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သေဘာတူညီခ်က္ 
ေဖာ္ျပပါတုုိ႔အၾကား 

 
JBS, USA LLC 

 
ႏွင့္ 
 

UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS (ယူႏုုိက္တက္ အစားအစာႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ား), 
LOCAL NO. 7 

 
သတ္မွတ္ကာလ - ဇူလုုိင္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ မွ ဇူလုုိင္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၉ 

 
 

သေဘာတူညီခ်က္ 
 
ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ JBS, USA LLC မွ ၎၏ Greeley, Colorado အမဲသား လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မႈ (ယခုုမွစျပီး 
“ကုုမၸဏီ” ဟူ၍ သုုံးႏႈန္းသြားမည္) ႏွင့္ United Food and Commercial Workers International Union (ယူႏိုုက္တက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သမဂၢၢ), Local 7R (ယခုုမွစျပီး “သမဂၢၢ” ဟူ၍ သုုံးႏႈန္းသြားမည္) တုုိ႔အတြက္ ျပဳလုုပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 

အပုုိဒ ္၁ 
သေဘာတူညီခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပါတီအဖြဲ႕မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ရည္မွန္းထားရိွခ်က္မွာ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢ၊ ထုုိ႔ျပင္ 
ဤတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၎ ၀န္ထမ္းအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအၾကား စက္မႈလုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမ်ား 
တုုိးတက္၊ တုုိးျမင့္မႈရွိေစရန္၊ ႏွင့္ ဤတြင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားသည္ ဤတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
လုုပ္အားခေပးေခ်မႈႏႈန္းထားမ်ား၊ အလုုပ္ခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားအတုုိင္း 
သတ္မွတ္လုုိက္နာမႈရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။   

 
အပုုိင္း ၂ 
 

ကုုမၸဏီႏွင့္သမဂၢတုုိ႔အၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရွိေသာပူးေပါင္းလုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္မႈစိတ္ဓာတ္အား ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ၎တုုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ 
စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိၾကျပီး၊ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာလုုပ္ကုုိင္မည္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း ပါတီအဖြ႕ဲ ႏွစ္ဖြ႕ဲစလုုံးမွ ဤတြင ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသျဖင့္ 
လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းျပီး၊ တြက္ေျခကုုိက္၊ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈတစ္ခုုအား ရရွိေစႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိဒ ္၂ 

အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
 
အမ်ိဳးသားလုုပ္သား၀န္ထမ္းဆက္ဆံေရးမ်ား အတ္ဥပေဒ (National Labor Relations Act) တြင ္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုုိထားသည့္အတုုိင္း ကုုမၸဏီသည္ 
၎၏ Greeley, Colorado အမဲသားစက္ရုုံတြင္ အလုုပ္ခန္႔အပ္ထားေသာ တံခါးေစာင့္မ်ား၊ စက္မႈဖန္တီးမႈသံုုးဓား အသြားေသြးသူမ်ား၊ သားသတ္ 
ဓားအခန္း ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ စေကး (အေလးခ်ိန္အတုုိင္းအတာ) ဆုုိင္ရာမ်ား၊ ေျမျပင္၀န္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တီထြင္မႈဆုုိင္ရာမ်ား၊ စက္ရုုံထုုတ္လုုပ္မႈ 
စြမ္းအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေစသူမ်ား၊ လက္ေတြ႕ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္မႈဆုုိင္ရာသင္တန္းသားမ်ား အစရိွသည္တိုု႔အပါအ၀င္ ထုုတ္လုုပ္မႈ 
ဆုုိင္ရာမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုုံးအတြက္ သမဂၢသည္ တစ္ခုုတည္းေသာျခြင္းခ်က္မရိွသည့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူ ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုုမၸဏီမွ 
အသိအမွတ္ျပဳသည္၊ သုုိ႔ေသာ္ ရုုံးခန္းႏွင့္ စက္ရံုု ရံုုးခန္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေရြးျခယ္သူမ်ား၊ အမဲသား ၾကိတ္သူမ်ား/ 
စီမံေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏြား သြားေရာက္၀ယ္ယူသူမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အမွားျပန္လည ္
ျပင္ဆင္ေရးဆုုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းသယ္ယူတင္ခ်သူမ်ား၊ စေကလာမ်ား၊ ဂိုုေဒါင္၀န္ထမ္းမ်ား၊ စက္ရုုံကြန္ပ်ဴတာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ အလုုိေလ်ာက္ 



2 

စက္ပစၥည္း စီမံလည္ပတ္သူေအာ္ပေရတာမ်ား၊ Formax ၊ K-Pak ၊ ဘလန္ဒါ ေမႊစက္၊ ေသြးပလက္စမာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုုင္ရာမ်ား၊ 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာမ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ီေရးဆုုိင္ရာမ်ား၊ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ/PIFSမ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန/ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
စာရင္းျပဳသူမ်ား၊ ဖန္တီးမႈဆုုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုုိထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အေစာင့္မ်ား၊ ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား 
မပါ၀င္ေပ။ 

 
အပုုိဒ ္၃ 

လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး 
 
အပုုိင္း ၁ 
 
A.) သမဂၢ ႏွင့္ ကုုမၸဏီတုုိ႔အေနျဖင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား မရိွေစျခင္း၊ ႏွင့္ 

၀န္ထမ္းမ်ားအားလုုံး၏ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးတုုိ႔သည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔၏ ဦးစားေပးအေရးထားဆုုံးေသာ ပန္းတုုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံ 
ထားၾကသည္။ အားလုုံးအတြက္ ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် လံုုျခံဳအႏၱရာယ္အကင္းဆုုံးေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုအား ေထာက္ပံ့ေပးႏုုိင္ရန္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤပန္းတုုိင္ထားရိွခ်က္အား ေအာင္ျမင္၊ ေစာင့္ထိန္းႏိုုင္ရန္ 
အလုုိ႔ငွာ လံုုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးအစီအစဥ္အား ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔ ပ့ံပိုုးေထာက္ပ့ံသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
B.) လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ကုုိက္ညီေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ေနရာတစ္ခုုအား ေထာက္ပ့ံေပးရန္၊ ႏွင့္ လုုံျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ 

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ရန္တုုိ႔သည္ ကုုမၸဏီ တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ အဓိက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း 
ကုုမၸဏီမွ သေဘာတူလက္ခံထားပါသည္။ ဤတာ၀န္ယူမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းမွ်အား သမဂၢမွ တာ၀န္ယူရမည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ တာ၀န္ယူမည္ဟုု 
ယူဆရသည္ဆုုိေသာ သြယ္၀ုုိက္အဓိပၸါယ္မွ် ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင ္သက္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္း မရိွေစရေပ။ 

 
C.) လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္ လုုံျခံဳေရးဆုုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လုုိက္နာ၍ ပံ့ပိုုးကူညီရန္မွာ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုုိင္ရာ 

၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေန႔စားနာရီပိုုင္း ၀န္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးစီ၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ 
 
အပုုိင္း ၂ 
 
 
A.) ထုုတ္လုုပ္မႈပုုိင္း လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီ ႏွစ္ခုု ရွိေပမည္။ ဤထုုတ္လုုပ္မႈပုုိင္း လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ A 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ (ပထမလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးမႈ) ႏွင့္ B ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ 
(ပထမလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးမႈ) တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ေကာ္မတီတစ္ခုစီတြင္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယူနစ္အဖြ႕ဲ၀င္ 
အနည္းဆုံး (၈) ဦး ပါ၀င္ရပါမည္။ ၎တုုိ႔သည္ လစဥ္ အနည္းဆုုံး တစ္ၾကိမ္ခန္႔၊ ကုုမၸဏီခ်ိန္မ်ားတြင္ တစ္ (၁) နာရီထက္ ပိုုမၾကာဘဲ 
ေတြ႕ဆံုုၾကေပမည္။ ထုုတ္လုုပ္မႈပုုိင္း လံုုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီ ၀န္ထမ္းအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား လုုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာ လုုံျခံဳေရး 
စီမံေထာက္လွန္းမႈမ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုုမၸဏီမွ လုုပ္ခေပးသည့္အခ်ိန္မ်ားအတြက္ အျခားေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
အနည္းဆုုံး တစ္ပတ္လွ်င္ သုုံးဆယ္ (၃၀) မိနစ္ ေပးေဆာင္သည့္ျဖစ္၍ သံုုးဆယ္ (၃၀) မိနစ္ ဆတုုိးျဖင့္ တစ္ခု အား ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာ၀န္ေပးထားေပသည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ သေဘာတူ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြထဲားမည္ျဖစ္သည္။ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ဧရိယာအလုုိက္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး(မ်ား)မွ စစ္ေဆးသုုံးသပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ဆက္တြ ဲအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လုုိ 
အပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိမူ သက္ဆုုိင္ရာ အထူးစီမံခန္႔ခြေဲဆာင္ရြက္သူ ႏွင့္ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးဆုုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ သုုိ႔မဟုုတ္ တာ၀န္ 
ေပးအပ္ထားျခင္းခံရသူတုုိ႔မွ စစ္ေဆးသုုံးသပ္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီသည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား စစ္ေဆး 
သုုံးသပ္မႈျပဳမည္ ျဖစ္သည္။   

 
B.) လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ေကာ္မတီသည္ လုုိအပ္သလုုိ ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား မၾကာခဏ ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုုံမွန္ 

အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြထဲားသည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာတြင္ တစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ရေပမည္။ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ေကာ္မတီ၏ 
ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ထိုုသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္စာရင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုုစံအတုုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ စက္ရံုု၏ 
အစီစဥ္တက် စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားအား ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္မႈျပဳျခင္း မရိွေစရေပ။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ႏွင့္ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ေကာ္မတီအား 
အၾကံေပးေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္၊ အကယ္၍ တစ္စံုုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ လုုိအပ္ပါက ေနာက္လာမည့္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးပြအဲား 
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အၾကံဥာဏ္ျပဳရန္ အစရိွသည္တုုိ႔မွာ စက္ရံုုမန္ေနဂ်ာ သုုိ႔မဟုုတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး 
ေကာ္မတီမွ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆထားသည့္၊ ထုုိ႔ျပင္ သေဘာတူထားသည့္အေျခအေနမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားအား ဦးစားေပးအာရုုံစိုုက္၍ လက္ခံမည္ျဖစ္ျပီး၊ တစ္ (၁) ပတ္အတြင္း ေရးသားတုုံ႔ျပန္ခ်က္အား ထုုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ေန႔စားနာရီပုုိင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကာကြယ္မႈျပဳရန္အတြက္ လိုုအပ္ေသာ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးဆုုိင္ရာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားအား 
ကုုမၸဏီမွ တပ္ဆင္မြမ္းမံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၅ 
 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ သမဂၢမွ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူသည္ ၀န္ထမ္း တစ္စံုုတစ္ဦးထံတြင္ ျပင္းထန္သည့္ 
ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ မွန္သမွ်အား ခ်က္ခ်င္းပင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ 
ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ သမဂၢမွ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီ အဖြ႕ဲ၀င္ ႏွင့္ စက္ရံုု၏ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ 
ကင္းေရးမန္ေနဂ်ာတုုိ႔သည္ ပူးေပါင္း၍ အဆုုိပါျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားမႈအား စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳရေပမည္။ အကယ္၍ အဆုုိပါျဖစ္ရပ္၏ သေဘာ 
သဘာ၀အရ ပူးေပါင္းေကာ္ပိုုရိတ္ လံုုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး အဖြ႕ဲစည္းထံသုုိ႔ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ လုုိအပ္လာခ့ဲလွ်င္ စက္ရုုံ 
လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ သမဂၢမွ လံုုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ေကာ္မတီအဖြ႕ဲ၀င္တုုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပူးေပါင္း 
ေကာ္ပုုိရိတ္ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ဒါရိုုက္တာမွ တာ၀န္ခ်မွတ္ေပးသည့္အတုုိင္းျဖစ္ေပမည္။ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အဆံုုးသတ္တြင္ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးသုုံးသပ္မႈ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၆ 
 

ေျဖရွင္းႏုုိင္ျခင္းမရွိေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေသာ အျငင္းပြားမႈမွန္သမွ်အား မေက်နပ္ခ်က္တိုုင္ၾကားျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈထံသုုိ႔ ညႊန္းဆုုိလႊဲေျပာင္းသြားေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၇ 
 
A.) ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္၊ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးအဆင္ေျပေရး နယ္ပယ္ 

ဧရိယာမ်ားတြင္ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးစီထံ အနည္းဆုုံး ရွစ္ (၈) နာရီၾကာ သင္တန္းေပးမႈအား လုုပ္ခေပး စာခ်ဳပ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီအတြက္ 
ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ သင္တန္းေပးမႈမ်ားအား စက္ရံုု ဥပစာ ျပင္ပတြင ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေပမည္။ 

 
B.) ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈယူနစ္ ေကာ္မတီ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား ေလး (၄) ဦးအထိအား အျပန္အလွန္ 

သေဘာတူညီထားသည့္ လံုုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္၊စိတ္ဖိစီးမႈ နည္းပါးအဆင္ေျပေရး သင္တန္း ကြန္ဖရန္႔တစ္ခုုသုုိ႔ 
တက္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ပ်က္ကြက္မႈအား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ပ်က္ကြက္မႈ ပမာဏအား ၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီလွ်င္ ကြန္ဖရန္႔တစ္ခုုစီ၌ ေလး 
(၄) ရက္ဟူ၍ ကန္႔သတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 သမဂၢအေနျဖင့္ အဆုုိပါ ပ်က္ကြက္ခ်ိန္ ေတာင္းဆုုိမႈ အားလုုံးအတြက္ ႏွစ္ (၂) ပတ္ၾကိဳတင္၍ စာေရးသားကာ ခြင့္ေတာင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
အပုုိင္း ၈ 
 

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအလုုိက္ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ OSHA 300 စာရင္းမ်ား၊ ေလ သုုိ႔မဟုုတ္ ဆူညံသံ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ လုုပ္ငန္းခြင္၊စိတ္ဖိစီးမႈ နည္းပါးအဆင္ေျပေရး ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈမ်ား၊ ႏွင့္ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းခြင့္ 
အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေျခအေန အစရိွသည္တုုိ႔အပါအ၀င္ စက္မႈလုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ နာမက်န္းျဖစ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အျခားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအားလုုံးအား လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈမႈျပဳႏိုုင္ရန္ ကုုမၸဏီမွ 
ရရိွထားေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 
စက္ရုုံအတြင္းအသုုံးျပဳသည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓာတုုပစၥည္းမ်ား စာရင္း ႏွင့္ စက္ရံုုမွ ပစၥည္းကိရိယာ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး 
ေဒတာအခ်က္အလက္ စာရြက္အားလုုံးအားလည္း လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီမွ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ ရရိွႏိုုင္ေစရန္ 
ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိင္း ၉ 
 

ကုုမၸဏီ၏ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးဆုုိင္ရာ အတုုိင္ပင္ခံမ်ား ႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္ သက္သာအဆင္ေျပေစေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ 
ထည့္သြင္းအၾကံေပးခ်က္မ်ားျပဳရန္ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေန႔စားနာရီပိုုင္း လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ ေဆာင္ၾကဥ္းအသိေပးရမည့္ 
ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑တြင္ ပံ့ပုုိးကူညီရန္ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီျဖင့္ ပုုံမွန္ တြဖဲက္လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၁၀ 
 

OSHA စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးမွ လုုပ္ငန္းခြင္ဆုုိဒ္သုုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္အေပၚတြင္ သမဂၢ ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သ ူသိုု႔မဟုုတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း 
ခံရသူထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ သမဂၢ ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ/တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ OSHA စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမွ 
ျပဳလုုပ္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ(မ်ား)၊ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးပြ(ဲမ်ား)၊ ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြဲ(မ်ား) ႏွင့္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းမႈဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ(မ်ား) 
မွန္သမွ်တြင္ တက္ေရာက္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ မိတၳဴေကာ္ပီမ်ားအား သမဂၢသိုု႔ ေပးပုုိ႔ေထာက္ပံ့ရေပမည္။ 
 

အပုုိင္း ၁၁ 
 
ေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈတစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဓားမ်ားအား သံုုးၾကိမ္ (x၃) ေသြးရန္ႏွင့္၊ လုုိအပ္ပါက ၀ွစ္ဇက္ ဘလိတ္သြားမ်ားအား ေသြးရန္ 
စည္ပုုိင္းတစ္လုုံးအား ကုုမၸဏီမွ ေပးပုုိ႔မည္ျဖစ္ျပီး၊ လိုုအပ္သည့္အတုုိင္း ၀ွစ္ဇက္ဓား အပုုိပစၥည္းမ်ားအားလုုံးအား ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၁၂ 
 

အနည္းဆုုံးအေနျဖင့္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ထုုတ္ျပန္ ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ တန္းတူညီေသာ လက္ရွိတြင ္ ၂၅.၀၀ ေဒၚလာ နီးပါး တန္ဖိုုးရွိသည့္ 
ဖိနပ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈျပဳရန္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ သေဘာတူလက္ခံသည္။ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ထုုတ္ျပန္ ဖိနပ္၏ 
ကုုန္က်စရိတ္သည္ ကုုမၸဏီမွ ကုုန္က်စရိတ္ အျပည့္အ၀ ဆက္လက္ေပးေခ်သြားရန္ သေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းအမွ် တုုိးျမင့္လာေပမည္။ 
ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ထုုတ္ျပန္ ဖိနပ္မ်ားအတြက ္ကုုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ ဒီဇုုိင္း အစရိွသည္တုုိ႔အား ဆုုံးျဖတ္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

 
စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ထုုတ္ျပန္မႈႏွင့္ အျခားအပုုိေဆာင္းေရြးျခယ္ႏိုုင္မႈအျဖစ္အသုုံးျပဳမည္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘြတ္ဖိနပ္မ်ားအားစမ္းသပ္ 
စစ္ေဆးမႈျပဳရာတြင္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာယူနစ္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ ပံ့ပုုိးေထာက္ပံ့မႈအား ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

အပုုိဒ ္၄ 
စီမံခန္႔ခြခဲြင့္ 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္အတြင္းတြင္ အေသးစိတ္ ေထာက္ပ့ံေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲ အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြခဲြင့္ 
အခြင့္ေရးမ်ားအား ကုုမၸဏီမွ ရရိွထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢမွ နားလည္ လက္ခံထားသည္၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
သုုိ႔မဟုုတ္ အခြင့္ေရးမ်ားအားလုုံးအား ကုုမၸဏီတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ျခြင္းခ်က္မရိွ က်င့္သံုုးႏုုိင္ေပသည္။ ဤအခြင့္ေရးမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါတုုိ႔ပါ၀င္ျပီး အကန္႔သတ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေပ - အလုုပ္သမား ငွားရမ္းခြင့္၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခြင့္၊ 
ဆုုိင္းင့ံခြင့္၊ ျပစ္မႈအတြက္ တာ၀န္ယူေစခြင့္၊ လုုပ္ငန္းခြင္အရည္အေသြးအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အစရိွသည္တုုိ႔အပါအ၀င္ လုုပ္ငန္းခြင္အင္အား 
ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ ေဆး၀ါးဆုုိင္ရာ 
မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားထုုတ္ျပန္ရန္ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရြ႕ေျပာင္း၊ ရာထူးတုုိး၊ ရာထူးေလ်ာ့ခ် သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္ ရပ္ဆုုိင္းႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ 
လုုပ္ငန္းခြင့္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားအား ေရးဆြႏဲိုုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လုုိအပ္သလုုိ အခ်ိန္စာရင္းမ်ား ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား ထုုတ္ျပန္ႏုုိင္ျပီး၊ အဖြ႕ဲစည္း 
နည္းလမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈ 
တည္ေနရာ၊ ထုုတ္လုုပ္မႈျပဳမည့္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ငွားရမ္းေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ကိုု ဆုုံးျဖတ္ႏိုုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ 
ႏွင့္ မည္သူတုုိ႔ျဖင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈျပဳမည္ဆုုိသည္ကိုု ဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရး အစရိွသည္တိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္။ 
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အပုုိင္း ၂ 
 

ယာယီ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ယူနစ္မွမဟုုတ္သည့္ အျခားေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာမ်ား အပါအ၀င္ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ယူနစ္ တာ၀န္လုုပ္ငန္းမ်ားအား ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား သီးသန္႔ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ အျခားပ်က္ကြက္သူ 
တစ္ဦးအစား ယာယီ ေနရာျဖည့္ေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနကိစၥရပ္မ်ား က့ဲသုုိ႔ေသာ အျခအေနမ်ားမွ လြဲ၍ျဖစ္သည္။ 

 
 

အပုုိဒ ္၅ 
ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ/သမဂၢ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္ ကာလအတြင္းတြင္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ သမဂၢ ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အား 
ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမွန္သမွ်၏ အသားတင္ ရွာေဖြရရိွမႈမ်ားမွ အပတ္စဥ္၊ စတင္ေၾကး ႏွင့္ လစဥ္ သမဂၢ က်သင့္ခြန္မ်ားအား 
ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။ အဆုုိပါ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ၀န္ထမ္းမ်ားမွ က်နမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကုုမၸဏီသုုိ႔ 
တင္ျပကာ ကုုမၸဏီမွ သေဘာတူလက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

ကုုမၸဏ ီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္သေဘာတူညီထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္တစ္ခုုေပၚတြင္ ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ျခင္းအတြက္ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္ေစာင္စီအား ကုုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့ထားသည့္အေပၚတြင္ Active Ballot Clut (တက္ၾကြေသာ 
မဲေပးလုုပ္ေဆာင္မႈ ကလပ္) အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားမ ွသတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမ်ားအား ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈျပဳရန္ ကုုမၸဏီမွ သေဘာတူ 
လက္ခံေပသည္။ အဆုုိပါ ABC ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ အဆုုိပါ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီအေပၚမူတည္ျပီး လံုုး၀ဥႆုုံ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ၊ 
အဆုုိပါ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢထံသုုိ႔ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) အတြင္း ေရးသားသတိေပးခ်က္ ေပးပုုိ႔ျခင္းျဖင့္ ABC 
ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရုုတ္သိမ္းေကာင္း ရုုတ္သိမ္းႏိုုင္ေပသည္။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ လတစ္လစီ၏ ေနာက္ဆုုံး လုုပ္ခေပးေခ်မႈ 
ကာလျပီးေနာက္ ဆယ္ (၁၀) ရက္အတြင္း ေဒသခံသမဂၢ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ထံသုုိ႔ ABC ၊ သမဂၢေၾကးမ်ား၊ ႏွင့္ စတင္စရိတ္မ်ားအား ေပးေခ်မႈ 
ျပဳရန္ သေဘာတူသည္။ လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈ၊ အသစ္ငွားရမ္းမႈ၊ LOA ႏွင့္ ရပ္ဆဲမႈဆိုုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားအား တူညီေသာ အခ်ိန္ကာ 
လတြင္ ပါတီအဖြ႕ဲ ႏွစ္ဖြ႕ဲစလုုံးမွ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီထားေသာ ေဖာမတ္ပံုုစံတစ္ခုုအတြင္း အီလက္ထေရာနစ္ မီဒီယာ အသုုံးျပဳကာ 
သမဂၢထံသုုိ႔ ေပးပုုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎ႏွစ္သက္ရာ မည္သည့္အရင္းျမစ္မွမဆုုိ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ား ငွားရမ္းခန္႔အပ္ေကာင္း ခန္႔အပ္ေပမည္၊ သုုိ႔ေသာ္ 
ဤသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုုံးမွာမူ Colorado ျပည္နယ္ အားလုုံးေသာသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုုိးသေဘာတူညီထားသည္ႏွင့္အညီ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအေျခအေနတစ္ခုုအရ အလုုပ္ခန္႔အပ္ခံရမႈ စတင္ခ်ိန္မွ 
သုုံးဆယ့္တစ္ (၃၁) ရက္အတြင္း သမဂၢ အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မႈအား ရယူရန္ သိုု႔မဟုုတ္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လုုိအပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ 
စတင္ေၾကး ႏွင့္ တူညီေသာ အဖြဲ႕၀င္ေၾကးမ်ားအား ေပးေခ်သည့္အေပၚတြင္ သမဂၢအဖြ႕ဲ၀င္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ကာ ဤသေဘာတူညီခ်က္ 
ကာလအတြင္း သမဂၢသုုိ႔ အဖြ႕ဲ၀င္ေၾကးမ်ား ပုုံမွန္ေပးေခ်မႈျပဳျခင္းျဖင့္ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈအား ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္ေပမည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၄ 
 

အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မႈအား ရယူျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ပတ္သက္ျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔မွ 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈျပဳမည္ မဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ သမဂၢအတြင္း အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မႈအား ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အားလုုံးေသာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ 
တူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင ္၀န္ထမ္တစ္ဦးစီတုုိင္း ရရိွေစႏုုိင္ရန္ ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိင္း ၅ 
 

၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ သမၼဂၢေၾကးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စတင္ေၾကးမ်ား ေပးေခ်မႈျပဳရန္ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) ေနာက္က်ေနသည့္အေၾကာင္း 
သမဂၢမွ ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ ေရးသားသတိေပးခ်က္ျပဳသည့္အေပၚတြင္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုုိပါ ေရးသားသတိေပးခ်က္ ေန႔စြမဲွ ဆယ့္ငါး (၁၅) 
ရက္အတြင္း ေပးရန္က်န္ရွိသည့္ေငြအား ျပန္လည္ေပးေခ်မႈမျပဳလွ်င္ အဆုုိပါ၀န္ထမ္းအား ထုုတ္ပယ္မႈျပဳမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆုုိပါ၀န္ထမ္းသည္ 
သမဂၢအတြင္း မိမိ၏အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မႈအား ျပန္လည္ရယူႏိုုင္ေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၆ 
 

ေဖာ္ျပပါ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 
အက်ိဳးဆက္ရလဒ္တစ္ခုုအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အဆုုိျပဳခ်က္မ်ား၊ တရားစြဆုုိဲမႈမ်ား၊ တရားရုုံးဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ပူးတြပဲါ၀င္သည္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာ တာ၀န္ယူရမည့္ ပံုုုုစံမ်ားအားလုုံးမွ ကုုမၸဏီအား ထိခိုုက္နစ္နာမႈမရိွေစရန္ သမဂၢမွ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္။ 

 
 
 

အပုုိဒ ္၆ 
အလုုပ္ခ်ိန္မ်ား 

 
အပုုိင္း ၁ 

 
လုုပ္ခေပးေခ်မႈစာရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္းခြင္ ရက္သတၱပတ္တာသည္ တနၤလာေန႔ မနက္ ၁၂း၀၁ နာရီတြင ္ စတင္ျပီး၊ 
တနဂၤေႏြ ညသန္းေခါင္တြင္ အဆုုံးသတ္ေပမည္။   

 
အပုုိင္း ၂ 
 
A.) ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ အေျခခံ အလုုပ္ရက္သည္ ရွစ္ (၈) နာရီ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
B.) ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ အေျခခံ အလုုပ္ရက္သတၱပတ္မွာမူ နာရီ ေလးဆယ္ (၄၀) ျဖစ္ေပမည္။ အေျခခံ အလုုပ္ရက္ သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံ 

အလုုပ္ရက္သတၱပတ္အား ေန႔စဥ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အပတ္စဥ္ ဂရန္တီတစ္ခုုအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိသတ္မွတ္ႏိုုင္မည္ မဟုုတ္သလုုိ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး 
အလုုပ္လုုပ္ရန္လုုိအပ္ေသာ အခ်ိန္ပမာဏအျဖစ္လည္း ကန္႔သတ္ႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေၾကာင္း နားလည္လက္ခံထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တစ္ရက္လွ်င္ နာရီ ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) နာရီ ထက္ပိုုျပီး အလုုပ္လုုပ္ေစရန္ အခ်ိန္စာရင္းျပဳေပးမည္ 
မဟုုတ္သလုုိ ထုုိသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း မလုုိအပ္ေပ။ သိုု႔ေသာ္ အလုုပ္တုုိးတက္မႈမွမူ ျပီးေျမာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လက္ခံ 
ထားသည္။ 

 
C.) ထုုတ္ကုုန္ ႏွစ္ဆတုုိးျမင့္မႈမ်ား၊ စေနေန႔မ်ားတြင္ အပိုုေဆာင္း အလုုပ္ခ်ိန္ သိုု႔မဟုုတ္ အထူး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ

ကူညီပံ့ပိုုးမႈအား ကုုမၸဏီမွ ေတာင္းဆုုိဖိုု႔ လုုိအပ္လာသည့္အခါမ်ားတြင္မူ သက္ဆုုိင္ရာဌာနမ်ားတြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား လြင့္တင္ေၾကျငာ 
ထားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ သတိေပးခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန္ လြင့္တင္ေၾကျငာမႈျပဳေပမည္။ အဆိုုပါ အပုုိေဆာင္း 
အလုုပ္ခ်ိန္မ်ားအား ဌာနအတြင္း အရည္ခ်င္းျပည့္မီွေသာ လုုပ္သက္ရင့္ စီနီယာ ၀န္ထမ္းမ်ား အမ်ားစုုထံသုုိ႔ ကမ္းလွမ္းသြားေပမည္။ 

 
D.) အပိုုေဆာင္း လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳေပးရန္ လုုိအပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ 

အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ကာ ျဖစ္ႏုုိင္လွ်င္မူ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ ကတိက၀တ္မ်ားထားရိွသည့္ အဆုုိပါ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ ေနာက္ဆုုံး နာရီအခ်ိန္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမရိွခ့ဲလွ်င္ အဆုုိင္းခ်ိန္ အဆုုံးသတ္မတုုိင္မီွတြင္ 
အနည္းဆုုံး တစ္ (၁) နာရီ ၾကိဳတင္သိေပးခ်က္မရိွဘဲ အခ်ိန္ပိုုအား မိနစ္ သုုံးဆယ္ (၃၀) ထက္ပိုုျပီး လုုပ္ေဆာင္ရန္ မလုုိအပ္ေပ။ 
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အပုုိင္း ၃ 
 

လုုပ္ခေပးေျခမႈ၏ ပံုုမွန္ႏႈန္းထက္ တစ္ဆခြ ဲ (1 ½) အား တစ္ရက္လွ်င္ ရွစ္ (၈) နာရီ ႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ေလးဆယ္ (၄၀) 
ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အလုုပ္ခ်ိန္မ်ားအားလုုံးအတြက္ ေပးေခ်မႈျပဳေပမည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၄ 
 

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ပံုုမွန္ အလုုပ္ခ်ိန္ရိွေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔အစား အလုုပ္ခ်ိန္စာရင္းေန႔တြင ္ခြင့္ရက္ရယူထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
လြျဲပီး တနဂၤေႏြေန႔ သုုိ႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တနဂၤေႏြေန႔ (အပုုိင္း ၅ တြင္ၾကည့္ပါ)တြင ္ အလုုပ္ဆင္းေသာ နာရီအခ်ိန္မ်ား 
အားလုုံးအတြက္ ပံုုမွန္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈႏႈန္းထား၏ ႏွစ္ဆအား ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ရက္အစား ၎တုုိ႔၏ 
အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြထဲားေသာ တနဂၤေႏြေန႔တြင ္ အလုုပ္လုုပ္ရန္ လုုိအပ္လွ်င္မူ အလုုပ္လုုပ္ေသာ အခ်ိန္နာရီမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ ပုုံမွန္ 
အလုုပ္ခ်ိန္ႏႈန္း၏ႏွစ္ဆ ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၅ 

 
အဆုုိင္းအား ျပကၡဒိန္ရက္ ႏွစ္ (၂) ရက္ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ တနဂၤေႏြ သုုိ႔မဟုုတ္ အားလပ္ရက္ေန႔တြင ္အလုုပ္ဆင္းေသာ အခ်ိန္နာရီမ်ား 
အတြက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား တြက္ခ်က္မႈျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အဆုုိပါ နာရီခ်ိန္မ်ားအား အဆုုိင္း စတင္သည့္ ေန႔တြင ္
ေဆာင္ရြက္ေသာ လုုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပမည္။ သုုိ႔ေသာ္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ ပုုံမွန္ အလုုပ္အခ်ိန္စာရင္းထက္ ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ 
အခ်ိန္ ႏွစ္ (၂) နာရီ ေက်ာ္လြန္ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္မူ အဆုုိပါ ပံုုမွန္အခ်ိန္စာရင္းထက္ပိုုေသာ အခ်ိန္နာရီမ်ားအား အဆုုိပါ အခ်ိန္ပုုိ 
လုုပ္ကုုိင္သည့္ေန႔တြင ္သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ဆုုိင္ရာ ႏႈန္းထား၏ အေျခခံအေပၚတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၆ 

 
အခ်ိန္ပိုုအား ပိရမစ္ျပဳေရးဆြျဲခင္းမ်ိဳး မရိွေပ။ 

 
 
အပုုိင္း ၇ 
 
A.) စေနေန႔တြင ္ပုုံမွန္အားျဖင့္ နားရက္ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား။ 

လုုပ္ငန္းခြင္ရက္သတၱပတ္၏ ၾကာသာပေတးေန႔ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္တြင္ အေျပာင္းအလဲရွိေသာ ပံုုေသမဟုုတ္သည့္ စေနေန႔ အလုုပ္ 
ခ်နိ္စာရင္းအား ကုုမၸဏီမွ လြင့္တင္ေၾကျငာထားမည္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ဤအေျပာင္းအလဲရွိႏုုိင္ေသာ အလုုပ္ခ်ိန္စာရင္းအား 
ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ေရာက္သည့္အထိ ကုုမၸဏီမွ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း နားလည္ထားရေပမည္။ အကယ္၍ 
ကုုမၸဏီမွ ဤလြင့္တင္ေၾကျငာမႈဆုုိင္ရာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွလွ်င္ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ားမွလြျဲပီး စေနေန႔၌ အလုုပ္ဆင္းရန ္မလုုိအပ္ေပ။ 
 

B.) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ပံုုမွန္အားျဖင့္ နားရက္ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား။ 
ေသာၾကာေန႔ထက္ ပထမ အားလပ္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အေျပာင္းအလဲရွိေသာ ပုုံေသမဟုုတ္သည့္ တနဂၤေႏြ အလုုပ္ခ်ိန္ စာရင္းအား 
ကုုမၸဏီမွ လြင့္တင္ေၾကျငာထားမည္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ဤအေျပာင္းအလဲရွိႏုုိင္ေသာ အလုုပ္ခ်ိန္စာရင္းအား  တနဂၤေႏြမတုုိင္မွီ 
ေနာက္ဆုုံး အလုုပ္လုုပ္ေသာရက္၏ ပထမ နားလပ္ခ်ိန္အထိ ကုုမၸဏီမွ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း နားလည္ထားရေပမည္။ 
အကယ္၍ ကုုမၸဏီမွ ဤလြင့္တင္ေၾကျငာမႈဆုုိင္ရာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွလွ်င္ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမွလြျဲပီး တနဂၤေႏြ၌ အလုုပ္ဆင္းရန္ မလုုိအပ္ေပ။ 
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အပုုိင္း ၈ 
 

အလုုပ္ရက္သတၱပတ္၏ ပထမ ငါး (၅) ရက္တြင ္ အခ်ိန္ျပည့္ အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ထားျပီး၊ အဆုုိပါ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ၎တုုိ႔၏ 
ေျခာက္ရက္ေျမာက္ (၆) အလုုပ္ရက္ေန႔ကုုိပါ အလုုပ္ဆင္းေသာ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုုံးထံသုုိ႔ အဆိုုပါ 

ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေန႔အတြက္ ပုုံမွန္ လုုပ္ခေပးေျခမႈႏႈန္း၏ တစ္ဆခြ ဲ(1 ½) အား လုုပ္ခေပးေခ်ေပမည္။ 
 
အပုုိင္း ၉ 
 

အလုုပ္လုုပ္ရန္ ေခၚဆုုိျခင္းခံရေသာ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုုး ေလး (၄) နာရီ အလုုပ္ခ်ိန္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
အလုုပ္အစား လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္၊ အပိုုဒ ္၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာအေရးေပၚကိစၥမ်ားေၾကာင့္ 
စက္ရုုံအေနျဖင့္ စီမံလည္ပတ္မႈျပဳရန္ မတတ္စြမ္းႏိုုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲျဖစ္သည္။ အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြထဲားသည့္ အလုုပ္ခ်ိန္အား 
ၾကိဳတင္ ဖ်က္သိမ္းမႈတစ္ခုုအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ ကုုမၸဏီမွ ၾကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ 
တစ္ခုု စတင္ခ်ိန္မတုုိင္မွီတြင္ သတင္းမီဒီယာ၊ အထူးသျဖင့္ KYGO ႏွင့္ KGRE  ေရဒီယိုု စေတရွင္မ်ားအသုုံးျပဳျပီး ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ 
အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္  ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဖ်က္သိမ္းမႈ သတင္းအမွာစကားအား ေပးပုုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ေသာ 
အေကာက္ခြန္မဲ့ ေဟာ့တ္လုုိင္းအား သုုံး(၃)လအတြင္း အဆင္ေျပစြာ တပ္ဆင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့လွ်င္ ကုုမၸဏီမွ 
စံုုစမ္းေမးျမန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတိေပးမႈဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 
၀န္ထမ္းမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာ အဆင္ေျပႏုုိင္ေစရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး၊ ကုုမၸဏီမွ ကတိက၀တ္ျပဳထားျခင္း မဟုုတ္ေၾကာင္း 
သေဘာတူလက္ခံထားေပသည္။ 

 
အပုုိဒ ္၇ 
ဂရန္တီ 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ လုုပ္သား၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီအား အနည္းဆံုုး သုုံးဆယ့္ေျခာက္ (၃၆) နာရီအတြက္ အလုုပ္ရက္သတၱပတ္ 
တစ္ပတ္အတြင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ အခ်ိန္ဆက္တုုိက္ နာရီပိုုင္းႏႈန္းျဖင့္ ပံုုမွန္  လုုပ္ခေပးေခ်မႈ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း 
တစ္စုုံတစ္ရာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ပ်က္ကြက္သည့္ နာရီအခ်ိန္မ်ားအတြက္မူ အဆုုိပါ သုုံးဆယ့္ေျခာက္ (၃၆) နာရီမွ ႏုုတ္ယူ 
ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အစိုုးရ အတ္ဥပေဒမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္  ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုထက္ပိုုျပီး လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈျပဳျခင္းမွ 
ကုုမၸဏီအား တားဆီးထားေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ မုုန္တိုုင္းျဖစ္ေပၚမႈ၊ ေရၾကီးမႈ၊ မီး၊ ေပါက္ကြမဲႈ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ျပတ္ေတာက္မႈ၊ 
ဆူပူအံုုၾကြမႈ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္သမားသမဂၢ တစ္ခုုခုုမွ ဆန္႔က်င္ျငင္းပယ္မႈ၊ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ပုုံမွန္မဟုုတ္သည့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ေၾကာင့္ စက္ရုုံအေနျဖင့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈျပဳရန္ မတတ္စြမ္းႏုုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနရာလဲလွယ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုုစီအတြက္ ရွစ္ (၈) နာရီျဖင့္ ဂရန္တီအားလည္း ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎၏ အေျခအေနအား 
ျပန္လည္ရယူႏုုိင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပ့ံသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပိုုင္း ၂ 
 

ဂရန္တီေပးထားေသာ အလုုပ္ရက္သတၱပတ္သည္ လုုပ္ခေပးေျခမႈစာရင္းအပတ္ စတင္ျခင္းမတုုိင္မွီတြင္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ ျပကၡဒိန္ရက္ေပါင္း 
သုုံးဆယ္ (၃၀) အား ျပီးေျမာက္ထားသည့္ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔သာလွ်င္ သက္ေရာက္မႈရွိေပသည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

အလုုပ္ဆင္းရန ္ ေခၚဆုုိျခင္းခံရေသာ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အနည္းဆုုံး ေလး (၄) နာရီ အလုုပ္ခ်ိန္ သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္အစား 
လုုပ္ခေပးေခ်မႈကုုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ အထက္ အပိုုင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စက္ရံုုအေနျဖင့္ 
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈျပဳရန္ မတတ္စြမ္းႏိုုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားမွ လြ၍ဲ ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိင္း ၄ 
 

စက္ရုုံ အလုုပ္ဆင္းခ်ိန္ျပီးေနာက္ ၎တုုိ႔၏ ေနာက္တစ္ရက္ အလုုပ္ခ်ိန္စာရင္း စတင္ျခင္းမတုုိင္မွီတြင္ အလုုပ္ဆင္းေပးရန္ ေခၚဆုုိျခင္း 
ခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုုိအခ်ိန္တြင္ တစ္ဆခြ ဲ(1 ½) ျဖင့္ အခ်ိန္ ေလး (၄) နာရီစာ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၅ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ အထက္ပိုုင္း ေထာက္ပ့ံခ်က္မ်ားအရ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစားထုုိးျခင္းခံရေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ျပန္လည္ 
ေခၚဆုုိျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ အဆုုိပါ အစားထုုိးမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပန္လည္ေခၚဆုုိမႈျပဳသည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အလုုပ္လုုပ္ခဲ့ေသာ 
နာရီခ်ိန္မ်ားအတြက္သာလွ်င္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၆ 
 
A.) ပိုုမုုိ တိုုေတာင္းေသာ အလုုပ္ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကုုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ တစ္ပတ္ၾကိဳတင္ျပီး ေသာၾကာေန႔တြင္ သိုု႔မဟုုတ္ 

ေသာၾကာေန႔ မတုုိင္မီွတြင္ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ကာ၊ ဂရန္တီ စီစဥ္ေပးမႈကိုု စာခ်ဳပ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီအတြင္း အမ်ားဆုုံး ဆယ့္သုုံး (၁၃) ပတ္မွ 
အထက္ အပိုုင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စက္ရံုုမွ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈျပဳရန္ မတတ္စြမ္းႏိုုင္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားမွလြျဲပီး ပံုုမွန္ အခ်ိန္တစ္ဆက္တည္း ႏႈန္းထားျဖင့္ သုုံးဆယ့္ႏွစ္ (၃၂) နာရီ လုုပ္ခေပးေခ်မႈသုုိ႔ ေလ်ာ့ခ်ေပမည္။ 
ဤသတိေပးခ်က္အား လုုိအပ္သည့္အခ်ိန္တုုိင္းတြင္ ထုုတ္ျပန္မႈျပဳျပီး၊ တစ္ဖက္တြင္မူ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဂရန္တီေအာက္ေလ်ာ့နည္းျပီး 
အမွန္တကယ္ လုုပ္ခေပးေခ်ျခင္းခံရေသာ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီအတြက္ ရက္သတၱပတ္ အေရအတြက္သည္ သီးျခား၍ အပုုိင္းတစ္ခုုစီတြင္  
ရက္သတၱ႔တ္ တစ္ဆယ့္သုုံး (၁၃) ပတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္မည္ မဟုုတ္ေပ၊ စက္ရုုံ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္မႈအရ စီမံလည္ပတ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ဌာနအား ပိတ္ခ်ထားရန္ လုုိအပ္ေသာ အေျခအေနမွလြ၍ဲျဖစ္သည္ (စက္ရံုု ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္မႈအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္(၂) ၾကိမ္သုုိ႔ 
ကန္႔သတ္ထားမည္ျဖစ္သည္)။ အဆုုိပါ အပိုုင္းမ်ားအား Fab A ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ Fab B ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ Slaughter A 
ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ႏွင့္ Slaughter B ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပမည္။ 

 
B.) အမဲသား ၾကိတ္ေျခမႈအပိုုင္းအား တုုိေတာင္းေသာ အလုုပ္ရက္သတၱပတ္ တင္ျပထားေသာ အပတ္မ်ားတြင ္ အဆုုိပါ အမဲသား 

