
မိမိမွ ဒဏ္ေၾကးတစ္ခုခု ေပးရန္လုိအပ္ပါသလား။ 

အကယ္၍ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ် ုဳပ္အား မိမိမွ ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္သည့္အခ်နိ္တြင္
မိမိ၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီ/
မိမိအလုပ္ရွင္ထံတြင္ ရွေိနပါက မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။

အလုပ္စာခ်ဳပ္ရပ္ဆုိင္းခံခဲ့ရေသာ ေရႊ႕
ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
သိေကာင္းစရာမ်ား

$

အကယ္၍ မိမိသည္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္အား ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်နိ္တြင္
လုပ္ခလစာမ်ား မိမိ ရရွရိန္ရွေိနပါက ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ 

$

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲခ်နိ္တြင္ သင္၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ
ဘာေတြလဲ။

သင္၏အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္အား ဒဏ္ေၾကးေပးရန္ မလုိအပ္ပဲရပ္ဆိုင္းႏိုင္ေရးအတြက္ သင္လိုက္နာရမည့္ အနည္း 
ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုင္းတစ္ပိုင္း သင့္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိရပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ 
သင္၏လက္ရွိ အလုပ္ခန္႔ထားမႈမွ မထြက္ခြာခင္ အနည္းဆံုး တစ္လ ႀကိဳတင္ သင့္ဘက္မွ အေၾကာင္းၾကားရန္ 
လိုအပ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္၏အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို သင္လိုက္နာပါက 
ဒဏ္ေၾကးေပးရန္မလုိအပ္ပဲ စာခ်ဳပ္အား သင္ ရပ္စဲႏိုင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ သင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ 
သင္၏ အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ သင္အလုပ္ လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီထံတြင္ ရွိေနပါက ၎တုိ႔သည္ သင့္လက္အ တြင္းသို႔ 
သင္ ေနာက္ဆုံးအလုပ္ လုပ္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မွ ၃ ရက္ အတြင္း လက္ခံရရွိသင့္ပါသည္။ 
 

ထို႔အျပင္ သင္၏ ေနာက္ဆံုး အလုပ္ လုပ္သည့္ေန႔ရက္တြင္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ လက္မွတ္ကို လက္ခံ ရရွိ သင့္ပါသည္။  

စာခ်ဳပ္ရပ္စဲခံရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ မည္သို႔ပင္ရွေိစကာမူ သင္သည္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးေန႔ မွ 
ေနာက္ထပ္ သံုးရက္အတြင္း သင္ရရွရိမည့္ လုပ္အားခ အားလံုးကို လက္ခံရရွ ိ သင့္ပါသည္။

•

•

•

•

မွတ္ခ်က္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ ထားေသာ 
အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း မဟုတ္ပဲ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စာရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
မည္သည့္ အရာကိုမွ သင္၏အလုပ္ရွင္ထံတြင္ ထားရွိခဲ့ရန္ မလိုအပ္ပါ။ဥပမာ ၊ ဗီဇာ/အလုပ္ပါမစ္ သက္တမ္း 
တိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ရက္ ၉၀ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး သတင္းပုိ႔ျခင္း တို႔ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အလုပ္ရွင္မွ 
သင္၏စာရြမ္းစာတမ္းမ်ားအား ေတာင္ခံေကာင္းေတာင္း ခံႏိုင္သည္။
သင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း သင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို 
အခ်ိန္တိုင္း သင္ ရယူပုိင္ခြင့္ရွိသင့္ပါသည္။

o 

o 

ဤစာတမ္းအား ‘ လူကုန္ကူးမႈ ႏွင့္ ကၽြန္ျပဳစနစ္ပေပ်ာက္ေ ရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CREST) ႏွင့္ CREST Fashion စီမ့ကိန္း 
တို႔၏ မူေဘာင္အတြင္းမွထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်သိည္



အကယ္၍ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္အား ရပ္စဲရန္ မိမိမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ မိမိ
မူရင္းႏုငိ္ငံအား ျပန္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စီစဥ္က်ခံေပးရန္ မည္သူတြင္
တာ၀န္ရွပိါသနည္း။  

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သင့္အလုပ္ရွင္သည္
သင့္အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္အား ရပ္စဲပါလိမ့္မည္။ 

