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ပစာင့်ပရှာက်ပရးလုေ်ငန်း	လုေ်ပောင်ပနကကသူြျားအကကား	ထိပရာက်သည့်အစီအစဉ်ြျား	ပရးေွဲပေီး	ညိှနိှုင်း	

ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရန်	 လုိအေ်ေါသည်။	 	 ထ့ုိမေင်	 ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားအပနမဖင့်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားနှင့်	

ထိပတွ့ေက်ေံရာတွင်	 ကျင့်ဝတ်ေုိင်ရာလုိက်နာြှုနှင့်	 ပစာင့်ပရှာက်ကူညီသည့်	 လုေ်ငန်းစဉ်ေိုင်ရာ	

စံသတ်ြှတ်ြျက်ြျားနှင့်အညီ	ပောင်ရွက်ြှုရှိရန်လည်း	အပရးကကီးေါသည်။	သို့မဖစ်ရာ	မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	

ဦးစီးဌာနြှ	 ဦးပောင်ပေီး	 ပရှေ ့ပမောင်းသွားလာပနထိုင်မြင်းေိုင်ရာ	 နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း	 (အိုင်အိုအြ်)	

မြန်ြာ၏ေံ့ေိုးြှုမဖင့်	 သက်ေိုင်ရာအစိုးရဌာနြျား၊	 ကုလသြဂ္ဂပအဂျင်စီြျားနှင့်	 အစိုးရြဟုတ်ပသာ	 အဖွဲ့	

အစည်းြျားေါဝင်လျက်	 ဤစံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်ကို	 ပရးေွဲအတည်မေုနိုင်ြဲ့ေါသည်။	 ယြုအတည်မေုပရးေွဲ	

ထားပသာ	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	 မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးေိုင်ရာ	အြျ ိုးသားအေင့်	စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်၌	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူ	 (သို့ြဟုတ်)	

လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	သတ်ြှတ်ထားသူြျားအား	အကူအညီပေးမြင်း၊	မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းနှင့်	လွှဲပမောင်း	

မြင်း၊	မေန်လည်ဝင်ေံ့	ပေါင်းစည်းမြင်း	လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ပလျာက်	ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား	သိရှိပောင်ရွက်ရြည့်	

အြန်းကဏ္ဍနှင့်	 လုေ်ငန်းတာဝန်ြျား၊	 အသုံးမေုနိုင်သည့်ေုံစံြျားကို	 ရှင်းလင်းစွာပဖာ်မေထားရာ	 နယ်ေယ်	
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	 လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူအား	လိုအေ်သည်ြျားကို	အသိပေး၍	

	 သပဘာတူညီြျက်ရယူမြင်းေုံစံ	

	 လူကုန်ကူးြံရသူ	ဟုတ်/ြဟုတ်	စိစစ်သတ်ြှတ်ြျက်ေုံစံ	

	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာဝင်ြွင့်ေုံစံ	

	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန၊	ပြးမြန်းမြင်းြှတ်တြ်း	

	 ပဂဟာတွင်ြိြိသပဘာေန္ဒအရပနထိုင်မြင်းေိုင်ရာသပဘာတူညီြျက်	

	 စိတ်ကျန်းြာပရးအေါအဝင်	ကျန်းြာပရးနှင့်	လုံခြုံြှုအပမြအပနအတွက်	လိုအေ်ြျက်	

	 အကဲမဖတ်ြျက်ေုံစံ	 	

	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏ေစ္စည်းြျား	ြှတ်တြ်းတင်မြင်းေုံစံ	

	 ကနဦးကူညီေံ့ေိုးြှုအစီအစဉ်ေုံစံ	

	 ကနဦးကူညီေံ့ေိုးြှုအစီအစဉ်သပဘာတူညီြှုေုံစံ	

	 ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားနှင့်	ဝန်ပောင်ြှုြျားအပေါ်	ြပကျနေ်ေါက	အသိပေးရန်စာေုံစံ	

	 ြိသားစု	အပမြအပနေန်းစစ်ပလ့လာြှုေုံစံ	

	 အန္တရာယ်	အကဲမဖတ်ြျက်	အစီရင်ြံစာ

	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းြမေုြီ	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး

	 အကူအညီပတာင်းြံသည့်ေုံစံ	

	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းြမေုြီ	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး	

	 အကူအညီလက်ြံမြင်းေုံစံ	 	

	 လွှဲပမောင်းြှုေုံစံ	

	 ြရီးသွားလာမြင်းေိုင်ရာ	သတင်းအြျက်အလက်	

	 ပတာ်စေ်ေုံ(သို့ြဟုတ်)အုေ်ထိန်းသူမဖစ်ပကကာင်း	တရားဝင်အပထာက်အထားေုံစံ

	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန၊	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးအကဲမဖတ်ေုံစံ	

 Referral Form  

	 Consent	Form	on	Referral	

 Form for Receiving informed consent after providing necessary information 

 Victim Identification Form 

 Shelter Intake Form 

	 Department	of	Rehabilitation,	Case	Interview	Report	

	 Consent	on	Voluntary	Stay	in	Shelter	

 Health Including Psychological and Security Needs Assessment Form 

 Personal Belongings of the Beneficiary Registration Form 

 Initial Assistance Plan Form 

	 Consent	Form	for	Initial	Assistance	Plan	

	 Complaint	Form	

 Family Assessment Form 

 Risks Assessment Report 

	 Reintegration	Assistance	Request	Form	(Prior	to	return)	

	 Reintegration	Assistance	Acceptance	Form	(Prior	to	return)	

 Referral Form  

 Information Related to Travel 

	 Official	Documentation	Form	to	Prove	Relationship	(or)	Legal	Guardianship		

 Department of Rehabilitation, Reintegration Assessment Form 
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နိဒါန်း

၁။	 မြန်ြာနိုင်ငံသည်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျား၏	 ြူရင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမဖစ်ေါသည်။	 မြန်ြာနိုင်ငံြှ	 အြျ ိုးသား၊	

အြျ ိုးသြီးနှင့်	 ကပလးြျားသည်	 အိြ်နီးြျင်းနုိင်ငံြျား	 အာရှပဒသတွင်းနုိင်ငံြျားနှင့်	 အပရှ့အလယ်ေိုင်းပဒသြျားသို့	

အဓြ္မြိုင်းပစရန်နှင့်	လိင်ေိုင်းေိုင်ရာ	ပြါင်းေုံမဖတ်ရန်အတွက်	လူကုန်ကူးြံရမြင်းြျားကကုံပတွ့ပနရေါသည်။	လူကုန်ကူး

ြံရသူအြျ ိုးသားြျားအပနမဖင့်	 	 အဓိကအားမဖင့်	 ပရလုေ်ငန်း၊	 ကုန်ေစ္စည်း	 ထုတ်လုေ်ပရးလုေ်ငန်း၊	 	 စိုက်ေျ ိုးပရးနှင့်	

ပောက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်း	ြျားတွင်လည်းပကာင်း၊	အြျ ိုးသြီးြျားနှင့်	အြျ ိုးသြီးငယ်ြျားသည်	အဓြ္မထိြ်းမြားြံရမြင်း၊	

လိင်ေုိင်းေုိင်ရာလုေ်ငန်းြွင်	 ြျား၊	 အိြ်အကူလုေ်ငန်း၊	 ပရထွက်ေစ္စည်းထုတ်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းနှင့်	 အထည်ြျုေ်လုေ်ငန်း

ြျားတငွလ်ည်းပကာင်း	အဓြ္မြိငု်းပစမြင်း	ြပံနကကရေါသည။်	ကပလးသငူယြ်ျားကိလုည်း	အဓြ္မပတာင်းရြ်းြိငု်းပစမြင်း	

နှင့်	အဓြ္မပြွးစားမြင်း	တ့ုိအတွက်	လူကုန်ကူးြံရလျက်ရိှေါသည်။	ထ့ုိအမေင်	မေည်တွင်း၌လည်း	အြျ ိုးသား၊	အြျ ိုးသြီးနှင့်	

ကပလးြျားသည်	 လိင်ေိုင်းေိုင်ရာ	 လုေ်ငန်းြွင်ြျား၊	 အိြ်အကူလုေ်ငန်းနှင့်	 ပရလုေ်ငန်းြျားတွင်	 အလုေ်လုေ်ကိုင်ရန်	

အတွက်	လူကုန်ကူးြံရမြင်းြျား	ကကုံပတွ့ပနရေါသည်။	

၂။	 မြန်ြာနုိင်ငံအစုိးရသည်	လူကုန်ကူးမြင်းအား	ေုိးရွားသည့်	လူ့အြွင့်အပရးြျ ိုးပဖာက်ြှုတစ်ြုအမဖစ်	ြှတ်ယူပေီး	

လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်မြင်းနှင့်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်းကို	 အြျ ိုးသားပရးတာဝန်	

အမဖစ်	 သတ်ြှတ်ပောင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။	 မြန်ြာနိုင်ငံသည်	 ၂၀၀၄	 ြုနှစ်တွင်	 နိုင်ငံမဖတ်ပကျာ်အုေ်စုဖွဲ့ြှုြင်းြျား	

ေိုင်ရာ	ကုလသြဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်	 ၎င်း၏ပနာက်ေက်တွဲစာြျုေ်တစ်ြုမဖစ်သည့်	အြျ ိုးသြီးြျားနှင့်	ကပလးသူငယ်	

ြျားအား	အထူးမေုသည့်	 လူကုန်ကူးြှုနိှြ်နင်းမြင်းနှင့်	 မေစ်ဒဏ်ပေးမြင်းေုိင်ရာစာြျုေ်သ့ုိ	အဖဲွ့ဝင်အမဖစ်	ဝင်ပရာက်ြ့ဲပေီး	

ပနာက်	၂၀၀၅	ြုနှစ်တွင်	လူကုန်ကူးြှုတားေီးကာကွယ်ပရး	ဥေပဒမေဌာန်းမြင်း၊	၂၀၀၆	ြုနှစ်တွင်	လူကုန်ကူးြှု	တားေီး	

ကာကွယ်ပရးဗဟိုအဖွဲ့၊	လုေ်ငန်းအဖွဲ့	(၃)ဖွဲ့နှင့်	အေင့်ေင့်ပသာ	လူကုန်ကူးြှု	တားေီးကာကွယ်ပရးအဖွဲ့ြျား	ဖွဲ့စည်း	

မြင်း၊	နှစ်စဉ်လုေ်ငန်း	စီြံြျက်ြျားပရးေွဲ၍	နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားနှင့်အညီ	လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးလုေ်ငန်းြျားကို	

ပောင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။	

၃။	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးေိုင်ရာ	 လုေ်ငန်းြျားကို	 

၂၀၀၅	 ြုနှစ်၊	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးကာကွယ်ပရးဥေပဒအရ	 ဖွဲ့စည်းထားပသာ	 “လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်	

လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	 မေန်လည်	 ထူပထာင်ပရးလုေ်ငန်းအဖွဲ့”	 ဥက္ကဌအမဖစ်	 တာဝန်ယူ	

ပောင်ရွက်ပနသည့်	လူြှုဝန်ထြ်း၊	ကယ်ေယ်ပရးနှင့်	 မေန်လည်ပနရာြျထားပရးဝန်ကကီးဌာနြှ	ဦးပောင်၍	ေက်စေ်	

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းြျား၊	လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးလုေ်ငန်းြျားကို	ပောင်ရွက်ပနပသာ	ကုလသြဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း	

ြျား၊	 နိုင်ငံတကာနှင့်	 မေည်တွင်းအစိုးရြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျား၊	အရေ်ဖက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	 ေူးပေါင်း၍	

အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။	

Introduction

1. Myanmar is primarily a source country for victims of trafficking in persons. Men, 

women, and children from Myanmar have been trafficked to neighboring countries, 

other countries in Asia, and the Middle East and are often subjected to forced labor or 

sex trafficking. Men are primarily subjected to forced labour in the sectors such as 

fisheries, manufacturing, agriculture and construction while women and girls are 

predominantly  subjected to forced marriage, forced labour in sex industries, domestic 

servitude, forced labour in seafood processing industries, and garment factories. 

Children	are	often	subjected	to	forced	begging	and	adoption.	In	addition,	men,	women,	

and children are subjected to trafficking to work in sex industries, domestic work and 

fishing industries in the country as well. 

2. The Government of Myanmar considers trafficking in persons to be a serious 

violation of human rights, and has designated combating this crime and providing 

assistance to its victims as a national duty. To this end, Myanmar acceded to the UN 

Convention	against	on	Transnational	Organized	Crime	and	its	Protocol	to	Prevent,	Suppress	

and	Punish	Trafficking	in	Persons,	Especially	Women	and	Children	in	2014;	enacted	Anti-

trafficking	 in	 Persons	 Law	 in	 2005;	 established	 the	 Central	 Body	 for	 Suppression	 of	

Trafficking in Persons, three working groups and different levels of Body for Suppression of 

Trafficking	in	Persons	in	2006;	and	developed	Annual	Work	Plans	to	implement	anti-

trafficking in persons activities in accordance with international standards.

3. The return and reintegration activities are carried out by the relevant government 

organizations, UN, INGOs and NGOs under the leadership of the Working Group on 

Repatriation, Reintegration and Rehabilitation of Trafficked Victims which is chaired by 

the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement and established under 2005 Anti-

trafficking	in	Persons	Law.
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၄။	 ထိုသို့ပောင်ရွက်ရာတွင်	“လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	မေန်လည်လက်ြံပရး၊	မေန်လည်ဝင်ေံ့	ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	

မေန်လည်ထူပထာင်ပရးလုေ်ငန်းအဖွဲ့”ြှ	 ဦးပောင်၍	 ၂၀၁၂ြုနှစ်၊	 စက်တင်ဘာလတွင်	 “လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	

မေန်လည်လက်ြံပရး၊	ြိဘရေ်ထံ	မေန်လည်အေ်နှံပရးနှင့်	ြိသားစုနှင့်	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးေိုင်ရာ	အြျ ိုးသား	

လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်”ကို	 ပရးေွဲြဲ့ေါသည်။	 ပဖာ်မေေါ	 လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်ကို	 အပကာင်အထည်ပဖာ်	 ပောင်ရွက်ရာတွင်	

ထိပရာက်ြှုရှိပစပရးအတွက်	 လူကုန်ကူးြှု	 တိုက်ဖျက်ပရးလုေ်ငန်းပောင်ရွက်သူြျားနှင့်	 ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား	

အပနမဖင့်	၎င်းတို့၏	အြန်းကဏ္ဍနှင့်	လုေ်ငန်းတာဝန်ြျားကို	ရှင်းလင်းစွာ	သိရှိရန်လိုအေ်ေါသည်။	သို့မဖစ်ရာ	“လူကုန်ကူး	

ြံရသူြျားအား	 မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	 မေန်လည်	ထူပထာင်ပရးေိုင်ရာ	နိုင်ငံအေင့်	

စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်”ကို	ပရးေွဲပောင်ရွက်ရမြင်း	မဖစ်ေါသည်။	ဤစံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုပရးေွဲရာတွင်	လူြှုဝန်ထြ်း	

ဦးစီးဌာနြှဦးပောင်ပေီး	သက်ေိုင်ရာအစိုးရဌာန	အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	အစိုးရြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျားြှ	ကိုယ်စား	

လှယ်ြျားေါဝင်ပသာ	 နည်းေညာေိုင်ရာလုေ်ငန်းအဖွဲ့ကို	 ဖွဲ့စည်း၍	 ပရးေွဲြဲ့ေါသည်။	 ၂၀၁၈	 ြုနှစ်၊	 ဇန်နဝါရီလ(၃၀)

ရက်ပန့တွင်	 လူြှုဝန်ထြ်း၊	 ကယ်ေယ်ပရးနှင့်	 မေန်လည်ပနရာြျထားပရး	 ဝန်ကကီးဌာနလက်ပအာက်တွင်	 မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနကို	 အသစ်ထေ်ြံတိုးြျဲ့ဖွဲ့စည်းြဲ့ပေီး	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနသည်	 လူကုန်ကူးြံရသူ	

ြျားအား	မေန်လည်လက်ြံပရး၊	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	လုေ်ငန်းအဖဲွ့၊	အတွင်းပရးြှူး	

တာဝန်ကုိ	 လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနထံြှ	လွှပဲမောင်းလက်ြံထြ်းပောင်ြဲ့ေါသည်။	သို့မဖစ်၍	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီး	

ဌာနက	ေက်လက်ဦးပောင်ကာ	ြူကကြ်းအပေါ်	အြျ ိုးသားအေင့်	ပေွးပနွးညှိနှိုင်းြှု	မေုလုေ်၍	အတည်မေုသတ်ြှတ်	

ြဲ့ေါသည်။	

ထယဘုယျဦးတည်ချက်

၅။	 ဤစံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်၏	ဦးတည်ြျက်ြှာ	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူ	(သို့ြဟုတ်)	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	

ကနဦးသတ်ြှတ်ထားသူြျားအား	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 စိစစ်ပဖာ်ထုတ်	 သတ်ြှတ်မြင်း၊	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	

အကူအညီပေးမြင်း၊	မေန်လည်ေ့ုိပောင်မြင်းနှင့်	လွှပဲမောင်းမြင်း၊	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပေးမြင်းနှင့်	မေန်လည်ထူပထာင်	

ပေးမြင်းလုေ်ငန်းစဉ်	တပလှောက်လုံးတွင်	လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးလုေ်ငန်း	 ပောင်ရွက်ပနသူြျားနှင့်	 ဝန်ပောင်ြှု	

ပေးပနသူြျားသည်	 ၎င်းတို့၏	 အြန်းကဏ္ဍနှင့်	 လုေ်ငန်းတာဝန်ြျားကို	 ရှင်းလင်းစွာသိရှိနားလည်ပေီး	 လူကုန်ကူးြံရ	

သူြျားအား	 အကာအကွယ်ပေးမြင်းနှင့်	 ကူညီပထာက်ေံ့မြင်းလုေ်ငန်းြျားကို	 ေိုြိုစနစ်ကျနစွာ	 ပောင်ရွက်နိုင်မြင်း	

အားမဖင့်	လူကုန်ကူးြံရသူြျား၏အပကာင်းေုံး	အကျ ိုးစီးေွားကို	ပဖာ်ပောင်နိုင်ရန်မဖစ်သည်။	

လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

၆။	 လူကုန်ကူးြှုေိုသည်ြှာ	 ေုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်	 အမြားသူတစ်ဦးတစ်ပယာက်ကို	 ထိုသူ၏	 သပဘာတူညီြျက်	

ရှိသည်မဖစ်ပစ၊	 ြရှိသည်မဖစ်ပစ	ပြါင်းေုံမဖတ်မြင်းမေုရန်အလို့ငှာ	 ပအာက်ေါ	 နည်းလြ်းတစ်ရေ်ရေ်ကို	အသုံးမေုပေီး	လူ	

ြျားကို	 သိြ်းသွင်းစုပောင်းမြင်း၊	 သယ်ယူေို့ပောင်မြင်း၊	 လွှဲပမောင်းမြင်း၊	 ပရာင်းြျမြင်း၊	 ဝယ်ယူမြင်း၊	 ငှားရြ်းမြင်း၊	

ငှားယူမြင်း၊	ြိုလှုံြွင့်ပေးမြင်း၊	သို့ြဟုတ်	လက်ြံမြင်းကိုေိုသည်-

(က)	 ပြိြ်းပမြာက်မြင်း၊	အင်အားသုံးမြင်း	(သို့ြဟုတ်)	အမြားနည်းမဖင့်	အနိုင်အထက်မေုမြင်း၊	

( ြ ) 	 ပသွးပောင်ပြါ်ယူမြင်း၊	

4. Under the leadership of the Working Group on Repatriation, Reintegration and 

Rehabilitation of Trafficked Victims, the National Guidelines on Return/Repatriation and 

Reintegration of Trafficked Victims were adopted in September 2012. In order to 

effectively implement the said Guidelines, it is necessary for relevant service providers 

to clearly understand their roles and responsibilities. Thus, National Standard Operating 

Procedures	(SOPs)	for	the	Return	and	Reintegration	of	Trafficked	Persons	have	been	

developed. The Department of Social Welfare initiated a process to develop the national 

SOPs by organizing a Technical Working Group comprising of the representatives from 

relevant government organizations and non-governmental organizations. On January 

31, 2018, the Department of Rehabilitation was established under the Ministry of Social 

Welfare, Relief and Resettlement and it took over the role of secretary of the Working 

Group on Repatriation, Reintegration and Rehabilitation of Trafficked Victims from 

Department of Social Welfare. Therefore, the draft SOPs was adopted through a national 

consultative process under the leadership of Department of Rehabilitation.

Overall Aim
5. The Objective of the SOPs is to ensure support is provided to trafficked victims 

through systematic protection and assistance. The SOPs will allow anti-trafficking 

stakeholders and service providers to fully understand their roles and responsibilities 

ensuring systematic processes of identification, referral, assistance, return and 

reintegration of presumed or preliminarily identified trafficked persons.

Definition of Trafficking in Persons 
6. Trafficking in Persons means the recruitment, transportation, transfer, sale, 

purchase, lending, hiring, harboring or receipt of persons, for the purpose of exploitation 

of a person with or without his or her consent by any of the following means:

(a)	 threat,	use	of	force	or	other	form	of	coercion,

(b)	 abduction,
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( ဂ ) 	 လိြ်လည်မြင်း၊	

(ဃ)	 လှည့်မဖားမြင်း၊	

( င ) 	 အြွင့်အာဏာကို	 အလွဲသုံးစားမေုမြင်း	 (သို့ြဟုတ်)	 ဘဝရေ်တည်ရန်ြက်ြဲပနပသာ	အပမြအပနကို	

အလွဲသုံးစားမေုမြင်း၊	

( စ ) 	 တစ်ဦးတစ်ပယာက်အပေါ်	 ြျုေ်ကိုင်နိုင်ပသာသူ၏	 သပဘာတူညီြျက်ရရှိရန်	 ပငွပကကး၊	 ေစ္စည်း	

(သို့ြဟုတ်)	အကျ ိုးအမြတ်ကိုပေးမြင်း	(သို့ြဟုတ်)	လက်ြံရယူမြင်း၊	

အထပခခံမူများနှင့် အထေွထေွလမ်းညွှန်ချက်များ

၇။	 ဤစံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်အား	 ၂၀၁၂	 ြုနှစ်၊	 “လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 ြိဘရေ်ထံ	

မေန်လည်အေ်နှံပရးနှင့်	 ြိသားစုနှင့်	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးေိုင်ရာ	အြျ ိုးသား	လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်”နှင့်	 မြန်ြာ	

နိုင်ငံြှ	လက်ြံကျင့်သုံးထားသည့်	လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာ	ကုလသြဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းေါ	 မေဌာန်းြျက်ြျားကို	

အပမြြံသည့်	 ပအာက်ေါအပမြြံြူြျားအပေါ်	 ြူတည်၍	 ပရးေွဲသတ်ြှတ်ထားေါသည်။	 မြန်ြာနိုင်ငံရှိ	 လူကုန်ကူးြှု	

တိုက်ဖျက်ပရးလုေ်ငန်း	ပောင်ရွက်သူြျားနှင့်	ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားအပနမဖင့်	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	စိစစ်သတ်ြှတ်	

ထားသူြျားအတွက်	မေန်လည်လက်ြံပရး၊	ြိဘရေ်ထံမေန်လည်အေ်နှံပရး၊	ြိသားစုနှင့်	မေန်လည်	ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	

မေန်လည်ထူပထာင်ပရးလုေ်ငန်းြျား	ပောင်ရွက်ရာ၌	လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ပလျာက်လံုးတွင်	၎င်းအပမြြံြူြျားနှင့်	လြ်းညွှန်	

ြျက်ြျားအား	လိုက်နာပောင်ရွက်ရန်	 မဖစ်ေါသည်။	ယင်းသို့အပမြြံြူြျားနှင့်	လြ်းညွှန်ြျက်ြျားအား	အမေည့်အဝနှင့်	

တပမေးညီ	လိုက်နာအပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်မြင်းမဖင့်	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	အရည်အပသွး	 မေည့်ဝပသာ	

အကူအညီြျား	ေံ့ေိုးပေးနိုင်ပေီး	ထေ်ြံလူကုန်ကူးြံရပစြည့်	အန္တရာယ်ြျားြှလည်း	ပရှာင်ရှားနိုင်ြည်	မဖစ်ေါသည်။	

အထပခခံမူများ

၈။	 အပမြြံြူြျားြှာ	ပအာက်ေါတိုင်းမဖစ်ေါသည်-

(က)	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ပရး	 လုေ်ငန်းြျားပောင်ရွက်ရာ၌	 လူကုန်ကူးြံရ	

သူ၏	 အြွင့်အပရးကုိ	 ဦးတည်ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ပေီး	 မြန်ြာနုိင်ငံြှ	 လက်ြံကျင့်သုံးထားသည့်	 နိုင်ငံ	

တကာလူ့အြွင့်အပရး	 စာြျုေ်စာတြ်းြျားတွင်	 အသိအြှတ်မေုထားပသာ	အြွင့်အပရးနှင့်	 တာဝန်	

ြျားကို	သင့်ပလျာ်စွာ	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။	

(ြ)	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားနှင့်စေ်လျဉ်း၍	ပောင်ရွက်ြျက်ြျားသည်	အြွင့်အပရး	အပမြမေု၊	လူကုန်ကူးြံရ

သူဗဟိုမေုြျဉ်းကေ်ြှုမဖင့်	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ပေီး	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	အမေည့်အဝနားလည်	သပဘာ	

ပေါက်စွာမဖင့်	လက်ြံသည့်	သပဘာတူညီြျက်ရယူရန်	လိုအေ်ေါသည်။	

(c)	 fraud,

(d)	 deception,

(e)	 abuse	of	power	or	of	position	taking	advantage	of	the	vulnerability	of	a	

person, and

(f)	 giving	 or	 receiving,	 knowingly	 that	 it	 was	 done	 for	 the	 purpose	 of	

exploitation, money, goods or any benefit to obtain the consent of the 

person having control over another person.

Fundamental Principles and General Guidelines
7. The SOPs are developed based on the following basic principles stated in 2012 

National Guidelines on Return/Repatriation and Reintegration of Trafficked Victims and 

the	provisions	 in	UN	Convention	 related	 to	anti-trafficking	 ratified	by	Myanmar.	The	

following are the main principles that all anti-trafficking stakeholders and service 

providers in Myanmar are to employ during all steps of the process of identification, 

referral, assistance and return and reintegration of presumed or identified trafficked 

persons. Their full and consistent implementation in accordance with these basic 

principles and guidelines will ensure the provision of quality services to the victims of 

trafficking and mitigate any risk of re-victimization of the assisted trafficked persons.

Fundamental Principles 
8. Fundamental Principles are as follows: 

(a)	 All	 anti-trafficking	 stakeholders	 shall	 place	 the	 human	 rights	 of	 the	

trafficked person recognized under the international standards ratified by 

Myanmar at the center of any activity and measure they carry out. 

(b)	 The	actions	taken	in	relation	to	victims	shall	be	guided	by	a	rights-based	

and victim-centered approach, and victims’ full and informed consent.
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(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	သတ်ြှတ်ြံရသူြည်သူ့ကိုြေို	 ဥေပဒအရာတွင်	တန်းတူညီြှေ	အြွင့်အပရး	

ရရှိပစရြည်မဖစ်ပေီး	 ဥေပဒ၏အကာအကွယ်ကိုလည်း	 တန်းတူညီြှေစွာ	 ရယူေိုင်ြွင့်ပေးရေါြည်။	

လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 သတ်ြှတ်ြံရသူ	 ြည်သူ့ကိုြှေ	 လူြျ ိုး၊	 ဇာတိ၊	 ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊	 အေင့်	

အတန်း၊	ယဉ်ပကျးြှု၊	အြျ ိုးသား၊	အြျ ိုးသြီး၊	ေင်းရဲြျြ်းသာတို့ကို	အပကကာင်းမေု၍	ြွဲမြားြှုြမေုဘဲ	

လူကုန်ကူးြံရသူ	အမဖစ်	စိစစ်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း၊	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်းနှင့်	ကူညီေံ့ေိုးမြင်း	

လုေ်ငန်းြျားအား	ြံစားြွင့်ရှိပစရြည်မဖစ်သည်။	

(ဃ)	 လူကုန်ကူးြံရသည်ဟု	သံသယရှိပသာ	ကပလးသူငယ်ြျားအား	အထူးဦးစားပေး	ပောင်ရွက်ရြည်။	

ယင်းသို့ပောင်ရွက်ရာတွင်	၂၀၁၉	ြုနှစ်၊	ကပလးသူငယ်အြွင့်	အပရးြျားေိုင်ရာဥေပဒနှင့်	ကပလး	

သူငယ်အြွင့်အပရးြျားေိုင်ရာ	ကုလသြဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းေါ	မေဌာန်းြျက်ြျားနှင့်အညီ	ကပလးသူငယ်	

၏	အပကာင်းေုံးအကျ ိုးစီးေွားကို	ဦးတည်ပောင်ရွက်ရြည်။	

အထေွထေွလမ်းညွှန်ချက်များ

၉။	 အပထွပထွလြ်းညွှန်ြျက်ြျားြှာ	ပအာက်ေါအတိုင်းမဖစ်ေါသည်-

(က)	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနသည်	 နုိင်ငံအေင့်	 စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်ေါ	 လုေ်ငန်းြျား	 အေါအဝင်	

မေန်လည်လက်ြံပရးနှင့်	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးေိုင်ရာလုေ်ငန်းြျားအား	 ညှိနှိုင်းမြင်းနှင့်	

အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်မြင်းတို့တွင်	ညှိနှိုင်းပေးသည့်	အဖွဲ့အစည်းမဖစ်ရြည်။	

(ြ)	 သက်ေုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနြှအသိအြှတ်မေုထားသည့်	အစုိးရြဟုတ်ပသာ	အဖဲွ့အစည်းြျား၊	အရေ်ဘက်	

အဖွဲ့အစည်းြျား၊	 နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား၊	 သက်ေိုင်ရာ	 အစိုးရနှင့်	 ပဒသေိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း

ြျားအပနမဖင့်	ေူးပေါင်းညှိနှိုင်းေါဝင်ြှုမဖင့်	စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်ေါ	လုေ်ငန်းြျားကို	အပကာင်အထည်	

ပဖာ်ပောင်ရွက်ရြည်။	

(ဂ)	 သက်ေုိင်ရာ	တာဝန်ရိှသူြျားသည်	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ယူေရသူအား	 ပတွ့ရိှသည်နှင့်	တပေိုင်နက် 

လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	စိစစ်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်ရန်နှင့်	လွှဲပမောင်းရန်အတွက်	ြျက်ြျင်းပောင်ရွက်	

ရြည်မဖစ်သည်။	

(ဃ)	 လူေုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ပယာက်တွင်	 လူကုန်ကူးြံရဖွယ်ရှိသည်ဟူပသာ	လက္ခဏာရေ်	 အနည်းငယ်ကုိ	

ပတွ့ရိှေါက	သက်ေုိင်ရာအာဏာေုိင်ြျားြှ	၎င်းေုဂ္ဂို လ်အား	လူကုန်ကူးြံ	ရသူ	ဟုယူေရသူတစ်ဦးအမဖစ်	

ေက်ေံရြည်မဖစ်သည်။	ထိုနည်းတူစွာ	သူ/သူြြှ	လူကုန်ကူးြှုနှင့်ေက်နွယ်ပနသည့်	ပြါင်းေံုမဖတ်မြင်း	

ြံရသည်ဟု	 အြုိင်အြာပမောကကားပနေါက	 ၎င်းေုဂ္ဂိုလ်အား	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ယူေရသူတစ်ဦး	

အမဖစ်	အကျ ိုးြံစားြွင့်ပေးရြည်မဖစ်သည်။	

(င)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 စိစစ်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း၊	 ညွှန်းေို့မြင်း၊	 ကူညီေံ့ေိုးမြင်း၊	 တရားြြှုနှင့်	

မေစ်ြှုေိုင်ရာတရားစီရင်ပရးတွင်	 ေူးပေါင်းပောင်ရွက်မြင်းတို့နှင့်	 သက်ေိုင်သည့်လုေ်ထုံးလုေ်နည်း

ြျား၊	 လုေ်ငန်းစဉ်ြျား၊	 အြွင့်အပရးနှင့်	 ရေိုင်ြွင့်ြျားနှင့်ကကုံပတွ့နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်	 အန္တရာယ်ြျားနှင့်	

ေတ်သက်၍	ရှင်းလင်းလွယ်ကူပသာ	အပသးစိတ်သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	လူကုန်ကူးြံရသူြျား	

အပနမဖင့်	လျင်မြန်စွာနှင့်	မေည့်မေည့်စုံစုံ	ေုံြှန်လက်ြံရရှိနိုင်ပအာင်	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

(c)	 All	 presumed	 and	 identified	 trafficked	persons	 shall	 receive	 equal	 legal	

rights and protection. Without any discrimination on any ground such as  

race, place of origin, religion, status, culture, gender and/or property, they 

should enjoy the right to access the process of identification, protection 

and  protection assistance.

(d)	 Children	who	are	suspected	to	be	trafficked	must	be	given	priority.	To	do	

so, their best interests shall be considered in full compliance with the  

2019	 Child	 Rights	 Law	 and	 the	 provisions	 under	 UN	 Convention	 on	 

Child	Rights.

General Guidelines
9. General Guidelines are as follows: 

(a)	 The	Department	of	Rehabilitation	shall	be	a	coordination	body	to	implement	

and coordinate for the process of return and reintegration in line with the 

SOPs. 

(b)	 The	SOPs	related	matters	shall	be	implemented	with	the	full	coordination	

of accredited non-governmental organizations, civil society organizations, 

international organizations and relevant government and local 

organizations.

(c)	 The	competent	actors	shall	promptly	initiate	identification	and	referral	of	

presumed trafficked persons as soon as a person is found. 

(d)	 As	soon	as	the	competent	authorities	have	the	slightest	indication	that	a	

person has been subjected to the crime of trafficking, they shall treat such 

a person as a presumed victim. Similarly, any person is given the benefit 

of the presumed trafficked person as soon as she/he claims to have been 

subjected to exploitation that may relate to trafficking.

(e)	 Trafficked	persons	shall	promptly,	fully	and	regularly	receive	detailed	and	

clear information about all procedures, measures, rights and entitlements 

related to their identification, referral, assistance and participation in 

criminal and civil proceedings as well as any possible risks they may face. 
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(စ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူသည်	အကယ်၍ပဒသသံုး	ဘာသာစကား	(သ့ုိြဟုတ်)	အြျားသံုးဘာသာ	

စကားတစ်ြုြုအား	ပမောေိုနိုင်မြင်းြရှိေါက	ကျွြ်းကျင်သည့်	စကားမေန်တစ်ဦးအား	ပြါ်ယူရြည်။	

(ေ)	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	 ေုဂ္ဂလိကလွတ်လေ်ြွင့်ကို	 အပလးထား၍	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	 စေ်လျဉ်းသည့်	

သတင်းအြျက်အလက်နှင့်	အေက်အသွယ်အားလံုးကုိ	လှေ ို့ဝှက်ထားရိှရြည်မဖစ်ေါသည်။	လူကုန်ကူး	

ြံရသူနှင့်	 ၎င်းတို့၏	 ြိသားစုြျားအား	 ြည်သူြည်ဝါမဖစ်ပကကာင်းကို	 လူသိထင်ရှား	 ထုတ်ပဖာ်မြင်း	

ြမေုရေါ။	အြှုရင်ေုိင်ပနစဉ်	ကာလအတွင်း	လူကုန်ကူးြှုနှင့်စေ်လျဉ်းပသာ	သတင်းအြျက်အလက်ြျားကုိ	

ြီဒီယာြျားတွင်	ထည့်သွင်းပဖာ်မေြှုြမေုရန်အတွက်	အထူးအပလးထားပောင်ရွက်ရြည်	မဖစ်သည်။

(ဇ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအတွက်	 အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်သည့်	 အစီအြံြျား	 အားလုံးသည်	

တစ်ဦးြျင်းစီ၏	လိုအေ်ြျက်ြျားနှင့်	ကိုက်ညီပစရြည်မဖစ်ပေီး	၎င်းအတွက်	ပရတို၊	ပရရှည်	ပဘးကင်း	

လုံခြုံြှုကို	ပရရာပသြျာပစရြည်	မဖစ်သည်။	ထိုသို့	ပောင်ရွက်ရာတွင်	လူကုန်ကူးြံရသူ၏	စိတ်ေိုင်း

နှင့်ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာ	ဂုဏ်သိက္ခာကို	အမေည့်အဝ	ပလးစားရြည်မဖစ်ေါသည်။	

(ဈ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူနှင့်	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	သတ်ြှတ်ထားသူတ့ုိအား	ရဲတေ်ဖဲွ့နှင့်	တရား	

စဲွေုိပရးကဏ္ဍတွင်	 ေူးပေါင်းေါဝင်သည်မဖစ်ပစ/	 ြေါဝင်သည်မဖစ်ပစ	 ကူညီပထာက်ေ့ံြှုြျား	 ေ့ံေုိးပေးရ	

ေါြည်။	

(ည)	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မြန်ြာနိုင်ငံတွင်	 တရားြဝင်	 ဝင်ပရာက်ပနထိုင်ြှု၊	 ထွက်ြွာြှုမဖင့်		

လည်းပကာင်း၊	လူကုန်ကူးြှုြှ	တိုက်ရိုက်အကျ ိုးေက်အမဖစ်	 မဖစ်ပေါ်လာပသာ	 မေစ်ြှုတစ်ရေ်ရေ်နှင့်	

စေ်လျဉ်း၍လည်းပကာင်း	တရားစွဲေိုမြင်းကိစ္စရေ်ြျားကို	ပောင်ရွက်ရာတွင်	၂၀၀၅	ြုနှစ်၊	လူကုန်ကူး

ြှုတားေီးကာကွယ်ပရးဥေပဒနှင့်အညီ	 ပောင်ရွက်ရြည်။	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 စိစစ်ပဖာ်ထုတ်	

သတ်ြှတ်မြင်း၊	လွှဲပမောင်းမြင်းနှင့်	ကူညီပထာက်ေံ့မြင်း	လုေ်ငန်းစဉ်အေင့်တိုင်းတွင်	လူကုန်ကူးြံရသူ	

အား	အြျုေ်တွင်	ထားရှိမြင်း	ြမေုသင့်ေါ။	

(ဋ)	 မေန်လည်လက်ြြံြီ	 အကကိုကာလ၊	 မေန်လည်လက်ြံမြင်း၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်း	 ပေးမြင်းနှင့်	

မေန်လည်	ထူပထာင်ပေးမြင်းလုေ်ငန်းြျား		ပောင်ရွက်ပနစဉ်အတွင်း	ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား	အားလံုး	

သည်	လူကုန်ကူးြံရသူအား	အရည်အပသွးမြင့်ြားသည့်	ကူညီေံ့ေိုးြှုြျားရရှိပစပရး၊	ထေ်ြံလူကုန်ကူး	

ြြံရပစပရးနှင့်	၎င်း၏အပကာင်းေုံး	အကျ ိုးစီးေွားတို့ကို	ဦးတည်ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

(ဌ)	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	 ပောင်ရွက်ပေးသည့်	 ဝန်ပောင်ြှုနှင့်	 ကာကွယ်	 ပစာင့်ပရှာက်ပေးြှု	

အပမြအပနကုိ	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားြှ	 ၎င်းတ့ုိ၏အြည်	 ြပဖာ်မေဘဲ	 အကကံမေုအကဲမဖတ်ပမောကကား	

နိုင်သည့်	 အြွင့်အပရးပေးရန်မဖစ်ပေီး	 ထိုသတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	 ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား၏	

အရည်အပသွးတိုးတက်ပရးအတွက်	အပမြြံအြျက်အမဖစ်	အသုံးမေုရန်မဖစ်သည်။	

(ဍ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ယူေရသည့်	 ကပလးသူငယ်ြျား၏ကိစ္စြျားတွင်	 ကပလးသူငယ်၏	 ဖွံ့ပဖိုးြှု	

အရည်အပသွးနှင့်	သင့်ပလျာ်သည့်	ဘာသာစကား၊	သိြ်ပြွ့သည့်အမေုအြူ	နှင့်	ကပလးသူငယ်အတွက်	

သင့်ပလျာ်ြည့်ေတ်ဝန်းကျင်၌	ပောင်ရွက်ရန်မဖစ်သည်။	

(f)	 If	a	presumed	trafficked	person	does	not	speak	any	dialect	or	common	

language, a skilled interpreter is convened. 

(g)	 The	information	and	associated	persons	concerning	the	trafficked	victims	

shall be confidential with due respect to their privacy. The identity of the 

trafficked victims and their family members shall not be disclosed. The 

information related to trafficking shall not be disclosed to the media 

throughout the legal proceedings. 

(h)	 All	measures	 to	be	 implemented	 shall	 respond	 to	 the	 specific	 needs	of	

each	trafficked	person	(tailor-made	approach)	with	due	respect	to	her/his	

psychological and physical integrity to ensure her/his short-and long-term 

safety and security.

(i)	 Presumed	 and	 identified	 trafficked	 persons	 shall	 be	 granted	 assistance	

whether they co-operate or not in the police and prosecution process. 

(j)	 Proceedings	on	 trafficked	victims	 for	 irregular	migration,	 illegal	 stay,	or	

any criminal act which is the direct consequence of human trafficking, 

shall	be	in	compliance	with	the	2005	Anti-trafficking	Law.	Trafficked	person	

shall not be held in any form of custody premises at any stage of their 

identification, referral and assistance process.

(k)	 In	 carrying	 out	 the	 preparation,	 return,	 reintegration	 and	 rehabilitation	

activities, service providers are to aim to ensure quality service to trafficked 

persons, prevent risk of re-trafficking and ensure their best interests are 

considered.

(l)	 Trafficked	 persons	 shall	 have	 a	 right	 to	 evaluate	 the	 services	 and	 care	

provided to them at any stages and make suggestions anonymously. These 

suggestions will be used as basic considerations to improve the services.

(m)	 In	case	of	presumed	trafficked	children,	service	providers	shall	adapt	their	

language, behavior and the environment appropriately to the children’s 

capacity and development.
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု

၁၀။	 ယြုစံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်တွင်	ပအာက်ပဖာ်မေေါ	အေိုင်း(၂)ေိုင်းနှင့်	ပနာက်ေက်တွဲြျား	ေါဝင်ေါသည်-

(က)	 အေိုင်း	(၁)-	 မြန်ြာနိုင်ငံ	လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးြူပဘာင်

(ြ)	 အေိုင်း	(၂)-	 စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်ြျား

၁၁။	 အေုိင်း(၁)-	မြန်ြာနုိင်ငံလူကုန်ကူးြှု	တုိက်ဖျက်ပရးြူပဘာင်တွင်	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်	

ပရးလုေ်ငန်း	ပောင်ရွက်ြှုေိုင်ရာ	လက်ရှိဖွဲ့စည်းေုံနှင့်	ယင်းဖွဲ့စည်းေုံတွင်	ေါဝင်သည့်	ဌာနအသီးသီး၏	အြန်းကဏ္ဍြျား	

ေါဝင်ပေီး	အေိုင်း(၂)-စံလုေ်ငန်း	အစီအစဉ်ြျား၌	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	သင့်ပလျာ်သည့်	ကူညီေံ့ေိုးြှုြျား	ပောင်	

ရွက်ပေးရာတွင်	အဓိကကျပသာ	စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်ြျားကို	ပအာက်ေါအတိုင်းအေိုင်း(၄)ေိုင်းြွဲ၍	ပဖာ်မေထားေါသည်-

(က)	 စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်	(၁)	-		လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း

(ြ)	 စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်	(၂)	-	ကကားကာလ	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်း

(ဂ)	 စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်	(၃)	-		မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်း

(ဃ)	 စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်	(၄)	-		မေန်လည်ဝင်ေ့ံပေါင်းစည်းမြင်းနှင့်	မေန်လည်ထူပထာင်မြင်း

၁၂။	 စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ြုစီတွင်	 အဓိေ္ပါယ်ဖွင့်ေိုြျက်၊	 ပောင်ရွက်ရြည့်အြျနိ်၊	 ပောင်ရွက်ရြည့်သူနှင့်	

ပောင်ရွက်ရြည့်နည်းလြ်းတို့ကို	 အပသးစိတ်ပဖာ်မေထားေါသည်။	 သက်ေိုင်ရာလုေ်ငန်းအလိုက်	 အသုံးမေုရန်	

လိုအေ်သည့်	အသုံးမေုနည်းအညွှန်းြျားကို	ဤစာအုေ်၏အေုံးေိုင်းတွင်	ပဖာ်မေထားေါသည်။	

၁၃။	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးေိုင်ရာ	စံလုေ်ငန်း	အစီအစဉ်	

တွင်	 လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရး	 ပောင်ရွက်ပနသူြျားအပနမဖင့်	 လိုက်နာပောင်ရွက်ရြည့်	 ပယဘူယျအပမြြံ	

စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်ြျားနှင့်	 လုေ်ငန်းနယ်ေယ်အလိုက်	 ပောင်ရွက်ရြည့်လုေ်ငန်းြျားကို	 ပဖာ်မေထားေါသည်။	

စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်	အပသးစိတ်ကို	သက်	ေိုင်ရာလုေ်ငန်းနယ်ေယ်အသီးသီးနှင့်	မေန်လည်လက်ြံသည့်	နိုင်ငံအလိုက်	

လိုအေ်သလို	ပရးေွဲပဖာ်ထုတ်ရြည်	မဖစ်ေါသည်။	

၁၄။	 လူကုန်ကူးြံရသည့်	 မေည်ေနိုင်ငံသားြျား	 မြန်ြာနိုင်ငံသို့ပရာက်ရှိပနေါက	 ြူရင်းနိုင်ငံရှိ	 သက်ေိုင်ရာ	

အာဏာေိုင်ြျားနှင့်	တရားဝင်ေက်သွယ်မြင်းကို	 မေည်ထဲပရးဝန်ကကီးဌာန၊	 နိုင်ငံမြားပရးဝန်ကကီးဌာန၊	အမြားေက်စေ်	

ဌာနြျားနှင့်	ေက်သွယ်ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်ရန်	မဖစ်ေါသည်။	

၁၅။	 ြရီးေုံးနိုင်ငံြျားြှ	 ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏	 တည်ေဲဥေပဒအရ	 သတ်ြှတ်ပေီးသည့်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားနှင့်	 နှစ်နုိင်ငံ	

လက်ရိှသပဘာတူညီထားသည့်	 လုေ်ငန်းစဉ်ြျားအရ	 သတ်ြှတ်ထားသည့်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်	

လွှဲပမောင်းလက်ြံပေီးပနာက်	တိုက်ရိုက်ကူညီပထာက်ေံ့ြှုြျား	ေံ့ေိုးပေးရြည်မဖစ်ပေီး	၎င်းတို့၏ထိြိုက်ြံစားရြှု	အတိုင်း	

အတာပေါ်	ြူတည်၍	မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	အပထာက်အေံ့ြျား	ရရှိြံစားနိုင်ရန်အတွက်	ပောင်ရွက်ရန်မဖစ်ေါသည်။	

Organization of SOPs
10. The SOPs Framework is organized in two parts and annexes:

(a)	 Part	I:	Myanmar	Anti-trafficking	in	Persons	Framework

(b)	 Part	II:	Standard	Operating	Procedures	

11. Part I: Myanmar Anti-trafficking framework includes the present organizational 

structure of protection measures of trafficked victims and the roles of the departments 

concerned. Part 2: Standard Operating Procedures include the procedures to provide 

appropriate assistance to trafficked victims, which have four sections as follows:

(a)	 Standard	Operating	Procedure	(1)	–	Identification	of	victims	of	trafficking

(b)	 Standard	Operating	Procedure	(2)	–	Interim	Care

(c)	 Standard	Operating	Procedure	(3)	–	Repatriation

(d)	 Standard	Operating	Procedure	(4)	–	Reintegration	and	Rehabilitation

12. Each Standard Operating Procedure includes detailed information about definitions, 

time frame, responsible actors, and methods. Tools necessary for each procedure can 

be found at the end of the book. 

13.	 The	Standard	Operating	Procedure	(4)	for	Repatriation	and	Reintegration	includes	

general Standard Operating Procedures for anti-trafficking actors to adopt and the 

activities to carry out in specific sectors. Detailed specifications of Standard Operating 

Procedures need to be laid down in alignment with concerned sectors and nations 

which receive trafficked victims. 

14.  When trafficked persons from foreign countries are identified in Myanmar, Ministry 

of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and other related departments shall 

coordinate with the concerned authorities of the country of origin. 

15. After the repatriation of trafficked persons, identified in accordance with existing 

law in destination countries and repatriated according to the agreed procedures between 

two	countries	(Myanmar	and	the	destination	country),	the	victims	should	be	granted	

direct assistance and rehabilitation support depending on the degree of loss they have 

suffered.
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အြိုင်း (၁)

ပမန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ထရးမူထဘာင်

လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ထရးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းမှု

၁၆။	 မြန်ြာနိုင်ငံတွင်	လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးကို	 ၂၀၀၅	 ြုနှစ်ြှစ၍	 ြူပဘာင်ြျြှတ်	လုေ်ပောင်နိုင်ြဲ့ေါသည်။	

ထိုသို့ပောင်ရွက်ရာတွင်	 ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်ြှုေိုင်ရာ	 ဖွဲ့စည်းြှုနှင့်	 လုေ်ငန်းယန္တရားြျားအမေင်	 ဥေပဒမေုမြင်း၊	

ြဟာဗျူဟာြျြှတ်မြင်းနှင့်	အပကာင်အထည်ပဖာ်	ပောင်ရွက်မြင်းတို့	ေါဝင်ေါသည်။	မြန်ြာနိုင်ငံပတာ်အစိုးရအပနမဖင့်	

လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာြူဝါဒြျား	 ပရးေွဲအပကာင်အထည်ပဖာ်ပရးအတွက်	 လုေ်ငန်းအဖွဲ့ြျားကို	 ဖွဲ့စည်း	

ထားရှိပေီး	မဖစ်ေါသည်။	

၁၇။	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးကာကွယ်ပရးဗဟိုအဖွဲ့တွင်	 မေည်ထဲပရးဝန်ကကီးဌာန၊	 မေည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက	 ဥက္ကဌ	

အမဖစ်	ပောင်ရွက်ပေီး	သက်ေိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနြျား	ေါဝင်ေါသည်။	ဗဟိုအဖွဲ့သည်	လူကုန်ကူးြှုေိုင်ရာကိစ္စရေ်ြျားနှင့်

စေ်လျဉ်း၍	 ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းနှင့်	 လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာ	 နိုင်ငံပတာ်အေင့်	 ြဟာဗျူဟာ	 အပကာင်	

အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်ြှုကို	လြ်းညွှန်ကကီးကကေ်	ပောင်ရွက်ေါသည်။	လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာ	လုေ်ငန်းြျား	

ပောင်ရွက်ရာတွင်	အြျ ိုးသား	အေင့်	လုေ်ငန်းစီြံကိန်းြျားကို	နှစ်အလိုက်ြျြှတ်၍	ပောင်ရွက်လျက်ရှိပေီး	မြန်ြာနိုင်ငံ	

လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာ(၅)နှစ်စီြံကိန်း	အပကာင်အထည်ပဖာ်ပရး	လုေ်ငန်းအဖွဲ့တွင်	မြန်ြာနိုင်ငံ	ရဲတေ်ဖွဲ့၊	

ရဲြျုေ်က	နိုင်ငံအေင့်လုေ်ငန်းအဖွဲ့၊	 ဥက္ကဌအမဖစ်	 ပောင်ရွက်ေါသည်။	 ၂၀၁၃	ြုနှစ်တွင်	 စတင်ဖွဲ့စည်းြဲ့သည့်	လူကုန်	

ကူးြှု	 တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့သည်	 နိုင်ငံအေင့်လုေ်ငန်းယန္တရားကို	 အပထာက်အကူမေုသည့်	 အတွင်းပရးြှူးရုံး	

အဖွဲ့မဖစ်ေါသည်။	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့၏ကကီးကကေ်ြှုပအာက်တွင်	လူကုန်ကူးြှု	တားေီးနှိြ်နင်းပရး	

ရဲတေ်ဖွဲ့ြွဲ/တေ်ဖွဲ့စု/တေ်ဖွဲ့စိတ်ြျားကို	ဖွဲ့စည်းထားရှိေါသည်။	

၁၈။	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးကာကွယ်ပရးဗဟုိအဖဲွ့ပအာက်တွင်	ပအာက်ေါလုေ်ငန်းအဖဲွ့	(၃)ဖဲွ့ကုိ	ဖဲွ့စည်းထားရိှေါသည်-

(က)	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးကာကွယ်ပရးနှင့်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ပရး	

လုေ်ငန်းအဖွဲ့

(ြ)	 ဥေပဒပရးရာနှင့်	တရားစွဲေိုပရးေိုင်ရာလုေ်ငန်းအဖွဲ့

(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	 မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးလုေ်ငန်းအဖွဲ့

၁၉။	 လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးပောင်ရွက်ြှုြျားတွင်	မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးရအပနမဖင့်	မေည်တွင်း	အစိုးရြဟုတ်ပသာ	

အဖွဲ့အစည်းြျား၊	နိုင်ငံတကာအစိုးရြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျား၊	အရေ်ဘက်	လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	နီးကေ်စွာ	ေူး

ပေါင်းပောင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။	

၂၀။	 လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးပောင်ရွက်ပနသည့်	 ဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့်	 မေည်တွင်း/	 နိုင်ငံတကာ	အစိုးရြဟုတ်	

ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျား၏	တာဝန်ြျားကို	ပနာက်ေက်တွဲ	“က”	မဖင့်	ပဖာ်မေထားေါသည်။	

Part 1
Myanmar Anti-Trafficking Framework

Establishment of Anti-trafficking Organizations

16. Since 2005, a framework in combating trafficking in persons has been established 

in Myanmar. Progress has been made in legislation, strategic planning and implementation 

in addition to coordination structures and mechanism. The Myanmar government has 

also formed working groups to develop policies on combating trafficking in persons.

17.	 The	Central	Body	for	Suppression	of	Trafficking	in	Persons	(CBTIP)	is	composed	

of relevant ministries and is chaired by the Union Minister, Ministry of Home Affairs. The 

Central	 Body	 lays	 down	 Anti-trafficking	 policies	 and	 provides	 supervision	 on	 the	

implementation of the National Strategy to combat trafficking in persons. The National 

Plan of Action is laid down on an annual basis to implement anti-trafficking measures 

and	 the	Chief	 of	Police,	Myanmar	Police	 Force	 is	 the	Chair	 of	 the	working	group	at	

national level with the task to implement Myanmar’s Five-Year National Plan of Action 

to	 Combat	 Trafficking	 in	 persons.	 The	 Anti-	 trafficking	 in	 Persons	 Division	 (ATIPD),	

established in 2013, is the secretariat department with the task to support National 

Mechanism.	 Sub-division/Anti-Trafficking	 Task	 Force(ATTF)/Sub-ATTF	 have	 been	

formed under the supervision of ATIPD. 

18.	 There	are	three	working	groups	under	the	CBTIP	which	are	as	follows:

(1)	 Working	Group	on	Prevention	of	Trafficking	in	Persons	and	Protection	of	

Trafficked Victims

(2)	 Working	Group	on	Legal	Framework	and	Prosecuting	Measures

(3)	 Working	 Group	 on	 Repatriation,	 Reintegration	 and	 Rehabilitation	 of	

Trafficked Victims

19. In carrying out anti-trafficking measures, the Myanmar Government is closely 

collaborating with local NGOs, INGOs, and civil society organizations. 

20.	 The	responsibilities	of	Ministries,	Local/	International	NGOs	are	stated	in	Annex-A.
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အြိုင်း (၂)

စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ်များ

လူကုန်ကူးခံရသူများအား ပြန်လည်လက်ခံထရး၊ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထရးနှင့်

ပြန်လည်ေူထောင်ထရးလုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

၂၁။	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	

လုေ်ငန်းစဉ်ြျားတွင်	ပအာက်ေါအေင့်(၆)ေင့်	ေါဝင်ေါသည်-

လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်

ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း

È
မေည်တွင်း/ေိုက်ပရာက်ရာနိုင်ငံတွင်

ကကားကာလကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်း

È
ြိသားစုအပမြအပနစုံစြ်းမြင်း၊	

ေန်းစစ်မြင်းနှင့်	နိုင်ငံသားစိစစ်မြင်း

È
မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်း

È
ြိြိနိုင်ငံတွင်လက်ြံမြင်းနှင့်

ပစာင့်ပရှာက်ြှုပေးမြင်း

È
မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပေးမြင်း၊

မေန်လည်ထူပထာင်ပေးမြင်း

စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်(၄)-

မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပေးမြင်း၊

မေန်လည်ထူပထာင်ပေးမြင်း

စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်(၁)-

လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	

ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း

စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်(၂)-	

ကကားကာလ	ကာကွယ်	

ပစာင့်ပရှာက်မြင်း

စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်(၃)-

မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်း	

Part 2
Standard Operating Procedures

on Return/Repatriation, Reintegration and Rehabilitation of Victims of 
Trafficking in Persons

21. The full process of return/repatriation, reintegration and rehabilitation involves 

the following 6 steps:

Identification of 

victims trafficking in persons

È
Interim	Care	in	Myanmar/

in destination country

È
Family Tracing and Assessment,

National Verification

È
Return/Repatriation

È
Reception in Myanmar and 

Providing	Care

È
Reintegration, 

Rehabilitation 

Standard Operating 

Procedure	(4)	-	Reintegration,	

and Rehabilitation

Standard Operating 
Procedure	(1)	-		Identification	
of victims of trafficking in 
persons

Standard Operating 

Procedure	(2)	-

	Interim	Care

Standard Operating 

Procedure	(3)	–	

Repatriation



9 9

SOP (1)

Identification of Victims of Trafficking in Persons

Identification allows presumed trafficked 

persons to access proper assistance and 

protection and eventually to be formally 

identified as victims of trafficking in 

persons.

စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၁)

လူကုန်ကူးခံရသူအပဖစ် ထဖာ်ေုတ်သတ်မှတ်ပခင်း

လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်	

မြင်းသည်	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ကနဦးယူေ	

ရသူအား	သင့်ပလျာ်သည့်	ကူညီေံ့ေိုးြှုနှင့်	ကာ

ကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ြှုလုေ်ငန်းြျား	ရရှိပစပရးနှင့်	

လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	တရားဝင်	သတ်ြှတ်နိုင်	

ပရးအတွက်	ပောင်ရွက်မြင်းမဖစ်ေါသည်။
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ်(၁)- လူကုန်ကူးခံရသူအပဖစ် ထဖာ်ေုတ်သတ်မှတ်ပခင်း

လုြ်ငန်းစဉ်(၁) လူကုန်ကူးြံရသူ	ဟုတ်/ြဟုတ်	ေဏာြစိစစ်မြင်း

OO ေို့ပောင်သူတစ်ဦးြှ	 လွှဲပမောင်းပေးမြင်း	 (သို့ြဟုတ်)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ယူေရသူြှ	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီးနှိြ်နင်းပရး	

ရဲတေ်ဖွဲ့စု/တေ်ဖွဲ့စိတ်	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြရဲစြန်းသို့	လာပရာက်သည်နှင့်	တပေိုင်နက်	စာရင်းသွင်းရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူအား	အပရးပေါ်လိုအေ်ြျက်နှင့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား	ေံ့ေိုးပေးရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူ၏	သပဘာတူညီြျက်ရယူ၍		ကနဦးစစ်ပေးပြးမြန်းမြင်းမဖင့်	အြျက်အလက်ြျား	ရယူရန်
OO ကနဦးအန္တရာယ်အကဲမဖတ်မြင်းအစီရင်ြံစာမေုစုပေီး	ပဂဟာသို့	ကကိုတင်ပေးေို့မြင်း	ပောင်ရွက်ရန်
OO ပြးြွန်းြျားပမဖေိုမြင်း၊	 ကူညီပထာက်ေံ့ြှုရယူမြင်းကို	 မငင်းေန်ေါက	 ပနာင်ကူညီြှုြျားရရှိလိုေါက	 ေယ်သွယ်နိုင်ြည့်	

လိေ်စာ၊	ဝန်ပောင်ြှုစသည့်အြျက်အလက်ြျားကို	ရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တာဝန်ရှိသူက	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	(သို့ြဟုတ်)	

လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနနှင့်အတူ	ေံ့ေိုးပေးရန်နှင့်	အတည်မေုေုံစံတွင်	လက်ြှတ်ပရးထိုးရန်

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

လူကုန်ကူးြံရသူဟု

ယူေရသူအား	

ေဏာြစိစစ်မြင်း

လုံခြုံစိတ်ြျရပေီး	

သက်ပတာင့်သက်သာ

ရှိသည့်	သီးသန့်ပနရာ

လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်း	

ပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့စု/စိတ်	(သို့)	

နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှတာဝန်	

ရိှသူ	(ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက		

မေန်လည်	ထူပထာင်ပရး	

ဦးစီးဌာန	(သို့)	လူြှုဝန်ထြ်း	

ဦးစီးဌာန၊	လူြှုပရးရာ	

မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	

ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရန်)

လူကုန်ကူးြှုတားေီး	

နှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့ရုံး/	

နယ်ပမြရဲစြန်း/

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး

ပဂဟာသို့	လူကုန်ကူး

ြံရသူဟု	ယူေရသူ	

ပရာက်ရှိလာပေီးပနာက်	

ပောင်ရွက်ရန်

SOP (1): Identification of Victims of Trafficking 

Procedure 1 Initial Screening 

OO Register the presumed victim upon referral or self-referral to ATIPD/ATTF office
OO Provide the presumed victim with basic needs and information
OO Collect	information	by	interviewing	the	presumed	victim	after	receiving	consent	from	her/him
OO Carry	out	an	early	risk	assessment	and	send	a	copy	of	the	report	to	the	concerned/relevant	shelter
OO The police officer together with the Department of Rehabilitation or Department of Social Welfare shall 

provide the victim with information and contact details so that she or he can seek assistance in the future if 

she or he refuses to answer the interview questions and request her or him to sign the verification form of 

refusal and receiving information. 

How

What Where WhoWhen

Initial Screening of the 

presumed trafficked 

victim 

In a safe, comfortable 

private room 

Officer of ATIPD/ATTF or 

Local	Police	(in	case	of	a	

child, in collaboration 

with the case Manager 

from Department of 

Rehabilitation or 

Department of Social 

Welfare

After the presumed 

trafficked victim arrives 

at the ATTF office/

local police station/

shelter
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လုြ်ငန်းစဉ်(၁)။ လူကုန်ကူးခံရသူ ဟုတ်/မဟုတ် ြဏာမစိစစ်ပခင်း

၂၂။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးယူေရသူအား	ေဏာြစိစစ်မြင်းကို	လူကုန်ကူး	

ြံရသူ	ဟုတ်/ြဟုတ်	စိစစ်သတ်ြှတ်ြျက်ေံုစံအတုိင်း	လုိက်နာပောင်ရွက်ရြည်	မဖစ်ေါသည်။	

၂၃။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်။	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးယူေရသူအား	ပတွ့ရှိပေီး	၎င်းြှ	လူကုန်ကူးြှု	တားေီး	

နှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့စု၊	တေ်ဖွဲ့စိတ်ြျားသို့	ညွှန်းေို့ြှုအား	သပဘာတူသမဖင့်	လူကုန်ကူးြှု	တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့ရုံး

ြျားသို့	ပရာက်ရှိလာပေီးပနာက်	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	နယ်ပမြြံရဲစြန်းသည်	လူကုန်ကူးြံရြှုနှင့်စေ်လျဉ်း၍	အပရးယူ	

ပောင်ရွက်ရန်အတွက်	 အြှုလက်ြံရရှိေါက	 ယင်းအပရးယူပောင်ရွက်ြှုကို	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရး	

ရဲတေ်ဖွဲ့နှင့်	နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ဝင်ြျားအကကား	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ပရးေိုင်ရာ	လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်နှင့်အညီ	လူကုန်ကူးြှု	

တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့သို့	အပကကာင်းကကားရြည်မဖစ်သည်။	

၂၄။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	 လုံခြုံစိတ်ြျရပေီး	 သက်ပတာင့်သက်သာရှိသည့်	 သီးသန့်ပနရာတွင်	 ပောင်ရွက်ရ	

ြည်မဖစ်သည်။	ြသက်ေိုင်သူြျားအား	နားပထာင်ြွင့်	ြမေုရေါ။	

၂၅။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 ကနဦးယူေရသူအား	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်းကို	 လူကုန်ကူးြှု	

တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့စု၊	တေ်ဖွဲ့စိတ်ြျား	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံ	ရဲတေ်ဖွဲ့တို့ြှ	တာဝန်ရှိသူက	ပောင်ရွက်ရြည်	

မဖစ်သည်။	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ကနဦးယူေရသူသည်	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	ဦးစီးဌာန	

(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနြှ	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၂၆။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ကနဦးယူေရသူအား	 လွှဲပမောင်းေို့ပောင်သူ	 တစ်ဦးဦးြှ	

လွှဲပမောင်းပေးမြင်း	 (သို့ြဟုတ်)	 ၎င်းကိုယ်တိုင်	 သက်ေိုင်ရာပဒသရှိ	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့စု၊	

တေ်ဖွဲ့စိတ်	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြျားသို့	ပရာက်ရှိလာသည်နှင့်တပေိုင်နက်	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရး

ရဲတေ်ဖွဲ့	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တာဝန်ကျရဲတေ်ဖွဲ့ဝင်သည်	ပအာက်ေါတို့ကို	ပောင်ရွက်ရေါြည်-

(က)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ကနဦးယူေရသူအား	 ညွှန်းေို့ြှုကို	 အပမြြံေုံစံအသုံးမေုလျက်	 စာရင်းပရးသွင်း	

ရြည်။	

(ြ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးယူေရသူအား	 ပြးြွန်းြျားြပြးမြန်းြီ	 သူ/သူြ၏	 	 စိုးရိြ်	 ေူေန်ြှုြျား	

ပလျာ့နည်းပရးအတွက်	အပရးပေါ်အပမြြံလိုအေ်ြျက်ြျား	(ပရ၊	အစား	အစာ၊	ပေးဝါးစသမဖင့်)	နှင့်	

မေည့်စုံပသာ	သတင်းအြျက်အလက်ြျား	ေံ့ေိုးပေးရေါြည်။	ယြုအေင့်ြှာ	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေ	

ရသူနှင့်	ယုံကကည်ြှုတည်ပောက်ရန်အတွက်	အပရးကကီးေုံးအေင့်ြျားအနက်တစ်ြု	မဖစ်ေါသည်။	

(ဂ)	 ရဲတေ်ဖွဲ့ဝင်သည်	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးယူေရသူအား	ပြးမြန်းမြင်းြစတင်ြီ	ပအာက်ေါတို့ကို	

အသိပေးပမောကကားရြည်-

(၁)	 စကားမေန်/	 လက်သပကေတဘာသာစကားမေန်	 ေါဝင်ေါက	 ၎င်း၏အြန်းကဏ္ဍ၊	 အြန်း	

အတွင်းရှိ	လူေုဂ္ဂိုလ်ြျား၏	အြန်းကဏ္ဍနှင့်	တာဝန်ဝတ္တရား

(၂)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းနှင့်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်း	လုေ်ငန်းစဉ်ြျား

(၃)	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	လုံခြုံစွာ	ထိန်းသိြ်းထားရှိြှုေိုင်ရာ	အပမြြံြူနှင့်	အမြား	

ပသာ	လုံခြုံပရးေိုင်ရာအြျက်အလက်ြျား

Procedure 1: Initial screening to identify if the person is a trafficked victim or not 
22.  WHAT: Preliminary assessment with presumed trafficked person should be 

carried out in accordance with the screening guidelines on identification of trafficking 

in persons.

23. WHEN:  As soon as a presumed trafficked person is found, her/his consent is 

gained to be referred to the ATIPD/ATTF. On receiving a trafficking case, to take 

appropriate measures, the local police station is to inform the ATIPD/ATTF in accordance 

with the guidance for coordination between the ATIPD/ATTF and the local police station. 

24. WHERE:  The preliminary assessment must be done in a private room which 

is safe and comfortable. Those who are not authorized must not be allowed to listen to 

the interview.

25. WHO:   A responsible person of ATIPD/ATTF or local police or a member of 

a	Civil	society	Organization	shall	make	the	interview	with	the	presumed	trafficked	victim.	

If the presumed trafficked victim is a child, the person needs to cooperate with 

Department of Rehabilitation or a case worker from Department of Social Welfare. 

26.  HOW:   As soon as the presumed trafficked victim is referred by another 

person, or the victim comes to ATIPD/ ATTF or local police station by himself or herself, 

the police officer of the Anti-Trafficking Task Force or local police station will take the 

following measures:

(a)	 Registration	 is	 to	 be	 done	 for	 the	 referral	 of	 victims	 using	 the	 Basic	

Registration Form.

(b)	 Prior	 to	 the	 interview,	 the	 police	 official	 on	 duty	 provides	 the	 presumed	

trafficked	victim	with	basic	needs	(water,	food,	clothing,	medicine,	etc.)	and	

comprehensive information so as to decrease her/his anxiety. This is an important 

stage to build trust between the trafficked victim and the police officer.

(c)	 The police on duty shall provide the victim with the following information 
before conducting the interview:
(1)	 Role	of	an	interpreter/sign	language	interpreter,	if	present,	and	the	

roles and responsibilities of the actors in the room,
(2)	 Identification	of	the	victim	of	trafficking	and	the	interview	process,	
(3)	 The	basic	policy	concerning	information	privacy	of	the	victim	and	

other information about personal security,
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(၄)	 ပြးမြန်းြည့်	ပြးြွန်းြျားအား	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	ြည်သည့်အြျနိ်တွင်ြေို	 မငင်းေိုြွင့်ရှိြှု	

အေါအဝင်	ပြးြွန်းြျား	ပြးမြန်းြံရစဉ်အတွင်း	အြွင့်အပရးနှင့်	တာဝန်ဝတ္တရားြျား

(၅)	 ကနဦးကူညီပထာက်ေံ့ြှုကာလအတွင်း	ရရှိနိုင်သည့်ဝန်ပောင်ြှုြျား

(ဃ)	 အပဖာ်ြေါဘဲ	ပတွ့ရှိရသည့်	လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူ၏	အသက်အရွယ်အား	အတိအကျြသိရှိ

ပသာအြါတွင်လည်းပကာင်း၊	သူ/သူြြှ	အသက်(၁၈)နှစ်ပအာက်	မဖစ်သည်ဟု	အြိုင်အြာပမောေိုပန	

မြင်း	(သို့ြဟုတ်)သူ/သူြသည်	အသက်(၁၈)နှစ်ပအာက်မဖစ်သည်ဟူပသာ	ယံုကကည်ရသည့်	အပကကာင်း	

အရင်းြျားရိှသည့်အြါ	အသက်အရွယ်အား	စိစစ်ပေီးသည့်အြျနိ်ထိ	၎င်းအား	အရွယ်ြပရာက်ပသးသူ	

အမဖစ်သာ	ေက်ေံရြည်မဖစ်ပေီး	လူကုန်ကူးြံရသည့်	ကပလးသူငယ်အမဖစ်	အမေည့်အဝ	ကာကွယ်	

ပစာင့်ပရှာက်ြှုပေးရြည်။	အသက်အရွယ်စိစစ်သည့်	နည်းလြ်းြျားတွင်	ပအာက်ေါတို့	ေါဝင်ေါသည်-

(၁)	 ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာ	အသွင်အမေင်နှင့်	ရင့်ကျက်ြှုအား	ပလ့လာသုံးသေ်မြင်း၊	

(၂)	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်းနှင့်	၎င်း၏ပမောကကားြျက်ြျား

(၃)	 ညွှန်းေို့လာသည့်	အဖွဲ့အစည်းြှ	 စုပောင်းရရှိသည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျားနှင့်	တစ်ဦး	

ြျင်းတွင်ေါရိှသည့်	(သ့ုိြဟုတ်)	ြူရင်းနုိင်ငံြှ	ရရိှနုိင်သည့်	စာရွက်စာတြ်း	အပထာက်အထား	

(ြရီးသွားလာမြင်းနှင့်	ြှတ်ေံုတင်၊	ပြွးစာရင်း၊	ဗီဇာပလျာက်ထားမြင်း	အပထာက်အထားြျား)

(၄)	 ြိဘ/ပေွြျ ိုး	(သ့ုိြဟုတ်)	ထင်ရှားသည့်ေတ်သက်ြှုရိှသူြျားထံြှရရိှသည့်	အြျက်အလက်ြျား

(၅)	 ပေးစစ်မြင်းအား	 လိုအေ်ေါက	 ပောင်ရွက်နိုင်ေါသည်။	 ထိုသို့စစ်ပေးရာတွင်	 မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	 (သ့ုိြဟုတ်)	 လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာန၊	 လူြှုပရးရာ	 မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူ	

(သို့ြဟုတ်)	ဥေပဒအရအုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူထံြှ	သပဘာတူ	ြွင့်မေုြျက်	ရယူပောင်ရွက်ရြည်	

မဖစ်သည်။	အသက်အရွယ်စိစစ်ရာတွင်	လိုအေ်ေါက	အပမြအပနတစ်ြုြျင်းအပေါ်ြူတည်၍	

အစိုးရကျန်းြာပရးဌာန၊	 ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သ့ုိြဟုတ်)အမြား	 ေက်စေ်အဖဲွ့အစည်း	

စသည်တို့ြှ	 ကျွြ်းကျင်ေညာရှင်ြျား	 (ဥေြာ-	 စိတ်ပရာဂါကုေညာရှင်	 (သို့ြဟုတ်)	

စိတ်ပရာဂါ	အထူးကုေရာဝန်၊	ကပလးအထူးကု	ေရာဝန်	(သို့ြဟုတ်)	အပထွပထွပရာဂါကု	

ေရာဝန်၊	 သွားေရာဝန်၊	 ဓါတ်ြှန်ေရာဝန်တို့မဖင့်	 ဖွဲ့စည်းထားသည့်	 ကဏ္ဍစုံေါဝင်သည့်	

အဖွဲ့မဖင့်	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	လိုအေ်ေါက	ဘာသာရေ်ေိုင်ရာ	အထူးကုေရာဝန်ကကီး	

ြျားထံ	အြျက်အလက်	ြျားပေးေို့၍	ရရှိလာပသာ	ရလဒ်အပေါ်ြူတည်၍	ပောင်ရွက်ရြည်။	

(4)	 The	 rights	 and	 responsibilities	 of	 the	 trafficked	 victim	during	 the	
interview, including the right to refuse to answer questions at each 
stage of the interview, and

(5)	 The	services	provided	to	the	victim	during	initial	assistance.
(d)	 When	the	age	of	unaccompanied	presumed	victims	is	uncertain,	or	when	

he/she claims himself/herself to be under 18 or when there are strong 
reasons to assume that the victim is under 18, she or he shall be treated as 
a child and full protection shall be provided to him/her as a child. The age 
determination	techniques	include	the	following;

(1)	 Examining	physical	appearance	and	maturity,
(2)	 Interviewing	the	trafficked	victim	and	collecting	information	from	

him / her,
(3)	 Information	received	from	the	referral	actors	and	documents	held	

by	the	victim	or	document	available	from	source	country	(such	as	
travel	documents,	National	Registration	Card,	Birth	Certificate,	Visa	
documents	etc.),

(4)	 Information	collected	from	parents/relatives	or	notably	concerned	

persons, and

(5)	 Medical	Examination	shall	be	taken	if	needed.	To	conduct	medical	

examination, consent is to be taken from Department of 

Rehabilitation or the case manager of the Department of Social 

Welfare or legal guardian. To determine age, if necessary, based on 

the situation of the individual case, a multi-disciplinary team shall 

be	formed	with	specialists	(for	example,	a	clinical	psychologist	or	

psychiatrist, paediatrician or general practitioner, dentist, and 

radiologist)	from	Department	of	Health,	shelter	or	other	associated	

organization. If necessary, information should be sent to specialists 

for their technical judgement and action should be taken according 

to the results from medical examination.
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(e)	 Initial	 screening	 shall	 start	 after	 providing	 basic	 needs	 and	 detailed	

information to the presumed trafficked victim on the questions in the 

screening form. This could take place right after the person has been 

referred to the Police or in the following days, if the person needs some 

time to recover. The initial screening is based on questions on personal 

data, living conditions, working conditions, and the trafficking process to 

determine if the person has been trafficked or not.

(f)	 After	detailed	 information	on	basic	needs,	 rights,	available	services	and	

interview processes has been given to the presumed victim of trafficking, 

while carrying out the initial screening, an evaluation is to be done through 

observation	of	the	presumed	trafficked	person	(behavior	and	appearance)	

and an initial risk assessment is to be done based on the information and 

documents already gathered from the referral, information gathered from 

asking questions, and information related to her/his health and safety 

conditions. Prior to sending the presumed trafficked victim to the shelter, 

a report on the initial risk assessment is to be drafted and sent by the 

ATIPD/ATTF	officer	or	officer	from	Local	Police	to	the	shelter.

(g)	 The	screening	should	be	postponed	or	stopped	if	the	presumed	trafficked	

person is in the following situation:

(1)	 When	she/he	requires	urgent	medical	aid;

(2)	 When	she/he	asks	to	postpone	or	decline	the	questions;

(3)	 When	her/his	psychological	condition	is	unstable;

(4)	 When	 Department	 of	 Rehabilitation	 or	 the	 case	 manager	 of	

Department of Social Welfare/legal guardian cannot be present for 

the	child;	

(5)	 When	the	required	interpreter/sign	language	interpreter	cannot	be	

present;	and

(6)	 If	the	presumed	victim	of	trafficking	is	a	minor,	and	there	are	strong	

reasons for possible damages to her/his physical or mental security.

(င)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူအား	အပမြြံလိုအေ်ြျက်ြျားနှင့်	သတင်းအြျက်အလက်	အပသးစိတ်	

ကို	 ေံ့ေိုးပေီးပနာက်	 ကနဦးစုံစြ်းပြးမြန်းြည့်	 ပြးြွန်းြျားကို	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ယူေရသူနှင့်	

ပမဖကကားရန်	ညှိနှိုင်းြှုရယူပေီးြျနိ်တွင်	ကနဦး	စစ်ပေးပြးမြန်းမြင်းကို	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

ယြုလုေ်ငန်းစဉ်ကို	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူအပနမဖင့်	 ရဲတေ်ဖွဲ့ထံသို့	လွှဲပမောင်းေို့ပောင်ပေး

ပေီးပနာက်	(သို့ြဟုတ်)	 မေန်လည်ထူပထာင်ရန်	အြျနိ်အနည်းငယ်လိုအေ်သူြျားအတွက်	ေုံြှန်အပန	

အထားသို့	မေန်လည်ပရာက်ရှိပေီးပနာက်ေိုင်းတွင်ြှ	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	ကနဦးပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်း	

တွင်	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်ရန်အတွက်	ကုိယ်ပရးအြျက်အလက်ြျား၊	ပနထုိင်ြှု	

အပမြအပန၊	အလုေ်အကိုင်အပမြအပနနှင့်	လူကုန်ကူးြှုမဖစ်စဉ်စသည်တို့နှင့်	စေ်လျဉ်းသည့်	ပြးြွန်း	

ြျားကို	အပမြြံ၍	ပြးမြန်းရြည်မဖစ်သည်။	

(စ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူအား	အပမြြံလိုအေ်ြျက်ြျား၊	 ရေိုင်ြွင့်ြျား၊	 ရရှိနိုင်သည့်	 ဝန်ပောင်ြှု	

ြျားနှင့်	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းသည့်	 လုေ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့်စေ်လျဉ်း၍	 အပသးစိတ်အြျက်အလက်ြျားကို	

ရငှ်းလင်းပမောကကားပေီးပနာက	်		ကနဦးပတွ့ေု	ံပြးမြန်းပနစဉအ်တငွ်း		လကူနုက်ူးြရံသ၏ူအမေုအြနူငှ်	့

အသွင်အမေင်အား	 ပလ့လာသုံးသေ်မြင်း၊	 ညွှန်းေို့သူထံြှရရှိသည့်	 သတင်းအြျက်အလက်နှင့်	

အပထာက်အထားြျား၊	 ပြးြွန်းြျားပြးမြန်းရာြှရရှိပသာ	 အြျက်အလက်ြျား၊	 ကျန်းြာပရးနှင့်	

ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းြှုေိုင်ရာ	 သတင်းအြျက်အလက်ြျား	 စသည်တို့အပေါ်	 ြူတည်၍	 ကနဦး	

အန္တရာယ်အကဲမဖတ်မြင်းကို	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	ကနဦးအန္တရာယ်	အကဲမဖတ်ြျက်အစီရင်ြံစာအား	

လူကုန်ကူးြှု	တားေီးနှိြ်နင်းပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့စု/တေ်ဖွဲ့စိတ်ြှ	အရာရှိ	 (သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	

အရာရှိကမေုစုပေီး	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူအား	သတ်ြှတ်ပဂဟာသို့	 ြေို့ပောင်ြီ	 ပဂဟာသို့	

ကကိုတင်ပေးေို့ရေါြည်။	

(ေ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူသည်	ပအာက်ေါအပမြအပနြျားရိှေါက	ကနဦးပတွ့ေံုပြးမြန်း	စစ်ပေးြှု	

အား	ပရှေ ေ့ိုင်းရြည်(သို့ြဟုတ်)	ရေ်ေိုင်းရြည်-

(၁)	 အပရးပေါ်ကျန်းြာပရး	အကူအညီလိုအေ်မြင်း၊	

(၂)	 ပြးြွန်းြျားပမဖကကားမြင်းကုိ	ပရှေ ေုိ့င်းလုိမြင်း	(သ့ုိြဟုတ်)	ပမဖကကားလုိြှုြရိှမြင်း၊	

(၃)	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာအပမြအပန	တည်ပငိြ်ြှုြရှိမြင်း၊	

(၄)	 ကပလးသူငယ်အတွက်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	(သို့ြဟုတ်)လူြှု	ဝန်ထြ်းဦးစီးဌာန	

လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူ	/	တရားဝင်အုေ်ထိန်းသူ	ြလာပရာက်နိုင်မြင်း၊	

(၅)	 လုိအေ်သည့်	စကားမေန်/လက်သပကေတဘာသာစကားမေန်	ြလာပရာက်နုိင်မြင်း၊	

(၆)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူသည်	ကပလးသူငယ်မဖစ်ပေီး	၎င်း၏ပဘးကင်းြှုနှင့်	စိတ်ေိုင်း/

ရုေ်ေိုင်းလုံခြုံစိတ်ြျရြှုကို	ထိြိုက်နိုင်သည်ဟူပသာ	ြိုင်လုံသည့်	အပကကာင်းအရင်းြျားရှိမြင်း၊	
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(ဇ)	 အကယ်၍	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ကနဦးယူေရသူြှ	 ပြးြွန်းြျားပမဖေိုမြင်းနှင့်	 ကူညီပထာက်ေ့ံြှု	

ရယူမြင်းကုိ	မငင်းေန်ေါက	၎င်းအား	အနာဂတ်တွင်	ကူညီြှုြျား		လုိအေ်လှေင်	ေက်သွယ်ပောင်ရွက်နိုင်	

ြည့်လိေ်စာြျား၊	 ရရှိနိုင်သည့်	 ဝန်ပောင်ြှုြျားနှင့်	 စေ်လျဉ်းသည့်	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	

ရဲအရာရှိက	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနနှင့်အတူ	ေံ့ေိုးပေး၍	

၎င်း၏မငင်းေန်ြှုနှင့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျားရရှိြှု	 ြှန်ကန်ပကကာင်း	အတည်မေုေုံစံတွင်	လူကုန်	

ကူးြံရသူဟု	ကနဦးယူေရသူအား	လက်ြှတ်ပရးထိုးပစရြည်။	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း အပမြြံစာရင်းသွင်းေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း နားလည်သပဘာတူညီြှုေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း အသက်စိစစ်ြှုအစီရင်ြံစာေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း လူကုန်ကူးြံရသူ၏	အြွင့်အပရးေိုင်ရာ	သတင်းအြျက်အလက်ြျား

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ကနဦးအန္တရာယ်	အကဲမဖတ်ြျက်	အစီရင်ြံစာေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း မငင်းေန်ြှုနှင့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား	ရရှိြှု	ြှန်ကန်ပကကာင်း	အတည်မေုေုံစံ

(h)	 If	the	presumed	trafficked	person	refuses	to	be	questioned	and	to	receive	

assistance, the police officer together with Department of Rehabilitation or 

Department of Social Welfare is to provide information and contact details 

of the existing services in case he or she decides to seek assistance in the 

future and she or he is to be given a form to sign for her or his confirmation 

of refusal and that the information has been provided. 

Tool Basic Registration Form

Tool Agreement Form

Tool Age Verification Form

Tool Information on the rights of trafficked victims

Tool Initial Risk Assessment Report Form

Tool Form	for	Confirmation	on	Refusal	and	Receiving	Information	
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ်(၁)- လူကုန်ကူးခံရသူအပဖစ် ထဖာ်ေုတ်သတ်မှတ်ပခင်း

OO တာဝန်ကျရဲအရာရှိသည်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနပဂဟာသို့	တရားဝင်စာနှင့်အတူ	လွှဲပမောင်းပေးရန်၊
OO ပဂဟာြရှိသည့်ပနရာြျားတွင်	လူကုန်ကူးြှု	တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တာဝန်ရှိသူသည်	

သက်ေိုင်ရာ	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းရုံးြျားြှ	တာဝန်ရှိသူြျားနှင့်	ေူးပေါင်း၍	သက်ေိုင်	

ရာ	အပထွပထွအုေ်ြျုေ်ပရး	ဦးစီးဌာနရုံးြျားနှင့်	ညှိနှိုင်းပေီး	ယာယီလက်ြံနိုင်ြည့်ပနရာကို	ပဖာ်ထုတ်ရန်
OO ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာနှင့်	ရရှိြည့်ဝန်ပောင်ြှုြျားကို	အသိပေးပမောကကားရန်
OO အမြားယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ြည့်ပနရာသို့ေို့ပောင်ေါက	 ေို့ပောင်ြည့်ကိစ္စနှင့်ေတ်သက်သည့်	အြျက်အလက်ြျားကို	

လက်ြံပစာင့်ပရှာက်ြည့်ပနရာနှင့်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနသို့	တိကျစွာ	အပကကာင်းကကားရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူ၏	 အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်၊	 လုံခြုံပရးအစီအြံစသည့်	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	 ပဂဟာသို့	

ြှေပဝရန်
OO လူကုန်ကူးြှု	တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တာဝန်ရှိသူြျားသည်	ယူနီပဖာင်းဝတ်ေင်မြင်း	

ြမေုရန်နှင့်	မဖစ်နိုင်ေါက	ရဲအြှတ်တံေိေ်ြျားေါသည့်	ပြာ်ပတာ်ယာဉ်ကို	လည်းအသုံးြမေုရန်
OO ညွှန်းေို့ရာတွင်	ကနဦးပတွ့ေုံပြးမြန်းရာြှ	ရရှိပသာ	အြျက်အလက်ြျားနှင့်	လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်အတူ	ေါရှိလာပသာေစ္စည်း	

ြျားကို	စာရင်းမေုစု၍	ညွှန်းေို့ေုံစံတွင်	မဖည့်သွင်းလျက်	ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာသို့	လွှဲ	ပမောင်းပေးရန်

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး

ပဂဟာသို့	လူကုန်ကူးြံရ	

သူဟု	ကနဦး	စိစစ်သတ်	

ြှတ်ြံရသူအား	လုံခြုံစွာ	

လွှဲပမောင်းပေးမြင်း

မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦစီး	

ဌာန၊	ယာယီပစာင့်ပရှာက်	

ပရးပဂဟာ	(သို့)	အမြား	

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး	

ပဂဟာ	(သို့)	

အမြားယာယီ	

လက်ြံပစာင့်ပရှာက်

ြည့်ပနရာ

ပောင်ရွက်ရြည့်သူ

လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်း	

ပရးရဲတေ်ဖွဲ့	(သို့)	နယ်ပမြြံ	

ရဲတေ်ဖွဲ့က	တိုင်းပဒသကကီး/	

မေည်နယ်မေန်လည်ထူ	

ပထာင်ပရးရုံး(သို့)	လူြှုဝန်	

ထြ်းရုံးနှင့်	အပထွပထွအုေ်	

ြျုေ်ပရးရုံးြျားနှင့်	ေူးပေါင်း	

ပောင်ရွက်ရန်

ကနဦးစစ်ပေးမြင်းနှင့်	

အန္တရာယ်	အကဲမဖတ်ြျက်	

အား	ပောင်ရွက်ပေီး	

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး	

ပဂဟာသို့	သွားပရာက်ရန်	

သပဘာတူညီြျက်ရရှိ	

ပေီးပနာက်ပောင်ရွက်ရန်

လုြ်ငန်းစဉ်(၂) ဝန်ပောင်ြှုြျားသို့	ညွှန်းေို့မြင်း

SOP (1): Identification of Victims of Trafficking 

OO The police officer refers the case with necessary documents to the shelter of the Department of Rehabilitation.
OO In regions where there is no shelter, the police officer in collaboration with the contact person of the 

Department of Rehabilitation or Social Welfare consult the focal contact person of the Department of General 

Administration to identify a place for sheltering.
OO Information on the shelter and the available services is to be provided to the presumed victim.
OO When transferring the victim, the shelter and the Department of Rehabilitation shall be informed about the 

appropriate and accurate information in relation to the transfer. 
OO The initial risk assessment and security plan information shall be shared with the shelter.
OO When	transfering	the	victim	to	the	shelter,	ATFF	police	officer	or	Local	police	shall	not	wear	a	police	uniform,	

nor use an indetfiable police car.
OO When referring, the initial screening information and a list of personnel possessions the victim carries with 

her or him, are to be included in the referral form which shall then be transferred to the shelter.

How

What Where WhoWhen

Safe transfer of the 

initially screened victim 

to a shelter

The shelter of the 

Department of 

Rehabilitation or other 

shelters or other 

temporary 

accommodation

ATIPD/	ATTF	or	Local	

police cooperate with 

offices of the Department 

of Rehabilitation or 

Department of Social 

Welfare and Department 

of General 

Administration in the 

related states/regions

After initial screening, 

initial risk assessment 

and receiving consent to 

refer the presumed 

victim to the shelter

Procedure 2 Referral for Services 
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လုြ်ငန်းစဉ်(၂)။  ဝန်ထဆာင်မှုများသို့ ညွှန်းြို့ပခင်း

၂၇။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူအား	ကနဦး	ကူညီပထာက်ေံ့ြှုနှင့်	

ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ပရးအစီအစဉ်ြျား	ပောင်ရွက်ပေးြည့်	ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာသို့	လုံခြုံပရးကို	ဂရုမေု

လျက်လွှဲပမောင်းပေးမြင်းမဖစ်ေါသည်။	

၂၈။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချန်ိ။ ကနဦးစိစစ်မြင်းနှင့်	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်အား	ပောင်ရွက်ပေီး	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	

ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူြှ	 ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာသို့	 သွားပရာက်ရန်	 သပဘာတူညီြျက်ပေးသည့်	 အြျနိ်တွင်	

ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာသို့	ညွှန်းေို့မြင်းအား	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၂၉။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	 လုိအေ်သည့်လံုခြုံပရးအစီအြံြျားအား	ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်	 မေန်လည်ထူပထာင်	

ပရးဦးစီးဌာန	ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	(သို့ြဟုတ်)	အမြား	သင့်ပလျာ်ပသာ	ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာသို့	

ေို့ပောင်ရေါြည်။	

၃၀။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။ လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့စု/တေ်ဖွဲ့စိတ်	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	

ရဲအရာရှိသည်	သက်ေိုင်ရာ	တိုင်းပဒသကကီး/	 မေည်နယ်ရှိ	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်း	

ဦးစီးဌာနနှင့်	အပထွပထွအုေ်ြျုေ်ပရး	ဦးစီးဌာနတို့ြှ	တာဝန်ရှိသူြျားနှင့်	ညှိနှိုင်း၍	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၃၁။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	ကနဦး	ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်းနှင့်	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်တို့အား	ပောင်ရွက်	

စဉ်အတွင်း	 ရရှိသည့်အြျက်အလက်ြျား၊	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်	 သတ်ြှတ်ြံရသူ၏အမြင်သပဘာထားတို့	

အပေါ်အပမြြံ၍	ပအာက်ေါတို့ကို	ပောင်ရွက်ရေါြည်-

(က)	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့စု/တေ်ဖွဲ့စိတ်	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရဲ	တေ်ဖဲွ့ြှ	တာဝန်ကျ	

ရဲအရာရိှသည်	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	 ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သို့ြဟုတ်)	 အမြား	

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာရှိ	တာဝန်ရှိသူနှင့်	ညှိနှိုင်းပေီးပနာက်	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်	

သတ်ြှတ်ြံရသူအား	ယာယီလက်ြံ	 ပစာင့်ပရှာက်နိုင်ပရးအတွက်	တရားဝင်အပကကာင်းကကားစာနှင့်	

အတူ	လွှဲပမောင်းပေးေို့ရြည်။	

(ြ)	 ပဂဟာြရိှသည့်ပနရာြျားတွင်	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးနိှြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖဲွ့စု/တေ်ဖဲွ့စိတ်	 (သို့ြဟုတ်)	

နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တာဝန်ရှိသူသည်	သက်ေိုင်ရာ	တိုင်းပဒသကကီး/မေည်နယ်ရှိ	မေန်လည်ထူပထာင်	

ပရးဦးစီးဌာနရုံး	 (သို့ြဟုတ်)	 လူြှုဝန်ထြ်းရုံးြျားြှ	 တာဝန်ရှိသူနှင့်ေူးပေါင်း၍	 သက်ေိုင်ရာ	

အပထွပထွအုေ်ြျုေ်ပရးဦးစီးဌာနြှ	တာဝန်ရှိ	သနှူင့်ညိှနိှုင်းပေီး	 ေ့ုိပောင်နုိင်ြည့်	ယာယီလက်ြံပစာင့်

ပရှာက်ြည့်ပနရာအား	ပဖာ်ထုတ်သတြ်ှတ်ရြည်။	

(ဂ)	 ညွှန်းေို့မြင်းြပောင်ရွက်ြီ	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူအား	ယာယီပစာင့်ပရှာက်	

ပရးပဂဟာနှင့်	ရရှိြည့်ဝန်ပောင်ြှုြျားကို	မေည့်စုံစွာအသိပေး	ပမောကကားရြည်။	

(ဃ)	 တြျန်ိတည်းတွင်	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီးနိှြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖဲွ့စု/	 တေ်ဖဲွ့စိတ်	 (သ့ုိြဟုတ်)	 နယ်ပမြြံ	

ရဲတေ်ဖဲွ့ြှ	ရဲတေ်ဖဲွ့ဝင်ြှ	လူကုန်ကူးြံရသူအား	ေ့ုိပောင်ြည့်ကိစ္စနှင့်	စေ်လျဉ်းသည့်အြျက်အလက်ြျား	

(ညွှန်းေို့ြည့်ေုဂ္ဂိုလ်အြည်၊	 ပရာက်ရှိြျနိ်၊	 လိုက်ေါေို့ပောင်ြည့်သူြျား)	 အား	 ပဂဟာသို့	 တိကျစွာ	

အပကကာင်းကကားရြည်မဖစ်သည်။	

Procedure 2: Referral for Services
27.  WHAT:  Referral to the shelter where initial assistance and protection is 

provided, should be carried out in a manner which ensures the presumed vicitim's 

security.

28.  WHEN:  As soon as the initial screening and the early risk assessment are 

completed, and the presumed victim gives her/his consent to be referred to the shelter.

29.  WHERE:  Taking full consideration of the security plan, the victim shall be 

transferred to the shelter of the Department of Rehabilitation or Department of Social 

Welfare or other shelters.

30. WHO:			 Police	officer	of	ATIPD/ATTF	or	Local	police	should	collabroate	with	

responsible persons from the Department of Rehabilitation or Department of Social 

Welfare and Department of General Administration in the related states/regions.

31.  HOW:   Based on the information collected from the initial screening and 

the early risk assessment and the consent of the presumed trafficked victim, the 

following	measures	shall	be	taken;

(a)	 The	police	officer	of	ATIPD/ATTF	or	Local	police,	in	collaboration	with	the	

contact person from the shelter of the Department of Rehabilitation or 

other shelter, transfers the presumed trafficked victim to the shelter with 

official notification.

(b)	 In	 the	 region	where	 there	 is	no	 shelter,	 the	police	officer	of	ATIPD/ATTF,	or	 

Local	police	in	collaboration	with	the	contact	person	from	the	office	of	the	

Department of Rehabilitation or Department of Social Welfare, consults the 

contact person of the Department of the General Administration to identify 

the shelter for the victim.

(c)	 Before	the	referral	takes	place,	the	presumed	trafficked	victim	is	informed	

about the available shelter and the available services in detail.

(d)	 The	 police	 from	 ATIPD/	 ATTF	 or	 Local	 police	 reports	 the	 necessary	

information	about	the	referral	(the	referred	victim,	arrival	time,	the	officer	

who	accompanies	her/him)	in	detail	to	the	shelter.
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(င)	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနပဂဟာ	ြဟုတ်ပသာ	အမြားယာယီလက်ြံပစာင့်	ပရှာက်ြည့်ပနရာ	

သို	့ေိုပ့ောငေ်ါက	ေိုပ့ောငြ်ည်က့စိ္စနငှ်စ့ေလ်ျဉ်းသည်	့အြျကအ်လကြ်ျားကိ	ုလကြ်ပံစာင်ပ့ရှာကြ်ည်	့

ပနရာနှင့်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရံုးြျား	(သ့ုိြဟုတ်)	သက်ေုိင်ရာတုိင်းပဒသကကီး/	မေည်နယ်	

လူြှုဝန်ထြ်းရုံးြျားသို့	တိကျစွာ	အပကကာင်းကကားရြည်။	

(စ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူ၏	ကျန်းြာပရးအပမြအပန၊	ကနဦးအန္တရာယ်	အကဲမဖတ်	

ြျက်၊	တစ်ဦးြျင်းလံုခြုံြှု	အစီအစဉ်စသည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး	

ပဂဟာသို့	ြှေပဝရန်မဖစ်သည်။	

(ေ)	 လုိအေ်သည့်	 လံုခြုံပရးအစီအြံြျားအား	 ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	 ဦးစီးဌာန	

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာသို့	 ေို့ပောင်သည့်ကိစ္စရေ်တွင်	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီးနှိြ်နင်းပရး	

ရဲတေ်ဖွဲ့	 (သို့ြဟုတ်)နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	 တာဝန်ရှိသူြျားက	လိုက်ေါေို့ပောင်ရြည်မဖစ်ပေီး	 အမြား	

ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ြည့်	 ပနရာသို့	 ေို့ပောင်ေါက	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့	

(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံ	ရဲတေ်ဖွဲ့နှင့်	လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာန	(သို့ြဟုတ်)	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီး	

ဌာနတို့ြှ	လိုက်ေါလျက်	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူအား	သတ်ြှတ်ထားသည့်	

ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	အပောက်အဦသို့	 ေို့ပောင်ရြည်မဖစ်သည်။	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်း	

ပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တာဝန်ရှိသူြျားသည်	ယူနီပဖာင်းဝတ်ေင်မြင်းြမေုရန်

နှင့်	မဖစ်နိုင်ေါက	ရဲအြှတ်တံေိေ်ြျားေါသည့်	ပြာ်ပတာ်ယာဉ်ကိုလည်း	အသုံးြမေုရေါ။	

(ဇ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူအား	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရး	 ပဂဟာသို့	

ညွှန်းေိုရ့ာတငွ	်	ကနဦးပတွ့ေုပံြးမြန်းရာြ	ှ	ရရှပိသာအြျကအ်လကြ်ျားနှင်	့လကူနုက်ူးြရံသနူှင်အ့တ	ူ

ေါရှိလာပသာ	ေစ္စည်းြျားကို	စာရင်းမေုစု၍	ညွှန်းေို့ေုံစံတွင်	မဖည့်သွင်းလျက်	ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်	

ပရးပဂဟာသို့	လွှဲပမောင်းပေးရြည်။	

(ဈ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူသည်	 ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	 ၎င်း၏ဥေပဒအရ	

အုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူအား	 ကပလးသူငယ်နှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	 ကိစ္စရေ်ြျားအား	 တိုင်ေင်ပေွးပနွးရန်နှင့်	

ပောင်ရွက်ြည့်လုေ်ငန်းြျားအတွက်	 သပဘာတူညီြှု	 ရယူရန်လိုအေ်သည်။	 ကပလးသူငယ်နှင့်	

စေ်လျဉ်း၍	ေုံးမဖတ်ြျက်ြျား	ြျြှတ်ပောင်ရွက်သည့်အြါ	ကပလးသူငယ်၏	အမြင်နှင့်ေန္ဒတို့အား	

ရယူပောင်ရွက်ပရးအတွက်	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန(သို့ြဟုတ်)	 လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနြှ	

လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူ	 (သို့ြဟုတ်)	လူြှုပရးေိုင်ရာလုေ်ငန်းြျား	ပောင်ရွက်ပနသည့်	ကုလ	

သြဂ္ဂ/	နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြှ	ကပလးသူငယ်ေိုင်ရာ	ကျွြ်းကျင်သူနှင့်	ဥေပဒအရ	အုေ်ထိန်းြွင့်	

ရှိသူတို့ြှ	လိုအေ်သည့်	အစီအြံြျားအားလုံးကို	ပောင်ရွက်ရြည်။	

 
အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ညွှန်းေို့ေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း သပဘာတူညီြျက်ေုံစံ

(e)	 If	the	victim	is	referred	to	other	shelters	instead	of	the	shelters	run	by	the	

Department of Rehabilitation, the police officer shoud send the detailed 

information about the referral case to the concerned shelter and the offices 

of the Department of Social Welfare or the Department of Rehabilitation in 

the related states/regions.

(f)	 Information	about	the	early	risk	assessment	on	the	health	and	safety	and	

security plan of the presumed trafficked victim shall be shared with the 

concerned shelter.

(g)	 The	 police	 officer	 of	 ATIPD/ATTF	 or	 Local	 police,	 while	 ensuring	 full	

consideration of necessary security measures, accompanies the presumed 

trafficked person when transferring her or him to the shelter of the 

Department of Rehabilitation. If the victim is to be transferred to another 

shelter,	ATTF,	Local	police	or	staff	from	the	Department	of	Rehabilitation	

shall	accompany	her/him.	The	police	officer	of	ATTF	or	Local	police,	during	

the process of referral, neither wears the uniform nor if possible uses a 

clearly identifiable police car. 

(h)	 When	referring	the	presumed	trafficked	victim	to	the	shelter,	a	copy	of	the	

initial screening information and the referral form including a list of the 

possessions the victim is carrying with her or him, shall be transferred to 

the shelter.

(i)	 In	 case	 of	 a	 presumed	 child	 victim,	 her/his	 legal	 guardian	 should	 be	

consulted on all matters and consent for any action shall be received. The 

case manager of the Department of Rehabilitation or Social Welfare, the 

professional social worker of UN or INGOs, and the legal guardian for 

trafficked children should take all necessary measures to ensure that the 

child’s views and wishes are explicitly taken into consideration when the 

decision is made.

 
Tool Referral Form

Tool Consent	Form
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ်(၁)- လူကုန်ကူးခံရသူအပဖစ် ထဖာ်ေုတ်သတ်မှတ်ပခင်း

OO ရဲအရာရှိနှင့်	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူတို့အကကား	တစ်ကကိြ်(သို့)	တစ်ကကိြ်ထက်ေိုပသာ	အမေန်အလှန်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှု	

ပောင်ရွက်ရန်
OO ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ပေးသည့်	 အြျက်ြျားအား	 ြွဲမြားစိစစ်ပဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့်	 ြှန်ကန်ြှုကို	 စစ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်	

သက်ပသအပထာက်အထားြျားအား	စုပောင်းရန်၊	အကဲမဖတ်ရန်နှင့်	ရရှိနိုင်သည့်	ြိုင်ြာပသာ	ရုေ်ဝတ္တုအပထာက်အထား	

ြျားအား	ေန်းစစ်ရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်ရန်အတွက်	အညွှန်းကိန်းြျားအား	အသုံးမေုရန်
OO လုေ်ငန်းစဉ်ပေီးေုံးေါက	ရဲအရာရှိသည်	တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်	သတ်ြှတ်မြင်းအစီရင်ြံစာအား	 မေုစု	ရြည်မဖစ်ပေီး	လူြှုပရးရာ	

မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူြှတစ်ေင့်	လူကုန်ကူးြံရသူထံ	ရလဒ်ြျားအား	အသိပေးရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူမဖစ်ေါက	 သက်ပသစုပောင်းမြင်း၊	 သက်ပသြံမြင်းနှင့်	 ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်း	 လုေ်ငန်းစဉ်အား	

ရှင်းလင်းရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူြဟုတ်ေါက	လိုအေ်လှေင်	အမြားသင့်ပလျာ်သည့်	ဝန်ပောင်ြှုပေးနိုင်သည့်	အဖွဲ့အစည်းသို့	လွှဲပမောင်းပေးရန်

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

လူကုန်ကူးြံရသူမဖစ်	

ပကကာင်း	(သို့ြဟုတ်)	

လူကုန်ကူးြံရသည့်	

မဖစ်စဉ်တွင်	ေါရှိြဲ့ပကကာင်း	

အတည်မေုသည့်

လုေ်ငန်းစဉ်

မေန်လည်ထူပထာင်ပရး

ဦးစီးဌာန	

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး	

ပဂဟာ	(သို့ြဟုတ်)	အမြား	

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး	

ပဂဟာ	(သို့ြဟုတ်)	

အမြားယာယီလက်ြံ	

ပစာင့်ပရှာက်ြည့်ပနရာ

လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်း

ပရးရဲတေ်ဖွဲ့စု၊	တေ်ဖွဲ့စိတ်/	

နယ်ပမြြံရဲ၊	မေန်လည်ထူ	

ပထာင်ပရးဦးစီးဌာန၊	လူြှု	

ဝန်ထြ်းဦးစီးဌာန၊	

မြန်ြာနိုင်ငံ	မေင်ေကိစ္စတွင်	

ေိုက်ပရာက်နိုင်ငံရှိ	

မြန်ြာသံရုံး/အဖွဲ့ရုံး/	

ပကာင်စစ်ဝန်ြျုေ်ရုံး

ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှု

လုေ်ငန်းစဉ်နှင့်အပသးစိတ်	

အြျက်အလက်ြျား	

ရှင်းလင်းပေီးပနာက်	

လူကုန်ကူးြံရသူဟု	

ကနဦးစီစစ်သတ်ြှတ်

ြံရသူ၏သပဘာတူညီြှု	

ရရှိြျနိ်တွင်	လုေ်ငန်းစဉ်	

စတင်ရန်

လုြ်ငန်းစဉ်(၃) လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း

SOP (1): Identification of Victims of Trafficking in Persons

OO Conduct	the	interview	(one	or	more	times)	between	the	police	officer	and	the	initially	screened	victim.	
OO Gather and evaluate evidence to assess and check whether the initially screened facts are correct and assess 

available corroborative material.
OO Employ indicators to identify trafficked victims.
OO After identification, the police official shall write a formal identification report and inform the victim of the 

results through the case manager. 
OO Explain to the identified victim about the process of evidence gathering, witnessing and protection. 
OO If necessary, refer the person who is found not to be a trafficked victim to appropriate organizations which 

can provide appropriate support.

How

What Where WhoWhen

A procedure to identify 

whether the person is a 

victim of trafficking or 

was a victim of  a 

trafficking process

In a private room in the 

building of ATIPD/ATTF,

a shelter at the 

Department of 

Rehabilitation, other 

shelter or in a temporary 

accomodation

ATIPD/ATTF/Local	Police,	

Department of 

Rehabilitation, 

Department of Social 

Welfare, and Myanmar 

Embassy/ Permanent 

Mission/Consulate	of	the	

host	country	(in	case	of	

the victim identified 

outside	Myanmar)

With the consent of the 

initially screened victim, 

and after explanations 

about the interview 

process and detailed 

information.

Procedure 3 Formal Identification of Victims of Trafficking in Persons 
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လုြ်ငန်းစဉ် (၃)။ လူကုန်ကူးခံရသူအပဖစ် တရားဝင် ထဖာ်ေုတ်သတ်မှတ်ပခင်း

၃၂။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	ကနဦးစိစစ်မြင်းနှင့်	စုံစြ်းမြင်းတို့ြှရရှိသည့်	သက်ပသအပထာက်အထား၊	ပတွ့ရှိ	

ြျက်ြျားအရ	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူအား	လူကုန်ကူးြံရသူမဖစ်ပကကာင်း	(သို့ြဟုတ်)	လူကုန်	

ကူးြံရသည့်မဖစ်စဉ်တွင်	ေါရှိြဲ့ပကကာင်းကို	အတည်မေုသည့်	တရားဝင်လုေ်ငန်းစဉ်မဖစ်ေါသည်။	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	

တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းလုေ်ငန်းစဉ်တွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူနှင့်	 ပတွ့ေံုပြးမြန်း၍	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်	

မြင်း၊	စုပောင်းအကဲမဖတ်ရရှိသည့်သက်ပသ၊	သက်ေိုင်ရာဌာနြျားနှင့်	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်မြင်းတို့ေါဝင်ေါသည်။	

၃၃။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်။	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ပေီး	ဝန်ပောင်ြှုြျားသို့	ညွှန်းေို့ပေီးပနာက်	

၎င်း၏	သပဘာတူညီြှုမဖင့်	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်	သတ်ြှတ်ရန်	ပတွ့ေံုပြးမြန်းြှုကုိ	ပောင်ရွက်ရြည်။	

၃၄။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့၏	အပောက်အဦ	(သို့ြဟုတ်)	မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	 ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သို့ြဟုတ်)	 အမြားယာယီလက်ြံ	 ပစာင့်ပရှာက်ြည့်ပနရာ	

(သို့ြဟုတ်)	 အမြားယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာအတွင်း	 လုံခြုံ၍	 သက်ပတာင့်သက်သာရှိသည့်	 သီးသန့်	

အြန်းတွင်	တာဝန်ရှိသူြျားမဖင့်သာ	ပောင်ရွက်ရြည်။	

၃၅။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးတေ်ဖွဲ့စု/တေ်ဖွဲ့စိတ်	(သို့ြဟုတ်)	နယ်ပမြြံရေ်တေ်ဖွဲ့ရှိ	

ရဲအရာရှိြျားြှ	 ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	 အကယ်၍	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ	 အသုံးမေုသည့်	

ဘာသာစကားအား	 နားလည်နိုင်မြင်းြရှိေါက	 စကားမေန်/လက်သပကေတ	 ဘာသာစကားမေန်နှင့်	 ကပလးသူငယ်	

လူကုန်ကူးြှုကိစ္စြျားတွင်	ကပလးသူငယ်အတွက်	တာဝန်ပေးအေ်ထားပသာ	လူြှုပရးရာ	 မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူတို့သည်	

ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုသို့	 တက်ပရာက်ရြည်မဖစ်သည်။	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုပေီးေုံးေါက	 လူြှုပရးရာ	 မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူ	

(သို့ြဟုတ်)	ကပလးသူငယ်	လူကုန်ကူးြှုကိစ္စြျားတွင်	ကပလးသူငယ်အတွက်	တာဝန်ပေးအေ်ထားပသာ	လူြှုပရးရာ

မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူတို့က	လူကုန်ကူးြံရသူအား	ပြးြွန်းြျား	ပြးမြန်းရန်	ြွင့်မေုပေးရေါြည်။	

၃၆။	 မြန်ြာနိုင်ငံသားြျားအား	 မြန်ြာနိုင်ငံမေင်ေတွင်	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	သတ်ြှတ်ပဖာ်ထုတ်သည့်	ကိစ္စြျား	

တွင်	ေိုက်ပရာက်ရာနိုင်ငံရှိ	မြန်ြာသံရုံး/အဖွဲ့ရုံး/	ပကာင်စစ်ဝန်ြျုေ်ရုံးြှ	တာဝန်	ရှိသူြျားြှ	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်း	

ပရးရဲတေ်ဖဲွ့ြှတာဝန်ရိှသူြျားနှင့်ညိှနိှုင်း၍ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	 လုိအေ်ေါက	 ေုိက်ပရာက်ရာနုိင်ငံရိှ	အမေည်မေည်	

ေိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းြျား	(ဥေြာ-ပရှေ့ပမောင်းသွားလာပနထိုင်မြင်းေိုင်ရာ	နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း-အိုင်အိုအြ်)ြှ	ေါဝင်	

ပောင်ရွက်နိုင်ေါသည်။	

၃၇။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းအား	 ပအာက်ေါ	

အတိုင်း	ပောင်ရွက်ရေါြည်-

(က)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းလုေ်ငန်းစဉ်၏	 ရှုေ်ပထွးြှု	 သဘာဝပကကာင့်	

လည်းပကာင်း၊	သတင်းအြျက်အလက်စုပောင်းရန်	 လုိအေ်သည့်	အြျန်ိပကကာင့်လည်းပကာင်း၊	 လူကုန်ကူး	

ြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူသည်	ြကကာြဏပကကာက်ရံွမ့ြင်း	(သ့ုိြဟုတ်)	အမဖစ်အေျက်	အပသး	

စိတ်	(သ့ုိြဟုတ်)	မဖစ်စဉ်အကျဉ်းကုိ	ြြှတ်ြိသည့်အတွက်ပကကာင့်လည်းပကာင်း	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	

ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းလုေ်ငန်းစဉ်တွင်	 ပြးြွန်းပြးမြန်းမြင်းကုိ	 တစ်ကကိြ်ထက်ေုိ၍	 လုေ်ပောင်ရန်	

လုိအေ်ေါသည်။	အကယ်၍	လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူသည်	စိတ်ဖိစီးြှု	လက္ခဏာ	

မေသမြင်း	 (သ့ုိြဟုတ်)	 ပတွ့ေံုပြးမြန်းမြင်းအား	 ပရှေ ေုိ့င်းရန်	 ပတာင်းေုိမြင်းရိှလာေါက	 ပတွ့ေံု	

ပြးမြန်းြှုအား	ပရှေ ေုိ့င်းရန်မဖစ်ေါသည်။	

Procedure 3: Formal Identification of Victims of Trafficking in Persons
32.  WHAT:  This is the formal procedure to establish if the presumed trafficked 
person has been a victim of trafficking or was in the process of being trafficked, after the 
initial screening and the initial investigation clearly indicate evidence of trafficking. The 
formal	identification	procedure	includes:	identification	interview(s)	with	the	presumed	
victim, evidence gathering and analysis/assesment, cooperation with relevant stakeholders.
33. WHEN:  The formal Identification interview shall be conducted with the consent of 
the presumed trafficked person after an initial screening and referral to services have been done. 
34.  WHERE:  With responsible actors only in a safe and comfortable private room 
in the building of ATIPD/ATTF, a shelter at the Department of Rehabilitation, other 
shelter or a temporary accommodation. 

35.  WHO:			 Police	officers	of	the	ATIPD/ATTF	or	Local	Police	shall	carry	out	the	
formal identification interview. An interpreter/sign language interpreter should be 
present in case the victim cannot understand the language of the interviewer and the 
child’s social worker should be present in case a child victim is present at the interview. 
At the end of the interview, the case manager or the child’s social worker, in the case of 
a child victim, will be allowed to pose questions to the victim.

36. In cases where Myanmar Nationals are outside of Myanmar, the identification 
process	 will	 be	 carried	 out	 by	 the	 Myanmar	 Embassy/Consular	 officials	 in	 the	 host	
country,	in	close	coordination	with	ATIPD.	If	necessary,	international	organizations	(for	
example,	the	International	Organization	for	Migration	-	IOM)	in	the	host	country	may	
also participate.
37.  How:  The formal identification of a trafficked victim shall be conducted as 
follows: 

(a)		 The	 formal	 identification	process	may	 require	more	 than	 one	 interview	
session due to its complexity, the time needed for information gathering, 
and the reluctance to answer questions by presumed trafficked persons 
who are often fearful, do not recall all details or the precise order of the 
events. The interview should be rescheduled if the presumed trafficked 

persons show signs of distress or ask to postpone the interview. 
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(ြ)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	ြမဖစ်ြပနပောင်ရွက်ရန်	လိုအေ်သည်ြှလွဲ၍ပတွ့ေုံ	

ပြးမြန်းြှုအကကိြ်ကကိြ်	 ပောင်ရွက်မြင်းြမေုလုေ်ရေါ။	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုကကာြျနိ်နှင့်	 ပြးမြန်းြည့်	

နယ်ေယ်တို့အား	ကန့်သတ်ထားရေါြည်။	ကပလးသူငယ်ြျား	ေါဝင်ေတ်သက်ပနသည့်	အြှုကိစ္စြျား	

တွင်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုအား	အြျားေုံးနှစ်ကကိြ်သာ	ပောင်ရွက်သင့်ေါသည်။	

(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူြှပေးသည့်	အြျက်အလက်ြျားအား	ြွဲမြားပဖာ်ထုတ်	

နုိင်ရန်နှင့်	ြှန်ကန်ြှုကုိ	စစ်ပေးနုိင်ရန်အတွက်	အမြားသက်ပသ	အပထာက်အထားြျားအား	စုပောင်း	

မြင်း၊	အကဲမဖတ်မြင်းနှင့်	ရရှိနိုင်သည့်	ြိုင်ြာပသာ	ရုေ်ဝတ္တုအပထာက်အထားြျားအား	ေန်းစစ်မြင်း	

တို့ကို	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

(ဃ)	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှု	ြစတင်ြီ	ပတွ့ေုံပြးမြန်းသည့်	လုေ်ငန်းစဉ်၏	ရည်ရွယ်ြျက်ြျားနှင့်	အကျ ိုးေက်	

ြျား၊	သူ/သူြ၏အြွင့်အပရးြျား၊	တာဝန်ရှိြှုြျားနှင့်	အြျက်အလက်ြျားအား	လံုခြုံစွာ	ထိန်းသိြ်းပစာင့်	

ပရှာက်ြှုတ့ုိနှင့်ေတ်သက်၍	ရှင်းလင်းတိကျသည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	ပတွ့ေုံပြးမြန်းြံရသူ	

အား	ေံ့ေိုးပေးရြည်မဖစ်ေါသည်။	

(င)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 ကနဦးစိစစ်သတ်ြှတ်ြံရသူြှ	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုမေုလုေ်ရန်	 ေုံးမဖတ်ေါက	

တရားဝင်ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုနှင့်	 အြျက်အလက်	 သိြ်းေည်းြှုတို့အတွက်	 နားလည်သပဘာတူညီ	

ပကကာင်းကုိ	လက်ြှတ်ပရးထုိးရေါြည်။	၎င်း၏	ကုိယ်ပရးအြျက်အလက်ြျားနှင့်	ေတ်သက်၍	ြည်သည့်	

အြျနိ်တွင်ြေို	သက်ေိုင်ြွင့်၊	မေင်ေင်ြွင့်၊	ေယ်ဖျက်ြွင့်	(သို့ြဟုတ်)	ရုတ်သိြ်းြွင့်ရှိရေါြည်။	

(စ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်ရန်အတွက်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်းအား	လူကုန်ကူးြံရသူ	

မဖစ်မြင်း	(သ့ုိြဟုတ်)	လူကုန်ကူးြံရသူတစ်ဦး	မဖစ်လာသည့်	မဖစ်စဉ်တွင်	ေါဝင်ြ့ဲမြင်းရိှ/ြရိှကုိ	ေံုးမဖတ်	

နုိင်ရန်	သက်ပသစုပောင်းသည့်	ပြးြွန်းြျားအပေါ်တွင်အပမြြံ၍	ပောင်ရွက်မြင်းမဖစ်သည်။	ပတွ့ေံုပြးမြန်း	

ြည့်သူသည်လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်ရန်အတွက်အညွှန်းကိန်းြျားကုိ	အသံုးမေုရေါြည်။	

(ေ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်သည့်	လုေ်ငန်းစဉ်ပေီးေုံးသည်နှင့်	တပေိုင်နက်	ရဲအရာရှိ	

သည်	 တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း	 အစီရင်ြံစာအား	 မေုစုရြည်မဖစ်ပေီး	 လူြှုပရးရာ	 မဖစ်ရေ်	

စီြံြန့်ြွဲသူြှတေင့်	လူကုန်ကူးြံရသူထံသို့	ရလဒ်ြျားအား	အသိပေးရြည်မဖစ်သည်။	

(ဇ)	 အကယ်၍လူကုန်ကူးြံရသူတစ်ဦးအမဖစ်	 တရားဝင်သတ်ြှတ်ေါက	 ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရန်အတွက်	

၎င်း၏သပဘာတူညီြှု	ရယူရေါြည်။	ေက်လက်၍	သက်ပသစုပောင်းမြင်း၊	သက်ပသြံမြင်းလုေ်ငန်း	

စဉ်ြျားနှင့်	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်းေိုင်ရာ	ပရွးြျယ်ြှုြျားနှင့်ေတ်သက်သည့်	အြျက်အလက်ြျား	

ကို	၎င်းအား	ရှင်းလင်းပမောကကားရြည်။	

(ဈ)	 လူကုန်ကူးြံရမြင်းြဟုတ်ဘဲ	 အမြားပသာမေစ်ြှုြျား	 ကျူးလွန်ြံရသူ(သို့ြဟုတ်)ကူညီ	 ပထာက်ေ့ံြှု	

လုိအေ်သူြျားအား	 သင့်ပလျာ်သည့်	 ဝန်ပောင်ြှုပေးနုိင်ပသာ	 သက်ေုိင်ရာ	 ဝန်ကကီးဌာနနှင့်အစိုးရ	

ြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျားသို့	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	သပဘာတူညီြျက်ေုံစံနှင့်	လွှဲပမောင်းေုံစံတို့ကို	

မဖည့်စွက်၍	လွှဲပမောင်းပေးရေါြည်။	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း သပဘာတူညီြျက်ေုံစံ	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း	ပြးြွန်းလွှာ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	တရားဝင်သတ်ြှတ်ပဖာ်ထုတ်သည့်	အစီရင်ြံစာ

(b)		 In	the	case of a child victim, repeated interviews should not be allowed, 
until and unless the situation necessitates it. The duration and scope of 
the interview should be limited. A maximum of two interviews should be 
carried out with a child victim.

