
 

 
 

1 
 

CHAI ကမၻာလံုိုု ဆ ိုင္ရာ က်င္္ု  ဝတ္ု ု င္္ု   စည္ု မ်ဥ္ု  

 

ေုနာကဆ ကကတ ြဲ ၃ - လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္ခရံမႈ၊ 

အ းိုးငိကင် း္ေးစား္က္ာ ခံရမႈ း းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈ တ္ိို႔က္ိို 

က္ာကက္ယသ ည္း   မူဝ ဒ (PSEAH) 

က္လငတန္ က္န်္း မာေးရ  လက္လွ မ္း မမီႈ ေးရွေေဆာင္ ေးက္ား္ပိိုေးရ ရွင္း  (“CHAI”) သည္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈ၊ 

အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ း းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈ တ္ိို႔က္ိို လးံိုး ဝ လက္မခပံ ။ CHAI သည္ ၂၀၀၃ ခို းစွ္စတင္ က္ိုလသမဂၢ 

ေအေကထကထ အကတ္င္း ေးရ မႈ က္ အထ ူထိုတ္္းျပန္ ခမ်တွ္ခခ  ေးသာ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈ းငွ း ္ ေးစား္က္ာ ခရံမႈတ္ိို႔က္ိို 

က္ာကက္ယ္ေးပ သည္း   ပငမ မဝူ ဒ မာ် က္ိို ေအလ အနက္္ ေးထာက္ခၿံပီ  း းးိိုငငတံ္က္ာ က္ိိုယက ် ိ က စ ီပပာ မခ  အသိိုက္အ ဝန္း သိို႔ 

ဝင္ေးရာက္လ ားျခငး္  းျဖစသည္။ က္က  းိုး္ပတိ ို႔သည္ လတူ္ိိုင္း ကတ္င္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အၾက္မ္း ဖက္မႈမာ် မ ွ ကလတ္က င္း ပစာ 

ေးနထိိုင္ငခင း္ရွိသည္ဟို ယးံိုၾက္ည္သည္။  

ဤမဝူ ဒသည္ မည္သည္း   အက္် ိ က ခစံာ ပခင း္ရရွိသမူဆိုးးိ းငွ္း   အမာ် းျပည္သသ းငွ း္ ထေိးကတ္႔မႈတ္ိို႔ေအပၚ မမတူ္ည္ဘခ အခ် ိနတိ ိုင္း ကတ္င ္

CHAI ဝနထမ္း မာ် အာ လးံိုး ေအပၚ သက္္ေးရာက္သ ည္။ (CHAI ၏ က္မၻာလးံိုး ဆိိုငရာ က္င်္း  ဝတ္္း းငွ း ္ စည္း မဥ်္း သည္ CHAI 

ဝနထမ္း မာ်  သိို႔မဟိုတ္္ မတိ္ဖက္အ ဖဖခေအစည္း မာ် ၏ ဝနထမ္း မာ်  သိို႔မဟိုတ္္ CHAI း းငွ း္ လကက္တ ခလိုပ္ေးဆာငသည္း   အစိို ေရအဂင်စမီာ် မွ 

ဝနထမ္း မာ် ေအပၚ လငိ္ိိုင္း ဆိုးငိရာ လလခမာွ ပစာ းျပကမေူးဆာင္ငရက္း္ျခင္း တ္ိုး႔ိက္ိို က္ာကက္ယ္ေးပ သည္။ ေးလ စာ မႈရွိေးသာ 

လိုပငန္း ပခင္ ဖနတ ီးျခင္း း းငွ း္ ထနိ္း သမ္ိး းျခင္း  အခန္း က္ိို ဖတ္္ ။) 

CHAI ဝနထမ္း မာ် သည္ - 

 က္င် း္ဝတ္္း းငွ္း  ညပီစာ းျပကမရူမည္၊ တ္စ္ဦ ခင်္း စတီ္ိိုင္း က္ိို ဂိုဏ္သ ကိ္ၡာ းငွ း ္ ေးလ စာ မႈးျဖင္း   ဆက္ဆ ရံမည္ းျဖစၿပီ  

လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာငး္  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ း းငွ း ္ လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈ တ္ိို႔က္ိို 

ေးရွာငရ ွာ ရမည္။ 

 ဝနထမ္း မာ်  းငွ း္ အက္် ိ က ခစံာ ပခင း္ရွိသမူာ်  လက္မခ ံးိုးငိသည္း   အျပကအမမူာ် က္ိို သးံိုး သပ္ေးစ းးိိုငၿပီ  ၎တ္ိို႔၏ 

အပခင း္ေအရ မာ်  းငွ္း   စိို ရိမမႈမာ် က္ိို ထိုတ္္ေးဖား္ေးစ းိုးငိသည္း   ပတ္္ဝန္း က္င်တစခိုက္ိို ပ ဝငတည္ေးဆာက္ရမည္။ 

မန္ေးနဂာ်မာ် သည္ ဤပတ္္ဝန္း က္င်ကိ ို မတ္ည္လိုပ္ေးဆာင္ေးပ ရန္ အထ ူတ္ာဝနရ ွသိည္။ 

 လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယက္ခရံမႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ ခရံမႈ းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈ စသည္တိို႔ းငွ း ္

ပတ္သ က္္၍ သသံယ ရွိလာပ က္ သက္ဆ ိိုငရာ သတ္ငး္ ပိို႔ လိုပငန္း စဥမ်ာ းျဖင း ္ စိို ရိမမႈမာ် က္ိို အခ် ိနမဆိိုင္း ဘခ 

ထိုတ္္ေးဖား္ေးးျပာၾက္ာ ပ ။ 

 စိို ရိမသည္း   ပိုဂၢိ ကလမာ် ၏ က္ိိုယ္ေးရ က္ိုးယိတ ာ လးံိုၿခးံကမႈ းငွ း ္ က္်   ကလနခရံသ၏ူ ပိုဂၢိ ကလ္ေးရ  ကလတ္လ င္ပခင း္း းငွ း ္

က္ိိုယစတိ္က န်္း မာမႈက္ိို ေးလ စာ ေးသာအာ းျဖငး္   CHAI စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈမာ် ကတ္င္ အျပည္း  အဝ ပ ူေးပ င္း ပ ဝငရမည္။   
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မာတ ကာ 

I. တ္ာဝန္း းငွ း္ ရည္ည္ရယခက်္ ္

II. ခက္ဆ စ္ 

III. ဝနထမ္း  လိုပကိ ိုင္ေးဆာင္ငရက္မႈ စသံတ္မွတ္ခက်္မာ်  

IV. ေးစာင္း  ၾက္ညး္  ေးလ လားျခငး္ း းငွ း္ ေအက္ာငအထည္ေးဖား္းျခင္း  

V. တ္ိုးငိၾက္ာ မႈမာ်  းငွ း္ စိို ရိမမႈမာ် က္ိို သတ္င္း ပိို႔ျခင္း  

VI. လက္တ းံို႔ျပန္းျခင္း  မရွိရ 

VII. စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ းျခင္း  

 

I. တာဝန္ု ု င္ ု ္ ရည္ရရယ္ခက္် 

CHAI ၏ လိုပ္ေးဆာငမႈသည္ ဝနထမ္း မာ် က္ိို ေက္လ သငူယမာ်  းငွ း ္ ထခိိိုက္က္လ ယသ ည္း   လအူိုပစိုမာ်  အပ အဝင္ မတ္လူက္ခးျပာ သည္း   

အက္် ိ က ခစံာ ပခင း ္ ရွိသအူမာ် အျပာ  းငွ္း   အျခာ သမူာ်  းငွ း ္ ထေိးကတ္႔ းးိိုင္ေးစသည္။ ဤလိုပ္ေးဆာငမႈသည္ မာ် ပစာေးသာ 

ဝနထမ္း မာ် က္ိို ယးံိုၾက္ည္မႈ းငွ း္ သင္း  ေးလာ်း္သာ အပခင း္အာဏ္ာက္ိိုလည္း  ေးပ အပၿပီ  အထ ူသျဖင္း   အရင္း အျမစမာ်  

