
Sight For All 

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတ်ဖြင််း၊ 

ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ် 

အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််း ြူဝေါဒ အြျက်အလက်စာခစာင ်

 

Sight For All သည် လ င ပ ိုင ်းဆ ိုင ရာ  ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတ်ဖြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််း သိို  ြဟိုတ် 

အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််း ြည်သည ်အြျိြု်းအစာ်းြဆိိုကိို သည််းြ ြည် ြဟိုတ်ပေါ။ Sight For All ကိိုယ်စာ်းလယှ်ြျာ်းသည် 

အြ  ွဲ့အစည််းနငှ  ် ဆက်သ ယလ်ိုပ်ကိိုငသ်ည ် စည််းကြ််းြျက်တစ်ရပ်အဖြစ် အဖပြုအြူ၊ ကျင ဝ်တ်နငှ  ် ရိို်းသာ်းခဖြာင ြ်တ်ြှု၏ 

ဖြစ်နိိုငသ်ြျှ အဖြင ြ်ာ်းဆ ို်း စ နှုန််းြျာ်းကိို လိိုက်နာရန ်ခြျှာ်လင ထ်ာ်းပေါသည်။ Sight For All သည် ခ ်းအနတရာယ် ကက ြုခတ ွဲ့ 

လ တ်ခဖြာက်လာသအူာ်း အဓိကထာ်းသည ် နည််းလြ််းကိို ဆိုပ်ကိိုငထ်ာ်းပပ ်း လငိပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ  ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတ်ဖြင််း၊ 

ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ် အခနာှက်အယှက်ခပ်းဖြင််းကိို ဟန  တ်ာ်းခပ်းရာ၌ သ က်သ က်လက်လက ် အြန််းကဏ္ဍတ င ်

ပေါဝငလ်ိုပ်ကိိုငပ်ေါသည်။ Sight For All ၏ လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတ်ဖြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ြ်န််းနငှ  ်

အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းကိို ဟန  တ်ာ်းဖြင််းဆိိုငရ်ာ (PSEAH) ြူဝေါဒတ င ် လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ  ခြေါင််းပ ိုဖြတအ်ဖြတ်ထိုတ်ဖြင််း၊ 

ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ် အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းတိို  ကိို ဟန  တ်ာ်းရန၊် တာဝနြ် ြှုကိို တိို်းဖြြှင ခ်ဆာငရ် က်ရနန်ငှ  ်

နစှ်နာသည ်သူြျာ်းအာ်း ပ  ပိို်းခပ်းရနအ်တ က် လိုပ်ကိိုငပ် ို နည််းလြ််းြျာ်းကိို ြျြှတ်ထာ်းပေါသည်။ 

Sight For All ၏ PSEAH ြဝူေါဒသည် အာ်းလ ို်းခသာ Sight For All အြှုထြ််းြျာ်းအခပေါ် သက်ဆိိုငသ်ည်၊ ပေါဝငသ်ည်ြှာ- 

 ိုတ်အြ  ွဲ့ ညွှနက်ကာ်းခရ်းြ ်းြျာ်း၊ အလိုပ်သြာ်းြျာ်း၊ ခဆ်း က်ခစတနာ ဝနထ်ြ််းြျာ်း (ဗစ်ရှင််းအြ  ွဲ့) ၊ ခဆ်း က်ြဟိုတ်သည  ်

ခစတနာ ဝနထ်ြ််းြျာ်း၊ ြျက်စိကိုသခရ်း ခကျ်းလက် အရာရှိြျာ်း၊ စ ြ ကိန််း လိုပ်ခဆာငသ်ူြျာ်း၊ ြျက်စိဌာန 

ညွှနက်ကာ်းခရ်းြ ်းြျာ်း၊ ကနထ်ရိိုက်လိုပ်သူြျာ်း၊ Sight For All စ ြ ကိန််းြျာ်းတ င ် ပေါဝငလ်ိုပ်ခဆာငခ်သာ ခကျ်းလက်ရှ ိ

