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Minimum Wage Fixing
Convention, 1970 (No. 131)

အနည်းဆုံးအခကြေးကွေ သတ်မှတ်ခခွ်းဆိုွ်ရာ 

ခြဋ္ဌာန်းချေ်၊ ခြဋ္ဌာန်းချေ်အမှတ် (၁၃၁)၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်

အခြည်ခြည်ဆိုွ်ရာအလုြ်သမားကရးရာအဖေဲ့ရုံး ခမန်မာ

အမှတ် ၁ (က)၊ ကန်ဘဲ့လမ်း (သစ္စာလမ်း)၊

ရန်ကင်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မမန်မာ။

ဖုန်း  +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၃၈၊ ၇၃၃၆၅၃၉
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Minimum Wage Fixing
Convention, 1970 (No. 131)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Fifty-fourth Session on 3 June 1970, and

Noting the terms of the Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928, and the 
Equal Remuneration Convention, 1951, which have been widely ratified, as well as of the 
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951, and

Considering that these Convention have played a valuable part in protecting disadvantaged 
groups of wage earners, and

Considering that the time has come to adopt a further instrument complementing these 
Conventions and providing protection for wage earners against unduly low wages, which, 
while of general application, pays special regard to the needs of developing countries, 
and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to minimum wage 
fixing machinery and related problems, with special reference to developing countries, 
which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and seventy 
the following Convention, which may be cited as the Minimum Wage Fixing Convention, 
1970:

Article 1 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention 
undertakes to establish a system of minimum wages which covers all groups of wage 
earners whose terms of employment are such that coverage would be appropriate.

   2. The competent authority in each country shall, in agreement or after full consultation 
with the representative organisations of employers and workers concerned, where 
such exist, determine the groups of wage earners to be covered.
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အနည်းဆုံးအခကြေးကွေ သတ်မှတ်ခခွ်းဆိုွ်ရာ

ခြဋ္ဌာန်းချေ်၊ ခြဋ္ဌာန်းချေ်အမှတ် (၁၃၁)၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်

နိဒါန်း

၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်နန့တွင် ၅၄ ကကိမ်နမမာက်အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာညီလာခံ 
ကို အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့က ကကီးမှူးလျက်၊ ဂျနီီဗာမမို့တွင် 
ကျင်းြမြုလုြ်ရာ၊ 

ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့်အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးထားမြီးမဖစ်နသာ အနည်းဆုံးအခနြကးနငွသတ်မှတ် 
နရးဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၂၈ ခုနှစ်) နှင့် လုြ်ခလစာတန်းတူညီမျှမဖစ်နရးဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်တို့နှင့် 
အတူ၊ အနည်းဆုံးအခနြကးနငွသတ်မှတ်နရး ယန္တရား (စိုက်ြျ ိုးနရး) ဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၅၁ 
ခုနှစ်) တို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းချက်များကို မှတ်သား၍ လည်းနကာင်း၊

ဆိုးကျ ိုးများခံစားကကုံနတွ့နနရသည့် လုြ်ခစား အလုြ်သမားများအား ကာကွယ်ရာတွင် ဤမြဋ္ဌာန်း 
ချက်များသည် အနရးြါသည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ြါဝင်ခဲ့ြကမြီးမဖစ်နြကာင်း စဉ်းစားသုံးသြ်၍လည်းနကာင်း

ဤမြဋ္ဌာန်းချက်များကို နယဘုယျအသုံးမြုလျက်ရှိစဉ်ြင်၊ ယင်းတို့ကို မြီးမြည့်စုံနစမြီး၊ လုြ်ခစားအလုြ် 
သမားများအား အခနြကးနငွ အလွန်အမင်းနိမ့်ကျစွာနြးမခင်းမှ အကာအကွယ်နြးသည့်၊ ဖွံ့မဖိုးဆဲနိုင်ငံ 
များ၏ လိုအြ်မှုများကို အထူးအနလးထားသည့် ြိုမိုနကာင်းမွန်နသာ စာချုြ်စာတမ်းတစ်ရြ်ကို လက်
ခံကျင့်သုံးရန်အချနိ်တန်မြီမဖစ်နြကာင်း စဉ်းစားသုံးသြ်၍ လည်းနကာင်း၊

