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အက ြိ ျိုးစ ျိုးပာွျိုး ငငြိစွနျ်ိုးမှုဆြိိုင်ရာ မူဝါဒ 
  

ရည်ရယွ်ခ က် 
 ဤမူဝါဒကိိုချမှတဖ်  ောဖ်  ောငရ်ခခင််း၏ ရည်ရွယ ်ချကမှ်ော တ ရော်းဝင် အသိအမတှ ် ခ ြုထော ်းဖ သော 

ယ ူနစ်မျော ်းနှင ် အရည်အချင််း ိိုင်ရော အသိအမှတ ်ခ ြုမှုမျော ်း ထိုတဖ်  ်းဖ နဖ သော  MAS Educatio n Ce nter တငွ် 

ခ စလ်ော နိိုငဖ် သော  အကျြို်းစ ်း ွော ်း ငင ိစွန််းမှုမျော ်းကိို ကိိုငတ်ယွ ်နိိုင်ရန်အတ ွက် သက် ိိုငသူ်မျော ်းအော ်း လမ််းညွှန်မှု 

ဖ  ်းရန ်ခ စ် ါသည်။  

 

 MAS Educati on C e nte r ၏ လို ်ငန််းဖ  ောင်ရွကမ်ှုမျော ်းနှင ် သက် ိိုင်ခခင််းရိှသည ် သိိုို့မဟိုတ ် 

သက် ိိုင်လော နိိုင်သည  ် ိုဂ္ိြုလ်မျော ်း နငှ ် ဝန်ထမ််းအော ်း လ ို်းတ ိိုို့က ဤမူဝါဒကိို လိိုက်နာရမည် ခ စ်သည်။ 

  

ဤမူဝါဒသည် - 

• အကျြို်းစ ်း ွော်း ငင ိစွန််းမှုကိို အဓ ိပောယ ် ွင ် ိိုဖ  ်းင  ်း အကျြို်းစ ်း ွော်း ငင ိစွန််းမှုမျော ်းကိို စ မ ထိန််းချြု ်ရန်အတကွ် 

တ ော ဝနန်ငှ ် ဝတ တရော ်းမျော ်းကိို ချမှတ ်ဖ  ်းသည်။ 

• အကျြို်းစ ်း ွော်း ငငစိွန််းမှု ခ စလ်ော နိိုင်သည ် အဖခခအဖ နမျော ်း ကိို နာ်းလည်ဖ စသည်။  

 

 မူဝါဒ သက်ရရာက်မှုနယ်ပယ် 

 MAS Education Ce ntre  ၏ မူအရ ၎င ််း MAS ကိိုယ်စော ်း လို ်ငန််း ဖ  ော င်ရကွ်ဖနသည  ် သင်ကကော ်းသူ 

 ရော၊  ရောမမျော ်း၊ စော ဖ မ်း ွွဲခန််းဖ စောင ်သူမျော ်း၊ C BA ကက ်းကက ်သူမျော ်း၊ နည််းစနစ် ိိုင််းအရ အ က်အသွယ ်နငှ ် 

ဋ္ဌော နတ ွင််း အတ ည်ခ ြုစစ်ဖ  ်းသူမျော ်း အော ်း လ ို်းသည် လို ်ငန််းဖ  ော ငတ်ော မျော ်းနှင ် တ ော ဝနမ်ျော ်းကိို ထမ််းဖ  ော င်ရော  

တ ွင် မိမိတ ိိုို့အ ွွဲွဲ့အစည််းနငှ ်  တ ်သက်သည ်  ၎င််းတိိုို့၏   ို်းခ တ်ချက် သိိုို့မဟိုတ ် သမော သမတ ်ကျမှုတ ိိုို့အဖ  ေါ်  

 ိို်းရေွာ ်းစွော သကဖ် ရောကဖ် စနိိုင်သည  ် အကျြို်းစ ်း ွော်း ငင ိစွန််းမှုမျော ်းမှ ကင််းလွတ ်ရမည် ခ စသ်ည်။  

 

