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AYEYAR HINTHAR HOLDINGS COMPANY LIMITED မွ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါသည္။ 

 

ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ကိုယ္စား ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား AYEYAR HINTHAR HOLDINGS COMPANY LIMITED မွ 

ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရိွပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ 

အပ္ပါသည္။ 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS COMPANY LIMITED ၏ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား  အားလံုး 

စြမ္းစြမ္းတမံျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမႈအေပၚ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

ဤ၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္သည္ AYEYAR HINTHAR HOLDINGS COMPANY LIMITED အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 

တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာသိရွိႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းမွ ေအာင္ျမင္စြာ တာ၀န္ 

ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ထူးခြၽန္ေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးတိ႕ုအတြက္္ ရည္ရြယ္၍  ျပဳစုထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၀န္ထမ္းမ်ား သိလိုေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာအား ထည့္သြင္းေရးသား ထားျခင္းျဖစ္ရာ 

၀န္ထမ္းတိုင္းအေနျဖင့္ ဤလက္စြဲစာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ ရင္းႏွီး ကြၽမ္း၀င္ ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ဤလက္စြစဲာအုပ္မွ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုိမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေစရန္ 

ကူညီလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား AYEYAR HINTHAR HOLDINGS COMPANY LIMITED တြင္ 

အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ထူးခြၽန္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

 

ယံုၾကည္စြာျဖင့္ 

 

ေဇာ္၀င္းရွိန္ 

Chairman 

Ayeyar Hinthar Holdings Company Limited 

 

 

 



  

 
အခန္း ၁ 

နိဒါန္း (Introduction) 

၁.၁  စီမံခန္႕ခြဲမႈမူ၀ါဒ (Management Policy) 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မူ၀ါဒမွာ ထမ္းေဆာင္ရေသာတာ၀န္အေပၚ 

ေက်ပြန္မႈရွိေစမႈႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားခ်စ္ခင္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ဤကုမၸဏီသိ႕ု အလုပ္လုပ္ရန္ 

လာေရာက္ေသာ ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ၄င္းတို႕၏ အေတြးအေခၚ၊ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္ 

တစ္လမ္းမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။  

အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္အား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည္၀့ေသာ တကၾ္ကြ၍ 

လုပ္ငန္းအတြင္း အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား ဖလွယ္ရန္စိတ္ဆႏၵျပင္းျပၿပီး တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ၊ စည္းကမ္း လိုက္နာေသာ 

၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအား ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ ခန္႕အပ္ပါသည္။  

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ေပးအပ္မႈအေပၚေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြကရ္န္ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ေသာ 

မ၀ူါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ လိုက္နာရန ္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သိရွိလက္ခံ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ 

အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တးီမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားကုိ အားေပးလွ်က္ရွိၿပီး ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ 

ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အရည္အခ်င္းႏွင့္ ထိုက္သင့္ေသာ လစာ၊ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ 

တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္မႈအတြက္ ခံစားခြင့္အက်ိဳးမ်ား ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၁.၂   လုပ္ငန္းမူ၀ါဒ (Working Policy) 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ လပု္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကအခ်က္မွာ Customer ၊ Partner၊ 

Stockholder မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ Customer ၊ Partner၊ Stockholder မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈသည္ 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအတြက္ အေလးထားေသာ အင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႕အျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဘက္လိုက္မႈ မရိွေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 

ခ်မွတ္ကာ လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္း 

ျဖစ္သည့္အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား က်င္၀့တ္စည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ လိုက္နာ ေစေရးအတြက္ အထူး အေလးထား 

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ရာထူးအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးမွလည္း 

ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ေကာင္းမြန္တိက်စြာ ဆံုးျဖတ္ ကိုင္တြယ္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက ဒါ႐ိုက္တာအဆင့္သို႕ တင္ျပအႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံကာ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ပါသည။္ 



  

 

၁.၃ ၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္ (Employee Handbook) 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ ၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္သည္ ကုမၸဏီတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္း လြယ္ကူစြာ သိရွိေစေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာအုပ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးက မိမိတို႕လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏ ီ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို လြယ္ကူလိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ကူညီ 

ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လြယ္ကူေစရန္ ေထာက္ပံ့မႈ 

ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ပါ မူ၀ါဒမ်ားသည္ လက္ရွိကာလႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ဤမ၀ူါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ AYEYAR 

HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မဆို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ 

ေရးဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ စာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားရွိပါက ၀မ္းေျမာက္စြာ 

ႀကိဳဆိုပါသည္။  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
အခန္း ၂ 

လုပ္ငန္းခန္႕အပ္ျခင္း (Employment) 

 

၂.၁ လုပ္ငန္းခန္႕ထားျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ (Recruitment Policy) 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ Corporate HR Department အေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္း 

ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္စြာခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ၊ စနစ္အတိုင္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအသစ္စတင္ျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ထပ္ျဖည့္ရာထူးမ်ားမွ လြဲ၍ ပံမုွန္ Operation မ်ား၏ ၀န္ထမ္း ခန္႕ထားေရးရက္ ကို 

လစဥ္ (၁) ရက္ေန႕ႏွင့္ (၁၆) ရက္ေန႕သာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းခန္႕အပ္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္း၏လိုအပ္ခ်ကႏ္ွင့္အညီ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ရရွိေရး ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခန္႕အပ္ျခင္း၌ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေသာရာထူးျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းအား ရရိွႏိုင္ေရး၊ လုပ္ငန္း တာ၀န္ 

ခြဲေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ခ်ေပးထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

၀န္ထမ္းခန္႕ထားေရးတြင္ အသက္မျပည့္သူမ်ား အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္း မျပဳဘ ဲ (Avoid Child Labour) အသက္ 

(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားကိုသာ ခန္႕အပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက မီးဖြားၿပီးမွသာ 

ခန္႕အပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႕ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရး 

အတြက္ လုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းခန္႕ထားျခင္း ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ကာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေရးဆြဲထားရွိ ပါသည္။ 

 (က) မွ်တ၍ တေျပးညီရိွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ (Equal Employment Opportunity) 

 (ခ) ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေသာ သေဘာထား (Non-Discrimination)  

 (ဂ) က်ား/မခြဲျခားျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ (Gender Discrimination Against) 

 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ လုပ္ငန္းခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) ၀န္ထမ္းလစ္လပ္ရွာေဖြျခင္း 

 အလုပ္သမားရံုးတြင္ လစ္လပ၀္န္ထမ္းစာရင္းတင္ျပ၍ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတိ႕ုႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက၀္က္ဆိုဒ္ အလုပ္ 

ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာ၍လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီတြင္း ေၾကာ္ျငာ၍ လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသိ႕ု ေႀကာ္ျငာစာမ်ား 

ျဖန္႕ေ၀၍ လည္းေကာင္း ရွာေဖြ ခန္႕အပ္ပါသည္။ 



  

 
(ခ) ေရြးခ်ယ္၊ ခန္႕အပ္ျခင္း 
 (၁)  အလုပ္ရွင္မွ တိုက္႐ိုက္ခန္႕အပ္ေသာ အထူးခန႕္အပ္ျခင္း။ 
 (၂)  ျပင္ပမွတင္လာေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း။ 
 (၃)  သက္ဆိုင္ရာလိုင္းအလိုက္ ကြၽမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးျခင္း။ 
 (၄)  လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္း။ 
 (၅)  ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း။ 
 လုပ္ငန္းသစ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမွလြဲ၍ ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ ေရးဆြဲထားေသာ 
Recruitment Plan ႏွင့္ Organization Structure ရွိ ရာထူးေပၚမူတည္၍သာ ရွာေဖြ ခန္႕အပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
၂.၂ လုပ္ငန္းမစတင္မီ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပျခင္း (Pre-employment Application) 
 အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသ ူ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈွဆိုင္ရာ မူရင္း အေထာက္အထားမ်ား၊ လုပ္ငန္းထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီသို႕ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။  
 
၂.၃ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း (Selection & Placement) 

ကမုၸဏီအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စနစ္အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားသိ႕ု ေလွ်ာက္လႊာတင္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားအား ပဏာမ လူေတြ႕ စစ္ေဆး 
ၿပီးသည္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းအား သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတာ၀န္ခံမ်ားမွ ဦးစြာစစ္ေဆးပါသည္။ မိမိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ 
ရမည့္ ရာထူးေနရာအလိုက္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္၊ ကိုက္ညီမွသာ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမွ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ထပ္မံ 
ျပဳလုပ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက ဒါ႐ုိက္တာထံသို႕တင္ျပကာ ဒါ႐ိုက္တာမွ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ထပ္မံျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းခြင္ရိွ 
လစ္လပ္ေသာ ေနရာ၌ သင့္ေတာ္ေသာ၊ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ၀န္ထမ္းကို ခန္႕အပ္ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ ေပးအပ္ပါသည္။  
 ၀န္ထမ္းမ်ားခန႕္အပ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈမရွိဘ ဲ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား မိမိအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ 
တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ပံ့ပိုးမႈေပးအပ္ေစရန္ ခန္႕အပ္ျခင္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

Pre-Employment Test & Interview Process ကိုခန္႕ထားလိုသည့္ရာထူးအေပၚမူတည္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတုိင္း 
အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 
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ဌာနတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတဆင့္တက္လွမ္းရန္အတြက္ ဌာနတြင္း၌ ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္အကျဲဖတ္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းစနစ္တို႕အား အသံုးျပဳကာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၄  အေထာက္အထားရယူျခင္း (Reference Check) 

မန္ေနဂ်ာႏွင့္အထက္အဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ား (သုိ႕) ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ၊ အေရးႀကီးေသာ စာရြက ္

စာတမ္းမ်ားအား တာဝန္ယူရေသာ ၀န္ထမ္းအား ပထမအဆင္ ့ ေရြးခ်ယ္မႈၿပီးဆံုးပါက ယခင ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 

ခုိင္မာသည့္ အေထာက္အထား (Recommendation Letter, Payslip, HR Dept. Record, etc...) တုိ႕ကို ရယူ ေမးျမန္းမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမွ ရရိွလာေသာ ေမးျမန္းခ်က္ရလဒ္မ်ားအား Corporate HR Department မ ွ

လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္္းသိမ္းေပးထားမည္ျဖစ္သည္။  

 

 

 



  

 
၂.၅ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႕အပ္ျခင္း (Employee Appointment) 

ခန္႕အပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူအား Corporate HR Department မွ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ 

ခန္႕အပ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ခန္႕အပ္လႊာ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာဌာန ဒါရုိက္တာ (သို႕) MD/CEO ႏွင့္ Corporate 

HR Department တုိ႕သာလွ်င္ ခန႕္ထားမည့္ ဝန္ထမ္း၏ လစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ သတ္မွတ္ 

လစာႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္းသာ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႕အပ္မည့္သူ၏ လစာႏွင့္ အက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ထားေသာသူမ်ားမွလြဲ၍ အျခား မည္သူမွ် ႀကိဳတင္ေျပာဆုိမည္မဟုတ္ပါ။ 

 ဝန္ထမ္းအလုပ္ခန္႕အပ္လႊာအားလံုးကုိ Corporate HR Ddepartment မွသာ ျပင္ဆငထ္တု္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္။ 

သို႕ေသာ္ အလုပ္ခန္႕ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳထားေသာ ရာထူးအဆင့္မ်ား အတုိင္း 

သက္ဆိုင္ရာဌာနဒါရုိက္တာမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ လက္မွတ ္ ရယူၿပီးမွသာ ဝန္ထမ္းခန္႕အပ္လႊာကုိ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္္မည္ 

ျဖစ္သည္။ 

 

၂.၆ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း (Employment) 

 ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက အလုပ္ခန္႕အပ္လႊာအား Corporate HR Department မွ 

ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခန္႕အပ္ျခင္းခံရသ၀ူန္ထမ္းအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို 

နားလည္သေဘာေပါက္ေစေရးအတြက္ ဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၂.၇ အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း (Employment Agreement) 

 အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၉) အရ သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားအတိုင္း ၀န္ထမ္းအဆင့္မ်ားအားလံုးအား အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား အလုပ္ခန႕္ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို 

အတည္ျပဳ၀န္ထမ္းခန႕္အပ္ၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္းတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂.၈ အာမခံခ်က္ရယူျခင္း (Employment Bond) 

အေရးပါေသာ ရာထူး/ တာ၀န္ႏွင့္ ေငြေၾကးကိုင္တြယ္ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခန႕္ထားျခင္းမျပဳမီ ေအာက္ပါ 

အာမံခ်က္မ်ားလိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) ကုမၸဏီ၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို တာ၀န္ယူရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွၿပီးမွသာ 

ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ (ဥပမာ- Finance & Account, etc.) 

