
ရ  ွှေ့ရ ပြောင််းအလပ်ုသမြော်းဆ ငုရ်ြော အလပ်ုခန  ်ထြော်းရရ်း ကျင ဝ်တ ်မူဝါဒ 

ထိိုင််းယနူယီသံည ်စ်ီးပွော်းရရ်းလိုပ်ငန််းရ ောငတ်ောမ ော်း ရ ောငရွ်က်ရောတငွ ်ဂိုဏသ်ကိခော၊ ပွင််းလင််းမမငသ်ောမှု၊ နိိုငင်တံကော လူအခွင အ်ရရ်း နငှ  ်အဓိကက ရသော 

အလိုပ်သမော်း စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ော်းကိို ရလ်းစော်းလိိုက်နော လျှကရ်ှိသည။် ကျွန်ိုပ်တိို  သည ် လကူိုနက်ူ်းမှု၊ အတင််းအဓမမ လိုပ်သော်းရပ်း ခိိုင််းရစမှု နငှ  ်

ကရလ်းအလိုပ်သမော်းရရ်း တိို  နငှ  ်ပက်သက်၍  လံို်းဝ သည််းမခံရရ်း မူဝါဒ ခ မှတထ်ော်းသည။် 

ကိုမပဏသီည ်လူမ ိ ်း၊ အသော်းအရရောင၊် လိငမ်ခော်းနော်းမှု၊ ဘောသောရရ်း၊ နိိုငင်ရံရ်းအမမင၊် နိိုငင်သံော်းမြစမ်ှု၊  လူမှုရရ်းဇစမ်မစတ်ိို   အရပေါ်တွင ်ခွွဲမခော်း က် မံှု မရှိဘွဲ 

တန််းတူညမီျှ အခွင အ်ရရ်းရပ်းမှုကိို မမြှင တ်ငသ်ည။် ထိိုင််းယနူယီ ံ နငှ  ် ၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်း အော်းလံို်း ဤအရလ အက င ရ်ကောင််းမ ော်းကိို 

က င သ်ံို်းလိိုက်နောရစသည။် 

ကျွန်ိုပ်တိို  ဧ။် ်အလိုပ်ခန  ထ်ော်းရရ်း နငှ  ်ငေှာ်းရမ််းရရ်း လိုပ်ငန််းစဉသည ် ကိုလသမဂဂ ကမဘောလံို်း ိိုငရ်ော သရဘောတူညခီ က်၊ စ်ီးပွော်းရရ်း နငှ  ်လူ  အခွင အ်ရရ်း ိိုငရ်ော 

ကိုလသမဂဂ လမ််းညွှန ်လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ော်း နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တိို  ဧ။် ်ကိိုယပိ်ိုင ်စ်ီးပွော်းရရ်း  ိိုငရ်ော က င ဝ်တ်မ ော်း၊ အလိုပ်သမော်းရရ်းရော က င ဝ်တ် ဝတတ ရော်းမ ော်းကိို 

လိိုက်နောရ ောငရွ်ကလ်ျှက်ရှိသည။် သင ရ်တော်ရသော လိုပ်ငန််းရ ောငရွ်က်မှု ထနိ််းသနိ််းရရ်း နငှ အ်တူ၊ အလိုပ်သမော်းမ ော်းကိို ဥပရဒနငှ  ် အည ီ

ငေှာ်းရမ််းရ ောငရွ်က်ရန၊် ခွွဲမခော်း က် မံခင််း၊ လိုပ်အော်းရပ်းခိိုင််းရစမခင််း (အရ က်းမြင  ် ခ ညရ်နေှာငခံ်ရရသော အလိုပ်သမော်းမ ော်း)၊  ကရလ်းအလိုပ်သမော်း   ( 

တရော်းဥပရဒ အရ အနည််း ံို်းရှိရမည  ် အသကထ်က် ငယရွ်ယရ်သော)၊ လကူိုနက်ူ်းမှု၊ အမခော်းလူမှုရရ်းတောဝန ် အခကအ်ခွဲမ ော်းကိို မရှိရစဘွဲ ကျွန်ိုပ်တိို  က 

