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ကဆမ ဘောဇဘဏလ်  မိတက်  

“လ က်ဆ ော ငပ် စ္စည််း နငှ  ်ပတ်သတ်ဆသော မ ူဝါဒ”  
၁ ။ နိဒါ န််း  

 

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ  ပ္တ သတ ဆသာမူဝါဒသည  ကဆမဘာဇဘဏ ၏ ကျင  ဝတ တစ္ ရပ္ ကိို ဆဖာ ထိုတ ရန  ရည ရယွ ပပီ္်း 

ဘဏ အဆနခဖင   ၎င ်းဝန ထမ ်းမျာ်းသည  ဆအာက ဆဖာ ခပ္ပ္ါ ခပ္င ပ္အဖွ ွဲ့အစ္ည ်းမျာ်းနငှ  ဆက ဆံရာတွင  အခမင  ဆံို်းဆသာ 

စ္ံနှုန ်းမျာ်းကိို ဆဖာ ဆဆာင ပပ္်ီး လိုပ္ ငန ်းကိိုဆဆာင ရကွ ရန လိိုအပ္ ပ္ါသည ။ 

• လက ရိှနငှ   အလာ်းအလာရှဆိသာ ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူမျာ်းနငှ   ပ္စ္စည ်းတင သငွ ်းသူမျာ်း  

• လက ရိှနငှ   အလာ်းအလာရှဆိသာ ဝန ဆဆာင မှုရယူသူမျာ်းနငှ   ဆဖာက သည မျာ်း  

• လက ရိှဝန ထမ ်းမျာ်းနှင   အလာ်းအလာရှဆိသာ ဝန ထမ ်းမျာ်း  

• ဘဏ ၏ သီ်းခခာ်းစ္ာချ ပ္ ချ ပ္ ဆိိုထာ်းဆသာ ပ္ိုဂ္ ိလ မျာ်းနှင   ကိိုယ စ္ာ်းလှယ မျာ်း  

• ဘဏ နှင   လိုပ္ ငန ်းတူလိုပ္ ကိိုင လျက ရိှဆသာ သီ်းခခာ်းပ္ိုဂ္ ိလ မျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အဖွ ွဲ့အစ္ည ်းမျာ်း  

• ဘဏ ၏ စ္ီမံကိန ်းလိုပ္ ငန ်းမျာ်းနှင  ပ္တ သတ ၍ ကျွမ ်းကျင သူ၏ ထင ခမင ချက မျာ်းရယဆူသာ အကကံဆပ္်း 

ကိုမပဏီ 

 

ဤမူဝါဒသည  လက ဆဆာင နငှ  ဧည  ဝတ ပ္ျျူငှာမှုမျာ်းအတကွ  အကျံ ်းဝင ပပီ္်း ရဖံန ရံခါ အဆကကာင ်းအရင ်းတစ္ စ္ံိုတစ္ ရာ 

ဆကကာင   ဝန ထမ ်းမျာ်းကိို ကမ ်းလှမ ်းလာဆသာ လက ဆဆာင မျာ်းလည ်း အကျံ ်းဝင ပ္ါသည ။  

 

ဤလက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ  ပ္တ သတ ဆသာမူဝါဒကိို ခပ္ဌါန ်းရခခင ်းမှာ အမနှ တကယ  ခဖစ္ ဆပ္ေါ်လျက ရိှဆသာ  သိိုို့မဟိုတ  

ခဖစ္ ဆပ္ေါ်လာနိိုင ဆသာ ပ္ဋိပ္ကခနှင  အကျ ိ်းစ္်ီးပွ္ာ်းမျာ်းကိို ကာကွယ ရန အတကွ  မိမိတိိုို့ဘဏ အဆနခဖင   လက ခကံျင  သံို်း 

ရခခင ်းခဖစ္ ပ္ါသည ။ ကဆမဘာဇဘဏ သည  ဝန ထမ ်းမျာ်း၏ ဘဏ အဆပ္ေါ်တငွ  ထာ်းရှိဆသာ ကတကိဝတ နငှ  အညီ 

သင  ဆလျာ ဆသာ ဆံို်းခဖတ ချက ကိို ချမှတ နိိုင ခခင ်း၊ လိိုအပ္ လျှင  အကကံဉာဏ ဆတာင ်းဆိိုခခင ်း၊ ဤမူဝါဒအရ    

ဆဖာ ထိုတ ခပ္ရမည   လိုပ္ ငန ်းဆဆာင ရွက ချက မျာ်းကိို ဆဖာ ထိုတ ခခင ်းနှင   မိမိတိိုို့၏ စ္တိ ခယံူချက ကိို အခမင  ဆံို်း   

ထာ်းခခင ်း တိိုို့ကိို ဆဆာင ရွက နိိုင ရန  ယံိုကကည ပ္ါသည ။  

 

ဆယဘိုယျအာ်းခဖင   ဘဏ နှင  ပ္တ သတ ဆသာ လိုပ္ ငန ်းစ္ဉ မျာ်း ဆဆာင ရွက မှုအတကွ  အဆင ဆခပ္ဆချာဆမွွဲ့ ဆစ္ရန  

ရည ရွယ ခခင ်း/ည ိနိှုင ်းခခင ်းဆိိုဆသာ အခမင မျ ိ်းကိို ခဖစ္ ဆပ္ေါ်ဆစ္နိိုင သည   ပံ္ိုစ္မံျ ိ်းခဖင   ဆပ္်းအပ္ ဆသာ လက ဆဆာင  

ပ္စ္စည ်းမျာ်း စ္သည တိိုို့ကိိုလည ်း လက ခခံခင ်း မခပ္ လိုပ္ ရပ္ါ။ ၎င ်းနည ်းတူ ဝန ထမ ်းမျာ်း၏ မိသာ်းစ္ိုဝင တစ္ ဦ်း 

အဆနခဖင  လည ်း ကဆမဘာဇဘဏ နှင   ယခင ၊ ယခို သိိုို့မဟိုတ  အနာဂတ တငွ  ခဖစ္ ဆပ္ေါ်လာနိိုင သည   စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းဆိိုင ရာ 

ဆက ဆံဆရ်းတစ္ စ္ံိုတစ္ ရာ အလိိုို့ငှာ ဆပ္်းအပ္ လာဆသာ တစ္ စ္ံိုတစ္ ဆယာက  (ကဆမဘာဇဘဏ ၏ ဝန ဆဆာင မှု  

ရယူသမူျာ်း၊ ပ္စ္စည ်းတင သငွ ်းသူမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အခခာ်းသူမျာ်း) ထံမှ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း၊ ဝန ဆဆာင မှုမျာ်း၊ 
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ဆချ်းဆငွမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အထူ်းအခွင  အဆရ်း ဆပ္်းအပ္ ခခင ်းမျာ်းကိို လက ခခံခင ်းမခပ္ ရ။  

 

ထိိုို့ဆကကာင   ကဆမဘာဇဘဏ သည  လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ  ပ္တ သတ ဆသာမူဝါဒကိို ဘဏ နှင  အတူ အချနိ ပိ္ိုင ်း၊  

အချနိ ခပ္ည   သိိုို့မဟိုတ  စ္ာချျူပ္ ခဖင   လိုပ္ ကိိုင ဆနဆသာ ဝန ထမ ်းမျာ်းအာ်းလံို်းကိို ရည ညွှန ်းပ္ါသည ။ (ဤမှစ္၍ 

