
 

 1

လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမတားဆီးကာကယ်ွေရး  

ြမန်မာုိင်ငံကွန်ယက်၏ အလုပ်ခနထ်ားေရးအတွက် စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်များ 

အလုပ်အကုိင်ေကြငာြခင်းှင့် ေလာက်လာတင်ြခင်းအဆင့် 

 အလုပ်ေကာ်ြငာစာ (သိုမဟုတ်) ရာထူးလုပ်ငန်းလမ်းန်တွင ် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ 

ေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမတားဆီးကာကွယ်ေရး (ှင့်/သိုမဟုတ်) အကာ 

အကွယ်ေပးမည့်ေဖာ်ြပချက်များ ပါဝင်ရမည်။ (ေန က်ဆက်တဲွ (က)တွင် နမူန ပုံစံ 

ကိုကည့်ပါ။) 

 အလုပ်ေလာက်လာတွင် ယခင်ကြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ (သိုမဟုတ်) 

အြခားလက်မခံုိင်သည့် အြပအမူှင့် ကိစရပ်များ၊ ယခင်အလုပ် အကုိင်မှ 

ရပ်န းခ့ဲရသည့်အေကာင်းရင်း စသည်တုိအတွက ် ကိုယ်တုိင်ေြပာကားချက်၊ 

လက်မခံုိင်သည့်မည်သည့်အြပအမူမျိးကုိြဖစ်ေစ (သိုမဟုတ်) ယခင်အလုပ်အကိုင်မှ 

ရပ်န းခ့ဲရသည့်အေကာင်းရင်းကုိြဖစ်ေစ ယခင်အလုပ်ရှင်များမှ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားချက်များကို ရယူရန ်လုိအပ်သည်။  

 ေလာက်ထားသူက လက်မခံိုင်သည့်အြပအမူ ယခင်ကြပလုပ်ခ့ဲဘူးေကာင်း 

ြပန်ကားလာပါက (သိုမဟုတ်) လက်မခံိုင်သည့် မည်သည့်အြပအမူမျိးကုိမဆို 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားရန်သေဘာမတူညီပါက (သိုမဟုတ်) ယခငြ်ပလုပ်ခဲ့သည့် 

လက်မခံုိင်သည့်အြပအမူကိ ု ေန က်ေကာင်းြပန်စိစစ်ေနစဉ်အတွင်း ရှာေဖွ သိရိှခ့ဲပါ 

က အဆိုပါေလာက်ထားသူကုိ (အဖဲွအစည်းမူဝါဒကခွင့်ြပထားလင်) ပယ်ချရန် 

စဉ်းစားမည်။ 

လူေတွေမးြမန်းြခင်းအဆင့် 

 လူေတွေမးြမန်းရာတွင် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမ တားဆီး  

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာေမးခွန်းများ (ှင့်/သိုမဟုတ်) ကေလးသူငယ်ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာေမးခွန်းများ ပါဝင်ရမည်။ (ေန က်ဆက်တဲွ (ခ) တွင် နမူန  

ေမးခွန်းကိုကည့်ပါ။) 

ေထာက်ခံချက်များ စစ်ေဆးြခင်း 
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 အလုပ်အကိုင်၊ လိဝှက်မှင့် အချက်အလက် ကာကွယ်မများှင့်ပတ်သက်သည့် 

ေဒသဆိုင်ရာဥပေဒများှင့်အညီ ယခငက် လက်မခံုိင်သည့်အြပအမူများ 

ြပလုပ်ခဲ့ဘူးြခင်းရိှ/မရိှကို ေထာက်ခံစာ /ရည်န်းစာများကုိ အသုံးြပ၍ အတည်ြပ 

စစ်ေဆးပါ။ (ဥပမာ- လက်ေဗွများ၊ ြပစ်မမှတ်တမ်းများ၊ အင်တာနက်တွင်ရှာေဖွြခင်း) 

(ေန က်ဆက်တဲွ(ဂ)တွင် ေထာက်ခံစာ/ရည်န်းစာများ စစ်ေဆးသည့် ေမးခွန်း 

နမူန များကိုကည့်ပါ။) ရာထူးကီးသူများအတွက ် စာြဖင့်ေထာက်ခံချက်များ အြပင် 

တ်ြဖင့ေ်ထာက်ခံချက်များကိုပါ ြဖည့်သွင်းစစ်ေဆးရန် စဉ်းစားပါ။ 

လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေရာက်ြခင်းအဆင့် 

 ဝင်ခွင့်ရသူများသည ် အလုပ်စာချပ်မချပ်မီ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကိ ု လက်မှတ် 

ေရးထိုးရန်လိုအပ်သည်။ (၎င်းတုိန းလည်မည့ ် ဘာသာစကားြဖင့် ေဖာ်ြပရန် 

ြဖစ်သည်။)  

