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ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာအဆိုအမိန္႕

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားခင္ဗ်ာ-

ကၽြႏု္ပ္က သင္တို႔ႏွင့္အတူ မွ်ေ၀ခံစားလိုပါတယ္ 
IRC နည္းလမ္း- ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္း စံႏႈန္းမ်ား။

IRC နည္းလမ္း သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အဓိက တန္ဖိုးထားေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္႕ ဂုဏ္သိကၡာ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္  

တာ၀န္ခံမႈ၊ ထို႕အျပင္ ထိုသူမ်ားထံမွ ထို႕ကဲ့သို႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၾကာရွည္စြာ ရပ္တည္ႏုငိ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းတန္ဘိုးမ်ားႏွင့္ ကတိက၀တ္မ်ားသည္ အိုင္အာစီ၀န္ထမ္းမ်ားကို စည္းလံုးညီညြတ္ေစၿပီး စီမံခ်က္မ်ားကို 

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ား ဘ၀ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဦးတည္ေရးဆြ၍ဲ တခ်နိ္တည္းမွာပင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ 

လွဴဒါန္းမွမု်ားအား စီမံခန္ ခြခဲြင့္ ရရွသိူမ်ား အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၄င္းတိ ု၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ၿပည့္၀ေစသည္။ 

ယခုစာရြက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူသားျခင္းစာနာမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုငိ္သည့္ 

သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔က်င့္၀တ္မ်ားကို လိုက္နာျပီး အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒ တစ္ခုတည္းသည္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳလုပ္ႏုငိ္ပါက ျပည့္စံုမႈ မရွပိါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို  

လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းကာ ခ်႕ဲထြင္ထားျပီး IRC နည္းလမ္း ကို လိုက္နာရန္ျဖစ္သည္၊ ထို႕အျပင္ 

နမူနာကိစၥရပ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျပီး ျမႇင့္တင္သင့္သည္။ 

ပဋိညာဥ္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတိုင္းတြင္ သင့္အား ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ အႏၱရာယ္မ်ားအား 

ျမင္သာေစရန္၊လမ္းညႊန္မႈ ရရွရိန္ႏွင့္ ေကာင္းေသာ ေရြးျခယ္ျခင္းမ်ားရရွရိန္ တို႔တြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔မွ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပူးတြေဲဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔ၾကားထဲရွ ိ ကြာဟခ်က္ကို အျမဲတမ္း 

သတိျပဳမိရန္လိုအပ္သည္။ ယခုစာတမ္းသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြထဲားသည္ သို႕ေသာ္ ပါတနာမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ 

အျခား ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀ေပးႏုငိ္သည္ သို႕မွသာ ၎တို႔မွ ကၽြႏုပ္္တို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ စံႏွဳန္းမ်ားကို ျမင္ႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။

IRC Way အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကတိျပဳခ်က္မ်ားကို ခိုင္ျမဲေစျခင္းႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ IRC Way ၏ တန္ဖိုးကို 

ျမွင့္တင္ႏုငိ္ေစရန္ ကၽြႏုပ္္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ။ 

 

ရိုးသားစြာျဖင့္၊

David Miliband

ဥကၠဌႏွင္ ့CEO
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ကၽြႏုပ္္တို႔၏ တန္ဖိုး
ဂုဏ္သိကၡာ
ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ား၊ ပါတနာမ်ား၊ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေငြေၾကးရွာေဖြေပးသူမ်ားႏွင့္  
ကၽြႏုပ္္တို႔ေဆာင္ရြက္ျပဳမူေပးေနသည့္ အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ 
ဆက္ဆံရာတြင္ ပြင့္လင္းျပီး ရိုးသားကာ ယံုၾကည္ႏုငိ္ပါသည္။ 

တာ၀န္ခံမႈ
ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ -တစ္ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း 
အမ်ားစုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း- ကၽြႏုပ္္တုိ႕၏ အျပဳအမူ၊ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံပါသည္။ 

၀န္ေဆာင္မႈ
ကၽြႏုပ္္တို႔မွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ သူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တိ ု
႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုငိ္ေအာင္ လုပ္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည့္ 
လွဴဒါန္းသူမ်ားကို တာ၀န္ေက်ျပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

အဓိကဦးေဆာင္အခ်က္မ်ား

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏုငိ္ငံတကာ ၾကက္ေၿခနီႏွင့္ လျခမ္းနီလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ႔
အစည္းမ်ား(NGOs) တုိ႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကုိကၽြႏုပ္္တို႔မွ ေထာက္ခံေပးအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ မွခီိုျခင္းမရွငိး္တို႔ကဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

●  သဘာ၀ေဘးအတြက္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အဓိက အားတက္သေရာ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ရွ ိ ျပန္လည္ခုခံႏုိ
င္စြမ္းမရွေိသာလူအမ်ားအတြက္ သက္သာေစပါသည္။ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ကူညီမွမု်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ ၏ တာ၀န္ၿဖစ္ေႀကာင္း သိမွတ္ထားပါသည္။

●   ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္ လူမ် ိဳး၊ ႏုငိ္ငံသား ႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာတို႔ကိုမွ် အေျခခံျခင္းမရွဘိဲ 
ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး အဓိက ကူညီေထာက္ပံ့ရန္မ်ားကို တြက္ခ်က္ပါသည္၊

●  ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အျခား ႏုငိ္ငံေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာရပ္တည္မႈ သို႔မဟုတ္ 
အားေပးကူညီေပးမႈမ်ားထံသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ျဖန့္ေ၀ေပးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုငိ္ငံေရး 
သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး အသံုးျပဳသြားမည္မဟုတ္ပါ။

●  အစိုးရမူ၀ါဒမ်ား၏ အသံုးခ်ခံပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အားေပးအသံုးျပဳျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏုပ္္တို႔မွ ကၽြႏုပ္္တို႔ 
ကိုယ္တိုင္အား ႏုငိ္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
တြင္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအပ အျခားေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ မည္သည့္အခါမွ အသံုးၿပဳခြင့္ ၿပဳမည္မဟုတ္ပါ။

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လူအခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးပဋိညာဥ္င့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေဖာ္ထြက္မႈႏွင့္ အက် ိဳးအျမတ္အား အလြသုံဲးစားလုပ္မႈ ကုလသမဂၢ အေတြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လစဥ္ထုတ္ေ၀ခ်က္မ်ားအတုိင္း 
လုိက္နာသြားပါမည္။ 
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ကၽြႏုပ္္တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ယခုအခ်က္မ်ားအား လက္ကိုင္ထားျပီး 
မွ်ေ၀ပါသည္။
ယခုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လက္စြထဲားျခင္းသည္ IRC ၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ သူမ်ားအားလံုးမွ်ေ၀ရမည္မွာ 
တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို IRC ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ အရာရွမိ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ အက် ိဳးအျမတ္ယူ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ IRC ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သည့္ ပါတနာမ်ားအားလံုးအေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္ပါသည္။ 

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

သင္၏အလုပ္အတြက္ သက္ေရာက္အက် ံဳး၀င္ေသာ စံစညး္မ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကၽြမ္း၀င္ေစရန္ တာ၀န္ရွပိါသည္။ သင္မွ 
သင္၏ တာ၀န္မ်ားကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ရမည္-

●  ဆက္သြယ္အသိေပးပါ။ သင့္အခန္းက႑ကို သက္ေရာက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားအား သင္ယူျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ 
က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေပးျခငး္ သင္တန္းအား တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ 

● လမ္းညႊန္မႈကို ရွာေဖြပါ။ ႏွင့္ မရွင္းလင္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

●  ျမဲျမံစြာရပ္တည္ပါ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ စံႏႈန္းမ်ားကိုထိပါးလာႏုငိ္သည့္ ဖိအားမ်ား သို႕မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို 
ထိပါးလာႏုငိ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခံႏုငိ္ရည္ေမြးျခင္းျဖင့္ ျမဲျမံစြာရပ္တည္ပါ။

● တစ္စံုတစ္ခု ကပံုမွန္ျဖစ္မေနပါက စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

မန္ေနဂ်ာ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

သင္မွ အျခားသူမ်ားအား စီမံျခင္းသို႕မဟုတ္ 
ၾကီးၾကပ္ျခငး္မ်ားျပဳလုပ္ပါက သင္သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ 
အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွခိ်ထားခံရျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုယံုၾကည္မႈကို 
ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ သင္မွ အျမဲတမ္း-

●  ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ပါ ထို႕အျပင္ အျခားသူမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
စံျပအျဖစ္ရပ္တည္ပါ။

●  သတိျပဳမႈကို ျမွင့္တင္ပါ IRC’s စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကီးၾကပ္သည့္ 
အသိပညာႏွင့္ ျပည္႕စံုျပီး သင္မွ ေျပာၾကားထည့္သြင္းေပးမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္အသိပညာရွေိစရမည္။

●  ၾကပ္မတ္ပါ သင္ၾကီးၾကပ္ရသည့္သူကို ၾကပ္မတ္ျပီး 
သင္ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွ ိ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈရွပိါ။

●  ၿပန္လည္တုန္ ၿပန္မွေုပးပါ။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အခက္အခဲမ်ားတင္ၿပလာသူကို 

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ုတုန္ ၿပန္မွေုပးပါ။
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သင္မွ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခ်နိ္တြင္ IRC နည္းလမ္းကိုလက္စြထဲားရမည္-

✔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအားလံုးကို သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈႏွင့္ ဆက္ဆံပါ။

✔  သီးျခားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြး၊ အလုပ္ႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ျခင္းမရွဘိဲ 
-၀န္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။

✔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားပါ။

✔ မသန္စြမ္း သို႕မဟုတ္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွေိနသည့္ သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သြားလာေနထိုင္မႈ/ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ပါ။

✔ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႕မဟုတ္ အာဏာ အလြသဲံုးစားလုပ္မႈတို႔ကို ျငင္းပယ္ပါ။

✔  လံုျခံ႔ဳေရးကို ထိခိုက္လာႏုငိ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သတိျပဳပါ၊ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာပါ ထို႕အျပင္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွ ိျခငး္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းကို မဆိုရပ္တံ့ပါ။

✔ လွ် ိဳ႕၀ွက္ထားရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးရာ အခ်က္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားပါ။