နိိုငင်တံကော အ င အ်တန််းနငှ  ်အည ီရသခ ောရ ောငရွ်က်ရပ်းသည။် 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျြော်း 

ဤမူဝါဒ ၏ ရညရွ်ယခ် က်သည ်အလိုပ်ခန  ထ်ော်းရရ်း နငှ  ်ငေှာ်းရမ််းရရ်းကိို ပညောရှငပီ်သစွော၊ မျှတစွော၊ ပွင လ်င််းမမငသ်ောမှု ရှိစွော၊ ရ ောငရွ်က်နိိုငရ်ရ်းအတကွ် မူဝါဒ 

တစစ်ံို ခ မှတ်ရ ောငရွ်က်နိိုငရ်န ် မြစသ်ည။် မူဝါဒသည ် လံိုမခံ ရသော ရ ွှွှေ့ရမပောင််းရနထိိုငမ်ှု အောမခံရပ်းရန၊် ရ ွှွှေ့ရမပောင််းအလိုပ်သမော်းမ ော်း၏ ရပိိုငခွ်င ရ်ှိရသော 

အခွင အ်ရရ်းမှ ကရလ်းအလိုပ်သမော်း၊ လကူိုနက်ူ်းမှု နငှ  ် အလိုပ်သမော်းပိိုလျံှမှု မြစလ်ောရစမှုကိို ရလျှော ခ ရန ် ရညရွ်ယသ်ည။် ၎င််းသည ် ထိိုင််းယနူယီကံ 

ခံယထူော်းရသော ဂိုဏသ်ကိခော မြစသ်ည။် မူဝါဒသည ်ရ ွှွှေ့ရမပောင််းအလိုပ်သမော်းတိို  ၏ ကိုနက် စရိတ် နငှ  ်ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်း အကကော်း 

အလိုပ်ခန  ထ်ော်းရရ်း လိုပ်ငန််းစဉအတငွ််း သင တ်င မ်ျှတရသော ကိုနက် စရိတ်မြစရ်ရ်းအတကွ် ရသခ ောရစရန ်ရှောရြွရပ်းသည။် 

အ မင ်

ဤမူဝါဒသည ် ထိိုင််းယနူယီ ံ နငှ  ် ၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်းတငွ ် ရ ွှွှေ့ရမပောင််းအလိုပ်သမော်းတိို  အတွက် အလိုပ်ခန  ထ်ော်းရရ်း နငှ  ် ငေှာ်းရမ််းရရ်း 

အရကကောင််းမခင််းရောမ ော်းအော်းလံို်း လွှမ််းမခံ ပါဝငသ်ည။် 

ဤမူဝါဒ၏ ရညရွ်ယခ် က်အတကွ် အလိုပ်ခန  ထ်ော်းရရ်း  ိိုသညမှ်ော “လစလ်ပ် အလိုပ်အကိိုင ်ရှိသည အ်ခါတိိုင််း၊ အရင််းအမမစ ်ရှောရြွမခင််း နငှ  ်ငေှာ်းရမ််းမခင််း 

လိုပ်ငန််းရ ောငတ်ောသည ်လိိုအပ်သည။်” 

ရ  ွှေ့ရ ပြောင််းအလပ်ုသမြော်း 

ရ ွှွှေ့ရမပောင််းအလိုပ်သမော်းမ ော်းသည ် ပံိုမှနအ်ော်းမြင  ် အတညမ်ပ ထော်းရသော၊ မှတ်ပံိုတငထ်ော်းရသော၊ လိိုငစ်ငရ်ှိရသောအလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏမှီသော 

