CAD အဖ႕ြဲ အစည္း၏ ၀န္ထမ္းမ း လက
ို န
္ ရမည့္ က င့္၀တ္မ း
နဒါန္း
CAD သည္ မမအဖ႕ြဲ အစည္း၏ ေမွ ္မွန္းခ က္၊ ရည္မွန္းခ က္ႏွင့္ တန္ဖိုးထ းမမ းအရ မမတ႔ို
အဖ႕ြဲ အစည္းရွ

၀န္ထမ္းမ း၊

ေစတန ၀
့ န္ထမ္းမ း၊

ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ၀င္မ းႏွင့္

လိုပ္ေဖ ္ကိုင္ဖက္

မ း၏ဂိုဏ္သကၡ ၊ ေလးစ းမႏွင့္ တန္းတူထ းရွမမ းကို တန္ဖိုးထ းၿပး ျပဳမူေနထင
ို ရ
္ န္အတက္
၀န္ထမ္းက င့္၀တ္မ းကို ခ မွတ္ထ းပါသည္။
မန္ျမတ္ေသ

လူသ းမ း၏ ေမးရ ပါဂိုဏသ
္ ကၡ မ းကို ေလးစ းယံိုၾကည္ အသအမွတ္ျပဳျခင္း

သည္ လူမအသိုင္းအ၀င
ို ္းတင္ေနထင
ို ္ရန္အတက္ ေက င္းမန္ေသ က င့္၀တ္္ျဖစ္ပါသည္။
CAD

သည္

၀န္ထမ္းမ း၊

ဂိုဏ္သကၡ ရွၿပး
ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ၀င္မ း၊

လိုပ္ေဆ င္လ က္ရွၿပး

စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ းကို
ေစတန ့၀န္ထမ္းမ း၊

၄င္းတအ
႔ို ျပဳအမူမ းကို

လိုက္န ေသ

တည္ၾကည္သည့္

လိုပ္ေဖ ္ကိုင္ဖက္မ းႏွင့္

ဆက္လက္ထန္းသမ္းသ းရန္ႏွင့္

လက္တလ
ြဲ ိုပ္ေဆ င္ေနေသ ၊ လိုပ္ေဆ င္ရန္ရေသ
ွ

လက္တြဲ
အတူတက

အဖ႕ြဲ အစည္းမ းအ း သရွလိုက္န ေစရန္

ေဖ ္ျပထ းေသ ၀န္ထမ္းက င့္၀တ္္ျဖစ္ပါသည္။
ဤက င့္၀တ္မ းသည္

ႏိုင္ငံေတ ္အစိုးရမွ

အခ န္ႏွင္တ
့ ေျပးည

တရ း၀င္ျပ႒ န္းထ းေသ

စည္းမ ဥ္းဥပေဒမ းႏွင့္လည္း လိုက္ေလ ညေထမရွရမည္ျဖစ္သည္။ ထ႔ျို ပင္ ႏိုင္ငံတက
မဟိုတ္ေသ

အဖ႕ြဲ အစည္းမ းမွ ထိုတ္ျပန္ထ းေသ

အစိုးရ

စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ းႏွင့္အည ေရးဆြဲ

ထ းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
CAD ၏ ၀န္ထမ္းမ းသည္ ဖံ႕ၿဖဳးေရးလိုပင
္ န္းမ းလိုပေ
္ ဆ င္ရ တင္ ယဥ္ေက းမႏွင့္ ယံိုၾကည္
ကိုးကယ္ရ မ း

မတူညေသ ေနရ ေဒသမ းရွ

လူထိုႏွင့္

ေတ႕ဆံိုဆက္သယ္ရမည္ျဖစ္ေသ

ေၾက င့္ အဆိုပါေဒသမ းရွ မတူကျြဲ ပ းျခ းန းမမ းကို သရွန းလည္ၿပး ေလးစ းလက
ို ္န ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ CAD သည္ မမအဖ႕ြဲ အစည္းအတင္းရွ ၀န္ထမ္းမ း၏ ယဥ္ေက းမႏွင့္
ယံိုၾကည္ကိုးကယ္မမ းကိုပါ