သင္တို႔ ေရွာင္ရွားသင္႔သည္မွာ-

✗ အလုပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း။

✗ ညစ္ညမ္း ပ်က္လံုးမ်ား၊ ရိုင္းျပသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား အႏၱရာယ္ေပးႏုငိ္သည့္ အီးေမးလ္ သို႕မဟုတ္ လိင္အသားေပး ပံုမ်ား 

✗ အလုပ္ခ်နိ္တြင္ အရက္ေသစာေသာက္စားၿခင္း သို မဟုတ္ တရားမ၀င္ မးယစ္ေဆးသံုးစြ ဲၿခင္း။

✗ ပုဂၢ ိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မသင့္ေလ်ာ္ပဲ ဖြင့္ဟျခငး္။

သင္ တို္င္ႀကားအစီရင္ခံသင့္သည္မွာ

▲ အလိုမတူေသာ၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလးစားမႈမရွဘိဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္း။

▲ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္း၊ ေႀကာက္လန္ ေစၿခင္း၊ မ်က္ႏွာလိုက္ၿခင္း၊ အထင္အၿမင္ေသးေစၿခင္း၊ ႏွတ္ သို မဟုတ္ 
ကာယအားၿဖင့္ ရန္စက်ဴးလြန္ၿခင္း

▲ လံုျခံဳေရး၊ သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ေရး ကို ထိပါးေစလာႏုငိ္သည့္ အေျခအေန။

▲  လူမ် ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ က်ား/မ၊ လိင္ခြ ဲၿခားမွ ု၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မသန္စြမ္းမွ ု၊ စစ္ပြတဲြင္ ပါ၀င္ခ့ၿ ဲခင္းႏွင့္ အၿခားေသာ ဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို မူတည္၍ တဦးတေယာက္အေပၚ ရန္လိုၿခင္း။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ 
ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အာမခံ ကတိေပးခ်က္
IRC မွ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး၏ ရာထူး(သို႔)ေနရာ၊ 
၀န္ထမ္းမ်ားေရရွည္တည္ၿမဲမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ႏုငိ္စြမ္းၿမႇင့္
တင္ေပးၿခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဖာ္ၿပပါအေၿခအေနမ်ားအားလံုးကို 
လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွေိစရန္အတြက္ ကတိေပးထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။



 IRC နည္းလမ္း  |   5

ေမးခြန္း- ကၽြႏုပ္္၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္တစ္ဦးသည္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
မေလးမစားေၿပာေနၾကသည္ကုိ ၾကားခဲ့ရပါသည္။ သူသည္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားမရွသိည့္အခ်နိ္တြင္ ဟာသလုပ္၍ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 
ေၿပာၾကားပါသည္။ ကြႏ္ုပ္မွာ စိတ္မသက္မသာ ခံစားရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္မည္ကဲ႔သုိ႔ ျပဳလုပ္သင္႔သနည္း။

အေျဖ- သင္သည္ ထိုသို႔ၿပဳလုပ္ၿခင္းကို စိတ္မသက္မသာခံစားရပါက ၄င္းပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးခ်င္းေတ ြ ၿပီး သူ႔စကားမ်ားသည္ 
ႏွစ္ၿမိဳ႔စရာမေကာင္းဘဲ ခံစားရသည့္အေၾကာင္းကို ေၿဖရွင္းၾကည့္ပါ။ ထိုသို ၿပဳလုပ္ရန္ မလံုၿခံဳဟု ခံစားရပါက သို မဟုတ္ 
သူႏွင့္စကားေၿပာၿပီးေနာက္ သူ႔အၿပဳအမူသည္ ေၿပာင္းလဲမသြားပါက ဤကိုဓဥပေဒ၏ “အကူအညီရယူၿခင္း” က႑တြင္ 
အေလးေပးေဖာ္ၿပထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

ေမးခြန္း- ယခင္လက ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏မန္ေနဂ်ာသည္ သီးၿခားေနရာတစ္ဦးသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးၿပဳလုပ္ရန္ ေၿပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြႏုပ္္မွ ထုိေနရာသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တားၿမစ္ထားသည့္ ေနရာတစ္ေနရာတစ္ခုအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းကို 
သူမအားေၿပာၿပခဲ့ရာတြင္ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားထုိေနရာတြင္ ရွေိနေသာေၾကာင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ မၿဖစ္မေနသြားရမည္ဟု သူမမွ 
အၾကံၿပဳခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္မည္ကဲ႔သုိ႔ ျပဳလုပ္သင္႔သနည္း။

အေျဖ- ကၽြႏုပ္္တို႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈသည္ အလြန္အေရးၾကီးၿပီး လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ၿပဳလုပ္ၿပီးၿဖစ္သည္ဟု စိတ္တြင္မွတ္ယူထားပါ။ သင္သည္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားကို ညွႏိႈငိ္းရန္အတြက္ 
စိတ္ဖိစီးမႈၿဖစ္ေနပါက ဤကိုဓဥပေဒ၏ “အကူအညီရယူၿခင္း” က႑တြင္ အေလးေပးေဖာ္ၿပထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

ေမးခြန္းႏွင္႔အ
ေျဖ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ IRC 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား-

●  သာတူညီမ်ွေသာအလုပအ္ခြင့္အေရးမူ၀ါဒ

●  ေၿခာက္လွန္ ေႏွာင့္ယွက္မွ ုကင္းစင္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မူ၀ါဒ

●  ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒ

●  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မူးယစ္ေဆးသံုးစြ ဲၿခင္း 
မူ၀ါဒ

● အလုပ္ခြင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ

●  IRC ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈႏွင္႔ လံုျခံဳေရး 
မူဝါဒ

● လွ် ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ

●  လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
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သင္မွ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခ်နိ္တြင္ IRC နည္းလမ္းကိုလက္စြထဲားရမည္-

✔ ကၽြႏုပ္္တို႔တန္ဖိုးထားသည့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလးစားၿခင္း။

✔  အက် ိဳးခံစားခြင့္ ရရွႏိိုင္သူ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူမ် ိဳး၊ ဘာသာ၊ကိုးကြယ္မွ ုႏွင့္ အၿခားေသာ မတူၿခားနားမွမု်ားအား မစဥ္းစားပဲ 
စီမံခ်က္ႏွင့္အညီ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ ဆံုးၿဖတ္ၿခင္း။

✔  အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးၿခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ 
အၿခားေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးၿခင္း။

✔ ကေလးသူငယ္မ်ားလံုၿခံဳမႈရွေိစရန္အတြက္ အထူးဂရုိစုိက္ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း။

✔  လ်ွ ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ကို ေစာင့္ထိန္းၿခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လိုက္နာၿခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အေၿခခံသိသင့္သိထိုက္သည့္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မ်ွေ၀ေပးၿခင္း။

✔  ေၿပာဆိုဆက္ဆံမႈတြင္ အသံုးၿပဳထားသည့္ ပံုမ်ားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္တက္ေစေသာေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ား၏ 
ပံုမ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးၿခင္းႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သေဘာတူေသာ ပံုမ်ားကိုသာ အသံုးၿပဳၿခင္း။ 

✔  လူသားမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားပါ၀င္သည့္ IRC သုေတသနမစတင္မီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတည္ၿပဳခ်က္ကို 
အေသအခ်ာရယူၿခင္း။

သင္တို႔ ေရွာင္ရွားသင္႔သည္မွာ-

✗  အိုင္အာစီ၏ ၀န္ေဆာင္မွကုို ရရွေိနသူမ်ားအား IRC ၀န္ထမ္းအတြက္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ခန္ ၿခင္း  
(e g , ၿပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား)။

✗  အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ား အမ် ိဳးမ် ိဳးၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္း၊ မ်က္ႏွာပ်က္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ သိမ္ငယ္ေစၿခင္း(သုိ႔) 
ရန္လိုမႈၿပဳလုပ္ၿခင္းတို႔အား  ေစ့စပ္ညႇႏိိႈင္္းေပးၿခင္း။

✗ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အၿပစ္ေပးၿခင္း(သုိ႔) အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်မွတ္ေပးၿခင္း။

✗ အသက္အရြယ္အမ် ိဳးမ် ိဳးပါ၀င္ေသာ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ားႏွင့္ အေရာ၀င္ၿခင္း(သုိ႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ။ 

✗ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရ ခြင့္ၿပဳထားေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာလိင္ကိစၥ။

✗ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စြန္႔လႊတ္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ အတင္းအက်ပ္တိုက္တြန္းၿခင္း။

သင္ တိုင္ႀကားအစီရင္ခံသင့္သည္မွာ:

▲ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ားအား ေခါင္းပံုၿဖတ္ၿခင္း ပံုစံတစ္မ် ိဳးမ် ိဳးၿဖင့္ ေပါက္ကြထဲြက္လာၿခင္း။

▲ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ားအား ဖယ္ထုတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းရန္အတြက္ မ်က္ႏွာလုိက္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူၿခင္း။

▲  လူသားခ်င္းစာနာမႈအတြက္ အကူအညီေပးေ၀ေရးတြင္ ေနရာယူၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အာဏာအလြသဲံုးစားၿပဳလုပ္ၿခင္း။

▲  အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ား သက္ဆိုင္ေသာ လိွဳ ၀ွက္ခ်က္မ်ားကို မေလ်ာ္မကန္ထုတ္ေဖၚၿခင္း။

ကၽြႏုပ္္တို႔၏၀န္ေဆာင္မွမု်ားကို 
ခံစားရရွေိနသူမ်ားအတြက ္
ကၽြႏုပ္္တို႔၏ကတိၿပဳမႈမ်ား
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေႀကာင္း အသက္ႏွင့္ 
ဘ၀ရွင္သန္ႏိုင္မုွ ပ်က္ၿပားခ့ရဲ သူမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္၊ 
ၿပန္လည္ဖံြ ၿဖိဳးလာရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ အိုင္အာစီက 
ကူညီပါသည္။ ယင္းသို ကူညီရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို အား အပ္ႏွင္းထားေသာ 
လူမွကုရုဏာ တာ၀န္မ်ားကို ဂုဏ္ယူစြာ ထမ္းေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ ၄င္းတို ၏ 
လူမွဘု၀သာယာေရးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ ၏ သံဓိဌာန္ခိုင္မာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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ေမးခြန္း- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကၽြႏုပ္္ေထာက္ပံ့ လုိၿပီး ကၽြႏုပ္္သည္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူ

မ်ား၏အိမ္ရွ ိ ကေလးသူငယ္ မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ၿပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္။ အဲ့ဒါ အဆင္ေၿပတယ္မို႔လား။