(c)		 It	 is	 necessary	 to	 gather	 and	 access	 other	 evidence	 and	 available	
corroborative material to identify the facts and check the information 
provided by the presumed trafficked person.

(d)		 Before	 starting	 an	 interview,	 clear	 and	 accurate	 information	 should	 be	
given to the interviewee on the aims and consequences of the procedure, 
on her/his rights and obligations, and on data protection policy.

(e)	 If	the	presumed	trafficked	person	decides	to	be	interviewed,	she/he	will	
sign the informed consent for formal interview and data storage. She/he is 
entitled to obtain, amend, eliminate, or withdraw her/his personal data at 
any moment.

(f)		 The	 identification	 interview	 is	 based	 on	 a	 set	 of	 questions	 to	 collect	
evidence in order to determine whether a person has been a victim of 
trafficking or was in the process of becoming a victim of trafficking. The 
interviewer shall use a list of indicators to identify a victim of trafficking. 

(g)		 Once	the	identification	process	is	completed,	the	police	officer	writes	the	
formal	identification	report;	whereas	the	case	manager	informs	the	person	
about the outcome.

(h)		 If	the	person	is	officially	identified	as	a	victim	of	trafficking	and	gives	her/
his written consent to cooperate, she/he shall be provided with more 
detailed information on the evidence gathering, witness procedures, and 
protection options.

(i)		 If	the	person	is	not	a	victim	of	trafficking	but	a	victim	of	other	crimes	or	a	
person in need of assistance, she/he shall be transferred to relevant ministry 
or non-governmental organizations to receive appropriate services by 
using	the	Referral	and	Consent	Forms.

Tool Consent	Form	

Tool Formal Identification of Trafficked Persons

Tool Formal Identification Report
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SOP (2)

Interim Care

Interim	Care	provides	presumed	trafficked	

persons with the most urgent support 

measures to respond to their immediate 

needs while helping them to consider 

available options and make fully informed 

decisions for their future.

စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ်(၂)

ကကားကာလကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း

လူကုန်ကူးြံရသူဟု	သတ်ြှတ်ြံရသူအား	အနာ	

ဂတ်တွင်	 ရရှိနိုင်သည့်	ကူညီေံ့ေိုးြှုြျားအတွက်	

ပရွးြျယ်ြှုြျားကုိ	ရှင်းလင်းပမောကကားပေီးပနာက်	

သူ/သူြအပနမဖင့်	 နားလည်သပဘာပေါက်ြှု	 	

အမေည့်မဖင့်	 ေုံးမဖတ်ြျက်ြျား	 ြျြှတ်နိုင်ပရး	

အတွက်	ကူညီေံ့ေိုးပေးပနစဉ်တွင်	၎င်း၏	လတ်	

တပလာလိုအေ်ြျက်ြျားအား	 မဖည့်ေည်းရန်	

အတတ်နိုင်ေုံး	 ေံ့ေိုးပေးသည့်	အပရးပေါ်ကူညီ	

ေံ့ေိုးြှုမဖစ်သည်။	



22 22

စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂) - ကကားကာလ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း

OO လူကုန်ကူးြံရသူအား	ရရှိနိုင်ပသာ	ဝန်ပောင်ြှုြျား၊	အြွင့်အပရးနှင့်	တာဝန်ရှိြှုြျား၊	လိုက်နာရြည့်	အြျက်ြျား	(သို့ြဟုတ်)	

သပဘာတူညီြျက်ြျားကို	ြလိုက်နာေါက	မဖစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်	အကျ ိုးေက်ြျား	စသည်တို့နှင့်	ေတ်သက်သည့်	အပသးစိတ်	

အြျက်အလက်ြျားကို	ေံ့ေိုးပေးရန်
OO လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့ြှပေးေို့လာသည့်	ကနဦးလိုအေ်ြျက်နှင့်	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်ြျား	အေါအဝင်	

ညွှန်းေို့ြှုေုံစံကို	သုံးသေ်ရန်
OO ဝင်ြွင့်ေုံစံတွင်	မဖည့်စွက်ရန်
OO အြျက်အလက်နှင့်	အပထာက်အထားြျားအားလုံးကို	ြှတ်တြ်းတင်ရန်အတွက်	ဖိုင်ဖွင့်ရန်နှင့်	ယင်းဖိုင်အား	လုံခြုံ	စိတ်ြျရ	

သည့်ပနရာတွင်	သိြ်းေည်းထားရန်
OO စာရင်းသွင်းလက်ြံမြင်းလုေ်ငန်းစဉ်အား	ရှင်းလင်းပမောကကားရန်
OO အြျက်အလက်ြျားအား	 အကဲမဖတ်ြျက်ေုံစံေါအတိုင်းပြးမြန်း၍	 အြျက်အလက်ြျားအား	 မဖန့်ပဝမြင်း	 ြမေုပကကာင်း၊		

ပြးသည့်ပြးြွန်းအား		ပမဖေိုရန်မငင်းေန်နိုင်ပကကာင်း	ရှင်းလင်းပမောကကားရန်
OO အဓိကပတွ့ရှိြျက်ြျားကို	လူကုန်ကူးြံရသူအား	အသိပေးရန်
OO ပေးြည့်ဝန်ပောင်ြှု၊	လိုက်နာရြည့်စည်းကြ်းနှင့်	ကူညီပထာက်ေံ့ြည့်	အြျနိ်ကာလတို့အား	ရှင်းလင်းပမောကကားရန်
OO ဝန်ပောင်ြှုြျားအား	ရယူလိုမြင်း	ရှိ/ြရှိ	ေုံးမဖတ်နိုင်ရန်အတွက်	သင့်ပလျာ်ပသာ	အြျနိ်ပေးရန်
OO ေုံးမဖတ်ပေီးေါက	သက်ေိုင်သည့်	ဝန်ြံကတိတွင်	လက်ြှတ်ပရးထိုးပစရန်

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး

ပဂဟာ/အမြားပနရာတွင်	

ပနရာြျပေးမြင်းနှင့်လိုအေ်	

သည့်အြျက်အလက်ြျား	

ေံ့ေိုးပေးရန်၊		ြှတ်ေုံတင်ရန်	

နှင့်	လူြှုပရး၊	ပေးကုသြှု၊	

ဥေပဒေိုင်ရာနှင့်	လုံခြုံပရး	

ေိုင်ရာ	လိုအေ်ြျက်ြျားကို	

အကဲမဖတ်ေန်းစစ်ရန်

ပောင်ရွက်ရြည့်အြျနိ်

မေန်လည်ထူပထာင်ပရး

ဦးစီးဌာန	ယာယီ	

ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	/	

သက်ေိုင်ရာ	မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရုံး	

(သို့)	လူြှုဝန်ထြ်း	

ဦးစီးဌာနရုံး

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး

ပဂဟာ/	မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီး	ဌာန(သို့)	

လူြှုဝန်ထြ်း	ဦးစီးဌာန	

တာဝန်ကျဝန်ထြ်း

လူကုန်ကူးြံရသူ	

ပရာက်ရှိပေီး	ပဂဟာတွင်	

ပနရာြျထားပေီးပနာက်	

ပောင်ရွက်ရန်

လုေ်ငန်းစဉ်	(၁)
ပနရာထိုင်ြင်းနှင့်	ကူညီပထာက်ေံ့ြှုေိုင်ရာ	သတင်းအြျက်	အလက်ေံ့ေိုးပေးမြင်း၊	

စာရင်းပရးသွင်းမြင်းနှင့်	လိုအေ်ြျက်ြျားေိုင်ရာ	အကဲမဖတ်မြင်း

SOP (2): Interim Care

OO Provide the victim with detailed information on the available services, the attached rights and responsibilities 

or	possible	consequences	for	breaking	rules	or	agreements;
OO Review	the	referral	form,	including	the	first	needs	and	risk	assessment	by	the	ATIPD/ATTF;
OO Fill	in	the	admission	sheet;
OO Open the beneficiary file where all information and documentation of the case will be recorded and stored 

in	a	protected	location;
OO Explain	the	intake	procedure;
OO Explain	 that	 the	questions	will	 be	 asked	according	 to	 the	 assessment	 form;	 the	 information	will	 not	 be	

shared	with	others	and	the	victim	has	the	right	to	decline	answering	questions;
OO Inform	the	trafficked	person	about	the	main	findings	of	the	assessment	form;
OO Explain	to	the	victim	the	services	that	can	be	provided,	the	rules	to	be	followed	and	the	assistance	period;
OO Give the trafficked person a period of time to decide upon the service she or he is offered and to be agreed 

upon;
OO Ask the victim to sign the relevant statement once he or she has decided.

How

What Where WhoWhen

Accommodation in a 

shelter or other 

accommodation, 

providing necessary 

information, registering 

and reviewing social, 

medical, legal and 

security needs

The shelter of the 

Department of 

Rehabilitation/ relevant 

office of Department of 

Rehabilitation or 

Department of Social 

Welfare

The person on duty at 

the shelter/Department 

of Rehabilitation or 

Department of Social 

Welfare

Upon arrival of the 

trafficked person at the 

shelter after she/he is 

referred.

Procedure 1 
Providing Accommodation and Information on Assistance,

Registration and Needs Assessment
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လုြ်ငန်းစဉ် (၁)- ထနရာေိုင်ခင်းနှင့် ကူညီထောက်ြံ့မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ြံ့ြိုးထြးပခင်း၊ 

စာရင်းထရးသွင်းပခင်းနှင့် လိုအြ်ချက်များဆိုင်ရာ အကဲပဖတ်ပခင်း

၃၈။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 သတ်ြှတ်ြံရသူအား	 သတ်ြှတ်ထားသည့်	 ယာယီပစာင့်	

ပရှာက်ပရးပဂဟာ	(သ့ုိြဟုတ်)	အမြားပနရာတွင်	ပနရာြျထားပေးရာတွင်	လုိအေ်သည့်အြျက်အလက်ြျား	ေ့ံေုိးပေးရန်၊	

ြှတ်ေုံတင်ရန်နှင့်	လူကုန်ကူးြံရသူ၏	လူြှုပရး၊	 ပေးကုသြှု၊	 ဥေပဒေိုင်ရာနှင့်	လုံခြုံပရးေိုင်ရာ	လိုအေ်ြျက်ြျားကို	

အကဲမဖတ်ေန်းစစ်ရန်အတွက်	လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ြုမဖစ်သည်။	

၃၉။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချန်ိ။		လူကုန်ကူးြံရသူြျား	ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	(သို့ြဟုတ်)	အမြားပစာင့်ပရှာက်	

ရာ	ပနရာသို့ပရာက်ရှိပေီး	ပနရာြျထားပေီးြှသာ	ပောင်ရွက်ရန်မဖစ်ေါသည်။	

၄၀။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ(သ့ုိြဟုတ်)သက်ေုိင်ရာတုိင်းပဒသကကီး/	မေည်နယ်	

မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရုံး	(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းရုံးအတွင်းရှိ	သက်ပတာင့်သက်သာရှိသည့်	သီးသန့်အြန်း	

တွင်	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	ကပလးသူငယ်ြျား၊	ြသန်စွြ်းသူြျား၊	ကိုယ်ဝန်ပောင်အြျ ိုးသြီးြျား၊	သက်ကကီးရွယ်အိုြျား	

စသည့်ထိြုိက်လွယ်ပသာ	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	လုိက်ပလျာညီပထွရိှသည့်	ေတ်ဝန်းကျင်မဖစ်ပစပရး	လုိအေ်သည့်	

အထူးအစီအြံြျား	ထည့်သွင်းပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၄၁။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြှ	တာဝန်ရှိသူ/

လက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	ြရှိေါက	သက်ေိုင်ရာတိုင်းပဒသကကီး/		မေည်နယ်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရုံး	

(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းရုံးတို့ြှ	ဝန်ထြ်းနှင့်ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	၎င်းကပလးသူငယ်အတွက်	တာဝန်ပေးအေ်ထား	

ပသာ	လူြှုပရးရာ	မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	ဥေပဒအရ	အုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူတို့နှင့်အတူ	ပောင်ရွက်ရြည်။	

၄၂။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	ပအာက်ေါနည်းလြ်းြျားအတိုင်း	ပောင်ရွက်ရန်မဖစ်ေါသည်-	

(က)	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	၎င်းရရိှနုိင်သည့်	အပမြြံဝန်ပောင်ြှုြျား၊	အြွင့်အပရးနှင့်တာဝန်ရိှြှုြျား၊	လုိက်နာ	

ရြည့်အြျက်ြျား	(သ့ုိြဟုတ်)သပဘာတူညီြျက်ြျားကုိြလုိက်နာေါက	မဖစ်ပေါ်လာနုိင်သည့်အကျ ိုးေက်	

ြျားစသည်တ့ုိနှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	အပသးစိတ်အြျက်အလက်ြျားကုိပအာက်ေါအတုိင်းအသိပေးရေါြည်-

(၁)		 နှုတ်မဖင့်ပမောကကားမြင်း	(သ့ုိြဟုတ်)	စာမဖင့်	ပရးသားထားမြင်း	(သ့ုိြဟုတ်)	လက်သပကေတမဖင့်မေမြင်း

(၂)	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	ြံစားြှုအပေါ်	စာနာြှုထားရှိ	ပြးမြန်းမြင်း

(၃)	 ပြးြွန်းြျားအားနားြလည်ေါက	မေန်လည်ပြးမြန်းနုိင်ပကကာင်း	ပမောကကားမြင်း

(၄)	 ရရိှနုိင်ပသာပရွးြျယ်ြှုြျားအား	အသိပေးပမောကကားမြင်းနှင့်	ပရွးြျယ်ြှုမေုလုေ်နုိင်ပရးအတွက်	

အကူအညီပေးမြင်း

(၅)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည် ရှင်းလင်းပမောကကားြှုြျားအားနားလည်သပဘာပေါက်ြှု ရှိ/ြရှိ အပြဲ	

ပလ့လာမြင်း

(ြ)	 ရရှိနိုင်သည့်	ဝန်ပောင်ြှုြျား၊	ဥေပဒေိုင်းေိုင်ရာ	မဖစ်နိုင်ပမြြျား၊	လက်ြံရရှိြည့်	ဝန်ပောင်ြှုြျားနှင့်	

စေ်လျဉ်းသည့်	 တာဝန်ဝတ္တရားြျား	 (သို့ြဟုတ်)	 သတ်ြှတ်ြျက်ြျားနှင့်	 ေတ်သက်သည့်	 သတင်း	

အြျက်အလက်ြျားအား	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 ရှင်းလင်းပမောကကားပေီးပနာက်	 ပအာက်ေါတို့ကို	

ပောင်ရွက်ရေါြည်-

(၁)	 လုေ်ငန်းစဉ်ြစတင်ြီ	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနိှြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖဲွ့စု/တေ်ဖဲွ့စိတ်ြျားြှ	ပေးေ့ုိလာ	

သည့်	ကနဦးလိုအေ်ြျက်နှင့်	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်အေါအဝင်	ညွှန်းေို့ြှုေုံစံကို	သုံးသေ်ရန်

Procedure 1:  Accommodation and Support Information, Registration and Needs 
Assessment

38.  What:   To provide the presumed trafficked person with information on 
accommodation in an accredited shelter or oppropriate temporary accommodation, to 
register her/him and assess her/his social, medical, legal, and security needs.

39.  When:  As soon as the presumed trafficked person arrives at the shelter or 
other care providing place.
40.  Where:  In a comfortable and private room in the premises of the shelter or 
in an office of the Department of Rehabilitation or Department of Social Welfare in the 
relevant states/regions. For vulnerable victims of trafficking such as children, persons 
with disabilities, pregnant women, and elderly persons, special measures which are 
necessary to create a comfortable/friendly environment must be ensured.
41.  Who:   The shelter staff from the Department of Rehabilitation. If there is 
no shelter available the relevant staff member from the Department of Rehabilitation or 
Department	of	Social	Welfare	in	the	state/region;	In	case	of	a	child	victim,	the	assigned	
case manager for the child, and legal guardian should be coordinated.
42.  How:   Facilitate as follows:

(a)		 Detailed	information	on	the	basic	services,	the	rights	and	responsibilities	
and related consequences for breaking rules or agreements must be 
provided as follows:
(1)	 Orally,	in	writing	or	in	sign	language;
(2)	 Pose	 questions	 about	 the	 feelings	 of	 the	 trafficked	 person	 in	 a	

sympathetic	manner;
(3)	 Encourage	the	trafficked	person	to	pose	clarifying	questions;
(4)	 Help	to	re-orient	and	assess	the	available	options;
(5)	 Check	 whether	 the	 trafficked	 person	 has	 understood	 all	 the	

information given.

(b)		 After	providing	the	trafficked person with detailed information on available 
services, legal consequences, the right and obligations attached to services, 
initiate the following:

(1)	 Before	starting	the	procedure,	review	the	referral	form	including	the	
type of requested assitance and initial risk assessment sent by the 
ATIPD/ATTF;	
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(2)	 Fill	in	the	Admission	sheet;
(3)	 Open	the	beneficiary	file	where	all	information	and	documentation	

of the trafficked victim will be recorded and stored in a protected 
location;

(4)	 Explain	to	the	trafficked	person	the	purpose	of	the	intake	procedure	
including who will and will not have access to the information, the 
right	to	decline	to	answer	any	of	the	questions;

(5)	 Observe	the	behaviour	and	appearance	of	the	trafficked	person;
(6)	 Subtly	 pose	 questions	 from	 the	 needs	 assessment	 form	 to	 gather	

information	related	to	health	(including	mental	health)	and	safety	of	the	
trafficked	person;

(7)	 After	 filling	 in	 the	 intake	and	needs	assessment	 form,	 inform	 the	
trafficked	person	about	the	main	findings;

(8)	 Fully	explain	to	the	assisted	person	the	services	that	can	be	provided	
during	the	first	assistance	period;	the	rules	to	be	followed;	and	the	
duration	of	the	assistance;

(9)	 Give	the	assisted	person	a	period	of	time	to	decide	upon	the	services	
she	or	he	is	offered	and	which	will	be	agreed	upon;

(10)	 The	 trafficked	 person	 shall	 make	 her/his	 decision	 about	 staying	
either in the shelter or in another safe accommodation and sign the 
related	statement;	in	case	of	a	child	victim,	the	guardian	shall	sign	

the agreement.

Tool Intake Form 

Tool Trafficked Victim’s Personal Data File

Tool Consent	Form	for	voluntary	stay	in	shelter

Tool Registration and Needs Assessment Form

(၂)	 ဝင်ြွင့်ေုံစံတွင်	မဖည့်စွက်ရန်

(၃)	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	သတင်းအြျက်အလက်နှင့်	အပထာက်အထားြျား	အားလုံးကိုြှတ်တြ်း	

တင်ရန်အတွက်	ဖုိင်ဖွင့်ရန်နှင့်	ယင်းဖုိင်အား	လံုခြုံစိတ်ြျရသည့်ပနရာတွင်	ထိန်းသိြ်းထားရိှရန်

(၄)	 စာရင်းသွင်းလက်ြံမြင်းလုေ်ငန်း၏	ရည်ရွယ်ြျက်နှင့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	ြည်သူ	

ကို	မဖန့်ပဝြည်/	ြည်သူတို့အား	မဖန့်ပဝမြင်းြမေုြည်၊	ြည်သည့်	ပြးြွန်းကိုြေို	ေန္ဒြရှိေါက	

ပမဖေိုရန်	မငင်းေန်ြွင့်ရှိသည်	စသည်တို့ကို	လူကုန်ကူးြံရသူအား	ရှင်းလင်းပမောကကားရန်

(၅)	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	အမေုအြူနှင့်သွင်မေင်သဏ္ဍန်အား	ပသြျာစွာပလ့လာရန်

(၆)	 ၎င်း၏ကျန်းြာပရး	 (စိတ်ကျန်းြာပရးအေါအဝင်)နှင့်	 လုံခြုံြှုအပမြအပနတို့နှင့်	 စေ်လျဉ်း	

သည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား	ရရှိရန်အတွက်	လိုအေ်ြျက်ြျားေိုင်ရာ	အကဲမဖတ်ြျက်ေုံစံ	

ေါပြးြွန်းြျားအား	သိြ်ပြွ့စွာပြးမြန်းရန်

(၇)	 စာရင်းသွင်းလက်ြံမြင်းနှင့်	လိုအေ်ြျက်ေိုင်ရာ	အကဲမဖတ်ြျက်ေုံစံအား	 မဖည့်စွက်ပေီးသည်	

နှင့်တပေိုင်နက်	အဓိကပတွ့ရှိြျက်ြျားကို	လူကုန်ကူးြံရသူအား	အသိပေးပမောကကားရန်

(၈)	 ကူညီေံ့ေိုးြှုြံယူြည့်သူအား	ကနဦးကူညီေံ့ေိုးပနစဉ်ကာလအတွင်း	ေံ့ေိုးပေးြည့်	ဝန်ပောင်	

ြှုြျား၊	လိုက်နာရြည့်	စည်းြျဉ်းြျားနှင့်	ကူညီပထာက်ေံ့ြှု	ရရှိနိုင်ြည့်	အြျနိ်ကာလတို့အား	

အမေည့်အဝ	ရှင်းလင်းပမောကကားရန်

(၉)	 ပေွးပနွးသပဘာတူညီြှု	ရယူထားသည့်	ေံ့ေိုးပေးြည့်	ဝန်ပောင်ြှုြျားအား	ရယူလိုမြင်း	ရှိ/

ြရှိကိုေုံးမဖတ်နိုင်ရန်အတွက်	လူကုန်ကူးြံရသူအား	သင့်ပလျာ်ပသာ	အြျနိ်ပေးရန်

(၁၀)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ယာယီလက်ြံ	 ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သို့ြဟုတ်)	 လုံခြုံစိတ်ြျ	

ရသည့်	အမြားပနရာတစ်ြုြုတွင်	ပနထိုင်ြည်ကို	ေုံးမဖတ်ရန်နှင့်	ေုံးမဖတ်ြျက်ကို	ဝန်ြံကတိ	

ပဖာ်မေြျက်တွင်	လက်ြှတ်ပရးထိုးမြင်း	(သို့ြဟုတ်)	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	၎င်းအုေ်ထိန်းသူ	

၏	သပဘာတူညီြျက်	လက်ြှတ်ပရးထိုးမြင်း	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ဝင်ြွင့်ေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း လူကုန်ကူးြံရသူ၏ကိုယ်ပရးဖိုင်	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ပဂဟာတွင်ြိြိသပဘာေန္ဒအရပနထိုင်မြင်းေိုင်ရာသပဘာတူညီြျက်

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း စာရင်းသွင်းလက်ြံမြင်းနှင့်	လိုအေ်ြျက်အကဲမဖတ်ြျက်ေုံစံ
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂) - ကကားကာလ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း

OO ကာလတို	ပထာက်ေံ့ြှုအစီအစဉ်ပရးေွဲရန်နှင့်	အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်ရန်
OO ကာလတိုပထာက်ေံ့ြှုအစီအစဉ်နှင့်	 သပဘာတူညီြျက်ေုံစံအား	 ဖတ်ရှုရန်အတွက်	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 လုံပလာက်သည့်	

အြျနိ်ပေးရန်	(သို့)	၎င်းအားဖတ်မေရန်
OO ကူညီြှုအစီအြံကိုရယူရန်	သပဘာတူပကကာင်း	လက်ြှတ်ပရးထိုးရန်နှင့်	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	လက်ြှတ်	ထိုးထားသည့်	

ြိတ္တူအား	အုေ်ထိန်းသူထံပေးရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်အတူေါလာသည့်	ေစ္စည်းြျားအား	ြှတ်တြ်းတင်ရန်
OO ဝန်ပောင်ြှုြျားအား	သတ်ြှတ်ြျနိ်အတွင်းပောင်ရွက်ပေးရန်
OO ကျန်းြာပရးလိုအေ်ြျက်ရှိသူြျားအား	ကျန်ြာပရးဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားနှင့်	ေက်သွယ်ပေးရန်	(သပဘာတူညီ	ြှုမဖင့်)
OO စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာလိုအေ်ြျက်ရှိသူြျားအား	 စိတ်ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုစင်တာြျားနှင့်	 ြျတိ်ေက်ပေးရန်/အကူညီပေး	

နိုင်သည့်အဖွဲ့သို့	ညွှန်းေို့ရန်
OO ပေးရုံ/အဖွဲ့အစည်းသို့လွှဲပမောင်းသည့်အြါ	လုံခြုံပရးအစီအြံြျား	ပောင်ရွက်ရန်
OO သက်ပသြံ	အပထာက်အထားပေျာက်ေုံးသည့်	လူကုန်ကူးြံရသူအတွက်	အပထာက်အထားအသစ်	ရရှိပရး	သက်ေိုင်ရာနှင့်	

ေက်သွယ်ပောင်ရွက်ရန်

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

ကာလတို	လုေ်ငန်း	

အစီအစဉ်ပရးေွဲမြင်းနှင့်	

အကဲမဖတ်ြျက်ြျားအရ	

ဝန်ပောင်ြှုြျား	ေံ့ေိုးပေးရန်

မေန်လည်ထူပထာင်ပရး

ဦးစီးဌာန၊	

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး

ပဂဟာ	/	

သက်ေိုင်ရာ	မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရး	ဦးစီးဌာနရုံး/	

လူြှုဝန်ထြ်း	ဦးစီးဌာနရုံး

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး

ပဂဟာ၊	သက်ေိုင်ရာ	

မေည်နယ်/

တိုင်းပဒသကကီး	

မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	

ဦးစီးဌာနရုံး/	

လူြှုဝန်ထြ်းရုံးြျား

ကူညီပထာက်ေံ့ြည့်	

အစီအစဉ်ြျားအား	

လက်ြံ	ရယူလိုပကကာင်း	

စာမဖင့်	သပဘာတူညီြျက်	

ရရှိပေီးပနာက်	

ပောင်ရွက်ရန်

လုေ်ငန်းစဉ်	(၂)
ကာလတိုကူညီေံ့ေိုးြှုအစီအစဉ်ပရးေွဲမြင်းနှင့်

အပကာင်အထည်ပဖာ်	ပောင်ရွက်မြင်း

SOP (2): Interim Care

OO Develop	and	implement	the	Short-term	Assistance	Plan;
OO Give the trafficked person sufficient time to read the Short-term Assistance Plan and the acceptance form or 

read	to	him/her;
OO Ask the assisted person to sign the acceptance form to state that she/he consents to be provided with the 

Short-term	Assistance	Plan	and	give	a	copy	of	the	signed	form	to	the	legal	guardian	in	case	of	a	child;
OO Record	all	personal	belongings	of	the	trafficked	person;
OO Provide services within the set time line. 
OO In	the	case	of	medical	needs,	contact	healthcare	service	providers	(with	consent);
OO In	the	case	of	psychological	needs,	link	up	with	Mental	Health	Care	Centre	and	refer	to	the	institution	that	

provides	assistance	(with	consent);
OO When	the	referral	is	done	to	hospital/organization,	ensure	that	all	security	measures	are	taken;
OO In case of lost identity document, contact the relevant departments for the issuance of a new identity 

document.

How

What Where WhoWhen

Drafting the Short-term 

Assistance Plan and 

providing the listed 

services according 

In the shelter of the 

Department of 

Rehabilitation/ relevant 

Department of 

Rehabilitation or

Department of Social 

Welfare

The shelter, Department 

of Rehabilitation/Social 

Welfare offices in the 

relevant States/Regions

As soon as written 

consent is received 

Procedure 2
Developing Short-term Assistance Plan 

and Implementation
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Procedure 2:  Developing Short-term Assistance Plan and Implementation
43.  WHAT:  The development of a short-term assistance plan and the provision of  
listed services to the trafficked person to meet the assessed needs. 
44.  WHEN: After the intake, registration and needs assessment procedure is completed 
and the trafficked person is accommodated in the the Department of Rehabilitation 
shelter or in an appropriate place. The plan will be developed within a week after he or 
she has given her or his written consent to receive assistance and depending on her or 
his length of stay in the shelter.
45.  WHERE:  In the premises of the shelter and those of the service providers.

46.  WHO: The shelter manager of the Department of Rehabilitation or the case 
manager of the Department of Rehabilitation or Department of Social Welfare in the 
relevant states/regions, and the professionals providing the identified services and 
measures.
47.  HOW: The following procedure is to be followed:

(a)	 The	person	in	charge	of	the	shelter	or	case	manager	from	states/regions	office	of	
the Department of Rehabilitation or Department of Social Welfare develops a 
Short-term Assistance Plan based on the assessed needs and the decisions agreed 
upon	with	the	assisted	person	as	well	as	on	the	safety	plan	provided	by	the	police;

(b)	 The	trafficked	person	is	given	sufficient	time	to	read	or	verbally	be	informed	
of	the	Short-term	Assistance	Plan	and	the	acceptance	form;

(c)	 The	assisted	person	signs	an	acceptance	form	stating	that	she/he	consents	
to be provided with the support measures listed in the Short-term Assistance 
Plan and a copy of the signed form is given to the legal guardian in case of 
a	child;

(d)	 Upon	consent	of	the	trafficked	person	who	decides	to	be	accommodated	
in the shelter, her/his personal belongings are recorded in the presence of 
the	shelter	case	manager;

(e)	 Once	 the	 trafficked	 person	 has	 signed	 the	 short-term	 Assistance	 Plan	
Acceptance Form, the services shall be provided according to the set 
timeline.

(f)	 The	 shelter	manager/case	manager	 of	 the	 states/	 regions	 offfice	 of	 the	
Department of Rehabilitation or Department of Social Welfare contacts 
professionals	for	necessary	services;

လုြ်ငန်းစဉ်(၂)။ ကာလတိုကူညီြံ့ြိုးမှု အစီအစဉ်ထရးဆွဲပခင်းနှင့် အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ပခင်း

၄၃။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	ကာလတုိကူညီေ့ံေုိးြှုအစီအစဉ်ပရးေဲွမြင်းနှင့်	အကဲမဖတ်ထားသည့်လုိအေ်ြျက်ြျား	

အရ	လူကုန်ကူးြံရသူအတွက်	ဝန်ပောင်ြှုြျား	ေံ့ေိုးပေးမြင်းမဖစ်ေါသည်။	

၄၄။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်။	 စာရင်းသွင်းလက်ြံမြင်းနှင့်	လိုအေ်ြျက်ြျား	အကဲမဖတ်သည့်	လုေ်ငန်းစဉ်ပေီးေုံး၍	

လူကုန်ကူးြံရသူအား	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	ယာယီလက်ြံ	 ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သို့ြဟုတ်)	အမြား	

သင့်ပလျာ်ပသာပနရာတစ်ြုတွင်	 ပနရာြျထားပေးပေီးပနာက်	 လူကုန်ကူးြံရသူပဂဟာတွင်	 ပနထိုင်ြည့်	 ကာလပေါ်	

ြူတည်၍	 ကူညီပထာက်ေံ့ြည့်အစီအစဉ်ြျားအား	 လက်ြံရယူလိုပကကာင်းကို	 လူကုန်ကူးြံရသူထံြှ	 စာမဖင့်သပဘာ	

တူညီြျက်ရရှိပေီးပနာက်	တစ်ေတ်အတွင်းပရးေွဲ	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၄၅။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာနှင့်	 ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား၏	 အပောက်	

အဦအတွင်း	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၄၆။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန၊	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရး	 ပဂဟာတာဝန်ြံ	

(သို့ြဟုတ်)	သက်ေိုင်ရာတိုင်းပဒသကကီး/	မေည်နယ်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	ဦးစီး	ဌာနရုံး	(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းရုံးြှ	

လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	သတ်ြှတ်ထားသည့်	ဝန်ပောင်ြှုြျားနှင့်	အစီအြံြျားအား	ပောင်ရွက်ပေးပနသည့်	

ကျွြ်းကျင်သူတို့ြှ	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၄၇။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	 ပအာက်ေါလုေ်ငန်းစဉ်ြျားကို	ပောင်ရွက်ပေးရေါြည်-	

(က)		 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြှ	တာဝန်ြံ(သ့ုိြဟုတ်)	သက်ေုိင်ရာ	တုိင်းပဒသကကီး/မေည်နယ်	မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရံုး(သ့ုိြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းရံုးြှ	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြဲွသူြှ	အကဲမဖတ်ထား	

သည့်လိုအေ်ြျက်ြျား၊	လူကုန်ကူးြံရသူထံြှ	သပဘာတူေုံးမဖတ်ြျက်ြျား၊	ရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	လွှဲပမောင်းပေး	

သည့်	လုံခြုံြှုအစီအစဉ်တို့အပေါ်	အပမြြံ၍	ကာလတိုကူညီပထာက်ေံ့ြှုအစီအစဉ်ကို	ပရးေွဲရန်

(ြ)	 ကာလတိုကူညီပထာက်ေံ့ြှုအစီအစဉ်နှင့်	သပဘာတူညီြျက်ေုံစံတို့အား	ဖတ်ရှုရန်အတွက်	လူကုန်ကူး	

ြံရသူအား	လုံပလာက်သည့်အြျနိ်ပေးရန်	(သို့ြဟုတ်)	၎င်းအား	ဖတ်မေရန်၊	

(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ကာလတုိကူညီပထာက်ေ့ံြှုအစီအစဉ်တွင်ပဖာ်မေထားသည့်	 ကူညီြှုအစီအြံြျား	

ကုိ	ရယူရန်သပဘာတူညီပကကာင်းပဖာ်မေထားသည့်	ပကကညာြျက်အားလက်ြှတ်ပရးထုိးရန်နှင့်	ကပလး	

သူငယ်မဖစ်ေါက	လက်ြှတ်ထိုးထားသည့်	ေုံစံြိတ္တူအား	တရားဝင်အုေ်ထိန်းသူသို့လည်း	ပေးထားရန်

(ဃ)	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာတွင်	 ပနထိုင်ရန်ေုံးမဖတ်ေါက	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	 သပဘာ	

တူညီြှုမဖင့်	ပဂဟာရှိ	လူြှုပရးေိုင်ရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူ၏	ပရှ့ပြှာက်တွင်	သူ/သူြနှင့်အတူ	ေါရှိလာ	

သည့်	ေစ္စည်းြျားအား	ြှတ်တြ်းတင်ရန်	

(င)	 လူကုန်ကူးြံရသူြှ	 ကာလတိုကူညီေံ့ေိုးြှုအစီအစဉ်ကုိ	 လက်ြံရယူရန်	 သပဘာတူညီြျက်ေုံစံတွင်	

လက်ြှတ်	 ပရးထိုးသည်နှင့်တပေိုင်နက်	 ဝန်ပောင်ြှုြျားအား	 သတ်ြှတ်ထားသည့်	 အြျနိ်ကာလ	

အတိုင်း	ပောင်ရွက်ပေးရန်	

(စ)	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သ့ုိြဟုတ်)သက်ေုိင်ရာ	 တုိင်းပဒသကကီး/	 မေည်နယ်မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန(သို့ြဟုတ်)	 လူြှုဝန်ထြ်းရုံးြှတာဝန်ြံ/	 လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူသည်	

အစီအစဉ်တွင်	 သတ်ြှတ်ပဖာ်မေထားပသာလိုအေ်သည့်	 ဝန်ပောင်ြှုြျားအတွက်	ကျွြ်းကျင်သူြျား	

အား	ေက်သွယ်ပောင်ရွက်ရန်
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(g)	 In	the	case	of	medical	needs,	the	shelter	contacts	the	relevant	doctors	and	

healthcare service providers and accompanies the trafficked person to the 

relevant healthcare services, if needed. For high-risk cases accommodated 

in a safe house/shelter, ATIPD is contacted in order to ensure safe 

transportation for the assisted person. In case of a child, the legal guardian 

must be informed and her/his permission must be obtained for the 

provision of any medical examination.

(h)	 In	the	case	of	urgent	psychological	needs,	the	trafficked	person	shall	be	

transferred	 to	 the	 Government	 Mental	 Health	 Care	 Centre,	 a	 non-

governmental organization or a private hospital that provides urgent 

psychological	 assistance;	 while	 transferring	 the	 victim,	 since	 safety	

concerns may arise, the police shall be contacted to ensure that all security 

measures are taken with due respect to the victim’s safety and the trafficked 

person	shall	be	accompanied	 to	where	she/he	 is	 transferred	 to;	 in	case	

high security measures are needed for the safety of the trafficked person, the 

police officer who is dressed in civilian clothes must also accompany her/him.

(i)	 In	case	of	lost	identity	documents,	relevant	departments	should	be	contacted	

for the issuance of a new identity document for the trafficked person. 

(j)	 A	trafficked	person	who	is	dissatisfied	with	the	services	or	the	individuals	

involved in providing services can anonymously lodge a complaint verbally 

or in writing, if required, with the Department of Rehabilitation. The 

Department of Rehabilitation reviews the complaint and discusses it with 

the trafficked person, the shelter case manager/contact person responsible 

from the states/regions office of Department of Rehabilitation or Department 

of Social Welfare and any other professional concerned so as to overcome 

problematic issues. When the trafficked victim is a child, the legal guardian 

is entitled to act on behalf of the child in this regard.

Tool Personal Belongings of the Beneficiary Registration Form

Tool Short-term Assistance Plan Form

Tool Short-term Assistance Plan Acceptance Form

Tool Complaint	Form

(ေ)	 ကျန်းြာပရးေိုင်ရာ	 ပေးကုသြှုလိုအေ်ြျက်ြျားရှိေါက	 ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြှ	 သက်ေိုင်ရာ	

ေရာဝန်ြျား၊	ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုေိုင်ရာ	 ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားနှင့်	ေက်သွယ်ပေးရန်နှင့်	

၎င်းတို့နှင့်သွားပရာက်	 ပတွ့ေုံရန်လိုအေ်ေါက	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်အတူလိုက်ေါပေးရန်၊	 လုံခြုံပရး	

အပမြအပနပကကာင့်	လုံခြုံစိတ်ြျရသည့်	ပနရာ/ပဂဟာတွင်	ပစာင့်ပရှာက်ထားသည့်	လူကုန်ကူးြံရသူ	

ြျားအား	လုံခြုံစွာေို့ပောင်နိုင်ပရးအတွက်	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့နှင့်	ေက်သွယ်	

ပောင်ရွက်ရန်၊	ကပလးသူငယ်ြျားအတွက်	တရားဝင်အုေ်ထိန်းသူအား	အပကကာင်းကကားရန်	လိုအေ်	

ပေီး	ပေးစစ်ြျက်ြျား	ပောင်ရွက်ရာတွင်	သူ/	သူြ၏	သပဘာတူ	ြွင့်မေုြျက်ကိုရယူရန်

(ဇ)	 အပရးပေါ်စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	လိုအေ်ြျက်ြျားရှိေါက	လူကုန်ကူးြံရသူအား	အစိုးရ၏	စိတ်ကျန်းြာပရး	

ပစာင့်ပရှာက်ြှုစင်တာ	 (သို့ြဟုတ်)	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	 အပရးပေါ်	 အကူအညီပေးနုိင်သည့်	 အစုိးရ	

ြဟုတ်ပသာ	အဖဲွ့အစည်းတစ်ြုြု	 (သ့ုိြဟုတ်)	 ေုဂ္ဂလိကပေးရုံသို့	ညွှန်းေို့ရန်၊	ထိုသို့လွှဲပမောင်းသည့်	

အြါ	၎င်း၏	လုံခြုံြှုနှင့်	ေတ်သက်၍	စိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျား	မဖစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အတွက်	လုံခြုံြှုအစီအြံြျား	

ရရှိပစပရး	 ရဲတေ်ဖွဲ့နှင့်	 ေက်သွယ်ပောင်ရွက်ရန်၊	 လွှဲပမောင်းသည့်ပနရာသို့	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	

အတူလုိက်ေါရန်၊	လူကုန်ကူးြံရသူအတွက်	တင်းကကေ်ပသာလံုခြုံပရးအစီအြံြျား	လုိအေ်သည့်	ကိစ္စြျား	

တွင်	အရေ်ဝတ်ဝတ်စုံ	ဝတ်ေင်ထားသည့်	ရဲတေ်ဖွဲ့ဝင်ြှ	အပစာင့်အပရှာက်အမဖစ်	လိုက်ေါပေးရန်

(ဈ)	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	 သက်ပသြံအပထာက်အထားြျား	 ပေျာက်ေုံးေါက	 သက်ေိုင်ရာ	 ဌာနြျားသို့	

အပထာက်အထားအသစ်	ထုတ်ပေးနိုင်ပရးအတွက်	ေက်သွယ်ပောင်ရွက်ရန်

(ည)	 ဝန်ပောင်ြှုြျား(သို့ြဟုတ်)	 ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားအား	 စိတ်ပကျနေ်ြှုြရှိေါက	 လူကုန်ကူးြံရသူ	

သည်	 နှုတ်(သို့ြဟုတ်)စာမဖင့်	လိုအေ်ေါက	အြည်ပဖာ်မေမြင်းြမေုဘဲ	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	 ဦးစီး	

ဌာနသို့	အသိပေးရန်၊	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနသည်	အသိပေးစာအား	စိစစ်၍	အပရးကကီးသည့်	

မေဿနာရေ်ြျားကို	ပမဖရှင်းပောင်ရွက်နိုင်ပရးအတွက်	လူကုန်ကူးြံရသူ	ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်	

ပရး	ပဂဟာ/	သက်ေိုင်ရာ	တိုင်းပဒသကကီး/မေည်နယ်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီး	ဌာနရုံး	(သို့ြဟုတ်)	

လူြှုဝန်ထြ်းရုံးြှတာဝန်ရှိသူြျား၊	အမြားသက်ေိုင်ရာ	ကျွြ်းကျင်သူြျားနှင့်ပေွးပနွးရန်၊	အကယ်၍	

လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	ဥေပဒအရ	တရားဝင်အုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူသည်	ကပလး	

သူငယ်ကိုယ်စား	အသိပေးပမောကကားရန်

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း လူကုန်ကူးြံရသူ၏	ေစ္စည်းြျားြှတ်တြ်းတင်မြင်းေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ကနဦးကူညီေံ့ေိုးြှုအစီအစဉ်ေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ကနဦးကူညီေံ့ေိုးြှုအစီအစဉ်သပဘာတူညီြှုေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားနှင့်	ဝန်ပောင်ြှုြျားအပေါ်	ြပကျနေ်ေါက	အသိ	ပေးရန်	စာေုံစံ
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂) - ကကားကာလ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း

OO လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	၎င်းြိသားစုြျားအပေါ်သက်ပရာက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ြျားကို	ထည့်သွင်း	စဉ်စားရန်၊	
OO ၎င်းနှင့်နီးစေ်ပသာ	 ပေွြျ ိုးြျားအတွက်	 အန္တရာယ်(သို့ြဟုတ်)	 ပြိြ်းပမြာက်ြှုရှိေါက	 ြိသားစုစုံစြ်းမြင်းလုေ်ငန်းစဉ်အား	

ပောင်ရွက်မြင်းြမေုရန်
OO လူကုန်ကူးြှုမဖစ်စဉ်၌	ြိသားစုဝင်ြျား	ေါဝင်ေတ်သက်မြင်း	(သို့ြဟုတ်)	ေက်နွယ်ပနမြင်း	ရှိ/ြရှိ	အဓိက	စစ်ပေးရန်
OO ြိသားစုစုံစြ်းမြင်း	လုေ်ငန်းစဉ်အား	ကွင်းေင်းစုံစြ်းမြင်းနှင့်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်းတို့ြှရရှိသည့်	အြျက်အလက်	အပထာက်	

အထားြျားမဖင့်	ပောင်ရွက်ရန်
OO လိုအေ်ေါက	မေည်ထဲပရးဝန်ကကီးဌာနနှင့်	ကူညီေံ့ေိုးြှုပေးပနပသာ	အမြားမေည်တွင်း/	နိုင်ငံတကာအဖွဲ့	အစည်းတို့နှင့်	ေူးပေါင်း	

ပောင်ရွက်ရန်၊
OO ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	 ြိသားစုပမြရာြံမြင်းကိုြမဖစ်ြပန	 လုေ်ပောင်ရြည်မဖစ်ပေီး	 ြိသားစုနှင့်	 မေန်လည်ပေါင်းစည်း	

ပေးမြင်းကို	ကပလးသူငယ်၏အပကာင်းေုံးအကျ ိုးစီးေွားအတွက်သာ	ဦးတည်ပောင်ရွက်ရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူအပနမဖင့်	ြိြိနုိင်ငံတွင်းြဟုတ်ဘဲ	မေင်ေနုိင်ငံတစ်ြုြုတွင်	ရိှပနေါက	နုိင်ငံသားစိစစ်မြင်းကိစ္စကုိ	ပောင်ရွက်ရန်၊	

ယင်းသို့ပသာမဖစ်ရေ်ြျားတွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 ပရာက်ရှိပနပသာ	 သက်ေိုင်ရာမြန်ြာသံရုံး	 (သို့ြဟုတ်)	 မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနသည်	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏အြျက်အလက်ြျားကို	 အြျ ိုးသားြှတ်ေုံတင်နှင့်	 နိုင်ငံသားဦးစီးဌာနြှ	

သက်ေိုင်ရာတည်ေဲဥေပဒ၊	လုေ်ထုံးလုေ်နည်းြျားနှင့်အညီ	ပောင်ရွက်ရန်

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

မေန်လည်ြေို့ပောင်ြီ	

လူကုန်ကူးြံရသူအား	

တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်	အေက်	

အသွယ်ရရှိရန်	ေန္ဒရှိေါက	

ြိသားစုပမြရာြံမြင်းနှင့်	

နိုင်ငံသားစိစစ်မြင်း	ပောင်ရွက်ရန်

ကွင်းေင်းစုံစြ်း

ပောင်ရွက်ရန်

ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရး

ပဂဟာ၊	သက်ေိုင်ရာ	

တိုင်းပဒသကကီး/မေည်နယ်	

မေန်လည်ထူပထာင်ပရး

ဦးစီးဌာန/	လူြှုဝန်ထြ်း၊	

ေက်စေ်အဖွဲ့အစည်းြျား၊	

အြျ ိုးသားြှတ်ေုံတင်နှင့်	

နိုင်ငံသားဉီးစီးဌာန

အန္တရာယ်

အကဲမဖတ်ြျက်နှင့်

တပေိုင်နက်	ပောင်ရွက်ရန်

လုေ်ငန်းစဉ်(၃) ြိသားစုအပမြအပနစုံစြ်းမြင်းနှင့်	နိုင်ငံသားစိစစ်မြင်း

SOP (2): Interim Care

OO Assess the possible risks that family tracing implies for the trafficked person and the family members being 

traced;
OO Do not initiate the tracing process in cases where there may be a danger or a threat to the trafficked person 

or	her/his	close	relatives;
OO Assess	if	family	members	were	involved	or	are	suspected	as	accomplices	in	the	process	of	trafficking;
OO Initiate	the	tracing	process	through	case	records	(information	obtained	from	the	interviews)	and	active	field	

tracing;
OO Cooperate	with	the	Ministry	of	Home	Affairs	and	the	assisting	national/international	organizations,	when	

necessary;
OO Family tracing is essential in case of a child victim and ensure that the family tracing procedures always 

pursue	the	best	interests	of	the	child;
OO When the trafficked person is in a foreign country, not in Myanmar, it is necessary to carry out national 

verification, and in such cases, the Myanmar Embassy of the host country in which the trafficked victim is or 

the Department of Rehabilitation shall send the information of the trafficked victim to Department of National 

Registration	and	Citizenship	in	order	to	carry	out	verification	in	accordance	with	relevant	existing	law	and	

procedures.

How

What Where WhoWhen

Tracing the family in case the 

assisted person wishes to 

establish a contact with 

someone prior to his or her 

return

In the field The shelter, states/regions 

office of the Department of 

Rehabilitation/ Department of 

Social Welfare, partner 

organizations and Department 

of National Registration and 

Citizenship

Simultaneously with the risk 

assessment

Procedure 3 Family Tracing and National Verification
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Procedure 3: Family Tracing and National Verification
48.  WHAT: The procedure to trace the assisted person's family in case the assisted 

person lost contact with her/his relatives and wishes to establish a contact prior to his 

or her return. 

49.  WHEN: To carry out simultaneously with risk assessment.

50. WHERE: In the field. 

51.  WHO: The case manager of Department of Rehabilitation or Department of Social 

Welfare and the shelter manager shall cooperate with ATTF and the assisting agencies 

of the country/place of origin, when necessary. 

52.  HOW: Implement the following: 

(a)		 Based	on	 the	 risk	 assessment	 and	 the	 risk	management	plan,	 the	 case	

manager, the shelter case manager and the contact person or social service 

providers in the place of origin/destination place shall assess the possible 

risks that family tracing implies for the trafficked person and the family 

members being traced. 

(b)	 In	cases	where	there	may	be	a	danger	or	a	threat	to	the	trafficked	person	

or her/his close relatives, the tracing process is not to be carried out. In 

this process, it is fundamental to check if family members were involved or 

are suspected as accomplices in the process of trafficking.

(c)	 	As	long	as	family	tracing	does	not	pose	any	danger	to	the	assisted	person	

or the family members, the contact person of the Department of 

Rehabilitation/Department of Social Welfare of the place of origin initiate 

the	tracing	process	through	case	records	(information	obtained	from	the	

interviews	and	active	field	tracing).	Family	tracing	process	should	also	be	

carried out in coordination with the General Administration Department 

and the assisting NGOs, INGOs, whenever necessary.

လုြ်ငန်းစဉ် (၃)။ မိသားစုအထပခအထနစုံစမ်းပခင်းနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ပခင်း

၄၈။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။ ကူညီပထာက်ေံ့ြှုြံယူပနသူသည်	 သူ/သူြ၏ပေွြျ ိုးြျားနှင့်	 အေက်အသွယ်	

မေတ်ပတာက်မြင်း၊	 ၎င်းတို့အား	 မေန်လည်ြေက်သွယ်နိုင်မြင်းနှင့်	 မေန်လည်ြေို့ပောင်ြီ	 သူ/သူြအပနမဖင့်	 တစ်စုံ	

တစ်ဦးနှင့်	အေက်အသွယ်ရရှိလိုသည့်	ေန္ဒရှိေါက	ြိသားစုပမြရာြံရန်အတွက်	 ပောင်ရွက်သည့်	လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ြု	

မဖစ်ေါသည်။	

၄၉။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်။		အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်နှင့်	တပေိုင်နက်ပောင်ရွက်ရြည်။	

၅၀။	 ပောင်ရွက်ရြည့်ပနရာ။	 ြိသားစုစံုစြ်းမြင်းလုေ်ငန်းစဉ်အား	ကွင်းေင်းစံုစြ်း	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၅၁။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။		မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်း	ဦးစီးဌာနြှ	လူြှုပရးရာမဖစ်

ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	 ပဂဟာတာဝန်ြံတို့သည်	 လိုအေ်ေါက	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့နှင့်	 ြူရင်းနိုင်ငံ/

ပဒသြှ	ကူညီပထာက်ေံ့ြှုပေးသည့်	အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	ေူးပေါင်း၍	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၅၂။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	 ပအာက်ေါတို့ကို	ပောင်ရွက်ရေါြည်-

(က)	 အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်နှင့်	အန္တရာယ်စီြံြန့်ြွဲြှု	အစီအစဉ်တို့အပေါ်	အပမြြံ၍	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်	

စီြံြန့်ြဲွသူ၊	ပဂဟာတာဝန်ြံနှင့်	ြူရင်းပဒသ/	ေုိက်ပရာက်ရာ	ပဒသတ့ုိြှ	တာဝန်ရှိေုဂ္ဂိုလ်	(သို့ြဟုတ်)	

လူြှုပရးဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားြှ	 ြိသားစုအပမြအပန	 စုံစြ်းရာတွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	 ၎င်း၏	

ြိသားစုဝင်ြျားအပေါ်	သက်ပရာက်နိုင်သည့်	အန္တရာယ်ြျားကို	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရေါြည်။	

(ြ)	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 (သို့ြဟုတ်)	သူ/သူြ၏	 နီးစေ်ပသာ	 ပေွြျ ိုးြျားအတွက်	အန္တရာယ်	 (သို့ြဟုတ်)	

ပြိြ်းပမြာက်ြှုရှိေါက	ြိသားစုစုံစြ်းမြင်းလုေ်ငန်းစဉ်အား	ပောင်ရွက်မြင်း	ြမေုရေါ။	ယြုလုေ်ငန်းစဉ်	

တွင်	လူကုန်ကူးြှုမဖစ်စဉ်၌	ြိသားစုဝင်ြျား	ေါဝင်ေတ်သက်မြင်း	 (သို့ြဟုတ်)	ေက်နွယ်ပနမြင်း	ရှိ/

ြရှိကို	အဓိက	စစ်ပေးရန်မဖစ်ေါသည်။	

(ဂ)	 ြိသားစုအပမြအပန	 စုံစြ်းရာ၌	 ကူညီေံ့ေိုးြှုြံယူပနသူ	 (သို့ြဟုတ်)	 ၎င်း၏ြိသားစုဝင်ြျားအား	

အန္တရာယ်ြမဖစ်ပေါ်သြှေ	 ကာလေတ်လုံး	 ြူရင်းပဒသရှိ	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန/	 လူြှု	

ဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနြှ	တာဝန်ရှိသူသည်	ြိသားစု	စုံစြ်းမြင်းလုေ်ငန်းစဉ်အား	ကွင်းေင်းစုံစြ်းမြင်းနှင့်	

ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်းတို့ြှ	ရရှိသည့်	သတင်းအြျက်အလက်	အပထာက်အထားြျားမဖင့်	ပောင်ရွက်ရ	

ြည်။	ြိသားစု	စုံစြ်းမြင်းလုေ်ငန်းစဉ်ကို	လိုအေ်ေါက	အပထွပထွအုေ်ြျုေ်ပရးဉီးစီးဌာန၊	ကူညီေံ့ေိုးြှု	

ပေးပနပသာ	အစိုးရြဟုတ်ပသာ	လူြှုပရးအဖွဲ့အစည်းြျား၊	အမြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့	အစည်းြျားနှင့်	

လည်း	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရြည်။	
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(d)	 Family	tracing	is	essential	in	case	of	a	child	victim	in	order	to	determine	

whether there is a suitable caregiver or, an alternative way to provide 

adequate care and protection for the child even though there may be 

challenges due to the incomplete information that children provide. 

Techniques	 that	may	pose	a	 threat	 to	 the	child’s	 safety	 (such	as	photo	

tracing,	video	announcements,	etc.)	should	be	used	only	if	it	is	considered	

absolutely safe for the child. The family tracing procedures must always 

ensure	the	best	interests	of	the	child,	knowing	that	–	in	some	cases	–	the	

reunification with the family can pose a danger to her/him.

(e)	 When	the	trafficked	person	 is	 in	a	 foreign	country	not	 in	Myanmar,	 it	 is	

necessary to carry out national verification. In such cases, the Myanmar 

Embassy of the host country in which the trafficked victim is or the 

Department of Rehabilitation shall send the information of the trafficked 

the	victim	to	Department	of	National	Registration	and	Citizenship	in	order	

to carry out the verification in accordance with relevant existing law and 

procedures.

