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1

နိဒါန်း

 ဤလမ်း��န်ချက်စာအုပ်သည်ေဟာင်ေကာင်ြပင်ပမှ အိမ်အကူများဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် 

အပါအဝင် အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်�ှင့် လိုက်နာရမည့်စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့် 

ပတ်သက်�ပီး လ�င်ြမန်စွာကိုးကား �ိုင်မ�ကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ်�ိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ 

ြပည်ပမှအိမ်အကူများ�ှင့် ၎င်းတို�၏အလုပ်ရှင်များထံမှ ေဖာ်ထုတ် တင်ြပလာသည့် အချိ��ေသာ 

အေမးများသည့်ေမးခွန်းများကို ေြဖ�ကားေပးရန် ၎င်းက�ကိ�းပမ်းအား ထုတ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။

 ြပည်ပအိမ်အကူများသည် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပေဒေအာက်ရှိ ကာကွယ်မ��ှင့် 

အကျိ�းရလဒ်များကိုတူညီစွာ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်အေြခအေနများ�ှင့် 

ဥပေဒပုဒ်မများဆိုင်ရာ အေသးစိပ်အချက်အလက်များအတွက် အလုပ်ရှင်များ�ှင့် 

ြပည်ပအိမ်အကူများသည် စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် (ID 407) �ှင့် ရှင်းလင်းတင်ြပထားသည့် 

ဥပေဒများအတွက် တစ်ခုတည်းေသာ အခွင့်အာဏာအြဖစ်တည်ရှိသည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပေဒ 

တို�ကို မှီးြငမ်းကိုးကား သင့်သည်။ တရား�ုံးသည် အဆိုပါဥပေဒဆိုင်ရာ 

အနက်အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုမ�၏အြငင်းပွားမ�များ အေပ�တွင် အခွင့်အာဏာ ရှိသည်။



၁     ပထမဦးဆုံးအလုပ်အကိုင်ခန�်အပ်ြခင်း

အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက်

Q၁.၁ ြပည်ပအိမ်အကူအြဖစ်လုပ်ကိုင်ရမည့် က��်ုပ်၏အလုပ်အကိုင် (သို�မဟုတ်) ြပည်ပအိမ်အကူ ၏ အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် 
ရပ်တည်ရြခင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် တာဝန်တ�ရားများ�ှင့် ရပိုင်ခွင့်များ သည် မည်သည်တို�ြဖစ်သနည်း?

A ြပည်ပအိမ်အကူများ�ှင့်ပတ်သက်သည့် အေြခခံရပိုင်ခွင့်များ�ှင့် တာဝန်ဝတ�ရားများကို စံြပအလုပ် အကိုင်စာချ�ပ် 
(ID 407) (ေနာက်ဆက်တွဲ I) တွင် အေသးစိပ်ေဖာ်ြပထားသည်။ ထို�ြပင် အလုပ် အကိုင်ဆိုင်ရာဥပေဒသည်လည်း 
အလုပ်ရှင်များ�ှင့်သက်ဆိုင်သကဲ့သို� အိမ်အကူများ�ှင့်လည်း သက်ဆိုင် သည့် ဥပေဒြဖစ်သည်။

Q၁.၂ စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင် သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းသတ် မှတ်ချက်များကို 
ချိ�းေဖာက်မ�အတွက် အိမ်အကူများ�ှင့် အလုပ်ရှင်များေပ�တွင် သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် အေရးယူမ�များ 
ရှိပါသလား?

A (လမ်း��န်စာအုပ်၏ အေမးများ�ှင့် အေြဖများ ၁.၁၊ ၁.၄၊ ၁.၅၊ ၁.၈ �ှင့် ၁.၉ ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၍ တွဲဖက်�ပီး ဖတ်ပါ) 

အိမ်အကူ�ှင့်အလုပ်ရှင်�ှစ်ဦးစလုံးတို�သည်“ြပည်ပအိမ်အကူများအတွက်ေနထိုင်ခွင့်ေလ�ာက်လ�ာ 
ဗီဇာ/သက်တမ်းတိုးြခင်း” (ID 988A) �ှင့်အိမ်အကူ၏ လုပ်ခလစာ၊ အိမ်ကူများ ေနထိုင်မည့် 
အလုပ်ရှင်၏ေနအိမ်�ှင့်အိမ်အကူ၏စားေရးေသာက်ေရး�ှင့် ေနထိုင်စရာ ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ 
ကဲ့သို�ေသာအိမ်အကူ၏ အေြခအေနများအားလုံး�ှင့်ပတ်သက်�ပီး တင်း�ကပ်စွာ လိုက်နာရမည့် 
“ြပည်ပအိမ်အကူအလုပ်အကိုင်ေလ�ာက်ထားြခင်း”(ID 988B)ဆိုင်ရာအပိုင်း၆ကို ေဟာင်ေကာင် 
အထူးအုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရ ေဒသဆိုင်ရာ အစိုးရ (HKSAR) ထံတွင် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။

အကယ်၍ အိမ်အကူသည် ယင်းကဲ့သို�ေဆာင်ရွက်မ�များြပ�လုပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ၎င်းကို ေဟာင်ေကာင်တွင် 
ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခွင့်ြပ�ေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် 
ယင်းကဲ့သို�ေဆာင်ရွက်မ�များြပ�လုပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက  အနာဂတ်တွင် ၎င်း၏ ြပည်ပမှ အိမ်အကူများ 
ငှားရမ်းရန် ေလ�ာက်ထားမ�သည် ြငင်းပယ်ခံမည်ြဖစ်သည်။

အလုပ်ရှင်များအေနြဖင့် ြပည်ပအိမ်အကူများကို စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အပါအဝင် အလုပ် 
ေလ�ာက်ထားမ�တွင် မှားယွင်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုေပးရန် ဆွဲေဆာင်သိမ်းသွင်းမ� 
မြပ�လုပ်သင့်ပါ။ သို�မဟုတ်စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင်သတ်မှတ်ြပ�ာတ်းထားသည့် လုပ်ခ လစာထက် 
ေလ�ာ့နည်း၍ေပး�ပီး ြပည်ပအိမ်အကူများကို အလုပ်ခန�်အပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် အြခားေသာသူများ�ှင့် 
လိမ်လည်လှည့်ဖျားပူးေပါင်း�ကံစည်မ�ြပ�လုပ်ရန် ဆွဲေဆာင် သိမ်းသွင်းမ� မြပ�လုပ်သင့်ပါ။ 



လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဌာနသို�အလုပ်ရှင်မှ၎င်း၏ြပည်အိမ်အကူအား ေပးအပ် 
သည့်လုပ်ခလစာ�ှင့်ပတ်သက်�ပီးမှားယွင်းသည့် သတင်းအချက်အလက် ေပးအပ်သည့်ကိစ�တွင် 
အလုပ်ရှင်သည်ေထာင်ဒဏ်၄လြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမည်ြဖစ်�ပီး အိမ်အကူများကို ေပးအပ်ရန်ကျန် 
သည့်လုပ်ခလစာများကိုေပးအပ်ရန်��န်�ကားခံရမည်ြဖစ်မည်။ အလုပ်ရှင်များအေနြဖင့်ဥပေဒကို 
လိုက်နာရန်�ှင့် စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင် သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် လုပ်ခလစာကို 
၎င်းတို�၏အိမ်အကူများအား အြပည့်အဝေပးအပ်ရန် တိုက်တွန်းခံရမည်ြဖစ်သည်။ တနည်း အားြဖင့် 
ြပစ်မ�ထင်ရှားပါက အလုပ်ရှင်သည် ဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုမ�ခံရမည်ြဖစ်သည်။ 
ထို�ြပင် အလုပ်ရှင် သို�မဟုတ် အိမ်ကူသည် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းမျ�်းဥပေဒ သို�ဟုတ် 
လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ�်းဥပေဒ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ြပစ်မ�တစ်စုံတစ်ရာကျ�းလွန်မိ ပါက ၎င်းတို�သည် 
ရာဇဝတ်မ�ဆိုင်ရာဥပေဒြဖင့် တရားစွဲဆိုခံရမည်ြဖစ်သည်။

အလုပ်ရှင်အတွက်
Q၁.၃          အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ရန် အိမ်အကူေရာက်ရှိလာမ�အေပ� က��်ုပ်ဘာလုပ်သင့်နည်း?
A        အိမ်အကူအား ေဟာင်ေကာင်သို�လာေရာက်ရမ�အတွက် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင် သတ်မှတ် 

ြပ�ာန်းထားသည့်အတိုင်း အစားအစာ�ှင့် ခရီးသွားလာစရိတ်အြဖစ် တစ်ရက်လ�င် ေဟာင်ေကာင် ေဒ�လာ 
၁၀၀ ကိုေန�စ�် သင့်အေနြဖင့်ေပးသင့်သည်။ ထို�ြပင် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများြပင် 
ဆင်မ�အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း သူ/ သူမ အားေငွြပန်လည်ထုတ်ေပးသင့်သည်။ အခန်း (၂) 
တွင်�ကည့်��ပါ။
သင်၏အိမ်အကူအေနြဖင့် သင်ေမ�ာ်မှန်းထားသည့် တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် သူ/ သူမ အား 
ရှင်းလင်းေြပာဆိုရမည်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါတာဝန်များသည် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အရ “ေနထိုင် 
စားေသာက်မ��ှင့် အိမ်အကူ၏ တာဝန်များဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစ�်တွင်”*  ေဖာ်ြပထားသည့် 
အိမ်အကူလုပ်ေဆာင်ရမည့်တာဝန်များြဖစ်ရမည်။
သင်၏အိမ်အကူအား မည်သည့်ေန�ရက်တွင် လုပ်ခလစာများေပးမည်ဆိုသည်ကို သင့်အေနြဖင့် 
အတိအကျသတ်မှတ်ေပးသင့်သည်။ အခန်း(၃) တွင်�ကည့်��ပါ။
သင်၏အိမ်အကူအတွက် နားရမည့်ရက်များကိုလည်း သင်ကသတ်မှတ်ေပးသင့်သည်။ အခန်း (၄) 
တွင်�ကည့်��ပါ။
အလုပ်တာဝန်ေဆာင်ရွက်ေနစ�်အတွင်း စားေသာက်ေရးအတွက် ေထာက်ပံ့ေပးမည် မေပးမည် ကို 
သင်၏အိမ်အကူ�ှင့်သင်သည် သေဘာတူညီမ�ယူသင့်သည်။ အကယ်၍ စားေသာက်ေရး အတွက် 
ေထာက်ပံ့ေပးမည်ဆိုပါက အခမဲ့ြဖစ်ရမည်။ စားေသာက်ေရးအတွက် ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း မြပ�ပါက 
အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင် သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် စားေသာက် စရိတ်ပမာဏကို လစ�် အိမ်အကူအား 
ေပးရမည်။ 

        အိမ်အကူအား ေဟာင်ေကာင်သို�လာေရာက်ရမ�အတွက် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင် သတ်မှတ် 



အလုပ်လုပ်ေနစ�်အတွင်း သင်၏အိမ်အကူဒဏ်ရာရရှိမ�အတွက် သင်၏တာဝန်ရှိမ�များအေပ� မူတည်၍ 
အလုပ်သမား၏နစ်နာေ�ကးအာမခံကို သင့်အေနြဖင့် ထုတ်ေပးသင့်သည်။ ဤအရာ သည် 
အလုပ်သမားနစ်နာေ�ကးဆိုင်ရာဥပေဒအရ လိုအပ်မ�တစ်ခုြဖစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို� လုပ်ေဆာင်ရန်

ပျက်ကွက်ြခင်းသည် ဥပေဒအရြပစ်မ�ေြမာက်�ပီး ဒဏ်ေငွသို�မဟုတ် ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ ထို�ြပင် 
စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အရသင့်အေနြဖင့် အိမ်အကူများကို အခမဲ့ေဆးဝါးကုသမ�များ ြပ�လုပ်ေပးရန် 
လိုအပ်သည်။ ထို�ေ�ကာင့် ယင်းကဲ့သို�ေသာ အေြခအေန မျိ�းများ ေပ�ေပါက်လာပါက 
ကုန်ကျစရိတ်များကာမိေစရန် သင့်အေနြဖင့် �ပီးြပည့်စုံသည့် အသက်အာမခံစာချ�ပ်ကို 
တရားဝင်ချ�ပ်ဆိုထားသင့်သည်။ အခန်း(၅) တွင်�ကည့်��ပါ။

Q၁.၄ က��်ုပ်၏ အိမ်အကူ�ှင့် အြခားေသာ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ကို တစ်�ပိင်နက်တည်း ချ�ပ်ဆို�ိုင် ပါသလား ?

A ြပ�လုပ်၍မရပါ။ စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် (ID 407) သာလ�င် ေဟာင်ေကာင်ရှိ ြပည်ပအိမ်အကူများ 
အားလုံးအတွက် တရားဝင်အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ြဖစ်သည်။ အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ�ကားတွင် ချ�ပ်ဆိုထားသည် 
အြခားေသာမည်သည့် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်မဆို ေဟာင်ေကာင်တွင် ဥပေဒအာဏာ သက်ေရာက်မည်မဟုတ်ပါ။

Q၁.၅ က��်ုပ်၏ အိမ်အကူကို အြခားေသာပုဂ�ိ�လ်အတွက် သို�မဟုတ် အိမ်အကူ၏တာဝန်များ�ှင့် မသက်ဆိုင် သည့် 
အလုပ်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးရန် က��်ုပ်အေနြဖင့် ေစခိုင်း�ိုင်ပါသလား?

A ေစခိုင်းမ�မြပ�လုပ်�ိုင်ပါ။ လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဥပေဒအရ သင်၏အိမ်အကူအား သူ/ သူမ၏ ဗီဇာတွင်ပါရှိ သည့် 
အလုပ်ရှင် မဟုတ်ဘဲ အြခားေသာပုဂ�ိ�လ်အတွက် လုပ်ကိုင်ေပးရန် ေစခိုင်းြခင်း (သို�မဟုတ်) သူ/ သူမ အား 
အိမ်အကူ၏တာဝန်များ�ှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အလုပ်များကို ေစခိုင်းြခင်းသည် ြပစ်မ�ေြမာက် သည်။ 
အလုပ်ရှင်များအေနြဖင့် လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဥပေဒကို ေဖာက်ဖျက်သည်ဟု ေတွ�ရှိရပါက 
တရားစွဲဆိုခံရမည်ြဖစ်သည်။

အိမ်အကူအတွက်

Q၁.၆ က��်ုပ်၏ အလုပ်ရှင်အတွက် စတင်အလုပ်ထမ်းေဆာင်ရသည့်အခါ က��်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း?

A        လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ြပင်ဆင်မ�ကုန်ကျစရိတ်များ စိုက်ထုတ်ထားမ�အတွက် အလုပ်ရှင် မှ 
ြပန်ေပးရာတွင် လွယ်ကူေချေမွ�ေစရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းများ ြပင်ဆင်ရာတွင် ကုန်ကျသည့် သက်ဆိုင်ရာ 
ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးအတွက် ေြပစာများကို သင်အေနြဖင့် အလုပ်ရှင်အား ေပးသင့်သည်။

သင်ထမ်းေဆာင်ရမည့် တာဝန်ဝတ�ရားများကို ရှင်းလင်းေြပာဆိုြပရန် သင့်အလုပ်ရှင်အား သင့်အေနြဖင့် 
ေတာင်းဆိုသင့်�ပီး သင်၏အလုပ်ရှင်မှ သင့်အေပ�တွင်ေမ�ာ်လင့်ထားသည့် အရာများကို ရှင်လင်းစွာ 
သိရှိနားလည်သင့်သည်။ သင်၏အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင်ပါဝင်သည့် “ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ 

အိမ္တြင္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယား”* တွင် သတ်မှတ် ြပ�ာန်းထားေသာ အိမ်အကူ၏ 
တာဝန်များကို သင့်အေနြဖင့် ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

        လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ြပင်ဆင်မ�ကုန်ကျစရိတ်များ စိုက်ထုတ်ထားမ�အတွက် အလုပ်ရှင် မှ 



Q၁.၇ က��်ုပ်၏အလုပ်ရှင်အိမ်�ှင့် ေဝးရာတွင် က��်ုပ်ေနထိုင်�ိုင်ပါသလား?

A        မြပ�လုပ်�ိုင်ပါ။ စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ပါဥပေဒအပိုဒ်ငယ်(၃)အရသင့်အလုပ်ရှင်ေနအိမ်တွင်သာ ေနထိုင်�ပီး 
အလုပ် လုပ်သင့်သည်။ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်၏ “ေနထိုင်စားေသာက်မ��ှင့် အိမ်အကူ၏ တာဝန်များဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းအစီအစ�်”* တွင် သတ်မှတ်ြပန်�ာန်းထားသည့် စံ��န်းအတိုင်း ေနထိုင်စားေသာက်မ�ကို 
သင့်အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် အခမဲ့ေဆာင်ရွက်ေပးရန် လိုအပ်သည်။

Q၁.၈          က��်ုပ်အလုပ်ရှင်၏သေဘာတူခွင့်ြပ�ချက်ြဖင့်က��်ုပ်အေနြဖင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်�ိုင်ပါ သလား?

A  မလုပ်ရပါ။ သင်၏ဗီဇာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အလုပ်ရှင်မဟုတ်ဘဲ အြခားေသာ ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး တစ်ေယာက်�ှင့် 
အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက လူဝန်မ��ကီး�ကပ်ေရးဥပေဒအရ ြပစ်မ�ေြမာက်သည်။ ေနထိုင် မ�ဆိုင်ရာ 
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ချိ�းေဖာက်မ�အတွက် အလုပ်ထုတ်ခံရမည်ြဖစ်�ပီး တရားစွဲဆို ခံရမည်ြဖစ်သည်။ 
အကယ်၍သင်သည် ယင်းကဲ့သို� အလုပ်ထုတ်ခံရပါက ေဟာင်ေကာင်သို� အိမ်အကူအေနြဖင့်ထပ်လာရန် 
ပုံမှန်အားြဖင့် ခွင့်ြပ�မည်မဟုတ်ေတာ့ပါ။

Q၁.၉  က��်ုပ်၏အလုပ်ရှင်မှ အြခားေသာပုဂ�ိ�လ်အတွက် အလုပ်လုပ်ေပးဂန် ေစခိုင်းလာပါက သို�မဟုတ် 
အိမ်အကူ၏တာဝန်များ�ှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အလုပ်များကို ေစခိုင်းလာပါက က��်ုပ်မည်သို�ြပ� လုပ်သင့်ပါသနည်း?

A သင့်အေနြဖင့် လူဝန်မ��ကီး�ကပ်ေရးဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဌာနကို အဆိုပါကိစ�ရပ်ကို အစီရင်ခံ တင်ြပသင့်သည်။

* စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင် အိမ်အကူမှ ေဆာင်ရွက်ရမည့် အိမ်အကူဆိုင်ရာ တာဝန်�ှင့်ဝတ�ရားများဆိုင်ရာ 
အေသးစိပ်အချက်အလက်များ�ှင့် စံြပေနထိုင်စားေသာက်မ�များကို သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် “ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ 

အိမ္တြင္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယား” ပါဝင်သည်။

        မြပ�လုပ်�ိုင်ပါ။ စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ပါဥပေဒအပိုဒ်ငယ်(၃)အရသင့်အလုပ်ရှင်ေနအိမ်တွင်သာ ေနထိုင်�ပီး 

မှတ်ပုံတင်ကဒ်ြပား၊ �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကဲ့သို�ေသာ သင်၏ ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆိုင်ရာ သက်ေသခံအချက် အလက်များကို 
သင်ကိုယ်တိုင် သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။ သင်၏အလုပ်ရှင် သို�မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီမှ 
ဝန်ထမ်းအပါအဝင် မည်သည့်အြခားပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ သင်၏ သေဘာတူခွင့်ြပ�ချက်မရှိလဲ 
သိမ်းဆည်းထားြခင်း မြပ�လုပ်သင့်ပါ။

(၂၀၀၃ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၁ ရက်မတိုင်မီတွင်လူဝန်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆိုင်ရာ��န်�ကားေရးမှ�းမှအတည်ြပ�ထား�ပီး      
   ြဖစ်သည့် ထိုသို�ေသာ လက်ေတွ�ကျသည့် စီမံေဆာင်ရွက်မ�များအရ အလုပ်ရှင်မှ ၆ လေကျာ်�ကာသည်အထိ   

             အလုပ်မြဖ�တ်ဘဲ ဆက်လက်အလုပ်ခန�်အပ်ြခင်းခံရသည့် အိမ်အကူသည် အလုပ်ရှင်ေပးအပ်သည့်  
            ေနထိုင်စရာေနရာတွင် မဟုတ်ဘဲ အြခားေသာေနရာများတွင် ေနထိုင်ခွင့် ရှိသည်။)



Q၁.၁၀ ေဟာင်ေကာင်တွင်အလုပ်လုပ်ေနစ�်အတွင်း က��်ုပ်၏ ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆိုင်ရာ ေဘးကင်းလုံ�ခ��မ��ှင့် 
ရပိုင်ခွင့်များအတွက် မည်သည်ကိုဂ�ုြပ�သင့်ပါသနည်း?

