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မာတကာ
(က) နဒါန္်ိဳး
(ခ) ရည္ရြယ္ခ က္
(ဂ) အဓပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္
(ဃ) လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ ာ်ိဳး (Policy Areas for Human Resources)
၁။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး (Recruitment & Selection)
၂။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးေလ့လာသင္ယူျခင္်ိဳးႏွင့္ ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေစျခင္်ိဳး (Learning & Development)
၃။ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးပြံိုစြံ (Employment Status)
၄။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာမွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွျခင္်ိဳး (Keeping Personal File)
၅။ ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စီမြံခန္႔ချြြဲ ခင္်ိဳး (Managing Employee Performance)
၆။ ၀န္ထမ္်ိဳးအက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး (Employee Benefit)
၇။ ၀န္ထမ္်ိဳးလူေနမႈဖူလြံိုေရ်ိဳးႏွင့္ သက္သာေခ ာင္ခ ေရ်ိဳး (Employee Welfare)
၈။ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအၾကာ်ိဳးဆက္သယ
ြ ္ေရ်ိဳး (Relation between Employee & Employer)
၉။ စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳး (Disciplinary Procedure)
၁၀။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏နစ္နာမႈဆိုင္ရာ လိုပ္ထို်ိဳးြံ လိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳး (Handling Grievance Procedure)
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(က)

နဒါန္်ိဳး

လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးသည္ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆိုင္ရာ စီမြံခန္႔ခြြဲမႈလိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးအေပၚတြင္ အေျခခြံၿပီ်ိဳး
ေရ်ိဳးဆထ
ြြဲ ာ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။ စန္ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသလ
ို ၏
္ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးသည္ အခန္်ိဳးႀကီ်ိဳး
(၁၀) ခန္်ိဳး ျဖင့္ ဖြ႔စ
ြဲ ည္်ိဳးထာ်ိဳးပါသည္။
တာ၀န္ရွသူမ ာ်ိဳးအာ်ိဳးလြံို်ိဳး

အတူတကြပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးၿပီ်ိဳး

လက္ရွလိုပ္ေနေသာလိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳး

ပိုမိုထ

ေရာက္ေစရန္နွင့္ ေနာင္တြင္ထပ္မြံတို်ိဳးခ ြဲ႕လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳးအတြက္ အေကာင္်ိဳးဆို်ိဳးြံ ျပင္ဆင္
ေဆာင္ရြက္မႈမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးကို ေရ်ိဳးဆြခ
ြဲ ြဲ့ၾကပါသည္။
တစ္နွစ္လွ င္တခါ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးကို ျပန္လည္ဆန္်ိဳးစစ္ၿပီ်ိဳး မြမ္်ိဳးမြံျပင္ဆင္ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ျခင္်ိဳး ျဖင့္
ထေရာက္ေသာ၊ အသြံို်ိဳးက အသက္၀င္ေသာ လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

2

(ခ)

ရည္ရယ
ြ ခ
္ က္

ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသိုလ္သည္ ေရရွည္တည္တြံခိုင္ၿမြဲေရ်ိဳးအတြက္ ခိုင္မာတက ေသာ၊ စနစ္က ေသာ၊
လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳးကို

အေထာက္အပြံ့ျဖစ္ေသာ၊

ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးခ မွတ္ရာတြင္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစ

နိုင္ေသာ လမ္်ိဳးညႊန္ခ က္မ ာ်ိဳးအျဖစ္ အသြံို်ိဳးျပ နိုင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီ်ိဳး ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသိုလ္အဖြ႔၏
ြဲ
လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးကို ေရ်ိဳးသာ်ိဳးေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးအတည္ျပ ခြဲ့ သည္။
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(ဂ)

(၁)

အဓပၸါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုခ က္

စီမခ
ြံ န္႔ခမ
ြြဲ အ
ႈ ဖြ႔ြဲ (Board of Management) ဆိုသည္မွာ ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသိုလ္ (JEU)
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ လိုပ္ငန္်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ ာ်ိဳး၊ ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသိုလ္ (JEU) ၏ မူ၀ါဒမ ာကို
စီမြံခန္႔ခြြဲရာတြင္ ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳးကို အႀကြံေပ်ိဳးေသာ ပိုဂ လ္မ ာ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။

(၂)

အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစမ
ီ ခ
ြံ န္႔ခမ
ြြဲ အ
ႈ ဖြ႔ ြဲ

(Senior

Management

Team)

ဆိုသည္မွာ

စီမြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႔ကို

တာ၀န္ခြံၿပီ်ိဳး ေက ာင္်ိဳးအဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးတစ္ခို၏ ျပႆနာမ ာ်ိဳးကို ေျဖရွင္်ိဳးရန္၊ မူ၀ါဒမ ာ်ိဳးကို စီမြံခန္႔ခြြဲေပ်ိဳးရန္၊
သက္ဆိုင္ရာ

ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးကို

အတည္ျပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပ်ိဳးရန္

ဖြ႔ထ
ြဲ ာ်ိဳးေသာ

ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံ ၊ ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳး (Admin Officer) ၊ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးမွ ေရြ်ိဳးခ ယ္လိုက္
ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳး (A Staff chosen by all office staffs) တ႔ပ
ို ါ၀င္ေသာ အဖြ႔ျြဲ ဖစ္သည္။
(၃)

အယူခ၀
ြံ င္ျခင္်ိဳး (Appeal) ဆိုသည္မွာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္တစ္ခိုအေပၚတြင္ ျပန္လည္လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳး
ရန္ ေတာင္်ိဳးဆိုျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၄)

ေပါ့ဆျခင္်ိဳး ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ က္အလက္မ ာ်ိဳးကို
အေလ်ိဳးထာ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ ာ်ိဳး မျပ ျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၅)

တရာ်ိဳးမွ တေသာၾကာ်ိဳးနာမႈ ဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မမဘက္မွ ေျပာဆိုရမည္မ ာ်ိဳးကို ေျပာဆိုၿပီ်ိဳး
သတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ သက္ဆင္
ို ရာစစ္ေဆ်ိဳးေရ်ိဳးအဖြ႔မ
ြဲ ွ နာ်ိဳးေထာင္ ထည့္သြင္်ိဳးစဥ္်ိဳးစာ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၆)

နစ္နာသည္ ဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးမွသတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ မမရပိုင္ခြင့္မ ာ်ိဳးကို မရရွ
ဟို ခြံယူျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၇)

ျပႆနာအာ်ိဳး သာမန္္အဆင့္ေျဖရွင်ိဳး္ ျခင္်ိဳး ဆိုသည္မွာ ျပႆနာျဖစ္ပြာ်ိဳးသူအခ င္်ိဳးခ င္်ိဳးၾကာ်ိဳး သက္ဆိုင္
ရာ ႐ြံို်ိဳးတာ၀န္ခြံအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၈)

အလြသ
ြဲ ို်ိဳးြံ စာ်ိဳးျခင္်ိဳး ဆိုသည္မွာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳး၏အရင္်ိဳးအျမစ္မ ာ်ိဳးကို အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳး၏ ခြင့္ျပ ခ က္မရရွပြဲ
ကိုယ္ေရ်ိဳးကိုယတ
္ ာအတြက္ အသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳးျဖစ္သည္။
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(၉)

၀န္ထမ္်ိဳးအင္အာ်ိဳးေလွ ာ့ခ ျခင္်ိဳး ဆိုသည္မွာ ေက ာင္်ိဳးအေနျဖင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊
အလိုပ္ပမာ၊၊ ေငြေၾက်ိဳးအေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ၿပီ်ိဳး လိုအပ္ေသာအေျခအေနတြင္ ၀န္ထမ္်ိဳး
အာ်ိဳး အလိုပ္မွရပ္နာ်ိဳးေစျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၁၀)

စီမက
ြံ န္်ိဳးၿပီ်ိဳးဆို်ိဳးြံ မအ
ႈ တြက္ လိုပင
္ န္်ိဳးတာ၀န္ရပ္နာ်ိဳးျခင္်ိဳး ဆိုသည္မွာ စီမြံကန္်ိဳးကာလၿပီ်ိဳးေျမာက္ေသာ
ေၾကာင့္ ရပ္နာ်ိဳးရေသာအေျခအေနမ ်ိဳးျဖစ္သည္။

(၁၁)

အလိုပမ
္ ွထတ
ို ပ
္ ယ္ျခင္်ိဳး ဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳး၏ စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး
ခ ်ိဳးေဖာက္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊

အဖြ႔၏
ြဲ ဂို၊္သကၡာကို

ထခိုက္ေစေသာလိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳး

ျပ လိုပ္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး ထို၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္မွထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။
(၁၂)

အလိုပမ
္ ႏ
ွ တ
ႈ ္ထက
ြ ျ္ ခင္်ိဳး

ဆိုသည္မွာ

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္

အေၾကာင္်ိဳးအမ ်ိဳးမ ်ိဳးေၾကာင့္

အလိုပ္မွ

ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ျခင္်ိဳး မျပ ႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။
(၁၃)

အလိုပမ
္ အ
ွ နာ်ိဳးယျူ ခင္်ိဳး

ဆိုသည္မွာ

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္

အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳး၏

အက ်ိဳးစီ်ိဳးပြာ်ိဳးအတြက္

အာ်ိဳးျပည့္ခြန္ျပည့္ လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးခြဲ့ၿပီ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသာ်ိဳးစိုနွင့္ေပ ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္်ိဳးႏိုင္ေစရန္
အတြက္ အလိုပ္မွအနာ်ိဳးယူရန္ လိုအပ္လာသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။
(၁၄)

ခရီ်ိဳးသာြ ်ိဳးအာမခြံ ဆိုသည္မွာ လိုပ္ငန္်ိဳးတြင္ တာ၀န္ျဖင့္ခရီ်ိဳးသြာလာေနရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္
ျမန္မာ့အာမခြံတြင္

ထို၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္လိုၿြံ ခြံ ေႏြ်ိဳးေထြ်ိဳးမႈကို

ခြံစာ်ိဳးရႏိုင္ရန္

ခရီ်ိဳးသြာ်ိဳးအာမခြံထာ်ိဳး

ရွေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။
(၁၅)

က န္်ိဳးမာေရ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳး ဆိုသည္မွာ က န္်ိဳးမာေရ်ိဳး၀န္ႀကီ်ိဳးဌာနမွ ရာထူ်ိဳးအလိုက္ အသအမွတ္ျပ ထာ်ိဳး
ေသာ အေျခခြံက န္်ိဳးမာေရ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳး (သို႔မဟိုတ္) ႐ြံို်ိဳးမွ အသအမွတ္ျပ ထာ်ိဳးေသာ က န္်ိဳးမာေရ်ိဳး
တာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးျဖစ္သည္။

(၁၆)

ေငြေၾက်ိဳးကန္႔သတ္ခ က္ ဆိုသည္မွာ အလွ ရွင္မွေထာက္ပြံ့ေပ်ိဳးထာ်ိဳးေသာ ေငြေၾက်ိဳးပမာ၊မ ာ်ိဳးကို
ဆိုလိုသည္။

(၁၇)

ရသြံို်ိဳးမန
ွ ်ိဳး္ ေျခေငြစာရင္်ိဳး ဆိုသည္မွာ ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသိုလ္ (JEU) ၏ စီမြံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈအဖြ႕ြဲ မွ
ခြင့္ျပ ထာ်ိဳးေသာ ေငြေၾက်ိဳးပမာ၊ကို ဆိုလိုသည္။
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(၁၈)

အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးဆင
ို ရ
္ ာေတြ႔ဆြံိုမႈ ဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳး၏စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီ်ိဳး သက္
ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခြံႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးတို႔ေတြ႔ဆြံိုေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးၿပီ်ိဳး လိုအပ္ခ က္မ ာ်ိဳး၊ အာ်ိဳးသာခ က္မ ာ်ိဳးႏွင့္ အႀကြံျပ
ခ က္မ ာ်ိဳးကို ေဖာ္ထိုတ္ျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၁၉)

ပိုဂ လ္ေရ်ိဳးဆင
ို ရ
္ ာအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး ဆိုသည္မာွ ၀န္ထမ္်ိဳး၏ကိုယ္ေရ်ိဳးရာဇ၀င္၊ က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးဆိုင္
ရာအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ တက္ေရာက္ခြဲ့ေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္မႈဆင္
ို ရာသင္တန္်ိဳး ေအာင္
လက္မွတ္မ ာ်ိဳး၊

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္မႈမွတ္တမ္်ိဳး၊

ခြင့္မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၊

႐ြံို်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးဆိုင္ရာ

ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးခ က္ (clearance form)၊ အလိုပ္ခန္႔စာနွင့္ ထူ်ိဳးျခာ်ိဳးျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စသည္
တို႔ျဖစ္သည္။
(၂၀)

အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳး ဆိုသည္မွာ အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလေအာင္ျမင္ၿပီ်ိဳး စာခ ပ္သက္တမ္်ိဳး တစ္ခိုအတြင္်ိဳး
အခ န္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးကိုဆိုလသည္
ို
။

(၂၁)

အခ န္ျပည့္၀န္ထမ္်ိဳး ဆိုသည္မွာ ပြံိုမွန္အေျခအေနမ ာ်ိဳးတြင္ အလိုပ္ခ န္နာရီ တစ္ပတ္လွ င္ အနည္်ိဳး
ဆြံို်ိဳး နာရီ (၄၀) ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၂၂)

အခ န္ပင
ို ်ိဳး္ ၀န္ထမ္်ိဳး ဆိုသည္မွာ တစ္ပတ္လွ င္ အလိုပ္ခ န္နာရီ (၄၀) ေအာက္နည္်ိဳး၍ တာ၀န္ထမ္်ိဳး
ေဆာင္ရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၂၃)

အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳး ဆိုသည္မွာ ေက ာင္်ိဳး၏လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေလ့လာသင္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ ျဖင့္
၀င္ေရာက္လိုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၂၄)

ရက္ရည
ွ သ
္ င္တန္်ိဳး ဆိုသည္မွိုာ အခ န္ကာလ (၃) လနွင့္အထက္ အခ န္ျပည့္တက္ေရာက္ရေသာ
သင္တန္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၂၅)

ရက္တသ
ို င္တန္်ိဳး ဆိုသည္မွာ အခ န္ကာလ (၃) လေအာက္ အခ န္ျပည့္တက္ေရာက္ရေသာ
သင္တန္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၂၆)

အခ န္ပင
ို ်ိဳး္ သင္တန္်ိဳး ဆိုသည္မွာ တစ္ပတ္လွ င္ (၂) ရက္ သို႔မဟိုတ္ (၃) ရက္တက္ရေသာ
သင္တန္်ိဳးျဖစ္သည္။

(၂၇)

တူညေ
ီ သာစာခ ပ္ ဆိုသည္မွာ ေက ာင္်ိဳးနွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးၾကာ်ိဳး ခ ပ္ဆထာ်ိဳး
ို
ေသာ တူညီေသာစာခ ပ္
မူရင္်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။
6

(၂၈)

သင္တန္်ိဳးကန
ို က
္ စာရတ္တစ္၀က္ ဆိုသည္မွာ သင္တန္်ိဳးေၾက်ိဳး၏ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္်ိဳးကို ဆိုလသည္
ို
။

(၂၉)

လိုပင
္ န္်ိဳးလပ
ို ေ
္ ဆာင္မသ
ႈ တ္မတ
ွ ခ
္ က္ ဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးမွ လိုပ္ေဆာင္ရမည့္အလိုပ္၊ တာ၀န္ခြံ
ရမည့္အပိုင္်ိဳး၊ အစီရင္ခြံမႈ၊ ပူ်ိဳးတလ
ြြဲ ိုပ္ေဆာင္မႈ၊ စီမြံအိုပ္ခ ပ္မႈ၊ အလိုပ္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ က္မ ာ်ိဳးနွင့္
႐ြံို်ိဳးမွ သီ်ိဳးျခာ်ိဳးေပ်ိဳးအပ္ေသာတာ၀န္မ ာ်ိဳးကို ဆိုလသည္
ို
။

(၃၀)

အရည္အေသြ်ိဳးသတ္မတ
ွ ခ
္ က္

ဆိုသည္မွာ

လိုပ္ငန္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္မႈ

သတ္မွတ္ခ က္မ ာ်ိဳးအတြက္

ရွရမည့္ အသပညာ၊ အရည္အခ င္်ိဳး၊ စတ္ေနစတ္ထာ်ိဳးမ ာ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။
(၃၁)

၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈ

ဆိုသည္မွာ

လက္ရွတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ

၀န္ထမ္်ိဳးသည္

အေၾကာင္်ိဳးအမ ်ိဳးမ ်ိဳးေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ႏိုင္ျခင္်ိဳးမရွသည့္အေျခအေန (သ႔မ
ို ဟိုတ္) လိုပ္ငန္်ိဳး
မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ပိုမိုထေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္္ ရာထူ်ိဳးေနရာအသစ္မ ာ်ိဳး၊ ဖန္တီ်ိဳးရန္ လိုအပ္
လာသည့္ အေျခအေနမ ်ိဳးျဖစ္သည္။
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(ဃ) လူစမ
ြ ်ိဳး္ အာ်ိဳးဆင
ို ရ
္ ာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ ာ်ိဳး (Policy Areas for Human Resources)
၁။

။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး (Recruitment & Selection)

ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသိုလ္
လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးေသာေၾကာင့္

(JEU)

ေရရွည္တည္တြံ့ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက္

ကနဦ်ိဳးအဆင့္ျဖစ္သည့္

လူ႔စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးသည္

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္မႈသည္

အေလ်ိဳးထာ်ိဳး

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ က္ျဖစ္သည္။
၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ ာ်ိဳးကို အခန္်ိဳး (၁၀) ခန္်ိဳးျဖင့္ ဖြ႕ြဲ စည္်ိဳး
ေဖာ္ျပထာ်ိဳးသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးဆိုင္ရာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္အတြက္ အခန္်ိဳးငယ္ (၁၀) ခန္်ိဳးမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္်ိဳးျဖစ္သည္။
အခန္်ိဳး (က)

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာ အဖြ႕ြဲ ဖြ႕ြဲ စည္်ိဳးျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ခ)

၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ဂ)

၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးကနဦ်ိဳး ဆန္်ိဳးစစ္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ဃ)

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆ်ိဳးမႈျပ လိုပ္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (င)

၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးလူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (စ)

ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳးေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳးေသာသူမ ာ်ိဳးထြံမွ
အတည္ျပ ခ က္ရယူျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ဆ)

ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ဇ)

၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး ႀက ဆို မတ္ဆက္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ဈ)

ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလသတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ည)

အစမ္်ိဳးခန္႔၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး။

လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ ာ်ိဳးရွလာပါက အခန္်ိဳးငယ္မ ာ်ိဳး ခြထ
ြဲ ိုတ္ျခင္်ိဳး၊ ေပါင္်ိဳးစည္်ိဳးျခင္်ိဳး၊ အခ က္မ ာ်ိဳးထပ္မြံ
ထည့္သြင္်ိဳးျခင္်ိဳး၊ အခ က္မ ာ်ိဳးေျပာင္်ိဳးလြဲျခင္်ိဳး၊ အခ က္မ ာ်ိဳးျဖ တ္ျခင္်ိဳး စသည္တို႔ကို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ ခြင့္ျပ
ခ က္ အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ျပ လိုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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(က) ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာအဖြ႕ြဲ ဖြ႕ြဲ စည္်ိဳးျခင္်ိဳး (Forming Recuitment & Selection Panel)
၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးျပ လိုပ္ရာတြင္ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈမ ာ်ိဳး ပိုမိုထေရာက္ၿပီ်ိဳး မွ တေသာ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈမ ာ်ိဳးျဖစ္
ေပၚေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာအဖြ႕ြဲ ကို ဖြ႕ြဲ စည္်ိဳးၾကရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာအဖြြဲ႕ကို
ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးႏွင့္အညီ ဖြ႕ြဲ စည္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။
(၁-က-၁)

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးအတည္ျပ

ခြင့္ျပ ခ က္ႏွင့္အညီ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးကိုယ္တင္
ို ပါ၀င္၍ေသာ္

လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ တာ၀န္သတ္မွတ္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးခြံရေသာ တာ၀န္ခြံမွေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ ဦ်ိဳးစီ်ိဳးၿပီ်ိဳး
၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာ
ပါ၀င္မည့္သူမ ာ်ိဳးသည္

အဖြ႕ြဲ ကိုဖြ႕ြဲ စည္်ိဳးရမည္။
ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးတြင္

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာအဖြ႕ြဲ တြင္

တာ၀န္ရွသူမ ာ်ိဳးႏွင့္

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး

ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ကာ ၀န္ထမ္်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔ထာ်ိဳးမႈကို ျပ လိုပ္ရမည္။ လိုအပ္ေသာထူ်ိဳးျခာ်ိဳး
သည့္ အေျခအေနမ ာ်ိဳးအတြက္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္်ိဳးက င္သူမ ာ်ိဳး ပါ၀င္ႏိုင္သည္။
(၁-က-၂)

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာအဖြ႕ြဲ တြင္ အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး အဖြ႕ြဲ ၀င္ (၃) ဦ်ိဳးမွ အမ ာ်ိဳးဆြံို်ိဳးအဖြ႕ြဲ ၀င္ (၅)
ဦ်ိဳးအထ ပါ၀င္ရမည္။ အဖြ႕ြဲ ၀င္မ ာ်ိဳးသည္ ႀက တင္ျပင္ဆင္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္
ဆန္်ိဳးစစ္မႈပြံိုစြံမ ာ်ိဳး၊ အမွတ္ေပ်ိဳးစြံႏႈန္်ိဳးမ ာ်ိဳးကိုသာ အသြံို်ိဳးျပ ၿပီ်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈျပ ေပ်ိဳးရမည္။

(၁-က-၃)

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာအဖြ႕ြဲ သည္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြံသတ္မွတ္
ခ က္မ ာ်ိဳး၊ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈပြံိုစြံမ ာ်ိဳးကို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ရယူၿပီ်ိဳး အသစ္ေဖာ္
ထိုတ္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး၊ ထပ္မြံျဖည့္စြက္ျခင္်ိဳး၊ လက
ို ္ေလ ာညီေထြေအာင္ ေျပာင္်ိဳးလြဲျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး
ျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။

(၁-က-၄)

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာ အဖြ႕ြဲ သည္လိုအပ္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္ေနရာအာ်ိဳး သတ္မွတ္
ခ က္မ ာ်ိဳးအတိုင္်ိဳး

အဆင့္ဆင့္ဆန္်ိဳးစစ္ေရြ်ိဳးခ ယ္ကာ

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏အတည္ျပ ခ က္

အထ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၁-က-၅)

၀န္ထမ္်ိဳးလိုအပ္ခ က္မ ာ်ိဳးကို ေက ာင္်ိဳးခြတ
ြဲ ာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးမွ အထက္သ႔တ
ို င္ျပၿပီ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္
ရယူရမည္။

Officer

လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို

Level

ေအာက္ရာထူ်ိဳးေတြမ ာ်ိဳးအတြက္

နယ္ေက ာင္်ိဳးခြမ
ြဲ ာ်ိဳးတြင္ျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။
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၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး
ေနာက္ဆြံို်ိဳးေရြ်ိဳး

ခ ယ္ထာ်ိဳးေသာစာရင္်ိဳးကို အထက္သ႔တ
ို င္ျပၿပီ်ိဳး အထက္မွတာ၀န္ရွသူမ ာ်ိဳး အတည္ျပ ခန္႔
အပ္ျခင္်ိဳး ျပ လိုပ္ရမည္။

(ခ) ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မေ
ႈ ၾကာ္ျငာခ က္ထတ
ို ျ္ ပန္ျခင္်ိဳး (Identify Vacancy Announcement)
၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္မႈ ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ရာတြင္ မွ တၿပီ်ိဳးထေရာက္ေသာ ေၾကာ္ျငာခ က္ျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါ
အခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
(၁-ခ-၁)

လက္ရွတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ၀န္ထမ္်ိဳးသည္

အေၾကာင္်ိဳးအမ ်ိဳးမ ်ိဳးေၾကာင့္

တာ၀န္

ထမ္်ိဳးေဆာင္ႏိုင္ျခင္်ိဳးမရွသည့္ အေျခအေန (သ႔မ
ို ဟိုတ္) လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ပိုမိုထေရာက္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရာထူ်ိဳးေနရာအသစ္မ ာ်ိဳးဖန္တီ်ိဳးရန္ လိုအပ္လာသည့္ အေျခ
အေနမ ်ိဳးတြင္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈ ေၾကာ္ျငာ
ခ က္ ထိုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
(၁-ခ-၂)

နယ္ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးအတြက္
အိုပ္ႀကီ်ိဳး၏

လိုအပ္ေသာ

အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္

၀န္ထမ္်ိဳးေနရာ

လစ္လပ္မႈမ ာ်ိဳးကို

သက္ဆင
ို ္ရာနယ္ေျမမ ာ်ိဳးအလိုက္ႏွင့္

ေက ာင္်ိဳး
႐ြံို်ိဳးခ ပ္တြင္

ေၾကာ္ျငာခ က္ ထိုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈ ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္မႈ
အတြက္ အသြံို်ိဳးျပ မည့္ေၾကာ္ျငာေနရာမ ာ်ိဳး မီဒီယာမ ာ်ိဳးအာ်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏ ဂို၊္သကၡာ၊
ရာထူ်ိဳးေနရာ လိုအပ္ခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး နွငက
့္ ိုက္ညီမႈရွေစရန္ သတျပ ရမည္။
(၁-ခ-၃)

အလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးေသာ

၀န္ထမ္်ိဳးသည္

ေက ာင္်ိဳးမွ

သတ္မွတထ
္ ာ်ိဳးေသာ

အလိုပ္

ေလွ ာက္လႊာပြံိုစြံ (Applicaion Form) ျဖင့္သာ လိုအပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ စာရြက္
မ ာ်ိဳးအျပည့္အစြံိုျဖင့္ ေလွ ာက္ထာ်ိဳးမႈျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။
(၁-ခ-၄)

ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ စာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး
ေလွ ာက္လႊာတင္ရမည့္ေနရာမ ာ်ိဳး

စသည္ျဖင့္

ပါ၀င္သင့္ေသာ

အသေပ်ိဳးသင့္ေသာ

အခ က္မ ာ်ိဳး အာ်ိဳးလို်ိဳးြံ ပါ၀င္ရမည္။ ေလွ ာက္လႊာကို လက္ခြံရာတြင္ စနစ္တက စစ္ေဆ်ိဳးၿပီ်ိဳး
လက္မွတ္ထ်ိဳးို မွတ္တမ္်ိဳးျပ ၿပီ်ိဳး

သမ္်ိဳးဆည္်ိဳးရမည္။

ေလွ ာက္လႊာမ ာ်ိဳးကို

ထိုတ္ျပန္ၿပီ်ိဳးသည္ႏွင့္ အခ န္ (၂) ပတ္အတြင္်ိဳး ျပန္လည္လက္ခြံရမည္။
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ေၾကာ္ျငာခ က္

(၁-ခ-၅)

လိုအပ္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးေနရာ

ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ခ န္ႏွင့္

ေလွ ာက္လႊာမ ာ်ိဳးျပန္လည္

လက္ခြံခ န္သည္ ၀န္ထမ္်ိဳးရရွႏိုင္မႈနွင့္ အလိုပ္သေဘာအေျခအေနတို႔ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီ်ိဳး
ေျပာင္်ိဳးလြဲႏိုင္သည္။ ေျပာင္်ိဳးလြဲမႈအတြက္ ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ရယူရမည္။
(၁-ခ-၆)

၀န္ထမ္်ိဳးေနရာလစ္လပ္မႈ

ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ျခင္်ိဳးသည္

လိုအပ္ေၾကာင္်ိဳး

ေက ာင္်ိဳး

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

၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္ေနရာအတြက္ အလိုပ္ေလွ ာက္လႊာတင္ေသာ လူဦ်ိဳးေရသည္ (၅) ဦ်ိဳး
ေအာက္နည္်ိဳးပါက ဒိုတယအႀကမ္ ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတျ္ ပန္ရမည္။ အလိုပ္၏လိုအပ္ေသာ
အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး

ျပန္လည္ေၾကာ္ျငာမည့္ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္ကို

ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳးမွ

အတည္ျပ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ႏိုင္သည္။

(ဂ) ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး ကနဦ်ိဳးဆန္်ိဳးစစ္ျခင္်ိဳး (Making Short List)
၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈျပ လိုပ္ရာတြင္

တက မွန္ကန္ေသာ

ခ ယ္မႈသည္လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးေသာ

ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္

ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

၀န္ထမ္်ိဳးကနဦ်ိဳးေရြ်ိဳး

၀န္ထမ္်ိဳးကနဦ်ိဳးဆန္်ိဳးစစ္ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈကို

ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးႏွင့္ အညီလိုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၁-ဂ-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္ေနရာအတြက္ ေလွ ာက္ထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳး၏ေလွ ာက္လႊာကို ႀက တင္
သတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ

လိုပ္ငန္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္မႈသတ္မွတ္ခ က္

(Job

Description)

ႏွင့္

တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မည့္လူ၏ အရည္အေသြ်ိဳးသတ္မွတ္ခ က္ (Person Specification)
ႏွစ္ခိုျဖင့္သာ တိုကဆ
္ ိုင္စစ္ေဆ်ိဳးရမည္။ ကနဦ်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာဇယာ်ိဳးျဖင့္လည္်ိဳး ဆန္်ိဳးစစ္
ေရြ်ိဳးခ ယ္ျခင္်ိဳး ျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။
(၁-ဂ-၂)

ကနဦ်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈေအာင္ျမင္ေသာ

၀န္ထမ္်ိဳးကိုသာလွ င္

လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးမႈျပ လိုပ္ရန္

အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရမည္။ ကနဦ်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ရလဒ္ကို အလိုပ္ေလွ ာက္လႊာပတ္ၿပီ်ိဳး (၇) ရက္
အတြင္်ိဳး အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရမည္။
(၁-ဂ-၃)

Short Listing ျပ လိုပ္ျခင္်ိဳးအာ်ိဳး HR Department မွ ဦ်ိဳးေဆာင္ကာ ျပ လိုပ္ေရြ်ိဳးခ ယ္
မည္ျဖစ္သည္။
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(ဃ) ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ စစ္ေဆ်ိဳးမမ
ႈ ာ်ိဳးျပ လိုပျ္ ခင္်ိဳး (Conducting Relevant Test)
၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာအရည္အေသြ်ိဳးမ ာ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္မႈကို သရွေစရန္အတြက္ လစ္လပ္ေနရာ
ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ စစ္ေဆ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳးကိုျပ လိုပ္ရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈျပ လိုပ္ရန္ အတြက္စစ္ေဆ်ိဳးမႈ ျပ လိုပ္
ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၁-ဃ-၁)

လိုအပ္ေသာ လိုပ္ငန္်ိဳးကၽြမ္်ိဳးက င္မႈကိုသရွႏိုင္ေစရန္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Proficiency Test) ၊
ဘာသာစကာ်ိဳးဆိုင္ရာ ကၽြမ္်ိဳးက င္မႈကိုစစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Language Test) ၊ ကိုယ္ရည္ကယ
ို ္
ေသြ်ိဳးစစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Personality Test)၊ စတ္ေနသေဘာထာ်ိဳးကိုစစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Attitude
Test) တို႔ကို ျပ လိုပ္ရမည္။

(၁-ဃ-၂)

လိုပ္ငန္်ိဳးလိုအပ္ခ က္အရ ထပ္မြံစစ္ေဆ်ိဳးရန္လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳး (Additional Test)
ကို

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔အပ္မႈအတြက္

တာ၀န္ရွသူ

(သ႔မ
ို ဟိုတ္)

ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏

အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ထပ္မြံျဖည့္စြက္စစ္ေဆ်ိဳးႏိုင္သည္။
(၁-ဃ-၃)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ စစ္ေဆ်ိဳးမႈရလာဒ္မ ာ်ိဳးကို သက္ဆင
ို ္ရာ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးဖိုင္တြင္ စနစ္တက
ထာ်ိဳးရွရမည္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔ထာ်ိဳးေရ်ိဳးႏွင့္

မသက္ဆိုင္သူမ ာ်ိဳးမွ

အသြံို်ိဳးျပ ခြင့္

မရွပါ။

(င) ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး (Conducting Personal Interview)
၀န္ထမ္်ိဳးအလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးစဥ္ ျဖည့္စြက္ထာ်ိဳးေသာအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ စစ္ေဆ်ိဳးမႈရလာဒ္မ ာ်ိဳးႏွင့္ မ က္ျမင္
ေတြ႕ရွခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆ်ိဳးႏိုင္ရန္၊ ၀န္ထမ္်ိဳးဘက္မွ သခ င္သည္မ ာ်ိဳးကို ေမ်ိဳးျမန္်ိဳးနိုင္ရန္၊ ၀န္ထမ္်ိဳး
ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ ာ်ိဳးကို ညွႏႈင္်ိဳးမႈမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး
ျပ လိုပ္ရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးမႈျပ လိုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္
ရမည္။
(၁-င-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးအာ်ိဳး သတ္မွတ္တာ၀န္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးခြံရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳး
အာ်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာအဖြ႕ြဲ မွ

တာ၀န္ယူလိုပ္ေဆာင္ရမည္။ မည့္သည့္ရာထူ်ိဳး ေနရာ

အတြကမ
္ ဆို ေလွ ာက္ထာ်ိဳးေသာ၀န္ထမ္်ိဳးတိုင္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးကိုျပ လိုပ္ရမည္။
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(၁-င-၂)

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာအဖြ႕ြဲ ၀င္မ ာ်ိဳးသည္ အလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး
ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးကို ႀက တင္ေလ့လာထာ်ိဳးၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
လိုအပ္ေသာ သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးကို ၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ေရ်ိဳးဆိုင္ရာ အဖြ႕ြဲ ၀င္မ ာ်ိဳး
အာ်ိဳး (၂) ရက္ႀက တင္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခြံမွ ျပင္ဆင္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။

(၁-င-၃)

ကနဦ်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးၿပီ်ိဳး (၁၄) ရက္အတြင္်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးကို
စတင္ရမည္။ ရန္ကိုန္ၿမ ႕ျပင္ပ (နယ္) မွလာေရာက္ရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳး
ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာအဖြ႕ြဲ သည္ လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးမည့္ရက္ကို ညွႏႈင္်ိဳးမႈျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။ နယ္မွ
လာေရာက္ၿပီ်ိဳး လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးခြံေသာ အလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးသူအာ်ိဳး ေလယာဥ္ခမဟိုတ္
ေသာ အျခာ်ိဳးခရီ်ိဳးစရတ္မ ာ်ိဳးကို အသအမွတ္ျပ ေပ်ိဳးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

(စ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခ၀
ြံ န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး ေထာက္ခခ
ြံ က္ေပ်ိဳးမည့္သမ
ူ ာ်ိဳးထမ
ြံ ွ အတည္ျပ ခ က္ရယူျခင္်ိဳး
(Making Reference Check)
ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး၏ လူေတြ႕ေမ်ိဳးျမန္်ိဳးမႈရလာဒ္မ ာ်ိဳး၊ စစ္ေဆ်ိဳးမႈရလာဒ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳး
ထာ်ိဳးသည့္ လူမ ာ်ိဳးထြံမွ အတည္ျပ ခ က္ရယူျခင္်ိဳးျဖင့္ ပိုမိုခိုင္မာတက ေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ိဳးရရွေစႏိုင္
သည္။ အတည္ျပ ခ က္ရယူရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာသင့္သည္။
(၁-စ-၁)

ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေနာက္ခြံျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေမ်ိဳးျမန္်ိဳးရွာေဖြ
ရာတြင္ လိုပ္ငန္်ိဳးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပက္သက္ေသာ အခ က္မ ာ်ိဳးကိုသာ ရွာေဖြေမ်ိဳးျမန္်ိဳးရမည္
ျဖစ္ၿပီ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး၏ သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးကို အေလ်ိဳးထာ်ိဳးကာ တန္ဖို်ိဳးထာ်ိဳး
ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးရမည္။

(၁-စ-၂)

ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး ေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးသည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးဆိုင္ရာ ေထာက္ခြံ
သူ (သို႔မဟိုတ)္ ပညာရပ္ကၽြမ္်ိဳးက င္မႈအတြက္ ေထာက္ခြံသူမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး လူကယ
ို ္တိုင္ေသာ္
လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ တယ္လီဖိုန္်ိဳးျဖင့္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အီ်ိဳးေမ်ိဳးလ္ျဖင့္ ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး ဆက္
သြယ္ၿပီ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ရယူႏိုင္သည္။
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(၁-စ-၃)

ထူ်ိဳးျခာ်ိဳးျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးအတြက္ အတည္ျပ ခ က္ပိုမိုရယူရန္ လိုအပ္ပါက အတည္ျပ ခ က္ပိုစ
ြံ ြံမ ာ်ိဳး
ထပ္မြံေဖာ္ထိုတ္ၿပီ်ိဳး ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ ခြင့္ျပ ခ က္ရယူရမည္။

(၁-စ-၄)

ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးေသာ သူမ ာ်ိဳးထြံမွ အတည္ျပ ခ က္
ကို လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးမႈအၿပီ်ိဳး အခ န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရမည္။

(ဆ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခ၀
ြံ န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပက
္ မ္်ိဳးလမ
ွ ်ိဳး္ ခ က္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး (Providing Job Offer)
၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးမွ သတ္မွတထ
္ ာ်ိဳးသည့္ ေရြ်ိဳးခ ယ္မႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆ်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳး အတည္ျပ
ခ က္မ ာ်ိဳး ရရွၿပီ်ိဳးမွသာ အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးကို လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးအလိုပ္
ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးေပ်ိဳးရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၁-ဆ-၁)

သက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆ်ိဳးမႈအဆင့္ဆင့္မ ာ်ိဳးေအာင္ျမင္ေသာ၊

အတည္ျပ ခ က္ရယူၿပီ်ိဳးမသ
ွ ာ

အလိုပ္ေလွ ာက္ထာ်ိဳးသူ ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ကို အခ န္ (၃) ရက္
အတြင္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၁-ဆ-၂)

အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ေပ်ိဳးရာတြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆ်ိဳးစဥ္ သေဘာတူညီမႈရယူထာ်ိဳးေသာအ
ခ က္မ ာ်ိဳး၊ ထမ္်ိဳးေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ ာ်ိဳး၊ လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ အျခာ်ိဳးသသင့္သည့္ အေရ်ိဳးႀကီ်ိဳး
အခ က္မ ာ်ိဳးကို ပါ၀င္ရမည္။

(၁-ဆ-၃)

ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးသည္ အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ကို လက္ခြံရရွသည့္အခ န္မွ အခ န္
(၃) ရက္အတြင္်ိဳး အေၾကာင္်ိဳးျပန္ၾကာ်ိဳးမႈ လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ခက္ခြဲေသာ
နယ္မွ ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ အခ န္ကို တာ၀န္ရွသူ၏ ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ ညွႏႈင္်ိဳး
ေျပာင္်ိဳးလြဲႏိုင္သည္။

(၁-ဆ-၄)

ပထမဦ်ိဳးစာ်ိဳးေပ်ိဳး ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ၀န္ထမ္်ိဳးေလာင္်ိဳး၏ အလိုပ္လက္ခြံေၾကာင္်ိဳး ျပန္ၾကာ်ိဳးခ က္ရမွ
သာ အရြံေရြ်ိဳးခ ယ္ထာ်ိဳးေသာသူမ ာ်ိဳးကို အတည္ျပ ေရြ်ိဳးခ ယ္ျခင္်ိဳးမျပ ေၾကာင္်ိဳး ျပန္ၾကာ်ိဳးေျပာ
ဆိုရမည္။

အျခာ်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ထာ်ိဳးေသာသူမ ာ်ိဳး၏

သက္ဆိုင္ရာ

စာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးကို

အေထာက္အထာ်ိဳးျပ သမ္်ိဳးဆည္်ိဳးၿပီ်ိဳး ေနာင္တြင္ ၀န္ထမ္်ိဳးလစ္လပ္ေနရာေရြ်ိဳးခ ယ္ရန္ လိုအပ္
ပါက ျပန္လည္အသြံို်ိဳးျပ ႏိုင္သည္။
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(ဇ) ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး ႀက ဆမ
ို တ္ဆက္ျခင္်ိဳး (Conducting Orientation)
၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္တာ၀န္စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္မည့္ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး စတ္ပိုင္်ိဳး၊ ႐ိုပ္ပိုင္်ိဳးဆိုင္ရာ ေႏြ်ိဳးေထြ်ိဳးလြံိုျခြံ မႈရွေစ
ရန္အတြက္ ႀက ဆိုမတ္ဆက္ျခင္်ိဳးသည္ လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးအတိုင္်ိဳး လိုပ္
ေဆာင္ရမည္။
(၁-ဇ-၁)

တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မည့္ ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး ႀက ဆိုမတ္ဆက္ရာတြင္ ႐ြံို်ိဳးရွ တာ၀န္ထမ္်ိဳး
ေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္ မတ္ဆက္ျခင္်ိဳး၊ အလိုပ္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မႈအတြက္
သသင့္ေသာအခ က္မ ာ်ိဳး၊ လိုက္နာရမည့္အခ က္မ ာ်ိဳးကို အသေပ်ိဳးရွင္်ိဳးျပျခင္်ိဳး စသည္ျဖင့္
အပိုင္်ိဳးႏွစ္ပိုင္်ိဳး ပါ၀င္လိုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၁-ဇ-၂)

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သ႔မ
ို ဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံမွ အႀက ႏႈတ္ဆက္မႈျပ ၿပီ်ိဳး ႀက ဆိုမတ္
ဆက္ျခင္်ိဳးဆိုင္ရာ
သူမ ာ်ိဳးႏွင့္

တာ၀န္ခြံမွတစ္ဆင့္

ေက ာင္်ိဳးအတြင္်ိဳးတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ

မတ္ဆက္ျခင္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ရမည္။

ေက ာင္်ိဳး၏အေဆာက္အဦ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊

အသြံို်ိဳး

အေဆာင္မ ာ်ိဳးႏွင့္လည္်ိဳး အသေပ်ိဳးျပသရမည္။
(၁-ဇ-၃)

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံသည္ အဖြ႕ြဲ မွလိုပ္ေဆာင္ေနေသာ လိုပ္ငန္်ိဳး
မ ာ်ိဳး အဖြ႕ြဲ ၏အနာဂတ္ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳး ေယဘိုယ အေျခအေနမ ာ်ိဳးကို အသေပ်ိဳးေျပာဆိုရ
မည္။

(၁-ဇ-၄)

ႀက ဆိုမတ္ဆက္ျခင္်ိဳးဆိုင္ရာ တာ၀န္ခြံမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ ာ်ိဳး၏ တာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးနွင့္
ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳးကို အသေပ်ိဳးေျပာဆိုရမည္။

(၁-ဇ-၅)

ေနာက္ဆြံို်ိဳးမွသာ

မမတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ရမည့္ဌာန၏

တာ၀န္ခြံႏွင့္ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး

တာ၀န္

ထမ္်ိဳးေဆာင္ရမည့္ အေသ်ိဳးစတ္ကို ေျပာျပရမည္။
(၁-ဇ-၆)

၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး
ကို ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးဖိုင္တြင္ ထည့္သြင္်ိဳးျခင္်ိဳးကို တာ၀န္စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည္မွ (၇)
ရက္အတြင္်ိဳး အၿပီ်ိဳးသတ္လိုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၁-ဇ-၇)

၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္လိုအပ္ေသာ ႐ြံို်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးဆိုင္ရာပစၥည္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ႐ြံို်ိဳးတာ၀န္ခြံမွ တာ၀န္
စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္အခ န္တြင္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထာ်ိဳးၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
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(၁-ဇ-၈)

၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး (၆) လ သက္တမ္်ိဳးရွေသာ စီမြံခ က္အတြက္သာခန္႔လွ င္ အစမ္်ိဳးခန္႔
ကာလမရွေပ။ ၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အာ်ိဳး (၆) လ အထက္ရွေသာ စီမြံခ က္မ ာ်ိဳးအတြက္ ရည္
ရြယ္ၿပီ်ိဳး ခန္႔အပ္မွသာလွ င္ အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလသတ္မွတ္ျခင္်ိဳးအစီအစဥ္မ ာ်ိဳးအရ အစမ္်ိဳးခန္႔
ကာလခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး (Contract for Probation) ကိုျပ လိုပ္ရမည္။ အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလ
ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးစာခ ပ္ကို တာ၀န္စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရ်ိဳးထို်ိဳးရမည္။

(၁-ဇ-၉)

၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္မ ာ်ိဳး ႀက ဆိုျခင္်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳး၊ အသေပ်ိဳး သင္ၾကာ်ိဳးမည့္အေၾကာင္်ိဳးမ ာ်ိဳး
အာ်ိဳး အစီအစဥ္ပြံိုစြံ (Orientation Package) ျပ လိုပ္ထာ်ိဳးရွၿပီ်ိဳး ျပန္လည္ဆန္်ိဳးစစ္ မြမ္်ိဳးမြံမႈ
မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ႏွစ္စဥ္ျပ လိုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(ဈ) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခ၀
ြံ န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးအစမ္်ိဳးခန္႔ကာလ သတ္မွတျ္ ခင္်ိဳး (Setting Probation Period)
၀န္ထမ္်ိဳးအသစ္အေနျဖင့္ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏ လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳး၊ အေလ့အထမ ာ်ိဳးသည္ မမႏွင့္ ကိုကည
္ ီမႈရွ မရွကို
ဆန္်ိဳးစစ္ႏိုင္ရန္ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးဘက္မွလည္်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဆန္်ိဳးစစ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေရြ်ိဳးခ ယ္ခြံ
၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလသတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။ အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးအတြက္ ေအာက္ပါ
တို႔ကို လိုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၁-ဈ-၁)

အလိုပ္ကမ္်ိဳးလွမ္်ိဳးခ က္ကိုလက္ခြံၿပီ်ိဳး တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္ေန႔မွစၿပီ်ိဳး အခ န္ကာလ (၃)
လအတြင္်ိဳး အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလ ခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးအျဖစ္သတ္မွတ္ရမည္။

(၁-ဈ-၂)

အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလ အခ န္ (၃) လအၿပီ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခြံ (Line Management) မွ
စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးကို လူေတြ႕လိုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ ေက နပ္ဖြယ္ေကာင္်ိဳး ေသာ
စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးရလာဒ္ကို
ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ရမည္။

ရရွမွသာ

အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးကို

ေက နပ္ဖြယ္ေကာင္်ိဳးေသာ

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး

ရလဒ္မရွပါက အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလကို တို်ိဳးခ ြဲ႕ျခင္်ိဳး (သ႔မ
ို ဟိုတ္) တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ျခင္်ိဳးမွ
ရပ္စြဲျခင္်ိဳးတို႔ကို

သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွသူမ ာ်ိဳးႏွင့္

ခ မွတ္ႏိုင္သည္။
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ျပန္လည္ေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးၿပီ်ိဳး

ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္

(၁-ဈ-၃)

အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးေျမာက္ၿပီ်ိဳး

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးကို

အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳး

သည္မွ အခ န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရမည္။

(ည) ေရြ်ိဳးခ ယ္ခ၀
ြံ န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳး (Appointing Permanent Staff)
အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးေျမာက္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးေအာင္ျမင္ပါက ၀န္ထမ္်ိဳး
အာ်ိဳး အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္
ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
(၁-ည-၁)

အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးသည္အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးသည္မွ အခ န္ (၇) ရက္
အတြင္်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၁-ည-၂)

၀န္ထမ္်ိဳး၏လိုပ္သက္ကို တြက္ခ က္ရာတြင္ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီ်ိဳးသည့္ အခ န္
မွစတင္ေရတြက္ရမည္။ လစာမြဲ့ခြင့္ကာလကို ထည့္သြင္်ိဳးေရတြက္ျခင္်ိဳးမျပ ။

(၁-ည-၃)

၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္

အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္

ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ ပ္

(Employment contract) ကိုခ ပ္ဆိုရမည္။ စာခ ပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္်ိဳးမည့္ ရာထူ်ိဳး၊ ေနရာ၊
လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ာ်ိဳး၊လိုပ္ခလစာ၊ အက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္၊ စာခ ပ္သက္တမ္်ိဳး၊ စြမ္်ိဳး
ေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာဆန္်ိဳးစစ္ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး စသည္တ႔ပ
ို ူ်ိဳးတြပ
ြဲ ါ၀င္ရမည္။
(၁-ည-၄)

၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးစာခ ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေသခ ာစြာသရွႏိုင္ေစရန္နွင့္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေစ
ရန္ အခ န္ (၁) ရက္ ေပ်ိဳးရမည္။ စာခ ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳးသေဘာတူစာခ ပ္ ခ ပ္ဆိုရန္
၀န္ထမ္်ိဳးဘက္မွ ေတာင္်ိဳးဆိုလာလွ င္ အမ ာ်ိဳးဆြံို်ိဳး (၃) ရက္ကိုသာ ေပ်ိဳးရမည္။ ၎ (၃) ရက္
အတြင္်ိဳးတြင္ စာခ ပ္ကို ခ ပ္ဆိုျခင္်ိဳး (သ႔မ
ို ဟိုတ္) ပယ္ဖ က္ျခင္်ိဳး တစ္ခိုခိုျပ လိုပ္ရမည္။
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၂။

။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး ေလ့လာသင္ယျူ ခင္်ိဳးႏွင့္ ဖြ႕ြံ ၿဖ ်ိဳးတ်ိဳးို တက္ေစျခင္်ိဳး (Learning & Development)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက ေလ့လာသင္ယူျခင္်ိဳးသည္ အေရ်ိဳးပါေသာ လိုပ္
ေဆာင္ခ က္တစ္ခိုျဖစ္သည္။ ေလ့လာသင္ယူျခင္်ိဳးတြင္ တစ္ဦ်ိဳးတစ္ေယာက္ခ င္်ိဳး၏ လိုအပ္ခ က္အရ သင္ယူ
ျခင္်ိဳးႏွင့္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳး၏လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး ပိုမိုထေရာက္စြာလိုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ခ က္အရသင္ယူျခင္်ိဳး ဟူ၍
ပါ၀င္သည္။
၀န္ထမ္်ိဳးတိုင္်ိဳးသည္ မမတို႔၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္ေနေစရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာ
ျခင္်ိဳးကို

ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊

အဖြ႔ြဲအစည္်ိဳး၏

ပြံ့ပို်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖင့္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး

ျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးေလ့လာသင္ယူျခင္်ိဳးႏွင့္ ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေစျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳးျဖင့္ ဖြ႔စ
ြဲ ည္်ိဳး
ပါ၀င္သည္။
အခန္်ိဳး (က) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးခ င္်ိဳးဆိုင္ရာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္ ေရ်ိဳးဆြျြဲ ခင္်ိဳး။
အခန္်ိဳး (ခ) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးမွ ပြံ့ပို်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳး။

(က)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးတစ္ဥ်ိဳးီ ခ င္်ိဳးဆင
ို ရ
္ ာ

စြမ်ိဳး္ ေဆာင္ရည္တ်ိဳးို တက္မအ
ႈ စီအစဥ္ေရ်ိဳးဆျြြဲ ခင္်ိဳး

(Establishing

Personal Development Plan)
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ပိုမိုဖြ႔ြံၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္
(Personal Development Plan) ကိုေရ်ိဳးဆြၾြဲ ကရမည္။ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္သည္ ၀န္ထမ္်ိဳး
တိုင္်ိဳးႏွင့္ အက ြံ ်ိဳး၀င္သက္ဆိုင္မႈရွသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါ
အတိုင္်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။
(၂-က-၁)

စီမြံခန္႔ခြြဲမႈျပင္ဆင္ေပ်ိဳးထာ်ိဳးေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ တို်ိဳးတက္မႈ အစီအစဥ္ဇယာ်ိဳးအတိုင္်ိဳး မမ
ကိုယ္တိုင္

ဦ်ိဳးစြာျဖည့္စြက္ရမည္။

ဇယာ်ိဳးတြင္အဓကအာ်ိဳးျဖင့္

မမလိုပ္ေဆာင္ေနေသာ

အလိုပ္မ ာ်ိဳး၊ ထိုအလိုပ္မ ာ်ိဳး ပိုမိုထေရာက္စြာ လိုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
ကြ မ္်ိဳးက င္မႈ အရည္အေသြ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ မည္ကြဲ႔သ႔ို ျဖည့္ဆည္်ိဳးႏိုင္သည့္နည္်ိဳးလမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး စသည္တို႔
ပါ၀င္ရမည္။
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(၂-က-၂)

မမတို႔ေရ်ိဳးဆထ
ြြဲ ာ်ိဳးေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္မႈ အစီအစဥ္အာ်ိဳး သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခြံ
(Line Manager) ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ရယူရမည္။

(၂-က-၃)

နယ္ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးသည္ ျဖည့္စြက္အတည္ျပ ခ က္ရယူၿပီ်ိဳးေသာ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္မႈ
အစီအစဥ္အာ်ိဳး ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳး (Admin & HR Officer) အာ်ိဳး ေပ်ိဳးပို႔ၾကရမည္။
သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေက ာင္်ိဳးခြြဲမ ာ်ိဳးတြင္လည္်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးဖိုင္ (Employee Profile
Files) တြင္ သမ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။

(၂-က-၄)

စန္ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသိုလ္ (JEU) တြင္ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးလြံို်ိဳး၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္
မႈ အစီအစဥ္ဇယာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး မွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွၿပီ်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးတစ္ခိုလြံို်ိဳးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳး
ေဆာင္ရည္

တို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္

ဆြသ
ြဲ ာ်ိဳးရာတြင္

အေထာက္အထာ်ိဳးအျဖစ္

အသြံို်ိဳး

ခ ရမည္။
(၂-က-၅)

၀န္ထမ္်ိဳးတိုင္်ိဳးသည္

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္တို်ိဳးတက္မအ
ႈ စီအစဥ္ကို

ႏွစ္စဥ္

မတ္လမွစတင္ၿပီ်ိဳး

ေနာက္ႏွစ္ မတ္လအထ အခ န္ (၁၂) လစာ ေရ်ိဳးဆြထ
ြဲ ာ်ိဳးၾကရမည္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လတြင္
စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ တို်ိဳးတက္မႈအစီအစဥ္ကို ေရ်ိဳးဆြြဲထာ်ိဳးၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။

(ခ) ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးစမ
ြ ်ိဳး္ ေဆာင္ရည္ဖ႔ြံၿြ ဖ ်ိဳးတ်ိဳးို တက္ေစရန္အတြက္ ေက ာင္်ိဳးမွ ပြံပ
့ ်ိဳးို ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္်ိဳး
(Arranging Necessary Support for Employee Development)
(၂-ခ-၁)

ေက ာင္်ိဳးတစ္ခိုလြံို်ိဳး

အေနျဖင့္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊

စီမြံကန္်ိဳးတစ္ခိုခ င္်ိဳးစီမွေသာ္လည္်ိဳး

ေကာင္်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္မႈ အသြံို်ိဳးစရတ္ကို က ခြံႏိုင္သည္။
(၂-ခ-၂)

ေက ာင္်ိဳးသည္

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္

ဖြြံ႔ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္မႈအတြက္

သင္တန္်ိဳးမ ာ်ိဳး

စီစဥ္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ သင္တန္်ိဳးေပ်ိဳးသည့္အဖြ႔မ
ြဲ ာ်ိဳးႏွင့္ ခ တ္ဆက္ျခင္်ိဳး စသည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးခြင္အတြင္်ိဳး
ႏွင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးခြင္ျပင္ပသင္ယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ ာ်ိဳးကို ဖန္တီ်ိဳးေပ်ိဳးရမည္။
(၂-ခ-၃)

ေက ာင္်ိဳး၏ ရသြံို်ိဳးမွန္်ိဳးေျခေငြစာရင္်ိဳး အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ သင္
တန္်ိဳးစရတ္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပြံ႔ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳးကို လိုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
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အဖြ႕ြဲ သည္ ခြင့္ရက္မ ာ်ိဳး၊ အလိုပ္ခ န္မ ာ်ိဳး ညွႏႈင္်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖင့္လည္်ိဳး ေထာက္ပြံ႔မႈမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္
ႏိုင္သည္။
(၂-ခ-၄)

အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးသည္ အလိုပ္တာ၀န္မ ာ်ိဳးျပာ်ိဳးမႈအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး သင္တန္်ိဳးတက္မည့္
၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ ခြင့္သတ္မွတ္ခ က္မ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ေပ်ိဳးရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးအေနျဖင့္လည္်ိဳး မမ
တာ၀န္ယူ

လိုပ္ေဆာင္ရမည့္

အရာမ ာ်ိဳးႏွင့္

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဖြ႔ြံၿဖ ်ိဳး

တို်ိဳးတက္ေစရန္

လိုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ ာ်ိဳး ဘက္ညီစြာ လိုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
(၂-ခ-၅)

ျမန္မာႏိုင္ငြံပညာေရ်ိဳးစနစ္အရ အေ၀်ိဳးသင္တက္ေရာက္ေနၾကေသာ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး
အတြက္ အနီ်ိဳးကပ္တက္ေရာက္ရေသာ အခ န္ (၄၅) ရက္တြင္ လစာျပည့္ျဖင့္ ပညာ
သင္ယူခြင့္ျပ ရမည္။ ၀ဇၨာဘြ႕ြဲ ႏွင့္ သပၸံဘ႔မ
ြဲ ်ားအတက္ ညိွိႏိႈင္်ားတိိုင္ပင္မႈမ ်ားျပဳလိုပ္ွိႏိိုင္သည္။

(၂-ခ-၆)

အခ ိန္ပိိုင္်ားသင္တန္်ား တက္ေရ က္ေသ ၀န္ထမ္်ားအ ်ား လစ အျပည့္ျဖင့္ ပည သင္ယူခင့္
ျပဳရမည္။

(၂-ခ-၇)

ဖိတ္ၾက ်ားခ က္ျဖင့္ တက္ေရ က္ရေသ
ဘက္မ

လစ အျပည့္ျဖင့္

ရက္တိိုသင္တန္်ားမ ်ား အတက္ အဖ႕ြဲ အစည္်ား

ပည သင္ယူခင့္ျပဳရမည္။

တက္ေရ က္ေသ လိုပ္ငန္်ားဆိိုင္ရ

၀န္ထမ္်ားကိိုယ္တိိုင္မ

ေရ်ားခ ယ္

အေထ က္အကူျပဳသင္တန္်ားအတက္ လစ တစ္၀က္

ကိို အဖ႔အ
ြဲ စည္်ားဘက္မ က ခံေပ်ားမည္ျဖစ္သည္။
(၂-ခ-၈)

ရက္ရည္သင္တန္်ားမ ်ားအတက္ လစ ခံစ ်ားခင့္ွိႏင့္ ခင့္သတ္မတ္ခ က္မ ်ားစ စ ခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆိိုမႈ
မ ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပ်ား ေက င္်ားအိုပ္ႀက်ားွိႏင့္ အႀက်ားတန္်ား စမံခန္႔ခြဲမႈ
အဖ႔မ
ြဲ ေဆ်ားေွိႏ်ားဆံို်ားျဖတ္ရမည္။ သင္တန္်ားမ ျပန္ေရ က္လ ၿပ်ားေန က္တင္ အနည္်ားဆံို်ား
အခ ိန္ (၁) ွိႏစ္ ဆက္လက္တ ၀န္ထမ္်ားေဆ င္ ရမည္ျဖစ္သည္။ တ ၀န္ထမ္်ားေဆ င္ရန္
ပ က္ကက္ခ႔ပ
ြဲ ါကအဖ႕ြဲ အစည္်ားသိို႔

မူရင္်ားလစ အတိိုင္်ား

တက္ေရ က္ခြဲ႔ေသ

သင္တန္်ား

အစရင္ခံစ မ ်ားွိႏင့္

သင္တန္်ားမ

က လအတိိုင္်ား ျပန္လည္ေပ်ားေခ ရမည္ ျဖစ္သည္။
(၂-ခ-၉)

မည္သူမဆိို

မိမိတိို႔တက္ေရ က္သင္ယူခြဲ႔သည္မ ်ားကိို

ေပ်ားလိိုက္ေသ မူရင္်ားစ ရက္စ တမ္်ားမ စ soft data မ ်ားကိို မိမိ၏မန္ေနဂ သိို႔ (၅) ရက္
အတင္်ား အပ္ွိႏံရမည္။ ထိုိ႔အျပင္ မ ေ၀မႈအစအစဥ္မ ်ားကိို ေက င္်ား ၀န္ထမ္်ားမ ်ားအ ်ား ျပန္
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လည္ျပဳလိုပ္ရမည္။ သင္တန္်ားမ ်ားမရရိေသ
႐ံို်ားသိို႔

ျပန္လည္အပ္ွိႏံရမည္

ျဖစ္သည္။

သင္ၾက ်ားမႈဆိိုင္ရ

စ အိုပ္စ တမ္်ားမ ်ားအ ်ား

႐ံို်ား စမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတ ၀န္ခံမ

သင္ၾက ်ားမႈမတ္တမ္်ား

မ ်ားဖိိုင္တင္ ထ ်ားရိၿပ်ား က န္ေသ သူမ ်ားမ ဖတ္႐ႈေလ့လ ွိႏိိုင္သည္။

၃။

။ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးပိုစ
ြံ ြံ (Employment Status)

လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး ပိုမိုမ ာ်ိဳးျပာ်ိဳးစြာလိုပ္ေဆာင္လာရေသာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးတစ္ခိုအေနျဖင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္မ ာ်ိဳး ေဆာင္
ရြက္ေပ်ိဳးေနသည့္

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈပြံိုစြံ

အမ ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳးစြာရွလာမည္ျဖစ္သည္။

လိုပ္ငန္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေျခအေနအမ ်ိဳးမ ်ိဳးကို ပိုမိုထေရာက္ေစရန္ ပြံိုစြံအမ ်ိဳးမ ်ိဳးျဖင့္ ခန္႔ထာ်ိဳးရျခင္်ိဳး
ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳးပြံိုစြံမတူညီမႈမ ာ်ိဳးတြင္ ခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳး၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ က္မ ာ်ိဳး
မတူညီကျြြဲ ပာ်ိဳးမွ ရွသည္။
၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးျခင္်ိဳး ပြံိုစြံတြင္ပါ၀င္ေသာ အခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
အခန္်ိဳး (က)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ စာခ ပ္ခ ပ္ဆိုျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ခ)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ အမ ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳး သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။

(က) ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ စာခ ပ္ခ ပ္ဆျို ခင္်ိဳး (Making Employment Contract)
၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈတြင္ တက ခိုင္မာေသာ နာ်ိဳးလည္မႈ၊ သေဘာတူညီမႈမ ာ်ိဳး၊ အျပန္အလွန္လိုက္နာ ေစာင့္
ထန္်ိဳးသင့္သည္မ ာ်ိဳးကို ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးျပတ္သာ်ိဳးစြာ ေဖာ္ျပထာ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ စာခ ပ္သည္
လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးပါသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ ပ္ခ ပ္ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္
မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
(၃-က-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ ပ္ကို အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလအတြက္ ခ ပ္ဆိုျခင္်ိဳးႏွင့္ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳး
အျဖစ္ခ ပ္ဆိုျခင္်ိဳးဟူေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး သတ္မွတသ
္ ည္။
အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလအတြက္ ခ ပ္ဆိုျခင္်ိဳးကို စတင္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္ေန႔တြင္ ခ ပ္ဆိုရ
မည္။ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္

ခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးစာခ ပ္ကို အစမ္်ိဳးခန္႔ကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးသည္ႏွင့္
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အခ န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး ခ ပ္ဆိုရမည္။ အၿမြဲတမ္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လြံို
ေလာက္ေသာစစ္ေဆ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳးကို ျပ လိုပ္ၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
(၃-က-၂)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ ပ္တြင္ သေဘာတူညထ
ီ ာ်ိဳးေသာ လိုပ္ခလစာ၊ လိုပ္ေဆာင္ရမည့္
တာ၀န္မ ာ်ိဳး၊ လိုက္နာရမည့္ အခ က္မ ာ်ိဳး၊ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ သက္တမ္်ိဳးကာလအာ်ိဳးလို်ိဳးြံ ကို
ပူ်ိဳးတေ
ြြဲ ဖာ္ျပရမည္။

(၃-က-၃)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ ပ္တြင္ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈအမ ်ိဳးအစာ်ိဳးပြံိုစြံကို ရွင္်ိဳးလင္်ိဳး ျပတ္သာ်ိဳးစြာ
ေဖာ္ျပထာ်ိဳးရမည္။

(၃-က-၄)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ စာခ ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးအေပၚတြင္ သေဘာေပါက္နာ်ိဳးလည္ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးမႈရွ
ေစရန္ ရွင္်ိဳးျပေပ်ိဳးရမည္။ လိုအပ္ပါက ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ လြံိုေလာက္ေသာ အခ န္ေပ်ိဳးရမည္။
စာခ ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို

ခ ်ိဳးေဖာက္ပါက

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္မ ာ်ိဳးကိုပါ

နာ်ိဳးလည္

သေဘာေပါက္ၿပီ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။
(၃-က-၅)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈစာခ ပ္ကို တူညီေသာ စာခ ပ္ႏွစ္ခိုအျဖစ္ ခ ပ္ဆိုၿပီ်ိဳး အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးႏွင့္
၀န္ထမ္်ိဳးႏွစ္ဦ်ိဳးစလြံို်ိဳးတြင္ သမ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။

(ခ)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမစ
ႈ ာခ ပ္အမ ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳး သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္်ိဳး (Setting type of Employment Contract)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈပြံိုစြံအမ ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး တက ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးစြာရွျခင္်ိဳးျဖင့္ လိုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ ာ်ိဳး ရွင္်ိဳး
လင္်ိဳးျခင္်ိဳး၊ အက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ပြံိုစြံမ ာ်ိဳး ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးျခင္်ိဳးစသည့္ အက ်ိဳးမ ာ်ိဳးရရွေစသည့္အျပင္ လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳး
လိုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုထေရာက္မႈရွေစႏိုင္သည္။
၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးမႈ စာခ ပ္အမ ်ိဳးအစာ်ိဳးမ ာ်ိဳးကို ေအာက္ပါအတိုင္်ိဳးသတ္မွတ္ထာ်ိဳးသည္။
(၃-ခ-၁)

အခ န္ျပည့္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ ပြံိုမွန္အေျခအေနမ ာ်ိဳးတြင္ အလိုပ္ခ န္နာရီ တစ္ပတ္လွ င္
အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳးနာရီ

(၄၀)

ျပည့္ေျမာက္ေအာင္

လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လိုပ္သာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ အလိုပ္ခ န္နာရီ (၄၀) ထက္ နည္်ိဳးႏိုင္သည္။
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အခ န္ပိုင္်ိဳး

(၃-ခ-၂)

စီမြံကန္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ လိုအပ္ခ က္ေၾကာင့္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ ေက ာင္်ိဳး၏ လိုအပ္ခ က္မ ာ်ိဳးအရ
ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳးအလိုပ္ခ န္ထက္ပိုေသာ အခ န္မ ာ်ိဳးကို လိုပ္ႏိုင္သည္။

(၃-ခ-၃)

အခ န္ျပည့္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ စာခ ပ္သက္တမ္်ိဳးမွာ ပြံိုမွန္အေျခအေနတြင္ စာခ ပ္သက္
တမ္်ိဳး (၁) ႏွစ္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးသေဘာသဘာ၀၊ စီမြံကန္်ိဳးအမ ်ိဳးအစာ်ိဳးေပၚ မူတည္ၿပီ်ိဳး
အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး (၃) လ မွ အမ ာ်ိဳးဆြံို်ိဳး (၃) ႏွစ္အတြင္်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စာခ ပ္သက္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး
အတြက္

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္

အကြဲျဖတ္မႈစစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳးကိုျပ လိုပ္ၿပီ်ိဳး

စီမြံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈဘိုတ္အဖြြဲ႔

(သို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ သက္တမ္်ိဳးတို်ိဳးသင့္ မတို်ိဳးသင့္ကို
ဆြံို်ိဳးျဖတ္ရမည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးထြံမွလည္်ိဳး သေဘာတူညီခ က္ကို မွ တစြာရယူရန္လိုအပ္သည္။
(၃-ခ-၄)

လိုပ္ငန္်ိဳးဆိုင္ရာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး တစ္စတ္တစ္ပိုင္်ိဳးကိုေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အာ်ိဳး
လြံို်ိဳးကိုေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊

ျပင္ပမွတစ္ဦ်ိဳးတစ္ေယာက္

(သ႔မ
ို ဟိုတ္)

အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးကို

အလိုပ္အပ္ႏွြံမည္ဆိုပါက သီ်ိဳးျခာ်ိဳးစာခ ပ္ခ ပ္ဆိုမႈ ျပ လိုပ္ရမည္။ ထိုစာခ ပ္ျဖင့္ ခ ပ္ဆို
လိုပ္ကိုင္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏ ၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္်ိဳးမျပ ဘြဲ
စာခ ပ္ပါ အက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳး၊ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးအတိုင္်ိဳးသာ သက္ေရာက္မႈရွေစမည္
ျဖစ္သည္။
(၃-ခ-၅)

အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေလ့လာသင္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လိုပ္
ကိုင္ေနသူမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳး
မ ာ်ိဳးအတြက္လည္်ိဳး ခြံစာ်ိဳးသင့္ေသာ မွ တသည့္အက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ ရွရမည္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး အလိုပ္သင္
၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ သီ်ိဳးျခာ်ိဳးစာခ ပ္ခ ပ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

(၃-ခ-၆)

အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ခ ပ္ဆိုရာတြင္

သင္ယူမႈသေဘာတူညီမႈစာခ ပ္

(Learning

Agreement) သက္တမ္်ိဳးမွာ အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး (၁) လ မွ (၃) လ အထၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။
(၃-ခ-၇)

အခ န္ျပည့္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ အခ န္ပိုင္်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္ အလိုပ္သင္၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ ခြံစာ်ိဳး
ခြင့္မ ာ်ိဳးႏွင့္ လိုက္နာလိုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ ာ်ိဳးကို ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔အပ္မႈစာခ ပ္တြင္ ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးစြာ
ေဖာ္ျပထာ်ိဳးၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခြံမွ စာခ ပ္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးစြာ
နာ်ိဳးလည္ေစရန္ တာ၀န္ယူလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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(၃-ခ-၈)

စာခ ပ္ပါအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး ျပင္ဆင္ရာတြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ ထပ္မြံျဖည့္စြက္ရာတြင္
ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၊ ၀န္ထမ္်ိဳးကိုယ္တိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳး တိုင္ပင္ေဆြ်ိဳး
ေႏြ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ၿပီ်ိဳးမွသာ လိုပ္ေဆာင္ရမည္။

၄။

။ ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာမွတတ
္ မ္်ိဳးထာ်ိဳးရျခင္
ွ ်ိဳး (Keeping Personal File)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး အလိုပ္တာ၀န္ စတင္ထမ္်ိဳးေဆာင္သည့္ အခ န္မွစတင္ၿပီ်ိဳး တာ၀န္မွရပ္နာ်ိဳးသြာ်ိဳးသည့္ အခ န္
ကာလအတြင္်ိဳး ျဖစ္ပ က္ခြဲ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးအတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာမွတ္တမ္်ိဳးကို ထာ်ိဳးရွရမည္ျဖစ္သည္။
၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာမွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါ အခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။
အခန္်ိဳး (က)

၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွျခင္်ိဳးႏွင့္ အသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ခ)

သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးျခင္်ိဳး။

(က) ၀န္ထမ္်ိဳးမတ
ွ တ
္ မ္်ိဳးထာ်ိဳးရျခင္
ွ ်ိဳးႏွင့္ အသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳး (Making Personal File & Application)
၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးစနစ္တက ထာ်ိဳးရွျခင္်ိဳး၊ အသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳးတြင္ ထမစြာ လိုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္
ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
(၄-က-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးကို

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္

ဆန္်ိဳးစစ္ရာတြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊

ရာထူ်ိဳးေနရာအတြက္

ထည့္သြင္်ိဳးစဥ္်ိဳးစာ်ိဳးရာတြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္

တို်ိဳးျမင့္ျခင္်ိဳးအတြက္ စဥ္်ိဳးစာ်ိဳးရာတြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး အတည္ျပ ေထာက္ခြံခ က္ေပ်ိဳးရာ
တြင္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး အသြံို်ိဳးျပ ရမည္။
(၄-က-၂)

၀န္ထမ္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး စာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး (Hard Copy) သာမက ကြန္ပ တာဖိုင္
(Soft Copy) မ ာ်ိဳးအျဖစ္ပါ သမ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ ေက ာင္်ိဳးခြမ
ြဲ ာ်ိဳးအတြက္ နယ္ေက ာင္်ိဳး
ခြမ
ြဲ ာ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးလြံို်ိဳး၏မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးကို သမ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။
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(ခ) သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးျခင္်ိဳး (Keeping Data Privacy)
၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ေယာက္ခ င္်ိဳး၏ ပိုဂၢ လ္ေရ်ိဳးဆိုင္ရာအခ က္အလက္မ ာ်ိဳး၊ လိုပ္ငန္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အခ က္
အလက္မ ာ်ိဳး

စသည္တို႔ကို

သူမ ာ်ိဳးမွလြြဲၿပီ်ိဳး

ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးမွ

စနစ္တက ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။

သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးကိုရယူသို်ိဳးြံ စြျြဲ ခင္်ိဳး၊

သက္ဆိုင္ေသာ

ျဖန္႔ျဖ ်ိဳးျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး

မျပ လိုပ္ေစရန္

သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးကို ေကာင္်ိဳးစြာထန္်ိဳးသမ္်ိဳးထာ်ိဳးသင့္သည္။

သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးကို ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္်ိဳး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၄-ခ-၁)

သတင္်ိဳးအခ က္အလက္မ ာ်ိဳးကို

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏

အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္

ေက ာင္်ိဳးတာ

၀န္ခြံမ ာ်ိဳးက သက္ဆိုင္ရာဖိုင္တြမ
ြဲ ာ်ိဳးတြင္ သမ္်ိဳးဆည္်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။ ဖိုင္တြြဲမ ာ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္
ရာ

စာရြက္စာတမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးကို

ဖိုင္အမည္မ ာ်ိဳး၊

နြံပါတ္မ ာ်ိဳး

စသည္ျဖင့္

စနစ္တက သမ္်ိဳး

ဆည္်ိဳးရမည္။
(၄-ခ-၂)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ ပိုဂၢ လ္ေရ်ိဳးဆိုင္ရာမွတ္တမ္်ိဳးဖိုင္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အေထာက္အထာ်ိဳးျပ လိုသည့္အခါ
(သို႔မဟိုတ)္

အသြံို်ိဳးခ လိုသည့္အခါတိုင္်ိဳးတြင္

ေက ာင္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈတာ၀န္ခြံ

(သ႔မ
ို ဟိုတ္)

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး/ ေက ာင္်ိဳးခြတ
ြဲ ာ၀န္ခြံတို႔၏ ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္သာ ယူငင္အသြံို်ိဳးျပ ရမည္။
(၄-ခ-၃)

မည္သည့္ဖိုင္ကိုမဆို အသြံို်ိဳးျပ ရန္ (သ႔မ
ို ဟိုတ္) အေထာက္အထာ်ိဳးျပ ရန္ ယူငင္ပါက သြံို်ိဳးစြြဲ
လိုသည့္အေၾကာင္်ိဳးရင္်ိဳး၊ သြံို်ိဳးစြလ
ြဲ ိုသူစသည္တ႔က
ို ို မွတ္တမ္်ိဳးတြင္ေရ်ိဳးမွတ္ရမည္။ ဖိုင္မွတ္
တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ျပန္လည္လက္ခြံမႈျပ ရာတြင္လည္်ိဳး စနစ္တက စစ္ေဆ်ိဳးၿပီ်ိဳး မွတ္တမ္်ိဳးျဖင့္
ျပန္လည္အပ္ႏွြံရမည္ျဖစ္သည္။

(၄-ခ-၄)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအေနျဖင့္ မမတို႔၏ ကိုယ္ေရ်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳး (CV) မ ာ်ိဳးကို အနည္်ိဳးဆို်ိဳးြံ (၁) ႏွစ္လွ င္
တစ္ႀကမ္

ျပန္လည္ဆန္်ိဳးစစ္ၿပီ်ိဳး

မြမ္်ိဳးမြံရမည္။

မြမ္်ိဳးမြံၿပီ်ိဳးေသာ

မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး

HR

Department မွ Softcopy ႏွင့္ Hardcopy ႏွစ္မ ်ိဳးစလြံို်ိဳး သမ္်ိဳးဆည္်ိဳးေပ်ိဳးထာ်ိဳးရမည္။
(၄-ခ-၅)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မႈၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးခ န္မွစၿပီ်ိဳး အခ န္ (၂)
ႏွစ္အထ ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွကာ ေႏွာင္်ိဳးပိုင္်ိဳးကာလမ ာ်ိဳးတြင္ မွတ္တမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး စနစ္တက
ဖ က္ဆီ်ိဳးပစ္ရမည္။
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၅။

။ ၀န္ထမ္်ိဳးစမ
ြ ်ိဳး္ ေဆာင္ရည္စမ
ီ ခ
ြံ န္႔ချြြဲ ခင္်ိဳး (Managing Employee Performance)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ေကာင္်ိဳးမြန္မႈသည္ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးတို်ိဳးတက္ေရ်ိဳးႏွင့္ ခို္င္မာေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရွ
သည္။ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ေကာင္်ိဳးမြန္ေရ်ိဳးအတြက္ ထေရာက္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ စီမြံခန္႔ခြျြဲ ခင္်ိဳးရွရ
မည္။
၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္စီမြံခန္႔ချြြဲ ခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။
အခန္်ိဳး (က)

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ခ)

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ရလဒ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳးအသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳး။

(က) ၀န္ထမ္်ိဳးစမ
ြ ်ိဳး္ ေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳး (Conducting Performance Appraisal)
၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ စီမြံခန္႔ခရ
ြြဲ ာတြင္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးသည္ အေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးေသာ လိုပ္ေဆာင္
ခ က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
(၅-က-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးခ င္်ိဳးစီ၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ကို အနီ်ိဳးကပ္ တတက က သရွႏိုင္ေသာသူမွာ
သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွသူ (Line Manager) ျဖစ္သည္။ စီမြံခန္႔ခြသ
ြဲ ူမ ာ်ိဳးသည္ မမတို႔၏
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္။

(၅-က-၂)

ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳးသည္ ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ဖန္တီ်ိဳးျပ လိုပ္ထာ်ိဳး
ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးပြံိုစြံကိုအသြံို်ိဳးျပ ရမည္။

(၅-က-၃)

သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွသူသည္

၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးခ င္်ိဳးစီကို

ေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးကိုျပ ရမည္။

လူကယ
ို ္တိုင္ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး

ေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးမႈ၏ရလာဒ္မ ာ်ိဳး၊

အမွတ္မ ာ်ိဳးကို

စြမ္်ိဳး
ႏွစ္ဦ်ိဳး

သေဘာတူ လက္မွတ္ေရ်ိဳးထို်ိဳးရမည္။
(၅-က-၄)

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးစဥ္အာ်ိဳး တစ္ႏွစ္လွ င္ (၂) ႀကမ္ျပ လိုပ္ရ
မည္ျဖစ္သည္။ နွစ္စဥ္ ဇြန္လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ ာ်ိဳးတြင္ အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးဆိုင္ရာေတြ႕ဆြံိုမႈ
(Appraisal Meeting) ကိုလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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(၅-က-၅)

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ရာတြင္အသြံို်ိဳးျပ မည့္ စြံသတ္မွတ္ခ က္မ ာ်ိဳးကို ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးလြံို်ိဳး
ေကာင္်ိဳးစြာသေဘာေပါက္ေစရန္ ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ ပ္ေရ်ိဳးမွ လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးရမည္။

(ခ) ၀န္ထမ္်ိဳးစမ
ြ ်ိဳး္ ေဆာင္ရည္ဆင
ို ရ
္ ာ ရလဒ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳးအသြံို်ိဳးျပ ျခင္်ိဳး (Application of Performance Results)
၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးမွ ရလဒ္မ ာ်ိဳးကို ထေရာက္စြာ အသြံို်ိဳးခ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ျပန္လည္
အသြံို်ိဳးခ ႏိုင္ခြင့္မရွေသာ

အကြဲျဖတ္ျခင္်ိဳးသည္

အရင္်ိဳးအျမစ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး

အက ်ိဳးမြဲက
့ ိုန္ဆို်ိဳးြံ ေစေသာေၾကာင့္

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ရလဒ္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အက ်ိဳးရွရွ ထထမမ အသြံို်ိဳးျပ ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
(၅-ခ-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာရလဒ္မ ာ်ိဳးကို

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေရ်ိဳးဆိုင္ရာ

အစီအစဥ္ (Capacity Development Plan) တြင္ အသြံို်ိဳးခ ရမည္။ စီမြံအိုပ္ခ ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳးသည္
၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာရလဒ္ကို အေျခခြံၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္မႈဆိုင္
ရာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးကို တိုင္ပင္ေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးအၾကြံျပ ေပ်ိဳးရမည္။
(၅-ခ-၂)

ေက ာင္်ိဳး၏

ေငြေၾက်ိဳးကန္႔သတ္ခ က္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးမႈ

ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ ာ်ိဳးသည္ ေျပာင္်ိဳးလြဲလိုပ္ေဆာင္မႈရွႏိုင္သည္။
(၅-ခ-၃)

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာရလာဒ္မ ာ်ိဳးကို ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏မွတ္တမ္်ိဳးဖိုင္တြင္ ပြံိုမွန္မြမ္်ိဳးမြံျဖည့္စြက္
ရမည္ျဖစ္သည္။

(၅-ခ-၄)