ၾကိတ္ေျခမႈအပုုိင္း ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အျခားေသာအပုုိင္းတြင္ အလုုပ္ဆင္းရန္ ဆႏၵရွိပါက ရရွိႏုုိင္ေသာ အလုုပ္မ်ားတြင္ ၎တုုိ႔ 
လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းအေပၚ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ အစားထုုိးျဖည့္သြင္းရန္ လုုပ္သက္စီနီယာအလုုိက္ တာ၀န္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
C.) ပိုုမုုိ တုုိေတာင္းေသာ အလုုပ္ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တရား၀င္ သတိေပးခ်က္အား သက္ဆိုုင္ရာ ကုုမၸဏီ ကုုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ 

လက္မွတ္ေရးထုုိးျပီး၊ ဧည့္သည္စင္တာအတြင္းရိွ သတ္မွတ္ထားေသာ “အလုုပ္ခ်ိန္စာရင္း” ေၾကျငာဘုုတ္ျပားေပၚတြင္ လြင့္တင္ေၾကျငာ 
ထားမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ အဆိုုပါ သတ္မွတ္ထားေသာ ေၾကျငာဘုုတ္ျပားအား ပုုံမွန္အားျဖင့္ စေန ႏွင့္ တနဂၤေႏြ မ်ားတြင္ အလုုပ္အခ်န္ိ 
စာရင္း မရွိေသာ္လည္း အဆုုိပါေန႔မ်ားတြင ္အလုုပ္လုုပ္ေပးရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ ေၾကျငာျခင္းမ်ားအတြက္လည္း အသုုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၇ 
 

အလုုပ္ရက္ ငါး (၅) ရက္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းျပီး အလုုပ္နားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုုပ္နားေသာ၊ ထုုိ႔ျပင္ ျပန္လည္ေခၚဆုုိေသာ 
ရက္သတၱပတ္(မ်ား)တြင ္ဂရန္တီ ေပးေခ်မႈအား ရယူခြင့္ရွိေပမည္။ 

 
အပုုိဒ ္၈ 

ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔၏ တာ၀န္မ်ား 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္ ကာလအတြင္း မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္မဆုုိ သမဂၢ၊ ၎၏အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
အက်ံဳး၀င္သည္ မည္သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆုုိသည္ ဆူပူအုုံၾကြမႈမ်ားျပဳျခင္း၊ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းအား 
အားေပးအားေျမာက္ျပဳျခင္း၊ အသနားခံ ဆႏၵျပျခင္း၊ လုုပ္အားေလ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္း၊ ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားအား တမင္သက္သက္ ၾကန္႔ၾကာေစျခင္း 
သုုိ႔မဟုုတ္  အလုုပ္မ်ားလုုပ္ရန္ ဆုုိင္းငံ့ထားျခင္း အစရိွသည္တိုု႔အား လုုံး၀ မျပဳရေပ။ ဤအခ်က္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ 
သမဂၢအေနျဖင့္ အဆုုိပါ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မဟုုတ္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းပင္ အမ်ားသိေစရန္ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ 
ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး၊ မည္သုုိ႔ပင္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား ရိွေနပါေစ ၎၏ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား သက္ဆုုိင္ရာ ပုုံမွန္ တာ၀န္ခ်ိန္မ်ားသုုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ 
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လုပ္ကုုိင္ရန္ ခ်က္ခ်င္း အမိန္႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ သမဂၢသည္ အရင္းျမစ္တစ္ခုုမွ ရရိွေသာ သိုု႔မဟုုတ္ အလုုပ္သမား  အျငင္းပြားမႈ၊ 
ျပႆနာျဖစ္ေပၚေကာင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပြိဳင့္ေနရာတစ္ခုုသုုိ႔ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းမ်ားအား ကုုိင္တြယ္ရာတြင္ အလုုပ္ 
မလုုပ္ဘဲ ရပ္ဆုုိင္းထားေစျခင္းတိုု႔ကုုိ အခြင့္ေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳလုုပ္ျခင္းတုုိ႔အားျဖင့္ ကုုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအား ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား 
လုုံး၀ မျပဳလုုပ္ေၾကာင္း သမဂၢမွ သေဘာတူလက္ခံထားေပသည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

ဤအပုုိဒ္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းကမ္းခ်မွတ္ အေရးယူမႈျပဳရန္အတြက္ 
ဆုုံးျဖတ္ႏိုုင္ေသာအခြင့္အား ကုုမၸဏီမွ ရရိွထားသည္။ အဆုုိပါခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ စည္းကမ္းခ်အျပစ္ေပးမႈ၏ ျပင္းထန္မႈသည္ ခံုုသမာဓိ 
ဆုုံးျဖတ္မႈအရ မဟုုတ္ေပ၊ သုုိ႔ေသာ္လည္း သမဂၢအေနျဖင့္ အဆုုိပါ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဤအပုုိဒ္မွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
အား အမွန္တကယ္ ခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲျခင္း ရိွ၊မရိွ အခ်က္အလက္မ်ား ေမးျမန္းအသနားခံခြင့္ကုုိ ရရိွထားသည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

ကုုမၸဏီမွ သေဘာတူထားသည္မွာ ၎ကုုိယ္တုုိင္ သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူမ်ားသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ ကာလအတြင္း 
မည္သည့္ အလုုပ္ရပ္စဲျခင္းကုုိမွ ျဖစ္ေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း သေဘာတူထားသည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ကုုမၸဏီသည္ မည္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္မဆုုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ သီးသန္႔ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆုုိျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္မည္မဟုုတ္ေပ။ 
 
 

အပုုိဒ ္၉ 
လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈ 

 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈအား ကုုမၸဏီျဖင့္ ဆက္တုုိက္ ၀န္ေဆာင္မႈ တြလဲုုပ္ခဲ့သည့္အေပၚတြင္အေျခခံျပီး ထုုတ္ျပန္ကာ၊ ေနာက္ဆုုံး 
ငွားရမ္းခန္႔အပ္ခံရသည့္ေန႔စြမဲွစျပီး တြက္ခ်က္သြားမည္ျဖစသ္ည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၂ 
 

၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ အစမ္းခန္႔ကာလအား ကုုမၸဏီ၊ သမဂၢ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းတုုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ ေရးသား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အတူ 
ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) ကာလအထိ တုုိးခ်ဲ႕ေကာင္း တုုိးခ်ဲ႕ထားေပမည္။ အစမ္းခန္႔၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား စည္းကမ္းခ်မွတ္ အေရးယူရန္ 
သိုု႔မဟုုတ္ အလုုပ္ရပ္ဆိုုင္းရန္ ကုုမၸဏီထံတြင ္ ကုုိယ္ပုုိင္ ဆုုံးျဖတ္ႏုုိင္ေသာအခြင့္ ရိွေကာင္းရိွမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆိုုပါ အစမ္းခန္႔၀န္ထမ္းမ်ား 
ကုုိယ္စား ေလွ်ာက္ထား အသနားခံျခင္းမ်ား မျပဳရေပ။ အစမ္းခန္႔ကာလ ျပီးဆုုံးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ 
၀န္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ဆုုံး အလုုပ္ခန္႔အပ္ခံရမႈ ေန႔စြမွဲ စတင္ကာ လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈအား ဆုုံးျဖတ္ေပမည္။ 
အစမ္းခန္႔ကာလအတြင္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ အခြင့္ေပးထားေသာ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားကုုိ 
ရရိွခံစားႏုုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။ 
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အပုုိင္း ၃ 
 

၀န္ထမ္းျဖစ္သူသည္ အလုုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္းရိွသည္ဟုု ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အလုုပ္နားမႈ၊ အလုုပ္နားမႈမွ ျပန္လည္ေခၚဆုုိမႈ၊ 
အားလပ္ရက္မ်ား၊ ႏွင့္ ရာထူးတုုိးျခင္းမ်ားအား လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈေပၚတြင္ အေျခခံ ဆုုံးျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈအား ဆုုံးရံႈးမႈ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ လုုပ္သက္ရင့္ စီနီယာက်မႈ ႏွင့္ 
အလုုပ္ခန္႔အပ္ခံရမႈဆုုိင္ရာ အခြင့္ေရးမ်ားအား ဆံုုးရံႈးသြားႏုုိင္ေပသည္ - 

 
A.) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ (သုုံး (၃) ရက္ဆက္တုုိက္ မေပၚလာျခင္း၊ အေၾကာင္းမၾကားျခင္းအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 

ႏႈတ္ထြက္ျခင္းအျဖစ္ ယူဆေပမည္)။ 
 
B.) ျပစ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရပ္စဲခံရျခင္း။ 
 
C.) တစ္ (၁) ႏွစ္ထက္ပိုုေသာ ကာလအထိ အလုုပ္ အနားယူျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) လတာအတြင္း အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုုခုုေၾကာင့္ 

လုုပ္ခယူ အလုုပ္မလုုပ္ႏိုုင္ျခင္း။ သိုု႔ေသာ္လည္း အပိုုေဆာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလ၏ အဆုုံးတြင ္ တာ၀န္ခ်မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ 
သူ/သူမမွ ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်နပ္ႏုုိင္ေလာက္စရာ သက္ေသအေထာက္အထားအား တင္ျပႏိုုင္ခဲ့လွ်င္မူ 
အဆုုိပါ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအား အပိုုေဆာင္း ေျခာက္ (၆) လ အနားယူထားေစေပမည္။ 

 
D.) အလုုပ္အနားယူမႈမွ ျပန္လည္ေခၚဆုုိျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆုုိပါ ျပန္လည္ေခၚဆုုိျခင္းခံရေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား 

ခံရျပီးေနာက္ အလုုပ္ျပန္ဆင္းရန္ ျပကၡဒိန္ရက္ေပါင္း ငါး (၅) ရက္ အခ်ိန္ရေပသည္။ ျပကၡဒိန္ရက္ ငါး (၅) ရက္အတြင္း ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ 
အလုုပ္ျပန္ဆင္းရန္ မတတ္စြမ္းႏိုုင္ေသာ အေျခအေနတြင္မူ အလုုပ္သုုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ အပိုုေဆာင္း ျပကၡဒိန္ရက္ ငါး (၅) ရက္ ခြင့္ျပဳ 
ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ေဘာင္အတြင္း အစီရင္ခံ 
တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္မူ ၎တုုိ႔၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္ခံရမႈ ဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဆုုံးရံႈးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 လုုိအပ္ေသာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ထုုတ္ျပန္ေပးပုုိ႔ႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ 

မိမိတုုိ႔၏ လိပ္စာအား ေရးသား ေထာက္ပံ့ေပးရေပမည္။ စာတုုိက္ရုုံးမွ အတည္ျပဳေပးပုုိ႔ေသာ ပထမအၾကိမ္ စာ၏ ေန႔စြေဲပၚတြင္ အေျခခံျပီး 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံထားေပသည္။ 

 
E.) ကုုမၸဏီမွ သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏီ၏ အာမခံအက်ိဳ းေဆာင္ထံမွ အလုုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေခ်မႈမ်ားအား လက္ခံရရိွေနစဥ္တြင္ 

အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ၏ အျခားေသာ ေနရာတစ္ခုုခုုတြင္ အလုုပ္လုုပ္ေနျခင္း (ကုုမၸဏီမွ ထုုိသုုိ႔ျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ ေပးထားသည့္ 
အေျခအေနမွလြ၍ဲျဖစ္သည္)။ 

 
F.) စီမံခန္႔ခြမဲႈ ရာထူးေနရာအား လက္ခံရန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈယူနစ္မွ ထြက္ခြာသြားေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ရာထူးတုုိးျမင့္ခံရျပီး ေန႔စြမွဲ 

ခုုႏွစ္ဆယ့္ငါး (၇၅) ရက္အၾကာတြင္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈယူနစ္၏ လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာ အခြင့္ေရးမ်ား အားလုုံးအား ဆုုံးရံႈးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
G.) လုုံး၀ဥႆုုံ ႏွင့္ တစ္သက္တာ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း (အကယ္၍ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) လတာ ကာလ သက္တမ္းကုုန္သြားလွ်င္)၊ C) တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း စိတ္ေက်နပ္ေလာက္စရာ သက္ေသအေထာက္အထားအား ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ တင္ျပႏိုုင္ခ့ဲေသာ 
အေျခအေနမွလြ၍ဲျဖစ္သည္။ 

 
H.) အနားယူပင္စင္ယူျခင္း 
 
I.) (ကုုမၸဏီမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ) ပ်က္ကြက္ခြင့္ထက္ ပုုိၾကာေနျခင္း။ 
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အပုုိင္း ၅ 
 

လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာ စာရင္းမ်ား။  အားလုုံးေသာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈယူနစ္ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စက္ရံုုတြင ္ လုုပ္သက္ရင့္ စီနီယာ 
က်မႈအား ျပသထားေသာ စီနီယာစာရင္အား ကုုမၸဏီမွ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ သေဘာတူထားေပသည္။ အဆိုုပါ လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာ 
စာရင္းအား ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔၊ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔၊ ဇူလုုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ေအာက္တုုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔ တုုိင္းတြင္ လြင့္တင္ 
ေၾကျငာထားမည္ျဖစ္သည္။ ဤစာရင္း၏ မိတၳဴေကာ္ပီအား စက္ရုုံတြင္ ထုုတ္ျပန္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သမဂၢသုုိ႔လည္း ေထာက္ပံ့ထား ေပမည္။ 

 
 

အပုုိဒ ္၁၀ 
အလုုပ္ေနရာ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ရာထူးေနရာအသစ္ ဖန္တီးတုုိးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ယခင္တစ္ပတ္မွစျပီး (ယာယီမဟုုတ္သည့္) အလုုပ္ေနရာ လစ္လပ္ 
လုုိအပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ အလုုပ္ အုုပ္စုုမ်ား တစ္(၁) ႏွင့္ အထက္တြင္ အလုုပ္ရာထူးေနရာမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း ျပဳလုုပ္သည့္အခါတြင္ (ေအာက္ 
အပိုုင္း ၁၅ တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရာထူးေနရာမ်ားမွလြ၍ဲျဖစ္သည္) အဆုုိပါ အလုုပ္ရာထူးအား စက္ရံုုတြင ္ ၾကာသာပေတးေန႔မွစတင္ျပီး၊ 
စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အားလက္ရက္ ႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္မႈအပုုိင္းအလုုပ္မရွိသည့္ ေန႔ရက္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ကာ သုုံး (၃) ရက္ ဆက္တိုုက္ လြင့္တင္ 
ေၾကျငာထားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အလုုပ္ေနရာ တစ္ခုုထက္ပုုိျပီး အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳလွ်င္ သူ/သူမအေနျဖင့္ 
ရာထူးခန္႔အပ္မႈအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုုိးခ်ိန္တြင္ ပုုိမိုုႏွစ္သက္ရာအား ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိႏွစ္သက္ရာ အစဥ္လုုိက္ ေရြးျခယ္မႈအား 
ေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ ကုုမၸဏီ၏ ေရြးျခယ္မႈအတုုိင္းျဖစ္ေပမည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၂ 
 
သားသတ္မႈ ႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈဟူ၍ အထက္တန္းစီနီယာ အပုုိင္း ႏွစ္ (၂) ပိုုင္း ရွိေပမည္။ အလုုပ္ေနရာ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ 
အဆုုိင္းမ်ားအားလုုံးတြင္ လုုပ္သက္စီနီယာအလုုိက္ ျဖစ္ေပမည္။ အပုုိင္းတစ္ခုုစီအတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဌာနမ်ား ရိွမည္ျဖစ္သည္ - 
 
သားသတ္ ဌာနမ်ား 

1. သားသတ္ၾကမ္းျပင္ 
2. အတြင္းကလီစာအပုုိင္း 
3. အျပင္ အေရခြံအပိုု္င္း 
4. အေအးခံကူလာမ်ား 
5. မစားသုုံးႏိုုင္ေသာ/စားသုုံးႏိုုင္ေသာ အပုုိင္းမ်ား ခြျဲခားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
6. စြန္႔ပစ္ေရ 
7. တိရစာၦန္သုုိေလွာင္ထိန္းသိမ္းရံုု 

 
ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ ဌာနမ်ား 

1. ထုုတ္လုုပ္ေရး/BPI/အသားၾကိတ္ျခင္း 
2. သေဘၤာတင္ပုုိ႔ျခင္း 
3. ရွက္ဂ္ ဒရုုိက္ဗာမ်ား 

 
 
အပုုိင္း ၃ 
 
လုုပ္သက္စီနီယာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက ္၀န္ထမ္းတုုိင္းသည့္ ဌာန တစ္ခုုသုုိ႔ တာ၀န္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေပမည္။ 
 



13 

အပုုိင္း ၄ 
 
A.) စက္ရုုံတြင္ လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာအက်ဆုုံးျဖစ္သည့္ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားသူ ၀န္ထမ္းအား ၎မွ အလုုပ္လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္စြမ္း ရိွသည့္အေပၚတြင ္

လစ္လပ္ေနေသာ ရာထူးေနရာ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
 
B.) သီးျခား ဌာန သုုိ႔မဟုုတ္ အပိုုင္းသုုိ႔ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ ဌာနအသစ္ ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ အပုုိင္းအသစ္မွ 

ခရစ္ဒစ္အရ ၎တုုိ႔၏ ယခင္ ဌာန ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ အပုုိင္း လုုပ္သက္စီနီယာအား ရရိွေပမည္။ 
 
 
အပုိင္း ၅ 
 

လုုပ္သက္စီနီယာ အနည္းဆံုုး တစ္ (၁) ႏွစ္ ရရွိျပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုုင္းတစ္ဆုုိင္းမွ ေနာက္တစ္ဆိုုင္းသုုိ႔ 
အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳရေပ။ မိမိ၏ လုုပ္သက္ ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း အဆုုိင္းေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုုျပဳရန္ လုုိအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ 
၀န္ထမ္းတစ္ဦးထံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနတြင္မူ ကုုမၸဏီ၊ သမဂၢ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူတုုိ႔မွ အဆုုိပါ ကိစၥရပ္အား ၾကိဳးပမ္း 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးမႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈအပိုုင္းမွ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ား ေျခာက္ဆယ္ 
(၆၀) ထက္ပိုုျပီး၊ ထုုိ႔ျပင္ သားသတ္အပိုုင္းမွ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ား ေျခာက္ဆယ္ (၆၀) ထက္ပိုုျပီး မိမိတုုိ႔၏ အပိုုင္းအတြင္းရိွ မတူညီေသာ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ တစ္ခုအား အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳႏိုုင္ေပ။ 

 
 
အပုုိင္း ၆ 
 
 
A.) အပိုုင္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈမ်ားအၾကား အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ ထိေရာက္ 

အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ ထုုတ္လုုပ္ေရးအပိုုင္းအား ထိခုုိက္အားေလ်ာ့ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုုမၸဏီမွ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုုလွ်င္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုုင္း ၇ တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည့္ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး အဆုုိပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 
အခ်ိန္စာရင္းအား ဖြ႕ံျဖိဳးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ ကိစၥရပ္အား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမတုုိင္မွီတြင္ ကုုမၸဏ ီ
အေနျဖင့္ သမဂၢျဖင့္ ဤအခ်ိန္စာရင္း ဖြ႕ံျဖိဳးေဆာင္ရြက္မႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၊ တုုိင္ပင္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 
B.) အပိုုင္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈမ်ားအၾကား အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ 

ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရိွေသာ ထုုတ္လုုပ္ေရးအပုုိင္းအား ထိခိုုက္အားေလ်ာ့ေစျခင္းမရိွဘဲ ျပကၡဒိန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္စီလွ်င္ အထူးျပဳထားသည့္ 
ပမာဏအား ေက်ာ္လြန္သြားေကာင္း ေက်ာ္လြန္သြားႏုုိင္ေၾကာင္း ကုုမၸဏီမွ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဆုုိလွ်င္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ သမဂၢသိုု႔ အေၾကာင္း 
ၾကားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကုုမၸဏီမွ လက္ေတြ႕က်ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိသည့္ အတုုိင္းအတာသုုိ႔ အထူးျပဳထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္အား 
ေက်ာ္လြန္ျပီး အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းဆိုုမႈမ်ားကုုိ ဆက္လက္ ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၇ 
 

အလုုပ္အား ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ျပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ၎၏ အလုုပ္သစ္တြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား 
ေနရာခ်ထားႏုုိင္ရန္ ကုုမၸဏီမွ အေကာင္းဆံုုး ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ အလုုပ္အား ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ 
ျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား အဆုုိပါ အလုုပ္ခ်ီးျမင့္ျပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အလုုပ္သစ္တြင္ ေနရာ 
ခ်ေပးေပမည္။ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) တာ ကာလအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေပးျခင္း မခံရေသးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္မူ မိမိတုုိ႔ အျပိဳင္ 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလုုပ္တြင္ ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည့္အထိ အလုုပ္အတြက္ လုုပ္ခႏႈန္း ထက္ တစ္နာရီလွ်င္ ေဒၚလာႏွစ္ဆယ့္ငါးျပား 
($၀.၂၅) ဆင့္အား လက္ခံရရိွေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၈ 
 

ပိုုမုုိ လုုပ္ခႏႈန္းျမင့္ေသာ အလုုပ္ေနရာအား ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္ထားႏုုိင္သည့္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွာမူ ကုုမၸဏ ီ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အဆုုိပါ 
အလုုပ္သစ္တြင္ တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္ရေသးမီွအထိမူ ယခင္ လုုပ္ခႏႈန္းအတုုိင္း ဆက္လက္ ရရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ လုုပ္ခႏႈန္း ပုုိမိုုနိမ့္ေသာ 
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အလုုပ္ေနရာအား ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္ထားႏုုိင္သည့္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွာမူ လုုပ္ခႏႈန္းနိမ့္ေသာ အလုုပ္ကုုိင္တြင ္ ေနရာခ်ထားျခင္း 
ခံရေသာအခ်ိန္၌ လုုပ္ခနိမ့္ႏႈန္းအား ရရိွေပမည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၉ 
 

၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီထံ ပိုုမုုိနိမ့္ေသာ အလုုပ္ေနရာတစ္ခုု ဖြင့္ေပးျခင္းအား တစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) လၾကာတုုိင္းတစ္ၾကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ အျပိဳင္ 
ေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္(၁) ၾကိမ္ ကန္႔သတ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ တန္းတူရာထူးေနရာသုုိ႔ ေျခာက္ (၆) လၾကာတုုိင္း တစ္ၾကိမ္ျဖစ္သည္။ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားသည့္အလုုပ္အား ခ်ီးျမင့္ခံရသည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွလြ၍ဲ အထက္ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား 
ကန္႔သတ္မႈမရိွေပ၊ ထုုိ႔ျပင္ မိမိ၏ ယခင္ ရာထူးေနရာအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူသည္ ျပန္လည္သည့္ ေန႔စြမွဲ 
ေျခာက္ (၆) လတာ ကာလအတြင္း မည္သည့္ အဆင့္တြင္မဆုုိ အလုုပ္အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳႏုုိင္ေပ။ 
 

အပုုိင္း ၁၀ 
 

အလုုပ္ပုုိစတင္အေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားႏုုိင္သူသည္ အလုုပ္အား လက္ခံရန္ လိုုအပ္ေပသည္။ အလုုပ္အား လက္ခံေသာ 
ေအာက္ျမင္စြာ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားႏုုိင္သူအေနျဖင့္ အလုုပ္အား သင္ယူရန္ ရိုုးသားစစ္မွန္ေသာ ၾကိဳးစားအားထုုတ္မႈ ျပဳရေပမည္၊ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) အတြင္း အလုုပ္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳႏိုုင္လွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္အတြက္ အရည္ခ်င္း 
ျပည့္မွီျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရလွ်င္ ယခင္ အလုုပ္ကုုိင္ ရာထူးေနရာသုုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ရေပမည္။ အကယ္၍ ကုုမၸဏီမွ 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အရ အပိုုေဆာင္းအခ်ိန္ေပးရန္ လုုိအပ္သည္ဆုုိလွ်င္ ၎တုုိ႔မွ သမၼဂျဖင့္ ေတြ႕ဆံုုျပီး တိုုးခ်ဲ႕ကာလအား သတ္မွတ္ရေပမည္။ 
အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ ယခင္ ရာထူးေနရာအား အဆုုိပါ ၀န္ထမ္း အလုုပ္ေနရာ အသစ္တြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွီေၾကာင္း 
ျပသႏုုိင္သည့္အထိ အလုုပ္ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားေစျခင္းမ်ား မျပဳရေသးေပ။ 

 
အကယ္၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အလုုပ္အား ခ်ီးျမင့္ခံရျပီးသည့္ေနာက္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီွျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရလွ်င္ မူလ အလုုပ္အျပိဳင ္
ေလွ်ာက္ထားသည့္ စာရင္းစာရြက္မွ အရည္ခ်င္းျပည့္မွီေသာ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားသူ ေနာက္တစ္ဦးထံ ခ်ီးျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
အဆုုိပါ၀န္ထမ္းသည္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွီျခင္းမရိွလွ်င္ အဆုုိပါရာထူးေနရာအား စီမံခန္႔ခြမဲႈမွ ဆုုံးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္ အတုုိင္း တာ၀န္ခ်မွတ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြင္း အရည္ခ်င္းျပည့္မီွေသာသူမရိွလွ်င္ ၎ရာထူးေနရာအား စီမံခန္႔ခြမဲႈ ဆုုံးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္ 
အတုုိင္း တာ၀န္ခ်မွတ္ေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၁၁ 
 

ခ်ီးျမင့္ခံရသည့္ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားေသာ အလုုပ္သစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ အလုုပ္သစ္သုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၾကိဳးပမ္း 
အားထုုတ္မႈျပဳရာတြင္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ "မွတ္တမ္းျပဳ အစီရင္ခံစာ”တစ္ခုုအား ဖြ႕ံျဖိဳးေဆာင္ရြက္၊ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ဤမွတ္တမ္းျပဳ 
အစီရင္ခံစာသည္ အဆုုံးသတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်မႈျပဳျပီးသည့္အထိ အလုုပ္ေနရာ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအားလုုံး၏ အေျခအေနအား 
စာရင္းျပဳထားသည္။ ၎တြင ္ အပုုိင္း၊ ဌာန၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ အမည္၊ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရာထူးေနရာ ႏွင့္ ဂရိတ္၊ ၎တုုိ႔ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ယခင္ ရာထူးေနရာႏွင့္ ဂရိတ္၊ ရာထူးသစ္ ခ်ီးျမင့္သည့္ ေန႔စြ ဲ ႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ လက္ရွိအေျခအေန အစရိွသည္တုုိ႔ 
ပါ၀င္ေပသည္။ မွတ္တမ္းျပဳ အစီရင္ခံစာအား လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ဌာနမွ ထိန္းသိမ္းထားျပီး၊ အပတ္စဥ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈျပဳကာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏုုိင္ရန္ ထားရိွထားသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ မိတၳဴေကာ္ပီအား သမဂၢသုုိ႔ ေထာက္ပံ့ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၁၂ 
 
A.) တစ္ (၁) ႏွစ္ လုုပ္သက္စီနီယာျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္မွန္ေသာ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတုုိ႔၏ 

ဌာနအတြင္းမွ အေျခစုုိက္ လုုပ္သားရာထူးေနရာတစ္ခုုသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ဆႏၵရိွေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ အမည္အား 
ေစာင့္ဆုုိင္းစာရင္းေပၚတြင္ ထားရိွခြင့္ျပဳထားသည္။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈျပဳရန္အတြက္ “ေစာင့္ဆုုိင္းစာရင္း 
ရာထူးေနရာမ်ား” လစ္လပ္မႈစာရင္းကုုိ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ ဌာနအပိုုင္းအတြင္း အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားမႈ ဖြင့္လွစ္ျခင္းတစ္ခုုရိွခဲ့လွ်င္ 
ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုုိပါဌာနအပုုိင္းအတြက္ ၀န္ထမ္းသစ္ငွားရမ္းခန္႔အပ္ျခင္း မတုုိင္မွီတြင ္စက္ရုုံတြင္း လုုပ္သက္စီနီယာအလုုိက္ ေစာင့္ဆုုိင္း 
စာရင္းေပၚတြင္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားထံ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ကမ္းလွမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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B.) ေနရာသစ္တစ္ခုုသုုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာေရႊ႕ေျပာင္းျပီးသည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တစ္ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္မရိွေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျပဳရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းမွ ျပဳတ္က်သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ထပ္ 
တစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) လတာ ကာလတြင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႕မႈျပဳရန္ အရည္ခ်င္းမျပည့္မွီေတာ့ေပ။ 

 
C.) ေနာက္ဆုုံးအသစ္ မြမ္းမံျပီးျဖစ္သည့္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈစာရင္းအား သမဂၢမွ ေတာင္းဆုုိလာသည့္အေပၚတြင္ သမဂၢထံသုုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးေပမည္။ 
 
အပုုိင္း ၁၃ 
 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားရွိေသာ္ျငား ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ လုုပ္သက္စီနီယာ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္း ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာတြင္ လုုိအပ္သည့္အတုုိင္း ယာယီပံုုစံအေျခခံျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေကာင္း ခန္႔အပ္ 
ေပမည္။ မိမိတုုိ႔၏ ပံုုမွန္ လုုပ္ခႏႈန္းထက္ ပိုုနိမ့္ေသာ လုုပ္ခႏႈန္းရိွေသာ အလုုပ္ရာထူးတစ္ခုုသိုု႔ ယာယီတာ၀န္ခ်ထားျခင္း ခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား 
မွန္သမွ်သည္ လုုပ္ငန္းခြင္ ထိခုုိက္ဒဏ္ရာရမႈ ႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈတိုု႔ေၾကာင့္ လုုပ္ငန္းထုုိင္ခင္း အဆင္ေျပမႈ မွလြဲ၍ အဆုုိပါ အလုုပ္အား 
ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ ၎တုုိ႔၏ ပံုုမွန္ လုုပ္ခႏႈန္းအတုုိင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ လုုပ္ခႏႈန္း ပိုုမုုိျမင့္ေသာ အလုုပ္ကုုိင္သုုိ႔ ယာယီ တာ၀န္ခ်ထားျခင္း 
ခံရေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္မူ အရည္ခ်င္းျပည့္မွီပါက ပုုိမိုုျမင့္ေသာ အုုပ္စုု လုုပ္ခႏႈန္းအတုုိင္း လက္ခံရရိွေပမည္။ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ 
(၃၀) ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ယာယီ တာ၀န္ခ်ထားမႈ မွန္သမွ်အား သမဂၢျဖင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈျပဳမည္ျဖစ္ျပီး၊ လုုိအပ္လွ်င္ အစားထုုိးမႈ 
အတြက္ အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြ ဲ သတ္မွတ္သြားေပမည္။ သမဂၢအေနျဖင့္ ယာယီ တာ၀န္ခ်ထားမႈမ်ား၏ ေန႔စဥ္ စာရင္းအား ျပသရန္ 
ေတာင္းဆုုိေကာင္း ေတာင္းဆုုိေပမည္၊ အကယ္၍ ထုုိသုုိ႔ ေတာင္းဆုုိလာခ့ဲလွ်င္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုုိပါစာရင္းအား သမဂၢထံသုုိ႔ 
ေထာက္ပ့ံေပးရေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၁၄ 
 

အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ႏွင့္ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားမွ ေရြးျခယ္ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားကုုိသာလွ်င္ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေသာ ေၾကျငာ 
ဘုုတ္ျပားအား လုုပ္သား၀န္ထမ္း အမ်ားစုု ၀င္ေရာက္ရယူႏိုုင္ေသာ ဧရိယာတြင္ ထားရိွထားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ ေၾကျငာဘုုတ္ျပားတြင္ 
ခ်ီးျမင့္ခံရသည့္ အလုုပ္သစ္မ်ားအားလုုံး၏ စာရင္းႏွင့္အတူ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားရန္ ရရိွႏုုိင္သည့္ အလုုပ္ကုုိင္မ်ားအား လြင့္တင္ေၾကျငာ 
ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၁၅ 
 

အဖြ႕ဲ ဦးေဆာင္သူမ်ား/ ထုုတ္လုုပ္မႈပုုိင္း သင္တန္းမွဴးမ်ား။  အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္မႈပိုုင္း သင္တန္းမွဴး အလုုပ္ေနရာမ်ား 
ဖြင့္ေပးခ်ိန္တြင္ အဆုုိပါ အလုုပ္ကုုိင္အား ဌာနအပုုိင္းတြင္ ၾကာသာပေတးေန႔မွစတင္ျပီး စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အားလပ္ရက္မ်ား၊ ႏွင့္ 
ထုုတ္လုုပ္မႈပုုိင္း အလုုပ္မရိွေသာ ေန႔ရက္မ်ား ခ်န္လွပ္ကာ သုုံး (၃) ရက္ ဆက္တုုိက္ လြင့္တင္ေၾကျငာထားမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆုုိပါ ရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အား ၀န္ထမ္းေရးရာရုုံးခန္းတြင္ ျဖည့္စြက္ရေပမည္။ လစ္လပ္ အလုုပ္ 
ေနရာအား အရည္ခ်င္းျပည့္မွီျပီး အဆုုိပါ အလုုပ္အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကြ်မ္းက်င္မႈရိွေသာ အထက္တန္းစီနီယာ ေလွ်ာက္ထားသူ 
အေကာင္းဆုုံး ငါး (၅) ဦးသိုု႔ ခ်ီးျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ လ်ာထားသူမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း၊ ႏွင့္ အလုုပ္ကုုိင္ခြျဲခမ္းေလ့လာမႈတြင္ 
အေတြ႕ၾကံဳရွိေသာ သမဂၢမွ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္တိုု႔အား အသုုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွီမႈမ်ားကုုိ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈမွ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အလုုပ္ ကြ်မ္းက်င္မႈစေကးမ်ား၊ အလုုပ္ 
မွတ္တမ္း၊ လုုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကံဳ၊ အလုုပ္တက္ေရာက္မႈ၊ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းမႈ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ပညာေရး သုုိ႔မဟုုတ္ ရာထူး 
ေနရာျဖင့္ စပ္ဆုုိင္ေသာ သင္တန္းရရိွျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္ေပသည္။ 
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အလုုပ္ကုုိင္ ဖြင့္ေပးျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္ အခါတြင ္သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုုင္ရာ လြင့္တင္ 
ေၾကျငာမႈမ်ားအား ခုုႏွစ္ (၇) ရက္တာ ကာလ လြင့္တင္ေၾကျငာထားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ 
 ၾကမ္းျပင္ သင္တန္းမွဴး 
 အသားအရုုိး လီွးျဖတ္သူ 

 ေသြးခဲ ဆြထုုဲတ္သ ူ
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စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ဌာန ရုုံးခန္းတြင္ အဆုုိပါရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ 
ျဖည့္စြက္ႏိုုင္ေပသည္။ လစ္လပ္ ရာထူးအား ကုုမၸဏီမွ ဆုုံးျဖတ္ထားသည့္ အေကာင္းဆုုံး အရည္ခ်င္းျပည့္မွီသူ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ ခ်ီးျမင့္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤရာထူးေနရာမ်ားအား ခ်ီးျမင့္ရာတြင္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ သမဂၢ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ လုုပ္ေဖာ္အုုပ္စုု ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူမည္ျဖစ္သည္။ ဤရာထူးေနရာမ်ားအား ခ်ီးျမင့္ရန္အတြက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳရာတြင္ အလုုပ္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈစေကးမ်ား၊ အလုုပ္မွတ္တမ္း၊ လုုပ္ငန္း အေတြ႕ၾကံဳ၊ အလုုပ္တက္ေရာက္မႈ၊ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းမႈ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ 
ပညာေရး သုုိ႔မဟုုတ္ ရာထူေနရာျဖင့္ စပ္ဆုုိင္ေသာ သင္တန္းရရိွျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္ေပသည္။ အကယ္၍ ကုုမၸဏီမွ အားလုုံးေသာ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈမ်ားသည္ တူညီေနေၾကာင္း ဆံုုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ လုုပ္သက္အရင့္ဆုုံးေသာ စီနီယာ၀န္ထမ္းထံသုုိ႔ ဤရာထူးေနရာအား 
ခ်ီးျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
 

အပုုိဒ ္၁၁ 
အလုုပ္ရပ္နားျခင္း/အလုုပ္ရပ္စဲျခင္း 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

တပ္အား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေသာဌာနပုုိင္းအတြင္ အလုုပ္ရပ္နားျခင္းအား အဆုုိပါ အပိုုင္းဌာနအတြင္း အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္လ်က္ရိွေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား စက္ရံုုတြင ္ လုုပ္သက္စီနီယာက်မႈႏွင့္အညီ လုုပ္သား၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ က်န္ရိွေနသည့္ အလုုပ္ကုုိင္မ်ားအား ဆက္လက္ 
စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ျခင္းရွိ၊မရိွအေပၚအေျခခံကာ ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

တပ္အား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ယခင္က အလုုပ္ေနရာသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ 
အဆုုိပါ၀န္ထမ္းျဖစ္သူထံတြင္ ၎အစားထုုိးေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူထက္ စက္ရံုု လုုပ္သက္စီနီယာ ပိုုမုုိ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ထိုုသုုိ႔ 
ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားရွိေသာ္ျငား ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားထံ လက္ရိွ လုုပ္ခေပးေျခမႈႏႈန္းထက္ ပိုုျပီး 
ဆက္လက္ ေပးေျခေနေသးသည္ဆုုိလွ်င္ လုုပ္သက္စီနီယာအလုုိက ္ လုုပ္ငန္းရာထူးသုုိ႔ လုုပ္သားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းအား သုုံး (၃) 
ပတ္တာကာ ၾကန္႔ၾကာထားေစေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ စက္ရံုု လုုပ္သက္စီနီယာက်မႈသည္ ဌာနပုုိင္းအတြင္ ယခင္ရရိွခဲ့သည့္ အလုုပ္တြင ္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေနရာအစားထုုိးမႈအား 
ခြင့္ျပဳမည္မဟုုတ္ေပ၊ အကယ္၍ရရိွႏိုုင္လွ်င္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအား လစ္လပ္အလုုပ္ေနရာတစ္ခုုတြင္ ေနရာခ်ေကာင္း ေနရာခ်ေပမည္၊ 
သုုိ႔မွမဟုုတ္ အဆုုိပါ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းရွိသည့္ အေပၚ အေျခခံျပီး ဌာနအတြင္း စက္ရံုု 
လုုပ္သက္စီနီယာက်မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား အစားထုုိးေကာင္း အစားထုုိးေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

အကယ္၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ စက္ရံုု လုုပ္သက္စီနီယာက်မႈသည္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ ဌာနပုုိင္းအတြင္း မည္သည့္ အလုုပ္ကိုုင္ကုုိမွ် 
အစားထုုိးႏုုိင္ရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့လွ်င္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအား အကယ္၍ ရရိွႏိုုင္လွ်င္ လစ္လပ္အလုုပ္ေနရာတစ္ခုု၌ ေနရာခ်ေကာင္း ေနရာခ်ထား 
ေပမည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အဆုုိပါ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္စြမ္းရွိသည့္ အေပၚအေျခခံျပီး အျခားေသာ ဌာနအပုုိင္းမွ 
စက္ရုုံ လုုပ္သက္စီနီယာက်မႈ ပိုုမိုုေလ်ာ့နည္းေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား အစားထုုိးေကာင္း အစားထုုိးေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၅ 
 

တစ္ျခားေသာ ဌာန သုုိ႔မဟုုတ္ အပုုိင္းတစ္ခုုသုုိ႔ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ ဌာနအသစ္ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ 
အပိုုင္းအသစ္မွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ ယခင္ စက္ရုုံ လုုပ္သက္စီနီယာအား ရရိွေပမည္။ 
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အပုုိင္း ၆ 
 

၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္သက္စီနီယာျဖင့္ အစဥ္ ပုုံေသ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အလုုပ္ေနရာ၏ လုုပ္ခႏႈန္းအား လက္ခံရရိွေပမည္။ 
 
 
အပုုိင္း ၇ 
 

အစမ္းခန္႔၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ားအား ပုုံမွန္ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ားမတုုိင္မွီတြင္ အနားယူေစမည္ျဖစ္သည္၊ သုုိ႔ေသာ္ က်န္ရွိေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အေနျဖင့္ အလုုပ္တာ၀န္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ယာယီ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားအား အသုုံးျပဳမည္ 
မဟုုတ္ေပ၊ သုုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈယူနစ္ ၀န္ထမ္းမ်ားမဆုုိ၏ အနားယူမႈအား ရလဒ္ထြက္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၈ 
 

ျပန္လည္ေခၚဆုုိမႈျပဳသည့္အခါတြင္ အပိုုင္းတစ္ခုုမွ စက္ရံုု လုုပ္သက္စီနီယာ အရိွဆုုံးေသာအနားယူခံရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဦးဆံုုး 
ျပန္လည္ေခၚဆုုိမႈျပဳမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆုုိပါ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုုပ္တာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအပုုိဒ္ 
ေအာက္တြင ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ ယခင္ အလုုပ္ကုုိင္သုုိ႔ ယခင္ လုုပ္သက္စီနီယာအား 
ဆုုံးရံႈးမႈမရိွဘဲ ျပန္လာႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရး တစ္ (၁) ၾကိမ္ ရရိွေပမည္။ 

 
 
အပုုိင္း ၉ 
 

ကုုမၸဏီ၏ အလုုပ္ရပ္စဲမႈ/ အလုုပ္ရပ္နားမႈ ႏွင့္ ျပန္လည္ရယူမႈ/ျပန္လည္ေခၚဆုုိ လုုပ္ငန္းစဥ္တုုိ႔အား အၾကံျပဳ၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္ အတြက္ 
သမဂၢအေနျဖင့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား တာ၀န္ေပးသတ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 

အပုုိဒ ္၁၂ 
မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္မ်ား/ ခုုံသမာဓိရုုံးဆုုံးျဖတ္မႈ 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ား ႏွင့္ အလုုပ္ရွင္ျဖစ္သူတိုု႔သည့္ မေက်နပ္တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားျပဳသည္အထိ မရိွေစဘဲ ေျဖရွင္းေကာင္း ေျဖရွင္းႏုုိင္မည္ 
ျဖစ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ သမဂၢ ႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတုုိ႔၏ ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ သုုိ႔မဟုုတ္ ၾကီးၾကပ္သူ 
တုုိ႔ျဖင့္အတူ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္အား ေလးစားစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ေဆြးေႏြးသြားရန္ တုုိက္တြန္း 
လုုိသည္။ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုုိင္ရာ သမဂၢ ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူျဖင့္ ၎တုုိ႔ သိရွိသည္မွ အလုုပ္ရက္ ငါး 
(၅) ရက္အတြင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေန ျပသနာ သုုိ႔မဟုုတ္ ျဖစ္ရပ္အား ၎တုုိ႔ သိရွိသင့္ျပီးခ်ိန္မွစျပီး အဆုုိပါ 
ျပသနာရပ္အား ေျဖရွင္းမႈျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူျဖင့္ ျပသနာအား ေဆြးေႏြးရေပမည္။ 
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ အေျဖျပန္ၾကားေပးမႈအား အဆုုိပါ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ျပီးသည္မွ အလုုပ္ရက္ ငါး (၅) ရက္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ဆုုိင္ေနသည့္ မေက်နပ္တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ကုုမၸဏ ီႏွင့္ သမဂၢအၾကား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏ ီႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခါတြင္ အပိုုင္း ၅ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သက္ေရာက္မႈရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ 
 
မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ကုုမၸဏီမွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ အေျခအေနမွလြ၍ဲ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ ကုုိယ္ပိုုင္ 
အခ်ိန္တြင္ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိင္း ၂ 
 

