
မြန်ြာနိုင်ငံ 
အလုပ်သြားဥပဒေြိတ်ဆက်

၂၀၂၀ ခုနှစ်
အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)





မြန်ြာနိုင်ငံ 
အလုပ်သြားဥပဒေြိတ်ဆက်

၂၀၂၀ ခုနှစ်
အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပ ရေ ြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ 

ြူပိုင်ခွင့် © အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့၊ ၂၀၂၂

အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောရုံး၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ရေမခင်းြျားသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ော ြူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၏ 
ကျင့်ေတ် ၂ အေ၊ ြူပိုင်ခွင့်ေေှိထားပါသည်။ ြည်သို့ပင်မဖစ်ရစ၊ ယင်းတို့ြှ ရကာက်နှုတ်ချက်အကျဉ်းြျားကို ေင်းမြစ်ညွှန်မပသည့် 
သတ်ြှတ်ချက်မဖင့် ရဖာ်မပပါက၊ ခွင့်မပုချက်ရတာင်းခံေန် ြလိုအပ်ဘဲ ြူပွားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ြူပွားထုတ်ရေခွင့် သို့ြဟုတ် 
ဘာသာမပန်ဆိုခွင့်အတွက် ရလှောက်လွှာကို အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) ပုံနှိပ်ထုတ်ရေမခင်းြျား (လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ခွင့်မပုချက်) ဆိုင်ော 
ဌာန၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောရုံး၊ CH-၁၂၁၁ ဂျနီီဗာ ၂၂၊ ဆွစ်ဇာလန်သို့လည်းရကာင်း သို့ြဟုတ် အီးရြးလ် 
rights@ilo.org သို့လည်းရကာင်း ရပးပို့ရလှောက်ထားေြည်။ အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောရုံးသည် ထိုကဲ့သို့ရသာ 
ရလှောက်ထားြှုြျားကို လက်ကြ်းကကိုဆိုပါသည်။

ဤေည်ေွယ်ချက်အလို့ငှာ၊ ြူပွားထုတ်ရေခွင့်ရပးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံတွင် ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ စာကကည့်တိုက်ြျား၊ 
အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အမခားအသုံးမပုသူြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့အားထုတ်ရပးထားရသာ ခွင့်မပုချက် လိုင်စင်ြျားနှင့်အညီ ြူပွား 
ထုတ်ရေနိုင်ပါသည်။ သင့်နိုင်ငံေှိ ြူပွားထုတ်ရေခွင့်ရပးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းကို www.ifrro.org တွင် ေင်ရောက်ကကည့်ရှုနိုင် 
ပါသည်။

ISBN 9789220364574 (web PDF)

အဂဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် တရုတ်ဘာသာစကားမဖင့်လည်း ေေှိနိုင်ပါသည်။

အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) ပုံနှိပ်ထုတ်ရေမခင်းြျားသည် ကုလသြဂ္ဂ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီမဖစ်ပပီး၊ တင်မပြှုြျားတွင် 
ပါေင်ရသာအရကကာင်းအောြျားသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောရုံးအရနမဖင့် ြည်သည့်နိုင်ငံ၏ တေားေင်ေပ်တည် 
ြှု၊ ဧေိယာ သို့ြဟုတ် ပိုင်နက် သို့ြဟုတ် ၎င်း၏အာဏာသက်ရောက်ြှုြျား သို့ြဟုတ် ၎င်း၏နယ်နြိတ်စည်းကြ်းကန့်သတ် 
မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြည်သည့်ထင်မြင်ချက်ကိုြှေ ရဖာ်မပမခင်းအလျဉ်းြေှိပါ။

လက်ြှတ်ထိုးထားရသာ သရဘာတူစာချုပ်အပိုေ်ြျား၊ ရလ့လာြှုြျားနှင့် အမခားရသာရေးသားထုတ်ရေြှုြျားတွင် ရဖာ်မပ 
ထားသည့် ထင်မြင်ယူဆချက်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်တာေန်သည် ၎င်းတို့၏စာရေးသူြျားနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပပီး၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ရေော 
တွင်ပါေင်ရသာ ထင်မြင်ယူဆချက်ြျားကို ထုတ်ရဖာ်ြှုြျားသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောရုံး၏ ရထာက်ခံချက် 
တစ်ခုအရနမဖင့် ြပါေင်ပါ။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် စီးပွားမဖစ်ထုတ်ကုန်ြျား၏ အြည်ြျားနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ေည်ညွှန်းမခင်းသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ော 
အလုပ်သြားရေးောရုံးက ၎င်းတို့အား အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ရပးမခင်းမဖစ်သည်ဟု ယူဆ၍ြေရကကာင်းနှင့် တစ်စုံတစ်ောရသာ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၊ စီးပွားမဖစ်ထုတ်ကုန် သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ရဖာ်မပေန်ပျက်ကွက်မခင်းေှိပါကလည်း ၎င်းတို့ကို 
ြရထာက်ခံမခင်းဟု ယူဆ၍ြေပါ။

အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) ပုံနှိပ်ထုတ်ရေမခင်းြျားနှင့် ေီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း အချက်အလက်ြျားကို 
www.ilo.org/pyblns တွင် ေှာရဖွရတွ့ေှိနိုင်ပါသည်။

မြန်ြာမပည်တွင် ပုံနှိပ်သည်။

rights@ilo.org
www.ifrro.org
www.ilo.org/pyblns


အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)

v

ရန်ပုံဒငေပံပိုးြှု
ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်ကို ဥရောပသြဂ္ဂနှင့် အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) တို့ြှ ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးြှုမဖင့် ဘာသာမပန်ဆို ထုတ်ရေ 

မခင်း မဖစ်ပါသည်။

ြသက်ဆိုင်ဒြကာင်းဒြကညာချက်
ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သြားဥပရေြျားအတွက် ပြာဏလြ်းညွှန်မဖစ်ပါသည်။ ပပီးမပည့်စုံ 

သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးေန်အတွက် အဖက်ဖက်ြှ ကကိုးပြ်းအားထုတ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ကက 

ပပီးမဖစ်ရသာ်လည်း၊ ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်အရပါ် ြှီခိုအားထားမခင်းရကကာင့် ထွက်ရပါ်လာသည့် ြည်သည့်နစ်နာဆုံးရှုံး 

ြှုအတွက်ြဆို အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) အရနမဖင့် တာေန်ြေှိပါ။ အိုင်အယ်(လ်)အိုသည် ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်တွင် 

ေှင်းလင်းရဖာ်မပပါေှိရသာ ဥပရေြျားအား ဘာသာမပန်ဆိုော၌ မဖစ်ရပါ်သည့် ချွတ်ယွင်းချက်ြျား သို့ြဟုတ် ကွဲလွဲ 

ချက်ြျားအတွက်လည်း တာေန်ြေှိပါ။ 

အသိအြှတ်မပုမခင်း
ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်ကို သင့်ရလျာ်ရကာင်းြွန်ရသာ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ော ကုန်သွယ်ြှု စီြံကိန်းက ပုံနှိပ်ထုတ်ရေ 

ပါသည်။

ဘာသာမပန်ဆိုသူ - ရဇာ်နိုင်ထွန်း



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)

vi

ဥဒျျာဇဉ်

အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) ၏   မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပ ရေဆိုင်ော ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်ကို သင့်ရလျာ်ရကာင်းြွန် 

ရသာ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ော ကုန်သွယ်ြှုစီြံကိန်းအားမဖင့် ဥရောပသြဂ္ဂ၏ ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးြှုမဖင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ရေခဲ့ပပီမဖစ် 

ပါသည်။ ယင်း၏ေည်ေွယ်ချက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အလုပ်သြားဥပရေြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ လူ့အေင်းအမြစ်ဆိုင်ော 

ကျွြ်းကျင်သူြျား၊ ပညာေှင်ြျား၊ ရကျာင်းသူရကျာင်းသားြျား၊ အလုပ်ေှင်ြျား၊ အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျားနှင့် အလုပ် 

သြားြျားအတွက် လက်လှြ်းြီနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးေန်ပင် မဖစ်ပါသည်။ 

ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်တွင် ေည်ညွှန်းရဖာ်မပထားသည့် ဥပ ရေြူရဘာင်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလအထိ ရနာက်ဆုံး 

ေေှိထားသည့် အရနအထား မဖစ်ပါသည်။

ယခုအချနိ်သည် ယခင်အချနိ်ထက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားရေးောစံချနိ်စံညွှန်းြျားအား ပို၍ရလးစားလိုက်နာမခင်း 

နှင့် အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်ေှင်ြျား၏ အခွင့်အရေးြျားနှင့် တာေန်ေတ္တေားြျားအား ထိန်းသိြ်းေန် အရေးအကကီး 

ဆုံးမဖစ်ပါသည်။ ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်သည် ကရလးအလုပ်သြားခိုင်းရစမခင်းနှင့် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစမခင်းတို့ကို 

တားမြစ်မခင်းအပါအေင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံက အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးထားသည့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားရေးော 

စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် ယင်းစံချနိ်စံညွှန်းြျားကို အြျ ိုးသားဥပရေြျားတွင် ြည်သို့ထည့်သွင်းမပဌာန်းထားရကကာင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အရေးပါသည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်စွာအသင်း 

အပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် စည်းရုံးခွင့်ကို အကာအကွယ်ရပးမခင်းဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် (အြှတ် ၈၇) ကိုလည်း 

အတည်မပုလက်ြှတ် ရေးထိုးထားပပီး မဖစ်ပါသည်။ ယင်းမပဌာန်းချက်သည် အကျ ိုးစီးပွားြျားကို ကိုယ်စားမပုသည့် 

အဖွဲ့အစည်းြျားအား ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့် အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်ေှင်ြျား၏ အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ် 

ရပးပါသည်။ နိုင်ငံ၏ အလုပ်သြားဥပ ရေြျားသည် အလုပ်သြားြျားကို အလုပ်သြားသြဂ္ဂ အဖွဲ့ အစည်းြျားတွင် 

ပါေင်မခင်းရကကာင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေမခင်းြှ အကာအကွယ်ရပးပါသည်။

ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်သည် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်ြျားချုပ်ဆိုမခင်း၊ စုရပါင်းညှိနှိုင်းရဆွး ရနွး 

အရေးဆိုမခင်း၊ အခရကကးရငွြျား၊ အလုပ်ထုတ်ပယ်မခင်း၊ ြီးဖွားခွင့်နှင့် ြီးရနဇနီးရစာင့်ရေှာက်ခွင့်၊ လူြှုဖူလုံရေး၊ 

အလုပ်ေှင်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျား ဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းမခင်းြျားနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ပဏာြသတင်းအချက်အလက်ြျားကိုလည်း မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးထားပါသည်။

ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်သည် လုပ်ငန်းခွင်ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့်ကျန်းြာရေး သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် 

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါကူးစက်မပန့်နှံ့ြှုကို စီြံရဆာင်ေွက်ရေးနှင့် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်း

ခွင်ရဘးကင်းလုံခခုံရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ညွှန်ကကားချက်ြျားနှင့် အကျုံးြေင်ပါ။ ဤညွှန်ကကားချက်ြျားသည် 

ြကကာခဏ ရမပာင်းလဲြှုြျားေှိမခင်းရကကာင့် ယင်းတို့ကို ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်တွင် ထည့်သွင်းေန် ြမဖစ်နိုင်ပါ။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သြားဥပရေကို သိေှိနားလည်ပပီး၊ လိုက်နာကျင့်သုံးကာ၊ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားရေးော 

စံချနိ်စံညွှန်းြျားကို မြှင့်တင်ရဆာင်ေွက်လိုသူတိုင်းအတွက် ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်သည် အသုံးေင်ရသာလြ်းညွှန် 

စာအုပ်မဖစ်ြည်ဟု ယုံကကည်ရြှော်လင့်ပါသည်။

Donglin Li
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၁။ နိေါန်း
၁.၁။ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားဒရးရာစံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် မြန်ြာ

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ော အရမခခံြူြျားနှင့် အခွင့်အရေးြျားဆိုင်ော ရကကညာစာတြ်း (၁၉၈၈) က မြန်ြာနိုင်ငံအပါအေင်၊ 

အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့ (ILO) ၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံြျားအား အရမခခံမပဌာန်းချက် ၈ ခုနှင့် အကျုံး 

ေင်ရသာ နယ်ပယ် ၄ ခုတွင် ြူြျားနှင့် အခွင့်အရေးြျားကို ရလးစားလိုက်နာပပီး မြှင့်တင်ရဆာင်ေွက်ေန် အခိုင်အြာ 

ဆိုထားပါသည်။ ဤအချက်က မြန်ြာနိုင်ငံအရနမဖင့် သက်ဆိုင်ောမပဌာန်းချက်ြျားကို အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုး 

သည်မဖစ်ရစ၊ ြထိုးေရသးသည်မဖစ်ရစ၊ သက်ဆိုင်ြှုေှိရစပါသည်။ ယင်းနယ်ပယ် ၄ ခုြှာ၊ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်း 

ဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် စုရပါင်းညှိနှိုင်းရဆွးရနွးအရေးဆိုခွင့်၊ အဓြ္မ သို့ြဟုတ် အတင်းအကျပ် အလုပ်ခိုင်းရစြှုပရပျာက်ရေး၊ 

ကရလးအလုပ်သြား ခိုင်းရစြှုပရပျာက်ရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်နှင့် အတတ်ပညာဆိုင်ော အသက်ရြွးေြ်းရကျာင်း 

အလုပ်တွင် ခွဲမခားဆက်ဆံြှု ပရပျာက်ရေးတို့မဖစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားရေးောစံချနိ်စံညွှန်းြျားသည် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ော အရမခခံြူြျား ချြှတ်ထားရသာ ဥပရေ 

ဆိုင်ော စာချုပ်စာတြ်းြျားမဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ရအာက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခု မဖစ်ပါသည်။

 • အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) မပဌာန်းချက်ြျား (သို့ြဟုတ် ရနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်ြျား) - ယင်းတို့သည် ဥပရေအေ 

လိုက်နာေန်တာေန်ေှိသည့် နိုင်ငံတကာ သရဘာတူစာချုပ်ြျားမဖစ်ပပီး၊ ယင်းတို့ကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံြျားက 

အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးနိုင်သည်။ အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံသည် မပဌာန်းချက် 

တစ်ခု သို့ြဟုတ် ရနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်တစ်ခုကို အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးရသာအခါ၊ ယင်းနိုင်ငံသည် 

ယင်းစာချုပ်စာပါ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ေန် ကတိကေတ်မပုမခင်းမဖစ်သည်ဟု 

အဓိပ္ပါယ်ေသည်။

 • အိုင်အယ်(လ်)အို အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ြျား - ယင်းတို့သည် လိုက်နာေန်တာေန်ြေှိရသာ လြ်းညွှန်ချက် 

ြျား မဖစ်သည်။ ဤအကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ြျားသည် သီးမခားမပဌာန်းချက်တစ်ခု သို့ြဟုတ် ပို၍ကျယ်မပန့် 

ရသာ အရကကာင်းအောတစ်ခုအား ြည်သို့အသုံးချေြည်ကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံြျားအား အရေးပါသည့် လြ်းညွှန် 

ချက်ြျားကို ချြှတ်ရပးသည်။

အိုင်အျ်(လ်)အို (ILO) အဒမခခံမပဌာန်းချက် ၈ ခုြှာ အဘျ်နည်း။

 ၁။ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် စည်းရုံးခွင့်ကို အကာအကွယ်ရပးမခင်းဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ 

၁၉၄၈ ခုနှစ် (အြှတ် ၈၇)

 ၂။ စည်းရုံးခွင့်နှင့် စုရပါင်းညှိနှိုင်းရဆွးရနွးအရေးဆိုခွင့်ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ် (အြှတ် ၉၈)

 ၃။ အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ် (အြှတ် ၂၉)

 ၄။ အဓြ္မ အလုပ်ခိုင်းရစြှု ပရပျာက်ရေးဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ် (အြှတ် ၁၀၅)
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 ၅။ ခွဲမခားဆက်ဆံြှုမပုမခင်း (အလုပ်အကိုင်နှင့် အတတ်ပညာဆိုင်ော အသက်ရြွးေြ်းရကျာင်းအလုပ်) 

ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ် (အြှတ် ၁၁၁)

 ၆။ တူညီရသာ အခရကကးရငွဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ် (အြှတ် ၁၀၀)

 ၇။ အငယ်ဆုံးအသက်အေွယ်ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် (အြှတ် ၁၃၈)

 ၈။ အဆိုးေွားဆုံးပုံစံမဖင့် ကရလးအလုပ်သြားခိုင်းရစမခင်းဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ် (အြှတ် 

၁၈၂)

လက်ေှိအချနိ်အထိ မြန်ြာနိုင်ငံသည် အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) အရမခခံမပဌာန်းချက် ၈ ခုအနက် ၄ ခုကို အတည်မပု 

လက်ြှတ်ရေးထိုးထားပပီး မဖစ်ပါသည်။

 • အဆိုးေွားဆုံးပုံစံမဖင့် ကရလးအလုပ်သြားခိုင်းရစမခင်း၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ် (အြှတ် ၁၈၂)

 • အငယ်ဆုံးအသက်အေွယ်ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် (အြှတ် ၁၃၈)

 • အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ် (အြှတ် ၂၉)

 • လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် စည်းရုံးခွင့်ကို အကာအကွယ်ရပးမခင်းဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ 

၁၉၄၈ ခုနှစ် (အြှတ် ၈၇)

မြန်ြာနိုင်ငံသည် နည်းပညာဆိုင်ော မပဌာန်းချက် ၂၁ ခုကိုလည်း အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးထားပပီး မဖစ်ပါသည်။ 

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် မပဌာန်းချက်တစ်ခုကို အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးရသာအခါ၊ မပဌာန်းချက်ကို ဥပ ရေြျား၊ ြူေါေ 

ြျားနှင့် ကျင့်ထုံးြျားတွင် ထည့်သွင်းအရကာင်အထည်ရဖာ်ေြည် မဖစ်သည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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၂။ အလုပ်သြားအသစ် ခန့်အပ်မခင်း

  သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျား

 ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေးြျားဆိုင်ော ဥပရေ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်

 အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပရေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်

 ြသန်စွြ်းသူြျား၏ အခွင့်အ ရေးဥပရေ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်

 မပစ်ြှုဆိုင်ောဥပရေ၊ ၁၈၆၁ ခုနှစ်

 ေပ်ကွက် သို့ြဟုတ် ရကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပရေ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်

 လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပရေ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်

၂.၁။ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အငျ်ဆုံးအသက်အရွျ်  

အငျ်ဆုံးအသက်အရွျ်ကို ၁၄ နှစ်ဟု သတ်ြှတ်ထားသည်။

ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေးြျားဆိုင်ော ဥပရေ (၂၀၁၉) ၏ ပုေ်ြ၊ ၄၈ နှင့် ၄၉ တို့အေ၊ အသက် ၁၄ နှစ်ရအာက် 

ကရလးငယ်ကို အလုပ်ခန့်အပ်မခင်းြမပုေပါ။ ကရလးငယ်တစ်ဦးသည် အသက် ၁၄ နှစ် မပည့်ပပီးသည်အထိ ရကျာင်း 

တွင် ပညာသင်ကကားေြည်ဟု ြသင်ြရနေ အခြဲ့ပညာရေးက သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါက၊ ၎င်းတို့ကိုလည်း အလုပ် 

ခန့်အပ်မခင်းြမပုေပါ။ ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ော ဥပရေအေ၊ ကရလးငယ်တစ်ဦးသည် အလုပ်ခန့်အပ်ေန် 

သင့်ရတာ်ပါက၊ ၎င်းတို့အရနမဖင့် တည်ဆဲအလုပ်သြားဥပရေြျားနှင့်အညီ အလုပ်ေင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ 

ဒဘးအန္တရာျ်ရှိဒသာအလုပ်နှင့် အဆိုးရွားဆုံးပုံစံမြင့် ကဒလးအလုပ်သြားခိုင်းဒစမခင်း

ကရလးသူငယ်အခွင့်အ ရေးဆိုင်ော ဥပ ရေက ရဘးအန္တောယ်ေှိရသာအလုပ်ကို အဆိုးေွားဆုံးပုံစံမဖင့် ကရလးအလုပ် 

သြားခိုင်းရစမခင်းတစ်ေပ်အရနမဖင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ထားပပီး၊ အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက် ကရလးသူငယ်ြျားအား 

လုံးအတွက် ယင်းသို့ခိုင်းရစမခင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။1 သို့ောတွင်၊ အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပရေကဲ့သို့ပင်၊ အမခား 

ရသာ အလုပ်သြားဥပရေြျားတွင် ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ော ဥပရေတွင်ပါေှိသည့် သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက် 

ြျားနှင့် ြကိုက်ညီသည့် သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားပါေှိပါသည်။ အရကကာင်းြှာ၊ ယင်းဥပရေြျားက ကရလးသူငယ် 

ြျားအား နိုင်ငံတကာအလုပ်သြားရေးော စံချနိ်စံညွှန်းြျားတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားရသာ လိုအပ်သည့်အကာ 

အကွယ်ြျားြပါေှိဘဲလျက်၊ အသက် ၁၆ နှစ်ြှစ၍ ရဘးအန္တောယ်ေှိရသာ အလုပ်ြျား တွင် ခန့်အပ်နိုင်ရကကာင်းကို 

တစ်ခါတစ်ေံတွင် ရယဘုယျစည်းြျဉ်းအမဖစ် (နှင့် ခခင်းချက်အရနမဖင့် ြဟုတ်ဘဲ) သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းရကကာင့် 

မဖစ်ပါသည်။

1 ပုေ်ြ၊ ၃ (န) နှင့် ပုေ်ြ၊ ၄၈ (က)။



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
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ေနက်ကီးဌာနအရနမဖင့ ်သကဆ်ိငုေ်ာ အလပုေ်ငှအ်ဖွဲ့အစည်းြျားနငှ့ ်အလပုသ်ြားအဖွဲ့အစည်းြျားနငှ့ ်တိငုပ်ငရ်ဆွးရနွး 

လျက်၊ ရဘးအန္တောယ်ေှိသည့် အလုပ်အကိုင်အြျ ိုးအစားြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားေြည်ဟူ၍ ကရလးသူငယ်အခွင့် 

အရေးြျားဆိုင်ော ဥပရေ၏ ပုေ်ြ ၄၉ (က) တွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ဤလြ်းညွှန်စာအုပ် ပုံနှိပ်ထုတ်ရေ 

ချနိ်တွင် ပုေ်ြ ၄၉ (က) နှင့် အကျုံးေင်သည့် ရဘးအန္တောယ်ေှိရသာ အလုပ်အကိုင်အြျ ိုးအစားြျားကို သတ်ြှတ် 

မပဌာန်းပပီးမဖစ်ပါသည်။ 

ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေးြျားဆိုင်ော ဥပရေ (၂၀၁၉) က အဆိုးေွားဆုံးပုံစံမဖင့် ကရလးအလုပ်သြားခိုင်းရစမခင်း၏ 

ပပီးမပည့်စုံသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။2 မြန်ြာနိုင်ငံတွင3် ကရလးအလုပ်သြား 

ခိုင်းရစမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပ ရေဆိုင်ော မပန်လည်ဆန်းစစ်ြှုတစ်ေပ်က ကရလးြျားကိုရောင်းမခင်းနှင့် လူကုန် 

ကူးမခင်း၊ ရြကးပြီမဖင့်  ရနှာင်တည်းခိုင်းရစမခင်း၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခြျားတွင် အသုံးမပုေန် ကရလးငယ်ြျားကို ြလုပ် 

ြရနေပုံစံမဖင့် လူသစ်စုရဆာင်းမခင်း၊ မပည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း၊ ညစ်ညြ်းစာအုပ်၊ ညစ်ညြ်းရုပ်ေှင်ကားြျား ထုတ်လုပ် 

မခင်းအတွက် သို့ြဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ရသာ ရဖျာ်ရမဖတင်ဆက်ြှုြျားအတွက် ကရလးြျားကို ရသွးရဆာင်မခင်း၊ ရောင်း 

မခင်း၊ အသုံးမပုမခင်းနှင့် ကြ်းလှြ်းမခင်း၊ နှင့် ဥပရေနှင့်ဆန့်ကျင်ရသာ ြူးယစ်ရဆးေါးလုပ်ငန်းြျားအတွက် ကရလး 

ြျားကို ရသွးရဆာင်မခင်း၊ ရောင်းမခင်း၊ အသုံးမပုမခင်း သို့ြဟုတ် ကြ်းလှြ်းမခင်းတို့အပါအေင်၊ အဆိုးေွားဆုံးပုံစံမဖင့် 

ကရလးအလုပ်သြားခိုင်းရစမခင်းကို တားမြစ်ထားသည့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဥပရေြျားေှိ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားအား 

အရသးစိတ် ခွဲမခြ်းစိတ်မဖာြှုြျားကို မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးထားပါသည်။

စက်ရုံြျားတေင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ကဒလးြျားအတေက် ဒဆးလက်ြှတ်လိုအပ်မခင်း

အလုပ်ေှင်တစ်ဦးသည် အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေ (၁၉၅၁) နှင့် အကျုံးေင်ရသာ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် အလုပ်သြားတစ်ဦး 

အား ခန့်အပ်ြည်ဆိုပါက၊ ရဆးလက်ြှတ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး တိကျသည့် သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျား ေှိပါသည်။4  အသိ 

အြှတ်မပု ဆောေန်တစ်ဦးက ရဆးလက်ြှတ်အြျ ိုးအစား ၂ ြျ ိုးြှ တစ်ြျ ိုးကို ရဆာင်ေွက်ရပးနိုင်သည်။

 • က ရလးငယ်သည် အသက် ၁၄ နှစ် သို့ြဟုတ် ယင်းအထက်ေှိရကကာင်းနှင့် ကရလးတစ်ဦးအတွက် ထားေှိ 

သည့် အရမခခံကန့်သတ်ချက်ြျားမဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူမဖစ်ရကကာင်း အတည်မပုချက်လက်ြှတ်၊

 • ကရလးငယ်သည် အသက် ၁၆ နှစ် သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့်အထက်ေှိရကကာင်းနှင့် လူကကီးတစ်ဦးကဲ့သို့ အလုပ် 

လုပ်ကိုင်ေန် ကျန်းြာရေးရကာင်းြွန်သူမဖစ်ရကကာင်း အတည်မပုချက်လက်ြှတ်

ရဆးလက်ြှတ်၏ သက်တြ်းသည် ၁၂ လ မဖစ်ပါသည်။5 ဆောေန်သည် ငယ်ေွယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ရဆာင်နိုင်သည့် 

အလုပ်အကိုင်အြျ ိုးအစားကို ကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။ ရဆးလက်ြှတ်ထုတ်ရပးေန် (သို့ြဟုတ် မပန်လည်ထုတ်ရပးေန်) 

မငင်းဆိုသည့် ဆောေန်သည် ထိုသို့မငင်းဆိုေသည့် အရကကာင်းေင်းကို စာမဖင့်ရေးသား ရဖာ်မပေြည်။6 ရဆးလက်ြှတ် 

အတွက် ကုန်ကျစေိတ်ကို အလုပ်ေှင် သို့ြဟုတ် ကရလးငယ် သို့ြဟုတ် ယင်းကရလးငယ်၏ ြိဘြျားက ရပးေြည်။7

2 ပုေ်ြ၊ ၃ (န)
3 အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) (မြန်ြာ) - နိုင်ငံတကာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားအေ၊ ကရလးအလုပ်သြားခိုင်းရစမခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အြျ ိုးသား 

ဥပရေြျားနှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအား ဥပရေဆိုင်ော မပန်လည်ဆန်းစစ်မခင်း (၂၀၂၀)
4 ပုေ်ြ၊ ၇၇ (၁) နှင့် (၂)၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မပင်ဆင်ထားသည့် အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပရေ (၁၉၅၁)။
5 ပုေ်ြ၊ ၇၇ (၃)၊ အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပရေ (၁၉၅၁)။
6 ပုေ်ြ၊ ၇၇ (၆)၊ အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပ ရေ (၁၉၅၁)။
7 ပုေ်ြ၊ ၇၇ (၈)၊ အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပရေ (၁၉၅၁)။
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၂.၂။ အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းဒစမခင်းကို တားမြစ်မခင်း

၂၀၀၈ အရမခခံဖွဲ့စည်းပုံဥပရေတွင် မပစ်ြှုကျူးလွန်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားအတွက် အလုပ်ကကြ်း သို့ြဟုတ် ဥပရေ 

(အပိုေ် ၃၅၉) အေ၊ အရေးရပါ်အရမခအရနတွင် လုပ်ရဆာင်ေန် မပည်ရထာင်စုက ရပးအပ်သည့်တာေန်ြျားအတွက် 

လုပ်ရဆာင်မခင်းြှအပ၊ အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစမခင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။ မပစ်ြှုဆိုင်ော ဥပရေ၊ ေပ်ကွက်နှင့် ရကျးေွာ 

အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပရေ၊ လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေအပါအေင်၊ ဥပရေအြျ ိုးြျ ိုးတွင် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှု 

အသုံးမပုမခင်းအတွက် အရေးယူြှုြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။8

လူကုန်ကူးြှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပ ရေ (ပုေ်ြ ၂၄ နှင့် ပုေ်ြ ၂၅) အေ၊ အြျ ိုးသြီးြျား၊ ကရလးငယ်ြျားနှင့် လူငယ် 

လူေွယ်ြျားကို လူကုန်ကူးြှုကျူးလွန်ရကကာင်း ထင်ေှားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို အနည်းဆုံးရထာင်ေဏ် ၁၀ နှစ်ြှ တစ်သက် 

တစ်ကျွန်းနှင့် ရငွေဏ်ချြှတ်ေြည်။ အမခားရသာသူြျားကို လူကုန်ကူးြှုကျူးလွန်ရကကာင်း ထင်ေှားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား 

ကို အနည်းဆုံးရထာင်ေဏ် ၅ နှစ်ြှ အြျားဆုံး ၁၀ နှစ်အထိ ချြှတ်ေြည်မဖစ်ပပီး၊ ရငွေဏ်လည်းချြှတ်နိုင်သည်။

ဥပရေနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်၊ လူတစ်ဦးအား ၎င်း၏စိတ်ဆန္ဒြပါေှိဘဲ၊ အတင်းအကျပ်ခိုင်းရစရသာ သူတစ်ဦးကို ရထာင် 

ေဏ်တစ်နှစ်အထိနှင့်/သို့ြဟုတ် ရငွေဏ်ချြှတ်ေြည်။ တစ်စုံတစ်ဦးအား ၎င်း၏ စိတ်ဆန္ဒြပါေှိဘဲ၊ အမပစ်ေဏ်ရပး 

ြည်ဟူ၍ ပခိြ်းရမခာက်လျက်၊ တစ်စုံတစ်ောရသာ အလုပ် သို့ြဟုတ် တစ်စုံတစ်ောရသာ ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ရဆာင်ေန် 