မြစရ်မည။် ဒါမှမဟိုတ် အလိုပ်သမော်းမ ော်းမှ ထိိုင််းယနူယီသံိို   တိိုက ိ်ိုက် ရလျှောကထ်ော်းမခင််း မြစရ်မည။် အကယ၍် ထိိုင််းယနူယီမှံ 

အလိုပ်သမော်းမ ော်းတိိုက် ိိုက်ရခေါ်၍ရရသောအရမခရနမ ိ ်း ိိုလျှငအ်လိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏအီော်း အသံို်းမမပ ဘွဲ နငှ  ်ထိိုင််းယနူယီတံိိုက ိ်ိုက်ရခေါ်ရ ောငမ်ည ်

ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်း သည ်ရ ွှွှေ့ရမပောင််းအလိုပ်သမော်း ခန  ထ်ော်းရရ်းနငှ  ် က်စပ်၍ ကကိ ကန်စှသ်က်ရသော အလိုပ်ရှောရြွရပ်းသမူ ော်းနငှ  ်

သရဘောတူညထီော်းခ ကရ်ှိလျှင၊် အလိုပ်သမော်းအော်းလံို်းသည ်အမခော်းကကော်းခံအြွွဲွှေ့အစည််းမ ော်းမှ သောမြစရ်မည။်  

အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏအီသံို်းမပ မခင််းသည ် ရဒသခံမှ ခွင မ်ပ ခ က် နငှ သ် ရဘောတူညခီ ကအ်တိိုင််း လိိုကန်ောရ ောငရွ်က၍် သရဘောတူညခီ ကအ်သစ ်

သိို  မဟိုတ် စောခ  ပ်သကတ်မ််းကိုနသ်ည အ်ထ ိလိိုကန်ောရ ောငရွ်က်ရမည။် 

 



ထိိုင််းယနူယီ ံ သည ် မပညတ်ွင််းဥပရဒမ ော်း ၁) အလိုပ်သမော်း အ င အ်တန််း သတ်မှတ်ခ က် ၂) က န််းမောရရ်း နငှ  ် ရဘ်းကင််းလံိုမခံရရ်း ၃) 

သဘောဝပတ်ဝန််းက င ်ိိုငရ်ော ရလ်းစော်းလိိုက်နောမှု ၄) စ်ီးပွော်းရရ်း ိိုငရ်ော ကိိုယက် င  ်သကိခော စရသော နိိုငင်တံကော လက်ခံက င သ်ံို်းရနရသော စသံတ်မှတ်ခ က်မ ော်း 

ညြှနိိိုင််းရ ောငရွ်က်ကော ထိိုင််းယနူယီ ံ စ်ီးပွော်းရရ်း ိိုငရ်ော က င ဝ်တ်မ ော်း၊အလိုပ်သမော်းရရ်းရော က င ဝ်တ်ဝတတ ရော်းမ ော်းနငှ အ်တူ အလိုပ်သမော်း ရှောရြွရရ်း 

ကိုလသမဂဂ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ော်းနငှ အ်ည ီ မညသ်ည  ် အလိုပ်သမော်းရှောရြွရရ်းအြွွဲွှေ့အစည််းမ ော်းကိိုမ ိို ထိိုင််းယနူယီ ံ ဝနထ်မ််းမ ော်းက Auditစစရ် ်းမခင််း 

ရှိပပီ်းက င ဝ်တ် ဝတတ ရော်းမ ော်း ( နငှ  ် ကစ်ပ်ရသော တမခော်း လိိုအပ်ခ က်မ ော်း) ကိို လိိုက်နော ရ ောငရွ်က်မခင််း ရှိ၊မရှိ နငှ  ်၎င််း က င ဝ်တ် ဝတတ ရော်းမ ော်း သရိှိလိိုက်နော 

ရ ောငရွ်က်ပါ မည ်ဟို သရဘောတူ လက်မှတ်ရရ်းထိို်းထော်းမှု မရှိ မမခင််း ၎င််းအြွွဲွှေ့အစည််းမ ော်းကိို  အသံို်းမပ ၍ မရပါ။  ကျွန်ိုပ်တိို   က င ဝ်တ် ဝတတ ရော်းမ ော်း ကိို 

