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ဤလမ္းညႊန္တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ 
ဥပေဒအရသက္ေရာက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အနိမ့္ဆုံး 
လုပ္ငန္းခြင္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားကို အနိမ့္ဆုံးရပိုင္ခြင္မ့်ားထက္ 
နည္း၍သေဘာတရူန္ ေတာင္းဆိုျခငး္မျပဳရပါ။ 

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္မ်ား 
(သေဘာတညူီခ်က္မ်ား) 
ဝန္ထမ္းတုိင္းတြင္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ 
အလုပ္ခန႔ထ္ားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရိွရမည္။
၎သည္ စုေပါင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
အလုပရ္င္ွမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းသမဂၢမ်ားၾကားခ်ဳပ္ဆုိမႈ) 
သိ႔မုဟတု္ သီးျခား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အလုပရ္ငွႏွ္င့္
ဝန္ထမ္းၾကား ခ်ဳပဆို္မႈ) ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိငု္ရာ သေဘာတူညီခ်ကမ္်ားတြင္ 
ဥပေဒအရထည့္သြင္းေပးထားရမည့္ အၾကာင္းအရာမ်ားစြာ 
ရွိပါသည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပတ္စေ္စာင ္ေရးသားရနအ္တြက ္ 
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Employment agreement builder” ကိ ုရွာေဖြပါ။ 

အလပုခ္န္႔အပမ္ႈဆုငိရ္ာ သးီျခားသေဘာတစူာခ်ဳပတ္ြင ေ
အာကေ္ဖာျ္ပပါအခ်ကမ္်ား ပါဝငရ္ပါမည-္ 

› အလုပရ္ွငႏွ္င့္ ဝန္ထမ္းတို႔၏အမည္မ်ား

› လုပေ္ဆာငရ္မည့္ အလုပအ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္
အလုပလ္ုပရ္မည့္ေနရာေဖာ္ျပခ်က္
သေဘာတူထားေသာ အလပု္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္
ဝနထ္မ္းလုပက္ိငု္ရမည့္ အလုပခ္်ိန္ေဖာ္ျပခ်က္

› လုပ္အားခႏႈန္းထား သို႔မဟုတ ္ရရွိမည့္လစာႏွင့္
ေပးေခ်မည့္နည္းလမ္း

› မမိ၏ိမေက်နပခ္်ကမ္်ားအား ရကေ္ပါငး္ ၉၀ အတြငး္
တငျ္ပရနဟ္ေူသာ အႀကံျပဳခ်က္အပါအဝင္
အလုပသ္ေဘာအရ ဆက္ႏြယ္မႈ ျပႆနာရပမ္်ားကို
မည္ကဲသ့ို႔ေျဖရငွ္းေပးမည္ဟသူည့္ ရွင္းလင္း
ျပတ္သားေသာ ရွင္းလငး္ေဖာ္ျပခ်က္

› အမ်ားျပည္သူရံုးပိတရ္ကတ္ြင ္အလုပလ္ုပ္ျခင္းအတြက္
ဝနထ္မ္းသည္ (အနည္းဆုးံ) နာရီအလိကု္ရရွေိသာ
လုပ္အားခႏႈန္းထား၏ တစဆ္ခြဲကိ ုရရွမိည္ဟေူသာ
ေဖာ္ျပခ်က္

› သကဆ္ိုငသ္ည့္ဝနထ္မ္းမ်ားအတြက ္အလုပရ္ငွ္၏
လုပင္န္းကို ေရာင္းခ်လိုကပ္ါက သို႔မဟုတ္ လႊေဲျပာငး္
လိုကပ္ါက သို႔မဟုတ္ ဝနထ္မ္း၏အလပု္သည္
စာခ်ဳပသ္ကတ္မး္ကနု္ဆုံးသြားပါက သက္ေရာက္မႈ
ရွိမည့္ အလုပခ္န္႔အပ္ထားမႈ ကာကြယေ္ပးေရး
ျပဌာန္းခ်က္

› အစမ္းခန္႔ကာလမ်ား၊ အစမး္ခန္႔ဆိုငရ္ာ သေဘာ
တူညီခ်ကမ္်ား သို႔မဟုတ္ အလုပရ္ွငသ္တမ္တွ္သည့္
ျပဌာနး္ခ်ကမ္်ားကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတထူားသည့္
အျခားကစိၥရပ္မ်ား

› သတမ္ွတက္ာလတစခ္ုအတြက္သာ အလပု္
ခန္႔အပ္ထားျခငး္ ျဖစ္ပါက အလုပခ္န္႔အပ္မႈ၏
သေဘာသဘာဝ

အလုပခ္န္႔အပမ္ႈဆိငု္ရာ သေဘာတစူာခ်ဳပ ္ေရးသားရန ္
ကိရယိာသည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လပုင္နး္မ်ားႏွင္ ့
၎တို႔၏ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအတြက္ လိုအပခ္်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
တီထြင္ညႇိႏိႈုင္းေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎တြင္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထ၌ဲ ထည့္ရမည့္၊ မထည့္ရမည့္ 
အရာမ်ားကို ဆုးံျဖတ္ႏုိင္ေစရန္ အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား ပါရွသိည္။ 

အနိမ့္ဆုံး အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ရပိုငခ္ြင့္မ်ားႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/employment-agreements/employment-agreement-builder/
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ထိုထတဲြင္ တရားဥပေဒအရ လုပ္ေဆာငရ္မည္မ်ား 
ပါရွိသည့္အျပင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစထ္ရွိသည့္အမွားမ်ားႏွင့္ 
၎တ႔ုမိျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္နည္းတို႔ကိုလည္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။   

အလုပခ္န႔ထ္ားမႈဆိငု္ရာသေဘာတူညီခ်ကတ္ြင္ 
ပါဝငသ္ည္ျဖစ္ေစ၊ မပါဝငသ္ည္ျဖစေ္စ သိ႔မုဟတု္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အနည္းဆုးံရပိုင္ခြင့္မ်ားေအာက 
နိမ့္ေနသည္ျဖစေ္စ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
ရပိငု္ခြင့္မ်ားကို ျပည့္မီရမည္ျဖစသ္ည္။ 

၎တို႔၏ အလပု္ခန္႔အပ္မႈဆိငုရ္ာ သီးျခား သေဘာတူ 
စာခ်ဳပမ္်ား (IEAs) ကို ညိွႏိႈင္းေသာအခါတြင္ 
ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ လြတလ္ပေ္သာ အႀကံဉာဏ္မ်ား 
ေတာင္းခႏုိံင္ပါသည္ (ဥပမာ- သမဂၢမ်ားထံမွ၊ ဗဟိတုရား႐ုးံ 
ေရ႕ွေနမ်ားထံမွ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ၊ 
မိတ္ေဆြမ်ားထမံွ သိ႔မုဟတု္ မသိားစထုမွံ)။  

အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈဆိငု္ရာ သတမ္ွတ္ခ်က္မ်ား၌ျပဳလုပ္ေသာ 
မည္သည့္အေျပာင္းအလကဲိုမဆို အလပု္ရွင္ႏွင့္ 
ဝနထ္မ္းမ်ားက သေဘာတူရပါမည္။ ဝန္ထမ္း၏ 
စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာတညီူခ်က္မရွိဘဲ 
အလုပ္ရွင္သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
မေျပာင္းလႏိုဲင္ပါ။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက  ္ 
www.employment.govt.nz “Employment 
agreements” သု႔ ိ ဝငေ္ရာက၊္ ရွာေဖြပါ။ 

နယးူဇလီနတ္ြင္အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့ ္
အလပုရ္ွငမ္်ားအေနျဖင္ ့၎တို႔အလုပ္ခန္႔ထားသူတိုင္းသည ္
နယးူဇလီနတ္ြင ္တရားဝငအ္လပုလ္ပုခ္ြင္ရ့ွေိၾကာငး္ ေ
သခ်ာေစရပါမည။္ 

နယးူဇလီန ္လဝူငမ္ႈႀကးီၾကပေ္ရးဌာန၏ဗဇီာၾကည့ရ္န ္
(VisaView) ကရိယိာျဖင့ ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
အလပုလ္ပုပ္ိငုခ္ြင္ဆ့ုငိရ္ာ အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ု
အလပုရ္ွငမ္်ားအေနျဖင္ ့ေသခ်ာစစေ္ဆး ၾကည့္ႏိုင္ရန္ 
ခြင္ျ့ပဳေပးထားပါသည။္ www.immigration.govt.nz သု႔ 
သြားေရာက္ၿပီး “VisaView” ကို ရွာေဖြပါ။ 

အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခ 
အနည္းဆုံးလုပ္အားခႏႈန္းသည္ အခ်ိန္ျပည့္၊ အခ်ိန္ပုိင္း၊ 
သက္တမ္းခ်ဳပ္၊ အၿမဲတမ္းခန႔မ္ဟုတ္ေသာ၊ 
အိမ္မွအလုပ္လုပ္ေသာ၊ ေကာ္မရငွ္ သိ႔မုဟတု္ 
ႏႈန္းထားအမ်ိဳးမ်ိဳ း ရရိွေသာ (အျပည့္ သိ႔မုဟတု္ 
တစစ္တ္ိတစပ္ိငုး္) ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္ပါသည္။ ။အကယ္၍ အသစ္ စတင္သူ 
သ႔ိမုဟတု္ အလုပ္သင္မ်ား မဟုတ္ပါက ၁၆ ႏွစ္ 
ႏွင့္အထက္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လႀူကးီတစ္ေယာကအ္တြက္ 
သတ္မွတ္ေသာ အနည္းဆုံး လုပ္အားခ ေပးပါရမည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အနိမ့္ဆုံးလုပအ္ားခႏႈန္းထားေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းျခင္းမရွပိါက မည္သည့္လုပ္အားခႏႈန္းကိမုဆို 
သေဘာတူႏုိငပ္ါသည္။ 