ကိိုယ်စာ်းလှယ်ြျာ်း၊ နငှ  ်Sight For All နငှ  ်တရာ်းဝင ်စာြျြုပ်အရ ဆက်ဆ ခရ်းရှိသည ် ြိတ်ြက်သူြျာ်းတိို  ဖြစ်သည်။ 

 
အဆိိုပေါ ြူဝေါဒကိို ခအာက်ပေါ အခဖြြ စည််းြျဥ််း ငေါ်းြိုဖြင  ်ခကျာခထာက်ခနာက်ြ ဖပြုထာ်းသည်- 

အခဖြြ စည််းြျဥ််း ၁- အခရ်းယူခဆာငရ် ကြ်ှု ြရှဖိြင််းကိို လ ို်းဝ သည််းြြ ပေါ။ 

အခဖြြ စည််းြျဥ််း ၂- ြိိုငြ်ာခသာ ဦ်းခဆာငြ်ှုသည် ယဥ်ခကျ်းြှုဆိိုငရ်ာ ခဖပာင််းလ ြှုကိို 

ပိိုြိိုလျငဖ်ြနခ်အာငခ်ဖပာင််းလ ခပ်းသည် 

အခဖြြ စည််းြျဥ််း ၃- နစ်နာသူ/ ခ ်းအနတရာယ် ကက ြုခတ ွဲ့ လ တ်ခဖြာက်လာသူကိို ဦ်းစာ်းခပ်းရနလ်ိိုသည် 

အခဖြြ စည််းြျဥ််း ၄- PSEAH ြှာ တာဝန ်ကိိုခဝြျှထြ််းခဆာငက်ကဖြင််း ဖြစသ်ည်  

အခဖြြ စည််းြျဥ််း ၅- ကျာ်း ြ တန််းတူြရှြိှုနငှ  ်အဖြာ်း လိုပ်ပိိုငြ် င အ်ာဏာ ြည ြျှြှုတိို  ကိို ခဖြရှင််းခပ်းရနဖ်ြစ်သည် 

အခဖြြ စည်ြျဥ််း ၆။ ပိိုြိိုဖပင််းထနသ်ည ် တိိုငတ်န််းဖြင််းသည် တာဝနြ် ြှုနငှ  ်ပ င လ်င််းဖြငသ်ာြှုကိို တိို်းဖြြှင ခ်ပ်းြည်။  

 
Sight For All ၏ PSEAH ြူဝေါဒက ြျြှတ်ထာ်းသည်ြှာ- 

• လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းြှ 

ကာက ယ်ခပ်းရနအ်တ က် လက်ခတ ွဲ့ကျကျ လြ််းညွှနြ်ျကက်ိို ြျြှတ်ခပ်းရန ်

• လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းတိို  ကိို 

ဟန  တ်ာ်းရန ်အနတရာယ်စ ြ ထနိ််းြျြုပ်ခရ်း နည််းဗျျူဟာတစရ်ပ်ကိို ြျြှတ်ခပ်းရန ်

• Sight For All အလိုပ်သြာ်းြျာ်းနငှ  ်ခစတနာ ဝနထ်ြ််းြျာ်းအာ်း ြြျှတခသာ လိုပ်ကိိုငပ် ိုြျာ်းြှ ကာက ယ်ခပ်းရန ်



• အကယ်၍ လငိပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတအ်ဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််း သိို  ြဟိုတ် 

အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းကိို သ သယဖြစ်သည က်ိစစ၌ ြည်သည ်အရာလိုပ်ရြည်ကိို ရှင််းလင််းသည ် လြ််းညွှနြ်ှု 

ြျြှတ်ခပ်းရနဖ်ြစ်သည်။ 

 

အဓိက အဓိပ္ပါယဖွ်င ဆ်ိိုချကမ်ျ ျား 

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခခါငျ်ားပ္ ိုဖဖတအ်ဖမတထ်ိုတဖ်ခငျ်ား- လငိပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ကိစစရပ်ြျာ်းအတ က် အာ်းနည််းြျက်အခနအထာ်း၊ 

