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           နိဒါန ်း  

Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions 
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and 
employment opportunities); social protection system (labour protection and social 
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are 
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on 
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced, 
promoted and respected.  

WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on 
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check.  The Decent Work 
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining 
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible 
and measurable in practice. 

The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares 
national laws with international labour standards and gives a score to the national 
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent 
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It 
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations. 
Workers can compare their own score with national score and see whether their 
working conditions are consistent with national and international labour standards. The 
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.  

Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them 
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of 
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their 
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights 
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public 
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the 
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are 
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a 
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a 
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as 
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).  

The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the 
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious 
employment and measuring the impact of regulatory regimes. 

Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is 
available here: www.decentworkcheck.org During 2020, the team aims to include at 
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check 
to 115!  

  

 

http://www.decentworkcheck.org/
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           အလပု အကိငု နငှ ့်အလပု သမာ်းအပပေါ် ဗုိလ မ ်းဥပပဒပပြုပ ်း  

1. အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -   /၂၀၁၃) 

2. အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခြည့္်းမ ဥ့္်း (ညႊနၾက ်းခ ကအ မွတ္္ - ၆၄ /၂၀၁၃) 

3. လုပခလြ ပ့ပ်း့ ခင့္်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

4. အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

5. ပခင့္ ့်နငွ့္ ့်ပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

6. ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

7. အလုပ္ ွိပ့ ်းနငွ့္ ့့်  ကကမ့္်းက င ႈပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းတ္ို်းတ္ကပ့္ ်းဥပပဒ (၂၀၁၃) 

8. အလုပခန္ ့ ့်ြ ခ  ပလက ွတ္္ပ့ ်းထိ်ုး့ ခင့္်းအကတ္ကည ႊနၾက ်းခ ကအ မိန္ ့ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁ 

/၂၀၁၅ 

9. ညႊနၾက ်းခ ကအ မိန္ ့ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္္ - ၈၄ /၂၀၁၅ 

10. လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

11. ့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

12.   ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒ (၁၈၆၁) 

13. မပြမ့္်းမသနသူမ  ်း ပုိင္ငခင့္ ့် အပခင့္ ့်ပအ ်းဥပပဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅) 

14. သတ္  ကတ္င့္်း၀နႀက ်းဌ န အမိန္ ့ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁၂၅ /၁၉၉၆ 

15. ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

16. ပကလ်းသငူယ   ်းဆိုင ္ဥပပဒ (၁၉၉၃) 

17. အမိန္ ့ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ  - ၁ /၁၉၉၉ ၊ ၁၄ ပ့မလ၊ ၁၉၉၉။ 

18. ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

19. အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၁) 

20. အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းဆိုင ္နည့္်းဥပပဒမ  ်း (၂၀၁၂) 

21. လုပငန့္်းပခငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ  ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ 
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အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးလုပခ။  ကကန့္ ွ့ ဗွင့္ ်း ွင့္ ်း ၁၃၁ (၁၉၇၀) 

ပုံမွနလြုပခလြ နငွ့္ ့် ၄င့္်းအ ်းက ကကယ့္ ခင့္်း။  ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း ၉၅ (၁၉၄၉) နငွ့္ ့် ၁၁၇ (၁၉၆၂) 

 

အထကပါကကနဗင္း်း ွင္း်းမ ာ်းကိ ုး မနမာနိငုငမွံ လကခအံတည္း ပဳး ခင္း်းမ ိွပးသ်းပါ။ 

 

အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးလုပခသည္ အလုပသမ ်းနငွ့္ ့် သ ူ/သမူ ၏ မိသ ်းြ ုြ ်း၀တ္္ပ့နမႈကုနက ြ ်း ိတ္က ိြု 

လႊမ့္်း့ ခံ့ နိငုမ္ည္။ ထိ ု့ ့့်  ပင္ ထိလုုပခသည္ အ ခ ်းပ့သ လူြုလူတ္န့္်းြ ်းမ  ်း၏ 

