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Pact ဥကB ဌ-3င့ ်CEO ထမံ3 

အမ3ာစကား 

 
ချစလ်=စာွေသာ လ.ပ်ေဖာ်ကိ.ငဖ်ကမ်ျား- 

Pact ရဲ ့ ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျIးအသစြ်ဖစတ်ဲ ့သမာသမတက်ျမ5၊ ေလးစားမ5နဲ ့ လ7တန်းစားမေရွး၊ လ7မျိ<း၊ 

ဘာသာမေရွးတန်းတ7ပါဝင-်ိ/ငမ်5ကိ. သငတ်ိ.န့ ဲ ့ မGေဝခငွ့ရ်တဲအ့တကွ ်ေကျနပ်ဝမ်းေြမာကမ်ိပါတယ။် 

Pact ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျIးဟာ ကC<်.ပ်တိ.ရဲ့ ့ အဓိက စ<ံHနး်သံ.းခ.ြဖစတ်ဲ ့သမာသမတက်ျမH၊ ေလးစားမHနဲ ့ 

လ@တနး်စားမေရွး၊ လ@မျိPး၊ ဘာသာမေရွး တနး်တ@ပါဝင<်ိ.ငမ်Hကိ. သငတ်ိ.န့ ဲ ့ မGေဝခငွ့ရ်တဲအ့တကွ ်

ေကျနပ်ဝမ်းေြမာကမ်ိပါတယ။် ဒစီ<ံHနး်ေတကွ မGတတဲ ့လ.ပ်ငနး်ခငွတ်စခ်.ြဖစလ်ာဖိ. ့၊ ရပ်ရွာေဒသေတရဲွ ့ 

အကျိPးေတကွိ. တာဝနသ်စိာွ သယပိ်.းထမ်းရွကေ်ပးဖိ.န့ ဲ ့ ကC<်.ပ်တိ.က့ိ. ယံ.ယံ.ZကညZ်ကည ်အပ်<=ထံားတဲ ့ေငေွတကွိ. 

aိ. းသားေြဖာင့မ်=နစ်ာွ bကးီZကပ်ခန ့ခ်ွေဲပးဖိ.ဆ့ိ.တဲ ့ကC<်.ပ်တိ.ရဲ့ ့ တာဝနက်ိ. ေကျပနွစ်ာွ ထမ်းေဆာင<်ိ.ငေ်အာင ်

က@ညေီပးပါတယ။် 

သမာသမတက်ျမHဟာ ကC<်.ပ်တိ.လ့.ပ်သမG အရာတိ.ငး်ရဲ ့ အေြခခကံျင့ဝ်တပဲ်ြဖစပ်ါတယ။် ကC<်.ပ်တိ.ဟ့ာ 

ကိ.ယ့က်ိ.ယက်ိ.၊ ကC<်.ပ်တိ.ရဲ့ ့ မိတဖ်ကေ်တနွဲ ့၊ အစအီစIမ=ာ ပါဝငသ်@ေတ၊ွ အလNO=ငေ်တနွဲ ့ ကC<်.ပ်တိ.က့ိ. 

အလ.ပ်လ.ပ်ေပးေနတဲ ့အဖွဲKအစညး်ေတအွေပc aိ. းသားမHO=ိရမ=ာြဖစပ်ါတယ။် ဒကီျင့ဝ်တစ်ညး်မျIးရဲ ့ 

ရညရွ်ယခ်ျကက် သင ်ZကPံေတွKေကာငး် ZကPံေတွKရ<ိ.ငတ်ဲ ့အေြခအေနတိ.ငး်ကိ. ပါဝငေ်အာင ်ထည့သ်ငွး်ဖိ. ့ 

မဟ.တဘ် ဲPact မ=ာ သင ်လ.ပ်ေဆာငတ်ဲ ့အလ.ပ်မ=နသ်မGမ=ာ တတ<်ိ.ငသ်မG အြမင့ဆ်ံ.းကျင့ဝ်တစ်<ံHနး်နဲ ့ 

ပညာO=ငစ်<ံ Hနး်ေတအွတိ.ငး် ကိ.ကည်ေီအာင ်bကPိးပမ်းေဆာငရွ်ကဖိ်. ့ သင့က်ိ. အားေပးလိ.ြခငး် ြဖစပ်ါတယ။် 

ေလးစားမHဆိ.တာ ကC<်.ပ်တိ. ့ အချငး်ချငး်နဲ ့ ကC<်.ပ်တိ. ့ အလ.ပ်လ.ပ်ေပးေနတဲ ့လ@ေတအွေပc အစIအdမဲ 

ြပသရမယ့အ်ရာတစခ်. ြဖစပ်ါတယ။် Pact ဝနထ်မ်းေတ ွအဖွဲKလိ.က ်အလ.ပ်လ.ပ်ရာမ=ာ၊ အလ.ပ်တာဝန ်တစခ်.ကေန 

တစခ်.၊ <ိ.ငင်တံစ<်ိ.ငင်ကံေန ေနာကတ်စ<်ိ.ငင်ကံိ. က@းေြပာငး်လ.ပ်ေဆာငရ်ာမ=ာ ပညာO=ငပီ်သစာွ၊ 

ပ@းေပါငး်ေဆာငရွ်ကd်ပီး မGေဝခစံား<ိ.ငတ်ဲ ့ပံ.စမံျိPးနဲ ့ အလ.ပ်လ.ပ်တဲအ့ခါ ေလးစားမHဆိ.တာ ြဖစေ်ပcလာပါတယ။် 

ကC<်.ပ်တိ. ့ အလ.ပ်လ.ပ်ေပးေနတဲ ့လ@တိ.ငး်ကိ. ပငွ့လ်ငး်တဲစ့တိထ်ား၊ သ@တိ.ရဲ့အ့ြမငန်ဲ ့ အေတွKအZကPံကိ. 
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နားလညမ်HO=ိO=ိနဲ ့ ချIးကပ်ဖိ.လ့ညး် လိ.ပါတယ။် 

လ@တနး်စားမေရွး၊ လ@မျိPး၊ ဘာသာမေရွး တနး်တ@ပါဝင<်ိ.ငမ်Hဆိ.တာ ကC<်.ပ်တိ.လ့.ပ်တဲအ့လ.ပ်တိ.ငး်မ=ာ လ@ေတကွိ. 

ဦးစားေပးစIးစားတဲ ့အဓိကေသာခ့ျကြ်ဖစပ်ါတယ။် ဒ<ီ=စက်ာလေတတွစေ်လGာက ်Pact ဝနထ်မ်းေတ ွ

ေအာငြ်မငခ်ဲတ့ဲ ့ထ@းခCနေ်ြပာငေ်ြမာကတ်ဲ ့အလ.ပ်ေတနွဲ ့ သကေ်ရာကမ်Hေတ၊ွ သ@တိ.ရဲ့ ့ 

စတိေ်ရာကိ.ယပ်ါ<=စြ်မfPပ်dပီး ပိ.မိ.bကPိးစားလ.ပ်ေဆာငတ်ာေတအွတကွ ်ကC<်.ပ်တိ. ့ ဂ.ဏယ်@ပါတယ။် အားလံ.းကိ. 

ေထာကပံ်က့@ညေီပး<ိ.ငတ်ဲ ့အေကာငး်ဆံ.းနညး်လမ်းက မိမိကိ.ယတ်ိ.င ်

bကးီပာွးတိ.းတကေ်အာငလ်.ပ်ေဆာင<်ိ.ငတ်ဲအ့ြပင ်တြခားသ@ေတအွတကွ ်ေဘးကငး်dပီး 

အားလံ.းတနး်တ@ပါဝငခ်ငွ့O်=ိတဲ ့ပတဝ်နး်ကျငေ်တကွိ. ဖနတ်းီေပး<ိ.ငတ်ဲ ့အလ.ပ်ခငွတ်စခ်.ကိ. 

ပံပိ့.းေပးဖိ. ့ြဖစပ်ါတယ။် 

ကC<်.ပ်တိ.ရဲ့ ့ စ<ံHနး်ေတွကိ. လက်ေတွKကျင့သ်ံ.းဖိ.အ့တွက် Pact မ=ာ လ.ပ်ေဆာငတဲ် ့အလ.ပ်တိ.ငး်နဲ ့ 

လ.ပ်ေဆာငဖိ်.ပ့ျက်ကွက်တဲ ့အရာတိ.ငး်အတွက် ကC<်.ပ်တိ.တ့စဦ်းချငး်စကီ တာဝနခံ်ရမ=ာြဖစပ်ါတယ်။ 

ကC<်.ပ်တိ.တ့စဦ်းချငး်စတိီ.ငး်က ကျင့ဝ်တ်နဲအ့ည ီလ.ပ်ေဆာငဖိ်.တ့ာဝနO်=ိသလိ. တြခားသ@ေတွကလညး် 

ကျင့ဝ်တ်နဲအ့ညလီ.ပ်ေဆာငဖိ်. ့၊ ကC<်.ပ်တိ.ရဲ့ ့ ပျက်ကွက်မHေတွကိ. သတငး်ပိ.တိ့.ငZ်ကားဖိ. ့ အေရးbကီးပါတယ်။ ဒါမ=သာ 

ပိ.ေကာငး်ေအာငလ်.ပ်ဖိ. ့ အခွင့အ်လမ်းေတွ ရO=ိလာမ=ာြဖစပ်ါတယ်။ 

Pact မ=ာ ကC<်.ပ်တိ. ့ ေနစ့Iလ.ပ်ေဆာငတ်ဲ ့အလ.ပ်ေတမွ=ာ ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျIးကိ. 

အdမဲထည့သ်ငွး်လိ.ကန်ာရမယဆ်ိ.တဲ ့ကC<်.ပ်တိ.ရဲ့က့တကိဝတက်ိ. ခိ.ငမ်ာေစဖိ. ့ ကC<်.ပ်တိ.န့ ဲ ့ 

ပ@းေပါငး်ပါဝငေ်ပးပါ။ 
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ကF-်/ပ်တိ/၏့ ေမHာ်မ3န်းချက-်3င့ ်

ရညမ်3န်းချက ်

ေမHာ်မ3န်းချက ်

လ@တိ.ငး်လ@တိ.ငး် မိမိတိ.၏့ အနာဂတက်ိ. ပိ.ငဆ်ိ.ငခ်ငွ ့O်=ိေသာ 

ကမ[ာတစခ်.ဖနတ်းီေရး။ 

 
ရညမ်3န်းချက ်

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် ေဒသတွငး် အဖဲွKအစည်းများ၊ စီးပွားေရးလ.ပ်ငနး်များ<=င့ ်

အစိ.းရအဖဲွKအစည်းများ<=င့ ်ပ@းေပါငး်dပီး ြပည်သ@တိ.၏့ သေဘာထားကိ. 

နားေထာငေ်ပးေသာ၊ ြပည်သ@တိ.လ့.ပ်<ိ.ငစွ်မ်းO=ိdပီး 

တက်gကအားမာနြ်ပည့ေ်စေသာ စည်ပငြ်ဖစ်ထွနး်၍ Zက့ံZက့ံခံသည့ ်

လ@အ့ဖဲွKအစည်းများ ြဖစ်ေပcလာေစရန ်စနစ်ကျေသာ ေြဖO=ငး်နည်းများကိ. 

ဖနတီ်းေပးလျက်O=ိသည်။ 
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သမာသမတက်ျမ5 

ကC<်.ပ်တိ.၏့ ဂ.ဏသ်တငး်သည ်ကC<်.ပ်တိ.အ့တွက် တနဖိ်.းအO=ိဆံ.း ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Hြဖစd်ပီး 

ထိ.ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Hကိ. စIဆက်မြပတ် ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်O=ာက်ရမည။် 

 

သမာသမတက်ျေရး အစအီစ, 

Pact တငွ ်အများြပညသ်@ ေကာငး်ကျိPးြဖစထ်နွး်ေစရန ်ဒါaိ.ကတ်ာဘ.တအ်ဖွဲKက ေထာကခ်အံတညြ်ပPထားေသာ 

O=ငး်လငး်စာွ ေဖာ်ြပထားသည့ ်ရညမ်=နး်ချက<်=င့ ်ရညရွ်ယခ်ျကတ်စခ်. O=ိပါသည။် ကC<်.ပ်တိ.၏့ အစအီစIများသည ်

ထိ.ရညမ်=နး်ချကက်ိ. ပံပိ့.းေပးdပီး ကC<်.ပ်တိ. ့ အလ.ပ်လ.ပ်ေပးေနေသာ အဖွဲKအစညး်များ၏ လိ.အပ်ချကမ်ျားကိ. 