ရလ်းစော်းလိိုက်နောမခင််း၊ မျှတမှုရှိမခင််း နငှ  ် တရော်းဥပရဒ နငှ အ်ည ီ ရလ က င  ်ံို်းမြတ်မခင််းကိို  ကလ်က်ရသခ ောရစရန၊် ဝနရ် ောငမ်ှုရပ်းရောတွင ်

 ကလ်ကတ်ိို်းတက်ရစရန ် ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တိို   ၏ မိတ်ြက်အနဂ် ီအိို ( အစိို်းရ မဟိုတ်ရသော အြွွဲွှေ့အစည််းမ ော်း) Auditစစရ် ်းမခင််းသည ်အပမွဲမမပတ ်

စစရ် ်းရနရသော လိုပ်ငန််းစဉ မြစသ်ည။် 

လပ်ုငန််းစဉ် 

1. ထိိုင််းယနူယီ ံ နငှ  ် ၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်းသည ် အလိုပ်အကိိုင ် နငှ  ် ပကသ်က်ရသော သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း၊ အလိုပ် ၏ ရယဘိုယ  

အရမခအရနမ ော်း နငှ  ် လစောရပ်းအပ်မှု တိို  နငှ အ်တူ၊ အလိုပ်သမော်းနငှ  ် ထိိုင််းယနူယီတံိို  က အသ်ီးသ်ီး ကိုနက် မည  ် အထ်ူး အလိုပ်ခန  ထ်ော်းရရ်း ကိုနက် မှုမ ော်း 

(ထိိုင််းယနူယီ ံ နငှ  ် ၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်းက အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏသီိို   ရပ်းသည  ် အခရကက်းရင ွ နငှ  ် အမခော်း အရမခအရနမ ော်း နငှ  ်

သရဘောတူညခီ က်မ ော်းကိို အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏ ီ နငှ လ်ည််း ကကိ တင ် နစှဦ််းနစှြ်က် သရဘောတူညမီှု ရယထူော်းရမည။်) ကိို အတညမ်ပ ထော်းရသော 

အလိုပ်ခန  ထ်ော်းရရ်းရအဂ ငစ်သီိို   အသရိပ်းမည။် 

2. ထိိုင််းယနူယီ ံ နငှ  ် ၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်းက ရတောင််း ိိုထော်းမှု၊ အလိုပ်ခန  ထ်ော်းရရ်း သတ်မှတ်ခ က်မ ော်း နငှ  ် အမခော်း လိိုအပ်ခ က်မ ော်းရပေါ် 

အရမခခံ၍ အလိုပ်သမော်းရေှာရြွ ရရ်းကိုမပဏမီ ော်းသည ်ကကိ တငရ်ရွ်းခ ယမ်ှုမ ော်းအတကွ် အလိုပ်ရလျှောက်ထော်း သမူ ော်းကိို အငတ်ောဗ  ်းစစရ် ်းပါမည။် 

3. ကကိ တငအ်ငတ်ောဗ  ရရွ်းခ ယခ်ံရရသော အလိုပ်ရလျှောက်ထော်းသမူ ော်း၏ အလိုပ်ရလျှောကလ်ွှော်းမ ော်းကိို ရရ်းသော်းမြည စွ်က်၍၊ ကျွမ််းက ငမ်ှုအော်း 

 ကလ်က် လူရတွစစရ် ်း၍ ရအောငမ်မငရ်သောသမူ ော်းကိို လူရရွ်းစောရင််း ထိုတ်မပနရ်ကကမငောမည။် 

4. ပဏောမ လူရရွ်းစောရင််း ထိုတ်မပနရ်ကကမငောထော်းသည  ်ရလျှောက်လွှော်းမ ော်းကိို ရနောက ်ံို်းအ င  ်ရရွ်းခ ယမ်ှု အတကွ် ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်၎င််း၏ လကခွ်ွဲ 