အေျဖ- အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားမွပိုင္ဆိုင္ေသာ တရား၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အားေပးရန္မွာ 
၀န္ထမ္းမ်ားကေရြးခ်ယ္ပါက သာမန္အေနၿဖင့္ လက္ခံႏုငိ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ IRC ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကမ္းလွမ္းသည့္ ပစၥည္းမ်ား/ 
ေစ်းနႈန္းမ်ားသည္ အမ်ားၿပည္သူမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ား/ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္အတူတူ ၿဖစ္သင့္ပါသည္။

ေမးခြန္း- ဒုကၡသည္၏အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအမွားတစ္ခုအသုံးၿပဳသည့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူတစ္

ဦးကုိ ကၽြႏုပ္္သိရွရိပါသည္။ သူမသည္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးဟုမေခၚဆိုႏုငိ္ေသာ္လည္း သူမသည္အလြန္က်ပ္တည္းေသာ ဘ၀တစ္ခုမွ 
ထြက္ေၿပးလြတ္ေၿမာက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္မွတစ္ခုခုေၿပာၿပရန္လုိအပ္ပါသလား။

အေျဖ- ဟုတ္ၿပီ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာကုိ ဤလမ္းညႊန္၏ “အကူအညီရယူၿခင္း” က႑တြင္ ေဖာ္ၿပသင့္ပါသည္။ 

“အၿခားနည္းလမ္းကုိ ၾကည့္ရႈ႔ရန္”ဆြေဲဆာင္မႈအားေကာင္းေနပါက ထုိအရာသည္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္ အလုပ္မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း- ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ညအိပ္ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးကို ယခင္အပတ္က ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ 
လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္တဦးသည္ ၿပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးခဲ့ေႀကာင္း ယုံႀကည္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွထိားပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္မည္ကဲ႔သုိ႔ ျပဳလုပ္သင္႔သနည္း။

အေျဖ- ဤအရာသည္ IRC ၏စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားကို ခ် ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး သင္သည္ ဤ လမ္းညႊန္၏ “အကူအညီရယူၿခင္း” 
က႑တြင္ အေလးထားေဖာ္ၿပထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာသင့္ပါသည္။

ေမးခြန္းႏွင္႔အ
ေျဖ

ဆက္စပ္ေနေသာ IRC 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား-

●  အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ားအား 
ေခါင္းပံုၿဖတ္ၿခင္းႏွင့္ 
မေလ်ာ္မကန္လုပ္ေဆာင္ၿခင္းတို မွ 
ကာကြယ္ေပးသည့္ မူ၀ါဒ 

●  ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူ၀ါဒ

●  ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒတြင္ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ၿခင္း

●  လွ် ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ

●  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပြင့္လင္းေရး 
မူ၀ါဒ 

●  သုေတသီမ်ားအတြက္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသံုးသပ္ေရး 
ဘုတ္အဖြ ဲ႔၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ေနာက္ထပ္ဖတ္ရမည့္အရာမ်ား-

●  သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္းတြင္ ႏုငိ္ငံတကာ ၾကက္ေၿခနီႏွင့္ 
လျခမ္းနီလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား(NGOs) တို႔အတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

●  ကမာၻကုလသမဂၢ 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးညီလာခံ၊ 
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္

●  ကမာၻကုလသမဂၢ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားခ် ိဳးေဖာက္မႈကို 
ကာကြယ္ေပးေသာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ 
သတင္းလႊာ။ 
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ကၽြႏုပ္္တို႔၏အလွဴရွင္မ်ားသို႔ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ကတိက၀တ္မ်ား
ကၽြႏုပ္္တို႔၏အလွဴရွင္မ်ားသည္ အလုပ္မ်ားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွ ီးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ထိုအရင္းအႏွ ီးမ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တာ၀န္ရွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏အလွဴရွင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာသကဲ့သို႔ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားေမ်ွာ္လင့္ထားသည့္အ
တုိင္း အက် ိဳးရွရိွ ိၿဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ဟု ကတိၿပဳပါသည္။

သင္မွ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခ်နိ္တြင္ IRC နည္းလမ္းကိုလက္စြထဲားရမည္-

✔  လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွနိားလည္ၿခင္း။ 

✔  အခ်နိ္ဇယားအတိုင္းေသခ်ာမႈရွေိအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ အကုန္အက်ခံၿခင္း၊ စာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္ 
အၿခားေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း။

✔  အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ားထံသို  အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ား ေ၀မ်ွေပးႏုငိ္သည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား 
၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔၏အလုပ္ကို သင့္ေတာ္ေအာင္ ထိန္းညႇေိပးၿခင္း။

✔  လ် ိဳ႔၀ွက္ရမည့္ ပိုင္္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလွဴရွင္အဖြ ဲ အစည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တသီးပုဂၢလအလွဴရွင္ တဦးခ်င္းစီ၏ 
ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းၿခင္း။ 

✔  သတင္းေပးပို႔ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွ ိ မည္သည့္အမွားကိုမဆို အလွဴရွင္မ်ားအား သတင္းေပးပို႔ၿခင္းႏွင့္ 
ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿခင္း။

✔  စမီခံ်ကအ္ဆိၿုပဳလႊာ ေငြေၾကးမတည္ၿခင္း၊ တတ္ႏုငိ္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံၿခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာၿခင္းမ်ားကို ၿပဌာန္းထားေသာ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရိုးသားစြာလုပ္ေဆာင္ၿခင္း။ ေစ်းကြက္အရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

✔  IRC ႏွင့္ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထားသည္မ်ားအားလံုးႏွင့္ လာမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ သစၥာရွ ိၿခင္း။

သင္တို႔ ေရွာင္ရွားသင္႔သည္မွာ-

✗  ဂရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွ ိၿခင္း သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြကို သင့္ေလ်ာ္စြာအသံုးမခ်ၿခင္း။ 

✗  မွားယြင္းေသာ အခ်နိ္၊ မွားယြင္းေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ မွားယြင္းေသာေငြေၾကးအသံုးခ်မႈ(သုိ႔) ကုန္က်စရိတ္ကိုအစီရင္ခံၿခင္း။

✗  အလွဴရွင္၏အတည္ၿပဳခ်က္မပါရွဘိဲ အၿခားဂရန္မ်ားေတာင္းခံမႈဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုဖာေထးရန္အတြက္ လက္ရွဂိရန္ေငြကို 
အသံုးၿပဳၿခင္း။

✗  ပရိုဂရမ္အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေဖာက္သည္အေရအတြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရလဒ္မ်ားကို ခ် ဲ႔ထြင္ေၿပာၿခင္း 
သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္တင္ၿပၿခင္း။

✗ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ပြားမ်ားေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ညွႏိႈငိ္းမႈမလံုမေလာက္ၿခင္း သို႔မဟုတ္  
   ခြင့္ၿပဳခ်က္မရရွဘိဲအသံုးၿပဳၿခင္း။

✗ ကၽြႏုပ္္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အၿခားအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ႏႈ ိငု္းယွဥ္ၿပီး မဟုတ္မမွန္ေၿပာဆိုၿခင္း။

✗  လူ႔အခြင့္အေရးထက္ပိုေသာ အၿခားရည္ရြက္ခ်က္ပါသည့္ ႏုငိ္ငံေရး၊ စစ္မက္ေရးရာ(သုိ႔) စီးပြားေရးဆိုင္ရာစသည့္ အထိမခံေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းၿခင္း။

✗  တရားမ၀င္ေသာ၊ ၿပစ္မႈေၿမာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွရရွေိသာ 
လက္ေဆာင္မ်ားကို လက္ခံၿခင္း။

သင္ အစီရင္ခံသင့္သည္မွာ:

▲ အခ်နိ္လိမ္လည္ၿခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကုန္က်စရိတ္၊ အသံုးစရိတ္ကို လိမ္လည္ၿခင္း။

▲ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရွေိနသူမ်ား အမည္စာရင္းေပးသြင္းမႈကို လိမ္လည္ၿခင္း။

▲ အကူအညီ(သုိ႔) ေထာက္ပံ့ေငြ/ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူၿခင္း သို႔မဟုတ္ အၿခားတြင္အသံုးၿပဳၿခင္း

▲ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လိမ္လည္ၿခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်င့္ထံုးမ်ား။
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ေမးခြန္း- ကၽြႏုပ္္သည္ စီမံခ်က္ရန္ပံုေငြ ခြင့္မၿပဳထားေသာ အရက္ သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေၿဖမႈကုန္က်စရိတ္စသည့္ 

ကုန္က်စရိတ္အမွန္ကုိ သိရွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္မွ ထိုအရာမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းမႈမၿပဳေစရန္အတြက္ 

“အေထြေထြ(sundry)”ထဲသုိ႔ စာရင္းသြင္းလုိက္ရမလား။

အေျဖ- မလုပ္ရပါ။ လုပ္ပါဘူး။ သင္သည္ အသံုးစရိတ္ကို အမ် ိဳးအစားခြ ဲၿခား မသတ္မွတ္ႏုငိ္ပါက က်န္ရွေိနေသာ 

ဘ႑ာေငြလမ္းေၾကာင္းမွ ေပးေခ်ႏုငိ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ၿပဳမထားေသာ ကုန္က်စရိတ္ကို ဘ႑ာေရးလမ္းေၾကာင္းအမ် ိဳးအ
စားထဲသို႔ က်ခံရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ရံုးမွက်ခံရေသာ ခြင့္ၿပဳမထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္မဲ့ ဘ႑ာေငြမ်ားအၿဖစ္ 
က်ခံသင့္ပါသည္။

ေမးခြန္း- စီမံခ်က္ရန္ပံုေငြ ကုန္ခါနီးအခ်နိ္တြင္ ကၽြႏုပ္္သည္ လက္က်န္ေငြထဲမွ ကြန္ပ်ဴတာတပ္ဆင္မႈအတြက္ 

၀ယ္ယူရန္ေတာင္းဆိုမႈကုိ လက္ခံရရွခိဲ့ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္သည္ ရန္ပံုေငြအၿပည့္အ၀အသုံးခ်မႈကုိ တင္ၿပရန္အတြက္ ထုိ၀ယ္ယူမႈမ်ားအား 
ခြင့္ၿပဳေပးသင့္ပါသလား