ထနိ္း ခ် ကပမႈ းငွ္း   အရငး္ အျမစမာ်  ဖခခေးဝမႈတ္ိို႔ကတ္င္ းျဖစသည္။  

ဤမဝူ ဒ၏ ရည္ည္ရယခက်္သ ည္ အက္် ိ က ခစံာ ပခင း္ ရရွိသမူာ်  းငွ း ္ အမာ် းျပည္သသလထူိုအကတ္က္္ လးံိုၿခးံကစတိ္ခေ်ရသာ ပတ္္ဝန္း က္င်တစခို 

တ္ည္ေးဆာက္ရနး္ းငွး္   CHAI း းငွ္း   ထေိးကတ္႔ဆက္ဆ မံႈေးၾက္ာင္း   းျဖစ္ေးပေၚစ းးိိုင္ေးသာ အ း ရာယမာ် မ ွ

ေက္လ သငူယမာ်  းငွ း ္ထခိိိုက္က္လ ယသ ည္း   အင္ြယ္ေးရာက္ၿပီ သမူာ် က္ိို က္ာကက္ယရန္ းျဖစသည္။  လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္ခရံမႈ၊ 

အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ ခရံမႈ းငွ္း   လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈ းျဖစစဥမ်ာ က္ိို ထိုတ္္ေးဖား္ေးးျပာၾက္ာ သည္း   လိုပငန္း စဥမ်ာ  

ခမ်တွ္ရန္း းငွ း ္ CHAI ၏ လိုပ္ေးဆာငမႈမာ်  အာ လးံိုး ကတ္င္ ေက္လ သငူယမာ်  းငွ း္ ထခိိိုက္က္လ ယသ ည္း   အင္ြယ္ေးရာက္ၿပီ သမူာ် က္ိို 

က္ာကက္ယ္ေးစာင္း  ေးရွာက္ရ နသည ္ဝနထမ္း အာ လးံိုး ၏ စာခ် ကပ ္ းငွ း ္က္င်္း  ဝတ္္  တ္ာဝနမာ် းျဖစ္ေးၾက္ာငး္  သရွိိေးစရန္ းျဖစသည။္  

ဤမူဝါဒသည ္ CHAI ၏ ကမၻာလံု ိုု  ဆ ိုင္ရာ ကင္်္ု  ဝတ္ု  ု င္ ု  ္ စည္ု မ်ဥ္ု ၏ ေုနာကဆ ကကတ ြဲ ု ဖည္ု  စစကခက္်ု ဖစၿပ   CHAI ၏ 

အႀက  တန္ု  ေုခါင္္ု ေုဆာင္မႈ အဖဖြဲ႕ ု င္ ု  ္ ဒါရ ိုကတ ာ ဘိုတအ ဖဖြဲ႕မ  လကခကံင္်္ု  သံု ိုု  ၿပ   ု ဖစသည။္ CHAI ၏ အႀက  တန္ု  

လ႔ူစစမ္ု အာ အရင္္ု အ မစ္ ညႊန္ၾကာ ေုရ မ   သည္ CHAI ၏ အမႈေုဆာင္အရာရ  ခ် ်ဳပ္၏ ကကပကြဲမႈု ဖင္္ု   လ င္္ ိုင္္ု ဆ ိုင္ရာ 

ထ ပါ ေုု ု ု ာင္္ု  ယ္ ကခရံမႈ၊ အ ုိုု  င္ကင်္  ု ္ေုစာု္ကာ ခရံမႈ ု င္ ု  ္ လ င္္ ိုင္္ု ဆ ိုင္ရာ အ မတထ ိုတခရံမႈ တ ို႔က ို ကာကကယ္သ ည္ု   မူဝါဒက ို 

လက္ေုကတ႕လိုပ္ေုဆာင္မႈ ု င္ ု  ္ ေုစာင္္ု  ၾကည္ု  ေုလ လာရသည္ု   တာဝန္ု ဖင္္ု   ဤ မူဝါဒအကတက္ အဓ က ပိုဂ  ်ဳလအ ျ ဖစ ္

ေုဆာင္င္ရကသ ည္။ 

II. ခကဆ စ္ 

စစပပစြဲမႈ - CHAI ဝနထမ္း တ္စ္ဦ က္ CHAI ၏ က္မၻာလးံိုး ဆိိုငရာ က္င်း္  ဝတ္္း းငွ း္ စည္း မဥ်္း က္ိို ေးဖာက္ဖက်္မႈ းငွ း္ ပတ္သ က္္၍ 

သမာြိို က္ ်တ္ိိုငၾက္ာ မႈ။  
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အက်  ်ဳ ခစံာ စခင္ ု ္ရ  သ ူ- CHAI ဝနထမ္း  မဟိုတ္ဘ ခ CHAI ၏ လိုပ္ေးဆာငမႈမာ် ေးၾက္ာင္း   အက္အူညရီရွိေးနၿပီ  CHAI က္ိို မွခီိိုေးနရသည္း   

ေအနအထာ ကတ္ငရ ွသိည း္ လပူိုဂၢိ ကလတ စ္ေးယာက္္။  

 

ေကလ သငူ္ယ္ ္- း းိုးငိင၏ံ အင္ြယ္ေးရာက္မႈ းငွ း္ မသက္ဆ ိုးငိဘခ အသက္ ္(၁၈) း းစ္ွေးအာက္ရ ွ ိမည္သသမဆိုး။ိ 

 

တ ိုင္ၾကာ သ ူ - လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာငး္  ယကွ္ခရံမႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ ခရံမႈ း းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈတ္ိို႔ 

က္်   ကလနခရံသ ူသိို႔မဟိုတ္ ္လလခမာွ ပစာ းျပကမေူးနသည္ကိို သတ္ထိာ မၿိပီ  ထိုတ္္ေးဖား္ပစပပစခသ ူအပ အဝင္ တ္ိုးငိၾက္ာ မႈ းျပကလိုပသသ။ 

 

သက္ေုသ - စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈအကတ္င္း  စိုေးစာင္း ရရွိေးသာ ပစပပစခမႈက္ိို ေးပၚကလင္ေးစသည္း   သိို႔မဟိုတ္္ ပ်က္္ယ္်ေးစသည္း   

သတ္င္း အခက်္အ လက္မာ် ။ 

 

အဓ က ပိုဂ  ်ဳလ္- လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္ခရံမႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ ခရံမႈ း းငွ း ္ လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ 

အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈတ္ိို႔အကတ္က္္ တ္ိိုငၾက္ာ မႈမာ် က္ိို လက္ခရံရွိးျခင္း  အပ အဝင္ PSEAH း းငွ း ္ သက္ဆ ိုးငိသည္း   သတ္မွတ္္ေးပ ထာ သည္း   

တ္ာဝနမာ်  လိုပ္ေးဆာငရန ္CHAI မ ွခန္႔အပထာ သည္း   ပိုဂၢိ ကလ္။ 

 

ကမၻာလံု ိုု  ဆ ိုင္ရာ ကင္်္ု  ဝတ္ု  ု င္ ု ္ စည္ု မ်ဥ္ု  - CHAI ဝနထမ္း မာ်  အာ လးံိုး  လိိုက္နာရမည္း   အျပကအမဆူိိုငရာ စညံႊန္း သတ္မွတ္ခက်္မာ် ။ 

 

စံု ိုစမ္ု  စစ္ေုဆ သ ူ - တ္ိိုငၾက္ာ မႈတ္စခိုက္ိို စစ္ေးဆ ရန္ CHAI အႀက္ ီတ္န္း  အဓကိ္ ပိုဂၢိ ကလမ ွ တ္ာဝန္ေးပ ခရံသ ူ သိို႔မဟိုတ္္ 

ခန္႔အပထာ ရသ။ူ စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ သသူည္ ေးလ က္င်္း  ေးပ ထာ သည္း  း   CHAI ဝနထမ္း  သိို႔မဟိုတ္္ းျပငမ္ ွ စစ္ေးဆ သ ူ