အနိမ့္ဆုံးလုပအ္ားခမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပနလ္ည္သံုးသပ္ၿပီး 
လက္ရွႏိႈန္းထားမ်ားကိ ု
www.employment.govt.nz/minimum-wage တြင္ 
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ 

အျခားဝန္ထမ္းမ်ားကုသိငတ္နး္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ဝနထ္မ္းမ်ားအားလံုးကို 
အနည္းဆံုး လူႀကီးတစ္ေယာက္အတြက္ သတ္မတွေ္သာ 
လုပ္အားခ ေပးရပါမည္။  

အလုပ္စတငဝ္င္ေရာက္ခါစဝနထ္မ္းမ်ားကုိ အနည္းဆုးံ 
အေနျဖင့္ လုပအ္ားခအနည္းဆံုး လုပ္အားခႏႈန္းကို 
ေပးရမည္ျဖစ္ၿပးီ အသက၂္၀ ေက်ာ္အရြယ္ 
အလုပသ္ငမ္်ားအား အနည္းဆုးံအေနျဖင့္ 
အလုပသ္ငမ္်ားအတြကအ္နမ့ိဆ္ံုးသတ္မတွထ္ားေသာ 
လုပ္အားခႏႈန္းျဖင့္ ေပးရမည္။ 

အလုပ္စလုပ္ခါစဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလစာသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ားေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈရိွပါသည္- 

› လကရ္ွိအလုပရ္ငွ္တြင ္အလပုလ္ုပခ္်ိန ္၆ လဆကတ္ိုက္
မျပည့္ေသးသည့္ ၁၆ ႏွစႏွ္င့္ ၁၇ ႏွစအ္ရြယ္
ဝနထ္မး္မ်ား။

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/employment-agreements/
http://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visaview
http://www.employment.govt.nz/minimum-wage
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› လူမႈဖူလံႈေရး ေထာကပ္ံ့ေၾကးကိ ု၆ လ သို႔မဟုတ္ ၆
လေက်ာ္အတြက ္ရရွိထားၿပီး ေထာက္ပံေ့ၾကး
ရရွခိ်ိန္မစွ၍ မည္သည့္အလုပရ္ွငတ္ြငမ္ဆို
အလုပလ္ုပခ္်ိန ္၆ လ ဆကတ္ိကု ္မျပည့္ေသးသည္ ့၁၈
ႏွစႏွ္င့္ ၁၉ ႏွစအ္ရြယ ္ဝနထ္မး္မ်ား။ ၎တို႔အေနျဖင့္
အလုပရ္ွင ္တစဥ္ီးတည္းထံတြင ္၆ လ ဆကတ္ိကု ္
အလုပလ္ုပခ္ဲ့ၿပီးပါက အလုပစ္လုပခ္ါစ ဝန္ထမ္းမ်ား 
မဟတု္ေတာဘ့ ဲအနည္းဆံုး အေနျဖင္ ့လူႀကီး 
တစေ္ယာက္အတြက ္အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏႈန္းကို 
ေပးရပါမည္။  

› ၎တို႔၏အလုပခ္န္႔အပ္မႈဆိုငရ္ာ သေဘာတူ
စာခ်ဳပႏွ္င့္သကဆ္ိုငေ္သာ အလုပတ္ြင ္အရည္
အခ်င္းျပည့္မီေစရန္အတြက ္တစႏွ္စ္လွ်င္ အမွတ္ ၄၀
ရရွေိစရန ္လုပင္န္းတြင္း ေလက့်င့္သင္ၾကားေရး
တကေ္ရာကရ္န ္လိုအပ္သည့္ အသက ္၁၆ ႏွစမ္ ွ၁၉
ႏွစအ္ရြယ ္ဝနထ္မး္မ်ား

အသက ္၁၆ ႏွစေ္အာက ္ဝနထ္မး္မ်ားအတြက ္အနညး္ဆံုး
လစာႏႈနး္ထားမရွပိါ၊ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ အလပု ္
ခန္႔ထားမႈဆိငုရ္ာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ခစံားခြင့္မ်ားႏွင့္ 
သကဆ္ိငုမ္ႈရွပိါသည္။ ၎တို႔ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ကာ 
အလုပရ္ွငတ္စဥ္ီးတည္းအတြက္ အနည္းဆုံး ၆ လ 
အလုပလ္ုပ္ၿပီးပါက ၎တို႔သည္ လူႀကီးမ်ားအတြက ္
အနိမ့္ဆုံးလုပအ္ားခကို ခစံားခြင့္ရွိသည္။ 

ေလက့်င္သ့ငၾ္ကားေနစဥ ္အနမိ့္ဆုးံလပုအ္ားခသည ္
ေအာကေ္ဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားျဖင္ ့အလပု ္
ခန္႔အပခ္ထံားရေသာ သငတ္နး္သားမ်ားႏွင့္ 
သကဆ္ိငုပ္ါသည-္ 

› အသက္ ၂၀ ႏွစႏွ္င့္ အထက္ႏွင့္

› ၎တို႔၏အလုပခ္န္႔အပ္မႈဆိုငရ္ာ သေဘာတူ
စာခ်ဳပႏွ္င့္သကဆ္ိုငေ္သာ အလုပတ္ြင ္အရည္
အခ်င္းျပည့္မီေစရန္အတြက ္လုပင္န္းတြငး္ ေလ့က်င္ ့
သင္ၾကားေရးတြင ္တစႏွ္စ္လွ်င္ အမတွ္ ၆၀ ရရွိရန ္
၎တို႔၏ အလပု္ခန္႔အပ္မႈဆိငုရ္ာ သေဘာတ ူ
စာခ်ဳပအ္ရ လိအုပ္သမူ်ား။ 

့္

့

္

လုပ္အားခမ်ားေပးျခင္း 
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေငြသားျဖင့္ ေပးရန္ 
လုိပါသည္ (အုပ္ခ်ဳပသ္ူႏွင့္ ေဒသဆိငု္ရာ 
အာဏာပိငုမ္်ားမွအပ)။ အျခားနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ- 
အေကာင့ထ္ဲ တိုကရ္ိုကထ္ည့္ ေပးျခင္း၊ ခ်ကလ္ကမ္ွတ္) ျဖင 
ေပးလုိပါက အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဝနထ္မ္းထမံွစာျဖင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ယူရန္ လိအုပ္ပါသည္။ 

အလုပဆ္ိုငး္၏အစႏွင့္အဆုံးတြင္ လုပက္ိုငရ္ေသာ 
လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားအပါအဝင္ ဝနထ္မ္းမ်ား 
အလုပလ္ုပရ္ေသာ နာရီစုစုေပါင္းအတြက္ 
လုပ္အားခရပါမည္။ ဥပမာ လက္လီအေရာင္း 
ဝနထ္မ္းတစဥ္ီးကု ိဆိငု္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ျခင္းအတြကပ္ါ 
လုပ္အားခ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္း၏ စာျဖင့္ေရးသား 
ေဖာ္ျပထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘိဲ ဥပေဒအရ 
ခြင့ျ္ပဳထားသည့္ ကိစၥရပ္ (ဥပမာ- ဝင္ေငြခြန္၊ 
ေက်ာင္းသားေခ်းေငြႏွင့္ ACC) မွလြ၍ဲ မည္သည္ 
ေပးေခ်ေငြကုမိွ မႏုတယ္ရူပါ။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက,္ 
www.employment.govt.nz  သု႔ ိ ဝငေ္ရာကၾ္ကည္႐့ႈၿပီး 
"Types of pay" ကိ ုရွာေဖြပါ။ 

အလပုရ္ွငမ္်ားသည ္
တိက်မွန္ကန္ေသာမတွတ္မး္မ်ား ထားရွိရပါမည 
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝနထ္မ္း၏အလပုလ္ုပ္ခ်ိန္၊ 
ေပးၿပီးလုပ္အားခေငြမ်ား၊ အားလပရ္ကမ္်ားႏွင့္ ယူထားေသာ 
ခြင့္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာမတွ္တမး္မ်ား 
ထားရွရိန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၎တိ႔အုေနျဖင့လ္ကမ္ွတ္ထိုးထားေသာ အလုပ္ 
ခန႔ထ္ားမႈဆိငု္ရာသေဘာတူညီခ်က္မတိၱဴ သို႔မဟုတ္ 
လကမ္ွတ္ထိုးထားေသာ လက္ရွစိည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
စာ႐ြက္ကိသုမိ္းဆည္းထားၿပီး ဝနထ္မ္းကေတာင္းဆုပိါက 
မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေပးရနလ္ုိပါသည္။  

https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/pay/types-of-pay/
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၎တို႔အေနျဖင္ ့ေအာက္ပါမတိၱဴ မ်ားကိုလည္း 
သိမ္းထားသင့္ပါသည္- 

› အမ်ားျပည္သူရံုးပိတရ္က္ လႊေဲျပာင္းျခင္း
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟတု္

› ႏွစ္စဥ္အနားယရူကမ္်ားကိ ုအစားထိးု ေငြထတု္ယူျခင္း
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊သို႔မဟတု္

› အမ်ားျပည္သူရံုးပိတရ္ကက္ိုလႊေဲျပာင္းရယူရန္
ေတာင္းဆိုခ်ကမ္်ား သို႔မဟတု္

› အလုပရ္ွငက္ သေဘာမတသူည့္
ႏွစ္စဥ္အနားယရူကမ္်ားကိ ုအစားထိးုေငြထတုယ္ူရန္
ေတာင္းဆိုခ်ကမ္်ား၊ သို႔မဟတု္

