


ဝန္ထမ္းလက္စြဲ 

အခန္း(၁) ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း 

၁.၁  ၀နထ္မး္ခန္႔ထားခြင့္ေတာင္းခံျခငး္

၁.၂  ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံျခင္း   

  (က) ဘဏအ္တြငး္မွ ဥးီစြာ လကခ္ံျခင္း   
  (ခ)  ျပငပ္မွေခၚယူျခင္း (JobNet, Website, Bank Facebook, ဘဏ္ခြဲမ်ား) 

၁.၃ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ျခင္း 

 (ဘဏ္ခြ ဲသက္ဆိုင္ရာဘဏ္ခြဲတာဝန္ခံ၊ ဌာန သက္ဆိုင္ရာဌာန   တာဝန္ခ)ံ 

၁.၄  လိအုပေ္သာအေထာက္အထားမ်ားရယူျခင္း 

၁.၅  က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း 

၁.၆  အစမ္းခန္႔ထားျခင္း 

၁.၇  အလုပခ္န္႔ထားမွဳဆိငု္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပဆ္ိုျခင္း 

၁.၈ လုပ္ငန္းခြင္အား မတိဆ္က္ျခင္း (Onboarding) 

၁.၉  အတည္ျပဳခန္႔ထားျခင္း 

၁.၁၀ႏုတ္ထြက္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလပု္ျပန္လညခ္န္႔ထားျခင္း 

အခန္း(၂) အလုပ္ခ်နိ္ႏငွ့္ ခြင့္ရက္မ်ား 

၂.၁  အလုပခ္်ိန္ (ရံုးတက၊္ ရံုးဆင္း) 

၂.၂  ရံုးတက္မွတတ္မ္း 

၂.၃  ေနာကက္် 

၂.၄  ခြင့္ရကႏ္ွင့္ ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား  

၂.၅  ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းမ်ား 

၂.၆  ခြင့္ေပးပုိင္ခြင့္အာဏာ သတ္မတွ္ျခင္း 

၂.၇  အခ်ိနပ္ိုလုပ္ခ 



 

အခန္း(၃) လစာ၊ စရတိႏ္ွင့္ အက်ိဳးခစံားခြင့္မ်ား 

 ၃.၁ အေျခခံလစာ 

 ၃.၁.၁  လစာစာရင္းပိတ္ျခင္း 

        ၃.၁.၂  လစာတြက္ခ်က္ျခင္း 

        ၃.၁.၃  လစာညွိႏႈိင္းေပးျခင္း 

        ၃.၁.၄  လစာထတုေ္ပးျခင္း 

 ၃.၂ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း 

 ၃.၃ လူမႈဖလူံုေရး ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ျခင္း 

 ၃.၄ လုပ္ငန္းခြင္ဝတ္စံု 

 ၃.၅ အျခားစရိတ္မ်ား  

၃.၅.၁  တာဝန္ခံေၾကး 

၃.၅.၂  ပံုေသစရိတ ္(Fixed Allowance) 

၃.၅.၃  ေန႔တြကစ္ရိတ ္(Daily Allowance) 

၃.၅.၄  ခရီးစရိတ္ (Travelling Allowance) 

၃.၅.၅  သာေရး၊ နာေရးေထာက္ပံ့မႈ 

၃.၅.၆  လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပံ့ေငြ 

၃.၅.၇  ဆုေၾကးေငြ (Bonus) 

  ၃.၅.၈  သငတ္န္းစရတိ ္

  ၃.၅.၉  ဝနထ္မ္းေခ်းေငြ (Staff Loan) 

အခန္း (၄) ေျပာင္းေရြ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း (Staff Transfer) 

 ၄.၁ ၀န္ထမ္းဆႏၵအရ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း (Voluntarily Transfer) 

 ၄.၂ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်ကအ္ရ ေျပာင္းေရြ႔ျခင္း (Management Transfer) 

အခန္း (၅) ရာထးူတိုးုျမွင့္ျခင္းႏွင့္ လစာႏႈန္းထားအတြင္း လစာတိုုးျမွင့္ျခင္း (Promotion Policy) 

အခန္း(၆) သင္ၾကားေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (Learning & Development) 



အခန္း(၇) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (Rules & Regulations) 

 ၇.၁ အလုပခ္်ိန္စည္းကမး္ 

 ၇.၂ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာစညး္ကမ္း 

 ၇.၃ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျပဳမူဆက္ဆေံရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္း 

 ၇.၄ ၀တ္စားဆင္ယငမ္ွဳႏွင့္ တစက္ုိယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမွဳစည္းကမ္း 

၇.၅ တယလ္ဖီုန္းအသုံးျပဳျခင္းဆိုငရ္ာစည္းကမ္း 

 ၇.၆ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္၊ အီလကထ္ေရာနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္း 

 ၇.၇ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတေ္ဖၚေျပာဆိုျခင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ျခငး္ 

          ၇.၈ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပငပ္ဧည့္သည္ေတြ႔ဆုံျခင္း 

          ၇.၉ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ရယူျခင္း 

အခန္း(၈) စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာအေရးယူမႈမ်ား 

၈.၁ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမွဳ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒ (Disciplinary Policy) 

၈.၂ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေက်နပမ္ွဳ၊ အျငင္းပြားမွဳမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း(Grievance Policy) 

၈.၃ ဘဏ္၀န္ထမ္းတစ္ဥးီ၏ က်င့္၀တႏ္ွင့္ မညီညြတ္ျခင္းမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ သတိေပးျခင္း       

(Whistle Blowing) 

အခန္း(၉) အလုပ္မွႏုတထ္ြက္ျခင္း၊ တာ၀န္မရွပစ္ဲျခင္း၊တာ၀န္မွအနားယူျခင္း 

 ၉.၁ အလုပမ္ွႏႈတ္ထြက္ျခင္း 

 ၉.၂ အလုပမ္ွ ထတု္ပယ္ျခင္း 

၉.၃ အလုပမ္ွအနားယူျခင္း 

 ၉.၄ အလုပမ္ွရပ္စဲျခင္း 

 ၉.၅ ၀န္ထမး္ေသဆုံးျခင္း 

 ၉.၆ စာခ်ဳပ္သကတ္မ္း ကုန္ဆုံးျခင္း 

 ၉.၇ လုပသ္က္ကာလ သတ္မတွ္ျခင္း 

 ၉.၈ အလုပတ္ာ၀နထ္မ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က ္

အခန္း (၁၀) စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ျဖည့္စြက္ျခငး္၊အတည္ျပဳျခင္း 



အခန္း(၁)  
၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း 

၁.၁ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း  
ဌာန၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းေတာင္းခံလိုပါက ေအာကပ္ါအတိုင္း ေဆာငရ္ြက္ရမည္။ 
၁.၁.၁ ဘဏ္ခြဲသစအ္တြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ၀နထ္မ္းဦးေရကိ ု ဘဏ္ခြဲ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္အညီ 

သကဆ္ိုငရ္ာ Executive Director မတွစ္ဆင့္ CEO ထံသို႔ တင္ျပ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခရံမည္။ 

၁.၁.၂ အလုပ္မွႏုတထ္ြက္ျခင္း၊ အလုပ္မထွတု္ပယ္ျခင္း၊ ၀နထ္မ္းေျပာင္းေရြ႕ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
၀န္ထမ္းလိအုပ္ခ်က္ျဖစေ္ပၚပါက ၀နထ္မ္းေတာင္းခံသည့္ ပုံစံျဖင့္ HR Department သို႔ 
တင္ျပ ေတာင္းခံရမည္။ 

၁.၁.၃ လုပင္န္းတိုးခ ဲ်႕ျခင္းေၾကာင့္ ဌာန၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းလိုအပခ္်က္ ေပၚေပါက္ 
လာပါက ဌာန၏ဖြဲ႕စည္းပုံ (Organization Chart) ၊ လိုအပသ္ည့္ ရာထးူ၏ Job 
Description, Job Requirement မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲၿပီး ၀န္ထမ္း ေတာင္းခသံည့္ပုံစံျဖင့္ HR 
Department သို႔တင္ျပေတာင္းခရံမည္။ (Organization Chart သည ္CEO သို႔မဟုတ္ 
COO မွ အတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ရမည။္) 

၁.၁.၄ HR Department သည ္ ဌာန၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ ၀နထ္မ္း ေတာင္းခံမႈ 
မ်ားကိ ု စိစစၿ္ပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ သကဆ္ိုင္ရာ Executive Director 
မွတစ္ဆင့္ CEO ထသံို႔ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာငး္ခံရမည္။ 

၁.၂ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံျခင္း 
လစ္လပေ္နသည့္ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ 
ခန္႔ထားႏုိင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားအား ေအာကပ္ါအတိုင္း လက္ခေံဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
၁.၂.၁ ျပင္ပမွခန္႔ထားရန္ လိအုပသ္ည့္ ရာထူးေနရာမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နညး္လမ္းမ်ား 

အတိုင္း အမ်ားျပည္သ ူ သိရွိေစရန္အတြက္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
- JobNet (အလုပ္အကိငု္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ) 
- Abank Website, facebook page  
- Abank ဘဏ္ခြဲမ်ား 
- ျပညတ္ြင္းသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယမ္်ား 

၁.၂.၂ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ေအာက္ေဖၚျပပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လက္ခသံြားမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 
- JobNet (အလုပ္အကိငု္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ) 
- HR email 



- Abank ဘဏ္ခြဲမ်ား 
၁.၃ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ျခင္း 

၀န္ထမ္းသစမ္်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားကို ေအာကပ္ါအတိုင္း ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ ျဖစ္္ပါသည္။ 
 
(က) ရုံးခ်ဳပ္ ဌာန အရာထမ္း၊ ၀နထ္မ္းေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

စဥ္ ရာထူးအဆင့္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႔ဲ  ဦးေရ 

၁။ 
ဌာနတာ၀န္္ခ၊ံ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ 
ရာထူးႏွင့္ အထက္အဆင့္ရာထူး 
ေနရာမ်ား 

Chief Executive Officer  ၁ ဦး 

The Respective ED        
(BOD၏အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမ
ည္။)        

၁ ဦး 

၂။ 
AGM, DGM, Executive Manager, 
Senior Executive 

Chief Executive Officer          ၁ ဦး 

The respective ED    
Head of HR  
သကဆ္ိုင္ရာဌာနတာ၀န္ခ ံ    

၁ ဦး 
၁ ဦး 
၁ ဦး 

၄။ အျခားအဆင့္ရာထူးေနရာမ်ား 

သကဆ္ိုင္ရာဌာနတာ၀န္ခ(ံသို႔) 
တာ၀န္ေပးအပ္သ ူ             

၁ ဦး 

HRဌာနတာ၀န္ခံ(သို႔)တာ၀န္ေပးအပ္သ ူ ၁ ဦး 

 
(ခ) ဘဏခ္ြဲသစ္မ်ားအတြက္ လိအုပ္သည့္ရာထးူေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

စဥ္ ရာထူးအဆင့္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႔ဲ  ဦးေရ 

၁။ 
ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံ၊ 
ဒုတိယဘဏခ္ြဲတာ၀န္ခ ံ

အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ (၂)ဦးအနက ္  ၁ ဦး 

HR GM                                     ၁ ဦး 

Retail & Branch Banking – GM    ၁ ဦး 

၂။ အျခားအဆင့္ရာထူးေနရာမ်ား 

HR GM or DGM                        ၁ ဦး 

ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံ                      ၁ ဦး 

HR Dept; မ ွအရာထမ္း              ၁ ဦး 



 

 

(ဂ) လူစားခန္႔ထားသည့္ရာထူးေနရာမ်ား(ႏတု္ထြက္၊ ထုတပ္ယ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕) ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

စဥ္ ရာထူးအဆင့္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႔ဲ  ဦးေရ 

၁။ ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံ၊ ဒတုိယဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံ 

အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ (၂)ဦးအနက ္ ၁ ဦး 

HR GM ၁ ဦး 

Retail & Branch Banking – GM ၁ ဦး 

၂။ အျခားအဆင့္ရာထူးေနရာမ်ား 

ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံ ၁ ဦး 

ဒုတိယဘဏခ္ြဲတာ၀န္ခံ                 ၁ ဦး 

ေငြေၾကးတာ၀န္ခံ                        ၁ ဦး 

 

(ဃ) နည္းပညာဆိုငရ္ာရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

စဥ္ ရာထူးအဆင့္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႔ဲ  ဦးေရ 

၁။ 
AGM ရာထူးႏွင့္အထကအ္ဆင့္ ရာထူး 
ႏွင့္ ညေီသာရာထူးေနရာမ်ား 

CEO (သို႔) တာ၀န္ေပးအပ္သ ူ         ၁ ဦး 

Executive Director (သို႔) 
တာ၀န္ေပးအပ္သ ူ                   

၁ ဦး 

CIO                                    ၁ ဦး 

၂။ 
Senior Executive , Executive 
ရာထူးႏွင့္ ညေီသာရာထူးေနရာမ်ား 

CIO (သို႔) တာ၀န္ေပးအပ္သ ူ        ၁ ဦး 

HR GM or DGM                     ၁ ဦး 

သကဆ္ိုင္ရာ Section Head        ၁ ဦး 

၃။ အျခားအဆင့္ရာထူးေနရာမ်ား 

CIO (သို႔) တာ၀န္ေပးအပ္သ ူ       ၁ ဦး 

HR GM or DGM or တာ၀န္ေပးအပ္သ ူ ၁ ဦး 

သကဆ္ိုင္ရာ Section Head      ၁ ဦး 

 



 

၁.၄ လုိအပ္ေသာအေထာက္အထားမ်ားရယူျခင္း 

Executive Manager ရာထူးႏွင့္ အထက္အဆင့္ရာထူးမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္းမျပဳမီ 
ယခင္လပု္ကိငု္ခဲ့သည့္ လပု္ငန္းမ ွအေထာကအ္ထားမ်ား( Recommendation Letter (သို႔) 
အလုပ္ႏတုထ္ြကစ္ာ ၊ Payslip (သို႔) လစာႏႈနး္ထား ပါ၀ငသ္ည့္ Recommendation Letter ) 
ကို ၀န္ထမ္းထံမ ွေတာင္းယူျခင္း၊ ဂဏုသ္ေရရွ ိပုဂၢိဳလ္မ်ားထမံွ Reference Check ေတာင္းခ ံ
ျခင္းမ်ားကို  ေဆာင္ရြကမ္ည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၅ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း 

ရုံးခ်ဳပ္ ဌာနမ်ားအတြက္ Senior Executive ရာထူးႏွင့္ ေအာကအ္ဆင့္ရာထူးေနရာမ်ား 
အတြက္လည္းေကာင္း ၊ဘဏ္ခြဲမ်ားအတြက္ ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံ ႏငွ့္ ဒုတိယဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခ ံ
ရာထူးမ်ားမွအပ အျခားအဆင့္ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထား 
သူမ်ားသည္ လေူတြ႔႔စစေ္ဆးေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ဘဏ္မ ွ သတ္မွတထ္ားသည့္ ေဆးရံု၊ ေဆး 
ခန္းမ်ားတြင္ ေဆးစစ္ရပါမည္။ ေဆးေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကိုသာ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယာဥ္ေမာင္း၊ ရုံးအကူ၊ လုံၿခဳံေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထား 
သူမ်ား၏ ေဆးစစ္ခကို ဘဏ္မွက်ခေံပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရာထူး ေနရာမ်ားအတြက္ ေဆးစစ္ခ 
အား ကိုယတ္ိုင္က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၆ အစမ္းခန္႔ထားျခင္း 