ဖွံ့မဖိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် အထူးရည်ညွှန်းထားကာ အစည်းအနဝး၏အစီအစဉ် (၅) တွင်ြါရှိသည့် 
အနည်းဆုံးအခနြကးနငွသတ်မှတ်နရးဆိုင်ရာ ယန္တရားနှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်စြ်နနသည့် မြဿနာများနှင့် 
ဆိုင်နသာ အဆိုမြုချက်အချ ို ့တို့ကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်၍လည်းနကာင်း၊

ဤအဆိုမြုချက်များကို အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်ြုံစံတစ်ရြ်အနနမဖင့် ခံယူဆုံးမဖတ်လျက်၊

တစ်နထာင့်ကိုးရာ ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်၊ ဇွန်လ နှစ်ဆယ့်နှစ်ရက်နန့တွင် နအာက်ြါမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အနည်း 
ဆုံးအခနြကးနငွ သတ်မှတ်နရးဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၇၀ ခုနှစ်) အမဖစ်ရည်ညွှန်းလျက် အတည်မြု 
လိုက်သည်။

အြိုဒ် (၁) (၁) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးထားသည့် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာ 
အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင် 
မှု၊ နလျာ်ကန်သင့်မမတ်မှုရှိနသာ အလုြ်သမားအစုအဖွဲ့အားလံုးနှင့် အကျုံးဝင်သည့် အနည်းဆုံး 
အခနြကးနငွသတ်မှတ်နရးဆိုင်ရာ စနစ်တစ်ရြ်ကို ချမှတ်ရမည်။

   (၂) နိုင်ငံတိုင်းရှိ အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သ မားအဖွဲ့အစည်းများ 
တည်ရှိသည့်အနနအထားတွင် ယင်းတို့၏ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သနဘာတူညီမှုရယူမခင်း 
အားမဖင့်နသာ်လည်းနကာင်း သို့မဟုတ် အမြည့်အဝ တိုင်ြင်နဆွးနနွးမြီးနနာက်တွင်နသာ်လည်း
နကာင်း၊ မြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် အကျုံးဝင်မည့် လုြ်ခစားအလုြ်သမားအစုအဖွဲ့များကို ဆုံးမဖတ်၍ သတ် 
မှတ်ရမည်။ 
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   3. Each Member which ratifies this Convention shall list in the first report on the application 
of the Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International 
Labour Organisation any groups of wage earners which may not have been covered in 
pursuance of this Article, giving the reasons for not covering them, and shall state in 
subsequent reports the positions of its law and practice in respect of the groups not 
covered, and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to 
the Convention in respect of such groups.

Article 2 1. Minimum wages shall have the force of law and shall not be subject to abatement, and 
failure to apply them shall make the person or persons concerned liable to appropriate 
penal or other sanctions.

   2. Subject to the provisions of paragraph 1 of this Article, the freedom of collective 
bargaining shall be fully respected.

Article 3 The elements to be taken into consideration in determining the level of minimum wages 
shall, so far as possible and appropriate in relation to national practice and conditions, 
include--

   (a) the needs of workers and their families, taking into account the general level of 
wages in the country, the cost of living, social security benefits, and the relative living 
standards of other social groups;

   (b) economic factors, including the requirements of economic development, levels 
of productivity and the desirability of attaining and maintaining a high level of 
employment.

Article 4 1. Each Member which ratifies this Convention shall create and/or maintain machinery 
adapted to national conditions and requirements whereby minimum wages for groups 
of wage earners covered in pursuance of Article 1 thereof can be fixed and adjusted 
from time to time.

   2. Provision shall be made, in connection with the establishment, operation and 
modification of such machinery, for full consultation with representative organisations 
of employers and workers concerned or, where no such organisations exist, 
representatives of employers and workers concerned.

