EBO MYANMAR

ADDB Inc - Canada
Euro-Burma Office - Belgium
EBO Foundation - Chiang Mai

က်င့္၀တ္မ်ား

EBO MYANMAR
က်င့္၀တ္မ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမွဳေၾကာင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းတုိ႔သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊
ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္
လူမွဳေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး အေျခ ခံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ
ယုိယြင္းအားနည္းမွဳမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္
လူထု၏အားနည္း ခ်က္မ်ားကုိ အလဲြသံုးစား အသံုးခ်မွဳမ်ားရွိေကာင္း
ရွိလာႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေနထားမ်ိဳးတြင္ အကူအညီမ်ား
ေပးအပ္သူမ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အလဲြသံုးစားျပဳမွဳမ်ားရွိလာ
ႏုိင္ပါသည္။

အီးဘီအုိအဖဲြ႔ရွိ

၀န္ထမ္းမ်ား

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၊
addb

-

အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊

(အီးဘီအုိ-ျမန္မာ)၊

လုပ္အားေပးမ်ား၊

အလုပ္သင္မ်ား၊

အီးဘီအုိေဖာင္ေဒးရွင္း-

ထုိင္းႏုိင္ငံ)၊

မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား/ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအားလံုးသည္ ဤက်င့္၀တ္မ်ား

ကုိလုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

လိင္မွဳဆုိင္ရာက်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမွဳႏွင့္
ေခါင္းပံုျဖတ္မွဳတုိ႔မွၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း။
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1.

3.

	အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ၊

လူအားလံုးအေပၚ ခဲြျခားမဳွမရွိဘဲ၊

ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအေပၚ

လူမဳွအဆင့္အတန္း၊ ဘာသာေရး၊

လိင္မွဳဆုိင္ရာအရ အခြင့္အေရး

က်င့္၀တ္

က်ား/မ၊ လိင္မွဳဆုိင္ရာႏွစ္သက္စဲြ

က်ဴးေက်ာ္ခ်ိဳး ေဖာက္ျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္

လန္းမွဳ၊ အသက္၊ အိိမ္ေထာင္ရွိ-

အျမတ္ထုတ္ျခင္း မည္သည့္အခါမွ်

အီးဘီအုိအဖဲြ႕ကအလဲြသံုးစားျပဳမွဳႏွင့္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ
ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ျခင္းကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးတံု႔ျပန္ႏုိင္ရန္ဆံုးျဖတ္
ထားပါသည္။ အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အီးဘီအုိက
ဤက်င့္ထံုးကုိသတ္မွတ္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

မရွိ၊ ႏုိင္ငံသားအေျခခံ၊

မျပဳလုပ္ပါ။

ခံေသာခဲြျခားဆက္ဆံမွဳ မရွိေစရဘဲ

ကုိယ္ကာယကအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ဤက်င့္၀တ္သည္ ၀န္ထမ္းအားလံုး၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ား၊
အလုပ္သင္မ်ား၊ အီးဘီအုိ၏ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား
(အရင္းအျမစ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား) အတြက္ရည္ရြယ္သည္။ အီးဘီအုိ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊
အီးဘီအုိရံုး (ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)၊ ADDB ဘုတ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အီးဘီအုိက
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မဳွကုိရယူေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား/အက်ိဳးခံ
စားခြင့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္သည္။

ေလးစားလုိက္နာပါမည္။

လိင္မွဳဆုိင္ရာအားျဖင့္လည္း

ကာ ကြယ္ျမွင့္တင္ေပးပါမည္။

ေကာင္း၊ စိတ္ ဓါတ္ပုိင္းဆို္င္ရာ

ဤက်င့္၀တ္သည္ အီးဘီအုိအဖဲြ႔ႏွင့္အတူတကြလုပ္ကုိင္ၾကသည့္
မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလုိက္နာက်င့္ၾကံရမည့္ အမူအက်င့္
မ်ားႏွင့္ ၀တၲရားမ်ားကုိပုိမိုနားလည္လာေစရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အေပၚ
ျပည္သူမ်ားကထားရွိသည့္ ယံုၾကည္မွဳႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႕ကုိ
တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ျဖစ္သည္။
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ႏုိင္ငံေရးအရဆက္ႏြယ္မွဳ၊ မသန္
4.

