
ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၂ ငိင်သံည ် TIP  အဓကိ နး်ကနိး်များ င့စ်ပ်လျ း၍ ၃-၅ စ ်

ကာလ လကနက်းလမး်ေ ကာငး်အချကအ်လကက် ိထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၃ ငိင်သံည ်၂၀၂၀ခ စအ်တကွ ်TIP စပ်တလ်ည ်အစရီငခ်ံစာက ိ

အများြပညသ်သိ ိ ငိရ်န ်၂၀၂၁ခ စတ်ငွ ်ထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။် 

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၂ ငိင်သံည ်TIP အမတွ ဲစမီခံန ့ခ်ွဲမအ နး်ကနိး် ေလးခက ိ

အစရီငခ်ံ ငိပ်ါသည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၁ ငိင်သံည ်ပထမတရားစွဆဲရိာ ံးမ ၂၀၂၀ ခ စတ်ငွ ်

အ ပီးသတခ်ဲေ့သာ အမများ၏ ရလဒဆ်ငိရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားက ိထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၂ ငိင်သံည ်၂၀၂၀ခ စတ်ငွ ်ပထမတရားစွဆဲရိာ ံးမ 

အ ပီးသတခ်ဲေ့သာ လကနက်းမ အေရအတကွဆ်ငိရ်ာ အချကအ်လကက် ိထတြ်ပနခဲ်သ့ည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်မညသ်ည့် ငိင်ကံမ  ၂၀၂၀ခ စတ်ငွ ်အ ပီးသတခဲ်ေ့သာ TIP 

အမများတငွ ်ကျ းလန်ွခံရသ နစန်ာေကးရ ိခဲသ့ည့ ်ရာခငိ် န်းအချကအ်လကက် ိမထတြ်ပန်ခဲပ့ါ။

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၂ ငိင်သံည ်ကျ းလနွခ်ံရသ တရားဥပေဒဆငိရ်ာ အကအညမီျား
ရ ိသည့ ်စွတဲငသ်ည့ ်TIP အမများ အေရအတကွဆ်ငိရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားက ိထတြ်ပနခဲ်သ့ည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၁ ငိင်သံည ်၂၀၂၀ခ စတ်ငွး် တရား ံး ကားနာစစေ်ဆးမတငွ ်ဗီဒယီြိဖင့ ်
ကိ တငသ်ကေ်သခံချက ်ထကွဆ်ိ ငိခ်ဲေ့သာ ကျ းလနွခ်ံရသ အေရအတကွဆ်ငိရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား
က ိထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၄ ငိင်သံည ်ကျ းလနွခ်ံရသအချကအ်လကမ်ျားက ိ

အသကအ်ပိငး်အြခားခွဲ၍ ထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်မညသ်ည့် ငိင်မံ  ကျ းလနွခ်ံရသအချကအ်လကမ်ျားက ိ

မသနစ်မွး်မြဖင့ ်ခွဲြခား၍ မထတြ်ပနခဲ်ပ့ါ။

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၄ ငိင်သံည ်ကျ းလနွခ်ံရသအချကအ်လကမ်ျားက ိကျား၊မခွဲ၍ 

ထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၂ ငိင်သံည ်လကနက်းမတငွ ်ပါဝငက်ျ းလနွမ်များ ိေနေသာ 

အရာ ိများအား စစံမး်စစေ်ဆးမ၊ တရားစွဆဲမိများ သိမ့ဟတ ်ြပစဒ်ဏခ်ျမတမ်များ 
အေရအတကွက် ိတငြ်ပသည့ ်၂၀၂၀ခ စ ်TIP စပ်တလ်ည ်အစရီငခ်ံစာက ိထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။်

ACTIP စာချ ပ်ဝင ်၁၀ ငိင်တံငွ ်၁ ငိင်သံည ်၂၀၂၀ခ စတ်ငွ ်အ ပီးသတခ်ဲသ့ည့ ်TIP တရား ံး 
ဆးံြဖတခ်ျကက် ိအမညေ်ဖာ်ကယွဝ်က၍် အွနလ်ငိး်တငွ ်ထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။်