› လုပ္အားခမ်ားမွ ျဖတယ္ူခြင့္မ်ား။

မည္သည့္အခ်က္အလကမ္်ားအား မတွ္တမ္း 
 တငထ္ားရမညဆ္ိသုည့ ္အေသးစတိအ္ခ်ကမ္်ားအတြက ္

www.employment.govt.nz ထသံြားေရာကက္ာ 
"Keeping records" ကိ ုရွာေဖြပါ။ 

အနားယခူ်ိနႏ္ွင့္ အစာစားရန္နားခ်နိ္မ်ား 

ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ အနားယူရနႏွ္င့္ အစာစားရန ္
နားခ်ိန္မ်ားကိ ုရယပူိုငခ္ြင့္ရွိပါသည္။ ထိနုားခ်ိန ္
အေရအတြကႏွ္င့္ ၾကာခ်ိန္သည္ ၎တို႔ အလုပ ္
လုပေ္သာနာရေီပၚတြင ္မတူည္ပါသည္၊ ဥပမာ- 

› ရွစန္ာရအီလပုလ္ုပရ္သည့္ေန႔တြင ္အနည္းဆုးံ ၁၀
မိနစ္အနားယခူ်ိန ္ႏွစ္ႀကိမက္ို လစာျဖင့္ႏွင့္
အစာစားရန္နားခ်ိန ္မနိစ ္၃၀ တစ္ႀကမိ္ကို လစာမဲ့ျဖင့္
ရရွရိပါမည္။

› ေျခာကန္ာရီအလုပလ္ုပရ္သည့္ေန႔တြင ္၁၀
မိနစ္အနားယခူ်ိန ္တစ္ႀကိမက္ို လစာျဖင့္ႏွင့္
အစာစားရန္နားခ်ိန ္မနိစ ္၃၀ တစ္ႀကမိ္ကို လစာမဲ့ျဖင့္
ရရွရိပါမည္။

နားခ်ိန္မ်ားသည္ အနားယူရန၊္ ကိုယလ္ကသ္န္႔စင္ေစရန္ႏွင့္ 
ကိုယေ္ရးကိုယတ္ာကစိၥမ်ားအတြက ္ျဖစ္ပါသည္။ 
နားခ်ိန္မ်ားသည္ ဝနထ္မ္းမ်ားအား ေဘးကင္းစြာ 
အလုပလ္ုပႏုိ္ငေ္စသည့္အျပင ္ကုနထ္ုတစ္ြမ္းအားကိလုည္း 

တကေ္စေသာေၾကာင့္ အလပုခ္ြငမ္်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြနပ္ါသည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏နားခ်ိနမ္်ားကို ရယရူမည့္အခ်ိနက္ို အလုပ္ 
ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူ 
ထားသင့ပ္ါသည္။ သေဘာမတူထားႏုိင္ပါက၊ 
အက်ိဳးအေၾကာင္းဆေီလ်ာ္ကာ လကေ္တြ႔က်ေနသေရြ႕ 
အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈဆက္ဆံေရးမ်ားဆုိင္ရာ ျပငဆ္ငခ္်က္ 
အက္ဥပေဒ ၂၀၀၀ တြင္ သတမ္ွတ္ထားသည့္အတိုင္း 
အခ်ိန္အလိုက္ ရယရူမည့္နားခ်ိန္မ်ားယူရန္ ဥပေဒအရ 
လိုအပမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အပိနုားခ်ိန္မ်ားကိလုည္း 
ေပးရမည္ျဖစက္ာ အက်ိဳးအေၾကာငး္ဆေီလ်ာ္ၿပီး 
လကေ္တြ႔က်သည့္ေနရာတြင္ ဝနထ္မ္းမ်ားအတြက္ 
ႏုိ႔တိုက္ရန္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔ညႇစ္ရန္ေနရာအတြက္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ား ရွိရပါမည္။ အလုပ္ရွင္သည္ 
ဝနထ္မ္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုလားျခင္းမရွပိါက 
ထိနုားခ်နိမ္်ားအတြက ္လုပ္အားခ ေပးစရာမလိပုါ။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက,္ 
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Rest and meal breaks” ကို ရွာေဖြပါ။  

အလုပ္ေပးႏိုင္သည့ ္အခ်နိက္ာလဆိငုရ္ာ 
ေဖာ္ျပခ်ကအ္ပိုဒ ္

ေအာက္ပါ အေျခအေနတြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ အလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ 
အခ်ိန္ကာလဆုငိ္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္အပိဒု္ ပါရွိ၍ မရပါ (ဥပမာ- 
အလုပလ္ုပ္ျခင္းသည္ အလပု္ရွင္က ဝနထ္မ္းအတြက္ 
အလုပေ္ပးႏုိင္၊ မေပးႏုိင္ အေျခအေနအေပၚ 

မူတည္ေနျခင္းႏွင္ ့အလုပရ္ွငက္ အလပု္ေပးလိုကသ္ည့္အခါ 
မည္သည့္ အလုပမ္်ိဳးကိုမဆို လကခ္ံရန ္လိအုပ္ျခင္း)၊ 
› အလုပခ္န္႔အပမ္ႈဆိငု္ရာ သေဘာတူညီခ်ကတ္ြင္

သေဘာတူထားေသာ အလပုလ္ုပခ္်ိန္နာရကီို
ေဖာ္ျပမထားျခင္း၊ ထိသုေဘာတူထားေသာ
နာရမီ်ားတြင ္အလုပလ္ုပရ္မည္ဟု အာမခထံားသည့္
နာရမီ်ား မပါဝငျ္ခင္း၊ အလုပလ္ပု္ေပးႏုိင္သည့္

https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/keeping-accurate-records/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/breaks/rest-and-meal-breaks/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/#https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/#https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/#https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/#https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
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အခ်ိနက္ာလဆိငု္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္အပိဒု္သည္ 
ထိုအာမခထံားေသာ အလပုလ္ုပခ္်ိန ္နာရမီ်ားအတြက္ 
ျဖည့္စြကခ္်ကတ္စခ္ ုျဖစ္ျခင္း။ 

› အလုပေ္ပးႏုိငသ္ည့္ အခ်ိန္ကာလဆိငု္ရာ
ေဖာ္ျပခ်က္အပိဒု္ႏွင္ ့သတ္မတွထ္ားေသာ
အလုပခ္်ိနန္ာရကီိ ုထည့္သြင္းရန ္အလပု္ရငွ္တြင္
အေျခအျမစ္ရွသိည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား မရွိျခင္း။

› အလုပလ္ုပေ္ပးႏုိင္သည့္ အခ်ိနက္ာလဆိငု္ရာ
ေဖာ္ျပခ်က္အပိဒု္တြင္ အလပုလ္ပုရ္န ္၎တို႔
အသင့္ရွိေနရသည့္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆေီလ်ာ္ေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးတစခ္ုအား ေဖာ္ျပမထားျခင္း။

အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈဆိငု္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပတ္ြင ္
က်ိဳးေၾကာင္းဆေီလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား 
ေဖာ္ျပထားေသာ တရားဝင္သည့္ အလုပေ္ပးႏုိင္သည့္ 
အခ်ိန္ကာလဆုငိ္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္အပိဒု္မပါရွပိါက 
ဝနထ္မ္းသည္ ၎တို႔၏အလုပခ္န္႔အပ္မႈဆိုငရ္ာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အာမခထံားသည့္ 
အလုပခ္်ိန္၏ တစစ္ိတတ္စပ္ိငု္းမဟုတသ္ည့္အလုပက္ို 
“ျငင္းဆို” ႏုိင္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းကျငင္းဆိုပါက 
အလုပ္ရွင္သည္ အဆိုပါဝနထ္မး္အေပၚ ဖိႏိွပ္ျခင္းမျပဳရပါ။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 

“Hours of work” ကိ ုရွာေဖြပါ။ 

ႏွစ္ပတလ္ည႐္ံုးပိတ္ရက္မ်ား 

မည္သည့္အလုပ္ရွငတ္စဥ္းီထဲထံတြငမ္ဆို တစ္ႏွစ္လံုး
ဆကတ္ိကုအ္လပုလ္ပုခဲ္သ့ဝူနထ္မး္သည ္တစႏွ္စက္နုတ္ိငုး္
လပုအ္ားချပည့္ ႏွစပ္တလ္ညရ္ံုးပတိရ္က ္၄ ပတ ္
ရယခူြင္ရ့ွပိါသည။္ 

ဝနထ္မ္းမ်ားအေနျဖင္ ့ႏွစ္စဥ ္တစပ္တစ္ာအထ ိ
ႏွစ္ပတလ္ည္ ႐ံုးပိတရ္ကမ္်ားကိ ုေငြသားျဖင့္ေပးရန ္
(စာေရးသား၍) ေတာင္းဆိႏုိုငသ္ည္။ အလပု္ရငွ္မ်ား 
အေနျဖင္ ့ဝနထ္မ္းမ်ားကိ ုႏွစ္ပတလ္ည္႐ံုးပတိ္ရက္မ်ား 
အတြက္ ေငြသားရယရူန ္ဖိအားေပးခြင့္မရွသိည့္အျပင ္
ေငြသားရယရူန ္ေတာင္းဆိခုြင့္အား အလပု္ခန္႔အပ္မႈဆိုငရ္ာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင ္ထည့္သြင္းခြင့္မရွပိါ။ 