A        အကယ်၍သင်သည် �ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ �ှိပ်စက်ည��်းပန်းေစာင်ကားခံနရြခင်း သို�မဟုတ် 
သင်၏ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆိုင်ရာ ေဘးကင်းလုံ�ခ��မ�သည် အ��ရာယ်ရှိလာပါက ချက်ချင်း အေရးေပ� ရဲဌာန 
ဖုန်းနံပါတ် “999” ကိုဖုန်းေခ�ဆို�ပီး အကူအညီေတာင်းခံရမည်။

အကယ်၍ သင်၏လုပ်ခလစာများအား မေပးြခင်းသို�မဟုတ် သင်၏အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ 
မည်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုမဆို ချိ�းေဖာက်ထိပါးလာပါက အလုပ်သမားဌာန၏ 24 နာရီ 
ေမးြမန်းစုံစမ်း�ိုင်ေသာ အထူးဖုန်းလိုင်း “2157 9537” ကို ဖုန်းေခ�ဆိုြခင်း သို�မဟုတ် ေမးြမန်းစုံစမ်းရန်�ှင့် 
အကူအညီေတာင်းခံရန်အတွက် အလုပ်သမားဌာန၊ အလုပ်သမားဆက် ဆံေရးဌာနခွဲ၏ သက်ဆိုင်ရာ �ုံးခွဲသို� 
သွားေရာက်ရမည်။ (အခန်း (၃) �ှင့် (၁၂) တွင်�ကည့်��ပါ)

သင်၏ �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်�ှင့် ေဟာင်ေကာင်မှထုတ်ေပးထားသည့် သက်ေသခံကဒ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် 
အ�မဲသိမ်းဆည်းထားပါ။ သင့်အတွက် သင်၏�ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို အြခားေသာ သူတစ်ဦးမှ 
သိမ်းဆည်းထားြခင်းမျိ�းမြပ�လုပ်သင့်ပါ။

သင်နားမလည်ပါက သို�မဟုတ် သေဘာမတူညီပါက မည်သည့်အချက်အလက်များကိုမဆို သင့်အေနြဖင့် 
လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း မြပ�လုပ်သင့်ပါ။

        အကယ်၍သင်သည် �ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ �ှိပ်စက်ည��်းပန်းေစာင်ကားခံနရြခင်း သို�မဟုတ် 



အလုပ်ရှင်အတွက်

Q၂.၁ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အရ က��်ုပ်၏ အိမ်အကူကို က��်ုပ်သည် မည်သည့်ကုန်ကျစရိန်များအတွက် ေငွြပန် 
ထုတ်ေပးရမည်နည်း ?

A        အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အရ သင့်အိမ်အကူအေနြဖင့် သင်ထံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်�ိုင်ရန် လိုအပ် 
သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ြပင်ဆင်မ�အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကိုကျခံရန် သင့်တွင်တာဝန်ရှိ သည်။ 
ပုံမှန်အားြဖင့် သင့်အိမ်အကူက ၎င်းကုန်ကျစရိတ်များကို စိုက်ထုတ်ကျခံထားရမည်ြဖစ်�ပီး သင့်အေန ြဖင့် 
သင့်အိမ်အကူ သူ/သူမ အား သူ/သူမတို�မှ ေြပစာများ ထုတ်ေပးသည်�ှင့် တစ်�ပိ�င်နက် သင်က 
ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် စိုက်ထားေငွကို ြပန်ထုတ်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ထို�ေနာက်သင့်အေနြဖင့် သူ/သူမ ကို 
၎င်းတို�စိုက်ထုတ်ထားသည့် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် သင့်ထံမှြပန်လည်ထုတ်ေပးသည့်ေငွကို 
လက်ခံရရှိေ�ကာင်း ဝန်ခံချက်ေရးသားခိုင်းရန်�ှင့် ေငွေပး ေချထားမ�ကို သက်ေသြပရန်အတွက် ေြပစာများကို 
သိမ်းဆည်းထားရန် သင့်ကို အ�ကံေပးပါ သည်။

ဥပမာအေနြဖင့် ဖိလစ်ပိုင်မှ အိမ်အကူေခ�ယူြခင်း၊ သင်သည် ေအာက်ပါတို�အတွက် ေငွရှင်းေပးရမည်:

ဖိလစ်ပိုင်�ိုင်ငံရပ်ြခားအလုပ်အကိုင်စီမံခန�်ခွဲေရးဌာန (POEA) ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်ခ 
(�ိုင်ငံတွင်းမှမထွက်ခွာမီ အိမ်အကူများအတွက်  လုပ်ငန်း�ှင့်စပ်လျ�်းသည့် ရှင်းလင်း မှာ�ကားချက် 
ြပ�လုပ်သည့်ပွဲသို� မြဖစ်မေနတက်ေရာက်ရမ��ှင့် ခွင့်ြပ�ချက်ပါမစ် ထုတ်ေပးေရး ဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းစ�်များအတွက် ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရမှ ေကာက်ခံသည့် ဝန်ေဆာင်ခ)

ဥပေဒအရမြဖစ်မေနေဆာင်ရွက်ရသည့် အာမခံ

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေဆးစစ်မ�အတွက် ဝန်ေဆာင်ခ

သက်ေသခံြပ�လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်ခ (ေဟာင်ေကာင်ရှိ ဖိလစ်ပိုင်ေကာင်စစ်ဝန်ချ�ပ်မှ ေကာက်ခံသည့် 
ဝန်ေဆာင်ခ)

ဗီဇာ ဝန်ေဆာင်ခ (လူဝန်မ��ကီး�ကပ်ေရးဌာနမှ ေကာက်ခံသည့် ဝန်ေဆာင်ခ)

ဖိလစ်ပိုင်အိမ်အကူများအားကုန်ကျစရိတ် စိုက်ထုတ်ေငွ ြပန်ေပးသည့် ေြပစာနမူနာပုံစံကို ေနာက်ဆက် တွဲ (၂ ) 
တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။

        အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အရ သင့်အိမ်အကူအေနြဖင့် သင်ထံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်�ိုင်ရန် လိုအပ် 

၂            အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းကုန်ကျစရိတ်များေငွြပန်ထုတ်ေပးြခင်း



Q၂.၂ သူ/သူမ၏ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမည်ဆိုပါက က��်ုပ်အေနြဖင့် က��်ုပ်၏ အိမ်အကူကို 
မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် စိုက်ထုတ်ေငွြပန်ေပးသင့်သနည်း? 

A သင့်အေနြဖင့် သင်၏အိမ်အကူအား အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးရာတွင် စာချ�ပ်စာတမ်း 
ြဖင့်သက်ေသခံ ြပ�လုပ်ရန်အတွက် ေဟာင်ေကာင်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ေကာင်စစ်ဝန်�ုံးမှ ေကာက်ခံသည့် 
ဝန်ေဆာင်ခများ၊ လူဝန်မ��ကီး�ကပ်ေရးဌာနမှ ေကာက်ခံသည့် ဝန်ေဆာင်ခများ�ှင့်  စံြပအလုပ်အကိုင် စာချ�ပ်တွင် 
ပါဝင်သည့် ဥပေဒ အပိုဒ်ငယ် (၈) တွင် သတ်မှတ်ြပ�ာတ်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် 
သက်တမ်းတိုးြခင်းအတွက် သင်၏ အိမ်အကူမှ ေပးေဆာင်ရသည့် အြခားေသာ ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကို 
ေပးေချသင့်သည်။

Q၂.၃ ေဟာင်ေကာင်ရှိ အလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီမှ တစ်ဆင့်ငှားရမ်းေသာ က��်ုပ်၏ အိမ်အကူအား လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း/စာရွက်စာတမ်းြပင်ဆင်ြခင်း ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကို က��်ုပ်ေပးေချသင့်ပါသလား? 

A ဤအရာသည် သင်၏ကိုယ်စား အလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီက မည်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို တာဝန်ယူ 
ေပးေချထားသည်ဆိုသည်�ှင့် သင်၏အိမ်အကူက လိုအပ်သည့်မည်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ကိုမဆို သူ/သူမ၏ 
ကိုယ်ပိုင်ေငွြဖင့် အမှန်တကယ်ေပးေချထားသည် မထားသည်ဆိုသည့် အချက်ေပ�တွင် မူတည်သည်။ 
အကယ်၍သင်သည် အလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီကို အဆိုပါ ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ေငွေပးေချထားသည်ဆိုပါက 
ေငွေပးေချမ�ကို သက်ေသြပရန် သက်ဆိုင်ရာေြပစာများကို သင့်အားေပးရန် သင့်အေနြဖင့် ၎င်းေအဂျင်စီကို 
ေစခိုင်းသင့်သည်။ 



အလုပ်ရှင်အတွက်

Q၃.၁ က��်ုပ်၏အိမ်အကူအား တရားဝင်လက်ခံ�ိုင်ေသာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ (MAW) ထက်ေလ�ာ့နည်း ေပးရန် 
၎င်း�ှင့်က��်ုပ် သေဘာတူညီမ�ြပ�လုပ်�ိုင်ပါသလား။

A        မရပါ၊ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် ၎င်း၏အိမ်အကူ�ှင့် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ လစာ 
(MAW)ထက်ေလ�ာ့နည်း၍ေပးရန် သေဘာတူညီမ�မြပ�လုပ်�ိုင်ပါ။ ြပည်ပအိမ်အကူများြပည်တွင်းသို�တင်ပို�ရန် 
သေဘာတူခွင့်ြပ�ချက်သည်လူဝန်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆိုင်ရာ��န်�ကားေရးမှ�းထံသို�တင်သွင်းသည့် 
အချက်များေပ�တွင် အေြခခံသည်။ အဆိုပါ အချက်များ တွင် အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် 
တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ (MAW) ထက်ေလ�ာ့နည်း၍ေပးြခင်း မြပ�လုပ်ရန် 
ပါဝင်သည်။ အေြခခံ အလုပ်ခန�်အပ်မ� စာချ�ပ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် လစာေငွကို ထုတ်ေပးရန် ခိုင်လုံသည့် 
အေ�ကာင်းရင်းမရှိဘဲ တမင်ရည်ရွယ်လျက် ပျက်ကွက်သည့် အလုပ်ရှင်သည် တရားစွဲဆို ခံရ�ိုင်�ပီး 
ြပစ်မ�ထင်ရှားမ�အေပ� မူတည်၍ ဒဏ်ေငွ ေဟာင်ေကာင် ေဒ�လာ ၃၅၀၀၀ �ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၃ �ှစ် 
ြပစ်ဒဏ်ကျခံရမည်ြဖစ်သည်။ ထို�ြပင် အလုပ်ရှင်သည် လူဝင်မ��ကီး�ကပ် ေရးအရာရှိအား မှားယွင်းသည့် 
တင်ြပမ�များြပ�လုပ်ြခင်းသည်လည်း �ကီးေလးသည့်ြပစ်မ� ကျ�းလွန်ြခင်းပင်ြဖစ်�ပီး 
လ�ိ��ဝှက်ပူးေပါင်းလိမ်လည်လှည့်ဖျားမ� ေြမာက်သည်။ မှားယွင်းစွာ တင်ြပသည့် မည်သည့်ပုဂ�ိ�လ်မဆို 
တရားစွဲဆိုခံရမည်ြဖစ်�ပီး ြပစ်မ�ထင်ရှားမ�အေပ� မူတည်၍ ေဟာင်ေကာင် ေဒ�လာ ၁၅၀၀၀၀ �ှင့် ေထာင်ဒဏ် 
၁၄ �ှစ်အထိ ကျခံရမည်ြဖစ်သည်။

Q၃.၂ က��်ုပ်၏အိမ်အကူအား လုပ်ခလစာကို က��်ုပ်မည်ကဲ့သို� ေပးသင့်သနည်း?

A        လုပ်ခလစာများကို သင့်အိမ်အကူ၏ဘဏ်အေကာင့်ထဲသို� အလိုအေလျာက်ေငွေပးေချြခင်း သို�မဟုတ် 
ချက်လက်မှတ်ြဖင့်ေပးေချရန် အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထိုသို�ြပ�လုပ်ရန် သင့်အေနြဖင့် သင့်အိမ်အကူ၏ 
သေဘာတူညီခွင့်ြပ�ချက်ကို �ကိ�တင်၍ရယူရမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်အိမ်အကူအေနြဖင့် 
ယင်းကဲ့သို�ေသာ ေငွေပးေချမ�နည်းလမ်းများကို �ှစ်သက်မ�မရှိပါက သင့်အေနြဖင့် လုပ်ခလစာများကို သူ/သူမ 
အား တရားဝင်ေ�ကးေငွြဖင့် ေပးေချသင့်သည်။

သင့်အေနြဖင့် လုပ်ခလစာေပးေချမ�မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်သည် (ဥပမာ သက်ဆိုင်ရာ 
ဘဏ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်း)။ ထို�ြပင် သင့်အေနြဖင့်  သင်၏အိမ်အကူ အား လုပ်ခလစာများေပးေချမ��ှင့် 
အစားအေသာက်ေထာက်ပံ့ေ�ကးဆိုင်ရာ ေြပစာများကို ေပးသင့်�ပီး အဆိုပါေငွေ�ကးများကို လက်ခံရရှိေ�ကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပ�မ� လုပ်ေဆာင်ရန် ေစခိုင်းသင့်သည်။ ြပည်ပအိမ်အကူများ (FDHs)  အတွက် 
လုပ်ခလာစာဆိုင်ရာေြပစာ နမူနာ ပုံစံသည် ေနာက်ဆက်တွဲ III  တွင်ပါရှိသည်။

        လုပ်ခလစာများကို သင့်အိမ်အကူ၏ဘဏ်အေကာင့်ထဲသို� အလိုအေလျာက်ေငွေပးေချြခင်း သို�မဟုတ် 

        မရပါ၊ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် ၎င်း၏အိမ်အကူ�ှင့် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ လစာ 

၃       လုပ်ခလစာများ ေပးေချြခင်း�ှင့် ြဖတ်ေတာက်��တ်ယူြခင်း



Q၃.၃ မည်သည့်အချိန်တွင် အိမ်အကူအား လုပ်ခလစာများ က��်ုပ်ေပးသင့်သနည်း ?

A        လုပ်ခလစာများကို လစ�်လတိုင်း လကုန်သည်�ှင့် ချက်ချင်း ေပးသင့်သည်။ လစာေပးရမည့် ကာလ 
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် ေနာက်ဆုံးေန�ရက်တွင် လုပ်ခလစာများေပးရမည် ြဖစ်သည်။ သင့်အေနြဖင့် 
ထိုကဲ့သို� လုပ်ခလစာများကို ေပး�ိုင်သည်�ှင့်တစ်�ပိ�င်နက် ေပးေချသင့်ေသာ်လည်း မည်သည့်ကိစ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေစ 
လစာေပးရမည့်ကာလ ေနာက်ဆုံးရက် ထက် ၇ ရက်ထက်ပိုမို ေနာက်မကျသင့်ပါ။ 

အကယ်၍ သင့်အေနြဖင့် လစာေပးရမည့် ကာလ�ှင့် လစာေပးရမည့်ရက်ကို ေြပာင်းလဲလို ပါက 
သင်၏အိမ်အကူအား�ကိ�တင်၍ အေ�ကာင်း�ကားသင့်�ပီး ေပးေချရန်ကျန်ရှိေနသည့် လုပ်ခလစာပမာဏကို 
ရှင်းေပးရမည်ြဖစ်သည်။  

ဥပမာ- သင်၏အိမ်အကူသည် မတ်လ ၁ ရက်တွင် အလုပ်တာဝန်စတင်ထမ်းေဆာင်သည်။ အကယ်၍သင်သည် 
လစာေပးရမည့် ကာလကို လတိုင်း၏ ၁၆ ရက်ေန�မှ စတင်ရန် ေြပာင်းလဲလိုပါက ၁၅ ရက်�ကာ( မတ်လ ၁ ရက်မှ ၁၅ 
ရက်အထိ) တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့် လုပ်ခလစာကို သင်က သူ/သူမအား ဧ�ပီလတွင်လစာေပးေချရမည့် 
ရက်မတိုင်မီ မတ်လ ၁၅ ရက်ေနာက်ပိုင်း (၇)  ရက်အတွင်း ရှင်းေပးသင့်သည်။

အိမ်အကူအတွက်

Q၃.၄ က��်ုပ်၏အလုပ်ရှင်မှက��်ုပ်အား လုပ်ခလစာေပးေချသည့်အခါတွင် က��်ုပ် မည်သို�ြပ�လုပ်သင့် သနည်း?

A သင့်ကိုေပးသည့် လုပ်ခလစာ ပမာဏကို သင် စစ်ေဆးသင့်သည်။ အကယ်၍မှားေနပါက 
သင်၏အလုပ်ရှင်ြပင်ဆင်ေပးထားသည့် ေြပစာေပ�တွင် လက်ခံရရှိသည့် လစာပမာဏကို သင်က ေဖာ်ြပသင့်သည်။

Q၃.၅ အကယ်၍ က��်ုပ်၏အလုပ်ရှင်က က��်ုပ်ရရှိရမည့် လုပ်ခလစာထက်ေလ�ာ့နည်း�ပီး ေပးေချပါက က��်ုပ် 
မည်သို�ြပ�လုပ်သင့် သနည်း?

A အကယ်၍ လုပ်ခလစာပမာဏသည် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင် သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် လုပ်ခလစာများ 
ထက်ေလျာ့နည်းေနပါက သင်သည်သင့်အလုပ်ရှင် လစာတွက်ချက်မ�တွင် အမှား အယွင်းရှိေနသည်လား ဆိုသည်ကို 
�ကည့်��စစ်ေဆးသင့်သည်။ သင့်ကိုလစာမေပးပါက လုပ်ခလစာ ေြပစာများေပ�တွင် မည်သည့်အခါမ� ဝန်ခံလက်မှတ် 
မထိုးပါ�ှင့်။ အကယ်၍ လုပ်ခလစာေလ�ာ့ေပးမ� အတွက် ေကျနပ်�ိုင်ေလာက်သည့် ရှင်းလင်းြပသမ� 
ြပ�လုပ်ြခင်းမရှိပါက သင့်အေနြဖင့် အဆိုပါကိစ� ကို အလုပ်သမားဝန်�ကီးဌာန၏ အလုပ်သမား 
ဆက်ဆံေရးဌာနဆိုင်ရာ သင့်ေလျာ်သည့် �ုံးခွဲများတွင် ချက်ချင်းအစီရင်ခံတင်ြပသင့်သည်။ (အခန်း ၁၂ 
တွင်�ကည့်��ပါ)

အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက်

Q၃.၆ အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် အိမ်အကူအား သူ/သူမေ�ကာင့် ပစ�ည်းများပျက်စီးဆုံး��ံးမ�အတွက် ၎င်း၏ လုပ်ခလစာကို 
ြဖတ်ေတာက်ေလ�ာ့ချမ� ြပ�လုပ်�ိုင်ပါသလား? အြခားေသာမည်သည့်အေ�ကာင်း အရာများသည် အလုပ်ရှင်မှ 
အိမ်အကူ၏လုပ်ခလစာကို ြဖတ်ေတာက်ေလ�ာ့ချမ� ြပ�လုပ်�ိုင် ပါမည်နည်း?

A                       အလုပ်ရှင်ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ�ည်းဥစ�ာများသည် အိမ်အကူ၏ ေပါ့ဆမ��ှင့် အမှားြပ�လုပ်မ�ေ�ကာင့် 
ပျက်စီးဆုံး��ံးသွားမ�အတွက် အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် လုပ်ခလစာြဖတ်ေတာက်ေလ�ာ့ချြခင်း ြပ�လုပ် �ိုင်သည်။ 
ယင်းသို�ေသာ မည်သည့်ကိစ�ရပ်တွင်မဆို ေလ�ာ့ချြဖတ်ေတာက်မည့် ေငွေ�ကးပမာဏသည် 
ပျက်စီးဆုံး��ံးသွားသည့် ပစ�ည်း၏ တန်ဖိုး�ှင့် ညီမ�ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ေဟာင်ေကာင် ေဒ�လာ ၃၀၀ ထက် 
မေကျာ်လွန်ေစရ။ ေလ�ာ့ချြဖတ်ေတာက်သည့် စုစုေပါင်းေငွေ�ကးပမာဏသည် ထိုလစာကာလအတွင်း၌ 
အိမ်အကူကို ေပးရမည့် လုပ်ခလစာပမာဏ၏ ၄ ပုံတစ်ပုံထက် မေကျာ်လွန်ေသာ ပမာဏြဖစ်ရမည်။

        လုပ်ခလစာများကို လစ�်လတိုင်း လကုန်သည်�ှင့် ချက်ချင်း ေပးသင့်သည်။ လစာေပးရမည့် ကာလ 

                      



ေအာက်ပါအေြခအေနများအရလည်း အိမ်အကူ၏လုပ်ခလစာကို အလုပ်ရှင်မှ ြဖတ်ေတာက် ေလ�ာ့ချြခင်း 
ြပ�လုပ်�ိုင်သည်:

အလုပ်ပျက်ကွက်မ�ကာလအတွက် လစာထဲမှ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းများ၊ လစာထဲမှ 
ြဖတ်ေတာက်မည့်ပမာဏသည် အိမ်အကူ အလုပ်မှ ပျက်ကွက်သည့် ကာလ�ှင့် အချိ�းကျရမည်။

အလုပ်ရှင်မှ အိမ်အကူအား ေပးထားသည့် မည်သည့် လာစာ�ကိ�တင်ေပးမ��ှင့် လစာပိုေပးေငွများကိုမဆို 
ြပန်ကာမိေစရန်အတွက် လစာ ြဖတ်ေတာက် ေလ�ာ့ချြခင်း၊ ေလ�ာ့ချြဖတ်ေတာက်သည့် 
စုစုေပါင်းေငွေ�ကးပမာဏသည် ထိုလစာကလအတွင်း၌ အိမ်အကူကို ေပးရမည့် လုပ်ခလစာပမာဏ၏ 
၄ ပုံတစ်ပုံထက် မေကျာ်လွန်ေသာ ပမာဏြဖစ်ရမည်; 

အိမ်အကူ၏ ေဖာ်ြပေတာင်းဆိုမ�အရ အလုပ်ရှင်မှ အိမ်အကူအား ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် မည်သည့် 
ေချးငှားမ�အတွက်မဆို လစာ ြဖတ်ေတာက် ေလ�ာ့ချြခင်း ; �ှင့်

ြပ�ာန်းထားသည့် ဥပေဒများအရ အိမ်အကူ၏လုပ်ခလစာများထဲမှ ြဖတ်ေတာက်ရန် လိုအပ်မ��ှင့် 
ြဖတ်ေတာက်ခွင့်ြပ�ြခင်းတို�ေ�ကာင့် လစာ ြဖတ်ေတာက် ေလ�ာ့ချြခင်း။ 

အလုပ်သမားများဆိုင်ရာ မဟာမင်း�ကီး၏ စာြဖင့်ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အလုပ်ပျက်ကွက်ြခင်း မှလွဲ၍ ၊ 
ထိုအရာများကိုချန်လှပ်ကာစုစုေပါင်းလစာြဖတ်ေတာက်ေလ�ာ့ချမ�များကိုမည်သည့်လစာကာလအတွင်းတွင်မ
ဆိုြပ�လုပ်�ိုင်�ပီး လစာြဖတ်ေတာက်ေလ�ာ့ချမ�ပမာဏသည်  ထိုလစာကာလအတွက် ေပးရသည့်လုပ်ခလစာ 
ပမာဏ၏ တစ်ဝက်ထက်မေကျာ်လွန်ေသာ ပမာဏြဖစ်ရမည်။

Q၃.၇ အကယ်၍ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အိမ်အကူအား အချိန်မှန်လစာေပးရန် ပျက်ကွက်ပါက မည်သည့် 
အကျိ�းဆက်များြဖစ်ေပ�လာမည်နည်း?