   3. Wherever it is appropriate to the nature of the minimum wage fixing machinery, 
provision shall also be made for the direct participation in its operation of--
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   (၃) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ အတည်မြုလက်မှတ်နရးထုိးထားသည့် အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံတုိင်းသည် အုိင်အယ်(လ်)အုိ 
၏ ဖွဲ့စည်းြုံအနမခခံစည်းမျဉ်းြါ အြိုဒ် (၂၂) အရ၊ မြဋ္ဌာန်းချက်အသုံးမြုမှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ၎င်း၏ 
ကနဦးအစီရင်ခံစာတွင် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာနဆာင်ရွက်ရာတွင် အကျုံးဝင်မခင်းမရှိသည့် 
လုြ်ခစား အလုြ်သမားအစုအဖွဲ့တို့ကို စာရင်းနဖာ်မြလျက်၊ အဘယ်နြကာင့်အကျုံးမဝင်နြကာင်းကို 
အနြကာင်းမြချကမ်ျားမဖင့ ်တငမ်ြရမည။် အကျုံးဝငမ်ခင်းမရှနိသာ အလြုသ်မားအစအုဖွဲ့များနှင့ ်ြတ ်
သက်မြီး၊ နနာက်ဆက်တွဲအစီရင်ခံစာများတွင် မိမိနိုင်ငံ၏ ဥြနဒများနှင့် အနလ့အကျင့်များတို့၏ 
ရြ်တည်မှုအနနအထားတို့ကို သတ်မှတ်နဖာ်မြရမည်မဖစ်မြီး၊ ထိုအလုြ်သမားအစုအဖွဲ့များနှင့် ြတ် 
သက်မြီး၊ မြဋ္ဌာန်းချက်အကျ ိုးသက်နရာက်မှုရှိထားမြီးနသာ အတိုင်းအတာ သို့မဟုတ် အကျ ိုးသက် 
နရာက်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အဆိုမြုထားသည့်အတိုင်းအတာကို သတ်မှတ်နဖာ်မြရမည်။

အြိုဒ် (၂) (၁) အနည်းဆုံးအခနြကးနငွသည် ဥြနဒအာဏာတည်မှုရှိရမည်မဖစ်မြီး၊ နလျာ့နည်းသွားမခင်းမရှိနစရ 
ဘဲ၊ အနည်းဆုံးအခနြကးနငွကို ကျင့်သုံးရန်ြျက်ကွက်မခင်းသည် သက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် 
ြုဂ္ဂိုလ်များအား နလျာ်ကန်နသာမြစ်မှုဥြ နဒဆိုင်ရာ မြစ်ဒဏ်နြးနိုင်မခင်း သို့မဟုတ် အမခားနသာ 
အနရးယူမှုများအတွက် တာဝန်ယူနိုင်မှုရှိနစရမည်။

   (၂) ဤအြိဒု၏် စာြိဒု ်(၁) တငွြ်ါရှနိသာ သတမ်တှ်မြဋ္ဌာန်းချကမ်ျားအရ၊ စနုြါင်း ညှနိှိုင်းနဆွးနနွးမခင်း၏ 
လွတ်လြ်ခွင့်ကို အမြည့်အဝနလးစားလိုက်နာရမည်။

အြိုဒ် (၃) နိုင်ငံ၏ အနလ့အကျင့်၊ အနမခအနနများနှင့်ြတ်သက်မြီး မဖစ်နိုင်မှုရှိကာ နလျာ်ကန်မှုရှိနနသနရွ့၊ အနည်း 
ဆုံးအခနြကးနငွ အဆင့်အနနအထားသတ်မှတ်ရာ၌ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အမခင်းအရာများတွင် 
နအာက်ြါတို့ြါဝင်ရမည်။

   (က) နိုင်ငံရှိ နယဘုယျအခနြကးနငွအဆင့်အနနအထားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် အလုြ်သမားများ 
နှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများ၏ လိုအြ်ချက်များ၊ လူနနမှုစရိတ်၊ လူမှုဖူလုံနရးအကျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့် 
အမခားနသာလူမှုအစုအဖွဲ့များ၏ နှိုင်းယှဉ်နိုင်နသာ လူနနမှုစံချနိ်စံညွှန်းများ၊