ကိုမပဏမီ ော်းသိို   မပသမည။် 

5 အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏမီ ော်းသည ် ရရွ်းခ ယခံ်ထော်းရသော အလိုပ်သမော်းကိို ၎င််းတိို  ၏ ကိိုယပိ်ိုငဘ်ောသောစကော်းမြင  ်  အလိုပ်ခန  ထ်ော်းမှု၏ 

သတ်မှတ်ခ က် နငှ  ် အရမခအရန ရငှ််းလင််းစွော နော်းလညရ်စရအောင ် နငှ  ် လတွလ်ပ်စွော လက်ခံနိိုငရ်အောင ် အလိုပ်မခန  ထ်ော်းမီှ  အသရိပ်းရမည။်(သိို  မဟိုတ် 

အလိုပ်သမော်း နော်းလညရ်သော ဘောသောစကော်း၊ လက်ခံနိိုငရ်သော သက် ိိုငရ်ော ဘောသောစကော်းအော်းလံို်းကိို သံို်းရမည။်) ရရွ်းခ ယခ်ံထော်းရသော အလိုပ်သမော်းကိို 

အလိုပ်ခန  ထ်ော်းမှု စောခ  ပ် မပသ၍ သရဘောတလူက်မှတထိိို်းရမည။် 

6. အလိုပ်သမော်းအော်း သက် ိိုငရ်ော ဘောသောစကော်းမြင  ်ရရ်းသော်းထော်းရသော လိိုအပ်ရသော အလိုပ်ခန  ထ်ော်းမှု စောခ  ပ် မိတတ  မ ော်းအော်းလံို်း ရပ်းအပ်ရမည။် 

7. အလိုပ်ခန  ထ်ော်းမှု ၏ သတ်မှတ်ခ က ် နငှ  ် အရမခအရန၊ ယဉရက ်းမှု၊ ရဘ်းကင််းလံိုမခံ ရရ်း၊ ရစောဒက တကန်ိိုငမ်ှု ယနတရော်း၊ ထိိုင််းနိိုငင် ံ တွင ်

အလိုပ်လိုပ်ကိိုငမ်ှု နငှ  ် ရနထိိုငမ်ှုအတကွ် သက် ိိုငရ်ော ဥပရဒမ ော်း စသညတ်ိို   ပါဝငရ်သော မပညတ်ွင််းမှ မထကွ်ခွောမီှ ရရ်ှးဦ်းသငတ်န််း ကိို 

စောရမ်းပွွဲရအောငမ်မငရ်သော အလိုပ်ရလျှောက်ထော်းသမူ ော်းသိို   ရပ်းအပ်ထော်းလိမ ်မည။် 

8. ထိိုင််းယနူယီ ံ နငှ  ် ၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်း နငှ  ် အတညမ်ပ ထော်းရသော အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏ ီ မ ော်းသည ် အလိုပ်ရှငဘ်ကက် 

ရရွ်းခ ယထ်ော်းပပီ်းရသော အလိုပ်ရလျှောကထ်ော်းသမူ ော်းနငှ  ် ပကသ်က၍် ရအောက်ပါ လိိုအပ်ခ က်မ ော်းကိို မြည  ်ည််း ရ ောငရွ်က်ရန ်လူဝငမ်ှု ကကီ်းကကပ်ရရ်း နငှ  ်

အမခော်း အောဏောပိိုငမ် ော်းနငှ  ်ညြှနိိိုငရ် ောငရွ်က် ရမည။် 

» မပညဝ်ငခွ်င  ်ဗီဇော (သိို  မဟိုတ်) ဝငရ်ရောက်ခွင  ်(သိို  မဟိုတ်) ထကွ်ခွောခွင  ်အမခော်းပံိုစ၊ံ 