A        အကယ်၍ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အိမ်အကူအား လစာေပးရမည့်ရက်မှစတင်၍  (၇) ရက်အတွင်း 
လစာေပးရန် ပျက်ကွက်ပါက သူ/သူမသည် :

အိမ်အကူအားလုပ်ခလစာေပးအပ်ရန် ေ�ကွးကျန်ရှိသည့်ပမာဏအေပ�တွင် အတိုးေပး ရန် ; �ှင့်

ြပစ်မ�ကျ�းလွန်မ�အေပ�မူတည်၍ တရားစွဲဆိုခံရ�ိုင်ြခင်း�ှင့် ဒဏ်ေငွ ေဟာင်ေကာင် ေဒ�လာ ၃၅၀၀၀၀ 
ေပးေဆာင်ရြခင်း�ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၃ လ ချမှတ်ြခင်းတို� ခံရ�ိုင်သည်။

အကယ်၍ လစာေပးရမည့်ရက်မှစတင်ကာ တစ်လအတွင်း လုပ်ခလစာများကို ေပးေချမ� မြပ�လုပ်ပါက  
အလုပ်ရှင်ဘက်က အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားြခင်းမရှိဘဲ စာချ�ပ်ကို ရပ်စဲသည်ဟု အိမ်အကူအေနြဖင့် 
ယူဆ�ိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို�ေသာ အေြခအေနမျိ�းများတွင် အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် အေ�ကာင်း�ကားမ�အစား 
အြခားေသာ ြပ�ာန်းဥပေဒအရ�ှင့် စာချ�ပ်အရ အလုပ်ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် အိမ်အကူအား ေပးေချရမည့် 
ေငွပမာဏအြပင် လစာပါ ေပးေချရန်လိုအပ်သည် (အခန်း ၈ တွင်�ကည့်��ပါ)။

        အကယ်၍ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အိမ်အကူအား လစာေပးရမည့်ရက်မှစတင်၍  (၇) ရက်အတွင်း 



အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက်

Q၄.၁ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ြပည်ပအိမ်အကူများသည် မည်သည့်ခွင့်အမျိ�းအစားများ ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသနည်း?

A       အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ြပည်ပအိမ်အကူများသည် ေအာက်ပါခွင့်အမျိ�းအစားများကို ခံစားပိုင်ခွင့် 
ရှိသည် :

နားရက်များ;

ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်များ ; �ှင့် 

လစာမြဖတ်ေသာ �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရက်များ။

အကယ်၍ အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ�ှစ်ဦစလုံးတို�သည် အလုပ်စာချ�ပ်ကို သက်တမ်းတိုးရန် သေဘာတူညီပါက 
စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အရ စာချ�ပ်အသစ်ချ�ပ်ဆိုမ�မြပ�မီ အိမ်အကူ အေနြဖင့် သူ/သူမ၏ ေမွးရပ်ေြမသို� 
အလုပ်ရှင်မှ စရိတ်ကျခံေပးြခင်းြဖင့် (၇) ရက်ထက်မနည်း အလည်အပတ်အေနြဖင့် ြပန်သွားသင့်သည်။

အနာဂတ်တွင် အြငင်းပွားမ�များ ြဖစ်ေပ�ြခင်းကို ေရှာင်ရှား�ိုင်ရန်အတွက် ခွင့်ရက်�ှင့် လစာေပးြခင်းဆိုင်ရာ 
မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။

      နားရက်များ

အလုပ်ရှင်အတွက်

Q၄.၂ က��်ုပ်၏အိမ်အကူအတွက် နားရက်ကို မည်ကဲ့သို� က��်ုပ်သတ်မှတ်ေပးသင့်သနည်း?

A        သင့်အေနြဖင့် သင့်အိမ်အကူအား (၇) ရက်တာ ကာလတစ်ခုတိုင်းတွင် အနည်းဆုံး (၁) ရက် 
နားရက်ေပးသင့်သည်။ နားရက်အတွက် အချိန်ကာလသည် ဆက်တိုက်အားြဖင့်၂၄ နာရီထက် 
မေလျာ့နည်းသည့် အချိန်ကာလြဖစ်ရမည်။ 

နားရက်များသည် သင်သတ်မှတ်ေပးေသာရက်များြဖစ်သင့်�ပီး ပုံမှန် သို�မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ် 
သည့်အေ�ကာင်းအရာများေပ� မူတည်၍လည်း နားရက်များ ေပး�ိုင်သည်။ နားရက်များကို ပုံမှန်အတိုင်း 
မသတ်မှတ်ေပးပါက သင့်အေနြဖင့် လတစ်လ၏အစမတိုင်မီ အိမ်အကူအား သူ/သူမ၏ နားရက်များကို 
�ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကားသင့်သည်။

       အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ြပည်ပအိမ်အကူများသည် ေအာက်ပါခွင့်အမျိ�းအစားများကို ခံစားပိုင်ခွင့် 

        သင့်အေနြဖင့် သင့်အိမ်အကူအား (၇) ရက်တာ ကာလတစ်ခုတိုင်းတွင် အနည်းဆုံး (၁) ရက် 

၄      နားရက်များ၊ အားလပ်ရက်များ�ှင့် ခွင့်ရက်များ



Q၄.၃ က��်ုပ်အေနြဖင့် က��်ုပ်၏အိမ်အကူကို သူ/သူမ ၏နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ေပးရန် ေတာင်းဆို၍ရ�ိုင် ပါသလား?

A        ေတာင်းဆို၍မရ�ိုင်ပါ။  ေမ�ာ်လင့်မထားေသာ အေရးေပ�ကိစ�များမှလွဲ၍ သင့်အေနြဖင့် သင့်အိမ်အကူကို 
သူ/သူမ၏ နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ေပးရန် မေတာင်းဆိုသင့်ပါ။ နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ေပးရန် 
အိမ်အကူအား အတင်းအကျပ်ေတာင်းဆိုေသာ အလုပ်ရှင် သည် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပေဒကို 
ချိ�းေဖာက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။    

သို�ေသာ်လည်း သတ်မှတ်ေပးထားသည့် နားရက်အစား အြခားရက်များတွင် နားရက်အြဖစ် 
အစားထိုးသတ်မှတ်ေပးရန် သင့်အိမ်ကူ၏ သေဘာတူခွင့်ြပ�ချက်ြဖင့် သင်သည် သင်၏အိမ် အကူအား 
နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ေပးရန် ေတာင်းဆို�ိုင်သည်။ အစားထိုးေပးသည့် နားရက်ကို တူညီသည့်လအတွင်း၌ 
မူလနားရက်မတိုင်မီ သတ်မှတ်ေပးရမည် သို�မဟုတ် ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း၌ ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။

Q၄.၄ က��်ုပ်အေနြဖင့် က��်ုပ်၏အိမ်အကူကို သူ/သူမ ေနရပ်ဇာတိအိမ်သို�ြပန်သွား�ပီးေနာက် သူ/သူမ ၏နားရက်များတွင် 
အလုပ်တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ေစခိုင်း�ိုင်ပါသလား?

A သင့်အေနြဖင့် သင်၏အိမ်အကူအား သူ/သူမ ၏နားရက်များတွင် အလုပ်တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက် ေပးရန် 
အတင်းအကျပ် မေစခိုင်းသင့်ပါ။ သို�ေသာ်လည်း သူ/သူမ ၏နားရက်များတွင် သူ/သူမ သည် ၎င်း၏ဆ��အေလျာက် 
အလုပ်တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။  

ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်များ

အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက် 

Q၄.၅ �ှစ်တစ်�ှစ်တွင် ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်များကို သူ/သူမ မခံစားမီ အိမ်အကူ တစ်ေယာက်အေနြဖင့် 
အချိန်မည်မ��ကာေအာင် အလုပ်လုပ်ရမည်နည်း?

A                       ြပည်ပအိမ်အကူများအားလုံးသည် ၎င်းတို�၏တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် အချိန်ကာလပမာဏ မည်မ�မဆို 
ေအာက်ပါ တစ်�ှစ်တာအတွင်း ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက် (၁၂) ရက်ကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည် -

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ေန�;

�ှစ်သစ်ကူးေန�;

�ှစ်သစ်ကူး ဒုတိယေန�;

�ှစ်သစ်ကူး တတိယေန�;

Ching Ming ပွဲေတာ်ေန�;

ေမလ ၁ ရက်ေန�;

Tuen Ng ပွဲေတာ်ေန�;

တ�ုတ် ေကာက်ရိတ်သိမ်းပွဲေတာ်�ပီး ေနာက်တစ်ေန�;

Chung Yeung ပွဲေတာ်ေန�;

တ�ုတ် ေဆာင်းရာသီပွဲေတာ်ေန� သို�မဟုတ် ခရစ�မတ်ေန� (အလုပ်ရှင်၏ေရွးချယ်မ� ေပ�တွင် မူတည်သည်);

ေအာက်ပါအေြခအေနများအရလည်း အိမ်အကူ၏လုပ်ခလစာကို အလုပ်ရှင်မှ ြဖတ်ေတာက် ေလ�ာ့ချြခင်း 
ြပ�လုပ်�ိုင်သည်:

အလုပ်ပျက်ကွက်မ�ကာလအတွက် လစာထဲမှ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းများ၊ လစာထဲမှ 
ြဖတ်ေတာက်မည့်ပမာဏသည် အိမ်အကူ အလုပ်မှ ပျက်ကွက်သည့် ကာလ�ှင့် အချိ�းကျရမည်။

အလုပ်ရှင်မှ အိမ်အကူအား ေပးထားသည့် မည်သည့် လာစာ�ကိ�တင်ေပးမ��ှင့် လစာပိုေပးေငွများကိုမဆို 
ြပန်ကာမိေစရန်အတွက် လစာ ြဖတ်ေတာက် ေလ�ာ့ချြခင်း၊ ေလ�ာ့ချြဖတ်ေတာက်သည့် 
စုစုေပါင်းေငွေ�ကးပမာဏသည် ထိုလစာကလအတွင်း၌ အိမ်အကူကို ေပးရမည့် လုပ်ခလစာပမာဏ၏ 
၄ ပုံတစ်ပုံထက် မေကျာ်လွန်ေသာ ပမာဏြဖစ်ရမည်; 

အိမ်အကူ၏ ေဖာ်ြပေတာင်းဆိုမ�အရ အလုပ်ရှင်မှ အိမ်အကူအား ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် မည်သည့် 
ေချးငှားမ�အတွက်မဆို လစာ ြဖတ်ေတာက် ေလ�ာ့ချြခင်း ; �ှင့်

ြပ�ာန်းထားသည့် ဥပေဒများအရ အိမ်အကူ၏လုပ်ခလစာများထဲမှ ြဖတ်ေတာက်ရန် လိုအပ်မ��ှင့် 
ြဖတ်ေတာက်ခွင့်ြပ�ြခင်းတို�ေ�ကာင့် လစာ ြဖတ်ေတာက် ေလ�ာ့ချြခင်း။ 

အလုပ်သမားများဆိုင်ရာ မဟာမင်း�ကီး၏ စာြဖင့်ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အလုပ်ပျက်ကွက်ြခင်း မှလွဲ၍ ၊ 
ထိုအရာများကိုချန်လှပ်ကာစုစုေပါင်းလစာြဖတ်ေတာက်ေလ�ာ့ချမ�များကိုမည်သည့်လစာကာလအတွင်းတွင်မ
ဆိုြပ�လုပ်�ိုင်�ပီး လစာြဖတ်ေတာက်ေလ�ာ့ချမ�ပမာဏသည်  ထိုလစာကာလအတွက် ေပးရသည့်လုပ်ခလစာ 
ပမာဏ၏ တစ်ဝက်ထက်မေကျာ်လွန်ေသာ ပမာဏြဖစ်ရမည်။

Q၃.၇ အကယ်၍ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အိမ်အကူအား အချိန်မှန်လစာေပးရန် ပျက်ကွက်ပါက မည်သည့် 
အကျိ�းဆက်များြဖစ်ေပ�လာမည်နည်း?

A        အကယ်၍ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အိမ်အကူအား လစာေပးရမည့်ရက်မှစတင်၍  (၇) ရက်အတွင်း 
လစာေပးရန် ပျက်ကွက်ပါက သူ/သူမသည် :

အိမ်အကူအားလုပ်ခလစာေပးအပ်ရန် ေ�ကွးကျန်ရှိသည့်ပမာဏအေပ�တွင် အတိုးေပး ရန် ; �ှင့်

ြပစ်မ�ကျ�းလွန်မ�အေပ�မူတည်၍ တရားစွဲဆိုခံရ�ိုင်ြခင်း�ှင့် ဒဏ်ေငွ ေဟာင်ေကာင် ေဒ�လာ ၃၅၀၀၀၀ 
ေပးေဆာင်ရြခင်း�ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၃ လ ချမှတ်ြခင်းတို� ခံရ�ိုင်သည်။

အကယ်၍ လစာေပးရမည့်ရက်မှစတင်ကာ တစ်လအတွင်း လုပ်ခလစာများကို ေပးေချမ� မြပ�လုပ်ပါက  
အလုပ်ရှင်ဘက်က အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားြခင်းမရှိဘဲ စာချ�ပ်ကို ရပ်စဲသည်ဟု အိမ်အကူအေနြဖင့် 
ယူဆ�ိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို�ေသာ အေြခအေနမျိ�းများတွင် အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် အေ�ကာင်း�ကားမ�အစား 
အြခားေသာ ြပ�ာန်းဥပေဒအရ�ှင့် စာချ�ပ်အရ အလုပ်ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် အိမ်အကူအား ေပးေချရမည့် 
ေငွပမာဏအြပင် လစာပါ ေပးေချရန်လိုအပ်သည် (အခန်း ၈ တွင်�ကည့်��ပါ)။

        ေတာင်းဆို၍မရ�ိုင်ပါ။  ေမ�ာ်လင့်မထားေသာ အေရးေပ�ကိစ�များမှလွဲ၍ သင့်အေနြဖင့် သင့်အိမ်အကူကို 

                ြပည်ပအိမ်အကူများအားလုံးသည် ၎င်းတို�၏တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် အချိန်ကာလပမာဏ မည်မ�မဆို 



ဇူလိုင် ၁ ရက်ေန�; �ှင့်  

ေအာက်တိုဘာ ၁ ရက်ေန�။

အကယ်၍ အိမ်အကူသည် အဆိုပါမည်သည့်လပ်ရက်များမတိုင်မီတွင် ၃ လ ဆက်တိုက် အလုပ်ရှင်၏ 
ေစခိုင်းြခင်းကို ခံရပါက သူ/သူမ သည် အားလပ်ရက်အတွက်လခကို ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

အလုပ်ရှင်အတွက်

Q၄.၆ ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်များတွင် က��်ုပ်သည် က��်ုပ်၏အိမ်အကူအား အလုပ် လုပ် ေပးရန် 
ေတာင်းဆို၍ရ�ိုင်ပါသလား?

A ရပါသည်။ သို�ေသာ် သင့်အေနြဖင့် သူ/သူမအား :

၄၈ နာရီထက်ေလ�ာ့နည်းမ�မရှိဘဲ �ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကားြခင်း; �ှင့်

ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက် မတိုင်မီ သို�မဟုတ် �ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း အြခားေသာ 
အားလပ်ရက်တစ်ရက် တို�ကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

Q၄.၇ က��်ုပ်သည် က��်ုပ်၏အိမ်အကူအား သူ /သူမ ၏သေဘာတူခွင့်ြပ�ချက်ြဖင့် အပိုလစာေပးကာ ြပန်တမ်းဝင် 
အားလပ်ရက်များကို လက်လ�တ်ရန် ေစခိုင်း၍ရ�ိုင်ပါသလား?

A        မရပါ။  သင်၏အိမ်အကူအား ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်များအစား ေငွေပး ေချမ�ြပ�လုပ်သည့် 
မည်သည့်ပုံစံမျိ�းကိုမဆို သင်အေနြဖင့် မလုပ်ေဆာင်ရပါ။

ဤစည်းကမ်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ေသာ အလုပ်ရှင်သည် တရားစွဲဆိုခံရမည်ြဖစ်�ပီး ြပစ်မ� အေပ� မူတည်၍ 
ဒဏ်ေငွ ေဟာင်ေကာင်ေဒ�လာ ၅၀၀၀၀ အထိေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။

Q၄.၈ အကယ်၍ ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်ရက်သည် က��်ုပ်၏အိမ်အကူ၏ အားလပ်ရက် �ှင့် 
တစ်ထပ်တည်းကျေရာက်ပါက က��်ုပ်အေနြဖင့် သူ/ သူမအား ေနာက်ထပ် အားလပ်ရက် ေပးရန် 
တာဝန်ရှိပါသလား?

A ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်သည် အိမ်အကူ၏ အားလပ်ရက်�ှင့် 
တစ်ထပ်တည်းကျေရာက်ပါက အိမ်အကူနားရက်၏ေနာက်တစ်ရက်တွင် အားလပ်ရက်ေပးသင့်�ပီး ၎င်း 
အားလပ်ရက်သည် ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက် မြဖစ်ရပါ။

        မရပါ။  သင်၏အိမ်အကူအား ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်များအစား ေငွေပး ေချမ�ြပ�လုပ်သည့် 



   �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်�ှင့် အားလပ်ရက်ခွင့်

အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက် 

Q၄.၉ တစ်�ှစ်လ�င် အိမ်အကူတစ်ဦးအား �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရက်များ မည်မ�ေပးသင့်သနည်း?

A တူညီသည့်အလုပ်ရှင်တစ်ဦးထံတွင် ၁၂ လတာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ပီးေနာက် အိမ်အကူတစ်ဦး သည် 
�ှစ်ပတ်လည်ခွင့် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အိမ်အကူတစ်ဦး ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည့် �ှစ်ပတ်လည်ခွင့် အေရအတွက်သည် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်ကာလပမဏအေလျာက် ၇ ရက်မှ ၁၄ အထိ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်:

တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်�ှစ်များ

၁
၂
၃
၄
၅

၆
၇
၈

၉ �ှင့် အထက်

�ှစ်တစ်�ှစ်၏ ခွင့်ကာလအတွက် ေပးအပ်ထား သည့် 
�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရက်အေရတွက်များ

၇

၇

၈
၉

၁၀
၁၁
၁၂

၁၃
၁၄

 ဥပမာ။ အိမ်အကူတစ်ဦးသည် သူ/ သူမ၏ အလုပ်ရှင်�ှင့် ဒုတိယအ�ကိမ် ၂ �ှစ်သက်တမ်း စာချ�ပ် 
ချ�ပ်ဆိုထားစ�်အတွင်း သူ/ သူမ သည် ၄ �ှစ်တာ  တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ� �ပီးေြမာက်သွားသည့် အခါ 
�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရက် ၉ ရက် ခံစားခွင့်ရှိမည်ြဖစ်သည်။

Q၄.၁၀ အိမ်အကူမှရယူသည့် �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်အချိန်ဇယားကို မည်သူက စီစစ်တွက်ချက်ဆုံးြဖတ် ေပးသနည်း?

A အိမ်အကူ�ှင့် ည�ိ��င်းေဆွးေ�ွး�ပီးေနာက် အလုပ်ရှင်က အိမ်အကူအေနြဖင့် ၎င်းကို အလုပ်ခန�်အပ် 
လိုက်သည့်အချိန်မှ ေနာက်ထပ် ၁၂ လအတွင်း ရယူခွင့်ရှိသည့် လစာခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ခွင့်ရက် ကိုရယူမည်ြဖစ်�ပီး 
၎င်းခွင့်ရက်အတွက် အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်�ကိ�တင်ကာ အေ�ကာင်း�ကားစာြဖင့် အတည်ြပ�ရမည်ြဖစ်သည်။

Q၄.၁၁ �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရက်တွင် အိမ်အကူ၏ အားလပ်ရက်များ�ှင့် ြပန်တမ်းဝင် အားလပ် ရက်များ ပါဝင်သင့်ပါသလား?

A မပါဝင်သင့်ပါ။ �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ကာလအတွင်းကျေရာက်သည့် မည်သည့်အိမ်အကူ၏အားလပ် ရက်�ှင့် ြပန်တမ်းဝင် 
အားလပ်ရက်မဆို �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်အြဖစ်ေရတွက်မည်ြဖစ် သည်။ ထို�ေနာက် အြခားေသာ အနားယူသည့်ရက် 
သို�မဟုတ် အားလပ်ရက်ကို သတ်မှတ်ေပးရ မည်ြဖစ်သည်။



Q၄.၁၂ မည်သို�ေသာအေြခအေနမျိ�းတွင် �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်အြပင် အလည် အပတ်ခရီး အားလပ်ရက်ခွင့်ကို 
ေပးအပ်သင့်သနည်း?

A အကယ်၍ အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူတို�သည် စာချ�ပ်သက်တမ်းထက်မံတိုးရန် သေဘာတူညီပါက 
စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ပါ အပိုဒ်ငယ် ၁၃ အရ စာချ�ပ်အသစ်ချ�ပ်ဆိုမ� မစတင်မီ အိမ်အကူအား သူ/သူမ၏ 
ဇာတိေနရပ်သို� ြပန်ရန်အတွက် (၇) ရက်ထက်မနည်းသည့် အလည်အပတ်ခရီး အားလပ်ရက်ခွင့်ကို ေပးသင့်သည်။ 
သို�ေသာ်လည်း အဆိုပါ အလည်အပတ်ခရီး အားလပ်ရက်ခွင့် အတွက်လစာေပးမည် မေပးမည်ဆိုသည်မှာ 
စာချ�ပ်တွင်သေဘာတူညီထားသည့် စည်းမျ�်း စည်းကမ်းများအေပ�တွင်မူတည်သည်။

Q၄.၁၃ အလုပ်ရှင်သည် �ိုင်ငံရပ်ြခားသို� ခရီးသွားသည့်အခါ အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် သူ/သူမ၏ အိမ်အကူကို လစာမဲ့ခွင့်ယူရန် 
အတင်းအကျပ်ေစခိုင်းြခင်း ြပ�လုပ်�ိုင်ပါသလား?

A လစာမဲ့ခွင့်ယူြခင်းဆိုင်ရာ စီမံေဆာင်ရွက်မ�သည် အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက် အြပန် အလှန် 
သေဘာတူညီမ�ရှိရမည်။ အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် သူ/သူမ၏ အိမ်အကူကို ထိုကဲ့သို�ေသာခွင့်မျိ�း ယူရန် 
တစ်ဖက်သတ်အတင်းအကျပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမျိ�း မြပ�သင့်ပါ။

အလုပ်ရှင်အတွက်

Q၄.၁၄ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် ဖျက်သိမ်းြခင်း သို�မဟုတ် အ�ပီးသတ်ြခင်းြပ�လုပ်သည့်အခါတွင် က��်ုပ်၏ အိမ်အကူအား 
က��်ုပ်သည် �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ကို မည်ကဲ့သို� ေပးသင့်သနည်း?

A        အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ကို ဖျက်သိမ်းသည့်အခါ ၁၂ လ သက်တမ်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်မ�ကာလ တိုင်း 
�ှင့်စပ်လျ�်း၍ မည်သည့်�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ကိုမှရယူထားြခင်းမရှိပါက  သင်၏အိမ်အကူ အား 
�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရက်အစား လစာေပးသင့်သည်။ သို�ေသာ် �ှစ်တစ်�ှစ်ကာလ (အလုပ်အကိုင် 
စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ပီးေနာက် ၁၂ လ�ကာကာလတိုင်း) တွင် ၁၂ လသက်တမ်းထက် ေလ�ာ့နည်းကာ 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည် ဆိုပါက၊ အကယ်၍ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ကို အြခားေသာအရာများထက် သူ/ သူမ၏ 
�ကီးစွာေသာ မှားယွင်းေဆာင်ရွက်မ�ေ�ကာင့် အလုပ်မှ�ုတ်တရက်ထုတ်ပစ်ကာ ဖျက်သိမ်းမည် ဆိုပါက  
သင်၏အိမ်အကူသည် လစာခံစားခွင့်ေပးသည့်�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ကို အချိ�းချခံစား ခွင့်ရှိသည်။

ဥပမာ - သင်၏အိမ်အကူသည် ၁၈ လ သက်တမ်း�ကာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ပီးေနာက် အလုပ်မှ��တ်ထွက်ြခင်း 
သုိ�မဟုတ် အလုပ်ထုတ်ြခင်းခံရ�ပီး သူ/ သူမသည် ထုိအချိန်အထိ 
မည်သည့်�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရက်ကုိမ�ယူထားြခင်းမရိှပါက ပထမဦးဆံုး ၁၂ လသက်တမ်း�ကာ 
အြပည့်အဝတာဝန်ထမ်းေဆာင်မ�အတွက် ရရိှသည့် �ှစ်ပတ်လည်ခွင့် ( ရက်ေပါင်း ၇ ရက် ကုိဆုိလုိသည်) အေပါင်း 
အလုပ်လုပ်ကုိင်သည့် ကျန်ရိှသည့် ေန�များအားတွက်ချက်၍ေပးသည့် လစာခံစား ခွင့်ရိှသည့် �ှစ်ပတ်လည်ခွင့် 
အချိ�းကျ ပမာဏ ( ၇ ရက်+ ၃.၅ ရက်=၁၀.၅ ရက်) အစား သူ/ သူမ အား လလုပ်ခလစာေပးသင့်သည်။

သို�ေသာ် အကယ်၍ သင်၏အိမ်အကူသည် ၁၈ လ သက်တမ်း�ကာ တာဝန်ထမ်းေဆာင် �ပီးေနာက် သူ/ သူမ၏ 
�ကီးစွာေသာ မှားယွင်းေဆာင်ရွက်မ�ေ�ကာင့် အလုပ်မှ�ုတ်တရက် ထုတ်ပစ်ြခင်းခံရပါက သူ/ သူမသည်  
ပထမဦးဆုံး ၁၂ လသက်တမ်း�ကာ အြပည့်အဝတာဝန် ထမ်းေဆာင်မ�အတွက် ရရှိသည့် �ှစ်ပတ်လည်ခွင့် 
(ရက်ေပါင်း ၇ ရက် ကိုဆိုလိုသည်) အစား လုပ်ခလစာကိုသာ ရရှိမည်ြဖစ်သည်။

       အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ကို ဖျက်သိမ်းသည့်အခါ ၁၂ လ သက်တမ်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်မ�ကာလ တိုင်း 



၅       ေဆးကုသြခင်း�ှင့် နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ေ�ကး

အလုပ်ရှင်အတွက်

Q၅.၁ က��်ုပ်၏အိမ်အကူဖျားနာြခင်း သို�မဟုတ် ထိုခိုက်ဒဏ်ရာရေသာအခါ သူ/သူမ၏  ေဆးကုသ စရိတ်များအတွက် 
က��်ုပ်ေပးသင့်ပါသလား?

A        ေပးသင့်ပါသည်။ သင့်အိမ်အကူ ဖျားနာြခင်း သို�မဟုတ် ထိုခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်အခါ သူ/သူမ၏အလုပ်အကိုင် 
ေ�ကာင့်ြဖစ်ေစအြခားအေ�ကာင်းေ�ကာင့်ြဖစ်ေစ သင့်အေနြဖင့် သူ/သူမအား အခမဲ့ေဆးဝါးကုသမ� ြပ�လုပ် 
ေပးသင့်သည်။ အခမဲ့ေဆးဝါးကုသေပးမ�တွင်ေဆးကုသမ�ဆိုင်ရာအ�ကံ�ဏ်ရယူမ�၊ ေဆး�ုံတက်ေရာက်ကာ 
ေဆးကုသခံယူမ��ှင့် အေရးေပ� သွားဘက်ဆိုင်ရာ ေဆးကုသမ�တို�ပါဝင်သည်။ ထိုအရာများ�ှင့်ဆက်စပ်၍ 
အိမ်အကူ အတွက် ေဆးကုသမ��ှင့် ေဆး�ုံတက် ကုသရမ�တို�အတွက် ကုန်ကျစရိတ်အြပည့်အဝကာမိေစရန် 
အာမခံစာချ�ပ် တရားဝင်ရယူချ�ပ်ဆိုရန် သင့်အား အေလးအနက် အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထို�ြပင် သင့်အေနြဖင့် 
ေဆးကုသမ��ှင့် ေဆး�ုံတက် ကုသရမ�စရိတ်တို�ပါအကျ�ံးဝင်မ�ကို ေပးအပ်သည့် �ပီးြပည့်စုံေသာ 
အာမခံစာချ�ပ်ကိုတရားဝင် ရယူချ�ပ်ဆိုရန်လည်း စ�်းစားေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်�ပီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် 
အလုပ်သမားများနစ်နာေ�ကးဆိုင်ရာ ဥပေဒေအာက်ရှိ သတ်မှတ် ြပ�ာန်းချက်များကိုလည်း 
လက်ခံြဖည့်ဆည်းရမည်ြဖစ်သည်။

ေစာဒကတက်မ�များကို ေရှာင်�က�်ရန်အတွက် ၂၀၀၃ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၁ ရက်တွင်စတင်သည့် 
ြပန်လည်စိစစ်တည်းြဖတ်ထားသည့် စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်က အဆိုပါ စာချ�ပ်သစ်အရ အိမ်အကူသည် သူ/ 
သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆ��အေလျာက်�ှင့် သူ/ သူမ၏ ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် 
ေဟာင်ေကာင်မှထွက်ခွာ သွားသည့်အခါ ၎င်းကာလအတွင်း အလုပ်ရှင် များအေနြဖင့် 
အခမဲ့ေဆးဝါးဆိုင်ရာကုသမ�ကို ေထာက်ပံ့ေပးရန် တာဝန်မရှိပါ။ ဥပမာ ေမွးရပ် ေြမသို�ြပန်သွားြခင်း။

Q၅.၂ နာမကျန်းြဖစ်ြခင်း�ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်အခါ က��်ုပ်၏ အိမ်အကူအတွက် က��်ုပ်သည် ဆရာဝန်တစ်ဦးကို 
ေခ�ေဆာင်ကာ ေဆးကုသေစ�ိုင်ပါသလား?

A အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အရ အိမ်အကူတစ်ဦးသည် အလုပ်ရှင်မှ ေခ�ေဆာင်ေပးသည့် မည်သည့် ေဆးကုခခွင့် 
ရရှိသည့်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ကုသမ�ကိုမဆို လက်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုသို�လက်ခံရန် သင်၏အိမ်အကူ�ှင့် 
�ကိ�တင်သေဘာတူညီချက်ရယူထားသင့်သည်။ ယင်းကဲ့သို� ေဆာင်ရွက်ထား ြခင်းြဖင့် နာမကျန်းြဖစ်ြခင်း�ှင့် 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်အခါ ဆရာဝန်ကိုေခ�ေဆာင်ကာ ေဆးဝါး ကုသမ� ေဆာင်ရွက်ေစ�ိုင်မည်ြဖစ်သည်။



အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက်

Q၅.၃    မည်သည့်အေြခအေနမျိ�းများတွင် အိမ်အကူသည် နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ေ�ကးကို ခံစားခွင့် ရှိမည်နည်း?

A        အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အိမ်အကူအား နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ေ�ကးေပးသင့်သည်။ အကယ်၍ :

သူ/သူမ သည် လုံေလာက်သည့် လစာြပည့်ရရှိသည့် နာမကျန်း ြခင်းဆိုင်ရာခွင့်ရက်များ စုထားလ�င်; 

၄ ရက်ဆက်တိုက် နာမကျန်းခွင့်ယူထားြခင်း မရှိလ�င်; �ှင့် 

သင့်ေလျာ်သည့်ေဆးလက်မှတ်ြဖင့် နာမကျန်းခွင့်ယူလ�င်။

ပထမဆုံး တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ၁၂ လတာကာလအတွင်း တစ်လြပည့်တိုင်းတွင် လစာြပည့်ရရှိသည့် 
နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာခွင့်ရက် ၂ ရက်��န်း�ှင့် ထို�ေနာက် လုပ်သက် တစ်လြပည့်တိုင်းတွင် လစာြပည့်ရရှိသည့် 
နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာ ခွင့်ရက် ၄ ရက်��န်းြဖင့် လစာြပည့် ရရှိသည့် နာမကျန်း ြခင်းဆိုင်ရာခွင့်ရက်များ 
စုေဆာင်း၍ရသည်။ လစာြပည့်ရရှိသည့်နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာခွင့်ရက်များကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် ကာလ 
တစ်ခုလုံးတွင်စုေဆာင်း�ိုင်သည်။ သို�ေသာ်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရက်ေပါင်း ၁၂၀ထက်မပိုလွန်သင့်ပါ။

Q၅.၄         နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာေထာက်ပံ့ေ�ကး��န်းမှာ မည်မ�ြဖစ်သနည်း? မည်သည့်အချိန်တွင် ေပးသင့်သ နည်း?

A                တစ်ရက်တာအတွက် နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာေထာက်ပံ့ေ�ကး��န်းသည် အိမ်အကူ၏ တစ်ရက်တာ လုပ်ခ* ၏ ၅ ပုံ ၄ 
ပုံ�ှင့်ညီမ�သည်။ ၎င်းေထာက်ပံ့ေ�ကးကို ပုံမှန်လစာေပးရက်ထက် ေနာက်မကျဘဲ ေပးသင့်သည်။

Q၅.၅         လစာြပည့်ရရှိသည့် နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာခွင့်ရက်ယူထားသည့် အိမ်အကူအား အလုပ်ရှင်အေန ြဖင့် 
အလုပ်ြဖ�တ်၍ရ�ိုင်ပါသလား?

A         မရပါ၊ အိမ်အကူ၏ ဆိုးရွားလွန်းသည့်မှားယွင်းေဆာင်ရွက်မ�ေ�ကာင့် �ုတ်တရက်အလုပ်ြဖ�တ်ပစ် သည့် ကိစ� 
မျိ�းများမှလွဲ၍ အလုပ်ြဖ�တ်၍မရ�ိုင်ပါ။ တနည်းအားြဖင့် ယင်းသို�အလုပ်ြဖ�တ်မ� အတွက် အိမ်အကူက 
အလုပ်ရှင်အား တရားစွဲဆို�ပီး ြပစ်မ�အေပ�မူတည်၍ ေဟာင်ေကာင် ေဒ�လာ ၁၀၀၀၀ 
အထိဒဏ်ေငွေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။  

အလုပ်ရှင်သည် အိမ်အကူကို ေအာက်ပါတို�အားလည်း ေပးရန် လိုအပ်သည် :

အေ�ကာင်း�ကားမ�အစား လုပ်ခလစာ ;

နစ်နာေ�ကး*အေနြဖင့် (၇) ရက်လုပ်ခလစာ�ှင့်ညီမ�ေသာ ေနာက်ထပ်ေငွေ�ကး ပမာဏ�ှင့်

သူ/သူမ၏ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည့် နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာေထာက်ပံ့ေ�ကး။

အလုပ်အကိုင်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ�ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ( အခန်း ၁၀ တွင် �ကည့်��ပါ) အရ အကျိ�းအေ�ကာင်း 
မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ ဥပေဒ�ှင့်မညီ��တ်ေသာ အလုပ်ြဖ�တ်ပစ်မ�အတွက် အိမ်အကူအေနြဖင့် နစ်နာေ�ကးများ 
ေတာင်းဆို�ိုင်သည်။

* နာမကျန်းြခင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ေ�ကး�ှင့် နစ်နာေ�ကးဆိုင်ရာ အေသးစိပ်တွက်ချက်မ�အတွက် ေကျးဇူးြပ�၍ “အလုပ်အကိုင် 
ဆိုင်ရာ ဥပေဒအား ကျစ်လျစ်ြပည့်စုံစွာ လမ်း��န်မ�” ကို ကိုးကားပါ။ အဆိုပါလမ်း��န်မ�ဆိုင်ရာ မိတ��များကို အလုပ်သမား 
ဆက်ဆံေရး ဌာနခွဲ၏ �ုံးဌာနခွဲများမှ သို�မဟုတ် အလုပ်သမားဝန်�ကီးဌာန၏ ပင်မစာမျက်�ှာ မှ ေဒါင်းလုဒ် လုပ်�ပီး 
ရယူ�ိုင်သည်။

A        

A         



အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက်

Q၆.၁ မည်ကဲ့သို�ေသာ အေြခအေနမျိ�းများတွင် အိမ်အကူအား မီးဖွားခွင့်ေပးရမည်နည်း?

 A အိမ်အကူသည် တရားဝင်အရ လစာအြပည့်ရရှိသည့် မီးဖွားခွင့် သီတင်းပတ် ၁၀ ပတ် ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ 
အကယ်၍ -  

မီးဖွားခွင့်ရက်အစီအစ�်မစတင်မီ အချိန်�ှင့်ကပ်လျက်တွင် သီတင်းပတ်ေပါင်း ၄၀ ထက် မနည်း 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ပီးလ�င် ;  

ကိုယ်ဝန်ရှိေ�ကာင်း အတည်ြပ�ေပးထားသည့် ေဆးစာကို သူမ၏ အလုပ်ရှင်အား သူမ 
အေ�ကာင်း�ကားေပးပို��ပီးလ�င် ; �ှင့် 

အလုပ်ရှင်မှ ေတာင်းခံလာပါက မီးဖွားရက်ေဖာ်ြပထားသည့် ေဆးစာကို သူမအေနြဖင့် အလုပ်ရှင်အား 
ြပသ�ပီးလ�င်။

Q၆.၂ မီးဖွားခွင့်လစာေပး��န်းမှာ မည်မ�ြဖစ်သနည်း? မည်သည့်အချိန်တွင် ၎င်းကို ေပးသင့်သနည်း?

A ေန�စ�် မီးဖွားခွင့်လစာေပး��န်းသည် အိမ်အကူ၏ေန�စ�်လုပ်ခလစာ* ၏ ၅ ပုံ ၄ ပုံ�ှင့် ညီမ�သည်။ ၎င်းကို အိမ်အကူ၏ 
ပုံမှန်လစာထုတ်ရက်တွင် ေပးသင့်သည်။

Q၆.၃ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သည် အိမ်အကူကို အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ြဖ�တ်�ိုင်ပါသလား?

A         မရပါ။ အိမ်အကူ၏ ဆိုးရွားလွန်းသည့် မှားယွင်းေဆာင်ရွက်မ�ေ�ကာင့် �ုတ်တရက် အလုပ်ြဖ�တ် ပစ်သည့် 
ကိစ�မျိ�းများမှလွဲ၍ သူမတွင်ကိုယ်ဝန်ရှိေန�ပီဟု ေဆးစာြဖင့် အတည်ြပ�ေပးသည့် ေန�မှစတင်၍ သူမ၏ 
မီးဖွားခွင့်ရက် ကုန်ဆုံး�ပီး အလုပ်သို�ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ် ေပးထားသည့်ေန�အထိ 
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သည် အိမ်အကူအား အလုပ်ြဖ�တ်ြပစ်ြခင်းမြပ�လုပ်ရန် အလုပ်ရှင်အား တားြမစ်ထားသည်။  

A         

၆     ကိုယ်ဝန်ေဆာင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

အဆိုပါ သတ်မှတ်ြပ�ာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်သည့် အလုပ်ရှင်သည် တရားစွဲဆိုခံရမည်ြဖစ်�ပီး 
ြပစ်မ�အေပ�မူတည်၍ ေဟာင်ေကာင်ေဒ�လာ ၁၀၀၀၀- အထိ ဒဏ်ေငွေပးေဆာင်ရ�ိုင်သည်။ သူ/သူမသည် 
အိမ်အကူအား ေပးရန် လိုအပ်သည် :

အေ�ကာင်း�ကားမ�အစား လုပ်ခလစာ ; 

နစ်နာေ�ကး*အေနြဖင့် (၁) လ၏လုပ်ခလစာ�ှင့်ညီမ�ေသာ ေနာက်ထပ်ေငွေ�ကး ပမာဏ ; �ှင့် 

သီတင်းပတ် (၁၀) ပတ်အတွက် မီးဖွားခွင့်လစာ၊ အကယ်၍ အလုပ်ြဖ�တ်ခံရလ�င်လည်း ၎င်း 
ေငွေပးေချမ�များကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။



အလုပ်အကိုင်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ�ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ( အခန်း ၁၀ တွင် �ကည့်��ပါ) အရ အကျိ�းအေ�ကာင်း 
မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ ဥပေဒ�ှင့်မညီ��တ်ေသာ အလုပ်ြဖ�တ်ပစ်မ�အတွက် အိမ်အကူအေနြဖင့် 
နစ်နာေ�ကးများကိုလည်း ေတာင်းဆို�ိုင်သည်။

* မီးဖွားခွင့်ဆိုင်ရာလစာ�ှင့် နစ်နာေ�ကးဆိုင်ရာ အေသးစိပ်တွက်ချက်မ�အတွက် ေကျးဇူးြပ�၍ “ အလုပ်အကိုင် ဆိုင်ရာ 
ဥပေဒအား ကျစ်လျစ်ြပည့်စုံစွာ လမ်း��န်မ�” ကို ကိုးကားပါ။ အဆိုပါလမ်း��န်မ�ဆိုင်ရာ မိတ��များကို အလုပ်သမား 
ဆက်ဆံေရး ဌာနခွဲ၏ �ုံးဌာနခွဲများမှ သို�မဟုတ် အလုပ်သမားဝန်�ကီးဌာန၏ ပင်မစာမျက်�ှာ မှ ေဒါင်းလုဒ် လုပ်�ပီး 
ရယူ�ိုင်သည်။



အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက်

Q၇.၁       မည်သည့်အေြခအေနမျိ�းများတွင် အိမ်အကူသည် ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက်ကို 
ခံစားခွင့်ရှိသနည်း?

