
ကျန့််းမာရ ်းရ ာငံ့့်ရ  ာက့်မှုရ ာက့်ပ ံ့ခြင့််း ရပေါ်လ ီ 

Welfare Policy 

ကျန််းမာခြင််းသည် လာဘ်ကက ်းတစ်ပ ်း ခြစ်ပ သည်။ သင်နှင ်သင ်မိသာ်းစု၏ ကျန််းမာရ ်းရ ကာင ် 

ရ ်းကုသမှုစ ိတ်သည် သင ်အတကွ်ဝန်ထုတ်ဝန်ပုိ်း မခြစ်ရစ န် ည် ွယ်၍ ခမဧ ာကုမပဏ လုပ်ငန််းစုမှ 

ဝနထ်မ််းမျာ်းနှင ်မိသာ်းစုဝင်မျာ်းအတွက ်ကျန််းမာရ ်းရစာင ရ် ှာက်မှုရထာက်ပ  စ ိတ်ရပ်းခြင််းခြစ်ပ သည်။ 

ရ ာက့်ပ ံ့မှုအမျ   ်းအ ာ်း 

ကျန််းမာရ ်း ိုင် ာ ရထာက်ပ  မှု 

အကျ  ်းြ  ာ်းြွငံ့့်   သူ 

ခမဧ ာကုမပဏ ရ ု်းြျျုပန်ှင ် ရ ်ုးြွွဲအာ်းလ ု်း ှိ ဝနထ်မ််းမျာ်းနှင  ်သက် ိုင် ာမိသာ်းစုဝင်မျာ်း 

ရပေါ်လ ီသက့်တမ့််း 

တစ်နှစသ်ကတ်မ််း 

ရပေါ်လ ီ တင့်အကျ  ်းဝင့်သညံ့့်ရနေ့ 

29.Nov.2021 

အာမြ    တ့်အကျ   ်းြ  ာ်းန ိုင့်သညံ့့် ရငွပမာဏ 

ရနေ့စာ်းဝနထ်မ််း   - 300,000/- (တစ်နှစစ်ာ အမျာ်း  ်ုး) 

လြစာ်းဝနထ်မ််း  - 150,000/- (တစန်ှစ်စာ အမျာ်း  ု်း) 

 

အကျ  ်းြ  ာ်းြွငံ့့်မျာ်း (၁) 

လူမှုြူလ ုရ ်းရ က်းမရပ်းရ ာင် ရသာ လုပ်သကအ်နည််း  ်ုး (၆)လ ှိ ရနေ့စာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်းလ ု်းနှင  ်

သတ်မှတ်ရ ွ်းြျယ်ထာ်းရသာ မိသာ်းစုဝင်မျာ်းြ စာ်းြွင ် ှိသည်။ 

အမျာ်း  ်ုးြ စာ်းြွင ် ှိသည ် ရငွပမာဏ - 300,000/- (တစ်နှစစ်ာ) 

 



ြ စာ်းြွင ် ှိသူ ြ စာ်းြွင ် ှိသည ်ရငွပမာဏ မှတ်ြျက ်

ဝနထ်မ််းကိုယ်တိုင် 300,000/- (၁)ြိုင်လ ုရသာ ရ ်းရထာကြ် စာပ  ှ ိပ မည်။ 

(၂)ရငွ ှင််းရဘာင်ြျာတွင် သက ်ိုင် ာာ 

ရ ်းရ ု/ရ ်းြန််း ၏ အမတှတ်  ိပ်ပ  ှ ိပ မည်။ 

အန ်းကပ်အတူရနမိသာ်းစုဝင် 

(ပထမဦ်းစာ်းရပ်း) 

(ဉပမာ-ဇန ်း/ြင်ပွန််း၊ သာ်း/သမ ်း) 

200,000/- (၁)ြိုင်လ ုရသာ ရ ်းရထာကြ် စာပ  ှ ိပ မည်။ 

(၂)ရငွ ှင််းရဘာင်ြျာတွင် သက ်ိုင် ာာ 

ရ ်းရ ု/ရ ်းြန််း ၏ အမတှ်တ  ိပ်ပ  ှိ ပ မည်။ 

(၃)စ မ ရ ်း ာဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ form 

တွင် ဦ်းစာ်းရပ်းအ င ်သတ်မှတ်၍ ကကိျုတင် form 

ခြည ်ထာ်း ပ မည်။ 

အခြာ်းမိသာ်းစုဝင် 

(ဒုတိယဦ်းစာ်းရပ်း) 

