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နိဒါန္း 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္းရွ ိ

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မိမိတို႕၏ ဘ၀တြင ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းနွင့္ ပတ္သက၍္သာမက 

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရံုးခ်ိန္အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပ၌ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွန္ကန္ေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ မိမိတို႕၏ တာ၀န္၀တရၳားမ်ားကို ပိုမိနုားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 

ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းက်င္၀့တ္မ်ားသည ္ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းၾကားေသာ္လည္းေကာင္းႏွင့္ 

၎တုိ႕ႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေဒသလူထုမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းသေဘာဆက္ႏြယ္မႈဆိုင္ရာတြင္ 

ပါ၀င္ေသာ မည့္သည့္ ၾသဇာအာဏာကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးယူ ေခါင္းပုံျဖတ္ 

အျမတ္ထုတ္ျခင္းကိုမဆုိ ရည္ညႊန္းသည္။ ၎တြင ္လိင္မႈဆုိင္ရာ မေတာ္မတရား အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ 

ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အေနွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊  လိမ္လည္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ 

မေလ်ာညီ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထ အစရွိသည့္တို႕လည္း ပါ၀င္သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ 

မ်ားသည္ မူလရွိရင္းစြ ဲ စည္းမ်ဥ္းက်င္၀့တ္ဆုိင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ပုိမုိျပည့္စုံေစရန္ႏွင္ ့ ပုိမိုေကာင္းမြန္ 

ေစရန္အတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ပုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူသာရမ္၀ါလ္ ဖယ္ဒေရးရွင္း၀န္ထမ္းအားလုံးသည္ 

အဖြဲ႕အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ က်င္၀့တ္ဆုိင္ရာမ၀ူါဒတစ္ခု အေနျဖင့္ 

လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး က်င္၀့တ္ဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိတို႕ကုိယ္တိုင္ နားလည္သေဘာတူကာ 

ပါ၀င္ပတ္သက္မိခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚတြင ္ အဖြဲ႕အစည္းမ ွ

လုံး၀သည္းခံႏိုင္စြမ္းမရိွသည့္ မူ၀ါဒကိုလည္း သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း 

အေျခခံၾကေသာ လူ႕က်င္၀့တဆ္ိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႕မွာ 

 လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္သ့မာဓိကုိ ေလးစားလိုက္နာျခင္း 

 ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ မေတာမ္တရားေႏွာင္ယ့ွက္ျခင္းမရွိဘဲ 

အားလံုးအား တရားမွ်တျခင္းႏွင္ ့တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံျခင္း 

 ၾသဇာအာဏာဆိုင္ရာ အသံုးခ်ျခင္း၊ ေငြေၾကးႏွင္ ့ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အသုံးျပဳျခင္းမ်ား 

ႀကီးႀကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင ္တာ၀န္ခံျခင္း 

 မတူညီကြဲျပားမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံယူမႈမ်ားအား ေလးစားျခင္း 
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အဖြဲ႕အစည္းတြင ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းတုိင္းသည ္ အထက္ပါ လူက်င္၀့တ္ဆုိင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား  လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

အထက္ပါ လူ႕က်င္၀့တ္ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကြျဲပား စံုလင္ေသာ 

လုပ္ငန္းအေျခအေနတြင ္ မတူညီကြျဲပားေသာ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာ၊ က်ား၊မျဖစ္တည္မႈ၊ 

အသက္အရြယ္ကြာျခားမႈ သို႕မဟုတ ္  မသန္စြမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ခံယူခ်က္၊ 

သေဘာထားႏွင္ ့ အေလ့အက်င့္မ်ားသည ္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင္ ့ ဆီေလ်ာ္ေသာ အသိဥာဏ္ခံစားတတ္မႈမ်ားကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ ေစႏုိငသ္ည့္အတြက္ေၾကာင့္ အထူးအေလးေပးအာရံုစိုက္ရန ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ 

ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းႏွင္ ့ ကဒ္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အစုအေ၀းလိုက္ ေ၇ႊ႕ေျပာင္းၾကရျခင္း 

တို႕သည္ အဆုိပါအခ်င္းအရာမ်ား ျဖစ္ပြားတည္ရွိလ်က္ရွိေသာ ေဒသခံ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား အေလးျပဳ၍ 

အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကုိ 

မလႊဲမေရွာင္သာ အားယုတ္ေစတတ္ေပသည္။  လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိ ု မတရားအသုံးခ်ျခင္း၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ 

မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း စသည္ ့ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျမဴဆြယ္ကာ  

အလုပ္တစ္ခုကိ ု ထိုသူ၏ ဆႏၵႏွင္ ့ ဆန္႕က်င္ၿပီး ျပဳလုပ္ရန္ ေစခိုင္းျခင္းေၾကာင့္ မျငင္းဆန္ႏိုင္ဘ ဲ

လုပ္ေဆာင္ၾကရတတ္ေပသည္။ ဤသုိ႕ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ အေျခအေနမ်ိဳးအား လူ႕သားခ်င္းစာနာ 

ေထာက္ထားသည့္ အကူအညီေပးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 

အထူးသီးသန္႕အေလးထားကာ ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ-  

(က) ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံရေသာ လူထုအေနျဖင္ ့ မိမိတို႕၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက ္

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိၾကပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့ ္ ပတ္သက္ေသာ စီးပြားရွာမႈ၊ 

မတရားအေရးယူအျမတ္ထုတ္မႈတုိ႕သည ္ နည္းပါးလွေသာ ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ားအနကမ္ွ ေရြးခ်ယ္စရာ 

တစ္ခုျဖစ္၍ လာႏိုင္ပါသည္။ 

(ခ) ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင္ ့ ထိခုိက္ခံစားေနရေသာ လူထုႏွင္ ့  အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ ရည္မွန္းထားေသာ 

ေက်းရြာလူထုသည္ လိင္ခြျဲခားမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ပတ၀္န္းက်င္မ်ိဳးမ ွ

ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

(ဂ) ယခင္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ ္ လူမႈကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုံး၀မရိွ (သို႕) ပုံမွန ္ လည္ပတ္သက၀္င္မႈမရွိျခင္း၊ 

အမ်ားအားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင္ ့ လုံျခဳံေရးအေျခအေနမ်ား မရွိျခင္း သို႕မဟုတ္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ 

ရဲေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႕ လစ္ဟင္းလ်က္ရိွေနေသာ ပတ၀္န္းက်င္အေျခအေနမ်ိဳးတြင ္ျဖစ္တတ္သည္။ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း(ျမန္မာ)အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ၾသဇာအာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

လိင္မႈဆုိင္ရာမေတာ္မတရားအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ အလြဲသံုးစားမႈ လိမ္လည္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ 