းျဖစ္း းးိိုငသည။္ 

  

မ တဖက္ - ေးအဂင်စတီ္စခို(သိို႔) CHAI စမီကံ္နိ္း က္ိို ေးထာက္္ံ  ရာကတ္င္ အဓကိ္က္သ်ည္း   ေးနရာ၊ ေအရ ပ သည္း   ပ ူေးပ င္း လိုပ္ေးဆာငမႈ 

ေးနရာက္ိို ေးဆာင္ငရက္သ ညး္   သိို႔မဟိုတ္္ CHAI ၏ အမည္ေးအာက္က္တ င္ လိုပ္ေးဆာငမႈမာ်  ေးဆာင္ငရက္္ေးပ သည္း   ေးအဂင်စ ီသိို႔မဟိုတ္္ 

အဖဖခေအစည္း  တ္စခို။  

 

လ င္္ ိုင္္ု ဆိုု  င္ရာ အ ုိုု  င္ကင်္  ု ္ေုစာု္ကာ မႈ 1 - ပခနအာ သးံိုး ၍ းျဖစ္ေးစ သိို႔မဟိုတ္္ မညမီွသ်ည္း   ေအးျခေအနမာ်  သိို႔မဟိုတ္ ္

ဖိအာ ေးပ သည္း   ေအးျခေအနမာ် ကတ္င္ ခ ၶာက္ိိုယအ ာ းျဖင္း   လငိမႈ က္ိို သက္္ေးရာက္္ေးစသည္း   လိုပ္ေးဆာငမႈ သိို႔မဟိုတ္္ 

လိုပ္ေးဆာငမည္ဟို ၿခမ္ိး ေးးျခာက္မႈ။ 

 

လ င္္ ိုင္္ု ဆ ိုင္ရာ အ မတထ ိုတမႈ 2 - အျခာ သကူ္ိို လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈမ ွ ေးေပငၾက္ ဆိိုငရာ၊ လမူႈေးရ ဆိိုငရာ သိို႔မဟိုတ္ ္

း းးိိုငငေံးရ ဆိိုငရာ အက္် ိ က အျမတ္္ ရရွိးျခင္း  စသည္တိို႔ပ ဝင္၍ ၎တ္ိို႔ခည်္း သာ းျဖစသည္ဟို က္န္႔သတ္ထ ာ းျခင္း  မရွိဘခ ထခိိိုက္က္လ ယသ ည္း   

ေးနရာ၊ အာဏ္ာကက္ားျခာ မႈ သိို႔မဟိုတ္္ ယးံိုၾက္ည္မႈေအပၚ အလလခသးံိုး စာ းျပက၍ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈ သိို႔မဟိုတ္္ 

ႀက္ငံ္ြယမႈ။ 

 

                                                             
1 ရင္း းျမစ္ - က္ိုလသမဂၢ ေအေကထကထ အကတ္င္း ေးရ မႈ ၏ ထိုတ္္းျပနခမ်တွ္ခက်္္ (ST/SGB/2003/13)။ 

2 ရင္း းျမစ္ - က္ိုလသမဂၢ ေအေကထကထ အကတ္င္း ေးရ မႈ ၏ ထိုတ္္းျပနခမ်တွ္ခက်္္ (ST/SGB/2003/13)။ 



 

 
 

4 
 

လ င္္ ိုင္္ု ဆ ိုင္ရာေုု ု ု ာင္္ု  ယ္ ကမႈ 3  - မဖိတ္္ေးခၚသည္း   လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ေးတ္ာငး္ ခမံႈ သိို႔မဟိုတ္္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္လ ိိုမႈ၊ 

လငိမႈက္ိို ညႊန္း ဆိိုသည္း   က္ိိုယအ မအူယာ သိို႔မဟိုတ္္ ေးးျပာဆိိုမႈ၊ သိို႔မဟိုတ္္ လငိမႈက္ိို ညႊန္း ဆိိုသည္း   မည္သည း္ အျပကအမမူဆိုး၊ိ 

ထိိုက္ခ သိုး႔ိ အလိုစ္ပတင္ လိုပ္ေးဆာငမႈမာ် သည္ မသင္း  ေးလာ်း္သည္း   သိို႔မဟိုတ္္ ေးစား္က္ာ သည္း   လိုပငန္း ပခငမ် ိ က က္ိို းျဖစ္ေးစသည္။ 

လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈက္ိို လကူ္ိိုယတ ိိုင္ းျဖစ္ေးစ သိို႔မဟိုတ္္ ဖိုန္း ၊အ ီေးမ လ္၊ သိို႔မဟိုတ္္ လမူႈကက္နရက္မာ်  

စသည္တိို႔ပ ဝင္၍ ၎တ္ိို႔ခည်္း သာ းျဖစသည္ဟို သတ္မွတ္ထ ာ းျခင္း  မဟိုတ္ဘ ခ ေအဝ မ ွလိုပ္ေးဆာင္းျခင္း မ် ိ က  းျဖစ္း းးိိုင ္သည္။ အခ် ိနး္ းငွ း ္

အမွ ် းျဖစ္ေးပၚသည္း   အျပကအမမူာ်  ပ ဝင္ေးသား္လည္း  တ္ႀက္မိတခ တ္ည္း ကတ္ငလည္း  းျဖစ္း းိုးငိသည္။ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ 

ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈသည ္ တ္ညူသီည္း   လငိ္ သိို႔မဟိုတ္္ လက္ခးျပာ သည္း   လစိ္ငတင္ းျဖစ္း းိုးငိသည္။ လငိ္ အာ လးံိုး သည ္

က္်   ကလနသသမာ်  သိို႔မဟိုတ္္ က္်   ကလနခရံသမူာ်  းျဖစ္း းိုးငိသည္။ 

 

လ င္္ ိုင္္ု ဆ ိုင္ရာ လလြဲမ ာ စစာ လိုပ္ေုဆာင္မႈ - ဤမဝူ ဒ၏ ရည္ည္ရယခက်္အ ရ ယင္း လိုပ္ေးဆာငမႈက္ိို အထက္က္တ င ္ ပဖင းဆ္ိိုထာ သည္း  အတ္ိိုင္း  

လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာငး္  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈ စသည္း   ေးဆာင္ငရက္မႈမာ် က္ိို 

ရည္ညႊန္း သည္။ 

 

ဝန္ထမ္ု /ဝန္ထမ္ု ္ု အဖဖြဲ႕ဝင္္ - အခ် ိန္းျပည္း   သိို႔မဟိုတ္္ အခ် ိန္ိိုငး္  အလိုပလ ိုပသသ သိို႔မဟိုတ္္ CHAI က္ိို က္ိုးယိစာ းျပကသ၊ူ ထိိုသိုး႔ိ 

လိုပ္ေးဆာငမႈ သိို႔မဟိုတ္္ က္ိိုယစာ းျပကမႈအကတ္က္္ ေးေပငၾက္  ရသည္းျဖစ္ေးစ/မရသည္းျဖစ္ေးစ။ ယင္း ကတ္င္ လိုပအာ ေးပ မာ်  းငွ္း   

ယာယလီာေးရာက္လ ိုပကိ ိုင္ေးသာ အျခာ အဖဖခေအစည္း မ ွဝနထမ္း မာ်  ပ ဝငသည္။ 

 

တ ိုင္ၾကာ ခံရသည္ု   ပိုဂ  ်ဳလ္ (SOC) - က္်   ကလနခရံသကူ္ိို လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ း းငွ း ္

လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခမံႈ က္်   ကလနသသ သိို႔မဟိုတ္္ းျပကလိုပသသဟို သသံယရွိခရံသ။ူ  

 

က်   ကလန္ခရံသ ူ - လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  းေ္းစား္က္ာ မႈ း းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈ းျပကလိုပခံရသ ူ

သိို႔မဟိုတ္္ းျပကလိုပခံခခ ရသ။ူ  

 