A အမျိ�းသားအိမ်အကူတစ်ဦးသည် သူ၏ ဇနီး/အေဖာ် မှ မီးဖွားတိုင်း လစာြပည့်ရရှိသည့် ေမွးကင်းစကေလးအတွက် 
ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက်ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ သူသည်  –

ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက်မတိုင်မီ�ှင့်ကပ်လျက် သီတင်းပတ် ၄၀ ထက်မနည်း 
အလုပ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့လ�င်၊ �ှင
လိုအပ်သည့်အေ�ကာင်းအ�ကားမ�ကို အလုပ်အား ေပးအပ်�ပီးလ�င် �ှင့်
ေအာက်ပါကာလအတွင်ဒ အလုပ်ရှင်အား လိုအပ်သည့်အေထာက်အထားများ ေပးအပ်�ပီး လ�င် 
(မည်သည့်ကာလြဖစ်ေစ ဦးစွာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးလ�င်)   –

ခွင့်ယူထားသည့် ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာခွင့်၏ ပထမရက်�ပီး ေနာက် ၁၂ လ၊ 
သို�မဟုတ်
အကယ်၍ သူသည် အလုပ်တာသန်ထမ်းေဆာင်ရန် ရပ်စဲပါက၊ အလုပ်တာဝန်ရပ်စဲ�ပီးေနာက် ၆ 

လအတွင်း

Q၇.၂         ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက်ယူြခင်းအတွက ်အိမ်အကူသည ်သူ၏ အလုပ်ရှင်အား 
မည်ကဲ့သို� အေ�ကာင်း�ကားသင့်သနည်း?

A        အိမ်အကူသည် သူ၏အလုပ်ရှင်အား ကေလးေမွးဖွားမည့်ခန�်မှန်းရက် (ဤအဆင့်တွင် ခွင့်ယူ 
မည့်ရက်အတိအကျကို ေဖာ်ြပရန်မလိုအပ်ပါ) သူ၏ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိ ေသာ 

ခွင့်ရက်၏ ခွင့်မယူမီ အနည်းဆုံး ၃ လ အလိုတွင် အေ�ကာင်း�ကားရမည် ြဖစ်သည်။
အကယ်၍ အလုပ်သမားသည် အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ၃ လ�ကိ�တင်၍ အလုပ်ရှင်ကို အေ�ကာင်းရန် 
ပျက်ကွက်ပါ သူသည် အလုပ်ရှင်ကို သူ၏ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက်မတိုင်မီ ၅ 

ရက်အလိုတွင် အေ�ကာင်း�ကားရမည်ြဖစ်သည်။

Q၇.၃    ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ယူရမည်နည်း?
A         အိမ်အကူသည် ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက်ကို ကေလးေမွးဖွားရန် 

ခန�်မှန်းထားသည့်ရက်မတိုင်မီ သီတင်းပတ် ၄ ပတ် မှ အမှန်တကယ် ကေလးေမွးဖွားသည့်ရက်မှစတင်ကာ 

သီတင်းပတ် ၁၀ ပတ် အတွင်း ယူရမည်။  
အလုပ်သမားသည် ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက် ၅ ရက်လုံးကို 
တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေစ ရက်ြခား၍ြဖစ်ေစ ယူရမည်။
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၇       ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရိှေသာခွင့်

        

        



Q၇.၄ ေမွးကင်းစကေလးအတွက ်ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ လစာြပည့်ခွင့်အတွက ်အိမ်အကူအေနြဖင့ ်မည်သည့ ်
လိုအပ်သည့်အေထာက်အထားများ ေပးအပ်ရမည်နည်း?

A         အိမ်အကူ၏အမည်ကို ကေလး၏ဖခင်အြဖစ် ထည့်သွင်းထားသည့် ကေလး၏ေမွးစာရင်း။

အကယ်၍ ေကးလသည် ေသဆုံး�ပီးေမွးဖွားလာလ�င် သို�မဟုတ် ေမွးဖွား�ပီးမှ ေသဆုံးသွားလ�င် 
ကေလး�ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေမွးစာရင်းကို ထုတ်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။ အိမ်အကူအေနြဖင့် ကေလး 
ေမွးဖွားလာေ�ကာင်း တရားဝင်ေထာက်ခံေပးထားသည့် ေဆးစာကို ေပးအပ်ရမည်ြဖစ် သည်။

Q၇.၅          ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာလစာြပည့်ခွင့်၏ လစာ��န်းသည် မည်မ�နည်း? မည်သည့်အချိန် တွင် 
ေပးသင့်သနည်း?

A         ေန�စ�် ေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာလစာြပည့်ခွင့်၏ လစာ��န်းသည်  ဖခင်ြဖစ်သူ ရရှိေသာ 

ခွင့်ရက်မတိုင်မီ ၁၂ အတွင်း အိမ်အကူအေနြဖင့်ရရှိသည့် ပျမ်းမ�လုပ်ခ လစာ၏  ၅ ပုံ ၄ ပုံ�ှင့် ညီမ�သည်။
အကယ်၍ အိမ်အကူသည် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာ ခွင့်ရက်မယူမီ တစ်ရက်အလိုတွင် လုပ်ရှင်အား လိုအပ်သည့် 
အေထာက်အထားများ ေပးအပ်ခဲ့မည်ဆိုပါက အလုပ်ရှင်သည် ၎င်းအား 
လစာြပည့်ရရှိေသာေမွးကင်းစကေလးအတွက် ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာခွင့်ကို ေပးအပ်ရမည်  –

ဖခင်ြဖစ်သူ ရရှိေသာ ခွင့်ရက်�ပီးေနာက် ၎င်း၏ေနာက်ထပ်လုပ်ခလစာများေပးရမည့် ရက်ထက် 
ေနာက်မကျဘဲ ေပးအပ်ရမည်;  သို�မဟုတ်
အကယ်၍ အလုပ်သမားသည် အလုပ်မှထွက်ခဲ့ပါက အလုပ်ထွက်�ပီးေနာက် ၇ ရက်အတွင်း 
ေပးအပ်ရမည်။

အကယ်၍ အိမ်အကူတစ်ဦးသည် အလုပ်ရှင်အား ဖခင်ြဖစ်သူ ရရှိေသာ ခွင့်ရက်ယူ�ပီးေနာက် 
လိုအပ်သည့်အေထာက်အထားများေပးအပ်လာပါက အလုပ်ရှင်သည် ၎င်းအား ေမွးကင်းစ ကေလးအတွက် 
ဖခင်ြဖစ်သူရရှိေသာလစာြပည့်ခွင့် ကိုေပးအပ်ရမည်  -

အေထာက်အထားများေပးအပ်�ပီးေနာက် ၎င်း၏ေနာက်ထပ်လုပ်ခလစာများေပးရမည့် ရက်ထက် 
ေနာက်မကျဘဲ ေပးအပ်ရမည် ; သို�မဟုတ်

အကယ်၍ အလုပ်သမားသည် အလုပ်မှထွက်ခဲ့ပါက အလုပ်ထွက်�ပီးေနာက် ၇ ရက်အတွင်း 
ေပးအပ်ရမည်။
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၈      အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်များ ဖျက်သိမ်းြခင်း
အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက်
Q၈.၁ စာချ�ပ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အလုပ်ရှင်တစ်ေယာက်မှ သို�မဟုတ် အိမ်အကူ တစ်ေယာက်မှ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ကို 

ဖျက်သိမ်း�ိုင်ပါသလား?

A ရပါသည်၊ အြခားတစ်ဘက်ကို တစ်လထက်မနည်းေသာ �ကိ�တင်အသိေပးစာ ေရးသားေပးပို�ြခင်းြဖင့်သို�မဟုတ် 

တစ်လစာလုပ်အားခေငွေပးြခင်းြဖင့်မည်သည့် ဘက်မှမဆိုစာချ�ပ်ကို ဖျက်သိမ်း�ိုင်သည်။  ြပည်ပအိမ်အကူ(FDH) 

မှစတင်ခဲ့ေသာ သို�မဟုတ် အလုပ်ရှင်မှစတင်ခဲ့ေသာ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် ဖျက်သိမ်းြခင်း နမူနာစာ သည် 

ေနာက်ဆက်တွဲ IV a �ှင့်ေနာက်ဆက်တွဲ IV b တွင် ရှိသည်။   

Q၈.၂ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် ဖျက်သိမ်းြခင်း သို�မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းအေပ� က��်ုပ်မည်သို� 
ြပ�လုပ်သင့်ပါသနည်း?

အလုပ်ရှင် အတွက်

သင်သည် သင့်အလုပ်ရှင်�ှင့် ေငွစာရင်းများအားလုံး 
စာရင်းရှင်းသင့်သည် ထို�ြပင် လက်ခံရရှိေ�ကာင်း 
လက်မှတ်မေရးထိုးမီ ရသင့်သည့် ေငွပမာဏများ 
အားလုံး သင့်ကိုေပး�ပီးေ�ကာင်း 
ေသချာေအာင်ြပ�လုပ်ပါ။
သင်သည် ဖျက်သိမ်းမည့်ရက်၏ ခု�ှစ်ရက်အတွင်း 
ဖျက်သိမ်းမည့်အေ�ကာင်း စာေရးသား�ပီး 
လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 
ြပည်ပအိမ်အကူက�သို� 
အေ�ကာင်း�ကားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် 
အလုပ်သမားေရးရာဦးစီးဌာနသို� 
အေ�ကာင်း�ကားရန်မလိုအပ်ပါ။

Q၈.၃ အသိေပးစာေပးြခင်းသို�မဟုတ်ေငွအစားေပးေချြခင်းမရှိဘဲ အလုပ်ရှင်တစ်ေယာက်မှ သို�မဟုတ် အိမ်အကူ 
တစ်ေယာက်မှ စာချ�ပ်ကို ဖျက်သိမ်း�ိုင်ပါသလား?

A အသိေပးစာေပးြခင်း သို�မဟုတ်ေငွအစားေပးေချြခင်းမရှိဘဲ ဖျက်သိမ်းြခင်းအား အထူးအေြခအေနများ 
ေအာက်တွင်သာ ခွင့်ြပ�သည်။  

ေပးရန်ကျန်ရှိေနေသာ လစာေငွများ�ှင့် 
သင့်အိမ်အကူအားေပးရန် အြခား 
ေငွပမာဏများအားလုံးကို ရှင်းေပးသင့်သည်၊ 
ြဖစ်�ိုင်လ�င် ဘဏ်မှတဆင့် ေပးသင့်သည်၊ �ပီးလ�င် 
ေငွေပးေချမ�အားလုံးအတွက် 
ေြပစာရယူသင့်သည်။
သင်သည် ဖျက်သိမ်းမည့်ရက်၏ ခု�ှစ်ရက်အတွင်း 
ဖျက်သိမ်းမည့်အေ�ကာင်း စာေရးသား�ပီး 
လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 
ြပည်ပအိမ်အကူက�သို� 
အေ�ကာင်း�ကားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် 
အလုပ်သမားေရးရာဦးစီးဌာနသို� 
အေ�ကာင်း�ကားရန်မလိုအပ်ပါ။ 

အိမ်အကူ အတွက်



Q၈.၄ အသိေပးြခင်းမရှိဘဲစာချ�ပ်ြဖတ်သိမ်းမည်ဟုစ�်းစားလ�င် က��်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင် မည်သည်ကို 
တာဝန်ခံယူသင့်ပါသနည်း?

အသိေပးြခင်းမရှိဘဲ အလုပ်အကိုင်ဖျက်သိမ်းြခင်းသည် အများအားြဖင့် အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူအ�ကား 
သေဘာထားကွဲလွဲမ�များြဖင့် စတင်ပါသည်။  စိတ်လိုက်မာန်ပါ စကားများအြငင်းပွားမ� အတွင်းတွင်၊ 
ြဖစ်ရပ်များသည် အတိုင်းအဆမဲ့ ေပါက်ကွဲ�ိုင်ခဲ့�ပီး မည်သည့်ဘက်မှမဆိုြဖစ်�ိုင်�ပီးလ�င် ၎င်းသည် 
သူ/သူမအတွက် စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းရန် သို�မဟုတ် ၎င်းသည် ဖျက်သိမ်းခဲ့�ပီးြဖစ်သည်ဟု စ�်းစားရန် ခိုင်လုံသည်ဟု 
ယုံ�ကည်�ိုင်သည်။   ၎င်းသည် အများအားြဖင့် ဆိုးရွားေသာအ�ကံအစည်အြဖစ်သို� ေြပာင်းသွား တတ်သည်။ 
ဘက်မလိုက်ေသာ မျက်ြမင်သက်ေသများသည် အိမ်တွင်း ပတ်ဝန်းကျင်တွင်များေသာအားြဖင့်မရရှိ�ိုင်သကဲ့သို�၊ 
၎င်းသည် အြငင်းပွားမ�သို� ဦးတည်သည့် အေြခအေနများသည် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်�ှင့် အေရးယူ 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့မ�သည် တရားမ�တမ�ရှိပါရဲ�လားဆိုသည်ကို ဆုံးြဖတ်ရန် ခက်ခဲ ပါလိမ့်မည်။   

အိမ်အကူ အတွက်

သင်သည် အသိေပးစာေပးြခင်း သို�မဟုတ် 
အသိေပးစာ၏အစား ေငွေပးေချြခင်း မရှိဘဲ 
အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ကို ဖျက်သိမ်းရန်မှာ :

အ�ကမ်းဖက်မ� သို�မဟုတ် အနာေရာဂါေ�ကာင့် 
�ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာေဘးအ��ရာယ်ကို သင်သည် 
အကျိ�းအေ�ကာင်းသင့် ေ�ကာက်ရွံ့ေနလ�င်;

သင့်အလုပ်ရှင်မှ ဖျားနာြခင်းကုသေပးမ�ကို 
သင်ခံယူေနရလ�င် ; သို�မဟုတ်

သင်သည် ၅ �ှစ်ထက်မနည်း အလုပ်လုပ်ခ့ဲ�ပီးြဖစ်ကာ 
သင်သည် လက်ရိှ လုပ်ကုိင်ေနသည့် အလုပ်�ှင့် 
အ�မဲတမ်း မသင့်ေလျာ်ေတာ့ေ�ကာင်း 
မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ဆရာဝန် သုိ�မဟုတ် 
မှတ်ပံုတင်ထားေသာ တ�ုတ်ေဆးဆရာက 
ေထာက်ခံလုိက်ြခင်း ြဖစ်သည်။

အလုပ်ရှင် အတွက်

သင်သည် သင်၏အိမ်အကူကို အသိေပးစာေပးြခင်း 
သို�မဟုတ် ေငွအစားေပးေချြခင်း 
မရှိဘဲချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်ပစ်�ိုင်သည့်အေ�ကာင်း
မှာ၊ အကယ်၍ သင့်အိမ်အကူ သည် 
အလုပ်အကိုင်�ှင့် ပတ်သက်၍:

တရားဝင်ြဖစ်�ပီး မ�တေသာ ��န်�ကားချက်ကို 
တမင်တကာ မလိုက်နာပဲေနြခင်း ;

သူကိုယ်တိုင်/သူမကိုယ်တိုင် လက်မခံ�ိုင်ေသာ 
အြပ�အမူကို ြပ�ြခင်း;

လိမ်လည်မ�သို�မဟုတ် မ�ိုးသားမ� 
စေသာလက်မခံ�ိုင်သည့်အြပ�အမူ; သို�မဟုတ်  

သူ / သူမတာဝန်များကို၏ 
ေမ့ေလျာ့ပျက်ကွက်သည့် အေလ့အကျင့်။
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အလုပ်မှ ြဖစ်ေပ�လာေသာ ြပဿနာများေြဖရှင်းရန်အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ �ှစ်ဘက်စလုံးမှ 
ထိုအေ�ကာင်းအရာများကို ထုတ်ေြပာရန်ြဖစ်သည်။ သင်၏ ကွဲလွဲချက်များကို ခွဲထုတ်ြပရာတွင် 
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စာနာ�ပီး သီးခံရန် �ကိ�းစားပါ။ အများစုကြပဿနာများကို အ�ကီးအကျယ်လုပ်ရပ်များ 
မြဖစ်ေစဘဲ ေြဖရှင်း�ိုင်ပါသည်။

အသိေပးြခင်း မြပ�ဘဲ အလုပ်အကိုင်ရပ်စဲြခင်းကို အလွန်ထူးြခားေသာ 
အေြခအေနများေအာက်တွင်သာထည့်သွင်းစ�်းစားသင့်ပါသည်။သင်အမှန်တကယ်ဤသို�လုပ်ရမည်ဆိုပါက၊ 
သင်ကိစ�ရပ်ကို မေပျာက်မပျက်ြပန်လည် ရှင်းြပ�ိုင်ရန် လုံေလာက်ေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများရှိရန် 
ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ထားသင့်သည်။ သို�မဟုတ်လ�င်၊ သင်သည် အြခားဘက်မှ 
နစ်နာေ�ကးေတာင်းဆိုမ�ကို ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မည်။



Q၈.၅ က��်ုပ်အား အသိေပးစာေပးြခင်းသို�မဟုတ် ေငွအစားေပးေချြခင်းမရှိဘဲ က��်ုပ်၏ အိမ်အကူ ထွက်ခွာသွားလ�င် 
က��်ုပ်မည်သို�ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသနည်း?

သို�မဟုတ် 

က��်ုပ်အား အသိေပးစာေပးြခင်းသို�မဟုတ် ေငွအစားေပးေချြခင်းမရှိဘဲ က��်ုပ်၏ အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ထုတ်ြပစ်လ�င် 
က��်ုပ်မည်သို�ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသနည်း?

အြခားဘက်မှ စာချ�ပ်ကို တဖက်သတ် ဖျက်သိမ်းခဲ့�ပီးြဖစ်သည်ဟု သင်ထင်မှတ်လ�င် သင်သည် 
လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ြပည်ပအိမ်ေဖာ် က�သို� အေ�ကာင်း�ကားသင့်သည်။ အလုပ်ရှင်အတွက်၊ 
သင်၏အိမ်အကူ ဘယ်မှာရှိသည်ကို ရှာမေတွ�လ�င်၊ သင်သည်လည်း ရဲစခန်းသို� အိမ်အကူ 
ေပျာက်ဆုံးမ�အေ�ကာင်းကို တိုင်�ကားသင့်သည်။

အြခားဘက်သည် အသိေပးြခင်းမြပ�ပဲ စာချ�ပ်ကိုဖျက်သိမ်းရန် အခွင့်အေရးမရှိ ဟု သင်ယူဆ�ပီး 
အသိေပးစာ၏အစား ေငွေပးေချြခင်းကို သင်ေတာင်းဆိုလို လ�င်၊ သင်သည် ေ�ှာင့်ေ�ှးြခင်းမရှိဘဲ 
အလုပ်သမားေရးရာဦးစီးဌာန၏ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဌာနမှ သင့်ေလျာ်ေသာ ဌာနခွဲ�ုံးသို� 
ချ�်းကပ်သင့်သည်။ ဤဌာနမှ သင်အား ည�ိ��င်းေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း သင့်ေတာင်းဆိုမ�ကို ေြဖရှင်းရန် 
ကူညီေပးပါမည် (အခန်း ၁၂ကို�ကည့်ပါ) ။

အြခားဘက်မှ ေလျာ်ကန်ေသာအေ�ကာင်း�ကားြခင်း၏ လိုအပ်ချက်ကို သင်ေလ�ာ့ေပါ့ေပး�ိုင်သည်။
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A

အလုပ်ရှင် အတွက်

Q၈.၆              စာချ�ပ်များဖျက်သိမ်းြခင်း သို�မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းအေပ�၊ မည်သည့် ေငွေပးေချြခင်းကိစ�များ 
က��်ုပ်၏အိမ်အကူသို� က��်ုပ်ေပးေဆာင်သင့်သနည်း?

         စာချ�ပ်များဖျက်သိမ်းြခင်းသို�မဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းအေပ�သင့် အိမ်အကူသို� ေပးရန်လိုအပ်ေသာ 
အေ�ကာင်းအရာများ�ှင့် ပမာဏမှာ တာဝန် ထမ်းေဆာင်မ�ကာလ�ှင့် 
စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းြခင်းအေ�ကာင်းအရာကဲ့သို�ေသာ အေ�ကာင်းရင်းများအေပ�တွင် မူတည်သည်။ 
မည်သို�ပင်ြဖစ်ေစ၊ ရပ်စဲေငွေပးေချမ�များတွင် များေသာအားြဖင့်ပါဝင်သည်မှာ  :

ေပးရန်ကျန်ေသးေသာ လုပ်အားခများ;

အသိေပးစာ၏အစားေငွေပးေချမ�၊ အကယ်၍ရှိလ�င် ;

လက်ရှိခွင့်�ှစ်အတွက် မယူရေသးေသာ �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်များအစား ေငွေပးေချမ�၊ �ှင့်  
�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်အချိ�းအစားအတိုင်း အစားထိုး ေငွေပးေချမ� (အခန်း ၄ ကို�ကည့်ပါ)

မည်သည်မှာ သင့်ေလျာ်ပါသနည်း၊ ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း�ှင့် 
ဝန်ေဆာင်မ��ပီးဆုံးြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း(အခန်း ၉ တွင်�ကည့်ပါ);

အလုပ်အကုိင်စာချ�ပ်အား အိမ်အကူမှေလးစားစွာလုပ်ေဆာင်မ�အတွက် အြခားထည့်သွင်းရမည့် ေငွပမာဏ၊ 
ဥပမာ အခမ့ဲ အြပန်ခရီးစရိတ် �ှင့် အစားအေသာက်�ှင့်ခရီးသွား ေထာက်ပ့ံေ�ကး (အခန်း ၁၁ ကုိ�ကည့်ပါ) 

ထိုကဲ့သို�ေသာေငွေပးေချမ�များအတွက် ေြပစာများကို သိမ်းဆည်းထားရန် အ�ကံြပ�လိုပါသည်။ 
အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်များဖျက်သိမ်းြခင်း / သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း အေပ� ေငွေပးေချမ�များအတွက် 
နမူနာလက်ခံေြပစာမှာ ေနာက်ဆက်တွဲ V တွင် ရှိပါသည်

         A
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အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက် 

Q၉.၁ မည်သို�ေသာ အေြခအေနမျိ�းတွင် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးမှ အိမ်အကူတစ်ဦးအား စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ 
ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း ေပးေဆာင်ရမည်နည်း?