အစမ္းခန္႔ကာလမွာ (၃)လျဖစ္ပါသည္။ အစမ္းခန္႔ကာလအတြင္း လစာမဲ့ခြင့္ ခံစားပါက 
ခံစားခဲသ့ည့္ေန႔ရက္အတိငု္း အတည္ျပဳခန္႔ထားသည့္ရက္အား ေနာကဆ္ုတ္ခန္႔ထားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အစမ္းခန္႔ကာလအတြင္း ၀နထ္မ္းသည္ မမိိ၏အလုပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈ အျပင္ ရုးံစည္း 
ကမ္းလိကု္နာမႈ အေျခအေန၊ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အေျခအေန၊ ၀နထ္မ္း 
အခ်င္းခ်ငး္ စည္းလုံးညီညႊတမ္ႈ ၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန အစရွိသည့္ အခ်က ္
အလကမ္်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားအရ အစမး္ခန္႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းမွ ရပ္စဲျခငး္၊ 
အၿမဲတမ္း၀နထ္မ္းခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစမ္းခန္႔ကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းအား အလုပ္ရပ္စဲျခင္းကို ခိုငလ္ုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
အနည္းဆုံး တစ္လႀကိဳ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ (ႏို႔တစစ္ာ)ေပးၿပီး အလုပ္ရပစ္ဲမႈ နစ္နာ 
ေၾကးေပးရနမ္လိုဘဲ အလုပ္မွရပစ္ဲႏုိင္သည္။ 



 

၁.၇ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း 

အလုပ္အကိငု္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စ ု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ 
အမွတ ္ ၂၉ ၊ အခန္း (၃)အရ အလပု္ရွင္၊ အလပု္သမား အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုငရ္ာ သေဘာ 
တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကိ ုခန္႔အပ္ၿပီး ရကေ္ပါင္း (၃၀) အတြင္းတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၈ လုပ္ငန္းခြင္အားမိတ္ဆက္ျခင္း (Onboarding) 

ဘဏ္သည္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သျဖင့္ ၀နထ္မ္းသစ္မ်ားအား ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥး္ 
စည္းကမး္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သရိွိေစရန္အတြက္ သကဆ္ိုငရ္ာ ဌာန၊ ဘဏ္ခြဲ 
တာ၀န္ခမံ်ားမွ အသိေပး ရွင္းလင္းေပးမည္ ျဖစပ္ါသည္။ 

ဘဏ္ခြဲသစမ္်ားအတြက္ ခန္႔ထားသည့္၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအား အေျခခံဘဏ္လုပ္ငနး္ သင္တနး္ 
တြင ္HR Deptment မွ ရငွ္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၉ အတည္ျပဳခန္႔ထားျခင္း 

အစမ္းခန္႔ကာလျပည့္ရန ္ (၁)ပတအ္လိုတြင ္ HR ဌာနမွ ဌာန၊ ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံထံသို႔           
အစမ္းခန္႔ကာလျပည့္မည့္ ၀နထ္မ္းစာရင္းအား အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္း          
စြမ္းေဆာင္ရည္အားသကဆ္ိုင္ရာဌာန၊ 
ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံမ ွေက်နပ္ဖြယရ္ွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က ္ေပးလွ်င ္အတည္ျပဳ၀နထ္မး္အျဖစ္ 
ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၁၀ ႏုတ္ထြက္၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားျခင္း 

ဧရာ၀တေီတာင္သလူယသ္မားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏလ္ီမိတက္မ ွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
အလုပ္မွႏုတထ္ြကသ္ြားသည့္ ၀နထ္မ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္မလွိအုပ္သည့္ ရာထူးေနရာမ်ား 
အား ျပငပ္မွေခၚယူရာတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညညီႊတ္ပါကေလွ်ာကထ္ား 
ႏိုင္ပါသည္။ 

(က) ႏတု္ထြက္ကာလ (၁) ႏစွ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမည္။ 

(ခ) လိုအပသ္ည့္ရာထူးေနရာအတြက္ အနိမ့္ဆုံးသတ္မတွ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံရမည္။ 

(ဂ) ဘဏတ္ြင္ အနည္းဆုးံ (၂) ႏစွ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစရ္မည္။ 

 

 



 

 

အခန္း(၂)  

အလုပ္ခ်န္ိႏွင့္ခြင့္ရက္မ်ား 

၂.၁ အလုပ္ခ်န္ိ (ရံုးတက္၊ ရံုးဆင္း) 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္သည္ တစရ္က္လွ်င္ (၈)နာရီႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္     အလုပလ္ပု္ရက ္
(၅)ရက္ သတ္မွတသ္ည။္ပုံမွန္အားျဖင့္ အလုပခ္်ိန္သည္ ေန႔စဥ္ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီမ ွညေန 
(၅း၀၀)နာရီျဖစ္ပါသည္။ လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလပု္ခ်ိနသ္ည ္ လုပင္န္းအေျခအေနအရ 
သကဆ္ိုင္ရာတာ၀န္ခမံ်ားမွ သီးျခား သတ္မတွ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ရုံးတက ္
ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရုံးပိတရ္ကမ္်ားကိ ုအလပု္ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မတွ္သည္။ 

၂.၂ ရံုးတက္မွတ္တမ္း (Attendance) 

၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ အလုပခ္်ိန္ကို တကိ်စြာလိကု္နာရမည္။ သတ္မတွ္ထားေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိရမည ္ျဖစ္ပါသည္။ ရုံးတက၊္ ရုံးဆင္း ျပဳလပု ္ရာတြင္ 
လက္ေဗြႏိွပ္စက္ Finger Print Machine ထားရွိ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၀နထ္မ္းမ်ားမွ 
မပ်က္မကြက္ ရုံးတက္ေရာက္ေၾကာင္း မတွ္တမ္းတင္ရမည္။ Finger Print ႏွိပ္ရန ္
ပ်က္ကြက္ျခင္းကို On Duty ျဖင့္ ရုံးျပင္ပ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကိုသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည ္
ျဖစ္ၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္အား (၃)ရကအ္တြင္း Human Resource ဌာနသုိ႔ 
မပ်က္မကြက္ ေပးပုိ႔ေပးရမည္ျဖစပ္ါသည္။ ရုံးတက္ ေနာကက္်ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္း 
မရွိဘဲ ပ်ကက္ြက္ျခင္းမ်ားရိွပါက ထိ၀ုန္ထမ္းကိ ု စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု မတွယ္ူၿပီး  
Disciplinary Policy ႏွင့္ အညီ အေရးယူမည္ျဖစသ္ည္။   

နံနက္ပုိင္း (သုိ႔) ညေနပုိင္း Finger Print ႏိွပ္ရန ္ (၁) ႀကိမ္ပ်ကက္ြကပ္ါက လစာ(၁)ရက္စာ၏ 
တစ၀္ကက္ုိလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ႏငွ့္ ညေန (၁)ရက္ Finger Print ႏိပွရ္န္ ပ်က္ကြက္ပါက  
လစာ (၁)ရက္စာကုိလည္းေကာင္း ျဖတ္ေတာက္မည္။  

၂.၃ ေနာက္က်ျခင္း 

၂.၃.၁ နံနက္ရံုးတက္ခ်ိန ္ (၉း၀၀)နာရမီွ (၉း၁၅) ထိအား ခြင့္ျပဳထားမည္ျဖစ္ၿပီး (၉း၁၆)နာရီမွ 
(၉း၃၀) နာရထီိအား ရံုးခ်ိန္ေနာကက္်အျဖစ္ သတမ္ွတ္၍ (၉း၃၁) နာရမီွစ၍ ခြင့္အျဖစ္ 
သတ္မတွ္မည္ျဖစ္သည္။ လတစ္လအတြင္း (၂) ႀကိမ္ရံုးတကေ္နာကက္်ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဌာန/ဘဏ္ခြဲ တာဝန္ခံမ်ားမွ ေခၚယူေဆြးေႏြး သတိေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
တစ္လအတြင္း(၃)ႀကိမ္ ေနာကက္်ပါက လစာမွ တစ္ရက္စာ ျဖတေ္တာက္မည္ျဖစ ္
သည္။ (၃)ႀကိမ္အထက ္ ေက်ာ္လြနေ္သာ ေနာက္က်ျခင္းမ်ားအား အခ်ိဳးက်အတ္ုိင္း 
ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 



၂.၃.၂ ညေနပိုင္း အလုပ္ျပနလ္ည္ဝငေ္ရာက္ခ်ိန္အတြက္ (၁း၁၅) နာရထီက ္ ေနာက္က်၍ 
အလုပ္ဝငေ္ရာက္ျခင္းအား ခြင့္အျဖစ္ ဆကလ္က ္သတ္မတွ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၃.၃ Ferry လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရံုးခ်ိန္အမွ ီ ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရ ံ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းပတိဆ္ို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ရံုးခ်ိန္မမွီခဲ့ပါက ဘဏ္ခြဲမ်ား 
အေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းသည္ Finger Print ကင္းလြတ္ခြင့္ပံုစံတြင္ Ferry တြင္ပါရွိေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ေရးသား၍ Ferry တြငပ္ါရွိေသာ အရာထမ္းမ ွ
လက္မတွ္ေရးထိုးၿပီး စီမေံရးရာဌာနမွ ထပ္ဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာရြက ္
အား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစသ္ည။္ 

၂.၄ ခြင့္ရက္ႏွင့္ ခြင့္အမ်ိဳ းအစားမ်ား 

ဧရာဝတေီတာင္သလူယသ္မားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏအ္ေနျဖင့္ ေအာကပ္ါ ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား 
သတ္မတွ္ခြင့္ျပဳသည္။ 

၂.၄.၁ ေရွာင္တခင္ခြင့္ 

ႀကိဳတင္စစီဥထ္ားျခင္းမရွသိည့္ ႐တုတ္ရက ္ အေရးတႀကီးျဖစ္ေပၚသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္ လပု္ငန္းခြငသ္ို႔ လာေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက ္ ရရွသိည့္ခြင့္ရက ္
ျဖစ္သည္။ 

(က) ျပကၡဒိန္ႏွစ္ တစ္ႏွစလ္ၽွင္ (၁၀) ရက္ ခစံားခြင့္ရွိသည္။ 

(ခ) တစ္ႀကိမလ္ၽွင္ အမ်ားဆုံး (၃) ရက ္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

(ဂ) မူရင္းလစာျပည့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

(ဃ) မည္သည့္ခြင့္အမ်ိဳးအစားႏွင့္မၽွ ဆက္စပ္ခံစားခြင့္မရွိပါ။ 

(င) အစမ္းခန႔္ကာလတြင္ ခံစားခြင့္မရွိပါ။ (အေရးႀကီးကိစၥရပမ္်ားအတြက္ 
မျဖစ္မေန ခြင့္ခံစားရမညဆ္ိုပါက လစာမဲ့ခြင့္ အျဖစ္ ခံစားခြင့္ရမည္။) 

(စ) လစာမ့ဲခြင့္ ခံစားထားပါက အတည္ျပဳခန႔္အပ္မည့္ရကသ္ည ္ မိမိယထူားေသာ 
ခြင့္ရက္အတိငု္း ေနာက္ဆတု္၍ အတည္ျပဳမည ္ျဖစ္သည္။ 

(ဆ) ေရွာင္တခငခ္ြင့္အား တြက္ခ်ကရ္ာတြင္ ႐ုံးပိတရ္က္မ်ားအား ထည့္သြင္း တြက ္
ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခြင့္ရက္သည္ ေရွ႕ပိတ္၊ ေနာက္ပိတ ္ ျဖစေ္နလၽွင ္၎႐ုံး 
ပိတ္ရကမ္်ားအားခြင့္အျဖစ္ သတ္မွတမ္ည္။ 

(ဇ) ေရွာင္တခငခ္ြင့္ရက္အား ျပကၡဒိန္ႏွစတ္စ္ႏွစ္ခစံားခြင့္၏ အခ်ိဳးက် အတိုင္းသာ 
ခံစားခြင့္ျပဳမည္။ 

(ဈ) ဘဏ္ခြဲ စီမံေရးရာဌာန ႏငွ့္ ရုံးခ်ဳပ္ HR ဌာန သို႔ (၃)ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးမ ွ

ေပးပို႔သည့္ ခြင့္အား လစာမဲ့ခြင့္အျဖစ္ သတ္မတွ္မည္။ 



(ည) ေရွာင္တခငခ္ြင့္ လကက္်န္အား ေရွ႕ႏွစ္သို႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳ။ 

 
၂.၄.၂ လုပ္သက္ခြင့္ 

တာဝနထ္မ္းေဆာင္သည့္ကာလကို အေျချပဳ၍ ခစံားခြင့္ရေသာခြင့္ျဖစ္သည္။ 
(က) အစမ္းခန႔္ကာလအပါအဝင္ လုပ္သက္ (၁)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (လပု္သက ္ ၁၂ လ 

အတြငး္ လစာမဲ့ခြင့မ္်ား ႏုတ္၍ ၃၆၅ရက္ ျပည့္ၿပီး) ေနာကေ္န႔မွစ၍ ခံစားခြင့္ 
ရွိသည္။ တစႏ္ွစ္အတြက္ ရက္ေပါငး္ (၁၂) ရက ္ခစံားခြင့္ ရွသိည္။ 

(ခ) တစ္ႀကိမလ္ၽွင္ အမ်ားဆုံး (၇) ရကခ္ံစားခြင့္ရွိသည္။ 
(ဂ) လုပ္သက္ခြင့္ (၇)ရက ္ အထက ္ ခံစားလုိပါက သကဆ္ုိင္ရာ ဌာန/ ဘဏ္ခြ ဲ

တာ၀န္ခႏွံင့္ ညွိႏုွိင္းေဆာင္ရြက္ၿပးီ ခြင့္ျပဳခ်က ္ရရွိမသွာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
(ဃ) ခြင့္ယူမည့္ရက္မတိုငမ္ွီ ႐ုးံဖြင့္ရက္ (၃)ရက္ႀကိဳတင၍္လည္းေကာင္း၊ (၇) ရက္ 

ထိ ခံစားလိုပါက ခြင့္ယူမည့္ရကမ္တိုင္မွ ီ ႐ုံးဖြင့္ရက္(၅)ရက္ ႀကိဳတင္၍ 
လည္း ေကာင္း ခြင့္ေပးပုိငခ္ြင့္အာဏာ သတ္မတွ္ခ်က္ပါအတုိင္း တင္ျပရမည္။ 

(င) မူရင္းလစာျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
(စ) လုပ္သက္(၁)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ခံစားခြင့္ရေသာ လုပသ္က္ခြင့္ (၁၂) ရက္ အား စတင ္

ရရွိသည့္ ရက္မွစ၍ (၁) ႏစွ္အတြင္း ခံစားခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ခစံားျခင္း မရွခိဲ့ပါက 
အဆိုပါ လပု္သက္ခြင့္မွာ အလိုအေလၽွာက ္ ပ်က္ျပယ္မည္။ လပု္သကခ္ြင့္ 
လကက္်န္အား ေရွ႕ႏွစ္သို႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳ။ 

(ဆ) ႐ုံးခ်ဳပ္မွဝနထ္မ္းမ်ားအတြက္ ခြင့္မွတ္တမ္းစာအုပ္ျဖင့္ မတွ္တမ္းတင္ထားၿပီး 
ဘဏ္ခြဲဝနထ္မ္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာစီမေံရးရာဌာန၏ ခြင့္မွတ္တမ္း 
စာအုပတ္ြင ္ မတွ္တမ္းတင္၍ တစလ္လၽွငတ္စ္ႀကိမ ္ ခြင့္လခ်ဳပ္စာရင္းျပဳစုၿပီး 
႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

         ၂.၄.၃ ေဆးခြင့္  
  နာမက်န္းျဖစ္သည့္အခါ ခံစားနိုငေ္သာခြင့္ ျဖစသ္ည္။ 

(က) လုပ္သက္ (၆) လျပည့္ၿပီးလၽွင္ ေနာက္တစ္ေန႔မွစ၍ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
(ခ) (၆)လ မျပည့္ေသးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ (လစာမ့ဲ) ခံစားခြင့္ 

ရွိသည္။ (ဆရာဝန္၏ ေဆးေထာကခ္ံခ်က္ပါရွိရမည္။) 
(ဂ) ျပကၡဒိန္ႏွစ္တစ္ႏွစလ္ၽွင္ ရက္ေပါငး္ (၃၀) ခံစားခြင့္ရွိသည္။ (၃၀) ရက္ထက ္

ေက်ာ္လြန္ေသာ ခြင့အ္ား လုပသ္ကခ္ြင့္ရွိလၽွင္ လုပ္သက္ခြင့္ ႏွင့္ ဆကစ္ပ္ 
ခံစားခြင့္ျပဳမည္။ 

(ဃ) ေဆးခြင့္ခံစားထားေသာ ဝနထ္မ္းသည ္ လပု္ငန္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန ္
အတြက ္ဆရာဝန္ထမံ ွက်န္းမာေၾကာင္းေထာကခ္ံစာ တင္ျပၿပီးမွသာ လပု္ငန္း 
ခြင္သို႔ ျပနလ္ည္ ဝငေ္ရာက္နိုငမ္ည္ျဖစ္သည္။ 

(င) သကဆ္ိုင္ရာႏွစ္အတြင္း ေဆးခြင့္ခံစားျခင္းမရွိလၽွင ္ အလိုအေလၽွာက ္ ပ်က ္
ျပယ္မည္။ 



(စ) မူရင္းလစာျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
 

  ၂.၄.၄ မီးဖြားခြင့္ 
(က) မီးမဖြားမီ ရက္သတၱပတ ္ (၆) ပတ ္ ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးရကသ္တၱပတ(္၈)ပတ္ 

စုစုေပါင္း (၁၄)ပတ ္(၉၈)ရက္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
(ခ) အႁမႊာကေလး(အရွင)္ ေမြးပါက မီးဖြားခြင့္ခံစားၿပီးေနာက္ ကေလးေစာင့္ေရွာက ္

ရန္ရကသ္တပၱတ္(၄) ပတ ္ဆက္လကခ္ံစားခြင့္ ရွိသည္။ 
(ဂ) မူရင္းလစာျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
(ဃ) မီးဖြားခြင့္တင္ျပပါက ဆရာဝန္၏ ေထာက္ခခံ်က္ပါ သတ္မွတ္မးီဖြားရက္ႏွင့္ 

အတူ (၂) ပတ္ႀကိဳတင္၍ ခြင့္ေတာင္းရမည္။ 
(င) မီးဖြားၿပီးပါက မီးဖြားလက္မွတ္တငျ္ပရမည္။ 
(စ) မီးမဖြားမီ ခံစားရသည့္ခြင့္ရက္အား မီးဖြားၿပီးမ ွေရႊ႕ေျပာင္းခံစားခြင့္မရွိ။ 
(ဆ) ကိုယ္ဝနေ္ဆာင္သားပ်ကသ္ည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကိုယဝ္န္ပ်ကသ္ည့္ေန႔ 

မွစ၍ ရကသ္တၱပတ ္ (၆) ပတ ္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ဆရာဝန္၏ ေဆးေထာက္ခ ံ
ခ်က္ႏွင့္အတူ တင္ျပရမည္။ 

၂.၄.၅ နာေရးခြင့္ 
(က) အတည္ျပဳဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဖခင္၊ မိခင္၊ သားသမီး၊ ဇနီး၊ ခငပ္ြန္း၊ 

ညီအစ္ကိ ုေမာင္ႏွမအရင္းအခ်ာမ်ားမွ တစ္ဦးဦးဆုံးပါးသြားလၽွင ္နာေရးခြင့္အား 
(၇) ရက ္လစာျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ျပဳမည္။ 

(ခ) နာေရးခြင့္(၇)ရကသ္ည ္ေသဆုံးသည့္ေန႔မွ ရကလ္ည္သည့္ေန႔အထိ (၇) ရက္ 
ျဖစ္သည္။ (စေန/တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံးပိတရ္ကမ္်ား ပါဝင္သည္။) 

(ဂ) ႐ုံးျပန္လညတ္က္ေရာက္သည့္အခါ ခြင့္စာႏွင့္အတူ နာေရးဖိတ္စာ ပူးတြဲ 
တင္ျပရမည္။ 

၂.၄.၆ မီးဖြားေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ 
(က) အတည္ျပဳဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပးီ လူမႈဖလူုံေရးေၾကးေပးေဆာင္ထားေသာ ဝနထ္မး္၏ 

ဇနီးမ ွကေလးမီးဖြားလၽွင ္မးီဖြားေစာင့္ေရွာကခ္ြင့္ (၁၅)ရက္အား လစာျပည့္ျဖင့္ 
ခံစားခြင့္ျပဳမည္။ 

(ခ) က လး မွးဖွားသည့်ရက်မ ှစတင် ပီး ခစားခွင့်ြပုမည်။ 
(ဂ) ႐ုံးျပန္လည ္ တကေ္ရာက္ပါက ကေလးမီးဖြားေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ံု၊ 

ဆရာဝန္ထံမ ွအေထာကအ္ထား တင္ျပရမည္။ 
၂.၄.၇ လက္ထပ္ခြင့္ 

(က) အတည္ျပဳဝန္ထမ္းမ်ား မဂၤလာေဆာင္လၽွင ္ လကထ္ပ္ခြင့္ (၅) ရက္ 
ခံစားခြင့္ ျပဳမည္။ (စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရကမ္်ားအား ထည့္သြင္း 
တြကခ္်က ္ရန္ မလိပုါ။) 

(ခ) မူရင္းလစာျပည့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 



(ဂ)  လကထ္ပ္စာခ်ဳပ္ (သို႔) မဂၤလာဖိတစ္ာ တင္ျပရမည္။ လကထ္ပ္ခြင့္ အား 
႐ုံးဖြင့္ရက္ (၃) ရက္ႀကိဳတင္ တင္ျပေတာင္းခံရမည္။ ဝနထ္မး္ တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ႀကိမသ္ာ ခံစားခြင့္ ရွသိည္။ 

၂.၄.၈ ပညာေရးခြင့္ 
(က)  စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ သတ္မတွ္ရက္ကိ ု အေထာကအ္ထား အျပည့္အစုံျဖင့္ 

ခြင့္ရက္မတိငု္မီ ႀကိဳတင၍္ ခြင့္ေတာင္းခံရမည္။ 
(ခ)  စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္အား သကဆ္ိုင္ရာေက်ာင္းမွ ထုတ္ျပနထ္ားသည့္ စာေမးပြ ဲ

အခ်ိန္ ဇယားအတုိင္း ခြင့္ေပးမည္။ (Mid Term Exam) မ်ားမပါဝင္ပါ။ 
(ဂ)  ဘဏ္မတွက္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားသည့္ သငတ္န္းမ်ားသာ ခြင့္ျပဳေပးမည္။ 

၂.၄.၉ လစာမ့ဲခြင့္ 
(က)  ဝန္ထမ္း၏ သာေရး၊ နာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားကုိယ္ေရးကိယု္တာကိစၥရပ္ 

မ်ားအတြက္ ခြင့္ယူရန္လိအုပ္ျခင္း၊ အျခားေသာခံစားခြင့္ လကက္်န္မ်ား မရွပိါ 
က လစာမ့ဲခြင့္ အျဖစ္ ခံစားခြင့္ျပဳနိုငသ္ည္။ 

(ခ)  လစာမ့ဲခြင့္မ်ားကို အေၾကာင္းအရာအလုိက ္ သကဆ္ိုင္ရာတာဝန္ခ၊ံ HR 
Department တို႔မွ ညႇိႏွိုငး္စိစစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစသ္ည္။ 

(ဂ) လစာမ့ဲခြင့္အတြက ္ လုပသ္က္ေရတြက္ခြင့္မရွိသည့္အျပင္ ရာထူးတိးု၊ ႏစွ္တိးု 
ႏွင့္ ဆုေၾကးေငြခံစားျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွ ိ
မည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၅ ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္စည္းကမ္းမ်ား 
၂.၅.၁ ခြင့္ေတာင္းခပံါက စညး္မ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အည ီခြင့္ပုံစံႏွင့္တကြ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးည ီ

တင္ျပရမည္။  
၂.၅.၂ ခြင့္အား ရပိငု္ခြင့္ တစရ္ပအ္ေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုပိုငခ္ြင့္မရွိပါ။ 
၂.၅.၃  သက္ဆိုင္ရာဌာန/ ဘဏ္ခြဲတာဝန္ခံမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လိကု္ေလ်ာညေီထြမႈရွိ 

သည့္ ခြင့အ္ားခံစားခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ 
၂.၅.၄ ေရွာင္တခြင္ခြင့္မွအပ မည္သည့္ခြင့္အမ်ိဳးအစားအားလံုး ေန႔တစ္ဝက ္ခံစားခြင့္ မရွိပါ။ 
၂.၅.၅ ေရွာင္တခငခ္ြင့္ ခံစားလိပုါက မိမိ၏ဌာနတာဝန္ခ၊ံ မိမိ၏ဘဏ္ခြဲတာဝန္ခံထံသို႔ မည္ 

သည့္ခြင့္အတြက ္ ခြင့္ခံစားလိေုၾကာင္း ဖုနး္ျဖင့္ေသာ္လညး္ေကာင္း၊ သင့္ရာနည္း 
ျဖင့္လည္းေကာင္း နံနက္႐ုံးခ်ိန ္ (၁၀)နာရီ မတိုင္မီႏွင့္ ေန႔တစ္ဝက္ ညေနပိုင္းခြင့္ 
အတြက္ မြန္းလြ ဲ(၁၂) နာရီမတိုင္မ ီမပ်က္မကြက္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၂.၅.၆ ခြင့္စာအား ႐ုးံျပန္တကေ္ရာက္သည့္ေန႔တြင ္မိမိဌာန/ တာဝနခ္ထံံသို႔ တငျ္ပရမည္။ 
၂.၅.၇  ဌာန / ဘဏ္ခြဲတာဝန္ခံမွ ဝနထ္မ္းတင္ျပသည့္ခြင့္ရက္အား စိစစ္ၿပီးမသွာ လက္မွတ ္

 ေရးထိုး အတည္ျပဳရမည္။ 
၂.၅.၈ ခြင့္ယူသည့္ရက္သည ္႐ုံးပတိ္ရက ္ေရွ႕ပိတ္၊ ေနာကပ္ိတ္ႏွင့္ တိကု္ဆိုင္ေနပါက နည္းရာ 

ကာလအား ခြင့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတေ္ပးမည္ျဖစသ္ည္။ 



၂.၅.၉ လစာမ့ဲခြင့္ခံစားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခြင့္အား ခြင့္ရက္အျဖစသ္တ္မတွ္ရာတြင္ စေန၊  
တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံးပတိရ္က္မ်ားအတြက္ လစာေငြ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳပါ။ 

၂.၅.၁၀ဝနထ္မ္းသည္ ဝန္ထမ္းလုပသ္က ္ ကုနဆ္ုံးသည့္ေန႔တြင ္ ခြင့္လက္က်န္ ကနု္ဆုံးၿပီး 
ျဖစ္သညဟ္ု မွတ္ယူရမည။္ 

၂.၅.၁၁ခြင့္အျဖစ္တိုင္ၾကားလာျခင္း မရွိသည့္ေန႔ရက္၊ သတ္မတွ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္မ ီ
တင္ျပႏုိင္ျခငး္မရွိသည့္ခြင့္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရမီ ခံစားသည့္ခြင့္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳသည့္ ရက္ထက္ 
ပိုမိုခံစားေသာ ခြင့္ရက္မ်ားအား လစာမဲ့ခြင့္အျဖစ္  သတ္မတွ္မည္။ 

၂.၆ ခြင့္ေပးပုိင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ျခင္း 
၂.၆.၁ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတာဝန္ခံမ ွလည္းေကာင္း၊ ဌာန 

တာဝန္ခအံား သကဆ္ိုငရ္ာ Executive Director မွလညး္ေကာင္း၊ Executive 
Director မ်ား၏ခြင့္အား Chief Executive Officer မ ွ လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၂.၆.၂ ဘဏ္ခြဲတြင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဘဏ္ခြဲတာဝန္ခံမွလည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ခြဲတာဝန္ခံ 
မ်ားအား Retail Banking ဌာနတာ၀န္ခ ံ မတွစ္ဆင့္ Executive Director မ ွ
ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၇ အခ်န္ိပုိလုပ္ခ 
၂.၇.၁ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာရာထူးႏွင့္ အထကက္ို အခ်ိန္ပိုေၾကး ခံစားခြင့္မျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ 

သင့္တင့္ေသာ စားေသာက္စရိတက္ိ ု Chief Executive Officer ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ခံစားခြင့္ျပဳမညျ္ဖစ္သည္။ 

၂.၇.၂ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာရာထူးႏွင့္ ေအာကအ္ဆင့္ ဝနထ္မ္းမ်ား (ယာဥ္ေမာင္း 
မပါဝင္) ရံုးဖြင့္ရက္တြင ္ အခ်ိန္ပိုဆင္းေဆာင္ရြက္ပါက ညေန (၆:၀၁) နာရီမွစ၍ 
အခ်ိန္ပိုအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။႐ုးံဖြင့္ရက္၊ စေန/ တနဂၤေႏြႏွင့္ 
အစိုးရအမ်ားျပည္သူ႐ုံးပတိ္ရက္မ်ားတြင္ တာ၀နျ္ဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းအတြက ္ Daily 
Allowance သာခံစားခြင့္ျပဳမည္။ 

၂.၇.၃ ယာဥ္ေမာင္းရာထူး၀န္ထမ္းမ်ား 
(က) ခရီးထြက္မည့္ေန႔တြင ္ ၀န္ထမ္း ႀကိဳ/ပို႔ျပဳလုပခ္ဲ့ျခင္း အတြက ္ အခ်ိန္ပိုေၾကး 