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ  ပ္တ သတ ဆသာ မူဝါဒဆိိုဆသာ အသံို်းအနှုန ်းသည  အခခာ်းသူမျာ်းထံမှ ရရိှခခင ်း/လက ခခံခင ်း 

(သိိုို့) အခခာ်းသူမျာ်းကိို လက ဆဆာင ဆပ္်းခခင ်းမျာ်း ပ္ါဝင ပ္ါသည ။  
 

၂ ။ အဓိပပါယ ်ြ င ် ိုချက်  

 

“လက်ဆ ော င်ပစ္စည််း”ဆိိုဆသာ အသံို်းအနှုန ်းသည  ဆအာက ဆဖာ ခပ္ပ္ါ အဓိပ္ပါယ  အသီ်းသီ်းတိိုင ်း ခဖစ္ သည ။ 

  

(၁) “လက်ဆ ော င်ပစ္စည််း” ဆိိုသည မှာ ဆငဆွကက်းနှင   အခခာ်းဆသာ ဆရွှေ၊ ဆငွ၊ ဆလယာဉ လက မှတ ၊ အခမ  ဆနရာ 

ထိိုင ခင ်း၊ အစ္ာ်းအဆသာက မျာ်း၊ ဆဖျာ ဆခဖဧည  ခပွံ္ မျာ်း၊ ဆဂါ  ဖ ကလပ္  အဖွ ွဲ့ဝင လက မှတ  အစ္ရှသိည တိိုို့ ပ္ါဝင သည ။ 

ဆအာက တွင  ဆဖာ ခပ္ပ္ါရှိသည နှင  အတူ မဆဖာ ခပ္ထာ်းသည မျာ်းလည ်း ပ္ါဝင နိိုင သည ။  

• ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူမျာ်း၊ ပ္စ္စည ်းတင သငွ ်းသူမျာ်း၊ ဝန ဆဆာင မှုရယူသူမျာ်း၊ ဝန ထမ ်းခဖစ္ လာရန  

အလာ်းအလာရှိသူမျာ်း၊ ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူနှင   ပ္စ္စည ်းတင သွင ်းသူ ခဖစ္ လာရန  အလာ်းအလာ ရှိသူမျာ်း 

သိိုို့မဟိုတ  အခခာ်းဆသာ မည သည   ပ္ိုဂ္ိ လ တစ္ ဦ်းတစ္ ဆယာက  သိိုို့မဟိုတ  အဖွ ွဲ့အစ္ည ်းတစ္ ခိုခိုမှ 

ဆပ္်းအပ္ ဆသာ ဆငွဆကက်း၊ ကိုန ပ္စ္စည ်း၊ ဝန ဆဆာင မှုနငှ   အခခာ်းဆသာ မည သည   

အကျ ိ်းခံစ္ာ်းခငွ  မျာ်းမဆိို။ 

• စ္ာချ ပ္ ချ ပ္ ဆိိုသူမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူမျာ်းထံမှ သာမန အာ်းခဖင   မရနိိုင ဆသာ 

မျက နှာသာဆပ္်းမှုမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ဆ ်းနှုန ်းနှင  ပ္တ သတ ဆသာ စ္ိတ ကကိ က ဆတာင ်းဆိိုမှုမျာ်း။ 

• ဝန ဆဆာင ရယူမျာ်း၊ ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အခခာ်းဆသာသူမျာ်းထံမှ ဆဂါ  ဖ ရိိုက ရန  ခဖစ္ ဆစ္ 

အခခာ်းဆသာ အာ်းကစ္ာ်းဆိိုင ရာ လှုပ္ ရှာ်းမှုမျာ်းခဖစ္ ဆစ္ ဖိတ ကကာ်းမှုမျာ်း။ 

• အခခာ်းဆသာအဖွ ွဲ့အစ္ည ်းမျာ်းမှ စ္ီစ္ဉ ဆပ္်းမှုခဖင   ညီလာခံမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အခမ ်းအနာ်းမျာ်း 

တက ဆရာက ခခင ်း။ 

• ဘဏ မျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အခခာ်းဆသာအဖွ ွဲ့မျာ်းမှ တည ခင ်းဆသာ ညစ္ာ စ္ာ်းပွ္ မျာ်း၊ စ္ာ်းဆသာက ပွ္ မျာ်း၊  

ပ္ါတီပွ္ မျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ဆဖျာ ဆခဖဧည  ခပွံ္ မျာ်း။ 

• ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူမျာ်းခဖစ္ လာရန  အလာ်းအလာရှိသူမျာ်း 

သိိုို့မဟိုတ  ပ္စ္စည ်းတင သငွ ်းသူမျာ်းက ပံ္ ပိ္ို်းဆပ္်းဆသာ အစ္ာ်းအစ္ာ၊ အဆဖျာ ယမကာမျာ်း၊ 

စ္ာ်းဆသာက ပွ္ မျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အာ်းကစ္ာ်းပွ္ မျာ်းသိိုို့ တက ဆရာက ခခင ်း အပ္ါအဝင  ဆဖျာ ဆခဖ ဧည  ခမံှုမျာ်း။  
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၃ ။ လက်ဆ ော င်ပစ္စည််းမျော်း လက်ခ ပခင််း ုိင်ရော တော ်းပမစ္ခ်ျက် 
 

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း လက ခခံခင ်းဆိိုင ရာ တာ်းခမစ္ ချက သည  ဆအာက ပ္ါအတိိုင ်းခဖစ္ သည ။ 

 

• ဆငွသာ်းလက ဆဆာင မျာ်းနှင   အခခာ်းတန ဖိို်းညီမျှဆသာအရာမျာ်းအပ္ါအဝင  လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ   

ဧည  ဝတ ပ္ျျူငာှမှု (ဥပ္မာ - လက ဆဆာင ကတ မျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ဆဘာက ချာမျာ်း၊ ဖိတ ကကာ်းလွှာမျာ်း 

အစ္ရှသိခဖင  ) တိိုို့ကိိုမည သည   အဆခခအဆနမျ ိ်းတငွ မဆိို လက ခခံခင ်း မခပ္ ရပ္ါ။ ဥပ္မာ -  ပ္ိုဂ္ိ လ ဆရ်းအရ 

ပ္စ္စည ်းဝယ ယူခခင ်း သိိုို့မဟိုတ  ဝန ဆဆာင မှုမျာ်းရယူခခင ်းတိိုို့အတွက  ဘဏ နငှ   ပံ္ိုမှန စ္်ီးပွ္ာ်းဆရ်းလိုပ္ ငန ်း 

လိုပ္ ကိိုင  လျက ရိှဆသာ ပ္စ္စည ်းတင သငွ ်းသူမျာ်းမှ ဆလျှာ ဆ ်း သိိုို့မဟိုတ  အထူ်း လက ဆဆာင  

မျာ်းရရိှခခင ်း။ 

• ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  ဘဏ ၏ ကိိုယ စ္ာ်းလှယ အဆနခဖင   အခမ ်းအနာ်းတစ္ ခိုခိုကိို တက ဆရာက ရန  

ဖိတ ကကာ်းမှုကိို သက ဆိိုင ရာဌာနအကကီ်းအက /ဘဏ ခွ မန ဆနဂျာထံမှ ခွင  ခပ္ ချက ရယပူပ္်ီး တက  

ဆရာက နိိုင သည ။ 

အချ ိွဲ့ဆသာ ခခငွ ်းချက အဆခခအဆနမျာ်းတငွ  ကကိ တင ခငွ  ခပ္ ချက ယူရန  အခွင  မသာခ  ပ္ါက 

