
 

 

 

RI ၏ အလပ်ုအမ�ေဆာင ်ဥက� � (CEO) �ငှ့ ်ဘတုအ်ဖဲွ� ဥက� �ထမှံ အမှာစာ 

ေလးစားအပ်ပါေသာ အဖွဲ�ဝငမ်ျားခငဗ်ျာ၊ 

ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ှိ လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအတွက် အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရး၊ ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရး၊ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ� အကူအညီ�ငှ့ ်ပ�ိုဂရမ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ပ့ံပုိးေပးသည့ ်လူသားချငး်စာနာမ��ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ အကျိုးအြမတ်မဖက်သည့် အဖွဲ�အစည်းြဖစ်ေသာ Relief International 

အတွက် တစ်ေယာက်ချငး်စီတိုငး်သည် တနဖိ်ုးထားရေသာ အဖွဲ�ဝငမ်ျား ြဖစ်ပါသည်။ 

Relief International ကုိ လူသားများခံစားေနရေသာ ဆငး်ရဲဒကု�များ ေလျာန့ည်းေစရန ်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ�စည်းထားြခငး်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်၏ ရည်မှနး်ချက်မှာ 

�ိငုင်ေံရး�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ပတ်သက်ြခငး်၊ ဂုိဏး်ဂဏ ခွဲြခားြခငး်တို ့ မ�ှိပါ။  လွနခ်ဲ့သည့် �စ်ှေပါငး် 60 အတွငး် Relief International သည ်အာဖရကိ၊ အာ�ှ၊ 

လက်တင ်အေမရိက၊ ကာရီဘယီံ�ငှ့ ်အေ�ှ�အလယ်ပုိငး်တို�့ှိ �ိငုင်ေံပါငး် 50 ေကျာ်တွင ်အားအနည်းဆံုး�ငှ့ ်ပစ်ပယ်ခံထားရေသာ အုပ်စုများ၊ အထူးသြဖင့ ်

အမျိုးသမီးများ၊ ကေလးငယ်များ၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ�ငှ့ ်ြပညတွ်ငး်စစ်ဒဏ ်ခံစားေနရသူများ၊ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးသူများ၏ လုိအပ်ချက်များကို 

ြဖည့်ဆည်းေဆာငရွ်က်ေပးရန ်လုပ်ေဆာငခ်ဲ့ပါသည်။  က��်ပ်ုတုိသ့ည် ထိခိုက်ပျက်စီးမ� အြဖစ်�ိငုဆ်ံုး ေဒသများသို ့ အသက်ကယ် အကူအညီများကို 

ပုိေ့ဆာငေ်ပးသည်။ 

Relief International တွင ်ေဘးကငး်လုံြခံုေသာ လုပ်ငနး်ခွငက်ို ဖနတီ်းရန�်ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ၏့ ပ�ိုဂရမ်များ၊ အလုပ် တာဝနမ်ျား စဉ်ဆက် မြပတ် 

ေရ�ှည်တည်တံေ့နေစရနအ်တွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ အဖွဲ�အစည်းဆိုငရ်ာ စံ��နး်များကုိ ထိနး်သိမ်းထားရန ်အလွန ်အေရး�ကီးပါသည်။ Relief International 

သည် U.S. �ငှ့ ်U.K. အစုိးရများ၊ ဥေရာပ သမဂ�၊ အဖွဲ�အစည်းဆိုငရ်ာ အလ��ှငမ်ျား၊ UN ကိုယ်စားလှယ်များ၊ �ိငုင်တံကာ�ငှ့ ်ေဒသတွငး် NGO များ ၊ 

သးီသန ့ ် လ�ဒါနး်မ�များ အပါအဝင ်အမျိုးမျိုးေသာ အဖွဲ�အစည်းများထံမှ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အေပါ် အမီှြပုအားထား ေနရပါသည်။  အမှနတ်ကယ် 

လုိအပ်ေသာ ပ�ိုဂရမ်များကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်နအ်တွက် တာဝနယ်ူ၍ ပွင်လ့ငး်မ� �ှိေသာ ပုံစံြဖင့ ်အသံုးြပုမည်ဟူေသာ ေမ�ာ်မှနး်ချက်ြဖင့ ်

က��်ပ်ုတုိအ့ား ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံေပးထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ဤေမ�ာ်မှနး်ချက်များ သည် ကျင့ဝ်တ်၊ အြပနအ်လှန ်ေလးစားမ�၊ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ှိမ�၊ 

လုိက်ေလျာညီေထွ ြပငဆ်ငည်�ိ��ငိး်မ�၊ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�၊ တနး်တူညီမ�စွာ ပါဝင�်ိငုမ်��ငှ့ ်ေရ�ှည်တည်တံမ့�တိုတ့ွင ်အေြခြပုထားေသာ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

အဖွဲ�အစည်းဆိုငရ်ာ စံ��နး်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညီမ��ှိသည်။ 

ထုိထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ေသာ ေနရာများတွင ်အလုပ်လုပ်ြခငး်သည် ခက်ခဲ၍ စိနေ်ခါ်မ��ှိ�ိငုေ်�ကာငး် က��်ပ်ုတုိ ့ သ�ိှိနားလည်ပါသည်။  က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ကာကွယ်ေရး၊ လုံြခံုေရး၊ ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ ြပစ်မ�များ၊ တားြမစ်ထားေသာ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်လူသားရငး်ြမစ်ဆိုငရ်ာ မူဝါဒများ အပါအဝင ်က��်ပ်ုတုိ၏့ 

လုပ်ရပ်ကို လမ်း��နေ်ပး�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့ 'အဓိက ကျင့ဝ်တ် မူဝါဒများ' �ငှ့အ်ည ီေဖာ်ြပထားေသာ က��်ပ်ုတုိ၏့ ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်းကုိ 

လုိက်နာေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် ဤစိနေ်ခါ်မ�များကို ေကျာ်လ�ား�ိငုေ်စရန ်ကူညီေပးပါမည်။  သငသ်ည ်ကျင့ဝ်တ် စည်းမျဉ်း�ငှ့ ်ဤမူဝါဒများကုိ ဂ�ုတစုိက် 

ဖတ်��၍ ၎ငး်တုိကုိ့ သနိားလည်ေစရန ်ေသချာလုပ်ေဆာငက်ာ �စ်ှစဉ် ၎ငး်တုိကုိ့ ြပနလ်ည်သံုးသပ် သင့သ်ည်။  ကျင့ဝ်တစ်ည်းမျဉ်း အသအိမှတြ်ပုမ��ငှ့ ်

