ်း

ကြ်ခရ ဂါအခ က င််း

ခရ်းသ ်းခြေ ်ပြရန်

အကကံပြြို

ထ ်းခသ အခ က င််းအရ မ ်း ပြေစ် ကြါသည်။
ယနက်စကိုပမန်မ ရံို်းနှင်
ဤစ ခစ င်ြါ

ပမန်မ နိုင်ငံသတင််းမီဒီယ ခက င်စီတှံ့သ
ို ည်

အခ က င််းအရ မ ်းအခြေါ်

အခပခခံပြီ်း

ထြ်မံ

ခရ်းသ ်းပခင််းမ ်းပြြို ကရန်လည််း သတင််းသမ ်းမ ်းနှင် စ တည််းမ ်းကို
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တိုက်တွန််းအြ်ြါသည်။ မီဒီယ အြေွဲဲ့အစည််းမ ်းနှင် သတင််းခထ က်မ ်း
သည် မမတှံ့သ
ို တင််းခန််းမ ်းနှင် တ ဝန်က ရ

ခဒသနယ်ြယ်မ ်းတွင်

ဤလမ််းညွှန်ခ က်မ ်းကို ခဆွ်းခနွ်း ကပြီ်း သက်ဆိုင်ရ အခတွဲ့အကကံြိုမ ်း၊
သင်ခန််းစ ယမှုမ ်း
ရှင််းလင််းပခင််း၊

ထည်သွင််းခြါင််းစြ်ပခင််း၊

အကကံပြြိုထ ်းခသ

အခရ်းကစစမ ်းကို

လိုြ်ခဆ င်ခ က်မ ်းကို

ခဒသနှင်

ကိုက်ညီခအ င် ပြင်ဆင်ပခင်မ ်းပြြိုသင်ြါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉
ခတွဲ့ရှရသည်

ကြ်ခရ ဂါက်းစက်မှုအခ က င််း
သင်ခန််းစ မ ်းသည်

သတင််းအတတ်ြည

သတင််းတင်ဆက်စဉ်

ခနာင်လ မည်နှစ်မ ်းအတွင််း

မည်သိုှံ့ဆင်ကဲတ်းို တက်လ နိုင်ခ က င််း

(ြံိုမှန်

အခပခအခနအသစ်တွင် သတင််းအတတ်ြည ကို မည်သိုှံ့ က င်သံို်းမည်
ခ က င််း) အခရ်းြါသည် ထို်းထွင််းသပမင်မှုခြ်းနိုင်ခ က င််း အခလ်းအနက်
ထ ်း အသအမှတ်ပြြိုရြါမည်။
ဤစ ခစ င်ခရ်းသ ်းမှုတွင် Multi Donor Programme on Freedom of
Expression

and

Safety

ယနက်စကိုပမန်မ ရံို်းနှင်

of

Journalists

ပမန်မ နိုင်ငံ

အသအမှတ်ပြြိုအြ်ြါသည်။

6

၏ြံြို်းကညီမှုကို

စ နယ်ဇင််းခက င်စီတှံ့က
ို

၂။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ

ဂါအရ က င််း ရ ်းသ ်းတင်ဆက်

ရနရသ သတင််းရ

က်မျ ်း၏ ရိုပ်ပိုင််းစတ်ပင
ို ််း

ကကြံ့ကကခ
ြံ့ နင
ို ် ည် တည်ရဆ က်နင
ို ်ပမ
ို ျ ်း
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ခရ ဂါက်းစက်ြ ံဲ့နမ
ှံှံ့ ှုနှင် ရင်ဆိုင်ခနရခသ အခ န်တွင်
အမ ်းပြည်သအ ်း

သတင််းခြ်းရမည်

သတင််းသမ ်းမ ်း၏

အခန််းကဏ္ဍသည် အလွန်အခရ်းြါြါသည်။ သတင််းသမ ်းမ ်းသည်
မမတှံ့၏
ို

တ ဝန်ဝတတရ ်းမ ်းကို

အခ န်မီခဆ င်ရွက်ရန်

လိုအြ်

သကဲသိုှံ့ တစ်ခ န်တည််းတွင် ခရ ဂါက်းစက်ပခင််း မခံရခအ င်လည််း
က ကွယရ
် မည်။ ၎င််းကကြို်းြမ််းမှုသည် မမတှံ့ို၏ ရိုြ်ြိုင််းဆိုင်ရ နှင်
စတ်ြိုင််းဆိုင်ရ

က န််းမ ခရ်းအခြေါ် သက်ခရ က်မှု ရှနိုင်ြါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ခရ ဂါအခ က င််းတင်ဆက်ခနခသ

သတင််းသမ ်း

မ ်း၏ ရိုြ်ြိုင််းဆိုင်ရ နှင် စတ်ြိုင််းဆိုင်ရ က န််းမ ခရ်းကို အခထ က်
အကပြြိုရန် ခအ က်ြါ လမ််းညွှန်ခ က်မ ်းကို ပြြိုစိုထ ်းသည်။
❖ အလိုပ်နှငြံ့် လူမှုဘဝ ခွွဲခခ ်း
ပြီ်းဆံို်းခသ
ခတွဲ့ကကံြိုရခသ

်းပါ။ မမ၏ တစ်ခနှံ့တ အလိုြ်ခ န်

အမှတ်အသ ်းထ ်းပြီ်း

အလိုြ်ခ န်ပြင်ြတွင်

သတင််းသဲလွန်စခနာက်

လိုက်ပခင််းကို

ကနှံ့်သတ်ြါ။1

1

Lydia Morrish, “How to stay mentally well while reporting on the coronavirus,”

First Draft, published March 17, 2020, https://firstdraftnews.org/latest/how-tostay-sane-while-reporting-on-the-coronavirus/
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❖ မမကိုယ်ကိုမမ

ည တ

ကင်နာပါ။

ဤအခက်အခဲ

အ ကြ်အတည််းမ ်း က ်းတွင် အဆင်မခပြပြေစ်ပခင််းမှ ြံိုမှန်ြင်
ပြေစ်သည်။ မမကိုယ်ကိုမမ အ ကင်နာ ကရိုဏ ပြေင် ဆက်ဆံြါ။ 2
❖ ကိုယြံ့်ကိုယ်ကို

ဂရိုစိုက်ရစ ငြံ့်ရ ှ က်မှု

ခပြုလိုပ်ပါ။

လံိုခလ က်စွ

အွန်လိုင််း

မသံို်းခတ ပခင််း၊

လိုြ်ပခင််း၊

ဝါသနာြါသည်တိုှံ့

အြ်စက်ပခင််း၊

အစီအစဉ်တစ်ခို
အြ်ရ

တရ ်းထိုင်ပခင််း၊
လိုြ်ခဆ င်ပခင််း။

မဝင်ခင်

ခလက င်ခန််း
လိုြ်ငန််းခွင်

အတွင််း လိုြ်ငန််းတ ဝန်မ ်းကို တစ်နိုင်တစ်ြိုင် အစတ်အြိုင််း
မ ်းအပြေစ် ခွဲပခ ်းြါ။

3

❖ ရအ င်ခမင်နိုင်ရခခ ှရသ
လမှု

ကကြု်းပမ််းမှုမျ ်းခပြုပါ။ လိုြ်ငန််းခွင်ခရ

ဝအတွက်ြါ အကကံပြြိုပခင််း ပြေစ်သည်။ 4

❖ တစ်ရနို့တ လို်း မမပပီ်းရခမ က်ရအ င်ခမင်ခွဲြံ့သညြံ့် အ
စ

င််းခပြုသမ််း

်းပါ။

ပြေစ်ြ က်ခနသည်တှံ့ိုအခြေါ်

မျ ်းကို
မမတိုှံ့

ထန််းခ ြိုြ်မှု မည်သမ
ိုှံ့ ျှမရှဟို ခံစ ်းခနရသည် အခပခအခနမ ်း
တွင် မမအခွင်ြိုင်သည် တိုှံ့လည််း ရှခသ်းခ က င််း ခံစ ်းခ က်မ ်း

2

Ibid.

3

Ibid.

4

Olga Simanovych, “How Journalists Can Deal With Trauma While Reporting on

COVID-19,” Global Investigative Journalism Network, published March 24, 2020,
https://gijn.org/2020/03/24/how-journalists-can-deal-with-trauma-whilereporting-on-covid-19/
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ရရှခစြါသည်။
ခက ်လွှ ်းရန်

အကအညီမဲခသ
ထိုသခ
ိုှံ့ သ

ခံစ ်းခ က်မ ်းကို

အခသ်းအြေွဲခလ်းမ ်းသည်လည််း

မမကို အခထ က်အကပြြိုနိုင်ြါသည်။ 5
❖ မမ၏ စတ်ဖစီ်းမှုမျဉ််းရကွ်းကို နမြံ့်ကျသွ ်းရအ င် အနာ်းယူချန်
်းပါ။

တစ်ခနှံ့တ

ကကြိုခမျှ ်လင်စရ
အ ်းပြေင်

ပြီ်းဆံို်းလျှင်

နှစ်သက်ြေွယ် တစ်စံိုတစ်ရ

ရှလ မည်ဟို
စီစဉ်ထ ်းပခင််း

စတ်ြေစီ်းမှု ခလျှ ခ ြါ။ အခ န်ဇယ ်းပြေင် သတ်မှတ်

ထ ်းပခင််း မဟိုတ်ခသ ၁၀ မှ ၁၅ မနစ်နာ်းခ န်မ ်း အြါအဝင်
တစ်ခနှံ့တ လံို်းတွင်

တိုခတ င််းခသ

နာ်းခ န်မ ်း

ထ ်းပြီ်း

သက်ခတ င်သက်သ ရှခအ င် စီစဉ်ြါ။ 6

5

Katya Podkovyroff Lewis, “Mental health tips and resources for journalists,”

International Journalists’ Network, published April 3, 2020,
https://ijnet.org/en/story/mental-health-tips-and-resources-journalists
6

Ibid.

9

❖ နည််းပည ကို ရခတတရ ှ င် ှ ်းပါ။ တွစ်တ နှင် ခြေစ်
ကဲသခ
ိုှံ့ သ

ွတ်ခ်

အြလီခက်းရှင််းမ ်းသည် အသ ခြ်းခ က်မ ်းကို

စဉ်ဆက်မပြတ်

ပြခြ်းနိုင်သည်။

တင်ဆက်ခ က်မ ်းကို

အဆက်မပြတ်

ဆွဲခ ကည်ခနပခင််းသည် အခတွ်းမြါ
ခမ ြါခနသခယ င်

လမှုမီဒီယ မ ်း
ခတ က်ခလျှ က်

ဲ သက်ခတ င်သက်သ

ခံစ ်းရနိုင်ခသ ်လည််း

လမှုမီဒီယ နှင်

နည််းြည တအ
ိုှံ့ ခြေါ် ကနှံ့်သတ်တ ်းပမစ်ခ က်မ ်း အခိုင်အမ
ြေန်တီ်းလိုက်နာရန်

အလွန်အခရ်းကကီ်းြါသည်။

အြ်ရ မဝင်မီ

တစ်နာရီမှ စတင်ပြီ်း ၎င််းတိုှံ့နှင် အဆက်ပြေတ်ပခင််းပြေင် မမ
ဦ်းခနှာက်

တပြေည််းပြေည််း

လိုြ်ခဆ င်ြါ။

ခအ်းခဆ်းတည်ပငမ်ခစရန်

သတ
ိုှံ့ ည််းမဟိုတ်

မမ၏တစ်ခနှံ့တ တွင်

ဆက်သွယ်ခရ်းကရယ မ ်း ကင််းရှင််းခသ အခ န်ြိုင််းခလ်းမ ်း
စီစဉ်ထ ်းရှြါ။ 7
❖ အ က်နှငြံ့်

အစ ်းအစ

မမအက င်စရိုက်မ ်းကို
မမတွင်

မမသတထ ်း

အြ က်သခ

၎င််းတက
ိုှံ့ ိုြေယ်ရှ ်းရန်

7

စ ်းသို်းမှုကို

ခဆ င်သည်
ဆံို်းပြေတ်လိုက

Ibid.

10

သတ

သရှြါ။

်းပါ။

အကယ်၍

စရိုက်မ ်းရှလျှင်
ဆံို်းပြေတ်နိုင်သည်။

မမအဆင်မခပြမှုကို

ရင်ဆိုင်ခပြေရှင််းြါ။

၎င််းကိုအရက်

(သမ
ိုှံ့ ဟိုတ်) အပခ ်းခဆ်းဝါ်းမ ်း ပြေင် မြေံို်းြေြါနှင်။ 8
❖ လိုပ်ရဖ ်ကိုင်ဖက်အချင််းချင််း ရ
ခက်ခဲပြင််းထန်သည်
ခထ က်လှမ််းစံိုစမ််း

က်ပြံ့အ ်းရပ်းမှု ရပ်းပါ။

သတင််းပြေစ်ရြ်မ ်းကို
တင်ဆက်ခနသည်

တစ်ဦ်းဦ်းရှြါက

၎င််းကို

မမစ နာ

ြေိုန််းခခေါ်ပခင််း

အစရှသပြေင်

ရက်ဆက်
လိုြ်ခြေ ်ကိုင်ြေက်

ဂရိုစိုက်ခ က င််းပြသရန်
ဂရိုစိုက်မှုခြ်းြါ။9

မမ

လိုြ်ခြေ က
် ိုင်ြေက်မ ်းနှင်အတ သတင််းသမ ်းအခ င််းခ င််း ကညီ
အ ်းခြ်းခသ

အခထ က်အကပြြို အြေွဲဲ့မ ်းလည််း ြေွဲဲ့ထ ်းနိုင်

ြါသည်။ 10
❖ မတ်ရဆွမျ ်းကို ဂရိုတစိုက် သတင််းရမ်းခခင််း နှုတ်ဆက်ခခင််း
ခပြုပါ။

အဆင်ခပြသည်အခါ

မတ်ခဆွမ ်း

ခတွဲ့ဆံိုပြီ်း

ခရှ်းခဟ င််းခနှာင််းပြေစ်ခပြ ြါ။ မမစတ်ြေစီ်းမှု ခံစ ်းရသည်အခါ
လိုြ်ခြေ က
် ိုင်ြေက်မ ်းနှင် စက ်းခပြ ြါ။ ၎င််းတလ
ိုှံ့ ည််း မည်သိုှံ့
ခံစ ်းရခ က င််း မခမမခလ ခမ်းပမန််းြါ။11

8

Al Tompkins and Sidney Tompkins, “How journalists can fight stress from

covering the coronavirus,” Poynter, published March 15, 2020,
https://www.poynter.org/reporting-editing/2020/how-journalists-can-fight-stressfrom-covering-the-coronavirus/
9

Ibid.

10

Jervis Manahan, email message, April 27, 2020.