အချက အလက မျာ်းကိို သက ဆိိုင ရာဌာနအကကီ်းအက /ဘဏ ခွ မန ဆနဂျာထံသိိုို့ ချက ချင ်း 

အစ္ီရင ခတံင ခပ္ရမည ။ 

• ဝန ထမ ်းတစ္ ဆယာက သည  ဧည  ဝတ ပ္ျျူငာှမှု တစ္ စ္ံိုတစ္ ရာကိို လက ခလိံိုက ခခင ်းအာ်းခဖင   

ကကိ တင ခနို့ မှန ်း၍ မရဆသာ အဆခခအဆနမျာ်းတွင  အကျ ိ်းစ္်ီးပွ္ာ်းနှင   ပ္ဋပိ္ကခခဖစ္ နိိုင ရန  

အလာ်းအလာရှိသည ဟို သံသယခဖစ္ ဖွယ ရာရှိလျှင  ထိိုဧည  ဝတ ပ္ျျူငှာမှုကိို ခငင ်းဆိိုရမည ခဖစ္ သည ။  

ကဆမဘာဇဘဏ သည  အချ ိွဲ့ဆသာအဆခခအဆနမျာ်း (ဥပ္မာ - အမျာ်းဆရွှဲ့တွင  လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းကိို ဆပ္်းကမ ်းခခင ်း။) 

တွင  ကသိကဆအာက ခဖစ္ ဆသာ အဆနအထာ်းမျ ိ်းမခဖစ္ ဆစ္ရန  အလိိုို့ငာှ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းကိို ခငင ်းဆန ၍ မရနိိုင  

သည ကိို အသိအမှတ ခပ္ ပ္ါသည ။ ထိိုသိိုို့ဆသာ အဆခခအဆနမျ ိ်းတွင  ဤလက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ  ပ္တ သတ ဆသာ 

မူဝါဒအရ ထိိုလက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းကိို သတ မှတ ထာ်းဆသာ အစ္ီရင ခခံခင ်း လိုပ္ ထံို်းလိုပ္ နည ်းအရ ဆကကညာပပ္်ီး လက ခ ံ

ရန  ခွင  ခပ္ ပ္ါသည ။  

 

သိိုို့ဆသာ  ထိိုသိိုို့လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း လက ခခံခင ်း သိိုို့မဟိုတ  ရရိှခခင ်းတိိုို့သည  ခခငွ ်းချက သာခဖစ္ ပပ္်ီး အဆခခအဆန 

အကိုန လံို်းနှင   မသက ဆိိုင ပ္ါ။ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း လက ခခံခင ်း သိိုို့မဟိုတ  ရရိှခခင ်းသည  စ္ာပ္ိိုဒ (၄)တငွ  ဆဖာ ခပ္ထာ်း 

သည  အတိိုင ်း သင  ဆလျာ ပပီ္်း ကိိုက ညီမှုရိှဆကကာင ်း ဆဖာ ခပ္ရန  လိိုအပ္ ပ္ါသည ။  
 

၄ ။ လက်ဆ ော င်ပစ္စည််းလက်ခ ပခင််းနငှ ် ဆပ်းကမ််းပခင််းအတ  က် ခခ င််းချက်မျော်း  
 

ဝန ထမ ်းမျာ်းအာ်းလံို်းသည  ဆအာက ဆဖာ ခပ္ပ္ါ ကင ်းလွတ ခငွ  မျာ်းမှအပ္ ခပ္င ပ္အဖွ ွဲ့အစ္ည ်း သိိုို့မဟိုတ  လူပ္ိုဂ္ိ လ  
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တစ္ ဦ်းဦ်းတိိုို့ထံမှ ၎င ်းတိိုို့၏ အကျ ိ်းအခမတ အတွက  ဆပ္်းကမ ်းဆသာ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်းကိို လက ခခံခင ်း မခပ္ ရပ္ါ။ 

ဆအာက ဆဖာ ခပ္ပ္ါမျာ်းမှလွ ၍ အလံို်းစ္ံိုဆသာ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း လက ခခံခင ်း သိိုို့မဟိုတ  ဆပ္်းကမ ်းခခင ်းမျာ်းကိို 

ဤမူဝါဒ၏ ဆနာက ဆက တွ (ဂ)တွင  ဆဖာ ခပ္ထာ်းသည  အတိိုင ်း Human Resources Function (“HR Function”) 

သိိုို့မဟိုတ  သက ဆိိုင ရာမန ဆနဂျာထံတွင  အတအိလင ်း ဆကကညာရမည ခဖစ္ သည ။  

 

(၁) ဤမူဝါဒအရ တီရှပ္ မျာ်း၊ ဆဘာပ္င မျာ်း၊ ကိုန စ္ည ခပ္ပွ္  ဆကကခငာအတိ မျာ်းနငှ   အခခာ်းဆသာ အဆသ်းအဖွ  

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်းစ္သည   ညီလာခံမျာ်း၊ သင တန ်းမျာ်း၊ ဆဆွ်းဆနွ်းပွ္ မျာ်းနငှ   ကိုန စ္ည ခပ္ပွ္ မျာ်းသိိုို့ 

တက ဆရာက သူ တိိုင ်း တဆခပ္်းညီရသည   လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်းကိို ခခွင ်းချက အဆနခဖင   လက ခခံွင  ရိှမည ။  

 

ကတ မျာ်း၊ ဆကျ်းဇူ်းတင စ္ာတိိုမျာ်း၊ အသိအမတှ ခပ္ လွှာမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အခခာ်းဆသာ ဆကျ်းဇူ်းတင မှုနငှ   

အသိအမှတ ခပ္  ဆကကာင ်းကိို ခပ္သသည   စ္ာမျာ်းကိို ခခွင ်းချက အဆနခဖင   လက ခခံငွ  ရှသိည ။  

 

အခပ္ သဆဘာဆဆာင ဆသာ စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းအဆက အသွယ မျာ်း တည ဆဆာက ရန  အလိိုို့ငှာ လက ရိှ 

ဝန ဆဆာင မှုရယ ူ သူမျာ်း၊ မိတ ဖက မျာ်း၊ ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ပ္စ္စည ်းတင သငွ ်းသူမျာ်းမှ 

စ္ီစ္ဉ ဆသာ သိိုို့မဟိုတ  တက  ဆရာက ဆသာ ခပ္ည တငွ ်းတွင  ကျင ်းပ္ဆသာပွ္ မျာ်း သိိုို့မဟိုတ  မိုနို့ မျာ်း၊ 

အဆဖျာ ယမကာမျာ်းနငှ   အစ္ာ်းအစ္ာမျာ်းကိို ခခွင ်းချက အဆနခဖင   လက ခခံွင  ရိှသည ။ ကိုမပဏီအကျ ိ်းအခမတ နှင   

အခပ္ သဆဘာဆဆာင သည   စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းအဆက  အသွယ မျာ်း တိို်းခမ င  ရန  သိိုို့မဟိုတ  ရရိှရန  အလိိုို့ငာှ 

ခပ္ လိုပ္ ဆသာ အလိုပ္ အစ္ည ်းအဆဝ်း သိိုို့မဟိုတ  ဆတွွဲ့ဆံိုခခင ်း မျာ်းတွင  တစ္ိတ တပိ္ိုင ်းအခဖစ္  ပ္ါဝင ဆသာ 