ထိုင္းႏုင္ိငံဥပေဒအရ အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္မွ ထုပ္ပယ္ခံရလွ်င္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သင္၏ အလုပ္ခန္႔ 
ထားမႈ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း အျပည့္ကုန္ဆံုးသည္အထိ သင္အလုပ္ လုပ္ၿပီးလွ်င္ လည္းေကာင္း သင့္ အိမ္ျပန္ခရီးစဥ္ 
အတြက္ သင့္ လုပ္ငန္းရွင္မွ စီစဥ္ က်ခံေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း အျပည့္ မကုန္ဆံုးခင္ သင့္ဘက္မွ စာခ်ဳပ္အား ရပ္စဲလွ်င္ သင့္ 
အိမ္ျပန္ခရီးစဥ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အား  စီစဥ္က်ခံေပးရန္ သင့္ လုပ္ငန္းရွင္တြင္ တာ၀န္မရွပိါ။

•

•

သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ မူ၀ါဒ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ သင့္ 
ဘက္မွ (သင့္အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ထုိင္းႏုငိ္ငံဥပေဒအား လုိက္နာမႈ 
ရွေိန သျဖင့္) ခ်ဳးိေဖာက္ခဲ့၍ ပထအႀကိမ္ စာျဖင့္ေရးသား သတိေပးထားမႈအား လုိက္နာမႈမရွသိျဖင့္ အလားတူ ထပ္မံ 
ခ်ဳးိေဖာက္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသား သတိေပးမႈ ၂ ခါ သင္ ရရွ ိ ခဲ့လွ်င္ (အလြန္ႀကီးေလးေ 
သာခ် ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ပါက စာျဖင့္ေရး၍သတိေပးမႈမ် ိဳးရွမိည္မဟုတ္ပါ)
ထုိင္းႏုငိ္ငံဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ သင္သည္ ေထာင္ခ်ခံရလွ်င္၊
သင့္အသက္္ ၅၅ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သင့္အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္အား ထပ္မံ တုိးေပးရန္ မျဖစ္ႏုငိ္ေတာ့လွ်င္၊
MOU အစီအစဥ္အရ သင္ ေလးႏွစ္ အလုပ္ လုပ္ၿပီး အလုပ္ရွင္မွ သင့္စာခ်ဳပ္အား ဆက္လက္ မတိုးေတာ့လွ်င္။

•

•
•
•

အကယ္၍ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳးိေဖာက္မႈ တစ္မ်ဳးိမ်ဳးိျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ သင့္ အလုပ္ ခန္႔ထားမႈ 
စာခ်ဳပ္အား သင့္ဘက္မွ ရပ္စဲခဲ့လွ်င္  သင္သည္ အလုပ္သမား တရားရုံး သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမား 
စစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ  သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (NGO) ကဲ့သုိ႔ အျခား 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တုိင္ၾကားသင့္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ သင့္ အမႈအား 
စီစစ္ပါ လိမ့္မည္။ အကယ္၍ အာဏာပုိင္မ်ားမွ သင့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ အတည့္ျပဳၿပီး အလုပ္ရွင္တြင္ 
အျပစ္ရွေိၾကာင္း ေတြ႔ရွခိဲ့လွ်င္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ သင့္အိမ္ျပန္ခရီးစဥ္ ကုန္က်စရိတ္အား က်ခံေပးႏုငိ္ 
ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံဥပေဒအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိပဲ သူတုိ႔၏ အလုပ္ ခန္႔ထားမႈ 
စာခ်ဳပ္မ်ားအား ရပ္စဲႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ပါ အေျခအေန ၆ ခ်က္မွလြဲ၍ အျခား အေျခအေန အားလုံးတြင္ အျခားအလုပ္ရွ 
င္တစ္ဦးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ ထို္င္း ႏိုင္ငံ သုိ႔ျပန္လည္ လာေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ MOU စံ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား လိုက္ 
နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ MOU အလုပ္သမားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ မူရင္းႏို္င္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ MOU အလုပ္သ 
မားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ေနထုိင္ေနစဥ္ အလုပ္ရွင္ ေျပာင္းလဲရန္ ခြင့္ျပဳေသာ အေျခအေန ၆ ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
 ၁။ အလုပ္ထုတ္ခံရ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ ေသဆုံး၊
 ၂။ အလုပ္ရွင္မွ ေဒ၀ါလီခံျခင္း 
 ၃။ အလုပ္ရွင္မွ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ 
 ၄။ (2541ထုိင္းခုႏွစ္) ၁၉၉၈ခုႏွစ္ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒ အား အလုပ္ရွင္မွ 
  လုိက္နာမႈ မရွိျခင္း၊
 ၅။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား အပါအ၀င္ အလုပ္သမားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္ မႈျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး 
  သန္႔ရွင္းမႈမရိွေသာ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ အလုပ္ေနရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရျခင္း၊ 
 ၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတစ္ဦး ရွာေဖြအလုပ္ခန္႔ထားမႈအခ်ိန္တြင္ ယခင္ အလုပ္ရွင္မွ က်ခံခဲ့သည့္ ကုန္က်စရိတ္တုိ႔ကုိ
   ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အလုပ္ရွင္အသစ္မွ ဆႏၵရွိျခင္း။