ေဒသခံ သမဂၢအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ရာ ၾကီးၾကပ္သူမ်ား အေရအတြက္ ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္သူတစ္ဦးစီမွ ကုုိယ္စားျပဳမည္ျဖစ္ေသာ အပိုုင္းမ်ားကုုိ 
ေရးသားထုုတ္ျပန္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ အမည္ျပဳထားသည့္ ၾကီးၾကပ္သူမ်ားကုုိသာလွ်င္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ သမဂၢ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ အလာဟသ ျဖဳန္းတီးျခင္း မျပဳရေပ၊ 
သုုိ႔မဟုုတ္ မေက်နပ္တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ား လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳရေပ။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆင့္မ်ားအားလုုံးတြင္ သက္ဆုုိင္ရာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေပသည္။ အဆုုိပါ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား 
အျပန္အလွန္ ေရးသား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တိုုးခ်ဲ႕ေကာင္း တုုိးခ်ဲ႕ႏိုုင္ေပမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပံုုမွန္မဟုုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
အပိုုေဆာင္းအခ်ိန္ရရိွႏိုုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္၊ ေအာက္တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား အလုုိအေလ်ာက္ တုုိးခ်ဲ႕ျခင္း 
မဟုုတ္ေပ။ 
 

အပုုိင္း ၅ 
 

သက္ေသမ်ားအား သိုု႔မဟုုတ္ လုုိအပ္ပါက ေခၚဆုုိရန္ သေဘာတူညီေသာပါတီအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အားလုုံးေသာသက္ေသအေထာက္ 
အထားမ်ားအားလုုံးအား ရရိွႏိုုင္ရန္အလုုိ႔ငွာ ပတ္သက္ေနေသာ ဌာနသုုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရေပမည္။ 
 
 

ပထမဦးဆုုံး - 
 

အပိုုင္း ၁ တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း ကိစၥရပ္ျပသနာအား ေျဖရွင္းႏိုုင္ျခင္းမရိွလွ်င္ သမဂၢအေနျဖင့္ အလုုပ္သမားထံ သိရိွ အသိေပးျပီး 
သည္မွ သုုိ႔မွမဟုုတ္ ကိစၥရပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပႆနာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိေပး သိရွိထားသင့္သည့္အခ်ိန္မွ အလုုပ္ရက္ တစ္ဆယ္ (၁၀) 
ရက္အတြင္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဌာနသုုိ႔ မေက်နပ္တုုိင္ၾကားခ်က္အား ေရးသားတင္ျပေကာင္း တင္ျပေပမည္။ အဆုုိပါ ေရးသားသည့္ 
မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္မွန္ ေျဖရွင္းမႈျပဳႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အပတ္စဥ္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈအား စီစဥ္ 
ေရးဆြထဲားမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ ဒါရိုုက္တာ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎မွ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသူသည္ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္ 
ၾကားနာမႈမွ အလုုပ္ရက္ ငါး (၅) ရက္အတြင္း ေရးသားထားသည့္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းခ်က္အား သမဂၢထံသုုိ႔ ေထာက္ပ့ံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေရးသားထားသည့္ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္တြင ္၀န္ထမ္း(မ်ား) ထိခုုိက္ခံစားရသည့္ အေျခအေန၊ ၎တုုိ႔၏ ဌာန၊ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ ျဖစ္ရပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ကိစၥရပ္အား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားခ်က္၊ ထုုိ႔ျပင္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း အစရိွသည္တုုိ႔ကုုိ 
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ေရးသားထားသည့္ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား အားလုုံးေသာ ထိခုုိက္ခံစားရသည့္ လုုပ္သား 
၀န္ထမ္းမ်ားကုုိယ္စား ဖုုိင္တြတဲင္ တင္ျပေကာင္း တင္ျပရေပမည္။ အကယ္၍ ေတာင္းဆုုိလာခ့ဲလွ်င္ သမဂၢအေနျဖင့္ ထိခုုိက္ခံစားခ့ဲရေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ား အေသးစိတ္စာရင္းအား ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လုုိအပ္လွ်င္ ထိခုုိက္ခံစားခ့ဲရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အေသးစိတ္အား 
ဆုုံးျဖတ္မႈျပဳရာတြင္ ကုုမၸဏီမွ သမဂၢအား အကူညီ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 
ဒုုတိယ - 
 

အကယ္၍ ျပႆနာကိစၥရပ္အား ပထမအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းႏုုိင္ျခင္းမရိွလွ်င္ သမဂၢအေနျဖင့္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎၏ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ ႏွင့္ သမဂၢ ကုုိယ္စားလွယ္တုုိ႔အၾကား ဒုုတိယအဆင့္ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ဆုုိင္ရာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈအား 
ေတာင္းဆုုိေသာ ေရးသား သတိေပးခ်က္အား ေထာက္ပ့ံျခင္းျဖင့္ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္အား ဒုုတိယ အဆင့္သုုိ႔ တုုိးျမင့္ 
လုုပ္ေဆာင္ေကာင္း လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ ေရးသား ေတာင္းဆိုုခ်က္အား အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎၏ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူထံသုုိ႔ ပထမအဆင့္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းမႈထုုတ္ျပန္ခ်က္မွ အလုုပ္ရက္ ငါး (၅) ရက္အတြင္း ေပးပုုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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ကုုမၸဏ ီ ႏွင့္ သမဂၢအေနျဖင့္ ဒုုတိယအဆင့္သုုိ႔ ေရာက္ရိွသြားေသာ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းမႈျပဳရန္အတြက္ အပတ္စဥ္ 
ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုုအား ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎၏ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ သမဂၢထံသုုိ႔ 
ေရးသားထားသည့္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းခ်က္အား ဒုုတိယအဆင့္ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ ၾကားနာမႈမွ အလုုပ္ရက္ ငါး (၅) ရက္အတြင္း 
ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ မေျဖရွင္းရေသးေသာ မေက်နပ္တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ား အားလုုံး၏ အမည္မ်ား၊ သေဘာသဘာ၀ ႏွင့္ နံပါတ္မ်ား၊ 
ထုုိ႔ျပင္ အဆုုိပါ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္သည္ ယခုုအခါတြင္ မည္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တြင္ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းအား 
သမဂၢအေနျဖင့္ ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ အပတ္စဥ္ ေပးပုုိ႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။  
 

 
ခုုံသမာဓိရုုံးဆုုံးျဖတ္မႈ - 
 

 
အကယ္၍ ျပႆနာကိစၥရပ္အား ေျဖရွင္းႏိုုင္ျခင္းမရိွလွ်င္ သမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ေရးသား ထုုတ္ျပန္ထားခ်က္ကုုိ ခုုံသမာဓိရံုုးဆုုံးျဖတ္မႈသုုိ႔ 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုုိင္ရန္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ဌာန ဒါရိုုက္တာထံသုုိ႔ ကုုမၸဏီ၏ ဒုုတိယအဆင့္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းခ်က္အား 
လက္ခံရရိွျပီးသည္မွ အလုုပ္ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္ (၃၀) အတြင္း ေပးပုုိ႔ရမည္ဆုုိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္အတူ ခံုုသမာဓိရံုုးဆုုံးျဖတ္မႈသုုိ႔ 
မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္အား တုုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့္ ခံုုသမာဓိတစ္ဦး ေရြးျခယ္ရာတြင္ အျပန္အလွန္ 
သေဘာတူညီမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရိွႏုုိင္ေသာျဖစ္စဥ္တြင္မူ သမဂၢ အေနျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းမႈ ႏွင့္ 
ျဖန္ေျဖေရး၀န္ေဆာင္မႈ (FMCS) ထံမွ ပုုဂၢိဳလ္ ခုုႏွစ္ (၇) ဦး၏ အမည္မ်ား စာရင္းကုုိ ေရးသားေတာင္းဆိုုခ်က္ တင္ျပရေပမည္။ FMCS 
အကဲျဖတ္အဖြ႕ဲ၏ လက္ခံရရိွမႈအေပၚတြင္ အလုုပ္ရွင္ ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ သည္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ စတင္ႏိုုင္ဖုုိ႔ ခံုုသမာဓိမ်ား 
ေရြးျခယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တာ၀န္ခ်မွတ္ထားျခင္းခံရေသာ သမဂၢ ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ တိုုက္ရုုိက္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ FMCS စာရင္း လက္ခံရရိွမႈမွ အလုုပ္ရက္ တစ္ဆယ့္ငါး (၁၅) ရက္အတြင္း မည္သူမွ ခုုံသမာဓိရံုုး 
ထုုိင္မည္ဆုုိသည္အား ဆုုံးျဖတ္မႈျပဳရန္အတြက္ အမည္မ်ားအား အလွည့္က် တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ သမဂၢမွ ဤသေဘာတူညီခ်က္ 
လက္ေအာက္တြင ္ အခ်ိန္စာရင္း ေရးဆြထဲားေသာ ပထမအၾကိမ္ ခံုုသမာဓိရံုုးဆုုံးျဖတ္မႈအတြက္ မည္သည့္ ပါတီမွ ဦးစြာ တင္ျပမည္ဆုိ 
သည္ကို ု ဆုုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ အမႈကိစၥရပ္ျပီးေနာက္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွသည့္အေျခအေနမွလြ၍ဲ ပါတီအဖြ႕ဲ 
ႏွစ္ဖြ႕ဲအၾကား ပထမအၾကိမ္ ထိပ္တိုုက္ေတြ႕ဆံုုမႈအား တစ္လွည့္စီ ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့္ ခုုံသမာဓိတစ္ဦးအား 
ေရြးျခယ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ခုုံသမာဓိရံုုးဆုုံးျဖတ္မႈအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ သမဂၢ၏ ေရးသားထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မွ 
အလုုပ္ရက္ေပါင္း သံုုးဆယ္ (၃၀) အတြင္း ခံုုသမာဓိရံုုးဆုုံးျဖတ္မႈ ေန႔စြအဲား ခ်ိန္းဆုုိ စီစဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ပါတီအဖြ႕ဲ တစ္ဖြဲ႕ဖြ႕ဲမွ ခံုုသမာဓိမ်ား၏ ဒုုတိယအၾကိမ္ (၂ၾကိမ္ေျမာက္) FMCS အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအား ေတာင္းဆုုိေကာင္း ေတာင္းဆုုိမည္ 
ျဖစ္သည္ (ကန္႔သတ္ထားသည့္ တစ္(၁) ခုုႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲလုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားေပမည္။)  

 
ခံုုသမာဓိအေနျဖင့္ ၾကားနာမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အမႈလုုိအပ္ခ်က္အရ ၾကားနာမႈမ်ားအား အဆုုံးသတ္ျပီးခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္(၃၀) အတြင္း 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အား ေရးသား၍ တင္ျပရန္ ေထာက္ခံထားသည္။ ေလးဆယ့္ငါး (၄၅) ရက္ အဆုုံးတြင ္သမဂၢ ႏွင့္ ကုုမၸဏ ီတုုိ႔သည္ ခုုံသမာဓိ၏ 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အား ေရးသား၍ ေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ပါတီအဖြ႕ဲမ်ား၏ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈအားျဖင့္ ခံုုရုုံး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုုအတြက္ ခံုုသမာဓိ၏ ေတာင္းဆုုိမႈအား ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ကာ၊ 
အျငင္းပြားမႈအား လက္ခံရရွိသည့္အေပၚတြင္ အကယ္၍ အေၾကာင္းၾကားခဲ့လွ်င္ ခုုံသမာဓိမွ မျဖစ္မေန ထုုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ျပဳမည္ျဖစ္သည္။  

 
ခံုုသမာဓိ၏ အခေၾကးမ်ား ႏွင့္ အသုုံးစရိတ္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ ၾကားနာမႈအခန္းအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္၊ ႏွင့္ တရားရုုံ ရီပိုုတာ၊ မူရင္း ျဖတ္ပိုုင္းမ်ား၏ 
ကုုန္က်စရိတ္တုုိ႔အား အကယ္၍ ခံုုသမာဓိမွ ေတာင္းဆုုိလာခ့ဲလွ်င္ ရံႈးသြားေသာ ပါတီအဖြ႕ဲဘက္မွ ပ့ံပိုုးရေပမည္။ အျခားေသာ ကုုန္က် 
စရိတ္မ်ား ႏွင့္ အသုုံးစရိတ္မ်ား အားလုုံးအား ၎တုုိ႔ က်သင့္သည့္အတိုုင္း သက္ဆုုိင္ရာပါတီမွ ပံ့ပုုိးရေပမည္။ 

 
အားလုုံးေသာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ပါတီအဖြဲ႕ ႏွစ္ဘက္စလုုံးမွ အျပန္အလွန္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အားျဖင့္ 
သာလွ်င္ တုုိးခ်ဲ႕ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။  
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ဤအပုုိဒ္တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္အညီ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုုအား ေျဖၾကားရွင္းလင္းမႈျပဳရန္ 
ကုုမၸဏီဘက္မွ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္အား တိုုင္ၾကားခ်က္ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမွ ပိုုမုုိျမင့္ေသာ 
ေနာက္တစ္ဆင့္သုုိ႔ အလုုိအေလ်ာက္ အယူခံ၀င္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 
 

 
အပုုိင္း ၅ 
 

ခံုုသမာဓိ၏ ၾသဇာအာဏာအား ဤသေဘာတူညီခ်က္လက္ေအာက္တြင ္ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသုုိ႔ 
ကန္႔သတ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ခုုံသမာဓိ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အဆုုံးသတ္ျဖစ္ကာ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားအေပၚ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေပသည္။ 
 

 
အပုုိင္း ၆ 
 

မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ မည္သည့္ အဆင့္တြင္မဆုုိ ရရိွလာေသာ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခုုအား ပါတီအဖြ႕ဲ 
ႏွစ္ဘက္စလုုံးမွ ေရးသား၊ သေဘာတူညီမႈသုုိ႔ ေလ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ထိုုသုုိ႔ေသာ ေျဖရွင္းမႈသည္ အဆုုံးသတ္ျဖစ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ပါတီအဖြဲ႕ 
ႏွစ္ဖြ႕ဲစလုုံးအား ခ်ည္ေႏွာင္ထားေပသည္။ ခုုံသမာဓိရုုံးဆုုံးျဖတ္မႈတစ္ခုု၏ ရလဒ္အျဖစ္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား မူလ ရာထူးေနရာသုုိ႔ ျပန္လည္ထား 
ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ ကုုမၸဏီမွ အမ်ားဆုုံးတာ၀န္ယူမႈမွာ အျခားေသာအလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ၊ အလုုပ္လက္မဲ့ေလ်ာ္ေၾကး၊ အလုုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကး 
သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ရွာေဖြရရိွမႈမ်ားမွ အလုုပ္ရပ္ဆုုိင္းမႈကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ လက္ခံရရွိထားသည့္ အားလုုံးေသာ ေလ်ာေၾကး 
မ်ားျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်ထားသည့္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ ဆုုံးရံႈးသြားေသာ JBS ရွာေဖြရရိွမႈမ်ား ျဖစ္ေပမည္။ 
 

 
အပုုိင္း ၇ 
 

၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ဦးစြာလက္ခံရရိွျခင္းမရိွဘဲ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ မွန္သမွ်အား 
ေျဖရွင္းကုုိင္တြယ္မႈျပဳရန္အတြက္ အလုုပ္ခ်ိန္မွ ထြက္ခြာျခင္း မျပဳရေပ။ အားလုုံးေသာ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
အဆုုိပါအခ်ိန္မ်ား၌ က်င္းပေသာ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈမ်ားသည္ လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈမ်ားသုုိ႔ အဆင္မေျပ 
ေစမႈမ်ား အနည္းဆုုံး ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိန္ဆုုံးရံႈးမႈ ပမာဏ ျဖစ္ႏုုိင္သမွ် အနည္းဆုုံး ျဖစ္ရေပမည္။ 
 

 
အပုုိင္း ၈ 
 

ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ားသုုိ႔ ဦးတည္သြားေကာင္း ဦးတည္သြားႏိုုင္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ စည္းကမ္းခ်မွတ္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနေသာ အမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ 
ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အပုုိင္းလုုိက္ၾကီးၾကပ္သူတစ္ဦးထားရိွရန္၊ ႏွင့္ လိုုအပ္သက္ဆုုိင္ပါက ေမးခြန္းေမးျမန္းခံရေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ စည္းကမ္း 
ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈျပဳႏိုုင္ရန္အတြက္ ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထားရိွရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ 
ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ (၁) အကယ္၍ ဌာနပုုိင္းအလုုိက္ ၾကီးၾကပ္သူတစ္ဦးအား မရရိွႏိုုင္လွ်င္ ကုုမၸဏီ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေသာ သမဂၢ 
ၾကီးၾကပ္သူတစ္တစ္ဦးအား တင္ျပရန္ စီစဥ္ေပမည္၊ ထုုိ႔ျပင္ (၂) သမဂၢ ၾကီးၾကပ္သူ တစ္ဦး၏ တည္ရိွမႈအား ေမးခြန္းေမးျမန္းခံရေသာ 
သုုိ႔မဟုုတ္ စည္းကမ္းခ်မွတ္ခံရေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ မကန္႔ကြက္လွ်င္ ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၉ 
 

၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာဖုုိင္တြအဲတြင္းသုုိ႔ စည္းကမ္းခ်မွတ္ခံရမႈအား ထည့္သြင္းသည့္အေပၚတြင္ ျဖစ္ရပ္ ေန႔စြမဲွ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) 
လတာအတြင္း သက္တမ္းကုုန္ဆုုံးသြားသည့္အေပၚ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုုိပါ စည္းကမ္းခ်မွတ္ အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ ထည့္သြင္းမႈအား 
အသုုံးျပဳျခင္းမွ တားဆီးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၁၀ 
 

အုုပ္စုုလုုိက္ အာမခံအစီအစဥ္၏ အတုုိင္းတာပမာဏျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ (ဆိုုလုုိသည္မွာ တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ ျဖစ္ရပ္အတြက္ အာမခံ 
အက်ံဳး၀င္မႈျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ) အျငင္းပြားမႈမ်ား အားလုုံးသည္ ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္မွ မေက်နပ္မႈ 
တုိင္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ ခံုုသမာဓိရံုုးဆုုံးျဖတ္ခ်က္ဆုုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ မဟုုတ္ေၾကာင္း ကုုမၸဏီ၏အေျခအေန ေနရာအား ဆက္လက္ 
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သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ အဆံုုးသတ္တြင္ အုုပ္စုုလုုိက္ အာမခံအစီအစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား အားလုုံးအား အုုပ္စုုလိုုက္ 
အာမခံ စီမံကိန္းတြင္ ERISA မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုုိင္း ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံထားျပီး၊ အဆုုိပါ အျငင္းပြား 
မႈမ်ားသည္ ကုုမၸဏ ီ ႏွင့္ သမဂၢတိုု႔အၾကား စုုေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မွ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ခံုုသမာဓိ 
ရံုုးဆုုံးျဖတ္ခ်က္ဆုုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ မဟုုတ္ေပ။ 
 

အပုုိဒ ္၁၃ 
စည္းကမ္းပုုိင္းဆုုိင္ရာ/ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရိွျခင္း 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ မရိွျခင္း။ ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတိုု႔အေနျဖင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကင္းေသာလုုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုအား ထိန္းသိမ္းရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားၾကသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုုင္းဆုုိင္ရာတြင္၊ ထုုိ႔ျပင္ သက္ဆိုုင္ရာဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ 
မ်ားအရ ကုုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ သမဂၢျဖစ္ေစ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ ဘာသာေရး၊ မူလႏုုိင္ငံသား၊ အသက္ရြယ္၊ အိမ္ေထာင္ရိွ၊မရိွ၊ 
လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပိုုမုုိအားသာမႈ၊ သားသတ္လြတ္စားသူ သိုု႔မဟုုတ္ မသန္စြမ္း အစရိွသည္တိုု႔ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
မျပဳရေပ။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈအား တားျမစ္ထားသည္။ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ က်ား၊မ လိင္၊ ဘာသာေရး၊ မူလႏုုိင္ငံသား၊ 
အသက္ရြယ္၊ သားသတ္လြတ္စားမႈ အေျခအေန၊ သုုိ႔မဟုုတ္ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းအားလည္း 
ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္၊ ထုုိ႔ျပင္ ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားတြင္ တားျမစ္ထားသည္။ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈဟုုဆုုိရာတြင္ လိင္၊ 
လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ ဘုုိးေဘး၊ ဘာသာေရး၊ မူလႏုုိင္ငံသား၊ အသက္ရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ရိွ၊မရိွ အေျခအေန သုုိ႔မဟုုတ္ 
အျခားေသာ ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ အေျခအေနမ်ား က့ဲသုုိ႔ေသာ တစ္စုုံတစ္ဦးအား ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံျပီး ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရုုပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာျဖင့္ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ အျမင္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ တစ္ဖက္လူ ႏွစ္လုုိၾကိဳဆုုိျခင္းမရိွေသာ အျပဳမူအား 
ျပဳမူျခင္း ပါ၀င္ေပသည္။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာ ကုုမၸဏီ၏ အက်ိဳးျမတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစႏုုိင္ေသာ အေႏွာက္ 
အယွက္ေပးမႈ၊ တစ္စံုုတစ္ဦး၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ျခိမ္းေျခာက္ထိတ္လန္႔ေစေသာ၊ အထီးက်န္ေစေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ရန္လုုိေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုအား ဖန္တီးသည့္ အေႏွာက္ 
အယွက္ေပးမႈ အစရိွသည့္ အျပဳအမူမ်ားအား သည္းညဥ္းခံမည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
a. လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ။ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈဟုုဆုုိရာတြင္ တစ္ဖက္လူ ႏွစ္လုုိၾကိဳဆိုုျခင္းမရွိေသာ 

လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အသားယူမႈ၊ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ား၊ ႏွင့္ လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာအေပၚ အေျခခံျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ အျမင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ေသာအျပဳအမူ အစရိွသည္တုုိ႔ ပါ၀င္ေပသည္ - 
(i). အျပဳအမူအား တင္ျပျခင္းေၾကာင့္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း သိုု႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္အား တုုိက္ရိုုက္ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ 

သြယ္၀ုုိက္၍ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္အခါတြင္၊ 
 
(ii). အျပဳအမူအား တင္ျပျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အျပဳအမူအား ျငင္းပယ္ျခင္းကုုိ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုုင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုုတြင္ 

အေျခခံအျဖစ္ အသုုံးျပဳသည့္အခါတြင္၊ သုုိ႔မဟုုတ္  
 
(iii). အျပဳအမူသည္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္သည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္စံုုတစ္ဦး၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အား က်ိဳးေၾကာင္း 

ဆီေလ်ာ္မႈ မရိွ အေႏွာက္အယွက္ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ ထိတ္လန္႔ေစေသာ၊ အထီးက်န္ေစေသာ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ရန္လုုိေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုအား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 
တားျမစ္ထားသည့္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈမ်ားတြင္ တုုိက္ရိုုက္ ဆက္တုုိက္ ေတာင္းဆုုိျခင္း၊ လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ 
အရိပ္အထင္ေပးျခင္း၊ အၾကံျပဳ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ဟာသျပဳျခင္း၊ မႏွစ္ျမ်ိဳ႕ဖြယ္ စကားအသုုံးအႏႈန္း သုုိ႔မဟုုတ္ ကိုုယ္ဟန္ေျခဟန္၊ 
မႏွစ္ျမ်ိဳ႕ဖြယ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပသျခင္း ႏွင့္ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ထိေတြ႕မႈ အစရိွသည္တုုိ႔ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ေပမည္။ အျခားသူတစ္ဦးအား 
ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ အေျခအေနအေပၚ အေျခခံျပီး အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ အသက္ရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ 
မူလႏုုိင္ငံသား အစရိွသည္တုုိ႔အေပၚ အေျခခံျပီး မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းမ်ား၊ ဟာသျပဳျခင္းမ်ား၊ ရန္လုုိေသာ စကားအသုုံးအႏႈန္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ကုုိယ္ဟန္ေျခဟန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အုုပ္စုုမ်ား၏ အဖဲြ႕၀င္မ်ားထံသုုိ႔ ရန္လုုိထိခုုိက္ေစေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားျပသျခင္း 
အစရိွသည္တိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္။ 
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အပုုိင္း ၃ 
 

မေက်နပ္တုုိင္ၾကားခ်က္ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အသုုံးျပဳမႈ။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ မိမိအေနျဖင့္ အေႏွာက္ 
အယွက္ေပးခံရမႈ အပါအ၀င္ တားျမစ္ထားသည့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈအား ခံစားေနရသည္ဟုု ယူဆလွ်င္ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ မေက်နပ္မႈ 
တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ခံုုသမာဓိရုုံးဆံုုးျဖတ္ခ်က္ဆုုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္အား ဖိုုင္တြတဲင္ တိုုင္ၾကားေကာင္း 
တုုိင္ၾကားႏုုိင္ေပသည္။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိသည္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အေႏွာက္အယွက္ေပးခံရမႈအား 
ခံစားေနရသည္ဟုု ယူဆလွ်င္ မိမိတိုု႔၏ အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံသုုိ႔ ခ်က္ခ်င္းပင္ အေၾကာင္းၾကားသင့္ေပသည္။ အကယ္၍ ၾကီးၾကပ္ 
ေရးမွဴးမွ မအားလပ္လွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ မိမိ၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံသုုိ႔ ဆက္သြယ္တုုိင္ၾကားရန္ မသင့္ေတာ္ဟုု ယုုံၾကည္လွ်င္ 
၀န္ထမ္းျဖစ္သူအေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ဌာနသုုိ႔ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဆက္သြယ္တုုိင္ၾကားသင့္ေပသည္။ ကုုမၸဏီမွ အဆိုုပါ မေက်နပ္မႈ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအားလုုံးအား စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စံုုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း 
ေသခ်ာလွ်င္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ဤအပုုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ ၀န္ထမ္းမွန္သမွ်၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈအား 
ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုုိင္ျခင္း အပါအ၀င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုခုု ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုုိမႈဆုုိင္ရာ အခြင့္ေရးမ်ား ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္။ ဤအပုုိဒ္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳေၾကာင္း အဆုုိျပဳသည့္ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးဦးသည္ 
ေရးသား ထင္ျမင္ခ်က္ အာမခံ ႏွင့္ ခံုုသမာဓိ ခ်ီးျမင့္မႈ မတုုိင္မီွ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုုိ သိုု႔မဟုုတ္ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ ေစာင့္ဆုုိင္း 
ေနစဥ္ကာလအတြင္း စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုုသုုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ တရားရုုံးသိုု႔ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးျခယ္ခဲ့လွ်င္ ဘက္လုုိက္ဆံုုးျဖတ္ျခင္းမရိွဘဲ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္အား ရုုတ္သိမ္းျပီးျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားသတ္မွတ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၅ 
 

စာခ်ဳပ္ကြန္ထရက္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား။ ဤအပိုုဒ္အား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုု စြပ္ဆြခဲံရမႈ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္အား ၾကားနာသည့္ 
ခံုုသမာဓိတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေနာက္ပုုိင္း ေပးေခ်မႈထက္ဆုုိင္လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈဆိုုင္ရာ၊ အျပစ္ေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေငြေၾကး 
ေလ်ာ္ေစျခင္းတုုိ႔ ဆုုံးျဖတ္ခ်မွတ္ရန္ အခြင့္အာဏာမရိွေပ။ 
 

 
အပုုိင္း ၆ 
 

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာထုုိင္ခင္း။ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ကုုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔အေနျဖင့္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ မသန္စြမ္း ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔၊ ထိုု႔ျပင္ ဘာသာေရးယုုံၾကည္ခ်က္အရ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္ေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာထုုိင္ခင္း အျပင္အဆင္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိသိုု႔ေသာ ေနရာ 
ထုုိင္ခင္းအျပင္အဆင္ စီစဥ္မႈေပးရန္ ေတာင္းဆုုိလုုိေသာ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ ေရးသား အေၾကာင္းၾကား 
ရမည္ျဖစ္ကာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ထုုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္အလုုိ႔ငွာ ကုုမၸဏီ၊ သမဂၢတုုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိသိုု႔ေသာ ေနရာထုုိင္ခင္း အျပင္အဆင္မ်ား စီစဥ္မႈ အတုုိင္းအတာကုုိ အေမရိကန္မသန္စြမ္းမႈ အတ္ဥပေဒ 
ႏွင့္ ၁၉၆၄ ႏိုုင္ငံသား အခြင့္ေရးမ်ား အတ္ဥပေဒ ေခါင္းစဥ္ VII တုုိ႔မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ကုုမၸဏီမွ ဆုုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္၊ ထုုိသုုိ႔ေသာ ေနရာထုုိင္ခင္း စီစဥ္မႈမ်ားသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 
သက္ေလ်ာ့ ေစမႈမ်ား လုုိအပ္ေစလွ်င္ပင္ျဖစ္သည္၊ သုုိ႔ေသာ္လည္း ဤသေဘာတူညီခ်က္မွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား 
သုုိ႔မဟုုတ္ သက္ေလ်ာ့ေစမႈမ်ား လုုိအပ္ေကာင္း လုုိအပ္ေစသည့္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာထုုိင္ခင္း စီစဥ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ကုုမၸဏ ီႏွင့္ 
သမဂၢတိုု႔သည္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ ေတြ႕ဆုုံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိဒ ္၁၄ 
စစ္ဘက္ဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ျပန္လည္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ အခြင့္ေရး။ United States ၏ စစ္တပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ကုုမၸဏီ၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ 
ရာထူးေနရာမွ ထြက္ခြာသြားေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ထြက္ခြာျပီးေသာ ပုုံမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမွ 
ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ၎၏ စစ္ဘက္ဆုုိင္ရာ တာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ျပီးေျမာက္ျပီးခ်ိန္တြင ္ လုုပ္သက္စီနီယာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္ျဖင့္ 
ကုုမၸဏီမွ ျပန္လည္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈခံရရန္ အခြင့္အေရးရိွေပသည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

ေႏြရာသီ စခန္းထြက္မႈ။ လုုပ္ခေပးေျခမႈစာရင္းရိွ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား တပ္ေစာင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ U.S. 
စစ္ဘက္ဆုုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈတြင္ အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ ေႏြရာသီ စခန္းထြက္မႈတြင္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ လုုိအပ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုုိလာသည့္ 
အေပၚတြင္ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ ႏွင့္ရသုုိ႔မဟုုတ္ Colorado ဥပေဒမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ခြင့္ရက္ခ်ေပးမႈ ျပဳမည္ျဖစ္သည္၊ အဆုုိပါ 
ခြင့္ရက္အား လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဌာန မန္ေနဂ်ာထံသုုိ႔ တစ္(၁) ပတ္အၾကိဳ ေရးသားအေၾကာင္းၾကားမႈ အေပၚတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိဒ ္၁၅ 

ကုုမၸဏီမွ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္ အ၀တ္စားမ်ား/ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

ေထာက္ပ့ံေပးသည့္အခါတြင္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုုအျဖစ္ ၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေသာ လုုံျခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိ႐ိယာ 
ပစၥည္းမ်ားအား ကုုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 
 
အပုုိင္း ၂ 
 
A.) ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ဤသည္တုုိ႔အားလုုိအပ္ပါက အေပၚထပ္ဂါ၀န္မ်ား၊ ေကာ္တြန္ လက္အိတ္မ်ား၊ ရာဘာ လက္အိတ္မ်ား၊ လွ်ပ္ကာ 

လက္အိတ္မ်ား၊ အ၀တ္စ အကာမ်ား၊ ေအပရြန္မ်ား၊ ရာဘာ အကၤ်ီလက္ေမာင္းမ်ား၊ အ၀တ္ေလ်ာ္အိတ္မ်ား ႏွင့္ပင္မ်ား၊ ၀န္ထမ္း 
ေလာ္ကာခန္းမ်ားအတြက္ ေသာ့ခ်ိန္မ်ား၊ အစိုုခံအ၀တ္မ်ား၊ သင့္ေတာ္ရာ ေျခစီးဖိနပ္မ်ား၊ ခ်ဳပ္ထားသည့္ ရာဘာ ေအပရြန္မ်ား၊ 
ရာဘာကိရိယာမ်ား၊ ဓားမ်ား၊ ခ်ိတ္မ်ား၊ စတီးမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ကုုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုုိ႔ျပင္  ျပင္ပ ႏွင့္ အေအးခန္း ၀န္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ ေဆာင္းရာသီ လုုပ္ငန္းသံုုး အ၀တ္စားမ်ား၊ ခရင္းခြယာဥ္၊ ေရြ႕လ်ားႏိုုင္ေသာ ဂ်က္ကိရိယာ စီမံလည္ပတ္သူ ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ 
ေအာက္အနိမ့္ပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ဌာန ႏွင့္ ေဟာ့တ္ေဘာက္စ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ေလတုုိက္ခတ္မႈ ခံစားရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အစရိွသည္တိုု႔အတြက္ အေအးခန္းသုုံး ဂ်က္ကတ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းရာသီ လုုပ္ငန္းသုုံး အ၀တ္စားမ်ား ႏွင့္ 
အေအးခန္းသုုံး ဂ်က္ကတ္မ်ားအား လုုိအပ္သည့္အတုုိင္း အလဲအလွယ္စနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ 
ကာလအတြင္း လိုုအပ္ေကာင္း လုုိအပ္လာပါက အျခားေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးဆုုိင္ရာ အ၀တ္စားမ်ား ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ 
ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအားလည္း ကုုမၸဏီမွ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ အုုိင္တမ္းမ်ား လုုိအပ္ျခင္း ရွိ၊မရိွ ဆုုံးျဖတ္ရန္မွာ ကုုမၸဏီ၏ 
လြတ္လပ္ေသာ ဆုုံးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္သည္။ 

 
B.) သားသတ္တ္ၾကမ္းခင္း၊ အတြင္းပုုိင္း အူကလီစာ၊ ျဖတ္ေတာက္ခြျဲခားျခင္းမ်ား၊ အျပင္ အေရခြံမ်ား၊ ရွက္ဂ္ ဒရိုုက္ဗာမ်ား ႏွင့္ တိရစာၦန္ 

သုုိေလွာင္ခန္း အစရိွသည့္ အပုုိင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယူနီေဖာင္း၀တ္စုုံမ်ားအား ကုုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤအစီအစဥ္လက္ေအာက္တြင ္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ားထံသုုိ႔ ယူနီေဖာင္းမ်ားအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ 
က်ခံေစျခင္းမရိွဘဲ ေလွ်ာ္ဖြမ္ျခင္း အပါအ၀င္ ယူနီေဖာင္း၀တ္စံုုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
C.) လက္သင့္ခံႏုုိင္ေသာ ၀တ္ဆင္မႈ သက္ေသအေထာက္ထားအေပၚတြင္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ စံသတ္မွတ္ ထုုတ္ျပန္မႈ ေျခစီးဖိနပ္မ်ားအား 

အစားထုုိးေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိဒ ္၃ 
 
A.) ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအားလုုံးအား လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိစြာ 

အသုုံးျပဳရန္ တာ၀န္ရိွေပသည္၊ ထုုိ႔ျပင္ ေပ်ာက္ဆုုံးသြားခ့ဲလွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့လွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ပ်က္စီးေစခဲ့လွ်င္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူထံတြင္ တာ၀န္ရွိျပီး၊ ထုုိ႔ေနာက္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအား ဒဏ္ေၾကး ေကာက္ခံေကာင္း 
ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ကာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ လုုပ္ခမ်ားအတြင္းမွ ကုုန္က်စရိတ္ ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ ျပဳေကာင္း ျပဳေပမည္။ 

 
B.) ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းထံသုုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအားလုုံး၏ အေျခအေန၊ ထိုု႔ျပင္ ကာကြယ္ထားျခင္း 

မရိွေတာ့ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ၀တ္ဆင္ျခင္းမရိွေတာ့ေသာ ၎ကုုိယ္ပုုိင္ အသုုံးစရိတ္ျဖင့္ အစားထုုိး အုုိင္တမ္မ်ားအား အခ်ိန္ရလွ်င္ ရသလုုိ 
၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္ - 
 

 1. လုုိအပ္လွ်င္ အ၀တ္စားမ်ား/လက္အိတ္မ်ား ႏွင့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား အစားထုုိးေပးမည္ျဖစ္သည္၊ 
 2. မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေသာ အ၀တ္စား အရြယ္အစားအား ထိန္းသိမ္းေထာက္ပ့ံေပးမည္၊ ထုုိ႔ျပင္ 
 3. မိမိတုုိ႔၏ အလုုပ္တာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လုုိအပ္ေသာ အ၀တ္စားမ်ား/ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား ၀န္ထမ္းမ်ား 

လက္ခံရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ အလုုပ္တာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ရန္ မည္သည့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား လုုိအပ္သည္ဆုုိသည္ကုုိ 
ကုုမၸဏီမွ ဆုုံးျဖတ္ေပးေပမည္။ 

 
အ၀တ္စား၊ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မွန္သမွ်အား လစဥ္ 
လုုပ္သား၀န္ထမ္း/စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ (နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း 
စာတြင္ ၾကည့္ရႈပါ)။ 
 

 
အပုုိဒ ္၁၆ 

အားလပ္ရက္တြင္း လုုပ္ခေပးေခ်မႈ 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေန႔ရက္မ်ားအား ျပကၡဒိန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ လုုပ္ခေပးေခ်ေသာ အားလပ္ရက္မ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
 

ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ 
ခရစ္စမတ္ေန႔ 
အလုုပ္သမားေန႔ 
ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ 
လြတ္လပ္ေရးေန႔ 
တစ္(၁) ခုုေသာ အနားယူ အားလပ္ရက္  
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ေန႔ 
အီစတာေန 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

အနားယူ အားလပ္ရက္အား ျပကၡဒိန္ရက္ ခုုႏွစ္(၇) ရက္ျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံအေၾကာင္းၾကားျပီး စီိမံခန္႔ခြမဲႈမွ လြတ္လပ္စြာ ဆုုံးျဖတ္ခြင့္အရ 
ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိင္း ၃ 
 

အားလပ္ရက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွႏိုုင္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အစမ္းခန္႔ကာလအား ျပီးေျမာက္ျပီးသူ 
ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈစာရင္းေပၚတြင ္ရိွေနရမည္ျဖစ္ျပီး၊ လုုပ္ခရရိွေသာ အားလပ္ရက္အား လက္ခံရရိွႏုုိင္ရန္ 
အတြက္ အားလပ္ရက္တစ္ရက္ျပီးေနာက္ အစီစဥ္ေရးဆြထဲားသည့္ အလုုပ္ရက္ႏွင့္ မတုုိင္မွီတြင္ အလုုပ္ဆင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအပုုိင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုုဆုုိသည္မွာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ေဆးရုုံတက္ေရာက္ရမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အသုုဘဆုုိင္ရာ 
ခြင့္ရက္အတြက ္ယခင္က ေရးသား ခြင့္ျပဳ ေတာင္းဆုုိထားျခင္းကုုိ ဆုုိလုုိသည္။ အားလပ္ရက္သည္ တနဂၤေႏြေန႔ရက္တြင ္က်ေရာက္ေနလွ်င္မူ 
ေနာက္တစ္ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္။ 
 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

အားလပ္ရက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား ရွစ္(၈) နာရီ ဆက္တိုုက္အခ်ိန္ ေပးေခ်မႈျဖင့္ တြက္ခ်က္မႈျပဳမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆုုိပါ ရွစ္(၈) နာရီအား 
ဂရန္တီျပဳထားသည့္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ျပဳေကာင္းျပဳေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၅ 
 

အကယ္၍ အထက္ အပိုုင္း ၁ တြင ္ အက်ံဳး၀င္ေသာ အားလပ္ရက္မ်ားထဲမွ တစ္ရက္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အားလပ္အပန္းေျဖ ကာလ 
တစ္ခုုအတြင္း က်ေရာက္ေနသည္ဆုုိလွ်င္ အဆုုိပါ ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ ၎၏ အားလပ္အပန္းေျဖ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအျပင္ ၎၏ ပုုံမွန္ 
ဆက္တိုုက္အခ်ိန္ နာရီပိုုင္း လုုပ္ခႏႈန္းျဖင့္ ရွစ္(၈) နာရီစာ လုုပ္ခေပးေျခမႈ ရရွိေပမည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္အားျဖင့္ 
၎၏ အားလပ္ရက္အား တစ္ရက္တာ တုုိးခ်ဲ႕မႈျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

အပုုိင္း ၆ 
 

အကယ္၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည့္ အလုုပ္အတြက္ အစီရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲလွ်င္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အားလပ္ရက္တစ္ရက္တြင္ မွာၾကာထားသည့္ 
နာရီမ်ားအတုုိင္း အလုုပ္လုုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲလွ်င္ (အထက္ အပုုိင္း ၃ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္အရ) အဆုုိပါ ပ်က္ကြက္မႈအား ခြင့္ျပဳ 
ေပးမည္ဟုုတ္ေပ၊ ထုုိ႔ျပင္ အားလပ္ရက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား လက္ခံရရွိမည္မဟုုတ္ေပ၊ အလုုပ္ဆင္းရန္ မိနစ္ သုုံးဆယ္(၃၀) ေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္း၍ ေနာက္က်ေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွာမူ အားလပ္ရက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီႏုုိင္ေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၇ 
 

အားလပ္ရက္တစ္ရက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္မႈအတြက္ အဆုုိပါ အားလပ္ရက္တြင ္ လုုပ္ကုုိင္ခ့ဲသည့္ နာရီ 
အခ်ိန္မ်ားအတုုိင္း ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ ပံုုမွန္ ဆက္တုုိက္အခ်ိန ္လုုပ္ခ ေပးေခ်မႈ၏ ႏွစ္(၂) ဆအား ေပးေခ်သြားေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၈ 
 

C ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အားလပ္ရက္ေန႔မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ေန႔စြတဲြင္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ျခင္း 
မရိွေစရန္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 
 

အပုုိဒ ္၁၇ 
ဂ်ဴရီတာ၀န္ 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား ဂ်ဴရီ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေခၚဆုုိျခင္းခံရေသာအခါတြင္ အဆုုိပါ၀န္ထမ္းအား ၎တုုိ႔အဖြ႕ဲ 
အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေသာ အခ်ိန္ ဆုုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ၎တုုိ႔၏ ပံုုမွန္ ဆက္တုုိက္အခ်ိန္ နာရီပိုုင္းအလုုိက ္ ႏႈန္းထားျဖင့္ အစားထုုိး 
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ေပးေခ်မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္၊ ဂ်ဴရီတာ၀န္အတြက္ လက္ခံရရိွေသာ အစားထုုိးေပးေခ်မႈထက္နည္းေသာ္လည္း မည္သည့္ အမႈကိစၥရပ္မွ် 
တစ္ရက္လွ်င္ ရွစ္(၈) နာရီ သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ေလးဆယ္(၄၀) ထက္မေက်ာ္လြန္ျခင္းမရိွရေပ။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

အကယ္၍ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအား ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္လည္း ဂ်ဴရီတြင ္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရိွလွ်င္ အဆုုိပါ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအေနျဖင့္ ၎၏ ပုုံမွန္ 
အခ်ိန္စာရင္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွပါက စက္ရံုုထံသုုိ႔ အစီရင္ခံမႈျပဳရန္ လုုိအပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆုုိပါ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈအတြက္ က်န္ရိွသည့္ အခ်ိန္စာရင္း နာရီမ်ားတြင္ အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ရန္ လိုုအပ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

ညပိုင္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ဴရီတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တြင ္ ေန႔ပိုင္းသုုိ႔ ယာယီ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း 
ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိဒ ္၁၈ 

ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္မႈ ႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