ဆဖျာ ဆခဖဆရ်းမျာ်းကိိုလည ်း ခခငွ ်းချက အဆနခဖင   လက ခခံွင  ရိှသည ။ 

 

(၂) ကံစ္မ ်းမ  သိိုို့မဟိုတ  အခခာ်းဆသာ ဆိုလက ဆဆာင မျာ်း၊ ကိုန ပ္စ္စည ်းအသစ္ အတွက  အဆရာင ်းခမ င  တင ဆရ်း 

လက ဆဆာင မျာ်း၊ စ္ီ်းပွ္ာ်းမိတ ဖက မျာ်း သိိုို့ဆပ္်းဆသာ ဖိတ ကကာ်းလွှာမျာ်း အစ္ရှဆိသာ လက ဆဆာင မျာ်းနငှ   

ဆဖျာ ဆခဖဆရ်းတိိုို့သည  သက ဆိိုင ရာ VC/Functions တိိုို့မှ ညွှန ကကာ်းရမည   သီ်းသနို့ ကိစ္စရပ္ ခဖစ္ သည ။ 

ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  ထိိုကစိ္စရပ္ နှင   ပ္တ သတ ၍ သင  ဆလျာ မှန ကန မှု ရှိမရှ ိ အတွက  သံသယခဖစ္ ဖွယ ရိှပ္ါက 

သက ဆိိုင ရာမန ဆနဂျာ သိိုို့မဟိုတ  HRနငှ   ဆဆွ်းဆနွ်းရမည ။  

 

(၃)ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  အစ္ိို်းရရံို်းမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ခပ္င ပ္အဖွ ွဲ့အစ္ည ်း သိိုို့မဟိုတ  လူပ္ိုဂ္ိ လ တစ္ ဦ်းဦ်းတိိုို့အာ်း 

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း ဆပ္်းကမ ်းခခင ်း သိိုို့မဟိုတ  လက ခခံခင ်း မခပ္ လိုပ္ ရပ္ါ။ သိိုို့ဆသာ  ဤမူဝါဒ၏ 

ဆနာက ဆက တွ  (ဃ)တွင  ဆဖာ ခပ္ထာ်းဆသာ ၂၀၁၆ ခိုနစှ္ တငွ  သမမတရံို်းမျာ်းမှ ထိုတ ခပ္န ဆသာ 

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းလက ခံခခင ်းနှင   ဆပ္်းကမ ်းခခင ်းအတွက  လမ ်းညွှန ချက တွင  ခခငွ ်းချက မျာ်းပ္ါရှိပ္ါသည ။ 

လမ ်းညွှန ချက ကိို အဆခခခပ္ ၍ ဆအာက ဆဖာ ခပ္ ပ္ါအချက မျာ်းသည  ထိုတ ခပ္န ဆသာ 

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းလက ခံခခင ်းနှင   ဆပ္်းကမ ်းခခင ်းအတွက  ခခွင ်းချက မျာ်း ခဖစ္ ပ္ါ သည ။  
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• ဆငွကျပ္  ၂၅,၀၀၀ ထက မပိ္ိုဆသာ တန ဖိို်းရှိသည   လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း (လူတစ္ ဦ်း သိိုို့မဟိုတ  

အဖွ ွဲ့အစ္ည ်းတစ္ ခိုခိုမှ တစ္ နစှ္ အတငွ ်းတငွ  အမျာ်းဆံို်း လက ခနံိိုင သည   လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း တန ဖိို်းမှာ 

ဆငွကျပ္  ၁၀၀,၀၀၀ ခဖစ္ သည ။) 

• ပ္ိုဂ္ိ လ တစ္ ဦ်းဦ်း၏ တရာ်းဝင ရာထူ်းအရ မဟိုတ ဘ  မိသာ်းစ္ိုဆက ဆံဆရ်း သိိုို့မဟိုတ  

ပ္ိုဂ္ိ လ ဆရ်းရာဆက ဆံဆရ်းအရ လက ခဆံသာ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း။ 

• ခရစ္ စ္မတ  သိိုို့မဟိုတ  သီတင ်းကျွတ  က  သိိုို့ဆသာ နှစ္ စ္ဉ အထူ်းကျင ်းပ္ဆသာ ပွ္ မျာ်းတငွ  ဆပ္်းသည   

ဆငွကျပ္  ၁၀၀,၀၀၀ ထက မပိ္ိုဆသာ တန ဖိို်းရှိသည   လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း။  

သိိုို့ဆသာ  ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  သင  ဆလျာ ဆသာ စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းသဆဘာနငှ   ကိိုက ညီပပီ္်း တိကျဆသာ စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းရည မှန ်းချက  

တစ္ ခိုကိို ခပ္သနိိုင မသှာ စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းဆိိုင ရာ ဧည  ဝတ ပ္ျျူငှာမှုနှင   လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း ကမ ်းလှမ ်းမှုမျာ်းကိို လက ခခံခင ်း 

ခပ္ ရမည ။ ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  ဆအာက ပ္ါအဆခခအဆနမျာ်းနငှ   ကိိုက ညီမှုရိှဆစ္ရန  ဆဆာင ရကွ ရမည  -  

 

• လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ   ဧည  ဝတ ပ္ျျူငှာမှုမျာ်းသည  ခပ္င ပ္အဖွ ွဲ့အစ္ည ်းကိို စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းဆိိုင ရာ 

အဆရ်းသာမှု သိိုို့မဟိုတ  စ္်ီးပွ္ာ်းဆရ်းတစ္ ခိုခို ရယူလိိုခခင ်း၊ ထိန ်းသိမ ်းလိိုခခင ်း၊ အဆထာက အပံ္  

ဆပ္်းလိိုခခင ်းစ္ဆသာ ရည ရယွ ချက မျ ိ်းခဖင   အာဏာလွှမ ်းမိို်းခခင ်း သိိုို့မဟိုတ  ဆပ္ေါ်လွင ဆသာနည ်းခဖင   

ဆသာ လည ်းဆကာင ်း၊ သွယ ဝိိုက ဆသာနည ်းခဖင   ဆသာ လည ်းဆကာင ်း အကူအည ီ သိိုို့မဟိုတ  

အကျ ိ်းအခမတ  လ လှယ ခခင ်းတိိုို့အတွက  ဆပ္်းကမ ်းခခင ်း မဟိုတ ရပ္ါ။ 

• လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ   ဧည  ဝတ ပ္ျျူငာှမှုမျာ်းသည  မည သည   ဥပ္ဆဒ၊ နည ်းဥပ္ဆဒ၊ စ္ည ်းမျဉ ်း 

စ္ည ်းကမ ်းနှင   လမ ်းညွှန ချက မျာ်းကိို ဆဖာက ဖျက မှုမခပ္ လိုပ္ ရပ္ါ။  

• လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ   ဧည  ဝတ ပ္ျျူငာှမှုမျာ်းသည  အဖွ ွဲ့အစ္ည ်း နာမည ဆအာက တွင  ဆပ္်းကမ ်းခခင ်း 

ခဖစ္ ရမည ။  

• လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ   ဧည  ဝတ ပ္ျျူငာှမှုမျာ်းသည  ဆငွသာ်းလက ဆဆာင မျာ်းနှင   အခခာ်း 

တန ဖိို်းညီမျှဆသာအရာမျာ်း (ဥပ္မာ - လက ဆဆာင ကတ မျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ဆဘာက ချာမျာ်း အစ္ရှသိခဖင  ) 

မဟိုတ ရပ္ါ။  

• လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ   ဧည  ဝတ ပ္ျျူငာှမှုမျာ်းသည  အစ္ိို်းရအရာရှိမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ကိိုယ စ္ာ်းလှယ မျာ်း 

သိိုို့မဟိုတ  နိိုင ငံဆရ်းသမာ်းမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  နိိုင ငဆံရ်းပ္ါတီမျာ်းအာ်း ဆပ္်းကမ ်းခခင ်း သိိုို့မဟိုတ  လက ခခံခင ်း 

မခပ္ လိုပ္ ရပ္ါ။  

 

၅။ ဝနထ်မ််းမျော်း၏ တ ော ဝနဝ်တ တရော ်းမျော်း  

 

ဤမူဝါဒသည  ဘဏ ၏ကျင  ဝတ ဆပ္ေါ်တွင  အဆခခခံထာ်းပပ္်ီး ဝန ထမ ်းမျာ်းအာ်းလံို်းတွင  ဆအာက ဆဖာ ခပ္ပ္ါ အကျင   
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စ္ာရိတတဆိိုင ရာ စ္ည ်းကမ ်းမျာ်းအာ်း ဆဖာက ဖျက ခခင ်းကိို ဆရာှင ကကဉ ရန  တာဝန ရှိပ္ါသည ။ 

 

၅.၁ ။ အကျင ်စ္ော ရိတ တ ုိင်ရော စ္ည််းကမ််းမျော်းအော်း ဆြော က်ြျကပ်ခင််း  

 

• လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း၊ ဆဖျာ ဆခဖဆရ်းနှင   အခခာ်းဆသာ အထူ်းအခွင  အဆရ်းမျာ်းကိို တိိုက ရိိုက ခဖစ္ ဆစ္၊ 

သွယ ဝိိုက ၍ခဖစ္ ဆစ္ ခပ္ လိုပ္ ခခင ်းနှင   ဆပ္်းကမ ်းခခင ်း။ 

• စ္ီ်းပွ္ာဆရ်းအခငွ  အလမ ်းရရိှရန  ဆငဆွကက်းအာ်းသာချက အတကွ  ခရီ်းသွာ်းလာမှုတငွ  လိိုအပ္ သည ထက  

ပိ္ိုဆသာ အဆထာက အပံ္ ကိို တိိုက ရိိုက ခဖစ္ ဆစ္၊ သွယ ဝိိုက ၍ခဖစ္ ဆစ္ ဆထာက ပံ္ ခခင ်း။  

• စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းဆိိုင ရာ အခွင  အဆရ်းတစ္ ခိုခိုရရှိရန  အလိိုို့ငှာ ဆငဆွကက်းအကျ ိ်းအခမတ တစ္ ခိုကိို 

တိိုက ရိိုက ခဖစ္ ဆစ္၊ သွယ ဝိိုက ၍ခဖစ္ ဆစ္ ဆပ္်းအပ္ ခခင ်း။  

• ကိိုယ ကျ ိ်းစ္်ီးပွ္ာ်းခဖစ္ ဆစ္ဆသာ နိိုင ငဆံရ်းအတွက  အဆထာက အပံ္ နငှ   ကိုသိိုလ ခဖစ္ လှျူဒါန ်းမှုမျာ်းကိို 

တိိုက ရိိုက ခဖစ္ ဆစ္၊ သွယ ဝိိုက ၍ခဖစ္ ဆစ္ ဆထာက ပံ္ ခခင ်း။  

• ကိိုယ ကျ ိ်းစ္်ီးပွ္ာ်းအတွက  ကိုမပဏီမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အဖွ ွဲ့အစ္ည ်းမျာ်းတငွ  အလိုပ္ အကိိုင ရရှိရန  

တိိုက ရိိုက ခဖစ္ ဆစ္၊ သွယ ဝိိုက ၍ခဖစ္ ဆစ္ အကူအညဆီပ္်းခခင ်း။  

ဝန ထမ ်း သိိုို့မဟိုတ  အဖွ ွဲ့အစ္ည ်းတစ္ ခိုသည  ဆအာက ဆဖာ ခပ္ပ္ါ အချက မျာ်းအတိိုင ်း ခပ္ လိုပ္ ဆသာ ပ္ိုဂ္ိ လ တိိုို့ကိို 

ဆရာှင ကကဉ ရမည ။  

 

• တစ္ ပ္ါ်းသူ၏ ရာထူ်း သိိုို့မဟိုတ  လိုပ္ ပိ္ိုင ခွင  အဆပ္ေါ်အဆခခခ၍ံ အကူအညဆီတာင ်းခသူံ။  

• တစ္ ပ္ါ်းသူ၏ တာဝန ဝတတရာ်း သိိုို့မဟိုတ  ကကီ်းကကပ္ မှုဆအာက တငွ ရှိဆနဆသာ အဖွ ွဲ့အစ္ည ်း တစ္ ခိုခိုနငှ   

စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းလိုပ္ ကိိုင သူ သိိုို့မဟိုတ  စ္ီ်းပွ္ာ်းဆရ်းလိုပ္ ကိိုင ရန  ဆမျှာ ကိို်းသူ။ 

• တစ္ ပ္ါ်းသူ၏ တာဝန ဝတတရာ်းနှင  အညီ လိုပ္ ဆဆာင ချက  သိိုို့မဟိုတ  ထိိုသိိုို့ခပ္ လိုပ္ ရန  ထိမ ချန  ချက တိိုို့မှ 

တဆင   အကျ ိ်းအခမတ တစ္ စ္ံိုတစ္ ရာ ရရိှသူ။   

 

၅.၂ ။  မူဝါ ဒကို လုိကန်ာ ပခင််း 

 

ဝန ထမ ်းမျာ်းအာ်းလံို်းသည  ဤလက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ  ပ္တ သတ ဆသာ မူဝါဒအရ လက ဆဆာင မျာ်းကိို လက ခံခခင ်း 

သိိုို့မဟိုတ  ဆပ္်းကမ ်းခခင ်းမျာ်း ခပ္ လိုပ္ ၍ မရဆကကာင ်းကိို ခပ္င ပ္အဖွ ွဲ့အစ္ည ်း သိိုို့မဟိုတ  ပ္ိုဂ္ိ လ တစ္ ဦ်းဦ်းထံသိိုို့ 

ယဉ ဆကျ်းပ္ျျူငာှစ္ွာ အသိဆပ္်းရမည ။ ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  ဘဏ ၏ ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူနှင   စ္ပ္ လျဉ ်း၍ လက ဆဆာင  

ပ္စ္စည ်းနှင  ပ္တ သတ ဆသာ  မူဝါဒကိို သိရိှနာ်းလည ဆစ္ရန နငှ   မည သည  အချနိ တွင မဆိို မည သည   အဆကကာင ်းခပ္ချက  
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ခဖင  ခဖစ္ ဆစ္ ဘဏ ၏ ဝန ထမ ်းမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  အရာထမ ်းမျာ်းအာ်း လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း တစ္ စ္ံိုတစ္ ရာ  ဝယ ယူ၍ 

ဆပ္်းကမ ်းခခင ်းမျ ိ်း မခပ္ လိုပ္ ရန  ဆလ်းစ္ာ်းစ္ွာ အသိဆပ္်းရမည ခဖစ္ သည ။ ဤမူဝါဒအာ်း အသိဆပ္်းရန ပံ္ိုစ္ကံိို ဤမူဝါဒ၏ 

ဆနာက ဆက တွ (က)တငွ  ဆဖာ ခပ္ထာ်းသည ။  

 