အေျဖ- မလုပ္သင့္ပါ။ သင္သည္ ဂရန္ကုန္ဆံုးခ်နိ္တြင္ အဓိကက်ေသာ ၀ယ္ယူမႈမ်ားကို မလုပ္သင့္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
၎တို႔ကို လက္က်န္ဘ႑ာေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ေပးေခ်ႏုငိ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း- ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အခုလုပ္ေနသည့္ အစီအစဥ္သည္ အမ် ိဳးသမီး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီးလုပ္ေနျခင္းျဖစ္
ပါသည္။ အဖြ ဲ႕အျဖင္႔ အစီရင္ခံစာတြင္ အေရအတြက္မ်ား အဆင္ေၿပေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားကုိ မွတ္တမ္းထဲတြင္ 
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တကယ္႔လက္ေတြ႕တြင္မူ ကၽြႏုပ္တုိ႔၏ အစီအစဥ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အမ် ိဳးသားမ်ားထံသုိ႔ 
ျဖန္႔ေဝေပးပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ားထံ တိုက္ရိုက္မျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ႏုငိ္ပါသနည္း။

အေျဖ- သင္႔အေနျဖင္႔ ဒီလမ္းညႊန္ ထဲမွာပါဝင္သည့္ “အကူအညီ ရယူျခင္း” ဆိုသည့္ အပိုင္းကို ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။

ေမးခြန္းႏွင္႔အ
ေျဖ

ဆက္စပ္ေနေသာ IRC 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား-

● လွ် ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ

● ေငြေၾကးေပါင္းစည္းမႈ မူ၀ါဒ

●  အသင္းအဖြ ဲ႕ဆိုင္ရာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း 
ေတာင္းယူျခင္းႏွင္႔ လက္ခံျခင္း မူဝါဒ

●  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပြင့္လင္းေရး 
မူ၀ါဒ

●  IRC အစီအစဥ္ လက္စြမဲ်ား၊ 
အဆင့္အတန္းမီ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈစသည့္အျခားေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

●  ေထာက္ပံ႔မႈကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ 
အဆင္႔အတန္းမီလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

● I T ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အခ်က္အလက္ 
ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူဝါဒမ်ား

● ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လက္စြ ဲဲ
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ကၽြႏုပ္တို႔ထံ ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မွေုပးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ 
ကြ်ႏ္ုတို ၏ ကတိက၀တ္မ်ား 
ကၽြႏုပ္တုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံပုိ ေဆာင္ေရးဌာနမွ တဆင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားလုိအပ္ေနသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ျမင့္မားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာရရွ ိျခင္း။ 
ကၽြႏုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ က်င္႔ဝတ္မ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ားဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈမ်ားကုိ မွ်ေဝေပးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ာုးကုိ လည္းေကာင္း၊ 
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးမည့္သူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္သည္႔ အေထာက္အပံ႔မ်ားထံမွ မမွန္ကန္သည္႔ ရယူၿခင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေန သူမ်ားအတြက္ လိမ္လည္လွည္႔ဖ်ားမႈနွင့္ 
လာဘ္စားမႈပေပ်ာက္ေရး ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ကုိလည္းေကာင္း လြပ္လပ္ၿပီး မွ်တသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီးသည္။

သင္မ ွေအာက္ပါတို႔ကိုုေဆာင္ရြက္ခ်နိ္တြင္ IRC နည္းလမ္းကိုလက္စြထဲားရမည္-

✔  ဝယ္ယူရာတြင္ “ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေစသည့္” မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မည္သည့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္စဥ္ကို မဆို ဖြင့္ထုတ္ေဖာ္ျပပါ။ 
ဆုိလုိသည္မွာ IRC ၏ အက် ိဳးစီးပြားျမွင့္ တင္ျခင္းကုိ ပဂၢ ိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အက် ိဳးစီးပြားျဖင့္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ ျခင္းမ်ား ရွႏိိင္ုျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

✔  အစီအစဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြ ဲျခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝယ္ယူရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းအာမခံမႈ ရွပိါသည္။ 

✔  ဝယ္ယူေရးမူဝါဒမ်ား၊ ေလလံ သတိေပးခ်က္မ်ား၊ ေလလံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိစစ္ခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ႔သူ၏ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေန႔ရက္တို႔ အပါအဝင္ ေတာင္းခံမႈဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာပါ။ 

✔  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မွ်တေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံပါ။

✔  လွ် ိဳ႕ဝွက္ကန္႔သတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစ်းႏွနု္းမ်ား၊ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

✔  ေလလံမ်ားကို ျငင္းပယ္သည့္အခါ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျပည့္စံုရွင္းလင္းသည္႔ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားေပးပါ။

✔  ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တာဝန္မ်ား၏ ခြ ဲျခားဆက္္ဆံမႈမ်ား၊ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ စိစစ္ အတည္ျပဳမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းပါ။

✔  ရန္ပံုေငြအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အစုိးရ သို႔မဟုတ္ အဖြ ဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အလွဴရွင္မ်ားက ေရးဆြထဲားသည္႔ သင္႔ေတာ္သည့္ ဝယ္ယူေရး 
မူဝါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။

✔  အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆက္သြယ္ရာတြင္ မည္သည့္ကုန္ပစၥည္း၊ 
ေဆာ႔ဖ္ဝလ္ဲ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာ ကုိမဆုိ မဝယ္ယူခင္တင္ပုိ႔မႈ လုိင္စင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္မႈ 
ရွမိရွကုိိဆုံးျဖတ္ပါ။

သင္တို႔ ေရွာင္ရွားသင္႔သည္မွာ-

✗ ေလလံဆြသဲည္႔အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ မွ်တမႈမရွဘိဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း။ 

✗ ေထာက္ပံ႔သူတစ္ေယာက္၏ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးထံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း။

✗  မမွ်တမႈကို ျဖစ္ပြားေစေသာ သို႔မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ သို႔မဟုတ္ မတရားမႈမ်ားကို ဖန္တီးေစေသာ ေပးအပ္မႈမ်ား 
(လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား) စသည္ကို လက္ခံၿခင္း။ 

✗  သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္႔ မကိုက္ညီသည္႔ အရည္အေသြးညံ႔ေသာ သို႔မဟုတ္ အစာထိုးထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လက္ခံျခင္း။

သင္ အစီရင္ခံသင့္သည္မွာ:

▲  ဘက္လိုက္ေသာ တင္ဒါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေလလံတင္သည္႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ေမ်ား၏ အႀကိဳ 
အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္။ 

▲  လုပ္ငန္းရွင္ေမ်ား အၾကားတြင္ ေလလံအၾကံအဖန္လုပ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းလိမ္လည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား မမွ်တသည္႔ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က ္
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

▲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည္႔ရက္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေ မလံုေလာက္ျခင္း။ 

▲  အၾကမ္းဖက္လွပု္ရွားမႈမ်ား၊ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ စြန္႔စားမႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ညွင္းပန္းႏွပိ္စက္ျခင္းမ်ား၊ မလံုျခံဳေသာ သို႔မဟုတ္ 
က် ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈမရွေိသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေထာက္ပ႔မံႈ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ 
ပို႔ေဆာင္မႈ စသည္႔ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။

▲ ေငြ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္႔ အဖြ ဲ႔အစည္း ထက္ အမည္တစ္ခုထံ ေငြေပးေခ်မုွျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား။ 
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ေမးခြန္း- IRC ၏ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ လုပ္ငန္းရွင္ၿဖစ္လာရန္ အလားအလာရွသူိက ကၽြႏုပ္အား ညစာစားရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း။ 
ကၽြႏုပ္သြားလုိ႔ ရႏုင္ိပါသလား။

အေျဖ- ဟုတ္ကဲ႔၊ အဆိုပါ အစားအေသာက္မ်ားကို ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညစာဖိတ္ေခၚမႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ 

၁) တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေပၚ လႊမ္းမိုးေစသည္႔ ရက္ေရာမႈ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ 
ျမင္ရန္ အက် ိဳးအေၾကာင္းမခိုင္လံုႏုငိ္ပါ၊ ၂) တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ျဖစ္ေပၚျခင္း (ဥပမာ တစ္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ထက္မပိုေသာ)၊ ၃) 
ေလးစားစရာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၄) မည္သည္႔ ဥပေဒမွ် မခ် ိဳးေဖာက္ျခင္း ႏွင္႔ ၅) လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရာတြင္ 
IRC အား အေႏွာက္အယွက္ မေပးျခင္း။

ေမးခြန္း- ကၽြႏုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈ လမ္းစဥ္အား တုိက္ရိုက္ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း 
ေရာင္းခ်သူမ်ားထံသုိ႔ ေလ႔လာျခင္းကို မျပဳလုပ္မိျခင္း။ ေဖာင္မ်ား၏ အဆိုပါအစိတ္အပိုင္းတြင္ တင္သြင္းထားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏုပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္က ျပဳလုပ္ျခင္း။ ကၽြႏုပ္မည္ကဲ႔သုိ႔ ျပဳလုပ္သင္႔သနည္း။

အေျဖ- လုပ္ငန္းရွင္ေ၏ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္ကို လိမ္လည္ေျပာဆို ထားသည္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  

လက္မခံပါ။ သင္႔အေနၿဖင္႔ ထိုကုဒ္၏ “အကူအညီရယူျခင္း” အပိုင္းတြင္ ပါရွသိည္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာသင္႔သည္။

ေမးခြန္း- လုပ္ငန္းရွင္ေထံမွ ရရွေိသာ ကုန္ပစၥည္းကို ေအာ္ဒါမွာထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းထက္ အရည္အေသြးနိမ္႔က်သည့္ 

ကုန္ပစၥည္းကုိအသုံးျပဳျခင္း။ ၎အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွမိည္ မထင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ 
၎အတြက္ တာဝန္ယူ ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္ ၎ကုိ ျငင္းဆုိသင္႔ပါသလား။

အေျဖ- မျငင္းသင္႔ပါ၊ ထိုကုဒ္၏ “အကူအညီရယူျခင္း” အပိုင္းတြင္ အဆိုပါအေျခအေနကို ေဖာ္ျပေမးျမန္းႏုငိ္ပါသည္။ 

ကုန္ပစၥည္းသည္ က် ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကြ ဲျပားေနခ်နိ္တြင္ ကၽြႏုပ္တို႔အေနျဖင္႔ အရည္အေသြးနိမ္႔က်ေသာ 
ကုန္ပစၥည္းႏွင္႔အစားထိုးၿခင္းကို လက္မခံပါ။ 