အနည္းဆုုံး လုုပ္သက္စီနီယာ တစ္ႏွစ္ရိွသည့္ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားျဖစ္သူသည္ အလုုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကးဆုုိင္ရာတြင္ 
အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိသည့္ ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ မတတ္စြမ္းႏုုိင္၍ ပ်က္ကြက္ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္၊ အဆုုိပါ 
ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ ဆက္လက္မႈအား လက္သင့္ခံေပးႏုုိင္ေသာ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ အေထာက္အထားသက္ေသျဖင့္ 
ပံ့ပုုိးျပသႏုုိင္ခဲ့ပါက ဤတြင ္သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လုုပ္ခေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

အားလုုံးေသာ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအား အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ရန္ အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြထဲားခ့ဲသည့္ ရွစ္ရက္ (၈ ရက္ေျမာက္) 
အျပည့္ ဆုုံးရံႈးမႈမ ွ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆးရုုံတက္ေရာက္ရလွ်င္ ဒုုတိယရက္ (၂ ရက္ေန႔ေျမာက္)တြင ္  စတင္ျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္စဥ္းစားမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္ တရား၀င္လက္မွတ္ေရးထုုိး အတည္ျပဳျပီးခ်ိန္တြင ္လုုပ္ခေပးေျခမႈ၏ လက္ရိွပမာဏသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ 
ေဒၚလာ ($၂၅၀.၀၀) တြင ္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနေပမည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၅ တြင ္ သက္ေရာက္မႈရွိျပီး အပတ္စဥ္ အက်ိဳးျမတ္ခံစား 
ခြင့္မ်ားအား ေဒၚလာ ႏွစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ ($၂၈၀.၀၀)သုုိ႔ တုုိးျမင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား မသန္စြမ္း၊မက်န္းမာမႈမွ အလုုပ္ 
အခ်ိန္စာရင္း ရွစ္ (၈) ရက္ေျမာက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူသည္ ေဆးရုုံတက္ေရာက္ေနရသည္ဆုုိလွ်င္မူ 
ဒုုတိယရက္ (၂ ရက္ေန႔ေျမာက္) တြင ္ စတင္မည္ျဖစ္သည္၊ လက္ရွိပ်က္ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ တစ္ဆက္တည္း နီးကပ္ေသာ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) 
လတာ ကာလအတြင္း အျခားေသာပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပဳလုုပ္သည့္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈမ်ားျဖင့္ေလ်ာ့ခ်သာ မည္သည့္ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ (၁) 
ခုုမဆုုိအတြက္ အမ်ားဆုုံး တစ္ဆယ့္သံုုး(၁၃) ပတ္ အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ဤတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုုပ္ဆင္းရန္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအရ မတတ္စြမ္းႏုုိင္မွသာလွ်င္ ၀င္ေငြ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးရန္မွာ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံထားၾကသည္။ 
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အပုုိင္း ၅ 
 

ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူသည္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအရ ထုုိသိုု႔ျပဳရန္ မတတ္စြမ္းႏိုုင္ေသာ အေျခအေနမွလြ၍ဲ အလုုပ္အတြက္ အစီရင္ခံရန္ 
မတတ္စြမ္းႏိုုင္ခ်ိန္တြင ္ ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွပါက ဤစာပုုိဒ္အရ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္း 
ျဖစ္သူသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
အပုုိင္း ၆ 
 

အစားထုုိးေပးေလ်ာ္မႈျပဳႏိုုင္ေသာ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ S & A အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမည္ျဖစ္ေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ 
၎တုုိ႔ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ ႏွင့္ S & A တုုိ႔အၾကား ကြျဲပားျခားနားခ်က္အား လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 
 

အပုုိဒ ္၁၉ 
အသုုဘဆုုိင္ရာခြင့္ 

 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အသုုဘတစ္ခုုအား စီစဥ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ 
သုုိ႔မွမဟုုတ္လွ်င္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ နီးစပ္ေသာ မိသားစုု၀င္တစ္ဦး ေသဆုုံးမႈအား ေၾကကြခံဲစားေနရေသာေၾကာင့္ အလုုပ္မွ ပ်က္ကြက္သည့္ 
အခါတြင ္ ကုုမၸဏအီေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ားဆုုံ အလုုပ္ရက္ ဆက္တုုိက္ သံုုး(၃) ရက္အထိ ပ်က္ကြက္မႈ 
တစ္ရက္စီအတြက္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအား ၎၏ ပုုံမွန္လုုပ္ခႏႈန္းအတုုိင္း ရွစ္(၈) နာရီစာ လုုပ္ခ ေပးေခ်မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္ - 

 
A.) ၀န္ထမ္းျဖစ္သူသည္ ၎၏ နီးစပ္ေသာ မိသားစုု၀င္တစ္ဦး ေသဆုုံးမႈ ေန႔စြတဲြင္ အဆုုိပါ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ လက္ရွိ လုုပ္ခေပးေခ်မႈ 

စာရင္းအတြင္း ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္၊ ထိုု႔ျပင္ 
 
B.) ၀န္ထမ္းျဖစ္သူသည္ မိမိပ်က္ကြက္ေသာ ပထမေန႔ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ မိမိပ်က္ကြက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ၎၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး 

ထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားသည္၊ ထုုိ႔ျပင္ 
 
C.) အဆုုိပါ ေသဆုုံးမႈစတင္သည့္ေန႔ရက္၊ သိုု႔မဟုုတ္ အသုုဘေန႔ ႏွင့္ အဆုုိပါ၀န္ထမ္းအား ခန္႔အပ္ထားသည့္ အဖြ႕ဲမွ အလုုပ္မလုုပ္ေသာ 

ေန႔ရက္အတြင္း၊ ႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္သာမဟုုတ္လွ်င္ အဆိုုပါ၀န္ထမ္းမွ အလုုပ္အလုုပ္မည္ ျဖစ္ေသာ ေန႔ရက္ အစရိွသည့္ 
တစ္ရက္ရက္ေသာ ရက္ေပါင္း သုုံး(၃) ရက္အတြင္း အဆုုိပါ ေန႔ရက္ပါ၀င္မွသာလွ်င္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ အားလပ္ရက္အတြင္း ေသဆုုံးမႈျဖစ္ေပၚေသာ ကိစၥရပ္တြင္မူ ေနာက္လာမည့္ သုုံး(၃) လအတြင္းမွ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ 
ေန႔စြတဲစ္ခုု၌ ဆုုံးရံႈးသြားေသာအခ်ိန္အတြက္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူထံ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္မႈျပဳမည္ ျဖစ္သည္၊ ထုုိ႔ျပင္ 

 
D.) အာသုုဘ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ေမ့သတိရဖြယ္ ၀တ္ျပဳကုုိးကြယ္မႈေန႔ အစရိွသည့္ ေန႔ရက္မ်ားအျပီး သုုံးရက္ထက္ေနာက္က်၍ ပ်က္ကြက္ေသာ 

ေန႔ရက္မွန္သမွ်အတြက္မူ လုုပ္ခေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳမည္မဟုုတ္ေပ၊ ထုုိ႔ျပင္ 
 
 
E.) ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ ေတာင္းဆုုိျခင္းခံရသည့္အခါတြင္ ေသဆုုံးမႈ၊ ႏွင့္ ေသဆုုံးသူျဖင့္ ၀န္ထမ္းမွ ေတာ္စပ္ဆက္ႏြယ္ပံုု အစရိွသည္တုုိ႔အား 

ကုုမၸဏီမွ ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေလာက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရေပမည္။ 
 
 
အပုုိင္း ၂ 
 

ဤစာပုုိဒ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ နီးစပ္ေသာ မိသားစုု၀င္တစ္ဦးဟုုဆုုိရာတြင္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ကေလး၊ 
အိမ္ေထာင္ဖက္ပါကေလး၊ မိခင္၊ ဖခင္၊ အမ၊ညီမ ၊ အကုုိ၊ေမာင္ ၊ ေယာကၡမ၊ ႏွင့္ ေယာကၡထီး၊ ထုုိ႔ျပင္ မိေထြး၊ ပေထြး၊ အုုပ္ထိန္းသူ၊ ေျမး၊ 
အဖြား ႏွင့္ အဖိုုး၊ ဖြားဖြားၾကီး(အေဘး) ႏွင့္ ဘုုိးဘုုိးၾကီး(အေဘး) အစရိွသည္တုုိ႔အား ဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ 
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အပုုိင္း ၃ 
 

အထက္ပါ အပိုုင္း ၂ တြင ္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ နီးစပ္ေသာ မိသားစုု၀င္တစ္ဦး၏ အသုုဘအား တက္ေရာက္ရန္အတြက္ 
ေ၀းကြာေသာ ေနရာသုုိ႔ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္မူ လုုပ္ခေပးေခ်မႈျပဳေသာ အသုုဘေန႔ရက္မ်ားအျပင္ 
အသုုဘေနရာသုုိ႔ အသြားအျပန္ သြားေရာက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ လုုပ္ခမေပးဘဲ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပ်က္ကြက္ရက္မ်ား (ေလး(၄) ရက္ ထက္ 
မေက်ာ္လြန္ရေပ) လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ သြားလာရန္အတြက္ အခ်ိန္ပိုုလုုိအပ္ေသာ အဆုုိပါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ 
လုုပ္ခေပးေခ်မႈမျပဳေသာ္ျငား အပုုိေဆာင္း အခ်ိန္ရက္မ်ား ကုုမၸဏမွီ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ေယာင္းမ၊ ေယာက္ဖ၊ သားမက္ ႏွင့္ ေခြ်းမ၊ တူ၊ တူမ၊ အေဒၚ သုုိ႔မဟုုတ္ ဦးေလး အစရိွသည္တုုိ႔ ေသဆုုံးမႈအတြက္မူ တစ္(၁) ရက္ အား 
ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ အပုုိင္း ၃ တြင ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုုပ္ခေပးေခ်မႈမျပဳသည့္ ခြင့္ရက္သည္ ထုုိသုုိ႔ေသာ အသုုဘမ်ားအတြက္ 
သက္ေရာက္မႈရွိေပမည္။ 

 
 
 

အပုုိဒ ္၂၀ 
သမဂၢ အက်ိဳးစီးပြား 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ကုုမၸဏီမွ သေဘာတူညီထားသည့္ နံပါတ္အေရအတြက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိေသာ၊ သမဂၢ၏ အက်ိဳးစီးပြားဆုုိင္ရာမ်ားတြင္ 
တက္ေရာက္ရန္အတြက္ သမဂၢမွ ေရြးျခယ္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အခ်ိန္ ႏွစ္(၂) ပတ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေသာ ကာလအတြက္ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္မ်ား မန္ေနဂ်ာထံသုုိ႔ တစ္(၁) ပတ္ ၾကိဳတင္ ေရးသား ေတာင္းဆုုိမႈအေပၚတြင္ ခြင့္ရက္ ခြင့္ျပဳေပးေပမည္။ အဆိုုပါ 
ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈ မရွိေပ။ 

 
 
အပုုိင္း ၂ 
 
A.) အခ်ိန္ျပည့္ သမဂၢ ရာထူးေနရာ။ သမဂၢမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား သမဂၢတြင ္အခ်ိန္ျပည့္ ရာထူးေနရာတစ္ခုုအတြက္ တာ၀န္ေပးအပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ 

ေရြးျခယ္တင္ေျမာက္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ သင့္တင့္ေသာ အေၾကာင္းၾကားသတိေပးခ်က္ျပဳလုုပ္မႈအေပၚ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ လုုပ္ခ ႏွင့္ 
အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား ေပးေခ်မႈမရွိေသာ ပ်က္ကြက္ခြင့္အား ဤသေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရိွေစဘဲ ခြင့္ျပဳေပး 
ေပမည္။ သုုံး(၃) ဦးထက္ မေက်ာ္လြန္ေသာ အဆုုိပါ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ JBS အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ထမ္းေဆာင္ရေပမည္။ 

 
B.) လုုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးဆုုိင္ရာ တာ၀န္ေပးအပ္မႈမ်ား ႏွင့္ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ 

အပါအ၀င္ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ အလုုပ္တာ၀န္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင ္တာ၀န္ရွိေသာ ကုုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား အဆုုိင္း A ၊ B ႏွင့္ C 
တုုိ႔အား အက်ံဳး၀င္ဖံုုးလႊမ္းမႈရွိေစရန္အတြက္ သမဂၢအေနျဖင့္ ၾကီးၾကပ္သူအခ်ဳပ္ ႏွစ္(၂) ဦးအား တာ၀န္ေပးအပ္ထားေပမည္။ 
ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၾကီးၾကပ္သူအခ်ဳပ္မ်ားထံ ဂရိတ္အဆင့္ ငါး(၅) အား ေပးမည္ျဖစ္သည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ၾကီးၾကပ္သူအခ်ဳပ္တစ္ဦး 
ျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ပိုုမိုုၾကီးျမင့္ေသာ ၎တုုိ႔၏ ဂရိတ္အဆင့္အား ေပးမည္ျဖစ္သည္၊ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ကိစၥရပ္ 
အေၾကာင္းအရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အညီ ၾကီးၾကပ္သူအခ်ဳပ္ထံမွ လက္မွတ္၊ေန႔စြေဲရးထုုိးထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အား 
လက္ခံရရိွသည့္အေပၚတြင ္ အပတ္စဥ္ အေျခခံ၍ အပတ္စဥ္ အဆုုိင္းအခ်ိန္ အပါအ၀င္အထိျဖစ္သည္။ ၾကီးၾကပ္သူအခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
တက္ေရာက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္မႈ၊အထြက္ မွတ္တမ္းျပရေပမည္။ ၾကီးၾကပ္သူအခ်ဳပ္သည္ ၾကီးၾကပ္သူအခ်ဳပ္ 
တစ္ဦးအတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္ တူညီေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား ဆက္လက္ 
ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

 
C.) ၾကီးၾကပ္သူအခ်ဳပ္ အစီအစဥ္အား ကုုမၸဏ ီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔မွ တစ္စံုုတစ္ရာေသာ ေထာက္ခံထားသည့္ ညိွႏႈိင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္လုုိ 

အပ္သည့္အတုုိင္း ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သြားေပမည္။ အကယ္၍ အစီအစဥ္အား ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ အပိုုဒ ္၁ ရည္ရြယ္ထားရိွ 
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ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွပါက ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း ကုုိးဆယ္(၉၀) ေရးသား သတိေပးခ်က္ျဖင့္အတူ အစီအစဥ္အား 
ရပ္စဲေကာင္း ရပ္စဲပစ္ေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

သမဂၢ အရာရိွမ်ား ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္သူမ်ား။ သမဂၢအေနျဖင့္ ၎၏ တာ၀န္က် အခြင့္ရိွသည့္ အရာရိွမ်ား ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၏ ေရးသား 
စာရင္းအား လစဥ္အေျခခံ၍ ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးေပမည္။ တာ၀န္က် ၾကီးၾကပ္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ သမဂၢ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 
အသုုံးျပဳရန္အတြက္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈအတြင္း ရုုံးခန္းတစ္ခုုအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကုုမၸဏီမွ သေဘာတူေပသည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

လုုပ္ခေပးေခ်မႈမျပဳေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ခြင့္ရက္မတုုိင္မွီတြင ္ အားလပ္ရက္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ၊ ထိုု႔ျပင္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီလာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွလြျဲပီး၊ သမဂၢ၏ ၀န္ေဆာင္မႈအတြင္း ရွိေနစဥ္တြင္ အားလပ္ရက္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ခေပးေခ်ေသာ 
အားလပ္ရက္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈတုုိ႔အား ေထာက္ခံပံ့ပိုုးေပးမည္မဟုုတ္ေပ။ က်င့္သုုံးျခင္းမရိွေသာ အားလပ္ရက္ဆုုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား တစ္စုုံတစ္ရာအတြက္ အားလပ္ရက္တြင ္ လုုပ္ခေပးေျခမႈရရွိမည့္ ပမာဏႏွင့္တူညီေသာ ေငြသားေပးေခ်မႈျဖင့္ ေက်နပ္ 
ေစရေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၅ 
 

အကယ္၍ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအေနျဖင့္ အလုုပ္သုုိ႔ ျပန္လည္ အလုုပ္ဆင္းရန္ ဆႏၵရိွသည္ဆုုိလွ်င္ ခန္႔အပ္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ ေရြးျခယ္တင္ေျမာက္မႈ 
အဆုုံးသတ္အျပီးေနာက္ ခုုႏွစ္(၇) ရက္အတြင္း ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး၊  ယခင္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည့္ အလုုပ္ေနရာ၊ 
သုုိ႔မဟုုတ္ တူညီေသာ လုုပ္အားခရာထူးေနရာတစ္ခုုတြင္ လုုပ္သက္စီနီယာ သုုိ႔မဟုုတ္ အားလပ္ရက္ဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဆုုံးရံႈးမႈ 
မရိွေစဘဲ အကယ္၍ ၎တုုိ႔သည္ အဆုုိပါ အလုုပ္ေနရာတြင ္ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းရွိေသးသည္ဆုုိပါက ျပန္လည္ ေနရာခ်ေပးရေပမည္။ 

 
 
 

အပုုိဒ ္၂၁ 
ပ်က္ကြက္ခြင့္ 

 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

အေရးေပၚ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ FMLA လက္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရိွသည့္ အျခားေသာ မိသားစုုဆုုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ တူညီေသာ ေတာင္းဆုုိသူ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသိုု႔ လုုပ္ခေပးေခ်မႈမရိွဘဲ ျပကၡဒိန္ရက္ ကုုိယ္းဆယ္ (၉၀) ရက္ကာလအထိ 
ပ်က္ကြက္ခြင့္မ်ားအား ကုုမၸဏီမွ ခြင့္ျပဳေပးေပမည္။ အဆုုိပါခြင့္ရက္မ်ားအား ၀န္ထမ္းမ်ားထံ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္ အျခားေသာ 
ရာထူးေနရာတစ္ခုုတြင ္ယာယီ လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ရန္၊ အလုုပ္ကုုိင္သစ္အား စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း မဟုုတ္ေပ။ 

 
 
အပုုိင္း ၂ 
 

မိသားစုု ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ ခြင့္ရက္မ်ား (FMLA) 
 
A. ခြင့္ရက္ရယူခြင့္။ ကုုမၸဏီမွ အလုုပ္ခန္႔အပ္ထားသည္မွာ ၁၂ လတာ ကာလရိွျပီျဖစ္ျပီး၊ အဆုုိပါ ၁၂ လ ကာလအတြင္းတြင္ အလုုပ္ခ်ိန္ ၁,၂၅၀ 

နာရီအား ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိသားစုု ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ ႏွင့္ ခြင့္ရက္ဆုုိင္ရာ ၁၉၉၃ အတ္ဥပေဒ 
("FML") အရ အပိုုင္း ၂ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အဆုုိပါ ခြင့္ရက္အား ဆက္လက္ စတင္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
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B. ခြင့္ရက္ရယူခြင့္အား ဆုုံးျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခုုႏွစ္။ အတ္ဥပေဒအရ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ ခြင့္ရက္ရယူခြင့္အား ဆုုံးျဖတ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အတ္ဥပေဒေအာက္ ခြင့္ရက္ရယူမႈ စတင္သည္မွ ၅၂ ပတ္တာ ကာလသည္ သက္ဆိုုင္ရာ တုုိင္းတာမႈျပဳႏိုုင္ေသာ 
ကာလျဖစ္ေပမည္။ 

 
C. ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ တာ၀န္မ်ား။ 
 

(i) ခြင့္ရက္ ေလွ်ာက္လႊာ။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ FMLA ခြင့္ရက္ရယူရန္အတြက္ ေရးသား 
ေလွ်ာက္လႊာအား ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္၊ နာမက်န္းဖ်ားနာမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ သိရွိႏုုိင္သည္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အေျခအေနမ်ား အစရိွသည္တိုု႔ေၾကာင့္ ခြင့္ရက္လုုိအပ္ေၾကာင္းကုုိ ၾကိဳတင္ 
မသိရိွႏိုုင္ေသာ အေျခအေနတြင္မူ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအေနျဖင့္ အခြင့္သာသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ေလွ်ာက္လႊာအား ျဖည့္စြက္ေကာင္း 
ျဖည့္စြက္ရေပမည္။ ခြင့္ရက္ယူမႈအေၾကာင္းရင္းအား ၾကိဳတင္ သိရိွထားႏုုိင္သည့္ အျခားေသာ FMLA ခြင့္ရက္ဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
တြင္မူ ခြင့္ရက္စတင္မႈမတုုိင္မီွ ရက္ေပါင္း သုုံးဆယ္(၃၀) တြင္ ေလွ်ာက္လႊာအား ျဖည့္စြက္၊ တင္ျပသင့္ေပသည္။ 

 
(ii) သမားေတာ္၏ ေဆးလက္မွတ္။ FMLA ခြင့္ရက္တစ္ခုုအား သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈ ရရိွႏိုုင္ရန္ အလုုိ႔ငွာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအေနျဖင့္ သူ 

သုုိ႔မဟုုတ္ သူမ၏ သမားေတာ္ထံမွ ျပီးျပည့္စုုံစြာ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ သမားေတာ္ ေဆးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာအား ရယူရန္ 
တာ၀န္ရွိေပသည္၊ အဆုုိပါ ေလွ်ာက္လႊာအား ကုုမၸဏီဘက္မွ ျပင္ဆင္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ ျပီးျပည့္စုုံေသာ 
သမားေတာ္ ေဆးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အား ရယူ၊ တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲပါက FMLA ခြင့္ရက္အတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ျငင္းပယ္ခံရမႈ ရလဒ္ ထြက္ေပၚေကာင္း ထြက္ေပၚေစႏုုိင္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္တြင္မူ အဆုုိပါခြင့္ရက္အား 
ခြင့္ျပဳျခင္းမရိွသည့္ ပ်က္ကြက္ရက္တစ္ခုုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပမည္။ 

 
(iii) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ။ FMLA ခြင့္ျပဳေထာက္ခံမႈ ရရိွထားသည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိ၏ အေျခအေန ႏွင့္ 

အလုုပ္ျပန္ဆင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေန႔စြ ဲ အစရိွသည္တုုိ႔ကိုု ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ ဆက္လက္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ႏုုိင္ရန္အ 
လုုိ႔ငွာ ကုုမၸဏီမွ ေတာင္းဆုုိသည့္အတုုိင္း အခ်ိန္ပိုုင္းအလုုိက ္အစီရင္ခံစာမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
(iv) တာ၀န္အတြက္ က်န္းမာၾကံ႕ခိုုင္မႈ။ မိမိ၏ ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ FMLA ခြင့္ရက္တစ္ခုုမွ 

အလုုပ္ျပန္ဆင္းျခင္း မတုုိင္မီွတြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကုုမၸဏီမွ ေပးေသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္ရန္ က်န္းမာၾကံ႕ခိုုင္မႈအား 
စစ္ေဆးသည္ကုုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ လိုုအပ္ေကာင္း လုုိအပ္ေပမည္။ 

 
(v) အလုုပ္ျပန္ဆင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈ။ ေထာက္ခံသေဘာတူထားသည့္ FMLA ခြင့္ရက္ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္သည့္တိုုင္း 

အလုုပ္ျပန္ဆင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
D. ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ တာ၀န္မ်ား 
 

(i) ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ ေစာင့္ထိန္းမႈ။ - FMLA ေဆးလက္မွတ္အတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ားအား အတည္ျပဳရန္အတြက္ အလုုပ္ရွင္ 
ျဖစ္သူအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သမားေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား တာ၀န္ခ်ထားႏုုိင္သည္၊ 
သုုိ႔မွမဟုုတ္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူထံသုုိ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္မ်ားဌာနအား ဆက္သြယ္ခုုိင္း 
ေစႏုုိင္သည္။ ၾကီးၾကပ္မႈဆုုိင္ရာမွ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်သည္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပ့ံ 
သူထံ ဆက္သြယ္ျခင္း မျပဳရေပ။ FMLA ခြင့္ရက္မ်ား၊ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ား၊ ႏွင့္ ေဆးလက္မွတ္မ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ 
ေနာက္ခံသမုုိင္းမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအား ပံုုမွန္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ ဖိုုင္တြမဲ်ားမွ သီးျခားျဖစ္သည့္ 
ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအတြင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
(ii) လက္ရွိတည္ရွိေသာ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ။ - FMLA သုုိ႔မဟုုတ္ FMLA သိုု႔ တစ္စုုံတစ္ရာ 

ျပင္ဆင္ထားခ်က္ လက္ေအာက္တြင္ ထုုတ္ျပန္ေသာ အခြင့္အရးမ်ားထက္ပိုုျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားထံသိုု႔ ပုုိမိုုၾကီးမားေသာ မိသားစုု 
သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ ခြင့္ယူမႈ အခြင့္ေရးမ်ား ေထာက္ပ့ံထားသည့္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုုိင္ရာ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္ အစီအစဥ္ 
တစ္ခုုခုု သုုိ႔မဟုုတ္ စုုေပါင္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုုခုုျဖင့္ အညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ 
တာ၀န္၀တၱရားအား ညိွဳးႏြမ္းေစေသာ FMLA အတြင္းရိွ မည္သည့္အရာကုုိမွ် သုုိ႔မဟုုတ္ မည္သည့္ ျပင္ဆင္မႈကိုုမွ် 
ျပန္ဆုုိတည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳမည္မဟုုတ္ေပ။ 
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အပုုိဒ ္၂၂ 
လုုပ္အားခႏႈန္း ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

ကုုမၸဏီမွ အသစ္ေသာ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းအား ထုုတ္ျပန္သည့္အခါတြင္၊ တည္ရွိဆဲ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား 
ေပါင္းစပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ သီးျခားျပဳခ်ိန္တြင္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ တည္ရွိဆဲ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း၏ လုုပ္ငန္းပါ၀င္မႈမ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာ 
ေျပာင္းလဲမႈျပဳသည့္အခါတြင္ သမဂၢသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ နာရီပိုုင္းခ ႏႈန္းထားတစ္ခုုအား ထုုတ္ျပန္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

အကယ္၍ သမဂၢမွ ေတာင္းဆိုုလာခ့ဲလွ်င္ အသစ္ေသာ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ လုုပ္ခႏႈန္းအား ထုုတ္ျပန္ျပီးသည့္ေန႔မွ ငါး(၅) ရက္ အတြင္း 
ကုုမၸဏီသည္ သမၼဂျဖင့္ ေတြ႕ဆုုံျပီး၊ လုုပ္ခေပးေျခမႈႏႈန္းအား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သမဂၢအေနျဖင့္ 
လုုပ္အားခေပးေခ်မႈႏႈန္းထား အသစ္အား သေဘာတူညီျခင္းမရိွလွ်င္ မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္မ်ားအား 
ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး၊ အကယ္၍ ဆယ္(၁၀) ရက္အတြင္း ကုုမၸဏီထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားသည္ဆုုိလွ်င္ ခုုံသမာဓိရုုံးဆုုံးျဖတ္မႈသိုု႔ တင္ျပမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

ကုုမၸဏီ၏ လုုပ္အားခေပးေခ်မႈႏႈန္းထားသည္ မွ်တမႈရိွ၊မရိွ ဆံုုးျဖတ္မႈအား ဌာနအတြင္းရွိ အျခားေသာ အလုုပ္ကုုိင္မ်ား၏ တည္ရွိေနဆဲ 
ႏႈန္းထား တည္ေဆာက္မႈပုုံစံမ်ားျဖင့္ တစ္သားတည္းရိွ၊မရိွ၊ အလုုပ္တာ၀န္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆုုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား သင့္တင့္စြာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ျပဳျခင္းရွိ၊မရိွ တိုု႔အေပၚမူတည္ျပီး ဆံုုးျဖတ္ေပသည္။ 

 
 

အပုုိဒ ္၂၃ 
သမဂၢ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈမႈ 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္၊ ႏွင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္အတြင္းမွ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အေထြေထြ ေဆာင္ရြက္သြား 
ရန္ အစရိွသည္တိုု႔အတြက္ သမဂၢကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူမ်ားသည္ လုုပ္ငန္းခြင္ေနရာသုုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ရိွေပမည္၊ 
သုုိ႔ေသာ္ စက္ရံုုသုုိ႔ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တာ၀န္ရွိ ကုုမၸဏီ ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူတစ္ဦး ထံသုုိ႔ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆုုိပါ 
လည္ပတ္ၾကည့္ရႈမႈသည္ စက္ရံုု စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း မရိွရေပ။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

အလုုပ္ရွင္၏ လုုပ္သက္စီနီယာ စာရင္းမွ ၾကီးၾကပ္သူမ်ား ႏွင့္ တစ္လွည့္စီတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား သတ္မွတ္ႏုုိင္ရန္ သမဂၢ၏ အခြင့္အေရးအား 
အလုုပ္ရွင္မွ အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။ 
 

 
အပုုိဒ ္၂၄ 

စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆုုိျခင္း 
 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆုုိျခင္းမ်ား ျပဳေကာင္းျပဳေပမည္ - 
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A.) ေမလ ၂၄ ရက္၊ ၁၉၉၄ မွ စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားအား ဆက္လက္၍ စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆုုိမႈ ျပဳေကာင္း ျပဳေပမည္။. 
 
B.) (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုုင္း ဂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွလြ၍ဲ) လက္ရွိ တည္ရွိေနသည့္ စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားအား စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆုုိမႈ မျပဳရန္ 

အလုုပ္ရွင္မွ သေဘာတူထားသည္။ အသစ္ေသာ စီမံလည္ပတ္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ အကယ္၍ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း တူညီစြာ စာခ်ဳပ္ခြဲ 
ခ်ဳပ္ဆုုိရန္ ဆႏၵရွိသည္ဆုုိလွ်င္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား သမဂၢထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ သမဂၢမွလည္း ေဆြးေႏြး 
တုုိင္ပင္မႈျပဳရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုုအား ေတာင္းဆုုိေကာင္း ေတာင္းဆုုိေပမည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုုိပါ 
စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားအား စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆိုုေကာင္း ခ်ဳပ္ဆုုိမည္ဟုု နားလည္သေဘာေပါက္ ထားရေပမည္။ 

 
C.) ၀န္ထမ္းမ်ား အနားယူထြက္ခြာသြားျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ နာရီပုုိင္းအလုုိက္ လုုပ္ခႏႈန္းအား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း သုုိ႔မွမဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ 

အလုုပ္တာ၀န္ခ်ိန္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း အစရွိသည္တုုိ႔ မရိွသေရြ႕ ေရဆုုိးစြန္႔ပစ္မႈအား စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆုိထားေပမည္။ 
 
 
 

အပုုိဒ ္၂၅ 
အစားအစာ စားခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ အနားယူခ်ိန္မ်ား 

 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

အနားယူ ႏွင့္ အစာစားခ်ိန္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြမဲႈမွ စီစဥ္ေရးဆြထဲားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အပုုိင္း ၂ 
 

မိမိတုုိ႔၏ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ ပထမအပုုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္၀က္နီးပါးတြင္ အနားယူခ်ိန္ တစ္ဆယ့္ငါး (၁၅) မိနစ္အား ၀န္ထမ္းမ်ားထံ 
ေထာက္ပ့ံ ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ စတင္ခ်ိန္မွ တစ္နာရီခြဲ (၁ ၁/၂) ထက္မေစာဘဲ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း 
လဲလွယ္မႈ စတင္ခ်ိန္မွ သုုံး(၃)နာရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အဆုုိပါ အနားယူခ်ိန္အား မျပဳရေပ။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ အနားယူခ်ိန္ 
မျပီးဆုုံးမီွတြင္ စီမံခန္႔ခြမဲႈမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ၎၏ အနားယူမႈအား ရုုတ္သိမ္းႏိုုင္ျပီး၊ ၎တုုိ႔မွ လိုုအပ္ေသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ 
မ်ားအား ျပီးေျမာက္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ အေနွာက္အယွက္မရိွ ျပည့္၀ေသာ အနားယူခ်ိန္အား ရရိွႏိုုင္ေပသည္။ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အၾကား အမိန္႔ေပးျခင္းမဟုုတ္သည့္ သာမန္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈမ်ားအား အေနွာက္အယွက္ဟူ၍ သတ္မွတ္မည္ မဟုုတ္ေပ။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိ၏ အလုုပ္အခ်ိန္စာရင္းရွိသည့္ ေန႔တစ္ေလွ်ာက္ တစ္၀က္နီးပါးတြင ္ အနည္းဆုုံး မိနစ္ သုုံးဆယ္(၃၀) ၾကာ၊ 
သုုံးဆယ့္ႏွစ္(၃၂) မိနစ္ထက္ ပုုိမုုိေက်ာ္လြန္ျခင္းမရိွေသာ (လုုပ္ခေပးေခ်မႈမပါ၀င္သည့္) ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္အား ခြင့္ျပဳေပးထားမည္ ျဖစ္သည္၊ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း ကုုမၸဏီမွ ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္အတုုိင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အစုုိးရဆုုိင္ရာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုုမွ ထုုတ္ျပန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေျပာင္းလဲလုုိက္သည့္ အခါတြင္မူ လုုပ္ခေပးေခ်မႈမျပဳေသာ 
ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ အတုုိင္းအတာအား အဆုုိပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်ိန္ညိွျခင္းမျပဳမီွတြင္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ သမဂၢျဖင့္ 
ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

အကယ္၍ အဆိုုပါေန႔၏ အလုုပ္ အခ်ိန္စာရင္းသည္ ရွစ္(၈) နာရီ ႏွင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္(၁၂) မိနစ္အား ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္မူ ဒုုတိယအၾကိမ္ 
တစ္ဆယ့္ငါး(၁၅) မိနစ္ၾကာ အနားယူခ်ိန္တစ္ခုုအား ၀န္ထမ္းမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိင္း ၅ 
 

အကယ္၍ အလုုပ္အား တစ္ဆယ့္ႏွစ္(၁၂) နာရီအတြင္း ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေနေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ အဆုုိပါ 
အလုုပ္အတြက္ ဆယ္နာရီခြ ဲ(၁၀ ၁/၂) ၾကာခ်ိန္ျပီးေနာက္ လုုပ္ခေပးေျခမႈျပဳေသာ တစ္ဆယ့္ငါး(၁၅) မိနစ္ အနားယူခ်ိန္တစ္ခုုအား ကုုမၸဏီမွ 
ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၆ 
 

အလုုပ္ခ်ိန္ ဆယ္နာရီခြ ဲ (10 ½) အထိ အလုုပ္လုုပ္ရန္ လိုုအပ္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အစားအစာဖုိး ငါးေဒၚလာ ($၅.၀၀) အား 
ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၇ 
 

အလုုပ္ခ်ိန္ သံုုးနာရီႏွင့္ ေလးပုုိင္းတစ္ပုုိင္း (3 ¾) အား ျပီးေျမာက္ေသာ အေျခအေနမွလြျဲပီး အစားအေသာက္ သုုိ႔မဟုုတ္ အနားယူခ်ိန္မယူဘဲ 
သုုံးနာရီခြ ဲ(3 ½) ေက်ာ္လြန္ကာ ၀န္ထမ္းအလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုုပ္လုုပ္ရန္ လုုိအပ္မည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
 

အပုုိဒ ္၂၆ 
အားလပ္ရက္မ်ား 

 
အပုုိင္း ၁ 
 
A.) အားလပ္ရက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီႏုုိင္ရန္အလုုိ႔ငွာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ (က) ၎တုုိ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔အား 

ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ (ခ) ႏွစ္ပတ္လည္ႏွစ္ျပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ ေလးဆယ္(၄၀) အလုုပ္လုုပ္ျပီး ျဖစ္ရေပမည္။ အားလပ္ရက္ 
လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား အဆုုိပါ အားလပ္ရက္အခ်ိန္တြင ္၀န္ထမ္းမ်ား ပံုုမွန္ နာရီပိုုင္းအလုုိက္ လုုပ္ခႏႈန္း ထားမ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး အနည္းဆုုံး 
အလုုပ္ခ်ိန္ နာရီ ေလးဆယ္(၄၀) ရွိသည့္ ရက္သတၱပတ္အေပၚတြင ္တြက္ခ်က္မႈျပဳေပမည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပီးခ့ဲသည့္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ (ပိုု၍ၾကီးသည့္ 
မည္သည့္ႏွစ္မဆုုိ) အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား အလုုပ္လုုပ္ခဲ့ေသာ ပ်မ္းမွ် အပတ္စဥ္ နာရီအခ်ိန္ပုုိင္းမ်ားအေပၚတြင ္တြက္ခ်က္မႈျပဳေပမည္။ 

 
B.) လုုိအပ္ေသာ နာရီ ေလးဆယ္(၄၀) ရက္သတၱပတ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳသည့္ အလုုပ္လုုပ္ေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ အပုုိဒ ္၁၈ 

ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္မႈ ႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ လက္ေအာက္တြင္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္(၁၂) ပတ္တာအထိ အလုုပ္သမားမ်ား 
ေလွ်ာ္ေၾကး သိုု႔မဟုုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈျပဳသည့္ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုုပ္အားခ ခ်က္လက္မွတ္ လက္ခံရရိွေသာ 
ကာလအတြင္းမွ တစ္ပတ္စီ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါတုုိ႔အား ခံစားခြင့္ရိွေပမည္ - ကုုမၸဏီျဖင့္ မိမိ၏ ပထမအၾကိမ္(၁ ၾကိမ္ေျမာက္) 
ႏွစ္ပတ္လည္အျပီးတြင္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈရရိွသည့္ အားလပ္ရက္ ရက္သတၱပတ္တာ တစ္(၁) ပတ္ ၊ ကုုမၸဏီျဖင့္ မိမိ၏ တတိယအၾကိမ္ (၃ 
ၾကိမ္ေျမာက္) ႏွစ္ပတ္လည္အျပီးတြင္ ရက္သတၱပတ္တာ ႏွစ္(၂) ပတ္၊ ကုုမၸဏီျဖင့္ မိမိ၏ ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္ (၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္) ႏွစ္ပတ္လည္ 
အျပီးတြင္ ရက္သတၱပတ္တာ သုုံး(၃) ပတ္၊ ကုုမၸဏီျဖင့္ မိမိ၏ အၾကိမ္ႏွစ္ဆယ္ေျမာက္ (၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္) ႏွစ္ပတ္လည္အျပီးတြင္ 
ရက္သတၱပတ္တာ ေလး(၄) ပတ္၊ ကုုမၸဏီတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္သက္ ႏွစ္ဆယ့္ငါး (၂၅) ႏွစ္အျပီးတြင္ ရက္သတၱပတ္တာ ငါး(၅) ပတ္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီႏုုိင္ရန္ မိမိတုုိ႔၏ လာမည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔စြအဲား ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

အားလပ္ရက္မ်ား ေရြးျခယ္မႈအား အလုုပ္အဖဲြ႕အုုပ္စုုအတြင္း (ေနရာလဲလွယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျဖင့္) လုုပ္သက္စီနီယာအလုုိက္ သတ္မွတ္ 
မည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုုိသုုိ႔ ေရးဆြထဲားေသာ အားလပ္ရက္အား အလုုပ္စီးပြားေရး လုုိအပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ေစျခင္း မရိွရေပ။   
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အပုုိင္း ၄ 
 

တစ္ႏွစ္စီ၏ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အားလပ္ရက္ ေရြးျခယ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအား စတင္ေပမည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္စီ၏ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အားလပ္ရက္ ေရြးျခယ္မႈအား ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
မိမိႏွစ္သက္ရာ အားလပ္ရက္အား လုုိခ်င္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္လာခ့ဲလွ်င္ လုုပ္သက္စီနီယာ 
အလုုိက္ ဆုုံးျဖတ္မႈမွ အစုုိးရေပမည္။ ေဖဖ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ မိမိ၏ အားလပ္ရက္အား ေရြးျခယ္မႈ မျပဳရေသးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အေနျဖင့္မူ ပထမလာေရာက္သူ ပထမရရိွမည္ဟူေသာ အေျခခံျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ အားလပ္ရက္အား ရယူေကာင္း ရယူႏုုိင္ေပမည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခ်ီးျမင့္ခံရေသာ အားလပ္ရက္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားအား  ေဖဖ၀ါရီလ ၁၅ ရက္မွ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔အၾကား  ၾကည့္ရႈစစ္ 
ေဆးႏုုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ကန္႔ကြက္မႈျပဳလိုုပါက အဆုုိပါ ကာလအတြင္းတြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္မ်ားဌာနသုုိ႔ ကန္႔ကြက္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ကာ၊ မတ္လ 
၁၅ ရက္တြင္ အားလပ္ရက္ဆုုိင္ရာ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားအား ထုုတ္ျပန္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ မည္သုုိ႔ပင္ဆုုိေစကာမူ အဆုုိပါ 
အားလပ္ရက္အား ေရြးျခယ္ထုုတ္ျပန္ျပီးသည့္ေနာက္မွ ေအာင္ျမင္စြာ အျပိဳင္ေလွ်ာက္ထားႏုုိင္ျပီး အျခားေသာ အလုုပ္ကုုိင္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဌာနသုုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္မူ မိမိတုုိ႔၏ အားလပ္အခ်ိန္စာရင္းအား ျပန္လည္ေရးဆြမဲႈျပဳရေပမည္။  

 
အပုုိင္း ၅ 
 

တစ္(၁) ပတ္ထက္ပုုိေသာ အားလပ္ရက္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ၾကိမ္စီလွ်င္ တစ္(၁) ပတ္ 
ရယူႏုုိင္ေပမည္။ သုုံး(၃) ပတ္ သုုိ႔မဟုုတ္ သုုံးပတ္အထက္ ထက္ပိုုေသာ အားလပ္ရက္အတြက ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္မူ တစ္ၾကိမ္စီလွ်င္ ႏွစ္(၂) ပတ္ အားလပ္ရက္ ရယူႏုုိင္ေပမည္။ အဆုုိပါအားလပ္ရက္ေန႔မ်ားအတြက္ 
လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား အားလပ္ရပ္အခ်ိန္အတြင္း ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ ပံုုမွန္ နာရီပိုုင္းအလုုိက္ လုုပ္ခႏႈန္းေပၚတြင္ အေျခခံကာ ရွစ္(၈) နာရီ 
ဆက္တိုုက္အခ်ိန္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအေပၚ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။ အားလပ္ရက္ လုုပ္ခေပးေခ်မႈအား အခ်ိန္ပုုိ တြက္ခ်က္မႈအတြက္ 
ထည့္သြင္းေရတြက္မည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
အပုုိင္း ၆ 
 

ေတာင္းဆုုိလာသည့္အခါတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ ပုုံမွန္ အပတ္စဥ္ လုုပ္ခေပးေျခမႈမွ သီးျခား လုုပ္ခေပးေခ်ေသာ အားလပ္ရက္အား 
လက္ခံရရိွေပမည္။ 
 

 
 

အပုုိဒ ္၂၇ 
အသက္အာမခံ 

 
ကုုမၸဏီျဖင့္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ လုုပ္သက္ ေျခာက္(၆) လ သိုု႔မဟုုတ္ အထက္ရွိျပီျဖစ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ ကုုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ ေပးေခ်မႈျပဳထားေသာ 
အုုပ္စုုအဖြ႕ဲ အသက္အာမခံ မူ၀ါဒေပၚလစီ $ ၁၅,၀၀၀ ပမာဏအား ရရိွေစရန္ ျပဳလုုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္ဆက္တြ ဲ"D" မွ ဇယားအား ၾကည့္ရႈပါ။ 
 
 

အပုုိဒ ္၂၈ 
အလုုပ္အနားယူပင္စင္ အစီအစဥ္ 

 
 
ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လက္ရိွ JBS 401K စုုေဆာင္းမႈမ်ား အစီအစဥ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြား 
မည္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္ - 