ခိုင်းရစသူတစ်ဦးသည် ရထာင်ေဏ် တစ်နှစ်အထိနှင့်/သို့ြဟုတ် ရငွေဏ် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ အထိကျခံေန် တာေန်ေှိရစ 

ေြည်။ အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစမခင်း၊ အဓြ္မေန်ရဆာင်ြှု၊ ကျွန်ဘေ၊ ကျွန်မပု ခိုင်းရစမခင်းနှင့် အရြကးမဖင့် ရနှာင်တည်းခိုင်း 

ရစမခင်းြျားသည် လူကုန်ကူးြှုဥပရေအေ အမပစ်ေဏ်ထိုက်သင့်ရသာ ရခါင်းပုံမဖတ်ြှုပုံစံအားလုံး မဖစ်ပါသည်။

ရအာက်ရဖာ်မပပါ လုပ်ရဆာင်ြှုအြျ ိုးအစားြျားကုိလည်း အဓြ္မအလုပ်ခုိင်းရစြှုအမဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခ့ဲကကပါသည်။

 • ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း - လြ်းရဖာက်လုပ်မခင်း၊ တံတားတည်ရဆာက်မခင်း၊ ဆည်တည်ရဆာက်မခင်း 

စသည်တို့ကဲ့သို့ရသာ အြျ ိုးသားဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး စီြံကိန်းြျားတွင် လုပ်ရဆာင်ေန် မပည်သူလူထုကို 

အလုပ်သြားြျားအမဖစ် အသုံးမပုမခင်း၊

 • ေပ်ရေးေွာရေးေန်ရဆာင်ြှု - စာသင်ရကျာင်းြျား၊ အစုိးေအရဆာက်အဦြျား၊ အြျားမပည်သူအပန်းရမဖဥယျာဉ် 

ြျား၊ စစ်တပ်အရဆာက်အဦတည်ရဆာက်မခင်း စသည်တို့ကဲ့သို့ရသာ အြျားမပည်သူဆိုင်ော အရဆာက်အဦ 

ြျားအား မပုမပင်ထိန်းသိြ်းရေးလုပ်ငန်းြျားတွင် မပည်သူလူထုအား အသုံးမပုမခင်း၊

8 မြန်ြာနိုင်ငံသည် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ် (အြှတ် ၂၉) ကို အတည်မပု လက်ြှတ်ရေးထိုးပပီးမဖစ်ရသာ 
ရကကာင့်၊ အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှု လုံးေဥဿုံပရပျာက်သွားပပီမဖစ်ရကကာင်း ရသချာရအာင်လုပ်ရဆာင်ေန် တာေန်ေှိပါသည်။ သို့ရသာ်၊ နိုင်ငံ 
ရတာ်သည် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုကို အြျ ိုးသားဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မဖည့်ဆည်းသည့် အြျားမပည်သူဆိုင်ောြူေါေတစ်ေပ်အရန 
မဖင့် အတင်းအကျပ်လုပ်ရဆာင်သည့် အရလ့အကျင့်တစ်ေပ်ကို နှစ်ရပါင်းြျားစွာ လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ကြ္ဘာရပါ်တွင် အစိုးေက အဓြ္မ 
အလုပ်ခိုင်းရစြှုကို ဆက်လက်အသုံးမပုလျက်ေှိသည့်  နိုင်ငံ အနည်းငယ်ထဲြှ တစ်နိုင်ငံအရနမဖင့်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အိုင်အယ်(လ်)အို 
(ILO) သည် ယင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံစည်းြျဉ်းပါ အပိုေ် ၃၃ အေ၊ စုံစြ်းစစ်ရဆးရေးရကာ်ြေှင်တစ်ေပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်၊ 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုကို ဦးတည်ရစနိုင်သည့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားအရပါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူေန် ရတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ 
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိတစ်ဦးခန့်အပ်ေန် အစိုးေနှင့် သရဘာတူညီချက်ေေှိခဲ့ကာ၊ ထိုြှတစ်ဆင့် 
ရနာက်ဆက်တွဲ နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ (SU) ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လက်ြှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ယင်းရနာက်ဆက်တွဲ နားလည်ြှုစာချွန် 
လွှာသည် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုပရပျာက်ရေးအတွက် အစိုးေအား ပံ့ပိုးကူညီေန် အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) က ကိုင်တွယ်ရဆာင်ေွက်သည့် 
တိုင်ကကားြှုယန္တေားတစ်ေပ်ကို ချြှတ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေနှင့် မပစ်ြှုဆိုင်ောဥပရေနှင့်၊ မပင်ဆင်ထား 
သည့် ေပ်ကွက်နှင့်  ရကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပရေနှင့် လူကုန်ကူးြှုဥပရေြျားနှင့်အညီ၊ ဥပရေနှင့် ကျင့်ထုံးြျားတွင် အိုင်အယ်(လ်)အို 
(ILO) ၏ စံချနိ်စံညွှန်းြျားကို ရသချာစွာ ရလးစားလိုက်နာရစေန် ရနာက်ဆက်တွဲ ကကိုးပြ်း အားထုတ်ရဆာင်ေွက်ြှုြျား လုပ်ရဆာင်ခဲ့ကက 
ပါသည်။
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 • လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ြျားတွင် မပည်သူလူထု သို့ြဟုတ် ကရလးငယ်ြျားအား  အဓြ္မနှင့် အသက်ြမပည့်ဘဲ 

လူသစ်စုရဆာင်းမခင်း၊

 • အထြ်းသြားအမဖစ် အဓြ္မခိုင်းရစမခင်း - ပဋိပက္ခမဖစ်ပွားောရနောြျားတွင် တစ်ရနောြှ အမခားတစ်ရနောသို့ 

စစ်တပ်အတွက် စားနပ်ေိက္ခာြျားနှင့် လက်နက်ခဲယြ်းြျားသယ်ရဆာင်ေန်အတွက် မပည်သူလူထုကို 

အသုံးမပုမခင်း၊

 • ကင်းရစာင့်တာေန်ခိုင်းရစမခင်း - သတ်ြှတ်ထားသည့် ြဟာဗျူဟာကျသည့် ရနောြျားသို့ ေန်သူြျား 

ကျူးရကျာ်ေင်ရောက်လာြှုကို အစီေင်ခံတင်မပေန်ရတာင်းဆိုြှုနှင့်အတူ၊ စစ်ဆင်ရေးအတွက် ြဟာဗျူဟာ 

ကျသည့် ရနောြျားတွင် တာေန်ထြ်းရဆာင်ေန် မပည်သူလူထုကို အသုံးမပုမခင်း၊

 • ရကာက်ပဲသီးနှံြျား အဓြ္မ စိုက်ပျ ိုးခိုင်းမခင်း - ကိုယ်ပိုင်ရေွးချယ်ပိုင်ခွင့်ြေှိဘဲ၊ မပည်သူလူထုအား ရကာက်ပဲ 

သီးနှံြျား အတင်းအကျပ် စိုက်ပျ ိုးခိုင်းမခင်း၊

 • လူကုန်ကူးမခင်း

 • အရြကးမဖင့် ရနှာင်တည်းခိုင်းရစမခင်း

ခခင်းချက်အရနမဖင့်၊ အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုတွင် ြပါေင်သည့် လုပ်ရဆာင်ြှုြျား -

 • အကျဉ်းရထာင်အာဏာပိုင်ြျား၏ တိုက်ရိုက်ကကီးကကပ်ြှုရအာက်တွင် တာေန်ယူလုပ်ကိုင်ေရသာ အကျဉ်း 

ရထာင်တွင်း အလုပ်ခိုင်းရစမခင်း၊

 • အရေးရပါ်အရမခအရနြျားတွင် လူသားချင်းစာနာြှု ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း

 • ေပ်ေွာလူထုအကျ ိုးမပု အရသးစားလုပ်ငန်းြျား၊

 • ဥပရေအေ စစ်ြှုြထြ်းြရနေ သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့်အရမခအရနတွင် ြမဖစ်ြရနစစ်ြှုထြ်းမခင်း၊

အြျ ိုးသားဥပရေသတြ်တှမ်ပဌာန်းချက ်သိုြ့ဟတု ်စရုပါင်းသရဘာတညူခီျကြ်ျားက ခငွ့မ်ပုထားသည့ ်ကန့သ်တခ်ျက ်

အချနိ်ကာလအတွင်းမဖစ်ပါက၊ အချနိ်ပိုအလုပ်သည် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစမခင်းြဟုတ်ပါ။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်၊ ဆိုင်ြျား 

နှင့် အလုပ်ဌာနြျားအတွက် တေားေင်သတ်ြှတ်ထားသည့် အချနိ်ပိုအလုပ်ချနိ်သည် ေက်သတ္တတစ်ပတ်လှေင် ၁၂ 

နာေီမဖစ်ပါသည်။ စက်ရုံြျားတွင်ြူ၊ တစ်ဆက်တည်းဆက်တိုက်လုပ်ေမခင်းြေှိသည့် အလုပ်ြျားအတွက် အချနိ်ပို 

အလုပ်ချနိ်သည် နာေီ ၂၀ မဖစ်ပါသည်။ သို့မဖစ်၍၊ ဤကန့်သတ်ချက်ြျားကို ရကျာ်လွန်သည့် အဓြ္မအချနိ်ပို အလုပ် 

ခိုင်းရစမခင်းသည် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုကို အကာအကွယ်ရပးမခင်းြျားနှင့် ကိုက်ညီမခင်းြေှိနိုင်ပါ။9

ထို့အမပင်၊ အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) မပဌာန်းချက်ြျားနှင့် အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ြျား ကျင့်သုံးမခင်းဆိုင်ော ကျွြ်းကျင် 

ပညာေှင်ြျားရကာ်ြတီက “သရဘာတေားအေ၊ အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် သာြန်အလုပ်ချနိ်ထက် ရကျာ်လွန်ပပီး 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန် မငင်းဆိုနိုင်စွြ်းေှိရသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ခုခံနိုင်ြှုအားနည်းချက်ြှာ လက်ရတွ့အရနအထားတွင် 

အနည်းဆုံးအခရကကးရငွေေှိေန် သို့ြဟုတ် အလုပ်အကိုင်ြျား တည်ပြဲေန် သို့ြဟုတ် ယင်းနှစ်ေပ်စလုံးအတွက် 

၎င်းတို့အရနမဖင့် ရေွးချယ်စောြေှိနိုင်ဘဲ၊ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ရဆာင်ေန် တာေန်ေှိရနကကပပီး၊ မပစ်ေဏ်ရပးသည့်အရနမဖင့် 

အလုပ်သြား၏ ခုခံနိုင်ြှုအားနည်းချက်အရပါ် ရခါင်းပုံမဖတ်အမြတ်ထုတ်လျက် အလုပ် သို့ြဟုတ် ေန်ရဆာင်ြှုအား 

စည်းကကပ်ခိုင်းရစမခင်း၊ အလုပ်ထုတ်ပယ်မခင်း သို့ြဟုတ် အနည်းဆုံး သတ်ြှတ်ထားသည့် အခရကကးရငွရအာက် 

9 အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှုဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ် (အြှတ် ၂၉) နှင့် အဓြ္မအလုပ်ခိုင်းရစြှု ပရပျာက်ရေးဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ 
၁၉၅၇ ခုနှစ် (အြှတ် ၁၀၅) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရထွရထွသုရတသန၊ စာပိုေ် ၁၃၂။
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ရလျာ့နည်းပပီး အခရကကးရငွရပးရချမခင်း ကိစ္စေပ်ြျားတွင်၊ ထိုကဲ့သို့ရသာ ရခါင်းပုံမဖတ်အမြတ်ထုတ်ြှုြျားသည် 

အလုပ်အကိုင် အရမခအရနစည်းကြ်းချက်ညံ့ဖျင်းသည့် ကိစ္စေပ်ြှေသာြဟုတ်ရတာ့ဘဲ၊  ယင်းသည် အလုပ်သြားြျား 

အား အကာအကွယ်ရပးေန်ရတာင်းဆိုသည့် အမပစ်ေဏ်ချြှတ်မခင်းခံေသည့် အလုပ်ြျားထဲြှတစ်ခု မဖစ်လာပါသည်” 

ဟု ဆိုထားပါသည်။10

၂.၃။ ြသန်စေြ်းသူြျားအား အလုပ်ခန့်အပ်မခင်း

ြသန်စွြ်းသူြျား၏ အခွင့်အရေးဥပရေ (၂၀၁၅) သည် ြသန်စွြ်းသူြျား၏ စီးပွား ရေးနှင့် လူြှုဘေတစ်ရလှောက်ေှိ 

အခွင့်အရေးြျားနှင့် အကျုံးေင်ရသာ ပပီးမပည့်စုံသည့် ဥပရေတစ်ေပ်မဖစ်ပါသည်။ ယင်းဥပရေတွင် ြသန်စွြ်းသူြျား၏ 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးြျားနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ အထူးပုေ်ြြျား ပါေင်ပါသည်။

ပုေ်ြ ၃၆ (က) ြှ (င) က ြသန်စွြ်းသူြျားကို အလုပ်ခန့်အပ်သည့် အလုပ်ေှင်ြျားအား ရအာက်ပါတို့ကို ရဆာင်ေွက်ေန် 

သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည် -

 • အလုပ်ခန့်ထားောတွင် ြသန်စွြ်းသူြျားကို သင့်ရလျာ်ရသာအလုပ်တွင် သတ်ြှတ်ထားရသာ ရေပုံကျအရေ 

အတွက်အတိုင်း ခန့်ထားေြည်။11

 • အလုပ်ခန့်ထားောတွင် ဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ောပြို့နယ် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သြားေှာရဖွရေးရုံးြျား 

တွင် ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် ြသန်စွြ်းသူြျားကို ရေွးချယ်ခန့်ထားေြည်။

 • ြသန်စွြ်းသူြျားအား အလုပ်ခန့်ထားောတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်းေှိြှုအရပါ်ြူတည်၍ လူရတွ့စစ်ရဆး 

ခန့်ထားရေး၊ လုပ်ခလစာနှင့် အလုပ်သြားအခွင့်အရေးြျား တန်းတူခံစားခွင့်ေှိရေး၊ ောထူးတိုးမြှင့်ရေး၊ 

အလုပ်ခွင်တည်ပြဲရေး၊ အခြဲ့အသက်ရြွးေြ်းရကျာင်းပညာြျား ရလ့ကျင့်သင်ကကားခွင့်ေေှိရေးအပါအေင် 

ြသန်စွြ်းသူြျားနှင့် သင့်ရလျာ်သည့် အစီအစဉ်ြျား ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။

 • သတ်ြှတ်ထားရသာ ရေပံုကျနှုန်းထားအရေအတွက်အတုိင်း အလုပ်ခန့်ထားမခင်းြမပုနုိင်လှေင်မဖစ်ရစ၊ အရမခ 

အရနြရပးလှေင် သို့ြဟုတ် အခွင့်အလြ်းြေှိလှေင်မဖစ်ရစ ြသန်စွြ်းသူြျား၏ အခွင့်အရေးြျားဆိုင်ော 

ေန်ပုံရငွသို့ သတ်ြှတ်ထားရသာ ရငွပြာဏကို ရေပုံကျနှုန်းထား အရေအတွက်အတိုင်း ရပးသွင်းေြည်။12

 • အလုပ်ခန့်ထားရသာ ြသန်စွြ်းအလုပ်သြားဦးရေစာေင်းကိုလည်းရကာင်း၊ အလုပ်ခန့်ထားေန် လစ်လပ် 

သည့် အလုပ်အကိုင်စာေင်းကိုလည်းရကာင်း ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ောပြို့နယ် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ် 

သြားေှာရဖွရေးရုံးြျားသို့ ရပးပို့ေြည်။13

မပစ်ြှုနှင့် မပစ်ေဏ်ြျားအပါအေင် ရနာက်ထပ်သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားကုိ ြသန်စွြ်းသူြျား၏ အရေးဥပရေ (၂၀၁၅) 

၏ ပုေ်ြ ၇၅၊ ပုေ်ြ ၇၆ နှင့် ပုေ်ြ ၈၁ တို့တွင်လည်း သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

10 Ibid
11 ဤရေပုံကျအရေအတွက်ကို ဥပရေအေ သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိ ရသးပါ။
12 ရေပုံကျအရေအတွက်ကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိရသးရသာရကကာင့် လက်ေှိတွင် ဤသတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ကို ကျင့်သုံးမခင်းြေှိ 

ရသးပါ။
13 ရေပုံကျအရေအတွက်ကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိရသးရသာရကကာင့် လက်ေှိတွင် ဤသတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ကို ကျင့်သုံးမခင်းြေှိ 

ရသးပါ။
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၃။ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ရာ သဒဘာတူစာချုပ်

 သက်ဆိုင်ရာဥပဒေြျား

 အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဥပရေ၊ ၂၀၁၃

 လုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက် စာချုပ်ပုံစံ (အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁၄၀/၂၀၁၇

 အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေ၊ ၁၉၅၁

 အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေးဥပရေ၊ ၂၀၁၂

၃.၁။ သဒဘာတူစာချုပ်တစ်ခုကို ပုံစံချြှတ်မခင်း

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အလုပ်ခန့်အပ်ြှုဆိုင်ော အလုပ်ေှင်အလုပ်သြားဆက်ဆံရေးကို အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာ 

တူစာချုပ်ြျားက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ သရဘာတူစာချုပ်ပုံစံနှစ်ြျ ိုး မဖစ်နိုင်ပါသည် -

 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း (အလုပ်သြားသြဂ္ဂ) တစ်ခု၏ အဖွဲ့ေင်ြျားမဖစ်နိုင်သည့် အလုပ်သြားြျားနှင့် 

အကျုံးေင်ရသာ စုရပါင်းသရဘာတူညီချက်ြျား

 • အလုပ်ြသားတစ်ဦးချင်းအတွက် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ောသရဘာတူစာချုပ်

အလုပ်ေှင်တစ်ဦးနှင့် အလုပ်သြား (သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း) သည် သရဘာတူစာချုပ်တွင် ပါေင်သည့် 

စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းကာ သရဘာတူညီချက် ေယူနိုင်ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ဤစည်းကြ်း 

ချက်ြျားသည် ဥပ  ရေတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် အနည်းဆုံးေှိေြည့်သတ်ြှတ်ချက်ြျားထက် ရလျာ့နည်းမခင်း 

ြေှိရစေပါ။

အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားတစ်ဦးကို အလုပ်တစ်ခုခုအတွက် အလုပ်ခန့်အပ်ပပီးရနာက် ေက်ရပါင်း ၃၀ အတွင်း 

အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားသည် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ောသရဘာတူစာချုပ် လက်ြှတ်ရေးထိုးေြည်။

သရဘာတူစာချုပ်တွင် အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြား သရဘာတူညီထားသည့် အချက်ြျားအားလုံး ရသချာစွာပါေင်ရစ 

ေန် လုပ်ရဆာင်မခင်းသည် ရကာင်းြွန်သည့် အရလ့အကျင့်မဖစ်ပါသည်။ သရဘာတူညီထားသည့် အရကကာင်းအောနှင့် 

သရဘာတူစာချုပ်လက်ြှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်အချနိ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ရနာင်တစ်ချနိ်တွင် အမငင်းပွားြှုမဖစ်ရပါ်လာပါက၊ 

ဤအချက်က အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားနှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကာအကွယ်ရပးြည် မဖစ်ပါသည်။

စုရပါင်းသရဘာတူညီချက်တစ်ခု သို့ြဟုတ် တစ်ဦးချင်း အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်တွင် ဥပရေတွင် 

သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည်ြျားထက် ပိုြိုရကာင်းြွန်ရသာ စည်းကြ်းချက်ြျား ပါေင်နိုင်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ အလုပ် 

ခန့်ထားြှုဆိုင်ောသရဘာတူစာချုပ်ြျားတွင်ပါေှိရသာ စည်းကြ်းချက်ြျားသည် ဥပရေတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထား 

သည့် အမခင်းအောြျားထက် ရလျာ့နည်းမခင်း ြေှိရစေပါ။ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ် သို့ြဟုတ် 

စုရပါင်းရဘာတူညီချက်တွင်ပါေှိရသာ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်သည် ဥပရေတွင် ပါေှိသည့်သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက 

ရအာက် ရလျာ့နည်းပါက၊ ယင်းမပဌာန်းချက်ြျားသည် ပျက်မပယ်ရစေြည်။
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၃.၂။ စုဒပါင်းညှိနှိုင်းဒဆေးဒနေး အဒရးဆိုမခင်း

အလုပ်သြားအစုအဖွဲ့တစ်ခု (အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားသြဂ္ဂတစ်ခု) သည် အလုပ် 

ေှင်တစ်ဦးနှင့် စုရပါင်းသရဘာတူစာချုပ်တစ်ေပ်ကို ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှုမပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ စုရပါင်းသရဘာတူစာချုပ် 

တစ်ခုအား ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို စုရပါင်းညှိနှိုင်းရဆွးရနွး အရေးဆိုမခင်းဟု ရခါ်ပါသည်။ စုရပါင်း 

သရဘာတူစာချုပ်တစ်ခုကို ြိြိတို့ကိုယ်စား ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှုမပုလုပ်ေန် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအား လုပ်ပိုင်ခွင့် 

ရပးအပ်ထားရသာ အလုပ်သြားအစုအဖွဲ့အတွက် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းက ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှု မပုလုပ်ပါသည်။ 

အလုပ်သြားရေးောအမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေးဥပရေ (၂၀၁၂) အေ၊ စုရပါင်းညှိနှိုင်းရဆွးရနွး အရေးဆိုမခင်းကို ရအာက် 

ပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

“....အလုပ်ရှင် သို့ြဟုတ် အလုပ်ရှင်အြေဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်သြားအြေဲ့အစည်းြျားအြကား အလုပ် 

လုပ်ကိုင်ြှုအဒမခအဒနနှင့် စည်းကြ်းချက်ြျား၊ ျင်းတို့၏ အလုပ်သြားဒရးရာဆက်ဆံြှုြျား သို့ြဟုတ် 

အမငင်းပေားြှု ြမြစ်ပေားဒစရန် ကာကေျ်ြှုနှင့် ဒမြရှင်းြှုဆိုင်ရာ အဒရးျူြှုြျားကို ဆုံးမြတ်ဒရးအတေက် 

ညှိနှိုင်းဒဆေးဒနေးပပီး စုဒပါင်းသဒဘာတူညီချက်ချြှတ်နိုင်ရန် ဒဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆိုသည်”။14

ယင်းဥပရေတွင်ပင် စုရပါင်းသရဘာတူညီချက်ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

“.... စုဒပါင်းညှိနှိုင်းဒဆေးဒနေးအဒရးဆိုြှုအရ အလုပ်သြားြျား၏ လုပ်ငန်းခေင်နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ြှုအဒမခ 

အဒနသတ်ြှတ်မခင်း၊ အလုပ်ရှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား၊ ျင်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာအြေဲ့အစည်းြျားအြကား 

တေင် ဆက်ဆံြှုဆိုင်ရာ စည်းကြ်းချက်ြျား သတ်ြှတ်မခင်း၊ အလုပ်သြားအြေဲ့အစည်းြျား၏ တရားဝင် 

ရပ်တည်ြှုကို အသိအြှတ်မပုဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် အလုပ်သြားြျားဒပါ် ကျဒရာက်နိုင်သည့် လူြှုဒဘးေုက္ခ 

ြှ ကာကေျ်တားဆီးြည့် အာြခံချက်ြျားကို မြှင့်တင်မခင်းတို့ အပါအဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ြှုဆိုင်ရာ မပဌာန်း 

ချက်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာမြင့်ချုပ်ဆိုသည့် နှစ်ြက်သဒဘာတူညီချက်ကို ဆိုသည်”။15

၃.၃။ သဒဘာတူစာချုပ်တေင် ပါရှိသည့် အဒြကာင်းအရာြျား

အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်ြျားတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ြှုဆိုင်ော တိကျသည့် စည်းကြ်းချက်ြျား 

ပါေင်ေပါြည်။ ဤစည်းကြ်းချက်ြျားကို အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဥပရေ (၂၀၁၃) ၏ ပုေ်ြ၊ 

၅ (ခ) နှင့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁၄၀/၂၀၁၇ အေ ထုတ်မပန်ထားရသာ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီ 

ချက် စာချုပ်ပုံစံတွင် ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားပါသည်။ သရဘာတူစာချုပ်တစ်ခုကို ရေးဆွဲချြှတ်ရသာအခါတွင် အလုပ် 

ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်စာချုပ်ပုံစံကို အသုံးမပုေန် သင့်ရလျာ်ပါသည်။ သရဘာတူစာချုပ်တစ်ခုတွင် 

ပါေင်ေြည့် စည်းကြ်းချက်ြျားြှာ -

14 ပုေ်ြ၊ ၂ (ဋ)။
15 ပုေ်ြ၊ ၂ (ဌ)။
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 • အလုပ်အကိုင် အြျ ိုးအစား

 • ပုတ်မပတ်အလုပ်နှင့် ယာယီအလုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား အပါအေင်၊ အခရကကး 

ရငွ သို့ြဟုတ် လုပ်ခလစာ

 • အလုပ်အကိုင် တည်ရနော

 • အလုပ်ချနိ်နှင့် အချနိ်ပို

 • နားေက်၊ အလုပ်ပိတ်ေက်နှင့် ခွင့်ေက်

 • ရဆးကုသြှု

 • အလုပ်သြားြျား လိုက်နာေြည့် လုပ်ငန်းတွင်း စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား

 • အလုပ်သြားတစ်ဦး အလုပ်ြှနုတ်ထွက်မခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်ေပ်စဲမခင်းဆိုင်ော စည်းကြ်းချက်ြျား

 • အလုပ်ေှင်၏ တာေန်ေတ္တေားြျား

 • အလုပ်သြား၏ တာေန်ေတ္တေားြျား

 • စာချုပ်သက်တြ်း

အလုပ်အကိုင်အြျ ိုးအစားနှင့် ဆက်စပ်ြှုေှိပါက၊ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်တွင် အမခားရသာ 

သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျား ပါေင်နိုင်သည်။16

 • အစားအရသာက်အစီအစဉ်

 • အလုပ်သြားအတွက် ရနောထိုင်ခင်း စီစဉ်ရပးမခင်း

 • အလုပ် တူညီေတ်စုံ သို့ြဟုတ် ေတ်စားဆင်ယင်ြှု

 • အလုပ်ခွင်သို့ ကကို/ပို့ ယာဉ် စီစဉ်ရပးမခင်း 

 • အလုပ်သြားအတွက် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး သင်တန်း17

တည်ဆဲဥပရေ၊ နည်းဥပရေနှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွှဲြှုြေှိပါက၊ အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြား 

(သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း) သည် သရဘာတူစာချုပ်တွင် မဖည့်စွက် စည်းကြ်းချက်ြျားကို သရဘာတူ 

ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဤမဖည့်စွက်စည်းကြ်းချက်ြျားကို ထည့်သွင်းရသာအခါတွင် ယင်းတို့သည် တေားေင်စည်း  

ရနှာင်ြှု ေှိပါသည်။

16 ဤအရကကာင်းအော ရခါင်းစဉ်ြျားသည် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက် စာချုပ်ပုံစံတွင် ပါေင်ရသာရကကာင့်၊ ယင်းတို့သည် 
အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော အလုပ်ေှင်အလုပ်သြားဆက်ဆံရေးနှင့် ဆက်စပ်ြှုြေှိလှေင်ပင်၊ ပြို့နယ်အလုပ်သြားရုံး အောေှိြျားသည် ယင်း 
တို့ကို အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းမပဌာန်းေြည်။

17 အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအတွက် ကျွြ်းကျင်ြှုနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအစီအစဉ်နှင့် သင်တန်းရကျာင်းသို့ ေန်ပုံရငွြျား 
ထည့်ေင်နိုင်ပပီး၊ ရလ့ကျင့်သင်ကကားြှုနှင့် စွြ်းရဆာင်ေည်တည်ရဆာက်မခင်းြျားအတွက် အလုပ်သြားြျားအား ယင်းသင်တန်းြျားသို့ 
ရစလွှတ်နိုင်ရကကာင်း အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဥပရေတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ဥပရေ၏ ဤအပိုင်း 
သည် ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်ထုတ်ရေချနိ်တွင်အာဏာသက်ေင်မခင်း ြေှိပါ။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)

11

သင်တန်းကာလ

အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအား အလုပ်အသစ်တစ်ခု စတင်ြလုပ်ကိုင်ြီ ၃ လတာ ကာလအထိ သင်တန်းတက် 

ရောက်ေန် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ ကနဦးသင်တန်းတက်ရောက်သည့် ကာလအတွက် အလုပ်သြားအား ၎င်း၏လုပ်ခ 

လစာအမပည့်၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းရအာက် ြရလျာ့ဘဲရပးရဆာင်ေြည်။ 

အစြ်းခန့်ကာလ

သင်တန်းပပီးဆုံးပပီးရနာက်တွင် အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအား အစြ်းခန့်ကာလ ၃ လအထိ လုပ်ကိုင်ေန် သတ် 

ြတှန်ိငုသ်ည။် အစြ်းခန ့်ကာလတငွ ်အလပုသ်ြားအား ၎င်း၏လပုခ်လစာအမပည့၏် ၇၅ ောခိငုန်ှုန်းရအာက ်ြရလျာဘ့ ဲ

ရပးရဆာင်ေြည်။ အစြ်းခန့်ကာလပပီးရနာက်၊ အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ြည်ဆိုပါက၊ အစြ်းခန့်ကာလအတွင်း 

အလုပ်သြားလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပ်သက်ကို  ၎င်း၏စုစုရပါင်းလုပ်သက်တွင် ထည့်သွင်းေြည်။

လက်ြှတ်ရေးထိုးထားသည့် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်သည် ထိန်းရကျာင်းရပးသည့် ဥပရေြျား 

နှင့် ကိုက်ညီြှုေှိြေှိရသချာရစေန် ယင်းသရဘာတူစာချုပ်ကို ေက်ရပါင်း ၃၀ အတွင်း ပြို့နယ် သို့ြဟုတ် ခရိုင်အလုပ် 

သြားရုံးသို့ ရပးပို့ေြည်။ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်တွင် ပါေှိ သည့် မပဌာန်းချက် တစ်ခုခုသည် 

ဥပရေနှင့်ကိုက်ညီြှုြေှိရကကာင်း သက်ရသမပပါက၊ ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှုြျား မပုလုပ်ေန်အတွက် သရဘာတူစာချုပ်ကို 

သက်ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းြျားထံသို့ မပန်လည်ရပးအပ်ြည်မဖစ်ပပီး၊ အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ၎င်းတို့၏ မပင်ဆင်ထား 

ရသာ သရဘာတူစာချုပ်ကို သက်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရုံးသို့ မပန်လည်ရပးပို့ေြည်။