  အဖဲွအစည်း ြပင်ပမှ အဖဲွများှင့် တစ်ဆင့်ခံ စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း အပါအဝင် 

အလုပ်စာချပ်များတွင် လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာ ေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် 

မဖွယ်မရာြပမတားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာစာပုိဒက်ိ ု ထည့်သွင်း ေဖြပပါ။ 

အဆုိပါစာချပ်တွင် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမ 

စွပ်စွဲချက်များအတုိင်း ကျးလွန်ခဲ့ေကာင်းေပေပါက်ခဲ့ပါက အေရးယူမည့် 

နည်းလမ်းများကုိ ေဖာ်ြပထားပါ။  (ဥပမာ- စာချပ်ကို ရပ်န းြခင်း) 

 လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမတားဆီးကာကွယ်ေရး (ှင့်/ 

သိုမဟုတ်) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးသင်တန်းများကိ ု အလုပ် 

ခန်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မြဖစ်မေနထည့်သွင်းပါ။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

မွမ်းမံသင်တန်းများကိ ုပုံမှန်ြပလုပ်ေပးပါ။ 

 

စွမ်းေဆာင်ရည် စီမံခနခဲွ်ြခင်း 

 ဝန်ထမ်း၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ု ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင ် ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများ 

လိုက်န ြခင်း (ဥပမာ- လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမတားဆီး 

ကာကွယ်ေရးသင်တန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း) ကိုထည့်သွင်း သံုးသပ်ပါ။ 
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 ရာထူးကီး ဝန်ထမ်းများှင့် အဓိကတာဝန်ယူေဆာင်ရက်သူများ၏ (၎င်းတို၏ 

လုပ်ငန်းန်းတမ်း/လုပ်ငန်းေဖာ်ြပချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်) ဆန်းစစ်အကဲြဖတ် 

ချက်တွင် လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမများကို ကာကွယ် 

တံုြပန်သည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်းတုိအတွက် ထိေရာက်စွာ 

ေဆာင်ရက်ုိင်မကိ ုထည့်သွင်းေဖာ်ြပပါ။ 

 ကျးလွန်သူဟု စွပ်စဲွခံရသူကို စုံစမ်းေမးြမန်းေနစဉ်ကာလတွင် အဖဲွအစည်းအတွင်း 

ရာထူးှင့်အြခားတုိးတက်မ အခွင့်အလမ်းများကုိ ကန်သတ်ထားပါ။ 

 မသင့်ေလျာ်သည့်အြပအမူမျိးြပလုပ်ခ့ဲသည်ဟု ေသချာပါက ြပင်းြပင်းထန်ထန် 

အေရးယူေဆာင်ရက်ပါ။ (ဥပမာ- အလုပ်မှထုတ်ပယ်ြခင်း၊ ရာထူးချထားြခင်း၊ 

စာြဖင့်သတိေပးြခင်း (သိုမဟုတ)် အြခားေသာအုပ်ချပ်မ/ ြပြပင်မဆိုင်ရာနည်းလမ်း 

များ) ရာဇဝတ်ြပစ်မေြမာက်သည့်အြပအမူြဖစ်ပါက ဥပေဒအာဏာပုိင်အဖဲွအစည်း ထံ 

သတင်းပုိပါ။ 

 ဝန်ထမ်းများကုိ အေရးယူမများ (အလုပ်မှထုတ်ပယ်ြခင်းအပါအဝင်) ကိ ု အချက် 

အလက်သိမ်းဆည်းသည့်စနစ်တစ်ခုြဖင့် ထိန်းသိမ်းထားပါ။ ထိုသုိြပလုပ်ြခင်းြဖင့် 

ေန င်တစ်ချန်ိတွင် ၎င်းတုိကုိငှားရမ်းခန်ထားြခင်းမှ ေရှာင်ရှားုိင်မည်။ (ေန က်ဆက် 

တွ(ဲဃ)တွင ် နမူန ပုံစံကိုကည့်ပါ။) အဆုိပါအချက်အလက်များ ေကာင်းမွန်စွာ  

ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ထားပီး အလုပ်လက်လဲချနိ်တွင ် ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ေဆာင်ရက်ပါ။ 

 လက်မခံုိင်သည့်အြပအမူများကိ ု ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားသည့် မူဝါဒတစ်ခု ေပထွန်း 

လာေစရန် စဉ်းစားေဆာင်ရက်ပါ။ သိုမှသာ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ် 

မရာြပမကုိ ကျးလွန်ခ့ဲဘူးသည်ဟ ု သိထားေသာ ဝန်ထမ်း၏အချက်အလက်များကုိ 

၎င်းအားခန်ထားရန် စဉ်းစားေနသည့်အဖဲွအစည်းသုိ ြဖန်ေဝထားသည့်အတွက် 

အဆုိပါြပစ်မကျးလွန်သူကို ငှားရမ်းြခင်းမှ ေရှာင်ရှားုိင်ပါမည်။  
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ေန က်ဆက်တဲွ (က)  အလုပ်ေကာ်ြငာစာအတွက် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်မှင့် 

