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လုပ့်ငန့်ါးေဉ့်အတည့်ခပြုမှုဇယ ါး 

HUMAN RESOURCE FUNCTION – ထိပ ါးနနှှောင ့်ယကှ့်မှုဆန ့်ကျင့်န ါးနှင ့် ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံမှုမ ိှနေန ါးမူဝ ဒ 
စဉ ် အမည ် ရာထ ူး သ  ူးသပ်မှုအဆင ် ရကစ် ွဲ 

၁ ဦူးဇာနည်ထ န်ူး Chief People Officer အဆိ ပပြုသ  ၂၀၂၂ ခ နှစ်၊  

ဇ လိ င်လ ၂၆ ရက ် 

၂ Ms. Michelle Kamau Consultant သ  ူးသပ်သ   ၂၀၂၂ ခ နှစ်၊  

ဩဂ တ်လ ၉ ရက ် 

   ၃ ဦူးကကာင်ူးငငိမ်ူးသ / 

က ေါ်သစ်သစက်က ာ်  

Legal and Compliance 

Function 

သ  ူးသပ်သ  ၂၀၂၂ ခ နှစ်၊   

ဩဂ တ်လ ၂၃ ရက ် 

၄ Board of Directors  အတည်ပပြုသ  ၂၀၂၂ ခ နှစ်၊  

ကအာကတ်ိ ဘာလ  

၁၈ ရက ်

 

မူဝ ဒပံုေအံ ါး ထိန့်ါးချြုပ့်ခခင့်ါး။ 

 

ပံုေ ံ  က ့်ေ ွဲ ခပင့်ဆ င့်တည့်ါးခြ တ့်သူ ဌ နေိတ့် ခပင့်ဆ င့်တည့်ါးခြ တ့်သည ့် 

အန က င့်ါး အ   

၁.၀ ၂၀၂၂ ခ နှစ်၊    

ကအာကတ်ိ ဘာလ ၁၈ ရက ်

Human Resource 

Function 

- - 
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ထိပ ါးနနှှောင ့်ယှက့်မှုဆန ့်ကျင့်န ါးနငှ ့် ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆမံှုမ ှိနေန ါးမူဝ ဒ 
 

၁ ။ နိဒ န့်ါး 
 

ဝနထ်မ်ူးတိ င်ူးတိ ို့သည် တစဦ်ူးနှင တ်စဦ်ူး တ ညီမှုမရှိသည်မ ာူးနှင ်စပ်လ ဉ်ူးလျှင် တစ်ဦူးအကပေါ်တစဦ်ူး 

ကလူးကလူးစာူးစာူးပြင ်ဆက်ဆ ပခင်ူး၊ လ ပ်ငန်ူးခ ငအ်တ င်ူး မတ က ွဲပပာူးမှုရိှသည်မ ာူးအာူး အသိအမှတ်ပပြုပခင်ူးမ ာူးပြင ် 

ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှကက်ပူးမှုမ ာူး၊ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုမ ာူးမရှိသည ် လ ပ်ငန်ူးခ ငတ်စ်ခ ပြစလ်ာကစရန် ကကမဘာဇဘဏ် (KBZ 

ဘဏ်) ကရညရ်ယွ်ထာူးငပူီး  မိမိတိ ို့၏လ ပ်ငန်ူးတာဝနမ် ာူးအာူး အကကာင်ူးဆ  ူးကသာနညူ်းလမ်ူးပြင ်ကဆာင်ရွကန်ိ င်ရန် 

အတ က ်ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူးအကပေါ်တ င် ကလူးကလူးစာူးစာူးပြင ် တန်ြိ ူးထာူးဆက်ဆ ရမည်ဟ ၍ ခ ယ ထာူးပ သည်။ 
 

တစဦ်ူးအကပေါ်တစဦ်ူး ကလူးစာူးစ ာနှင ် သက်ဆိ င်ရာလ ပ်ငန်ူးတာဝနမ် ာူးကိ  ကျွမူ်းက င်ပိ ငန်ိ င်စ ာ ကဆာင်ရွက ်

ပခင်ူးသည် KBZ ဘဏ်၏ ကမျှာ်မှန်ူးခ က်မ ာူး ကပ ကက်ပမာက်ကအာင်ပမငက်စရ  သာမက လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်ရည်မ ာူး 

ပမြှင ်တင်ပခင်ူး၊ အပငင်ူးပ ာူးမှုမ ာူးကလျှာ ခ ပခင်ူး၊ KBZ ဘဏ်၏ ဂ ဏ်သတင်ူးကိ  တိ ူးပမြှင ်ကစပခင်ူးတိ ို့ကိ ပ  အကထာက်အက  

ပပြုက ကာင်ူး KBZ ဘဏ်က ယ   ကည်ထာူးပ သည်။ ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူးအကနပြင ်လည်ူး မိမိတိ ို့၏လ ပ်ကြာက်ိ င်ြက် 

အခ င်ူးခ င်ူး ကာူးတ င်လည်ူးကကာင်ူး၊ ဝငက်ဆာင်မှုလက်ခ ရရိှသ မ ာူး၊ က န်ပစစည်ူးကရာင်ူးခ သ မ ာူးနှင  ် လ ပ်ငန်ူး 

သကဘာအရ ထိကတ ွေ့ဆကဆ် ကဆာင်ရွကရ်ာတ င်လညူ်းကကာင်ူး ၎င်ူးတိ ို့အကပေါ် ကလူးစာူးသမှုပြင ် ခ တိ်ဆက်် 

ကဆာင်ရွက ်ကမည်ဟ ၍လညူ်း KBZ ဘဏ်က ယ   ကညက်မျှာ်လင ်ထာူးပ သည်။ ထိ ို့က ကာင ် မည်သိ ို့ကသာပ  စ မ ြိုူးနငှ ် 

မဆိ ပြစ်သည  ်ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုမ ာူးအကပေါ် လ  ူးဝလက်သင ်ခ မှုမရှိသည ်သကဘာထာူးအာူး ထင်ဟပ်ကပေါ်လ င်ကစရနန်ှင  ်

ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအတ ကက်သာ်လည်ူးကကာင်ူး၊ ကြာက်သည်မ ာူးအတ ကက်သာ်လည်ူးကကာင်ူး သင ်ကလ ာက်ကာင်ူးမ န်ငပီူး 

လ  ခခ ြုစိတ်ခ ရမှုရိှသည  ်လ ပ်ငန်ူးဝန်ူးက င်တစ်ရပ်ကိ  အကလူးကပူးြန်တီူးကြာက်ဆာငန်ိ င်ရနအ်တ က ်KBZ ဘဏ်သည် 

ဤထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုဆနိ်ု့က င်ကရူးနငှ ် ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုမရှကိစကရူးမ ဝ  က ိ ခ မှတ်က င သ်  ူးပခင်ူးပြစ်ပ သည်။  

၂။ မူဝ ဒ၏ ည့် ွယ့်ချက့် 
 

၂.၁။ ဘဏ်၏ပရဝ ဏ်တ င်ူးတ ငက်သာ်လည်ူးကကာင်ူး KBZ ဘဏ်ကကကီူးမှ ူးက င်ူးပသည  ် ပရဝ ဏ်ပပင်ပရိှ 

လ မှုကရူးဆိ င်ရာအခမ်ူးအနှောူးမ ာူး၊ လ ပ်ငန်ူးတာဝနန်ှင ်ပတ်သက်သည ် ခရီူးစဉ်မ ာူး၊ သင်တန်ူးမ ာူး 

သိ ို့မဟ တ် ကဆ ူးကန ူးပ ွဲမ ာူးတ ငက်သာ်လည်ူးကကာင်ူး လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရထိပ ူးကနှှောင ်ယကှမ်ှုမ ာူး အပ အဝင် 

မည်သိ ို့ကသာခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုနှင ်ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုမ ာူးမရှသိည ် လ  ခခ ြုစတိ်ခ ရငပူီး သင က်လ ာက်ကာင်ူးမ န် 

သည  ် လ ပ်ငန်ူးဝန်ူးက င်တစရ်ပ်အာူး ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအတ က်ြန်တီူးနိ င်ရန် KBZ ဘဏ်မှ အကလူးကပူး 

ကဆာင်ရွကက်နပ သည်။   
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၂.၂။ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုနငှ ် နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုပ  စ အမ ြိုူးမ ြိုူးကိ  တာူးဆီူးကရူး၊ အသ င်မတ  

သည ်အ ပ်စ မ ာူးအပ အဝင် အမ ာူးပပည်သ မ ာူးအ ကာူး အပပြုသကဘာကဆာင်ငပီူးအက ြိုူးရိှသည ် ဆက်ဆ ကရူး 

မ ာူးအာူးကကာင်ူးလာကစကရူးဟ သည ် အကပခခ ရည်မှန်ူးခ က်မ ာူးပြင ် အာူးလ  ူးပ ူးကပ ငူ်းပ ဝင်ကဆာင်ရွက ်

နိ င်ကရူး၊ တန်ူးတ ညီမျှရှကိစကရူး၊ လ  ခခ ြုစိတခ် ရမှုရိှငပီူး သင ်ကလ ာ်ကကာင်ူးမ န်သည ် လ ပ်ငန်ူးဝန်ူးက င် 

တစ်ရပ် အာူးကကာင်ူးလာကစကရူးတိ ို့အတ က်  ကကိြုူးပမ်ူးကဆာင်ရွကလ် က်ရိှကနသည အ်ကလ ာက်   ဤထိပ ူး 

ကနှှောင ယ်ှက်မှုဆနိ်ု့က င်ကရူးနငှ  ်ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုမရှိကစကရူး မ ဝ  က ိ (“မူဝ ဒ”)် ်က ိ KBZ ဘဏ်က ခ မှတ် 

က င ်သ  ူးပခင်ူးပြစ်ပ သည်။ ဤမ ဝ  အာူးခ မှတ်က င ်သ  ူးပခင်ူးအာူးပြင ် KBZ ဘဏ်သည် ကအာက်ပ တိ ို့ကိ  

ကဆာင်ရွကရ်န ်ရညရ်ယွ်ထာူးပ သည် -  
 

(က) ဝနထ်မ်ူး/ကစတနှော ဝန်ထမ်ူး/အကက ကပူးပ ဂ္ြိုလ်/အတိ င်ပငခ် ပ ဂ္ိြုလ်မ ာူးအကနပြင ် မည်သိ ို့ကသာ ခ ွဲပခာူး 

ဆက်ဆ မှုမ ာူး၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုမ ာူးနငှ ် နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုမ ာူး မရှကိစဘွဲ သက်ဆိ င်ရာ 

လ ပ်ငန်ူးတာဝန်မ ာူးကိ  ထမ်ူးကဆာင်နိ င်သည ် အခ င အ်ကရူးမ ာူးကိ  အသိအမှတ်ပပြုရန်။  
 

(ခ) ဝနထ်မ်ူး်ကရူွးခ ယ်ခနို့အ်ပထ်ာူးပခင်ူး၊ ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးကလ က င ်သင် ကာူးကပူးပခင်ူးနငှ ် ြ  ွေ့ငြိြုူးတိ ူးတက် 

ကစရန ်ကဆာင်ရွကက်ပူးပခင်ူးမ ာူးသာမက အလ ပ်အကိ င်ခနိ်ု့အပထ်ာူးပခင်ူးဆိ င်ရာကိစစရပ်မ ာူး အာူးလ  ူး 

တ င် ဝန်ထမ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူးအတ က် တန်ူးတ အခ င ်အကရူးကပူး၍ ဝနထ်မ်ူးမ ာူး၏လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင် 

ရည်မ ာူးကိ  အပမင ်ဆ  ူးကရာက်ရိှကစနိ င်သည ် အာူးလ  ူးပ ူးကပ င်ူးပ ဝင်လ ပ်ကဆာင်နိ ငက်သာ လ ပ်ငန်ူး 

ဝနူ်းက ငတ်စ်ရပ်ထ ကထာင်ရနန်ှင ် ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူး၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးနငှ ် နိ ငထ်က်စီူးနင်ူး 

ပပြုလ ပ်ပခင်ူးမ ာူးအာူး ကကိြုတင၍်ကိ င်တ ယက်ပြရှင်ူးရနန်ှင ် ပကပ ာကက်စရန။် 
 

(ဂ) မည်သည ်ပ  စ မ ြိုူးပြင ်မဆိ ပြစသ်ည ် ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူး၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူး၊ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ 

ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးနှင ် နိ ငထ်က်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုမ ာူးအာူး လက်ခ ပခင်ူးမပပြုရန်။  

(ဃ) လိ အပ်သည်ဆိ ပ က မ ဝ  အာူး ခ ြိုူးကြာက်သည ် မည်သည ဝ်နထ်မ်ူးမဆိ အာူး အလ ပ်အကိ င ်ခနို့်အပ် 

ထာူးပခင်ူးမှ ရပ်စွဲပခင်ူး၊ ခ တိဆ်က်ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူးမှ ရပ်ဆိ င်ူးပခင်ူးမ ာူးအပ အဝင် စညူ်းကမ်ူးထိန်ူး 

သိမ ်းခြင ်းဆိ င်ရာ အကရူးယ ကဆာင်ရွကပ်ခင်ူးမ ာူးကိ  ကဆာငရ်ကွ်သ ာူးရန်။ 
 

၃။ မူဝ ဒ၏အကျြိုါးသက့်န  က့်မှု 
 

ဤမ ဝ  သည ် ဘ တ်အြ ွဲွေ့ဝင်   ရိ ကတ်ာမ ာူး၊ အကကီူးတန်ူးအ ပ်ခ ြုပ်မှုပိ င်ူးဆိ င်ရာအရာရှမိ ာူး၊ စီမ ခနို့်ခ ွဲ 

အ ပ်ခ ြုပ်သ မ ာူး၊ အရာရှိမ ာူး၊ ကာလတိ ပြစက်စ၊ ကာလရညှ်ပြစ်ကစ စာခ ြုပပ်ြင ်ခနိ်ု့အပထ်ာူးသည ်ဝန်ထမ်ူးမ ာူး၊ 

အခ နိ်ပိ င်ူးပြစက်စ၊ အခ နိပ်ပည ပ်ြစက်စ ခနို့်အပ်ထာူးသည  ် အတိ င်ပင်ခ ပ ဂ္ိြုလ်မ ာူး၊ လ ပ်ငန်ူးကိ ယစ်ာူးလှယ်မ ာူး၊ 
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ကစတနှော ဝန်ထမ်ူးမ ာူးနငှ ် အလ ပ်သင်ဝန်ထမ်ူးမ ာူးအပ အဝင် KBZ ဘဏ်နှင  ် ပ ူးကပ င်ူးကဆာင်ရွကလ် က်ရိှသည ် 

အြ ွဲွေ့အစည်ူးမ ာူးအာူးလ  ူး ညတီ ညီမျှအက  ြုူးဝင်သကဆိ် င်ပ သည်။  

ဤမ ဝ  သည ် KBZ ဘဏ်အတ င်ူးတ င် တာဝနထ်မ်ူးကဆာငက်နကသာ ဝနထ်မ်ူးမ ာူးသာမက လ ပ်ငန်ူးနှင ် 

ဆက်န ယ်လ က်ရိှသည  ်တာဝန်မ ာူးကိ  ပပင်ပတ င် ထမ်ူးကဆာငက်နရသည ် ဝန်ထမ်ူးမ ာူးအကနပြင  ်မိမိတိ ို့၏ လ ပ်ငန်ူး 

တာဝနမ် ာူးကိ  ကဆာင်ရွကစ်ဥ် အမ ာူးပပည်သ မ ာူး၊ ဧည သ်ည်မ ာူး၊ ကြာက်သည်မ ာူး၊ ဝနက်ဆာင်မှု ရယ သ မ ာူး၊ 

ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအခ င်ူးခ င်ူးနငှ ် ပပြုမ ဆကဆ် ရာတ င် ကတ ွေ့ကက ြုရနိ င်သည ် အကပခအကနမ ာူးတ င်လည်ူး သက်ကရာက်မှု 

ရှိပ သည်။ 

ဤမ ဝ  ကိ  အက ကာင်ူးပပြု၍ KBZ ဘဏ်အကပေါ်တ င် မညသ်ည ်ဝန်ထမ်ူးမဆိ က အခ င အ်ကရူးတစ်ရပ်အပြစ် 

ကတာင်ူးဆိ ပိ င်ခ င ်ရှသိည်ဟ  မှတ်ယ ပခင်ူးမရှကိစရ။  
 

၄။ အဓိပပ ယ ့်ြ င ့်ဆိုချက့် 
 

ကဝ ဟာရမ ာူးသည် ကအာကတ် ငက်ြာ်ပပထာူးသည ်အတိ င်ူး အဓိပပ ယ်သကက်ရာက်မှု ရှိကစရမည် -  

(က) ဝန့်ထမ့်ါးမျ ါး ဆိ သည်မှာ စီမ ခနို့်ခ ွဲအ ပ်ခ ြုပ်သ မ ာူး၊ အရာရှမိ ာူး၊ အငမွဲတမ်ူးဝနထ်မ်ူး သိ ို့မဟ တ် ကာလတိ / 

ကာလရှည်သကဘာတ ညခီ က်အရ စာခ ြုပစ်နစ်ပြင ်ခနိ်ု့အပ်ထာူးသည ် ယာယီဝန်ထမ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူး       

အပ အဝင် KBZ ဘဏ်၏ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူးကိ  ဆိ လိ ပ သည်။  
 

(ခ) ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံခခင့်ါး ဆိ သည်မှာ လ မ ြိုူး၊ အသာူးအကရာင်၊ လိင်၊ ကိ ူးက ယ်သည ်ဘာသာ၊ နိ င်င ကရူးခ ယ ခ က်၊ 

ကမ ူးြ ာူးရာက သ သိ ို့မဟ တ် လ မှုကရူးပ  စ အရက ွဲပပာူးပခာူးနှောူးမှုမ ာူးအကပေါ်မ တည်ငပူီး မညသ်ည  ် ခ ွဲပခာူးမှု၊ 

ြယ် ကဉ်မှု၊ မ ကန်ှှောသာကပူးမှုမ ြိုူးစသည ်အခ ကမ် ာူးက ကာင ် အလ ပ်အကိ င်ခနိ်ု့အပ်ထာူးရှိမှု သိ ို့မဟ တ် 

အလ ပ်အကိ င်မ ာူးနှင ်ပတ်သက်၍ အခ င အ်ကရူးမ ာူးအာူး တန်ူးတ ညီမျှရှိကရူးအကပေါ် ပ က်ပပယ်ထိခိ ကက်စ 

ပခင်ူးကိ  ဆိ လိ သည်။   

(ဥပမာ - တစ်စ  တစ်ဦူးသည် ၎င်ူး၏လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်ရည် သိ ို့မဟ တ် လ ပ်ငန်ူးလိ အပ်ခ က်နှင ် သက်ဆိ င် 

ပခင်ူးမရှိသည  ်၎င်ူးသ င်ပပင်လကခဏာမ ာူးက ကာင ် အပခာူးသ မ ာူးနှင ်နိှုင်ူးယှဉလ်ျှင် အခ င ်အကရူးရရိှမှုနည်ူးပ ူး 

ကနသည်ဆိ ပ က ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုကပမာက်ပ သည်။ အလ ပ်သမာူးမ ာူး/ဝနထ်မ်ူးမ ာူးနှင ် အလ ပ်အကိ င ်

ရာှကြ  ကသ မ ာူးအကနပြင ် ၎င်ူးတိ ို့၏ လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာငန်ိ င်မှုမှလ ွဲ၍ အပခာူးကသာ အက ကာင်ူးမ ာူးနှင  ်

ပတ်သက်ပခင်ူးမရှိကစဘွဲ တန်ူးတ ညီမျှအခ င ်အကရူး ရရိှရမညပ်ြစသ်ည်။) 
 

(ဂ) အ ကမ့်ါးြက့်မှုနှင ့်ထိပ ါးနနှှောင ့်ယှက့်မှု ဆိ သည်မှာ ရ ပ်ပိ င်ူးဆိ င်ရာ၊ စတိ်ပိ င်ူးဆိ င်ရာ၊ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ 

သိ ို့မဟ တ် စီူးပ ာူးကရူးအရ ထိခိ က်ကစရနရ်ည်ရယွ်သည ် သိ ို့မဟ တ် ထိ သိ ို့ထိခိ က်ကစသည  ်သိ ို့မဟ တ် ထိ သိ ို့ 
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ထိခိ က်လာကစနိ င်သည ် တစ်ကကိမ်တည်ူးပြစက်စ၊ ထပ်တလွဲလွဲပြစ်ကစ  ပပြုလ ပ်သည ် လကသ်င ်ခ နိ င်ြ ယ်ရာ 

မရှိကသာ အပပြုအမ မ ာူး၊ လ ပ်ကဆာင်ခ က်မ ာူးနငှ ် ငခိမ်ူးကပခာက်မှုမ ာူးကိ ဆိ လိ ငပီူး က ာူး၊မက ွဲပပာူးမှုအကပေါ် 

အကပခပပြုသည ် အ ကမ်ူးြက်မှုနှင ် ထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်မှုမ ာူးပ ဝင်သည်။    

(“က ာူး၊မက ွဲပပာူးမှု အကပေါ်အကပခပပြုသည ်အ ကမ်ူးြက်မှုနငှ  ် ထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်ပခင်ူး”် ဟ သည ် စကာူးစ  

သည် တစ်စ  တစ်ဦူး၏ လိင် သိ ို့မဟ တ် က ာူး၊ မက ွဲပပာူးမှု သိ ို့မဟ တ် က ာူး၊ မက ွဲပပာူးပခငူ်း ပ  မှန်မဟ တ်မှုက ိ 

ဦူးတည်သည ် အ ကမူ်းြက်မှုနှင ် ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုမ ာူးကိ ဆိ လိ ငပီူး လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင  ်

ယှက်ပခင်ူးတ င် ပ ဝင်သည်။)   
 

၅။ ထိပ ါးနနှှောင ့်ယှက့်ခခင့်ါးနငှ ့် ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံခခင့်ါးမျ ါးမှ အက အက ယ့်နပါးခခင့်ါး 
 

ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူးသည် ဂ ဏ်သိကခာရှမိှု၊ တန်ူးတ ညီမျှမှု၊ အာူးလ  ူးအကပေါ်တ င် ကလူးကလူးစာူးစာူးပြင ် 

ဆက်ဆ မှုရိှသည ်လ ပ်ငန်ူးဝန်ူးက င်ကိ  ရရိှပိ င်ခ င ရ်ှိပ သည်။ ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူး၊ စာခ ြုပစ်နစ်ပြင ်ခနို့အ်ပထ်ာူးသ  

မ ာူးအာူးလ  ူးအပ အဝင ် အလ ပ်ကလျှာက်ထာူးသ  သိ ို့မဟ တ ် ဧည ်သည်မ ာူး၏ ကအာကက်ြာ်ပပပ  သ င်ပပင်လကခဏာ 

မ ာူးတ င် ကနိ်ု့သတ်ထာူးပခင်ူးမဟ တက်သာ်လည်ူး ကအာကပ် အခ က်မ ာူးအကပေါ်မ တည်၍ က  ူးလ န်သည ် မည်သိ ို့ 

ကသာ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှု၊ နိ ငထ်က်စီူးနင်ူးပပြုမ မှု၊ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုမ ြိုူးကိ မဆိ  KBZ ဘဏ်မှ လ  ူးဝလက်ခ မည် မဟ တ် 

ပ  -   

(က) က ာူးမက ွဲပပာူးမှုနငှ ် လိင်စတိခ် ယ ခ က်။ 

(ခ) မိဘကနှောက်ခ အကပခအကန သိ ို့မဟ တ် မိသာူးစ ဆိ င်ရာတာဝန်မ ာူးရှိကနသည ် အကနအထာူး။ 

(ဂ) လ မ ြိုူး၊ အသာူးအကရာင၊် မ ရငူ်းနိ င်င သာူး သိ ို့မဟ တ် တိ င်ူးရင်ူးသာူးလ မ ြိုူးပြစ်ပခင်ူး။ 

(ဃ) မသန်စ မ်ူးပြစပ်ခင်ူး၊ ကရာဂ ရိှပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် လ ပ်ငန်ူးခ င်ထိခိ က်မှုအပ အဝင် ထိခိ က် ဏ်ရာ ရရိှထာူးမှုမ ာူး 

ရှိပခင်ူး။ 

(င) အသက်အရွယ်။ 

(စ) လိင်ပ ိုင ်းဆ ိုင ရာ ြံယူြျက ။ (လိင်တ ပခင်ူးနှစ်သက်ပခင်ူး၊ အမ ြိုူးသမီူးခ င်ူး နှစ်သက် စ  မက်ပခင်ူး၊ လိငတ်  

လိင်က ွဲနစှ်မ ြိုူးလ  ူး နှစ်သက်စ  မက်ပခင်ူး၊ လိင်က ွဲကိ သာ နှစသ်က်စ  မက်ပခင်ူး၊ လိင်ကပပာင်ူး လွဲထာူးသ ပြစ်ပခင်ူး 

စသည်တိ ို့ပ ဝင်သည်)  

(ဆ) ကိ ူးက ယ်သည ်ဘာသာ၊ ဘာသာကရူးဆိ င်ရာခ ယ ခ ကန်ငှ ် လှုပ်ရှာူးကဆာင်ရွကမ်ှု။ 

(ဇ) ကိ ယ်ဝနက်ဆာင်ပြစ်ပခင်ူး၊ နိ ို့တိ ကမိ်ခင်ပြစ်ပခင်ူး၊ မီူးြ ာူးပခငူ်းနှင  ်မိခင်၊ ြခင်ပြစပ်ခင်ူး။  

(ဈ) အိမ်ကထာငက်ရူးအကပခအကန။  



 
 

9 

 

(ည) နိ င်င ကရူးခ ယ ခ က်၊ ယ   ကည်ခ က်နှင ် လှုပ်ရှာူးကဆာင်ရွကမ်ှု။ 

(ဋ) လ မှုကရူးဆိ င်ရာ အကပခအကန။ 

(ဌ) ကဆူးဝ ူးက သမှုဆိ င်ရာ မှတတ်မ်ူး။ 

(ဍ) ရ ပ်ပိ င်ူးဆိ င်ရာ အသ ငအ်ပပင်။ 

(ဎ) လ မှုကပ င်ူးသင်ူးဆက်ဆ ကရူးအကပခအကန။ 

(ဏ) လ မ ြိုူးနငှ ် တိ င်ူးရင်ူးသာူး။ 

(တ) က န်ူးမာကရူး အကပခအကန။ 

(ထ) အထက်ကြာ်ပပပ  သ င်ပပင်လကခဏာရှိသ တစ်ဦူးဦူးနှင ် ထိကတ ွေ့ဆက်ဆ သ ပြစပ်ခင်ူး သိ ို့မဟ တ် ထိကတ ွေ့ 

ဆက်ဆ ရန်အလာူးအလာရှသိ ပြစ်ပခင်ူး။ 
 

၆။ ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံမှု၏သ င့်ခပင့်လကခဏ မျ ါး 
 

၆.၁ ။ တိုက့်ရုိက့်ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံမှုခပြုလုပ့်ခခင့်ါး  
 

အကပခအကနအက ကာင်ူးတစ်ရပ်အကပေါ်မ တည်ငပူီး သိသာထင်ရှာူးသည ်က ွဲပပာူးမှုမ ာူးကိ  ပြစ်ကစသည  ်ဥပက ၊ 

စည်ူးမ ဉ်ူး သိ ို့မဟ တ် က င ်ထ  ူးမ ာူးက ကာင ် ညီမျှမှုမရှိသည ်ဆက်ဆ ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူး ပြစလ်ာသည်ဆိ ပ က 

တိ ကရ်ိ ကခ် ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုကပမာက်ပ သည်။ စာပိ  ် - ၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးကသာ အကာအက ယ်ကပူးထာူးသည ် 

သ င်ပပင်လကခဏာ (Protected Charateristics) တစ်ခ ခ  (ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုပ  စ မ ာူး) က ကာင ် တစ်စ  တစဥ်ီူး 

အကနပြင ် အပခာူးသ မ ာူးကွဲ သိ ို့အခ င ်အကရူးမ ာူးမရရိှပ က တိ က်ရိ က်ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးပြစသ်ည်။ မည်သည ် 

အက ကာင်ူးတစ  တရာက ကာင ပ်ြစ်ကစ တိ ကရ်ိ က်ခ ွဲပခာူးဆကဆ် ပခင်ူး မပပြုရပ ။  

ဥပမာ - 

(က) အသက်အရွယ်က ကာင ် အလ ပ်ရှင်က အလ ပ်ခနို့်ထာူးရနပ်ငင်ူးဆိ ပခင်ူး။ 

(ခ) အလ ပ်သမာူးတစဦ်ူးက အပခာူးအလ ပ်သမာူးတစဦ်ူး၏ လ မ ြိုူး၊ အသာူးအကရာင်၊ ကမ ူးြ ာူးရာဇာတ ိ

သိ ို့မဟ တ် မ ြိုူးန ယ်စ သမိ င်ူးက ကာင်ူး ကပေါ်မ တည်၍ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူး။ 
 

၆.၂။  သ ယ့်ဝုိက့်၍ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံမှုခပြုလုပ့်ခခင့်ါး 
 

ပ  မှန်ဟ ထင်ပမင်ရကသာ်လည်ူး အခ ြိုွေ့ကသာလ ပ ဂ္ိြုလ်မ ာူးအတ က် အခ င ်မသာမှုမ ာူး၊ ဆိ ူးက ြိုူးမ ာူးကိ  ခ စာူး 

ကစနိ င်သည ် အကပခအကနမ ာူး၊ စည်ူးမ ဉ်ူးမ ာူးနှင ် အကလ အက င ်မ ာူးကိ  သ ယ်ဝိ က်၍ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးဟ  

သတ်မှတ်ပ သည်။ 
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ဥပမာ -  

(က) လ ပ်ငန်ူးနှင ်သက်ဆိ င်မှုမရှိကသာ်လည်ူး အရပ်အပမင ်၊ ကိ ယ်အကလူးခ နိ်စသည်  အခ ြိုွေ့ကသာကယာက် ာူး 

မ ာူးနှင ် ပိ ၍ကိ က်ညီသည ် သိ ို့မဟ တ် ကယာက် ာူးမ ာူးသာလျှင် ကိ က်ညီနိ င်ကသာ လ ပ်ငန်ူးလိ အပ်ခ က် 

မ ာူးသည် ကျာ်း၊မက ွဲခပာ ်းမှုကပေါ်တ င် အကပခပပြုကသာ သ ယ်ဝိ က်၍ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုပပြုလ ပ်ပခင်ူး ကပမာက ်

ပ သည်။ 

(ခ) အခ နိ်ပိ င်ူးဝနထ်မ်ူးအမ ာူးစ သည် အမ ြိုူးသမီူးမ ာူးပြစက်နသည်ဆိ ပ က အခ နိ်ပပည ်ဝန်ထမ်ူးမ ာူးကိ သာ 

ဆ က ကူးထ တ်ကပူးရနသ်တ်မှတ်ထာူးသည  ်က မပဏီတစ်ခ ၏မ ဝ  သည ်ကျာ ်း၊မက ွဲခပာ ်းမှုကပေါ် အကပခပပြု 

သည  ်သ ယ်ဝိ က၍်ခ ွဲပခာူးဆကဆ် မှုပပြုလ ပ်ပခင်ူး ပြစက်ပေါ်နိ ငသ်ည ်အကပခအကနရှိပ သည်။  
 

၆.၃။  အလုပ့်အကိငု့်ဆိငု့်  လုိအပ့်ချက့်မျ ါး 
 

အခ ြိုွေ့ကသာအကပခအကနမ ြိုူးတ င် အလ ပ်ကလျှာက်ထာူးသ သည် လ ပ်ငန်ူးလိ အပ်ခ ကအ်ရအတ က် အကာ 

အက ယက်ပူးထာူးသည ် သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူး (လိင်၊ လ မ ြိုူး၊ ဘာသာ) ရှိရမည်ဟ  အလ ပ်ရှင်က သတ်မှတ ်

ကပူးနိ င်ပ သည်။ ဤသည်မှာ လ ပ်ငန်ူးတစ်ခ ကဆာင်ရွကရ်နအ်တ က ်လိ အပ်ကသာအရညအ်ခ င်ူးကိ  လ ပ်ငန်ူး 

လိ အပ်ခ ကအ်တ က် သတ်မှတ်ထာူးပခင်ူးပြစ်က ကာင်ူး အလ ပ်ရှင်အကနပြင  ် ပပသနိ င်ရမည် ပြစပ် သည်။ 

ဤသိ ို့ ကဆာင်ရွကပ်ခင်ူးသည် လ ပ်ငန်ူးအက ကာင်ူးအရာကပေါ်မ တည်၍ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုပပြုလ ပ်သည ်ကစိစရပ် 

မ ာူးတ င် ပြစ်ကပေါ်ကလ ရိှပ သည်။  

ဥပမာ -  

(က) အိနဒိယရိ ူးရာစာူးကသာက်ဆိ ငမ် ာူးတ င် “မှန်ကန်စစ်မှန်မှုရိှပခင်ူး”် ဟ သည ် ရည်ရွယခ် က်အတ က် 

လ မ ြိုူးကရူးအရ အိနဒယိလ မ ြိုူးပြစ်သ မ ာူးကိ သာ အလ ပ်ရှငက်ခနို့်အပ်တာဝနက်ပူးပခင်ူးမ ြိုူးပြစ်ပ သည်။ 
 

၆.၄။  ပတ့်သက့်ဆက့်န ယ့်မှုန က င ့် ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံခခင့်ါး 
 

ဤမ ဝ  ၏ အပိ  ် - ၅ တ ငက်ြာ်ပပထာူးကသာ သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူးရှကိနသ တစဦ်ူးဦူးနှင ်ပတ်သက ်

ဆက်န ယက်နသည အ်တ က် တိ ကရ်ိ ကခ် ွဲပခာူးမှုပပြုလ ပ်ပခင်ူးကိ  ပတ်သက်ဆက်န ယ်မှုက ကာင  ်ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ  

ပခင်ူးဟ  သတ်မှတ်ပ သည်။  

ဥပမာ - 

(က) ကလပြတက်ဝ နှောခ စာူးကနရသ တစဦ်ူးအာူး  ကည ်ရှုကစာင က်ရာှက်ကနရပခင်ူးက ကာင ် ဝနထ်မ်ူးတစ်ဦူးကိ  

ရာထ ူးတိ ူးမကပူးပခင်ူးမ ြိုူးကိ  ဆိ လိ သည်။ ဝနထ်မ်ူးတစဥ်ီူးအကနပြင ် မသနစ် မ်ူးသ တစ်ဦူးဦူးနှင ် 
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ပတ်သက်ဆက်န ယက်နပခင်ူး သိ ို့မဟ တ်  ကည ်ရှုကစာင က်ရာှက်မှုတာဝနက်ိ  ယ ထာူးရသ ပြစက်နပခင်ူး 

မ ာူးက ကာင ် ထိ ဝန်ထမ်ူးအာူး ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးမ ြိုူးပြစ်သည်။ 
 

၆.၅။  ေိတ့်အထင့်မှန့်ါးဆချက့်ခြင ့်ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံခခင့်ါး 
 

ဤမ ဝ  ၏ အပိ  ် - ၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးကသာ သ ငပ်ပင်လကခဏာတစ်ခ ခ ရိှကနသည်ဟ  အပခာူးကသာသ မ ာူး 

က ထင်ပမငယ် ဆသည ်အတ က် တစ်စ  တစ်ဦူးအာူး တိ ကရ်ိ ကခ် ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုပပြုလ ပ်ပခင်ူးက ိ စိတ်အထင် 

မှန်ူးဆခ က်ပြင ် ခ ွဲပခာူးဆကဆ် ပခင်ူးဟ  သတ်မှတ်ပ သည။် ထိ တစ်စ  တစဥ်ီူးကသာသ အကနပြင ် ထိ သိ ို့ကသာ 

သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူးမရှိဟ ဆိ လျှင်ပင် ထိ သိ ို့ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးသည် စိတအ်ထင်မှနူ်းဆခ က်ပြင ် 

ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးပင် ပြစပ် သည်။  

ဥပမာ -  

(က) လ ပ်ကြာ်ကိ င်ြက် “ခ”် တ င ် ခ ခ အာူးက ဆင်ူးမှုက ူးစကက်ရာဂ ရှိ/မရှ ိ အမနှ်တကယ်မသိပ ဘွဲလ က် 

လ ပ်ကြာ်ကိ င်ြက် “က”် က လ ပ်ကြာ်ကိ င်ြက် “ခ”် အကပေါ် ထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်ပခင်ူးမ ြိုူးပြစ်ပ သည်။ 

“လ ပ်ကြာ်ကိ င်ြက် “က”်သည် ၎င်ူး၏အထင်မှနူ်းဆခ ကအ်ကပေါ် အကပခပပြုငပီူး လ ပ်ကြာက်ိ င်ြက် “ခ”်

အကပေါ်တ င် စတိ်အထင်နှင ်ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု ပပြုလ ပ်ပခင်ူးပြစပ် သည်။  
 

၆.၆။  မသန့်ေ မ့်ါးခြေ့်မှုန က င ့်ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံခခင့်ါး 
 

မသန်စ မ်ူးပြစမ်ှုနှင ်ဆက်န ယက်နသည အ်က ကာင်ူးတစ်ခ ခ က ကာင ် တစ်စ  တစဦ်ူးအာူး တန်ူးတ ညီသည ် အခ င ် 

အကရူးမကပူးဘွဲ ခ ွဲပခာူးဆကဆ် မှုပပြုလ ပ်ပခင်ူးကိ  မသန်စ မ်ူးပြစမ်ှုက ကာင ်ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးဟ  သတ်မှတ်ပ  

သည်။ (သိ ို့ကသာ် ထိ သိ ို့ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးခ ရသ ကိ ယတ်ိ င် မသန်စ မ်ူးသ ပြစ်ကနရန် မလိ ပ ။)   

ဥပမာ -  

(က) စာလ  ူးကပ င်ူးရာတ င် ထပ်ခ တလွဲလွဲမှာူးယ င်ူးကနသည ်အတ က် ဝနထ်မ်ူးတစဦ်ူးအကပေါ် စည်ူးကမ်ူးပိ င်ူး 

ဆိ င်ရာအရ အကရူးယ ပခင်ူးမ ြိုူးပြစ်သည်။ အမနှ်တ င် ထိ သိ ို့စာလ  ူးကပ င်ူးမှာူးယ င်ူးရပခင်ူးမှာ ထိ ဝန်ထမ်ူး 

အကနပြင ် dyslexia ဟ ကခေါ်သည ် ကလ လာသငယ် နိ င်စ မူ်းခ ြိုွေ့တွဲ ပခင်ူးက ကာင ်ပြစ်ရပခင်ူးပြစ်ငပီူး ခ ွဲပခာူး 

ဆက်ဆ ပခင်ူးခ ရပ က မသန်စ မ်ူးပြစပ်ခင်ူးက ကာင ်ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုကပမာက်ပ သည်။ အလ ပ်ရှင ်

သိ ို့မဟ တ် သက်ဆိ င်ရာမန်ကနဂ ာတိ ို့အကနပြင ် ထိ ဝန်ထမ်ူးသည် မသန်စ မ်ူးပြစက် ကာင်ူးသိထာူးလျှင် 

သိ ို့မဟ တ် ထိ သိ ို့သိလာနိ ငက်လာက်သည ်အက ကာင်ူးရိှလျှင် ထိ သိ ို့ကသာခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုမ ြိုူးကိ  လက်ခ  

နိ င်ြ ယ်ရာမရှိပ ။ မသန်စ မ်ူးပြစမ်ှုက ကာင ် အက အညီတစစ်  တစ်ရာလိ အပ်သ  မည်သ မဆိ အကနပြင  ်



 
 

12 

 

၎င်ူးတိ ို့၏ လိ အပ်ခ ကန်ှင ် ပတ်သက်၍ မိမိ၏သက်ဆိ င်ရာမန်ကနဂ ာ သိ ို့မဟ တ် HR နှင ် ဆက်သ ယ် 

ကဆာင်ရွက ်ကပ ရန် တိ ကတ် န်ူးပ သည်။  
 

၆.၇။  ဝန့်ထမ့်ါးန ွါးချယ့်ခန ့်အပ့်ထ ါးမှု၊   ထူါးတိုါးခမြှင ့်နပါးမှုတို နှင ့်ပတ့်သက့်၍ ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံခခင့်ါး    

တစ်စ  တစဦ်ူးအာူး တိ ကရ်ိ ကပ်ြစ်ကစ၊ သ ယ်ဝိ က၍်ပြစက်စ ဝန်ထမ်ူးကရူွးခ ယ်ခနို့အ်ပထ်ာူးပခင်ူးနှင ် ရာထ ူးတိ ူး 

ကိစစရပ်မ ာူးကဆာင်ရကွ်ကနသည ်ကာလအတ င်ူး ကအာက်ပ အက ကာင်ူးမ ာူးက ကာင ် ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးသည ်

ဝနထ်မ်ူးကရူွးခ ယ်ခနို့အ်ပထ်ာူးမှု၊ ရာထ ူးတိ ူးပမြှင က်ပူးမှုတိ ို့နှင ပ်တ်သက်၍ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးဟ  သတ်မှတ်ပ  

သည် -   

(က) ဤမ ဝ  ၏ အပိ  ် - ၅ တ င ်ကြာ်ပပထာူးကသာ သ ငပ်ပင်လကခဏာတစ်ခ ခ ရှကိနသည်ဟ  အပခာူးသ မ ာူးက 

ယ ဆပခင်ူး။  

(ခ) ဤမ ဝ  ၏ အပိ  ် - ၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးကသာ သ င်ပပင်လကခဏာတစ်ခ ခ ရှကိနပခင်ူး။ 
 

ဝနထ်မ်ူး၏ လ ပ်ငန်ူးကဆာင်ရကွ်ခ က်၊ အရည်အခ င်ူး၊ ကကာင်ူးမ န်ကသာ လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်ရည်မ ာူးကပေါ် 

တ င် စဉ်ူးစာူးပခင်ူးမဟ တဘ်ွဲ ပ ဂ္ိြုလ်ကရူးခင်မင်ရင်ူးနှီူးမှုတိ ို့အကပေါ် မ တည်ကာ မ ကန်ှှောသာကပူးပခင်ူး၊ အထ ူး 

သိ ို့မဟ တ် သာမန်ထက်ပိ ကသာ အခ င ်အကရူးမ ာူးကပူးပခင်ူးတိ ို့သည် ဝနထ်မ်ူးကရူွးခ ယ်ခနို့အ်ပ်ထာူးမှု၊ ရာထ ူး 

တိ ူးပမြှင က်ပူးမှုတိ ို့နငှ ်ပတ်သက၍် ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးကပမာကပ် သည်။ 
 

 

၆.၈။  အလုပ့်အကိငု့်နငှ ့် လုပ့်ငန့်ါးကျွမ့်ါးကျင့်မှုတိုါးတက့်န ါး (သင့်တန့်ါး) မျ ါးနှင ့်ပတ့်သက့်၍ ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံခခင့်ါး 
 

တစ်စ  တစဥ်ီူးအကပေါ်သိ ို့ တိ က်ရိ က်ပြစက်စ၊ သ ယ်ဝိ က၍်ပြစ်ကစ အလ ပ်အကိ င်နှင ် လ ပ်ငန်ူးကျွမူ်းက င်မှု 

တိ ူးတက်ကရူး (သငတ်န်ူး) ကိစစရပ်မ ာူးကဆာင်ရွကရ်ာတ င် ကအာက်ပ တိ ို့အကပေါ်အကပခပပြုငပီူး ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ  

ပခင်ူးပပြုပ က လ ပ်ငန်ူးကျွမူ်းက င်မှုတိ ူးတကက်ရူးမ ာူးနငှ ်ပတ်သက်၍ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးဟ  သတ်မှတ်ပ  

သည် -  

(က) ဤမ ဝ  ၏ အပိ  ် - ၅ တ ငက်ြာ်ပပထာူးကသာ အကာအက ယက်ပူးထာူးသည ် သ င်ပပင်လကခဏာတစ်ခ ခ  

ရှိကနသညဟ်  အပခာူးသ မ ာူးကထင်ပမငယ် ဆပခင်ူး။ 

(ခ) ဤမ ဝ   ၏ အပိ  ် - ၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးကသာ အကာအက ယက်ပူးထာူးသည ် သ ငပ်ပင်လကခဏာ 

တစ်ခ ခ ရိှကနပခင်ူး။ 
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လ ပ်ငန်ူးလိ အပ်ခ ကက် ကာင ်မဟ တ်ဘွဲ ပ ဂ္ိြုလ်ကရူးခင်မင်ရင်ူးနှူီးမှုတိ ို့အကပေါ်မ တည်ကာ အထ ူး သိ ို့မဟ တ် 

သာမန်ထက်ပိ ကသာအခ င ်အကရူးမ ာူးကပူးပခင်ူးသည ် အလ ပ်အကိ င်နငှ ်သငတ်န်ူးမ ာူးအပ အဝင် လ ပ်ငန်ူး 

ကျွမူ်းက င်မှုတိ ူးတက်ကရူးမ ာူးနှင ်ပတ်သက်၍ ခ ွဲပခာူးဆကဆ် ပခင်ူးကပမာက်ပ သည်။ 

 

 

 

၆.၉။  တန့်ါးတညူီမျှနသ လုပ့်ခလေ နှင ့်ပတ့်သက့်၍ ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံခခင့်ါး 
 

တ ညကီသာလ ပ်ငန်ူးခ င်အတ ငူ်း အတ တ လ ပ်ကိ င်လ က်ရိှသည ် အမ ြိုူးသာူးမ ာူးနှင ်အမ ြိုူးသမီူးမ ာူးအာူး 

၎င်ူးတိ ို့၏တ ညကီသာလ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်ရည်မ ာူးအတ က် တ ညကီသာလ ပ်ခလစာကပူးထာူးပခင်ူးကိ  တန်ူးတ  

ညီမျှကသာလ ပ်ခလစာဟ  ကခေါ်ပ သည။် လိင်၊ လ မ ြိုူး၊ ကိ ူးက ယ်သည ်ဘာသာ သိ ို့မဟ တ် ဘာသာကရူး 

ခ ယ ခ က်၊ အသက်အရယွ်၊ လက်ထပ်ထိမ်ူးပမာူးမှု၊ အတ တက ကပ င်ူးသင်ူးကနထိ င်မှု၊ ကိ ယ်ဝနက်ဆာင်ပြစ်မှု 

နှင ်မီူးြ ာူးမှု၊ လ င ပ ိုင ်းဆ ိုင ရာြံယူြျက  သိ ို့မဟ တ် မသနစ် မ်ူးပြစမ်ှုမ ာူးနှင ်သက်ဆိ င်ပခင်ူးမရှိကစရဘွဲ KBZ 

