CHAI ကမၻာလံုိုု ဆင္
ို ာရ က်င္္ုဝတ္ု ုင္္ု စည္ု မ် ဥ္ု
ေုနာကဆကကတြဲ ၃ - လိငိုိ္ င္း ဆိင
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က္လငတန္ က္်န္း မာေးရ လက္ွလ မ္း မီမႈ ေးရွ ေေဆာင္ ေးက္ား္ပေ
ိို းရ ရွ င္း (“CHAI”) သည္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊
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က် း္ေးစား္က္ာ မႈ း းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈ တ္ိ႔
ို က္ိို လံးး
ို ဝ လက္မခပ
ံ ။ CHAI သည္ ၂၀၀၃ ခို းွစ္ စတင္ က္ိုလသမဂၢ
ေအေကထကထ အကတ္င္း ေးရ မႈ က္ အထူ ထိုတ္္းျပန္ ခ်မတ္
ွ ေးသာ
ခ
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ံ မႈ းွငး္ ေးစား္က္ာ ခံရမႈတ္ိ႔
ို က္ိို
က္ာကက္ယ္ေးပ သည္း
ဝင္ေးရာက္လားျခင္း

ပငမ

မူဝ ဒ

းျဖစသ ည္။

မ်ာ က္ိို
က္က

ေအလ အနက္္

းိုး္ပိတ ို႔သည္

ေးထာက္ခၿ
ံ ပီ

လူတ္င
ိို ္း ကတ္င္

း းိးင
ို တ္
ငံ က္ာ

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

က္ိယ
ို က ် စီိ က ပပာ မခ

အသိက္
ို အ ဝန္း သိ႔
ို

အၾက္မ္း ဖက္မႈမ်ာ မွ

ကလတ္ကင္း ပစာ

ေးနထိင္ို ငခငး္ရွိသည္ဟို ယံးၾ
ို က္ည္သည္။
ဤမူဝ ဒသည္ မည္သည္း အက္် ခံိ စက ာ ပခငး္ရရွ ိသမ
ူ ဆိုးး
ိ းွင္း အမ်ာ းျပည္သသ းွငး္ ထိေးကတ္႔မႈတ္ိ႔
ို ေအပၚ မမူတ္ည္ဘခ အခ်နတိ ိုင္း ကတ္င္
CHAI ဝနထမ္း မ်ာ အာ လံးး
ို ေအပၚ သက္္ေးရာက္သည္။ (CHAI ၏ က္မၻာလံးး
ို ဆိင
ို ာရ က္်င္းဝတ္္း းွငး္ စည္း မ်ဥ္း သည္ CHAI
ဝနထမ္း မ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ မိတ္ဖက္အဖဖခေအစည္း မ်ာ ၏ ဝနထမ္း မ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ CHAI း းွငး္ လကက္တလ
ခ ပ
ို ္ေးဆာငသ ည္း အစိို ေရအဂ်ငမ
စီ ာ် မွ
ဝနထမ္း မ်ာ ေအပၚ

လိငို္ိ င္း ဆိုးင
ိ ာရ

လလခမာွ ပစာ

းျပကမေ
ူ းဆာင္ငရက္း
္ ျခင္း တ္ိုး႔
ိ က္ိို

က္ာကက္ယ္ေးပ သည္။

ေးလ စာ မႈရွ ိေးသာ

လိုပန
င ္း ပခင္ ဖနတီ းျခင္း း းွငး္ ထိန္း သိမ္း းျခင္း အခန္း က္ိို ဖတ္္ ။)
CHAI ဝနထမ္း မ်ာ သည္ 

က္်ငး္ဝတ္္း းွင္းညီပစာ းျပကမရ
ူ မည္၊ တ္စ္ဦ ခ်င္း စီတ္င
ိို ္း က္ိို ဂိုဏ္သက္
ိ ၡာ းွငး္ ေးလ စာ မႈးျဖင္း ဆက္ဆရ
ံ မည္ းျဖစၿပီ
လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊

အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ

း းွငး္

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

အျမတ္ထိုတ္မႈ

တ္ိ႔
ို က္ိို

ေးရွ ာငရာ ွ ရမည္။


ဝနထမ္း မ်ာ းွငး္

အက္် ခံိ စက ာ ပခငး္ရွိသမ
ူ ာ်

အပခငး္ေအရ မ်ာ းွင္း

စိို ရိမႈမ မ်ာ က္ိို

လက္မခံ းိုးင
ိ သ ည္း

အျပကအမူမာ် က္ိို

ထိုတ္္ေးဖား္ေးစ းိုးင
ိ သ ည္း

သံးး
ို သပ္ေးစ းိးင
ို ပ
ၿ ီ

ပတ္္ဝန္း က္်ငစ
တ ိုခ က္ိို

၎တ္ိ႔
ို ၏

ပ ဝငတ ည္ေးဆာက္ရမည္။

မန္ေးနဂ်ာမ်ာ သည္ ဤပတ္္ဝန္း က္်င ကိ ို မတ္ည္လိုပ္ေးဆာင္ေးပ ရန္ အထူ တ္ာဝနရသ
ိ ွ ည္။


လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယက္ခရ
ံ မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ ခံရမႈ းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္ရ
ခံ မႈ စသည္တိို႔ းွငး္
ပတ္သက္္၍

သံသယ

ရွ ိလာပ က္

သက္ဆိုိ ငရာ

သတ္င္း ပိ႔
ို

လိုပန
င ္း စဥ်ာမ းျဖငး္

စိို ရိမႈမ မ်ာ က္ိို

အခ်နမဆ
ိ င
ိို ္း ဘခ

ထိုတ္္ေးဖား္ေးးျပာၾက္ာ ပ ။


စိို ရိ မသ ည္း

ပိုဂၢိလမ
က ာ် ၏

က္ိယ
ို ္ေးရ က္ိုးယ
ိ တာ

လံးၿ
ို ခံးမ
က ႈ းွငး္

က္် ကလနခရ
ံ သူ၏

ပိုဂၢိလ္
က ေးရ

ကလတ္လင္ပခငး္း းွငး္

က္ိယ
ို တ္
စိ က န
် ္း မာမႈက္ိို ေးလ စာ ေးသာအာ းျဖင္း CHAI စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ မႈမ်ာ ကတ္င္ အျပည္းအဝ ပူ ေးပ င္း ပ ဝငရမည္။
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တာဝန္ု ုင္ု္ ရည္ရရယ္က
ခ် ္

CHAI ၏ လိုပ္ေးဆာငမႈသည္ ဝနထမ္း မ်ာ က္ိို ေက္လ သူငယမာ် းွငး္ ထိခက္ိို က္လယသည္း လူအိုပိုစ မ်ာ
အက္် ခံိ စက ာ ပခငး္
ဝနထမ္း မ်ာ က္ိို

ရွ ိသအ
ူ မ်ာ အျပာ းွင္း

ယံးၾ
ို က္ည္မႈ းွငး္

အျခာ သူမာ် းွငး္

သင္းေးလ်ား္သာ

ထိေးကတ္႔ းိးင
ို ္ေးစသည္။

အပခငး္အာဏ္ာက္ိလ
ို ည္း

အပ အဝင္ မတ္ူလက္ခးျပာ သည္း

ဤလိုပေ
္ းဆာငမႈသည္

ေးပ အပၿပီ

အထူ သျဖင္း

မ်ာ ပစာေးသာ
အရင္း အျမစမာ်

ထိန္း ခ်ပမက ႈ းွင္း အရင္း အျမစမာ် ဖခခေးဝမႈတ္ိ႔
ို ကတ္င္ းျဖစသ ည္။
ဤမူဝ ဒ၏ ရည္ည္ရယက္
ခ် သ ည္ အက္် ခံိ စက ာ ပခငး္ ရရွ ိသမ
ူ ာ် းွငး္ အမ်ာ းျပည္သသလူထအ
ို ကတ္က္္ လံးၿ
ို ခံးစ
က တ္
ိ ေ
ခ် ရသာ ပတ္္ဝန္း က္်ငစ
တ ိုခ
တ္ည္ေးဆာက္ရနး
္ းွငး
္