လုပ်ငန်းခေင်တေင်း စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား

အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁၄၀/၂၀၁၇ မဖင့် ထုတ်မပန်ထားရသာ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်စာချုပ် 

ပုံစံတွင် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ော စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့် အကျုံးေင်ရသာ ပူးတွဲစည်းကြ်းချက်ြျား ပါေင်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်တွင်း စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားသည် ဥပရေကို ရလးစားလိုက်နာေပါြည်။ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော 

သရဘာတူညီချက် စာချုပ်ပုံစံတွင် အကျုံးေင်သည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားြှအပ၊ လုပ်ငန်းခွင်ြျားအရနမဖင့် 

သီးမခားလုပ်ငန်းခွင်တွင်း စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား သတ်ြှတ်ေန် ဥပ ရေက သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိပါ။ 

အလုပ်ေှင်ြျားသည် ထပ်ြံမဖည့်စွက်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး အလုပ်သြား 

ြျား သို့ြဟုတ် သက်ဆိုင်ော အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း (လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းေှိပါက) နှင့် 

တိုင်ပင်ရဆွးရနွးပပီး၊ ရြှော်လင့်ချက်ြျားသည် ေှင်းေှင်းလင်းလင်းမဖစ်ရကကာင်း အတည်မပုေန် လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း 

ခွင်တွင်း စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားရမပာင်းလဲပါက၊ ရမပာင်းလဲသည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြှန်သြှေကို အလုပ်သြား 

အားလုံးထံ ရသချာစွာ ဆက်သွယ်ရကကာင်းကကားမခင်းသည် ရကာင်းြွန်သည့် အရလ့အကျင့်မဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ေှင် 

ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား (အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျား အပါအေင်) သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ြည်သည့် စည်းြျဉ်း 

စည်းကြ်းြျားကို ထပ်ြံမဖည့်စွက်ေန်လိုအပ်ရကကာင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပြာ၊ အနိုင်ကျင့်ြှု၊ 

အကကြ်းဖက်ြှု၊ ခွဲမခားဆက်ဆံြှုနှင့် ထိပါးရနှာင့်ယှက်ြှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ော ထိပါးရနှာင့်ယှက်ြှုအပါအေင်) တို့ကို 

တားမြစ်ေန် ြူေါေြျား ချြှတ်နိုင်ပါသည်။
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စက်ရုံြျားအတေက် ကျင့်သုံးသည့် အမခားဒသာ  စည်းြျဉ်းဥပဒေြျား

အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပ ရေနှင့် အကျုံးေင်သည့် လုပ်ငန်းြျားတွင် မပသထားေြည့် ကကိုတင်အသိရပးချက်ြျားသည် 

ရအာက်ပါတို့နှင့် အကျုံးေင်ေြည်။

 • အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေအနှစ်ချုပ်နှင့် ယင်းဥပရေအေ မပဌာန်းထားသည့် နည်းဥပရေြျား၊18

 • အခရကကးရငွရပးရချရေးအက်ဥပရေ အကျဉ်းချုပ်နှင့် ယင်းဥပရေအေ မပဌာန်းထားသည့် နည်းဥပရေြျား၊

 • သက်ဆိုင်ပါက၊ ကရလးအလုပ်သြားြျားအတွက် အလုပ်ချနိ်အပါအေင်၊ အလုပ်ချနိ်နှင့်ပတ်သက်သည့် 

ကကိုတင်အသိရပးချက်၊

 • အလုပ်သြားရေးော စစ်ရဆးရေးအောေှိ၏ အြည်နှင့် ရနေပ်လိပ်စာ၊

 • အသိအြှတ်မပု ဆောေန်၏ အြည်နှင့် ရနေပ်လိပ်စာ၊19

 • အလုပ်သြားရေးော စစ်ရဆးရေးအောေိှက အြိန့်ထုတ်မပန်ထားသည့်အတုိင်း အလုပ်သြားြျား၏ ကျန်းြာ 

ရေး၊ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် သက်သာရချာင်ချရိေးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမခားရသာသတင်း 

အချက်အလက်ြျား၊

18 လက်ေှိအချနိ်တွင်၊ သက်ဆိုင်ော အစိုးေ ေန်ကကီးဌာနြျားက ဤကျဉ်းချုပ်ြျားကို အဆင်သင့်လုပ်ရဆာင်ထားမခင်း ြေှိရသးပါ။
19 အလုပ်သြားေန်ကကီးဌာနက ဦးစီးသည့် အလုပ်သြားရဆးရုံြျားနှင့် ရဆးခန်းြျားေှိ ဆောေန်ြျား။
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၄။ အခဒြကးဒငေြျား

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျား

 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွ အက်ဥပ ရေ၊ ၂၀၁၃

  အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၂/၂၀၁၈ မဖင့် ထုတ်မပန်ထားသည့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရြလ 

၁၄ ေက်ရန့တွင် အာဏာသက်ေင်သည်။

 အခရကကးရငွရပးရချရေး ဥပရေ၊ ၂၀၁၆

၄.၁။ အကျုံးဝင်ြှု

အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေ (၂၀၁၃) နှင့် အကျုံးေင်သည့် အလုပ်သြားြျားတွင် ကူးသန်းရောင်းေယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ 

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ြည်သူြဆို 

ပါေင်သည်။ ရအာက်ရဖာ်မပပါတို့ကဲ့သို့ရသာ အချ ို ့ရသာ အလုပ်သြားြျား သို့ြဟုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းြျားသည် 

အနည်းဆုံးအခရကကးရငွနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြေှိပါ။

 • နိုင်ငံ့ေန်ထြ်းြျား၊ ပင်လယ်ကူးသရဘဂာသားြျားနှင့် အလုပ်ေှင်အရပါ်ြှီခို၍ အတူရနသည့် အလုပ်ေှင်၏ 

ြိသားစုေင်ြျား20

 • အလုပ်သြားဦးရေ ၁၀ ရယာက်ရအာက်ရလျာ့နည်းသည့် အရသးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား21

 • ြိသားစုပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား22

အခရကကးရငွရပးရချရေးဥပရေ (၂၀၁၆) နှင့် အကျုံးေင်သည့် အလုပ်သြားြျားတွင်လည်း ကူးသန်းရောင်းေယ် 

ရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ရြွးရမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ် 

ကိုင်သူ ြည်သူြဆိုပါေင်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ ဤဥပရေသည် အနည်းဆုံး အခရကကးရငွ ဥပရေထက်ပိုြိုကျယ်မပန့်ပပီး၊ 

အလုပ်သြားဦးရေ ၁၀ ရယာက်ရအာက်ေှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ အလုပ်သြားြျားနှင့် 

အကျုံးေင်ပါသည်။

20 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေ၏ ပုေ်ြ၊ ၂ (က) (၁) ကို ကကည့်ပါ။
21 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေအေ ထုတ်မပန်ထားသည့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁/၂၀၁၈။
22 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေအေ ထုတ်မပန်ထားသည့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁/၂၀၁၈။
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၄.၂။ အခဒြကးဒငေြျားကို အဓိပ္ပါျ် ြေင့်ဆိုမခင်း

“အခရကကးရငွ” ဟူရသာ ရေါဟာေကို အနည်းဆုံးအခရကကးရငွ ဥပရေ (၂၀၁၃)23 နှင့် အခရကကးရငွရပးရချရေး ဥပရေ 

(၂၀၁၆)24 တို့တွင် အဓိပ္ပါယ် သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ အခရကကးရငွ တွက်ချက်ောတွင် ရအာက်ပါတို့ ပါေင် ပါသည်။

 • အခရကကးရငွ သို့ြဟုတ် လုပ်ခလစာ

 • အချနိ်ပိုရကကး

 • ဆုရကကးြျား

 • ေင်ရငွအမဖစ် သတ်ြှတ်နိုင်သည့် အမခားရသာ ရလျာ်ရကကး သို့ြဟုတ် အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျား

အခရကကးရငွ တွက်ချက်ောတွင် ရအာက်ပါတို့ ြပါေင်ပါ။

 • ပင်စင် (အပငိြ်းစား) လစာြျား

 • လုပ်သက်ဆုရငွ

 • လူြှုဖူလုံရေးအကျ ိုးခံစားခွင့် ရငွရကကးြျား

 • ခေီးစေိတ်

 • စားရသာက်စေိတ်ြျား

 • ရဆးကုသြှု သို့ြဟုတ် အမခားရသာ ေန်ရဆာင်ြှုြျား

 • ရနထိုင်စေိတ်

 • လှေပ်စစ်ဓါတ်အားခ သို့ြဟုတ် ရေဖိုး

 • အခွန်အခြျား

 • အလုပ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် ကုန်ကျစေိတ်ြျား25

 • အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်သက်တြ်းကုန်ဆုံးချနိ်တွင်ရပးသည့် ဆုရကကးြျား

 • အနားယူအပန်းရမဖ ကုန်ကျစေိတ်ြျား

 • တည်ဆဲဥပရေြျားအေ အလုပ်ေှင်က အလုပ်သြားအတွက် ထည့်ေင်သည့် ထည့်ေင်ရကကးြျား26

 • အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးနှင့် ဂရုဏာရကကးြျား

23 ပုေ်ြ၊ ၂။
24 ပုေ်ြ၊ ၂။
25 ဤထုတ်ပယ်ချန်လှပ်ထားြှုသည် အခရကကးရငွ ရပးရချရေးဥပရေတွင်သာမဖစ်ပပီး၊ အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေတွင် ထုတ်ပယ်ချန်လှပ် 

ထားမခင်းြေှိပါ။ အလုပ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် ကုန်ကျစေိတ်ြျားကို အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေနှင့် အကျုံးေင်သည့် အလုပ်သြားြျား 
အတွက် အခရကကးရငွတွက်ချက်ောတွင် ထည့်သွင်း၍ေ/ြေနှင့်ပတ်သက်ပပီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုြှုကို ဖွင့်ဟထားပါသည်။

26 ပင်စင်ေန်ပုံရငွနှင့် အိုနာစာေန်ပုံရငွအတွက် ထည့်ေင်မခင်းြျား။
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၄.၃။ အနည်းဆုံးအခဒြကးဒငေ 

အနည်းဆုံးအခဒြကးဒငေ နှုန်းထား

အနည်းဆုံးအခရကကးရငွကို အနည်းဆုံးအခရကကးရငွ ဥပရေ (၂၀၁၃) တွင် ပါေှိသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ 

သတ်ြှတ်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအခရကကးရငွ၏ ေည်ေွယ်ချက်ြှာ အလုပ်သြားြျားနှင့် ၎င်းတို့ြိသားစုြျား၏ အရမခခံ 

လိုအပ်ြှုြျားနှင့် ြေှိြမဖစ်လိုအပ်ြှုြျား မပည့်ေရစေန်၊ အလုပ်သြား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်တိုးတက်မြင့်ြားရစေန်နှင့် 

ယှဉ်ပပိုင်ြှုြျားကို အားရပးေန်ပင်မဖစ်ပါသည်။ သတ်ြှတ်ထားသည့် အချနိ်မပည့်အလုပ်သြား အရေအတွက်ေှိသည့် 

အလုပ်ေှင်ြျားအမပင်၊ ဥပ ရေသည် အချနိ်ပိုင်းနှင့် နာေီအလိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သြားအားလုံးနှင့်လည်း 

အကျုံးေင်ပါသည်။

လက်ေှိ အနည်းဆုံးအခရကကးရငွသည် တစ်နာေီကို ၆၀၀ ကျပ် သို့ြဟုတ် တစ်ေက်ကို ၄၈၀၀ ကျပ် မဖစ်ပါသည်။27  

ဤရန့စဉ်နှုန်းထားသည် တစ်ေက် ၈ နာေီကို အရမခခံပပီး၊ အချနိ်ပိုရကကး၊ ဆုရကကး၊ ြက်လုံးရပးသည့် ရငွရကကး 

သို့ြဟုတ် အမခားရထာက်ပံ့ရကကးြျား ြပါေင်ပါ။ သို့မဖစ်၍၊ ယင်းကို အထက်တွင် ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း 

“အခရကကးရငွ” ၏ ရယဘုယျအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ြသက်ဆိုင်ဘဲ သီးမခားအရနမဖင့် ြှတ်ယူေြည်မဖစ်ပါသည်။ 

အချနိ်ပိုင်းအလုပ်ကို အချ ိုးကျအရပါ်ြူတည်ပပီး ရပးေြည်မဖစ်ပါသည်။

ြိြိတို့၏ ြှားယွင်းြှုရကကာင့်ြဟုတ်ဘဲ၊ အလုပ်ေှင်ြှ အလုပ်တာေန်ြရပးနိုင်မခင်းရကကာင့် သာြန်အလုပ်ချနိ် (စက်ရုံ 

အလုပ်သြားြျားအတွက် ေက်သတ္တတစ်ပတ်လှေင် ၄၄ နာေီ) ရအာက် ရလျာ့နည်းပပီး အလုပ်လုပ်ကုိင်သည့် အချန်ိမပည့် 

27 အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၂/၂၀၁၈ မဖင့် ထုတ်မပန်ထားသည့် အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဆိုင်ော အြိန့်ရကကာ်မငာစာ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရြလ ၁၄ 
ေက်ရန့တွင် အာဏာသက်ေင်သည်။

အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားြျား

အလုပ်ေှင်သည် အနည်းဆုံအခရကကးရငွကို အလုပ်သြားြျားအား အသိရပးထားေြည် 

မဖစ်သည့်အမပင်၊ အနည်းဆုံးအခရကကးရငွနှုန်းထားကို လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရကကာ်မငာထားေ 

ြည်။

အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အရကကးရငွြျား၊ အချနိ်ပိုရကကးနှင့် မဖတ် 

ရတာက်ရငွြျားကို ြှတ်တြ်းမပုစုထားေြည်မဖစ်ပပီး၊ ယင်းသတင်းအချက်အလက်ြျားကို 

သက်ဆိုင်ော ဦးစီးဌာနသို့ အစီေင်ခံ တင်မပေြည် (အနည်းဆုံးအခရကကးရငွ နည်းဥပရေပါ 

ပုံစံ (၆) နှင့် ပုံစံ (၇) တို့တွင် စီစဉ်ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း)။

လပုင်န်းခငွသ်ည ်စစရ်ဆးြှုခယံနူိငုေ်ြညမ်ဖစပ်ပီး၊ အလပုေှ်ငသ်ည ်စစရ်ဆးရေးအောေှအိား 

လုပ်ငန်းခွင်သို့ ေင်ရောက်ခွင့်မပုေြည်မဖစ်သည်။ ထို့အမပင်၊ အဆိုပါစာေင်းအင်းနှင့် ြှတ် 

တြ်းြျားကို ရတာင်းခံရသာအခါ၊ စစ်ရဆးခွင့်မပုေြည်။

အလုပ်ေှင်ြျားသည် အချနိ်မပည့်အလုပ်သြားြျား၊ အချနိ်ပိုင်းအလုပ်သြားြျားနှင့် နာေီ 

အလိုက်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သြားြျားအား အနည်းဆုံးအခရကကးရငွရပးေြည်။
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အလုပ်သြားြျားသည် ေက်သတ္တတစ်ပတ်အတွက် ၄၄ နာေီအချနိ်မပည့် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပပီးသူအရနမဖင့် လုပ်အားခ 

ေေှိခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည်။

အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်ြျားနှင့် စုရပါင်းသရဘာတူညီ 

ချက်ြျားအားမဖင့် အနည်းဆုံးအခရကကးရငွထက် မြင့်ြားသည့် အခရကကးရငွြျားကို ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှု မပုလုပ်နိုင်သည်။ 

သို့ောတွင်၊ အလုပ်ေှင်သည် အနည်းဆုံးအခရကကးရငွရအာက် ရလျာ့နည်း၍ အလုပ်သြားအား အခရကကးရငွရပးမခင်း 

ြမပုေပါ။28

ကနဦးသင်တန်းကာလအချနိ်အတေင်း သို့ြဟုတ် အစြ်းခန့်ကာလ အလုပ်သြားြျားအတေက် ကျင့်သုံးြှု

အလုပ်သြားတစ်ဦးသည် ကနဦးသင်တန်းတက်ရောက်သည့် ကာလတွင်ေှိရနသူမဖစ်ပါက၊ သင်တန်းတက်ရောက် 

သည့် ၃ လတာကာလအတွင်း ၎င်းအား အဆိုမပုထားသည့် အနည်းဆုံးအခရကကးရငွ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းရအာက်ြရလျာ့ 

ရသာ အခရကကးရငွ  ရပးေြည်။29 အလုပ်သြားတစ်ဦးသည် အစြ်းခန့်ကာလ ြပပီးရမြာက်ရသးပါက၊ ဤအချနိ် 

ကာလအတွင်း ၎င်းအား အဆိုမပုထားသည့် အနည်း ဆုံးအခရကကးရငွ၏ ၇၅ ောခိုင်နှုန်းရအာက်ြရလျာ့ရသာ 

အခရကကးရငွကို ရပးေြည်။30

၄.၄။ အခဒြကးဒငေဒပးဒချမခင်း 

အခဒြကးဒငေြျားကို ြည်သည့်အချနိ်တေင် ြည်ကဲ့သို့ဒပးဒချရြည်နည်း။

အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြား အမပန်အလှန်သရဘာတူညီြှုမဖင့် အလုပ်သြားြျားအား အနည်းဆုံး လစဉ် ရငွသား၊ 

ချက်လက်ြှတ် သို့ြဟုတ် ဘဏ်ရငွလွှဲစနစ်မဖင့် ရပးေြည်။31

လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် အလုပ်သြားဦးရေ ၁၀၀ ထက်ြပိုပါက၊ အခရကကးရငွရပးရချေန် ကာလအပိုင်းအမခားကုန်ဆုံး 

သည့်ရန့တွင် ရပးရချေြည်။32 အလုပ်သြားဦးရေ ၁၀၀ ထက်ပိုပါက၊ အခရကကးရငွရပးရချေန် ကာလအပိုင်းအမခား 

ကုန်ဆုံးပပီးရနာက် ရနာက်အကျဆုံး ၅ ေက်အတွင်း ရပးရချေြည်။33

အလုပ်သြားတစ်ဦးအား အလုပ်ေှင်က အလုပ်ေပ်စဲလိုက်ပါက၊ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအား ရပးထိုက်သည့် 

အခရကကးရငွကို အလုပ်ေပ်စဲခံေသည့်ရန့ြှ အလုပ်ဖွင့်ေက် ၂ ေက်အတွင်း ရပးရချေြည်။34 အလုပ်သြားသည် အလုပ် 

ေှင်ထံ ကကိုတင်အရကကာင်းကကားစာရပးပို့၍ ြိြိဆန္ဒအေ အလုပ်ြှနုတ်ထွက်ပါက၊ အခရကကးရငွရပးရချေန်ကာလ 

28 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွ ဥပရေ (၂၀၁၃)၊ ပုေ်ြ၊ ၁၂။
29 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေအေ ထုတ်မပန်ထားသည့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁/၂၀၁၈။
30 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေအေ ထုတ်မပန်ထားသည့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁/၂၀၁၈။
31 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွရပးရချ ရေးဥပ ရေ (၂၀၁၆)၊ ပုေ်ြ၊ ၃။ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားတွင် လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ် 

သြားြျားအတွက်ခခင်းချက်တစ်ေပ်ေှိရကကာင်း ြှတ်သားထားပါ။ ခခင်းချက်အေ၊ အလုပ်ေှင်သည် ယင်းအလုပ်သြားြျားအား ရေသဓရလ့ 
ထုံးစံနှင့်အညီ၊ အလုပ်သြား၏ ကိုယ်ရေးကိုတာအသုံးမပုြှုနှင့် အကျ ိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ောအတွက် ရငွသားတစ်ချ ို ့တစ်ေက်နှင့် 
“ပစ္စည်း” တစ်ချ ို ့တစ်ေက် တွဲဖက်၍ ရပးရချနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပရေသည် ပုေ်ြ ၄၃ (ည) တွင် သတ်ြှတ်ရဖာ်မပထားသည့် 
စံနှုန်းြျားနှင့်အညီ၊ အချ ို ့ရသာ ကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားအတွက်လည်း ရငွသားတစ်ချ ို ့တစ်ေက်နှင့် ပစ္စည်းတစ်ချ ို ့တစ် ေက်ကို တွဲဖက်၍ 
ရပးရချနိုင်ရစပါသည်။

32 အခရကကးရငွရပးရချရေးဥပရေ (၂၀၁၆)၊ ပုေ်ြ၊ ၄ (ဂ) (၁)။
33 အခရကကးရငွရပးရချရေးဥပရေ (၂၀၁၆)၊ ပုေ်ြ၊ ၄ (ဂ) (၂)။
34 အခရကကးရငွရပးရချရေးဥပရေ (၂၀၁၆)၊ ပုေ်ြ၊ ၄ (ဃ)။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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အပိုင်းအမခားကုန်ဆုံးသည့်ရန့ေက်တွင် ရပးရချေြည်။35

အလုပ်ေှင်သည် ြရြှော်လင့်ရသာ ထူးမခားသည့်အရမခအရနတစ်ေပ်ေပ် ရပါ်ရပါက်သမဖင့် (ဥပြာ၊ သဘာေရဘး 

အန္တောယ်) အထက်ရဖာ်မပပါ မပဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ အခရကကးရငွြျားကို အချနိ်ြီရပးရချေန် အခက်အခဲေှိပါက၊ 

အခရကကးရငွရပးရချေန် ရနှာင့်ရနှးကကန့်ကကာြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး အလုပ်သြား သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း 

နှင့် သရဘာတူညီြှု ေယူနိုင်သည်။ ဤသရဘာတူညီချက်ကို အခရကကးရငွရပးရချရေး နည်းဥပရေပါ ပုံစံ (၂) ကို 

အသုံးမပု၍ ြှတ်တြ်းတင်ေြည်မဖစ်ပပီး၊ ယင်းြှတ်တြ်းကို ရလှောက်လွှာပုံစံ (၁) နှင့်အတူ အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှု 

ကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာနရအာက်ေှိ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပရေစစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာနသို့ 

တင်မပေြည်။36

အခဒြကးဒငေြှ နုတ်ျူမြတ်ဒတာက်မခင်း

ဥပရေတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည်ြျားြှအပ၊ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြား၏ လုပ်ခလစာြှ ြည်သည့်နုတ်

ယူမဖတ်ရတာက်မခင်းကိုြှေ မပုလုပ်ခွင့်ြေှိပါ။  အလုပ်ေှင်သည် နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်ြှု ြှတ်တြ်းြျားကို အခရကကးရငွ 

ရပးရချရေး နည်းဥပရေပါ ပုံစံ (၇) နှင့်အညီ ြှတ်တြ်းြျားကို စနစ်တကျ သိြ်းထားေပါြည်။ တေားေင်ခွင့်မပုထား 

သည့် နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်ြှုြျားြှာ -

 • အလုပ်ြှ ခွင့်ြဲ့ပျက်ကွက်ြှုြျား

 • အလုပ်ေှင်က စီစဉ်ရပးသည့် ရနထိုင်စေိတ်၊ ရေဖိုးနှင့် လှေပ်စစ်ဓါတ်အားခ

 • စားရသာက်စေိတ်ြျား

 • ကကိ/ပို့ယာဉ်စေိတ်

 • ေင်ရငွခွန်

 • ြှားယွင်းပပီး ပိုရပးြိရသာ အခရကကးရငွြျား

 • ကကိုတင်ထုတ်ရပးရငွြျား

 • တေားရုံး၏ဆုံးမဖတ်ချက်အြိန့်အေ ရပးရဆာင်ေြည့် အခရကကးရငွြျား

 • ခုံသြာဓိရကာင်စီ သို့ြဟုတ် ခုံသြာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးမဖတ်ချက်အေ ရပးရဆာင်ေြည့် အခရကကးရငွြျား

 • လူြှုဖူလုံရေး ထည့်ေင်ရကကးြျား

 • အမခားရသာ ဥပရေြျားအေ ရပးရဆာင်ေြည့် ထည့်ေင်ရကကးြျား

 • ရအာက်တွင်ရဖာ်မပထားရသာ တိကျသည့်စံနှုန်းြျားနှင့်အညီ ေဏ်ရငွအမဖစ် နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်ြှုြျား

လုပ်ခလစာရပးသည့် အချနိ်ကာလတွင် စုစုရပါင်းနုတ်ယူမဖတ်ရတာက်ြှုြျားသည် အလုပ်သြားတစ်ဦး၏ အခရကကး 

ရငွ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းထက် ြပိုေပါ။ အလုပ်အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းကိေိယာြျား သို့ြဟုတ် အောေတ္ထုပစ္စည်း 

ြျားအတွက် နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်မခင်းြမပုေပါ။ ခွင့်မဖင့် အလုပ်ပျက်ကွက်မခင်းြျား (နှစ်ပတ်လည်ခွင့်၊ နာြကျန်းခွင့် 

နှင့် ဈာပနကိစ္စသွားရောက်မခင်း) အတွက် အခရကကးရငွနုတ်ယူ မဖတ်ရတာက်မခင်းြျား ြမပုလုပ်ေပါ။

35 အခရကကးရငွရပးရချရေးဥပရေ (၂၀၁၆)၊ ပုေ်ြ၊ ၄ (ဃ)။
36 အခရကကးရငွရပးရချရေးဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၃ ြှ ပုေ်ြ ၆ အထိ။



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
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အလုပ်သြား၏လျစ်လျူရှုြှု သို့ြဟုတ် ပျက်ကေက်ြှုဒြကာင့် အခဒြကးဒငေြှ နုတ်ျူမြတ်ဒတာက်မခင်း 

သို့ြဟုတ် ေဏ်ဒငေြျား

 ရအာက်ရဖာ်မပပါ အရမခအရနြျားတွင် အလုပ်သြား၏ လုပ်ခလစာြှ နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်မခင်းြျား မပုလုပ်နိုင်သည်။

 • အလုပ်သြား၏ တြင်လျစ်လျူရှုြှု၊ ရပါ့ဆြှုရကကာင့်မဖစ်ရစ၊ ြရုိးရမဖာင့်ရသာသရဘာမဖင့် မပုလုပ်ြှု သ့ုိြဟုတ် 

ပျက်ကွက်ြှုရကကာင့်မဖစ်ရစ၊ အလုပ်ေှင်က အလုပ်သြားအား ထိန်းသိြ်းရစာင့်ရေှာက်ေန် အတိအလင်း 

အပ်နှံထားသည့် တာေန်ေှိရသာပစ္စည်းြျားနှင့် ရငွရကကးတစ်စုံတစ်ော ပျက်စီးဆုံးရှုံးြှုသည် ထိုအလုပ်သြား 

၏ ရပါ့ဆြှားယွင်းြှုရကကာင့် တိုက်ရိုက်ရပါ်ရပါက်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးြှု၊37

 • အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်စာချုပ်ပါ ေဏ်ရငွသတ်ြှတ်ထားသည့် အလုပ်ခွင်စည်းကြ်း 

ချက်ြျားကို အလုပ်သြားက ရဖာက်ဖျက်ြှု၊38

အလုပ်ေှင်ြျားသည် ေဏ်ရငွြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရအာက်ပါစည်းြျဉ်းြျားကို ရလးစားလိုက်နာေြည်။

 • အလုပ်သြားအား ထုရချရမဖေှင်းခွင့် တစ်စုံတစ်ော ြရပးဘဲ၊ အလုပ်သြား၏ အခရကကးရငွြှ ေဏ်ရငွအမဖစ် 

နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်မခင်း မပုလုပ်၍ြေပါ။

 • အသက် ၁၆ နှစ်ရအာက် အလုပ်သြားထံြှ ေဏ်ရငွအမဖစ် နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်မခင်း မပုလုပ်၍ ြေပါ။

 • အလုပ်သြား၏ လုပ်ခလစာြှ ၅ ောခိုင်နှုန်းထက်ပို၍ နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်ခွင့် ြေှိပါ။

အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားရေးော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး ရကာ်ြတီ၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း သို့ြဟုတ် သက် 

ဆိုင်ောအလုပ်သြားနှင့် ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှုမပုလုပ်ပပီး၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပ ရေစစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်မပု 

ချက်ေယူပပီးြှသာ ထိုကဲ့သို့ရသာ နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်မခင်းြျား မပုလုပ်ေြည်။ အလုပ်သြား၏ လုပ်ရဆာင်ြှု သို့ြ 

ဟုတ် ပျက်ကွက်ြှုရကကာင့် မဖစ်ရပါ်သည့် ထိခိုက်ပျက်စီးြှု သို့ြဟုတ် ဆုံးရှုံးြှုအတွက် ေဏ်ရငွအမဖစ် နုတ်ယူမဖတ် 

ရတာက်မခင်းြျားသည် ထိခိုက်ပျက်စီးြှု သို့ြဟုတ် ဆုံးရှုံးြှုတန်ဖိုးထက် ြပိုရစေဘဲ၊ အလုပ်သြား၏ လုပ်ခလစာ၏ 

၅ ောခိုင်နှုန်းထက် ြပိုရစေပါ။ အသက် ၁၆ နှစ်ရအာက် အလုပ်သြားထံြှ ေဏ်ရငွအမဖစ် ြည်သည့်နုတ်ယူမဖတ် 

ရတာက်မခင်းကိုြှေ ြမပုလုပ်ေပါ။

အလုပ်ေှင်ြျားသည် အမခားြည်သည့် ကိစ္စအတွက်ြှေ အလုပ်သြား၏ အခရကကးရငွြှ နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်မခင်း 

ြမပုလုပ်ေပါ။ အလုပ်သြားအား ထုရချရမဖေှင်းခွင့် ြရပးဘဲ၊ ြည်သည့်နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်မခင်းကိုြှေ ြမပုလုပ်ေပါ။

37 အခရကကးရငွရပးရချရေးဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၁၁ (က)။
38 အခရကကးရငွရပးရချရေးဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၁၁ (ခ)။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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၅။ အလုပ်ချနိ်၊ အချနိ်ပိုနှင့် ရက်သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျား

 အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပရေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်

 ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား အက်ဥပရေ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

 ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား နည်းဥပရေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်

 ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် အက်ဥပရေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်

 ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် နည်းဥပရေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်

၅.၁။ အလုပ်ချနိ်နှင့် အချနိ်ပို

စက်ရုံြျားြ ှအေွယ်ရောက်သူ အလုပ်သြားြျားသည် -

 • တစ်ေက်လှေင် ၈ နာေီ သို့ြဟုတ် ေက်သတ္တတစ်ပတ်လှေင် ၄၄ နာေီထက် ပို၍ အလုပ်ြလုပ်ေပါ။

 • အနည်းဆုံး ြိနစ် ၃၀ နားချနိ် ြေှိဘဲ၊ တစ်ဆက်တည်း ၅ နာေီထက် ပို၍ အလုပ်ြလုပ်ေပါ။

 • အလုပ်လုပ်သည့်ရန့တွင် အလုပ်ချနိ်နှင့် နားချနိ်စုစုရပါင်းသည် ၁၀ နာေီထက် ြရကျာ်လွန်ေပါ။

