PRIMARK ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်း 2019
နိဒါန့််း
Primark

၏

ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ

ထုတ့်လုပ့်ဖြနခ
့် ျပုအဆငဆ
့် ငရ
့်
ရရခနခကက င့််း၊

ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်းတွင ့်

အလုပ့်သမ ်းမျ ်း

လုပ့်ငန့််းခွငန
့် ငပ
့် တ့်သက့်ခသ

ကျွနပ
့်ု ့်တု၏

လုပ့်ငန့််းခွငတ
့် ွင်း့်
ရပုငခ
့် င
ွ မ
့် ျ ်း

ကုနပ
့် စစည်း့်

အခဖခအခနခက င့််းမျ ်း

ရရခနခကက င့််း၊

ခလ်းစ ်းစွ

ဆက့်ဆခရခကက င့််း ခသချ ခစရန့် ကျွနပ
့်ု ့်တု၏ သတ့်မတ့်ချက့်မျ ်းကု ဖပဌ န့််းထ ်းပါသည့်။
ကန့်ထရု ကတ
့်
မျ ်းနင ့် အဖခ ်းလုပ့်ငန့််း မတ့်ြက့်မျ ်း အပါအဝင့် Primark အတွက့် ကုနပ
့် စစည်း့် မျ ်းကု
ထုတ့်လုပ့်ခပ်းခသ ၊

လက့်စသတ့်ခပ်းခသ ၊

ကုငတ
့် ွယ့်ခဆ င့်ရွက့်ခပ်းခသ
အ ်းလု်းသည့်
နင
ု င
့် မျ ်းနင ့်

ဤကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ

သမဟု
ု
တ့်

အဖခ ်းတစ့်နည့််းနည့််းဖြင ့်

သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ခဆ င့်မှုမျ ်း ခဆ င့်ရွက့်ခပ်းခသ

ဤကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ
နယ့်ခဖမမျ ်းရ

ထုပ့်ပု်းခပ်းခသ

ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်းအဖပင့်

သက့်ဆုငရ
့်

ဥပခေနင ့်

ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်း၏

၎င့််းတု

လုပ့်ငန့််းခဆ င့်ရွက့်သည့်

စည့််းမျဉ်းအ ်းလု်းကု

သတ့်မတ့်ချက့်မျ ်းသည့်

ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ
လုကန
့် ရပါမည့်။

ခေသတွင်း့်

ဥပခေမျ ်းနင ့်

စည့််းမျဉ်းမျ ်းထက့် စနှုန်း့် အ ်းဖြင ့် ပုမုဖမငမ
့် ်းခနပါက ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူမျ ်းသည့် ဤကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ
ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်း၏

သတ့်မတ့်ချက့်မျ ်းနငအ
့် ညီ

ခဆ င့်ရွက့်ရပါမည့်။

ကုနပ
့် စစည်း့် ကု

အဆငဆ
့် င ့်

ထုတ့်လုပ့်ဖြနခ
့် ျခဆ င့်ရွက့်ရ တွင ့် ဤကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်းအဖပင့် သက့်ဆုငရ
့် ဥပခေနင ့်
စည့််းမျဉ်းအ ်းလု်းကု

လုက့်န ခကက င့််း

ခသချ ခစရန့်အတွက့်လည့််း

ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူမျ ်းတွင ့်

တ ဝန့်ရပါသည့်။
ကျွနပ
့်ု ့်တု၏ စည့််းမျဉ်းကု ခကျ ခထ က့်ခန က့်ခဖပြုသည့် မူဝါေမျ ်း၊ လုပ့်ထ်းု မျ ်းနင ့် စပ့်လျဉ်း၍ ခန က့်ထပ့်
အချက့်အလက့်အတွက့် ဤခနရ ကု နပ့်ပပီ်း စည့််းကမ့််းသတ့်မတ့်ချက့်မျ ်းအတွက့် ဤခနရ ကု နပ့်ပါ။

ဤကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်းကု အင်္ဂလပ့်ဘ သ စက ်းဖြင ့် မူကကမ့််းခရ်းဆွ၍
ွဲ တရ ်းဝင့်ခအ င့်
ဖပြုထ ်းပါသည့်။ ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်း၏ မတူညခ
ီ သ ဘ သ စက ်း မူကွွဲမျ ်း ရပါက
အဆင့်ခဖပရန့်အတွက့်

ဖပြုလုပ့်ခပ်းထ ်းခသ

မတ့်ယူမည့်ဖြစ့်ပပီ်း ဖခ ်းန ်းချက့်တစ့်စုတစ့်ရ

ဘ သ ဖပန့်ဆုချက့်မျ ်းအဖြစ့်သ

၎င့််းတုကု

ရခွဲပါက အင်္ဂလပ့်ဘ သ စက ်းဖြင ့် ခရ်းသ ်းထ ်းသည့်

ပုစကုသ အတည့်ယူမည့်ဖြစ့်သည့်။
ပ ါ မာချန့်၊ အမှုပ

ာင့် အရာရိချျု ့်၊ Primark
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1.

မိမိ န္ဒအပ

ျာက့်

ာပရာက့် အ
ကတခဝန့်ချက့်

1.1

သမဟု
ု
တ့်

ု ့်

ု ့်ကင
ို ခ့် ခင့််း ခြစ့်ရ ါမည့်

လက့်မတ့်ထ်းု ရဖခင့််း၊

အကျဉ်းခထ င့်မ

အတင့််းအကျပ့်ခုင်း့် ခစခသ

စ ချြုပ့်ချြုပ့်ဆုဖခင့််း၊

လုပ့်သ ်းအပါအဝင့်
သမဟု
ု
တ့်

လူကုနက
့် ူ်းဖခင့််း

မည့်သညပ
့် ုစဖြငမ
့် ဆု

မဖြစ့်မခနလုပ့်ခဆ င့်ရခသ

အလုပ့်ဟူ၍ မရရဘွဲ ဆနဒအခလျ က့်သ အချန့်ပု ဆင့််းခုင်း့် ရပါမည့်။
အလုပ့်သမ ်းမျ ်း၏ အလုပ့်ရရမှုနင ့် စပ့်လျဉ်းသည့် အခခကက်းခငွမန့်သမျှကု

1.2

အလုပ့်ရင့်ဘက့်မ ခပ်းခချရမည့်။
အလုပ့်သမ ်းမျ ်းသည့်

1.3

၎င့််းတု၏

အလုပ့်ရင့်ထ

ခငွခကက်း

အ မခမျ ်း

သမဟု
ု
တ့် ၎င့််းတု၏ အခထ က့်အထ ်း စ ရွ ကစ
့် တမ့််းမျ ်းကု ခပ်းစရ
မလုပါ။
အလုပ့်သမ ်းမျ ်းသည့်

1.4

ကျြု်းခကက င့််းဆီခလျ ့်စွ

အသခပ်းပပီ်းခန က့်

၎င့််းတုအလုပ့်ရင့်၏ အလုပ့်မ လွတ့်လပ့်စွ အလုပ့်ထက
ွ ့်ခွငရ
့် ရမည့်။

2.