မစြမ္းမွဳအစရွိသည္တုိ႔အေပၚအေျခ

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ

အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
2.

၀န္ထမ္းမ်ား၊ ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္

ထိခုိက္နစ္နာမွဳ၊

အျခားသူမ်ားကုိ မွ်တစြာ၊

ခံစားမွဳမျဖစ္ရေလေအာင္

ေလးစားမွဳရွိစြာ၊ ယဥ္ေက်းစြာ၊

ခ်ိဳးႏွိမ္ဖိႏွိပ္သည့္ အျပဳအမူကုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ၊ အျပည္

မည္သည့္အခါမွ် မျပဳလုပ္ပါ။

ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္

ဥပမာအားျဖင့္

အညီ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာဆက္ဆံပါမည္။

-တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ကုိယ္ခႏၵာ၊
၀တ္စားဆင္ယင္မွဳ၊ လူမ်ိဳး၊
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EBO က်င့္၀တ္မ်ား

EBO က်င့္၀တ္မ်ား

အသားအေရာင္၊ ဘာသာေရး၊

ႏွိမ္ခ်ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အေပါင္းအ

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ကေလး၏အသက္ကုိ

ရာထူးတာ၀န္၊ ၾသဇာတုိ႔ကုိ

အသက္၊ လိင္မွဳ၊ အိမ္ေထာင္ရွိ-

သင္း၊လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားျပဳလုပ္ေလ့မ

မသိရ၊ လဲြမွားေကာက္ယူမိသည္ဟူ

မည္သည့္အခါမွ် အလဲြသံုးစားမျပဳပါ။

မရွိ၊ မိသားစုအေျခအေန၊ ရုပ္ပုိင္း

ရွိေသာအျပဳအမူမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

ေသာ ခံယူကာကြယ္မဳွ ဆင္ေျခသည္

သုိ႔မဟုတ္ လိင္မွဳဆုိင္ရာ

(သုိ႔) စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတည္ရွိမွဳ၊

-အျခားေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္

လက္ခံႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္

မ်က္ႏွာသာရေရး၊ တန္စုိးလက္ေဆာင္၊

လိင္မွဳ ဆုိင္ရာႏွစ္သက္စဲြလန္းမဳွ၊

ဖက္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္

မဟုတ္ပါ။

အျခားေပးအပ္မွဳပံုစံမ်ိဳးစံု၊

အက်ဥ္းက်ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္

အၾကည္အညဳိပ်က္ေစေသာ

လာမဳွႏွင့္ အျခားကုိယ္ေရး

ေျပာဆုိေ၀ဖန္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊

ကုိယ္တာကိစၥမ်ား အစရွိသည္တုိ႔အေပၚ

အျခားအခြင့္ထူးမ်ား ရရွိေရးအတြက္
7.

လိင္မွဳကိစၥအတြက္ ေငြေၾကး၊

တဦးတေယာက္ကုိ သီးျခား

-လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိအလဲြသံုးစား

အလုပ္အကုိင္၊ ပစၥည္းမ်ား၊ (သုိ႔မဟုတ္)

အထူးအခြင့္အေရးေပး၍

မလုိလားအပ္ေသာမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊

ျပဳျခင္းေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦး၏စြမ္း

အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ဖ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါ။

ေစာင္းေျမာင္းေျပာဆုိျခင္း၊

ေဆာင္ရည္ကုိထိခုိက္ေစမွဳ (သုိ႔မဟုတ္)

လွယ္ ျခင္းတုိ႔ကုိ မည္သည့္အခါမွ်မျပဳပါ။

ေနာက္ေျပာင္ျခင္းတုိ႔ကုိေရွာင္ၾကဥ္ပါ

ထုိသူ၏အသက္၀မ္းေက်ာင္းမွဳကုိ

ဤကိစၥမ်ားတြင္ မိမိကတာ၀န္အရ

မည္။

ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ကုိေရွာင္ရန္၊

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အျခားခံစားခြင့္ရွိသူ

(သု႔ိမဟုတ္) ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏

-မလုိလားအပ္ေသာလိင္ပုိင္း

-ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ

မ်ားကုိ အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားဆုိင္ရာ

ဆုိင္ရာမွတ္ေပးခ်က္ေပး

ဖ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိ

ျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္

-ကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

လိင္ကိစၥမ်က္ႏွာသာရေရးအတြက္

လံုျခံဳစြာထားရွိပါမည္။ ၄င္းသတင္းမ်ားကုိ

ေတာင္းဆုိျခင္း၊		

(သုိ႔မဟုတ္) လိပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္းကုိ ကိစၥမ်ားလည္း