ဘဏ်သည် လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်ရညအ်ကပေါ်မ တည်ငပူီး တနူ်းတ ညီမျှပြစမ်ှု တိ ူးတကအ်ာူးကကာင်ူးလာကစရန ်

ကဆာင်ရွကက်နပ သည်။    
 

ကအာက်ပ တိ ို့အကပေါ်မ တည်ငပူီး တစ်စ  တစဥ်ီူးအကနပြင ် တိ က်ရိ က် သိ ို့မဟ တ် သ ယ်ဝိ က၍်ပြစက်စ ဘဏ်တ င် 

အလ ပ်အကိ င်ခနိ်ု့ထာူးသည က်ာလအပိ င်ူးအပခာူးအတ င်ူး လစာ၊ ကင ကရူးက ကူးကရူး၊ ကင ကရူးက ကူးကရူးနငှ ် 

ပတ်သက်မှုမရှိသည ်ခ စာူးခ င  ် သိ ို့မဟ တ် ဆ က ကူးမ ာူးနှင ပ်တ်သက်၍ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ ပခင်ူးကိ ခ ရသည်ဆိ  

လျှင် တန်ူးတ ညီမျှကသာလ ပ်ခလစာနှင ်ပတ်သက်၍ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုကပမာက်ပ သည် -  

(က) ဤမ ဝ  ၏ အပိ  ် - ၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးကသာ သ င်ပပင်လကခဏာတစ်ခ ခ  ရှကိနသညဟ်  အပခာူးသ မ ာူး 

က ထင်ပမငယ် ဆပခင်ူး။ 

(ခ) ဤမ ဝ  ၏ အပိ  ် -၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးကသာ သ င်ပပင်လကခဏာတစ်ခ ခ ရှကိနပခင်ူး။ 
 

၆.၁၀။ မတကူ ွဲခပ ါးမှုနှင ့် အ ါးလုံါးပူါးနပ င့်ါး ပ ဝင့်လုပ့်နဆ င့်နိုင့်မှုတို အ ါး အနလါးမထ ါးလျေ့်လျျူရှုခခင့်ါး 
 

မတ က ွဲပပာူးမှုအရ ဝနထ်မ်ူးတစဦ်ူးခ င်ူးစ၏ီ ထ ူးပခာူးသည ် သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူးကိ  အသိအမှတ်ပပြုရပ  

မည်။ အာူးလ  ူးပ ူးကပ င်ူးပ ဝငလ် ပ်ကဆာငန်ိ င်မှုရိှပခင်ူးအာူးပြင ် တစဦ်ူးအကပေါ်တစဦ်ူးကလူးစာူးမှု၊ တရာူးမျှတမှု 

နှင ် အာူးလ  ူးအတ က် တန်ူးတ ညီမျှပြစက်စမှုတိ ို့ကိ  အာူးကကာင်ူးကအာင်ဆာင်ရွကရ်ာတ င် အကထာကအ်က  

ပြစက်စပ သည်။  
 

လ ပ်ငန်ူးကနှောက်ခ ၊ အကတ ွေ့အကက ြု၊ ယဉက်က ူးမှုကပ င်ူးစ   (လ မ ြိုူး၊ မ ြိုူးန ယ်စ ၊ ဘာသာစကာူးတိ ို့အပ အဝင်)၊ 

က ာူးမသတ်မှတ်ခ က၊် လ င ပ ိုင ်းဆ ိုင ရာြယံ ူြျက ၊ မိသာူးစ ပ  စ ၊ အသက်အရွယ်၊ ရ ပ်ပိ င်ူးဆိ င်ရာ အရည် 
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အကသ ူး၊ ပညာကရူး၊ အကတ ူးအကခေါ်အယ အဆ/ ထင်ပမငယ် ဆခ က်၊ စတိ်က န်ူးမာကရူးအကပခအကန၊ ဘာသာ 

ကရူးဆိ င်ရာယ   ကည်မှုနငှ ် နိ ငင် ကရူးအပမင်စသညပ်ြင ် မတ က ွဲပပာူးမှုတ င် ပ  စ အမ ြိုူးမ ြိုူးရိှနိ င်ပ သည်။  
 

ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူးအကနပြင ် လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးသိ ို့ ၎င်ူးတိ ို့သယက်ဆာင်လာသည ် ထ ူးပခာူးသည ်စ မ်ူးရည် 

အမ ြိုူးမ ြိုူးရိှ ကသည်ပြစ်ရာ မတ က ွဲပပာူးမှုက ကာင ်ပြစ်ကပေါ်လာရသည ် အပမင်အမ ြိုူးမ ြိုူးသည် လ ပ်ငန်ူး          

ကကီူးထ ာူးတိ ူးတက်မှုနငှ ် ကအာင်ပမင်မှုကိ  ကြာက်ဆာငက်ပူးနိ င်ပ သည်။ အာူးလ  ူးပ ူးကပ င်ူးပ ဝင်ကသာ၊ 

အကထာက်အက ပြစက်စကသာ၊ တစ်ဦူးအကပေါ်တစဦ်ူးကလူးစာူးမှုရိှကသာ၊ လက်ခ ကကိြုဆိ တတ်ကသာ လ ပ်ငန်ူး 

ဝနူ်းက ငတ်စ်ရပ် ကပေါ်ကပ ကလ်ာကစကရူးတ င် အကထာကအ်က ပြစက်စရနအ်တ က် အပိ  ် - ၅ တ င် ကြာ်ပပ 

ထာူးသည ် သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူးရှိသည ်ဝန်ထမ်ူးမ ာူးအပ အဝင် ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူးအာူး တိ ကတ် န်ူး 

ပ သည်။  
 

၆.၁၁။ ခ ွဲခခ ါးဆက့်ဆံမှုနငှ ့်ပတ့်သက့်မှုမ ိှနသ အနခခအနနမျ ါး 
 

က ွဲပပာူးပခာူးနှောူးကသာအကပခအကနမ ာူးက ကာင ် ကအာကတ် ငက်ြာ်ပပထာူးသည ် လ ပ်ကဆာင်ခ က် သိ ို့မဟ တ် 

က င ်ထ  ူးမ ာူးအာူး ခ ွဲပခာူးဆကဆ် မှုဟ ၍ သတ်မှတပ်ခင်ူးမရှိပ  -  

(က) ဥပက ပိ င်ူးဆိ င်ရာမ ာူးအာူးလိ ကန်ှောရန်လိ အပပ်ခင်ူး။ 

(ခ) လ ပ်ငန်ူးလိ အပ်ခ ကအ်ရ အမနှ်တကယ်ပြစ်ပခင်ူး။ 

(ဂ) က န်ူးမာကရူးနငှ ် ကဘူးကင်ူးလ  ခခ ြုကရူးကိ  အကာအက ယက်ပူးရနလိ် အပ်ပခင်ူး။ 

(ဃ) ကင်ူးလ တ်ခ င ် သိ ို့မဟ တ် “အထ ူးခ င ်ပပြုခ က်”်အရ ခ င ်ပပြုထာူးပခင်ူး။  

(င) ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအကနပြင ် မပြစမ်ကနကဆာင်ရကွ်ရမည ် လ ပ်ငန်ူးလိ အပ်ခ ကက်ိ  ထမ်ူးကဆာင်နိ င်မှုမရှ ိ

သည ်အတ က် သင တ်င က်လ ာက်ပတက်သာ လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်ရည်စီမ ခနို့်ခ ွဲမှု၊ သင က်လ ာ်သည ် 

ညြှနိိှုင်ူးမှုမ ာူး/ပပငဆ်င်မှုမ ာူး ပပြုလ ပ်မှု၊ စည်ူးကမ်ူးထ န ်းသ မ ်းခြင ်းဆိ င်ရာလ ပ်ငန ်းစဥ မ ာူး က င ်သ  ူးမှု 

မ ာူးတိ ို့အပ အဝင် စီမ ခနို့်ခ ွဲကရူးဆိ င်ရာ လ ပ်ထ  ူးလ ပ်နည်ူးမ ာူးနှင ်အညီ ကဆာင်ရွကရ်ပခင်ူး။  

(စ) သင ်ကတာ်သည ်တာဝနက်ိ ထမ်ူးကဆာင်နိ င်ရန်အတ က် လမ်ူးညွှန်ခ ကမ် ာူးခ မှတ်ပခင်ူး၊ ညွှန် ကာူးခ က ်

မ ာူးကပူးပခင်ူး။ 

(ဆ) အြ ွဲွေ့အစည်ူး၏မ ဝ  ၊ လ ပ်ထ  ူးလ ပ်နည်ူးနှင ်လမ်ူးညွှန်ခ က်မ ာူးအာူး လိ ကန်ှောမှုရိှကစရန် လမ်ူးညွှန်ခ က ်

မ ာူးကပူးပခင်ူး။ 
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၆.၁၂။ ထိပ ါးနနှှောင ့်ယှက့်မှု 
 

ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုဆိ သည်မှာ သာမန်လ ပ ဂ္ိြုလ်တစ်ဦူးအကနပြင ် စိတ်အကနှှောင အ်ယှက်ပြစက်စပခင်ူး၊ 

ကပခာက်လှနို့်ပခင်ူး၊ အရှက်ရကစပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် ငခိမ်ူးကပခာက်ပခင်ူးပြစသ်ညဟ်  ယ ဆနိ ငက်သာ မလိ လာူးအပ် 

သည ်အပပြုအမ မ ြိုူးပြစ်သည်။  
 

အထက်ပ  အပိ   ်- ၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးသည ် သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူးက ကာင ် တစဦ်ူးတစက်ယာက် သိ ို့မဟ တ် 

အ ပ်စ တစ်ခ အကပေါ် ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးကိ  လက်မခ သကွဲ သိ ို့ မည်သည ်ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုပ  စ မ ြိုူးမဆိ  

အာူး KBZ ဘဏ်က လ  ူးဝလက်သင ်မခ ပ ။  အထက်ပ  အပိ  ် - ၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးသည  ်သ င်ပပင်လကခဏာ 

မ ာူးနှင ် ပတ်သက်ပခင်ူးမရှိသည ် ထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်မှုမ ာူးမှာလည်ူး KBZ ဘဏ်၏ လ ပ်ငန်ူးခ င်မ ာူးအတ င်ူး 

သင ်ကတာ်မှုမရှိသည ်အတ က် ထိ သိ ို့ကသာ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှကမ်ှုမ ာူးနှင ် ပတ်သက်၍လည်ူး KBZ ဘဏ် အကန 

နှင ် အကရူးယ ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူး ပပြုလ ပ်သ ာူးမည်ပြစ်ပ သည။်  
 

ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုအမ ြိုူးမ ြိုူးမှာ ကအာက်ပ အတိ င်ူးပြစပ် သည် -  
 

 

(က) ငခိမ်ူးကပခာက်ပခင်ူး၊ နှုတ်အာူးပြင ် နှိပ်စက်ပခင်ူး၊ ထပ်တလွဲလွဲ ငခိမ်ူးကပခာက်မှုပပြုလ ပ်ပခင်ူးနှင ် ကလှာင် 

ကပပာင်သကရာ်ပခင်ူး။ 

(ခ) ရ နို့်ရင်ူး ကမ်ူးတမ်ူးသည ်စကာူးမ ာူးကိ  စာတိ ၊ အီူးကမူးလ် သိ ို့မဟ တ် အပခာူးကသာနည်ူးလမ်ူးမ ာူးပြင ် 

ကပူးပိ ို့ပခင်ူး။ 

(ဂ) ရိ င်ူးစိ င်ူးသည ် ကဝြန်မှုမ ာူးပပြုလ ပ်ပခင်ူး။ 

(ဃ) မသင ်ကတာ်သည ် ပစစည်ူးမ ာူး၊ ရ ပ်ပ  မ ာူး၊ ကဝြန်ခ က်မ ာူး၊ အရာဝတထြုမ ာူးကိ  ကြာ်ထ တ်ပပသပခင်ူး။ 

(င) အသ ထ က်က ကာင ်ပြစက်စ အဂဂလိပ်/ပမနမ်ာစကာူးကပပာဆိ နိ င်စ မ်ူးက ကာင ်ပြစက်စ တစ်စ  တစဥ်ီူးအာူး 

ကလှာင်ကပပာင်ပခင်ူး။ 

(စ) အကာအက ယ်ကပူးထာူးသည  ်သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူး (Protected Charateristics) အကပေါ် အကပခပပြု 

ငပူီး ညစ်ညမ်ူးသည ် ပပက်လ  ူးထ တ်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် ကနှောကက်ပပာင်ကပပာဆိ ပခင်ူး။  

(ဆ) အပိ  ် - ၅ တ င် ကြာ်ပပထာူးသည ် သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူးကိ အက ကာင်ူးပပြုငပီူး နှိမ်ခ ဆက်ဆ ပခင်ူး 

သိ ို့မဟ တ် ကနှောကက်ပပာင်ပခင်ူး။ 

(ဇ) အကာအက ယ်ကပူးထာူးသည  ် သ င်ပပင်လကခဏာမ ာူး (Protected Charateristics) က ိ အက ကာင်ူး 

ပပြုငပီူး တစ်စ  တစဦ်ူးအာူး ပစ်ပယ်ထာူးပခင်ူး၊ ခ ွဲပခာူးထာူးပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် နှိမ် ခ ဆက်ဆ ပခင်ူး။  
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၆.၁ ၂.၁ ။  လိင့်ပိုင့်ါးဆုိင့်  အ  ထိပ ါးနနှှောင ့်ယှက့်ခခင့်ါး 
  

တစ်စ  တစဥ်ီူးအကနပြင ် ကစာက်ာူးခ ရသည်၊ နှိမ်ခ ခ ရသည်၊ အဆင်မကပပပြစက်စသည် နှင ်/ 

သိ ို့မဟ တ် စ က်ြက်ခ ရသညဟ် သည ် စတိ်ခ စာူးခ က်မ ြိုူးပြစ်ကပေါ်လာကစရန် ကဆာင်ရကွ်သည ် 

လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာသကဘာသဘာဝအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှကပ်ခင်ူးမ ြိုူးသည် လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူး 

ကနှှောင ယ်ှက်မှုကပမာက်ငပီူး ထိ သိ ို့ပပြုမ ကဆာင်ရွကပ်ခင်ူးသည ် လ  ူးဝမလိ လာူးအပက်သာ ကိစစရပ်မ ြိုူး 

ပင် ပြစပ် သည်။  
 

လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးဆိ သည်မှာ သာမန်လ ပ ဂ္ိြုလ်တစ်ဦူးအကနပြင ် စိတ ်

အကနှှောင ်အယကှ်ပြစ်ကစကသာ၊ ကပခာက်လှနို့က်စကသာ၊ အရှက်ရကစကသာ၊ ငခိမ်ူးကပခာက်ပခင်ူး 

ကပမာက်ကသာစသည ် လိငပိ် င်ူးဆိ င်ရာသကဘာသဘာဝနငှ ်နှီူးန ယ်သည ် မလိ လာူးအပ်ကသာ     

အပပြုအမ မ ြိုူးပြစ်သည်။ 
 

တစ်စ  တစဥ်ီူး၏ အလ ပ်အကိ င်အတ က် သတ်မှတ်ခ ကတ်စ်ရပ်အကနပြင ် လိင်ပိ င်ူးဆိ ငရ်ာကိစစ 

တစ်ခ ခ ပပြုလ ပ်ရန် ကတာင်ူးဆိ ပခင်ူးအပပင် တစ်စ  တစဥ်ီူးအတ က် ရနလိ် သည ်၊ က ကာက်ရွ ွေ့ကစသည  ်