ကတကိဝတကုိ် လက်မှတ်ထုိးလုိက်ြခငး်ြဖင့ ်သငသ်ည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ အလ��ှငမ်ျားအြပင ်က��်ပ်ုတုိ၏့ မိတ်ဖက်များ၊ က��်ပ်ုတုိ ့ အလုပ်လုပ်သည့် 

လူမ�အဖွဲ�အစည်းများအတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ စံ��နး်များအတိုငး် လုပ်ေဆာငရ်န ်ကတိြပုေ�ကာငး် ြပသေနြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ေလးစားစွာြဖင့၊် 

Chip Levengood      Ann Koontz 

ဘုတ်အဖွဲ� ဥက� �        �ကားြဖတ် အလုပ်အမ�ေဆာင ်ဥက� ဌ (CEO)   
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ကျင့ဝ်တစ်ည်းမျဉ်း  

စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည့်ေန-့ 2021 ခု�စ်ှ၊ ဧ�ပီလ 13 ရက် 

အတည်ြပုသ-ူ  ဒါ�ိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ� 

အတည်ြပုခ့ဲသည့်ရက-် 2021 ခု�စ်ှ၊ ဧ�ပီလ 13 ရက် 

ဗား�ှငး်- 2.0 

အစားထိးုလိကုသ်ည်မှာ- RI ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်း 03-16  

မူဝါဒ အမျိုးအစား- အဆင့ ်1 

မူဝါဒ နံပါတ-် POL-001 

တာဝန်�ိှ အဖဲွ�- ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်စည်းကမ်းလိုက်နာမ� 

က��်ပ်ုတို၏့ ရည်မှန်းချက၊် ေမ�ာ်မှန်းချက�်ငှ့ ်စံ��န်းများ 

Relief International, Inc. (US)၊ Relief International – UK၊ Relief International – ဥေရာပ (ဘယ်လ်ဂျီယံ) �ငှ့ ်MRCA/Relief International - ြပငသ်စ် 

တဲွဖက် အဖွဲ�အစည်းများ (စုစည်း၍ “Relief International” သိုမ့ဟုတ် “RI”) သည် ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ှ ိလူအ့ဖွဲ�အစည်းများအတွက် အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရး၊ 

ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရး၊ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ� အကူအညီ�ငှ့ ် ပ�ိုဂရမ် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ပ့ံပုိးေပးသည့် လူသားချငး်စာနာမ��ငှ့ ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ 

အကျိုးအြမတ်မဖက်ေသာ အဖွဲ�အစည်းြဖစ်သည်။ 

ရည်မှန်းချက် 

RI သည် အသက်များကုိ ကယ်တငရ်န�်ငှ့ ်�က့ံ�က့ံခံ�ိငုမ်�၊ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ငှ့ ်

ေရ�ှည် စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရွငမ်�ကို တည်ေဆာက်ရနအ်တွက် 

ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ေသာ ေဒသများ�ှိ လူအ့ဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်

ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငသ်ည်။ 

ေမ�ာ်မှန်းချက် 

ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ေသာ ေဒသများ�ှိ လူအ့ဖွဲ�အစည်းများသည် ေရ�ညှ် 

စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရ�ငမ်�ကို ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

ကိုယ်ချငး်စာနာမ�၊ �ကားေနေရး ဝါဒ၊ ဘက်မလုိက်မ�၊ လွတ်လပ်မ�အြပင ် “အ��ရာယ် မြပုပါ�ငှ့”် ဟူေသာ လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ 

အေြခခံမူများအြပင ်Relief International စံ��န်းများအရ လမ်း��နေ်ပးထားသည်- 

ဂုဏ်သကိ�ာ�ိှမ� 
က��်ပ်ုတုိသ့ည် ပါဝငသူ်များ၊ မိတ်ဖက်များ၊ အလ��ှငမ်ျား၊ အဖွဲ�ဝငမ်ျားအြပင ် က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ်

အလုပ်လုပ်သည့် အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်တွဲဖက်လုပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ပွင့လ်ငး်၍ တာဝနခ်ံမ��ှိပါသည်။ 

လိကုေ်လျာညီေထ ွြပငဆ်ငည်� ိ��ငိး်မ� 
က��်ပ်ုတုိသ့ည် သွက်လက်၍ ဆနး်သစ်ေသာ ေတွးေခါ်မ�များ၊ ပ�ိုဂရမ် ချဉ်းကပ်နည်းများ�ငှ့ ်

လုပ်ေဆာငပုံ် နည်းလမ်းများကုိ လက်ခံ�ကိုဆိုပါသည်။  

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်� 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ြပဿနာတုိငး်၊ အေြခအေနတိုငး် သိုမ့ဟုတ် လူအ့ဖွဲ�အစည်းတိုငး်အတွက် 

အေကာငး်ဆံုး ေြဖ�ှငး်ချက်များ ရ�ှိ�ိငုေ်စရန ် ကိုက်ညီမ��ှိေသာ က�မ်းကျငမ်��ငှ့ ် ကွနရ်က်များကုိ 

တွဲဖက်အသံုးချပါသည်။ 

တန်းတညီူမ�စွာ ပါဝင�်ိငုမ်� 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အေ�ကာငး်ေ�ကာငး်ေ�ကာင့ ်ချနလှ်ပ်ခံရသူများ သိုမ့ဟုတ် 

ဖယ်ကျဉ်ခံထားရသူများအတွက် အလုပ်အကိုင၊် အခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ်ရငး်ြမစ်များ သံုးစဲွခွင့က်ို 

ပ့ံပုိးေပးသည် ့ေဆာငရွ်က်ချက်များ�ငှ့ ်မူဝါဒများကုိ လက်ခံ�ကိုဆိုပါသည်။ 
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ေရ�ှည်တည်တံမ့� 
က��်ပ်ုတုိ၏့ ေဆာငရွ်က်ချက်များ တစ်ေလ�ာက်တွင ် လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအား ၎ငး်တုိ၏့ ကိုယ်ပုိင ်

ေရ�ှည်�ကံ့�ကံ့ခံ�ိငုမ်��ငှ့ ်စိတ်ချမ်းသာ ေပျာ်ရွငမ်�ကို တည်ေဆာက်�ိငုရ်န ်ပ့ံပုိးေပးပါသည်။  

က��်ပ်ုတုိ၏့ ရည်မှနး်ချက်၊ ေမ�ာမှ်နး်ချက်�ငှ့ ် စံ��နး်များသည် လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအတွက် ေကာငး်ကျိုးများ�ငှ့ ် ေကာငး်မွနေ်သာ အဖွဲ�အစည်းဆိုငရ်ာ 