နည္းလမ္းမွန္အတုိင္း တင္ျပ ျပီး

-လိင္မွဳ၊ လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားမဳွႏွင့္အျခား

က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားျခင္း၊

အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

အဖဲြ႔အစည္း၏က်င့္သံုးျပဌာန္းထား

ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္

-ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္ျခင္း

သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ
8.

အျပဳအမူအေနထုိင္မွဳမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပျခင္း။
5.

-တစ္စံုတစ္ဦးအား အရွက္ရေစျခင္း

10. ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားလုပ္လုပ္သူမ်ား

လူမ်ားကုိ ခ်ိဳးႏွိမ္ရာေရာက္ေသာ၊

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ၊

ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ၊

(သုိ႔မဟုတ္) ေစာ္ကားမွဳျဖစ္ေစေသာ

ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအေပၚ

ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္

ေလွာင္ေျပာင္သည့္ပ်က္လံုးမ်ားေျပာ

လိင္မွဳဆုိင္ရာအရ အခြင့္အေရး

အျပဳအမူျဖစ္ေစေသာ ကိစၥ မ်ိုဳးကုိ

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေထာက္ပံျခင္းလုပ္

ဆိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ 		

က်ဴးေက်ာ္ ခ်ိဳး ေဖာက္ျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္

မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆုိ

ငန္းမ်ားတြင္၄င္းတုိ႔၏တာ၀န္အတုိင္း

-ရုိးသားမွဳမရွိေသာ အၾကည့္

အျမတ္ထုတ္ျခင္း မည္သည့္အခါမွ်

မည္သည့္အခါမွ်

ေဆာင္ ရြက္ရာ၌ အျပဳအမူအတြက္

(သုိ႕မဟုတ္) အျခားေသာ

မျပဳလုပ္ပါ။

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါ။

တာ၀န္ခံမွဳ၊ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္မွဳ၊

11. ကာကြယ္မွဳေပးျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ၾကမ္းတမ္းသည့္ မူယာမ်ားျပသမွဳ၊

အရည္အခ်င္းျပည့္၀မွဳ၊ ဂုဏ္သိကၡာတည္
6.

-မူယာမ်ားျပသမွဳ၊ မလုိလားအပ္သည့္

ကေလးမ်ားႏွင့္လိင္မွဳဆုိင္ရာ

9.

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ကာကြယ္ေပးမွဳ၊

ၾကည္မွဳ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ အျမင့္မား

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္မွဳမ်ားျဖစ္ေသာ

ဆက္ဆံျခင္းကုိ မည္သည့္အခါမွ်

လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီ၊

ဆံုးရရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ပါ

တုိ႔ထိျခင္း၊ စိပ္ျခင္းႏွင့္ ရုိက္ႏွိပ္ျခင္း၊

မျပဳလုပ္ပါ။ ကေလးမ်ားဆိုသည္မွာ

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရုပ္သိမ္း

မည္။

-အေပၚစီးကဆက္ဆံျခင္း (တနည္း)

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အျပည့္ေသးသူမ်ားကုိ

ထားျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ၊
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12. လိင္မွဳဆုိင္ရာက်ဴးေက်ာ္ခ်ိဳးေဖာက္

15. အီးဘီအုိ စီမံခန္႔ခဲြမွဳေကာ္မတီက အီး

မဳွ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ယူမွဳ၊

ဘီအုိ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္း၊ အာဏာ

တြင္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိ

အလဲြသံုးစားျပဳုျခင္မရွိရေစေအာင္

သူတစ္ဦးႏွင့္လည္းေကာင္း

ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ

ဆက္ဆံေရး (အထူးအားျဖင့္

တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္း၍၊

လိင္မွဳဆုိင္ရာဆက္ဆံေရး)