Tools Family Tracing and Assessment Form

(ဃ)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	 ကပလးသူငယ်အတွက်	 သင့်ပလျာ်သည့်	 မေုစု	

ပစာင့်ပရှာက်ြည့်သူတစ်ဦး	 ရှိ/ြရှိ	 (သို့ြဟုတ်)	အမြားပသာနည်းလြ်းမဖင့်	ကပလးသူငယ်အတွက်	

လုံပလာက်ပသာမေုစုြှုနှင့်	 ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ြှုပေးနိုင်မြင်း	 ရှိ/ြရှိကို	 ေုံးမဖတ်ရန်အတွက်	

ကပလးသူငယ်ထံြှ	 ရရှိသည့်အြျက်အလက်ြျားြမေည့်စုံေါက	 စိန်ပြါ်ြှုြျား	 ရှိနိုင်ပသာ်လည်း	

ြိသားစု	အပမြအပနစုံစြ်းမြင်းအား	ြမဖစ်ြပနပောင်ရွက်ရေါြည်။	ဓာတ်ေုံမဖင့်	ပမြရာြံမြင်း၊	ဗီဒီယို	

ပကကညာြျက်ြျား	စသည့်	နည်းလြ်းြျားသည်	ကပလးသူငယ်၏	လုံခြုံပရးအတွက်	အန္တရာယ်မဖစ်ပေါ်	

နိုင်သမဖင့်	 ၎င်းနည်းလြ်းြျားကို	ကပလးသူငယ်အတွက်	လုံခြုံြှုအမေည့်အဝရှိသည်ဟု	 ပတွ့ရှိြှသာ	

အသုံးမေုရန်	 မဖစ်သည်။	အြျ ို ့ကိစ္စြျားတွင်	ြိသားစုနှင့်	 မေန်လည်ပေါင်းစည်းပေးမြင်းသည်	ကပလး	

သူငယ်အား	 အန္တရာယ်ကျပရာက်နိုင်သည့်အတွက်	 ြိသားစုအပမြအပနစုံစြ်းမြင်း	 လုေ်ငန်းစဉ်ကို	

ကပလးသူငယ်၏	အပကာင်းေုံးအကျ ိုး	စီးေွားအတွက်သာ	ဦးတည်ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

(င)	 လူကုန်ကူးြံရသူအပနမဖင့်	ြိြိနိုင်ငံတွင်းြဟုတ်ဘဲ	မေင်ေနိုင်ငံတစ်ြုြုတွင်	ရှိပနေါက	နိုင်ငံသား	စိစစ်	

မြင်းကိစ္စကို	ပောင်ရွက်ရန်	လိုအေ်ြည်မဖစ်ေါသည်။	ယင်းသို့ပသာ	မဖစ်ရေ်ြျားတွင်	လူကုန်ကူးြံရသူ	

ပရာက်ရှိပနပသာ	 သက်ေိုင်ရာ	 မြန်ြာသံရုံး	 (သို့ြဟုတ်)	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	 ဦးစီးဌာနသည်	

လူကုန်ကူးြံရသူ၏	အြျက်အလက်ြျားကို	အြျ ိုးသားြှတ်ေုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားဦးစီးဌာနြှ	သက်ေိုင်	

ရာ	 တည်ေဲဥေပဒ၊	 လုေ်ထုံးလုေ်နည်းြျားနှင့်အညီ	 ပောင်ရွက်နိုင်ပရးအတွက်	 ပေးေို့ညှိနှိုင်း	

ပောင်ရွက်သွားရန်မဖစ်ေါသည်။	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ြိသားစုစုံစြ်းမြင်းနှင့်	အပမြအပန	ေန်းစစ်ပလ့လာြှုေုံစံ
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂) - ကကားကာလ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း

OO ကိုယ်ပရးဖိုင်ြျားအား	သုံးသေ်မြင်းနှင့်	အဖွဲ့အစည်းြျား၊	လူေုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့်	 	 ဝန်ပောင်ြှုကိုရယူသူအား	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှု	

ပောင်ရွက်မြင်းမဖင့်	သတင်းအြျက်အလက်	ြျားအား	စုစည်းပောင်ရွက်ရန်
OO မဖစ်ပေါ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ကို	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်
OO ကပလးသူငယ်မဖစ်လှေင်	ဥေပဒအရအုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူ၏	ပရှ့ပြှာက်တွင်	ပလ့ကျင့်ထားသူြှ	ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုပောင်ရွက်ရန်
OO မေန်လည်ေို့ပောင်ရန်	လုံခြုံစိတ်ြျြှုရှိပကကာင်း	ပသြျာပစြည့်	အပထာက်အထားြျား	စုစည်းရန်
OO ေုဂ္ဂိုလ်ပရးေိုင်ရာ	အြျက်အလက်ြျားအား	သင့်ပလျာ်စွာ	ြှတ်တြ်းတင်ရန်	
OO လှေ ို့ဝှက်နံေါတ်ြျား	တေ်ထားသည့်ဖိုင်ြျားနှင့်	သတင်းအြျက်	အလက်ြျားဖလှယ်ရန်	
OO အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြှုြှ	ပတွ့ရှိြျက်ြျားအား	မေုစုထားရန်၊	
OO သတင်းအြျက်အလက်ြျား	 အသိပေးပမောကကားပေီးပနာက်	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 ကိုယ်တိုင်က	 မေန်လိုပကကာင်း	 ေုံးမဖတ်ေါက	

အန္တရာယ်	စီြံြန့်ြွဲြှုအစီအစဉ်ပရးေွဲရန်
OO ကျပရာက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်အပမြအပန၊	၎င်းနှင့်ေက်စေ်သည့်အန္တရာယ်တုံ့မေန်ြျက်အစီအြံြျားေါဝင်ရန်
OO မေန်လည်ေို့ပောင်ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင်လည်း	 အစီအစဉ်အား	 ေုံြှန်မေန်လည်သုံးသေ်ရန်နှင့်	 လက်ရှိအပမြအပနနှင့်	 ကိုက်ညီ	

ပအာင်ပောင်ရွက်ရန်

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

ြူရင်းပဒသ	(သို့ြဟုတ်)	

အမြားပနရာသို့	မေန်လည်	

ြေို့ပောင်ြီ	လူကုန်ကူးြံ	

ရသူနှင့်	၎င်း၏	ြိသားစုဝင်	

ြျား၏	လုံခြုံပရးကို	ထိြိုက်	

နိုင်သည့်	အန္တရာယ်ကို	ပဖာ်	

ထုတ်ရန်၊	မေန်လည်ဝင်ေံ့	

ပေါင်းစည်းပေီးပနာက်	

လူကုန်ကူးြံရသူ၊	ြိသားစု	

ဝင်ြျား/	အမြားအပရးေါသူ	

ြျားအတွက်	ပစာင့်ပရှာက်ြှု	

အစီအစဉ်ြျား	ပဖာ်မေရန်

မေန်လည်ထူပထာင်ပရး

ဦးစီးဌာန/	ယာယီ	

ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ/	

သက်ေိုင်ရာ	မေန်လည်

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန

ရုံး/	လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီး

ဌာနရုံး

	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်း	

ပရးရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တေ်ဖွဲ့ဝင်	

ြျား၊	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်	

စီြံြန့်ြွဲသူ၊	ပဂဟာ	

တာဝန်ရှိသူ

လူကုန်ကူးြံရသူြှ	

ြူရင်းပနရာ(သို့ြဟုတ်)		

အမြားပနရာသို့	အပမြြျ	

ပနထိုင်ြည်ကို	

ေုံးမဖတ်ပေီးပနာက်	

ပောင်ရွက်ရန်

လုေ်ငန်းစဉ်(၄) ြထွက်ြွာြီ	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်မြင်းနှင့်	အန္တရာယ်စီြံြန့်ြွဲြှု	အစီအစဉ်	ပရးေွဲမြင်း

SOP (2): Interim Care 

OO Gather information through personal data file reviews and by conducting interviews with various institutions, 

individuals,	and	the	assisted	person;
OO Consider	possible	risks;
OO In	case	of	a	child	victim,	conduct	interviews	by	a	trained	person	in	the	presence	of	her/his	legal	guardian;
OO Gather	evidence	in	order	to	establish	whether	return	is	safe;
OO Record	all	personal	data	properly;
OO Exchange	information	through	encrypted	files	and	documents;
OO Draft	the	report	on	the	findings	of	the	risk	assessment;
OO Develop	the	risk	management	plan	once	the	trafficked	person	is	informed	and	decides	to	return;
OO Contain	 detailed	 potential	 risk	 scenarios	 and	 the	 related	 safety	 measure	 responses	 and	 management	

procedures;
OO Review and update the plan regularly after return.

How

What Where WhoWhen

Identifying the risks that 

can affect the safety of 

the trafficked person and 

that of her/his family 

members prior to her/his 

return to her/his place of 

origin or another place 

and ensuring the safety 

of the trafficked person 

and that of her/his family 

or other important 

members after 

reintegration

At the Department of 

Rehabilitation/shelter/

relevant Department of 

Rehabilitation Office/

Social Welfare office

Anti-Trafficking Police, 

Case	Manager,	Shelter	

Manager

Immediately after the 

trafficked person decides 

to return home or to be 

resettled elsewhere

Procedure 4 Pre-departure Risk Assessment and Risks Management Plan
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Procedure 4: Pre-departure Risk Assessment and Risks Management Plan
53.  WHAT: A plan that outlines the related protection measures to implement to 

ensure the safety of the assisted person and that of her/his family members or significant 

others	after	the	return	to	the	place	of	origin;	or	that	reintegration	is	facilitated	according	

to the risks identified through the risk assessment and evaluation  to carefully assess 

the assisted person’s safety before returning to the place of origin or somewhere else. 

54.  WHEN: Immediately after the assisted person decides to return home or to be 

resettled somewhere else. 

55.  WHERE: At the shelter or other care providing place or office of the Department 

of Rehabilitation or Department of Social Welfare.

56.  WHO: ATTF police are responsible for collecting information on the possible risks 

in cooperation with the case manager and the responsible person from the shelter. The 

procedure is a multi-agency effort since it also involves other actors of the shelter, the 

place of origin or resettlement, i.e. government authorities, local police, law officers, 

staff	from	NGOs	and	international	organizations,	legal	guardian	(in	case	of	a	child).

57.  HOW: Implement the following:

(a)		 Gather	information	through	personal	data	file	reviews	and	by	conducting	

interviews with various institutions, individuals, and the assisted person, 

(for	instance,	the	ATIPD	police	officer,	the	case	manager	and	the	responsible	

person from the shelter conduct interviews with the assisted person using 

standardized questionnaires in order to obtain information about her/his 

history	paying	due	consideration	to	possible	risks	at	different	levels;	risks	

in	 the	 individual’s	 close	 environment;	 circumstances	 in	 the	 country	 of	

origin	or	destination	place/country;	risks	caused	by	the	trafficking	process,	

risk	of	stigmatization,	etc.).

(b)		 In	case	of	a	child	victim,	evidence	is	gathered	in	order	to	establish	whether	

reintegration with the family/caregiver is not only possible, or safe and 

desirable.

	(d)	 The	 risk	 assessment	 must	 be	 carried	 out	 in	 compliance	 with	 the	 data	

protection principles to ensure that all personal data are properly recorded, 

stored and shared. In order to ensure data protection and confidentiality, 

information is to be exchanged through encrypted files and documents.

လုြ်ငန်းစဉ် (၄)။ မေွက်ခွာမီ အန္တရာယ်အကဲပဖတ်ပခင်းနှင့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ထရးဆွဲပခင်း

၅၃။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	ြူရင်းပဒသ	(သို့ြဟုတ်)	အမြားပနရာတစ်ြုသို့	 မေန်လည်ြေို့ပောင်ြီ	ကူညီေံ့ေိုး	

ြှုြံယူပနသူ၏	လုံခြုံပရးကို	အကဲမဖတ်ရန်အတွက်	ပလ့လာသုံးသေ်၍	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်ြှ	ပဖာ်ထုတ်ရရှိသည့်	

မဖစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပသာ	အန္တရာယ်ြျားအရ	ြူရင်းပဒသသို့	မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်း	(သို့ြဟုတ်)	မေန်လည်ဝင်ေံ့	ပေါင်းစည်း	

မြင်း	ပောင်ရွက်ပေီးပနာက်	ဝန်ပောင်ြှုကိုလက်ြံသူ၊	၎င်း၏ြိသားစုဝင်ြျား(သို့ြဟုတ်)	အမြားအပရးေါသည့်ေုဂ္ဂိုလ်	

ြျားအတွက်	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ြှုအစီအစဉ်ြျား	ပရးေွဲမြင်းမဖစ်သည်။	

၅၄။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်။	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	ြူရင်းပနရာသို့မေန်ြည်	 (သို့ြဟုတ်)	အမြားပနရာတွင်	အပမြြျ	

ပနထိုင်ြည်ကို	ေုံးမဖတ်ပေီးပနာက်	ပောင်ရွက်ရြည်။	

၅၅။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သို့ြဟုတ်)	 အမြားပစာင့်ပရှာက်ရာပနရာ	

(သို့ြဟုတ်)	သက်ေိုင်ရာ	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရုံး	(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းရုံးတွင်	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၅၆။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	 တေ်ဖွဲ့ဝင်ြျားသည်	 မဖစ်နိုင်ပမြရှိသည့်	

အန္တရာယ်ြျားနှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	စုစည်းရြည်မဖစ်ပေီး	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	

ပဂဟာြှ	 တာဝန်ရှိသူတို့နှင့်ညှိနှိုင်း၍	 ပောင်ရွက်ရြည်။	 ယြုလုေ်ငန်းစဉ်ြှာ	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ရာပနရာ၊	

ြူရင်းပနထိုင်ရာပနရာ	(သို့ြဟုတ်)	အပမြြျပနထိုင်ရာပနရာတို့ရှိ	အစိုးရအာဏာေိုင်ြျား၊	နယ်ပမြြံရဲြျား၊	ဥေပဒအရာရှိ	

ြျား၊	အစိုးရ	ြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားြှ	ဝန်ထြ်းြျား၊	ကပလး	သူငယ်ြျားအတွက်	

ဥေပဒအရအုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူြျားစသည့်	အဖွဲ့အစည်းြျားအားလုံး	လုေ်ပောင်ရြည့်	လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ြုမဖစ်ေါသည်။	

၅၇။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	 ပအာက်ေါတို့ကို	ပောင်ရွက်ရေါြည်-	

(က)	 ကိုယ်ပရးဖိုင်ြျားအား	သုံးသေ်မြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းြျား၊	လူေုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့်	ဝန်ပောင်ြှုကို	လက်ြံသူ	

အား	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှု	 ပောင်ရွက်မြင်းမဖင့်	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	 စုစည်းပောင်ရွက်	

ရေါြည်	(ဥေြာ-	လူကုန်ကူးြှု	တားေီးနှိြ်နင်းပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တေ်ဖွဲ့ဝင်၊	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲ

သူနှင့်	 ပဂဟာြှ	 တာဝန်ရှိသူတို့သည်	 စံပြးြွန်းလွှာြျားအသုံးမေု၍	 ဝန်ပောင်ြှုကိုလက်ြံသူနှင့်	

ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်း	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	ယင်းသို့ပောင်ရွက်ရမြင်းြှာ	ဝန်ပောင်ြှုကို	လက်ြံသူ၏	

အနီးေတ်ဝန်းကျင်ရှိ	အန္တရာယ်ြျား၊	ြူရင်း/ြရီးေုံးပနရာရှိ	အပမြအပန၊	လူကုန်ကူးြှု	မဖစ်စဉ်ပကကာင့်	

မဖစ်ပေါ်နိုင်သည့်	အန္တရာယ်ြျား၊	စိတ်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ြှုစသည့်	အေင့်အသီးသီးတွင်	 မဖစ်ပေါ်နိုင်သည့်	

အန္တရာယ်ြျားအား	ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်	သူ/သူြ၏အတိတ်ြှ	အပကကာင်းအရာြျားနှင့်စေ်လျဉ်း

သည့်	သတင်းအြျက်အလက်	ြျား	ရရှိနိုင်ရန်မဖစ်သည်။	

(ြ)	 ကပလးသူငယ်ကိုမေန်လည်ေို့ပောင်ရန်နှင့်	ြိသားစု/ပစာင့်ပရှာက်သူနှင့်	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်း	

ပေးရန်အတွက်	မဖစ်နိုင်ပမြရှိြှုနှင့်	ကပလးသူငယ်အတွက်	လုံခြုံစိတ်ြျြှုရိှပကကာင်းကုိ	ပသြျာပစြည့်	

အပထာက်အထားြျားကုိ	စုစည်းရြည်မဖစ်သည်။	

(ဃ)	 ေုဂ္ဂိုလ်ပရးေိုင်ရာ	 အြျက်အလက်ြျားအား	 သင့်ပလျာ်စွာြှတ်တြ်းတင်မြင်း၊	 ထိန်းသိြ်းမြင်းနှင့်	

ြှေပဝမြင်းတို့တွင်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား	ထိန်းသိြ်းကာကွယ်	ပစာင့်ပရှာက်မြင်းေိုင်ရာအပမြြ

ြူနှင့်အညီ	အကဲမဖတ်ြျက်အား	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	အြျက်အလက်ြျားကာကွယ်	ပစာင့်ပရှာက်	

ရန်အတွက်	လှေ ို ့ဝှက်နံေါတ်ြျား	တေ်ထားသည့်ဖိုင်ြျားနှင့်	အြျက်အလက်ြျားမဖင့်	သတင်းအြျက်	

အလက်ြျားအား	ဖလှယ်ရန်မဖစ်သည်။	
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(e)	 The	appointed	ATIPD	police	officer	and	the	case	manager	are	responsible	

for drafting the report on the findings of the risk assessment and once the 

assessment process is done, the case manager promptly informs the 

assisted person as well as the prosecutor about the results. If the assisted 

person decides to return, then, the risk management plan will be developed.

(f)	 The	police,	case	manager,	the	shelter	staff	and	the	contact	person	of	the	

shelter of the place of origin or resettlement draft the plan, which contains 

detailed potential risk scenarios and the related risk response measures. 

Upon return, the plan is regularly reviewed and updated. 

Tool Risks Assessment Report

Tool Risks Management Plan

(င)	 တာဝန်ပေးအေ်ထားသည့်	လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့ြှ	တေ်ဖွဲ့ဝင်	နှင့်	လူြှုပရးေိုင်ရာ	

မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူတို့သည်	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်ြှ	ပတွ့ရှိြျက်ြျားနှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	ရလဒ်ြျား	

ကိုအစီရင်ြံစာမေုစု၍	လုေ်ငန်းစဉ်ပေီးေုံးေါက	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူြှဝန်ပောင်ြှုကို	လက်ြံ	

သူနှင့်	 ဥေပဒအရာရှိတို့အား	 ရလဒ်ြျားကို	 အသိပေးပမောကကားရြည်။	ထို့ပနာက်	လူကုန်ကူးြံရသူ	

ကိုယ်တိုင်က	မေန်လိုပကကာင်းေုံးမဖတ်ေါက	အန္တရာယ်စီြံြန့်ြွဲြှု	အစီအစဉ်ပရးေွဲရေါြည်။	

(စ)	 အန္တရာယ်စီြံြန့်ြွဲြှု	 အစီအစဉ်ပရးေွဲရာတွင်	 တေ်ဖွဲ့ဝင်၊	 လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်	 စီြံြန့်ြွဲသူ၊	 ပဂဟာြှ	

တာဝန်ြံနှင့်	ြူရင်းပဒသ	(သို့ြဟုတ်)	မေန်လည်ပနရာြျထားသည့်	ပနရာြှတာဝန်ရှိသူတို့	ေူးပေါင်း၍	

ပရးေွဲရန်မဖစ်ပေီး	ကျပရာက်နိုင်သည့်	အန္တရာယ်၏	အပမြအပန၊	၎င်းနှင့်ေက်စေ်သည့်	အန္တရာယ်တုန့်	

မေန်ြျက်အစီအြံြျားေါဝင်ြည်မဖစ်ေါသည်။	 မေန်လည်ေို့ပောင်ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင်လည်း	 အစီအစဉ်	

အားေံုြှန်	မေန်လည်သံုးသေ်ရန်နှင့်	လက်ရိှအပမြအပနနှင့်	ကုိက်ညီပအာင်ပောင်ရွက်ရန်မဖစ်ေါသည်။	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်အစီရင်ြံစာ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း အန္တရာယ်စီြံြန့်ြွဲြှုအစီအစဉ်
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂) - ကကားကာလ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း

OO ြထွက်ြွာြီအန္တရာယ်	 အကဲမဖတ်ြျက်လုေ်ငန်းစဉ်ြျား၊	 လိုအေ်သည့်	 အပထာက်အထားြျား၊	 ြရီးသွားလာြှု	 လုေ်ငန်းစဉ်	

ြျား၊	 	 ြထွက်ြွာြီ	 ကူညီေံ့ေိုးြှုအစီအစဉ်၊	 ရရှိနိုင်သည့်	 လူြှုပရးဝန်ပောင်ြှုြျား၊	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာဝန်ပောင်ြှုြျား၊	 ပေး	

ကုသြှု	အကူအညီ၊	အမြားပသာေညာပရးနှင့်	အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်း	သင်တန်းတို့နှင့်ေတ်သက်သည့်	 မဖစ်နိုင်ပမြရှိြှုြျား၊	

အလုေ်အကိုင်အပမြအပန၊	 ြိသားစုအပမြအပန	 စုံစြ်းမြင်းနှင့်	 မေန်လည်ပေါင်းစည်းပရး	 လုေ်ငန်းစဉ်ြျားစသည့်	 အြျက်	

အလက်ြျားကို	ေံ့ေိုးပေးရန်
OO သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	 နှုတ်/စာမဖင့်	 အသိပေးပမောကကားရန်နှင့်ရရှိနိုင်သည့်	 ပရွးြျယ်ြှုြျားနှင့်	 လုေ်ငန်းစဉ်ြျား	

အား	 အမေည့်အဝ	 အသိပေးပမောကကားပေီးေါက	 ကူညီပထာက်ေံ့ြှု	 ြံယူပနသူအား	 ေုံးမဖတ်ြျက်ြျြှတ်နိုင်ပရးအတွက်	

သင့်ပလျာ်သည့်	အြျနိ်အတိုင်းအတာ	တစ်ြုပေးရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	ြူရင်းပနရာရှိြိဘ၊	ပေွြျ ိုး၊	အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊	ကပလးသူငယ်	ကာကွယ်	

ပစာင့်ပရှာက်ပရး	 အဖွဲ့အစည်းြျားြှ	 ကပလးသူငယ်အတွက်	 သင့်ပလျာ်ပသာ	 ပစာင့်ပရှာက်ြှု၊	 ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ြှု	

အစီအြံြျား	 ပောင်ရွက်ပေးနိုင်ြှသာ	 မေန်လည်ပေါင်းစည်းပေးမြင်း/	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းကို	 ပောင်ရွက်ရန်၊	ေုံးမဖတ်	

ြျက်ြျား	ြြျြှတ်ြီ	ကပလးသူငယ်၏အမြင်၊	ပြှော်ြှန်းြျက်ြျားနှင့်	ေန္ဒတို့အား	ပြးမြန်းရန်နှင့်	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်
OO

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

ြူရင်းပနထိုင်ရာပနရာ	

(သို့ြဟုတ်)	အမြားပနရာ	

တစ်ြုသို့	အပမြြျပနထိုင်	

ြည့်ပရွးြျယ်ြှုြျားနှင့်	

မဖစ်ပေါ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်

တို့အား	အသိပေးပေီးပနာက်	

လွတ်လေ်စွာ	

ေုံးမဖတ်ြျက်ြျနိုင်ရန်

မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	

ဦးစီးဌာန/	ယာယီ	

ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ/	

သက်ေိုင်ရာ		မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန/	

လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနရုံး

လူြှုပရးေိုင်ရာမဖစ်ရေ်	

စီြံြန့်ြွဲသူ၊	

ပဂဟာတာဝန်ရှိသူနှင့်	

ကပလးသူငယ်ြျားအတွက်	

ဥေပဒအရအုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူ

လူကုန်ကူးြံရသူြှ	

၎င်း၏ေန္ဒအား	

ထုတ်ပဖာ်ပမောေိုသည်	

နှင့်တပေိုင်နက်	၎င်း၏	

လိုအေ်ြျက်ကို	စီစစ်ပေီး	

ပောင်ရွက်ရန်

လုေ်ငန်းစဉ်(၅) မေန်လည်ေို့ပောင်ရန်အတွက်	ေုံးမဖတ်ြျက်ြျြှတ်မြင်း

SOP (2): Interim Care

OO Provide detailed information on Pre-departure risk assessment procedures, Necessary documents, Travel 

procedures, Pre-departure assistance plan, Available social services, Available psychological assistance, 

Available medical assistance, Possibilities for other education and vocational training, Employment situation, 

Family	tracing	and	reunification	procedures;
OO Give information both orally and in writing and allow the trafficked person appropriate amount of time to 

make	her/his	decision	once	fully	informed	about	the	available	options	and	procedures;
OO In case of a trafficked child, consider re-unification/return only if appropriate care-giving, protection 

arrangements	and	 responsibilities	 in	 the	 receiving	place/country	 (parent,	 relative,	 state	 institution,	 child	

protection	agency,	etc.)	have	been	identified;	elicit	and	take	into	consideration	the	views,	expectations	and	

wishes of the child, before reaching any decision.

How

What Where WhoWhen

The decision to return or 

resettle made by the 

trafficked person once 

she/he has been fully 

informed on the options 

and the risks related to 

return to the place of 

origin or being resettled 

in another place

At the Department of 

Rehabilitation/shelter/

relevant Department of 

Rehabilitation Office/

Social Welfare office

Case	Manager,	shelter	

case manager, legal 

guardian	(in	case	of	a	

child)

As soon as the trafficked 

person expresses her/his 

wish and after her/his 

needs are analysed

Procedure 5 Making the Decision to Return
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Procedure 5: Making the Decision to Return
58.  WHAT:  The decision freely made by the trafficked person once s/he has 

been fully informed on the options and the risks related to return to the place of origin 

or being resettled in another place.

59.  WHEN:  As soon as the trafficked person expresses her/his wish to return to 

her/his place of origin or to resettle in another place, information on safe return is 

provided after her/his needs have been identified.

60.  WHERE:  At the shelter or a care providing place.

61. WHO:  The case manager, the responsible person from the shelter, the legal 

guardian	(in	the	case	of	a	child)	

62.  HOW: The following are to be carried out: 

(a)	The	case	manager	and	the	responsible	person	from	the	shelter	provide	the	

trafficked person with detailed information related to their place of origin 

or another place, on:

(1)	 Pre-departure	risk	assessment	procedures

(2)	 Documents	needed

(3)	 Travel	procedures

(4)	 Pre-departure	assistance	plan

(5)	 Available	social	services	

(6)	 Available	psychological	assistance	

(7)	 Available	medical	assistance	

(8)	 Possibilities	for	other	education	and	vocational	training

(9)	 Employment	situation

(10)	 Family	tracing	and	reunification	procedures

(b)		 Information	is	given	both	orally	and	in	writing.	Once	fully	informed	about	

the available options and procedures, the trafficked person is given 

appropriate amount of time to make her/his decision.

လုြ်ငန်းစဉ်(၅)။ ပြန်လည်ြို့ထဆာင်ရန်အတွက် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခင်း

၅၈။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	ြူရင်းပနထိုင်ရာပနရာသို့	မေန်လည်ေို့ပောင်ြည်	(သို့ြဟုတ်)	အမြားပနရာတစ်ြု	

တွင်	အပမြြျပနထိုင်ြည်စသည်တို့နှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	ပရွးြျယ်ြှုြျားနှင့်	မဖစ်ပေါ်	နိုင်သည့်	အန္တရာယ်တို့နှင့်စေ်လျဉ်း၍	

လူကုန်ကူးြံရသူအား	 အမေည့်အဝအသိပေးပေီးပနာက်	 လူကုန်ကူးြံရသူြှ	 လွတ်လေ်စွာြျြှတ်သည့်	 ေုံးမဖတ်ြျက်	

မဖစ်ေါသည်။	

၅၉။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချန်ိ။	ြူရင်းပနထုိင်ရာပနရာသ့ုိ	မေန်လည်ေ့ုိပောင်ြည်	(သ့ုိြဟုတ်)	အမြားပနရာတစ်ြုတွင်	

အပမြြျပနထုိင်ြည်ကုိ	လူကုန်ကူးြံရသူြှ၎င်း၏ေန္ဒအား	ထုတ်ပဖာ်ပမောေုိသည်နှင့်တပေိုင်နက်	၎င်း၏လုိအေ်ြျက်ြျားကုိ	

စိစစ်ပေီး	လုံခြုံစိတ်ြျရသည့်	မေန်လည်ေို့ပောင်ြှုေိုင်ရာ	သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	ေံ့ေိုးပေးရန်မဖစ်ေါသည်။	

၆၀။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	 ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သို့ြဟုတ်)	 အမြားပစာင့်ပရှာက်ရာပနရာတွင်	

ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၆၁။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	လူြှုပရးေိုင်ရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူ၊	ပဂဟာတာဝန်ရှိသူနှင့်	ကပလး	သူငယ်ြျားအတွက်	

ဥေပဒအရအုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူတို့ြှ	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၆၂။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	 ပအာက်ေါတို့ကို	ပောင်ရွက်ရေါြည်-

(က)	 လူြှုပရးေိုင်ရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	 ပဂဟာြှတာဝန်ရှိသူတို့သည်	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 ြူရင်း	

ပနထုိင်ရာပနရာ	(သ့ုိြဟုတ်)	အမြားပနရာတစ်ြုနှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	ပအာက်ေါအပသးစိတ်	အြျက်အလက်	

ြျားအား	ေံ့ေိုးပေးရြည်မဖစ်သည်-

(၁)	 	ြထွက်ြွာြီ	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်လုေ်ငန်းစဉ်ြျား

(၂)		 လိုအေ်သည့်	အပထာက်အထားြျား

(၃)		 ြရီးသွားလာြှုလုေ်ငန်းစဉ်ြျား

(၄)		 ြထွက်ြွာြီ	ကူညီေံ့ေိုးြှုအစီအစဉ်

(၅)		 ရရှိနိုင်သည့်	လူြှုပရးဝန်ပောင်ြှုြျား

(၆)		 ရရှိနိုင်သည့်	စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာကူညီေံ့ေိုးြှု

(၇)		 ရရှိနိုင်သည့်	ပေးကုသြှုအကူအညီ

(၈)	 အမြားပသာေညာပရးနှင့်	 အသက်ပြွးဝြ်းပကကာင်းသင်တန်းတ့ုိနှင့်ေတ်သက်သည့်မဖစ်နုိင်ပမြ	

ရှိြှုြျား

(၉)		 အလုေ်အကိုင်အပမြအပန

(၁၀)		 ြိသားစုအပမြအပနစုံစြ်းမြင်းနှင့်	မေန်လည်ပေါင်းစည်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်

(ြ)	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	နှုတ်/စာမဖင့်	အသိပေးပမောကကားရြည်။	ရရှိနိုင်သည့်ပရွးြျယ်ြှုြျား

နှင့်လုေ်ငန်းစဉ်ြျားအား	အမေည့်အဝအသိပေးပမောကကားပေီးေါက	ဝန်ပောင်ြှုကုိလက်ြံသူအား	ေံုးမဖတ်	

ြျက်ြျြှတ်နိုင်ပရးအတွက်	သင့်ပလျာ်သည့်အြျနိ်	အတိုင်းအတာတစ်ြုပေးရြည်။	
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(c)	 In	case	of	a	trafficked	child,	re-unification	or	return	should	be	considered	

only if appropriate care-giving and protection arrangements and 

responsibilities	 in	 the	 receiving	 place/country	 (parent,	 relative,	 state	

institution,	 child	 protection	 agency,	 etc.)	 have	 been	 identified.	 Before	

reaching any decision, the views, expectations and wishes of the child 

must be elicited and taken into consideration.

(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါကြူရင်းပနရာရိှြိဘ၊	ပေွြျ ိုး၊	အစုိးရအဖဲွ့အစည်း၊	ကပလး	

သူငယ်ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ပရးအဖဲွ့အစည်းြျားြှ	ကပလးသူငယ်အတွက်	သင့်ပလျာ်ပသာကာကွယ်	

ပစာင့်ပရှာက်ြှု	 အစီအြံြျားပောင်ရွက်ပေးနိုင်ြှသာ	 မေန်လည်ပေါင်းစည်းပေးမြင်း/မေန်လည်	

ေို့ပောင်မြင်းကို	 ပောင်ရွက်ရန်	 မဖစ်ေါသည်။	 ေုံးမဖတ်ြျက်ြျားြြျြှတ်ြီ	 ကပလးသူငယ်အမြင်၊	

ပြှော်ြှန်းြျက်ြျားနှင့်	ေန္ဒတို့အားပြးမြန်းရန်နှင့်	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်	မဖစ်သည်။	
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂) - ကကားကာလ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း

OO လိုအေ်ြျက်နှင့်အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်ြှ	ပတွ့ရှိြျက်ြျားအား	ထည့်သွင်းပရးေွဲရန်
OO ြူရင်းပဒသရှိ	 ကူညီေံ့ေိုးပေးပနသည့်အဖွဲ့အစည်းြှ	 တာဝန်ရှိသူအား	 တရားဝင်အကူအညီရရှိရန်၊	 မေန်လည်ေို့ပောင်ပရး	

လုေ်ငန်းစဉ်အား	ပေွပနွးရန်အတွက်	ေက်သွယ်ညှိနှိုင်းရန်
OO မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးအကူအညီအတွက်	ညှိနှိုင်းရာတွင်	လူကုန်ကူးြံရသူ၏အြည်၊	ပြွးသက္ကရာဇ်နှင့်	ြူရင်းပဒသ	

တွင်	 ပနထိုင်ရာပနရာ၊	 ပစာင့်ပရှာက်ြှုပေးြည့်သူ၏အြည်နှင့်	 ပနထိုင်ရာပနရာ၊	 ြရီးသွားလာရန်	 ကျန်းြာပကကာင်း	

ပေးစစ်ြျက်၊	 လုံခြုံပရးနှင့်	 အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်အစီရင်ြံစာြျား၊	 အကူအညီလိုအေ်ြျက်ြျား၊	 ထွက်ြွာြည့်	 ြန့်ြှန်း	

ပန့ရက်နှင့်	အြျနိ်တို့	ေါဝင်ရန်
OO လက်ြံသည့်အဖွဲ့အစည်းသည်	ကူညီပထာက်ေံ့ြှုြံယူပနသူအြည်၊	ြူရင်းပဒသတွင်	ပနထိုင်သည့်	ပနရာနှင့်	ပြွးသက္ကရာဇ်၊	

ပစာင့်ပရှာက်ြှုပေးြည့်သူ၏	အြည်နှင့်	ပနထိုင်ရာပနရာ၊	လူကုန်ကူးြံရသူသည်	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး	အကူအညီ	

အတွက်	 အကျုံးဝင်ြှုရှိ/ြရှိအတည်မေုမြင်း၊	 ကူညီပထာက်ေံ့ြည့်	 အစီအြံနှင့်	 လိုက်နာရြည့်စည်းြျဉ်းြျား	 အကျဉ်းြျုေ်၊	

ကပလးသူငယ်ြျားအတွက်	အုေ်ထိန်းြှုနှင့်	ပစာင့်ပရှာက်တာဝန်	လွှဲပမောင်းြှုနှင့်ေတ်သက်၍	ရှင်းလင်းသည့်	လြ်းညွှန်ြျက်	

ြျား၊	လိုအေ်ေါက	အမြားပသာသတင်း	အြျက်အလက်ြျား	ေါဝင်သည့်အတည်မေုေုံစံအားပေးေို့ရန်
OO ြရီးသွားအပထာက်အထားပောင်ရွက်ပေးရန်
OO မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးအစီအစဉ်ြျားပရးေွဲ၍	အတည်မေုပေီးသည်နှင့်	ပဂဟာြှတာဝန်ရှိသူြှ	လူကုန်ကူးြံရသူအား	

အသိပေးရန်
OO အမြားပသာ	ကူညီြှုြျား	ရယူလိုမြင်းြရှိသူြျားအတွက်	ြူရင်း	(သို့ြဟုတ်)	အပမြြျြည့်	ပဒသရှိ	ဝန်ပောင်ြှုပေးပနသူြျား၏	

စာရင်းအား	ေံ့ေိုးပေးရန်၊

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

လူကုန်ကူးြံရသူအတွက်	

ပောင်ရွက်ပေးြည့်	

ြရီးသွားလာြှုနှင့်	ေံ့ေိုးြှု	

လုေ်ငန်းစဉ်ြျားအား	

အပသးစိတ်	ပဖာ်မေ	

ထားသည့်အစီအစဉ်

ယာယီလက်ြံပစာင့်

ပရှာက်ပရးပဂဟာ	

(သို့ြဟုတ်)	သက်ေိုင်ရာ	

မေန်လည်ထူပထာင်ပရး

ဦးစီးဌာနရုံး/	

လူြှုဝန်ထြ်းရုံး

မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဉီးစီး	

ဌာန/လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာန	

ြှ	မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူ

အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်	

ပောင်ရွက်ပေီးပနာက်	

လူကုန်ကူးြံရသူြှ	

မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းကို	

လက်ြံပကကာင်း	ေုံးမဖတ်	

ြျက်ြျြှတ်ပေီးေါက	

ပောင်ရွက်ရန်

လုေ်ငန်းစဉ်(၆) မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းြမေုြီ	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းမြင်း	အစီအစဉ်

SOP (2): Interim Care

OO Develop	a	plan	based	on	the	findings	from	needs	and	risks	assessment;
OO Contact	and	coordinate	with	the	person	of	the	assisting	agency	in	the	place	of	origin	to	formally	acquire	

assistance	and	discuss	the	return	procedures;
OO Include the following information in the request for reintegration: name, date of birth and place of residence 

in the place of origin of the victim of trafficking, name and place of residence of the care-giver, fit-to-travel 

medical certificate, security and risk assessment reports, a brief outline of assistance needs, estimated date 

and	time	of	departure;
OO The  receiving  organization  to send  a  confirmation  form that includes: name of the assisted person, date 

of birth and place of residence in the place of origin, name and place of residence of the care-giver, 

confirmation that the assisted person qualifies for reintegration assistance, short outline of viable assistance 

measures and regulations attached, clear instructions concerning the transference of guardianship and care 

duties,	in	case	of	a	child	and	any	additional	information,	if	necessary;
OO Facilitate	travel	document;
OO Inform	the	victim	once	the	reintegration	plan	is	finalized;
OO Give a list of contacts of the service providers operating in the place of origin or resettlement to those who 

do not want to receive other assistance.

How

What Where WhoWhen

A plan that clearly 

details the travel and 

support steps provided 

for the victim of 

trafficking

At the shelter or relevant 

office of the Department 

of Rehabilitation/ 

Department of Social 

Welfare

Case	Manager	from	

Department of 

Rehabilitation or 

Department of Social 

Welfare

After the risk assessment 

is conducted and when 

the trafficked person 

decides to receive 

return/repatriation

Procedure 6 Reintegration Plan prior to Return and Resettlement
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Procedure 6: Reintegration Plan Prior to return or resettlement
63.  WHAT:  A plan that clearly details the travel and support to be provided to 

the assisted person who is going to return home or be settled in another place.

64.  WHEN:  Prior to the return or resettlement and after a risk assessment is 

conducted.

65.  WHERE:  At the shelter or some other care providing place or relevant office 

of the Department of Rehabilitation/ Social Welfare. 

66. WHO:   The case manager of the Department of Rehabilitation/Social 

Welfare drafts the reintegration plan prior to return or resettlement in coordination with 

the responsible person from the shelter, the contact person of the assisting agency of 

the place of return or resettlement and the trafficked person.

67.  HOW:   The implementation is as follows:

(a)		 The	plan	is	drafted	taking	into	consideration	the	assisted	person’s	needs	

and the findings of the risk assessment.

(b)		 The	case	manager	contacts	the	person	of	the	assisting	agency	in	the	place	

of origin to formally require assistance, discuss the return procedures and 

coordinate the drafting process of reintegration.

(c)		 The	 case	 manager	 and	 the	 shelter	 case	 manager	 coordinate	 with	 the	

receiving agency of the place of return or resettlement for reintegration 

assistance. The following information should be included while coordinating:

(1)		 Name	of	the	victim	of	trafficking	

(2)		 Date	of	birth	and	place	of	residence	in	the	origin	place

(3)		 Name	and	place	of	residence	of	the	care-giver	

(4)		 Fit-to-travel	medical	certificate

(5)		 Security	and	risk	assessment	reports

(6)		 A	brief	outline	of	assistance	needs

(7)		 Estimated	date	and	time	of	departure

လုြ်ငန်းစဉ် (၆)။ ပြန်လည်ြို့ထဆာင်ပခင်းမပြုမီ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းပခင်းအစီအစဉ်

၆၃။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	 ြူရင်းပဒသသို့	 မေန်လည်ေို့ပောင်ြည့်(သို့ြဟုတ်)	 အမြားပနရာတွင်	 မေန်လည်	

အပမြြျြည့်	လူကုန်ကူးြံရသူအတွက်	ပောင်ရွက်ပေးြည့်	ြရီးသွားလာြှုနှင့်	ေံ့ေိုးြှုလုေ်ငန်းစဉ်ြျားအား	ရှင်းလင်းစွာ	

အပသးစိတ်ပဖာ်မေထားသည့်	အစီအစဉ်တစ်ြုမဖစ်ေါသည်။	

၆၄။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်။	 ြူရင်းပဒသသို့	မေန်လည်ြေို့ပောင်ြီ	(သို့ြဟုတ်)	အမြားပနရာတွင်	မေန်လည်အပမြ	

ြြျြီ	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်	ပောင်ရွက်ပေီးပနာက်	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းကို	လက်ြံပကကာင်း	

ေုံးမဖတ်ြျက်ြျြှတ်ပေီးေါက	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၆၅။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	 ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာ	 (သို့ြဟုတ်)	 အမြားပစာင့်ပရှာက်ရာပနရာ	

(သို့ြဟုတ်)	သက်ေိုင်ရာ	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရုံး/	လူြှုဝန်ထြ်းရုံးတွင်	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၆၆။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန/လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနြှ	လူြှုပရးရာ	မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြဲွသူ	

သည်	မေန်လည်ေ့ုိပောင်မြင်းြမေုြီ	မေန်လည်ဝင်ေ့ံပေါင်းစည်းမြင်းအစီအစဉ်ကုိ	ပဂဟာြှတာဝန်ရိှသူ၊	မေန်လည်ေ့ုိပောင်	

ြည့်	 (သို့ြဟုတ်)	 မေန်လည်အပမြြျြည့်ပနရာရှိ	 ကူညီေံ့ေိုးပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းြှ	 တာဝန်ရှိသူြျားနှင့်ညှိနှိုင်း၍	

လူကုန်ကူးြံရသူ၏	ေူးပေါင်းေါဝင်ြှုမဖင့်	ပရးေွဲ	ရြည်မဖစ်သည်။	

၆၇။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	ပအာက်ေါတို့ကို	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါသည်-

(က)		 အစီအစဉ်ပရးေွဲရာတွင်	လူကုန်ကူးြံရသူ၏လိုအေ်ြျက်နှင့်	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်ြှ	ပတွ့ရှိြျက်	

ြျားနှင့်	၎င်း၏ေန္ဒအား	ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ပရးေွဲရြည်။	

(ြ)	 လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူသည်	ြူရင်းပဒသရှိ	ကူညီေံ့ေိုးပေးပနသည့်	အဖွဲ့အစည်းြှ	တာဝန်ရှိသူ	

အား	တရားဝင်အကူအညီရရိှရန်၊	မေန်လည်ေ့ုိပောင်ပရးလုေ်ငန်းစဉ်ြျားအား	ပေွးပနွးရန်နှင့်မေန်လည်		

ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းမြင်း	 အစီအစဉ်ြူကကြ်းပရးေွဲသည့်	 လုေ်ငန်းစဉ်တွင်	 ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်ရန်	

ေက်သွယ်ရေါြည်။	

(ဂ)	 လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	 ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြှ	 တာဝန်ြံတို့သည်	 မေန်လည်	

ေို့ပောင်ြည့်ပနရာ	(သို့ြဟုတ်)	အပမြြျြည့်ပနရာရှိ	မေန်လည်လက်ြံြည့်	အဖွဲ့အစည်းသို့	မေန်လည်	

ဝင်ေံ့	ပေါင်းစည်းပရးအကူအညီအတွက်	ညှိနှိုင်းရြည်မဖစ်သည်။	ထိုသို့ညှိနှိုင်းသည့်အြါ	ပအာက်ေါ	

အြျက်ြျား	ေါဝင်ရေါြည်-

(၁)		 လူကုန်ကူးြံရသူ၏အြည်

(၂)		 ပြွးသက္ကရာဇ်နှင့်	ြူရင်းပဒသတွင်	ပနထိုင်ရာပနရာ

(၃)		 ပစာင့်ပရှာက်ြှုပေးြည့်သူ၏အြည်နှင့်	ပနထိုင်ရာပနရာ

(၄)		 ြရီးသွားလာရန်ကျန်းြာပကကာင်းပေးစစ်ြျက်

(၅)		 လုံခြုံပရးနှင့်	အန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်အစီရင်ြံစာြျား

(၆)		 အကူအညီလိုအေ်ြျက်ြျားအား	အတိုြျုေ်ပဖာ်မေြျက်

(၇)		 ထွက်ြွာြည့်	ြန့်ြှန်းပန့ရက်နှင့်အြျနိ်
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(d)	 Based	on	this	information	as	well	as	on	direct	consultations,	the	receiving	

organization determines whether or not the referred person is eligible for 

assistance. In case of a positive response, the receiving organization sends 

a confirmation form for possible reintegration assistance that includes:

(1)	 Name	of	the	assisted	person,

(2)	 Date	of	birth	and	place	of	residence	in	the	place	of	origin,

(3)	 Name	and	place	of	residence	of	the	care-giver,

(4)	 Confirmation	that	the	victim	of	trafficking	qualifies	for	reintegration	

assistance,

(5)	 Short	outline	of	viable	assistance	measures	and	regulations	attached,

(6)	 Clear	instructions	concerning	the	transference	of	guardianship	and	

care duties, in case of a child, and

(7)	 Any	additional	information,	if	necessary.

(e)		 The	shelter	case	manager	also	checks	if	the	victim	of	trafficking	possesses	

identity or travel documents required to reach the place of destination. If 

s/he does not, then, the case manager promptly facilitates the issuance of 

the missing documents by contacting the competent authorities. In order 

to ensure safety, personal data is carefully managed. Therefore, when 

communicating to a relevant person, including the embassy and diplomatic 

personnel, caution should be taken to provide only the minimum amount 

of information required to obtain the necessary documents or assistance.

(f)		 The	shelter	case	manager	and	the	contact	person	of	the	receiving	agencies	

discuss the viable reintegration assistance measures with the active 

involvement of the assisted person. They jointly draft the reintegration 

plan prior to return and resettlement, addressing medical/health and legal 

assistance, education/ vocation/ training/ security concerns, family 

reintegration, or care arrangements when the victim is a child, etc.

(ဃ)	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားနှင့်	တိုက်ရိုက်ပေွးပနွးြှုြျားအပေါ်	အပမြြံ၍လက်ြံသည့်	အဖွဲ့အစည်း	

ြှ	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 ကူညီပထာက်ေံ့ြှုပေးနိုင်မြင်း	 ရှိ/ြရှိ	 ေုံးမဖတ်နိုင်ြည်မဖစ်သည်။	 ကူညီ	

ပထာက်ေံ့ပေးနိုင်ေါက	လက်ြံသည့်	အဖွဲ့အစည်းသည်	မဖစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်း	

ပရးေိုင်ရာ	 အကူအညီအတွက်	 ပအာက်ေါအြျက်ြျားေါဝင်သည့်	 အတည်မေုေုံစံအား	 ပေးေို့ရြည်	

မဖစ်သည်-

(၁)		 ဝန်ပောင်ြှုလက်ြံသူ၏အြည်

(၂)		 ြူရင်းပဒသတွင်	ပနထိုင်သည့်ပနရာနှင့်	ပြွးသက္ကရာဇ်

(၃)		 ပစာင့်ပရှာက်ပေးြည့်သူ၏အြည်နှင့်	ပနထိုင်ရာပနရာ

(၄)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးအကူအညီအတွက်	 အကျုံးဝင်ြှု	 ရှိ/

ြရှိ	အား	အတည်မေုမြင်း

(၅)	 ကူညီပထာက်ေံ့ြည့်အစီအြံနှင့်	လိုက်နာရြည့်စည်းြျဉ်းြျား

(၆)	 ကပလးသူငယ်ြျားအတွက်	အုေ်ထိန်းြှုနှင့်	ပစာင့်ပရှာက်ြှု	တာဝန်လွှဲပမောင်းြှုနှင့်ေတ်သက်	

၍	ရှင်းလင်းသည့်	လြ်းညွှန်ြျက်ြျား

(၇)	 လိုအေ်ေါက	အမြားပသာသတင်းအြျက်အလက်ြျား

(င)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ြရီးေုံးပနရာသို့	သွားပရာက်ရန်အတွက်	 ြည်သူြည်ဝါမဖစ်ပကကာင်း	 ပဖာ်မေ	

သည့်	အပထာက်အထား	(သို့ြဟုတ်)	ြရီးသွားအပထာက်အထားြျား	ရှိ/ြရှိကို	ပဂဟာြှတာဝန်ရှိသူြှ	

စစ်ပေးရေါြည်။	အကယ်၍ြရှိေါက	သက်ေိုင်ရာသို့	ေက်သွယ်၍	ပေျာက်ေုံးသွားသည့်	အပထာက်	

အထားြျားအား	 မေန်လည်ရရှိပရးအတွက်	 ြျက်ြျင်းပောင်ရွက်ရေါြည်။	 လုံခြုံြှုရှိပစရန်အတွက်	

ကုိယ်ပရးအြျက်အလက်ြျားအား	 သတိရိှစွာမဖင့်စီြံပောင်ရွက်ရြည်။	 လုိအေ်သည့်အပထာက်အထား	

ြျား(သို့ြဟုတ်)	ကူညီေံ့ေိုးြှုြျားကို	ရရှိရန်အတွက်	သံရုံးနှင့်သံရုံးဝန်ထြ်းြျားအေါအဝင်	သက်ေိုင်	

ရာေုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား	ေက်သွယ်သည့်အြါ	လိုအေ်ပသာ	သတင်းအြျက်အလက်ကိုသာ	 ပေးရန်	

သတိမေုရြည်မဖစ်သည်။	

(စ)	 ပဂဟာြှတာဝန်ရှိသူနှင့်	လက်ြံသည့်အဖွဲ့အစည်းြှ	တာဝန်ရှိေုဂ္ဂိုလ်တို့သည်	ကူညီပထာက်ေံ့ြှု	ြံယူ	

ပနသူ၏	တက်ကကစွာေါဝင်ြှုမဖင့်	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး	အကူအညီေိုင်ရာ	လုေ်ငန်းြျားအား	

ပေွးပနွးရြည်မဖစ်သည်။	ထ့ုိမေင်ပေးကုသပရး/	ကျန်းြာပရးနှင့်	ဥေပဒေုိင်ရာအကူအညီ၊	ေညာပရး/	

အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်းသင်တန်း/	လံုခြုံပရးေုိင်ရာစုိးရိြ်ေူေန်ြှုြျား၊	ြိသားစုမေန်လည်ဝင်ေ့ံပေါင်းစည်း	

ပေးမြင်း၊	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	ပစာင့်ပရှာက်ြှုအစီအစဉ်ြျားစသည်တို့အတွက်	မေန်လည်ေို့ပောင်	

မြင်းြမေုြီ	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးေိုင်ရာ	ကူညီေံ့ေိုးြှု	အစီအစဉ်ကို	ေူးတွဲပရးေွဲရေါြည်။	
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(g)		 Once	 the	 reintegration	 plan	 is	 finalized,	 the	 shelter	 case	manager	 fully	

informs the assisted person about: 

(1)	 All	 the	 details	 of	 the	 reintegration	 plan	 prior	 to	 return	 and	

resettlement, including the name of the assisting organization in the 

receiving place and the details of the contact person,

(2)	 Status	of	identity	and	travel	documents,

(3)	 Travel	arrangements,

(4)	 Assistance	procedures	during	the	transit	and	upon	arrival,	and

(5)	 Safety	measures.

(h)	 If	a	victim	of	trafficking	does	not	want	to	receive	other	assistance,	she/he	

is given a list of contacts of the service providers operating in the place of 

origin or resettlement, prior to return.

Tool Request for Reintegration Assistance Form prior to Return and 

Resettlement
Tool Acceptance Form for Reintegration Assistance Form prior to 

Return and Resettlement

(ေ)	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းြမေုြီ	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းမြင်း	 အစီအစဉ်အား	 အတည်မေုသည်နှင့်	

တပေိုငန်က	်ပဂဟာြ	ှတာဝနရ်ှသိသူည	်လကူနုက်ူးြရံသအူား	ပအာကေ်ါတိုက့ိ	ုအမေည်အ့ဝအသပိေးရန	်

လိုအေ်ေါသည်-

(၁)		 လက်ြံရာပနရာရှိ	ကူညီေံ့ေိုးသည့်	အဖွဲ့အစည်းအြည်နှင့်	ေက်သွယ်ရြည့်	ေုဂ္ဂို လ်အေါအဝင်	

မေန်လည်ေ့ုိပောင်မြင်းြမေုြီ	 မေန်လည်ဝင်ေ့ံပေါင်းစည်းမြင်း	 အစီအစဉ်နှင့်ေတ်သက်သည့်	

အြျက်အလက်ြျား

(၂)	 ြည်သူြည်ဝါမဖစ်ပကကာင်းနှင့်	ြရီးသွားအပထာက်အထား

(၃)	 ြရီးသွားလာပရးေိုင်ရာ	စီစဉ်ပောင်ရွက်ြှုြျား

(၄)	 မဖတ်သန်းရာ/ေိုက်ပရာက်ရာပနရာသို့ပရာက်ရှိစဉ်ရရှိြည့်အကူအညီ

(၅)	 လုံခြုံပရးအစီအြံြျား

(ဇ)	 လူကုန်ကူးြံရသူတစ်ဦးသည်	အမြားပသာ	ကူညီြှုြျားအား	ရယူလိုမြင်းြရှိေါက	သူ/သူြအား	ြူရင်း	

(သို့ြဟုတ်)	 မေန်လည်အပမြြျြည့်ပဒသတွင်	 ဝန်ပောင်ြှုပေးပနသူြျား၏စာရင်းအား	 မေန်လည်	

ြေို့ပောင်ြီ	ေံ့ေိုးပေးရေါြည်။	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းြမေုြီ	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး	အကူအညီပတာင်းြံ	

သည့်ေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းြမေုြီ	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး	အစီအစဉ်	လက်ြံမြင်းေုံစံ



41 41

SOP (3)

Repatriation

Repatriation is organized for trafficked 

persons who voluntarily wish to go back 

to their place of origin or to resettle in 

another place after they have been fully 

informed about the available assistance 

options and appropriate measures have 

been made to ensure their safety.

စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ်(၃)

ပြန်လည်ြို့ထဆာင်ပခင်း

ြူရင်းပနထုိင်ရာပနရာ	(သ့ုိြဟုတ်)	အမြားပနရာ	

သ့ုိ	သပဘာေန္ဒ	အပလျာက်မေန်လုိသည့်	လူကုန်	

ကူးြံရသူြျားအတွက်	 မေန်လည်	 ေို့ပောင်ပရး	

အား	 စီစဉ်ပောင်ရွက်ပေးရြည်	 မဖစ်ေါသည်။	

မေန်လည်ြေို့ပောင်ြီ	 ရရှိနိုင်သည့်	 ကူညီ	

ပထာက်ေံ့ြှု	ေိုင်ရာပရွးြျယ်ြှုြျာအား	အမေည့်	

အဝ	 အသိပေးရြည့်အမေင်	 ၎င်းတို့	 လုံခြုံြှုရှိ	

ပစပရးအတွက်	သင့်ပလျာ်သည့်အစီအြံြျားကို	

ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	
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စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၃)- ပြန်လည်ြို့ထဆာင်ပခင်း

OO ပအာက်ပဖာ်မေေါ	 အပမြြံအြျက်အလက်ြျားကို	 ြထွက်ြွာြီေံ့ေိုးပေးရန်၊	 (ြရီးသွားလာပရး/	 ြည်သူြည်ဝါမဖစ်ပကကာင်း	

ပဖာ်မေနိုင်သည့်	 အပထာက်အထားြျား၊	 ြရီးသွားလက်ြှတ်ြျား၊	 အပရးပေါ်ေက်သွယ်ရြည့်ဖုန်းနံေါတ်ြျား၊	 ြရီး	

တစ်ပထာက်နားရာပနရာ/ြရီးေုံးပနရာသို့	ပရာက်ရှိစဉ်အတွင်း	ပတွ့ေုံြည့်ေုဂ္ဂိုလ်အား	ြည်ကဲ့သို့	သိရှိလိုပကကာင်း	သတင်း	

အြျက်အလက်ြျား၊	ပတွ့ေုံြည့်ပနရာနှင့်ေတ်သက်သည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား၊	ပရာက်ရှိြည့်ပဒသ၏ပမြေုံ၊	လိုအေ်	

သည့်	ပေးဝါး	(သို့)	ကျန်းြာပရးေိုင်ရာအပစာင့်ပရှာက်ြျား၊	ကိုယ်ေိုင်ေစ္စည်းြျား)
OO ပလေိေ်၊	ကားြှတ်တိုင်စသည့်	ထွက်ြွာသည့်ပနရာြျားသို့	လိုက်ေါေို့ပောင်၍	ထွက်ြွာရန်	ပောင်ရွက်ရသည့်	လုေ်ငန်းစဉ်	

ြျားအတွင်း	လိုအေ်ေါက	ကူညီပောင်ရွက်ပေးရန်
OO ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	ထွက်ြွာရာပနရာြှ	ေိုက်ပရာက်ရာပနရာအထိ	လိုက်ေါေို့ပောင်ရန်နှင့်	လွှဲပမောင်းြှုေုံစံတွင်	လက်ြံ	

ြည့်ပနရာြှ	သက်ေိုင်ရာ	အာဏာေိုင်ြျားအနက်အရာရှိတစ်ဦးြှ	လက်ြှတ်ပရးထိုးရန်
OO အထူးလိုအေ်ြျက်ရှိသူြျားအတွက်	သီးမြားလုေ်ငန်းစဉ်ြျားစီစဉ်ရန်
OO မေန်လည်ေို့ပောင်ပရးတွင်	 ကူညီပထာက်ေံ့ပေးပနသူအတွက်	 လုံခြုံစိတ်ြျရြှုရှိပစရန်	 မေန်လည်ေို့ပောင်ရာပနရာနှင့်	

လက်ြံရာပနရာအကကား	 ပအာက်ေါသတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	 အြျနိ်နှင့်တပမေးညီပေးေို့ရန်၊	 (ြရီးသွားလာြှုေိုင်ရာ	

အြျက်အလက်၊	 ြရီးေုံးပနရာသို့	 ေိုက်ပရာက်ြည့်ရက်နှင့်အြျနိ်နှင့်	 အပမောင်းအလဲြျားရှိေါက	 ပမောင်းလဲသည့်	 သတင်	

အြျက်အလက်ြျားအား	အထူးဦးစားပေးပဖာ်မေရန်၊	ပစာင့်ပရှာက်သူအမဖစ်	လိုက်ေါြည့်သူြျားအြည်စာရင်း၊	ဝန်ပောင်ြှု	

လက်ြံသူြှ	ေိုက်ပရာက်ရာပနရာ၌	 ပတွ့ေုံြည့်သူ၊	ေိုက်ပရာက်ရာပနရာနှင့်	 မဖတ်သန်းရာပနရာသို့	 ပရာက်ရှိြဲ့မြင်းအား	

အတည်မေုမြင်း)
OO လုံခြုံပရးအေင့်အတန်းအား	အမြင့်ေုံးထားရှိအသုံးမေုရန်
OO ကပလးသူငယ်	(သို့ြဟုတ်)	ြသန်စွြ်း	လူကုန်ကူးြံရသူတစ်ဦးအား	မေန်လည်ေို့ပောင်ရာတွင်	လက်ြံရာပနရာရှိ	တာဝန်ရှိ	

သူသည်	 လက်ြံရာပနရာြှ	 ြရီးေုံးပနရာပရာက်ရှိသည်အထိ	 အပဖာ်လိုက်ေါပောင်ရွက်ရန်၊	 ြရီးေုံးပနရာတွင်	 ကပလး	

သူငယ်အား	 ြိဘ(သို့ြဟုတ်)	 အုေ်ထိန်းသူမဖစ်ပကကာင်း	 လုံပလာက်သည့်	 တရားဝင်အပထာက်အထားကို	 ရယူပေီးြှသာ	

ရေ်ကွက်/	ပကျးရွာအုေ်ြျုေ်ပရးြှူးကို	သက်ပသထား၍	လွှဲပမောင်းအေ်နှံရန်။

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

လူကုန်ကူးြံရသူအား	

လက်ြံပစာင့်ပရှာက်ရာ	

ပနရာြှြူရင်းပဒသ	(သို့)	

ပနရာသစ်သို့	လုံခြုံ	

စိတ်ြျစွာ	သယ်ယူ	

ေို့ပောင်မြင်း/								

လွှဲပမောင်းေို့ပောင်မြင်း

လက်ြံ

ပစာင့်ပရှာက်ရာပနရာြှ	

မေန်လည်ေို့ပောင်ပရး	

ပောင်ရွက်ရန်

ြူရင်းပဒသရှိ

ကူညီပထာက်ေံ့ြှု	

ပေးပနသည့်	

အဖွဲ့အစည်းြျား

မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်း	

ြမေုြီ		ပောင်ရွက်ရြည့်	

အစီအစဉ်	နှင့်	

လုေ်ငန်းစဉ်ြျား	ပေီးေုံး၍	

လုံခြုံစိတ်ြျြှုရှိေါက	

ပောင်ရွက်ရန်

လုေ်ငန်းစဉ်(၁) လုံခြုံစိတ်ြျရသည့်	သယ်ယူေို့ပောင်ပရး/လွှဲပမောင်းေို့ပောင်မြင်း

SOP (3) - Repatriation

OO Implement	 the	 following	 before	 departure	 (Travel	 and/or	 identity	 documents,	 travel	 tickets,	 Emergency	

telephone numbers, Information on how to recognize the person to meet during transit and/or upon arrival, 

Information	on	the	person	to	meet	and	meeting	point(s)	at	the	transit	and/or	arrival,	Map	of	town	of	arrival,	

Necessary	medication	or	an	escort	for	special	medical	conditions,	Personal	belongings);	
OO Accompany	him	or	her	to	the	point	of	departure	(e.g.	airport,	bus	station,	etc.)	and,	if	necessary,	facilitate	

he/she	is	assisted	during	check-in	procedures;
OO If the victim is a child, the person is escorted from the point of departure to the point of destination where 

an	officer	from	the	competent	authorities	of	the	receiving	place	sign	the	transfer	form;
OO Arrange	specific	procedures	for	mentally	impaired	persons	and	persons	with	special	needs;
OO To ensure the safe return of the assisted person, send the following information in a timely manner to ensure 

a	prompt	information	flow	between	the	sending	and	receiving	organizations	(Travel	data,	Date	and	time	of	

arrival at the final destination, last minute changes in the schedule, if there are any, Names of escorts, 

Contact	person	that	the	assisted	person	will	meet	at	the	arrival	point,	Confirmation	that	the	assisted	person	

has	arrived	and	is	met	at	the	point	of	arrival	and	point(s)	of	transit);
OO Use	the	highest	security	level;
OO In case of the return of a child victim or a person with disabilities, a designated person from the hosting 

agency must ensure that the person is accompanied from the receiving point to the final point of destination. 