CHAI

း းွင္း

ထိေးကတ္႔ဆက္ဆမ
ံ ႈေးၾက္ာင္း

းျဖစ္ေးပေၚစ းိးင
ို ္ေးသာ

အ းရာယမာ် မွ

ေက္လ သူငယမာ် းွငး္ ထိခက္ိို က္လယသည္း အင္ြယ္ေးရာက္ၿပီ သူမာ် က္ိို က္ာကက္ယရန္ းျဖစသ ည္။ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္ရ
ခံ မႈ၊
အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ ခံရမႈ းွင္း လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္ခရ
ံ မႈ းျဖစစဥ်ာမ က္ိို ထိုတ္္ေးဖား္ေးးျပာၾက္ာ သည္း လိုပန
င ္း စဥ်ာမ
ခ်မတ္
ွ ရန္း းွငး္ CHAI ၏ လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ

အာ လံးး
ို ကတ္င္ ေက္လ သူငယမာ် းွငး္ ထိခက္ိို က္လယသည္း အင္ြယ္ေးရာက္ၿပီ သူမာ် က္ိို

က္ာကက္ယ္ေးစာင္းေးရွ ာက္ရ နသ ည္ ဝနထမ္း အာ လံးး
ို ၏ စာခ်ပ္က းွငး္ က္်င္းဝတ္္ တ္ာဝနမာ် းျဖစ္ေးၾက္ာင္း သိရွိေးစရန္ းျဖစသ ည။္
ဤမူဝါဒသည္ CHAI ၏ ကမၻာလံုု
ို ဆင္
ို ာရ က်င္္ုဝတ္ု ုင္ု္ စည္ု မ်ဥ္ု ၏ ေုနာကဆကကတြဲ ု ဖည္ုစစကခက
် ္ု ဖစၿပ CHAI ၏
အႀက တန္ု ေုခါင္္ု ေုဆာင္မႈ အဖဖြဲ႕ ုင္ု္ ဒါရို ကတာ ဘိုတအဖဖြဲ႕မ လကခက
ံ င္
် ္ုသံုု
ို ၿပ ု ဖစသ ည္။ CHAI ၏ အႀက တန္ု
လူ႔စစမ္ု အာ အရင္္ု အ မစ္

ညႊန္ၾကာ ေုရ မ သည္

CHAI

၏

အမႈေုဆာင္အရာရခ်ပ္်ဳ ၏

ကကပကြဲမႈု ဖင္္ု

လင္္ိုင္္ု ဆင္
ို ာရ

ထပါ ေုု ုုာင္္ုယ္ကခရ
ံ မႈ၊ အ ုိုုင္ကင္
် ု္ေုစာု္ကာ ခံရမႈ ုင္ု္ လင္္ိုင္္ု ဆင္
ို ာရ အ မတထ ိုတခရ
ံ မႈ တ႔
ို ကို ကာကကယ္သည္ု မူဝါဒကို
လက္ေုကတ႕လိုပ္ေုဆာင္မႈ ုင္ု္

ေုစာင္္ုၾကည္ုေုလလာရသည္ု

တာဝန္ု ဖင္္ု

ဤ

မူဝါဒအကတက္

အဓက

ပိုဂ လ
်ဳ အ ျ ဖစ္

ေုဆာင္င္ရကသည္။

II.

ခကဆစ္

စစပပစြဲမႈ - CHAI ဝနထမ္း တ္စ္ဦ က္ CHAI ၏ က္မၻာလံးး
ို ဆိင
ို ာရ က္်ငး
္ ဝတ္္း းွငး္ စည္း မ်ဥ္း က္ိို ေးဖာက္ဖက္
် မႈ းွငး္ ပတ္သက္္၍
သမာြိို က္် တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈ။
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အက် ခံစ်ဳ ာ စခင္ု္ရသူ - CHAI ဝနထမ္း မဟိုတ္ဘခ CHAI ၏ လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ ေးၾက္ာင္း အက္ူအညီရရွ ိေးနၿပီ CHAI က္ိို မွခ
ီ ေ
ိို းနရသည္း
ေအနအထာ ကတ္ငရသ
ိ ွ ညး္ လူပဂ
ို ၢိလ
က တ စ္ေးယာက္္။
ွ သမဆိုး။ိ
ေကလ သူင္ယ္္ - း းိုးင
ိ ၏
ငံ အင္ြယ္ေးရာက္မႈ းွငး္ မသက္ဆိုးိင ဘခ အသက္္ (၁၈) း းွစ္ေးအာက္ရိ မည္သ
တင္
ို က
ၾ ာ သူ - လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္ရ
ခံ မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ ခံရမႈ း းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္ခရ
ံ မႈတ္ိ႔
ို
က္် ကလနခရ
ံ သူ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လလခမာွ ပစာ းျပကမေ
ူ းနသည္ကိို သတ္ိထာ မိၿပီ ထိုတ္္ေးဖား္ပစပပစခသူ အပ အဝင္ တ္ိုးင
ိ က္
ၾ ာ မႈ းျပကလပ
ို သ သ။
သက္ေုသ - စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ မႈအကတ္င္း စိုေးစာင္း ရရွ ိေးသာ ပစပပစခမႈက္ိို ေးပၚကလင္ေးစသည္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ ပ်က္ယ
္် ္ေးစသည္း
သတ္င္း အခ်က္အလက္မာ် ။
အဓက

ပိုဂ လ္
်ဳ -

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္ရ
ခံ မႈ၊

အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ ခံရမႈ

း းွငး္

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

အျမတ္ထိုတ္ခရ
ံ မႈတ္ိ႔
ို အကတ္က္္ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈမ်ာ က္ိို လက္ခရ
ံ ရွ ိးျခင္း အပ အဝင္ PSEAH း းွငး္ သက္ဆိုးိင သ ည္း သတ္မွတ္္ေးပ ထာ သည္း
တ္ာဝနမာ် လိုပ္ေးဆာငရန္ CHAI မွ ခန္႔အပထာ သည္း ပိုဂၢိလ္
က ။
ကမၻာလံုု
ို ဆင္
ို ာရ က်င္္ုဝတ္ု ုင္ု္ စည္ု မ်ဥု
္ - CHAI ဝနထမ္း မ်ာ အာ လံးး
ို လိက္
ို နာရမည္း အျပကအမူဆင
ိို ာရ စံညႊန္း သတ္မတ္
ခ် ာမ် ။
ွ က္
စံုစ
ို မ္ု စစ္ေုဆ သူ - တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈတ္စခိုက္ိို စစ္ေးဆ ရန္ CHAI အႀက္ီ တ္န္း အဓိက္ ပိုဂၢိလမ
က ွ တ္ာဝန္ေးပ ခံရသူ သိ႔
ို မဟိုတ္္
ခန္႔အပထာ ရသူ။ စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ သူသည္ ေးလက္်င္းေးပ ထာ သည္းး CHAI ဝနထမ္း

သိ႔
ို မဟိုတ္္ းျပင္မွ စစ္ေးဆ သူ

းျဖစ္း းိးင
ို သ ည။္
မတဖက္ - ေးအဂ်ငတ္
စီ စခို(သိ႔
ို ) CHAI စီမက္
ံ န
ိ ္း က္ိို ေးထာက္္ရာကတ္င္
ံ
အဓိက္က္်သည္း ေးနရာ၊ ေအရ ပ သည္း ပူ ေးပ င္း လိုပ္ေးဆာငမႈ
ေးနရာက္ိို ေးဆာင္ငရက္သည္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ CHAI ၏ အမည္ေးအာက္က္တင္ လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ ေးဆာင္ငရက္္ေးပ သည္း ေးအဂ်င စီ သိ႔
ို မဟိုတ္္
အဖဖခေအစည္း တ္စခို။
လင္္ိုင္္ု ဆိုုင္ရာ အ ုိုုင္ကင္
် ု္ေုစာု္ကာ မႈ