ေလးစ းစ ဆက္ဆံၿပး

မည္သည့္အေၾက င္းႏွင့္အမွ

ထိုတ္ေဖ ္

ေျပ ၾက း ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းျပဳမည္ မဟိုတပ
္ ါ။
CAD သည္ ႏွပ္စက္ၫႇငး္ ပန္းျခင္းႏွင့ ္ ကယ
ို က
္ ဳးရွ ေခါင္းပံိုျဖတ္္ျခင္းမ းကို မျပဳလိုပရ
္ န္ အဓက
အေလးထ း ေျပ ဆထ
ို
းျခင္းျဖစ္သည္။

က င့္၀တ္မ း
က င့္၀တ္မ းကို လိုက္န ရ တင္ CAD ႏွင့္ လက္တလ
ြဲ ိုပ္ေဆ င္ေနေသ ၀န္ထမ္းမ း၊ ေစတန ့
၀န္ထမ္းမ း၊

ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ၀င္မ းပါ၀င္သည္။

ေရးသ းေဖ ္ျပထ းေသ

အဓပၸါယ္

ဖင့္ဆိုခ က္မ းအ း မည္သူမဆို န းလည္ေစရန္ ရွင္းလင္းစ ေဖ ္ျပထ းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဖ႕ြဲ အစည္းအေနျဖင့္

ယခိုေဖ ္ျပထ းေသ

က င့္၀တ္မ းကို

တ ၀န္ယရ
ူ မည္။

မည္သည့္

အေျခအေနမ ဳးတင္မဆ၊ို မည္သည့္႐႕ေထ င့္မွ ႏိုင္ငံေတ ္အစိုးရ၏ တည္ဆြဲ စည္းမ ဥ္းဥပေဒ
မ းႏွင့္ လဖ
ြဲ ယ္ျခင္းမရွရန္ ရည္ရယ္သည္။ လိုက္န ေသ ၀န္ထမ္းမ းသည္ ေသခ စ န းလည္
ရန္ႏွင့္ က င့္၀တ္အတိုင္း လိုပ္ေဆ င္္ရန္သ မက မည္သူႏွင္မ
့ ဆို ဆက္သယ္ ဆက္ဆရ
ံ တင္
လည္း စံျပအေနျဖင့္ ေထ က္ပေ
ံ့ ပးႏိုင္ရန္ ရည္ရယ္ပါသည္။
CAD

အဖ႕ြဲ အစည္းရွ

၀န္ထမ္းမ းသည္

ကိုယ္ပိုငအ
္ သက္ေမး၀မ္းေၾက င္းလိုပ္ငန္းႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ရွၿပး ၄င္းတ႔၏
ို
အျပဳအမူမ းသည္ CAD ကို ကိုယ္စ းျပဳေနမည္ျဖစ္ေသ ေၾက င့္
အဖ႕ြဲ အစည္းဂိုဏ္သကၡ ကို ထခိုက္နစ္န ေစေသ

မည္သ
့ ည့္အျပဳအမူမ းကို

မျပဳလိုပ္ရန္ႏွင့္

လိုပ္ငန္းခင္အတင္း၌ျဖစ္ေစ လိုပ္ငန္းခင္ျပင္ပတင္ ျဖစ္ေစ မမ၏ျပဳမူေသ အျပဳအမူမ းအ းလံိုးကို
တ ၀န္ယရ
ူ မည္ျဖစ္ပါသည္။

၀န္ထမ္းက င့္၀တ္ကို ဖတ္႐ရလယ္ကူေစရန္အတက္ အပိုင္း (၄) ပိုင္းအ းျဖင့္ ေဖ ္ျပထ းပါသည္။

အပင
ို း္ (၁)
တန္ဖးို ထ းမ၊ ကယ
ို က
္ င့္တရ းႏွင့္ က င့္၀တ္မ း
(၁ - က)

CAD ၀န္ထမ္းမ းသည္ မမအဖ႕ြဲ အစည္း၏ ေမွ ္မွန္းခ က္၊ ရည္မွန္းခ က္မ းသို႔
ေအ င္ျမင္စ

ေရ က္ရွႏိုင္ရန္

သတ္မွတ္ထ းေသ

စံႏန္းမ း၊

တန္္ဖိုးထ းမမ းႏွင္အ
့ ည ေအ က္ပါက င့္၀တ္မ းကို လိုက္န ရမည္။
(၁ - ခ)