သိ ို့မဟ တ် နှိမ်ခ ဆက်ဆ မှုမ ာူးရှိသည ် အကပခအကနတစ်ရပ်ကိ  ြနတ်ီူးပခင်ူးမ ာူးသည်            

လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးပြစ်ပ သည်။ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက ်

ပခင်ူးတ င် ပြစစ်ဉ ်တစ်ကကိမ် သိ ို့မဟ တ် ထိ ထက်ပိ သည ်အကရအတ က်ရိှနိ င်ငပီူး ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက ်

သည  ် က  ူးလ န်မှုမ ာူးတ င ် ရ ပ်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအာူးပြင ်၊ နှုတအ်ာူးပြင ် သိ ို့မဟ တ် အပပြုအမ အာူးပြင  ်

ပပြုမ ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူး ပ ဝငပ် သည်။  ကအာကက်ြာပ်ပပ အခ က်မ ာူးကိ  ကနို့်သတ်ထာူးပခင်ူးမရှိ 

ကသာ်လည်ူး လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုမ ာူးတ င် ကအာက်ပ အခ က်မ ာူးပ ဝင်ပ သည်- 
 
[  
(က) ကိ ယ်ထိလက််ကရာက်ထိကတ ွေ့ က  ူးလ န်ပခင်ူး  
 

(၁) တစ်စ  တစဥ်ီူးအာူး ပ တ်ပခင်ူး၊ ဆိတ်ပခင်ူး၊ ထိပခင်ူး၊ ပ တ်သပ်ကိ ငတ် ယ်ပခင်ူး၊ နမ်ူးရှုတပ်ခင်ူး၊ 

ကပ ွေ့ြက်ပခင်ူး၊ အသာူးယ သည သ်ကဘာပြင ် ကိ ငတ် ယ်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် မသင က်လ ာက်သာ 

အထိအကတ ွေ့မ ာူးလ ပ်ပခင်ူး အစရှသိည်မ ာူးအပ အဝင် လ န်ကွဲကသာ သိ ို့မဟ တ် မလိ  

လာူးအပက်သာရင်ူးနှီူးကျွမူ်းဝငမ်ှုပ  စ  ပပသပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် ကိ ယ်ထိလကက်ရာက်ထိကတ ွေ့ 

က  ူးလ န်ပခင်ူး။  
 

(၂) လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရအ ကမ်ူးြက်မှု အပ အဝင် ကိ ယ်ထိလက်ကရာက်အ ကမ်ူးြက်မှု 

က  ူးလ န်ပခင်ူး။  
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(၃) လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအခ င အ်ကရူးရယ ရန ် အလ ပ်နှင ်ပတ်သကက်သာ မ က်နှှောသာကပူးပခင်ူး 

သိ ို့မဟ တ် ငခိမ်ူးကပခာက်ပခင်ူးတိ ို့ကိ  ပပြုလ ပ်ပခင်ူး။ 
 

(၄) ရ ပ်ပိ င်ူးဆိ င်ရာ သိ ို့မဟ တ် လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ အ ကမူ်းြက်ပခင်ူး၊ သင က်လ ာ်မှုမရှိသည ် 

ထိကတ ွေ့ဆက်ဆ မှုမ ာူးပပြုလ ပ်ပခင်ူး၊ ကခ ာင်ူးကပမာင်ူး ကည ရ်ှုပခင်ူး၊ ညစ်ညမ်ူးသည  ်

ဆက်သ ယက်ပပာဆိ မှုမ ာူးကိ ပပြုလ ပ်ပခင်ူးမ ာူးကွဲ သိ ို့ကသာ ရာဇသတ်ကကီူးဥပက အရ ပပစမ်ှု 

က  ူးလ န်မှုကပမာက်သညဟ်  သတ်မှတ်ထာူးသည ် အပပြုအမ မ ာူးပပြုလ ပ်ပခင်ူး။ 
 

(ခ)  နှုတအ်ာူးပြင က်  ူးလ န်ပခင်ူး  
 

(၁) ဝနထ်မ်ူးတစ်ဦူး၏ပ  ပန်ူးသ ငပ်ပင်၊ အသက်အရွယ်၊ ကိ ယက်ရူးကိ ယတ်ာကစိစစသညတ်ိ ို့ 

နှင ်ပတ်သက်၍ လိင်ပိ င်ူးဆိ ငရ်ာအရ ညစ်ညမ်ူးကသာမှတ်ခ က်မ ာူးကပူးပခင်ူး၊ ပပက်လ  ူး 

ထ တ်ပခင်ူး၊ ပ  ဥပမာမ ာူးကပူးပခင်ူး၊ နှုတ်အာူးပြင က်ပပာဆိ ပခင်ူး။ 
 

(၂) တစ်စ  တစဦ်ူး၏ကိ ယ်ကရူးကိ ယ်တာနငှ ်ပတ်သက်၍ စစ်စစ်ကပ ကက်ပ က် ကမူးပမနူ်းပခင်ူး၊ 

မှတ်ခ ကပ်ပြုပခင်ူး။ 
 

(၃) လ ခ င်ူးကတ ွေ့ဆ  ရန် သိ ို့မဟ တ် ရ ပ်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ရင်ူးနှီူးရနအ်တ က် မလိ လာူးအပ် 

ကသာ လ မှုကရူးဆိ င်ရာြတိက်ခေါ်မှုမ ာူးကိ  ထပ်ခ တလွဲလွဲပပြုလ ပ်ပခင်ူး။ 
 

(၄) ဝနထ်မ်ူးတစ်ဦူး၏လိင် သိ ို့မဟ တ် အပခာူးကသာ သ င်ပပငလ်ကခဏာမ ာူးအကပေါ် ကစာ်ကာူး 

ကပပာဆိ ပခင်ူး။ 
[   
(၅) မလိ လာူးအပက်သာ ပကရာပရည်ပပြုလ ပ်ပခင်ူး၊ လိင်ကိစစရယ လိ မှုအတ က် ကတာင်ူးဆိ  

ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် လ ပ်ငန်ူးပပငပ်တ င် လ ခ င်ူးကတ ွေ့ဆ  ရနအ်တ က် ကတာင်ူးဆိ မှုမ ာူးအာူး 

ထပ်ခ တလွဲလွဲပပြုလ ပ်ပခင်ူး။ 
 

(၆) သင ်တင ်ကလ ာက်ပတ်မှုမရှိသည ် သိ ို့မဟ တ် မလိ လာူးအပသ်ည ် လက်ကဆာင်ပစစညူ်း 

မ ာူးကပူးပခင်ူး။ 
 

(ဂ)  အပပြုအမ အာူးပြင ်က  ူးလ န်ပခင်ူး  
 

(၁) လိင်ကိစစကိ ကြာ်ပပထာူးသည ပ်  မ ာူး၊ ဗီ ီယိ မ ာူး သိ ို့မဟ တ ် ညစ်ညမ်ူးသည အ်က ကာင်ူး 

အရာမ ာူးကိ  ပပသပခင်ူး။ 
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(၂) လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာစကနှောကပ်ခင်ူး၊ ကစာ်ကာူးပခင်ူး၊ သိ ို့မဟ တ ် ညစ်ညမ်ူးသည အ်ပပြုအမ  

သိ ို့မဟ တ် လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအမ အရာမ ာူး ကဆာငရ်ကွ်ပခင်ူး။  
 

(၃) လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာရည်ရယွခ် က်အတ က် ကလချွန်အသ ကပူးမှု ပပြုလ ပ်ပခင်ူး။  
 

(၄) တစ်စ  တစဥ်ီူးကိ ကသာ်လည်ူးကကာင်ူး ၎င်ူး၏ ကိ ယ်ခနဓှောအစိတအ်ပိ င်ူးကိ ကသာ်လည်ူး 

ကကာင်ူး စိတ်အကနှှောင အ်ယကှပ်ြစက်စသည်အထိ  ကည ်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် မနှစ်ငမိြုွေ့ြ ယ်ရာ 

အ ကည ်ပြင ် ကည ်ပခင်ူး။ 
 

(၅) လ မှုက နယ်ကစ်ာမ က်နှှော/ ဝက်ဆိ ကမ် ာူးတ င် မသင ်မကလ ာ်ခ ဉ်ူးကပ်ပခင်ူး။   
 

(၆) အပခာူးသ မ ာူး၏ကရွှေ့ကမှာက်တ င် လိငအ်သာူးကပူးအငတ်ာနက်ဝက်ဆိ ကမ် ာူးကိ  အပခာူး 

သ မ ာူးပမင်ကစရန ်ဝငက်ရာက် ကည ်ရှုပခင်ူး။  
 

(၇) လိင်မှုကိစစမ ာူးပ ဝင်သည ်ပိ စတာ၊ မဂ္ဇင်ူး သိ ို့မဟ တ် screen saver မ ာူးအာူး ပပသပခင်ူး 

သိ ို့မဟ တ် ပြနို့က်ဝပခင်ူး။  
 
 

(၈) ြ န်ူးပြင ်ပြစ်ကစ၊ အီူးကမူးလ်ပြင ပ်ြစက်စ သိ ို့မဟ တ် အပခာူးကသာ အ န်လိ င်ူးနည်ူးလမ်ူးမ ာူး 

ကပေါ်မှတဆင ် လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာကိစစမ ာူးကိ  ကြာ်ပပထာူးကသာ သတင်ူးစကာူးမ ာူး ပပြုလ ပ် 

ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် ကပူးပိ ို့ပခင်ူး။  
 

အထက်ပ ကိစစရပ်မ ာူးနငှ ်ပတသ်က်၍ လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူး မသင ်ကတာက်သာအပပြုအမ မ ာူး 

ပပြုလ ပ်ကနပခင်ူးကိ  တစ်စ  တစဦ်ူးက ကနိ်ု့က က်ပခင်ူးမရှိခွဲ လျှင်ပင် ထိ သိ ို့ကသာအပပြုအမ ကိ  ၎င်ူးတိ ို့ 

က လက်ခ သကဘာတ သညဟ်  မှတယ် ပခင်ူးမရှကိစရ။  
 

ကအာက်ပ အကပခအကနမ ာူးသည်လည်ူး လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာထပိ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးမ ာူးဟ  မှတ်ယ ရ 

မည် -  
 

(၁) ထိ သိ ို့ကသာ အပပြုအမ မ ာူးအာူး တစ်ကကိမ်တည်ူးသာပပြုလ ပ်ပခင်ူး။ 
 

(၂) ထိ သိ ို့ကသာအပပြုအမ ကိ ကဆာင်ရွကသ် အကနပြင ် သ တစ်ပ ူးကိ နှိမ ်ခ ရန၊် ငခိမ်ူးကပခာက်ရန် 

သိ ို့မဟ တ် ကစာက်ာူးရန်ဆိ သည ် ရည်ရွယ်ခ ကမ်ရှိပခင်ူး။ 
 

(၃) လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးရိှကန ကသည ် အပခာူးကသာသ မ ာူးအကနပြင ် ထိ သိ ို့ကသာ အပပြုအမ  

က ကာင ် အကနှှောင ်အယကှ်မပြစ်ပခင်ူး။  
 

(၄) ယခငက်လည်ူး ထိ ကွဲ သိ ို့ကသာအပပြုအမ အာူး လ ပ်ငန်ူးခ ငအ်တ င်ူးပပြုလ ပ်ကနက ပြစ်ပခင်ူး။ 
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လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်ပခင်ူးသည် လ ပ်ငန်ူးခ င်ပပင်ပတ င် ပြစပ် ာူးသည်ပြစ်ကစ၊ 

ကလ လာကရူးခရီူးသ ာူးပခင်ူး၊ လ ပ်ငန်ူးနှင ်ဆက်စပ်သည ် ခရူီးသ ာူးကရာက်ပခင်ူး၊ ညစာစာူးပ ွဲ အခမ်ူး 

အနှောူးမ ာူး၊ ပ တီပ ွဲမ ာူး၊ လ ပ်ငန်ူးနှင ်ဆက်စပ်သည ် အခမ်ူးအနှောူးမ ာူး၊ အကရာင်ူးပမြှင တ်ငက်ရူးပ ွဲမ ာူး 

နှီူးကနှှောြလှယ်ပ ွဲမ ာူးကွဲ သိ ို့ကသာ အလ ပ်ခ နိ်ပပင်ပတ င်ပြစ်ပ ာူးသည်ပြစ်ကစ အလ ပ်နှင ဆ်က်စပ် 

ကနသညဟ်  မှတယ် ရမည်။ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးနှင ်စပ်လ ဉ်ူး၍ ဝနထ်မ်ူး 

မ ာူးအကနပြင ် တန်ူးတ အခ င အ်ကရူးရှိသကွဲ သိ ို့ တာဝနလ်ည်ူးရှိပ သည်။ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာ ထိပ ူး 

ကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးသည် အမှုကစိစကကီူးသည်၊ ငယ်သညပ်ြစက်စ သိ ို့မဟ တ် ပ ဝင်ပတ်သက်သ  မည်သ  

မဆိ ပြစ်ကစ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုအာူးလ  ူးနငှ ်ပတ်သက်၍ သင တ်င က်လ ာက်ပတ် 

သည  ်အကရူးယ ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူး ပပြုလ ပ်နိ င်ရန်အတ က် တင်ပပတိ င်တန်ူးရမည် ပြစပ် သည်။  
 

 

၆.၁ ၂.၂။ လိင့်ပိုင့်ါးဆုိင့်  အ  ထိပ ါးနနှှောင ့်ယှက့်ခခင့်ါးနှင ့် ပတ့်သက့်မှုမ ိှနသ အနခခအနနမျ ါး 
 

ဝနထ်မ်မ ာူးအကနပြင ် အမ ာူးသကဘာတ ထာူးသည ် လကခ် နိ င်ြ ယ်ရာရှကိသာ အပပြုအမ မ ာူးနှင ် 

အပပနအ်လှန်သကဘာတ လ ပ်ကဆာင်မှုပပြုလျှင် ယင်ူးသည် လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက် 

မှုမကပမာက်ပ ။ သိ ို့ရာတ င် အမ ာူးသကဘာတ လကခ် ထာူးသည ် အပပြုအမ မ ာူးတ င် ပ ဝင်ပတ်သက ်

ကန ကကသာ ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအပ အဝင် ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူးတိ ို့အကနပြင ် မိမိ၏ ကျွမ်ူးက င်မှု 

(professionalism) အရ သင တ်င က်လ ာက်ပတ်စ ာ ကနထိ င်ပပြုမ  ကရမည်ပြစ်ပ သည်။ 
[    
မည်သ မဆိ  ၎င်ူးတိ ို့၏ က ာူး၊မက ွဲပပာူးမှု၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်သ ၏ က ာူး၊မက ွဲပပာူးမှုတိ ို့အကပေါ် 

မ တည်ပခင်ူးမရှိဘွဲ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာ ထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်မှုကိ  ခ စာူးရနိ င်ငပီူး လိင်တ ပခငူ်းပြစသ် မ ာူး 

အ ကာူးတ င်လည်ူး လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှကမ်ှု ပြစပ် ာူးနိ င်ပ သည်။  
 

၆.၁၃။ လုပ့်ငန့်ါးခ င့်အတ င့်ါး နိငု့်ထက့်ေီါးနင့်ါးခပြုမခူခင့်ါး  
 

နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ ပခင်ူးသည ် စိတ်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ အနိ ငက် င ်မှုပ  စ တစ်မ ြိုူး ပြစပ် သည်။ နိ င်ထက်စီူးနင်ူး 

ပပြုမ ပခင်ူးသည် တစ်ြက်သာူးအကပေါ် အထင်အပမင်ကသူးပခင်ူး၊ နှိမ ်ခ ဆက်ဆ ပခင်ူး၊ သိ ို့မဟ တ် ငခိမ်ူးကပခာက် 

