ရိးဆ သမးျခင္း၊
ဂဆဏယ
္ ျူ ခင္း်ားင့္ ေျအမင့္ တ္ျခင္း

လိင္
္ င
ိဆ း္

င
ိဆ ရ
္ မ ေခ င္း္ံဆျအတ္ျခင္း်ားင့ေ
္ စမ္ကမးျခင္း

စည္း ််္း ်မးကိဆ သိထမးလိဆ ၊
၁။
၂။

ည္သ႔ေ
ိဆ သမ အခ်ိရန္အခ တြင္
လိင္္ိဆင္း

င္ေျခေ္းျခင္းရ္္္ စိဆ !

ိဆ ေ သခံလူထဆအမး ေလးစမးစြမ၊ ဂဆဏ္သိကၡမရားိစြမ

က္

ံရ ည္။

ိဆင္ရမ ေခ င္း္ံဆျအတ္ျခင္း်ားင့္ေစမ္ကမးျခင္းသည္ ကဆလသ ဂၢရနားင့္တကြ ၎၏အအြ႔ဲ င္ ်မးအတြက္ လက္ ခံ်ဆိင္သည့္ လဆ္္ရ္္ျအစ္သလဆိ

တမးျ စ္ထမးသည့္ အျ္ဳအ ူ ်ိဳးလည္းျအစ္သည္။
၃။

လိင္္ဆိင္း

ိဆင္ရမ ေခ င္း္ံဆျအတ္ျခင္း်ားင့္ေစမ္ကမးျခင္းသည္

ကၽြရန္္္တ႔ိဆ

ဆိင္း ရန္းေစမင့္ေရားမက္ၾကရ ည့္ ျ္ည္သူလူထဆ၏

အသက္အိဆးအိ ္အေ္ၚ

ၿခိ ္းေျခမက္ တစ္ရ္္ ျအစ္သည္။
၄။

လိင္္ိဆင္း

ိဆင္ရမ ေခ င္း္ံဆျအတ္ျခင္း်ားင့္ေစမ္ကမးျခင္းသည္

ကၽြရန္္္တိဆ ၏

အေျခခံ ူ ်မးကိဆ

အမးရနည္းေစၿ္ီး

ကဆလသ ဂၢ၏

ဂဆဏ္သိကၡမကိဆ

ထိခိဆက္ေစသည္။

ကဆလသ ဂၢ

အလံေအမက္တင
ြ ္

တမ ရန္ထ း္ ေ

မင္ေရနသူတင
ိဆ း္ သည္ ေအမက္ေအမ္ျ္္

တမးျ စ္ခ်က္ ်မးကိဆ

ျအစ္ ေရန

လိက
ဆ ရန
္ မၾကရ ည္။
၁။

အသက္ ၁၈ ်ားစ္ေအမက္အရြယ္

ည္သူ်ားင့္

ိဆ၊

တမးျ စ္ထမးသည္

( ိ ိ၏တိဆင္းျ္ည္

လူတစ္ေယမက္ကိဆ

အသက္အရြယ္ျ္ည့္သည္ဟဆ

ည္သဆိ႔ေသမ လိင္္ိဆင္း

သိဆ ဟဆတ္

ိဆင္ရမ

တမ ရန္က်ရမေ သတြင္
ားမးယြင္းေသမ

ထင္ျ င္ယူ

တမ ရန္က်ရမတိဆင္းျ္ည္တြင္ ျ္ည့္တရန္

မလဆ္္ငရန္း ားမ

က္

ံျ္ဳ ူ

်ိဳးကိဆ

က် းလြရန္ရရန္ တင္းၾက္္စမြ
ိဆ

အသက္ျ္ည့္သတ္ ားတ္ခ်က္ ်မး
ခ်က္ျအင့္

က် းလြရန္ ိသည္

ည္သိဆ ္င္ရားိေစကမ )ူ ။
ိဆေသမ

င္ေျခ ်ိဳးအမး

လက္ခံ ည္ ဟဆတ္္ ။
၂။

ိ ၏
ိ တိဆင္းျ္ည္
အလဆ္္အကိဆင္၊

သိဆ ဟဆတ္
႕၀က္လိဆက္ေ

မင္ရက
ြ ္ေ္း ၊

္စၥည္း်ားင့္ ရန္ေ

မင္

တရမး င္ျအစ္ေစကမ ူ