နည်းပညာဆိုင်ော အရကကာင်းေင်းြျားရကကာင့် စက်ရုံြျားတွင် တစ်ရန့လုံး စဉ်ဆက်ြမပတ် အလုပ်လုပ်ေသည့် 

အေွယ်ရောက်သူ အလုပ်သြားြျားအတွက် ေက်သတ္တတစ်ပတ်လှေင် အလုပ်ချနိ် ၄၈ နာေီ သတ်ြှတ်နိုင်သည်။39

ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျားြ ှအေွယ်ရောက်သူ အလုပ်သြားြျားသည် -

 • တစ်ေက်လှေင် ၈ နာေီ သို့ြဟုတ် ေက်သတ္တတစ်ပတ်လှေင် ၄၈ နာေီထက်ပို၍ အလုပ်ြလုပ်ေပါ။

 • အနည်းဆုံး ြိနစ် ၃၀ နားချနိ်ြေှိဘဲ၊ တစ်ဆက်တည်း ၄ နာေီထက်ပို၍ အလုပ်ြလုပ်ေပါ။

 • အလုပ်လုပ်သည့်ရန့တွင် အလုပ်ချနိ်နှင့် နားချနိ်စုစုရပါင်းသည် ၁၁ နာေီထက် ြရကျာ်လွန်ေပါ။

39 “စဉ်ဆက်ြမပတ် လုပ်ကိုင်ေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်” ဟူရသာ ရေါဟာေသည် ရန့ရောညပါ ေပ်နား၍ြေဘဲ လုပ်ရဆာင်ေန် လိုအပ်သည့် 
နည်းပညာဆိုင်ော လုပ်ငန်းစဉ်ြျား (ရလြှုတ်ဖို၊ ကုတ်ြီးရသွးထုတ်လုပ်မခင်း၊ ရေနံစိြ်းြျားအား သန့်စင်ချက်လုပ်မခင်း၊ ဓာတုပစ္စည်း 
ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျားေှိ အချ ို ့ရသာ လုပ်ငန်းခွဲြျား သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုြျား၊ ဘိလပ်ရမြထုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆားချက်လုပ်မခင်း၊ 
သတ္တုြိုင်းတူးရဖာ်မခင်းလုပ်ငန်းကဲ့သို့ရသာ လုပ်ငန်းြျား) သို့ြဟုတ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏ ပျက်စီးတတ်ရသာ သရဘာသဘာေရကကာင့် 
ေက်သတ္တတစ်ပတ်လှေင် ၇ ေက် ေက်ဆက်လုပ်ကိုင်ေန်လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား (ရယဘုကျအားမဖင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းကဲ့သို့ရသာ 
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းြျား) နှင့် အတူ၊ အြျားမပည်သူဆိုင်ော ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား (ရေ၊ ဓါတ်ရငွ့၊ လှေပ်စစ်ြီး) နှင့် အကျုံးေင်ပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
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၅.၂။ ရက်သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်

ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် အက်ဥပရေနှင့် အကျုံးေင်ရသာ အလုပ်သြားြျားအားလုံးသည် လစာြျားတွက်ချက် 

ောတွင် ပါေင်ရသာ ေက်သတ္တတစ်ပတ်လှေင် လစာအမပည့်မဖင့် အနားယူနိုင်သည့် ေက်တစ်ေက် ေေှိထားပါသည်။

အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေနှင့် အကျုံးေင်သည့် လုပ်ငန်းြျားအတွက် တနဂဂရနွရန့ကို ေက်သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ်ေက် 

အမဖစ် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ တနဂဂရနွရန့ သို့ြဟုတ် အလုပ်ပိတ်ေက်တွင် အလုပ်ဆင်းြှုြမပုလုပ်ခင် 

အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားစစ်ရဆး ရေးအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သြား (ြျား) အား ထိုအလုပ်လုပ်ေသည့်ရန့အတွက် 

ေည်ေွယ်ချက်ကို ရဖာ်မပ၍၊ မပန်လည်အစားထိုးအနားယူနိုင်သည့် ရန့ေက်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရကကာင်းကကားေြည်။

ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် အက်ဥပရေအေ၊ အလုပ်ေှင်ြျားသည် အလုပ်သြားြျား သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားအဖွဲ့ 

အစည်းြျား၏ သရဘာတူညီချက်မဖင့် တနရဂဂရနွရန့ သို့ြဟုတ် အမခားတစ်ေက်ေက်ကို ေက်သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ် 

ေက်အမဖစ် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် နည်းဥပရေတွင် အလုပ်သြားသည် ေက်တ္တပတ် 

အလုပ်ပိတ်ေက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေြည်ဆိုပါက၊ ေက်သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ်ေက်ြတိုင်ြီ ၃ ေက် သို့ြဟုတ် ေက် 

သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ်ေက်ပပီးရနာက် ၃ ေက်အတွင်း တစ်ေက်ေက်တွင် အလုပ်သြားြျားအတွက် အနားယူခွင့်သတ် 

ြှတ်ရပးေြည်။ ထိုသို့ ေက်အစားထိုးအနားေပါက၊ အလုပ်သြားသည် အချနိ်ပိုအခရကကးရငွ ရတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ြေှိပါ။

လုံခခုံရေးေန်ထြ်း သို့ြဟုတ် အလုပ်အဆိုင်းမဖင့် လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သြားြျားသည် ေက်သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ် 

ေက် ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိပပီး၊ ထိုအလုပ်ပိတ်ေက်သည် အလုပ်ေှင်နှင့် သရဘာတူညီထားသည့်အတိုင်း တနဂဂရနွရန့ သို့ြ 

ဟုတ် သတ်ြှတ်ထားသည့် အလုပ်ပိတ်ေက်နှင့် ကွဲမပားြှုေှိနိုင်ပါသည်။

အလုပ်ပိတ်ေက် တစ်ေက် ြေေှိဘဲ၊ ြည်သူြှေ ၁၀ ေက်ထက်ပို၍ တစ်ဆက်တည်း အလုပ်လုပ်နိုင်ြည်ြဟုတ်ပါ။

အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေအေ၊ အလုပ်ပိတ်ေက်ြျားတွင် အလုပ်လုပ်ေပပီး အလုပ်ပိတ်ေက်ြတိုင်ြီ ၃ ေက်နှင့် အလုပ် 

ပိတ်ေက်ပပီးရနာက် ၃ ေက်အတွင်း အစားထိုးနားေက် ြေေှိရသာ အလုပ်သြားြျားအား ထိုအလုပ်ပိတ်ေက်ြျားတွင် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသည့် ၂ လအတွင်း တူညီသည့်အရေအတွက်အတိုင်း အလုပ်ပိတ်ေက်ြျားကို မပန်လည်ခံစားပိုင်ခွင့် 

မပုထားပါသည်။

အလုပ်အဆိုင်းြျားအတွက် အလုပ်ချနိ်ဇယားကို ကကိုတင်သတ်ြှတ်လျက်၊ လုပ်ငန်းတွင် ကပ်ထားေြည်။ အလုပ်ေှင် 

သည် လုပ်ငန်းြစခင်၌ အဆိုမပုထားသည့် အလုပ်ချနိ်ဇယားကို စစ်ရဆးရေးအောေှိထံ တင်မပေြည်မဖစ်ပပီး၊ ရမပာင်းလဲ 

ြှုေှိပါကလည်း စစ်ရဆးရေးအောေှိအား အရကကာင်းကကားေြည်။ အသက် ၁၆ နှစ်ရအာက်ေှိ အလုပ်သြားြျား အတွက် 

အဆိုင်းြျားကို စစ်ရဆးရေးအောေှိချုပ်၏ အတည်မပုချက်ြေေိှပါက၊ တစ်လလှေင်တစ်ကကိြ်သာ ရမပာင်းလဲနိုင်သည်။

၅.၃။ အချနိ်ပို အလုပ်

ရဈးဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျားြှ အလုပ်သြားြျားသည် ြည်သည့်ေက်သတ္တပတ်အတွက်ြဆို ၁၂ နာေီထက်ပို၍ 

အလုပ်ြလုပ်ေပါ။ သို့ရသာ်၊ အချနိ်ပိုလုပ်ေန်လိုအပ်သည့် သီးသန့်ကိစ္စေပ်ြျားေှိလာပါက၊ ယင်းအချနိ်ပိုအလုပ်သည် 

ြည်သည့်ေက်သတ္တပတ်အတွက်ြဆို ၁၆ နာေီထက် ြပိုသင့်ရပ။ ထို့မပင်၊ အချနိ်ပိုအလုပ်ဆင်းချနိ်သည် ညသန်းရခါင် 

ယံထက် ြရကျာ်လွန်ေပါ။40

40 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၁ ေက်ရန့ ေက်စွဲပါ ညွှန်ကကားချက်အြှတ် ၆၁၅/၂/အလေ-ဥပရေ ၂/၁၂ (၁၅၈၄)။
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စက်ရုံြျားြှ အလုပ်သြားြျားအတွက် အချနိ်ပိုဆင်းေြည့် နာေီကို ညွှန်ကကားချက်တွင် ထည့်သွင်းမပဌာန်းထားပါ 

သည်။41 စဉ်ဆက်ြမပတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန်ြလိုအပ်သည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် အချနိ်ပိုနာေီသည် တစ်ပတ် 

လှေင် နာေီ ၂၀ ထက် ြပိုေပါ။ ယင်းနာေီ ၂၀ ကို ရအာက်ပါအတိုင်း လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ တနလဂာရန့ြှ ရသာကကာရန့ 

အထိအတွက် ၁၅ နာေီ (၃ နာေီ x ၅ ေက်) နှင့် စရနရန့အတွက် ၅ နာေီ မဖစ်ပါသည်။

အလုပ်သြားြျားအတွက် အချနိ်ပိုလုပ်အားခ နှုန်းထားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကျင့်သုံးေြည့်ပုံရသနည်းကို အခရကကးရငွ 

ရပးရချရေးနည်းဥပရေနှင့် အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပရေတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ သို့ောတွင်၊ ခခင်းချက်တစ် 

ေပ်ြှာ၊ အနည်းဆုံးအခရကကးရငွအြိန့်ရကကာ်မငာစာနှင့် အကျုံးေင်ရသာ အလုပ်သြားြျားသည် ယင်းအြိန့်ရကကာ်မငာ 

စာတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် အလုပ်ချနိ်တစ်နာေီအတွက် အခရကကးရငွနှစ်ဆခံစားပိုင်ခွင့်ေှိရကကာင်း သတ် 

ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပဒေနှင့် အခဒြကးဒငေဒပးဒချဒရးနည်းဥပဒေအရ အချနိ်ပိုအခဒြကးဒငေ တေက်ချက်ြှု

 ပုံ (၁) - အချနိ်ပို အခဒြကးဒငေ ပုံဒသနည်း

   လခစာ အလုပ်သြားြျားအတေက်

   အရမခခံလစာ x ၁၂ လ x ၂    = တစ်နာေီ လုပ်အားခနှုန်း

   ၅၂ ပတ် x ၄၄ နာေီ သို့ြဟုတ် ၄၈ နာေီ

   ဒန့စားအလုပ်သြားြျားအတေက်

   ရန့စားခ x ၆ ေက်  x ၂   = တစ်နာေီ လုပ်အားခနှုန်း  

   ၄၄ နာေီ သို့ြဟုတ် ၄၈ နာေီ

   ပုတ်မပတ်အလုပ်သြားြျား42

   တစ်ရန့ပျြ်းြှေေင်ရငွ x ၆ ေက်  x ၂ = တစ်နာေီလုပ်အားခနှုန်း 

   ၄၄ နာေီ သို့ြဟုတ် ၄၈ နာေီ 

 

41 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၁ ေက်ရန့ ေက်စွဲပါ ညွှန်ကကားချက်အြှတ် ၆၁၅/၂/အလေ-ဥပရေ ၂/၁၂ (၁၅၈၄)။
42 ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌနာြျားနည်းဥပရေတွင်၊ ပုတ်မပတ်အလုပ်သြားြျားအတွက် ရန့စဉ်ပျြ်းြှေနှုန်းထားကို ေက်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်း 

ေေှိသည့် အခရကကးရငွြျားအား ေက်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်း အလုပ်သြားအြှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ေက်အရေအတွက်မဖင့် 
စားမခင်းမဖင့် တွက်ချက်ေြည်ဟု သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။
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၆။ အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်နှင့် ခေင့်ရက်
 

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျား

 ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် အက်ဥပရေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်

 ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် နည်းဥပရေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်

 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွ ဥပရေ၊ ၂၀၁၃

 လူြှုဖူလုံရေး ဥပရေ၊ ၂၀၁၂

 လူြှုဖူလုံရေး နည်းဥပရေ၊ ၂၀၁၂

ဇျား (၁) - ခေင့်ရက်ခံစားပိုင်ခေင့်

လစာမြင့် ခေင့်အြျ ိုးအစား43 ရက်/ရက်သတ္တပတ်

အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက4်4 နှစ်အလုိက် ရမပာင်းလဲြှုေိှသည်။ သ့ုိရသာ်၊ ခန့်ြှန်းရမခအားမဖင့် ၁၅ ေက် မဖစ်ပါသည်။

လုပ်သက်ခွင့် (နှစ်ပတ်လည်ခွင့်) ၁၀ ေက်

ရေှာင်တခင်ခွင့် (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာခွင့်) ၆ ေက်

ရဆးခွင့် ၃၀ ေက်

ြီးဖွားခွင့် (ြိခင်ြျား) ေက်သတ္တပတ် ၁၄ ပတ်

ြီးရနဇနီး ရစာင့်ရေှာက်ခွင့် (ဖခင်ြျား) ၁၅ ေက်

၆.၁။ အြျားမပည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်

ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက်ဥပရေသည် အလုပ်ရုံြျား၊ ြီးေထား၊ သရဘဂာဆိပ်ြျား၊ ရေနံရမြ၊ သတ္ထုတွင်းြျား၊ ဆိုင် 

ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား၊ အစိုးေ အလုပ်ရုံြျားြှ အပြဲတြ်း သို့ြဟုတ် ယာယီအလုပ်သြားြျားနှင့် အကျုံးေင်ပါသည်။ 

ဥပ ရေသည် ြိသားစုလုပ်ငန်းငယ်ြျားြှ ြိသားစုေင်ြျား (ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ ြိဘ၊ သားသြီးနှင့် ရြာင်နှြေင်းချာြျား)၊ 

အစုေှယ်ယာေင်ြျား၊ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား၊ အစိုးေစက်ရုံ အလုပ်ရုံြျားြှ အလုပ်သြားြျားြဟုတ်သည့် 

အမခားအလုပ်သြားြျားနှင့် ြသက်ဆိုင်ပါ။

အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသည့် အလုပ်သြားြျားအား ထို့ရန့အတွက်ရပးပြဲနှုန်း၏ နှစ်ဆ 

ေထိုက်ရစေြည့်အမပင်၊  ေှားပါးစေိတ်ေရနလှေင် (ထိုရန့အတွက် ရပးပြဲနှုန်းအတိုင်း) ေှားပါးစေိတ် ေထိုက်ရစေြည်။  

ေှားပါးစေိတ်ဆိုသည်ြှာ “ေြ်းရေးဖူလုံြှုရထာက်ပံ့ရကကး” မဖစ်ပပီး၊ ယင်းသည် “ရနထိုင်စေိတ် ရထာက်ပံ့ရကကးနှင့် 

ခေီးစေိတ်ရထာက်ပံ့ရကကး” တို့နှင့် ြတူပါ။ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအား အြျားမပည်သူ အလုပ်ပိတ်ေက်တွင် 

43 ထိုစံနှုန်းြျားကို ကျင့်သုံးလျက်ေှိရကကာင်း ြှတ်သားပါ။
44 ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၂၈ ေက်ရန့ ေက်စွဲမဖင့် ထုတ်မပန်ထားသည့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာ အြှတ် ၁၃၈၊ ရတာ်လှန်ရေးရကာင်စီအစိုးေ။ 

အစိုးေသည် အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်ြျားကို နှစ်စဉ်အစိုးေမပန်တြ်းတွင် ရကကညာပါသည်။
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အလုပ်ခိုင်းရစြည်ဆိုပါက၊ အလုပ်သြား၏ ဆန္ဒကို ေယူပပီး၊၊ ယင်းရန့ြတိုင်ြီ ၂၄ နာေီ ကကိုတင်၍ အလုပ်ရုံနှင့် 

အလုပ်သြားဥပရေ စစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်မပုချက်ရတာင်းခံေြည်မဖစ်သည့်အမပင်၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း 

အလုပ်သြားြျား မြင်သာရအာင် ကကိုတင်ကပ်ထားေြည်။

အြျားမပည်သူ အလုပ်ပိတ်ေသည် ေက်သတ္တပတ်အလုပ်ပိတ်ေက် တစ်ေက် သို့ြဟုတ် အမခားအလုပ်ပိတ်ေက် တစ် 

ေက်နှင့် တိုက်ဆိုင်ရနလှေင်၊ အမခားရန့တစ်ရန့ကို အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်အမဖစ် ရမပာင်းလဲ၍ြေဘဲ၊ ထိုသို့ 

တိုက်ဆိုင်သည့် အလုပ်ပိတ်ေက်ကို အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်ြမဖစ် ြှတ်ယူေြည်။

ဗုေ္ဓဘာသာေင်ြဟုတ်ရသာသူြျားအတွက် ဘာသာရေးဆိုင်ော အလုပ်ပိတ်ေက်ြျားကို အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြား 

ြျားအကကား သရဘာတူညီချက်အရပါ်ြူတည်၍ သတ်ြှတ်နိုင်ပပီး၊ ထိုအလုပ်ပိတ်ေက်ြျားအတွက် အလုပ်သြားြျား 

ကို အခရကကးရငွ ရပးေန်ြလိုပါ။

အလုပ်သြားအားလုံးသည် အလုပ်ကို တစ်ဆက်တည်း ပထြ ၁၂ လမပည့်ရအာင် လုပ်ကိုင်ပပီးရနာက်၊ တစ်နှစ်လှေင် 

လုပ်ခမပည့်မဖင့် ခွင့်ေက် ၁၀ ေက် ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည် (စဉ်ဆက်ြမပတ်လုပ်ကိုင်ေသည့် အလုပ်တွင် နားြကျန်းြှု၊ 

ထိခိုက်ေဏ်ော ေေှိြှုနှင့် ဥပရေအေခွင့်မပုထားသည့် ပျက်ကွက်ြှုတို့အတွက် ေက်ရပါင်း ၉၀ အထိ၊ သို့ြဟုတ် အလုပ် 

ေှင်က ြိြိသရဘာဆန္ဒအရလျာက် အလုပ်ဆိုင်းငံ့ထားမခင်း၊ အလုပ်ပိတ်မခင်း သို့ြဟုတ် တေားေင်သပိတ်ရြှာက်မခင်း 

တို့တွက် စုစုရပါင်း ေက် ၃၀ အထိ အလုပ်နားခွင့်ေှိသည်)။

၆.၂။ လုပ်သက်ခေင့်

အလုပ်သြားြျားအား လုပ်သက်ခွင့်ေက်ြျားအတွက် ပျြ်းြှေအခရကကးရငွ သို့ြဟုတ် ပျြ်းြှေ လုပ်ခလစာကို လုပ် 

သက်ခွင့်ြယူြီ ထုတ်ရပးေြည်။ ပျြ်းြှေအခရကကးရငွကို တွက်ချက်ောတွင်၊ အခရကကးရငွရပးရချရေး ဥပရေကို မပင် 

ဆင်သည့် ဥပရေပါ ပုေ်ြ၊ ၂ (က) (၂) တွင် ပါေှိသည့် အခရကကးရငွဆိုင်ော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါ အချနိ်ပိုရကကး၊ အလုပ် 

ရကာင်းြွန်စွာလုပ်ကိုင်မခင်း သို့ြဟုတ် စာေိတ္တရကာင်းြွန်မခင်းအတွက် ဆုရကကးရငွ၊ အမခားရသာအခရကကးရငွြျား 

နှင့် ေင်ရငွအမဖစ်သတ်ြှတ်နိုင်သည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားပါေင်ရကကာင်း ြှတ်သားေပါြည်။

အမခားသရဘာတူညီချက်ေှိထားသည်ြျားြှအပ၊ လုပ်သက်ခွင့်ကို တစ်ဆက်တည်းအသုံးမပုေပါြည်။ လုပ်သက်ခွင့် 

ေထိုက်ရစသည့် ၁၂ လတာကာလအပပီး၊ ၃ လအတွင်း ခွင့်အသုံးမပုနိုင်ြည့်အချနိ်ကို အလုပ်ေှင်ြျားက သတ်ြှတ်ပါ 

သည်။ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်သြားြျား အသုံးြမပုရသးသည့် ခွင့်ေက်ြျားကို ၃ နှစ်တာ 

ကာလအထိ ကူးရမပာင်းယူရဆာင်သွားေန် သရဘာတူညီချက်ေယူနိုင်ပါသည်။ ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် နည်း 

ဥပရေအေ၊ အလုပ်သြားသည် လုပ်သက်ခွင့်ေက်အစား ပျြ်းြှေလုပ်ခလစာ သို့ြဟုတ် အခရကကးရငွမဖင့် ရငွရကကး 

အကျ ိုးခံစားခွင့်ေှိပါသည်။ သို့ောတွင် ဤ “ရငွထုတ်ယူ” ေြည့်အချနိ်ကို နည်းဥပရေက သတ်ြှတ်မပဌာန်း ထားမခင်း 

ြေှိပါ။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မပင်ဆင်ခဲ့သည့် ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက်ဥပရေအေ၊ အလုပ်လုပ်ေက်ြျားအမဖစ် ရေတွက်သည့် 

ေက်ြျားတွင် တစ်စုံတစ်ောရသာ အလုပ်ပျက်ကွက်ြှုြျား ဆက်လက်မဖစ်ရပါ်မခင်းရကကာင့် (နာြကျန်းမဖစ်မခင်း၊ 

ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိမခင်း၊ ဥပရေအေပျက်ကွက်မခင်း၊ အလုပ်ေှင်က ြိြိသရဘာဆန္ဒအရလျာက် အလုပ်ဆိုင်းငံ့မခင်း၊ 

အလုပ်ပိတ်မခင်း သို့ြဟုတ် တေားေင်သပိတ်ရြှာက်မခင်း စသည်တို့) အလုပ်သြားြျားသည် အနည်းဆုံး ေက် ၂၀ 

မပည့်ရအာင်အလုပ်ြလုပ်သည့် လတိုင်းအတွက် လုပ်သက်ခွင့်တစ်ေက် ဆုံးရှုံးခံေပါြည်။ ဥပြာ၊ အလုပ်သြားတစ်ဦး 

သည် လတစ်လအတွက် ေက်ရပါင်း ၂၀ မပည့်ရအာင် အလုပ်ြလုပ်ပါက၊ ထိုအလုပ်သြားသည် ထိုလအတွက် လုပ် 
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သက်ခွင့်တစ်ေက် ဆုံးရှုံးြည်မဖစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်ြှာ၊ ထိုနှစ်အတွက် စုစုရပါင်းလုပ်သက်ခွင့် ၁၀ ေက် ေေှိောြှ ၉ 

ေက်သို့ ရလျာ့နည်းသွားမခင်းမဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားသည် ဤြူေါေကို ၎င်းတို့၏ အလုပ် 

ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်ြျား သို့ြဟုတ် စုရပါင်းသရဘာတူညီချက်ြျားတွင် လွတ်လပ်စွာမပင်ဆင်ြွြ်းြံ 

ြှု မပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ တစ်လအတွက် ေက်ရပါင်း ၂၀ ထက် ရကျာ်လွန် တိုးမြှင့်၍ ြေပါ။

ခွင့်ေက်ြျား အသုံးြမပုြီ အလုပ်ြှ နုတ်ထွက်သွားရသာ အလုပ်သြားြျား သို့ြဟုတ် အလုပ်ေပ်စဲမခင်းခံေရသာ 

အလုပ်သြားြျားအား အသုံးြမပုသည့် ခွင့်ေက်ြျားအတွက် လွန်ခဲ့သည့် ေက် ၃၀ အချနိ်က ရန့စဉ်ပျြ်းြှေ အခရကကး 

ရငွြျားကို အရမခခံလျက် ရငွရပးရချေြည်။ အလုပ်သြားသည် အလုပ်ကိုတစ်ဆက်တည်း ၁၂ လမပည့်ရအာင် 

လုပ်ကိုင်မခင်းြေှိပါက၊ လုပ်သက်ခွင့်ကို အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လအချ ိုးအစားအတိုင်း ခံစားရစေြည် မဖစ်ပါသည်။ 

အလားတူပင်၊ ယာယီအလုပ်သြားြျား၏ ခွင့်ခံစားပိုင်ခွင့်ြျားကို ၎င်းတို့၏ လုပ်သက်အရပါ်တွင်ြူတည်ပပီး ဆုံးမဖတ် 

ေြည်။ အသုံးြမပုသည့် ခွင့်ေက်အတွက် အခရကကးရငွြျားကို ၂ ေက်အတွင်း အလုပ်သြားြျားအား ရပးရချေြည်။ 

အသုံးြမပုသည် ခွင့်ေက်ြျားအတွက် အခရကကးရငွြျားကို နှစ်အစတွင် ရပး၍ြေပါ၊ ယင်းတို့ကို အလုပ်ခန့်ထား 

ြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်ေပ်စဲပပီးရနာက်ြှသာ ရပးရချေြည်မဖစ်သည်။

၆.၃။ ဒရှာင်တခင်ခေင့်နှင့် အမခားခေင့်

အလုပ်သြားြျားသည် ရေှာင်တခင်ခွင့်ကို လုပ်ခလစာမဖင့် တစ်နှစ်လှေင် ၆ ေက် ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိပပီး၊ ခွင့်တစ်ကကိြ်ယူ 

လှေင် ၃ ေက်အထိအသုံးမပုနိုင်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ ၃ ေက် ထက်ပို၍ အသုံးမပုမခင်းအတွက် အလုပ်ေှင်သည် အလုပ် 

သြားနှင့် သရဘာတူညီြှု ေယူနိုင်ပါသည်။ ရေှာင်တစ်ခင်ခွင့်ကို အမခားခွင့်အြျ ိုးအစားြျား (လုပ်သက်ခွင့်ကဲ့သို့ရသာ 

ခွင့်ြျား) နှင့် ရပါင်းယူ၍ြေပါ။ ရေှာင်တစ်ခင်ခွင့်ယူထားသည့် အလုပ်သြားတစ်ဦးသည် ရနာက်ထပ်ခွင့်အြျ ိုးအစား 

တစ်ခုယူေန် ရြတ္တာေပ်ခံပါက၊ စုစုရပါင်းခွင့်ေက် ကာလကို အမခားခွင့်အြျ ိုးအစားသို့ ရမပာင်းလဲြည်မဖစ်ပါသည်။

အသုံးြမပုသည့် ရေှာင်တခင်ခွင့်ေက်သည် နှစ်ကုန်ချနိ်တွင် ဆုံးရှုံးသွားြည်မဖစ်ပပီး၊ အလုပ်ေှင်သည် အသုံးြမပုသည့် 

ရေှာင်တခင်ခွင့်အတွက် အခရကကးရငွ ရပးေန်ြလိုပါ။

ရေှာင်တခင်ခွင့်ကို ရယဘုယျအားမဖင့် “ြရြှော်လင့်ထားရသာ သို့ြဟုတ် ရုတ်တေက်မဖစ်ရသာ” ခွင့်အရနမဖင့် 

နားလည်ေပပီး၊ ြိသားစုေင်တစ်ဦး၏ဈာပနသို့သွားရောက်ေန် သို့ြဟုတ် ဇနီး/ခင်ပွန်း သို့ြဟုတ် သားသြီးြျား၏ 

ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ယူနိုင်ပါသည်။45

ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် နည်းဥပရေတွင် အလုပ်သြားသည် ရေှာင်တစ်ခွင့်ယူေန်မဖည့်စွက်ေြည့် သတ်ြှတ် 

ထားရသာ ပုံစံပါေင်ပါသည်။ အလုပ်သြားသည် ခွင့်ြယူြီ သတ်ြှတ်ထားသည့်ပုံစံကို မဖည့်စွက်နိုင်မခင်းြေှိပါက၊ 

အလုပ်သြားအလုပ်ခွင်သို့ မပန်လည်ရောက်ေှိချနိ်တွင် မဖည့်စွက်ေြည်မဖစ်ပါသည်။ 

45 
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၆.၄။ ဒဆးလက်ြှတ်ခေင့်

အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြား၏ နာြကျန်းမဖစ်ြှုရကကာင့် အလုပ်ြလုပ်နိုင်သည့်အခါတွင် ရဆးကုသေန်အတွက်  

အလုပ်သြားြျားအား အခရကကးရငွြှ နုတ်ယူမဖတ်ရတာက်မခင်းြမပုဘဲ၊ ခွင့်ရပးေြည်။ 

အနည်းဆုံး ၆ လ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပပီးရနာက်တွင် ရဆးလက်ြှတ်တင်မပရသာ အလုပ်သြားြျားသည် လုပ်ခလစာ 

မဖင့် တစ်နှစ်လှေင် ေက် ၃၀ အထိ ရဆးခွင့်ခံစားနိုင်သည်။ အလုပ်သြားြျားသည် ရဆးခွင့်ယူရနစဉ် အချနိ်အတွင်း 

ပျြ်းြှေရနစဉ်အခရကကးရငွမဖင့် အပတ်စဉ်ေေှိေန် ရတာင်းခံနိုင်သည်။ အသုံးြမပုသည့် ရဆးခွင့်သည် နှစ်ကုန်ရသာအခါ 

ဆုံးရှုံးပါသည်။ လုပ်သက် ၆ လ ရအာက်ေှိရသာ အလုပ်သြားြျားသည် လစာြဲ့ခွင့် ေယူနိုင်ပါသည်။

ရဆးလက်ြှတ်ကို ကဏ္ဍအလိုက်၊ စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်းအလုိက် သို့ြဟုတ် သက်ဆိုင်ောလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် 

အတည်မပုထားရသာ ရဆးဌာန သို့ြဟုတ် ဆောေန်ထံြှ သို့ြဟုတ် အမခားြှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆောေန်တစ်ဦးဦး 

ထံြှ ေယူနိုင်ပါသည်။ ြည်သည့် အလုပ်သြားြဆို ရသွးလှူရကကာင်း ခိုင်လုံသည့် အရထာက်အထားမဖင့် တင်မပလာ 

ပါက၊ ရသွးလှူသည့်ရန့ေက်နှင့် ရနာက်တစ်ေက်ကို ရဆးလက်ြှတ်ခွင့်ေက်အမဖစ် ခံစားခွင့်ေှိသည်။

ောသီအလိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သြားြျားနှင့် တစ်ဆက်တည်း ၁၂ လမပည့်ရအာင် လုပ်ကိုင်ေမခင်းြေှိသည့် 

