
Policies and Guidelines 

University Policies 

 

Human Resource Policies 

Affirmative Action 

စီမံရရေးရာဌာနသည ်ရ ေးတက္ကသိိုလ(်၁) မိသာေးစို၀ငမ် ာေးအတကွ္ ်လိိုအပ်ရသာ ပပညရ် ာငစ်ို၊ တိိုငေ်းရေသကက္ေီးနငှ့်် 

ရေသ ိိုငရ်ာ ဥပရေ၊  ိုတပ်ပနခ် က္မ် ာေးနငှ့်် စပ်လ ဉေးသည့်် အက္အူည၊ီ အကက္ပံပြုခ က္၊် လမ်ေးညွှနခ် က္၊် 

သတမ်ှတခ် က္မ် ာေးက္ိို  ိုတပ်ပနရ်ပေးပါသည။် 

 ိို ့်အပပင ်သာတညူမီျှရှိရရေး ိိုငရ်ာ ဥပရေနငှ့်် မူဝါေမ ာေး (ပပညသ်ူ ့်အခငွ့််အရရေး၊ လိုပ်အာေးခမျှတရရေး၊ 

ပပနလ်ည ်ရူ ာငရ်ရေး ဥပရေမ ာေး အပါအဝင)် နငှ့်် စပ်လ ဉေးသည့်် ပညတခ် က္မ် ာေးနငှ့်် နညေ်းလမ်ေးမ ာေးက္ိိုလညေ်း 

ပံ့်ပိိုေးရပေးပါသည။် 

ခွွဲပခာေး က္ ်ခံရံ၍ တိိုငက်က္ာေးမှုမ ာေးအတကွ္ ်ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) ဝန ်မေ်းလမ်ေးညွှန၏် 

“ခွွဲပခာေး က္ ်ပံခငေ်း ိိုငရ်ာ မူဝါေနငှ့်် ပပနလ်ညသ်ံိုေးသပ်မှုလိုပ်ငနေ်းစဥ်” အခနေ်းတငွ ်ရှုပါ။ 

 

ခွွဲပခာေး က္ ်ပံခငေ်း ိိုငရ်ာ မူဝါေနငှ့်် ပပနလ်ညသ်ံိုေးသပ်မှုလိုပ်ငနေ်းစဥ် (Discrimination 

Policy and Review Procedure) 

 

မူေးယစစ်ိတက်က္ရ ေးက္ငေ်းစငရ်သာလိုပ်ငနေ်းခွင ်(Drug-free Workplace) 

တက္ကသိိုလ၏် မေူးယစ်စိတက်က္ရ ေးဝါေးမ ာေးနငှ့််အရက္ရ်သစာ ိိုငရ်ာမူဝါေသည ်ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) 

မိသာေးစိုဝငမ် ာေး၏ က္ နေ်းမာရရေးနငှ့်် လမူှုဘဝရပ ာ်ရွှငခ် မ်ေးရပမ့်ရရေးက္ိို ဦေးတည ်ာေးပပီေး ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) 



အသိိုက္အ်ဝနေ်းတစ်ခိုလံိုေးသည ်ပပဌာနေ်း ာေးရသာ မူေးယစ်ရ ေးဝါေး ိိုငရ်ာဥပရေမ ာေးနငှ့်် လိုပ်ငနေ်းခငွလ်ံိုပခြံုမှု ိိုငရ်ာ 

ဥပရေနငှ့်် ပပဌာနေ်းခ က္မ် ာေးအတိိုငေ်း လိိုက္န်ာမှုရှိသညက်္ိို ရသခ ာရစရန ်ရရေး ွွဲခ မှတ ်ာေးပါသည။် 

အ ိိုပါမူဝါေမ ာေး သိို ့်မဟိုတ ်ဥပရေ၊ ပပဌာနေ်းခ က္မ် ာေးက္ိို က္  ေးလနွရ်ဖာက္ဖ် က္ပ်ါက္ ပပစ်ခ က္က်က္ေီးငယအ်လိိုက္ ်

သတရိပေးတာေးပမစ်ပခငေ်းမှသည ်ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) မှ အပပီေးတိိုငဖ်ယရ်ှာေးပခငေ်းအ  ိအရရေးယပူခငေ်းခရံမည့််အပပင ်