11

Morrish, “How to stay mentally well while reporting on the coronavirus.”
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❖ မမ

မသ ်းစိုဝင်မျ ်းနှငြံ့်

စက ်းစခမည်ရခပ ဆိုပါ။

ကြ်ခရ ဂါက်းစက်မှုအခ က င််း

သတင််းလိုက်ရန်

ကိုဗစ်-၁၉
ပြင်ဆင်

ခနြါက၊ (သတင််းလိုက်ပခင််း တင်ဆက်ပခင််း ပြြိုခနပြီ်းပြေစ်ြါက)
မသ ်းစိုဝင်မ ်းက
တံပိုှံ့ ြန်မှုမ ်း

မခထ က်ခံခသ ၊

ခြ်းနိုင်သည်။

ြိုနိုင်သည်။

ထိုအပြေစ်ခ က င်

ဤအခပခအခနကို

နည််းလမ််းတစ်ခိုမှ

မနှစ်သက်ခသ
မမစတ်ြေစီ်းမှု

ကိုင်တွယ်ခပြေရှင််းရန်

၎င််းတ၏
ိုှံ့ စို်းရမ်မှုမ ်းကို

ခပြ ပြခစပခင််း

ပြေစ်သည်။12 မမအခနနှင် မည်သခ
ိုှံ့ သ

ကကြိုတင်က ကွယ်မှု

အစီအမံမ ်း

၎င််းတစ
ိုှံ့ တ်ခ ခအ င်

လိုြ်ခဆ င်ခန

ခ က င််း

အ မခံခပြ ပြပခင််းသည်လည််း အခထ က်အကပြြိုသည်။
❖ စတ်

ခိုက်ဖွယ် ပို ပ်မျ ်း၊ သတင််းမျ ်းရ က ငြံ့် မမစတ်တွင်

ခိုက်ခစ ်း မှုသည်

သဘ ဝအ

ခဖစ်တတ်ရ က င််း

အသအမှတ်ခပြုပါ။ 13

❖ စတ်ကျန််းမ ရ ်းအရခခအရနနှငြံ့်
အခပစ်ဆိုမှု

ှနိုင်ရ က င််း သတ

ပတ်သက်ရသ

ကွဲြံ့ ွဲဲ့

်းပါ။ သတင််း မီဒီယ သမ ်း

“CPJ Safety Advisory: Covering the coronavirus outbreak,” Committee to
Protect Journalists, last updated April 6, 2020, https://cpj.org/2020/02/cpj-safety12

advisory-covering-the-coronavirus-outbr.php
13

Hannah Storm, “Media ethics, safety and mental health: reporting in the time

of Covid-19,” Ethical Journalism Network, published March 18, 2020,
https://ethicaljournalismnetwork.org/media-ethics-safety-and-mental-healthreporting-in-the-time-of-covid-19

12

အခ ြိုဲ့သည် စတ်ထခိုက်ြေွယ်၊ ခ က က်လနှံ့်ြေွယ် သတင််းမ ်းကို
မမတှံ့ို မမှုခ က င််း၊ စတ်ထခိုက်မှု မရှခ က င််း ဟန်ခဆ င်ပခင််း
ရှတတ် ကြါသည်။
လက်မခံ

အဆိုြါ

ပငင််းြယ်မှုကို

ဟန်ခဆ င်မှု၊

က န််းမ ကကံခိုင်မှုဟို

အပြေစ်မှန် ကို
မ က်စမှတ်

ယဆပခင််း မပြြိုရြါ။14
❖ မမ ၏

ရပျ က
ြံ့ ွက်မျ ်း၊

မမစတ်

ခိုက်ရအ င်

ခပြုနိုင်သညြံ့်

တွန််းအ ်းမျ ်းကို သ ှပပီ်း၊ အကူအညီ ရတ င််း န် မတွနို့်ဆိုတ်
ပါနှငြံ့်။ မမစတ်ြေစီ်းမှု၏ အခ က င််းရင််းမ ်းနှင် လကခဏ မ ်းကို
သံို်းသြ်စဉ််းစ ်းပြီ်း တစ်စံိုတစ်ဦ်းနှင် ထိုအခ က င််းခပြ ဆိုြါ။
လိုအြ်ြါက

ြည ရှင်/ဆရ ဝန်ထံတွင်

အကအညီ

ခတ င််းခံြါ။15
❖ စတ်ပိုင််း၊ ရိုပ်ပိုင််းဆိုင်
ရတ င််းခ န်
အခပခအခနသည်

ရနမရက င််းခဖစ်ပါက အလိုပ်နာ်းချန်

ဝန်မရလ်းပါနှငြံ့်။

ထိုသမ
ိုှံ့ ပြြိုြါက

ြိုမိုဆို်းရွ ်းလ ပြီ်း

မမ ၏

အလိုြ်ပြန်မဆင််း

နိုင်ခတ ပခင််းလည််း ပြေစ်သွ ်းနိုင်ြါသည်။16

14

Morrish, “How to stay mentally well while reporting on the coronavirus.”

15

Ibid.

16

Storm, “Media ethics, safety and mental health.”
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သတင််းတင်ဆက်ခခင််း မခပြုမီ

❖ မမ ၏

သတင််းခန််း

စ တည််းမျ ်း၊

အ

က်လူကကီ်းမျ ်းနှငြံ့်

စက ်းရခပ ပါ။ အလိုြ်အခပခအခနကို နာ်းလည် ခအ င်လိုြ်ြါ။
အမ်မှအလိုြ်လိုြ်၍
၎င််းတ၏
ိုှံ့

ရြါသလ ်း။

အခ ြိုဲ့သတင််းခန််းမ ်းက

လိုြ်ငန််းစီ်းဆင််းမှုကို

ပြြိုပြင်ထ ်း ကသည်။ အခ ြိုဲ့ခသ
သတင််းသမ ်းမ ်းကို

လိုက်ခလ ညီခထွ

အြေွဲဲ့အစည််းမ ်းက မမတှံ့ို

ကွင််းဆင််းလိုြ်ကိုင်ရန်

မလိုခ က င််း

သတ်မှတ်ခြ်းထ ်းသည်။ အကယ်၍ မမသည် အမ်ခနရင််းပြေင်
အခ န်နှင်တခပြ်းညီပြေစ်ခသ ၊
ခသ

ဆီခလ ်မှုရှခသ ၊

အခရ်းကကီ်း

သတင််းအခ က်အလက်မ ်းကို ရရှနိုင်ပြီ်း သတင််းခန််း

ခွင်ပြြိုခ က်လည််းရြါက
နိုင်ြါသည်။

ခနအမ်မှ

သတင််းသမ ်းပြေစ်ရံိုနှင်

တ ဝန်ထမ််းခဆ င်
ဗိုင််းရြ်စ်ြို်းပြီ်းပခင််း

မရှခသ ခ က င် ပြင်ြကမ္ နှင် မမ၏ထခတွဲ့မှုကို ခလျှ ခ
ရမည်။ 17
❖ မမကိုယ်ကိုယ်

က ကွယ်ပါ။

မမ ၏

က န််းမ ခရ်းဆိုင်ရ

ခံစ ်းခွင်မ ်း မည်သရ
ိုှံ့ ှခ က င််း အြေွဲဲ့အစည််းကို ခမ်းပမန််းြါ။
မမတွင်က န််းမ ခရ်းအ မခံရှြါသလ ်း။
မမြေ ်းနာခဲလျှင်

17

မမ ၏

သတင််းခန််းသည်

Jervis Manahan, email message, April 27, 2020.

14

ဗိုင််းရြ်စ်ခ က င်
ခဆ်းရံတ
ို က်

ကိုသမှုကိုန်က စရတ်ကို ခြ်းမည်လ ်း။ အလိုြ်မှ တစ်ကိုယ်ခရ
က ကွယခ
် ရ်းဝတ်စံိုမ ်း၊ ကရယ မ ်း (PPE) ခြ်းြါသလ ်း။18
❖ မမ၏ ပစစည််းက ယ မျ ်း အဆင်သငြံ့် ှပါရစ။ မ က်နှာြေံို်းနှင်
လက်အတ်မ ်းကိုအပမဲဝတ်ဆင်ြါ။
တွင်

အရက်ြ ံခဆ င်ြါ။

ပြေစ်နိုင်ခပခပမင်ခသ

သတင််းလိုက်သည်အခ န်

ခဆ်းရံမ
ို ်းကဲသိုှံ့

ခနရ မ ်းကို

အနတရ ယ်

ကွင််းဆင််းလိုြ်ကိုင်ြါက

အနတရ ယ်ရှြစစည််းမ ်း အက အကွယဝ
် တ်စံို (hazmat suit)
သမ
ိုှံ့ ဟိုတ် တစ်ကိုယ်ခရ က ကွယ်ခရ်းဝတ်စံိုမ ်း (PPE) ဝတ်ရန်
လိုအြ်နိုင်သည်။

19

❖ မမသတင််းလိုက်မညြံ့်

ရန

ခနရ မ ်းကို

ခြေ ထ
် ိုတ်သတ်မှတ်ထ ်းြါ။

တစ်ကိုယ်ခရ

ဝတ်စံိုမရှလျှင်

မမက န််းမ ခရ်းကို

Ibid.
Ibid.

20

Ibid.

သင်တွင်

အနတရ ယ်ရှခသ ခနရ မ ်းသိုှံ့

စခတ်းပြီ်း

မလိုြ်ြါနှင်။20

19

ရစြံ့စပ်စွ

ရလြံ့လ ပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ ပြေစ်ြွ ်းခတွဲ့ရှမှုမ ်းခသ

က ကွယခ
် ရ်း

18

အရ က င််းကို

15

စွနှံ့်စ ်းသွ ်းလ ပခင််း

❖ မမ၏ အကနို့်အသတ်မျ ်းကို မမသ
တစ်စံိုတစ်ရ

်းပါ။ ခရ ဂါလကခဏ

ခြေါ်လ ြါက ခစ င် ကည်နိုင် ရန် ပြေစ်နိုင်လျှင်

ဆရ ဝန်နှင် အပမဲတိုင်ြင်ြါ။

21

သတင််းလိုက်ခခင််း တင်ဆက်ခခင််း ခပြုရနချန်အတွင််း

❖ လူရတွဲ့ရမ်းခမန််းခခင််း

ရဆ င် ွက်ရသ အခါ

သတ်မှတ်အကွ အရဝ်း

တစ် ပ်ခွ လျက်

သတင််းသမ ်းမ ်းသည်

လိုြ်ခြေ က
် ိုင်ြေက်

လည််းခက င််း၊

ခနဓာကိုယ်ချင််း
ရမ်းခခင််း

ခပြုပါ။

အခ င််းခ င််းခသ ်

ခမ်းပမန််းရမည်

ြိုဂြိုဂ လ်မ ်းနှင်

ခသ ်လည််းခက င််း အနာ်းကြ်လ က် ခပြ ဆိုတတ် ကသည်။
အနတရ ယ်ကင််းခသ

အကွ အခဝ်းတစ်ရြ် (safe distance)

တွင် အပမဲမတ်တြ်ရြ်ြါ။ 22

❖ မမ ၏

ပစစည််းက ယ

အ ်းလို်းကို

မရမြံ့မရလျ ြံ့

ပို်းသတ်

သနို့်စင်ပါ။ မိုက်ခရြေ
ို ိုန််းမ ်း၊ ကင်မရ မ ်း၊ အသံြေမ််းစက်မ ်းနှင်
မမသံို်းခသ ကရယ အ ်းလံို်း

ြို်းသတ်ြါ။

ကင်မရ ခထ က်

သံို်းခခ င််းခထ က် တိုင်မ ်းကိုြင် ြို်းသတ်ြါ။ 23

21

Ibid.

22

Ibid.

23

Ibid.

16

❖ သတင််းလိုက်စဉ်

တင်ဆက်စဉ်

မမနီ်းကပ်စွ

အ ်းလို်းကို စ

င််းခပြုစို

အခသ်းစတ်ကို

ထည်သွင််းခရ်းမှတ်ြါ။

ရတွဲ့ဆိုသူ

်းပါ။ လခတွဲ့ဆံိုမှုမ ်း အ ်းလံို်းတွင်
အကယ်၍

ခတွဲ့ဆံို

ထစြ်မသမ ်းကို ခပခရ ခက က် ရှ ခြေွပခင််း ပြြိုလိုြ်ရြါက
ထိုစ ရင််းက မ ်းစွ အခထ က်အက ပြြိုြါလမ်မည်။ 24
❖ မမသတင််းတွင်

ညြံ့်သွင််းရဖ ခ် ပမညြံ့်

လူမျ ်းကိုစ နာပါ။

၎င််းတအ
ိုှံ့ မ ်းစိုမှ စတ်ခသ က ခရ က်ခနရသ မ ်းပြေစ်ြါသည်။
၎င််းတက
ိုှံ့ ို ထြ်တ်းို ၍ ဝန်မြခစသင်ြါ။
❖ ကန််းဂဏန််း

အချက်အလက်မျ ်း

ိုကန််းဂဏန််းမျ ်း
ရပေါ်ရပါက်လ သညြံ့်

25

တင်ခပရနခခင််းခဖစ်ပါက၊

သတင််းအချက်အလက်
အရခခအရန

မျ ်းကို

အဆက်အစပ်မျ ်းကိုပါ

ကကြု်းစ ်းရဖ ခ် ပ ပါမည်။ သတင််းရင််းပမစ် သည် အခပခအခန
အပြည်အစံိုကို ခခံြိုငံိုခပြ ပြခြ်းမှု အပမဲတမ််းပြြိုနိုင်မည်မဟိုတ်ြါ။
ထခ
ိုှံ့ က င်
ကန််းဂဏန််းမ ်း

အလ ်းအလ အမ ြို်းအမ ြို်း၊
ရိုတ်တရက်ခပြ င််းလဲမှုတက
ိုှံ့ ို

ဆန််းစစ်ရန် လိုအြ်သည်။26

24

Ibid.

25

Ibid.

26

Ibid.

17

ြံိုစံမ ်းနှင်
ခသခ စွ

❖ အကယ်၍

မမသည်ရနအမ်မှ

အလိုပ်လိုပ်ရနခခင််းခဖစ်ပါက

(ခပင်ပ လိုပ်ငန််းခွင်/ကွင််းဆင််းရနခခင််း မဟိုတ် ပါက) မမ၏
သတင််းဇ တ်လမ််းကို
အပိုရဆ င််း

မှန်ကန်ရ က င််း

လိုို့လစိုက်

ကွင််းဆင််းခဆ င်ရွက်စဉ်
မှန်ကန်မှု

ရှ/မရှ

ိုတ်မှု

ခပြု န်

ကစစရြ်မ ်းကို

စစ်ခဆ်းရန်နှင်

အတည်ခပြု န်
လိုအပ်ပါမည်။
တြ်အြ်ပမင်ရြါက

အတည်ပြြိုရန်

ြိုမို

လွယက
် သည်။ သရ
ိုှံ့ တွင် ခနအမ်မှ အလိုြ်လိုြ်ကိုင်ခသ အခါ
အခ က်အလက် မှန်ကန်မှု ရှ/မရှ စစ်ခဆ်းပခင််း အ ်းထိုတ်မှုကို
သံို်းဆ၊

ခလ်းဆ

ြိုထည်ရန်

လိုအြ်ြါသည်။

မမသတင််း

ဇ တ်လမ််းတွင် ြါသမျှ စ ခ က င််းတိုင််းသည် အခ က်အလက်
အရ မှန်ကန်ပခင််း၊ အခပခအခန အဆက် အစြ် မှန်ကန်ပခင််းနှင်
ဆီခလ ်အခရ်းြါမှု ရှပခင််းတိုှံ့ ပြည်စံိုခနခအ င် ကကြို်းစ ်းရမည်
ပြေစ်ြါသည်။ မမ၏ သတင််းဇ တ်လမ််းထဲတွင် အ ်းနည််းခ က်
မရှခစရြါ။ 27
သတင််းတင်ဆက်ပပီ်းရနာက်

❖ အပမွဲတမ််း

ပို်းသတ်သနို့်စင်ပါ။

ရသည်အခ န်တင
ို ််း

ြို်းသတ်သနှံ့်စင်ြါ။ အကကမ်ခရမ ်းနိုင်သမျှ မ ်းမ ်း ြို်းသတ်

27

Jervis Manahan, email message, April 27, 2020.
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သနှံ့်စင်ြါ။

သတင််းသွ ်းယပြီ်းတိုင််း

လက်ခဆ်းြါ။

ခရခ ြို်း

သနှံ့်စင်ြါ။28

❖ မမ ၏

ပစစည််းက ယ မျ ်းကိုလည််း

အ ်းလံို်းကို

သနှံ့်ရှင််းခအ င်

သတင််းထွက်လိုက်ခ န်တွင်
ထ ်းရမည်။

ပို်းသတ်သနို့်စင်ပါ။

ထ ်း၍
အဆင်သင်

ခနာက်ထြ်
သံို်းနိုင်ခအ င်

29

❖ မမ၏သတင််းဇ တ်လမ််းအရပေါ် တိုို့ခပန်ချက်မျ ်းကို ရစ ငြံ့် ကညြံ့်
ပါ။ မ ်းခသ အ ်းပြေင် လမ ်းထံမှ မှတ်ခ က်မ ်းသည် ကိုဗစ်၁၉ ကြ်ခရ ဂါဆိုင်ရ
အပမင်ရှုခထ င်ကို

အစီရင်ခံပခင််းတွင် ြိုမိုက ယ်ပြနှံ့်ခသ
သရသပြေင်

မမအတွက်

အလွန်

အခထ က်အကပြြိုသည်။30

❖ အနာ်းယူပါ။

Ibid.

29

Ibid.

30

Ibid.

မမ

ကျန််းမ ရ ်းသည်လည််း တူညီစွ

အရ ်းကကီ်းရသ ရ က ငြံ့်ပင်။

မမတွင်

ခြေါ်ခြါက်လ ပခင််း

ရှ/မရှ

စစ်ခဆ်းခနြါ။

ခရ ဂါ

ခရ ဂါလကခဏ မ ်း

မမကိုယ်ကိုယ်

28

အဘယြံ့်ရ က ငြံ့်ဆိုရသ ်

မ က်ခပခမပြတ်

19

လကခဏ မ ်း ခြေါ်လ ခ က င််း သတပြြိုမြါက ဆရ ဝန်နှင်
တိုင်ြင်ြါ။31

❖ မမ၏ တစ်ရနို့စ

အလိုပ်ကို ဆန််းစစ် အကွဲခဖတ်ပါ။ မမနှင်

ခတွဲ့ဆံိုထစြ်ခဲသမ ်းကို စ ရင််းပြြိုစိုထ ်း ြါ။32

❖ အခခ ်းသူမျ ်းကို က ကွယ် န် မမဘ သ သီ်းခခ ်းရနခခင််းခပြုပါ။
မမသည်

အမ်ပြင်ြနှင်

ပြေစ်ခသ ခ က င်
မ ်းနှင် နီ်းကြ်စွ

တတ်နိုင်လျှင်

Ibid.

32

Ibid.

33

Ibid.

မသ ်းစို၊

ထခတွဲ့မှုရှသ
အမ်သအမ်သ ်း

မခနြါနှင်။ မမတစ်ဦ်းတည််း အခန််းခွဲ၍

ခနလိုက ခနနိုင်ြါသည်။33

31

မ က ခဏ

20

၃။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ

ဂါအရ က င််း သတင််းရ ်းသ ်း

အစီ င်ခစဉ် စတ်ဒဏ်

ှမှုနှငြံ့် စပ်လျဉ််း၍ မည်သိုို့

ကိုငတ
် ွယ်နင
ို ်ပို
(က)

ခက်ခွဲခပင််း

န်မညြံ့် အရခခအရနမျ ်း၊ သတင််းဇ တ်လမ််း

မျ ်းကို မကိုင်တွယ်မီ ကကြုတင် ခပင်ဆင်မှု

❖ မမ ၏

ရ ှဲ့ရခပ်းနမတ်လကခဏ တိုို့ကို

မမသ မည်။

မခက င််းခသ အက င်ခဟ င််းမ ်းနှင်
ထခိုက်လွယ်မှုမ ်းကဲသခ
ိုှံ့ သ

မမတွင်ရှခသ

အရ မ ်းကို

စ ရင််းပြြိုစိုပြီ်း

၎င််းတက
ိုှံ့ ို ကိုင်တွယ်ခပြေရှင််းရန် စီစဉ်ြါ။34
❖ မမ၏ စတ်ကို
မမစတ်တွင်

ခိုက်ရစရသ
ပြင််းထန်ခသ

တွန််းအ ်းမျ ်းကို နာ်းလည်ပါ။
စတ်လြ
ှု ်ရှ ်း

ခံစ ်းမှုမ ်းကို

နှု်းဆွနိုင်ခသ အတတ်မ ်း၊ အခ က င််းအရ မ ်း စသည်တက
ိုှံ့ ို
သတထ ်းြါ။35
❖ မမတွင် သတင််းရ ်းသ ်းရပ်းပိုို့သညြံ့် လိုပ်ငန််းအချန်ဇယ ်းတစ်ခို
်း ှပါ။ မည်သည်အခ န်တွင် အခက်ခဲဆံို်း အလိုြ်လိုြ်မည်ကို
ဆံို်းပြေတ်ြါ။

(ဥြမ

မနက်ခစ ခစ

တက်ကကွမှုအပြည်

34

Lewis, “Mental health tips and resources for journalists.”

35

Simanovych, “How Journalists Can Deal with Trauma While Reporting on

COVID-19.”
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ရှခနခ န်တွင်

အခက်ဆံို်းအရ ကို

လိုြ်မည်ဟို

စဉ််းစ ်းပခင််း

ပြေစ်သည်။) ပြေစ်နိုင်လျှင် စတ်ြင်ြန််းခစသည် အလိုြ်မ ်းကို
မြင်ြန််း

မနွမ််းနယ်ခင်

အ ်းပြည်ခနဆဲ

လိုြ်ခဆ င်သင်ြါသည်။
အခ န်ဇယ ်းကို

အခပခအခန

ခစ ခစ စီ်းစီ်း

လိုအြ်ခ က်ရှလျှင်

ပြင်ဆင်လိုြ်ခဆ င်ပခင််း

ခနာက်ဆံို်းသတ်မှတ်ရက်

(deadline)

အ ်းပြေင်
ခက ်သွ ်းပခင််း

စတ်ြေစီ်းမှုကို ခရှ င်ရှ ်းြါ။36

❖

စတ်ခစ ်းချက်မျ ်းကို

ခိုက်နိုင်ရခခ ှရသ

အလိုပ်မျ ်း

မရဆ င် ွက်မီတွင် သင်၏ စတ်ပိုင််းနှငြံ့် ရိုပ်ပိုင််း အ ွဲစွနို့် မှု
အရခခအရနကို အကွဲခဖတ်ပါ။ မမကိုယ်ကို ခအ က်ြါခမ်းခွန််း
မ ်းခမ်းြါ။ ၁) အပခ ်းသတိုှံ့ထံမှ စို်းရမ်ြြန်မှုနှင် စတ်ခသ က
ခရ က်မှုတှံ့၏
ို
မမအဆင်သင်

သက်ခရ က်မှုကို
ပြေစ်သလ ်း။

၂)

ကကံကကံခံခက ်လွှ ်းရန်
မ က ခသ်းမီက

စတ်လြ
ှု ်ရှ ်းခံစ ်းမှုြိုင််း သမ
ိုှံ့ ဟိုတ် စတ်ြိုင််းဆိုင်ရ
မ ်းရှခဲြေ်းြါသလ ်း။

၃)

မမသည်မ က ခသ်းမီ

မမတွင်
ပြဿနာ

ဆံို်းရံှု်းမှုမ ်း

ကကံြိုခတွဲ့ခဲရြါသလ ်း။ ၄) မမခဆွမ ြို်းမ ်းတွင် က န််းမ ခရ်း
ပြဿနာ ရှြါသလ ်း။ ၅) မသ ်းစိုအခက်အခဲမ ်း၊ အပငင််းြွ ်း
မှုမ ်း၊

ြေ ်းနာမှုမ ်းခ က င်

ခပြ င််းလဲခြ်းခဲရြါသလ ်း။

36

Ibid.
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၆)

မမ ၏
မမသည်

အစီအစဉ်မ ်းကို
ြံိုမှန်ထက်ြို၍

ထခိုက်လွယ်သလို

ခံစ ်းခနရြါသလ ်း။

၇)

မမသည်

ကိုယ်က ယြိုင််း က န််းမ ြါသလ ်း။ 37
(ခ)

ခက်ခွဲခပင််း

န်သညြံ့် အရခခအရနမျ ်း၊ သတင််းဇ တ်လမ််း

မျ ်းကို ကိုင်တွယ်ပပီ်းချန်တွင် င်ဆိုင် ရခဖ ှင််းမှု

❖ မမသည်

စတ်ခစ ်း

ခိုက်မှုမျ ်း၏

မလွတ်ကင််းနိုင်ရ က င််း
ဆိုင်ရ

သတ

က န််းမ ခရ်းကို

အကျြု်းသက်ရ
်းပါ။

က်မှုနှငြံ့်

မမ ၏

စတ်ခံစ ်းမှု

မ က်ပခည်မပြတ်ပခင််း၊

အကအညီ

လိုအြ်ခ က င််း ပြလ သည် လကခဏ မ ်းကို လ စ်လ ျူမရှုပခင််း
တပိုှံ့ ြြိုလျှင် ပြဿနာ ခြေါ်လ သည်နှင် ခ က်ပခင််း သင်ခလ ်စွ
ခပြေရှင််းကိုင်တွယ်နိုင်ပခင််း ရှလ ြါလမ်မည်။38
❖ အစမှခပန်စပါ။

ပိုမှန်အရခခအရနက

သတ ရစနိုင်ရသ အ
ဥြမ အ ်းပြေင်
မတိုင်မီ

မည်သိုို့ခဖစ်ရ က င််း

ဝတထြုမျ ်းကို မမနှငြံ့် နီ်းကပ်စွ

မမ၏မသ ်းစိုဓါတ်ြံို

သမ
ိုှံ့ ဟိုတ်

်းပါ။

ကိုဗစ်-၁၉

ဝကို အမှတ်ရခစသည် အရ တစ်ခိုခိုပြေစ်နိုင်သည်။

စတ်မသက်သ ြေွယ်

အခပခအခနမ ်း၏

37

Ibid.

38

Lewis, “Mental health tips and resources for journalists.”
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သတင််းမ ်းကို

ခြေ ပ် ြပြီ်းခသ အခါ၊

ဤအခပခအခနမ ်းသည်

ြံိုမှန်

မဟိုတ်ခ က င််း မမစတ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် သတခြ်းြါ။39
❖ ချစ်ခင်ခမတ်နို်းသူမျ ်းနှငြံ့်စက ်းရခပ ပါ။
ဆို်းရွ ်းခသ

ယခနှံ့

မမသည်

အခပခအခနတစ်ရြ်ရြ်အခ က င််း

သတင််းယ

ထ ်းလျှင်ပြေစ်ခစ၊ အလိုြ်ခွင်တွင်ဝမ််းနည််းခနလျှင်ပြေစ်ခစ မမကို
နာ်းလည်ခသ ၊

မမခ စ်ခင်ပမတ်နို်းခသ သမ ်းနှင်

စက ်း

လက်ဆံိုခပြ ဆိုြါ။40
❖ အပ်

မဝင်မီ စတ်

ခိုက်စ

အရ က င််းအ

မျ ်း ကညြံ့်ခမင်

ဖတ်ရှုမခခင််း မ ှပါရစနှငြံ့်။ 41

❖ ဆို်း ွ ်းရသ

အခဖစ်အပျက်တစ်ခိုကို

မမတွင် စတ်ပိုင််းဆိုင်

ဖစီ်းမှု လကခဏ

သတင််းယူပပီ်းချန်၌
ှမ ှ မမကိုယ်ကိုယ်

ရမ်းပါ။ လကခဏ မ ်းတွင် စို်းရမ်ြြန်ပခင််း၊ စတ်ရှုြ်ခထွ်းပခင််း၊
အထီ်းက န်ပခင််း၊

39

ရှက်ပခင််း၊

အပြစ်ရှသည်ဟိုခံစ ်းရပခင််း၊

မမကိုယ်ကိုရှုတ်ခ ပခင််း၊

စတ်ဓ တ်က ပခင််းနှင်

သလို

ြါဝင်နိုင်သည်။

ခံစ ်းရပခင််းတိုှံ့

သစစ ခြေ က်မ

အဆိုြါ

လကခဏ

Al Tompkins and Sidney Tompkins, “How journalists can fight stress from

covering the coronavirus.”
40

Ibid., Poynter.

41

Simanovych, “How Journalists Can Deal with Trauma While Reporting on

COVID-19.”

24

တစ်ခိုခိုကို

ခံစ ်းရြါက

မမအခ န်ဇယ ်းနှင်

လိုြ်ငန််း

အခ က င််းအရ ခခါင််းစဉ်မ ်းကို ခပြ င််းလဲြါ။42

❖

ယ် ွှင်ဖွယ်

မျ ်း၊

လူမှုခင်မင်ရပါင််းစည််းမှုမျ ်း

အခပြုသရဘ အ ်းခဖငြံ့်
အခွငြံ့်အလမ််းမျ ်းကို

ခပဿနာ

စသညြံ့်

င်ဆိုင်ရခဖ ှင််း န်

ှ ရဖွပါ။ စတ်ထခိုက်စရ

အပြေစ်အြ က်

တစ်ခိုခိုကို သတင််းယ ပြီ်းခ န်တွင် အခထ က်အကပြေစ်ခစခသ
အရ အခ ြိုဲ့မှ

တရ ်းထိုင်ပခင််း၊

စတ်ြည ကိုထံို်းြည ရှင်နှင်

ခတွဲ့ဆံိုပခင််း၊ ခလက င်ခန််းလိုြ်ပခင််းတိုှံ့ ြါဝင်ြါသည်။
❖ စတ်ကျန််းမ ရ ်းပည

ှင်တစ်ဦ်းဦ်း

အကအညီလိုသည်အခါတိုင််း
ခဆွ်းခနွ်းနိုင်ခသ

မမ

မှ

အကူအညီ ယူပါ။

အလွယ်တက

ကျွမ််းက င်သတစ်ဦ်းကို

42
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43

တိုင်ြင်
ရှ ြါ။44

၄။ သတင််းသမ ်းမျ ်းအတွက် ပည သည် စနှုန််းမျ ်း

(က)

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ

ဂါကူ်းစက်မှု သတင််းတင်ဆက်ခခင််း

အတွက် အရ

ွလမ််းညွှန်ချက်မျ ်း

ွရ

❖ က င်ဝတ်ညီရန်နှင်လမှု တ ဝန်ယမှု က င်သံို်းရန်။45
❖ ထတ်လနှံ့်တ က ်း

တင်ဆက်မှုမ ်း၊

အိုတ်ခအ ်ခသ င််းတင််း

ခရြန််းစ ်းသတင််းြံိုစံမ ်း တင်ဆက်ပခင််းမှ ခရှ င် ကဉ်ြါ။ 46
❖ ကြ်ခရ ဂါနှင်ြတ်သက်၍ အခ က်အလက်မ ်းနှင် မှန်ကန်ခသ
သတင််းမ ်းကိုသ

ဆက်သွယ်တင်ပြြါ။ 47

မ က်ခမှ က်ပြေစ်စဉ်မ ်းကို

သတင််းနှင်

မျှမျှတတနှင်

ရို်းရို်းသ ်းသ ်း

ခရ်းသ ်းခြေ ်ပြပခင််း၊ အဓြပါယ်ြေွင်ဆို ပခင််းပြြိုြါ။ မတက ခသ ၊
အနက်ခက က်လွဲခသ ၊
မ ်းကို