   (ခ) စီးြွားနရးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအြါအဝင်၊ စီးြွားနရးဆိုင်ရာ အနြကာင်းမခင်းရာ 
များ၊ ကုန်ထုတ်လုြ်မှုအဆင့်အနနအထားများ၊ ရရှိလိုသည့် လိုလားမှု နှင့် အဆင့်မမင့်အလုြ်အကိုင် 
များကို ခိုင်မာနအာင်ထိန်းသိမ်းမခင်း၊

အြိုဒ် (၄) (၁) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးထားသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းသည် နိုင်ငံ၏ အနမခ 
အနနများ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လိုက်နလျာညီနထွမဖစ်သည့် ယန္တရားကိုဖန်တီးမခင်း သို့မဟုတ် 
ထိန်းသိမ်းမခင်းကို လုြ်နဆာင်ရမည်။ ဤနည်းမဖင့် အြိုဒ် (၁) ကို လိုက်နာနဆာင်ရွက်ရာတွင် လုြ်ခ 
စား အလုြ်သမားအစုအဖွဲ့များအတွက် အကျုံးဝင်နသာအနည်းဆုံးအခနြကးနငွကို သတ်မှတ် 
မြဋ္ဌာန်းနိုင်မြီး၊ မြကာခဏချနိ်ညှိနိုင်မည်မဖစ်သည်။

   (၂) ထိုကဲ့သို့ ယန္တရားကိုချမှတ်မခင်း၊ အသုံးမြုနဆာင်ရွက်မခင်း၊ မြုမြင်မွမ်းမံမခင်းနှင့်ြတ်သက်မြီး၊ သက် 
ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့ အစည်းများမရှိသည့် အနမခအနန 
တွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အမြည့် 
အဝတိုင်ြင်နဆွးနနွး အကကံမြုနိုင်နရးအတွက် သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချမှတ်လျက်နဆာင် 
ရွက်ရမည်။

   (၃) အနည်းဆုံးအခနြကးနငွသတ်မှတ်နရးယန္တရား၏ သနဘာသဘာဝနှင့်သင့် နလျာ်သည့် အနမခအနန 
မျ ိုးတွင် ထိုယန္တရားအား အသုံးမြုနဆာင်ရွက်ရာတွင် နအာက်ြါ ြုဂ္ဂိုလ်များတိုက်ရိုက်ြါဝင်နိုင်နရး 
အတွက် သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချမှတ်လျက်နဆာင်ရွက်ရမည်။
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    (a) representatives of organisations of employers and workers concerned or, where 
no such organisations exist, representatives of employers and workers concerned, 
on a basis of equality;

    (b) persons having recognised competence for representing the general interests of 
the country and appointed after full consultation with representative organisations 
of employers and workers concerned, where such organisations exist and such 
consultation is in accordance with national law or practice.

Article 5 Appropriate measures, such as adequate inspection reinforced by other necessary measures, 
shall be taken to ensure the effective application of all provisions relating to minimum 
wages.

Article 6 This Convention shall not be regarded as revising any existing Convention.

Article 7 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General 
of the International Labour Office for registration.

Article 8 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

   2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two 
Members have been registered with the Director-General.

   3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after 
the date on which its ratification has been registered.

Article 9 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration 
of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an 
act communicated to the Director-General of the International Labour Office for 
registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on 
which it is registered.

