သာတူညီမွ်မႈ မူ၀ါဒ
(Equality Policy)

မာတိကာ

စာမ်က္ႏွာ

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္

၃

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒ

၄

-

အမွာစကား

၄

-

မတူကြဲျပားမႈကုိတန္ဖုိးထားျခင္း

၄

-

ေယဘုယ်အဆုိမ်ား

၅

-

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏တန္ဖုိးမ်ား

၅

-

ဥပေဒျပဳျခင္း

၆

-

အေၾကာင္းမဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

၆

-

အျပဳသေဘာေဆာင္လုပ္ရပ္မ်ား

၆

-

ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ျခင္း

၇

-

လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၇

-

ပဓာနအေျခခံအေၾကာင္းမ်ား

၇

-

အသက္အရြယ္

၈

-

မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ

၈

-

က်ား/မ

၈

-

လူမ်ိဳးစု/လူမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ

၈

-

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ

၉

-

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေလးထားမႈ

၉

-

သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ လုပ္ခ

၉

-

HIVႏွင့္ AIDS

၁၀

-

အႏုိင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း

၁၀

-

တုိင္တန္းျခင္း

၁၀

-

ဖြင့္ေျပာျခင္း

၁၁

-

တာ၀န္ရွိျခင္း

၁၁

-

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းမတ္ေပးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဥေပေဒလုိက္နာျခင္း

၁၂

-

ဆက္သြယ္ျခင္း

၁၂

-

ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း

၁၃

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏွင့္ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ကမၻာႏွင့္ခ်ီ၍ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
ဤေနရာတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအၾကား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။

အသက္အရြယ္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ လိင္ေျပာင္းမ်ားအပါအ၀င္ က်ား/မျဖစ္မႈ၊ HIV/AIDS အဆင့္၊
လက္မထပ္ပဲအတူေနမႈအပါအ၀င္
လူမ်ိဳးစု/လူမ်ိဳးစိတ္၊

အိမ္ေထာင္ေရး၊

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ဘ၀၊
ယုံၾကည္မႈ၊

ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေလးထားမႈ၊

လူမႈစီးပြားေအေျခခံ၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္း၊ ကုန္သြယ္ သမဂၢတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားျခင္း၊ လုပ္ငန္းပုံစံ၊
1

မွီခုိသူရွိျခင္း/မရွိျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္
အေျခခံလွ်က္

၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္မႈ၊

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မတရား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

အႀကဳံးမ၀င္သည့္ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားေပၚ

ခန္႔ထားမႈ၊
2

သင္တန္းေပးမႈ၊

၀န္ထမ္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈတုိ႔ကုိ

မျပဳရန္ မိမိတုိ႔၏ သာတူညီမွ်မူ၀ါဒတြင္ ခ်မွတ္ထား

ပါသည္။
မိမိတုိ႔မွ သာတူညီမွ် မူ၀ါဒကုိ ဖြင့္ဆုိရာတြင္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒစံညႊန္းမ်ားကုိ ထည့္စဥ္းစားထားပါသည္။
သာတူညီမွ်

ဥပေဒကုိ

အေၾကာင္းအရာႏွင့္

ျပဳစုရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ရည္သန္မႈႏွစ္ရပ္လုံးကုိ

မိမိတုိ႔

လုိက္နာရာတြင္လည္းေကာင္း
လုိက္နာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒပါ

သာတူညီမွ်ရွိမႈ၊

မတူကြဲျပားမႈ၊ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည့္ မတရား
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား မိမိတုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေရွာင္ရွားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။

1 ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ စရုိက္လကဏာမ်ားအေပၚ
အေျခခံၿပီး လူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအခ်ိဳ႕ကုိ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ
ၡ
အေၾကာင္းမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမ်ား၏ သီးသန္႔စရုိက္လကဏာႏွ
င့္ မသက္ဆုိင္ပဲ
ၡ
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ားမွာမူ အေၾကာင္းမဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ပါ။
2

အျခားမတရား ခြဲျခားဆက္ဆံမမ
ႈ ်ားတြင္ ဘာသာစကား၊ အသံ၀ဲျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အစရွိသည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္

မေပးႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

•

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

တရားမွ်မွ်တတ၊

အျပည့္အ၀

ပါ၀င္ေစႏုိင္မည့္

မတူကြဲျပားမႈကုိ နားလည္ျခင္း၊ တန္ဖုိးထားျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ျခင္း။
•

၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မတရား
ခြဲျခားဆက္ဆံမမ
ႈ ်ား မရွိေစျခင္း။

•

သာတူညီမွ်မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးမႈ၊ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္မ၊ႈ
မတူကြဲျပားမႈအတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တုိးတက္ေဆာင္ရြက္မႈ အပါအ၀င္
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

•

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ တရားမွ်မွ်တတ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံျခင္း။

•

မညီမွ်မႈ၊

မတရား

တည့္မတ္ေပးရာတြင္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔ေၾကာင့္
ေတြ႔ႀကဳံရသည့္

တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈမ်ားကုိ

အတားအဆီးမ်ားကုိ

မိမိတုိ႔က

ပူးေပါင္းပါ၀င္

ဖယ္ရွားျခင္း။
၀န္ထမ္းအားလုံးမွ မူ၀ါဒကုိလုိက္နာေစရပါမည္။ လုပ္ငန္းအပ္သူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား၊
ေထာက္ပံ့သူမ်ားကုိလည္း မူ၀ါဒအား သိရွိေစၿပီး မူ၀ါဒေဘာင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေစရပါမည္။
မူ၀ါဒကုိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ကာ ေကာင္းမြန္သည့္
လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္ကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္လည္း ညီညြတ္ေစရပါမည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သာတူညီမွ်မူ၀ါဒ
အမွာစကား
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွာ

ယူေက၏

ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ

ပင္မ

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္

ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔သည္ ကမၻာတ၀ွန္းမွ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၊ ရပ္ရြာအဖုံဖုံ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးစုံတုိ႔ႏွင့္
ဆက္ဆံရပါသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ ခုိင္မာေစမည့္ ေရရွည္
အျပန္အလွန္

3

ပူးေပါင္းဆက္ဆံေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း မိမိတုိ႔က ရည္ရြယ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏

တန္ဖုိးႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္

3 အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးသည္ မိမိတ႔အ
ုိ ဖြဲ႔အစည္း၏ တန္ဖုိး(၅)ရပ္တြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ေလးစားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ နား၀င္မႈႏွင့္
ပူးေပါင္းမႈ၊ ခြဲေ၀မႈတ႔အ
ုိ ေပၚ အေျခခံသည့္ ဆက္ဆံလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒကုိ

အေျချပဳၿပီး

လုပ္ငန္းအပ္သူမ်ား၊

ေဖာက္သည္မ်ား၊

လက္တြဲေဖာ္မ်ား၊

ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိ ဆက္ဆံပါသည္။
သာတူညီမွ်ျဖစ္မႈဆုိသည္မွာ လူအမ်ားကုိ ဘက္မလုိက္၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမျပဳပဲ မွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း
ျဖစ္ၿပီး

မတူကြဲျပားမႈကုိ

ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္

တန္ဖုိးထားအားေပးၿပီး

အမ်ားပါ၀င္ေစမႈတုိ႔ကုိ

ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနေကာင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
လုိအပ္သည့္အခါ၊

အတိတ္က

တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမႈမ်ားကုိ

သင့္ေတာ္သည့္အခါမ်ားတြင္

တည့္မတ္ေပးျခင္း၊

နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္

ခ်ဥ္းကပ္ကာ

ယဥ္ေက်းမႈကုိ အေလးထား သတိမူျခင္း အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကတြင္ အစျပဳၿပီး၊ ယူေကတြင္ရုံးစုိက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မိမိတုိ႔၏ သာတူညီမွ်မူ၀ါဒမွာ ယူေကမွ မူလအစျဖစ္ပါသည္။ ဤမူ၀ါဒသည္ ယူေကႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွန္း
ေဒသအလုိက္

အလ်ဥ္းသင့္သလုိ

က်ယ္ျပန္႔သည့္

အႀကဳံး၀င္ပါသည္။

ေနရာမ်ားတြင္

အေလ့အက်င့္ႏွင့္

ဥပေဒပုိင္း

လုိ္က္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း

ပုိမုိဖြံ႔ျဖိဳး

ရည္ရြယ္ပါသည္။

မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားမဆုိ မည္သူ႔ကုိမွ် မတရား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစရဟူသည့္
အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေထာက္ခံသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ျပဳမူဆက္ဆံရပါမည္။
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီေပါင္းစုအဖြဲ႔
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္

(Board

of

Trustees)၊

ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢတုိ႔မွ

အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒကုိ

အျပည့္အ၀

ေထာက္ခံထားပါသည္။

မတူကြဲျပားမႈကုိတန္ဖုိးထားျခင္း
သာတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈ မဟာဗ်ဴဟာအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ သာတူညီမွ်
မူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ပါသည္။ သာတူညီမွ်ရွိမႈသည္ အဖြဲ႔အစည္းအားလည္းေကာင္း၊
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း/အျပင္မွ

သူမ်ားအားလည္းေကာင္း

အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္

၀န္းက်င္တစ္ရပ္ဖန္တီးေပးမႈကုိ

အယူအဆျဖစ္ပါသည္။

လူအခ်င္းခ်င္း

အက်ိဳးစီးပြား
အေျခခံသည့္

တူညီခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း

ျဖစ္ထြန္းေစမည့္

အမ်ားပါ၀င္လာေစမည့္

က်ား/မ၊

အသက္အရြယ္၊

လူမ်ိဳးစု/လူမ်ိဳးစိတ္၊ 4

လိ္င္ပုိင္းဆုိင္ရာ

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ယုံၾကည္မႈ၊

အေလးထားမႈ၊
ပညာေရး၊

ကာယစြမ္းရည္၊

ဥာဏစြမ္းရည္၊
ပုဂၢိဳလ္ရည္ေသြး၊

စီးပြားေရးအဆင့္၊

ဆက္ဆံမႈဟန္ပန္၊ အလုပ္အားခ်ဥ္းကပ္မႈ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ကြဲျပားၾကေၾကာင္း အသိအမွတ္
ျပဳပါသည္။ ထုိကြဲျပားမႈမ်ားကုိ နားလည္ျခင္း၊ တန္ဖုိးထားျခင္း၊ ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအားျဖင့္
တစ္ဦးခ်င္း၊

တစ္သင္းခ်င္း၊

တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းႏွင့္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

အဆင့္တုိင္ေအာင္

အက်ိဳးရွိေစ၊

ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္မည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ပါမည္။

ေယဘုယ်အဆုိမ်ား
မတရား

ခြဲျခားဆက္ဆံမမ
ႈ ်ားကုိ

စြန္႔ပယ္ၿပီး

သာတူညီမွ်မႈရွိေစမည့္

မူ၀ါဒ၊

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကို ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔မွ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ တစ္ဖက္
ေစာင္းနင္းမႈမ်ားကုိ တည့္မတ္ေရးတြင္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဦးတည္ ဖယ္ရွားလွ်က္ ရွိပါသည္။
မိမိတုိ႔၏ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္
အသက္အရြယ္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ လိင္ေျပာင္းမ်ားအပါအ၀င္ က်ား/မျဖစ္မႈ၊ HIV/AIDS အဆင့္၊
လက္မထပ္ပဲအတူေနမႈအပါအ၀င္

အိမ္ေထာင္ေရး၊

ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊

လူမ်ိဳးစု၄/လူမ်ိဳးစိတ္၊

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေလးထားမႈ၊ လူမႈစီးပြားေနာက္ခံအေၾကာင္း၊
ျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္း၊ ကုန္သြယ္ သမဂၢတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားျခင္း၊ မွီခုိသူရွိျခင္း/မရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းပုံစံႏွင့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္

5

အႀကဳံးမ၀င္သည့္

အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားေပၚအေျခခံလွ်က္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။
သာတူညီမွ်မႈအက္ဥပေဒ(၂၀၁၀)၊

ေျမာက္အုိင္ယာလန္အက္ဥပေဒ(၁၉၉၈)၊

၀ဲလ(ရွ္)ဘာသာစကားအက္ဥပေဒ(၁၉၉၃)တုိ႔ႏွင့္
သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအရ
တုိးတက္ေစရန္
၄

သာတူညီမွ်မႈ၊

မိမိအဖဲြ႔အစည္း

လႈပ္ရွားသည့္

ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈ၊

အေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ပုဒ္မ(၇၅)ႏွင့္
ေဒသမ်ားရွိ

အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈ

ဤနည္းအားျဖင့္

၀န္ထမ္းမ်ား၊

စာတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ‘လူမ်ိဳးစု’ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကုိ သာတူညီမွ်မႈ အက္ဥပေဒ(၂၀၁၀)၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား

ဆက္ဆံေရး (ေျမာက္အုိင္ယာလန္) အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ(၁၉၉၇)တုိ႔အရ အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏မူလ
စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။
၅ အဖဲြ႔အစည္းတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားအတြက္ ယူေကႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သံတမန္အဆင့္ရွိသည့္
အလုပ္မ်ားအတြက္လည္း ယူေကႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ေဖာက္သည္မ်ား၊