မဖွယ်မရာြပမတားဆီးကာကယ်ွေရးဆုိင်ရာစာပုိဒ် နမူန ပုံစံ 

(အဖဲွအစည်းအမည်)သည် အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူများကုိ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ 

ေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမအတွက် လံုးဝသည်းမခံပါ။ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် 

မဖွယ်မရာြပမတားဆီးကာကွယ်ေရးသည် ဝန်ထမ်းတုိင်း၏ တာဝန်ြဖစ်ပီး 

ဝန်ထမ်းအားလံုးသည် အချန်ိတုိင်း (အလုပ်ချနိ်ှင့် အလုပ်ချနိ်ြပင်ပ)တွင် 

ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကိ ု လိုက်န ရန်လိုအပ်သည်။ မြဖစ်မေနတက်ရမည့ ် သက်ဆိုင်ရာ 

သင်တန်းများအြပင် ကျင့်ဝတ်စံန်းများကိ ု အကမ်းတဝင်ရိှေစရန်ှင့် လိုက်န ေဆာင်ရက် 

ရန်မှာ ဝန်ထမ်းအားလံုးအတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ချက်ြဖစ်သည်။ ဝန်ထမ်းအားလံုးသည် 

ဤစာပုိဒ်ပါအေကာင်းအရာများကုိ ေသချာစွာန းလည်၍ လိုက်န ကျင့်သုံးရပါမည်။ 
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ေန က်ဆက်တဲွ (ခ) လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမတားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဆိုင်ရာ လူေတွေမးြမန်းမည့်ေမးခွန်းနမူန များ 

နမူန ေမးခွန်းများကိ ု ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေမးခွန်းအားလုံးကိ ု ေမးြမန်းရန် 

မလိုပါ။ 

 သင့်အဖဲွအစည်း၏ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမတားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မှင့် မူဝါဒကို 

ချိးေဖာက်မအတွက ်စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း ခံရဖူးပါသလား။ 

 ဝန်ထမ်းအားလံုးသည် အဖဲွအစည်း၏ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို တာဝန်ချန်ိှင့် 

တာဝန်ချန်ိြပင်ပှစ်မျိးလံုးတွင် လိုက်န ရမည်။ အဆုိပါအချက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ြပဿန တစ်စုံတစ်ရာရိှပါသလား။ 

 လုပ်ငန်းခွင်၌ သင်ေတွ ကံခဲ့ဘူးသည့ ် အာဏာအလဲွသံုးစားလုပ်မ အြဖစ်အပျက် 

တစ်ခုကိုေြပာြပပါ။ မည်သုိေသာအေရးယူေဆာင်ရက်မမျိး (ရှိခ့ဲလျင်) သင်ြပလုပ်ခ့ဲ 

ပါသလဲ။ ဘာကိ ုသင်ယူရရိှခ့ဲပါသလဲ။ 

 လူတစ်ချိသည် လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမကို အြခားသူများ 

ထက် ပုိမုိြပလုပ်ခံရိုင်ပါသည်။ (အဖဲွအစည်းအမည်)/ သင်ေလာက်ထားသည့် 

ရာထူးတွင ် မည်သုိေသာလူ/လူအုပ်စုများသည် အရာယ်ပုိ၍ ကျေရာက်ုိင်သည်ဟု 

သင်ထင်ပါသလဲ။ 

 ဤြဖစ်စဉ်ကို စဉ်းစားကည့်ပါ။ “ချိချိ” ဟုေခေသာ သင့်အဖဲွဝင်တစ်ဦးက အြခား 

အဖဲွဝင်တစ်ဦးြဖစ်သည့ ် “မျိး” သည် အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ အမျိးသမီးအချိအေပ 

မသင့်မေလာ်ြပမူခ့ဲသည်ဟု သင့်အားအတွင်းေရးကိစအေနှင့် ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

သိုေသာ ် “ချိချိ” က ယခုက့ဲသို သင့်ကုိ သတင်းေပးေြပာကားသည်ကိ ု “မျိး” 

သိသွားပါက အလုပ်ခွင်ဆက်ဆံေရးပျက်ြပားမည်ကုိ စုိးရိမ်သြဖင့် သင်ကဘာမှမလုပ် 

ရန် ေမတာရပ်ခံသည်။ သင်ဘာလုပ်မလဲ။ ေန က်ထပ်ဘယ်သူ ပါဝင်သင့်သလဲ။ 
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Annex C: Sample Reference Check Questions on PSEA 