(ခ) ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ မိမိ 

တာ၀န္ရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူသို႕ တရား၀င္လႊေဲျပာင္းၿပီး 

ေနာက္ ကုမၸဏီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွမွသာ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ 

(ဂ) ေငြေၾကးကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာမခံစေပၚေငြ (သိ႕ု) 

ဂုဏ္သေရရိွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အာမခံေထာက္ခံခ်က္ 



  

 
(ဃ) ကုန္ေၾကြးေရာင္းခ်ရန္ တာ၀န္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအတြက္ မိမိတာ၀န္ယူ ေရာငး္ခ်ေသာ ကုန္ေၾကြးက်န္အတြက္ 

စနစ္တက် ရငွ္းလင္းၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွမွသာ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၀န္ခံခ်က ္

(င) ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေသာ္လည္း မိမိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စာရင္း၊ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ လိုအပ္ပါက 

ျပန္လည္လာေရာက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က ္

 

၂.၉ လုပ္ငန္းခြင္မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္ (Induction Program) 

၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္းကို Corporate HR Department မွ ဦးေဆာင္၍ အနည္းဆံုး 

တစ္လလွ်င္ (၁)ႀကိမ္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဖြ႕ဲစည္းပံု၊ AYEYAR 

HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. မွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ တာဝန္ယ ူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဌာနမ်ား 

ႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ ဌာနအႀကးီအကဲမ်ား၊ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္  ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား သိသင့္သိထုိက္ေသာ ရပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းကုိ အသိေပး ရွင္းလင္း ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိရွိနားလည္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုမၸဏီတြင္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ 

မိတ္ဆက္ေပးျခင္းမ်ား၊ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို Corporate HR Department မွ 

လည္းေကာငး္၊ စီမံေရးရာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥး္ စည္းကမ္းမ်ားကို Corporate Administration Department မွ လည္းေကာင္း၊ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို Corporate Finance Department မွ လည္းေကာင္း၊ ISO Awareness ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Compliance Department, ISO Section မွ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါမည္။ 

မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို မိမိအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္၊ လုပ္ငန္းအသစ္တြင္ ေနသားတက်ျဖစ္ရန္ ကူညီႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းခြင္ 

မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္သို႕ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

မိမိ ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား (Job Description) ႏင့္ွ ဌာန၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (Standard Operating 

Procedure-SOP) ကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာသင္တန္းကို သက္ဆိုင္ရာ 

ဌာန တာ၀န္ခံ (သို႕) ဌာနတာ၀န္ခံမွတာ၀န္ေပးအပ္သူမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ေဆာင္ရြက္ေပးမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂.၁၀ အစမ္းခန္႕ကာလ (Probation Period) 

 ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အစမ္းခန္႕ကာလကိ ု (၃)လ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ အစမ္းခန္႔ကာလအတြင္း 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္း၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရညေ္ကာင္းမြန္မႈ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ လုပ္ငန္းအေပၚ 

စိတ္၀င္စားမႈ၊ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈ၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏငွ့္ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား လိုုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈမ်ားအေပၚ 

အကျဲဖတ္မႈအရ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔ထားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အလုပ္တာ၀န္မွ ရပ္စျဲခင္းေသာ္ 

လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုေဆာင္ရြက္မႈအား အစမ္းခန္႔ ကာလ မၿပီးဆံုးမီ (၁)ရက္အလိုတြင္ ကုမၸဏီမွ တရား၀င္ 

စာျဖင့္ ထတု္ျပန္အသေိပး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၀န္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚမူတည္၍ အတည္ျပဳ ခန္႕အပ္ရန္သင့္မသင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကျဲဖတ္ကာ 

အစမ္းခန္႕ကာလမျပည့္မီ သက္ဆိုင္ရာဒါရုိက္တာမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  



  

 
အတည္ျပဳခန္႕အပ္ႏုိင္ေရးအတြက ္ အစမ္းခန္႕ကာလမျပည့္မီ (၄၅) ရက္အလိုတြင္ အစမ္းခန႕္ကာလ 

အကျဲဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အား Corporate HR Department မွ ဦးေဆာင္၍ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂.၁၁  အတည္ျပဳခန္႕အပ္ျခင္း (Permanent Employment) 

 အစမ္းခန္႕ကာလအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အကျဲဖတ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ အတည္ျပဳခန္႕အပ္လႊာအား အစမ္းခန္႕ကာလ 

မျပည့္မ ီ(၁) ပတ္ အလိုတြင္ Corporate HR Department မွ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

၂.၁၂  လုပ္သက္ကာလ သတ္မွတ္ျခင္း (Seniority Service) 

 လုပ္သက္ကာလ သတ္မွတ္ရာတြင္ ၀န္ထမ္း၏ အလုပ္ခန္႕အပ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ရက္စြဲမွစ၍ ကမုၸဏ ီ (သို႕) 

လုပ္ငန္းခြဲမ်ားတြင္ အစမ္းခန္႕ကာလအပါအ၀င္ စဥ္ဆက္မျပတ္၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းကာလ အခ်ိန္အတိုင္း 

ေရတြက္သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ (အုပ္ခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ မပါ၀င္ေသာ ကုမၸဏီခြဲမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ 

သက္တမ္းကာလ ပါ၀င္မည္မဟုတ္ပါ။) 

 

၂.၁၃ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအလုပ္ခန္႕ထားျခင္း (Employment of Relatives) 

ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွိတာဝန ္ထမ္းေဆာင္ေနသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက မိမိတု႕ိမိသားစုႏွင့္ အတူ အလုပ္တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ 

လိုေသာ ဆႏၵကုိ ကုမၸဏီကအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။  ဤလိုလားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္လည္း Corporate HR 

Department မွ ႀကိဳးပမ္းလ်ွက္ရွိပါသည္။ Corporate HR Department ၊ Corporate Finance Department (ေငြေၾကးႏွင့္ 

တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေသာ (သုိ႕) ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ (သို႕) အေရးႀကီး စာရင္းဇယားမ်ား ကိုင္တြယ္ရေသာ ရာထူးတြင္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ လြဲၿပီး အျခား၀န္ထမ္းတို႕၏ မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အလုပ္ေလွ် ာက္ထားမႈကို 

ကုမၸဏီမွ ျငင္းဆိုမည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ လက္ရွိဝန္ထမ္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ား အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေဖၚျပပါ 

မူဝါဒမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

• စံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားေရး မူဝါဒအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

• ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားေရးကိစၥရပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွအပ မည္သူမွ် ပါဝင္ အကျဲဖတ္ 

ဆံုးျဖတ္ျခင္းကုိခြင့္မျပဳပါ။ 

• ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ လာေရာက္ေလ်ာက္ထားသူသည္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး 

ေတာ္စပ္သူျဖစ္ပါက ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ လက္မွတ္္ရယူၿပီးမွသာ 

ခန္႕ထား မည္ျဖစ္သည္။ 

• တူညီေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းတြင္ အလုပ္ခန္႕အပ္ရန္ လုိအပ္လာပါက လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝ မတူညီေသာ 

ဌာနခြဲတြင္သာ ခန႕္ထားသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

 

http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/hiring-employment-of-relatives.cfm


  

 
၂.၁၄ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕အပ္ျခင္း (Redeployment) 

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕အပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရသာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အေၾကာင္းအရာ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕အပ္ျခင္း 
အလုပ္မခန္႕မီ  
ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းအင္အား ေလွ်ာ့ျခင္း၊ လုပ္ငန္း 
ရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္ မျဖစ္မေန အနား 
ေပးရေသာ ၀န္ထမ္း  

(Termination/ Laid Off) 

လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ ရွိလာပါက 
အခ်ိန္မဆိုင္းဘျဲပန္လည္ခန႕္အပ္မည္။ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
စဥ္က ၄င္း၏ စြမ္းေဆာင ္
ရည္ မွတ္တမ္း အား 
ျပန္လည ္ၾကည့္ရႈရန္။ 

ပညာေရးႏွင့္ မိသားစုအေရးေၾကာင္ ့မျဖစ္ မေန 
ႏႈတ္ထြက္စာတင္၍ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္း 
(Resignation) 

ႏႈတ္ထြက္ကာလ အနည္းဆံုး (၆) လ 
ရွိၿပီးမွသာ ျပန္လည္ ခန႕္အပ္ေရး အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္မည္။ 

Background Check 
လုပ္ရန္။ 

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလုပ္ငန္းေျပာင္းရန္အတြက္ 
ႏႈတ္ထြက္စာတင္၍ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္း 
(ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ အျခား 
ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း)  

(Resignation) 

ႏႈတ္ထြက္ကာလ အနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္ 
ရွိၿပီးမွသာ ျပန္လည ္ခန႕္အပ္ေရး အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္မည္။ 

Background Check 
လုပ္ရန္။ 

ထုတ္ပယခ္ံရေသာ ၀န္ထမ္း (Resign Process 
ေသခ်ာစြာ မျပဳလုပ္ဘ ဲထြက္သြား ျခင္း) 

(Dismissal) 

ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား တြင္ 
ျပန္လည ္ခန႕္ထားျခင္းမျပဳပါ။ 

- 

Blacklist ျဖင္ ့ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ၀န္ထမ္း 

(Dismissal- Blacklist) 

ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား တြင္ 
ျပန္လည ္ခန႕္ထားျခင္းမျပဳပါ။ 

- 

သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏႈတ္ထြက္၀န္ထမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ခန္႕အပ္ျခင္းကို (၁)ႀကိမ္သာ 
လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ (၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏႈတ္ထြက္၀န္ထမ္းမ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ Blacklist သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ခန္႕ထားျခင္း ျပဳမည္ မဟတု္ပါ။ 

 

 

 



  

 
၂.၁၅ ပူးတြဲေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း (Joint Consultation) 

အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို SBU/Department Heads မ်ားႏွင့္ Corporate HR Department တို႕ 
အျပန္အလွန္ ပူးတြဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 
၂.၁၆    လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ (Communication Network) 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ လစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထား ျဖစ္ေစရန္ ကုမၸဏီဘက္မွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ လစာအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ အခက္အခဲႏွင့္ 
အႀကံျပဳရန္ကိစၥမ်ားရွိပါက မိမိအထက္အရာရိွထံသို႕ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ တိ္ုက္႐ိုက္ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ 
တင္ျပျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ၿပီး အျမင္မ်ား ၾကည္လင္ကာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကိ ု
တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးျဖင့္ ထိေရာက္စြာ 
ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်ငး္၊ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး တြင္လည္း ရင္းႏွီးနားလည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ေလးစားမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးကိုသာ ေရွးရႈ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ဆက္ဆံေရးကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
အခန္း ၃ 

၀န္ထမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား (Employee Benefits) 
 

 AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ကုမၸဏီဘက္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 

ယခုထက္ ပိုမို၍ ေပးအပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။  

၃.၁ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား 

၃.၁.၁ ရက္သတၱပတ္အလုပ္ပိတ္ရက္ (Weekend) 

ပံုမွန္အားျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္မည္။ 

ရံုးခ်ဳပ္      - စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔  

စက္ရံု/ အလုပ္ရံု/ Operation ဌာနမ်ား - တနဂၤေႏြေန႕ 

 

၃.၁.၂ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ (အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္) (Gazette Holiday) 

အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္အား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

ပိတ္ရက္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအလုပ္ပိတ္ရက္သည္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖင့္ တိုက္ဆိုင္ ေနပါက 

အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရကအ္ား အျခားအလုပ္ပိတ္ရက္သို႕ ေျပာင္းလခဲြင့္ မရွိပါ။ ထိုေန႕ကို အမ်ားျပည္သူ 

အလုပ္ပိတ္ရက္ အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။  

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္ (အစုိးရ႐ံုးပိတ္ရက္) မ်ားအား Corporate HR 

Department မွ ႏွစ္သစ္မစမီ ႀကိဳတင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၃.၁.၃ ထူးျခားပိတ္ရက္မ်ား (Special Holidays) 

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထူးျခားပိတ္ရက္မ်ားရွိပါက Corporate HR Department မွ တရား၀င္စာျဖင့္ 

ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာေပးမည္ျဖစ္ပါသည။္ 

 

၃.၂ ခြင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား (Leave Benefits) 

 အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ ခြင့္ကိုခံစားခြင့္ရွိသည္။ သို႕ရာတြင္ လုပ္ငန္း 

လိုအပ္ခ်က္ပါက ခြင့္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူသည္ ေတာင္းခံလာသည့္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳၿပီးေသာ ခြင့္ကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ခြင့္ခံစား 