စသည္တိဆ ်ားင့္

ည္သူ်ားင့္

အလဲအလားယ္သေ႕၀မ ်ိဳး

ိဆ

အခေၾကးေငြ၊

ကမ စ္္ယားက္ျခင္း ်မးကိဆ

လဆ္္ၾကရရန္ တင္းၾက္္စမြ တမးျ စ္ထမးသည္။
၃။

လိင္္ိဆင္း

ိဆင္ရမ

အရားက္ရေစသည့္၊ ဂဆဏ္သိကၡမ ညိားိဳ်ြ ္းေစသည့္ သိဆ ဟဆတ္ အျ တ္ထဆတ္ေစမ္ကမးသည့္ အျ္ဳအ ူ ်မးကိဆ

လဆ္္ၾကရရန္

တင္းၾက္္စမြ တမးျ စ္ထမးသည္။

ကၽြ်္ဆ္သ
္ ည္ ေအမက္ေအမ္ျ္္ အခ်က္ ်မးကိဆ ေကမင္း ရန
ြ စ
္ မြ ရနမးလည္သေ႕၀မေ္ က္္ သည္ ၁။

ည္ကဲ့သ႔ေ
ိဆ သမ
စံဆစ ္းစစ္ေ

၂။

လိင္္ဆိင္း

လိင္္ဆိင္း

ိဆင္ရမ ေခ င္း္ံဆျအတ္ ၊ ေစမ္ကမး

းျခင္း်ားင့္ တရမးစြဲ

ိဆျခင္းတိဆ႔ လဆ္္ေ

်မး်ားင့္

တစ္ရနည္းရနည္းတစ္အံဆအံဆ

္တ္သတ္ ရားိခဲ့္ က

လိဆအ္္သည္်ားင့္အညီ

မင္်ဆိင္သည္။

ိဆင္ရမ ေခ င္း္ံဆျအတ္ျခင္း်ားင့္ေစမ္ကမးျခင္း ်မး က် းလြရန္သည္ဟဆ ခိဆင္လံဆ္ က

အလဆ္္ ားထဆတ္္စ္ျခင္း၊ ေထမင္ ဏ္က်ခံေစျခင္း်ားင့္ အရနမဂတ္တြင္ ကဆလသ ဂၢ ၌

အလဆ္္ ား ေခတတရနမးခိဆင္းျခင္း၊ ခ်က္ျခင္းေရနရ္္ျ္ရန္္ိဆ ျခင္း၊
အလုပ

အကလုပ္ရကလုပ

မႈုကးပုုပပ ုပႈ၌ခင္း ပ မႈ

ု်

းုပ၌၌

ရနည္းလ ္းတစ္ ်ိဳး ်ိဳးျအင့္ အေရးယူ ခံရ်ိဆ္င္သည္။
၃။

အျခမး ည္ကဲ့သ႔ေ
ိဆ သမ

ရမထူး၊

အ

င့္ရားိသည့္

္ဆဂၢိဳလ္ ်မး္င္ျအစ္ေစကမ ူ

လိင္္ဆိင္း

ိဆင္ရမ ေခ င္း္ံဆျအတ္ျခင္း်ားင့္ေစမ္ကမးျခင္း

လဆ္္ရ္္ ်ိဳးျ္ဳ ူေရနသည္ကိဆ ျ င္ေတြ႔္ က ကၽြ်ဆ္္္အေရန်ားင့္ တမ ရန္ရားိရားိ အက်ိဳးအေၾကမင္းစီေလ်မ္သည့္ ရနည္းလ ္းတစ္ ်ိဳး ်ိဳးျအင့္ တမး

ီးရံဆသမ က

၄င္းျအစ္ရ္္ကိဆ ကၽြ်္ဆ္္၏ အထက္အရမရားိ သဆိ႔ ဟဆတ္ ရန္ေရနဂ်မထံသ႔ိဆ ခ်က္ျခင္း သတင္း္ိဆ႔ရ ည္။
၄။

ဤကဲ့သ႔ိဆ

ေလား်မ္ကရန္သည့္ျ္ဳ ူ္ံဆ ်မးကိဆ တံဆ႔ျ္ရန္ေ

မင္ရြက္ျခင္း်ားင့္ သတင္း္ိဆ႔်ိဆင္ျခင္းတိဆ႔ ား ္်က္ကြက္ခဲ့္ က ကဆလသ ဂၢက ခ် ားတ္ထမးေသမ