ယခုက်င့္၀တ္မ်ားကုိျမွင့္တင္ ေကာင္

ရွိေနေၾကာင္းသိရွိသည့္အခါတြင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျပင္

အဆင့္တိုင္းရွိ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္

ဆင္မွဳမ်ားႏွင့္ အလဲြသံုးစားျပဳျခင္းတုိ႕ကုိ

၄င္းကဲ့သုိ႔ေကာင္းမြန္သည့္

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ အပ္ပါမည္။

၀န္းက်င္စနစ္မ်ိဳးတည္ေဆာင္
16. အီးဘီအုိ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္

ေပးရန္ႏွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးေစရန္လည္း
အထူးတာ၀န္ရွိၾကပါသည္။

မိမိအားအျခား
အီးဘီအုိ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကျဖစ္ေစ

13. အီးဘီအုိ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္

(သုိ႔မဟုတ္) အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ

လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိ

တစ္ဦးကျဖစ္ေစ လိင္မွဳဆုိင္ရာ

သူမ်ားအၾကားတြင္လည္း ေကင္း

က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားျခင္းခံရမွဳရွိပါက၊

လိင္ဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ားကုိ

သက္ဆုိင္သူ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံသုိ႔

ျပင္းထန္စြာဟန္႕တားပါသည္။

ခ်က္ခ်င္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရ
မည္ျဖစ္သည္။

14. အီးဘီအုိ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အျခား

ကေလးမ်ားကာကြယ္မွဳေပးျခင္း

17. ကေလးမ်ားကာကြယ္မွဳျခင္းႏွင့္

တစ္ဦးအျဖစ္သတ္မွတ္

ပတ္သက္၍၊ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊

ထားပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိ

ကေလးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပး

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္

ျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမွဳအရလက္ခံႏုိင္ျပီး၊

ကုလသမဂၢကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

ကေလးအားအက်ိဳး စားခြင့္ျပဳ

ကြန္ဗင္းရွင္းတုိ႔ကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္

သည္မွာမွန္ကန္ေသာ္လည္း ၊

လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကုိ
ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ ထင္ျမင္လဲြ

18. ၀န္ထမ္းတစ္ဦးေနအိမ္တြင္လည္း

မွားျခင္းတုိ႔ကုိျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါ

ေကာင္း၊ စီမံကိန္းတည္ရွိရာေနရာတြင္

သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ကေလးမ်ားကုိငွား

လည္းေကာင္း ကေလးမ်ား (သုိ႔မဟုတ္)

ရမ္းလုပ္ကုိင္ေစျခင္းသည္ အီးဘီအို၏

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားႏွင့္အတူ

ရပ္တည္ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ညအိပ္ညေန တစ္ဦးတည္း ေန

ကုိက္ညီျခင္း မရွိသလုိ၊ အီးဘီအုိကဆန္႔

ထုိင္ျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ရ။

က်င္တားျမစ္ထားပါသည္။

19. အီးဘီအုိ (သုိ႔မဟုတ္) မိတ္ဖက္အဖဲြ႔

အီးဘီအုိ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္လည္း
ေကာင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတစ္ဦး
ႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိ
(အထူးအားျဖင့္ လိင္မွဳဆုိင္ရာ
ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး) ရွိေနပါက
ၾကီးၾကပ္သူထံခ်က္ခ်င္း တင္ျပရပါမည္။

20. အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကုိ ေပြ႕သပ္

အစည္းတစ္ခု၏လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္

ကုိင္တြယ္ျခင္း၊ နမ္းျခင္း၊ ေပြ႕ဖက္ျခင္း

ကူညီပ့ံပုိးရန္ အိမ္ေထာင္မွဳအကူအျဖစ္

(သုိ႔မဟုတ္) ထိတုိ႔ျခင္းအစရွိသည့္

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား

မဖြယ္မရာ (သုိ႕မဟုတ္)

ငွားရမ္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)

ယဥ္ေက်းမွဳအရ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ

အီးဘီအို၀န္ထမ္းေနအိမ္မ်ားတြင္

မျပဳအမူမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရ။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကုိ ေနထုိင္
21. အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားပါ၀င္ေသာ