1

- ပခနအာ သံးး
ို ၍ းျဖစ္ေးစ သိ႔
ို မဟိုတ္္ မညီမသ
ွ် ည္း ေအးျခေအနမ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္

ဖိအာ ေးပ သည္း ေအးျခေအနမ်ာ ကတ္င္ ခ ၶာက္ိယ
ို အ ာ းျဖင္း လိငႈမ က္ိို သက္္ေးရာက္္ေးစသည္း လိုပ္ေးဆာငမႈ သိ႔
ို မဟိုတ္္
လိုပ္ေးဆာငမည္ိုဟ ၿခိမ္း ေးးျခာက္မႈ။
လင္္ိုင္္ု ဆင္
ို ာရ

အ မတထ ိုတမႈ

2

- အျခာ သူက္ိို လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈမွ ေးေပငၾက္ ဆိင
ို ာရ ၊ လူမႈေးရ ဆိင
ို ာရ သိ႔
ို မဟိုတ္္

း းိးင
ို ေ
ငံ းရ ဆိင
ို ာရ အက္် အျမတ္္
ိ က
ရရွ ိးျခင္း စသည္တိို႔ပ ဝင္၍ ၎တ္ိ႔
ို ခ်ည္း သာ းျဖစသ ည္ိုဟ က္န္႔သတ္ထာ းျခင္း မရွ ိဘခ ထိခက္ိို က္လယသည္း
ေးနရာ၊ အာဏ္ာကက္ားျခာ မႈ သိ႔
ို မဟိုတ္္ ယံးၾ
ို က္ည္မႈေအပၚ အလလခသး
ံ း
ို စာ းျပက၍ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈ သိ႔
ို မဟိုတ္္
ႀက္ံင္ြယမႈ။

1

ရင္း းျမစ္ - က္ိုလသမဂၢ ေအေကထကထ အကတ္င္း ေးရ မႈ ၏ ထိုတ္္းျပနခမ
် တ္
ွ က္
ခ် ္ (ST/SGB/2003/13)။

2

ရင္း းျမစ္ - က္ိုလသမဂၢ ေအေကထကထ အကတ္င္း ေးရ မႈ ၏ ထိုတ္္းျပနခမ
် တ္
ွ က္
ခ် ္ (ST/SGB/2003/13)။

3

လင္္ိုင္္ု ဆင္
ို ာရ ေုု ုုာင္္ုယ္ကမႈ 3 - မဖိတ္္ေးခၚသည္း လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ေးတ္ာင္း ခံမႈ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္လိုိ မႈ၊
လိငႈမ က္ိို ညႊန္း ဆိသ
ို ည္း က္ိယ
ို အ မူအယာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ ေးးျပာဆိမ
ို ႈ၊ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လိငႈမ က္ိို ညႊန္း ဆိသ
ို ည္း မည္သညး္ အျပကအမူမဆိုး၊ိ
ထိက္
ို သို
ခ း႔
ိ အလိုစ္ ပတင္ လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ သည္ မသင္းေးလ်ား္သည္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ ေးစား္က္ာ သည္း လိုပန
င ္း ပခငမ် က္ိ
ိ က ို းျဖစ္ေးစသည္။
လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈက္ိို လူက္ယ
ိို တ ိုိ င္ းျဖစ္ေးစ သိ႔
ို မဟိုတ္္ ဖိုန္း ၊အီ ေးမ လ္၊ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လူမႈကက္နရက္ာမ်
စသည္တိို႔ပ ဝင္၍ ၎တ္ိ႔
ို ခ်ည္း သာ းျဖစသ ည္ဟို သတ္မတ္
ိ က
း းိးင
ို ္ သည္။ အခ်န္း
ိ းွငး္
ွ ထ ာ းျခင္း မဟိုတ္ဘခ ေအဝ မွ လိုပ္ေးဆာင္းျခင္း မ် းျဖစ္
အမွ်

းျဖစ္ေးပၚသည္း

အျပကအမူမာ်

ပ ဝင္ေးသား္လည္း

တ္ႀက္ိမခ
တ တ္ည္း ကတ္ငလ ည္း

းျဖစ္း းိုးင
ိ သ ည္။

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈသည္ တ္ူညသ
ီ ည္း လိင္ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လက္ခးျပာ သည္း လိစ္ ငတင္ းျဖစ္း းိုးင
ိ သ ည္။ လိင္ အာ လံးး
ို သည္
က္် ကလနသ သမ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ က္် ကလနခရ
ံ သူမာ် းျဖစ္း းိုးင
ိ သ ည္။
လင္္ိုင္္ု ဆင္
ို ာရ လလြဲမာ စစာ လိုပ္ေုဆာင္မႈ - ဤမူဝ ဒ၏ ရည္ည္ရယက္
ခ် အ ရ ယင္း လိုပ္ေးဆာငမႈက္ိို အထက္က္တင္ ပဖငး္ဆထ
ိို ာ သည္းအတ္ိင
ို ္း
လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈ စသည္း ေးဆာင္ငရက္မႈမ်ာ က္ိို
ရည္ညႊန္း သည္။
ဝန္ထမ္ု /ဝန္ထမု
္ ္ု အဖဖြဲ႕ဝင္္ - အခ်န္း
ိ ျပည္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ အခ်န္ိုိ င္း အလိုပလ ို ပသ သ သိ႔
ို မဟိုတ္္ CHAI က္ိို က္ိုးယ
ိ စာ းျပကသ၊ူ ထိသ
ို း
ို ႔
ိ
လိုပ္ေးဆာငမႈ သိ႔
ို မဟိုတ္္ က္ိယ
ို စာ းျပကမႈအကတ္က္္ ေးေပငၾက္ ရသည္းျဖစ္ေးစ/မရသည္းျဖစ္ေးစ။ ယင္း ကတ္င္ လိုပာအ ေးပ မ်ာ းွင္း
ယာယီလာေးရာက္လို ပကိ ိုင္ေးသာ အျခာ အဖဖခေအစည္း မွ ဝနထမ္း မ်ာ ပ ဝငသ ည္။
တင္
ို က
ၾ ာ ခံရသည္ု ပိုဂ လ္
်ဳ (SOC) - က္် ကလနခရ
ံ သူက္ိို လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ း းွငး္
လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္ခမ
ံ ႈ က္် ကလနသ သ သိ႔
ို မဟိုတ္္ းျပကလပ
ို သ သဟို သံသယရွ ိခရ
ံ သူ။
က် ကလန္ခရ
ံ သူ - လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ း းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈ းျပကလပ
ို ံရ
ခ သူ
သိ႔
ို မဟိုတ္္ းျပကလပ
ို ံခ
ခ ရသူ
ခ
။
အသသက္ေုသ - အက္် ကလနခရ
ံ သူ၊ တ္ိုးင
ိ က္
ၾ ာ သူ၊ မိတ္ဖက္္ေးအဂ်ငမ
စီ ွ ဝနထမ္း အဖဖခေဝင္၊ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ ခံရသူ သိ႔
ို မဟိုတ္္ အျခာ ဝနထမ္း
အပ အဝင္ စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ မႈ းွငး္ သက္ဆိုိ ငသ ညး
္ သတ္င္း အခ်က္အလက္္ ရွ ိသ။ူ

III.