က်င္၀့တ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထ မ်ားကုိ မရိွေစရန္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ 
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လူသာရမ၀္ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း၀န္ထမ္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဇန္န၀ါရ ီ၂၀၁၅

   

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အျမင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းဆိုင္ရာအားထုတ္မႈမ်ားကို 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ အဖြဲ႕အစည္း၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ၀န္းက်င္ေကာင္းကုိ 

ဖန္တီးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္အားလုံးအေပၚတြင္ တာ၀န္ယူတတ္ေသာ 

ၾသဇာအာဏာအေလ့အထ၊ ဂုဏ္သိကၡာေလးစားမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေျခခံက်သည္။ 

တရားေရးရာ၊ လူ႕က်င္၀့တ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ရႈေထာင္ ့

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း (ျမန္မာ) အဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ၀န္ထမ္းအားလုံး 

စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အဓိက က်ေသာ ေ၀ါဟာရ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး ၎တုိ႕အား မိမိတို႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းကာ အေလးေပးက်င့္သုံးသြားရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိသည္။ 

လသူာရမ၀္ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း(ျမန္မာ)၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း လူ႕က်င္၀့တ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လက္ကိုင္ထားကာ စံျပနမူနာထားေလာက္သည့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ 

ၾကိဳးစား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦးအျပန္အလွန္ကူညီရုငိ္းပင္းၿပီး 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးေသာ လုပ္ငန္းခြငပ္တ၀္န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးသြားရန္ အထူးတာ၀န္ရွိပါသည္။ 

သည္းခံႏုိင္စြမ္းမဲ့ျခင္း 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္းသည ္ စည္းမ်ဥ္းက်င္၀့တ္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ လိင္မႈဆုိင္ရာ 

မေတာ္မတရား အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အေနွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊  

လိမ္လည္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ က်င္၀့တ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ား 

လုပ္ေဆာင္မႈတို႕အား အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႕သားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ 

အကူအညီေပးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခ်က ္ လုပ္ငန္းအတြင္းတြင ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 

ညိွႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု လိုက္နာက်င့္သံုးရာတြင္ 

ေသာ္လည္းေကာင္းႏွင့္ မည့္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္မဆုိ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္ လည္းေကာင္း 

လုံး၀သည္းညည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပဌာန္းထားေသာ ႏုိင္ငံသား၀န္ထမ္းမ်ား လိိုက္နာရန္ 

က်င္၀့တ္စည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအတုိင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ က်င္၀့တ္စည္းကမ္းမ်ား 

အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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လူသာရမ၀္ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း၀န္ထမ္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဇန္န၀ါရ ီ၂၀၁၅

   

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း လိင္မႈဆုိင္ရာ မေတာ္မတရား အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ 

အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အေနွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊  လိမ္လည္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ က်င္၀့တ္ႏွင့္ 

မေလ်ာ္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ားတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တဆ္ိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းအားလုံးမွ 

မိမိတို႕ႏွင္ ့ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သူမ်ား၏ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင္ ့ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ 

အကာအကြယ္ေပးရန္ ၀ာာ၀န္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းက်င္၀့တ္ဆုိင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ လိင္မႈဆုိင္ရာ မေတာ္မတရား အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ 

အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အေနွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊  လိမ္လည္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင္ ့ က်င္၀့တ္ႏွင္ ့

မေလ်ာ္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ားလုပ္ေဆာင္မႈမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 

၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတို႕၏ က်င္၀့တ္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး က်င္၀့တ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ 

လုပ္ငန္း၀တၲရားမ်ားလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပ့ံပိုးကူညီေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အေထြေထြျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 

၁. ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႕ေ၀ရာတြင ္ လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင္ ့

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ခံမႈ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ 

အရည္အခ်င္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ၊ ရုိးသားေျဖာင့္မတမ္ႈႏွင္ ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစသည့္ အျမင့္ဆံုး 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ုလက္ကိုင္ထားကာ ပံ့ပိုးရမည္။ 

၂. လူသားအားလံုး၏ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကိ ု ေလးစားတန္ဖိုးထားကာ အဖြဲ႕အစည္း၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကိ ု

လိုက္နာရမည္။ 

၃. မတူညီကြျဲပားေသာ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာစကား၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာေရး၊ က်ား၊မျဖစ္တည္မႈ၊ 

အသက္အရြယ္ကြာျခားမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွ/ိမရိွအေျခအေန၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 

အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ သုိ႕မဟုတ္ ႏိငု္ငံေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၀င္မႈတို႕ကုိ ခြဲျခားမႈ မျပဳလုပ္ဘ ဲ

လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားတန္ဖိုးထားကာ ျမုင့္တင္ရမည္။ 

၄. ကေလးသူငယ္ႏွင္ ့ ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု တန္ဖိုးထားေလးစားကာ ျမွင့္တင္ရမည္။ 

၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အညီ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင္ ့

ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့ ္ ကိုယ္ခႏၡာပိုင္းဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာမ်ားကိ ု အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္ခံျခင္းႏွင္ ့ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႕ကုိ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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၅. လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ အတူတူ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ ္

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္သူမ်ားႏွင္ ့အျခားသူမ်ားအား ဆက္ဆံရာတြင ္ တစ္ဦးနွင္ ့ တစ္ဦး ေလးစားတန္ဖုိးထားကာ  

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းႏွင္ ့ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္တြင္းဓေလ့ 

ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားသျဖင့္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံရမည္။  

၆. လိင္မႈဆုိင္ရာ မေတာ္မတရား အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ 

အေနွာက္အယွက္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူႏွင့္ အသြင္အျပင္ကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ မက်ဳးလြန္ရပါ။ 

၇. လိမ္လည္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ က်င္၀့တ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ား 

ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မိမိအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္တစ္စုံတစ္ရာရရိွႏိုင္ေစမည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္စသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၈. ၾသဇာအာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ားကို 

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ လူ႕က်င္၀့တ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ျမွင့္တင္သည့္ ၀န္းက်င္ေကာင္းကုိ ဖန္တီးထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ အဆင့္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ 

စီမံခန္႕ခြဲမႈဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွာလည္း ဤ၀န္းက်င္ေကာင္း အထူးသျဖင့္ က်ားမေရးရာ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 

မညီမွ်မႈမ်ားကို ပ့ံပိုးျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ 

တာ၀န္ရွိသည္။ 

အေသးစိတ္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား 

(က) လိင္မႈဆုိင္ရာ မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္းႏွင့္ မေတာ္မတရားအသုံးခ်ျခင္း 