ထိိုို့အခပ္င  ဘဏ မှ ဝန ထမ ်းမျာ်းအာ်းလံို်းအဆနခဖင   လက ဆဆာင မျာ်းကိို လက ခမံရနိိုင ဆကကာင ်းနငှ   ခငင ်းပ္ယ ဆကကာင ်း 

ကိိုဆသချာလက ခသံဆဘာဆပ္ါက နာ်းလည  သိရိှထာ်းရန  လိိုအပ္ ပ္ါသည ။ ပံ္ိုမှန အလိုပ္ ချနိ အတငွ ်းခဖစ္ ဆစ္၊ အလိုပ္ ချနိ  

ခပ္င ပ္တငွ ခဖစ္ ဆစ္၊ ဘဏ ပ္ရဝိုဏ အတွင ်းနငှ   ခပ္င ပ္တွင ခဖစ္ ဆစ္ လက ဆဆာင ဆပ္်းအပ္ ခခင ်း အာ်းလံို်းနှင   သက ဆိိုင  

ပ္ါသည ။ ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  ထိိုလက ဆဆာင မျာ်းကိို ယဉ ဆကျ်းစ္ာွခငင ်းပ္ယ ရမည ခဖစ္ ပပီ္်း ဘဏ ၏ လက ဆဆာင  

ပ္စ္စည ်း နှင  ပ္တ သက ဆသာ မူဝါဒကိို လက ဆဆာင ဆပ္်းသူအာ်း အသိဆပ္်းဆခပ္ာခပ္ရမည ခဖစ္ သည ။ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း 

ကိို စ္ာတိိုက မှဆပ္်းပိ္ိုို့ခခင ်းခရံဆသာ အဆခခအဆနမျ ိ်းတငွ လည ်း ဝန ထမ ်းသည  ယဉ ဆကျ်းသိမ ဆမွွဲ့စ္ွာ စ္ာစ္ီထာ်းဆသာ 

ဆကျ်းဇူ်းတင ဆကကာင ်း ဆဖာ ခပ္စ္ာနှင  တက ွ ခပ္န ပိ္ိုို့ရမည  ခဖစ္ သည ။ အကကံခပ္ ထာ်းဆသာ စ္ကာ်းအသံို်းအနူန ်းမျာ်း 

ဆနာက ဆက တွ (ခ)တွင  ပ္ါရှသိည ။   

 

၆။ လက်ဆ ော င်ပစ္စည််းအော ်း လက်ခ ပခင််းနှင ်ပတ ်သတ ်၍ သတ င််းဆပ်းပုိို့ပခင််းနငှ ် အဆရ်းယ ူပခင််း  

 

၆.၁ ။ ဘဏ်အတ  င််း လုိကန်ာကျင သ် ု်းပခင််း  

 

တချ ိွဲ့ဆသာ အဆခခအဆနမျ ိ်းတွင   ခပ္င ပ္အဖွ ွဲ့အစ္ည ်း သိိုို့မဟိုတ  လူပ္ိုဂ္ိ လ တစ္ ဦ်းဦ်းမှ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းဆပ္်းကမ ်း 

ခခင ်းကိို ခငင ်းဆန ခခင ်းသည  ရိိုင ်းပ္ျဆသာအခပ္ အမမူျ ိ်း သက ဆရာက နိိုင ပ္ါသည ။ ထိိုသိိုို့ဆသာ အဆခခအဆနမျ ိ်းတွင  

ဝန ထမ ်းအဆနခဖင   သံသယရှိခဖစ္ ဖွယ ရိှပ္ါက သိိုို့မဟိုတ  ရငှ ်းလင ်းချက  တစ္ စ္ံိုတစ္ ရာ လိိုအပ္ လာပ္ါက Head of 

Human Resources (“HR”) သိိုို့မဟိုတ  ထိိုဝန ထမ ်း၏ သက ဆိိုင ရာမန ဆနဂျာထံသိိုို့ အဆကကာင ်းကကာ်းရမည ခဖစ္ ပပီ္်း 

ထိိုလက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းကိို ဤမူဝါဒ၏ ဆနာက ဆက တွ (ဂ)တွင  ဆဖာ ခပ္ထာ်းသည   လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း ဆကကညာလွှာ 

ပံ္ိုစ္ကံိို ခဖည  စ္ွက ပပီ္်း ဆကကညာရန လိိုအပ္ ပ္ါသည ။  

 

၆.၂ ။ ပပင်ပ/အမျော ်းပပည်သူ သတ င််းဆပ်းပုိပခင််းအစ္ အစ္ဥ ်

ဝန ထမ ်းမျာ်းက အကျင  ပ္ျက ခခစ္ာ်းဆသာ အခပ္ အမူမျ ိ်းခဖင   လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်းကိို ရယူခခင ်း သိိုို့မဟိုတ  

ဆပ္်းကမ ်းခခင ်း ခပ္ လိုပ္ ပ္ါက အမျာ်းခပ္ည သူမျာ်းအဆနခဖင  လည ်း တိိုင ကကာ်းနိိုင ပ္ါသည ။  
 

ဥပ္မာ - 
 

ဆလ်းစ္ာ်းတန ်းဖိို်းထာ်းအပ္ ပ္ါဆသာ ဝန ဆဆာင မှုရယူသူမျာ်း ခင ဗျာ/ရငှ  
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လူကကီ်းမင ်းတိိုို့အဆနခဖင   ကျွန ဆတာ /ကျွန မတိိုို့၏ ဝန ထမ ်းမျာ်း လာဘ ဆပ္်းလာဘ ယ ူ သိိုို့မဟိုတ  အကျင  ပ္ျက  

ခခစ္ာ်းဆသာ  အခပ္ အမူတစ္ စ္ံိုတစ္ ရာ ခပ္ လိုပ္ သည ကိို ဆတွွဲ့ရှိပ္ါက သတင ်းဆပ္်းတိိုင ကကာ်းမှုဆိိုင ရာ အရာရှိထံသိိုို့ 

အီ်းဆမ်းလ  (whistleblowing.officer@kbzbank.com) သိိုို့မဟိုတ  စ္ာခဖင   (သတင ်းဆပ္်းတိိုင ကကာ်းမှု ဆိိုင ရာအရာရှ-ိ 

ကဆမဘာဇဘဏ , အမတှ  ၅၃၊ တတယိထပ္ ၊ ကိုန သည လမ ်း၊ ဗိိုလ ဆွန ်းပ္က လမ ်းနှင   ၃၂လမ ်းကကာ်း၊ 

ပ္န ်းဘ တန ်းပမ ိွဲ့နယ ၊ ရန ကိုန ၊ ခမန မာ။) သိိုို့ လိပ္ မူကာ တိိုင ကကာ်းနိိုင ပ္ါသည ။  

 

၆.၃ ။ လက်ဆ ော င်ပစ္စည််း လက်ခ ပခင််း ုိင်ရော သတ င််းဆပ်းအဆကကော င််းကကော ်းမှု လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််း  

 

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းသည  သစ္ ပ္င  သိိုို့မဟိုတ  ပ္န ်းမျာ်းခဖစ္ ဆနပ္ါက ဧည  ခန ်းဆနရာ သိိုို့မဟိုတ  ဝန ထမ ်းမျာ်းအာ်းလံို်း 

ခမင သာထင သာ ခံစ္ာ်းနိိုင မည   ဗဟိိုအချက ကျဆသာ ဆနရာတစ္ ခိုတွင  ထာ်းရှရိမည ။ အာ်းလပ္ ရက မျာ်း 

