အနိမ့္ဆံုးလုပ္ငန္းခ�င္ရပိုင္ခ�င့္မ�ားႏ�င့္တာ၀န္၀တၱရားမ�ား
ဤလမ္းညႊန္သည္အလုပ္ရ�င္န�င့္ဝန္ထမ္းမ�ားအေပ�ဥပ ထည့္သ�င္းရမည္ႏ�င့္မည္သည္တို႔ကို မထည့္သ�င္းရ
ေဒအရသက္ေရာက္သည့္အခ�ိဳ႕ေသာအနိမ့္ဆံုးလုပ္ငန္းခ� ဆိုသည္တို႔ကို သင့္အား ကူညီဆံုး�ဖတ္ေပးႏိုင္မည့္
င္ ရပိုင္ခ�င့္မ�ားႏ�င့္တာ၀န္၀တၱရားမ�ားကိုေဖ��ပပ�သည္။ အၾကံ�ပဳခ�က္မ�ားမ�ားစ�ာပ�ရ�ိပ�သည္။ဥပေဒအရ
သင္ဘာလုပ္သင့္သည္ဆိုသည္ကိုလည္းေဖ��ပေပးထားၿပီး
ဝန္ထမ္းမ�ားကိုအနိမ့္ဆံုးရပိုင္ခ�င့္မ�ားထက္နည္း၍သေဘ �ဖစ္ေလ့ရ�ိေသာအမ�ားမ�ားႏ�င့္ ထိုသို႔မ�ဖစ္ေအာင္
ာတူရန္ေတာင္းဆို�ခင္းမ�ပဳလုပ္ရပ�။
မည္သို႔ ေရ�ာင္ရမည္ဆိုသည္တို႔လည္းပ�ဝင္ပ�သည္။
ဝန္ထမ္းဆိုသည္မ�ာလုပ္အားခတစ္ခုခု�ဖင့္အလုပ္လုပ္ကို
င္ရန္၀န္ေဆာင္မႈ သေဘာတူစာခ�ဳပ္တစ္ခုတ�င္
သေဘာတူ
ထားသည့္သူ�ဖစ္ပ�သည္။၎တ�င္လုပ္အားခမ�ား၊လုပ္အ
ားခ၊ေကာ္မရ�င္ႏ�င့္တစ္ခုခ�င္းႏႈန္းမ�ားပ�၀င္ပ�သည္။

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ�က္
မ�ား
၀န္ထမ္းတိုင္းတ�င္စာ�ဖင့္ေရးသားထားေသာအလုပ္ခန္႔
ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ�က္ ရ�ိရပ�မည္။၎သည္
စုေပ�င္း သေဘာတူညီခ�က္တစ္ရပ္
(ဝန္ထမ္းမ�ား၊အလုပ္ရ�င္/မ�ား
ႏ�င့္ဝန္ထမ္းသမဂၢ/မ�ားကိုစုစည္းဆက္ႏ�ယ္ေပးထားသ
ည္) သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ�င္းသေဘာတူညီခ�က္ တစ္ရပ္
တစ္ဦ အလုပ္ရ�င္)းႏ�င့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို စုစည္း
ဆက္ႏ�ယ္ေပးထားသည္) �ဖစ္ႏိုင္ပ�သည္။

https://eab.business.govt.nz.တ�င္ ၎တို႔ကို

ေဆာင္႐�က္ႏိုင္ပ�သည္။

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ�က္တ�င္ပ�၀င္
သည္ �ဖစ္ေစမပ�၀င္သည္�ဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ သေဘာ
တူညီခ�က္က အနည္းဆံုးရပိုင္ခ�င့္မ�ားေအာက္
ေရာက္ေန သည္�ဖစ္ေစအနည္းဆံုး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ရပိုင္ခ�င့္မ�ားကို �ပည္႕မီ�ရမည္�ဖစ္ပ�သည္။
၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္၎တို႕၏ တစ္ဦးခ�င္း အလုပ္ခန္႔

ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ�က္မ�ား(IEAs)ကိုေ�ပာင္း
လဲရန္ညႇိႏိႈင္းပ�ကလ�တ္လပ္ေသာအၾကံဥာဏ္မ�ားရယူႏို
င္ပ�သည္။ (ဥပမာ သမဂၢမ�ားထံမ�၊ ဗဟိုတရား႐ံုး
ေရ�႕ေနမ�ား ထံမ� သို႕မဟုတ္
ဥပေဒအက�ိဳးေဆာင္မ�ားထံမ�)။

နယူးဇီလန္တ�င္အလုပ္လုပ္ပိုင္ခ�င့္

အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္ ၎တို႕အလုပ္ခန္႔ထားသူတိုင္း
အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ�က္မ�ားတ�င္ဥပေ
သည္ နယူးဇီလန္တ�င္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခ�င့္ရ�ိ
ဒအရထည့္သ�င္းေပးထားရမည့္အၾကာင္းအရာမ�ားစ�ာရ�ိ
ေၾကာင္း ေသခ�ာေစရပ�မည္။
ပ� သည္။www.employment.govt.nzတ�င္အခ�က္အ
လက္မ�ားထပ္မံရယူႏိုင္ပ�သည္။
နယူးဇီလန္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ဗီဇာၾကည့္ရန္
အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတ�က္ သေဘာတူညီခ�က္
ေရးဆ�ဲရန္ ကိရိယာသည္ အခမဲ့�ဖစ္ၿပီး
စီးပ�ားေရးလုပ္ငန္းမ�ား ႏ�င့္
၎တို႔၏ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအတ�က္လိုအပ္ခ�က္မ�ားႏ�င့္
အညီတီထ�င္ညႇႏ
ိ ိႈုင္းေရးဆ�ဲရာတ�င္အသံုး�ပဳႏိုင္ပ�သည္။
၎တ�င္သေဘာတူညီခ�က္တစ္ခု၌ မည္သည္တို႔ကို

(VisaView)ကိရိယာက အလုပ္သမားမ�ား၏ အလုပ္
လုပ္ပိုင္ခ�င့္ဆိုင္ရာ အခ�က္အလက္မ�ားကို အလုပ္ရ�င္
မ�ားအေန�ဖင့္ ေသခ�ာေအာင္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆး
ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ခ�င့္�ပဳေပးထားပ�သည္။

www.immigration.govt.nz/about-us/ouronline-systems/visaview ကိုၾကည့္ပ�။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ

အရ�ယ္ေရာက္ၿပီးသူအတ�က္အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏႈ
န္းကိုေပးရပ�မည္။
• ၁၆၊ ၁၇၊၁၈ႏ�င့္ ၁၉ႏ�စ္အရ�ယ္ ဝန္ထမ္းမ�ား သည္
သူတို႕ ၏အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ�က္အရ
သက္ဆိုင္မႈရ�ိသည့္အလုပ္အတ�က္အရည္အခ�င္း�ပ
ည့္မီ လာ ေစရန္သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခ�င္သင္တန္းကုိ
တစ္ႏ�စ္လ��င္ အနည္းဆံုး ၄၀ ခရက္ဒစ္ရသည္အထိ
တက္ ေရာက္ ရန္လိုအပ္ပ�သည္။

အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏႈန္းသည္အခ�ိန္�ပည့္၊အခ�ိန္ပိုင္း၊
သက္တမ္းခ�ဳပ္၊က�ပန္း၊အိမ္မ�အလုပ္လုပ္ႏ�င့္အ�ပည့္
သို႕မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္းေကာ္မရ�င္ သို႕မဟုတ္
အစိတ္အပိုင္းလိုက္ႏႈန္းထား�ဖင့္အလုပ္လုပ္ၾကေသာ
၀န္ထမ္းအားလံုးႏ�င့္သက္ဆိုင္ပ�သည္။အကယ္၍အသစ္
စတင္သူ သို႕မဟုတ္ အလုပ္သင္မ�ား မဟုတ္ပ�က
၁၆ႏ�စ္ ႏ�င့္အထက္၀န္ထမ္းမ�ားကိုလူၾကီးအနည္းဆံုး
လုပ္အားခ ေပးပ�ရမည္။

