(Myanmar Language Version)
D. H. စာခ်ဳပ္ အမွတ-္

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(ျပည္ပမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အိမ္အကူတစ္ေယာက္အတြက္)
("အလုပ္ရွင္") ႏွင့္................................................................................................................("အိမ္အကူ")
အၾကားတြင္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို...................................................................တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ပါရွိပါသည္၁။ ဤစာခ်ဳပ္တင
ြ ္ ထည့္သင
ြ ္းရမည့္ အိမ္အကူ၏ မူရင္းေနရပ္မွာ...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
၂။ (က) ေဟာင္ေကာင္သ႔ို အိမ္အကူ ေရာက္ရွိသည့္ ရက္မွအစျပဳ၍ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ အိမ္အကူလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူကို
အလုပ္ရွင္က အိမ္အကူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္။
(ခ) D.H.၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ ...........................................................ရက္မွ အစျပဳ၍ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္
အိမ္အကူလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူကို အလုပ္ရွင္က အိမ္အကူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္။ တူညီသည့္အလုပ္ရွင္တင
ြ ္
အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ စာခ်ဳပ္အမွတ္................................................ ျဖစ္သည္။
(ဂ) ဤစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစတင္ရန္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အိမ္အကူကို ေဟာင္ေကာင္တင
ြ ္
ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႔ရက္မွ အစျပဳ၍ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ အိမ္အကူလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူကို အလုပ္ရွင္က အိမ္အကူတစ္ေယာက္အျဖစ္
အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္။
၃။ အလုပ္ရွင္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ေနရာတြင္ အိမ္အကူအေနျဖင့္ စြၿဲ မဲစြာ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ရမည္။.............................................
.........................................................................................................................................................................................
၄။ (က) ပူးတြဲပါ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တင
ြ ္းတာဝန္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအတုိင္း အိမ္အကူသည္ အလုပ္ရွင္အတြက္ အိမ္တင
ြ ္း
အလုပ္တာဝန္မ်ားကိုသာလွ်င္ လုပ္ကုိင္ရမည္။
(ခ) အိမ္အကူသည္ အလုပ္ရွင္က မခုိင္းဘဲႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္တစ္ခုခုကို မလုပ္ကိုင္ရပါ။
(ဂ) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူတုိ႔က အပိုဒ္ငယ္ ၄ (က) ႏွင့္ (ခ) တြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္သည္ ဤစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ေဟာင္ေကာင္တင
ြ ္
အလုပ္လုပ္ရန္ အိမ္အကူ၏ ဝန္ခံခ်က္ ရယူၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ အိမ္အကူအေပၚ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ
စည္းကမ္းခ်က္ ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အထက္တင
ြ ္ ျပဌာန္းထားသည့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခ်က္
သိမ
႔ု ဟုတ္ ႏွစ္ခ်က္စလံုးကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက အိမ္အကူ ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခား ကူညီသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အားေပးကူညီသူတုိ႕သည္
ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္မႈအျဖစ္ တရားစြခ
ဲ ံရမည္။
၅။ (က) အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္အားခအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ................................. အား အိမ္အကူကို ေပးရမည္။
လုပ္အားခပမာဏသည္ ေဟာင္ေကာင္အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အစိုးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ တရားဝင္ အနည္းဆံုး လုပ္အားခထက္မနည္းေစရဘဲ
ဤစာခ်ဳပ္ တည္ၿမဲေနသေရြ႕ေပးရမည္။ ဤအလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္းေပးရန္ရွိသည့္ လုပ္အားခကို ေပးရန္ပ်က္ကြက္သည့္
အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္သည္ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈအျဖစ္ တရားစြခ
ဲ ံရမည္။
(ခ) အလုပ္ရွင္သည္ ပူးတြဲပါ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တင
ြ ္းတာဝန္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားအတုိင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပရိေဘာဂပါရွိသည့္
ေနရာထိုင္ခင္းကုိ က်သင့္ေငြမယူဘဲ စီစဥ္ေပးကာ အစားအစာကို ေကၽြးေမြးရမည္။ အစားအစာ မေကၽြးလွ်င္ အစားအစာအတြက္
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္လလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ .................ကို အိမ္အကူအားေပးရလိမ့္မည္။
(ဂ) အလုပ္ရွင္သည္ အစားအစာႏွင့္လုပ္အားခ ေပးေခ်မႈအတြက္ လက္ခံျဖတ္ပိုင္း ကိုေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္အကူကလည္း သူ/သူမ၏
*လက္မွတ္ထုိး၍ လက္ခံရရွိသည့္ပမာဏကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
၆။ နားရက္အားလံုး၊ ျပဌာန္းထားသည့္ အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း အမိန္၊႔ က႑ ၅၇ ထဲတင
ြ ္ သတ္မွတ္ထားသည့္
လုပ္သက္ခြင့္မ်ားကုိ အိမ္အကူအေနျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
၇။ (က) အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္အကူ၏*မူလေနရာေဒသမွ ေဟာင္ေကာင္သို႔ လာသည့္ ခရီးစရိတ္ကို ေပးရမည္ ၿဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ကုိ
ရပ္စဲသည့္အခါ သိမ
႔ု ဟုတ္ စာခ်ဳပ္ျပည့္သည့္အခါ သူ/သူမ၏ *မူရင္းေနရပ္သို႔ျပန္ရန္ ခရီးစရိတ္က်ခံရမည္။

* မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ပါ။
†၂က၊ ၂ခ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၂ဂ ဥပေဒ စာပုိဒ္မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တစ္ခုခုကုိ အသံုးျပဳပါ။
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(ခ) တိုက္ရိုက္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားရလွ်င္ သူ/သူမ*၏ မူရင္းေနရပ္မွ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ ရက္မွစ၍ ေဟာင္ေကာင္သို႔
သူ/သူမ*ေရာက္ရွိသည့္ရက္အထိ ေန႔စဥ္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ ခရီးသြားစရိတ္အျဖစ္ ေန႔စဥ္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁၀၀ ကို အိမ္အကူအား
ေပးအပ္ရမည္။ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ ရပ္စဲလုိက္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ စာခ်ဳပ္ျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ သူ/သူမ*၏ မူရင္းေနရပ္သုိ႔ ျပန္သည့္အခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ
ပမာဏအတုိင္း အိမ္အကူကုိ ေပးရမည္။
၈။ အိမ္အကူ၏ မူလေနရာေဒသမွ ထြက္ခြာရန္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ စရိတ္မ်ား (ရွိလွ်င္) အတြက္
အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေပးအပ္ရန္တာဝန္ရွိသည္။(၁)

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္စရိတ္မ်ား၊

(၂)

သက္ဆိုင္သည့္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမွ အေထာက္အထားစိစစ္ရသည့္ စရိတ္မ်ား၊

(၃)

ဗီဇာခမ်ား၊

(၄)

အာမခံ စရိတ္၊

(၅)

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ စရိတ္က့သ
ဲ ႔ို စရိတ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ သတ္မွတ္သည့္ အလားတူ
အျခားစရိတ္မ်ား၊ ႏွင့္

(၆)

အျခားစရိတ္မ်ား၊............................................................................................................................................