အလုပ်ြှ အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်ကာလအတိုင်းအတာနှင့် အချ ိုးညီရသာ လုပ်သက်ခွင့်၊ ရေှာင်တခင်ခွင့်နှင့် 

ရဆးခွင့်တို့ကို ေေှိခံစားရစေြည်။

ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် နည်းဥပရေတွင် ခွင့်ရတာင်းခံေန် အလုပ်သြားြျား အသုံးမပုေြည့် ပုံစံြျားပါေင်ပါ 

သည်။ အလုပ်သြားသည် သ ဘာေရဘးအန္တောယ်ရကကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ြရြှော်ြှန်းနိုင်သည့် မဖစ်ေပ်ရကကာင့် 

ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ြရတာ်တဆထိခိုက်ြှုရကကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ခွင့်ေက်ကာလကုန်ဆုံးပပီးရနာက်တွင် လုပ် 

ငန်းခွင်သို့ မပန်လည်ရောက်ေှိနိုင်မခင်းြေှိပါက၊ ဤအရမခအရနနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ အလုပ်ေှင်ထံသို့ တယ်လီဖုန်းမဖင့် 

ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အမခားတစ်နည်းနည်းမဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း အစီေင်ခံတင်မပေြည်မဖစ်ပပီး၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့မပန် 

လည်ရောက်ချနိ်တွင် မဖစ်ပျက်ခဲ့သည့် အရကကာင်းအောနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခိုင်လုံသည့် အရထာက်အထားတင်မပေြည်။ 

ခွင့်ေက်တစ်ြျ ိုးြျ ိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ အလုပ်သြားသည် ခွင့်ေက်ကာလကုန်ဆုံးပပီးရနာက် လုပ်ငန်းခွင်သို့ မပန်လည် 

ရောက်ေှိလာမခင်း ြေှိပါက၊ ထိုကဲ့သို့ရသာ ရန့ေက်ြျားကို အလုပ်ပျက်ကွက်သည့် ရန့ေက်ြျားအမဖစ် ြှတ်ယူြည် 

မဖစ်သည်။ ထို့အမပင်၊ ခွင့်ေက်တစ်ြျ ိုးြျ ိုး ယူရနစဉ်အချနိ်ကာလအတွင်း၊ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်တာေန်မပန်လည် 

ခွဲရေမခင်း၊ အလုပ်ရနော ရေှေ့ရမပာင်းမခင်း၊ ောထူးအဆင်ရလှော့ချမခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားအား အလုပ်ြှ ထုတ်ပယ် 

မခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်သြား၏ လုပ်ခလစာ သို့ြဟုတ် အခရကကးရငွ ရလှော့ချမခင်းြျား မပုလုပ်၍ ြေပါ။ 

၆.၅။ ြီြေားခေင့်၊ ြီးဒနဇနီးဒစာင့်ဒရှာက်ခေင်နှင့် ကိုျ်ဝန်ဒဆာင်ြိခင် ကာကေျ် 
ဒစာင့်ဒရှာက်မခင်း

ကိုယ်ေန်ရဆာင်ြိခင်ြျားသည် ြီးဖွားခွင့်ကို ေက်သတ္တပတ် ၁၄ ပတ် ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိပါသည်။ ဤခွင့်ေက်ကို လုပ်ခ 

လစာမဖင့် ြီးြဖွားြီ ေက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်နှင့် ြီးဖွားပပီးရနာက် ေက်သတ္တပတ် ၈ ပတ်တို့ကို ရပါင်းစည်းထားမခင်း 

မဖစ်ပါသည်။ အြျ ိုးသြီးတစ်ဦးသည် ရဆးခွင့်အတွက် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကိုက်ညီရနသရေွ့၊ ြီဖွားခွင့်နှင့် ရဆးခွင့် 

တို့ကို တစ်ဆက်တည်း ေယူခံစားနိုင်ပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
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ကိုယ်ေန်ပျက်ကျသည့် ကိစ္စေပ်ြျ ိုးတွင် (တေားြေင် သို့ြဟုတ် တြင်ေည်ေွယ်ချက်မဖင့် ကိုယ်ေန်ဖျက်ချမခင်းြှ အပ)၊ 

လူြှုဖူလုံရေးစနစ်နှင့် အကျုံးြေင်သည့် အလုပ်သြားသည် ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆောေန်၏ အကကံမပုရထာက်ခံ 

ချက်မဖင့် ကိုယ်ေန်ပျက်ကျသည့် ရန့ေက်ြှစ၍ အြျားဆုံး ေက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်အထိ ြီးဖွားခွင့် ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည်။

ဖခင်ြျားသည် လူြှုဖူလုံရေးဥပရေအေ ခွင့်ယူေန် သတ်ြှတ်ချက်မပည့်ြီပါက၊ ြီးရနဇနီးရစာင့်ရေှာက်ခွင့်ကို ၁၅ ေက် 

ခံစးပိုင်ခွင့်ေှိသည်။ 

အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပ ရေတွင် ကိုယ်ေန်ရဆာင်အြျ ိုးသြီးြျားအား ၎င်းတို့၏ြူလ အခရကကးရငွ၊ လုပ်ခလစာနှင့် 

အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားကို တစ်စံတစ်ော ထိခိုက်ရစမခင်းြေှိရစဘဲလျက်၊ ရပါ့ပါးသည့် အလုပ်ြျားကိုသာ တာေန်ရပးအပ် 

ေြည်ဟူရသာ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားအပါအေင်၊ အြျးိသြီးအလုပ်သြားြျားအား ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရနာက်ထပ်သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက် အြျားအမပားပါေင်ပါသည်။ ကိုယ်ေန် ၇ လ မပည့်ရမြာက်ပပီး 

ရနာက်တွင် ကိုယ်ေန်ရဆာင်အြျ ိုးသြီး အလုပ်သြားြျားအား အချနိ်ပိုနှင့် ညပိုင်းအလုပ်ြျား ြခိုင်းရစေပါ။ အလုပ် 

ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားသည် အနာဂတ် ကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ပတ်သက်ပပီး အလုပ်ရုံ 

ြျားအက်ဥပရေပါ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားကို ကိုးကားေည်ညွှန်းေန် လိုအပ်ပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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၇။ လူြှုြူလုံဒရးနှင့် ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိြှုနှင့် နာြကျန်းမြစ်ြှုအတေက် 

ဒလျာ်ဒြကး

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျား

 အလုပ်ရုံြျား အက်ဥပရေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်

 လူြှုဖူလုံရေး ဥပရေ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်

 ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား နည်းဥပရေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်

၇.၁။ အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်ရှင်ြျားအတေက် လူြှုြူလုံဒရးအကျုံးဝင်ြှု

လူြှုဖူလုံရေးေပရေ (၂၀၁၂) အေ၊ ဥပရေအေ ကင်းလွတ်ခွင့်ြေှိလှေင်၊ အလုပ်သြား ၅ ဦး သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့်အထက် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ ကုြ္ပဏီြျားြျားသည် လုပ်ငန်းစတင်သည်ြ4ှ6 ေက်ရပါင်း ၃၀ အတွင်း လူြှုဖူလုံရေး 

အဖွဲ့၏ ပြို့နယ်လူြှုဖူလုံရေးရုံးတွင် ြှတ်ပုံတင်ပပီးလှေင်၊ အလုပ်သြားြျား၊ နာြကျန်းမဖစ်မခင်း၊ ြီးဖွားခွင့် သို့ြဟုတ် 

ြီးရနဇနီးရစာင့်ရေှာက်ခွင့်၊ ရသဆုံးမခင်း သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းတွင် ထိခိုက်ေဏ်ော ေေှိမခင်းြျားမဖစ်ရပါ်ပါက ကာကွယ် 

ရစာင့်ရေှာက်ေန်အတွက် လစဉ်ထည့်ေင်ရကကးြျား ရပးရဆာင် ေြည်။ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအား ခန့်အပ် 

သည့်ရန့ြှ ၁၀ ေက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်ေြည်။47

အပြဲတြ်း သို့ြဟုတ် ယာယီအလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်သင်ြျားကို ြှတ်ပုံတင်ေြည်မဖစ်ပါသည်။ ြှတ်ပုံတင်မခင်း 

ကို ြိြိတို့သရဘာဆန္ဒအရလျာက် လုပ်ရဆာင်နိုင်သည့် ရအာက်ရဖာ်မပပါ လုပ်ငန်းဌာနြျားြှအပ၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ 

အားလုံးသည် လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် ပါေင်ရစေြည်။

 • အစိုးေဌနြျားနှင့် အစိုးေအဖွဲ့အစည်းြျား (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မခင်း ြေှိရသာ)

 • အမပည်မပည်ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းြျား၊ နိုင်ငံမခားအစိုးေ၏ သံရုံးြျားနှင့် ရကာင်စစ်ေန်ရုံးြျား

 • ောသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ရသာ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ငါးဖြ်းလုပ်ငန်းြျား

 • ၃ လ ရအာက်နည်းသည့် ကာလအတွက်သာ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းဌာနြျား

 • အမြတ်အစွန်း ြေည်ေွယ်ရသာ ကုြ္ပဏီ၊ အသင်း သို့ြဟုတ် အဖွဲ့အစည်းြျား

 • အလုပ်သြားြပါေှိဘဲ ြိြိ၏ြိသားစုမဖင့်သာ လုပ်ကိုင်ရသာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား

 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ြဟုတ်ရသာ အိြ်တွင်းေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

 • သြ္မတက ကင်းလွတ်ခွင့်ရပးနိုင်သည့် အမခားအလုပ်ဌာနြျား

46 လူြှုဖူလုံရေး နည်းဥပရေ၊ အပိုေ်ခွဲ ၄၀ (ခ)။
47 လူြှုဖူလုံရေး နည်းဥပရေ၊ အပိုေ်ခွဲ ၄၀ (ဂ)။
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ပြို့နယ်လူြှုဖူလုံရေးရုံးတွင် ြှတ်ပုံတင်ေန် ြလိုအပ်သည့် အလုပ်ေှင်၏ အလုပ်သြားြျားသည် ြိြိတို့ဆန္ဒအရလျာက် 

ြှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ 

၇.၂။ လူြှုြူလုံဒရးအတေက် အလုပ်ရှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား၏ ထည့်ဝင်ဒြကး 

ဒပးသေင်းြှုြျား

လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် ြှတ်ပုံတင်ပပီးပါက၊ အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားြျားသည် လူြှုဖူလုံရေး 

ေန်ပုံရငွကို ြမဖစ်ြရန ထည့်ေင်ေပါသည်။ အလုပ်ေှင်ြျားသည် အလုပ်သြားြျား၏ ထည့်ေင်ြှုြျားကို အလုပ်သြား 

ြျား၏ လုပ်ခလစာြှ ကကိုတင်ယူထားေြည်။

ဇျား (၂) လူြှုြူလုံဒရးအတေက် ထည့်ဝင်ဒြကးဒပးသေင်းမခင်း

အကျ ိုးခံစားခေင့် အြည် ထည့်ဝင်ဒြကးဒပးသေင်းြှုအဆင့်

ရဆးကုသြှုကုန်ကျစေိတ်

နာရေးစေိတ်ခံစားခွင့်

ြကျန်းြာြှုအတွက် ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်

ြီးဖွားြှုအတွက် ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်

ြီးရနဇနီးရစာင့်ရေှာက်ြှုအတွက် ရငွရကကး 

အကျ ိုးခံစားခွင့်

“ကျန်းြာ ဒရးနှင့် လူြှုဒရးဒစာင့်ဒရှာက်ြှု ရန်ပုံဒငေ”

အာြခံထားေှိသူသည် ြှတ်ပုံတင်ချနိ်တွင် အသက် ၆၀ ရအာက် 

မဖစ်ပါက -

 • အလုပ်သြား - ၂ ောခိုင်နှုန်း

 • အလုပ်ေှင်     - ၂ ောခိုင်နှုန်း

အာြခံထားေှိသူသည် ြှတ်ပုံတင်ချနိ်တွင် အသက် ၆၀ အေွယ် 

သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့်အထက်မဖစ်ပါက -

 • အလုပ်သြား - ၂.၅ ောခိုင်နှုန်း

 • အလုပ်ေှင်     - ၂.၅ ောခိုင်နှုန်း

လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ေဏ်ော ေေှိြှု “အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စေြ်းြရှိြှု အကျ ိုးခံစားခေင့် ရန်ပုံဒငေ”

အလုပ်ေှင် - ၁ ောခိုင်နှုန်း

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှုြျား ထပ်ြံမဖစ်ရပါ်ြှုြျားအတွက် အရေးယူ 

သည့်အရနမဖင့် ၁.၅ ောခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။ 

(အဆင့်သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို နည်းဥပရေ ၅၈ တွင် အဓိပ္ပါယ် 

ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။)

အခရကကးရငွြျားကို တွက်ချက်ောတွင်၊ လုပ်ခဆိုသည်ြှာ “အလုပ်ေှင်က ခိုင်းရစရသာအလုပ်ကို အလုပ်သြားက 

လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ရပးသည့်အတွက် ေသင့်ရသာ အခရကကးရငွအားလုံးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် အချနိ်ပို 

လုပ်ခနှင့် ေင်ရငွအမဖစ် သတ်ြှတ်နိုင် ရသာ အမခားအခရကကးရငွြျားလည်း ပါေင်သည်” ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထား 

ပါသည် (လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၂ (ည))။
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အခရကကးရငွ တွက်ချက်ောတွင် ရအာက်ပါတို့ ြပါေင်ပါ48 - 

 • ပင်စင်လစာြျား

 • အပငိြ်းစား လုပ်သက်ဆုရငွ

 • လူြှုဖူလုံရေး ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ြျား

 • ခေီးစေိတ်

 • စားရသာက်စေိတ်

 • ရဆးကုသစေိတ် သို့ြဟုတ် အမခားေန်ရဆာင်ြှုြျား

 • ရနထိုင်စေိတ်

 • လှေပ်စစ်ဓါတ်အားခ သို့ြဟုတ် ရေဖိုး

 • အခွန်အခြျား

 • အလုပ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် ကုန်ကျစေိတ်ြျား

 • စာချုပ်သက်တြ်းကုန်ဆုံးချနိ်တွင်ရပးသည့် ဆုရကကးရငွ

 • အပန်းရမဖစေိတ်

 • အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးနှင့် ဂရုဏာရကကး

၇.၃။ ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိြှုနှင့် နာြကျန်းမြစ်ြှုအတေက် ဒလျာ်ဒြကး

လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုနှင့် နာြကျန်းမဖစ်ြှုအတွက် ရလျာ်ရကကးကို လူြှုဖူလုံရေးဥပရေနှင့် အလုပ်သြား 

ရလျာ်ရကကးဥပရေတို့အေ သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ လူြှုဖူလုံရေးဥပရေသည် အလုပ်သြားဦးရေ ၅ ရယာက် 

သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့် အထက်ေှိရသာ ကုြ္ပဏီြျားအားလုံးနှင့် (ဥပရေအေ ကင်းလွတ်ခွင့်ြေှိလှေင်) နှင့် ြိြိဆန္ဒ 

အရလျာက်ြှတ်ပုံတင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်နှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ အလုပ်ေှင်ရကကာင့် လွှဲရချာ်ြှုြျားနှင့် 

မပစ်ြှုဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားမဖစ်ရပါ်လှေင်မဖစ်ရစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးဆိုင်ော အစီအစဉ်ြျား 

နှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုြျားရဆာင်ေွက်ေန် ပျက်ကွက်လှေင်မဖစ်ရစ၊ အလုပ်ေှင်သည် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ေဏ်ော 

ေေှိြှုြျားအတွက် ရဆးကုသစေိတ်ရပးေြည်။

လူြှုဖူလုံရေးဥပရေအေ၊ အာြခံထားေှိသည့် အလုပ်သြားတစ်ဦး ြရတာ်တဆမဖစ်ြှုရကကာင့် ထိခိုက်ေဏ်ော ေေှိပါက၊ 

အလုပ်ေှင်သည် ယင်းထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပြို့နယ်လူြှုဖူလုံရေးရုံးသို့ အစီေင်ခံ တင်မပေြည့်အမပင်၊ 

အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပ ရေစစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာနသို့လည်း အစီေင်ခံတင်မပေြည်မဖစ်ရသာရကကာင့် အစီေင်ခံ 

တင်မပြှုနှစ်ြျ ိုးမဖစ်ပါသည်။ လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် ြရတာ်တဆထိခိုက်ြှုမဖစ်ေပ်နှင့် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိသည့် အလုပ် 

သြားသည် လူြှုဖူလုံရေးစနစ်တွင် အာြခံထားေှိမခင်း ေှိ/ြေှိကို စုံစြ်းစစ်ရဆးြှုြျားမပုလုပ်ြည် မဖစ်ပါသည်။ အလုပ် 

သြားသည် အာြခံထားေှိသည့် ြလုပ်သြားြဟုတ်ရသာ်လည်း၊ အာြခံေေှိခံစားသင့်သူမဖစ်ေပါြည်။ အရကကာင်း 

48 အခရကကးရငွ ရပးရချရေးဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၂ ကို ကကည့်ပါ။
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ြှာ၊ အလုပ်ေှင်သည် သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားကို ရလးစားလိုက်နာေန် ပျက်ကွက်မခင်းရကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ လူြှု 

ဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် အကျ ိုးခံစားခွင့်ပြာဏကို တွက်ချက်လျက်၊ ထိုတွက်ချက်ြှုပြာဏအတိုင်း အလုပ်ေှင်သည် 

အလုပ်သြားအား ရလျာ်ရကကးရပးေြည်မဖစ်ပါသည်။ အာြခံထားေှိသည့် အလုပ်သြားအဖို့ြူ အကျ ိုးခံစားခွင့်ကို 

လူြှုဖူလုံရေး ေန်ပုံရငွြှ ေေှိြည်မဖစ်ပါသည်။

လူြှုဖူလုံရေးဥပရေအေ၊ အာြခံထားေှိသည့် အလုပ်သြားြျားသည် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိမခင်းနှင့် နာြကျန်းမဖစ်မခင်း 

တို့ရကကာင့် ေင်ရငွရလှော့ခံေသည့် သို့ြဟုတ် ေင်ရငွဆုံးရှုံးသည့် ကာလအတွင်းတွင် ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားကို 

လည်း ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိပါသည်။ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရသးစိတ်ကို ရနာက်အပိုင်းတွင် ရဖာ်မပထားပါသည်။

လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်ြျားနှင့် အကျုံးြေင်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိရသာ သို့ြဟုတ် နာြကျန်းမဖစ်ရသာ 

အလုပ်သြားြျားအားလုံးသည် အလုပ်သြားရလျာ်ရကကးဥပရေကို အားကိုးအားထားမပုနိုင်ပါသည်။ အလုပ်သြား 

ရလျာ်ရကကးဥပရေအေ၊ ရလျာ်ရကကးေေှိေန်အတွက် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိသူ အလုပ်သြား သို့ြဟုတ် အလုပ်သြား 

ရသဆုံးသွားပါက ၎င်း၏ြိသားစုသည် ယင်းကိစ္စေပ်ကို အလုပ်သြားရလျာ်ရကကးဆိုင်ော ပြို့နယ်ရကာ်ြတီထံ 

တင်မပနိုင်ပါသည်။ ရကာ်ြတီသည် ကိစ္စေပ်ကို စုံစြ်းစစ်ရဆးပပီး၊ အလုပ်ေှင်ရပးရဆာင်ေြည့် ရလျာ်ရကကးပြာဏကို 

ဆုံးမဖတ်သတ်ြှတ်ရပးပါသည်။ အသိရပးအရကကာင်းကကားမခင်း၊ အစီေင်ခံတင်မပမခင်း၊ စုံစြ်းစစ်ရဆးမခင်း၊ ကျန်းြာ 

ရေး စစ်ရဆးြှုြျားနှင့် ရလျာ်ရကကးတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ဥပရေက အရသးစိတ် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

ြရတာ်တဆ ထိခိုက်ေဏ်ော ေေှိသည့်ကိစ္စေပ်ြျားတွင်၊ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားြျားအတွက် အခြဲ့ကျန်းြာ 

ရေး စစ်ရဆးရပးေြည်။ ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုသည် ရအာက်ရဖာ်မပပါတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည့် ကိစ္စေပ်ြျားြှ 

အပ၊ အလုပ်အကိုင်ရကကာင့်နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနစဉ်မဖစ်ရပါ်သည့် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုြျားနှင့် ရောဂါေေှိြှုြျား 

အတွက် အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားြျားအား ရလျာ်ရကကးရပးေန် တာေန်ေှိပါသည်။ 

 • အလုပ်သြားသည် အေက်ရသစာ သို့ြဟုတ် ြူးယစ်ရဆးေါး ရသာက်သုံးထားမခင်း

 • အလုပ်ေှင်၏ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးဆိုင်ော စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့် အြိန့်ြျားကို တြင်သက် 

သက် ြလိုက်နာမခင်း

 • ြိြိ၏ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် လုံခခုံရေးတို့အတွက် ပံ့ပိုးရပးထားရသာ ကိေိယာတန်ဆာပလာ 

အကာအကွယ်ြျားကို တြင်သက်သက်ဖယ်ေှားမခင်း သို့ြဟုတ် အရလးြထားမခင်း 

၇.၄။ လူြှုြူလုံဒရးအြေဲ့၏ ဆုံးမြတ်ချက်ြျားကို အျူခံဝင်မခင်း

အာြခံထားေှိသည့် အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်ေှင်ြျားသည် ရေသဆိုင်ော လူြှုဖူလုံရေးရုံး၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားကို 

တိုင်းရေသကကီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ်အဆင့်ြျားသို့လည်းရကာင်း၊ ထိုြှတစ်ဆင့် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အယူခံခုံရုံး 

အထိ အယူခံေင်ခွင့်ေှိပါသည်။ အလုပ်သြား ရလျာ်ရကကးဥပရေနှင့် အကျုံးေင်သည့် အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်ေှင် 

ြျားသည် ရကာ်ြေှင်၏ဆုံးမဖတ်ချက်ကို တေားရုံးချုပ်သို့ အယူခံေင်ခွင့် ေှိပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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၇.၅။ အလုပ်သြားြျားအတေက် အကျ ိုးခံစားခေင့် အြျ ိုးအစားြျား

ရအာက်ရဖာ်မပပါ ဇယားတွင် အကျ ိုးခံစားခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပပီး သတ်ြှတ်ချက်မပည့်ြီသည့် အချနိ်ကာလ အကျဉ်းချုပ်၊ 

အကျ ိုးခံစားခွင့်တွက်ချက်သည့် ပုံရသနည်းြျားနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်ကာလတို့အပါအေင်၊ လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ထံတွင် 

ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်အြျ ိုးြျ ိုးကို သတ်ြှတ် 

ရဖာ်မပထားပါသည်။ ဇယားသည် ဥပရေကို အစားထိုးသည့်အောြဟုတ်ပါ။ သို့မဖစ်၍၊ ပပီးမပည့်စုံသည့် ရဖာ်မပချက် 

အရနမဖင့် ြြှတ်ယူသင့်ပါ။

ဇျား (၃) - လူြှုြူလုံဒရးအြေဲ့ထံတေင် ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် အလုပ်သြားြျားအတေက် အကျ ိုးခံစားခေင့်ြျား

အြျ ိုးအစား အရည်အချင်း သတ်ြှတ်ချက် အကျ ိုးခံစားခေင့် အချနိ်ကာလ

ကျန်းြာရေး 
ရစာင့်ရေှာက်ြှု
(ပုေ်ြ၊ ၂၂ - ၂၃)

ကျန်းြာရေးစစ်ရဆးြှု 
(ြိြိဆန္ဒအရလျာက် 
ြှတ်ပုံတင်သည့်အရနအထား)
လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် 
ြှတ်ပုံတင်ထားပပီး၊ 
လူြှုဖူလုံရေးထည့်ေင်ရကကး 
ပုံြှန်ရပးသွင်းသည့် 
အလုပ်သြား

နိုင်ငံတစ်ေှြ်းေှိ လူြှုဖူလုံရေးရဆးခန်းြျားနှင့် ရဆးရုံြျား 
နှင့် အချ ို ့ရသာရနောရေသြျားတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထား 
ရသာ ပုဂ္ဂလိကရဆးရုံြျားနှင့် ရဆးခန်းြျားတွင် အခြဲ့ 
ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုရပးမခင်း။
အမခားအစိုးေရဆးရုံြျားသို့ လွှဲရမပာင်းရပးပို့ပပီး၊ 
ရဆးကုသြှုခံယူေလှေင်၊ ကုန်ကျစေိတ်ကို မပန်လည်ထုတ် 
ရပးမခင်း။ အရေးရပါ်အရမခ အရနြျားတွင် အစိုးေရဆးရုံ 
ြျား သို့ြဟုတ် ပုဂ္ဂလိကရဆးရုံြျား သို့ြဟုတ် ရဆးခန်း 
ြျားတွင် ကုသြှုခံယူေမခင်းြျားအတွက် ကုန်ကျစေိတ် 
မပန်လည် ထုတ်ရပးမခင်း

ေက်သတ္တပတ် ၂၆ 
ပတ်အထိ

နာြကျန်းမဖစ်မခင်း
(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 
ပုေ်ြ၊ ၂၃)

လုပ်သက် ၆ လ
ထည့်ေင်ရကကးရပးသွင်းသည့် 
ကာလ - ၄ လ

ယခင် ၄ လတာကာလ ပျြ်းြှေ အခရကကးရငွ၏ ၆၀ ောခိုင် 
နှုန်း ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ေှိသည်။

ေက်သတ္တပတ် ၂၆ 
ပတ်အထိ

ြီးဖွားခွင့် 
(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 
ပုေ်ြ၊ ၂၅ - ၂၇)

လုပ်သက် ၁၂ လ
ထည့်ေင်ရကကးရပးသွင်းသည့် 
ကာလ - ၆ လ

ြိခင် - ခွင့်မပုထားသည့် ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းြျားတွင် အခြဲ့ 
ရဆးကုသြှု ရပးမခင်း
ကရလး - ပထြ တစ်နှစ်အတွက် ကျန်းြာရေး 
ရစာင့်ရေှာက်ြှုရပးမခင်း။
ပျြ်းြှေေင်ရငွ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းကို ြီးဖွားြှုအတွက် 
ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့် (ယခင် ၁၂ လတာ ကာလအရပါ် 
တွင် အရမခခံ၍ တွက်ချက်သည်)
ရြွးဖွားသည့်ကရလးအရေအတွက် (၁ ဦး၊ ၂ ဦး သို့ြဟုတ် 
၃ ဦး) အရပါ်ြူတည်ပပီး၊ ပျြ်းြှေ အခရကကးရငွ၏ ၅၀ ောခိုင် 
နှုန်း၊ ၇၅ ောခိုင်နှုန်း သို့ြဟုတ် ၁၀၀ ောခိုင်နှုန်းကို အပို 
ရဆာင်း ဆုရကကးအမဖစ် ခံစားရစမခင်း။

ေက်သတ္တပတ် 
၁၄ ပတ်အထိ 
(ြီးြဖွားြီ ၆ 
ပတ်နှင့် ြီးဖွားပပီး 
၈ ပတ်)

ြီးရနဇနီးရစာင့်ရေှာက် 
ခွင့် (လူြှုဖူလုံရေး 
ဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၂၈)

လုပ်သက် ၁၂ လ
ထည့်ေင်ရကကးရပးသွင်းသည့် 
ကာလ - ၆ လ

ခွင့်ေက်အတွက် ပျြ်းြှေအခရကကးရငွ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်း 
(ယခင် ၁၂ လတာ ကာလအရပါ် အရမခခံ၍ တွက်ချက် 
သည်) ရငွရကကး အကျ ိုး ခံစားခွင့် + အာြခံြထားသည့် 
ခင်ပွန်းအတွက် ြီးဖွားခွင့် အပိုဆုရကကး ခံစားရစမခင်း။ 

၁၅ ေက်အထိ

နာရေးစေိတ်
(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 
ပုေ်ြ၊ ၃၀၊ နည်းဥပရေ၊ 
၁၂၉)

ြှတ်ပုံတင်ထားပပီး၊ နာရေး 
စေိတ် ြရတာင်းခံြီ ထည့်ေင် 
ရကကး အနည်းဆုံး ၁ လ 
ထည့်ေင်ထားသူ

ရသဆုံးသူ၏ ထည့်ေင်ရကကး ရပးသွင်းသည့်အရပါ် 
ြူတည်ပပီး၊ ယခင် ၄ လ တာအချနိ် ကာလတွင် ရသဆုံးသူ 
၏ လစဉ်ပျြ်းြှေအခရကကးရငွ၏ ၁ ဆနှင့် ၅ ဆ အကကား

တစ်လုံး 
တစ်ခဲတည်း

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှု
ယာယီြသန်ြစွြ်း 
မဖစ်ြှု
(လူြှုဖူလုံရေးဥပ ရေ၊ 
ပုေ်ြ၊ ၅၅ - ၅၆)

လုပ်ငန်းခွင်ြရတာ်တဆ 
မဖစ်ြှု/ ထခိုက်ေဏ်ောေေှိြှု 
ရကကာင့် ယာယီအလုပ် 
လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်း ြေှိမခင်း
ထည့်ေင်ရကကး အနည်းဆုံး ၂ 
လ ထည့်ေင်ထားသူ

လစဉ် ပျြ်းြှေ အခရကကးရငွ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်း 
ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့် (ယခင် ၄ လတာ ကာလအကို 
အရမခခံပပီး တွက်ချက်သည်)

၁၂ လ အထိ
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အြျ ိုးအစား အရည်အချင်း သတ်ြှတ်ချက် အကျ ိုးခံစားခေင့် အချနိ်ကာလ

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှု
အပြဲတြ်းြသန်ြစွြ်း 
မဖစ်ြှု
(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 
ပုေ်ြ၊ ၅၇ - ၅၉)

လုပ်ငန်းခွင် ြရတာ်တဆ 
မဖစ်ြှု/ ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှု 
ရကကာင့် အပြဲတြ်းအလုပ် 
လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်းြေှိမခင်း
ထည့်ေင်ရကကး အနည်းဆုံး ၂ 
လ ထည့်ေင်ထားသူ

လစဉ် ပျြ်းြှေ အခရကကးရငွ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်း ရငွရကကး 
အကျ ိုးခံစားခွင့် (ယခင် ၄ လတာ ကာလကို အရမခခံပပီး 
တွက်ချက်သည်)

ရဆးအဖွဲ့က 
ဆုံးမဖတ်သည့် 
ြသန်ြစွြ်းမဖစ်ြှု 
အဆင့်အရပါ် 
ြူတည်ပပီး 
အရမပာင်းအလဲ 
ေှိသည်။49 

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှု
ကျန်ေစ်သူ အကျ ိုး 
ခံစားခွင့် (လူြှုဖူလုံရေး 
ဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၆၂)

