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မာတ ကာ 

(က) န ဒါန္်ိဳး 

(ခ) ရည္ရြယ္ခ က္ 

(ဂ) အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆ ိုခ က ္

(ဃ) လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုင္ရာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ ာ်ိဳး (Policy Areas for Human Resources) 

၁။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး (Recruitment & Selection) 

၂။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးေလ့လာသင္ယူျခင္်ိဳးႏွင့္ ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစျခင္်ိဳး (Learning & Development) 

၃။ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးပြံိုစြံ (Employment Status) 

၄။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာမွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွ ျခင္်ိဳး (Keeping Personal File) 

၅။ ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စီမြံခန္႔ခြြဲျခင္်ိဳး (Managing Employee Performance) 

၆။ ၀န္ထမ္်ိဳးအက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး (Employee Benefit) 

၇။ ၀န္ထမ္်ိဳးလူေနမႈဖူလြံိုေရ်ိဳးႏွင့္ သက္သာေခ ာင္ခ  ေရ်ိဳး (Employee Welfare) 

၈။ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအၾကာ်ိဳးဆက္သြယ္ေရ်ိဳး (Relation between Employee & Employer) 

၉။ စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳး (Disciplinary Procedure) 

၁၀။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏နစ္နာမႈဆ ိုင္ရာ လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳး (Handling Grievance Procedure) 
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(က)      န ဒါန်္ိဳး 

 

လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးသည္ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုင္ရာ စီမြံခန္႔ခြြဲမႈလိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးအေပၚတြင္ အေျခခြံၿပီ်ိဳး 

ေရ်ိဳးဆြြဲထာ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ စ န္ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ၏္ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးသည္ အခန္်ိဳးႀကီ်ိဳး 

(၁၀) ခန္်ိဳး ျဖင့္ ဖြြဲ႔စည္်ိဳးထာ်ိဳးပါသည္။ 

တာ၀န္ရွ သူမ ာ်ိဳးအာ်ိဳးလြံို်ိဳး အတူတကြပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးၿပီ်ိဳး လက္ရွ လိုပ္ေနေသာလိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳး ပ ိုမ ိုထ  

ေရာက္ေစရန္နွင့္ ေနာင္တြင္ထပ္မြံတို ်ိဳးခ ြဲ႕လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳးအတြက္ အေကာင္်ိဳးဆြံို်ိဳးျပင္ဆင္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးက ို ေရ်ိဳးဆြြဲခြဲ့ၾကပါသည္။ 

တစ္နွစ္လွ င္တခါ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးက ို ျပန္လည္ဆန္်ိဳးစစ္ၿပီ်ိဳး မြမ္်ိဳးမြံျပင္ဆင္ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ျခင္်ိဳး ျဖင့္ 

ထ ေရာက္ေသာ၊ အသြံို်ိဳးက အသက္၀င္ေသာ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာႏ ိုင္ပါသည္။ 
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(ခ)       ရညရ္ြယ္ခ က္  

 

ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ္သည္ ေရရွည္တည္တြံခ ိုင္ၿမြဲေရ်ိဳးအတြက္ ခ ိုင္မာတ က ေသာ၊ စနစ္က ေသာ၊ 

လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳးက ို အေထာက္အပြံ့ျဖစ္ေသာ၊ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးခ မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 

နို င္ေသာ လမ္်ိဳးညႊန္ခ က္မ ာ်ိဳးအျဖစ္ အသြံို်ိဳးျပ နို င္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီ်ိဳး ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ္အဖြြဲ႔၏ 

လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးက ို ေရ်ိဳးသာ်ိဳးေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးအတည္ျပ ခြဲ့ သည္။ 
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(ဂ)      အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခ က္ 

 

(၁) စမီြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႔ (Board of Management) ဆ ိုသည္မွာ ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ ္ (JEU) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ လိုပ္ငန္်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ ာ်ိဳး၊ ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ ္ (JEU) ၏ မူ၀ါဒမ ာက ို 

စီမြံခန္႔ခြြဲရာတြင္ ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳးက ို အႀကြံေပ်ိဳးေသာ ပိုဂ   လ္မ ာ်ိဳးက ို ဆ ိုလ ိုသည္။ 

(၂)  အႀကီ်ိဳးတန်္ိဳးစမီြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႔ (Senior Management Team) ဆ ိုသည္မွာ စီမြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႔က ို 

တာ၀န္ခြံၿပီ်ိဳး ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႔အစည္်ိဳးတစ္ခို၏ ျပႆနာမ ာ်ိဳးက ို ေျဖရွင္်ိဳးရန္၊ မူ၀ါဒမ ာ်ိဳးက ို စီမြံခန္႔ခြြဲေပ်ိဳးရန္၊ 

သက္ဆ ိုင္ရာ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးက ို အတည္ျပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပ်ိဳးရန္ ဖြြဲ႔ထာ်ိဳးေသာ 

ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံ ၊ ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳး (Admin Officer) ၊ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးမွ ေရြ်ိဳးခ ယ္လ ိုက္ 

ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳး (A Staff chosen by all office staffs) တ ို႔ပါ၀င္ေသာ အဖြြဲ႔ျဖစ္သည္။ 

(၃) အယူခြံ၀ငျ္ခင်္ိဳး (Appeal) ဆ ိုသည္မွာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္တစ္ခိုအေပၚတြင္ ျပန္လည္လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳး 

ရန္ ေတာင္်ိဳးဆို ျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၄) ေပါဆ့ျခင်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ က္အလက္မ ာ်ိဳးက ို 

အေလ်ိဳးထာ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ ာ်ိဳး မျပ ျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၅) တရာ်ိဳးမ ွတေသာၾကာ်ိဳးနာမႈ ဆ ိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည ္ မ မ ဘက္မွ ေျပာဆ ိုရမည္မ ာ်ိဳးက ို ေျပာဆို ၿပီ်ိဳး 

သတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ သက္ဆို င္ရာစစ္ေဆ်ိဳးေရ်ိဳးအဖြြဲ႔မွ နာ်ိဳးေထာင္ ထည့္သြင္်ိဳးစဥ္်ိဳးစာ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၆)  နစန္ာသည ္ဆို သည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အဖြြဲ႔အစည္်ိဳးမွသတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ မ မ ရပ ိုင္ခြင့္မ ာ်ိဳးက ို မရရွ  

ဟို ခြံယူျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၇)  ျပႆနာအာ်ိဳး သာမန္္အဆင့္ေျဖရငွ်္ိဳးျခင်္ိဳး ဆို သည္မွာ ျပႆနာျဖစ္ပြာ်ိဳးသူအခ င္်ိဳးခ င္်ိဳးၾကာ်ိဳး သက္ဆ ိုင္ 

ရာ ႐ြံို်ိဳးတာ၀န္ခြံအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၈)  အလြြဲသြံို်ိဳးစာ်ိဳးျခင်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ အဖြြဲ႔အစည္်ိဳး၏အရင္်ိဳးအျမစ္မ ာ်ိဳးက ို အဖြြဲ႔အစည္်ိဳး၏ ခြင့္ျပ ခ က္မရရွ ပြဲ 

ကို ယ္ေရ်ိဳးက ိုယတ္ာအတြက ္အသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
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(၉)  ၀နထ္မ်္ိဳးအငအ္ာ်ိဳးေလွ ာခ့ ျခင်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ ေက ာင္်ိဳးအေနျဖင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ 

အလိုပ္ပမာ၊၊ ေငြေၾက်ိဳးအေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ၿပီ်ိဳး လ ိုအပ္ေသာအေျခအေနတြင္ ၀န္ထမ္်ိဳး 

အာ်ိဳး အလိုပ္မွရပ္နာ်ိဳးေစျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၁၀)  စမီြံက န်္ိဳးၿပ်ီိဳးဆြံို်ိဳးမႈအတြက္ လိုပင္န်္ိဳးတာ၀နရ္ပန္ာ်ိဳးျခင်္ိဳး ဆို သည္မွာ စီမြံက န္်ိဳးကာလၿပီ်ိဳးေျမာက္ေသာ 

ေၾကာင့္ ရပ္နာ်ိဳးရေသာအေျခအေနမ   ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၁၁)  အလိုပမ္ွထိုတ္ပယ္ျခင်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳး၏ စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

ခ   ်ိဳးေဖာက္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အဖြြဲ႔၏ဂို၊္သ ကၡာက ို ထ ခ ိုက္ေစေသာလိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳး 

ျပ လိုပ္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး ထ ို၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္မွထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၁၂)  အလိုပမ္ႏွႈတ္ထြက္ျခင်္ိဳး ဆို သည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ အေၾကာင္်ိဳးအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေၾကာင့္ အလိုပ္မွ 

ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ျခင္်ိဳး မျပ ႏ ိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ 

(၁၃)  အလိုပမ္အွနာ်ိဳးယူျခင်္ိဳး ဆို သည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ အဖြြဲ႔အစည္်ိဳး၏ အက   ်ိဳးစီ်ိဳးပြာ်ိဳးအတြက္ 

အာ်ိဳးျပည့္ခြန္ျပည့္ လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးခြဲ့ၿပီ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ သာ်ိဳးစိုနွင့္ေပ ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္်ိဳးႏ ိုင္ေစရန္ 

အတြက ္အလိုပ္မွအနာ်ိဳးယူရန္ လို အပ္လာသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ 

(၁၄)  ခရ်ီိဳးသြာ်ိဳးအာမခြံ ဆ ိုသည္မွာ လိုပ္ငန္်ိဳးတြင္ တာ၀န္ျဖင့္ခရီ်ိဳးသြာလာေနရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ 

ျမန္မာ့အာမခြံတြင္ ထ ို၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္လြံိုၿခြံ ေႏြ်ိဳးေထြ်ိဳးမႈက ို ခြံစာ်ိဳးရႏို င္ရန္ ခရီ်ိဳးသြာ်ိဳးအာမခြံထာ်ိဳး 

ရွ ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၁၅)  က န်္ိဳးမာေရ်ိဳး၀နထ္မ်္ိဳး ဆို သည္မွာ က န္်ိဳးမာေရ်ိဳး၀န္ႀကီ်ိဳးဌာနမွ ရာထူ်ိဳးအလို က ္ အသ အမွတ္ျပ ထာ်ိဳး 

ေသာ အေျခခြံက န္်ိဳးမာေရ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) ႐ြံို်ိဳးမွ အသ အမွတ္ျပ ထာ်ိဳးေသာ က န္်ိဳးမာေရ်ိဳး 

တာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၁၆)  ေငြေၾက်ိဳးကန္႔သတ္ခ က္ ဆို သည္မွာ အလွ ရွင္မွေထာက္ပြံ့ေပ်ိဳးထာ်ိဳးေသာ ေငြေၾက်ိဳးပမာ၊မ ာ်ိဳးက ို 

ဆ ိုလ ိုသည္။ 

(၁၇)  ရသြံို်ိဳးမနွ်္ိဳးေျခေငြစာရင်္ိဳး ဆို သည္မွာ ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ ္ (JEU) ၏ စီမြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႕မွ 

ခြင့္ျပ ထာ်ိဳးေသာ ေငြေၾက်ိဳးပမာ၊က ို ဆို လို သည။္ 
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(၁၈)  အကြဲျဖတ္ျခင်္ိဳးဆ ိုငရ္ာေတြ႔ဆြံိုမႈ ဆ ိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳး၏စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီ်ိဳး သက္ 

ဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ခြံႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးတ ို႔ေတြ႔ဆြံိုေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးၿပီ်ိဳး လ ိုအပ္ခ က္မ ာ်ိဳး၊ အာ်ိဳးသာခ က္မ ာ်ိဳးႏွင့္ အႀကြံျပ  

ခ က္မ ာ်ိဳးက ို ေဖာ္ထိုတ္ျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၁၉)  ပိုဂ   လ္ေရ်ိဳးဆ ိုငရ္ာအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး ဆ ိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳး၏က ိုယ္ေရ်ိဳးရာဇ၀င္၊ က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးဆ ိုင္ 

ရာအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ တက္ေရာက္ခြဲ့ေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္မႈဆို င္ရာသင္တန္်ိဳး ေအာင္ 

လက္မွတ္မ ာ်ိဳး၊ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္မႈမွတ္တမ္်ိဳး၊ ခြင့္မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ ႐ြံို်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးဆ ိုင္ရာ 

ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးခ က္ (clearance form)၊ အလိုပ္ခန္႔စာနွင့္ ထူ်ိဳးျခာ်ိဳးျဖစ္စဥ္ဆ ိုင္ရာမွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စသည္ 

တ ို႔ျဖစ္သည္။ 

(၂၀)  အၿမြဲတမ်္ိဳး၀နထ္မ်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလေအာင္ျမင္ၿပီ်ိဳး စာခ  ပ္သက္တမ္်ိဳး တစ္ခိုအတြင္်ိဳး 

အခ  န္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးက ိုဆ ိုလို သည္။ 

(၂၁)  အခ  နျ္ပည့္၀နထ္မ်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ ပြံိုမွန္အေျခအေနမ ာ်ိဳးတြင္ အလိုပ္ခ  န္နာရီ တစ္ပတ္လွ င္ အနည္်ိဳး 

ဆြံို်ိဳး နာရီ (၄၀) ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၂၂)  အခ  နပ္ ိုင်္ိဳး၀နထ္မ်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ တစ္ပတ္လွ င္ အလိုပ္ခ  န္နာရီ (၄၀) ေအာက္နည္်ိဳး၍  တာ၀န္ထမ္်ိဳး 

ေဆာင္ရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၂၃)  အလိုပ္သင၀္နထ္မ်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ ေက ာင္်ိဳး၏လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေလ့လာသင္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ ျဖင့္ 

၀င္ေရာက္လိုပ္က ိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၂၄)  ရက္ရညွသ္ငတ္န်္ိဳး ဆ ိုသည္မွိုာ အခ  န္ကာလ (၃) လနွင့္အထက ္ အခ  န္ျပည့္တက္ေရာက္ရေသာ 

သင္တန္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၂၅)  ရက္တ ိုသငတ္န်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ အခ  န္ကာလ (၃) လေအာက္ အခ  န္ျပည့္တက္ေရာက္ရေသာ 

သင္တန္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၂၆)  အခ  နပ္ ိုင်္ိဳးသငတ္န်္ိဳး ဆ ိုသည္မွာ တစ္ပတ္လွ င္ (၂) ရက္ သ ို႔မဟိုတ ္ (၃) ရက္တက္ရေသာ 

သင္တန္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၂၇)  တူညေီသာစာခ  ပ ္ ဆို သည္မွာ ေက ာင္်ိဳးနွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးၾကာ်ိဳး ခ  ပ္ဆို ထာ်ိဳးေသာ တူညီေသာစာခ  ပ္ 

မူရင္်ိဳးက ို ဆို လ ိုသည္။ 
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(၂၈)  သင္တန်္ိဳးကိုနက္ စာရ တ္တစ၀္က္ ဆ ိုသည္မွာ သင္တန္်ိဳးေၾက်ိဳး၏  (၅၀) ရာခ ိုင္ႏႈန္်ိဳးက ို ဆ ိုလို သည္။ 

(၂၉)  လိုပင္န်္ိဳးလိုပေ္ဆာငမ္ႈသတ္မတ္ွခ က္ ဆ ိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးမွ လိုပ္ေဆာင္ရမည့္အလိုပ္၊ တာ၀န္ခြံ 

ရမည့္အပ ိုင္်ိဳး၊ အစီရင္ခြံမႈ၊ ပူ်ိဳးတြြဲလိုပ္ေဆာင္မႈ၊ စီမြံအိုပ္ခ  ပ္မႈ၊ အလိုပ္ဆ ိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ က္မ ာ်ိဳးနွင့္ 

႐ြံို်ိဳးမွ သီ်ိဳးျခာ်ိဳးေပ်ိဳးအပ္ေသာတာ၀န္မ ာ်ိဳးက ို ဆ ိုလို သည္။ 

(၃၀)  အရညအ္ေသြ်ိဳးသတ္မတ္ွခ က္ ဆ ိုသည္မွာ လိုပ္ငန္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္မႈ သတ္မွတ္ခ က္မ ာ်ိဳးအတြက္ 

ရွ ရမည့္ အသ ပညာ၊ အရည္အခ င္်ိဳး၊ စ တ္ေနစ တ္ထာ်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို  ဆို လို သည္။ 

(၃၁)  ၀နထ္မ်္ိဳးေနရာလစလ္ပမ္ႈ ဆို သည္မွာ လက္ရွ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ 

အေၾကာင္်ိဳးအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ႏ ိုင္ျခင္်ိဳးမရွ သည့္အေျခအေန (သ ို႔မဟိုတ္) လိုပ္ငန္်ိဳး 

မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ပ ိုမ ိုထ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္န ိုင္ရန္္ ရာထူ်ိဳးေနရာအသစ္မ ာ်ိဳး၊ ဖန္တီ်ိဳးရန္ လို အပ္ 

လာသည့္ အေျခအေနမ   ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
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(ဃ) လူစြမ်္ိဳးအာ်ိဳးဆ ိုငရ္ာ မ၀ူါဒနယ္ပယ္မ ာ်ိဳး (Policy Areas for Human Resources) 

၁။ ။ ၀နထ္မ်္ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပျ္ခင်္ိဳး (Recruitment & Selection) 

ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ ္ (JEU) ေရရွည္တည္တြံြံ့ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက္ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးသည္ 

လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးေသာေၾကာင့္ ကနဦ်ိဳးအဆင့္ျဖစ္သည့္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္မႈသည္ အေလ်ိဳးထာ်ိဳး 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ က္ျဖစ္သည္။  

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးတြင္ လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ ာ်ိဳးက ို အခန္်ိဳး (၁၀) ခန္်ိဳးျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္်ိဳး 

ေဖာ္ျပထာ်ိဳးသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးဆ ိုင္ရာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္အတြက္ အခန္်ိဳးငယ္ (၁၀) ခန္်ိဳးမွာ 

ေအာက္ပါအတ ိုင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

အခန္်ိဳး (က) ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာ အဖြြဲ႕ဖြြဲ႕စည္်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ခ) ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ဂ) ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးကနဦ်ိဳး ဆန္်ိဳးစစ္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ဃ) ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာ စစ္ေဆ်ိဳးမႈျပ လိုပ္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (င) ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးလူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (စ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳးေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳးေသာသူမ ာ်ိဳးထြံမွ 

အတည္ျပ ခ က္ရယူျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ဆ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ဇ) ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး ႀက  ဆ ို မ တ္ဆက္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ဈ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလသတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ည) အစမ္်ိဳးခန္႔၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး။ 

လ ိုအပ္ေသာအေျခအေနမ ာ်ိဳးရွ လာပါက အခန္်ိဳးငယ္မ ာ်ိဳး ခြြဲထိုတ္ျခင္်ိဳး၊ ေပါင္်ိဳးစည္်ိဳးျခင္်ိဳး၊ အခ က္မ ာ်ိဳးထပ္မြံ 

ထည့္သြင္်ိဳးျခင္်ိဳး၊ အခ က္မ ာ်ိဳးေျပာင္်ိဳးလြဲျခင္်ိဳး၊ အခ က္မ ာ်ိဳးျဖ တ္ျခင္်ိဳး စသည္တ ို႔က ို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ ခြင့္ျပ  

ခ က္ အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ျပ လိုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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(က) ၀နထ္မ်္ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုငရ္ာအဖြြဲ႕ ဖြြဲ႕စည်္ိဳးျခင်္ိဳး (Forming Recuitment & Selection Panel) 

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးျပ လိုပ္ရာတြင္ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈမ ာ်ိဳး ပ ိုမ ိုထ ေရာက္ၿပီ်ိဳး မွ တေသာ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈမ ာ်ိဳးျဖစ္ 

ေပၚေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕က ို ဖြြဲ႕စည္်ိဳးၾကရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕က ို 

ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးႏွင့္အညီ ဖြြဲ႕စည္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ 

(၁-က-၁) ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးအတည္ျပ  ခြင့္ျပ ခ က္ႏွင့္အညီ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးက ိုယ္တို င္ပါ၀င္၍ေသာ္ 

လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ တာ၀န္သတ္မွတ္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးခြံရေသာ တာ၀န္ခြံမွေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ ဦ်ိဳးစီ်ိဳးၿပီ်ိဳး 

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာ အဖြြဲ႕က ိုဖြြဲ႕စည္်ိဳးရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕တြင္ 

ပါ၀င္မည့္သူမ ာ်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးတြင္ တာ၀န္ရွ သူမ ာ်ိဳးႏွင့္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး 

က ိုယ္တ ိုင္ပါ၀င္ကာ ၀န္ထမ္်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔ထာ်ိဳးမႈက ို ျပ လိုပ္ရမည္။ လ ိုအပ္ေသာထူ်ိဳးျခာ်ိဳး 

သည့္ အေျခအေနမ ာ်ိဳးအတြက္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္်ိဳးက င္သူမ ာ်ိဳး ပါ၀င္ႏ ိုင္သည္။ 

(၁-က-၂) ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕တြင္ အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး အဖြြဲ႕၀င္ (၃) ဦ်ိဳးမွ အမ ာ်ိဳးဆြံို်ိဳးအဖြြဲ႕၀င္ (၅) 

ဦ်ိဳးအထ  ပါ၀င္ရမည္။ အဖြြဲ႕၀င္မ ာ်ိဳးသည္ ႀက  တင္ျပင္ဆင္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ 

ဆန္်ိဳးစစ္မႈပြံိုစြံမ ာ်ိဳး၊ အမွတ္ေပ်ိဳးစြံႏႈန္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ိုသာ အသြံို်ိဳးျပ ၿပီ်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈျပ ေပ်ိဳးရမည္။ 

(၁-က-၃) ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕သည္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ဆ ိုင္ေသာ စြံသတ္မွတ္ 

ခ က္မ ာ်ိဳး၊ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈပြံိုစြံမ ာ်ိဳးက ို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ရယူၿပီ်ိဳး အသစ္ေဖာ္ 

ထိုတ္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး၊ ထပ္မြံျဖည့္စြက္ျခင္်ိဳး၊ လ ိုက္ေလ ာညီေထြေအာင္ ေျပာင္်ိဳးလြဲျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

ျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ 

(၁-က-၄) ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာ အဖြြဲ႕သည္လ ိုအပ္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္ေနရာအာ်ိဳး သတ္မွတ္ 

ခ က္မ ာ်ိဳးအတ ိုင္်ိဳး အဆင့္ဆင့္ဆန္်ိဳးစစ္ေရြ်ိဳးခ ယ္ကာ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏အတည္ျပ ခ က္ 

အထ  တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၁-က-၅) ၀န္ထမ္်ိဳးလ ိုအပ္ခ က္မ ာ်ိဳးက ို ေက ာင္်ိဳးခြြဲတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးမွ အထကသ္ ို႔တင္ျပၿပီ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ 

ရယူရမည္။ Officer Level ေအာက္ရာထူ်ိဳးေတြမ ာ်ိဳးအတြက ္ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး 

လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္အဆင့္ဆင့္က ို နယ္ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးတြင္ျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ ေနာက္ဆြံို်ိဳးေရြ်ိဳး 
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ခ ယ္ထာ်ိဳးေသာစာရင္်ိဳးက ို အထက္သ ို႔တင္ျပၿပီ်ိဳး အထက္မွတာ၀န္ရွ သူမ ာ်ိဳး အတည္ျပ ခန္႔ 

အပ္ျခင္်ိဳး ျပ လိုပ္ရမည္။ 

 

(ခ) ၀နထ္မ်္ိဳးေနရာလစလ္ပမ္ႈေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပနျ္ခင်္ိဳး (Identify Vacancy Announcement) 

၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္မႈ ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ရာတြင္ မွ တၿပီ်ိဳးထ ေရာက္ေသာ ေၾကာ္ျငာခ က္ျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါ 

အခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ 

(၁-ခ-၁) လက္ရွ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အေၾကာင္်ိဳးအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေၾကာင့္ တာ၀န္ 

ထမ္်ိဳးေဆာင္ႏ ိုင္ျခင္်ိဳးမရွ သည့္ အေျခအေန (သ ို႔မဟိုတ္) လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ပ ိုမ ိုထ ေရာက္ 

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏ ိုင္ရန္ ရာထူ်ိဳးေနရာအသစ္မ ာ်ိဳးဖန္တီ်ိဳးရန္ လ ိုအပ္လာသည့္ အေျခ 

အေနမ   ်ိဳးတြင္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈ ေၾကာ္ျငာ 

ခ က္ ထိုတ္ျပန္ႏ ိုင္သည္။ 

(၁-ခ-၂) နယ္ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးအတြက္ လ ိုအပ္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာ လစ္လပ္မႈမ ာ်ိဳးက ို ေက ာင္်ိဳး 

အိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ ကျ္ဖင့္ သက္ဆ ိုင္ရာနယ္ေျမမ ာ်ိဳးအလ ိုက္ႏွင့္ ႐ြံို်ိဳးခ  ပ္တြင္ 

ေၾကာ္ျငာခ က္ ထိုတ္ျပန္ႏ ိုင္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈ ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္မႈ 

အတြက ္ အသြံို်ိဳးျပ  မည့္ေၾကာ္ျငာေနရာမ ာ်ိဳး မီဒီယာမ ာ်ိဳးအာ်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏ ဂို၊္သ ကၡာ၊ 

ရာထူ်ိဳးေနရာ လ ိုအပ္ခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး နွင့္က ိုက္ညီမႈရွ ေစရန္ သတ ျပ ရမည္။ 

(၁-ခ-၃) အလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳးမွ သတ္မွတထ္ာ်ိဳးေသာ အလိုပ္ 

ေလွ ာက္လႊာပြံိုစြံ (Applicaion Form) ျဖင့္သာ လ ိုအပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ စာရြက္ 

မ ာ်ိဳးအျပည့္အစြံိုျဖင့္ ေလွ ာက္ထာ်ိဳးမႈျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ 

(၁-ခ-၄) ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ရာတြင္ လ ိုအပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ စာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

ေလွ ာက္လႊာတင္ရမည့္ေနရာမ ာ်ိဳး စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္သင့္ေသာ အသ ေပ်ိဳးသင့္ေသာ 

အခ က္မ ာ်ိဳး အာ်ိဳးလြံို်ိဳးပါ၀င္ရမည္။ ေလွ ာက္လႊာက ို လက္ခြံရာတြင္ စနစ္တက စစ္ေဆ်ိဳးၿပီ်ိဳး 

လက္မွတ္ထ ို်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးျပ ၿပီ်ိဳး သ မ္်ိဳးဆည္်ိဳးရမည္။ ေလွ ာက္လႊာမ ာ်ိဳးက ို ေၾကာ္ျငာခ က္ 

ထိုတ္ျပန္ၿပီ်ိဳးသည္ႏွင့္ အခ  န္ (၂) ပတ္အတြင္်ိဳး ျပန္လည္လက္ခြံရမည္။ 
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(၁-ခ-၅) လ ိုအပ္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာ ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ခ  န္ႏွင့္ ေလွ ာက္လႊာမ ာ်ိဳးျပန္လည္ 

လက္ခြံခ  န္သည ္ ၀န္ထမ္်ိဳးရရွ ႏ ိုင္မႈနွင့္ အလိုပ္သေဘာအေျခအေနတ ို႔ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီ်ိဳး 

ေျပာင္်ိဳးလြဲႏ ိုင္သည္။ ေျပာင္်ိဳးလြဲမႈအတြက္ ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ရယူရမည္။ 

(၁-ခ-၆) ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈ ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ျခင္်ိဳးသည္ လ ိုအပ္ေၾကာင္်ိဳး ေက ာင္်ိဳး 

အိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ရယူၿပီ်ိဳးသည္မွ အခ  န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး ထိုတ္ျပန္ရမည္။ 

(၁-ခ-၇) ၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္ေနရာအတြက္ အလိုပ္ေလွ ာက္လႊာတင္ေသာ လူဦ်ိဳးေရသည္ (၅) ဦ်ိဳး 

ေအာက္နည္်ိဳးပါက ဒိုတ ယအႀက မ္ ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတျ္ပန္ရမည္။ အလိုပ္၏လ ိုအပ္ေသာ  

အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး ျပန္လည္ေၾကာ္ျငာမည့္ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္က ို ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳးမွ     

အတည္ျပ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ႏ ိုင္သည္။ 

 

(ဂ) ၀နထ္မ်္ိဳးအာ်ိဳး ကနဥ်ီိဳးဆန်္ိဳးစစျ္ခင်္ိဳး (Making Short List) 

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈျပ လိုပ္ရာတြင္ တ က မွန္ကန္ေသာ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးကနဦ်ိဳးေရြ်ိဳး 

ခ ယ္မႈသည္လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးေသာ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးကနဦ်ိဳးဆန္်ိဳးစစ္ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈက ို 

ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးႏွင့္ အညီလိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

(၁-ဂ-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္ေနရာအတြက္ ေလွ ာက္ထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳး၏ေလွ ာက္လႊာက ို ႀက  တင္ 

သတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ လိုပ္ငန္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္မႈသတ္မွတ္ခ က ္ (Job Description) ႏွင့္ 

တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မည့္လူ၏ အရည္အေသြ်ိဳးသတ္မွတ္ခ က ္ (Person Specification) 

ႏွစ္ခိုျဖင့္သာ တ ိုကဆ္ ိုင္စစ္ေဆ်ိဳးရမည္။ ကနဦ်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာဇယာ်ိဳးျဖင့္လည္်ိဳး ဆန္်ိဳးစစ္ 

ေရြ်ိဳးခ ယ္ျခင္်ိဳး ျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ 

(၁-ဂ-၂) ကနဦ်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈေအာင္ျမင္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးက ိုသာလွ င္ လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးမႈျပ လိုပ္ရန္  

အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရမည္။ ကနဦ်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ရလဒ္က ို အလိုပ္ေလွ ာက္လႊာပ တ္ၿပီ်ိဳး (၇) ရက္       

အတြင္်ိဳး အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရမည္။ 

(၁-ဂ-၃)  Short Listing ျပ လိုပ္ျခင္်ိဳးအာ်ိဳး HR Department မွ ဦ်ိဳးေဆာင္ကာ ျပ လိုပ္ေရြ်ိဳးခ ယ္ 

မည္ျဖစ္သည္။ 
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(ဃ) ၀နထ္မ်္ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုငရ္ာ စစေ္ဆ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳးျပ လိုပျ္ခင်္ိဳး (Conducting Relevant Test) 

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ရာတြင္ လ ိုအပ္ေသာအရည္အေသြ်ိဳးမ ာ်ိဳး ပ ိုင္ဆ ိုင္မႈက ို သ ရွ ေစရန္အတြက္ လစ္လပ္ေနရာ 

ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ စစ္ေဆ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳးက ိုျပ လိုပ္ရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈျပ လိုပ္ရန္ အတြက္စစ္ေဆ်ိဳးမႈ ျပ လိုပ္ 

ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၁-ဃ-၁) လ ိုအပ္ေသာ လိုပ္ငန္်ိဳးကၽြမ္်ိဳးက င္မႈက ိုသ ရွ ႏ ိုင္ေစရန္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Proficiency Test) ၊ 

ဘာသာစကာ်ိဳးဆ ိုင္ရာ ကၽြမ္်ိဳးက င္မႈက ိုစစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Language Test) ၊ က ိုယ္ရည္က ိုယ္ 

ေသြ်ိဳးစစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Personality Test)၊ စ တ္ေနသေဘာထာ်ိဳးက ိုစစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Attitude 

Test) တို ႔ကို  ျပ လိုပ္ရမည္။ 

(၁-ဃ-၂) လိုပ္ငန္်ိဳးလ ိုအပ္ခ က္အရ ထပ္မြံစစ္ေဆ်ိဳးရန္လ ိုအပ္ေသာ စစ္ေဆ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳး (Additional Test)  

က ို ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွ သူ (သ ို႔မဟိုတ္) ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏       

အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ထပ္မြံျဖည့္စြက္စစ္ေဆ်ိဳးႏ ိုင္သည္။ 

(၁-ဃ-၃) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ စစ္ေဆ်ိဳးမႈရလာဒ္မ ာ်ိဳးက ို သကဆ္ ိုင္ရာ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးဖ ိုင္တြင္ စနစ္တက  

ထာ်ိဳးရွ ရမည္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔ထာ်ိဳးေရ်ိဳးႏွင့္ မသက္ဆ ိုင္သူမ ာ်ိဳးမွ အသြံို်ိဳးျပ ခြင့္ 

မရွ ပါ။ 

 

(င) ၀နထ္မ်္ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစေ္ဆ်ိဳးျခင်္ိဳး (Conducting Personal Interview) 

၀န္ထမ္်ိဳးအလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးစဥ္ ျဖည့္စြက္ထာ်ိဳးေသာအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ စစ္ေဆ်ိဳးမႈရလာဒ္မ ာ်ိဳးႏွင့္ မ က္ျမင္ 

ေတြ႕ရွ ခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး တ ိုက္ဆ ိုင္စစ္ေဆ်ိဳးႏ ိုင္ရန္၊ ၀န္ထမ္်ိဳးဘက္မွ သ ခ င္သည္မ ာ်ိဳးက ို ေမ်ိဳးျမန္်ိဳးန ိုင္ရန္၊ ၀န္ထမ္်ိဳး 