At the point of destination, the transfer is to take place in the presence of Ward/Village Administrator only 

after receiving the official documentation to prove relationship or legal guardianship.

How

What Where WhoWhen

The safe transport or 

transfer of the assisted 

person from the hosting 

location to the origin or 

new place

Transport starts from

the care providing place 

of the assisted person

Assisting agencies of

the origin or 

resettlement place

After the plan and 

procedures are finalized 

and safety guaranteed 

before return

Procedure 1 Safe Transport/Transfer
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Procedure 1: Safe Transport/Transfer
68. WHAT: The safe transport or transfer of the assisted person from the hosting 

location to the origin or new place.

69. WHEN:  After the travel documents and tickets are issued, the plan and 

procedures are finalized and safety guaranteed before return.

70. WHERE:  Transport starts from the care providing place of the assisted person.

71. WHO:  Designated persons from the assisting agencies of the origin or resettlement 

place

72. HOW:   Implement the following: 

(a)		 Before	the	departure,	the	assisted	person	is	provided	with	all	necessary	

basic means for her/his return:

(1)	 Travel	 and/or	 identity	 documents	 (for	 example,	 COI	 in	 a	 case	 of	

returned persons, National ID card in a case of persons trafficked 

within the country, an official letter designated for transport by 

DSW/Department	of	Rehabilitation/ATTF)	

(2)	 Travel	tickets,

(3)	 Emergency	telephone	numbers,

(4)	 Information	 on	 the	 person	 to	 meet	 and	 meeting	 point(s)	 at	 the	

transit and/or arrival,

(5)	 Map	of	town	of	arrival,	if	unknown,

(6)	 Necessary	medication	or	an	escort	for	special	medical	conditions,	

and

(7)	 Personal	belongings.

(b)		 The	person	 is	 accompanied	 to	 the	point	 of	 departure	 (e.g.	 airport,	 bus	

station,	etc.)	and,	if	necessary,	s/he	is	assisted	during	check-in	procedures	

at airports as well as in transit or at border crossings. If safety measures 

are required or the victim is a child, the person is escorted from the point 

of departure to the point of destination where an officer from the competent 

authorities of the receiving place signs the transfer form. Also for mentally 

impaired persons and persons with special needs, specific procedures 

must be arranged.

လုြ်ငန်းစဉ်(၁)။  လုံခခုံစိတ်ချရသည့် သယ်ယူြို့ထဆာင်ထရး/လွှဲထပြာင်းြို့ထဆာင်ပခင်း

၆၈။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 လက်ြံပစာင့်ပရှာက်ရာပနရာြှ	 ြူရင်းပဒသ	 (သို့ြဟုတ်)	

ပနရာသစ်သို့	လုံခြုံစိတ်ြျစွာမဖင့်	သယ်ယူေို့ပောင်မြင်း	(သို့ြဟုတ်)	လွှဲပမောင်းေို့ပောင်မြင်းမဖစ်သည်။	

၆၉။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်။	 ြရီးသွားလာပရးအပထာက်အထားြျားနှင့်	လက်ြှတ်ြျားအား	ထုတ်ပေးပေီးပနာက်	

မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းြမေုြီပောင်ရွက်ရြည့်အစီအစဉ်နှင့်	လုေ်ငန်းစဉ်ြျားပေီးေုံး၍	လုံခြုံစိတ်ြျြှုရှိေါက	ပောင်ရွက်	

ရြည်မဖစ်သည်။	

၇၀။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 လက်ြံပစာင့်ပရှာက်ရာပနရာြှ	 မေန်လည်ေ့ုိပောင်ပရး	

ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၇၁။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	ြူရင်း	 (သို့ြဟုတ်)	 မေန်လည်ပနရာြျထားသည့်ပနရာရှိ	ကူညီပထာက်ေံ့ြှုပေးပနသည့်	

အဖွဲ့အစည်းြျားြှ	တာဝန်ရှိသူြျားက	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၇၂။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	 ပအာက်ေါတို့ကို	ပောင်ရွက်ရေါြည်-

(က)	 ကူညီပထာက်ေံ့ြှုြံယူပနသူအား	မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းနှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	ပအာက်ပဖာ်မေေါ	အပမြြံ	

သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	ြထွက်ြွာြီ	ေံ့ေိုးပေးရန်မဖစ်ေါသည်-	

(၁)	 ြရီးသွားလာပရး	(သို့ြဟုတ်)	ြည်သူြည်ဝါမဖစ်ပကကာင်း	ပဖာ်မေနိုင်သည့်	အပထာက်အထား	

ြျား	(ဥေြာ-	မေည်ေြှ	မေန်ပရာက်လာသူ	မဖစ်ေါက	COI၊	မေည်တွင်း	လူကုန်ကူးြံရသူမဖစ်ေါက	

ြှတ်ေုံတင်၊	လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာန/မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	ဦးစီးဌာန/	လူကုန်ကူးြှု	တားေီး	

နှိြ်နင်းပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့	စု/စိတ်	စသည်တို့ြှ	ေို့ပောင်ပရးအတွက်	တာဝန်ပေးအေ်သည့်ရုံးစာ)

(၂)	 ြရီးသွားလက်ြှတ်ြျား

(၃)	 အပရးပေါ်ေက်သွယ်ရြည့်	ဖုန်းနံေါတ်ြျား

(၄)	 ြရီးတစ်ပထာက်နားရာပနရာ/	 ြရီးေုံးပနရာသို့	 ပရာက်ရှိစဉ်အတွင်း	 ပတွ့ေုံြည့်ေုဂ္ဂိုလ်၊	

ပတွ့ေုံြည့်ပနရာနှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား

(၅)	 ပရာက်ရှိြည့်ပဒသ၏	ပမြေုံ(ပရာက်ရှိြည့်ပဒသအား	ြပရာက်ဖူးေါက)

(၆)	 လုိအေ်သည့်ပေးဝါး	(သ့ုိြဟုတ်)	အထူးကျန်းြာပရးအပမြအပနအတွက်	ကျန်းြာပရးေုိင်ရာ	

အပစာင့်ပရှာက်ြျား	

(၇)	 ကိုယ်ေိုင်ေစ္စည်းြျား

(ြ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	ပလေိေ်၊	ကားြှတ်တိုင်စသည့်	ထွက်ြွာသည့်ပနရာြျားသို့	လိုက်ေါေို့ပောင်ရန်	

နှင့်ပလေိေ်၊	 ြရီးတစ်ပထာက်နားရာပနရာ	 (သို့ြဟုတ်)	 နယ်စေ်မဖတ်သန်းရာပနရာြျား၌	ထွက်ြွာ	

ရန်ပောင်ရွက်ရသည့်	 လုေ်ငန်းစဉ်ြျားအတွင်း	 လိုအေ်ေါကကူညီပောင်ရွက်ပေးရြည်။	 လုံခြုံြှု	

အစီအြံြျားလိုအေ်ေါက	 (သို့ြဟုတ်)	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	 ထွက်ြွာရာ	

ပနရာြှ	 ေိုက်ပရာက်ရာပနရာအထိ	 လိုက်ေါေို့ပောင်ရြည်။	 ြရီးေုံးပနရာသို့	 ပရာက်ရှိသည်နှင့်	

လက်ြံြည့်ပနရာြှ	 သက်ေိုင်ရာအာဏာေိုင်ြျားအနက်	 အရာရှိတစ်ဦးြှ	 လွှဲပမောင်းြှုေုံစံတွင်	

လက်ြှတ်ပရးထိုးရန်မဖစ်သည်။	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	 ြျွတ်ယွင်းြျက်ရှိသူြျားနှင့်	 အထူးလိုအေ်ြျက်ရှိ	

သူြျားအတွက်	သီးမြားလုေ်ငန်းစဉ်ြျားကို	စီစဉ်ရြည်။	
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(c)		 To	ensure	 the	 safe	 return	of	 the	assisted	person,	a	prompt	 information	

flow between the sending and receiving organizations is ensured and the 

following information is communicated in a timely manner:

(1)	 Travel	data	(means	of	travel,	carrier’s	name,	etc.),	

(2)	 Date	and	time	of	arrival	at	the	final	destination,

(3)	 Following	 the	physical	departure,	 immediate	 confirmation	 should	

be sent to the receiving organization. If any last minute changes in 

the schedule occur, they should be highlighted and communicated

(4)	 Names	of	escorts,	if	applicable,

(5)	 Contact	 person	 that	 the	 assisted	 person	 will	 meet	 at	 the	 arrival	

point,

(6)	 Confirmation	that	the	assisted	person	has	arrived	and	is	met	at	the	

point	of	arrival	and	point(s)	of	transit.

(d)		 All	information	is	communicated	by	using	the	highest	security	level.	The	

trafficked person may reach the agency by herself/himself or an assisting 

agency may transfer the person. 

(e)	 Contact	person	from	the	assisting	organization	shall	promptly	inform	and	

coordinate with other responsible persons if unexpected situations occur 

during the journey, such as a serious health condition, natural disaster/ 

accidents or deaths.

(f)		 In	 case	 of	 the	 return	 of	 a	 child	 victim	 or	 a	 person	 with	 disabilities,	 a	

designated person from the host agency must ensure that the person is 

accompanied from the receiving point to the final point of destination. At 

the point of destination, the transfer is to take place in the presence of 

Ward/Village Administrator only after receiving the official documentation 

to prove relationship or legal guardianship. 

Tool Referral Form

Tool Official Documentation to prove relationship or legal 

guardianship 

Tool Travel Information Form

(ဂ)	 မေန်လည်ေို့ပောင်ပရးတွင်	 ကူညီပထာက်ေံ့ပေးပနသူအတွက်	 လုံခြုံစိတ်ြျရြှုရှိပစရန်	 မေန်လည်	

ေို့ပောင်ရာပနရာနှင့်	 လက်ြံရာပနရာအကကား	 ပအာက်ေါသတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	 အြျနိ်နှင့်

တပမေးညီေက်သွယ်ပေးေို့ရေါြည်-

(၁)	 ြရီးသွားလာြှုေိုင်ရာ	အြျက်အလက်	(ြရီးသွားလာြှုနည်းလြ်းြျား၊	ယာဉ်အြည်စသည်)

(၂)	 ြရီးေုံးပနရာသို့	ေိုက်ပရာက်ြည့်ရက်နှင့်အြျနိ်	

(၃)	 ထွက်ြွာပေီးပနာက်	လက်ြံြည့်အဖွဲ့အစည်းထံသို့	သတင်းအြျက်အလက်ြျားကုိ	အတည်မေု	

ပေးေ့ုိရန်နှင့်	အကယ်၍	အပမောင်းအလဲြျားရိှေါက	ပမောင်းလဲသည်	့သတင်းအြျက်အလက်	

ြျားအား	အထူးဦးစားပေးပဖာ်မေရန်

(၄)	 ပစာင့်ပရှာက်သူအမဖစ်	လိုက်ေါြည့်သူြျား	အြည်စာရင်း

(၅)	 ကူညီေံ့ေိုးြှုြံယူပနသူြှ	ေိုက်ပရာက်ရာပနရာ၌	ပတွ့ေုံြည့်သူ

(၆)	 ကူညီေံ့ေိုးြှုြံယူပနသူသည်ေိုက်ပရာက်ရာပနရာနှင့်	 မဖတ်သန်းရာပနရာသို့	ပရာက်ရှိြဲ့မြင်း	

အား	အတည်မေုမြင်း

(ဃ)	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	 ေက်သွယ်ပေးေို့ရာတွင်	 လုံခြုံပရးအေင့်အတန်းအား	 အမြင့်ေုံး	

ထားရှိ	အသုံးမေုရန်မဖစ်သည်။	လူကုန်ကူးြံရသူသည်	သူ/သူြကိုယ်တိုင်	အဖွဲ့အစည်းရှိသည့်ပနရာသို့	

ပရာက်ရှိလာမြင်း	 (သို့ြဟုတ်)	အကူအညီပေးသည့်	 	အဖွဲ့အစည်းတစ်ြုြှ	လွှဲပမောင်းပေးေို့လာမြင်း	

မဖစ်နိုင်ေါသည်။	

(င)	 ြရီးစဉ်အတွင်း	 ြပြှော်လင့်ဘဲပတွ့ကကုံလာနိုင်ပသာ	 ကျန်းြာပရးပမြအပန	 ေိုးရွားြှု၊	 သဘာဝ/

ြပတာ်တေြှုစသည့်	ပဘးအန္တရာယ်၊	ပသေုံးြှုတို့	မဖစ်ေွားေါက	ကူညီေံ့ေိုးပေးသည့်	အဖွဲ့အစည်းြှ	

ဝန်ထြ်းသည်	ြိြိအဖွဲ့အစည်းနှင့်	အမြားသက်ေိုင်ရာတာဝန်ရှိသူြျားကို	အမြန်ေုံးအပကကာင်းကကား	

ပေီး	ပေါင်းစေ်ညှိနှိုင်း	ပောင်ရွက်ရြည်။	

(စ)	 ကပလးသူငယ်	 (သို့ြဟုတ်)	 ြသန်စွြ်း	 လူကုန်ကူးြံရသူတစ်ဦးအား	 မေန်လည်ေို့ပောင်ရာတွင်	

လက်ြံရာပနရာရှိ	 တာဝန်ရှိသူသည်	လက်ြံရာပနရာြှ	 ြရီးေုံးပနရာ	 ပရာက်ရှိသည်အထိ	 အပဖာ်	

လိုက်ေါပောင်ရွက်ရြည်။	ြရီးေုံးပနရာတွင်	ကပလး	သူငယ်အား	ြိဘ	(သို့ြဟုတ်)	အုေ်ထိန်းသူထံသို့	

လွှဲပမောင်းပေးရာတွင်	ပတာ်စေ်ေုံ	(သို့ြဟုတ်)	အုေ်ထိန်းသူမဖစ်ပကကာင်း	လုံပလာက်သည့်	တရားဝင်	

အပထာက်အထားကိုရယူပေီး	 ရေ်ကွက်/ပကျးရွာအုေ်ြျုေ်ပရးြှူးကို	 သက်ပသထား၍	 လွှဲပမောင်း	

အေ်နှံရြည်။	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း လွှဲပမောင်းြှုေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ပတာ်စေ်ေုံ(သို့ြဟုတ်)အုေ်ထိန်းသူမဖစ်ပကကာင်း	တရားဝင်အပထာက်	အထားေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ြရီးသွားလာမြင်းေိုင်ရာ	သတင်းအြျက်အလက်ေုံစံ
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SOP (4)

Reintegration and Rehabilitation

Reintegration Assistance is the process 

of making trafficked persons feel valued 

and important, preventing re-trafficking 

and securing a sound standard of living 

by ensuring the socio-economic integration 

and safety and dignity of a trafficked 

person.

စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၄)

ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထြးပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း 

မေန်လည်ဝင်ေ့ံပေါင်းစည်းပေးမြင်းနှင့်	မေန်လည်	

ထူပထာင်မြင်း	 လုေ်ငန်းစဉ်သည်	 ြိြိကိုယ်ကို	

တန်ဖိုးထားြှု	 စိတ်ဓာတ်မေန်လည်	 ရရှိပစရန်	

အတွက်	အကူအညီပေးရန်၊	လူကုန်ကူးြှု	ထေ်ြံ	

ြမဖစ်ေွားပစပရး	ကာကွယ်ရန်၊	လူကုန်ကူးြံရသူ	

တစ်ဦးအတွက်	 စီးေွားပရးြိုင်ြာြှု၊	 လုံခြုံြှု၊	

ဂုဏ်သိက္ခာရှိြှုနှင့်	လူြှုအသိုင်းအဝိုင်း၌	 ဝင်ေံ့	

မြင်းဟူပသာ	 ပကာင်းြွန်သည့်	 လူပနြှုဘဝ	

တစ်ြုရရှိပစရန်	ပောင်ရွက်ပေးမြင်း	မဖစ်သည်။
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လုေ်ငန်းစဉ်(၁)

စံလုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၄)- ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထြးပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ထြးပခင်း

OO လူကုန်ကူးြံရသူအား	ြိဘ/	အုေ်ထိန်းသူ/	ြိသားစုဝင်ြျားထံ	 မေန်လည်အေ်နှံ/	 ေို့ပောင်ပေီး	အမဖစ်နိုင်ေုံး	 (၁)ေတ်အတွင်း	

ေထြအကကိြ်	ပနာက်ေက်တွဲပစာင့်ပရှာက်ြှု	ပောင်ရွက်ရန်	
OO သွားပရာက်ပတွ့ေုံရာ၌ြိတ်ေက်မြင်း၊	ယုံကကည်ြှုတည်ပောက်မြင်း၊	လာပရာက်သည့်	အပကကာင်းရင်းြျား	ရှင်းလင်းမြင်း၊	

ြိသားစု/ေတ်ဝန်ကျင်	ပလ့လာမြင်းြျား	မေုလုေ်ရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ကပလးမဖစ်ေါက	 ြိဘ/အုေ်ထိန်းသူသပဘာတူညီြျက်မဖင့်	 ပနာက်တစ်ကကိြ်	 ပတွ့ေုံပရးြျနိ်းေိုရန်	

ထေ်ြံပတွ့ေုံရန်မငင်းေိုေါက	 မေန်/ထူဌာနသို့တင်မေ	 အြှုေိတ်သိြ်းရန်၊	 အြျက်အလက်ြျား	 ြှတ်တြ်းတင်ပရးသွင်းြွင့်၊	

သိြ်းေည်းြွင့်၊	လွှဲပမောင်းြွင့်ရယူရန်
OO တစ်ဦးြျင်းစီ၏	လိုအေ်ြျက်အပေါ်	အကူညီပေးရန်/ေံ့ေိုးပေးရန်	(အပထာက်ေံ့ကို	မငင်းြွင့်ရှိ)၊	ကပလးမဖစ်ေါက	ထေ်ြံ	လူကုန်	

ကူးြံရြည့်	အန္တရာယ်ြရှိြျနိ်၊	ရင့်ကျက်ြှုရှိသည့်အသက်ရွယ်ထိ	ပထာက်ေံ့ပေးရန်
OO ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုနှင့်	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	 နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးြှုပောင်ရွက်ပေးရန်၊	 ပဝးလံပဒသရှိ	 ပနထိုင်သူြျား	

အတွက်	တယ်လီဖုန်းမဖင့်	နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးပေးရန်
OO ေညာပရးပေီးပမြာက်ြှုြရှိသူြျားအတွက်	ေက်လက်သင်ယူနိုင်ပရး	ပောင်ရွက်ပေးရန်
OO လိုအေ်ြျက်အပေါ်ြူတည်၍	အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်း	ပလ့ကျင့်သင်ကကားပေးရန်
OO အပသးစားစီးေွားပရးလုေ်ငန်းနှင့်	ဝင်ပငွရလုေ်ငန်းအတွက်	ပငွသားပထာက်ေံ့မြင်းြမေုဘဲေစ္စည်းဝယ်ပေးရန်
OO မေန်လည်ထူပထာင်ပရးပထာက်ေံ့ပေီး	 (၁)လလှေင်(၂)ကကိြ်	 ေုံြှန်ပနာက်ေက်တွဲပစာင့်ပရှာက်ရန်၊	လိုအေ်ြျက်ပေါ်	 ြူတည်၍	

(၃)လ(၁)ကကိြ်	ေက်လက်ပောင်ရွက်ရန်
OO ပထာက်ေ့ံြှုအပေါ်ပလ့လာေန်းစစ်၍	လံုပလာက်ြှုြရိှေါက	ဒုတိယအကကိြ်၊	တတိယအကကိြ်	ြိတ်ဖက်အဖဲွ့ြျားနှင့်	ေူးပေါင်း၍	

ထေ်ြံပထာက်ေံ့ရန်
OO လုေ်ငန်းစဉ်တိုင်းအတွက်	လူြှုဝန်ထြ်းသြားတစ်ဦးြှပောင်ရွက်၍	၎င်းပမောင်းပရှေ့ြျနိ်တွင်	အမြားလူြှုဝန်ထြ်းတစ်ဦးအား	

လွှဲပမောင်းပကကာင်းအသိပေးရန်
OO သင်တန်းပကျာင်းတွင်	ထားရှိပစာင့်ပရှာက်မြင်းကို	ပနာက်ေုံးနည်းလြ်းအပနမဖင့်ပောင်ရွက်ရန်
OO လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	ြွဲမြားေက်ေံမြင်းနှင့်	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	ထိြိုက်ပစမြင်းတို့ကို	 ြမေုလုေ်ြိပစရန်	ရေ်ရွာလူထုအား	

အသိေညာပေးသည့်	လုေ်ငန်းြျားကို	ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရန်

ထဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်

လူကုန်ကူးြံရသူ	တစ်ဦး	

အတွက်	စီးေွားပရး	ြိုင်ြာြှု၊	

လုံခြုံြှုနှင့်	လူြှုအသိုင်း	

အဝိုင်း၌		ဝင်ေံ့နိုင်ပစရန်

လိုအေ်သည့်	အပထာက်	

အေံ့ြျားေံ့ေိုးပေးမြင်း

လူကုန်ကူးြံရသူပနထိုင်	

ပသာပနရာ	(သို့)	သက်	

ေိုင်ရာ	မေန်လည်	

ထူပထာင်ပရး	ဦးစီးဌာန/	

လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာန	နှင့်	

ြိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းြျား	

နှင့်	သင့်ပတာ်ပသာပနရာ

လူကုန်တား၊	ပထွ/အုေ်၊		

မေန်/ထူ	ရုံးြျား/	လူြှုရုံးြျား၊	

ြ/သက်ပြွး၊	ြိတ်ဖက်	

အဖွဲ့အစည်းြျား	

(ယူနီပဖာင်းြဝတ်ရန်)

ြူရင်းနိုင်ငံ/ြူရင်းပဒသသို့	

လူကုန်ကူးြံရသူ	

မေန်လည်ပရာက်ရှိြျနိ်

မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	အကူအညီြျား	ေံ့ေိုးပေးမြင်း

What

Providing necessary 

assistance to ensure the 

trafficked person's 

socio-economic 

integration and safety

Procedure 1

SOPs (4): Reintegration and Rehabilitation

OO Make	an	initial	follow-up	visit	one	week	after	victim's	return	to	her/his	parents/guardian/family	members;	
OO During the visit, make introductions, build trust, explain the reason for the visit, and monitor the family and 

environment;
OO Make an appointment for the next visit with the consent of the trafficked person or the consent of the 

parent/guardian in case of a child victim. If the trafficked person refuses to receive a second visit, report to 

the	Department	of	Rehabilitation	to	close	the	case;	obtain	consent	to	record	the	information	and	transfer	it;
OO Provide	assistance	corresponding	to	the	needs	of	the	individual	victim	(Right	to	refuse	it).	In	case	of	a	child,	

offer	assistance	until	there	is	no	risk	of	re-trafficking	or	s/he	reaches	his	or	her	level	of	maturity;
OO Provide Health care service and psychological support. Support must be arranged over the phone for those 

who	live	in	remote	areas;
OO Arrange	possibilities	to	continue	education	for	those	who	have	not	completed	their	education;
OO Vocational	training	should	be	tailored	to	individual	needs;
OO Instead	of	cash,	purchase	assets	to	run	a	small	business	and	for	income	generation;
OO Provide regular follow-up assistance twice a month after assistance is made for rehabilitation and once 

every	three	months	for	continuous	assistance	if	required;
OO Provide support in collaboration with partner organizations for the second and third time after monitoring 

the	assistance;
OO The same social worker should regularly carry out every step of the process and if s/he is transferred, transfer 

the	case	to	another	social	worker;
OO Consider	care	arrangements	at	the	training	center	as	a	last	resort;	and
OO Cooperate	 with	 partner	 organizations	 to	 raise	 public	 awareness	 to	 prevent	 discrimination	 against	 and	

psychological abuse to victims of trafficking.

How

Where WhoWhen

The place where the 

trafficked person resides, 

relevant Department of 

Rehabilitation/

Department of Social 

Welfare offices and 

partner organizations or 

an appropriate place

ATTF, GAD, offices of 

Department of 

Rehabilitation/

Department of Social 

Welfare , Vocational 

Training	Centers,	and	

partner organizations 

(without	uniform)

When the trafficked 

person returns to her/his 

country/place of origin 

Reintegration and Rehabilitation Assistance
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Procedure 1: Reintegration and Rehabilitation Assistance
73.  What: The Reintegration and Rehabilitation process involves providing necessary 
assistance and support to the trafficked persons for his/her integration into a social 
community and preventing him/her from being re-trafficked.
74.  When: The time when the trafficked person returns to her/his place of origin
75.  Where: At the place where the trafficked person resides or relevant office of the 
Department of Rehabilitation/Department of Social Welfare or partner offices or at an 
appropriate place.
76.  Who: Staff from State and Regional level Department of Rehabilitation/Department 
of	 Social	 Welfare	 offices,	 staff	 from	 shelters	 and	 Information	 Center	 for	 Victims	 of	
trafficking, and responsible persons from partner organizations in collaboration with 
ATTF,	GAD,	and	Child	Social	Worker	in	case	of	a	trafficked	child.	
77.  How: The process must be carried out as follows:

(a)		 The	 first	 follow-up	 visit	 starts	 one	 week	 after	 the	 trafficked	 person	 is	
reunited with the parents/guardian, family members. Without wearing a 
uniform, a staff member responsible for the visit makes a visit to the house 
of the trafficked person, introduces him/her along with the family members, 
talks with them to build trust, explains the reason for the visit, and observes  
the trafficked person's situation including, family relations, income 
generation and social inclusion. The staff member makes an appointment 
for the next visit with the consent of the trafficked person or the consent 
of the parent/guardian in case of a child victim. If the trafficked person 
refuses to receive a second visit, the staff member reports to the head 
quarters of the Department of Rehabilitation through the Region/State/
District/Township Department of Rehabilitation or Department of Social 
Welfare Offices to close the case. An interpreter/sign language interpreter 
is called, if the staff member and the trafficked person do not speak the 
same	language	or	if	she/he	is	deaf.	Consent	is	obtained	to	keep	and	record	
the information and transfer it to other relevant organizations. 

(b)		 Every	 trafficked	 person	 has	 the	 right	 to	 refuse	 or	 receive	 reintegration	
assistance. In case of a child victim, assistance will be offered until there is 
no	risk	of	re-trafficking	or	s/he	reaches	her/his	level	of	maturity	(the	age	
of	maturity	stated	in	the	Convention	on	the	Rights	of	the	Child).	Children	
without a guardian shall be given protection. 

လုြ်ငန်းစဉ် (၁)။ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထရးနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ထရး အကူအညီများြံ့ြိုးထြးပခင်း

၇၃။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း။	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	 လုေ်ငန်းစဉ်သည်	

လူကုန်ကူးြံရသူအား	လူြှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းရန်	အတွက်	လိုအေ်ပသာအကူအညီနှင့်	

အပထာက်အေံ့ြျား	ေံ့ေိုးပေးမြင်းနှင့်	လူကုန်ကူးြှု	ထေ်ြံြမဖစ်ပေါ်ပစရန်	ကာကွယ်ပေးမြင်းတို့	မဖစ်ေါသည်။	

၇၄။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်။	 ြူရင်းပဒသသို့	လူကုန်ကူးြံရသူ	မေန်လည်ပရာက်ရှိြျနိ်တွင်	စတင်သည်။	

၇၅။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်ထနရာ။	လူကုန်ကူးြံရသူပနထိုင်ပသာပနရာ	(သို့ြဟုတ်)	သက်ေိုင်ရာမေန်လည်	ထူပထာင်	

ပရးဦးစီးဌာန/လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာနနှင့်	ြိတ်ဘက်အဖဲွ့အစည်းြျားနှင့်	သင့်ပလျာ်ပသာပနရာတွင်	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၇၆။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်သူ။	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့၊	 အပထွပထွအုေ်ြျုေ်ပရးဦးစီးဌာနတို့၏ေူး

ပေါင်းပောင်ရွက်ြှုမဖင့်	 တိုင်းပဒသကကီး/မေည်နယ်မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	 ဦးစီးဌာနရုံး/	 လူြှုဝန်ထြ်းရုံးြျား၊	 လူကုန်	

ကူးြံရသူြျားအား	ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရး	ပဂဟာြျားြှဝန်ထြ်းြျား၊	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	သတင်း	

အြျက်အလက်ြှေပဝရာစင်တာြှဝန်ထြ်းြျား၊	ြိတ်ဘက်အဖဲွ့အစည်းြျားြှ	တာဝန်ရိှသူြျားြှ	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	ကပလးသူငယ်ေုိင်ရာ	မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြဲွသူြှ	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၇၇။	 ထဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း။	 ပအာက်ေါနည်းလြ်းြျားအတိုင်းပောင်ရွက်နိုင်ေါသည်-

(က)	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	ြိဘ/	အုေ်ထိန်းသူ/	ြိသားစုဝင်ြျားထံ	မေန်လည်အေ်နှံ/	ေို့ပောင်ပေီး	အမဖစ်နိုင်	

ေုံး	(၁)ေတ်အတွင်း	ေထြအကကိြ်	ပနာက်ေက်တွဲပစာင့်ပရှာက်ြှုကို	စတင်ပောင်ရွက်ရန်မဖစ်သည်။	

တာဝန်ရှိဝန်ထြ်းြှ	 ယူနီပဖာင်းဝတ်ေင်မြင်းြမေုဘဲ	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 ပနထိုင်ရာပနရာသို့	 သွား	

ပရာက်ပတွ့ေံုပေီး	၎င်းနှင့်အတူ	ြိသားစုကုိေါြိတ်ေက်မြင်း၊	စကားပမောမြင်းမဖင့်	ယံုကကည်ြှုတည်ပောက်	

မြင်း၊	လာပရာက်ရသည့်	အပကကာင်းအရာြျားအား	ရှင်းလင်းမြင်း၊	ြိသားစုအတွင်းေက်ေံပရး၊	ဝင်ပငွရ	

လုေ်ငန်းပောင်ရွက်ြှု	အပမြအပန၊	အိြ်အပမြအပန၊	ေတ်ဝန်းကျင်အပမြအပနတို့အား	ပလ့လာမြင်း	

ကုိမေုလုေ်ရြည်မဖစ်သည်။	လူကုန်ကူးြံရသူ၏သပဘာတူညီြျက်၊	လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ကပလးသူငယ်	

မဖစ်ေါက	 ြိဘ/အုေ်ထိန်းသူ၏	 သပဘာတူညီြျက်ရယူပေီး	 ပနာက်တစ်ကကိြ်	 ပတွ့ေုံြည့်ရက်အား	

ြျနိ်းေိုရန်မဖစ်သည်။	အကယ်၍	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	ထေ်ြံ	ပတွ့ေုံရန်	မငင်းေန်ေါက	တိုင်းပဒသကကီး/	

မေည်နယ်/ြရုိင်/ပြို့နယ်မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရံုး	(သ့ုိြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းရံုးြျားြှတစ်ေင့်	

မေန်လည်	ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာနရံုးြျုေ်သ့ုိတင်မေ/အပကကာင်းကကားပေီး	အေုိေါအြှုကိစ္စအားေိတ်သိြ်းရန်	

မဖစ်သည်။	 တာဝန်ရှိ၀န်ထြ်းနှင့်	 လူကုန်ကူးြံရသူတို့	 ဘာသာစကားြတူညီေါက/	 နားြကကားေါက	

သင့်ပလျာ်ပသာ	ဘာသာမေန်တစ်ဦး/	လက်သပကေတဘာသာစကားမေန်နှင့်	ြျတ်ိေက်ရန်၊	အြျက်အလက်	

ြျားအား	သိြ်းေည်းြွင့်၊	ြှတ်တြ်းတင်ပရးသွင်းြွင့်နှင့်	အမြားသင့်ပလျာ်သည့်	အဖွဲ့အစည်းြျားသို့	

လွှဲပမောင်းြွင့်ကို	သပဘာတူညီြျက်ရယူထားရန်	မဖစ်ေါသည်။	

(ြ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	သတ်ြှတ်ြံရသည့်ြည်သူြေုိ	 မေန်လည်ဝင်ေ့ံပေါင်းစည်းပရးေုိင်ရာ	အပထာက်	

အေံ့ြျားကို	ြံစားြွင့်၊	မငင်းေယ်နိုင်ြွင့်	ရှိေါသည်။	လူကုန်ကူးြံရသူ	ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	၎င်းအား	

ထေ်ြံလူကုန်ကူးြံရြည့်	 အန္တရာယ်ြရှိသည့်အြျနိ်၊	 ရင့်ကျက်တည်ပငိြ်ြှုရှိသည့်	 အသက်အရွယ်	

(ကပလးသူငယ်အြွင့်အပရးေိုင်ရာ	မေဌာန်းြျက်ြျားအရ	သတ်ြှတ်ထားသည့်	အသက်အရွယ်အထိ	

ပထာကေ်ံ့ပေးရန်	မဖစေ်ါသည်။	အေု်ထိန်းသြူရှသိည်	့ကပလးသူငယြ်ျားအား	ကာကွယပ်စာင်ပ့ရှာက်ြှု	

ပေးရန်မဖစ်ေါသည်။	
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(c)		 The	 following	 types	 of	 reintegration	 assistance	 will	 be	 provided	 in	

accordance with the need of each trafficked victim:

(i)		 Health	care	services,

(ii)		 Psychosocial	support,

(iii)		 Educational	assistance,

(iv)		 Life	Skills/Vocational	training,

(v)	 A	small	business	and	income	generation	programmes,	and

(vi)		 Arrangement	 for	 the	 issuance	 of	 the	 documents	 in	 case	 the	

documents such as National identity card/ temporary travel 

document/identity document are lost/damaged 

	(d)		 Trafficked	persons	may	have	trafficking	related	health	issues	such	as	HIV/

AIDS, sexually transmitted diseases and Post-traumatic stress disorder 

(PTSD).	 Health	 care	 services	 for	 such	 trafficked	 persons	 may	 include	

psychological counseling and for medical treatment. Such services can be 

provided by contacting public hospitals and other service providing 

organizations such as partner/civil society/non-governmental organizations 

in the place where the trafficked persons live, with the trafficked person's 

informed consent.

(e)		 Psychosocial	support	must	be	provided	systematically	by	professionals.	If	

such a psychosocial support service is not available, the social workers 

from the Psychosocial team must arrange a place accessible by the 

trafficked person. Psychosocial support must be arranged over the phone 

for those who live in remote areas.

(f)		 With	their	consent,	possibilities	to	continue	education	must	be	arranged	

for the trafficked persons who have not completed their education. There 

is also a need for coordination with education sectors for them to access 

their education at Basic Education Schools/Non-formal Education 

programs, Degree colleges, colleges and universities. Financial assistance 

is arranged with the help of partner organizations to support education 

where necessary. Non-formal education services should be arranged for 

those who want to read and write during their free time with learning 

clubs and philanthropic groups. 

(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူ	တစ်ဦးြျင်းစီ၏	လိုအေ်ြျက်ြျားအပေါ်ြူတည်၍	 ပအာက်ေါမေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်း	

စည်းပရးအကူအညီ	အြျ ိုးအစားြျားအား	ေံ့ေိုးပေးရြည်-

(၁)	 ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုေိုင်ရာဝန်ပောင်ြှုြျား

(၂)	 နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးအကကံပေးမြင်း

(၃)	 ေညာသင်ကကားနိုင်ပရးအတွက်	ကူညီေံ့ေိုးပေးမြင်း

(၄)	 ဘဝတွက်တာ	ကျွြ်းကျင်စရာ/အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်း	ပလ့ကျင့်သင်ကကားပေးမြင်း

(၅)	 အပသးစားစီးေွားပရးလုေ်ငန်းနှင့်	ဝင်ပငွရရှိပရးပောင်ရွက်ြှုြျား

(၆)	 နုိင်ငံသားစိစစ်ပရးကတ်/	ယာယီြရီးသွားပထာက်ြံစာ/	ြည်သူြည်ဝါမဖစ်ပကကာင်း	အပထာက်	

အထားက့ဲသ့ုိပသာ	သက်ပသြံအပထာက်အထားြျားေျက်စီး/	ပေျာက်ေံုးသွားေါက	မေန်လည်	

ရရှိနိုင်ရန်	ပောင်ရွက်ပေးမြင်း	

(ဃ)	 လူကုန်ကူးြံရမြင်း၏	 အကျ ိုးေက်ပကကာင့်	 လူကုန်ကူးြံရသူထံတွင်	 ကျန်းြာပရးမေဿနာြျား၊	

အထူးသမဖင့်-	 HIV/AIDS၊	 လိင်ြှတေင့်ကူးစက်တတ်ပသာပရာဂါြျားနှင့်	 PTSD	 တို့ကဲ့သို့ပသာ	

ကျန်းြာပရး	 မေဿနာြျားကကုံပတွ့နိုင်ေါသည်။	ထိုကဲ့သို့ပသာ	ကျန်းြာပရးမေဿနာရှိသည့်	လူကုန်	

ကူးြံရသူြျားအတွက်	ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုေိုင်ရာ	ဝန်ပောင်ြှုြျားပေးရာတွင်	စိတ်ေိုင်းေိုင်

ရာနှစ်သိြ့်ြှုပေးပေီး	 ၎င်း၏သပဘာတူညီြျက်အရ	 ကုသပေးနုိင်ပရးအတွက်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျား	

ပနထုိင်ရာပဒသရှိမေည်သူ့ပေးရံု၊	အမြားပသာဝန်ပောင်ြှုပေးနိုင်သည့်	ြိတ်ဖက်/အရေ်ဖက်/	အစိုးရ	

ြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	ြျတိ်ေက်ပောင်ရွက်ပေးရြည်မဖစ်သည်။	

(င)	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးအကကံပေးမြင်းကို	 ကျွြ်းကျင်ေညာရှင်ြှ	 စနစ်တကျနှစ်သိြ့်	

အကကံမေုမြင်း	ပောင်ရွက်ပေးရန်မဖစ်သည်။	အေိုေါဝန်ပောင်ြှုြျ ိုး	ြရှိပသာ်လည်း	သွားပရာက်စီစဉ်	

ပေး၍	 ရနိုင်ြည့်အရေ်ြျား၌	 လူြှုဝန်ထြ်း၊	 စိတ်လူြှုပရးအဖွဲ့ြှ	 သွားပရာက်ပောင်ရွက်ပေးရြည်	

မဖစ်သည်။	 ပဝးလံပြါင်ဖျားပသာ	အရေ်ပဒသြျားရှိ	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	တယ်လီဖုန်းမဖင့်	

နှစ်သိြ့်ပေွးပနွး	အကကံပေးမြင်း	မေုလုေ်ပေးရြည်။	

(စ)	 ေညာပရးပေီးပမြာက်ြှုြရှိသည့်	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	ေညာေက်လက်	သင်ကကားနိုင်ပရးအတွက်	

လူကုန်ကူးြံရသူ၏	သပဘာတူညီြှုမဖင့်	ပောင်ရွက်ပေးရြည်	မဖစ်သည်။	အပမြြံေညာပကျာင်းြျား/

ပကျာင်းမေင်ေေညာပရးအစီအစဉ်ြျား၊	ဒီဂရီပကာလိေ်၊	ပကာလိေ်နှင့်	တက္ကသုိလ်တ့ုိတွင်ေညာသင်ကကား	

ြွင့်ရရှိပရးအတွက်	လိုအေ်ပသာ	ညှိနှိုင်းြျတိ်ေက်ြှုြျားကို	ပောင်ရွက်ပေးရြည်မဖစ်သည်။	လိုအေ်	

ေါက	ေညာသင်ကကားပရးတွင်	အပထာက်အကူမေုနုိင်ပရးအတွက်	ပငွပကကးပထာက်ေ့ံမြင်းကုိ	ြိတ်ဘက်	

အဖွဲ့အစည်းြျား၏	အကူအညီမဖင့်	ပောင်ရွက်ပေးရြည်မဖစ်သည်။	စာပရးတတ်၊	ဖတ်တတ်ပအာင်	

သင်ကကားလိုသူြျားအတွက်	စာသင်ဝိုင်းြျား၊	ေရဟိတအဖွဲ့ြျားနှင့်	၎င်းတို့အားလေ်ြျနိ်တွင်သင်ကကား	

နိုင်ပအာင်	ြျတိ်ေက်ပေးမြင်းြျား	ပောင်ရွက်ပေးရြည်။	
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(g)	 Vocational	training	is	essential	in	the	process	of	reintegration.	Vocational	

training should be tailored to the needs of the victims of trafficking, their 

skills, educational level, and the situation of the place where they live. This 

should be done with the support of training providing government agencies, 

departments	and	NGOs,	and	Civil	Society	Organizations.	

(h)		 Income	generation	plans	should	be	planned	by	the	victims	of	trafficking	

themselves. They should identify the strengths/weaknesses of their 

business plan and find out if the plan is relevant in the area where they 

live.	Cash	grants	will	not	be	provided	to	run	the	business.	Instead,	assets	

for the business will be purchased by the social workers together with the 

victims of trafficking. Regular follow-up assistance will be made twice a 

month after assistance is made for rehabilitation and once every three 

months for continuous assistance if required. After the first rehabilitation 

service is provided, the implementation of the business plan should be 

monitored. This should be done to identify the root causes if the plan is 

unsuccessful, and to draw up a new business plan if needed. Support will 

be provided for a second business plan and a third time, supporting the 

victim's successful rehabilitation. 

(i)		 Funds	from	ATTF,	Department	of	Rehabilitation,	and	other	anti-trafficking	

non-governmental organizations including INGOs will be used for 

reintegration assistance. The amount of grants for reintegration is not 

equally set. The grant is made corresponding to the needs of individual 

victims of trafficking. The amount of the grant will be determined by the 

Department of Rehabilitation, Nay Pyi Taw and relevant organizations 

based upon the findings and recommendations made by the social workers 

and types of business the victims of trafficking would like to run.

(ေ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပေးမြင်းတွင်	 အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်းပလ့ကျင့်	

သင်ကကားြှုြျားသည်	အပရးကကီးပသာလုိအေ်ြျက်မဖစ်သည်။	လူကုန်ကူးြံရသူ၏	ကျွြ်းကျင်ြှု၊	ေညာ	

အရည်အြျင်း၊	လူကုန်ကူးြံရသူပနထိုင်သည့်ပဒသအပမြအပနနှင့်	လူကုန်ကူးြံရသူ၏	လိုအေ်ြျက်	

တ့ုိအပေါ်ြူတည်၍	 အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်း	 ပလ့ကျင့်သင်ကကားပေးမြင်းတ့ုိအားပောင်ရွက်ပေးရြည်။	

ထိုသို့	 ပောင်ရွက်ရာတွင်	 အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်း	 ပလ့ကျင့်သင်ကကားပေးပနသည့်	 ဌာနေိုင်ရာ	

အဖွဲ့အစည်းြျား၊	 အစိုးရြဟုတ်ပသာအဖွဲ့အစည်းြျား၊	 အရေ်ဘက်လူြှု	 အဖွဲ့အစည်းြျား၏	

ကူညီေံ့ေိုးြှုမဖင့်	ပောင်ရွက်ပေးရေါြည်။	

(ဇ)	 အပသးစားစီးေွားပရးလုေ်ငန်းနှင့်	 ဝင်ပငွရရှိပရး	 ပောင်ရွက်ြှုြျားအား	လူကုန်ကူးြံရသူကိုယ်တိုင်	

ေန္ဒမေု၍	အစီအစဉ်ြျားပရးေွဲရန်မဖစ်သည်။	လူကုန်ကူးြံရသူ	 ပောင်ရွက်ရန်ေန္ဒရှိသည့်	လုေ်ငန်း	

ြျားသည်	 ၎င်းတို့ပနထိုင်ရာပဒသ၊	 ၎င်းတို့၏	 အပမြအပနနှင့်ကိုက်ညီြှု	 ရှိ/ြရှိ၊	 အားသာြျက်/	

အားနည်းြျက်ြျား	ရှာပဖွပဖာ်ထုတ်ရန်မဖစ်သည်။	လူကုန်ကူးြံရသူ	ပောင်ရွက်လိုသည့်	လုေ်ငန်းြျား	

အတွက်	ပငွသား	ပထာက်ေံ့မြင်းြမေုဘဲ	ေစ္စည်းဝယ်ပေးမြင်းအား	လူြှုဝန်ထြ်းသြားြျား	ကိုယ်တိုင်	

၎င်းတို့နှင့်အတူ	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ပေးရန်	မဖစ်သည်။	မေန်လည်ထူပထာင်မြင်းအတွက်	ပထာက်ေံ့ပေီး	

(၁)လ	 (၂)ကကိြ်ေုံြှန်	 ပနာက်ေက်တွဲ	 ပစာင့်ပရှာက်ြှု	 ပောင်ရွက်ပေးရန်၊	လိုအေ်ြျက်ပေါ်ြူတည်၍	

(၃)လ(၁)ကကိြ်	ေက်လက်ပောင်ရွက်ရန်၊	ေထြအကကိြ်	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးလုေ်ငန်း	ပောင်ရွက်	

ပေးပေီးပနာက်	 ၎င်းတို့၏လုေ်ငန်းပောင်ရွက်ြျက်ြျားအပေါ်	 ပလ့လာေန်းစစ်	 အကဲမဖတ်မြင်းနှင့်	

လိုအေ်ေါက	ြပအာင်မြင်ရသည့်	အပကကာင်းရင်းြျားကို	 ပဖာ်ထုတ်ရန်မဖစ်ပေီး	လုေ်ငန်းသစ်ေူးပေါင်း	

ပရးေွဲ၍	အရင်းအနှီးလုံပလာက်ြှုြရှိေါက	ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	ေူးပေါင်း၍	ဒုတိယအကကိြ်၊	

တတိယအကကိြ်ထေ်ြံ	ပထာက်ေံ့ပေးရန်၊	ပအာင်မြင်ပသာ	ဘဝ	ရေ်တည်နိုင်ရန်အတွက်	ေက်လက်	

ကူညီေံ့ေိုးရန်မဖစ်ေါသည်။	

(ဈ)	 ဘဏ္ဍာပငွအသုံးမေုြှုတွင်	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့၊	 မေန်လည်	 ထူပထာင်ပရးဦးစီး	

ဌာနနှင့်	လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရး	 ပောင်ရွက်ပနပသာ	အမေည်မေည်ေိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းြျားအေါ

အဝင	်အစိုးရြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျား၏	ဘဏ္ဍာပငကွိ	ုအသုံးမေု၍	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး	

အကူအညီြျား	 ပေးရြည်	 မဖစ်သည်။	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးေိုင်ရာ	 ကူညီပထာက်ေံ့ြှု	

နှုန်းထားြျားအား	တပမေးညီသတ်ြှတ်ြှုြရှိေါ။	လူကုန်ကူးြံရသူတစ်ဦးြျင်းစီ၏	လိုအေ်ြျက်ြျားပေါ်	

ြူတည်၍	 ပထာက်ေံ့ြှုပေးရြည်။	 ပထာက်ေံ့ြှုနှုန်းထားြျားအား	လူြှုဝန်ထြ်းသြားြျား၏ပတွ့ရှိြျ

က်၊	ပထာက်ေံ့ပကကးနှုန်းထား	အကကံမေုြျက်၊	လူကုန်ကူးြံရသူ	ပောင်ရွက်လိုသည့်	လုေ်ငန်းြျားအပေါ်	

အပမြြံ၍	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန၊	 ပနမေည်ပတာ်နှင့်	 သက်ေိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းြျားြှ	

သတ်ြှတ်ပေးရန်မဖစ်သည်။	
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(j)		 With	the	mutual	consent	of	the	social	worker	and	the	victim	of	trafficking,	

the process of reintegration assistance terminates when the victim of 

trafficking can stand on her or his own feet or when she/he says she/he no 

longer needs the assistance, when she/he is deceased or has moved to 

another place. The same social worker should regularly follow up and carry 

out every step of the process and if she/he is transferred, case is handed 

over to another social worker. When reintegration back to family/guardian 

is not suitable, as a last resort, the victim of trafficking has to be taken care 

of at the vocational training center. 

(k)	 To	ensure	that	the	trafficked	persons	is	reintegrated	into	their	society	with	

dignity, cooperation with partner organizations should be done not only to 

provide psychosocial support to the trafficked persons but also to raise 

public awareness to prevent any discrimination against and psychological 

abuse to the victims of trafficking.

Tool Reintegration Assessment Form

Tool Income Generation Plan

(ည)	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးအကူအညီြျား	ေံ့ေိုးပေးမြင်းေိုင်ရာ	လုေ်ငန်းစဉ်အား	လူကုန်ကူးြံရသူ	

ကိုယ်တိုင်က	 ြိြိကိုယ်တိုင်ရေ်တည်နိုင်ြျနိ်	 (သို့ြဟုတ်)	 အကူအညီြလိုအေ်ပတာ့ဟု	 ပမောြျနိ်	

(သို့ြဟုတ်)	ပသေုံးြျနိ်	(သို့ြဟုတ်)	ပရှေ့ပမောင်းသွားြျနိ်တို့တွင်	လူြှုဝန်ထြ်းသြားနှင့်	လူကုန်ကူး	

ြံရသူတို့၏	သပဘာတူညီြျက်မဖင့်	လုေ်ငန်းစဉ်	အေုံးသတ်ရန်မဖစ်ေါသည်။	လုေ်ငန်းစဉ်တိုင်းအတွက်	

လူြှုဝန်ထြ်းသြားတစ်ဦးက	တသြတ်တည်းတာဝန်	ယူပောင်ရွက်ရန်နှင့်	၎င်းပရှေ့ပမောင်းြျနိ်တွင်	

အမြားလူြှုဝန်ထြ်းသြားအား	လွှဲပမောင်းပကကာင်း	လူကုန်ကူးြံရသူအား	အသိပေး	ြျတိ်ေက်ပေးရန်	

မဖစ်ေါသည်။	ြိသားစု/	အုေ်ထိန်းသူနှင့်	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းမြင်း	ပောင်ရွက်ရန်	ြသင့်ပလျာ်	

ပသာ	အပမြအပနတွင်	သင်တန်းပကျာင်းတွင်	ပစာင့်ပရှာက်မြင်းကို	ပနာက်ေုံးနည်းလြ်းအပနမဖင့်	

ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

(စ)	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအပနမဖင့်	လူြှုအသိုင်းအဝန်းအတွင်းသို့	လူြှုပရးအရ	ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ	မေန်လည်	

ဝင်ေံ့နိုင်ပရး	 ပောင်ရွက်ရာတွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	 စိတ်လူြှုပရးေိုင်ရာမြှင့်တင်ြှုြျား	

ပောင်ရွက်ပေးရုံသာြက	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	ြွဲမြားေက်ေံမြင်းနှင့်	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာထိြိုက်

ပစမြင်းတို့ကို	 ြမေုလုေ်ြိပစရန်	 ရေ်ရွာလူထုအား	 အသိေညာပေးသည့်	 လုေ်ငန်းြျားကို	 ြိတ်ဖက်	

အဖွဲ့	အစည်းြျားနှင့်	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရေါြည်။	

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးအကဲမဖတ်ေုံစံ

အသံုးမေုနည်းအညွှန်း ဝင်ပငွရရှိနိုင်ြည့်	လုေ်ငန်းအစီအစဉ်
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Monitoring and Evaluation
78.  A monitoring and Evaluation Team shall be formed with the representatives from 

the working group on Repatriation, Reintegration and Rehabilitation of Trafficked 

Victims	established	under	Anti-trafficking	in	Persons	Law.	The	team	will	monitor	and	

evaluate the implementation of the SOPs and identify challenges and shortcomings and 

revise the SOPs as necessary.

Conclusion
79.  The Standard Operating Procedures of Myanmar on the Return/Repatriation and 

Reintegration of Trafficked Victims provides step-by-step guidance to anti-trafficking 

stakeholders and professionals involved during the initial referral, early and formal 

identification, protection, initial and further assistance, return and reintegration, and 

assisted voluntary return of children and adults. In addition, a Working Terminology is 

provided to establish a common language concerning trafficking related issues to ensure 

that all anti-trafficking actors adopt the same terminology and definitions. Finally, the 

SOPs are conceived as a working tool for practitioners and specialists of governmental, 

non-governmental and international organizations engaged in the field of anti-trafficking 

at different levels in Myanmar.

80.  To implement the SOPs, professionals working in the anti-trafficking field shall 

regularly be trained and provided with refresher courses on issues concerning potential, 

presumed and identified victims of trafficking. The courses shall cover new trends of 

different	 forms	 of	 human	 trafficking;	 local,	 national,	 regional,	 and	 international	

legislation;	strategies	and	operational	tools	and	measures.	They	shall	be	provided	with	

specialised training related to their mandates in anti- trafficking work as well as training 

on the management of trauma and cultural challenges, child friendly procedures, gender 

perspectives, multi-disciplinary and multi-agency approaches, and human rights 

standards.

ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာပခင်းနှင့်သုံးသြ်ပခင်း 

၇၈။	 ဤစံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်	အပကာင်အထည်ပဖာ်	ပောင်ရွက်ြှုအား	ပစာင့်ကကည့်ပလ့လာ	အကဲမဖတ်ေန်းစစ်ပရး	

အဖွဲ့ကို	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီးကာကွယ်ပရးဥေပဒအရ	 ဖွဲ့စည်းထားပသာ	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်	

လက်ြံပရး၊	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	မေန်လည်	ထူပထာင်ပရးလုေ်ငန်းအဖွဲ့ြှ	ကိုယ်စားလှယ်ြျားမဖင့်	ဖွဲ့စည်း	

ြည်။	ယင်းအဖွဲ့က	ဤစံလုေ်ငန်း	အစီအစဉ်	အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်ြှု	လုေ်ငန်းပောင်ရွက်ြျက်ြျားအပေါ်	

ပလ့လာေန်းစစ်	 အကဲမဖတ်မြင်းနှင့်	 လိုအေ်ေါက	 ြပအာင်မြင်ရသည့်အပကကာင်းရင်းြျားကို	 ပဖာ်ထုတ်ရန်မဖစ်ပေီး	

လုေ်ငန်းအစီအစဉ်ြျားကို	မေန်လည်မေင်ေင်ပရးေွဲရန်မဖစ်သည်။	

နိဂုံး

၇၉။	 မြန်ြာနိုင်ငံ၏	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့	ပေါင်းစည်းပရးေိုင်ရာ	နိုင်ငံ

အေင့်စံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်သည်	ကနဦးညွှန်းေို့မြင်း၊	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ကနဦးနှင့်	တရားဝင်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်	

မြင်း၊	 	 	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်း၊	ကနဦးနှင့်	ထေ်ြံကူညီ	ေံ့ေိုးြှု၊	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းနှင့်	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်း	

စည်းပေးမြင်း၊	 ကပလးသူငယ်ြျားနှင့်	 အရွယ်ပရာက်ပေီးသူ	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 ၎င်းတို့၏	 သပဘာေန္ဒအရ	

ကူညီေံ့ေိုးြှုမဖင့်	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းစသည့်ကာလြျားအတွင်း	 လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးလုေ်ငန်း	 ပောင်ရွက်	

ပနသူြျား၊	ေညာရှင်ြျားအတွက်	အေင့်တစ်ြုြျင်းအတွက်	လြ်းညွှန်ြှုြျားကို	ပဖာ်မေထားေါသည်။	ထို့မေင်	လူကုန်ကူးြှု	

တိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာလုေ်ငန်း	 ပောင်ရွက်ပနသူြျားအကကား	 လူကုန်ကူးြှုကိစ္စရေ်ြျားနှင့်ေတ်သက်၍	 တူညီပသာ	

ပဝါဟာရနှင့်	အဓိေ္ပါယ်ဖွင့်ေိုြျက်ြျားရှိပစရန်အတွက်	လုေ်ငန်းသုံး	ပဝါဟာရြျားကိုလည်း	ထည့်သွင်းထားသည်မဖစ်ရာ	

မြန်ြာနိုင်ငံ၏	 လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရး	 ေိုင်ရာ	 နယ်ေယ်အေင့်အသီးသီးတွင်	 ေါဝင်ပောင်ရွက်ပနသည့်ဌာန	

ေိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းြျား၊	 မေည်တွင်း/နိုင်ငံတကာ	 အစိုးရြဟုတ်ပသာ	 အဖွဲ့အစည်းြျားြှ	 ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား	

အေါအဝင်	 လက်ပတွ့လုေ်ငန်း	 ပောင်ရွက်ပနသူြျားနှင့်	 ကျွြ်းကျင်သူြျားအတွက်	 လုေ်ငန်းပောင်ရွက်ရာတွင်	

အပထာက်အကူမေုသည့်	လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်တစ်ြုမဖစ်ြည်ဟု	ယုံ	ကကည်ေါသည်။	

၈၀။	 ဤစံလုေ်ငန်းအစီအစဉ်အား	အပကာင်အထည်ပဖာ်	 ပောင်ရွက်ရာတွင်	လူကုန်ကူးြှု	တိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာ	

လုေ်ငန်းပောင်ရွက်ပနသူြျားအား	လူကုန်ကူးြံရဖွယ်ရှိသူ၊	လူကုန်ကူးြံရ	သူဟု	ယူေရသူနှင့်	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	

သတ်ြှတ်ထားသူတို့နှင့်ေတ်သက်၍	 ပန့စဉ်လုေ်ငန်း	 ပောင်ရွက်ရာ၌	 အပထာက်အကူမဖစ်ပစရန်အတွက်	 ြွြ်းြံ	

သင်တန်းြျားကို	 ေုံြှန်ဖွင့်လှစ်	 ပောင်ရွက်သင့်ေါသည်။	 ထိုသင်တန်းြျားတွင်	 လူကုန်ကူးြှုေုံစံအြျ ိုးြျ ိုး၏	 လြ်း	

ပကကာင်းသစ်ြျား၊	လူကုန်	ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာ	နိုင်ငံအေင့်၊	ပဒသအေင့်နှင့်	နိုင်ငံတကာအေင့်	ဥေပဒမေဌာန်းြှု	

ြျား၊	နည်းဗျူဟာြျား၊	လုေ်ငန်းပောင်ရွက်သည့်နည်းလြ်းြျားနှင့်	လုေ်ငန်းအစီအြံြျားကိုလည်း	ထည့်သွင်းေို့ြျရသင့်	

ေါသည်။	 ထို့မေင်	 စိတ်ဒဏ်ရာရှိသူြျားကို	 စီြံြန့်ြွဲမြင်းနှင့်	 ယဉ်ပကျးြှုေိုင်ရာ	 စိန်ပြါ်ြှုြျား၊	 ကပလးသူငယ်ြျားနှင့်	

သင့်ပလျာ်သည့်	လုေ်ငန်းစဉ်ြျား၊	ဂျင်ဒါ	(ကျား/ြေိုင်ရာ	အမြင်သပဘာထား)၊	ကဏ္ဍစုံြျဉ်းကေ်ြှုနှင့်	လူ့အြွင့်အပရး	

စံနှုန်း	 စသည်တို့အေါအဝင်	 လူကုန်ကူးြှု	 တိုက်ဖျက်ပရးလုေ်ငန်းြျားနှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	 သက်ေိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်	

အထူးမေုသင်တန်းြျားကိုလည်း	ပောင်ရွက်ပေးရြည်မဖစ်သည်။	
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Annex A
Roles of the Ministries and NGOs/INGOs working in the anti-trafficking field 

1. The Department of Rehabilitation, Ministry of Social Welfare, Relief and 

Resettlement takes the role of secretary of the Working Group on Return/Repatriation 

and Reintegration. The Department is responsible for family tracing, return, providing 

medical examinations with the informed consent of the trafficked persons, making 

referrals to appropriate Departments and Organizations if medical care is needed, 

providing counseling, coordinating with other relevant Departments or referring where 

necessary and for the rehabilitation of trafficked persons including access to education, 

vocational training, and job opportunities. 