အထက္ပါ က်သင့္ေငြမ်ားႏွင့္ စရိတ္မ်ားကုိ အိမ္အကူဘက္မွ ေပးၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနတြင္ အိမ္အကူဘက္မွ ေပးခဲ့ရသည့္ပမာဏအတုိင္း
သက္ဆုိင္ရာ လက္ခံေျပစာမ်ား သု႔ိမဟုတ္ ေငြေပးေခ်ထားေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ျပသလ်က္ အလုပ္ရွင္ဘက္က
ယင္းက်သင့္ေငြမ်ားကုိ အိမ္အကူထံ အျပည့္အဝ ျပန္ထုတ္ေပးရမည္။
၉။ (က) သူ/သူမ၏* ကိုယ္ပိုင္ သေဘာဆႏၵႏွင့္ သူ/သူမ၏* ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အိမ္အကူက
ေဟာင္ေကာင္မွ ထြက္ခြာစဥ္ကာလအတြင္းမွလဲ၍
ြ အပိုဒ္ငယ္ ၂ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခန္႔မႈ ကာလအတြင္း အိမ္အကူမွ ဖ်ားနာျခင္း
သိမ
႔ု ဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္တင
ြ ္ အလုပ္ရွင္က အိမ္အကူအတြက္ အခမ့ဲ ေဆးကုသမႈကို ပံ့ပိုးရပါမည္။ အခမ့ဲ
ေဆးကုသမႈတင
ြ ္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေဆးရုံတင
ြ ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ကုသမႈတ႔ို ပါဝင္ပါသည္။
အိမ္အကူသည္ မည္သည့္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေဆးကုသမႈ ကၽြမ္းက်င္သူထံမွမဆုိ ေဆးကုသမႈကို လက္ခံရပါမည္။
(ခ) အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚၿပီး အလုပ္လုပ္စဥ္အတြင္း ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ သုမ
႔ိ ဟုတ္ ေရာဂါကို အိမ္အကူက ခံစားရပါက
အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ေရး ဥပေဒ၊ အခန္း ၂၈၂ ႏွင့္အညီ နစ္နာေၾကးကုိ ေပးအပ္ရမည္။
(ဂ) အိမ္အကူသည္ ေနာက္ထပ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဆးကုသမႈ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက တရားဝင္
ေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္တင
ြ ္ အလုပ္ရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈကို ရပ္စဲႏိုင္ၿပီး အိမ္အကူကို အပိုဒ္ခြဲ
၇ ႏွင့္ အညီ သူ/သူမ၏* မူရင္းေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔ရန္ လုိအပ္သည့္ အဆင့္မ်ုားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၀။ တစ္ဖက္ဖက္မွ တစ္လ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား၍ ျုဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္အစား တစ္လစာ လုပ္အားခ ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ
ဤစာခ်ဳပ္ကို ရပ္စဲႏိုင္သည္။
၁၁။ အပိုဒ္ငယ္ ၁၀ တြင္ မည္သ႔ပ
ုိ င္ေဖာ္ျပထားေစကာမူ တစ္ဖက္ဖက္သည္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အခန္း ၅၇ အရ ခြင့္ျပဳထားသည့္
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယင္းအစား ေငြေပးေခ်ျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ ဤစာခ်ဳပ္ကို စာျဖင့္ေရးသား၍
အဆုံးသတ္ေကာင္း သတ္ႏိုင္ပါသည္။
၁၂။ ဤစာခ်ဳပ္ကို ရပ္စဲသည့္အခါ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူ ႏွစ္ဦးစလုံးက စာခ်ဳပ္ရပ္စဲသည့္ရက္မွစ၍ ခုႏွစ္ရက္အတြင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၏
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအား စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္။ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္းအေၾကာင္း တစ္ဖက္ဖက္မွ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ
အသိအမွတ္ျပဳမႈ မိတၱဴကုိလည္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသို႔ တစ္ဆင့္ေပးပုိ႔ရပါမည္။
၁၃။ တည္ဆဲ စာခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံး၍ စာခ်ဳပ္အသစ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက သေဘာတူပါက ေဟာင္ေကာင္တင
ြ ္
ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္းကုိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိလွ်င္ အိမ္အကူသည္
လစာေပး/လစာမဲ့အားလပ္ရက္အျဖစ္ အနည္းဆံုး ခုနစ္ရက္ၾကာေအာင္ သူ/သူမ၏* မူရင္းေနရပ္သို႔ ျပန္ႏုိင္သည္။ ေနာက္စာခ်ဳပ္အသစ္၏
သက္တမ္းမစတင္မီ ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ျပန္သည့္ကုန္က်စရိတ္ကုိ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေပးအပ္ရမည္။
၁၄။ အိမ္အကူ ေသဆုံးသည့္ ျဖစ္ရပ္တင
ြ ္ အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္အကူ၏ ရုပ္ကလပ္ႏွင့္ ၎ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ေဟာင္ေကာင္မွ
သူ/သူမ၏* မူရင္းေနရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးရပါမည္။
၁၅။ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း အလုပ္သမား ေကာ္မရွင္နာက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိလွ်င္ ဤစာခ်ဳပ္ပါ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္၊ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခုအတြက္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ျဖည့္စြက္ခ်က္အတြက္
(ေနာက္ဆက္တဲြ ေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တင
ြ ္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယား) ကာကြယ္ေပးထားမႈ ပ်က္ျပယ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
(က) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံမွ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ျဖင့္ အဆိုပါကာလအတြက္
တစ္လထက္မေက်ာ္ေသာ သက္တမ္းတုိးျခင္းျဖင့္ အပိုဒ္ငယ္ ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈကာလ ေျပာင္းလဲျခင္း၊
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(ခ) အိမ္အကူသည္ အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္လိပ္စာအသစ္တင
ြ ္ ဆက္လက္ ေနထုိင္၍ အလုပ္လုပ္၍ ေနထိုင္မည္ဆိုမွသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသို႔ စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားၿပီး အပိုဒ္ငယ္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊
(ဂ) ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တင
ြ ္းအလုပ္ တာဝန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယားပါ အခ်က္ ၇ ေအာက္တြင္ ျပဌာန္ထားသည့္အတိုင္း
ထိုပုံစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တင
ြ ္းအလုပ္ တာဝန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း၊
(ဃ) အိမ္အကူမွ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက စာျဖင့္ ေရးသား၍ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ ျဖည့္စြက္ခ်က္အျဖစ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အလုပ္ရွင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ယာဥ္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို အိမ္အကူမွ
ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအလုပ္ တာဝန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယား၏ အခ်က္ ၄
ေျပာင္းလဲျခင္း။
၁၆။ အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္ခန္အ
႔ ပ္မႈ ဥပေဒ၊ အခန္း ၅၇၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကးေပးေလ်ာ္ေရး ဥပေဒ၊ အခန္း ၂၈၂ ႏွင့္
အျခားမည္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမဆို၏ ေအာက္မွ အျခား ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားမွ အိမ္အကူအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္း မရွိပါ။
၁၇။ အိမ္အကူတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ အိမ္အကူ၏ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္မႈအား စစ္ေဆးထားၿပီး သူ/သူမ၏ ေဆးလက္မွတ္ကို
အလုပ္ရွင္ဘက္မွ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ေပးထားေၾကာင္းကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဤေနရာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာပါသည္။