A အလုပ်ရှင်တစ်ဦးမှ သူ/သူမအား စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း 
ေပးေဆာင်သင့်သည်မှာ ၎င်းသည် :

*လုပ်သားပိုလ�ံမ�အေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့် စာချ�ပ်သက်တမ်း မတိုးေတာ့ဟု သက်မှတ်ထားခဲ့လ�င် ; �ှင့်

ဖျက်သိမ်းရပ်စဲြခင်းမတိုင်မီအထိ တူညီေသာအလုပ်ရှင်�ှင့် ၁၂လထက်မနည်း ဝန်ေဆာင်မ�ေပးေနလ�င်။

Q၉.၂    မည်သို�ေသာ အေြခအေနမျိ�းတွင် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးမှ အိမ်အကူတစ်ဦးအား ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် 
ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း ေပးေဆာင်ရမည်နည်း?

  A အလုပ်ရှင်တစ်ဦးမှ အိမ်အကူတစ်ဦးအား သူ/သူမသည် ငါး�ှစ်ထက်မနည်း ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ခဲ့လ�င် 
ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်းကို ေပးသင့်သည်၊ ထို�အြပင် :

ြပင်းထန်�ပီး လက်မခံ�ိုင်ေသာ အြပ�အမူ သို�မဟုတ် လုပ်သားပိုလ�ံမ�ေ�ကာင့် အေ�ကာင်းမ�ကားဘဲ 
အလုပ်ြဖ�တ်ပစ် လိုက်ရသည်မှလွဲ၍ အြခားအေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့် အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ခဲ့လ�င် သို�မဟုတ် 
စာချ�ပ်သက်တမ်း မတိုးေတာ့ဟု သတ်မှတ်ထားလ�င်* 

လက်ရှိအလုပ်မှာ အ�ပီးအပိုင်မသင့်ေတာ်ေတာ့ပါဟု မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ဆရာဝန်မှ သို�မဟုတ် 
မှတ်ပုံတင်ထားေသာ တ�ုတ်�ိုးရာ ဆရာဝန်မှ ဟုတ်မှန်ေ�ကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့�ပီးလ�င် ;

အသက် ၆၅ သို�မဟုတ် အထက် ရှိ�ပီး သူ/သူမ �ုတ်ထွက်လ�င် ; သို�မဟုတ်  

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစ�် ေသဆုံးလ�င်။

Q၉.၃ အိမ်အကူတစ်ေယာက်သည် စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း �ှင့် 
ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း တစ်�ပိ�င်နက် ခံစားခွင့် ရှိလိမ့်မည်လား?

      A  မရှိပါ။ အိမ်အကူတစ်ေယာက်သည် စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း�ှင့် 
ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း �ှစ်ခုလုံးတစ်�ပိ�င်နက် ခံစားခွင့် ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 
လုပ်သားပိုလ�ံမ�အေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့် လုပ်သားတစ်ေယာက် အလုပ်ြဖ�တ်ြခင်းခံရလ�င် စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ 
ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း ခံစားခွင့် ရှိမည်ြဖစ်�ပီး ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် 
ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်းမရရှိပါ။

၉         စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် 
ေငွေပးေချြခင်း�ှင့်ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း
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Q၉.၄     စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း �ှင့် ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် 
ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်းကို မည်သို�တွက်ချက်ပါသနည်း?

A ေအာက်ပါပုံေသနည်းအတိုင်း စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း �ှင့် 
ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်းကို �ှစ်ခုလုံးကို တွက်ချက်ရာတွင် သုံးသည် :

 [(လစ�်လုပ်အားခ x ၂/၃) x တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ှစ်အေရအတွက် မှတ်ချက]်
 မှတ်ချက�်ှစ်မြပည့်ေသာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ�ကို အေြခခံအချိ�းအစားတစ်ခုေပ� မူတည်၍ တွက်ချက်သင့်သည်။

* စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း ကိစ�တွင် အလုပ်ြဖ�တ်သည့်/ ပုံေသအလုပ်စာချ�ပ် 
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွဲ၏ ခု�ှစ်ရက်ထက်မနည်း �ကိ�တင်၍၊ �ှင့် ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် 
ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်းကိစ�တွင် အလုပ်ြဖ�တ်သည့်/ ပုံေသအလုပ်စာချ�ပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွဲ၏ ခု�ှစ်ရက်ထက်မနည်း 
�ကိ�တင်၍ စာချ�ပ်သစ်ေအာက်တွင် အိမ်အကူအား အလုပ်စာချ�ပ်သက်တမ်းတိုးရန် သို�မဟုတ် ြပန်လည်ည�ိ��င်းရန် အလုပ်ရှင်မှ 
စာေရးသားကမ်းလှမ်းေသာ်လည်း အိမ်အကူမှ ကျိ�းေ�ကာင်းမညီ��တ်စွာ ြငင်းပယ်လ�င်၊ သူ/သူမသည် ခံစားပိုင်ခွင့်များကို 
မရရှိသင့်ပါ။

(အေသးစိပ်တွက်ချက်မ�အတွက်၊ “အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒ လမ်း��န် အ�ှစ်ချ�ပ်” စာေစာင်ကို ေကျးဇူးြပ�၍ 
  ကိုးကားပါ။)



အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက်

Q၁၀.၁    မည်သည့်အေြခအေနများေအာက်တွင် အိမ်အကူသည် သူ/သူမ အလုပ်ရှင်၏  မေလျာ်ကန်ေသာ ထုတ်ပယ်ြခင်းကို 
ဆန�်ကျင်�ပီး ကုစားမ�ကို ေတာင်းဆို�ိုင်ပါသနည်း?

A         ြပ�ာန်းချက်အရ တာဝန်ယူရမည်တို�ကို ေရှာင်လ�ဲ�ိုင်ရန် အလုပ်ရှင်များမှ သူတို�၏အလုပ်သမားများအား 
အလုပ်ထုတ်ြခင်းကို ဟန�်တားရန် အလုပ်အကိုင် ြပ�ာန်းဥပေဒ၏ အလုပ်အကိုင်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 
အပိုင်းမှ ရည်ရွယ် သည်။

ေအာက်ပါအေြခအေနများေအာက်တွင် မေလျာ်ကန်ေသာ ထုတ်ပယ်ြခင်း အတွက်  ကုစားမ�ကို 
အိမ်အကူေတာင်းဆို�ိုင်ပါသည် :

သူ/သူမအား ခန�်ထားသည်မှာ ဆက်တိုက် ၂၄လထက် မနည်းြခင်း ; �ှင့်

သူ/သူမသည် ြပ�ာန်းဥပေဒတွင်ေဖာ်ြပထားသကဲ့သို�ေသာ ခိုင်လုံသည့် အေ�ကာင်းြပချက်မဟုတ်ပဲ 
ထုတ်ပယ်ခံရြခင်း။

Q၁၀.၂  ထုတ်ပယ်ြခင်းအတွက် ခိုင်လုံသည့်အေ�ကာင်းြပချက်များမှာ မည်သည်တို� ြဖစ်သနည်း?

A  အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒအရ၊  ထုတ်ပယ်ြခင်းအတွက်ခိုင်လုံသည့် အေ�ကာင်းြပချက် ငါးချက်မှာ :

အလုပ်သမား၏အြပ�အမူ ;

သူ၏ အလုပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းများအတွက် အလုပ်သမား၏ စွမ်းေဆာင်�ိုင်မ� သို�မဟုတ် အရည်အချင်း;

လုပ်သားပိုလ�ံြခင်း သို�ဟုတ် အလုပ်ရှင်၏ အြခား မှန်ကန်ေသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေရး လိုအပ်ချက်များ ;

ြပ�ာန်းဥပေဒအရ လိုအပ်ချက်များ ; သို�မဟုတ်

အြခား ခိုင်လုံေသာ အေ�ကာင်းရင်းများတို�ြဖစ်သည်။
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၁၀    အလုပ်အကိုင်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး



Q၁၀.၃ မည်သည့်အေြခအေနများတွင် အိမ်အကူသည် သူ/သူမ အလုပ်ရှင်၏  မေလျာ်ကန်�ပီး ဥပေဒ�ှင့်မညီေသာ 
ထုတ်ပယ်ြခင်းအား ဆန�်ကျင်�ပီး ကုစားမ�ကို ေတာင်းဆို�ိုင်ပါသနည်း?

A ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် အိမ်အကူသည် သူ/သူမ အလုပ်ရှင်၏  မေလျာ်ကန်�ပီး ဥပေဒ�ှင့်မညီေသာ 
ထုတ်ပယ်ြခင်းအား ကုစားမ�ကို ေတာင်းဆို�ိုင်ပါသည် :

သူ/သူမသည် ြပ�ာန်းဥပေဒတွင်ေဖာ်ြပထားသကဲ့သို�ေသာ ခိုင်လုံသည့် အေ�ကာင်းြပချက်မဟုတ်ပဲ 
ထုတ်ပယ်ခံရြခင်း ; �ှင့်

ထုတ်ပယ်ြခင်းသည်ဥပေဒကိုချိ�းေဖာက်ရာေရာက်ြခင်း (ေအာက်တွင်�ကည့်ပါ)။

Q၁၀.၄ မည်သည့်အေြခအေနများကဥပေဒကိုချိ�းေဖာက်၍ အလုပ်ထုတ်ပယ်ရာေရာက်သ နည်း?

A ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနများအရ အလုပ်ထုတ်ပယ်ြခင်းသည် ဥပေဒကို ချိ�းေဖာက်ရာ ေရာက်သည်:

ကိုယ်ဝန်ရှိေနေ�ကာင်း အတည်ြပ�ထား�ပီးြဖစ်ကာ ကိုယ်ဝန်ရှိေနေ�ကာင်း အေ�ကာင်း�ကားစာကို ြပသထား�ပီး 
ြဖစ်သည့် အမျိ�းသမီး အိမ်အကူကို အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ြခင်း၊

ဝန်ထမ်းမှ လစာမြဖတ် နာမကျန်းခွင့် ယူထားစ�် ထုတ်ပယ်ြခင်း; 

မေတာ်တဆမ�များ ကို၊  အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒ ြဖစ်ေြမာက်ေရးမှဆက်သွယ်၍ ေဆာင်ရွက်ေမးြမန်းရာတွင်၊ 
ဝန်ထမ်းမှ အေထာက်အထား သို�မဟုတ် သတင်း အချက်အလက်များေပးသည်ဟူေသာ အေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့် 
ထုတ်ပယ်ြခင်း ; 

ကုန်သွယ်ေရးသမဂ�အဖွဲ�ဝင်ြခင်း�ှင့် လ�ပ်ရှားမ�များေ�ကာင့် ထုတ်ပယ်ြခင်း ; သို�မဟုတ်

သက်ဆိုင်သူများ အလုပ်သမားနစ်နာေ�ကးဆိုင်ရာသေဘာတူညီမ�သို� မေရာက်ရှိမီ သို�မဟုတ် 
အကဲြဖတ်ဆုံးြဖတ်ြခင်း အေထာက်အထားစာ ထုတ်ြပန်ြခင်းမြပ�မီ ဒဏ်ရာရထားေသာ ဝန်ထမ်းကို 
ထုတ်ပယ်ြခင်း။

Q၁၀.၅ အလုပ်အကိုင် ကာကွယ်ေရးအတွက် ကုစားမ�များမှာ မည်သည်တို�ြဖစ်သနည်း?

A အလုပ်အကိုင် ကာကွယ်ေရးအတွက် ကုစားမ�များမှာ၊ အလုပ်သမားဆိုင်ရာခုံ�ုံးမှ ေလျာ်ေ�ကးေပးြခင်းခံရ�ိုင်ရန်၊ 
မူလေနရာ၌ ြပန်လည်ခန�်အပ်ြခင်း သို�မဟုတ် ြပန်လည်ည�ိ��င်းေဆွးေ�ွးြခင်း၊ သို�မဟုတ် မှန်ကန်စွာ 
ေငွေပးေချြခင်းဆိုင်ရာ ေလျာ်ေ�ကး �ှင့် နစ်နာေ�ကးေပးြခင်းဆိုင်ရာေလျာ်ေ�ကး စသည်တို� ပါဝင်သည်။

(အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒ၊ အလုပ်သမားအားေလျာ်ေ�ကးေပး�ိုင်သည့် ကုစားမ�အမျိ�းအစားများ �ှင့် ထိုကုစားမ�များကို 
ေတာင်းဆိုရန် နည်းလမ်းများ၊ ၏အလုပ်အကိုင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအပိုင်း ေအာက်တွင်အလုပ်သမားတစ်ဦးအား 
ကာကွယ်ေပးထားြခင်းကို ပိုမိုအေသးစိတ်အေြခအေနများအတွက် အလုပ်သမားဦးစီးဌာန၏ 
အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဌာနမှ ရရှိ�ိုင်ေသာ “အလုပ်အကိုင် ြပ�ာန်းဥပေဒ လမ်း��န် အ�ှစ်ချ�ပ်” ကို သင် 
ကိုးကားသင့်သည်)
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အခမဲ့ အြပန်ခရီးစရိတ် �ှင့် 
အစားအေသာက်�ှင့်ခရီးသွား ေထာက်ပံ့ေ�ကး

အိမ်အကူ အတွက်

Q၁၁.၁    စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းြခင်း သို�မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းအေပ� က��်ုပ်၏ မူလေနရာသို�ြပန်ရန် 
အြပန်ခရီးစရိတ်ေပးရန်အတွက် က��်ုပ်၏အလုပ်ရှင်သည် တာဝန်ရှိပါသလား?

A ရှိပါသည်။  စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းြခင်း သို�မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းအေပ�၊ သင့်အလုပ်ရှင်သည် အခမဲ့ခရီးစရိတ်၊ 
ပုံမှန်အားြဖင့် သင့်မူလေနရာသို�ြပန်ရန် သင့်အတွက် ေလဆိပ်ခွန်ပါဝင်သည့် ေလယာ�်လက်မှတ်တစ်ေဆာင်၊ �ှင့် 
ေန�စ�် စားေသာက်စရိတ်�ှင့် ခရီးသွားေထာက်ပံ့ေ�ကး တစ်ရက်လ�င် ေဟာင်ေကာင်ေဒ�လာ ၁၀ဝ 
ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည်။

အလုပ်ရှင် အတွက်

Q၁၁.၂       စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းြခင်း သို�မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းအေပ� က��်ုပ်၏အိမ်အကူ အတွက် မည်သည့် 
ေလယာ�်လက်မှတ်အမျိ�းအစားကို ေပးအပ်သင့်ပါသနည်း? ၎င်းသည် ရက်စွဲအရှင် သို�မဟုတ် ရက်စွဲအေသ 
ြဖစ်သင့်ပါသလား?

A ၎င်းကို အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ထဲတွင် မသတ်မှတ်ထားပါ။ ရက်စွဲအရှင် သို�မဟုတ် ရက်စွဲအေသ အေပ� 
�ှစ်ဘက်သေဘာတူညီမ� ယူ�ိုင်သည်။ မည်သို�ပင်ြဖစ်ေစ၊  �ကိ�တွက် မထား�ိုင်ေသာအေ�ကာင်းများေ�ကာင့် 
သင့်အိမ်အကူသည် ရက်စွဲေသ လက်မှတ်ကို အသုံးမြပ��ိုင်ြခင်း ြဖစ်ေပ��ိုင်ေသာေ�ကာင့် သင်သည် ရက်စွဲရှင် 
လက်မှတ်ကိုသာ ေပးရန်ဆ��ရှိသင့်သည်။

Q၁၁.၃ အလုပ်အကိုင်အစာချ�ပ်ေအာက်တွင် အစားအစာ�ှင့်ခရီးသွားလာစရိတ်အတွက် ဘယ်�ှစ်ရက်စာ 
က��်ုပ်ေပးသင့်ပါသနည်း?

A ၎င်းသည် တိုက်�ိုက်လမ်းေ�ကာင်းြဖင့် သူ/သူမခရီးသွားသည့် ေဟာင်ေကာင်�ှင့် သင့်အိမ်အကူ၏မူလေနရာ�ကား 
ခရီး�ကာချိန်ေပ�တွင် မူတည်သည်။ ေယဘုယျ အားြဖင့်၊ သင့်အိမ်အကူသည် အာရှ�ိုင်ငံမှြဖစ်လ�င်၊ တစ်ရက် 
သို�မဟုတ် �ှစ်ရက်စာ အစားအစာ�ှင့်ခရီးသွားလာစရိတ်ြဖင့် ေလာက်ငှသင့်သည်။

၁၁     

အိမ္ရွင္ နွင့္ အိမ္အကူ နွစ္ဖက္စလုံးသည္  သေဘာတူစာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပီးဆုံးျခင္း သုိ႕ မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ 

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ အခ်န္ိရွရိမည့္အျပင္  အိမ္ရွင္္အေနျဖင့္ သင့္အိမ္အကူ 

ထြက္ခြာမည့္အစီအစဥ္  ( ထြက္ခြာမည့္ေန႕၊သြားမည့္ေနရာ )အစရွသိည္တုိ႕ကုိ ေလယာဥ္လက္မွတ္မဝယ္ခင္ 

အတည္ျပဳရန္အတြက္ အၾကံျပဳလုိပါသည္။



အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ �ှစ်ဦးလုံးအတွက် 

Q၁၂.၁ အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် သို�မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒ�ှင့်ပတ်သက်၍  ေနာက်ထပ်အ�ကံ�ဏ်�ှင့် 
အကူအညီများကို မည်သည့်ေနရာတွင် က��်ုပ်တို� ရှာေဖွ�ိုင်ပါသနည်း?

A သင်ြပ�လုပ်�ိုင်သည်မှာ:

ရှိ အလုပ် သမားဦးစီးဌာန 24 နာရီ တယ်လီဖုန်းစုံစမ်းေမးြမန်းေရးဝန်ေဆာင်မ� သို� ေခ�ဆိုပါ 
(ထိုအထူးဖုန်းလိုင်းသည် “1823”မှေြဖဆိုသည်):

2717 1771

2157 9537 (အိမ�ကူမ်ားအ�တက္ Hotline နံပါတ�ိ� ညႊ��ကားထားပါသည) 

အိမ်အကူ၏ အလုပ်ေနရာ�ှင့်အနီးဆုံး အလုပ်သမားဦးစီးဌာန၏ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဌာနမှ 
ဌာနခွဲ�ုံးတစ်ခုသို� ဆက်သွယ်ပါ;

ြပ�ာန်း ဥပေဒကို အဓိက သတ်မှတ် ြပ�ာန်းချက် အတိုချ�ပ်ေဖာ်ြပထားေသာ “အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒ 
လမ်း��န် အ�ှစ်ချ�ပ်” စာေစာင်ကို ကိုးကားပါ။ အဆိုပါစာေစာင်သည် အလုပ်သမားဦးစီးဌာန၏ 
အလုပ်သမားေရးရာ ဆက်ဆံေရးဌာနမှ ဌာနခွဲ�ုံး၌ ရရှိ�ိုင်ပါသည် သို�မဟုတ် အလုပ်သမား ဦးစီးဌာန၏ 
ပင်မစာမျက်�ှာ (www.labour.gov.hk) တွင် ေဒါင်းလုဒ် ချ�ိုင်ပါသည်။ ထို�ုံးများ၏လိပ်စာမှာ ေနာက်ဆက်တွဲ
VI တွင်ပါရှိသည်။

Q၁၂.၂ က��်ုပ်၏ အိမ်အကူ/ အလုပ်ရှင် ထံတွင် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်များ သို�မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒတွင် 
အတည်ြပ�ြပ�ာန်းချက်များ�ှင့်ပတ်သက်၍ က��်ုပ် တွင် အြငင်းပွားစရာများရှိလ�င် အလုပ်သမားဦးစီး�ာနမှ 
မည်သည့်ဝန်ေဆာင်မ�များ ေပးမည်နည်း?