ေက ာင္်ိဳး၏

တို်ိဳးတက္ႀကီ်ိဳးထြာ်ိဳးလာမႈအေျခအေန၊

ေငြေၾက်ိဳးအေျခအေနမ ာ်ိဳးေပၚတြင္

မူ

တည္ၿပီ်ိဳး စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာရလဒ္မ ာ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏လစာမ ာ်ိဳး၊ အက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ မ ာ်ိဳး၊
ရာထူ်ိဳးတို်ိဳးျမွင့္မႈမ ာ်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။
(၅-ခ-၅)

၀န္ထမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ

ရလဒ္မ ာ်ိဳးကို

အေျခခြံၿပီ်ိဳး

၀န္ထမ္်ိဳးေရြ်ိဳးခ ယ္ခန္႔ထာ်ိဳးမႈ

ျပ လိုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအရည္အေသြ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
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၆။

။ ၀န္ထမ္်ိဳးအက ်ိဳးခစ
ြံ ာ်ိဳးခင
ြ ့သ
္ တ္မွတျ္ ခင္်ိဳး (Employee Benefit)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ပိုမိုတို်ိဳးတက္ေစရန္၊ လိုပ္ငန္်ိဳးခြင္ေက နပ္ေပ ာ္ရႊင္မႈရွေစရန္ႏွင့္ အဖြ႕ြဲ
အစည္်ိဳး၏ဂို၊္သတင္်ိဳး ပိုမိုတို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳးကို သတ္မွတ္
ေပ်ိဳးထာ်ိဳးရန္အေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးပါသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးအက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၂) ခန္်ိဳး
ပါ၀င္သည္။
အခန္်ိဳး(က)

ေငြေၾက်ိဳးဆိုင္ရာအက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ - လစာသတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး(ခ)

ေငြေၾက်ိဳးမဟိုတ္ေသာအက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ - ခြင့္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။

(က)

ေငြေၾက်ိဳးဆင
ို ရ
္ ာအက ်ိဳးခစ
ြံ ာ်ိဳးခင
ြ ့ ္ - လစာသတ္မွတျ္ ခင္်ိဳး (Setting Remuneration)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏

အာ်ိဳးစိုက္ထိုတ္မႈကိုအသအမွတ္ျပ သည့္အေနျဖင့္

ေက ာင္်ိဳးအေနျဖင့္

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး

အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးဘက္မွ ေငြေၾက်ိဳးဆိုင္ရာ အက ်ိဳးခစ
ြံ ာ်ိဳးခြင့္ကိုလစာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီ်ိဳး ျပန္လည္ေပ်ိဳးဆပ္ရမည္
ျဖစ္သည္။
(၆-က-၁)

ေက ာင္်ိဳးအေနျဖင့္ ေငြေၾက်ိဳးဆိုင္ရာအက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္ လစာကို အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏ ႀက တင္
သတ္မွတ္ထာ်ိဳးေသာ လစာႏႈန္်ိဳးထာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအရေပ်ိဳးရမည္။

(၆-က-၂)

လစာႏႈန္်ိဳးသတ္မွတ္ျခင္်ိဳး၊ ျပင္ဆင္ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးအပါအ၀င္
ေငြေၾက်ိဳးဆိုင္ရာတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳး၊ စီမြံကန္်ိဳးတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးႏွင့္ အတူတိုင္ပင္ ေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးၿပီ်ိဳး သတ္
မွတ္ရမည္။

(၆-က-၃)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္

မမတို႔ရရွထာ်ိဳးေသာ

လစာ၏

(၂၅)

ရာခိုင္ႏႈန္်ိဳးကို

လိုပ္သက္

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္်ိဳးအေ၀်ိဳးမ ာ်ိဳးတြင္

ျပန္လည္

အာမခြံေငြအျဖစ္ (၆) တတ ေပ်ိဳးသြင္်ိဳးၾကရမည္။
(၆-က-၄)

ေငြေၾက်ိဳးဆိုင္ရာသြံို်ိဳးစြြဲမႈမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး
ရွင္်ိဳးလင္်ိဳးတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
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(ခ) ေငြေၾက်ိဳးမဟိုတေ
္ သာ အက ်ိဳးခစ
ြံ ာ်ိဳးခင
ြ ့ ္ - ခြင့သ
္ တ္မတ
ွ ျ္ ခင္်ိဳး (Setting Leave)
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ ေငြေၾက်ိဳးမဟိုတ္ေသာ အက ်ိဳးခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳးကို ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးအေနျဖင့္ သတ္
မွတ္ေပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။
(၆-ခ-၁) လိုပ္သက္ခင
ြ ့္ သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္်ိဳး
မည္သည့္ရာထူ်ိဳးအဆင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးမဆို ျပကၡဒန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ င္ (၁၂) ရက္ ခြံစာ်ိဳးခြင့္ရရွမည္ျဖစ္သည္။
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္လိုပ္သက္ခြင့္ကို အခ န္ (၂) ပတ္ ႀက တင္ၿပီ်ိဳး ခြင့္ျပ ခ က္ရယူရမည္။ လိုပ္သက္ခြင့္မ ာ်ိဳးကို
ပထမနွစ္၀က္လွ င္

စိုစိုေပါင္်ိဳးခြင့္ရက္၏

တစ္၀က္၊

ဒိုတယႏွစ္၀က္လွ င္

တစ္၀က္ယူရန္ျဖစ္သည္။

တစ္နွစ္တာအတြင္်ိဳး ခြံစာ်ိဳးခြင့္ရွေသာ လိုပ္သက္ခြင့္မ ာ်ိဳး၏ မယူလိုက္ရေသာ က န္ရွေသာလိုပ္သက္ခြင့္
ရက္မ ာ်ိဳးကို ေနာင္ႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္ခြံစာ်ိဳးခြင့္ ရရွမည္မဟိုတ္ပါ။

(၆-ခ-၂) ေရွာင္တခင္ခင
ြ ္သ
့ တ္မွတျ္ ခင္်ိဳး
၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္

ေရွာင္တခင္ခြင့္ယူလိုပါက

႐ြံို်ိဳးသို႔အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရမည္။

ခြင့္ယူသည့္ရက္အတြင္်ိဳး

အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရန္ အခက္အခြဲရွပါက ခြင့္ယူၿပီ်ိဳး ႐ြံို်ိဳးျပန္တက္ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ ခ က္ခ င္်ိဳးခြင့္တင္ရမည္။
အေရ်ိဳးေပၚအေျခအေနမ ာ်ိဳးအတြက္ အလိုပ္လိုပ္ရက္တစ္ႏွစ္အတြင္်ိဳး ေရွာင္တခင္ခြင့္ကို တစ္ႏွစ္လွ င္ (၁၀)
ရက္ ခြံစာ်ိဳးခြင့္ရွသည္။ ေရွာင္တခင္ခြင့္ကို အခ န္ (၃) ရက္သာ ဆက္တိုက္ခြံစာ်ိဳးခြင့္ျပ မည္။
(၆-ခ-၃) နာမက န္်ိဳးခင
ြ ့သ
္ တ္မတ
ွ ျ္ ခင္်ိဳး
အစို်ိဳးရ အသအမွတ္ျပ ထာ်ိဳးေသာ (သ႔မ
ို ဟိုတ္) အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးမွ အသအမွတ္ျပ ထာ်ိဳးေသာဆရာ၀န္ (သို႔
မဟိုတ္) က န္်ိဳးမာေရ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးဦ်ိဳး၏ ေထာက္ခြံခ က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္ (၃) ရက္ ထက္ပိုေသာ
နာမက န္်ိဳးမႈအတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္်ိဳး ရက္ေပါင္်ိဳး (၃၀) ကို နာမက န္်ိဳးခြင့္အျဖစ္ယူႏိုင္သည္။ ဆရာ၀န္ ေဆ်ိဳး
ေထာက္ခြံစာအရ ၾကာရွည္ဖ ာ်ိဳးနာေသာ၀န္ထမ္်ိဳးကို လစာအျပည့္ျဖင့္ အခ န္ (၁) လ ခြံစာ်ိဳးခြင့္ျပ ၿပီ်ိဳးေနာက္
ဆက္လက္ၾကာရွည္စြာ ခြင့္ယူလိုပါက ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ လစာမြဲခ
့ ြင့္ကိုယူႏိုင္သည္။
ဆရာ၀န္၏

ေထာက္ခြံစာကို

ပ က္ကြကသ
္ ည္ဟသ
ို ာ

တင္ျပရန္ပ က္ကြက္ျခင္်ိဳး

သတ္မွတ္ၿပီ်ိဳး

(သ႔မ
ို ဟိုတ္)

ပ က္ကြက္ရက္မ ာ်ိဳးကို
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တင္ျပႏိုင္ျခင္်ိဳးမရွပါက

လိုပ္သက္တြက္ခ က္ရာတြင္

အလိုပ္မွ
ထည့္သြင္်ိဳး

ေရတြက္ျခင္်ိဳးမျပ ရ။

ဆရာ၀န္၏

ေဆ်ိဳးလက္မွတ္ေထာက္ခြံခ က္အရ

လိုပ္ငန္်ိဳးဆက္လက္လိုပ္ကိုင္ရန္

မသင့္ေလ ာ္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး လိုပ္ငန္်ိဳးမွရပ္ဆိုင္်ိဳးႏိုင္သည္။

(၆-ခ-၄) မီ်ိဳးဖာြ ်ိဳးခင
ြ ့သ
္ တ္မွတျ္ ခင္်ိဳး
အမ ်ိဳးသမီ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မီ်ိဳးဖြာ်ိဳးခြင့္ကို မီ်ိဳးမဖြာ်ိဳးခင္ (၆) ပတ္္ မွ မီ်ိဳးဖြာ်ိဳးၿပီ်ိဳး (၈) ပတ္္ကို ခြင့္ခြံစာ်ိဳးခြင့္ရွသည္။ ခြင့္
ေလွ ာက္လႊာကို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳးသို႔ ေလွ ာက္ထာ်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။
အမ ်ိဳးသမီ်ိဳး၀န္ထမ္်ိဳးသည္
အနည္်ိဳးဆြံို်ိဳး

အခ န္

(၁၄)

ကိုယ္၀န္ပ က္က ပါက
ရက္ယူႏိုင္သည္။

အသအမွတ္ျပ ဆရာ၀န္၏
ထပ္မြံယူလိုေသာ

ခြင့္ကို

ေဆ်ိဳးေထာက္ခြံစာျဖင့္

လစာမြဲ႔အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီ်ိဳး

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးအတည္ျပ ခ က္ျဖင့္ ရယူသည္။

(၆-ခ-၅) မီ်ိဳးဖာြ ်ိဳးေသာအမ ်ိဳးသမီ်ိဳးႏွင့္ ကေလ်ိဳးအာ်ိဳးေစာင့္ေရွာက္ခင
ြ ့သ
္ တ္မတ
ွ ျ္ ခင္်ိဳး
တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအမ ်ိဳးသာ်ိဳးမ ာ်ိဳး တရာ်ိဳး၀င္အသအမွတ္ျပ ထာ်ိဳးေသာ အမ ်ိဳးသမီ်ိဳးမီ်ိဳးဖြာ်ိဳးပါ
က မီ်ိဳးဖြာ်ိဳးၿပီ်ိဳးေသာ အမ ်ိဳးသမီ်ိဳးနွင့္ ကေလ်ိဳးအာ်ိဳးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန္ မီ်ိဳးဖြာ်ိဳးၿပီ်ိဳးခ န္မွစၿပီ်ိဳး အခ န္ (၇) ရက္ ကို
ခြင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ခြင့္ျပ အတည္ျပ ခ က္ကို

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး

(သို႔)

ေက ာင္်ိဳးစီမြံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈ

တာ၀န္ခြံ၏ ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ ရယူႏိုင္သည္။

(၆-ခ-၆) က႐ို၊ာခြင့္ သတ္မွတျ္ ခင္်ိဳး
၀န္ထမ္်ိဳး၏ မသာ်ိဳးစို၀င္ (အဘို်ိဳး၊ အဘြာ်ိဳး၊ မဘ၊ ဇနီ်ိဳး၊ ေယာက ္ာ်ိဳး၊ သာ်ိဳး၊ သမီ်ိဳး) ေသဆြံို်ိဳးလွ င္ နာေရ်ိဳး
လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳး လိုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးသည္ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး ဂ႐ို၊ာခြင့္ (၁၀) ရက္၊ တရာ်ိဳး၀င္
မဂၤလာေဆာင္လွ င္ခြင့္ (၇) ရက္ သတ္မွတ္ေပ်ိဳးႏိုင္သည္။ မဂၤလာေဆာင္အတြက္ ခြင့္ေတာင္်ိဳးခြံျခင္်ိဳးကို (၂)
ပတ္ ႀက တင္ တင္ျပေတာင္်ိဳးခြံရမည္။
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(၆-ခ-၇) လစာမြဲခ
့ င
ြ ့္
၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အေၾကာင္်ိဳးအမ ်ိဳးမ ်ိဳးေၾကာင့္ အလိုပ္မွ လစာမြဲ့ခြင့္ယူရန္ လိုအပ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ င္ ရက္ေပါင္်ိဳး
(၃၀) ရက္ယူႏိုင္သည္။ လစာမြဲ႔ခြင့္ တစ္ႀကမ္လွ င္ (၃) ရက္ထက္မပိုေသာ ခြင့္ရက္ကို ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြေ
ြဲ ရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏
ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ ယူႏိုင္ၿပီ်ိဳး (၇) ရက္ထက္ေက ာ္ေသာ ခြင့္မ ာ်ိဳးကို ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြေ
ြဲ ရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ ေထာက္ခြံခ က္ျဖင့္
ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ ခြင့္ျပ ခ က္ရယူျပီ်ိဳးမွသာလွ င္ လစာမြဲ႔ခြင့္ ကိုခြံစာ်ိဳးခြင့္ရွသည္။ လစာမြဲ့ခြင့္ကို ခြံစာ်ိဳးႏိုင္ရန္
အခ န္ (၂) ပတ္ ရက္ ႀက တင္အေၾကာင္်ိဳးၾကာ်ိဳးရမည္။

(၆-ခ-၈) ႐ြံို်ိဳးပတ္ရက္မ ာ်ိဳး
စန္ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳးတကၠသိုလ္

(JEU)

၏

တစ္ႏွစ္တာ

႐ြံို်ိဳးပတ္ရက္မ ာ်ိဳးကို

ႏွစ္စဥ္ဇန္န၀ါရီလတြင္

ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာသြာ်ိဳးမည္။

၇။ ၀န္ထမ္်ိဳးလမ
ူ ဖ
ႈ လ
ူ ိုေ
ြံ ရ်ိဳးႏွင့္ သက္သာေခ ာင္ခ ေရ်ိဳး (Employee Welfare)
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး

စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ကို

အသအမွတ္ျပ သည့္အေနျဖင့္

အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးသည္

လူမႈဖူလြံိုေရ်ိဳးႏွင့္

သက္သာေခ ာင္ခ ေရ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖင့္ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးေပၚတြင္ ပိုမိုခိုင္မာတြယ္တာေသာ ၀န္ထမ္်ိဳး
မ ာ်ိဳး ရရွလာႏိုင္သည္။
၀န္ထမ္်ိဳးလူမႈဖူလြံိုေရ်ိဳးႏွင့္ သက္သာ ေခ ာင္ခ ေရ်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၆) ခန္်ိဳး ပါ၀င္သည္။
အခန္်ိဳး (က)

လိုပ္ငန္်ိဳးခြင္ မေတာ္တဆထခိုက္မႈဆိုင္ရာ ခြင့္ျပ ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ခ)

စိုေငြသတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ဂ)

၀န္ထမ္်ိဳးကို္ယ္တိုင္ေသဆြံို်ိဳးလွ င္ ဂ႐ို၊ာေၾက်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ဃ)

လူမႈေရ်ိဳးစာ်ိဳးရတ္မ ာ်ိဳး ပြံ့ပို်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳး

အခန္်ိဳး (င)

က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးဆိုင္ရာ ပြံ့ပို်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳး
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(က) လိုပင
္ န္်ိဳးခင
ြ ္ မေတာ္တဆထခက
ို မ
္ ႈဆင
ို ရ
္ ာ ခြင့ျ္ ပ ျခင္်ိဳး (Accidental Injury Allowance)
(၇-က-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနခ န္အတြင္်ိဳး ထခိုက္ဒ၊္ရာရရွပါက
ကိုန္က စရတ္ကို အဖြ႕ြဲ ၏ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး ႏွင့္ အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈအဖြ႕ြဲ မွ အတူတကြ
တိုင္ပင္ဆြံို်ိဳးျဖတ္ၿပီ်ိဳး သတ္မွတ္က ခြံရမည္။