လုပ္ငန္းအပ္သူမ်ား၊

ပရိသတ္ႏွင့္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ

သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး

သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သာတူညီမွ်မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ မူ၀ါဒ၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တု႔၏
ိ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအား မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ား
ပါ၀င္လာမႈကုိ

အားေပးၿပီး

အဖြဲ႔အသီးသီး၏

လုိအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ

ဂရုတစုိက္

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားေပးရာလည္း ေရာက္ပါသည္။
မိမိအဖြဲ႔အစည္းတြင္
၀န္ေဆာင္မႈေပးေစရန္

မသန္မစြမ္းသူမ်ား
သုိ႔မဟုတ္

မိမိတို႔၏

အလုပ္အကုိ္င္
လုပ္ငန္း၊

ရရွိေစရန္၊

အစီအစဥ္ႏွင့္

မိမိတုိ႔အတြက္

အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

ပါ၀င္လာႏုိင္ေစမည့္ အလုပ္ခြင္အစီအမံ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ အေလ့အက်င့္တုိ႔အား အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ
ခ်ိန္ညႇိေပးႏုိင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအပ္သူ၊ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားအတြက္

တရားမွ်တၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ

ဆက္ဆံေရး၊ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ ေလးစားမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကုိ

ရယူသည့္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း

သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား ထားရွိရန္ မိမိတုိ႔

အစဥ္အေလးထားလွ်က္ ရွိပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏တန္ဖုိးမ်ား
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ပင္မတန္ဖုိး (၅)ရပ္ရွိပါသည္။
•

လူမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားမႈ

•

သိကၡာရွိမႈ

•

အျပန္အလွန္ရွိမႈ

•

ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္တတ္မႈ

•

အရည္အေသြးျပည္၀
့ ကၽြမ္းက်င္မႈ

မိမိတုိ႔၏ အဆုံးအျဖတ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအပ္သူ၊ ေဖာက္သည္၊ ေထာက္ပံ့သူ
မ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရးကုိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

ဤတန္ဖုိးမ်ားမွ

ထိန္းမတ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ

တုံ႔ျပန္ျခင္းတုိ႔အတြက္လည္း ပဓာနက်ပါသည္။

ဆက္ဆံေရးအရ

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒကုိ

မတူကြဲျပားမႈကုိ

ကုိင္တြယ္

ဥပေဒျပဳျခင္း
ယခင္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒအပုိင္းက႑မ်ားကုိ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ ေပါင္းစည္းေစသည့္ အဓိကဥပေဒမွာ
သာတူညီမွ်မႈဥပေဒ(၂၀၁၀)ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာ္လြန္လွ်က္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ဥပေဒေဘာင္အား

အလုပ္ခြငက
္ ုိ

ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးသုိ႔တုိင္ က်ယ္၀န္း

ေစခဲ့ပါသည္။
ယူေကျပင္ပ

ဥပေဒျပဳမႈမွ

မတရား

ခြဲျခားဆက္ဆံေရးကုိလည္း

ေျဖရွင္းေပးပါသည္။

ဥပမာ

-

ေတာင္အာဖရိက အလုပ္အကုိင္သာတူညီမွ်ရွိမႈအက္ဥပေဒ (၁၉၉၈)

အေၾကာင္းမဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
အေၾကာင္းမဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးသည္ သာတူညီမွ်ရွိမႈ၊ အမ်ားပါ၀င္လာမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတု႔အ
ိ တြက္
အတားအဆီးျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ မူ၀ါဒအရ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိပါ။

ခြဲျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအက္ဥေဒ (၁၉၉၈)
သာတူညီမွ်ရွိမႈ၊ မတူကြဲျပားမႈကုိ တန္ဖုိးထားမႈ၊ အမ်ားပါ၀င္လာမႈတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမူေဘာင္၏
က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ(၁၉၉၈)က လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပသေဘာ
တူညီခ်က္(၁၉၅၂)ကုိ ယူေကႏုိင္ငံဥပေဒတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။
က်ား/မ၊

လူမ်ိဳး၊

အသားအေရာင္၊

ဘာသာစကား၊

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

အျခားအျမင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးႏွင့္လူမႈအေျခခံ၊ လူနည္းစုႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေမြးဖြားမႈႏွင့္ အျခား
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား တားျမစ္ေရး တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာ
တူညီခ်က္အပုိဒ္(၁၄)ကုိ
ၾကပါသည္။

မိမိတုိ႔

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

လုိက္နာ

ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပုံေသကားက်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ

အျမဲတမ္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ရွိသကဲ့သုိ႔

သိမ္ေမြ႔ၿပီး

မသိစိတ္ျဖင့္

မတရား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ အုပ္စုတစ္စု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စရုိက္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား
အေၾကာင္း သိမ္းရုံးယူဆျခင္း၊ အုပ္စုတစ္စုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစ (သု႔မ
ိ ဟုတ္) အက်ိဳးမဲ့ေစေၾကာင္း
မစဥ္းစားပဲ

လုိအပ္ခ်က္၊

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။
စံညႊန္းမ်ား

သတ္မွတ္ခ်က္၊
ထုိ႔ေၾကာင့္

ခ်မွတ္မႈအားလုံးကုိ

စံညႊန္းတုိ႔ကုိ

မတရား

ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊

မိမိတုိ႔က

သတိမူ

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

လုိအပ္ခ်က္၊

ေရွာင္ရွားရပါမည္။

သတ္မွတ္ခ်က္၊
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊

ပယ္ထုတ္ထားမႈ၊ စိတ္ဓါတ္က်ေစမႈ၊ မသိမသာ ဘက္လုိက္မႈ စသည္တုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အေသးစား၊
အႏုစိတ္ မမွ်တမႈ တုိးပြားလာမႈမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။
ပုံေသကားက်

သတ္မွတ္ခ်က္(stereotypes)မ်ားမွ

မတရား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား

ျဖစ္လာႏုိင္

ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိ သတိမူ စစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္လွ်င္ စိန္ေခၚေမးခြန္းထုတ္ရပါမည္။
ပုံေသကားက်သတ္မွတ္ၿပီး စိတ္ဆုိးစရာျဖစ္ႏိုင္သည့္ စကားအသုံးအႏႈံးမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္လုပ္ရပ္မ်ား
အားနည္းသူမ်ား၊