အေလအ့ထ ရ�ှိေစရန ်ကူညီေပးပါသည်။  ဝနထ်မ်းများ၊ ယာယီေ���ေြပာငး်တာဝနထ်မ်းေဆာငသူ် ဝနထ်မ်းများ၊ တစ်ဆင့ခ်ံ ဝနထ်မ်းများ၊ အလုပ်သငမ်ျား၊ 

ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ၊ အရာ�ှိများ၊ Relief International ၏ ဘုတ်အဖွဲ�ဝင ် ဒါ�ိုက်တာများ (စုစည်း၍ "အဖွဲ�ဝင"်) အေနြဖင့ ် Relief International ၏ 

ရည်မှနး်ချက်၊ ေမ�ာ်မှနး်ချက်�ငှ့ ်စံ��နး်များကုိ ြမ�င့တ်ငရ်န ်က��်ပ်ုတိုတ့စ်ဦးတစ်ေယာက်စီက သေဘာတူပါသည်။  က��်ပ်ုတုိသ့ည် Relief International ၏ 

ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်းကုိ ထိနး်သိမ်းရနလ်ည်း သေဘာတူပါသည်။   

ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်းတွင ် Relief International အဖွဲ�ဝငမ်ျားအေန�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ စံ��နး်များ�ငှ့ ် ကိုက်ညီမ��ှိ၍ က��်ပ်ုတုိ၏့ ေမ�ာ်မှနး်ချက်များကိ ု

နားလည်သေဘာေပါက်ေအာင ်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်လမ်း��နေ်ပးသည့် အေြခခံမူငါးချက်ကို ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ကျင့ဝ်တစ်ည်းမျဉ်း အေြခခမူံများ  

ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်းကုိ လက်မှတ်ထုိးြခငး်ြဖင့ ်က��်ပ်ုတုိ ့ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်စီက အေြခခံမူ ငါးချက်ကို လုိက်နာရန ်

သေဘာတူပါသည-် 

1. က��်ပ်ုတုိသ့ည် အဓိက ကျင့ဝ်တ်မူဝါဒများ၊ သက်ဆိုငရ်ာ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ�ငှ့ ်စာချုပ်တွငပ်ါေသာ 

သတ်မှတ်ချက်များကို လုိက်နာပါမည်။ 

2. က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေထာက်ပ့ံေငမွျား�ငှ့ ်ပစ�ည်းများကုိ တာဝနသ်သိ ိကိုငတ်ွယ်ေဆာငရွ်က်ပါမည်။ 

3. က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေလးစားမ��ှိေသာ လုပ်ငနး်ခွငက်ို ပ့ံပုိးေပးပါမည်။ 

4. က��်ပ်ုတုိသ့ည် ပါဝငသူ်များ�ငှ့ ်လူအ့ဖွဲ�အစည်း အဖွဲ�ဝငမ်ျား ေဘးကငး်လုံြခံုေစရန ်ကာကွယ်ေပးပါမည်။ 

5. က��်ပ်ုတုိသ့ည် မိမိကိုယ်တိုင�်ငှ့ ်အြခားသူများ၏ ေဘးကငး်လုံြခံုေရးကို ကာကွယ်ေပးပါမည်။ 

အေြခခံမူ 1- က��်ပ်ုတိုသ့ည် အဓိက ကျင့ဝ်တမူ်ဝါဒများ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ�ငှ့ ်စာချုပ်တငွပ်ါေသာ 

သတမှ်တခ်ျကမ်ျားကိ ုလိကုန်ာပါမည်။ 

Relief International သည ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားြခငး်၊ (ရည်ရွယ်ချက်�ှ�ိှိြဖစ်ေစ၊ မေတာ်တဆြဖစ်ေစ) တားြမစ်ထားေသာ အဖွဲ�အစည်းများကို ပ့ံပုိးေပးြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ပါဝငသူ်များ သိုမ့ဟုတ် အြခားအဖွဲ�ဝငမ်ျားအား ည�ဉ်းပနး်�ှပ်ိစက်ြခငး်တုိကုိ့ လုံးဝခွင့မ်လ�တ်သည့် တငး်ကျပ်ေသာ မူဝါဒ�ှိသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည ်

ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိုငရ်ာ�ငှ့ ် ပညာ�ှငပီ်သစွာ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ှိမ�အြပင ် က��်ပ်ုတုိ၏့ ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်း�ငှ့ ် သက်ဆိုငရ်ာ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စာချုပ်ပါ 

သတ်မှတ်ချက်များကို လုိက်နာရန ်ေမ�ာလ်င့ပ်ါသည်။ 

အဖွဲ�ဝငတ်ိုငး်သည် ေဖာ်ြပပါ အဓိက ကျင့ဝ်တ် မူဝါဒများကုိ ဖတ်��နားလည်�ပီး လုပ်ငနး်ခွငတ်ွငး်�ငှ့ ် လုပ်ငနး်ခွငြ်ပငပ်တွင ်၎ငး်မူဝါဒများကုိ လုိက်နာကာ 

သတ်မှတ်ကာလအတွငး် ဤမူဝါဒများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်သည့ ်လုိအပ်ေသာ သငတ်နး်များ တက်ေရာက်ရမည်။ 

  

မှနက်နေ်သာအရာကို 

လုပ်ေဆာငပ်ါ 
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ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ ်လံြုခံုေရးဆိငုရ်ာ ြဖစ်စဉ်များကိ ုတိငု�်ကားြခငး်�ငှ့ ်

ကိငုတ်ယွ်ေြဖ�ှငး်ြခငး် မူဝါဒ 

ကာကယွေ်ရး မူဝါဒများ 

• လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အြမတ်ထုတ်မ�၊ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ည�ဉ်းပနး်�ှပ်ိစက်မ� (SEAH) မူဝါဒ  

• ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေရး မူဝါဒ 

• လူကုနကူ်းမ� တိုက်ဖျက်ေရး မူဝါဒ 

ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ ြပစ်မ� မူဝါဒများ 

• လိမ်လည်မ�၊ လာဘေ်ပးလာဘယ်ူမ�၊ အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ� 

မူဝါဒ 

• ေငေွ�ကးခဝါချမ� မူဝါဒ 

တားြမစ်ထားေသာ အဖဲွ�အစည်းများအား ေထာကပ့ံ်ြခငး် 

သိုမ့ဟုတ ်၎ငး်တို�့ငှ့ ်ေရာငး်ဝယြ်ခငး်ကိ ုတားြမစ်ပိတပ်ငမ်� မူဝါဒ 

(PPP) 