ခံစားခြင့္မရွိပါ။ 
(ခ) ႐ုံးဖြင့္ရက္၊ စေန/ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရအမ်ားျပည္သ ူ ႐ုံးပတိ္ရက္မ်ားတြင္ 

တာ၀န္ျဖင့္  ခရီးသြားလာျခင္းအတြက ္Daily Allowance ႏွင့္ယာဥ္ေမာင္း ေၾကး 
ခံစားခြင့္ျပဳမည္။ 

၂.၇.၄ ခရီးသြားေနေသာ၀န္ထမး္မ်ား ေရာက္ရွိသည့္ေဒသတြင္ ႐ုံးခ်ိန္ထက္ေက်ာ္ လြန၍္ 

တာ၀နထ္မ္းေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိေုၾကးခံစားခြင့္မရွိဘဲ ခရီးစာရိတ ္ Daily 

Allowance ကိုသာ ခြင့္ျပဳမည္။ 



၂.၇.၅ ၀နထ္မ္းမ်ားအလုပက္ိစၥျဖင့္ ခရးီသြာလာျခင္းအတြက ္ခရီးစတင္ ထြကခ္ြာသည့္ ေန႔ရက ္

ႏွင့္ခရီးျပန္လည္ ေရာက္ရွိသည့္ေန႔ရက္္မ်ား ၊ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္မ်ားသည္ စေန၊တနဂၤေႏြ ႏွင့္ 

အစိုးရ႐ုံးပတိ ္ ရက္မ်ားျဖစ္ပါက Daily Allowance တစမ္်ိဳးတည္းကိသုာ ခံစားျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး 

အခ်ိန္ပိုေၾကးခံစားခြင့္မရွိပါ။ 

၂.၇.၆ အခ်ိန္ပိုေၾကးခံစားျခင္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

(က) လုပ္ငန္းလိအုပ္ခ်ကအ္ရအခ်ိန္ပိဆုင္းပါက ႐ုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ႐ုံးခ်ိန္ညေန 
(၄)နာရီ အေရာက္ႏွင့္ ႐ုံးပိတရ္က္အမ်ားအတြက္ တစ္ရက္ႀကိဳတင္၍ 
အခ်ိန္ပိဆုင္းသည့္ ပုံစ(ံပုစံံ-၁)အား ျဖည့စ္ြက္၍ သကဆ္ိုင္ရာ ဌာနတာ၀န္ခံ 
လက္မတွ္ထိးုၿပီး Ferry စစီဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ 
စီမံေရးရာဌာနသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္။  ညေန(၄)နာရီ ေနာက္ပိငု္းႏွင့္ အခ်ိန္မွီ 
မသိရွိရေသာ အခ်ိန္ပိေုဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက ္ Ferry မစီစဥ္ ေပးနိုင္ပါ 
ကသက္ဆိုငရ္ာဌာန တာ၀န္ခံ၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ Taxi စီးခြင့္ရွိသည။္Taxi 
စီးႏွင္းရာတြင္ လမး္ေၾကာင္းတူေသာ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္း၍စီးႏွင္းရန္ျဖစသ္ည္။ 

(ခ) ႐ုံးဖြင့္ရက္ႏွင့္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ပူးတြဲပါ(ပုံစ- ၂ႏွင့္၃)  တြင္အခ်ိနပ္ိုဆင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏငွ့္ အခ်ိန္အား 
မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ၿပီး ႐ုးံခ်ဳပ္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနသို႔ ဒုတိယပတ္ႏွင့္ 
စတုတၳပတ၏္ အဂၤါေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပို႔ရန္ႏွင့္ ေနာက္က်၍ 
တင္ျပလာေသာ အခ်ိန္ပိုေၾကးမ်ားအား ေနာင္တစ္ပတ္တြင္ ထည့္သြင္း 
တြကခ္်ကသ္ြားမည္ျဖစသ္ည္။ 

(ဂ) ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ လခ်ဳပ၊္ႏွစခ္်ဳပ္ကာလမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုဆင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အတြက္ အခ်ိန္ပိုေၾကး အားပံုမနွအ္တိုငး္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားလုပ္ငန္း 
လိုအပ္ခ်ကအ္ရ အခ်ိန္ပိဆုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက ္အခ်ိနပ္ိုေၾကးထတုယ္ူ 
ရာတြင္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ခိုင္လုစံြာျဖင့္ ႐ုံးခ်ဳပ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနမွ 
တစ္ဆင့္ အမႈေဆာင္ ဒါရိုတ္တာထသံို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစသ္ည္။ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ အခ်ိန္ပိုေၾကး ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဃ) ႐ုံးခ်ဳပ္ဌာနႏွင့္ ဘဏခ္ြဲအာလုံးမ ွ အခ်ိနပ္ိဆုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းအတြက ္
အခ်ိန္ပိုေၾကး မ်ားအား ႐ုံးခ်ဳပ္ Audit ဌာနသို႔ေပးပုိ႔၍ စစေ္ဆးမႈခယံူရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး မွနက္န္မွသာ အခ်ိန္ပိုေၾကး ထတု္ယူခြင့္ျပဳမည္ ျဖစသ္ည။္ 

(င) အခ်ိန္ပိုေၾကးအား မမွန္မကန္ တင္ျပေတာင္းခထံားေၾကာင္း သိရွိရပါက 
ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ျဖစသ္ည္။ 

 



အခန္း(၃)  
လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳ းခံစားခြင့္မ်ား 

ဧရာဝတေီတာင္သလူယသ္မားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ၀န္ထမ္းလစာႏွင့္ပတသ္ည့္ မူကိ ုေအာက ္
အတိုင္း သတ္မွတသ္ည။္  

၃.၁ အေျခခံလစာ (Salary) 
ရာထူးအဆင့္ အသီးသီးအတြက္ လစာႏႈန္းထား Salary Scale ကို သတမ္ွတ္ ျပဌာန္းထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။  
၃.၁.၁ လစာစာရင္းပတိ္ရက္ (Cut-Off Date) 

လစာတြက္ခ်က္ရာတြင္ ျပကၡဒိန္ရကပ္ါအတိုင္း (၁)ရကမ္ွ လကုန္ဆံုးသည့္ ေန႔အထ ိ
တြကခ္်က္ေပးမည္ျဖစ္ၿပးီ လစဥ္ (၂၂)ရက္ေန႔ကို လစာစာရင္း ပိတ္ရက ္(Payroll Cut-
Off Date) အျဖစ္ သတမ္ွတ္မည္။ ခြင့္၊ Late ႏငွ့္ အျခားျဖတ္ေတာကေ္ငြမ်ားအား လစဥ ္
(၂၂)ရက္ေန႔အထိသာ သတ္မတွ္တြက္ခ်ကမ္ည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ ္ (၂၃) ေနာက္ပိုင္းရွ ိခြင့္၊ 
Late နငွ့္ အျခားျဖတ္ေတာကေ္ငြမ်ားသည္ ေနာက္တစလ္၏ လစာတြက္ခ်က္မႈတြင္ 
ပါဝင္မည္ျဖစသ္ည္။ 

၃.၁.၂ လစာတြက္ခ်က္ျခင္း (Payroll Calculation) ႏငွ့္ လစာထုတ္ေပးျခင္း 
လစဥ္လစာတြက္ခ်က္ျခင္းကို ၀နထ္မ္းမ်ား၏ အလုပ္တက္ခ်ိန္ လကေ္ဗြမတွ္တမ္းမ်ား 
အေပၚ အေျခခံ၍ Human Resources ဌာနမွတာ၀န္ယ ူ တြက္ခ်က္ေပးသြား 
မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခြင့္၊ Late ႏွင့္ အျခားျဖတ္ေတာက္ေငြမ်ားအား လစဥ ္ (၂၂)ရကေ္န႔ 
အထိသာ သတ္မတွ္တြက္ခ်ကမ္ည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ ္ (၂၃) ေနာက္ပိုင္းရွိ ခြင့္၊ Late နွင့္ 
အျခားျဖတ္ေတာကေ္ငြမ်ားသည္ ေနာက္တစလ္၏ လစာတြက္ခ်က္မႈတြင ္ ပါဝင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၃.၁.၃ လစာညႇိႏႈိင္းေပးျခင္း(Pay Adjustment)  
လစာထုတ္ေပးၿပီးမွ ညႇိႏွိုင္းရန ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါက ေယဘယု်အား 
ျဖင့္ ေနာက္တစ္လ လစာတြင္သာ ထပ္မံညႇိႏွိုင္းတြကခ္်က္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၁.၄ လစာထုတ္ေပးျခင္း 
လစာေငြထတု္ေပးျခင္းကို လကနုဆ္ံုးသည့္ လတစ္လ၏ ေနာကဆ္ံုး ရံုးဖြင့္ရက ္မတိငု္မ ီ
(၁)ရက္တြင္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃.၂ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း 

ဧရာဝတေီတာင္သလူယသ္မားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏတ္ြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ လစဥလ္စာမွ ရရွသိည့္ေငြအား နိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ရန ္
တာ၀န္ရွသိည္။ ၀င္ေငြခြန္ကိ ု နိငု္ငံေတာ္မ ွ သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည့္ 
ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း ေပးေဆာင္ရမည္။ Abank အေနျဖင့္ ၀နထ္မ္းေပး ေဆာင္ရမည့္ 
၀င္ေငြခြန္အား ၀နထ္မ္း၏ လစာမွ လစဥ္ျဖတ္၍ အခြန္႐ုံးသို႔ ေပးေဆာင္သြားမည္ျဖစသ္ည္။ 



၃.၃ လူမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြထည့္၀င္ျခင္း 

ဧရာဝတေီတာင္သလူယသ္မားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏသ္ည ္အလပု္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မတွ္ 
ျပဌာန္းထားသည့္အတိုငး္ ၀နထ္မ္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္မ ွ ထည့္၀င္ေပး ေဆာင္ရမည့္ 
လူမႈဖူလု ံေရး ရနပ္ုံေငြ ၃% ကိ ုထည့္၀င္ေပးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမး္ေပးေဆာင္ရမည့္ 
၂% အား လစာမွ လစဥ္ျဖတ္ေတာက္၍ လူမႈဖလူုံေရး႐ံုးသို႔ ေပးသြင္းသြား မည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၄ လုပ္ငန္းခြင္၀တ္စံု (တူညီ၀တ္စံု) 

၃.၄.၁ အစမ္းခန႔္ကာလမွစ၍ သတ္မတွ္ထားေသာ တူညီ၀တ္စုံမ်ားကိ ု Admin ဌာနမွ 
ထုတ ္ ေပးမည။္ ၀န္ထမ္းတိုင္းသည ္ အလုပ္ခြင္၌ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပဌာနမ်ားသုိ႔ 
အလုပက္ိစၥရပ္ျဖင့္ သြားေရာက္သည့္ အခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ၊ သတ္မတွ္၀တ္စုႏွံင့္ 
၀န္ထမ္းစိစစေ္ရးကဒ္ကိ ု ၀တဆ္င္ခ်ိတဆ္ြဲၾကရမည္ျဖစသ္ည္။ ၄င္း၀တ္စုံမ်ားကို 
အလုပ္မ ွ ႏုတ္ထြကသ္ည့္ အခ်ိန ္ တြင္ ျပန္လညအ္ပႏ္ွံရမည္။ တူညီ၀တ္စုံ 
၀တ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘဏ္မ ွ ထတု္ျပန္ထားေသာ 
ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားအတိုင္း လိကု္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၃.၄.၂ အမ်ိဳးသား/သမီး ၀နထ္မ္းမ်ားအား ပထမဆုံးတစ္ႏွစ္တြင္ Uniform (၃)စုံ ထုတ္ေပးရန ္
 ေနာငႏ္ွစ္မ်ားတြင္ (၂)စုံစ ီထပမ္ံ ထတု္ေပးသြားမည္။  မန္ေနဂ်ာႏွင့္အထက္ အမ်ိဳး 
သား ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တိုက္ပုႏံွင့္ အမ်ိဳးသမီး၀နထ္မး္မ်ားအတြက္ ကတု္အကၤ် ီ 
(၁)ထည္ ထတု္ေပးမည္။ ထုတ္ေပးသည့္ကာလ (၃)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလၽွင္ တိကု္ပုႏံွင့္ ကတု္ 
အကၤ်ီ (၁)ထည္ ထပ္မံ ထတု္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၅ အျခားစရိတ္မ်ား 

၃.၅.၁ တာ၀န္ခေံၾကး  

ဘဏ္ခြဲတြင္ တာ၀န္ထမး္ေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမး္မ်ားအား ဘဏ္ခြဲ တာ၀န္ခံေၾကး၊ 
ဒုတိယတာ၀န္ခံေၾကး၊ ေငြခန္းေထာက္ပံ့စရတိ္တို႔အား သတ္မတွ္ပမာဏအတိုင္း ခံစား 
ခြင့္ျပဳမည္။  

၃.၅.၂ ပံုေသစရိတ္ (Fixed Allowance) 

လုပ္ငန္းလိအုပ္ခ်ကအ္ရ ဇာတ ိ (မသိားစုႏွင့္  ေနထိငု္ရာေဒသ)   မဟုတ္ေသာ 
ၿမိဳ႔သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ၀နထ္မ္းမ်ားအတြက္ သတ္မတွ္ထားသည့္ 
Fixed Allowance  အား လစဥ္ခံစားခြင့္ျပဳမည ္ 

၃.၅.၃ ေန႔တြက္စရိတ ္(Daily Allowance) 

၀န္ထမ္းမ်ား ခရီးသြားလာျခင္းအတြက ္ ေန႔တြကစ္ရိတအ္ား ဘဏမ္ွသတ္မတွထ္ား 
သည့္ ေန႔တြက္စရိတႏ္ႈန္းထားမ်ားအတုိင္း ခံစားခြင့္ျပဳမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

 

 



 

၃.၅.၄ ခရီးစရိတ္ (Travelling Allowance) 
(က) အသြားအျပန္လမ္းစရိတ ္

- ခရီးစဥ္ေပၚမူတည္၍ ကား၊ရထား၊ ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္ အစရွိသည္ျဖင့္ 
ခရီးစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ စီးနင္းခြင့္လက္မတွအ္ား ဘဏ္မွ တိကု္ရိုက ္
ဝယ္ယ ူေပးျခင္း (သို႔) အမွန္တကယက္ုန္က်စရတိ္ (လက္မတွ္တင္ျပရန္) အား 
ျပန္လည္ရငွ္း လင္းေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ က်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
- ျပညတ္ြငး္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္(လက္ေထာကအ္ေထြေထြမန္ေနဂ်ာ 
ရာထူး ႏွင့္ အထကအ္ဆင့္)ရာထူးမ်ားအား ေလယာဥ္စီးနင္းခြင့္ရွိသည။္ ျပည္ပ 
ေလယာဥ္ခရးီစဥ္မ်ားတြင္ မညသ္ည့္ အဆင့္ ဝနထ္မ္းမဆို Economy Class 
ကိုသာ စီးနင္းခြင့္ရွိသည။္ အျခားယာဥ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ကား၊ ရထား၊ သေဘၤာ 
အစရွိသညတ္ို႔တြင္ မိမတိို႔ ဝန္ထမး္မ်ား သကေ္တာင့္ သက္သာရိွေစမည့္ 
အဆင့္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳက်ခံေပးသြားမည ္ျဖစ္သည္။ 
- ခရီးစဥတ္ြင္ မိမနိွင့္အတူ တစ္ပါတည္း သယ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းသံုး 
ဘဏ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရတိ္မ်ား 
အားလံုးကိ ု ဘဏ္မကွ်ခံသံုးေပးျခင္း(သို႔) ျပန္လည္ထုတယ္ူခြင့္ျပဳမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