ခုိလွဳံျခင္းကုိမျပဳလုပ္ရ။ အီးဘီအို၏
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စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ၊

လုပ္ေဆာင္မဳွမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ျဖစ္

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္အရြယ္ကေလး

ႏုိင္မည္ဆုိပါကလူၾကီးႏွစ္ဦးကုိ
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EBO က်င့္၀တ္မ်ား
23. သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ၊

အခ်ိန္ျပည့္အနီးကပ္ထားရွိသည့္

EBO က်င့္၀တ္မ်ား
26. ADDB/EBO တုိ႔၏ က်ိဳးစီးပြားႏွင့္

လႊမ္းမုိးမွဳရွိေစမည့္လက္ေဆာင္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ

ရုိေသေလးစားမွဳရွိေသာ အရြယ္ေရာက္

ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားတုိ႕ကုိ

(သုိ႔မဟုတ္) တစ္စံုတစ္ခုေသာ

လုိက္နာျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိ

သူကေလးမ်ား၏ရုပ္ပံုမ်ားကုိ အသံုး

ျဖစ္ေစမည့္ အစစ္အမွန္

မ်က္ႏွာသာေပးမွဳမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္

အပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက

ျပဳပါ။ ကေလးမ်ားကုိ သားေကာင္အျဖစ္

(သုိ႔မဟုတ္) အလား အလာရွိေသာ

(သုိ႔) သြယ္၀ုိက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

အီးဘီအုိ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

(လုပ္ၾကံခံရသူအျဖစ္)

ပဋိပကၡတုိ႔ကုိေရွာင္ရွားပါ။

ေပးကမ္းလက္ခံျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရန္။

ကေလးသူငယ္မ်ားကုိသြားေရာက္

ေဖာ္ျပျခင္းကုိေရွာင္ရွားရန္။

ေတြ႔ဆံုသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေစ၊

ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ

ကေလးသူငယ္မ်ားလွဳပ္ ရွားမွဳမ်ား

သင့္တင့္ေအာင္၀တ္စားဆင္ယင္လ်က္

ေဆာင္ရြက္သည္အခါတြင္ျဖစ္ေစ

ေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊

သက္ဆုိင္ရာ လူမဳွအသုိင္းအ၀န္းမွ

မဖြယ္မရာအေနအထားျပဳမူေန

တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးလုိက္ပါေရးကုိ

ထုိင္ပံုမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္လဲြမွားေကာက္

ျခိမ္းေျခာက္မွဳကုိသံုး၍ျဖစ္ေစ၊

အျခားနည္း လမ္းတစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳ

ယူႏုိင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္

မိမိကုိယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္တစ္စံုတစ္

သင့္ေၾကာင္း၊

ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။

ေယာက္ေသာသူကုိလည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႔

သုိ႔ေသာ္ သာမန္အားျဖင့္
27. မည္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ျဖစ္ေစ လာဘ္ေပး

ေပးအပ္လာသည့္ ဧည့္၀တ္

လာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

ေက်ပြန္ျခင္းႏွင့္ လက္ေဆာင္အေသး
အဖဲြမ်ားေပးအပ္ျခင္းကုိ မဆုိလုိပါ။ (အီး

28. ရာထူးကုိအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊

ဘီအို၏လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိဖတ္ရွဳရန္)

32. ၀န္ထမ္းအသစ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊
ပစၥည္း၀ယ္ယူျဖည့္တင္ျခင္းႏွင့္

အစည္းတစ္ခုအားလည္းေကာင္းၾသဇာ
22. အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ယခင္က

24. ကေလးမ်ား၏ရုပ္ပံုမ်ားကုိ

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ေငြေၾကး

လႊမ္းမုိးေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရန္။

သူတုိ႔ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္

တရား၀င္စာျဖင့္ခြင့္ျပဳခ်က္/

အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ကေလး၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္