ြခံ ငသံးံသပ်ချက် - ေတွ ိချက်များ

အမျိ းသမးီများ င့ ်ကေလးသငယမ်ျားအား အထး အေလးေပးေသာ 

လကနက်းမဆန ့က်ျငေ်ရးဆငိရ်ာ အာဆယီသံေဘာတစာချ ပ်

အေြခခံအစီရငခ်စံာ ၂၀၂၀ - အကျ းချ ပ်



ASEAN-ACT သည ်အာဆယီံ င့ ်ပးေပါငး်၍ ACTIP အဖွဲဝင် ငိင်မံျား TIP စပ်တလ်ည ်အစရီငခ်ံစာများ 
ထတေ်ဝရာတငွ ်ကညေီပးရန။် 

ြခံ ငသံးံသပ်ချက် - အ ကြံပ ချက်များ

ASEAN-ACT သည ်ACTIP အဖွဲဝင် ငိင်မံျား င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်- လကနက်းမဆငိရ်ာ 

ဆးံြဖတခ်ျကမ်ျား င့ ်ပတသ်က၍် ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ တးိတကေ်စရန ်ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ 

ဆးံြဖတခ်ျကမ်ျားက ိထတြ်ပနရ်န။်

ASEAN-ACTသည ်TIP လမး်ေ ကာငး်များအား ပမိ ိေကာငး်မနွစ်ာွနားလည် ငိေ်စေရးအတကွ ်

လကနက်းလမး်ေ ကာငး်အချကအ်လက ်တငြ်ပမက ိအေထာကအ်ကြပ ရနအ်တကွ ်စတိပ်ါဝငစ်ားသည့ ်
ACTIP အဖွဲဝင် ငိင်မံျား င့အ်တ လကနက်းခံရသများ၏ အဓကိ အချကအ်လကမ်ျားက ိတစ် စ် ပီးတစ် စ ်

တးိတကစ်ာွ တငြ်ပ ငိရ်နအ်တကွ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န။်

ASEAN-ACT သည ်ACTIP အဖွဲဝင် ငိင်မံျား င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်-  လကနက်းမဆငိရ်ာ 

အချကအ်လက ်စေဆာငး်ြခငး် င့ ်ခွဲြခမး်စတိြ်ဖာြခငး်တိက့ ိတးိတကေ်ကာငး်မနွလ်ာေစရန။် 

ASEAN-ACT သည ်ACTIP အဖွဲဝင် ငိင်မံျား င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်-   အစရီငခ်ံသည့် စတ်ငွ ်

လကနက်းမ အမတငသ်ငွး်ြခငး် င့ ်အ ပီးသတြ်ခငး်များ င့ ်ယငး်အမများ၏ ရလဒမ်ျား အချကအ်လကက် ိ

၎ငး်တိ၏့ TIP စပ်တလ်ည ်အစရီငခ်ံစာများတငွ ်ထတြ်ပနရ်န။်

ASEAN-ACT သည ်ACTIP အဖွဲဝင် ငိင်မံျား င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်-  လကနက်းခံရသများက ိ

ေလျာ်ေ ကးေင၊ွ ဥပေဒေရးရာအကအညီ င့ ် ကိ တငထ်ကွဆ်ေိသာ ဗီဒယီသိကေ်သခံချကအ်ပါအဝင ်

ကညပီံပိ့းေပးသည့ ်အချကအ်လကမ်ျားက ိ ၎ငး်တိ၏့ TIP စပ်တလ်ည ်အစရီငခ်ံစာများတငွ ်ထတြ်ပနရ်န။် 

ASEAN-ACT သည ်ACTIP အဖွဲဝင် ငိင်မံျား င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်- လကနက်းခံရသများ၏ လငိ၊် 
အသကအ်ရွယ် င့ ်မသနစ်မွး်မ အေြခအေနများအလကိ ်ယငး်တိ ့ င့ ်သကဆ်ငိသ်ည့ ်အချကအ်လက်
များက ိစေဆာငး်၊ ခွဲြခမး်စတိြ်ဖာရန် င့ ်ထတြ်ပနရ်န။်