» အလိုပ်လိုပ်ခွင  ်လက်မှတ် (သိို  မဟိုတ်) မူရင််းနိိုငင် ံအလိုပ်သမော်းကဒမ်ပော်း၊ 

» က န််းမောရရ်း အောမခံ (သိို  မဟိုတ်) က န််းမောရရ်း ဝနရ် ောငမ်ှု လက်မှတ်၊ 

» အလိုပ်လိုပ်ခွင  ်လက်မှတ် အတကွ် အမခော်း လိိုအပ်ရသော လိုပ်ရ ောငမ်ှု မ ိို၊ 



အလပ်ုရလ ြောကထ်ြော်းမှု အခရ က်းရင ွ

ထိိုင််းယနူယီသံည ်ရ ွှွှေ့ရမပောင််းအလိုပ်သမော်းမ ော်းအတကွ် အလိုပ်ရလျှောကထ်ော်းမှု အခရကက်းရင ွလံို်းဝ မယမူခင််း ိိုသည န်ယီောမကိိုလိိုကန်ောမခင််း  ိိုလိိုသညမှ်ော 

အလိုပ်ရလျှောက်ထော်းမှု ဝနရ် ောငမ်ှု အခရကက်းရငအွော်း ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်းက က ခံမည ်မြစသ်ည။် ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်၎င််း၏ လက်ခွွဲ 

ကိုမပဏမီ ော်း နငှ  ် အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏ ီ တိို  ကကော်း ကကိ တင ် သရဘောတညူခီ က်ကိို ရက ောလ်ွန၍် အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏတီိိုက ိ်ိုက်မြစရ်စ၊ 

တစ ်င ခံ် ကိိုယစ်ော်းလှယမ် ော်းက သယွဝှ်က်၍ မြစရ်စ တရော်းမဝင၊် ပံိုမှန ် မဟိုတ်ရသော အခရကက်းရငမွ ော်းကိို ရကောက်ခံခွဲ ပါက ထက်ပါ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ော်းအတိိုင််း သရဘောတူညခီ က် ရပ် ိိုင််းပါမည။် အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏသီညလ်ည််း အလိုပ်ရလျှောကထ်ော်းသသူိို   ပံိုမှနမ်ဟိုတ်ရသော 

အခရကက်းရငမွ ော်းအော်းလံို်း ကိိုလည််း မပနလ်ညရ်ပ်းအပ်ရမည။် 

• ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်းမှ  ရပ်းမညက်ိုနက် စရိတ ်

၁။ ရအောက်ပါတိို   ပါဝငရ်သော အလိုပ်ခန  ထ်ော်းမှု အခရကက်းရငမွ ော်း အော်းလံို်း၊ 

•  စောခ  ပ် မပင ်ငမ်ှု ( သိိုမဟိုတ်) စောခ  ပ် လက်မှတ်ထိို်း အခမ််းအနော်း ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 

•  ရထောက်ခံစော နငှ  ်အတညမ်ပ  စောရွက်စောတမ််းမ ော်း ကိုနက် စရိတ်၊ 

၂။ သတ်မှတ်ထော်းရသော သငတ်န််းရကစွ်ွဲအတွင််း က င််းပရသော ရနထိိုငမ်ှု နငှ  ် အစော်းအရသောက် အပါအဝင ် မပညတ်ွငမှ်  မထကွ်ခွောမီှ 

ရရှ်းဦ်းသငတ်န််း ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 

၃။ မူလနိိုငင်တံွင ်  သတ်မှတ်ထော်းရသော ထကွ်ခွောစိုရပ် ( ဥပမော- ရနက်ိုန)်၊ ထိိုငန်ိိုငင် ံနယစ်ပ်ထ၊ိ ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်၎င််း၏ လက်ခွွဲ စက် ံိုမ ော်းထ ိ

ခရီ်းထကွ်ခွောစဉ အတွင််း  အစော်းအရသောက် နငှ  ်ရသောကသ်ံို်းရရ ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 