ပခင်ူးမ ာူးပပြုလ ပ်ရန်ဟ သည ်ရည်ရယွ်ခ က်ပြင ် လ ပ်ပိ င်ခ င အ်ာူး အလ ွဲသ  ူးစာူးပပြုလ ပ်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် ရ နို့်ရင်ူး 

 ကမ်ူးတမ်ူးကသာ၊ သ တစ်ပ ူးကိ စ က်ြကက်သာ၊ အနတရာယပ်ြစက်စကသာ၊ ကစာ်ကာူးကမာက်ာူးပပြုလ ပ်ကသာ 

အပပြုအမ ဟ  သတ်မှတ်ထာူးပ သည်။  
 

လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးနိ င်ထက်စူီးနင်ူးပပြုမ ပခင်ူး (“နိငု့်ထက့်ေီါးနင့်ါးခပြုမခူခင့်ါး”)်ဆိ သည်မှာ လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူး 

တစဦ်ူးတစက်ယာကတ်ည်ူးကပြစ်ကစ၊ အ ပ်စ လိ ကပ်ြစက်စ အပခာူးသ တစဦ်ူး သိ ို့မဟ တ် အ ပ်စ တစ်စ အကပေါ်သိ ို့ 
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က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်မှုမရှကိသာအပပြုအမ ကိ  ကဆာင်ရကွ်သည ်အတ က် က န်ူးမာကရူးနှင ်ကဘူးကင်ူးလ  ခခ ြု 

ကရူးဆိ င်ရာ အနတရာယ်မ ာူးပြစက်ပေါ်ကစပခင်ူးကိ  ဆိ လိ ပ သည်။ 
 

KBZ ဘဏ်တ င် နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုအာူး လ  ူးဝလက်မခ ပ ။ နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုလ ပ်မှုအပြစ် သတ်မှတ်ရန် 

ရည်ရွယ်ခ က်ရိှရိှပြင ် က  ူးလ န်ပခင်ူးပြစရ်နမ်လိ ပ ။ တစ်ကကိမ်တည်ူးသာပြစသ်ည ် လက်ခ နိ င်ြ ယ်ရာမရှိ 

ကသာအပပြုအမ ကိ  နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုလ ပ်မှုဟ ၍ မှတယ် ပခငူ်းမရှိနိ င်ကသာ်လည်ူး ထိ သိ ို့ပပြုမ ကဆာင်ရွကပ်ခင်ူး 

သည် သင ်ကလ ာ်မှန်ကန်မှုမရှဘိွဲ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု သိ ို့မဟ တ် ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှု နငှ အ်က  ြုူးဝင်ပ သည်။  
 

၆.၁ ၃.၁ ။ နိငု့်ထက့်ေီါးနင့်ါးခပြုမမူှုပုံေအံမျြိုါးမျြိုါး 
 

နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုတ င် ကအာက်ပ အခ က်မ ာူး ပ ဝင်ပ သည် -  
 

(က) ကိ ယ်ထိလကက်ရာက် ငခမ်ိူးကပခာကပ်ခင်ူး၊ သိ ို့မဟ တ် နှိပ်စက်ပခင်ူး။ 

(ခ) ရနလိ် သည ် သိ ို့မဟ တ် ငခိမ်ူးကပခာက်သည အ်မ အရာ၊ အပပြုအမ တိ ို့ကိ  ပပြုလ ပ်ပခင်ူး။  

(ဂ) ခ ြုပ်ကိ င်ပခယ်လှယ်ပခင်ူး၊ စ ကြ်က်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် အတင်ူးအက ပ်ြိအာူးကပူးပခင်ူး။  

(ဃ) လ အမ ာူး၏ကရွှေ့ကမှာကတ် င်ပြစ်ကစ၊ သီူးသနိ်ု့ရိှသည ်အခ နိတ် င်ပြစက်စ ငခိမ်ူးကပခာက်ပခင်ူး၊ 

နှိပ်စက်ပခင်ူး၊ ရ နို့်ရင်ူး ကမ်ူးတမ်ူးသည ် စကာူးမ ာူးကိ ကပပာဆိ ပခင်ူး၊ ကအာဟ်စက်င ကင် ပခင်ူး၊ 

အထင်ကသူးနှိမ ်ခ ပခင်ူး။ 

(င) မဟ တ်မမှနက်သာ ကကာလာဟလ မ ာူးကိ ပြနိ်ု့ပခင်ူး။  

(စ) တစ်စ  တစဦ်ူး၏စ မ်ူးကဆာင်ရည်အကပေါ် ဆီကလ ာ်မှုမရှိသည မှ်တ်ခ ကမ် ာူးအာူး မသင ်မကလ ာ် 

ကပူးပခင်ူး။  

(ဆ) အကသူးအြ ွဲွေ့ကိစစရပ်မ ာူးအကပေါ်တ င် အလ နအ်က  ူးက  သထ က်ပခင်ူး။  

(ဇ) လ စ်လ  ရှုပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် ြယ် ကဉ်ထာူးပခင်ူး။ 

(ဈ) ကကီူး ကပ်ရမည ်အဆင ်ထက် ကက ာ်လ နက်ဆာင်ရွကပ်ခင်ူး သိ ို့မဟ တ် စ က်ြက်ပခင်ူး။  

(ည) လ ပ်ငန်ူးကဆာင်ရွကခ် က်အကပေါ် အကနှှောက်အယှကက်ပူးပခင်ူး သိ ို့မဟ တ်  ကနိ်ု့ ကာကစပခင်ူး။  

(ဋ) ကစာင်ူးကပမာင်ူးကပပာဆိ ပခင်ူး၊ ကထ ကင  ကပပာဆိ ပခင်ူးနှင အ်ပခာူးကသာ နှိမ ်ခ ကပပာဆိ သည ် အသ  ူး 

အနှုန်ူးမ ာူးပြင ် ကပပာဆိ ဆကဆ် ပခင်ူး။  

(ဌ) အ ပ်စ ြ ွဲွေ့အနိ င်က င ်ပခင်ူး။  

(ဍ) အမ ာူးကရွှေ့တ င် နှိမ ်ခ ကပပာဆိ ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် အရကှ်ခ ွဲပခင်ူး။ 

(ဎ) နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ ရန် စတင်ကကိြုူးပမ်ူးမှုမ ာူး။  

(ဏ) ကလှာင်ကပပာင်ပခင်ူး၊ စကနှောကက် စီာူးပခင်ူး၊ ရယ်သ မ်ူးကသ ူးပခင်ူး။ 
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(တ) ပစ်ပယ်ထာူးပခင်ူး၊၊ ြယ် ကဉထ်ာူးပခင်ူး၊ လ စ်လ  ရှုပခင်ူး။ 

(ထ) သင ်ကလ ာ်မှုမရှိသည ်ပပစတ်ငက်ပပာဆိ မှုပပြုလ ပ်ပခင်ူး။ 

( ) သင ်ကလ ာ်မှုမရှိသည ် အီူးကမူးလ်/ရ ပ်ပ  /စာမ ာူးကပူးပိ ို့ပခင်ူး။ 

(ဓ) က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်မှုမရှိဘွဲ စ ပ်စ ွဲကပပာဆိ ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် မသင ်ကတာ်သည ် အပပြုသကဘာ 

မကဆာင်သည ် ပပစတ်ငက်ဝြနမ်ှု ပပြုလ ပ်ပခင်ူး။  

(န) နှစ်သက်ြ ယ်ရာမရှိကသာ အဓပိပ ယ်ကင်ူးမွဲ သည  ် သိ ို့မဟ တ် ကဆာင်ရွကရ်နမ်ပြစန်ိ ငသ်ည ် 

လ ပ်ငန်ူးတာဝန်မ ြိုူးကိ  ကဆာငရ်ကွ်ရန်တာဝနက်ပူးပခင်ူး။  

(ပ) အခ ြိုွေ့ကသာဝနထ်မ်ူးမ ာူးအကပေါ်တ င်သာ က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်မှုမရှိသည ် လ ပ်ငန်ူးတာဝန ်

အမ ာူးအပပာူးကိ  သတ်မှတ်လ ပ်ကဆာင်ကစပခင်ူး။  

(ြ) လ ပ်ငန်ူးတာဝန်ကိ ထမ်ူးကဆာင်ရန် သိ ို့မဟ တ် ၎င်ူးတိ ို့၏တာဝနအ်ရ ဝငက်ရာက်လ ပ်ကိ င်ရာ 

တ င် ဝနထ်မ်ူးတစ်ဦူးလိ အပ်သည ် သတင်ူးမ ာူး၊ အရင်ူးအပမစမ် ာူး၊ အကထာကအ်က မ ာူး၊ 

ကကီူး ကပ်ကဆာင်ရကွ်မှုမ ာူး၊ အကက ဉာဏ်မ ာူး သိ ို့မဟ တ် ပစစည်ူးကိရိယာတန်ဆာပလာမ ာူး 

အာူး တမင်ထနိ်ခ န်ထာူးပခင်ူး။ 

(ဗ) ခ င ်ခ စာူးပခင်ူး၊ သငတ်န်ူးတက်ကရာက်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် အပခာူးကသာလ ပ်ငန်ူးပိ င်ူးဆိ ငရ်ာ 

အက ြိုူးခ စာူးခ င ်မ ာူးအာူး ကတာင်ူးဆိ ပခင်ူးကိ  က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်မှုမရှိဘွဲပငင်ူးဆိ ပခင်ူး။  

(ဘ) အခ င ်အလမ်ူးမ ာူးရရိှနိ င်ခ င အ်ကပေါ် ထိမ်ခ နထ်ာူးပခင်ူး။  

(မ) တစ်စ  တစဦ်ူး သိ ို့မဟ တ် အြ ွဲွေ့တစ်ြ ွဲွေ့အတ က်အဆင်မကပပပြစ်ကစရန ်ရည်ရွယ်၍ အလ ပ်ခ နိ် 

အာူး ကပပာင်ူးလွဲပခင်ူး။  

(ယ) တစ်စ  တစဦ်ူး သိ ို့မဟ တ် အြ ွဲွေ့တစ်ြ ွဲွေ့ကိ ဦူးတည်သည ် က ြိုူးက ကာင်ူးမညညီ တ်သည ် အခ နိ် 

ဇယာူးကိ သတ်မှတ်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် လ ပ်ငန်ူးငပူီးဆ  ူးရနအ်တ က် သတ်မှတက်ပူးထာူးသည ် 

အခ နိ်က ိ အငမွဲလိ လိ ကပပာင်ူးလွဲပခင်ူး။ 
 

 

၆.၁ ၃.၂။ လုပ့်ငန့်ါးခ င့်အတ င့်ါးနိုင့်ထက့်ေီါးနင့်ါးခပြုလုပ့်မှုနငှ ့်မသက့်ဆုိင့်သည ့်အနခခအနနမျ ါး  
 

က ြိုူးက ကာင်ူးညီည တ်မျှတစ ာကဆာင်ရွကပ်ခင်ူးပြစ်ငပီူး သင က်လ ာ်မှန်ကန်သည ် စီမ ခနိ်ု့ခ ွဲကရူးဆိ င်ရာ 

လ ပ်ကဆာငခ် က်မ ာူးသည် လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးနိ င်ထက်စူီးနင်ူးပပြုက င ်မှုတ င် ပ ဝင်ပခင်ူးမရှိပ ။  

လ ပ်ငန်ူးတစ်ခ အာူး အကကာင်အထညက်ြာက်ဆာင်ရွကသ်ည ်နည်ူးလမ်ူးကိ  ထိထိကရာက်ကရာက် 

ထိန်ူးကက ာင်ူးနိ င်ရနန်ှင ် ထိန်ူးခ ြုပ်ကဆာင်ရွကန်ိ င်ရန်အတ က် KBZ ဘဏ်တ င ်လ ပ်ပိ ငခ် င ်မ ာူးနှင ် 

တာဝနမ် ာူးရှိပ သည်။ မနက်နဂ ာမ ာူး၊ ကကီူး ကပ်ကရူးမှုမ ာူးက အလ ပ်သမာူး/ဝနထ်မ်ူးတစ်ဦူး 
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အတ က် တာဝနခ် ွဲကဝသတ်မှတ်ကပူးငပူီး ထိ အလ ပ်သမာူး၏ လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာငန်ိ င်မှုအကပေါ်တ င် 

မျှတသည ်၊ က ြိုူးက ကာင်ူးခိ ငလ်  သည ် ပပနလှ်န်အကက ပပြုခ က်ကပူးပခင်ူးသည် က ြိုူးက ကာင်ူးကိ က်ည ီ

မှုရိှပ သည်။  
 

ကအာက်ပ တိ ို့သာပြစသ်ညဟ်  ကနို့်သတ်ထာူးပခင်ူးမဟ တက်သာ်လည်ူး က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်သည ် 

စီမ ခနို့်ခ ွဲကရူးကဆာင်ရွကခ် ကန်မ နှောမ ာူးတ င် ကအာက်ပ တိ ို့ပ ဝင်ပ သည် -  
 

(က) က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်မှုရိှသည ် လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်မှုဆိ င်ရာပန်ူးတိ င်မ ာူး၊ လ ပ်ငန်ူးစ နှုနူ်း 

မ ာူးနှင ် လ ပ်ငန်ူးငပီူးဆ  ူးရနအ်တ က ်သတ်မှတက်ပူးထာူးသည ် အခ နိ်မ ာူးအာူးထာူးရှိပခင်ူး။  

(ခ) လ ပ်ငန်ူးလိ အပ်ခ ကအ်ရ သင ်တင ်ကလ ာက်ပတ်မှုရိှသည  ် လ ပ်ငန်ူးတာဝနခ် နိ်ဇယာူးအာူး 

ခ ွဲကဝသတ်မှတက်ပူးပခင်ူးနငှ ် အလ ပ်ခ နိ်သတ်မှတပ်ခင်ူး သိ ို့မဟ တ် လ ပ်ငန်ူးတာဝန်ကပူးပခငူ်း။  

(ဂ) လ ပ်ငန်ူးလိ အပ်ခ ကအ်တ က် ဝနထ်မ်ူးတစ်ဦူးအာူး ကပပာင်ူးကရ ွေ့ကနရာခ ထာူးပခင်ူး။ 

(ဃ) က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်မှုရိှသည ် အကရူးယ ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူးက ကာင ် ဝနထ်မ်ူးတစဦ်ူးအာူး 

ရာထ ူးတိ ူးပမြှင ်ပခင်ူးကိစစရပ်မ ာူးတ င် ကရူွးခ ယ်ပခင်ူးမပပြုရန်ဆ  ူးပြတ်ပခင်ူး။ 

(င) စည်ူးကမ်ူးထိန်ူးသိမ ်းခြင ်းဆိ ငရ်ာ အကရူးယ ကဆာင်ရွကပ်ခင်ူး (စ  စမ်ူးစစ်ကဆူးမှုအပ အဝင်) 

မ ာူးက ိ က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာစ် ာ ကဆာင်ရွကရ်ပခင်ူး။ 

(စ) စိတက်က နပ်ြ ယ်ရာမရှိသည ် လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်ရည် သိ ို့မဟ တ် သင က်လ ာ်မှုမရှိသည ် အပပြု 

အမ မ ာူးအတ က် အပပြုသကဘာကဆာင်ငပီူး သီူးသနိ်ု့ကဆာင်ရကွ်သည ်နည်ူးလမ်ူးပြင  ် ဝနထ်မ်ူး 

ထ သိ ို့ အသိကပူးအက ကာင်ူး ကာူးပခင်ူး။   

(ဆ) ြ ွဲွေ့စည်ူးပ  အကပပာင်ူးအလွဲပပြုလ ပ်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် ြ ွဲွေ့စည်ူးပ  အာူးပပနလ်ည်ပပြုပပင်ပခင်ူး။  