(ဉပမာ-မိဘ/အြို်းအြာွ်း၊ 

ဦ်းရလ်း/အရဒေါ်) 

100,000/- (၁)ြိုင်လ ုရသာ ရ ်းရထာကြ် စာပ  ှ ိပ မည်။ 

(၂)ရငွ ှင််းရဘာင်ြျာတွင် သက ်ိုင် ာာ 

ရ ်းရ ု/ရ ်းြန််း ၏ အမတှ်တ  ိပ်ပ  ှိ ပ မည်။ 

(၃)စ မ ရ ်း ာဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ form 

တွင် ဦ်းစာ်းရပ်းအ င ်သတ်မှတ်၍ ကကိျုတင် form 

ခြည ်ထာ်း ပ မည်။ 

  ိုလုိသည်မှာ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ တစန်ှစ်လ ု်းစာအတကွ ် အမျာ်း  ု်း ြ စာ်းြွင ် ှိသည  ် ရငွပမာဏ 

300,000/- တွင် ကာယက  ှင်ဝန်ထမ််းကိုယ်တိုင်မှ 300,000/- ြ စာ်းြွင ် ှိမည်ခြစ်သည်။ 

 အန ်းကပ်အတူရနမိသာ်းစုဝင် ိုပ က တစ်နစှ်လ ု်းစာအတကွ် အမျာ်း  ်ုး ြ စာ်းြွင ် ှိသည ် ရငွပမာဏ 

200,000/- ကိြု စာ်းနိုင်ပပ ်း 200,000/-ထက်ရကျာလွ်န်ပ က ရကျာ်လွန်သွာ်းသည ်ရငွပမာဏကိ ု

ထည ်သွင််းစဉ််းစာ်းရပ်းမည်မဟုတ်ဘွဲ 200,000/- အထိသာ ြ စာ်းြွင ် ှိမည်ခြစ်သည်။ 

 ထုိေ့အတူ အခြာ်းမိသာ်းစုဝင် ိုပ ကလည််း တစ်နှစလ် ု်းစာအတွက ် အမျာ်း  ်ုး ြ စာ်းြွင ် ှိသည  ်

ရငွပမာဏ 100,000/- ကိုသာြ စာ်းြွင ် ှိမည်ခြစ်သည်။  

 (ဝနထ်မ််းကိုယ်တိုင်+အန ်းကပ်အတရူနမိသာ်းစုဝင်+အခြာ်းမိသာ်းစုဝင် = 300,000/-) 

 



အကျ  ်းြ  ာ်းြွငံ့့်မျာ်း (၂) 

လုပ်သက်အနည််း  ု်း (၆)လ ှ ိ လြစာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်းလ ု်းနှင ် သတ်မှတ်ရ ွ်းြျယ်ထာ်းရသာ 

မိသာ်းစုဝင်မျာ်းြ စာ်းြွင ် ှိသည်။ 

အမျာ်း  ်ုးြ စာ်းြွင ် ှိသည ် ရငွပမာဏ - 150,000/- (တစန်ှစ်စာ) 

ြ စာ်းြွင ် ှိသူ ြ စာ်းြွင ် ှိသည ်ရငွပမာဏ မှတ်ြျက ်

ဝနထ်မ််းကိုယ်တိုင် 150,000/- (၁)ြိုင်လ ုရသာ ရ ်းရထာကြ် စာပ  ှ ိပ မည်။ 

(၂)ရငွ ှင််းရဘာင်ြျာတွင် သက ်ိုင် ာာ 

ရ ်းရ ု/ရ ်းြန််း ၏ အမတှတ်  ိပ်ပ  ှ ိပ မည်။ 

အန ်းကပ်အတူရနမိသာ်းစုဝင် 

(ပထမဦ်းစာ်းရပ်း) 

(ဉပမာ-ဇန ်း/ြင်ပွန််း၊ သာ်း/သမ ်း) 