ြံိုြေ က်ထ ်းခသ

ခရ်းသ ်းထိုတ်လွှင်ပခင််း

အခ က်အလက်
မပြြိုလိုြ်ရြါ။ 48
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❖ ယံို ကည်စတ်ခ ရခသ ၊

သြပံနည််းက ခသ ၊

မှန်ကန်ခသ ၊

အတည်ပြြိုပြီ်းခသ ရင််းပမစ်မ ်းကိုအသံို်းပြြိုြါ။49
❖ ပြည်သလထို၏

စို်းရမ်ြြန်မှုမ ်းကို

ရှင််းလင််းနိုင်သည်

အပခ ်းြည ရြ်

နယ်ြယ်အမ ြို်းမ ြို်းမှ

သြပံြည ရှင်မ ်း၊

သိုခတသီမ ်း၊

ပြည်သူ့က န််းမ ခရ်းြည ရှင်မ ်း၊

ြည ရှင်မ ်းနှင်
ကျွမ််းက င်သမ ်းကို
တွင်

ကို်းက ်းြါ။ 50

ကျွမ််းက င်သြိုဂဂြိုလ်မ ်းကို
အပမဲတမ််းကို်းက ်းြါ။

ကို်းက ်းခ က်မ ်းြါြါက

သတင််းတင်ဆက်မှု

ယံို ကည်စတ်ခ ြေွယ်ရှမှုနှင်

သတင််းအခ က်အလက် ပြည်စံိုမှုတှံ့ို ရှလ ခစြါသည်။
❖ သ မန်ပြည်သလအခနနှင်

တကကသိုလ်

သတင််းမ ်းကို

51

ြိုမိုနာ်းလည်ခအ င်

သ မန်လ အသံို်းအနှုန််းမ ်းပြေင် ခရ်းြါ။ နည််းြည /သြပံနည််းက
အသံို်းအနှုန််းမ ်း

ရို်းရှင််းခအ င်ခရ်းပခင််း၊

ပြေည်ခ ရှင််းလင််း

ခရ်းသ ်းပခင််းတိုှံ့ ပြြိုြါ။ သိုှံ့ရ တွင် အလွန်အကျွံခလျှ ခရ်းပခင််း
မပြေစ်ခအ င် အထ်းဂရိုစိုက်ြါ။ ကျွမ််းက င်သမ ်းနှင်တိုင်ြင်ြါ။ 52
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❖ ခရ ဂါြ ံဲ့နမ
ှံှံ့ ှုကို

ထန််းခ ြိုြ်ရန်ပြေစ်ခစ၊

ခလ ြါ်းခစရန်ပြေစ်ခစ၊

နှစ်မ ြို်းလံို်းရှရန်ပြေစ်ခစ ခထ က်ကသည် အစီအမံမ ်းအခ က င််းကို
မှန်ကန်စွ တင်ဆက်ြါ။ 53
❖ က်းစက်ခရ ဂါပြေစ်ြွ ်းမှုကို

တံပိုှံ့ ြန်ရ တွင်

အခရ်းြါခသ

အခန််းကဏ္ဍတွင်ရှသည် က န််းမ ခရ်းလိုြ်သ ်းမ ်း၏ အခပခအခန
မ ်း၊

၎င််းတလ
ိုှံ့ ိုြ်ခဆ င်ခနသည်

လိုြ်ငန််းမ ်းအခ က င််း

အမ ်းပြည်သထံ သတင််းတင်ဆက်ြါ။54
❖ လနာမ ်းက န််းမ ခရ်း
အသိုင််းအဝိုင််းမ ်းက
ပြြိုလိုြ်ခနပခင််း၊

ပြန်လည်ခက င််းမွန်လ ပခင််း၊
ခရ ဂါကိုသခရ်းအတွက်

စံနမနာယခသ

ရြ်ရွ

အစီအမံမ ်း

နိုင်ငံအလိုက်လိုြ်ငန််းစဉ်မ ်း

ခဆ င်ရွက်ခနပခင််း စသည်တှံ့ို အခ က င််း သတင််းတင်ဆက်ြါ။55
❖ ခပြေရှင််းနည််းမ ်းကို

အခထ က်အကပြြိုခစခသ

သတင််းမ ်း

အစီရင်ခံတင်ပြြါ။56
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Guide,” 3.
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❖ မမက န််းမ ခရ်းနှင်
က ကွယ်ရန်

ခတွဲ့ဆံိုခမ်းပမန််းခံသမ ်း၏
တရ ်းဝင်

က န််းမ ခရ်းကို

အကကံပြြိုလမ််းညွှန်ခ က်မ ်းကို

လိုက်နာြါ။57
❖ က်းစက်ခရ ဂါအခ က င််း သတင််းယခနစဉ် အကကံပြြိုထ ်းခသ
ကိုယ်ခ င််းအလှမ််းခွ ခနထိုင်သွ ်းလ မှု

အခလအထမ ်းကို

က င်သံို်းြါ။ 58
❖ က န််းမ ခရ်းြည ရှင်မ ်း၏ အလိုြ်ကိုခလ်းစ ်းြါ။ 59
❖ က်းစက်ခရ ဂါခဗဒ၏

အခပခခံဗဟိုသိုတမ ်းနှင်

အကျွမ််းတဝင်

ရှြါခစ။60
❖ လနာမ ်း၊

ခရ ဂါလကခဏ မ ်းရှသမ ်း၊

ကနှံ့်သတ်စခန််းရှသမ ်းနှင်
ထခတွဲ့ပခင််းမရှ

အသွ ်းအလ

၎င််းတ၏
ိုှံ့ ခဆွမ ြို်းမ ်းကို

တိုက်ရိုက်

ဲ သတင််းယနိုင်မည် အင်တ ဗ ျူ်းမ ်းပြြိုလိုြ်ရန်

ဆန််းသစ်ခသ နည််းလမ််းမ ်းကို ရှ ခြေွြါ။61
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Guide,” 4.
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❖ က န််းမ ခရ်းဆိုင်ရ

အခဆ က်အအံိုမ ်းခရှဲ့တွင်

ပြေစ်ခစပခင််းမှ

ခရှ င် ကဉ်ြါ။

လစိုလခဝ်း

ကနှံ့်သတ်ခနရ မ ်းသိုှံ့

ဝင်ထွက်သွ ်းလ ပခင််း မပြြိုြါနှင်။ 62
❖ လက်ခတွဲ့ဆန်ြါ။

အလနှံ့်တ က ်း

မလိုက်ြါနှင်။ မှန်ကန်ခသ

သတင််းမ ်းခနာက်

အခ က်အလက်မ ်းကိုသ

စွဲပမဲစွ

လက်ကိုင်ထ ်းြါ။ 63
❖ ကိုဗစ်-၁၉

ကြ်ခရ ဂါ

က်းစက်ခရ ဂါြ ံဲ့နသ
ှံှံ့ ည်က လတွင်

သက်ခရ က်မှုခံစ ်းထ ်းရသမ ်းသည်
ရထ ်းြေွယ်ရှြါသည်။

၎င််းတိုှံ့

အခ က်အလက်မ ်း

မြေွင်ခ သင်ြါ။

အခ က်အလက်မ ်း

လံိုခခံြိုမှုနှင်

စတ်ဒဏ်ရ မ ်း
မည်သမည်ဝါပြေစ်ခ က င််း
၎င််းတ၏
ိုှံ့

ကိုယ်ခရ်း

အမည်လျှြိုဲ့ဝှက်ြိုင်ခွင်ကို

ခလ်းစ ်းသင်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ခရ ဂါ က်းစက်ခံထ ်းရသမ ်း၏
တည်ခနရ ကို
မလိုလ ်းအြ်ခသ
ရိုတ်ရိုတ်သဲသဲမ ်း

ခြေ ်ထိုတ်ခထ က်ပြြါက
အခ က က်လွန်ပခင််း၊
ပြေစ်ခစနိုင်သည်။

ရြ်ရွ အတွင််းတွင်
အထတ်တလနှံ့်
ခအ က်ခြေ ်ပြြါ

အခ က်မ ်းသည် ကိုသမှုခံယဆဲလနာမ ်း သမ
ိုှံ့ ဟိုတ် ကိုဗစ်-၁၉
ခရ ဂါက်းစက်ခံရပြီ်း ပြန်လည်ခက င််းမွန်လ သမ ်းကို ခတွဲ့ဆံို
ခမ်းပမန််းရန်အတွက် အကကံပြြိုခ က်မ ်းပြေစ်သည်။
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Guide,” 8.

30

✓

ကိုဗစ်-၁၉

ခရ ဂါက်းစက်ခံရပြီ်း

ခက င််းမွန်လ သမ ်း၏
ဆက်ဆံြါ။

မမကို

ပြန်လည်

ဂိုဏ်သကခ ကို

၎င််းတိုှံ့၏

အခလ်းထ ်း

ဇ တ်လမ််းအပြေစ်အြ က်

မ ်းအ ်း လိုလိုလ ်းလ ်း ခပြ ပြပခင််း ပြေစ်ြါခစ။
✓

ကိုဗစ်-၁၉

ခရ ဂါက်းစက်ခံရပြီ်း

ခက င််းမွန်လ သမ ်းကို
အခ န်နှင်ခနရ ကို

ပြန်လည်

ခတွဲ့ဆံိုခမ်းပမန််းရ တွင်

၎င််းတဆ
ိုှံ့ ံို်းပြေတ်ြါခစ။

နှစ်သမ်ခဆွ်းခနွ်း

အကကံခြ်းသမ ်း အနာ်းတွင်ထ ်းခွင် လည််း ခြ်းြါ။
✓

ြွင်လင််းပမင်သ မှုရှြါ။

မည်သမည်ဝါပြေစ်သည်ကို မည်သိုှံ့

ခြေ ပ် ြမည်ပြေစ်ခ က င််း သခ
✓

တညီ ခ က် ရယြါ။

သတင််းခဆ င််းြါ်းရရှမှုထက်
ြိုအခလ်းထ ်းြါ။

လသ ်းဆန်မှုကို

ထခိုက်ခံစ ်းရသမ ်း၏

က န််းမ သိုခ

ရှပခင််းကို ဦ်းစ ်းခြ်းအပြေစ် သတ်မှတ်ြါ။
✓

၎င််းတက
ိုှံ့ ို စဉ််းစ ်းလိုြ်ခဆ င်စရ အမ ်းအပြ ်း အလွန်အကျွံ
မခြ်းြါနှင်။
လွယက
် ခသ

ြို၍ခက်ခဲခသ

ခမ်းခွန််းမ ်းမခမ်းမီ

ခမ်းခွန််းမ ်းပြေင်စတင်ြါ။ ၎င််းတခ
ိုှံ့ နရ မှဝင်၍

စ နာြါ။ ဂရိုတစိုက် ခသခ နာ်းခထ င်ြါ။ 64
❖ ခ

်းဒိုကခခရ က်ခနသမ ်း၊

ဝမ််းနည််းခ ကကွဲခနသမ ်း၊

ြိုဂဂလ

ထခိုက်နာက င်မှုနှင် တိုန်လှုြ်ခခ က်ခ ်းမှု ကကံြိုခတွဲ့ခနသမ ်းကို
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https://gijn.org/2020/03/10/tips-for-journalists-covering-covid-19/
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ခ ဉ််းကြ်ရ တွင်

စ နာနာ်းလည်မှုနှင်

သတပြြိုဆင်ပခင်ရမည်။

သခ
ိုှံ့ သ ် သတင််းခြေ ်ပြရ တွင် ဥြခဒခ က င််းရ ပြေစ်စဉ်မ ်းကို
အစီရင်ခံပခင််း

ကစစရြ်မ ်း၊

ရ ဇဝတ်မှုမ ်းကို

စံိုစမ််း

စစ်ခဆ်းပခင််းနှင် တရ ်းရံ်းို သမ
ိုှံ့ ဟိုတ် ဥြခဒအရအတည်ပြေစ်သည်
ခပြေရှင််းဆံို်းပြေတ်ခ က်မ ်းကို

ခြ်းနိုင်သည်

အြေွဲဲ့အစည််းမ ်း၏

လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ်းကို ကကြိုတင်အဟနှံ့်အတ ်း မပြေစ်ခစရ။ 65
❖ အကယ်၍

မတက ခသ ၊

အနက်ခက က်လွဲခစခသ ၊

ြံိုြေ က်ထ ်းခသ

သတင််းအခ က်အလက်မ ်းကို မှ ်းယွင််း ြံိုနှြ်

ထိုတ်ခဝမပခင််း၊

ထိုတ်လွှင်မပခင််းတိုှံ့

ပြင်ဆင်ခ က်

ထိုတ်ပြန်ရမည်။

ရှြါက

အခ န်မဆိုင််း

(သင်ခတ ်ြါက)

ဲ

ထိုမတက မှု

ခ က င် ထခိုက်နိုင်ခသ လ/အြေွဲဲ့အစည််းမ ်းအ ်းလံို်းကို ပြန်လည်
ခပြေရှင််း တံိုှံ့ပြန်ခွင်ကို ခြ်းရမည်။ 66
(ခ)

စို်း မ်ပူပန်မှုနှငြံ့်ရ က က်စတ် နှု်းဆွခဖစ်ရပေါ်ရစခခင််းကို
ရ ှ င် ှ ်းနည််း

❖ အမ ်းပြည်သ၏ စို်းရမ်ြြန်မှုမ ်းကိုအသအမှတ်ပြြိုြါ။ လအမ ်း
စို်းရမ်ြြန်ပခင််းမှ သ
အသအမှတ်ပြြိုလ က်

ဝြင်ပြေစ်သည်။ ၎င််းတ၏
ိုှံ့ စို်းရမ်မှုမ ်းကို
လတှံ့ိုသည်

မမကိုယ်တိုင်နှင်
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Myanmar Press Council (Interim), “Media Code of Conduct,” 12.
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Myanmar Press Council (Interim), “Media Code of Conduct,” 9.
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ခ စ်ခင်သ

မ ်း၏ စတ်ြိုင််း ဆိုင်ရ
ဂရိုစိုက်နိုင်ခ က င််း၊

က န််းမ ကကံခိုင်ခရ်းအတွက် မည်သိုှံ့

မမကိုယ်ကို

မည်သိုှံ့က ကွယန
် ိုင်ခ က င််း

သတင််းအခ က်အလက်မ ်း တင်ဆက်ြါ။67
❖ စို်းရမ်ြြန်မှုနှင် ခ က က်ရွံဲ့မှုကို နှု်းဆွခသ ခနာက်ခံခတ်းဂီတမ ်း
အသံို်းပြြိုပခင််းကိုခရှ င်ြါ။68

❖

"ခသခစနိုင်ခသ "
ခခါင််းစည််းြိုင််းတွင်

ခရ ဂါအပြေစ်ခြေ ပ် ြခသ
မသံ်းို ြါနှင်။

စ သ ်းမ ်းကို

မည်သည်

ခရ ဂါမဆို

ခသခစနိုင်ခသ ခရ ဂါမ ်းြင်ပြေစ်သည်။
အခရ်းခြေါ်အခပခအခနအသစ်တစ်ခို
ဤအသံို်းအနှုန််းသည်

စတင်ပြေစ်ခြေါ်စဉ်

လအခ ြိုဲ့ကို

တွင်

ထတ်လနှံ့်ခစနိုင်ပြီ်း

မသင်ခလ ်ခသ တံိုှံ့ပြန်မှုမ ်း ခဆ င်ရွက်ခစနိုင်သည်။69
❖ ကိုဗစ်-၁၉
“ခသခစနိုင်ခသ ”

67

ကြ်ခရ ဂါအခ က င််း
စသည်

တင်ဆက်ရ တွင်
ြိုဂလ
ဂ ဓဋ္ဌ န်ဆန်ခသ

PAHO and WHO (Regional Offices for the Americas), “Covid-19 An Informative

Guide,” 7.
68

PAHO and WHO (Regional Offices for the Americas), “Covid-19 An Informative

Guide,” 4.
69

PAHO and WHO (Regional Offices for the Americas), “Covid-19 An Informative

Guide,” 8.