၀န္ထမ္းမ းသည္
ကိုးကယ္

မတူညကြဲျပ းေနေသ

ယံိုၾကည္ရ ၊

လူမ ဳးေရးရ

ပတ္၀န္းက င္တင္ရွ

ယဥ္ေက းမ၊

ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းမ းမွ

က ကယ္ရန္

ဂိုဏ္သကၡ ရွစ ေလးစ းစ ျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁ - ဂ)

၀န္ထမ္းမ းသည္ မမတ႔လ
ို ိုပ္ကိုင္ေနေသ
ေသ

ေဒသတင္းရွ

အလိုပ္အကိုငမ
္ းႏွင့္ ဆက္စပ္ေန

ေဒသဓေလ့ထိုးံ တမ္းစဥ္လ မ းႏွင့္

႐ိုးရ ယဥ္ေက းမအ း

သတထ းဆင္ျခင္ၿပး ဥပေဒမ းကိုလိုကန
္ ရပါမည္။
(၁ - ဃ)

၀န္ထမ္းမ းသည္ မမအပါအ၀င္ အျခ း၀န္ထမ္းမ း၏ က န္းမ းေရး၊ လံိုၿခံဳေရးႏွင့္
လံိုၿခံဳေရးဆိုင္ရ လမ္းညန္ခ က္မ းကို ကိုငတ
္ ယ္ေျဖရွင္းရ တင္ အျခ းသူမ းအ း
ထခိုက္နစ္န မမရွေစရန္ ေသခ စ သတျပဳရပါမည္။

(၁-င)

၀န္ထမ္းမ းသည္

ေဒသတင္းရွ

နိုင္ငေ
ံ ရး၊

ဘ သ ေရး

အဖ႔အ
ြဲ စည္းမ း၏

လိုပ္ေဆ င္မမ း တင္ ပါ၀င္ပါက CAD ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွေၾက င္း ကို
ဂတ၀န္ခံခ က္ထ း ရွရမည္။
(၁-စ)

၀န္ထမ္းမ းသည္
ရည္မွန္းခ က္ကို

လိုပ္ငန္းတ ၀န္မ းကို

ေက င္းမန္စ ထမ္းေဆ င္ၿပး

ဥးစ းေပးအေက င္းအထည္ေဖ ္

ေဆ င္ရက္သ းရန္ႏွင့္

လူတန္းစ းချြဲ ခ းျခင္း မရွပြဲ ကူညေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
(၁-ဆ)

၀န္ထမ္းမ းသည္

အျခ းေသ

အသင္းအဖ႕ြဲ ၏

အဖ႕ြဲ ၀င္ျဖစ္ပါက

အဆိုပါ

အဖ၏
႔ြဲ က င့္၀တ္မ း အျပင္ CAD ၏ က င့္၀တ္မ းကိုပါ ေလးစ းလိုက္န ရပါမည္။
(၁-ဇ)

ေက းလက္ဖံ႕ၿဖဳးေရးမ းကို ေဖ ္ေဆ င္ေသ

အသင္းအဖ႕ြဲ မ းအေနျဖင့္ CAD

သည္ ၀န္ထမ္းမ းအ းလံိုး၏ ကိုးကယ္ယံိုၾကည္မကို အေလးထ း ေလးစ းၿပး
တန္ဖိုးထ းရပါမည္။

သို႕ေသ ္

၀န္ထမ္းမ းသည္

မမ၏

ကိုးကယ္မအ း

ျပဳလိုပ္ရ တင္ ေဒသခံမ း၏ အကြဲဆက္မအ း သတတ္န းလည္ေပးရမည္။
(၁-စ )

၀န္ထမ္းမ းသည္ CAD အဖ႕ြဲ အစည္း၏ အခ က္အလက္မ း ေပါက္ၾက းျခင္းအ း
က ကယ္ၿခင္းျဖင့္ အျခ းသူမ း၏ ဂိုဏ္သကၡ ကို ေလးစ းေၾက င္းေဖ ္ျပရမည္။

အပင
ို း္ (၂)
အျမတ္ထတ
ို မ
္ ၊ အတင္းအက ပ္ေစခင
ို း္ မႏွင့္ အက င့္ပ က္ျခစ းမမ းဆင
ို ရ
္ ျပသ န မ း
(၂-က)