ဝန္ထမ္ု လိုပက ိုင္္ေုဆာင္င္ရကႈမ စံသတမတ
ခ် ာမ်
ွ က

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ း းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈ းွငး္ အဆိုးပ
ိ စံသတ္မွတ္က္
ခ် ာမ် က္ိို
မည္ကခသိုး႔
ိ

ေးဖာက္ဖက္
် မႈ

မဆိို

ခ်က္င
ခ် ္း

တ္ာဝနမွ

ထိုတ္္စ္းျခင္း အထိအပ အဝင္

စည္း က္မ္း ပိင
ို ္း ဆိင
ို ာရ

ေအရ ယူမႈမ်ာ

ႀက္ံးေ
က းကတ္ေ းိးင
ို သ ည။္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈမ်ာ
က္် ကလနသ ည္း မည္သည္း CHAI ဝနထမ္း မဆိို သက္္ေးရာက္္း းိးင
ို သ ည္း ဥေပဒမ်ာ ေးအာက္က္တင္ ရာဇဝတ္မႈဆိင
ို ာရ ဖစခဆး
ိို ျခင္း း းွငး
္
အျခာ ဥေပဒဆိုးင
ိ ာရ လိုပ္ေးဆာငခက္
် ာမ် က္ိပ
ို ရ ငဆိ ိုငရမည္။

3

ရင္း းျမစ္ - က္ိုလသမဂၢ ေအေကထကထ အကတ္င္း ေးရ မႈ ၏ ထိုတ္္းျပနခမ
် တ္
ွ က္
ခ် ္ (ST/SGB/2008/5) မွ ေးပမ စာ ယူထာ သည္။

4

1.

CHAI ဝနထမ္း မ်ာ သည္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈမ်ာ ကတ္င္ ပ ဝင္တ္သက္္းျခင္း

မျပကလပ
ို ရ သိ႔
ို မဟိုတ္္ အျခာ သူမာ် ၏

လိငို္ိ င္း ဆိုးင
ိ ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈမ်ာ မွ သိလက္
ွ် ္းျဖင္း အက္် အျမတ္္
ိ က
ရယူးျခင္း မျပကလပ
ို ။ရ ဥပမာအာ းျဖင္း အက္ယ္၍ CHAI
ဝနထမ္း တ္စ္ဦ သည္ ၎၏ ရာထူ သိုး႔
ိ မဟိုတ္္ လိုပိို္ င္ငခငး္က္ိို အသံးး
ို းျပက၍ အက္် အျမတ္
ိ က
က ိုိ လခလယ
ွ ရန္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ
ေးဆာင္ငရက္မႈက္ိို ေးတ္ာင္း ဆိပ
ို က္ ယင္း အာ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
2.

CHAI

ဝနထမ္း မ်ာ သည္

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

အလလခသး
ံ း
ို စာ မႈမ်ာ ကတ္င္

ပ ဝင္တ္သက္္းျခင္း

သိ႔
ို မဟိုတ္္

အျခာ သူမာ် ၏

လိငို္ိ င္း ဆိုးင
ိ ာရ အလလခသး
ံ း
ို စာ မႈမ်ာ မွ သိလက္
် ္းျဖင္း အက္် အျမတ္္
ိ က
ရရွ ိးျခင္း တ္ိ႔
ို လံးး
ို ဝ မျပကလပ
ို ။ရ ဥပမာအာ းျဖင္း
အက္ယ္၍ CHAI ဝနထမ္း တ္စ္ဦ သည္ အာ သံးး
ို ၿပီ းျဖစ္ေးစ သိ႔
ို မဟိုတ္္ ဖိအာ ေးပ ၿပီ းျဖစ္ေးစ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ
အျမတ္ထိုတ္မႈကတ္င္ ပ ဝင္ က္ ယင္း အာ
နမ္း းျခင္း ၊ က္ိစ္ို ငတယ္းျခင္း

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အဆိုးပ
ိ
လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ ကတ္င္

တ္ိုး႔
ိ မွစ၍ းျပင္း ထန္ေးသာ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ေးစား္က္ာ မႈမ်ာ

ပ ဝင္ေးသား္လည္း

၎တ္ိ႔
ို ခ်ည္း သာ းျဖစသ ည္ဟို က္န္႔သတ္ထာ းျခင္း မရွ ိပ ။
3.

CHAI ဝနထမ္း သည္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာငး္ယက္
ွ မႈမ်ာ ကတ္င္ ပ ဝင္းျခင္း မရွ ိေးစရ။ ဥပမာအာ းျဖင္း အက္ယ္၍
CHAI ဝနထမ္း

တ္စ္ဦ သည္ း းႈတ္္းျဖင္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ ခ ၶာက္ိိုယအာ းျဖင္း လိငႈမ ဆိုးင
ိ ာရ ညႊန္း ဆိး
ို ျပလွင
် ္၊ လိငႈမ က္ိို

ရည္ည္ရယ္ေးသာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လိငႈမ ဆန္ေးသာ ဟာသမ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ းျပကမမ
ူ ႈက္ိို ရည္ညႊန္း ေးသာ စက္ာ ေးးျပာ
အက္ိို အက္ာ

သိ႔
ို မဟိုတ္္

ေအရ အသာ

အက္ိို အက္ာ

သိ႔
ို မဟိုတ္္

တ္စ္ဦ တ္စ္ေးယာက္္၏

လိငႈမ ဘဝ

က္ိို

အတ္င္း ေးးျပားျခင္း တ္ိ႔
ို သည္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ ေးးျမာက္သည္။
4.

ေးဒသကတ္င္း နာ လည္ဆံးး
ို းျဖတ္္း းိးင
ို သ ည္း အသက္္ သက္မွတ္က္
ခ် ္ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လူႀက္ီ အျဖစ္ အသက္္ သတ္မွတ္က္
ခ် တ ိုိ ႔ းွင္း
မဆိုးင
ိ ဘခ (အသက္္ ၁၈ း းွစ္ေးအာက္္) ေက္လ သူငယမာ် းွင္း လိငႈမ က္ိစၥရပမ်ာ ေးဆာင္ငရက္း
္ ျခင္း က္ိို တ္ာ းျမစထာ သည္။
ေက္လ တ္စ္ေးယာက္္၏ အသက္ကိုိ လလခမာွ ပစာ နာ လည္ယံးၾ
ို က္ည္မိးျခင္း သည္ ခိုခး
ံ ျငင္း ဆိစ
ို ရာ မဟိုတ္္ ။

5.

အလိုပန္
်ခ ိးျပင္ အပ အဝင္ လိငႈမ က္ိစၥလိုပ္ေးဆာငရန္ ေးေပငၾက္ ေးပ ရန္၊ အလိုပန
ခ ္႔ထာ ရန္၊ က္ိုနစ
္ ၥည း္ေးပ ရန္၊
ဝန္ေးဆာငမႈေးပ ရန္
လိငႈမ က္ိစၥအကတ္က္္

က္မ္း လွမ္း းျခင္း
ထိက္
ို သို
ခ း႔
ိ

သိ႔
ို မဟိုတ္္

ေးပ းျခင္း

သိ႔
ို မဟိုတ္္

က္မ္း လွမ္း းျခင္း တ္ိ႔
ို က္ိို တ္ာ းျမစထာ သည္။

အျခာ

ဤကတ္င္

ပိုဂၢိလ
က တ စ္ေးယာက္္၏

အက္် ခံိ စက ာ ပခငး္ရသူသ႔
ိို

အက္ူအညီေးပ းျခင္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ ေးပ ရန္ က္မ္း လွမ္း းျခင္း တ္ိ႔
ို သည္ လိငႈမ က္ိစၥလိုပ္ေးဆာငရန္ ဖိအာ ေးပ သည္း
ေအနအထာ က္ိို သက္္ေးရာက္္ က္ ထိက္
ို သိ
ခ ႔
ို လိုပ္ေးဆာင္းျခင္း က္ိို တ္ာ းျမစသ ည္။
6.