(ခ) တည္းခိုစရတိ္ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) 
- Executive Manager ရာထူးႏွင့္အထကဆ္င့္အရာထမ္းမ်ား ခရီးသြားပါက 
ဟိုတယ္ (Hotel)တြင ္တည္းခိုခြင့္ျပဳသည္။  
- အျခားအဆင့္အရာထမ္း၊၀န္ထမး္မ်ား ခရီးသြားေရာက္ပါက ဘဏ္ခြဲ၏ 
အေဆာင္တြင္သာ တညး္ခိုခြင့္ရွိပါသည္။  
- ဘဏ္ခြဲအေဆာင္တြင္ တည္းခိရုန္ ေနရာမရွျိခင္း၊ ဘဏခ္ြဲမရွိေသးေသာ 
ေဒသမ်ားျဖစ္ပါက ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ Hotel တြင ္တည္းခိႏုိုင္ပါသည္။ 
- ဘဏခ္ြဲရိွေသာေဒသသို႔ ခရီးသြားေရာက္ပါက ခရီးသြားေရာက္သသူည ္
တည္းခိုစရတိ္ထတု္ယူခြင့္မရွိပါ။သကဆ္ိုင္ရာဘဏ္ခြဲမ ွ တည္းခိုစရတိအ္ား 
ယာယကီ်ခၿံပီး ရုံးခ်ဳပ္ျဖင့္ စာရငး္ရွင္းလင္းရန္ျဖစပ္ါသည္။ 
-  ျပည္ပနိုငင္ံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရလ်ွင ္သြားေရာက္ရမည့္နိုင္ငံတြင္ တည္းခိ ု
ျခင္းအား ဘဏ္မွ စစီဥ္ေပးမည္။ ဘဏ္မွ ေပးေခ်ရာတြင္ အခန္းခကနု္က် 
စရိတ္ကိသုာ ေပးေခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ Room Service မ်ားျဖစ္ 
သည့္ Laundry, Meal, Mini Bar အစရွိသည့္ ကနု္က်စရတိ္မ်ားနွင္ ့ဝန္ထမ္း 
၏ေပါေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္သည့္ အခန္းတြင္း အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္း တစစ္ံုတစ္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ဝနထ္မ္းမတွာဝန္ယူရမည္ ျဖစ ္
သည္။ 



- မိိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယတ္ာ ရက္တိုးေနထိုင္သည့္ရက္မ်ား 
အတြက္ ထည့္တြက္ျခင္းမျပဳပါ။ ရံုးလပု္ငန္းကစိၥေၾကာင့္သတ္မတွ္ ရက္အတိုင္း 
ျပန္မလာနိုငသ္ည့္ကိစၥရပ္မ်ားရိွပါက ခိုင္လံုသည့္အေထာက္အ ထား 
ျပန္လညတ္င္ျပရမည္ျဖစၿ္ပီး သီးျခားကိစၥရပအ္ေနျဖင့္ စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

(ဂ) ေရာက္ရွသိည့္ေဒသတြင္အလုပတ္ာဝန္နွင့္သက္ဆိငု္ေသာခရီးစရိတ္မ်ား 

အလုပတ္ာဝန္နွင့္ သကဆ္ို္င္ေသာ အမွန္တကယ္ကုနက္်မည့္ လမး္စရတိ္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ဆိငု္ကယ၊္ ဆိကု္ကား၊ Taxi အစရွိသည့္လမ္းေၾကာင္းအလိုက ္ေဖၚျပ 
ၿပီးမူရင္း Voucher ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မူရင္း Voucher မရရွိပါက Make-Up Voucher 
ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္လညထ္တု္ယူခြင့္ တင္ျပနုိင္ၿပီး ေဒသအလုိက္ ျဖစသ္င့္ေသာ 
စရိတ္မ်ားကိ ုစိစစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

(ဃ) ဧည့္ခံစရိတ္  

- ခရီးစဥအ္တြင္း လုပ္ငန္းလိုအပခ္်က္အရ ေပၚေပါကလ္ာနိငု္သည့္ အစိုးရ 
အရာ ရွိမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ျဖစ္ေစ၊ မိမတိို႔ဘဏ္၏ Customer မ်ားအား ဧည့္ခ ံ
ေကၽြးေမြးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားရိွနို္င္ၿပီး ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ေပး 
ေစလႊတ္ျခင္းခံရသ ူ ဝနထ္မ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္ခံသုံးစြဲခြင့္အား ႀကိဳတင၍္ 
တင္ျပ၍ အသံုးစရိတက္ို သင့္ေတာ္သလို စိစစ္သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မွ 
ျပန္လညထ္တု္ေပးရမည ္ျဖစ္သည္။ 

- အထကေ္ဖာ္ျပပါစရိတ္မ်ားတြင္ မပါဝငသ္ည့္ အျခားေသာ အသံုး 
စရိတ္မ်ားကိ ုရံုးတြင္တင္ျပ ေတာင္းဆုိခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုစရိတ္(၅)မ်ိဳးတြင္ 
မပါဝင္ေသာ္လည္း လုပင္န္းနွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါကသီးျခားတင္ျပ ေတာင္းဆိုရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး စစိစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၃.၅.၅ သာေရး နာေရး ေထာကပ္ံ့မႈ 

ဧရာ၀တေီတာင္သလူယသ္မားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏအ္ေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
သာေရးနာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ပံ႔ေပးသြားမည္။ 

 (က) မဂၤလာေဆာင္ျခင္း 

 (ခ) ၀နထ္မ္းကြယလ္ြန္ျခင္း (သို႔မဟတု္) မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးကြယလ္ြန္ျခင္း 

 (ဂ) သားသမီးဖြားျမင္ျခငး္ 

၃.၅.၆ လူမႈဖလူံုေရးေထာက္ပံ့ေငြ 

လူမႈဖူလံုးေရးဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား လူမႈဖလူံုေရးေၾကး 
စတင္ထည့္ဝင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 



၃.၅.၇ ဆုေၾကးေငြ (Bonus) 

- ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈအေပၚမတူည္၍ ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပမ္ႈ Board of 
Director အဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်ကအ္ရ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆုးံၿပီး ႏွစ္ကုန္ ဆုေၾကး (Year 
End Bonus)ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။  

- ဆေုၾကးေငြအား ၀န္ထမး္မ်ားမွ ေတာင္းဆိုပိုငခ္ြင့္မရွိပါ။ 

၃.၅.၈ သင္တနး္စရတိ ္

လုပ္ငန္းခြင္ႏငွ့္ သက္ဆိငုေ္သာ သငတ္န္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်နိုငမ္ည့္ 
သင္တနး္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ဘဏ္မ ွ သငတ္န္းစရိတ္ ကုနက္်ေငြအား 
အျပည့္အ၀ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတတ္စပ္ိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း Training 
Policy ႏငွ့္အညီ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သည့္သင္တန္းအလိကု္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပဆ္ိုရမည္။ 

၃.၅.၉ ဝန္ထမ္းေခ်းေငြ (Staff Loan) 

- ဝန္ထမး္မ်ား၏ လိအုပ္ခ်ကအ္ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန ္ ရည္ရြယ္၍  
ဘဏ္မွဝနထ္မ္း ေခ်းေငြ (Staff Loan) အား စီစဥ္ေဆာင္ရြကေ္ပးထားပါသည္။ 

-  ဝန္ထမး္မ်ားအေနျဖင့္ အတည္ျပဳခန္႔ထားၿပီးပါက ၀န္ထမ္းေခ်းေငြကုိ ဘဏ္၏ 
လုပ္ထုံးလုပန္ည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အခန္း (၄)  

ေျပာင္းေရြ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း (Staff Transfer) 

၄.၁ ၀န္ထမ္းဆႏၵအရ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း (Voluntarily Transfer) 

၄.၁.၁၀နထ္မ္းမ်ားအေနျဖင္လကရ္ွိဌာန/ဘဏ္ခြဲမွအျခားဌာန/ဘဏ္ခြဲတစခ္ုခုသို႔႔ ေျပာင္းေရြ႔
 ေလွ်ာကထ္ားႏုိင္ပါသည။္ ေျပာင္းေရြ႕ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဘဏမ္ွသတ္မတွ ္
ထားသည့္ ပုံစံတြင ္ ျဖည့္စြက္ၿပီး သကဆ္ိုင္ရာဌာန/ ဘဏခ္ြဲတာ၀န္ခံမ ွ တဆင့္ HR 
Department သို႔ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၄.၁.၂ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေနရာတြင္ ရာထူးေနရာလစ္လပ္ျခင္း၊ မူရင္းဌာန/ဘဏ္ခြဲတြင္ 
လူစားခန္႔ထားေပးရန္ မလိုအပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကိုကည္ီမွသာ ေျပာင္းေရြ႔ေပး 
ျခင္း ကိ ု ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ထိကုဲ႔သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရာတြင္ Fixed Allowance 
ႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕ခရီး စရတိတ္ို႔အား ဘဏ္မွခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ 

၄.၂ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ ေျပာင္းေရြ႔ျခင္း (Management Transfer) 

၄.၂.၁ ဘဏ္ခြဲသစဖ္ြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္လညး္ေကာင္း၊ 
လုပ္ငန္းလိအုပ္ခ်ကေ္ၾကာင့္လည ္ ေကာင္း    ၀နထ္မ္းမ်ားအား ဘဏ္ခြဲတစခ္ုခု (သို႔) 
ဌာနတစ္ခုခသုို႔ ေျပာင္းေရြ႔တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းကိ ု ျပဳလပု္ႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုကဲ႔သို႔ ေျပာင္းေရြ႔ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ၀နထ္မ္းမ်ားမွ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ျငင္း ပယ္ျခင္း၊ 
ဆန္႔က်င္ျခငး္မ်ား မျပဳလပု္ရပါ။ 

၄.၂.၂ လုပင္န္းလိုအပ္ခ်က္အရ မူရင္းေဒသမွ အျခားေဒသရိွဘဏ္ခြသဲို႔ ေျပာင္းေရြ႔တာ၀န္ 
ထမ္း ေဆာင္ရပါက Fixed Allownace အား သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ျပဳမည္။ 
၀န္ထမ္း ေနထိုင္ေရးအတြက္ ဘဏမ္ွ စီစဥေ္ပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             အခန္း(၅)  

ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ လစာႏုွန္းထားအတြင္း လစာတိုးျမွင့္ျခင္း (Promotion Policy) 

ဧရာ၀တေီတာင္သလူယသ္မားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏအ္ေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရာထူးတိုးျမငွ့္ ျခင္း၊ 
လစာႏႈနး္ထားအတြင္း လစာတိုးျမွင့္ျခင္းမ်ားကို ရုံးခ်ဳပ္၏ (၂၈.၂.၂၀၁၉)ရကစ္ြဲပါ စာအမွတ ္
(Abank/012/2018-2019) (အမာွစာ)ျဖင့္     Promotion Policy အား ထုတ္ျပန္ၿပးီ ျဖစ္ပါသည္။ 
Promotion Policy ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

     အခန္း(၆) 

     သင္ၾကားေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး (Learning & Development) 

 ဧရာ၀တီေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ၀န္ထမး္မ်ား အရည္အခ်င္း 
ျပည့္၀စြာျဖင့္ ဘဏ္လပု္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရနအ္တြကလ္ည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
ဘ၀တစ္ေလွ် ာက္ေရရွညတ္ိုးတက္မႈျဖစ္ေစေရနအ္တြကလ္ည္းေကာင္းရညရ္ြယ္ၿပီး ဘဏ္တြငး္ 
သင္တနး္မ်ား၊ ျပင္ပသင္တနး္မ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္တက္ေရာက္ေစလွ်ကရ္ွိပါသည္။ျပင္ပသငတ္န္း 
မ်ားတက္ေရာက္ရာတြင္ Training Policyႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

 

 

 

 

 



 

အခန္း(၇)  
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

၀န္ထမ္းမ်ားလုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (သာမန္ျပစ္မႈ) 
 ဧရာ၀တေီတာင္သလူယသ္မားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏမ္ွ ၀နထ္မ္းမ်ားသည္ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ 
သာမန္ျပစ္မႈ စညး္ကမ္းခ်က္တစ္ခုခကုို လိုက္နာရန္၊ လုပ္ေဆာင္ရန ္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း၊ တားျမစ္ 
ခ်က္မ်ားကိ ု ေဖာက္ဖ်က ္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက ပထမအႀကမိတ္ြင ္ ႏႈတျ္ဖင့္ 
သတိေပး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတယိအႀကိမ္တြင ္ စာျဖင့္သတေိပး၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 
တတယိအႀကိမ္တြင္ ၀နခ္ံကတိေရးထိုးေစလွ်က ္ျပင္းထန္စြာ သတိေပးၿပီးေနာက္ ထပမ္ံ က်ဴးလြန္ပါက 
နစ္နာေၾကးမေပးဘ ဲအလပု္မွ ရပစ္ဲသည္အထ ိအျပစ္ေပးျခင္းခရံမည္။ 
၇.၁ အလုပ္ခ်န္ိစည္းကမ္း 

၇.၁.၁ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘ ဲလပု္ငနး္ခြင္သုိ႔ သတ္မွတ္ခ်ိနထ္က ္ေနာက္ 
က်ေရာက္ရွိျခင္း၊ ေစာျပနျ္ခင္းမ်ား မျပဳရ။ 

၇.၁.၂ သတ္မတွ္ထားေသာ ခြင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က၍္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္း မျပဳရ။ 
ခြင့္ျပဳထားေသာ ခြင့္ရက္ကုိ လံုေလာကေ္သာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွဘိ ဲ ေက်ာ္လြန ္
ခံစားျခင္း မျပဳရ။ ခြင့္ရက ္ကုန္ဆံုးၿပီးသည့္အခါ လုပ္ငန္းခြငသ္ုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ မပ်က္ 
ကြကရ္။ 

၇.၁.၃ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း လုပင္န္းႏွင့္ မသက္ဆိုငသ္ည့္ ကိစၥရပ္မ်ား လံုး၀မျပဳလပု္ရ။ 
၇.၁.၄ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ၀နထ္မ္းအခ်င္းခ်င္း၀ိုင္းဖြဲ႕စကားေျပာျခငး္၊ လုပင္န္းခြင္အတြင္း 

စား ေသာက္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း၊ ကိယု္ေရးကိုယတ္ာကစိၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
အျခား နည္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း မျပဳရ။ 

၇.၁.၅ အလပု္ခ်ိန္အတြင္း အိပ္စက္ျခင္း မျပဳရ။ 
၇.၁.၆ တာ၀န္ခ်ိနအ္တြငး္ ကြန္ပ်ဴတာ/ ဖုန္းျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္း၊ ဂမိ္းကစားျခင္းမ်ား၊ 

facebook အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပရ္။ 
၇.၂ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာစည္းကမ္း 