CAD

၏

၀န္ထမ္းမ းသည္

မမရရွထ းေသ

လိုပ္ပိုငခ
္ င့္အ ဏ မ းအ း

မမအက ဳးစးပ း၊ အသက္ေမး၀မ္းေက င္း၊ နိုင္ငေ
ံ ရးႏွင့္ လင္မဆင
ို ္ရ မ းအတက္
အလြဲသံိုးစ းျပဳလိုပ္ျခင္းမရွရ။

(၂-ခ)

၀န္ထမ္းမ းသည္ CAD အဖ႕ြဲ အစည္း၏ ပံိုရပ္ကိုထခက
ို ္ေစေသ

ေငၾကးဆိုင္ရ

ကစၥရပ္မ း၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တ ႏွင့္ မသ းစိုဆိုင္ရ ကစၥရပ္မ း ရွပါက ရွင္းလင္း စ
ေၾကျင ထ းရွရမည္။
(၂-ဂ)

၀န္ထမ္းမ းသည္ အဖ႕ြဲ အစည္းအတင္းတင္ ျပသ န ျဖစ္လ ေစႏိုင္ေသ

မမ၊

မသ းစို၀င္မ း ႏွင့္ အေပါင္းအသင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စးပ းေရးကို ရံိုးတင္မျပဳလိုပရ
္ န္
ႏွင့္

ျပသ န ျဖစ္ေပၚလ ရန္

အေၾက င္းအရ မ းေတ႔ရွလ ပါက

တ ၀န္ရွသူ

မန္ေနဂ သ႔ို ခ က္ခ င္းတင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။
(၂- ဃ)

၀န္ထမ္းမ းသည္ မည္သည့္အေျခအေနတင္မဆို အက ဳးခံစ းသူမ း၊ လက္တြဲ
ေဖ ္ပါတန မ း ထံမွလည္းေက င္း မည္သည္အ
့ ကူအည လ ဘ္ထိုးျခင္းမ း အ း
ယူျခင္းမျပဳပါ။

(၂-င)

၀န္ထမ္းမ းသည္ မည့္သည့္လက္ေဆ င္ကိုမွ ယူခင့္မျပဳေသ ္လည္း
တင္ေသ အ းျဖင့္ အက ဳးခံစ းသူမ းမွေပးေသ

ေက းဇူး

တန္ဖိုးနည္း လက္ေဆ င္မ း

ကိုမူ မမတ႔၏
ို လိုင္းမန္ေနဂ အ း တင္ျပ၍ ယူခင့္ရွပါသည္။

အပင
ို း္ (၃)
CAD ၏ ပင
ို ဆ
္ င
ို မ
္ မ းကို ထန္းသမ္းက ကယ္ျခင္း
(၃-က)

၀န္ထမ္းမ းသည္
ကန္ျပဴတ မ း၊

CAD

ပိုင္ဆိုငေ
္ သ

ပစၥၥည္းမ း

ဆက္သယ္ရ တင္အသံိုးျပဳေသ

ဥပမ -

စက္ပစၥၥည္းမ း၊

ပစၥၥည္းမ းအ း

အလြဲသံိုး

စ းျခင္း မျပဳလိုပ္ရန္ႏွင့္ သူခိုးမ းရန္မွ က ကယ္ရန္၊ လမ္လည္မမ းႏွင့္ အျခ း
ပ က္စးျခင္းမ းမွ က ကယ္ရန္တ ၀န္ရွသည္။
(၃-ခ)

CAD ၏ ပစၥၥည္းမ းအ း ကိုယ္ေရးကိုယ္တ အတက္ အသံိုးျပဳလိုလွ င္ မူ၀ါဒအတိုင္း
အသံိုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

(၃-ဂ)

၀န္ထမ္းမ းသည္ ေငေရးေၾကးေရး တ ၀န္ခံရ တင္ ဆေလ ္ေသ
ရိုးသ းမႏွင့္ သမ သမတ္ၾကစ ထန္းသမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။

စံအေနျဖင့္

အပင
ို း္ (၄)
ကယ
ို ေ
္ ရးကယ
ို တ
္
မူ၀ါဒမ း
(၄-က)