ဥပရေအရ အရရေးယရူစမညပ်ဖစ်ပါသည။်  ိိုသိို ့်ရဖာက္ဖ် က္ပ်ခငေ်းသည ်ရဖာက္ဖ် က္သ်သူာမက္ ရ ေးတက္ကသိိုလ ်

(၁) အသိိုက္အ်ဝနေ်းတစ်ခိုလံိုေး၏ လမူှုဘဝရအေးခ မေ်းသာယာရရေးက္ိိုပါ  ိိုေးရွာေးစွာ ခိိိုက္ရ်စပပီေး ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) 

၏ မွနပ်မတရ်သာ ပညာရရေး ိိုငရ်ာရညမ်ှနေ်းခ က္မ် ာေးအရက္ာငအ် ညရ်ဖာ်ရ ာငရ်ရေးအတကွ္ ်

မ ာေးစွာ ခိိိုက္ရ်စမညပ်ဖစသ်ညက်္ိို သတပိပြုရစလိိုပါသည။် 

ဤမူဝါေသည ်ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) ၏ ဝနေ်း မ်ေးအာေးလံိုေး (ယာယအီစမ်ေးခန် ့်နငှ့်် အခ ိနပိ်ိုငေ်း ဝန ်မ်ေးအပါအဝင)်နငှ့်် 

မှီတငေ်းရန ိိုငက်က္ရသာ ဝန ်မ်ေးမိသာေးစိုအာေးလံိုေးအတကွ္ ်အက္ ံြုေးဝငသ်ည။် 

၁။  နိေ်းခ ြုပ်ရ ေးဝါေးမ ာေး 

ဝန ်မ်ေးမ ာေးသည ် နိေ်းခ ြုပ်ရ ေးဝါေးမ ာေးက္ိို သံိုေးစွွဲပခငေ်း၊ ပပြုလိုပ်/ ိုတလ်ိုပ်ပခငေ်း၊ ပဖန် ့်ရဝပခငေ်း၊ ရပေးရဝပခငေ်း 

(သိို ့်မဟိုတ)် အ ိိုပါရ ေးဝါေးတိို ့်၏ လွှမ်ေးမိိုေးမှုခရံနရရအာငရ်န ိိုငပ်ခငေ်း တိို ့်က္ိို ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) ပိိုင ်ိိုငရ်သာ 

(သိို ့်မဟိုတ)် ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) မှ တာဝနယ် ူာေးရရသာ ရနရာမ ာေး (ရမာ်ရတာ်ယဥ်မ ာေးအပါအဝင)်နငှ့်် 

ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) ၏ တက္ကသိိုလပ်ပငပ် လှုပ်ရှာေးမှုပပြုလိုပ်ရာရနရာမ ာေး တငွ ်လံိုေးဝ မပပြုလိုပ်ရ။  

 နိေ်းခ ြုပ်ရ ေးဝါမ ာေး၏ ဥပမာမ ာေးမှာ - က္ိိုက္ငေ်း၊ ရ ေးရွက္က်က္ေီး၊ ဘနိေ်းပဖ  အစရှိသညတ်ိို ့် ပါဝငရ်သာ 

ပစစညေ်းမ ာေးက္ိို  ိိုလိိုသည။် 

ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) သည ်က္  ေးလနွရ်ဖာက္ဖ် က္သ်မူ ာေးက္ိို စညေ်းက္မေ်း နိေ်းသမိ်ေးရရေး ိိုငရ်ာ 

အရရေးယရူ ာငရွ်က္မ်ှုမ ာေးအာေး ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) ၏ မူဝါေ၊ စညေ်းမ ဉေးစညေ်းက္မ်ေးမ ာေး၊ 

ဥပရေပပဌာနေးခ က္မ် ာေးနငှ့််အည ီပပြုလိုပ်မညပ်ဖစ်သည။် အ ိိုပါအရရေးယမူှုမ ာေးတငွ ်



ပပနလ်ညတ်ာဝနရ်ပေးခန် ့် ာေးနိိုငရ်သာ မူေးယစ်ရ ေးဝါေး ိိုငရ်ာ က္ိုသမှုခယံရူစပခငေ်း၊ တိိုငပ်ငအ်ကက္ရံပေးမှု 