ဦးစွာ လကခံ်ရမည်မှာ- RI လံြုခံုေရး မူေဘာင ်

အြခား အဓိက မူဝါဒများ၊ ကန ့်သတခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်

လကစ်ွဲစာအပ်ုများ 

• ဝနထ်မ်း လက်စဲွစာအုပ် (သက်ဆိုငရ်ာ နယ်ပယ်အတွက် 

ကွငး်ဆငး်ဝနထ်မ်း လက်စဲွစာအုပ်) 

• အကျိုးစီးပွား ပဋပိက�ြဖစ်မ� မူဝါဒ�ငှ့ ်မသက်ဆိုငေ်�ကာငး် 

�ှငး်လငး်ချက်ပုံစံ 

• ေဒတာ ကာကွယ်ေရး မူဝါဒ 

• မမှနက်နမ်�ကုိ လူသ�ိှင�်ကား ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားသူ မူဝါဒ 

• အလုပ်အကိုင ်အခွင့အ်လမ်း တနး်တူညီမ�ရ�ှိမ� မူဝါဒ 

• လက်ေဆာင ်လက်ခံမ� မူဝါဒ 

• မူးယစ်ေဆး ကငး်စငသ်ည့် လုပ်ငနး်ခွင ်မူဝါဒ 

• ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ေသာ ေဒသများတွင ်ပ�ိုဂရမ် 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရး မူေဘာင ် 

• လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအတွက် တာဝနခ်ံမ� မူေဘာင ်

ဤမူဝါဒများ အားလုံးကုိ �ိငုင်တံည်ေနရာတိုငး်�ှိ အဖွဲ�ဝငမ်ျားအားလုံး ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်တုိကုိ့ RI အငထ်ရာနက်၊ RI-Connect တွငလ်ည်း 

ရယူဖတ်���ိငုသ်ည့်အြပင ်က��်ပ်ုတုိ၏့ စာရွက်စာတမ်း စီမံေရးစနစ်ထဲ�ှိ Box၊ Box > Toolbox > Key Policies သို ့ သွား၍လည်း ရယူ�ိငုပ်ါသည်။ 

ဥပေဒ၊ စည်းကမ်း သိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်းများ အသံုးြပုမ� သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိအ့ား အဓိပ�ါယ်ေကာက်ယူမ� သိုမ့ဟုတ် 

သသံယြဖစ်ဖွယ် အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ တုိင�်ကားရန ် နည်းလမ်းများ�ငှ့ ် စပ်လျဉ်း၍ ေမးြမနး်စရာများ �ှိပါက RI ၏ 

အေထွေထွေကာငစီ်သို ့ ဆက်သွယ်သင့သ်ည်။ 

ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်း၊ အဓိက ကျင့ဝ်တ်မူဝါဒများ သိုမ့ဟုတ် Relief International ၏ ကျင့ဝ်တ်များ�ငှ့ ်စည်းကမ်းလုိက်နာမ� 

ပ�ိုဂရမ်၏ အြခားက�များ အသံုးြပုမ� သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိအ့ား အဓိပ�ါယ် ေကာက်ယူမ��ငှ့ ် စပ်လျဉ်း၍ ေမးြမနး်စရာများ 

�ှိပါက RI ၏ ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ် စည်းကမ်းလုိက်နာေရး အရာ�ှိချုပ် (“CECO”) ထံ ဆက်သွယ်သင့သ်ည်။  ေအာက်ပါတိုမှ့တစ်ဆင့ ် CECO ထံ 

ဆက်သွယ်�ိငုသ်ည်ceco@ri.org။ 

အေြခခံမူ 2- က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေထာကပ့ံ်ေငမွျား�ငှ့ ်ပစ�ည်းများကိ ုတာဝန်သသိ ိကိငုတ်ယွေ်ဆာငရွ်ကပ်ါမည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် Relief International အဖွဲ�ဝငအ်ြဖစ် က��်ပ်ုတုိ ့ ရယူသံုးစဲွခွင့�်ှိသည့် အချက်အလက်များ၊ ေထာက်ပ့ံေငမွျား�ငှ့ ်ပစ�ည်းများကုိ ကာကွယ်၍ 

တာဝနယူ်အသံုးြပုသွားပါမည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည်- 

• တိကျေသာ ခွင့ြ်ပုချက်မ�ှိဘ ဲRI အေပါ် ေငေွရးေ�ကးေရးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ကျူးလွနမ်ည ်မဟုတ်ပါ။ 

• တိကျမှနက်နေ်သာ မှတ်တမ်းများကို ထိနး်သမ်ိး၍ သက်ဆိုငရ်ာ ေငေွရးေ�ကးေရး�ငှ့ ်စာရငး်အငး်ဆိုငရ်ာ စံ��နး်များကုိ လုိက်နာကာ အရာ�ှိများ၊ 

စာရငး်စစ်များ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ပါမည်။ 

တာဝနသ်သိ ိ

လုပ်ေဆာငြ်ခငး် 
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• စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ် စည်းကမ်းပုိငး်ဆိုငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အလ��ှငမ်ျားအတွက် တာဝနဝ်တ� ရားများ�ငှ့ ် �ိငုင်တံကာ 

ပိတ်ဆိုအ့ေရးယူမ� စည်းမျဉ်းများကုိ လုိက်နာပါမည်။ 

• မည်သည့်အေြခအေနေအာက်တွငမ်ဆို လိမ်လည်မ�လုပ်ရပ်များ၊ လက်မခံ�ိငုေ်သာ လုပ်ရပ်များ သိုမ့ဟုတ် ယံု�ကည်မ� ချိုးေဖာက်ြခငး်တိုက့ိ ု

ကျူးလွနမ်ည် မဟုတ်ပါ (�ကည့်ရန-် ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ ြပစ်မ� မူဝါဒ ဥပမာများ)။ 

• အလုပ်�ငှ့ ်စပ်လျဉ်းသည့် ရည်ရွယခ်ျက်များအတွက်သာ RI ၏ ပစ�ညး်များ (ဥပမာ- အေဆာက်အအံုများ၊ အဖိုးတနပ်စ�ည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ 

ေထာက်ပ့ံေရးပစ�ည်းများ၊ IT ကိရိယာ တနဆ်ာပလာများ) ကုိ အသံုးြပုပါမည်။ RI ပစ�ည်းများကုိ ပုဂ�ိုလ်ေရး အကျိုးစီးပွားအတွက်ြဖစ်ေစ၊ 

ခွင့မ်ြပုထားေသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ြဖစ်ေစ အသံုးြပု၍ မရပါ။ 