   2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding 
paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound 
for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the 
expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
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    (က) သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များ 
သို့မဟုတ် ထိုအဖွဲ့အစည်းများမရှိသည့် အနမခအနနတွင် သက်ဆိုင်ရာအလုြ်ရှင်ကိုယ်စား 
လှယ်များနှင့် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊

    (ခ) သကဆ်ိငုရ်ာ အလြုရ်ငှမ်ျားနငှ့ ်အလြုသ်မားများ၏ ကိယုစ်ားမြုအဖွဲ့အစည်းများရှသိည့ ်အနမခ 
အနနတွင် နိုင်ငံနတာ်၏ဥြနဒ သို့မဟုတ် အနလ့အကျင့်နှင့်အညီ တိုင်ြင်နဆွးနနွးအကကံမြု 
မခင်းကို အမြည့်အဝနဆာင်ရွက်မြီးနနာက်၊ နိုင်ငံ၏ နယဘုယျအကျ ိုးစီးြွားများအတွက် ကိုယ် 
စားမြုရန်ခန့်အြ်ထားမြီး စီရင်နဆာင်ရွက်ြိုင်ခွင့်ရှိသူအမဖစ် အသိအမှတ်မြုမခင်းခံရသည့် 
ြုဂ္ဂိုလ်များ၊

အြိုဒ် (၅) အနည်းဆုံးအခနြကးနငွဆိုင်ရာ သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထိ နရာက်နသချာစွာ အသုံးမြုနိုင်နရးအ 
တွက် အမခားလိုအြ်သည့်အစီအမံများက အားမဖည့်နြးနသာ လုံ နလာက်သည့် စစ်နဆးမှုကဲ့သို့နသာ 
သင့်နလျာ်သည့်နဆာင်ရွက်မှုများကို လုြ်နဆာင်ရမည်။

အြိုဒ် (၆) တည်ဆဲမြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို မြင်ဆင်တည်းမဖတ်ထားသည့် မြဋ္ဌာန်းချက်အမဖစ် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို 
မမှတ်ယူရနြ။

အြိုဒ် (၇) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်အား တရားဝင်အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးမခင်းများကို မှတ်ြုံတင်ရန်အလို့ငှာ အမြည် 
မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်နြးြို့ရမည်။

အြိုဒ် (၈) (၁) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန်တာဝန်သည် မိမိတို့၏အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးမှုများကို အမြည် 
မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်ထံ၌ မှတ်ြုံတင်မြီးနသာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ 
များ၌သာလျှင် ရှိနစရမည်။

   (၂) ယင်းသည် အဖွဲ့ဝင် နှစ်နိုင်ငံ၏ အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးမှုများအား ညွှန် ြကားနရးမှူးချုြ်ထံ၌ 
မှတ်ြုံတင်မြီးသည့်နန့ရက်မှ တစ်ဆယ့်နှစ်လလွန်နမမာက်နသာအခါ အာဏာသက်ဝင်နစရမည်။ 

   (၃) ထိုမှနနာက်တွင်၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုအတွက် ယင်း၏ အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးမှုကို မှတ်ြုံ 
တင်မြီးသည့်နန့ရက်မှ တစ်ဆယ့်နှစ်လ လွန်နမမာက်နသာအခါတွင် အာဏာသက်ဝင်နစရမည်။

အြိုဒ် (၉) (၁) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးထားနသာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ဤမြဋ္ဌာန်း 
ချက် ဦးစွာအာဏာသက်ဝင်သည့်နန့ရက်မှ (၁၀) နှစ်တာကာလ လွန်နမမာက်နသာအခါ၊ ဤမြဋ္ဌာန်း 
ချက်ကို ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ရန်အလို့ငှာ မှတ်ြုံတင်မခင်းအတွက် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 
နရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်နြးြို့နိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ် 
မခင်းသည် ယင်းအားမှတ်ြုံတင်သည့် နန့ရက်မှ နနာက်တစ်နှစ်မလွန်နမမာက်မီ အကျ ိုးသက်နရာက် 
မှုမရှိနစရ။