ႏွင့္ လ ိုအပ္သည္မ ာ်ိဳးက ို ည ွႏ ႈင္်ိဳးမႈမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

ျပ လိုပ္ရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးမႈျပ လိုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

(၁-င-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးအာ်ိဳး သတ္မွတ္တာ၀န္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးခြံရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳး 

အာ်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕မွ တာ၀န္ယူလိုပ္ေဆာင္ရမည္။ မည့္သည့္ရာထူ်ိဳး ေနရာ 

အတြကမ္ဆ ို ေလွ ာကထ္ာ်ိဳးေသာ၀န္ထမ္်ိဳးတ ိုင္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးက ိုျပ လိုပ္ရမည္။ 
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(၁-င-၂) ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕၀င္မ ာ်ိဳးသည္ အလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး 

ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးက ို ႀက  တင္ေလ့လာထာ်ိဳးၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ 

လ ိုအပ္ေသာ သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးက ို ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ေရ်ိဳးဆ ိုင္ရာ အဖြြဲ႕၀င္မ ာ်ိဳး 

အာ်ိဳး (၂) ရက္ႀက  တင္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးႏ ိုင္ရန္ သကဆ္ ိုင္ရာတာ၀န္ခြံမွ ျပင္ဆင္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ 

(၁-င-၃) ကနဦ်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးၿပီ်ိဳး (၁၄) ရက္အတြင္်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးက ို 

စတင္ရမည္။ ရန္ကိုန္ၿမ  ႕ျပင္ပ (နယ္) မွလာေရာက္ရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳး 

ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕သည္ လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးမည့္ရက္က ို ညွ ႏ ႈင္်ိဳးမႈျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ နယ္မွ 

လာေရာက္ၿပီ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးခြံေသာ အလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးသူအာ်ိဳး ေလယာဥ္ခမဟိုတ္ 

ေသာ အျခာ်ိဳးခရီ်ိဳးစရ တ္မ ာ်ိဳးက ို အသ အမွတ္ျပ ေပ်ိဳးအပ္မည္ျဖစ္သည္။  

 

(စ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀နထ္မ်္ိဳးေလာင်္ိဳးအာ်ိဳး ေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳးမည့္သူမ ာ်ိဳးထြံမ ွအတညျ္ပ ခ က္ရယူျခင်္ိဳး 

(Making Reference Check) 

ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး၏ လူေတြ႕ေမ်ိဳးျမန္်ိဳးမႈရလာဒ္မ ာ်ိဳး၊ စစ္ေဆ်ိဳးမႈရလာဒ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳး 

ထာ်ိဳးသည့္ လူမ ာ်ိဳးထြံမွ အတည္ျပ ခ က္ရယူျခင္်ိဳးျဖင့္ ပ ိုမ ိုခ ိုင္မာတ က ေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ိဳးရရွ ေစႏ ိုင္ 

သည္။ အတည္ျပ ခ က္ရယူရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာသင့္သည္။ 

(၁-စ-၁) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေနာက္ခြံျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေမ်ိဳးျမန္်ိဳးရွာေဖြ 

ရာတြင္ လိုပ္ငန္်ိဳးႏွင့္ တ ိုက္႐ ိုက္ပကသ္က္ေသာ အခ က္မ ာ်ိဳးက ိုသာ ရွာေဖြေမ်ိဳးျမန္်ိဳးရမည္ 

ျဖစ္ၿပီ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး၏ သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးက ို အေလ်ိဳးထာ်ိဳးကာ တန္ဖ ို်ိဳးထာ်ိဳး 

ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးရမည္။ 

(၁-စ-၂) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး ေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးသည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးဆ ိုင္ရာ ေထာက္ခြံ 

သူ (သ ို႔မဟိုတ)္ ပညာရပ္ကၽြမ္်ိဳးက င္မႈအတြက္ ေထာက္ခြံသူမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး လူက ိုယ္တ ိုင္ေသာ္ 

လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ တယလ္ီဖိုန္်ိဳးျဖင့္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အီ်ိဳးေမ်ိဳးလ္ျဖင့္ ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး ဆက ္

သြယ္ၿပီ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ရယူႏ ိုင္သည္။ 
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(၁-စ-၃) ထူ်ိဳးျခာ်ိဳးျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးအတြက္ အတည္ျပ ခ က္ပ ိုမ ိုရယူရန္ လ ိုအပ္ပါက အတည္ျပ ခ က္ပြံိုစြံမ ာ်ိဳး 

ထပ္မြံေဖာ္ထိုတ္ၿပီ်ိဳး ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ ခြင့္ျပ ခ က္ရယူရမည္။ 

(၁-စ-၄) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး အတည္ျပ ခ ကေ္ပ်ိဳးထာ်ိဳးေသာ သူမ ာ်ိဳးထြံမွ အတည္ျပ ခ က္ 

က ို လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးမႈအၿပီ်ိဳး အခ  န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 

(ဆ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀နထ္မ်္ိဳးအာ်ိဳး အလိုပက္မ်္ိဳးလွမ်္ိဳးခ က္ေပ်ိဳးျခင်္ိဳး (Providing Job Offer) 

၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးမွ သတ္မွတထ္ာ်ိဳးသည့္ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆ ိုင္ရာ စစ္ေဆ်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳး အတည္ျပ  

ခ က္မ ာ်ိဳး ရရွ ၿပီ်ိဳးမွသာ အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးက ို လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးအလိုပ္ 

ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးေပ်ိဳးရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၁-ဆ-၁) သက္ဆ ိုင္ရာစစ္ေဆ်ိဳးမႈအဆင့္ဆင့္မ ာ်ိဳးေအာင္ျမင္ေသာ၊ အတည္ျပ ခ က္ရယူၿပီ်ိဳးမွသာ 

အလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးသ ူ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္က ို အခ  န္ (၃) ရက္ 

အတြင္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

(၁-ဆ-၂) အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ေပ်ိဳးရာတြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးစဥ္ သေဘာတူညီမႈရယူထာ်ိဳးေသာအ 

ခ က္မ ာ်ိဳး၊ ထမ္်ိဳးေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ ာ်ိဳး၊ လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ အျခာ်ိဳးသ သင့္သည့္ အေရ်ိဳးႀကီ်ိဳး   

အခ က္မ ာ်ိဳးက ို ပါ၀င္ရမည္။ 

(၁-ဆ-၃) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးသည္ အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္က ို လက္ခြံရရွ သည့္အခ  န္မွ အခ  န္ 

(၃) ရက္အတြင္်ိဳး အေၾကာင္်ိဳးျပန္ၾကာ်ိဳးမႈ လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဆကသ္ြယ္ရန္ခက္ခြဲေသာ 

နယ္မွ ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ အခ  န္က ို တာ၀န္ရွ သူ၏ ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ ညွ ႏႈ င္်ိဳး 

ေျပာင္်ိဳးလြဲႏ ိုင္သည္။ 

(၁-ဆ-၄) ပထမဦ်ိဳးစာ်ိဳးေပ်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး၏ အလိုပ္လက္ခြံေၾကာင္်ိဳး ျပန္ၾကာ်ိဳးခ က္ရမွ 

သာ အရြံေရြ်ိဳးခ ယ္ထာ်ိဳးေသာသူမ ာ်ိဳးက ို အတည္ျပ ေရြ်ိဳးခ ယ္ျခင္်ိဳးမျပ ေၾကာင္်ိဳး ျပန္ၾကာ်ိဳးေျပာ 

ဆ ိုရမည္။ အျခာ်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ထာ်ိဳးေသာသူမ ာ်ိဳး၏ သကဆ္ ိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို 

အေထာက္အထာ်ိဳးျပ သ မ္်ိဳးဆည်္ိဳးၿပီ်ိဳး ေနာင္တြင္ ၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္ေနရာေရြ်ိဳးခ ယ္ရန္ လ ိုအပ္ 

ပါက ျပန္လည္အသြံို်ိဳးျပ ႏ ိုင္သည္။ 
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(ဇ) ၀နထ္မ်္ိဳးအသစအ္ာ်ိဳး ႀက  ဆ ိုမ တ္ဆက္ျခင်္ိဳး (Conducting Orientation) 

၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္တာ၀န္စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္မည့္ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး စ တ္ပ ိုင္်ိဳး၊ ႐ိုပ္ပ ိုင္်ိဳးဆ ိုင္ရာ ေႏြ်ိဳးေထြ်ိဳးလြံိုျခြံ မႈရွ ေစ 

ရန္အတြက္ ႀက  ဆ ိုမ တ္ဆက္ျခင္်ိဳးသည ္လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးအတ ိုင္်ိဳး လိုပ္ 

ေဆာင္ရမည္။ 

(၁-ဇ-၁) တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မည့္ ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး ႀက  ဆ ိုမ တဆ္က္ရာတြင္ ႐ြံို်ိဳးရွ  တာ၀န္ထမ္်ိဳး 

ေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္ မ တ္ဆက္ျခင္်ိဳး၊ အလိုပ္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မႈအတြက္ 

သ သင့္ေသာအခ က္မ ာ်ိဳး၊ လ ိုက္နာရမည့္အခ က္မ ာ်ိဳးက ို အသ ေပ်ိဳးရွင္်ိဳးျပျခင္်ိဳး စသည္ျဖင့္ 

အပ ိုင္်ိဳးႏွစ္ပ ိုင္်ိဳး ပါ၀င္လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

(၁-ဇ-၂) ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံမွ အႀက  ႏႈတ္ဆက္မႈျပ ၿပီ်ိဳး ႀက  ဆ ိုမ တ ္

ဆက္ျခင္်ိဳးဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ခြံမွတစ္ဆင့္ ေက ာင္်ိဳးအတြင္်ိဳးတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ 

သူမ ာ်ိဳးႏွင့္ မ တ္ဆကျ္ခင္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေက ာင္်ိဳး၏အေဆာက္အဦ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ အသြံို်ိဳး 

အေဆာင္မ ာ်ိဳးႏွင့္လည္်ိဳး အသ ေပ်ိဳးျပသရမည္။ 

(၁-ဇ-၃) ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံသည ္အဖြြဲ႕မွလိုပ္ေဆာင္ေနေသာ လိုပ္ငန္်ိဳး 

မ ာ်ိဳး အဖြြဲ႕၏အနာဂတ္ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳး ေယဘိုယ အေျခအေနမ ာ်ိဳးက ို အသ ေပ်ိဳးေျပာဆ ိုရ 

မည္။ 

(၁-ဇ-၄) ႀက  ဆ ိုမ တ္ဆကျ္ခင္်ိဳးဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ခြံမွတဆင့္ သကဆ္ ိုင္ရာဌာနမ ာ်ိဳး၏ တာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးနွင့္  

ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳးက ို အသ ေပ်ိဳးေျပာဆ ိုရမည္။ 

(၁-ဇ-၅) ေနာက္ဆြံို်ိဳးမွသာ မ မ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ရမည့္ဌာန၏ တာ၀န္ခြံႏွင့္ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး တာ၀န္ 

ထမ္်ိဳးေဆာင္ရမည့္ အေသ်ိဳးစ တ္က ို ေျပာျပရမည္။ 

(၁-ဇ-၆) ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ လို အပ္ေသာစာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

က ို ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးဖ ိုင္တြင္ ထည့္သြင္်ိဳးျခင္်ိဳးက ို တာ၀န္စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည္မွ (၇) 

ရက္အတြင္်ိဳး အၿပီ်ိဳးသတ္လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

(၁-ဇ-၇) ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္လ ိုအပ္ေသာ ႐ြံို်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးဆ ိုင္ရာပစၥည္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ႐ြံို်ိဳးတာ၀န္ခြံမွ တာ၀န္     

စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္အခ  န္တြင္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထာ်ိဳးၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ 
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(၁-ဇ-၈) ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး (၆) လ သက္တမ္်ိဳးရွ ေသာ စီမြံခ က္အတြက္သာခန္႔လွ င္ အစမ္်ိဳးခန္႔ 

ကာလမရွ ေပ။ ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး (၆) လ အထက္ရွ ေသာ စီမြံခ က္မ ာ်ိဳးအတြက္ ရည္ 

ရြယ္ၿပီ်ိဳး ခန္႔အပ္မွသာလွ င္ အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလသတ္မွတ္ျခင္်ိဳးအစီအစဥ္မ ာ်ိဳးအရ အစမ္်ိဳးခန္႔ 

ကာလခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး (Contract for Probation) က ိုျပ လိုပ္ရမည္။ အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလ 

ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးစာခ  ပ္က ို တာ၀န္စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရ်ိဳးထ ို်ိဳးရမည္။ 

(၁-ဇ-၉) ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္မ ာ်ိဳး ႀက  ဆ ိုျခင္်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳး၊ အသ ေပ်ိဳး သင္ၾကာ်ိဳးမည့္အေၾကာင္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

အာ်ိဳး အစီအစဥ္ပြံိုစြံ (Orientation Package) ျပ လိုပ္ထာ်ိဳးရွ ၿပီ်ိဳး ျပန္လည္ဆန္်ိဳးစစ္ မြမ္်ိဳးမြံမႈ 

မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ႏွစ္စဥ္ျပ လိုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

(ဈ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀နထ္မ်္ိဳးအာ်ိဳးအစမ်္ိဳးခန္႔ကာလ သတ္မွတ္ျခင်္ိဳး (Setting Probation Period) 

၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အေနျဖင့္ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏ လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳး၊ အေလ့အထမ ာ်ိဳးသည္ မ မ ႏွင့္ က ိုကည္ီမႈရွ  မရွ က ို 

ဆန္်ိဳးစစ္ႏ ိုင္ရန္ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးဘက္မွလည္်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဆန္်ိဳးစစ္ႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ 

၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလသတ္မွတ္ရန္လ ိုအပ္သည္။ အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးအတြက္ ေအာက္ပါ 

တ ို႔က ို လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

(၁-ဈ-၁) အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္က ိုလက္ခြံၿပီ်ိဳး တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္ေန႔မွစၿပီ်ိဳး အခ  န္ကာလ (၃) 

လအတြင္်ိဳး အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလ ခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးအျဖစ္သတ္မွတ္ရမည္။ 

(၁-ဈ-၂) အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလ အခ  န္ (၃) လအၿပီ်ိဳးတြင္ သကဆ္ ိုင္ရာ တာ၀န္ခြံ (Line Management) မွ 

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးက ို လူေတြ႕လိုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ ေက နပ္ဖြယ္ေကာင္်ိဳး ေသာ 

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးရလာဒ္က ို ရရွ မွသာ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးက ို 

ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေက နပ္ဖြယ္ေကာင္်ိဳးေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး 

ရလဒ္မရွ ပါက အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလက ို တ ို်ိဳးခ ြဲ႕ျခင္်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ျခင္်ိဳးမွ 

ရပ္စြဲျခင္်ိဳးတ ို႔က ို သကဆ္ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ သူမ ာ်ိဳးႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးၿပီ်ိဳး ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္ 

ခ မွတ္ႏ ိုင္သည္။ 
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(၁-ဈ-၃) အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးေျမာက္ၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးက ို အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳး 

သည္မွ အခ  န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 

(ည) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀နထ္မ်္ိဳးအာ်ိဳး အၿမြဲတမ်္ိဳး၀နထ္မ်္ိဳးအျဖစခ္န္႔အပျ္ခင်္ိဳး (Appointing Permanent Staff) 

အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးေျမာက္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးေအာင္ျမင္ပါက ၀န္ထမ္်ိဳး 

အာ်ိဳး အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ 

ေအာက္ပါတ ို႔က ို လ ိုက္နာလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(၁-ည-၁) အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးသည္အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးသည္မွ အခ  န္ (၇) ရက္ 

အတြင္်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

(၁-ည-၂) ၀န္ထမ္်ိဳး၏လိုပ္သက္က ို တြက္ခ က္ရာတြင္ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီ်ိဳးသည့္ အခ  န္ 

  မွစတင္ေရတြက္ရမည္။ လစာမြဲ့ခြင့္ကာလက ို ထည့္သြင္်ိဳးေရတြက္ျခင္်ိဳးမျပ ။ 

(၁-ည-၃) ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးဆ ိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ  ပ္ 

(Employment contract) က ိုခ  ပ္ဆ ိုရမည္။ စာခ  ပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္်ိဳးမည့္ ရာ ထူ်ိဳး၊ ေနရာ၊ 

လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳး၊လိုပ္ခလစာ၊ အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္၊ စာခ  ပ္သက္တမ္်ိဳး၊ စြမ္်ိဳး 

ေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာဆန္်ိဳးစစ္ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး စသည္တ ို႔ပူ်ိဳးတြြဲပါ၀င္ရမည္။ 

(၁-ည-၄) ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးစာခ  ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေသခ ာစြာသ ရွ ႏ ိုင္ေစရန္နွင့္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏ ိုင္ေစ 

ရန္ အခ  န္ (၁) ရက္ ေပ်ိဳးရမည္။ စာခ  ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳးသေဘာတူစာခ  ပ္ ခ  ပ္ဆ ိုရန္ 

၀န္ထမ္်ိဳးဘက္မွ ေတာင္်ိဳးဆ ိုလာလွ င္ အမ ာ်ိဳးဆြံို်ိဳး (၃) ရက္က ိုသာ ေပ်ိဳးရမည္။ ၎ (၃) ရက္ 

အတြင္်ိဳးတြင္ စာခ  ပ္က ို ခ  ပ္ဆ ိုျခင္်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) ပယ္ဖ က္ျခင္်ိဳး တစ္ခိုခိုျပ လိုပ္ရမည္။ 
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၂။ ။ ၀နထ္မ်္ိဳးမ ာ်ိဳး ေလ့လာသင္ယူျခင်္ိဳးႏွင့္ ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစျခင်္ိဳး (Learning & Development) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက ေလ့လာသင္ယူျခင္်ိဳးသည္ အေရ်ိဳးပါေသာ လိုပ္ 

ေဆာင္ခ က္တစ္ခိုျဖစ္သည္။ ေလ့လာသင္ယူျခင္်ိဳးတြင္ တစ္ဦ်ိဳးတစ္ေယာက္ခ င္်ိဳး၏ လ ိုအပ္ခ ကအ္ရ သင္ယူ 

ျခင္်ိဳးႏွင့္ အဖြြဲ႔အစည္်ိဳး၏လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး ပ ိုမ ိုထ ေရာက္စြာလိုပ္ေဆာင္ရန္ လ ိုအပ္ခ က္အရသင္ယူျခင္်ိဳး ဟူ၍ 

ပါ၀င္သည္။  

၀န္ထမ္်ိဳးတ ိုင္်ိဳးသည္ မ မ တ ို႔၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္ေနေစရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာ 

ျခင္်ိဳးက ို က ိုယ္တ ိုင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အဖြြဲ႔အစည္်ိဳး၏ ပြံ့ပ့ ို်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖင့္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး 

ျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးေလ့လာသင္ယူျခင္်ိဳးႏွင့္ ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳးျဖင့္ ဖြြဲ႔စည္်ိဳး 

ပါ၀င္သည္။ 

အခန္်ိဳး (က) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးခ င္်ိဳးဆ ိုင္ရာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္ ေရ်ိဳးဆြြဲျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ခ) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက္ အဖြြဲ႔အစည္်ိဳးမွ ပြံ့ပ ို်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳး။ 

 

(က) ၀နထ္မ်္ိဳးမ ာ်ိဳးတစဥ္်ီိဳးခ င်္ိဳးဆ ိုငရ္ာ စြမ်္ိဳးေဆာငရ္ညတ္ ို်ိဳးတက္မႈအစအီစဥေ္ရ်ိဳးဆြြဲျခင်္ိဳး (Establishing 

Personal Development Plan) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ပ ိုမ ိုဖြ႔ြံၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္ 

(Personal Development Plan) က ိုေရ်ိဳးဆြြဲၾကရမည္။ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္သည္ ၀န္ထမ္်ိဳး 

တ ိုင္်ိဳးႏွင့္ အက ြံ ်ိဳး၀င္သက္ဆ ိုင္မႈရွ သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္က ို ေအာက္ပါ 

အတ ိုင္်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ 

(၂-က-၁) စီမြံခန္႔ခြြဲမႈျပင္ဆင္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ တ ို်ိဳးတက္မႈ အစီအစဥ္ဇယာ်ိဳးအတ ိုင္်ိဳး မ မ  

က ိုယ္တ ိုင္ ဦ်ိဳးစြာျဖည့္စြက္ရမည္။ ဇယာ်ိဳးတြင္အဓ ကအာ်ိဳးျဖင့္ မ မ လိုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

အလိုပ္မ ာ်ိဳး၊ ထို အလိုပ္မ ာ်ိဳး ပ ိုမ ိုထ ေရာက္စြာ လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္ရန္အတြက္ လ ိုအပ္ေသာ  

ကြ မ္်ိဳးက င္မႈ အရည္အေသြ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ မည္ကြဲ႔သ ို႔ ျဖည့္ဆည္်ိဳးႏ ိုင္သည့္နည္်ိဳးလမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စသည္တ ို႔ 

ပါ၀င္ရမည္။ 
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(၂-က-၂) မ မ တ ို႔ေရ်ိဳးဆြြဲထာ်ိဳးေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္မႈ အစီအစဥ္အာ်ိဳး သက္ဆ ိုင္ရာတာ၀န္ခြံ  

(Line Manager) ႏွင့္ တ ိုင္ပင္ၿပီ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ရယူရမည္။    

(၂-က-၃) နယ္ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးသည္ ျဖည့္စြက္အတည္ျပ ခ က္ရယူၿပီ်ိဳးေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို ်ိဳးတက္မႈ 

အစီအစဥ္အာ်ိဳး ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳး (Admin & HR Officer) အာ်ိဳး ေပ်ိဳးပ ို႔ၾကရမည္။ 

သက္ဆ ိုင္ရာ နယ္ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးတြင္လည္်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးဖ ိုင္ (Employee Profile 

Files) တြင္ သ မ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။     

(၂-က-၄) စ န္ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ ္ (JEU) တြင္ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးလြံို်ိဳး၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္ 

မႈ အစီအစဥ္ဇယာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး မွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွ ၿပီ်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးတစ္ခိုလြံို်ိဳးဆ ိုင္ရာ ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳး 

ေဆာင္ရည္ တ ို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္ ဆြြဲသာ်ိဳးရာတြင္ အေထာက္အထာ်ိဳးအျဖစ္ အသြံို်ိဳး 

ခ ရမည္။ 

(၂-က-၅) ၀န္ထမ္်ိဳးတ ိုင္်ိဳးသည္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တ ို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္က ို ႏွစ္စဥ္ မတ္လမွစတင္ၿပီ်ိဳး 

ေနာက္ႏွစ္ မတ္လအထ  အခ  န္ (၁၂) လစာ ေရ်ိဳးဆြြဲထာ်ိဳးၾကရမည္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လတြင္ 

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ တ ို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္က ို ေရ်ိဳးဆြြဲထာ်ိဳးၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ 

 

(ခ) ၀နထ္မ်္ိဳးမ ာ်ိဳးစြမ်္ိဳးေဆာငရ္ညဖ္ြ႔ြံၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစရနအ္တြက္ ေက ာင်္ိဳးမ ွပြံပ့ို ်ိဳးေဆာငရ္ြက္ျခင်္ိဳး 

(Arranging Necessary Support for Employee Development)  

(၂-ခ-၁) ေက ာင္်ိဳးတစ္ခိုလြံို်ိဳး အေနျဖင့္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ စီမြံက န္်ိဳးတစ္ခိုခ င္်ိဳးစီမွေသာ္လည္်ိဳး 

ေကာင္်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္မႈ အသြံို်ိဳးစရ တ္က ို က ခြံႏ ိုင္သည္။  

(၂-ခ-၂) ေက ာင္်ိဳးသည္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဖြြံ႔ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္မႈအတြက ္ သင္တန္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

စီစဥ္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ သင္တန္်ိဳးေပ်ိဳးသည့္အဖြြဲ႔မ ာ်ိဳးႏွင့္ ခ  တ္ဆကျ္ခင္်ိဳး စသည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးခြင္အတြင္်ိဳး 

ႏွင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးခြင္ျပင္ပသင္ယူႏ ိုင္သည့္ အေျခအေနမ ာ်ိဳးက ို ဖန္တီ်ိဳးေပ်ိဳးရမည္။ 

(၂-ခ-၃) ေက ာင္်ိဳး၏ ရသြံို်ိဳးမွန္်ိဳးေျခေငြစာရင္်ိဳး အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ သင္ 

တန္်ိဳးစရ တ္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ လ ိုအပ္ေသာ အေထာက္အပြံ႔ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို လိုပ္ေဆာင္ႏို င္သည္။ 
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အဖြြဲ႕သည္ ခြင့္ရက္မ ာ်ိဳး၊ အလိုပ္ခ  န္မ ာ်ိဳး ညွ ႏ ႈင္်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖင့္လည္်ိဳး ေထာက္ပြံ႔မႈမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ 

ႏ ိုင္သည္။  

(၂-ခ-၄) အဖြြဲ႔အစည္်ိဳးသည္ အလိုပ္တာ၀န္မ ာ်ိဳးျပာ်ိဳးမႈအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး သင္တန္်ိဳးတက္မည့္ 

၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ ခြင့္သတ္မွတ္ခ က္မ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ေပ်ိဳးရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးအေနျဖင့္လည္်ိဳး မ မ  

တာ၀န္ယူ လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ ာ်ိဳးႏွင့္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဖြ႔ြံၿဖ  ်ိဳး တ ို်ိဳးတက္ေစရန္ 

လိုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ ာ်ိဳး ဘက္ညီစြာ လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္ရမည္။ 

(၂-ခ-၅) ျမန္မာႏ ိုင္ငြံပညာေရ်ိဳးစနစ္အရ အေ၀်ိဳးသင္တက္ေရာက္ေနၾကေသာ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

အတြက ္ အနီ်ိဳးကပ္တက္ေရာက္ရေသာ အခ  န္ (၄၅) ရက္တြင္ လစာျပည့္ျဖင့္ ပညာ 

သင္ယူခြင့္ျပ ရမည္။ ၀ ဇၨာဘြြဲ႕ႏွင့္ သ ပၸံဘ ြဲ႔မ  ်ားအတ က္ ည ိွိိႏႈင္်ားတိိုင္ပင္မႈမ  ်ားျပဳလိုပ္ွိိႏိုင္သည္။ 

(၂-ခ-၆) အခ ိန္ပိိုင္်ားသင္တန္်ား တက္ေရ က္ေသ ၀န္ထမ္်ားအ ်ား လစ အျပည့္ျဖင့္ ပည သင္ယူခ င့္ 

ျပဳရမည္။ 

(၂-ခ-၇) ဖိတ္ၾက ်ားခ က္ျဖင့္ တက္ေရ က္ရေသ  ရက္တိိုသင္တန္်ားမ  ်ား အတ က ္ အဖ ြဲ႕အစည္်ား 

ဘက္မ  လစ အျပည့္ျဖင့္ ပည သင္ယူခ င့္ျပဳရမည္။ ၀န္ထမ္်ားကိိုယ္တိိုင္မ  ေရ ်ားခ ယ္ 

တက္ေရ က္ေသ လိုပ္ငန္်ားဆိိုင္ရ  အေထ က္အကူျပဳသင္တန္်ားအတ က္ လစ တစ္၀က္ 

ကိို အဖ ြဲ႔အစည္်ားဘက္မ  က ခံေပ်ားမည္ျဖစ္သည္။  

(၂-ခ-၈) ရက္ရ ည္သင္တန္်ားမ  ်ားအတ က္ လစ ခံစ ်ားခ င့္ွိႏ င့္ ခ င့္သတ္မ တ္ခ က္မ  ်ားစ စ ခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆိိုမႈ 

မ  ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပ ်ား ေက  င္်ားအိုပ္ႀက ်ားွိႏ င့္ အႀက ်ားတန္်ား စ မံခန္႔ခ ြဲမႈ 

အဖ ြဲ႔မ  ေဆ ်ားေွိႏ ်ားဆံို်ားျဖတ္ရမည္။ သင္တန္်ားမ  ျပန္ေရ က္လ ၿပ ်ားေန က္တ င္ အနည္်ားဆံို်ား 

အခ ိန္ (၁) ွိႏ စ္ ဆက္လကတ္ ၀န္ထမ္်ားေဆ င္ ရမည္ျဖစ္သည္။ တ ၀န္ထမ္်ားေဆ င္ရန္ 

ပ က္က က္ခြဲ႔ပါကအဖ ြဲ႕အစည္်ားသိို႔ မူရင္်ားလစ အတိိုင္်ား တက္ေရ က္ခြဲ႔ေသ  သင္တန္်ား 

က လအတိိုင္်ား ျပန္လည္ေပ်ားေခ ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

(၂-ခ-၉) မည္သူမဆိို မိမိတိို႔တက္ေရ က္သင္ယူခြဲ႔သညမ္  ်ားကိို အစ ရင္ခံစ မ  ်ားွိႏ င့္ သင္တန္်ားမ  

ေပ်ားလိိုက္ေသ  မူရင္်ားစ ရ က္စ တမ္်ားမ  စ soft data မ  ်ားကိို မိမိ၏မန္ေနဂ  သိို႔ (၅) ရက္ 

အတ င္်ား အပ္ွိႏ ံရမည္။ ထိုိ႔အျပင္ မ  ေ၀မႈအစ အစဥ္မ  ်ားကိို ေက  င္်ား၀န္ထမ္်ားမ  ်ားအ ်ား ျပန္ 
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လည္ျပဳလိုပ္ရမည္။ သင္တန္်ားမ  ်ားမ ရရ ိေသ  သင္ၾက ်ားမႈဆိိုင္ရ  စ အိုပ္စ တမ္်ားမ  ်ားအ ်ား 

႐ံို်ားသိို႔ ျပန္လည္အပ္ွိႏ ံရမည္ ျဖစ္သည္။ ႐ံို်ားစ မံခန္႔ခ ြဲမႈတ ၀န္ခံမ  သင္ၾက ်ားမႈမ တ္တမ္်ား 

မ  ်ားဖိိုင္တ င္ ထ ်ားရ ိၿပ ်ား က န္ေသ သူမ  ်ားမ  ဖတ္႐ႈေလ့လ ွိိႏိုင္သည္။ 

 

၃။ ။ ၀နထ္မ်္ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးျခင်္ိဳးပြံိုစြံ (Employment Status) 

လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး ပို မ ိုမ ာ်ိဳးျပာ်ိဳးစြာလိုပ္ေဆာင္လာရေသာ အဖြြဲ႔အစည္်ိဳးတစ္ခိုအေနျဖင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္မ ာ်ိဳး ေဆာင္ 

ရြက္ေပ်ိဳးေနသည့္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈပြံိုစြံ အမ   ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳးစြာရွ လာမည္ျဖစ္သည္။ 

လိုပ္ငန္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေျခအေနအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးက ို ပ ိုမ ိုထ ေရာက္ေစရန္ ပြံိုစြံအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးျဖင့္ ခန္႔ထာ်ိဳးရျခင္်ိဳး 

ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးပြံိုစြံမတူညီမႈမ ာ်ိဳးတြင္ ခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳး၊ လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ က္မ ာ်ိဳး 

မတူညီကြြဲျပာ်ိဳးမွ ရွ သည္။  

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳး ပြံိုစြံတြင္ပါ၀င္ေသာ အခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳးမွာ ေအာက္ပါအတ ိုင္်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္်ိဳး (က) ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ စာခ  ပ္ခ  ပ္ဆ ိုျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ခ) ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ အမ   ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳး သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။ 

 

(က) ၀နထ္မ်္ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ စာခ  ပခ္  ပဆ္ ိုျခင်္ိဳး (Making Employment Contract) 

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈတြင္ တ က ခ ိုင္မာေသာ နာ်ိဳးလည္မႈ၊ သေဘာတူညီမႈမ ာ်ိဳး၊ အျပန္အလွန္လ ိုက္နာ ေစာင့္ 

ထ န္်ိဳးသင့္သည္မ ာ်ိဳးက ို ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးျပတ္သာ်ိဳးစြာ ေဖာ္ျပထာ်ိဳးႏ ိုင္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ စာခ  ပ္သည္ 

လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးပါသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ  ပ္ခ  ပ္ဆ ိုရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္ 

မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

(၃-က-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ  ပ္က ို အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလအတြက ္ ခ  ပ္ဆ ိုျခင္်ိဳးႏွင့္ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳး 

အျဖစ္ခ  ပ္ဆ ိုျခင္်ိဳးဟူေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး သတ္မွတသ္ည္။ 

အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလအတြက ္ ခ  ပ္ဆ ိုျခင္်ိဳးက ို စတင္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္ေန႔တြင္ ခ  ပ္ဆ ိုရ 

မည္။ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးစာခ  ပ္က ို အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးသည္ႏွင့္ 



22 
 

အခ  န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး ခ  ပ္ဆ ိုရမည္။ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏ ိုင္ရန္ လြံို 

ေလာက္ေသာစစ္ေဆ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳးက ို ျပ လိုပ္ၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ 