ေမးခြန္းႏွင္႔အ
ေျဖ

ဆက္စပ္ေနေသာ IRC 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား-

● ေငြေၾကးေပါင္းစည္းမႈ မူ၀ါဒ

●  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း 
စည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ

● ၀ယ္ယူရမည့္လက္စြစဲာအုပ္မ်ား 

ေနာက္ထပ္ဖတ္ရမည့္အရာမ်ား-

●  စစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြထုတ္ေဝမႈဆိုင္ရာ 
USAID ရံုး- အတုအေယာင္ၿပဳလုပ္မႈ 
ညႊန္ျပခ်က္မ်ား

●  စစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြထုတ္ေဝမႈဆိုင္ရာ 
USAID ရံုး- အတုအေယာင္ထုတ္လုပ္မႈ 
တားဆီးျခင္းႏွင္႔ ေလးစားလိုက္ နာျခင္း—
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းပဋိပကၡ တုန္႔ျပန္မႈ 
အိပ္ေဆာင္လမ္းညႊန္ခ်က္
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ကၽြႏုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ 
ကၽြႏုပ္တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ပုဂၢလိက အမည္ပိုင္မ်ား သကဲ႔သို႔ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ IRC ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေျခခံျခင္း။ 
IRC ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ ပိုမို 
အက် ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္႔ရလဒ္မ်ား၊ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားသည္႔ 
လူမ်ားအတြက္ ၾကာရွည္ခံေသာ ေထာက္ပံ႔မႈကို ရရွေိစျခင္း စသည္တို႔ကို 
ျမႇင္႔တင္ေပးျခင္း။ 

သင္မွ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခ်နိ္တြင္ IRC နည္းလမ္းကိုလက္စြထဲားရမည္-
✔  တာဝန္ယူမႈျခင္း၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွ ိျခင္း၊ ေလးစားမႈရွ ိျခင္း၊ ညီမွ်မႈရွ ိျခင္း ႏွင္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းတို႔ကို အေျခခံျခင္းျဖင္႔ 

မိတ္ဖက္မ်ားကို တိုးျမွင္႔ျခင္း။

✔  တာဝန္ရွသိည္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္သည္႔ မိတ္ဖက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင္႔ ၎တို႔အေနျဖင္႔ အဆင္႔
မီသည္႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရရွႏိိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္႔ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားကို လက္ခံရရွ ိျခင္းအား အာမခံျခင္း။

✔ အစီအစဥ္ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ႔သည္႔ မိတ္ဖက္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

✔  မိတ္ဖက္မ်ားအား က် ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွစိြာ လက္ေတြ႔ေလ႔က်ေသာ၊ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ လံုျခံဳမႈ ႏွင္႔ လံုျခံဳေရး 
စြန္႔စားမႈမ်ား အား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင္႔ ေလ်ာ႔ပါးသက္သာေစရန္ ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း။

✔  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ ပြင္႔လင္းၿပီး ေလးစားမႈရွေိသာ နည္းလမ္းႏွစ္မ် ိဳးကို အေျခခံသည္႔ 
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို အာမခံျခင္း။

✔  IRC ၏ ရန္ပံုေငြေထာက္ပ႔သံူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သည္႔ ဥပေဒမ်ား၊ ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင္႔ IRC ၏ 
စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားႏွင္႔အညီ အသံုးၿပဳသည္ကို အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင္႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

✔  စီမံကိန္းေရးဆြ ဲျခင္း၊ ဒီဇိုင္းဆြ ဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္႔ IRC၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
တို႔ကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း။

သင္တို႔ ေရွာင္ရွားသင္႔သည္မွာ-
✗ မိတ္ဖက္ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိဂုဏ္ျဒပ္ႏွင္႔မတန္မရာဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလးစားမႈမရွ ိျခင္း။

✗ မိတ္ဖက္ အဆက္အသြယ္မ်ားအၾကား မည္သည္႔ပံုစံျဖင္႔မဆိုအာဏာ အလြသဲံုးစားျပဳျခင္း။

✗ မိတ္ဖက္တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းကို IRC ၏ လုပ္ငန္းအျဖစ္ မွားယြင္းစြာ ကိုယ္စားျပဳအမည္ခံျခင္း။

သင္ တိုင္ႀကားအစီရင္ခံသင့္သည္မွာ:
▲ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးတြင္ “ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား”၏ မွန္ကန္မႈႏွင္႔ ေလ႔လာေတြ႔ရွမိႈ။

▲ လာဘ္စားမႈသို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားကို ေလးစားမႈႏွင္႔အတူ ဘက္မလိုက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရွမိႈ။

▲ မိတ္ဖက္မ်ား၏ မမွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား။

▲ ခိုးယူမႈသို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ ေထာက္ပံ႔မႈ မ်ားသို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လမ္းလႊမဲႈ။

▲ မိတ္ဖက္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ႔က်ေစမႈ သို႔မဟုတ္ မလံုေလာက္ေစမႈ။
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ေမးခြန္း- အိုင္အာစီ၏ ရန္ပံုေငြခြကဲို ရရွထိားသည့္ မိတ္ဘက္အဖြ ဲ ေခါင္းေဆာင္က ရန္ပံုေငြတခုလုံး၏ ဘတ္ဂ်က္မိတၱဴကုိ 
ေတာင္းခံလာသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္္အေနၿဖင့္ ေပးႏိုင္ပါသလား။

အေျဖ- သင္႔အေနျဖင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းအတြက္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရယူျခင္းတို႔အတြက္ IRC မွ IRC ၏ 
လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ လ် ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွသိူ သို႔မဟုတ္ ရံုး၏ တာဝန္ခံေကာင္စီ ထံ 
အၾကံဥာဏ္ ရယူသင္႔သည္။ 

ေမးခြန္းႏွင္႔အ
ေျဖ

ဆက္စပ္ေနေသာ IRC 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား-

● ေငြေၾကးေပါင္းစည္းမႈ မူ၀ါဒ

●  IRC ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈႏွင္႔  
လံုျခံဳေရး မူဝါဒ

●  မူ၀ါဒခ် ိဳးေဖာက္ၿခင္းႏွင့္ ေပါက္ကြမဲႈမွ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရွေိသာ 
အကာအကြယ္

●  အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည္႔အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

●  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပြင့္လင္းေရး 
မူ၀ါဒ 

●  Sub-Award ပါတနာရွစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ စနစ္

● ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လက္စြ ဲဲ

ေနာက္ထပ္ဖတ္ရမည့္အရာမ်ား-

●  သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း 
တြင္ ႏုငိ္ငံတကာ ၾကက္ေၿခနီႏွင့္ 
လျခမ္းနီလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ႔အ
စည္းမ်ား(NGOs) တို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
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ကၽြႏုပ္္တို႔အဖြ ဲ႕အစည္းအတြက္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ကတိက၀တ္မ်ား
IRC က အလွဴရွင္မ်ားမွ ေပးအပ္ပါ၀င္မႈမ်ားကို လိုအပ္ေနသူမ်ားထံသို႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ ယင္းသို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေလွ်ာ့ေပးညိွႏိွဳင္းၿခင္းမရွပိဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ IRC ၏ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး အဖြ ဲ႕အစည္း၏ စိအက် ိဳးစီးပြား ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

သင္မွ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခ်နိ္တြင္ IRC နည္းလမ္းကိုလက္စြထဲားရမည္-

✔  သင့္ၾကီးၾကပ္၏ အမွန္တယ္ သို႕မဟုတ္ ပဋိပကၡအေပၚတြင္ ထားရွေိသာ အက် ိဳးစီးပြား အျမင္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ျခငး္- 
ဆိုလိုသည္မွာ အက် ိဳးစီးပြား တဦးခ်င္းစီ၏ အက် ိဳးစီးပြားသည္ အိုင္အာစီအဖြ ဲ အစည္း၏ အက် ိဳးစီးပြားအေပၚ စြက္ဖက္ၿခင္း သို မဟုတ္ 
အဖြ ဲ အစည္းအက် ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပဋိပကၡၿဖစ္လာႏိုင္သည္။

✔  IRC၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တာ၀န္သိ ျပီး တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အသံုးျပဳပါ၊ ထို႕အျပင္ သူခိုး၊ ေလလြင့္ျခင္း၊ မတရားအသံုးျပဳျခင္း၊ 
အႏၱရယယ္ေပးျခငး္ တို႔႔မွ ကာကြယ္ရမည္။ (သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ ေဘးသင့္ေစျခငး္မရွဘိဲ)။

✔  တိက်ေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ာကို သိမ္းဆည္းရမည္။

✔  သင့္ေလ်ာ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ တာ၀န္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ သေဘာတူညီလက္ခံမႈႏွင့္ ၀ယ္ယူမႈ မွန္ကန္ေၾကာင္းအ
တည္ျပဳခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ 

✔  ကုန္က်စရိတ္ တင္ျပမႈ၊ အျခားပစၥည္းေရာင္းသူမ်ားထံေပးေခ်မႈ၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ လစာစာရင္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ ၾကပ္မတ္ပါ။ 

✔  လွ် ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပို္င္ဆိုင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘိဲ ရယူျခင္း သို႕မဟုတ္ ဖြင့္ေျပာျခင္းမွ ကာကြယ္ပါ။

✔  စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း စာရြက္စာတမ္းဖ်က္သိမ္းသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ 

✔  IRC စာရင္းစစ္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးသူမ်ား လာေရာက္သည့္အခ်နိ္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ေျပာၾကားလာပါက 
အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

သင္တို႔ ေရွာင္ရွားသင္႔သည္မွာ-

✗ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအတြက္ IRC ရပ္တည္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ 

✗ အျခားလုပ္ငန္းရွင္္၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ IRC၏ အခ်နိ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသံုးျပဳျခင္း။

✗  လုပ္ငန္းေရးရာအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဆက္သြယ္မႈထက္ ပိုမိုသည့္ သူ သို႕မဟုတ္ တစ္ဦးျခင္းစီႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ဖြင့္ဟေျပာၾကားမႈမရွ ိျခင္း၊ ဌါးရမ္းျခင္း သို႕မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား။ 

✗  ရွာေဖြျခင္း၊ လက္ခံျခင္း သို႕မဟုတ္ တန္ဖိုးရွသိည့္ မည္သည့္အရာကိုမဆို ေပးအပ္ျခင္း (လက္ေဆာင္၊ ေထာက္ခံမႈ၊ အကူအညီ၊ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ တံစိုးလက္ေဆာင္၊ မသမာေၾကး အပါအ၀င္) လႊမ္းမိုးေစေသာ သို႕မဟုတ္ မမွ်တေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္ 
အရာမ်ား ေပးအပ္ျခင္း။ 