၇.၂.၁ အလုပတ္ာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရမည္။ 
၇.၂.၂ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာနအႀကီးအကဲ၊ တာ၀န္ခံမ်ားက ေပးအပ္သည့္တာ၀န္မ်ား၊ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကိ ုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည။္ 
၇.၂.၃ သကဆ္ိုင္ရာတာ၀န္ရွသိူမ်ား အဆင့္လိုကသ္တ္မတွ္ေပးထားသည့္ လုပင္န္းတာ၀န္ 

မ်ားကိ ုေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရနႏ္ွင့္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပးီစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ 

၇.၂.၄ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တမင္လပု္ငန္းက်ဆင္းေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳ 
ရ။ 



၇.၂.၅ တမင္ရည္ရြယ္၍ ထတုက္ုန္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားလြဲမွား၍ ထပု္ပိုးျခင္းမ်ား 
မျဖစ္ေစရ၊ ျဖစ္ပါက ကုမၸဏီ၏ ဂုဏသ္တင္းထိခိကု္မႈ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အေရး 
ယူျခင္းခံရမည္။ 

၇.၂.၆ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းဆိငု္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန႕္ညႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားကိ ုမလိကု္နာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ကမုၸဏီဘ႑ာေငြႏွင့္ ကမုၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈ 
မျဖစ္ေစရန ္အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ရမည္။ 

၇.၂.၇ ကုမၸဏီ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အမႈတြဲမ်ား၊ လပု္ငန္းဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႕၀ကွ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္သမူ်ားအား ၾကည့္႐ႈေစျခင္း၊ ကူးယေူစျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပး 
ျခင္း၊ ေျပာၾကားျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

၇.၂.၈ လံုၿခံဳေရးအဆင့္သတ္မတွ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႕၀ကွ ္
ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းႏွင့္ မသကဆ္ုိင္သူမ်ားအား အသိမေပးရ။ 

၇.၂.၉ တာ၀နအ္ရ အပ္ႏွံထားသည့္ လုပပ္ုိင္ခြင့္ႏွင့္ ရာထူးၾသဇာအရိွန္အ၀ါကုိ အသံုးျပဳ၍ 
ကုိယ္က်ိဳးရွာျခင္း မျပဳရ။ 

၇.၂.၁၀ယံုၾကည္၍ အပ္ႏွံထားသည့္ လပု္ငန္းပုိင္ေငြမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစေရးအတြက္ 
ထိန္းသမိ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 

၇.၂.၁၁ျပင္ပထြကခ္ြာျခင္း 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရံးုကိစၥျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိယု္ေရးကိုယတ္ာကိစၥျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပင္ပသို႔ သြားေရာက္ရမည္ဆိပုါက ျပင္ပ 
ထြကခ္ြာခြင့္ ပံုစံအား ျဖည့္စြက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာန/ ဘဏ္ခြတဲာဝန္ခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ဧည့္ႀကိဳ (Reception) ဌာနရိွ ျပင္ပထြက္ခြာခြင့္ စာအုပ္တြင္ မတွ္တမ္းတင္၍ ထြက္ခြာ 
ရမည ္ျဖစ္သည္။ 

၇.၃ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျပဳမႈဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာစည္းကမ္း 

၇.၃.၁ အေရးပါေသာ ကိယု္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လိမ္လညတ္င္ျပျခင္း၊ ထိန္ခ်နထ္ား 
ျခင္း (သို႕မဟုတ္) မရိးုသားမႈ တစခ္ခုုကို မျပဳလပု္ရ။ 

၇.၃.၂ တာ၀နထ္မး္ေဆာင္ရာ၌ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈမရွိျခင္း၊ လိမလ္ည္ျခင္း၊ လိမ္လည္ရန္ 
အားထတု္ျခင္း (သုိ႔မဟတု္) လိမလ္ည္ရန္ အားေပးကူညီျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ 

၇.၃.၃ အျခား၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိ ထခိုိက္နစ္နာေစရန္ မဟုတမ္မွန္စြပ္စြဲတုိင္ၾကားျခင္း 
မျပဳလုပ္ရ။ 

၇.၃.၄ တာ၀န္ရွသိူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအခ်င္းအခ်င္းအား မရိုမေသမေလးမစားျပဳျခင္း၊ 
မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ၀နထ္မ္းအခ်င္းခ်င္း အရကွ္ရေစရန ္
သိကၡာပ်ကယ္ြင္း ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 



၇.၃.၅ အလုပ္ခြင္ၿငမိ္းခ်မ္းသာယာမွဳကိုျဖစေ္စ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း စညး္လံုးညီၫြတ္မွဳကို 
ျဖစ္ ေစ ပ်က္ျပားေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း (သို႕) ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႕) ထိသုို႕ျပဳလုပ္ျခင္းကို 
အား ေပးကညူီျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

၇.၃.၆ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း အလပု္ေျပာင္းေစေသာငွာ အားေပးျခင္း၊ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ကူညီျခင္း 
မျပဳလုပ္ရ။ 

၇.၃.၇ လုပ္ငန္းခြငအ္တြငး္ ၀နထ္မ္းအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးမႈပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာ 
အဆိုမ်ား အား ေရာွင္ၾကဥ္ရမည္။ 

၇.၃.၈ လုပ္ငန္းခြငအ္တြငး္ ခုိက္ရန္ျဖစပ္ြားျခင္း၊ တစစ္ံုတစ္ဦးကုိ ကုိယ္ထလိက္ေရာက္ 
က်ဴးလြန္ျခင္း (သုိ႔) ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ 

၇.၃.၉ လုပ္ငန္းခြငအ္ႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာအစီအမမံ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကို 
မေဖာကဖ္်က္ရ။ 

၇.၃.၁၀  လပု္ငန္းခြင္အတြင္း ကြမ္းစားျခင္း (သို႕) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း မျပဳရ။ 

၇.၃.၁၁  တာ၀န္ထမး္ေဆာင္ရာတြင္ ႐ုိင္းပ်စြာ ေျပာဆုိဆကဆ္ံမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

၇.၃.၁၂  ကမုၸဏီ၏ ဂုဏသ္ိကၡာမ်ားအား ထိခိုကက္်ဆင္းေစရန္ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္း၊ စညး္ရံုးျခင္း၊   
လႈံ႕ေဆာ္ျခငး္ မျပဳရ။ 

၇.၃.၁၃  တာ၀န္အရစစေ္ဆးျခင္းအေပၚ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ မေခ်မငံျပဳမူေျပာဆို ဆကဆ္ံျခင္း မျပဳ 
ရ။ 

၇.၃.၁၄ လပု္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရယိာမ်ားကို တမင္သကသ္ကဖ္်က္ဆီးျခင္း (သို႕) ပ်က္စီးဆံုး 
႐ံႈးေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

၇.၃.၁၅ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း၊ ရာထူးအဆင့္အလိုက ္ ေစာင့္ထိန္းလိကု္နာရန ္ သတ္မတွ ္
ထားသည့္ အျခားက်င့္၀တ္ ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာကဖ္်က္ျခင္းမျပဳရ။ 

၇.၃.၁၆  ကမုၸဏီအတြက္ အက်ိဳးပ်ကစ္ီးေစမည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးကုိမဆုိ တိကု္တြန္းျခင္း၊ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ အားေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ 

၇.၃.၁၇ မိမအိသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား (ေကာင္တာ၊ စားပြဲ၊ စာရင္းစာအုပ၊္ ဖုိင္မ်ားစသည္...) 
တို႕ကုိ စနစတ္က် သန္႔ရငွး္သပ္ရပ္စြာ ထားရမည္။  

၇.၃.၁၈  လပု္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႕ရွင္းမႈကို အထူးဂရစုိုက ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိမိဌာန 
၏ သန္႔ရွင္းေရးကုိ တာ၀န္ရွိသူ ႀကးီၾကပ္ေရးမွဴ းမ်ားမွ ခ်မတွ္ထားသည့္အတုိင္း 
အလွည့္က် ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

၇.၃.၁၉ လပုင္န္းခြင္အတြင္း သကဆ္ိုင္ရာမ ွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘ ဲ စာရြကစ္ာတမ္းမ်ား ျဖန္႕ေ၀ 
ျခင္း (သို႕) ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း (သို႕) ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား 
(အလွဴခံ ျခငး္၊ ရန္ပံုေငြလက္မွတ္ေရာငး္ခ်ျခင္း၊ ေငြေခ်းျခင္း၊ စုေၾကးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အတိုးေပး ျခင္းစသည္…) ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 



၇.၃.၂၀ လပု္ငန္းမ ွ ထတု္ေပးထားသည့္ ပစၥညး္မ်ားအား အလုပ္မ ွ ႏတု္ထြက္သည့္အခါႏွင့္ 
အလုပ္မ ွ ထတု္ပယ္ျခင္းခရံသည့္အခါ စနစ္တက်ျပန္လည ္ အပႏ္ွံရမည္။ ျပန္လည္ 
အပ္ႏွံျခင္းမရွပိါက ၄င္းပစၥည္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ညီမွ်ေသာ သတ္မတွ္ေလ်ာ္ေၾကး 
အတိုင္း ေပးေလ်ာ္ရမည္။  

၇.၄ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းမႈ (Grooming Standards) စည္းကမ္း 

၇.၄.၁ လုပ္ငန္းခြငအ္တြငး္ ကုမၸဏီ၏ ပံုရိပ္ႏငွ့္ ေလ်ာ္ညသီည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ တစ္ကိယု ္
ရည္ သန္႕ရငွ္းမႈတို႕ကိ ုအထးူဂရုျပဳရမည္။ 

၇.၄.၂ လုပ္ငန္းခ်ိနစ္တင္သည္ႏငွ့္ တာ၀န္ခ်ိန္၀တဆ္င္ရမည့္ သတ္မတွ္တူည၀ီတစ္ံု 
(Uniform) ကို သတမ္တွ္ပံုစံ အတိငု္း ျပည့္စံုစြာ အဆင္သင့္ ၀တ္ဆင္ၿပးီ ျဖစ္ရမည္။ 
(ကုမၸဏီရငထ္ိုးတဆံိပ္၊ ၀န္ထမ္းလည္ဆြဲကဒ္ အပါအ၀င္…) 

၇.၄.၃ ညစ္ပတေ္ပေရေနေသာ ယနူီေဖာင္း၊ စြန္းထင္းစုတ္ျပဲေနေသာ ယနူီေဖာင္းမ်ား 
၀တ္ဆင္ျခင္းကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ 

၇.၄.၄ ယူနီေဖာင္းျဖစ္ေစ၊ အျခားအ၀တ္အစားျဖစ္ေစ ကမုၸဏီ၏ ပံုရိပ္ကို ထိခိကု္ေစေသာ 
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွသိည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစေရးအတြက္ 
အထူးဂရစုိကု္ရမည္။ 

၇.၅ တယ္လီဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္း 

၇.၅.၁ ကုမၸဏီဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမ ိ မိုဘိုင္းဖနု္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကိယု္ေရးကိုယတ္ာ 
ကိစၥရပ္ မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေျပာျခင္းမ်ားမျပဳရ။ 

၇.၅.၂  မိမိ၏ကိုယပ္ိငု္တယလ္ီဖုနး္အား တာဝန္အရေပးအပ္ထားသူမွလၢဲ၍ က်န္ဝန္ထမ္းမ်ား 
သည ္မိိမိတို႔၏ သကဆ္ိငု္ရာဌာနတာဝန္ခံထတံၢင္ Silent ျပဳလပု္ထား၍ ရုံးခ်ိန္အတၢင္း 
အပ္နံွထားရမည္။ 

၇.၅.၃ ရုံးတကခ္်ိန္ျပီး၍ Overtime အခ်ိန္၌ မိမိထံတၢင္ ျပန္လညယ္ူေဆာင္ထားရပါမည္။ 

၇.၅.၄ Social Media ျဖစေ္သာ Viber/Facebook သုံးစၢဲရာတၢင္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းအား 
ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ကစိၥရပ္မ်ားအား မျပဳလပု္ရပါ။ 

၇.၆ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္၊ အီလက္ထေရာနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာစည္းကမ္း 

၇.၆.၁ တာ၀န္ခ်ိနအ္တြငး္ လပု္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ စီစဥေ္ပးထားေသာ 
အင္တာနကႏ္ွင့္ အီးေမးလ္ အသံုးျပဳရာ၌လည္းေကာင္း၊ မမိိမိုဘိုင္းလ္ဖနု္းမ်ားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ လုပင္န္းႏွင့္ မသကဆ္ိုင္ေသာ Website မ်ား၊ Social Network Site 
မ်ားစသညတ္ို႕ကိ ုကိယု္ေရးကိုယတ္ာကစိၥရပ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကိ ုထိခိကု ္
ေစသညအ္ထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳျခင္းမျပဳရ။ 



၇.၆.၂ အျခားသမူ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာ၊ Memory Stick မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ႀကိဳတင ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွဘိ ဲကူးယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ျပငဆ္ငျ္ခင္းမ်ားကိ ုလံုး၀  လံုး၀) 
မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၇.၆.၃ ကုမၸဏီပိုင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက ္
ကူးယူျခငး္၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ျဖန႕္ေ၀ျခင္းမ်ားကိ ုလံုး၀ (လံုး၀) မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၇.၆.၄ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတငး္ႏငွ့္အမညက္ို ထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ Social 
Media မ်ားတြင္ ေရးသားျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား လံုး၀ (လံုး၀) မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၇.၆.၅ ဆိုရွယ္မီဒီယာတၢင္ A bank အေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ရိွသည့္အခါ ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္        
A bank ၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၊ ဝန္ထမ္းလကစ္ၢဲနွင့္ အျခားဘဏ္၏ မူဝါဒေပၚလစီ 
မ်ားကိ ုတကိ်စၢာလိကု္နာရမည္။ 

၇.၆.၆ မိမိတို႔၏ျပဳမူေဆာင္ရၢက္မွဳမ်ားသည္ မမိိနွင့္တကၢ A bank၏ ပုံရပိ္ကို ထခိိုကမ္ွဳရိွနိုင္     
ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္။ ဝနထ္မ္းမ်ားတင္လိကု္ေသာ သို႔မဟတု္ ျဖန္႔ေဝလိုက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလကသ္ည ္အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စၢာ ျပန္႔နံွ႔ေန နိုင္
ေၾကာင္း သတိျပဳပါရန္။ 

၇.၆.၇ ဆိရှယ်မီဒီယာ ပ တွင် ဝန်ထမ်းများတင်ထား သာ အ ကာင်းအရာများနှင့် 
သတင်းအချက်အလကမ်ျားကိ A bank အ နနှင့် စာင့် ကပ်ကည့်ရမည် 
ြဖစ် ကာင်း သတိြပုပါ။ ဝန်ထမ်းများအ နနှင့် မိမိတင်မည့်အ ကာင်းအရာ 
သည ် A bank ကိ သာ်လညး် ကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ 
ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာ ဖာက်သည်များကိ သာ်လည်း 
ကာငး်၊ ထိခိက်နစ်နာ စြခင်း သိ့မဟတ် ဆိးကျို းသက် ရာက်ြခင်းများ 
ြဖစ် ပ မမရှိ စ ရးအတွက် မိမိတ့ိ၏ ဆင်ြခင်တတရားကိ အစွမ်းကန် ကျင့်သး 
သွားရမည်။ 