အသင့််းအြွဲွဲ့ထတ
ဲ င
ွ ့်
ပ
2.1

တ
ွ ့်

့်စွာ

ါဝင့်ခခင့််းန္င့်

အ

ု ့်သမာ်းသမဂ္ဂန္င့်

အ

ု ့်ရင့်တ ို

်းွ ပန္ွ်းညန္
ိ င
ိှု ်း့် ရန့် အခွငအ
့် ပရ်း
အလုပ့်သမ ်းအ ်းလု်းတွင ့် ၎င့််းတုကုယ့်ပင
ု ့် ခရွ ်းချယ့်ခွငဖ့် ြင ့် အလုပ့်သမ ်း
သမင်္ဂမျ ်းတွင ့် ပါဝင့်ခွင ့် သမဟု
ု
တ့် သမင်္ဂမျ ်း ြွွဲွဲ့စည့််းခွငန
့် င ့် အလုပ့်ရင့်နင ့်
အလုပ့်သမ ်းသမင်္ဂကက ်း ခဆွ်းခနွ်းညနှုင့််းခွငတ
့် ု ရသည့်။

2.2

အလုပ့်ရင့်မျ ်းသည့်

အလုပ့်သမ ်း

သမင်္ဂမျ ်း၏

လုပ့်ခဆ င့်ချက့်မျ ်းနင ့်

၎င့််းတု၏ အြွွဲွဲ့အစည့််းဆုငရ
့် လုပ့်ခဆ င့်ချက့်မျ ်းအခပေါ် လက့်ခကကြုဆုသည့်
သခဘ ထ ်းတစ့်ခု ခမွ်းဖမြူရပါမည့်။
2.3

အလုပ့်သမ ်းမျ ်း၏
အလုပ့်ခွငအ
့် တွင်း့်

ကယ
ု ့်စ ်းလယ့်မျ ်းသည့်
၎င့််းတ၏
ု

ခွဖွဲ ခ ်းဆက့်ဆမှု

ကုယ့်စ ်းလယ့်ခရ်းရ

ကင့််း၍

ကစစရပ့်မျ ်းကု

ခဆ င့်ရွက့်ရန့် ဝင့်ခရ က့်ခွင ့် ရရပါမည့်။
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2.4

ဥပခေအရ အသင့််းအြွွဲွဲ့တင
ွ ့် လွတ့်လပ့်စွ ပါဝင့်ခင
ွ န
့် င ့် အလုပ့်သမ ်း သမင်္ဂနင ့်
အလုပ့်ရင့်ကက ်း

ညနှုင့််းခဆွ်းခနွ်းခွငတ
့် ုကု

အလုပ့်ရင့်မျ ်းသည့်

အမီအခုကင့််း၍

ြွွဲွဲ့စည့််းဖခင့််းနင ့်

ကနသ
့် တ့်ထ ်းပါက

လွတလ
့် ပ့်ခသ

အလုပ့်သမ ်း

သမင်္ဂနင ့်

ညနှုင့််းခဆွ်းခနွ်းဖခင့််းအတွက့်

အလ ်းတူ

ခဆ င့်ရွက့်ခပ်းရမည့်ဖြစ့်ပပီ်း

အဆုပါ

အသင့််းအြွွဲွဲ့
အလုပ့်ရင့်ကက ်း

နည့််းလမ့််းမျ ်း

ဖြစ့်ခပေါ်လ ရန့်

လုပ့်ခဆ င့်ချက့်ကု

ဟနတ
့် ်းဖခင့််း

မဖပြုရပါ။
2.5

အလုပ့်သမ ်းမျ ်းကု

ကုယ့်စ ်းဖပြုသူသည့်

စတ့်ဆနဒရစွ ဖြင ့်

ထသ
ု ု

ဖပြုလုပ့်သငပ့် ပီ်း အဖခ ်း အြွွဲွဲ့အစည့််း၏ လွှမ့််းမု်းဖခင့််းမခရဘွဲ လွတ့်လပ့်စွ နင ့်
ပွငလ
့် င့််းဖမင့်သ စွ ခရွ ်းချယ့်ခရသငပ
့် ါသည့်။

3.

ု ့်ငန့််းခွငသ
့် ည့် ပ ်းကင့််း
3.1

ခု ချု၍ သန့်ရင့််းရမည့်

အလုပ့်ရင့်မျ ်းသည့်

လုပ့်ငန့််းနငပ
့် တ့်သက့်သည့်

အနတရ ယ့်မျ ်းအခကက င့််း

လက့်ရသထ ်းသမျှ

အရ အ ်းလု်းကု

ထညသ
့် င
ွ ်း့် စဉ်းစ ်းလျက့်

ခဘ်းကင့််းလုဖခြု၍ သနရ
့် င့််းခသ လုပ့်ငန့််းခွငတ
့် စ့်ခုကု ပပု်းခပ်းရမည့်။ ၎င့််းတွင ့်
အသ်းု ဖပြုသည့်

အခဆ က့်အဦနင ့်

အသ်းု အခဆ င့်မျ ်း၏

သွငဖ့် ပင့်တည့်ခဆ က့်ပုလည့််း ပါဝင့်ပါသည့်။
3.2

မူဝါေနင ့် လုပ့်ထ်းု လုပ့်နည့််းကု သတ့်မတ့်ဖပဌ န့််းဖခင့််းဖြငအ
့် လုပ့်ရင့်မျ ်းသည့်
အလုပ့်ခကက င ့်

ဖြစ့်ပွ ်းခသ ၊

အလုပ့်နင ့်

အလုပ့်လုပ့်ခနစဉအတွင်း့် ဖြစ့်ပွ ်းခသ
ထခုက့်

အန တရဖြစ့်မှုတုကု

ဆက့်စပ့်ခသ

သမဟု
ု
တ့်

မခတ ့်တဆမှုမျ ်းနင ့် ကျန့််းမ ခရ်း

က ကွယ့်ရန့်

လုပ့်ခဆ င့်သငခ
့် သ

အဆငအ
့် ်းလု်းကု လုပ့်ခဆ င့်ရမည့်။
3.3

အလုပ့်ရင့်မျ ်းသည့် ခဘ်းကင့််းလုဖခြု၍ ကျန့််းမ ခသ အလုပ့်ခင
ွ ဖ့် ြစ့်ခကက င့််း
ခသချ ခစရန့် တ ဝန့်ရခသ အကကီ်းတန့််း စီမခနခ
့် မ
ွွဲ ှု ကုယ့်စ ်းလယ့်တစ့်ဦ်းကု
ခနအ
့် ပ့်ထ ်းရပါမည့်။