 ငွားရမ္းမႈျပဳသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္း ေရႊ႕ဆုုိင္းစုုေဆာင္းထားမႈ၊  
 ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္သက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္(၁၂) လ ျပီးေနာက္ ကုုမၸဏီတြင ္တူညီစြာ ထည့္၀င္မႈ၊ 
 ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ ေရႊ႕ဆိုုင္းစုုေဆာင္းထားသည့္ ပထမ ၄% အေပၚ ၅၀%၊  
 ကုုမၸဏီတြင ္တူညီစြာထည့္၀င္မႈအား JBS စေတာ့ခ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အေမရီကန္ ဒီပိုုစစ္ဆုုိင္ရာ လက္ခံရရိွမႈမ်ား "ADR မ်ား" ျဖင့္ 

ျပဳလုုပ္ထားေကာင္း ျပဳလုုပ္ထားေပမည္။  
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 ကုုမၸဏီတြင ္၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ေအာက္ပါအတုုိင္း ဆက္လက္သြားမည္ျဖစ္သည္ - 
o ႏွစ္(၂) ႏွစ္ျပီးေနာက္ ႏွစ္ဆယ္ရာခိုုင္ႏႈန္း (၂၀%) 
o သုုံး(၃) ႏွစ္ျပီးေနာက္ ေလးဆယ္ရာခုုိင္ႏႈန္း (၄၀%) 
o ေလး(၄) ႏွစ္ျပီးေနာက္ ေျခာက္ဆယ္ရာခိုုင္ႏႈန္း (၆၀%) 
o ငါး(၅) ႏွစ္ျပီးေနာက္ တစ္ရာ ရာခုုိင္ႏႈန္း (၁၀၀%) 

* အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ အိမ္တြင္းဆက္သြယ္ေရးဆုုိင္ရာ အမိန္႔ေအာ္ဒါ (QDRO) အား လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အားလုုံးေသာ လက္ရိွ အခေၾကးမ်ား ႏွင့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ အခေၾကးမ်ားအား ဆက္လက္ ေပးေခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိဒ ္၂၉ 

အေအးခန္းဖရီဇာ ေပးေခ်မႈ 
 
အေအးခန္းဖရီဇာအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ အလုုပ္ခ်ိန္ ေလး(၄) နာရီ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ အလုုပ္ဆင္းရန္ လုုိအပ္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ ပုုံမွန္ 
လုုပ္ခႏႈန္းေက်ာ္လြန္၍ အပိုုေဆာင္း တစ္ဆယ့္ငါး ဆင့္ (၁၅ ဆင့္) အား လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ လက္ခံရရိွေသာ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားမွာ 
ခရင္းခြယာဥ္ျဖင့္ အတြင္းပိုုင္းကလီစာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ သေဘၤာတင္ပိုု႔ ဦးေဆာင္မႈ - အတြင္းပုုိင္းကလီစာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ ႏွင့္ ခရင္းခြယာဥ္ အမဲသား 
ၾကိတ္ေျခမႈ - ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ တုုိ႔ ျဖစ္ေပသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ သုုိ႔မဟုုတ္ အနာဂတ္တြင္ အေအးခန္းဖရီဇာအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ေလး(၄) 
နာရီထက္ပိုုျပီး အလုုပ္လုုပ္ေသာ ၀န္ထမ္းလုုပ္သား မွန္သမွ်သည္ ပရီမီယံ ေပးေခ်မႈအား လက္ခံရရိွေပမည္။ 
 

အပုုိဒ ္၃၀ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈဆုိင္ရာ ကြျဲပားျခားနားမႈ 

 
အပုုိင္း ၁ 
 

အားလုုံးေသာ ပုုံမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ထုုတ္လုုပ္ေရးပုုိင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒုုတိယေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ တစ္ခုုလုုံးအတြက္ ၎တုုိ႔၏ 
ပံုုမွန္ ႏႈန္းထား ေက်ာ္လြန္ျပီး တစ္နာရီလွ်င္ တစ္ဆယ္ (၁၀ ဆင့္) အား ေပးေခ်ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ အလုုပ္အား ဒုုတိယ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈေနရာတြင္ ခြျဲခားထားခ်ိန္၌ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူသည္ စတင္ခ်ိန္မွစျပီး ၎၏ အဆုုိပါေပးေခ်မႈအား စတင္မည္ျဖစ္ကာ၊ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

တတိယ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ - အားလုုံးေသာ ပံုုမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈဆုုိင္ရာ ကိ႐ိယာပစၥည္းမ်ား ကုုိင္တြယ္မႈအပိုုင္း၊ ႏွင့္ 
စား၍ရသည္ ႏွင့္ စားသုုံး၍မရသည္တုုိ႔အား ခြျဲခမ္းဖယ္ရွားေသာ ထုုတ္လုုပ္ေရးအပုုိင္း လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တတိယ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ တစ္ခုုလုုံးအတြက္ မိမိတုုိ႔၏ ပုုံမွန္ လုုပ္ခႏႈန္းထား ေက်ာ္လြန္ျပီး တစ္နာရီလွ်င္ ႏွစ္ဆယ္ (၂၀ ဆင့္) 
ေပးေခ်ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ အလုုပ္အား တတိယေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈေနရာတြင္ ခြျဲခားထားခ်ိန္၌ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူသည္ ၎၏ 
စတင္ခ်ိန္မွစျပီး အဆုုိပါေပးေခ်မႈအား စတင္မည္ျဖစ္ကာ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈေတာက္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
စတင္ခ်ိန္မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအပုုိဒ္သည္ ေန႔ပိုင္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈအဖြဲ႕ တစ္စုုံတစ္ခုုထံသုုိ႔မွ် သက္ေရာက္ျခင္းရွိမည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
အပုုိဒ ္၃၁ 

ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ၊ အျမင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ သြားဘက္ဆုုိင္ရာ ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္ ကာလအတြင္းတြင္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈမ်ား လက္ေအာက္တြင္ရိွေသာ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈယူနစ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုုံးအတြက္ အက်ိဳ းအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခုုအား ထိန္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဤအပုုိဒ္သည္ အဆုုိပါ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္း အေထြေထြ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခုုအား ေထာက္ပ့ံထားမည္ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပင္ဆင္ေကာင္း ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ပါတီအဖြဲ႕မ်ား၏ အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အေသးစိတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ဤအက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား အေသးစိတ္ကုုိ ေထာက္ပ့ံေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ကာ၊ ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အေထြေထြရွင္းလင္းခ်က္ ႏွင့္ အစီအစဥ္ စာရြက္စာတမ္းအၾကား အျငင္းပြားမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ျခားနားမႈရိွသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။  
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အပုုိင္း ၂ 
 

အနာဂတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းမႈ ဥပေဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲထုုတ္ျပန္မႈျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔၏ 
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုုံျပီး၊ အဆုုိပါ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈမွ ကုုမၸဏီ၏ နားလည္ရလြယ္ကူေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခကုုိ ဆုုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

အပုုိင္း ၃ 
 

အတိတ္ယခင္ကအတုုိင္း ကုုမၸဏီသည္ အေရာင္းေစ်းသည္မ်ား၊ တတိယပါတီအဖြဲ႕ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပ့ံသူမ်ား၊ 
ေထာက္ပ့ံသူ ကြန္ယက္မ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ အားလုုံးကုုိ ေရြးျခယ္ႏုုိင္သည့္ အခြင့္အား ထိန္းသိမ္းထားျပီး၊ ဤအစီအစဥ္သုုိ႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုုံးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳကာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုုစီအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈျပဳႏုုိင္ေသာ အခြင့္ေရးရိွေပသည္။ ကုုမၸဏီသည္ သမဂၢသုုိ႔ 
ေထာက္ပ့ံထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား ဖြင့္ဟမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း မွလြျဲပီး မည္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ 
အစီအစဥ္ကုုိမဆုုိ မြမ္းမံႏုုိင္ေသာ၊ ထုုိ႔ျပင္/သုုိ႔မဟုုတ္ ျပင္ဆင္ႏုုိင္ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခြင့္ကုုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

 
ကုုမၸဏီသည္ ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳထားသည့္ အက်ိဳ းအျမတ္ဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေပါင္းထည့္၊ မြမ္းမံ၊ ဖ်က္ပစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ျပင္ဆင္ႏုုိင္ေသာအခြင့္အေရးကုုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စုုံတစ္ရာမျပဳမီွတြင္ သမဂၢျဖင့္ အက်ိဳ းအျမတ္ ခံစားခြင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေပါင္းထည့္မႈ၊ မြမ္းမံမႈ၊ ဖ်က္ပစ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပင္ဆင္မႈ မွန္သမွ်အား ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ကုုိယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  
ေရဒီယုုိကုုထုုံး ကြန္ယက္မ်ား ႏွင့္ အသုုံးျပဳမႈ  
ကုုိးကားခ်က္အေျခခံ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း (RBP) ႏွင့္ အက်ိဳ းအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား တန္ဖုုိးဆုုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ား (BVA) 
ဘရန္းအမွတ္တံဆိပ္ေဆး၀ါး ၀ယ္ယူမႈ/ မသုုံးမေနရ အမွတ္တံဆိပ္မရိွသည့္ေဆး၀ါးမ်ား အသုုံးျပဳမႈ  
အေျပာင္းအလဲျပဳႏုုိင္သည့္ အတန္းအဆင့္လုုိက္ျပဳထားေသာ ကြန္ယက္မ်ား - I & II 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျမင့္မားေသာ ကြန္ယက္မ်ား  
အသစ္ေသာ ၾကိဳတင္ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ အစီအစဥ္မ်ား (အထူးျပဳ ေဆး၀ါးမ်ား) 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား (UNUM ေဆးရုုံ လုုံျခံဳေရး အစီအစဥ္) 
 
ထုုိ႔ျပင္ သမဂၢထံသုုိ႔ ေထာက္ပ့ံထားသည့္ ဖြင့္ဟခ်က္တြင္ စာရင္းျပဳထားျခင္းမရိွေသာ အျခား အက်ိဳ းအျမတ္ခံစားခြင့္ဆုုိင္ရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အပုုိေဆာင္း RBP လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေပါင္းထည့္ေကာင္း ေပါင္းထည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သမဂၢမွ အဆုုိပါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအား သေဘာတူ 
လက္ခံျခင္းမရိွပါက ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔၏ အက်ိဳ းအျမတ္ခံစားခြင့္ဆုုိင္ရာ ေလ့လာသုုံးသပ္သူမ်ား ေတြ႕ဆုုံၾကျပီး၊ အဆုုိပါ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ စုုေဆာင္းမႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း ရိွ၊မရိွ ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ စုုေဆာင္းမႈမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးႏုုိင္သည္ဟုု ေလ့လာသုုံးသပ္သူမ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံေသာ အေျခအေနတြင္ ကုုမၸဏီသည္ အဆုုိပါ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအား 
အေကာ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေပမည္၊ အကယ္၍ အဆုုိပါေဆာင္ရြက္မႈသည္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ 
စုုေဆာင္းမႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးႏုုိင္ျခင္းမရိွဟုု ေလ့လာသုုံးသပ္သူမ်ားမွ ဆုုံးျဖတ္လွ်င္မူ   အျခားေသာ အက်ိဳ းအျမတ္ ခံစားခြင့္ဆုုိင္ရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၏ ေပါင္းထည့္မႈ၊ မြမ္းမံမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပင္ဆင္မႈသည္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ စုုေဆာင္းမႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုုိင္ျခင္းရိွ၊မရိွကုုိသာ ဆုုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ ခုုံသမာဓိတစ္ဦး ထံသုုိ႔ အဆုုိပါကိစၥရပ္အား လဲႊေျပာင္းေကာင္း 
လႊဲေျပာင္းမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ခုုံသမာဓိမွ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၎သည္ ကုုန္က်စရိတ္ စုုေဆာင္းမႈမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးႏုုိင္သည္ဟုု 
ဆုိလွ်င္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအား ထုုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္၊ အကယ္၍ ခုုံသမာဓိဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ၎သည္ စုုေဆာင္းမႈမ်ား 
မေထာက္ပ့ံေပးႏုုိင္ဟုုဆုုိလွ်င္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအား ထုုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရေပ။ 
 
ထုုိ႔ျပင္ အုုပ္စုုလုုိက္ အာမခံအစီအစဥ္၊ အစီအစဥ္ဆုုိင္ရာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အက်ံဳ း၀င္လႊမ္းျခံဳမႈအား ဆုုံးျဖတ္မႈ အစရိွသည္တုုိ႔၏ 
အတုုိင္းတာအတြင္း ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အားလုုံးေသာ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားသည္ ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္တြင္း 
ေဖာ္ျပထားသည့္ မေက်နပ္တုုိင္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ ခုုံသမာဓိရုုံးဆုုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ဆုုိင္ျခင္း မရိွေပ။ ထုုိသုုိ႔အဆုုံးသတ္လာခ့ဲပါက 
အုုပ္စုုလုုိက္ အာမခံအစီအစဥ္မွ ေပၚထြက္လာသည့္ အားလုုံးေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားအား အစီအစဥ္၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ထုုိ႔ျပင္ 
အက်ံဳး၀င္မႈအား ဆုုံးျဖတ္မႈ အစရိွသည္တုုိ႔ျဖင့္ သက္ဆုုိင္သည္ႏွင့္အညီ အုုပ္စုုလုုိက္အာမခံ အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း ERISA မွ 
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ခြင့္ျပဳထားခ်က္အရ ဆုုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ အဆုုိပါ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ 
မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ ခုုံသမာဓိဆုုံးျဖတ္ခ်က္ဆုုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ဆုုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္ကာလအတြင္း ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရိွ လုုပ္ခေပးေခ်မႈစာရင္းေပၚတြင္ ရက္ ကုုိးဆယ္(၉၀) အျပီး ပထမလ၌ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားထံ သြားဘက္ဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္အား ရရိွေစရန္ ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
အစီအစဥ္၏ ကုုန္က်စရိတ္ အျပည့္အ၀၊ အဆုုိျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ 
 

အပုုိင္း ၅ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္ကာလအတြင္း ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရိွ လုုပ္ခေပးေခ်မႈစာရင္းေပၚတြင္ ရက္ ကုုိးဆယ္(၉၀) အျပီး ပထမလ၌ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားထံ အျမင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္အား ရရိွေစရန္ ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
အစီအစဥ္၏ ကုုန္က်စရိတ္ အျပည့္အ၀၊ အဆုုိျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၆ 
 

ၾကိဳတင္-အခြန္ ျပဳသာျပင္သာရိွေသာ အစီအစဥ္ကုုိ အသုုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

အပုုိင္း ၇ 
 

သေဘာတူညီခ်က္၏ သက္တမ္းအတြက္ ကုုမၸဏီမွ ေရြးျခယ္ႏုုိင္မႈတစ္ခုုအေနႏွင့္ CDHP အစီအစဥ္အား ကမ္းလွမ္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 
 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ဖြင့္ဟျပသမႈ 
PPO 

 

PPO အစီအစဥ္ (၂၀၁၅-၂၀၁၉ တြင္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္) 

ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ ကြန္ယက္အတြင္း ကြန္ယက္ျပင္ပ 

ျပကၡဒိန္ႏွစ္ ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ $600 / $1,800 $1,800 / $3,600 

ကုုမၸဏီ ရန္ပုုံေငြေထာက္ပ့ံသည့္ HRA မသိရိွေပ မသိရိွေပ 

အာမခံၾကိဳတင္ထားရိွမႈ  80% 60% 

အိတ္ကတ္တြင္းမွထုုတ္ေခ်မႈ အမ်ားဆံုုးပမာဏ $3,000 / $6,000 အမ်ားဆုုံးမရိွေပ 

PCP အာမခံၾကိဳတင္ေပးေခ်မႈ  $35 Ded. and Coin. 

အထူးကုု အာမခံၾကိဳတင္ေပးေခ်မႈ  $40 Ded. and Coin 

အေရးေပၚခန္း  $125 အာမခံၾကိဳတင္ေပးေခ်မႈ အျပင္ Ded. and Coin. $125 အာမခံၾကိဳတင္ေပးေခ်မႈ အျပင္ Ded. and Coin. 

အေရးေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မႈ  $35 Ded. and Coin 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 100% Ded. and Coin 
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PPO အစီအစဥ္ 

အတန္းအဆင့္ တုုိင္ယာ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

% EE ထည့္၀င္မႈ 13.4% 18.7% 21.6% 22.7% 22.5% 

EE သာလွ်င္ $15.00 $19.50 $23.25 $25.50 $24.25 

EE+S $22.00 $34.00 $44.50 $53.25 $55.00 

EE+C $20.50 $28.25 $35.50 $43.50 $43.25 

EE+F $27.75 $46.50 $56.50 $59.75 $69.25 

 
 ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္မ်ားအတြက္ ထည့္၀င္မႈပမာဏမ်ားသည္ လမ္းညႊန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ အတြက္ ထည့္၀င္မႈမ်ားအား ယခင္ႏွစ္၏ တတိယ ကြာတာစိတ္အပုုိင္းအတြင္း ရာခုုိင္ႏႈန္းအေပၚ အေျခခံျပီး 
ဆုုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံတစ္ရာမတုုိင္မီွတြင္ သမဂၢထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ အတြက္ ထည့္၀င္မႈ မ်ားအား 
အထက္ပါ ႏႈန္းမ်ားတြင္ ပုုံေသသတ္မွတ္ထားသည္။  

 သေဘာတူညီခ်က္၏ အဆုုံးသတ္လတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ PPO အစီအစဥ္တစ္ခုုအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္၏ ၂၅% ထက္ မမ်ားေစဘဲ 
ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။  

 ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ အတြင္း ကုုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔အေနျဖင့္ တစ္ဖက္တြင္ စုုစုုေပါင္း အသားတင္ ကုုန္က်စရိတ္အား 
ထိန္းသိမ္းလ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အပတ္စဥ္ ထည့္၀င္မႈသုုိ႔ တုုိးျမင့္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ဖုုိ႔ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရာတြင္ အစီအစဥ္ ဒီဇုုိင္းပုုံစံ (အထက္ပါ 
အုုိင္တမ္မ်ား) အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွေကာင္း ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  

 အိမ္ေထာင္ဖက္ဆုုိင္ရာ အပုုိေဆာင္းက်သင့္မႈ - အကယ္၍ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သူ သုုိ႔မဟုုတ္ သူမ၏ အလုုပ္ရွင္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ 
လက္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူတစ္ဦးအတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ဆုုိင္ရာ 
အက်ံဳး၀င္မႈအား ေရြးျခယ္ရန္ ဆုုံးျဖတ္သည္ဆုုိလွ်င္ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ အပုုိေဆာင္း $25 အား ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။  

 ေဆးလိပ္၊ေဆးရြက္ၾကီးဆုုိင္ရာ အပုုိေဆာင္းက်သင့္မႈ - အကယ္၍ အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ အက်ံဳး၀င္ေသာ မီွခုုိသူတစ္ဦးသည္ 
ေဆးရြက္ၾကီးဆုုိင္ရာ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းမ်ားအား အသုုံးျပဳသည္ဆုုိပါက ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ ပရီမီယံေၾကးမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ အပုုိေဆာင္း 
$10 ရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ဖြင့္ဟျပသမႈ 

CDHP 
 

CDHP (HRA) အစီအစဥ္ (၂၀၁၅-၂၀၁၉ တြင္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္) 

ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ ကြန္ယက္အတြင္း ကြန္ယက္ျပင္ပ 

ျပကၡဒိန္ႏွစ္ ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ $1,600 / $3,200 $4,000 / $8,000 

ကုုမၸဏီ ရန္ပုုံေငြေထာက္ပ့ံသည့္ HRA $500 / $1,000 ကြန္ယက္အတြင္း HRA ျဖင့္ အတူတူပင္ 

အာမခံၾကိဳတင္ထားရိွမႈ  70% 50% 

အိတ္ကတ္တြင္းမွထုုတ္ေခ်မႈ အမ်ားဆံုုးပမာဏ $4,000 / $8,000 $12,000 / $24,000 

PCP အာမခံၾကိဳတင္ေပးေခ်မႈ  Ded. and Coin Ded. and Coin. 

အထူးကုု အာမခံၾကိဳတင္ေပးေခ်မႈ  Ded. and Coin Ded. and Coin 

အေရးေပၚခန္း  Ded. and Coin. Ded. and Coin 

အေရးေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မႈ  Ded. and Coin Ded. and Coin 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 100% Ded. and Coin 
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CDHP (HRA) အစီအစဥ္ 

အတန္းအဆင့္ တုုိင္ယာ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

% EE ထည့္၀င္မႈ 6.9% 13.4% 17.4% 18.2% 20% 

EE သာလွ်င္ $5.50 $11.00 $17.25 $18.50 $19.00 

EE+S $13.25 $25.25 $36.00 $42.75 $46.00 

EE+C $9.75 $20.00 $27.50 $33.25 $34.50 

EE+F $16.50 $34.75 $45.25 $48.50 $65.00 

 
 ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္မ်ားအတြက္ ထည့္၀င္မႈပမာဏမ်ားသည္ လမ္းညႊန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ အတြက္ ထည့္၀င္မႈမ်ားအား ယခင္ႏွစ္၏ တတိယ ကြာတာစိတ္အပုုိင္းအတြင္း ရာခုုိင္ႏႈန္းအေပၚ အေျခခံျပီး 
ဆုုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံတစ္ရာမတုုိင္မီွတြင္ သမဂၢထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ အတြက္ ထည့္၀င္မႈမ်ားအား 
အထက္ပါ ႏႈန္းမ်ားတြင္ ပုုံေသသတ္မွတ္ထားသည္။  

 သေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းကာလအတြင္း ကုုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢတုုိ႔အေနျဖင့္ တစ္ဖက္တြင္ အသားတင္ ကုုန္က်စရိတ္အား ထိန္းသိမ္းလ်က္ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ အပတ္စဥ္ ထည့္၀င္မႈသုုိ႔ တုုိးျမင့္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ဖုုိ႔ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရာတြင္ အစီအစဥ္ ဒီဇုုိင္းပုုံစံ (အထက္ပါ အုုိင္တမ္မ်ား) 
အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွေကာင္း ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  

 အိမ္ေထာင္ဖက္ဆုုိင္ရာ အပုုိေဆာင္းက်သင့္မႈ - အကယ္၍ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သူ သုုိ႔မဟုုတ္ သူမ၏ အလုုပ္ရွင္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ 
လက္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူတစ္ဦးအတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ဆုုိင္ရာ 
အက်ံဳး၀င္မႈအား ေရြးျခယ္ရန္ ဆုုံးျဖတ္သည္ဆုုိလွ်င္ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ အပုုိေဆာင္း $25 အား ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။  

 ေဆးလိပ္၊ေဆးရြက္ၾကီးဆုုိင္ရာ အပုုိေဆာင္းက်သင့္မႈ - အကယ္၍ အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ အက်ံဳး၀င္ေသာ မီွခုုိသူတစ္ဦးသည္ 
ေဆးရြက္ၾကီးဆုုိင္ရာ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းမ်ားအား အသုုံးျပဳသည္ဆုုိပါက ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ ပရီမီယံေၾကးမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ အပုုိေဆာင္း 
$10 ရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ဖြင့္ဟျပသမႈ 
ေဆး၀ါးဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ၂၀၁၅ 

 
PPO ေဆး၀ါး လက္လီ (<=30 ရက္) စာတုုိက္ အမွာစာ (90 ရက္) 
အမွတ္တံဆိပ္မရိွသည့္ေဆး၀ါးမ်ား Rx 
ႏွစ္သက္ရာ ဘရန္းအမွတ္တံဆိပ္ေဆး၀ါး 
ႏွစ္သက္ရာမဟုုတ္သည့္ ဘရန္းေဆး၀ါး 
ႏွစ္သက္ရာမဟုုတ္သည့္ ဘရန္းေဆး၀ါး 

$15 
20% ($25 - $60) 

$75 
35% ($50 - $150) 

$37.50 
20% ($62.50 - $150) 

$175 
N/A – use retail 

 
CDHP ေဆး၀ါး  လက္လီ (<=30 ရက္) စာတုုိက္ အမွာစာ (<=90 ရက္) 
အမွတ္တံဆိပ္မရိွသည့္ေဆး၀ါးမ်ား Rx 
ႏွစ္သက္ရာ ဘရန္းအမွတ္တံဆိပ္ေဆး၀ါး 
ႏွစ္သက္ရာမဟုုတ္သည့္ ဘရန္းေဆး၀ါး 
အထူး 

$5 
20% ($20 - $50) 

$75 
35% ($50 - $150) 

$15.00 
20% ($60 - $150) 

$175 
မရရိွေပ - လက္လီ အသုုံးျပဳသည္ 

*Rx Plans အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈအရျဖစ္ျပီး၊ JBS စံႏႈန္း ေဆး၀ါး အစီအစဥ္မ်ားအတုုိင္း ထင္ဟပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
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ပါ၀င္သည့္လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ 

 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အမည္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အမည္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အမည္ 

ဓာတ္ခြခဲန္းမ်ား 
23701  အစာေျခစနစ္ ပယ္နယ္ 
23801  အေထြေထြက်န္းမာေရး ပယ္နယ္ 
23901  နားလည္ရလြယ္ကူေသာ အစာေျခစနစ္ ပယ္နယ္ 
24001  သားဖြားဆုုိင္ရာ ပယ္နယ္ 
24101  အဆီလစ္ပစ္ဆုုိင္ရာ ပယ္နယ္ 
24201  ရုုတ္တရက္အသည္းေရာင္ ပယ္နယ္ 
24301  အသည္းေရာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ပယ္နယ္ 
24401  ဆီးစစ္ေဆးမႈ ကုုိယ္တုုိင္ သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုိအေလ်ာက္ 
(မွန္ေျပာင္းပါ၀င္ သုုိ႔မဟုုတ္ မပါ၀င္) 
24601  ေသြးဖယ္ကယ္လ္အတြက္ စစ္ေဆးမႈ 
24701  ဗီတာမင္ D 25 ဟုုိက္ဒေရာက္စီ 
25101  ဖာရယ္တင္း စစ္ေဆးမႈ 
25201  ေသြးေဖာလစ္အက္စစ္ စီရမ္ 
25301  ေဂၚနဒုုိထရုုိဖင္ (Fsh) 
25302  ေဂၚနဒုုိထရုုိဖင္ (Lh) 
25401 ဂလုုိင္ေကာစ္လိတ္ ဟီမုုိဂလုုိဘင္ စစ္ေဆးမႈ 
25501  သံဓာတ္ စစ္ေဆးမႈ 
25601  သံဓာတ္စုုေပါင္း စစ္ေဆးမႈ 
25701  Psa စုုစုုေပါင္း စစ္ေဆးမႈ 
25801  သုုိင္ရုုိစင္ စုုစုုေပါင္း စစ္ေဆးမႈ 
25901  ဖရီး သုုိင္ရုုိစင္ စစ္ေဆးမႈ 
26001  သုုိင္းရြိဳက္စတင္း ေဟာ္မုုန္း စစ္ေဆးမႈ 
26101  ထရုုိင္ဒုုိသုုိင္းရြိဳင္း (T3) စစ္ေဆးမႈ 
26201  ခုုိရီရုုိနစ္ ေဂၚနဒုုိထရုုိဖင္ စစ္ေဆးမႈ 
26301  CBC w Auto DiffWBC အျပည့္အစုုံ 
26302  CBC Automated အျပည့္အစုုံ 
26401  ေသြးတြင္းပရုုိတင္းတည္ရိွမႈ အခ်ိန္ 
26701  သဘာ၀ စခရင္စစ္ေဆးျခင္းသာလွ်င္ 
26801  ဆီး သဘာ၀/ ကုုိလုုိနီ အေရတြက္ 
26901  ေသြးတြင္း ဘက္တီးရီးယား သဘာ၀ 
27001  Chylmd Trach DNA စစ္ေဆးမႈ 
27401  မွန္ေျပာင္းျဖင့္ အင္ဖလူဇာ စစ္ေဆးမႈ 
27601  မွန္ေျပာင္းျဖင့္ Strep A စစ္ေဆးမႈ 
27701  ေဆး၀ါး စစ္ေဆးမႈ၊ တစ္ခုုတည္း 
27801  အယ္လနင္း အမုုိင္ႏုုိ (ALT) SGPT) 
27901  ဟီမုုိဂလုုိဘင္ 
28001  ေသြးတြင္း ဂလူးကုုိ႔စ္ စစ္ေဆးမႈ 

အတြင္းလူနာ 
00801  တင္ အစားထုုိးမႈ 
00901  ဒူး အစားထုုိးမႈ 
00101  အ၀လြန္ ခြစိဲတ္အဆီထုုတ္မႈ - အဆီထုုတ္ ဂတ္စတရစ္ 
ဒုုတိယပုုိက္ 
00201  ႏွလုုံးေသြးေၾကာဆိုုင္ရာ ခြစိဲတ္မႈ - ေဆး၀ါး ဖယ္ရွားမႈပုုိက္ျဖင့္ 
00301  ႏွလုုံးစက္ကိရိယာ အစားထုုိးခြစိဲတ္မႈ - ႏွလုုံးဆုုိင္ရာ 
ထည့္သြင္းမႈမပါ၀င္ဘဲ 
00401  ႏွလုုံးဆုုိင္ရာ ကတ္သ္ျဖင့္ ႏွလုုံးေသြးေၾကာဆုုိင္ရာ ဒုုတိယပုုိက္ 
00701  သားအိမ္ခြထုုဲတ္ဖယ္ရားမႈ - ကူးစက္မႈမရိွေစဘဲ 
00802  တင္ပါး တစ္ခုုလုုံး သုုိ႔မဟုုတ္ ဒူးေခါင္းတစ္ခုုလုုံး 
အစားထုုိးခြစဲိတ္မႈကုုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း 
00901  ေက်ာရုုိးခြစိဲတ္မႈ - အတြင္းလူနာ 
01001  အရုုိးေက်ာ ဆက္မႈ (အေရွ႕ပုုိင္း) 
01002  အရုုိးေက်ာ ဆက္မႈ (အေနာက္ပုုိင္း) 
02901  ႏွာေခါင္း/ႏွာေခါင္းရုုိး - ျပဳျပင္ခြစိဲတ္မႈ - ဆပ္တုုိပလပ္စတီ 
09701  ႏွလုုံးေသြးေၾကာဆုုိင္ရာ စတန္႔ မပါ၀င္ဘဲ ႏွလုုံးေသြးေၾကာဆုုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ 
10101  ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အေရွပုုိင္း/အေနာက္ပုုိင္း အရုုိးေက်ာ ဆက္မႈ 

ျပင္ပလူနာ 
01101  ေအာ္သုုိစကုုပ္ပီအားျဖင့္ ACL ျပဳျပင္မႈ 
01201  ေနာက္ပုုိင္း ခြစိဲတ္မႈ - ေက်ာရုုိးခြစဲိတ္မႈ 
01301  အ၀လြန္ အဆီခြစဲိတ္ဖယ္ထုုတ္မႈ (Lap Band) 
01401  ဆီးၾကြက္သြားအတြက္ ဘလက္ဒါ ျပဳျပင္မႈ (စလင္း) 
01701  ျဗဴနီအြန္တမီ 
01801  ခါးပုုိင္းဆုုိင္ရာ 
01901  မ်က္လႊာတိမ္ဖယ္ရွားမႈ 
02202  Umbilical Hernia ျပဳျပင္မႈ (အသက္ ၅ႏွစ္အထက္) 
02301  ေပ်ာ့ေျပာင္းတစ္ရႈး ျပဳျပင္မႈျဖင့္ ဒူးေခါင္း စက္ပုုိင္းခြစိဲတ္မႈ 
02401  လက္ပရုုိစကုုပ္ပစ္ ေဂါလ္ဘလက္ဒါ ဖယ္ရွားမႈ 
03001  ႏွာေခါင္း/ႏွာေခါင္းရုုိးဆုုိင္ရာ - အန္ဒုုိစကုုပ္ပီ - ဆုုိင္းနပ္စ္ ခြစိဲတ္မႈ 
03101  ပုုခုုံး စက္ပုုိင္းခြစိဲတ္မႈ 

ျပင္ပလူနာ 
03102  ပုုခုုံး စက္ပုုိင္းခြစိဲတ္မႈ - လည္ပတ္ရုုိတိတ္တာ ကာ့ဗ္ ျပဳျပင္မႈျဖင့္ 
03202  Tonsillectomy ႏွင့္ Adenoidectomy ၊အသက္ ၁၂ ႏွစ္အထက္ 
03301  Tympanostomy ႏွင့္ Myringotomy 
03401  အထက္ပုုိင္း GI အန္ဒုုိစကုုပ္ပီ 
03402  ဘုုိင္အုုိစီစစ္ေဆးမႈျဖင့္ အထက္ပုုိင္း GI အန္ဒိုုစကုုပ္ပီ 
03501  ကုုိလြန္း - ဘုုိင္အုုိစီစစ္ေဆးမႈျဖင့္ ကုုိလြန္ႏုုိစကုုပ္ပီ 
03502  ကုုိလြန္း - ထိခုုိက္တစ္ရႈး(မ်ား) ဖယ္ရွားမႈျဖင့္ ကုုိလြန္ႏုုိစကုုပ္ပီ 
10901  မမ္မုုိပလက္စတရီ ထုုတ္ေလ်ာ့မႈ 
12001  လက္ေခ်ာင္း တန္ဒန္ ျပဳျပင္မႈ 
12201  Laparoscopic Inguinal Hernia ျပဳျပင္မႈ 
13101  ကပ္ဆူးလ္ အန္ဒိုုစကုုပ္ပီ 
13201  ေကြ႔ေကာက္အူမေရာင္ရမ္းမႈၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 
(Sigmoidoscopy) 
13301  အစာျပြန္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း (Esophagoscopy) 
13801  ေယက်္ားသုတ္ျပြန္ျဖတ္ျခင္း (Vasactomy) 
14801  Varicose ေသြးေၾကာ တစ္ရႈးခြစိဲတ္ဖယ္ရွားမႈ 
15201  ေဆးထုုိးမႈအားျဖင့္ Varicose ေသြးေၾကာ ကုုသမႈ 
19101  ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ကုုထုုံးသရဖီ 
19201  ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ကုုထုုံးသရဖီ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ 
28601  ေရထဲ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ကုုထုုံးသရဖီ 
28701  လွ်ပ္စစ္လံႈ႕ေဆာ္မႈျဖင့္ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ကုုထုုံးသရဖီ 
02201  Hernia Inguinal ျပဳျပင္မႈ (အသက္ ၅ ႏွစ္အထက္) 
02101  Hammertoe ျပဳျပင္မႈ 
01003  လည္ပင္း အရုုိးေက်ာ ဆက္ျခင္း - အေရွ႕ 
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ပါ၀င္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ 

 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အမည္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အမည္ 
ရုုံးခန္း လည္ပတ္ၾကည့္ရႈမႈ 

19001  ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈ၊ ကုုိင္တြယ္ကုုသမႈ ႏွင့္ ကုုထုုံးသရဖီ အပါအ၀င္ ေဆး၀ါးျဖင့္ ကုုသေဆာင္ရြက္မႈ 
 
ေရာဂါရွာေဖြမႈ 

04102  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ CT စကန္ ၀မ္းဗုုိက္ 
04103  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ CT စကန္ ၀မ္းဗုုိက္ 
04104  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ CT စကန္ ၀မ္းဗုုိက္ 
04202  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ CT ဦးေခါင္း/ဦးေႏွာက္ 
04203  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ CT ဦးေခါင္း/ဦးေႏွာက္ 
04204  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ CT ဦးေခါင္း/ဦးေႏွာက္ 
04302  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ CT  စကန္ ပဆုုံရုုိး 
04303  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ CT စကန္ ပဆုုံရုုိး 
04304  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ CT စကန္ ပဆုုံရုုိး 
04402  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI ဦးေႏွာက္ 
04403  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI ဦးေႏွာက္ 
04404  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI ဦးေႏွာက္ 
04502  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI ေအာက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ 
04503  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI ေအာက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ 
04504  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI ေျခတံလက္တံ 
04602  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI ေက်ာရုုိး 
04603  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI ေက်ာရုုိး 
04604  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI ေက်ာရုုိး 
04702  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI  အထက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ (ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာထက္ဆုုိင္လွ်င္) 
04703  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI အထက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ (ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာထက္ဆုုိင္လွ်င္) 
04704  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI အထက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ (ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာထက္ဆုုိင္လွ်င္) 
04802  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာျဖင့္ MRI  ေအာက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ 
04803  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာ MRI ေအာက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ 
04804  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာ MRI ေအာက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ 
04901  ေက်ာရုုိး ႏွင့္ ပဆုုံရုုိး၏ အရုုိးသိမ္သည္းဆ ေလ့လာမႈ 
06302  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ ပါးစပ္၊ ေမးရုုိး ႏွင့္ လည္ပင္း CT စကန္ 
06303  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ ပါးစပ္၊ ေမးရုုိး ႏွင့္ လည္ပင္း CT စကန္ 
06304  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ ပါးစပ္၊ ေမးရုုိး ႏွင့္ လည္ပင္း CT စကန္ 
06402  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ CT စကန္ ရင္ဘက္ 
06403  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ CT စကန္ ရင္ဘက္ 
06404  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ CT စကန္ ရင္ဘက္ 
06502  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ ေအာက္ပုုိင္း ေက်ာရုုိး CT စကန္ 

ေရာဂါရွာေဖြမႈ 
06503  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ ေအာက္ပုုိင္း ေက်ာရုုိး CT စကန္ 
06504  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ ေအာက္ပုုိင္း ေက်ာရုုိး CT စကန္ 
06701  ရင္သား(မ်ား) အယ္လ္ထရာေဆာင္းရုုိက္ျခင္း 
06801  ၀မ္းဗုုိက္ အယ္လ္ထရာေဆာင္းရုုိက္ျခင္း 
06901  ပဆုုံရုုိး အယ္လ္ထရာေဆာင္းရုုိက္ျခင္း 
07001  ေပါင္အလယ္ပုုိင္းသုုိ႔ အေျခခံျပီး ဦးေခါင္းခြံမွ PET စကန္ရုုပ္ပုုံမ်ား 
07002  ခႏၶာကုုိယ္တစ္ခုုလုုံး၏ CT ျဖင့္ PET စကန္ရုုပ္ပုုံမ်ား 
09002  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ CT အန္ဂ်ီယုုိဂရပ္ဖီ၊ ၀မ္းဗုုိက္ 
09003  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ CT အန္ဂ်ီယုုိဂရပ္ဖီ၊ ဦးေခါင္း 
09004  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ CT အန္ဂ်ီယုုိဂရပ္ဖီ၊ ပဆုုံရုုိး 
09102  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI ေအာက္ပုုိင္း ေက်ာရုုိး 
09103  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI ေအာက္ပုုိင္း ေက်ာရုုိး 
09104  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI ေအာက္ပုုိင္း ေက်ာရုုိး 
09202 ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI လည္ပင္းေက်ာရုုိး 
09203 ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI လည္ပင္းေက်ာရုုိး 
09204  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI လည္ပင္းေက်ာရုုိး 
09302  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ ဦးေခါင္း (ေအာ္ဘစ္/မ်က္ႏွာ/လည္ပင္း) MRI 
09303  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ ဦးေခါင္း (ေအာ္ဘစ္/မ်က္ႏွာ/လည္ပင္း) MRI 
09304  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ ဦးေခါင္း (ေအာ္ဘစ္/မ်က္ႏွာ/လည္ပင္း) MRI 
09402  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ CT ၀မ္းဗုုိက္ ႏွင့္ ပဆုုံရုုိး 
09403  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ CT ၀မ္းဗုုိက္ ႏွင့္ ပဆုုံရုုိး 
09404  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ CT ၀မ္းဗုုိက္ ႏွင့္ ပဆုုံရုုိး 
16002  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI အထက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာ 
16003  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI အထက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာ 
16004  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI အထက္ပုုိင္း ေျခတံလက္တံ ဂြ်ိဳင့္အဆက္ေနရာ 
17702 ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI ၀မ္းဗုုိက္ 
17703  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI ၀မ္းဗုုိက္ 
17704  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI ၀မ္းဗုုိက္ 
18102  ကြန္းထရက္စ္ မပါ၀င္ဘဲ MRI ပဆုုံရုုိး 
18103  ကြန္းထရက္စ္ ျဖင့္ MRI ပဆုုံရုုိး 
18104  ကြန္းထရက္စ္ျဖင့္ ႏွင့္ မပါ၀င္ဘဲျဖင့္ MRI ပဆုုံရုုိး 
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အဖြ႕ဲ၀င္အသစ္အား အေနသားက်ေအာင္မိတ္ဆက္ျခင္း 
 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

အပတ္စဥ္ အဖြ႕ဲ၀င္အသစ္မ်ားထံ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းမႈျပဳစဥ္အတြင္း စက္ရံုုရိွ သမဂၢ၏ အခန္းက႑အား ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုုင္ရန္၊ 
ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားရွင္းလင္းရန္ ႏွင့္ သမဂၢအဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မႈအတြက္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား စာရင္းသြင္းႏိုုင္ရန္ အစရိွသည္တုုိ႔အတြက္ သမဂၢ၏ 
ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးအား ငွားရမ္းခန္႔အပ္လုုိက္ခ်ိန္တြင ္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုုိပါ ေလွ်ာက္ထားသူထံသုုိ႔ အျခားေသာ 
၀န္ထမ္းသစ္ဆုုိင္ရာ လက္မွတ္ထိုုးရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဆုုိလိုုသည္မွာ အာမခံစာရင္းသြင္းမႈကဒ္) ႏွင့္အတူ သမဂၢ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ကဒ္ တစ္ကဒ္အား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမွခြင့္ျပဳေသာ အတုုိင္းအတာတစ္ခုုအထိ စက္ရံုု လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
ေဒသခံ ၇ (Local 7) အား ကုုိယ္စားျပဳေနေၾကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္ထားႏုုိင္သူ ၀န္ထမ္းသစ္ထံသုုိ႔ ကုုမၸဏီမွ ရွင္းလင္းေျပာျပေပး 
မည္ျဖစ္ကာ၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူထံသုုိ႔ သမဂၢ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္အား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္ထားႏုုိင္သူ 
၀န္ထမ္းသစ္မွ သမဂၢ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ကဒ္အား လက္မွတ္ေရးထုုိးရန ္ ျငင္းဆုုိေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ အဆုုိပါေလွ်ာက္ထားသူအား သမဂၢ၏ 
ကုုိယ္စားျပဳမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား တိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ရွင္းလင္းေျပာျပေပးမည္ျဖစ္ေသာ သက္ဆုုိင္ရာ သမဂၢ 
ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံသုုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 

အပုုိဒ ္၃၃ 
အမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 

 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

ေၾကျငာဘုုတ္ျပားမ်ား။ ခုုႏွစ္(၇) ခုုေသာ ေသာ့ခတ္ႏိုုင္သည့္ ေၾကျငာဘုုတ္ျပားမ်ား (သားသတ္၊ ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ၊ သုုိေလွာင္ထိန္းသိမ္း 
မႈမ်ား၊ အသားၾကိတ္ေျခမႈ၊ စားေသာက္ဆုုိင္တန္း၊ သေဘၤာတင္ပိုု႔မႈ၊ Alvey) အား သမဂၢ အသုုံးျပဳရန္အတြက္ စက္ရုုံတြင္ အခ်ိန္တုုိင္း 
ထားရိွျပဳလုုပ္ထားေပမည္။ သမဂၢ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သမဂၢ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 
အတြင္းပုုိင္း သမဂၢဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အစရိွသည္တိုု႔က့ဲသုုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ သတိေပးေၾကျငာခ်က္မ်ားကုုိ အဆုုိပါ ေၾကျငာ 
ဘုုတ္ျပားမ်ားအေပၚတြင ္ လြင့္တင္ေၾကျငာမႈျပဳႏိုုင္ေပသည္။ အထက္တြင္ စာရင္းျပဳထားသည့္ အဆိုုပါ သတိေပးေၾကျငာခ်က္မ်ား 
အားလုုံးအား သမဂၢ အရာရိွတစ္ဦး ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ သမဂၢ၏ အက်ိဳ းစီးပြားဆုုိင္ရာ ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထုုိး 
ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ အထက္တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေၾကျငာဘုုတ္ျပားမ်ား တစ္ခုုစီ၏ အစိတ္အပုုိင္းအား သမဂၢ 
အသုုံးျပဳႏိုုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သမဂၢအေနျဖင့္ ကုုမၸဏီ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကုုမၸဏီအား ဂုုဏ္သိကၡာ 
က်ေစႏုုိင္သည္မ်ား၊ ကုုမၸဏီအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္မ်ား သုုိ႔မွမဟုုတ္ ကုုမၸဏ ီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ တုုိက္ခိုုက္သည့္ 
သေဘာေဆာင္သည္မ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ျဖင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ မည္သည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုုိမွ် လြင့္တင္ေၾကျငာမႈျပဳမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း 
သေဘာတူထားသည္။ 