33

နာမဝခသသနမ ်း

အသံို်းပြြိုပခင််းကို

ကနှံ့်သတ်ြါ။

လက်ကိုင်ရှခသ အခ က်အလက်မ ်းကိုသ ကိုင်စွဲြါ။
❖ မမ၏သတင််းခဆ င််းြါ်းထဲမှ

ရိုြ်ြံိုမ ်းသည်

ပြေစ်ြ က်ခနခသ အရ မ ်းကို
ရိုြ်ြံိုမ ်းပြေစ်ခအ င်

မှန်ကန်စွ

ကကြို်းြမ််းြါ။

ခံစ ်းခ က်အခငွဲ့အသက်မ ်းကို

ဦ်းစွ

လက်ဆိုြ်
70

ခပမပြင်တွင်
ြံိုခြေ န
် ိုင်ခသ

ပြင်ြတွင်ပြေစ်ြွ ်းခနခသ
နာ်းလည်ရန်ကကြို်းစ ်းြါ။

ထခ
ိုှံ့ နာက် ၎င််းကို မမ၏သတင််းတင်ဆက်ခ က်တွင် မှန်ကန်စွ
ထည်သွင််းခြေ ်ပြြါ။71

တစ်ြေက်သတ်

အယအစွဲမ ်းနှင်

အထတ်တလနှံ့်ပြေစ်မှုကို ြိုမိုခတ က်ခလ င်ခစခသ

ရိုြ်ြံိုမ ်းကို

မသံ်းို ြါနှင်။ 72
❖ ကလစ်နှြ်မခအ င်
ခ က က်မက်ြေွယ်

မျှ ်းခခေါ်ခသ
ရိုြ်ြံိုမ ်းကိုခရှ င် ကဉ်ြါ။

ခခါင််းစည််းမ ်းနှင်
သတင််း

မ ်းကို

ခရ်းသ ်းခြေ ်ပြရ တွင် တီထွင်ြေန်တီ်းမှုရှြါ။73 တစ်ခ န်တည််းတွင်
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Al Tompkins, “How newsrooms can tone down their coronavirus coverage while

still reporting responsibly,” Poynter, published March 4 2020,
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Taylor Mulcahey, “Ten Tips for Journalists Covering COVID-19 Around the World,”

International Center for Journalists, published March 6, 2020,
https://www.icfj.org/news/ten-tips-journalists-covering-covid-19-around-world
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First Draft, “Tips for reporting on Covid-19 and slowing spread misinformation.”
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Tompkins, “How newsrooms can tone down their coronavirus coverage while still

reporting responsibly.”
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စို်းရမ်ထတ်လနှံ့်မှု၊ ခ က က်ရွံဲ့မှု နှု်းဆွနိုင်ခသ
စက ်းအသံို်းနှုန််းမ ်း ခရှ င်ြါ။
❖ ခရ ဂါြို်းခတွဲ့ရှမှု၊
အခပခအခနကို

74

ခသဆံို်းမှုတ၏
ိုှံ့

အပခ ်းတစ်ြေက်ကို

ခက ်လွန်ခသ

ရှင််းပြြါ။

သရိုြ်ခြေ ြ
် ံိုမ ်းနှင်

အလနှံ့်တ က ်း

အခရအတွက်မ ်း၏
သတင််းတင်ပြြိုမှု

အခ က်အလက်မ ်းကို

ပမင်သ ခအ င်

ပြြါ။75

ဇယ ်းမ ်း၊

ပြည်သမ ်းကို

က န််းမ ခရ်းဆိုင်ရ သတင််းအခ က်အလက်မ ်း ခြ်းြါ။
❖ ကိုရိုနာဗိုင််းရြ်စ်ခ က င်
ြတ်သက်သည်
ခသ အခါ

ြေ ်းနာပခင််း၊
ြိုမိုက ယ်ပြန်ခ
ှံ့ သ

76

ခသဆံို်းပခင််းနှင်

ထ်းပခ ်းခသ ကိုယ်ခတွဲ့သတင််းမ ်း

ထိုပြဿနာ၏

ပြြိုြါ။

တင်ပြ

အခပခအခန

တစ်ရြ်လံို်းကို ခခံြိုငံိုတင်ပြသည် အခင််းအက င််း ရှင််းလင််းခ က်
မ ်းကိုလည််း ထည်သွင််းြါ။

ကန််းဂဏန််း/စ ရင််းအင််းဆိုင်ရ

သတင််းမ ်းသည် တစ်စံိုတစ်ဦ်း၏ ကိုယ်ခတွဲ့သတင််းမ ်းခလ က်
ခ က က်မက်ြေွယ်မခက င််းသည်ကို သတခ ြ်ြါ။77

Victoria Kwan, Claire Wardle and Madelyn Webb, “Tips for reporting on Covid-19
and slowing the spread of misinformation,” first Draft, published March 10, 2020,
https://firstdraftnews.org/latest/tips-for-reporting-on-covid-19-coronavirus-andslowing-the-spread-of-misinformation/
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Jervis Manahan, email message, April 27, 2020.
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❖ အခရ်းကကီ်းခသ အပငင််းြွ ်းမှုမ ်းအခ က င််း သတင််းတင်ဆက်ြါ။
သခ
ိုှံ့ သ ်

စတ်ြေစီ်းမှုလွန်ကဲပြီ်းသ ်း

ကြ်ခရ ဂါအခပခအခနတွင်

ရိုတ်ရိုတ်သဲသဲထြ်ပြေစ်ခအ င် ပြြိုပခင််းကို ခရှ င် ကဉ်ြါ။ မမသည်
အခပခအခနတစ်ရြ်လံို်း၏ ကဏ္ဍအ ်းလံို်းနှင် မ က်နှာစ အ ်းလံို်းနှင်
ဆိုင်ခသ

သတင််းအခ က်အလက်နှင် ဗဟိုသိုတ အရင််းအပမစ်

တစ်ရြ်

ပြေစ်လ ခအ င်

ခလလ ြါ။

အက ြ်အတည််းကို

ြံိုကကီ်းမခ ဲဲ့ြါနှင်။ ၎င််းကို မည်သိုှံ့ ကိုင်တွယ်ခပြေရှင််းနိုင်ခ က င််း
လက်ခတွဲ့က ခသ

အကကံဉ ဏ်မ ်း

အခ က်အလက်မ ်းကို

ြံိုြေ က်တင်ပြပခင််း

အခထ က်အထ ်း

အခပခပြြို

ြရသတ်ကိုခြ်းြါ။
မပြြိုရ။

သက်ခသ

သတင််းအခ က်အလက်ခြ်းခသ

အသံမ ်းကို နာ်းခထ င်ြါ။78
❖ အက ြ်အတည််းက လအတွင််း
သ

ဝြင်ပြေစ်သည်။

အခ က်အလက်မ ်းနှင်
အခရ်းကကီ်းသည်။

လအမ ်း
ထခ
ိုှံ့ က င်

၎င််းတိုှံ့အခနနှင်

အကကံပြြိုခ က်မ ်း

ခတွဲ့ရှသပမင်ရန်

ဥြမ -

အခပြ င်ရှင််းခအ င်

စို်းရမ်ြြန်ပခင််းမှ

ကိုန်စံိုဆင
ို ်မ ်းမှ

ဝယ် ကခသ

ြစစည်း် မ ်း

လမ ်းအခ က င််း

သတင််းခရ်းသည်အခါ ဤသိုှံ့ ဝယ်ခလှ င်ရန် မလိုအြ်ခ က င််း၊
မှန်ကန်ခသ
ခနရ တွင်
78

ဝယ်ယမှုပြြိုရန်
မည်သဝ
ိုှံ့ ယ်ရမည်

မည်သည်အခ န်
ဟခသ

မည်သည်

အကကံပြြိုခ က်မ ်း

PAHO and WHO (Regional Offices for the Americas), “Covid-19 An Informative

Guide,” 8.
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ထည်သွင််းခရ်းသ ်းြါ။79
ရှင််းပြနိုင်မည်
ြါသည်။
(ဂ)

ကိုဗစ်-၁၉ကို

က ကွယပ် ခင််းကို

သတင််းတင်ဆက်ခ က်မ ်းကိုလည််း

ခရ်းနိုင်

80

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ

ဂါရပေါ်မူတည်ပပီ်း ကွဲြံ့ ွဲဲ့အခပစ်ဆိုမှုမျ ်းနှငြံ့်

ခွွဲခခ ်းဆက်ဆမှုမျ ်း သက်ဆို်း ှည်ရစမှုကို ရ ှ င် ှ ်းနည််းမျ ်း

❖ လနာမ ်း၏ကိုယ်ခရ်းကိုယ်တ

လံိုခခံြိုမှုကို ခလ်းစ ်းြါ။ ၎င််းတိုှံ့

မည်သမည်ဝါပြေစ်ခ က င််း ခြေ ်ထိုတ်နိုင်မည် အခထ က်အထ ်းကို
ထိုတ်ခြေေါ်ပခင််း၊ ၎င််းတ၏
ိုှံ့
သခ

တခွင်ပြြိုခ က်မရ

ဲ အပခ ်းသ

မ ်းအ ်း ခြ်းပခင််း မပြြိုရြါ။81
❖ မမ၏သတင််းခဆ င််းြါ်းတွင်ြါခသ
ကိုယ်တ လံိုခခံြိုခွင်နှင်

ြိုဂဂြိုလ်မ ်းသည် ကိုယ်ခရ်း

လျှြိုဲ့ဝှက်ထ ်းြိုင်ခွင်ရှသည်။

၎င််းတမ
ိုှံ့ ည်သမည်ဝါပြေစ်ခ က င််း

ြေွင်ခ မြါက၊

အကယ်၍
၎င််းတသ
ိုှံ့ ည်

ခွဲပခ ်းဆက်ဆံပခင််း ခံရနိုင်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ခရ ဂါရှသမ ်းထံမှ
အထ်းသပြေင် ၎င််းတိုှံ့၏ ဓ တ်ြံိုမ ်း သမ
ိုှံ့ ဟိုတ် ဗွီဒီယမ
ို ်းကို
79

Ezra Del Rosario, “Do's and don'ts of reporting on COVID-19 — from a non-

science background,” International Journalists’ Network, published March 20, 2020,
https://ijnet.org/en/story/dos-and-donts-reporting-covid-19-—-non-sciencebackground
80

Tompkins, “How newsrooms can tone down their coronavirus coverage while still

reporting responsibly.”
81

PAHO and WHO (Regional Offices for the Americas), “Covid-19 An Informative

Guide,” 4.
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ပြသမည်ပြေစ်ြါက ခြေ ်ပြခွင်ပြြိုခ က င််း စ ပြေင်ခရ်းသ ်းခွင်ပြြိုခ က်
တတ်နိုင်သမျှ

ရယြါ။82

မြ က်မကွက်

အက ြို်းစီ်းြွ ်းအတွက်

ပြေစ်သည်ဟို

လတစ်ဦ်းခ င််းနှင်
မြါ

ဲ

အထင်အရှ ်းပြနိုင်လျှင်

မသ ်းစိုမ ်း၏

သတင််းအခ က်အလက်မ ်းကို
ခရ်းသ ်းခြေ ်ပြပခင််း

အမ ်းပြည်သ

ြိုဂလ
ဂ က

ယင််းတ၏
ိုှံ့ သခ
သမ
ိုှံ့ ဟိုတ်

ဝဆိုင်ရ
တညီခ က်

ထိုတ်လွှင်ပခင််းကို

ပြြိုလိုြ်နိုင်သည်။ 83
❖ ခ က က်ရွံဲ့မှုကိုလံှုဲ့ခဆ ်ခြ်းခသ
ပြေစ်ခစခသ

သမ
ိုှံ့ ဟိုတ်

ခွဲပခ ်းဆက်ဆံမှု

ဓ တ်ြံိုမ ်း သမ
ိုှံ့ ဟိုတ် ဗွီဒီယိုမ ်း အသံို်းပြြိုပခင််းကို

ခရှ င်ြါ။ ဥြမ - မ က်နှာြေံို်းမ ်းဝတ်ဆင်ထ ်းသမ ်းကိုသ ပြပခင််း၊
အ ြေရကရှ

အီ

ိုလ

ကြ်ခ

်းတွင်

တစ်ကိုယ်ခရ

က ကွယခ
် ရ်းကရယ မ ်း ဝတ်ထ ်းခသ

က န််းမ ခရ်းလိုြ်သ ်း

မ ်း၏

မသက်ဆိုင်

ဓ တ်ြံိုမ ်းကို

ကိုဗစ်-၁၉

နှင်

ဲပြပခင််း

စသည်တှံ့ပို ြေစ်သည်။84
❖ လြိုဂြိုဂ လ်မ ်းအခနပြေင်
ခ က င််းက ြို်းညီညွတ်စွ

ကိုယ်ခရ်းလွတ်လြ်ခွင်ရှမည်ဟို
ခမျှ ်လင်နိုင်ခသ

ခနရ

လြိုဂြိုဂ လ်မ ်းအ ်း ကကြိုတင်ခွင်ပြြိုခ က် ခတ င််းခံပခင််းမပြြို
82

မ ်းတွင်
ဲ အသံ၊

PAHO and WHO (Regional Offices for the Americas), “Covid-19 An Informative

Guide,” 10.
83
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84
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ဗီဒီယိုမှတ်တမ််းတင်ပခင််းနှင် ဓ တ်ြံိုရိုက်ပခင််း မပြြိုရြါ။ သရ
ိုှံ့ တွင်
အမ ်းပြည်သအက ြို်းစီ်းြွ ်းအတွက် ပြေစ်ြါက ကကြိုတင်ခွင်ပြြိုခ က်
ခတ င််းခံရန်
(ဥြမ

လက်ခတွဲ့တွင်မပြေစ်နိုင်ခသ

-

လအိုြ် က ်းထဲ)

တွင်

အခပခအခနမ ်း

ခွင်ပြြိုခ က်

မခတ င််း

ဲ

မှတ်တမ််းတင်နိုင်သည်။ ထိုရိုြ်ြံိုမ ်းကို အခ က င််းအရ တစ်ရြ်
ညွှန််းဆိုရန်အတွက်

အသံို်းပြြိုခသ အခါတွင်

၎င််းတ၏
ိုှံ့ ဂိုဏ်သခရထခိုက်ခစမည်

ထင်ရှ ်းသမ ်းကို

အခ က င််းအရ မ ်းနှင်

ယှဉ်တွဲ ခြေ ်ပြပခင််းကို သတပြြိုဆင်ပခင်ရမည်။
(ဥြမ

-

က န််းမ ခရ်းခ ြိုဲ့ယွင််းမှုနှင် အစွန််းခရ က် နိုင်ငံခရ်း

အယအဆဆိုင်ရ သတင််းအခ က်အလက်မ ်း စသည်)85
❖ လနာအမှတ်သိုည

(တိုင််းပြည်တွင်

ြထမဆံို်းက်းစက်ခံရပြီ်း

ခရ ဂါြို်းသယ်ခဆ င်ပြေနှံ့်ခဝမသ)အခြေါ်

အ ရံိုစ်းစိုက်သတင််း

လိုက်ပခင််းနှင်

ခရ ဂါပြနှံ့်ြွ ်းမှုမှ

ထိုသ၏အပြြိုအမခ က င်

ထိုသူ့တွင်

တ ဝန်ရှသည်ဟို

ဆိုလရ
ို င််းထွက်ခစခသ

တင်ပြခ က်မ ်းကို

ခရှ င် ကဉ်ြါ။

ထိုကဲသိုှံ့ခသ

သတင််းတင်ဆက်မှုက ကဲရဲဲ့အပြစ်ဆိုကို တွန််းအ ်းခြ်းသည်။
❖ မမခ က င်

ထခိုက်နစ်နာပခင််း

မမ၏သတင််းအခ က်အလက်

မရှခစခရ်း

မက င်သံို်းြါ။

မှန်ကန်ခအ င်

စစ်ခဆ်းရံိုပြေင်

မလံိုခလ က်ြါ။ မမ၏ သတင််းအစီရင်ခံမှုကို မည်သအ
ိုှံ့ ဓြပ ယ်

85

Myanmar Press Council (Interim), “Media Code of Conduct,” 12.
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ခက က်ယသွ ်းနိုင်ခ က င််း