ေနေသာ ၀န္ထမ္းကို လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရာသုိ႕ ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း၊ ၀န္ထမ္း ေတာင္းဆိုေသာ ခြင့္အမ်ိဳးအစားကို 

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေတာင္းခံေသာ ခြင့္ရက္ကို ေလွ်ာ့ခ် ခြင့္ျပဳျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။  

 



  

 
 ခြင့္ကိုရာထူးအလိုက္ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍- 

(က) ဌာနတာ၀န္ခံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းဒါရိုက္တာ (သို႕) လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားျခင္း 

ခံရသူက ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 

(ခ) အျခားအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ကို ဌာနတာ၀န္ခံ (သို႕) လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားျခင္းခံရသူက 

ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 

ခြင့္သည္ သာမန္အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းက တာ၀န္လႊအဲပ္သည့္ေန႕ရက္တြင္ စတင္ၿပီး တာ၀န္ျပန္လည္ မထမ္း ေဆာင္မီ 

တစ္ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးသည္။  

ရက္သတၱပတ္ကုန္ဆံုးၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွစတင္၍ ခြင့္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားလွ်င္ (သို႕) ခြင့္ကုန္ဆံုးၿပီး ေနာက္ရက္သည္ 

ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္လွ်င္ အဆိုပါပိတ္ရက္သည္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ (နည္းဥပေဒ အပုိဒ-္ ၅) ။ အမ်ားျပည္သူ 

အလုပ္ပိတ္ရက္ ကုန္ဆံုးၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွ စတင္၍ ခြင့္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားလွ်င္ (သို႕) ခြင့္ကုန္ဆံုးၿပီး ေနာက္ရက္သည္ 

အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္လွ်င္ အဆိုပါ အမ်ား ျပည္သူ ပိတ္ရက္ သည္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သက္ဆိုင္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

(နည္းဥပေဒ အပုိဒ-္၂၂) (နည္းဥပေဒ အပုိဒ္- ၂၆) 

ရက္သတၱပတ္အလုပ္ပိတ္ရက္မတိုင္မီက စတင္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္တစ္ရက္အထိ ခြင့္ခံစားလွ်င္ 

ပိတ္ရက္ပါ ခြင့္ရက္အျဖစ္ သက္ဆိုင္သည္ (နည္းဥပေဒအပိုဒ္- ၅) ။ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ မတိုင္မီကစတင္ၿပီး 

အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္ ကုန္ဆံုးၿပီးသည့္ ေနာက္တစ္ရက္အထိ ခြင့္ခံစားပါက အဆိိုပါ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ကို 

ခြင့္ရက္အျဖစ္ အက်ံဳး၀င္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။ (နည္းဥပေဒ အပိုဒ္- ၂၂) 

ရက္သတၱပတ္အလုပ္ပိတ္ရက္ ကုန္ဆံုးၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွစတင္၍ ေနာက္ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အထိ 

ခံစားပါက ေနာက္ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ကို ခြင့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ (နည္းဥပေဒအပုိဒ္- ၆) 

အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ ေန႕တြင္ HR ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ရံုးတြင္း 

အမိန္႕စာ ၆/၂၀၁၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

၃.၂.၁ ေရွာင္တခင္ခြင့္ (Casual Leave)  

 

(က) အလုပ္စတင၀္င္ေရာက္သည့္ေန႕ရက္မ ွ ၁၂လအတြက ္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ (၆) ရက္ကို လုပ္ခလစာ အျပည့္ျဖင့္ 

ခံစားခြင့္ရိွသည္။ (ပုဒ္မ- ၅) 

(ခ) တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၃) ရက္ထက္ပိုၿပီး ခြင့္ခံစားခြင့္မရိွပါ။ (ပုဒ္မ- ၅) 

(ဂ) အျခားမည္သည့္ခြင့္ႏွင့္မွ် ေပါင္းစပ္ခံစားခြင့္မရွိပါ။ (ပုဒ္မ- ၅) 

 ေရွာင္တခင္ခြင့္ရက္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း အျခားခြင့္ရက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ 

ပ်က္ျပယ္ၿပီး ေရွာင္တခင္ခြင့္ႏွင့္ဆက္၍ ေတာင္းခံေသာ အျခားခြင့္ရက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရွာင္တခင္ခြင့္ရက္ 

စသည့္ေန႕ရက္မွစ၍ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ (နည္းဥပေဒ အပုိဒ္- ၃၁) 

(ဃ) ေန႕၀က္ပုိင္းျခားယူႏိုင္သည္။  

(င) သက္ဆိုင္ရာႏွစ္အတြင္း ခြင့္မယူလွ်င္ ခြင့္ပ်က္ျပယ္သည္။ (ပုဒ္မ- ၅) 



  

 
(စ) ေရွာင္တခင္ခြင့္သည္ ရုတ္တရက္နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေရးႀကီးေသာ ကိုယ္ေရးကိစၥ 

ရုတ္ခ်ည္း ေပၚေပါက္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း အလုပ္ခြင္သို႕ မလာေရာက္ႏိုင္ သျဖင့္ ေပးအပ္ေသာ ခြင့္ရက ္

ျဖစ္သည္။ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပါက ဌာနတာ၀န္ခံမွ ခြင့္ကိုျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။  

(ဆ) အထက္ေဖာ္ျပပါ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းၾကား ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ဌာနတာ၀န္ခံသို႕ သိရွိေစရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိုသို႕ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို ဌာနတြင္ မွတ္တမ္း 

ထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းက အလုပ္ျပန္၀င္သည့္ ေန႕ရက္တြင္ ခြင့္စာျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပ၍ ဌာနတာ၀န္ခံ၏ 

ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ႏွင့္အတူ Corporate HR Department တြင္ မွတ္တမ္းထားရွိရမည္။  

 

၃.၂.၂ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ (Medical Leave) 

(က) လုပ္သက ္ (၆) လျပည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက ္ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္အား ျပကၡဒိန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၃၀) ရက္ 

ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတည္ျပဳ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တဆက္တည္း လုပ္သက္ အနည္းဆံုး (၆) လရိွပါက 

အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား အပါအ၀င ္ ရက္ (၃၀) ထက္ မပိုေသာ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ကို အေျခခံလစာျပည့္ျဖင့္ 

ခံစားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္သည္ ပိတ္ရက္ အပါအ၀င္ ရက္ (၃၀) ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက 

အဆိုပါ ေက်ာ္လြန္ေသာကာလမ်ား အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ခ လစာခံစားျခင္းမရိွဘဲ 

ခြင့္ခံစားႏိုင္ပါသည္။ (ပုဒ္မ- ၆) 

လုပ္သက္ (၆)လ မျပည့္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဆးလက္မွတ္ခြင့္အား လစာမဲ့ျဖင့္သာ ခံစား ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

(နည္းဥပေဒ အပုိဒ-္ ၄၃)  

(ခ) မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို ေသြးလွဴေၾကာင္းခိုင္လံုသည့္ အေထာက္အထားျဖင့္ တင္ျပလာပါက ေသြးလွဴသည့္ 

ေန႕ရက္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ရက္ကို ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ရက္အျဖစ္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ (နည္းဥပေဒ အပိုဒ္- ၄၂) 

(ဂ) လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဆရာ၀န္မွ ထုတ္ေပးေသာ ေဆးသက္ေသခံလက္မွတ္ (သို႕) 

ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးေဆးခန္းမွ ဆရာ၀န္၏ ေဆးသက္ေသခံလက္မွတ္ အေပၚအေျခခံ၍ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ 

အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္/ မသတ္မွတ္သင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အေထာက္အထား မတင္ျပႏုိင္ပါက (သို႕) 

သတ္မွတ္ထားေသာ အေထာက္အထား မဟုတ္ပါက လစာမဲ့အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္။ (ပုဒ္မ- ၆) 

(ဃ) ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ခံစားလိုေသာ၀န္ထမ္းသည္ ျပင္းထနစ္ြာ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းေနျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ 

သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနမွ ေထာက္ခံစာမ်ား အျပည့္အစံုရွိပါေသာ္လည္း အခ်ိန္မီ သတ္မွတ္ထားေသာ 

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား အတိုင္း ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္းမရိွပါက ပ်က္ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား 

သက္ဆိုင္ရာဌာန တာ၀န္ခံမွ တဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ရွင္းလင္းခ်က္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 

၀န္ထမ္း၏ ရွင္းလင္းခ်က္အား လက္ခံရန္သင့္/မသင့္ကို စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ 

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

(င) လုပ္သက္ခြင့္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ယူႏိုင္သည္။ (ပုဒ္မ- ၆) 



  

 
(စ) ခြင့္ခံစားၿပီး အလုပ္ျပန္လည၀္င္ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတာ၀န္ခံမွတဆင့္ Corporate HR 

Department သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမညျ္ဖစ္ပါသည္။  

(ဆ) လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္အား ႏွစ္အလိုက္ ေပါင္းစပ္ခံစားျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ျပန္ ခံစားျခင္းမ်ားအား 

လက္ခံ စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာႏွစ္တြင္ မယူက ပ်က္ျပယ္မည္။ (ပုဒ္မ- ၆) 

 (ဇ) အၿမတဲမ္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းခြင္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိပါက လုပ္ခ၊ 

လစာျပည့္ျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ထိိခိုက္မႈအေပၚမူတည္၍ ခြင့္ရက္ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို ဌာန တာ၀န္ခံမွ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 ၃.၂.၃  လုပ္သက္ခြင့္ (Earned Leave)  

 

(က) တစ္ဆက္တည္း (၁၂)လ ျပည့္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းအတြက္ ေနာင္လာမည့္ (၁၂) လအတြင္း 

လုပ္သက္ခြင့္ရက္ (၁၀) ရက္ကို လစာျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ- ၄) 

(ခ) လုပ္သက္ခြင့္ခံစားရန္ အက်ံဳး၀င္ေသာ၀န္ထမ္းသည္ ခြင့္ခံစားလိုပါက စတင္ခံစားမည့္ရက္၊ ခံစားမည့္ 

ကာလတို႔အား လုပ္သက္ခြင့္မ်ားကုိ (၁) ပတ္ ႀကိဳတင္၍ ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ မိမိ၏ သက္ဆိုင္ရာဌာန 

တာ၀န္ခံထံသို႔ ခြင့္ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္အတူ Corporate HR Department သို႕ 

ေပးပိ႕ု ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

(ဂ) ေန႕၀က္ခြင့္အျဖစ္ ပိုင္းျခားယူခြင့္မရိွပါ။  

လုပ္သက္ခြင့္ရက္တစ္ဆက္တည္း (၁၀) ရက္ခံစားေနသည့္ကာလအတြင္း က်ေရာက္သည့္ 

အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို လုပ္သက္ခြင့္ရက္တြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။ (နည္းဥပေဒအပုိဒ္- ၃၆) 

(ဃ)  လုပ္ခ၊ လစာအျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ (ပုဒ္မ- ၄) 

(င)  (၂၀)ရက္ျပည့္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့သည့္ လတုိင္းအတြက္ (၁)ရက္ႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရမည္။  

(ပုဒ္မ- ၄) 

(စ) ဌာန တစ္ခုတြင္ တစ္လ (၁) ေယာက္သာ ခံစားခြင့္ျပဳမည္။ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈအား ထိခိုက္ပါက 

လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနတာ၀န္ခံမွ ခြင့္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ 

ႏိုင္သည္။  

(ဆ) မိမိအလုပ္ကုိ လႊယဲူမည့္သူ ရွိရမည္။ 

(ဇ) လုပ္သက္ခြင့္အား (၂) ႏစ္ွကာလ အထိ ေပါင္းစပ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ (၂) ႏစွ္ေက်ာ္ပါက အလိ ု အေလ်ာက္ 

ပ်က္ျပယ္မည္ ျဖစ္သည္။  

(စ်) ခြင့္မယူမီ အလုပ္မွ ထြက္၊ ထုတ္၊ ေသဆံုးပါက အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ရသင့္သည့္ လုပ္သက္ခြင့္မ်ားအတြက္ 

လက္ရွိ လစာေငြႏႈန္းထားအတိုင္း တြက္ခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ- ၄) 

 



  

 
၃.၂.၄ လက္ထပ္ခြင့္ (Marriage Leave) 
(က) အတည္ျပဳ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံရၿပီးေသာ ၀န္ထမ္းသည္ ထိမ္းျမားမဂၤလာျပဳရန္ ကိစၥ ေပၚေပါက္လာ 

ပါက လက္ထပ္ခြင့္ရက္ (၅) ရက္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။  
(ခ) လုပ္ခ၊ လစာအျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 
(ဂ)  လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ (သို႔) မဂၤလာဖိတ္စာ ကို ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ သက္ဆိုင္ရာ 