လုပ်ငန်းခွင်ြရတာ်တဆမဖစ်ြှု 
သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းခွင့်ရကကာင့် 
မဖစ်ရပါ်သည့် ရောဂါြျား 
ရကကာင့် အလုပ်သြားရသဆုံး 
မခင်း
ထည့်ေင်ရကကး အနည်းဆုံး ၂ 
လ ထည့်ေင် ထားသူ

ရသဆုံးသူ၏ ထည့်ေင်ရကကးရပးသွင်းသည့် ကာလအရပါ် 
ြူတည်ပပီး၊ ယခင် ၄ လတာ အချနိ်ကာလတွင် ရသဆုံးသူ 
၏ လစဉ်ပျြ်းြှေ အခရကကးရငွ၏ အဆ ၃၀ နှင့် အဆ ၈၀ 
အကကား

တစ်လုံးတစ်ခဲ 
တည်း သို့ြဟုတ် 
ပုံြှန်ထုတ်ရပး 
သည်။

၇.၆။ ြီးြေားခေင့် အကျ ိုးခံစားခေင့်ြျားနှင့် ကဒလးငျ်မပုစုဒစာင့်ဒရှာက်မခင်း

ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် အက်ဥပ ရေအေ၊ ကိုယ်ေန်ရဆာင် အလုပ်သြားြျားသည် လုပ်ခလစာမဖင့် ြီးြဖွားြီ 

ေက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်နှင့် ြီးဖွားပပီးရနာက် ေက်သတ္တပတ် ၈ ပတ် အကျ ိုးခံစားခွင့်ေှိသည် (ကရလးတစ်ဦးထက်ြက 

ရြွးပါက၊ ရနာက်ထပ် ေက်သတ္တပတ် ၄ ပတ် အပိုရဆာင်း ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည်)။ ရဆးခွင့်အတွက် သတ်ြှတ်ချက်ြျား 

နှင့် ကိုက်ညီပါက၊ ြီးဖွားခွင့်နှင့် ရဆးခွင့်ကို တစ်ဆက်တည်း ခံစားပိုင်ခွင့် ေှိသည်။ အလုပ်ေှင်သည် ခွင့်ေက်ရပးေန် 

တာေန်ေှိသည်။

လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်အေ ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ ကိုယ်ေန်ရဆာင်အလုပ်သြားြျားအတွက် ြီးဖွားခွင့်ကို အဆိုပါ 

အစီအစဉ်က ခွင့်မပုရပးသည်။

လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်အေ ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ ကိုယ်ေန်ရဆာင်အလုပ်သြားြျားသည် ရအာက်ရဖာ်မပပါ အခွင့် 

အရေးြျား ေပိုင်ခွင့် ေှိပါသည်။

 • ကိုယ်ေန်ရဆာင်စဉ်ကာလတွင် ခွင့်မပုထားရသာ ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းြျား၌ အခြဲ့စြ်းသပ်စစ်ရဆးမခင်းနှင့် 

ရဆးကုသခွင့်

 • ခွင့်မပုထားရသာ ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းြျား၌ ကိုယ်ေန်ရဆာင်စဉ်ကာလ စြ်းသပ်စစ်ရဆးြှုြျား မပုလုပ်ေန်အ 

တွက် လုပ်ခလစာမဖင့် ခွင့်ေက် ၇ ေက်

 • ြီးဖွားပပီးရနာက် ကရလးငယ်အတွက် အသက် ၁ နှစ် အေွယ်အထိ အခြဲ့ရဆးကုသခွင့်

 • ြီးြဖွားြီ လုပ်ခလစာမဖင့် ြီးဖွားခွင့် ေက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်

 • ြီးဖွားပပီးရနာက် လုပ်ခလစာမဖင့် ြီးဖွားခွင့် ေက်သတ္တပတ် ၈ ပတ် (ကရလး တစ်ဦးထက်ြက၊ ေက်သတ္တပတ် 

၄ ပတ် အပိုရဆာင်း ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည်)။

49 အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်း ဆုံးရှုံးြှုသည် ၂၀ ောခိုင်နှုန်းရအာက်မဖစ်ပါက၊ လစဉ်ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ကို ၅ နှစ်စာ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း 
ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည်။ ဆုံးရှုံးြှုသည် ၂၀ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ၇၅ ောခိုင်နှုန်းကကားမဖစ်ပါက၊ လစဉ်ရငွရကကးအကျ ိုး ခံစားခွင့်ကို ၇ နှစ်စာ တစ်လုံး 
တစ်ခဲတည်း သို့ြဟုတ် ပုံြှန်ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်းသည် ၇၅ ောခိုင်နှုန်းအထက် ဆုံးရှုံးပါက၊ လစဉ်အကျ ိုးခံစား 
ခွင့်ကို ၉ နှစ်စာ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း သို့ြဟုတ် ပုံြှန်ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည်။
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 • ကိုယ်ေန်ပျက်ကျပါက၊ လုပ်ခလစာမဖင့် ြီးဖွားခွင့် ေက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်နှင့် ကရလးရြွးစားပါက၊ လုပ်ခ 

လစာမဖင့် ြီးဖွားခွင့် ေက်သတ္တပတ် ၈ ပတ်

လုပ်ခလစာမဖင့် ြီးဖွားခွင့်ကို ယခင် ၁၂ လတာ ကာလအတွင်း လစဉ် ပျြ်းြှေအခရကကးရငွ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းကို 

အရမခခံပပီး တွက်ချက်ပါသည်။

ထို့အမပင်၊ လုပ်သက် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ေှိပပီး၊ လူြှုဖူလုံရေးထည့်ေင်ရကကး အနည်းဆုံး ၆ လ ထည့်ေင်ပပီးရသာ 

ကိုယ်ေန်ရဆာင် အလုပ်သြားြျားသည် ရအာက်ပါ အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျား ေေှိခံစားပိုင်ခွင့်ေှိသည်။

 • ြီးဖွားခွင့် ခံစားရနစဉ်ကာလအတွင်း တစ်နှစ်စာ အခရကကးရငွ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်း 

 • ကရလးတစ်ဦးရြွးဖွားလှေင် လစဉ်ပျြ်းြှေလုပ်အခရကကးရငွ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်း၊ ကရလးအမြွှာ ရြွးဖွားလှေင် 

၇၅ ောခိုင်နှုန်း သို့ြဟုတ် ၃ မြွှာပူးရြွးဖွားလှေင် ၁၀၀ ောခိုင်နှုန်းနှင့်ညီြှေရသာ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရသာ 

ဆုရကကးရငွ

လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ထံတွင် ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ အြျ ိုးသားြျားသည် ရြွးကင်းစကရလးမပုစုရစာင့်ရေှာက်ေန်အ 

တွက် ခွင့်ေက် ၁၅ ေက်နှင့်၊ ၎င်းတို့၏ ယခင်နှစ် ပျြ်းြှေအခရကကးရငွ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ြိခင်ေေှိရသာ တစ်လုံး 

တစ်ခဲတည်း ဆုရကကးရငွ၏ တစ်ေက်ကို ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိပါသည်။

သက်ဆိုင်ောေန်ကကီးဌာနသည် အလုပ်ေှင်၏ ပံ့ပိုးကူညီြှုမဖင့် အသက် ၆ နှစ်ရအာက် ကရလးငယ်ြျား၏ ြိခင်အလုပ် 

သြားဦးရေ ၁၀၀ အထက်ေှိရသာ စက်ရုံတိုင်းတွင် ရန့ကရလးထိန်းဌာန ဖွင့်လှစ်ရပးေြည်။ ထိုသို့ ဖွင့်လှစ်မခင်းကို 

တစ်သီးပုဂ္ဂလအရနမဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အမခားအလုပ်ဌာနြျားနှင့် တွဲဖက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း လုပ်ရဆာင် 

နိုင်ပါသည်။ ကရလးငယ်ေှိသည့် အြျ ိုးသြီး အလုပ်သြားဦးရေ ၁၀၀ ရအာက် ရလျာ့နည်းပါက၊ အလုပ်ေှင်သည် 

ြိြိတတ်နိုင်သြှေ သင့်ရလျာ်ရသာ အစီအြံြျားကို စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ရပးနိုင်သည်။ 
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၈။ အလုပ်ြှ ရပ်စဲမခင်း

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျား

 အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး ဥပရေ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်

 အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်စာချုပ်ပုံစံ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

 အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ဥပရေ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်

 ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် နည်းဥပရေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်

၈.၁။ အလုပ်ရပ်စဲမခင်းအတေက် ကကိုတင်အသိဒပးအဒြကာင်းြကားမခင်းနှင့် အလုပ်ြှ 

ရပ်စဲရသည့် အဒြကာင်းရင်းြျား

အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်တွင် အလုပ်ြှ နုတ်ထွက်မခင်း၊ အလုပ်ြှ ေပ်စဲမခင်းနှင့် စာချုပ်သက်တြ်း 

ကုန်ဆုံးမခင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မပဌာန်းချက်ြျားပါေင်ေပါြည်။ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက် 

စာချုပ်ပုံစံတွင် အလုပ်သြားတစ်ဦးသည် အလုပ်ြှ နုတ်ထွက်လိုပါက၊ ခိုင်လုံရသာ အရကကာင်းမပချက်မဖင့် ေက်ရပါင်း 

၃၀ ကကိုတင်၍ အလုပ်ေှင်ထံ အရကကာင်းကကားေပါြည်။ အလားတူပင်၊ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော 

သရဘာတူစာချုပ် ေပ်စဲလိုပါက၊ ခိုင်လုံရသာ အရကကာင်းမပချက်မဖင့် ေက်ရပါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ အလုပ်သြားထံ 

အရကကာင်းကကားေပါြည်။

အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက် စာချုပ်ပုံစံအေ၊ (၁) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်း 

ဖျက်သိြ်းမခင်း၊ (၂) ြရြှော်ြှန်းနိုင်ရသာ မဖစ်ေပ်ရကကာင့် လုပ်ငန်းေပ်ဆိုင်သွားမခင်း သို့ြဟုတ် (၃) အလုပ်သြား 

ရသဆုံးမခင်းတို့ရကကာင့် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်ကို အလုပ်ေှင်က ေပ်စဲနိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင် 

ေပ်စဲြှုြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ လုပ်ငန်းမပန်လည်ဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် လုပ်သားအင်အားရလှော့ချသည့် အရကကာင်းမပချက် 

ြျားသည် ရယဘုယျအားမဖင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ော အရကကာင်းေင်းြျားမဖစ်ေြည်မဖစ်ပပီး၊ အလုပ်ေှင်အရနမဖင့် ကကိုတင် 

အသိရပးအရကကာင်းကကားကာ၊ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးရပးေြည်မဖစ်ရကကာင်း သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

လုပ်သားအင်အားရလှော့ချမခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်ေပ်စဲမခင်းကို လုပ်ငန်းခွင်ေှိ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်း 

မခင်း သို့ြဟုတ် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမခင်းအားမဖင့် လုပ်ရဆာင်ေြည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြေှိပါ 

က၊ အလုပ်သြားရေးော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ (WCC) ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်လျက် လုပ်ရဆာင်ေြည်။ အလုပ် 

သြားအဖွဲ့အစည်းေှိပါက၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် အလုပ်သြားရေးော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး 

ရကာ်ြတီြှ ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် လုပ်သားအင်အား ရလှော့ချမခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်ေပ်စဲမခင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အလုပ်ေှင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ေြည်။

ြှားယွင်းြှု တစ်စုံတစ်ောြေှိဘဲ၊ အလုပ်ြှ ေပ်စဲခံေပါက၊ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအား အလုပ်ထုတ်နစ်နာ 

ရကကးရပးေြည်ဟု ဥပရေတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ 



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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၈.၂။ အလုပ်ြှ ရပ်စဲမခင်းအတေက် တားမြစ်ထားသည် အဒြကာင်းမပချက်ြျား

အထက်တွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသကဲ့သို့ပင်၊ အလုပ်ြှ ေပ်စဲမခင်းသည် ခိုင်လုံသည့် အရကကာင်းမပချက်ြျား ေှိေြည် 

မဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ဥပရေ၊ ပုေ်ြ ၄၄ အေ၊ ရအာက်ရဖာ်မပပါ အရကကာင်းမပချက်ြျားရကကာင့် 

အလုပ်ေှင်က အလုပ်သြားအား အလုပ်ြှ ထုတ်ပယ်မခင်းြမပုေန် တားမြစ်ထားပါသည်။

 • ဥပ ရေနှင့် ြညီရသာ အလုပ်ပိတ်မခင်းကို မငင်းဆန်မခင်း50

 • ဥပ ရေနှင့်အညီ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ေပ်၏ လှုပ်ေှားြှုြျားကို ရဆာင်ေွက်ေန် အလုပ်သြားအဖွဲ့ 

အစည်းတစ်ခုတွင် အဖွဲ့ေင်အမဖစ်ပါေင်မခင်း သို့ြဟုတ် သပိတ်ရြှာက်ောတွင် ပါေင်ရဆာင်ေွက်မခင်း

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ လှုပ်ေှားြျားကို ရဆာင်ေွက်မခင်းနှင်ပတ်သက်ပပီး အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ဥပရေ၏ 

ပုေ်ြ ၁၆ ြှ ပုေ်ြ ၁၈ အထိတွင် အဓိပ္ပါယ် သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ ဥပြာ၊ အြှုရဆာင်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်း တာေန်ြျား၊ 

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ အခွင့်အရေးြျားနှင့် တာေန်ြျား၊ ေန်ပုံရငွ ထူရထာင်မခင်းနှင့် သုံးစွဲမခင်းတို့ မဖစ်ပါသည်။

ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် နည်းဥပရေ (၂၀၁၈)51 တွင် ခွင့်ေက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ေက် ဥပရေအေ၊ ြီးဖွားခွင့်ေက် 

သို့ြဟုတ် ရဆးလက်ြှတ်ခွင့်ေက် ခံစားမခင်းကိုအရကကာင်းမပု၍၊ အလုပ်သြားအား လက်ေှိောထူးအဆင့်ြှ ရလှော့ချ 

မခင်း၊ လစာရလှော့ချမခင်း၊ အလုပ်ဌာန ရနောရမပာင်းရေှေ့မခင်း၊ အလုပ်ြှထုတ်ပယ်မခင်းြမပုေန် အလုပ်ေှင်အား တားမြစ် 

ထားပါသည်။

အလုပ်ေှင်ြျားသည် ဥပ ရေနှင့် ြညီရသာ အလုပ်သြားအား အလုပ်ြှ ေပ်စဲေြည် သို့ြဟုတ် အလုပ်ြှ ထုတ်ပယ်ေြည်။ 

ဥပရေနှင့် ြရလျာ်ညီရသာ အလုပ်ေပ်စဲမခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်ထုတ်ပယ်မခင်းြျားကို အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ကိုင်တွယ်ရမဖေှင်းေြည်။

၈.၃။ အလုပ်ထုတ် နစ်နာဒြကး

အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဥပရေ52အေ၊ အလုပ်သြားတစ်ဦး အလုပ်ြှ ေပ်စဲခံေရသာအခါ၊ 

အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြား၏ အရမခခံ လုပ်ခလစာ သို့ြဟုတ် ရနာက်ဆုံးထုတ် လုပ်ခလစာ (အချနိ်ပို အာြခံရကကး 

ြပါေင်ပါ) ကို အရမခခံ၍၊ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးကို ရအာက်ပါအတိုင်းရပးေြည်။

50 “အလုပ်ပိတ်မခင်း” ဆိုသည်ြှာ အလုပ်ေှင်၊ အလုပ်သြား အမငင်းပွားြှုတစ်ခုခုတွင် ညှိနှိုင်း၍ြေနိုင်သည့် အရမခအရန၌ အလုပ်ေှင်က 
လုပ်ငန်းတစ်ခုခု၏ အလုပ်လုပ်ေရသာရနောကို ယာယီပိတ်မခင်း၊ အလုပ်ကို ရခတ္တဆိုင်းထားမခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်ခွင်ေှိ အလုပ်သြား 
ြျားအား ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ြမပုမခင်းကိုဆိုသည် (အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၂ (စ)။

51 နည်းဥပရေ၊ ၅၀ (ဆ) ကို ကကည့်ပါ။
52 ပုေ်ြ၊ ၅ နှင့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၈၄/၂၀၁၅ ကို ကကည့်ပါ။



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
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ဇျား (၄) - အလုပ်ထုတ်နစ်နာဒြကး ခံစားပိုင်ခေင့်ြျား

တစ်ဆက်တည်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ကာလ
အလုပ်ထုတ်နစ်နာဒြကးနှုန်းထား

(ဒနာက်ဆုံးထုတ် လစာကို 

အဒမခခံဒသာ လစာြျား)

အနည်းဆုံး (သီးမခားသတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပထားမခင်းြရှိလျှင် နှစ်ြျားဟု 

ြှတ်ျူရန်) ြှ

(နှစ်ထက်) နည်းဒသာ

၆ လ ၁ ၁/၂

၁ ၂ ၁ 

၂ ၃ ၁.၅

၃ ၄ ၃

၄ ၆ ၄

၆ ၈ ၅

၈ ၁၀ ၆

၁၀ ၂၀ ၈

၂၀ ၂၅ ၁၀

၂၅ ယင်းနှင့် အထက် ၁၃

၈.၄။ အဒသးအြေဲြျှဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအတေက် အလုပ်ထုတ်ပျ်မခင်းနှင့် စည်းြျဉ်း 

စည်းကြ်းအရ မပင်းထန်စော အလုပ်ထုတ်ပျ်မခင်း

အလုပ်သြားတစ်ဦးသည် အလုပ်သြားတစ်ဦးအရနမဖင့် လိုက်နာေြည်ဟု အသိရပးထားပပီးမဖစ်ရသာ လုပ်ငန်းခွင် 

ဆိုင်ော စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို ရဖာက်ဖျက်ကူးလွန်ရကကာင်း ရတွ့ေှိေပါက၊  လုပ်ငန်းခွင်စည်းြျဉ်း စည်းကြ်းဆိုင် 

ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ယင်းအလုပ်သြားအား အလုပ်ြှ ထုတ်ပယ်ပိုင်ခွင့်ေှိပါသည်။ အလုပ်ခန့်ထားြှု 

ဆိုင်ော သရဘာတူညီချက် စာချုပ်ပုံစံတွင် သာြန်လက်ြခံနိုင်ဖွယ်ော အမပုအြူနှင့် ရုန့်ေင်းရသာ သို့ြဟုတ် ဆိုးေါး 

ရသာ အမပုအြူြျားကို ခွဲမခားရဖာ်မပထားသည့် ယင်းသရဘာတူစာချုပ်၏ ရနာက်ဆက်တွဲနှစ်ခုတွင်ပါေှိရသာ မပစ်ြှု 

ြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ 

အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်တစ်ခုသည် လက်ြခံနိုင်ဖွယ်ော အမပုအြူလုပ်ရဆာင်ြှုြျ ိုးကို အရေးယူ 

ရဆာင်ေွက်ြည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းဆိုင်ော အရေးယူရဆာင်ေွက်ြှုကိုလည်း သတ်ြှတ်မပဌာန်းေန် လိုအပ်ပါသည်။ 

အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်စာချုပ်ပုံစ5ံ3တွင် လုပ်ငန်းတွင်း စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း ချ ိုးရဖာက်ြှုြျား 

အတွက် “သုံးကကိြ်သတိရပးြှု” လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ်ကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ပထြအကကိြ်ချ ိုးရဖာက်ြှု 

အတွက် အလုပ်ေှင်က သတိရပးနိုင်ပပီး ယင်းချ ိုးရဖာက်ြှုကို ြှတ်တြ်းတင်ထားေြည်။ အကယ်၍၊ အလုပ်သြား 

က ေုတိယအကကိြ် ချ ိုးရဖာက်ကျူးလွန်ပါက၊ အလုပ်ေှင်သည် သတိရပးစာထုတ်ရပးနိုင်သည်။ တတိယအကကိြ် 

ထပ်ြံချ ိုးရဖာက်ကျူးလွန်ပါက၊ အလုပ်ေှင်သည် ပိုြိုမပင်းထန်ရသာ သတိရပးစာထုတ်မပန်ရပးပပီး၊ ယင်းအလုပ်သြား 

ကို ရနာက်ထပ်ချ ိုးရဖာက်ကျူးလွန်ြှု ြလုပ်ပါြည့်အရကကာင်း ခံေန်ကတိလက်ြှတ်ရေးထိုးခိုင်းနိုင်သည်။ ရနာက်ဆုံး 

53 အပိုေ်၊ ၁၅။
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စတုတ္ထအကကိြ် ချ ိုးရဖာက်ကျူးလွန်ပါက၊ ယင်းအလုပ်သြားကို အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးြရပးဘဲ၊ အလုပ်ြှ ထုတ် 

ပယ်နိုင်သည်။54

အရသးအဖွဲြှေရသာ ကိစ္စေပ်ြျားအတွက် အလုပ်ထုတ်ပယ်မခင်းနှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းအေ မပင်းထန်စွာအလုပ် 

ထုတ်ပယ်မခင်း ကိစ္စေပ်နှစ်ြျ ိုးစလုံးတွင် အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး ေေှိခံစားပိုင်ခွင့်ြေှိပါ။ 

သို့ောတွင်၊ ၎င်းတို့ရနမဖင့် တည်ဆဲဥပရေြျား၊ နည်းဥပရေြျား၊ အြိန့်ြျားနှင့် ညွှန်ကကားချက်ြျားနှင့်အညီ ေေှိခံစား 

ပိုင်ခွင့်ေှိသည့် အမခားအကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားကိုြူ ေေှိခံစားပိုင်ခွင့်ေှိပါသည်။

54 စတုတ္ထအကကိြ် ချ ိုးရဖာက်ကျူးလွန်ြှုသည် ချ ိုးရဖာက်ပပီးသား လုပ်ငန်းတွင်း စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းကို ချ ိုးရဖာက်မခင်းမဖစ်ေြည် သို့ြဟုတ် 
ယင်းသည် လုပ်ငန်းတွင်း အမခားစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းအား ချ ိုးရဖာ်ြှုမဖစ်နိုင်သည်ဟူ၍ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်း 
ြေှိပါ။
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၉။ အလုပ်သြားအြေဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်ရှင်အြေဲ့အစည်းြျား

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျား

 အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ဥပရေ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်

 အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး ဥပ ရေ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်

၉.၁။ အလုပ်သြားအြေဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်ရှင်အြေဲ့အစည်းြျား ြေဲ့စည်းခေင့်နှင့် 

ချတိ်ဆက်ပါဝင်ခေင့်

ဥပ ရေသည် ရအာက်ရဖာ်မပပါ လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားေှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းြျားနှင့် မပည်သူပိုင်လုပ်ငန်းြျားတွင် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ အလုပ်သြားြျားနှင့် အကျုံးေင်သည်။

 • စက်ရုံြျား၊ အလုပ်ရုံြျား၊ အလုပ်ဌာနြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျား

 • စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း

 • ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် မပုမပင်ြွြ်းြံရေးလုပ်ငန်း

 • စက်ြှုလုပ်ငန်းြျား

 • သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးလုပ်ငန်း

 • ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့် အမခားအသက်ရြွးေြ်းရကျာင်းအလုပ်ြျား (ယင်းစကားေပ်တွင် အိြ်အကူ 

အလုပ်ပါေင်သည်)

 • အစိုးေဌာနြျားနှင့် အစိုးေ အဖွဲ့အစည်းြျား

 • ပညာရေး

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဥပရေအေ ြပါေင်သည့် အလုပ်သြားြျားြှာ တပ်ြရတာ်သား၊ ေဲတပ်ဖွဲ့ေင်ြျားနှင့် 

တပ်ြရတာ်၏ ကွပ်ကဲြှုရအာက်ေှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းေင်ြျားမဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာစီးပွားရေး ရကာ်ပိုရေးေှင်း 

ပိုင် အေပ်ဖက်ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျားတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်သြားအဖွဲ့ 

အစည်းြျား ဖွဲ့စည်းထူရထာင်ပိုင်ခွင့်နှင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျားတွင် ချတိ်ဆက်ပါေင်ခွင့် ေှိပါသည်။ 

အထက်တွင် ရဖာ်မပထားသည့် အနည်းငယ်ြှေရသာ ခခင်းချက်ြျားမဖင့်၊ အလုပ်သြားတိုင်းသည် အလုပ်သြားအဖွဲ့ 

အစည်းတွင် ချတိ်ဆက်ပါေင်ခွင့်နှင့် ၎င်းတို့၏သရဘာဆန္ဒအရလျာက် ထိုအဖွဲ့အစည်းြျားြှ နုတ်ထွက်ပိုင်ခွင့်ေှိပါ 

သည်။ ဤစကားေပ်တွင် ရန့စားအလုပ်သြား၊ ယာယီအလုပ်သြား၊ အလုပ်သင်ြျားနှင့် သင်တန်းသားြျား၊ ရေှေ့ 

ရမပာင်းအလုပ်သြားြျား၊ စိုကပျ ိုးရေးအလုပ်သြား၊ ရကျာင်းဆော/ဆောြြျားနှင့် အမခားအစိုးေေန်ထြ်း အလုပ် 

သြားြျား ပါေင်ပါသည်။

အလပုသ်ြားတစဦ်းအား အလပုသ်ြားအဖွဲ့အစည်းတစခ်တုငွ ်ပါေငေ်န ်သိုြ့ဟတု ်ြပါေငရ်စေနအ်တကွ ်ြညသ်ကူ ြှေ 

အတင်းအဓြ္မမပု၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပခိြ်းရမခာက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း ြရလျာ်ဩဇာသုံး၍ရသာ်လည်းရကာင်း 

လုပ်ရဆာင်၍ ြေပါ။ ဤတားမြစ်ချက်သည် အလုပ်သြားြျားအား အလုပ်သြား အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ် 
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ပိုင်းအရနမဖင့် ပါေင်ေန်အတွက် သရဘာရပါက်နားလည်ရအာင် ဥပရေနှင့်အညီ ကကိုးပြ်းအားထုတ်ရဆာင်ေွက်ြှု 

ြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြေှိပါ။

ြိြိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကျွြ်းကျင်ြှုနယ်ပယ်၊ လုပ်ငန်း သို့ြဟုတ် လုပ်ရဆာင်ြှုအတွင်း လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်လျက် 

ေိှသည့် အလုပ်သြားအဖဲွ့အစည်းြျားတွင်သာ ချတ်ိဆက်ပါေင်ေန် အလုပ်သြားြျားကုိ ကန့်သတ်ချက်ထားေိှပါသည်။

၉.၂။ အလုပ်သြားအြေဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်ရှင်အြေဲ့အစည်းြျား ြေဲ့စည်းပိုင်ခေင့်

အရမခခံအလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း (BLO) ကို လုပ်ငန်းခွင် (စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန၊ ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ 

သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးလုပ်ငန်း၊ ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊ သို့ြဟုတ် အမခားအသက်ရြွးေြ်းရကျာင်းလုပ်ငန်း) ေှိ အလုပ် 

သြား အနည်းဆုံးဦးရေ ၃၀ မဖင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

အထက်တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် အလုပ်သြားဦးရေ ၃၀ ရအာက်မဖစ်ပါက၊ အလုပ် 

သြားြျားအရနမဖင့် ထိုလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ရေသတွင်းေှိ အမခားလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုြှ အလုပ်သြားြျားနှင့် အတူတကွ 

အရမခခံအလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းောတွင်၊ အရမခခံအလုပ်သြားအဖွဲ့ 

အစည်းဖွဲ့စည်းေန် ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားြှ အလုပ်သြားအားလုံး၏ ၁၀ ောခိုင်နှုန်းသည် 

အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းေန် အတူတကွ ရထာက်ခံေြည်။

ပြို့နယ်အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ောပြို့နယ်အတွင်း အရမခခံအလုပ်သြားအဖွဲ့အ 

စည်း စုစုရပါင်း၏ အနည်းဆုံး ၁၀ ောခိုင်နှုန်း၏ရထာက်ခံြှုမဖင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ တိုင်းရေသကကီး သို့ြဟုတ် မပည် 

နယ်အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ောတိုင်းရေသကကီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ်အတွင်းေှိ 

ပြို့နယ်အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း စုစုရပါင်း၏ အနည်းဆုံး ၁၀ ောခိုင်နှုန်း၏ ရထာက်ခံြှုမဖင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်ကို လုပ်ငန်း သို့ြဟုတ် လုပ်ရဆာင်ြှုအြျ ိုးအစားအလိုက် တိုင်းရေသကကီး သို့ြဟုတ် မပည် 

နယ်အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း စုစုရပါင်း၏ အနည်းဆုံး ၁၀ ောခိုင်နှုန်း၏ ရထာက်ခံြှုမဖင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ရနာက် 

ဆုံးအရနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောအဖဲွ့ကို အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်စုစုရပါင်း၏ အနည်းဆုံး 

၂၀ ောခိုင်နှုန်း၏ ရထာက်ခံြှုမဖင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် မပည်သူ့အာဏာပိုင်အဖဲွ့အစည်းြျား သို့ြဟုတ် အလုပ်ေှင်ြျား၏ ေင်ရောက် 

စွက်ဖက်ြှုြေှိဘဲလျက်၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အြည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တို့မဖင့် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို 

လွတ်လပ်စွာ ရဆာင်ေွက်ပိုင်ခွင့်ေှိသည်။

ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် တေားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်နှင့် တေားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ေှိသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်ြျားသည် အမခားအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် 

အတူ၊ အမခားအလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်ြျား၊ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျား အဖွဲ့ချုပ်ြျားနှင့်၊ နိုင်ငံမခားတိုင်းမပည်ြှ 

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့ြျား သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်ြျားနှင့် အတူတကွ လက်တွဲလုပ် 

ရဆာင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အရနမဖင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျားအဖွဲ့ချုပ်ြျားနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်

ြျားနှင့်လည်း ချတိ်ဆက်ရပါင်းစည်းနိုင်ပါသည်။ 

အလုပ်ေှင်ြျားသည် အလုပ်ေှင်အဖွဲ့အစည်းြျားကို အလုပ်ြားအဖွဲ့အစည်းြျား၏ ဖွဲ့စည်းြှုပုံစံအတိုင်း ဖွဲ့စည်းနိုင် 

သည်။
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၉.၃။ အလုပ်သြားအြေဲ့အစည်းြျား၏ အခေင့်အဒရးြျားနှင့် တာဝန်ြျား

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် ရအာက်ပါတို့ကို ရဆာင်ေွက်ပိုင်ခွင့်ေှိသည် -

 • ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည် အရမခခံဖွဲ့စည်းပုံစည်းြျဉ်းကို ရေးဆွဲမခင်း

 • ကိုယ်စားလှယ်ြျားကို ရေွးချယ်မခင်း

 • ယင်းတို့၏ စီြံခန့်ခွဲြှု၊ လှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်ြှုြျားနှင့် အစီအစဉ်ြျားကို ေင်ရောက်စွက်ဖက်ြှုကင်းစွာမဖင့် 