လိင္မႈဆုိင္ရာ မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား 

ခံစားထိခိုက္ေစေသာ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအေပၚတြင္ 

ျပဳမူက်ဳးလြန္သည့္ အျပဳအမူျဖစ္သည္။ လိင္မႈဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္းႏွင့္ မေတာ္မတရား 

အသုံးခ်ျခင္းသည္ မတူညီေသာ ပတ၀္န္းက်င္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- 

ရုံးခန္းတစ္ခုတြင္ ေန႕စဥ္ ရုံးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေျခအေန၊ ရုံးမွ ေ၀းကြာေသာ ခရီးႏွင့္ 

အစည္းအေ၀းမ်ား သြားေရာက္ေသာ အေျခအေနတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႕မဟုတ္ လူ႕သားခ်င္းစာနာ 

ေထာက္ထားသည့္ အကူအညီေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အက်ပ္အတည္းကာလတြင ္ ကပ္ေဘးဒဏ္ခံေနရေသာ 

လူထုက မိမိတို႕၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက ္ သက္ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေပၚ 

မွီခိုအားထားေနရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင ္  လူသာရမ၀္ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္းတြင္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအဖို႕ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆုိင္ရာ တာ၀န္ႏွင္ ့ ကူညီရန္ ၀တၲရားတို႕ 
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အေပၚ အထူးအေလးအနက္ ဂရုျပဳေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အထူးသျဖင္ ့ထိခိုက္ခံစားလြယ္ 

သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္လည္း လိင္မႈဆုိင္ရာ မတရားအခြင့္အေရးယူမႈကိ ု တားဆီး 

တုန္႕ျပန္ရန ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေသခ်ာစြာ ရွိေနေစရန္ တာ၀န္ရွိလွေပသည္။ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။ 

၁. မညသ္ည္ ့ ဦးတည္အုပ္စ ု (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား)၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ား၊ 

အက်ပ္အတည္းကာလတြင ္ ထိခိုက္ခံစားေနရေသာသူမ်ားႏွင္ ့ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားကိုမွ် လိင္မႈဆုိင္ရာ 

မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္း၊ မေတာ္မတရားအသံုးခ်ျခင္းမျပဳရပါ။ ဤအျပဳအမူမ်ိဳးကုိ ဆိုးရြားေသာ 

အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္းဟု သတ္မွတ္ေသာေၾကာင္ ့ အလုပ္မ ွ ရပ္စဲရန ္ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ 

၂. မည္သည့္ ဦးတည္အုပ္စုမဆိ ု အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ ကေလးငယ္မ်ားသည ္ ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာ 

အေျခအေနအေပၚ မတရားအခြင့္အေရးယူမႈ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကိ ု ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မတရားအခြင့္အေရး 

ယူမႈမ်ိဳး ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ ့ အေျခအေနအတြင္းသုိ႕ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက/္လူအမ်ားအား ေရာက္ရွိေစမည့္ 

အျဖစ္မ်ိဳးကိ ုမည့္သည့္အခါမွ် ခြင့္မျပဳရပါ။ 

၃. ကေလးငယ္မ်ား (အသက ္၁၈ႏွစ္ေအာက္)ႏွင့္ မည့္သည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား 

အႏၲရာယ္ရွိေစႏုိင္သည္ ့ မေတာ္မတရားအသံုးခ်ျခင္း မည္သည့္အျပဳအမူမဆိ ု မျပဳလုပ္ရပါ။ ကေလးငယ္ကိ ု

အသက္ၿပည့္ၿပီဟ ုထင္မွတ္မွားသည္ဆုိျခင္းမွာ လက္ခံႏိုင္ေသာ ထုေခ်ခ်က္မဟုတ္ပါ။ 

၄. မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေငြေၾကး၊ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္း၊ ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈတုိ႕အတြက္ ကာမႏွင့္ 

လိင္မႈဆုိင္ရာ ေက်းဇူးျပဳမႈတုိ႕ကိ ုအလဲအလွယ ္အဖိုးအခအျဖစ္ လက္မခံရပါ။ အားလံုးေသာ အရွက္ရေစသည့္၊ 

သိကၡာက်ဆင္းေစသည္ ့မတရားအခြင့္အေရးယူအျမတ္ထုတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကိ ုပိတ္ပင္တားျမစ္သည္။ 

၅. အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အေျခအေနကိ ု မေတာ္မတရားအသံုးခ်၍ လိင္မႈဆုိင္ရာ ေက်းဇူးျပဳမႈ၊ 

လက္ေဆာင္၊ မည့္သည့္ေပးကမ္းျခင္း(သို႕) အခြင့္အေရးမ်ိဳးမဆိ ု ေတာင္းခံၿပီး လူသားျခင္း 

စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီေပးရာတြင ္ ျငင္းဆန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ မ်က္ႏွာသာေပး 

ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းမ်ား မည္သည့္အခါမွ် မျပဳလုပ္ရပါ။ ၀န္ထမ္းသည္ သ/ူသူမ၏ ရာထူး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းကိ ု

အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မည္သည့္ တန္စိုးလက္ေဆာင္၊ လာဘ္ေငြ ပစၥည္းအစရွိသည ္ တို႕ကိုမွ် (မိမိတို႕၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ တန္ဖိုးထား အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္ေသာ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ငယ္မ်ားမွအပ) 

လက္ခံျခင္းမျပဳမိေစရန္ အထူးသတိရွိရမည္။ 

၆. မူလရွိရင္းစြ ဲ ၾသဇာအာဏာ၊ အေျခအေနအင္အားတို႕မညီမွ်မႈ၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ မေတာ္မတရား 

အျမတ္ထုတ္ျခင္း အခြင့္အလမ္းတို႕ ရိွေနေသာ အေျခအေနတြင ္ မည္သည့္အခါမွ် ၀န္ထမ္းႏွင့္ 
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လူသာရမ၀္ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း၀န္ထမ္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဇန္န၀ါရ ီ၂၀၁၅

   

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းကာလတြင ္ ထိခုိက္ခံစားေနရသူမ်ားအၾကား လိင္မႈႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္း မရွိရပါ။ ဤသို႕ေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္းမ်ိဳးသည္ လူသားျခင္းစာနာ 

ေထာက္ထားသည့္ အကူအညီေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယုံၾကည္ေလးစားထုကိ္မႈ၊ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ 

အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု လိႈက္စားအေျခပ်က္ေစပါသည္။ (သို႕ေသာ္ ဤစည္းမ်ဥ္းသည ္ အခ်ိဳ႕လုပ္ကြင္း 

အေျခအေနမ်ားတြင္ ခၽြင္းခ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ- ဦးတည္အုပ္စုအတြင္းမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား သို႕မဟုတ ္