CAD ၀န္ထမ္းမ းသည္ အဖ႔အ
ြဲ စည္းမွ ပင
ို ္ဆိုင္ေသ
လက္နက္သယ္ေဆ င္ျခင္းမ း

မျပဳရ။

မည္သည့္ေနရ တင္မဆို

လက္နက္ကင
ို ္အဖအ
ြဲ စည္းမ း

ႏွင့္

၀င္ေရ က္ပတ္သက္္ခင့္မရွပါ။
(၄-ခ)

၀န္ထမ္းမ းသည္

မူးယစ္ေစေသ

ေဆး၀ါးမ း၊ အရက္ေသစ

သံိုးစထ
ြဲ
းၿပး

အလိုပ္လိုပ္ျခင္းကို ခင့္မျပဳပါ။
(၄-ဂ)

၀န္ထမ္းမ းသည္ သရိုပ္ပ က္ ၀တ္စ းဆင္ယဥ္မျဖင့္ လိုပ္ငန္းခင္သ႔ို ၀င္ေရ က္
ခင့္မျပဳ။

(၄- ဃ)

၀န္ထမ္းမ းသည္ အက င့္စ ရတၲပ က္ျပ းျခင္း မျပဳရ။

အပင
ို း္ (၅)
လင္ပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ မေတ ္မတရ းျပဳမူျခင္း
လင္ပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္

မေတ ္မတရ းျပဳမူျခင္းသည္

မေတ ္မတရ းျပဳမူျခင္း၊

က း၊

လင္ပင
ို ္းဆိုငရ
္

မအေျချပဳ

အၾကမ္းဖက္ျခင္း

အျမတ္ထိုတ္ျခင္းႏွင့္

စသည့္ေအ က္ပါအျခ းေသ

အဓပၸ ယ္ဖင့္ဆိုခ က္မ းႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ထ းသည္။
(၅-က) အတင္းအဓမၼျပဳျခင္း ။

အလိုမတူဘြဲ လင္တံ သို႔မဟိုတ္ ခႏၵ ယ္ကိုယ္၏ အျခ း
အစတ္အပိုင္းတစ္ခိုကို ေယ န၊ စအို သ႔မ
ို ဟိုတ္ ပါးစပ္အ
တင္းသို႔
ေယ န

ထည့္သင္းျခင္း
သို႔မဟိုတ္

(အနည္းငယ္မွ ပင္ျဖစ္ေစ)။

စအိုကို

အရ ၀တဴတစ္ခခ
ို ိုျဖင့္

ထည့္သင္းျခင္းလည္းပင္သည္။

(၅-ခ) လင္ပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ ကယ
ို ထ
္ လက္ေရ က္က ဳးလန္မ ။

ၿပးေျမ က္မမရွ

သို႔မဟိုတ္

ထိုးသင္းမမ ရွေသ ္လည္း ၊ အတူမတူပြဲ မည္သည့္ပိုံစံမ ဳး
မဆို

လင္ပင
ို ္းဆိုငရ
္ ထေတ႔မ။

ဆႏၵမပါပြဲ

ရံးနမ့္ျခင္း၊

ဥပမ

က ယကံရွင၏
္

ယိုယိုယယျပဳမူျခင္း

သို႔မဟိုတ္

လင္အဂၤါႏွင့္

တင္ပါးကိုထေတ႔မမ းျပဳမျခင္းတို႔ကြဲ့သို႔

အတင္းအဓမၼျပဳရန္ ႀကဳးပမ္းအ းထိုတ္မမ းပါ၀င္သည္။

(၅-ဂ) အတင္းအဓမၼျပဳျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ လင္ပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ က ဳးလန္ျခင္းအေသးစ းကစၥ ။
သက္ဆိုင္ရ ေဒ၏ထိုံးစံအသအမွတ္ျပဳမတင္ ကေလးသူင
ယ္မ းအသက္အရယ္အပိုင္းအျခ းကို

မည္ေရ႕မည္မွ

သတ္မွတ္ထ းသည္ျဖစ္ေစ အသက္ ၁၈ ေအ က္ကေလး
ငယ္မ းႏွင့္ လင္ပိုင္းဆင
ို ္ရ ျပဳ မေတ ္ တရ းျပဳျခင္းဟို
သတ္မွတ္သည္။ ကေလးလူငယ္မ း၏ အသက္အရယ္ကို
မွ းယင္းန းလည္ထ းသည္ဟိုဆိုလွ င္လည္း
ေခ ပခ က္မမည္ေပ။