3.4

အလုပ့်သမ ်းမျ ်းသည့်

မတ့်တမ့််းတင့်ထ ်းသည့်

ကျန့််းမ ခရ်းနင ့်

ခဘ်းကင့််းလုဖခြုခရ်း ခလကျငသ
့် င့်ကက ်းမှုကု ပုမန့် ဖပြုလုပ့်ရမည့်ဖြစ့်ပပီ်း အဆုပါ
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ခလကျငသ
့် င့်ကက ်းမှုကု

အလုပ့်သမ ်းသစ့်မျ ်း

ဖပန့်လည့်ခနအ
့် ပ့်လုက့်သည့်

သမဟု
ု
တ့်

အလုပ့်သမ ်းမျ ်းအတွက့်

ဖပန့်လည့်လုပ့်ခဆ င့်ခပ်းရပါမည့်။
သနရ
့် င့််းခသ သနစ
့် င့်ခန့််း၊ သနစ
့် င့်ခန့််းသ်းု ပစစည်း့် မျ ်းနင ့် ခသ က့်ခရသနတ
့် ုကု

3.5

ရယူသ်းု စွွဲခွင ့်

ခပ်းရပါမည့်။

သငခ
့် လျ ့်ပါက

အစ ်းအစ

ဖပင့်ဆင့်ဖခင့််း၊

စ ်းသ်းု ဖခင့််းနင ့် သမ့််းဆည့််းဖခင့််းအတွက့် သနရ
့် င့််းခဘ်းကင့််းခသ

ခနရ နင ့်

အသ်းု အခဆ င့်ပစစည်း့် မျ ်းကု ပပု်းခပ်းသငပ
့် ါသည့်။
အလုပ့်ရင့်မျ ်းသည့်

3.6

အလုပ့်တွင ့် ြျ ်းန မှု

သမဟု
ု
တ့်

ထခုက့်ေဏ့်ရ ရမှု

ဖြစ့်ပွ ်းခွဲပါက ခဆ်းကုသမှု အကူအညီအဖပင့် လုအပ့်ခသ

အခထ က့်အပ

ပစစည်း့် မျ ်းကု လုခလ က့်စွ ရယူသ်းု စွွဲခွင ့် ခပ်းရပါမည့်။
ခနရ ထင
ု ခ
့် င့််း

3.7

စီစဉခပ်းပါက

၎င့််းတမ
ု

ဖြစ့်ရန့်လုပပီ်း သနရ
့် င့််း၊ ခဘ်းကင့််းက

အလုပ့်သမ ်း၏

ခရွ ်းချယ့်မှု

၎င့််းတု၏ အခဖခခလုအပ့်ချက့်မျ ်းနင ့်

ကုက့်ညရ
ီ ပါမည့်။

4.

ကပ

်း

ု ့်သာ်းကို အသ်းု မခ ျုရ ါ

4.1

ကခလ်းလုပ့်သ ်း စုခဆ င့််းဖခင့််း သမဟု
ု
တ့် ခနအ
့် ပ့်ဖခင့််း လု်းဝ မရရပါ။

4.2

ခြ ့်ဖပပါနင
ု င
့် အ ်းလု်းတွင ့်
အလုပ့်ခနအ
့် ပ့်မှုနင ့်

ငယ့်ရွယ့်ခသ

စပ့်လျဉ်း၍

ဖပညပ့် ပီ်းဖြစ့်ရမညအ
့် ဖပင့်

အနည့််းဆု်း

လူတစ့်ဦ်းချင့််းအတွက့်

အက အကွယ့်ခပ်းထ ်းနင
ု သ
့် ည့်ဖြစ့်ခစ
နင
ု င
့် ခတ ့်/ခေသဆုငရ
့်

အလုပ့်သမ ်းတစ့်ဦ်းအ ်း
ရရမည့်

အသက့်ကု

မည့်သည့်က
ILO

ပု၍

သမဟု
ု
တ့်

ဥပခေ၏ ဖပဌ န့််းချက့်မျ ်းတွင ့် သတ့်မတ့်ထ ်းသည့်

စည့််းမျဉ်းမျ ်းနငလ
့် ည့််း ကက
ု ့်ညရ
ီ ပါမည့်။
အတအကျဆုရခသ ့် ဤအခကက င့််းအရ ပါ လူငယ့်ဆုသည့်မ အသက့် 18
နစ့်ခဖမ က့် ခမွ်းခနကု မဖြတ့်သန့််းရခသ်းခသ တရ ်းဝင့် အလုပ့်လုပ့်နင
ု ခ
့် သ
အသက့်ခကျ ့်လန
ွ သ
့် က
ူ ု ဆုလုပါသည့်။
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ကုမပဏမ
ီ ျ ်းတွင ့် ကခလ်းလုပ့်သ ်း စုခဆ င့််းဖခင့််း သမဟု
ု
တ့် ခနအ
့် ပ့်ဖခင့််းကု

4.3

တ ်းဆီ်းသည့် မူဝါေမျ ်းနင ့် အစီအစဉမျ ်း ရရမည့်။

5.

အနိမ့်
5.1

်းု

ု ့်ခ

စာမျာ်းကို ပ ်းပချရမည့်
ပုမန့် အလုပ့်လုပ့်သည့် ရက့်သတတပတ့်အတွက့် ခပ်းခချခသ လုပ့်အ ်းခမျ ်းနင ့်
ခစ ်းခွငမ
့် ျ ်းသည့် နင
ု င
့် ခတ ့်က သတ့်မတ့်ထ ်းခသ

အနည့််းဆု်း လုပ့်ခနင ့်

ကုက့်ညရ
ီ မည့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််းသု သတ့်မတ့်မထ ်းပါက လုပ့်ငန့််းနယ့်ပယ့်တွင ့်
သတ့်မတ့်ထ ်းသည့် စနှုန်း့် ထ ်းတစ့်ခု ဖြစ့်ရမည့်။ မည့်သညဖ့် ြစ့်ရပ့်တွငမ
့် ဆု
လုပ့်ခလစ မျ ်းသည့် အခဖခခလုအပ့်ချက့်မျ ်းကု ဖြညဆ
့် ည့််းရန့် အပမွဲတမ့််း
လုခလ က့်ရမည့်ဖြစ့်ပပီ်း

လုအပ့်လျှင ့်

ဝင့်ခငွအချြုွဲ့ကုလည့််း

ပပု်းခပ်းရမည့်။

လုပ့်ငန့််းနယ့်ပယ့်တစ့်ခုလု်း

အတုင်း့် အတ ဖြင ့်

အလုပ့်ရင့်ကက ်း

ညနှုင့််းခဆွ်းခနွ်းဖခင့််းဖြင ့်

ဆု်းဖြတ့်ခကက င့််း

ခသချ ခစရန့်

လုအပ့်သလုခပ်းခသ
သည့်

Primark
အလုပ့်သမ ်း

သမင်္ဂနင ့်

အနည့််းဆု်း

လုပ့်ခကု

လှုပ့်ရ ်းမှုမျ ်းကု

တက့်ကကစွ

ခထ က့်ခအ ်းခပ်းပါသည့်။
5.2

အလုပ့်သမ ်းအ ်းလု်းကု

အလုပ့်မခနအ
့် ပ့်မီ

လုပ့်ခလစ မျ ်း၊

၎င့််းတ၏
ု

လုပ့်ငန့််းခွင ့် အခဖခအခနမျ ်းနင ့် လစ ခပ်းသည့် အချန့်တင
ု ်း့် လစ ခပ်းသည့်
က လအတွက့် လုပ့်ခလစ

တစ့်ခုချင့််းစီအခကက င့််း အချက့်အလက့်မျ ်းကု

၎င့််းတုန ်းလည့်နင
ု သ
့် ည့် စ ဖြငခ
့် ရ်းသ ်းထ ်းခသ ပစ
ု ဖြင ့် ပပု်းခပ်းရမည့်။
5.3

အလုပ့်သမ ်း၏

အတအလင့််း

စည့််းကမ့််းပုင်း့် ဆုငရ
့်
သမဟု
ု
တ့်

နင
ု င
့် ခတ ့်

နုတ့်ယူမှုမန့်သမျှကု

ခပ်းထ ်းခသ

အခရ်းယူမှုအဖြစ့်
ဥပခေအရ
ခွငဖ့် ပြုမခပ်းပါ။

ခွငဖ့် ပြုချက့်မရဘွဲ

လုပ့်ခလစ မျ ်းမ

ဖပဋ္ဌ န့််းမထ ်းသည့်

နုတ့်ယူမှုမျ ်း

လုပ့်ခလစ မျ ်းမ

စည့််းကမ့််းပုင်း့် ဆုငရ
့်

အခရ်းယူမှု

အ ်းလု်းကု မတ့်တမ့််းတင့်ထ ်းရမည့်။
5.4

အချန့်ပု

န ရီမျ ်းကု

ပုမန့်လစ နှုန်း့် ထက့်

ဖပန့်လည့်ခပ်းခချရမည့်ဖြစ့်ပပီ်း

ပုမန့်လစ နှုန်း့် ထ ်း၏

ပုခသ နှုန်း့် ထ ်းဖြင ့်
125%

ထက့်

မနည့််းခစရဟု သတ့်မတ့်ထ ်းသည့်။

Primark Code of Conduct V.6 December 2019
PRIMARK ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်း 2019

PRIMARK ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်း 2019
အလုပ့်လုပ့်သည့် က လအတုင်း့် အချန့်ပုနင ့် ခစ ်းခွငမ
့် ျ ်း ခပ်းရပါမည့်။

5.5

6.

အ
6.1

ု ့်ချိန့်မျာ်း

န
ွ ့်ကခဲ ခင့််း မရိရ ါ
အလုပ့်ချန့်မျ ်းသည့်

နင
ု င
့် ခတ ့်

လုပ့်ငန့််းစနှုန်း့် မျ ်း၊

၎င့််းနစ့်ခုအနက့်

ဥပခေမျ ်းနင ့်

စဖပြုထ ်းသည့်

ပုမုခက င့််းမွနခ
့် သ

က ကွယ့်မက
ှု ု

ခပ်းနင
ု သ
့် ည့် စနှုန်း့် ကု လက
ု ့်န ရမည့်။
6.2

အချန့်ပု မပါဘွဲ ပုမန့်အလုပ့်ချန့်မျ ်းကု စ ချြုပ့်အရ သတ့်မတ့်ထ ်းရမည့်ဖြစ့်ပပီ်း
တစ့်ပတ့်လျှင ့် 48 န ရီထက့် မပုရပါ*။

6.3

အလုပ့်သမ ်း တစ့်ဦ်းချင့််းစီ၏ အလုပ့်လုပ့်သည့် အတုင်း့် အတ ၊ အကကမ့်ခရနင ့်
အလုပ့်ချန့်မျ ်း၊

အလု်းစုခသ

အလုပ့်သမ ်းအင့်အ ်းကု

ထညသ
့် င
ွ ်း့် စဉ်းစ ်းလျက့် အချန့်ပုကု တ ဝန့်သသ အသ်းု ဖပြုရမည့်။
6.4

အချန့်ပု

အပါအဝင့်

အခဖခအခနမျ ်းမလွွဲ၍
ခခင့််းချက့်ထ ်းရမည့်

စုစုခပါင့််း

အလုပ့်ချန့်သည့်

ရက့်လျှင ့်

7

ကစစရပ့်မျ ်းတွင ့်

န ရီ

ခခင့််းချက့်ထ ်းရရမည့်
60

ခအ က့်ပါ

ထက့်

မပရ
ု ပါ။

အခဖခအခနအ ်းလု်းနင ့်

ကုက့်ညမ
ီ သ သတ့်မတ့်အချန့်ထက့် ခကျ လ
့် ွန၍
့် အချန့်ပုဆင့််းခုင်း့် ရမည့်• နင
ု င
့် ခတ ့် ဥပခေက ခွငဖ့် ပြုထ ်းရမည့်၊
• အလုပ့်သမ ်းထုမျ ်းစွ ကု
အြွွဲွဲ့အစည့််းနင ့်

ကုယ့်စ ်းဖပြုထ ်းသည့်

အလုပ့်သမ ်း

အလုပ့်ရင့်တုအကက ်း

လွတ့်လပ့်စွ

ညနှုင့််းခဆွ်းခနွ်းထ ်းသည့် သခဘ တူညခ
ီ ျက့်အရ ခွငဖ့် ပြုထ ်းရမည့်၊
• အလုပ့်သမ ်းမျ ်း၏