လွတ်လပ်စွာ စီစဉ်ရဆာင်ေွက်မခင်း

 • ခွဲမခားဆက်ဆံြှုနှင့် ေန်တုန့်မပန်ြှုကင်းစွာမဖင့် လုပ်ရဆာင်မခင်း

 • စုရပါင်းသရဘာတူညီချက် ေေှိေန်ေည်ေွယ်လျက်၊ အလုပ်ေှင်ြျား သို့ြဟုတ် အလုပ်ေှင် အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် 

ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်း

 • စနစ်တကျမဖစ်ရသာ ရတာင်းဆိုြှုြျားကို အလုပ်ေှင်ထံတင်မပမခင်း၊ နှင့် ဥပရေပါ အခွင့်အရေးြျားကို အလုပ် 

သြားြျား ေေှိခံစားနိုင်မခင်းြေိှပါက၊ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် သရဘာတူညီချက် ေေှိေန်ေည်ေွယ်လျက်၊ ရစ့စပ် 

ညှိနှိုင်းမခင်း

 • အလုပ်သြားဥပရေြျားတွင် ပါေင်ရသာ အလုပ်သြားြျား၏ အခွင့်အရေးြျား သို့ြဟုတ် အကျ ိုးစီးပွားြျား 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးေနှင့်ရဆွးရနွးောတွင် အလုပ်သြားြျား၊ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့်အတူ ပါေင်မခင်း

 • စုရပါင်းညှိနှိုင်းရဆွးရနွးအရေးဆိုမခင်းနှင့် အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းမခင်းတို့တွင် ပါေင်ရဆာင်ေွက်မခင်း

 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်မဖစ်မခင်း သို့ြဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတာေန်ြျားကို ရဆာင် 

ေွက်မခင်းရကကာင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအား အလုပ်မပန်လည်ခန့်အပ်ေန် အလုပ်ေှင် 

ြျားထံ ရတာင်းဆိုမခင်း

 • အလုပ်သြားဥပရေြျား55နှင့်အညီြဟုတ်ဘဲ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေရသာ အလုပ်သြားြျားအား အလုပ်မပန် 

လည်ခန့်အပ်ေန် အလုပ်ေှင်ြျားထံ ရတာင်းဆိုမခင်း

 • သက်ဆိုင်ော ဥပရေြျားနှင့်အညီ၊ သပိတ်ရြှာက်မခင်းြျားအပါအေင် အလုပ်ေှင်အရပါ် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ော 

တုန်မပန့်အရေးယူရဆာင်ေွက်မခင်းြျားတွင် ပါေင်ရဆာင်ေွက်မခင်း

 • အလုပ်သြားတစ်ဦးအား အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆိုင်သည့် တာေန်ြျားရပးအပ်လျက်၊ အမခားနည်း 

သရဘာတူညီထားသည်ြှအပ ယင်းတာေန်ြျားကို တစ်လလှေင် ၂ ေက်ထက်ြပိုဘဲ ရစလွှတ်ထြ်းရဆာင် 

ရစမခင်း

 • အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားအကကားမဖစ်ရပါ်သည့် အမငင်းပွားြှုြျားရမဖေှင်းမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

ညှိနှိူင်းဖျန်ရမဖရေးအဖွဲ့နှင့် ခုံရုံးြျားသို့ ကိုယ်စားလှယ်ြျား ရစလွှတ်မခင်း

55 အလုပ်ထုတ်ပယ်မခင်း၊ အလုပ်မပန်လည်ခန့်အပ်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် ရငွရကကးရငွရပးရဆာင်မခင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ဥပရေြျားတွင် 
ရနာက်ထပ် သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျား ြေှိပါ။
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အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် ရအာက်ပါတို့ကို ရဆာင်ေွက်ေန် တာေန်ေှိသည် -

 • အစည်းအရေးြျားမပုလုပ်မခင်း၊ သပိတ်ရြှာက်မခင်းနှင့် အမခားစုရပါင်းလှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို ဥပရေနှင့် 

၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းြျဉ်း၊ စည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ ပငိြ်းချြ်းစွာရဆာင်ေွက်မခင်း

 • လုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားအကကား လုပ်ငန်းြျား၏ စီြံခန့်ခွဲရေးပိုင်းဆိုင်ော သရဘာတူညီချက် 

စည်းြျဉ်းြျား၊ တစ်ဦးချင်း အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ်ြျား၊ ကတိေန်ခံချက်ြျားနှင့် အမခား

တစ်ဦးချင်းသရဘာတူညီချက်ြျားလုပ်ရဆာင်ောတွင် ကူညီရဆာင်ေွက်မခင်း

၉.၄။ အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ြျား

အလုပ်ေှင်ြျားသည် ၎င်းတို့လု်ငန်းြျားနှင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားြှ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားကို အလုပ်သြား 

ြျားအား ကိုယ်စားမပုသည့်အဖွဲ့အစည်းြျားအမဖစ် အသိအြှတ်မပုေြည်။ 

အလုပ်ေှင်ြျားသည် ရငွရကကး သို့ြဟုတ် အမခားနည်းမဖင့် ယင်းတို့၏ ထိန်းချုပ်ြှုမဖင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျား 

တည်ရထာင်မခင်း သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းြျား လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ရစမခင်းမပုေန် ေည်ေွယ်သည့် ြည်သည့်လုပ်ရဆာင် 

ချက်ကိုြှေ ြမပုလုပ်ေပါ။ သို့ောတွင်၊ အလုပ်ေှင်ြျားသည် ၎င်းတို့အလုပ်သြားြျား၏ အကျ ိုးစီးပွားအတွက် အလုပ် 

သြားအဖွဲ့အစည်းြျားက အကူအညီြျားရတာင်းခံလာလှေင် တတ်နိုင်သရေွ့ အကူအညီရပးေြည်။

အလုပ်ေှင်ြျားသည် သက်ဆိုင်ော အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့၏ ရထာက်ခံချက်မဖင့် တာေန် 

တစ်ခုခုရပးအပ်မခင်းခံေရသာ အလုပ်သြားတစ်ဦးအား ယင်းတာေန်ကိုထြ်းရဆာင်ေန်အတွက် အလုပ်ေှင်၏တာေန် 

ြျားကို တေားေင်ထြ်းရဆာင်ရနသကဲ့သို့ ခွင့်မပုေြည်။ အမခားနည်း သရဘာတူညီထားသည်ြှအပ၊ ထိုတာေန်ကို 

ထြ်းရဆာင်ေန် တစ်လလှေင် နှစ်ေက်ထက် ပို၍ြေနိုင်ပါ။

အစိုးေသည်လည်း အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းကို ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပါသည်။ သို့ောတွင် ဥပရေနှင့်အညီမဖစ်ရသာ လှုပ်ေှား

ရဆာင်ေွက်ြှုြျားမဖစ်သည့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျား၏ အခွင့်အရေးကို ရလးစားေြည်။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာေန်ြျားထဲြှတစ်ခုြှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု တိုးတက် 

မြင့်ြားရေးအတွက် အရထာက်အပံ့မပုရသာ အေည်ချင်းမြင့်ြားသည့် အလုပ်သြားြျား ထွက်ရပါ်လာရစေန် ေည် 

ေွယ်လျက်၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ော သင်တန်းနှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဆိုင်ော သင်တန်းြျားကို မဖည့်ဆည်းရဆာင်ေွက်ရပးေန် 

မဖစ်သည်။ ဤအချက်ကို ယင်းဥပရေထဲတွင်ပါေှိသည့် ပုေ်ြ၊ ၂၇ နှင့် ပုေ်ြ၊ ၄၈ တို့အေ အဓိပ္ပါယ်ရကာက်ယူသင့်ပါ 

သည်။ ယင်းဥပရေတွင် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံ အရမခခံစည်းြျဉ်းြျားတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် 

အတိုင်း ေန်ပုံရငွကို ကျွြ်းကျင်ြှုဆိုင်ော သင်တန်းြျားနှင့် အမခားကိစ္စေပ်ြျားအတွက် အသုံးမပုေြည်မဖစ်ပပီး၊ ဤကိစ္စ 

ေပ်နယ်ပယ်ြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် ေည်ေွယ်ချက်ြျားအတွက် အသုံးြမပုေန် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

၉.၅။ အလုပ်အြှုဒဆာင်အြေဲ့

အလုပ်အြှုရဆာင်ရကာ်ြတီတွင် အဖွဲ့ေင်အရေအတွက်သည် ြဂဏန်းမဖစ်ေြည်မဖစ်ပပီး၊ ၎င်းတို့ကို ရေွးချယ်တင် 

ရမြှာက်ေြည်။ အရမခခံအလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားတွင် အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့ေင် ၅ ဦး သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့် 

အထက် (သို့ောတွင် ြဂဏန်းသာ မဖစ်ေြည်) ေှိေြည်မဖစ်ပပီး၊ ပြို့နယ်၊ တိုင်းရေသကကီး/မပည်နယ်တို့တွင် ၇ ဦးြှ 
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၁၅ ဦးအထိမဖစ်ေပါြည်။ မြန်ြာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးော အဖွဲ့တွင်ြူ အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့ေင် ၁၅ 

ဦးြှ ၃၅ ဦးအထိ မဖစ်ေပါြည်။ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့၏ ဥပရေနှင့်အညီမဖစ်ရသာ 

လုပ်ရဆာင်ြှုြျားကို ြည်သူြှေ ေင်ရောက်စွက်ဖက်မခင်း သို့ြဟုတ် ဟန့်တားရနှာင့်ယှက်မခင်း မပုလုပ်၍ ြေပါ။

အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာေန်ြျားတွင် ရအာက်ပါတို့ ပါေင်ပါသည် - 

 • အလုပ်သြားြျားကို ကိုယ်စားမပုမခင်း

 • အလုပ်သြားြျား၏ အခွင့်အရေးြျားနှင့် အကျ ိုးစီးပွားြျားကို အကာအကွယ်ရပးမခင်း

 • အလုပ်သြားြျား၏ လုပ်ငန်းတာေန်ြျားကို သိေှိနားလည်မခင်း

 • ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု တိုးတက်မြင့်ြားရေးအတွက် ကျွြ်းကျင်ြှုဆိုင်ော သင်တန်းြျား ရဆာင်ေွက်ရပးမခင်း

 • အိြ်ော၊ သက်သာရချာင်ချရိေး၊ သြေါယြနှင့် အလားတူ ေည်ေွယ်ချက်ြျားပါေင်ရသာ အမခားကိစ္စေပ်ြျား

နှင့်ပတ်သက်ပပီး အဖွဲ့ေင်ြျားအား ပံ့ပိုးကူညီရဆာင်ေွက်ရပးမခင်း

၉.၆။ အလုပ်သြားအြေဲ့အစည်း အြေဲ့ဝင်ဒြကးနှင့် ရန်ပုံဒငေ အသုံးမပုမခင်း

အလုပ်သြားြျားက အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းသို့ လစဉ်ထည့်ေင်သည့် အဖွဲ့ေင်ရကကးြျားသည် အဖွဲ့ေင်အလုပ် 

သြား၏ လစဉ်အခရကကးရငွ၏ ၂ ောခိုင်နှုန်းထက် ပို၍ြေပါ။ အရမခခံအလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် လစဉ် 

 ရကာက်ယူေေှိသည့် အဖွဲ့ေင်ရကကးြျားကို အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်း၏ အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်ြျားမဖစ် 

ရသာ ပြို့နယ်အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းရေသကကီး/မပည်နယ်အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ် 

နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့ြျားထံ ရေြှေရပးပို့ေပါြည်။56 လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်ောတွင်၊ 

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ေင်ရကကးြျားကို ြကကာခဏ ပုံရသသတ်ြှတ်ကကပပီး၊ လစဉ်အခရကကးရငွြျားအေ အ 

တက်အကျြေှိရပ။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် အဖွဲ့အစည်းေင်ရကကး၊ လစဉ်ရကာက်ခံသည့်အဖွဲ့ေင်ရကကး၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့ 

အစည်းက တာေန်ယူလုပ်ကိုင်ရသာ ယဉ်ရကျးြှုနှင့် အားကစားလုပ်ငန်းြျားြှ ေင်ရငွ၊ သက်ဆိုင်ော အလုပ်ေှင်က 

လှူေါန်းရငွ၊ အစိုးေကရပးရသာ ရထာက်ပံ့ရကကးတို့မဖင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွ ထူရထာင်နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ အလုပ်ေှင်ကရပးရသာ ရထာက်ပံ့ရကကးကို အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဥပရေ၏ ပုေ်ြ ၃၁ အေ 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုေပါြည်။ ယင်းပုေ်ြတွင်၊ အလုပ်ေှင်သည် ရငွရကကး သို့ြဟုတ် အမခားနည်းမဖင့် ယင်း၏ လွှြ်းြိုးထိန်း 

ချုပ်ြှုမဖင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျား၏ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုြျား မြှင့်တင်ရဆာင်ေွက်ေန် ေည်ေွယ်သည့် 

လုပ်ရဆာင်ြှုြျားကို လုပ်ရဆာင်မခင်းြမပုေဟူ၍ သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ဤအချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့်အချက် 

56 မပဌာန်းချက်ြျားနှင့် အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ြျား ကျင့်သုံးရေးဆိုင်ော ကျွြ်းကျင်ပညာေှင်ြျားရကာ်ြတီ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ 
ေင်ရကကးြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ရအာက်ပါရလ့လာြှုကို လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါသည် - “အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် 
အစိုးေအာဏာပိုင်ြျား၏ ေင်ရောက်စွက်ဖက်ြှုြေှိဘဲလျက်၊ အထူးသမဖင့်၊ ၎င်းတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော လွတ်လပ်ြှုနှင့်၊ 
၎င်းတို့ပိုင် ပစ္စည်းြျားအား ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မခင်း အပါအေင်၊ ၎င်းတို့၏ စံြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ောြျားကို စီြံရဆာင်ေွက်ပိုင်ခွင့်ေှိသည့် 
၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးြျားကို မပဌာန်းချက်၏ အပိုေ် ၃ က အကာအကွယ်ရပးထားရကကာင်းကို မပန်လည်အြှတ်ေလျက်၊ ေန်ပုံရငွြျားကို 
အဆင့်မြင့်အလုပ်သြား အဖွဲ့အစည်းြျားခံ လွှဲရမပာင်းရပးပို့မခင်းသည် ြည်သည့် ဥပရေသတ်ြှတ်ချက်ြှေ ြပါေှိဘဲ သို့ြဟုတ် အစိုးေ 
ဘက်က ြည်သည့်ေင်ရောက်ရဆာင်ေွက်ြှုြျ ိုးြှေ ြပါေှိဘဲလျက်၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားကိုယ်တိုင် ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ် ရဆာင် 
ေွက်ေြည့် ကိစ္စေပ်မဖစ်ရကကာင်းရသချာရစရေးအတွက် ဤပုေ်ြအား လိုအပ်သည့် မပင်ဆင်ြှုြျားလုပ်ရဆာင်ေန် ရကာ်ြတီသည် အစိုးေ 
အား ရြတ္တာေပ်ခံထားပါသည်။”
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ြှာ၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း နည်းဥပရေတွင် အစိုးေနှင့် အလုပ်ေှင်တို့၏ ရထာက်ပံ့သည့် ေန်ပုံရငွြျားသည် 

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားအား အစိုးေ သို့ြဟုတ် အလုပ်ေှင်၏ လွှြ်းြိုး ထိန်းချုပ်ြှုရအာက်တွင် ထားေှိသည့် 

သက်ရောက်ြှုြျ ိုးြေှိရစေဟူ၍ သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ ေန်ပုံရငွြျားကို လူြှူသက်သာရချာင်ချရိေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းြာရေး၊ ယဉ်ရကျးြှု၊ 

အားကစား၊ ကျွြ်းကျင်ြှုဆိုင်ော သင်တန်းနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ အရထွရထွညီလာခံတွင် အလုပ်သြား 

အဖွဲအစည်း၏ အဖွဲ့ေင်အြျားစုက သရဘာတူညီထားသည့် အမခားကိစ္စေပ်ြျားကဲ့သို့ရသာ အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ 

အရမခခံစည်းြျဉ်းပါ ကိစ္စေပ်ြျားအတွက်သာ အသုံးမပုနိုင်ပါသည်။ ဤမပဌာန်းချက်ကို ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရကကာင်း 

မပစ်ြှုထင်ေှားစီေင်မခင်းခံေလှေင်၊ ြည်သူြဆို ရငွေဏ်မဖစ်ရစ၊ တစ်နှစ်ထက်ြပိုရသာ ရထာင်ေဏ်မဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ် 

လုံးကိုမဖစ်ရစ ချြှတ်ခံေြည်မဖစ်သည်။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် ၎င်းတို့၏ေန်ပုံရငွအတွက် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်စာေင်းဖွင့်ထားေြည်မဖစ်ပပီး၊ 

၎င်းတို့၏ ေန်ပုံရငွကို စီြံခန့်ခွဲောတွင် ရငွရကကးခေါချြှု ထိန်းချုပ်ရေးဥပရေအတိုင်း လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေြည်။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ေန်ပုံရငွြျားကို ယင်း၏အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့က ထိန်းသိြ်းပါသည်။ အလုပ်အြှုရဆာင် 

အဖွဲ့သည် လစဉ်ရကာက်ခံေေှိသည့် ေန်ပုံရငွြျား၊ အမခားေန်ပုံရငွြျားနှင့် အသုံးစာေင်းြျားအတွက် လချုပ်စာေင်း 

ြျား မပုစုထားေပါြည်။

ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ် ကုန်ဆုံးသည့်အခါတိုင်း (အရမခခံ၊ ပြို့နယ်နှင့် တိုင်းရေသကကီး/မပည်နယ်) အလုပ်သြားအဖွဲ့ 

အစည်း၏ နှစ်ချုပ်ရငွစာေင်းကို သက်ဆိုင်ော ပြို့နယ်ြှတ်ပုံတင်အောေှိထံသို့လည်းရကာင်း၊ (မြန်ြာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော 

အလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်) တို့၏ နှစ်ချုပ်ရငွစာေင်းကို ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်ထံသို့လည်း 

ရကာင်း ရပးပို့ေြည်။ 

၉.၇။ အလုပ်သြားအြေဲ့အစည်း ြှတ်ပုံတင်မခင်း

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျား၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံစည်းြျဉ်း သို့ြဟုတ် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို အဖွဲ့အစည်းေင် 

အြျားစု၏ သရဘာတူညီချက်မဖင့် ရေးဆွဲေြည်မဖစ်ပပီး၊ ယင်းတို့တွင် ရအာက်ရဖာ်မပပါတို့ ပါေင်ေြည်။

 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း အြည်

 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ထူရတာင်မခင်း၏ ေည်ေွယ်ချက်

 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းေင်အမဖစ် စိစစ်မခင်း၊ ေင်ခွင့်မပုမခင်း၊ အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ် ထုတ်ရပးမခင်းနှင့် 

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းေင်မဖစ်ြှ နှုတ်ထွက်မခင်းဆိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျား

 • အလုပ်အြှုရဆာင် အဖွဲ့ေင်ြျား ရေွးချယ်တာေန်ရပးမခင်း၊ တာေန်ြှ ဖယ်ေှားမခင်းနှင့် နှုတ်ထွက်မခင်းဆိုင်ော 

ကိစ္စေပ်ြျား

 • အစည်းအရေးကျင်းပမခင်းဆိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျား

 • ေန်ပုံရငွထူရထာင်မခင်း၊ ယင်းေန်ပုံရငွအား ထိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် သုံးစွဲမခင်းဆိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျား

 • ေန်ပုံရငွကို လစဉ်စစ်ရဆးမခင်းနှင့် နှစ်စဉ်စစ်ရဆးမခင်းဆိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျား



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
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အရမခခံအလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းရေသကကီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ် အလုပ်သြားအဖွဲအစည်းြျားသည် အရမခခံ 

ဖွဲ့စည်းပုံစည်းနှင့်အတူ အဖွဲ့အစည်းထူရထာင်သည့် အဖွဲ့ေင်ြျား သို့ြဟုတ် အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့ေင်ြျား (တိုင်း 

ရေသကကီး/မပည်နယ်) ထံြှ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံစည်းြျဉ်းကို သရဘာတူရကကာင်းရဖာ်မပသည့် ပူးတွဲပါပုံစံြျားကို ပြို့နယ် 

ပြို့နယ်ြှတ်ပုံတင်အောေှိထံ တင်မပေြည်။

မြန်ြာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အလုပ်သြား ရေးောအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်တို့သည် ယင်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံ 

စည်းြျဉ်းြျားနှင့် ယင်းတို့၏အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့ြျားထံြှ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံစည်းြျဉ်းကို သရဘာတူရကကာင်း 

လက်ြှတ်ရေးထိုးထားသည့် ပူးတွဲပါပုံစံြျားကို ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်ထံ တင်မပေြည်။

သက်ဆိုင်ော လုပ်ငန်းကဏ္ဍ သို့ြဟုတ် လုပ်ရဆာင်ြှုတွင်ေှိရသာ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် ၎င်းတို့၏ စည်း 

ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားက ခွင့်မပုလှေင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ၎င်းတို့အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့ေင်ြျား အြျားစု၏သရဘာ 

တူညီချက်မဖင့်ရသာ်လည်းလည်းရကာင်း အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ချတိ်ဆက်ရပါင်းစည်းနိုင်သည် (သို့ြဟုတ် ခွဲ 

ထွက်နိုင်သည်)။ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားသည် အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ရပါင်းစည်းရသာအခါ သို့ြဟုတ် ခွဲ 

ထွက်ရသာအခါတွင် ပြို့နယ်ြှတ်ပုံတင်အောေှိထံ ရလှောက်ထားေပါြည်။

ရလှောက်လွှာလက်ခံေေှိသည့် ရန့ေက်ြှ ေက်ရပါင်း ၆၀ အတွင်း အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားအား ြှတ်ပုံတင်ေန် 

ခွင့်မပုမခင်း သို့ြဟုတ် အရကကာင်းမပချက်ရဖာ်မပ၍ မငင်းပယ်မခင်းမပုလုပ်ေြည်။

၉.၈။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခေင့်ြျား

ပြို့နယ်ြှတ်ပုံတင်အောေှိသည် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအမဖစ် ြှတ်ပုံတင်ရပးေန် ရလှောက်ထားချက်ကို သတ်ြှတ် 

ချက်နှင့်အညီ စိစစ်၍၊ ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်ထံသို့ တင်မပေြည်။

ြှတ်ပုံတင်အောေှိြျားသည် ရလှောက်ထားချက်တွင် ဥပရေြျားနှင့် နည်းဥပ ရေြျားအေ လိုအပ်ချက်ြျား ရတွ့ေှိပါက၊ 

လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား မဖည့်ဆည်းရပးေန် သက်ဆိုင်ော အလုပ်သြား အဖွဲ့အစည်းထံြှ ရတာင်း 

ခံေပါြည်။ သတင်းအချက်အလက်ြျား လိုအပ်ချက်ေှိရနမခင်းသည် ရလှောက်ထားချက်ကို ကကန့်ကကာရစနိုင်ပါသည်။

ြှတ်ပုံတင်မခင်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်က လက်ခံအတည်မပုရသာအခါတွင် ပြို့နယ်ြှတ်ပုံတင်အောေှိသည် 

ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ောအလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းထံ အရကကာင်းကကားလျက်၊ ြှတ်ပုံ 

တင်လက်ြှတ်ထုတ်ရပးေြည် မဖစ်ပါသည်။

ပြို့နယ်ြှတ်ပုံတင်အောေှိြျားသည် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်အင်အားနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော အစီေင်ခံ 

စာြျားကိုလည်း ြျက်ရမခြမပတ်စစ်ရဆးပါသည်။ ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်သည် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအား ြှတ်ပုံ 

တင်မခင်းြှ ပယ်ဖျက်သင့်မခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး စုံစြ်းစစ်ရဆးြှုြျားမပုလုပ်ေန် ြှတ်ပုံတင်အောေှိြျားကို ညွှန်ကကား 

နိုင်ပါသည်။

ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်သည် ရအာက်ပါတို့ကို ရဆာင်ေွက်ေြည် -

 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြို့နယ်ြှတ်ပုံတင်အောေှိြျား၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျား 

ကို ဆန်းစစ်မခင်း (ြှတ်ပုံတင်မခင်းြှ ပယ်ဖျက်၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပူးရပါင်းမခင်းနှင့် 

ပူးရပါင်းထားရသာ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြှ မပန်လည်ခွဲထွက်မခင်းတို့ အပါအေင်)



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ြှတ်ပုံတင်မခင်းဆိုင်ော ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားကို ေက် ၃၀ အတွင်း ဆုံးမဖတ်ချက် 

ချြှတ်မခင်း

 • လိြ်လည်၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ြှားယွင်း၍ရသာ်လည် ရကာင်း၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအမဖစ် ြှတ်ပုံ 

တင်ခဲ့လှေင် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအား စုံစြ်းစစ်ရဆးြှုြျားမပုလုပ်ေန်နှင့် ြှတ်ပုံတင်မခင်းြှ ပယ်ဖျက် 

ေန် ပြို့နယ်ြှတ်ပုံတင်အောေှိကို ညွှန်ကကားမခင်း

 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း၏ အနည်းဆုံး ၁၀ ောခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားမပုထားသည့် အလုပ်သြား အဖွဲ့အစည်း 

က ရတာင်းဆိုလှေင် မြန်ြာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့ချုပ်ြျား၏ 

နှစ်ချုပ်စာေင်းြျားကို စစ်ရဆးမခင်းနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်၏ နှစ်ချုပ်စာေင်းြျားကို စစ် 

ရဆးမခင်း 

၉.၉။ ြှတ်ပုံတင်ဒပးရန် မငင်းပျ်မခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင်မခင်းကို ပျ်ြျက်မခင်း

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအား ြှတ်ပုံတင်မခင်းကို ပယ်ဖျက်ရပးေန် အလုပ်အြှုရဆာင်အဖွဲ့က ရတာင်းဆိုလှေင်၊ 

ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်သည် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအား ြှတ်ပုံတင်မခင်းြှ ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းသည် ဥပရေကသတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် အဖွဲ့ေင်အရေအတွက် ြေှိပါက၊ ြှတ်ပုံတင် 

မခင်းြှ ပယ်ဖျက်ခံေနိုင်ပါသည်။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအမဖစ် ြှတ်ပုံတင်ရပးေန် မငင်းပယ်ရကကာင်း သို့ြဟုတ် ြှတ်ပုံတင်မခင်းကို ပယ်ဖျက်ရကကာင်း 

ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်က ချြှတ်သည့်အြိန့်ကို ြရကျနပ်သူသည် မပည်ရထာင်စု တေားလွှတ်ရတာ်ချုပ်သို့ ရလှောက် 

ထားနိုင်သည်။ ြှတ်ပုံတင်အောေှိချုပ်၏ ဆုံးမဖတ်ချက်သည် ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်သည့်ရန့ြှ ေက် ၉၀ မပည့်ရမြာက် 

သည့်အချနိ်အထိလည်းရကာင်း၊ မပည်ရထာင်စု တေားလွှတ်ရတာ်ချုပ်သို့ရလှောက်ထားခဲ့လှေင် ယင်းတေားလွှတ် 

ရတာ်၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်သည့် အချနိ်အထိလည်းရကာင်း အကျ ိုးသက်ရောက်မခင်းြေှိပါ။



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
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၁၀။ အမငင်းပေားြှု ဒမြရှင်းမခင်း

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျား

 အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေးဥပရေ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်

၁၀.၁။ အလုပ်သြားဒရးရာ အမငင်းပေားြှုဒမြရှင်းဒရး ဥပဒေ၏ ရည်ရွျ်ချက်

အလုပ်သြားအမငင်းပွားြှု ရမဖေှင်းရေးဆိုင်ော ဥပရေြူရဘာင်သည် “အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားအကကား 

အမငင်းပွားြှုြျားကို တေားြှေတစွာ ရမဖေှင်းမခင်းအားမဖင့် လုပ်ငန်းခွင်ရအးချြ်းသာယာြှုကို မဖစ်ရပါ်ရစလျက်၊ အလုပ် 

သြားြျား၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန်နှင့် အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားအကကား ဆက်ဆံရေးတိုး 

တက်ရကာင်းြွန်ရစေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။”

ြှတ်ချက် ။ ဥပရေပါ စာသား - “အလုပ်သြားြျား၏ အခွင့်အ ရေးကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန်လည်းရကာင်း၊ 

အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားြျားအကကား ဆက်ဆံရေးရကာင်းြွန်ပပီး လုပ်ငန်းခွင် ရအးချြ်းသာယာရစေန်လည်း 

ရကာင်း၊ အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားအမငင်းပွားြှုအား တေားြှေတစွာ ေေှိခံစားရစနိုင်ေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။”

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မပန်လည်မပင်ဆင်ထားသည့် အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေးဥပရေသည် အလုပ် 

သြားအြျားစုနှင့် သက်ဆိုင်ပပီး၊ အလုပ်သင်ြျားနှင့် အစြ်းခန့်ေန်ထြ်းြျားလည်းပါေင်ပါသည်။ ထို့အမပင်၊ အလုပ်ြှ 

ေပ်စဲခံေရသာ သို့ြဟုတ် အလုပ်ြှ ထုတ်ပယ်ခံေရသာ အလုပ်သြားြျားသည်လည်း ဥပရေပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ြျားကို အသုံးမပုခွင့်ေေှိခဲ့ပပီမဖစ်ပါသည်။ အစိုးေေန်ထြ်းြျား၊ တပ်ြရတာ်သားြျား၊ မြန်ြာနိုင်ငံေဲတပ်ဖွဲ့ေင် သို့ြဟုတ် 

တပ်ြရတာ်၏ ကွပ်ကဲြှုရအာက်ေှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းေင်တို့ ြပါေင်ရကကာင်း ြှတ်သားေန်အရေးကကီးပါသည်။

၁၀.၂။ အလုပ်သြားဒရးရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဒရးဒကာ်ြတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

အလုပ်သြား ၃၀ ဦးနှင့်အထက်ေှိရသာ အလုပ်ေှင်ြျားသည် အလုပ်သြားရေးော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ 

(WCC) ကို ဖွဲ့စည်းေြည်။ ယင်းသည် အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားြျားအကကားနှင့်/သို့ြဟုတ် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်း 

ြျားအကကားတွင် ဆက်ဆံြှုရကာင်းြွန်ရစရေး၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ြှုအရမခအရန၊ စည်းကြ်းချက်ြျား ရဆွးရနွးညှိနှိုင်း 

ရေးနှင့် အလုပ်သြားြျား၏ လုပ်ငန်းခွင်ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေး၊ ကျန်းြာရေး၊ သက်သာရချာင်ချရိေးနှင့် ကုန် 

ထုတ်လုပ်ြှုတိုးတက်ရေးတို့ကို မြှင့်တင်ရဆာင်ေွက်ေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီကို စုရပါင်း 