အေြခခံမူ 3- က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေလးစားမ��ိှေသာ လပ်ုငန်းခငွက်ိ ုပ့ံပုိးေပးပါမည်။ 

အဖွဲ�ဝငမ်ျားသည် က��်ပ်ုတုိ၏့ မူဝါဒများကုိ လုိက်နာ၍ ဝနထ်မ်းများ၏ ကျနး်မာေရး၊ စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရ�ငမ်��ငှ့ ် �က့ံ�က့ံခံ�ိငုမ်�ကုိ ြမ�င့တ်ငေ်ပးေသာ 

လုပ်ငနး်ခွငက်ို ထိနး်သမ်ိး�ိငုသ်ည့် အေထာက်အကူြပု အြပုအမူများကုိ ထုတ်ေဖာ်ြပသရပါမည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည်- 

• လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်အားလုံးကို ဂုဏသ်ကိ�ာ�ှိစွာ�ငှ့ ်ေလးစားစွာ ဆက်ဆေံြပာဆိုပါမည်။  

• မသနစွ်မ်းသူများ သိုမ့ဟုတ် အထူးလုိအပ်ချက်�ှိသူများအတွက် သင့ေ်တာ်ေသာ ေနရာထုိငခ်ငး် ပ့ံပုိးေပးြခငး် 

အပါအဝင ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်စီတိုငး်၏ အခွင့အ်ေရးများကို ေလးစားမ��ှိပါမည်။ 

• အငအ်ားသံုး၍ �ှပ်ိစက်ည�ဉ်းပနး်ြခငး်�ငှ့ ်မည်သည့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� ပုံစံကိုမဆို ြငငး်ဆနသွ်ားပါမည်။ 

• အလုပ်�ငှ့ ်မသက်ဆိုငသ်ည့် ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိုငရ်ာ လက�ဏာများကုိ ထည့သွ်ငး်မစဉ်းစားဘ ဲတစ်ဦးစီ၏ လုပ်�ိငုစွ်မ်းများ�ငှ့ ်အရည်အချငး်များအေပါ် 

အေြခခံ၍ အလုပ်ခန ့အ်ပ်မ� ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ပါမည်။   

• ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သူများ၏ လ�ို� ဝှက်ချက်များ၊ ပုိငဆ်ိုငမ်��ငှ့ ် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကုိ 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်သွားပါမည်။ 

• ြပစ်မ�ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လူက့ျင့ဝ်တ်ကုိ ေသွဖည်ေသာ လ�ပ်�ှားမ�များ၊ လူအ့ခွင့အ်ေရးကို ချိုးေဖာက်ေသာ လ�ပ်�ှားမ�များ သိုမ့ဟုတ် Relief 

International ၏ ပုံရိပ်�ငှ့ ်အကျိုးစီးပွားများကုိ ထိခိုက်ေစေသာ လ�ပ်�ှားမ�များတွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်မှ ေ�ှာင�်ကဉ်ပါမည်။  

ေကာငး်မွနေ်သာ လုပ်ငနး်ခွင ် ပတ်ဝနး်ကျငကုိ် အေထာက်အကူမြပုသည့် အချို�ေသာ အြပုအမူများ�ှိသည်။  အဆိုပါ အြပုအမူများကုိ 

ဝနထ်မ်းလက်စဲွစာအုပ်�ငှ့ ် အြခား အဓိက မူဝါဒများတွင ် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည်။  အြခား လကသ်င့မ်ခံ�ိငုေ်သာ အြပုအမူများကုိ ေအာက်တွင ်

အ�စ်ှချုပ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည်- 

• စည်းမ့ဲကမ်းမ့ဲြဖစ်ေသာ၊ ရနလုိ်ေသာ၊ �ကီး�ိငုင်ယ်ည�ဉ်းေသာ 

အြပုအမူမှနသ်မ�တွင ်မပါဝငပ်ါ။ 

• လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ လိငအ်မျိုးအစား၊ 

လိငစိ်တ်တိမ်း��တ်မ�ကဲ့သို ့ အလုပ်�ငှ့ ်မသက်ဆိုငသ်ည့် 

အေ�ကာငး်ရငး်များအေပါ် အေြခခံ၍ ေဝဖနအ်ကဲြဖတ်မည် 

မဟုတ်ပါ။  

• အေဖာ်အခ�တ် အသားေပးေဖာ်ြပထားသည့် �ုပ်ပုံများ�ငှ့ ်

စာအဆက်အသွယ်များ အပါအဝင ်

စိတ်အေ�ာှင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစေသာ သိုမ့ဟုတ် �ိုငး်စုိငး်ေသာ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေအာကပ်ါအြပုအမူများကိ ုတိငု�်ကားပါမည်- 

• မလုိလားေသာ၊ မသင့ေ်လျာ်ေသာ၊ �ိုငး်ပျေသာ 

လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ ချဉ်းကပ်မ�များ သိုမ့ဟုတ် 

ထိပါးေ�ာှင့ယ်ှက်မ�များ။  

• အ�ိငုက်ျင့ြ်ခငး်၊ ရိပ်စားမိေသာ အ��ရာယ်များ၊ 

�ခိမ်းေြခာက်ြခငး်၊ ဘက်လုိက်ြခငး်၊ သမ်ိငယ်ေစြခငး်၊ 

��တ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ထိလက်ေရာက်ြဖစ်ေစ 

ေဒါသထွက်ြခငး်များ။  

အြခားသမူျားအေပါ် 

ေလးစားမ��ိှပါမည ်
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မှတ်ချက်များ၊ ြပက်လုံးများ၊ အးီေမးလ်များ သိုမ့ဟုတ် 

ဆက်သွယ်မ�များ ြပုမည်မဟုတ်ပါ။  

• အရက် သိုမ့ဟုတ် မူးယစ်ေဆးဝါးများေ�ကာင့ ်အလုပ်ကို 

အထိခိုက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ 

• ဝနထ်မ်းများ၏ ေဘးကငး်မ�၊ လုံြခံုမ� သိုမ့ဟုတ် 

စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရ�ငမ်�ကို အ��ရာယ်ြပု�ိငုေ်သာ 

အေြခအေနများ။  

• လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ လိင၊် လိငအ်မျိုးအစား၊ 

လိငစိ်တ်တိမ်း��တ်မ�၊ မသနစွ်မ်းမ�၊ စစ်မ�ထမ်းေဟာငး်အဆင့ ်

သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒအရ ကာကွယ်ထားေသာ 

အြခားလက�ဏာများေ�ကာင့ ်ရနြ်ပုြခငး်များ။ 

အေြခခံမူ 4- က��်ပ်ုတိုသ့ည် ပါဝငသ်မူျား�ငှ့ ်လူအ့ဖဲွ�အစည်း အဖဲွ�ဝငမ်ျား ေဘးကငး်လံြုခံုေစရန် ကာကယွေ်ပးပါမည်။ 