150,000/- (၁)ြိုင်လ ုရသာ ရ ်းရထာကြ် စာပ  ှ ိပ မည်။ 

(၂)ရငွ ှင််းရဘာင်ြျာတွင် သက ်ိုင် ာာ 

ရ ်းရ ု/ရ ်းြန််း ၏ အမတှ်တ  ိပ်ပ  ှိ ပ မည်။ 

(၃)စ မ ရ ်း ာဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ form 

တွင် ဦ်းစာ်းရပ်းအ င ်သတ်မှတ်၍ ကကိျုတင် form 

ခြည ်ထာ်း ပ မည်။ 

အခြာ်းမိသာ်းစုဝင် 

(ဒုတိယဦ်းစာ်းရပ်း) 

(ဉပမာ-မိဘ/အြို်းအြာွ်း၊ 

ဦ်းရလ်း/အရဒေါ်) 

100,000/- (၁)ြိုင်လ ုရသာ ရ ်းရထာကြ် စာပ  ှ ိပ မည်။ 

(၂)ရငွ ှင််းရဘာင်ြျာတွင် သက ်ိုင် ာာ 

ရ ်းရ ု/ရ ်းြန််း ၏ အမတှ်တ  ိပ်ပ  ှိ ပ မည်။ 

(၃)စ မ ရ ်း ာဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ form 

တွင် ဦ်းစာ်းရပ်းအ င ်သတ်မှတ်၍ ကကိျုတင် form 

ခြည ်ထာ်း ပ မည်။ 

 ိုလုိသည်မှာ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ တစန်ှစ်လ ု်းစာအတကွ ် အမျာ်း  ု်း ြ စာ်းြွင ် ှိသည  ် ရငွပမာဏ 

150,000/- တွင် ကာယက  ှင်ဝန်ထမ််းကိုယ်တိုင်မှ 150,000/- ြ စာ်းြွင ် ှိမည်ခြစ်သည်။ 

အန ်းကပ်အတူရနမိသာ်းစုဝင် ိုပ က တစ်နစှ်လ ု်းစာအတကွ် အမျာ်း  ်ုး ြ စာ်းြွင ် ှိသည ် ရငွပမာဏ 

150,000/- ကိြု စာ်းနိုင်ပပ ်း 150,000/-ထက်ရကျာလွ်န်ပ က ရကျာ်လွန်သွာ်းသည ်ရငွပမာဏကိ ု

ထည ်သွင််းစဉ််းစာ်းရပ်းမည်မဟုတ်ဘွဲ 150,000/- အထိသာ ြ စာ်းြွင ် ှိမည်ခြစ်သည်။ 



 ထုိေ့အတူ အခြာ်းမိသာ်းစုဝင် ိုပ ကလည််း တစ်နှစလ် ု်းစာအတွက ် အမျာ်း  ်ုး ြ စာ်းြွင ် ှိသည  ်

ရငွပမာဏ 100,000/- ကိုသာြ စာ်းြွင ် ှိမည်ခြစ်သည်။  

 (ဝနထ်မ််းကိုယ်တိုင်+အန ်းကပ်အတရူနမိသာ်းစုဝင်+အခြာ်းမိသာ်းစုဝင် = 150,000/-) 

 

ရ ာက့်ပ ံ့မှု အကျ  ်းြ  ာ်းြွငံ့့်     န့်အတွက့် မခြ ့်မရန ပါ    မညံ့့်အြျက့်မျာ်း 

1) ရနေ့စာ်း/လြစာ်း ဝနထ်မ််းသည် လုပ်သက်အနည််း  ု်း (၆)လခပည ်မ  ပ မည်။ 

2) ြိုင်လ ုရသာ ရ ်းရထာက်ြ စာပ  ှ ိပ မည်။ 

3) ရငွ ှင််းရဘာင်ြျာတွင် သက ်ိုင် ာ ရ ်းရ ု/ရ ်းြန််း ၏ အမှတ်တ  ိပ်ပ  ှိ ပ မည်။ 

4) စ မ ရ ်း ာဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ Form တွင် မိသာ်းစုဝင်မျာ်း၏ ပထမဦ်းစာ်းရပ်း၊ 