ခယံရူစပခငေ်း တိို ့်မှသည ်ရာ ေူးတိိုေးရပ် ိိုငေ်းပခငေ်း၊ ဝန ်မ်ေးအပဖစ်မှ ရပ်စွဲပခငေ်းနငှ့်် ဥပရေရဘာငတ်ငွေ်းသိို ့် 

ပိို ့်ရ ာငအ်ရရေးယရူစပခငေ်းတိို ့်  ိပါဝငမ်ညပ်ဖစ်သည။် 

သတင််းပ ို ို့ရာတငွ ်လ ိုအပ်ချကမ်ျာ်း  

မူေးယစ်ရ ေးဝါေးနငှ့်် စိတက်္ိိုရပပာငေ်းလွဲရစတတရ်သာရ ေးဝါေးမ ာေး ိိုငရ်ာဥပရေအရ ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) ၏ 

ဝန ်မ်ေးနငှ့်် ဝန ်မ်ေးမိသာေးစိုမ ာေးသည ်အ က္ရ်ဖာ်ပပပါ ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) ၏ လိုပ်ငနေ်းခငွမ် ာေးတငွ ်

အ က္ရ်ဖာ်ပပပါ က္  ေးလနွမ်ှုမ ာေးက္ိို ရတွွေ့ ရှိပါက္ မိမိအ က္အ်ရာရှိ/က္ပ်ွက္ွဲသ၊ူ ဌာနမ ေး၊ ေိုတယိပါရမာက္ခခ ြုပ် 

တိို ့် သံိို ့် မပ က္မ်က္ကွ္ ်တိိုက္ရိ်ိုက္ ်တိိုငက်က္ာေးရမည။် တက္ကသိိုလမှ် တာဝနရ်ှိသမူ ာေးသည ်သတငေ်းပိို ့်ခ က္က်္ိို 

စစ်ရ ေးအတညပ်ပြုပပီေး ပဖစ်ပွာေးမှုမှနက်္နပ်ါက္ ဥပရေအရ ပပဌာနေ်း ာေးရသာသက္ ်ိိုငရ်ာအာဏာပိိုငသ်ိို ့် 

ပဖစ်ပွာေးသည့််ရက္မ်ှ (၁၀) ရက္အ်တငွေ်း တိိုငက်က္ာေးမှုက္ိို မပ က္မ်က္ကွ္ ်ပပြုလိုပ်ရမည။် 

ပဖစ်စဥ်ပဖစ်ပွာေးသညန်ငှ့််တစ်ပပိြုငန်က္ ်ဝန ်မ်ေးအစာေး ိိုေးမှုအတကွ္ပ်ပင ်ငန်ိိုငရ်န ်ဝန ်မ်ေးရရေးရာဌာနစိတသ်ိို ့် 

ခ က္ပ်ခငေ်းအရကက္ာငေ်းကက္ာေးရမည။် 

အရကသ်သစာသသာကစ်ာ်းခခင််း 

ရ ေးတက္ကသိိုလ ်(၁) သည ်တက္ကသိိုလလ်ိုပ်ငနေ်းခငွအ်တငွေ်း အရက္ရ်သစာပါဝငရ်သာ အစာေးအရသာက္မ် ာေးအာေး 

သံိုေးစွွဲပခငေ်း၊ ပိိုင ်ိိုငပ်ခငေ်း၊ လက္်ဝယ ်ာေးရှိပခငေ်း၊ ရရာငေ်းဝယပ်ခငေ်း၊ တညခ်ငေ်းဧည့််ခပံခငေ်းတိို ့်က္ိို ရအာက္ပ်ါအတိိုငေ်း 

က္န် ့်သတသ်ည။် 

၁။ အသက္ ်၂၂ နစ်ှရအာက္ ်အရွယမ် ာေးအာေး မညသ်ည့််အရပခအရနတငွမ် ိို သံိုေးစွွဲခငွ့်် မပပြုရစရ၊ မသံိုေးစွွဲရ။ 



၂။ ၂၂ နစ်ှနငှ့််အ က္အ်ရွယမ် ာေးအတကွ္ ်မိမိရနအမ်ိတငွေ်းနငှ့်် ညစာစာေးပွွဲခငေ်းက္ ငေ်းရသာအခ ိန ်