၇.၆.၈ ဝန်ထမ်းများသည ်A bank ၏လို ဝှ့က်ချက် သိ့မဟတ် အများနှင့်သက်ဆိင်ြခင်း 
မရိှ သာ သတင်းအချက်အလက်များက ိ ဆိရှယ်မီဒီယာ ပ သိ့တင်ြခင်း၊ 
ြဖန့် ဝြခင်း၊ ထတ်ြပန်ြခင်းများမြပုလပ်ရ။ လ ို ့ဝှက်ဟတ်မဟတ ်သသယရှိလ င် 
ဝန်ထမ်းများသည ် HR Department သ့ိမဟတ် ကီးကပ် ရးမှူး သိ့မဟတ် 
နှစ်ဌာနစလးကိ စစမ်း မးြမန်းရမည်။ 

၇.၆.၉ ဆိရှယ်မီဒီယာကွန်ယက်များ၊ Blogs များနှင့် အြခား သာ Online ဖာ်ြပချက် 
အ ကာင်းအရာများသည ် ရဖန်ရခါတွင် ပနှိပ် ရးနှင့် မီဒီယာများက အာရစိက် 
လာ စနိင်သည ် သိ့မဟတ ် ဥပ ဒ ရးရာ မးခွန်းထတ်ဖွယ်ရာများ 
ြဖစ်လာ စနင်ိသည်။ အဆိပါကိစ္စရပ်မျို းနှင့်စပ်လျဉ်းလင ် A bank ၏ 
ြပာဆိခွင့်ရပဂ္ုိဂ လ်များထသ့ိ စစမ်း မးြမန်းရမည်။ 



၇.၆.၁၀ ဆိရှယ်မီဒီယာကိအသးြပုမသည် ဝန်ထမ်းများ၏A bank နှင့်စပ်လျဉ်း သာ 
ဝတ္တရားများကိအ နှာင့်အယှက်ြပုြခင်းမြဖစ် စရ။ A bank ရှိကွန်ပျူတာများကိ 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက်သာ အသးြပုရမည်။ A bank၏ ကွန်ပျူတာများ 
ကိ အသးြပုရာတွင် ဘဏ်၏လပ်ငန်းများအတွက်မ ူ ဆိရှယ်မီဒီယာကိ အသးြပု 
နိင်သည်။(ဥပမာ- Facebook, Twitter, A bank ၏Blog နှင့် LinkedIn) 
သ့ိရာတွင် ပဂ္ဂ လ် ရးဆိရှယ်မီဒီယာကွန်ယက်များ၊ Blog များ စသည်များ 
အတွက် A bank ကွန်ပျူတာများက ိ အသးမြပုရ၊ အသးြပုပါက 
စည်းကမ်းပိင်းဆိင်ရာအရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 

၇.၆.၁၁ ရးချိန်ြပင်ပ Online အသးြပုြခင်းများသည ် A bank ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း 
များကိ ချို း ဖာက်ြခင်း သိ့မဟတ် မူဝါဒဆိင်ရာချို း ဖာက်ြခင်း ြပုရာ ရာက်လင် 
တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အည ီ စည်းကမ်းပိင်းဆိင်ရာ အ ရးယူြခင်းခရမည် သိ့တည်း 
မဟတ ်အလပ်တာဝန်မှ ရပ်စဲြခင်းခရမည်။ 

၇.၆.၁၂ ဝန်ထမ်းများသည ် A bank နှင့်စပ်လျဉ်း သာ အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက် 
လပ်ငန်းပိင်းစသည်နှင့် ပတသ်က်၍ ရးချိန်ြပင်ပတွင် ထတ် ဝြခင်း၊ ြဖန့် ဝြခင်း 
ြပုခဲ့လင ်ဘဏ်ကတာဝန်မရိှ ကာင်း Disclaimer ကိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။ 
ဥပမာ- ဤWebsite ပါ ဖာ်ြပချက်များသည ် မိမိ၏ကိယ်ပိင် ဖာ်ြပချက် 
သက်သက်သာ ြဖစ် ပီး A bank၏ ရပ်တည်ချက်များ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် 
ထင်ြမင်ယူဆချက်များကိ ကိယ်စားမြပုပါ။ 

၇.၆.၁၃ A bank နှင့်သက်ဆိင် သာ ဆိရှယ်မီဒီယာအ ကာင့်များကိ ဝန်ထမ်းများ၏ 
ကိယ်ပိင်ပဂ္ိုဂ လ် ရးအ ကာင့်များမှ သီးြခားထားရှိရမည်။ 

၇.၆.၁၄ မိမိတ့ိ၏ Profile တွင် လပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက် သာ အချက်အလက်များ၊ 
စကားလးအသးအနန်း ဖာ်ြပြခင်းများ မြပုလပ်ရ။ 

၇.၇ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း 

၇.၇.၁ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတသ္ကေ္သာ မညသ္ည့္ သတင္းအခ်ကအ္လကက္ုိမွ BOD ၏ 
လမ္းညႊနခ္်က္၊ ခြင့္ျပဳခ်က ္ မရ႐ွိဘ ဲ မညသ္ည့္ဝန္ထမး္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ွ 
ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခြင့္မရွိပါ။ 

၇.၇.၂ မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္း၊ 
ရာထူးအရ သိရွိခြင့္ရထားေသာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ လွ်ိဳ႕ဝကွထ္ားရွိရမည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္က်ိဳးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခား ေသာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပသုိ႕ ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳရ။ 

 

 



၇.၈ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပင္ပဧည့္သည္ေတြ႕ဆုံျခင္း 

၇.၈.၁ တာ၀န္ခ်ိနအ္တြငး္ လပု္ငန္းႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ ကိယု္ေရးကိုယတ္ာ ဧည့္သညမ္်ား 
လာေရာက္ပါက ဌာနတာ၀န္ခံထ ံ သတင္းပို႕၍ ရာထူးအဆင့္အလိုက ္ သတ္မွတ ္
ဧည့္ခန္း၌သာ ေတြ႕ဆံုရမည္။ 

၇.၈.၂ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႕ ေခၚယူျခငး္အား လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။ 

၇.၈.၃ လုပ္ငန္းႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ မညသ္ည့္ဧည့္သညက္ိုမဆိ ုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတြ႕ဆံု 
ဧည့္ခံျခင္း မျပဳရပါ။ 

၇.၈.၄ ျပင္ပ၌ေတြ႕ဆံုရန္လိုအပပ္ါက မမိိဌာနမွ တာ၀န္ရွသိထူံခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ျပင္ပထြက္ခြာ 
ခြင့္မွတ္တမ္းတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတရ္ရွိမွသာ ထြက္ခြါေတြ႕ဆံုႏိုင္ပါသည္။ 

၇.၈.၅ မိမိ၏ ခင္ပြနး္/ဇနီး၊ သားသမီး၊ မသိားစု၀င္မ်ားအား လပု္ငန္းခြင္အတြင္း ေခၚေဆာင္၍ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လာေရာက္ေစျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ 

၇.၉ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံရယူျခင္း 

မိမိအား ေဆာင္ရြကရ္န္ တာ၀န္ေပးထားေသာ အလုပ္တာ၀န္ႏငွ့္ ပတသ္က္၍ 
မည္သည့္ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ ေၾကာ္ျငာပစၥည္းမ်ားကုိမွ် ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လုံး၀လက္ခ ံ ျခင္း မျပဳရပါ။ ဘဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
စီးပြားဖက္မ်ား၊ Customer မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ႏငွ့္ ပတ္သက္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ 
ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အျခားေသာ အခြင့္အလမ္းေတာင္းခမံွဳ အသြင္သ႑ာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ညွိႏွိဳင္းမွဳ အေပးအယူမ်ား 
မျပဳလုပ္ရပါ။ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းအေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အခန္း(၈)  

စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာအေရးယူမႈမ်ား 

၈.၁ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာအေရးယူမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာမူ၀ါဒ (Disciplinary Policy) 

၈.၁.၁ ရည္ရြယ္ခ်က ္

စည္းကမး္ပိငု္းဆိုင္ရာ အေရးယမူွဳႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒအား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစၿ္ပီး အေရးယူအျပစ္ေပးရန္အတြက္ 
ဦးတည ္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစပ္ါသည္။ စည္းကမ္းမ်ားခ်ိဳးေဖါကပ္ါက မည္ကဲ႔သို႔ 
အေရးယ ူ အျပစ္ ေပးျခင္း ခံရႏုိင္သညက္ို ၀န္ထမ္းမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၈.၁.၂ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း 

၀န္ထမ္းအား မွားယြင္းေသာျပစ္ဒဏေ္ပးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ပြါးေစရန္ႏွင့္ မလိလုားအပ္ ေသာ 
ကိစၥရပမ္်ားမျဖစ္ပြါးေစရန္အတြက္ စြပ္စြဲျပစ္တငခ္ရံေသာ ၀နထ္မ္းအား ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ထုေခ်ရွင္းလင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၈.၁.၃ စုစံမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ စစေ္ဆးျခင္း 

၀န္ထမ္း၏ ျဖစ္စဥ္သည ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္စစ္ေဆးရန္ လိအုပ္ပါက စုစံမ္း 
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ စစေ္ဆးမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

 ၈.၁.၄ ရာထူးတာ၀န္မ ွယာယရီပ္ဆိငု္းျခင္း 

ရာဇ၀တမ္ွဳ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးႏုိင္ရန ္အတြက္လည္းေကာင္း 
သကဆ္ိုင္ရာ၀န္ထမ္းအား ရာထူးတာ၀န္မွ ရပဆ္ိုင္းမည္ ျဖစပ္ါသည္။ 

၈.၁.၅ သတေိပးျခင္း 

၀န္ထမ္းတစဥ္ီးသည ္ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ခုခ ုက်ဳးလြန္ျခင္း 
မ်ားျဖစ္ေပၚပါက ၀န္ထမ္းက်ဳးလြန္ခဲ႔သည့္အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး Disciplinary Policy 
ႏွင့္အည ီေအာက္ေဖၚျပပါ အေရးယမူႈတစ္ခုခကုို ခံရမည္။ 

(က) ႏတု္ျဖင့္သတိေပးျခင္း 

(ခ)  ပထမအႀကိမ္စာျဖင့္ သတိေပးျခင္း 

(ဂ) ေနာကဆ္ုံးအႀကမိ္စာျဖင့္ သတိေပးျခင္း 

(ဃ) လစာတိုးျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႔) ရာထးူတိုးျမွင့္ျခင္းကိုရပ္ဆိငု္းျခင္း 

(င) ရာထူးတစ္ဆင့္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း 

(စ) အလပု္မထွုတ္ပယ္ျခင္း 



စည္းကမး္ပိငု္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ မ၀ူါဒ (Disciplinary Policy) အေသးစိတ္အား 
သီးျခား ထတု္ျပန္ထားပါသည္။ 

၈.၂ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေက်နပ္မႈ၊ အျငင္းပြါးမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း (Grivance) 

ဘဏ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြငအ္တြငး္ ၀နထ္မ္းမ်ား စိတလ္က္ေပါ့ပါးစြာျဖင့္ 
ဘဏ္လပုင္န္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ လပု္ငန္းခြင္တြင ္ ၀န္ထမ္း 
အခ်င္းခ်ငး္ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္း၊ အယူအဆမွားယြင္းခက္မရွဘိဲ 
ဆကဆ္ံေရး ေျပျပစ္ေခ်ာေမာေစရန္၊ အတတူကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြကေ္စရနအ္တြက ္
လုပ္ငန္းခြငအ္တြငး္ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ အျငင္းပြါးမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္လိအုပပ္ါသည္။ 

၈.၂.၁ နစ္နာသ၀ူနထ္မ္းသည္ ဌာနမွ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက မိမိ၏နစ္နာမႈအား သကဆ္ိုင္ရာ ဌာန 
တာ၀န္ခထံသံို႔ ျဖစ္ပ်ကပ္ုံႏွင့္တကြ တင္ျပေဆြးေႏြး အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းခံရမည ္ ။ 
သကဆ္ိုင္ရာတာ၀န္ခမံ ွမွ်တမွန္ကန္ေသာ ရပတ္ည္ခ်က္ျဖင့္ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရမည္။ 
လိုအပ္ပါက HR Department ၏ အႀကံဥာဏအ္ား ရယႏုိူင္ပါသည္။ 

၈.၂.၂ နစ္နာသူ၀နထ္မ္းသည ္ ဘဏခ္ြဲမ ွ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက မိမ၏ိနစ္နာမႈအား သကဆ္ိငု္ရာ 
ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံထံသို႔ ျဖစ္ပ်က္ပုံႏွင့္တကြ တင္ျပေဆြးေႏြး အႀကံဥာဏ ္ ေတာင္းခံရ 
မည္။ သကဆ္ိုင္ရာတာ၀န္ခမံ ွ မွ်တမွန္ကန္ေသာ ရပတ္ည္ခ်က္ျဖင္ ့
ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္း ေပးရမည။္ လိုအပပ္ါက HR ဌာန၏ အႀကံဥာဏ္အား ရယႏူိုင္ပါသည္။ 

၈.၂.၃ ဌာန၊ ဘဏခ္ြဲမ်ားမွ ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက ၀နထ္မ္းမွ မိမိ၏နစ္နာမႈအား HR 
ဌာနသို႔ တရား၀င္စာျဖင့္ တိုက္ရိကုတ္င္ျပႏုိင္ပါသည္။ HR ဌာနမွ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သကဆ္ိုင္ရာတာ၀န္ခံျဖင့္ညိွႏႈိင္းကာ တရားမွ်တသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်ကက္ို 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ 
ပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၈.၂.၄ အမည္ေဖၚျပျခင္းမရွိေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ ကိယုစ္ားတိုင္ၾကားစာမ်ားအား လက္ခ ံ
စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ 

၈.၂.၅ တိုင္ၾကားသည့္၀န္ထမ္းသည ္မိမိ၏အမွနတ္ကယ္နစ္နာမႈကိသုာ တိုင္ၾကားရမည္  ျဖစ ္
ၿပီး အျခား၀န္ထမ္းထိခိကု္ေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လမိလ္ည္တိငု္ၾကားျခင္း၊ မမနွ္ 
မကန္တိငု္ၾကားျခင္းျဖစေ္ၾကာင္း စစိစ္ေပၚေပါက္ပါက စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာအေရး 
ယူမႈႏွင့္ဆိုငေ္သာမူ၀ါဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမညျ္ဖစ္ပါသည္။ 

၈.၃ ဘဏ္၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီညႊတ္ျခင္းမ်ားအား ထုတ္ေဖၚအသိေပးျခင္း  

(Whistle - Blowing) 

ဘဏ္၀နထ္မ္းမ်ားသည္ ဘဏ္၏အက်ိဳးစီးပြါး၊ဘဏ္၏ဂုဏသ္ိကၡာအလို႔ငွာ ဘဏ၀္န္ထမ္း 
တစ္ဦးဦး၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ကနေ္သာအျပဳအမူ၊ ေျပာဆိုမွဳမ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက အပုခ္်ဳပ္မႈ 
ဒါရိုက္တာ (သို႔) HR Dept; သို႔ စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ email ျဖင့္လည္းေကာင္း တိကု္ရိုက္ 
အသိေပးတင္ျပႏုိင္ပါသည္။  