ႏွစ္ပတလ္ည္ ႐ုးံပိတရ္ကမ္်ားကိ ု
ေအာက္ေဖာ္ျပႏႈန္းထားမ်ားထက္ပိ၍ု ေပးရပါမည္- 

› ႏွစ္ပတလ္ည္ ႐ုးံပိတရ္ကအ္စပိငု္းတြင္ ဝန္ထမ္း၏
သာမန္အပတစ္ဥ္လပု္အားခ သို႔မဟတု္

› ႏွစ္ပတလ္ည္ ႐ုးံပိတရ္ကမ္ေရာက္မ ီလခေပးရမည့္
ေနာက္ဆုးံအခ်ိန္ကာလမတိငုခ္င ္အနီးစပ္ဆုးံ ၁၂
လအတြက ္ဝနထ္မ္း၏ အပတစ္ဥ ္ပ်မ္းမွ်ရေငြမ်ား။

အဆိုပါတြကခ္်က္မႈတြင္ အလပု္ခန္႔အပ္မႈဆုငိရ္ာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ တစစ္ိတ္တစပ္ိုင္းအေနျဖင့္ 
ဝနထ္မ္းရရွေိသာ မည္သည့္ေကာ္မရွငက္ိမုဆို 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အကယ၍္ ဝနထ္မ္းသည္ လပုသ္ကတ္စႏွ္စ္မျပည့္ခင္ 
အလုပမ္ွထြကသ္ြားပါက ႏွစ္စဥ္အနားယခူြင့္ေပးေငြသည္ 
စုစုေပါင္း ဝငေ္ငြ၏ ၈% တြင္ ေပးၿပီးသားမ်ား ႏုတ္ၿပီး 
က်န္ေငြသာ ျဖစ္ရပါမည္။  

အၿမတဲမး္ခန္႔မဟုတသ္ည့္ ဝနထ္မ္းအစစမ္်ား 
(ရံဖန္ရံခါအလပု္လုပ္သူမ်ား) ႏွင့္ သကတ္မ္းခ်ဳပ္ဝန္ထမ္းမ်ား 
(၁၂ လေအာက)္ အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီပါက ပတိ္ရက္ေပးေငြမ်ားကို အထက္ 
ေဖာ္ျပပါအတုငိး္ (၈% ျဖင္)့ လက္ခံရယရူန္ သေဘာတူ 
ႏိုင္ပါသည္။ သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမို 
ရရွေိစရနအ္တြက ္www.employment.govt.nz သု႔ ိ 
ဝငေ္ရာကၾ္ကည့႐္ႈကာ “Pay as you go” ကို ရွာေဖြပါ။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝနထ္မ္းမ်ားအား အနည္းဆုးံ ၁၄ 
ရက္ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး တစႏွ္စ္တစခ္ါ ပိတ္ရကက္ာလမ်ား 
(ဥပမာ- ခရစၥမတ္) တြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ႐ုံးပတိရ္ကမ္်ားကို 
ရယေူစႏုိင္ပါသည္။ ပိတ္ရကက္ာလတြင္ အမ်ားျပည္သ ူ
ရံုးပိတ္ရက္မ်ားပါဝငေ္နပါက ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ထိုရက္မ်ားတြင္ အလုပလ္ုပရ္လွ်င္ ၎တ႔ုအိေနျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သအူလုပ္ ပိတ္ရကခ္စံားခြင့္မ်ားကိ ု
ရပိငု္ခြင့္ရွိသည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Annual holidays” ကို ရွာေဖြပါ။ 

https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/annual-holidays/
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အမ်ားျပညသ္ူရံုးပိတ္ရက္မ်ား 
၁၂ လတုိင္း ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ၎ပံုမွန္အတုိင္း 
အလုပ္လုပ္သည့္ လစာရရိွေသာ အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္ 
၁၁ ရက္ ရိွရပါမည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သရူံုးပိတ္ရက္အတြက္ 
ဝနထ္မ္းမ်ား၏သကဆ္ုိင္ရာေန႔စဥ္ လပ္ုအားခ သိ႔မုဟတု္ 
ပွ်မ္းမွ်ေနစဥလ္ပု္အားခ (သကဆို္ငပ္ါက) ကို ေပးရပါမည္။ 

အကယ၍္ ဝနထ္မ္းသည္ အမ်ားျပည္သူရံုးပတိ္ရက္တြင္ 
အလုပလု္ပရ္မည္ဆိုပါက အလုပလ္ုပခ္်ိန္အတြက္ 
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္လုပ္အားခ တစဆ္ခြဲေပးရပါမည္။ 
အမ်ားျပည္သူရံုးပိတရ္ကသ္ည္ ပုံမွန္အလပုလ္ပု္ရက္တြင္ 
က်ေရာက္ပါက ၀နထ္မ္းအေနျဖင့္ အျခားရက္ 
တစရ္ကရ္ကတ္ြင္ လစာျပည့္အနားယူခြင့္ရွိပါသည္။ 

အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈဆိငု္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပတ္ြင ္
ေဖာ္ျပထားျခငး္မရွပိါက ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အမ်ားျပည္သူ႐ုးံပိတ္ရကမ္်ားတြင္ အလုပ္လပု္ရန္ 
ျငင္းဆိႏုိုင္ပါသည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Public holidays” ကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။   

ေဆးခြင္ 
၆ လ ဆကတ္ိကု္ အလုပ္လုပ္ျပီးပါက ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ 
နာမက်န္းခြင့္ကုိ လစာျဖင့္ ၅ ရက္ ရယူပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ 

ကနဦး ၅ ရက္ၿပီးေနာက္ ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ ၁၂ လတိငု္း 
အတြက္ နာမက်န္းခြင့္ ၅ ရက္အပို ခံစားပိငု္ခြင့္ရွိပါသည္။ 
ထိ႔ေုနာက္ အသုံးမျပဳထားသည့္ နာမက်န္းခြင့္ ၁၅ ရက္ကို 
အမ်ားဆုံး ရက္ ၂၀ အထိ စထုားႏုိင္ပါသည္။  

ေဆးခြင့္မ်ားကိေုအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ 
ရယႏုိူင္သည္။ 

› ဝနထ္မ္းမက်န္းမာလွ်င ္သို႔မဟတု ္ဒဏ္ရာရလွ်င္၊
သို႔မဟုတ္

› ဝနထ္မ္း၏အိမေ္ထာင္ဖက ္သို႔မဟတု္ အတေူနပဂုၢိဳလ္
သို႔မဟုတ္ ရငေ္သြး မက်န္းမာလွ်င ္သို႔မဟတု္
ထိခိကု္ဒဏ္ရာရလွ်င ္သို႔မဟတု္

› ဝနထ္မ္း၏ အေစာင့္အေရွာကခ္ ံမီွခိုေနသူ
မက်န္းမာလွ်င ္သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရလွ်င္။

္

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ နာမက်န္းခြင့အ္တြက ္
ဝနထ္မ္းမ်ား၏ သကဆ္ိုင္ရာ ေန႔စဥ္လပု္အားခ သို႔မဟုတ္ 
ပွ်မး္မွ်ေန႔စဥ္ လုပ္အားခ (သက္ဆိငု္ပါက) ကို ေပးရပါမည။

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မက်န္းမာေၾကာင္း သကေ္သ၊ 
ဥပမာ၊ ေဆးလက္မတွ္ ေတာငး္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အကယ၍္ 

အလုပ္ရွင္က နာမက်န္းျဖစေ္နစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရစဥ္ 
ပထမ ၃ ရကအ္တြင္း အေထာက္အထားေတာင္းခပံါက 
အလုပ္ရွင္သည္ ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတက္ို ေပးရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆရာဝန္ 
တစဥ္ီးဦးထံသြားေရာက္ရန္ တြန္းအား ေပးပိုင္ခြင့္မရွပိါ။ 
နာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္ ၃ ရကေ္နာက္ပိငု္းတြင္ ဝနထ္မ္းသည္ 
ဆရာဝနႏွ္င့္ျပသမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 

့

“Sick leave” ကို ရွာေဖြပါ။ 

နာေရးခြင္ 
ဝနထ္မ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၆ လ ဆကတ္ိုက္ အလုပလ္ုပ္ၿပီးပါက 
လစာအျပည့္ နာေရးခြင့္ကု ိခစံားခြင့္ရွိပါသည္။ 

› အိမ္ေထာင္ဖက ္သို႔မဟုတ္ အတူေနပဂုၢိဳလ္၊ မဘိ၊
ရငေ္သြး၊ ေမာငႏွ္မ၊ အဖိုးအဖြား၊ ေျမး သို႔မဟတု္
အိမ္ေထာင္ဘက္/အတူေနပဂုၢိဳလ္၏ မဘိေသဆံုးပါက
၃ ရက္

› အထကပ္ါပဂုၢိဳလ္မ်ားမဟတု္ေသာ္လည္း အျခားေသာ
ရငး္ႏီွးသတူစေ္ယာကအ္တြက ္ဝနထ္မ္းအေနျဖင့္
ပူေဆြးေသာကေရာက္သည္ဟ ုအလုပရ္ွငက္
လကခ္ံလွ်င ္၁ ရက္

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/public-holidays/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/sick-leave/
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သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Bereavement leave” ကို ရွာေဖြပါ။ 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခိကု္ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား  
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားသည္ 
အလုပတ္ြင္ ဥပေဒေရးရာ ကာကြယ္မႈမ်ား ပုိမုိရရိွပါသည္။  

အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားသည္ မသိားစတုြင္းရွိ တစစ္ံုတစ္ဦး 
သို႔မဟုတ္ အိမတ္ြင္းဆကဆ္ံေရးရွသိူတစ္စံုတစ္ဦးအား 
အၾကမ္းဖက္ သို႔မဟုတ္ အႏုိင္က်င့္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိငု္မႈ 
မရွပိါ။ ထိုထတဲြင္ အတေူနပုဂၢိဳလ္၊ ယခငက္ အတူေနခ့ဖဲူးသူ၊ 
၎တိ႔မုိသားစထုမဲွ တစစ္ုံတစဥ္ီး သိ႔မုဟတု္ အခန္းေဖာ္ 
သို႔မဟုတ္ အတူမေနသူတစဥ္ီးတ႔ို ပါဝငပ္ါသည္။  

အၾကမ္းဖကမ္ႈသည္ ႐ပု္ပိငု္းဆိုငရ္ာ၊ လငိပ္ိငု္းဆိငု္ရာ 
သို႔မဟုတ္ စိတပ္ိုင္းဆိုငရ္ာအႏုိင္က်င့္မႈ ျဖစႏုိ္င္ပါသည္။ 
တစစ္ံုတစ္ဦးက အႏုိင္က်င့္ သိ႔မုဟတု္ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ေနသည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ ၎တ႔ု ိလုပ္ေဆာငသ္ည့္အရာ 
သို႔မဟုတ္ ေတြးေတာသည့္အရာကိ ုထနိ္းခ်ဳပရ္န္ 
ႀကိဳးစားသည့္အခါလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအခ်ိဳ႕မာွ-  

› ၿခိမ္းေျခာက္ျခငး္

› အေႏွာင့္အယကွ္ေပးျခင္း

› ၎တို႔၏ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်ကဆ္းီျခင္း

› ၎တို႔ကို ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စကရ္န ္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း

› ေငြေရးေၾကးေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ
အႏုိင္က်င့္ျခင္း

› စိတပ္ိုင္းဆိုငရ္ာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကိ ု
ဝနထ္မ္းမ်ားအား ကူညီေျဖရငွ္းေပးရန္အတြက ္
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈခံစားေနရသူမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပပါအခြင့္အေရးရွိေၾကာငး္ ဥပေဒ၌ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

› တစႏွ္စ္လွ်င္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖကမ္ႈခြင့္ကို ၁၀
ရက္အထ ိလစာျဖင္ ့ရယူခြင္ ့-  ႏွစ္ပတလ္ည္ခြင့္၊
နာမက်န္းခြင့္ႏွင္ ့နာေရးခြင့္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီျဖစ္ပါသည္

› ကာလတို လိကု္ေလ်ာညီေထြရွေိသာ အလုပလ္ုပ္ျခင္း
စီစဥ္မႈမ်ားကို ေတာင္းခံခြင္ ့- ႏွစ္လအထိ ၾကာျမင့္
ပါသည္

› ၎တို႔သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖကမ္ႈကို
ခံစားခဲ့ဖးူေသာေၾကာင္ ့ အလပု္ခြင္တြင္
ဆိုး႐ြားစြာဆကဆ္ခံရံျခင္းမရွခိြင့္။

္

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈသည္ အတိတ္က 
ျဖစ္ပ်ကခ့္သဲည္ဆိုသည့္တိုင္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ 
ထုိအခြင့္အေရးမ်ားရွပိါသည္။ 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဝန္ထမ္းသည္ ခြင့္ယူရန္ 
စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆိုသင့္ၿပီး အလပ္ုရငွသ္ည္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြကသ္ည့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြငး္ 
စာျဖင့္ေရးသား၍ ေျဖၾကားရပါမည္။ ဝန္ထမ္းသည္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိစြာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေတာငး္ခံပါက 
အလုပ္ရွင္သည္ အေၾကာင္းျပနရ္န္ 
အခ်ိနႏွ္စ္လယႏုိူင္ပါသည္။ 

ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိထုားေသာ 
စာအပုင္ယအ္ပါအဝင ္အခ်ကအ္လကမ္်ားပိမုိသုရိွရိန ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈကာ 
"Domestic violence" ကိ ုရွာေဖြပါ။  

မိဘဆိုငရ္ာခြင့္ႏွင့ ္မိဘဆိငု္ရာခြင့္အတြက 
လုပ္အားခမ်ား 
မိဘဆုိင္ရာခြင့္သည္ ကေလးတစ္ဦးကုိ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သတမွ္တစံ္ႏႈန္းကုိ ျပည့္မီပါက ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ကို ခံစားခြင့္ရွိပါသည္- 

› လစာမဲ ့မဘိဆိငု္ရာခြင့္ႏွင့္

› မိဘဆိုငရ္ာခြင့္အတြက ္လုပအ္ားခမ်ား (လစာေပး
မိဘဆိုငရ္ာခြင့္ဟုလည္း ေခၚသည္)။

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/bereavement-leave/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/domestic-violence-leave/
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ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ၆ လ သို႔မဟတု ္၁၂ လ 
အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ကိုကညီ္ပါက လစာမဲ ့မိဘဆိုငရ္ာခြင္ ့
(အတေူနပုဂၢိဳလ္၏ခြင့္၊ အဓကိ ေစာင့္ေရာွက္သခူြင့္ႏွင္ ့
သကတ္မး္တိုးထားေသာခြင္)့ ကို 
ခံစားခြင့္ရေကာင္းရႏုိင္ပါသည္။ 

၆ လ စႏံႈနး္အတြက ္လိအုပခ္်ကမ္်ား။ 

ကေလးေမြးဖြားရန ္ခန္႔မွန္းထားသည့္ေန႔မတိုငမ္ီ (သို႔မဟတု္
သငသ္ည္ ၆ ႏွစ္ေအာကက္ေလးတစ္ဦးကို အၿမတဲမး္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန ္တာဝနရ္ွလိာသည့္ေန႔မတိုငမ္)ီ 
သငသ္ည္ အလုပရ္ွငတ္စဥ္ီးတည္းထတံြင ္အနည္းဆံုး ပွ်မး္မွ် 
တစပ္တတ္ြင ္၁၀ နာရီျဖင္ ့၆ လၾကာ အလုပလ္ုပခ္ဲ့ရန ္
လိုအပပ္ါသည္။ 

၆ လ စႏံႈန္းကို ျပည့္မသီည့္ ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ စုစေုပါင္း
သီတင္းပတ္ ၂၆ ပတ္ၾကာ (မလူေစာင့္ေရာွက္သခူြင္ ့
အပါအဝင္) ခြင့္ယူခြင္ ့ရွိပါသည္။ 

၁၂ လ စႏံႈန္းအတြက္ လိုအပခ္်က္မ်ား။ 

ကေလးေမြးဖြားရန ္ခန္႔မွန္းထားသည့္ေန႔မတိုငမ္ီ (သို႔မဟတု္ 
သငသ္ည္ ၆ ႏွစ္ေအာကက္ေလးတစ္ဦးကို အၿမတဲမး္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝနရ္ွလိာသည့္ေန႔မတိုငမ္)ီ 
သငသ္ည္ အလုပရ္ွငတ္စဥ္ီးတည္းထတံြင ္အနည္းဆံုး ပွ်မး္မွ် 
တစပ္တတ္ြင ္၁၀ နာရီျဖင္ ့၁၂ လၾကာ အလုပလ္ုပခ္ဲ့ရန ္
လိုအပပ္ါသည္။ 

၁၂ လ စႏံႈန္းႏွင္ ့ကိုက္ညီသည့္ ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ စစုုေပါငး္
သီတင္းပတ္ ၅၂ ပတ္ၾကာ (မလူေစာင့္ေရာွက္သခူြင္ ့
အပါအဝင္) လစာမဲခ့ြင့္ယူခြင္ ့ရွိပါသည္။  

ဝနထ္မး္မ်ားသည ္လစာမဲ ့မဘိဆိငုရ္ာခြင့္ကိ ု၆ လ 
သို႔မဟုတ္ ၁၂ လ စႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ျပည့္မီသည့္ 
အတူေနပဂုၢိဳလ္ျဖင့္လည္း မွ်ေဝႏုိင္ပါသည္။ 

ကိုယဝ္နေ္ဆာင္မခိငမ္်ားသည္ ကိုယဝ္နေ္ဆာင္မႈႏွင္ ့
ပတသ္ကသ္ည့္အေၾကာင္းမ်ားအတြက ္မိဘဆိုငရ္ာ 
ခြင့္မရယူမ ီလစာမဲ ့အထူးခြင့္ ၁၀ ရက္အထ ိ
ရယႏုိူင္ပါသည္။ 

္

္

မိဘဆိုင္ရာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့ ္ခံစားခြင့္မ်ားကိ ု
နားလည္ႏိုင္ေစရန္အတြက ္www.employment.govt.nz 
သု႔ ိ ဝငေ္ရာကၾ္ကည့္႐ႈၿပီး “Parental leave” ကို ရွာေဖြပါ။   

မဘိဆိုငရ္ာခြင့္ လုပ္အားခမ်ား (လစာေပး မဘိဆုိင္ရာခြင့္ဟု 
တစခ္ါတစရ္ေံခၚသည္) သည္ အစုိးရကေပးေသာ 
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနက 
စီမံခန္႔ခြဲပါသည္ လူတစ္ဦးသည္ ၎တို႔၏အလပု္မွ 
အုပ္ထနိ္းသူခြင့္အတြက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီလွ်ငေ္တာင္မွ 
အုပ္ထနိ္းသူခြင့္အတြက္ လစာမ်ားကိ ုရရွႏုိိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မိဘဆုိင္ရာခြင့္အတြက္ လုပအ္ားခမ်ားကို ကေလး 
ေမြးသည့္မိခင္ သို႔မဟုတ္ ေရြးထားေသာ မူလ 
ေစာင့္ေရွာကသ္ူက ခံစားခြင့္ရွိပါသည္ (၎တို႔သည္ အသက 
ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ကေလး၏ အၿမဲတမ္း 
မူလေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္လာပါက)။ 