အက်ပ္အတည္းကာလတြင ္ ထိခိုက္ခံစားေနရသူမ်ားအတြင္းရွ ိ အိမ္ေထာင္မိသားစုမ ွ ခင္ပြန္း သို႕ ဇနီးျဖစ္သမွူ 

အဖြဲ႕အစည္းရွိ ၀န္ထမ္းျဖစ္လာခ့ဲသည့္အေျခအေန) 

(ခ) ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

ကေလးသူငယ္တိုင္းသည ္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈ၊ မတရားအလြသဲုံးစားခံရမႈ၊ 

လ်စ္လ်ဴရႈခံရမႈ၊ လြဲမွားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံခံရမႈ၊ မတရားအျမတ္ထုတ္ခံရမႈမဆုိ ကာကြယ္မႈေပးျခင္းခံရရန္ 

အခြင့္အေရးရိွသည္။ လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္းအဖြ႕ဲအစည္း၏ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ၀ူါဒအရ ၀န္ထမ္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ပင္မက႑တစ္ရပ ္

အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အက်ိဳးအတြက ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ 

ေသခ်ာစြာရရိွေအာင ္လုပ္ေဆာင္ေပး ရမည္။   

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိ ုလိုက္နာရမည္။ 

၁. ကေလးသူငယ္မ်ားအား လုံျခဳံမႈရိွေစရန္၊ ကေလးေပ်ာ္စီမံကိန္း ႏွင္ ့ပတ၀္န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးပံ့ပိုးေပးရမည္။ 

၂. ကာကြယ္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ပ့ံပုိးကူညီမႈေပးရာတြင ္ မည့္သည့္ကေလးသူငယ္ကိုမ ွ  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွဘဲ 

ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၃. ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရာတြင ္ပညာရွင္ စံနမူနာထားထုိက္သည္ ့က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ 

ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၄. မည္သည့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးတြင္မဆုိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေလးစားမႈရွိေစရန္ 

ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဂ) မေတာ္မတရားအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ၊ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးနွင့္ 

ကေလးငယ္မ်ားအား ခံစားထိခိုက္ေစေသာ အျပဳအမူပုံစံမ်ိဳးကုိ လုံး၀မက်ဳးလြန္ရပါ။ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ 
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လူသာရမ၀္ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း၀န္ထမ္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဇန္န၀ါရ ီ၂၀၁၅

   

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစႏိုင္သည့္ မည္သည့္အျပဳအမူမဆိ-ု 

ေႏွာင့္အယွက္ ေပးျခင္း(လိင္မႈဆုိင္ရာ၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းတုိ႕လည္း 

ပါ၀င္သည္။)၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူေျပာဆုိ 

ဆက္သြယ္မႈ၊ အရုိအေသမဲ့ေစေသာ အျပဳအမူျပဳလုပ္ျခင္း ျပက္လံုးထုတ္ျခင္း၊ ရိုင္းစိုင္းယုတ္ညံ့ေသာ အျပဳအမူ 

ျပဳလုပ္က်ဳးလြန္ျခင္းကို လုံး၀သည္းညည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိ ုလိုက္နာရမည္။ 

(၁) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွ ိ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုိင္း၏ လူဂုဏ္သိကၡာကိ ု ေလးစားၿပီး ႏိုင္ငံသားပီသစြာႏွင္ ့

တရားမွ်တစြာေျပာဆုိ ဆက္ဆံျခင္း၊ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကိ ု

စဥ္းစားေပးျခင္းစသည့္ အျပဳအမူေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံရမည္။ 

(၂) အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူပုံစံ-  ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ျဖစ္ေစ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 

ကေလးငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခံစားထိခိုက္ေစေသာ မည္သည့္အျပဳအမူပုံစံမ်ိဳးကမဆုိိ 

လုံး၀မက်ဳးလြန္ရပါ။  

(၃) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈခံရသည္၊ ခုခံႏိုင္မႈအားနည္းေစသည္၊ ၾသဇာအာဏာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွဟု ခံစားေစႏုိင္သည့္ မည္သည့္အျပဳအမူကိုမဆုိ တမင္ရည္ရြယ္က်ဳးလြန္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ 

ရမည္။ 

(၄) မေတာ္မတရားအေႏွာင္အ့ယွက္ေပးျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အျပဳအမူ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား (အထူးသျဖင့္ 

လိင္မႈဆုိင္ရာ၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း)အား နားလည္သိရွိကာ 

ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေစႏုိင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆနဆ္န္ 

လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ 

(၅) ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနကို နားလည္ထားၿပီး ျခိမ္းေျခာက္ခံထားရေသာ ၀န္ထမ္း၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးကာ အေျခအေနကို ေလ်ာ့သြားေစႏုိင္ေသာ သို႕မဟုတ္ ရပ္တန္႕သြားေစ 

ႏိုင္ေသာ ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ထိုေနာက္ မေတာ္မတရားအေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ အျပဳအမူ 

က်ဳးလြန္သူအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ 

(၆) လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း 

ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာလူထုအတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးအေပၚ 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမူ၊ မတရားအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း အျပဳအမူႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း 

စသည့္အျပဳအမူေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈမ်ားကိ ုလုံး၀သည္းညည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ 
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(၇) အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ 

အစီအစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ကြဲလြဲေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္း (ဥပမာ- 

ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစရန္ ေရးသာျပသထားမႈ၊ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္မႈ)ကို မျပဳလုပ္ပါ။ 

(ဃ) လိမ္လည္မႈႏွင့္ စာရိတၲပ်က္ျပားမႈ 

လူသာရမ္၀ါလ္အဖြဲ႕အစည္း ရံုးစိုက္ရာ ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ညိွႏႈိင္းေရးရုံးမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နယ္ပယ္တိုင္းရွိ စီမံကိန္းတုိင္းတြင္ လိမ္လည္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ စံနစ္မ်ားရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ လက္ခံထားသည္။ 

ဤတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္လိုက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ ႀကီးႀကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ 

အားေကာင္းေသာ စံနစ္၊ အဆင့္တိုင္းတြင္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊  

ပညာရွင္ပီသေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ၀္န္းက်င္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္ဆန္းစစ္သည့္ စနစ္မ်ားတို႕ ပါ၀င္သည္။ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိ ုလိုက္နာရမည္။ 

၁. လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ရိုးသားပြင့္လင္းေသာ အျပဳအမူ 

အေလ့အထမ်ားကိ ုျမွင့္တင္ေပးရမည္။ 

၂. လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ရွိရမည္။ 

၃. အဖိုးအခေၾကးေငြေပးျခင္း၊  ျမဴဆြယ္ျခင္း၊ အခေၾကးေငြေပးမည္ဟ ု ကတိေပးျခင္းမ်ားကုိ လုံး၀လက္မခံဘ ဲ