ဌာန တာ၀န္ခံမွ တဆင့္ Corporate HR Department သို႕ ေပးပိ႕ု ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
(ဃ) လုပ္သက္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ခံစားခြင့္ျပဳသည္။ 

          

၃.၂.၅ မီးဖြားခြင့္ (Maternity Leave)  

(က) ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျပသႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ 

တစ္ရက္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး (၇) ႀကိမ္ထိ ေဆးခန္းျပသခြင့္ရွိသည္။ ေဆးခန္းျပသည့္ မွတ္တမ္း တင္ျပရမည္။ 

(လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ အပုိဒ္ ၂၅-င) 

(ခ) လုပ္သက္(၁) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၀န္ထမ္းသည္ မီးဖြားရန္ ကိစၥေပၚေပါက္လာပါက အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ 

မီးဖြားခြင့္ (Maternity Leave) ကို မီးမဖြားမီ (၆) ပတ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီး (၈) ပတ္ကို လစာျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 

(လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ အပုိဒ္ ၂၅-ဂ) 

(ဂ) ေမြးဖြားရက္ခန႕္မွန္းတြက္ခ်က္မႈ ပါရွိေသာ ေဆးလက္မွတ္အေထာက္အထားျဖင့္ (၁) လ ႀကိဳတင္၍ ပူးတြဲ 

ေလွ်ာက္ထား ရမည္။ 

(ဃ)  သတ္မွတ္ကာလထက္ ပို၍ ေတာင္းခံလိုေသာ ခြင့္ရက္မ်ားအတြက ္ ေဆးလက္မွတ္ အေထာက ္ အထားျဖင့္ 

ေတာင္းခံပါက အျခားခြင့္မ်ားကို မီးဖြားခြင့္၏ ေနာက္မွဆက္၍ ခံစားခြင့္ရွိသည္။  

(င) ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနသည့္ကာလအတြင္း သေႏၶပ်က္က်သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင ္ ေဆးလက္မွတ္အေထာက္ 

အထားျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ေျခာက္ပတ္ထက္မပိုေသာ မီးဖြားခြင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။(လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ အပုိဒ္ 

၂၅-ဃ) 

(စ) သေႏၶပ်က္ရန ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရိွေသာ အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ မီးဖြားခြင့္မဟုတ္ဘဲ အျခား သင့္ေလ်ာ္ရာ 

ခြင့္ျဖင့္သာ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 

(ဆ) ကိုယ္၀န္အဆိပ္တက္ျခင္းတြင္ မီးဖြားခြင့္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေဆးလက္မွတ္ျဖင့္ ေျခာက္ပတ္ထက ္ မပိုေသာ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ခြင့္ျဖင့္သာ ခံစားခြင့္ရွိသည္။  

(ဇ) အျမြာပူး (သို႕) ယင္းထက္ပို၍ ေမြးဖြားပါက သာမန္မီးဖြားခြင့္ ကုန္ဆံုးရက္၏ ေနာက္ရက္မ ွ စၿပီး ကေလးမ်ား 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ရက္သတၱပတ ္ေလးပတ္တိုး၍ မီးဖြားခြင့္အျဖစ္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ (လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ 

အပိုဒ္ ၂၅-ဂ) 

(စ်) ကုမၸဏီမွ မီးဖြားခြင့္ယူေသာ ၀န္ထမ္းအား မီးဖြားခြင့္္ရက္မ်ားအတြက္ လစာ ၁၀၀% အျပည့္ကို ႀကိဳတင္၍ 

လစဥ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မီးဖြားၿပီး ခြင့္ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကုိ 

လူမႈဖူလံုေရး ရုံးသို႕ တင္ျပ၍ ခြင့္အတြက္ေပးေသာ လုပ္ခလစာ ၇၀% ကို ျပန္လည္ထုတ္ယူ၍ ကုမၸဏီသို႕ 

ေပးသြင္းရမည္။  



  

 
၃.၂.၆ ဖခင္ဘ၀ျဖစ္မႈခြင့္ (ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္) (Paternity Leave)  

(က) လုပ္သက္(၁) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး  အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္းသည္ ဇနီးမီးဖြားသည့္အခါ ေမြးကင္းစကေလးအား ျပဳစု 

ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ (၁၅) ရက္ကို ကေလးေမြးဖြားသည့္ေန႕မွစ၍ စတင္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ (လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ 

အပိုဒ္ ၂၈-က) 

(ခ)  ခြင့္ရက္မ်ားအား ေျပာင္းလခဲြင့္မရွိပါ။ 

(ဂ) လုပ္ခ၊ လစာအျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 

(ဃ)  မီးဖြားေၾကာင္း ခိငု္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထား မိတၱဴ (သို႕) ေမြးစာရင္း မိတၱဴႏွင့္တကြ တင္ျပ ရမည္။ 

(င) လုပ္သက္ခြင့္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ယူႏိုင္သည္။  

(စ) ကုမၸဏီမွ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ယူေသာ ၀န္ထမ္းအား ခြင့္္ရက္မ်ားအတြက္ လစာ ၁၀၀% အျပည္ ့

ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကိ ု လူမႈဖူလံုေရး 

ရံုးသို႕ တင္ျပ၍ ခြင့္အတြက္ေပးေသာ လုပ္ခလစာ ၇၀% ကို ျပန္လည္ထုတ္ယူ၍ ကုမၸဏီသို႕ ေပးသြင္းရမည္။ 

 

၃.၂.၇ ကရုဏာခြင့္ (Compassionate Leave) 

(က) အတည္ျပဳခန္႕အပ္ၿပီးေသာ ၀န္ထမ္း၏ မိသားစုအရင္းအခ်ာ (မိဘ၊ ခင္ပြန္း/ဇနီး၊ သားသမီး၊ ေမာင္ႏွမ 

အရင္းအခ်ာ) မ်ား၏ နာေရးကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ေသဆံုးသည့္ရက္မွ စတင္၍ ရက္သတၱပတ္ (၁) ပတ္ 

ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 

(ခ) လုပ္ခ၊ လစာအျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရိွသည္။  

(ဂ) လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ နာေရးဖိတ္စာႏွင့္တကြတင္ျပရမည္။ 

(ဃ) လုပ္သက္ခြင့္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ယူႏိုင္သည္။ 

 

၃.၂.၈ လစာမ့ဲခြင့္ (Extraordinary Leave) 

(က) လစာမဲ့ခြင့္သည္ ၀န္ထမ္း၏ ခြင့္စာရင္းတြင္ အျခားခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား မက်န္ရွိသည့္အခါ သို႕မဟုတ္ အျခား 

ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားရွိေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းကိုယ္တိုင္က လစာမဲ့ခြင့္ကို ဌာနတာ၀န္ခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။  

(ခ) လစာမဲ့ခြင့္ကို အျခားေသာ ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ လစာမဲ့ခြင့္အား အခြင့္အေရး 

တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မယူေစေရးအတြက္ ဌာနတာ၀န္ခံမွ ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

(ဂ) သက္ဆိုင္ရာဌာနတာ၀န္ခံအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေျခအေန ထိခုိက္မႈရိွ/မရွိေပၚ မူတည္၍ လစာမဲ့ 

ခြင့္ေပးရန္ သင့္/ မသင့္အား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွမွသာ ခြင့္ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ 

(ဃ) က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မွလြဲ၍ အေ၀းသင္ပညာေရးကိစၥရပ္အတြက္သာ လစာမဲ့ခြင့္ကို အမ်ားဆံုး (၃၀) ရက္သာ 
ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။  

(င) လစာမဲ့ခြင့္ကာလအတြင္း မည္သည့္ခြင့္လစာမွ်ခံစားခြင့္ မရိွပါ။  



  

 
(စ) နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မလႊမဲေရွာင္သာသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လစာမ့ဲခြင့္ 

ခံစားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါက လစာမဲ့ခြင့္ကာလအတြက္ လစာေငြကိုသာ ထိခိုက္ေစၿပီး အျခား၀န္ထမ္းေရးရာ 

အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရွံဳးမႈမျဖစ္ေစရပါ။  

(ဆ) သာမန္အားျဖင့္ လစာမဲ့ခြင့္ကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္အျဖစ္မသတ္မွတ္ရ။ 

(ဇ) သို႕ေသာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲ ခြင့္ေက်ာ္လြန္ခံစားျခင္း (သို႕) ခြင့္ရက္ေစ့ေသာကာလတြင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ 

ျပန္၀င္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက လုပ္ငန္းရပ္စျဲခင္းအထ ိျပစ္ဒဏ ္ေပးအပ္ျခင္းခံရႏိုင္သည္။ 

 

၃.၂.၉ ခြင့္မ့ဲပ်က္ကြက္ျခင္း (Absent) 

(က) ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါက သက္ဆိုင္ရာ 

ဌာန တာ၀န္ခံသို႕ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွ နာရီ၀က္အတြင္း ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနမွတဆင့္ Corporate HR Department သို႕ ထပ္ဆင့္ 

အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္း မရိွပါက အဆိုပါေန႕အတြက္ ခြင့္မဲ့အျဖစ္ 

သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ 

(ခ) ခြင့္ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူသည္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအေပၚမူတည္၍ လက္ခံႏိုင္ 

ဖြယ္ရာ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါက ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ကာလမ်ားကို လစာမဲ့ခြင့္အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ ယင္းသို႕ သတ္မတွ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ျပ ရမည္။  

(ဂ) ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၃) ႀကိမ္ ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက အလုပ္မွ ရပ္စသဲည္အထိ အေရးယူျခင္း 

ခံရမည္။  

(ဃ) ခြင့္မဲ့ (၅) ရက္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက အလုပ္တာ၀န္မွ သတိေပးကာလမရိွေစဘ ဲအလုပ္မွ ရပ္စသဲည္အထိ 

အေရးယူျခင္း ခံရမည္။  

 

၃.၂.၁၀ ခြင့္မွတ္တမ္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း (Leave Record & Monitoring) 

(က) ခြင့္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတာ၀န္ခံေပၚတြင္သာ အဓိက မူတည္ပါသည္။ Corporate 

HR Department မွ ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဌာနတာ၀န္ခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တားျမစ္ျခင္းမ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။  

(ခ) ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္း၊ လက္က်န္မ်ားကို Corporate HR Department မွ စာရင္း 

ျပဳစုထားရွိမည္ျဖစ္သည္။  

(ဂ) မလိုလားအပ္ဘ ဲ သတ္မွတ္ရက္မ်ားထက္ ပို၍ ခြင့္ယူမႈ မ်ားျပားေနပါက အဆိုပါ၀န္ထမ္းအား သက္ဆိုင္ရာ 

ဌာန တာ၀န္ခံမွတဆင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ားကို ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ 

လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Corporate HR Department မွ 

ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 



  

 
(ဃ) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ အေရးတႀကီး ခြင့္ယူခ့ပဲါက လုပ္ငန္းခြင္သို႔ျပန္လည၀္င္ေရာက္ၿပီး (၃) ရက္အတြင္း 

ခြင့္ပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနအႀကီးအက ဲ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ Corporate 

HR Department သို႔ေပးပို႔ရမည္။ ေပးပို႔ရန္ပ်က္ကြက္ပါက ထိုေန႔အား ခြင့္မဲ့ အျဖစ္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။  

 

၃.၂.၁၁ အျခား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Others) 

(က) ခြင့္မ်ားကုိ ရပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္မရွိပါ။  

(ခ) မည္သည့္ခြင့္ကုိမဆုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာနတာ၀န္ခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Corporate HR Department သုိ႔ 

သတ္မွတ္ရက္ မ်ားအတိုင္း ႀကိဳတင ္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ခြင့္ခံစားေနသ ူ ၀န္ထမ္းသည္ ခြင့္ကာလ 

မကုန္မီ အလုပ္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ နုိင္သည္။ 

(ဂ) ခြင့္အသီးသီးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားျပည့္စုံစြာ မတင္ျပႏိုင္ပါက လုပ္သက္ခြင့္ 

အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။ လုပ္သက္ခြင့္ လက္က်န္မရိွပါက လစာမဲ့ခြင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ပါမည္။ 

(ဃ) ခြင့္ရက္မ်ားကို ျပကၡဒိန္ႏွစ္ကိုသာ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။ ျပကၡဒိန္ႏွစ္မျပည့္ေသာ လုပ္သက္ရွိ 

၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိုႏွစ္၏ ခြင့္ကို အခ်ိဳးက်ခံစားေစမည္ျဖစ္သည္။  

 

၃.၃ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 

 ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေပးမႈအတြက္ ကုမၸဏီမွ 

ေအာက္ပါအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၃.၁ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ (Workplace Injury Care) 

မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွပါက ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း နီးစပ္ရာ 

ေဆးရံု/ ေဆးခန္းတြင္ အေရးေပၚ ေဆးကုသျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသစရိတ္ကို ကုမၸဏီမွ ႀကိဳတင္၍ 

စိုက္ထုတ္က်ခံမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ပါက လူမႈဖူလံုေရး ေဆးရံု/ ေဆးခန္းမ်ားသို႕ သတ္မွတ္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း လႊေဲျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။  

မေတာ္တဆမႈျဖစ္စဥ္အား လူမႈဖူလံုေရးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားအရ စံုစမ္း 

စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈရလဒ္ေပၚမူတည္၍ ေဆးကုသစရိတ္ (သို႕) အျခားစရိတ္ မ်ားကုိ 

ကုမၸဏီမွ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈဖူလံုေရးဌာနသို႕ သတ္မွတ္စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို 

တင္ျပ၍ လူမႈဖူလံုေရးမွ ေပးအပ္ေသာ ေဆးကုသစရိတ္ကို ျပန္လည္ထုတ္ယူ၍ ကုမၸဏီသို႕ ေပးသြင္းရမည္။    

 

၃.၃.၂ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medical Care) 

၀န္ထမ္းတိုင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ႐ံုးခန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ေဆးေသတၲာမ်ားထားရွိ၍ အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆး၀ါးမ်ား ေထာက္ပံ့ထားရွိေပးမည္ ျဖစ္သည္။  



  

 
ကုမၸဏီတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ လူမႈဖူလံုေရးေၾကးေပးသြင္းထားသည့္ ၀န္ထမ္းတိုင္း ၏ 

က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးေဆးရံု/ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူျခင္း၊ 

ေဆးကုသစရိတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကို လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ 

မည္သည့္ ၀န္ထမ္းမဆို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အျပင္းအထန္ နာမက်န္း၍ ေဆးရံုတက္ေရာက ္

ကုသျခင္းမ်ားအတြက္ ေဆးကုသရန္စရိတ္ လိုအပ္ေနပါက ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆးကုသမႈ စရိတ္၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ကုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။  

 

၃.၃.၃ မဂၤလာေဆာင္လက္ဖြဲ႕ (Marriage Gift) 

လုပ္သက္(၁) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး  မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို ကိုယ္တိုင္ လက္ထပ္ျခင္း (ပထမအႀကိမ္) အတြက္ 

ကုမၸဏီမွ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ေငြ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မဂၤလာေဆာင္သ ူ (၂) ဦးစလံုးသည္ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက (၂) ဦးလံုး 

အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။  

 

၃.၃.၄ ကေလးမီးဖြားလက္ေဆာင္ (Child-Birth Gift) 

လုပ္သက္(၁) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို ကေလးမီးဖြားပါက မီးဖြားလက္ေဆာင္ခ်ီးျမွင့္မႈ ေပးအပ္မည္ 

ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ လူမႈဖူလံုေရးမွ မီးဖြားစရိတ္ကို သတ္မွတ္ပမာဏအတိုင္းခံစားခြင့္ရွိသည္။  

 

၃.၃.၅ နာေရးကူညီေငြ (Funeral Relief) 

၀န္ထမ္းကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊၀န္ထမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မိဘ၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ သားသမီး၊ 

ေမာင္ႏွမ အရင္းအခ်ာမ်ား၏ နာေရးကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါကေသာ္လည္းေကာင္း နာေရး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကုိ 

ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 

၃.၃.၆  ဆုေၾကး (Bonus) 

ကုမၸဏီတြင္ လုပ္သက္(၁) ႏွစ္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ဆုေၾကးအား ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္အလိုက္စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍ ၀န္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ႀကိဳးစားမႈ 

အကျဲဖတ္ ရလဒ္မ်ားအရ ထိုက္သင့္ေသာ ဆုေၾကးမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္မည္။ (၁၂ လမျပည့္ေသာ ၀န္ထမ္း အတြက္ အခ်ိဳးက် 

တြက္ခ်က္ေပးမည္။)  

 

 

 

 

 

 



  

 
၃.၄ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား (Allowances) 

၃.၄.၁ စားေသာက္စရိတ္ ေထာက္ပ့ံမႈ (Meal Allowance) 

 မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို ညဆိုင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ အခ်ိန္ပိုထမ္းေဆာင္မႈအတြက ္ လည္းေကာင္း 

(သို႕) (Grade 1~5) စီမံခန္႕ခြဲမႈအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ ထမ္းေဆာင္ျခင္းအား 

ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရသည့္ ေန႕မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း (သို႕) 

မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို အခ်ိန္ပုိလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ 

ေန႕မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားအတိုင္း Meal Allowance (သို႕) အစားအေသာက္ 

ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖင့္ ေဒသတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း/ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ခရီးသြား လာရမည္ဆိုပါက ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း Meal Allowance ေထာက္ပံ့ 

ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၃.၄.၂ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ေထာက္ပ့ံမႈ (Transportation Allowance) 

 AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ရံုးခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

ပံုမွန္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရက္မ်ားအတြက္ အသြား/အျပန္ ႀကိဳပို႕စနစ္ (သို႕) ဘတ္စ္ကား စရိတ္အား စီစဥ္ေပးမည ္

ျဖစ္သည္။ 

 ညပိုင္း အခ်ိန္ပုိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအတြကလ္ည္းေကာင္း (သို႕) (Grade 1~5) 

စီမံခန္႕ခြဲမႈအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ ထမ္းေဆာင္ျခင္းအား ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူ ႀကီးၾကပ္ ရေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရသည့္ေန႕မ်ားတြင္လည္းေကာင္း (သို႕) မည္သည့္ ၀န္ထမ္း မဆို 

အခ်ိန္ပိုလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ေန႕မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမွ 

သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ သြားလာစရိတ္ ေထာက္ပံ့စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

 လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖင့္ ျပင္ပထြက္ခြာရန္လိုအပ္ပါက ရာထူး/လုပ္ငန္းအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သယ္ယူ 

ပို႕ေဆာင္ေရးစနစ္ (ရုံးကား/ ဘတ္စက္ား/ အငွားယာဥ္ စသည္ျဖင့္…) ကို Administration Department မွ 

စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈ အတိုင္းသာ သြားလာရမည္ျဖစ္သည္။  

 

၃.၄.၃ ခရီးသြားလာေရး ေထာက္ပ့ံမႈ (Travelling Allowance) 

မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖင့္ ေဒသတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း/ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ခရီးသြားလာရမည္ဆိုပါက ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္စရိတ္တို႕အား ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ႏႈန္းထား အတိုင္း 

ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။  

 

 

 



  

 
၃.၄.၄ ေနထုိင္ေရး ေထာက္ပ့ံမႈ (Housing/ Accomodation Allowance) 

မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖင့္ ေဒသတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း/ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ခရီးသြားလာရမည္ဆိုပါက ေနထိုင္စရိတ္ကိုကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေထာက္ပံ့ ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ ေနထိုင္ေရးေထာက္ပံ့ရန္လိုအပ္ေသာ နယ္ေ၀းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ MD/ 

CEO ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေဆာင္ (သို႕) အေဆာင္စရိတ္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း (သို႕) အေဆာင္ စရိတ္ အျပည့္ကို 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  

 

၃.၄.၅ ၀တ္စုံ (Uniform) 

ယူနီေဖာင္း၀တ္ဆင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ၀္တ္စံုအား အခမဲ့ ထုတ္ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ တူညီ၀တ္စံု၀တ္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရိွပါသည္။ 

 

၃.၄.၆ သင္တန္းစရိတ္ေထာက္ပ့ံမႈ (Training Allowance) 

မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ကုမၸဏီမွ 

ေစလႊတ္ပါက အဆိုပါသင္တန္းအတြက ္လိုအပ္ေသာ ေအာက္ပါစရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။ 

- သင္တန္းေၾကး 

- ခရီးစရိတ္ (သို႕) ႀကိဳ/ပို႕ ယာဥ္ 

 

၃.၄.၇ ေခ်းေငြ (Loan) 

ကုမၸဏီမွကမကထျပဳ၍ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေစၿပီး လုပ္သက္ (၁) 

ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မန္ေနဂ်ာေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ား (Grade 6-11) အတြက္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခမဲ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပလည္ေစေရး အတြက္ 

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေရးဆုိင္ရာမတူစ္ခုကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

အဆိုပါ ေကာ္မတီမဖြဲ႕စည္းမီကာလတြင ္ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွ အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြ 

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည္။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တင္ျပ ရမည္။ 

အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုမႈမရိွေသာ၊ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွ လက္ခံ 

စဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေခ်းေငြ ေတာင္းခံလႊာတြင္ ျဖည့္သြင္း၍ တင္ျပ 

ေတာင္းခံရမည္။ မိမိေခ်းယူ ထားေသာ ေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတိုင္း အရစ္က် ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္။ Speacial 

Loan မွအပ (၆) လထက္ပိုေသာ အရစ္က်ေပးေခ်မႈမ်ိဳးကို ခြင့္မျပဳပါ။ ေခ်းေငြဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ေနာက္ဆက္တြဲ (င) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ 

 



  

 
၃.၅ လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပ့ံမႈ (Social Security Care) 

 ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသစ္အရ မမာက်န္းမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈတို႕အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံစနစ္၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္တို႕အတြက္ မိသားစုေထာကပ္ံ့မႈ အာမခံစနစ္ 

ႏွင့္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္တို႕အတြက္ အာမခံေၾကးထည့္၀င္ၿပီးထားေသာ ၀န္ထမ္းတိုင္း 

အဆိုပါအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ခံစားခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
အခန္း (၄) 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းစနစ္ (Management Framework) 

 

၄.၁ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစား (Types of Employment) 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႕အပ္ရာတြင္ 

၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းခန္႕အပ္ပါသည္။ 

(က) အၿမတဲမ္း ခန႕္အပ္၀န္ထမ္း (Permanent Employee) 

(ခ) ယာယီ ခန္႕အပ္၀န္ထမ္း (Contract-based Employee)/ စီမံကိန္း အေျချပဳ၀န္ထမ္း (Project-based Employee) 

(ဂ) ေန႕စား၀န္ထမ္း (Daily Wages Earner) 

မွတ္ခ်က္။ ။ လုပ္ငန္းသဘာ၀ႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ (Consultant/ Advisor) ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဥာဏ္ပူေဇာ္ချဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန႕္အပ္ပါသည္။ 

 

၄.၂ ရာထူးအဆင့္ (Position Grade) 

 AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ရိွ လုပ္ငန္း/ ဌာနမ်ားအလိုက္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူး အဆင့္မ်ားကို 

ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။  

 

Position Level Grade Positions 

Board of Directors 1 Chairman, Vice Chairman, Managing Director/ CEO 

Director/ C Suite 2 CFO, COO, CTO, CIO, CCO, CHRO 

Senior Management 

3 GM, Unit C Suit (COO/ CAO), CE, Financial Controller, ISO Team Leader 

4 

DyGM, Corporate Secretary, Assistant to Chairman, ACE, Chief Accountant, 

Treasurer, Assistant Finance Manager, Assistant Account Manafer, Chief 

Auditor, Tax Manager, Assistant QMR, Mill Master 

Middle Management 

5 
Manager, Assistant to Vicechairman, PE, PM, EE, Chief Surveyor, Assistant 

Chief Accountant, Treasurer, Dy Mill Master, Safety Officer 

6 

Dy Manager, Executive Secretary, Personal Assistant, Secretary to Director, 

Management Trainee, AE, Assistant Surveyor, Sr Accountant, Sr Auditor, Tax 

Officer, IT Officer/ Analyst, Lab Technician, Sr Auto Cad Designer 



  

 

Supervisory 7 

Supervisor, Sr Executive, Office Secretary, SAE, Assistant Surveyor, 

Accountant, Sr Cashier, Auditor, IT Administrator, Assistant Lab Technician, 

QC Incharge, Operator-1, Storekeeper, Electrician G-1, Project Coordinator 

Entry 

8 

Assistant Supervisor, Executive, Jr Secretary, JE, Sr Receptionist, Assistant 

Accountant, Cashier, Assistant IT Administrator, Assistant QC Incharge, 

Operator-2, Assistant Storekeeper, Electrician G-2, Security Incharge, 

Document Controller, Sr Assistant, Mill Operator 

9 

Jr Executive, Receptionist, Cash Colletor, Finance Assistant, Account 

Assistant, Operator-3, Electrician G-3, Labour Incharge, Assistant Security 

Incharge, Jr Assistant, Operation Assistant, QC Assistant, Sales Assistant 

Driver 10 Driver, Sales Driver 

General/ Maintenance 11 
Housekeeper, Helper, Cook, General Staff, General Worker, Security, 