အသင့ြ်ဖည့ဆ်ညး်ေပးရန<်=င့ ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ လ.ပ်ေဆာငခ်ျကန်ယပ်ယမ်ျားတငွ ်ေြပာငး်လမဲHများ<=င့ ်

တထီငွဆ်နး်သစမ်Hများအေပc အလိ.ကသ်င့တ်ံ. ့ြပနရ်န ်ရညရွ်ယေ်ရးဆွထဲားပါသည။် Pact သည ်အစအီစIတငွ ်

ပါဝငသ်@များ၊ အလNO=ငမ်ျား၊ အရပ်ဘက ်အဖွဲKအစညး်များ<=င့ ်ေဒသအဖွဲKအစညး်များ အပါအဝင ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ 

လ.ပ်ငနး်<=င့သ်ကဆ်ိ.ငသ်@များထ ံအစရီငခ်တံငြ်ပရာတငွ ်ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမH<=င့ ်မGတမHO=ိရန ်ကတြိပPပါသည။် 

အစအီစI အဆိ.ြပPချကမ်ျား၊ လ.ပ်ငနး်များ<=င့ ်အစရီငခ်စံာများ အားလံ.းသည ်အဖကဖ်ကမ်= ြပည့စ်ံ.၍ 

တကိျမ=နက်နမ်HO=ိေZကာငး် ေသချာေစရန ်ဝနထ်မ်းတိ.ငး်တငွ ်တာဝနO်=ိပါသည။် 

 
ြပငပ်အဖဲွMအစညး်များ 

မိတဖ်က၊် ရနပံ်.ေငတွစဆ်င့ြ်ပနလ်ညရ်O=ိသ@ သိ.မ့ဟ.တ ်က.နစ်ည/်ဝနေ်ဆာငမ်Hပံပိ့.းေပးသ@တစဦ်းကိ. 

အကြဲဖတရ်ာတငွ ်သင့က်ိ.ယသ်င ်ြပနေ်မးရမည့ ်အဓိကေမးခနွး်မ=ာ ၎ငး်တိ.က့ိ. သင ်ယံ.Zကည၍်ရသလား ဟ@ေသာ 

ေမးခနွး်ပငြ်ဖစပ်ါသည။် Pact <=င့ ်လကတ်ွလဲ.ပ်ကိ.ငရ်န ်ြပငပ်အဖွဲKအစညး်များကိ. ေရွးချယရ်ာတငွ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ 

bကPိတငစ်စေ်ဆးအကြဲဖတမ်Hကိ. ေဆာငရွ်ကd်ပီး ေနာကပိ်.ငး်တငွလ်ညး် ဆကလ်ကေ်စာင့Z်ကည့အ်ကြဲဖတရ်နမ်=ာ 

သင့တ်ာဝနြ်ဖစပ်ါသည။် Pact သည ်ဤလ.ပ်ငနး်ပိ.ငး်အရ ဆက<်ယွပ်တသ်ကရ်သည့အ်ခါ ကC<်.ပ်တိ.အ့ေနြဖင့ ်
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အဆိ.ပါလ@ပ.ဂjိPလမ်ျား<=င့ ်အဖွဲKအစညး်များ၏ ဂ.ဏသ်တငး်၊ လ.ပ်ရညက်ိ.ငရ်ည<်=င့ ်လ.ပ်ငနး်တငွး် 

ကျင့သ်ံ.းသည့အ်ေလအ့ထများ<=င့ ်ထနိး်ချPပ်မH ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. ထထိေိရာကေ်ရာက ်

အာမခေံပးရာေရာကပ်ါသည။် ဤဆက<်ယွပ်တသ်ကရ်ာတငွ ်သတbိကးီbကးီထားပါ။ 

 
ဘNာေရး သမာသမတက်ျမ5 

501(c) ေထာကခ်ခံျကရ် အကျိPးအြမတမ်ဖကေ်သာ အဖွဲKအစညး်တစခ်.အြဖစ ်Pact ၏ကိ.ယစ်ား ကC<်.ပ်တိ.သ့ံ.းစွေဲသာ 

ေငမွျားသည ်ကC<်.ပ်တိ.ပိ့.ငေ်ငမွျားမဟ.တဘ် ဲအြခားသ@များ ပိ.ငဆ်ိ.ငေ်သာ ေငမွျားြဖစd်ပီး အစအီစIများ၊ 

တထီငွဆ်နး်သစမ်H<=င့ ်ကC<်.ပ်တိ. ့ အလ.ပ်လ.ပ်ေပးေနသည့ ်အဖွဲKအစညး်<=င့ ်လ@အများ 

ပိ.မိ.ေကာငး်ကျိPးြဖစထ်နွး်ေရးအတကွ ်သတမ်=တထ်ားသည့အ်တိ.ငး် သံ.းစွရဲန ်ကC<်.ပ်တိ.က့ိ. အပ်<=၍ံ 

ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်O=ာကထ်ားခိ.ငး်သည့ ်ေငမွျားြဖစပ်ါသည။် Pact O=ိ ဝနထ်မ်းတိ.ငး်<=င့ ်ကC<်.ပ်တိ.<့ =င့ ်

တွ၍ဲအလ.ပ်လ.ပ်ေသာ လ@တိ.ငး်သည ်ထိ.ေငမွျားကိ. သင့ေ်လျာ်စာွ သံ.းစွေဲZကာငး်<=င့ ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ 

ေငေွZကးမ=တတ်မ်းများမ=ာ ြပည့စ်ံ.တကိျမHO=ိေZကာငး် ေသချာေစရန ်တာဝနO်=ိပါသည။် ယငး်ကိ.မ=နမ်=နက်နက်န ်

ေဆာငရွ်ကရ်န ်သငသ်ည ်Pact ၏ လ.ပ်ငနး်တငွး် ထနိး်ချPပ်မHများ ပါဝငသ်ည့ ်စနစက်ိ. လိ.ကန်ာdပီး ကC<်.ပ်တိ. ့ 

အလ.ပ်လ.ပ်ကိ.ငသ်ည့ ်<ိ.ငင်တံိ.ငး်တငွ ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ တာဝနဝ်တk ရားများကိ. ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရန ်

တာဝနO်=ိပါသည။် 

• အလOP3င ်ကန ့်သတခ်ျကမ်ျား 

Pact ဝနထ်မ်းတိ.ငး်သည ်ရနပံ်.ေငမွျားကိ. အဖွဲKအစညး်၏ ရညမ်=နး်ချက<်=င့ ်အလNO=င၏် ရညရွ်ယခ်ျက<်=င့အ်ည ီ

သံ.းစွရဲန ်ေငေွZကးအပ်<=ခံရံသ@အြဖစ ်လိ.ကန်ာရမည့ ်တာဝနတ်စခ်.O=ိပါသည။် သင ်လ.ပ်ကိ.ငေ်နေသာ 

အစအီစIများ၏ လိ.အပ်ချကမ်ျား<=င့ ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားအေZကာငး် ေလလ့ာရန ်သင့တ်ငွ ်တာဝနO်=ိပါသည။် 

Pact အေနြဖင့ ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ အလ.ပ်ကိ. ရနပံ်.ေငေွထာကပံ်ေ့ပးေနေသာ အလNO=ငမ်ျား၏ ယံ.Zကညမ်Hကိ. 

ဆံ.းaH ံးသာွးပါက ခကခ်ကခ်ခဲ ဲတညေ်ဆာကထ်ားရသည့ ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ ဂ.ဏသ်တငး်ကိ. ထခိိ.ကမ်Hအား 

အဖကဆ်ယရ်န ်<=စေ်ပါငး်များစာွZကာ<ိ.ငပ်ါသည။် 
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အစိ.းရထမံ= ေငေွZကးေထာကပံ်မ့H ရO=ိရန ်မ=ားယငွး်ေသာ သိ.မ့ဟ.တ ်လမိ်လညထ်ားေသာ ေတာငး်ဆိ.ချကမ်ျား၊ 

မ=တတ်မ်းများ သိ.မ့ဟ.တ ်ေငစွာရငး်O=ငး်တမ်းများကိ. တငြ်ပြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်ယငး်သိ.တ့ငြ်ပမHကိ. 

ြဖစေ်ပcေစြခငး်မ=ာ တရားမဝငဟ်. ြပlာနး်ထားသည့ ်စညး်မျIးများ<=င့ ်

ဥပေဒများO=ိdပီးအေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်. အစိ.းရထမံ= ရနပံ်.ေငမွျား အပါအဝင ်အစိ.းရရနပံ်.ေငမွျားသည ်

အဆိ.ပါ စညး်မျIးဥပေဒများကိ. လိ.ကန်ာရသည။် ယငး်ဥပေဒများအြပင ်Pact မ@ဝါဒများကိ. ချိPးေဖာကမ်Hများ 

ြဖစပ်ာွးပါက တရားမ ေရးရာ<=င့ ်ြပစမ်Hဆိ.ငရ်ာ ြပစဒ်ဏ<်=စမ်ျိPးလံ.းကိ. ခရံ<ိ.ငပ်ါသည။် 

• အချိန်မ3တတ်မ်းများ-3င့ ်အသံ/းစရိတမ်ျား 

သငသ်ည် အချိနမ်=တ်တမ်းများ<=င့ ်အသံ.းစရိတ် အစီရငခံ်စာများ<=င့ ်ပတ်သက်လာပါက အdမဲaိ.းသားမHO=ိရမည်။ 

ယငး်က အဲသည်ေလာက်ပင ်aိ. းO=ငး်ပါသည်။ သငသ်ည် ေငြွပနထ်.တ်ေပးရန ်အသံ.းစရိတ်စာရငး်တစ်ခ.ကိ. 

တငြ်ပေသာအခါ သိ.မ့ဟ.တ် Pact ၏ ကိ.ယ်စား ေငသံွ.းစဲွေသာအခါ အသံ.းစရိတ်မ=ာ ကျိPးေZကာငး်ဆီေလျာ်dပီး 

အဖဲွKအစည်း၏ ရည်မ=နး်ချက်<=င့ ်တိ.က်aိ.က်ဆက်စပ်မHO=ိသလိ. သင့ေ်လျာ်ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

သက်ေသြပ<ိ.ငေ်Zကာငး် ေသချာပါေစ။ မနေ်နဂျာများသည် ၎ငး်တိ.၏့ လက်ေအာက်ဝနထ်မ်းများက သံ.းစဲွေသာ 

ေငအွားလံ.းအတွက် တာဝနO်=ိdပီး အချိနမ်=တ်တမ်း<=င့ ်အသံ.းစရိတ် အစီရငခံ်စာ တငြ်ပချက်များကိ. 

အတည်မြပPမီ ေသေသချာချာ ြပနလ်ည်သံ.းသပ်ရမည်။ 

• စာချ<ပ်တစခ်/ ချ<ပ်ဆိ/ြခငး် 

အဖွဲKအစညး်တငွ ်သင့ရ်ာထ@းက မညသ်ိ.ပ့ငြ်ဖစေ်စကာမ@ Pact ၏ ကိ.ယစ်ား စာချPပ်တစခ်. ချPပ်ဆိ.ြခငး်သည ်

အလနွအ်ေရးbကးီေသာ ကစိXြဖစပ်ါသည။် သငသ်ည ်လ.ပ်ပိ.ငခ်ငွ့လ်mအဲပ်စာ သိ.မ့ဟ.တ ်စာချPပ်တငွ ်

လကမ်=တထ်ိ.းပိ.ငခ်ငွ့ ်မ@ဝါဒအရ သင့က်ိ. လ.ပ်ပိ.ငခ်ငွ့ေ်ပးထားြခငး် မO=ိလGင ်စာချPပ်တစခ်.ကိ. 