A       သင်ကိုယ်တိုင်မေြဖရှင်း�ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် သို�မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒေအာက်ရှိ 
အတည်ြပ�ြပ�ာန်းချက်များမှ ထွက်ေပ� လာေသာ ြပဿနာများ သို�မဟုတ်ေတာင်းဆိုမ�များ သင့်တွင်ရှိလ�င်၊ 
အကူအညီ ရရန် အလုပ်သမားေရးရာ ဆက်ဆံေရးဌာနသို� သင်ဆက်သွယ် �ိုင်သည်။

အလုပ်သမားေရးရာ ဆက်ဆံေရးဌာနမှ အလုပ်ရှင်များ�ှင့် အိမ်အကူများကို သူတို�၏ 
အလုပ်သမားဆိုင်ရာအြငင်းပွားမ�များကို ေြဖရှင်းရန် အခမဲ့ည�ိ��င်း ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းဝန်ေဆာင်မ�၏ 
အစီအမံများြဖင့် အကူအညီေပးသည်။ ည�ိ��င်းေဆာင်ရွက်ေပးမ�အရာရှိမှ အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူတို� 
�ှစ်ဦး�ှစ်ဖက် လက်ခံ�ိုင်ေသာအေြခအေနသို�ေရာက်ေအာင်ပံ့ပိုးကူညီေပးလိမ့်မည်။ ေြဖရှင်း၍ မရရှိသည့်အြပင် 
ပါဝင်ပတ်သက်သူများမှေတာင်းဆိုလ�င်၊ ထိုေတာင်းဆိုမ�များ ကို၊ ေတာင်းဆိုမ�ပမာဏေပ�မူတည်၍၊ 
သာမန်အလုပ်အကိုင်ေတာင်းဆိုချက် များစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဘုတ်အဖွဲ� သို�မဟုတ် စီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားေရးရာခုံ�ုံးသို� လ�ဲအပ်ြခင်းခံရလိမ့်မည်။ 

     သင်ကိုယ်တိုင်မေြဖရှင်း�ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် သို�မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒေအာက်ရှိ 
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၁၂    ေမးြမန်းစုံစမ်းလိုသည်များ�ှင့် တိုင်�ကားမ�များ



အလုပ်ရှင်တစ်ေယာက်သည်  ေ�ကွးကျန်များေ�ကာင့် သို�မဟုတ် ေဒဝါလီ ခံရသည့်အေကာင့်ေပ�တွင် 
အြခားေငွေပးေချြခင်းများေ�ကာင့် လုပ်အားခ မေပး�ိုင်လ�င်၊ ထိုအိမ်အကူအား ကူညီရန်အတွက် ဥပေဒေရးရာ 
အကူအညီေပးြခင်းဦးစီးဌာနသို� လ�ဲေြပာင်းလိမ့်မည်၊ ထို�အြပင် ေဒဝါလီခံြခင်း ရံပုံေငွတွင် လုပ်အားခများ 
အကာအကွယ်ေပးြခင်းမှ သဒ�ါေ�ကးေငွအတွက် ေလ�ာက်လ�ာတစ်ခုြပ�လုပ်ရန် လုပ်အားခ လုံ�ခ��ေရးဌာနသို� 
လ�ဲေြပာင်းလိမ့်မည်။

Q၁၂.၃ အလုပ်ရှင်တစ်ေယာက်သည် အလုပ်သမားေရးရာခုံ�ုံး သို�မဟုတ် သာမန်အလုပ် အကိုင်ေတာင်းဆိုချက် များ 
စီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဘုတ်အဖွဲ�က သတ်မှတ်ထားေသာ ဆုေ�ကးကို ေပးေချရန်ပျက်ကွက်ြခင်းေ�ကာင့် 
တရားစွဲဆိုြခင်းခံရဖွယ်ရှိပါသလား။

A အလုပ်ရှင်တစ်ေယာက်သည် ခိုင်လုံေသာ အေ�ကာင်းရင်းမရှိဘဲ တမင်ရည်ရွယ်�ပီး အလုပ်သမားေရးရာခုံ�ုံး 
သို�မဟုတ် သာမန် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ေတာင်းဆိုချက်များ စီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်း ဘုတ်အဖွဲ�က သတ်မှတ်ထားသည့် 
ဆုေ�ကးေငွကို သတ်မှတ်ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း မေပးေချပါက တရားစွဲဆို ခံရမည့်အြပင် ြပစ်မ�စီရင်ြခင်းအရ 
ဒဏ်ေငွ ေဒ�လာ ၃၅၀၀၀၀ �ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၃ �ှစ်အထိ ကျခံရမည်။

* အေသးစိပ်များအတွက်၊ အလုပ်အကိုင်ြပ�ာန်းဥပေဒ�ှင့် ဆက်စပ်ေသာ  စာေစာင်ကို ေကျးဇူးြပ�၍ ကိုးကားပါ။
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  ေနာက်ဆက်တွဲ I

                                                             D. H. စာခ်ဳပ္ အမွတ္-______________ 

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(ျပည္ပမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အိမ္အကူတစ္ေယာက္အတြက္)

("အလုပ္ရွင္") ႏွင့္................................................................................................................("အိမ္အကူ") အၾကားတြင္ 

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို...................................................................တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

ပါရွိပါသည္-

၁.      ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အိမ္အကူ၏ မူရင္းေနရပ္မွာ 

.....................................................................................................................................................

၂.      (က)+   ေဟာင္ေကာင္သို႔ အိမ္အကူ ေရာက္ရွိသည့္ ရက္မွအစျပဳ၍ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ 

အိမ္အကူလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူကို အလုပ္ရွင္က အိမ္အကူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္။

 (ခ)+     D.H.၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ ...........................................................ရက္မွ အစျပဳ၍ 

ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ အိမ္အကူလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူကို အလုပ္ရွင္က အိမ္အကူတစ္ေယာက္အျဖစ္ 

အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္။ တူညီသည့္အလုပ္ရွင္တြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ 

စာခ်ဳပ္အမွတ္................................................ ျဖစ္သည္။

 (ဂ)+     ဤစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစတင္ရန္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အိမ္အကူကို 

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႔ရက္မွ အစျပဳ၍ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ 

အိမ္အကူလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူကို အလုပ္ရွင္က အိမ္အကူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္။ 

၃.       အလုပ္ရွင္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ေနရာတြင္ အိမ္အကူအေနျဖင့္ စြဲၿမဲစြာ 

ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ရမည္.........................................................................................................................

၄.       (က)    ပူးတြဲပါ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းတာဝန္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအတုိင္း အိမ္အကူသည္ အလုပ္ရွင္အတြက္ အိမ္တြင္း 

အလုပ္တာဝန္မ်ားကိုသာလွ်င္ လုပ္ကုိင္ရမည္။

 (ခ)      အိမ္အကူသည္ အလုပ္ရွင္က မခုိင္းဘဲႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္တစ္ခုခုကို 

မလုပ္ကိုင္ရပါ။

 (ဂ)      အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူတုိ႔က အပိုဒ္ငယ္ ၄ (က) ႏွင့္ (ခ) တြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္သည္ ဤစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း 

ေဟာင္ေကာင္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အိမ္အကူ၏ ဝန္ခံခ်က္ ရယူၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ 

အိမ္အကူအေပၚ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အထက္တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ 

ႏွစ္ခ်က္စလံုးကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက အိမ္အကူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခား ကူညီသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ 

အားေပးကူညီသူတုိ႕သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္မႈအျဖစ္ တရားစြဲခံရမည္။

*  မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ပါ။

+ ၂က၊ ၂ခ သို႔မဟုတ္ ၂ဂ ဥပေဒ စာပုိဒ္မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တစ္ခုခုကုိ အသံုးျပဳပါ။
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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 တရားစြဲခံရမည္။

(ခ) အလုပ္ရွင္သည္ ပူးတြဲပါ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းတာဝန္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားအတုိင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ပရိေဘာဂပါရွိသည့္ ေနရာထိုင္ခင္းကုိ က်သင့္ေငြမယူဘဲ စီစဥ္ေပးကာ အစားအစာကို ေကၽြးေမြးရမည္။ 

အစားအစာ မေကၽြးလွ်င္ အစားအစာအတြက္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္လလွ်င္ 

ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ __________ ကို အိမ္အကူအားေပးရလိမ့္မည္။

(ဂ)    အလုပ္ရွင္သည္ အစားအစာႏွင့္လုပ္အားခ ေပးေခ်မႈအတြက္ လက္ခံျဖတ္ပိုင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 

အိမ္အကူကလည္း သူ/သူမ၏ *လက္မွတ္ထုိး၍ လက္ခံရရွိသည့္ပမာဏကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၆.     နားရက္အားလံုး၊ ျပဌာန္းထားသည့္ အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း အမိန္႔၊ က႑ ၅၇ ထဲတြင္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္သက္ခြင့္မ်ားကုိ အိမ္အကူအေနျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၇.     (က)   အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္အကူ၏*မူလေနရာေဒသမွ ေဟာင္ေကာင္သို႔ လာသည့္ ခရီးစရိတ္ကို ေပးရမည္ ၿဖစ္ၿပီး 

စာခ်ဳပ္ကုိ ရပ္စဲသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ျပည့္သည့္အခါ သူ/သူမ၏ *မူရင္းေနရပ္သို႔ျပန္ရန္ 

ခရီးစရိတ္က်ခံရမည္။

(ခ)    တိုက္ရိုက္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားရလွ်င္ သူ/သူမ*၏ မူရင္းေနရပ္မွ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ ရက္မွစ၍ 

ေဟာင္ေကာင္သို႔ သူ/သူမ*ေရာက္ရွိသည့္ရက္အထိ ေန႔စဥ္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ ခရီးသြားစရိတ္အျဖစ္ 

ေန႔စဥ္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁၀၀ ကို အိမ္အကူအား ေပးအပ္ရမည္။ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ ရပ္စဲလုိက္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ သူ/သူမ*၏ မူရင္းေနရပ္သုိ႔ ျပန္သည့္အခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ 

ပမာဏအတုိင္း အိမ္အကူကုိ ေပးရမည္်။

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 စီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္ကဲ့သို႔ စရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ 

သတ္မွတ္သည့္ အလားတူ အျခားစရိတ္မ်ား၊ ႏွ

၆. အျခားစရိတ္မ်ား၊:....................................................................................

အထက္ပါ က်သင့္ေငြမ်ားႏွင့္ စရိတ္မ်ားကုိ အိမ္အကူဘက္မွ ေပးၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနတြင္ အိမ္အကူဘက္မွ 

ေပးခဲ့ရသည့္ပမာဏအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ လက္ခံေျပစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ထားေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း 

အေထာက္အထားမ်ား ျပသလ်က္ အလုပ္ရွင္ဘက္က ယင္းက်သင့္ေငြမ်ားကုိ အိမ္အကူထံ အျပည့္အဝ ျပန္ထုတ္ေပးရမ်။

* မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ပါ။



 

၉.     (က)   သူ/သူမ၏* ကိုယ္ပိုင္ သေဘာဆႏၵႏွင့္ သူ/သူမ၏* ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

အိမ္အကူက ေဟာင္ေကာင္မွ ထြက္ခြာစဥ္ကာလအတြင္းမွလြဲ၍ အပိုဒ္ငယ္ ၂ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အလုပ္ခန္႔မႈ ကာလအတြင္း အိမ္အကူမွ ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ 

အလုပ္ရွင္က အိမ္အကူအတြက္ အခမ့ဲ ေဆးကုသမႈကို ပံ့ပိုးရပါမည္။ အခမ့ဲ ေဆးကုသမႈတြင္ 

ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေဆးရုံတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ သြားဘက္ဆိုင္ရာ 

ကုသမႈတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အိမ္အကူသည္ မည္သည့္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေဆးကုသမႈ ကၽြမ္းက်င္သူထံမွမဆုိ 

ေဆးကုသမႈကို လက္ခံရပါမည္်။ 

(ခ)    အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚၿပီး အလုပ္လုပ္စဥ္အတြင္း ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါကို 

အိမ္အကူက ခံစားရပါက အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ေရး ဥပေဒ၊ အခန္း ၂၈၂ 

ႏွင့္အညီ နစ္နာေၾကးကုိ ေပးအပ္ရမည္။ 

(ဂ)    အိမ္အကူသည္ ေနာက္ထပ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဆးကုသမႈ 

ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက တရားဝင္ ေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ အလုပ္ရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၏ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္ခန္႔႔႔႔႔အပ္မႈကို ရပ္စဲႏိုင္ၿပီး အိမ္အကူကို အပိုဒ္ခြဲ ၇ ႏွင့္ အညီ သူ/သူမ၏* 

မူရင္းေနရပ္သို႔႔ ျပန္ပို႔ရန္ လုိအပ္သည့္ အဆင့္မ်ုားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၀.   တစ္ဖက္ဖက္မွ တစ္လ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား၍ ျုဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္အစား တစ္လစာ လုပ္အားခ 

ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဤစာခ်ဳပ္ကို ရပ္စဲႏိုင္သည္။

၁၁.   အပိုဒ္ငယ္ ၁၀ တြင္ မည္သုိ႔ပင္ေဖာ္ျပထားေစကာမူ တစ္ဖက္ဖက္သည္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အခန္း ၅၇ အရ 

ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ 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 

တစ္ဆင့္ေပးပုိ႔ရပါ်။ 

၁၃.   တည္ဆဲ စာခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံး၍ စာခ်ဳပ္အသစ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက သေဘာတူပါက 

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္းကုိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ 

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိလွ်င္ အိမ္အကူသည္ လစာေပး/လစာမဲ့အားလပ္ရက္အျဖစ္ အနည္းဆံုး 

ခုနစ္ရက္ၾကာေအာင္ သူ/သူမ၏* မူရင္းေနရပ္သို႔ ျပန္ႏုိင္သည္။ ေနာက္စာခ်ဳပ္အသစ္၏ သက္တမ္းမစတင္မီ 

ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ျပန္သည့္ကုန္က်စရိတ္ကုိ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေပးအပ္ရမည္်။

၁၄.   အိမ္အကူ ေသဆုံးသည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္အကူ၏ ရုပ္ကလပ္ႏွင့္ ၎ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို 

ေဟာင္ေကာင္မွ သူ/သူမ၏* မူရင္းေနရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးရပါမည္။

* မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ပါ။
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၁၅.    အလုပ္ခန္႔အပ္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း အလုပ္သမား ေကာ္မရွင္နာက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိလွ်င္ ဤစာခ်ဳပ္ပါ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္၊ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခုအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ 

ျဖည့္စြက္ခ်က္အတြက္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းတာဝန္မ်ားအတြက္ 

အလုပ္အခ်ိန္ဇယား) ကာကြယ္ေပးထားမႈ ပ်က္ျပယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(က) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံမွ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ျဖင့္ 

အဆိုပါကာလအတြက္ တစ္လထက္မေက်ာ္ေသာ သက္တမ္းတုိးျခင္းျဖင့္ အပိုဒ္ငယ္ ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈကာလ ေျပာင္းလဲျခင္း၊

(ခ)  အိမ္အကူသည္ အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္လိပ္စာအသစ္တြင္ ဆက္လက္ ေနထုိင္၍ အလုပ္လုပ္၍ 

ေနထိုင္မည္ဆိုမွသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသို႔ စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားၿပီး အပိုဒ္ငယ္ 

၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊

(ဂ)     ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအလုပ္ တာဝန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယားပါ အခ်က္ ၇ ေအာက္တြင္ 

ျပဌာန္ထားသည့္အတိုင္း ထိုပုံစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအလုပ္ 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 အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ 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 

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာပါ်။

အလုပ္ရွင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္       

                                       (အလုပ္ရွင္၏ လက္မွတ္)

-ေရွ႕ေမွာက္တြင္်                       

  (သက္ေသ၏ အမည္)                   (သက္ေသ၏ လက္မွတ္)

အိမ္အကူမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္       

                                                                 (အိမ္အကူ၏ လက္မွတ္)

-ေရွ႕ေမွာက္တြင္်                       

(သကေ္သ၏ 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 

လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ပါသ်။ 

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 သီးသန္႔မဟုတ္ေသာ စၾကၤန္လမ္းတြင္ အဆင္ေျပသလိုအိပ္ရျခင္းႏွင့္ 

ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ျဖစ္ေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ/ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးႏွင့္ အခန္းမွ်ေဝသုံးရျခင္း။။

ရွိသည္ အိမ္အကူအခန္း၏ ခန္႔မွန္းေျခ အရြယ္အစား............................စတုရန္း ေပ/စတုရန္း မီတာ* 

မရွိပါအိမ္အကူအတြက္ အိပ္ခ်ိန္ အစီအစဥ္- 

အခန္းမွ်ေဝသုံးရမည့္ ကေလး/ကေလးမ်ား၏ အေရအတြက္ူ __________ ၎တုိ႔၏ 

အသက္အရြယ္ _____________

သီးျခား ပိုင္းကန္႔ထားသည့္ ဧရိယာ __________ စတုရန္း ေပ/စတုရန္း မီတာ*

အျခားအရာမ်ား။ ေဖာ္ျပပါ ___________________________________

* မဆီေလျာ်ေသာအရာကို ပယ်ဖျက်ပါ။
သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ အမွန္ျခစ္ပါ



 

38

ခ.       အိမ္အကူသို႔ ပံ့ပိုးေပးရမည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား-

(မွတ္ခ်က္- အခ်က္ (က) မွ (စ) အထိ အေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို အခမ့ဲ 

ပံ့ပိုးမေပးထားပါက ဝင္ခြင့္ဗီဇာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သာမန္အားျဖင့္ အတည္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။)

(က)  မီးႏွင့္ေရ ပ့ံပိုးမႈ                                  ရိွသည္်   မရွိပါ

(ခ)  သန္႔စင္ခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား် ရွိသည္်                  မရွိပါ

(ဂ) အိပ္ရာ    ရွိသည္်   မရွိပါ

(ဃ) ေစာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အိပ္ရာလႊမ္း  ရွိသည္်   မရွိပါ

(င) ေခါင္းအုံးမ်ား   ရွိသည္်   မရွိပါ

(စ) အဝတ္ဗီရုိ   ရွိသည္်   မရွိပါ

(ဆ) ေရခဲေသတၱာ   ရွိသည္်   မရွိပါ

(ဇ) စားပြဲ                    ရွိသည္်                  မရွိပါ

(ဈ) အျခား အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား (အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ)     
၄.     အိမ္အကူသည္ အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္၌ အိမ္တြင္း တာဝန္မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤစာခ်ဳပ္အရ 

အိမ္အကူမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အိမ္တြင္း တာဝန္မ်ားတြင္ အိမ္ရွင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ယာဥ္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ 

မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားကုိမဆုိ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ျဖစ္ေစ 

ေမာင္းႏွင္ျခင္း မပါဝင္ပါ။  

၅.     အိမ္တြင္းတာဝန္မ်ားတြင္ ေအာက္၌ စာရင္းျပဳစုထားေသာ တာဝန္မ်ား ပါဝင္ပါသည္်။ 

အိမ္တြင္း 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.     လသာေဆာင္ (အိမ္အကူအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ က်ိဳးေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္ အႏၱရာယ္ကင္းရမည္) သို႔မဟုတ္ 

အမ်ားသုံး စႀကၤန္လမ္း (“အျပင္ ျပတင္းေပါက္ သန္႔ရွင္းေရး”) ႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ေျပးညီ 

အဆင့္တြင္ မရွိသည့္ မည္သည့္ ျပတင္းေပါက္မဆို၏ အျပင္ဖက္ကို အိမ္အကူအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ 

လိုအပ္ပါက အျပင္ပိုင္း ျပတင္းေပါက္ သန္႔ရွင္းေရးကို ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားအတိုင္း 

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္— 

* မဆီေလျာ်ေသာအရာကို ပယ်ဖျက်ပါ။
သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ အမွန္ျခစ္ပါ
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(၁) သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္ ျပတင္းေပါက္ကို ကြန္ရက္သံပန္း ဖြင့္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ ပုံစံျဖင့္ ေသာ့ခတ္ 

သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ကြန္ရက္သံပန္း တပ္ဆင္ထားရမည္။် 

(၂) လက္မ်ားမွလြဲ၍ အိမ္အကူ ခႏၶာကိုယ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကမွ ျပတင္းေပါက္ အျပင္အဆင့္ထက္ 

မေက်ာ္လြန္ရပါ။

၇.      အလုပ္ရွင္သည္ အခ်က္ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ၅ တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 

အိမ္အကူႏွစ္ဦးစလုံးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းတာဝန္မ်ားအတြက္ 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားေသာ အခ်ိန္ဇယား (ID 407G) ၏ မိတၳဴတစ္ေစာင္ကုိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္အကူကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

                                     

       အလုပ္ရွင္၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္      ရကစ္ြဲွဲ             အိမ္အကူ၏ အမညႏ္ွင့္ လက္မွတ္          ရက္စြဲ 

 

* မဆီေလျာ်ေသာအရာကို ပယ်ဖျက်ပါ။
သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ အမွန္ျခစ္ပါ
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 ေနာက်ဆက်တွဲ II

လုပ်ငန်းစ�်ကုန်ကျစရိတ်များ ြပန်ေပးသည့် ေြပစာနမူနာပုံစံ 

က��်ုပ်၊ ________________________________  ၊ မှတ်ပုံတင်/ �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် ________________ ၊ 
က��်ုပ်၏အလုပ်ရှင် _______________________________  မှ လုပ်ငန်းစ�်ကုန်ကျစရိတ်များ ြပန်ေပးသည်ကို 
လက်ခံရရှိေ�ကာင်း ဝန်ခံပါသည် ___________________ ေန�တွင်(ရက်စွဲ) * ေငွသား / ချက်လက်မှတ်ြဖင့် / ဘဏ်မှ 
အလိုေလျာက်ေငွေပးေချမ�ြဖင့်။ 

(က) ဥပေဒအရမြဖစ်မေနေဆာင်ရွက်ရသည့် အာမခံ  $    

(ခ) ကျန်းမာေရး ေဆးစစ်မ�အတွက် ဝန်ေဆာင်ခ  $    

(ဂ) သက်ေသခံြပ�လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်ခ  $    

(ဃ) ဗီဇာ ဝန်ေဆာင်ခ    $    

(င) ဖိလစ်ပိုင်�ိုင်ငံရပ်ြခားအလုပ်အကိုင်စီမံခန�်ခွဲေရးဌာန      $    
         (POEA) ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်ခ

(စ) အြခား     $    

လက်ခံရရှိသူ (လက်မှတ်) :      
(အမည်) : (                                            )

 

အသိသက်ေသ (ရှိလ�င်)( လက်မှတ်) :      

(အမည်) : (                                   )

မှတ်ချက် ၁:  အလုပ်ရှင်များ �ှင့်FDHsများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ�ှင့် တာဝန်ဝတ�ရားအတွက် “ြပည်ပ အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် 