Operator-4, Forklift Operator, Maintenance Staff, Tractor Driver, Packing Staff 

မွတ္ခ်က္။ ။ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ (Consultant/ Advsior) မ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန္႕အပ္ၿပီး 

ဥာဏ္ပူေဇာ္ခႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မွာ အုပခ္်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာအဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျဖစ္သည္။ 

 

၄.၃    စီမံခန္႕ခြဲမႈပုံစံ (Management System) 

 AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. ၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ပံုစံအား လုပ္ငန္းအလုိက္ လုပ္ငန္းအဆင့္အလိုက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။ BOD မွ Policies, Strategies မ်ားခ်မွတ္ေပး၍ Monitor လုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ 

ဌာန တာ၀န္ခံမ်ားမွ အေသးစိတ္ကြပ္ကၿဲပီး တာ၀န္ယူ ၊တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တာ၀န္ခံ 

တစ္ဦးစီ ထားရွိ၍ ဦးေဆာင္ကြပ္ကမဲႈပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြကမ္ည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတာ၀န္ခံမ်ားမွ တဆင့္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕ထံ တင္ျပ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရယူကာ လုပ္ငန္းမ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။  

 

၄.၄ ရာထူးအဆင့္ႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ (Postion & Job Standard) 

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႕ရာထူးအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတ္မွတ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

အျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



  

 
(က)  ကုမၸဏီမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ တာ၀န္ခံမွ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ား (Job 

Description) ကို သီးသန္႕ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ 

(ခ)  သက္ဆိုင္ရာဌာနအလုိက္ ရာထူးအဆင့္အတြက္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည ္

အခ်င္းမ်ား (Job Specification) ကို   သတ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

(ဂ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စနစ္တက်ရွိေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ဦးေဆာင္ တာ၀န္ယူရမည္။ 

လုပ္ငန္းစနစ္တက်လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ပါက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံ အဆင့္ဆင့္ (Standard Operating 

Procedure-SOP) ကို ISO စနစ္အတုိင္း ေရးဆြဲထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

(ဃ) ၀န္ထမ္းတိုင္း မိမိတို႕အထက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

 

၄.၅ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Employment Practices) 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ခန္႕အပ္ထားေသာ 

၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခန္႕အပ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 

Types of Employment 
Empoyment 

Contract 

Employment 

Period 

Employee 

Benefits & 

Training 

Disciplines & 

Action 

Payroll 

Period 

အၿမတဲမ္းခန္႕အပ္၀န္ထမ္း (Permanent 

Employee) 
  

Handbook 

ပါအတုိင္း 

Handbook 

ပါအတုိင္း 
Monthly 

ယာယီခန္႕အပ္၀န္ထမ္း (Contract-based 

Employee)/ စီမံကိန္းအေျချပဳ၀န္ထမ္း 

(Project-based Employee) 

  
Handbook 

ပါအတုိင္း 

Handbook 

ပါအတုိင္း 
Monthly 

ေန႕စား၀န္ထမ္း 

(Daily Wages Earner) 
 - မရိွပါ သီးသန္႕ထုတ္ျပန္ 

Monthly/ 

Daily 

မွတ္ခ်က္။ ။  အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ (Consultant/ Advsior) မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ 

ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 



  

 
၄.၆ ISO စနစ္အရ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. သည္ ISO 9001:2008 Quality Management System ျဖင့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ISO Section အား Compliance Department 

ေအာက္တြင္ သီးျခားထားရွိၿပီး Quality Management System ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်လည္ပတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အနီးကပ္ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။  

AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD. တြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ မိမိတို႕၏ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ QMS စနစ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳလွ်က္ရိွေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (Documents)၊ ပံုစံမ်ား 

(Forms) အား ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ISO Scope 

ေအာက္ရိွ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕လက္ရွိ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္ Quality Management System တြင္ မပါ၀င္ေသးသည့္ 

ပံုစံမ်ား (Forms) ကို ISO Section တြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႕အျပင္ ကုမၸဏီရွိ ဌာနမ်ားအားလံုး မိမိတို႕လက္ရွိ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည့္ ပံုစံမ်ား (Forms) ကို ISO Section တြင္ 

မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
အခန္း (၅) 

က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္၀န္းက်င္ (Health, Safety and Environment) 
 

၅.၁ မူ၀ါဒ (Policy)  

 AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO., LTD.  တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပင္န္း ခြင္ 

လံုၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ လပု္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ 

ေစေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 

၅.၂ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲျခင္း (Alcohol & Narcotic Drug Use) 

 (က)  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ 

 (ခ) ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားခ်ိန္တြင္ သီးသန္႕သတ္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာတြင္သာ စား/ ေသာက္ရမညျ္ဖစ္ပါသည္။ 

 (ဂ)  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည္ဟု ေတြ႕ရွိရပါက လုပ္ငန္းမွ ထုတ္ပယ္သည္ အထိ 

အေရးယူျခင္းခံရမည္။ 

 

၅.၃ လုပ္ငန္းခြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားစြာဆက္ဆံျခင္း (Discrimination and 

Harassment/ Respectful Workplace) 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းသည္ ရာထူး၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေယာက်္ားမိန္းမ၊ အဆင့္အတန္း၊ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိရပါ။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားစြာဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္သည္။  

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္း 

တို႕ကို တားျမစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ 

ကိုယ္ႏႈတ္အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ကာယိေျႏၵ ပ်က္စီး 

ေစႏုိင္ေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္၊ မဆီေလ်ာ္သည့္ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္း၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 

ဟာသအျဖစ္ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ား လံုး၀မျပဳလုပ္ရပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္တစ္ခုခုအား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါက 

အေရးယူျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၅.၄ လုပ္ငန္းခြင္ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္း (Workplace Romance) 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း (လိင္တူခ်င္း/ လိင္ကြဲ) ေမတၱာမွ် ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 

 

 

 



  

 
၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းေမတၱာမွ် ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းေၾကာင့္- 

က)  မိမိတို႕အား ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း မျပဳရပါ။ 

ခ) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရပါ။ 

ဂ)  ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လုပ္ငန္းတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ မမွန္ကန္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ျပဳေစျခင္း၊ မသမာမႈ 

ျပဳျခင္း၊ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ား မျပဳရပ္ပါ။ 

ဃ)  ဌာနကြဲျဖစ္ပါက မိမိႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳက္ေနသည့္၀န္ထမ္းဌာနသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း မျပဳရပါ။ 

င)  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကုမၸဏီ (သို႕) မိမိ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေနအထိုင္ 

ဆင္ျခင္ရမည္။ 

စ)  ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျပင္ပသို႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျဖင့္ ႏွစ္ဦးအတူ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳရပါ။ 

ဆ)  လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ပစ္ပယ္၍ ႏွစ္ဦးသားခ်ိန္းဆိုကာ ခြင့္ရက္ရွည္ယူျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အတူတကြ 

ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။ 

ဇ)  အခ်င္းခ်င္းကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ တာ၀န္ 

ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

စ်)  ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၊ ရံုးခန္းအတြင္း အလုပ္ကိစၥမရွိဘ ဲခ်ိန္းဆိုေနထိုင္ျခင္း လံုး၀မျပဳရပါ။ 

ည) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား လံုး၀မျပဳရပါ။ 

ဋ) အိမ္ေထာင္ရွိသူအခ်င္းခ်င္း (သို႕) အိမ္ေထာင္ရွိသူႏွင့္ မရွိေသးသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း အား 

အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

 

၅.၅ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ (Workplace Violence) 

 ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာငး္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ 

ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည့္ မတရားခိုင္းေစမႈမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္အဓမၼေစခုိင္းမႈမ်ား၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴး လြန္ျခင္းမ်ား၊ ရုပ္ပိုင္း 

ဆိုင္ရာ နာက်င္ေစမႈမ်ား၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူ၊ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

 

၅.၆ ေလာင္းကစားမႈျပဳျခင္း (Gambling Policy) 

 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥႏွင့္မဆို ေလာင္းကစားမႈျပဳလုပ္ျခင္း(ဖရဲိုက္ျခင္း၊ ၾကက္တိုက္ ျခင္း၊ 

က်ားထိုးျခင္း၊ ႏွစ္လံုးသံုးလံုးထီမ်ား အပါအ၀င္) ၊ ေလာင္းကစားျပဳရန္ အားေပး အားေျမွာက္ျပဳျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္း မ်ားကို မျပဳ 

လုပ္ရပါ။  

 

၅.၇ လုပ္ငန္းခြင္ သန္႕ရွင္းေရး (Workplace Cleanliness) 

 (က)  မိမိတို႕ လုပ္ငန္းခြင္ သန္႕ရွင္းမႈရွိေစေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းတိုင္းမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ)   တာ၀န္ရိွသူမွ ခ်မွတ္ထားေသာ သန္႕ရွင္းေရးတာ၀န္မ်ားရိွပါက မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ)  အေရာင္းဆိုင၀္န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတိ႕ု အေရာင္းဆိုင္အတြင္း သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ လွပေနေစေရး 

အတြက္ အၿမမဲျပတ္ ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 



  

 
(ဃ)  အေဆာင္ေန၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႕အေဆာင္ သန႕္ရွင္းမႈရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

 (င)  ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ မိမိတိ႕ုပတ္၀န္းက်င္ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိေစေရးအတြက္ တာ၀န္သိ 

စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၅.၈ လုံၿခံဳေရး (Secuirty) 

 (က) လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခ်ိန္ၿပီးစီးပါက အေရးႀကီးစာရြက္/စာတမ္းဖိုင္မ်ားကို ေသာ့ခတ္ 

သိမ္းဆည္း ရမည္။ 

 (ခ) လုပ္ငန္းခြင္မွ မထြက္ခြာမီ လွ် ပ္စစ္မီးမ်ား၊ ေရပုိက္ေခါင္းမ်ား၊ တံခါးမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ အံဆြဲမ်ားကိ ု

ေသခ်ာစြာ ပိတ္ခဲ့ရမည္။ ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည္။  

 (ဂ) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႕ လုပ္ငန္းႏွင့္မသက္ဆိုင္သူ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ 

မိမိလုပ္ငန္း အား ေလ့လာေစျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ 

 (ဃ) ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကန္႕သတ္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ ေဆးလိပ္၊ မီးျခစ္ ႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစ 

ႏိုင္ေလာက္ေသာ ခၽြန္ထက္ေသာ အသြားပါရိွသည့္ လက္နက္မ်ား ယူေဆာင္လာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ 

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၉ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး (Healthy Workplace) 

 (က) လုပ္ငန္းခြင္သည္ လုပ္သားအားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ျဖစ္ေနရန္ 

အေရးႀကီးသည္။ 

 (ခ) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရာဂါ/အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ကို ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ 

အတတ္ပညာျဖင့္ ေရာဂါ/အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ) ကူးစက္ေရာဂါ မျပန္႕ပြားေစေရးအတြက္ ပညာေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ကုသျခင္း မ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဃ) ကူးစက္ေရာဂါရိွသူမ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အနားယူခြင့္ေပးျခင္းမ်ား ကို 

ေဆာင္ရြက္ ေစၿပီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္သိ႕ု ျပန္လည္လာေရာက္ေစရမည္။  

 (င) နာတာရွည္ကူးစက္ေရာဂါရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပး အနားယူေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါ 

ေပ်ာက္ကင္းပါက အလုပ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 

 

၅.၁၀ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (Workplace Safety) 

(က) လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရ မည္။ 

(ခ) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စစ္ေဆးရန္မ်ား၊ 

အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ားကို လိုက္နာအသံုးျပဳရမည္။ 

(ဂ) အလုပ္သမားမ်ားအား အႏၱရာယ္မ်ားမွကာကြယ္ရန္ တစ္ကုိယ္ရည္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား အလံု 

အေလာက္ ထုတ္ေပးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး တိက်စြာ၀တ္ဆင္ၾကရမည္။ 



  

 
(ဃ) လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စက္ရုံလုပ္သားမ်ားသည္ စက္ရုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ ေသာအခါ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္စုံ ႏွင့္ အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ရမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

(င) ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ လုပ္ငန္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စည္းကမ္းမ်ားအား 

တိတိက်က် လိုက္နာရမည္။ 

 

၅.၁၁ မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ သတင္းေပးပို႕ျခင္း (Accident / Incident Reporting) 

 တာ၀န္ခ်ိန္တြင္း မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားပါက သက္ဆိုင္ရာအနီးကပ္ဆံုးတာ၀န္ခံသို႕ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္း 