အဆတာအတငွ ်းဆသာ လည ်းဆကာင ်း၊ ထံို်းတမ ်းအစ္ဉ အလာအရလည ်းဆကာင ်း၊ အခခာ်းဆသာအချနိ မျာ်းတွင  

လည ်းဆကာင ်း ဆရာက ရိှလာဆသာ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း (ဥပ္မာ  - ပ္ျက စ္ီ်းနိိုင ဆသာ အစ္ာ်းအဆသာက  

လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်းသည  ဝန ထမ ်းတစ္ ဦ်းတည ်းကိို လိပ္ မူထာ်းဆစ္ကာမူ ဝန ထမ ်းအာ်းလံို်းတိိုို့နှင   သက ဆိိုင  

သည ။ မည သည  အဆကကာင ်းဆကကာင  မ ှ ထိိုဝန ထမ ်းသည  ထိိုအစ္ာ်းအစ္ာ လက ဆဆာင ကိို အိမ သိိုို့ သယ ယူသွာ်း 

ခွင  မရှိဘ  အလိုပ္ ချနိ အတွင ်း လိုပ္ ငန ်းခွင အတွင ်းတွင  ဝန ထမ ်းအာ်းလံို်းကိို မျှဆဝဆပ္်းရမည ။ 

 

ဤမူဝါဒ၏ စ္ာပ္ိိုဒ  ၆.၁အရ သတင ်းဆပ္်းအဆကကာင ်းကကာ်းမှု လိုပ္ ထံို်းလိုပ္ နည ်းမျာ်းသည  ဆအာက ပ္ါအတိိုင ်းခဖစ္ သည ။ 

 

• လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းရရိှဆသာ ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းဆကကညာလွှာပ္ံိုစ္ကံိို ခဖည  စ္ွက ပပီ္်း 

မိမိတိိုို့၏ တိိုက ရိိုက အထက အရာရှိမှတဆင   Head of HR ထံသိိုို့ လက ဆဆာင  ပ္စ္စည ်းနှင  တကွ 

အဆကကာင ်းကကာ်းရမည ။ 

• ရန ကိုန နယ ဆခမခပ္င ပ္ရိှ ဝန ထမ ်းမျာ်းအတွက  ထိိုပံ္ိုစ္နံငှ  လက ဆဆာင ကိို Head of HR သိိုို့မဟိုတ  

သက ဆိိုင ရာ ဘဏ ခွ မန ဆနဂျာသိိုို့ အဆကကာင ်းကကာ်းရမည ခဖစ္ ပပီ္်း အဆကကာင ်းကကာ်း ခခင ်းသည  

သက ဆိိုင ရာ ဘဏ ခွ မန ဆနဂျာထံသိိုို့ ခဖစ္ ပ္ါက ထိိုသက ဆိိုင ရာ ဘဏ ခွ မန ဆနဂျာ သည  Head of HR 

နှင  ဆဆွ်းဆနွ်းကာ ထိိုဆဆွ်းဆနွ်းချက အတိိုင ်း ထိိုလက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်းအာ်း လက ခရံန  

စ္ီစ္ဉ နိိုင ပ္ါသည ။   

• HR Function သည  ထိိုလက ဆဆာင တန ဖိို်းဆငွကိို စ္စ္ ဆဆ်းပပ္်ီး လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်း ဆရာင ်းရဆငွကိို 

ပ္ရဟိတ လိုပ္ ငန ်းသိိုို့ လှျူလိိုက ခခင ်းခဖစ္ ဆစ္၊ ထိိုလက ဆဆာင ကိို ပ္ရဟတိ လိုပ္ ငန ်းသိိုို့ ဆပ္်းပိ္ိုို့ခခင ်း 

ခဖစ္ ဆစ္ အစ္ရှိဆသာ လက ဆဆာင ကိို စ္ီမံခနို့ ခွ ရမည ခဖစ္ သည ။ 

• တန ဖိို်းကကီ်းလက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း/ဆဖျာ ဆခဖဆရ်းမျာ်း နှင  ပ္တ သတ ၍ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းကိို 

စ္ီမံခနို့ ခွ ရန  ထိပ္ တန ်းစ္ီမံခနို့ ခွ ဆရ်းအဖွ ွဲ့နငှ   HR Function တိိုို့မှ ကိစ္စရပ္  တစ္ ခိုချင ်းစ္ီအလိိုက  
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ဆံို်းခဖတ ချက ချမှတ နိိုင သည ။ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းလက ခခံခင ်းအတကွ  ဆကကညာလွှာပ္ံိုစ္ံကိို HR မှ 

မှတ တမ ်းတင  စ္ာရင ်းသွင ်းထာ်းရပ္ါမည ။  

 

၇။ မူဝါ ဒကို ချြို်းဆြောက်ပခင််း  

 

ဤမူဝါဒကိို ချ ိ်းဆဖာက ဆသာ ဝန ထမ ်းတစ္ ဦ်းသည  (၁) ပ္ထမအကကိမ  ဤမူဝါဒကိို ချ ိ်းဆဖာက ခခင ်းအတွက  စ္ာခဖင   

ပ္ထမအကကိမ  သတိဆပ္်းခခင ်း၊ (၂) ဒိုတယိအကကိမ  ဤမူဝါဒကိို ချ ိ်းဆဖာက ခခင ်းအတွက  စ္ာခဖင   ဒိုတယိအကကိမ  သတ ိ

ဆပ္်းခခင ်း၊ (၃) တတယိအကကမိ  ဤမူဝါဒကိို ချ ိ်းဆဖာက ခခင ်းအတွက  ဝန ထမ ်းမှ ဆနာက ဆံို်းအကကိမ  သတိဆပ္်းချက ကိို 

ခံဝန ကတဆိရ်းထိို်းခခင ်း တိိုို့ပ္ါဝင ဆသာ စ္ည ်းကမ ်းထိန ်းသိမ ်းမှုဆိိုင ရာ သိိုို့မဟိုတ   အိုပ္ ချ ပ္ ဆရ်းမှုဆိိုင ရာ    အဆရ်းယူ 

ဆဆာင ရွက ခခင ်းမျာ်း ခယံူရမည ခဖစ္ သည ။ အထက ဆဖာ ခပ္ပ္ါ သတိဆပ္်းခခင ်း သံို်းကကိမ ခပ္ လိုပ္ ပပီ္်းဆနာက  ထိိုဝန ထမ ်း 

အာ်း နစ္ နာဆကက်းမဆပ္်းဘ  အလိုပ္ မှထိုတ ပ္ယ နိိုင သည ။  

 

၈။ မူဝါ ဒကို ပပနလ်ည်သ ု်းသပ်ပခင််း  

 

သက ဆိိုင ရာဥပ္ဆဒမျာ်း ခပ္င ဆင ချက ဆပ္ေါ်တငွ  အဆခခခကံာ ဤမူဝါဒကိို အခါအာ်းဆလျာ စ္ာွ ခပ္န လည သံိုံ်းသပ္  

နိိုင ပ္ါသည ။  
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ဆနာ က် ကတ်  ွဲ (က) 

 

ဝနဆ် ော င်မှုရယ ူသူမျော်းထ သုိို့ အသိဆပ်းပခင််း (လကဆ် ောင်ပစ္စည််းလက်ခ ပခင််းကုိ တ ော ်းပမစ္ပ်ခင််း)  

 