(၇-က-၂)

ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးသည္

ေအာက္ပါအေၾကာင္်ိဳးတရာ်ိဳးမ ာ်ိဳးေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ကိုန္က စာ်ိဳး ရတ္ေငြမ ာ်ိဳးကို တာ၀န္ယူက ခြံေပ်ိဳးမည္မဟိုတ္ပါ။
၁။ မမ၏ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒ၊္ရာမ ာ်ိဳး။
၂။ ေသေၾကာင္်ိဳးၾကြံစည္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရပတ္ပင္ထာ်ိဳးေသာ ေဆ်ိဳး၀ါ်ိဳးမ ာ်ိဳးကို သြံို်ိဳးစြျြဲ ခင္်ိဳး။
၃။ ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ ျခင္်ိဳး။
၄။ အရက္အလြန္အကၽြြံေသာက္သို်ိဳးြံ ျခင္်ိဳး။
၅။ ၀န္ထမ္်ိဳးက င့္၀တ္ႏွင့္ ခ မွတ္ထာ်ိဳးေသာ ႐ြံို်ိဳးစည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးကို မလိုက္နာမႈ
ေၾကာင့္ရရွေသာ ေရာဂါႏွင့္ ဒ၊္ရာမ ာ်ိဳး။
(ခ) စိုေငြသတ္မတ
ွ ျ္ ခင္်ိဳး
(၇-ခ-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ လစာ၏ အနည္်ိဳးဆို်ိဳးြံ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္်ိဳးကို စိုေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္
စိုေဆာင္်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။

(၇-ခ-၂)

စိုေငြကို ၀န္ထမ္်ိဳး၏ တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္မႈၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးခ န္ (သို႔) အလိုပ္ထြက္ေသာ အခ န္မွသာ
ျပန္လည္ထိုတ္ေပ်ိဳးမည္ျဖစ္သည္။

(၇-ခ-၃)

ျပစ္ဒ၊္ျဖင့္ အလိုပ္ထိုတ္ခြံရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ လိုပ္သက္အာမခြံေၾက်ိဳး (၂၅%) ကို
ထိုတ္ေပ်ိဳးမည္မဟိုတ္ပြဲ အဆိုပါ၀န္ထမ္်ိဳး၏ လစဥ္စိုေငြ (၅%) ကိုမူ မည္သည့္ အေျခအေန
တြင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ထိုတ္ေပ်ိဳးမည္။
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(ဂ) ၀န္ထမ္်ိဳးကိုယတ
္ င
ို ေ
္ သဆြံို်ိဳးလွ င္ ဂ႐ို၊ာေၾက်ိဳးေပ်ိဳးျခင္်ိဳး (Compensate Pay)
(၇-ဂ-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနေသာ အခ န္ကာအတြင္်ိဳး ေသဆြံို်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳး
ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးမွ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး ဂ႐ို၊ာေၾက်ိဳးအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္်ိဳး
၏ ေနာက္ဆြံို်ိဳးလစာသတ္မွတ္ခ က္ျဖင့္ လိုပ္ခလစာ (၂) လစာကိုေပ်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။

(ဃ) လူမေ
ႈ ရ်ိဳးစာ်ိဳးရတ္မ ာ်ိဳး ပြံပ
့ ်ိဳးို ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး (Social Welfare)
(ရ-ဃ-၁)

၀န္ထမ္်ားမ ်ား၏ ေမ်ားေန႔ပမ
ြဲ ်ားက င္်ားပျခင္်ားစ ၀န္ထမ္်ားအသစ္မ ်ား ႀကိဳဆိိုျခင္်ားွိႏင့္ အလိုပ္ထက္
ေသ ၀န္ထမ္်ားမ ်ား၏ ွိႏႈတ္ဆက္ပမ
ြဲ ်ားကိို လူမႈေရ်ားအသံို်ားစရိတ္မ ်ားအေနျဖင့္ အဖ႕ြဲ အစည္်ား မ
ပံ့ပိို်ားေဆ င္ရက္ေပ်ားမည္ျဖစ္သည္။

(င)

က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးဆင
ို ရ
္ ာ ပြံပ
့ ်ိဳးို ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး

(၇-င-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးဆိုင္ရာ ပြံ့ပို်ိဳးမႈအေနျဖင့္ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးသည္ အလွ ရွင္ခြင့္ျပ
ခ က္ေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး သတ္မွတ္ေငြေၾက်ိဳးပမာ၊ကို ပြံ့ပို်ိဳးေပ်ိဳးသြာ်ိဳးမည္ျဖစ္သည္။

၈။

။ ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးအၾကာ်ိဳး ဆက္သြယေ
္ ရ်ိဳး

(Relation between Employee and

Employer)
အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး ဖြြံ႕ၿဖ ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေစရန္အတြက္ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးအၾကာ်ိဳး ခိုင္မာေသာ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးပါ၀င္
ဆက္ႏြယ္မႈမ ာ်ိဳးရွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္စဥ္မွစၿပီ်ိဳး အလိုပ္မွ ရပ္နာ်ိဳး
ခ န္အထ ခိုင္မာေသာအျပ သေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရ်ိဳးမ ာ်ိဳးရရွရန္ လြန္စြာအေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးပါသည္။
အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ိဳးနွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအၾကာ်ိဳး ဆက္သြယေ
္ ရ်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၄) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။
အခန္်ိဳး (က)

အလိုပ္မွအနာ်ိဳးယူျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ခ)

အလိုပ္မွထြက္ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (ဂ)

အလိုပ္မွ ထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳး။
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အခန္်ိဳး (ဃ)

၀န္ထမ္်ိဳးအင္အာ်ိဳးေလ ာ့ခ ျခင္်ိဳး။

အခန္်ိဳး (င)

စီမြံကန္်ိဳးၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးေသာေၾကာင့္ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္ရပ္နာ်ိဳးျခင္်ိဳး။

(က) အလိုပမ
္ ွ အနာ်ိဳးယျူ ခင္်ိဳး (Retirement from Employment)
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏ အက ်ိဳးစီ်ိဳးပြာ်ိဳးအတြက္ အာ်ိဳးျပည့္ခြန္ျပည့္လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳး ခြဲ့ၿပီ်ိဳးျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ မသာ်ိဳးစိုနြဲ႔ ေပ ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္်ိဳးႏိုင္ေစရန္အတြက္ အလိုပ္မွ အနာ်ိဳးယူရန္လိုအပ္လာပါသည္။
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအလိုပ္မွ အနာ်ိဳးယူရာတြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးရမည္။
(၈-က-၁)

အသက္ (၇၅) ျပည့္ေသာ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အလိုပ္မွ အနာ်ိဳးယူမည့္စာကို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး
ထြံသ႔ို တင္ရမည္။

(၈-က-၂)

ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္မ ာ်ိဳး၊ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္ လိုအပ္ခ က္ေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး
အသက္ (၇၅) ေက ာ္၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး၏ သီ်ိဳးျခာ်ိဳးညႊန္ၾကာ်ိဳးခ က္မရွပါက
၀န္ထမ္်ိဳးအျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ႏိုင္သည္။

(ခ) အလိုပမ
္ ႏ
ွ ႈတထ
္ က
ြ ျ္ ခင္်ိဳး (Resignation from Employment)
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္ အေၾကာင္်ိဳးအမ ်ိဳးမ ်ိဳးေၾကာင့္ အလိုပ္မွ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ျခင္်ိဳးမျပ ႏိုင္ပါက
အလိုပ္မွ ႏိုတ္ထြက္ျခင္်ိဳးျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးအလိုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္်ိဳးတြင္ ထေရာက္မႈရွေစရန္
ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၈-ခ-၁)

က န္်ိဳးမာေရ်ိဳးအေျခအေနေၾကာင့္ အလိုပ္မွႏႈတ္ထြက္လိုေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အသက္ (၇၅)
မျပည့္ေသာ္လည္်ိဳး အနာ်ိဳးယူသင့္ေၾကာင္်ိဳး ဆရာ၀န္၏ ေဆ်ိဳးေထာက္ခြံခ က္ေပၚမူတည္ျပီ်ိဳး
ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳး၏ အတည္ျပ ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ အလိုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရွသည္။

(၈-ခ-၂)

အလိုပ္မွႏႈတ္ထြက္လိုေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မမထြက္လိုေသာ အေၾကာင္်ိဳးရင္်ိဳးကို အလိုပ္
ထြက္စာႏွင့္တကြ ၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔အပ္ျခင္်ိဳးစာခ ပ္ပါ သက္တမ္်ိဳးမကိုန္ဆို်ိဳးြံ မီ (၂)လ ႀက တင္ၿပီ်ိဳး
ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳးထြံ ခြင့္ျပ ခ က္ရယူရမည္။
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(၈-ခ-၃)

အလိုပ္ထြက္စာတင္ၿပီ်ိဳးသည့္ေန႔မွစၿပီ်ိဳး ၀န္ထမ္်ိဳးလစာကို အလိုပ္လြေ
ြဲ ျပာင္်ိဳးလက္ခြံေဆာင္
ရြက္ၿပီ်ိဳးမွသာ ထိုတယ
္ ူခြင့္ရွသည္။

(၈-ခ-၄)

၀န္ထမ္်ိဳးထြက္စာတင္ၿပီ်ိဳးသည့္ေန႔မွစၿပီ်ိဳး ၎၀န္ထမ္်ိဳး၏ ခြင့္ရက္မွာ အလိုအေလ ာက္ပ က္
ျပယ္သည္။

(၈-ခ-၅)

ထြက္စာတင္ထာ်ိဳးေသာ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ထြက္စာတင္ထာ်ိဳးေသာ အခ န္ကာလအတြင္်ိဳး မမ
တာ၀န္ယူလိုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုပ္ငန္်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ၿပီ်ိဳးေျမာက္ေအာင္လိုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည့္
အျပင္ တာ၀န္ယူလေ
ြြဲ ျပာင္်ိဳးမႈအာ်ိဳးလြံို်ိဳးလည္်ိဳး စနစ္တက လိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးရမည္။ မမတာ၀န္
ယူရေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အၿပီ်ိဳးသတ္လြေ
ြဲ ျပာင္်ိဳးမႈျပ လိုပ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက
အလိုပ္ခ န္ပိုမိုလိုပ္ကိုင္ျခင္်ိဳး

မ ာ်ိဳးျပ လိုပ္ရမည္။

ေငြေၾက်ိဳးဆိုင္ရာ

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္

ရေသာသူမ ာ်ိဳးအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ (၆) လအထ ဆက္လက္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္
ေပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး အျခာ်ိဳးေသာရာထူ်ိဳးမ ာ်ိဳးအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ (၃) လအထ ဆက္လက္
တာ၀န္ယူေပ်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။

(၈-ခ-၆)

လိုပ္ငန္်ိဳးမွ ႏႈတ္ထြက္ေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ႐ြံို်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးမွတ္တမ္်ိဳး၊ စာရြက္စာတမ္်ိဳး၊ ေသာ့၊
ယာဥ္တို႔ႏွင့္ အျခာ်ိဳးရြံို်ိဳးလိုပ္ငန္်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္်ိဳးရာမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈတာ၀န္ခြံ
သို႔ စာရြက္စာတမ္်ိဳးႏွင့္တကြ ျပန္လည္အပ္ႏွြံရမည္။ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခြံမွ စနစ္တက
စစ္ေဆ်ိဳးၿပီ်ိဳး အတည္ျပ ခ က္ေပ်ိဳးမွသာလွ င္ လိုပ္သက္အာမခြံေငြ (၂၅)%ကို ျပန္လည္ထိုတ္
ယူခြင့္ျပ ၿပီ်ိဳး ႏႈတ္ထြက္ခြင့္အာ်ိဳး အတည္ျပ မည္ျဖစ္သည္။

(၈-ခ-၇)

ႏႈတ္ထြက္ရန္အတည္ျပ ခ က္ရရွၿပီ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္စာ ထိုတ္ျပန္
ၿပီ်ိဳး အတည္ျပ လက္မွတ္ေရ်ိဳးထို်ိဳးရမည္။ အတည္ျပ လက္မွတ္ေရ်ိဳးထို်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး
သက္ဆိုင္ရာ ႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈ တာ၀န္ခြံလူကိုယတ
္ ိုင္ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး အျပ သေဘာေဆာင္ေသာ
ေမ်ိဳးျမန္်ိဳးမႈဆိုင္ရာျပ လိုပ္ရမည္။

ေတြ႕ရွခ က္အာ်ိဳး

အစီရင္ခြံစာ ေရ်ိဳးသာ်ိဳးေပ်ိဳးပို႔ရမည္။
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ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးထြံသ႔ို

တိုက္႐ိုက္

(ဂ) အလိုပမ
္ ွထတ
ို ပ
္ ယ္ျခင္်ိဳး (Dismissing from Employment)
၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္မွထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ရပါလွ င္ မွ တေသာ ပြင့္လင္်ိဳးျမင္သာေသာ လိုပ္ထို်ိဳးြံ
လိုပ္နည္်ိဳးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္

လိုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။

မွ တထေရာက္ေသာ

အလိုပ္မွ

ထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳး

ျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၈-ဂ-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးသည္

ေက ာင္်ိဳး၏စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္ကမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး

ခ ်ိဳးေဖာက္လွ င္ေသာ္လည္်ိဳး

ေကာင္်ိဳး၊ အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏ ဂို၊္သကၡာထခိုက္ေစေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးကိုျပ လိုပ္လွ င္
ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး အလိုပ္မွထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳးကို ျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။
(၈-ဂ-၂)

အေရ်ိဳးယူေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳးအဆင့္ဆင့္မ ာ်ိဳး လိုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးႏွင့္ ပက္
သတ္ၿပီ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳး အခန္်ိဳး (၉) တြင္ ေဖာ္ျပထာ်ိဳးသည့္အတိုင္်ိဳး လိုက္နာလိုပ္ေဆာင္ရ
မည္ျဖစ္သည္။

(၈-ဂ-၃)

အလိုပ္မွထိုတ္ပယ္မႈျပ ရန္ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မခ ခင္ ၀န္ထမ္်ိဳး၏ျဖစ္ရပ္အာ်ိဳး ေကာင္်ိဳးစြာစစ္ေဆ်ိဳး
မႈျပ လိုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၈-ဂ-၄)

၀န္ထမ္်ိဳးသည္ Trip Plan ပါ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက ာ္ၿပီ်ိဳး စန္ဂ ်ိဳးဇက္ပညာေရ်ိဳး တကၠသလ
ို ္
(JEU) သို႔ အဆက္အသြယ္ျပ လိုပ္ျခင္်ိဳးမရွလွ င္ ၎၀န္ထမ္်ိဳးသည္ ခြင့္မြဲ့ပ က္ကြက္သည္ဟို
သတ္မွတ္သည္။

(ဃ) ၀န္ထမ္်ိဳးအင္အာ်ိဳးေလ ာ့ခ ျခင္်ိဳး (Redundancy)
အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးအေနျဖင့္

လိုပ္ငန္်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈ၊

အလိုပ္ပမာ၊၊

ေငြေၾက်ိဳးအေျခအေနတို႔ေပၚမူတည္ၿပီ်ိဳး

၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး အလိုပ္မွရပ္နာ်ိဳးရန္ လိုအပ္လာပါက ၀န္ထမ္်ိဳးအင္အာ်ိဳးေလ ာ့ခ ျခင္်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
(၈-ဃ-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးအင္အာ်ိဳးေလွ ာ့ခ ျခင္်ိဳးအတြက္

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳးႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးမွ

ေလ ာ့ခ ရမည့္ အေရအတြက္ကို စနစ္တက တိုင္ပင္ၿပီ်ိဳး ေၾကာ္ျငာခ က္ထိုတ္ျပန္ရမည္။
(၈-ဃ-၂)

တာ၀န္မွရပ္နာ်ိဳးရာတြင္ မည္သည့္၀န္ထမ္်ိဳးကိုမဆို အခ န္ (၂) လ ႀက တင္အသေပ်ိဳးရမည္။
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(၈-ဃ-၃)

တာ၀န္မွရပ္နာ်ိဳးခြံရေသာ

၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳး

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး

(သ႔မ
ို ဟိုတ္)

သက္ဆိုင္ရာ

တာ၀န္ခြံမွ တာ၀န္ရပ္နာ်ိဳးျခင္်ိဳးႏွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္်ိဳးျပၿပီ်ိဳး စတ္ခြံစာ်ိဳးမႈ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးရမည္။
(၈-ဃ-၄)