2. The General Administration Department, Ministry of the Office of the Union Government 

includes a subject on raising public awareness on the Prevention of Trafficking in persons 

in a series of trainings conducted by the Institute of Development Administration. The region/ 

state administrators serve as the vice-chairpersons in the state/region body for the 

suppression	of	human	trafficking;	and	organizes	an	awareness	raising	talk	on	Prevention	

of Trafficking in persons according to the programme of state/region government. 

3.	 The	Ministry	of	Home	Affairs	carries	out	functions	and	duties	of	the	Central	Body	

for Suppression of Trafficking in Persons and Working Group on Prevention of Trafficking 

in Persons and Protection of Victims of Trafficking in Persons. The Myanmar Police 

Force	has	set	up	an	Anti-Trafficking	in	Persons	Division	(ATIPD)	to	be	responsible	for	

Trafficking	 Crime	 prevention,	 Criminal	 investigative	 activities,	 Arrest	 of	 perpetrators,	

Issuing regular reports on data on trafficking cases and trends, and raising the awareness 

of the public and disseminating information on the risk and consequences of trafficking 

in persons to be able to prevent trafficking in persons. 

4. The Union Attorney General Office is responsible to conduct the functions and duties of 

the	Working	 Group	 on	 Legal	 Framework	 and	 Prosecuting	 Measures.	 The	 Union	 Attorney	

General coordinates with related prosecution bodies to ensure effective and severe punishment 

against	human	traffickers	within	the	framework	of	the	law	after	obtaining	strong	evidence;	

during legal prosecution process, the Attorney General Office collaborates with related law 

offices and prosecution bodies to lay down necessary plans to ensure the safety of trafficked 

persons and witnesses as well as to provide them with information of their rights and protection. 

ထနာက်ဆက်တွဲ “က”

လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ထရး ထဆာင်ရွက်ထနသည့် ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ပြည်တွင်း/ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ် 

ထသာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်များ

၁။	 လူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ထရးနှင့် ပြန်လည်ထနရာချေားထရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပြန်လည်ေူထောင်ထရးဦးစီးဌာန 

သည်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားကုိ	 မေန်လည်လက်ြံပရး၊	 မေန်လည်ဝင်ေံ့	 ပေါင်းစည်းပရးနှင့်	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	

လုေ်ငန်းအဖွဲ့၏	 အတွင်းပရးြှူးတာဝန်ြျားကို	 ပောင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။	 ယင်းသို့ပောင်ရွက်ရာတွင်	 လူကုန်ကူး	

ြံရသူြျားအား	 မေန်လည်လက်ြံရန်အတွက်	 ြိသားစု၏	အပမြအပနကို	 စုံစြ်းြှုမေုလုေ်မြင်း၊	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်း၊	

လူကုန်ကူးြံရသူတို့အား	ယင်းတို့၏သပဘာတူညီြျက်မဖင့်	ပေးစစ်ပေးမြင်း၊	ကုသြှုြံယူရန်လိုအေ်ေါက	သက်ေိုင်ရာ	

ဌာန	အဖဲွ့အစည်းြျားသ့ုိ	ညွှန်းေ့ုိမြင်း၊	နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးေညာပေးမြင်း၊	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	မေန်လည်ထူပထာင်ပရး	

အတွက်	ေညာပရးနှင့်	ကျွြ်းကျင်ြှုအပမြြံပသာ	အသက်	ပြွးဝြ်းပကျာင်းေညာရရှိပရး၊	အလုေ်အကိုင်အြွင့်အလြ်းြျား	

ရရှိပရးတို့ကို	အမြားပသာ	သက်ေိုင်ရာဌာနြျားနှင့်	ေူးပေါင်း	ပောင်ရွက်မြင်း	လိုအေ်သလို	ညွှန်းေို့မြင်း	စသည်တို့ကို	

ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါသည်။	

၂။	 ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကကီးဌာန၊ အထေွထေွအုြ်ချုြ်ထရးဦးစီးဌာနသည်	 လူကုန်ကူးြှုတားေီး	

ကာကွယ်ပရး	 လူထုအသိေညာပေးသင်တန်းြျားကို	 ဦးစီးဌာန၏	 အုေ်ြျုေ်ပရးေညာ	 ဖွံ့ပဖိုးြှုသင်တန်းပကျာင်းြှ	

ဖွင့်လှစ်ပသာ	 သင်တန်းြျားတွင်	 ဘာသာရေ်တစ်ြုအပနမဖင့်	 ထည့်သွင်းေို့ြျမြင်း၊	 တိုင်းပဒသကကီး/မေည်နယ်	 လူကုန်	

ကူးြှု	 တားေီးကာကွယ်ပရးအဖွဲ့ြျားတွင်	 တိုင်းပဒသကကီး/	 မေည်နယ်အုေ်ြျုေ်ပရးြှူးြျားြှ	 ဒုတိယဥက္ကဌအမဖစ်	

ပောင်ရွက်ပေီး	လူကုန်ကူးြှု	တားေီး	ကာကွယ်ပရး	လူထုအသိေညာပေးလုေ်ငန်းြျားအား	သက်ေိုင်ရာတိုင်းပဒသကကီး/

မေည်နယ်	အစိုးရ	အဖွဲ့၏	အစီအစဉ်မဖင့်	ပေါင်းစေ်ညှိနှိုင်း	ပောင်ရွက်ရေါြည်။	

၃။	 ပြည်ေဲထရးဝန်ကကီးဌာနသည်	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးကာကွယ်ပရးဗဟိုအဖွဲ့နှင့်	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီး	

ကာကွယ်ပရးနှင့်	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	အကာအကွယ်ပေးပရးလုေ်ငန်းအဖွဲ့၏	လုေ်ငန်းတာဝန်ြျားကို	ပောင်ရွက်	

လျက်ရှိေါသည်။	 မြန်ြာနိုင်ငံရဲတေ်ဖွဲ့သည်	 လူကုန်ကူးြှု	 တားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့အား	 ဖွဲ့စည်း၍	 လူကုန်ကူးြှု	

ြှုြင်းြျား	ကကိုတင်ကာကွယ်မြင်း၊	မေစ်ြှုစုံစြ်းစစ်ပေးမြင်း၊	မေစ်ြှုကျူးလွန်သူအားဖြ်းေီးအပရးယူမြင်း၊	လူကုန်ကူးြှု	

ြျားနှင့်	 ေုံစံလြ်းပကကာင်း	 ြျားနှင့်ေတ်သက်သည့်	 အြျက်အလက်ြျားအား	 ေုံြှန်အစီရင်ြံစာြျား	 ထုတ်ပဝမြင်း၊	

လူကုန်ကူးြှု	 ကကိုတင်တားေီးကာကွယ်ပရးအတွက်	 လူကုန်ကူးြှုအန္တရာယ်နှင့်	 ပနာက်ေက်တွဲ	 ေိုးကျ ိုးြျားကို	

အြျားမေည်သူသို့	အသိေညာပေးမြင်းနှင့်	သတင်းမဖန့်ြျမိြင်း	စသည်တို့ကို	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါ	သည်။	

၄။	 ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်ရုံးသည်	 ဥေပဒပရးရာနှင့်	 တရားစွဲေိုပရးေိုင်ရာလုေ်ငန်းအဖွဲ့၏	 လုေ်ငန်းတာ၀န်	

ြျားကို	 ပောင်ရွက်လျက်ရှိပေီး	 ထိုသို့ပောင်ရွက်ရာတွင်	 လူကုန်ကူးြှုကျူးလွန်သူ	 ြျားကို	 ထိပရာက်မေင်းထန်ပသာ	

မေစ်ဒဏ်ြျြှတ်နိုင်ရန်	 ဥေပဒနှင့်အညီ	 ြိုင်လုံပသာ	 အပထာက်အထားြျားမဖင့်	 တရားစွဲေိုတင်ေို့ပစပရးအတွက်	

သက်ေိုင်ရာတရားစွဲ	 အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	 ညှိနှိုင်းပောင်ရွကမ်ြင်း၊	 ဥေပဒအရ	တရားစွဲေိုြှုြျားတွင်	 လူကုန်ကူးြံရ	

သူြျားနှင့်	သက်ပသြျား၏လုံခြုံြှုအတွက်	သက်ေိုင်ရာတရားရုံး၊	တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	ေူးပေါင်း၍	လိုအေ်သည့်	

အစီအစဉ်ြျား	 ြျြှတ်ပောင်ရွက်မြင်း၊	 ဥေပဒအရာရှိြျားြှတေင့်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 ၎င်းတို့၏အြွင့်အပရး

ြျားကိုအသိပေးမြင်းနှင့်ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်းတို့ကို	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါသည်။	
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၅။	 ကျန်းမာထရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနသည်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 ရုေ်ေိုင်း၊	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာနှင့်	

စိတ်ပရာဂါကုသြှုေိုင်ရာ	ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုြျားအေါအဝင်	ပေးဘက်ေိုင်ရာ	လူြှုပရးအြက်အြဲ	မေဿနာ	

ြျားကို	ကူညီပမဖရှင်းပောင်ရွက်ပေးမြင်းမဖင့်	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ပရးတွင်	အပရးေါပသာ	

အြန်းကဏ္ဍြှ	 ေါဝင်လျက်ရှိေါသည်။	 ထို့အမေင်	 လူကုန်ကူးြှုကိစ္စြျားအား	 ပေးေညာနယ်ေယ်ြှ	 ကျွြ်းကျင်သူြျား	

သိရှိနိုင်ရန်နှင့်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 ကုသြှုပေးရာတွင်	 ၎င်းတို့၏	 ကျွြ်းကျင်ြှုြျား	 တိုးတက်ပစရန်အတွက်	

သင်တန်းနှင့်	အသိေညာပေးြှုြျားကို	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါသည်။	

၆။	 ြညာထရးဝန်ကကီးဌာနသည်	 လူကုန်ကူးြှုတားေီးကာကွယ်ပရးေိုင်ရာ	 အသိေညာပေး	 အစီအစဉ်ြျားကို	

အပမြြံေညာပကျာင်းြျားနှင့်	အေင့်မြင့်ေညာပကျာင်းြျားမဖစ်ပသာ	ဒီဂရီပကာလိေ်/	ပကာလိေ်/	တက္ကသိုလ်ြျားနှင့်	

ပကျာင်းမေင်ေေညာပရး	သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားတွင်	ပေါင်းစေ်သည့်	နည်းလြ်း၊	သင်ရိုးညွှန်းတြ်း	မေင်ေလှုေ်ရှားြှုြျားစ

သည်တို့ကို	ပောင်ရွက်မြင်းမဖင့်	လူကုန်ကူးြှုကို	ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ြည်မဖစ်ပေီး၊	အပရးေါပသာ	အြန်းကဏ္ဍတစ်ရေ်	

လည်းမဖစ်ေါသည်။	ထို့အမေင်	ကကိုတင်ကာကွယ်ပရးအရ	အပမြြံေညာသင်ယူြှု	ြပေီးေုံးြီ	ပကျာင်းထွက်ြှုြျားအတွက်	

လုေ်ငန်းြျား	 ြျြှတ်ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါသည်။	 အပမြြံေညာပကျာင်းြျားတွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 ကပလးြျား/	

လူကုန်ကူးြံရသူြျား၏	ြိသားစုဝင်ကပလးြျား	တက်ပရာက်မြင်း၊	လူကုန်ကူးြံရသူ	လူငယ်ြျားအတွက်	နည်းေညာ၊	

သက်ပြွးေညာနှင့်	 ပလ့ကျင့်ပရးဦးစီးဌာနက	 အသက်ပြွးြှုနှင့်	 ကျွြ်းကျင်ြှုေိုင်ရာေညာတို့ကိုပေးပဝမြင်းအားမဖင့်	

လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရးလုေ်ငန်းတွင်	ကူညီေံ့ေိုးရြည်မဖစ်ေါသည်။	

၇။	 နိုင်ငံပခားထရးဝန်ကကီးဌာနသည်	 မေည်ေနိုင်ငံြျားတွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 ဟုတ်၊	

ြဟုတ်	ကနဦးစိစစ်မြင်း၊	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	မြန်ြာနိုင်ငံသို့	မေန်လည်ပြါ်ယူ	နိုင်ပရးအတွက်	သက်ေိုင်ရာဌာန၊	

အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	ညှိနှိုင်းြျတိ်ေက်၍	လိုအေ်သည့်	အပထာက်	အထားြျားရရှိနိုင်ပရးအတွက်	ပောင်ရွက်ပေးမြင်း၊	

လူကုန်ကူးြံရသူြျား	ေိုက်ပရာက်နိုင်ငံြျားရှိ	ယာယီပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြျားတွင်	 ရှိပနစဉ်အတွင်း	လိုအေ်သည့်	

ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ြှုြျားရရှိနိုင်ပရးအတွက်	 ေိုက်ပရာက်နိုင်ငံရှိ	 သက်ေိုင်ရာဌာန၊	 အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	 ညှိနှိုင်း	

ပောင်ရွက်မြင်း၊	လူကုန်ကူးြံရသူြျား	တရားစွဲေိုပရးလုေ်ငန်းစဉ်၌	သက်ပသအမဖစ်ထွက်ေိုရာတွင်	သက်ေိုင်ရာနိုင်ငံ	

ေိုင်ရာ	 မြန်ြာသံရုံးဝန်ထြ်းြျား/	 အလုေ်သြားသံအရာရှိြျားြှ	 တရားရုံးသို့သွားပရာက်မြင်း၊	 ကျွြ်းကျင်သည့်	

ဘာသာမေန်ြျားရရိှပရးအတွက်	 ပောင်ရွက်ပေးမြင်းစသည့်	 လုိအေ်ပသာ	 ကူညီေ့ံေုိးြှုြျားရရှိနိုင်ပရးအတွက်	 စီစဉ်	

ပောင်ရွက်ပေးမြင်းတို့ကို	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါသည်။	

၈။	 အလုြ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကြ်ထရးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန၊ အမျ ိုးသားမှတ်ြုံတင်နှင့် နိုင်ငံသား 

ဦးစီးဌာနသည်	 မေည်ေနိုင်ငံြျားတွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	 မေန်လည်ပြါ်ယူနိုင်ပရးအတွက်	 နိုင်ငံသားစိစစ်မြင်း၊	

မေန်လည်လက်ြံသူြျားအား	ြိဘအုေ်ထိန်းသူထံ	 မေန်လည်ေို့ပောင်ရာ	တွင်	လုိအေ်သည့်ြရီးသွား	ပထာက်ြံြျက်ြျား	

ထုတ်ပေးမြင်း၊	လုိအေ်ေါက	နုိင်ငံသားစိစစ်ပရးကတ်မေားရရိှနုိင်ပရးအတွက်	စီစဉ်ပောင်ရွက်ပေးမြင်းတ့ုိကုိ	ပောင်ရွက်ရ	

ြည်မဖစ်ေါသည်။	လူဝင်ြှုကကီးကကေ်ပရး	ဦးစီးဌာနသည်	မေည်ေနိုင်ငံြျားသို့	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	မေန်လည်လက်ြံရာ	

တွင်	 အေင်ပမေပြျာ	 ပြွ့ပစပရးအတွက်	 သက်ေိုင်ရာဌာန၊	 အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	 ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါ	

သည်။	

5. The Ministry of Health and Sports plays an important role in protecting trafficked 

persons by providing them with health care services including physical, psychological 

and psychiatric treatment and helping them to address medical social issues. The 

Ministry also organizes training and information services for medical professionals to 

raise their awareness of trafficking issues and to improve them with skills in providing 

treatment to victims of human trafficking. 

6. The Ministry of Education plays an important role in the prevention of human 

trafficking by integrating awareness raising programmes on the Prevention of Trafficking 

in persons into the curricula of Basic Education Schools and Higher Education Schools 

such	 as	 Degree	 Colleges,	 Colleges,	 Universities,	 and	 Non-formal	 Education	 and	 by	

implementing extra-curricular activities. Furthermore, as a preventive measure, plans 

should be set up and implemented for basic education dropout students. The Ministry 

supports the process of reintegration through enrollments of trafficked children/ children 

of trafficked persons in mainstream basic and professional/vocational education 

provided by the Department of Technical and Vocational Education and Training.

7. The Ministry of Foreign Affairs initially verifies whether a person abroad is truly a 

victim	 of	 trafficking;	 cooperates	 and	 collaborates	 with	 related	 Departments	 and	

organizations in the host country to ensure necessary protection for victims at temporary 

shelters;	during	 the	 legal	prosecution	process	provides	assistance	 to	 staff	 and	 labor	

officers	of	relevant	Myanmar	Embassies	abroad	who	bear	witness	and	give	evidence;	

supplies expert interpreters and gives necessary support to victims.

8.	 The	Ministry	of	Labour,	Immigration	and	Population,	and	National	Registration	

and	 Citizenship	 Department	 is	 responsible	 for	 initiating	 the	 process	 of	 National	

verification to repatriate the trafficked persons, issue necessary travel documents for 

returnees,	and	when	needed	obtain	National	Registration	Cards	for	trafficked	persons.	

The Department of Immigration collaborates with relevant Departments for the facilitated 

and conducive repatriation of trafficked victims. 
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9.	 Ministry	 of	 Labour,	 Immigration	 and	 Population,	 Department	 of	 Labour	 is	

responsible to provide skills development training to victims of trafficking and to 

coordinate	with	Labour	Exchange	Offices	which	are	under	the	Department	of	Labour	for	

job opportunities. 

10. UN Agencies and Non-Governmental organizations play an important role in 

providing protective care and assistance to trafficked persons through the collaboration 

with	relevant	Ministries	in	Myanmar.	Coordination	with	Non-Governmental	Organizations	

and	Civil	Society	Organizations	is	essential	to	ensure	a	range	of	protection	and	assistance	

measures for trafficked persons including children.

၉။	 အလုြ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကြ်ထရးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန၊ အလုြ်သမား ညွှန်ကကား ထရးဦးစီးဌာန 

သည်	လူကုန်ကူးြံရသူြျား၏	ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးပရးအတွက်	ပလ့ကျင့်သင်ကကားမြင်း	နှင့်	အလုေ်သြားညွှန်ကကားပရး

ဦးစီးဌာနလက်ပအာက်ရှိ	အလုေ်အကိုင်နှင့်	အလုေ်သြားရှာပဖွပရးရုံး	(Labour	Exchange	Office)	ြျားနှင့်	ြျတိ်ေက်	

၍	အလုေ်အကိုင်ရရှိနိုင်ပရး	ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်မြင်းကို	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်ေါသည်။	

၁၀။	 ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ထသာအဖဲွ့အစည်းများသည်	 သက်ေုိင်ရာ	 ဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့်	

ေူးပေါင်း၍	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်းနှင့်	ကူညီေံ့ေိုးမြင်း	ပောင်ရွက်ရာတွင်	အပရးေါပသာ	

အြန်းကဏ္ဍြှ	ေါဝင်လျက်ရှိေါသည်။	ကပလးသူငယ်ြျား	အေါအဝင်	လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်	

မြင်းနှင့်	 ကူညီေံ့ေိုးမြင်းလုေ်ငန်းြျား	 ပောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်	 နိုင်ငံတွင်းရှိအစိုးရြဟုတ်ပသာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	

အရေ်ဘက်	အဖွဲ့အစည်းြျားအကကား	ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်ြှုြျားရှိရြည်မဖစ်ေါသည်။	
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Services provided for the victims of trafficking, professionals and service 
providers

Service/measure provided Professionals Service providers

Accommodation Shelter operators/Staff - State run temporary shelters 
for VoT

Social counselling Social workers/ 
Shelter operators/ 
Medical social workers

- Hospitals/clinics under Ministry 
of Health and Sports
-	CSW
- Shelters

Psychological counselling Psychologists/
Psychotherapists School/
child  psychologists 
Medical social workers

- Assisting agencies,
- Hospitals/clinics under Ministry 
of Health and Sports
- NGOs that offer psychological 
counselling

Psychiatric care Psychiatrists - Hospitals/clinics under Ministry 
of Health and Sports 

Free legal counselling and 

assistance

Lawyers/	Victim	advocates -	National	Legal	assistance
- Free legal assistance in the  
states/regions
- Non-governmental organization 
which provides legal assistance

Medical assistance Doctors, Nurses, Medical 
social workers and officers

- Shelters, 
- Hospitals/clinics under Ministry 
of Health and Sports
-	Licensed	private	hospitals

Interpretation Interpreters/Sign language 
interpreters following the 
code of conduct

- Shelters
- Government Departments
- Assisting organizations

Health and social services Case	manager	from	shelter	
and Department of Social 
Welfare/
Medical social workers

-  State run shelters 
- Hospitals/clinics under Ministry 
of Health and Sports
- Assisting organizations

Security Police officers - Anti-Trafficking in Persons 
Division

လူကုန်ကူးခံရသူများအတွက် ြံ့ြိုးထြးသင့်ထသာဝန်ထဆာင်မှုများ၊ ထဆာင်ရွက်နိုင်မည့် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် 

ဝန်ထဆာင်မှုထြးသူများ

ဝန်ပောင်ြှု/လုေ်ငန်း ကျွြ်းကျင်သူြျား ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား

ပနရာထိုင်ြင်း ပဂဟာြှ	ဝန်ထြ်းြျား လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	အစိုးရြှ	ဖွင့်လှစ်ထား	

သည့်	ယာယီလက်ြံ	ပစာင့်ပရှာက်ပရး	ပဂဟာြျား

လူြှုပရးေိုင်ရာ	နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးမြင်း လူြှုပရးေိုင်ရာလုေ်ငန်းပောင်ရွက်သူ

ြျား/

ပဂဟာြှဝန်ထြ်းြျား/

ပေး	လူြှုေက်ေံပရး	ဝန်ထြ်းြျား

ကျန်းြာပရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီး

ဌာန	ပအာက်ရှိ	ပေးရုံ/	ပေးြန်းြျား၊	

ကပလးသူငယ်ေိုင်ရာ	လူြှုဝန်ထြ်း	

လုေ်ငန်းပောင်ရွက်သူြျား၊	ပဂဟာြျား

စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးမြင်း စိတ်ေညာရှင်/

စိတ်ကုထုံးေညာရှင်/ပကျာင်း/	

ကပလးသူငယ်

ေိုင်ရာ	စိတ်ပရာဂါအထူးကု	ေညာရှင်/

ပေးလူြှုေက်	ေံပရးဝန်ထြ်းြျား

ကူညီပထာက်ေံ့ပနသည့်အဖွဲ့အစည်း

ြျား၊	ကျန်းြာပရးနှင့်	အားကစား

ဝန်ကကီး	ဌာနပအာက်ရှိ	ပေးရုံ/ပေးြန်းြျား၊	

စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးမြင်း	ပောင်ရွက်	

ပေးပနသည့်အစိုးရ	ြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျား

စိတ်ပရာဂါမေုစု	ပစာင့်ပရှာက်မြင်း စိတ်ပရာဂါအထူးကု	ေရာဝန်ြျား ကျန်းြာပရးနှင့်	အားကစားဝန်ကကီး

ဌာန	ပအာက်ရှိ	ပေးရုံ/	ပေးြန်းြျား

အြြဲ့ဥေပဒေိုင်ရာ	

နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးမြင်းနှင့်	

အကူအညီပေးမြင်း

ပရှ့ပန/

လူကုန်ကူးြံရသူအား	ကူညီသူ

နိုင်ငံအေင့်ဥေပဒေိုင်ရာအကူအညီ၊	တိုင်းပဒသကကီး/	

မေည်နယ်ြျားတွင်	ပေးသည့်	အြြဲ့ဥေပဒေိုင်ရာ	အကူ	

အညီ၊	ဥေပဒေိုင်ရာအကူအညီပေး	သည့်	

အစိုးရြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျား

ပေးကုသြှုေိုင်ရာ	အကူအညီ ေရာဝန်/သူနာမေုြျား/	

ပေးလူြှုေက်ေံပရးြှူးနှင့်	အရာရှိြျား	

ပဂဟာြျား၊	ကျန်းြာပရးနှင့်	အားကစား	

ဝန်ကကီးဌာနပအာက်ရှိ	ပေးရုံ/	ပေးြန်း	ြျား၊	

အသိအြှတ်မေုေုဂ္ဂလိကပေးရုံြျား

စကားမေန်မြင်း စကားမေန်ြျား/	

လက်	သပကေတ	ဘာသာ	

စကားမေန်ြျားနှင့်	လိုက်နာရြည့်	

ကျင့်ဝတ်ြျား

ပဂဟာြျား၊	

အစိုးရဌာနြျား၊	

အကူအညီပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းြျား

ကျန်းြာပရးနှင့်	လူြှုပရးေိုင်ရာ	

ဝန်ပောင်ြှုြျား

ပဂဟာနှင့်	လူြှုဝန်ထြ်းြှ	

လူြှုပရးေိုင်ရာမဖစ်ရေ်	စီြံြန့်ြွဲသူ/

ပေးလူြှု	ေက်ေံပရးဝန်ထြ်းြျား

အစိုးရြှဖွင့်လှစ်သည့်	ပဂဟာြျား၊	ကျန်းြာပရးနှင့်	

အားကစားဝန်ကကီး

ဌာနပအာက်ရှိ	ပေးရုံ/ပေးြန်းြျား၊	

ကူညီပထာက်ေံ့ပေးသည့်	အဖွဲ့အစည်းြျား

လုံခြုံပရး ရဲအရာရှိြျား လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရး	ရဲတေ်ဖွဲ့
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Service/measure provided Professionals Service providers

Language	training Language	instructors -	Local	schools
- Private schools
- Volunteers

Educational activities Principals, Teachers and 
stakeholders in school

-	Local	schools

Vocational training Vocational counselors - Shelters
- Education Offices in States/
Regions
-Vocational	Training	Centers		in	
States/Regions

Job placement assistance Social workers 
Case	manager	
Shelter case manager 
Shelter staffs
Medical social workers

- Shelters
-	Child	Social	Workers
- NGOs

Reintegration into family/ 

community

Case	manager	
Social workers 
Shelter staff 
Medical social workers 

- Ministry of Health and Sports
- Shelters
-	Child	Social	Workers
- NGOs

Recreational activities Shelter staffs
Social workers

- Shelters
- NGOs

Monitoring and evaluation 

assistance

Case	manager	
Shelter case manager

-	Child	Social	Workers
- Shelters 

ဝန်ပောင်ြှု/လုေ်ငန်း ကျွြ်းကျင်သူြျား ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား

ဘာသာစကား	သင်တန်း ဘာသာစကား	နည်းမေြျား ပဒသေိုင်ရာပကျာင်းြျား၊	

ေုဂ္ဂလိကပကျာင်းြျား၊	

ပစတနာ့ဝန်ထြ်းြျား

ေညာပရးေိုင်ရာ	လှုေ်ရှားြှုြျား ပကျာင်းအုေ်ကကီး၊	ေရာ/	ေရာြြျားနှင့်	

ပကျာင်းနှင့်	ေါဝင်ေတ်သက်သူြျား

သက်ေိုင်ရာပဒသတွင်းရှိ

ပကျာင်းြျား

အသက်ပြွး	ဝြ်းပကျာင်းေိုင်ရာ	

သင်တန်းြျား

အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်း	

ေိုင်ရာနှစ်သိြ့်ပေွးပနွးသူ	

ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြျား၊	

ေညာပရးေိုင်ရာတိုင်းပဒသကကီး/မေည်နယ်ရုံးြျား၊	

တိုင်းပဒသကကီး/မေည်နယ်အသက်ပြွး	

ဝြ်းပကျာင်းသင်တန်းစင်တာြျား

အလုေ်အကိုင်ပနရာ	

ြျထားပရးအကူအညီ

လူြှုပရးေိုင်ရာလုေ်ငန်းပောင်ရွက်သူ

ြျား/	

လူြှုပရးေိုင်ရာ	မဖစ်ရေ်စီြံ	ြန့်ြွဲသူ/

ပဂဟာဝန်ထြ်းြျား	

ပေးလူြှုေက်ေံပရး	ဝန်ထြ်းြျား

ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြျား၊	

ကပလး	သူငယ်ေိုင်ရာလူြှုဝန်ထြ်း	လုေ်ငန်း	

ပောင်ရွက်သူြျား၊	အစိုးရြဟုတ်ပသာ	

အဖွဲ့အစည်းြျား

ြိသားစု/

ရေ်ရွာ	မေန်လည်

ဝင်ေံ့	ပေါင်းစည်းပရး	လုေ်ငန်းြျား

လူြှုပရးရာ	မဖစ်ရေ်စီြံ	ြန့်ြွဲသူ/

လူြှုပရးေိုင်ရာ	

လုေ်ငန်းပောင်ရွက်သူြျား/

ပဂဟာဝန်ထြ်းြျား/	ပေးလူြှု	

ေက်ေံပရး	ဝန်ထြ်းြျား

ကျန်းြာပရးနှင့်အားကစား	ဝန်ကကီးဌာန/	

ပစာင့်ပရှာက်ပရး	ပဂဟာြျား၊	

ကပလးသူငယ်ေိုင်ရာ	လူြှုဝန်ထြ်း	လုေ်ငန်း	

ပောင်ရွက်သူြျား၊	

အစိုးရြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျား

အေန်းပမဖလှုေ်ရှားြှုြျား ပဂဟာဝန်ထြ်းြျား/

လူြှုပရးေုိင်ရာလုေ်ငန်းပောင်ရွက်သူြျား

ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြျား၊	

အစိုးရြဟုတ်ပသာအဖွဲ့အစည်းြျား

ပစာင့်ကကည့်ပလ့လာ	မြင်းနှင့်	

မေန်လည်သုံးသေ်	မြင်း	အကူအညီ	

လူြှုပရးေိုင်ရာ	မဖစ်ရေ်	စီြံြန့်ြွဲသူ/	

ပဂဟာြှ	မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူ

ကပလးသူငယ်ေိုင်ရာ	လူြှုဝန်ထြ်း	

လုေ်ငန်းပောင်ရွက်သူ၊	ပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာြျား
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လုြ်ငန်းသုံးထဝါဟာရများ

၁။	 ထဖာ်ေုတ်သတ်မှတ်ေားသည့် လူကုန်ကူးခံရသူ။	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း	 လုေ်ငန်း	

ယန္တရားအရ	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	သတ်ြှတ်ထားသူမဖစ်သည်။	

၂။	 လူကုန်ကူးခံရဖွယ်ရှိသူ။	လူကုန်ကူးြံရမြင်းြရှိပသာ်လည်း	သူ/သူြ၏	အြျက်အလက်ြျား	(သို့ြဟုတ်)	အြျ ို ့	

ပသာအညွှန်းကိန်းြျားအရ	 လူကုန်ကူးြံရဖွယ်ရှိသည်ဟု	 ယူေရပသာ	 အရွယ်ြပရာက်ပသးသူ(သို့ြဟုတ်)	 အရွယ်	

ပရာက်ပေီးသူ	ြည်သူြေိုကို	ေိုလိုေါသည်။	

၃။	 လူကုန်ကူးခံရသူဟုယူဆရသူ။	လူကုန်ကူးြံရသူတစ်ဦးအမဖစ်	ယူေထားပသာ်လည်း	သက်ေုိင်ရာ	အာဏာေုိင်	

ြျားြှ	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းြမေုရပသးသူ	 (သို့ြဟုတ်)	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်ဥေပဒအရ	

ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းအားြံယူရန်	ေန္ဒြရှိသူ	မဖစ်သည်။	

၄။	 ကူညီြံ့ြိုးမှုရယူသည့်လူကုန်ကူးခံရသူ။	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	 သတ်ြှတ်ထားပေီးဌာနေိုင်ရာ	 အဖွဲ့အစည်း၊	

အစိုးရြဟုတ်ပသာအဖွဲ့အစည်း၊	 နိုင်ငံတကာ	 (သို့ြဟုတ်)	 အမြားပသာ	သက်ေိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းြျားြှ	 ကူညီေံ့ေိုးြှု	

ြျားကို	သပဘာတူလက်ြံသူမဖစ်သည်။	

၅။	 ကထလးသူငယ်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏	တည်ေဲဥေပဒအရ	သတ်ြှတ်ထားသူကို	ေိုသည်။	

၆။	 လူမှုထရးရာပဖစ်ရြ်စီမံခန့်ခွဲသူ။	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	 ပြန်လည်ေူထောင်ထရး ဦးစီးဌာန/လူမှု 

ဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနြှ	တာဝန်ပေးအေ်သည့်	လူြှုဝန်ထြ်းလုေ်ငန်းပောင်ရွက်သူကို	ေိုလိုေါသည်။	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီ

ြံြန့်ြွဲသူသည်	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	 သက်ေိုင်သည့်	 အဖွဲ့အစည်းြျားအကကား	 အဓိက	 ေက်သွယ်ပောင်ရွက်ပေးရ	

ြည့်သူမဖစ်သည်။	ကူညီေံ့ေိုးြှု	လုေ်ငန်းစဉ်တပလျာက်လုံးတွင်	လူကုန်ကူးြံရသူအား	ပောင်ရွက်ပေးသည့်	ဝန်ပောင်ြှု	

ြျားအတွက်	 ညှိနှိုင်းမြင်းနှင့်	 ကကီးကကေ်မြင်းတို့ကို	 ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	 ကပလးသူငယ်	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	

အပကာင်းေုံး	 အကျ ိုးစီးေွားအတွက်	 ေုံးမဖတ်ြျက်	 ြျြှတ်ပသာအြါ	 လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူသည်	 ပဂဟာြှ	

တာဝန်ရှိသူ၊	ဥေပဒအရ	အုေ်ထိန်းြွင့်ရှိသူနှင့်	အမြားပသာကျွြ်းကျင်သူြျားမဖင့်	နီးကေ်စွာေူးပေါင်း၍	ပောင်ရွက်ရြည်	

မဖစ်သည့်အမေင်	လူကုန်ကူးြံရသူ၏	သပဘာတူညီြှုကိုလည်း	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်မဖစ်သည်။	

၇။	 ကနဦး/ကာလတို/ကာလရှည် ကူညီြံ့ြိုးမှု။ လူကုန်ကူးြံရသူအား	မေန်လည်ထူပထာင်ပရးအတွက်	ပောင်ရွက်	

ပေးသည့်လုေ်ငန်းြျား၊	 အစီအစဉ်ြျားနှင့်	 ဝန်ပောင်ြှုြျားမဖစ်သည်။	 ၎င်းအစီအစဉ်ြျားတွင်	 သင့်ပလျာ်ပသာ	

ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်သည့်ပနရာ၊	ပေးကုသြှု၊	စိတ်ေိုင်းနှင့်	ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာအကူအညီ၊	ေညာပရး၊	ကျွြ်းကျင်ြှု	

သင်တန်းနှင့်	 အလုေ်အကိုင်အြွင့်အလြ်းြျား၊	 ဥေပဒေိုင်ရာ	 နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးမြင်းနှင့်	 အကူအညီစသည့်တို့	 ေါဝင်	

သည်။	ကနဦး၊	ကာလတိုနှင့်	ကာလရှည်ကူညီေံ့ေိုးြှုြျားအား	ြရီးေုံးနိုင်ငံ၊	မဖတ်သန်းရာနိုင်ငံနှင့်	ြူရင်းနိုင်ငံတို့ြှ	ဌာန	

ေိုင်ရာ	 အဖွဲ့အစည်းြျားက	 အစိုးရြဟုတ်ပသာ	 အဖွဲ့အစည်းြျား	 (သို့ြဟုတ်)	 နိုင်ငံတကာ	 အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	

ေူးပေါင်း၍	ပောင်ရွက်ပေးရြည်မဖစ်သည်။	

၈။	 လူကုန်ကူးခံရသူအားကူညီထစာင့်ထရှာက်မှုအစီအစဉ်။ လူြှုပရးေိုင်ရာမဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	 ကူညီေံ့ေိုးြှုရယူ	

သည့်	 လူကုန်ကူးြံရသူတို့	 ေူးတွဲပရးေွဲသည့်	 အစီအစဉ်တစ်ြုမဖစ်သည်။	 ယင်းအစီအစဉ်တွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	

လိုအေ်ြျက်နှင့်ကိုက်ညီသည့်	ရည်ြှန်းြျက်၊	လုေ်ငန်းြျားနှင့်	ဝန်ပောင်ြှုြျားအား	ရှင်းလင်းစွာ	ပဖာ်မေထားသည်။	

Working Terminology
1. Identified trafficked person: A person who has been identified as a victim of 

trafficking according to an identification mechanism.

2. Potential trafficked person:	 Any	 person	 (minor	 or	 adult)	 who	 has	 not	 been	

trafficked but, given her/his profile or the appearance of certain indicators, may be 

vulnerable to human trafficking. 

3. Presumed trafficked person: A person who is presumed to be a victim of trafficking 

but who has not been formally identified by the relevant authorities or has declined to 

be formally or legally identified. 

4. Assisted trafficked person: A person who has been identified as a victim of 

trafficking and who has agreed to accept assistance from governmental, non-

governmental, and international or other relevant organization.

5. Child:	A	person	defined	as	a	child	under	existing	Myanmar	Law.

6. Case manager: She/he is the social worker appointed by the Department of 

Rehabilitation/Social Welfare for a trafficked person. The case manager acts as the 

primary point of contact for the trafficked person and all relevant stakeholders. S/he 

co-ordinates and supervises all services provided to the assisted person throughout the 

whole support process. The case manager works in close cooperation with the shelter 

case manager and the child’s legal guardian and all other professionals when decisions 

are to be made about the best interests of the assisted person, whose consent is always 

sought.

7. Initial, Short – and Long- term Assistance: Measures, programmes and services 

aimed at the recovery of trafficked persons that might include, but are not limited to, 

appropriate	 shelter;	 medical,	 psychological	 and	 material	 assistance;	 educational,	

training	and	employment	opportunities;	legal	counselling	and	assistance.	Initial,	short	

- and long - term assistance should be offered by governmental organizations in 

cooperation with non-governmental or international organizations in countries of 

destination, transit and origin. 

8. Assistance Plan: It is a written agreement jointly developed by the case manager 

and	the	assisted	trafficked	person	where	goals,	activities	and	services	–tailored	to	the	

individual’s	needs	–are	clearly	defined.
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9. Best interest determination: It describes child protection processes with 

procedures designed to determine the child’s best interests for particularly important 

decisions which have an impact on the child. It should facilitate adequate child 

participation without discrimination, involve decision-makers with relevant areas of 

expertise, and balance all relevant factors in order to assess the best option.

10. Best interest assessment: It is an assessment made with regard to individual 

children, except the children for whom the best interest determination procedure is 

required. This assessment is designed to ensure consideration to the child’s best 

interests. The assessment can be done alone by a case manager or in consultation with 

other staff and experts through the participation of the child.

11. Risk assessment: A formal procedure carried out by the relevant actors to identify 

and assess the risks associated with the trafficked person’s situation and the plan of 

assistance in the country of origin and/or transit and destination.

12. Risk management plan: A plan that outlines the steps and measures to take in 

order to reduce risks and effectively manage the activities planned for the trafficked 

person	assisted	(e.g.	non-	residential	programme,	voluntary	assisted	return,	etc.).	The	

plan must be regularly reviewed and updated by the case manager and the assisted 

victim of trafficking in person.

13. Protection: Refers to the procedures to ensure the trafficked person’s physical 

safety and safeguard her/his prospects of social inclusion in the place/country of origin, 

destination, or a third country.

14. Personal data: Information or sensitive data related to an identified or identifiable 

person.

15. Data protection: It refers to the implementation of security measures for the 

protection of personal data collected, stored, and used. 

16. Informed consent: Any free, voluntary approval made by a victim of trafficking in 

person, to something proposed after she/he is fully informed about procedures and 

situations including awareness of any risks involved and any available options. 

Information	sharing	is	an	essential	component	of	“informed	consent”.	

၉။	 အထကာင်းဆံုးအကျ ိုးစီးြွားစိစစ်သတ်မှတ်ပခင်း။	အထူးသမဖင့်	ကပလးသူငယ်အား	သက်ပရာက်ြှုရှိသည့်	အပရး	

ကကီးပသာ	ေုံးမဖတ်ြျက်ြျားတွင်	ကပလးသူငယ်၏အပကာင်းေုံး	အကျ ိုးစီးေွားကို	ေုံးမဖတ်ရန်အတွက်	ကပလးသူငယ်	

ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ြှု	 အစီအြံြျားနှင့်	 လုေ်ငန်းစဉ်ြျားမဖစ်ေါသည်။	 ၎င်းလုေ်ငန်းစဉ်တွင်	 ကပလးသူငယ်အား	

ြွဲမြားေက်ေံြှုြမေုဘဲ	 ၎င်း၏ေန္ဒအပလျာက်	 ေူးပေါင်းေါဝင်ြှုရှိပစရြည်မဖစ်ပေီး	 သက်ေိုင်ရာနယ်ေယ်အလိုက်	

ကျွြ်းကျင်သူြျား	 ေါဝင်ရြည်မဖစ်သည်။	ထို့အမေင်	အပကာင်းေုံးပရွးြျယ်ြှုအား	အကဲမဖတ်နိုင်ရန်အတွက်	ေက်စေ်	

သည့်	အြျက်အလက်အားလုံးကို	ြျနိ်ညှိရြည်မဖစ်သည်။	

၁၀။	 အထကာင်းဆုံးအကျ ိုးစီးြွားအကဲပဖတ်ပခင်း။ အထက်ပဖာ်မေေါအပကာင်းေုံး	အကျ ိုးစီးေွား	စိစစ်သတ်ြှတ်မြင်း	

လုေ်ငန်းစဉ်ပောင်ရွက်ရန်	 လိုအေ်သည့်	 ကပလးသူငယ်ြျားြှအေ	 ကပလးသူငယ်တစ်ဦးြျင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍	

ပောင်ရွက်သည့်	 အကဲမဖတ်မြင်းတစ်ြုမဖစ်ေါသည်။	 ဤလုေ်ငန်းစဉ်တွင်	 ကပလးသူငယ်၏	 အပကာင်းေုံးအကျ ိုး	

စီးေွားအား	အဓိကထည့်သွင်း	စဉ်းစားရြည်မဖစ်သည်။	အကဲမဖတ်ြျက်အား	ကပလးသူငယ်၏ေါဝင်ြှုမဖင့်	လူြှုပရးရာ	

မဖစ်ရေ်	စီြံြန့်ြွဲသူြှ	တစ်ဦးတည်း(သို့ြဟုတ်)	အမြားပသာဝန်ထြ်းြျား၊	ကျွြ်းကျင်ေညာရှင်ြျားနှင့်	ညှိနှိုင်း၍	ပောင်	

ရွက်ရြည်မဖစ်ေါသည်။	

၁၁။	 အန္တရာယ်အကဲပဖတ်ချက်။	ြူရင်းနိုင်ငံ၊	မဖတ်သန်းရာနိုင်ငံနှင့်	ေိုက်ပရာက်ရာနိုင်ငံတို့တွင်	လူကုန်ကူးြံရသူ၏	

အပမြအပနနှင့်	 ၎င်းတို့အား	ကူညီေံ့ေိုးြည့်အစီအစဉ်တို့နှင့်ေတ်သက်၍	 မဖစ်နိုင်ပမြရှိပသာ	အန္တရာယ်ြျား	 ပဖာ်ထုတ်	

သတ်ြှတ်ရန်နှင့်	အကဲမဖတ်ရန်	သက်ေိုင်ရာ	တာဝန်ရှိသူြျားြှ	ပောင်ရွက်ရြည့်	ေုံြှန်လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ြုမဖစ်ေါသည်။	

၁၂။	 အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်။	မဖစ်နိုင်ပမြရှိပသာအန္တရာယ်အား	မဖစ်နိုင်ပမြရှိြှု	အနိြ့်ေုံးမဖစ်ပအာင်	ပလျာ့ြျ	

နိုင်ရန်နှင့်	ကူညီေံ့ေိုးြှုြံယူပနသည့်	လူကုန်ကူးြံရသူအတွက်	 မေင်ေတွင်	 ပနထိုင်ြှုအစီအစဉ်၊	ကူညီေံ့ေိုးြှုမဖင့်	 ၎င်း၏	

သပဘာေန္ဒအရ	 မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းစသည့်	 စီစဉ်ထားသည့်	 လုေ်ငန်းြျားအား	 ထိပရာက်စွာ	 စီြံြန့်ြွဲနိုင်ရန်	

အတွက်	 ပောင်ရွက်ြည့်အေင့်ြျားနှင့်	လုေ်ငန်းြျားအား	 ပဖာ်မေထားသည့်အစီအစဉ်	တစ်ြုမဖစ်ေါသည်။	အစီအစဉ်	

အား	မဖစ်ရေ်စီြံြန့်ြွဲသူနှင့်	ကူညီပထာက်ေံ့ြှုြံယူပနသည့်	လူကုန်ကူးြံရသူတို့ြှ	ေုံြှန်သုံးသေ်ရန်နှင့်	လက်ရှိအပမြအပန	

နှင့်	ကိုက်ညီပစရန်အတွက်	ပောင်ရွက်ရန်မဖစ်သည်။	

၁၃။	 ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း။	 ြူရင်းနိုင်ငံ၊	 ြရီးေုံးနိုင်ငံ	 (သို့ြဟုတ်)	 တတိယနိုင်ငံတွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	

ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရးနှင့်	လုံခြုံပရးနှင့်ေတ်သက်၍	အကာအကွယ်ရရှိပစရန်	ပောင်ရွက်သည့်	လုေ်ငန်းစဉ်မဖစ်ေါ	

သည်။	

၁၄။	 ကုိယ်ထရးအချက်အလက်။	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်ထားပသာ	(သ့ုိြဟုတ်)		ပဖာ်ထုတ်သတ်

ြှတ်နိုင်ပသာေုဂ္ဂိုလ်နှင့်ေတ်သက်သည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား၊	ထိြိုက်လွယ်သည့်အြျက်အလက်ြျားမဖစ်သည်။	

၁၅။	 အချက်အလက်များအား လုံခခုံစွာေိန်းသိမ်းေားရှိပခင်း။	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားနှင့်	 စေ်လျဉ်းသည့်	 သတင်း	

အြျက်အလက်ြျားကုိ	စုပောင်းမြင်း၊	သိြ်းေည်းမြင်းနှင့်အသံုးမေုမြင်းတ့ုိတွင်	လံုခြုံစွာ	ထားရှမိြင်းမဖစ်သည်။	

၁၆။	 နားလည်သထဘာတူညီမှု။	ကကုံပတွ့နိုင်သည့်အန္တရာယ်နှင့်	 ရရှိနိုင်သည့်	 ပရွးြျယ်ြှုြျား	 အေါအဝင်	 ပတွ့ကကုံ	

ရသည့်	အပမြအပနြျားအား	ပကာင်းစွာသိရှိပေီး	အေိုမေုြှုတစ်ြုကို	အမြား	သူြျား၏	လွှြ်းြိုးြှုြေါဘဲ	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	

ြိြိသပဘာေန္ဒအပလျာက်	သပဘာတူညီမြင်းမဖစ်ေါသည်။	သတင်းအြျက်အလက်ြျား	ြှေပဝမြင်းအပေါ်	လူကုန်ကူး	

ြံရသူ၏	သပဘာတူညီြှုသည်	နားလည်သပဘာတူညီြှုတွင်	ြရှိြမဖစ်လိုအေ်သည့်	အစိတ်အေိုင်းတစ်ြုမဖစ်သည်။	
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17. Family tracing: This is the procedure aimed at identifying the family of the 

trafficked person. The procedure should be put in place only if the trafficked person 

expresses a wish to contact the family or return home and stay with her/his family. In 

the case of a child victim, the family should be found only when this is in the best 

interests of the child, given the fact that sometimes it is the family, or family members, 

who are at the source of the trafficking. Family tracing involve collaboration of different 

governmental and non-governmental institutions.

18. Repatriation/Return: Refers to the assisted return of a trafficked person to her/ 

his country and/or community of origin. In the context of anti-trafficking work, return 

involves not only the physical transportation of the victim but also mechanisms to 

ensure that the return is voluntary, assisted, safe and dignified.

19. Reintegration into Family: This is the act of reuniting the trafficked person with 

her/his family after a thorough risk assessment has been carried out. It should be made 

upon the full will of both the assisted person and her/his family members as a long-

term solution of social inclusion. Follow-up visits should be made to monitor the process 

of family reunification and social inclusion, particularly with a view to ensure that no 

risks for re-trafficking are present.

20. Reintegration: Reintegration or integration refers to reuniting the victim of 

trafficking with the family or her/his community, or her/his integration into a new 

community. In addition to the physical action of the return, it involves cooperation and 

consent of the victim to her/his reintegration into the social environment and is targeted 

as a long-term socio-economic solution. 

21. Rehabilitation: The process by which trafficked persons are stabilized and their 

well-being restored psychologically, physically and socially.

22. National referral mechanism: This refers to the national level victim referral 

mechanism, which is to identify, return and assist the victims of trafficking. This mechanism 

refers to the cooperation among different government institutions and non-governmental 

organizations throughout the process from initial identification of presumed victim of 

traffickings to providing assistance and protection.

၁၇။	 မိသားစုအထပခအထနစုံစမ်းပခင်း။	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	 ြိသားစုအားရှာပဖွရန်အတွက်	 ပောင်ရွက်သည့်	

လုေ်ငန်းစဉ်မဖစ်သည်။	ယင်းလုေ်ငန်းစဉ်ကုိ	လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ြိသားစုနှင့်	ေက်သွယ်လုိသည့်	ေန္ဒရိှမြင်း	(သ့ုိြဟုတ်)	

ြိသားစုနှင့်အတူ	 ပနထိုင်လိုသည့်ေန္ဒရှိသာ	 ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	 တစ်ြါတစ်ရံတွင်	 ြိသားစု	 (သို့ြဟုတ်)	

ြိသားစုဝင်ြျားသည်	 လူကုန်ကူးြံရမြင်းတွင်	 အဓိကေါဝင်ပနသမဖင့်	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ကပလးသူငယ်မဖစ်ေါက	

ြိသားစုအပမြအပန	 စံုစြ်းမြင်းကို	 ကပလးသူငယ်၏	 အပကာင်းေုံးအကျ ိုးစီးေွားမဖစ်ြှသာ	 ပောင်ရွက်ရန်မဖစ်သည်။	

ြိသားစုအပမြ	အပနစုံစြ်းမြင်းတွင်	အစိုးရနှင့်	အစိုးရြဟုတ်ပသာ	အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်သည်။	

၁၈။	 ပြန်လည်ထရာက်ရှိပခင်း။	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ကူညီပထာက်ေံ့ြှုြျားမဖင့်	 ြူရင်းနိုင်ငံ	 (သို့ြဟုတ်)	 ြူလ	

ပနရေ်သို့	 မေန်လည်ပရာက်ရှိမြင်းမဖစ်သည်။	လူကုန်ကူးြှု	တိုက်ဖျက်ပရးလုေ်ငန်း	သပဘာအရ	မေန်လည်ပရာက်ရှိမြင်း

လုေ်ငန်းစဉ်တွင်	လူကုန်ကူးြံရသူအား	ပနရေ်သို့	ေို့ပောင်	ပေးမြင်းသာြက	လူကုန်ကူးြံရသူ၏	သပဘာတူညီြှုရယူရန်၊	

လူကုန်ကူးြံရသူအား	 ကူညီေံ့ေိုးပေး	 ရန်နှင့်	 ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပေီး	 ဂုဏ်သိက္ခာရှိပသာ	 မေန်လည်ပရာက်ရှိြှု	

မဖစ်ပစရန်တို့အတွက်	ပောင်ရွက်ရြည့်	လုေ်ငန်းြျားလည်းေါဝင်သည်။	

၁၉။	 မိသားစုနှင့်ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထြးပခင်း။ လူကုန်ကူးြံရသူအပေါ်	 ကျပရာက်နိုင်သည့်	 အန္တရာယ်	

အကဲမဖတ်ြျက်အား	ပသြျာစွာပောင်ရွက်ပေီးပနာက်	လူကုန်ကူးြံရသူအား	၎င်း၏ြိသားစု	နှင့်	 မေန်လည်ပေါင်းစည်း

ပေးသည့်လုေ်ငန်းမဖစ်သည်။	ကူညီေံ့ေိုးြှုရယူသည့်	လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	 ၎င်း၏ြိသားစုဝင်ြျား၏	အမေည့်အဝေန္ဒရိှြှု

ပေါ်တွင်ြူတည်၍	လူြှုပရးအရ	ဝင်ေ့ံပေးမြင်းကုိ	ပရရှည်	ပမဖရှင်းြှုတစ်ရေ်အမဖစ်	ပောင်ရွက်မြင်းမဖစ်သည်။	ြိသားစု	

မေန်လည်ပေါင်းစည်းမြင်းနှင့်	လူြှုပရးအရ	ဝင်ေံ့ပေးမြင်းလုေ်ငန်းစဉ်နှင့်	အထူးသမဖင့်	ထေ်ြံလူကုန်ကူးြံရြှု	အန္တရာယ်	

ြရှိပစပရးကို	ပစာင့်ကကည့်ပလ့လာရန်အတွက်	ပနာက်ေက်တွဲ	ပစာင့်ပရှာက်မြင်းအား	ပောင်ရွက်ရြည်မဖစ်သည်။	

၂၀။	 ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထြးပခင်း။	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပေးမြင်း	 (သို့ြဟုတ်)	 ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်း	

ပေးမြင်းေိုသည်ြှာ	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 ြိသားစု	 (သို့ြဟုတ်)	 ြူလရေ်ရွာတွင်	 မေန်လည်ပေါင်းစည်းပေးမြင်း	

(သ့ုိြဟုတ်)	ပနရာသစ်တွင်	ဝင်ေ့ံပေါင်းစည်းပေးမြင်းကုိေုိလုိသည်။	မေန်လည်	ဝင်ေ့ံ	ပေါင်းစည်းပေးမြင်း	(သို့ြဟုတ်)	

ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပေးမြင်းတွင်	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 မေန်လည်ေို့ပောင်ပရးအတွက်	 လိုအေ်သည့်အစီအစဉ်ြျား	

ပောင်ရွက်ပေးြှုြျားအမေင်	 လူကုန်ကူးြံရသူအား	 လူြှုေတ်ဝန်းကျင်သို့	 မေန်လည်ပေါင်းစည်းရန်အတွက်	 ၎င်း၏	

ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ြှုနှင့်	သပဘာတူညီြှုရယူသည့်	လုေ်ငန်းြျားေါဝင်သည့်	ကာလရှည်ပောင်ရွက်ရြည့်	လူြှုစီးေွား	

ေိုင်ရာ	ပမဖရှင်းြှုတစ်ြုမဖစ်သည်။	

၂၁။ ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း။ လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	တည်ပငိြ်ြှုမေန်လည်ရရှိပစရန်နှင့်	 စိတ်ေိုင်း၊	 ရုေ်ေိုင်းနှင့်	

လူြှုပရးေိုင်းေိုင်ရာအပမြအပနြျား	မေန်လည်ပကာင်းြွန်လာပစပရး	အတွက်	ပောင်ရွက်သည့်	လုေ်ငန်းစဉ်မဖစ်သည်။	

၂၂။	 နိုင်ငံအဆင့်ညွှန်းြို့ပခင်းဆိုင်ရာလုြ်ငန်းယန္တရား။	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအမဖစ်	 ပဖာ်ထုတ်	 သတ်ြှတ်မြင်း၊	

မေန်လည်ေို့ပောင်မြင်းနှင့်	ကူညီေံ့ေိုးြှုပေးမြင်းတို့အတွက်	ညွှန်းေို့မြင်းေိုင်ရာ	နိုင်ငံ	အေင့်	လုေ်ငန်းယန္တရားမဖစ်ေါသည်။	

လုေ်ငန်းယန္တရားသည်ကနဦး	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်	သတ်ြှတ်မြင်းြှ	ကူညီေံ့ေိုးြှုနှင့်	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာကြ်ှု	

အထိ	 လုေ်ငန်းစဉ်	 တစ်ပလျာက်လုံးတွင်	 သက်ေိုင်ရာ	 ဌာနေိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့်	 အစိုးရြဟုတ်ပသာ	

အဖွဲ့အစည်းြျားအကကား	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ြှု	မဖစ်ေါသည်။	
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23. Country/place of origin: The country/place a trafficked person comes from. 

24. Country/place of transit: The country/place a trafficked person travels through to 

reach her/ his final destination. 

25. Country/place of destination: The country/place that is the ultimate destination 

of a trafficked person.

၂၃။	 မူရင်းနိုင်ငံ/ထဒသ။	လူကုန်ကူးြံရသူ	စတင်ထွက်ြွာသည့်	နိုင်ငံ/ပဒသမဖစ်သည်။	

၂၄။	 ပဖတ်သန်းရာနုိင်ငံ/ထဒသ။	 ြရီးေံုးနုိင်ငံ/ပဒသပရာက်ရိှရန်အတွက်	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 မဖတ်သန်းသွားလာသည်	့

နိုင်ငံ/ပဒသမဖစ်သည်။	

၂၅။	 ဆုိက်ထရာက်ရာနုိင်ငံ/ထဒသ။	လူကုန်ကူးြံရသူပနာက်ေံုးပရာက်ရိှသည့်	နုိင်ငံ/ပဒသ	မဖစ်သည်။	
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လျှ ို့ဝှက်

အထပခခံစာရင်းသွင်းြုံစံ

စာရင်းသွင်းြှတ်ေုံတင်အြှတ်	 -	

	 ၁။	 လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူ၏အြည်	 -	

	 ၂။	 ြိဘအြည်	 -

	 ၃။	 ပြွးသက္ကရာဇ်/အသက်	 -

	 ၄။	 ကျား/ြ	 -

	 ၅။	 ပြွးဖွားရာဇာတိ	 -

	 ၆။	 နိုင်ငံသား	 -

	 ၇။	 နိုင်ငံသားစိစစ်ပရးကတ်မေားအြှတ်	 -

	 ၈။	 လူြျ ိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	 -

	 ၉။	 အိြ်ပထာင်ပရးအပမြအပန	 -

	 ၁၀။	 ကိုယ်တွင်ထင်ရှားသည့်အြှတ်အသား	 -

	 ၁၁။	 အသုံးမေုသည့်ဘာသာစကား	 -

	 ၁၂။	 ေညာအရည်အြျင်း	 -

	 ၁၃။	 နိုင်ငံကူးလက်ြှတ်/	 -

		 	 နယ်စေ်မဖတ်ပကျာ်လက်ြှတ်

	 ၁၄။	 ြူရင်းပနထိုင်သည့်လိေ်စာ	 -

	 ၁၅။	 ယြုပရာက်ရှိပနသည့်	လိေ်စာ	 -	

	 ၁၆။	 ြူရင်းပနရေ်ြှထွက်ြွာြဲ့သည့်ြုနှစ်	 -

	 ၁၇။	 ကနဦးသတင်းအြျက်အလက်ကို	 -	

	 	 ြည်သူ့ထံြှရရှိသည်	

	 ၁၈။	 မဖစ်ရေ်အြျ ိုးအစား	 -

	 စာရင်းသွင်းသူအြည်		 -

	 လက်ြှတ်		 -

	 ရက်စွဲ	 -

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Basic Registration Form

Registration No.  - 

 1. Name  - 

 2. Parents' Name  -

 3. Date of Birth / Age  -

 4. Male/Female  -

 5. Place of Birth  -

 6. Nationality  -

	 7.	 National	Registration	Card	No.	 	 -

 8. Ethnicity/Religion  -

 9. Marital Status  -

 10. Significant mark in body  -

	 11.	 Language	 	 -

 12. Education  -

 13. Passport No./Visa No.  -

  14. Permanent Address  -

	 15.	 Current	Address	 	 -	

 16. Year leaving from place of origin  -

 17. From whom initial information  - 

  was received

 18. Type of case  -

 

 Name of the registrar -

 Signature  -

 Date  -

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

လူကုန်ကူးခံရသူဟုယူဆရသူအား လိုအြ်သည်များကို အသိထြး၍ သထဘာတူညီချက် ရယူပခင်းြုံစံ

	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုကို	 ပောင်ရွက်ြည့်	 တာဝန်ရှိသူသည်	ကျွန်ုေ်အား	 ပအာက်ေါတို့ကို	 အသိပေးထားပေီးမဖစ်	

ပကကာင်း	ပအာက်တွင်လက်ြှတ်ပရးထိုးေါသည်-

(က)	 ယြုပြးမြန်းမြင်းသည်	သင့်အားအကူအညီပေးရန်	ရည်ရွယ်ြျက်မဖင့်	မဖစ်ရေ်ေိုင်ရာ	အြျက်အလက်	

ြျားကို	ပြးမြန်းမြင်းမဖစ်ပကကာင်း	

(ြ)	 သင်၏	သပဘာေန္ဒရှိြှသာ	ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုမေုလုေ်ြည်မဖစ်ပကကာင်း

(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	စိစစ်သတ်ြှတ်မြင်းနှင့်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်း	လုေ်ငန်းစဉ်ြျား	

(ဃ)	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	 လုံခြုံစွာထိန်းသိြ်းထားရှိြှုေိုင်ရာ	 အပမြြံြူနှင့်	 အမြားပသာ	

လုံခြုံပရးေိုင်ရာအြျက်အလက်ြျား

(င)	 ပြးမြန်းြည့်	ပြးြွန်းြျားကို	သင့်အပနမဖင့်	ြည်သည့်အြျနိ်တွင်ြေို	မငင်းေိုြွင့်ရှိပကကာင်း

(စ)	 ပြးြွန်းြျား	ပြးမြန်းြံရစဉ်အတွင်း	သင့်အပနမဖင့်	ရရိှြည့်အြွင့်အပရးနှင့်	လုေ်ပောင်ရြည့်	တာဝန်	

ဝတ္တရားြျား

(ေ)	 ကနဦးကူညီပထာက်ေံ့ြှုကာလအတွင်း	ရရှိနိုင်သည့်ဝန်ပောင်ြှုြျား

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏အြည်		 -	

ရာထူး/ဌာန	 	 	 -	

လက်ြှတ်	 	 	 -	

ပတွ့ေုံပြးမြန်းြံရသူ/လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူ၏အြည်	-

လက်ြှတ်	 	 	 -

ရက်စွဲ	 	 	 	 -	

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Form for Receiving informed consent after providing necessary information

 I undersign here that I have been provided the below information by the 

responsible person conducting the interview:

	 (a)	 Interview	about	the	case	data	is	for	assistance	purpose;

	 (b)	 Interview	is	voluntary;

	 (c)	 Identification	of	the	victim	of	trafficking	and	interview	process;	

	 (d)	 Basic	policy	concerning	information	privacy	of	the	victim	and	other		 	

	 	 information	about	personal	security;

	 (e)	 Right	to	refuse	to	answer	the	question	at	each	stage	of	the	interview;

	 (f)	 Rights	and	responsibilities	of	the	trafficked	victim	during	the	interview;

	 (g)	 Services	provided	to	the	victim	during	initial	assistance.

Name of interviewer - 

Position/Organization - 

Signature   - 

Name of interviewee -

Signature   -

Date    - 

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

အသက်စိစစ်မှုအစီရင်ခံစာြုံစံ

လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူ၏	စာရင်းသွင်းအြှတ်စဉ်-	

၁။	 ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာ	အသွင်အမေင်နှင့်	ရင့်ကျက်ြှုြှ	ပလ့လာသုံးသေ်ြျက်

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၂။	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းရာတွင်	၎င်း၏ပမောကကားြျက်ြျားြှ	ပလ့လာသုံးသေ်ြျက်

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၃။	 ညွှန်းေို့လာသည့်	အဖွဲ့အစည်းြှ	စုပောင်းရရှိသည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၄။	 ရရှိနိုင်သည့်	စာရွက်စာတြ်းအပထာက်အထား	(ြရီးသွားလာမြင်းနှင့်	ြှတ်ေုံတင်၊	ပြွးစာရင်း၊	ဗီဇာပလှောက်

ထားမြင်းအပထာက်အထားြျား)အရ	ပတွ့ရှိြျက်

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၅။	 ြိဘ/ပေွြျ ိုး	(သ့ုိြဟုတ်)	ထင်ရှားသည့်	ေတ်သက်ြှုရိှသူြျားထံြှ	ရရိှသည့်	အြျက်အလက်ြျား

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၆။	 ကဏ္ဍစုံေါဝင်သည့်အဖွဲ့ြှ	ပေးစစ်ပေးြှု	ပတွ့ရှိြျက်	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ြှတ်တြ်းတင်သူအြည်		 -

လက်ြှတ်	 -

ရက်စွဲ	 -

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Age Verification Form

Registration No. -

1. Examination on physical appearance and maturity 

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Analysis from the victim during interview 

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. Information received from the referral organization

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4. Findings	from	available	documents	(travel	document,	national	registration	card,	

birth	certificate,	visa	documents)	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

5. Information	collected	from	parents/relatives	(or)	notably	concerned	person

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

6. Result of the medical examination done by multi-disciplinary team

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Name of the reporter - 

Signature - 

Date -

Confidential
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လူကုန်ကူးခံရသူ၏ အခွင့်အထရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားသည်	 မြန်ြာနိုင်ငံြှ	 လက်ြံကျင့်သုံးထားသည့်	 နိုင်ငံတကာ	 လူ့အြွင့်အပရးစာြျုေ်	

စာတြ်းြျားနှင့်	 လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ပရးေိုင်ရာ	 မေဌာန်းြျက်တွင်	 အသိအြှတ်မေုထားပသာ	 အြွင့်အပရးြျားကို	

ြံစားြွင့်ရှိေါသည်။	အေိုေါအြွင့်အပရးြျားတွင်	ပအာက်ေါတို့ေါဝင်ပကကာင်း	လူကုန်ကူးြံရသူအား	အသိပေးရေါြည်-

(က)	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားနှင့်စေ်လျဉ်း၍	ပောင်ရွက်ြျက်ြျားသည်	အြွင့်အပရးအပမြမေု၊	လူကုန်ကူးြံရ

သူဗဟိုမေုြျဉ်းကေ်ြှုမဖင့်	 ပောင်ရွက်ြည်မဖစ်ပေီး	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	 အမေည့်အဝနားလည်	သပဘာ	

ပေါက်စွာမဖင့်	လက်ြံသည့်	သပဘာတူညီြျက်မဖင့်သာ		ပောင်ရွက်ပကကာင်း၊	

(ြ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	သတ်ြှတ်ြံရသူြည်သူ့ကိုြေို	ဥေပဒအရာတွင်	တန်းတူညီြှေ	အြွင့်အပရးရရှိ	

ပစရြည်မဖစ်ပေီး	ဥေပဒ၏အကာအကွယ်ကိုလည်း	တန်းတူညီြှေစွာ	ရယူေိုင်ြွင့်ပေးြည်မဖစ်ပကကာင်း၊	

(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 သတ်ြှတ်ြံရသူ	 ြည်သူ့ကိုြှေ	 လူြျ ိုး၊	 ဇာတိ၊	 ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊	 အေင့်	

အတန်း၊	ယဉ်ပကျးြှု၊	အြျ ိုးသား၊	အြျ ိုးသြီး၊	ေင်းရဲြျြ်းသာတို့ကို	အပကကာင်းမေု၍	ြွဲမြားြှုြမေုဘဲ	

လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	စိစစ်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း၊	ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မြင်းနှင့်	ကူညီေံ့ေိုးမြင်း	

လုေ်ငန်းြျားအား	ြံစားြွင့်ရှိပစြည်မဖစ်ပကကာင်း၊	

(ဃ)	 လူကုန်ကူးြံရသည်ဟု	သံသယရှိပသာ	ကပလးသူငယ်ြျားကို	အထူးဦးစားပေးအမဖစ်	ပောင်ရွက်ပေီး	

၂၀၁၉	ြုနှစ်၊	ကပလးသူငယ်အြွင့်	အပရးြျားေိုင်ရာဥေပဒနှင့်	ကပလးသူငယ်အြွင့်အပရးြျားေိုင်ရာ	

ကုလသြဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းေါ	 မေဌာန်းြျက်ြျားနှင့်အညီ	ကပလးသူငယ်၏	အပကာင်းေုံးအကျ ိုးစီးေွား	

ေုံးမဖတ်ြျက်အရ	ြံစားြွင့်	ရရှိပစြည်မဖစ်ပကကာင်း၊	

(င)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 စိစစ်ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်း၊	 ညွှန်းေို့မြင်း၊	 ကူညီေံ့ေိုးမြင်း၊	 တရားြြှုနှင့်	

မေစ်ြှုေိုင်ရာ	တရားစီရင်ပရးတွင်	ေူးပေါင်းပောင်ရွက်မြင်းတို့နှင့်	သက်ေိုင်သည့်	လုေ်ထုံးလုေ်နည်း	

ြျား၊	လုေ်ငန်းစဉ်ြျား၊	အြွင့်အပရး၊	ရေိုင်ြွင့်ြျားနှင့်	ကကုံပတွ့နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်	အန္တရာယ်ြျားစသည်တို့

နှင့်ေတ်သက်၍	 ရှင်းလင်းလွယ်ကူပသာ	 အပသးစိတ်သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို	 အြျနိ်ြီမေည့်	

မေည့်စုံစုံ	လက်ြံရရှိြွင့်ရှိပကကာင်း၊	

(စ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူသည်	 အကယ်၍	 ပဒသသုံးဘာသာစကား	 (သို့ြဟုတ်)	 အြျားသုံး	

ဘာသာစကားတစ်ြုြုအား	ပမောေိုနိုင်မြင်းြရှိေါက	ကျွြ်းကျင်သည့်	စကားမေန်	 (သို့ြဟုတ်)	လက်	

သပကေတဘာသာမေန်	တစ်ဦးအား	ပြါ်ယူြွင့်ရှိပကကာင်း၊	

(ေ)	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	 ေုဂ္ဂလိကလွတ်လေ်ြွင့်ကို	 အပလးထား၍	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	 စေ်လျဉ်းသည့်	

သတင်းအြျက်အလက်နှင့်	 အေက်အသွယ်အားလုံးကို	 လှေ ို ့ဝှက်ထားရှိြွင့်ရှိပကကာင်း၊	 လူကုန်ကူး	

ြံရသူနှင့်	 ၎င်းတို့၏ြိသားစုြျားအား	 ြည်သူြည်ဝါမဖစ်ပကကာင်းကို	 လူသိထင်ရှားထုတ်ပဖာ်မြင်း	

မေုြည်ြဟုတ်ပကကာင်း၊	

(ဇ)	 လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူနှင့်လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	 သတ်ြှတ်ထားသူတို့သည်	 ရဲတေ်ဖွဲ့နှင့်	

တရားစွဲေိုပရးကဏ္ဍတွင်	ေူးပေါင်းေါဝင်သည်မဖစ်ပစ/	ြေါဝင်သည်မဖစ်ပစ	ကူညီပထာက်ေံ့ြှုြျား	ရရှိ	

ြံစားြွင့်ရှိပကကာင်း၊	

(ဈ)	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအတွက်	 ပောင်ရွက်ပေးသည့်	 ဝန်ပောင်ြှုနှင့်	 ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ပေးြှု	

အပမြအပနကို	 လူကုန်ကူးြံရသူြျားြှ	 ၎င်းတို့၏အြည်	 ြပဖာ်မေဘဲ	 အကကံမေုအကဲမဖတ်ပမောကကား	

နိုင်သည့်	အြွင့်အပရးရှိပကကာင်း။	

လျှ ို့ဝှက်

Information on the Rights of the Victims of Trafficking in Persons
All victims of trafficking in persons are entitled to enjoy the rights which are recognized 
under the international human rights and anti-trafficking conventions ratified by 
Myanmar. Victims should be informed that their rights include the following:

(a)	 The	actions	taken	in	relation	to	victims	shall	be	guided	by	a	rights-based	
and victim-centered approach, and victims’ full and informed consent.

(b)	 All	 presumed	 and	 identified	 trafficked	persons	 shall	 receive	 equal	 legal	
rights and protection.

(c)	 Without	 any	 discrimination	 on	 any	 ground	 such	 as	 race,	 place	 of	 origin,	
religion, status, culture, gender and/or property, they should enjoy the right 
to access the process of identification, protection and protection assistance.

(d)	 Children	who	are	suspected	to	be	trafficked	must	be	given	priority.	To	do	
so, their best interests shall be considered in full compliance with the  
2019	 Child	 Rights	 Law	 and	 the	 provisions	 under	 UN	 Convention	 on	 
Child	Rights.

(e)	 Trafficked	persons	have	the	right	to	promptly,	fully	and	regularly	receive	
detailed and clear information about all procedures, measures, rights and 
entitlements related to their identification, referral, assistance and 
participation in criminal and civil proceedings as well as any possible risks 
they may face. 

(f)	 If	a	presumed	trafficked	person	does	not	speak	any	dialect	or	common	
language, they can request for a skilled interpreter or sign language 
interpreter.

(g)	 The	information	and	associated	persons	concerning	the	trafficked	victims	
shall be confidential with due respect to their privacy. The identity of the 
trafficked victims and their family members shall not be disclosed.

(h)	 Presumed	 and	 identified	 trafficked	 persons	 shall	 be	 granted	 assistance	
whether they co-operate or not in the police and prosecution process.

(i)	 Trafficked	 persons	 shall	 have	 a	 right	 to	 evaluate	 the	 services	 and	 care	
provided to them at any stage and make suggestions anonymously.

Confidential
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ကနဦးအန္တရာယ် အကဲပဖတ်ချက် အစီရင်ခံစာြုံစံ

လူကုန်ကူးြံရသူဟုယူေရသူ၏	စာရင်းသွင်းအြှတ်စဉ်	-

၁။	 မဖစ်ေွားလျက်ရှိပသာ	လူကုန်ကူးြှုြျား၏	အပမြအပနြျားအရ	ကျပရာက်နိုင်သည့်	အန္တရာယ်ရှိြှု

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

၂။	 ေိုက်ပရာက်နိုင်ငံ/ပနရာ၊	 ြူရင်းနိုင်ငံ/ပနရာနှင့်	 ြရီးတစ်ပထာက်မဖတ်သန်းရာပနရာတို့တွင်	 ြျတိ်ေက်	

ေူးပေါင်းြှုြျား	ကွန်ယက်ြျား	ရှိ/ြရှိ

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

၃။	 အကူအညီပစာင့်ပြှော်ပနသည့်	အမြားလူကုန်ကူးြံရသူြျား	ရှိ/ြရှိ၊	ရှိေါက	ြန့်ြှန်းအပရအတွက်

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

၄။	 လူကုန်ကူးသူြျားြှ	လူကုန်ကူးြှုြျားကို	ထိန်းြျုေ်ထားနိုင်သည့်	အပမြအပန

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

၅။	 လူကုန်ကူးသူြျား/ဂိုဏ်းြျားက	ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားကို	လက်တုန့်မေန်ရန်	လုေ်ပောင်နိုင်ြှု	ရှိ/ြရှိ

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

၆။	 သက်ေိုင်ရာ	တရားဥေပဒစိုးြိုးပရးအာဏာေိုင်ြျားက	အကာအကွယ်ပေးပရး	လုေ်ပောင်နိုင်ြှု	အပမြအပန

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

၇။	 အြည်ြသိ	 ပြိြ်းပမြာက်သည့်	သပဘာေါပသာ	တယ်လီဖုန်းပြါ်ေိုြှုြျား၊	ပြါ်သူက	စကားြပမောဘဲ	ထေ်ြါ	

ထေ်ြါ	 တယ်လီဖုန်းပြါ်ေိုြှုြျား၊	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 ပရာက်ရှိပနသည့်ပနရာ	 အမေင်ဘက်တွင်	 လူစိြ်းြျား၊	

ြသိပသာယာဉ်ြျားပတွ့ရှိရြှု၊	 ပနာက်ပယာင်ြံြှုစပသာ	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 (သို့ြဟုတ်)	 ဝန်ထြ်းြျားကို	

ပြိြ်းပမြာက်ရန်	ကကိုးေြ်းြှုဟုယူေနိုင်သည့်	မဖစ်ရေ်ြျား	ရှိေါသလား။	

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

အစီရင်ြံစာပရးသွင်းသူအြည်	 -

ရာထူး/	ဌာန	 -

လက်ြှတ်	 -	

ရက်စွဲ	 -	

လျှ ို့ဝှက်

Initial Risk Assessment Report Form
Registration No. -

1. Risks associated with the extent and impact of trafficking.
 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

2. Is there any network in destination country/place, country/place of origin and 
transit?

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

3. Are there any other trafficked victims expected to seek the assistance? If yes, how 
many?

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

4. The extent to which the trafficker can control the victim. 
 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

5. Any possibility that the traffickers / organized criminal groups can retaliate?
 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

6. The extent to which law enforcement officials can protect the victim.
 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

7. Any incident that can be interpreted as attempted intimidation of a victim or 
member of staff-such as anonymous and threatening phone calls, or repeated 
calls where the caller hangs up without speaking, the repeated and prolonged 
apperarance outside of the victim's place of unknown persons or vehicles or the 
overt following at a distance of a victim or member of staff.

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

Name of the reporter -

Position / Organization- 

Signature - 

Date -

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

သတင်းအချက်အလက်များရရှိမှု မှန်ကန်ထကကာင်းနှင့် အကူအညီများရယူလိုသည့်ဆန္ဒ

မရှိထကကာင်း အတည်ပြုြုံစံ

 

	 ကျွန်ုေ်သည်	လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းနှင့်	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်း	လုေ်ငန်းစဉ်ြျားတွင်	

ေါဝင်ပောင်ရွက်မြင်းနှင့်	ကူညီပထာက်ေ့ံြှုြျားရယူမြင်းကုိ	ြိြိသပဘာအပလျာက်	ေန္ဒြရိှေါပကကာင်း	အတည်မေုေါသည်။	

	 အနာဂတ်တွင်	ကူညီြှုြျားလိုအေ်လှေင်	ေက်သွယ်ပောင်ရွက်နိုင်ြည့်လိေ်စာြျား၊	ရရှိနိုင်သည့်	ဝန်ပောင်ြှု

ြျားနှင့်စေ်လျဉ်းသည့်	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားကိုလည်း	 သက်ေိုင်သူြျားြှ	 အသိပေးပမောကကား၍	သိရှိပေီးမဖစ်ေါ	

ပကကာင်း	အတည်မေုေါသည်။	

လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူ၏အြည်		 -

လက်ြှတ်	 -

ပနရာ	 -

ရက်စွဲ	 -

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Form for Confirmation on Refusal and Receiving Information 

 

 

 I confirm my voluntary refusal to participate in the identification and interview 

process and to receive assistance.

 I also confirm that I have been fully informed about the detailed address to 

contact for assistance in future and the available services by the responsible staff.

Victim's Name -

Signature - 

Place -

Date -

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

ညွှန်းြို့မှုြုံစံ

၁။	 လွှဲပမောင်းညွှန်းေို့သူနှင့်	သက်ေိုင်ပသာ	သတင်းအြျက်အလက်

	 (က)	 အြည်	 -

	 (ြ)	 ရာထူး/	အဖွဲ့အစည်း	 -	

	 (ဂ)	 ေက်သွယ်ရန်လိေ်စာ	 -	

	 (ဃ)	 တယ်လီဖုန်းနံေါတ်	 -

	 (င)	 အီးပြးလ်	 	 -

၂။	 လွှဲပမောင်းညွှန်းေို့သည့်	

	 (က)	 ရက်စွဲ	 	 	 -	

	 (ြ)	 အြျနိ်	 	 	 -

၃။	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်အတူေါရှိလာပသာ	ေစ္စည်းြျားစာရင်း-

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၄။	 ေူးတွဲေုံစံြျား

(က)	 ကနဦးစိစစ်မြင်းမဖင့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျားစုစည်းမြင်းေုံစံ	

(ြ)	 ကနဦးအန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်အစီရင်ြံစာ

၅။	 ပတာင်းြံပသာ	အကူအညီအြျ ိုးအစား

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

လွှဲပမောင်းညွှန်းေို့သူအြည်	 -	

ရာထူး/ဌာန	 -	

လက်ြှတ်	 -	

လွှဲပမောင်းလက်ြံသူအြည်	-	

ရာထူး/ဌာန	 -	

လက်ြှတ်	 -	

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Referral Form 

1. Information related to the referral:

	 (a)	 Name		 	 	 -

	 (b)	 Position	/	Organization	 -

	 (c)	 Contact	address	 	 -

	 (d)	 Telephone	No.	 	 -

	 (e)	 Email	 	 	 	 -

2. Referred on

	 (a)	 Date	 	 	 	 -

	 (b)	 Time	 	 	 	 -

3.	 List	of	victim's	possessions	 	 -

 ......................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................

4. Annexes:

	 (a)	 Information	collected	from	the	preliminary	assessment

	 (b)	 Risk	assessment	report

5. Type of requested assistance

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

Name of referral  -

Position / Organization -

Signature   -

Name of recipient  -

Position / Organization -

Signature   -

Confidential
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Confidential

Consent Form on Referral

 

 I ....................................... confirm that I voluntarily provide my consent with ........

.......................................................................... Department / Organization for referring me 

to ........................................................... Department / Organization.

Name  -

Signature -

Date  -

Confidential

လျှ ို့ဝှက်

လွှဲထပြာင်းညွှန်းြို့ပခင်းအတွက်နားလည်သထဘာတူညီမှုြုံစံ

	 ကျွန်ပတာ်/ကျွန်ြ	.........................................................	သည်	...................................................................

ဌာန/အဖွဲ့အစည်းြှ	ကျွန်ပတာ်/ကျွန်ြအား		....................................................................	သို့	လွှဲပမောင်းညွှန်းေို့မြင်းကို	

ြိြိေန္ဒအပလျာက်	သပဘာတူညီပကကာင်း	အတည်မေုေါသည်။	

 

အြည်	 	 -

လက်ြှတ်	 -

ရက်စွဲ	 	 -	

လျှ ို့ဝှက်
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လျှ ို့ဝှက်

လူကုန်ကူးခံရသူဟုယူဆရသူအား လုိအြ်သည်များကုိ အသိထြး၍ သထဘာတူညီချက်ရယူပခင်းြံုစံ

 

	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုကို	 ပောင်ရွက်ြည့်တာ၀န်ရှိသူသည်	 သင့်အား	 ပအာက်ေါတို့ကို	 အသိပေးထားပေီးမဖစ်	

ပကကာင်း	ပအာက်တွင်	လက်ြှတ်ပရးထိုးေါသည်-

(က)	 ယြုပြးမြန်းမြင်းသည်	သင့်အား	အကူအညီပေးရန်	ရည်ရွယ်ြျက်မဖင့်	မဖစ်ရေ်ေိုင်ရာ	အြျက်အလက်	

ြျားကို	ပြးမြန်းမြင်းမဖစ်ပကကာင်း	

(ြ)	 သင်၏	သပဘာေန္ဒရှိြှသာ	ပတွ့ေုံပြးမြန်းြှုမေုလုေ်ြည်မဖစ်ပကကာင်း

(ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအမဖစ်	ပဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မြင်းနှင့်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်း	လုေ်ငန်းစဉ်ြျား

(ဃ)	 သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား	 လုံခြုံစွာ	 ထိန်းသိြ်းထားရှိြှုေိုင်ရာ	 အပမြြံြူနှင့်	 အမြားပသာ	

လုံခြုံပရးေိုင်ရာအြျက်အလက်ြျား

(င)	 ပြးမြန်းြည့်ပြးြွန်းြျားကို	သင့်အပနမဖင့်	ြည်သည့်အြျနိ်တွင်ြေို	မငင်းေိုြွင့်ရှိပကကာင်း	

(စ)	 ပြးြွန်းြျား	ပြးမြန်းြံရစဉ်အတွင်း	သင့်အပနမဖင့်	ရရိှြည့်အြွင့်အပရးနှင့်	လုေ်ပောင်ရြည့်	တာဝန်	

ဝတ္တရားြျား

(ေ)	 ကနဦးကူညီပထာက်ေံ့ြှုကာလအတွင်း	ရရှိနိုင်သည့်ဝန်ပောင်ြှုြျား	

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏အြည်		 -

ရာထူး/ဌာန

လက်ြှတ်	 	 	 -	

ပတွ့ေုံပြးမြန်းြံရသူ	/လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူ၏အြည်	-

လက်ြှတ်	 	 	 -

ရက်စွဲ	 	 	 	 -	

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Form for Receiving informed consent after providing necessary information

 

 I undersign here that I have been provided the below information by the 

responsible person conducting the interview:

	 (a)	 Interview	about	the	case	data	is	for	assistance	purposes;

	 (b)	 Interview	is	voluntary;

	 (c)	 Identification	of	the	victim	of	trafficking	and	interview	process;	

	 (d)	 Basic	policy	concerning	information	privacy	of	the	victim	and	other		 	

	 	 information	about	personal	security;

	 (e)	 Right	to	refuse	to	answer	questions	at	each	stage	of	the	interview;

	 (f)	 Rights	and	responsibilities	of	the	trafficked	victim	during	the	interview;

	 (g)	 Services	provided	to	the	victim	during	initial	assistance.

Name of interviewer - 

Position/Organization - 

Signature   - 

Name of interviewee -

Signature   -

Date    - 

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

လူကုန်ကူးခံရသူ ဟုတ်/မဟုတ် စိစစ်သတ်မှတ်ချက်ြုံစံ

၁။ ကိုယ်ထရးအကျဉ်း

(က)	 အြည်	 -	

(ြ)	 အမြားအြည်	 -	

(ဂ)	 အသက်	 -	

(ဃ)	 ြိဘအြည်	 -	

(င)	 ပြွးသက္ကရာဇ်	 -	

(စ)	 နိုင်ငံသားစိစစ်ပရးအြှတ်	 -	

(ေ)	 အလုေ်အကိုင်	 -	

(ဇ)	 လူြျ ိုး/ဘာသာ	 -	

(ဈ)	 ေညာအရည်အြျင်း	 -	

(ည)	 အိြ်ပထာင်ရှိ/	ြရှိ	 -	

(ဋ)	 ဇနီး(သို့)ြင်ေွန်း	အြည်	 -

(ဌ)	 အပြဲတြ်း	ပနရေ်လိေ်စာ	 -

(ဍ)	 လက်ရှိ	ပနရေ်လိေ်စာ	 -	

(ဎ)	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းသည့်ပနရာ	 	-

(ဏ)	 ရက်စွဲနှင့်	အြျနိ်	 -

၂။ သိမ်းသွင်း စုထဆာင်းပခင်း

(က)	 ပနရေ်ဇာတိြှစတင်ထွက်ြွာသည့်ပန့ရက်နှင့်	ထွက်ြွာသည့်	အပကကာင်းအရင်း။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ြ)	 ပြါ်ပောင်သူ၏	 အြည်၊	 ပနရေ်လိေ်စာနှင့်	 ၄င်းက	 ြှတ်ေုံတင်အတု/ပထာက်ြံစာြျား	 ရရှိပအာင်	

လုေ်ပောင်ပေးမြင်း၊	ထုတ်ပေးမြင်း	ရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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Victim Identification Form

 

1. Brief biography

	 (a)	 Name		 	 -

	 (b)	 Other	Name	 	 -

	 (c)	 Age	 	 	 -

	 (d)	 Parents	Name	 -

	 (e)	 Date	of	Birth		 -

	 (f)	 NRC	Card	No.	 -

	 (g)	 Employment		 -

	 (h)	 Ethnicity/Religion	 -

	 (i)	 Education	 	 -

	 (j)	 Marital	Status	 -

	 (k)	 Spouse	Name	 -

	 (l)	 Permanent	Address	-

	 (m)	 Current	Address	 -

	 (n)	 Place	of	Interview	 -

	 (o)	 Date	and	Time	 -

2. Recruitment

	 (a)	 Date	and	reason	of	leaving	from	place	of	origin

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

	 (b)	 Name,	address	of	recruiter	and	did	he	/	she	issue	/	facilitate	to	get	fraudulent

  registration card / recommendation letter?

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................
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(ဂ)	 ပြါ်ပောင်သူြှ	ပနရာသစ်တွင်	လုေ်ကိုင်ရြည့်	အလုေ်အကိုင်၊	ပနထိုင်ြှု	အပမြအပနနှင့်	လုေ်ြလစာ	

ြည်ြှေရရှိြည်ဟု	ပမောကကားြဲ့ေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဃ)	 ကကိုတင်လစာပငွြျားထုတ်ပေးမြင်း၊	လက်ြံရယူထားမြင်းရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

၃။ ထရှေ့ထပြာင်းပခင်း

(က)	 ြရီးသွားရာတွင်	လက်ေင့်ကြ်း	လွှဲပမောင်းြံရမြင်း	ရှိေါသလား။	ရှိေါက	ြည်သူ့ထံ	ြည်သည့်ပနရာ	

တွင်	လွှဲပမောင်းပေးေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ြ)	 အုေ်စုတစ်စုတည်းတွင်	အြျင်းြျင်း	ြသိဘဲ	ြရီးသွားရေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဂ)	 ေို့ပောင်သူ၏အြည်၊	ပနရေ်လိေ်စာနှင့်	၄င်းကလြ်းြရီးတွင်ဇာတ်တိုက်ပေးမြင်း၊	

	 လိြ်လည်ပမောရန်	သင်ပေးမြင်းြံရေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဃ)	 ြူလြရီးစဉ်ြှ	ရုတ်တရက်	ြရီးစဉ်	ပမောင်းလဲြှုရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(င)	 ေို့ပောင်သူကြရီးစရိတ်၊	တည်းြိုစရိတ်ကျြံေါသလား၊	ကုန်ကျစရိတ်ြျားအတွက်	

	 ြည်သို့ပေးေေ်ရြည်ဟု	ပမောကကားြဲ့ေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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	 (c)	 What	did	the	recruiter	tell	you	about	the	job,	living	condition	and	wages	in

  destination?

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

	 (d)	 Did	you	receive	any	advanced	salary?

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

3. Migration

	 (a)	 During	your	travel,	were	you	transferred	to	someone?	If	yes,	to	whom	and

  where?

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

	 (b)	 Did	you	travel	with	strangers?

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

(c)	 Name	and	address	of	transporter	and	did	the	transporter	tell	you	to	say	

something which was not ture during the journey?

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

	 (d)	 Were	there	any	sudden	changes	on	the	routes?

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

(e)	 Did	the	transporter	cover	the	travel	and	accommodation	cost?	If	yes,	what	

did he/she tell you about how to pay the cost back?

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................
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၄။ ထခါင်းြုံပဖတ်ပခင်း

(က)	 အလုေ်လုေ်ကိုင်သည့်ပနရာ	 အပမြအပန၊	 (ဥေြာ	 မေည့်တန်ောအိြ်၊	 အနှိေ်ြန်း၊	 ပလာင်းကစားရုံ၊	

စက်ရုံ၊	ငါးဖြ်းပလှ၊	စိုက်ေျ ိုးပရးခြံ)	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ြ)	 ဤအလုေ်သည်	 သင်ပနအိြ်ြှြထွက်ြွာြီ	 ပမောကကားြဲ့သည့်	 အလုေ်နှင့်	 မြားနားြှုရှိေါသလား၊	

အတင်းအကကေ်	ပစြိုင်းမြင်းြံရေါသလား၊	ြည်သူက	မေုလုေ်ြဲ့ေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဂ)	 အလုေ်ရှင်က နုိင်ငံကူးလက်ြှတ်၊ြှတ်ေံုတင်၊ ြရီးသွားစာရွက်စာတြ်းြျားကုိသိြ်းေည်းထားေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဃ)	 မေင်ေသို့	လွတ်လေ်စွာ၊	သွားလာြွင့်	မေုေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(င)	 မေင်ေသို့	တယ်လီဖုန်း	အေါအဝင်	လွတ်လေ်စွာ	ေက်သွယ်ြွင့်	ရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(စ)	 ပနထိုင်ြဲ့သည့်	 အပောက်အဦကို	 ဝင်းခြံအမြင့်ြျားမဖင့်	 ကာရံထားေါသလား၊	 ပသာ့ြတ်ထားရှိ	

ေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ေ)	 အပောက်အဦတွင်	လုံခြုံပရးအပစာင့်ြျထားေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဇ)	 အပောက်အဦမေင်ေသို့	ပစျးဝယ်ထွက်သည့်အြါ	အပစာင့်လိုက်ေါ	သွားပရာက်ေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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4. Exploitation

(a)	 Type	of	work	place	(for	example:	brothel,	massage	parlor,	gambling	house,	

factory,	fishing	boat,	farms).

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(b)	 Was	there	any	difference	between	the	job	you	had	to	do	and	the	job	they	

promised before migrating from your place of origin? Were you told to 

work with force? Who forced you?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(c)	 Did	employer	confiscate	your	passport,	NRC	or	travel	documents?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(d)	 Were	you	allowed	to	go	out	freely?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(e)	 Were	you	 freely	allowed	 to	 communicate	with	outside	people	 including	

making phone call?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(f)	 Was	the	building	you	lived	in	fenced	with	high	panels?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(g)	 Did	they	assign	someone	to	guard	to	the	building?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(h)	 Was	the	guard	person	accompanying	with	you	when	you	went	outside	for	

shopping?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................
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(i)	 Were	you	and	your	family	members	threatened,	abused,	beaten?	Do	you	

have any injuries on your body?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(j)	 Were	you	affected	mentally?	

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(k)	 Did	you	receive	your	wage/salary?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(l)	 Was	your	wage/salary	less	than	you	were	entitled	to?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(m)	 Where	did	you	have	to	sleep?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(n)	 Did	you	receive	food/meals?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(o)	 Any	debt	bondage?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(p)	 Did	you	have	to	work	without	your	consent?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(q)	 Did	you	have	to	work	for	too	many	hours?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................
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(ဈ)	 ြိြိနှင့်	 ြိသားစုဝင်ြျားအပေါ်	 ပြိြ်းပမြာက်ြှုြျား	 ရှိေါသလား၊	 ညှင်းေန်းနှိေ်စက်	 ရိုက်နှက်သလား၊	

ြန္ဓာကိုယ်ပေါ်ြှ	ဒဏ်ရာ	ရှိ/	ြရှိ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ည)	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	ထိြိုက်ြှု	ရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဋ)	 လုေ်အားြ၊	လစာရေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဌ)	 လုေ်အားြ၊	လစာရရှိြှုသည်	အြှန်တကယ်ရရှိြည့်လစာထက်	ပလျာ့နည်းေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဍ)	 ြည်သည့်ပနရာတွင်	ပနထိုင်အိေ်စက်ရေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဎ)	 စားပသာက်ပကျွးပြွးြှုအပမြအပန။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဏ)	 အပကကးမဖင့်	ြျည်ပနှာင်ြှု	အပမြအပန	ရှိ/	ြရှိ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(တ)	 ြိြိ၏	သပဘာေန္ဒြေါဘဲ	အလုေ်လုေ်ရေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ထ)	 အလုေ်ြျနိ်	နာရီပေါင်းြျားစွာ	လုေ်ရေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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(ဒ)	 တစ်ရက်အိေ်ြျနိ်	ဘယ်နှစ်နာရီရေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဓ)	 ြကျန်းြာသည့်အြါ	ပေးရုံ၊	ပေးြန်း	ေို့ပေးေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(န)	 ဘာသာပရး၊	ပေျာ်ေွဲ၊	ရှေင်ေွဲ၊	လူြှုပရးကိစ္စြျား	ေါဝင်ြွင့်ရေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ေ)	 အြျနိ်ေို	အလုေ်လုေ်ရသည့်အြါ	အြျနိ်ေိုပငွ	ရ/	ြရ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဖ)	 အလုေ်ရှင်	(သို့ြဟုတ်)	အိြ်ရှင်က	ြဖွယ်ြရာ	ကာအိပ္ဒန္ဒေျက်ပအာင်	လိင်ြှုကိစ္စြျား	မေုဖူးေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

၅။	 ြရီးစဉ်အစြှအေုံးအထိ	လြ်းပကကာင်းြရီးစဉ်နှင့်	အသုံးမေုသည့်	ယာဉ်လိုင်း၊	အငှားယာဉ်ြျား	ပဖာ်မေရန်။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(အထက်ေါအြျက်အလက်	ြှတ်တြ်းြျားအား	လှေ ို ့ဝှက်သိြ်းေည်းထားြည်မဖစ်ေါသည်။)

						(လက်ြှတ်)	 	 	 						(လက်ြှတ်)	 	 	 						 	(လက်ြှတ်)

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ	 	 အဖွဲ့ပြါင်းပောင်	 	 	 ပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်းြံရသူ

အြည်	 -	 အြည်	 -		 အြည်	 -	

ရာထူး		 -	 ရာထူး	 -		 ေက်သွယ်ရြည့်လိေ်စာ-		

တေ်ဖွဲ့	 -		 တေ်ဖွဲ့	 -		 	 	
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(r)	 How	many	hours	could	you	sleep?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(s)	 Were	you	sent	to	a	hospital/clinic	when	you	were	ill?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(t)	 Were	you	able	to	participate	in	religious	/	social	affairs	and	festivals?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(u)	 Did	you	receive	extra	wages	if	you	worked	overtime?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

(v)	 Did	the	employer	or	owner	of	the	house	commit	any	form	of	sexual	harassment?

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

5. Plese describe the route and transportation you used throughout the journey.

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................

	 (The	above	mentioned	information	record	will	be	kept	confidential.)

(Signature)	 	 	 	 (Signature)	 	 	 	 (Signature)

Interviewer	 	 	 	 Team	Leader	 	 	 Interviewee

Name -    Name -    Name -

Position	-	 	 	 	 Position	-	 	 	 	 Contact	Address-

Task Force -    Task Force -
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ယာယီလက်ခံထစာင့်ထရှာက်ထရးထဂဟာဝင်ခွင့်ြုံစံ

ယာယီလက်ြံပစာင့်ပရှာက်ပရးပဂဟာအြည်		 -	

ပဂဟာလိေ်စာ	 	 	 -	

၁။	 ဝင်ြွင့်ပတာင်းြံသူအြည်	-	

၂။	 ဝင်ြွင့်ပတာင်းြံသည့်ပန့	 -

၃။	 ညွှန်းေို့သည့်အဖွဲ့အစည်း	 -	

၄။	 စိတ်ေိုင်း/ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာ	ကျန်းြာပရးအ	ပမြအပန

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၅။	 ေါလာသည့်ေစ္စည်းြျား	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၆။	 	ပဂဟာတွင်ပနထိုင်သူြျား၏	 အြွင့်အပရးြျားနှင့်	 တာဝန်ဝတ္တရားြျား၊	 လုံခြုံပရးေိုင်ရာ	 စည်းကြ်းြျား၊	

အပထွပထွစည်းကြ်းြျားကို	အသိပေးပေီးမြင်း	-	ရှိ/ြရှိ

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ညွှန်းေို့သူ	လက်ြှတ်		 -	 လက်ြံသူလက်ြှတ်		 -

ညွှန်းေို့သူ	အြည်/	ရာထူး		 -	 အြည်/	ရာထူး		 -	

လျှ ို့ဝှက်
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Shelter Intake Form

Shelter Name -

Shelter Address -

1. Name of intake  -

2. Date of intake  -

3. Referral organization -

4. Mental/ physical health situation

 ......................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................

5.	 List	of	properties

 ......................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................

6. Was the intake fully informed about rights and responsibilities of the person

 staying in shelter, rules and regulations related to security?

 ......................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................

Signature of referral -   Signature of shelter staff -
Name/ Position  -   Name/ Position    -

Confidential
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Department of Rehabilitation

Case Interview Report

Date of initial intake .........................................................................................

Shelter   .........................................................................................

Date of arrival to shelter .........................................................................................

(a)	Personal	Information

Case	Code	–	

Name - Ethnicity/Religion -

Parents/ Guardian - Male/Female -

Date of Birth - Place of Birth -

Education - Marital Status -

NRC	No.	 - Passport No. -

Address and Phone No: 

(b)	Family	Chart	(Please	mark	the	trafficked	person's	primary	care	giver	with	an	*)

Name Relationship Age Occupation Address Remark

Name of village/ ward administrator ................................................................

Name of neighbour ................................................................

Confidential

လျှ ို့ဝှက်

ပြန်လည်ေူထောင်ထရးဦးစီးဌာန

ထမးပမန်းပခင်းမှတ်တမ်း

ကနဉီးပတွ့ေုံပြးမြန်းသည့်ပန့	 .........................................................................................

ပဂဟာ	 	 	 	 .........................................................................................

ပဂဟာသို့ပရာက်သည့်ပန့		 .........................................................................................

(က)		 ကိုယ်ပရးအြျက်အလက်ြျား

Case	Code	–	

အြည်	- လူြျ ိုး	/	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	-

ြိဘ	/အုေ်ထိန်းသူ- ကျား	/	ြ-

ပြွးသက္ကရာဇ်	- ပြွးဖွားရာဇာတိ-

ေညာအရည်အြျင်း	- အိြ်ပထာင်ပရးအပမြအပန-

ြှတ်ေုံတင်အြှတ်	- နိုင်ငံကူးလက်ြှတ်အြှတ်	-

ပနရေ်လိေ်စာနှင့်	ဖုန်းနံေါတ်	

(ြ)	 ြိသားစုဇယား	(လူကုန်ကူးြံရသူအား	အဓိကမေုစုပစာင့်ပရှာက်သူကို	ကကယ်ေွင့်အြှတ်	အသားမဖင့်ပဖာ်မေေါ။	

အြည် ပတာ်စေ်ေုံ အသက် အလုေ်အကိုင် ပနရေ်လိေ်စာ ြှတ်ြျက်

ရေ်ကွက်/ပကျးရွာအုေ်ြျုေ်ပရးြှူးအြည်		 ................................................................

အိြ်နီးြျင်းအြည်	 ................................................................

လျှ ို့ဝှက်
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(ဂ)	ြရီးစဉ်

ြရီးစဉ်

ြူရင်းပဒသြှ	

စတင်ထွက်ြွာ	

သည့်ပန့

ဝင်ပရာက်	လာသည့်	

နယ်စေ်	

(မေည်ေမဖစ်လှေင်)

မဖတ်သန်း	

သွားသည့်	ပနရာ

အလုေ်အြည်/	

အြျ ိုးအစား/	ပနရာ/	

တစ်ပန့

အလုေ်ြျနိ်

ဝင်ပငွ

(ဃ)	လူကုန်ကူးြံရမြင်း	

၁။	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ြူရင်းနိုင်ငံ/ြူရင်းပဒသြှ	ြည်ကဲ့သို့ထွက်ြွာြဲ့ေါသနည်း။	(မဖစ်စဉ်အား	ပဖာ်မေေါ။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၂။	 လူကုန်ကူးြံရသည့်နိုင်ငံ/ပဒသသို့	ြည်သူနှင့်အတူ	သွားပရာက်ြဲ့ေါသနည်း။	(စုပောင်းမြင်း	နှင့်	ထွက်ြွာမြင်း)

ေွဲစားနှင့် ြိဘနှင့်
ပေွြျ ိုး	

ြျားနှင့်

သူငယ်ြျင်း	

ြျားနှင့်

ြရင်းနှီးသူ	

ြျားနှင့်	

လူကုန်ကူး	ြံရသူ

ကိုယ်တိုင်

အမြား	

(အပသးစိတ်	

ပဖာ်မေရန်)

၃။		 လူကုန်ကူးြံရသည့်နိုင်ငံ/ပဒသတွင်	ြည်ကဲ့သို့	ပတွ့ကကုံြဲ့ရေါသနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

(c)	Travel

Travel

Date of 

leaving

place  of 

origin

Border entry 

point	(if	cross	

border	case)

Transit point

Job/Type/

Location/Working	

hours per day

Income

(d)	Trafficking

1.	 How	did	the	trafficked	person	leave	the	place/country	of	origin?	(Describe	the	

process)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Type of persons the trafficked person traveled with to the destination country/

place?	(Recruitment	and	Departure)

Went

with

broker

Went 

with

parents

Went 

with 

relative

Went with 

friend

Went with 

strangers

Went by 

themselves

Other 

(specify)

3. What happened in the destination country/ place?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Confidential
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၄။		 လူကုန်ကူးြံရသည့်နိုင်ငံ/ပဒသတွင်	လူကုန်ကူးြံရသည့်အပမြအပန	(လက်ြံမြင်း)

လုေ်ငန်းြွင်
ပရာင်းစား	

ြံရမြင်း

ပသွးပောင်	

မဖားပယာင်း	

ြံရမြင်း

လိြ်လည်ြံရမြင်း သပဘာေန္ဒ	

အပလျာက်	

ပနထိုင်မြင်း

အလုေ်	

အြျ ိုးအစား

အလုေ်	

အပမြအပန

လုေ်ြ	

လစာ

ေိတ်ပလှာင်ြံရမြင်း

ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာ	

အလွဲသုံးြံရမြင်း/	

အဓြ္မမေုြံရမြင်း

လိင်ေိုင်းေိုင်ရာ	

အလွဲသုံးြံရမြင်း
ပြိြ်းပမြာက်ြံရမြင်း

အမြား	(အပသးစိတ်	

ပဖာ်မေရန်)

၅။		 ယြုအကကိြ်တွင်	အိြ်သို့	ပငွေို့ြဲ့မြင်း	ရှိေါသလား။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၆။		 ြိသားစုြှ	ပငွပကကးလက်ြံရရှိြဲ့ေါသလား။	အကယ်၍	ရရှိေါက	ြည်ြှေရရှိြဲ့ေါသနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၇။		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ပငွကို	ြည်သို့ေို့ြဲ့ေါသနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၈။		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 လူကုန်ကူးြံရသည့်နိုင်ငံ/ပဒသတွင်	 ြည်သည့်ပနရာ၌	 ပနထိုင်ြဲ့ေါသနည်း။	

(တစ်ြျ ိုးသာပရွးြျယ်ရန်)

လြ်းပေါ်တွင်	

အိေ်သည်

လူကုန်ကူးသူ/	

ေွဲစားနှင့်	

ပနထိုင်သည်

လုေ်ငန်းြွင်၌	

ပနထိုင်သည်

လူကုန်ကူးသူ/ေွဲစားြှ	

စီစဉ်ပေးပသာ	ပနရာ	တွင်	

ပနထိုင်သည်

အမြား	(အပသးစိတ်	

ပဖာ်မေရန်)

လျှ ို့ဝှက်
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4.	 Trafficking	situations	in	destination	country/	place?	(harbouring/	Receipt)

Workplace Sold Abducted

Deceived
Stayed 

voluntarilyType of 

work

Condition	

of work
Wage

Confined

Physically 

abused/ 

physically 

forced

Sexually 

abused
Threatened Other	(Specify)

5. Was money sent back home? 

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

6. Has the family received money? If yes, how much?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

7. How did the trafficked person send the money?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

8. Where did the trafficked person stay in destination country/ place?

	 (Tick	only	one	box)	

Slept in the 

street

Lived	with	the	

trafficker/

broker

Lived	at	

workplace

Lived	in	the	

accommodation 

arranged by 

trafficker/broker

Other	(Specify)

Confidential
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(င)	အပကကး	

၁။		 အလုေ်ရှင်/ေွဲစား/အမြားသူတို့ြှ	ပကကးပြီမဖင့်ပနှာင်ဖွဲ့မြင်း

	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	/	ြိသားစု၏	အပကကးရှိေါသလား။	ရှိေါက	ေြာဏ	ပဖာ်မေေါ။	

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

၂။		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ပနာက်ေုံးအလုေ်လုေ်ကိုင်သည့်	လုေ်ငန်းြွင်ြှ	ြည်ကဲ့သို့	ထွက်ြွာြဲ့သနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(စ)	 မေန်လည်ေို့ပောင်ရန်မေင်ေင်မြင်း

၁။		 လူကုန်ကူးြံရသည့်နိုင်ငံ/ပဒသသို့	ြထွက်ြွာြီ	လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ြူရင်းနိုင်ငံ/ပဒသတွင်	ြည်သည့်အလုေ်	

လုေ်ကိုင်ြဲ့ေါသလဲ။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၂။		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ြိသားစုတွင်	အထူးသမဖင့်	လုေ်ပောင်ရြည့်	အြန်းကဏ္ဍ	(စီးေွားရှာဖွ	ပကျွးပြွးရသူ	

အမဖစ်)	ရှိြဲ့ေါသလား။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၃။		 ြိသားစု၏	အိြ်အပမြအပနြှာ	ြည်သို့နည်း။	ြိသားစုတွင်	မေဿနာြျားရှိြဲ့ေါသလား။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၄။		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	အဘယ်ပကကာင့်	ြိြိ၏	ြူရင်းပဒသြှ	ထွက်ြွာြဲ့ေါသလဲ။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၅။		 လူကုန်ကူးြံရသူ	လူကုန်ကူးြံရသည့်နိုင်ငံ/ပနရာသို့	သွားပရာက်ြဲ့မြင်းကို	ြိသားစုြှ	သိေါသလား။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

လျှ ို့ဝှက်
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(e)					Debt

1. Debt bondage to employer/ broker/ others

 Was the trafficked person/ family in debt? If yes, how much?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. How did the trafficked person leave the final workplace?

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

(f)					Preparation	for	Return

1. What did the trafficked person do in his/her place/country of origin before he/she 

went to destination country/ place?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2.	 Did	the	trafficked	person	have	a	particular	role	(eg.	breadwinner)	in	the	family?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. How is the family situation at home? Were there any problems in the family?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4. Why did the trafficked person leave the place/country of origin?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

5. Does the family know that the trafficked person went to destination country/

place?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Confidential
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6. Does the trafficked person have any extended family members in destination country/ 

place? If yes, where in the destination country/place are those family members?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

7. Does the trafficked person want to return to his/ her country/place of origin?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

8. With whom does the trafficked person wish to be reunited?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

9. According to the trafficked person, how will the family react to his/her return?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

10. What concerns does the trafficked person have with regard to his/her return?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

11. Does the trafficked person believe the family expects him/her to return with some 

earnings?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

12. Which difficulties does the trafficked person expect upon return?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

13. What does the trafficked person expect he/she will be doing upon return?

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Confidential
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၆။		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 လူကုန်ကူးြံရသည့်	 နိုင်ငံ/ပနရာတွင်	 နီးစေ်သည့်	 ပေွြျ ိုးြျား/	 ြိသားစုဝင်ြျား	

ရှိေါသလား။	အကယ်၍	ရှိေါက	ြည်သည့်ပနရာတွင်	ပနထိုင်ေါသနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၇။		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	သူ/သူြ၏	ြူရင်းပနရေ်ပဒသသို့	မေန်လိုေါသလား။	အကျ ိုးအပကကာင်း	ပဖာ်မေေါ။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၈။		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ြည်သူနှင့်မေန်လည်ပေါင်းစည်းလိုေါသနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၉။		 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	 ပမဖကကားြျက်အရ	 သူ/သူြ၏	 မေန်လည်ပရာက်ရှိမြင်းအပေါ်	 ြိသားစုြှ	 ြည်ကဲ့သို့	

တုန့်မေန်ြည်နည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၁၀။		 သူ/သူြ၏	 မေန်လည်ပရာက်ရှိမြင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍	 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ြည်သည့်စိုးရိြ်	 ေူေန်ြှုြျား	

ရှိသနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၁၁။		 ပငွပကကးအြျ ို ့နှင့်အတူ	လူကုန်ကူးြံရသူမေန်လာြည်ဟု	ြိသားစုြှ	ပြှော်လင့်ထားသည်ဟု	လူကုန်ကူးြံရသူြှ	

ယုံကကည်ေါသလား။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၁၂။	 	မေန်လည်ပရာက်ရှိသည်နှင့်	ြည်သည့်အြက်အြဲြျား	ကကုံပတွ့ရြည်ဟုပြှော်လင့်ေါသနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၁၃။	 	မေန်လည်ပရာက်ရှိသည်နှင့်	ြည်သည့်အရာြျား	လုေ်ကိုင်ရြည်ဟု	ပြှော်လင့်ေါသနည်း။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

လျှ ို့ဝှက်
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၁၄။	 အမြားြှတ်ြျက်ြျား	 (မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းမြင်းအတွက်	အပရးေါပသာ	လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	 စေ်လျဉ်း	

သည့်	အမြားကိစ္စြျား)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(ေ)		 ကျန်းြာပရးအပမြအပန	

၁။		 ကိုယ်ဝန်ရှိမြင်း၊	ကိုယ်ဝန်ပောင်ကာလ

 ..................................................................................................................................................................

၂။		 ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာ	ြသန်စွြ်းမဖစ်ြှု၊	အပသးစိတ်ပဖာ်မေရန်

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၃။		 စိတ်ကျန်းြာပရးမေဿနာ၊	အပသးစိတ်ပဖာ်မေရန်

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၄။		 အမေုအြူေိုင်းေိုင်ရာမေဿနာ၊	အပသးစိတ်ပဖာ်မေရန်

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၅။		 ကျန်းြာပရးနှင့်စေ်လျဉ်း၍	လူကုန်ကူးြံရသူတွင်	ပတွ့ရှိရသည့်	အမြားကိစ္စရေ်ြျားအား	ပဖာ်မေေါ။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

လျှ ို့ဝှက်
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14.	 Other	 remarks	 (any	other	 issues	about	 the	 trafficked	person	 that	 could	be	of	

importance	with	regards	to	reintegration.)

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

(g)				Health	Conditions

1. If pregnant, how many months?

 .................................................................................................................................................................. 

2. Physical disability, please specify.

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

3. Mental health issue, please specify.

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

4. Behavioural problems, please specify.

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

5. Write down any other issues relating to the trafficked person's health.

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

Confidential
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(g)				Sevices	Provided

Sevices Yes Date Agency Staff Name Details

Intake Interview

Medical Examination

Medical Treatment

Immunization

Mental Health Assessment

Counselling

Vocational Training Including 

Skill development

Literacy	Class

Non-Formal	Education	(Other)

Life	Skills	Training

Job Placement/ apprenticeship

Obtaining	Citizenship

Confidential

လျှ ို့ဝှက်

(ဇ)		 ရရှိြဲ့သည့်	ဝန်ပောင်ြှုြျား	

ဝန်ပောင်ြှုြျား ရှိ ရက်စွဲ အဖွဲ့အစည်း ဝန်ထြ်း	အြည်
အပသးစိတ်	

ပဖာ်မေြျက်

ကနဉီးပတွ့ေုံပြးမြန်းမြင်း

ကျန်းြာပရးစစ်ပေးမြင်း

ကျန်းြာပရး	ပေးကုသြှု

ကာကွယ်ပေးထိုးမြင်း

စိတ်ကျန်းြာပရးေန်းစစ်မြင်း

နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးမြင်း

ကျွြ်းကျင်ြှုအေါအဝင်	အသက်ပြွး	

ဝြ်းပကျာင်းသင်တန်း

စာတတ်ပမြာက်ပရးသင်တန်း

ပကျာင်းမေင်ေေညာပရး	(အမြား)

ဘဝတစ်သက်တာ	ကျွြ်းကျင်စရာ	သင်တန်း

အလုေ်အကိုင်ပနရာြျထားြှု/	

အလုေ်သင်ြန့်အေ်မြင်း

နိုင်ငံသားမဖစ်ြှု

 

လျှ ို့ဝှက်
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(ဈ)		 တရားစီရင်ပရးလုေ်ငန်းစဉ်	အပမြအပန

	 လုေ်ငန်းြွင်အြည်		 	 -

	 တရားရုံးအြည်	 	 	 -

	 ပြါင်းေုံမဖတ်ြှုအြျ ိုးအစား	 -

	 အလုေ်အြျ ိုးအစား	 	 -

	 တရားရုံးလုေ်ငန်းစဉ်ြျား	

 

လုြ်ငန်းစဉ်များ ရက်စွဲ ရလဒ်

သက်ပသြံထွက်ေိုပေးမြင်း

ကကားနာမြင်း

အြှုစစ်ပေးစီရင်မြင်း

အယူြံဝင်မြင်း

(ည)		 ြှတ်ြျက်

၁။		 ပဂဟာ၌ပနထိုင်စဉ်အတွင်း	လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်စေ်လျဉ်း၍	ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏	ြှတ်ြျက်နှင့်	အမြားပသာ	

အြျက်အလက်

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၂။		 မေဿနာြျား/အြက်အြဲြျား

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူအြည်		 -

လက်ြှတ်	 	 	 -

လျှ ို့ဝှက်
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(h)				Update	on	Legal	Proceeding

 Name of Workplace -

	 Court	Name	 	 	 -

 Type of Exploitation -

 Type of Work  -

	 Court	Proceedings

Proceedings Date Result

Testimony

Hearing

Trial

Appeal

(i)					Remark

1.	 Comment	or	additional	information	from	interviewer	related	to	the	trafficked

 person during his/her stay in the shelter.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Problems/ Obstacles.

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

Name of interviewer -

Signature   -

Confidential
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ထဂဟာတွင် မိမိသထဘာဆန္ဒအရ ထနေိုင်ပခင်းဆိုင်ရာ သထဘာတူညီချက်

 ကျွန်ပတာ်/ကျွန်ြ	....................................................	သည်	........................................................................