သည္

ေးဆာင္ငရက္မႈမ်ာ ၏

ဂိုဏ္သက္
ိ ၡာ းွငး္

အမ်ာ ယံးၾ
ို က္ည္ေးလ စာ ရမႈက္ိို ထိခက္
ိို ္ေးစ းိးင
ို ္ေးသာ ေးနရာမ်ာ ကတ္င္ အက္် ခံိ စက ာ ပခင္းရွ သ
ိ မ
ူ ာ်

လက္ခရ
ံ ရွ ိသည္း

CHAI

မညီေမွသ
် ာ

အာဏ္ာ

ကက္ားျခာ မႈးျဖစ္ေးပၚၿပီ

CHAI

၏

အက္ူအညီမာ် ကတ္င္ တ္ိက္
ို ိုရိ က္္ ဝင္တ္သက္္ေးသာဝနထမ္း မ်ာ းွငး္ အက္် ခံိ စက ာ ပခငး္ရွိသမ
ူ ာ် အၾက္ာ လိငႈမ က္ိစၥ ပတ္သက္မႈက္ိို
တ္ိက္ို က္တန္း အာ ေးပ မႈ

လံးး
ို ဝမျပကလပ
ို ္ ။

ဝနထမ္း သည္

ဆက္ဆံေးရ

တ္စခိုအကတ္က္္

သင္းေးလွာ် း္မႈ

ရွ ိမရွ ိ

က္ိို

အဓိက္ပိုဂၢိလ
က တ စ္ဦ းွငး္ တ္ိင
ို င
္ ္ေးကဆ ေးး ပးး း းိုးင
ိ သ ည။္ (သံသယက္ိို ေးရွ ာငရာ ွ ရ နအလ႔
ိို ငွာ ယခို စာပိဒ
ို သည္ CHAI ထံမွ
ပိုဂၢိလ္
က ေးရ ဆိုးင
ိ ာရ အက္ူအညီ တ္ိက္
ို ိုရိ က္လက္ခရ
ံ ရွ ိသည္း သူမာ် မွလလခ၍ CHAI ၏ လိုပန
င ္း မ်ာ မွ အက္ူအညီရသည္း
အဖဖခေအစည္း မ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ အစိို ေရအဂ်ငမ
စီ ာ် အကတ္က္္ အလိုပလ ို ပသ ည္း ပိုဂၢိလမ
က ာ် ေအပၚ မသက္္ေးရာက္္ ။ CHAI ၏
က္မၻာလံးး
ို ဆိင
ို ာရ

က္်င္းဝတ္္း းွင္း

စည္း မ်ဥ္း သည္

CHAI

ဝနထမ္း း းွငး္

အဆိုးပ
ိ

ပိုဂၢိလမ
က ာ် အၾက္ာ
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သက္္ေးရာက္သည္။)
7.

CHAI ဝနထမ္း တ္စ္ဦ သည္ CHAI ၌ းျဖစ္ေးစ အျခာ အဖဖခေအစည္း ၌ းျဖစ္ေးစ လိုပ္ေးဖား္က္င
ိို က္
ဖ တ စ္ဦ မွ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ
ထိပ ေးး းွးး
ွ ာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈ းျပကလပ
ို သ ည္ဟို စိို ရိမႈမ မ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္
သံသယမ်ာ

ရွ ိပ က္ ထိသ
ို သ
ူ ည္ ထိက္
ို သို
ခ း႔
ိ
စိို ရိမႈမ မ်ာ က္ိို ေးအာက္က္တင္ မ်ဥ္း သာ ေးဖား္းျပထာ ေးသာ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈ

လိုပန
င ္း စဥ်ာမ မွ တ္ဆင္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ CHAI ၏ က္မၻာလံးး
ို ဆိင
ို ာရ က္်င္းဝတ္္း းွငး္ စည္း မ်ဥ္း မွ အခန္း ဖခခးျဖစသ ညး
္

က္်ငး္ဝတ္ကိုိ ထိန္း သိမ္း းျခင္း း းွငး္ စိို ရိမႈမ မ်ာ က္ိို သတ္င္း ပိ႔
ို ျခင္း အတ္ိင
ို ္း သတ္င္း ပိ႔
ို ရမည္။
8.

CHAI ဝနထမ္း မ်ာ သည္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္ရ
ခံ မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ ခံရမႈ းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ
အျမတ္ထိုတ္ခရ
ံ မႈ တ္ိ႔
ို က္ိို က္ာကက္ယ္ေးပ သည္း ပတ္္ဝန္း က္်ငစ
တ ိုခ ဖနတီ ၿပီ ထိန္း သိမ္း ရန္ တ္ာဝနရသ
ိ ွ ည္။ အဆင္းအာ လံးး
ို မွ
မန္ေးနဂ်ာမ်ာ သည္ ထိပ
ို တ္္ဝန္း က္်င ကိ ို ေးထာက္္ၿပီ
ံ
ထိန္း သိမ္း ေးပ သည္း စနစမာ် က္ိို လိုပ္ေးဆာငရမည္းျဖစၿပီ မည္သည္း
တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈမ်ာ က္ိို မဆိို အလ်ငျအ မန္ တ္ံး႔
ို ျပန္ေးဆာင္ငရက္ရမည္။ အဆင္းအာ လံးး
ို ရွ ိ မန္ေးနဂ်ာမ်ာ သည္ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈမ်ာ းွငး္
ပတ္သက္္၍ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈ လိုပန
င ္း စဥိ က ို မျဖေစမန လိက္
ို နာရမည္။

CHAI ဝနထမ္း း းွငး္ CHAI ၏ အျခာ ဝနထမ္း တ္စ္ဦ ၾက္ာ းျဖင္စ္ာ မႈ၊ CHAI ဝနထမ္း္း း းွငး္ CHAI း းွငး္ အတ္ူ အလိုပလ ို ပကိ ို ငသ ညး
္
မိတ္ဖက္အဖဖခေအစည္း မ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ အစိို ရ ေးအဂ်ငမ
စီ ာ် မွ ဝနထမ္း မ်ာ အၾက္ာ းျဖင္စ္ာ မႈမ်ာ အကတ္က္္ CHAI ၏ က္မၻာလံးး
ို ဆိင
ို ာရ
က္်င္းဝတ္္ း းွငး္ စည္း မ်ဥ္း က္ိို ၾက္ည္းပ ။

ေုစာင္္ုၾကည္ုေုလလာု ခင္္ု ု ုင္ု္ ေအကာင္အထည္ေုဖာု္ု ခင္္ု

IV.
လလခမာွ ပစာ

ေးဆာင္ငရက္္းျခင္း း းွငး္

လိုပန
င ္း စဥ်ာမ းွငး္အညီ

မွတ္
် ပစာ

မသင္းေးလ်ား္ေးသာ

စစ္ေးဆ ဆံးး
ို းျဖတ္ရမည္။

အျပကအမူမာ် အာ လံးး
ို က္ိို
CHAI

သည္

၏

CHAI

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

မူဝ ဒမ်ာ းွငး္

ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊

အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္ခမ
ံ ႈတ္ိ႔
ို မျဖစ္ေးပေၚစရန္ း းွငး္ ထိုးက္
ိ သိ
ခ ႔
ို တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈမ်ာ ရွ ိလာပ က္
အက္် ကလနခရ
ံ သူက္ိို

က္ာကက္ယ္ေးပ ရန္

တ္တ္္း းိးင
ို မ
သ ွ်

အာ လံးး
ို က္ိို

လိုပ္ေးဆာစ္ ငသာ မည္းျဖစသ ည္။

အဆိပ
ို

က္တ္ိးျပကခက္
် က ိုိ

းျဖည္းဆည္း း းိးင
ို န
ရ ္ CHAI သည္ ေးအာက္္ အခ်က္ာမ် က္ိို လိက္
ို နာလိုပ္ေးဆာငမည္ 

ထိေးရာက္မႈ၊ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈ လိုပန
င ္း စဥိ က ို ေးစာင္းၾက္ည္းေးလလာရန္း းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္ရ
ခံ မႈ၊
အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ ခံရမႈ းွငး္
တ္ံး႔
ို ျပန္ေးဆာင္ငရက္မႈမ်ာ က္ိို