ASEAN-ACT သည ်ACTIP အဖွဲဝင် ငိင်မံျား င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်- အစရီငခ်ံကာလအတငွး် 
လကနက်းမတငွ ်ပါဝငက်ျ းလနွေ်သာ အရာ ိများအား  စစံမး်စစေ်ဆးမများ၊ တရားစွဆဲမိများ သိမ့ဟတ ်

ြပစဒ်ဏခ်ျမတြ်ခငး်များ အေရအတကွက် ိTIP စပ်တလ်ည ်အစရီငခ်ံစာတငွ ်ထတြ်ပနရ်န။်
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အမျိ းသမးီများ င့ ်ကေလးသငယမ်ျားအား အထး အေလးေပးေသာ 

လကနက်းမဆန ့က်ျငေ်ရးဆငိရ်ာ အာဆယီသံေဘာတစာချ ပ ်

အေြခခံအစီရငခ်စံာ ၂၀၂၀ - အကျ းချ ပ်



အာဆယီအံဖွဲဝင် ငိင်မံျားသည ်လကနက်းမများတငွ ်ကျ းလနွခ်ံရသများ၏ ထလိယွ် လယွ ်ဆကဆ်ေံရးက ိ
ကနွဗ်ငး် ငး်တငွ ်ဦးစားေပးအြဖစ ်သတမ်တခ်ဲသ့ည။် 

အာဆယီံ ငိင်အံများစသည ်လကနက်းခံရမဆငိရ်ာ အချကအ်လကအ်ေတာ်အသင့က် ိစေဆာငး်ထား ပီးြဖစသ်ည။် 
သိေ့သာ်လညး် အာဆယီအံဖွဲဝင် ငိင်မံျားသည ်၎ငး်တိ၏့ ငိင်လံးံဆငိရ်ာ လကနက်းမ စပ်တလ်ည ်အစရီငခ်ံစာများတငွ ်
ေအာကပ်ါ အချကအ်လက ် နး်ကနိး် ၂၂ ခက ိထည့သ်ငွး်တငြ်ပရန ်စ းစား ငိသ်ည။် အာဆယီအံဖွဲဝင် ငိင်အံများစသည ်
ဤအချကအ်လကမ်ျားက ိစေဆာငး်ေန ပီြဖစ် ပီး ငိင်လံးံဆငိရ်ာ လကနက်းမ စပ်တလ်ည ်အစရီငခ်ံစာများတငွလ်ညး် 
ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပြခငး်သည ်အဖွဲဝင် ငိင်အံေနြဖင့ ်၎ငး်တိ၏့ ကနွဗ်ငး် ငး်ဆငိရ်ာ တာဝနဝ်တရားများက ိအေကာငအ်ထည်
ေဖာ်လျက် ိေ ကာငး် င် ့လကနက်း ခံရသများက ြပစမ်ဆငိရ်ာတရားစွဆဲရိာတငွလ်ညး်ေကာငး် သိမ့ဟတ ်နစန်ာေ ကး
အတကွ ်တရားမမတငွ ်သကေ်သအြဖစ ်ေရွးချယ ်လပ်ေဆာငရ်ာတငွလ်ညး်ေကာငး် သတိ၏့ အေတအွ ကံ များက ိ  
အတငိး်အတာတခထ ိတငြ်ပပံေဖာ် ငိမ်ညြ်ဖစသ်ည။်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ KPI အချကအ်လကမ်ျားသည ်ကလသမဂလအ့ခွင့အ်ေရးဆငိရ်ာ မဟာမငး် ကးီ ံးမ ေရးဆွထဲားေသာ 
လအ့ခွင့အ်ေရး င့ ်လကနက်းမဆငိရ်ာ အေြခခံမများ င့ ်လမး် နခ်ျကမ်ျား အ ကြံပ ချကက် ိပံပ့ိးေပးသည့အ်ြပင ်ASEAN-
ACT မ ေဖာ်ထတထ်ားေသာ Victim Sensitive Indicators ၈ ချက် င့ ်ယငး်က ိအေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်မည့ ်လမး် န်
ချကမ်ျားက ိပံပိ့းေပးပါသည။်