ြတူည ခသာ အာဏာ သိို  ြဟိုတ် ယ ိုကကည်အပ်နှ ြှု အခနအထာ်းကိို ကိိုယ်ထလိက်ခရာက် ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုြှု သိို  ြဟိုတ် 

ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုရန ်အာ်းထိုတ်ြှု ဖြစ်သည်။ ၎င််းတ င ်အဖြာ်းသူတစ်ဦ်းအာ်း လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ  ဖပြုကျင ဖ်ြင််းြှ 

ခင ခကက်းအာ်းဖြင ၊် လူြှုခရ်းဆိိုငရ်ာအာ်းဖြင  ်သိို  ြဟိုတ် နိိုငင် ခရ်းဆိိုငရ်ာအာ်းဖြင  ်အဖြတ်ထိုတ်ဖြင််းပေါဝငသ်ည်။ 

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   မခတ မ်တရ ျားဖပ္ြုကျင ဖ်ခငျ်ား- အတင််းအကျပ်အာ်းဖြင ဖ်ြစ်ခစ သိို  ြဟိုတ် ြည ြျှခသာအခဖြအခန 

သိို  ြဟိုတ် အကျပ်ကိိုငခ်သာအခဖြအခနအာ်းဖြင ဖ်ြစ်ခစ လိငသ်ခ ာ သ ာဝ၏ ရိုပ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာအရ ကိိုယ်ထလိက်ခရာက် 

စ က်ြက်ြှု သိို  ြဟိုတ် လိငသ်ခ ာသ ာဝ၏ ရိုပ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာအရ စ က်ြက်ရန ်ပြြိ််းခဖြာက်ြှု။ ၎င််းတ င ်

ကန  သ်တ်ထာ်းသည် ြဟိုတခ်သာ်လည််း လိငပိ်ိုင််းဆိိုငရ်ာ ဖပစ်ြှုြျာ်း၊ ြိုဒြ်ိ်းကျင ရ်န ်အာ်းထိုတ်ြှု (ပေါ်းစပ်ဖြင  ်

လိငစ်ပ်ယှက်ခစရန ်တစ်စ ိုတစ်ခယာက်အာ်း အတင််းအကျပ်လိုပ်ြိိုင််းရန ်အာ်းထိုတ်ြှု) နငှ  ်လိငပိ်ိုင််းဆိိုငရ်ာ လက်ခရာက်ြှု 

(သခ ာြတူ   နြ််းဖြင််းနငှ  ်ထခိတ ွဲ့ကိိုငတ် ယ်ဖြင််း အပေါအဝင)် တိို  အကျ ြု်းဝငပ်ေါသည်။ သခ ာတူည ြျက ်ခပ်းနိိုငသ်ည ် 

အရ ယ်ြခရာက်ခသ်းသတူစ်စ ိုတစ်ခယာက်နငှ  ်လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   လှုပ်ရှာ်းခဆာငရ် က်ြျက် အာ်းလ ို်းကိို လိငဆ်ိိုငရ်ာ 

ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုဖြင််းအဖြစ် ြှတ်ယူသည်။  

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   အခ  ှင အ်ယကှခ်ပ္ျားဖခငျ်ား- ြလိိုလာ်းအပ်ခသာ ရိုပ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာ၊ နှုတ်အာ်းဖြင  ်သိို  ြဟိုတ် 

လက်ဟနခ်ဖြဟနအ်ာ်းဖြင ဖ်ြစ်ခသာ လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ  သခ ာသ ာဝ၊ ၎င််းတ င ်ြြ ယြ်ရာခသာ ြှတ်ြျက်ြျြှု သိို  ြဟိုတ် 

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ  ခတာင််းဆိိုြှု ပေါဝငန်ိိုငသ်ည်။    

 
 

မူဝါဒကိို အခက ငအ်ထည်ခဖ ်ဖခငျ်ား 

Sight For All ၏ PSEAH ြူဝေါဒနငှ  ်လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ  ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်

အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းတိို  ကိို ဟန  တ်ာ်းရန ်Sight For All ၏ ကကိြု်းစာ်းအာ်းထိုတ်ြှုြျာ်းကိို 