ကဆမဘာဇဘဏ သည  မိမိ၏လိုပ္ ငန ်းမျာ်းအာ်း လိုပ္ ကိိုင ဆဆာင ရွက ရာတငွ  ကျင  ဝတ နငှ  ညီညွှတ ဆသာအခပ္ အမူမျာ်း 

နှင   ဆခဖာင  မတ တည ကကည မှုမျာ်းအာ်း အခမင  ဆံို်းဆသာ စ္နံှုန ်းသတ မှတ ချက မျာ်းခဖင   ကျင  သံို်းဆဆာင ရကွ သွာ်းရန  

သနဓိဌာန ချမှတ ထာ်းပ္ါသည ။ ကဆမဘာဇဘဏ အဆနခဖင   ယင ်းသနဓိဌာန နှင  အညီ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းလက ခခံခင ်း 

ဆိိုင ရာမဝူါဒကိို အဆလ်းထာ်းဆဆာင ရွက လျက ရိှဆကကာင ်း  လက ရိှနငှ   အလာ်းအလာရှဆိသာ ဝန ဆဆာင မှုရယူသူမျာ်း၊ 

ဆဖာက သည မျာ်း၊ ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းသူမျာ်း ထံသိိုို့ ဆလ်းစ္ာ်းစ္ွာ အသိဆပ္်းအပ္ ပ္ါသည ။ မည သည  ခပ္င ပ္အဖွ ွဲ့အစ္ည ်း 

သိိုို့မဟိုတ  ပ္ိုဂ္ိ လ တစ္ ဦ်းဦ်းသည  ဘဏ ၏ ဝန ထမ ်းမျာ်း သိိုို့မဟိုတ  ဝန ထမ ်းမျာ်း၏ မိသာ်းစ္ိုဝင မျာ်းအာ်း တိိုက ရိိုက  

ခဖစ္ ဆစ္ သိိုို့မဟိုတ  သွယ ဝိိုက ၍ခဖစ္ ဆစ္ မည သိိုို့ဆသာ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနငှ   ဧည  ဝတ ပ္ျျူငှာမှုမျာ်း ဆပ္်းကမ ်းခခင ်းကိို 

မခပ္ လိုပ္ ရပ္ါ။ 

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ဆနာ က် ကတ်  ွဲ (ခ)  

 

(လက်ဆ ောင်ကို ပငင ််းပယ ်ရောတ  င် သ ု်းရန်အကက ပပြုထော ်းဆသော စ္ကော်း သုိို့မဟတု ် စ္ော ပြင တ်နုို့်ပပန် မှု) 

 

လက ဆဆာင အတွက  ဆကျ်းဇူ်းတင ပ္ါသည ။ မိမိတိိုို့သည  သင  ဆစ္တနာထက သန မူကိို အမနှ တကယ ပ္င  အသိအမတှ  

ခပ္ ပ္ါသည ။ သိိုို့ရာတငွ  မိမိတိိုို့သည  ထိိုလက ဆဆာင ကိို  လက ခရံန  မခဖစ္ နိိုင ဆကကာင ်း ဝမ ်းနည ်းစ္ွာ အဆကကာင ်းကကာ်း 

လိိုပ္ါသည ။ မိမိတိိုို့ ကဆမဘာဇဘဏ တွင  လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းလက ခခံခင ်းနငှ  ပ္တ သတ ဆသာ မူဝါဒကိို ကျင  သံို်းပပ္ီ်း 

မည သည   ဆဖာက သည နငှ   ခပ္င ပ္အဖွ ွဲ့ အစ္ည ်း သိိုို့မဟိုတ  လူပ္ိုဂ္ိ လ တစ္ ဦ်းဦ်းထံမှ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်း 

လက ခခံခင ်းကိို ခွင  မခပ္ ပ္ါ။  သင နာ်းလည  လိမ  မည ဟို ဆမျှာ လင  ပ္ါသည ။ သင  အဆလ်းထာ်းမူနှင   စ္ိတ ရင ်းဆစ္တနာ 

အတွက  ဆကျ်းဇူ်းတင ဆကကာင ်း ထပ္ မံဆခပ္ာကကာ်းလိိုပ္ါသည ။ မကကာမီအချနိ တငွ  သင  ကိို ဝန ဆဆာင မှုဆပ္်းနိိုင ရန  

ဆမျှာ လင  ပ္ါသည ။  

 

 

ဆနွ်းဆထွ်းစ္ာွခဖင   

(သက ဆိိုင ရာဝန ထမ ်းအမည ) 
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ဆနာ က် ကတ်  ွဲ (ဂ) 

လက်ဆ ော င် ပစ္စည််း ဆကကညောလ ောပ စု္  

ဆကကညော ပခင််း  

               ရက်စ္ ွဲ -  

          အမတှ ်စ္ဉ ်- 

ဤလက ဆဆာင ဆကကညာလွှာပံ္ိုစ္သံည  ကဆမဘာဇဘဏ ၏ လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းနှင  ပ္တ သတ ဆသာ မူဝါဒနှင  အညီ 

ဆရ်းဆွ ထာ်းခခင ်းခဖစ္ ပ္ါသည ။ ဝန ထမ ်းမျာ်းသည  လက ဆဆာင ပ္စ္စည ်းမျာ်းနှင   ဧည  ဝတ ပ္ျျူငှာမှုမျာ်းကိို ဤမူဝါဒတွင  

ဆဖာ ခပ္ထာ်းသည  အတိိုင ်း Head of HR ကိို မိမိတိိုို့၏ တိိုက ရိိုက အထက အရာရှ ိ မှတဆင  ဆသာ လည ်းဆကာင ်း၊ 

ဘဏ ခွ မန ဆနဂျာ မှတဆင  ဆသာ လည ်းဆကာင ်း ဤဆကကညာလွှာပ္ံိုစ္ကံိို ခဖည  စ္ကွ ပပီ္်း တင ခပ္ရမည ခဖစ္ သည ။  

 

အမည    

ရာထူ်း / အဆင     

ဝန ထမ ်း မှတ ပံ္ိုတင အမတှ  / အမတှ စ္ဉ    

ဌာန / ရံို်းခွ    

လက ခရံရိှဆသာဆနို့  

လက ဆဆာင  (သိိုို့) ဧည  ဝတ ပ္ျျူငှာမှု ဆဖာ ခပ္ချက    

ခနို့ မှန ်းတန ဖိို်း (သိိုို့) တန ဖိို်းမှန    

ဆပ္်းအပ္ သူ - 

အမည   

ရာထူ်း  

အဖွ ွဲ့အစ္ည ်း  

 

လက ခရံယူရသည   အဆကကာင ်းအရင ်း   

ခိိုင လံိုဆသာ ပ္ဋိပ္ကခနငှ   အကျ ိ်းစ္်ီးပွ္ာ်းခဖစ္ မှု (ရှိပ္ါက)   

 

လက မှတ         လက မှတ  

(Direct Reporting Supervisor)      (Individual Concerned) 
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ဆနာ က် ကတ်  ွဲ (ဃ)  

(ရည်ည န််းချက် - ၂၀၁၆ ခုနစှ္်တ င် ပမနမ်ော နိုငင် ဆတ ော ် သမမတ ရ ု်းမျော်းမှ ထုတ ်ပပန်ဆသော လကဆ် ောင်ပစ္စည် ်း 

လက်ခ ပခင််းနှင ် ဆပ်းကမ််းပခင််းအတ  က် လမ််းည နခ်ျက်) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