တာ၀န္မွရပ္နာ်ိဳးခြံရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾက်ိဳးမဟိုတ္သည့္ အကူအညီ
အေထာက္အပ့ြံမ ာ်ိဳးျဖစ္ေသာ အလိုပ္အကိုင္ရရွေအာင္ခ တ္ဆက္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ လမ္်ိဳးညႊန္ေပ်ိဳး
ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး ျပ လိုပ္ႏိုင္သည္။

(င) စီမက
ြံ န္်ိဳးျပီ်ိဳးဆို်ိဳးြံ မအ
ႈ တြက္ လိုပင
္ န္်ိဳးတာ၀န္ရပ္နာ်ိဳးျခင္်ိဳး (Project End Termination)
ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးအေနျဖင့္ စီမြံကန္်ိဳးကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳးေသာ၀န္ထမ္်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးရမည္မ ာ်ိဳးမွာ
ေအာက္ပါ အတိုင္်ိဳးျဖစ္သည္။
(၈-င-၁)

၀န္ထမ္်ိဳးေနျဖင့္ စီမြံကန္်ိဳးတာ၀န္ထမ္်ိဳးေဆာင္ေနစဥ္အတြင္်ိဳး ခြံစာ်ိဳးခြင့္ လစာမ ာ်ိဳး အျပည့္အ၀
ရရွၿပီ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ စီမြံကန္်ိဳးကာလၿပီ်ိဳးဆြံို်ိဳး၍ လိုပ္ငန္်ိဳးတာ၀န္ရပ္နာ်ိဳးရေသာ အေျခအေနမ ်ိဳး
တြင္

အဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးအေနျဖင့္

လိုပ္သက္အာမခြံ

၂၅%

ႏွင့္

စိုေငြကို

အျပည့္အ၀

ျပန္လည္ထိုတ္ေပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ၿပီ်ိဳး အလိုပ္မွ ရပ္နာ်ိဳးမည့္၀န္ထမ္်ိဳးကို ေငြေၾက်ိဳးေထာက္ပြံ့ျခင္်ိဳး
ေပ်ိဳးမည္မဟိုတ္ပါ။
၉။

။ မူ၀ါဒနွင့ ္ ပက္သက္၍ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္်ိဳး (Disciplinary Procedure)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္

ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳး၏

တာ၀န္မ ာ်ိဳးထမ္်ိဳးေဆာင္ေနစဥ္တြင္

႐ြံို်ိဳးမွခ မွတ္ထာ်ိဳး

ေသာမူ၀ါဒမ ာ်ိဳးကို ေကာင္်ိဳးစြာလိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။ မူ၀ါဒသည္ ၀န္ထမ္်ိဳးတစ္ဦ်ိဳးခ င္်ိဳးစီအတြက္သာမက
ေက ာင္်ိဳးအဖြ႕ြဲ အစည္်ိဳးတစ္ခိုလြံို်ိဳး၏ စြမ္်ိဳးေဆာင္ရည္အတြက္ ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးျဖစ္သည္။
မူ၀ါဒႏွင့္ ပက္သက္ၿပီ်ိဳး မွ တစြာေဆာင္ရြက္ျခင္်ိဳးတြင္ ေအာက္ပါအခန္်ိဳးငယ္ (၁) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။
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(က) မူ၀ါဒႏွင့္ ပက္သက္ၿပီ်ိဳးေဆာင္ရက
ြ မ
္ အ
ႈ စီအစဥ္
မူ၀ါဒကို

ထေရာက္စြာထန္်ိဳးသမ္်ိဳးေစရန္အတြက္

ေက ာင္်ိဳးစည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးႏွင့္

ညႊန္ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးမွ ်ိဳးႏွင့္

႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြေ
ြဲ ရ်ိဳးတာ၀န္ခြံမ ာ်ိဳးသည္

လိုပ္ေဆာင္ရမည့္

ေဆာင္ရြက္ခ က္အဆင့္ဆင့္ကို

ပက္သက္ၿပီ်ိဳး

ေအာက္ပါအတိုင္်ိဳး ခ မွတ္ထာ်ိဳးသည္။
(၉-က-၁)

အဖြ႕ြဲ မွခ မွတ္ထာ်ိဳးေသာ

မူ၀ါဒဆိုင္ရာ

လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္

ဘက္လက္
ို မႈမရွဘြဲ

ညီညြတ္မွ တရန္ လိုအပ္ပါသည္။
(၉-က-၂)

မူ၀ါဒခ ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီ်ိဳး လြံိုေလာက္ေသာ ျဖစ္ရပ္အေျခအေနကိုေတြ႕ရွပါက
လိုအပ္ေသာဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးကို ျပ လိုပ္ရန္အတြက္ စြံိုစမ္်ိဳးမႈမ ာ်ိဳးကို အျမန္ဆြံို်ိဳး (၃) ရက္
အတြင္်ိဳးျပ လိုပ္ရမည္။

(၉-က-၃)

မူ၀ါဒခ ်ိဳးေဖာက္မႈကိုစစ္ေဆ်ိဳးအတည္ျပ ႏိုင္ရန္အတြက္

အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြေ
ြဲ ရ်ိဳးအဖြ႕ြဲ မွ

ဦ်ိဳးေဆာင္ၿပီ်ိဳး စြံိုစမ္်ိဳးစစ္ေဆ်ိဳးမႈကိုျပ လိုပ္ရမည္။
(၉-က-၄)

႐ြံို်ိဳးမူ၀ါဒခ ်ိဳးေဖာက္ျခင္်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အေၾကာင္်ိဳးအရာျဖစ္လွ င္

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္်ိဳးႏွင့္

အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈအဖြ႕ြဲ မွသာ ႐ြံို်ိဳးတြင္်ိဳးေျဖရွင္်ိဳးခ က္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္်ိဳးရမည္။ တရာ်ိဳး
ဥပေဒႏွင့္

ၿငစြန္်ိဳးေသာျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးရွပါက

ျပည္သ႔တ
ူ ရာ်ိဳး႐ြံို်ိဳးမ ာ်ိဳးသို႔

႐ြံို်ိဳးတင္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး

ျပ ရပါမည္။
(၉-က-၅)

မူ၀ါဒခ ်ိဳးေဖာက္သည္ကို စြဆ
ြဲ ိုခြံရေသာ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မမ၏ျဖစ္ရပ္အတြက္ တရာ်ိဳးမွ တ
ေသာ ၾကာ်ိဳးနာ်ိဳးမႈကို ျပ လိုပ္ခြင့္ရွသည္။

(၉-က-၆)

႐ြံို်ိဳးတြင္်ိဳးစစ္ေဆ်ိဳးမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာသက္ေသမ ာ်ိဳးႏွင့္ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးကို တင္်ိဳးက ပ္
စြာႏွင့္

လွ ႕၀ွက္ၿပီ်ိဳး

စြံိုစမ္်ိဳးေသာအဖြ႕ြဲ သည္

ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး

/နယ္ေက ာင္်ိဳးတာ၀န္ခြံ

(သို႔မဟိုတ္) ေက ာင္်ိဳးစီမြံအိုပ္ခ ပ္ေရ်ိဳးမွ ်ိဳးသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပ်ိဳးပို႔ရမည္။
(၉-က-၇)

စည္်ိဳးကမ္်ိဳးခ ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ရပ္၏
တစ္ခိုခ င္်ိဳးစီ

ႀကီ်ိဳးေလ်ိဳးမႈေပၚမူတည္ျပီ်ိဳး

အဆင့္ဆင့္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး

ခ မွတ္ႏိုင္သည္။
၁။ သက္ဆိုင္သူအာ်ိဳး နႈတ္ျဖင့္သတေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။
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ေအာက္ပါအျပစ္ဒ၊္မ ာ်ိဳးကို

အခ က္မ ာ်ိဳးပူ်ိဳးတြၿြဲ ပီ်ိဳးေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး

၂။ သက္ဆိုင္သူအာ်ိဳးစာျဖင့္ သတေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။
၃။ ခြံစာ်ိဳးခြင့္မ ာ်ိဳးကို ေလ ာ့ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး။
၄။ ရာထူ်ိဳးေလ ာ့ခ ျခင္်ိဳး။
၅။ အမ ာ်ိဳးဆြံို်ိဳး (၆) လစာ ကို ဒ၊္ေၾက်ိဳးေငြအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္်ိဳး။
၆။ ႀကီ်ိဳးမာ်ိဳးေသာျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေငြေၾက်ိဳးအလြသ
ြဲ ို်ိဳးြံ စာ်ိဳးျခင္်ိဳးစသည့္ျဖစ္ရပ္မ ာ်ိဳးအတြက္
၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးႀက တင္အသမေပ်ိဳးပြဲ အလိုပ္မွခ က္ခ င္်ိဳးထိုတ္ပယ္ျခင္်ိဳးႏွင့္ ႐ြံို်ိဳးတင္စစ္ေဆ်ိဳးျခင္်ိဳး

(၉-က-၈)

အႀကီ်ိဳးတန္်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြ႕ြဲ ( Senior Management Team) ၏ ဆြံို်ိဳးျဖတ္ခ က္မ ာ်ိဳးကို မွ တ
သည္ဟို မယူဆလွ င္ ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး၊ အာ်ိဳးရေက နပ္မႈရွလွ င္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး
စီမြံခန္႔ခြြဲမႈအဖြ႕ြဲ (Board of Management) သို႔ ေနာက္ဆြံို်ိဳးအယူခြံ၀င္ခြင့္ (Appeal)ရွသည္။

(၉-က-၉)

စည္်ိဳးမ ဥ္်ိဳးစည္်ိဳးကမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးကို ျပ ျပင္ေျပာင္်ိဳးလြဲအသစ္ ထပ္မြံထည့္လွ င္ေသာ္လည္်ိဳးေကာင္်ိဳး
စီမြံခန္႔ခြြဲမႈဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ ခြင့္ျပ သေဘာတူညီျခင္်ိဳးို ရၿပီ်ိဳးမွသာ ေျပာင္်ိဳးလြဲရမည္။

၁၀။

။ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ နစ္နာမႈဆင
ို ရ
္ ာ လိုပ္ထို်ိဳးြံ လပ
ို န
္ ည္်ိဳးမ ာ်ိဳး (Handling Grievance Procedure)

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးသည္အေၾကာင္်ိဳးအမ ်ိဳးမ ်ိဳးေၾကာင့္ နစ္နာျခင္်ိဳးဆိုင္ရာ ခြံစာ်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာပါက ၀န္ထမ္်ိဳး
မ ာ်ိဳးဘက္မွ စတင္ၿပီ်ိဳးနစ္နာမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကာ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ လိုပ္ထို်ိဳးြံ လိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳး
မ ာ်ိဳး၏နစ္နာမႈမ ာ်ိဳးကို

ဘက္လိုက္မႈမရွ

နည္်ိဳးလမ္်ိဳးတက ေျဖရွင္်ိဳးႏိုင္ရန္

၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳး၏

လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳးကို အခိုင္အမာသတ္မွတ္ထာ်ိဳးရွရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးနစ္နာမႈဆိုင္ရာ လိုပ္ထြံို်ိဳးလိုပ္နည္်ိဳးမ ာ်ိဳးတြင္ အခန္်ိဳးငယ္ (၁) ခန္်ိဳးပါ၀င္သည္။
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နစ္နာမႈဆို္င္ရာ

(က) ၀န္ထမ္်ိဳးနစ္နာမႈဆင
ို ရ
္ ာလိုပေ
္ ဆာင္မႈ အစီအစဥ္
၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးနစ္နာမႈအတြက္ ခိုင္မာတက ေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္အစီအစဥ္မ ာ်ိဳးရွျခင္်ိဳးျဖင့္ မွ တ၍ ထေရာက္
ေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည္။ ၀န္ထမ္်ိဳးနစ္နာမႈဆိုင္ရာအတြက္ လိုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ေအာက္ပါအခ က္မ ာ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၁၀-က-၁)

နစ္နာမႈသည္ဟို ခြံစာ်ိဳးေနရေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ာ်ိဳးအေနျဖင့္ မမ၏နစ္နာမႈနွင့္ပက္သက္ေသာ
အေၾကာင္်ိဳးအရာ (သို႔မဟိုတ္) ျဖစ္ရပ္ကို ေက ာင္်ိဳးအိုပ္ႀကီ်ိဳး (သ႔မ
ို ဟိုတ္) သက္ဆိုင္ရာ
တာ၀န္ခြံသို႔စာျဖင့္ ေရ်ိဳးသာ်ိဳးအသေပ်ိဳးႏိုင္သည္။

(၁၀-က-၂)

၀န္ထမ္်ိဳးသည္ မမနစ္နာမႈကိုျပႆနာျဖစ္္ၿပီ်ိဳး အခ န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး စာျဖင့္ တင္ျပရမည္။

(၁၀-က-၃)

သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွသူသည္

၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာဆိုင္ရာ

တန္်ိဳးတူအခြင့္အေရ်ိဳး

ရရွေရ်ိဳး

ေကာ္မတီ (Equal Opportunity Committee) သို႔ ၀န္ထမ္်ိဳးထြံမွ နစ္နာမႈဆိုင္ရာ
အစီရင္ခြံစာရရွသည္ႏွင့္ အခ န္ (၇) ရက္အတြင္်ိဳး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္်ိဳးနွင့္ ေတြ႕ဆြံိုၿပီ်ိဳး
စစ္ေဆ်ိဳးေျဖရွင္်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳး စတင္ျပ လိုပ္ရမည္။
(၁၀-က-၄)

၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာဆိုင္ရာ

တန္်ိဳးတူအခြင့္အေရ်ိဳးရရွေရ်ိဳးေကာ္မတီသည္

နစ္နာမႈအတြက္

အစီရင္ခြံစာ ေရ်ိဳးသာ်ိဳးတင္သြင္်ိဳးထာ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ဆြံိုေမ်ိဳးျမန္်ိဳးျခင္်ိဳး၊ ၀န္ထမ္်ိဳးထြံမွ
ၾကာ်ိဳးနာျခင္်ိဳး၊ ၀န္ထမ္်ိဳးအာ်ိဳးရွင္်ိဳးျပျခင္်ိဳးအာ်ိဳးလိုပ္ေဆာင္ေပ်ိဳးရမည္။
(၁၀-က-၅)

၀န္ထမ္်ိဳးခန္႔ထာ်ိဳးေရ်ိဳးႏွင့္ ၀န္ထမ္်ိဳးေရ်ိဳးရာဆိုင္ရာ တန္်ိဳးတူအခြင့္အေရ်ိဳးရရွေရ်ိဳး ေကာ္မတီ တြင္
နယ္႐ြံို်ိဳးတာ၀န္ခြံ၊

႐ြံို်ိဳးစီမြံခန္႔ခြြဲမႈတာ၀န္ခြံႏွင့္

၀န္ထမ္်ိဳးနစ္နာမႈနွင့္ဆိုင္ေသာ

အေၾကာင္်ိဳး

အရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာတာ၀န္ခြံတို႔ျဖင့္ ဖြ႕ြဲ စည္်ိဳးရမည္။
(၁၀-က-၆)

နစ္နာသည္ဟိုစဆ
ြြဲ ိုထာ်ိဳးေသာ

၀န္ထမ္်ိဳးသည္

မမ၏အဆင္မေျပမႈမ ာ်ိဳးကို

တင္ျပႏိုင္ရန္

အတြက္ အျခာ်ိဳးလူတစ္ဦ်ိဳးကို အေဖာ္အျဖစ္ ဖတ္ေခၚသက္သျပ ႏိုင္သည္။
(၁၀-က-၇)

၀န္ထမ္်ိဳး၏ နစ္နာမႈႏွင့္ ေျဖရွင္်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳးကို မွတ္တမ္်ိဳးထာ်ိဳးရွရမည္။

(၁၀-က-၈)

၀န္ထမ္်ိဳးအခ င္်ိဳးခ င္်ိဳးျဖစ္ေပၚေသာ မေက နပ္ခ က္၊ နစ္နာခ က္မ ာ်ိဳးကို သက္ဆိုင္ရာ ေက ာင္်ိဳး
တာ၀န္ခြံမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္်ိဳးေပ်ိဳးရမည္။ ျပႆနာအာ်ိဳး သာမာန္အဆင့္ႏွင့္ ေျဖရွင္်ိဳးရန္
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အဆင္မေျပပါက ၀န္ထမ္်ိဳးသည္ အခ န္ (၄၈) နာရီအတြင္်ိဳး စာျဖင့္ ေရ်ိဳးသာ်ိဳးၿပီ်ိဳး မမ
ျပႆနာကို ေျဖရွင္်ိဳးရန္ ဘိုတ္အဖြ႕ြဲ သ႔တ
ို ိုက္႐ိုကေ
္ ျပာဆို ေလွ ာက္ထာ်ိဳးႏိုင္သည္။
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