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လူ႕အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ 

ကမၻာ့တိုက္ၾကီး ေလးတိုက္တြင္ျဖန္႕က်က္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ IVL 

ကုမၸဏီသည ္လ႕ူအခြင့္အေရးကုိ ေလးစားစြာ ယံုၾကည္လက္ခံပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပည္သူမ်ား 

ႏ ွ င ္ ္ ္ ့  ႏ ု ိ င ္ င ံ ေရ းရပ ိ ု င ္ ခ ြ င ္ ့ မ ် ာ းဆ ု ိ င ္ ရ ာပဋ ိညာဥ ္ စ ာခ ် ဳ ပ ္ မ ် ာ း  အပါအ၀င  ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္းပါအခ်က္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းနွင့္ၾကိဳဆိုျခင္း 

ျပဳလုပ္ရန္ ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုတားျမစ္ျခင္း၊ 

လူ႕အခြင့္အေရးကိုအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္မလာေအာင္တားဆီးျခင္းမ်ားျပဳ 

လုပ္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႕စီးပြားေရးျပဳလုပ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားမွ ကြျဲပားသည့္ တရားစီရင္ 

ပိုင္ခြင့္အတြက္ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိလုိက္နာရန္ ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ 

အေျခအေနအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးအားထုတ္လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ဥပေဒကုိေလးစားလုိက္နာသင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား 

အျမင့္မားဆုံးအေျခအေနေရာက္ရွိေစရန္ အဆက္မျပတ္တုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ 

ကတိျပဳပါသည္။ 

မူ၀ါဒ သတင္းရယူျခင္း 

ဤမူ၀ါဒသည ္IVL ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၊ ၀န္ထမ္း 

မဟုတ္ေသာ္လည္း IVLကိုကိုယ္စားျပဳသည့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 

အသင္းအဖြဲ႕ကုမၸဏီမ်ား အားလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ကုလသမဂၢမွ 

ေၾကညာထားသည့္ လိုက္နာရန္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ 

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး သေဘာတူလက္ခံရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ 

လ႕ူအခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္း 

က်ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ က်ႏု္ပ္တို႕၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ဆာင္မႈမ်ား သက္သာေစျခင္း၊စြန္႕စားမႈအကဲျဖတ္ျခင္း၊ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအသက္သြင္းျခင္းမွရလဒ္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

မရွိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္တားဆီးေပးမည္။ 
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ခြဲျခားျခင္းႏွင့္အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအေပၚတြင္ အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ 

ဘာသာ၊ လိင္၊ ႏိုင္ငံသား၊ အသက္စသည္တုိ႕ကုိအေျခခံျပီး ခြဲျခားမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ကတိျပဳပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္း၊ 

ခြဲျခားျခင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြျပီး လုံး၀ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သည္:  

 လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား စိတ္မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္း သို ႕မဟုတ္ 

ေအာက္က်ိဳ႕ခယေစျခင္း။  

 တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း။ 

 တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ကြျဲပားမႈအေပၚ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းႏွင့္ ဟန္႕တားမႈျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္း၊  ဤအျပဳအမူမ်ား: - 

o လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ၾကိဳဆိုမႈမျပဳျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 

ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ျခင္း။ 

o တစ္စံုတစ္ဦး၏ အလုပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအေပၚတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အေျခအေန တစ္ရပ္ထားရွိျခင္း။ 

၀န္ထမ္းမ်ားအား မွ်တစြာျပဳမူျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည ္မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္၀န္ထမ္းကုိမဆိုမွ်တစြာႏွင့္ရိုးေျဖာင့္စြာဆက္ဆံပါသည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး 

လိုက္နာရန္သေဘာတူပါမည္။ 

၀န္ထမ္းမ်ား သင္တန္းေပးျခင္း 

ဤမူ၀ါဒကုိ ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏၀န္ထမ္းမ်ားအားလ္ုိအပ္သည့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါမည္။ 

ရရိွႏုိင္သည့္အခြင့္အေရး 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ဥပစာမ်ားကုိ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္ 

သုံးစြခဲြင့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။ ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္မ်ားသုံးစြခဲြင့္ 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားထံေရာက္ရွိေစရန္ အျခားနည္း 

လမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေနပါသည္။ 

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးသည္ သန္႕စင္ခန္းႏွင့္အျခားပစၥည္းပစၥမ်ားကုိ သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါသည္။  

အလုပ္ခ်ိန္ 

အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္သည ္ အလြန္အကၽႊံမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သက္ဆ္ုိင္ရာ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္းျဖစ္ရပါမည္။ လုပ္အားခကုိ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားေစ်းကြက္၏ အေျခအေနေပၚ 

မူတည္ျပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေပးပါမည္။ 

၀န္ထမ္းစုေဆာင္းျခင္း 

အခ်ိန္တုိင္းတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ညီညြတ္မွ်တစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး 

စုေဆာင္းရမည္။ ၀န္ထမ္းစုေဆာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ လုပ္ငန္းႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

၀န္ထမ္းမ်ားအား အတားအဆီးမျဖစ္ေစရန္ အေသအခ်ာ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရမည္။ 

ကေလးအလုပ္သမား 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မည္သည့္ကေလးအလုပ္သမား၊ အဓၶမလုပ္သားမ်ား၊ အတင္းအက်ပ္အခ်ိန္ပုိဆင္းခိုင္း 

မႈမ်ား၊ စသည့္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာကိစၥမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ရာေဒသတြင္ 

ရွိေသာ ကေလးအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိလိုက္နာပါမည္။ ဥပေဒအရသက္မွတ္သည့္ အသက္ထက္ငယ္ 

ေသာလူငယ္မ်ားကုိ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းမျပဳပါ။ 

စည္းကမ္းပိုင္းဆို္င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အက်ပ္ကုိင္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

အလြသုံဲးစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႕သက္ညွာခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

စံႏႈန္းမ်ားေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းအေရးယူမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
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အသင္းအဖြဲ႕မ်ားလြတ္လပ္ခြင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသုိ႕ ၀င္ေရာက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

မ၀င္ျခင္းကုိ ေလးစားပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသုိ႕ 

၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း၊ ဟန္႕တားျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

ျပသနာရပ္မ်ားကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ တားျမစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲလွ်င္ေျဖရွင္းရန္ 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၀န္ထမ္းမ်ား အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ အေနွာက္အယွက္ျပဳျခင္း မ်ားၾကံဳေတြ႕ခဲ့လွ်င္ 

မေက်နပ္ခ်က္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တုိင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ 

စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားရန္ရွိပါက စားသုံးသူမ်ား၏ တုိင္ၾကားခ်က္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ 

အညီ တုိင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ မည္သူ႕ထံမ ွ တုိင္ၾကားခ်က္ကိုမဆုိ တုိင္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အည ီအေသအခ်ာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ပြားခ့ဲလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည ္သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္အား လုိအပ္သည္ ့ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္အဆင့္မ်ား 

ျဖင့ ္ရပ္တည္ေျဖရွင္းေပးပါမည္။ 

ဤမ၀ူါဒ၏ဆက္သြယ္ေရး 

ကုမၸဏီသည္ ဤမူ၀ါဒတြင္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး သိရွိလုိက္နာေစရန္ 

အေသအခ်ာေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 ၀န္ထမ္း၀င္ေရာက္မႈ 

 ၀န္ထမ္းေရးရာ ဆက္သြယ္ေရး 

 