✗  တင္ျပခ်က္မွတ္တမ္းအမွားမ်ား (လက္ခံျဖတ္ပိုင္း၊ အခ်နိ္၊ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွခံ်က္မ်ား၊ ေငြေၾကးေဖာ္ျပခ်က္၊ အစီအစဥ္အခ်က္အလက္ 
အစရွသိျဖင့္)။ 

✗ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရွာင္တိမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အဖြ ဲ႕အစည္းအတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား အား ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

✗ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွေိသာ IT ဟာ့ဝဲလ္ သို႕မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း။

✗ အသက္၀င္ေနဆဲျဖစ္ေသာ သို႕မဟုတ္ စာရင္းစစ္ပါ၀င္စစ္ေဆးမႈ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ တရားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားခ်က္။ 

✗  IRC စာရင္းစစ္မွ သို႕မဟုတ္ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားမွ ေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွားယြင္းေသာ၊ မွားယြင္းေစေသာ 
သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုေသာ ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္း။

သင္ အစီရင္ခံသင့္သည္မွာ:

▲ လိမ္လည္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ ျဖတ္စားလပ္စားလုပ္မႈ သို႕မဟုတ္ အလြသဲံုးစားလုပ္မႈ။

▲  IRC IT ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုငိ္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈအတြက္လညး္ေကာင္းမလို
လားအပ္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားျပဳလုပ္ျခငး္ သုိ႕မဟုတ္ မလိုလားအပ္ျခငး္ သို႕မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြမဲ်ား သို႕မဟုတ္ တားျမစ္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ။ 

▲ IRC ၏ဂုဏ္သိကၡာ သို႕မဟုတ္ ျပည္သူ႕ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။
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ေမးခြန္း- ကၽြႏုပ္္၏ ေယာက္ဖ ကုမၸဏီသည္ IRC မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ် ိဳးေပးပါသည္။ 
အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏုပ္္၏ ေယာက္ဖအား ေျပာႏုငိ္ပါသလား။

အေျဖ- အခြင့္အေရးမ်ားကို လူထုသိေအာင္ေၾကညာျပီးျဖစ္ပါက သင့္ေယာက္ဖကို ေျပာၾကားႏုငိ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ 

အျခားျဖစ္ႏုငိ္သည့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားထက္ မမွ်တေသာ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား သင့္ေယာက္ဖအား ေပးျခင္းမ်ား၊ ေျပာၾကားျခင္းမ်ား 
မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသိရန္မဟုတ္ေသာ IRC ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု သို႕မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
မွ်ေ၀ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္သည့္ ဌာနသို႕ သင္တို႔၏ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကို 
ေျပာၾကားရမည္ ထို႕အျပင္ ထို အခြင့္အလမ္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းအတြက္ တစ္စိတ္တပိုင္းမျဖစ္ေစရ။

ေမးခြန္း- ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘိဲ ေျပာၾကား၍မရေသာ လွ် ိဳ႕၀ွက္အခ်က္အလက္ မ်ားပါရွေိၾကာင္း ကၽြႏုပ္္မည္သုိ႕ သိႏုငိ္မည္နည္း။

အေျဖ- လွ် ိဳ႕၀ွက္ဟူေသာ အခ်က္သည္ အေၾကာင္းအရာေပၚအေျခခံျပီးဆံုးျဖတ္သည္။ IRC ၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ တစ္ဦးတည္းသာပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳ ယူဆပါ။ လွ် ိဳ႕၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းတိုင္းကို “လွ် ိဳ႕၀ွက္”ဟု မွတ္သားမထားပါ။ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းကိုမဆို မေသခ်ာျဖစ္ပါက ဖြင့္ဟေျပာၾကားျခင္း 
မျပဳလုပ္မီတြင္ သင္၏ မန္ေနဂ်ာထံမွ သို႕မဟုတ္ ေကာင္စီခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ရယူပါ။ 

ေမးခြန္းႏွင္႔အ
ေျဖ

ဆက္စပ္ေနေသာ IRC 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား-

●  အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည္႔အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

●  ေငြေၾကးေပါင္းစည္းမႈ မူ၀ါဒ

●  လွ် ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ

●  လက္ခံႏုငိ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
နည္းပညာပို္င္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ

●  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း 
စည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ

●  မီဒီယာ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

●  အျခား IT ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ 
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ IT 
မူ၀ါဒမ်ား

●  ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ USP 
ညႊန္ၾကားခ်က္ 
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လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္ 
ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ကတိျပဳခ်က္
အိုင္အာစီသည္ တာ၀န္ယူမွရုွေိသာ ကမၻာသားတဦးၿဖစ္ရန္ 
သံဓဌာန္ခ်ထားပါသည္။ အစိုးရ၊ စည္းမ်ဥး္ေရးဆြသဲူမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား၊ 
ေဒသခံၿပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ရိုးသားမွ ု၊ ယံုႀကည္မွႏုွင့္ 
ညီမွ်မွတုို အေပၚ အေၿခခံသည္။ တရား၀င္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို 
ေထာက္ခံပါသည္ ထို႕အျပင္ ကၽြႏုပ္္တို႔လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
နိင္ငံမ်ားႏွင့္ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအတြင္းတြင္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားျမႇင့္ တင္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

သင္မ ွေအာက္ပါတို႔ကိုုေဆာင္ရြက္ခ်နိ္တြင္ IRC နည္းလမ္းကိုလက္စြထဲားရမည္-

✔  အလွဴရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား သို႕မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စစ္မွန္ျပည့္၀ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္။

✔  ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕သည့္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီး ကာကြယ္ျခင္း၊ ခိုင္ခံတည္ျမဲျခငး္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔ကို 
အိမ္ရာပစ္ေျပးရေသာသူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ယူေပးျခငး္။ 

✔  ကၽြႏုပ္္တို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ေသးငယ္ေလ်ာ့ပါးေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

✔  ယခုစည္းကမ္းမ်ားအတြင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တေျပးညီျဖစ္ပါေစ ဆိုရွယ္ 
မီဒီယာအေပၚတြင္သင့္ကိုယ္သင္ IRC အဖြ ဲ႕၀င္အျဖစ္ ေဖာ္ျပရတြင္ျဖစ္သည္။ 

✔  စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈခံေနရေသာ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္ထားေသာအေျခအေနမ်ားရွသိည့္အေနအထားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက 
ေကာင္စီခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူပါ။ 

✔  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ မီဒီယာမ်ား၊ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ားႏွင့္  
ျပည္သူ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစံုစမ္းခ်က္မ်ားမွ လမ္းညႊန္မႈမ်ားရွာေဖြပါ။

✔  လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈကို ရယူပါ။

သင္တို႔ ေရွာင္ရွားသင္႔သည္မွာ-

✗  မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် တန္ဖိုးရွေိသာအရာကို ေပးအပ္ျခငး္ ရယူျခင္း (အစိုးရအရာရွပိိုင္းအပါအ၀င္) မ်ားျပဳလုပ္ျပီး  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုငိ္ရန္ သို႕မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္သည့္ အက် ိဳးအျမတ္ရလိုျခင္းဌါ ျပဳလုပ္ျခငး္။

✗  အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေတာင္းဆိုလာသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ မွားယြင္းသည့္၊ မွားယြင္းေစႏုငိ္ေသာ သို႕မဟုတ္ မျပည့္စံုေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း။

✗  လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကို ဖိအားေပးျပီး ႏုငိ္ငံေရး သို႕မဟုတ္ အလွဴအတန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေစျခင္း။

✗  IRC ကိုယ္စား အေနျဖင့္ ႏုငိ္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဌာန၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ မပါရွဘိဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

✗  သင္၏ တည္ၾကည္မႈကို (တည္ၾကည္မႈသြင္ျပင္) ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုငိ္ေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား IRC အလုပ္ သို႕မဟုတ္ IRC၏ 
ဂုဏ္သိကၡာ။ 

သင္ တိုင္ႀကားအစီရင္ခံသင့္သည္မွာ:

▲ စီးပြားေရးပိတ္ဆို မွတုြင္ မပါ၀င္သည့္ ကန္ ကြက္သပိတ္ေမွာက္မွႏုွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္။ 

▲ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေရး သို႕မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္အား အႏၱရာယ္ေပးႏုငိ္သည့္ အေျခအေန။ 



 IRC နည္းလမ္း  |   17

ေမးခြန္း- အေကာက္ခြန္အရရွမိွ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ကြန္ပ်ဴတာကုိ အခြန္ရွင္းလင္းေစရန္အတြက္ ေျခာက္ပတ္ၾကာလိမ့္မည္ဟုေၿပာ
ပါသည္။ သူ႔အား ေငြေၾကးအနည္းငယ္ “ပိုေပး”ပါက ထုိ႔ထက္ပို၍ ၿမန္ဆန္ေအာင္ၿပဳလုပ္ေပးမည္ဟု အရိပ္အၿမြက္ေၿပာခဲ့ပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ထုိကြန္ပ်ဴတာမ်ားကုိ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနၿပီး သူေတာင္းသည့္ပမာဏမွာ အလြန္နည္းပါသည္။ ကၽြႏုပ္္သည္  
သူေတာင္းသည့္အတိုင္းေပးသင့္ပါသလား။

အေျဖ- လံုး၀မေပးသင့္ပါ။ ထိုေငြေၾကးကိုေတာင္းဆိုေသာသူသည္ အစိုးရမွ စုေဆာင္းထားေသာ ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာ 
အခေၾကးေငြကို တရား၀င္အလုပ္တြင္ေစသည့္ ရွင္းလင္းမႈရွေိသာ အစိုးရအရာရွမိဟုတ္လ်ွင္ေတာင္မွ ၎သည္ တားၿမစ္ထားေသာ 
ေငြေပးေခ်မႈ ဥပမာတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေႏွးေကြးသြားသည္ၿဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ရလဒ္မ်ားေကာင္းမ်ားထြက္
မလာသည္ၿဖစ္ေစ IRC သည္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အၿပဳအမူမ်ားကို လုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း- မူ၀ါဒတြင္ယုံၾကည္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ႏုငိ္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ ရံုးလည္ပတ္ေနေသာ IRC၏လုပ္ငန္းကုိ အက် ိဳး
သက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္တုိ႔သည္ သူမ၏အဖြ ဲ႔အတြက္ ဖိုင္မ်ားစုစီးထားရွရိန္အတြက္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏မိတၱဴစက္ 
အသုံးၿပဳၿခင္းႏွင့္ စာရြက္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏုငိ္ပါသလား။