အသက္ ၁၆ ႏ�စ္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ�ားအတ�က္
အနည္းဆံုး
လစာႏႈန္းထားမရ�ိပ�။သို႔ေသာ္အ�ခားဝန္ထမ္းဆိုင္ရာရပို
င္
ခ�င့္မ�ားႏ�င့္ခံစားခ�င့္မ�ားကိုရယူခံစားခ�င့္ရ�ိပ�သည္။အ
ကယ္၍အသက္ ၁၆ ႏ�စ္ႏ�င့္အထက္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို
အလုပ္ စလုပ္ခ�စ ဝန္ထမ္းအ�ဖစ္သတ္မ�တ္ပ�က
ဝန္ထမ္း၏ အသက္ ၁၆ ႏ�စ္မ�ပည့္မီတ�င္
အလုပ္ရ�င္တစ္ဦးထံ၌ တဆက္တည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ
အလုပ္ခ�ိန္မ�ားကိုလည္း ၎၏လုပ္သက္တ�င္
ထည့္သ�င္း တ�က္ခ�က္ရန္ လိုအပ္ပ�သည္။

အလုပ္ရ�င္မ�ားႏ�င့္ဝန္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္အနည္းဆံုး
ေပးရမည့္လုပ္အားခႏႈန္းထားထက္ ေလ�ာ့နည္း�ခင္း
မရ�ိပ�ကမည္သည့္ လုပ္အားခႏႈန္းတ�င္ မဆို သေဘာ
တူညီႏိုင္ပ�သည္။
အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏႈန္းထားမ�ားကိုႏ�စ္စဥ္ �ပန္လည္
သံုးသပ္ၿပီးလက္ရ�ိႏႈန္းထားမ�ားကို
http://www.employment.govt.nzတ�င္
ရယူႏိုင္ပ�သည္။

အ�ခား၀န္ထမ္းမ�ားကိုသင္တန္းေပး�ခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီး
ၾ ပ္ေပး�ခင္းမ�ားတ�င္ပ�၀င္သည့္၀န္ထမ္းမ�ားအားလံုးကို အလုပ္သင္ ၀န္ထမ္းမ�ားဆိုသည္မ�ာ
က
အနည္းဆံုးအရ�ယ္ေရာက္သူ လုပ္အားခေပးရပ�မည္။ အ • အသက္၂၀ ႏ�စ္ႏ�င့္အထက္ႏ�င့္
လုပ္စတင္ဝင္ေရာက္ခ�စဝန္ထမ္းမ�ားကိုအနည္းဆံုးအေန • သူတို႕၏ လုပ္ငန္းခ�င္တ�င္ အရည္အခ�င္း�ပည့္မီ�သူ
�ဖင့္လုပ္အားခအနည္းဆံုးလုပ္အားခႏႈန္း ေပးရမည္�ဖစ္ၿပီး
မ�ား�ဖစ္လာေစရန္အလုပ္ခ�င္သေဘာတူညီခ�က္
အသက္၂၀ေက�ာ္အရ�ယ္အလုပ္သင္မ�ားအားအနည္းဆံု
အရသက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခ�င္သင္တန္းကုိတစ္ႏ�စ္လ
းအေန�ဖင့္အလုပ္သင္မ�ားအတ�က္အနိမ့္ဆံုးသတ္မ�တ္
��င္အနည္းဆံုး ၆၀ ခရက္ဒစ္ရသည္အထိ
ထားေသာလုပ္အားခႏႈန္း �ဖင့္ေပးရမည္။
တက္ေရာက္ ရန္လိုအပ္သူမ�ား�ဖစ္ပ�သည္။
အလုပ္စလုပ္ခ�စ ဝန္ထမ္းမ�ားမ�ာ
• လက္ရ�ိအလုပ္ရ�င္တ�င္အလုပ္လုပ္ခ�ိန္၆လဆက္တို
က္မ�ပည့္ေသးသည့္
၁၆ႏ�စ္ႏ�င္၁
့ ၇ႏ�စ္အရ�ယ္ဝန္ထမ္းမ�ား။
• လူမႈဖူလံႈေရးေထာက္ပံ့ေၾကး၆လသို႕မဟုတ္၆လေက�ာ္
ရရ�ိထား�ပီးႏ�င့္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရ�ိခ�ိန္မ�စ၍မည္သ
ည့္အလုပ္ရ�င္တ�င္မဆိုအလုပ္လုပ္ခ�ိန္ ၆ လ
ဆက္တိုက္
မ�ပည့္ေသးသည့္၁၈ႏ�စ္ႏ�င္၁
့ ၉ႏ�စ္အရ�ယ္ဝန္ထမ္းမ
�ား။ ၎တို႕အေန�ဖင့္အလုပ္ရ�င္တစ္ဦးထဲထံတ�င္ ၆
လ ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီးပ�က အလုပ္စလုပ္ခ�စ
ဝန္ထမ္း မ�ားမဟုတ္ေတာ့ပဲအနည္းဆံုး အေန�ဖင့္

လုပ္အားခမ�ားေပး�ခင္း
အလုပ္ရ�င္မ�ားသည္ ဝန္ထမ္းမ�ားကို ေင�သား�ဖင့္
ေပးရန္ လိုပ�သည္ (အုပ္ခ�ဳပ္သူႏ�င့္ ေဒသဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ�ား မ�အပ)။ အ�ခားနည္းလမ္းမ�ား (ဥပမာ
တိုက္ရိုက္ထည့္ ေပး�ခင္း၊ခ�က္လက္မ�တ္) �ဖင့္
ေပးလိုပ�က အလုပ္ရ�င္မ�ား သည္
၀န္ထမ္းထံမ�စာ�ဖင္သ
့ ေဘာတူညီခ�က္ယူရန္
လိုအပ္ပ�သည္။
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ဝန္ထမ္းမ�ား၏ လုပ္အားခမ�ားမ��ဖတ္ေတာက္မႈမ�ား မ�ပဳ ေခတၱ အနားယူခ�င့္မ�ား
လုပ္မီတ�င္ ဝန္ထမ္းမ�ား၏စာ�ဖင့္ ေရးသား သေဘာတူ
၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္အလုပ္ရ�င္တစ္ဦးႏ�င့္အလုပ္လုပ္ေ
ခ�င့္�ပဳခ�က္ ရယူရပ�မည္။
နစဥ္အခ�ိန္တ�င္ထိုအလုပ္ခ�ိန္အတ�က္သင့္တင့္မ��တေ
သာလုပ္ခရသည့္အနားယူခ�ိန္ႏ�င့္လုပ္ခမရသည့္အစာစ
အခ�ိဳ႕�ဖတ္ေတာက္မႈမ�ား ( PAYE အခ�န္၊ အေကာင့္၊
ားခ�ိန္မ�ား ရပိုင္ခ�င့္ရ�ိသည္။
ေက�ာင္းတက္ရန္ ေခ�းေင�ႏ�င့္ကေလးအတ�က္ ေထာက္
ထိုအနားယူခ�ိန္ေပးရ�ခင္း၏ ရည္႐�ယ္ခ�က္မ�ာ အနားယူ
ကူေင� စသည္တို႔) မ�ာဥပေဒအရ လိုအပ္ခ�က္�ဖစ္၍
ရန္၊�ပန္လည္လန္းဆန္းလာေစရန္ႏ�င့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
စာ�ဖင့္သေဘာတူညီမႈရယူရန္ မလိုပ�။
မ�ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတ�က္ �ဖစ္ပ�သည္။
အနားယူခ�ိန္ႏ�င့္ အစာစားခ�ိန္တို႔သည္
တိက�ေသာ မ�တ္တမ္းမ�ားထား�ခင္း
မည္မ��ၾကာရမည္ သို႕မဟုတ္
မည္သည့္အခ�ိန္တ�င္ယူရမည္ဆိုသည္တို႔အ
အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္၀န္ထမ္း၏အလုပ္လုပ္ခ�ိန္၊ေပးၿပီ
တ�က္တိတက
ိ �က�စည္းမ�ဥ္းမ�ားမရ�ိပ�။
းလုပ္အားခေင�မ�ား၊ အားလပ္ရက္မ�ားႏ�င့္ ယူထားေသာ
အလုပ္ရ�င္မ�ားႏ�င့္ ဝန္ထမ္းမ�ား
ခ�င့္မ�ား၊ႏ�င့္ရပိုင္ခ�င့္မ�ားအတ�က္တိက�ေသာမ�တ္တမ္း
အေန�ဖင့္နားခ�ိန္ႏ�င့္ၾကာ�မင့္ခ�ိန္တို႕ကို သေဘာရိုး�ဖင့္
မ�ား ထားရ�ိရန္ လိုအပ္ပ�သည္။
ညႇႏ
ိ ႈိင္းရပ�မည္။
၎တို႕အေန�ဖင့္လက္မ�တ္ထိုးထားေသာအလုပ္ခန္႔ထား
မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ�က္မိတၱဴသို႕မဟုတ္လက္မ�တ္ထို
း
ထားေသာလက္ရ�ိစည္းမ�ဥ္းစည္းကမ္းမ�ားစာ႐�က္ကိုသိမ္း
ဆည္းထား�ပီး၀န္ထမ္းကေတာင္းဆိုပ�ကမိတၱဴတစ္ေစာင္
ေပးရန္လိုပ�သည္။