ချPပ်ဆိ.<ိ.ငြ်ခငး်မO=ိပါ။ သင့အ်ေနြဖင့ ်စာချPပ်တစခ်.ကိ. ချPပ်ဆိ.ရန ်လ.ပ်ပိ.ငခ်ငွ့O်=ိသည့တ်ိ.င ်စာချPပ်သည ်

အဖွဲKအစညး်၏အကျိPးအတကွ ်အေကာငး်ဆံ.းြဖစမ်ြဖစ ်ေသချာစIးစားပါ။ 

 
• ဘNာေရး သိ/မ့ဟ/တ ်စာရငး်အငး် မ7မမ3န်မ5များ 

သငသ်ည် Pact ၏ ေငအွဝငအ်ထွက်၊ မ=တ်တမ်း သိ.မ့ဟ.တ် ေငစွာရငး်တစ်ခ.ခ.ကိ. ဘယ်ေသာအခါမG 

မမ=နမ်ကနမ်လ.ပ်သင့ပ်ါ။ သငသ်ည် ဘMာေရး စာရငး်စစ်မHမ=နသ်မGတွင ်ပ@းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်လိ.ပါသည်။ 

သင့အ်ေနြဖင့ ်အထက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ လ.ပ်ေဆာငခ်ျက်တစ်ခ.ခ.ကိ. သံသယO=ိပါက သိ.မ့ဟ.တ် 

သတိြပPမိပါက သိ.မ့ဟ.တ် ထိ.ကိစXရပ်အတွက် ဘMာေရး သမာသမတ်ကျမH သိ.မ့ဟ.တ် ဘMာေရး တာဝန<်=င့ ်

ပတ်သက်dပီး မ@မမ=နမ်Hတစ်ခ.ခ.ကိ. သံသယO=ိပါက သိ.မ့ဟ.တ် သတိြပPမိပါက ၎ငး်တိ.ကိ့. ကျင့ဝ်တ<်=င့ ်
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စညး်ကမ်းလိ.ကန်ာေရးaံ. း သိ.မ့ဟ.တ် Pact ၏ ကျင့ဝ်တ်ေရးရာ သတငး်ပိ.တိ့.ငZ်ကားေရး ေဟာ့လိ.ငး်ြဖစ်ေသာ 

EthicsPoint သိ. ့ ချက်ချငး်သတငး်ပိ.ပ့ါ။ 

 
လာဘေ်ပးလာဘယ်7-3င့ ်လကေ်ဆာငမ်ျား 

အဖွဲKအစညး်အားလံ.းကဲသ့ိ.ပ့င ်Pact သည ်ကမ[ာတစဝ်=မ်းO=ိ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ်H အမျိPးအစားအားလံ.းလိ.လိ.တငွ ်

လာဘေ်ပးလာဘယ်@မHကိ. တားြမစထ်ားေသာ ဥပေဒများစာွကိ. လိ.ကန်ာရပါသည။် Pact တငွအ်လ.ပ်လ.ပ်ေသာ 

ကC<်.ပ်တိ.အ့တကွ ်စညး်ကမ်းချကမ်=ာ aိ. းO=ငး်ပါသည ်– မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွမ်ဆိ. မညသ်ည့အ်ေZကာငး်ရငး်အတကွမ်ဆိ. 

မညသ်@က့ိ.မG လာဘမ်ထိ.းပါ<=င့။် 

Pact တငွ ်လကေ်ဆာငအ်ေပးအယ@ မလ.ပ်ေရး မ@ဝါဒတစခ်.လညး် O=ိပါသည။် သငသ်ည ်Pact တငွ ်သင ်

အလ.ပ်လ.ပ်ကိ.ငမ်H တစစ်တိတ်စပိ်.ငး်အြဖစ ်အြခားသ@များကိ. လကေ်ဆာငမ်ျားေပးြခငး်၊ ေဖျာ်ေြဖေရး 

စစီIေပးြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်အြခားလ.ပ်ငနး် ေလာကဝတမ်ျားြပPြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်အြခားသ@များထမံ= 

၎ငး်တိ.က့ိ.လကခ်ြံခငး် မြပPရပါ။ ေယဘ.ယျအားြဖင့ ်ေသးငယေ်သာပစXညး်များ သိ.မ့ဟ.တ ်

တနဖိ်.းအနညး်အကျIးမGသာြဖစေ်သာ အစားအေသာကမ်ျားကဲသ့ိ. ့ ေဈးမbကးီေသာ၊ ေငသွားမဟ.တေ်သာ 

“လကေ်ဆာငမ်ျား” ကိ. လကခ်ြံခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်ေပးြခငး်ကိ. ခငွ့ြ်ပPပါသည။် သင့တ်ငွေ်မးစရာများ O=ိပါက 

ကျင့ဝ်တ<်=င့ ်စညး်ကမ်းလိ.ကန်ာေရးaံ. းသိ. ့ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

ကC<်.ပ်တိ.အ့ေနြဖင့ ်လက်ေဆာင၊် ေဖျာ်ေြဖေရး သိ.မ့ဟ.တ် အြခားလ.ပ်ငနး်ေလာကဝတ်တိ.သ့ည် လာဘ်ေပးလာဘ်ယ@မH 

သိ.မ့ဟ.တ် အကျိPးစီးပွား ပဋပိကUြဖစ်မHအြဖစ် မ=တ်ထငသွ်ား<ိ.ငသ်ည့် အြဖစ်ကိ. ေO=ာငO်=ားလိ.ပါသည်။ အထ@းသြဖင့ ်

သငက် တနဖိ်.းO=ိေသာ အရာတစ်ခ.ခ.ကိ. ေတာငး်ခံြခငး် သိ.မ့ဟ.တ် လက်ခံြခငး်ကိ. တငး်တငး်ကျပ်ကျပ် 

တားြမစ်ထားသည့် စည်းမျIးများကိ. လိ.က်နာရေသာ အစိ.းရအရာO=ိများ<=င့ ်ဆက်ဆံေဆာငရွ်က်ရသည့်အခါ 

ြပဿနာြဖစ်လာ<ိ.ငပ်ါသည်။ 
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က/န်စည/်ဝန်ေဆာငမ်5ပ့ံပိ/းေပးသ7များ 

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် Pact အတွက် အေကာငး်ဆံ.းြဖစ်<ိ.ငသ်ည့် သေဘာတ@ညီချက်ကိ. အdမဲရO=ိေအာင ်bကိPးပမ်းသင့ပ်ါသည်။ 

သငက် အေကာငး်ဆံ.း ကမ်းလ=မ်းချက်ကိ.ရO=ိေZကာငး် ေသချာေစရန ်အdပိPငေ်ဈး<Hနး်အဆိ.ြပPချက်များကိ. အdမဲလိ.လိ. 

ေတာငး်ခံရန ်လိ.အပ်ပါသည်။ ေဈး<Hနး်မ=ာ အလွနအ်ေရးbကီးေသာ်လည်း ထိ.အချက်တစ်ခ.တည်းကိ.ပင ်

ထည့်မတွက်သင့ပ်ါ။ အရည်အေသွး၊ ဝနေ်ဆာငမ်H၊ ယံ.Zကည်စိတ်ချရမH<=င့ ်အဆိ.ြပPထားသည့် သေဘာတ@ညီချက်၏ 

စည်းကမ်းချက်များ<=င့ ်သတ်မ=တ်ချက်များကိ.လည်း အဆံ.းသတ် ဆံ.းြဖတ်ချက်ချရာတွင ်ထည့်တွက်စIးစားရပါသည်။ 

ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် Pact ၏ ေဈး<Hနး် တကွေ်ချကိ.ကမ်H မ@ဝါဒ<=င့ ်ဝယယ်@ေရး မ@ဝါဒကိ. 

Zကည့်ပါ။ 

 
အကျိ<းစးီပွား ပဋပိကUြဖစမ်5များ 

သငသ်ည ်Pact <=င့ ်ကC<်.ပ်တိ.၏့လ.ပ်ငနး်<=င့ ်သကဆ်ိ.ငသ်@များ၏ က.နက်ျစရိတြ်ဖင့ ်သင့က်ိ.၊ သင့မ်ိတေ်ဆမွျား၊ 

မိသားစ. သိ.မ့ဟ.တ ်ဆကစ်ပ်ေနေသာ လ.ပ်ငနး်တစခ်.ကိ. အကျိPးအြမတရ်လာေစ<ိ.ငသ်ည့ ်အေြခအေနတစခ်.တငွ ်

O=ိေနေသာအခါ သငသ်ည ်ထငြ်မငယ်@ဆ<ိ.ငေ်သာ သိ.မ့ဟ.တ ်အမ=နတ်ကယြ်ဖစေ်နေသာ အကျိPးစးီပာွး 

ပဋပိကUတစခ်.<=င့ ်ရငဆ်ိ.ငေ်နရြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ထိ.အလ.ပ်ကိ.မလ.ပ်မီ ခဏရပ်၍စIးစားသင့ပ်ါသည။် သင့တ်ငွ ်

ေရွးချယစ်ရာ<=စခ်.O=ိပါသည-် (1) ထိ.အလ.ပ်ကိ.မလ.ပ်ဘ ဲြဖစလ်ာ<ိ.ငေ်သာ ပဋပိကUကိ. ေO=ာငZ်ကIြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်

(2) Pact O=ိ သင့မ်နေ်နဂျာ <=င့/်သိ.မ့ဟ.တ ်ကျင့ဝ်တ<်=င့ ်စညး်ကမ်းလိ.ကန်ာေရး aံ. းသိ. ့ ဆကသ်ယွ၍် 

ြဖစလ်ာ<ိ.ငေ်သာ အကျိPးစးီပာွး ပဋပိကU<=င့ ်ေထာကခ်ထံားေသာ လ.ပ်ေဆာငပံ်.နညး်လမ်းအေZကာငး် 

ေဆးွေ<းွကာ အZကဉံာဏရ်ယ@ြခငး်။ ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်အကျိPးစးီပာွး ပဋပိကUြဖစမ်H 

မ@ဝါဒကိ. Zကည့ပ်ါ။ 

ယငး်မ=ာ အြပည့အ်စံ.ပါဝငေ်သာ စာရငး်တစခ်.မဟ.တေ်သာ်လညး် ဤအေြခအေနများသည ်

ထငြ်မငယ်@ဆ<ိ.ငေ်သာ သိ.မ့ဟ.တ ်အမ=နတ်ကယြ်ဖစေ်သာ အကျိPးစးီပာွး ပဋပိကUများကိ. ဖနတ်းီ<ိ.ငသ်ြဖင့ ်

၎ငး်တိ.က့ိ. သင့မ်နေ်နဂျာ<=င့ ်ေဆးွေ<းွ၍ အZကဉံာဏရ်ယ@ပါ- 

• Pact <=င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်လ.ပ်ငနး်များတငွ ်သင့မ်ိတေ်ဆမွျား သိ.မ့ဟ.တ ်မိသားစ.ဝငမ်ျားကိ. အလ.ပ်ခန ့ြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်

၎ငး်တိ.<့ =င့တ်ွ၍ဲအလ.ပ်လ.ပ်ြခငး်။ 

• သင၊် သင့မ်ိတေ်ဆမွျား သိ.မ့ဟ.တ ်မိသားစ.တိ.က့ ေငေွZကးအကျိPးအြမတ ်ရO=ိေသာ လ.ပ်ငနး် ဆက<် mယမ်Hများတငွ ်

ပါဝငြ်ခငး်။ 
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• အြခားအဖွဲKအစညး်တငွ ်အတတပ်ညာပိ.ငး်ဆိ.ငရ်ာ ရာထ@းတာဝနတ်စခ်.ကိ. ယ@ြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်အြခားအလ.ပ်ကိ. လကခ်ြံခငး်။ 

• လ.ပ်ေဖာ်ကိ.ငဖ်ကမ်ျား<=င့ ်ချစေ်ရးချစရ်ာ ဆကဆ်ေံရးများ ထားO=ိြခငး်။ 

 

မီဒယီာ ဆကဆ်ေံရးများ 

ဝနထ်မ်းတစဦ်းကိ. မီဒယီာတစခ်.က လာေရာကဆ်ကသ်ယွသ်ည့အ်ခါတိ.ငး် သိ.မ့ဟ.တ ်မီဒယီာတစခ်.တငွ ်

ပါဝငလ်ိ.သည့အ်ခါတိ.ငး် — အထ@းသြဖင့ ်အေရးအခငး်ြပဿနာတစခ်.ကိ. ေြဖO=ငး်ေြပာဆိ.ရနအ်ခါမျိPးတငွ—် 

Pact ၏ ြပငပ်အဖွဲKအစညး်များ<=င့ ်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ.မHများကိ. ဘကစ်ံ.ေပါငး်စညး်ထားေသာ 

ဆကသ်ယွေ်ရးနညး်လမ်းများြဖင့ ်အထ@းသတထိား၍ စမီံခန ့ခ်ွdဲပီး ညf<ိHငိး်ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်လ.ပ်ငနး်စIြဖင့ ်

ေဆာငရွ်ကေ်Zကာငး် ေသချာေစရန ်မီဒယီာတငွ ်ပါဝငမ်H မ@ဝါဒကိ. လိ.ကန်ာရမည။် 

ေနာကထ်ပ်အေသးစတိသ်Oိ=ိရန ်မီဒယီာတငွ ်ပါဝငမ်H မ@ဝါဒကိ. ကိ.းကားဖတa်Hပါ။ 

 
ဉာဏ်ပညာြဖင့ ်ဖန်တးီထားေသာပစYညး် 

Pact ၏ ဉာဏပစXညး်မ@ပိ.ငခ်ငွ့မ်ျား (ဥပမာ- အမ=တတ်ဆံပ်ိ၊ က.နအ်မ=တတ်ဆံပ်ိများ၊ လိ.ဂိ.များ၊ ဓာတပံ်.များ၊ 

အသပိညာ၊ အချကအ်လကမ်ျား၊ နညး်ပညာများ၊ ပလကေ်ဖာငး်များ<=င့ ်မ@ပိ.ငခ်ငွ့မ်ျား) သည ်အဖိ.းတနေ်သာ 

ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Hများ ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်တိ.က့ိ. Pact က ပိ.ငဆ်ိ.ငd်ပီး ဝနထ်မ်းများ<=င့ ်ြပငပ်အဖွဲKအစညး်များအေနြဖင့ ်

၎ငး်တိ.၏့ကိ.ယက်ျိPးအတကွ ်ထိ.ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Hများကိ. ယ@၍ အသံ.းြပPခငွ့မ်O=ိပါ။ ဤအေZကာငး်ေZကာင့ ်သငသ်ည ်

ကC<်.ပ်တိ.၏့ဉာဏပစXညး်ကိ. ြပငပ်အဖွဲKအစညး်များအား အကန ့အ်သတြ်ဖင့ ်အသံ.းြပPခငွ့မ်ေပးမီ ၎ငး်တိ.<့ =င့ ်

သင့ေ်လျာ်ေသာ သေဘာတ@စာချPပ်များ ေသချာချPပ်ဆိ.ြခငး်အားြဖင့ ်Pact ၏ ဉာဏပစXညး်ကိ. 