အသ သက္ေုသ - အက္်   ကလနခရံသ၊ူ တ္ိုးငိၾက္ာ သ၊ူ မတိ္ဖက္္ေးအဂင်စမီ ွ ဝနထမ္း အဖဖခေဝင္၊ တ္ိိုငၾက္ာ ခရံသ ူ သိို႔မဟိုတ္္ အျခာ ဝနထမ္း  

အပ အဝင္ စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈ းွင း္ သက္ဆ ိိုငသညး္   သတ္င္း အခက်္အ လက္္ ရွိသ။ူ 

III. ဝန္ထမ္ု  လိုပက ိုင္္ေုဆာင္င္ရကမႈ စသံတမတွခက်မာ်  

လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာငး္  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင် း္ေးစား္က္ာ မႈ း းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈ းငွ း ္အဆိုးပိ  စသံတ္မွတ္ခက်္မာ် က္ိို 

မည္ကခ  သိုး႔ိ ေးဖာက္ဖက်္မႈ မဆိို ခက်္ခင်္း  တ္ာဝနမ ွ ထိုတ္္စ္းျခင္း အထအိပ အဝင္ စည္း က္မ္း ပိိုင္း ဆိိုငရာ ေအရ ယမူႈမာ်  

ႀက္းံကေးကတ္ေ းးိိုငသည။္ လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာငး္  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈမာ်  

က္်   ကလနသည္း   မည္သည္း   CHAI ဝနထမ္း မဆိို သက္္ေးရာက္္း းးိိုငသည္း   ဥေပဒမာ် ေးအာက္က္တ င္ ရာဇဝတ္မႈဆိိုငရာ ဖစခဆိိုးျခင္း း းငွး္   

အျခာ ဥေပဒဆိုးငိရာ လိုပ္ေးဆာငခက်္မာ် က္ိိုပ  ရငဆိိုငရမည္။ 

 

                                                             
3 ရင္း းျမစ္ - က္ိုလသမဂၢ ေအေကထကထ အကတ္င္း ေးရ မႈ ၏ ထိုတ္္းျပနခမ်တွ္ခက်္္ (ST/SGB/2008/5) မ ွေးပမ စာ ယထူာ သည္။ 
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1. CHAI ဝနထမ္း မာ် သည္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈမာ် ကတ္င္ ပ ဝငတ္္သ က္္းျခင္း  မျပကလိုပရ သိို႔မဟိုတ္္ အျခာ သမူာ် ၏ 

လငိ္ိိုင္း ဆိုးငိရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈမာ် မ ွ သလိွက္်္းျဖင္း   အက္် ိ က အျမတ္္ ရယးူျခင္း  မျပကလိုပရ။ ဥပမာအာ းျဖင္း   အက္ယ္၍ CHAI 

ဝနထမ္း  တ္စ္ဦ သည္ ၎၏ ရာထ ူ သိုး႔ိမဟိုတ္္ လိုပ္ိိုင္ငခင း္က္ိို အသးံိုး းျပက၍ အက္် ိ က အျမတ္က ိို လခလယွရန္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ 

ေးဆာင္ငရက္မႈက္ိို ေးတ္ာငး္ ဆိိုပ က္ ယင္း အာ  လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သ ည္။ 

 

2. CHAI ဝနထမ္း မာ် သည္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အလလခသးံိုး စာ မႈမာ် ကတ္င္ ပ ဝငတ္္သ က္္းျခင္း  သိို႔မဟိုတ္္ အျခာ သမူာ် ၏ 

လငိ္ိိုင္း ဆိုးငိရာ အလလခသးံိုး စာ မႈမာ် မွ သလိက္်္းျဖင္း   အက္် ိ က အျမတ္္ ရရွိးျခင္း တ္ိို႔ လးံိုး ဝ မျပကလိုပရ။ ဥပမာအာ းျဖငး္   

အက္ယ္၍ CHAI ဝနထမ္း  တ္စ္ဦ သည္ အာ သးံိုး ၿပီ းျဖစ္ေးစ သိို႔မဟိုတ္္ ဖိအာ ေးပ ၿပီ းျဖစ္ေးစ လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ 

အျမတ္ထ ိုတ္မႈကတ္င္ ပ ဝင ္က္ ယင္း အာ  လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သ ည္။ အဆိုးပိ  လိုပ္ေးဆာငမႈမာ် ကတ္င္ 

နမ္း းျခင္း ၊ က္ိိုစ္ငတယ္းျခင္း  တ္ိုး႔ိမစွ၍ းျပင္း ထန္ေးသာ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ေးစား္က္ာ မႈမာ်  ပ ဝင္ေးသား္လည္း  

၎တ္ိို႔ခည်္း သာ းျဖစသည္ဟို က္န္႔သတ္ထ ာ းျခင္း  မရွိပ ။ 

 

3. CHAI ဝနထမ္း သည္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင း္ယကွ္မႈမာ် ကတ္င္ ပ ဝင္းျခင္း  မရွိေးစရ။ ဥပမာအာ းျဖင္း   အက္ယ္၍ 

CHAI ဝနထမ္း  တ္စ္ဦ သည္ း းႈတ္္းျဖင္း   သိို႔မဟိုတ္္ ခ ၶာက္ိိုယအ ာ းျဖငး္   လငိမႈဆိုးငိရာ ညႊန္း ဆိိုးျပလွင်္၊ လငိမႈက္ိို 

ရည္ည္ရယ္ေးသာ သိို႔မဟိုတ္္ လငိမႈ ဆန္ေးသာ ဟာသမာ်  သိို႔မဟိုတ္္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ းျပကမမူႈက္ိို ရည္ညႊန္း ေးသာ စက္ာ ေးးျပာ 

အက္ိို အက္ာ  သိို႔မဟိုတ္္ ေအရ အသာ  အက္ိို အက္ာ  သိို႔မဟိုတ္္ တ္စ္ဦ တ္စ္ေးယာက္္၏ လငိမႈဘဝ က္ိို 

အတ္င္း ေးးျပားျခငး္ တ္ိို႔သည္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈ ေးးျမာက္သ ည္။ 

 

4. ေးဒသကတ္င္း  နာ လည္ဆံးိုး းျဖတ္္း းးိိုငသည္း   အသက္ ္သက္မွတ္ခက္်္ သိို႔မဟိုတ္္ လႀူက္ ီအျဖစ္ အသက္္ သတ္မွတ္ခက်္တ ိို႔ းငွ္း   

မဆိုးငိဘခ (အသက္ ္ ၁၈ း းစ္ွေးအာက္္) ေက္လ သငူယမာ်  းငွ္း   လငိမႈ က္စိၥရပမ်ာ  ေးဆာင္ငရက္း္ျခင္း က္ိို တ္ာ းျမစထာ သည္။ 

ေက္လ  တ္စ္ေးယာက္္၏ အသက္က ိို လလခမာွ ပစာ နာ လည္ယံးိုၾက္ည္မိးျခငး္ သည္ ခိုခးံျငင္း ဆိိုစရာ မဟိုတ္္ ။ 

 

5. အလိုပခ်နိ္းျပင ္ အပ အဝင္ လငိမႈက္စိၥလိုပ္ေးဆာငရန္ ေးေပငၾက္ ေးပ ရန္၊ အလိုပခန္႔ထာ ရန္၊ က္ိုနစ္ၥည း္ေးပ ရန္၊ 

ဝန္ေးဆာငမႈေးပ ရန္ က္မ္း လမ္ွး းျခင္း  သိို႔မဟိုတ္္ ေးပ းျခင္း  သိို႔မဟိုတ္္ အျခာ  ပိုဂၢိ ကလတ စ္ေးယာက္္၏ 

လငိမႈက္စိၥအကတ္က္္ ထိိုက္ခ သိုး႔ိ က္မ္း လမ္ွး းျခင္း တ္ိို႔က္ိို တ္ာ းျမစထာ သည္။ ဤကတ္င္ အက္် ိ က ခစံာ ပခင း္ရသသူိို႔ 

အက္အူညေီးပ းျခင္း  သိို႔မဟိုတ္္ ေးပ ရန္ က္မ္း လမ္ွး းျခင္း တ္ိို႔သည္ လငိမႈက္စိၥလိုပ္ေးဆာငရန္ ဖိအာ ေးပ သည္း   