သာမန္အား�ဖင့္အနားယူခ�ိန္မ�ာ ၁၀ မိနစ္မ� ၁၅
မိနစ္အထိ ၾကာၿပီးအစာစားခ�ိန္မ�ာအနည္းဆံုး ၃၀
မိနစ္ၾကာ�ဖစ္ပ�
သည္။သို႕ေသာ္၎အခ�ိန္မ�ားမ�ာလုပ္ငန္းမ�ားႏ�င့္အလုပ္
အကိုင္မ�ားအေပ�မူတည္ကာက�ဲ�ပားပ�သည္။အကယ္၍
၀န္္
၎တို႕အေန�ဖင့္ေအာက္ပ�မိတၱဴမ�ားကိုလည္းသိမ္းထားရ ထမ္းသည္၎တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းဌာန၏
ထံုးတမ္းအေလ့အက�င့္မ�ားကိုမေသခ�ာပ�ကသူသို႕မဟု
မည္။
• အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရကလႊဲေ�ပာင္း�ခင္းသေဘာတူ တ္သူမသည္သက္ဆို္င္ရာလုပ္ငန္းအဖ�ဲ႕အစည္းသို႕မဟု
တ္ သမဂၢကိုစံုစမ္းႏိုင္ပ�သည္။
ညီခ�က္မ�ား၊သို႕မဟုတ္
• ႏ�စ္စဥ္အနားယူရက္မ�ားကိုအစားထိုးေင�ထုတ္ယူ�ခင လုပ္ငန္း၏သေဘာသဘာဝအရသို႔မဟုတ္အလုပ္ရ�င္ႏ�
င့္
္းသေဘာတူညီခ�က္မ�ား၊သို႕မဟုတ္
ဝန္ထမ္း၏သေဘာတူညီထားခ�က္အရအကယ္၍အနား
• အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္ကိုလႊဲေ�ပာင္းရယူရန္
ယူခ�ိန္မေပးႏိုင္ခဲ့ပ�က၀န္ထမ္းသည္အနားယူခ�ိန္ အစား
ေတာင္းဆိုခ�က္မ�ားသို႕မဟုတ္
• အလုပ္ရ�င္ကသေဘာမတူသည့္ႏ�စ္စဥ္အနားယူရက္ ေလ�ာ္ေၾကးရယူႏိုင္ပ�သည္။သင့္ေတာ္ေသာေလ�ာ္ေၾကးအ
မ�ားကိုအစားထိုးေင�ထုတ္ယူရန္ေတာင္းဆိုခ�က္မ�ား၊ တ�က္သတ္မ�တ္ထားေသာစည္းမ�ဥ္းမ�ားမရ�ိပ�။သို႕ေသာ္
ဝန္ထမ္းသည္ အနားယူရန္ သို႔မဟုတ္ အစာစားရန္
သို႔မဟုတ္
• လုပ္အားခမ�ားမ��ဖတ္ယူ�ခင္းမ�ား�ပဳလုပ္ရန္ခ�င့္�ပဳ�ခ လိုအပ္သည့္ အခ�ိန္ႏ�င့္ တူညီသည့္ အလုပ္နားခ�ိန္
ရယူရန္ �ဖစ္ႏိုင္ၿပီး အနားယူခ�ိန္အတ�က္လည္း
င္း။
အလားတူ �ဖစ္ႏိုင္ပ�သည္။
မည္သည့္အခ�က္အလက္မ�ားကိုမ�တ္တမ္းတင္ရမည္ဆို
သည္ကိုအေသးစိတ္သိလိုပ�က
www.employment.govt.nzတ�င္ၾကည့္ပ�။

အလုပ္ရ�င္မ�ားအေနႏ�င့္ဆီေလ�ာ္ၿပီးလက္ေတ�႕လုပ္ႏိုင္ပ
�ကမိခင္ႏို႕တိုက္လိုသည့္သို႔မဟုတ္မိခင္ႏို႔ညႇစ္လိုသည့္၀န္
ထမ္းမ�ားအတ�က္သင့္ေတာ္ေသာ (အပိုေဆာင္း) အနား
ယူမႈေပးကာအသံုး�ပဳရန္အခန္းမ�ားလည္း စီစဥ္ေပးရမည္။
သေဘာတူထား�ခင္း မရ�ိပ�က
ထိုအနားယူမႈမ�ားအတ�က္
အလုပ္ရ�င္ကဝန္ထမ္းအားလုပ္အားခေပးရန္မလိုပ�။
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ႏ�စ္ပတ္လည္႐ံုးပိတ္ရက္မ�ား

အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ�ား
၀န္ထမ္းမ�ားသည္ပံုမ�န္အလုပ္လုပ္ရက္မ�ားတ�င္က�ေရာ
က္သည့္အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္ ၁၁ ရက္ကို
လုပ္အားခ အ�ပည့္�ဖင့္ခံစားခ�င့္ရ�ိပ�သည္။

မည္သည့္အလုပ္ရ�င္တစ္ဦးထဲထံတ�င္မဆိုတစ္ႏ�စ္္လံုး
တစ္ဆက္တည္းအလုပ္လုပ္ခဲ့သူဝန္ထမ္းသည္တစ္ႏ�စ္ကု
န္ တိုင္းလုပ္အားခ�ပည့္ႏ�စ္ပတ္လည္ရံုးပိတ္ရက္ ၄ ပတ္
ရယူခ�င့္ရ�ိပ�သည္။

အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္အတ
�က္၀န္ထမ္းမ�ား၏သက္ဆိုင္ရာေန႔စဥ္လုပ္အားခ
၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္န�စ္စဥ္တစ္ပတ္စာထိႏ�စ္ပတ္လ
သို႕မဟုတ္ ပ��မ္းမ��ေနစဥ္လုပ္အားခ
ည္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ�ားကိုေင�သား�ဖင့္ေပးရန္ (စာေရးသား၍)
(သက္ဆိုင္ပ�က)ကိုေပးရပ�မည္။
ေတာင္းဆိုခ�င့္ရ�ိပ�သည္။အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္၀န္ထ
အကယ္၍၀န္ထမ္းသည္အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္တ�င္
မ္း
အလုပ္လုပ္ရမည္ဆိုပ�ကအလုပ္လုပ္ခ�ိန္အတ�က္အန
မ�ားကိုႏ�စ္ပတ္လည္႐ံုးပိတ္ရက္မ�ားအတ�က္ေင�သားရ
ည္းဆံုးအေန�ဖင့္လုပ္အားခတစ္ဆခ�ဲေပးရပ�မည္။
ယ
အကယ္၍
ူရန္ဖိအားေပးခ�င့္မရ�ိပ�။အဆိုပ�ေင�ထုတ္ေပးရန္ေတာင္း
အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္သည္ပံုမ�န္အလုပ္လုပ္ရက္တ�
ဆို
င္က�ေရာက္ပ�က၀န္ထမ္းအေန�ဖင့္အ�ခားရက္တစ္ရက္
ခ�က္မ�ားကိုအလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ�က္
ရက္တ�င္ လစာ�ပည့္အနားယူခ�င့္လည္းရ�ိပ�သည္။
တ�င္ထည့္သ�င္းထားခ�င့္မရ�ိပ�။
အလုပ္ရ�င္မ�ားႏ�င့္၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္္လုပ္ငန္းသို႕မ
အကယ္၍၀န္ထမ္းကလုပ္သက္တစ္ႏ�စ္မ�ပည့္ခင္အလုပ္ ဟုတ္တစ္ဦးခ�င္းစီ၏လိုအပ္ခ�က္အရအမ�ား�ပည္သူရံုးပိ
မ�ထ�က္သ�ားပ�ကႏ�စ္စဥ္အနားယူခ�င့္ေပးေင�သည္စုစုေ တ္ရက္သတ္မ�တ္ခ�က္ကိုအ�ခားအလုပ္လုပ္ရက္သို႔ေ�ပ
ာင္းလဲ သတ္မ�တ္္ခ�င့္ရ�ိပ�သည္။
ပ�င္း ၀င္ေင�၏ ၈% တ�င္ ေပးၿပီးသားမ�ား ႏႈတ္ၿပီး
သို႕ေသာ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးရပိုင္ခ�င့္ရ�ိသည့္အမ�ား�ပည္သူရံု
က�န္ေင�သာ �ဖစ္ရပ�မည္။
း
က�ပန္းဝန္ထမ္းအစစ္မ�ား (ရံဖန္ရံခ�အလုပ္လုပ္သူမ�ား) ပိတ္ရက္အေရအတ�က္ကိုေလ�ာ့ခ�ခ�င့္မရ�ိပ�။အမ�ား�ပ
ည္သူရံုးပိတ္ရက္အ�ဖစ္ေ�ပာင္းလဲသတ္မ�တ္သည့္ရက္
ႏ�င့္သက္တမ္းခ�ဳပ္ဝန္ထမ္းမ�ား(၁၂လထက္နည္းေသာ)
ကိုလုပ္ခႏ�င့္ခ�င့္
အေန�ဖင့္ အခ�ိဳ႕စည္းကမ္းမ�ားန�င့္ ကိုက္ညီပ�က
ရက္သတ္မ�တ္ရာတ�င္အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္
အနားယူ
ခ�င့္ေပးေင�မ�ားကို̏ဆီေလ�ာ္သလိုရယူရန္˝သေဘာတူခ� အ�ဖစ္ သေဘာထားရပ�မည္။
င့္ရ�ိပ�သည္။အခ�က္အလက္မ�ားပိုမိုသိႏိုင္ရန္
အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္စာရင္းႏ�င့္ရံုးပိတ္ရက္ႏ�င့္ခ�င့္
www.employment.govt.nzတ�င္ၾကည့္ပ�။
တ�က္ခ�က္ရန္ကရ
ိ ိယာကို ရယူႏိုင္ရန္
www.employment.govt.nzသို႔ သ�ားပ�။
အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္ဝန္ထမ္းမ�ားအား ၁၄ ရက္

ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးပိတ္ရက္ကာလမ�ား (ဥပမာခရစၥမတ္)
တ�င္န�စ္စဥ္အနားယူခ�င့္မ�ားရယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသ
တ္
မ�တ္ႏိုင္ပ�သည္။အကယ္၍အလုပ္ရ�င္၏ပိတ္ရက္ကာလ
မ�ားတ�င္အမ�ား�ပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ�ားပ�၀င္ေနပ�က
အကယ္၍အလုပ္လုပ္ရသည့္ရက္မ�ား�ဖစ္လ�င္၎တို႔
သည္အမ�ား�ပည္သူအတ�က္အခေပး ရံုးပိတ္ရက္မ�ား
�ဖစ္ေနသ�ဖင့္၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္အမ�ား�ပည္သူအလု
ပ္ ပိတ္ရက္ခံစားခ�င့္မ�ားကိုရပိုင္ခ�င့္ရ�ိသည္။

ေဆးခ�င့္
၆ လ အလုပ္လုပ္�ပီးပ�က ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္
လုပ္အားခ�ဖင့္ ၅ ရက္ေဆးခ�င့္ရပိုင္ခ�င့္ရ�ိပ�သည္။
၎တို႕အေန�ဖင့္ေနာက္ပိုင္း ၁၂ လတိုင္းတ�င္ေဆးခ�င့္ ၅
ရက္ခံစားခ�င့္ရ�ိပ�သည္။မသံုးရေသးသည့္
ေဆးခ�င့္မ�ားကို ၁၅
ရက္အထိဆက္လက္သယ္ေဆာင္သ�ားႏိုင္ၿပီး အမ�ား
ဆံုးရက္၂၀ အထိရႏိုင္ပ�သည္။
ေဆးခ�င့္မ�ားကိုေအာက္ပ�အေ�ခအေနမ�ားတ�င္ ရယူႏိုင္
သည္။
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ရာခ�င့္ႏ�င့္/သို႔မဟုတ္မိဘဆိုင္ရာခ�င့္အတ�က္လုပ္အား
ခမ�ားကိုခံစားပိုင္ခ�င့္ရ�ိသည္။

• ၀န္ထမ္းမက�န္းမာလ��င္သို႕မဟုတ္ဒဏ္ရာရလ��င္၊သို
႕မဟုတ္
• ၀န္ထမ္း၏အိမ္ေထာင္ဘက္သို႕မဟုတ္ ပ�တနာ
မက�န္းမာလ��င္သို႔ မဟုတ္ဒဏ္ရာရလ��င္၊
သို႔မဟုတ္
• ၀န္ထမ္း၏ အေစာင့္အေရ�ာက္ခံ မီ�ခိုေနသူ
မက�န္းမာလ��င္ သို႕မဟုတ္ ဒဏ္ရာရလ��င္

မိဘဆိုင္ရာခ�င့္ႏ�င့္မိဘဆို္င္ရာခ�င့္အတ�က္လုပ္အားခ
တို႔
သည္မတူညီေသာအေၾကာင္းအရာႏ�စ္ခု�ဖစ္ကာခံစားပိုင္
ခ�င့္အတ�က္စံႏႈန္းမ�ားသည္တစ္ခုႏ�င့္တစ္ခုမတူညီၾကပ�။
မိဘဆိုင္ရာခ�င့္သည္ကေလးတစ္ဦးကို�ပဳစုေစာင့္ေရ�ာက္
ရန္အလုပ္ခ�င္မ�ခ�င့္ယူ�ခင္း�ဖစ္ပ�သည္။ဝန္ထမ္းသည္ထို
ခ�င့္ကိုအလုပ္ရ�င္ထံမ�ရယူပ�သည္။

အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္ေဆးခ�င့္အတ�က္၀န္ထမ္းမ�ား
၏
သက္ဆိုင္ရာေနစဥ္လုပ္အားခသို႕မဟုတ္ပ��မ္းမ��ေန႔စဥ္
လုပ္အားခ (သက္ဆိုင္ပ�က)ကိုေပးရပ�မည္။

ဝန္ထမ္းမ�ားသည္၎တို႔၏ ၆ လ သို႔မဟုတ္ ၁၂ လ အ
တ�က္ စည္းမ�ဥ္း သတ္မ�တ္ခ�က္မ�ားႏ�င့္ ကိုက္ညီပ�က
မိဘဆို္င္ရာခ�င့္ (ပ�တနာ၏ခ�င့္၊အဓိက
ေစာင့္ေရ�ာက္သူခ�င့္
ႏ�င့္သက္တမ္းတိုးထားေသာခ�င့္)ကိုခံစားခ�င့္ရေကာင္းရ
ႏိုင္ပ�သည္။

အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္မက�န္းမာေၾကာင္း သက္ေသ၊
ဥပမာ၊ ေဆးလက္မ�တ္ ေတာင္းပိုင္ခ�င့္ ရ�ိပ�သည္။
အကယ္ ၍အလုပ္ရ�င္က နာမက�န္း�ဖစ္ေနစဥ္
သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာ ရစဥ္ ပထမ ၃ ရက္ အတ�င္း
သက္ေသေတာင္းပ�က သက္ေသ�ပရန္အတ�က္
ဝန္ထမ္းက ေပးရသည့္ ကုန္က� စားရိတ္ကို
တာ၀န္ယူရမည္။ အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္
၀န္ထမ္းမ�ားကိုေဆး၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးထံ သ�ားရန္
အတင္းအၾကပ္လုပ္ခ�င့္မရ�ိပ�။

၆ လစည္းမ�ဥ္းသတ္မ�တ္ခ�က္အတ�က္လိုအပ္ခ�က္မ�ား။
သင့္ကေလး ေမ�းဖ�ားရန္ ခန္႔မ�န္းထားသည့္ေန႔ မတိုင္မီ
(သို႔မဟုတ္သင္သည္ ၆ ႏ�စ္ေအာက္ကေလးတစ္ဦးကို
အၿမဲတမ္း �ပဳစုေစာင့္ေရ�ာက္ရန္ တာဝန္ရ�ိလာသည့္ေန႔
မတိုင္မီ) သင္သည္အလုပ္ရ�င္ တစ္ဦးတည္းထံတ�င္
ပူေဆ�းေသာကေရာက္�ခင္းဆိုင္ရာခ�င့္ အနည္းဆံုးပ��မ္းမ��တစ္ပတ္တ�င္ ၁၀ နာရီ �ဖင့္ ၆
လၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရန္ လိုအပ္ပ�သည္။
ဝန္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္ ၆ လ ဆက္တိုက္ အလုပ္လုပ္ၿပီးပ�
၆ လ စည္းမ�ဥ္းသတ္မ�တ္ခ�က္ကို �ပည္မ
့ ီသည့္ ဝန္ထမ္း
ကလုပ္အားခ�ပည့္ပူေဆ�းေသာကေရာက္�ခင္းဆိုင္ရာခ�င့္
မ�ားသည္ စုစုေပ�င္း သီတင္းပတ္ ၂၆ ပတ္ၾကာ (သီတင္း
ကို။
ပတ္ ၁၈ ပတ္ၾကာ အဓိ ေစာင့္ေရ�ာက္သူခ�င့္ အပ�
• အိမ္ေထာင္ဘက္သို႔မဟုတ္ပ�တနာ၊ မိဘ၊ ေမာင္ႏ�မ၊
အဝင္)။ ခ�င့္ယူႏိုင္ခ�င့္ ရ�ိပ�သည္။
အဖိုးအဖ�ား၊ ေ�မး၊ သို႕မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဘက္/
ပ�တနာ၏ မိဘေသဆံုးပ�က ၃ ရက္
၁၂လစည္းမ�ဥ္းသတ္မ�တ္ခ�က္အတ�က္လိုအပ္ခ�က္မ�ား
• အထက္ပ�ပုဂၢိဳလ္မ�ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္း
။
အေန�ဖင့္ ပူေဆ�းေသာကေရာက္သည္ဟု အလုပ္
သင့္ကေလး ေမ�းဖ�ားရန္ ခန္႔မ�န္းထားသည့္ေန႔ မတိုင္မီ
ရ�င္က လက္ခံလ��င္ ၁ ရက္
(သို႔မဟုတ္သင္သည္ ၆ ႏ�စ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဦးကို
အၿမဲတမ္း �ပဳစု ေစာင့္ေရ�ာက္ရန္တာဝန္ရ�ိလာသည့္ ေန႔
သင္၏ပူေဆ�းေသာကေရာက္�ခင္းဆိုင္ရာ
မတိုင္မီ) သင္သည္အလုပ္ရ�င္ တစ္ဦးတည္းထံတ�င္
ခ�င့္ရပိုင္ခ�င့္မ�ား
အနည္းဆံုးပ��မ္းမ��တစ္ပတ္တ�င္ ၁၀ နာရီ�ဖင့္၁၂
အတ�က္www.employment.govt.nz/holidaytoolသို႔
လၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရန္လိုအပ္ပ�သည္။
သ�ားပ�။
၁၂ လ စည္းမ�ဥ္းသတ္မ�တ္ခ�က္ကို �ပည့္မီသည့္
ဝန္ထမ္း မ�ားသည္ စုစုေပ�င္း သီတင္းပတ္ ၅၂ ပတ္ၾကာ
မိဘဆိုင္ရာခ�င့္ႏ�င့္မိဘဆိုင္ရာခ�င့္
(သီတင္း ပတ္ ၁၈ ပတ္ၾကာ အဓိက
ေစာင့္ေရ�ာက္သူခ�င့္ အပ� အဝင္) ခ�င့္ယူႏိုင္ခ�င့္
အတ�က္ လုပ္အားခမ�ား
ရ�ိပ�သည္။
စည္းမ�ဥ္းမ�ားႏ�င့္ကိုက္ညီပ�က ၀န္ထမ္းမ�ားသည္ မိဘ
ဝန္ထမ္းမ�ားသည္ ၆ လ သို႔မဟုတ္ ၁၂ လ စည္းမ�ဥ္း
ဆိုင္
သတ္မ�တ္ခ�က္ႏ�င့္ကိုက္ညီသူပ�တနာတစ္ဦးႏ�င့္သက္
တမ္းတိုးထားေသာခ�င့္ကိုမ��ေဝခံစားႏိုင္ပ�သည္။စုစုေပ�င္
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းရယူထားသည့္သို႔မဟုတ္မ��ေဝခံစားထားသည့္သက္တမ္
းတိုး ခ�င့္သည္သီတင္းပတ္ ၅၂
ပတ္သို႔မဟုတ္၎တို႔သည္ ၆
လစည္းမ�ဥ္းသတ္မ�တ္ခ�က္ႏ�င့္သာကိုက္ညီပ�က ၂၆
ပတ္ ထက္မေက�ာ္ရပ�။အကယ္၍ပ�တနာတစ္ဦးသည္
၅၂ ပတ္ ရနိုင္ကာ ေနာက္တစ္ဦးက ၂၆ ပတ္ရႏိုင္ပ�က
၂၆ ပတ္ သာ ရႏိုင္သည့္ဝန္ထမ္းသည္ ၂၆ ပတ္
ထက္ပိုကာယူ၍ မရပ�။