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

တ္ိို တ္က္္ေးစရန္

အျမတ္ထိုတ္ခရ
ံ မႈ
PSEAH

တ္ိ႔
ို က္ိို

က္ာကက္ယ္ေးပ ရန္

လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ ၊

မူဝ ဒမ်ာ းွငး္

အာ ထိုတ္မႈမ်ာ းွငး္
လိုပန
င ္း စဥ်ာမ က္ိို

ႀက္ီ ၾက္စ္ ပက ပကခမႈက္ိို အမႈေးဆာငအရာရွ ိခပထ
် က ံသ႔
ိို တ္ာဝန္ေးပ းျခင္း ။


အဓိက္

ပိုဂၢိလမ
က ာ် းွငး္

စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ သူမာ်

ခန္႔အပရန္၊

စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ မႈမ်ာ က္ိို

စီမခ
ံ န္႔ဖခခရန္း းွငး္

အမႈေးဆာငအရာရွ ိခပ္
် က ၊ အႀက္ီ တ္န္း ေးခ င္း ေးဆာငမႈ အဖဖခေ (SLT) း းွငး္ ဘိုတ္္း္အဖဖခေက္ိို သင္းေးလ်ား္သလိို
သတ္င္း ပိ႔
ို ရန္ စသညး္ တ္ာဝနမာ် းွငး္ အတ္ူ အႀက္ီ တ္န္း လူ႔ပစမ္း အာ အရင္း အျမစ္ ဒ ြိိုက္တာက္ိို PSEAH း းွငး္
သက္ဆိုးိင္ေးသာ လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ းွငး္ အျခာ အဓိက္ ပိုဂၢိလမ
က ာ် အကတ္က္္ အၾက္ီ တ္န္း အဓိက္ ပိုဂၢိလ
က အ ျ ဖစ္ ခန္႔အပ္းျခင္း ။


လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈ က္် ကလနသ သမ်ာ က္ိို CHAI မွ
ခန္႔ထာ းျခင္း သိုး႔
ိ မဟိုတ္္ းျပနလ ည္ ခန္႔အပ္းျခင္း မျပကလပ
ို ိေ
မ းစရန္ သက္္ေးရာက္္ေးနသည္း ဥေပဒမ်ာ းွငး္ CHAI

6

၏ အျမင္းဆံးး
ို

လိုပ္ေးဆာင္း းိးင္ို ငစမ္း မ်ာ းွငး္ က္ိက္
ို ည ပီ စာ လိုပ္ေးဆာင္းျခင္း ။ ဤက္ခသိုး႔
ိ
လိုပ္ေးဆာငရာကတ္င္

ေးနာက္ခအ
ံ ခ်က္အလက္္း းွငး္ းျပစမႈမွတ္တမ္း မ်ာ စစ္ေးဆ းျခင္း တ္ိ႔
ို က္ိို အသံးး
ို းျပကမႈ ပ ဝင္း းိုးင
ိ သ ည။္


CHAI မွ အျမင္းဆံးး
ို
ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊
သင္းေးလ်ား္ေးသာ
တ္ိင
ို က္
ၾ ာ သူမာ် ၊

လိုပ္ေးဆာင္း းိုးင
ိ ႈမ အထိ ေးသခ်ာေးစရန္ CHAI ဝနထမ္း မ်ာ
အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ

အခ်န္း
ိ းွငး္

း းွငး္

ေပရား္ဖက္ရငနွ ယသ
္ီ ပစာ

အက္် ကလနခရ
ံ သူမာ် းွငး္

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

အျမတ္ထိုတ္မႈတ္ိ႔
ို အကတ္က္္

စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ းျခင္း ။

တ္ိုးင
ိ က္
ၾ ာ ခံရသူမာ် ၏

ပ ဝငသ ည္း လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ
ပစပပစခမႈမ်ာ က္ိို

စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ သူမာ် သည္

အပခငး္ေအရ းွငး္

ဂိုဏ္သက္
ိ ၡာက္ိို

ေးလ စာ ေးသာအာ းျဖင္း တ္ရာ မွတ္
် ပစာ ေးဆာင္ငရက္မည္။ ဤကတ္င္ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ သူမာ် းွငး္ အသိသက္္ေးသမ်ာ အထူ သျဖင္း
ေက္လ သူငယမာ် းွငး္

သင္းေးလ်ား္သည္း

အငတာဗ်

လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ က္ိို

အသံးး
ို းျပကးျခင္း ၊

ေပရား္ဖက္ရငနွ ယ္

စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ သူမာ် ပ ဝင္းျခင္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ သင္းေးလ်ား္သလိို းျပင္မွ စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ မႈ က္က

မ္း က္်င သ သမ်ာ

ခန္႔အပ္းျခင္း တ္ိ႔
ို ပ ဝငသ ည္။ CHAI သည္ စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ မႈမ်ာ မွ ရွ ာေးေပဖကတ္ေရွ ိခက္
် ာမ် ေအပၚ ေးဆာင္ငရက္ည
မ ္ းျဖစၿပီ
ေးလလာရရွ ိသည္း သငခန္း စာမ်ာ က္ိို မူဝ ဒ းွငး္ လက္္ေးကတ္ေအသံးး
ို ခ်မႈတ္ိ႔
ို တ္ိို တ္က္လာေးစရန္ သင္းေးလ်ား္ပစာ
အသံးး
ို းျပကကသာ မည္။


CHAI ဝနထမ္း မ်ာ က္ိို PSEAH း းွငး္ ပတ္သက္သည္း ေအၾက္ာင္း အရာမ်ာ က္ိုး ိ မျပတ္္ ေးလက္်ငး္သငၾက္ာ မႈမ်ာ
းျပကလပ
ို ္းျခင္း ။



မိတ္ဖက္လိုပ္ေးဆာငမႈ၊ ေအထာက္အပံခ်ထာ မႈ သိ႔
ို မဟိုတ္္ အက္ူအညီ ရရွ ိမႈ ေသဘာတ္ူညခ
ီ က္
် ာမ်

ကတ္င္ PSEAH မူဝ ဒ

အခ်က္အလက္မာ် က္ိို ထည္းကသင္း ေးဖား္းျပျခင္း း းွငး္ ယခို မူဝ ဒက္ိို ခ် ေးဖာက္မ
ိ က
ႈသည္ဟို ယံးၾ
ို က္ည္ရသည္း အျပကအမူမာ်
ရွ ိပ က္ CHAI က္ိို အလ်ငျအ မန္ သတ္င္း ပိ႔
ို ရန္ ေးတ္ာင္း ဆိး
ို ျခင္း တ္ိ႔
ို အပ အဝင္။


အဆိပ
ို မူဝ ဒက္ိို ပံးမ
ို န
ွ ္ သံးး
ို သပ္ေးလလားျခင္း း းွငး္ းျမွငး
္ တ္င္းျခင္း ။



လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ း းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈတ္ိ႔
ို မွ
က္် ကလနခရ
ံ သူမာ် းွငး္ အျခာ ထိခက္
ိို ရ
ခံ သူမာ် က္ိို သင္းေးလ်ား္သလိို းွငး္ းျဖစ္း းိးင
ို လ
သ ိို ေအရ ေးပၚ
အက္ူအညီေအထာက္အပံ းွငး္ စိတ္ို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ ေးထာက္္မႈမ်
ံ
ာ က္ိို ေးပ းိးင
ို န
ရ ္ ရင္း းျမစမာ် ထာ ရွ ိးျခင္း ။

V.