အခကာငအ်ထည်ခြာ်လိုပ်ခဆာငရ်ာ၌ အဓိက သတြ်ှတြ်ျက်ြျာ်းကိို ခအာက်တ ငခ်ြာဖ်ပထာ်းသည်။  

အလိုပ်ြန  ဖ်ြင််း လိုပ်ကိိုငပ် ိုြျာ်း 

Sight For All သည် လူသစစ်ိုခဆာင််းရာတ င ်ခ ်းအနတရာယ် အကင််းဆ ို်းနငှ  ်အသင ခ်တာ်ဆ ို်းလူြျာ်းကိိုထာ်းရန ်

ရည်ြှန််းထာ်းပပ ်း လူပိုဂ္ိြုလ်တစ်ဦ်းအာ်း ကခလ်းြျာ်း အတ က်တိိုက်ရိိုကဖ်ြစ်ခစ သိို  ြဟိုတ် သ ယ်ဝိိုက်၍ဖြစ်ခစ 

လက်ြြ နိိုငခ်သာ အနတရာယ်ရှနိိိုငခ်ကကာင််း သလိျက်ဖြင  ်ြည်သည ်အြေါြျှ ဆက်သ ယလ်ိုပ်ကိိုငြ်ည် ြဟိုတ်ပေါ။  

သငတ်န််းပိို  ြျခပ်းဖြင််း 

အာ်းလ ို်းခသာ Sight For All  ိုတ်အြ  ွဲ့ ညွှနက်ကာ်းခရ်းြ ်းြျာ်း၊ ဝနထ်ြ််းြျာ်း၊ ဗစရ်ှငအ်ြ  ွဲ့ဝငြ်ျာ်း၊ ခစတနာ ဝနထ်ြ််းြျာ်း၊ 

ြျက်စိဆိိုငရ်ာ ခကျ်းလက် အရာရှိ၊ အြ  ွဲ့ဝငြ်ျာ်း၊ စ ြ ကိန််းတ င ်ပေါဝင ်လိုပ်ခဆာငသ်ူြျာ်း၊ အရာရှိြျာ်းနငှ  ်

ကနထ်ရိိုက်လိုပ်သြူျာ်းသည် PSEAH ြူဝေါဒနငှ  ်စိတ်ပိိုင််းနငှ်  ရိုပ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာအရ အာ်းနည််းြျက်ရှိသူြျာ်းဆိိုငရ်ာ ကျင ဝ်တ်ကိို 

ြိတတ ျူတစ်ခစာင ်လက်ြ ရရှိပပ ်း နာ်းလည်ခကကာင််း လက်ြတှ်ထိို်းရပေါသည်။  

ခကာင််းခသာြ  ွဲ့ ပြိြု်းခရ်းလိုပ်ကိိုငပ် ို ခဟာခဖပာပ  ြျာ်းကိို ကျင််းပခပ်းပပ ်း လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတအ်ဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ 

ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းတိို  ကိို ဟန  တ်ာ်းခရ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ပပ ်းဖပည် စ ိုသည ် 



အြန််းကဏ္ဍပေါဝငပ်ေါသည်။ ခဟာခဖပာခပ်းသည ်အခကကာင််းအရာ ခြေါင််းစဉ်ြျာ်းတ င ်တာဝနြ်ျာ်း၊ တိိုငတ်န််းဖြင််းဖြစ်စဉ်ြျာ်း၊ 

အနတရာယ်ကိို စိစစ်ဖြင််း၊ အနည််းဆ ို်းဖြစ်ခအာငလ်ိုပ်သည ်နည််းဗျျူဟာြျာ်းနငှ  ်တာ်းဆ ်းပိတ်ပငြ်ျက်ြျာ်းပေါဝငသ်ည်။ 

ြိတ်ြက်လိုပ်ကိိုငသ်ြူျာ်း 

Sight For All နငှ လ်ိုပ်ကိိုငသ်ည ် အစိို်းရ-ြဟိုတ်ခသာ ြိတြ်က်လိုပ်ကိိုငသ်ူြျာ်းသည် ၎င််းတိို  ၏ ကိိုယ်ပိိုင ်PSEAH 