အလုပ္ရွင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္
(အလုပ္ရွင္၏ လက္မွတ)္

-ေရွ႕ေမွာက္တြင္
(သက္ေသ၏ အမည္)

(သက္ေသ၏ လက္မွတ္)

အိမ္အကူမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္
(အိမ္အကူ၏ လက္မွတ)္

-ေရွ႕ေမွာက္တြင္
(သက္ေသ၏ အမည္)

(သက္ေသ၏ လက္မွတ္)

* မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ပါ။
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ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယား
၁။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ဤအခ်ိန္ဇယားပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္ရႈထားၿပီး သေဘာတူေၾကာင္းကို
အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ (သီးသန္႔ထားရွိမႈ) ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဤအခ်ိန္ဇယားတြင္
ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္ကို လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက စုစည္း၍ အသုံးျပဳရန္
ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ပါသည္။

၂။

အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္ႏွင့္ အိမ္သားအေရအတြက္
က။တိုက္ခန္း/အိမ္၏ ခန္႔မွန္းေျခ အရြယ္အစား ..........စတုရန္းေပ/စတုရန္း မီတာ*
ခ။ပုံမွန္အေျခခံအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေပးရမည့္ အိမ္ေထာင္စုရွိ အိမ္သားအေရအတြက္ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ..........အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ..........အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အတြင္း)........အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား
(အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္)........ရွိလာႏိုင္သည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားဆဲျဖစ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား။
..........စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အာရုံစိုက္မႈ လိုအပ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမွ လူမ်ား (ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား မပါ)။
(မွတ္ခ်က္- အိမ္ေထာင္စုအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရန္ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ လက္ရွိ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ အိမ္အကူ
အေရအတြက္ ................)

၃။

အိမ္အကူသို႔ ပံ့ပိုးေပးရမည့္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား
က။အိမ္အကူအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း
ေဟာင္ေကာင္ရွိ ပ်မ္းမွ် တိုက္ခန္း အရြယ္အစားသည္ အနည္းငယ္ ေသးငယ္ၿပီး အိမ္အကူအတြက္ သီးျခားအခန္း ပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္
ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အခါ အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္အကူအတြက္ အေတာ္အသင့္ သီးသန္႔ျဖစ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းကို
ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္း ဥပမာမ်ားမွာ- အိမ္အကူသည္ သီးသန္မ
႔ ဟုတ္ေသာ စၾကၤန္လမ္းတြင္
အဆင္ေျပသလိုအိပ္ရျခင္းႏွင့္ ဆန္က
႔ ်င္ဘက္လိင္ျဖစ္ေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ/ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးႏွင့္ အခန္းမွ်ေဝသုံးရျခင္း။
ရွိသည္ အိမ္အကူအခန္း၏ ခန္႔မွန္းေျခ အရြယ္အစား............................စတုရန္း ေပ/စတုရန္း မီတာ*
မရွိပါအိမ္အကူအတြက္ အိပ္ခ်ိန္ အစီအစဥ္အခန္းမွ်ေဝသုံးရမည့္ ကေလး/ကေလးမ်ား၏ အေရအတြက္ ............. ၎တုိ႔၏ အသက္အရြယ္ ............
သီးျခား ပိုင္းကန္႔ထားသည့္ ဧရိယာ.....................................................စတုရန္း ေပ/စတုရန္း မီတာ*
အျခားအရာမ်ား။ ေဖာ္ျပပါ ......................................................................................................
ခ။အိမ္အကူသို႔ ပံ့ပိုးေပးရမည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား(မွတ္ခ်က္- အခ်က္ (က) မွ (စ) အထိ အေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို အခမ့ဲ ပံ့ပိုးမေပးထားပါက ဝင္ခြင့္ဗီဇာအတြက္
ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သာမန္အားျဖင့္ အတည္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။)
(က) မီးႏွင့္ေရ ပံ့ပိုးမႈ