သရဘာတူညီချက်ကို ရဆွးရနွးေေှိနိုင်ေန်ေည်ေွယ်လျက် ဖွဲ့စည်းေပါြည်။57

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီတွင် ပါေင်ရသာ အလုပ်သြားကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင်ေှိ 

ရသာ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်နှင့် အလုပ်သြားအဖွဲံအစည်းေင်ြျား၏ ောခိုင်နှုန်းအရပါ်တွင် 

ြူတည်ပပီး အြျ ိုးြျ ိုးေှိနိုင်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက် အဓိကသတ်ြှတ်မပဌာန်းချက် 

ြျားြှာ ရအာက်ပါတိုင်း မဖစ်ပါသည်။

57 စုရပါင်းညှိနှိုင်းရဆွးရနွးအရေးဆိုမခင်းသည် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီနှင့်သက်ဆိုင်မခင်းြေှိဘဲ ယင်း၏မပင်ပတွင် လုပ်ရဆာင်မခင်း 
မဖစ်ရကကာင်း၊ ဆိုလိုသည်ြှာ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းေင်ြျားနှင့် အလုပ်ေှင်ြျားအကကား မပုလုပ်မခင်းမဖစ်ရကကာင်း အိုင်အယ်(လ်)အို 
(ILO) က အကကံမပုတိုက်တွန်းထားပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခု သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့်အထက်ေှိရသာ လုပ်ငန်းတစ်ခု (အလုပ်သြား ၃၀ 

ဦးနှင့် အထက်ေှိရသာ) တွင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ (WCC) ကို အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်း 

စီက အဆိုမပုသည့် အလုပ်သြားကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးစီနှင့် အလုပ်သြားကိုယ်စားလှယ်ဦးရေနှင့် အရေ 

အတွက်တူညီသည့် အလုပ်ေှင်ကိုယ်စားလှယ်ြျားမဖင့် ဖွဲ့စည်းေြည်။

 • အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ြေှိရသာ လုပ်ငန်းတစ်ခု (အလုပ်သြား ၃၀ ဦးနှင့် အထက်ေှိရသာ) တွင် အလုပ် 

သြားြျားက ရေွးချယ်ရပးရသာ အလုပ်သြားကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးနှင့် အလုပ်ေှင်ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးတို့ 

မဖင့် ဖွဲ့စည်းေြည်။

အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားလည်းေှိပပီး၊ အလုပ်သြားြျားက ရေွးချယ်ထားသည့် အလုပ်သြား ကိုယ်စားလှယ် 

ြျားပါေှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းေင်ြဟုတ်ရသာ ရေွးချယ်ထားသည့် 

အလုပ်သြားကိုယ်စားလှယ်ြျားကို အသုံးမပုပပီး၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း 

ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ ေပ်တည်ြှုကို ယုတ်ရလျာ့ရြှးြှိန်ရစေန် လုပ်ရဆာင်၍ ြေပါ။ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ

အဖွဲ့ေင်ြျားသည် နှစ်နှစ် သက်တြ်းမဖစ်ပပီး၊ ြည်သည့်ဘက်ြှမဖစ်ရစ၊ ကိုယ်စားလှယ်လစ်လပ်ပါက၊ သက်ဆိုင်ော 

ဘက်ြှ လိုအပ်သလို မဖည့်စွက်ေြည်။

ဤအခန်း၏ ရနာက်ပိုင်းတွင် အလုပ်သြားအမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး ရကာ်ြတီ၏ 

အခန်းကဏ္ဍကို ထပ်ြံရဆွး ရနွး ရဖာ်မပသွားြည်မဖစ်ပါသည်။

၁၀.၃။ အမငင်းပေားြှု အြျ ိုးအစားြျား

အမငင်းပွားြှုြျားကို “အလုပ်သြားတစ်ဦး သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားြျား၏ အလုပ်ခန့်ထားမခင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်မခင်း၊ 

အလုပ်ေပ်စဲမခင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပင်စင၊် လုပ်သက်ဆု၊ လုပ်အားဆုနှင့် စေိတ်တို့ အပါအဝင် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ြှု သို့ြဟုတ် ဝန်ဒဆာင်ြှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ထိခိုက် 

နစ်နာြှုြျား၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ြရတာ်တဆထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုြျား၊ ရသဆုံးြှုြျား သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ရကကာင့် 

မဖစ်ရပါ်ရသာ ရောဂါြျားအတွက် ရလျာ်ရကကးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အလုပ်သြားြျား၏ နားေက်၊ 

ခွင့်ကိစ္စအပါအေင် အလုပ်သြားဒရးရာ အမခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ရသာ်လည်းရကာင်း အလုပ်ေှင်တစ်ဦး 

သို့ြဟုတ် အလုပ်ရှင်ြျား သို့ြဟုတ် ျင်းတို့အားကိုျ်စားမပုသည့ ်အလုပ်ေှင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ်သြားတစ်ဦး 

သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားြျား သို့ြဟုတ် ယင်းတို့အားကိုယ်စားမပုသည့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းတို့အကကား မဖစ် 

ပွားရသာ အမငင်းပေားြှု သို့ြဟုတ် သရဘာထားကွဲလွဲြှုကို ဆိုသည်” ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။58

အလုပ်သြားရေးောအမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး ဥပရေတွင် အလုပ်သြားအမငင်းပေားြှုြျားကို အခေင့်အဒရးဆိုင်ရာ 

အမငင်းပွားြှု သို့ြဟုတ် အကျ ိုးစီးပေားဆိုင်ရာ အမငင်းပွားြှုဟူ၍ ရအာက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

 • အခေင့်အဒရးဆိုင်ရာ အမငင်းပေားြှု - ဥပရေတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် အလုပ်ေှင်ြျား၏ အခွင့် 

အရေးြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား၏ အခွင့်အရေးြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမငင်းပွားြှုတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။

 • အကျ ိုးစီးပေားဆိုင်ရာ အမငင်းပေားြှု - စုရပါင်းသရဘာတူညီချက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမငင်းပွားြှုတစ်ခု၊ 

အလုပ်သြားဥပ ရေနှင့် အကျုံးေင်မခင်းြေှိဘဲ၊ အလုပ်သြားြျား၏ အကျ ိုးစီးပွားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အမငင်း 

58 ပုေ်ြ၊ ၂။
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ပွားြှုတစ်ခု သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ော အလုပ်ေှင်အလုပ်သြားဆက်ဆံရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမငင်း 

ပွားြှုတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။

၁၀.၄။ အမငင်းပေားြှု ဒမြရှင်းဒရး လုပ်ငန်းစဉ်

အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေးဥပရေ၏ နယ်ပယ်အတွင်း အကျုံးေင်သည့် အမငင်းပွားြှုြျားကို 

ရမဖေှင်းသည့် ပထြအဆင့်ြှာ ယင်းတို့ကို လုပ်ငန်းခွင်အဆင့်တွင် ရမပလည်ြှုေေှိရအာင် ရမဖေှင်းရဆာင်ေွက်မခင်းပင် 

မဖစ်သည်။ အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်ေှင်ြျားအရနမဖင့် ရအာက်ရမခအဆင့်တွင် ရမပလည်ြှုေေှိရအာင် အထူးကကိုး 

ပြ်းရဆာင်ေွက်ေန် အရေးကကီးပါသည်။ အရကကာင်းြှာ၊ ဤသို့ ရမဖေှင်းမခင်းသည် အမငင်းပွားြှုြျားအား ရမဖေှင်းောတွင် 

ကုန်ကျစေိတ်အသက်သာဆုံး၊ အလျင်မြန်ဆုံးနှင့် ထိရောက်ြှုအေှိဆုံရသာ နည်းလြ်းမဖစ်မခင်းရကကာင့် မဖစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီေှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားအတွက်ြူ၊ နစ်နာြှုကို အလုပ်သြားကမဖစ်ရစ၊ အလုပ်သြား 

အဖွဲ့အစည်းကမဖစ်ရစ၊ အလုပ်ေှင်ကမဖစ်ရစ တင်မပေြည်မဖစ်ပပီး၊ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီသည် ယင်းတင်မပ 

ချက်ကို လက်ခံေေှိသည့် ရန့ေက်ြှ ၇ ေက်အတွင်း ရမဖေှင်းရပးေပါြည်။

အလုပ်ြသား ၃၀ ဦးရအာက်ေှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျား (နှင့် သို့မဖစ်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီြေှိသည့် 

လုပ်ငန်းခွင်ြျား) တွင် နစ်နာြှုြျားကို အလုပ်ေှင်ထံ တင်မပေပါြည်။ အလုပ်ေှင်သည် ယင်းတင်မပချက်ကို လက်ခံ 

ေေှိသည့် ရန့ေက်ြှ ၇ ေက်အတွင်း သက်ဆိုင်ောအလုပ်သြား သို့ြဟုတ် ၎င်းတို့၏ အလုပ်သြားကိုယ်စားလှယ် 

တို့မဖင့် ညှိနှိင်းရမဖေှင်းေပါြည်။

အမငင်းပွားြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရမပလည်ြှုေေှိပါက၊ သက်ဆိုင်ောအလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားြျားသည် စုရပါင်းသရဘာ 

တူညီချက်တစ်ေပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်သည် သို့ြဟုတ် ရမပလည်ြှုေေှိသည့် ြှတ်တြ်းကို မပုစုထားနိုင်သည်။ ရမပလည်ြှု 

ေေှိသည့် ြှတ်တြ်းမပုလုပ်သည့် ပုံစံတစ်ခုကို အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး နည်းဥပရေတွင် သတ် 

ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ရမပလည်ြှု ြေေှိရသာ အမငင်းပွားြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ဥပရေ၏ ပုေ်ြ ၉ တွင် ဖျန်ရမဖ 

ရေးကို ဆက်လက်ခံယူလိုပါက၊ သက်ဆိုင်ော ညှိနှိုင်းဖျန်ရမဖေှင်းအဖွဲ့သို့ တိုင်ကကားနိုင်သည်။

အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး ဥပရေ၏ ပုေ်ြ ၂ (ခ) တွင် ရအာက်ရဖာ်မပပါ တိုင်ကကားြှုြျားကို သက် 

ဆိုင်ော ဦးစီးဌာနြျား သို့ြဟုတ် စီေင်ပိုင်ခွင့်ေှိရသာ တေားရုံးသို့ တင်မပေြည်ဟု သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

 • တည်ဆဲ အလုပ်သြားဥပရေြျားတွင် ပါေှိရသာ အခွင့်အရေးြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တိုင်ကကားြှုြျား

 • ညှိနှိုင်းဖျန်ရမဖရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ြသက်ဆိုင်သည့် တိုင်ကကားြှုြျား

ဤလြ်းညွှန်စာအုပ် ပုံနှိပ်ထုတ်ရေချနိ်တွင် အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေးဥပရေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် မပန် 

လည်မပင်ဆင်မခင်းြျား) ကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေန်အတွက် နည်းဥပရေြျားကို ပပီးရမြာက်ရအာင် လုပ်

ရဆာင်ပပီးမခင်းြေှိရသးရကကာင်းကို စာဖတ်သူြျားအရနမဖင့် သတိမပုေန် လိုအပ်ပါသည်။
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၁၀.၅။ ညှိနှိုင်းြျန်ဒမြဒရးအြေဲ့ြျား ြေဲ့စည်းမခင်း

ညှိနှိုင်းဖျန်ရမဖရေးအဖွဲ့ြျား၏ သက်တြ်းသည် ၃ နှစ်မဖစ်ပပီး၊ ယင်းတို့ကို ရအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းေြည်။

 • သက်ဆိုင်ော တိုင်းရေသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေ၊ ရနမပည်ရတာ်ရကာင်စီ သို့ြဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ 

တိုင်း သို့ြဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသက တာေန်ရပးအပ်သူတစ်ဦး - ဥက္ကဌ

 • အရမခခံနှင့်ပြို့နယ်အဆင့် အလုပ်ေှင်အဖွဲ့အစည်းြျားြှ အလုပ်ေှင်ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦး - အဖွဲ့ေင်

 • အရမခခံနှင့်ပြို့နယ်အဆင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျားြှ အလုပ်သြားကိုယ်စားလှယ် သုံးဦး - အဖွဲ့ေင် 

 • သက်ဆိုင်ော ပြို့နယ်အဆင့် အစိုးေဌာနဆိုင်ော ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး - အဖွဲ့ေင်

 • ေန်ကကီးဌာနက တာေန်ရပးအပ်သူ တစ်ဦး - အတွင်းရေးြှူး

အထူးစီးပွားရေးဇုန်ြျားတွင် မဖစ်ရပါ်သည့် အမငင်းပွားြှုြျားအား ရမဖေှင်းြည့် သီးမခားဥပရေြေှိပါက၊ အထက်တွင် 

ရဖာ်မပထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ကျင့်သုံးေြည်မဖစ်သည်။ အလုပ်ေှင်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့ 

အစည်းြျားသည် အထက်တွင်ရဖာ်မပထားသည့် ညှိနှိုင်းဖျန်ရမဖရေးအဖွဲ့တွင် ပါေင်ြည့် အဖွဲ့ေင်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 

အား ရေွးချယ်ေန် တာေန်ေှိသည်။ အဖွဲ့ေင်ရနော လစ်လပ်ပါက၊ ယင်းလစ်လပ်သည့် ရနောြျားကို သက်ဆိုင်ောဘက် 

က လိုအပ်သလို မဖည့်စွက်ေြည်။ 

ညှိနှိုင်းဖျန်ရမဖရေးအဖွဲ့သည် လက်ခံေေှိသည့် တိုင်ကကားြှု သို့ြဟုတ် အမငင်းပွားြှုကို သိေှိသည့် သို့ြဟုတ် လက်ခံ 

ေေှိသည့် ရန့ေက်ြှ ၇ ေက်အတွင်း ဖျန်ရမဖရဆာင်ေွက်ေြည်မဖစ်ပပီး၊ အမငင်းပွားြှု ရမပလည်ြှုေေှိပါက၊ အမပန်အလှန် 

သရဘာတူညီချက် (တစ်နည်းအားမဖင့် အမငင်းပွားြှုရမပလည်သည့် သရဘာတူညီချက်အရနမဖင့် သိေှိကကသည်) 

စာချုပ် ချုပ်ဆိုေန် မပင်ဆင်ရဆာင်ေွက်ေြည်။

ညှိနှိုင်းဖျန်ရမဖရေးအဖွဲ့သည် ရမပလည်ြှုြေေှိရသာ “အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ော” အမငင်းပွားြှုကို သက်ဆိုင်ော ခုံသြာဓိ 

အဖွဲ့သို့ လွှဲရမပာင်းရပးပို့ေြည်။

၁၀.၆။ ခုံသြာဓိအြေဲ့ြျားနှင့် ျင်းတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်ြျား

ခုံသြာဓိအဖွဲ့သည် “အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ော” အမငင်းပွားြှုြျားကို အမငင်းပွားြှုအား လက်ခံေေှိသည့်ရန့ေက်ြှ ၇ ေက် 

အတွင်း ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်ေြည် မဖစ်ပပီး၊ နှစ်ေက်အတွင်း သက်ဆိုင်ော အမငင်းပွားသူြျားထံ ဆုံးမဖတ်ချက်ရပးပို့ 

ေြည်။ ြေှိြမဖစ် လိုအပ်သည့်ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း သို့ြဟုတ် အြျားမပည်သူဆိုင်ော ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့် သက် 

ဆိုင် သည့် ဆုံးမဖတ်ချက်မဖစ်ပါက၊ ေန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ော တိုင်းရေသကကီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ြျား 

ထံ ြိတ္တူရပးပို့ေြည်။ အမငင်းပွားသူြျားသည် ခုံသြာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ကို လက်ခံပါက၊ ယင်းဆုံးမဖတ်ချက် 

သည် ချြှတ်သည့် ရန့ေက်ြှစ၍ အတည်မဖစ်သည်။

ခုံသြာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးမဖတ်ချက်အရပါ် အလုပ်ေှင် သို့ြဟုတ် အလုပ်သြား တစ်ဖက်ဖက်က ရကျနပ်ြှုြေှိပါက (ြေှိ 

ြမဖစ်လိုအပ်သည့် ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆုံးမဖတ်ချက်ြှအပ) –

 • အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားြျားအား အလုပ်ပိတ်နိုင်သည်။

 • အလုပ်သြားြျားသည် သပိတ်ရြှာက်နိုင်သည်။ သို့ြဟုတ် 



မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြားဥပဒေ ြိတ်ဆက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
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 • အလုပ်ေှင် သို့ြဟုတ် အလုပ်သြား တစ်ဖက်ဖက်သည် ခုံသြာဓိရကာင်စီ၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ကို ခံယူေန် ၇ 

ေက်အတွင်း အယူခံရလျာက်ထားနိုင်သည်။

ဆုံးမဖတ်ချက်သည် ြေှိြမဖစ်လိုအပ်သည့် ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါ၊ ရလှောက်ထားြည်သူသည် ခုံသြာဓိ 

ရကာင်စီထံသို့သာ ရလှောက်ထားနိုင် (ပပီး အလုပ်ပိတ်မခင်းနှင့်/သို့ြဟုတ် သပိတ်ရြှာက်မခင်းြျား လုပ်ရဆာင်ခွင့် 

ြေှိပါ)။

အမငင်းပွားြှုြျားကို ခုံသြာဓိရကာင်စီသို့ တင်မပလာရသာအခါတွင် ခုံသြာဓိရကာင်စီသည် ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပပီး 

အမငင်းပွားြှုြျားကို ၁၄ ေက်အတွင်း (သို့ြဟုတ် ြေှိြမဖစ်လုပ်အပ်သည့် ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

အမငင်းပွားြှုြျားအတွက် ၇ ေက်အတွင်း) ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်ေြည်။ ဆုံးမဖတ်ချက်ကို ၂ ေက်အတွင်း သက်ဆိုင်ော 

အမငင်းပွားသူြျားထံ ရပးပို့ေြည်။ အမငင်းပွားြှုနှင့်သက်ဆိုင်သူအားလုံးသည် ဆုံးမဖတ်ချက်ကို လိုက်နာေြည်။ ဤ 

အချက်တွင် အလုပ်ေှင်၏ ဥပရေအေ တေားေင်ဆက်ခံသူြျားနှင့် လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနကကရသာ အလုပ် 

သြားအားလုံး ပါေင်သည်။

၁၀.၇။ သပိတ်ဒြှာက်မခင်းနှင့် အလုပ်ပိတ်မခင်း

အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး ဥပ ရေနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဥရေ နှစ်ေပ်လုံးက သပိတ်ရြှာက် 

မခင်းကို အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သြား အမငင်းပေားြှုတစ်ခုခုတေင် ညှိနှိုင်း၍ြရနိုင်သည့် အဒမခအဒန၌ လူြှုရေး သို့ြဟုတ် 

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သြားအချ ို ့ကမဖစ်ရစ၊ အားလုံးကမဖစ်ရစ၊ အလုပ်သြား 

အြေဲ့အစည်းြျားကမြစ်ဒစ ဆုံးမဖတ်၍ အလုပ်ေပ်ဆိုင်းမခင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန်မဖစ်ရစ၊ အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင် 

ေန်မဖစ်ရစ မငင်းဆန်မခင်း၊ အလုပ်ရနှာင့်ရနှးရစေန် မပုလုပ်မခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားအြျားစု သရဘာတူညီြှုမဖင့် 

ထုတ်လုပ်ြှုကိုမဖစ်ရစ၊ ေန်ရဆာင်ြှုကိုမဖစ်ရစ ထိခိုက်ကျဆင်းရစသည့် စုရပါင်းလုပ်ရဆာင်မခင်းကိုဆိုသည်ဟူ၍ 

အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ဥပ ရေ နှစ်ေပ်လုံးက အလုပ်ပိတ်မခင်းကို အလုပ်ေှင်၊ အလုပ်သြားအမငင်းပွားြှုတစ်ခုခု 

တွင် ညှိနှိုင်း၍ြေနိုင်သည့် အရမခအရန၌ အလုပ်ေှင်က လုပ်ငန်းတစ်ခုခု၏ အလုပ်လုပ်ရသာရနောကို ယာယီပိတ် 

မခင်း၊ အလုပ်ကို ရခတ္တေပ်ဆိုင်းထားမခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်ခွင်ေှိ အလုပ်သြားြျားအား ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့် 

ြမပုမခင်းကိုဆိုသည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ 

သပိတ်ရြှာက်မခင်းြျားနှင့် အလုပ်ပိတ်မခင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရယဘုယျအခွင့်အရေးြျားကို ဥပရေနှစ်ေပ်လုံး 

တွင် သတ်ြှတ်ရဖာ်မပထားပါသည်။ သို့ောတွင်၊ ရှုပ်ရထွးြှုအချ ို ့ေှိပါသည်။ အရကကာင်းြှာ ဥပ ရေတစ်ခုချင်းစီတွင် 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် “အလုပ်သြား” တစ်ဦးဟူရသာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ြတူညီကွဲမပားြှုေှိပပီး၊ ယင်း 

ြတူညီ ကွဲမပားြှုက ဥပရေတစ်ခုချင်းစီ၏ အကျုံးေင်ြှုကို ထိခိုက်ရစရသာရကကာင့် မဖစ်ပါသည်။59

59 အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဥပ ရေနှင့် အလုပ်သြားရေးောအမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေးဥပ ရေတို့အေ “အလုပ်သြား” ဟူရသာ ရေါဟာေနှင့် 
ပတ်သက်သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ြျား ြတူညီကွဲမပားရကကာင်း ြှတ်သားေန် အရေးကကီးပါသည်။ ဤအချက်က အစိုးေေန်ထြ်းအလုပ် 
သြားြျားအရပါ် ထိခိုက်ရစပါသည်။ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဥပရေအေ၊ အစိုးေေန်ထြ်းတစ်ဦးကို အလုပ်ပိတ်နိုင်သကဲ့သို့၊ ၎င်းအရန 
မဖင့် သပိတ်ရြှာက်နိုင်ပါသည်။ အရကကာင်းြှာ၊ ၎င်းတို့သည် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ဥပရေအေ “အလုပ်သြား” မဖစ်ရသာရကကာင့် 
မဖစ်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ ၎င်းတို့အရနမဖင့် အမငင်းပွားြှု ရမဖေှင်းေန် ေည်ေွယ်လျက် အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှု ရမဖေှင်းရေးဥပရေကို 
အသုံးမပုခွင့်ြေေှိကကပါ။ အရကကာင်းြှာ၊ ၎င်းတို့သည် ယင်းဥပရေအေ၊ အလုပ်သြားဟူရသာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ြပါေင်မခင်းရကကာင့် 
မဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်းခွင်သည် အြျားမပည်သူေန်ရဆာင်ြှုဆိုင်ော လုပ်ငန်းတစ်ခုမဖစ်မခင်း သို့ြဟုတ် အမခားေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း 

မဖစ်မခင်းအရပါ်ြူတည်ပပီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေပါြည်။ ပုေ်ြ ၁၂ (၃) တွင် အြျားမပည်သူ 

ဆိုင်ော ေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းြျဉ်းြျားကို သတ်ြှတ်ရဖာ်မပထားပါသည်။

သပိတ်ရြှာက်မခင်းြျားနှင့် အလုပ်ပိတ်မခင်းြျားကို ဥပရေနှင့်အညီ လုပ်ရဆာင်ေန် လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေြည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဥပ ရေနှင့် အလုပ်သြားရေးော 

အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေးဥပ ရေတို့ကို သိေှိနားလည်ေန် အကကံမပုပါသည်။60 ဥပ ရေနှစ်ေပ်လုံးတွင် အလုပ်သြားြျား 

သပိတ်ရြှာက်နိုင်သည့် အချနိ်၊ ကကိုတင်အရကကာင်းကကားေြည့် အချနိ်ကာလ၊ ဥပရေနှင့် ြရလျာ်ညီရသာ သပိတ် 

ရြှာက်မခင်းြျားနှင့် အလုပ်ပိတ်မခင်းြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး သတ်ြှတ်ရဖာ်မပထားပါသည်။

၁၀.၈။ အမငင်းပေားသူြျား၏ တာဝန်ြျားနှင့် မပစ်ေဏ်ြျား

အမငင်းပွားသူြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တာေန်ြျားကို ရအာက်ပါအတိုင်း သတ်ြှတ်ရဖာ်မပထားပါသည်။61

 • ဥပရေအေ လုပ်ငန်းညိှနိှုင်းရေးရကာ်ြတီတစ်ေပ်ကုိ ဖဲွ့စည်းေန်ပျက်ကွက်သည့် အလုပ်ေှင်တစ်ဦး သ့ုိြဟုတ် 

အလုပ်သြားြျားသည် ေဏ်ရငွ အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းြှ အြျားဆုံး ကျပ် ၁၀ သိန်းအထိ ရပးရဆာင် 

ေြည်။

 • ြည်သည့် အလုပ်ေှင် သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားြှေ တိုင်ကကားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဖျန်ရမဖရေးအဖွဲ့က 

သတ်ြှတ်ထားသည့် ရန့ေက်၊ အချနိ်တွင် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းရမဖေှင်းေန် ခိုင်လုံရသာ အရကကာင်းြေှိဘဲ၊ ပျက် 

ကွက်မခင်းြေှိရစေ။

 • ြည်သည့်အလုပ်ေှင်ြှေ အမငင်းပွားြှုြစြီ အချနိ်က ချြှတ်ထားရသာ အလုပ်သြားြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

ေန်ထြ်းစည်းကြ်းချက်ြျားကို ယင်းအလုပ်သြားြျား၏ အကျ ိုးထိခိုက်ရစေန် ရမပာင်းလဲမခင်းြမပုေ သို့ြ 

ဟုတ် ခိုင်လုံရသာ အရကကာင်းြေှိဘဲ အလုပ်ပိတ်မခင်းြမပုေ။

 • ြည်သည့် အလုပ်သြားြှေ အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရနစဉ် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုကျဆင်းရစရသာ သို့ြဟုတ်  အမခား 

ရသာ အလုပ်သြားြျား၏ အကျ ိုးထိခိုက်ရစရသာ လုပ်ရဆာင်ြှုြျား ြမပုလုပ်ေ။ ြည်သည့်အလုပ်သြား 

ြဆို ဤသတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ကို ကျူးလွန်ရကကာင်း မပစ်ြှုထင်ေှားစီေင်မခင်းခံေလှေင် ထိုသူသည် ေဏ်ရငွ 

အနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းြှ အြျားဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းအထိ ရပးရဆာင်ေြည်။62

 • ြည်သူြှေ ခုံသြာဓိအဖွဲ့ သို့ြဟုတ် ခုံအဖွဲ့က တင်မပန်ေန် ရတာင်းခံသည့် အချက်အလက်ြျား ရပးအပ်ေန် 

လည်းရကာင်း၊ သက်ရသအမဖစ်ရခါ်ယူောတွင် လာရောက်ေန်လည်းရကာင်း ပျက်ကွက်မခင်းြေှိရစေ။

 • ြည်သူြှေ အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး ဥပရေအေ ထုတ်မပန်ထားသည့် နည်းဥပရေြျားကို 

မဖစ်ရစ၊ အြိန့်ရကကာ်မငာစာြျားကုိမဖစ်ရစ၊ အြိန့်ြျားကိုမဖစ်ရစ၊ ညွှန်ကကားချက်ြျားကိုမဖစ်ရစ ချ ိုးရဖာက်မခင်း 

ြမပုေ။ ြည်သူြဆို ဤသတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ကို ကျုးလွန်ရကကာင်း မပစ်ြှုထင်ေှားစီေင်မခင်းခံေလှေင်၊ ထိုသူ 

သည် ေဏ်ရငွ အနည်းဆုံး ၁ သိန်းြှ အြျားဆုံး ၂ သိန်းအထိ ရပးရဆာင်ေြည်။

60 အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းဥပရေ၊ ပုေ်ြ ၃၇ - ၄၃၊ ၄၅ - ၄၇ နှင့် ပုေ်ြ ၅၀၊ နှင့် အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး ဥပရေ၊ ပုေ်ြ 
၄၂ နှင့် ၅၄ တို့ကို ကကည့်ပါ။

61 သပိတ်ရြှာက်မခင်းြျားနှင့် အလုပ်ပိတ်မခင်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တာေန်ြျားကို ရနာက်ဆက်တွဲ ပုေ်ြြျားတွင် သတ်ြှတ်ရဖာ်မပထား 
ပါသည်။

62 သပိတ်ရြှာက်မခင်းနှင့် အလုပ်ပိတ်မခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမခားေှင်းလင်းရဖာ်မပချက် ပုေ်ြကို ကကည့်ရှုပါ။
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 • ြညသ်ည့ ်အလပုေ်ငှ ်သိုြ့ဟတု ်အလပုသ်ြားြဆိ ုညှနိှိုင်းဖျနရ်မဖရေးအဖွဲ့ရေှ့ရြှာကတ်ငွ ်သရဘာတညူခီျက ်

စာချုပ် (ဆိုလိုသည်ြှာ အမငင်းပွားြှုရမပလည်ြှုေေှိသည့် သရဘာတူစာချုပ်) လက်ြှတ်ရေးထိုးပပီး၊ ယင်း 

သရဘာတူညီချက်စာချုပ်ကို လိုက်နာေန်ပျက်ကွက်ရကကာင်း မပစ်ြှုထင်ေှား စီေင်မခင်းခံေလှေင်၊ ထိုသူသည် 

ေဏ်ရငွ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ ြှ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ရပးရဆာင်ေြည်မဖစ်ပပီး၊ အလုပ်သြားခံစား 

ပိုင်ခွင့်ေှိရသာ ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ကို အလုပ်သြားအား ရပးရဆာင်ေြည်။

အလုပ်သြားရေးော အမငင်းပွားြှုရမဖေှင်းရေး ဥပရေတွင်ပါေှိသည့် အချ ို ့ရသာ မပဌာန်းချက်ြျားကို အကကိြ်ကကိြ်ချ ိုး 

ရဖာက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားအတွက် မြင့်ြားသည့် မပစ်ေဏ်ြျားကိုလည်း ချြှတ်ထားပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)

53

ILO Liaison Office in Myanmar
No 1(A), Kanbae (Thitsar) Road
Yankin Township, Yangon,
Myanmar
Phone +95 1 7336538,  7336539

ILO Liaison Office in Myanmar
No 1(A), Kanbae (Thitsar) Road
Yankin Township, Yangon,
Myanmar
Phone +95 1 7336538,  7336539


	၁။	နိဒါန်း
	၂။	အလုပ်သမားအသစ် ခန့်အပ်ခြင်း
	၃။	အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
	၄။	အခကြေးငွေများ
	၅။	အလုပ်ချိန်၊ အချိန်ပိုနှင့် ရက်သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်
	၆။	အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်နှင့် ခွင့်ရက်
	၇။	လူမှုဖူလုံရေးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် နာမကျန်းဖြစ်မှုအတွက် လျော်ကြေး
	၈။	အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်း
	၉။	အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ
	၁၀။	အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း