(ဇ) အလ ပ်မှရပ်စွဲထ တ်ပယ်ပခင်ူး။  

(စ ) ကယဘ ယ အာူးပြင ် လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးပြစ်သည ်ပဋိပကခမ ာူးအာူး လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးပြစ်ပ ာူး 

သည ်နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုဟ  သတ်မှတ်ထာူးပခင်ူးမရှိပ ။ က န်ူးမာကရူးနငှ ် ကဘူးကင်ူးလ  ခခ ြုကရူး 

အကပေါ် အနတရာယ်ပြစက်စကလာက်သည်အထိ က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်မှုကင်ူးမွဲ သည ် အပပြုအမ  

မ ြိုူးပြင ် ထပ်ခ တလွဲလွဲပြစက်နပခင်ူးမ ြိုူးမဟ တ်ဘွဲ လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးအပမငက် ွဲပပာူးမှုနှင ် 

သကဘာထာူးက ွဲပပာူးမှု (ဥပမာ - အဓိပပ ယ်ကကာက်ယ မှုနငှ ် ညွှန် ကာူးမှုနှင ်ပတ်သက်၍ က ွဲပပာူး 

ပခာူးနှောူးကသာ အပမင်ရှိပခင်ူး) မ ာူးကပေါ်ကပ က်နိ င်ပ သည်။    
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၆.၁၄။ လက့်တံု ခပန့်ခံရခခင ်း/ န့်မူခ ံခခင့်ါး (VICTIMIZATION) 
 

လက တံိုုံ့ခပန ြံရခြင ်း/ရန မူြရံခြင ်း (Victimization) ဆိ သည်မှာ တစ်စ  တစ်ဦူးက မကက နပ်ခ ကမ် ာူးကိ  

တင်ပပတိ င်တန်ူးပခင်ူးက ကာင ် သိ ို့မဟ တ် ထိ သိ ို့တင်ပပတိ ငတ်န်ူးရနက်က စည်ပခင်ူးက ကာင်  သိ ို့မဟ တ် တင်ပပ 

တိ ငတ်န်ူးမှုပပြုလ ပ်ရန်အတ က ်အပခာူးသ တစဦ်ူးကိ  အက အညီကပူးပခင်ူးက ကာင ် သိ ို့မဟ တ် ထိ သိ ို့တင်ပပရန် 

ပငင်ူးဆိ ကသာက ကာင ်  သိ ို့မဟ တ်  နစ်နှောခ က်မ ာူးကိ  တင်ပပတိ င်တန်ူးပခင်ူးက ကာင  ် သိ ို့မဟ တ် ခ ွဲပခာူး 

ဆက်ဆ ပခင်ူး/ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူး/ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှကက်ပူးပခင်ူး/ နိ င်ထကစ်ီူးနင်ူး 

ပပြုမ ပခင်ူးမ ာူးပြစန်ိ င်သညဟ်  သ သယရှိကသာက ကာင ်  ထိ သ တိ ို့အကပေါ်သိ ို့ တရာူးမျှတမှုမရှိသည ် သိ ို့မဟ တ် 

ဆိ ူးဆိ ူးရာွူးရာွူးပြစက်စသည ် သိ ို့မဟ တ် ထိခိ က်နစ်နှောကစသည ် နည်ူးလမ်ူးမ ာူးပြင ် ဆက်ဆ ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် 

ငခိမ်ူးကပခာက်ပခင်ူးမ ာူးပပြုလ ပ်ခ ရပခင်ူးကိ  ဆိ လိ ပ သည်။  မကက နပ်ခ က်မ ာူးကိ ကြာ်ပပတိ င်တန်ူးသ အတ က် 

အကထာက်အက ပပြုကပူး ကသ မ ာူးနှင ်လည်ူး ဤအခ က်သည် အက  ြုူးဝင်သက်ဆိ င်မှုရိှပ သည်။  
 

မကက နပ်ခ က်မ ာူးက ကာင ် တင်ပပတိ င်တန်ူးမှုမ ာူးအာူးစ  စမ်ူးစစ်ကဆူးရာတ င် ပ ဝင်ပတသ်က်သ တစဦ်ူးဦူး 

(သကက်သ)အကနပြင ် ငခိမ်ူးကပခာက်ခ ရပခင်ူးမှာလည်ူး လက တ ံိုုံ့ခပန ြံရခြင ်း/ရန မူြရံခြင ်း (Victimization) 

ပင်ပြစ်ပ သည်။ လက်တ  ို့ပပန ် ရနမ် ပခင်ူးမှာ လက်ခ နိ င်ြ ယ်ရာမရှိသကွဲ သိ ို့ KBZ ဘဏ်တ င်လည်ူး လ  ူးဝ 

လက်မခ ပ ။  
 

 ၆.၁၅။ ရှုတ့်ချနခပ ဆိုခခင့်ါး/နဝြန့်တိုက့်ခိကု့်နခပ ဆိုခခင့်ါး 
 

ရှုတ်ခ ကပပာဆိ ပခင်ူး/ကဝြနတ်ိ က်ခိ က်ကပပာဆိ ပခင်ူးဆိ သည်မှာ လ မ ြိုူး (တိ င်ူးရင်ူးသာူးမ ြိုူးန ယ်စ နငှ ် ဘာသာ 

ကရူး ကနှောက်ခ အပ အဝင်)၊ လိင်တ ခ င်ူးခ စခ်င်မှု၊ လိငက်ပပာင်ူးလွဲမှုနှင ် ခ ခ အာူးက ဆင်ူးမှုက ူးစက်ကရာဂ  

အကပခအကနမ ာူးက ကာင ် တစစ်  တစဦ်ူး သိ ို့မဟ တ် အ ပ်စ တစ်ခ အကပေါ်တ င် အမ န်ူးတရာူးမ ာူးပြစက်စပခင်ူး၊ 

ဆိ ူးရာွူးသည ်မထီမွဲ ပမင်ပပြုမ မှုမ ာူး ကပေါ်ကပ ကက်စပခင်ူး၊ သိ ို့မဟ တ် မတရာူးကလှာငက်ပပာင်ခ ရပခင်ူးမ ာူးကိ  

ပြစက်ပေါ်ကစသည  ်အမ ာူးကရွှေ့တ င်ပပြုမ ကဆာင်ရွကခ် က်မ ာူးကိ  ဆိ လိ ပ သည်။  KBZ ဘဏ်သည် ရှုတ်ခ ကပပာ 

ဆိ ပခင်ူးအာူး လ  ူးဝလက်မခ ပ ။  
 

၆.၁၆။ အတင့်ါးအြျင့်ါးနခပ ဆုိခခင့်ါးနှင ့် လျှြိုျှို့ဝကှ့်ထ ါး မည ့်ကေိစ ပ့် 
 

လက်ရိှ သိ ို့မဟ တ် ယခင်ဝနထ်မ်ူးကဟာင်ူးမ ာူးပ ဝင်ပတ်သက်ခွဲ သည ် ယခင်အက ကာင်ူးအရာမ ာူး သိ ို့မဟ တ် 

KBZ ဘဏ်တ င် ပြစက်ပေါ်ကနသည ်သင က်တာ်မှုမရှိကသာ လ ပ်ငန်ူးခ င်ဆိ င်ရာပပြုမ ပ  မ ာူးအကပေါ် စ ပ်စ ွဲကပပာဆိ  

ကနမှုမ ာူးနငှ ်ပတ်သက်၍ အတင်ူးအြ င်ူးကပပာဆိ ပခင်ူးကိ  ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူးလ  ူး ကရာှင်ရှာူး ကရပ မည်။ 

တစ်စ  တစဦ်ူး၏ ပပြုမ ကဆာင်ရကွ်ခ က်သည် သင က်လ ာ်မှနက်န်ပခင်ူးမရှိဟ ၍ ဝနထ်မ်ူးတစ်ဦူးအကနပြင ် ယ ဆ 
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ပ က ထိ ဝန်ထမ်ူးသည် ထိ အက ကာင်ူးအရာအာူး သကဆိ် င်ရာဌာနအကကီူးအကွဲ သိ ို့မဟ တ် အ ပ်ခ ြုပ်မှု 

ပိ င်ူးဆိ င်ရာ တာဝနရ်ှိသ မ ာူးထ သိ ို့တင်ပပရမည် ပြစပ် သည်။ ထိ သိ ို့မဟ တ်လျှင် Grievance Procedure နှင  ်

အညီ  ထိ သိ ို့ကသာအပပြုအမ ကိ  တင်ပပရပ မည်။ ထိ သိ ို့ကဆာင်ရွကပ်ခင်ူးပြင  ် သင က်လ ာ်ကသာ အကရူးယ  

ကဆာင်ရွကမ်ှုကိ  ပပြုလ ပ်နိ င်မည်ပြစ်ပ သည်။  
 

“သိရိှရန်လိ အပ်သည်”် ဟ သည ်အက ကာင်ူးမှလ ွဲ၍ ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှကမ်ှု၊ နိ င်ထက်စီူးနင်ူး 

ပပြုမ မှုမ ာူးနှင ်ပတ်သက်၍ လက်ရိှပြစ်ကပေါ်ကနသည ် မကက နပ်ခ ကမ် ာူး သိ ို့မဟ တ် စ  စမ်ူးစစ်ကဆူးမှုမ ာူးနှင  ်

ပတ်သက်ငပီူး KBZ ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအကနပြင  ်အပခာူးကသာဝနထ်မ်ူးမ ာူး၊ ကြာက်သည်မ ာူး သိ ို့မဟ တ် ပစစည်ူး 

တင်သ င်ူးသ မ ာူး၊ မိသာူးစ ဝငမ် ာူး သိ ို့မဟ တ် မိတက်ဆ သ ငယ်ခ င်ူးမ ာူး သိ ို့မဟ တ် မီ ယီာမ ာူးနှင ် ကပပာဆိ  

ကဆ ူးကန ူးပခင်ူးကိ  လက်ခ မည ် မဟ တ်ပ ။ လက်ရိှပြစ်ကပေါ်ကနသည ်မကက နပ်ခ က်မ ာူး သိ ို့မဟ တ် စ  စမ်ူး 

စစက်ဆူးမှုမ ာူးအာူး လျှြိုွေ့ဝကှထ်ာူးရှိရမည ်ကစိစကိ  ကြာကြ် က်က  ူးလ န်ပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် မကက နပ်ခ က ်

သိ ို့မဟ တ် စ  စမ်ူးစစက်ဆူးမှုလ ပ်ငန်ူးစဉ်မှ (ဥပမာ - မန်ကနဂ ာတစဦ်ူးအကနပြင ်) ရရိှသည  ် ပ ဂ္ိြုလ်ကရူးဆိ င်ရာ 

အခ က်အလက်မ ာူးအာူး မကလ ာ်မကန်ထ တက်ြာ်ကပပာဆိ မှုသည် ဤမ ဝ  အာူး ဆိ ူးဆိ ူးရာွူးရာွူးခ ြိုူးကြာက် 

ပခင်ူးပင်ပြစ်ငပီူး စည်ူးကမ်ူးထိန်ူးသိမ ်းခြင ်းဆိ င်ရာ တရာူးဝင်အကရူးယ ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူးကိ ခ ရမည် ပြစပ်  

သည်။   
 

မကက မနပ်ပြစ်မှုပြစစ်ဉ်တ င် တိ ကရ်ိ ကပ် ဝင်ပတ်သက်သ မ ာူး (ဥပမာ - အသိကပူးတိ င ်ကာူးသ  သိ ို့မဟ တ် 

တိ င် ကာူးပခင်ူးခ ရသ ) အကနပြင ်   ကိ ယ်ကရူးကိ ယတ်ာနငှ ် ကျွမူ်းက င်မှုဆိ င်ရာ ပ  ပိ ူးက ညီမှုမ ာူးကိ  ရယ ခ င  ်

ရှိငပီူး ထိ သိ ို့ကသာအကထာက်အပ  ရိှကြ ရယ ပခင်ူးသည် (ဥပမာ - မကက မနပ်ပြစမ်ှုနှင ် ပတ်သက်သည ် အကတ ွေ့ 

အကက ြု ဗဟ သ တရှိသ ထ မှ) လျှြိုွေ့ဝကှ်ထာူးရမည ်ကစိစကိ  ခ ြိုူးကြာက်ပခင်ူးဟ  မှတယ် ပခင်ူးမရှိကစရ။  
 

၇။ ဝန့်ထမ့်ါးမျ ါး၏အခ င ့်အန ါးနှင ့်တ ဝန့်မျ ါး  
 

ဝနထ်မ်ူးအာူးလ  ူးသည်ကအာက်ပ တိ ို့ကိ ခ စာူးပိ င်ခ င ရ်ှိသည ်-  
 

(က) ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု၊ ထိပ ူး်ကနှှောင ယ်ှက်မှု၊ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုနငှ ် နိ ငထ်က်စီူးနင်ူး 

ပပြုမ မှုမ ာူးမှ လ တ်ကင်ူးသည ် လ ပ်ငန်ူးခ ငတ် င် အလ ပ်လ ပ်ကိ င်ပခင်ူး။  

(ခ) လက်တ  ို့ပပနရ်နမ် ခ ရပခင်ူးမရှဘိွဲ မကက နပ်ခ ကမ် ာူးကိ  တင်ပပပခင်ူး၊ စ  စမ်ူးပခင်ူး သိ ို့မဟ တ် သတင်ူးကပူး 

တိ င် ကာူးပခင်ူးတိ ို့ကိ  က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်ငပီူး ကလူးကလူးစာစာူးတင်ပပနိ င်ပခင်ူး။  
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(ဂ) မကက နပ်ခ က်မ ာူးအာူး သတင်ူးကပူးတိ င် ကာူးတင်ပပမှု ပပြုလ ပ်ကနသည ်လ ပ်ငနူ်းစဉ်အတ င်ူး 

အကထာက်အက ကပူးမည ်သ  (ဥပမာ - လ ပ်ကြာ်ကိ င်ြက၊် မိတ်ကဆ သ ငယ်ခ င်ူး သိ ို့မဟ တ် မိသာူးစ ဝင်) 

တိ ို့ထ မှ အက အညီကိ  ရယ နိ င်ပခင်ူး။ 

(ဃ) အထ ူးသပြင ် မိသာူးစ တာဝနက်ိ ထမ်ူးကဆာင်ကနရမှု၊ မသနစ် မ်ူးပြစမ်ှု၊ ဘာသာကရူးခ ယ ခ က် သိ ို့မဟ တ ်

ယဉက်က ူးမှုဆိ င်ရာကိစစရပ်တိ ို့ကိ  ကဆာင်ရွကရ်န် လိ အပ်လာပ က အလ ပ်နငှ ်ပတ်သက်၍ 

က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်သည ် စမီ ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူးရှိပခင်ူး။  

(င) က ြိုူးက ကာင်ူးဆီကလ ာ်မှုမရှိသည ် ပ ဂ္လိကသ င်ပပင်လကခဏာမ ာူးက ကာင ် အက ြိုူးသက်ကရာက်မှု မပြစ ်

ကစဘွဲ လ ပ်ငန်ူးစ မ်ူးကဆာင်ရည်ကပေါ်တ င်သာအကပခပပြုသည  ်ဝနထ်မ်ူးကခေါ်ယ ပခင်ူးနငှ ် ကရူွးခ ယ်ခနို့်ထာူး 

မှုဆိ င်ရာ ဆ  ူးပြတ်ခ က်မ ာူးကိ  ခ စာူးခ င ်ရှိပခင်ူး။  
 

ဝနထ်မ်ူးအာူးလ  ူးသည် ကအာက်ပ ကိစစရပ်မ ာူးအတ က် တာဝနရ်ှိသည် -   
 

(က) ဤမ ဝ  တ င်သတ်မှတ်ကြာ်ပပထာူးသည ် အပပြုအမ ဆိ င်ရာစ နှုနူ်းမ ာူး၊ က င ်ဝတ်နငှ ် အပခာူးကသာ 

ဆက်စပ်မ ဝ  မ ာူးတ င် ကြာ်ပပထာူးသည ်စ နှုန်ူးမ ာူးနငှ ်အညီ လိ ကန်ှောကဆာင်ရွက်ရန။်  

(ခ) မည်သ တစဥ်ီူးတစ်ကယာက်အာူးမဆိ  ဂ ဏ်သိကခာရှိရိှ၊ ယဉယ်ဉက်က ူးကက ူး၊ ကလူးကလူးစာူးစာူးပြင ် အငမွဲ 

တကစ ဆက်ဆ ကဆာင်ရကွ်ရန်။  

(ဂ) သင ်တင ်ကလ ာက်ပတ်မှုရိှသည်ဆိ ပ က မကက နပ်မှုမ ာူးအာူး တငပ်ပတိ င်တန်ူးပခင်ူးနငှ ်ပတ်သက်သည  ်

သတင်ူးအခ က်အလက်မ ာူးအာူး မျှကဝကပူးပခင်ူးကွဲ သိ ို့ကသာ အကထာကအ်က ကပူးပခင်ူးမ ြိုူးကိ            

ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုခ ရသ ၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်ပခင်ူးခ ရသ ၊ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရထိပ ူးကနှှောင ယ်ကှ်ပခင်ူးခ ရသ  

နှင ် နိ င်ထကစ်ီူးနင်ူးပပြုက င ်မှုခ ရသ မ ာူးအတ က် အကထာကအ်က ကပူးရန။်  

(ဃ) လက်ရိှပြစ်ပ ာူးကနသည ် မကက နပ်ခ ကမ် ာူး၊ စ  စမ်ူးစစ်ကဆူးလ က်ရိှကသာ ကိစစရပ်မ ာူးနှင ် သက်ဆိ င ်

ကသာ အတိကက်ပြစ်ပ ာူးခွဲ သည ်ပြစ်စဉမ် ာူး၊ အက ကာင်ူးအရာမ ာူးနငှ ် ပတ်သက်၍ အတင်ူးအြ င်ူး 

ကပပာဆိ မှု အာူးကရာှင် ကဉ်ရန်။   

(င) မကက နပ်ခ က်ကပြရှင်ူးမှုလ ပ်ငန်ူးစဉ်မ ာူးအာူး လျှြိုွေ့ဝကှ်ထာူးရှိကရူးကိ  ကလူးစာူးလိ ကန်ှောရန။်  

(စ) သက်ဆိ င်မှုရိှသည်ဆိ ပ က ဤမ ဝ  အရပပြုလ ပ်သည ် မကက နပ်မှုမ ာူးအာူး စ  စမ်ူးစစ်ကဆူးသည  ်

လ ပ်ငန်ူးစဉ်အာူး အကထာကအ်က ကပူးရနန်ငှ ် ပ ူးကပ င်ူးကဆာင်ရွကရ်န။်  
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(ဆ) လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှု၊ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်မှုနှင ် 

နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုမ ာူးနှင ပ်တ်သက်၍ KBZ ဘဏ်ကကပူးအပက်သာသငတ်န်ူးမ ာူးသိ ို့ ပ ဝင်တက ်

ကရာကရ်န။်  

(ဇ) ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအကနပြင ် လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု၊ ထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်မှု၊ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ 

ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုနငှ ် နိ ငထ်က်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုမ ာူးနငှ ်ပတသ်က်၍ ကတ ွေ့ပမင်၊ ကာူးသိသည်ဆိ ပ က 

ဤမ ဝ  ၏ အပိ  ် - ၁၀ တ ငက်ြာ်ပပထာူးသည ် ကဘူးလ တစ်ကယာကအ်ကနပြင ် ဝငက်ရာက်ကဆာင်ရကွ ်

ကပူးပခင်ူး (ထိ သိ ို့ ကဆာင်ရွကရ်န်လ  ခခ ြုစိတ်ခ ရသည်ဆိ ပ က) မ ြိုူးကိ  ကဆာင်ရွကက်ပူးရန။်   
 

၈။ ေီမံခန ့်ခ ွဲအုပ့်ချြုပ့်သူမျ ါး၏တ ဝန့်မျ ါး 
 

ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအကပေါ်တာဝနယ် ကဆာင်ရွကရ်သည်မ ာူးအပပင ် ကခ င်ူးကဆာင်မှုအပိ င်ူးနငှ ် စီမ ခနို့်ခ ွဲအ ပ်ခ ြုပ်မှု 

အပိ င်ူးကိ ပ  တာဝနယ် ကဆာင်ရွကက်န ကရသ မ ာူးအကနပြင ် ပပြုမ ကနထိ င်ကဆာင်ရကွ်မှုဆိ င်ရာ စ နှုနူ်းသတ်မှတခ် က် 

မ ာူးအာူး စ ပပအပြစ ် ထိန်ူးသိမ်ူးလိ ကန်ှော ကရမညပ်ြစင်ပူီး ကိစစရပ်မ ာူးအာူးကပြရှင်ူးရာတ င ် မျှမျှတတကဆာင်ရွက ်

ရပ မည်။ ထိ ို့အပပင် သက်ဆိ င်ရာအြ ွဲွေ့မ ာူးအာူး လိ ကန်ှောက င ်သ  ူး ကကစရန် လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူး ပပြုမ ကနထိ င် 

ကဆာင်ရွကပ်  ဆိ င်ရာစ နှုနူ်းမ ာူး အာူးကကာင်ူးလာကစရနလ်ည်ူး ကဆာင်ရွကရ်မညပ်ြစပ် သည်။ 
 

၉။ နလ ကျင ့်သင့်တန့်ါးနပါးခခင့်ါးနှင ့် ပံ ပုိါးမှု  
 

Human Resources Function သည် ဤမ ဝ  မ ာူး၊ က င ဝ်တ်မ ာူးနငှ ် အပခာူးကသာဆက်စပ်လ က်ရိှသည  ်

မ ဝ  မ ာူး၏ထိကရာက်မှုကိ   ကပ်မတက်စာင ် ကည ်သ ာူးမည်ပြစ်ငပီူး ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှု၊ နိ င်ထက် 

စီူးနင်ူးပပြုမ မှုမ ာူးနှင ်ပတ်သက၍်လည်ူးကကာင်ူး၊ မကက နပ်ခ က်မ ာူးအာူး မည်သိ ို့တင်ပပတိ ငတ်န်ူးရမည်၊ ကဘူးလ  

တစက်ယာက်အကနနငှ ် မည်ကွဲ သိ ို့ကဆာင်ရကွ်ရမည်ဆိ သည်တိ ို့နငှ ်ပတ်သက်၍လည်ူးကကာင်ူး သငတ်န်ူးမ ာူး 

သိ ို့မဟ တ ်လမ်ူးညွှန်မှုမ ာူးအာူး ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအာူး ပ  ပိ ူးကပူးသ ာူးမည် ပြစပ် သည်။ 
 

၁၀။ န ါးလူတေ့်နယ က့်အနနခြင ့် နဆ င့် ကွ့်နပါးမှုအ ါး အနထ က့်အကူနပါးခခင့်ါး 
 

လ  ခခ ြုစိတ်ခ ရမှုရိှကသာ၊ တန်ူးတ ညီမျှမှုရိှကသာ၊ ကလူးကလူးစာူးစာူးပြင ်ဆက်ဆ တတက်သာ လ ပ်ငန်ူးဝန်ူးက င် 

တစ်ရပ် ပြစလ်ာကစရန်အတ က် လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူး ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု၊ ထိပ ူးကနှှောင ယ်ကှ်မှု၊ လိင်ပိ င်ူးဆိ င်ရာအရ 

ထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုနငှ ် နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုမ ာူးနငှ ်ပတ်သက်၍ ဝနထ်မ်ူးမ ာူးအကနပြင  ် ကတ ွေ့ပမင်၊  ကာူးသိသည် 

ဆိ ပ က (ဤမ ဝ  နငှ ်အညီ) သင ်တင ်ကလ ာက်ပတ်သည ် ကဆာင်ရွကမ်ှုမ ာူးပပြုလ ပ် ကပ ရန် KBZ ဘဏ်က ဝနထ်မ်ူး 

မ ာူးကိ  အာူးကပူးတိ ကတ် န်ူးပ သည်။  
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(က)  ကည ့်ပ  - စည်ူးမ ဉ်ူးသတ်မှတ်ခ ကမ်ည်သည က်နရာအထိ ရှိသည်ကိ သိထာူးပ ။ သင ်အာူးအဆင်မကပပ 

ပြစက်စသည ်ကိစစမ ာူးအာူး ကတ ွေ့ပမင် ကာူးသိရသည်ဆိ ပ က ယင်ူးကိ လ စ်လ  ရှုမထာူးပ နငှ ်။  
 

(ခ) နခပ ပ  - အဆင်မကပပပြစက်စသည က်ိစစရပ်မ ာူးအာူး ကပပာထ က်ရန်အတ က် သတတိရိှပ ။ သင်၏ 

အကကီူးအကွဲ၊ သင်၏လ ပ်ကြာက်ိ င်ြက် သိ ို့မဟ တ် စည်ူးကဘာငက်က ာက်နသ ကိ  ကပပာပ ။   
 

(ဂ) အနထ က့်အကူနပါးပ  - မိမိ၏ ဝိ င်ူးဝနူ်းက ညကီပူးနိ င်စ မ်ူးကိ  ကလျှာ မတ က်ပ နငှ ်။ ယင်ူးသည် လ ပ်ကြာ် 

ကိ င်ြကတ်စဦ်ူးအာူး အခိ ငအ်မာရပ်တည်လာနိ င်ကစရနန်ငှ ် သင က်လ ာ်သည ် အကရူးယ ကဆာင်ရွကမ်ှု 

မ ာူး ပပြုလ ပ်လာကစရန် အကထာက်အက ကပူးနိ င်ပ သည်။  
 

ကဘူးလ တစက်ယာက်အကနနှင အ်ကထာက်အက ကပူးပခင်ူးအကပေါ် တစ်စ  တစဥ်ီူးမှ လက တံိုုံ့ခပန ြံရခြင ်း/ 

ရန မူြရံခြင ်း (Victimization) က ိ KBZ ဘဏ်က လ  ူးဝလက်ခ မည်မဟ တ်ပ ။  
 

၁ ၁ ။ မူဝ ဒချြိုါးနြ က့်မှု 
 

ဤမ ဝ  အာူး ခ ြိုူးကြာက်လျှင် စည်ူးကမ်ူးထိန်ူးသိမ ်းခြင ်းဆိ င်ရာ အကရူးယ ပခင်ူးကိ  ခ ရပ မည်။ အမှုကိစစ 

အတိမ်အနက်ကပေါ်တ င်မ တညင်ပူီး ကတာင်ူးပန်ပခင်ူး၊ ကဆ ူးကန ူးတိ င်ပင်ညြှိနိှုင်ူးပခင်ူး၊ အလ ပ်တာဝနက်ပပာင်ူးကရ ွေ့ခ ထာူး 

ပခင်ူး၊ ရာထ ူးခ ထာူးပခင်ူး၊ အလ ပ်မှထ တ်ပယ်ပခင်ူးနှင ် Human Resources Function က သင ်ကတာ်သည်ဟ  ယ ဆ 

သည  ်အပခာူးကသာစည်ူးကမ်ူးထိန်ူးသိမ ်းခြင ်းဆိ င်ရာ အကရူးယ ကဆာင်ရကွ်ခ က်မ ာူးကိ ခ ရပ မည်။  
 

၁၂။ မနကျနပ့်ချက့်မျ ါးကိုတင့်ခပခခင့်ါး 
 

လ ပ်ငန်ူးခ င်အတ င်ူးထိပ ူးကနှှောင ်ယကှ်မှုဆနိ်ု့က ငက်ရူးနငှ ် ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှုမရှိကစကရူးမ ဝ  က ိ တစ်စ  တစဦ်ူး 

က ခ ြိုူးကြာကက်နသညဟ်  ယ   ကည်သည်ဆိ ပ က မညသ်ည ်ဝန်ထမ်ူးမဆိ သည် ၎င်ူးတိ ို့၏စိ ူးရမ်ိပ ပန်မှု သိ ို့မဟ တ် 

မကက နပ်မှုမ ာူးကိ  Human Resources Function သိ ို့တင်ပပတိ ငတ်န်ူးနိ င်ပ သည။် ခ ွဲပခာူးဆက်ဆ မှု၊ ထိပ ူး 

ကနှှောင ယ်ှက်မှု၊ လိင်ပိ င်ူးဆိ ငရ်ာအရထိပ ူးကနှှောင ယ်ှက်မှုနငှ  ် နိ င်ထက်စီူးနင်ူးပပြုမ မှုမ ာူးနငှ ်ပတ်သက်၍ ကိ ယတ်ိ င် 

ကတ ွေ့ကက ြုခ စာူးရသ  သိ ို့မဟ တ် ထိ သိ ို့ကသာကိစစရပ်မ ာူးအာူး မ က်ပမင်ကတ ွေ့ရှိသ  မည်သည ်ဝန်ထမ်ူးမဆိ သည် 

ကနှောက်ဆကတ် ွဲ “က” တ ငက်ြာ်ပပထာူးသည ် Grievance Procedure နငှ ်အညီ တင်ပပနိ င်ပ သည်။   
 

၁၃။ မူဝ ဒေီမံခန ့်ခ ွဲခခင့်ါး 
 

KBZ ဘဏ်၏ ဘ တအ်ြ ွဲွေ့က အတည်ပပြုသည ်ရကတ် င် ဤမ ဝ   စတငအ်က ြိုူးသကက်ရာက်သည်။  
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ပပင်ဆင်ခ က်မ ာူး၊ ပပြုပပင်မ မ်ူးမ ခ ကမ် ာူးအာူး သင က်လ ာ်သလိ  အခ အာူးကလ ာစ် ာ ဘ တအ်ြ ွဲွေ့သိ ို့တင်ပပသ ာူး 

မည်ပြစ်သည်။ အကပပာင်ူးအလွဲပပြုလ ပ်ရန်အတ က် အကက ပပြုခ က်မ ာူးသည် ဘ တ်အြ ွဲွေ့၏အတည်ပပြုခ ကက်ိ  ရယ  

ရမည် ပြစသ်ည်။  
 

အာူးလ  ူးပ ူးကပ င်ူးပ ဝငက်သာ လ ပ်ငန်ူးခ င်တစ်ရပ် ထ ကထာင်နိ င်ရနအ်တ က် ပိ မိ ၍ငပူီးပပည စ်  မှုရိှကစရန ်

ဝနထ်မ်ူးမ ာူးသည် ဆက်စပ်မ ဝ  ပြစ်သည ် မတ က ွဲပပာူးပခင်ူးနှင ် အာလ  ူးပ ူးကပ င်ူးပ ဝင်ကဆာင်ရွကန်ိ င်ပခင်ူးမ ဝ  ကိ  

ြတ်ရှုကလ လာရပ မည်။    
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နနှောက့်ဆက့်တ ွဲ - က 
 

မနကျနပ့်ချက့်အ ါးကိငု့်တ ယ့်နခြ ှင့်ါးခခင့်ါးနှင ့် ေံေုမ့်ါးေေ့်နဆါးမှုလုပ့်ငန့်ါးေဉ့်  
 

ပြစစ်ဉ်မ ာူးအာူးအစီရင်ခ တင်ပပနိ င်ရနအ်တ က် Grievance Procedure တ င် ကြာ်ပပထာူးသည ် အဆင ်မ ာူး 

အတိ င်ူး ကဆာင်ရွကပ် ။   

https://drive.google.com/file/d/1X08ZSTBQJoMkALUVytIiFnKQhrttx105/view