အေျဖ- မေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါ။ IRC ၏ အခ်နိ္၊ ပစၥည္းကရိယာ သို႔မဟုတ္ ႏုငိ္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းအသံုးၿပဳမႈကို ခြင့္မၿပဳသင့္ပါ။ 

ေမးခြန္း- ကၽြႏုပ္္သည္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ IRC မွ လူမ် ိဳးေရးကုိ ဆန္႔က်င္ခြ ဲၿခားထားသည့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေတြ႔ရွခိဲ့ပါသည္။ ထုိမွတ္တမ္းကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ၿဖင့္ ခ်ၿပသင့္ပါသလား။

အေျဖ- သင္သည္ IRC ကိုယ္စား လူမႈေရးအၿငင္းပြားမႈမ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ မေစ့စပ္သင့္ပါ။ သင္သည္ 
ထိုအေၾကာင္းအရာအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆံုးၿဖတ္ေပးႏုငိ္သည့္ IRC ေၿပာဆိုဆက္ဆံေရးအဖြ ဲ႔ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာထံသို႔ 
တင္ၿပသင့္ပါသည္။ 

ေမးခြန္းႏွင္႔အ
ေျဖ

ဆက္စပ္ေနေသာ IRC 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား-

● တံစိုးလက္ေဆာင္ဆန္႔က်င္ေရးမူ၀ါဒ

● ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ မူ၀ါဒ

● ေငြေၾကးေပါင္းစည္းမႈ မူ၀ါဒ

●  စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ 
တိုင္ၾကားေရးမူ၀ါဒ

● ထုတ္ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒ

● သပိတ္ေမွာက္ဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒ

● ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ

● ၀ယ္ယူရမည့္လက္စြစဲာအုပ္မ်ား



18  |  IRC နည္းလမ္း

အကူအညီရယူၿခင္း

ဤက႑သည္IRC ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုး သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ရရွလိာေသာ အရင္းအၿမစ္မ်ားကို ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာၿပႆနာကို မည္သို ရွဳၿမင္မည္နည္း
ဆံုးၿဖတ္ခ်က္တစ္ခုမခ်မွတ္မွ ီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို မစတင္မီ ၿဖစ္လာႏုငိ္ေခ်ရွေိသာ 
ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ၿပႆနာကို သင္ကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းေမး၍ စဥ္းစားပါ။

●  IRC ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေစာင္ႏွင့္ သေဘာထားႏွင့္ 
ၿပင္ပစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ၿပဳလုပ္ရမည္လား။

●   ဤဆံုးၿတ္ခ်က္သည္ မည္သူတို႔အား သက္ေရာက္မႈရွမိည္နည္း။

●  အၾကံေပးအရာရွ ိ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ အကူအညီေပးလိမ့္မည္လား။

●  ဤဆံုးၿဖတ္ကို လူၾကားတြင္ခ်မွတ္လိုက္ပါက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား 
ကၽြႏုပ္္မွ ရွင္းၿပရန္အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာရွလိိမ့္မည္လား။ 

● ကၽြႏုပ္္၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သည္ သမာသမတ္ က်ပါသလား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏုပ္္အတြက္ မ်ွတမႈေလ်ာ့နည္းေစေသာ 
ရလဒ္ထဲမွ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အစုေငြရရွလိိမ့္မည္လား။

ဆက္လက္ေၿပာၾကားရမည့္သင့္တာ၀န္-
၀မ္းနည္းစရာအေကာင္းဆံုးေသာ အမွားလုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ လူမ်ားသည္ အၿခားလမ္းတစ္ခုကို 
ၾကည့္ရႈ႔ေနၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ တရား၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သိရွ ိၿခင္း သည္  
သင့္အလုပ္အတြက္ အသံုး၀င္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းကို ေၿပာၿပရန္ အတြက္ သင့္အားေမ်ွာ္လင့္ၾကပါသည္။

●  သင္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘာသာရပ္အတြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အၿမဲေသခ်ာေစၿပီး 
အၾကံဥာဏ္လိုအပ္ပါသည္။

● သင့္အား သက္ေသာင့္သက္သာမရွေိစေသာ သီးၿခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား။ 

●   IRC၏လုပ္ငန္းမ်ားခ်တိ္ဆက္မႈတြင္ တရားမ၀င္ သို႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေစ့စပ္
ညွႏိႈငိ္းမႈၿပဳလုပ္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ပါတီမ်ားမွ ေစ့စပ္ညႇႏိႈငိ္းၿပီးၿဖစ္သည္ကို သင္မွ 
သိရွပိါသည္ သို႔မဟုတ္ သံသယရွပိါသည္။

– IRC မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အားေပးမႈရွေိသာ အလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္အားေပးသူမ်ား
– ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား
– လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာ 
– ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္သူမ်ားမွ IRC၏ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
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ၿပႆနာမ်ားကို တင္ၿပႏိုင္သည့္ လမ္းေႀကာင္းမ်ား

IRC သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွာေဖြေရး အၾကံဥာဏ္(ႏွင့္) သတင္းေပးပို႔ၿခင္းဆိုင္ရာအတြက္ ဆႏၵၿပဳထားေသာ 
လမ္းေႀကာင္းမ်ားရွပိါသည္။ သင့္အေနၿဖင့္ ပို၍သက္ေသာင့္သက္သာရွေိသာ လမ္းေႀကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုငိ္ၿပီး 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးေသာ အေၿခေနကိုလည္း မွတ္သားပါ။—သင့္ၾကီးၾကပ္သူအရာရွ ိ သို႔မဟုတ္ 
ၿပည္တြင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈဌာန—တို႔သည္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာမ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ 
အေၾကာင္းအရာတြင္ စာရင္းၿပဳစုထားေသာ ရရွထိားသည့္ အရင္းအရင္းၿမစ္မ်ား “ဥပမာကိစၥရပ္မ်ား” တြင္ 
ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ

လက္ခံရရွထိားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုသည္ IRC ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ အလားအလာရွေိသာ ခ် ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုကို 
ေရာင္ၿပန္ဟပ္ေနပါက အရင္းအၿမစ္အားလံုးသည္ လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ တိုင္ၾကားေရးယူနစ္ႏွင့္အတူ ညွႏိိႈင္းမႈၿပဳလုပ္ရန္တာ၀န္ရွသိည္ကို 
မွတ္သားထားပါ။

ဥပမာကိစၥရပ္မ်ား စဥ္းစားရမည့္ အရင္းအၿမစ္မ်ား

ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚမွႏုွင့္ ဆိုင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား

ၾကီးၾကပ္သူအရာရွ/ိၿပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား

အလုပ္ခြင္အတြင္း သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ား (အလုပ္တာ၀န္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္မႈကို အကဲၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ 
အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ၾကီးၾကပ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင ္
ဖက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား)

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္မ်ား

IRC ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အရင္းအၿမစ္မ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈ

ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ အစီရင္ခံစာတင္ၿခင္း၊ တြက္ခ်က္ၿခင္း၊ 
အခြန္ေငြတင္ၿပၿခင္း၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို တင္ၿပၿခင္း 

ဘ႑ာေရး

ဘ႑ာေငြအလွဴခံၿခင္း သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္အတူ 
အေလ်ာ့အတင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဂရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ရန္ပံုေငြခန္ ခြေဲရးဌာန

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူၿခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးၿခင္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ပို ေဆာင္ေရးဌာန

တရား၀င္အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မူ၀ါဒစကားၿပန္ဆိုခ်က္မ်ား 

အေထြေထြအႀကံေပးရံုး

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အထက္တြင္သီးၿခားေဖာ္ၿပမထားခဲ့
ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ကနဦးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပီးသည့္ေနာက္ 
မေၿဖရွင္းရေသးဘဲ က်န္ရွေိနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားယူနစ္
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သင္သည္ သင့္ၾကီးၾကပ္ေရးမႈး သို႔မဟုတ္ 
ၿပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာႏွင့္ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

အေၾကာင္းအရာကို ေၿပာၾကားရန္အတြက္ 
စိတ္မသက္မသာၿဖစ္ေနပါသလား။

မေၿပာလုိပါ။

ေၿပာႏုိင္ပါတယ္။

မေၿပာလုိပါ။

မေၿပာလုိပါ။

သင္သည္ အၿခားၿပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ 
ေဒသဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာႏွင့္စကားေၿပာႏုငိ္ပါသ

လား။

သင္သည္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းကို 

ဆက္သြယ္ႏုငိ္ပါသလား။ (ဥပမာ- 
HR၊ လံုၿခံဳေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ 
အေထြေထြေကာင္စီရံုး အစရွသိၿဖင့္)

Email integrity@rescue org သို႔မဟုတ္ 
က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ 

Hotlineကို အသံုးၿပဳပါ။

သင့္ၾကီးၾကပ္ေရးမႈး သို႔မဟုတ္ 
ၿပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာကို စကားေၿပာပါ။

အၿခားမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးႏွင့္စကားေၿပာပါ။

ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္သြယ္ပါ။

(ေနာက္စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရႈ႔ပါ။)

အ
ေၾ

က
ာင

္းအ
ရာ

မ်
ား

အ
ား

 ေ
ဖာ

္ၿပ
ပံုေ

ဖာ
္ၿပ

နည
္း

ေၿပာႏုိင္ပါတယ္။

ေၿပာႏုိင္ပါတယ္။

ေၿပာႏုိင္ပါတယ္။
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က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အေရးေပၚလိုင္း 

က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အေရးေပၚလိုင္းကို ဤအခ်နိ္တြင္ ရရွႏုိငိ္ပါသည္-

●  သင္သည္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အၿခားအသံလႊလမ္းေႀကာင္းမ်ားကို 
အသံုးၿပဳရာတြင္ စိတ္မသက္မသာၿဖစ္ပါသလား။

●  အၿခားအသံလႊင့္လမ္းေႀကာင္းမ်ားမ်ားသည္ မထိေရာက္ပါ သို႔မဟုတ္ 
တာ၀န္မယူၾကပါ။

●  သင္သည္ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို အမည္မသိၿဖင့္ 
သတင္းေပးပို႔ရန္ ဆႏၵရွပိါသည္။