ညစာစာေးပွွဲက္ ငေ်းပရာရနရာမှအပ မညသ်ိို ့်မျှ သံိုေးစွွဲပခငေ်း မပပြုရ။ (သံိုေးစွွဲပခငေ်းရှိမရှိက္ိို ရသေွးတငွေ်း 

အ ိိုပါဓါတိုပစစညေ်းရှိမရှိ တိိုငေ်းတာခ က္မ် ာေးပဖင့်် အတညပ်ပြုနိိုငသ်ည။်) 

တက္ကသိိုလအ်တငွေ်း မညသ်မူျှ အရက္ရ်သစာရသာက္စ်ာေး ာေးလ က္ ်တာဝန ်မေ်းရ ာငပ်ခငေ်း သငက်က္ာေး 

သငယ်ပူခငေ်း မပပြုလိုပ်ရ။ 

တက္ကသိိုလတ်ငွေ်း စညေ်းမ ဥ်ေးစညေ်းက္မ်ေး ခ ိြုေးရဖာက္မ်ှု နငှ့်် တာဝနဝ်တတ ရာေးပ က္က်္ကွ္မ်ှုမ ာေးအတကွ္ ်

ပစ်ေဏခ် မှတရ်ာတငွ ်အရက္ရ်သစာရသာက္စ်ာေး ာေးပခငေ်းသည ်ပပစ်ေဏရ်လျှာ့်ရပါ ့်ခ မှတရ်စနိိုငရ်နအ်တကွ္ ်

အရပခအရနတစရ်ပ်မပဖစ်ရစရ။ 

ပါရမာက္ခခ ြုပ်၊ ေိုတယိပါရမာက္ခခ ြုပ်မ ာေးနငှ့်် ဌာနမ ေးမ ာေးသည ်မိမိတိို ့် စီမံအိုပ်ခ ြုပ်ရရသာလိုပ်ငနေ်းခငွအ်တငွေ်း 

အရက္ရ်သစာရသာက္စ်ာေးမှုက္ိို  နိေ်းခ ြုပ်ရန ်အခငွ့််အာဏာနငှ့်် တာဝနရ်ှိသည။် 

အရက္ရ်သစာရသာက္စ်ာေးပခငေ်းအစီအစဥ်ပါဝငရ်သာ အခမ်ေးအနာေးမ ာေးတငွ ်အသက္ပ်ပည့််ရသာသမူ ာေးက္ိိုသာ 

ရယပူခငေ်း၊ ရဝငပှခငေ်း၊ သံိုေးစွွဲပခငေ်းတိို ့်အတကွ္ ်တက္ကသိိုလစ်ဉေးမ ဉေးမ ာေးနငှ့််လညေ်းရက္ာငေ်း၊ ပပဌာနေ်း ာေးရသာ 

တည ်ွဲဥပရေမ ာေးနငှ့််လညေ်းရက္ာငေ်း က္ိိုက္ည်စွီာ ခငွ့််ပပြုနိိုငရ်ရေးအတကွ္ ်လိိုအပ်ရသာ အစီအစဥ်မ ာေးက္ိို 

ရ ာငရွ်က္ရ်န ်အခငွ့််အာဏာနငှ့်် တာဝနရ်ှိသည။် 

တကကသ ိုလအ်တငွ််းရရ  န ိုငသ်သာ အကအူညမီျာ်း 

အရက္န်ငှ့်် မူေးယစ်ရ ေးစွွဲပခငေ်းသည ်က္ နေ်းမာရရေးက္ိို  ိိုေးရွာေးစွာ  ခိိိုက္ရ်စနိိုငသ်ည။် 

 ိိုသိို ့် ခိိိုက္ရ်စနိိုငသ်ညတ်ိို ့်က္ိို စနစ်တက္ နာေးလညရ်စနိိုငရ်န၊် ရ ေွးရနေွးတိိုငပ်ငရ်နန်ငှ့်် 

က္ိုသမှုခယံနူိိုငရ်နတ်ိို ့်အတကွ္ ်ရ ေးတက္ကသိိုလ ်၁ ၏ က္ နေ်းမာရရေး ိိုငရ်ာ က္သ်ယွရ်ရေးဌာနစိတ် သိို ့် 

 က္သ်ယွရ် ာငရွ်က္န်ိိုငပ်ါသည။် 

 