အ�ခားခ�င့္ဆိုင္ရာရပိုင္ခ�င့္မ�ား
၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္အ�ခားခ�င့္အမ�ိဳးအစားမ�ားလည္း
ရ ေကာင္း ရႏိုင္ပ�သည္။ ဥပမာလုပ္ငန္းခ�င္တ�င္ မေတာ္
တဆ�ဖစ္ပ�ကသို႕မဟုတ္ တပ္မေတာ္တ�င္ေလ့က�င့္မႈ
ယူေနပ�က။

အလ�ယ္တကူေ�ပာင္းလဲႏိုင္ေသာလုပ္င
န္းစီမံမႈမ�ား

၆ လစည္းမ�ဥ္းသတ္မ�တ္ခ�က္ႏ�င့္ကိုက္ညီသည့္ပ�တနာ
တစ္ဦးသည္အပိုေဆာင္းလစာမဲ့ပ�တနာခ�င့္ကို၁ပတ္ၾကာ
ယူပိုင္ခ�င့္ရ�ိၿပီး ၁၂
လစည္းမ�ဥ္းသတ္မ�တ္ခ�က္ႏ�င့္ကိုက္ညီ သည့္
ပ�တနာတစ္ဦးသည္ အပိုေဆာင္းလစာမဲ့ပ�တနာ ခ�င့္ကို
၂ ပတ္ၾကာ ယူပိုင္ခ�င့္ရ�ိပ�သည္။

၀န္ထမ္းအားလံုးတ�င္ ၎တို႕၏အလုပ္ခ�ိန္၊ အလုပ္လုပ္
ရက္မ�ားသို႕မဟုတ္အလုပ္ေနရာမ�ားကိုေ�ပာင္းလဲရန္�ပ
ဌာန္းထားေသာ ေတာင္းဆိုပိုင္ခ�င့္ ရ�ိပ�သည္။
အလုပ္ရ�င္
မ�ားကေတာင္းဆိုခ�က္ကိုစဥ္းစားေပး၍ဆီေလ�ာ္ေသာ
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ�ားသည္ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈႏ�င့္ ပတ္
အၾကာင္းမ�ားရ�ိမ�သာလ��င္�ငင္းဆိုႏိုင္သည္။အခ�က္အ
သက္သည့္အေၾကာင္းမ�ားအတ�က္မိဘဆိုင္ရာခ�င့္မရယူ
လက္မ�ားပိုမိုသိလိုပ�ကwww.employment.govt.nzတ�
မီ�လုပ္အားခမဲ့အထူးခ�င့္၁၀ရက္အထိရယူႏိုင္ပ�သည္။
င္ၾကည့္ပ�။

မိဘဆိုင္ရာခ�င့္ရယူပိုင္ခ�င့္သို႕မဟုတ္၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏
ေလ��ာက္လႊာအတ�က္မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုနား
လည္ရန္ www.employment.govt.nzသို႔သ�ားပ�။

တူညီလုပ္အားခန�င့္တန္းတူအခ�င့္အေရ
း မ�ား
အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား အလုပ္ခန္႕
�ခင္းသို႕မဟုတ္အလုပ္�ဖဳတ္�ခင္း၊လုပ္ခေပး�ခင္း၊သင္တန္း
ေပး�ခင္း၊သို႕မဟုတ္ရာထူးတိုးေပး�ခင္းတို႕တ�င္လူမ�ိဳး၊အ
သားေရာင္၊လူမ�ိဳးစုသို႕မဟုတ္မူလတိုင္းရင္းသား�ဖစ္မႈ၊
လိင္သို႕မဟုတ္လိင္ဘက္ဆိုင္ရာစိတ္ကိုင္းညႊတ္မႈ၊အိမ္
ေထာင္သို႕မဟုတ္မိသားစုအေ�ခအေန၊အလုပ္ခန္႕ထားမႈ
အေ�ခအေန၊အသက္၊ကိုးက�ယ္သည့္ဘာသာသို႕မဟုတ္
ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ၊မစ�မ္းမသန္�ဖစ္မႈသို႕မဟုတ္ဝန္ထမ္း
သမဂၢမ�ားတ�င္ပ�၀င္ပတ္သက္မႈတို႕အေပ�မူတည္�ပီးခ�ဲ�ခ
ားမႈမ�ပဳလုပ္ရပ�။

မိဘဆိုင္ရာခ�င့္အတ�က္လုပ္အားခမ�ား (လုပ္အားခေပး
သည့္ မိဘဆို္င္ရာခ�င့္ဟုလည္းရံဖန္ရံခ�ေခ�ပ�သည္)
သည္
အစိုးရကေထာက္ပံ့ေသာေပးေင�မ�ား�ဖစ္ပ�သည္။ဝန္ထမ္
းမ�ားသည္ထိုေပးေင�အတ�က္�ပည္တ�င္းအခ�န္ဌာနသို႔
ေလ��ာက္ထားရပ�သည္။
ကေလးမီးမဖ�ားမီ၅၂ပတ္အတ�င္းအနည္းဆံုးသီတင္းတစ္
ပတ္လ�င္၁၀နာရီမည္သည့္အခ�ိန္တ�င္မဆို၂၆ပတ္ၾကာ
အလုပ္ခန္႔ထား�ခင္းခံရသည့္ (အလုပ္ရ�င္တစ္ဦးတည္း
�ဖစ္ ရန္မလိုပ�)
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္အစိုးရကေထာက္ပံ့ေပးသည့္မိဘ
ဆိုင္ရာခ�င့္အတ�က္ေပးေင�ကိုသီတင္းပတ္၁၈ပတ္ၾကာ
အထိခံစားပိုင္ခ�င့္ရ�ိပ�သည္။အခ�ိဳ႕သို႔မဟုတ္အားလံုးကို
အိမ္ေထာင္ဘက္သို႔မဟုတ္ပ�တနာအားသတ္မ�တ္ခ�က္
မ�ားႏ�င့္ကိုက္ညီပ�ကလႊဲေ�ပာင္းေပးႏိုင္ပ�သည္။

သတ္မ�တ္ထားေသာအခ�ိန္တစ္ခုအတ�
က္ သာခန္႔ထားေသာ၀န္ထမ္းမ�ား
အကယ္၍ ေအာက္ပ� အခ�က္မ�ားႏ�င့္ �ပည့္စံုပ�က
အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္သတ္မ�တ္ထားေသာအခ�ိန္တ
စ္ခုအတ�က္အလုပ္မ�ားကမ္းလ�မ္းႏိုင္ပ�သည္။
• စစ္မ�န္ေသာအေၾကာင္းမ�ားရ�ိလ��င္ - ရာသီေပ�
အလုပ္၊စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသို႕မဟုတ္အ�မဲခန္႕၀န္ထမ္းခ�
င္ယ
့ ူထားသ�ဖင့္ယင္းေနရာကို �ဖည့္ရန္
• အလုပ္ရ�င္က၀န္ထမ္းကိုခန္႔ထားရေသာအေၾကာင္း
ရင္း၊မည္သို႔သို႔မဟုတ္မည္သည့္အခ�ိန္တ�င္တာဝန္

မိဘဆိုင္ရာခ�င့္အတ�က္ ေပးေင�အေၾကာင္းကို �ပည္
တ�င္းအခ�န္ဌာနတ�င္ထပ္မံေလ့လာႏိုင္ပ�သည္။
http://www.ird.govt.nz/yoursituationind/parents/parents-paid-parentalleave.htmlသို႔သ�ားပ�။
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ၿပီးဆံုးမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းမ�ားေ�ပာ�ပကာ၀န္ထမ္း
ကအလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ�က္တ�င္
သေဘာတူလ��င္