စဉ််းစ ်းြါ။

မမသတင််းြါ

အခ က်အလက်မ ်းသည် ကဲရဲဲ့အပြစ်ဆိုပခင််း၊ ခွဲပခ ်းဆက်ဆံပခင််း
မ ်းကို ခလ င်စ ပြေညန
် ိုင်ပခင််း ရှ/မရှ စဉ််းစ ်းြါ။ ဥြမ အ ်းပြေင်
က န််းမ ခရ်းပြဿနာ

ြ ံဲ့နှံှံ့မှုနှင်

လအိုြ်စိုတစ်စိုစိုတက
ိုှံ့ ို

အပမဲအတတ ခြေ ်ပြပခင််းအ ်းပြေင် ခ တ်ဆက်ြံိုခြေ ်မပခင််း ရှ/မရှ
စဉ််းစ ်းပခင််းပြေစ်သည်။ စ နာြါ။ အကင််းြါ်း သတတ်မှု ရှြါ။
ထခိုက်ခံစ ်းရသ တစ်စံိုတစ်ဦ်း၏လိုအြ်ခ က်မ ်းသည် သတင််းယ
ခမ်းပမန််းသ၏ လိုအြ်ခ က်ထက်အပမဲတမ််း ြို၍အခရ်းကကီ်းသည်။86
❖ တစ်စံိုတစ်ဦ်းကိုပြေစ်ခစ၊

လအိုြ်စိုတစ်စိုစိုကိုပြေစ်ခစ

အပြစ်ဆိုပခင််းကိုခရှ င်ြါ။

တစ်ြေက်သတ်

အယအစွဲမ ်းပြေင်

ခြေ ်ပြပခင််း၊

ခယ

ခရှ င် ကဉ်သင်သည်။

ိုယ အ ်းပြေင်

ခရ ဂါက်းစက်ခံရသနှင်
ဆက်ဆံြံိုကို

တံဆြ်

ကဲရဲဲ့
ကြ်ပခင််း၊

ခွဲပခ ်းဆက်ဆံပခင််းမ ်းကို
အထ်းသပြေင်

၎င််းတ၏
ိုှံ့ ခ စ်ခင်ရသမ ်းအခြေါ်

အထ်းသတထ ်းသင်သည်။

ထိုသခ
ိုှံ့ ွဲပခ ်းဆက်ဆံမှု

မ ်းရှလျှင် လအမ ်းကို ထခိုက်ခစသည်။ ခွဲပခ ်းဆက်ဆံခံရမှုကို
ခရှ င်ရှ ်းရန်
လ ခသ ခ က င်

86

၎င််းတက
ိုှံ့

ခရ ဂါကိုြေံို်းကွယရ
် န်

ကိုသခြ က်ကင််းနိုင်မှုနှင်

ကကြို်းစ ်း

ခဝ်းကွ ခအ င်

Genevieve Hutchinson, “Our top 10 tips for media in the COVID-19 Info-demic,”

BBC Media Action, published March 5,2020,
https://www.bbc.co.uk/blogs/bbcmediaaction/entries/1f096f1c-88d1-4084-9806ae5125b983fc

40

တွန််းြမ
ိုှံ့ ပခင််းလည််း

ပြေစ်နိုင်ြါသည်။

ခရ ဂါရှသမ ်းအခြေါ်

စ နာမှုပြပခင််းအ ်းပြေင် ယံို ကည်မှုတည်ခဆ က်ြါ။87
❖ တစ်ြေက်သတ်အယအစွဲမ ်းကို
ခသ ်လည််း
နိုင်မည်
ပြေစ်ခသ

အ ်းမခြ်းမခစရန်၊

လမ ြို်းခရ်းခွဲပခ ်းသည်

အဓြပ ယ်မ ်းမြါခစရန်
က လမ ်းတွင်

အခ က က်လွန်မှု

အဓြပ ယ်မ ်း
သတပြြိုြါ။

မရည်ရွယ်
ခက က်ယ

က်းစက်ခရ ဂါ

လမ ြို်းခရ်းခွဲပခ ်းမှုနှင်

ပြနှံ့်ြွ ်းတတ်သည်

သစမ််း

သမိုင််းအစဉ်အလ ကို

ခတွဲ့ရှရပြီ်း ကိုဗစ်-၁၉ တွင်လည််း ထိုနည််းနှင်နှင်ြင် ပြေစ်မည်။ 88
❖ သြပံနည််းက ခတွဲ့ရှခ က်မ ်းအခြေါ်
ဆနှံ့်က င်

က်အပမင်မ ်း"

ကို

ခလှ င်ခပြ င်ရှုတ်ခ ြေွယ်ပြေစ်ခစ၊
ပြေစ်ခစ ပြေစ်ခနြါလမ်မည်။

ကိုဗစ်-၁၉

အနတရ ယ်ပြေစ်ခဲပြီ်း၊

ခရ်းသ ်းခြေ ်ပြပခင််းသည်
ယံို ကည်စတ်ခ ြေွယ်

အိုြ်စိုမ ်းကိုသ

ခရ ဂါခ က င်

ခံစ ်းခဲရပြီ်း

အသက်အရွယ်အိုြ်စိုမ ်းကိုသ
87

"သတင််း၏
မရှပခင််း

89

❖ အနတရ ယ်ပြေစ်နိုင်ခပခမ ်းခသ
မပြြိုြါနှင်။

အခပခမခံြါက၊

အ ရံိုစ်းစိုက်ပခင််း

အသက်အရွယ်မခရွ်း

ပြေစ်သည်။
အ ရံိုစိုက်၍

အခ ြိုဲ့ခသ
သတင််း

PAHO and WHO (Regional Offices for the Americas), “Covid-19 An Informative

Guide,” 7.
88

Mulcahey, “Ten Tips for Journalists Covering COVID-19 Around the World.”

89
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တင်ဆက်ပခင််းခ က င်

အဆိုြါအိုြ်စိုတွင်မြါခသ

အပခ ်းသ

မ ်းသည် ခြါခလ လ ပြီ်း မမကိုယ်ကိုယ်နှင် အပခ ်းသမ ်းကို
က ကွယရ
် န်

လိုအြ်ခသ အစီအမံမ ်းကို

အ ်းခြ်းရ က ြါသည်။

လ စ်လ ျူရှုရန်

90

❖ မမ၏စက ်းလံို်းမ ်းကို ဂရိုတစိုက်ခရွ်းခ ယ်ြါ။ စက ်းလံို်းအခ ြိုဲ့တွင်
အြ က်သခ

ခဆ င်ခသ

သက်ခရ က်နိုင်ပြီ်း
ရြ်ရွ မ ်းအခြေါ်

ဆင်ြွ ်း/

သွယဝ
် ိုက်

ခရ ဂါရှသမ ်းနှင်

အဓြပ ယ်

၎င််းတမ
ိုှံ့ သ ်းစို၊

ခွဲပခ ်းနှမ်ခ သည်

သခ

ထ ်းမ ်း

ခြေါ်လ ခအ င် ခလ င်စ ခြ်းနိုင်သည်။ WHO, UNICEF နှင်
ကက်ခပခနီမှ

ပြြိုစိုထ ်းခသ

လမှုခရ်းရ ကဲရဲဲ့အပြစ်ဆိုပခင််း”
"ခကစ်"၊

"လနာ"

စသည်

“ကိုဗစ်-၁၉နှင်
ဟသည်

ဆက်စြ်ခသ

လမ််းညွှန်စ အိုြ်တွင်

စက ်းလံို်းတိုှံ့အစ ်း

“ကိုဗစ်-၁၉

ခရ ဂါခံစ ်းရသမ ်း” ဟို ခခေါ်ခဝေါ်သံို်းစွဲရန် အကကံပြြိုထ ်းြါသည်။
“ဗိုင််းရြ်စ်ြို်းပြေနှံ့်ခနခသ သမ ်း"

ဟသည်

“ဗိုင််းရြ်စ်က်းစက်ခံခနရသမ ်း”

ဟို

ြို၍ခက င််းသည်။
ကိုသမှုမ ်း၏
အပြြိုသခ

ကကြိုတင်က ကွယခ
် ရ်း
ထခရ က်မှုကို

စက ်းလံို်းထက်
ရည်ညွှန််းပခင််းသည်
အစီအမံမ ်းနှင်
အခလ်းခြ်းခသ

ခဆ င်သည် စက ်းလံို်းအသံို်းအနှုန််းမ ်းကို သံို်းစွဲသင်

ြါသည်။ 91

90

Ibid.

91
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❖ "ဝဟန် ကိုရိုနာဗိုင််းရြ်စ်" ကဲသခ
ိုှံ့ သ

အရြ်ခခေါ်အမည်မ ်းထက်

ခရ ဂါ၏ မှန်ကန်ခသ အမည်မ ်း ပြေစ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ (COVID19)

နှင်

အသံို်းပြြိုြါ။

(SARS-CoV-2)

ဗိုင််းရြ်စ်တှံ့က
ို ို

ကြ်ခရ ဂါတစ်ခို၏

အမည်ခြ်းပခင််းသည်

တက စွ

ညွှန််းဆို

အမည်ကို

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏

ကဲရဲဲ့အပြစ်ဆိုမမ
ှု ်း

ပြေစ်ြွ ်းခစပြီ်း

ကိုန်သွယခ
် ရ်းနှင် စီ်းြွ ်းခရ်းကို ထခိုက်နိုင်သည်။92
❖ ခရ ဂါက်းစက်ခံထ ်းရခသ လမ ်းအခြေါ်

ကဲရဲဲ့အပြစ်ဆိုမှုကို

တ ်းဆီ်းတန်ပြန်ခသ သတင််းစက ်းမ ်းကို ပြေနှံ့်ခဝြါ။93
❖ ြေ ်းနာခသ ခ က င် အမ်တွင်ခနသမ ်းကို ခစ င်ခရှ က်ခြ်းခနသ
မ ်းအ ်း

အသအမှတ်ပြြိုြါ။

လအမ ်းစိုသည်

နာမက န််း

ပြေစ်စဉ်အတွင််း ခနအမ်တွင် အသွ ်းအလ ကနှံ့်သတ် ခနထိုင်ရပြီ်း
ပြန်လည်က န််းမ လ ကမည်
မတ်ခဆွမ ်းသည်

ပြေစ်သည်။

မသ ်းစိုနှင်

၎င််းတိုှံ့၏ပြန်လည်ထခထ င်ခရ်းအတွက်

အဓက အခရ်းြါသမ ်းပြေစ်သည်။ 94

92

Ibid.

93
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❖ မမ ၏

သတင််းမ ်းခ က င်

မည်သည်သက်ခရ က်မှုမ ်း

ရှနိုင်သည်ကို စဉ််းစ ်းြါ။ ခ က က်ရွံဲ့မှုနှင် ကဲရဲဲ့အပြစ်ဆိုမှုမ ်းကို
အ ်းမခြ်းမြါခစနှင်။

လအမ ်းအခနနှင်

ခရ ဂါခနာက်ဆက်တွဲ
အပြြိုသခ

မ ်းအခ က င််းကို

ခဆ င်စွ

ခဆွ်းခနွ်းနိုင်ခသ

ခြေါ်လ ခအ င် ြံြို်းတည်ခဆ က်ြါ။
(ဃ)

ခရ ဂါအခ က င််း၊
ြွင်လင််းစွ ၊

ြတ်ဝန််းက င်တစ်ရြ်

95

သတင််းအမှ ်းမျ ်း မရတ ်တဆခပနို့်နှို့ရစခခင််းကို ရ ှ င် ှ ်းနည််း

မျ ်းနှငြံ့် အမျ ်းခပည်သူမျ ်းအ က ်း လိုပ်ကကသတင််း/ သတင််း အမှ ်းမျ ်း၊
ရက လ ဟလမျ ်း၊ လီဆယ်သတင််းမျ ်းကို တန်ခပန်တိုက်ဖျက် န်
နည််းလမ််းမျ ်း

❖ ခိုင်လံိုခသ ၊

အပြေစ်မှန်အခြေါ်

အခ က်အလက်ကို

ပြေနှံ့်ခဝြါ။

အခပခခံခသ

သတင််း

သတင််းအခ က်အလက်၏

မှန်ကန်မှုကို စစစ်အတည်ပြြိုြါ။ 96
❖ ဂိုဏ်သတင််းခက င််းရှပြီ်း
ကိုသ

သတင််းရင််းပမစ်

သံို်းြါ။ သတင််းမှ ်းမ ်း၊ ခက လ ဟလမ ်းနှင် ြ်းခြါင််း

ကကံစည်မှုသီအိုရီမ ်းစွ

95

တရ ်းဝင်ပြေစ်ခသ

ြ ံဲ့ြွ ်းတည်ရှခနသည် အခပခအခနတွင်
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က န််းမ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌ န၊

ကမ္ က န််းမ ခရ်းအြေွဲဲ့

အစရှသည်

ယံို ကည်စတ်ခ ရသည် ရင််းပမစ်မ ်းကို ကို်းက ်းရန် မပြေစ်မခန
လိုအြ်ြါသည်။ ကိုယ်ြိုင်ထင်ပမင်ခ က်မ ်းကို ထိုတ်ခြေ ်ခပြ ဆို
ခနခသ ကျွမ််းက င်သမဟိုတ်သည် ြိုဂဂြိုလ်မ ်းကို ခရှ င် ကဉ်ြါ။ 97
❖ စ ြေတ်သမ ်းကို

သတင််းအခ က်အလက်၏

တရ ်းဝင်

သတင််းရင််းပမစ်မ ်းထံ ညွှန်ပြြါ။ (မှန်ကန်မှုရှ/မရှ မမကိုယ်တင
ို ်
အခထ က်အထ ်း

ရှ ခြေွအတည်ပြြိုပြီ်းခသ )

အြေွဲဲ့အစည််းမ ်းနှင်
စ ြေတ်သမ ်း၏
ထိုအခါ

က န််းမ ခရ်း

ြည ရှင်မ ်းအခြေါ်

ယံို ကည်မှုရှလ ခအ င်

ခနာင်လိုအြ်မည်

က န််းမ ခရ်း
တည်ခဆ က်ြါ။

အကို်းအက ်းမ ်းအတွက်

မည်သူ့ထံတွင် ရှ ခြေွခမ်းပမန််းရမည်ကို မမြရသတ်က သလ မည်
ပြေစ်သည်။98
❖ အနတရ ယ်ပြေစ်နိုင်ခပခမ ်းနှင် ြတ်သက်၍ မည်သည်ကိုသထ ်းပြီ်း
မည်သည်တှံ့က
ို ို မသခသ်းခ က င််း လက်ရှတွင် အခက င််းဆံို်း
ရရှထ ်းသည်

သက်ခသသ ဓကမ ်းအခြေါ်

ရှင််းလင််းပြတ်သ ်းခသ

သတင််းအခ က်အလက်

အခပခခံပြီ်း
မ ်းကို

တင်ဆက်ြါ။ ၎င််းက သတင််းမှ ်းမ ်းကို တန်ပြန်တက
ို ်ြေ က်ရ တွင်
အခထ က်အကပြြိုနိုင်ြါသည်။ ြွင်လင််းပမင်သ မှုရှြါ။ အတည်ပြြို

97
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သရှပြီ်းသည်အရ ၊

ပြေစ်ခက င််း

ပြေစ်နိုင်သည်အရ ၊

မသခသ်းခ က င််း ခ ကည ထ ်းသည်အရ နှင် မှန််းဆခ က်မ ်း
စသည်တှံ့က
ို ို ခွဲပခ ်းပြီ်း၊ ြွင်လင််းပမင်သ မှုရှရှ တင်ဆက်ြါ။ 99
❖ အထင်မှ ်းအပမင်မှ ်းမ ်းကို သတင််းအခ က်အလက်အမှန်မ ်းပြေင်
ခခ ြေ က်ြါ။

အထင်မှ ်းအပမင်မှ ်းမ ်း

အ

ယ်ခ က င်

ြ ံဲ့နှသ
ံှံ့ ွ ်းခ က င််းရှင််းပြြါ။100
❖ ခက လ ဟလမ ်းပြေနှံ့်ခဝပခင််းနှင် မှ ်းယွင််းခသ / အတည်မပြြိုရ
ခသ်းခသ

သတင််းအခ က်အလက်မ ်း

ပြေနှံ့်ခဝပခင််းမှ

ခရှ င် ကဉ်ြါ။101
❖ ခက လ ဟလမ ်းနှင် သံသယပြေစ်ြေွယ် သတင််းအခ က်အလက်
မ ်းကို စံိုစမ််းစစ်ခဆ်းြါ။ ခက လ ဟလ မ ်းနှင်ြတ်သက်လျှင်
၎င််းတက
ိုှံ့ ို
မပြြို

ဲ

မ က်စမှတ်ပငင််းဆိုပခင််းမပြြို
၎င််းတိုှံ့

ရင််းပမစ်

99

မည်မျှ

ဲ၊

ထြ်ဆင်ပြေနှံ့်ခဝပခင််း

ဆို်းရွ ်းအ ်းခက င််းခနပြီပြေစ်ခ က င််း၊

ယ်ကလ ခ က င််းနှင်

မည်မျှက ယ်ပြနှံ့်စွ

Anita Makri, “Don’t just debunk misinformation: 4 tips for navigating the COVID-

19 Infodemic,” International Journalists’ Network, published April 2, 2020,
https://ijnet.org/en/story/don%E2%80%99t-just-debunk-misinformation-4-tipsnavigating-covid-19-infodemic
100
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ြ ံဲ့နှခ
ံှံ့ နခ က င််း အကဲပြေတ်ြါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မြ ံဲ့နခ
ှံှံ့ သ်းခသ
ခက လ ဟလကို

ပငင််းြယ်လိုက်မှ

ခက ်ခစ ြ ံဲ့နှံှံ့သွ ်းပခင််း

ပြေစ်ခစသည်။

အခသ်းအြေွဲပြေစ်ြါက

မလိုအြ်
ခက လ ဟလသည်

၎င််းကိုလ စ်လ ျူရှုြါ။

မရင််းခက လ ဟလကိုမခြေ ်ပြ

ဲ

သမ
ိုှံ့ ဟိုတ်

ဲ တန်ပြန်နိုင်သည် မှန်ကန်ခသ

အခ က်အလက်မ ်းကိုသ ပြေနှံ့်ခဝခြ်းြါ။102
❖ အကယ်၍

ခက လ ဟလသည်

အတွင််းတွင်သ

ြ ံဲ့ခနပခင််း၊

သီ်းသနှံ့်အိုြ်စိုငယ်မ ်း
အမ ်းဂရိုမစိုက်ခသ အရ

ပြေစ်ခနပခင််း တိုှံ့ခတွဲ့ြါက မမခပြေရှင််းမှ အမ ်းအ ရံိုစိုက် လ ၍
ြ ံဲ့သွ ်းပခင််းမပြေစ်ခအ င်

ခရှ င် ကဉ်ြါ။

ခက လ ဟလကို

အိုြ်စီ်းနိုင်ပခင််း မရှခတ ခသ လှည်ခပြ င််းခပခသိုှံ့ ခရ က်သွ ်းပခင််း
ရှ/မရှ

ဆံို်းပြေတ်ရန်

ခအ က်ခြေ ်ပြြါခမ်းခွန််းမ ်းက

ကညီနိုင်ြါသည်။
၁) ခက လ ဟလကို လအမ ်း အ ရံိုစိုက်ခဆွ်းခနွ်းခပြ ဆိုမှု
မည်မျှ

ပြေစ်ြွ ်းခဲသလဲ။

ထိုပြေစ်ြွ ်းခဲခသ

ြမ ဏနှင်

အပခ ်းအခ က င််းအရ မ ်းအခြေါ် အ ရံိုစိုက်မှုတိုှံ့ နှုင််းယှဉ်
ခသ အခါ အခ ြို်းအစ ်း မည်မျှကွ သနည််း။
၂)

ခက လ ဟလနှင်ြတ်သက်ခသ

အွန်လိုင််းတွင်

အိုြ်စိုတစ်စိုတည််း

ခဆွ်းခနွ်းမှုသည်
အတွင််းတွင်သ

ပြေစ်ခနြါသလ ်း။
102
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၃)

ခက လ ဟလမ ်းသည်

မီဒီယ လမ််းခ က င််း

တစ်ခိုထက်ြို၍ ြ ံဲ့နသ
ှံှံ့ ွ ်းပြီလ ်း။
၄)

သဇ လွှမ််းသ

(အပြ ခရ င်

တစ်ဦ်းဦ်းကပြေစ်ခစ၊

အမှတ်ပခစ်ရထ ်းခသ )

အတည်ပြြိုပြီ်း
အခက င်ြိုင်ရှင်

တစ်ဦ်းဦ်းကပြေစ်ခစ ဤခက လ ဟလကိုမျှခဝခဲသလ ်း။
၅)

အကကီ်းစ ်းသတင််းမီဒီယ မ ်းက

ဤခက လဟ လ

အခ က င််း သတင််းတင်ဆက်မှု ပြြိုခဲြါ သလ ်း။ 103
❖ ကိုသမှုအခ က င််း

သတင််းခရ်းသ ်း

ခြေ ်ပြသည်အခါ

ယံတ
ို မ််းစက ်းမ ်းနှင် အရြ်ခပြ ကိုထံို်းမ ်းကို ထည်သွင််းပခင််းမှ
ခရှ င် ကဉ်ြါ။
သြပံနည််းက ခသ ၊

မမ ၏

သတင််းတင်ဆက်မှုအတွက်

သက်ခသအခထ က်

အထ ်းအခပခပြြိုခသ

ရင််းပမစ်မ ်းထံမှ သတင််းအခ က်အလက်မ ်းသ သံို်းြါ။
❖ မမခရ်းခသ ခခါင််းစည််းမ ်းကို
အက ြ်အတည််းက လအတွင််း

သတထ ်းြါ။

104

အထ်းသပြေင်

စ ြေတ်သမ ်းကို

မမ ၏

ခခါင််းစည််းပြေင် လှည်ပြေ ်းမှု မပြေစ်ခစရြါ။ သတင််းအခ က်အလက်
ြမ ဏ အခပမ က်အမ ်း ခြေါ်ထွက်ခနပခင််း၊ လမှုမီဒီယ မ ်း၏
အရှန်နှုန််းပမန်လွန််းပခင််းတိုှံ့ခ က င် ြရသတ်သည် သတင််းခရွ်းခ ယ်
ြေတ်သည်အခါ

ခခါင််းစည််းကိုသ

ကည် ကခတ သည်။
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မမခရ်းခသ ခခါင််းစည််းမ ်းသည် အလနှံ့်တ က ်း ခခါင််းစည််းမ ြို်း
မဟိုတ်

ဲ အခပခအခနကို အရှအတိုင််းခြေ ်ပြခသ

စ သ ်းမ ်း

ပြေစ်ခအ င် ခရ်းသ ်းရြါမည်။105
❖ မမသတင််း

တင်ဆက်မှုအတွက်

အခထ က်အကမ ်း

အပမင်အ ရံိုဆိုင်ရ

ထည်သွင််းခြေ ပ် ြြါ။

အခ က်အလက်ကို ရိုြ်ြံိုနှင်သရိုြ်ခြေ ်ခသ

သတင််း

အင်ြေိုဂရြ်ြေစ်မ ်းနှင်

အပခ ်းဒီဇိုင််းရိုြ်ြံိုမ ်းသည် ရှုြ်ခထွ်းခသ အခ က င််းအရ မ ်းကို
ရို်းရှင််းခစပခင််းအ ်းပြေင်

ြရသတ်နာ်းလည်မှု

တို်းတက်ခအ င်

ကညီနိုင်သည်။
❖ အကယ်၍

ဓါတ်ြံိုမ ်းအသံို်းပြြိုြါက

ြံိုမ ်းကို သတထ ်းြါ။ စ မြေတ်

မမခရွ်းခ ယ်လိုက်သည်

ဲ ြံိုသက်သက် ကည်မခသ

ြရသတ်အခြေါ် ထိုြံိုမ ်းက မည်သည်သက်ခရ က်မှုရှနိုင်ခ က င််း
အပမဲတမ််း စဉ််းစ ်းြါ။106
❖ စ ြေတ်သမ ်းကို လိုက်လံခဆ င်ရွက်နိုင်သည် လိုြ်ခဆ င်ခ က်
အကကံပြြိုမှုမ ်း

သတ်သတ်မှတ်မှတ်

ခြ်းြါ။

မခရရ မှုမ ်းက

လကိုမသက်မသ ပြေစ်ခစသည်။

မခသခ
ထခ
ိုှံ့ က င်

အတည်ခြါက်ယိုခ
ံ လ က်ခအ င် တင်ဆက်ထ ်းခသ သတင််းမှ ်း
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တခ
ိုှံ့ က င် ထခိုက်နိုင်ခပခ ြို၍ရှလ ကြါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ခရ ဂါ
က ကွယပ် ခင််းနှင်

သက်ဆိုင်ခသ

ခိုင်မ တက ခသ

သတင််းအခ က်အလက်မ ်းသည် အခထ က်အက ပြေစ်ခစြါသည်။
၎င််းတက
ိုှံ့ ို

သရလျှင်

စ ြေတ်သမ ်းသည်

လက်ဆိုြ်လက်ကိုင်

တစ်စံိုတစ်ရ ရှခနခသ ခ က င် စတ်ခအ်းမှု အတိုင််းအတ တစ်ခို
အထ ရခသ ခ က င်ြင်ပြေစ်သည်။ 107

၅။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ

ဂါ သတင််းရ ်းသ ်းတင်ဆက် ရနရသ

သတင််းသမ ်းမျ ်း အတွက် အကကခပြု
အရ က င််းအ
❖ တစ်ကိုယ်ခရနှင်

်းရသ

မျ ်း

ရြ်ရွ အသိုင််းအဝိုင််းအလိုက်

က ကွယခ
် ရ်း

အစီအမံမ ်းကိုအ ်းခြ်းြါ။108
❖ တစ်ကိုယ်တည််းအသွ ်းအလ ကနှံ့်သတ်ခနထိုင်စဉ်၊ လမှုခရ်းြိုင််း/
ကိုယ်ခနဓာြိုင််း
အဝင်အထွက်

သတ်မှတ်အကွ အခဝ်းတွင်
ြတ်ဆက
ိုှံ့
ကွယပ် ခင််း

ခနထိုင်ရစဉ်၊
က လအတွင််း

လိုြ်ခဆ င်ြေွယ်မ ်းကိုအကကံပြြိုြါ။109
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❖ စည််းလံို်းညီညွတ်မှုနှင် စတ်ခစတနာခက င််းရှမှုဆိုင်ရ

သတင််း

ဇ တ်လမ််းမ ်းကို ပမြှင်တင်ြါ။110
❖ ရှုြ်ခထွ်းခသ

ပြည်သူ့က န််းမ ခရ်း

သခ

တရ ်းမ ်းကို

အမ ်းပြည်သ နာ်းလည်နိုင်သည်နည််းပြေင် ရှင််းပြြါ။111
❖ က န််းမ ခရ်းလိုြ်သ ်းမ ်း၏ အခန််းကဏ္ဍကို မီ်းခမ င််းထို်းပြြါ။ 112
❖ ခဆ်း

က်ဆိုင်ရ

ကိုသခစ င်ခရှ က်မှုအကအညီကို မည်သည်

ခနရ တွင် မည်သည်အခ န် ရယရမည် ပြေစ်ခ က င််း မှန်ကန်ခသ
သတင််းအခ က်အလက်မ ်း ခြ်းြါ။ 113
❖ က ကွယခ
် ဆ်းအသစ်မ ်း၊

ကိုသမှုမ ်းနှင်စြ်လ ဉ််းခသ

တို်းတက်မှုအခ က င််း သတင််းခြ်းြါ။ 114
❖ အနတရ ယ်ပြေစ်နိုင်ခပခ

အပမင်ဆံို်းနှင်

လအိုြ်စိုမ ်းအတွက် အကကံဉ ဏ်ခြ်းြါ။115
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က်းစက်နိုင်သည်

❖ အခပခခံကကြိုတင်က ကွယ်မှု

အစီအမံမ ်း၊

ခရ ဂါလကခဏ မ ်းနှင်

ကိုသခစ င်ခရှ က်မှုကို

ကိုဗစ်-၁၉၏
မည်သည်

အခ န်တွင် မည်သရ
ိုှံ့ ယရမည်ပြေစ်ခ က င််း စ်းစိုက်တင်ဆက်ြါ။
❖ သတင််းကို

အခ န်နှင်တခပြ်းညီ

ြမ ဏမ ်းသည်

စဉ်ဆက်မပြတ်

တင်ဆက်ြါ။

116

အခရအတွက်

ခပြ င််းလဲခနခသ ခ က င်

ခဒသတစ်ခိုနှင်တစ်ခို အခ န်မတြါက ကန််းဂဏန််းမ ်း ခနှံ့စွဲနှင်
အခ န်အလိုက်

လွဲခနပခင််း

ရှနိုင်သည်။

က်းစက်ခရ ဂါသည်

အခ န်နှင်အမျှ

ဆင်ကဲခပြ င််းလဲလ လမ်မည်။

ဆိုလသ
ို ည်မှ

၎င််းကို ကိုင်တွယ်ရန် နည််းလမ််းမ ်းနှင် လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ်း
သည်လည််း ခပြ င််းလဲနိုင်သည်။ ခနာက်ဆံို်းသတင််း

ရရှသည်

အခရအတွက်မ ်းနှင်

ရှ ခြေွပြီ်း

တင်ပြြါ။ အ

ခဆ င်ရွက်ထ ်းခ က်မ ်းကို

ယ်ခ က င် ထိုသိုှံ့ ခဆ င်ရွက်ထ ်းခ က င််း ရှင််းြါ။

ပြည်သူ့က န််းမ ခရ်း

အကကံပြြိုခ က်မ ်းကို

အပမဲတမ််း

ထည်သွင််းြါ။117
❖ က ကွယခ
် ရ်းအစီအမံမ ်းကို အခလ်းခြ်းခြေ ပ် ြြါ။ က်းစက်ခရ ဂါ
က လ က လ သည်နှင်အမျှ လအမ ်းအပြ ်းသည် မမ၏သတင််း
တင်ဆက်မှုကို လိုက်လံခစ င် ကည်လ ပြီ်း၊ အခ ြိုဲ့ခသ က ကွယ်မှု
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အစီအမံမ ်းနှင်ြတ်သက်၍

စို်းရမ်ြြန်မှုမ ်း

ရှနိုင်သည်။

၎င််းတက
ိုှံ့ ိုတတ်နိုင်သမျှ အခ န်တင
ို ််းတွင်သတခြ်းြါ။ အထြ်ထြ်
အခါခါ

ခပြ ရ က သည်ဟို

ယဆခံရနိုင်ခသ ်လည််း

ရှင််းရှင််းလင််းလင််း ခရ်းသ ်းခြေ ်ပြြါ။118
❖ အခ က်အလက်မ ်း၏ ခရှဲ့ခနာက်အဆက်အစြ် အခင််းအက င််း
မ ်းကို

ရှင််းပြြါ။

ပြည်သလထိုအမ ်းစိုက

ဗိုင််းရြ်စ်သည်

ခနဓာကိုယ်အတွင််း မည်သိုှံ့ပြေစ်ြွ ်းက်းစက်ခ က င််း၊ က ကွယ်ခဆ်း
မ ်း

မည်သထ
ိုှံ့ ိုတ်လိုြ်ခ က င််း၊

အလိုြ်လိုြ်ခ က င််း
လအမ ်းက

ကိုယ်ခံအ ်းစနစ်

မသ ကြါ။

နာ်းခထ င်လိုစတ်

မည်သိုှံ့

ဤက လမ ြို်းတွင်သ
သင်ယခလလ လိုစတ်

ြိုရှ ကြါသည်။119
❖ မသန်စွမ််းသမ ်းအြါအဝင်
အသံို်းဝင်ခသ
ခြ်းပခင််းအ ်းပြေင်

လအိုြ်စိုအမ ြို်းမ ြို်းအတွက်

အကကံဉ ဏ်မ ်းနှင် သတင််းအခ က်အလက်မ ်း
၎င််းတသ
ိုှံ့ ည်

ကကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှု

အခပခအခနအမ ြို်းမ ြို်းအတွက်

ရှလ နိုင်ြါသည်။

ဥြမ အ ်းပြေင်

၎င််းတသ
ိုှံ့ ည် အမ်တွင်အသွ ်းအလ ကနှံ့်သတ်ရန် လိုအြ်လ မည်
အခပခအခနမ ်းအတွက်
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နှစ်ြတ်စ အစ ်းအခသ က်နှင်

သံို်းခနက ခဆ်းဝါ်းမ ်းကို

လက်ဝယ်ခဆ င်ထ ်းပခင််းမ ြို်းပြေစ်သည်။ 120
❖ ပြန်လည်ခက င််းမွန်လ ပခင််းနှင် လမှုခအ င်ပမင်မှုမ ်းအခ က င််း
သတင််းဇ တ်လမ််းမ ်း ခပြ ြါ။ ဗိုင််းရြ်စ် ြ ံဲ့နမ
ှံှံ့ ှုကို တ ်းဆီ်းရန်
လိုြ်ခဆ င်ခနသမ ်း၊

ထခိုက်လွယ်ြိုဂဂြိုလ်မ ်း

သက်ကကီ်းရွယ်အိုမ ်းကို

လိုအြ်သည်မ ်း

ဥြမ
ကညီဝယ်ယ

ခြ်းပခင််းစသည်ပြေင် ကညီခနသမ ်းဟ၍ ကိုယ်က ြို်းစီ်းြွ ်းထက်
သ တညီမျှ

အမ ်းအက ြို်းစီ်းြွ ်းအတွက်

အတတကွ

လိုြ်ခဆ င်ခနခသ လမ ်း၏ဇ တ်လမ််းမ ်းကို ခြေ ်ပြပခင််းသည်
ခမျှ ်လင်ခ က်မ ်း၊ စတ်ဓ တ်တက်ကကွမှုမ ်းကို ခဆ င် ကဉ််းခြ်း
နိုင်ပြီ်း လတှံ့ိုအ ်းဆက်လက်ကကံကကံခံနိုင်ရန် အ ်းခြ်းနိုင်သည်။
❖ ဇ တ်လမ််းအခ က င််းအရ မ ်းအတွက်
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လမှုမီဒီယ ကို

ခစ င် ကည်ြါ။ သတ်မှတ်အကွ အခဝ်း ခနထိုင် သွ ်းလ ရခ န်နှင်
အသွ ်းအလ ြတ်ဆှံ့ိုပခင််းခံရခ န်မ ်းတွင်

လမှုမီဒီယ သည်

အခတွ်းကွနှံ့်ပမျူ်းြေွယ၊် အ ်းတက်ြေွယ် ဇ တ်လမ််းအခ က င််းအရ
မ ်းကို ရှ ခြေွရန်ခနရ ခက င််းတစ်ခို ပြေစ်နိုင်သည်။ စတ်အ ်း
တက်ကကွြေွယ်ခက င််းခသ
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အခ က င််းအရ မ ်း၊

ဇ တ်လမ််း
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မ ်းကို ခြေ ထ
် ိုတ်ပြေနှံ့်ခဝပြီ်း မမကိုယ်တင
ို ် အခ က င််းကိုလည််း
မျှခဝြါ။

သရ
ိုှံ့ တွင်

၎င််းတိုှံ့ကိုမခဝမျှမီ

၎င််းတ၏
ိုှံ့ စစ်မှန်မှုကို

စစ်ခဆ်းြါ။122
❖ သတင််းတစ်စံိုတစ်ရ ကို

စတ်လြ
ှု ်ရှ ်းစရ မခက င််းဟို

သတ်မှတ်ပြီ်း လ စ်လ ျူမရှုြါနှင်။ ဥြမ လက်ခဆ်းပခင််းအခ က င််း
သတင််းခဆ င််းြါ်းတစ်ြိုဒ်ကို

တစ်မ က်နှာလံို်းပြည်ခအ င်

ခြေ ပ် ြပခင််းသည်လည််း ဆီခလ ်ခက င််းမွန်ြါသည်။ ြရသတ်၏
ခမ်းခွန််းမ ်းကို

ခပြေဆိုရန်

အ ရံိုစ်းစိုက်

လအမ ်း၏စို်းရမ်ြြန်မှုမ ်းနှင်

ကကြို်းစ ်းြါ။

၎င််းတရ
ိုှံ့ ှ ခြေွခနသည်

သတင််းအခ က်အလက်အမ ြို်းအစ ်းမ ်းကို ြိုမို နာ်းလည်ခအ င်
ကကြို်းစ ်းပြီ်း ၎င််းတိုှံ့အတွက် အခပြေမ ်းရှ ခြေွခြ်းြါ။
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❖ အခရ်းကစစမ ်း အရှန်ခလ ြ က်ပြယ်သွ ်းလျှင်ခသ ်မှ မမအလိုြ်
မပြီ်းခသ်းြါ။ နိုင်ငံခရ်းသမ ်းမ ်းနှင် က န််းမ ခရ်းတ ဝန်ရှသမ ်း
အက ြ်အတည််းကို မည်သက
ိုှံ့ ိုင်တွယ်ခပြေရှင််းခ က င််း ခလလ ြါ။
သင်ခန််းစ ယစရ အခ က်မ ်းကို ခြေ ထ
် ိုတ်ြါ။ ခရ ဂါပြေစ်ြွ ်းမှုမှ
လွန်ခပမ က်က န်ရစ်သမ ်းသည်
ကဲရဲဲ့အပြစ်ဆိုခံခနရခသ်းပခင််း
“ြံိုမှန်အခပခအခန”သိုှံ့
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က်းစက်ခရ ဂါခ က င်
ရှ/မရှ

ခြေ ထ
် ိုတ်ြါ။

ပြန်ခရ က်ပခင််းဆိုသည်မှ
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မည်သည်ြံိုစံမ ြို်းပြေစ်ခ က င််း

ရှ ခြေွခလလ ြါ။

ထိုသတင််းကို

စိုက်လိုက်မတ်တတ် ခြေ ်ပြတင်ဆက်ြါ။124
❖ “လ စ်လ ျူရှုခံထ ်းရတဲ
ဂရိုစိုက်သလဲ"

ယ်လိုလအိုြ်စိုခတွကို ကိုယ်အခလ်းထ ်း

ဟသည်

ခမ်းခွန််းကို

သတင််းဇ တ်လမ််းအသစ်မ ်း ရှ ခြေွြါ။

မမကိုယ်မမခမ်းပခင််းပြေင်
125

❖ ကြ်ခရ ဂါပြေစ်ြွ ်းခနသည်က လအတွင််း
ခ မှတ်ရ တွင်
အစီအမံမ ်း၏
တ ဝန်ခံမှုတှံ့ိုကို

ကိုဗစ်-၁၉

ဆံို်းပြေတ်ခ က်မ ်း

ကြ်ခရ ဂါနှင်

ြွင်လင််းပမင်သ မှု၊

စိုစည််းခိုင်မ မှုနှင်

ခလလ ခစ င် ကည်ရန်

ပြည်သအခပခပြြိုခစ င် ကည်မှုယနတရ ်းမ ်းက
အခန််းကဏ္ဍတွင်

ြါဝင်သည်။

သတင််းခရ်းသ ်းခြေ ပ် ြနိုင်သည်
အခ ြိုဲ့မှ

ြတ်သက်သည်

ဝယ်ယခရ်းနှင်

မီဒီယ နှင်
အခရ်းြါခသ

စံိုစမ််းခထ က်လှမ််းပြီ်း
အခ က င််းအရ မ ်းအနက်

ဝယ်ယခရ်းလိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ်း၊

ကယ်ဆယ်ခရ်း အစီအမံအခထ က်အြံမ ်းကို ပြေနှံ့်ခဝခ ထ ်းမှု၊
ကကီ်း ကြ်ကွြ်ကဲခရ်းယနတရ ်းမ ်း စသည်တှံ့ိုပြေစ်သည်။
❖ ကိုဗစ်-၁၉

ကြ်ခရ ဂါသည်

ကမ္ အနှမ
ံှံ့ ှ

မန််းကခလ်းငယ်မ ်းအခြေါ် ပြင််းထန်ခသ

အမ ြို်းသမီ်းမ ်းနှင်
ထခိုက်မှု ရှြါသည်။
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Del Rosario, “Do's and don'ts of reporting on COVID-19 — from a non-science

background.”
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ထခ
ိုှံ့ က င်

အမ်တွင််းအ ကမ််းြေက်မှုနှင်

အမ ြို်းသမီ်းမ ်း၏

၎င််းကိုက ကွယခ
် ရ်း၊

အသက်ခမွ်းဝမ််းခက င််းမှုအစီအစဉ်မ ်း၊

၎င််းတလ
ိုှံ့ က်လှမ််းမီနိုင်ခသ

လမှုက ကွယခ
် ရ်းအစီအမံမ ်းကို

သတင််းခဆ င််းြါ်းမ ်း၊ ဇ တ်လမ််းမ ်း ခရ်းသ ်းတင်ပြြါ။
❖ ကမ္ အနှမ
ံှံ့ ှ

နိုင်ငံခြါင််း

၁၀၀
ခိုနှစ်

ခက ်တွင်

ကိုဗစ်-၁၉

မတ်လမှစ၍

ခက င််းမ ်း

ကြ်ခရ ဂါခ က င်

၂၀၂၀

ြတ်လိုက်ရပြီ်း

ကခလ်းသငယ်နှင်လငယ်

တစ်ခထ င်ငါ်းရ ခိုနှစ်ဆယ်ခနှံ့်အခြေါ်
ရှခဲြါသည်။

ပမန်မ နိုင်ငံတွင်လည််း

ခက လြ်မ ်း

ပြန်ြေွင်ရန်

ခနှာင်ခနှ်းလ က်ရှသည်။
မည်သမ
ိုှံ့ ည်ြံို

ထခိုက်သက်ခရ က်မှု
ခက င််းမ ်း၊

ခက င််းမ ်းကို
အခက်ခဲဆံို်းနှင်

မည်သည်အခ န်
ယခနှံ့နိုင်ငံခရ်း
အကဲအဆတ်ဆံို်း

တစ်ခိုအြါအဝင်ပြေစ်သည်။126

ဆံို်းပြေတ်ခ က်မ ်းအနက်
ခက င််းမ ်းြတ်သည်

တကကသိုလ်

ရက်သတတြတ်ခတ ်ခတ ်မ ်းမ ်း

ပြန်ြေွင်မည်ဆိုသည်အခ က်မှ

အစီအစဉ်မ ်းတွင်

သန််းခြါင််း

အက ြို်းသက်ခရ က်မှုမ ်းကို

ခရ်းသ ်း

ခြေ ပ် ြနိုင်သည်။
❖ ဇီဝမ ြို်းကွဲစံိုလင်မှုနှင်

ခဂဟစနစ်အခြေါ်

ထြါ်းသက်ခရ က်မှုခ က င်
ပြေစ်ြွ ်းရခ က င််း

126

လသ ်းမ ်း၏

ကိုဗစ်-၁၉

ကြ်ခရ ဂါ

ခပြ ဆိုပခင််းရှ ကသည်။

ကြ်ခရ ဂါမ ်း

https://en.unesco.org/news/reopening-schools-when-where-and-how
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ပြေစ်ြွ ်းြ ံဲ့နမ
ှံှံ့ ှုကို

ခလျှ ခ ရန်

ခစ င်ခရှ က်ပခင််း၊
သ

ဝကို

ဇီဝမ ြို်းကွဲစံိုလင်မှုကို

ဝရင််းပမစ်မ ်းကို

သံို်းစွဲပခင််းတိုှံ့၏

သ

က ကွယ်
ထန််းသမ််းပခင််း၊

ခရရှည်တည်တံခစမှု

အခရ်းြါမှုမ ်းကိုလည််း

ဦ်းစ ်းခြ်း၍
သတင််းမ ်းတွင်

မီ်းခမ င််းထို်းပြနိုင်ြါသည်။
❖ ြရသတ်၏

စတ်ဝင်စ ်းမှုကို

အခ န် က လ သည်နှင်အမျှ
သတင််းဇ တ်လမ််းအသစ်
ခနရပခင််းထက်
နိုင်သည်။

သတင််းတင်ဆက်ရပခင််းသည်
တစ်ြိုဒ်ပြီ်းတစ်ြိုဒ်

အဆက်မပြတ်ခတ ခသ

တစ်ခိုအခ က င််း

ထန််းသမ််းထ ်းြါ။

ဇ တ်လမ််းရှည်ကကီ်း

ခရ်းသ ်းတင်ဆက်ခနရသလို

အသစ်ပြေစ်ခသ ၊

ခရ်းသ ်းခြေ ်ပြ
ခံစ ်းလ ရ

စတ်ဝင်စ ်းြေွယ်ခက င််းခသ

ပြေစ်ရြ်မ ်းကို ရှ ခြေွြါ။ စတ်အ ်းတက်ကကွြေွယ် တစ်စံိုတစ်ရ
ခတွဲ့ရှြါက၊ သတင််းခြ်း

တင်ဆက်ြါ။

အခက င််းပမင်ခ ဉ််းကြ်မှုသိုှံ့ က်းခပြ င််းြါ။127

127
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အဆို်းပမင်ခ ဉ််းကြ်မှုမှ
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