၈.၃.၁ ထုတ္ေဖၚအသိေပးမွဳမ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ား   ပါ၀င္ပါ 
သည္။ 

 (က) ဘဏ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား ကိုယက္်ိဳးအတြက္ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း။ 

(ခ) မိမိ၏ရာထူး၊ လုပ္ပိငု္ခြင့္ကို လြဲမွားစြာအသုံးျပဳျခင္း၊ ႏိုငထ္ကစ္ီးနင္းဆကဆ္ံ 
ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာအသုံးျပဳျခင္း။ 

(ဂ) မရိုးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ဘဏႏ္ွင့္ဆကသ္ြယ္သည့္ Customer မ်ားအား         
ဆကသ္ြယ္ျခင္း၊ ဆကဆ္ံျခင္း။ 

(ဃ) မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္Stakeholder                 
(Customers, Clients, Candidates) မ်ားထံမ ွ တနဖ္ိုးႀကီးျမင့္သည့္ 
လက ္ေဆာင္မ်ား ရယူျခင္း။ 

(င) ဘဏ္မွခ်မတွ္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခငး္၊ Password အား 
အျခားသမူ်ားသို႔ အသိေပးျခင္း။ 

(စ) ဘဏ္၏ လွ် ိဳ႕၀ွက္သတငး္အခ်က္အလက္မ်ားအား အျခားမသက္ဆိုင္သမူ်ား 
သို႔ အသိေပးျခငး္၊ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္း(စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ဖုန္းျဖင့္လညး္ ေကာင္း၊ Social Media မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း)။ 

(ဆ) က်ား၊မ အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ ေဒသ ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ စသည့္မ်ားအား 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း။ 

၈.၃.၂ ထုတ္ေဖၚအသိေပးသည့္၀န္ထမ္းသည္ သကေ္သ၊ အေထာကအ္ထား၊ အခ်က္ 
အလကမ္်ား မွန္ကန္စြာျဖင့္တင္ျပရမည္။ လမိ္လည္တင္ျပျခငး္၊ မမနွ္မကန ္တင္ျပျခင္း 
မ်ားကိ ုအထးူသတထိားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၈.၃.၃ ထုတ္ေဖၚအသိေပးသည့္၀န္ထမ္း၏ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား၊ သက္ေသခံ 
မ်ားအား ေပါက္ၾကားမွဳ မရွိေစရန ္ဘဏ္မွတာ၀န္ယူမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

 

 

 

 



အခန္း(၉)  

အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း 

၉.၁ အလုပ္မွနုတ္ထြက္ျခင္း 

၉.၁.၁ အစမ္းခန႔္ဝနထ္မ္းမ်ား အလုပ္မွႏုတထ္ြက္ျခင္းအတြက ္ ႐ုံးဖြင့္ရက္(၅)ရက္ ႀကိဳတင္ 
တင္ျပရမည္။ 

၉.၁.၂ အတည္ျပဳဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္မွႏုတထ္ြကျ္ခင္းအတြက(္၁)လ ႀကိဳတင္၍ ႏတု္ထြက္စာ 
တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၉.၁.၃ အလုပ္မွႏုတထ္ြကပ္ါက ဝန္ထမ္းေရးရာဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ တရားဝင္ အလုပ္ ထြက္ 
ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ-အလုပတ္ာဝန္ 
မ်ားအား စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ မိမိအား ေပးအပ္ထားေသာ တူညဝီတ္စုံမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းကဒ္ျပားမ်ား၊ ကမုၸဏီ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္၊ ေသာ့၊ စာရြက ္
စာတမ္းႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္စၥည္းမ်ားအားလံုးကို ျပနလ္ည္အပႏ္ွံျခင္း၊ ႀကိဳတင္ ထုတယ္ူထား 
သည့္ ေငြစာရင္းမ်ား ရွငး္လင္းျခင္းစသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပနလ္ည္ အပ္ႏွံနိုင ္
ျခင္းမရွိပါက ပစၥည္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမၽွေသာ သတ္မွတ ္ ေငြေၾကးအား 
ျပန္လည ္ေပးေလ်ာ္ရမည။္ 

၉.၁.၄ လုပ္သက္(၂)ႏွစ ္ မျပည့္မီ အလုပ္မႏွုတ္ထြကလ္ၽွင္ လုပ္ငန္းမွ ၀နထ္မ္းအသိပညာ 
တိုးပြားေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ တက္ေရာက္ေစခဲ့ေသာ သငတ္န္းမ်ားအတြက္ 
သတ္မတွ္ထားေသာ က်သင့္ေငြမ်ားအား ျပန္လည္ ေပးေလ်ာ္ရမည္။  

၉.၁.၅ ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပမ္ွႏုတ္ထြက္ရာတြင္ သတမ္ွတ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
အတိုင္း လိကု္နာမွဳအေပၚမူတည္၍ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္/ အေရးယူ၍ အမနိ႔္ 
စာ ထုတ္ျပနမ္ည္ျဖစ္သည္။ 

(က) အလုပ္မွႏုတထ္ြကခ္ြင့္ကိ ု စညး္ကမ္းအတိုင္း ႀကိဳတင္တင္ျပ၍ 
ဘဏ္ႏွင့္ ေပး ေလ်ာ္ရန္ ရွိသညမ္်ားကိုလည္း စနစ္တက် ေပးေလ်ာ္သည့္ 
၀န္ထမ္းအား အလပု္မ ွ ႏုတထ္ြက ္ ခြင့္ျပဳသည့္အမိန႔္စာ ထတု္ေပးမည္။ 
ဘဏ္တြင္ တာ၀န ္ထမး္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေထာကခ္ံစာကိ ုထတု္ေပးမည္။ 

(ခ) အလုပ္မ ွႏတု္ထြက္ခြင့က္ို စည္းကမ္းအတိုင္း ႀကိဳတင္တင္ျပမွဳ မရွေိသာ္လည္း 
ဘဏ္ႏွင့္ေပးေလ်ာ္ရန္ရွသိည္မ်ားကိ ုစနစ္တက် ေပးေလ်ာ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အား အလုပမ္ွႏုတ္ပယ္သည့္ အမိန႔္စာ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမး္ ႏတု္ 
ထြက ္ ႐ုးံအမိန႔္စာတြင္ စည္းကမ္းအတိုင္း ႏုတထ္ြက္ျခင္း မဟတုဟ္ု ေဖၚျပ 
မည္။ 



(ဂ) အလုပ္မွႏုတထ္ြကခ္ြင့္ကိ ု စညး္ကမ္းအတိုင္းႀကိဳတင ္ တင္ျပမွဳရွိသည့္အျပင္ 
ဘဏ္ႏွင့္ ေပးေလ်ာ္ရန ္ ရွိသည္မ်ားကိုလညး္ ေပးေလ်ာ္ရန ္ ပ်က္ကြကသ္ည့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပမ္ွထုတ္ပယသ္ည့္ အမိန႔္စာထတု္ျပနမ္ည္ ျဖစသ္ည္။ 

၉.၂ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း 

အလြဲသုံးစားမွဳအပါအဝင္ ဝန္ထမ္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳ အႀကီးစားမ်ား က်ဴးလြန္ျခငး္ 
ေၾကာင့္ အေရးယူရသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ အလုပ္ရွငဖ္က္မ ွ ႀကိဳတငအ္သိေပးျခငး္မရွိဘ ဲခ်ကခ္်င္း 
အလုပ္ခန႔္ထားျခင္းမ ွ ရပဆ္ိုင္းျခင္း၊ အလုပ္မထွတု္ပယ္ျခင္းအျပင္ လိုအပ္ပါက တရားဥပေဒ 
အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည။္ 

၉.၃ အလုပ္မွ အနားယူျခင္း 

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အသက္ (၆၀)ႏွစ္ျပည့္လၽွင ္အလုပ္မွ အနားယခူြင့္ရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ အဆိုပါဝနထ္မ္းမ်ားသည္ အလုပတ္ာဝန္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန ္ဆႏၵရွလိၽွင္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးအေျခအေနအရလည္း ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္နိငုစ္ြမ္း ရွိေနေသးလၽွင ္ ဘဏ္၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသက ္ (၆၀) ႏစွ္ ေနာက္ပိငု္းတြင္လညး္ အလုပတ္ာဝန္ ဆကလ္က္ 
ထမ္း ေဆာငခ္ြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ 

၉.၄ အလုပ္မွ ရပ္စဲျခင္း 

၉.၄.၁ ၀န္ထမ္းသည္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မွတုစ္ခုခကုို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရာွးလၽွင္ အလပု္ 
မွ ရပ္စဲသည္အထိ အျပစေ္ပးျခင္းခံရမည့္အျပင္ မည္သည့္ နစန္ာေၾကးမၽွ အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္ မရရွိပါ။ 

၉.၄.၂ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္း၏ ျပစခ္်က္တစ္စုတံစရ္ာေၾကာင့္ မဟုတဘ္ ဲလပု္ငန္းေခတ ၱ
ရပ္နားရျခင္း (သို႔) ဝနထ္မ္းပိလုၽံွေနျခငး္ (သို႔) ေအာကပ္ါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခခုု 
ေၾကာင့္ လပု္ငန္းရပ္နားခဲ့ရပါက၊ အလုပ္ရွင္ဖကမ္ွ အခ်ိန္မအီနည္းဆုံး Notice စာကို 
(၁) လ ႀကိဳတင္၍၊ ဝနထ္မ္းအား အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစသ္ည္။ 

(က) ဘ႑ာေရးလုံေလာက္မွဳမရွိျခင္း 

(ခ) သဘာဝေဘးအႏၲရာယက္်ေရာက္ခရံျခင္း 

(ဂ) လုံျခဳံေရး မေကာင္းမြန္ျခငး္ 

(ဃ) လုပ္ငန္းအစအီစဥ္ကိ ုျပနလ္ည္ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း 

၉.၄.၃ အလုပ္ရွငဖ္က္မွ ဝနထ္မ္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္သတမ္ွတ္ကာလထက္ေစာ၍ ရပ္နားျခငး္ 
အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အလုပရ္ွငဖ္က္မွ ရပ္နားရလၽွင ္ အလုပ္သမား 
၀န္ႀကီးဌာနမွ ထတု္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ျဖစသ္ည္။ 



၉.၅ ၀န္ထမ္းေသဆံုးျခင္း 

တာ၀နထ္မ္းေဆာင္ဆ ဲ၀န္ထမ္းတစ္ဥးီ ေသဆုံးပါက ဘဏ္မ ွသတ္မတွ္ထားသည့္ ေထာက္ပံ ့
ေၾကးႏွင့္ ၀နထ္မ္းေသဆံုးသည့္ေန႔ရကအ္ထိ ရပုိင္ခြင့္လစာ၊ ခြင့္လက္မတွ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္၍ 
အေမြဆက္ခခံြင့္ရွိသူထသံုိ႔ လုပထ္ုံးလပုန္ညး္ႏွင့္အညီ ထတု္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

၉.၆ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း 

၉.၆.၁ စာခ်ဳပသ္ကတ္မ္းကနု္ဆုံးရက္တြင ္ ဝန္ထမ္း၏သေဘာဆႏၵႏွင့္ သကဆ္ိုင္ရာဌာန 
တာဝန္ခံ၏ လပု္ငန္းလိုအပ္ခ်ကမ္်ားအေလ်ာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ညႈိႏႈိုင္းၿပီး၊ စာခ်ဳပ္ 
သကတ္မ္းတိုးျခင္း (သို႔) ရပဆ္ိုင္းျခင္း ျပဳလုပ္နိုငသ္ည္။ 

၉.၆.၂ လက္ရွိစာခ်ဳပ္သကတ္မ္းမကုန္ဆုးံမ ီ(၁)လအလိတုြင ္ဘဏ္ႏငွ့္ ၀န္ထမ္း ႏစွ္ဖက္လုးံ မ ွ
စာခ်ဳပသ္ကတ္မ္းတိုးျခင္း၊ ကနု္ဆုံးျခင္းကိ ု ဆုံးျဖတ္၍ အခ်ိန္မီ 
အေၾကာင္းၾကား ေပးမည္။ 

၉.၆.၃ စာခ်ဳပသ္ကတ္မ္းထပ္မတံိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဝနထ္မ္းသည ္ သီးျခား ပဋိဉာဥ္ 
စာခ်ဳပထ္ပ္မ ံ ခ်ဳပ္ဆိုနိငုရ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအား တေသြမတိမ္း 
လိုက္နာၾကရမည္။ 

၉.၆.၄ လုပ္ငန္းလိအုပ္ခ်ကအ္ရ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဘဏည္ႇိႏွိုင္းၿပီး ဝနထ္မ္းသည္ ခ်မတွထ္ားေသာ 
ဘဏ္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိကု္နာနိငု္ပါက ဆက္လက္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္နိုင ္
ပါသည္။ 

၉.၇ လုပ္သက္ကာလ သတ္မွတ္ျခင္း 

လုပ္သက္ကာလ သတ္မတွ္ရာတြင္  စတင္ခန႔္ထားသည့္ ေန႔မွစ၍ တစ္ဆက္တညး္ တာဝန ္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းကာလအခ်ိန္ အတိုင္းအတာကို ဆိလုိုသည္။ ၄င္းကာလသည္ 
အလုပတ္ာ၀န္ စတင္ထမး္ေဆာင္သည့္ေန႔ရက္မွ စတင္ တြကခ္်က္မည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

၉.၈   အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲေ့ၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (Job Certificate) 

ျပစ္မွဳေၾကာင့္မဟုတဘ္ ဲ မိမိဆႏၵအရ အလုပမ္ွႏုတ္ထြက္လၽွင ္ အလုပတ္ာဝန္ထမး္ေဆာင္ 
ခဲ့ေၾကာင္း ေထာကခ္ံစာ (Job Certificate) ကိ ု လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနမွ ေတာင္းယ ူ
နိုင္သည္။ အလုပ္မထွတု္ပယ္ျခင္း (သို႔) သတ္မွတထ္ားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
အလုပ္မ ွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမ်ိဳး မဟတု္ပါက တာဝနထ္မ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေထာကခ္ံစာ 
ထုတ ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

 

 



       အခန္း (၁၀) 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း 

၁၀.၁ Employee Handbook ပါ အခ်ကအ္လကမ္်ားသည္ တညဆ္ဲဥပေဒမ်ား၊ ဘဏ္၏စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမး္မ်ား၊ မ၀ူါဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မေျပာင္းလဲသေရႊ႕ အတည္ျဖစသ္ည္ဟ ုမတွ္ယ ူ
ရမည္။ 

၁၀.၂ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရနလ္ိအုပ္ပါက အပု္ခ်ဳပ္မႈဒါရိကု္တာ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစပ္ါသည္။ အပု္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုကတ္ာမွ အတည္ျပဳၿပီးပါက ၀န္ထမ္း 
မ်ားအားလံုးသို႔ ျဖန္႔ေ၀အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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