အစည္းအေ၀းကို တစ္ႏ�စ္လ��င္ႏ�စ္ႀကိမ္အထိ တက္
ေရာက္ခ�င့္ရ�ိသည္။ ၀န္ထမ္းမ�ားကေမတၱာရပ္ခံလာပ�က
သမဂၢ၀င္ေၾကးမ�ားကိုအလုပ္ရ�င္မ�ားက၎တို႕၏လုပ္အာ
းခမ�ားမ� �ဖတ္ေတာက္၍သမဂၢကို ေပးရန္ လိုပ�သည္။
အခ�ိဳ႕သမဂၢ၀င္မ�ားအေန�ဖင့္လုပ္ငန္းခ�င္ဆက္ဆံေရး
ပညာေပးသင္တန္းမ�ားကိုတက္ေရာက္ရန္
လစာ�ပည့္ခ�င့္ ရယူႏိုင္ခ�င့္ ရ�ိေကာင္းရ�ိႏိုင္ပ�သည္။

အ�ခားအလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ�က္မ�ား
ကဲ့သို႕ပင္သတ္မ�တ္ထားေသာအခ�ိန္တစ္ခုအတ�က္အ
လုပ္၏ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ�က္ကိုလည္း
စာ�ဖင္ေရးသားထားရပ�မည္။

ဝန္ထမ္းသမဂၢမ�ား အေန�ဖင့္လုပ္ငန္းခ�င္သို႔ လာေရာက္
ႏိုင္ရန္အလုပ္ရ�င္၏သေဘာတူညီခ�က္ လိုအပ္ပ�သည္။
အလုပ္ရ�င္ကအၾကာင္းမခိုင္လံုပဲခ�င့္�ပဳခ�က္ကို မေပးဘဲ
ထား၍မရပ�။သပိတ္ေမ�ာက္မႈမ�ားႏ�င့္အလုပ္ပိတ္ဆို႕မႈမ�
ားအပ�အ၀င္သမဂၢႏ�င့္စုေပ�င္းညိ�ႏိူင္းမႈဆိုင္ရာအခ�က္
အ လက္မ�ား
ပိုမိုသိလိုပ�ကwww.employment.govt.nzသို႔ သ�ားပ�။

အစမ္းခန္႕ကာလမ�ား
အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္အစမ္းခန္႕ကာလရက္ေပ�င္း ၉၀
အထိပ�ဝင္သည့္ အလုပ္တစ္ခုကို ကမ္းလ�မ္းႏိုင္ပ�သည္။
အစမ္းခန္႕ကာလမ�ားသည္သေဘာအေလ��ာက္�ဖစ္၍စာ
�ဖင့္ေရးသားသေဘာတူ ထားရမည္ �ဖစ္ၿပီး အလုပ္ ခန္႔
ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ�က္မ�ား၏တစ္စိတ္တစ္
ေဒသအ�ဖစ္ သေဘာရိုး�ဖင့္ညိ�ႏိႈင္းထားရမည္�ဖစ္သည္။
အစမ္းခန္႕ကာလမၿပီးဆံုးမီ အလုပ္�ဖဳတ္ ခံရသည့္
၀န္ထမ္းသည္မတရားအလုပ္�ဖဳတ္မႈ အေ�ခခံ�ဖင့္
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနစ္နာမႈအတ�က္ တိုင္ၾကား�ခင္း မ�ပဳ
လုပ္ႏိုင္ပ�။၎တို႕အေန�ဖင့္ခ�ဲ�ခားမႈ၊အေန�ာင့္အရ�က္ေပး
မႈသို႕မဟုတ္အလုပ္ရ�င္၏မတရားေဆာင္ရ�က္မႈအေ�ခခံမ
�ား �ဖင့္နစ္နာမႈအတ�က္တိုင္ၾကားႏိုင္ပ�သည္။

က�န္းမာေရးႏ�င့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး
အလုပ္ရ�င္အေန�ဖင္လုပ္ငန္းခ�င္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး
အတ�က္သင့္ေတာ္ေသာသင္တန္းမ�ား၊ႀကီးၾကပ္မႈႏ�င့္ကိရိ
ယာမ�ားေပးထားရပ�မည္။

ဤတာ၀န္တ�င္အႏၱရာယ္ �ဖစ္လာႏိုင္သည္မ�ားႏ�င့္
ေဘး အႏၱရာယ္မ�ားကိုသိမ�တ္�ခင္း၊ သံုးသပ္�ခင္းႏ�င့္
ဖယ္ရ�ား �ခင္းတို႔ ပ�ဝင္ၿပီး
က�န္းမာေရးႏ�င့္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းေရး
အစမ္းခန္႔ကာလအတ�င္းရ�ိ၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္အနည္ ဆိုင္ရာမေတာ္တဆ�ဖစ္မႈမ�ားကိုစံုစမ္းစစ္ေဆး�ခင္းတို႔
းဆံုးရရမည့္ လုပ္ငန္းခ�င္ အခ�င့္အေရးမ�ား အားလံုးကို
ပ�၀င္ပ�သည္။အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္လုပ္ငန္းခ�င္တ�င္
ခံစားႏိုင္ခ�င့္ရ�ိပ�သည္။
�ပင္းထန္စ�ာ အနာတရ�ဖစ္မႈမ�ားကို WorkSafe New
Zealand သို႔ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ပ�သည္။

ဝန္ထမ္းသမဂၢမ�ား

၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္မိမိကိုယ္ကို ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း
၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္ဝန္ထမ္းသမဂၢ၀င္ရန္ႏ�င့္၀င္မည္ဆို ေအာင္လံုေလာက္စ�ာဂရုထားရမည္�ဖစ္ၿပီးမူဝ�ဒမ�ားႏ�င့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ�ားကို လိုက္နာကာ မိမိတို႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္
ပ�ကမည္သည့္သမဂၢကို၀င္မည္ဆိုသည္ကို
အ�ခားသူမ�ားအနာတရ မ�ဖစ္ေအာင္ေရ�ာင္ၾကဥ္ရပ�
ဆံုး�ဖတ္ပိုင္ခ�င့္ရ�ိ ပ�သည္။အလုပ္ရ�င္
မည္။၀န္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္မိမိကုိယ္ကို သို႔မဟုတ္
(သို႕မဟုတ္မည္သူမဆို)သည္ ၀န္
အ�ခား သူမ�ားကို ခ�က္ခ�င္းသို႔မဟုတ္�ဖစ္အံ့ဆဲဆဲ
ထမ္းအေပ�ဝန္ထမ္းသမဂၢ၀င္ရန္သို႔မဟုတ္မ၀င္ရန္ အ
အႏၱရာယ္ႏ�င့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္မႈေၾကာင့္ အနာတရ
တင္းအၾကပ္ဖိအားေပးမႈသည္ဥပေဒႏ�င့္ဆန္႔က�င္ေနပ�
�ပင္္းထန္စ�ာ �ဖစ္ေစႏိုင္ သည္ဟု ၎တို႔ ယံုၾကည္ေသာ
သည္။
အလုပ္မ�ားကို �ငင္းပယ္ ခ�င္ရ
့ �ိပ�သည္။
အေပးအယူ ည�ိႏိႈင္းမႈသည္ဝန္ထမ္းသမဂၢမ�စတင္ပ�က
၎တို႔တ�င္က�န္းမာေရးႏ�င့္လံု�ခံဳမႈကို ပိုမို
ဝိုင္းႀကီးခ�ဳပ္ သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ကိုထိုသမဂၢႏ�င့္
ေကာင္းမ�န္လာေစရန္ကိစၥရပ္မ�ားတ�င္ပ�ဝင္ေဆာင္ရ�
ရရ�ိ ႏို္င္ရန္ အလုပ္ရ�င္မ�ားသည္
က္ပိုင္ခ�င့္လည္းရ�ိပ�သည္။
ပူးေပ�င္းေဆာင္ရ�က္ေပးရန္ လိုအပ္ပ�သည္။
www.worksafe.govt.nzသို႔ သ�ားပ�။