(၅-ဃ) လင္အေရ င္းအ၀ယ္ျပဳျခင္း။

လင္ပိုင္းဆင
ို ္ရ ရွရန္အတက္၊

၄င္းတင္လင္ပိုင္း

ဆိုင္ရ အခင့္အေရး ရရွမ၊ သို႕မိုတ္ မည္သည့္ပံိုစံႏွင့မ
္ ဆို အရွက္ရေစျခင္း၊ ႏွမ္႔ခ သမ္ငယ္ေစျခင္း၊
သို႕မဟိုတ္

အျမတ္ထိုတ္ျခင္းတစ္စိုတ
ံ စ္ရ စသည္တ႔ပ
ို ါ၀င္ၿပး

ေငေၾကး၊

အလိုပ္ခန္႔ထ းမ၊

ကိုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆ င္မမ းႏွင့္ အလြဲအလွယ္ျပဳျခင္း စသည္တ႔ျို ဖစ္သည္။ ဖ႕ံၿဖဳးေရးအကူအညမ း
ကို ရယူလက္ခမ
ံ ည့္သူမ းသို႔ေပးရမည့္ အကူအညအေထ က္အပံ့မ းကို လင္ကစၥႏွင့္ အလြဲ
အလွယ္ျပဳျခင္း၊ လင္လိုပ္သ းမ း အသံိုးျပဳျခင္းတ႔လ
ို ည္းပါ၀င္သည္။

(၅-င) ဆက္ႏယ္မကို အျမတ္ထတ
ို ျ္ ခင္း။

ဆက္ႏယ္ဆက္စပ္မမွေနၿပး

လင္ပင
ို ္း

ဆိုင္ရ အျမတ္ထိုတ္ျခင္း၊ ဆိုလိုသည္မွ ၊ အင္အ းနည္းသူတစ္ဥးကို ရ ထူး၊ အ ဏ သို႕မဟိုတ္
ယံိုၾကည္မကို

အခင့္အေက င္းယူၿပး

လင္ပိုင္းဆင
ို ္ရ ႏွင့္

စပ္လ ွဥ္းက

ေငေၾကးေရးကဏၰ၊

သို႔မဟိုတ္ ႏိုင္ငေ
ံ ရးကဏၰတို႕တင္ အျမတ္ထိုတ္ျခင္းအပါအ၀င္၊ သို႔ေသ ္ ယင္းခ ည္းသက္သက္ဟို
ကန္႔သတ္ထ းျခင္းမရွဘြဲ၊

လင္ပင
ို ္းဆိုငရ
္ က ဴးလန္ရန္

ရည္ရယ္ခ က္ျဖင့္မေတ ္မတရ းျပဳမူမ

သို႔မဟိုတ္ ျပဳမူရန္ ႀကဳးပမ္းအ းထိုတ္မ။ အက္ရွင္ေအ့ဒ္သည္ အက္ရွင္ေအ့ဒမ
္ ွ တိုက္ရိုက္အကူအည
အေထ က္အပံေ
့ ပးေနေသ

ရပ္ရ လူထို

သို႔မဟိုတ္

မတ္ဘက္မ းထြဲမွ

တစ္ဥးဥးႏွင့္ျဖစ္ေစ

လင္ပိုင္းဆင
ို ္ရ ဆက္ႏယ္ဆက္စပ္မကို၊ လင္ပိုင္း ဆိုင္ရ အျမတ္ထိုတ္ျခင္း အျဖင့္သ
ျဖစ္သည္။

ရျမင္မည္

(၅-စ) လင္ပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ အျမတ္ထတ
ို ရ
္ န္အတက္ လူကန
ို က
္ းူ ျခင္း။လင္ပိုင္းဆင
ို ္ရ
ရည္ရယ္ခ က္ျဖင့္၊