ျငင္းပယ္သည္ ့အျပဳအမူ၊ အေလ့အထမ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၄. အဖြဲ႕အစည္း၏ ရပံုံေငြႏွင္ ့ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ခိုးယူျခင္း၊ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မမွန္မကန္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳး 

မျပဳလုပ္ရပါ။ ေငြေၾကးႏွင္ ့ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္းသာ 

အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ဤက်င့္သုံးမႈတြင္ တဘက္တလမ္းမွ ၀င္ေငြရရိွသည့္ 

အေျခအေနလည္း (ဥပမာ- ရံပုံေငြအေပၚတြင္ ရရွိေသာ အတိုးမ်ား) အက်ဳး၀ံင္ပါသည္။   

၅. စာရြက္စာတမ္းအတုျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွေသာ ေငြမည္းကုိ ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ 

လုပ္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္ခယူျခင္း၊ တင္ဒါ ေစ်းၿပိဳင္ကမ္းလမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ 

အက်ိဳးအျမတ္ယူျခင္းစသည့္တို႕တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိရပါ။ 
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၆. ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမွ  လိမ္လည္မႈႏွင့္ စာရိတၲပ်က္ျပားမႈႈရွိေနသည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ရိွပါက 

ယူဆခ်က္မ်ားကုိ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာေျပာဆို အစီရင္ခံႏုိငၿ္ပီး ထိအုေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းျဖန္႕ျဖဴးထုတ္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိမုည့္သူမ်ားမရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ၀္န္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရမည္။ 

၇. တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း သိ႕ုမဟုတ္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား 

ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ 

၈.  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္စဥတ္ြင္ တမင္ရည္ရြယ ္ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ မမွန္မကန္ျပဳလုပ္မႈ၊ အေထာက္အထားမ်ား 

ဖုံးကြယ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ စစ္ေဆးသူမ်ားအား ထုတ္ျပန္ခ်က္အမွားမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ 

လိမ္လည္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အက်ပ္ကုိင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းလိမ္လည္ညွိႏႈိင္းထြက္ဆုိမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၉. အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ 

အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေငြေၾကး၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမ်ားအား တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကို လက္ကိုင္ထားကာ 

ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 

(င) က်င္၀့တ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္းသည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား၊ ရံပုံေငြမ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ကုိယ္က်င့္တရား၊ 

လူ႕က်င္၀့တ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားပါ၀င္ေအာင္ 

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း၀န္ထမ္းသည္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မသမာမႈျဖင့္ 

အက်ိဳးအျမတ္တစ္စုံတစ္ရာရရွိႏုိင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းအေပၚတြင္ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခမံႈ ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္ အားလံုးေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ 

ကစိၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္သည္။ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိ ုလိုက္နာရမည္။ 

၁. ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ားမ ွ ရရွိသည္ ့ ရံပုံေငြမ်ားႏွင့္ သီးျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လူ႕သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 

အကူအညီေပးရန ္ (သို႕မဟုတ)္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္ ရည္စူးကာ ေပးလွဴေသာ 

ရံပုံေငြမ်ားကုိ လက္ခံရာတြင ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ရုိးသားမႈအေလ့အထမ်ားကိ ု

အျမတဲမ္းက်င့္သုံးလုိက္နာရမည္။ 

၂. ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္ 

လုပ္ငန္းအတြက ္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာယူရာတြင္ ေပးသြင္းသူမ်ားမ ွ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 
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ျဖစ္ေျမာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရရွိရန္အတြက ္ ေပးေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ ၀န္ေဆာင္မႈ 

အခြင့္အေရးမ်ားစသည္ ့တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားအေပၚ လက္ခံျခင္းႏွင္ ့သုံးစြျဲခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၃. ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

စုေပါင္းအက်ိဳးအျမတ္ရသည္ ့ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း 

အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚတြင္ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခမံႈ ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည့္ 

အျပဳအမူ၊ လုပ္ငန္းမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ 

၄. ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ ရံပုံေငြလက္က်န္မ်ားႏွင့္ 

ရံပုံေငြအေပၚမွ ရရိွေသာအျမတ္ေငြမ်ားအား မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ယူထားျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း 

မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၅.  သရိွိထားၿပီးေသာ သို႕မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးအား 

ႀကိဳတင္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားရန္လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ- ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ 

မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနေတာ္စပ္မႈပုံစ)ံ 

၆. ၀န္ထမ္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န၀္တၲရားစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ၿပီး ၾသဇာသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကုိ လက္ခံမႈမျပဳရပါ။ လက္ေဆာင္ဆိုသည္မွာ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ခရီးစီစဥ္ေပးျခင္း၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားေပးျခင္း 

တို႕ပါ၀င္သည္ သို႕ေသာ္အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ျပည္တြင္းဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 

ေလးစားသည့္အေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ တန္ဖိုးနည္းလက္ေဆာင္ ဥပမာ- ေဘာလ္ပင္၊ 

ျပကၡဒိန္၊ စားပြဲတင္မွတ္စုစာအုပ္မ်ားကိုမူ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလက္ခံပိုငခ္ြင့္ရွိၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရာအား 

သက္ဆိုင္ရာ လူသာရမ၀္ါလ္အဖြဲ႕အစည္းရုံးမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

၇. အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ား၊ အသက္အရြယ္မျပည့္ေသးေသာ 

ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္လုပ္ေစျခင္း 

မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၈. ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ပုံမွန္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒ၊မ၀ူါဒမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျမဲတမ္းလုိက္နာက်င့္သုံးရမည္။ 

၉. အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားတြင္ အျမင့္မားဆုံးေသာ က်န္းမာေရးစံႏႈန္း၊ လုံျခဳံမႈ၊ 

ပတ၀္န္းက်င္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ အၿမဲႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ 
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၁၀. ၀ယ္ယူထားၿပီးသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ပို႕ေဆာင္ရာတြင္ မေတာ္မတရားအျမတ္ထုတ္ 

အသုံးခ်မႈမရိွေစဘဲ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အေပၚထိခုိက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ 

ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၁. ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လံုျခဳံမႈမရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ ျဖန႕္ျဖဴးျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ 

(စ) စည္းမ်ဥ္းက်င္၀့တ္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳျခင္း 

၁. မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိမဆို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဳးလြန္သူသည္ အဖြဲ႕အစည္းမွ 

ခ်မွတ္ထားေသာ အသီးသီးေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

စည္းကမ္းအရ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းကို ရလဒ္အျဖစ္ ခံစားရမည္။ 