ျပည္တြင္းအခြနဌ္ာနထတံြင္ မဘိဆုငိ္ရာခြင့္ 
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားဆုိင္ရာ ထပေ္လာင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား 
ရွပိါသည္ www.ird.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
"Parental leave" ကို ရွာေဖြပါ။    

အျခားခြင့္ဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ား 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း 
ရေကာင္းရႏုိင္ပါသည္၊ ဥပမာ လုပ္ငန္းခြငတ္ြင္ 
မေတာ္တဆျဖစပ္ါက သိ႔မုဟတု္ တပ္မေတာ္တြင္ 
ေလက့်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေနပါက။  

အျခားခြင့္ဆိုင္ရာ ရပိငု္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Other types of leave” ကို ရွာေဖြပါ။   

အလြယ္တကူေျပာင္းလႏဲိုင္ေသာလုပ္ငန္းစီမံမႈမ်ား 
ဝန္ထမ္းအားလံုးတြင္ ၎တ႔ိ၏ုအလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္လုပ
ရက္မ်ား သိ႔မုဟတု ္အလုပ္ေနရာမ်ားကုိေျပာင္းလဲရန္ 
ျပဌာန္းဥပေဒအရ ေတာငး္ဆိုပိငုခ္ြင္ ့ရိွပါသည္။ 

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/parental-leave/
http://www.ird.govt.nz/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/
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အလုပ္ရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိခု်က္ကိုစဥ္းစားေပး၍ 
ဆီေလ်ာ္ေသာ အၾကာင္းမ်ားရွမိွသာလွ်င္ ျငင္းဆိုႏုိင္သည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Flexible working” ကို ရွာေဖြပါ။ 

ခြဲျခားဆကဆ္ံျခင္
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝနထ္မး္တစဥ္းီအား အလုပခ္န္႔ျခငး္ 
သိ႔မုဟတု္ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း၊ လုပ္ခေပးျခင္း၊ 
သင္တန္းေပးျခင္း သိ႔မုဟတု္ ရာထူးတုိးေပးျခင္းတုိ႔တြင္ 
လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ လူမ်ိဳးစု သိ႔မုဟတု္ မူလ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ လိင္ သိ႔မုဟတု္ လိင္ဘက္ဆုိင္ရာ 
စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ အိမ္ေထာင္ရိွ၊ မရိွ သိ႔မုဟတု္ 
မိသားစုအေျခအေန၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအေျခအေန၊ အသက္၊ 

ကိးုကြယသ္ည့္ဘာသာ သို႔မဟတု ္ႏုိငင္ေံရးအယအူဆ၊ 
မစြမး္မသနျ္ဖစမ္ႈ သို႔မဟတု ္အလပုသ္မားသမဂၢမ်ားတြင ္
ပါ၀ငပ္တသ္ကမ္ႈ သို႔မဟတု ္အမိတ္ြငး္အၾကမး္ဖကမ္ႈေၾကာင့္ 
ထခိိကုျ္ခငး္ရွ၊ိ မရွတိို႔ေပၚမတူညၿ္ပးီ ထိထဲုတြင ္
အလပုေ္လွ် ာကထ္ားသမူ်ားလညး္ ပါဝငပ္ါသည။္  

၎တို႔အားလုံးတြင္ တူညီေသာ အလပု္ခန္႔အပ္မႈဆိုငရ္ာ 

ို

အခြင့္အေရးမ်ားရွိၿပီး အေတြ႕အႀကဳံတူျဖစ္သည့္ 
တူညီေသာအလုပလ္ုပက္ိုငေ္နသမူ်ားအတိုငး္ တူညီေသာ 
လုပခ္လစာ ခစံားခြင့္ရွိပါသည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုရရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္ 
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Discrimination” ကို ရွာေဖြပါ။   

သကတ္မ္းခ်ဳပ္ ဝနထ္မ္းမ်ား 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်ကမ္်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက 
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သကတ္မ္းခ်ဳပ္ အလပု္တစ္ခကု 

ကမ္းလွမ္းႏုိင္ပါသည္။ 

› ရာသေီပၚ အလပု္၊ စမီံကနိ္းလပုင္န္း သို႔မဟုတ္
အၿမတဲမး္ခန္႔ဝန္ထမ္းခြင္ယ့ူထားသျဖင္ ့ယင္းေနရာကို

ျဖည့္ရနက္ဲ့သို႔ေသာ စစ္မနွ္သည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိလွ်င ္

› အလုပရ္ွငက္ ဝန္ထမ္းကိခုန္႔ထားရေသာ
အေၾကာင္းရင္း၊ အလုပခ္န္႔အပမ္ႈကိ ုမည္သည့္
အခ်ိနတ္ြင္၊ မည္သို႔ အဆံုးသတ္မည္ကို
ေျပာျပထားျခငး္ႏွင္ ့ဝနထ္မ္းကအလုပခ္န္႔ထားမႈဆိငု္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္တြင ္သေဘာတူလွ်င္။

္

္

အျခားအလပုခ္န္႔ထားမႈဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကဲသ့ိ႔ပုင္ သကတ္မး္ခ်ဳပ္ 
အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈအတြက္ သေဘာတူညီခ်ကမ္်ားကိလုည္း 
စာျဖင့ေ္ရးသားထားရမည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Types of employee” ကို ရွာေဖြပါ။ 

ယာယီ ဝနထ္မ္းမ်ား 
“ယာယီ ဝနထ္မ္း” ကို အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဥပေဒတြင္ 
သတမ္ွတေ္ဖာ္ျပထားျခင္းမရွေိသာ္လည္း ဝနထ္မ္းအတြက္ 
အာမခံ အလပုခ္်ိန္မရွိသည့္၊ ပုမံွန္လုပ္ေဆာငရ္မည့္ 
အလုပပ္ုံစမံရွသိည့္၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏုိင္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိသည့္ အေျခအေနတစရ္ပက္ု ိ
ရည္ညႊန္းရန္အတြက္ အဆိုပါအသုံးအႏႈန္းကို အမ်ားအားျဖင့ 
အသုံးျပဳပါသည္။ အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းအား 
အလုပ္မကမ္းလွမ္းရဘဲ ကမ္းလွမ္းလာပါကလည္း 
ဝနထ္မ္းက အလုပက္ို လက္ခံရန္ မလိုအပ္ပါ။ ဝနထ္မ္းသည္ 
၎ေရာ အလပု္ရွင္အတြကပ္ါ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတြင္သာ 
လုပက္ိုငႏုိ္င္ပါသည္။  

အလုပ္ၿပးီရန္လိသုည့္အခ်ိန္ သိ႔မုဟတု္ 
အလုပ္ျမန္ျမန္ၿပီးေအာငလ္ုပ္ရန္ လိေုသာအခ်ိန္ကို 
ခန္႔မွန္းရန္ ခကေ္သာေၾကာင့္ တစခ္ါတစရ္ံ ယင္းက့သဲ႔ို 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဝနထ္မ္းက ကမ္းလမွ္းသည့္အလုပက္ို 
လကခ္ံသည့္အခါတိုင္း အလပုခ္န္႔အပ္မႈကာလသစ္ အျဖစ 
သတမ္ွတ္ပါသည္။ 

ဝနထ္မ္းတစဥ္ီးကု ိယာယီအလပု္တြင္ ခန္႔အပ္မည္ဆိုပါက 
အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈဆုငိ္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပတ္ြင ္
စီစဥ္ထားရွမိႈကို ရွင္းလငး္စြာ ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစသ္ည္။ 

https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/productive-workplaces/flexible-work/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/types-of-problems/bullying-harassment-and-discrimination/discrimination/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/types-of-employee/
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အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈဆုငိ္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ဝတရၱားမ်ားသည္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ 
သကေ္ရာကမ္ႈရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ပတ္လည္ ႐ုံးပိတရ္ကမ္်ား၊ 
နာမက်န္းခြင့္ႏွင့္ နာေရးခြင့္တ႔ုသိည္ 

အဆိုပါဝနထ္မ္းမ်ားအတြက္ ကြဲျပားမႈ ရွႏုိိင္သည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Types of employee” ကို ရွာေဖြပါ။ 

စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင္ ့ဝနထ္မ္းမ်ား 
ဝနထ္မ္းမ်ားႏွင့္ ကနထ္႐ိကု္တာမ်ားတြင္ မတကူြဲျပားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱမ်ားရွိၾကၿပီး 
အဆိုပါျခားနားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ဥပေဒပုိင္းအရ 
စစေ္ဆးမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

ကနထ္႐ိကု္တာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔၏အလုပက္ို 
မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔လုပေ္ဆာငရ္မည္ဟူေသာ 
ကိစၥရပမ္်ားအေပၚ ပို၍ထနိ္းခ်ဳပခ္ြင့္ရွိၾကသည္။ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိေုရွာင္ႏုိင္ရန္အတြက ္
အဆိုပါအခြင့္အေရးကိုရရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Contractor versus employee” ကိ ုရွာေဖြပါ။   