ပ့ယဘုယ လုပခပ ပငမ  ်းနငွ့္ ့် လူပ့နမႈအဆင့္ ့်အတ္န့္်းတုိ္ ့ ့်နငွ့္ ့် ့ ့ႈ့ငိ့္်းသ  

ယွဥသ  ွိပ့ြ မည္။ 

လုြုပခကိ ုပ့န ့ ့်ြဥ္၊ အပါတ္စဥ္၊ နြွပါတ္တ ြခါ၊ သို ့ ့်မဟုတ္္ တ္ြလတ္ခါ  ွင့္်းပ့ပ်း မည္။ 

၀၁ /၁၃။  အလပုနင္ွး ့်လပုခမ ာ်း။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒမ ာ်း။: 

• အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -   /၂၀၁၃) 

• အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခြည့္်းမ ဥ့္်း (ညႊနၾက ်းခ ကအ မွတ္ ္- ၆၄ /၂၀၁၃) 

• ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပံ္ြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၂၀၁၆) 

• လုပခလြ ပ့ပ်း့ ခင့္်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

 

အနိမ္း ့်ဆံ်ုးလပုခဥပပဒ။ 

 

သတ္ ွတ္္ပ့သ အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပပခပ်း့ ခင့္်း (အလုပန ်း ကအ ကတ္ကလ ြုပခအပါအ၀င္) ဆိုသခ ွ အနမ္ိ့ ့်ဆံု်း လုပခ 

လြ ညႊနၾက ်းခ ကအ ပ ပ်းပ့သ လုပချ ဖြသည္။ နိငုငလံံု်းဆိုင ္အနမ္ိ့ ့့် ္ဆံု်းလုပခလြ သည္ အသကအ င္ြယ္၊ 

လုပငန့္်း၊ ပအကတ္ ့ ့်အႀကံ့ ၊ ပ့ဒသမဖခဲ့ ခ ်းဘအဲလုပသမ ်းအ ်းလံု်းအကတ္ကသတ္ ွတ္္ ်း့ ခင့္်း့ ဖြသည။္ 

၄င့္်းကတ္င္ အ မင့္ ့်ဆံု်းလုပခလြ သတ္ ွတ့္္ ခင့္်းမပါ၀င္။ အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခလြ ဥပပဒ (၂၀၁၃) 

ကလုပခလြ ကိုဤသိ ု့ ့်ပဖင့္ ့်ဆိုသည္ - ပငစင၊္ ဂ ကက  ်ဴတ္ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းခံြ ်းပခင့္ ့်မ  ်း၊ ခ  ်းြ ်း ိတ္္၊ 

တ္ည့္်းခိုပ့နထိငုခ၊ ထမင့္ ်းြ ်း ိတ္္၊ လွ ပစြ  တ္ ခ၊ ပ့ ပခန္ပ့ ခ၊ ၀င္ပ့ပငပခန္၊ 

က န့္်းမ ပ့ ်းကုနက ြ ်း တိ္္၊ အပန့္်းပ့့ ဖအန ်းယူကုနက ြ ်း ိတ္္ တ္ိ ု ့ ့် အကတ္က္ကခင့္ ့့်  ပ ပ့ပင၊ နငွ့္ ့် 

အလုပ ွကထက္ကခ ့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် တ္ို ့ ့်မပါ၀င္ပ့သ  ပအ့ ခခံလုပခလြ ့ ဖြသည္။ 

 

အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခလြ ဥပပဒအ နိငုငလံံု်းဆိုင ္အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခလြ ပ့က ့္မ တ္ တ္ ပပဖဲ ့ ့်ြည့္်း မည္။ 

ထိပု့က ့္မ တ္ ကတ္င္ သကဆ ိြုင ္အြို်း ဌ နကိယုစ ်းလွခ   ်း၊ အလုပွ္ငနငွ့္ ့် အလပုသမ ်းကိုယစ ်းလခွ   ်း ပါ၀ပငