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။ Work from Home (WFH) Policy - အိမ် မှ အလုပ်၊လုပြ် ခင်း ေပလစီ

အေကာင်းအရာ။
ထုတ်ြပန်ေကြငာြခင်း။

 ှင့် ပတ်သက်၍ ကမ�ာအှံတင
ွ ် ကပ်ေရာဂါအြဖစ် ြဖစ်ပွါးလက်ရှိေသာ
အထက်အေကာင်းအရာပါ ကိစ
COVID-19

ြဖစ်ပွါးြပန
် ှံမအား

ကိတင်ကာကွယ်သည့အ
် ေနြဖင့်

IGE

Group

အတွင်း

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရှိေသာ ဝန်ထမ်းများအားလံုးသည် Work from Home (WFH) Policy –(အိမမ
် ှ
အလုပ်၊လုပြ် ခင်း ေပလစီ)အား ဝန်ထမ်းများအားလံုး ေအာက်ပါအတိုင်း လိုကန
် �ေဆာင်ရ�က်ကရန် အသိေပး
ေကြငာအပ်ပါသည်။

Work from Home (WFH) Policy -အိမ်မှ အလုပ်၊လုပြ် ခင်း ေပလစီ


ပံုမှန်ံုးတက်ချိန်ြဖစ်ေသာ Monday to Friday နံနက်၉န�ရီမှ ညေန၆န�ရီအထိ မိမိေနအိမ်တွင် အချိန်ြပည့်
ရှိေနရမည်။



နံနက်၉န�ရီမှ ညေန၆န�ရီအထိ Online & Mobile ကို မိမေ
ိ နအိမတ
် ွင် ရိင
ု ေ
် အာင် စီစဉ်ထားရမည်။



နံနက်၉န�ရီမှ ညေန၆န�ရီအတွင်း အလုပ်င
ှ ့်သက်ဆိုငေ
် သာ ဖုန်းလက်ခံရရှိပါက ချက်ချင်းတုန်ြပန်ရမည်။
အကယ်၍ အြခားအလုပ်ကစ
ိ ြ ဖင့် ဖုန်းလိုင်းမအားပါက (သို) miss call ေတွပါက (5 – 10 min) အတွင်း
ဖုန်းြပန် ဆက်ေပးရမည်။



Email ကို (15 min) တစ်ခါ စစ်ေဆးေပးရမည်။ အေကာင်းြပန်ရန် လိုအပ်ေသာ Email များကို ချက်ချင်း
အေကာင်းြပန်ေပးရမည်။



Work @ home ကာလအတွင်း သက်ဆင
ို ်ရာဌာနကီးမး၏ န်ကားချက်များကို မပျက်မကွက် လိုက်န�
ေဆာင်ရ�က်ရမည်။



လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်ေကာင့်

ံုးသိုလာေရာက်ရန်

အေကာင်းကားချက်ရရှိပါက

ံုးသို

ချက်ချင်း

လာေရာက်ိုငရ
် န် အဆင်သင့် ြဖစ်ေနရမည်။


Work @ Home ေနစဉ်ကာလအတွင်း မိမတ
ိ ို၏ Productivity စွမ်းေဆာင်ရည်ေလာ့ကျမမရှိေစရန် ှင့်
သတ်မှတတ
် ာဝန်များ ပီးစီးမရှိရန် ဝန်ထမ်းများအားလံုးမှ တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရ�က်ရမည်။



Work @ home ကာလအတွင်း ၀န်ထမ်းများသည် မိမိ (သို) မိသားစုများ Company ၏ Computer, ှင့်
အြခားCompany ပိုင် ပစည်းများအား မိမိကယ
ို ်ပိုင်ကိစများအတွက် သံုးစွဲြခင်း၊ လုပ်ငန်းှင့် ပတ်သက်သည့်
dataများအား Download ဆွ၍
ဲ သိမ်းဆည်းထားြခင်း၊ လွဲေြပာင်းြခင်း မြပလုပ်ရ။



Company ှင့် ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းမအား Code of Conduct တွင်
ေဖာ်ြပပါရှသ
ိ ည့အ
် တိင
ု ်း တိကျစွာ လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရမည်။



Work @ home ကာလအတွင်း ခွငတ
့် ိုင်ကားြခင်းမရှဘ
ိ ဲ ကိုယေ
် ရးကိယ
ု တ
် ာကိစြဖင့် ခရီးထွက်ခွင့် လံုးဝ
ခွင့်မြပပါ။



မိမသ
ိ ည် ြပည်ပိုငင
် (ံ Affected Areas/Countries)များသို သွားလာခဲ့ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနကီးမးှင့် HR
ဌာနသို ချက်ချင်း အေကာင်းကားရမည်။ ထိုဝန်ထမ်းသည် SHN (Stay-Home-Notice) ၁၄ ရက် ေနရမည်။
ထိုကာလတွင် ဝန်ထမ်းသည် အိမ်မှပံုမှန် အလုပ်၊လုပ်ရမည်။



မိမိ(သို) မိမိှငအ
့် တူေန မိသားစုအတွင်း Body High Temperature 100 ရှိသူ ေတွရှိပါက နီးစပ်ရာ
ေဆးံု/ေဆးခန်းသို

ချက်ချင်း

အေကာင်းကားရမည်။

သက်ဆိုင်ရာဌာနကီးမးှင့်

HRဌာနသိုလည်း

ချက်ချင်း အေကာင်းကားရမည်။ သက်ဆင
ို ်ရာ ဌာနကီးမးှင့် HR ၏ ွန်ကားချက်ကို လိုက်န�ရမည်။


မိမိ(သို) မိမိှငအ
့် တူေန မိသားစုအတွင်း COVID-19 သံသယရှိဖွယ် ေတွရှိပါက နီးစပ်ရာ ေဆးံု/
ေဆးခန်းသို

ချက်ချင်း

အေကာင်းကားရမည်။

အေကာင်းကားရမည်။

သက်ဆိုင်ရာ

ဌာနကီးမးှင့်

HRဌာနသို

ချက်ချင်း

IGE Group - Pandemic Contingency Committee ၏ ွန်ကားချက်ကို

လိုက်န�ရမည်။
အိမတ
် ွငတ
် ာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ် ကာလအတွင်း ခွင့်ခံစားလိုပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့် တာ၀န်ဝတရားများ


Work @ home ကာလအတွင်း မိမိ၏ ကိုယ်ေရးကိုယတ
် ာကိစြဖင့် ရန်ကုန်မိတွင်း သွားလာရန်ရှိပါက (သို)
COVID-19

ှင့်မသက်ဆင
ို ေ
် သာ

သာမန်ေနမေကာင်းမ

မိမိတွင်ရှိပါက

သက်ဆိုင်ရာဌာနကီးမးအား

ခွင့်တင
ို ်ကားရမည်။ သက်ဆင
ို ်ရာဌာနကီးမးမှ ခွင့်ြပပါက HR ဌာနသို ခွင့်အြဖစ် သတ်မတ
ှ ်ေပးရန် ချက်ချင်း
အေကာင်းကားရမည်။


ြမန်မာိုငင
် ံတင
ွ ် COVID-19လူန�ေတွရှေ
ိ ကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်သည့် အချိန်မစ
ှ ၍ ရန်ကုန်မိြပင်ပသို
ကိုယေ
် ရးကိယ
ု ်တာကိစြ ဖင့်
ပိတ်ရက်အတွင်း)

(ခွင့်ခံစားရက်/

ခရီးသွားလာရန်ရှိပါက

ရက်သတပတ်အလုပ်ပိတ်ရက်/
သက်ဆိုငရ
် ာဌာနကီးမးှင့်

HR

အများြပည်သူ
ဌာနသို

အလုပ်
ချက်ချင်း

အေကာင်းကားရမည်။ ရန်ကုန်မိြပန်လည် ေရာက်ရလ
ှိ ာပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနကီးမးှင့် HR ဌာနသို
ြပန်လည်အေကာင်းကားရမည်။

သက်ဆိုင်ရာ Head of SBU/ Head of Department မှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အချိန်ြပည့် (သို) အချိန်ပိုငး်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် န်ကားချက်ရှိလာပါက သက်ဆိုင်ရာ Head of SBU/ Head of Department များ၏
ကီးကပ်တာဝန်ေပးမများေအာက်တွင် မပျက်မကွက် လိက
ု ်န�ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
အထက်ေဖာ်ြပပါ န်ကားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ လိုက်န�မမရှိပါက စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များအတိင
ု ်း အေရးယူေဆာင်ရက
� ်ြခင်း ခံရမည်။

ဤမူဝါဒသည် ၂၄.၀၃.၂၀၂၀ (အဂၤါေန) မှစတင်၍ အသက်ဝင်ေစပီး ေန�က်ထပ် အမိန်ေကြငာချက် တစ်စတ
ံု စ်ရာ
မထုတ်ြပန်ချိန်အထိ အကျံးဝင်မရ
 ှိသည်။

န်ကားချက်အရ

ေအာင်သူရိန်
General Manager
Corporate Human Resource
IGE Group of Companies
ြဖန်ေဝြခင်း
-

All SBUs’ Heads

-

All SBUs - HR Managers

-

Heads of Departments - Corporate

-

All Employees - Corporate