ကာကယွေ်ပးရမည။် ထိ.နညး်တ@ပင ်အြခားသ@များ၏ ဉာဏပစXညး်မ@ပိ.ငခ်ငွ့မ်ျားကိ.လညး် ေလးစားရမညြ်ဖစd်ပီး 

Pact O=ိ သင့အ်လ.ပ်တငွ ်၎ငး်တိ.ပိ့.င ်အချကအ်လက ်ပစXညး်များကိ. ခငွ့ြ်ပPချကမ်O=ိဘ ဲအသံ.းမြပPရပါ။ 
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ေလးစားမ5 

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် လ@အားလံ.းတွင ်ေမွးရာပါ အခွင့အ်ေရးများ၊ 

လွတ်လပ်ခွင့၊် ဂ.ဏ်သိကUာ<=င့ ်တနး်တ@ညီမGမH O=ိသင့သ်ည်ဟ. 

ယံ.Zကည်dပီး Pact ဝနထ်မ်းများ<=င့ ်ကC<်.ပ်တိ. ့ 

အလ.ပ်လ.ပ်ေပးေနသည့် လ@အားလံ.းအတွက် 

ဤအခွင့အ်ေရးများကိ. ကာကွယ်ေပးရန ်bကိPးပမ်းသွားပါမည်။ 

 
ထပိါးေ-3ာင့ယ်3ကမ်5 ကငး်စငေ်သာ အလ/ပ်ခွင ်

လနွစွ်ာဖိအားများေသာ ပတဝ်နး်ကျငတ်စခ်.တငွ ်အလ.ပ်လ.ပ်ရြခငး်သည ်ရံဖနရံ်ခါ အလ.ပ်တငွ ်သင၏် 

လ.ပ်ေဖာ်ကိ.ငဖ်က ်စတိဓ်ာတြ်ဖင့ ်လ.ပ်ေဆာင<်ိ.ငစွ်မ်းကိ. ထခိိ.ကေ်စ<ိ.ငသ်ည။် သိ.ေ့စကာမ@ 

မညသ်ည့ရ်ာထ@းတငွြ်ဖစေ်စ Pact ဝနထ်မ်းတိ.ငး်သည ်ပညာO=ငပီ်သစွာ<=င့ ်မGတစွာ ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အdမဲတာဝနO်=ိပါသည။် 

Pact အေနြဖင့ ်၎ငး်၏ဝနထ်မ်းများ၊ မိတဖ်ကမ်ျား၊ ရနပံ်.ေငတွစဆ်င့ြ်ပနလ်ညရ်O=ိသ@များ သိ.မ့ဟ.တ ်၎ငး်၏ 

အစအီစIများ<=င့ ်ဆကစ်ပ်ေနေသာ အြခားကိ.ယစ်ားလ=ယမ်ျားက လငိပိ်.ငး်ဆိ.ငရ်ာ ထပိါးေ<=ာင့ယ်=ကမ်Hတငွ ်

ပါဝငပ်တသ်ကြ်ခငး်ကိ.လညး် လံ.းဝလကသ်င့ခ်မံညမ်ဟ.တပ်ါ။ 

Pact အေနြဖင့ ်<Hတြ်ဖင့၊် ကိ.ယထ်လိကေ်ရာက ်သိ.မ့ဟ.တ ်အြမငပိ်.ငး်အရ ထပိါးေ<=ာင့ယ်=ကမ်H၊ <ိ.ငထ်ကစ်းီနငး်ြပPမH<=င့ ်

လငိပိ်.ငး်ဆိ.ငရ်ာ ထပိါးေ<=ာင့ယ်=ကမ်H ပံ.စမံ=နသ်မGကိ. တားြမစထ်ားdပီး ပိ.၍အြပည့အ်စံ.ကိ. ကC<်.ပ်တိ.၏့ 

ထပိါးေ<=ာင့ယ်=ကမ်H<=င့ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံH ဆန ့က်ျငေ်ရး မ@ဝါဒတငွ ်ေဆးွေ<းွထားပါသည။် သငသ်ည ်Pact O=ိ 

လ@တစဦ်းဦး သိ.မ့ဟ.တ ်Pact <=င့ ်ပတသ်ကေ်သာ ြပငပ်အဖွဲKအစညး်တစခ်.က သင့က်ိ. ထပိါးေ<=ာင့ယ်=ကသ်ညဟ်. 

ယံ.Zကညပ်ါက ၎ငး်ကိ. ဝနထ်မ်းေရးရာ စမီံခန ့ခ်ွေဲရး ကိ.ယစ်ားလ=ယ ်သိ.မ့ဟ.တ ်EthicsPoint သိ. ့ 

ချကခ်ျငး်သတငး်ပိ.တ့ိ.ငZ်ကားရန ်အထ@းတလည ်တိ.ကတ်နွး်ပါသည။် 
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အရွယေ်ရာကသ်7များ-3င့ ်ကေလးငယမ်ျားအား အသံ/းချအြမတထ်/တြ်ခငး်-3င့ ်

မေတာ်မတရားြပ<ြခငး်မ3 ကာကယွေ်ပးြခငး် 

Pact သည ်၎ငး်၏ဝနထ်မ်းများ သိ.မ့ဟ.တ ်၎ငး်၏အစအီစIများ<=င့ ်ဆကစ်ပ်ေသာ ြပငပ်အဖွဲKအစညး်များက 

အရွယေ်ရာကသ်@များ<=င့ ်ကေလးငယမ်ျားအား အသံ.းချအြမတထ်.တြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်မေတာ်မတရားြပPြခငး် 

ပံ.စတံစခ်.ခ.တငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကြ်ခငး်ကိ. လံ.းဝလကသ်င့ခ်မံညမ်ဟ.တပ်ါ။ Pact အေနြဖင့ ်ယငး်ကဲသ့ိ. ့ 

လကမ်ခ<ံိ.ငေ်သာ အြပPအမ@မျိPးကိ. လံ.းဝသညး်မခပံါ။ ကC<်.ပ်တိ.၏့ရညမ်=နး်ချကမ်=ာ လ@အ့ဖွဲKအစညး်ကိ. 

က@ညေီပးရနြ်ဖစd်ပီး ကC<်.ပ်တိ.၏့ အစအီစIတငွ ်ပါဝငသ်@များ<=င့ ်ကC<်.ပ်တိ. ့ အလ.ပ်လ.ပ်ေပးေနေသာ 

အဖွဲKအစညး်များကိ. အသံ.းချအြမတထ်.တရ်န ်သိ.မ့ဟ.တ ်အြခားသ@များက အသံ.းချအြမတထ်.တြ်ခငး်ကိ. 

ခငွ့ြ်ပPရန ်မဟ.တပ်ါ။ 

ကC<်.ပ်တိ.အ့ားလံ.း သထိားသည့အ်တိ.ငး် ကေလးငယမ်ျား၊ အမျိPးသမီးများ<=င့ ်လ@နညး်စ.များသည ်အထ@းသြဖင့ ်

ဆငး်ရဲ<မွ်းပါးမH၊ အေရးအခငး်<=င့ ်ပဋပိကUြဖစေ်နေသာ အေြခအေနများတငွ ်၎ငး်တိ.က့ိ. 

မေတာ်မတရားြပPြခငး်<=င့ ်အသံ.းချအြမတထ်.တြ်ခငး် ခရံ<ိ.ငေ်ြခ အလနွအ်မငး် ြမင့မ်ားသြဖင့ ်၎ငး်တိ.အ့တကွ ်

ပိ.မိ.ြမင့မ်ားေသာ ကာကယွမ်Hစ<ံHနး်များကိ. ချမ=တေ်ပးသင့သ်ည။် Pact အေနြဖင့ ်မေတာ်မတရားြပPသ@က Pact 

<=င့ ်ဆကစ်ပ်သညြ်ဖစေ်စ၊ မဆကစ်ပ်သညြ်ဖစေ်စ ၎ငး်တိ.က့ိ. မေတာ်မတရားြပPြခငး်<=င့ ်

အသံ.းချအြမတထ်.တြ်ခငး် အားလံ.းမ= ကာကယွေ်ပးရန ်ကတြိပPထားပါသည။် သငသ်ည ်Pact တငွ ်

အလ.ပ်လ.ပ်သည့က်ာလတစေ်လGာကလ်ံ.း ကေလး သိ.မ့ဟ.တ ်လ@bကးီအား ယငး်သိ. ့ြပPမ@သညက်ိ. သတြိပPမိပါက 

သိ.မ့ဟ.တ ်သသံယO=ိပါက ၎ငး်ကိ.တိ.ငZ်ကားရပါမည။် 

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည ်ေဒသတငွး်ယIေကျးမHများ<=င့ ်ဥပေဒများကိ. အေလးထားေသာ်လညး် တစခ်ါတစရံ်တငွ ်Pact 

မ@ဝါဒများသည ်ကွြဲပား<ိ.ငd်ပီး ပိ.၍တငး်ကျပ်ေသာ ေမGာ်မ=နး်ချကမ်ျား O=ိ<ိ.ငသ်ညက်ိ. သတြိပPပါ။ အြခားသကဆ်ိ.ငရ်ာ 

တရားေရး ြပlာနး်ချကမ်ျားအြပင ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ ကာကယွေ်ရးမ@ဝါဒဆိ.ငရ်ာ ြပဌာနး်ချကမ်ျားလညး် O=ိပါသည။် 

ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားကိ.သOိ=ိရန ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ လငိပိ်.ငး်ဆိ.ငရ်ာ အြမတထ်.တမ်H<=င့ ်ေစာ်ကားမH 

ကာကယွေ်ရး မ@ဝါဒ<=င့ ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ ကေလးသ@ငယ ်ကာကယွေ်ရးမ@ဝါဒကိ. Zကည့a်Hသံ.းသပ်ပါ။ 
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လ7က/န်က7းမ5 တိ/ကဖ်ျကေ်ရး 

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် လ@က.နက်@းမH တိ.က်ဖျက်ရနအ်တွက် ကတိြပPထားပါသည်။ တရားမဝင ်က.နက်@းမHြဖစ်ရပ်များအတွက် 

စွပ်စဲွချက်များကိ. ချက်ချငး်၊ သင့ေ်တာ်စွာ တံ. ့ြပနရ်နမ်=ာ သင့တ်ာဝနြ်ဖစ်သည်။ Pact ဝနထ်မ်းများ<=င့ ်Pact ၏ 

အစီအစIများတွင ်ပါဝငသ်@များ ေဘးကငး်လံ.ြခံP၍ လ@က.နက်@းရန ်dခိမ်းေြခာက်မHများ သိ.မ့ဟ.တ် 

လ.ပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်မပါဝင<်ိ.ငရ်န ်ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် လ@က.နက်@းမH အချက်ြပလကUဏာများကိ. သတိြပPရပါမည်။ 

Pact သည် လ@က.နက်@းမHတွင ်ပါဝငပ်တ်သက်<ိ.ငသ်ည့် ြပငပ်အဖဲွKအစည်းများ<=င့ ်အလ.ပ်မလ.ပ်ေZကာငး် 

ေသချာေစရနလ်ည်း လိ.အပ်ပါသည်။ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကိ. သိO=ိရန ်Pact ၏ လ@က.နက်@းမH 

တိ.ကဖ်ျကေ်ရး မ@ဝါဒကိ. Zကည့်aHပါ။ 

 
လHိ<M ဝ3ကထ်ားP3ိမ5 

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် ကမ[ာတစ်ဝ=မ်းO=ိ ဝနထ်မ်းများ<=င့ ်အစီအစIတွင ်ပါဝငသ်@များထံမ= ကျနး်မာေရး<=င့ ်ပတ်သက်ေသာ 

အချက်အလက်များ အပါအဝင ်ကိ.ယ်ေရးကိ.ယ်တာ လGိPK ဝ=က်အချက်အလက်များကိ. စ.စည်းရယ@၍ 

သိမ်းဆည်းပါသည်။ ကိ.ယ်ေရးကိ.ယ်တာ<=င့ ်လGိPK ဝ=က်အချက်အလက်များကိ. ဝငေ်ရာက်သံ.းစဲွခွင့<်=င့ ်အသံ.းြပPမHကိ. 