ေအနအထာ က္ိို သက္္ေးရာက္္ က္ ထိိုက္ခ သိို႔ လိုပ္ေးဆာင္းျခင္း က္ိို တ္ာ းျမစသည္။ 

 

6. CHAI သည္ မညေီမွသ်ာ အာဏ္ာ ကက္ားျခာ မႈးျဖစ္ေးပၚၿပီ  CHAI ၏ ေးဆာင္ငရက္မႈမာ် ၏ ဂိုဏ္သ ကိ္ၡာ းငွ း ္

အမာ် ယးံိုၾက္ည္ေးလ စာ ရမႈက္ိို ထခိိိုက္္ေးစ းးိိုင္ေးသာ ေးနရာမာ် ကတ္င္ အက္် ိ က ခစံာ ပခင္း  ရွသိမူာ်  လက္ခရံရွိသည္း   

အက္အူညမီာ် ကတ္င္ တ္ိိုက္ရိိုက္္ ဝငတ္္သ က္္ေးသာဝနထမ္း မာ်  းငွ း္ အက္် ိ က ခစံာ ပခင း္ရွိသမူာ်  အၾက္ာ  လငိမႈက္စိၥ ပတ္သ က္မႈက္ိို 

တ္ိိုက္က္တ န္း အာ ေးပ မႈ လးံိုး ဝမျပကလိုပ ္။ ဝနထမ္း သည္ ဆက္ဆ ံေးရ  တ္စခိုအကတ္က္္ သင္း  ေးလွာ်း္မႈ ရွိမရွိ က္ိို 

အဓကိ္ပိုဂၢိ ကလတ စ္ဦ  းငွ း္ တ္ိိုငင္္ေးကဆ ေးး ပးး း းိုးငိသည။္ (သသံယက္ိို ေးရွာငရ ွာ ရနအလိို႔ငာွ ယခို စာပိိုဒ သည္ CHAI ထမံ ွ

ပိုဂၢိ ကလ္ေးရ ဆိုးငိရာ အက္အူည ီ တ္ိိုက္ရိိုက္လ က္ခရံရွိသည္း   သမူာ် မလွလခ၍ CHAI ၏ လိုပငန္း မာ် မွ အက္အူညရီသည္း   

အဖဖခေအစည္း မာ်  သိို႔မဟိုတ္္ အစိို ေရအဂင်စမီာ် အကတ္က္္ အလိုပလ ိုပသည္း   ပိုဂၢိ ကလမာ်  ေအပၚ မသက္္ေးရာက္္ ။ CHAI ၏ 

က္မၻာလးံိုး ဆိိုငရာ က္င်္း  ဝတ္္း းငွ္း   စညး္ မဥ်္း သည္ CHAI ဝနထမ္း း းငွ း ္ အဆိုးပိ  ပိုဂၢိ ကလမာ် အၾက္ာ  
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သက္္ေးရာက္သ ည္။) 

 

7. CHAI ဝနထမ္း  တ္စ္ဦ သည္ CHAI ၌ းျဖစ္ေးစ အျခာ အဖဖခေအစညး္ ၌ းျဖစ္ေးစ လိုပ္ေးဖား္က္ိိုငဖက္တ စ္ဦ မ ွလငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ 

ထပိ  ေးး းးွးွာင္း  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ းငွ း ္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈ းျပကလိုပသည္ဟို စိို ရိမမႈမာ်  သိို႔မဟိုတ္္ 

သသံယမာ်  ရွိပ က္ ထိိုသသူည္ ထိိုက္ခ သိုး႔ိ စိို ရိမမႈမာ် က္ိို ေးအာက္က္တ င္ မဥ်္း သာ ေးဖား္းျပထာ ေးသာ တ္ိိုငၾက္ာ မႈ 

လိုပငန္း စဥမ်ာ မ ွ တ္ဆင္း   သိို႔မဟိုတ္္ CHAI ၏ က္မၻာလးံိုး ဆိိုငရာ က္င်္း  ဝတ္္း းငွ း ္ စညး္ မဥ်္း မ ွ အခန္း ဖခခးျဖစသညး္   

က္င် း္ဝတ္က ိို ထနိ္း သမ္ိး းျခင္း း းငွ း္ စိို ရိမမႈမာ် က္ိို သတ္င္း ပိို႔ျခင္း  အတ္ိိုင္း  သတ္င္း ပိို႔ရမည္။  

 

8. CHAI ဝနထမ္း မာ် သည္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္ခရံမႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ ခရံမႈ းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ 

အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈ တ္ိို႔က္ိို က္ာကက္ယ္ေးပ သည္း   ပတ္္ဝန္း က္င်တစခို ဖနတ ီၿပီ  ထနိ္း သမ္ိး ရန္ တ္ာဝနရ ွသိည္။ အဆင္း  အာ လးံိုး မ ွ

မန္ေးနဂာ်မာ် သည္ ထိိုပတ္္ဝန္း က္င်ကိ ို ေးထာက္္ံ  ၿပီ  ထနိ္း သမ္ိး ေးပ သည္း   စနစမာ် က္ိို လိုပ္ေးဆာငရမည္းျဖစၿပီ  မည္သည္း   

တ္ိိုငၾက္ာ မႈမာ် က္ိို မဆိို အလင်အျ မန္ တ္းံို႔ျပန္ေးဆာင္ငရက္ရမည။္ အဆငး္  အာ လးံိုး ရွ ိမန္ေးနဂာ်မာ် သည္ တ္ိိုငၾက္ာ မႈမာ်  းငွ း ္

ပတ္သ က္္၍ တ္ိိုငၾက္ာ မႈ လိုပငန္း စဥကိ ို မျဖေစမန လိိုက္နာရမည္။ 

 

CHAI ဝနထမ္း း းငွ း ္CHAI ၏ အျခာ ဝနထမ္း တ္စ္ဦ ၾက္ာ  းျဖင္စာ္ မႈ၊ CHAI ဝနထမ္း္း း းငွ း ္CHAI း းငွ း္ အတ္ ူအလိုပလ ိုပကိ ို ငသညး္   

မတိ္ဖက္အ ဖဖခေအစည္း မာ်  သိို႔မဟိုတ္္ အစိို ရ ေးအဂင်စမီာ် မ ွဝနထမ္း မ်ာ အၾက္ာ  းျဖင္စာ္ မႈမာ် အကတ္က္္ CHAI ၏ က္မၻာလးံိုး ဆိိုငရာ 

က္င်္း  ဝတ္္ း းငွ း္ စည္း မဥ်္း က္ိို ၾက္ည္း  ပ ။  

IV. ေုစာင္္ု  ၾကည္ု  ေုလ လာု ခင္္ု ု ု င္ ု  ္ေအကာင္အထည္ေုဖာု္ု  ခင္္ု  

လလခမာွ ပစာ ေးဆာင္ငရက္္းျခငး္ း းငွ း္ မသင္း  ေးလာ်း္ေးသာ အျပကအမမူာ် အာ လးံိုး က္ိို CHAI ၏ မဝူ ဒမာ်  းငွ း ္

လိုပငန္း စဥမ်ာ  းငွ း္အည ီ မွတ်္ပစာ စစ္ေးဆ ဆးံိုး းျဖတ္ရမည္။ CHAI သည္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈ၊ 

အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ းငွ း ္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခမံႈတ္ိို႔ မျဖစ္ေးပေၚစရန္ း းငွ း္ ထိုးကိ္ခ သိို႔ တ္ိိုငၾက္ာ မႈမာ်  ရွိလာပ က္ 

အက္်   ကလနခရံသကူ္ိို က္ာကက္ယ္ေးပ ရန္ တ္တ္္း းးိိုငသမွ ် အာ လးံိုး က္ိို လိုပ္ေးဆာစ္ငသာ မည္းျဖစသည္။ အဆိိုပ  က္တ္းိျပကခက်္က ိို 