Relief International သည ် ပါဝငသူ်များ၊ လူအ့ဖွဲ�အစည်း အဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ မိတ်ဖက်များ�ငှ့ ် အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ လက်သင့မ်ခံ�ိငုေ်သာ 

အြပုအမူမှနသ်မ�ကုိ လုံးဝခွင့မ်လ�တ်သည့် တငး်ကျပ်ေသာ မူဝါဒ�ှိသည်။ လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အြမတ်ထုတ်ြခငး်�ငှ့ ် အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ဆိုသည်မှာ 

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ အကူအညီအတွက် အလဲအလှယ်အေနြဖင့ ်အကူအညီေပးေရး လုပ်သားများက 

ပါဝငသူ်များထံမှ လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အကျိုးအြမတ်ကုိ အ�ကမ်းဖက်ေတာငး်ဆိုြခငး်ကို ရည�်�နး်သည်။   

က��်ပ်ုတိုသ့ည် လငိပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အြမတထ်တုခံ်ရြခငး်�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖကခံ်ရြခငး်မှ ကာကယွရ်န် IASC အထးူလပ်ုငန်းအဖဲွ�၏ အဓိက အေြခခံမူ 

ေြခာကခ်ျကက်ိ ုလိကု်နာသည့်  RI ၏ လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အြမတထ်တုြ်ခငး်၊ အ�ကမ်းဖကြ်ခငး်�ငှ့ ်ထပိါးေ�ာှင့ယ်ကှြ်ခငး် (SEAH) မူဝါဒကိ ု

ေစာင့ထ်န်ိးပါမည်။  

Relief International သည် ပါဝငသူ်များ�ငှ့ ် မိတ်ဖက်အြဖစ် ဆက်စပ်ေဆာငရွ်က်ရန ်၎ငး်၏ ချဉ်းကပ်�ကိုးပမ်းမ�ကို တနဖိ်ုးထားပါသည်။ ထုိေ့�ကာင့ ် RI 

သည် မီှခိုဆက်ဆံေရး�ငှ် ့ မတူေသာ အြပနအ်လှန ် ေလးစားမ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ် အားထုတ်�ကိုးပမ်းေနသည့်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့�်ှိသူများဟူေသာ 

အသံးုအ��နး်အစား ပါဝငသူ်များ၊ မိတ်ဖက် လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ သိုမ့ဟုတ် လူအ့ဖွဲ�အစည်းအတွငး်�ှိ သက်ဆိုငသူ်များဟူေသာ အသံုးအ��နး်ကုိ 

အသံုးြပုြခငး်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် RI ၏ လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအတွက် တာဝနခ်ံမ� သတ်မှတ်ချက်ကို လမ်း��နအ်ြဖစ် အသံုးြပု၍ ပါဝငသူ်များအား 

ယဉ်ေကျးပျူငာှစွာ�ငှ့ ် က�မ်းကျငသူ်ပီသစွာ ေလးစားမ��ှိ�ှိြဖင့ ် ဆက်ဆံေြပာဆိုပါမည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည ် လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ် လိငအ်မျိုးအစားအေပါ် 

အေြခြပု၍ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်များကုိ ခုခံ�ိငုမ်�အားနည်းသည့် အေြခအေနများတွင ် အမျိုးသမီးများ၊ ကေလးငယ်များ၊ မသနစွ်မ်းသူများ၊ LGBTQI+ �ငှ့ ်

အြခားသူများအား ကာကွယ်ေပးရန ်�ကိုးစားအားထုတ်ပါသည်။ 

အေြခခံမူ 5- က��်ပ်ုတိုသ့ည် မိမိကိယုတ်ိငု�်ငှ့ ်အြခားသမူျား၏ ေဘးကငး်လံြုခံုေရးကိ ုကာကယွေ်ပးပါမည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ု၏ တည်ေနရာ�ငှ့ ် သက်ဆိုငသ်ည့် RI ၏ ေဘးကငး်ေရး�ငှ့ ် လုံြခံုေရး လမ်း��နခ်ျက်များ အားလုံးကို လုိက်နာရန�်ငှ့ ်

အ��ရာယ်�ှိလာပါက မည်သည့်လုပ်ေဆာငမ်�ကိုမဆို ရပ်ဆိုငး်ရန ်သေဘာတူ�ပီး က��်ပ်ုတိုသ့ည်- 

• ပါဝငသူ်များ၏ ပုိငဆ်ိုငပ်စ�ည်းများ သိုမ့ဟုတ် RI ၏ ပုိငဆ်ိုငပ်စ�ညး်များကို ထိခိုက်ေစေသာ သိုမ့ဟုတ် ပျက်စီးဆံုး�� ံးေစေသာ သိုမ့ဟုတ် 

လူတိုငး်၏ ဘဝ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးကုိ အ��ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ လျစ်လျူ��မ�များ သိုမ့ဟုတ် အေလးမထားမ�များ ြပုမည ်မဟုတ်ပါ၊ 

• က��်ပ်ုတုိက့ အြပစ်�ှိေ�ကာငး် ဝနခ်ံထားလ�င ်သိုမ့ဟုတ် ြပစ်မ� ကျူးလွနထ်ားလ�င ်သိုမ့ဟုတ် အလုပ်အတွက် မသင့ေ်တာ်ေ�ကာငး် သိုမ့ဟုတ် RI 

အဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ ပါဝငသူ်များ သိုမ့ဟုတ် ပစ�ည်းများ၏ ေဘးကငး်လုံြခံုေရး သိုမ့ဟုတ် စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရ�ငမ်�ကို အ��ရာယ်ြပု�ိငုေ်�ကာငး် 

��နြ်ပသည့် လက်မခံ�ိငုေ်သာ အြပုအမူေ�ကာင် ့ယခငရ်ာထူးမှ အလုပ်ထုတ်ခံရလ�င ်RI တွင ်ဆက်လက်၍ အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ၊ 

• သက်ဆိုငရ်ာ ပုိေ့ဆာငဆ်က်သွယ်ေရး၊ ေဘးကငး်လုံြခံုေရး�ငှ့ ်ကာကွယ်ေရး SOP များကုိ လုိက်နာပါမည်။ 
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• လုံြခံုေရး သိုမ့ဟုတ် ေဘးကငး်ေရးဆိုငရ်ာ စုိးရိမ်ဖွယ် ြပဿနာများ၊ စက်ပစ�ည်း သိုမ့ဟုတ် 