ကန ့သ်တ်ရာတွင ်Pact မ@ဝါဒများကိ. ရငး်<=းီကCမ်းဝငေ်အာင ်လ.ပ်ရနမ်=ာ သင့တ်ာဝနြ်ဖစ်သည်။ 

ေယဘ.ယျအားြဖင့ ်Pact သည ်မလိ.အပ်ေသာ သိ.မ့ဟ.တ ်မေတာငး်ဆိ.ေသာ ကိ.ယေ်ရးကိ.ယတ်ာ<=င့ ်

လGိPK ဝ=ကအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ. စ.စညး်ရယ@ြခငး်မO=ိပါ။ သင၎်ငး်ကိ. မလိ.အပ်ပါက မ=တတ်မ်းမတငပ်ါ<=င့။် 

ယငး်အချကအ်လကက်ိ. စ.စညး်ရယ@ရန ်လိ.အပ်ပါက ၎ငး်ကိ. Pact စနစမ်ျားတငွ ်လံ.ြခPံစာွထားO=ိရန<်=င့ ်

သOိ=ိရနလ်ိ.အပ်သည့ ်ခငွ့ြ်ပPချကရ်ထားသ@များကိ.သာ သံ.းစွခဲငွ ့ေ်ပးရနမ်=ာ သင့တ်ာဝနြ်ဖစသ်ည။် တစခ်ါတစရံ်တငွ ်

စမီံကနိး် သိ.မ့ဟ.တ ်ေစစ့ပ်ေဆးွေ<းွမHအရ သငသ်ည ်လGိPK ဝ=ကအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ. ြပငပ်အဖွဲKအစညး်ထသံိ. ့ 

ထ.တေ်ဖာ်ေြပာZကားရ<ိ.ငပ်ါသည။် သOိ=ိရနလ်ိ.အပ်သည့ ်အခါမျိPးတငွသ်ာ ထိ.အချကအ်လကမ်ျားကိ. 

ထ.တေ်ဖာ်ရမညြ်ဖစd်ပီး မထ.တေ်ဖာ်ရ သေဘာတ@ညခီျကက်ိ. ြပPလ.ပ်သင့သ်ည။် 

 
Pact ၏ ပစYညး်များကိ/ အသံ/းြပ<ြခငး် 

Pact ၏ လGပ်စစအ်သံ.းအေဆာငပ်စXညး်များ (ဥပမာ၊ ကနွပ်ျpတာများ၊ မိ.ဘိ.ငး်စကက်ရိိယာများ၊ ကနွရ်က)် ကိ. 

သံ.း၍ သငြ်ပPလ.ပ်ေသာအရာများ သိ.မ့ဟ.တ ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ အေဆာကအ်အံ.များတငွ ်သမိ်းဆညး်ထားေသာ 
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ပစXညး်များ (ဥပမာ၊ အဆိ.ြပPချကမ်ျား၊ O=ငး်လငး်တငြ်ပချကမ်ျား၊ အစရီငခ်စံာများ<=င့ ်အြခားစာရွကစ်ာတမ်းများ) 

ကိ. အဖွဲKအစညး်အတငွး်<=င့ ်ြပငပ်O=ိ လ@များအား ထ.တေ်ဖာ်ေြပာZကားြခငး် O=ိ<ိ.ငပ်ါသည။် Pact သည ်ဥပေဒ 

သိ.မ့ဟ.တ ်ဌာနတငွး် မ@ဝါဒအရ အးီေမးလ၊် အသေံမးလ၊် ကနွပ်ျpတာဖိ.ငမ်ျား<=င့ ်အြခားစာရွကစ်ာတမ်းများတငွ ်

ပါဝငသ်ည့ ်အေZကာငး်အရာများကိ. ေစာင့Z်ကည့၊် ဝငေ်ရာကသ်ံ.းစွdဲပီး ထ.တေ်ဖာ်ေြပာZကားရန ်လိ.အပ်<ိ.ငပ်ါသည။် 

Pact အေနြဖင့ ်ထိ.သိ. ့ြပPလ.ပ်ရန ်လိ.အပ်<ိ.ငသ်ည့ ်ဥပမာအချိP Kတငွ ်ဝနထ်မ်းများ<=င့ ်သံ.းစွသဲ@များကိ. ကာကယွြ်ခငး်၊ 

အရငး်အြမစမ်ျား<=င့ ်ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Hအား လံ.ြခPံေအာင ်ထနိး်သမိ်းြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်ဥပေဒချိPးေဖာကသ်ညဟ်. 

သသံယO=ိေသာ ဝနထ်မ်းကိ. စံ.စမ်းစစေ်ဆးြခငး်တိ. ့ ပါဝငပ်ါသည။် 

 
-ိ/ငင်ေံရးတငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကမ်5 

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည ်အခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့ ်ရသည့အ်တကွ ်Pact သည ်<ိ.ငင်ေံရးစညး်aံ.းလHံKေဆာ်ပွဲများတငွ ်

ပါဝငပ်တသ်ကမ်H မြပP<ိ.ငသ်လိ. အဖွဲKအစညး်တစခ်.အေနြဖင့ ်ကC<်.ပ်တိ. ့ ထိ.သိ.မ့လ.ပ်ပါ။ ဝနထ်မ်းြဖစသ်ည့ ်

သင့အ်တကွ ်မညသ်ည့အ်ဓိပqာယ ်ေဆာငပ်ါသနညး်။ သငသ်ည ်သးီြခားပ.ဂjိPလအ်ေနြဖင့ ်

<ိ.ငင်ေံရးလHပ်O=ားမHများတငွ ်လတွလ်ပ်စာွ ပါဝင<်ိ.ငပ်ါသည။် သငသ်ည ်ထိ.သိ.ပ့ါဝငရ်န ်Pact အမည၊် Pact 

အချိနဇ်ယား သိ.မ့ဟ.တ ်Pact အရငး်အြမစမ်ျား (ဥပမာ၊ စာရွက၊် ပံ.< =ပ်ိမင၊် တဆံပ်ိေခါငး်၊ aံ. းခနး်ေနရာ) တိ.က့ိ. 

အလယွတ်က@ အသံ.းြပP၍မရပါ။ ထိ.လHပ်O=ားမHများတငွ ်ပါဝငရ်န ်သင့က်ိ.ယပိ်.ငအ်ချိနက်ိ. အသံ.းြပPပါ။ Pact သည ်

၎ငး်၏ ဝနထ်မ်းများကိ. <ိ.ငင်ေံရးအဖွဲK၊ မဲေပးရန ်စာရငး်သငွး်ြခငး်<=င့ ်မဲေပးသ@ကာကယွေ်ရး လHပ်O=ားမHများတငွ ်

တကတ်ကg်ကgကပါဝငရ်န ်ေရွးချယခ်ငွ့မ်ျား ေပးပါသည။် သင၏် <ိ.ငင်ေံရးတငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကမ်H<=င့ ်ပတသ်က၍် 

သလိိ.သညမ်ျား သိ.မ့ဟ.တ ်ေမးခနွး်များO=ိပါက ကျင့ဝ်တ<်=င့ ်စညး်ကမ်းလိ.ကန်ာေရးaံ. းသိ. ့ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 
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PACT ကျင့ဝ်တစ်ည်းမျ,း ေလးစားမH 

 

 

 
 

 

လ7မ5မီဒယီာ အသံ/းြပ<ြခငး် 

သငသ်ည ်သးီြခားပ.ဂjိPလတ်စဦ်းအေနြဖင့ ်လ@မHမီဒယီာကိ. လတွလ်ပ်စာွ သံ.းစွ<ဲ ိ.ငပ်ါသည။် သိ.ေ့သာ် သင၏် 

လ@မHမီဒယီာ လ.ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားက အလ.ပ်တငွ ်စတိ<်=စြ်မfPပ် ေဆာငရွ်ကေ်နမHများကိ. ေ<=ာင့ယ်=ကြ်ခငး်၊ Pact 

<=င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်လGိPK ဝ=ကအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ. ေဖာ်ထ.တြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်Pact အမ=တတ်ဆံပ်ိကိ. 

အလွသဲံ.းစားြပPြခငး်တိ. ့ မြဖစေ်စရပါ။ Pact <=င့ ်လ@မHမီဒယီာကိ. လmမ်းမိ.းသည့ ်ပညာO=ငဆ်နေ်သာ 

စ<ံHနး်များ<=င့ပ်တသ်က၍် သင့တ်ငွ ်ေမးစရာများO=ိပါက လ@မHမီဒယီာ လကစ်ွစဲာအ.ပ်ကိ. ကိ.းကားဖတa်Hပါ။ 

 
သဘာဝပတဝ်န်းကျငက်ိ/ အေလးထားြခငး် 

Pact သည ်၎ငး်၏ ဌာနတငွး် စမီံေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားတငွသ်ာမက ဌာနြပငပ် အစအီစIများတငွပ်ါ 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက်ိ. ေရO=ညတ်ညတ်ံေ့စေသာနညး်ြဖင့ ်ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ၊ ပတဝ်နး်ကျငက်ိ. 

အေလးထားသည့ ်အဖွဲKအစညး်တစခ်.ြဖစေ်စရန ်ကတြိပPထားပါသည။် ကC<်.ပ်တိ.သ့ည ်သဘာဝပတဝ်နး်ကျင<်=င့ ်

လ@မHဝနး်ကျင ်တညတ်ံေ့ရး မ@ဝဒါတငွ ်သတမ်=တထ်ားေသာ လမ်းsmနခ်ျကမ်ျား<=င့အ်ညသီာမက 

ကC<်.ပ်တိ.၏့လ.ပ်ငနး်ေZကာင့ ်ပတဝ်နး်ကျငထ်ခိိ.ကမ်Hကိ. ေလGာခ့ျရနအ်တကွပ်ါ bကPိတငဖ်နတ်းီ စစီI<ိ.ငရ်န ်Pact 

ဝနထ်မ်းအားလံ.းအေနြဖင့ ်၎ငး်တိ.၏့ အပိ.ငး်အလိ.က ်လ.ပ်ေဆာငရ်န ်လိ.အပ်ပါသည။် ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်

အရငး်အြမစမ်ျားကိ. ထနိး်သမိ်းZကပါရန<်=င့ ်aံ. းတငွး်၊ aံ. းြပငတ်ငွ ်ြပနလ်ညသ်ံ.းစွေဲရး၊ စမွ်းအငထ်နိး်သမိ်းေရးတိ.၌့ 

ပါဝငြ်ခငး်ြဖင့ ်စနွ ့ပ်စပ်စXညး်<=င့ ်ဖနလ်ံ.အမိ်ဓာတေ်ငွK ထ.တလ်mတမ်Hများကိ. ေလGာခ့ျရန ်Pact က တိ.ကတ်နွး်ပါသည။် 

သင၏် ပလတစ်တစ ်သံ.းစွမဲH၊ ေလာငစ်ာသံ.းစွမဲH< =င့ ်လGပ်စစသ်ံ.းစွမဲHကိ. သတြိပPဆငြ်ခငပ်ါ၊ ေသးငယသ်ည့ ်

ေြပာငး်လမဲHတစခ်.စကီ bကးီမားေသာ အကျိPးသကေ်ရာကမ်Hများကိ. ြဖစေ်စ<ိ.ငသ်ည။် 

ြဖစ<်ိ.ငသ်ည့အ်ခါတိ.ငး် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်ေရO=ညတ်ညတ်ံခ့ိ.ငd်မဲေရးကိ. ကC<်.ပ်တိ.၏့ 

ြပညတ်ငွး်မိတဖ်ကမ်ျား<=င့ ်ေဒသတငွး် အဖွဲKအစညး်များ သတြိပPမိလာေစရန ်ရငး်ြမစမ်ျားကိ. ခငွ့ြ်ပPချကြ်ဖင့ ်

သံ.းစွေဲစြခငး်ကဲသ့ိ. ့ ကစိXရပ်များကိ. ကC<်.ပ်တိ.က့ ဦးစးီဦးေဆာင ်နမ@နာြပ၍ လ.ပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည။် 

ကC<်.ပ်တိ.လ့.ပ်ကိ.ငေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့ ်<ိ.ငင်မံျားO=ိ အြခား သကဆ်ိ.ငရ်ာ ဥပေဒြပဌာနး်ချကမ်ျားအြပင ်

ကC<်.ပ်တိ.၏့ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ.ငရ်ာ မ@ဝါဒ၏ ြပဌာနး်ချကမ်ျား O=ိေZကာငး်ကိ. မ=တသ်ားရန ်အေရးbကးီပါသည။် 
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လ7တန်းစားမေရွး၊ လ7မျိ<း၊ 

ဘာသာမေရွး ပါဝငမ်5 

လ@တနး်စားမေရွး၊ လ@မျိPး၊ ဘာသာမေရွး ပါဝငမ်Hသည ်ကC<်.ပ်တိ.ကိ့. အဖဲွKအစညး်အြဖစ ်

ပိ.မိ.သနစ်မ်ွးေစdပီး ကC<်.ပ်တိ.၏့ အားထ.တ်မHများကိ. ြမ fင့တ်ငေ်ပးသည။် 

 
အသငး်အဖဲွMလိ/က ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

Pact သည ်အသငး်အဖွဲKလိ.က ်ပ@းေပါငး်လ.ပ်ေဆာငမ်Hကိ. တနဖိ်.းထားပါသည။် ကC<်.ပ်တိ.သ့ည ်သင့အ်ား 

ဤေနရာတငွ ်အဖွဲKအစညး် တစခ်.လံ.း၏ အလ.ပ်ကိ. သင့က်M သိ.မ့ဟ.တ ်သင့ ်အစအီစIအြဖစသ်ာ မဟ.တဘ် ဲ

အားလံ.း<=င့ဆ်ိ.ငသ်ည့ ်အလ.ပ်အြဖစ ်ယ@ဆရန ်တိ.ကတ်နွး်ပါသည။် လ.ပ်ေဖာ်ကိ.ငဖ်ကမ်ျားအေနြဖင့ ်

ကC<်.ပ်တိ.အ့ားလံ.းသည ်စနိေ်ခcမHများတငွ ်တစဦ်း<=င့တ်စဦ်း က@ညZီကရန<်=င့ ်ေအာငြ်မငမ်HများရO=ိရန ်

စတိတ်@ကိ.ယတ်@ လ.ပ်ေဆာငZ်ကရနလ်ိ.ပါသည။် ေြမမျက<်=ာသငွြ်ပင<်=င့ ်ဌာနဆိ.ငရ်ာ ကန ့သ်တမ်Hများကိ. 

လျစလ်ျpaHdပီး ကွြဲပားမHကိ. စ.စညး်ကာ ကC<်.ပ်တိ.အ့ရငး်အြမစအ်ားလံ.း၏ စမွ်းရညမ်ျားကိ. ေပါငး်စညး်<ိ.ငပ်ါက 

ကC<်.ပ်တိ. ့ ပိ.မိ.Zကံ့ခိ.ငလ်ာမညက်ိ. အသအိမ=တြ်ပPပါ။ 

 
မတ7ကွြဲပားမ5 

Pact သည ်<ိ.ငင်အံသးီသးီ၊ ယIေကျးမHများ<=င့ ်ကိ.ယပိ်.ငလ်ကUဏာအသးီသးီမ= လာသည့ ်

လ@များစာွေပါငး်စ.ထားသည့ ်အစ.အေဝးတစခ်.ြဖစသ်ည။် ကွြဲပားသည့ ်ဖွင့ဟ်သမံျား<=င့ ်aHေထာင့မ်ျိPးစံ.ကိ. 

ကC<်.ပ်တိ. ့ တနဖိ်.းထားပါသည။် Pact တငွ ်ထိ.သိ.ေ့သာ gကယဝ်မHကိ. ကာကယွရ်န ်

ပ.ဂjိPလေ်ရးဘကလ်ိ.ကမ်Hကငး်ေအာင ်သတထိားသင့d်ပီး အားလံ.းအေနြဖင့ ်Pact တငွ ်ပါဝငရ်နသ်ာမက ၎ငး်တိ. ့ 

ဤေနရာ၌ O=ိေနချိနတ်ငွ ်bကPိးစားေအာငြ်မငခ်ငွ့ ်တနး်တ@O=ိေအာင ်ြပPလ.ပ်သင့ပ်ါသည။် 
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တန်းတ7ညမီHေသာ အလ/ပ်ထမ်းေဆာငမ်5ဆိ/ငရ်ာ အခွင့အ်ေရးများ 

Pact တငွ ်အလ.ပ်လ.ပ်ကိ.ငမ်H<=င့ ်ရာထ@းတိ.းြမfင့မ်Hများသည ်တစဦ်းချငး်စ၏ီ အရညအ်ချငး်<=င့ ်

ပညာရပ်ပိ.ငး်ဆိ.ငရ်ာ အစမွ်းအစ<=င့ ်တိ.ကaိ်.ကဆ်ကစ်ပ်ေသာ ကCမ်းကျငမ်Hများေပcတငွသ်ာ အေြခခပံါသည။် 

လငိ၊် လငိအ်မျိPးအစား၊ လ@မျိPး၊ အသားအေရာင၊် ဇာတ<ိိ.ငင်သံား၊ ဘာသာေရး၊ အသကအ်ရွယ၊် 

စတိပိ်.ငး်ဆိ.ငရ်ာ သိ.မ့ဟ.တ ်a.ပ်ပိ.ငး်ဆိ.ငရ်ာ မသနစ်မွ်းမH၊ လငိစ်တိတ်မိ်းsွတမ်H သိ.မ့ဟ.တ ်ဥပေဒက 

ကာကယွထ်ားသည့ ်အြခားပငက်ိ.လကUဏာများေပc အေြခခ၍ံ မေတာ်မတရား ခွြဲခားဆကဆ်မံHကိ. ကC<်.ပ်တိ. ့ 

ြပငး်ထနစ်ာွ တားြမစပ်ါသည။် ဥပေဒများအရ ကC<်.ပ်တိ.၏့ တာဝနဝ်တk ရားများ<=င့ ်ကိ.ကည်ေီစရန ်

မသနစ်မွ်းသ@များ၏ အခငွ့အ်ေရးများကိ. ကာကယွလ်ျက ်ဆေီလျာ်ေသာ လိ.ကေ်လျာြပငဆ်ငမ်Hများလညး် 

ကC<်.ပ်တိ. ့ စစီIေပးထားပါသည။် 

 
လ/ပ်ငန်းခွငတ်ငွ ်မ7းယစေ်ဆးဝါး သံ/းစွြဲခငး် 

မ@းယစေ်ဆးဝါး သံ.းစွြဲခငး်သည ်ကC<်.ပ်တိ. ့ ဝနထ်မ်းများ၏ ကျနး်မာေရး<=င့ ်လံ.ြခPံေရး<=င့ ်မကိ.ကည်သီြဖင့ ်

အလ.ပ်တငွ ်ယငး်သိ.သ့ံ.းစွမဲHကိ. ခငွ့မ်ြပPပါ။ အချိP Kေသာ aံ. းတငွး်ေပျာ်ပွဲရmငပ်ွဲများအတကွ ်ဝနထ်မ်းေရးရာဌာနက 

bကPိတငခ်ငွ့ြ်ပPထားြခငး် မO=ိပါက ကC<်.ပ်တိ.၏့aံ. းများတငွ ်အရကေ်သစာ ေသာကသ်ံ.းြခငး်ကိ. 

တားြမစထ်ားပါသည။် ကC<်.ပ်တိ.၏့aံ. းများတငွ ်တရားမဝင ်ေဆးဝါးများကိ. တငး်တငး်ကျပ်ကျပ် 

တားြမစထ်ားပါသည။် 

ဝနထ်မ်း၏ မ@းယစေ်ဆးများ <=င့/်သိ.မ့ဟ.တ ်အရကသ်ံ.းစွမဲHသည ်ဝနထ်မ်း၏ အလ.ပ်စမွ်းေဆာငရ်ည ်သိ.မ့ဟ.တ ်

ဝနထ်မ်းများ သိ.မ့ဟ.တ ်လ.ပ်ငနး်ခငွO်=ိ အြခားသ@များ၏ လံ.ြခPံမHကိ. ဆိ.းဆိ.းရွားရွား ထခိိ.ကေ်စသညဟ်. 

ယံ.Zကည<်ိ.ငေ်သာ ဆေီလျာ်သည့သ်သံယမျိPး မနေ်နဂျာတငွ ်O=ိေနပါက ယငး်မနေ်နဂျာသည ်အရက ်

<=င့/်သိ.မ့ဟ.တ ်မ@းယစေ်ဆး စစေ်ဆးမHြပPလ.ပ်ရန ်ေတာငး်ဆိ.<ိ.ငပ်ါသည။် သငသ်ည ်ေဆးစွမဲHြပဿနာ 

ZကPံေနရပါက ြပငပ် အရငး်အြမစမ်ျားကိ. က@ညOီ=ာေဖွေပးမည့ ်ဝနထ်မ်းေရးရာဌာနထမံ= အက@အည ီေတာငး်ခပံါ။ 
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PACT ကျင့ဝ်တစ်ည်းမျ,း လ@တနး်စားမ
ေရွး၊ လ@မျိPး၊ 
ဘာသာမေရွး 
ပါဝငမ်H 

 

 

 
 

 

လ/ပ်ငန်းခွငတ်ငွး် အZကမ်းဖကမ်5 

Pact သည ်လ.ပ်ငနး်ခငွတ်ငွ ်မညသ်ည့အ်Zကမ်းဖကမ်H သိ.မ့ဟ.တ ်dခမိ်းေြခာကမ်HမျိPးကိ.မG သညး်မခပံါ။ 

မညသ်ည့အ်ေြခအေနတငွြ်ဖစေ်စ မညသ်@မG အလ.ပ်သိ. ့ လကန်ကယ်@ေဆာငလ်ာ၍မရပါ။ ဤမ@ဝါဒကိ. ချိPးေဖာကမ်Hအား 

သငသ်တထိားမိလာပါက ဝနထ်မ်းေရးရာဌာနသိ. ့ ချကခ်ျငး် သတငး်ပိ.သ့င့ပ်ါသည။် အZကမ်းဖကမ်H 

ြဖစလ်ာ<ိ.ငသ်ညO်=ိေသာ ်ကမ[ာလံ.းဆိ.ငရ်ာ လံ.ြခPံေရး smနZ်ကားေရးမNးထ ံဆကသ်ယွပ်ါ- ဆကသ်ယွြ်ခငး်က 

အဓိကြဖစသ်ညက်ိ. သတရိပါ။ 

 
ကမ[ာလံ/းဆိ/ငရ်ာ ေဘးကငး်ေရး-3င့ ်လံ/ြခံ<ေရး 

ကမ[ာတစဝ်=မ်းတငွ ်လ.ပ်ကိ.ငေ်နေသာ ၎ငး်၏ဝနထ်မ်းများကိ. ကာကယွေ်ပးရနမ်=ာ Pact ၏ အဓိက 

ဦးစားေပးအချကြ်ဖစပ်ါသည။် Pact သည ်ကC<်.ပ်တိ.ဝ့နထ်မ်းများ<=င့ ်aံ. းများ၏ လံ.ြခPံေရးကိ.သာမက အားလံ.း၏ 

ပ@ပနေ်သာကကိ. ထည့သ်ငွး်စIးစားdပီး အကျပ်အတညး်ကာလများတငွ ်အြခားသ@များကိ. ေစာင့ေ်O=ာကမ်Hကာ 

သင့ေ်လျာ်စာွ လကတ်ွလဲ.ပ်ေဆာင<်ိ.ငရ်န၊် အားလံ.းကိ. ေစာင့ေ်O=ာကေ်ပးေနသည့ ်bကးီေလးသည့တ်ာဝနက်ိ. 