းျဖည္း  ဆည္း း းးိိုငရန ္CHAI သည္ ေးအာက္္  အခက်္မာ် က္ိို လိိုက္နာလိုပ္ေးဆာငမည္ - 

 ထေိးရာက္မႈ၊ တ္ိိုငၾက္ာ မႈ လိုပငန္း စဥကိ ို ေးစာင္း  ၾက္ညး္  ေးလ လာရန္း းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္ခရံမႈ၊ 

အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ ခရံမႈ းငွ း ္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈ တ္ိို႔က္ိို က္ာကက္ယ္ေးပ ရန္ အာ ထိုတ္မႈမာ်  းငွ း ္

တ္းံို႔ျပန္ေးဆာင္ငရက္မႈမာ် က္ိို တ္ိို တ္က္္ေးစရန္ PSEAH လိုပ္ေးဆာငမႈမာ် ၊ မဝူ ဒမာ်  းငွ း္ လိုပငန္း စဥမ်ာ က္ိို 

ႀက္ ီၾက္စ္ပက ပကခမႈက္ိို အမႈေးဆာငအရာရွိခ် ကပထံသိို႔ တ္ာဝန္ေးပ းျခင္း ။ 

 အဓကိ္ ပိုဂၢိ ကလမာ်  းငွ း္ စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ သမူာ်  ခန္႔အပရန္၊ စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈမာ် က္ိို စမီခံန္႔ဖခခရန္း းငွ း ္

အမႈေးဆာငအရာရွိခ် ကပ္၊ အႀက္ ီတ္န္း ေးခ င္း ေးဆာငမႈ အဖဖခေ (SLT) း းငွ း ္ ဘိုတ္္း္အဖဖခေက္ိို သင္း  ေးလာ်း္သလိို 

သတ္င္း ပိို႔ရန္ စသည း္ တ္ာဝနမာ်  းငွ း္ အတ္ ူ အႀက္ ီတ္န္း  လ႔ူပစမ္း အာ အရင္း အျမစ္ ဒ ြိိုက္တ ာက္ိို PSEAH း းငွ း ္

သက္ဆ ိုးငိ္ေးသာ လိုပ္ေးဆာငမႈမာ်  းငွ း္ အျခာ  အဓကိ္ ပိုဂၢိ ကလမာ် အကတ္က္္ အၾက္ ီတ္န္း  အဓကိ္ ပိုဂၢိ ကလအ ျ ဖစ္ ခန္႔အပ္းျခင္း ။ 

 လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာငး္  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ းငွ း္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈ က္်   ကလနသသမာ် က္ိို CHAI မ ွ

ခန္႔ထာ းျခင္း  သိုး႔ိမဟိုတ္္ းျပနလည္ ခန္႔အပ္းျခင္း  မျပကလိုပမိေးစရန္ သက္္ေးရာက္္ေးနသည္း   ဥေပဒမာ်  းငွ း ္CHAI 
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၏ အျမင္း  ဆးံိုး  လိုပ္ေးဆာငး္ းးိိုင္ငစမ္း မာ်  းငွ း္ က္ိိုက္ည ပီစာ လိုပ္ေးဆာငး္ျခင္း ။ ဤက္ခ သိုး႔ိ လိုပ္ေးဆာငရာကတ္င ္

ေးနာက္ခအံခက်္အ လက္္း းငွ း္ းျပစမႈမတွ္တ မ္း မာ်  စစ္ေးဆ းျခင္း တ္ိို႔က္ိို အသးံိုး းျပကမႈ ပ ဝင္း းိုးငိသည။္ 

 CHAI မ ွ အျမင္း  ဆးံိုး  လိုပ္ေးဆာင္း းိုးငိမႈအထ ိ ေးသခာ်ေးစရန္ CHAI ဝနထမ္း မာ်  ပ ဝငသည္း   လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ 

ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ း းငွ း ္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈတ္ိို႔အကတ္က္္ ပစပပစခမႈမာ် က္ိို 

သင္း  ေးလာ်း္ေးသာ အခ် ိနး္ းငွ း ္ ေပရားဖ္က္ရငွနယ္သီပစာ စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ းျခင္း ။ စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ သမူာ် သည္ 

တ္ိိုငၾက္ာ သမူာ် ၊ အက္်   ကလနခရံသမူာ်  းငွ း္ တ္ိုးငိၾက္ာ ခရံသမူာ် ၏ အပခင း္ေအရ  းငွ း္ ဂိုဏ္သ ကိ္ၡာက္ိို 

ေးလ စာ ေးသာအာ းျဖငး္   တ္ရာ မွတ်္ပစာ ေးဆာင္ငရက္မည္။ ဤကတ္င္ တ္ိိုငၾက္ာ သမူာ်  းငွ း ္အသသိက္္ေးသမာ်  အထ ူသျဖင္း   

ေက္လ သငူယမာ်  းငွ း္ သင္း  ေးလာ်း္သည္း   အငတာဗ်    လိုပ္ေးဆာငမႈမာ် က္ိို အသးံိုး းျပကးျခင္း ၊ ေပရား္ဖက္ရငွနယ္ 

စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ သမူာ်  ပ ဝင္းျခင္း  သိို႔မဟိုတ္္ သင္း  ေးလာ်းသ္လိို းျပငမ္ ွ စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈ က္က မ္း က္င်သသမာ်  

ခန္႔အပ္းျခင္း တ္ိို႔ ပ ဝငသည္။ CHAI သည္ စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈမာ် မ ွရွာေးေပဖကတ္ေရွိခက်္မာ် ေအပၚ ေးဆာင္ငရက္မည္ းျဖစၿပီ  

ေးလ လာရရွိသည္း   သငခန္း စာမာ် က္ိို မဝူ ဒ းငွ း ္ လက္္ေးကတ္ေအသးံိုး ခမ်ႈတ္ိို႔ တ္ိို တ္က္လ ာေးစရန္ သင္း  ေးလာ်း္ပစာ 

အသးံိုး းျပကကသာ မည္။ 

 CHAI ဝနထမ္း မာ် က္ိို PSEAH း းွင း္ ပတ္သ က္သ ည္း   ေအၾက္ာင္း အရာမာ် က္ိုး ိမျပတ္ ္ေးလ က္င် း္သငၾက္ာ မႈမာ်  

းျပကလိုပ္းျခင္း ။ 

 မတိ္ဖက္လ ိုပ္ေးဆာငမႈ၊ ေအထာက္အ ပံ ခထ်ာ မႈ သိို႔မဟိုတ္္ အက္အူညီ ရရွိမႈ ေသဘာတ္ညူခီက်္မာ်  ကတ္င္ PSEAH မဝူ ဒ 

အခက်္အ လက္မာ် က္ိို ထည္း  ကသင္း ေးဖား္းျပျခငး္ း းငွ း ္ ယခို မဝူ ဒက္ိို ခ် ိ က ေးဖာက္မႈသည္ဟို ယးံိုၾက္ည္ရသည္း   အျပကအမမူာ်  

ရွိပ က္ CHAI က္ိို အလင်အျ မန္ သတ္င္း ပိို႔ရန္ ေးတ္ာငး္ ဆိိုးျခငး္ တ္ိို႔ အပ အဝင္။ 

 အဆိိုပ  မဝူ ဒက္ိို ပံးိုမနွ္ သးံိုး သပ္ေးလ လားျခငး္ း းငွ း္ းျမငွး္  တ္င္းျခငး္ ။ 

 လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ း းငွ း ္လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈတ္ိို႔မ ွ

က္်   ကလနခရံသမူာ်  းငွ း္ အျခာ  ထခိိိုက္ခရံသမူာ် က္ိို သင္း  ေးလာ်း္သလိို းငွ း္ းျဖစ္း းးိိုငသလိို ေအရ ေးပၚ 

အက္အူညေီအထာက္အ ပံ  းငွ း္ စတိ္္ိိုင္း ဆိိုငရာ ေးထာက္္ံ  မႈမာ် က္ိို ေးပ  းးိိုငရန္ ရငး္ းျမစမာ်  ထာ ရွိးျခင္း ။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V. တိုု  င္ၾကာ မႈမ်ာ  ု င္ ု ္ စ ို ရ မမႈမ်ာ က ို သတင္္ု ပ ို႔ ခင္္ု  