တစ္ဥးက

အလြဲသံိုးစ းလိုပ္က
အက ဳးခံစ းခင့္ရယူျခင္း၊

နမ္႔က သူအျခ းတစ္ဥးကို

ထန္းခ ဳပ္ေစခင
ို ္း၊
ေပးျခင္းႏွင့္

လိုပ္ပိုငခ
္ င့္အ ဏ ၊

အသမွတ္ျပဳမကို

ၿခမ္းေျခ က္ျခင္း

အျမတ္ထိုတ္ရန္

ရယူၿပး

သို႔မဟိုတ္

ေငေၾကး
အ းသံိုးျခင္း

ရ ထူးကို
သို႔မဟိုတ္
သို႔မဟိုတ္

အတင္းက ပ္လိုပ္ ေစခင
ို ္းျခင္းပံိုစံ၊ အဓမၼ သို႔မဟိုတ္ ျဖ းေယ င္းေခၚေဆ င္ျခင္း၊ မရးို ေျဖ င့္ျခင္း၊
လွည့္စ းျခင္းအ းျဖင့္ လူသစ္စိုေဆ င္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆ င္ျခင္း၊ အေျပ င္းအေရႊ႕ျပဳလိုပ္ျခင္း၊
ခိုလံျခင္း

သို႔မဟိုတ္

လူကိုလက္သင့္ခံထ းျခင္းမ း။

အျမတ္ထိုတ္ရန္

ရည္ရယ္ခ က္ျဖင့္

လူသစ္စိုေဆ င္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆ င္ျခင္း၊ အေျပ င္းအေရႊ႕ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ခိုလံ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ကေလး
သူငယ္ကို လက္သင့္ခံထ းျခင္းမ းကို အထက္ပါေဖ ္ျပ းခ က္မ း၊ ဥပမ ၊ ၿခမ္းေျခ က္ျခင္း
သို႔မဟိုတ္ အ းသံိုးျခင္း သို႔မဟိုတ္ အတင္းအက ပ္လိုပ္ ေစခင
ို ္းျခင္းပံိုစံမ းျဖင့္ ကိုက္ညမမရွ
သည့္တိုင္၊ ’လူကိုန္ကူးျခင္း” အေနျဖင့္ ရျမင္မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။

(၅-ဆ) ကယ
ို က
္
ယပင
ို း္ က ဴးလန္ျခင္း။ လင္ပိုင္းအေနျဖင့္မဟိုတ္ေသ ္လည္း
ကိုယ္က ယပိုင္းအၾကမ္းဖက္မ ကိုလည္း က း၊ မ ယူဆသတ္မွတ္ထ းသည့္အတက္ ထိုမူ၀ါဒႏွင့္
အႀကံဳး၀င္သည္။ ဥပမ မ းတင္၊ ထိုးႏွက္ျခင္း၊ ရိုက္ပိုတ္ျခင္း၊ မန္းက ပ္ေစျခင္း၊ လွးျဖတ္ျခင္း၊
တိုးႀကတ္တန္းဖယ္ျခင္း၊ မးရ႕ျခင္း၊ မည္သည့္လက္နက္မဆိုအသံိုးျပဳၿပး ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အက္ဆစ္ျဖင့္
တိုက္ခိုက္ျခင္း သို႔မဟိုတ္ ဒါဏ္ရ ၊ အန တရ၊ န က ဥ္မျဖစ္ေစသည့္ မည့္သည့္လိုပရ
္ ပ္မ ဳးမဆို
ပါ၀င္သည္။

(၅-ဇ) အတင္းအဓမၼထမ္းျမ းလက္ထပ္ျခင္း။

က ယကံရွင၏
္

ဆႏၵမပါဘြဲ

လက္ထပ္ေစျခင္း၊

၄င္းတင္၊ ကေလးတစ္ဥးအေနျဖင့္ အသေပးသေဘ တူညခ က္မေပးႏိုင္ေသ ေၾက င့္၊ ကေလး
သူငယ္အ ရယ္ကို လက္ထပ္ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။

(၅-စ ) စတ္ပင
ို း္ / ခံစ းမပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ ညွငး္ ဆြဲျခင္း။