အြခားပစ�ည်းကိရိယာများ ပျက်စီးြခငး် သိုမ့ဟုတ် သိထားေသာ စက်ခ�တ်ယွငး်မ�များကို ချက်ချငး် 

အေ�ကာငး်�ကားပါမည်။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် သသံယြဖစ်ဖွယ ်အ�ကမ်းဖကမ်�များကိ ုတိငု�်ကားသာွးပါမည် 

အဓိက ကျင့ဝ်တ် မူဝါဒများကုိ လုိက်နာေဆာငရွ်က်ြခငး်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အေနြဖင့ ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် 

ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်း၊ အဓိက ကျင့ဝ်တ် မူဝါဒများ သိုမ့ဟုတ် သက်ဆိုငရ်ာ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ�ငှ့ ်စပ်လျဉ်းသည့် 

သသံယြဖစ်ဖွယ် ချိုးေဖာက်မ�မှနသ်မ�ကို တိုင�်ကားသွားပါမည်။  တုိင�်ကားရနအ်တွက် ေရွးချယ်စရာ သံုးခု �ှိသည်- 

သကဆ်ိငုရ်ာ ဗဟိုဌာနသို ့ 

�ိငုင်ေံတာ်�ံု းအဆင့တွ်င ်က��်ပ်ု၏ RI 

အဖွဲ�ထဲ�ှိ သက်ဆိုငရ်ာ ဗဟုိဌာနသို ့ 

အးီေမးလ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

လူကိုယ်တိုငသွ်ား၍ြဖစ်ေစ 

တုိင�်ကားပါမည်။  ထုိေ့နာက် 

ဗဟုိဌာနသည ်ြဖစ်စဉ် အေသးစိတ်ကို 

မှတ်တမ်းတင၍် 

၎ငး်အေ�ကာငး်အရာကုိ �ိငုင်ေံတာ ်

ဒါ�ိုက်တာအား အသေိပးကာ 

အွနလုိ်ငး်ြဖစ်စဉ်တုိင�်ကားမ� 

ေပါ်တယ်လ်မှတစ်ဆင့ ်ေပးပုိရ့န ်

တာဝန�်ှိပါသည်။   

ြဖစ်စဉ်တိငု�်ကားမ� ေဟာ့လိငုး်သို ့ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခုခုေ�ကာင့ ်က��်ပ်ု၏ 

အဖွဲ�ထဲ�ှိ ဗဟုိဌာနသို ့ ြဖစ်စဉ်အေ�ကာငး် မတုိင�်ကား�ိငုပ်ါက 

သိုမ့ဟုတ် ေဒသဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် GSO အဖွဲ�အတွငး် 

ြဖစ်ပွားသည့် အေ�ကာငး်အရာြဖစ်ပါက ြဖစ်စဉ်တုိင�်ကားမ� 

ေဟာလုိ့ငး်သို ့ တုိက်�ိုက် တုိင�်ကား�ိငုပ်ါသည်။ 

အဆိုပါတိုင�်ကားမ�ကို မည်သူမည်ဝါမှနး် မေဖာ်ြပဘ ဲ

နည်းလမ်းများစွာြဖင့ ်လုပ်ေဆာင�်ိငုပ်ါသည-်  

1. အွနလုိ်ငး်ြဖစ်စဉ်တုိင�်ကားမ� ပုံစံမှတစ်ဆင့-် 

bit.ly/RIIncidentsHotline   

2. အးီေမးလ်မှတစ်ဆင့-် incidents@ri.org    

3. ဖုနး်တွင ်မက်ေဆခ့ျ်ပုိ ့ြခငး်ြဖင့-် +1 (434) 288-0202   

မေကျနပ်ချကမ်ျားကိ ု

စံုစမ်းတငြ်ပရန် ခန ့်အပ်ထားေသာ 

အရာ�ိှထသံို ့ 

ဗဟုိဌာနသို ့ တုိင�်ကားထားေသာ သိုမ့ဟုတ် 

ေဟာလုိ့ငး်မှတိုင�်ကားထားေသာ 

ြဖစ်စဉ်အေ�ကာငး်အရာအတွက် 

သတ်မှတ်ကာလအတွငး် သင့ေ်တာ်ေသာ 

တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ� မရ�ှိပါက အးီေမးလ် 

ombudsperson@ri.org မှတစ်ဆင့ ်RI 

မေကျနပ်ချက်များကို စုံစမ်းတငြ်ပရန ်

ခန ့အ်ပ်ထားေသာ အရာ�ှိထံသို ့ 

တုိင�်ကား�ိငုပ်ါသည်။ 

မေကျနပ်ချက်များကို စုံစမ်းတငြ်ပရန ်

ခန ့အ်ပ်ထားေသာ အရာ�ှိသည် RI 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်သးီြခားစီြဖစ်သည်။   

ြဖစ်စဉ်တုိင�်ကားမ� ေဟာလုိ့ငး်မှတစ်ဆင့ ် တုိင�်ကားထားေသာ အေ�ကာငး်အရာအားလုံးသည် RI ၏ ြဖစ်စဉ်ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ငှး်ေရး အဖွဲ�သို ့ 

တိုက်�ိုက်ေရာက်�ှိသည်။ လက်တုံ ့ြပနမ်�များကုိ မေ�ကာက်ရံွ�ဘ ဲမည်သူမည်ဝါမှနး် မေဖာ်ြပကာ တုိင�်ကားမ�များ ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည။် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

တုိင�်ကားြခငး်အတွက် လက်တုံမ့ြပနမ်��ငှ့ ် စပ်လျဉ်း၍ မမှနက်နမ်�ကုိ လူသ�ိှင�်ကား ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားသူ မူဝါဒကုိ ကုိးကားဖတ်��ပါ။ ြပစ်မ�ဆိုငရ်ာ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ၊ ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ အြပစ်ေပးမ� ေဆာငရွ်က်ချက်များ�ငှ့ ် သက်ဆိုငရ်ာ အလ��ှငမ်ျား၊ အစုိးရ အာဏာပုိငအ်ဖွဲ�များထံ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားမ�များ အပါအဝင ် စွပ်စဲွထားေသာ စည်းကမ်းမလုိက်နာမ�များ�ငှ့ ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ တိုင�်ကားမ�အားလုံးကို သင့ေ်တာ်သလုိ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်သွားပါမည်။ RI သည ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ သိုမ့ဟုတ် စာရငး်စစ်မ�များကုိ တာဝနယူ်ထားသည့် မညသ်ည့်အစုိးရ 

ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့မ်ဆို အြပည့်အဝ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန ် ကတိြပုပါသည်။ Relief International သည် သက်ဆိုငရ်ာ ဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများမှသည ် ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်း အေြခခံမူများအထိ ချိုးေဖာက်သူတိုငး်အား တာဝနမှ်ရပ်ဆိငုး်ြခငး် အပါအဝင ် စည်းကမ်းထိနး်သမ်ိးေရးအရ 

အေရးယူအြပစ်ေပး�ိငုေ်�ကာငး် က��်ပ်ုတိုသ့�ိှိနားလည်ပါသည်။ 

လက်တုံ ့ြပနမ်�ကုိ မေ�ကာက်ရံွ�ဘ ဲ

သသံယြဖစ်ဖွယ် 

လက်မခံ�ိငုေ်သာ 

အြပုအမူအေ�ကာငး် 

တုိင�်ကားြခငး် 

https://app.smartsheet.com/b/form/76445c859ee041289ddc352ef1f3e05c
mailto:incidents@ri.org
mailto:ombudsperson@ri.org
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အသအိမှတြ်ပုမ��ငှ့ ်ကတသိကေ်သ 

အဖွဲ�ဝငတ်ိုငး်သည် ကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်း�ငှ့ ်ဆက်စပ်မူဝါဒများကုိ အလုပ်စတငသ်ည့်ေနမှစ၍ �စ်ှစဉ်�စ်ှတိုငး် ဖတ်��၍ သေဘာတူရပါမည်။ 

လက်မှတ်ထုိးလုိက်ြခငး်ြဖင့ ်က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေအာက်ပါတိုက့ို လက်ခံရ�ှိ၍ နားလည်ေ�ကာငး် အသအိမှတ်ြပုပါသည-် 

• လက်�ှ ိကျင့ဝ်တ်စည်းမျဉ်း 

• ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်လုံြခံုေရးဆိုငရ်ာ ြဖစ်စဉ်များ ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ြခငး်�ငှ့ ်တုိင�်ကားြခငး် မူဝါဒ 

• ကာကွယ်ေရး မူဝါဒများ (လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အြမတ်ထုတ်ြခငး်၊ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်�ငှ့ ် ထိပါးေ�ာှင့ယ်ှက်ြခငး်ဆိုငရ်ာ မူဝါဒ၊ ကေလးသူငယ် 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး မူဝါဒ၊ လူကုနကူ်းမ� တိုက်ဖျက်ေရး မူဝါဒ) 

• ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ ြပစ်မ� မူဝါဒများ (လိမ်လည်မ�၊ လာဘေ်ပးလာဘယ်ူမ��ငှ့ ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ�ဆိုငရ်ာ မူဝါဒ၊ ေငေွ�ကးခဝါချမ�ဆိုငရ်ာ မူဝါဒ) 

• တားြမစ်ထားေသာ အဖွဲ�အစည်းများအား ေထာက်ပ့ံြခငး် သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိ�့ငှ့ ်ေရာငး်ဝယ်ြခငး်ကို တားြမစ်ပိတ်ပငမ်� မူဝါဒ  

• လက်ခံရ�ှိမ� ဦးစားေပး မူဝါဒ 

• အြခား အဓိက မူဝါဒများ၊ ကန ့သ်တ်ချက်များ�ငှ့ ်လက်စဲွစာအုပ်များ (ဝနထ်မ်းလက်စဲွစာအုပ် (သက်ဆိုငရ်ာ နယ်ပယ်အတွက် ကွငး်ဆငး်ဝနထ်မ်း 

လက်စဲွစာအုပ်)၊ အကျိုးစီးပွား ပဋပိက�ဆိုငရ်ာ မူဝါဒ�ငှ့ ်ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားမ� ပုံစံ၊ ေဒတာ ကာကွယ်ေရး မူဝါဒ၊ အလုပ်အကိုင ်အခွင့အ်လမ်း 

သာတူညီမ�ရ�ှိမ� မူဝါဒ၊ လက်ေဆာငလ်က်ခံမ� မူဝါဒ၊ မူးယစ်ေဆးကငး်မ့ဲသည့် လုပ်ငနး်ခွင ်မူဝါဒ၊ ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ေသာ ေဒသများ�ှိ ပ�ိုဂရမ် 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရး ကန ့သ်တ်ချက်�ငှ့ ်လူမ�အဖွဲ�အစည်းများအတွက် တာဝနခ်ံမ� ကန ့သ်တ်ချက်။) 

က��်ပ်ုသည ် ဤမူဝါဒများကုိ ေလးစားလုိက်နာရန ် သေဘာတူပါသည်။ RI သည် သက်ဆိုငရ်ာ အလုပ်အကိုင ် ဥပေဒများကုိ လုိက်နာ၍ စည်းမျဉ်း၊ RI 

မူဝါဒများ သိုမ့ဟုတ် သက်ဆိုငရ်ာ ဥပေဒများတွင ်ေဖာ်ြပထားသည် ့စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ဆိုငရ်ာ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ှမိ��ငှ့ ်�ိုးသားမ� အေြခခံမူများကို ချိုးေဖာက်သည့ ်

ဝနထ်မ်းများအား လုိအပ်ပါက တာဝနမှ်ရပ်ဆိုငး်ြခငး် အပါအဝင ်ချက်ချငး် အေရးယူအြပစ်ေပးမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုသ�ိှိနားလည်ပါသည်။ 

“ေအာက်တွင ် လက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ၊ က��်ပ်ု၊ _______________________ သည် အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းမျဉ်းများကုိ လုိက်နာရန ် အသင့�်ှိေ�ကာငး် 

ဤေနရာတွင ်ေ�ကညာပါသည်။ က��်ပ်ုသည် အဆိုပါစည်းမျဉ်းများကုိ မလုိက်နာပါက �ိငုင်ေံတာ ်ဒါ�ိုက်တာ သိုမ့ဟုတ် GSO သည ်က��်ပ်ု၏ မိခင�်ိငုင်သံို ့ 

ချက်ချငး်ြပနပုိ်ရ့န ်လုိအပ်ေသာ အဆင့မ်ျားအားလုံး ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းေရးအရ အေရးယူအြပစ်ေပးြခငး်ကို ေဆာငရွ်က်ပုိငခ်ွင့�်ှိေ�ကာငး် 

က��်ပ်ုသ�ိှိပါသည်။ 
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အဖဲွ�ဝင၏် ထိးု�မဲလကမှ်တ ်
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