လူနည္းစုမ်ားအား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွာ

ယူေကတြင္

တရားမ၀င္ေသာ္လည္း

ထုိသူမ်ားအား အားေပးကူညီမႈျပဳရန္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားနည္းပါးၿပီး
အခြင့္အလမ္းမရရွိေသာ

အုပ္စုမ်ားအတြက္

ရလဒ္ေကာင္း

တုိးတက္ရရွိေစရန္

အားနည္းသူ

လူနည္းစုမ်ားအား ကူညီျခင္းျဖင့္ သာတူညီမွ်မႈ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္
အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားကုိ

အလုပ္အကုိင္

ဖြ႔ျံ ဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းမ်ား

အခြင့္အလမ္းေကာင္း

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ရယူရန္အားေပးျခင္း၊

သင္တန္းေပး၍

သင္တန္းစီစဥ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ဤအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္

ပါ၀င္မႈ

နည္းပါးခဲ့လွ်င္

ပါ၀င္မႈမရွိသူမ်ား၏

ေလွ်ာက္လႊာကုိ

ႀကိဳဆုိျခင္း၊

ပါ၀င္မႈနည္းပါးသည့္ အေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းရန္

ခ်မွတ္ထားသည့္ သာတူညီမွ်ရွိမႈ ပန္းတုိင္ကုိ

ပ့့ံပုိးေပးရန္

ကူညီပံ့ပုိးေပးမည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား

ကမၻာႏွင့္အ၀ွန္း

ႏုိင္ငံအေျမာက္အမ်ားတြင္

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေနာက္ထပ္

အားနည္းသူမ်ားအား

တု႔က
ိ ုိလည္း

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္း

တစ္ရပ္အေနျဖင့္

မိမိတုိ႔သည္

ေဒသတြင္း

ဥပေဒကုိ

သတိမူလွ်က္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အားနည္းသူမ်ားအတြက္ ယူေကျပင္ပ၌၎၊ ေဒသတြင္း
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ

ခြဲျခားကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားလည္း

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္

ပုံေသသတ္မွတ္ထားသည့္

ရံဖန္ရံခါ

ပံ့ပုိးမႈ

ျပဳၾကပါသည္။

ႏုိင္ငံသားရာႏႈန္းတစ္ခုကုိ

ဥပမာအခ်ိဳးက်

အလုပ္ခန္႔အပ္ရသည့္စနစ္ကုိ လုိက္နာရသည့္ အခါမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ျခင္း
မိမိတုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔တြင္ သာတူညီမွ်ရွိမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္
က႑မွပါ၀င္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္မႈအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားကုိ မူ၀ါဒအရ ပံ့ပုိးျခင္း၊ သင့္ေတာ္
ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
(ပုံႏွိပ္ႏွင့္အြန္လုိင္းမီဒီယာမ်ား - လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ၊ ပုိစတာႏွင့္ ျမင္ႏုိင္/မျမင္ႏုိင္သည့္ အျခား
အေထာက္အကူမ်ား အပါအ၀င္)ဌာနအတြင္းအျပင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ မူ၀ါဒအရ ခ်မွတ္ထားသည့္
အေျခခံမ်ားအရ မတရား ခြဲျခားဆက္ဆံရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသေယာင္ျဖစ္ျခင္းမ်ား
မျဖစ္ေစရပါ။
အသက္အရြယ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊

လူနည္းစုျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊

က်ား/မ၊

အိမ္ေထာင္ေရး၊

လိင္အႀကိဳက္၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ လူမ်ိဳးစု၊ လူမ်ိဳးစိတ္၊ မစြမ္းမသန္ သုိ႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းအဆင့္အတန္းတု႔ေ
ိ ၾကာင့္လည္းေကာင္း မတရားပယ္ခ်ျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္
မတန္တဆ ေလွ်ာ့က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္သာ အကန္႔အသတ္
ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း မျပဳရပါ။
ေအာက္ပါအဆုိမ်ားအရ သာတူညီမွ်ရွိေရး မိမိတုိ႔၏ အေလးထားမႈကုိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အလုပ္ႏွင့္
ရာထူးေၾကာ္ျငာအားလုံးတြင္ ထင္ဟပ္သင့္ပါသည္။
“ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ သာတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈတုိ႔ကုိ အေလးထား
ပါသည္။”
“ရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္ က႑အားလုံးမွ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား လက္ခံပါသည္။”
“မရွိမျဖစ္စံညႊန္းမ်ား ျပည့္မီသည့္ မသန္မစြမ္းသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား လူေတြ႔စစ္ေဆးရန္
အာမခံပါသည္။”

လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
မိမိတုိ႔၏ သာတူညီမွ် မူ၀ါဒတြင္ လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္ဆြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး
အခြင့္အလမ္းတု႔ိ အႀကဳံး၀င္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အကဲျဖတ္လွ်င္္ျဖစ္ေစ၊ အစီရင္ခံလွ်င္ျဖစ္ေစ၊
ဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္

အေထာက္အထားမ်ားကုိ

(stereotypes)အရ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး
မိန္းကေလးမ်ား၏

ပုံေသကားက်

သတ္မွတ္မႈ

လႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္း၊

အနာဂတ္

ဆက္လုပ္ႏုိင္မည့္ကာလ စသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေၾကာင္း အထင္အျမင္မ်ား၊ မည္သည့္ လူမ်ိဳးမွသာ
အလုပ္တစ္ခုအတြက္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္တုိ႔အေပၚ အေျခမခံရပါ။

ပဓာနအေျခခံအေၾကာင္းမ်ား
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ မတူကြဲျပားမႈ က႑မ်ား အႀကဳံး၀င္သည့္ သီးျခားမူ၀ါဒမ်ား မရွိပါ။ ေအာက္ပါ
ပဓါနအေျခခံအေၾကာင္း (၇)ခ်က္ကုိ မူတည္၍ ခ်မွတ္ထားပါသည္။

အသက္အရြယ္
ကေလး၊

လူငယ္၊

လူႀကီး

အသက္အရြယ္စုံတုိ႔မွ

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး

အားေပးႏုိင္သည့္

မ်ိဳးဆက္အဖုံဖုံ၊ အသက္အရြယ္စုံ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္မ်ိဳးစုံကုိ
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းမွာ

အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟု

မိမိတုိ႔

ယုံၾကည္ပါသည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္

သက္ဆုိင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္အရ အေၾကာင္းမဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရန္၊
အေၾကာင္းသင့္သလုိ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မိမိတုိ႔၀န္ထမ္း၊
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားမွ အာမခံခ်က္ေပးေစလိုပါသည္။

မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ
မသန္မစြမ္းသူမ်ားအား

မတရား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊

လူမႈဘ၀တြင္

မသန္မစြမ္းသူမ်ား ပုိမုိပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေစရန္တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔မွ အေလးထားပါသည္။ သင္ၾကားေရးတြင္
မတူကြဲျပားသူမ်ား၊

က်န္းမာေရး

ပင္ကုိယ္ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊

မေကာင္းသူမ်ားအပါအ၀င္

စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ေၾကာင့္

မသန္မစြမ္းသူမ်ားသည္

မသန္မစြမ္းျဖစ္ရျခင္းမဟုတ္ပဲ

၄င္းတုိ႔၏
၄င္းတုိ႔အား

အပယ္ခံျဖစ္ေစၿပီး ၄င္းတုိ႔မွ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ မရရွိေစသည့္ လူအမ်ား၏ သေဘာထား၊

ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ သေဘာထားဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ား

ေၾကာင့္သာလွ်င္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ရေၾကာင္း

မိမိတုိ႔က ခံယူထားပါသည္။
အဆုိပါအတားအဆီးမ်ားကုိ သတိရရ
ွိ ွိ ဖယ္ရွားျခင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္ ခ်ိန္ညႇိေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ျခင္း၊
မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးစံျပပုံစံတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္

မိမိတုိ႔က ေျဖရွင္းေပးရန္

ရည္သန္ပါသည္။

က်ား/မ
က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ မိမိတုိ႔မွ အေလးထား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလွ်က္ ရွိပါသည္။ ကမၻာႏွင့္အ၀ွန္း
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးတုိ႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ တစ္ပမ္္းရႈံးၿပီး မေကာင္းျမင္သေဘာထားမ်ား၊ အပယ္ခံရမႈမ်ား၊
ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ခံေနရသည့္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊

မတရား

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ
ေယာက္်ားႀကီးငယ္တုိ႔

အမ်ိဳးသမီးထုအတြက္ သာတူညီမွ်မႈကုိ
ဦးတည္တုိက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိ
ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္

မိမိတုိ႔မွ

တစ္ပမ္းရႈံးမႈမ်ားကုိ

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး လုပ္ငန္းမွ ပယ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ တစ္ပန္းမရႈံးေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႔
ရွာေဖြလွ်က္ရွိပါသည္။
လိင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခြဲစိတ္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲသည္ဟု အထင္ခံရေသာေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊

လိင္ေျပာင္းသူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္သူ၊ အျခားလိင္ အသြင္အျပင္ ေဆာင္သူမ်ား

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း
မိမိတုိ႔ႏွစ္သက္ရာ
ေလးစားၿပီး

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

လိင္အမ်ိဳးအစားအတုိင္း

လိင္ေျပာင္းသူ၊

ခံရေၾကာင္း

ေနထုိင္ႏုိင္သည့္

လိင္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးရွိသူတုိ႔

မိမိတုိ႔

လူတုိင္း၏

ရင္ဆုိင္ရသည့္

သိရွိထားပါသည္။
ရပုိင္ခြင့္ကုိ

မိမိတုိ႔က

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ

လူအမ်ား

သိနားလည္လာေစရန္ သင့္ေတာ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။
အလုပ္ခြင္အတြင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္

လိင္ေျပာင္း၊

ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔မွ သင့္ေတာ္သည့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ေပးပါသည္။

လိင္ႏွစ္မ်ိဳးုလုံးရွိသူမ်ား၊

လူမ်ိဳးစု/လူမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈသည္ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုႀကီး၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသားအေရာင္ႏွင့္
အျခားလူမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္လာႏုိင္သည့္

ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ အျခင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔ ဆက္ဆံရသည့္ လူမ်ိဳးစိတ္/လူမ်ိဳးစုအမိ်ဳးမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖုံဖုံႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ိဳးစုံ
တုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံလည္း ၾကြယ္၀လာရပါသည္။ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းဆုိသူမ်ား၊
ဒုကၡသည္မ်ား အပါအ၀င္ ကြဲျပားမႈ အရင္းခံသည့္ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ားပါ၀င္
လာေစမႈကုိ

အဟန္႔အတား

ေထာက္ပံ့သူမ်ားမွ

ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးစု/လူမ်ိဳးစိတ္အေပၚ

မိမိတုိ႔၏

အေျခခံၿပီး

၀န္ထမ္း၊

ခြဲျခားမႈမ်ား

မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္

မလုပ္ေစပဲ

လူမ်ိဳးစိတ္

အသီးသီးအၾကား ေကာင္းမြန္ၿပီး သာတူညီမွ်ရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေစပါသည္။

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအတြက္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း လုပ္ကုိင္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ဘာသာမဲ့မ်ား
အပါအ၀င္ မိမိတုိ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘာသာေရး၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားျခင္းအား မိမိတုိ႔
ေလးစားပါသည္။

လုိအပ္ခ်က္မ်ား အႀကိဳက္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔မွ ႀကိဳးပမ္းျဖည့္ဆည္းလွ်က္ ရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဘုရား၀တ္ျပဳခန္း သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဘာသာေရးလမ်ားအတြင္း
၀န္ထမ္းမ်ားအား ပံ့ပုိးေပးျခင္း အပါအ၀င္ အခန္းမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ေျပာင္းလဲျဖည့္စြက္အသုံးျပဳျခင္း
မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
လက္ရွိလုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕မွ ယဥ္ေက်းမႈ (သုိ႔မဟုတ္)ဘာသာေရးလုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုခုႏွင့္
၀ိေရာဓိ

ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္

ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား

လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ၿပီးလက္ေတြ႔ျဖစ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ
သတိထားၿပီး စဥ္းစားေပးပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီး၊ အိဒ္၊ ယြမ္ကပူး၊ ေဒ၀ါလီ၊ ဂုရုနနတ္ စသည့္
အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္

ႏွစ္စဥ္လစာျပည့္/လစာမဲ့

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါသည္။

ခြင့္ေတာင္းျခင္းကုိ

အျပဳသေဘာေဆာင္

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေလးထားမႈ
အလုပ္ခြင္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အေၾကာင္း တစ္ပါးသူ သိရွိသြားမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ရန္ မလုိပဲ
မိမိတုိ႔

ပင္ကုိယ္အတုိင္း

ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္

လိင္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးစိတ္ဝင္စားသူႏွင့္
ေႏွာက္ယွက္ျခင္းတုိ႔ကုိ
တစ္ေယာက္ခ်င္း