၂. မည္သည္၀့န္ထမ္းမဆုိ အျခား၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါ 

အခ်က္တစ္ခုခုကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳသည္ဟု တမင္သက္သက္ မဟုတ္မမွတ္စြပ္စြဲျခင္းျပဳပါက အလုပ္ရွင္၏ 

အဆုံးအျဖတ္အတိုင္း စည္းကမ္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံရမည္။ 

၃. မည္သည္၀့န္ထမ္းကုိမဆို ကေလးသူငယ္မ်ားအား မေတာ္မတရားအသံုးခ်မႈျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွျခင္းႏွင့္ 

ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိျခင္း သို႕မဟုတ္ ႀကီးေလးေသာ အလြဲသံုးစားမႈျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရွိပါက 

အထက္ရွိစီမံခန္႕ခြဲမႈမန္ေနဂ်ာထံသုိ႕ မဆိုင္းမတြ အစီရင္ခံရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 

၄. ခ်ိဳးေဖာက္မႈအား အစီရင္ခံစာ၊ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ သံသယရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊ သိရက္ႏွင့္ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းမ်ားကို သိရိွပါက စည္းကမ္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း 

ခံရမည္။ 

၅. အားလံုးေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အတြင္းေရးအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ အျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား (သို႕) 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားထံမွ ေပးပို႕ရရိွေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တုိ႕၏ က်င္၀့တ္စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

သတင္းပို႕မွတ္တမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အလံုးစုံေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ 

ဆီသုိ႕သာ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဦးတည္ေရာက္ရိွေစ၍ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရန္ အတတ္ႏိုင္ 

ဆုံးကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

၆. ဤစည္းမ်ဥ္းက်င္၀့တ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို တုန္႕ျပန္ခ်က္ေပးႏုိင္မည့္ အထက္ရွိစီမံခန္႕ခြဲမႈမန္ေနဂ်ာ 

(သို႕) ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ (သို႕) တိုင္းၾကားခ်က္အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေသာ 

အဓိကတာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္၊ အထူးတာ၀န္ေပးျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းရွိ လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 

မန္ေနဂ်ာစသည့္ မဆိုင္းမတြ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႕ရန္လုိအပ္သည္။ 
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ရ. အကယ္၍ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွပါက 

ေအာက္ပါ အီးေမးလ္မ်ားသုိ႕ အစီရင္ခံႏိုင္ပါသည္။ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ဂ်ာနီဗာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 

complaints@lutheranworld.org 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္းဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးရုံးစိုက္ရာေနရာေဒသတြင ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ 

၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင္ ့

codeconduct@lutheranworld.org 

ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူသည္ ဤစာရြက္စာတန္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု ဖတ္ရႈ၊ နားလည္၊ 

သေဘာတူေၾကာင္း အထူးသျဖင္ ့ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမြမ္းမံမည္ျဖစ္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာမ်ားကိ ု နားလည္သေဘာတူလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။ 

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးသူသည္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါ 

မည္သည့္အခ်က္ကိ ု မဆိ ု တစ္နည္းနည္းျဖင္ ့ ေဖာက္ဖ်က္မိခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ားကိ ု

လက္ခံပါသည္။ 

 

လက္မွတ္------------------------------------------------------ 

 

အမည္---------------------------------------------------------- 

 

ရာထူး----------------------------------------------------------- 

 

တာ၀န္က်သည့္ေနရာ------------------------------------------- 

 

ေန႕စြဲ------------------------------------------------------------ 
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အဓိကက်ေသာ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း ၀န္ထမ္းမ်ား 

ဂ်ာနီဗာႏွင္ ့ လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္းရံုးခြဲမ်ားမွ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ၊္ 

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္း၀တၲရားဆုိင္ရာ 

ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္တုိ႕ႏွင့္အညီ ေဖာ္ျပခန္႕အပ္ျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးပါ၀င္သည္။ 

ဤအေျခအေနတြင္ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ယာယီ သို႕မဟုတ္ အျမတဲမ္းမဟုတ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၊ 

ေစတနာ၀့န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေလ့လာသူမ်ား၊ မူရင္းရာထူးတာ၀န္မွ အျခားဌာနလက္ေအာက္သုိ႕ 

ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား အားလံုးအက်ဳံး၀င္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆုိ 

တိုက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ၀္ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡသည္အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ 

ရွိခဲ့လွ်င္ ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတြင္း အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ 

ၾသဇာအာဏာကုိ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္ျဖင့္ၾကည့္ရႈမည္ဆိုပါက ၾသဇာအာဏာသည္ ကိုယ္စားလုပ္ကုိင္ခြင့္ 

ေပးထားျခင္း အထူးသျဖင့္ အျခားသူမ်ားကုိ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းထက္ ေလးစားမႈရွိရန္ 

ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသို႕ ၾသဇာအာဏာေပးျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းခံရေသာ 

ရာထူးတာ၀န္မ်ားသည္ အထက္ပါလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရည္ညႊန္းခ်က္အတုိင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

လုပ္ပိုင္ခြင္အ့ာဏာအားျဖင့္ အျခားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ မွီခိုအားထားေနရသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သူမ်ား 

အေပၚတြင္ အခြင့္အေရးယူျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရပါ။ ၎တြင္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 

အျခားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့

ၾသဇာအာဏာမညီမွ်ျခင္းသည္ က်ားမေရးရာ၊ အသက္အရြယ္ကြာျခားမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား 

သည္အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၾသဇာအာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းတြင္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ ၾသဇာအာဏာနည္းေသာသူမ်ားအေပၚ ျပဳက်င့္သည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 

လိင္မႈဆုိင္ရာထိခိုက္ေစျခင္းတို႕ပါ၀င္သည္။ ၾသဇာအာဏာမညီမွ်ေသာအေျခအေနတြင္ အမ်ားဆႏၵမပါ၀င္ဘဲ 

ၾသဇာအာဏာကို အသံုးျပဳကာ အဓမၼလိင္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  ၾသဇာအာဏာကို အလြဲသုံးစား 

ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
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တာ၀န္ရိွမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 

ေဆာင္ရြက္ေနသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားႏွင္ ့ မ၀ူါဒဆုိင္ရာလိုက္နာက်င့္သံုးမႈမ်ားအား 

ကပ္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ လူထုမ်ား၊ ပထမဦးစားေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင္ ့ ျပင္ပမွ 