ကျန့််းမ ခရ်းနင ့်

က ကွယ့်ရန့်

သငခ
့် လျ ့်ခသ

ခဘ်းကင့််းလုဖခြုခရ်းကု
အက အကွယ့်မျ ်းကု

ခဆ င့်ရွက့်ထ ်းရမည့်၊
• ခခင့််းချက့်အခဖခအခနမျ ်းတွင ့်
အဖမငဆ
့် ု်း

ဖမငတ
့် က့်လ ဖခင့််း၊

ခမျှ ့်လငမ
့် ထ ်းဘွဲ

ကုနထ
့် တ
ု ့်လုပ့်မှု

မခတ တ
့် ဆမှုမျ ်း

သမဟု
ု
တ့်

အခရ်းခပေါ်ကစစရပ့်မျ ်းကွဲသု အခဖခအခနမျ ်း သက့်ခရ က့်မှုရခကက င့််း
အလုပ့်ရင့်အခနဖြင ့် လက့်ခတွွဲ့ ဖပသနင
ု ရ
့် မည့်။
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6.5

အလုပ့်သမ ်းမျ ်းကု 7 ရက့်လျှင ့် အနည့််းဆု်း 1 ရက့် ပတ့်ခပ်းရမည့် သမဟု
ု
တ့်
နင
ု င
့် ခတ ့်

ဥပခေက

ခွငဖ့် ပြုထ ်းပါက

14

ရက့်လျှင ့်

2

ရက့်နန
ှု ်း့် ဖြင ့်

ပတ့်ခပ်းရမည့်။
*အလုပ့်ချန့်ကု

ခလျှ ချခသ ့်လည့််း

ခလျှ ချဖခင့််းမရဘွဲ

အလုပ့်သမ ်းမျ ်း၏

သငခ
့် လျ ့်သညအ
့် ခါ

(အချန့်ပုမပါ)

လစ ကု

ပုမန့်အလုပ့်ချန့်မ

အလုပ့်ချန့်အသစ့်ဖြစ့်ခသ တစ့်ပတ့်လျှင ့် န ရီ 40 သု ဖြည့််းဖြည့််းချင့််းခလျှ ချ
ခဖပ င့််းလွဲရမည့်ဟု နင
ု င
့် တက စနှုန်း့် မျ ်းအရ သတ့်မတ့်ထ ်းပါသည့်။

7.

မည့်သညခ
့် ွဲခခာ်း က့် မှု ုစမျိျု်းကိမ
ု ျှ မခ ျု
7.1

အလုပ့်သမ ်းမျ ်းကု

ု ့်ရ

လူမျြု်း၊

အမျြု်းဇ တ့်၊

အသ ်းအခရ င့်၊

ဇ တနင
ု င
့် ၊

ကု်းကွယ့်ယုကကည့်မှု၊ အသက့်၊ မသန့်စွမ့််းမှု၊ လင့်အမျြု်းအစ ်း၊ အမ့်ခထ င့်ရ၊
မရ၊

လင့်စတ့်တမ့််းညွတ့်မှု၊

သမင်္ဂအြွဝ
ွဲွဲ့ င့်ဖြစ့်မှု

နင
ု င
့် ခရ်းအသင့််းအြွတ
ွဲွဲ့ ွင ့်

ပါဝင့်မှုတု

အချက့်တုကု

အလုပ့်ခနအ
့် ပ့်ဖခင့််း၊ အလုပ့်အကုငခ
့် ပ်းအပ့်ဖခင့််း၊

အခဖခခ၍

နစ့်န ခကက်းခပ်းခလျ ့်ဖခင့််း၊

အပါအဝင့်

သမဟု
ု
တ့်

အကနအ
့် သတ့်မရခသ

သင့်တန့််းတက့်ခရ က့်ခင
ွ ရ
့် ဖခင့််း၊

အလုပ့်ရ ထူ်း

တု်းဖမငဖ့် ခင့််း၊ အလုပ့်မ ရပ့်စွဲဖခင့််း သမဟု
ု
တ့် အပငမ့််းစ ်းယူဖခင့််း ကစစမျ ်းစသည့်
အကနအ
့် သတ့်မရခသ ကစစရပ့်မျ ်းတွငအ
့် လုပ့်သမ ်းမျ ်းကု ခွွဲဖခ ်းဆက့်ဆမှု
မဖပြုရပါ။

8.

ုမန့်အ
8.1

ု ့်အကိင
ု က
့် ို

ို်းပ ်းရမည့်

ဖြစ့်နင
ု သ
့် မျှ

အတုင်း့် အတ အထ

လုပ့်ခဆ င့်ရခသ

အလုပ့်သည့်

နင
ု င
့် ခတ ့်ဥပခေနင ့် လုပ့်ငန့််းစည့််းမျဉ်းက သတ့်မတ့်ထ ်းခသ
အလုပ့်သမ ်းအကက ်း

တရ ်းဝင့်

အလုပ့်ရင့်နင ့်

ပတ့်သက့်မှုအခပေါ်

အခဖခခထ ်းဖခင့််းဖြစ့်ရမည့်။
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8.2

အလုပ့်သမ ်း ဥပခေမျ ်း သမဟု
ု
တ့် လူမှုြူလုခရ်း ဥပခေမျ ်းနင ့် အလုပ့်ရင့်နင ့်
အလုပ့်သမ ်းအကက ်း
စည့််းမျဉ်းမျ ်းအရ

ပုမန့်

ဆက့်ဆခရ်းမ

အလုပ့်သမ ်းမျ ်းအခပေါ်

ခပေါ်ခပါက့်လ သည့်
လုပ့်ခဆ င့်ခပ်းရမည့်

တ ဝန့်ဝတတရ ်းမျ ်းကု လုပ့်သ ်းသီ်းသန ့် ကန့်ထရု ကစ
့် ချြုပ့်ဖြင ့် င ်းရမ့််းဖခင့််း၊
တစ့်ဆငခ
့်

စ ချြုပ့်ဖြင ့်

သခဘ တူညမ
ီ ှုမျ ်းကု

င ်းရမ့််းဖခင့််း၊

ခနအမ့်တွင ့်

အသ်းု ဖပြုဖခင့််းဖြင ့်

သမဟု
ု
တ့်

အလုပ့်လုပ့်ရန့်
ကျွမ့််းကျင့်မှု

အတတ့်ပည မျ ်းခပ်းရန့် သမဟု
ု
တ့် ပုမန့်အလုပ့်အကုငခ
့် ပ်းရန့် စစ့်မန့်ခသ
ရည့်ရွယ့်ချက့်မရသည့်
ခရ င့်လွှွဲဖခင့််းနင ့်