ရွိသည္

မရွိပါ

(ခ) သန္႔စင္ခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား

ရွိသည္

မရွိပါ

(ဂ) အိပ္ရာ

ရွိသည္

မရွိပါ

(ဃ) ေစာင္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အိပ္ရာလႊမ္း

ရွိသည္

မရွိပါ

(င) ေခါင္းအုံးမ်ား

ရွိသည္

မရွိပါ

(စ) အဝတ္ဗီရုိ

ရွိသည္

မရွိပါ

(ဆ) ေရခဲေသတၱာ

ရွိသည္

မရွိပါ

(ဇ) စားပြဲ

ရွိသည္

မရွိပါ

(i) အျခား အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား (အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ)
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၄။

အိမ္အကူသည္ အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္၌ အိမ္တင
ြ ္း တာဝန္မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤစာခ်ဳပ္အရ အိမ္အကူမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္
အိမ္တင
ြ ္း တာဝန္မ်ားတြင္ အိမ္ရွင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ယာဥ္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားကုိမဆုိ မည္သည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ျဖစ္ေစ ေမာင္းႏွင္ျခင္း မပါဝင္ပါ။

၅။

အိမ္တင
ြ ္းတာဝန္မ်ားတြင္ ေအာက္၌ စာရင္းျပဳစုထားေသာ တာဝန္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
အိမ္တင
ြ ္း တာဝန္မ်ား၏ အဓိက အပိုင္းက႑မွာ-—
၁။

အိမ္ေထာင္စု ေဝယ်ာဝစၥမ်ား

၂။

ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း

၃။

အိမ္ေထာင္စုရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အာရုံစိုက္မႈ
လိုအပ္သည္/မလိုအပ္ပါ*)

၄။

ကေလးထိန္းျခင္း

၅။

ကေလးၾကည့္ေပးျခင္း

၆။

အျခားအရာမ်ား (အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ)

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
၆။

ု ဟုတ္ အမ်ားသုံး စႀကၤန္လမ္း (“အျပင္
လသာေဆာင္ (အိမ္အကူအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ က်ိဳးေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္ အႏၱရာယ္ကင္းရမည္) သိ႔မ
ျပတင္းေပါက္ သန္႔ရွင္းေရး”) ႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ေျပးညီ အဆင့္တင
ြ ္ မရွိသည့္ မည္သည့္ ျပတင္းေပါက္မဆို၏ အျပင္ဖက္ကို
အိမ္အကူအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါက အျပင္ပိုင္း ျပတင္းေပါက္ သန္႔ရွင္းေရးကို ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားအတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္—
(၁)သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္ ျပတင္းေပါက္ကို ကြန္ရက္သံပန္း ဖြင့္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ ပုံစံျဖင့္ ေသာ့ခတ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေဘးကင္းလုံျခံဳေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ကြန္ရက္သံပန္း တပ္ဆင္ထားရမည္။
(၂)လက္မ်ားမွလဲြ၍ အိမ္အကူ ခႏၶာကိုယ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကမွ ျပတင္းေပါက္ အျပင္အဆင့္ထက္ မေက်ာ္လန
ြ ္ရပါ။

၇။

အလုပ္ရွင္သည္ အခ်က္ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ၅ တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူႏွစ္ဦးစလုံးမွ
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တင
ြ ္းတာဝန္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားေသာ အခ်ိန္ဇယား (ID 407G) ၏
မိတၳဴတစ္ေစာင္ကုိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္အကူကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အလုပ္ရွင္၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္

ရက္စြဲ

အိမ္အကူ၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္

* သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိပါက ဖ်က္ပစ္ပါ
သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ အမွန္ျခစ္ပါ
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ရက္စြဲ