ယ@ထားချိနတ်ငွ ်သစXာေစာင့သ်မိHကိ. ြပနလ်ညရ်O=ိရန ်ေမGာ်လင့မ်ိပါသည။် 

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် ထငမ်=တ်မထားသည့် အZကမ်းဖက်အ<kရာယ်O=ိ<ိ.ငသ်ည့် ေနရာများတွင ်အလ.ပ်လ.ပ်ကိ.ငပ်ါသည်။ 

aံ. းအားလံ.းတွင ်ေဒသတွငး်ြဖစ်ပွားေသာ အေရးေပcကိစXများ<=င့ ်အေြခအေနများကိ. ကိ.ငတွ်ယ်ေြဖO=ငး်<ိ.ငေ်သာ 

ြပည်တွငး် မေတာ်တဆမH စီမံခန ့ခဲွ်ေရးအဖဲွK <=င့ ်အေြခအေနအမျိPးအမျိPးအတွက် အက@အညီ၊ ဆငြ်ခငသံ်.းသပ်မHများ<=င့ ်

လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နည်းများ စ.ေဝးရာေနရာဟ. ယ@ဆ<ိ.ငေ်သာ အကျပ်အတည်းကိစX<=င့ ်အေရးေပcအစီအစIများ 

O=ိသင့ပ်ါသည်။ အေြခအေနတစ်ခ. ြဖစ်ပွားdပီး ေရွးချယ်စရာအမျိPးမျိPး ရO=ိ<ိ.ငပ်ါက ဝနထ်မ်းအားလံ.းသည် ၎ငး်တိ. ့ 

အမ=နတ်ကယ်လ.ပ်<ိ.ငေ်သာ သိ.မ့ဟ.တ် အလားအလာO=ိေသာ ပိ.င<်ိ.ငသ်ည့်အပိ.ငး်များ<=င့ ်ရငး်<=းီကCမ်းဝငသ်င့ပ်ါသည်။ 

မညသ်ည့ြ်ပဿနာပငြ်ဖစေ်စ ၎ငး်ကိ. ကမ[ာလံ.းဆိ.ငရ်ာ လံ.ြခPံေရး smနZ်ကားေရးမNးသိ. ့ ဆကသ်ယွတ်ငြ်ပရန ်

သတရိdပီး ဆကသ်ယွေ်ရးလိ.ငး်များ ဖွင့၍် ပံ.မ=နအ်ပ်ဒတိလ်.ပ်ထားေZကာငး် ေသချာပါေစ။ အေြခအေနသည ်

ပိ.ြပငး်ထနလ်ာပါက Pact သည ်အားလံ.းအတကွ ်အချိန<် =င့တ်စေ်ြပးည ီအက@အညေီပးရန<်=င့ ်aံ. းအား 

အကျပ်အတညး်ကာလကိ. ြဖတေ်ကျာ်ရန ်လမ်းsmနေ်ပးdပီး ပံ.မ=နအ်တိ.ငး် ြပနြ်ဖစေ်စရန ်၎ငး်၏ အကျပ်အတညး် 

စမီံခန ့ခ်ွေဲရးအဖွဲKကိ. အသင့ဖ်ွဲ Kစညး်<ိ.ငပ်ါသည။် 

အေြခအေနအားလံ.းတငွ ်ဝနထ်မ်းများသည ်ဆ<uြပပွဲများ သိ.မ့ဟ.တ ်ချီတကပ်ွဲများ ြဖစေ်ပcလာ<ိ.ငသ်ညက်ိ. 
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သOိ=ိပါက ဟန ့တ်ား<ိ.ငသ်ည့ ်bကPိတငက်ာကယွမ်Hများ ြပPလ.ပ်သင့d်ပီး သတအိေနအထား<=င့ ်အdမဲေနသင့ပ်ါသည။် 

ြဖစ<်ိ.ငသ်ည့အ်ခါတိ.ငး် ထိ.သိ. ့ သOိ=ိထားသည့ ်အ<kရာယO်=ိ ေနရာများ<=င့ ်ေဝး<ိ.ငသ်မG ေဝးေဝးေနပါ။ 

အေြခအေနသည ်ြဖစပ်ာွးခါနးီြဖစပ်ါက၊ သငသ်ည ်အခငး်ြဖစေ်နရာအနးီတငွ ်O=ိေနပါက အ<kရာယ<်=င့ ်

ေကာငး်စာွေဝးသည့ ်လံ.ြခPံသည့တ်စေ်နရာသိ. ့ ေြခရာေကာကေ်ြပး<ိ.ငပ်ါသည။် အြခားသ@များအားလံ.း 

အ<kရာယO်=ိရာေနရာကိ. သOိ=ိေစရန ်aံ. းသိ.ခ့ျကခ်ျငး် သတငး်ပိ.ပ့ါ။ 
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တာဝန်ခံမ5 

သင်က လက်ဦးမHရယ@၍ ပ@းေပါင်းပါဝင်ြခင်း မO=ိပါက 

အြခားသ@များလည်း လHပ်O=ားမည် သိ.မ့ဟ.တ် 

ေြပာင်းလဲမည်ဟ. ေမGာ်မ=န်း၍မရပါ။ 

 
ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျ,းကိ/ ဘယသ်7ေတ ွလိ/ကန်ာရမလ။ဲ 

Pact သည ်၎ငး်၏ smနZ်ကားေရးမNးများ၊ အရာO=ိများ<=င့ ်ဝနထ်မ်းများအား စညး်မျIးကိ. နားလညသ်Oိ=ိdပီး 

လိ.ကန်ာေစလိ.ပါသည။် ထိ.သိ.လ့ိ.ကန်ာရန ်ပျကက်ကွပ်ါက စညး်ကမ်းထနိး်သမိ်းမHဆိ.ငရ်ာ အေရးယ@ြခငး် 

ခရံ<ိ.ငပ်ါသည။် စညး်မျIးကိ. အထ@းသြဖင့ ်Pact ဝနထ်မ်းများ<=င့ ်ဘ.တအ်ဖွဲKဝငမ်ျားအတကွ ်

ေရးဆွထဲားြခငး်ြဖစေ်သာ်လညး် Pact မိတဖ်ကမ်ျား၊ တစဆ်င့ခ် ံလကခ်ရံယ@သ@များ၊ ယာယအီလ.ပ်သမားများ<=င့ ်

Pact အတကွ ်အလ.ပ်လ.ပ်ေပးေသာ အြခားသ@များအား စညး်မျIး သိ.မ့ဟ.တ ်ကC<်.ပ်တိ.အ့တကွ ်

၎ငး်တိ.လ့.ပ်ေပးရသည့ ်အလ.ပ်<=င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်၎ငး်တိ.က့ိ.ယပိ်.င ်အလားတ@ စမီံခန ့ခ်ွမဲHစညး်မျIးကိ. 

လိ.ကန်ာေစလိ.ပါသည။် ထိ.သိ.လ့ိ.ကန်ာရန ်ပျကက်ကွပ်ါက Pact <=င့ ်၎ငး်တိ.၏့ ဆက<်ယွမ်Hကိ. ရပ်စပဲစ<်ိ.ငပ်ါသည။် 

 
ေမးစရာ သိ/မ့ဟ/တ ်စိ/းရိမ်ပ7ပန်မ5P3ိပါက ဘာလ/ပ်ရမလ။ဲ 

Pact တွင ်“ပွင့လ်ငး်သည့် မ@ဝါဒ” တစ်ခ.O=ိပါသည်။ သင့တွ်င ်ေမးခွနး် သိ.မ့ဟ.တ် သိလိ.မH O=ိပါက ပွင့လ်ငး်စွာေြပာပါ။ 

သင့မ်နေ်နဂျာ၊ bကီးZကပ်သ@smနမ်Nး သိ.မ့ဟ.တ် အဖဲွKေခါငး်ေဆာင၊် စီနယီာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးအဖဲွKဝင၊် ဝနထ်မ်းစီမံခန ့ခဲွ်ေရး 

သိ.မ့ဟ.တ် ကျင့ဝ်တ<်=င့ ်စညး်ကမ်းလိ.ကန်ာေရးaံ. းသိ. ့ ဆက်သွယ်<ိ.ငပ်ါသည်။ ကC<်.ပ်တိ.၏့ စည်းမျIး သိ.မ့ဟ.တ် 

အြခား Pact မ@ဝါဒတစ်ခ.ခ.ကိ. ချိPးေဖာက်ေZကာငး် သံသယO=ိပါက EthicsPoint မ=တစ်ဆင့လ်ည်း ေမးခွနး် သိ.မ့ဟ.တ် 

သိလိ.သည်ကိ. ေပးပိ.<့ိ.ငပ်ါသည်။ 

 
လကတ်ံ/ ့ြပန်မ5မခံရေအာင ်ကF-်/ပ်ကိ/ ကာကယွေ်ပးပါသလား။ 
စပ်ွစွမဲHသည ်အေြခခအံားြဖင့ ်မခိ.ငလ်ံ.သည့တ်ိ.င ်သေဘာaိ.းြဖင့ ်ပ@ပနမ်Hကိ. တငြ်ပသည့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်



PACT ကျင့ဝ်တစ်ည်းမျ,း တာဝနခ်မံH 

pactworld.org စာမျက-်3ာ 

13 

 

 

စံ.စမ်းစစေ်ဆးမHတငွ ်ပ@းေပါငး်ပါဝငသ်ည့ ်သတငး်ေပးသ@အား လကတ်ံ. ့ြပနြ်ခငး်ကိ. Pact က 

သညး်ခမံညမ်ဟ.တပ်ါ။ လကတ်ံ. ့ြပနမ်Hတငွ ်ပါဝငသ်ည့ ်မညသ်@မဆိ. မညသ်ည့ရ်ာထ@းပငြ်ဖစေ်စ 

စညး်ကမ်းထနိး်သမိ်းမHဆိ.ငရ်ာ အေရးယ@ြခငး်ကိ. ခရံပါမည။် တစစ်ံ.တစဦ်းသည ်

သင့အ်ားလကတ်ံ. ့ြပနေ်နသညဟ်. ယံ.Zကညပ်ါက ဝနထ်မ်းေရးရာဌာန၊ ကျင့ဝ်တ<်=င့ ်စညး်ကမ်းထနိး်သမိ်းေရးaံ.း 

သိ.မ့ဟ.တ ်EthicsPoint သိ. ့ ဆကသ်ယွပ်ါ။ ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားကိ. သOိ=ိရန ်လကတ်ံ.မ့ြပနေ်ရး မ@ဝါဒ 

(ယခငက် Pact O=ိ သတငး်ေပးသ@ကာကယွေ်ရး မ@ဝါဒဟ.ေခcသည)် ကိ. Zကည့ပ်ါ။ 

 
ကျင့ဝ်တ-်3င့ ်စညး်ကမ်းလိ/ကန်ာမ5 ေဟာလ့ိ/ငး်က ဘယလ်ိ/အလ/ပ်လ/ပ်ပါသလ။ဲ 

• ၎ငး်ကိ/ ဘယအ်ချိန်မ3ာ အသံ/းြပ<ရမလ ဲ

သငသ်ည် အြခားဆက်သွယ်ေရးလိ.ငး်ကိ. အသံ.းြပPရာတွင ်စိတ်မသက်မသာ ခံစားရပါက သိ.မ့ဟ.တ် 

အြခားလိ.ငး်များက ထိေရာက်မHမO=ိ သိ.မ့ဟ.တ် မတံ. ့ြပနဟ်. ယံ.Zကည်ပါက EthicsPoint ကိ. အသံ.းြပPရန ်

တိ.က်တွနး်ပါသည်။ 

 
• ေဟာလ့ိ/ငး်၏ အဂ_ ါရပ်များ 

ြပငပ်အဖွဲKအစညး်ြဖစသ်ည့ ်EthicsPoint သည ်တယလ်ဖီ.နး်ြဖင့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အငတ်ာနကမ်=တစဆ်င့ ်

အစရီငခ်သံ@များ ေပးပိ.သ့ည့ ်မ=တတ်မ်းများကိ. စမီံခန ့ခ်ွသဲည။် သင့တ်ိ.ငZ်ကားချကက်ိ. အဂ^လပ်ိဘာသာြဖင့ ်

သိ.မ့ဟ.တ ်သင့မ်ိခငဘ်ာသာစကားြဖင့ ်aိ.ကထ်ည့<်ိ.ငd်ပီး EthicsPoint သည ်တိ.ငZ်ကားချကက်ိ. ဘာသာြပနဆ်ိ.၍ 