ဝန္ထမ္းသမဂၢ၀င္မ�ားသည္ပံုမ�န္အလုပ္ခ�ိန္အတ�င္း
လုပ္အားခ�ပည့္�ဖင့္ (ႏ�စ္နာရီထက္ မၾကာ ေသာ) သမဂၢ
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ေ�ပာင္းလဲမႈမ�ားႏ�င့္�ပန္လည္�ပင္ဆင္မႈ
မ�ား

အကယ္၍ �ပႆနာ ရ�ိေနေသးပ�က ဝန္ထမ္းမ�ားႏ�င္ ့
အလုပ္ရ�င္မ�ားသည္ MBIE ၏ အလုပ္အကို္င္ဆိုင္ရာ
ည�ိႏႈိင္း ေ�ဖရ�င္းေပးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈကို
အသံုး�ပဳႏိုင္ပ�သည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈႏ�င့္ပတ္သက္၍
ထပ္မံသိရ�ိႏိုင္သည္မ�ား
ႏ�င့္ည�ိႏႈိင္းေ�ဖရ�င္းေပးမႈမည္သို႔ေမတၱာရပ္ခံ
ေတာင္းဆိုႏိုင္ သည္ကို

အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္၀န္ထမ္းမ�ားအလုပ္ဆက္လက္
လုပ္ကိုင္ေနမႈကိုဆန္႔က�င္အက�ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္
ဆံုး�ဖတ္ခ�က္မ�ားကိုအဆို�ပဳရာတ�င္၀န္ထမ္းမ�ားႏ�င္သ
့
ေဘာရိုး�ဖင္တ
့ ိုင္ပင္ရမည္။

www.employment.govt.nzတ�င္ရရ�ိႏိုင္ပ�သည္။

အလုပ္ရ�င္မ�ားသည္
ဆံုး�ဖတ္ခ�က္မခ�မီတ�င္သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ�ားကို အ
ခ�က္အလက္မ�ားေပး၍ေ၀ဖန္ရန္ အခ�င့္အေရးေပးရ
မည္။အလုပ္ရ�င္မ�ားအေန�ဖင့္လံုေလာက္ေသာ
အေၾကာင္း ရင္းရ�ိပ�ကသိုသိပ္ထား ရ�ိ ရမည့္ အခ�က္
အလက္မ�ားကို မထုတ္ေဖ�ဘဲ ေနႏိုင္သည္။

မေ�ဖရ�င္းႏိုင္ေသာ�ပႆနာမ�ားကိုလုပ္ငန္းခ�င္ဆက္ဆံေရး
အာဏာပိုင္သို႕မဟုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတရားရံုးသို႔တင္�ပ
ႏိုင္ပ�သည္။

�ပစ္ဒဏ္မ�ား

အလုပ္အကိုင္သေဘာတူညီမႈတ�င္ သင့္ေတာ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္
‘အလုပ္သမားကာက�ယ္ေရးသတ္မ�တ္ခ�က္’ပ�ဝင္�ပီး
စီးပ�ားေရးလုပ္ငန္းကို ေရာင္းခ��ခင္း၊ စာခ�ဳပ္ခ�ဳပ္�ခင္း
သို႔မဟုတ္ လႊဲေ�ပာင္း�ခင္း�ပဳပ�က
အလုပ္သမားမ�ားအားကာက�ယ္ရမည္�ဖစ္သည္။
စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ�ား၊ သန္႕ရ�င္းေရး၊ ေစာင့္
ေရ�ာက္ ေရး၊ ေလ��ာ္ဖ�တ္ေရးႏ�င့္ ေဆးရံု လုပ္သား
၀န္ထမ္း မ�ားအတ�က္မူအလုပ္ရ�င္က လုပ္ငန္းကို
ေရာင္းလ��င္ သို႕မ ဟုတ္�ပင္ပသို႔ ကန္ထရိုက္ေပးလ��င္
သို႔မဟုတ္ ကန္ထ ရိုက္အသစ္ေပးလ��င္
အထူးစည္းမ�ဥ္းမ�ား အက�ဳံး၀င္
ပ�သည္။သို႕ေသာ္၁၉ေယာက္သို႕မဟုတ္၎ထက္နည္းဲေ
သာ၀န္ထမ္းမ�ားသာရ�ိသည့္ (လုပ္ငန္းေသးႏ�င့္ လုပ္ငန္း
အလတ္တန္းစားမ�ား) အလုပ္ရ�င္ႏ�င့္ပူးတ�ဲ အလုပ္ရ�င္
မ�ား အတ�က္မူ ဤစည္းမ�ဥ္းမ�ားမ�
ကင္းလ�တ္ခ�င့္ရ�ိႏိုင္ သည္။

လုပ္ငန္းခ�င္ဆိုင္ရာဥပေဒမ�ားကိုမလိုက္နာပ�က�ပင္းထန္
သည့္ ခ�ိဳးေဖာက္မႈမ�ားအတ�က္ ေင�ေၾကးအရ �ပစ္ဒဏ္
အမိန္႔မ�ား အပ�အဝင္ ေင�ေၾကးဆို္င္ရာ�ပစ္ဒဏ္မ�ား
ခ�ထား ႏိုင္ပ�သည္။ ၎တို႔သည္ တစ္ဦးခ�င္းစီအတ�က္
ေဒ�လာ ၅၀၀၀၀ အထိႏ�င့္
ကုမၸဏီမ�ားအတ�က္ေဒ�လာ ၁၀၀၀၀၀ သို႔မဟုတ္
ခ�ိဳးေဖ�က္မႈအတ�က္ ကုမၸဏီက ရရ�ိလိုက္သည့္
ေင�ေၾကးပမာဏ၏ သံုးဆရ�ိသည့္ ပမာဏတို႔မ�
မ�ားရာကို
ဒဏ္ေင�ေဆာင္ခံရပ�မည္။
လုပ္ငန္းခ�င္ က�န္းမာေရးႏ�င့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး
ဥပေဒမ�ားကိုမလိုက္နာပ�ကအလုပ္ရ�င္တစ္ဦးသည္
ဒဏ္ ေင�ေဆာင္ရ�ခင္းသို႔မဟုတ္�ပစ္ဒဏ္ခ�မ�တ္�ခင္း
ခံရႏိုင္ပ� သည္။

လုပ္ငန္းခ�င္ ဆက္ဆံေရး �ပႆနာမ�ား
အကယ္၍လုပ္ငန္းခ�င္တ�င္�ပႆနာမ�ားေပ�ေပ�က္ပ�ကအ
လုပ္ရ�င္မ�ားႏ�င့္ဝန္ထမ္းမ�ားအေန�ဖင့္ပထမဦးစ�ာအခ�
က္အလက္မ�ားကိုရ�င္းလင္းေအာင္စစ္ေဆးရပ�မည္။တစ္
ဦးန�င့္တစ္ဦးေဆ�းေႏ�း�ခင္း�ဖင့္�ပႆနာကိုေ�ဖရ�င္းရန္ႀကိဳးစ
ားရ
မည္။၎တ�င္ကူညီေပးသူသို႔မဟုတ္သမဂၢ/အစည္းအရံုး
ကိုယ္စားလ�ယ္လည္းပ�၀င္ႏိုင္ပ�သည္။၎တို႔သည္
အခ�င့္အေရး ႏ�င့္တာ၀န္ ၀တၱရားမ�ားဆိုင္ရာ အခ�က္အ
လက္မ�ားကို www.employment.govt.nz
မ�ရရ�ိႏိုင္ပ�သည္။
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