အလုပ့်သင့်က လ

အစီအစဉမျ ်းမတစ့်ဆငဖ့် ြင ့်

ပုခသသတ့်မတ့်ထ ်းသည့်

က လဖြင ့်

အလုပ့်ခနအ
့် ပ့်မှုစ ချြုပ့်မျ ်းကု အလွနအ
့် ကျွ အသ်းု ဖပြုဖခင့််းတုဖြင ့် အဆုပါ
ဝတတရ ်းမျ ်းကု ခရ င့်လွှွဲဖခင့််းတုကု မဖပြုလုပ့်ရပါ။
8.3

ပုမန့်အလုပ့်ဆင့််းမှုကု အစ ်းထ်းု ရန့် အချန့်ပက
ု ု အသ်းု မဖပြုရပါ။

8.4

တရ ်းမျှတ၍

ပွငလ
့် င့််းဖမင့်သ မှုရပပီ်း

ခေသတွင်း့်

ဥပခေ၏

သတ့်မတ့်ချက့်မျ ်းနင ့် ကက
ု ့်ညခ
ီ သ လုပ့်ငန့််းစဉအခပေါ် အခဖခခက စ ချြုပ့်
ရပ့်စွဲဖခင့််းကု

လုပ့်ခဆ င့်ရမည့်ဖြစ့်ပပီ်း

သက့်ဆုငရ
့်

အလုပ့်သမ ်းမျ ်းကု

ရင့််းလင့််းစွ အသခပ်းရမည့်။

9.

ရက့်စက့်ပသာ သိမဟု
ု
တ့်
9.1

မ
ူ

န့်ပသာ

က့် ခ ျုမူမှု မရိရ ါ

ရန့်လုခသ သမဟု
ု
တ့် စတ့်အခန ငအ
့် ယက့်ဖြစ့်ခစခသ အလုပ့်ပတ့်ဝန့််းကျင့်
အပါအဝင့် ကယ
ု ့်ထလက့်ခရ က့်

ခစ ့်က ်းမှု

သမဟု
ု
တ့်

ဖပစ့်ေဏ့်ခပ်းမှု၊

ကုယ့်ထလက့်ခရ က့် ခစ ့်က ်းရန့် ပခမ့််းခဖခ က့်မှု သမဟု
ု
တ့် လင့်ပုင်း့် ဆုငရ
့်
ထပါ်းခန ငယ
့် က့်မှု သမဟု
ု
တ့် အဖခ ်းခသ

ထပါ်းခန ငယ
့် က့်မှု၊ နှုတ့်ဖြင ့်

ဆွဲခရ်းတုင်း့် ထွ မှု သမဟု
ု
တ့် အဖခ ်းခသ ပခမ့််းခဖခ က့်မှုပုစမျ ်း မရရပါ။
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10.

တ့်ဝန့််းကျင့်ကို တာဝန့်ယမ
ူ ှု
ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူမျ ်းသည့်

10.1

ပတ့်ဝန့််းကျင့်

က ကွယ့်မှုနင ့်

ခရရည့်တည့်တခအ င့် ထန့််းသမ့််းမှုနင ့် စပ့်လျဉ်း၍ သက့်ဆုငရ
့်
ခေသတွင်း့်
ဥပခေနင ့်

စည့််းမျဉ်းအ ်းလု်းကု

ပတ့်ဝန့််းကျင့်နငပ
့် တ့်သက့်သည့်

လုကန
့် ရမည့်။
ပါမစ့်မျ ်း၊

ယင့််းတွင ့်

လုအပ့်ခသ

သခဘ တူညခ
ီ ျက့်မျ ်းနင ့်

မတ့်ပုတင့်အ ်းလု်းကု ရယူထ ်းရဖခင့််းတု ပါဝင့်သည့်။
ခန က့်ထပ့်အချက့်အလက့်မျ ်းအတွက့်
သဘ ဝ

ပတ့်ဝန့််းကျင့်

သဘ ဝ

ပတ့်ဝန့််းကျင့်

မူဝါေနင ့်

ခရရည့်တည့်တဖြစ့်ထန
ွ ်း့် မှုဆုငရ
့်

ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူအတွက့် လမ့််းညွှနခ
့် ျက့်မျ ်းကု ဤခနရ တွင ့် ြတ့်ရှုပါ

11. ဥ ပဒ

င
ုိ ရ
့် ာ သတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း

11.1

သည့်

Primark

၎င့််းလုပ့်ငန့််းခဆ င့်ရွက့်ရ

ခနရ တုင်း့် ရ

ဥပခေမျ ်းနင ့်

စည့််းမျဉ်းမျ ်းကု အခလ်းအနက့် လက
ု ့်န ပပီ်း မည့်သည့် ဥပခေ သမဟု
ု
တ့်
စည့််းမျဉ်းကုမျှ သလျှကန
့် င ့် ချြု်းခြ က့်လုပ့်ခဆ င့်မည့် မဟုတ့်ပါ။
11.2

ဤကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ
ခေသတွင်း့်

ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်း၏

ဥပခေမျ ်းနင ့်

ပုမုဖမငမ
့် ်းခနပါက

သတ့်မတ့်ချက့်မျ ်းသည့်

စည့််းမျဉ်းမျ ်းထက့်

ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူမျ ်းသည့်

စနှုန်း့် အ ်းဖြင ့်

ဤကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူ

ကျငဝ
့် တ့်စည့််းမျဉ်း၏ သတ့်မတ့်ချက့်မျ ်းနငအ
့် ညီ ခဆ င့်ရွက့်ရပါမည့်။

12. နစ့်နာချက့် င
ုိ ရ
့် ာ
12.1

ု ့်ထ်းု

ု ့်နည့််း

အလုပ့်ခွငရ
့် နစ့်န ချက့်မျ ်းအ ်း တင
ု က့် က ်းခြ ့်ထတ
ု ရ
့် တွင ့် အလုပ့်သမ ်းမျ ်း
အခနဖြင ့် လက့်တုဖပန့်ခရမည့်ကု ခကက က့်ရွ ွဲ့စရ မလုဘွဲ တုငက့် က ်းနင
ု မ
့် ည့်
လုပ့်ထ်းု လုပ့်နည့််းတစ့်ခု ရရမည့်။

12.2

အလုပ့်ခနအ
့် ပ့်သညအ
့် ချန့်တွင ့်
အလုပ့်သမ ်းမျ ်းအ ်း

လုပ့်ထ်းု လုပ့်နည့််းအခကက င့််းကု
ရင့််းလင့််းစွ

ခဖပ ဆုထ ်းရမည့်ဖြစ့်ပပီ်း
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အလုပ့်သမ ်းအ ်းလု်းနင ့် ၎င့််းတု၏ ကုယ့်စ ်းလယ့်မျ ်းအခနဖြင ့် အလွယတ
့် ကူ
ရယူ ြတ့်ရှုနင
ု ရ
့် မည့်။
12.3

နစ့်န ချက့်ဆုငရ
့်

လုပ့်ထ်းု လုပ့်နည့််းတွင ့်

သငခ
့် လျ ့်ခသ

စီမခနခ
့် ွွဲမှု

အဆငတ
့် စ့်ခု ပါရရမည့်။
12.4

စီမခနခ
့် ွွဲမှုအဆငရ
့် သူသည့် စု်းရမ့်ပူပန့်သမ
ူ ျ ်းထ အချန့်မီ တုဖပန့်ခပ်းနင
ု မ
့် ည၊့်
အလွယ့်တကူ

န ်းလည့်သခဘ ခပါက့်နင
ု ခ
့် လ က့်ခအ င့်

ပွငလ
့် င့််းဖမင့်သ ခသ

ရင့််းလင့််းပပီ်း

လုပ့်ခဆ င့်ချက့်တစ့်ခုကု

အသ်းု ဖပြု၍

အလုပ့်သမ ်းမျ ်း၏

စု်းရမ့်ပူပန့်မှုမျ ်းကု

ချက့်ချင့််းခြ ့်ထတ
ု ့်ခဖြရင့််းခပ်းရမည့်။
12.5

အလုပ့်သမ ်းသမင်္ဂမျ ်း၏
သမင်္ဂကက ်း

အခန့််းကဏ္ဍနင ့်

အလုပ့်ရင့်နင ့်

ညနှုင့််းခဆ င့်ရွက့်သည့်

အလုပ့်သမ ်း

လုပ့်ငန့််းစဉမျ ်းကု

ခလျ ပါ်းခစရန့်အလုင နစ့်န ချက့်ဆုငရ
့် လုပ့်ထ်းု လုပ့်နည့််းကု အသ်းု မဖပြုရဘွဲ
၎င့််းက အဖခ ်း လက့်ရရခနခသ
သမဟု
ု
တ့်

စီမအုပ့်ချြုပ့်ခရ်း

တရ ်းခရ်း၊ အနုည တ စီရင့်ဆု်းဖြတ့်ဖခင့််း
လုပ့်ငန့််းစဉမျ ်းကု

ရယူအသ်းု ဖပြုခွငအ
့် ်း

ဟနတ
့် ်းဖခင့််း မဖပြုရပါ။

13.

ာ ပ
့် ်း
13.1

ာ ယ
့် မ
ူ ှု သိမဟု
ု
တ့် အကျင့် ျက့်ခခစာ်းမှုကို
လုပ့်ငန့််းအဆင့်ခဖပခစရန့်

်းု ဝသည့််းခမည့်မဟုတ့် ါ

လက့်သပ့်ထ်းု ခပ်းခချမှု

အပါအဝင့်

တစု်းလက့်ခဆ င့်မျ ်း သမဟု
ု
တ့် မသမ ခကက်းမျ ်း ကမ့််းလမ့််းဖခင့််း၊ ခပ်းဖခင့််း၊
ခတ င့််းခဖခင့််း သမဟု
ု
တ့် လက့်ခဖခင့််းကု တင့််းကျပ့်စွ
လ ဘ့်ထ်းု ဖခင့််းတွင ့်

စီ်းပွ ်းခရ်း

အကျြု်းအဖမတ့်ကု
ဖပြုမူခဆ င့်ရွက့်ခစရန့်

တ ်းဖမစ့်ထ ်းသည့်။

အကျြု်းအဖမတ့်ရရရန့်

သမဟု
ု
တ့်

ထန့််းသမ့််းထ ်းနင
ု ရ
့် န့်

သမဟု
ု
တ့်

မမန့်မကန့်

ရည့်ရွယ့်၍ဖြစ့်ခစ၊

အကျြု်းခစ ်းခွငက
့် ု

လက့်ခရန့်

မသငခ
့် လျ ့်သညအ
့် ခဖခအခနတစ့်ခုတွငဖ့် ြစ့်ခစ လက့်ခသူကု လ ဘ့်ထ်းု ရန့်
သမဟု
ု
တ့် ဆုချီ်းဖမငရ
့် န့် စီ်းပွ ်းခရ်းလုပ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် အစု်းရအြွွဲွဲ့အစည့််းရ
တစ့်စုတစ့်ဦ်းထ
အကျြု်းအဖမတ့်ပုစ

လက့်ခဆ င့်၊
တစ့်ခုခုကု

အြု်းအခ၊
ခပ်းဖခင့််း

ဆုလ ဘ့်

သမဟု
ု
တ့်

သမဟု
ု
တ့်

ကမ့််းလမ့််းဖခင့််းတု
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ပါဝင့်နင
ု သ
့် ည့်။
ခအ်းင်္ျငတ
့် စ့်ဦ်း၊

ကုယ့်စ ်းလယ့်တစ့်ဦ်း

သမဟု
ု
တ့်

ကက ်းခခဆ င့်ရွက့်သတ
ူ စ့်ဦ်းကွဲသု ဖပင့်ပ အြွွဲွဲ့အစည့််းတစ့်ခုခုက သမဟု
ု
တ့်
၎င့််းမတစ့်ဆင ့် တစု်းလက့်ခဆ င့်တစ့်ခုခုကု ကမ့််းလမ့််းသညအ
့် ခါ သမဟု
ု
တ့်
ခပ်းကမ့််းသညအ
့် ခါတွငလ
့် ည့််း လ ဘ့်ခပ်းလ ဘ့်ယူမှု ဖြစ့်ပွ ်းနင
ု ပ
့် ါသည့်။
လ ဘ့်ခပ်းလ ဘ့်ယူမှု

ဥပမ အချြုွဲ့ မ

ခအ က့်ပါအတုင်း့် ဖြစ့်သည့်။

ဤအရ သည့် ဖပညစ
့် ုခသ စ ရင့််းတစ့်ခု မဟုတ့်ပါ• လက့်ခဆ င့်မျ ်း သမဟု
ု
တ့် ခရီ်း ကုနက
့် ျစရတ့်မျ ်း
• ကုမပဏဝ
ီ န့်ခဆ င့်မှုမျ ်း၊