အချကအ်လက ်စမွး်ေဆာငရ်ညအ် နး်ကနိး် ၂၂ခ၏ အေသးစတိေ်ဆးွေ းွချကက် ိေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၁ င့ ်ASEAN-ACT ၏ 
Toolkit on Trafficking in Persons Data Key Performance Indicators: Building the Evidence Base for Victim 
Sensitive Approaches to Trafficking in Persons Across the ASEAN Region စာအပ်တငွ ် ကည့် ငိပ်ါသည။်

လကန်ကးမများတငွ်

ကျ းလန်ွခံရသကိ အထးဂ ြပ ချ းကပ်မများ
အဓိက စွမ်းေဆာငရ်ည ်အ နး်ကနိး်များ အချက် ၂၂ခ
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အာဆယီံ
အဖွဲဝင် ငိင်မံျား

အစးိရ င့်
အစးိရမဟတေ်သာ

ေအဂျငစ်မီျား

လကနက်း
ခရံသများ

ြပညတ်ငွး် တရား
ဥပေဒစးိမးိေရး
ေအဂျငစ်မီျား

လကနက်းမ တိက်ဖျကေ်ရးမာ 

ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ဖိ ့ 
ကတိကဝတ်ြပ ထားေသာေ ကာင့်

ြဖစ်သည်။

စ်စ  TIP အစီရငခံ်စာများ 
ထတ်ေဝြခငး်သည ်၎ငး်တိ၏့ 

အလပ်အေပ  သက်ေရာကမ် 

ိ၊မ ိ အကဲြဖတ်ရန ်

အေထာက်အထား အေြခခံအြဖစ် 

ဖနတ်ီးေပးသည်။

၎ငး်တိသ့ည် လကနက်း

ခံရသများထ ံထေိရာကေ်သာ 

နည်းလမ်းြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်

အဆင့ဆ်င့က်ိ ေပးေဆာင် ငိရ်န ်

TIP အချက်အလကက် ိ

စေဆာငး်ြခငး် င့ ်

ခဲွြခမ်းစိတြ်ဖာြခငး်တွင ်

ပါဝငက်ညီေသာေ ကာင့်

ြဖစ်သည်။

TIP အမတွဲများတငွ ်

သက်ေသများ င့ ်
ကျ းလွနခံ်ရသများထမံ 

သက်ေသခံချက်
ေပးရနအ်တွက ်   

အားကးိရ ေသာေ ကာင့ ်
ြဖစ်ပါသည်။

အာဆယီံ ငိင်မံျား၏ 

လကနက်းမဆငိရ်ာ 

စ်ပတ်လညအ်စီရငခ်ံစာများ ထတ်ြပနြ်ခငး်သည ်

ေအာက်ပါတိအ့တွက ်အေရး ကီးပါသည်။

TIP အမတွင ်၄ငး်တိ ့
အေနြဖင့ ်သက်ေသ 

အေထာက်အထား 
တငြ်ပသင့၊်မသင့ ်
ဆးံြဖတ်ချက်ချရန်

အတွက် 
တိကျေသချာေသာ 

အချက်အလက ်

လိအပ်ေသာေ ကာင့ ်
ြဖစ်ပါသည်။

၂၀၁၅ခ စတ်ငွ ်

အမျိ းသမးီများ င့ ်
ကေလးသငယမ်ျားအား အထး 
အေလးေပးေသာ လကနက်းမ
ဆန ့က်ျငေ်ရးဆငိရ်ာ အာဆယီံ

သေဘာတစာချ ပ်က ိ

လကမ်တေ်ရးထးိခဲသ့ည။်။

ကျ းလနွခ်ံရသအတကွ ်

ေဂဟာ၊ ဥပေဒအကအည၊ီ 
ေဆးဘကဆ်ငိရ်ာ င့ ်
စသ်မိ့ေ်ဆးွေ းွမများ 
ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်

ရဲတပ်ဖွဲ၊ 
တရားစွဆဲမိ င့ ်
တရား ံးများ

စသညတ်ိသ့ည့်