  ရော/ ရောမမျော ်းနငှ ် စောဖ မ်း ွွဲခန််းဖ စောင ်သူမျော ်းအဖ နခ င ် MAS Education Ce ntre  မှ သတ ်မှတ ် 

အ န်ှင််းထော ်းသည ် လို ်ငန််းတ ော ဝနမ်ျော ်း၏ ခ င် တ ွင ် တရော်းဥ ဖ ဒနငှ ် ည ညွတဖ် သော  ဘဏ္ဍော ဖ ရ်း၊ စ ်း ွော ်းဖ ရ်း၊ 

အလှှူဒါနမျော ်းနငှ ် အခခော ်းဖ သော  လို ်ငန််းမျော ်းကိို လို ်ဖ  ောင်နိိုင်သညဟ်ို အသိအမှတ ်ခ ြုလက်ခ ထော ်း ါသည် ။ 

သိိုို့ရောတငွ် အ ိို ါ လို ်ငန််းမျော ်းကိို လို ်ဖ  ောင်ရောမှ ခ စလ်ော နိိုင်သည ် အကျြို်းစ ်း ွော်း ငငိစွန််းမှုမျော ်းကိို အသိဖ  ်း၊  

ဖ  ော ်ခ ဖ  ်းရမည် ခ စ်င  ်း သက် ိိုင်သည ် ကစိစရ ်မျော ်းတငွလ်ည််း သင ်ဖ လျော ်စွော စ မ ခနို့ခ်ွွဲရမည်။  

 

 မိမိတ ိိုို့ကိိုယ ်တ ိိုင် အကျြို်းစ ်း ွော်းငင ိစွန််းနိိုင်သည ် အဖ ခခအဖ နကိို  ကက ြုဖ တွွဲ့ ရလျှင် ခ စဖ် စ၊ အကျြို်းစ ်း ွော်း 

ငင ိစွန််းဖနဖ ကကောင််း အခခော ်းသူမျော ်းက ရ ှုခမင်ကကလျှင် ခ စဖ် စ ဤသိိုို့ ငင ိစွန််းမှုကိို ထိုတ ်ဖ  ော ် အသိဖ  ်းကကရန ်ဝနထ်မ််း  
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တ စဦ် ်းချင််းစ တ ွင် တ ော ဝနရ်ှိ ါသည်။ ထိိုို့ဖ နာက်တငွ် ဖအောက်တငွ် ဖ  ောခ် ထော ်းသည ် လို ်ထ ို်းလို ်နည််းမျော ်းအရ  

အဖ သ်းစတိ ် သတ ်မှတ ်ထော ်းသည် မျော ်းကိို သင ဖ် လျော ်သလိို  လိိုကန်ာဖ  ော င်ရကွ် ရမည်ခ စ်သည်။  

 

အက ြိ ျိုးစ ျိုးပွာျိုး ငငြိစွန်ျိုးမှု၏ အဓြိပပာယ ်

 အကျြို်းစ ်း ွော်း ငငိစွန််းမှု  ိိုသည်မှော လူ ိုဂ္ိြုလ်တ စဦ် ်းစ မှခ စ်ဖ စ၊ အ ွွဲွဲ့အ စည််းမှခ စ်ဖစ အကျြို်းစ ်း ွော်း  

သိိုို့မဟိုတ ် သစစောဖ စောင ်သိမှုမျော ်း ထိ ်တ ိိုက် ခ စဖ်  ေါ်ဖနသည ် အဖ ခခအဖ နကိို  ိိုလိိုသည်။ အကျြို်းစ ်း ွော်း 

ငင ိစွန််းမှုသည် အသိအမတှခ် ြုချက် ထိုတဖ်  ်းသည ် အ ွွဲွဲ့ အစည််း ိိုင်ရော လို ်ဖ  ောင်ချက်တိိုို့အဖ  ေါ် မူတ ည်၍  

အဖ ခခအဖ နအမျြို်းမျြို်း၌ ခ စဖ် ေါ်လော နိိုင်သည်။  

 