ြူဝေါဒြျာ်းကိို ထနိ််းသြိ််းထာ်းရန ်လိိုအပ်ပေါသည်။ 

အစိို်းရ ြိတ်ြက်လိုပ်ကိိုငသ်ြူျာ်းနငှ  ်Sight For All သည် ကာက ယ်ခပ်းခရ်း စ နှုန််းြျာ်းြာှ ြိတ်ြက်သ ူသခ ာတူစာြျြုပ်ြျာ်း၌ 

ပေါဝငခ်ကကာင််း ခသြျာခစရန ်အတူလိုပ်ကိိုငက်ကပေါသည်။ စိတ်ပိိုင််းနငှ်  ရိုပ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာအရ အာ်းနည််းြျကရ်ှိသြူျာ်းအခပေါ် 

သသိာခသာ အနတရာယ်နငှ က်က ြုခတ ွဲ့ရလိြ် ြည်ဟို Sight For All ဝနထ်ြ််းြျာ်းက ယ ိုကကည်ခစသည ် လိုပ်ရပ်ြျာ်းသည် 

ြိတ်ြက်သူအြ  ွဲ့အစည််းနငှ  ်သခ ာတူစာြျြုပ် အဆ ို်းသတ်သ ာ်းခစပေါလိြ ်ြည်။ 

အနတရာယ်ကိို စ ြ ထနိ််းြျြုပ်ခရ်း 

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းကိို 

လ ို်းဝပခပျာက်ခအာင ်ဖပြုလိုပ်ခရ်းြှာ ခရရှည် ခဆာငရ် ကရ်ြည် အာ်းထိုတ်ြှုတစရ်ပ် ဖြစ်ခသာ်လည််း Sight For All သည် 

တာဝနယ်ူလိုပ်ခဆာငသ်ည က်ိစစအာ်းလ ို်း၌ လငိပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ  ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတ်ဖြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်

အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းတိို  ၏ အနတရာယ်ြျာ်းကိို အနည််းဆ ို်းဖြစ်ခအာင ်လိုပ်ခပ်းရန ်တာဝနယ်ူထာ်းပေါသည်။ Sight For All 

သည် အြ  ွဲ့အစည််းနငှ  ်စ ြ ကိန််းြျာ်းကိို အနတရာယ်ြျာ်းအာ်း ခြာ်ထိုတ်ရန၊် ခလျှာ ပေါ်းခစရနန်ငှ  ်နည််းသ ာ်းခစရန ်ဂရိုစိိုက၍် 

စ ြ ြန  ြ်  ခပ်းြည်ဖြစ်ပေါသည်။ 

 

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခခါငျ်ားပ္ ိုဖဖတအ်ဖမတထ်ိုတဖ်ခငျ်ား၊ မခတ မ်တရ ျားဖပ္ြုကျင ဖ်ခငျ်ား ငှ  ် အခ  ှင အ်ယကှခ်ပ္ျားဖခငျ်ား 

အ တရ ယမ်ျ ျားကိို စိစစ်ဖခငျ်ား 

Sight For All သည် လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ  ခြေါင််းပ ိုဖြတအ်ဖြတထ်ိုတ်ဖြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်

အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််း အနတရာယ်ကိို စိစစဖ်ြင််းအတ က် DFAT ဆ ို်းဖြတ်ြျက် ြျြှတ်ဖြင််း ကန  သ်တ်ြျက်လြ််းညွှနကိ်ို 

လိိုက်နာပေါသည်။ အဆင ဆ်င အ်ြျက် သ ို်းြျကြ်ှာ - 

1) စ ်းပ ာ်းခရ်းလိုပ်ငန််း ခဆာငရ် က်ရာ၌ လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတအ်ဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ 

ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််း အနတရာယ်ရှိပေါသလာ်း။ 

အကယ်၍ ရှိလျှင-် 

2) အနတရာယ်အဆင အ်ခဖြအခနကိို စိစစ်ပေါ 

3) အနတရာယ်အဆင အ်ခဖြအခနကိို သရိှိသည်နငှ  ်သင ခ်တာ်ခသာ အနည််းဆ ို်း စ နှုန််းြျာ်း၏ 

နြိ ်/အလယ်အလတ်/ဖြင /်အလ နဖ်ြင  ်ကိိုလိိုက်နာပေါ။ 

ဤအဆင ဆ်င အ်ြျက်ြျာ်းကိို Sight For All စ ြ ကိန််းအာ်းလ ို်းအတ က် စ ြ််းခဆာငရ်ည် စိစစ်ြှု၏ အစတိ်အပိိုင််းအဖြစ် 

ခဆာငရ် ကရ်နဖ်ြစ်သည်။ 

 
စ ြ ကိန််းအဆင ၌် အနတရာယ် စိစစ်ခရ်းြျာ်းကိို ကနဦ်းအဆင န်ငှ  ်လက်ြ သည ်အဆင ၏် အစိတ်အပိိုင််းအဖြစ် 

လိုပ်ခဆာငရ်နဖ်ြစ်သည ်အဖပင ်စ ြ ကိန််းခရ်းဆ  ဖြင််းနငှ  ်ပ ိုခြာ်သည ်အဆင ၌် ဖပနလ်ည်စစိစ်ရနဖ်ြစ်သည်။ စ ြ ကိန််း အနတရာယ် 

စိစစ်ခရ်းြျာ်းသည် အကာအက ယ်ခပ်းြှု အနတရာယ်ြျာ်းနငှ  ်PSEAH အနတရာယ်ြျာ်းကိို ခဆာငရ် ကရ်သည အ်ဖပင ်

အနတရာယ်အလာ်းအလာြျာ်းကိို အနည််းဆ ို်းဖြစ်ခစရန ်သိို  ြဟိုတ် ြယ်ရှာ်းရန ်အခရ်းယူလိုပ်ခဆာငြ်ျက်ြျာ်းနငှ  ်

အကက ဖပြုြျက်ြျာ်း ပေါဝငပ်ေါသည်။ 

 



တိိုငတ်န်ျားဖခငျ်ား 

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ ၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းတိို  ၏ အတ က ်

စိို်းရြိ်ပူပနြ်ှုြျာ်း သိို  ြဟိုတ် စ ပ်စ  ြျက်ြျာ်းကိို ြျက်ြျင််း တိိုငတ်န််းရြည်။ Sight For All သည် အာ်းလ ို်းခသာ 

တိိုငတ်န််းြျက်ြျာ်းနငှ  ်စိို်းရိြပ်ူပနြ်ှုြျာ်းကိို ခလ်းခလ်းနကန်က် ကိိုငတ် ယ်ပပ ်း ြျက်ြျင််း အခရ်းယူခဆာငရ် က်ပေါသည်။ 

လိငပ် ိုင ်းဆိိုငရ်ာ   ခြေါင််းပ ိုဖြတ်အဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််းနငှ  ်အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းတိို  ၏အတ က် 

စိို်းရြိ်ပူပနြ်ှုြျာ်း သိို  ြဟိုတ် စ ပ်စ  ြျက်ြျာ်းကိို စ ိုစြ််းစစ်ခဆ်းရာ၌ Sight For All သည် သ ာဝကျသည်  တရာ်းြျှတြှု 

အခဖြြ စည််းြျဥ််းြျာ်းကိို လိိုက်နာပေါြည်။ Sight For All ၏သတင််းခပ်းသူ ြူဝေါဒတ င ် ခြာ်ဖပထာ်းသည အ်တိိုင််း 

စိို်းရြ်ိပူပနြ်ှုြျာ်းနငှ  ် စ ပ်စ  ြျက်ြျာ်းကိို တိိုငတ်န််းသူ၏ သတင််းလျိှြုွဲ့ ဝှကြ်ှု၊ ခြာ်ထိုတ်ြှုနငှ ဆ်က်စပ်သူ၏ 