o 

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္ရွင္ ေျပာင္းျခင္းFOCUS



$ အကယ္၍ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္အား  မိမိမွ အဆံုးသတ္ရပ္စဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္
မိမိသည္ မည္သည့္ အလုပ္ရပ္ဆုိင္းမႈဆိုင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွႏုိငိ္ခြင့္ ရွပိါသနည္း။ 

၁။ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ စာခ်ဳပ္အား ရပ္ဆုိင္းျခင္း 
သင္၏ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္စာခ်ဳပ္အားရပ္စဲမည့္ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ 
(အလုပ္ရပ္ဆိုင္းမႈ ဆုိင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးရန္မလုိုေသာ ခၽြင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
ေအာက္ပါဇယားတြင္ သင္၏ အလုပ္ရွင္မွ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးရန္မလိုပဲ 
သင့္အလုပ္စာခ်ဳပ္အား ရပ္ဆုိင္းႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္) သင္ 

မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္တြင္ တာ၀န္မရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ မၾကာခဏ 
ျဖစ္တတ္သည္။ အျခားအေျခအေနမ်ားအားလံုးတြင္ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္အား ရပ္စဲခဲ့လွ်င္ 
သင္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္း အလုပ္ရပ္ဆိုင္းမႈဆိုင္ရာ ေလ်ွာ္ေၾကးေငြ ခံစားခြင့္ ရွိသည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ဆက္တိုက္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္မျပည့္ေသးလွ်င္  
ေနာက္ဆံုးလစာႏႈန္းအတိုင္း ရက္ ၃၀ လုပ္ခ လစာ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တစ္လံုးတည္းေသာ ေငြပမာဏ၊ 
အကယ္၍ သင္သည္ ၁ႏွစ္ ဆက္တိုက္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း သံုးႏွစ္မျပည့္ေသးလွ်င္  
ေနာက္ဆံုးလစာႏႈန္းအတိုင္း ရက္ ၉၀ လုပ္ခ လစာ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တစ္လံုးတည္းေသာ ေငြပမာဏ၊ 
အကယ္၍ သင္သည္ သုံးႏွစ္ ဆက္တိုက္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္ေသးလွ်င္  
ေနာက္ဆံုးလစာႏႈန္းအတိုင္း ရက္ ၁၈၀ လုပ္ခ လစာ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တစ္လံုးတည္းေသာ ေငြပမာဏ၊
အကယ္၍ သင္သည္ ေျခာက္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ဆယ္ႏွစ္မျပည့္ေသးလွ်င္  
ေနာက္ဆံုးလစာႏႈန္းအတိုင္း ရက္ ၂၄၀ လုပ္ခ လစာ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တစ္လံုးတည္းေသာ ေငြပမာဏ၊
အကယ္၍ သင္သည္ ၁၀ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ ဆက္တိုက္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆုံး လစာႏႈန္း 
အတိုင္း ရက္ ၃၀၀ လုပ္ခ လစာ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တစ္လံုးတည္းေသာ ေငြပမာဏ၊
အကယ္၍ သင္သည္ ႏွစ္ ၂၀ သို႔မဟုတ္ အထက္ ဆက္တိုက္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆံုးလစာႏႈန္း 
အတိုင္း ရက္ ၄၀၀ လုပ္ခ လစာ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တစ္လံုးတည္းေသာ ေငြပမာဏ၊

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ေအာက္ပါအေၾကာင္း ျပခ်က္တစ္ခု ခုေၾကာင့္ သင့္အား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ သင္သည္ အလုပ္ 
ရပ္ဆိုင္းမႈ ဆိုင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွပိိုင္ခြင့္ မရွပိါ။

အလုပ္ရပ္ဆိုင္းမႈ ဆုိင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးရန္မလုိုေသာ ခၽြင္းခ်က္မ်ားFOCUS

သင္၏ အလုပ္တာ၀န္အား မရိုးမသားထမ္းေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ အလုပ္ရွင္အေပၚ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခု ခုကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွရိွ ိ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ 
သင္၏အလုပ္ရွင္အား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွစိြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
သင္၏ အလုပ္ရွင္အား ဆိုး၀ါးေသာ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္ပြားေစသည့္ ေပါဆ့မႈ၊ 
ကုမၸဏီ၏စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား 
မလိုက္နာျခင္း၊ သင့္အလုပ္ရွင္မွ စာျဖင့္ေရးသား၍ (၂)ႀကိမ္သတိေပးထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္သတိေပး 
မႈအား လိုက္နာျခင္းမရွေိသးပဲ (သင့္အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္ 
ထုိင္းႏုငိ္ငံဥပေဒအား လုိက္နာမႈ ရွေိန သျဖင့္) (၁) ႏွစ္အတြင္းအလားတူအအျပဳအမူမ် ိဳးထပ္မံ၍က်ဴးလြန္ျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ အလြန္ႀကီးေလးေသာခ် ိဳးေဖာက္မႈဖၿစ္ပါက စာျဖင့္ေရး၍သတိေပးမႈျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ၊ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွပိဲ အလုပ္ လုပ္ရက္ ၃ ရက္ဆက္တိုက္ပ်က္ကြက္ပါက အစားထိုး႐ုးံပိတ္ရက္ 
ရွ ိ၊မရွ ိ မစဥ္းစားပဲ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္ 
အလုပ္သမားအား ေထာင္ဒဏ္ေပးေသာ တရားရံုး၏ေနာက္ဆံုးစီရင္ခ်က္၊ 

•

•
•
•

•

•



ထို႔အျပင္ အထပ္ေဖၚျပပါ အေျခအေနတြင္ သင့္အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္ ရပ္ဆိုင္းမည့္ ေန႔ရက္ မတိုင္ခင္ 
ရက္ေပါင္း ၆၀ ႀကိဳတင္၍ သင့္အား အေၾကာင္းမၾကားခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခံစားခြင့္ရွပိါသည္။ 

၂။ စီပြားေရး ျပန္လည္ဖြ ဲ႔စည္းျခင္း
အကယ္၍ သင့္အလုပ္ရွင္သည္ စက္ပစၥည္းအသစ္ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာ အသစ္ စတင္အသံုးျပဳေ 
သာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈလိုင္း၊ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း 
တို႔အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြ ဲ႔စည္းမႈ ျပဳလုပ္သျဖင့္ သင္ အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့လွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား 
သင္ခံစားခြင့္ရွသိည္။

၃။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအား ၀ယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ျခင္း 
ကုမၸဏီသည္ အျခား ကုမၸဏီ/အျခားအဖြ ဲ႔အစည္း/စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခဲ့လွ်င္ သင့္ အလုပ္ရွ 
င္ ေျပာင္းလ ဲရန္အတြက္ သင့္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ သင့္အလုပ္ရွင္မွလုိအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ 
အလုပ္ရွင္အသစ္ႏွင့္ သင္ အလုပ္ မလုပ္လုိခဲ့လွ်င္ ၊

က်ဳးိေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွပိဲ အလုပ္စာခ်ဳပ္အား ရပ္ဆိုင္းျခင္း အပိုင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသကဲ့သိို႔ က်ဳးိေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွပိဲ အလုပ္စာခ်ဳပ္အား အဆံုးသတ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ အလုပ္ရပ္ဆိုင္းျခင္းဆိုင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးျခင္း၊
သင္၏ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ အပုိအက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊
သင္သည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၆ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ (စဥ္ဆက္မျပတ္) အလုပ္ လုပ္ခဲ့လွ်င္ ေအာက္တြင္ေ 
ဖာ္ျပထား သကဲ့သုိ႔ အလုပ္ရပ္ဆုိင္းျခင္းဆုိင္ရာ  အထူးေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွသိင့္ပါသည္၊
အကယ္၍ သင္သည္  အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၆ ႏွစ္ ဆက္တုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိ၍ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ဤ အေျခအေ 
နေၾကာင့္သာ သင္အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ဤအပုိအထူး အလုပ္ရပ္ဆုိင္းျခင္း ဆုိင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြရရွ ိ 
ရပါမည္။ ဤအထူး ေလွ်ာ္ေၾကးေငြကုိ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ ၆ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္မွ စတင္၍ တြက္ခ်က္ပါသည္။ ၆ 
ႏွစ္ေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တုိက္အလုပ္ လုပ္သည့္ ႏွစ္တုိင္း အတြက္ သင္သည္ သင့္ေနာက္ဆုံးလစာ 
ႏႈန္းအတုိင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅ ရက္ လုပ္ခလစာႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ထပ္ေဆာင္းေငြ (အလံုးအရင္း) ပမာဏမွ ရက္ေ 
ပါင္း ၃၆၀ လစာေငြႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အမ်ားဆုံး ေငြ (အလံုးအရင္း) ပမာဏအထိ ရရွပိါလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
သင္သည္ ၇ ႏွစ္အျပည့္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့လွ်င္ သင့္၏ လစာႏႈန္းအတုိင္း ၁၅ ရက္လစာအား ၂ ႏွစ္စာ ၂ ဆ ဟု 
တြက္ခ်က္၍ သင္၏ အထူးအလုပ္ရပ္ဆုိင္းျခင္းဆုိင္ရာေလွ်ာ္ေၾကးေငြအား ရရွႏိိင္ုပါသည္။ 