ဆက္ႏြယ္ပါ၀င္သူမ်ားအေပၚတြင္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 

အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်ျခင္း 

အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ျခင္းဆိုသည္မွာ  လူတစ္ဦးမွ အျခားသူမ်ားအား ဖိအားေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အလုပ္တစ္ခုကိ ု ထိုသူ၏ ဆႏၵႏွင္ ့ ဆန္႕က်င္ၿပီးျပဳလုပ္ရန္ ေစခုိင္းျခင္း၊ ဇြတအ္တင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

မေတာ္မတရားေစခိုင္းျခင္း သို႕ ၿခိမ္းေျခာက္ခုိင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအျပဳအမူသည ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ ၾသဇာအာဏာအင္အားမညီမွ်မႈအေျခအေန သို႕ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာခြန္အား 

မညီမွ်မႈတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္တတၿ္ပီး ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေလ ့ ျပဳလုပ္ထရိွေသာ အမူအက်င့္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ 

ႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈတို႕လည္း 

ပါ၀င္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ားမေရးရာ၊ လိင္မႈဆုိင္ရာႏွင္ ့ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည ္ မတူကြဲျပားမႈတို႕ကုိ 

အေၾကာင္းျပၿပီး  ဒုကၡသည္မ်ားကိ ုဦးတည္ကာ အဖန္ဖန္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡ 

လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ ္

ကိစၥမ်ားသည ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မိမိတို႕၏ လုပ္ငန္း 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ု ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင ္ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡ စတင္သည္။ 

ထိုအက်ိဳးျမတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡသည ္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ျပႆနာ၊ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား 

ျဖစ္လာႏုိင္ေခ် သို႕မဟုတ္ အမွန္တကယ ္ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ 

စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ 

စာရိတၱပ်က္ျပားမႈသည္ ၾသဇာအာဏာကိ ုအလြဲသုံးစားျပဳျခင္းပံုစံတစ္ခုအေနျဖင့္  တစ္စုံတစ္ေယာက္က မိမိ၏ 

တာ၀န္ရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ မိမိအကိ်ဳးအျမတ္ရရန္ရည္ရြယ္ကာ မေတာ္မတရားအလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္၀တၲရားစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ၿပီး ထိ၀ုန္ထမ္းအေပၚတြင္ 

ၾသဇာသက္ေရာက္ ေစႏုိင္သည့္ ကမ္းလမ္းမႈ၊ ေပးကမ္းမႈ၊ ျမဴဆြယ္ျခင္းႏွင့္ မက္လုံးေပးျခင္း သို႕ 

ဆုေငြေပးျခင္းမ်ားအား စာရိတၱပ်က္ျပားမႈအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။  
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ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆိုသည္မွာ မတူညီကြျဲပားေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျခအေန၊ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ 

အသားအေရာင္၊ ဘာသာေရးကိုးကြယ္မႈ၊ က်ား၊မျဖစ္တည္မႈ၊ အသက္အရြယ္ကြာျခားမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ 

အိမ္ေထာင္ရွ/ိမရိွအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ သုိ႕မဟုတ ္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕၀ငမ္ႈႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ 

တို႕ကုိ အေျခခံကာ ပယ္ထားျခင္း၊ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း၊ ဆန္႕က်င္မႈျပဳျခင္းႏွင္ ့  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ 

ဖုိမလိင္ကြဲျပားမႈႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ 

Gender (လိင)္ဆိုေသာ အဂၤလိပ္စကားလုံးသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ 

ဖိႏုွင့္မတို႕၏ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကိ ု က႑ႏွင့္ ၀တၱရားအလိုက္ေမွ်ာ္လင့္ရာ ေၾကာင္းက်ိဳး၊ ၾသဇာအာဏာ၊ 

အခြင့္ထူးမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားအလုိက္ရွင္းျပရာတြင္ အသံုးျပဳသည္ ့

ေ၀ါဟာရျဖစ္သည္။ “ဖိုမ လိင္ကြဲျပားျခင္း”သည ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မိရိုးဖလာဓေလ့၊ အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ 

ဘာသာေရးတို႕တြင ္ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေသာ ဖိုႏွင့္မတို႕၏ ကြဲျပားျခားနားျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 

ရည္ရြယ္ညႊန္းသည္။ လိင္ကြဲျပားမႈသည ္ ကေလးငယ္ဘ၀ကပင္ သိရွိနားလည္ၾကေသာ အရာျဖစ္သည္။ 

လူတစ္ဦးခ်င္း (သို႕) လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ရႈျမင္သုံးသပ္ပုံသည ္

ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ေပသည္။ ဖိုႏွင့္မ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ညီမွ်မႈမရွိေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ိဳး 

သည ္ လိင္မႈဆုိင္ရာ မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္းႏွင့္ မေတာ္မတရားအသံုးခ်ျခင္းတို႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ 

အေျခခံအေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ 

ယင္းတုိ႕၏ ညီမွ်မႈမရွိေသာ အဆင့္အတန္းအေျခအေနတို႕ေၾကာင့္ လိင္မႈဆုိင္ရာမတရားအခြင့္အေရးယူျခင္းႏွင့္ 

မေတာ္မတရားအသံုးခ်ျခင္းတို႕၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ ္ က်ေရာက္ႏုိင္ၾကေပသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ 

ႏုနယ္ေသာ ေယာကၤ်ားကေလးမ်ားသည္လည္း အထက္ပါသားေကာင္မ်ိဳးဘ၀သို႕ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္းကုိ 

အထူးသတိခ်ပ္ၾကရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ 

လိမ္လည္ျခင္း 

အဖြဲ႕အစည္း၏ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ပစၥည္း၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ 

အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက၍္ မိမိကိယု္က်ိဳးအတြက္ 

အက်ိဳးအျမတ္ ရလိုမႈျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွ ိ လိုရာဆြ၍ဲ မမွန္မကန္ေျပာဆုိျခင္း ၊ မရုိးသားျခင္း၊ လွည့္ကြက္ 

ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမွန္တရားကိ ုဖုံးကြယ္ထားျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈကိ ုအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။  
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မေတာ္မတရားအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း 

မေတာ္မတရားအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းဆုိရာတြင ္ ေစာ္ကားေသာ၊ ႏိွမ္ေသာ၊ အရွက္တကြဲျဖစ္ေစေသာ၊ 

ရႈတ္ခ်ေသာ မည္သည့္မွတ္ခ်က(္သို႕)အျပဳအမူမ်ိဳးမဆုိ ပါ၀င္သည္။ သို႕တည္းမဟုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ 

ဂုဏ္သိကၡာကိ ု ထိခုိက္ေစမည္ ့ မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳအမူအားလံုးကိ ု ဆိုလုိပါသည္။ ဤသို႕ေသာ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ိဳးကိ ု အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမႈထမ္းမ်ား၊ 