၄။ ထိိုင််းနိိုငင် ံ နယစ်ပ် (သိို  မဟိုတ်) မပညတ်ွင််းမှ မထကွ်ခွောမီှ ရရှ်းဦ်းသငတ်န််း မှ ထိိုင််းယနူယီ ံ (သိိုမဟိုတ်) ၎င််း၏ လက်ခွွဲစက ံ်ိုမ ော်း သိို   

သယယ်ပိူို  ရ ောင ်စရိတ်မ ော်း၊ 

၅။ ယနူရီြောင််း၊ က န််းမောရရ်း နငှ  ်ရဘ်းကင််း လံိုမခံ ရရ်း  ိိုငရ်ော  က်စပ်ပစစည််းမ ော်း ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 

 

• အလိုပ်သမော်း က ရပ်းရမည်  ကိုနက် စရိတ ်

၁။ မိခငန်ိိုငင်တံွင ်

•  နိိုငင်ကံူ်းလက်မှတ်၊ မပညဝ်ငခွ်င  ်ဗီဇော၊ ဓောတ်ပံို နငှ  ်ရလျှောက်လွှောပံိုစရံကက်း အပါအဝင ်မပညဝ်ငခွ်င  ်ဗီဇော ရလျှောကထ်ော်းမှု ကိုနက် စရိတ်၊ 

•  က န််းမောရရ်း ဝနရ် ောငခ် နငှ  ်က န််းမောရရ်း စစရ် ်းမှု ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 

•  အလိုပ်သမော်းကဒ ်(သိို  မဟိုတ်) မူရင််းနိိုငင် ံက လိိုအပ်ရသော စောရွက်စောတမ််း ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 

•  အငတ်ောဗ  ်း အသေွာ်းအမပန၊် နိိုငင်ကံူ်းလက်မှတ် ရလျှောက်ထော်းမှု၊ မပညတ်ွင််းမှ မထကွ်ခွောမီှ ရရှ်းဦ်းသငတ်န််း၊ စောခ  ပ် လက်မှတ်ရရ်းထိို်းမခင််း နငှ  ်

သရဘောတထူော်းရသော ထကွ်ခွောစိုရပ်သိို  ၊ ထိိုင််းနိိုငင် ံသိို   ခရီ်းထကွ်ခွောစဉ မူလနိိုငင်အံတငွ််း ခရီ်းသေွာ်း နငှ  ်အစော်းအရသောက် ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 

•  အငတ်ောဗ  ်း၊ နိိုငင်ကံူ်း လက်မှတ် ရလျှောက်ထော်းမှု နငှ  ်စောခ  ပ်လက်မှတ်ရရ်းထိို်းမခင််း အတငွ််း ရနထိိုငမ်ှု စရိတ်မ ော်း၊ 

၂။ လက်ခနံိိုငင်-ံထိိုင််းနိိုငင်တံွင ်

•  မပညဝ်ငခွ်င  ်ဗီဇော ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 

•  အလိုပ်လိုပ်ကိိုငခွ်င  ်အခရကက်းရင၊ွ 

•  မပညဝ်ငခွ်င  ်ဗီဇော ၊ 

•  က န််းမောရရ်းစစရ် ်းမှု အပါအဝင ်

•  ပထမ ၂ နစှ ် အလိုပ်ခန  ထ်ော်းမှု ကောလပပီ်းရနောက် ရနောကတ်ိို်း ၂ နစှ ် အလိုပ်ခန  ထ်ော်းမှုတိိုင််း အတကွ် အလိုပ်လိုပ်ကိိုငခွ်င  ် စောရွက်စောတမ််း 

သကတ်န််းတိို်းရ ောငရွ်က်မှု အခရကက်းရငမွ ော်း၊ 

•  ရနောကတ်ိို်း အလိုပ်ခန  ထ်ော်းမှု နငှ  ်ပကသ်က်ရသော အမခော်း ကိုနက် စရိတ်မ ော်း၊ 



• စောရွက်စောတမ််း နငှ  ် အလိုပ်ရှောရြွရရ်း ဝနရ် ောငမ်ှု အခရကက်းရင ွ နငှ  ် အတ ူ ကိုနက် စရိတ်မ ော်း အရကကောင််း ပွင လ်င််း မမငသ်ောမှု ရှိရစရန ်

အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏ ီမ ော်းသည ်ထိိုင််းယနူယီ ံနငှ  ်၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်းသိို    ရနောက် ံို်း (သိို  မဟိုတ်) ညြှနိိိုင််းထော်းရသော ရကောက်ခံထော်းရငမွ ော်း 

နငှ  ်စ်ီးပွော်းရရ်း သရဘောတူညခီ က်မ ော်းကိို မျှရဝ အသရိပ်းရန ် ကလ်က် လိုပ်ရ ောငရ်ပ်းသင သ်ည။်  

• တစ ်င  ် ရအဂ င  ် ကိိုယစ်ော်းလှယမ် ော်း က အလိုပ်သမော်းအရပေါ် ထိိုင််းယနူယီ၊ံ ၎င််း၏ လက်ခွွဲ ကိုမပဏမီ ော်း နငှ  ် အလိုပ်ရှောရြွရရ်း 

အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏမီ ော်းကကော်း သရဘောတူညထီော်းမှုကိို ရက ောလ်ွန၍်  တမခော်း အပိိုရ ောင််းရင ွ မရကောက်ခံရစရရ်း အတကွ်၊ 

အလိုပ်သမော်းရှောရြွ ရရ်းကိုမပဏ ီ ကိိုယစ်ော်းလှယမ် ော်းအော်း မူဝါဒ နငှ  ် လိုပ်ငန််းစဉ ခ မှတထ်ော်းရပပီ်း (Subagent) ရအဂ င  ်

ကိိုယစ်ော်းလှယမ် ော်း၏လိုပ်ငန််းရ ောငရွ်က်မှု အရပေါ် ထရိရောက်ရသော အခ ိနက်ိိုက ်ရစောင က်ကည ရ်လ လောရရ်း လိုပ်ရ ောငရ်မည။် 

ရစြောင  ်ကည ရ်လ လြော ခင််း 

ရ ွှွှေ့ရမပောင််းအလိုပ်သမော်းသည ်အကကံရပ်း၊တိိုငက်ကော်းမူနည််းလမ််းရကကောင််းမ ော်းမှတစ ်င  ်အလိုပ်သမော်းရှောရြွရရ်း၏ရစောင က်ကည ရ်လ လောမူရှိပပီ်း 

ဤရစောင က်ကည မ်ခင််းသည ်ကိုမပဏ၏ီအတွင််း၀နထ်မ််းမ ော်း၏လျိှ ၀ှက်စွောအခ ကအ်လက်မ ော်းကိို သမ်ိ်းထော်းရပ်းပပီ်း ထိို  အမပင ်ရရွွှေ့ရမပောင််း အလိုပ်သမော်း 

အခွင အ်ရရ်းကနွယ်က် NGO(MWRN  ISSARA)မှ ပူ်းရပါင််းပါ၀ငရ်သောစံိုစမ််းစစရ် ်းမူ နငှ အ်လိုပ်သမော်းမ ော်းစိုရပါင််းတညရ်ထောင ်ထော်းရသော 

လူမူြူလံိုရရ်းရကော်မတီမှ တစ ်င တ်ိိုငက်ကော်း၍အလိုပ်သမော်းမ ော်းအော်းလံို်းသည ်လက်လှမ််းမီှစွော ပါ၀င ်ငန်ွွဲွှေ့ရမည။် 

အတညမ်ပ သည ် ခ  ခ နခ် ံ  

လူ  စွမ််းအော်း အရင််းအမမစ ်ြံွပြိ ်းမှု၊ အိုပ်စို အကကီ်းအကွဲ 

ရက်စွွဲ  ဧပပီ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၆ 