လက်ေတွ�လမ်း��န် – ြပည်ပ အိမ်အကူများ�ှင့် သူတို�၏အလုပ်ရှင်များသိသင့်သည်များ”  ကို ေကျးဇူးြပ�၍ ကိုးကားပါ။

မှတ်ချက် ၂:  ဤဟာသည် ကိုးကားရန်အတွက် နမူနာ စာရွက်စာတမ်း ြဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်သူများသည် ၏နမူနာကို ကိုးကားရာတွင် 

ေရွးချယ်ြခင်းမြပ�မီ ၎င်း၏အေ�ကာင်းအရာများသည် သူတို�အသုံးြပ�ရန် သင့်ေလျာ်ေ�ကာင်း ေသချာေအာင် ြပ�လုပ်ရမည်။  

သင့်ေလျာ်ရာ လွတ်လပ်က�မ်းကျင်ေသာအ�ကံေကာင်းများ ရှာေဖွရန်လည်း သူတို�ကို အသိေပးသည်။

* မဆီေလျာ်ေသာအရာကို ပယ်ဖျက်ပါ
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ေနာက်ဆက်တွဲ III

FDHsများအတွက်လုပ်အားခ လက်ခံေြပစာနမူနာ 

က��်ုပ်၊ ____________________________၊ ေကာင်ေကာင်မှတ်ပုံတင်/ �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် 
_________________၊ က��်ုပ်၏အလုပ်ရှင် _________________________ မှ ေဖာ်ြပပါအေ�ကာင်းအရာများအတွက် 
ေငွေပးေချသည်ကို လက်ခံရရှိေ�ကာင်း ဝန်ခံပါသည် __________________________ ေန�တွင်(ရက်စွဲ) * ေငွသား / 
ချက်လက်မှတ်ြဖင့် / ဘဏ်မှ အလိုေလျာက်ေငွေပးေချမ�ြဖင့်။

၁. လုပ်အားခများ  (မှ ____________ အထိ ____________) $_____________

၂. အစားအေသာက် ေထာက်ပံ့ေ�ကး    (မှ ____________ အထိ ____________) $_____________

(အစားအေသာက် စီစ�်မေပးလ�င်)  

                    

လက်ခံရရှိသူ (လက်မှတ်):      
(အမည်): (                                            )

 

အသိသက်ေသ (ရှိလ�င်)( လက်မှတ်):      

(အမည်): (                                   )

မှတ်ချက် ၁: စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်(SEC)ကို လက်မှတ်ေရးထိုးေသာအခါ FDH တစ်ေယာက်၏လုပ်ခလစာသည် လက်ရှိ ြဖစ်ေပ�ေနေသာ 
အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ(MAW)ထက် မေလျာ့နည်းသင့်ပါ။

မှတ်ချက် ၂: သက်ဆိုင်ရာလတွင် FDH မှ ခွင့်ရယူရန် ေနာက်စာမျက်�ှာတွင်ရှိေသာ ခွင့်မှတ်တမ်းတွင် ေကျးဇူးြပ�၍ ြဖည့်ပါ။
မှတ်ချက် ၃: အလုပ်ရှင်များ �ှင့်FDHsများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ�ှင့် တာဝန်ဝတ�ရားအတွက် “ြပည်ပ အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် 

လက်ေတွ�လမ်း��န် – ြပည်ပ အိမ်အကူများ�ှင့် သူတို�၏အလုပ်ရှင်များသိသင့်သည်များ”  ကို ေကျးဇူးြပ�၍ ကိုးကားပါ။
မှတ်ချက် ၄: ဤဟာသည် ကိုးကားရန်အတွက် နမူနာ စာရွက်စာတမ်း ြဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်သူများသည် ၏နမူနာကို ကိုးကားရာတွင် 

ေရွးချယ်ြခင်းမြပ�မီ ၎င်း၏အေ�ကာင်းအရာများသည် သူတို�အသုံးြပ�ရန် သင့်ေလျာ်ေ�ကာင်း ေသချာေအာင် ြပ�လုပ်ရမည်။  
သင့်ေလျာ်ရာ လွတ်လပ်က�မ်းကျင်ေသာအ�ကံေကာင်းများ ရှာေဖွရန်လည်း သူတို�ကို အသိေပးသည်။

 

* မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ပါ။
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FDH ၏ ခွင့်မှတ်တမ်း 

________( လ )_____( �ှစ် )
FDH ၏ အမည်: ___________________

(I) ခွင့်ရက်(များ) မှတ်ချက် ၅

နားရက်ရယူေသာ ေန� (ရက်စွဲ) FDH ၏ လက်မှတ်

(II) ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်များ (များ) မှတ်ချက် ၆

ြပန်တမ်းဝင်အားလပ်ရက်ရယူေသာေန�
(ရက်စွဲ)

FDH ၏ လက်မှတ်ြပန်တမ်းဝင်အားလပ်ရက်များအမည် 
(ေကျးဇူးြပ�၍ ခွဲြခားေဖာ်ြပပါ)

(III) လစာေပး �ှစ်ပတ်လည်ခွင့် မှတ်ချက် ၇

FDH ၏ လက်မှတ်
�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရယူေသာကာလ (ရက်စွဲများ)

မှ အထိ

(IV) အြခား (ဥပမာ လစာေပးနာမကျန်းခွင့်၊ စသည်)

FDH ၏ လက်မှတ်ခွင့်ရယူသည့်ေန� (ရက်စွဲ) ခွင့်အမျိ�းအစား 
(ေကျးဇူးြပ�၍ ခွဲြခားေဖာ်ြပပါ)

မှတ်ချက် ၅: FDHတစ်ေယာက်သည် ၇ ရက်တာကာလတိုင်းတွင် ၁ ရက်ထက်မနည်းေသာ နားရက်ရယူခွင့်ရှိသည်။ အေသးစိပ်အတွက်       
“ြပည်ပ အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်ေတွ�လမ်း��န် – ြပည်ပ အိမ်အကူများ�ှင့်”  စာေစာင်ကို ေကျးဇူးြပ�၍ 
ကိုးကားပါ။
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မှတ်ချက် ၆:      FDH တစ်ေယာက်သည်၊ သူ/သူမ ဝန်ေဆာင်မ� �ကာြမင့်ကာလ�ှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ၊ �ှစ်စ�် ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက် ၁၂ရက် 
ခံစားခွင့်ရှိသည်၊ အမည်အားြဖင့်:

အေသးစိပ်အတွက် “ြပည်ပ အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်ေတွ�လမ်း��န် – ြပည်ပ အိမ်အကူများ�ှင့် 
သူတို�၏အလုပ်ရှင်များသိသင့်သည်များ”  စာေစာင်ကို ေကျးဇူးြပ�၍ ကိုးကားပါ။

မှတ်ချက် ၇: FDH တစ်ေယာက်သည် တူညီေသာအလုပ်ရှင်ထည်း၏ ခန�်ထားမ�ခံရ�ပီးလ�င် ၁၂လတာ ကာလတိုင်းတွင် လစာြဖင့်�ှစ်ပတ်လည်ခွင့် 
ခံစားခွင့်ရှိသည်။ FDH တစ်ေယာက်၏ လစာြဖင့်�ှစ်ပတ်လည်ခွင့် ခံစားပိုင်ခွင့်သည် 
သူ/သူမ၏ဝန်ေဆာင်မ�ကာလ�ကာြမင့်ချိန်ကိုလိုက်၍ ၇ ရက်မှ အများဆုံး ၁၄ ရက် သို� တြဖည်းြဖည်းတိုးြမင့်လာလိမ့်မည်။ 
အေသးစိပ်အတွက် “ြပည်ပ အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်ေတွ�လမ်း��န် – ြပည်ပ အိမ်အကူများ�ှင့် 
သူတို�၏အလုပ်ရှင်များသိသင့်သည်များ”  စာေစာင်ကို ေကျးဇူးြပ�၍ ကိုးကားပါ။

မှတ်ချက် ၈:      ဤဟာသည် ကိုးကားရန်အတွက် နမူနာ စာရွက်စာတမ်း ြဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်သူများသည် ၏နမူနာကို ကိုးကားရာတွင် 
ေရွးချယ်ြခင်းမြပ�မီ ၎င်း၏အေ�ကာင်းအရာများသည် သူတို�အသုံးြပ�ရန် သင့်ေလျာ်ေ�ကာင်း ေသချာေအာင် ြပ�လုပ်ရမည်။  
သင့်ေလျာ်ရာ လွတ်လပ်က�မ်းကျင်ေသာအ�ကံေကာင်းများ ရှာေဖွရန်လည်း သူတို�ကို အသိေပးသည်။ 

ဇန်နဝါရီလ၏ပထမရက် (၁ ဇန်နဝါရီ)

�ှစ်သစ်ကူးေန�

�ှစ်သစ်ကူး ဒုတိယေန�

�ှစ်သစ်ကူး တတိယေန�

Ching Ming ပွဲေတာ်ေန� 

အလုပ်သမားေန� (ေမလ ၁ ရက်)

Tuen Ng ပွဲေတာ်ေန�

ေဟာင်ေကာင်အထူး

အုပ်ချ�ပ်ေရးဆိုင်ရာေဒသ�ကီး

တည်ေထာင်ြခင်းေန� (ဇူလိုင် ၁ ရက်)

တ�ုတ် ေကာက်ရိတ်သိမ်းပွဲေတာ်�ပီး 
ေနာက် တစ်ေန�
Chung Yeung ပွဲေတာ်ေန�
အမျိ�းသားေန� (ေအာက်တိုဘာ ၁ ရက်)
တ�ုတ် ေဆာင်းရာသီပွဲေတာ်ေန� 
သို�မဟုတ် ခရစ�မတ်ေန� (အလုပ်ရှင်၏
ေရွးချယ်မ� ေပ�တွင် မူတည်သည်)
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 ေနာက်ဆက်တွဲ IVa

FDHမှ စတင်ေသာ 

အလုပ်စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းြခင်းစာ နမူနာ

 
ခင်မင်ေလးစားရပါေသာ      (အလုပ်ရှင်အမည်)             ,
က��်ုပ်၊ _____________________________________၊ အိမ်အကူစာချ�ပ်နံပါတ် ______________________
၊အေအာက်တွင် အိမ်အကူအြဖစ် သင်�ှင့်ချ�ပ်ဆိုထားေသာ အလုပ်စာချ�ပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုပါသည်၊ 

(ေကျးဇူးြပ�၍ “”ကိုသင့်ေလျာ်သည့်ေနရာတွင်ြခစ်ပါ)
□  သင်မှေပးထားေသာ _____________________ ေန�များ/လ(များ)* အေ�ကာင်း�ကားစာ။
□  သင်မှေပးထားေသာ _____________________ ေန�များ/လ(များ)* အေ�ကာင်း�ကားစာအစား ေငွေပးေချမ�။
□  အေ�ကာင်း�ကားစာ မပါရှိဘဲ။
□  အေ�ကာင်း�ကားစာအစား ေငွေပးေချမ� မပါရှိဘဲ။

ေနာက်ဆုံးအလုပ်လုပ်ရက်ြဖစ်လိမ့်မည်မှာ           (ရက်စွဲ)            .

ဖျက်သိမ်းရြခင်း အေ�ကာင်းရင်း(များ) (အကယ်၍ရှိလ�င်) :
         
         
         

�ိုးသားစွာြဖင့်၊   
___________________ (ဝန်ထမ်း၏ လက်မှတ်)
(                 ) (ဝန်ထမ်း၏ အမည်)
___________________ (ရက်စွဲ)

အလုပ်ရှင်မှ လက်ခံရရှိေ�ကာင်း ဝန်ခံချက် ____________________ (လက်မှတ်)
(                 ) (အမည်)  
___________________ (ရက်စွဲ)

မှတ်ချက်  ၁:      အလုပ်စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းြခင်း�ှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်များ �ှင့်FDHsများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ�ှင့် တာဝန်ဝတ�ရားအတွက် အခန်း ၈ 
၏ “ြပည်ပ အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်ေတွ�လမ်း��န် – ြပည်ပ အိမ်အကူများ�ှင့် 
သူတို�၏အလုပ်ရှင်များသိသင့်သည်များ” ကို ေကျးဇူးြပ�၍ ကိုးကားပါ။

မှတ်ချက် ၂:       ဤဟာသည် ကိုးကားရန်အတွက် နမူနာ စာရွက်စာတမ်း ြဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်သူများသည် ၏နမူနာကို ကိုးကားရာတွင် 
ေရွးချယ်ြခင်းမြပ�မီ ၎င်း၏အေ�ကာင်းအရာများသည် သူတို�အသုံးြပ�ရန် သင့်ေလျာ်ေ�ကာင်း ေသချာေအာင် ြပ�လုပ်ရမည်။  
သင့်ေလျာ်ရာ လွတ်လပ်က�မ်းကျင်ေသာအ�ကံေကာင်းများ ရှာေဖွရန်လည်း သူတို�ကို အသိေပးသည်။  

* မဆီေလျာ်ေသာအရာကို ပယ်ဖျက်ပါ



 ေနာက်ဆက်တွဲ IVb

FDHအလုပ်ရှင်မှ စတင်ေသာ 

အလုပ်စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းြခင်းစာ နမူနာ

 

ခင်မင်ေလးစားရပါေသာ           (ဝန်ထမ်း အမည်)            ,
က��်ုပ်၊ _____________________________________၊ အိမ်အကူစာချ�ပ်နံပါတ် ______________________ ေအာက်ရှိ 
အိမ်အကူအြဖစ်ချ�ပ်ဆိုထားေသာ သင့်အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုပါသည်၊

(ေကျးဇူးြပ�၍ “”ကိုသင့်ေလျာ်သည့်ေနရာတွင်ြခစ်ပါ)
□  သင်မှေပးထားေသာ _____________________ ေန�များ/လ(များ)* အေ�ကာင်း�ကားစာ။
□  သင်မှေပးထားေသာ _____________________ ေန�များ/လ(များ)* အေ�ကာင်း�ကားစာအစား ေငွေပးေချမ�။
□  အေ�ကာင်း�ကားစာ မပါရှိဘဲ။
□  အေ�ကာင်း�ကားစာအစား ေငွေပးေချမ� မပါရှိဘဲ။

သင်၏ေနာက်ဆုံးအလုပ်လုပ်ရက်ြဖစ်လိမ့်မည်မှာ          (ရက်စွဲ)            

ဖျက်သိမ်းရြခင်း အေ�ကာင်းရင်း(များ) (အကယ်၍ရှိလ�င်) : 
         
         
         

�ိုးသားစွာြဖင့်၊   
___________________ (အလုပ်ရှင်၏ လက်မှတ်)
(                 ) (အလုပ်ရှင်၏ အမည်)
___________________ (ရက်စွဲ)

ဝန်ထမ်းမှ လက်ခံရရှိေ�ကာင်း ဝန်ခံချက် ____________________ (လက်မှတ်)
(                 ) (အမည်)  
___________________ (ရက်စွဲ)

မှတ်ချက် ၁:  အလုပ်စာချ�ပ်ဖျက်သိမ်းြခင်း�ှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်များ �ှင့်FDHsများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ�ှင့် တာဝန်ဝတ�ရားအတွက် အခန်း ၈ ၏ “ြပည်ပ 
အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်ေတွ�လမ်း��န် – ြပည်ပ အိမ်အကူများ�ှင့် သူတို�၏အလုပ်ရှင်များသိသင့်သည်များ” ကို ေကျးဇူးြပ�၍ 
ကိုးကားပါ။

မှတ်ချက် ၂:       ဤဟာသည် ကိုးကားရန်အတွက် နမူနာ စာရွက်စာတမ်း ြဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်သူများသည် ၏နမူနာကို ကိုးကားရာတွင် ေရွးချယ်ြခင်းမြပ�မီ 
၎င်း၏အေ�ကာင်းအရာများသည် သူတို�အသုံးြပ�ရန် သင့်ေလျာ်ေ�ကာင်း ေသချာေအာင် ြပ�လုပ်ရမည်။  သင့်ေလျာ်ရာ 
လွတ်လပ်က�မ်းကျင်ေသာအ�ကံေကာင်းများ ရှာေဖွရန်လည်း သူတို�ကို အသိေပးသည်။   

* မဆီေလျာ်ေသာအရာကို ပယ်ဖျက်ပါ
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  ေနာက်ဆက်တွဲ V

စာချ�ပ် ဖျက်သိမ်းြခင်း/ သက်တမ်းရက်ကုန်လွန်ြခင်းအေပ� ေငွေပးေချြခင်းအတွက် 

လက်ခံေြပစာနမူနာ

က��်ုပ်၊ ____________________________၊ ေကာင်ေကာင်မှတ်ပုံတင်/ �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် 
_________________၊ က��်ုပ်၏အလုပ်ရှင် _______________________ မှ ေဖာ်ြပပါအေ�ကာင်းအရာများ 
လက်ခံရရှိပါသည် __________________________ ေန�တွင်(ရက်စွဲ) * ေငွသား / ချက်လက်မှတ်ြဖင့် / ဘဏ်မှ 
အလိုေလျာက်ေငွေပးေချမ�ြဖင့်။

၁    လုပ်အားခများ (မှ___________ အထိ _____________)                                                                  $_____________
ေအာက်ပါတို�အတွက်ေငွေပးေချြခင်းများ ပါဝင်သည်: 
(က)  ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက် (များ) (ရက်စွဲ (များ): _________)                 $_____________
(ခ)    �ှစ်ပတ်လည်ခွင့်  (မှ____________ အထိ ____________)                 $_____________
(ဂ)    နာမကျန်း ခွင့်  (မှ____________ အထိ ____________)                 $_____________
(ဃ)  အြခား (ေကျးဇူးြပ�၍ ခွဲချားသတ်မှတ်ြပပါ) ______________                 $_____________

၂     အစားအေသာက် ေထာက်ပံ့ေ�ကး (မှ____________ အထိ ________)                                                                             $_____________
၃      အေ�ကာင်း�ကားစာအစား ေငွေပးေချြခင်း                  $_____________
၄    မယူထားေသာ �ှစ်ပတ်လည်ခွင့် ေပးေငွ (____________ရက်)                                                       $_____________
၅    ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း/ဝန်ေဆာင်မ��ပီးဆုံးြခင်းအတွက်ေငွေပးေချြခင်း  $_____________
၆    အစားအေသာက်�ှင့် ခရီးစရိတ် ေထာက်ပံ့ေ�ကး                                      $_____________
၇    * မူရင်းေနရပ်�ိုင်ငံသို� အသွား/အြပန် ေလယာ�်လက်မှတ်ခ                                                             
၈    အြခား   (က) ______________________________________                                   $_____________   
                   (ခ)   ______________________________________                                     $_____________

အိမ်အကူ၏ လက်မှတ်: ______________________________ ရက်စွဲ:       
(အမည်):  (                   )

အလုပ်ရှင်၏ လက်မှတ်: ______________________________ ရက်စွဲ:       
(အမည်):  (                   )

အသိသက်ေသ (ရှိလ�င်)( လက်မှတ်): _____________________  ရက်စွဲ:       
(အမည်):  (                   )

မှတ်ချက် ၁:  အလုပ်ရှင်များ �ှင့်FDHsများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ�ှင့် တာဝန်ဝတ�ရားအတွက် “ြပည်ပ အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်ေတွ�လမ်း��န် – 
ြပည်ပ အိမ်အကူများ�ှင့် သူတို�၏အလုပ်ရှင်များသိသင့်သည်များ” ကို ေကျးဇူးြပ�၍ ကိုးကားပါ။

မှတ်ချက် ၂:       ဤဟာသည် ကိုးကားရန်အတွက် နမူနာ စာရွက်စာတမ်း ြဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်သူများသည် ၏နမူနာကို ကိုးကားရာတွင် 
ေရွးချယ်ြခင်းမြပ�မီ ၎င်း၏အေ�ကာင်းအရာများသည် သူတို�အသုံးြပ�ရန် သင့်ေလျာ်ေ�ကာင်း ေသချာေအာင် ြပ�လုပ်ရမည်။  သင့်ေလျာ်ရာ 
လွတ်လပ်က�မ်းကျင်ေသာအ�ကံေကာင်းများ ရှာေဖွရန်လည်း သူတို�ကို အသိေပးသည်။
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UGF, Trade and Industry Tower,

3 Concorde Road, Kowloon
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  ေနာက်ဆက်တွဲ VI
 ေမးြမန်းစုံစမ်းလိုသည်များ

ေမးြမန်းစုံစမ်းမ� အထူးဖုန်းလိုင်း (ထိုအထူးဖုန်းလိုင်းသည် “၁၈၂၃”မှေြဖဆိုသည်) :
2717 1771

2157 9537 (�ပည��င္��ပည� အိမ�ကူမ်ားအ�တက္ Hotline နံပါတ�ိ� ညႊ��ကားထားပါသည္)
ပင်မစာမျက်�ှာ လိပ်စာ：www.labour.gov.hk 

             www.fdh.labour.gov.hk
အလုပ်သမားဆက်ဆံေရးဌာန�ုံးများသို� လူကိုယ်တိုင် စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း  : 

အလုပ်သမားဆက်ဆံေရးဌာန�ုံးများသို� လူကိုယ်တိုင် စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း  : 

အထက္ပါ စာရင္းကုိ  ဇူလိုင 2019 တြင္ အၿပီးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္သည့္ ရုံးလိပ္စာမ်ား အေျပာင္းအလဲ 
ရွႏိိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးရရွထိားေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ ဌာန၏ 
ဝဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ www.labour.gov.hk သုိ႔ သြားေရာက္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 24 နာရီ ေဟာ့လုိင္းျဖစ္ေသာ 2717 1771 သုိ႔ 
ေခၚဆုိပါ (ေဟာ့လုိင္းကုိ "1823" က စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္)။ [အသစ္မ်ား ထည့္ထားသည့္အတြက္ မူရင္းမဟုတ္ပါ]
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