ပို႕ရမည္ ျဖစ္သည္။  

 

၅.၁၂  တာ၀န္ခ်ိန္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ (သုိ႕) ေသဆုံးမႈ (Accidental Injury or Death during working 

Hours in duty) 

 ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းခြင္၌တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမွ ရုတ္တရက္ ထိခိုက္မႈ 

ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု(သိုမဟုတ္) တစ္ခုထက္ပို၍ ပ်က္စီးဆံုးရံႈး 

သြားျခင္းေၾကာင့္ စြမ္းအားျပည့္တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အားသက္ညွာေနရျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ရေသာ 

လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္သမားႏွင္ ့ အလုပ္ရွင္ပူးေပါင္း ထည့္၀င္ထား 

ေသာ လူမႈဖူလံုေရးမွ အကာအကြယ္ ေပးပါသည္။ 

 ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လူမႈဖူလံုေရး အာမခံထားရိွထားျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ 

ကာလအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိပါက ေဆး၀ါးကုသကုန္က်စရိတ္အားလံုးအား အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ဥပေဒ (၁၉၂၃) အရ 

အက်ံဳး၀င္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအား လုပ္ငန္းမွက်ခံေပးရန္မလိုအပ္ဘ ဲလူမႈဖူလံုေရးမွက်ခံေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရင္း မ်ား 

ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ကရုဏာေၾကးရရွိရန္ အက်ံဳး၀င္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 (က) အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးစသည္တို႔ သံုးစြထဲားျခင္းေၾကာင့္ သတိလက္လြတ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ 

 (ခ) မိိမိကိုယ္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေအာင္လုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားသူတစ္ဦးဦးအား မိမိထိခိုက္ 

ဒဏ္ရာ ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေစျခင္း၊ 

 (ဂ) ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း။ 

 

၅.၁၂.၁  လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈအတြက္ ေဆး၀ါးကုသေနစဥ္အတြင္း လုပ္ခလစာ  

  လုပ္ငန္းမွသတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအရာရွိ၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ အဆိုပါ၀န္ထမ္း ဒဏ္ရာ 

ေပ်ာက္ကင္းေစရနအ္တြက္ အနားယူရန္ လုိအပ္ေသာကာလအား ခြင့္ရက္အျဖစ္ သာမန္လုပ္ခ လစာျပည့္ျဖင့္ 

ေပးအပ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ခြင့္ကာလသည္ လုပ္ငန္း၏ မူမ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္ လစာ တိုးျမင့္ရန္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား၊ 

အရည္အခ်င္း အကျဲဖတ္ျခင္း ႏွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သို႔မွ် ပတ္သတ္ျခင္း မရိွေစရပါ။ 

 



  

 
၅.၁၂.၂ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း  

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အဆိုပါ၀န္ထမ္းအား လူမႈဖူလံုေရးမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကရုဏာေၾကး မ်ားကုိ 

ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) ၀န္ထမ္း၏ ခႏၡာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းဆံုးရံႈးျခင္းအတြက္ ကရုဏာေၾကး 

(ခ)  ၀န္ထမ္းမသနမ္စြမ္းျဖစ္သြားျခင္းအတြက္ ကရုဏာေၾကး 

(ဂ)  ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွျခင္းအတြက္ ကရုဏာေၾကး 

(ဃ) ေသဆံုးျခင္းအတြက္ ကရုဏာေၾကး 

လူမႈဖူလံုေရးဌာနအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား အဆိုပါ၀န္ထမ္း ထိခိုက္မိေသာေန႔ (သို႔မဟုတ္) 

ေသဆံုးေသာေန႔တြင္ ရရိွလ်က ္ရိွေသာ လစာကို အေျခခံ၍တြက္ခ်က္ပါမည္။ 

 

၅.၁၂.၃ နာေရးကုန္က်စရိတ္  

 ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းတာ၀န ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ 

ရရွိေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆံုးပါက အဆိုပါ၀န္ထမ္း၏ တရား၀င ္ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္အား (ဥပေဒ 

လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘ)ဲ လုပ္ငန္းမွ ဆံုးျဖတ္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ ကရုဏာေၾကးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
အခန္း (၆) 

က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား (Rules and Regulations) 

 
 ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကမုၸဏီမွ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ 

အလုပ္လုပ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ မူလတာ၀န္ သာမက အျခားလုိအပေ္သာ တာ၀န္မ်ားကုိလည္း ကုမၸဏီက ေပးအပ္လာလွ်င္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၀န္ထမ္းတုိင္းသည္ မိမိထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္၊ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္၀တ္၊ လုိက္နာရမည့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေသခ်ာစြာ သိရွိထားရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ 

၆.၁ ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္၊ ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္၀တ္ (Code of Conduct) 

 ဤထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္၀တ္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုး ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည္။ 

(က) ကုမၸဏီ၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိ႐ုိေသရမည္။ 

(ခ) တည္ဆဥဲပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ 

(ဂ) ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေလးထား၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဃ) တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာႏွင့္ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

(င) ၀န္ထမ္းတုိင္းသည္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ အဆင့္ျမင့္မားလာေစရန္ မိမိ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ေန 

ေစေရးကုိ အစဥ္ႀကိဳးစားေနရမည္။ 

(စ) အထက္အဆင့္ဆင့္အႀကီးအကဲက ေပးအပ္ေသာတာ၀န္၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

(ဆ) ကုမၸဏီပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြကုိ ယုိဖိတ္ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 

(ဇ) ၀န္ထမ္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုိ တိတိက်က် 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(စ်) အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း၊ သိကၡာကင္းမဲ့စြာ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

(ည) ကုမၸဏီမွ ယံုၾကည္၍ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကုိ အလြသဲံုးစားျပဳ၍ ကုိယ္က်ိဳးရွာျခင္း၊ 

လာဘ္ယူျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

(ဋ) တရားသျဖင့္ ရရိွအပေ္သာ ၀င္ေငြမွတစ္ပါး မ႐ုိးသားေသာနည္းျဖင့္ အျခား၀င္ေငြရွာျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္။ 

(ဌ) ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 

(ဍ) ကုမၸဏီပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲသံုးစြဲျခင္းမျပဳရ။ 

(ဎ) ၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ ကုမၸဏီကုိယ္စားျပဳျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီကုိ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ 

လုပ္ရပ္မ်ား အားလံုးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

 

 

 

 



  

 
၆.၂ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈ အမ်ိဳးအစား 

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွ်င္ အလုပ္မွ 

ရပ္စသဲည္အထိ အျပစ္ေပးခံရမည့္အျပင္ မည္သည့္နစ္နာေၾကး အက်ိဳးခံစားခြင့္မွ် ရရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 

(က) အေၾကာင္းမၾကားဘ ဲခြင့္မဲ့ဆက္တိုက္ (၅) ရက္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။ 

(ခ) ကုမၸဏီ၏ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီပို္င္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းပိုင္ ပစၥည္းမ်ား၊ 

ေငြေၾကးမ်ားကို ခုိးမႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခိုးရာပါပစၥည္းလက္ခံထားျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ရာတြင္ 

ပါ၀င္ကူညီျခင္း။ 

(ဂ) မရုိးသားမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

(ဃ) ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို တမင္သက္သက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ဆံုးရွံဳးေစျခင္း။ 

(င) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္ ျဖစ္ေစျခင္း၊ 

တစ္စံုတစ္ဦးအား အျပင္းအထန္နာက်င္မႈျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ျခင္း။ 

(စ) ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ကာယိေျႏၵပ်က္ျပားေစရန္ ျပဳမူျခင္း၊ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

(ဆ) ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း လူမႈေရးေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးျခင္း။ 

(ဇ) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ ယူေဆာင္လာျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း။ 

(စ်) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း။ 

(ည) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႕ လက္နက္ဥပေဒအရ ကုိင္ေဆာင္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ လက္နက္ (သို႕) ေပါက္ကြဲေစတတ္ 

ေသာ ခယဲမ္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း။ 

(ဋ) အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ 

(ဌ) ကုမၸဏီ၏ အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ား၊ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ 

မွတ္တမ္းမ်ား စသည့္ အေရးၾကီးအခ်က္အလက္ တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ မရုိးေျဖာင့္ေသာ 

သေဘာျဖင့္ အျခားတစ္ေနရာသို႕ ေပါက္ၾကားေစျခင္း၊ သတင္းေပးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘ ဲ ကူးယူျခင္း၊ 

ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလျဲခင္း၊ ခိုးယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္ဆံုးရွံဳးေစျခင္း။ 

(ဍ) ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ သိ႕ုမဟုတ္ 

ကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္ တစ္ခုလံုးကို ျဖစ္ေစ၊ ပရုိဂရမ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ၊ မရုိးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ 

ေပးပိ႕ုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလျဲခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္ ဆံုးရွံဳးေစျခင္း။ 

(ဎ) မူလေဆာင္ရြက္ေပးပုိ႕သူႏွင့္ လက္ခံသူတို႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘ ဲ ကုမၸဏီ၏ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္မႈ 

တစ္ခုခုကို ၾကားျဖတ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း သို႕မဟုတ္ 

အျခားသူတစ္ဦးဦးသို႕ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း။ 

(ဏ) တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႕မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မရိွဘ ဲထိုသူ၏ လံုၿခံဳမႈအဆင့္ ထားရွိေသာ 

အမွတ္၊ စကား၀ွက္ သို႕မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ ထိုးၿမလဲက္မွတ္ျဖင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႕ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ 

သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳျခင္း။ 

(တ) ကုမၸဏီ သို႕မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာ 

က်ဆင္းေစရန္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သိ႕ုမဟုတ္ 



  

 
ေျပာင္းလျဲခင္း၊ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေျပာင္းလျဲခင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္တို႕ကို ျဖန္႕ခ်ိျခင္း။ 

(ထ) ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရျခင္း။ 

(ဒ) လိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။ 

 

၆.၃ သာမန္ ျပစ္မႈ အမ်ိဳးအစား 

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သာမန္ျပစ္မႈ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကို လိုက္နာရန္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက ပထမအႀကိမ္တြင္ ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပး၍ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ စာျဖင့္သတိေပး၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္တြင္ ၀န္ခံကတိ ေရးထိုးေစ 

လွ်က္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးၿပီးေနာက္ ထပ္မံ က်ဴးလြန္ပါက နစ္နာေၾကးမေပးဘ ဲ အလုပ္မွရပ္စသဲည္အထိ အျပစ္ေပးျခင္း 

ခံရမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
အခန္း (၇) 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း (Disciplinary Action) 
 

၇.၁ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္ဝျခင္း (Unsatisfactory Performance or Misconduct) 

 ၀န္ထမ္းသည္ အစမ္းခန႕္ကာလအတြင္း လစဥ္အကျဲဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည္၀့မႈ မရွိသည္ကို 

ေတြ႕ရွိရပါက အစမ္းခန႕္ရာထူးမွ ရပ္နားေစျခင္းကို အစမ္းခန္႕ကာလအတြင္း၌ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။  

 အၿမတဲမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႕အပ္ၿပီး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀မႈမရိွျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ 

မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

 အႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ပထမအႀကိမ္ ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးျခင္း အနီးကပ္ကြပ္ကဲ လမ္းညႊန္ျခင္း (Coaching) ႏွင့္ On Job Training 

ဒုတိယအႀကိမ္ စာျဖင့္သတိေပးျခင္း ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္ကာလ သတ္မွတ္ျခင္း 

တတိယအႀကိမ ္ ရာထူးမ ွရပ္နားေစျခင္း - 

 

၇.၂ ခိုးမႈ၊ လိမ္ညာမႈ၊ လာဘ္စားမႈ (Theft, Fraud and Corrupt Conduct) 

 ကုမၸဏီ၏ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီပို္င္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ေငြေၾကးမ်ားကို ခုိးယူျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲ ယူေဆာင္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း 

(သို႕) ခိုးမႈက်ဳးလြန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက သတ္မွတ္တန္ဖိုးထက္ ငါးဆ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္ အျပင္ လုပ္ငန္းမွ 

ထုတ္ပယ္ၿပီး တရားဥပေဒအရ အေရးယူသည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခိုးမႈ၊ လိမ္ညာမႈ၊ လာဘ္စားမႈ မ်ားကို 

ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၇.၃ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္း (Grievance/Conflict Resolution) 

၀န္ထမ္းမ်ားအတူတကြ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ အဆင္မေၿပမႈမ်ား၊   မေက်နပ္မႈမ်ား၊ 

အၿငင္းပြားမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။    ၿဖစ္ေပၚလာေသာ    အခက္အခမဲ်ားကို စနစ္တက် ေကာငး္စြာေၿဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၄ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မလုိက္နာျခင္း 

 ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာပါက 

သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အေရးယူမႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ေၾကး သတ္မွတ္ခ်က္ 

အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ဇ) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ 

 

 

 



  

 
၇.၅ ခြင့္ရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မလုိက္နာျခင္း 

 ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳထားေသာခြင့္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ျခင္း၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက ေအာက္ပါ အတိုင္း 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္။ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ခြင့္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခြင့္ယူခဲ့ပါက- 

(က) သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ရကထ္က္ေက်ာ္လြန္ခံစားေသာ ခြင့္ရက္မ်ားအတြက္ လစာမဲ့ခြင့္အျဖစ္ သတမ္ွတ္ မည္။ 

(ခ) ရက္မွန္ဆုေၾကးေငြမ်ား ခံစားခြင့္မရိွပါ။ 

(ဂ) ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာလထက္ပိုမို၍ ခြင့္ခံစားျခင္း၊ ခြင့္တုိင္ၾကားျခင္းမရွိဘ ဲ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ လာေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ 

ျခင္းတို႕ကို ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္း (Absent) အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္။ 

  

 ၀န္ထမ္းမ်ား ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္း (Absent) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္။ 

(က) ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ပါက ပ်ကက္ြက္သည့္ရက္လုပ္ခ၊ လစာ၏ ႏွစ္ဆ ဒဏ္ေၾကးေငြ အျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

(ခ) ရက္မွန္ဆုေၾကးေငြမ်ား ခံစားခြင့္မရိွပါ။ 

(ဂ) ပ်က္ကြက္သည့္ရက္အတုိင္း လုပ္သက္ခြင့္တြင္လည္း ေလွ်ာ့၍ ခံစားရမည္။ 

(ဃ) ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ တစ္ဆက္တည္း (၅)ရက္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက အလုပ္မွ ရပ္စသဲည္အထိ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း ခံရမည္။  

 

၇.၆ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ အေရးယူျခင္း 

၀န္ထမ္းသည္ ကုမၸဏီမွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစား 

 

သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ား 

 

ပထမအႀကိမ္ 

 

ဒုတိယအႀကိမ္ 

 

တတိယအႀကိမ္ 

 

ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ 

 

သာမန္ျပစ္မႈ 

 

 

 

Employment 

Contract ပါ 

အခ်က္ 

အလက္မ်ား 

အတိုင္း 

ႏႈတ္ျဖင့္သတိ 

ေပးျခင္း 

စာျဖင့္ 

သတိေပးျခင္း 

၀န္ခံကတိ 

ေရးထိုးေစလွ်က္ 

ျပင္းထန္စြာ 

သတိေပးျခင္း 

အလုပ္မ ွရပ္စျဲခင္း 

ႀကီးေလးေသာ 

ျပစ္မႈ 

 

 

ဌာနဆိုင္ရာစံုစမ္း 

စစ္ေဆးမႈျပဳ၍ 

အေရးယူျခင္း 

- - - 

 



  

 
ဌာနဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ တစ္ရပ္ထက္ပို၍ျဖစ္ေစ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ - 

(က)  ၀န္ခံကတိ ေရးထိုးေစလွ်က္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္း၊ 

(ခ)  ႏွစ္တိုးလစာရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

(ဂ)  ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

(ဃ)  လစာႏႈန္းအတြင္း လစာေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ 

(င)  ရာထူးအဆင့္ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ 

(စ)  ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ု မလိုက္နာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္သည္ ့ ဆုံး႐ႈံးမႈ တန္ဖုိး 

အျပည့္အ၀ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ေပးေလ်ာ္ေစျခင္း၊ 

(ဆ)  တာ၀န္မွယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ကာလအတြက္ လစာအျပည့္ ခံစားခြင့္မျပဳျခင္း သို႔မဟုတ ္ ထိုကာလကို 

တာ၀န္ခ်ိန္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ဇ)  အလပု္မွ ရပ္စျဲခင္း။ 

(စ်) တရားဥပေဒအရ အေရးယူမႈျပဳျခင္း။ 

၀န္ထမ္းအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္အခါ - 

(က)  ပညာေပးျပဳျပင္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ထိေရာက္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ခ်က္ထားရမည္။ 

( ခ)  ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစရမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
အခန္း (၈) 

တာ၀န္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္း၊ အနားေပးျခင္း (Employee Seperation) 

၁၁.၁ တာ၀န္မွႏႈတ္ထြက္ျခင္း (Resignation) 

၁၁.၁.၁ အစမ္းခန္႕ကာလ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း (Resignation during Probationary) 

(က) အစမ္းခန္႔ကာလ (၃)လ မျပည့္သည့္၀န္ထမ္းသည္ အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္လုိလွ်င္ Resignation Form ျဖင့္ 

Corporate HR Department သုိ႔ အနည္းဆံုး (၇) ရက္ ႀကိဳတင္၍ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပရမည္။  

(ခ)  ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳမိန္႕အား (၃) ရက္္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည္ ့ေန႕ရက္မတိုင္မီ 

လုပ္ငန္း/တာ၀န္/စာရြက္စာတမ္းမ်ား/ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား Clearance Form ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႕ 

လႊေဲျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ရမည။္  

(ဂ) Clearance Form တင္ျပၿပီးမွသာ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရက္အထိ လစာေငြ တြက္ခ်က္ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

 

၁၁.၁.၂ အတည္ျပဳ၀န္ထမ္း ႏႈတ္ထြက္ျခင္း (Resignation after Permanent) 

က)  အတည္ျပဳခန္႕အပ္ၿပီး ၀န္ထမ္းသည္ အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္မည္ဆိုပါက အနည္းဆံုး (၁) လ ႀကိဳတင္၍ 

ေလွ်ာက္ထား တင္ျပရမည္။  

ခ)  ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လုပ္ငန္းမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရွိသည္။ Grade (1~5) ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား 

ကို အၿပီးသတ္ စနစ္တက်လႊေဲျပာင္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွသာလွ်င္ ႏႈတ္ထြက္ရမည္။ 

ဂ)  ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳမိန္႕အား (၁) ပတ္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႕ရက္မတိုင္မီ 

ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း/ တာ၀န္/ စာရြက္စာတမ္းမ်ား/ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား Clearance Form ျဖင့္ 

သက္ဆိုင္ရာသို႕ လႊေဲျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ရမည္။ 

ဃ) Clearance Form တင္ျပၿပီးမွသာ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရက္အထိ လစာေငြ တြက္ခ်က္ ေပးမည ္

ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 



  

 
၁၁.၂ တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္း (Dismissal/ Fire on Employment) 

၁၁.၂.၁ အစမ္းခန္႕ကာလ တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း (Dismissal/ Fire during Probationary) 

(က) အစမ္းခန႕္ကာလ၀န္ထမ္း စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္၀ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ 

လည္းေကာင္း တာ၀န္မွ ရပ္စလဲိုပါက ၀န္ထမ္းအား အနည္းဆံုး (၁)လ ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ 

အသိေပးကာ ရပ္စဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ခ) ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ပါက စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီး (၂၄)နာရီ 

အတြင္း တာ၀န္မွ ရပ္စမဲည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဂ) လုပ္ငန္း/တာ၀န္/စာရြက္စာတမ္းမ်ား/ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား Clearance Form ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႕ 

လႊေဲျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ရမည။္ 

ဃ) Clearance Form တင္ျပၿပီးမွသာ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရက္အထိ လစာေငြ တြက္ခ်က္ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ နစ္နာေၾကးေငြ ခံစားခြင္မ့ရိွပါ။ 

၁၁.၂.၂ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းအား တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း (Dismissal/ Fire after Permanent) 

(က) အတည္ျပဳခန္႕အပ္ၿပီးေသာ မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္တားျမစ္ထားေသာ ျပစ္မႈ 

အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းခဲ့ပါက ကုမၸဏီမွ အခ်ိန္မေရြးထုတ္ပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။   

(ခ) လုပ္ငန္း/ တာ၀န္/ စာရြက္စာတမ္းမ်ား/ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား Clearance Form ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႕ 

လႊေဲျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ရမည။္  

(ဂ) Clearance Form တင္ျပၿပီးမွသာ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရက္အထိ လစာေငြ တြက္ခ်က္ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ နစ္နာေၾကးေငြ ခံစားခြင့္မရိွပါ။ 

 

၁၁.၃ တာ၀န္မွရပ္နားေစျခင္း (Layoff/ Retrenchment) 

 ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်လိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၀န္ထမ္းအား 

အလုပ္မွ ရပ္နားေစလိုပါက ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

(က) တာ၀န္မွ ရပ္နားေစမႈအတြက္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားစာအား (၁) လ ႀကိဳတင္၍ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

(ခ) နစ္နာေၾကးေငြမ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ လစာ (အခ်ိန္ပို 

ေၾကးမပါ) ပမာဏႏွင့္ ညမီွ်ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ တြက္ခ်က္၍ လုပ္ခလစာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါအတိုင္း ေပးအပ္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ (အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမိန႕္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၄/၂၀၁၅) 

 

 



  

 
 လုပ္သက္ (၆)လ မွ ၁ႏွစ္ေအာက္  - လ၀က္စာ 

 လုပ္သက္ (၁)ႏွစ္မွ (၂) ႏွစ္ေအာက္  - ၁ လစာ 

 လုပ္သက္ (၂)ႏွစ္မွ (၃) ႏွစ္ေအာက္  - ၁ လ ခြဲစာ 

လုပ္သက္ (၃)ႏွစ္မွ (၄) ႏွစ္ေအာက ္  - ၃ လ စာ 

လုပ္သက္ (၄)ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္ေအာက္  - ၄ လ စာ 

လုပ္သက္ (၆)ႏွစ္မွ (၈) ႏွစ္ေအာက္  - ၅ လ စာ 

လုပ္သက္ (၈)ႏွစ္မွ (၁၀) ႏွစ္ေအာက္  - ၆ လ စာ 

လုပ္သက္ (၁၀)ႏွစ္မွ (၂၀) ႏွစ္ေအာက္ - ၈ လ စာ 

လုပ္သက္ (၂၀)ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္ေအာက္ - ၁၀ လ စာ 

 လုပ္သက္ (၂၅)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္  - ၁၃ လစာ 

 

၁၁.၄ အျငိမ္းစားအနားယူခြင့္ျပဳျခင္း (Retirement) 

 အျငိမ္းစားအနားယမူည့္၀န္ထမ္းသည္ အသက္ (၆၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ကုမၸဏီရွိလုပ္ငန္း/ ဌာနတစ္ခုခုတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာငခ္ဲ့သည့္၀န္ထမ္းျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၆၅)ႏွစ္ျပည့္၀န္ထမ္းတိုင္းကို ကုမၸဏီမွ အျငိမ္းစား 

အနားယူခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္သက္ခ်ီးျမွင့္ေငြအျဖစ္ ၀န္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ႀကိဳးစားမႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ လုပ္သက္တို႕အေပၚတြင္ 

မူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လစာေငြ၏ (၅)ဆထက္မပိုေသာ ပမာဏကို ေထာက္ပံ့ေၾကးအေနျဖင့္ 

ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 အသက္ (၆၅)ႏွစ္ ျပည့္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ၀န္ထမ္းဆႏၵအရ 

ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းရွိပါက  အဆိုပါ၀န္ထမ္းအား   Contract Based ၀န္ထမ္း (သို႕) Part Time ၀န္ထမ္း အျဖစ္ 

ဆက္လက္ခန႕္အပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 အထက္ပါသတ္မွတ္အသက္မျပည့္ေသးေသာ္လည္း ကုမၸဏီရွိလုပ္ငန္း/ ဌာနတစ္ခုခုတြင္ တစ္ဆက ္ တစ္စပ္တည္း 

(၁၀)ႏွစ္ အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုးရြားစြာ ခံစားရမႈေၾကာင့္ 

တာ၀န္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ အေနအထားတြင္ မရွိ၍ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းခံလာ  ပါက ၀န္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ 

ႀကိဳးစားမႈ၊ သစၥာရိွမႈတို႕အေပၚတြင္မူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဒါရုိက္တာ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လစာေငြ၏ (၃)ဆထက္မပိုေသာ 

ပမာဏကုိ ေထာက္ပံ့ေၾကးအေနျဖင့္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

၁၁.၅ ၀န္ထမ္းေသဆုံးျခင္း (Employee Death) 

၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေသဆံုးပါက ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေန႕ရက္ထ ိ တြက္ခ်က္၍ ၄င္း၀န္ထမ္း၏ တရား၀င္အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင္ ့ ရွိသူသို႕ ေပးအပ္မည ္ ျဖစ္ပါ 

သည္။  

********************************* 