အစမး္ခန္႔ကာလမ်ား 
ဝန္ထမ္း ၁၉ ဦး သိ႔မုဟတု ္ထ႔ ိထုက္နည္းေသာ 
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္သာရွသိည့့္ အလပုရ္ွငမ္်ားသည ္
(ရကေ္ပါငး္ ၉၀ အထိ) အစမး္ခန႔က္ာလပါဝငေ္သာ 
အလုပ္ခန႔အ္ပ္မႈကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အစမး္ခန္႔ကာလမ်ားသည ္ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဝနထ္မး္၏အလပုခ္န္႔အပမ္ႈကု ိမစတငမ္ ီ၎တ႔ ိကုို 
စာျဖင္ေ့ရးသား၍ သေဘာတရူမညျ္ဖစၿ္ပးီ 
အလပုခ္န္႔အပမ္ႈဆုငိရ္ာ သေဘာတစူာခ်ဳပ၏္ 
တစစ္တိတ္စပ္ိငုး္အေနျဖင္ ့အျပဳသေဘာေဆာငလ္်က ္
ညွႏိိႈင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

အစမ္းခန္႔ကာလမၿပီးဆုံးမီ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသည့္ 
ဝန္ထမ္းသည္ မတရားအလုပ္ျဖဳတ္ခံရသည္ဟူေသာ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာနစ္နာမႈအတြက္ တုိင္ၾကားျခင္းမျပဳႏိုင္ပါ။ 

၎တ႔ုအိေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အေႏွာင့္အယွက ္ေပးမႈ 
သို႔မဟုတ ္အလုပ္ရွင၏္မတရားေဆာင္ရြက္မႈက့သဲ႔ုိ 
အေၾကာင္းကစိၥမ်ားအတြကသ္ာ နစန္ာမႈအျဖစ္ 
တိုင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ 

အစမ္းခန္႔ကာလအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အနည္းဆံုးရရမည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုငရ္ာ အခြင့္အေရးမ်ား 
အားလံုးကို ခစံားႏုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။  

သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုိရွ ႏိိုင္ေစရန္အတြက ္ 
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Trial periods” ကို ရွာေဖြပါ။  

အလုပသ္မားသမဂၢမ်ား 
အလုပ္သမားသမဂၢသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုေပးျခင္းျဖင့္ 
အလုပ္ခြင္ရိွဝန္ထမ္းမ်ားကို ပ့ံပုိးေပးေသာ 
အဖြ႔အဲစည္းျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အလုပ္သမားသမဂၢဝင္ရန္ႏွင့္ ဝင္မည္ဆိုပါက 
မည္သည့္သမဂၢသု႔ ိဝင္မည္ဆုိသည္ကုိ 
ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ အလုပ္ရွင္ သိ႔မုဟုတ္ 
အျခားေသာတစ္စံုတစ္ဦးသည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား 
သမဂၢတြင္ ပါဝင္ရန္ သိ႔မုဟုတ္ မပါဝင္ရန္ ဖိအားမေပးရပါ။ 

အလုပရ္ွငမ္်ားသည္- 

› ဝနထ္မ္းသစမ္်ားအေနျဖင္ ့အလုပစ္တင္သည့္
ပထမဆံုးဆယရ္က္အတြငး္ သမဂၢ၌ပါဝငလ္ိုပါက
၎တို႔ကို ေဖာင္ပုစံံတစ္ခု

› ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင္ ့၎တို႔
အေသးစတိ္အခ်က္မ်ားကိ ုလစွ္ဟလိုျခင္းမရွေိၾကာငး္
ေဖာ္ျပမထားလွ်င ္ေဖာငက္ိ ုသမဂၢထ ံျပနေ္ပးရပါမည္။

› အလုပရ္ွငမ္်ားသည္ အနာဂတ္ဝန္ထမး္မ်ားအား
သမဂၢမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင္ ့လုပေ္ဆာငခ္်က္ႏွင့္
ပတသ္ကသ္ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အသိေပးရပါမည္။

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/types-of-employee/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/difference-between-a-self-employed-contractor-and-an-employee/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/trial-and-probationary-periods/trial-periods/
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အလုပသ္မားသမဂၢအဖြဲ႔အေနျဖင္ ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု
လွစဟ္လိပုါက ပရင့္ထတု္ထားေသာ စာရြကမ္်ားကိ ု
အသံုးျပဳခ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ ေဖာင္ကိ ု၎တို႔၏ အလပု္ရငွ္ထ ံ
ျပန္ေပးရန ္ရက ္၃၀ အခ်ိန္ရပါမည္။ ဤနည္းျဖင္ ့
၎တို႔သည္ သမဂၢတြင ္ပါဝင္ျခင္း ရွိ မရွကိိုမဆံုးျဖတ္မီ 
၎တို႔၏သမဂၢကိုယစ္ားလွယႏွ္င့္ စကားေျပာဆိုႏုိင္ခ်ိန္ 
ရရွမိည္ ျဖစပ္ါသည္။ ၎တို႔သည္ သမဂၢတြငပ္ါဝင္လိကုပ္ါက 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ စေုပါငး္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ ္
ေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သမဂၢႏွင့္မပူးေပါင္းပါက 
သီးျခား အလုပခ္န္႔အပ္မႈစာခ်ဳပအ္တိုငး္ ဆက္ရွေိနမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အလုပရ္ွငမ္်ားသည္ သမဂၢကိယု္စားလယွမ္်ားျဖစ္သည့္ 
မည္သည့္ဝနထ္မ္းကိမုဆို အလပု္လပု္ခ်ိနမ္်ားအတြင္း 
၎တို႔၏သမဂၢလႈပရ္ွားမႈမ်ားကို လပု္ေဆာငခ္ြင္ ့
ေပးရမည္ျဖစ္ၿပးီ ၎တို႔၏ ပံုမွနန္ာရအီလိကု္ႏႈနး္ထားကို 
ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သမဂၢလႈပ္ရွားမႈဥပမာတစခ္ုမာွ
ဝနထ္မ္းမ်ားကိ ုကိုယစ္ားျပဳၿပီး အလုပရ္ွငႏွ္င့္ 
ဝနထ္မ္းအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစပ္ါသည္။  

သမဂၢကိယု္စားလွယမ္်ားျဖစသ္ည့္ ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ 
၎တို႔၏သမဂၢလႈပရ္ွားမႈမ်ားကို ေဆာငရ္ြကမ္ည့္အခါ 
၎တို႔၏အလုပရ္ွငႏွ္င့္ သေဘာတူညီထားရပါမည္ 
သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး ၎တို႔အား ႀကိဳတင ္
အသိေပးထားရပါမည္။ ၎သည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း 
ဆီေလ်ာ္မႈမရွဘိ ဲလပု္ငန္းကိအုေႏွာင့္အယကွ္ျဖစေ္စပါက 
သို႔မဟုတ္ ဝနထ္မ္းမ်ားအား ၎တို႔၏တာဝန္ 
ေဆာင္ရြကမ္ႈကိ ုထခိိုကေ္စပါက အလပု္ရငွက္ 
သေဘာမတ၍ူရႏုိင္ပါသည္။ 

ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ စုေပါင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင္ ့
အက်ဳံးဝငပ္ါက သို႔မဟုတ္ အဆိုပါစာခ်ဳပက္ိ ုညိွႏိႈင္းေနပါက 
သမဂၢကိယု္စားလွယမ္်ားသည္ အလုပခ္ြငေ္နရာမ်ားသို႔ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယထူားျခင္းမရွိဘ ဲဝငေ္ရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 
ကိုယစ္ားလွယမ္်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရည္႐ြယခ္်က္မ်ား 
အတြက္ အလပု္ခြင္ေနရာသို႔ ဝင္ေရာကႏုိ္င္ၿပီး 
ပုံမနွ္လပု္ငန္းေဆာင႐္ြကသ္ည့္အခ်ိနက္ို 
ေလးစားရမည္ျဖစက္ာ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကငး္ေရးႏွင္ ့
လုံၿခဳံေရး လပု္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိကု္နာရမည္ျဖစသ္ည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္ 
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Unions” ႏွင့္ “Employment Relations Amendment 

Act” တို႔ကိ ုရွာေဖြပါ။  

က်နး္မာေရးႏွင္ေ့ဘးအႏၱရာယက္ငး္ေရး 

အလပုရ္ငွအ္ေနျဖင္ ့လပုင္နး္ခြင ္
ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ေရးအတြက ္
သင့္ေတာ္ေသာသင္တန္းမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ 
ကိရိယာမ်ားေပးထားရပါမည္။ 

ဤတာဝနတ္ြငအ္ႏၱရာယ္ ျဖစလ္ာႏုိင္သည္မ်ားႏွင္ ့
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိ ုေဖာ္ထတု္ျခင္း၊ အကျဲဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ဖယရ္ွားျခင္းတ႔ို ပါဝင္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းေရးဆုိင္ရာ မေတာ္တဆျဖစမ္ႈမ်ားကိ ု
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတ႔ို ပါဝင္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ျပင္းထန္စြာ အနာတရျဖစမ္ႈမ်ားကု ိWorkSafe New 
Zealand သု႔ ိအစီရင္ခံရန္ လိအုပ္ပါသည္။ 

ဝနထ္မ္းမ်ားတြင္လည္း ၎တို႔၏က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းေရးအတြက္ တာဝန္ရွပိါသည္။ ဝနထ္မး္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အားလုံးကို လိကု္နာကာ မိမတုိ႔ ိလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ 
အျခားသမူ်ား အနာတရမျဖစေ္အာင္ ေရွာင္ၾကဥရ္ပါမည္။ 
ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးကု ိျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ထိခိကု္ေစႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ထင္ျမငပ္ါက 
အလုပ္လုပ္ရန္ ျငင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။  အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္စပလ္်ဥ္း၍ 
၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရပါမည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုရရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.worksafe.govt.nz သု႔ ိ ဝငေ္ရာကၾ္ကည့႐္ႈပါ။   

ဝန္ထမ္းဦးေရေလွ်ာ့ခ်ျခငး္၊ အလုပ္ေျပာင္းလဲျခင္း 
သို႔မဟုတ ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း  