 
အပုုိင္း ၂  
 

လုုပ္အားခေခ်မႈခ်က္လက္မွတ္မ်ား  
 
A.) It ကုုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ လုုပ္အားခေပးေခ်မႈျပဳေသာ နည္းလမ္းပုုံစံတြင္ ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈျပဳသည္မ်ား၊ နာရီပိုုင္းအလုုိက္ 

လုုပ္အားခႏႈန္းထားမ်ား၊ အလုုပ္လုုပ္ခဲ့သည့္ နာရီခ်ိန္မ်ား၊ ဆက္တုုိက္အခ်ိန္ ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုု အစရိွသည္တုုိ႔အားလုုံးအား ေဖာ္ျပမည္ဟူ၍ 
သေဘာတူထားသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ အပတ္စဥ္ပုုံစံျဖင့္ လုုပ္ခေပးေျခမႈျပဳမည္ဟုု နားလည္လက္ခံထားသည္။ 
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B.) ကုုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ လုုပ္ခေပးေျခမႈျပဳႏုုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ လုုပ္အားခေပးေခ်မႈခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြသား၊ တုုိက္ရုုိက္ ဒီပုုိစစ္၊ 

ေပးေခ်မႈကဒ္မ်ား၊ ဒက္ဘစ္ကဒ္မ်ား အစရိွသည့္ မည္သည့္ လက္သင့္ခံႏုုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမဆုုိ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏုုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သေဘာတူထားသည္။ လုုပ္အားခေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းပုုံစံအား ေျပာင္းလဲရန္ ကုုမၸဏီမွ ဆုုံးျဖတ္ခ့ဲလွ်င္ ဦးစြာပထမဆုုံး 
အဆုုိပါေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးရန္ သမၼဂျဖင့္ ေတြ႕ဆုုံမည္ျဖစ္သည္။ 

 
C.) ေဒၚလာ ေလးဆယ္ ($၄၀.၀၀) သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ ျခားနားမႈရိွေနသည့္ မည္သည့္ေပးေခ်မႈမဆုုိအား အဆုုိပါ မွားယြင္းေသာ တူညီသည့္ 

အပတ္တြင ္ ခ်ိန္ညွိမႈျပဳေပမည္။ ေဒၚလာ ေလးဆယ္ ($၄၀.၀၀) ေအာက္ ျခားနားမႈရွိေနသည့္ ေပးေခ်မႈမ်ားကုုိမူ ေနာက္လာမည့္ 
အပတ္မွသာလွ်င္ ခ်ိန္ညိွမႈျပဳေပမည္။ 

 
D.) လုုပ္အားခေပးေခ်မႈခ်က္လက္မွတ္မ်ားအား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ A အတြက္မူ ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ 

စတင္ခ်ိန္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္မႈ B အတြက္မူ ၾကာသာပေတးေန႔ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ 
စတင္ခ်ိန္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ ျဖန္႔ေ၀ေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

I I.D. တံဆိပ္အမွတ္သားမ်ား။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသုုိ႔ ကုုန္က်စရိတ္မရွိေစဘဲ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း I.D. 
တံဆိပ္အမွတ္သား သုုိ႔မဟုုတ္ ကဒ္တစ္ခုုစီအား ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူထားသည္။ ထုုိ႔ေနာက္တြင္မူ အဆုုိပါ I.D. 
တံဆိပ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ကဒ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုုံးသြားျခင္းေၾကာင့္ အစားထုုိးရမည့္ ကုုန္က်စရိတ္သည္ ငါးေဒၚလာ ($၅.၀၀) ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း 
မရိွေစရေပ။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ၾကားေန၀ါဒ။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိ၏ အရာရိွမ်ား၊ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ား အစရိွသည္တုုိ႔သည္ 
Coloradoအလုုပ္သမား ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတ္ဥပေဒ ေရြးေကာက္ပြဲ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ အတြင္းပုုိင္း သမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဆုုိဲင္ရာ ကန္ပိန္း 
ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ မဲေပးျခင္း အစရိွသည့္ တစ္စုုံတစ္ခုုကုုိမွ် ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္ လႊမ္းမိုုးရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း မျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
လုုိအပ္သည္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၅ 
 

ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ ႏွင့္ သားသတ္ဌာန၏ အဓိက ခ်ိန္းၾကိဳး အျမန္ႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ကုုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢ ေသာ့ခ်မႈျဖင့္ 
လုုံျခံဳမႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္းၾကိဳး အျမန္ႏႈန္းအား ခ်ိန္ညိွရန္လုုိအပ္ေသာ အေျခအေနတြင ္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ခ်ိန္ညိွမႈတြင္ ပါ၀င္မည္ 
ျဖစ္ေသာ သမဂၢ ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ သမဂၢအေနျဖင့္ အဆုုိပါ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ 
ရရိွေနႏုုိင္ေစရန္ ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ိန္ညိွရန္ လိုုအပ္ေသာ ခ်ိန္းၾကိဳး အျမန္ႏႈန္းအား စီမံခန္႔ခြမဲႈမွ ဆုုံးျဖတ္ေပမည္။ ထုုိ႔ျပင္ သမဂၢ 
အေနျဖင့္ ခ်ိန္းၾကိဳး ခ်ိန္ညိွမႈတြင္ ၾကန္႔ၾကာေစမႈမ်ားမရိွေစရန္ ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူထားေပသည္။ ဤအပုုိင္း 
တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ကုုမၸဏ ီ သုုိ႔မဟုုတ္ သမဂၢတိုု႔မွ သေဘာတူ လက္ခံျခင္းမရိွပါက ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ 
မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္ဆုုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား အသံုုးျပဳႏုုိင္ေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၆ 

 
မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ ဖုုန္းေခၚဆုုိ၀င္ေရာက္မႈ လုုိင္း။ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎သည္ တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ျပဳျပီးသည္မွ သုုံး(၃) 
လအတြင္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတုုိ႔ အလုုပ္တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈကုုိ ဖုုန္းေခၚဆုုိ၀င္ေရာက္၍ အစီရင္ခံရာတြင္ 
အသုုံးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္ေသာ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ ဖုုန္းေခၚဆုုိ၀င္ေရာက္မႈ လုုိင္းအား တပ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူထားသည္။ 
အဆုုိပါ လိုုင္းသည္ ေခၚဆုုိ၀င္ေရာက္မႈမ်ား အားလုုံးအား မွတ္တမ္းျပဳထားေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကုုမၸဏီမွ အဆုုိပါ ေခၚဆုုိ၀င္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ရက္ေပါင္း ကိုုးဆယ္(၉၀) ၾကာသည့္အထိ မွတ္တမ္းျပဳထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ကာ၊ အဆုုိပါ မွတ္တမ္းျပဳမႈမ်ား အားလုုံးအား သမဂၢထံသုုိ႔ 
ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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အပုုိဒ္ ၃၄ 
ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳ း ပညာေရးဆုုိင္ရာ ယုုံၾကည္အပ္ႏံွမႈ ရန္ပုုံေငြ 

 
ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္၏ ကနဦးအစ ႏွစ္ပိုုင္းတြင္ တြဖဲက္ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုုင္ရာ ယုုံၾကည္အပ္ႏွံမႈ ရန္ပုုံေငြ တစ္ခုုသုုိ႔ $၂၅,၀၀၀ 
ထည့္၀င္မႈျပဳရန္ သေဘာတူထားသည္။ ထုုိေနာက္မွစ၍ တစ္ႏွစ္စီတြင ္ ရန္ပံုုေငြ၏ ပံုုေသမဟုုတ္ေသာ လက္က်န္အေပၚမူတည္ကာ လုုိအပ္ေသာ 
ပမာဏအတုုိင္း ၊ အျမင့္ဆံုုး $၂၅,၀၀၀ အထိ၊ ကုုမၸဏီမွ ထည့္၀င္ပါ၀င္မႈ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အဆုုိပါရန္ပုုံေငြသည္ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ေရးအား တုုိးျမင့္ေပးႏုုိင္သည့္ မတူကြျဲပားျခားနားမႈ၊ ပညာေရး ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တုုိက္တြန္းအားေပးရာတြင္ အသုုံးျပဳေကာင္း အသုုံးျပဳေပမည္။ 
 
 
 

အပုုိဒ ္၃၅ 
စြန္႔လႊတ္မႈ၊ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုုလုုံး ႏွင့္ ပုုိင္းျခားႏုုိင္မႈ 

 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုုလံုုး။ ဤသည္မွာ ၀န္ထမ္းမွန္သမွ် ခံစားခြင့္ရွိေကာင္းရိွႏိုုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအားလုုံးအား 
ေထာက္ပ့ံထားသည့္ ျပီးျပည့္စုုံေသာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုုျဖစ္ျပီး၊ အျခားသူမ်ားထက္ဆုုိင္လွ်င္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀န္ထမ္း 
သုုိ႔မဟုုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား တစ္စံုုတစ္ဦးအတြက္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ တာ၀န္မရိွေၾကာင္း ဖြင့္ဟ နားလည္လက္ခံထားၾကသည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

စြန္႔လႊတ္မႈ။ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ ရလဒ္ထြက္ေပၚသည့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ပါတီအဖြ႕ဲတစ္ဖြဲ႕စီ အေနျဖင့္ စုုေပါင္း 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဧရိယာမွ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳေသာ အေၾကာင္းအရာ သိုု႔မဟုုတ္ ကိစၥရပ္ တစ္စံုုတစ္ရာျဖင့္ပတ္သက္ျပီး 
အကန္႔အသတ္မရိွ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဆုုိျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေသာ အခြင့္ေရး၊ အခြင့္လမ္းမ်ားရိွေၾကာင္း ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားမွ 
အသိအမွတ္ျပဳျပီး၊ အဆုုိပါ အခြင့္ေရး၊ အခြင့္လမ္းမ်ားအား က်င့္သုုံးျပီးေနာက္ ရရိွသည့္ နားလည္လက္ခံမႈမ်ား ႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ဤသေဘာတူညီခ်က္အတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ 
သက္တမ္းအတြင္း ကုုမၸဏီ ႏွင့္ သမဂၢတိုု႔သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ႏွင့္ အကန္႔အသတ္မရိွ အခြင့္ေရးအား စြန္႔လႊတ္ႏုုိင္ျပီး၊ 
ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင ္ အက်ံဳး၀င္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ သေဘာတူညီခ်က္အား ကိုုးကားခ်က္အရျဖစ္သည့္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ 
ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင ္ အက်ံဳးမ၀င္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ သေဘာတူညီခ်က္အား ကုုိးကားထားျခင္းမရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ကိစၥရပ္ တစ္စံုုတစ္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျခားတစ္ဖက္မွ စုုေပါင္း၍ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ တာ၀န္ရိွမည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း 
သေဘာတူထားသည္၊ ဤသေဘာတူညီခ်က္အား ၎ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားမွ ညိွႏိႈင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပါတီအဖြ႕ဲ 
တစ္ဖြဲ႕ဖြ႕ဲ သုုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္စလုုံး၏ သိရိွထားမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရရွည္စီမံမႈအတြင္း အဆိုုပါ အေၾကာင္းအရာ သုုိ႔မဟုုတ္ ကိစၥရပ္မ်ား 
မပါ၀င္ခ့ဲလွ်င္ပင္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

ျပင္ဆင္မႈမ်ား။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သုုိ႔ မြမ္းမံမႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ထပ္တုုိးထည့္မႈမ်ား တစ္စံုုတစ္ရာျပဳျခင္းတုုိ႔ကုုိ သက္ေရာက္မႈရိွေစရန္အတြက္ 
ေရးသားမႈျပဳျခင္းသုုိ႔ ေလ်ာ့ခ်ျပီး ပါတီအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီ၏ သက္ဆုုိင္ရာ ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိင္း ၄ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္မွ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္စုုံတစ္ရာအား အသုုံးျပဳ၍မရႏုုိင္ေၾကာင္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီွသည့္ တရား၀င္ ဆုုံးျဖတ္မႈဆုုိင္ရာ 
တရားခြင္ တစ္ခုုခုုမွ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ အဆိုုပါ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုုလုုံးအား ျငင္းပယ္မႈျပဳျခင္း 
မဟုုတ္ေပ၊ ထုုိ႔ျပင္ ၎၏ ဌာနမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ခုုခုုမွ ထုုတ္ျပန္မႈျပဳသည့္ ဖယ္ဒရယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ျပည္နယ္ဥပေဒ၊ အစုုိးရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သိုု႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တစ္စုုံတစ္ရာသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါက အဆုုိပါ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ဥပေဒ သုုိ႔မဟုုတ္ 
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တရားရုုံးဆုုံးျဖတ္မႈႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ သက္ေရာက္မႈမရိွသည့္ အျခားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အားလုုံးကုုိမူ အျပည့္အ၀ 
ဆက္လက္ အသုုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အပုုိဒ ္၃၆ 

သေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းကာလ 
 
အပုုိင္း ၁ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဇူလုုိင္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ မွ စတင္၍ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ကာ၊ ဇူလုုိင္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၉ တနဂၤၤေႏြ 
ညသန္းေခါင္အထိ အျပည့္အ၀ သက္ေရာက္မႈရွိဆဲျဖစ္သည္။ ဤစာခ်ဳပ္ သက္တမ္းကုုန္ဆုုံးသည့္ ေန႔စြ ဲ မတုုိင္မွီ ရက္ေပါင္း 
ေျခာက္ဆယ္(၆၀) တြင္ သုုိ႔မဟုုတ္ မတုုိင္မီွတြင္ ပါတီအဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲဖြ႕ဲမွ ဤသေဘာတူညီခ်က္အား ဖ်က္သိမ္းမႈျပဳရန္ သတိေပးခ်က္ ျပဳႏိုုင္ 
ေပမည္။ အကယ္၍ အဆုုိပါ သတိေပးခ်က္ တစ္စံုုတစ္ရာ ျပဳျခင္းမရိွပါက ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ သတိေပးခ်က္ မရရိွမွီအခ်ိန္အထိ 
ေနာက္ထပ္ တစ္(၁) ႏွစ္တာ ကာလ ေအာင္ျမင္စြာ အလုုိလုုိ သက္တမ္းတုုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ သတိေပးခ်က္မ်ားျပဳမည္ဆုုိပါက 
ပါတီအဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲဖြ႕ဲမွ ေရးသားထားေသာ သတိေပးခ်က္အား စာရင္းသြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ စာျဖင့္ Greeley, Colorado ရိွ 
ေကာ္ပုုိရိတ္ ရုုံးခ်ဳပ္မ်ားထံ ကုုမၸဏီသုုိ႔၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ ၎၏ Wheat Ridge ရုုံးခန္းမ်ားရိွ United Food and Commercial Workers Local 7 သုုိ႔ 
စာတုုိက္ျဖင့္ ေပးပုုိ႔ရေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၂ 
 

ဤသေဘာတူညီခ်က္အား လက္ခံသည့္ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္သည့္ JBS USA , LLC ႏွင့္ United Food and Commercial Workers, Local 7 
တုုိ႔သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ တတိယႏွစ္ အဆုုံးသတ္ မတုုိင္မီွ ရက္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္(၆၀) အတြင္း ၎တုုိ႔ ေတြ႕ဆုုံၾကကာ၊ အပုုိဒ္ ၃၁ 
(ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ၊ အျမင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ သြားဘက္ဆုုိင္ရာ ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳ၊မျပဳ၊၊ ထုုိ႔ျပင္ 
အေျခခံေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးေပးခန္းဆုုိင္ရာမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
လက္ရိွတည္ရိွဆဲ အပုုိဒ္အား မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းသုုိ႔ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားမွ အျပည့္အ၀ သေဘာမတူႏုုိင္လွ်င္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ တတိယႏွစ္ အဆုုံးမတုုိင္မီွတြင္ 
အသစ္ေသာ အပုုိဒ္အေပၚ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုု ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳလုုိလွ်င္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ၎၏ အားလုုံးေသာ 
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ က်န္ရိွသည့္ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ယခင္အတုုိင္း ဆက္လက္ 
တည္ရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 

ေန႔စြျဲပဳထားသည္မွာ __________ ေန႔၏  __________________, ၂၀၁၄ခုုႏွစ္။ 
 
 
UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS  
(ယူႏုုိက္တက္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 
လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ား), Local 7 

JBS, USA LLC 

 
 
 
  
Kim C. Cordova 
UFCW Local 7 ဥကၠဌ 

 
 
 
  
Eric Ray 
JBS 
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 ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ေထာက္ခံခ်က္ 

 
Greeley အမဲသားစက္ရုုံအတြက္ JBS USA, LLC ႏွင့္ UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS (ယူႏုုိက္တက္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ား) ႏုုိင္ငံတကာ သမဂၢ, LOCAL 7R တုုိ႔အၾကား စာခ်ဳပ္ဆုုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
 

ဇူလုုိင္လ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ - အတိအက်မဟုုတ္ေသးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါသည္ သမဂၢ၏ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီအား အျပည့္အ၀ေထာက္ခံထားျပီး၊ သမဂၢတြင္ အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မႈမွ ေအာင္ျမင္စြာ 
အတည္ျပဳမႈအရျဖစ္ေၾကာင္း Greeley, Colorado အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ JBS USA, LLC ႏွင့္ UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS 
(ယူႏုုိက္တက္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ား), ႏုုိင္ငံတကာ သမဂၢ, LOCAL 7R တုုိ႔အၾကား အတိအက်မဟုုတ္ေသးသည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုုိ ကိုုယ္စားျပဳသည္။ ဤ အတိအက်မဟုုတ္ေသးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ယခင္က ယာယီ သေဘာတူညီထားသည့္ အုုိင္တမ္မ်ား 
အားလုုံး ပါ၀င္ေပသည္။ အကယ္၍ ဤသေဘာတူညီခ်က္အား ဇူလုုိင္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ ညသန္းေခါင္အထိ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္း 
မရိွေသးလွ်င္ ၎အား လုုံး၀ ရုုတ္သိမ္းမႈျပဳေပမည္။  
 

သမဂၢ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ေထာက္ခံခ်က္  
 

ဤစာအရ ကြ်ႏုု္ပ္၊ ေကာ္မတီသည္၊ ဤစာခ်ဳပ္အား လက္ခံရန္ ေထာက္ခံခ်က္ျပဳေပသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ "A" 

(လုပ္အားခမ်ား) 
 
 
အနည္းဆုံးစတင္သည့္ႏႈန္းႏွင့္ လုပ္အားခတုိးတက္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 

 
စတင္သည့္ႏႈန္း -  $10.50 
၃၀ ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ $10.75 
၆၀ ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ $11.00 
၉၀ ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ အေျခခံႏႈန္း 

 
ဤသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆုံး တနၤလာေန႔တြင္ 
တုိးတက္မႈအတြင္းရွိအလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကာလအတုိင္းအတာအတြက္ ႏႈန္းအသစ္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
 

ရက္ေပါင္း (၉၀) အလုပ္ခန္႔ျခင္းအားၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ ပံုမွန္-အခ်ိန္ျပည့္ထုတ္လုပ္မႈအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အေျခခံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ရရိွရပါမည္ -  
 သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆုံး တနၤလာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု တြင္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ စာခ်ဳပ္အရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွျခင္းမွ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ အေျခခံႏႈန္းသည္ 
ေျခာက္ဆယ္ဆင့္ ($၀.၆၀) ေဒၚလာ၊ တစ္နာရီလွ်င္ $၁၄.၁၅ ေဒၚလာႏႈန္းသို႔တုိးလာပါမည္။ 

 သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆုံး တနၤလာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခု တြင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ စာခ်ဳပ္အရ အေျခခံႏႈန္းသည္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးဆင့္ ($၀.၂၅) ေဒၚလာ၊ တစ္နာရီလွ်င္ $၁၄.၄၀ 
ေဒၚလာႏႈန္းသုိ႔တိုးလာပါမည္။ 

 သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆုံး တနၤလာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခု တြင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ စာခ်ဳပ္အရ လညမည့္ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္ျပည့္တြင ္ အေျခခံႏႈန္းသည္ ႏွစ္ဆယ္ဆင့္ ($၀.၂၀) ေဒၚလာ၊ 
တစ္နာရီလွ်င္ $၁၄.၆၀ ေဒၚလာႏႈန္းသုိ႔တုိးလာပါမည္။ 

 သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆုံး တနၤလာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခု တြင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ စာခ်ဳပ္အရ လညမည့္တတိယႏွစ္ပတ္လည္ျပည့္တြင ္ အေျခခံႏႈန္းသည္ သုံးဆယ္ဆင့္ ($၀.၃၀) ေဒၚလာ၊ 
တစ္နာရီလွ်င္ $၁၄.၉၀ ေဒၚလာႏႈန္းသုိ႔တုိးလာပါမည္။ 

 သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆုံး တနၤလာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခု တြင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ စာခ်ဳပ္အရ လညမည့္စတုတၴႏွစ္ပတ္လည္ျပည့္တြင ္ အေျခခံႏႈန္းသည္ ေလးဆယ့္ငါးဆင့္ ($၀.၄၅) ေဒၚလာ၊ 
တစ္နာရီလွ်င္ $၁၅.၃၅ ေဒၚလာႏႈန္းသုိ႔တုိးလာပါမည္။ 

 
စတင္ႏႈန္တုိးတက္မႈသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္မဆုိ တစ္(၁) ပတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္ ဆုိင္းငံ့ထားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ဆုိင္းင့ံထားမႈသည္ ပ်က္ကြက္မႈအခ်ိန္ကာလအတြက္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

 
အလုပ္ လုပ္အားချခားနားမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ -  
 
 

အုပ္စု ၇ အေျခခံႏႈန္း + $၃.၇၅/နာရီ 
အုပ္စု ၆ အေျခခံႏႈန္း + $၂.၅၀/နာရီ 
အုပ္စု ၅ အေျခခံႏႈန္း + $၁.၈၅/နာရီ 
အုပ္စု ၄ အေျခခံႏႈန္း + $၁.၂၀/နာရီ 
အုပ္စု ၃ အေျခခံႏႈန္း + $၀.၇၀/နာရီ 
အုပ္စု ၂ အေျခခံႏႈန္း + $၀.၄၀/နာရီ 
အုပ္စု ၁ အေျခခံႏႈန္း + $၀.၂၀/နာရီ 
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လုပ္ခေပးေခ်မႈႏႈန္းမ်ားထဲတြင္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အ၀တ္အစားမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ အလုပ္ခ်ိန္အ၀င္၊အထြက္အတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္သုံး အ၀တ္အစားမ်ား လဲလွယ္၀တ္ဆင္ရန္ အသုံးျပဳရေသာအခ်ိန္အတြက္ ေပးေလ်ာ္မႈ ပါ၀င္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ျငား စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ 
၂၀၀၀ ရက္စြတဲြင္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွ 
တစ္မ်ိဳးေဖာ္ျပထားသည့္အေျခအေနမွလြ၍ဲျဖစ္သည္။ 
 
စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဤစာခ်ဳပ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည့္ ကုိးကားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီအဖြဲ႕မ်ားမွသေဘာတူလက္ခံပါသည္။ 
 
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္နာရီပုိင္းအလုိက္သင္တန္းေပးသူမ်ားသည္မိမိတုိ႔တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသည့္အျမင့္ဆုံးဧရိယာအဆင့္အတန္းအတြက္ ေဒၚလာ 
သုံးဆယ္ဆင့္ ($0.30) ရရိွပါမည္။ 
 
 
 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ ေပးေခ်မႈ ဂရိတ္အဆင့္ 
ဂရိတ္ အဆင့္ ၇/၂၈/၂၀၁၄ ၇/၂၇/၂၀၁၄ ၇/၂၅/၂၀၁၆ ၇/၂၄/၂၀၁၇ ၇/၂၃/၂၀၁၈ 
ဂရိတ္ ၇ $17.90 $18.15 $18.35 $18.65 $19.10 
ဂရိတ္ ၆ $16.65 $16.90 $17.10 $17.40 $17.85 
ဂရိတ္ ၅ $16.00 $16.25 $16.45 $16.75 $17.20 
ဂရိတ္ ၄ $15.35 $15.60 $15.80 $16.10 $16.55 
ဂရိတ္ ၃ $14.85 $15.10 $15.30 $15.60 $16.05 
ဂရိတ္ ၂ $14.55 $14.80 $15.00 $15.30 $15.75 
ဂရိတ္ ၁ $14.35 $14.60 $14.80 $15.10 $15.55 
အေျခခံ $14.15 $14.40 $14.60 $14.90 $15.35 

 
 
 

ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ အေျခခံ အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

 Fab 00 Add Inserts (အဆာပလာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း) 

 Fab 00 Bag Flap Meat (Flap Meat အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Ball Tip (Ball Tip အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Cap Lifter Meat (Cap Lifter Meat အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Chuck Finger Meat (Chuck Finger Meat အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Chuck Tender (Chuck Tender အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag D-Shank (D-Shank အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Finger Meat (Finger Meat အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Flank Steak (Flank Steak အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Flatiron (Flatiron အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Inside Skirt (အတြင္းပုုိင္း Skirt အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Loin Tail (Loin Tail အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Outside Skirt (အျပင္ဘက္ Skirt အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Pectoral (Pectoral အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Plate Finger Meat (Plate Finger Meat အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Riblets (နံရုုိး Riblets အပုုိင္းမ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Rose Meat (Rose Meat အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Teres Muscle (Teres Muscle အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Bag Top Butt Caps (Top Butt Caps အပုုိင္းမ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
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ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

 Fab 00 Bag Tri Tip (Tri Tip အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 00 Box Femur Bone (Femur Bone အပုုိင္း ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 00 Box Finger Meat (Finger Meat အပုုိင္း ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 00 Box Rose Meat (Rose Meat ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 00 BPI Clean Up/Set Pallets (BPI သန္႔ရွင္းေရး/ ပဲလ္လတ္မ်ား သတ္မွတ္) 
 Fab 00 BPI Fill Combos (BPI  ကြန္ဘုုိမ်ား ျဖည့္ျခင္း) 
 Fab 00 BPI Picker (BPI ပစ္ကာ) 
 Fab 00 Clean Up (သန္႔ရွင္းေရး) 
 Fab 00 Clean Up Locker Room (ေလာ္ကာခန္းအား သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 
 Fab 00 Clip Off Brisket Bone (Brisket Bone အပုုိင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) 
 Fab 00 Combo Maker (ကြန္ဘုုိ ျပဳလုုပ္မႈ) 
 Fab 00 Combo Monitor (ကြန္ဘုုိ ေမာ္နီတာ) 
 Fab 00 Combo-Cleanup (ကြန္ဘုုိ သန္႔ရွင္းေရး) 
 Fab 00 Custodian (ေစာင့္ၾကည့္တာ၀န္ရိွသူ) 
 Fab 00 Drop Arm Bone (လက္ေမာင္းရုုိး Arm Bone အပုုိင္း ျဖဳတ္ခ်ျခင္း) 
 Fab 00 Drop Pallets (ပဲလ္လတ္မ်ား ျဖဳတ္ခ်ျခင္း) 
 Fab 00 Dump Tubs (စြန္႔ပစ္ စည္ပုုိင္းမ်ား) 
 Fab 00 Dumping Grinder Helper (ၾကိတ္ခြစဲမ်ား စြန္႔ပစ္အကူ) 
 Fab 00 Hang Boxes (ခ်ိတ္ဆြထဲားသည့္ ေသတၱာမ်ား) 
 Fab 00 Inject CO2 - Chuck (CO2 - Chuck အပုုိင္း ထည့္ျခင္း) 
 Fab 00 Inject CO2 - Rib (CO2 - Rib နံရုုိးအပုုိင္း ထည့္ျခင္း) 
 Fab 00 Inject CO2 - Round (CO2 - Round ထည့္ျခင္း) 
 Fab 00 Laundry Operator (အ၀တ္ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈ စီမံလည္ပတ္သူ) 
 Fab 00 Mark Wing (ေတာင္ပံအား အမွတ္သားျပဳျခင္း) 
 Fab 00 Monitor Chuck Trim   (Chuck Trim မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း) 
 Fab 00 Open Leakers (လီကာမ်ား ဖြင့္ျခင္း) 
 Fab 00 Operate Baader (Baader အား စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 00 Operate Block Grinder (Block Grinder ၾကိတ္စက္အား စီမံလည္ပတ္) 
 Fab 00 Operate Dumper (စြန္႔ပစ္ Dumper အား စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 00 Operate Grinder/GB (ၾကိတ္စက္ Grinder/GB စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 00 Operate Indexer (ညြန္းကိန္း Indexer စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 00 Operate Tenderizer (Tenderizer စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 00 Pick Product (ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ေကာက္ေရြးျခင္း) 
 Fab 00 Pick Product Conveyor (ကုုန္ပစၥည္း ကြန္ေဗယာ ေကာက္ေရြးျခင္း) 
 Fab 00 Pick Product Out of Bone Belt (ခါးပတ္ေပၚမွ ကုုန္ပစၥည္း ေကာက္ျခင္း) 
 Fab 00 Pick Vertebra (အရုုိးေခ်ာင္းမ်ား ေကာက္ျခင္း) 
 Fab 00 Pull Kidney Fat (ေက်ာက္ကပ္ အဆီမ်ား ဆြထုုဲတ္ျခင္း) 
 Fab 00 Pull Rose Meat (Rose Meat ဆြထုုဲတ္ျခင္း) 
 Fab 00 Rehang Round (ထပ္မံခ်ိတ္ဆြမဲႈ အလွည့္) 
 Fab 00 Reject Person (ရီဂ်က္ ပုုဂၢိဳလ္) 

 Fab 00 
Rework After Meat Master (Meat Master ျပီးေနာက္ 
ထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 Fab 00 Rework Ground Beef (အမဲသား ၾကိတ္ေျခမႈအား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 Fab 00 
Set Pallet/Combo Maker - Chuck (ပဲလ္လတ္/ကြန္ဘုုိ ျပဳလုုပ္မႈ - 
အပုုိင္းစ သတ္မွတ္ျခင္း) 

 Fab 00 Shackle Chuck (Chuck မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း) 
 Fab 00 Sort Rope Meat (အသားၾကိဳး Rope Meat ခြျဲခမ္းျခင္း) 
 Fab 00 Stage Clod (Clod စေတ့ဂ်္ျပဳျခင္း) 
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 Fab 00 Stage Loin Product (Loin ကုုန္ပစၥည္း စေတ့ဂ်္ျပဳျခင္း) 
 Fab 00 Stage Round (စေတ့ဂ်္ အလွည့္) 
 Fab 00 Stage Strip (အပုုိင္းစမ်ား စေတ့ဂ်္ျပဳျခင္း) 
 Fab 00 Toss Butt Bone (ဖင္ပုုိင္းအရုုိးမ်ား ပစ္ျခင္း) 
 Fab 00 Unhook Round (ခ်ိတ္ျဖဳတ္သည့္ အဆုုိင္း) 
 Fab 00 VA Bag Dice Product (VA ကုုန္ပစၥည္း အပုုိင္းတုုံးမ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 00 VA Bag Sliced Product (VA လီွးျဖတ္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 00 VA Operate Dicer (VA အသား ပုုိင္းတုုံးစက္အား စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 00 VA Transfer Product (VA ကုုန္ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း) 

 
ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ ဂရိတ္အဆင့္ 01 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

 Fab 01 Bag Brisket (ရင္အုုံသား Brisket မ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Bag Chuck (အပုုိအပုုိင္းစ Chuck မ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Bag Chuck Flap (အပုုိအပုုိင္းစ Chuck Flap မ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 01 
Bag Chuck Short Rib (နံရုုိးပုုိင္းတုုိစ Chuck Short Rib မ်ား 
အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 

 Fab 01 Bag Clod (Clod အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Bag Knuckle  (လက္ေကာက္၀တ္ Knuckle ပုုိင္းမ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Bag Navel (ခ်က္ Navel အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Bag Rib (နံရုုိး Rib အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Bag Round (အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း အလွည့္) 
 Fab 01 Bag Short Loin/Strip (တုုိေသာ နံငယ္ပုုိင္း/ပုုိင္းစ အိတ္ထည့္ျခင္း) 
 Fab 01 Bag Short Ribs (တုုိေသာ နံရုုိမ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Bag Tenderloin (ႏူးညံေသာ Tenderloin အပုုိင္း အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Bag Top Butt (အေပၚပုုိင္းဖင္ျခမ္း Top Butt အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Band Combo (ကြန္ဘုုိ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း) 

 Fab 01 
Box & Palletize Back Strap (ေက်ာရုုိးပုုိင္း Back Strap 
ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း ႏွင့္  ပဲလ္လတ္ေပၚ တင္ေဆာင္ျခင္း) 

 Fab 01 Box Back Rib (ေက်ာဘက္ နံရုုိးပုုိငး Back Rib ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Bag Meats (အိတ္ထုုတ္ အသားမ်ားအား ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Brisket (ရင္အုုံသား Brisket ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Chub (Chub အသား ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Chuck (Chuck အပုုိင္းမ်ား ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Chuck Riblet (အပုုိင္းစနံရုုိး Chuck Riblet  ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Knuckle (လက္ေကာက္၀တ္ Knuckle ပုုိင္းမ်ား အိတ္ထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Loin (နံငယ္ပုုိင္း Loin ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Navel (ခ်က္ပုုိင္း Navel ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Rib (နံရုုိးပုုိင္း Rib ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Round (ေသတၱာထည့္ပုုိးသည့္ အလွည့္) 
 Fab 01 Box Skirt (Skirt အပုုိင္း ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Tenderloin (ႏူးည့ံေသာ Tenderloin အပုုိင္း ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Top Butt (အေပၚပုုိင္းဖင္ျခမ္း Top Butt ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box Trim/Rework (ထြင္းျဖတ္/ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 
 Fab 01 Box-Label-Palletize (ေသတၱာထည့္-တံဆိပ္ရုုိက္-ပဲလ္လတ္ေပၚတင္ျခင္း) 
 Fab 01 Clean Paddle Bones (အရုုိးေခ်ာင္းမ်ား သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 
 Fab 01 Cooler Operators (အေအးခံ Cooler စီမံလည္ပတ္သူမ်ား) 
 Fab 01 Drop Head of Tender (တင္ဒါဦးေခါင္း ျဖဳတ္ခ်ျခင္း) 
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ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

 Fab 01 Floor Loaders (ၾကမ္းျပင္ ၀န္ျဖည့္သူမ်ား) 
 Fab 01 Leaker Auditor (လီကာ စာရင္းစစ္) 
 Fab 01 Operate Grinder/GB (ၾကိတ္စက္ Grinder/GB စီမံလည္ပတ္သည္) 
 Fab 01 Operate Six Shooter (Six Shooter စီမံလည္ပတ္သည္) 
 Fab 01 Palletize Chub (Chub အပိုုင္းစမ်ား ပဲလ္လတ္ေပၚတင္ျခင္း) 
 Fab 01 Palletize Trim (ထြင္းျဖတ္စ Trim မ်ား ပဲလ္လတ္ေပၚတင္ျခင္း) 
 Fab 01 Pull Knuckle (လက္ေကာက္၀တ္ Knuckle ဆြထုုဲတ္ျခင္း) 
 Fab 01 Pull Paddle Bone (အရုုိးေခ်ာင္း Paddle Bone ဆြထဲုုတ္ျခင္း) 
 Fab 01 Stack Boxes (ေသတၱာမ်ား စုုပံုုျခင္း) 
 Fab 01 Stretch Wrap (ဆြယဲူရစ္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 01 Temp Combo (အပူခ်ိန္ ကြန္ဘုုိ)  
 Fab 01 Upgrade Product (ကုုန္ပစၥည္း အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း) 
 Fab 01 VA Box Slice Product (VA ေသတၱာ လီွးျဖတ္ ကုုန္ပစၥည္း) 
 Fab 01 VA Operate Slicer (VA လီွးျဖတ္ကိရိယာ စီမံလည္ပတ္သူ) 
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 Fab 02 
Bag Center Cut Back Ribs (အလယ္ပိုုင္းျဖတ္ ေနာက္ေက်ာ နံရုုိမ်ား 
အိတ္ထည့္ပိုုးျခင္း) 

 Fab 02 Bag Person (အိတ္ထည့္ပုုိးသူပုုဂၢိဳလ္) 
 Fab 02 Bone Loin Wing (နံငယ္ပိုုင္း ေတာင္ပံ့ Loin Wing အရိုုးထုုတ္ျခင္း) 

 Fab 02 
Bone/Peel/Drop Knuckle (လက္ေကာက္၀တ္ Knuckle 
အရိုုးထုုတ္/အေရႏႊာ/ျဖဳတ္ခ်) 

 Fab 02 Bone Test Whiz Knife (အရိုုးထုုတ္ စစ္ေဆး လီွးျဖတ္ဓါး) 

 Fab 02 
Bone/Peel/Drop Knuckle (လက္ေကာက္၀တ္ Knuckle 
အရိုုးထုုတ္/အေရႏႊာ/ျဖဳတ္ခ်) 

 Fab 02 Box Erector (Erector ေသတၱာထည့္ပိုုးျခင္း) 
 Fab 02 BPI Manifestor (BPI မန္နီဖက္စတာ) 
 Fab 02 Check for Spinal Cord (ေက်ာ္ရိုုး Spinal Cord အတြက္ စစ္ေဆးျခင္း) 
 Fab 02 Clean Back Ribs (ေနာက္ပိုုင္း နံရိုုး Back Ribs မ်ား သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 

 Fab 02 
Clean Chuck Short Rib Bones (နံရိုုးပိုုင္းတုုိ အရိုုးမ်ား Chuck Short 
Rib Bones သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 

 Fab 02 Clean Plate Bones (အရိုုးျပားမ်ား Plate Bones သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 
 Fab 02 Clean Rib Bone  (နံရိုုးေခ်ာင္း Rib Bone သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 
 Fab 02 Combo Manifestor (ကြန္ဘုုိ မန္နီဖက္စတာ) 
 Fab 02 Cut Keyboard Operator (ကီးဘုုတ္ ေအာ္ပေရတာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) 
 Fab 02 Dejoint Femur Bones (ဖီဖာအရုုိး Femur Bones ျဖဳတ္ထုုတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Drop Flap Meat (Flap Meat အပုုိင္း ျဖဳတ္ခ်ျခင္း) 
 Fab 02 Drop Wing (ေတာင္ပံပုုိင္း Wing ျဖဳတ္ခ်ျခင္း) 
 Fab 02 Inventory Walker System (တီထြင္မႈဆုုိင္ရာ ေလွ်ာက္လမ္းစနစ္) 

 Fab 02 
Mark Ball Tip On Chain (ခ်ိန္းေပၚတြင္ Ball Tip အပုုိင္း 
အမွတ္သားျပဳျခင္း) 

 Fab 02 Mark Brisket (ရင္အုုံသား Brisket အပိုုင္း အမွတ္သားျပဳျခင္း) 
 Fab 02 Mark Inside Skirt (အတြင္းပိုုင္း Skirt အမွတ္သားျပဳျခင္း) 
 Fab 02 Mark Rose Meat (Rose Meat အမွတ္သားျပဳျခင္း) 
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 Fab 02 Mark Tri Tip  (Tri Tip အမွတ္သားျပဳျခင္း) 
 Fab 02 Mark/Pull Round Cap (Round Cap အပုုိင္း အမွတ္သားျပဳ/ဆြထုုဲတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Operate Brisket Saw (ရင္အုုံသား Brisket လႊသြား စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Operate Case Sealer (တံဆိပ္ရုုိက္ပိတ္မႈ စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Operate Cryovac (Cryovac စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Operate Extruder (Extruder စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Operate Skinner - Round (အေရခႊာ Skinner - Round စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Operate Skinner - Skirts (အေရခြာ Skinner - Skirts စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 

 Fab 02 
Operate Skinner - Top Butt Caps (အေရခြာ Skinner - Top Butt Caps 
စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 

 Fab 02 
Operate Skinner Loin Tails (အေရခြာ Skinner Loin Tails 
စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Operate Tray Former (Tray Former စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Palletize Chub (အပုုိအပုုိင္းစ Chub ပဲလ္လတ္ေပၚတင္ျခင္း) 
 Fab 02 Pop Feather Bones (Pop Feather အရုုိးမ်ား) 
 Fab 02 Pull Flank (Flankအသားပုုိင္း ဆြထုုဲတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Pull Hanging Tender  (လွန္းထားသည့္ Tender ဆြထုုဲတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Pull/Trim D-Shank (D-Shankအပုုိင္း ဆြထုုဲတ္/ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Recondition Meat (ျပန္လည္ျပဳျပဳထားသည့္ အသား) 
 Fab 02 Saw Butt Bone (ဖင္ပုုိင္းအရုုိးမ်ား လႊျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Saw Center Cut Back Ribs (အလယ္ပုုိင္းျဖတ္ ေနာက္ပုုိင္းနံရုုိး လႊျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Saw Hock (Hock အပုုိင္း လႊျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Saw Short Rib (နံရုုိးပုုိင္းတုုိ Short Rib လႊျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Separate Arm/Brisket (လက္ေမာင္း/ရင္အုုံသား သီးသန္႔ခြျဲခမ္းျခင္း) 
 Fab 02 Separate Top Butt (အေပၚပုုိင္းဖင္ျခမ္း သီးသန္႔ခြျဲခမ္းျခင္း) 
 Fab 02 Size BBQ Plate (အသားကင္ BBQ ျပား အရြယ္အစားျပဳျခင္း) 
 Fab 02 Square Naval (ေလးေထာင့္ပုုံစံ ခ်က္ပုုိင္း) 
 Fab 02 Trim BBQ Plate (အသားကင္ BBQ ျပား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Bnls Chuck Short Rib (Bnls Chuck Short Rib ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Bottom Butt (ေအာက္ပုုိင္းဖင္ျခမ္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 
Trim Chuck Square (ေလးေထာင့္ပုုံစံ အပုုိင္းစ Chuck Square 
ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Trim Chuck Tender (Chuck Tender ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Contamination (မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim D-Shank (D-Shank ပုုံစံ ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Eye of Round (မ်က္စိအ၀ုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Flank (Flank အသားပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Flap Meat (Flap Meat အသားပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Flat and Point (အသားျပား ႏွင့္ အခြ်န္ေထာင့္မ်ား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Hanging Tender (ခ်ိတ္ထားသည့္ Tender အပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Inside Round (အတြင္းပုုိင္း တြင္းျဖတ္သည့္ အလွည့္) 
 Fab 02 Trim Inside Skirt (အတြင္းပုုိင္း Skirt ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Knuckle (လက္ေကာက္၀တ္ Knuckle ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Length on Ribs (နံရုုိးမ်ားေပၚတြင္ အလ်ားပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Loin Tail (နံငယ္ပုုိင္း Loin Tail ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Outside Skirt (အျပင္ပုုိင္း Skirt ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Pectoral (ရင္ဘက္ပုုိင္းသား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 Trim Plate (အသား Plate ျပား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
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 Fab 02 
Trim Rib Cap Extension Meat (Rib Cap Extension Meat အသား 
ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Trim Rib Cap Lifter Meat (Rib Cap Lifter Meat အပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Trim Round Flat (၀ုုိင္းေသာအျပား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Trim Scapula Meat (Scapula Meat နံရုုိးသား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Trim Skirts (Skirts အသားပုုိင္းမ်ား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Trim Teres Muscle (Teres Muscle အသားပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Trim Top Butt Cap (အေပၚပုုိင္းဖင္ျခမ္း Top Butt Cap ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Upgrade Product With Knife (ကုုန္ပစၥည္းမ်ားအား ဓားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း) 