ရွိပါသည္။

ေယာက်္ားလ်ာ

ပုံမွန္က်ား/မဗီဇရွိသူတုိ႔အား

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

အေၾကာင္းမဲ့

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ

၊

မိန္းမလ်ာ

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊

အေလးထားမႈကို

ေဖာ္ထုတ္/မေဖာ္ထုတ္ပုိင္ခြင့္ကုိ

၊

တစ္ဦးခ်င္း

ေလးစားျခင္းတို႕ကုိ

မိမိတုိ႔

အေလးထားပါသည္။
အမွန္တကယ္(သို႔မဟုတ္)ထင္ေၾကးျဖင့္

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေလးထားမႈကုိ

သေဘာေဆာင္ ေျပာဆုိျခင္း၊ ပုံေသကားက်သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ

အေျခခံလွ်က္

အဖ်က္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ၀န္ထမ္းမ်ား၊

မိတ္ဖက္မ်ားမွ သည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ေယာက်္ားလ်ာ ၊ မိန္းမလ်ာႏွင့္
လိင္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးစိတ္ဝင္စားသူတို႕အေပၚ
သတိျပဳမိသည့္

အေလွ်ာက္

အခ်ိဳ႕ဥပေဒႏွင့္

၀န္ထမ္းမ်ား၊

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ

ေဖာက္သည္မ်ား

မလုိလားေၾကာင္း

အားလုံးအတြက္

ေဖးေဖးမမႏွင့္

လုံျခဳံမႈရွိသည့္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ မိမိတုိ႔မွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ လုပ္ခ
ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္

စံညႊန္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳသည့္ လုပ္ခေပးသည့္စနစ္ကုိ

မိမိတုိ႔ အေလးထားပါသည္။ တူညီသည့္အလုပ္၊ အေတာ္မ်ားမ်ားတူသည့္အလုပ္ (ညီမွ်သည္ဟု
သတ္မွတ္သည့္ အလုပ္၊ တန္ဖုိးတူညီသည့္အလုပ္)တုိ႔အတြက္ က်ား/မခြဲျခားမႈႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းမဲ့
ဘက္လုိက္မႈကင္းသည့္

သာတူညီမွ်

လုပ္အားခကုိ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ

ေပးေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး

ထုိသုိ႔သာတူညီမွ် လုပ္အားခေပးျခင္း ရွိမရွိ မွန္မွန္အစစ္ေဆးခံရန္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ပါသည္။

HIVႏွင့္ AIDS
HIV/AIDS ကုိ ကမၻာတစ္၀ွန္း ေၾကာက္ရ႕ြံ ၿပီး ေရာဂါျပန္႔ပြားေနေသာေၾကာင့္ ဤေရာဂါ၏ ထူးျခားသည့္
သေဘာသဘာ၀ကုိ မိမိတုိ႔ သိျမင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဓနသဟာယရုံး၊ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးရုံးတုိ႕ႏွင့္
ပူးေပါင္းလွ်က္ HIV+ (positive)ျဖစ္သူ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳသည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား ပံ့ပုိးမႈ၊ HIV/AIDS အေၾကာင္းျပဳလွ်က္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကင္းသည့္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး မိမိတုိ႔မွ အေလးထားေၾကာင္း
ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခ်က္အား မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရာဂါရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ အခ်ိန္မွ
စတင္၍

HIV/AIDS

ရွိသူမ်ားအား

မတရား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

မရွိေအာင္

ယူေကႏွင့္

အခ်ိဳ႕တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။

အႏုိင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း
အႏုိင္က်င့္ျခင္းႏွင့္

ေႏွာက္ယွက္ျခင္းတုိ႔မွာ

အာဏာကုိ

အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

မိမိတုိ႔၏

လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေလ့အက်င့္တုိ႔တြင္ မရွိသင့္ပဲ မည္သည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ိဳးကုိမဆုိ
ေရွာင္ရွားကာ

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္

ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေစရန္

သာတူညီမွ်

လုပ္ငန္းခြင္

မူ၀ါဒမွ

၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ

သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းမွ

အႏုိင္က်င့္ျခင္းဟူသည္မွာ

စိတ္ဆုိးေစ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ေစရန္ ဆုိး၀ါးသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)
အႏုိင္က်င့္

ခံရသူအား

ႏွိပ္ကြပ္၊

အရွက္ခြဲ၊

အနာတရျဖစ္ေစသည့္

အာဏာကုိ

တစ္လြဲသုံးမႈ၊

မွားမွားယြင္းယြင္းသုံးမႈတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ သိကၡာကုိ ထိပါးသည့္
အသက္အရြယ္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ လူမ်ိဳးစိတ္/လူမ်ိဳးစု၊ က်ား/မ၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ၊
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ

အေလးထားမႈ၊

မလုိလားအပ္သည့္

ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း၏

အျပဳအမူျဖစ္ပါသည္။

စရုိက္လကၡဏာႏွင့္

စဥ္ဆက္မျပတ္

(သုိ႔မဟုတ္)

ဆက္ႏြယ္ႏုိင္သည့္
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္း

ျဖစ္ႏုိ္င္ပါသည္။ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိ ခံရသူအား သိမ္ငယ္ေစျခင္း၊ လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိျခင္း၊
ရန္လုိသည့္

၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ

ျဖစ္ေပၚေစျခင္းတုိ႔သည္

ေႏွာက္ယွက္မႈ၏

အဓိက

လကၡဏာ

ျဖစ္ပါသည္။
၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ အျခားလစာတူ/မတူသည့္ အျခား၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းအုပ္စုတစ္စုမွ
၀န္ထမ္းတစ္ဦး၊ ကန္ထရုိက္တာတစ္ဦး၊ ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦး၊ အစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူတစ္ဦးကုိျဖစ္ေစ
အႏုိင္က်င့္ေႏွာက္ယွက္မႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါသည္။ က်ား/မကြဲျပားမႈအေရးမ်ားျဖစ္သည့္ လိင္ေျပာင္း၊
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေလးထားမႈ၊

အိမ္ေထာင္ေရး၊

ကေလးထိန္းတာ၀န္၊

လူမိ်ဳးစု/လူမ်ိဳးစိတ္၊

ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈတုိ႔အေပၚ
အႏုိင္က်င့္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား အႀကဳံး၀င္ပါမည္။ အႏုိင္က်င့္မႈ၊

ေႏွာက္ယွက္မႈတုိ႔ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္၊ အလုပ္ခြင္တြင္ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရန္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္
၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးသည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

တုိင္တန္းျခင္း
တုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ

အထူးသျဖင့္

ပထမအၾကိမ္

တုိင္တန္းမႈျဖစ္ခဲ့လွ်င္

အလြတ္သေဘာ

ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး စင္စစ္ အလြတ္သေဘာျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား
တုိင္စရာရွိလွ်င္