   (၂) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးထားနသာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အထက်ြါစာြိုဒ် 
တွင် နဖာ်မြထားသည့်အတိုင်း (၁၀) နှစ်တာကာလနကျာ်လွန်မြီး နနာက်တစ်နှစ်အတွင်း ဤအြိုဒ် 
တွင် ထည့်သွင်းနဖာ်မြထားသည့် လက်ခံကျင့်သုံးမှုအား ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ခွင့်ကို မကျင့်သုံးနသာ်၊ 
နနာက်ထြ် (၁၀) နှစ်တာကာလအတွက် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိနစရမည့်အမြင်၊ 
ထိုမှနနာက်တွင် ဤအြိုဒ်၌ထည့် သွင်းနဖာ်မြထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအရ (၁၀) နှစ်တာ 
ကာလတစ်ခုစီလွန်နမမာက်သည့်အခါတိုင်း ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်နိုင်သည်။
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Article 10 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members 
of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and 
denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

   2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second 
ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the 
Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into 
force.

Article 11 The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter 
of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered 
by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 12 At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention 
and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question 
of its revision in whole or in part.

Article 13 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or 
in part, then, unless the new Convention otherwise provides:

    (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve 
the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions 
of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into 
force;

    (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this 
Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

   2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for 
those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 14 The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.
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အြိုဒ် (၁၀) (၁) အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်သည် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ 
အလုြ်သမားနရးရာအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးမခင်းများ၊ နြကညာချက် 
များနှင့် ြယ်ဖျက်မခင်းများအားလုံးနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် မှတ်ြုံတင်မခင်းများအတွက် ၎င်းထံဆက်သွယ် 
အနြကာင်းြကားမှုအားလုံးကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အားလုံးထံအသိနြးအနြကာင်းြကားရမည်။

   (၂) ၎င်းထံသ့ုိ ဆက်သွယ်နြးြ့ုိသည့် ဒုတိယအကကိမ် အတည်မြုလက်မှတ်နရးထုိးမှုအား မှတ်ြံုတင်မခင်းကုိ 
အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အနြကာင်းြကားနသာအခါ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်သည် ယင်းအဖွဲ့၏ အဖဲွ့ 
ဝင်များအား ဤမြဋ္ဌာန်းချက်အာဏာသက်ဝင်မည့် နန့ရက်ကုိ သတိမူမိြကနစရန် နဆာင်ရွက်ရမည်။

အြိုဒ် (၁၁) အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်သည် ကုလသမဂ္ဂ ြဋိညာဉ်စာတမ်းြါ 
အြိုဒ် (၁၀၂) နှင့်အညီ မှတ်ြုံတင်သွင်းရန်အလို့ငှာ အထက်နဖာ်မြြါအြိုဒ်များတွင် ြါရှိသည့်စည်းကမ်း 
ချက်များနှင့်အညီ ၎င်းမှတ်ြံုတင်နြးထားသည့် အားလံုးနသာအတည်မြုလက်မှတ်နရးထုိးမှုများ၊ နြကညာ 
ချက်များနှင့် ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်မခင်းဆိုင်ရာကိစ္စ နဆာင်ရွက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက် 
အမြည့်အစုံကို ကုလသမဂ္ဂအနထွနထွအတွင်းနရးမှူးချုြ်ထံ ဆက်သွယ်နြးြို့ရမည်။

အြိုဒ် (၁၂) ယင်းကလိုအြ်သည်ဟု ယူဆသည့်အချနိ်အခါများ၌ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ အုြ် 
ချုြ် မှုအဖွဲ့သည် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် လုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်နစာင် 
ကို အနထွနထွညီလာခံသို့ တင်မြရမည်မဖစ်သည့်အမြင်၊ ဤမြဋ္ဌာန်းချက်အလုံးစုံကိုမဖစ်နစ သို့မဟုတ် 
တစ်စိတ်တစ်နဒသကိုမဖစ်နစ မြင်ဆင်တည်းမဖတ်နဆာင်ရွက်နရးကိစ္စအား ညီလာခံ၏ အစည်းအနဝးအစီ 
အစဉ်၌ ထည့်သွင်းလိုမခင်း ရှိမရှိစိစစ်ရမည်။