က်ဳးေက်ာ္ေစာ္ကား မွဳမ်ားခံခဲ့ရျခင္း

သူ/သူမမိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏

အခြင့္အေရးရရွိရန္လိမ္လည္လွည့္ျဖား

အေျခအေနကုိ သံုး၍၄င္းတုိ႔အား

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ

ျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ယံုၾကည္

အထူးဂရုစုိက္ေစလုိသည့္

အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္

မွဳကုိပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ကုိေရွာင္ရွားရန္။

ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကုိ

ထုတ္ေ၀အသံုးျပဳျခင္းကုိေရွာင္ရွားရမည္

ဖန္တီးအသံုးျပဳလာႏုိင္သည္ကုိ သတိ

ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့ျခင္းကိစၥမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

29. မမွ်တသည့္ (သုိ႔မဟုတ္) မရုိးသားေသာ

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား၊
မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးေသာ
ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာ
ေပးမွဳကုိေရွာင္ရွားရန္။

30. မိမိ၏အပ္ႏွံထားသည့္

33. ယခုျပဌာန္းထားသည့္

ပုိင္ဆုိင္မွဳပစၥည္းမ်ား

ထားရန္လုိအပ္ပါမည္။ကေလးမ်ားကမမ
25. ကေလးတစ္ဦး၏ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ရုပ္ပို္င္း

မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ သည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ အ
ရြယ္ေရာက္သူလူၾကီးသည္တာ၀န္ရွိသူ

ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအ

ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ လႊဲေျပာင္းအလဲြ

ဟုယူဆရမည္

သံုးျပဳျပီးထုိကေလးတည္ရွိရာေနရာကုိ

သံုးစားျပဳျခင္းကုိေရွာင္ရွားရန္

ျဖစ္သည္။ လူၾကီးအေနျဖင့္

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆုိက္

ထုိသုိ႔ေသာလုိက္ေရာျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)

မ်ားေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာဆက္

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္းစသည့္

သြယ္ေရးပံုစံမ်ားတြင္ေဖာ္ျပျခင္းကုိေရွာင္

အေန အထားမ်ိဳးကုိေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ရွားရမည္ျဖစ္သည္။		
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က်င့္၀တ္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု

(သုိ႔မဟုတ္) ေငြေၾကးမ်ားကုိ

အျခား၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိ
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မွားယြင္းစြာ စြပ္စဲြျခင္း၊
လိမ္လည္ ယုိးစြပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

31. မိမိလုပ္တာ၀န္၀တၱရားထမ္း
ေဆာင္မွဳ၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုိ႔အေပၚ ၾသဇာ
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အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳႏွင့္ထိန္းသိမ္းလုိက္နာမွဳ
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အသိပညာျမွင့္တင္ေရး

ေဒသအတြင္းသတ္မွတ္ျပဌာန္းက်င့္သံုး
သည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မွဳ၊ အလဲြသံုးစားမွဳႏွင့္
လစ္လ်ဴရွဳမွဳ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား
၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း
ႏွင့္ လုိက္နာျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍၊
အီးဘီအုိက မိမိတုိ႔၏၀န္ထမ္းမ်ား၊
ဘုတ္အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ားႏွင့္
အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား
အသိပညာျမွင့္တင္ေရးအတြက္
အစဥ္တစုိက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္
ကတိျပဳသည္။
အမွဳထမ္းမ်ား - ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္း
အီးဘီအုိအဖဲြ႔တြင္ ခန္႔အပ္မည့္
အလားအလာရွိေသာ၀န္ထမ္းမ်ား၊
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
လုပ္အား ေပးမ်ား၊ အလုပ္သင္
မ်ားႏွင့္အျခားေသာသူမ်ား၊
ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအားလံုးကုိ
ရာထူးခန္႔အပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္
သည့္အခ်ိန္၌ဤက်င့္၀တ္မ်ားကုိ
သိရွိႏုိင္ေစရန္ အသိေပးထားရမည္။
အဖဲြ႔၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားဆုိင္
ရာကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္သုိ ႔
ေရာက္ရွိျပီးသည့္ အခါတြင္လည္း
အထက္ေဖာျ္ပပါပုဂၢိဳလ္မ်ား