တိုုင္ၾကာ မႈမ်ာ ုင္ု္ စို ရမမႈမ်ာ ကို သတင္္ု ပို႔ ခင္္ု

အမွနက္
တ ယ္ သိ႔
ို မဟိုတ္္ းျဖစ္း းိးင
ို ္ေးခ်ရွိေးသာ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ လလခမာွ ပစာ းျပကမမ
ူ ႈမ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ ယခို မူဝ ဒက္ိို ခ် ေးဖာက္မ
ိ က
ႈမ်ာ းွင္း
သက္ဆိုးိင္ေးသာ စိို ရိမႈမ မ်ာ က္ိို ခ်က္ခ်င္း သတ္င္း ပိ႔
ို ရမည္။ CHAI သည္ ေးက္ာလဟာလအဆင္းကတ္င္င္ ရွ ိေးေနစက္ာမူ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ
ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္မႈ၊ အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ မႈ း းွငး္ လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ အျမတ္ထိုတ္မႈတ္ိ႔
ို းွငး္ ပတ္သက္သညး္ မည္သညး္ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈ
သိ႔
ို မဟိုတ္္ သံသယက္ိို မဆိုး ိ တ္ံး႔
ို ျပနလ ိုပ္ေးဆာငမည္းျဖစသ ည။္ သတ္င္း ပိ႔
ို မႈ တ္စခို းျပကလပ
ို န
ရ ္ စိို ရိမႈမ က္ိို ေးထာက္္ေးပ
ံ
သည္း
သက္္ေးသ မျဖေစမနရွ ိရန္ မလိအ
ို ပ္ ။ အက္ယ္၍ တ္စ္ဦ တ္စ္ေးယာက္သည္ မူဝ ဒက္ိို ခ် ေးဖာက္
ိ က
သ ည္ဟို ဆိို းိးင
ို သ ညး္ အရာ တ္စခိုခိုက္ိို
ေးကတ္ေျမငရျ ခင္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ ၾက္ာ ြျခင္း တ္ိ႔
ို းွငး္ ပတ္သက္္၍ သက္္ေးသာငး္သက္သာ ရွ ိသည္ဟို မခံစာ ရပ က္ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈ းျပကလပ
ို န
ရ ္
လံးေ
ို းလာက္သည္း ေအၾက္ာင္း ရင္း းျဖစသ ည။္
တ္ိင
ို က္
ၾ ာ သူမာ် သည္ သတ္င္း ပိို႔ရန္ လံးၿ
ို ခံးၿ
က ပီ ၊ ၎တ္ိ႔
ို က္ိို နာ ေးထာငၿပီ

လိအ
ို ပသ ည္း လိုပ္ေးဆာငမႈမ်ာ

ေးဆာင္ငရက္သည္ဟို
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ခံစာ ေးစရမည္။ စိို ရိမႈမ မ်ာ က္ိို အခ်န္း
ိ းွငး္ေတ္းျပ ညီ ေအရ ယူေးဆာင္ငရက္း
္ းိးင
ို န
ရ ္ CHAI သည္ ဝနထမ္း အာ လံးး
ို း းွငး္
အက္် ခံိ စက ာ ပခငး္ရွိသူ
တ္ိက္ို က္တန္း အာ ေးပ

အာ လံးး
ို ၏

စိို ရိမမႈမ်ာ က္ိို

လိုပ္ေးဆာငရန္

အက္် ခံိ စက ာ ပခငး္ရွိသမ
ူ ာ် သည္

အျပည္းအဝ

လက္ရး
ိ ွ ျဖစ္ေးစ

အ းိုးင
ိ င
က် း္ေးစား္က္ာ ခံရမႈ းွငး္

တ္တ္္း းိးင
ို မ
သ ွ်

ထိုတ္္ေးဖား္ေးးျပာၾက္ာ းိးင
ို န
ရ း
္ းွငး္

ဆံးး
ို းျဖတ္လိုပ္ေးဆာငထာ ၿပီ

အတ္ိတ္ကျ ဖစခသည္
ခ

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

ေအစာဆံးး
ို

းျဖစ္ေးစ

အျမတ္ထိုတ္ခရ
ံ မႈတ္ိ႔
ို

းျဖစသ ည။္

ဝနထမ္း မ်ာ းွငး္

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

ထိပ ေးး းွးာင္းယွက္ရ
ခံ မႈ၊

ပစပပစခမႈမ်ာ က္ိို

သတ္င္း ပိ႔
ို တ္ိင
ို က္
ၾ ာ ရာကတ္င္

အပ အဝင္

ယံးၾ
ို က္ည္မႈ းွငး္ သက္္ေးသာငး္သက္သာ ရွ ိေးစရမည္။
ထိေ
ို ႔ၾက္ာင္း CHAI သည္ စိို ရိမႈမ အာ လံးး
ို က္ိို ဂြိုတ္စိက္
ို ္း းွငး္ းျငငသာပစာ ေးဆာင္ငရက္က္သာ မည္။ အက္ယ္၍ ဝနထမ္း မ်ာ သည္
လူက္ယ
ိို တ ိုးိင္ ေးရွ ေကထက္ထိုတ္္ေးဖား္ရန္ ဆ ၵမရွ ိပ က္ အမည္မသိ ပိုဂၢိလ
က အ ျ ဖစ္ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ းိုးင
ိ သ ည္။
တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈမ်ာ းွငး္ စိို ရိမႈမ မ်ာ က္ိို ေးအာက္္ နည္း မ်ာ ထခမွ တ္စခို သိ႔
ို မဟိုတ္္ တ္စခိုထက္္ိုိ ၿပီ းျပကလပ
ို ္း းိးင
ို သ ည္ 

CHAI ဝန္ထမု
္ ေအန္ ဖင္ု္ ၎၏ မန္ေုနဂ်ာကို ဆက္ကသယ္္ု ုုိုင္ သ ည္။



CHAI အႀက တန္ု အဓကပိုဂ လ္
်ဳ သ႔
ို မဟိုတ္ အ ခာ CHAI အဓကပိုဂ လ္
်ဳ



CHAI အကူအညဖိုန္ု သ႔
ို ဆက္ကသယ္္ါ။ အက္ူအညီဖိုန္း သည္ လက္မခံ းိးင
ို ္ေးသာအျပကအမူ၏ းျဖစ္း းိးင
ို ္ေးသားျဖစရပ်ာမ က္ိို
သတ္င္း ပိ႔
ို ရန္ (အမည္မသိ သိ႔
ို မဟိုတ္္ အမည္ေးဖား္းျပ၍) တ္စ္ဦ ခ်င္း က္ိို ပခင္းးျပကေးပ ထာ ေးသာ
တ္တ္ိယအဖဖခ႔အစည္း “whistleblower”

ဝန္ေးဆာငမႈးျဖစသ ည္။

အမည္မသသ
ိ တ္င္း ပိ႔
ို မႈမ်ာ က္ိို
အမည္ေးဖား္းျပထာ သည္း

CHAI

သတ္င္း ပိ႔
ို မႈမ်ာ က္ခသိ႔
ို ပင္

အကူအညဖိုန္

ေအရ တ္ယူေးဆာင္ငရက္္ေးပ မည္းျဖစသ ည္။
CHAI ဝနထမ္း မ်ာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ မိတ္ဖက္အဖဖခ႔အစည္း မ်ာ မွ

ု

လိငို္ိ င္း ဆိင
ို ာရ

chai@integrit
အျမတ္ထိုတ္္းျခင္း ၊ ေမတ္ား္မတ္ရာ းျပကးျခင္း သိ႔
ို မဟိုတ္္
ycounts.ca
ွ
ေးး းွးာင္းယွက္း
္ ျခင္း တ္ိ႔
ို ျပကလိုပသ ည္ဟို သံသယျဖစသ ည္း းျဖစရပ်ာမ က္ိို သတ္င္း ပိ+1-866-921႔
ို ရန္ CHAI ဝနထမ္း တ္ိိုင္း ကတင္္ တာဝန္ရသည္
။
6714 (Tollအၿငိ ထာ
က
တ္ိင
ို န
တ ္း းျခင္း (ဥပမာ လီဆယတိုိ ငၾက္ာ းျခင္း ) က္ိို တ္မငရည္ည္ရယ္းျပကလFree
ပ
ို ္ေးသာ
မည္သသမဆိို သက္ဆိုိ ငရာဥေပဒမွ
U.S.)
ပခင္းးျပကထာ သည္အထိ စည္း က္မ္း အရ ေအရ ယူးျခင္း က္ိို ခံရလိမ္းမည္။
+1-604-9225953
VI.