(၃-က-၂) ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ  ပ္တြင္ သေဘာတူညထီာ်ိဳးေသာ လိုပ္ခလစာ၊ လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

တာ၀န္မ ာ်ိဳး၊ လ ိုက္နာရမည့္ အခ က္မ ာ်ိဳး၊ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ သကတ္မ္်ိဳးကာလအာ်ိဳးလြံို်ိဳးက ို 

ပူ်ိဳးတြြဲေဖာ္ျပရမည္။ 

(၃-က-၃) ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ  ပ္တြင္ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈအမ   ်ိဳးအစာ်ိဳးပြံိုစြံက ို ရွင္်ိဳးလင္်ိဳး ျပတ္သာ်ိဳးစြာ 

ေဖာ္ျပထာ်ိဳးရမည္။ 

(၃-က-၄) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ စာခ  ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးအေပၚတြင္ သေဘာေပါက္နာ်ိဳးလည္ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးမႈရွ  

ေစရန္ ရွင္်ိဳးျပေပ်ိဳးရမည္။ လို အပ္ပါက ဖတ္႐ႈႏ ိုင္ရန္ လြံိုေလာက္ေသာ အခ  န္ေပ်ိဳးရမည္။ 

စာခ  ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို ခ   ်ိဳးေဖာက္ပါက လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္မ ာ်ိဳးက ိုပါ နာ်ိဳးလည္ 

သေဘာေပါက္ၿပီ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။ 

(၃-က-၅) ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ  ပ္က ို တူညီေသာ စာခ  ပ္ႏွစ္ခိုအျဖစ္ ခ  ပ္ဆို ၿပီ်ိဳး အဖြြဲ႔အစည္်ိဳးႏွင့္ 

၀န္ထမ္်ိဳးႏွစ္ဦ်ိဳးစလြံို်ိဳးတြင္ သ မ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ 

 

(ခ) ၀နထ္မ်္ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ  ပအ္မ   ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳး သတ္မတ္ွျခင်္ိဳး (Setting type of Employment Contract) 

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈပြံိုစြံအမ   ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး တ က ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးစြာရွ ျခင္်ိဳးျဖင့္ လိုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ ာ်ိဳး ရွင္်ိဳး 

လင္်ိဳးျခင္်ိဳး၊ အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ပြံိုစြံမ ာ်ိဳး ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးျခင္်ိဳးစသည့္ အက   ်ိဳးမ ာ်ိဳးရရွ ေစသည့္အျပင္ လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳး 

လိုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပ ိုမ ိုထ ေရာက္မႈရွ ေစႏ ိုင္သည္။ 

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ စာခ  ပ္အမ   ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို ေအာက္ပါအတ ိုင္်ိဳးသတ္မွတ္ထာ်ိဳးသည္။ 

(၃-ခ-၁) အခ  န္ျပည့္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ ပြံိုမွန္အေျခအေနမ ာ်ိဳးတြင္ အလိုပ္ခ  န္နာရီ တစ္ပတ္လွ င္ 

အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳးနာရီ (၄၀) ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ  န္ပ ိုင္်ိဳး 

လိုပ္သာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက ္အလိုပ္ခ  န္နာရီ (၄၀) ထက္ နည္်ိဳးႏ ိုင္သည္။ 
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(၃-ခ-၂) စီမြံက န္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ လို အပ္ခ က္ေၾကာင့္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ ေက ာင္်ိဳး၏ လ ိုအပ္ခ က္မ ာ်ိဳးအရ 

ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳးအလိုပ္ခ  န္ထက္ပ ိုေသာ အခ  န္မ ာ်ိဳးက ို လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ 

(၃-ခ-၃) အခ  န္ျပည့္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ စာခ  ပ္သက္တမ္်ိဳးမွာ ပြံိုမွန္အေျခအေနတြင္ စာခ  ပ္သက္ 

တမ္်ိဳး (၁) ႏွစ္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးသေဘာသဘာ၀၊ စီမြံက န္်ိဳးအမ   ်ိဳးအစာ်ိဳးေပၚ မူတည္ၿပီ်ိဳး 

အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး (၃) လ မွ အမ ာ်ိဳးဆြံို်ိဳး (၃) ႏွစ္အတြင္်ိဳး ျဖစ္ႏ ိုင္သည္။ စာခ  ပ္သက္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး 

အတြက ္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ အကြဲျဖတ္မႈစစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးက ိုျပ လိုပ္ၿပီ်ိဳး စီမြံခန္႔ခြြဲမႈဘိုတ္အဖြြဲ႔ 

(သ ို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ သကတ္မ္်ိဳးတ ို်ိဳးသင့္ မတ ို်ိဳးသင့္က ို 

ဆြံို်ိဳးျဖတ္ရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးထြံမွလည္်ိဳး သေဘာတညူီခ က္က ို မွ တစြာရယူရန္လ ိုအပ္သည္။ 

(၃-ခ-၄) လိုပ္ငန္်ိဳးဆ ိုင္ရာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္်ိဳးက ိုေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အာ်ိဳး 

လြံို်ိဳးက ိုေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ ျပင္ပမွတစ္ဦ်ိဳးတစ္ေယာက္ (သ ို႔မဟိုတ္) အဖြြဲ႔အစည္်ိဳးက ို 

အလိုပ္အပ္ႏွြံမည္ဆ ိုပါက သီ်ိဳးျခာ်ိဳးစာခ  ပ္ခ  ပ္ဆ ိုမႈ ျပ လိုပ္ရမည္။ ထ ိုစာခ  ပ္ျဖင့္ ခ  ပ္ဆ ို 

လိုပ္က ိုင္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏ ၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္်ိဳးမျပ ဘြဲ 

စာခ  ပ္ပါ အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳး၊ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးအတ ိုင္်ိဳးသာ သက္ေရာက္မႈရွ ေစမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

(၃-ခ-၅) အဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေလ့လာသင္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လိုပ္ 

က ိုင္ေနသူမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳး 

မ ာ်ိဳးအတြက္လည္်ိဳး ခြံစာ်ိဳးသင့္ေသာ မွ တသည့္အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ ရွ ရမည္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး အလိုပ္သင္ 

၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ သီ်ိဳးျခာ်ိဳးစာခ  ပ္ခ  ပ္ဆို ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(၃-ခ-၆) အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခ  ပ္ဆ ိုရာတြင္ သင္ယူမႈသေဘာတူညီမႈစာခ  ပ္ (Learning 

Agreement) သကတ္မ္်ိဳးမွာ အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး (၁) လ မွ (၃) လ အထ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ 

(၃-ခ-၇) အခ  န္ျပည့္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ အခ  န္ပ ိုင္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္ အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက ္ခြံစာ်ိဳး 

ခြင့္မ ာ်ိဳးႏွင့္ လ ိုက္နာလိုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ ာ်ိဳးက ို ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔အပ္မႈစာခ  ပ္တြင္ ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးစြာ 

ေဖာ္ျပထာ်ိဳးၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ သက္ဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ခြံမွ စာခ  ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးစြာ 

နာ်ိဳးလည္ေစရန္ တာ၀န္ယူလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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(၃-ခ-၈) စာခ  ပ္ပါအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး ျပင္ဆင္ရာတြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ ထပ္မြံျဖည့္စြက္ရာတြင္ 

ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၊ ၀န္ထမ္်ိဳးက ိုယ္တ ိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳး တ ိုင္ပင္ေဆြ်ိဳး 

ေႏြ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ၿပီ်ိဳးမွသာ လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၄။ ။ ၀နထ္မ်္ိဳးေရ်ိဳးရာမတ္ွတမ်္ိဳးထာ်ိဳးရွ ျခင်္ိဳး (Keeping Personal File) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး အလိုပ္တာ၀န္ စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္ အခ  န္မွစတင္ၿပီ်ိဳး တာ၀န္မွရပ္နာ်ိဳးသြာ်ိဳးသည့္ အခ  န္ 

ကာလအတြင္်ိဳး ျဖစ္ပ က္ခြဲ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးအတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာမွတ္တမ္်ိဳးက ို ထာ်ိဳးရွ ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာမွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွ ျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါ အခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။ 

အခန္်ိဳး (က) ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွ ျခင္်ိဳးႏွင့္ အသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ခ) သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

 

(က) ၀နထ္မ်္ိဳးမတ္ွတမ်္ိဳးထာ်ိဳးရွ ျခင်္ိဳးႏွင့္ အသြံို်ိဳးျပ ျခင်္ိဳး (Making Personal File & Application) 

၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးစနစ္တက ထာ်ိဳးရွ ျခင္်ိဳး၊ အသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳးတြင္ ထ မ စြာ လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ 

ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လို က္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

(၄-က-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးက ို စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ ဆန္်ိဳးစစ္ရာတြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ 

ရာထူ်ိဳးေနရာအတြက္ ထည့္သြင္်ိဳးစဥ္်ိဳးစာ်ိဳးရာတြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ 

တ ို်ိဳးျမင့္ျခင္်ိဳးအတြက္ စဥ္်ိဳးစာ်ိဳးရာတြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး အတည္ျပ  ေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳးရာ 

တြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး အသြံို်ိဳးျပ ရမည္။ 

(၄-က-၂) ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး စာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး (Hard Copy) သာမက ကြန္ပ  တာဖ ိုင္ 

(Soft Copy) မ ာ်ိဳးအျဖစ္ပါ သ မ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးအတြက္ နယ္ေက ာင္်ိဳး 

ခြြဲမ ာ်ိဳးႏွင့္ဆ ိုင္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးလြံို်ိဳး၏မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို သ မ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ 
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(ခ) သတင်္ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး ထ န်္ိဳးသ မ်္ိဳးျခင်္ိဳး (Keeping Data Privacy) 

၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ေယာက္ခ င္်ိဳး၏ ပိုဂၢ  လ္ေရ်ိဳးဆ ိုင္ရာအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ လိုပ္ငန္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာ အခ က္ 

အလက္မ ာ်ိဳး စသည္တ ို႔က ို ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးမွ စနစ္တက ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ သက္ဆ ိုင္ေသာ 

သူမ ာ်ိဳးမွလြြဲၿပီ်ိဳး သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးက ိုရယူသြံို်ိဳးစြြဲျခင္်ိဳး၊ ျဖန္႔ျဖ ်ိဳးျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး မျပ လိုပ္ေစရန္ 

သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးက ို ေကာင္်ိဳးစြာထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးထာ်ိဳးသင့္သည္။ 

 

သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးက ို ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးရာတြင္ ေအာက္ပါအတ ိုင္်ိဳး လို က္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၄-ခ-၁) သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးက ို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ ကျ္ဖင့္ ေက ာင္်ိဳးတာ 

၀န္ခြံမ ာ်ိဳးက သကဆ္ ိုင္ရာဖ ိုင္တြြဲမ ာ်ိဳးတြင္ သ မ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ ဖ ိုင္တြြဲမ ာ်ိဳးႏွင့္ သကဆ္ ိုင္ 

ရာ စာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို ဖ ိုင္အမည္မ ာ်ိဳး၊ နြံပါတ္မ ာ်ိဳး စသည္ျဖင့္ စနစ္တက သ မ္်ိဳး 

ဆည္်ိဳးရမည္။  

(၄-ခ-၂) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ ပိုဂၢ  လ္ေရ်ိဳးဆ ိုင္ရာမွတ္တမ္်ိဳးဖ ိုင္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အေထာက္အထာ်ိဳးျပ လ ိုသည့္အခါ 

(သ ို႔မဟိုတ)္ အသြံို်ိဳးခ လ ိုသည့္အခါတ ိုင္်ိဳးတြင္ ေက ာင္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈတာ၀န္ခြံ (သ ို႔မဟိုတ္) 

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး/ ေက ာင္်ိဳးခြြဲတာ၀န္ခြံတ ို႔၏ ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္သာ ယူငင္အသြံို်ိဳးျပ ရမည္။  

(၄-ခ-၃) မည္သည့္ဖ ိုင္က ိုမဆ ို အသြံို်ိဳးျပ ရန္ (သ ို႔မဟိုတ္) အေထာက္အထာ်ိဳးျပ ရန္ ယူငင္ပါက သြံို်ိဳးစြြဲ 

လို သည့္အေၾကာင္်ိဳးရင္်ိဳး၊ သြံို်ိဳးစြြဲလ ိုသူစသည္တ ို႔က ို မွတ္တမ္်ိဳးတြင္ေရ်ိဳးမွတ္ရမည္။ ဖ ိုင္မွတ္ 

တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ျပန္လည္လက္ခြံမႈျပ ရာတြင္လည္်ိဳး စနစ္တက စစ္ေဆ်ိဳးၿပီ်ိဳး မွတ္တမ္်ိဳးျဖင့္ 

ျပန္လည္အပ္ႏွြံရမည္ျဖစ္သည္။ 

(၄-ခ-၄) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအေနျဖင့္ မ မ တ ို႔၏ က ိုယ္ေရ်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳး (CV) မ ာ်ိဳးက ို အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး (၁) ႏွစ္လွ င္ 

တစ္ႀက မ္ ျပန္လည္ဆန္်ိဳးစစ္ၿပီ်ိဳး မြမ္်ိဳးမြံရမည္။ မြမ္်ိဳးမြံၿပီ်ိဳးေသာ မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး HR 

Department မွ Softcopy ႏွင့္ Hardcopy ႏွစ္မ   ်ိဳးစလြံို်ိဳး သ မ္်ိဳးဆည်္ိဳးေပ်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ 

(၄-ခ-၅) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မႈၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးခ  န္မွစၿပီ်ိဳး အခ  န္ (၂) 

ႏွစ္အထ  ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးထာ်ိဳးရွ ကာ ေႏွာင္်ိဳးပ ိုင္်ိဳးကာလမ ာ်ိဳးတြင္ မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး စနစ္တက  

ဖ က္ဆီ်ိဳးပစ္ရမည္။  
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၅။ ။ ၀နထ္မ်္ိဳးစြမ်္ိဳးေဆာငရ္ညစ္မီြံခန္႔ခြြဲျခင်္ိဳး (Managing Employee Performance) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ေကာင္်ိဳးမြန္မႈသည္ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေရ်ိဳးႏွင့္ ခ ို္င္မာေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရွ  

သည္။ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ေကာင္်ိဳးမြန္ေရ်ိဳးအတြက္ ထ ေရာက္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ စီမြံခန္႔ခြြဲျခင္်ိဳးရွ ရ 

မည္။  

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စီမြံခန္႔ခြြဲျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။ 

အခန္်ိဳး (က) ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ခ) ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာ ရလဒ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳးအသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳး။ 

 

(က) ၀နထ္မ်္ိဳးစြမ်္ိဳးေဆာငရ္ညအ္ကြဲျဖတ္ျခင်္ိဳး (Conducting Performance Appraisal) 

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ စီမြံခန္႔ခြြဲရာတြင္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးသည္ အေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးေသာ လိုပ္ေဆာင္ 

ခ က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

(၅-က-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးခ င္်ိဳးစီ၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္က ို အနီ်ိဳးကပ္ တ တ က က  သ ရွ ႏ ိုင္ေသာသူမွာ     

သက္ဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ သူ (Line Manager) ျဖစ္သည္။ စီမြံခန္႔ခြြဲသူမ ာ်ိဳးသည္ မ မ တ ို႔၏ 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ 

(၅-က-၂) ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳးသည္ ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး အတည္ျပ ခ ကျ္ဖင့္ ဖန္တီ်ိဳးျပ လိုပ္ထာ်ိဳး 

ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးပြံိုစြံက ိုအသြံို်ိဳးျပ ရမည္။ 

(၅-က-၃) သက္ဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ သူသည္ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးခ င္်ိဳးစီက ို လူက ိုယ္တ ိုင္ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳး 

ေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးက ိုျပ ရမည္။ ေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးမႈ၏ရလာဒ္မ ာ်ိဳး၊ အမွတ္မ ာ်ိဳးက ို ႏွစ္ဦ်ိဳး 

သေဘာတ ူလက္မွတ္ေရ်ိဳးထ ို်ိဳးရမည္။  

(၅-က-၄) ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္အာ်ိဳး တစ္ႏွစ္လွ င္ (၂) ႀက မ္ျပ လိုပ္ရ 

မည္ျဖစ္သည္။ နွစ္စဥ္ ဇြန္လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ ာ်ိဳးတြင္ အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးဆ ိုင္ရာေတြ႕ဆြံိုမႈ 

(Appraisal Meeting) က ိုလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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(၅-က-၅) စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ရာတြင္အသြံို်ိဳးျပ မည့္ စြံသတ္မွတ္ခ က္မ ာ်ိဳးက ို ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးလြံို်ိဳး 

ေကာင္်ိဳးစြာသေဘာေပါက္ေစရန္ ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးမွ လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးရမည္။ 

 

(ခ) ၀နထ္မ်္ိဳးစြမ်္ိဳးေဆာငရ္ညဆ္ ိုငရ္ာ ရလဒမ္ ာ်ိဳးအာ်ိဳးအသြံို်ိဳးျပ ျခင်္ိဳး (Application of Performance Results) 

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးမွ ရလဒ္မ ာ်ိဳးက ို ထ ေရာက္စြာ အသြံို်ိဳးခ ႏ ိုင္ရန္ လ ိုအပ္သည။္ ျပန္လည္ 

အသြံို်ိဳးခ ႏ ိုင္ခြင့္မရွ ေသာ အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးသည ္ အရင္်ိဳးအျမစ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အက   ်ိဳးမြဲက့ိုန္ဆြံို်ိဳးေစေသာေၾကာင့္ 

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာ ရလဒ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အက   ်ိဳးရ ွရွ  ထ ထ မ မ  အသြံို်ိဳးျပ ႏ ိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(၅-ခ-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာရလဒ္မ ာ်ိဳးက ို စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေရ်ိဳးဆ ိုင္ရာ 

အစီအစဥ္ (Capacity Development Plan) တြင္ အသြံို်ိဳးခ ရမည္။ စီမြံအိုပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳးသည္ 

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာရလဒ္က ို အေျခခြံၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္မႈဆ ိုင္ 

ရာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးက ို တ ိုင္ပင္ေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးအၾကြံျပ ေပ်ိဳးရမည္။ 

(၅-ခ-၂) ေက ာင္်ိဳး၏ ေငြေၾက်ိဳးကန္႔သတ္ခ က္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးမႈ 

ဆ ိုင္ရာအစီအစဥ္မ ာ်ိဳးသည္ ေျပာင္်ိဳးလြဲလိုပ္ေဆာင္မႈရွ ႏ ိုင္သည္။  

(၅-ခ-၃) စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာရလာဒ္မ ာ်ိဳးက ို ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏မွတ္တမ္်ိဳးဖ ိုင္တြင္ ပြံိုမွန္မြမ္်ိဳးမြံျဖည့္စြက္ 

ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(၅-ခ-၄) ေက ာင္်ိဳး၏ တ ို်ိဳးတက္ႀကီ်ိဳးထြာ်ိဳးလာမႈအေျခအေန၊ ေငြေၾက်ိဳးအေျခအေနမ ာ်ိဳးေပၚတြင္ မူ 

တည္ၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာရလဒ္မ ာ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏လစာမ ာ်ိဳး၊ အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ မ ာ်ိဳး၊ 

ရာထူ်ိဳးတ ို်ိဳးျမွင့္မႈမ ာ်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ 

(၅-ခ-၅) ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆ ိုင္ရာ ရလဒ္မ ာ်ိဳးက ို အေျခခြံၿပီ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔ထာ်ိဳးမႈ 

ျပ လိုပ္ရာတြင္ လ ိုအပ္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအရည္အေသြ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏ ိုင္သည္။ 
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၆။ ။ ၀နထ္မ်္ိဳးအက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္သတ္မွတ္ျခင်္ိဳး (Employee Benefit) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ပ ိုမ ိုတ ို်ိဳးတက္ေစရန္၊ လိုပ္ငန္်ိဳးခြင္ေက နပ္ေပ ာ္ရႊင္မႈရွ ေစရန္ႏွင့္ အဖြြဲ႕ 

အစည္်ိဳး၏ဂို၊္သတင္်ိဳး ပ ိုမ ိုတ ို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက ္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳးက ို သတ္မွတ္ 

ေပ်ိဳးထာ်ိဳးရန္အေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးပါသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးအက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳး 

ပါ၀င္သည္။ 

အခန္်ိဳး(က) ေငြေၾက်ိဳးဆ ိုင္ရာအက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ - လစာသတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး(ခ) ေငြေၾက်ိဳးမဟိုတ္ေသာအက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ - ခြင့္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။ 

 

 

(က) ေငြေၾက်ိဳးဆ ိုငရ္ာအက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ - လစာသတ္မွတ္ျခင်္ိဳး (Setting Remuneration) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ အာ်ိဳးစ ိုက္ထိုတ္မႈက ိုအသ အမွတ္ျပ သည့္အေနျဖင့္ ေက ာင္်ိဳးအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး 

အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးဘက္မွ ေငြေၾက်ိဳးဆ ိုင္ရာ အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္က ိုလစာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီ်ိဳး ျပန္လည္ေပ်ိဳးဆပ္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။  

(၆-က-၁) ေက ာင္်ိဳးအေနျဖင့္ ေငြေၾက်ိဳးဆ ိုင္ရာအက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ လစာက ို အဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏ ႀက  တင္ 

သတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ လစာႏႈန္်ိဳးထာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအရေပ်ိဳးရမည္။ 

(၆-က-၂) လစာႏႈန္်ိဳးသတ္မွတ္ျခင္်ိဳး၊ ျပင္ဆင္ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးအပါအ၀င္ 

ေငြေၾက်ိဳးဆ ိုင္ရာတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳး၊ စီမြံက န္်ိဳးတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးႏွင့္ အတူတ ိုင္ပင္ ေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးၿပီ်ိဳး သတ္ 

မွတ္ရမည္။ 

(၆-က-၃) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ မ မ တ ို႔ရရွ ထာ်ိဳးေသာ လစာ၏ (၂၅) ရာခ ိုင္ႏႈန္်ိဳးက ို လိုပ္သက္ 

အာမခြံေငြအျဖစ္ (၆) တ တ  ေပ်ိဳးသြင္်ိဳးၾကရမည္။ 

(၆-က-၄) ေငြေၾက်ိဳးဆ ိုင္ရာသြံို်ိဳးစြြဲမႈမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္်ိဳးအေ၀်ိဳးမ ာ်ိဳးတြင္ ျပန္လည္ 

ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။  
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(ခ) ေငြေၾက်ိဳးမဟိုတ္ေသာ အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ - ခြင့္သတ္မတ္ွျခင်္ိဳး (Setting Leave) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ ေငြေၾက်ိဳးမဟိုတ္ေသာ အက   ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳးက ို ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳးအေနျဖင့္ သတ္ 

မွတ္ေပ်ိဳးန ိုင္ပါသည္။ 

(၆-ခ-၁) လိုပ္သက္ခြင့္ သတ္မတ္ွျခင်္ိဳး 

မည္သည့္ရာထူ်ိဳးအဆင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးမဆ ို ျပကၡဒ န္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ င္ (၁၂) ရက္ ခြံစာ်ိဳးခြင့္ရရွ မည္ျဖစ္သည္။ 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္လိုပ္သက္ခြင့္က ို အခ  န္ (၂) ပတ္ ႀက  တင္ၿပီ်ိဳး ခြင့္ျပ ခ က္ရယူရမည္။ လိုပ္သက္ခြင့္မ ာ်ိဳးက ို 

ပထမနွစ္၀က္လွ င္ စိုစိုေပါင္်ိဳးခြင့္ရက္၏ တစ္၀က္၊ ဒိုတ ယႏွစ္၀က္လွ င္ တစ္၀က္ယူရန္ျဖစ္သည္။ 

တစ္နွစ္တာအတြင္်ိဳး ခြံစာ်ိဳးခြင့္ရွ ေသာ လိုပ္သက္ခြင့္မ ာ်ိဳး၏ မယူလ ိုက္ရေသာ က န္ရွ ေသာလိုပ္သက္ခြင့္ 

ရက္မ ာ်ိဳးက ို  ေနာင္ႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္ခြံစာ်ိဳးခြင့္ ရရွ မည္မဟိုတ္ပါ။  

  

(၆-ခ-၂) ေရာွငတ္ခငခ္ြင့္သတ္မွတ္ျခင်္ိဳး 

၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ယူလ ိုပါက ႐ြံို်ိဳးသ ို႔အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရမည္။ ခြင့္ယူသည့္ရက္အတြင္်ိဳး     

အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရန္ အခက္အခြဲရွ ပါက ခြင့္ယူၿပီ်ိဳး ႐ြံို်ိဳးျပန္တက္ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ ခ က္ခ င္်ိဳးခြင့္တင္ရမည္။ 

အေရ်ိဳးေပၚအေျခအေနမ ာ်ိဳးအတြက္ အလိုပ္လိုပ္ရက္တစ္ႏွစ္အတြင္်ိဳး ေရွာင္တခင္ခြင့္က ို တစ္ႏွစ္လွ င္ (၁၀) 

ရက္ ခြံစာ်ိဳးခြင့္ရွ သည္။ ေရွာင္တခင္ခြင့္က ို အခ  န္ (၃) ရက္သာ ဆကတ္ ိုက္ခြံစာ်ိဳးခြင့္ျပ မည္။ 

(၆-ခ-၃) နာမက န်္ိဳးခြင့္သတ္မတ္ွျခင်္ိဳး  

အစ ို်ိဳးရ အသ အမွတ္ျပ ထာ်ိဳးေသာ (သ ို႔မဟိုတ္) အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးမွ အသ အမွတ္ျပ ထာ်ိဳးေသာဆရာ၀န္ (သ ို႔ 

မဟိုတ္) က န္်ိဳးမာေရ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးဦ်ိဳး၏ ေထာက္ခြံခ က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္ (၃) ရက္ ထက္ပ ိုေသာ 

နာမက န္်ိဳးမႈအတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္်ိဳး ရက္ေပါင္်ိဳး (၃၀) က ို နာမက န္်ိဳးခြင့္အျဖစ္ယူႏ ိုင္သည္။ ဆရာ၀န္ ေဆ်ိဳး 

ေထာက္ခြံစာအရ ၾကာရွည္ဖ ာ်ိဳးနာေသာ၀န္ထမ္်ိဳးက ို လစာအျပည့္ျဖင့္ အခ  န္ (၁) လ ခြံစာ်ိဳးခြင့္ျပ ၿပီ်ိဳးေနာက္ 

ဆက္လက္ၾကာရွည္စြာ ခြင့္ယူလ ိုပါက ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ လစာမြဲခ့ြင့္က ိုယူႏ ိုင္သည္။ 

ဆရာ၀န္၏ ေထာက္ခြံစာက ို တင္ျပရန္ပ က္ကြက္ျခင္်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) တင္ျပႏ ိုင္ျခင္်ိဳးမရွ ပါက အလိုပ္မွ 

ပ က္ကြကသ္ည္ဟိုသာ သတ္မွတ္ၿပီ်ိဳး ပ က္ကြက္ရက္မ ာ်ိဳးက ို လိုပ္သကတ္ြက္ခ က္ရာတြင္ ထည့္သြင္်ိဳး 
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ေရတြက္ျခင္်ိဳးမျပ ရ။ ဆရာ၀န္၏ ေဆ်ိဳးလက္မွတ္ေထာက္ခြံခ က္အရ လိုပ္ငန္်ိဳးဆက္လကလ္ိုပ္က ိုင္ရန္ 

မသင့္ေလ ာ္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးမွရပ္ဆ ိုင္်ိဳးႏ ိုင္သည္။ 

 

(၆-ခ-၄) မ်ီိဳးဖြာ်ိဳးခြင့္သတ္မွတ္ျခင်္ိဳး 

အမ   ်ိဳးသမီ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မီ်ိဳးဖြာ်ိဳးခြင့္က ို မီ်ိဳးမဖြာ်ိဳးခင္ (၆) ပတ္္ မွ မီ်ိဳးဖြာ်ိဳးၿပီ်ိဳး (၈) ပတ္္က ို ခြင့္ခြံစာ်ိဳးခြင့္ရွ သည္။ ခြင့္ 

ေလွ ာက္လႊာက ို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳးသ ို႔ ေလွ ာက္ထာ်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။ 

အမ   ်ိဳးသမီ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးသည္ က ိုယ္၀န္ပ က္က ပါက အသ အမွတ္ျပ ဆရာ၀န္၏ ေဆ်ိဳးေထာက္ခြံစာျဖင့္ 

အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး အခ  န္ (၁၄) ရက္ယူႏ ိုင္သည္။ ထပ္မြံယူလ ိုေသာ ခြင့္က ို လစာမြဲ႔အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီ်ိဳး 

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးအတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ရယူသည္။ 

 

(၆-ခ-၅) မ်ီိဳးဖြာ်ိဳးေသာအမ   ်ိဳးသမ်ီိဳးႏွင့္ ကေလ်ိဳးအာ်ိဳးေစာင့္ေရာွက္ခြင့္သတ္မတ္ွျခင်္ိဳး 

တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအမ   ်ိဳးသာ်ိဳးမ ာ်ိဳး တရာ်ိဳး၀င္အသ အမွတ္ျပ ထာ်ိဳးေသာ အမ   ်ိဳးသမီ်ိဳးမီ်ိဳးဖြာ်ိဳးပါ 

က မီ်ိဳးဖြာ်ိဳးၿပီ်ိဳးေသာ အမ   ်ိဳးသမီ်ိဳးနွင့္ ကေလ်ိဳးအာ်ိဳးေစာင့္ေရွာက္ႏ ိုင္ေစရန္ မီ်ိဳးဖြာ်ိဳးၿပီ်ိဳးခ  န္မွစၿပီ်ိဳး အခ  န္ (၇) ရက္ က ို 

ခြင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပ်ိဳးႏ ိုင္သည္။ ခြင့္ျပ အတည္ျပ ခ က္က ို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သ ို႔) ေက ာင္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈ 

တာ၀န္ခြံ၏ ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ ရယူႏ ိုင္သည္။ 

 

(၆-ခ-၆) က႐ို၊ာခြင့္ သတ္မွတ္ျခင်္ိဳး 

၀န္ထမ္်ိဳး၏ မ သာ်ိဳးစို၀င္ (အဘ ို်ိဳး၊ အဘြာ်ိဳး၊ မ ဘ၊ ဇနီ်ိဳး၊ ေယာက ္ာ်ိဳး၊ သာ်ိဳး၊ သမီ်ိဳး) ေသဆြံို်ိဳးလွ င္ နာေရ်ိဳး 

လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး လိုပ္က ိုင္ႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးသည ္၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး ဂ႐ို၊ာခြင့္ (၁၀) ရက္၊ တရာ်ိဳး၀င္ 

မဂၤလာေဆာင္လွ င္ခြင့္ (၇) ရက္ သတ္မွတ္ေပ်ိဳးႏ ိုင္သည္။ မဂၤလာေဆာင္အတြက္ ခြင့္ေတာင္်ိဳးခြံျခင္်ိဳးက ို (၂) 

ပတ္ ႀက  တင္ တင္ျပေတာင္်ိဳးခြံရမည္။  
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(၆-ခ-၇) လစာမြဲခ့ြင့္  

၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အေၾကာင္်ိဳးအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေၾကာင့္ အလိုပ္မွ လစာမြဲ့ခြင့္ယူရန္ လ ိုအပ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ င္ ရက္ေပါင္်ိဳး 

(၃၀) ရက္ယူႏ ိုင္သည္။ လစာမြဲ႔ခြင့္ တစ္ႀက မ္လွ င္ (၃) ရက္ထက္မပ ိုေသာ ခြင့္ရက္က ို ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ 

ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ ယူႏ ိုင္ၿပီ်ိဳး (၇) ရက္ထက္ေက ာ္ေသာ ခြင့္မ ာ်ိဳးက ို ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ ေထာက္ခြံခ က္ျဖင့္ 

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ ခြင့္ျပ ခ က္ရယူျပီ်ိဳးမွသာလွ င္ လစာမြဲ႔ခြင့္ က ိုခြံစာ်ိဳးခြင့္ရွ သည္။ လစာမြဲ့ခြင့္က ို ခြံစာ်ိဳးႏ ိုင္ရန္ 

အခ  န္ (၂) ပတ္ ရက္ ႀက  တင္အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရမည္။ 

 

(၆-ခ-၈) ႐ြံို်ိဳးပ တ္ရက္မ ာ်ိဳး 

စ န္ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသ ိုလ ္ (JEU) ၏ တစ္ႏွစ္တာ ႐ြံို်ိဳးပ တ္ရက္မ ာ်ိဳးက ို ႏွစ္စဥ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ 

ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာသြာ်ိဳးမည္။ 

 

၇။ ၀နထ္မ်္ိဳးလူမႈဖလူြံိုေရ်ိဳးႏွင့္ သက္သာေခ ာငခ္  ေရ်ိဳး (Employee Welfare) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္က ို အသ အမွတ္ျပ သည့္အေနျဖင့္ အဖြြဲ႔အစည္်ိဳးသည္ လူမႈဖူလြံိုေရ်ိဳးႏွင့္ 