အြိုဒ် (၁၃) (၁) ညီလာခံက ဤမြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုလုံးကိုမဖစ်နစ၊ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကိုမဖစ်နစ မြင်ဆင်တည်းမဖတ် 
ကာ မြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ခုကို ချမှတ်အတည်မြုလျှင် မြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်က အမခားမည်သို့မျှ 
မဆိုြါက၊

    (က) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် (၉) တွင် မည်သို့သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းထားနစကာမူ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ် 
နိုင်ငံက မြင်ဆင်တည်းမဖတ်ထားနသာ မြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုး 
မခင်းသည်  မြင်ဆင်တည်းမဖတ်ထားနသာ မြဋ္ဌာန်းချက်အသစ် အာဏာသက်ဝင်လာလျှင်မဖစ် 
နစ၊ အာဏာသက်ဝင်လာနသာအခါ၌မဖစ်နစ၊ ဤမြဋ္ဌာန်းချက်အား ယင်းတရားဥြနဒသနဘာ 
နြကာင့်ြင်လျှင် ချက်ချင်းြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ရာနရာက်နစရမည်။

    (ခ) မြင်ဆင်တည်းမဖတ်ထားနသာ မြဋ္ဌာန်းချက်အသစ် အာဏာသက်ဝင်သည့် နန့ရက်မှအစမြု၍ 
ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အဖွဲ့ဝင်များအတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးရန် ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အမဖစ်မှ 
ရြ်ဆိုင်းနစရမည်။

   (၂) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးထိုးမြီးမဖစ်နသာ်လည်း မြင်ဆင်တည်းမဖတ်ထားနသာ 
မြဋ္ဌာန်းချက်အား အတည်မြုလက်မှတ်မနရးထိုးရနသးနသာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက် ဤမြဋ္ဌာန်း 
ချက်သည် ြကတိရှိရင်းစွဲြါဝင်သည့် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အာဏာတည်လျက်ရှိနစရမည်။

အြိုဒ် (၁၄) အဂဂလိြ်နှင့် မြင်သစ်ဘာသာစကားတို့မဖင့်  နရးသားထားသည့် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အနြကာင်းအရာများ 
သည် တူညီနသာအာဏာသက်နရာက်မှုရှိြကသည်။
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delivered by the Labour Market Governance Programme.

ဤမြဋ္ဌာန်းချက်၏ ဘာသာမြန်ဆိုမှုကို ဥနရာြသမဂ္ဂ၏ ရန်ြုံနငွြံ့ြိုးမှုမဖင့်

မမန်မာလုြ်သားနေးကွက် အုြ်ချုြ်စီမံနရးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းက မြုစုထုတ်နဝသည်။

Disclaimer: This publication is not an official translation of ILO instruments. While every 
effort has been made to provide an accurate translation, the ILO is not responsible for 
any loss arising as a result of relying on the content of this publication. The ILO is not 
responsible for any inaccuracies or differences in the interpretation of the ILO instruments 
in this publication.

ရှွ်းလွ်းချေ ် - ဤစာနစာင်သည် အိုင်အယ်(လ်)အို စာချုြ်စာတမ်းများ၏ တရားဝင်ဘာသာမြန်ဆိုမှု 
မဟုတ်ြါ။ တိကျနသာ ဘာသာမြန်ဆိုမှုမဖစ်နစရန် အစွမ်းကုန်ကကိုးြမ်းနဆာင်ရွက်ထားနသာ်မငားလည်း 
ဤစာနစာင်ြါ အနြကာင်းအရာများကုိ အားကုိရာမှကကုံနတွ့ရသည် ဆံုးရှုးံမှုများအတွက် အုိင်အယ်(လ်)အုိ 
မှ တာဝန်ခံမခင်းမရှိြါ။ ဤစာနစာင်ြါ အိုင်အယ်(လ်)အို စာချုြ်စာတမ်းများကို အနက်အဓိြ္ပာယ်နကာက် 
ယူရာ၌ မတိကျမှုများ သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုများအတွက်  အိုင်အယ်(လ်)အိုမှ တာဝန်မခံြါ။