ဥ  မော အော ်းခ င ် - 

• အ ွွဲွဲ့အ စည််းတ စ်ခိုတည််းကသော  သင်ကကော်းဖ လ ကျင ဖ်  ်းသည ် လို ်ငန််းနှင ် အသိအမှတ ်ခ ြုချ က ် သိိုို့မဟိုတ ်  

လက်မှတ ် ထိုတ ်ဖ  ်းသည ် လို ်ငန််းတိိုို့ကိို လို ်ဖ  ောင်ဖသော အခါ ထိိုလို ်ဖ  ော င်ချက ် ( ၂) ရ ်အဖ  ေါ် 

စည််းမျဉ််း တင ််းကျ ်စွော ခွွဲခခော ်းထော ်းခခင််း မရှိလျှင ်

• လူ ိုဂ္ိြုလ်တ စဦ် ်းသည် အ ွွဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုအတ ွင််း၌ သူ/သူမ၏ အကျြို်းစ ်း ွော်းနငှ ် ငငိစွန််းလော နိိုင်သည  ်

အော ဏော ရှိ ရော ထူ်းဖ နရော တစ်ခို ခ င ် အခခော်း အ ွွဲွဲ့ အစည််းတ စ်ခိုတ ွင် တ ော ဝနယ် ူထော ်းရလျှင် 

• လူ ိုဂ္ိြုလ်တ စဦ် ်းသည် သူ/သူမ၏ လို ်ငန််းရော ထူ်းနှင  ်ငငစိွန််းသည ်  ိုဂ္ိြုလ်ဖ ရ်း ိိုင်ရော  အကျြို်းစ ်း ွော်း ရှိခွဲ လျှင်၊ 

• အကျြို်းစ ်း ွော်း ငငစိွန််းမှုကိို   ိုမှန်အော်းခ င ်  ရော / ရောမ၊ ဋ္ဌောနတ ွင််း စစဖ်  ်းအကွဲခ တဖ်  ်းသူ၊ စောဖ မ်း ွွဲခန််း 

ဖ စောင ်သူ အို ်ချြု ်ဖ ရ်းမှှူ်းတ ိိုို့အော ်း တ ရော ်းဝင် အ န်ငှ််းထော ်းဖ သော  တ ော ဝန်နှင ် ဝတ တရော ်းမျော ်း အကကော ်းတ ွင် 

ထိ ်တ ိိုကဖ် တွွဲ့ ခခင််းအခ စလ်ည််းဖ ကော င််း၊   ို်းခ တ ်ချက်မျော ်းကိို ထိခိိုကဖ် စနိိုငသ်ည ် သိိုို့မဟိုတ ်  

ထိခိိုက်ဖစနိိုင်သညဟ်ို ယ ူရသည ် အခခော ်းဖ သော  အကျြို်းစ ်း ွော်းမျော ်း ထိ ်တ ိိုက်ဖတ ွွဲ့ခ ခင််း အခ စ ်

လည််းဖ ကော င််း အဓိ ပောယ ်  ွင  ိ်ိုနိိုင်သည်။ 

• အ ွွဲွဲ့အ စည််း၏ အသိအမှတ ်ခ ြုလက်မှတ ် ဖ ရ်းသော ်းခခင််း၊  ိိုို့ဖ  ောင်ခခင ််း သိိုို့မဟိုတ ် ထိုတ ်ဖ  ်းခခင််းတိိုို့နှင ်  

 က်နွယဖ် နသူ တ စဦ် ်းသည် ထိိုလက်မှတ ်ထိုတဖ်  ်းဖ သော  အ ွွဲွဲ့အစည််းမျော ်း၏ အသိအမှတ ်ခ ြု  ို  

အဖ နအထော ်းတ ိိုို့အလိိုက ် ထိို ိုဂ္ိြုလ်အော်း အ ိို ါ ဖ ရ်းသော ်းမှု၊  ိိုို့ ဖ  ော င်မှု သိိုို့မဟိုတ ် ထိုတ ်ဖ  ်းမှုတ ိိုို့၏  

အကျြို်းရလဒ်မျော ်းနှင ် င ြိုင ် ိိုင်င  ်း ခ ြုမူနိိုငဖ် ခခရှိသည ် အခခော ်းလို ်ငန််းတစ်ခိုခိုတငွ် 