သက္သာေခ ာင္ခ  ေရ်ိဳးက ို ေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖင့္ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးေပၚတြင္ ပ ိုမ ိုခ ိုင္မာတြယ္တာေသာ ၀န္ထမ္်ိဳး 

မ ာ်ိဳး ရရွ လာႏ ိုင္သည္။ 

၀န္ထမ္်ိဳးလူမႈဖူလြံိုေရ်ိဳးႏွင့္ သကသ္ာ ေခ ာင္ခ  ေရ်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၆) ခန္်ိဳး ပါ၀င္သည္။ 

အခန္်ိဳး (က) လိုပ္ငန္်ိဳးခြင္ မေတာ္တဆထ ခ ိုက္မႈဆ ိုင္ရာ ခြင့္ျပ ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ခ) စိုေငြသတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ဂ)  ၀န္ထမ္်ိဳးက ို္ယ္တ ိုင္ေသဆြံို်ိဳးလွ င္ ဂ႐ို၊ာေၾက်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ဃ) လူမႈေရ်ိဳးစာ်ိဳးရ တ္မ ာ်ိဳး ပြံ့ပို ်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳး 

အခန္်ိဳး (င) က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးဆ ိုင္ရာ ပြံ့ပ ို်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳး 

 



32 
 

(က) လိုပင္န်္ိဳးခြင ္မေတာ္တဆထ ခ ိုက္မႈဆ ိုငရ္ာ ခြင့္ျပ ျခင်္ိဳး (Accidental Injury Allowance)  

(၇-က-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနခ  န္အတြင္်ိဳး ထ ခ ိုက္ဒ၊္ရာရရွ ပါက 

ကိုန္က စရ တ္က ို အဖြြဲ႕၏ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး ႏွင့္ အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႕မွ အတူတကြ 

တ ိုင္ပင္ဆြံို်ိဳးျဖတ္ၿပီ်ိဳး သတ္မွတ္က ခြံရမည္။ 

(၇-က-၂) ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳးသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္်ိဳးတရာ်ိဳးမ ာ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

ကိုန္က စာ်ိဳး ရ တ္ေငြမ ာ်ိဳးက ို တာ၀န္ယူက ခြံေပ်ိဳးမည္မဟိုတ္ပါ။ 

 ၁။ မ မ ၏ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒ၊္ရာမ ာ်ိဳး။ 

 ၂။ ေသေၾကာင္်ိဳးၾကြံစည္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရပ တ္ပင္ထာ်ိဳးေသာ ေဆ်ိဳး၀ါ်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို သြံို်ိဳးစြြဲျခင္်ိဳး။ 

 ၃။ က ိုယ္၀န္ဖ က္ခ ျခင္်ိဳး။ 

 ၄။ အရက္အလြန္အကၽြြံေသာက္သြံို်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

၅။ ၀န္ထမ္်ိဳးက င့္၀တ္ႏွင့္ ခ မွတ္ထာ်ိဳးေသာ ႐ြံို်ိဳးစည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို မလ ိုက္နာမႈ 

ေၾကာင့္ရရွ ေသာ ေရာဂါႏွင့္ ဒ၊္ရာမ ာ်ိဳး။ 

(ခ) စိုေငြသတ္မတ္ွျခင်္ိဳး 

(၇-ခ-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ လစာ၏ အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး (၅) ရာခ ိုင္ႏႈန္်ိဳးက ို စိုေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ 

စိုေဆာင္်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။  

(၇-ခ-၂) စိုေငြက ို ၀န္ထမ္်ိဳး၏ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မႈၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးခ  န္ (သ ို႔) အလိုပ္ထြက္ေသာ အခ  န္မွသာ 

ျပန္လည္ထိုတ္ေပ်ိဳးမည္ျဖစ္သည္။  

(၇-ခ-၃) ျပစ္ဒ၊္ျဖင့္ အလိုပ္ထိုတ္ခြံရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ လိုပ္သက္အာမခြံေၾက်ိဳး (၂၅%) က ို 

ထိုတ္ေပ်ိဳးမည္မဟိုတ္ပြဲ အဆ ိုပါ၀န္ထမ္်ိဳး၏ လစဥ္စိုေငြ (၅%) က ိုမူ မည္သည့္ အေျခအေန 

တြင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ထိုတ္ေပ်ိဳးမည္။ 
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(ဂ) ၀နထ္မ်္ိဳးက ိုယ္တ ိုငေ္သဆြံို်ိဳးလွ င ္ဂ႐ို၊ာေၾက်ိဳးေပ်ိဳးျခင်္ိဳး (Compensate Pay) 

(၇-ဂ-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ အခ  န္ကာအတြင္်ိဳး ေသဆြံို်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳး 

ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳးမွ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး ဂ႐ို၊ာေၾက်ိဳးအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္်ိဳး 

၏ ေနာက္ဆြံို်ိဳးလစာသတ္မွတ္ခ က္ျဖင့္ လိုပ္ခလစာ (၂) လစာက ိုေပ်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။  

 

(ဃ) လူမႈေရ်ိဳးစာ်ိဳးရ တ္မ ာ်ိဳး ပြံပ့ ို်ိဳးေပ်ိဳးျခင်္ိဳး (Social Welfare) 

 (ရ-ဃ-၁) ၀န္ထမ္်ားမ  ်ား၏ ေမ ်ားေန႔ပ ြဲမ  ်ားက င္်ားပျခင္်ားစ ၀န္ထမ္်ားအသစ္မ  ်ား ႀကိဳဆိိုျခင္်ားွိႏ င့္ အလိုပ္ထ က္ 

ေသ  ၀န္ထမ္်ားမ  ်ား၏ ွိႏႈတ္ဆက္ပ ြဲမ  ်ားကိို လူမႈေရ်ားအသံို်ားစရိတ္မ  ်ားအေနျဖင့္ အဖ ြဲ႕အစည္်ား မ  

ပ့ံပိို်ားေဆ င္ရ က္ေပ်ားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

(င) က န်္ိဳးမာေရ်ိဳးဆ ိုငရ္ာ ပြံပ့ ို်ိဳးေပ်ိဳးျခင်္ိဳး 

(၇-င-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးဆ ိုင္ရာ ပြံ့ပ ို်ိဳးမႈအေနျဖင့္ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးသည္ အလွ ရွင္ခြင့္ျပ  

ခ က္ေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး သတ္မွတ္ေငြေၾက်ိဳးပမာ၊က ို ပြံ့ပ ို်ိဳးေပ်ိဳးသြာ်ိဳးမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၈။ ။ ေက ာင်္ိဳးအဖြြဲ႕အစည်္ိဳးႏွင့္ ၀နထ္မ်္ိဳးအၾကာ်ိဳး ဆက္သြယ္ေရ်ိဳး  (Relation between Employee and 

Employer) 

အဖြြဲ႕အစည္်ိဳး ဖြြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက္ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးအၾကာ်ိဳး ခ ိုင္မာေသာ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးပါ၀င္ 

ဆက္ႏြယ္မႈမ ာ်ိဳးရွ ရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္စဥ္မွစၿပီ်ိဳး အလိုပ္မွ ရပ္နာ်ိဳး 

ခ  န္အထ  ခ ိုင္မာေသာအျပ သေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရ်ိဳးမ ာ်ိဳးရရွ ရန္ လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးပါသည္။ 

အဖြြဲ႔အစည္်ိဳးနွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအၾကာ်ိဳး ဆကသ္ြယေ္ရ်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၄) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။ 

အခန္်ိဳး (က) အလိုပ္မွအနာ်ိဳးယူျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ခ) အလိုပ္မွထြက္ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (ဂ)  အလိုပ္မွ ထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳး။ 
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အခန္်ိဳး (ဃ) ၀န္ထမ္်ိဳးအင္အာ်ိဳးေလ ာ့ခ ျခင္်ိဳး။ 

အခန္်ိဳး (င) စီမြံက န္်ိဳးၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးေသာေၾကာင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္ရပ္နာ်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

 

(က) အလိုပမ္ ွအနာ်ိဳးယူျခင်္ိဳး (Retirement from Employment) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏ အက   ်ိဳးစီ်ိဳးပြာ်ိဳးအတြက ္အာ်ိဳးျပည့္ခြန္ျပည့္လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးခြဲ့ၿပီ်ိဳးျဖစ္ 

ေသာေၾကာင့္ မ သာ်ိဳးစိုနြဲ႔ ေပ ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္်ိဳးႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ အလိုပ္မွ အနာ်ိဳးယူရန္လ ိုအပ္လာပါသည္။ 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအလိုပ္မွ အနာ်ိဳးယူရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးရမည္။ 

(၈-က-၁) အသက ္ (၇၅) ျပည့္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အလိုပ္မွ အနာ်ိဳးယူမည့္စာက ို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး 

ထြံသ ို႔ တင္ရမည္။ 

(၈-က-၂) ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္မ ာ်ိဳး၊ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ လ ိုအပ္ခ က္ေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး 

အသက ္ (၇၅) ေက ာ္၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ သီ်ိဳးျခာ်ိဳးညႊန္ၾကာ်ိဳးခ က္မရွ ပါက 

၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ ဆကလ္ကတ္ာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ႏ ိုင္သည္။ 

 

(ခ) အလိုပမ္ႏွႈတ္ထြက္ျခင်္ိဳး (Resignation from Employment) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ အေၾကာင္်ိဳးအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေၾကာင့္ အလိုပ္မွ ဆကလ္ကတ္ာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ျခင္်ိဳးမျပ ႏ ိုင္ပါက 

အလိုပ္မွ ႏိုတ္ထြက္ျခင္်ိဳးျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးအလိုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္်ိဳးတြင္ ထ ေရာက္မႈရွ ေစရန္ 

ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၈-ခ-၁) က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးအေျခအေနေၾကာင့္ အလိုပ္မွႏႈတ္ထြက္လ ိုေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အသက ္(၇၅)  

မျပည့္ေသာ္လည္်ိဳး အနာ်ိဳးယူသင့္ေၾကာင္်ိဳး ဆရာ၀န္၏ ေဆ်ိဳးေထာက္ခြံခ က္ေပၚမူတည္ျပီ်ိဳး 

ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ အတည္ျပ  ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ အလိုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရွ သည္။ 

(၈-ခ-၂) အလိုပ္မွႏႈတ္ထြက္လ ိုေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မ မ ထြက္လ ိုေသာ အေၾကာင္်ိဳးရင္်ိဳးက ို အလိုပ္ 

ထြက္စာႏွင့္တကြ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးစာခ  ပ္ပါ သက္တမ္်ိဳးမကိုန္ဆြံို်ိဳးမီ (၂)လ ႀက  တင္ၿပီ်ိဳး 

ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳးထြံ ခြင့္ျပ ခ က္ရယူရမည္။ 
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(၈-ခ-၃) အလိုပ္ထြက္စာတင္ၿပီ်ိဳးသည့္ေန႔မွစၿပီ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးလစာက ို အလိုပ္လြြဲေျပာင္်ိဳးလက္ခြံေဆာင္ 

ရြက္ၿပီ်ိဳးမွသာ ထိုတယ္ူခြင့္ရွ သည္။ 

(၈-ခ-၄) ၀န္ထမ္်ိဳးထြက္စာတင္ၿပီ်ိဳးသည့္ေန႔မွစၿပီ်ိဳး ၎၀န္ထမ္်ိဳး၏ ခြင့္ရက္မွာ အလို အေလ ာက္ပ က္

  ျပယ္သည္။ 

(၈-ခ-၅) ထြက္စာတင္ထာ်ိဳးေသာ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ထြက္စာတင္ထာ်ိဳးေသာ အခ  န္ကာလအတြင္်ိဳး မ မ  

တာ၀န္ယူလိုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ၿပီ်ိဳးေျမာက္ေအာင္လိုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည့္ 

အျပင္ တာ၀န္ယူလြြဲေျပာင္်ိဳးမႈအာ်ိဳးလြံို်ိဳးလည္်ိဳး စနစ္တက လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးရမည္။ မ မ တာ၀န္ 

ယူရေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အၿပီ်ိဳးသတ္လြြဲေျပာင္်ိဳးမႈျပ လိုပ္ရမည္။ လ ိုအပ္ပါက 

အလိုပ္ခ  န္ပို မ ိုလိုပ္က ိုင္ျခင္်ိဳး မ ာ်ိဳးျပ လိုပ္ရမည္။ ေငြေၾက်ိဳးဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 

ရေသာသူမ ာ်ိဳးအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ (၆) လအထ  ဆကလ္က္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ 

ေပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး အျခာ်ိဳးေသာရာထူ်ိဳးမ ာ်ိဳးအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ (၃) လအထ  ဆကလ္က ္

တာ၀န္ယူေပ်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

(၈-ခ-၆) လိုပ္ငန္်ိဳးမွ ႏႈတ္ထြက္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ႐ြံို်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳး၊ စာရြက္စာတမ္်ိဳး၊ ေသာ့၊ 

ယာဥ္တ ို႔ႏွင့္ အျခာ်ိဳးရြံို်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးႏွင့္ဆ ိုင္ေသာ အေၾကာင္်ိဳးရာမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈတာ၀န္ခြံ 

သ ို႔ စာရြက္စာတမ္်ိဳးႏွင့္တကြ ျပန္လည္အပ္ႏွြံရမည္။ သကဆ္ ိုင္ရာတာ၀န္ခြံမွ စနစ္တက  

စစ္ေဆ်ိဳးၿပီ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ေပ်ိဳးမွသာလွ င္ လိုပ္သက္အာမခြံေငြ (၂၅)%က ို ျပန္လည္ထိုတ္ 

ယူခြင့္ျပ ၿပီ်ိဳး ႏႈတ္ထြက္ခြင့္အာ်ိဳး အတည္ျပ မည္ျဖစ္သည္။ 

(၈-ခ-၇) ႏႈတ္ထြက္ရန္အတည္ျပ ခ က္ရရွ ၿပီ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္စာ ထိုတ္ျပန္ 

ၿပီ်ိဳး အတည္ျပ လက္မွတ္ေရ်ိဳးထ ို်ိဳးရမည္။ အတည္ျပ လက္မွတ္ေရ်ိဳးထ ို်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး 

သက္ဆ ိုင္ရာ ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈ တာ၀န္ခြံလူက ိုယတ္ ိုင္ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး အျပ သေဘာေဆာင္ေသာ 

ေမ်ိဳးျမန္်ိဳးမႈဆ ိုင္ရာျပ လိုပ္ရမည္။ ေတြ႕ရွ ခ က္အာ်ိဳး ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးထြံသ ို႔ တ ိုက္႐ ိုက္    

အစီရင္ခြံစာ ေရ်ိဳးသာ်ိဳးေပ်ိဳးပ ို႔ရမည္။ 
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(ဂ) အလိုပမ္ွထိုတ္ပယ္ျခင်္ိဳး (Dismissing from Employment) 

၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္မွထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ရပါလွ င္ မွ တေသာ ပြင့္လင္်ိဳးျမင္သာေသာ လိုပ္ထြံို်ိဳး 

လိုပ္နည္်ိဳးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ လိုပ္ေဆာင္ရန္လ ိုအပ္သည္။ မွ တထ ေရာက္ေသာ အလိုပ္မွ ထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳး 

ျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၈-ဂ-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳး၏စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္ကမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး ခ   ်ိဳးေဖာက္လွ င္ေသာ္လည္်ိဳး 

ေကာင္်ိဳး၊ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏ ဂို၊္သ ကၡာထ ခ ိုက္ေစေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးက ိုျပ လိုပ္လွ င္ 

ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး အလိုပ္မွထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳးက ို ျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ 

(၈-ဂ-၂) အေရ်ိဳးယူေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳးအဆင့္ဆင့္မ ာ်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးႏွင့္ ပက္ 

သတၿ္ပီ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳး အခန္်ိဳး (၉) တြင္ ေဖာ္ျပထာ်ိဳးသည့္အတ ိုင္်ိဳး လ ိုက္နာလိုပ္ေဆာင္ရ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

(၈-ဂ-၃) အလိုပ္မွထိုတ္ပယ္မႈျပ ရန္ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မခ ခင္ ၀န္ထမ္်ိဳး၏ျဖစ္ရပ္အာ်ိဳး ေကာင္်ိဳးစြာစစ္ေဆ်ိဳး 

မႈျပ လိုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(၈-ဂ-၄) ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ Trip Plan ပါ သတ္မွတ္ရက္ထကေ္က ာ္ၿပီ်ိဳး စ န္ဂ   ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳး တကၠသ ိုလ ္

(JEU) သ ို႔ အဆက္အသြယ္ျပ လိုပ္ျခင္်ိဳးမရ ွလွ င္ ၎၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ခြင့္မြဲ့ပ က္ကြက္သညဟ္ို 

သတ္မွတ္သည္။  

(ဃ) ၀နထ္မ်္ိဳးအငအ္ာ်ိဳးေလ ာခ့ ျခင်္ိဳး (Redundancy) 

အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးအေနျဖင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈ၊ အလိုပ္ပမာ၊၊ ေငြေၾက်ိဳးအေျခအေနတ ို႔ေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး 

၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္မွရပ္နာ်ိဳးရန္ လ ိုအပ္လာပါက ၀န္ထမ္်ိဳးအင္အာ်ိဳးေလ ာ့ခ ျခင္်ိဳးက ို ေဆာင္ရြက္ႏ ိုင္သည္။ 

(၈-ဃ-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးအင္အာ်ိဳးေလွ ာ့ခ ျခင္်ိဳးအတြက္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးႏွင့္ သကဆ္ ိုင္ရာတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးမွ 

ေလ ာ့ခ ရမည့္ အေရအတြက္က ို စနစ္တက တ ိုင္ပင္ၿပီ်ိဳး ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ရမည္။ 

(၈-ဃ-၂) တာ၀န္မွရပ္နာ်ိဳးရာတြင္ မည္သည့္၀န္ထမ္်ိဳးကို မဆ ို အခ  န္ (၂) လ ႀက  တင္အသ ေပ်ိဳးရမည္။ 
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(၈-ဃ-၃) တာ၀န္မွရပ္နာ်ိဳးခြံရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) သက္ဆ ိုင္ရာ    

တာ၀န္ခြံမွ တာ၀န္ရပ္နာ်ိဳးျခင္်ိဳးႏွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္်ိဳးျပၿပီ်ိဳး စ တ္ခြံစာ်ိဳးမႈ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ 

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးရမည္။ 

(၈-ဃ-၄) တာ၀န္မွရပ္နာ်ိဳးခြံရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ လ ိုအပ္ေသာ ေငြေၾက်ိဳးမဟိုတ္သည့္ အကူအည ီ

အေထာက္အပ့ြံမ ာ်ိဳးျဖစ္ေသာ အလိုပ္အက ိုင္ရရွ ေအာင္ခ  တ္ဆက္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ လမ္်ိဳးညႊန္ေပ်ိဳး 

ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ 

 

(င) စမီြံက န်္ိဳးျပ်ီိဳးဆြံို်ိဳးမႈအတြက္ လိုပင္န်္ိဳးတာ၀နရ္ပန္ာ်ိဳးျခင်္ိဳး (Project End Termination) 

ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳးအေနျဖင့္ စီမြံက န္်ိဳးကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးရမည္မ ာ်ိဳးမွာ 

ေအာက္ပါ အတ ိုင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

(၈-င-၁) ၀န္ထမ္်ိဳးေနျဖင့္ စီမြံက န္်ိဳးတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနစဥ္အတြင္်ိဳး ခြံစာ်ိဳးခြင့္ လစာမ ာ်ိဳး အျပည့္အ၀ 

ရရွ ၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ စီမြံက န္်ိဳးကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳး၍ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္ရပ္နာ်ိဳးရေသာ အေျခအေနမ   ်ိဳး 

တြင္ အဖြြဲ႕အစည္်ိဳးအေနျဖင့္ လိုပ္သက္အာမခြံ ၂၅% ႏွင့္ စိုေငြက ို အျပည့္အ၀ 

ျပန္လည္ထိုတ္ေပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး အလိုပ္မွ ရပ္နာ်ိဳးမည့္၀န္ထမ္်ိဳးက ို ေငြေၾက်ိဳးေထာက္ပြံ့ျခင္်ိဳး 

ေပ်ိဳးမည္မဟိုတ္ပါ။ 

၉။ ။ မ၀ူါဒနငွ့္ ပက္သက္၍ေဆာငရ္ြက္ျခင်္ိဳး (Disciplinary Procedure) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳး၏ တာ၀န္မ ာ်ိဳးထမ္်ိဳးေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ႐ြံို်ိဳးမွခ မွတ္ထာ်ိဳး 

ေသာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးက ို ေကာင္်ိဳးစြာလ ိုက္နာရန္လ ိုအပ္သည္။ မူ၀ါဒသည္ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးခ င္်ိဳးစီအတြက္သာမက 

ေက ာင္်ိဳးအဖြြဲ႕အစည္်ိဳးတစ္ခိုလြံို်ိဳး၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အတြက ္ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ 

မူ၀ါဒႏွင့္ ပက္သက္ၿပီ်ိဳး မွ တစြာေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၁) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။ 
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(က) မ၀ူါဒႏွင့္ ပက္သက္ၿပ်ီိဳးေဆာငရ္ြက္မႈအစအီစဥ ္

မူ၀ါဒက ို ထ ေရာက္စြာထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးေစရန္အတြက္ ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳးႏွင့္ ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲေရ်ိဳးတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးသည္ 

ေက ာင္်ိဳးစည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီ်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ က္အဆင့္ဆင့္က ို 

ေအာက္ပါအတ ိုင္်ိဳး ခ မွတ္ထာ်ိဳးသည။္ 

(၉-က-၁) အဖြြဲ႕မွခ မွတ္ထာ်ိဳးေသာ မူ၀ါဒဆ ိုင္ရာ လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည ္ ဘက္လို က္မႈမရွ ဘြဲ 

ညီညြတ္မွ တရန္ လို အပ္ပါသည္။ 

(၉-က-၂) မူ၀ါဒခ   ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီ်ိဳး လြံိုေလာက္ေသာ ျဖစ္ရပ္အေျခအေနက ိုေတြ႕ရွ ပါက 

လ ိုအပ္ေသာဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးက ို ျပ လိုပ္ရန္အတြက ္ စြံိုစမ္်ိဳးမႈမ ာ်ိဳးက ို အျမန္ဆြံို်ိဳး (၃) ရက္ 

အတြင္်ိဳးျပ လိုပ္ရမည္။ 

(၉-က-၃) မူ၀ါဒခ   ်ိဳးေဖာက္မႈက ိုစစ္ေဆ်ိဳးအတည္ျပ ႏ ိုင္ရန္အတြက္ အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲေရ်ိဳးအဖြြဲ႕မွ 

ဦ်ိဳးေဆာင္ၿပီ်ိဳး စြံိုစမ္်ိဳးစစ္ေဆ်ိဳးမႈက ိုျပ လိုပ္ရမည္။ 

(၉-က-၄) ႐ြံို်ိဳးမူ၀ါဒခ   ်ိဳးေဖာက္ျခင္်ိဳးႏွင့္ဆ ိုင္ေသာ အေၾကာင္်ိဳးအရာျဖစ္လွ င္ သက္ဆ ိုင္ရာ၀န္ထမ္်ိဳးႏွင့္ 

အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြြဲမႈအဖြြဲ႕မွသာ ႐ြံို်ိဳးတြင္်ိဳးေျဖရွင္်ိဳးခ က္ျဖင့္ က ိုင္တြယ္ေျဖရွင္်ိဳးရမည္။ တရာ်ိဳး 

ဥပေဒႏွင့္ ၿင စြန္်ိဳးေသာျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးရွ ပါက ျပည္သူ႔တရာ်ိဳး႐ြံို်ိဳးမ ာ်ိဳးသ ို႔ ႐ြံို်ိဳးတင္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး 

ျပ ရပါမည္။ 

(၉-က-၅) မူ၀ါဒခ   ်ိဳးေဖာက္သည္က ို စြြဲဆ ိုခြံရေသာ၀န္ထမ္်ိဳးသည ္ မ မ ၏ျဖစ္ရပ္အတြက္ တရာ်ိဳးမွ တ 

ေသာ ၾကာ်ိဳးနာ်ိဳးမႈက ို ျပ လိုပ္ခြင့္ရွ သည္။ 

(၉-က-၆) ႐ြံို်ိဳးတြင္်ိဳးစစ္ေဆ်ိဳးမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာသက္ေသမ ာ်ိဳးႏွင့္ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးက ို တင္်ိဳးက ပ္ 

စြာႏွင့္ လွ   ႕၀ွက္ၿပီ်ိဳး စြံိုစမ္်ိဳးေသာအဖြြဲ႕သည္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး /နယ္ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံ 

(သ ို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳးသ ို႔ တို က္႐ ိုက္ေပ်ိဳးပ ို႔ရမည္။ 

(၉-က-၇) စည္်ိဳးကမ္်ိဳးခ   ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ရပ္၏ ႀကီ်ိဳးေလ်ိဳးမႈေပၚမူတည္ျပီ်ိဳး ေအာက္ပါအျပစ္ဒ၊္မ ာ်ိဳးက ို 

တစ္ခိုခ င္်ိဳးစီ အဆင့္ဆင့္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး အခ က္မ ာ်ိဳးပူ်ိဳးတြြဲၿပီ်ိဳးေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး      

ခ မွတ္ႏ ိုင္သည္။ 

  ၁။ သက္ဆ ိုင္သူအာ်ိဳး နႈတ္ျဖင့္သတ ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။ 
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  ၂။ သက္ဆ ိုင္သူအာ်ိဳးစာျဖင့္ သတ ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

  ၃။ ခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳးက ို ေလ ာ့ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။ 

  ၄။ ရာထူ်ိဳးေလ ာ့ခ ျခင္်ိဳး။ 

  ၅။ အမ ာ်ိဳးဆြံို်ိဳး (၆) လစာ က ို ဒ၊္ေၾက်ိဳးေငြအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။ 

၆။ ႀကီ်ိဳးမာ်ိဳးေသာျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေငြေၾက်ိဳးအလြြဲသြံို်ိဳးစာ်ိဳးျခင္်ိဳးစသည့္ျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးအတြက္ 

၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးႀက  တင္အသ မေပ်ိဳးပြဲ အလိုပ္မွခ က္ခ င္်ိဳးထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳးႏွင့္ ႐ြံို်ိဳးတင္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး 

 

(၉-က-၈) အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႕( Senior Management Team) ၏ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးက ို မွ တ 

သည္ဟို မယူဆလွ င္ ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အာ်ိဳးရေက နပ္မႈရွ လွ င္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး 

စီမြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႕(Board of Management) သ ို႔ ေနာက္ဆြံို်ိဳးအယူခြံ၀င္ခြင့္ (Appeal)ရွ သည္။ 

(၉-က-၉) စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို ျပ ျပင္ေျပာင္်ိဳးလြဲအသစ္ ထပ္မြံထည့္လွ င္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး  

စီမြံခန္႔ခြြဲမႈဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ ခြင့္ျပ သေဘာတူညီျခင္်ိဳး ို ရၿပီ်ိဳးမွသာ ေျပာင္်ိဳးလြဲရမည္။ 

 

၁၀။ ။ ၀နထ္မ်္ိဳးမ ာ်ိဳး၏ နစန္ာမႈဆ ိုငရ္ာ လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပန္ည်္ိဳးမ ာ်ိဳး (Handling Grievance Procedure) 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္အေၾကာင္်ိဳးအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေၾကာင့္ နစ္နာျခင္်ိဳးဆ ိုင္ရာ ခြံစာ်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာပါက ၀န္ထမ္်ိဳး 

မ ာ်ိဳးဘက္မွ စတင္ၿပီ်ိဳးနစ္နာမႈဆ ိုင္ရာ တ ိုင္ၾကာ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို ေဆာင္ရြက္ႏ ိုင္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳး 

မ ာ်ိဳး၏နစ္နာမႈမ ာ်ိဳးက ို ဘက္လ ိုက္မႈမရွ  နည္်ိဳးလမ္်ိဳးတက ေျဖရွင္်ိဳးႏ ိုင္ရန္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ နစ္နာမႈဆ ို္င္ရာ 

လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳးက ို အခ ိုင္အမာသတ္မွတ္ထာ်ိဳးရွ ရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးနစ္နာမႈဆ ိုင္ရာ လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳးတြင္ အခန္်ိဳးငယ္ (၁) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။ 
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(က) ၀နထ္မ်္ိဳးနစန္ာမႈဆ ိုငရ္ာလိုပေ္ဆာငမ္ႈ အစအီစဥ ္

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးနစ္နာမႈအတြက္ ခ ိုင္မာတ က ေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္အစီအစဥ္မ ာ်ိဳးရွ ျခင္်ိဳးျဖင့္ မွ တ၍ ထ ေရာက္ 

ေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးကို  ေဆာင္ရြက္လာႏ ိုင္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးနစ္နာမႈဆ ိုင္ရာအတြက္ လိုပ္ေဆာင္ရာ 

တြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၁၀-က-၁) နစ္နာမႈသည္ဟို ခြံစာ်ိဳးေနရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအေနျဖင့္ မ မ ၏နစ္နာမႈနွင့္ပက္သက္ေသာ 

အေၾကာင္်ိဳးအရာ (သ ို႔မဟိုတ္) ျဖစ္ရပ္က ို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သ ို႔မဟိုတ္) သက္ဆ ိုင္ရာ 

တာ၀န္ခြံသ ို႔စာျဖင့္ ေရ်ိဳးသာ်ိဳးအသ ေပ်ိဳးႏ ိုင္သည္။ 

(၁၀-က-၂) ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မ မ နစ္နာမႈက ိုျပႆနာျဖစ္္ၿပီ်ိဳး အခ  န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး စာျဖင့္ တင္ျပရမည္။ 

(၁၀-က-၃) သက္ဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ သူသည္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာဆ ိုင္ရာ တန္်ိဳးတူအခြင့္အေရ်ိဳး ရရွ ေရ်ိဳး 

ေကာ္မတီ (Equal Opportunity Committee) သ ို႔ ၀န္ထမ္်ိဳးထြံမွ နစ္နာမႈဆ ိုင္ရာ 

အစီရင္ခြံစာရရွ သည္ႏွင့္ အခ  န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး သက္ဆ ိုင္ရာ၀န္ထမ္်ိဳးနွင့္ ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး 

စစ္ေဆ်ိဳးေျဖရွင္်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳး စတင္ျပ လိုပ္ရမည္။ 

(၁၀-က-၄) ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာဆ ိုင္ရာ တန္်ိဳးတူအခြင့္အေရ်ိဳးရရွ ေရ်ိဳးေကာ္မတီသည္ နစ္နာမႈအတြက္ 

အစီရင္ခြံစာ ေရ်ိဳးသာ်ိဳးတင္သြင္်ိဳးထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ဆြံိုေမ်ိဳးျမန္်ိဳးျခင္်ိဳး၊ ၀န္ထမ္်ိဳးထြံမွ 

ၾကာ်ိဳးနာျခင္်ိဳး၊ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးရွင္်ိဳးျပျခင္်ိဳးအာ်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးရမည္။ 

(၁၀-က-၅) ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးေရ်ိဳးႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာဆ ိုင္ရာ တန္်ိဳးတူအခြင့္အေရ်ိဳးရရွ ေရ်ိဳး ေကာ္မတီ တြင္ 

နယ္႐ြံို်ိဳးတာ၀န္ခြံ၊ ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈတာ၀န္ခြံႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးနစ္နာမႈနွင့္ဆ ိုင္ေသာ အေၾကာင္်ိဳး 

အရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာတာ၀န္ခြံတ ို႔ျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္်ိဳးရမည္။ 

(၁၀-က-၆) နစ္နာသည္ဟိုစြြဲဆ ိုထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မ မ ၏အဆင္မေျပမႈမ ာ်ိဳးက ို တင္ျပႏ ိုင္ရန္ 

အတြက ္အျခာ်ိဳးလူတစ္ဥ ီ်ိဳးက ို အေဖာ္အျဖစ္ ဖ တ္ေခၚသက္သျပ ႏ ိုင္သည္။ 

(၁၀-က-၇) ၀န္ထမ္်ိဳး၏ နစ္နာမႈႏွင့္ ေျဖရွင္်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳးက ို မွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွ ရမည္။ 

(၁၀-က-၈) ၀န္ထမ္်ိဳးအခ င္်ိဳးခ င္်ိဳးျဖစ္ေပၚေသာ မေက နပ္ခ က္၊ နစ္နာခ က္မ ာ်ိဳးက ို သကဆ္ ိုင္ရာ ေက ာင္်ိဳး 

တာ၀န္ခြံမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္်ိဳးေပ်ိဳးရမည္။ ျပႆနာအာ်ိဳး သာမာန္အဆင့္ႏွင့္ ေျဖရွင္်ိဳးရန္ 
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အဆင္မေျပပါက ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အခ  န္ (၄၈) နာရီအတြင္်ိဳး စာျဖင့္ ေရ်ိဳးသာ်ိဳးၿပီ်ိဳး မ မ  

ျပႆနာက ို ေျဖရွင္်ိဳးရန္ ဘိုတ္အဖြြဲ႕သ ို႔တ ိုက္႐ ိုကေ္ျပာဆ ို ေလွ ာက္ထာ်ိဳးႏ ိုင္သည္။ 