ဥပမာအားျဖင့္

သက္ဆုိင္ရာလူ႔အရင္းအျမစ္

၀န္ထမ္း၊

သမဂၢ

ကုိယ္စားလွယ္၊

၀န္ထမ္းအသင္းကိုယ္စားလွယ္၊ ဆရာ/မကုိယ္စားလွယ္၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်သည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား
စသည္တ႔၏
ုိ

ပံ့ပုိးမႈအတြက္

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

တုိင္တန္းမႈအားလုံးကုိ

သုိသုိသိပ္သိပ္

ကုိင္တြယ္ရပါမည္။
မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆုိ

၄င္းတုိ႔အား

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒႏွင့္

မညီညြတ္သည့္

ဆက္ဆံမႈျပဳသည္ဟု

ယူဆလွ်င္ သတ္မွတ္သည့္ေဘာင္အတြင္းမွ တုိင္တန္းပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
စုိးရိမ္မကင္းဖြယ္မ်ားကုိ

တင္ျပမႈ၊

တုိင္တန္းမႈ၊

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္

ပါ၀င္မႈတုိ႔ေၾကာင့္

၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အဖက္မတန္သကဲ့သုိ႔ျပဳျခင္းမ်ား မလုပ္ရပါ။
ထုိသုိ႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ပဲ

မိမိတုိ႔၏ မူ၀ါဒ၊ သာတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္

အမ်ားပါ၀င္ လာေစမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ထုိမဟာဗ်ဴဟာကုိ အသုံးခ်မႈတုိ႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည့္
မတရားဆက္ဆံမႈ ေျမာက္သြားႏုိင္ပါသည္။

ဖြင့္ေျပာျခင္း
ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ၀တၱရားပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ စုိးရိမ္မကင္းေၾကာင္း ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေျပာဆုိႏုိင္ရန္ အားေပး
လမ္းဖြင့္ထားသည့္

မူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖင့္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအား

အကာအကြယ္ေပးရန္

ဖြင့္ေျပာမႈမူ၀ါဒက ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးအလြဲသုံးစားမႈ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္
၏ မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ က်န္းမာေရး/လုံျခဳံေရး၊ မတူကြဲျပားမႈ နယ္ပယ္မ်ားဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
တုိ႔အေၾကာင္း

စုိးရိမ္ဖြယ္မ်ား

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

စိတ္သေဘာအမွန္ျဖင့္

တုိင္တန္းသူအတြက္

အႏၲရာယ္မရွိေစရန္ အာမခံခ်က္တစ္ရပ္ကုိလည္း မူ၀ါဒအတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါသည္။

တာ၀န္ရွိျခင္း
မိမိတုိ႔သည္

ယူေက၏ေအာင္ျမင္မႈကုိ

ကုိယ္စားျပဳၿပီး

ယူေက၏

တုိးတက္မႈကုိေဖာ္ေဆာင္သည့္

အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ယူေကလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္
ေဖာက္သည္၊ အလုပ္အပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထင္ဟပ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒ၊
အျပဳအမူဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္

မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏

ပင္မတန္ဖုိးမ်ားအား

အေလးထားလုိက္နာၿပီး

ေယဘုယ်သေဘာတရားအရ လုပ္ငန္းကာလအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ မတရား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
အတြက္ အလုပ္ရွင္တြင္လည္း တာ၀န္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ထားရပါမည္။
မူ၀ါဒကုိလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ

၀န္ထမ္းတုိင္း၏

အိမ္မွရုံးအလုပ္လုပ္သူ၊

အကန္႔အသတ္မဲ့၊

အခ်ိန္ျပည့္၊

အခ်ိန္ပုိင္း၊

တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။
အကန္႔အသတ္/ယာယီ

လုပ္ကုိင္သူတုိ႔သည္ ၀န္ထမ္းသက္မည္မွ်ၾကာျမင့္သည္ျဖစ္ေစ မူ၀ါဒကုိ အျပည့္အ၀ လုိက္နာရန္
တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူ၀ါဒ၊ မူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိၿပီး မူ၀ါဒအတုိင္း
လုပ္ေဆာင္ရန္၊

၀န္ထမ္းမ်ား၏

သေဘာထားကုိ

ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ

ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ဥပေဒရွိရုံ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရုံမွ်ျဖင့္
မတရား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ တားဆီးျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ
လူတုိင္း၏
တစ္ခုအၾကား

ဂုဏ္သိကၡာကုိ

ေလးစားေစရန္၊

လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊

ျခားနားခ်က္မ်ားကုိ

အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

မိမိတုိ႔၏

တန္ဖုိးထားလာေစရန္

ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံေရး

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုႏွင့္
လူတုိင္းတာ၀န္ယူဖုိ႔

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ

အခ်င္းခ်င္း

တူညီမႈမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး ထုိတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းမဲ့ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ

တားဆီးရန္၊

မတရား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္ေပၚေစမည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အားလုံး ေရွာင္ရွားရန္၊ မတရား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအသြင္ မ်ိဳးစုံကုိ သတိမူမိေစရန္
၀န္ထမ္းအားလုံးကုိ ပံ့ပုိးေပးရပါမည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အီလက္ထရြန္နစ္ သင္ေထာက္ကူမ်ား
ဲ စည္းတုိ႔မွ
အသုံးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ မတူကြဲျပားမႈအဖြဲ႔ (Diversity Unit)ႏွင့္ ဌာနတြင္း အျခားအဖြ႔အ
လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း

စဥ္ဆက္မျပတ္

သတိခ်ပ္လွ်က္

သင္တန္းပု႔ခ
ိ ်

ေလ့က်င့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မူ၀ါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးတုိ႔အတြက္
ဌာနတြင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထုိတာ၀န္ကုိျဖည့္ဆည္းရာတြင္ မတရားခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း၊

အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊

အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊

ထိေရာက္စြာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

တုိင္တန္းသည္ဟု

ဒုကၡေပးျခင္းမ်ားအေၾကာင္း

မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ

ရမ္းသမ္းမယူဆပဲ

တုိင္တန္းမႈမ်ားအား

၀ါယမစုိက္ရပါမည္။

‘ထိလြယ္ရွလြယ္’

တုိင္တန္းသူမ်ားအား

အေလးထားကာ

ကုိယ္ခ်င္းစာ စိတ္ျဖင့္ သဘာ၀ဓမၼႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရမည္။
အလုပ္အပ္သူ၊ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားက ဤမူ၀ါဒအားလည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒေဘာင္အတြင္း
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္