ေန က်ဆက်တဲွ (ဂ) လင်ိပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်မှင့် မဖွယ်မရာြပမတားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ ေထာက်ခံချက်များကုိ စစ်ေဆးြခင်း နမူန ေမးခွန်း 

သင့်အဖဲွအစည်း၏ အလုပ်ခန်ထားြခင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများတွင် ေထာက်ခံချက်ေပးသူ 

ဘယ်ှစ်ဦးကိုဆက်သွယ်သင့်ေကာင်း လမ်းန်ချက်များကုိ စစ်ေဆးပါ။ ေယဘုယျအားြဖင့် 

အလုပ်ေလာက်သူမှ တင်ြပထားေသာ စာရင်းဝင်ေထာက်ခံေပးသူများကုိသာ 

ဆက်သွယ်သင့်သည်။ သိုေသာ် အချိကိစများတွင ် လက်မခံိုင်ေသာ အမူအကျင့်များှင့် 

ပတ်သက်၍ ဓမဓိာန်ကျကျေလ့လာုိင်ရန်အတွက ် ေလာက်ထားသူ၏ ယခင်အလုပ်မှ 

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်အရာရိှ (သိုမဟုတ)် သင့်ေလျာ်သည့် 

အကီးတန်းစီမံခန်ခဲွမဝန်ထမ်းကုိ ေထာက်ခံချက်ေပးရန် ဆက်သွယ်ိုင် သည်။ 

ေထာက်ခံသူအေနြဖင့် ယခင်ကချိးေဖာက်မများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေြပာကားရာ၌ စာြဖင့် 

ေရးသားြခင်းထက ်တ်ြဖင့်ေြပာကားြခင်းက ပုိမုိသက်ေတာင့်သက်သာြဖစ်ေစသြဖင့် စာြဖင့် 

ေရးသားေထာက်ခံချက်များအြပင် တ်ြဖင့်ေထာက်ခံချက်များကိုပါ စစ်ေဆးရန် စဉ်းစားပါ။ 

 ေလာက်ထားသူကုိ ဘယ်လိုသိတာလဲ။ 

 ေလာက်ထားသူကုိ သိတာဘယ်ေလာက်ကာပီလဲ။ 

 ေလာက်ထားသူသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေခါင်းပုံြဖတ်မှင့် 

မဖွယ်မရာြပမ၊ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေှ က်ယှက်မတုိအပါအဝင် သင့်အဖဲွအစည်း၏ 

ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို ချိးေဖာက်ခ့ဲသည်ဟု မသကာမတစ်ခုခုရိှခ့ဲ ပါသလား။ 

 ေလာက်ထားသူှင့် အလုပ်အတူြပန်လည်လုပ်ကုိင်လုိပါသလား။ ဘာေကာင့်အတူ 

လုပ်ကုိင်လုိတာလ ဲ(သိုမဟုတ်) ဘာေကာင့်အတူမလုပ်ကိုင်လိုတာလဲ။ 
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ေန က်ဆက်တဲွ (ဃ) အေရးယူမဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ သိမ်းဆည်းသည့် နမူန  စနစ ်

(Database) 

အဖဲွအစည်းတွင ် အေရးယူမဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိ ု သိမ်းဆည်းသည့်စနစ် 

(Database) မရိှေသးပါက ေအာက်ပါဇယားမှ ေခါင်းစဉ်များကိ ုအသုံးြပုိင်ပါသည်။ ဖုိင်များ 

လံု ခံစွာသိမ်းဆည်းြခင်းြဖင့ ် (ဥပမာ- စကားဝှက်ြဖင့်ကာကွယ်ထားြခင်း၊ အများှင့်မေဝ 

သံုးစဲွေနသည့် ဖုိင်တွ ဲ (folder) ေအာက်တွင်မထားြခင်းှင့ ် ခွင့်ြပထားသူများသာ ဝင်ေရာက် 

ကည့်ုိင်ြခင်း) အချက်အလက်ကာကွယ်မကို ေသချာေစရမည်။ အဖဲွအစည်းတွင ် ပုံိှပ် 

ထားေသာ စာရက်စာတမ်းများရိှပါက အဆိုပါစာရက်စာတမ်းများကို ေသာ့ခတ်ထားေသာ 

ဗီိုအတွင်း လံု ခံစွာ သိမ်းဆည်းရမည်။ 

 

 

 

ဝန်ထမ်း 

အမည် 

စာချပ် 

စတင် 

သည့်ေန 

စာချပ် 

ပီးဆုံး 

သည့်ေန 

စွပ်စွဲထားေသာ 

လက်မခံုိင်သည့် 

အြပအမူ 

အမျိးအစား 

စွပ်စွဲချက် 

(သက်ေသအေထာက်အထားရှိ 

/ သက်ေသအေထာက်အထား 

မလံုေလာက် ) 

လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ် 

တာဝန်ခံ 

အမည် 

မှတ်ချက် 

              

              

              

              