ဒုတိယဦ်းစာ်းရပ်း ကို သတ်မှတ်ရ ွ်းြျယ်၍ ကကိျုတင် Form ခြည ်စကွ်ထာ်း ပ မည်။ 

5) မိမိအထက်လူကက ်း၏ ရထာက်ြ ြျက်လက်မှတ်ပ  ှိ ပ မည်။ 

 

ရ ာက့်ပ ံ့မှုအကျ   ်းြ  ာ်းြွငံ့့်မ   သညံ့့် အြျက့်မျာ်း 

1) ရနေ့စာ်း/လြစာ်း ဝနထ်မ််းသည် လုပ်သက်အနည််း  ု်း (၆)လမခပည ်မ ခြင််း။ 

2) ြိုင်လ ုရသာ ရ ်းရထာက်ြ စာမပ  ှိခြင််း။ 

3) ရငွ ှင််းရဘာင်ြျာတွင် သက ်ိုင် ာ ရ ်းရ ု/ရ ်းြန််း ၏ အမှတ်တ  ိပ်မပ  ှိခြင််း။ 

4) စ မ ရ ်း ာဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ Form တွင် မိသာ်းစုဝင်မျာ်း၏ ပထမဦ်းစာ်းရပ်း၊ 

ဒုတိယဦ်းစာ်းရပ်း ကို သတ်မှတ်ရ ွ်းြျယ်၍ ကကိျုတင် Form မခြည ်စကွ်ထာ်းခြင််း။ 

5) Form ခြည ်စကွ်ထာ်းရသာ်လည််း ဦ်းစာ်းရပ်းသတ်မှတ်ထာ်းရသာ စာ င််းတွင် မပ ဝင်ရသာ မိသာ်းစုဝင် 

ခြစ်ခြင််း။ 

6) အထက်လူကက ်း၏ ရထာက်ြ ြျက်လက်မှတ်မပ  ှိခြင််း (သုိေ့) မရထာကြ် ခြင််း။ 

7) အန ်းယူအာ်းရမွ်း န်အတကွ ်ရ ်းရ ုတက်ခြင််း။ 

8) အလှအပအတကွ် ခြစ်ခြင််း။ 

9) မူ်းယစ်ရ ်းဝ ်း/အ ကရ်သစာ သ ်ုးစွွဲ/ရသာက်စာ်း ခြင််းရ ကာင ် န မကျန််းခြစ်ခြင််း။ 

10) ကိုယ်တိုင်/မိသာ်းစုဝင်မှ  ာဇဝတ်မှုကျ ်းလွန၍် န မကျန််းခြစ်ခြင််း။ 



11) လိမ်လည်ရတာင််းြ ခြင််း။ 

12) မိမိကိုယ်ကိ ုအန တ ခြစ်ရအာင်လုပ်ခြင််း။ 

13) ြိုက ်န်ခြစ်ပွာ်းသခြင ် အန တ ခြစ်ခြင််း။  

 

ရြာ်ခပပ အြျက်မျာ်းအပ အဝင် ကျန််းမာရ ်းရစာင ်ရ ာှက်မှုရထာက်ပ  ခြင််းနှင ်ပတ်သက၍် ရထာက်ပ  ရ က်း 

ရပ်း န်မသင ်ရလျာ်သည ်အြျက်မျာ်း ှိြွဲ ရသာ် အခငင််းပွာ်းမှုတစ်စ တုစ ်ာခြစ်ရပေါ်ြွဲ ပ က စ မ ရ ်း ာဌာန (HR & 

Administration Department) ၏   ု်းခြတြ်ျက်သာ အတည်ခြစ်ပ သည်။ 

အထက်ပ အြျက်မျာ်းသည် ကျန််းမာရ ်းရစာင ်ရ ှာက်မှုရထာက်ပ  ခြင််းသ ်းသနေ့်သာခြစ်ပပ ်း လုပ်ငန််းြွင် 

အတွင််း ထိြိုက်မှုတစ်စ တုစ ်ာခြစ်ရပေါ်ြွဲ ပ က ခမဧ ာကုမပဏ လုပ်ငန််းစုဘက်မှ အစအ  ု်းတာဝနယူ် 

ကုသရပ်းမည် ခြစ်ပ သည်။  

 

        ဉ ်းရ ာင်ညွှန် ကာ်းရ ်းမှ ်းကိုယ်စာ်း 

 

 

                      စ မ ရ ်း ာဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

 