ရွင္းလင္းတင္ျပသြားရန္လုိအပ္
မည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္ခန္႔အပ္မည့္သူမ်ား
စိစစ္ေရြးခ်ယ္မွဳတြင္ ေလွ်ာက္
လႊာျဖင့္ေရးသားေလွ်ာက္ထားျခင္း၊
လူေတြ႔ေခၚယူစစ္ေဆးမွဳ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
ေနာက္ေၾကာင္းခံ စိစစ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္
ျခင္းအစရွိသည့္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
လူေတြ႕ေခၚယူစစ္ေဆးမွဳျပဳလုပ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယခင္က
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ။
သူမသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ-မရွိကုိ
ေမးျမန္းရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ားအျဖစ္
ငွားရမ္းမည့္သူတစ္ဦးခ်င္းအား
အီးဘီအုိအဖဲြ႔၏ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ
အသိေပးရန္လုိအပ္ျပီး၊
၄င္းတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
က်င့္၀တ္မ်ားကုိ လုိက္နာေစာင့္
ထိန္းသိမ္းသြားရန္လုိအပ္မည္
ျဖစ္သည္။
ကေလးသူငယ္မ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ
ေရွးရွဳလ်က္၊ အီးဘီအုိအဖဲြ႔က ကေလး

သူငယ္မ်ားကုိအလဲြသံုးစားျပဳမွဳ၊
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လိင္မွဳဆုိင္ရာ
(သုိ႔မဟုတ္) အျခားေသာအမွဳမ်ားက်ဳး
လြန္ဘူးသူမ်ား ငွားရမ္းခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳ
သင့္ေၾကာင္း။
မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေရးထုိးျခင္း
မျပဳမီ အီးဘီအုိ၏ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ
ယင္းမိတ္ဖက္အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားက
လက္ခံျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ
ဦးစြာရရွိရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
သတင္းေပးပုိ႔တင္ျပျခင္း
အီးဘီအုိ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအားလံုးသည္
က်င့္၀တ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အကၽြမ္းတ၀င္သိရွိ
နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး
ေလးစားလုိက္နာရန္ လုိအပ္သည္။
၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ
က်ဳးေက်ာ္ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟုစုိးရိမ္
ဖြယ္ရွိပါက၊ သံသယရွိေနပါက အီးဘီအုိ
အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေကာ္မတီသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း
သတင္းပုိ႔တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။
ထူးျခားေသာအေျခအေန
(သုိ႔မဟုတ္) အလြန္ဆုိး၀ါးေသာ
အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ အီးဘီအုိ
၀န္ထမ္းတစ္ဦးကလည္းေကာင္း၊
အီးဘီအို အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္

တစ္ဦးကလည္းေကာင္း။ က်င့္၀တ္မ်ားခ်ိဳး
ေဖာက္ေနေၾကာင္း သံသယရွိပါက
၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ယင္းကိစၥကုိ
ADDB ဘုတ္အဖဲြ႔သုိ႔ တုိက္ရုိက္တင္ျပ
အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ
အီးဘီအိုစီမံခန္႔ခဲြမွဳေကာ္မတီက
ဤက်င့္၀တ္ကုိ
လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္မွဳရွိေၾကာင္း
သိရွိသည့္အခါတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စီမံမွဳ
မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္
သည္။
ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ေအာက္
ပါတုိ႔ပါ၀င္ႏုိင္သည ္		
-ႏွဳတ္အားျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊
-စာျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊
-အျခားေသာေနရာဌာနတစ္ခုသု႔ိေျပာင္း
ေရႊ႕ျခင္း၊
-ျပစ္မွဳက်ဳးလြန္သူ၀န္ထမ္း၊ လုပ္အားေပး/
အလုပ္သင္ (သုိ႔မဟုတ္) ဘုတ္အဖဲြ႔၀င္/
အၾကံေပးေကာင္စီ အဖဲြ႔၀င္ကုိ အလုပ္/
ရာထူးမွထုတ္ပစ္ျခင္း၊
-အီးဘီအုိကေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမွဳကုိ
ေခတၲဆုိင္းငံ့ထားျခင္း၊
-အီးဘီအုိႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ေနသည့္
စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္း။

ဤက်င့္၀တ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ “အသက္၀င္ရွင္သန္ေနသည့္စာတမ္း” တစ္ခုျဖစ္ေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲ ေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လုိအပ္သလုိ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးသားသြားရန္ ျဖစ္သည္။
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