အကျြို်းစ ်း ွော်း ါဝင်ထော ်းလျှင်၊ 

• အဖ ခခအဖ နကိို နာ်းလည်သည ် သင ်ဖ လျောဖ် သော  ဖ စောင ်ကကည ်သူတစ်ဦ ်းက   အထက် ါအဖ ခခအဖ နမျော ်းမှ 

တ စ်ခိုခိုနငှ ် ငငိစနွ််းသည်ဟို ဖကောက်ချက်ချလျှင်၊ 

• ဤ သင်တ န််းဖကျောင််း နှင ် တ ိိုက်ရိိုက်စ ်း ွော ်းင ြိုင ် လို ်ငန််းတစ်ခိုတ ွင် လို ်ကိိုင်ဖ နသည ်  ရော  ရောမမျော ်းနှင ် 

စောဖ မ်း ွွဲခန််းဖ စောင ်သူမျော ်း၊ 
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•  ရော ရော မမျော ်းနငှ ် စော ဖ မ်း ွွဲခန််းဖ စောင ်မျော်းက မိမိနှင ် ရင််းနှ ်းဖ သော  သိိုို့မဟိုတ ် ဖ သွ်းသော ်းစ ်နွယ်မှု ရှဖိ သော  

 ိုဂ္ိြုလ်တ စဦ် ်းအော ်း အလို ်ခနို့အ် ခ်ခင််း၊ ကက ်းကက ်ခခင််း၊ အကွဲခ တ ်ခခင််း သိိုို့မဟိုတ ် စစိစခ်ခင််း လို ်ငန််းတ ွင်  

 ါဝင်ဖ နလျှင ်

• စောရင ််းသွင််းထော ်းသည ် စောသင်သော်း သိိုို့မဟိုတ ် စော သင်သော ်း၏ မိသော ်းစိုမျော ်းနှင ် ရင််းနှ ်းသည ် သိိုို့မဟိုတ ် 

မိသော ်းစို အ က်အနွယ ်ရိှသည ်  ရော  ရောမမျော ်းနှင ် စော ဖ မ်း ွွဲခန််းဖစောင ်မျော်းမှ ထိိုစော သင်သော်း တ ိိုို့အော ်း 

အသိအမှတ ်ခ ြုလက်မှတ ် သိိုို့မဟိုတ ် အရည်အချင််းခ ည ်မှ ဖက ကော င််း ဖ ထောက်ခ ချက်တိိုို့ ထိုတ ်ဖ  ်းရန်  

  ို်းခ တ်ချချရောတငွ်  ါဝင် တ ်သကဖ် နလျှင် သိိုို့မဟိုတ ် ၎င ််းခ နရ်နိိုင်သည ် အစော်းဖ  ်းဖငွ စိစစ်မှု၏  

ရလဒ်အဖ  ေါ် တ စ်စတိတ် စ် ိိုင််း မူတ ညဖ် နသူနငှ ်  က်နယွ ်မှုရိှလျှင်။ 

  

တာဝန်မ ာျိုးနှင ် ဝတတရာျိုးမ ာျိုး 

 C BA စစ်ဖ  ်းအကွဲခ တ ်မှုနငှ ် ( ‘စောဖ မ်း ွွဲခန််းဖစောင  ်သူမျော ်း’ သိိုို့မဟိုတ ် ‘ C BA ကက ်းကက ်သူ’)၊ 

ကကော ်းဝင်ကက ်းကက ်မှု  ( ‘ကကော ်းဝင်ကက ်းကက ်သူမျော ်း’ သိိုို့မဟိုတ ် ‘အတည်ခ ြုသူမျော ်း’) တ ိိုို့ကိို လို ်ဖ  ော ငဖ် နကကဖ သော   

သက် ိိုင်ရော ဝနထ်မ််းမျော ်းအော်းလ ို်းနှင ် အခခော ်းသူမျော ်း အဖ နခ င ် အကျြို်း စ ်း ွော်း ငငိစွန််းလော နိိုင်မှု အဖ ခခအဖ နမျော ်းကိို 