အေရးေပၚလိုင္းကို မမွတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အမ် ိဳးအမည္သတ္မွတ္ထားသည့္ 
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ IP လိပ္စာမ်ားမပါရွေိသာ 
ဘက္လိုက္မႈမရွေိသာ တတိယပါတီအဖြ ဲ႔ၿဖစ္သည့္ EthicsPoint မွ ၾကီးၾကပ္ပါသည္။ တစ္ပတ္ 
၇ ရက္လံုးႏွင့္ တစ္ရက္တြင္ ၂၄ နာရီစလံုး ဘာသာစကားမ်ားစြာၿဖင့္ ရရွႏုိငိ္ပါသည္။ 
IRC တြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ (၀န္ထမ္းမ်ား၊ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ား၊ 
ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအပါအ၀င္) မည္သူမဆို 
ဆက္သြယ္ႏုငိ္ပါသည္။ 

သင္သည္ ဖုန္းၿဖင့္အသံုးၿပဳလုိပါက EthicsPointမွ သင္တန္းေပးထားေသာ ပညာရွင္မွ 
သင့္ေမးခြန္း သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ပါရွေိသာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ၿပေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ထပ္မံတုန္႔ၿပန္ခ်က္အတြက္ IRC၏လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားယူနစ္သို႔ 
လက္ဆင့္ကမ္းမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

လွ်ိဳ႔၀ွက္ျခင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္
ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါက သင့္အမည္ကို ေပးအပ္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ယခုအခ်က္မွ သင္ ့
ျပႆနာအားျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူအား သင့္ျပႆနာကို ေသခ်ာျပန္လည္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါက 
သင့္အား ဆက္သြယ္ရန္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ အမည္ကို ေပးအပ္ျခင္းသည္ ကၽြႏုပ္္တို႔အား သင္႕တြင္ 
လက္တုန္႕ျပန္လိုသည့္အခ်က္မရွဘိဲ ေကာင္းေစလိုသည့္အတြက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။  
(ထိုေနရာတြင္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒအရ လိုအပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ္ သင္၏အေၾကာင္းအရာအား 
အျပည့္အ၀စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္မ်ားအတြက္ တမူထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားရွေိကာင္းရွႏုိငိ္ပါသည္။)

အေရးေပၚလိုင္းအသံုးျပဳျပီး သင့္အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက IRC မွ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လ်ွ ိဳ႕၀ွက္စြာသိမ္းဆည္းေပးမည္ျဖစ္ျပီး 
သင္တင္ျပလိုက္သည့္အခ်က္ကို တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အေျခအေနမွသာ မွ်ေ၀သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အမည္မေဖာ္လိုပဲ အစီရင္ခံပါက အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို ေပးအပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ EthicsPoint မွ သင့္ႏွင့္အတူ အမွတ္တစ္ခုျဖင့္ 
ပူးတြေဲပးအပ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး ဆိုက္အတြင္းသို႔ ပံုမွန္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳျပီး စစ္ေဆးမႈအဖြ ဲ႕မွ ေတာင္းအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မရရွေိသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိတ္ပင္သြားႏုငိ္ပါသည္။ 

IRC မွ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမည္မေဖာ္ဘဲ ေပးပို႕သည္ကို အသိမွတ္ျပဳပါသည္ သို႕ေသာ္ မေကာင္းေသာ အၾကံအစည္ျဖင့္ (ဥပမာ- 
ဖုံးကြယ္လိုေသာ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာအေနျဖင့္ လုပ္ၾကံျပဳလုပ္လိုျခင္း) မ်ားအတြက္ အေရးေပၚလိုင္းကို အသံုးမျပဳပါရန္။ အမည္မေဖာ္လိုေသာ 
မေကာင္းေစေသာအေျခခံျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ားသည္ အေရးေပၚလိုင္းအသံုးျပဳသူတိုင္း၏ သိကၡာကို က်ဆင္းေစပါသည္။ 

EthicsPoint သို႔ တယ္လီဖုန္းၿဖင့္ သို႔မဟုတ္ 
အြန္လိုင္းၿဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုငိ္ပါသည္။

တယ္လီဖုန္း 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပ:
+1 (503) 352-8177 
(စုေပါင္းေခၚဆိုပါ)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြင္း-
(866) 654-6461

အြန္လိုင္း 
irc.ethicspoint.com 

သို႕၀င္ေရာက္ပါ။ 
ထို႕ေနာက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

Integrity@rescue.org

ဤအရာသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႔ရွ ိွ ECU မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အီးေမးလ္ boxၿဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ေမးခြန္းမ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ဤလိပ္စာသို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ႏုငိ္ပါသည္။ 
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ေမးခြန္း- ကၽြႏုပ္္ေသခ်ာသည္ကေတာ့ IRC နည္းလမ္းတြင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈကို စံုစမ္းမိပါသည္  
သုိ႕ေသာ္ အျပည့္အ၀ေတာ့ အေသခ်ာမေျပာႏုငိ္ပါ။ ကၽြႏုပ္္မွားယြင္းႏုငိ္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို မတင္ျပလုိပါ။  
ကၽြႏုပ္မည္ကဲ႔သုိ႔ ျပဳလုပ္သင္႔သနည္း။

အေျဖ- သင့္တြင္ အခ်က္အလက္အားလံုးမရွေိသာ္လည္း သင့္ျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္း တင္ျပသင့္ပါသည္ 
သို႕မွသာလ်ွင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာသူမွ ျပႆနာ အတြင္းကို ေသခ်ာၾကည့္ရႈျပီး ေဖာက္ဖ်က္မႈဟုတ္မဟုတ္ကို 
ဆံုးျဖတ္ႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္မွ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနသမွ် ေကာင္းက် ိဳးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္သည့္အရာကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ
းခ

ြန္း
ႏွင

္႔အ
ေျ

ဖ
လက္တုန္႕ျပန္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း မူ၀ါဒ

IRC မွ ေကာင္းမြန္သည့္စိတ္ဓါတ္၊ ျပႆနာအား တင္ျပသူ သို႕မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ သူ ၊ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမျပဘဲ ျပဳလုပ္သည့္သူေတာင္ျဖစ္ပါေစ မည္သူ႕ကိုမွ် လက္တုန္႕ျပန္မႈကို ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

မည္သည့္ရာထူး ၊ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ရွေိစကာမူ ကိုယ္က်င့္သိကၡာဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာတစ္ခုကို ပါ၀င္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲစ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေနျခင္းမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ရပ္နားသည္အထိျပဳလုပ္သြား 
ႏုငိ္သည္။ သင္မွ လက္တုန္႕ျပန္ရႏုငိ္သည္ဟု ခံစားမိပါက အေရးေပၚလိုင္းသို႕ဆက္သြယ္ျပီး အကူအညီေတာင္းႏုငိ္သည္။

IRC မွ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား အေသးစိတ္ အေျခအေန၊ အခ်နိ္အခါ ေပၚတြင္မူတည္ျပီး 
အစီရင္ခံပါရန္၊ ကိုယ္တိုင္ တင္ျပျခင္းကို စည္ကမ္းခ်က္စံႏႈန္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားႏွင့္ေ ဆာင္ရြက္ျပီး ေလ်ာ့ပါးေစေသာ စိတ္ဆႏၵတို႔အေနျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ပါရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။

တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္

IRCက ျပႆနာရပ္မ်ာကို အလြန္ အခြင့္ယူေဆာင္ရြက္ျပီး မည္သည့္တင္ျပမႈမ် ိဳးမဆို မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါေစ 
တင္ျပမႈအားလံုးကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ တင္ျပမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္သြားသည့္သူမ်ားအတြက္ 
ကိုယ္ပို္င္ျဖစ္ခြင့္ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ျပီး IRC မွ သင့္အား စစ္ေဆးမႈအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို ေပးအပ္ႏုငိ္မည္ သို႕မဟုတ္ 
တန္ျပန္ေဆာင္ရြကု္မႈအေနျဖင့္ မည္သည္ကို ျပဳလုပ္သည္ကို ေျပာျပႏုငိ္မည္မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ႏုငိ္ပါက မည္သည့္အခ်နိ္မဆို 
သင့္အား အေျခအေန ေနာက္ဆံုးကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ျပႆနာသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သင္သိရွမိည္ျဖစ္သည္။ စီနီယာ စီမံခန့္ခြမဲႈအဖြ ဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ျပႆနာအတြက္ အေျဖရရွရိန္ 
ၾကပ္မတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
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အားျဖည့္တိုက္တြန္းျခင္း
IRC ၏ စည္းကမ္း သို႕မဟုတ္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား ကို ေဖာက္ဖ်က္သူ မည္သူမဆို မည္သည့္ရာထူး၊ 
လုပ္ပို္င္ခြင့္ရွေိစကာမူ အလုပ္မွရပ္နားျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းအတြက္ နမူနာမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ပါက  
စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈအျဖစ္ျဖစ္ပြားမည္ျဖစ္သည္-

●  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္း 

●  အျခားသူမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား ခ် ိဳးေဖာက္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္း

●  စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္သည္ ဟု အသိေပးခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ သံသယျဖစ္ခံရျခင္း

●  စာရင္းစစ္ သို႕မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခငး္

●  စာရင္းစစ္ သို႕မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခငး္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွ ိျခင္း  
သို႕မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈ မရွရိျခင္း 

●  အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္ တုန္႕ျပန္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ျပႆနာအား ျဖစ္ပြားေစျခင္း

ဥပေဒကို သို႕မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းသည္ သင္၊ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ IRC သို႕မဟုတ္ ယင္း၏ ပါတနာ၊ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသူမ်းအား တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုငိ္ျပီး ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပြားႏုငိ္ပါသည္-

●  ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္း

●  ဆိုင္းငံ႕ျခင္း 

●  ဥပေဒအရ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္

●  အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း 

IRC ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ယခု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နည္းလည္သိရွေိၾကာင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ IRC ႏွင့္စတင္အလုပ္လုပ္သည့္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေဖာ္ျပလႊာကို ႏွစ္စဥ္ 
ထိုတည္ရွေိနသည့္ေနရာ၏ဥပေဒမွခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္သည္။
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာနခ်ဳပ္

122 East 42nd Street
New York, New York 10168-1289

USA
ဖုန္း: + 1 212 551 3000

ဖက္စ္: + 1 212 551 3179