လကတု
ံ ႔
ို ပန္ု ခင္္ု မရရ

(း းိးင
ို တ္
ငံ က္ာ
)

CHAI သည္ ဤမူဝ ဒ၊ က္မၻာလံးး
ို ဆိင
ို ာရ က္်င္းဝတ္္း းွင္း စည္း မ်ဥ္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ အျခာ တ္ိ႔
ို အရ

www.integrit
ycounts.ca

ေးက္ာင္း ပမန္ေးသာယံးၾ
ို က္ည္ခက္
် ္းျဖင္းတ္ိင
ို က္
ၾ ာ ေးသာ သိ႔
ို မဟိုတ္္ စိို ရိမႈမ က္ိေ
ို းဖား္းျေပသာ မည္သည္း CHAI ဝနထမ္း က္ိမ
ို ဆိို
ေးး းွးာင္းယွက္း
္ ျခင္း ၊ လက္တး
ံ ႔
ို ျပန္းျခင္း ၊ မတ္ရာ ဖိ းွးပ
ိ ္းျခင္း သိ႔
ို မဟိုတ္္ ဆိို င္ြာ ေးသာ
အလိုပန
ခ ္႔ျခင္း ဆိုးင
ိ ာရ ေးနာက္ဆကက္တမ
ခ ာ် းျပကလပ
ို ္းျခင္း တ္ိ႔
ို က္ိို သည္း ခံမည္မဟတ္
ို ္ ။ မွာ ကယင္း ေးနသည္းတ္ိင
ို ္ေးအာင္ စိို ရိမႈမ က္ိို
ေးက္ာင္း ေးသာရည္ည္ရယက္
ခ် ထ ာ ၍ ေးးျပားျပ းိးင
ို သ ည္။ ေးက္ာင္း ပမန္ေးသာရည္ည္ရယက္
ခ် ္းျဖငး္ စိို ရိမႈမ က္ိို ေးးျပားျပသည္း
တ္စစး
ံ တ္
ို စ္ေးယာက္ကိုိ ေးး းွးာင္းယွက္္းျခင္း ၊ လက္တး
ံ ႔
ို ျပန္းျခင္း ၊ မတ္ရာ ဖိ းွးပ
ိ ္းျခင္း း းွင္း ဆိို င္ြာ ေးသာေးဆာင္ငရက္က္
ခ် ာမ်
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းျပကလပ
ို သ ည္း မည္သည္း CHAI ဝနထမ္း က္ိမ
ို ဆိို သက္ဆိုိ ငရာဥေပဒအရ ပခင္းးျပကထာ သည္အထ၊ိ အလိုပရ
မွ ပနာ းျခင္း အထိအပ အဝင္
စည္း က္မ္း အရ ေအရ ယူမည္းျဖစသ ည္။

VII.

စံုစ
ို မ္ု စစ္ေုဆ ု ခင္္ု

တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈမ်ာ ၊

တ္ိင
ို က္
ၾ ာ သူမာ် းွင္း

မည္သည္းနည္း းျဖင္းမဆိို

က္ာကက္က္ယသာ မည္းျဖစသ ည္။

တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈေအၾက္ာင္း

အခ်က္အလက္မာ် းွင္း

က္န္႔သတ္အသိေးပ ကသာ မည္းျဖစသ ည္။
က္မၻာလံးး
ို ဆိင
ို ာရ

တ္ိင
ို က္
ၾ ာ သည္းေအၾက္ာင္း အရာမ်ာ အာ လံးး
ို ၏
CHAI

သည္

အလံးး
ို စံးလ
ို ေဝွ
ွ် က ိ က္မႈက္ိို

စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ မႈမ်ာ က္ိို

တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈေအၾက္ာင္း အရာသည္

လူ႔ပစမ္း အာ အရင္း အျမစဌာန

ဝနထမ္း တ္ိ႔
ို ျဖစလင
ွ် ္

CHAI

တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈ

လံးၿ
ို ခံးေ
က းရ က္ိို
အာမခံ းိးင
ို သ ညး
္ အခ ကတ္င္

သိရွိရ နလိ ိုအပသ သတ္စ္ဦ ခ်င္း စီက္သ
ိို ာ
ေးခ င္း ေးဆာင္၊
လက္ခရ
ံ ရွ ိသည္း

အဓိက္ပိုဂၢိလ္
က ၊

ဗဟိသ
ို ည္

ပဋိပက္ၡမွ

အက္် အျမတ္ရ
က ိ
းိးင
ို သ သမ်ာ က္ိို းျဖစရစ္ ပတင္ မပ ဝင္ေးစရန္ လိုပန
င ္း စဥ်ာမ က္ိို လိက္
ို နာရမည္။
စံးစ
ို မ္း မႈးျပကလိုပ္ေးနစဥ္း းွင္း းျပကလပ
ို ပ
ၿ ီ ေးနာက္္ သတ္င္း ပိုး႔
ိ မႈ သိ႔
ို မဟိုတ္္ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ မႈေအၾက္ာင္း သိသူ မည္သသမဆိို းျပႆနာ၏
ထိခက္ိို က္လယမႈ းွင္း ပစပပစခခရ
ံ သည္းေအၾက္ာင္း အရာ၊ တ္ိင
ို က္
ၾ ာ သူ၊ သတ္င္း ပိ႔
ို သူ၊ ပစပပစခခရ
ံ သူ၊ မ်က္္းျမငသက္္ေးသတ္ိ႔
ို ၏ ဂိုဏ္သတ္င္း ၊
မည္သသမည္ဝ းျဖစ္ေးၾက္ာင္း ေးဖား္းျပခ်က္္၊ က္ိယ
ို ္ေးရ က္ိယ
ို တ ာ အခ်က္အလက္တိုိ ႔က္ိို က္ာကက္ယရန္ လိအ
ို ပခ်က္စသည္တိို႔က္ိို ေးလ စာ ရမည္။
စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ မႈကတ္င္ ပူ ေးပ င္း ပ ဝင္းျခင္း မရွ ိသူ သိ႔
ို မဟိုတ္္ လွေဝွ
် က ိ က္ကန္႔သတ္ခက္
် ာမ် က္ိို ခ် ေးဖာက္
က ိ
သ သသည္ သက္ဆိုိ ငရာဥေပဒမွ
ပခင္းးျပကထာ သည္အထိ စည္း က္မ္း အရ ေအရ ယူးျခင္း က္ိို ခံရလိမ္းမည္။
CHAI

အဓိက္ပိုဂၢိလမ
က ာ် းွင္း

သတ္င္း ပိ႔
ို သူ းွင္း

စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ သူမာ် သည္

မ်က္္းျမငသက္္ေးသတ္ိ႔
ို က္ိို

တ္ိင
ို က္
ၾ ာ သူ၊

လက္တး
ံ ႔
ို ျပနခြ
ံ ျခင္း မွ

ပစပပစခခရ
ံ သူ၊

က္ာကက္ယရန္း းွင္း

ပစပပစခသည္းေအၾက္ာင္း အရာ၊
စံးစ
ို မ္း စစ္ေးဆ ေးနစဥ အ ကတ္င္း

၄င္း တ္ိ႔
ို ၏ လံးၿ
ို ခံးေ
က းရ က္ိို ထိန္း သိမ္း ရ နတိ ို႔အကတ္က္္ သင္းေးလ်ား္ေးသာေးဆာင္ငက္
ရ က္
ခ် အ ာ လံးး
ို က္ိို လိုပ္ေးဆာငရမည္။
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