 Fab 02 Upgrade Trim From Short Rib (နံရုုိးတိုုမ်ားမွ ထြင္းျဖတ္မႈ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း) 

 Fab 02 
VA Operate Skinner/Chuck Tender (VA အေရႏႊာ Skinner/Chuck Tender 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 Fab 02 
VA Operate Skinner/Clod Heart (VA အေရႏႊာ Skinner/Clod Heart 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 Fab 02 
VA Operate Skinner/Flap Meat (VA အေရႏႊာ Skinner/Flap Meat 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 Fab 02 
VA Operate Skinner/Flat Iron (VA အေရႏႊာ Skinner/Flat Iron 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 Fab 02 
VA Operate Skinner/Teres Muscle (VA အေရႏႊာ Skinner/Teres Muscle 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 Fab 02 VA Separate Flat Iron (VA Flat Iron သီးသန္႔ခြဲျခမ္းျခင္း) 
 Fab 02 VA Trim Chuck Tender (VA Chuck Tender ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 VA Trim Clod Heart (VA Clod Heart ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 VA Trim Flap Meat (VA Flap Meat အသားပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 VA Trim Flat Iron (VA Flat Iron ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 02 VA Trim Teres Muscle (VA Teres Muscle အသားပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Whiz Button Bone (ေအာက္ပုုိင္းအရုုိး Buton Bone လွီးျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Whiz Cartilage (အရုုိးႏုု Cartilate လွီးျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Whiz Knife Pin Bone Cartilage (အရုုိးႏုု Pin Bone Cartilage ဓားလွီးျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 02 Whiz Rose Meat (Rose Meat လွီးျဖတ္ျခင္း) 
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 Fab 03 BPI Pallet Jack (BPI ပဲလ္လတ္ ဂ်က္) 

 Fab 03 Cardboard Bailer (ကဒ္ဘုုတ္ ထုုတ္သူေဘလာ) 

 Fab 03 Clean Brisket Bone (ရင္အံုုသား အရုုိး သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 

 Fab 03 Export Helper  (အကူ တင္ပုုိ႔ျခင္း) 

 Fab 03 Forklift Dumper (ခရင္းခြစက္ျဖင့္ စြန္႔ပစ္မႈ) 

 Fab 03 Forklift Inbound (ခရင္းခြစက္ အတြင္းပုုိင္းသံုုး) 

 Fab 03 Forklift Outside (ခရင္းခြစက္ အျပင္ဘက္သံုုး) 

 Fab 03 Forklift Shipping (ခရင္းခြစက္သံုုး သေဘၤာတင္ပုုိ႔မႈ) 

 Fab 03 Forklift Take Away (ခရင္းခြစက္ျဖင့္ ယူေဆာင္သြားျခင္း) 

 Fab 03 Forklift Trim (ခရင္းခြစက္ ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Forklift Trim Upper (ခရင္းခြစက္ ထြင္းျဖတ္မႈ အေပၚပုုိင္း) 

 Fab 03 Mark/Pull Eye (မ်က္စိ အမွတ္သားျပဳ/ဆြထဲုုတ္သည္) 

 Fab 03 Operate Forklift/Weigh Pallets (ခရင္းခြစက္/အေလးျပား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 Fab 03 Operate Pallet Jack (ပဲလ္လတ္ဂ်က္ စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Pull Chuck Tender (Chuck Tender အပုုိင္း ဆြထဲုုတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Rework/Operate Pallet Jack ( ပဲလ္လတ္ဂ်က္ 
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ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္/စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Trim Chuck (Chuck အပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Trim Clod (Clod အပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Trim Short Rib (နံရုုိးတိုုမ်ား Short Rib ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Trim Strips (အပုုိင္းစ Stirps မ်ား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Trim Tenderloin (Tenderloin အပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 03 Trim Top Butt (အေပၚပုုိင္းဖင္ျခမ္း Top Butt ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 
 
 

ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ ဂရိတ္အဆင့္ 04 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 
ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

 Fab 04 Bone Aitch (အိတ္ခ်ပံုုစံအရုုိးထုုတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Bone Arm (လက္ေမာင္း အရုုိးထုုတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Bone Foreshank (Foreshank ေရွ႕ေျခပုုိင္း အရုုိးထုုတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Bone Hind Shank (Hind Shank ေနာက္ေျခပုုိင္း အရုုိးထုုတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Bone Plate (အရိုုးျပားထုုတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Bone Short Rib (နံရုုိးတုုိ Short Rib အရိုုးထုုတ္ျခင္း) 

 Fab 04 
Drop Gooseneck/Peel Heel (လည္တုုိင္ Gooseneck/Peel Heel 
ျဖဳတ္ခ်ျခင္း) 

 Fab 04 Knife Room Straight (ဓားအခန္း ေတာက္ေလ်ာက္) 
 Fab 04 Knife Room Whizard (ဓားအခန္းစက္ျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Mark Knuckle (လက္ေကာက္၀တ္ Knuckle အမွတ္သားျပဳျခင္း) 
 Fab 04 Mark Paddle Bone (အရုုိးေခ်ာင္း အမွတ္သားျပဳျခင္း) 

 Fab 04 
Mark/Pull Outside Skirt (အျပင္ပိုုင္း Skirt 
အမွတ္သားျပဳ/ဆြထုုဲတ္ျခင္း) 

 Fab 04 Pull Pectoral/Bone Arm (ရင္ဘက္ပုုိင္း/လက္ေမာင္းရိုုး ဆြထုုဲတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Saw Chuck (Chuck အပိုုင္းစ လႊျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Saw Rib /Chuck (နံရုုိး Rib/Chuck လႊျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Saw Shell (အခြံ Shell လႊျဖတ္ျခင္း) 
 Fab 04 Sharpen Slicer Blades (လီွးျဖတ္ဓားသြားမ်ားအား ေသြးျခင္း) 
 Fab 04 Split Forequarter (အေရွ႕ကြာတာ ပုုိင္းျခားျခင္း) 

 
ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ အဆင့္ 05 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

 Fab 05 Bone Strip (အရုုိးစထုုတ္ျခင္း) 

 Fab 05 Bone Top Butt (အေပၚပုုိင္းဖင္ျခမ္း အရုုိးထုုတ္ျခင္း) 

 Fab 05 Saw Chine (ေနာက္ေက်ာရုုိး Chine လႊျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 05 Saw Hind Split (ေနာက္ပုုိင္းစိတ္ Hind Split လႊျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 05 Saw Rib (နံရုုိး Rib လႊျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 05 Saw Wing (ေတာင္ပံ Wing လႊျဖတ္ျခင္း) 

 Fab 05 Seam Inside Round (အတြင္းပုုိင္းအလွည့္ ဆက္ျခင္း) 

 Fab 05 Walking Steward (လမ္းေလွ်ာက္ ၾကီးၾကပ္သူ) 
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ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ ဂရိတ္အဆင့္ 06 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

 Fab 06 Bone Chuck (Chuckအပုုိင္းစ အရုုိးထုုတ္ျခင္း) 

 Fab 06 Bone Rib (နံရုုိး Rib အရုုိးထုုတ္ျခင္း) 

 Fab 06 Bone Tenderloin (Tenderloin အပုုိင္း အရုုိးထုုတ္ျခင္း) 

 Fab 06 Pull Clod (Clod ဆြဲထုုတ္ျခင္း) 

 Fab 06 Shag Driver (ရွက္ဂ္ ဒရုုိက္ဗာ) 

 
ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးမႈ ဂရိတ္အဆင့္ 07 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

 Fab 07 Bone Chuck – Black Hat (Chuck အရုုိးထုုတ္ - ဦးထုုပ္မည္း) 

 Fab 07 CDL Town Driver (CDL ျမိဳ႕ ဒရုုိက္ဗာ) 

 Fab 07 Pull Clod – Black Hat (Clod ဆြထဲုုတ္ျခင္း - ဦးထုုပ္မည္း) 

 
 

သားသတ္ အေျခခံ အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 00 
Bag Box Kidney/Tendon (ေက်ာက္ကပ္ေသတၱာ/Tendonပုုိင္း 
အိတ္ထုုပ္ပုုိးျခင္း) 

သားသတ္ 00 Bag Fresh Livers (လတ္ဆတ္ေသာ အသည္းမ်ား အိတ္ထုုပ္ပုုိးျခင္း) 
သားသတ္ 00 Bag Tongue & Tag (ရွာ ႏွင့္ အပုုိစ အိတ္ထုုပ္ပုုိးျခင္း) 
သားသတ္ 00 Bag/Box Tails (အျမီွးမ်ား အိတ္ထုုပ္/ေသတၱာထည့္ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Blow Off Hock (ခ်ိတ္ျဖ်ဳတ္မႈတ္ထုုတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Box Add Dry Ice/Lid (ေရခဲေျခာက္/Lid ေပါင္းထည့္ ေသတၱာ) 
သားသတ္ 00 Box Fresh Offal (လတ္ဆတ္ေသာ အတြင္းပုုိင္းကလီစာ ေသတၱာ) 
သားသတ္ 00 Box Weasand Meat (Weasand Meat အသား ေသတၱာထည့္ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Clean Up (သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 

သားသတ္ 00 Cleanup Locker Room (ေလာ္ကာခန္းအား သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း) 
သားသတ္ 00 Clip Tails (ကလစ္ အျမီွးမ်ား) 
သားသတ္ 00 Cover Brisket (ရင္အံုုသား ဖုုံးအုုပ္ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Cut Intestine to Length  (အူမ်ားအား အလ်ားလိုုက္ ျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Custodian (ေစာင့္ၾကည့္တာ၀န္ရိွသူ) 
သားသတ္ 00 Cut Off 1st Hind Leg (ပထမ ေနာက္ေျခ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Cut Off 2nd Hind Leg (ဒုုတိယ ေနာက္ေျခ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Cut Off Dew Claw (ေျခသည္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Cut Off Front Hock (အေရွ႕ပုုိင္း Front Hock ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Find A-40 Tongues (A-40 လွ်ာမ်ား ရွာေဖြျခင္း) 
သားသတ္ 00 Flush Head (ဦးေခါင္းပုုိင္း ေဆးခ်ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Flush Weasand (Weasand ေဆးခ်ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Hang Ear Tag (နားရြက္ပုုိင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆြျဲခင္း) 
သားသတ္ 00 Hang Off 2nd Leg (ဒုုတိယ ေျခ လွန္းရာမွျဖဳတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Hot Box Out Feeder (ေဟာ့တ္ေဘာက္စ္ အထြက္ ဖီဒါ) 
သားသတ္ 00 Hot Cattle Spacer (ႏြားအုုပ္ ပုုိင္းျခား အပူေပး) 
သားသတ္ 00 Insert Bungee Cord (Bungee Cord ၾကိဳး ထည့္သြင္းျခင္း) 

သားသတ္ 00 Laundry Operator (အ၀တ္ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈ စီမံလည္ပတ္သူ) 
သားသတ္ 00 Load Sales Coolers (၀န္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား အေအးခံျခင္း) 
သားသတ္ 00 Mark/Clip Idle Bone (စံအရုုိး Idle Bone အမွတ္သားျပဳ/ကလစ္ျပဳျခင္း) 
သားသတ္ 00 Pull Off Paunch/Intestine (၀မ္းဗုုိက္/အူ ဆြထဲုုတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Re-box Tongue (လွ်ာ ျပန္လည္ ေသတၱာထည့္ျခင္း) 
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သားသတ္ အေျခခံ အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 00 Remove Bungee Cord (Bungee Cord ၾကိဳး ဖယ္ရွားျခင္း) 
သားသတ္ 

00 
Remove Plastic – Condemn Cage (ပလတ္စတစ္ - Condemn Cage 
ဖယ္ရွားျခင္း) 

သားသတ္ 00 Remove Shackle (Shackle ဖယ္ရွားျခင္း) 
သားသတ္ 00 Remove Spinal Sheath (အရုုိး Spinal Sheath ဖယ္ရွားျခင္း) 
သားသတ္ 00 Rinse Inside of Carcass (အတြင္းပုုိင္း ေဆးခ်ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Sanitize 1st Hock (ပထမHock ပုုိးသတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Sanitize 2nd Hock (ဒုုတိယHock ပုုိးသတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Sanitize Front Hock (အေရွ႕ဘက္ Hock ပုုိးသတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Scaler Helper (အေလးခိ်န္ စေကလာ ကူညီသူ) 

သားသတ္ 00 Scan Tags (တံဆိပ္မ်ား စကန္ဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 

00 
Scrape Ribeye/Load Indexer (Ribeye/Load Inexer ၀န္ညႊန္းကိန္း 
တြန္းထုုတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 00 Space Carcass (အေကာင္ေသ တြန္းထုုတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Squeegee (စကြီးဂ်ီး) 
သားသတ္ 00 Stamp & Record 30+ (တံဆိပ္တံုုး ႏွင့္ မွတ္တမ္း 30+) 
သားသတ္ 00 Stamp Beef (Coolers) (အမဲသား တံဆိပ္တံုုးထုုျခင္း (အေအးခံမ်ား)) 

သားသတ္ 00 Steam Vac Arm Pit (ခ်ိဳင္းေအာက္ ေရေႏြးေငြ႕ေပါင္းခံျခင္း) 
သားသတ္ 00 Steam Vac Inside Pattern (အတြင္းပုုိင္း ပတ္တန္ ေရေႏြးေငြ႕ေပါင္းခံျခင္း) 
သားသတ္ 00 Steam Vac Inside Round (အတြင္းပုုိင္း ေရေႏြးေငြ႕ေပါင္းခံ အလွည့္) 
သားသတ္ 00 Stem Vac Midline (အလယ္လိုုင္း ေရေႏြးေငြ႕ ေပါင္းခံျခင္း) 

သားသတ္ 00 Steam Vac Round Area (၀ုုိင္းေသာဧရိယာ ေရေႏြးေငြ႕ ေပါင္းခံျခင္း) 
သားသတ္ 00 Tag Carcass at Gut Table (အေသေကာင္အား စားပြတဲြင္ ခ်ိတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Tie Intestine (အူမ်ားအား ခ်ည္ျခင္း) 
သားသတ္ 

00 
Transfer Kidneys & Sweetbread (ေက်ာက္ပ္မ်ား ႏွင့္ ဂလန္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း) 

သားသတ္ 
00 

Tuck Tail/Stamp Angus/Put Plastic (အျမီွးျဖဳတ္/Angus 
တံဆိပ္ထုု/ပလတ္စတစ္ ထည့္သြင္းျခင္း) 

သားသတ္ 00 Un-Bag Tongue (အျမီွးပုုိင္းမ်ား အိတ္မွထုုတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 00 Vacuum Hide (အေရခြံ ေပါင္းခံျခင္း) 

သားသတ္ 00 Vacuum Midline (အလယ္လိုုင္း ေပါင္းခံျခင္း) 
သားသတ္ 00 Wash Bung/Hind Leg (Bung/Hind Leg ေနာက္ေျခ ေဆးေၾကာျခင္း) 
သားသတ္ 00 Wash Cattle (ႏြားအုုပ္ ေဆးေၾကာျခင္း) 
သားသတ္ 00 Wash Mouth/Tuck Tongue (ပါးစပ္/လွ်ာခင္ ေဆးေၾကာျခင္း) 

သားသတ္ 00 Wash Spacers (စေပဆာမ်ား ေဆးေၾကာျခင္း) 
သားသတ္ 00 Wash Trolley (ထေရာလီ ေဆးေၾကာျခင္း) 
သားသတ္ 00 Wrap & Pack Tongue (လွ်ာအား ပတ္ရစ္ ထုုတ္ပုုိးျခင္း) 

 
 

သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 01 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 01 Apply Wax Paper (ဆီစိမ္စကၠဴ သုုတ္လိမ္းျခင္း) 
သားသတ္ 01 Bag Head Meat (ဦးေခါင္း အသား အိတ္ထုုပ္ပုုိးျခင္း) 

သားသတ္ 
01 

Bag Small Intestines – Small Bag (အူအေသးမ်ား အိတ္ထုုပ္ပုုိးျခင္း - 
အိတ္အေသး) 

သားသတ္ 01 Bone Hearts (ႏွလံုုးမ်ား အရုုိးထုုတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 01 Box Abomasum (အစာအိ္မ္ပုုိင္း Amomasum အိတ္ထုုပ္ပုုိးျခင္း) 
သားသတ္ 01 Box Maker (ေသတၱာ ျပဳလုုပ္သူ) 
သားသတ္ 01 Box Small Intestine (အူအေသးမ်ား ေသတၱာထည့္ပုုိးျခင္း) 



57 

သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 01 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 01 Cut Intestines from Paunch (၀မ္းဗုုိက္မွ အူကလီစာမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) 
သားသတ္ 

01 
Cut Off Bile Bag / Aside Liver  (အသည္းအိတ္ပုုိ Bile Bag/Aside Liver  
ျဖတ္ထုုတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 
01 

Cut Off Blanket Fat/Aside Fat (အဆီပုုိ Blanket Fat/Asde Fat 
ျဖတ္ထုုတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 01 Dehorn (ဦးခ်ိဳ ဖယ္ထုုတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Dump Paunch (၀မ္းဗုုိက္ပုုိင္း စြန္႔ပစ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Flush Small Intestine (အူအေသးမ်ား ေဆးခ်ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Hang Carcass Tag (အေကာင္ေသမ်ား ခ်ိတ္ထားျခင္း) 

သားသတ္ 01 Hang Paunch (၀မ္းဗုုိက္ပုုိင္းမ်ား ခ်ိတ္ထားျခင္း) 
သားသတ္ 01 Mark Foreshank (ေရွ႕ေျခ အမွတ္သားျပဳျခင္း) 
သားသတ္ 01 Offal Box Strapper (အတြင္းကလီစာ ေသတၱာ ခ်ည္ေႏွာင္သူ) 
သားသတ္ 

01 
Operate Scalded/HC Tripe Refiner (စေကးျပဳထားသည့္ Scalded/HC Tripe 
Refiner သန္႔စင္စက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

သားသတ္ 
01 

Operate Scalded/HC Tripe Washer (စေကးျပဳထားသည့္ Scalded/HC Tripe 
Refiner ေလွ်ာ္စက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

သားသတ္ 01 Pack Omasum (Omasum အပုုိင္း ထုုတ္ပုုိးျခင္း) 
သားသတ္ 01 Pack Scalded, HC Tripe (စေကးျပဳထားသည့္ HC Tripe ထုုတ္ပုုိးျခင္း) 

သားသတ္ 01 Palletize Product (ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ပဲလ္လတ္ေပၚတင္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Pop Kidney (ေက်ာက္ကပ္ ေပါ့ပ္ျပဳျခင္း) 
သားသတ္ 01 Presenter (USDA) (ပရီစင္တာ (USDA)) 
သားသတ္ 

01 
Pull Blanket Fat, Separate Stomachs (အဆီလႊာဆြထဲုုတ္၊ ၀မ္းဗုုိက္ပုုိင္း 
ခြျဲခမ္းျခင္း) 

သားသတ္ 01 Remove Kidney (ေက်ာက္ကပ္ ဖယ္ထုုတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Remove Tail & Hang (အျမွီး ႏွင့္ ခ်ိတ္ ဖယ္ရွားျခင္း) 

သားသတ္ 01 Rinse Abomasum (Abomasum အပုုိင္း ေဆးေၾကာျခင္း) 
သားသတ္ 01 Round Runner (အ၀ုုိင္း ေျပးဆြဲရန္နာ) 

သားသတ္ 01 Save Abomasum (Abomasum အပုုိင္း သိမ္းဆည္းထားျခင္း) 
သားသတ္ 01 Save Sweet Bread (ဂလန္း Sweet Bread အပုုိင္း သိမ္းဆည္းထားျခင္း) 

သားသတ္ 01 Save Tendon (Tendon အပုုိင္း သိမ္းဆည္းထားျခင္း) 
သားသတ္ 01 Saw Omasum (Omasum အပုုိင္း လႊျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Scale and Pack Small Intestine (အူအေသးမ်ား စေကးခြ ဲထုုတ္ပုုိးျခင္း) 
သားသတ္ 

01 
Separate Heart / Lung, Aside Products (ႏွလံုုး/အဆုုတ္၊ အပုုိပစၥည္းမ်ား 
ခြျဲခင္း) 

သားသတ္ 01 Separate Omasum (Omasum အပုုိင္း သီးသန္႔ခြဲျခမ္းျခင္း) 
သားသတ္ 01 Strip Weasand (Weasand ျဖဳတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 01 Temp Product (ယာယီ ကုုန္ပစၥည္း) 
သားသတ္ 01 Tip Tail/Remove Plastic (အျမီွး ျဖဳတ္/ပလတ္စတစ္ ဖယ္ရွားျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim Abomasum (Abomasum အပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim Back of Carcass (အေသေကာင္ ေနာက္ပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 01 Trim Brisket/Shank (ရင္အံုုသား/ေျခ ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 01 Trim Cont B/F 180 Wash (Cont B/F 180 ေဆးေၾကာ ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim Cont Before Prewash (ၾကိဳတင္မေဆးေၾကာမီွ Cont ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim Contamination (မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 
01 

Trim Contamination (Folds/Flaps) (မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား (အရိ/အရြဲ) 
ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 01 Trim Face Place (မ်က္ႏွာေနရာ ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim Final (ေနာက္ဆံုုး ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim High Hock / Round  (အျမင့္ Hock/Round ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
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သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 01 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 01 Trim Neck (လည္ပင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim Salivary Gland (ခံေတြး ဂလန္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim Tongue (လွ်ာ ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Trim Tripe/Split Honeycomb (Tripe/Split Honeycome ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 01 Trim, Brand Heart / Pack (ထြင္းျဖတ္၊ ဘရန္း ႏွလံုုး/ထုုတ္ပုုိး) 
သားသတ္ 01 Trimmer (QA) (ထြင္းျဖတ္ကိရိယာ (QA)) 
သားသတ္ 01 Upgrade Tongue Trim (လွ်ာထြင္းထုုတ္မႈ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း) 
သားသတ္ 01 Wash Omasum (Omasum အပုုိင္း ေဆးေၾကာျခင္း) 

သားသတ္ 
01 

Wash, Trim and Pack Sweet Breads (Sweetbread ဂလန္းမ်ား ေဆးေၾကာ၊ 
ထြင္းျဖတ္၊ ထုုတ္ပုုိးျခင္း) 

သားသတ္ 
01 

Whiz Contamination/Neck Area (မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား/လည္ပင္းဧရိယာ 
ျဖတ္ပစ္ျခင္း) 

 
သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 02 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ဌာန 

သားသတ္ 02 Bag Tongue (လွ်ာမ်ား ထုုတ္ပုုိးျခင္း) 
သားသတ္ 02 Combo Pet Food (တိရစာၦန္အစားစာမ်ား ကြန္ဘိုု) 

သားသတ္ 02 Cut Off Ears (နားရြက္မ်ား ျဖတ္ထုုတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 02 Cut Off Eyelid/Ear Cart/Lips (မ်က္ခြံ/နားရြက္/ႏႈတ္ခမ္း ျဖတ္ထုုတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 

02 
Dehorn/Cut Off Carcass Ears (ဦးခ်ိဳျဖဳတ္ျခင္း/ အေသေကာင္ နားရြက္မ်ား 
ျဖတ္ထုုတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 02 Dejoint Head (ဦးေခါင္းျဖဳတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 02 Drive Cattle (ႏြားအုုပ္အား ေမာင္းႏွင္ျခင္း) 
သားသတ္ 02 Ground Keeper (ေျမျပင္ ထိန္းသိမ္းသူ) 

သားသတ္ 02 Operate Cryovac (Cryovac စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 02 Operate Skinner/Tongues (အေရခြံ/လွ်ာမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

သားသတ္ 02 Operate Tail Puller (အျမီွးျဖဳတ္ Tail Puller စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 
သားသတ္ 02 Recondition Tails (အျမီွးပုုိင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပဳျခင္း) 

သားသတ္ 02 Remove Missplits (မွားယြင္းျဖတ္ပုုိင္း Missplits မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း) 
သားသတ္ 02 Rip Belly (၀မ္းဗုုိက္ ဆုုတ္ယူျခင္း) 
သားသတ္ 02 Save Pet Food (တိရစာၦန္အစားစာမ်ား သိမ္းဆည္းထားျခင္း) 
သားသတ္ 

02 
Trim Contamination - Pattern (မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား - ပတ္တန္ 
ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 02 Trim Head (USDA) (ဦးေခါင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း (USDA)) 
သားသတ္ 

02 
Trim Head/Remove 30+ Bags (ဦးေခါင္းထြင္းျဖတ္/30+ အိတ္မ်ား 
ဖယ္ရွား) 

သားသတ္ 
02 

Trim Rounds/Watch Indexer (အ၀ုုိင္းမ်ား ထြင္းျဖတ္/ ညႊန္းကိန္းျပ 
Indexer ၾကည့္ရႈ) 

သားသတ္ 02 Trim Tail (အျမီွးပုုိင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 02 Trim/Skin Livers (အသည္းမ်ား ထြင္းျဖတ္/အေရခြံႏႊာ) 

သားသတ္ 
02 

Whiz Contamination Round (မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား လွီးျဖတ္သည့္ 
အလွည့္) 

သားသတ္ 02 Whiz Pelvic Fat (တင္ပဆံုုပုုိင္း အဆီ လွီးျဖတ္ျခင္း) 

 
သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 03 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 03 Down Puller (ေအာက္ဘက္ ဆြထဲုုတ္ Down Puller) 

သားသတ္ 03 Drop and Hang Tongue (လွ်ာအား ျဖဳတ္ခ်၊ ဆြခဲ်ိတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 03 Dump Inedible Combo (စား၍မရေသာ ကြန္ဘိုု စြန္႔ပစ္ျခင္း) 
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သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 03 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 03 Dump Vertebrae Truck (အရုုိးေခ်ာင္း ထရပ္ စြန္႔ပစ္ျခင္း) 
သားသတ္ 03 Forklift Hide Shipping (ခရင္းခြစက္ အေရခြံ သေဘၤာတင္ပုုိ႔ျခင္း) 
သားသတ္ 03 Forklift Hide Take Up (ခရင္းခြစက္ အေရခံြ ယူေဆာင္ျခင္း) 
သားသတ္ 

03 
Forklift Inedible Co-Products (ခရင္းခြစက္ စား၍မရေသာ တြထဲုုတ္ 
ကုုန္ပစၥည္းမ်ား) 

သားသတ္ 03 Forklift Variety Meats (ခရင္းခြစက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအသားမ်ား) 
သားသတ္ 03 Hang Hide After Flesher (ေဆးေၾကာျပီးေနာက္ အေရခြံမ်ား ခ်ိတ္ထားျခင္း) 

သားသတ္ 
03 

Hang Hide Before Flesher (ေဆးေၾကာျခင္းမတိုုင္မီွ အေရခြံမ်ားအား 
ခ်ိတ္ထားျခင္း) 

သားသတ္ 03 Mark/Saw Brisket (ရင္အံုုသားအား အမွတ္သားျပဳ/လႊျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 03 Open Hide - Neck (အေရခြံ-လည္ပင္း ဖြင့္ျခင္း) 
သားသတ္ 03 Open Neck (လည္ပင္းဖြင့္ျခင္း) 
သားသတ္ 03 Operate Side Puller (ေဘးဆြထဲုုတ္ Side Puller အား စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 03 Pre Gutter (ၾကိဳတင္ Gutter) 

သားသတ္ 03 Pre Gutter/Pull Bung (ၾကိဳတင္ Gutter/ ဆြထဲုုတ္ Bung) 
သားသတ္ 03 Rim Over Brisket (ရင္အံုုသားအေပၚမွ Rim ) 
သားသတ္ 03 Sticker (Stick Jugular) (စတစ္ကာ ကပ္ခြာ (စတစ္ ဂ်က္ဂူလာ)) 
သားသတ္ 03 Tank Puller (ကန္ဆြထဲုုတ္မႈ Tank Puller) 

သားသတ္ 03 Tie Bung (Bund ခ်ည္ေနွာင္ျခင္း) 
သားသတ္ 03 Trim Jaw Bone (ေမးရုုိး ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 03 Trim Jaw Bone/Head (ေမးရုုိး/ဦးေခါင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 03 Trim Midline (အလယ္လိုုင္း ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 03 Weasand Rodder (Weasand Rodder) 
သားသတ္ 

03 
Whiz Contamination - Brisket (မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား - ရင္အံုုသား 
လွီးျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 03 Wrap & Pack Tongue (လွ်ာ ရစ္ပတ္ထုုတ္ပုုိးျခင္း) 

သားသတ္  ဂရိတ္အဆင့္ 04 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 04 1st Butter (ပထမအဆင့္ ဘတ္တာ) 

သားသတ္ 04 2nd Butter (ဒုုတိယအဆင့္ ဘတ္တာ) 

သားသတ္ 04 Cap Bung (ကပ္ဘန္း) 
သားသတ္ 04 Cheeker (ခ်ကီာ) 

သားသတ္ 04 Chisel Head ( ဦးေခါင္း ျဖတ္သြင္းျခင္း) 
သားသတ္ 04 Drop Bung/Dejoint Tail (Bung ျဖဳတ္ခ်/အျမီွးပုုိင္း ျဖဳတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 04 Hang Head (ဦးေခါင္း ခ်ိတ္ဆြျဲခင္း) 
သားသတ္ 04 Knife Room Straight (ဓားအခန္း ေတာက္ေလ်ာက္) 

သားသတ္ 04 Low Backer/Tail Puller (အနိမ့္ပုုိင္း Backer/အျမီွး ဆြထဲုုတ္ Puller) 
သားသတ္ 

04 
Mark Pattern From Cod Fat to Navel (Cod အဆီမွ ခ်က္သိုု႔ အမွတ္အသား 
ပတ္တန္) 

သားသတ္ 
04 

Mark Pattern From Tail to Cod Fat (အျမီွး မွ Cod အဆီသိုု႔ အမွတ္အသား 
ပတ္တန္) 

သားသတ္ 04 Open Hide on 1st Leg (ပထမေျခမွ အေရခြံဖြင့္ျခင္း) 
သားသတ္ 04 Open Hide on 2nd Leg (ဒုုတိယေျခမွ အေရခြံဖြင့္ျခင္း) 
သားသတ္ 

04 
Operate Flesher/Trim Shank (ေဆးေၾကာ Flesher စီမံလည္ပတ္ျခင္း/ 
ေျခေထာက္ ျဖတ္ထုုတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 04 Remove Liver, Spread Viscera (အသည္း၊ သားရြက္ ဖယ္ရွားျခင္း) 
သားသတ္ 04 Remove Mud Balls (Mud Balls မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း) 
သားသတ္ 

04 
Remove Pizzle/Udder, Hock Hole (လိင္အဂၤါ၊ Hock Hole ေပါက္ 
ဖယ္ရွားျခင္း) 
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သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 03 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 04 Rumper (ရမ္ပါ) 
သားသတ္ 04 Scan Box (ေသတၱာ စကန္ဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 04 Shackler (ခ်ိတ္ဆက္ Schackler ) 
သားသတ္ 04 Sharpen Air Knives (ေလ ဓားသြားမ်ား ေသြးျခင္း) 

သားသတ္ 04 Skin Hide From Inside of 1st Leg (အတြင္းပုုိင္း ပထမေျခမွ အေရႏႊာျခင္း) 
သားသတ္ 04 Skin Hide From Inside of 2nd Leg (အတြင္းပုုိင္း ဒုုတိယေျခမွ အေရႏႊာျခင္း) 
သားသတ္ 04 Skin Hide From Outside of 1st Leg (အျပင္ပုုိင္း ပထမေျခမွ အေရႏႊာျခင္း) 
သားသတ္ 04 Skin Hide From Outside of 2nd Leg (အျပင္ပုုိင္း ဒုုတိယေျခမွ အေရႏႊာျခင္း) 

သားသတ္ 04 Temple Head (ဘံုုေက်ာင္း ဦးေခါင္း) 
သားသတ္ 04 Trim High (ျမင့္ျမင့္ ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 04 Trim Low (နိမ့္နိမ့္ ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 
 
 

သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 05 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 05 Clear Gullet (Gullet သန္႔စင္ျခင္း) 
သားသတ္ 05 Flanker (ဖလန္ကာ) 

သားသတ္ 05 Hide Grader (အေရခြံ ၾကိတ္ေျချခင္း) 
သားသတ္ 05 Low Backer (ဘက္ကာ နိမ့္ခ်ျခင္း) 
သားသတ္ 05 Rib Beef (နံရုုိး အမဲသား) 
သားသတ္ 05 Saw Rib (နံရုုိး လႊျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 
05 

Trim Contamination for USDA High (USDA အျမင့္အတြက္ 
မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 
05 

Trim Contamination for USDA Low (USDA အနိမ့္အတြက္ 
မေကာင္းသည့္အပုုိင္းမ်ား ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 05 Trim Outrail (Outrail ထြင္းျဖတ္ျခင္း) 

 
သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 06 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 06 Clean Up GEL Operator (GEL ေအာ္ပေရတာ သန္႔စင္ျခင္း) 
သားသတ္ 06 Clean Up Inedible Operator (Inedible Operator သန္႔စင္ျခင္း) 

သားသတ္ 06 Condemn Cage/Open Paunch (ကြန္ဒမ္းေက့ဂ်္/၀မ္းဗုုိက္ ဖြင့္ျခင္း) 
သားသတ္ 06 Gutter (ဂတ္တာ) 
သားသတ္ 06 Load Out (ထြက္ျခင္း) 
သားသတ္ 06 Operate Blood Cooker (ေသြးခ်က္ Cooker စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

သားသတ္ 06 Operate Cooker (ခ်က္ျပဳတ္ Cooker စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 
သားသတ္ 06 Operate Cooker/CIP (ခ်က္ျပဳတ္ Cooker/CIP စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) 
သားသတ္ 06 Operate Daff (Daff စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 06 Operate Grinder (ၾကိတ္စက္ Grinder စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 

သားသတ္ 06 Operate Hammermill (Hammermill စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 06 Operate Mobile Track (ေရႊ႕လ်ားထရပ္ယာဥ္ စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 06 Operate Split Saw (ပုုိင္းျခားလႊ Split Saw စီမံလည္ပတ္ျခင္း) 
သားသတ္ 06 Wastewater Operator (စြန္႔ပစ္ေရ ေအာ္ပေရတာ) 

 
သားသတ္ ဂရိတ္အဆင့္ 07 အလုုပ္ကုုိင္မ်ား 

ဌာန ဂရိတ္အဆင့္ ရာထူး 

သားသတ္ 07 Knocker (ပစ္ခ်က္ ရွာေဖြသူ) 
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ေနာက္ဆက္တြဲ "B" 
 

လ်င္ျမန္ေသာစတင္မႈ 
 
အပုိင္း ၁ 
 

အလုပ္သမားသစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ခစတင္မႈႏႈန္း တုိးတက္မႈအား ေလ်ာ့ေပါ့ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အလုိ႔ငွာ ဤမွစ၍ “လွ်င္ျမန္ေသာစတင္မႈ” ဟု 
ရည္ညႊန္းသုံးႏႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေသာ လုပ္ခႏႈန္းတိုးတက္မႈျမင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္အား ပါတီအဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ 

 
အပုိင္း ၂ 
 

လုပ္သား၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ လွ်င္ျမန္ေသာစတင္မႈအား ခံစားခြင့္ရရွိရန္အတြက္  အရည္အခ်င္းျပည့္မီွျခင္းမရိွျဖစ္လာႏုိင္ျပီး၊ သုိ႔ျဖစ္ပါက 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားရိွ ပုံမွန္တုိးတက္မႈႏႈန္းျဖင့္သာ လုပ္အားခေပးေခ်မႈ ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္ - 

 
A.) 
 

အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ေၾကာင့္မဟုတ္သည့္ဖ်ားနာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရရိွမႈတို႔ေၾကာင့္ (၃၂) ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး 
တာ၀န္ကန္႔သတ္ခံရမႈအတြက္ေၾကာင့္ အဆုိပါအလုပ္သမားသည္ လ်င္ျမန္ေသာစတင္မႈႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ေပးေခ်မႈမ်ားကုိ ဆုံးရႈံးသြားပါမည္။ 

 
B.) 
 

အလုပ္ေၾကာင့္ ဖ်ားနာမႈ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရရိွသည့္ အလုပ္သမားသည္ အမ်ားဆုံးေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈ တိုးတက္မႈကုိ ေရာက္ရိွျပီး 
လစာပုိနိမ့္သည့္အလုပ္ေနရာကုိရရွိပါမည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ "C" 
 

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကံ႕ခုုိင္ေရး ႏွင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ ေန႔ရက္မ်ား 
 
အပုုိင္း ၁။ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကံ႕ခုုိင္ေရးေန႔ 
 

အခ်ိန္မွီ အစီရင္ခံမႈျပဳျပီး၊ “ကြာတာအလုုိက္ တက္ေရာက္မႈ အခ်ိန္ပိုုင္း” တစ္ခုုအတြင္းရွိ အခ်ိန္စာရင္းရွိေသာ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ ေန႔ရက္မ်ား 
အားလုုံးတြင္ အလုုပ္ဆင္းေသာ ပုုံမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားသည္ “က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကံ႕ခိုုင္ေရးေန႔” တစ္ခုု အတြက္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတုုိ႔၏ အစမ္းခန္႔ကာလအား ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီး အခ်ိန္မွန္ အစီရင္ခံမႈျပဳကာ 
ေအာက္တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္အတုုိင္း အခ်ိန္စာရင္းရွိသည့္ အလုုပ္ခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ အလုုပ္ရက္မ်ား အားလုုံးတြင္ အလုုပ္ဆင္းသည့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စပ္ဆက္ ပါ၀င္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၀ မတုုိင္မီွ ငွားရမ္းခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသာလွ်င္ 
ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကံ႕ခိုုင္ေရးေန႔တြင ္ပါ၀င္ဖိုု႔ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အခ်ိန္မွန္ အစီရင္ခံမႈျပဳျပီး၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကြာတာအလုုိက္ တက္ေရာက္မႈ အခ်ိန္ပိုုင္းမွ အခ်ိန္စာရင္းရွိေသာ အလုုပ္ခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ 
အလုုပ္ရက္မ်ား အားလုုံးတြင္ အလုုပ္ဆင္းသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကး အခ်ိန္ တစ္(၁) ရက္ အနားယူခ်ိန္အား 
လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဆုုိပါ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ရွစ္(၈) နာရီ အခ်ိန္ဆက္တုုိက ္ ေပးေခ်မႈကုုိ ေပးမည္ျဖစ္သည္၊ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ပိတ္ရက္အစား တူညီေသာ လုုပ္အားခေပးေခ်မႈုုအား လက္ခံရရိွရန္ ေရြးျခယ္ႏုုိင္ေပမည္။ 
 
ကြာတာအလုုိက ္တက္ေရာက္မႈ အခ်ိန္ပိုုင္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုုိင္း ျဖစ္ေပမည္ - 
ဧျပီလ ၁ ရက္ - ဇြန္လ ၃၀ ရက္  
ဇူလုုိင္လ ၁ ရက္ - စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ 
ေအာက္တုုိဘာလ ၁ ရက္ - ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ 
ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ - မတ္လ ၃၁ ရက္  
 
အစီအစဥ္ႏွစ္သည္ ဧျပီလ ၁ ရက္ မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပမည္။ 
 
ပထမ ကြာတာပုုိင္း ကာလသည္ ဧျပီလ ၁ရက္၊ ၂၀၁၀ တြင ္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳထုုတ္ျပန္မႈမတုုိင္မီွ ပ်က္ကြက္မႈ မွန္သမွ်အား 
ပထမအၾကိမ္ ကြာတာအလုုိက္ ကာလအတြင္း က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ၾကံ႕ခိုုင္ေရး ႏွင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ ေန႔မ်ား အစီအစဥ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အရည္အခ်င္းမျပည့္မီွေၾကာင္း ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ အသုုံးျပဳမည္မဟုုတ္ေပ။ ပထမအၾကိမ္ ကြာတာပုုိင္း အဆုုံးတြင္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မွီေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီအတြက္ ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ စုုေဆာင္းရရွိထားသည့္ရက္မ်ား အေရအတြက္၊ ယခင္က ရရိွခဲ့သည္မ်ား 
အစရိွသည္ကို ုလြင့္တင္ေၾကျငာေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က ရရိွထားေသာ စုုေဆာင္းထားသည့္ ရက္မ်ားအား မိမိတုုိ႔ 
အသုုံးျပဳမည့္အခ်ိန္အထိ သုုိ႔မဟုုတ္ ပိတ္ခ်ိန္အစား လုုပ္ခရယူသည့္အခ်ိန္အထိ သယ္ေဆာင္ထားေကာင္း သယ္ေဆာင္ထားႏုုိင္ေပမည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္ႏွစ္တစ္ခုုမွ အနာဂတ္တြင္ ရရိွထားေသာ က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ၾကံ႕ခိုုင္းေရးေန႔မ်ားအား ေနာက္တစ္ခုုသုုိ႔ 
သယ္ေဆာင္မသြားႏုုိင္ေပ။ ယခင္ အစီအစဥ္ႏွစ္မွ ရရွိထားသည့္ မည္သည့္ေန႔ရက္မ်ားမဆုုိ ႏွင့္ မယူထားသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေပးေခ်မႈမရရိွထားသည့္ မည္သည့္ေန႔ရက္မဆုုိအတြက္အား ေနာက္ အစီအစဥ္ႏွစ္၏ ပထမလ အဆုုံးသတ္တြင္ ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ 

 
၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးသည္ အားလုုံးေသာ က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ၾကံ႕ခိုုင္ေရးေန႔မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ပိတ္ခ်ိန္အစား 
လုုပ္အားခေပးေခ်မႈ အစရိွသည္တုုိ႔၏ စီစဥ္ေရးဆြမဲႈအား ေထာက္ခံခ်က္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အားလုုံးေသာ လုုပ္အားခေပးေခ်သည့္ 
ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြသဲည့္အခါတြင္ အားလပ္ရက္ေတာင္းဆုုိမႈ ေလွ်ာ္လႊာေဖာင္တစ္ခုုေပၚ၌ ေရးသား၍ ေတာင္းဆုုိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
၀န္ထမ္းျဖစ္သူ၏ အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ သေဘာတူေထာက္ခံရေပမည္။ 
 
က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ၾကံ႕ခိုုင္ေရးေန႔အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွရန္အလုုိ႔ငွာ ပုုံမွန္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုုိင္ရာ ကြာတာပုုိင္း 
အလုုိက္ တက္ေရာက္မႈ အခ်ိန္ပိုုင္းမ်ားမွ အစီစဥ္ေရးဆြထဲားသည့္ အလုုပ္ခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ အလုုပ္ရက္မ်ား အားလုုံး၌ အလုုပ္ဆင္းရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ေအာက္ အပိုုင္း ၃ တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္မူ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ 
ၾက႕ံခိုုင္ေရးေန႔အတြက္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရမည္မဟုုတ္ေပ။ တစ္ဆယ့္ေလး(၁၄) ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ပ်က္ကြက္သူ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
အဆုုိပါ ပ်က္ကြက္မႈျဖစ္ေပၚေသာ မည္သည့္ ကြာတာပုုိင္းမဆုုိတြင္ က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ၾကံ႕ခိုုင္ေရးေန႔အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမည္ 
မဟုုတ္ေပ။ 
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အပုုိင္း ၂ 
 

ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ ေန႔မ်ား  –  
 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ေန႔ အစီအစဥ္သည္ ၁၁/၂၂/၂၀၀၄ မွစျပီး သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

 
A) မိမိတုုိ႔၏ အစမ္းခန္႔ကာလအား ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးသည့္ လုုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားအား တစ္ဆက္တည္း ေျခာက္ (၆) လတာ 

ကာလအတြင္း ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ေန႔ ခုုႏွစ္ရက္ ႏွင့္ ေန႔တစ္၀က္ (၇.၅) အား ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္ 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈျပဳ၍၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ေနာက္က်မႈ ႏွင့္ အိမ္သုုိ႔ေစာျပန္ရန္လုုိအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေန႔တစ္၀က္ (½) 
ဆတုုိးမႈမ်ားအားျဖင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပိုုင္ေန႔မ်ားအား ေလး (၄) ရက္အထိ အသုုံးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
B) အကယ္၍ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ေန႔မ်ားအား ဆက္တုုိက္ ယူခဲ့လွ်င္ ခ်ေပးထားသည့္ လုုပ္အားခေပးေခ်မႈမျပဳေသာ ခုုႏွစ္ရက္ ႏွင့္ ေန႔တစ္၀က္ 

(၇.၅) ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပိုုင္ ေန႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ တစ္ရက္စီအား ေကာက္ခံမႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ ဆက္တုုိက္ ေျခာက္ 
(၆) လတာ ကာလတြင္မဆုုိ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပိုုင္ေန႔မ်ား ခုုႏွစ္ရက္ခြဲ (၇.၅) ထက္ပုုိျပီး ၀န္ထမ္းမ်ား အသုုံးျပဳႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေပ။ 
ေျခာက္လတာ ကာလတစ္ခုုအတြင္း မိမိတုုိ႔၏ တတိယ(၃ ၾကိမ္ေျမာက္) ႏွင့္ ပဥၥမ (၅ ၾကိမ္ေျမာက္) အၾကိမ္ ပ်က္ကြက္ျပီးသူ ၀န္ထမ္းမ်ား 
ထံသုုိ႔ ေရးသား သတိေပးခ်က္မ်ား ထုုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ အဆုုိပါ သတိေပးခ်က္အား လက္ခံရန္ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
C) ဆက္တိုုက္ ေျခာက္ (၆) လတာ ကာလတစ္ခုုအတြင္း လုုပ္အားခေပးေခ်မႈမျပဳေသာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပိုုင္ေန႔မ်ား 

ခုုႏွစ္ရက္ခြဲ (၇.၅) ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ပ်က္ကြက္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအား၊ ေအာက္ပါ အပိုုင္း ၂ တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္မွလြ၍ဲ၊ ကုုမၸဏီမွ သီးသန္႔ ခြျဲခားထားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
D) မိမိတုုိ႔၏ အခ်ိန္စာရင္းမ်ား စတင္ခ်ိန္မတုုိင္မီွ နာရီ၀က္ (၁/၂ နာရီ) အလိုုတြင ္ ဖုုန္းေခၚဆုုိျပီး၊ အဆုုိပါအခ်ိန္၏ ႏွစ္ (၂) နာရီ အတြင္း 

အစီရင္ခံသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုုပ္အားခေပးေခ်မႈမျပဳေသာ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပိုုင္ေန႔ အျပည့္တစ္ရက္၏ တစ္၀က္ (၁/၂) ျဖတ္ေတာက္ 
က်သင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတုုိ႔၏ အခ်ိန္စာရင္း စတင္ခ်ိန္မတုုိင္မွီ နာရီ၀က္ (၁/၂ နာရီ) အလုုိတြင္ ဖုန္းေခၚဆုုိ ေသာ္လည္း မိမိတုုိ႔၏ 
အခ်ိန္စာရင္းရွိေသာ စတင္ခ်ိန္အေက်ာ္ ႏွစ္ (၂) နာရီ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္မွ အစီရင္ခံေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိမူ လုပ္အားခေပးေခ်မႈ 
မျပဳေသာ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပိုုင္ေန႔ တစ္(၁) ရက္စာ ျဖတ္ေတာက္ က်သင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတုုိ႔၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ 
ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္အတူ အိမ္သိုု႔ ေစာစီးစြာ ျပန္သြားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အကယ္၍ ၎တုုိ႔သည္ မိမိတုုိ႔၏အဆုုိင္း အဆုုံးသတ္မွ ေလး(၄) 
နာရီ သုုိ႔မဟုုတ္ ေလးနာရီေအာက္အခ်ိန္အတြင္း ထြက္ခြာသြားခ့ဲလွ်င္ လုပ္အားခေပးေခ်မႈ မျပဳေသာ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ေန႔ 
အျပည့္တစ္ရက္၏ တစ္၀က္ (၁/၂) ျဖတ္ေတာက္ က်သင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတိုု႔၏ အဆုုိင္း အဆုုံးသတ္မတုုိင္မီွ ေလး (၄) နာရီ 
အထက္တြင္ ထြက္ခြာသြားသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မူ ၎တုုိ႔အား တစ္(၁) ရက္စာ အျပည့္ ျဖတ္ေတာက္ က်သင့္ေစေပမည္။ 

 
အပုုိင္း ၃ 
 

ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား 
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္မူ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပိုုင္ေန႔(မ်ား) ျဖတ္ေတာက္ 
က်သင့္ေစမည္မဟုုတ္ေပ။ 
 
I. လက္ရွိ စုုေပါင္း ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အတြင္း ေထာက္ပ့ံထားသည့္ ပ်က္ကြက္ခြင့္မ်ားအား စနစ္တက် 

ေတာင္းဆုုိျခင္းျပဳသည္ မည္သည့္အေျခအေနမဆုုိ၊ အလုုပ္ရက္ ႏွစ္ (၂) ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္မႈအတြက္။ 
 
II. ေထာက္ခံခြင့္ျပဳထားသည့္ အသုုဘဆုုိင္ရာခြင့္ရက္အတြက္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား။ 
 
III. အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြထဲားသည့္ အားလပ္ရက္အခ်ိန္အတြက္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား။ 
 
IV. မိသားစုု ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ ခြင့္ရက္ အတ္ဥပေဒ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား။  
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V. လက္ရွိ စုုေပါင္း ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္ေအာက္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ 
ပ်က္ကြက္မႈမ်ား။ 

 
VI. ဤသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြထဲားသည့္ သမဂၢ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား။ 
 
ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ေန႔/ အလုုပ္တက္ေရာက္မႈဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္ ကုုမၸဏီမွ 
ဆုုံးျဖတ္လုုိက္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ဦးစြာပထမဆုုံး အဆုုိပါေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သမဂၢထံ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံရန္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈျပဳရန္ 
ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကုုိယ္ပုုိင္ေန႔/ အလုုပ္တက္ေရာက္မႈဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈျပဳသည့္အခါတြင္ အသစ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အစပုုိင္းအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ယခင္ တက္ေရာက္မႈ မွတ္တမ္းအား ရွင္းလင္းပစ္မည္ျဖစ္သည္ (အမွတ္ သုုညသုုိ႔ 
ျပန္လည္ေရာက္ရိွသြားမည္)ျဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ "D" 
 

အသက္အာမခံ 

 
 

အသက္အာမခံ 
 

အေျခခံအသက္ AD&D အေျခခံ အသက္အပုိေဆာင္းေၾကး 
AD&D အသက္ 
အပုိေဆာင္းေၾကး 

မီွခုိအသက္ 
မီွခုိအိမ္ေထာင္ဖက္ 

အသက္ 
မီွခုိသည့္ ကေလးမ်ား 

အသက္ 
မီွခုိသူ AD&D 

အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီွမႈအား 
ေစာင့္ဆုိင္းမႈ 

          

အသစ္ $15,000 $15,000 
10k – 500k 

(ႏွစ္တုိးလစာ၏ 10k) 
အာမခံခ်က္ကိစၥ 100k 

ေရြးခ်ယ္ေသာ 
အသက္အပုိေဆာင္း
ေၾကးႏွင့္တန္းတူ 

 
10k to 100k 

(ႏွစ္တုိးလစာ၏ 10k) 
အာမခံခ်က္ကိစၥ 50k 

ကေလးမ်ား 2,500; 5,000; 
7,500; 10,000 (အသက္ ၆ 

လေအာက္  ကလးမ်ား 
1,000) 

ခင္ပြန္း (သုိ႔)ဇနီးအတြက္သာ ၅၀% 
ကေလး(မ်ား)အတြက္သာ ၁၅% မွ ၅၀ 

%အထိ 
မိသားစုအျပည့္အစုံ ၄၀% ခင္ပြန္း 

(သုိ႔)ဇနီး၊ ၁၀% ကေလး ၅၀%အထိ 
ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားသည္ အသက္အပုိ 

ေဆာင္းေၾကးစာရင္း၀င္ျခင္းပမာဏအ
ေပၚတြင္မူတည္ၿပီး အမ်ားဆုံးမွာ အပုိ 

ေဆာင္းေၾကးပမာဏ၏ ၅၀% 
ျဖစ္သည္ 

ပထမဆုံးလ၏ 
ေနာက္ထပ္ ၆ 

လ 

အပတ္စဥ္ထည့္၀င္ျခင္း 
ကုမၸဏီမွေထာက္ပ့ံ 

ေပးသည္ 
ကုမၸဏီမွေထာက္ 

ပ့ံေပးသည္ 
အသက္အရြယ္ေပၚ 

တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း 
.04 per 1,000 * N/A 

အသက္အရြယ္ေပၚ 
တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း 

2,500 .09 ppp 
5,000 .13 ppp 
7,500 .17 ppp 

10,000 .21 ppp * 

.015 per 1,000 *  

* စံႏႈန္းမ်ားအားလုံး ေျပာင္းလႏုိဲင္ဖြယ္ရိွသည္ 
 

၄/၉/၂၀၁၀ 

    PPP – ေပးေခ်မႈတစ္ႀကိမ္ကာလ  
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တြဖဲက္ - အလုပ္သမား/စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ 

 
ကုမၸဏီႏွင့္သမဂၢတို႔အဖြ႕ဲသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ 
တိုးတက္မႈရွိေစရန္၊ ထို႔ျပင္ အလုပ္သမား-စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီတစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ေဆြးေႏြးေဆာင္မႈျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ -  
ဆက္သြယ္ေရးမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆက္ဆံေရးမ်ားအားတိုးတက္ေစရန္အတြက္ႏွင့္အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီတစ္ခု
တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းကိစၥမ်ားတြင္ပါ၀င္မည့္အရာမ်ားမွာ၊သုိ႔ေသာ္ကန္႔သတ္မႈမရိွဘလဲူမ်ိဳး၊ဘာသာေပါင္းစံု
အလုပ္သမားအင္အားဆုိင္ရာအေၾကာင္းကိစၥမ်ား၊အလုပ္သမား၏ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္၊ INS အေၾကာင္းကိစၥမ်ား၊ 
ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္အမႈထမ္းျခင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။သမဂၢအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သည္ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ေတာင္းဆုိ 
လာသည့္အေပၚတြင္ UFCW အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းမွ စက္မႈအတတ္ပညာရွင္မ်ားအားစက္ရံုသို႔ အလည္အပတ္လာ 
ေရာက္ေစၿပီးအလုပ္မ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္သည့္အမႈထမ္းျခင္းစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္မွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳေစရပါမည္။ကုမၸဏီမွ
သမဂၢဥကၠ႒သို႔မဟုတ္အထုပ္အပိုးျပင္ဆင္ျခင္းရံုးဒါရိုက္တာအားစာခ်ဳပ္တြင္ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မရွိသည့္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေနာက္ဆုံးရ
အမႈထမ္းျခင္းစာရင္းမ်ားကုိစီစဥ္တင္ျပေပးရပါမည္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းမွစက္မႈအတတ္ပညာရွင္မ်ားအားစက္ရံုသို႔အလည္
အပတ္လာေရာက္ေစၿပီးအလုပ္မ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္သည့္အမႈထမ္းျခင္းစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္အညီရွိေၾကာင္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳေစရပါမည္။
ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟျခင္းမျပဳေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးသည့္အေပၚတြင္ ကုမၸဏီမွ သမဂၢဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ 
ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ရံုးဒါရိုက္တာထံသုိ႔ ေနာက္ဆုံးရ အလုပ္ခန္႔အပ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ထားျခင္း 

 
အကယ္၍  အစိုးရလံုၿခံဳေရးဌာနမွ အလုပ္သမားတစ္ဦး ကုမၸဏီပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္မႈတြင္ရိွေနစဥ္အတြင္း လူ၀င္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္း 
ကိစၥျဖင့္ အဆိုပါအလုပ္သမားအား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳပါက  ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းထိန္းသူထံႏွင့္ သမဂၢထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 
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ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား 

 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည့္ အစိုးရလံုၿခံဳေရးဌာန လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအစီအစဥ္၊ အစည္းအေ၀းမ်ား 
အပါအ၀င ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအသစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ စသည္မ်ားသုိ႔တက္ေရာက္ရန္အတြက္ လစာမယူတမ္း ပ်က္ကြက္ခြင့္ (၁၄) ရက္ 
အထိ ခြင့္ျပဳပါမည္။ အကယ္၍ အစိုးရလံုၿခံဳေရးဌာနအစီအစဥ္သည္ ျပည္နယ္အျပင္ဘက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ပါက ေနာက္ထပ္ေသာ 
ပ်က္ကြက္ခြင့္ ျပဳပါမည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုအစိုးရ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ေလးစားလုိက္နာမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ႏွင့္ 
ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသည့္အလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္ဘက္စလံုးတို႔၏အက်ိဳးအားအေကာင္းဆံုးကာကြယ္ရန္ ကုမၸဏီမွ 
မိမိတို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား လက္ရွိအလုပ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရိွသည့္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားေစႏုိင္ရန္ 
မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ရမည့္ ၀တၲရားမ်ားကိ ု သတိေပးသည့္နည္းစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ 
အနာဂတ္တြင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈႏွင့္နီးလာသည့္အခါႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာသတိေပးျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ဆင္ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး   
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိအလုပ္တြင္ ရိွေနသည့္အလုပ္သမားအား လမ္းညႊန္မႈျပဳေပးပါလိမ့္မည္။ ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားအား ကူညီမႈ 
ေပးမည္ျဖစ္သလုိ  လက္ရွိအလုပ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည့္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရန္မွာ 
အလုပ္သမား၏ ကိုယ္ပိုင္၀တၲရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
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နားလည္မႈ သ၀ဏ္လႊာမ်ား 

ဘာသာစကားဆုိင္ရာ 

 
စုေပါင္းညွိႏႈိင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ စပိန္ဘာသာ၊ ဆိုမာလီဘာသာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာတို႔ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ရမည္ဟု 
သေဘာတူၾကပါသည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢတို႔မ ွ ဤစာခ်ဳပ္၏အဂၤလိပ္ဘာသာမူပုံစံကို တရားဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအခြင့္အာဏာစာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ထားရွိရန္ သေဘာတူပါသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ 
ဘာသာျပန္သူအတြကက္ုန္က်မႈမ်ားႏွင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ပုံႏွိပ္ထုပ္ေ၀ခမ်ားႏွင့္ ညီမွ်စြာ အုပ္စုခြၿဲပီး တူညီစြာ ေပးေခ်ရန္ ကုမၸဏီမွ 
သမဂၢႏွင့္ သေဘာတူပါသည္။ 
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နားလည္မႈ သ၀ဏ္လႊာ 
ကုိးကားခ်က္၊ အပုိဒ ္၂ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

 
ၾကမ္းျပင္ေပၚဓါးျဖင့္အသားသတ္ျခင္းအခန္းရွိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအားေလာေလာဆယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေထာက္အပ့ံအျဖစ္ အုပ္စုခြထဲားေၾကာင္း 
နားလည္ရပါသည္။ ဓါးျဖင့္အသားသတ္ျခင္းအခန္းရွိ ေလာေလာဆယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေထာက္အပံ့ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အေထာက္အပ့ံတြင္သာတည္ရိွေနရပါမည္။ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ ၊၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းၾကမ္းျပင္ေပၚဓါးျဖင့္အသားသတ္ျခင္း 
အခန္းရာထူးေနရာတြင္ရွိေနသူမည္သူမဆုိညိွႏႈိင္းမႈယူနစ္အေနအထားသုိ႔ျဖစ္လာရၿပီး တည္ရွိေနရပါမည္၊သည့္အျပင္ အလုပ္အကုိင္အျပိဳင္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း အပုိဒ္ႏွင့္အညီအျပဳိင္ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳရပါမည္။ 
 
စာခ်ဳပ္ပါေန႔စြတဲြင္ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းအရ ညွိႏႈိင္းမႈယူနစ္စေကလာႏွင့္ ကြန္ျပဴတာစက္ရုံ ေအာ္ပေရတာမ်ားမွခ်န္လွပ္ၿပီး 
ရာထူးမ်ားကုိေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ ထပ္မံျဖည့္စြက္သည့္ မည္သည္ ့ စေကလာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာစက္ရုံ ေအာ္ပေရတာ 
ရာထူးမ်ားအတြက္ကုိမဆို ကုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢအၾကား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထည့္၀င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း 
အေျခအေနမ်ား သည္ လုပ္ငန္း၏ေရာင့္ရဲေက်နပ္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ရွိေနဆရဲာထူးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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နားလည္မႈ သ၀ဏ္လႊာ 
ႀကိဳတင္ရာထူးတုိးျမွင့္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးဆုိင္ရာ သင္တန္း အစီအစဥ္ 

 
ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ ၁၉၉၇ 

 
JBS ၊ USA LLC ၊ (“ကုမၸဏီ” ဟုသုံးစြသဲြားမည္ျဖစ္သည္) ႏွင့္ ယူႏုိက္တက္အစားအစာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမဂၢ 
ေဒသခံ ၇ (United Food & Commercial Workers International Union Local 7) (ယခုမွစျပီး “သမဂၢ” ဟု သုံးစြသဲြားမည္ျဖစ္သည္) တုိ႔သည္ 
ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ သက္ေရာက္သည့္ ရက္ (၉၀) ႀကိဳတင္-ရာထူးတိုးျမွင့္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးဆုိင္ရာသင္တန္း (ယခုမွစျပီး PSTဟု 
သုံးစြသဲြားမည္ျဖစ္သည္) အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကုိ သေဘာတူပါသည္ -    
 
အပိုဒ ္၄ စီမံခန္႔ခြခဲြင့္ 
အပိုင္း ၁ 
 

PST အတြင္းရိွအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ ဤပရုိဂရမ္ကာလအတြင္း အျခားေသာ မည္သည့္အလုပ္သမား တစ္ဦးကုိမွ် 
စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးၾကပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စီမံမႈမ်ားျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေထာက္ အပံ့မွ စည္းကမ္းမ်ား 
စီမံမႈျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 
အပိုင္း ၂ 

PST အတြင္းရိွအလုပ္သမားမ်ားသည္ ညိွႏႈိင္းမႈယူနစ္အလုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ 
အလားတူျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
အပိုဒ ္၅ ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ/သမဂၢ လုံၿခံဳအႏၲရာယ္ကင္းေရး 
 

PST အတြင္းရိွအလုပ္သမားမ်ားသည္ စုစုေပါင္းေငြပမာဏမွႏႈတ္ယူျခင္းႏွင့္ သမဂၢသို႔စရန္ေငြေပးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္သြားရပါလိမ့္မည္၊ မိမိတုိ႔ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ညွိႏႈိင္းမႈယူနစ္အျပင္ဘက္၌ရိွေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ရာထူးသုိ႔ တုိးျမွင့္ျခင္းကုိ 
ရရိွသည့္အခ်ိန္မေရာက္မခ်င္း - ထုိအခ်ိန္ေရာက္ရိွခါမွ အလုပ္သမားသည္ သမဂၢ ထုတ္ယူျခင္းကဒ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ 
အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

 
 
အပိုဒ္ ၉ လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈ 
 
အပိုင္း ၄ လုုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈအား ဆုံးရွံဳးျခင္း 
 
အပိုင္း F 
အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိတုိ႔ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးရာထူးအျဖစ္သုိ႔တုိးျမွင့္ခံရသည့္ ပထမေန႔ရက္တြင္ေလလံဆြျဲခင္းမွ ထြက္ရန္ စဥ္းစား 
ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီးေလလံဆြျဲခင္းယူနစ္၏ ရာထူး၀ါရင့္ျခင္းအခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးအား တုိးျမွင့္ျခင္းၿပီးသည့္ေန႔ရက္မွစၿပီးေနာက္ပိုင္း ခုႏွစ္ဆယ့္-ငါး (၇၅) 
ရက္တြင္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈယူနစ္၏ လုပ္သက္စီနီယာဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးအား ဆုံးရံွဳးၿပီးဆံုးသြားပါမည္။ 
  
 
အပိုဒ ္၁၀ အလုပ္ေနရာအၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
 
အပိုင္း ၁ 

ရာထူးလစ္လပ္မႈသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးမွ PST တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကုိလက္ခံၿပီး မိမိ၏ရာထူးမွထြက္သြားသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး 
ေနရာအၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ရာထူးလစ္လပ္မႈကုိ ေၾကျငာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အပိုင္း ၈ 
 

PST အစီအစဥ္တြင္ မၿပီးဆုံးသူ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းခ့ဲသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးရာထူးအျဖစ္သုိ႔တုိးျမွင့္ျခင္းမရိွသူ 
မည္သည့္အလုပ္သမားမဆုိ မိမိတုိ႔၏အလ်င္ကအလုပ္ လုပ္သက္ရင့္စီနီယာက်မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္း မိမိတုိ႔ ျပန္သြားႏိုင္သည္။ 

 
ကုမၸဏ ီသုိ႔မဟုတ္ သမဂၢ မွ ဤသေဘာတူညီခ်က္အား (၃၀) ရက္အတြင္းတြင္ စာျဖင့္ေရးသားအသိေပးျခင္းအားျဖင့္ အဆုံးသတ္ျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
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နားလည္မႈ သ၀ဏ္လႊာ 

ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ေၾကးမ်ား 
 
ဤနားလည္မႈသ၀ဏ္လႊာသည္ JBS ၊ USA LLC ၏ Greeley အတြက္ ၊ ေကာ္လုိရာဒို အေထာက္အပ့ံ ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ ယူႏိုက္တက္အစားအစာႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမဂၢ၊ AFL-CIO ၊ CLC ၊ ေဒသခံ သမဂၢ ၇ တုိ႔အားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 
 
လက္ရွိ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္အား ညိွႏိွင္းေဆြးေႏြးစဥ္တြင္ သမဂၢႏုတ္ယူ 
ျဖတ္ေတာက္ေၾကးမ်ားအား အီလက္ထရြန္နစ္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားလွ်င္ ပိုမုိတိက်ေသာ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ကုန္က်မႈႏွင့္  
ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ေၾကးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းစဥ္အား ထိေရာက္ေသာအခ်ိန္မ်ားအတြင္း၌ ပိုျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 
ဤရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ကုမၸဏီမွ ဤနည္းစနစ္အား မၾကာမီ လက္ေတြ႕က်က် စီစဥ္ျပဳလုပ္ေဆာင္မည္ဟု သေဘာတူပါသည္။ 
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လုပ္အားခေပးေခ်မႈနည္းလမ္း 

 
 
 
မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားခ်က္ကြင္းဆင္ - #၆၀၃၇၉၊ အမႈနံပါတ္ ၁၃-၀၄၀၃ အား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာတြင္ 
 
1. ကုမၸဏီမွ ကြန္ျပဴတာစက္ပစၥည္း၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ႏွင့္ ပရင္တာမ်ားျဖင့္ E-pay ေပးေခ်မႈျပဳသည္မ်ားအားလုံးကုိ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အေျခအေနျဖင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ ကုန္စည္သုိေလွာင္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
2. ကုမၸဏီမွ E-pay စနစ္အားမည္သုိ႔အသုံးျပဳရသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္းေငြစာရင္းပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
လစာရင္းရွင္းတမ္းစာရြက္မ်ားအား မည္သုိ႔ပရင့္ထုတ္ရသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အကူအညီလုိအပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ 
အကူအညီႏွင့္သင္တန္းကုိ လူကုိယ္တုိင္ျဖင့္ ကမ္းလွမ္းျပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္။ 
 
3. ဤသင္တန္းအား A ႏွင့္ B အတြက္ အလွည့္က်ျဖင့္ အနည္းဆုံး ၄ ပတ္ ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ ၎သင္တန္းႏွင့္ အကူအညီအား 
ျဖစ္ေနဆဲအေျခခံအေၾကာင္းရင္းအေပၚမူတည္ၿပီး လူ႕အရင္းအျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းေရးရာဌာနမွ အလုပ္သမားမ်ား ကြန္ျပဴတာမ်ား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ 
မိမိတုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လစာ စာရင္းရွင္းတမ္းစာရြက္မ်ားအား ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
ျပႆနာမ်ားျဖင့္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆုိလာသည့္အခါ ဆက္လက္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္။ 
 
4. အလုပ္သမားမ်ား သင္တန္းျဖစ္စဥ္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္  စာရြက္အသုံးမျပဳသည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ စနစ္အား ဖယ္ရွားရန္ 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ ဖယ္ရွားရန္ ေရြးခ်ယ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္  လုပ္အားခေခ်ျခင္းခ်က္လက္မွတ္ (paycheck) အား အပတ္စဥ္ စာတုိက္ျဖင့္ 
ေပးပုိ႔ေပးပါမည္။ ခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္ ပူးတြေဲပးထားသည့္ ျဖတ္ပုိင္းခ်က္လက္မွတ္တြင္ 
၎အပတ္၏ေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအေသးစိတ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားအား အလုပ္ရက္ျဖစ္သည့္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း 
ထုိထက္ေနာက္မက်ဘဲ စာတုိက္ျဖင့္ အပတ္စဥ္ ေပးပုိ႔ေပးပါမည္။  US စာတုိက္ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ ျပဳသည့္ေန႔ရက္မ်ားအား ကုမၸဏီမွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရိွေၾကာင္း နားလည္ထားရပါမည္။ 
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သတိေပးခ်က္မ်ားအား ယာယီဆုိင္းင့ံထားျခင္း 

 
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
 
ဤစာသည္ ေရွ႕ဆက္ မေက်နပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္အားျဖင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားအား စကားစျမည္ေျပာဆုိထားျခင္းအေပၚ ေျဖၾကားေပးသည့္အေနျဖင့္ အတည္ျပဳရန္စာျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ - 
 

1. အကယ္၍ အလုပ္သမားသည္ မေက်နပ္မႈအား ႏႈတ္အားျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ သတိေပးခ်က္ျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ပါက 
အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အဆင့္မ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလမ်ားအတုိင္း သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

 
2. ၎မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမတုိင္မီွ မေက်နပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္မ်ားအတုိင္း ႀကိဳတင္ 

ေဆြးေႏြးထားရပါမည္။ 
 
3. အကယ္၍ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္သုိ႔မေရာက္မီွ ေျဖရွင္းခ်က္မရရိွခ့ဲပါက ၎သည္ မေက်နပ္ခ်က္ ဆုိင္ရာအား 

ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွဘဲ ယာယီဆုိင္းင့ံထားျခင္းေၾကာင့္ ၎အား ထုိ႔ထက္တုိးတက္ေအာင္ သတိေပးခ်က္ပါ စည္းကမ္းအတုိင္း 
တစ္စုံတစ္ရာလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္အေၾကာင္း သမဂၢမွ ကုမၸဏီထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

 
4. အကယ္၍ ပုိမုိတုိးတက္ေသာစည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမရိွခ့ဲပါက ၿပီးခ့ဲေသာ ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) လတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ 

သတိေပးခ်က္(မ်ား) ယာယီဆုိင္းင့ံျခင္း တစ္ခုလုံး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အေပၚအေျခခံ၍ သမဂၢမွ 
ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ သတိေပးခ်က္(မ်ား)ကုိပါ စိန္ေခၚလ်က္ ယာယီဆုိင္းင့ံသြားေပမည္။  
သမဂၢအေနျဖင့္  ယခင္က ဆုိင္းင့ံမႈသတိေပးခ်က္(မ်ား)ကုိ မေက်နပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္၏ တုိးတက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ 
ေနာက္ဆက္တြအဲတြင္း၌ စိန္ေခၚလ်က္စမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္     မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပရပါမည္။ 

 
5. ယာယီဆုိင္းင့ံထားျခင္းသတိေပးခ်က္၌ပါရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိမုိတုိးတက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္အား 

မိမိတုိ႔ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ေန႔မွစၿပီး ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) လအေပၚမူတည္သည့္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မျပဳေတာ့ရန္အတြက္ ကုမၸဏီအား 
သဘာ၀တရားအရ ဖယ္ရွားေစရန္ သမဂၢအေနျဖင့္ စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးျခင္းျပဳခ့ဲပါက ကုမၸဏီမွ သဘာ၀တရားအရ ဖယ္ရွားေပးပါမည္။ 
အကယ္၍ သမဂၢမွ ဥပေဒတစ္စုံတစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါက စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ သမဂၢအေနျဖင့္ 
ရုပ္သိမ္းျခင္း ျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

 
6. ၎သည္ ဤေဒသတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီႏွစ္ခုအနက္တစ္ခုက ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား 

ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးရိွၿပီး ေရွ႕က ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ 
အခ်ိန္ဇယားသုိ႔ ျပန္သြားႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိမဆုိ သုံးဆယ္ (၃၀) ရက္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးသြားပါမည္။
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ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း 
 
ဤနားလည္မႈသ၀ဏ္လႊာသည္ JBS USA ၊ LLC ၏ Greeley အတြက္ ၊ ေကာ္လိုရာဒုိ အေထာက္အပံ့ ပ့ံပိုးမႈႏွင့္  ယူႏုိက္တက္အစားအစာႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဂၢ၊ ေဒသခံ သမဂၢ ၇ တုိ႔အၾကား ေပါင္းစပ္ျဖည့္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္၌ျပဳလုပ္ထားသည့္သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 
 
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ညိွႏွိင္းေဆြးေႏြးပြထဲဲတြင္ ပါတီမ်ားမွ ထြက္လာသည့္နားလည္မႈမွာ အကယ္၍ ကုမၸဏီ၏ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခားျဖင့္ တာျမစ္ထားသည့္  အေရးပါေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအား ကုမၸဏီမွ 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါက ကုမၸဏီႏွင့္သမဂၢတုိ႔သည္ စီမံကိန္း၏ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ သေဘာတူညီခ်က္တြင ္
ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ေတြ႕ဆံုၿပီးေဆြးေႏြးၾကပါမည္။ 
 
အေရးပါေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းတြင္ သားသတ္ျခင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအထပ္အား ဒီဇိုင္ပံုစံျပန္ေရးဆြျဲခင္း၊ သားသတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအထပ္အား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည့္ အျခားေသာ 
အေရးပါသည့္စီမံကိန္း စသည္တုိ႔ပါ၀င္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ 
 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ၊ သုိ႔ေသာ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွပါ -  
 
 အပိုဒ ္၇ - အာမခံခ်က္ 
 အပိုဒ ္၁၀ - အလုပ္ေနရာအၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
 အပိုဒ ္၁၁ - ရပ္ဆုိင္းျခင္း/ အလုပ္ရပ္စဲျခင္း 
 အပိုဒ ္၂၂ - လုပ္အားခႏႈန္းခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း 
 အပိုဒ ္၃၃ -  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
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ဤနားလည္မႈသ၀ဏ္လႊာသည္ JBS USA ၊ LLC ၏ Greeley အတြက္ ၊ ေကာ္လိုရာဒုိ အေထာက္အပံ့ ပ့ံပိုးမႈႏွင့္  ယူႏုိက္တက္အစားအစာႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမဂၢ၊ ေဒသခံ သမဂၢ 7R တုိ႔အၾကား ေပါင္းစပ္ျဖည့္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၁၁ ရက္၊ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ျပဳလုပ္ထားသည့္သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 
 
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ညိွႏွိင္းေဆြးေႏြးပြထဲဲတြင္ ပါတီမ်ားမွ “အနီေရာင္ အ၀ိုင္း” (red circled) ခံရသူ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။   ဤအလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏လက္ရိွပမာဏ ကုိ အေျခခံသည့္ ေပးေခ်မႈႏႈန္းတစ္ခုအေပၚတြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားမွ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္အထိ စာခ်ဳပ္၌ပါသည့္ တုိးလာေသာပမာဏမ်ားတြင္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ရပါလိမ့္မည္။ 
 

1. အလုပ္ခန္႔ျခင္းမွရပ္ဆုိင္းျခင္း - သို႔မဟုတ္ 
2. အလုပ္ေနရာအၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း - သုိ႔မဟုတ္ 
3. အလုပ္သမားကုိယ္တုိင္မွ အနီေရာင္အ၀ိုင္းခံရသည့္ လုိအပ္မႈရိွေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း - 

 
အနီေရာင္အ၀ိုင္းခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား - 
 
Ramiro Alvarez 
Manuel Silva-Tomayo 
Manuel Bautista 
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အသည္းဖယ္ရွားမႈ၊ ၀မ္းတြင္းကလီစာျဖန္႔က်က္မႈ 
 
ဤနားလည္မႈသ၀ဏ္လႊာသည္ JBS USA ၊ LLC ၏ Greeley အတြက္ ၊ ေကာ္လုိရာဒို အေထာက္အပ့ံ ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ ယူႏိုက္တက္အစားအစာႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမဂၢ၊ ေဒသခံ သမဂၢ 7R တုိ႔အၾကား ေပါင္းစပ္ျဖည့္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၁၁ ရက္၊ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ျပဳလုပ္ထားသည့္သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 
 
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ညိွႏွိင္းေဆြးေႏြးပြထဲဲတြင ္ သေဘာတူၾကသည္မွာ သင္တန္းမွဴးေနရာရရိွထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ဦးေဆာင္သူရာထူးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ လက္ရွိအေျခခံလစာႏႈန္းအေပၚ အနီေရာင္၀ိုင္းထားပါလိမ့္မည္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတို႔ႏွင့္ ညိွႏွိင္းထားသည့္ 
ႏႈန္းအသစ္ႏွင့္အညီ ေပးေခ်မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အရာတြင္မဆုိ ပုိ၍ျမင့္ပါသည္။ ၎အနီေရာင္အ၀ုိင္းသည္ ဤစာခ်ဳပ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
အလုပ္သမားမ်ား မိမိတုိ႔၏ရာထူးတြင ္တည္ရွိေနေသးသေရြ႕ သက္ေရာက္မႈရိွၿပီး ထိန္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ညွိႏိွင္းေဆြးေႏြးပြထဲဲတြင္ အသည္းဖယ္ရွားမႈ၊ ၀မ္းတြင္းကလီစာဖယ္ရွားမႈ အလုပ္ေနရာ ရရိွထားသည့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ $1.65 ေဒၚလာ အေျခခံႏႈန္းထားျဖင့္ တည္ရိွေနပါမည္။ ၎အနီေရာင္အ၀ုိင္းသည္ ဤစာခ်ဳပ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
အလုပ္သမားမ်ား မိမိတုိ႔၏ရာထူးတြင ္တည္ရွိေနေသးသေရြ႕ သက္ေရာက္မႈရိွၿပီး ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ကုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢတုိ႔သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္အား နားလည္မႈသ၀ဏ္လႊာ #2 အတုိင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ သေဘာတူပါသည္။ 
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PPE ေျဖရွင္းမႈ 
 
ဤနားလည္မႈသ၀ဏ္လႊာသည္ JBS USA ၊ LLC ၏ Greeley အတြက္ ၊ ေကာ္လုိရာဒုိ အေထာက္အပ့ံ ပ့ံပုိးမႈႏွင့္ ယူႏုိက္တက္အစားအစာႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမဂၢ၊ ေဒသခံ သမဂၢ 7R တုိ႔အၾကား ေပါင္းစပ္ျဖည့္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ျပဳလုပ္ထားသည့္သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။  
 
ဤစာသည္  “ေျဖရွင္းမႈသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာညိွႏႈိင္းမႈသေဘာတူညီခ်က္အား ျပဳျပင္ရန္ (“Greeley Donning and Doffing ေျဖရွင္းမႈ၊” 
“ကုိယ္ေရးဆုိင္ရာအကာအကြယ္ေပးေသာ ေျဖရွင္းမႈ ပစၥည္းကိရိယာ၊” “PPE ေျဖရွင္းမႈ”ဟုလည္း ရည္ညႊန္းထားပါသည္။)၊ ယူႏုိက္တက္အစားအစာႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမဂၢ၊ ေဒသခံ သမဂၢ 7 ႏွင့္ JBS USA ၊ LLC ယခင္က JBS USA Inc ဟုလည္းသိရၿပီး၊ ယခင္က 
Swift & Company ဟုလည္းသိရသည့္ ကုိးကားခ်က္မ်ားတုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျဖည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ပါတီမ်ားသည္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းႏွင့္ “ေျဖရွင္းမႈသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာညိွႏႈိင္းမႈသေဘာတူညီခ်က္အား ျပဳျပင္ရန္” ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရအား 
သေဘာတူခြင့္ျပဳေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။” 
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WARN အတ္ဥပေဒ 
 
ကုမၸဏီမွ သမဂၢအား စက္ရုံပိတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစုလုိက္ၿပီးဆုံးျခင္းအေၾကာင္းကုိ အလုပ္သမား ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ သတိေပးခ်က္ (WARN) 
အတ္ဥပေဒ၏လုိအပ္ခ်က္အတုိင္း အသိေပးေၾကျငာေပးပါမည္။ စက္ရုံပိတ္ျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးဆုံးျခင္းအေျပာင္းအလဲ၏ မည္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိမဆုိ ကုမၸဏီႏွင့္ သမဂၢတုိ႕ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကရပါမည္။ 
 
အလုပ္လက္မ့ဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း 
စက္ရုံပိတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးဆုံးျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားထံသုိ႔ 
ကုမၸဏီမွ စီစဥ္တင္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ 
 
ေနာက္ဆုံး ေငြေပးေခ်ျခင္း ခ်က္လက္မွတ္ 
ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ မည္သည့္ေရွးလက၀င္ေငြကုိမဆုိ ေပးေဆာင္ေပးပါမည္၊ သုိ႔ေသာ္ အသုံးမျပဳသည့္ အားလပ္ရက္မ်ား၊ 
ေရွးကရရိွထားသည့္က်န္းမာေရးခြင့္မ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး နာရီပုိင္းအလုပ္အတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ား စသည္တုိ႔သည္ အလုပ္သမား၏ ေနာက္ဆုံး ေငြေပးေခ်ျခင္း 
ခ်က္လက္မွတ္ထဲတြင္ ပါပါသည္။ 
 
ကူးေျပာင္းျခင္းအတြက္ အကူအညီ 
ကုမၸဏီမွ ဂေဟအဆက္ေကာင္တီထံမွ အကူအညီေတာင္းခံၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းသက္တမ္းမ်ားအတြက္ ကူညီေစပါမည္။ 
 
အကယ္၍ တစ္ဦးခ်င္း ေတာင္းဆုိလာပါက ကုမၸဏီမွ စက္ရုံပိတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးဆုံးသြားျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားသည္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမွထြက္သြားရသည့္အေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပေသာ စာတစ္ေစာင္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာမႈရိွေသာအလုပ္သမားမ်ားအား စီစဥ္ေပးပါမည္။ 
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ရွက္ဂင္း (SHAGGING) စီမံလည္ပတ္မႈ 
 

JBS USA ၊ LLC ၏ Greeley အတြက္ ၊ ေကာ္လုိရာဒုိ အမဲသား လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မႈ (ယခုမွစျပီး ကုမၸဏီ ဟု 
သုံးႏႈန္းသြားမည္ျဖစ္သည္) ႏွင့္ ယူႏုိက္တက္အစားအစာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမဂၢ၊ ေဒသခံ သမဂၢ 7R ) 
(ယခုမွစျပီး သမဂၢ ဟု သုံးႏႈန္းသြားမည္ျဖစ္သည္)  တုိ႔အၾကား ေပါင္းစပ္ျဖည့္သြင္း ထားသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကုမၸဏီမွ ရွက္ဂ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း စီမံလည္ပတ္မႈအား စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆုိရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္ -- 
 
ကန္ထရုိက္တာမွ ငွားရမ္းျခင္းမျပဳသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရာထူး၀ါရင့္ျခင္းအေပၚအေျခခံ၍ မိမိတုိ႔ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ လစ္ဟင္းေသာ 
ရာထူးအမည္စာရင္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Shag စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ သေဘၤာျဖင့္ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းဌာန သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ပင့္ေအာ္ပေရတာ 
ရာထူးမ်ားတုိ႔၌ မိမိတုိ႔၏ ရာထူး၀ါရင့္ျခင္းအလုိက္ ပထမဆုံး ဦးစားေပးသည့္အခြင့္အေရးကုိရရိွပါမည္။ 
 
ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္အလုပ္သမားမွ သေဘၤာျဖင့္ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းဌာနတြင္သာ တည္ရိွေနလုိသည့္ဆႏၵရိွပါက  မိမိတုိ႔သည္  
သေဘၤာျဖင့္ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းဌာန၌ ဆက္လက္တည္ရိွေနေၾကာင္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္  ေသခ်ာရန္ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ 
 
ကုမၸဏ ီမ ွ Shag စီမ ံလည္ပတ္မႈမ်ားအား အေဆာက္အအံုထဲသ ို႔ ျပန္ထားရွိခ ဲ့လ ွ်င ္ လက္ရွိ ညွိႏႈိင ္းမ ႈယူနစ္ရာထူးမ်ားသည္  ညွိႏႈိင ္းမႈယ ူနစ္သ ို႔ 
ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က Shag စီမံလည္ပတ္မႈ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္ခန္႕အပ္ေနေသးလွ်င္  ရာထူး၀ါရင့္ျခင္းအလုိက္ ပထမဆံုး 
ဦးစားေပးသည့္အခြင့္အေရးကိုရရွိပါမည္။ ကုမၸဏီမွ  တစ္ဆင့္ခ ံကန္ထရိုက ္ေပးသည့္အခြင့္အေရးကို အနာဂတ္တြင္ ထိန္းသိမ္း သြားပါမည္။ 
၎စာခ်ဳပ္ခြခဲ်ဳပ္ဆိုုျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနာဂတ္တြင္ ကုမၸဏီမွ  သမဂၢႏွင့္ ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆံုၿပီး သမဂၢဘက္ကရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည့္ 
အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ ကုမၸဏီအားစဥ္းစားေစလုိသည္မ်ား အား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထိခုိက္နစ္နာမႈရိွသည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္တစ္ဆင့္ခံကန္ထရုိက္စတင္သည့္အခ်ိန္၌ “အနီေရာင္အ၀ုိင္း” အမ်ိဳးအစား ၇ ျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားပါလိမ့္မည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမား သမဂၢႏွင့္အလုပ္ရွင္တုိ႔ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ 
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားမွ တစ္ခုခုမျဖစ္သည့္အထိ အနီေရာင္အ၀ုိင္းအျဖစ္ တည္ရိွေနပါမည္ - 
 

1. အလုပ္ခန္႔ျခင္းမွရပ္ဆုိင္းျခင္း - သုိ႔မဟုတ္ 
2. အလုပ္ေနရာအၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ 
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