..............................	ပဂဟာတာဝန်ရှိသူြှ	ရှင်းလင်းပမောကကားပသာ		ပဂဟာတွင်ပနထိုင်သူြျား၏အြွင့်အပရးြျားနှင့်	

တာဝန်ဝတ္တရားြျား၊	လုံခြုံပရးေိုင်ရာစည်းကြ်းြျား၊	အပထွပထွ	စည်းကြ်းြျားကို	သိရှိနားလည်ပေီးပနာက်	ပဂဟာ	

တွင်	ြိြိသပဘာေန္ဒအရ	ပနထိုင်မြင်းမဖစ်ပကကာင်း	ပအာက်တွင်	အတည်မေုလက်ြှတ်	ပရးထိုးေါသည်-

 

လက်ြှတ်	 -

အြည်	 	 -

ရက်စွဲ	 	 -	

လျှ ို့ဝှက်
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Consent on Voluntary Stay in Shelter

 

 I, ............................................. confirm and sign that I have understood my rights 

and reponsibilities, stay in shelter, rules and regulations related to security and general 

disciplines explained by the responsible person from.............................................. shelter 

and that the stay in the shelter is voluntary.

Signature -

Name  -

Date  -

Confidential
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စိတ်ကျန်းမာထရးအြါအဝင် ကျန်းမာထရးနှင့် လုံခခုံမှုအထပခအထနအတွက်

လိုအြ်ချက် အကဲပဖတ်ချက်ြုံစံ

စာရင်းသွင်းအြှတ်စဉ်	...............................................

၁။	 ပနထိုင်စားပသာက်ပရး		အြန်း/အပောင်	(အစားအစာ၊	ြိုလှုံရာပနရာတွင်	ညအိေ်တည်းြိုမြင်းစသည်)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၂။	 ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာ	 ကျန်းြာပရးအပမြအပန	 (ပေးစစ်မြင်း၊	 ဓာတ်ြွဲစြ်းသေ်စစ်ပေးြှု၊	 ဓာတ်ြှန်ရိုက်မြင်း၊	

ပေးကုသမြင်းစပသာ	ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှု	လိုအေ်ြျက်)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၃။	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	 ကျန်းြာပရးအပမြအပန	 (နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးအကကံပေးမြင်း၊	 စိတ်လူြှုေိုင်ရာ	 ေံ့ေိုးကူညီြှု	

စသည်တို့	လတ်တပလာ/ပရရှည်	လိုအေ်ြျက်)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၄။	 လုံခြုံပရးအပမြအပန	 (လူကုန်ကူးသူ၊	အမြားသူြျားနှင့်	 ၎င်း၏အသိုက်အဝန်းြှ	သူြျား၏	 ပြိြ်းပမြာက်မြင်း	

သို့ြဟုတ်	အကကြ်းဖက်မြင်းလုေ်ပောင်လာနိုင်သည့်	အပမြအပန)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

အကဲမဖတ်သူအြည်	 -	

ရာထူး/	ဌာန	 	 -

လက်ြှတ်	 	 -

ရက်စွဲ	 	 	 -

လျှ ို့ဝှက်
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Health Including Psychological and Security Needs Assessment Form

Registration Number ...................................................
1.	 Basic	Needs	(Food,	Shelter)

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

2.	 Physical	 health	 condition	 (Needs	 for	 health	 care	 such	 as	 medical	 check	 up,	

laboratory	test,	X-ray,	medical	treatment	etc.,)

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

3.	 Psychological	health	care	(short/long	term	need	 for	counselling,	psychological	

support	etc.,)

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

4.	 Security	 situation	 (eg.	 any	 possibility	 that	 trafficker,	 other	 people	 or	 his/her	

community	could	intimidate	or	abduct	the	victim.)

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

Name of the person conducting the assessment -

Position/ Organization     -

Signature       -

Date        -

Confidential
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လူကုန်ကူးခံရသူ၏ြစ္စည်းများ မှတ်တမ်းတင်ပခင်းြုံစံ

စာရင်းသွင်းအြှတ်စဉ်	 -

ပဂဟာအြည်	 	 -

၁။	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	သက်ေိုင်ပသာ	သတင်းအြျက်အလက်

	 (က)	 အြည်	 	 -	

	 (ြ)		 အသက်	-

	 (ဂ)	 ြိဘအြည်	 -

၂။	 ေစ္စည်းစာရင်း

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၃။	 လက်ြံသိြ်းေည်းသူ	

	 (က)	 လက်ြှတ်	 -

	 (ြ)	 အြည်	 	 -

	 (ဂ)	 ရာထူး	 	 -

	 (ဃ)	 ရက်စွဲ	 	 -

၄။	 လူကုန်ကူးြံရသူအားေစ္စည်းြျားမေန်လည်ပေးအေ်ြျနိ်တွင်	လွှဲပမောင်းပေးအေ်သူ	ဝန်ထြ်း

	 (က)	 လက်ြှတ်	 -

	 (ြ)	 အြည်	 	 -

	 (ဂ)	 ရာထူး	 	 -

	 (ဃ)	 လွှဲပမောင်းပေးအေ်သည့်ရက်စွဲ	-

၅။	 ေစ္စည်းြျား	မေန်လည်လက်ြံရရှိသူ

	 (က)	 လက်ြှတ်	 -

	 (ြ)	 အြည်	 	 -

	 (ဂ)	 လက်ြံရရှိသည့်ရက်စွဲ	-

လျှ ို့ဝှက်
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Personal Belongings of the Beneficiary Registration Form

Registration Number   -
Name of Shelter   -
1. Information related to trafficked person
	 (a)	 Name		 	 -
	 (b)	 Age	 	 	 -
	 (c)	 Parents'	Name	 -
2.	 List	of	belongings
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
3. Recipient
	 (a)	 Signature	 	 -
	 (b)	 Name		 	 -
	 (c)	 Position	 	 -
	 (d)	 Date	 	 	 -
4. Staff who transferred the belongings to the trafficked person
	 (a)	 Signature	 	 -
	 (b)	 Name		 	 -
	 (c)	 Position	 	 -
	 (d)	 Date	 	 	 -
5. Person who received the belongings back
	 (a)	 Signature	 	 -
	 (b)	 Name		 	 -
	 (c)	 Date	 	 	 -

  
  

Confidential
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ကနဦးကူညီြံ့ြိုးမှုအစီအစဉ်ြုံစံ

၁။	 အပမြြံလိုအေ်ြျက်	(အစားအစာ၊	အ၀တ်အစား၊	ြိုလှုံရာပနရာတွင်	ညအိေ်တည်းြိုမြင်းစသည်)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၂။	 ရုေ်ေိုင်းေိုင်ရာ	 ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုအစီအစဉ်	 (ပေးစစ်မြင်း၊	 ဓာတ်ြွဲစြ်းသေ်	 စစ်ပေးြှု၊	 ဓာတ်ြှန်	

ရိုက်မြင်း၊	ပေးကုသမြင်းစပသာ	ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုလိုအေ်ြျက်)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၃။	 စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ	ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှုအစီအစဉ်	 (နှစ်သိြ့်ပေွးပနွးအကကံပေးမြင်း၊	 	 စိတ်-လူြှုေိုင်ရာ	

ေံ့ေိုးကူညီြှုစသည်တို့	လတ်တပလာ/ပရရှည်လိုအေ်ြျက်)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၄။	 လုံခြုံပရးအပမြအပန	 (လူကုန်ကူးသူ၊	 အမြားသူြျားနှင့်	 ၎င်း၏အသိုက်အဝန်းြှသူြျား၏	 ပြိြ်းပမြာက်မြင်း	

သို့ြဟုတ်	အကကြ်းဖက်မြင်းလုေ်ပောင်လာနိုင်သည့်အပမြအပန)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

လျှ ို့ဝှက်
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Initial Assistance Plan Form

1.	 Basic	Needs	(Food,	Clothes,	Shelter)

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

2.	 Physical	 health	 condition	 (Needs	 for	 health	 care	 such	 as	 medical	 check	 up,	

laboratory	test,	X-ray	check,	medical	treatment	etc.,)

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

3.	 Psychological	 health	 care	 (short/long	 term	need	 for	 counseling,	 psychological	

support	etc.,)

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

4.	 Security	situation	(eg.	any	possibility	that	trafficker,	other	people	and	his/her	

community could intimidate or abduct the victim.

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

Confidential
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ကနဦးကူညီြံ့ြိုးမှုအစီအစဉ်သထဘာတူညီမှုြုံစံ

	 ကျွန်ပတာ်/ကျွန်ြ	........................................................	သည်	....................................................................

...............ဌာန/အဖွဲ့အစည်းြှ	ြိြိအားပေးအေ်ပသာ	ကနဦးကူညီြှုအစီအစဉ်ကို	သပဘာတူညီေါသည်။	သက်ေိုင်ရာြှ	

မေုစုထားပသာ	 ြိြိ၏ကိုယ်ပရးေိုင်ရာနှင့်	 ကျန်းြာပရး၊	 စိတ်အပမြအပနေိုင်ရာ	 အြျက်အလက်ြျားကို	

ရည်ညွှန်းလွှဲပမောင်းသည့်	ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားအား	မဖန့်ပဝမြင်းကို	သပဘာတူေါသည်။	

 

လက်ြှတ်	 	 	 -

လူကုန်ကူးြံရသူ၏အြည်	 -

ရက်စွဲ	 	 	 	 -

လျှ ို့ဝှက်
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Consent Form for Initial Assistance Plan

 I, ............................................. agree to receive the initial assistance provided by    

............................................ Department/ Organization. I also give my consent for sharing 

my personal data including health and mental condition for the referral to a service 

provider.

Signature    -

Name of Trafficked Person -

Date     -

Confidential
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ဝန်ထဆာင်မှုထြးသူများနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုများအထြါ် မထကျနြ်ြါက အသိထြးရန်စာြုံစံ

သို့

	 ညွှန်ကကားပရးြှူးြျုေ်

	 မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန

	 ပနမေည်ပတာ်

 

	 ကျွန်ပတာ်/ကျွန်ြ	........................................................	သည်	....................................................................

...............	ပဂဟာတွင်	(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	ရက်ြှ	(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	ရက်အထိ	ပနထိုင်စဉ်အတွင်း	ပအာက်ပဖာ်မေေါ	

အေင်ြပမေြှုြျား	ရှိြဲ့ေါသမဖင့်	လိုအေ်သည်ြျားကို	ပောင်ရွက်နိုင်ေါရန်	အမေုသပဘာ	အကကံမေု	တင်မေေါသည်-

	 (က)

	 (ြ)	

	 (ဂ)

 

တင်မေသူလက်ြှတ်	 -

အြည်	 	 	 -

ရက်စွဲ	 	 	 -

 

လျှ ို့ဝှက်
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Complaint Form

To

 Director General

 Deparment of Rehabilitation

 Nay Pyi Taw

 I, ............................................... would like to constructively suggest the following 

inconveniences	I	have	faced	during	my	stay	in	shelter	from	(	 	 )	to	(	 	 	 )	

for further follow-up.

	 (a)

	 (b)

	 (c)

     Signature    -

     Name of Trafficked Person -

     Date     -

Confidential
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မိသားစု အထပခအထနဆန်းစစ်ထလ့လာမှုြုံစံ

Code	No. အြည်

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏အြည်

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏ရာထူး

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏	ဌာန/	အဖွဲ့အစည်း

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသည့်ပန့ရက်

ပြးြွန်းစတင်မြင်း

၁။	 	ယြုလက်ရှိ	ြိသားစုနှင့်အတူြပနပသာ	အိြ်ပထာင်စုဝင်	ရှိေါသလား။	

	 (အကယ်၍ရှိေါက	၎င်း၏အြည်၊	ြိသားစုအြည်၊	အသက်၊	ပြွးပန့၊	ပြွးသက္ကရာဇ်၊	ေညာ	အရည်အြျင်းတို့ကို	

ပဖာ်မေေါ။)

အြည်

အသက်

ပြွးပန့သက္ကရာဇ်

ေညာအရည်အြျင်း

၂။		 ြိသားစုအပနမဖင့်	ြိြိတို့နှင့်	အတူြပနပသာသူသည်	ြည်သည့်အရေ်သို့	ပရာက်ပနသည်	ဟု	ထင်ေါသလဲ-	

	 ြိသားစုဝင်ြျားအား	ပအာက်ေါတို့အား	အသိပေးရှင်းလင်းပမောမေရြည်မဖစ်သည်-

(က)		 လူကုန်ကူးြံရသူြျားအား	ပစာင့်ပရှာက်ထားသည့်ပနရာ	

(ြ)		 လူကုန်ကူးြံရသူြှ	ြိသားစုထံမေန်လာရန်	စိတ်ေန္ဒရှိေါပကကာင်း

(ဂ)		 လူကုန်ကူးြံရသူအား	ြိြိပနရေ်သို့	မေန်လည်ြေို့ပောင်ြီ	ပောင်ရွက်ပေးရသည့်	လုေ်ငန်းစဉ်ြျား

	 	 (ြိသားစုြျားြှ	ကျွန်ပတာ်/ကျွန်ြတို့	ပမောမေြျက်ြျားကို	ြည်ကဲ့သို့	တုံ့မေန်ြှုရှိေါသလဲ။	ြိသားစုဝင်ြျား

	 	 ၏	တ့ံုမေန်ြျက်ကုိ	ပသြျာစွာပလ့လာစူးစြ်း၍	ြိြိ၏ထင်မြင်ြျက်ကုိပဖာ်မေပေးေါရန်)	

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Family Assessment Form

Code	No. Name

Name of Social Worker

Position

Deparment/ Organization

Date

Start Assessment

1. Is there any household member not currently living with the family?

	 (If	yes,	please	mention	his/her	name,	family	name,	age,	date	of	birth,	education.)

Name

Age

Date of Birth

Education

2. Where do you think the above family member is?

 Family member should be informed of the following:

	 (a)	 The	place	where	the	victim	is	staying	under	protection

	 (b)	 Victim's	willingness	to	return	home

	 (c)	 Process	needed	before	returning	back	home

	 	 (How	did	family	member	respond	to	the	information?	Please	mention	your

	 	 opinion	after	analyzing	the	family	member's	response.)

Confidential
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ြိသားစုဇယား

အြည်
အ

သက်

ကျား/

ြ
ပတာ်စေ်ေုံ အလုေ်အကိုင် ပနရေ်လိေ်စာ

(ပတာ်စေ်ေုံေိုသည်ြှာ	လူကုန်ကူးြံရသူ၏	ြိြင်၊	ဖြင်၊	ြိပထွး၊	ေပထွး၊	အပဒါ်၊	ဦးပလး၊	အဖိုး၊	အဖွား	စသည်မဖင့်)

၃။	 ပနာက်ေုံးအကကိြ်	ြိြိပဒသြှ	ြထွက်ြွာြီ	ြိသားစု၏	ဘဝအပမြအပန

	 (က)	 ြိြိပဒသြှ	ြထွက်ြွာြီ	လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ြည်ကဲ့သို့ပသာ	အလုေ်ြျ ိုးကို	လုေ်ကိုင်ြဲ့ေါသလဲ။

	 	 (ဥေြာ-	ဝင်ပငွရပသာအလုေ်၊	အိြ်အလုေ်၊	ကပလးထိန်း၊	ပကျာင်းတက်စသည်)

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (ြ)		 ြိသားစုအတွက်	ဘယ်လိုတာဝန်ြျ ိုး	ယူြဲ့ရေါသလဲ။	

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (ဂ)	 လူကုန်ကူးြံရသူအပနမဖင့်	တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့	ယြင်ကပရာက်ဘူးေါသလား။

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (ဃ)		 ယြင်အကကိြ်ြျားတွင်	တဖက်နိုင်ငံသို့	ြည်သည့်အပကကာင်းပကကာင့်	သွားပရာက်ြဲ့ေါသလဲ။

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 

လျှ ို့ဝှက်
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Family Chart

Name Age
Male/

Female
Relationship Occupation Address

(Relationship	means	mother,	father,	step-mother,	step-father,	aunt,	uncle,	grandfather,	

grandmother,	etc.,)

3. Family situation before leaving from place of origin.

(a)	 Which	occupation	did	 the	 trafficked	person	have	before	 leaving	his/her	

place	of	origin?	(For	example:	Income	generating	work,	house	work,	child	

care,	schooling	etc.,)

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (b)	 What	role	did	the	trafficked	person	have	in	the	family?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (c)	 Has	the	trafficked	person	ever	been	to	another	country	before?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (d)	 For	which	reasons	did	he/she	travel	abroad	perviously?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 

Confidential
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	 (e)	 Are	there	any	close	family	members,	relatives	residing	in	other	countries?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (f)	 If	yes,	where	are	they	staying/residing?	What	is	their	occupation?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (g)	 Are	there	any	issues	between	the	trafficked	person	and	the	family?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (h)	 If	yes,	what	type	of	issue?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (i)	 How	did	the	family	solve	the	issue?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

4. Reasons for leaving the place of origin  
	 (a)	 Why	did	the	trafficked	person	leave	his/her	family?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (b)	 Did	trafficked	person	go	to	another	country/place	alone?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (c)	 How	did	he/she	travel?

  - went with group

  - went with broker

  - went with group arranged by broker

  - went with family member

  - went with a family member arranged by broker 

Confidential

လျှ ို့ဝှက်

	 (င)		 လူကုန်ကူးြံရသူြျား၏	ြိသားစုအရင်း၊	ြိသားစုအရင်းြဟုတ်ပသာ	ပေွြျ ိုးြျား	တစ်ဖက်နိုင်ငံတွင်

	 	 ရှိေါသလား။	

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (စ)		 အကယ်၍	ရှိေါက	ထိုသူြျားသည်	အမြားနိုင်ငံ/ေိုက်ပရာက်ရာပဒသ၌	ြည်သည့်ပနရာတွင်	ပနထိုင်

	 	 သနည်း။	ြည်သည့်အလုေ်ကို	လုေ်ကိုင်ေါသလဲ။	

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (ေ)		 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်ြိသားစုကကား	မေဿနာရှိေါသလား။	

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (ဇ)		 အကယ်၍ရှိေါက	ြည်ကဲ့သို့ပသာ	မေဿနာြျ ိုးရှိေါသလဲ။	

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	 (ဈ)		 ထိုမေဿနာြျားကို	ြိသားစုဝင်ြျားက	ြည်ကဲ့သို့ပမဖရှင်းြဲ့ေါသလဲ။	

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

၄။	 ပနရေ်ဌာပနြှ	ထွက်ြွာရမြင်းအပကကာင်း	

(က)		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ြိသားစုနှင့်	ြွဲ၍အဘယ်ပကကာင့်ထွက်သွားရေါသလဲ။

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ြ	)		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	အမြားနိုင်ငံ/ပဒသသို့	တစ်ဦးတည်းသွားပရာက်ြဲ့ေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဂ	)	 ြည်သို့သွားြဲ့ေါသလဲ။	

-		 အုေ်စုမဖင့်	သွားပရာက်မြင်း

-		 ကယ်ရီမဖင့်	သွားပရာက်မြင်း	(ေွဲစား	(သို့)	တေင့်ပြါ်ပောင်ပေးသွားသူ)

-		 အုေ်စုမဖင့်၊	ကယ်ရီမဖင့်	သွားပရာက်မြင်း

-		 ြိသားစုဝင်ထဲြှ	တစ်ပယာက်ပယာက်နှင့်	သွားပရာက်မြင်း

-		 ြသိားစုဝင်ထဲြှ	တစ်ပယာက်ပယာက်နှင့်အတူ	ေဲွစား/ကယ်ရီနှင့်	သွားပရာက်မြင်း

လျှ ို့ဝှက်
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(ဃ)		 အကယ်၍	လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ပရာင်းစားမြင်းြံြဲ့ရေါက	၎င်း၏ြိသားစုနှင့်	ေွဲစား/ကယ်ရီအကကား	

ေက်နွယ်ြှုေက်စေ်ြှုြျားရှိေါသလား။	(ဥေြာ၊	ပေွြျ ိုး၊	အသိ	သူငယ်ြျင်း	စသည်မဖင့်)

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(င	)		 အမြားနိုင်ငံ/	ပဒသသို့	ဤပဒသြှ	ပရာင်းစားမြင်းြံရသူြျားရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

၅။	 ြိသားစု၏လက်ရှိအပမြအပန

(က)		 ဝင်ပငွရရှိြှုနည်းလြ်းြျား/	ဇစ်မြစ်

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ြ	)		 ဝင်ပငွရှာပသာနည်းလြ်းြှ	ရရှိပသာပငွသည်	ပန့စဉ်အသုံးစရိတ်အတွက်	လုံပလာက်ြှုရှိေါသလား။	

ရှိြဲ့ေါသလား။

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဂ	)		 ြိသားစုတွင်	အပကကးရှိေါသလား။	ရှိြဲ့ေါသလား။

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဃ)		 ရှိေါက	ြည်သည့်အတွက်ပကကာင့်၊	ြည်ြှေပလာက်လဲ။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(င	)		 ြိသားစုသည်	ယြုပနထိုင်ရပသာအပမြအပနကို	ပကျနေ်ြှုရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

လျှ ို့ဝှက်
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	 (d)	 If	the	trafficked	person	was	sold,	is	there	any	relationship	between	his/her

	 	 family	and	broker?	(For	example:	relative,	friend	etc.,)

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

(e)	 Are	there	others	in	your	place	of	origin	who	were	sold	to	another	place/country?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

5.	 Current	situation 
	 (a)	 How	do/did	you	generate	your	income?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (b)	 Is/Was	your	income	sufficient	for	daily	expenses	such	as	basic	needs?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (c)	 Does/Did	your	family	have	debts?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (d)	 If	yes,	why?	How	much?	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (e)	 Is	your	family	satisfied	with	your	current	living	condition?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Confidential
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(စ)		 ကျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာက်ြှု၊	ပထာက်ေံ့ြှုြျား	အနီးနားတွင်ရှိေါသလား။	

	 (ဥေြာ၊	ပေးြန်း၊	ေရာြ	စသည်မဖင့်)

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ေ	)		 ြိြိပနထိုင်ပသာပဒသတွင်	စီြံကိန်းြျားကို	လာပရာက်	အပကာင်အထည်ပဖာ်ပနပသာ	အဖွဲ့အစည်း	

ြျား	ရှိေါသလား။	ရှိ၊	ရှိေါက	အဖွဲ့အစည်းအြည်၊	အဖွဲ့အစည်း	လိေ်စာ၊	အဖွဲ့	အစည်း၏လုေ်ပောင်ြှုြျား

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဇ	)		 လူကုန်ကူးြံရသူသည်	ကပလးမဖစ်ေါက	ကပလးြျားအတွက်	ေညာသင်ကကားနိုင်ပသာ	အြွင့်အပရး	

ြျားရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဈ)		 ြိသားစုြှ	လူကုန်ကူးြံရသူအား	ြိြိတ့ုိနှင့်အတူတကွ	မေန်လာပနထုိင်ပစြျင်ေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ည	)		 ြပနပစြျင်ေါက	ြည်သည့်အတွက်ပကကာင့်နည်း။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဋ	)		 (လူကုန်ကူးြံရသူသည်	 ကပလးမဖစ်ေါက)	 ြိြိ၏ကပလးအား	 လုံပလာက်ပသာ	 ဂရုစိုက်ြှု	 (သို့)	

ပစာင့်ပရှာက်ြှုတို့ကို	ပေးနိုင်သည်ဟု	ကိုယ့်ကိုယ်ကို	ယုံကကည်ြှု	ရှိေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဌ)		 ြရှိက၊	အဘယ့်ပကကာင့်ြရှိေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

	 (e)	 Do	you	have	access	to	health	care	provision	(example:	clinic,	nurse	etc.,

  in proximity to your place of origin?

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

(f)	 Is	there	any	organization	implementing	projects	in	your	place	of	origin?	If	

yes, please specify the name of organization, address and activities/services.

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (g)	 If	the	trafficked	person	is	a	child,	is	there	any	access	to	education	for	the

  child?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (h)	 Does	the	family	want	the	trafficked	person	to	come	back	to	stay	with	them?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 (i)	 If	not,	why?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (j)	 (If	the	trafficked	person	is	a	child)	do	you	have	confidence	in	yourself	that

  you can sufficiently take care or protect your child?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (k)	 If	not,	why?	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Confidential
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(ဍ)		 ြိသားစုြှ	လူကုန်ကူးြံရသူသည်	တမြားနိုင်ငံတွင်	အလုေ်လုေ်ပေီး	ရရှိပသာဝင်ပငွနှင့်	မေန်လာြည်ဟု	

ပြှော်လင့်လက်ြံထားေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဎ)	 ြိသားစုြှ	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 မေန်လာေါက	 ၎င်းသည်	ကိုယ့်ပဒသ၌	ဘာလုေ်ြည်ဟု	 ပြှော်လင့်ထား	

ေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ဏ)	 ြိသားစုအပနမဖင့်	မေန်လာြည့်သူအား	ြည်သည့်အလုေ်အကိုင်	လုေ်ပစြျင်ေါသလဲ။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(တ)	 ြိသားစုအပနမဖင့်	 မေန်လာပသာလူကုန်ကူးြံရသူ	 (သို့)	 ြိသားစုအတွင်းြှ	 အမြားသူ	 တစ်ပယာက်	

ပယာက်အား	အမြားနိုင်ငံ/ပဒသသို့	ဒီထက်ပကာင်းြွန်ပသာ	အလုေ်/	ဘဝကို	ရရှိရန်	ပနာက်တပြါက်	

အလုေ်သွားရှာပစြျင်ေါသလား။	

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

၆။		 လူကုန်ကူးြံရသူ	ပနထိုင်ြဲ့ပသာ	ြိသားစု၏	ပဒသကို	ပဖာ်မေရန်

	 (က)	 တည်ပနရာ	(ရွာ၊	ရေ်ကွက်၊	ပြို့နယ်၊	တိုင်းမေည်နယ်)

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (ြ)	 အိြ်ပမြ

 .....................................................................................................................................................

	 (ဂ	)	 လူဦးပရ

 .....................................................................................................................................................

	 (ဃ)	 ပဒသ၌	ကသဇာရှိပသာ	ေုဂ္ဂိုလ်၊	အဖွဲ့အစည်း

  ..................................................................................................................................................... 

  .....................................................................................................................................................

 

လျှ ို့ဝှက်
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(l)	 Does	 the	 family	 expect	 that	 the	 trafficked	 person	 returns	 with	 some	

earnings?

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(m)	 What	 does	 the	 family	 expect	 the	 trafficked	 person	will	 be	 doing	 in	 the	

place of origin once returned?

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (n)	 What	type	of	job	does	family	want	the	trafficked	person	to	do?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(o)	 Does	the	family	want	the	returned	trafficked	person	or	another	person	in	

the family to go aboard or another place again to seek a better job?

 .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. Please specify the location of the victim's family

	 (a)	 Location	(village,	ward,	township,	region/state)	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (b)	 Household	

 .....................................................................................................................................................

	 (c)	 Population	

 .....................................................................................................................................................

	 (d)	 Influential	persons,	organization	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Confidential
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	 (င)	 လက်ရှိ	ရှိပနပသာအင်အားစုြျား	(ပကျာင်း၊	ပေးြန်း၊	ဘဏ်၊	အဖွဲ့အစည်းြျားစသည်မဖင့်)

  ..................................................................................................................................................... 

  .....................................................................................................................................................

	 (စ)	 လူကုန်ကူးြံရသူ	ပနထိုင်ပသာပဒသတွင်	ကကုံပတွ့ရင်ေိုင်ပနရပသာ	မေဿနာြျား

  ..................................................................................................................................................... 

  .....................................................................................................................................................

၇။	 ြိြိပဒသ၏	အဓိကစီးေွားပရးလုေ်ငန်းြျား

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

၈။	 ြိသားစု၏	အိြ်အပမြအပန	(အြိုးအကာ၊	ကကြ်းြင်း)	ြည်ကဲ့သို့ရှိေါသလဲ။	(ြိြိဘာသာ	ပလ့လာ	သုံးသေ်ရန်)	

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၉။	 ၎င်းတို့ရေ်ရွာရှိ	အမြားသူြျားနှင့်	နှိုင်းယှဉ်ပသာ်	ထိုြိသားစုသည်	ေို၍ေင်းရဲြှုရှိေါသလား။	

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၁၀။	 ပဒသြံြျားြှ	ရရှိပသာ	အမြားသတင်းအြျက်အလက်ြျား။	

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၁၁။		 ပဒသြံြျားြှ	ြိသားစုနှင့်	စေ်လျဉ်း၍	ပမောမေြျက်ြျား။	ြိသားစုြှ	ေတ်ဝန်းကျင်အပေါ်	သုံးသေ်ြှု။

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၁၂။		 လူကုန်ကူးြံရသူအား	ြိသားစုနှင့်မေန်လည်၀င်ေံ့ပေါင်းစည်းပေးရန်	သင့်/ြသင့်	ကွင်းေင်းသူ၏	သုံးသေ်

	 တင်မေြျက်။

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

လျှ ို့ဝှက်
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	 (e)	 Available	services	(school,	clinic,	bank	etc.,)	

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 (f)	 Any	problems	in	the	victim's	place	of	origin

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

7. Major businesses in the victim's place of origin

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

8.	 What	is	the	condition	of	the	family's	housing	situation	(roof,	floor)?	(observed	by	

social	worker)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

9.	 Compared	with	other	people	in	their	village,	what	is	the	economic	situation	of	

the family?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

10. Information received from other people in the village:

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

11. Information related to victim's family provided by other people in the village.

 Family of victim's opinion towards community.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

12. Social worker's opinion on whether trafficked person should reintegrate with his/

 her family.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Confidential



97 97

လျှ ို့ဝှက်

အန္တရာယ် အကဲပဖတ်ချက် အစီရင်ခံစာ

လူကုန်ကူးြံရသူ၏	စာရင်းသွင်းအြှတ်စဉ်	 -

၁။	 ကျပရာက်နိုင်သည့်	အန္တရာယ်ရှိြှု

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၂။	 ေိုက်ပရာက်	 နိုင်ငံ/ပနရာ၊	 ြူရင်းနိုင်ငံ/ပနရာနှင့်	 ြရီးတစ်ပထာက်မဖတ်သန်းရာပနရာ	 တို့တွင်	 ြျတိ်ေက်	

ေူးပေါင်းြှုြျား	ကွန်ယက်ြျား	ရှိ/ြရှိ

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၃။	 လူကုန်ကူးသူြျားြှ	လူကုန်ကူးြံရသူကို	ထိန်းြျုေ်ထားနိုင်သည့်	အတိုင်းအတာ

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၄။	 လူကုန်ကူးသူြျား/ဂိုဏ်းြျားက	ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျားကိုလက်တုန့်မေန်ရန်	လုေ်ပောင်	နိုင်ြှု	ရှိ/ြရှိ

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၅။	 သက်ေိုင်ရာ	တရားဥေပဒစိုးြိုးပရးအာဏာေိုင်ြျားက	အကာအကွယ်ပေးပရး	လုေ်	ပောင်နိုင်ြှု	အပမြအပန

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

၆။	 အြည်ြသိ	 ပြိြ်းပမြာက်သည့်သပဘာေါပသာ	တယ်လီဖုန်းပြါ်ေိုြှုြျား၊	 ပြါ်သူက	စကားြပမောဘဲ	ထေ်ြါ၊	

ထေ်ြါတယ်လီဖုန်းပြါ်ေိုြှုြျား၊	 လူကုန်ကူးြံရသူပရာက်ရှိပန	 သည့်ပနရာ	 အမေင်ဘက်တွင်	 လူစိြ်းြျား၊	

ြသိပသာယာဉ်ြျား	 ပတွ့ရှိရြှု၊	 ပနာက်ပယာင်ြံြှု	 စပသာ	 လူကုန်ကူးြံရသူ	 (သို့ြဟုတ်)	 ဝန်ထြ်းြျားကို	

ပြိြ်းပမြာက်ရန်	ကကိုးေြ်းြှုဟု	ယူေနိုင်သည့်	မဖစ်ရေ်ြျား	ရှိေါသလား။	

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

လူကုန်ကူးြှုတားေီးနှိြ်နင်းပရးရဲတေ်ဖွဲ့စု/စိတ်ြှတာဝန်ြံ

လက်ြှတ်	 -

အြည်	 	 -

ရက်စွဲ	 	 -

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Risks Assessment Report

Registration No -

1. Potential risk.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Is there any trafficking network in destination country/ place, country/ place of 

origin and transit.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. The extent to which the trafficker can control the victim.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4. Whether there is a possibility that the traffickers/ organized criminal groups can

 retaliate.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

5. The extent to which law enforcement officials can protect the victims.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

6. Any incident that can be interpreted as attempted intimidation of a victim or 

member of staff, such as anonymous and threatening phone calls or repeated 

calls where the caller where the caller hangs up without speaking.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

In charge of Anti-Trafficking Task Force

Signature -

Name  -

Date  -

Confidential
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မေန်လည်ထူပထာင်ပရးဦးစီးဌာန	(သို့ြဟုတ်)	လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီးဌာန၊	လူြှုပရးရာမဖစ်ရေ်	စီြံ	ြန့်ြွဲသူ

လက်ြှတ်	 -

အြည်	 	 -

ရက်စွဲ	 	 -

လူကုန်ကူးြံရသူဟု	ယူေရသူ

လက်ြှတ်	 -

အြည်	 	 -

ရက်စွဲ	 	 -

လျှ ို့ဝှက်
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Case	Manager	from	Department	of	Rehabilitation	or	Department	of	Social	Welfare

Signature -

Name  -

Date  -

Presumed Trafficked Victim  

Signature -

Name  -

Date  -

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

ပြန်လည်ြို့ထဆာင်ပခင်းမပြုမီ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထရး အကူအညီ ထတာင်းခံသည့်ြုံစံ

	 ကျွန်ပတာ်/ကျွန်ြ	........................................................	သည်	...................................................................

ဌာန/	 အဖွဲ့အစည်းြှ	 ြိြိအားပေးအေ်ပသာ	 မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး	 အကူအညီကို	 ရယူလိုေါသည်။	

သက်ေိုင်ရာြှ	မေုစုထားပသာ	ြိြိ၏ကိုယ်ပရးေိုင်ရာနှင့်	ကျန်းြာပရး၊	စိတ်အပမြအပနေိုင်ရာ	အြျက်အလက်ြျားကို	

ရည်ညွှန်းလွှဲပမောင်းသည့်	ဝန်ပောင်ြှုပေးသူြျား	အား	မဖန့်ပဝမြင်းကို	သပဘာတူေါသည်။	

 

 

လက်ြှတ်		 ၊	

အြည်	 ၊	

ရက်စွဲ	 ၊	

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Reintegration Assistance Request Form 

(Prior to return)

 I, ................................................................ agree to receive the reintegration 

assistance provided by   ................................................................ Department/ Organization. 

I also give my consent for sharing my personal data including health and mental 

condition with referral service providers. 

Signature -

Name  -

Date  -

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

ပြန်လည်ြို့ထဆာင်ပခင်းမပြုမီ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထရးအကူအညီ လက်ခံပခင်းြုံစံ

	 ......................................................................	 ဌာန/အဖွဲ့အစည်းအပနမဖင့်	 ပအာက်ပဖာ်မေေါ	 လူကုန်ကူး	

ြံရသူအား	မေန်လည်ဝင်ေံ့ပေါင်းစည်းပရး	အကူအညီကို	ေံ့ေိုးပေးရန်	လက်ြံေါသည်။	................................................

................................................	 ဌာန/	 အဖွဲ့အစည်းြှ	 မေုစုထားပသာ	 လူကုန်ကူးြံရသူ၏	 ကိုယ်ပရးေိုင်ရာနှင့်	

ကျန်းြာပရး၊	စိတ်အပမြအပနေိုင်ရာ	အြျက်အလက်ြျားကို	လှေ ို ့ဝှက်ထားရှိရန်	သပဘာတူေါသည်-	

	 (၁)	 ကူညီပထာက်ေံ့ြှု	ြံယူသူ၏အြည်		 -

	 (၂)	 ပြွးသက္ကရာဇ်	 	 	 	 -

	 (၃)	 ပနရေ်လိေ်စာ	 	 	 	 -

	 (၄)	 လတ်တပလာ/ပရရှည်	လိုအေ်သည့်	 -

	 	 အကူအညီ

လက်ြှတ်	 	 	 -

ပစာင့်ပရှာက်ြှုပေးြည့်သူအြည်	 -

ရက်စွဲ	 	 	 	 -

 

လက်ြှတ်	 	 	 -

တာဝန်ြံအြည်	 	 	 -

ရက်စွဲ	 	 	 	 -

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Reintegration Assistance Acceptance Form

(Prior to return)

  ................................................................ Department/ Organization accepts to 

provide the reintegration assistance to below mentioned trafficked person. Information 

provided by  ................................................................ Department/ Organization related 

to victim's personal, health and mental condition will be kept confidential-

	 (1)	 Name	of	Beneficiary		 	 -

	 (2)	 Date	of	Birth		 	 	 -

	 (3)	 Address	 	 	 	 -

	 (4)	 Immediate/	Long	term	needs	 -

 

Signature    -

Service Provider's Name  -

Date     -

Signature    -

In	Charge's	Name	 	 	 -

Date     -

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

လွှဲထပြာင်းမှုြုံစံ

	၁။	 လွှဲပမောင်းညွှန်းေို့သူနှင့်	သက်ေိုင်ပသာ	သတင်းအြျက်အလက်

(က)	 အြည်	 	 	 	 -

(ြ)	 ရာထူး/ဌာန/အဖွဲ့အစည်း	 	 -	

(ဂ)	 ေက်သွယ်ရန်လိေ်စာ	 	 -

(ဃ)	 တယ်လီဖုန်းနံေါတ်	 	 -

(င)	 အီးပြးလ်	 	 	 -

၂။	 လွှဲပမောင်းညွှန်းေို့သည့်	လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်သက်ေိုင်ပသာ	သတင်းအြျက်အလက်

(က)	 အြည်	 	 -

(ြ)	 အသက်		 -	

(ဂ)	 ြိဘအြည်	 -

(ဃ)	 ပနရေ်လိေ်စာ	 -

၃။	 လွှဲပမောင်းညွှန်းေို့သည့်	

(က)		 ရက်စွဲ	 	 -

(ြ)	 အြျနိ်	 	 -

၄။	 လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်အတူေါရှိလာပသာ	ေစ္စည်းြျားစာရင်း-

	 (က)

	 (ြ)

	 (ဂ)

၅။	 ေူးတွဲေုံစံြျား

	 (က)	 ကနဦးစစ်ပေးမြင်းမဖင့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျားစုစည်းမြင်းေုံစံ	

	 (ြ)	 ကနဦးအန္တရာယ်အကဲမဖတ်ြျက်အစီရင်ြံစာ

	 (ဂ)	 တစ်ဦးြျင်းလုံခြုံြှုအစီအစဉ်

၆။	 ပတာင်းြံပသာ	အကူအညီအြျ ိုးအစား

လက်ြှတ်	 	 -	 	 	 	 လက်ြှတ်	 	 -

လွှဲပမောင်းညွှန်းေို့သူအြည်-	 	 	 	 လွှဲပမောင်းလက်ြံသူအြည်	-

ဌာန/	အဖွဲ့အစည်း	 -	 	 	 	 ဌာန/	အဖွဲ့အစည်း		 		-

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Referral Form 

1. Information related to referral 

	 (a)	 Name		 	 	 	 	 -

	 (b)	 Position/	Department/	Organization	 -	

	 (c)	 Address	 	 	 	 	 -

	 (d)	 Telephone	No.	 	 	 	 -

	 (e)	 Email	 	 	 	 	 	 -

2. Information related to referred victim

	 (a)	 Name		 	 	 	 	 -

	 (b)	 Age	 	 	 	 	 	 -

	 (c	)	 Parents'	Name	 	 	 	 -

	 (d)	 Address	 	 	 	 	 -

3. Referred 

	 (a)	 Date	 	 	 	 	 	 -

	 (b)	 Time	 	 	 	 	 	 -

4. Victim's Belongings 

	 (a)	

	 (b)

	 (c)

5. Annexes 

	 (a)	 Information	collected	through	preliminary	screening	process

	 (b)	 Risk	assessment	report

	 (c)	 Individual	security	plan

6. Type of requested assistance 

Signature  -    Signature   -

Referral Name -    Recipient Name -

Date   -    Date   -

Department/  -    Department/  -

Organization      Organization

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

ခရီးသွားလာပခင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

၁။	 အပရးပေါ်ေက်သွယ်ရြည့်ဖုန်းနံေါတ်ြျား

၂။	 ြရီးတစ်ပထာက်နားရာပနရာ/ြရီးေုံးပနရာသို့	 ပရာက်ရှိစဉ်အတွင်း	 ပတွ့ေုံြည့်ေုဂ္ဂိုလ်၊	 ပတွ့ေုံြည့်ပနရာ	

နှင့်	စေ်လျဉ်းသည့်	သတင်းအြျက်အလက်ြျား

၃။	 ပရာက်ရှိြည့်ပဒသ၏	ပမြေုံ	

၄။	 အမြားသတင်းအြျက်အလက်ြျား

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Information Related to Travel

1. Emergency contact phone numbers

2. Information related to the contact person, meeting point at transit/ destination

3. Map of destination

4. Other information  

 

Confidential
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လျှ ို့ဝှက်

ထတာ်စြ်ြုံ(သို့မဟုတ်)အုြ်ေိန်းသူပဖစ်ထကကာင်း တရားဝင်အထောက်အေားြုံစံ

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ရက်စွ	ဲ၊	

သို့

	 သက်ေိုင်ရာ

	 (အကူအညီပတာင်းြံသူ)	 ...............................................	 သည်	 ြိဘ/အုေ်ထိန်းသူ/ြိသားစုဝင်အြည်																																							

(																																							)၊	ြှတ်ေုံတင်အြှတ်	(																																							)	၏	ပတာ်စေ်ေုံ	(																											)	

မဖစ်ပကကာင်း	ပထာက်ြံေါသည်။	

 

	 လက်ြှတ်	 -	

	 အြည်		 -

	 ရာထူး		 	 -

	 ဌာန		 	 -

 

လျှ ို့ဝှက်

Confidential

Offical Documentation Form to Prove Relationship (or) Legal Guardianship 

          Date. 

To

 To whom it may concern 

	 This	 is	 to	 recommend	 that	 (beneficiary)	 -------------------------	 is	 a	

(relationship)	----------------------	of	(parent/guardian/family	member)	------------

---------------,	(NRC)	-------------------------.

       Signature -

       Name  -

       Position -

       Department - 

Confidential
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ပြန်လည်ေူထောင်ထရးဦးစီးဌာန

ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထရးအကဲပဖတ်ြုံစံ

အြိုင်း(၁) ထနာက်ဆက်တွဲလုြ်ငန်းစဉ် စတင်ပခင်း

၁.၁ အြျက်အလက်ရယူသည့်ပန့

၁.၂ ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏	အြည်	/	ရာထူး/	အဖွဲ့အစည်း

၁.၃ ပနာက်ေက်တွဲလုေ်ငန်းစဉ်အပကကာင်း	ရှင်းလင်းမြင်း	(ရှိ/ြရှိ)

၁.၄ လူကုန်ကူးြံရသူ	ကပလးသူငယ်	မဖစ်ေါက	ြိဘ(သို့)	အုေ်ထိန်းသူ၏	

ြွင့်မေုြျက်(ရှိ/ြရှိ)	

ရှိေါက	လက်ြှတ်ရယူရန်	

ြရှိေါက	ြည်သည့်အတွက်ပကကာင့်	ပဖာ်မေရန်

အြိုင်း(၂) လူကုန်ကူးခံရသူ၏ ကိုယ်ထရးအချက်အလက်များ

၂.၁ ြှတ်တြ်းတင်သည့်ကိုယ်ေိုင်အြှတ်

၂.၂ အြည်(အမြားနာြည်ရိှလှေင်ပဖာ်မေရန်)

၂.၃ ကျား/ြ

၂.၄ ပြွးဖွားသည့်ပန့စွဲ/အသက်

၂.၅ လူြျ ိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၂.၆ လက်ရှိလိေ်စာအမေည့်အစုံ	(ဖုန်းနံေါတ်ရှိေါက	ပဖာ်မေရန်)

၂.၇ ေညာအရည်အြျင်း

၂.၈ ြှတ်ေုံတင်အြှတ်

Department of Rehabilitation

Reintegration Assessment Form

Part (1) Start Follow-up Process

1.1 Date	of	Data	Collection

1.2 Name/ Position/ Organization of Social Worker

1.3 Have you explained about the follow-up process?

1.4 If the victim is a child, do you have consent from the 

parent or guardian. 

If yes, please ask for signature 

If not, reason?

Part (2) Personal Data of Victim

2.1 Code	No.

2.2 Name	(Please	mention	other	name,	if	any)

2.3 Male/ Female

2.4 Date of Birth/ Age

2.5 Ethnicity/ Religion

2.6 Current	Address,	Phone	Number	(If	any)

2.7 Education

2.8 NRC	No.
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2.9 Marital Status

2.10 Children	(If	yes,	how	many?)

2.11 Trafficking	process/Situation	(Summary)

2.12 Return	Process	(Summary)

2.13 Health	Condition	(Mental/	Physical)

2.14 Skills

၂.၉ အိြ်ပထာင်ရှိ/ြရှိ

၂.၁၀ သား/သြီး	ရှိ/ြရှိ	(ရှိလှေင်ဦးပရပဖာ်မေရန်)

၂.၁၁ လူကုန်ကူးြံရြှုမဖစ်စဉ်ပဖာ်မေရန်	

(အကျဉ်း)

၂.၁၂ ပနရေ်သို့	မေန်လည်ပရာက်ရှိလာြှု

မဖစ်စဉ်(အကျဉ်း)

၂.၁၃ ကျန်းြာပရးအပမြအပန	

(စိတ်ေိုင်း/ရုေ်ေိုင်း)

၂.၁၄ ကျွြ်းကျင်ြှု
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၂.၁၅ လူကုန်ကူးြံရသူ၏	ေညာပရး၊	စီးေွားပရး	လက်ရှိအပမြအပန

၂.၁၆ ေညာပရး၊	စီးေွားပရးလုေ်ငန်း၊	အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်းသင်တန်း	

ပောင်ရွက်လိုြှုအပမြအပန	(ကုန်ကျပငွပဖာ်မေရန်)

အြိုင်း(၃) လူကုန်ကူးခံရသူ၏ မိသားစု(သို့)အုြ်ေိန်းထစာင့်ထရှာက်သူ၏ အချက်အလက်များ

၃.၁ ြိဘ(သို့)အုေ်ထိန်းသူ၊	ဇနီး/ြင်ေွန်း	အြည်

၃.၂ ပတာ်စေ်ေုံ

၃.၃ အတူပနြိသားစုဦးပရ

၃.၄ ြိသားစု၏	စီးေွားပရးအပမြအပန

၃.၅ ြိသားစု၏	ေက်ေံပရး

2.15 Victim's current education and economic situation

2.16 Victim's willingness for education, business, 

vocational	training	(Please	specify	the	cost)

Part (3) Information on the Victim's Family (or) Guardian

3.1 Parent	(or)	Guardian,	Spouse	Name

3.2 Relationship

3.3 Number of Family member residing together

3.4 Family's economic situation

3.5 Situation of family relations
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အြိုင်း(၄) ထနေိုင်မှုအထပခအထန

၄.၁ ြိသားစုနှင့်/အပောင်/ဘုန်းကကီး	ပကျာင်း/	အမြား

၄.၂ ကိုယ်ေိုင်အိြ်/အငှား/ြိဘအိြ်/အမြား

၄.၃ ပနထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်

၄.၄ အိြ်အြျ ိုးအစား(တိုက်ြန်း/ေျဉ်ပထာင်လုံးြျင်း/

ေျဉ်ပထာင်အြန်းတွဲ/	တဲအိြ်)

၄.၅ အမြားပဖာ်မေြျက်

အြိုင်း(၅) ြတ်၀န်းကျင်အထြါ်ထလ့လာထတွ့ရှိချက်

၅.၁ ေတ်ဝန်းကျင်အပမြအပန

၅.၂ ၄င်း၏ေတ်ဝန်းကျင်	ေက်ေံပရး

၅.၃ ေတ်ဝန်းကျင်ပနသူြျားြှ	လူကုန်ကူးြံရသူအပေါ်	အမြင်/	

သပဘာထား

Part (4) Living Condition

4.1 Living	with	family/	in	hostel/	in	monastry/	other

4.2 Own house/ rented/ parent's house/ other

4.3 Housing expenses

4.4 Type	of	house	(Apartment,	single	wooden	house,	

wooden	apartment,	hut)

4.5 Other description

Part (5) Observation of Environment

5.1 Situation and environment

5.2 Victim's relations with neighbour

5.3 Neighbours' opinion towards trafficked victim
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၅.၄ စီးေွားပရးလုေ်ငန်းအပေါ်	ေတ်ဝန်းကျင်ြှ	ရရှိနိုင်ြည့်	

အရင်းအမြစ်ြျားနှင့်	ပနထိုင်ရာ	ေတ်ဝန်းကျင်တွင်	

လက်ရှိပောင်ရွက်ပနသည့်	စီးေွားပရး	လုေ်ငန်းြျား

၅.၅ လူကုန်ကူးြံရသူြျား၏စီးေွားပရး	လုေ်ငန်း	ပောင်ရွက်လိုြှုအပေါ်	

သက်ေိုင်ရာပဒသရှိ	ရေ်ရွာလူကကီးြျား၏	သပဘာထားအမြင်

၅.၆ လူကုန်ကူးြံရသူြှ	၄င်းအြျက်	အလက်ြျားကို	ရယူရန်/	သိြ်း	

ေည်းရန်/	ြှေပဝရန်	ြွင့်မေုမြင်း	(ရှိ/ြရှိ)

ရှိေါက	လက်ြှတ်ရယူရန်

ြရှိေါက	ြည်သည့်ပကကာင့်	ပဖာ်မေရန်

အြိုင်း(၆) ထတွ့ဆုံထမးပမန်းသူ၏ သထဘာေားထဖာ်ပြချက်

၆.၁ ကျန်းြာပရး

၆.၂ လုံခြုံြှုအပမြအပန

5.4 Resources available from community and current 

situation about other businesses in the community

5.5 Community	leader's	opinion	towards	victims'	

business

5.6 Do you have the victim's consent to collect/ share/ 

store his/her data 

If yes, ask for signature

If no, reason?

Part (6) Victim's Opinion 

6.1 Health 

6.2 Security situation
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၆.၃ အမေုအြူနှင့်ကိုယ်ရည်	ကိုယ်ပသွး

၆.၄ စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာအပမြအပန

၆.၅ ြိသားစုအပမြအပန

၆.၆ လူကုန်ကူးြံရသူအပေါ်	ြိသားစု၏	ေံ့ေိုးနိုင်ြှု

၆.၇ လူကုန်ကူးြံရသူနှင့်	ေတ်ဝန်းကျင်၏ေက်ေံပရး

၆.၈ ပနာက်ထေ်မဖစ်ပေါ်နိုင်သည့်	စိုးရိြ်ြှုြျား

၆.၉ လုေ်ငန်းပောင်ရွက်လိုြှုအပေါ်	ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏	သပဘာထား

6.3 Behaviours

6.4 Mental	Condition

6.5 Family condition

6.6 Family's support to victim

6.7 Relations between the victim and his/her neighbours

6.8 Potential risk/concern

6.9 Social Worker's opinion towards victim's willingness 

to carry out the business plan
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၆.၁၀ ပနာက်ေက်တွဲပစာင့်ပရှာက်ြှု	ထေ်ြံ	မေုလုေ်ရန်	လို/ြလို

၆.၁၁ အမြားပဖာ်မေရန်	ရှိလှေင်	ပဖာ်မေရန်

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏	လက်ြှတ်

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသူ၏	အြည်/ရာထူး

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသည့်ပန့ရက်

6.10 Need for further follow-up

6.11 Other, please specify

Social Worker's Signature

Name/ Position

Date
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ဝင်ထငွရရှိနိုင်မည့် လုြ်ငန်းအစီအစဉ်

စာရင်းသွင်းနံေတ်	(Code	No)

ပတွ့ေုံပြးမြန်းသည့်ပန့

ထွက်ြွာြဲ့သည့်နိုင်ငံ/	ပနရာ

မြန်ြာနိုင်ငံ/	ြူရင်းပဒသသို့	မေန်လည်ပရာက်ရှိသည့်ပန့

၁။ လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ြုံအကျဉ်းချုြ်

ပောင်ရွက်ြည့်လုေ်ငန်းအြျ ိုးအစား

ပြို့/	ပြို့နယ်

၂။ လုြ်ငန်းနှင့်ြတ်သက်ထသာ ထယဘုယျအချက်အလက်

ပောင်ရွက်ြည့်အပမြအပန qOအသစ်	 qOလုေ်လက်စ

qOအသစ်မေန်စ		 qOတိုးြျဲ့

လုေ်ငန်းလုေ်ကိုင်ြည့်ေုံစံ qOသီးမြားတစ်ဦးတည်းလုေ်ြည်

qOအစုစေ်ပေါင်းလုေ်ြည်

အစုစေ်ပေါင်းလုေ်လှေင်	ထေ်ြံပဖာ်မေေါ အစုစေ်ပေါင်းလုေ်ြည့်သူအြည်	

ပတာ်စေ်ေုံ	 qOြိသားစုဝင်

 qOသူငယ်ြျင်း

 qOအမြားပဖာ်မေေါ

သပဘာတူစာြျုေ်			 qOရှိ	qO	ြရှိ

လုေ်ငန်းအတွက်လိုအေ်သည့်	ကိရိယာေစ္စည်း	

Income Generation Plan

Code	No

Interview date

Destination country/ Place

Date of arrival to Myanmar/place of origin

1. Brief on business

Business type

Town/ Township

2. General information about the business

Condition   q   new                 qOOon going

  qOOresumed         q    expanded

Form of business  qOOOindividual

 qOOOworking with others

If working with others partner's name -

Relationship         q      Family member

                            q      Friend 

                            q      other/please specify

Agreement           q    Yes         q    No

Which equipments/ materials are needed for the business
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လုေ်ငန်းလုေ်ြည့်ပနရာ qOရှိ								qOြရှိ
ရှိဟုေိုလှေင်	ြိြိအိြ်တွင်မဖစ်သည်။																													

ြိြိအိြ်တွင်ြဟုတ်လှေင်ြည်သည့်ပနရာတွင်မဖစ်သည်ကို	

ပဖာ်မေေါ။

ဤပနရာသည်	လုေ်ငန်းအတွက်	ြည်သို့	အားသာြျက်/	

အားနည်းြျက်ရှိသည်ကို	ပဖာ်မေေါ။

၃။ လုြ်ငန်းအထတွ့အကကုံ

အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်းကျွြ်းကျင်ြှု/	သင်တန်း

ထေ်ြံလိုအေ်သည့်	သင်တန်းြျား	

သင်လုေ်ြည့်	လုေ်ငန်းြျားလုေ်ကိုင်နိုင်ရန်	ပနာက်ထေ်	သင်တန်းြျားတက်ရန်	

လိုအေ်ေါသလား။

qOလို						qOြလို

လိုအေ်သည်ေိုလှေင်	ြည်သည့်သင်တန်း

ြျ ိုးမဖစ်ေါသလဲ။

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းနှင့်	မေည်ေတွင်	သင်ကျွြ်းကျင်စွာ	လုေ်ကိုင်ြဲ့ပသာ	

အလုေ်အကိုင်ြျား	(အေိုေါ	အလုေ်တွင်	ကကာမြင့်ြဲ့သည့်	အြျနိ်တို့ကို	

ပဖာ်မေေါ)

Place of business qOYes                          q     No

Yes here means at home

If No, please specify where

Strengths/weaknesses of doing business in 

above mentioned place

3. Business Experience

Vocational Skills training

Additional training need

In order to run the business, do you need any further 

training?
qOYes                          q     No

If yes, What type of training?

Type of occupation you had in Myanmar and other countries.

How long did you work?
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သင်လုေ်ြည့်	လုေ်ငန်းနှင့်စေ်ေက်ြှု	သင်ယြု	လုေ်ကိုင်ြည့်လုေ်ငန်း

ယင်းကဲ့သို့လုေ်ငန်းြျ ိုးကို	ယြင်က	စီြံြန့်ြွဲ၊	ကိုယ်ေိုင်	(သို့)	ေါဝင်	

လုေ်ကိုင်ြဲ့ဖူးေါသလား။

၄။ ထစျးကွက်အထပခအထနစမ်းစစ်ပခင်း

သင့်လုေ်ငန်းကို	သုံးစွဲြည့်/	ဝယ်ယူြည့်သူြျားသည်	ြည်သူတို့	

မဖစ်ကကသနည်း။

သင့်လုေ်ငန်းအပကကာင်းကို	သုံးစွဲ/	ဝယ်ယူြည့်သူြျား	ြည်သို့သိနိုင်	သနည်း။

သင်၏	ထုတ်ကုန်ကို	ဝယ်လိုအား	လိုအေ်ြျက်ရှိေါသလား။

၅။ စိန်ထခါ်မှုများ

လုေ်ငန်းစတင်ပောင်ရွက်လှေင်	သင်	အဓိကကကုံပတွ့	ရြည့်	စိန်ပြါ်ြှုအပမြ	

အပနြျားကိုပဖာ်မေေါ။	

(ဥေြာ-	ပေိုင်ေိုင်ြှု၊	ဥေပဒအဟန့်အတား၊	ရာသီဥတု)

ထိုစိန်ပြါ်ြှုြျားကို	မဖတ်ပကျာ်နိုင်ရန်	ြည်သို့စီစဉ်	ထားေါသနည်း။

Linkage	between	your	experience	and	current	business

Do	you	have	experience	in	managing	(or)	running	similar	

businesses earlier? 

4. Market Assessment

Who will be your customers/ clients?

How will your customers/clients know about your business?

Is there a demand for your product?

5. Challenges

Challenges	you	will	be	facing	when	starting	the	business.	

(eg.	competition,	legal	barrier,	weather)

How do you plan to overcome those challenges?
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6. Business schedule and Sustainability

Have you prepared for running this business before returning 

to place of origin?

Steps taken after you have arrived at the place of origin

How do you set the short/ long term visions in order to 

continue the business?

If there is no assistance, how will you continue the business? 

(after	the	reintegration	assistance	program)

7. Estimated Calculation of expenses for business and resources

Equipments, supporting materials, products

Business Registration

Renting a place for the business

Other

၆။ လုြ်ငန်းအချနိ်ဇယားနှင့် ထရရှည်တည်တံ့မှု

ပနရေ်သို့ြမေန်ြည်က	ယြုလုေ်ြည့်	လုေ်ငန်းအတွက်	ကကိုတင်ပောင်ရွက်	

မြင်းရှိလှေင်ပဖာ်မေေါ။

ပနရေ်သို့	မေန်ပရာက်ရှိပေီးပနာက်	ပောင်ရွက်ရသည့်	အေင့်ြျားကို	ပဖာ်မေေါ။

သင်၏လုေ်ငန်းကို	ေက်လက်ပောင်ရွက်ရန်	ပရတို၊	ပရရှည်	ရည်ြှန်းြျက်	

ြျားကို	ြည်သို့	ြျြှတ်ထား	ေါသလဲ။

ေက်လက်ေံ့ေိုးြှုြရှိလှေင်	ြည်သို့	ေက်လက်	ပောင်ရွက်သွားြည်ကို	

ပဖာ်မေေါ။

(မေန်လည်ပေါင်းစည်းပရး	အစီအစဉ်	ပေီးေုံးပေီးပနာက်	တွင်	မဖစ်သည်)

၇။ ကုန်ကျထငွတွက်ချက်ပခင်း (လုြ်ငန်းအတွက် ကုန်ကျမည့်ထငွနှင့် အရင်းအပမစ်အထပခအထနများ ကို ထဖာ်ပြြါ)

ေစ္စည်းြျား၊	စက်ကိရိယာြျား၊	အပထာက်အကူ	ေစ္စည်းြျား၊	ထုတ်ကုန်ြျား

လုေ်ငန်းြှတ်ေုံတင်မြင်း

ပနရာငှားရြ်းမြင်း

အမြား
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Remarks

Place                                  -

Signature of beneficiary     - 

Date                                   -

၈။	ြှတ်ြျက်ြျား

အတည်မေုသည့်ပနရာ		 	 -

လုေ်ငန်းလုေ်ြည့်သူလက်ြှတ်		 -

ရက်စွဲ		 	 	 	 -