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/unions-and-bargaining/unions/
https://worksafe.govt.nz/
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အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ 
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏင့္ွပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမည္။ 
ယင္းတုိ႔တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ သိ႔မုဟတု္ 
အလုပ္ဆင္းရန္ရက္က့ဲသ႔ိေုသာ ၎တ႔ိ၏ု 
အလုပခ္န္႔အပမ္ႈဆိုငရ္ာ 
လက္ရိွသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ 
မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးမဆုိ ပါဝင္ပါသည္။ 

အလုပ္ရငွမ္်ားသည္ ဆုံးျဖတခ္်က္မခ်မီ 
ဆကစ္ပ္အခ်က္အလကမ္်ားအားလုံးကိ ုထခုိိကသ္ည့္ 
ဝနထ္မ္းမ်ားအား အသေိပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တ႔ံျုပန္ခ်ကေ္ပးရန္ 
၎တို႔ကို အခ်ိန္ေပးရပါမည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ 
ၾကည့္႐ႈၿပီး လိအုပ္သည့္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားလုပက္ာ ေနာက္ဆုံး 
ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ားကိ ုထခိိကု္သည့္ ဝနထ္မ္းမ်ားအား 
ဆကသ္ြယအ္သိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လကရ္ွိဝန္ထမ္းအတြက္ 
ေလက့်င့္ေရးကု ိသုံးသပ္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

အလုပ္ခန္႔အပမ္ႈဆိငု္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပတ္ိုင္းတြင္ 
လုပင္န္းကို ေရာင္းခ်လိုပါက၊ စာခ်ဳပသ္ကတ္မ္းကနု္ဆုံးပါက 
သို႔မဟုတ္ လႊေဲျပာင္းလိကု္ပါက 

စားေသာက္ကနု္လပု္ငန္းမ်ား၊ သခန္႔ရွင္းေရး၊ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးတြင္ လုပက္ိုငလ္်က္ရွေိသာ 
ဝနထ္မ္းမ်ားအတြက္ အထူးစည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိၿပီး လုပင္န္းကို 
ေရာင္းခ်လိုကပ္ါက သိ႔မုဟတု္ ၎တို႔၏အလုပသ္ည္ 
စာခ်ဳပသ္ကတ္မ္းကနု္ဆုံးပါက သို႔မဟုတ္ 
ကနထ္႐ိကု္တာအသစဆ္သီိ႔ု လႊေဲျပာငး္လိကုပ္ါက 
စစီဥတ္က်လပုက္ိငုရ္မညျ္ဖစသ္ည။္ အေသးစတိ ္
သိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္www.employment.govt.nz သို႔ 
ဝငေ္ရာကၾ္ကည္႐့ႈၿပးီ “Restructuring when a business 
is sold or transferred” ကို ရွာေဖြပါ။  

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း 
အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Workplace change” ကိ ုရွာေဖြပါ။   

လုပ္ငန္းခြင္ ဆကဆ္ံေရး ျပႆနာမ်ား 
အလုပတ္ြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာျပႆနာ 
ေပၚေပါက္လာပါက အလပု္ရငွ္မ်ားႏွင့္ ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ 
ဦးစြာ အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုရွင္းလင္းၿပီး ေျဖရွင္းခ်ကက္ိ ု
၎တိ႔ဘုာသာ ႀကိဳးစားရွာေဖြသင့္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ 
အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာဆုိ၊ ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး ဝနထ္မ္းသည္ 
ေဆြးေႏြးပြဲသ႔ု ိကူညီေပးသူ သိ႔မုဟတု္ 
သမဂၢ/အစည္းအရံုးကိုယစ္ားလွယက္ို ေခၚလာႏုိင္ပါသည္။ 
ျပႆနာမ်ားေျဖရွငး္ျခငး္ဆုငိရ္ာ အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ု
ရရွႏိိုင္ပါသည္၊ www.employment.govt.nz သ႔ ိ ု
သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး "Steps to resolve" ကိ ုရွာေဖြပါ။ 

အကယ၍္ ျပႆနာရွေိနေသးပါက၊ ဝန္ထမ္းမ်ား သိ႔မုဟတု ္
အလပုရ္ွငမ္်ားသည ္အလပုခ္န္႔အပမ္ႈ နယူးဇီလန္၏ 
အခမဲေ့ျပလညေ္အာငေ္ဆာငရ္ြကျ္ခငး္ ဝနေ္ဆာငမ္ႈကု ိ
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဤဝနေ္ဆာငမ္ႈႏွင္ ့ေျပလညေ္အာင ္ေ
ဆာငရ္ြကမ္ႈကု ိေတာင္းခံရမည့္နည္းလမ္းႏွင္ ့
ပတသ္ကသ္ည့ ္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုသိရွရိန္ 
www.employment.govt.nz ထ ံဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Mediation” ကို ရွာေဖြပါ။   

ကိုယ္တိုင္မေျဖရွငး္ႏုငိေ္သာ သို႔မဟုတ ္ေျပလညေ္အာင ္
ညႇႏိိႈင္း၍ ေျဖရွငး္မရေသာ ျပႆနာမ်ားအား 
ျပႆနာျဖစပ္ြားသည့ ္ရကေ္ပါငး္ ၉၀ အတြင္း 
အလပုခ္ြငတ္ြငး္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိငု ္သိ႔မုဟတု ္

အလပုခ္န္႔အပမ္ႈဆိငုရ္ာ တရား႐ုးံသ႔ ိ ုတင္ျပႏိုင္ပါသည္။ 

အလပုရ္ွငမ္်ားႏွင္ ့ဝနထ္မး္မ်ားသည ္၎တ႔ ိ၏ု 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့တာဝနဝ္တၱရားမ်ားဆိငုရ္ာ 
သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုEmployment New 
Zealand ထံမ ွရယူႏိုင္ပါသည္။ 

ဖုန္းေခၚဆုိသူဘက္မွ အခမ့ဲေခၚဆုိႏိုင္ေသာ 
www.employment.govt.nz 

https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/mediation/
https://www.employment.govt.nz/
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ဖနုး္နပံါတ္ 0800 20 90 20 သု႔ ိေခၚဆိုပါ။ 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
အလုပ္ခန႔အ္ပ္မႈဥပေဒမ်ားအား မလုိက္နာသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေငြဒဏ္မ်ား ရိွပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ အထိႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ သိ႔မုဟတု္ 
ခ်ိဳးေဖါက္မႈအတြက္ ကုမၸဏီက ရရိွလုိက္သည့္ 
ေငြေၾကးပမာဏ၏ သုံးဆရိွသည့္ ပမာဏတုိ႔မွ မ်ားရာကုိ 
ဒဏ္ေငြေဆာင္ခံရပါမည္။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယက္င္းေရး ဥပေဒမ်ားကုိ 
မလုကိ္နာပါက အလုပ္ရွင္တစဥ္ီးသည္ ဒဏ္ေငြေဆာငရ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ ္ျပစဒ္ဏခ္်မွတျ္ခငး္ ခံရႏိုင္ပါသည္။ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိုမိုရရွႏိိုင္ေစရန္အတြက ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Employers who have breached minimum 
employment standards”, ကို ရွာေဖြႏိုင္ကာ 
www.worksafe.govt.nz သု႔ ိ ဝငေ္ရာကၾ္ကည့႐္ႈၿပးီ 
“Enforcement” ကို ရွာေဖြပါ။     

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ထပ္မံေလ့လာလိုပါသလား။ 
Employment New Zealand (MBIE) သည ္အခမဲ ့
အငတ္ာနကမ္ွ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ 
အလပုခ္န္႔အပျ္ခငး္ဆုငိရ္ာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားကာ ထိုသင္ခန္းစာမ်ားတြင ္
မျဖစမ္ေနသရိွရိနလ္ိအုပေ္သာ အလပုခ္န္႔အပမ္ႈဆုငိရ္ာ 
အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုလြယက္ေူသာအဆင့မ္်ားျဖင့ ္
ထပေ္လာငး္ေလလ့ာႏုငိမ္ညျ္ဖစပ္ါသည္။ သင္ခန္းစာ 
တစခ္စုကီုၿိပးီစးီရန ္၁၅ မနိစဝ္နး္က်ငၾ္ကာျမင္ၿ့ပးီ 
အလပုရ္ွငမ္်ားေရာ ဝနထ္မး္မ်ားပါ တကေ္ရာကႏ္ိုငပ္ါသည။္ 
အလပုရ္ွငမ္်ားႏငွ္ ့ဝနထ္မး္မ်ားသည ္၎တ႔ ိ၏ု 
ရပိငုခ္ြင္မ့်ားႏွင္ ့တာဝနဝ္တၱရားမ်ားကိ ုနားလညက္ာ 
နယးူဇလီန ္အလပုခ္န္႔အပမ္ႈဥပေဒမ်ားကု ိ
လိကုန္ာေစရနအ္တြက ္၎တို႔သည ္အသုးံဝငေ္သာ 

အခ်က္အလကအ္ရင္းအျမစတ္ြင္ ယေန႔ပင္ 
အေကာင္ဖ့ြင္လ့ိကုပ္ါ သိ႔မုဟတု ္ 
www.employment.elearning.ac.nz သို႔မဟုတ ္
www.employment.govt.nz သု႔ ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး 
“Modules” ကို ရွာေဖြပါ။  

https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/labour-inspectorate/employers-who-have-breached-minimum-employment-standards/
http://www.worksafe.govt.nz/
http://www.employment.elearning.ac.nz/
http://www.employment.govt.nz/
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