အမနွတက္ယ္ သိို႔မဟိုတ္္ းျဖစ္း းးိိုင္ေးခရွ်ိေးသာ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ လလခမာွ ပစာ းျပကမမူႈမာ်  သိို႔မဟိုတ္္ ယခို မဝူ ဒက္ိို ခ် ိ က ေးဖာက္မႈမာ်  းငွ္း   

သက္ဆ ိုးငိ္ေးသာ စိို ရိမမႈမာ် က္ိို ခက်္ခ်င္း  သတ္င္း ပိို႔ရမည္။ CHAI သည္ ေးက္ာလဟာလအဆင္း  ကတ္ငင္ ္ရွိေးေနစက္ာမ ူလငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ 

ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္မႈ၊ အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ မႈ း းငွ း္ လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္မႈတ္ိို႔ းငွ း ္ ပတ္သ က္သ ည း္ မည္သည း္ တ္ိိုငၾက္ာ မႈ 

သိို႔မဟိုတ္္ သသံယက္ိို မဆိုး ိ တ္းံို႔ျပနလိုပ္ေးဆာငမည္းျဖစသည။္ သတ္င္း ပိို႔မႈ တ္စခို းျပကလိုပရန္ စိို ရိမမႈက္ိို ေးထာက္္ံ  ေးပ သည္း   

သက္္ေးသ မျဖေစမနရွိရန္ မလိိုအပ ္။ အက္ယ္၍ တ္စ္ဦ တ္စ္ေးယာက္သ ည္ မဝူ ဒက္ိို ခ် ိ က ေးဖာက္သ ည္ဟို ဆိို းးိိုငသည း္ အရာ တ္စခိုခိုက္ိို 

ေးကတ္ေျမငရျ ခင္း  သိို႔မဟိုတ္္ ၾက္ာ ြျခင္း တ္ိို႔ းငွ း္ ပတ္သ က္္၍ သက္္ေးသာင း္သက္သ ာ ရွိသည္ဟို မခစံာ ရပ က္ တ္ိိုငၾက္ာ မႈ းျပကလိုပရန္ 

လးံိုေးလာက္သ ညး္   ေအၾက္ာငး္ ရင္း းျဖစသည။္ 

တ္ိိုငၾက္ာ သမူာ် သည္ သတ္င္း ပိို႔ရန္ လးံိုၿခးံကၿပီ ၊ ၎တ္ိို႔က္ိို နာ ေးထာငၿပီ  လိိုအပသည္း   လိုပ္ေးဆာငမႈမာ်  ေးဆာင္ငရက္သ ည္ဟို 
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ခစံာ ေးစရမည္။ စိို ရိမမႈမာ် က္ိို အခ် ိန္း းငွ း္ေတ္းျပ ည ီ ေအရ ယေူးဆာင္ငရက္း္ းးိိုငရန္ CHAI သည္ ဝနထမ္း အာ လးံိုး း းငွ း ္

အက္် ိ က ခစံာ ပခင း္ရွိသ ူ အာ လးံိုး ၏ စိို ရိမမႈမာ် က္ိို တ္တ္္း းးိိုငသမွ ် ေအစာဆးံိုး  ထိုတ္္ေးဖား္ေးးျပာၾက္ာ  းးိိုငရနး္ းငွ း ္

တ္ိိုက္က္တ န္း အာ ေးပ  လိုပ္ေးဆာငရန္ အျပညး္  အဝ ဆးံိုး းျဖတ္လ ိုပ္ေးဆာငထာ ၿပီ  းျဖစသည။္ ဝနထမ္း မာ်  းငွ း ္

အက္် ိ က ခစံာ ပခင း္ရွိသမူာ် သည ္ လက္ရ ွးိျဖစ္ေးစ အတ္တိ္က ျ ဖစခခ  သည္ းျဖစ္ေးစ လငိ္ိိုငး္ ဆိိုငရာ ထပိ  ေးး းးွာင္း  ယကွ္ခရံမႈ၊ 

အ းိုးငိကင်  း္ေးစား္က္ာ ခရံမႈ းငွ း ္ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ အျမတ္ထ ိုတ္ခရံမႈတ္ိို႔ အပ အဝင္ ပစပပစခမႈမာ် က္ိို သတ္င္း ပိို႔တ္ိိုငၾက္ာ ရာကတ္င္ 

ယးံိုၾက္ည္မႈ းငွ း ္သက္္ေးသာင းသ္က္သ ာ ရွိေးစရမည္။ 

ထိိုေ႔ၾက္ာင္း   CHAI သည္ စိို ရိမမႈအာ လးံိုး က္ိို ဂြိုတ္စိိုက္္း းငွ း္ းျငငသာပစာ ေးဆာင္ငရက္က္သ ာ မည။္ အက္ယ္၍ ဝနထမ္း မာ် သည္ 

လကူ္ိိုယတ ိုးငိ္ ေးရွေကထက္ထ ိုတ္္ေးဖား္ရန္ ဆ ၵမရွိပ က္ အမည္မသ ိပိုဂၢိ ကလအ ျ ဖစ္ တ္ိိုငၾက္ာ  းိုးငိသည္။  

တ္ိိုငၾက္ာ မႈမာ်  းငွ း ္စိို ရိမမႈမာ် က္ိို ေးအာက္္ နည္း မာ် ထခမ ွတ္စခို သိို႔မဟိုတ္္ တ္စခိုထက္္ိိုၿပီ  းျပကလိုပ္း းးိိုငသည္ - 

 CHAI ဝန္ထမ္ု  ေအန္ ဖင္ ု ္ ၎၏ မန္ေုနဂ်ာက ို ဆက္ကသ ယ္္ု ု ု ိုင္သည္။ 

 CHAI အႀက  တန္ု  အဓ ကပိုဂ  ်ဳလ္ သ ို႔မဟိုတ ္အ ခာ  CHAI အဓ ကပိုဂ  ်ဳလ္  

 CHAI အကအူည ဖိုန္ု သ ို႔ ဆက္ကသ ယ္ါ္။ အက္အူညဖီိုန္း သည္ လက္မခ ံးးိိုင္ေးသာအျပကအမ၏ူ းျဖစ္း းးိိုင္ေးသားျဖစရပမ်ာ က္ိို 

သတ္င္း ပိို႔ရန္ (အမည္မသ ိသိို႔မဟိုတ္္ အမည္ေးဖားး္ျပ၍) တ္စ္ဦ ခင်္း က္ိို ပခင္း  းျပကေးပ ထာ ေးသာ 

တ္တ္ယိအဖဖခ႔အစည္း  “whistleblower” ဝန္ေးဆာငမႈးျဖစသည္။ 

အမည္မသသိတ္င္း ပိို႔မႈမာ် က္ိို 

အမည္ေးဖား္းျပထာ သည္း   

သတ္င္း ပိို႔မႈမာ် က္ခ သိို႔ပင္ 

ေအရ တ္ယေူးဆာင္ငရက္္ေးပ မည္းျဖစသည္။  

CHAI ဝနထမ္း မာ်  သိို႔မဟိုတ္္ မတိ္ဖက္အ ဖဖခ႔အစည္း မာ် မ ွ လငိ္ိိုင္း ဆိိုငရာ 

အျမတ္ထ ိုတ္္းျခင္း ၊ ေမတ္ား္မတ္ရာ းျပကးျခင္း  သိို႔မဟိုတ္္ 

ေးး းးွာင္း  ယက္ွ္းျခငး္ တ္ိို႔ျပကလိုပသည္ဟို သသံယျဖစသည္း   းျဖစရပမ်ာ က္ိို သတ္င္း ပိို႔ရန္ CHAI ဝနထမ္း  တ္ိိုင္း  ကတင္္ တာဝန္ရ ွ သည္။ 