သိရိှနာ်းလည်ရန ် တော ဝနရ်ှိ ါသည်။ 

 အကျြို်းစ ်း ွော်း ငင ိစနွ််းမှုတ စ်ခိုဖ ကကော င ် ဤသငတ် န််းဖ ကျောင််း နှင ် ၎င ််း၏ အသိအမှတ ်ခ ြုလက်မှတ ် 

ဖ  ်းဖ သော  အ ွွဲွဲ့အ စည််းမျော ်း၊ စစ်ဖ  ်းသည ် အ ွွဲွဲ့အစည််းမျော ်း၏ စ နှုန််းမျော ်းအခ င် အမျော်းခ ည်သူမှ ယ  ိုကကည်မှု 

အဖ  ေါ်  ိို်းကျြို်းသကဖ် ရော ကမ်ှု မရှိဖ စရနအ်တ ွက ် အ ိို ါ အဖ ခခအဖ နမျော ်းကိို အဖ လ်းထော ်း၍ စ မ ကိိုငတ်ယွ ်ရန် 

လိိုအ ် ါသည်။  

 အမနှ်တကယ ် ခ စဖ်  ေါ်သည ် သိိုို့မဟိုတ ် ခ စ်လော နိိုင်သည  ် အကျြို်းစ ်း ွော်း ငငိစွန််းမှုအော ်းလ ို်းကိို   မိမိတ ိိုို့၏  

အထက်မန်ဖ နဂျော မျော ်း သိိုို့မဟိုတ ် ဒါရ ိိုကတ် ောတ ိိုို့ထ  စောခ  င ်ဖ ရ်းသော ်း လျက် အသိဖ  ်းရနမှ်ော  ရော/ ရောမမျော ်းနငှ ် 

စောဖ မ်း ွွဲခန််းဖ စောင ် အော်းလ ို်းတ ိိုို့၏ တော ဝနခ် စ ်ါသည်။  

 တ င်ခ လိိုက်သည ် အ ိို ါ အချက်အလက်မျော ်းအဖ  ေါ်တ ွင် စစ်ဖ  ်းအကွဲခ တ ်၍  က်လက်  

ဖ  ောင်ရွကရ်န ်လိိုအ ်ခခင််း ရှ၊ိ မရှိကိို သတ ်မှတ ်  ို်းခ တ ်သွော ်းမည် ခ စ်သည်။  

  က်လက်ဖ  ော င်ရကွ်ရန ် လိိုအ ်သည် ိို  ါက စစ်ဖ  ်းအကွဲခ တ ်မှုမှ   ို်းခ တ်ချက်ကိို  

တ ရော်းဝင်မတှတ် မ််း တ င် သိမ််း ည််းထော ်းမည် ခ စင်  ်း သက် ိိုင်သူ  ိုဂ္ိြုလ်မျော ်းထ သိိုို့လည််း မိတ တှူတ စဖ် စောင်စ  

 ိိုို့ဖ  ်းမည်ခ စ်သည်။ 

 သက် ိိုင်သူ  ိုဂ္ိြုလ်အဖ နခ င ် ၎င ််းတ ိိုို့အသိဖ  ်း ဖ  ောခ် ထော ်းသည ် အဖ ခခအဖ နမျော ်းနငှ ်  တ ်သက်၍ 

အဖ ခ ော င််းအလွဲတ စ်ခိုခို ရှိခွဲ  ါက ထိိုအကျြို်းစ ်း ွော်း ငင ိစနွ််းမှုကိို စစ်ဖ  ်းအကွဲခ တ ်နိိုင်ရန်နှင ် ဖ နာက်  ို်းရ 

အဖ ခခအဖ နကိို မှတ ်တ မ််းတင်နိိုင်ရနအ်တကွ် ၎င််းတိိုို့၏ အထက်မနဖ် နဂျော ထ  ချက်ချင််း စော ခ င ဖ် ရ်းသော ်း 

အသိဖ  ်းရမည် ခ စ် ါသည်။ 

 