စတ္ပိုင္း သို႔မဟိုတ္ ခံစ းမပင
ို ္း န က င္

ေစရန္ ဒိုကၡေပးျခင္း။ ဥပမ မ းတင္၊ ကိုယ္က ယျဖင့္ ၿခမ္းေျခ က္ျခင္း သို႔မဟိုတ္ လင္ပိုင္းဆိုငရ
္
အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ ေခ င္းေျမ င္းျခင္း၊ နတ္ျဖင့္စတ္အ ေႏွ က္ယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ တစ္ဘက္လူမလို
လ းဘြဲ ဂရိုစိုက္ျခင္း၊ မွတ္ခ က္ျပဳျခင္းမ း၊ လင္ပိုင္းဆင
ို ္ရ အမူအရ ေျခဟန္လက္ဟန္ျပျခင္းမ း
သို႔မဟိုတ္ စ ေရးသ းျခင္းမ း ႏွင့/္ သို႔မဟိုတ္ ေျခ က္လန
ွ ႔သ
္ ည့္သေဘ ၊ တစ္ဘက္လူျမတ္ႏိုး
ေသ အရ ကိုပ က္ဆးေစျခင္း၊ ဖ က္ဆးျခင္းစသည္။

အပင
ို း္ (၆)
က င့္၀တ္မ းအ း လက
ို န
္ ျခင္း
(၆-က)

၀န္ထမ္းမ းအ းလံိုးသည္ ၀န္ထမ္းက င့္၀တ္ကို လိုက္န ေနရန္ တ ၀န္ရွပါသည္။
၀န္ထမ္းက င့္၀တ္ကို ၀န္ထမ္းမ းလိုကန
္ ျခင္းရွ/မရွ ေစ င့္ၾကည့္ေလ့လ ရန္ ႏွင့္
ျပန္လည္သိုးံ သပ္ရန္ တ ၀န္ရွပါသည္။

အပင
ို း္ (၇)
က င့္၀တ္မ းအ း ခ ဳးေဖ က္ျခင္း
(၇-က)

၀န္ထမ္းက င့္၀တ္မ းအ း

ခ ဳးေဖ က္ေသ ၀န္ထမ္းမ းသည္

စစ္ေဆးခံရ

မည္ျဖစ္ၿပး CAD ၏စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းအတင
ို ္း အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အပင
ို း္ (၈)
သတင္းေပးပ႔ျို ခင္းတ ၀န္
(၈-က)

၀န္ထမ္းမ းသည္

သံသယျဖစ္ဖယ္

က င့္၀တ္ခ ဳးေဖ က္ျခင္းမ း

ေတ႔ရွလွွ င္

သတင္းေပးပ႔ရ
ို န္တ ၀န္ရပါသည္
ွ
။
(၈-ခ)

သတင္းေပးပ႔ရ
ို တင္ ႏတ္အ းျဖင့္ေသ ္လည္းေက င္း၊ စ အ းျဖင့္ ေသ ္လည္း
ေက င္း အေသးစတ္ေပးပ႔ရ
ို မည္ျဖစ္ၿပး ျဖစ္နိုင္ပါက သက္ေသအေထ က္အထ း
ျဖင့္ တင္ျပနိုငရ
္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အပင
ို း္ (၉)
တင
ို ၾ္ က းခ က္ရန္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ း
(၉-က)

၀န္ထမ္းမဟိုတ္ေသ သူမ း၏ တိုင္ၾက းခ က္မ းအတက္ လိုပ္ထိုးံ လိုပ္နည္းမ း
ထ းရွရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၉-ခ)

အက ဳးခံစ းသူမ း၊
အလိုပ္လိုပ္ကိုင္သမ
ူ း

ရပ္ကက္ထရ
ြဲ ွ

အသင္း၀င္မ း

ႏွင့္

တိုင္ၾက းရန္လမ္းေၾက င္းမ းရွရန္

အျခ းတဖ
ြဲ က္
အလန္အေရးၾကး

ပါသည္။

အပင
ို း္ (၁၀)
၀န္ထမ္းက င့္၀တ္၏ အက ဳးသက္ေရ က္မ
(၉-က)

၀န္ထမ္းက င့္၀တ္သည္ အလိုပ္ခန္႔အပ္ရ တင္ ထည္သ
့ င္းခ ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

(၉-ခ)

၀န္ထမ္းက င့္၀တ္သည္
စ ခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆိုထ း၍

CAD

၀န္ထမ္းမ းအျပင္

လက္တလ
ြဲ ိုပေ
္ ဆ င္ေနေသ

အ းလံိုးေပၚတင္ သက္ေရ က္မည္ျဖစ္ပါသည္။

CAD

အဖ႕ြဲ အစည္း

အဖ႕ြဲ မ း၏

ႏွင့္

၀န္ထမ္းမ း