အၿငိ က ထာ တ္ိိုငတန္း းျခင္း  (ဥပမာ လဆီယတ ိိုငၾက္ာ းျခငး္ ) က္ိို တ္မငရည္ည္ရယ္းျပကလိုပ္ေးသာ မည္သသမဆိို သက္ဆ ိိုငရာဥေပဒမ ွ

ပခင္း  းျပကထာ သည္အထ ိစည္း က္မ္း အရ ေအရ ယးူျခင္း က္ိို ခရံလမ္ိး  မည္။ 

VI. လကတ ံု ို႔ ပန္ု ခင္္ု  မရ  ရ 

CHAI သည္ ဤမဝူ ဒ၊ က္မၻာလးံိုး ဆိိုငရာ က္င်္း  ဝတ္္း းငွ္း   စညး္ မဥ်္း  သိို႔မဟိုတ္္ အျခာ တ္ိို႔အရ 

ေးက္ာငး္ ပမန္ေးသာယးံိုၾက္ည္ခက္်္းျဖငး္  တ္ိိုငၾက္ာ ေးသာ သိို႔မဟိုတ္္ စိို ရိမမႈက္ိိုေးဖား္းျေပသာ မည္သည္း   CHAI ဝနထမ္း က္ိိုမဆိို 

ေးး းးွာင္း  ယက္ွ္းျခငး္ ၊ လက္တ းံို႔ျပန္းျခင္း ၊ မတ္ရာ ဖိ းးွပ္ိးျခငး္  သိို႔မဟိုတ္္ ဆိို င္ြာ ေးသာ 

အလိုပခန္႔ျခင္း ဆိုးငိရာေးနာက္ဆ ကက္တ ခမာ် းျပကလိုပ္းျခင္း တ္ိို႔က္ိို သည္း ခမံည္မဟိုတ္္ ။ မာွ ကယင္း ေးနသည္း  တ္ိိုင္ေးအာင္ စိို ရိမမႈက္ိို 

ေးက္ာငး္ ေးသာရည္ည္ရယခက်္ထ ာ ၍ ေးးျပားျပ းးိိုငသည္။ ေးက္ာငး္ ပမန္ေးသာရည္ည္ရယခက္်္းျဖင း္ စိို ရိမမႈက္ိို ေးးျပားျပသည္း   

တ္စစးံိုတ္စ္ေးယာက္က ိို ေးး းးွာင္း  ယက္ွ္းျခင္း ၊ လက္တ းံို႔ျပန္းျခငး္ ၊ မတ္ရာ ဖိ းးွပ္ိးျခငး္ း းငွ္း   ဆိို င္ြာ ေးသာေးဆာင္ငရက္ခက်္မာ်  

CHAI 

အကအူည ဖိုန္

ု  

chai@integrit

ycounts.ca 

+1-866-921-

6714 (Toll-

Free U.S.) 

+1-604-922-

5953 

(း းးိိုငငတံ္က္ာ

) 

 
www.integrit
ycounts.ca 

mailto:chai@integritycounts.ca
mailto:chai@integritycounts.ca
http://www.integritycounts.ca/
http://www.integritycounts.ca/
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းျပကလိုပသည္း   မည္သည္း   CHAI ဝနထမ္း က္ိိုမဆိို သက္ဆ ိိုငရာဥေပဒအရ ပခင္း  းျပကထာ သည္အထ၊ိ အလိုပမရွပနာ းျခင္း  အထအိပ အဝင္ 

စည္း က္မ္း အရ ေအရ ယမူည္းျဖစသည္။  

VII. စံု ိုစမ္ု စစ္ေုဆ ု ခင္္ု  

တ္ိိုငၾက္ာ မႈမာ် ၊ တ္ိိုငၾက္ာ သမူာ်  းငွ္း   တ္ိိုငၾက္ာ သည္း  ေအၾက္ာငး္ အရာမာ် အာ လးံိုး ၏ လးံိုၿခးံကေးရ က္ိို 

မည္သည္း  နည္း းျဖင္း  မဆိို က္ာကက္က္ယသ ာ မည္းျဖစသည္။ CHAI သည္ အလးံိုး စးံိုလွ် က ိေဝကွ္မႈက္ိို အာမခ ံးးိိုငသညး္  အခ ကတ္င ္

တ္ိိုငၾက္ာ မႈေအၾက္ာင္း  အခက်္အ လက္မာ်  းငွ္း   စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈမာ် က္ိို သရွိိရနလိ ိုအပသသတ္စ္ဦ ခင်္း စကီ္ိိုသာ 

က္န္႔သတ္အ သေိးပ ကသာ မည္းျဖစသည္။ တ္ိိုငၾက္ာ မႈေအၾက္ာင္း အရာသည္ CHAI ေးခ ငး္ ေးဆာင္၊ အဓကိ္ပိုဂၢိ ကလ္၊ 

က္မၻာလးံိုး ဆိိုငရာ လ႔ူပစမ္း အာ အရင္း အျမစဌာန ဝနထမ္း တ္ိို႔ျဖစလွင်္ တ္ိိုငၾက္ာ မႈ လက္ခရံရွိသည္း   ဗဟိိုသည္ ပဋပိက္ၡမ ွ

အက္် က ိ အျမတ္ရ းးိိုငသသမာ် က္ိို းျဖစရစ္ပတင္ မပ ဝင္ေးစရန္ လိုပငန္း စဥမ်ာ က္ိို လိိုက္နာရမည္။ 

စးံိုစမ္း မႈးျပကလိုပ္ေးနစဥ္း းငွ္း   းျပကလိုပၿပီ ေးနာက္္ သတ္င္း ပိုး႔ိမႈ သိို႔မဟိုတ္္ တ္ိိုငၾက္ာ မႈေအၾက္ာင္း သသိ ူမည္သသမဆိို းျပႆနာ၏ 

ထခိိိုက္က္လ ယမႈ းငွ္း   ပစပပစခခရံသည္း  ေအၾက္ာင္း အရာ၊ တ္ိိုငၾက္ာ သ၊ူ သတ္င္း ပိို႔သ၊ူ ပစပပစခခရံသ၊ူ မက်္္းျမငသက္္ေးသတ္ိို႔၏ ဂိုဏ္သ တ္င္း ၊ 

မည္သသမည္ဝ းျဖစ္ေးၾက္ာင္း  ေးဖားး္ျပခက်္္၊ က္ိိုယ္ေးရ က္ိိုယတ ာ အခက်္အ လက္တ ိို႔က္ိို က္ာကက္ယရန ္လိိုအပခ်က္စသည္တိို႔က္ိို ေးလ စာ ရမည္။ 

စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈကတ္င္ ပ ူေးပ င္း ပ ဝင္းျခင္း မရွိသ ူ သိို႔မဟိုတ္္ လွ် က ိေဝကွ္က န္႔သတ္ခက်္မာ် က္ိို ခ် က ိ ေးဖာက္သ သသည္ သက္ဆ ိိုငရာဥေပဒမ ွ

ပခင္း  းျပကထာ သည္အထ ိစည္း က္မ္း အရ ေအရ ယးူျခင္း က္ိို ခရံလမ္ိး  မည္။ 

CHAI အဓကိ္ပိုဂၢိ ကလမာ်  းငွ္း   စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ သမူာ် သည္ တ္ိိုငၾက္ာ သ၊ူ ပစပပစခခရံသ၊ူ ပစပပစခသည္း  ေအၾက္ာင္း အရာ၊ 

သတ္င္း ပိို႔သ ူးငွ္း   မက်္္းျမငသက္္ေးသတ္ိို႔က္ိို လက္တ းံို႔ျပနခြံျခင္း မ ွ က္ာကက္ယရန္း းငွ္း   စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ ေးနစဥအကတ္င္း  

၄င္း တ္ိို႔၏ လးံိုၿခးံကေးရ က္ိို ထနိ္း သမ္ိး ရနတိ ို႔အကတ္က္္ သင္း  ေးလာ်း္ေးသာေးဆာင္ငရက္ခက်္အ ာ လးံိုး က္ိို လိုပ္ေးဆာငရမည္။  
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