၄င္းတုိ႔၏

တာ၀န္ကုိလည္းေကာင္း

သိရွိေစရန္

လုိအပ္ပါသည္။

ကန္ထရုိက္တာမ်ားတြင္ သာတူညီမွ်မူ၀ါဒ/အခြင့္အလမ္းညီတူမူ၀ါဒျဖစ္ေစ၊ အလားတူ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္ေစ
ရွိခဲ့လွ်င္

၄င္းတုိ႔ႏွင့္

သေဘာတူညီမႈမျပဳမီ

ထုိမူ၀ါဒမ်ားအား

ျပန္လွန္သုံးသပ္ၿပီး

လုိအပ္လွ်င္

ေဆြးေႏြးမႈျပဳရပါမည္။
ကိုယ္တုိင္ မတရားခဲြျခားဆက္ဆံေသာ၊ အျခားသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳေစေသာ မည္သည့္
၀န္ထမ္းကုိမဆုိ

အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအတြင္း

သာတူညီမွ်မႈ

ျဖစ္ေပၚေစမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ မည္သည့္ ၀န္ထမ္းကုိမဆုိ
အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။
သာတူညီမွ်မူ၀ါဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ၊

မတူကြဲျပားမႈအေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအား

နာမည္ပ်က္ေစမည့္ မိမိ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အျပဳအမူ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ပါသည္။
မည္သည့္ တရား၀င္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အႏုပညာျပသမႈ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေဖာ္ျပမႈ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိမဆုိ

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒမွ

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္

မရည္ရြယ္ပါ။

မည္သည္က

လက္ခံႏုိင္သည္၊ မည္သည္ကုိ လက္မခံႏုိင္ ဟူသည္မွာ ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲၿပီး ကိစၥတစ္ခုခ်င္းကုိ
ဆုိင္ရာအေၾကာင္းတရားမ်ားအရ စဥ္းစားရပါမည္။

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းမတ္ေပးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဥေပေဒလုိက္နာျခင္း
မိမိတုိ႔၏ သာတူညီမွ် မူ၀ါဒႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈ မဟာဗ်ဴဟာတု႔ိ
ထိေရာက္မႈရွိမရွိ

ဆန္းစစ္ရာတြင္

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းမတ္ေပးျခင္းႏွင့္

အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔က

အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဥပမာ ကန္ထရုိက္ရထားသည့္ ယူေက၀န္ထမ္းမ်ား၏ သာတူညီမွ်မႈ
ပရုိဖုိင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းမတ္မႈ ျပဳၿပီး
သာတူညီမွ်မႈ

ပရုိဖုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ရယူႏုိင္ေစရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ၀န္ထမ္းအားလုံး၏
ယူေကျပင္ပတြင္လည္း

တုိးတက္

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။ သာတူညီမွ်မႈ နယ္ပယ္ရွိ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတြင္း
ေဘးအႏၲရာယ္

ထိန္းသိမ္းေရး

မူေဘာင္အရ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံလာေစရန္

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းမတ္ေပးၿပီး

မတူကြဲျပားျခင္းအား

မတူကြဲျပားမႈဆန္းစစ္ေရးမူေဘာင္ျဖင့္

(၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္

အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။
လုပ္သားအင္အားစုတြင္ပါ၀င္မႈႏွင့္ အေလ့အက်င့္ကုိ (၃)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အၿပီးသတ္ ျပန္လွန္သုံးသပ္
အစီရင္ခံျခင္းအား

တရားမွ်တစြာအလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္

ဆက္ဆံျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ-၁၉၉၈ခု

(ေျမာက္အုိင္ယာလန္)၏ အပုိဒ္(၅၅)ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ရုိမန္ကက္သလစ္ႏွင့္
ပရုိတက္စတင္းခရစ္ယန္တုိ႔
ျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္အုိင္ယာလန္တြင္

ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈ

သာတူညီမွ်

အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းႏွင့္

အလုပ္အကုိင္

ေျမာက္အုိင္ယာလန္

ရေစရန္
အက္ဥပေဒ

အပုိဒ္(၇၅)အရ မိမိတုိ႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ၿပီး ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္
ပါသည္။
၀ဲလ(ရွ္)စကားဥပေဒ(၁၉၉၃)အရ မိမိတုိ႔တာ၀န္ရွိသည္မ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းလွ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ျခင္း
သာတူညီမွ်မူ၀ါဒ မိတၱဴကုိ ၀န္ထမ္းအားလုံးၾကည့္ႏုိင္ရန္ ၀က္(ဘ)ဆုိက္ႏွင့္ အင္ထရာနက္တုိ႔တြင္
တင္ထားပါသည္။
အသစ္ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားအပါအ၀င္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
သာတူညီမွ်မႈ၊

၀န္ထမ္းအားလုံး

ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္
မတူကြဲျပားမႈႏွင့္

သေဘာတရားမ်ားကုိ
ကုိးကားရပါမည္။
လက္စြဲစာအုပ္မ်ား၊

သာတူညီမွ်မူ၀ါဒႏွင့္

တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္

အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈ

အမ်ားသိရွိေအာင္
ထုိကုိးကားမႈသည္
၀န္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ

သာတူညီမွ်ရွိေစမည့္

အဖြဲ႔လုိက္တာ၀န္ကုိ
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္

လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ
ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား၊
ကာလတစ္ေလွ်ာက္၊

မူ၀ါဒကုိ

သိရွိေစရပါမည္။
၄င္း၏

အေျခခံ

သင့္ေတာ္သလုိ

ညႊန္ၾကားခ်က္မွတ္စုမ်ား၊
အတုိင္ပင္ခံအရာရွိမ်ား၊

ကန္ထရုိက္တာမ်ားအား သိမ္းသြင္းမႈတုိ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး အႀကဳံး၀င္ပါသည္။

ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း
အလုပ္သေဘာအရ

မူ၀ါဒ

ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈကုိ

အနည္းဆုံး

(၃)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္

အေလးထား

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လုံး သိရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ျပန္ၾကားေပးမည္
ျဖစ္သည္။ သာတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈ ဌာနမွဴးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
ဖီယုိနာဘာတယ္ အဲလစ္(စ)
သာတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈ ဌာနမွဴး
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၄
အလုပ္သေဘာျပန္လွန္သုံးသပ္ရန္ဤမူ၀ါဒမိတၱဴမ်ား

ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၇

ေနာက္ထပ္ရရွိလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ

ေမးခြန္းမ်ား၊

မွတ္ခ်က္မ်ား

ရွိခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ

သာတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈဌာန၊ စပရင္းဂါးဒဲင္းအား ဆက္သြယ္ၾကပါရန္။