လိဆက္ရနမရ ည့္ က်င့္ တ္ ်မးကိဆ ခ်ိဳးေအမက္ရမေရမက္ ည္။

င္ေျခေ္းျခင္းကိဆ လက္ခံ ည္ ဟဆတ!္

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ်မးအတြက္ ၾကည့္ရရရန္
က်င့္ တ္စည္းက း္ ်မး်ားင့္ စီ ခ
ံ ရန္႔ခြဲ အအဲြ ႕၀္

က
ိဆ ္

ရိးဆ သမးျခင္း၊
ဂဆဏယ
္ ျူ ခင္း်ားင့္ ေျအမင့္ တ္ျခင္း

လက္တဆ႔ျံ ္ရန္
စံဆစ း္ စစ္ေ

်မး ား ကမကြယေ
္ စမင့္ေရားမက္ ရရရန္ အဓိက

က္သယ
ြ ်
္ င
ိဆ ္ ည့္ ေရနရမ ်မး

းေရးအရမရားာ
ိ းဆံ (ဝရန္ထ း္ ်မးအေ္ၚ တိင
ဆ ၾ္ ကမးခ်က္ ်မးအတြက)္

304 East 45th Street 6th Floor, Room FF-671 New York, NY 10017 USA;
http://fpombudsman.org phone: +1 646 781 4083; ombudsmediation@fpombudsman.org
က်င့္ဝတ္

င
ိဆ ရ
္ မရံဆး (သတင္းေ္းသူ ်မးအမး ကမကြယေ
္ စမင့္ေရားမက္ျခင္း/ လက္တဆ႔ျံ ္ရန္

်မး ား ကမကြယေ
္ စမင့္ေရားမက္ျခင္း):

ethicsoffice@undp.org, phone: +1-212-909-7840 || fax: +1-212.906.6153;
http://www.undp.org/content/undp/en/home/accountability/ethics.html
ဝရန္ထ း္ ေရးရမာဆးံ (ေစမ္ကမးေ်ားမင့္ယက
ား ္ ၊ လိင္
္ င
ိဆ း္
အလြသ
ဲ ဆးံ စမးျ္ဳ

င
ိဆ ရ
္ မ UNDP ၏ ဝ
ူ

င
ိဆ ရ
္ မ ေစမ္ကမးေ်ားမင့္ယက
ား ္ ၊ ခြျဲ ခမး

်မးအေၾကမင္း အေထြေထြစဆစ
ံ း္ ေ းျ ရန္း

က္

ံ ်ားင့္ လဆ္္
္ င
ိဆ ခ
္ င
ြ ္အ
့ မဏမ

်မးအတြက္)

harassment.ohrfocalpoint@undp.org || +1-212-906-5254
စမရင္းစစ္်င
ား ့္ စံဆစ း္ စစ္ေ

းေရးရံဆး

အြရန္လိဆင္း ညႊရန္း္ိဆ႔လႊမ္ံဆစံ ၊ လြတလ
္ ္္စြမ

က္သြယ်
္ ဆိင္ေသမ သီးသရန္႔ အဆရန္းဝရန္ေ

မင္

telephone service: +1 877 557 8685 (USA အတြင္းသမ) and +1 770 776 5678 (တစ္က ၻမလံဆး);
reportmisconduct@undp.org
ျ ရန္ မ်ိဆငင
္ ရ
ံ ဆးံ
အလြသ
ဲ ဆးံ စမးျ္ဳ

(ေစမ္ကမးေ်ားမင့္ယက
ား ္ ၊

လိင္
္ င
ိဆ း္

င
ိဆ ရ
္ မ ေစမ္ကမးေ်ားမင့္ယက
ား ္ ၊

ခြျဲ ခမး

က္

ံ ်ားင့္

လဆ္္
္ င
ိဆ ခ
္ င
ြ ္အ
့ မဏမ

င
ိဆ ရ
္ မ ်မးအတြက)္

Ms. Dawn Del Rio dawn.del.rio@undp.org; ေ ၚေဟ ရန္ေ မ္ င္း hayman.zaw.win@undp.org;
်ီးေ္ လ္ ဲလ
ြ မ paul.doila@undp.org || +951-542910~19

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ်မးအတြက္ ၾကည့္ရရရန္
က်င့္ တ္စည္းက း္ ်မး်ားင့္ စီ ခ
ံ ရန္႔ခြဲ အအဲြ ႕၀္

က
ိဆ ္