ြည်သူြည်ဝေါဖြစ်ခကကာင််းနငှ  ် ခြာ်ထိုတ်ြှု၏အခသ်းစတိ်အြျက်ြျာ်းကိို ထနိ််းသြိ််းထာ်းရင််း အတင််းအကျပ်ဆ ို်းခသာ 

လ ိုဖြ ြုသိိုသပ်ိြှု ဖြင  ်ကိိုငတ် ယ်ပေါြည်။ 

 

Sight For All ၏ PSEAH ြူဝေါဒ၊ DFAT ၏ PSEAH ြူဝေါဒကိို ခြာက်ြျက်ကျျူ်းလ နန်ိိုငသ်ည ် အဖပြုအြူတစ်ြိုြိုကိို သိို  ြဟိုတ် 

ခြေါင််းပ ိုဖြတအ်ဖြတ်ထိုတဖ်ြင််း၊ ြခတာ်ြတရာ်းဖပြုကျင ဖ်ြင််း သိို  ြဟိုတ် အခနာှင အ်ယှက်ခပ်းဖြင််းတိို  နငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ 

လူပိုဂ္ိြုလ်တစ်ဦ်းတစ်ခယာကထ် ြှ စ ပ်စ  ြျက ် သိို  ြဟိုတ် ထိုတ်ခြာ်ြှုတစ်ြိုြိုကိို အဆိိုပေါ စ ပ်စ  သည ်ဖြစရ်ပ် သိို  ြဟိုတ် 

ခြာက်ြျက်ကျျူ်းလ နြ်ှုကိို သရိှိပပ ်း အလိုပ်လိုပ်ရက ်နစှရ်က်အတ င််း တိိုငတ်န််းသင သ်ည်။ 

 

မဖဖစ်မခန ငှ ခ်ျကခ်ျငျ်ား တိိုငတ်န်ျားဖခငျ်ား 

Sight For All တ င ်သ ်းဖြာ်း တိိုငတ်န််းြည ် ပ ိုစ ြျာ်း ခအာက်ပေါတိို  အတ က် ရှိပေါသည်-  

• ြဖြစ်ြခနနငှ  ်ြျက်ြျင််း - စ ပ်စ  သည ် ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပ ာ်းပပ ်း အလိုပ်လိုပ်ရက် ၂ ရက်အတ င််း တိိုငတ်န််းရနဖ်ြစ်သည်။ 

• ြဖြစ်ြခန - ြူဝေါဒ၊ အနည််းဆ ို်း စ နှုန််း သိို  ြဟိုတ် စည််းြျဥ််းြျာ်းကိို ြလိိုက်နာဖြင််းအာ်း သရိှိပပ ်း အလိုပ်လိုပ်ရက် ၅ 

ရက်အတ င််း တိိုငတ်န််းရနဖ်ြစသ်ည်။ 

 

တိိုငတ်န်ျားချကက်ိို ကျွ ်ိုပ်္ မည်သိို   ဖပ္ြုလိုပ်္ရမည်နည်ျား။ 

တိိုငတ်န််းြျက်ကိို https://sightforall.org/complaints/ တ ငတ်ိိုင ်ဖပြုလိုပ်နိိုငသ်ည် သိို  ြဟိုတ် ခအာက်ခြာ်ဖပပေါ Sight For All 

ကိိုယ်စာ်းလှယ်ြျာ်းအနက် တစ်ဦ်းကိို ဆက်သ ယ်ဖြင််းအာ်းဖြင  ်တိိုငတ်န််းနိိုငသ်ည်။ 

 
Sight For All အြှုခဆာင ်အရာရှိ – jhatswell@sightforall.org 

ြ နဂ်ိိုလ ်းယာ်း/သ ရိလကကာ/ဖြနြ်ာ စီမံချက  အရာရှိ – myanmarcountryofficer@sightforall.org 

ကခြဘာဒ ်းယာ်း စီမံချက  အရာရှိ – cambodiacountryofficer@sightforall.org 

သ ရိလကကာ စီမံချက  အရာရှိ – srilankacountryofficer@sightforall.org  
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