o 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ က်ဳးိေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွပိဲ အလုပ္စာခ်ဳပ္အား ရပ္ 
ဆုိင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အလုပ္ရပ္ဆုိင္းမႈ ဆုိင္ရာ အပိုေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ႏွင့္ ၆ ႏွစ္ေျမာက္အတြ က္  ေနာက္ဆုံးလစာ 
အတုိင္း ရက္ ၆၀ လစာေငြႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အလုပ္ရပ္ဆုိင္းျခင္းဆုိင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကး  ေငြတုိ႔ကိုပါ ထပ္မံ ရရွ ိ  
ပုိင္ခြင့္ရွပိါသည္။ 

o 

ေၾကျငာခ်က္ထုတ္သည့္ရက္မွ စ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သင့္အလုပ္ရွင္ထံသို႔ စာေရးသားတင္ျပ၍ 
စာခ်ဳပ္အား သင္ ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည္။ 
အထက္ပါ အေျခအေနအရ သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ လမ္းခဲြမႈ ျပဳလုပ္သည့္ အခါ က်ဳးိေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ  အေ 
ၾကာင္း ျပခ်က္ မရွပိဲ အလုပ္စာခ်ဳပ္အား ရပ္ဆိုင္းျခင္း အပိုင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိိ႔ က်ဳးိေၾကာင္း 
ဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွပိဲ အလုပ္စာခ်ဳပ္အား အဆံုးသတ္ျခင္းျဖစ္  ေသာ  ေၾကာင့္  အလုပ္ရပ္ 
ဆိုင္းျခင္းဆိုင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ အားလဲ သင္ ရရွခိံစားခြင့္ရွသိည္။

o 

o 

o 
o 

o 
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၄။ ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း
သင္၏ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ေနရာအား အျခားေနရာသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့လွ်င္  အလုပ္ရွင္သည္ သင့္အား 
အနည္းဆံုး ရက္ ၃၀ ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ အနည္းဆံုး ရက္ 
၃၀ ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ခံစားခြင့္ရွသိည္၊

အလုပ္ရပ္ဆိုင္မႈ ဆိုင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ - အကယ္၍ ေနရာအသစ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သင္ျငင္းဆိုခဲ့လွ်င္ 
သင္၏ ေနာက္ဆံုးလစာႏႈန္းအတိုင္း ရက္ ၃၀ လစာေငြႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တစ္လံုးတည္းေသာ ေငြပမာဏ၊
အလုပ္ရပ္ဆိုင္းမႈ ဆိုင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြကို သင္၏ေနာက္ဆံုးအလုပ္ လုပ္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္မွ ၇ ရက္အတြ 
င္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ မႈသည္ သင္၏ေနထိုင္မႈဘဝကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါ လွ်င္  ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ 
ေၾကျငာခဲ့သည့္ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ ရက္အတြင္း စာေရးသားတင္ျပျခင္းျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေပးရန္မလုိပဲ 
အလုပ္စာခ်ဳပ္အား ရပ္ဆုိင္းႏုငိ္ခြင့္ သင့္တြင္ ရွပိါသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ 
ရက္၃၀ ႀကဳတိင္၍ သင္အား အသိ မေပးခဲ့လွ်င္ သင့္ ရပုိင္ခြင့္ရွသိည့္ ရက္ ၃၀ လစာေငြအျပင္ က်ဳးိေၾကာင္း 
ဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွပိဲ အလုပ္စာခ်ဳပ္အား ရပ္ဆိုင္းျခင္း အပိုင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သိို႔ 
က်ဳးိေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွပိဲ အလုပ္စာခ်ဳပ္အား အဆံုးသတ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရပ္ဆို 
င္းျခင္းဆိုင္ရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ အားလည္း သင္ ရရွခိံစား ခြင့္ရွပိါသည္။ 

o 

o 

o 

 ဤထုတ္ကုန္အတြက္
IKEA Supply AG မွ ကူညီေထာက္ပ့ံသည္