ေစ်းသည္မ်ား၊ ေအဂ်င္စီသုိ႕လာေရာက္လည္ပတ္သူ (သို႕)ေအဂ်င္စီႏွင္ ့ စီးပြားေရးအလုပ္ရွိသူမ်ားထဲမ ွ

တစ္ေယာက္ေယာက္က က်ဳးလြန္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ ္ က်ဳးလြန္ခံရျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း 

ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။  

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (ေျခာက္လွန္႕၍ ခိုင္းေစျခင္း)သည ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ အျပဳအမူျဖစ္ၿပီး  ၎သည္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား သာမန္အေျခအေနတြင ္ စိတ္ထိခိုက္လြယ္ေစျခင္း၊ အနာတရျဖစ္ျခင္းႏွင့္ 

အႏၲရာယ္တစ္ခုခုက်ေရာက္မည္ကိ ု ေၾကာက္ရႊံ႕ျခင္းစသည္တို႕ကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ျပင္းထန္ေသာ 

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းအျပဳအမူေၾကာင္ ့ ထိတ္လန္႕ေၾကာက္ရြံ႕မႈျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အမွန္တကယ္ 

ေၾကာက္ရြံ႕ေစသည္ကိ ုသက္ေသျပရန ္မလိုအပ္ပါ။ 

အရြယ္မေရာက္ေသးသူ 

အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ရွိသ ူ (ကေလးသူငယ္တို႕၏ အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္ Convention for the 

Right of the Child, CRC၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကေလးဟ ုသတ္မွတ္သည္။) 

အကာအကြယ္ 

လူတုိင္း၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လူမႈဘ၀လုံျခဳံေရးတုိ႕ကိ ု ႏိုင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းႏွင့္အည ီ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး၊ လုံျခဳံေရးအစီအမံရွိေရး၊ အကာအကြယ္ေပးေရးတုိ႕ကိ ု ေသခ်ာစြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တာ၀န္ရိွမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 

စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု ခ်ိဳးေဖာက္က်ဳးလြန္သူအား လူသာရမ္၀ါလ္ဖယ္ဒေရးရွင္း 

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအားျဖင့္ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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လိင္မႈဆုိင္ရာ မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္း 

လုပ္ကုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူတစ္ဦးက လိင္မႈဆုိင္ရာ အဓမၼေစခိုင္းျခင္းႏွင္ ့ ဥာဏ္ဆင္၍ႀကိဳးကိုင္ေစျခင္းျဖင္ ့

လိင္မႈဆုိင္ရာေဖ်ာ္ေျဖမႈ (လိင္မႈႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ဆက္ဆံျခင္းအားလုံးပါ၀င္သည)္ကိ ု မည္သည့္အကူအညီ 

အေထာက္အပံ့ႏွင့္မဆိ ု လဲလွယ္၍ရယူျခင္းကုိ ဆိုလုိသည္။ ဤသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 

ျဖစ္ႏုိင္သူဓါးစာခံအေနျဖင္ ့ သူ၊သူမသည ္ ခိုင္းေစမွ်ကိ ု လုိက္ေလ်ာရုံမွတပါး တျခားေရြးစရာလမ္းမရွိေတာ့ၿပီဟု 

ယုံၾကည္လ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းမွာ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္း လုံး၀မဟုတ္ဘဲ မတရားအခြင့္အေရးယူ 

အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ မတရားအခြင့္အေရးယူေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းဟူသည္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္က 

မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိမႈတို႕ကုိ 

အသုံးျပဳ၍ လူတစ္ဦးအား ဖိအားေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇြတ္အတင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဥာဏ္ဆင္ႀကိဳးကိုင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္တစ္ခုကိ ုထိုသူ၏ ဆႏၵႏွင္ ့ဆန္႕က်င္ၿပီး ျပဳလုပ္ရန ္ေစခုိင္း၍ 

မျပဳလုပ္ပါက စီမံကိန္းအကူအညီေပးရန ္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ ၀န္ထမ္း၏ လုပ္ငန္းအတြက ္ အကူအညီေတာင္းခံမႈကိ ု

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအားလပူုံအလယ္တြင္ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲမည္ဟ ု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 

အစရွိသည့္ ဆိုး၀ါးသည့္ရလဒ္မ်ားျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း (သို႕) ထိုအလုပ္၏ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေၾကာင္းက်ိဳးကုိ 

အသိမေပးဘ ဲ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖစ္ေစ၍ ခုိင္းေစျပဳလုပ္ေစျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ လိင္မႈဆိုင္ရာ မတရားအခြင့္အေရး 

ယူျခင္းသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာ အေျခအေန၊ အင္အားမညီမွ်မႈ၊ လိင္ႏွင္ ့ပတ္သက၍္ 

စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈတုိ႕ကိ ု အလြဲသံုးစားျပဳမူျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင ္ ေငြေရးေၾကးေရးအရေသာ၎္၊ 

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအရေသာ၎္၊ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ၎္ အျမတ္ထုတ္ရန္အတြက ္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး 

လိင္မႈဆုိင္ရာ မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

လိင္မႈဆုိင္ရာ မေတာ္မတရားအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း 

ဤေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျခားတစ္ေယာက္အေပၚသို႕ ျပဳမူက်ဳးလြန္ေသာ 

လိင္ကိစၥအတြက္ ေသြးေဆာင္ျမဴဆြယ္ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ အတိအလင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ေစာင္းပါးရပိ္ေျခေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္ကိစၥအတါက ္ ေတာင္းဆုိျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ျပက္လံုးထုတ္ျခင္း၊ 

ေျခဟန္လက္ဟန္အမူအရာျပျခင္းစသည္ ့  အားလံုးေသာလိင္မႈႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္ မလိုလားအပ္ေသာ အျပဳအမူ၊ 

ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈအားလံုးကိ ုဆိုလုိသည္။ ယင္းတြင္ ႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

ျမင္သာေအာင္ျပသျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း က်ဳးလြန္မႈအားလံုးပါ၀င္သည္။ လိင္မႈဆုိင္ရာမေတာ္မတရား 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈသည ္ လိင္ကြ ဲ (သုိ႕) လိင္တူအခ်င္းခ်င္း က်ဳးလြန္တတ္ၾကၿပီး မိမိ၏ 

လိင္သဘာ၀ကိုအေျခခံ၍ က်ဴးလြန္ေသာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ယင္းမေတာ္မတရား အေႏွာင့္အယွက္ 

ေပးမႈမ်ိဳးသည္ လူတစ္ဦးႏွင္ ့ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ လူအမ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္း (သို႕) 
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အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ပြားတတ္၍ ထိုသူတို႕၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး 

အေပၚတြင ္မူတည္ျခင္းမရိွေပ။  