Pact သိ. ့ တငြ်ပမညြ်ဖစသ်ည။် EthicsPoint ကိ. တစေ်န ့ 24 နာရီ ဆကသ်ယွ<်ိ.ငပ်ါသည။် 
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• လHိ< M ဝ3ကထ်ားP3ိမ5 

သငသ်ည် အမည်မသိ တိ.ငZ်ကားချက်တစ်ခ.ကိ. ပိ.ရ့န ်ေရွးချယ်<ိ.ငပ်ါသည်။ သငသ်ည် အမည်မေဖာ်ဘဲ 

တိ.ငZ်ကားချက်ပိ.ပ့ါက အေသးစိတ်အချက်အလက်များ ပ့ံပိ.းေပးရန ်အေရးbကီးပါသည်။ EthicsPoint သည် 

သင့အ်ား အမHနပံါတ်တစ်ခ.ကိ. ချေပးပါမည်။ သငသ်ည် စံ.စမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွK မ= 

အချက်အလက်ေတာငး်ဆိ.မHများကိ. တံ. ့ြပနရ်န ်ဝက်ဘ်ဆိ.ဒသိ်. ့ ပံ.မ=နသွ်ားေရာက်စစ်ေဆးသင့သ်ည်။ 

သင့အ်တွက် အဆငေ်ြပမည်ဆိ.ပါက စိ.းရိမ်ပ@ပနသ်ည့်ကိစXကိ. တငြ်ပရာတွင ်သင့အ်မည်ကိ. အသံ.းြပPေစလိ.ပါသည်။ 

သင့အ်မည်ကိ. အသံ.းြပPြခငး်ြဖင့ ်ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် ထပ်ေဆာငး်အချက်အလက်များအတွက် သင<်=င့ထ်ပ်မံ၍ 

ဆက်သွယ်<ိ.ငပ်ါသည်။ သငသ်ည် EthicsPoint အသံ.းြပP၍ သငမ်ည်သ@မည်ဝါြဖစ်ေZကာငး် ေြပာြပရန ်ေရွးချယ်ပါက 

ကC<်.ပ်တိ.သ့ည် သင့အ်ချက်အလက်များကိ. လGိPK ဝ=က်ထားရန ်bကိPးစားအားထ.တ်dပီး သငတ်ငြ်ပေသာ ြပဿနာများကိ. 

သိရနလိ်.အပ်သည့် တိ.က်aိ.ငကိ်.ငတွ်ယ်မည့် သိ.မ့ဟ.တ် bကီးZကပ်မည့်သ@များကိ.သာ မGေဝပါမည်။ 

စစေ်ဆးသ@များအေနြဖင့ ်ေO= Kဆကေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်အချကအ်လကမ်ခိ.ငလ်ံ.သည့ ်အမHများကိ. ပိတေ်ကာငး်ပိတ<်ိ.ငပ်ါသည။် 

• ေဆာငရွ်ကမ်5လ/ပ်ငန်းစ, 

ကျင့ဝ်တ<်=င့ ်စညး်ကမ်းထနိး်သမိ်းေရးaံ. းသည ်အစရီငခ်စံာများကိ. သံ.းသပ်စစေ်ဆးdပီး ဌာနတငွး် 

စံ.စမ်းေမးြမနး်မHကိ. ကိ.ငတ်ယွရ်နအ်တကွ ်ကျင့ဝ်တ<်=င့ ်စညး်ကမ်းထနိး်သမိ်းေရး၊ ဝနထ်မ်းေရးရာ 

သိ.မ့ဟ.တ ်ေငေွZကးဌာနကိ. သင့ေ်တာ်စာွ ေရွးချယသ်တမ်=တေ်ပးသည။် အချိP Kေသာ အေြခအေနများတငွ ်

ဌာနတငွး် စစေ်ဆးေရးဌာနမ= ဌာနတငွး် စစေ်ဆးသ@ သိ.မ့ဟ.တ ်ြပငပ်စစေ်ဆးသ@သည ်aHပ်ေထးွ၍ 

အလနွအ်ေရးbကးီေသာ သိ.မ့ဟ.တ ်အဆိ.းဆံ.းေသာ အစရီငခ်စံာများကိ. စစေ်ဆးရာတငွ ်Pact ကိ. 

က@ညေီပး<ိ.ငသ်ည။် စစေ်ဆးသ@သည ်စံ.စမ်းေမးြမနး်မHကိ. ကိ.ငတ်ယွရ်နအ်တကွ ်ထပ်ေဆာငး် 

အချကအ်လကမ်ျားကိ. လိ.အပ်လGင ်အစရီငခ်သံ@<=င့ ်ထပ်မံဆကသ်ယွရ်<ိ.ငပ်ါသည။် 

တိ.ငZ်ကားချကသ်ည ်အေထာကအ်ထား မခိ.ငလ်ံ.ပါက EthicsPoint တငွ ်အမHပိတမ်ညြ်ဖစd်ပီး 

ပိတသ်မိ်းသည့ေ်နာကဆ်ံ.းရ အေြခအေနကိ. ပံပိ့.းေပးပါမည။် တိ.ငZ်ကားချကသ်ည ်

အေထာကအ်ထားခိ.ငလ်ံ.ပါက ကC<်.ပ်တိ.သ့ည ်EthicsPoint တငွ ်ေနာကဆ်ံ.းရအေြခအေနကိ. 

ပံပိ့.းေပးမညြ်ဖစd်ပီး သကဆ်ိ.ငရ်ာ Pact မနေ်နဂျာများသည ်ဝနထ်မ်းအေရးယ@မH၊ အလNO=င ်

ထ.တေ်ဖာ်မHများ<=င့ ်အမ=ားြပPြပငမ်Hဆိ.ငရ်ာ အေရးယ@မHများ စသညြ်ဖင့ ်ဘကေ်ပါငး်စံ.အတကွ ်သင့ေ်တာ်ေသာ 

အေရးယ@မH ြပPလ.ပ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

ေနာကဆ်ံ.းရ အေြခအေနများသည ်ေယဘ.ယျြဖစ<်ိ.ငပ်ါသည။် ကC<်.ပ်တိ.သ့ည ်လGိPK ဝ=က ်စံ.စမ်းစစေ်ဆးမHများ 
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ြပPလ.ပ်ရန<်=င့ ်စပ်ွစွခဲရံေသာ ဝနထ်မ်းအတကွ ်အလ.ပ်အကိ.င ်ခန ့အ်ပ်မH အချကအ်လကမ်ျားကိ. 

လGိPK ဝ=ကထ်ားO=ိရန ်ကC<်.ပ်တိ.၏့ လ.ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအေZကာငး် သOိ=ိရာတငွ ်သင့အ်ကျိPးစးီပာွးကိ. 

အဖွဲKအစညး်၏ အကျိPးစးီပာွး<=င့ ်ဘကည်မီGေအာငလ်.ပ်ရမညြ်ဖစ၍် အေသးစတိအ်ချကမ်ျားကိ. ရံဖနရံ်ခါ 

မပံပိ့.းေပးပါ။ 

• လ3ည့ြ်ဖားလိ/ေသာ ရညရွ်ယခ်ျက ်

လ=ည့ြ်ဖားလိ.ေသာ ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်(ဥပမာ၊ မ=နက်နသ်ည့ ်အေZကာငး်ရငး်များ မO=ိဘ ဲ

လ.ပ်Zကတံိ.ငZ်ကားချကမ်ျားပိ.ရ့န)် ေဟာလ့ိ.ငး်ကိ. လံ.းဝအသံ.းမြပPပါ<=င့။် လ=ည့ြ်ဖားရန ်ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်

ပိ.ေ့သာ အမညမ်သ ိတိ.ငZ်ကားချကမ်ျားသည ်အားလံ.းအတကွ ်ေဟာလ့ိ.ငး်၏ ဂ.ဏသ်ကိUာကိ. 

ထခိိ.ကေ်စသည။် 

 
ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျ,းကိ/ ချိ<းေဖာကမ်5များအတကွ ်ခံယ7ရမည့ ်အကျိ<းဆကမ်ျား P3ိပါသလား။ 

ရာထ@း သိ.မ့ဟ.တ ်လ.ပ်သကက် မညမ်GပငO်=ိေနေစကာမ@ Pact ၏ စညး်မျIးကိ.ြဖစေ်စ ၎ငး်၏ အေရးbကးီေသာ 

မ@ဝါဒများကိ.ြဖစေ်စ ချိPးေဖာကသ်@ မညသ်@မဆိ. အလ.ပ်မ=ရပ်စြဲခငး် အပါအဝင ် စညး်ကမ်းထနိး်သမိ်းမHဆိ.ငရ်ာ 

အေရးယ@ြခငး်ကိ. ခရံ<ိ.ငပ်ါသည။် ေအာကပ်ါတိ.သ့ည ်စညး်ကမ်းထနိး်သမိ်းမHဆိ.ငရ်ာ အေရးယ@ြခငး် ခရံ<ိ.ငသ်ည့ ်

စညး်ကမ်းချိPးေဖာကမ်H နမ@နာအချိP Kသာ ြဖစပ်ါသည-် 

စညး်မျIး ချိPးေဖာကြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်အြခားသ@များအား 

စညး်မျIးချိPးေဖာကရ်န ်smနZ်ကားြခငး် 

စညး်ကမ်းချိPးေဖာကမ်Hများ သိ.မ့ဟ.တ ်သသံယO=ိေသာ 

ချိPးေဖာကမ်Hများကိ. တိ.ငZ်ကားရနပ်ျကက်ကွြ်ခငး် 

ပ@းေပါငး်ပါဝငရ်န ်ပျကက်ကွြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်အြခားနညး်ြဖင့ ်စစေ်ဆးမH သိ.မ့ဟ.တ ်

စံ.စမ်းစစေ်ဆးမHကိ. Zကန ့Z်ကာေစြခငး် 

ကစိXတငွ ်ဝငပ်ါသည့အ်တကွ ်အြခားသ@များကိ. လကတ်ံ. ့ြပနြ်ခငး် 

ထိ. ့ြပင ်ဥပေဒများ သိ.မ့ဟ.တ ်စညး်မျIးများကိ. ချိPးေဖာကပ်ါက သင၊် သင့အ်ေပါငး်အပါများ၊ Pact သိ.မ့ဟ.တ ်

၎ငး်၏မိတဖ်ကမ်ျား သိ.မ့ဟ.တ ်ပံပိ့.းသ@များကိ. ဥပေဒအရ အေရးယ@<ိ.ငd်ပီး ေအာကပ်ါတိ.က့ိ. ြဖစေ်ပcေစ<ိ.ငသ်ည-် 

ဒဏေ်ငေွကာကြ်ခငး် ဝငခ်ငွ့ပိ်တပ်ငြ်ခငး် တာဝနမ်=ဆိ.ငး်ငံြ့ခငး် ေထာငခ်ျြခငး် 
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နိဂံ/း 

ေလးစားမH၊ သမာသမတ်ကျမH<=င့ ် လ@တနး်စားမေရွး၊ လ@မျိPး၊ ဘာသာမေရွး ပါဝငမ်Hကိ. အမ=နတ်ကယ် 

တနဖိ်.းထားသည့ ် အဖဲွKအစညး်တစခ်. ြဖစေ်စရန ် Pact သည ် ဝနထ်မ်းအားလံ.းကိ. တ@ညေီသာ စ<ံHနး်များ<=င့ ်

ေမGာ်မ=နး်ချက်များအတိ.ငး် ြဖစေ်ြမာက်ေစရန ်တာဝနယ်@ခိ.ငး်ရပါမည။် သင၏် ဤကျင့ဝ်တ် စညး်မျIး<=င့အ်ည ီ

လ.ပ်ေဆာငြ်ခငး်က Pact ၏ စ<ံHနး်များတွင ်သင ်စတ်ိ<=စြ်မfPပ်ထားေZကာငး် အတညြ်ပPလိ.က်ြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည။် 

လ7တန်းစားမေရွး၊ လ7မျိ<း၊ ဘာသာမေရွး ပါဝငမ်5ဆိ/သညမ်3ာ လ7သား အားလံ/း 

လတွလ်ပ်စွာ ပ7းေပါငး်ပါဝင၍် ပ့ံပိ/းြဖညး်ဆညး်ရန် လံ/ြခံ<သည့ ်

ပတဝ်န်းကျငတ်စခ်/ကိ/ ထ7ေထာငြ်ခငး်ြဖစသ်ည။် 