ပစစည်း့် ကရယ မျ ်း

သမဟု
ု
တ့်

ကုမပဏပ
ီ ုငပ
့် စစည်း့် မျ ်းကု ကျသငခ
့် ငွအစ ်းဖပန့်မခပ်းဘွဲ အသ်းု ဖပြုမှု
• ခငွသ ်းဖြင ့် ခပ်းခချမှုမျ ်း
• ခချ်းခငွမျ ်း၊ ခချ်းခငွ အ မခချက့်မျ ်း သမဟု
ု
တ့် အဖခ ်းခချ်းခငွ
• အလ ်းအလ ရသည့် ခြ က့်သည့်/ဖပည့်သဝန့်
ူ ထမ့််းအရ ရ သမဟု
ု
တ့်
အစု်းရ

အရ ရတစ့်ဦ်း၏

မသ ်းစုဝင့်တစ့်ဦ်းထ

ပည ခတ ့်သင့်ဆု

သမဟု
ု
တ့် ကျန့််းမ ခရ်း ခစ ငခ
့် ရ က့်မှုကွဲသု အကျြု်းခစ ်းခွငတ
့် စ့်ခု
ခပ်းဖခင့််း
• အဓက

သခဘ တူစ ချြုပ့်ကု

တစ့်စုတစ့်ဦ်းနင ့်

ခွငဖ့် ပြုခပ်းရ တွင ့်

ပတ့်သက့်ခသ

ပါဝင့်သည့်

ပုင်္ဂြုလ့်တစ့်ဦ်းကု

တစ့်ဆငခ
့်

ကန့်ထရု က့်ခပ်းဖခင့််း
• အလ ်းအလ ရခသ
အစု်းရ

ခြ က့်သည့်/ဖပည့်သဝန့်
ူ ထမ့််းအရ ရ သမဟု
ု
တ့်

အရ ရတစ့်ဦ်း၏

မသ ်းစုဝင့်တစ့်ဦ်း

ပုငဆ
့် ုငခ
့် သ

ခေသတွင်း့် ကုမပဏတ
ီ စ့်ခုနင ့် စ ချြုပ့်ချြုပ့်ဆုအလုပ့်လုပ့်ဖခင့််း။
13.2

လုပ့်ငန့််းအဆင့်ခဖပခချ ခမွွဲ့ခစရန့် လက့်သပ့်ထ်းု ခပ်းခချမှုမျ ်း ဆုသည့်မ
အစု်းရ၏
သမဟု
ု
တ့်

ပုမန့်လုပ့်ရု ်းလုပ့်စဉ

လုပ့်ငန့််း

ခဆ င့်ရွက့်မှု

အခက က့်ခန
ွ ရ
့် င့််းလင့််းခရ်းကွဲသ)ု

အဆင့်ခဖပခအ င့်

လုပ့်ခဆ င့်ခပ်းရန့်

(ဗီဇ ချခပ်းဖခင့််း

ဖမန့်ဆန့်ခစရန့်
အစု်းရ

သမဟု
ု
တ့်

တ ဝန့်ရသူမျ ်းက
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ခတ င့််းဆုသည့်

ခငွခပ်းခချမှု

ဆုလုပါသည့်။

သမဟု
ု
တ့်

ယင့််းကွဲသု

အခခကက်းခငွ

ခငွခပ်းခချမှုမျ ်းကု

အနည့််းငယ့်ကု
တင့််းကျပ့်စွ

တ ်းဖမစ့်ထ ်းသည့်။
13.3

ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူမျ ်း၊ ကုယ့်စ ်းလယ့်မျ ်းနင ့် ၎င့််းတု၏ ဝန့်ထမ့််းမျ ်းသည့်
သက့်ဆုငရ
့်

လ ဘ့်ခပ်းလ ဘ့်ယူမှုနင ့် အကျငပ
့် ျက့်ဖခစ ်းမှု တုက့်ြျက့်ခရ်း

ဥပခေအ ်းလု်းကု

လုကန
့် ရပါမည့်။

ယင့််းကွဲသု

လ ဘ့်ခပ်းလ ဘ့်ယူမှု

သမဟု
ု
တ့် အကျငပ
့် ျက့်ဖခစ ်းမှု ဥပခေမျ ်း ကျငသ
့် ်းု မှုမရပါက သမဟု
ု
တ့် UK
လ ဘ့်ခပ်းလ ဘ့်ယူမှု 2010 အက့်ဥပခေတွင ့် ဖပဋ္ဌ န့််းထ ်းသည့် ဥပခေထက့်
စနှုန်း့် နမ့်ခနပါက ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူမျ ်း၊
ဝန့်ထမ့််းမျ ်းသည့်

UK

ကယ
ု ့်စ ်းလယ့်မျ ်းနင ့် ၎င့််းတု၏

လ ဘ့်ခပ်းလ ဘ့်ယူမှု

2010

အက့်ဥပခေကု

လုက့်န ရမည့်။
13.4

ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူမျ ်းနင ့် ကုယ့်စ ်းလယ့်မျ ်းသည့် ဝန့်ထမ့််းမျ ်း သမဟု
ု
တ့်
၎င့််း၏လုပ့်ငန့််းနင ့်
သမဟု
ု
တ့်

ဆက့်စပ့်ခနသည့်

အကျငပ
့် ျက့်ဖခစ ်းသည့်

က ကွယ့်တ ်းဆီ်းရန့်
တုက့်ြျက့်ခရ်း

ပုင်္ဂြုလ့်မျ ်း

လ ဘ့်ခပ်းလ ဘ့်ယူမှု

ဖပစ့်မှုမျ ်း

လ ဘ့်ခပ်းလ ဘ့်ယမ
ူ ှုနင ့်
လုပ့်ထ်းု လုပ့်နည့််းမျ ်းကု

ကျြူ်းလွနဖ့် ခင့််းမ
အကျငပ
့် ျက့်ဖခစ ်းမှု

သတ့်မတ့်ထ ်းရရမည့်။

ကုနက့် ကမ့််းသွင်း့် သူမျ ်းနင ့် ကုယ့်စ ်းလယ့်မျ ်းသည့် ဤလုပ့်ထ်းု လုပ့်နည့််းမျ ်းကု
၎င့််းတု၏

လုပ့်ငန့််းအတွင်း့်

ခဆ င့်ရွက့်ရမည့်ဖြစ့်ပပီ်း

သငခ
့် လျ ့်စွ
၎င့််းတု

လည့်ပတ့်လုပ့်ခဆ င့်ခနခကက င့််း

အခက င့်အထည့်ခြ ့်
ထခရ က့်စွ
ခသချ ခစရန့်

ပုမန့်ဖပန့်လည့်ဆန့််းစစ့်ရပါမည့်။
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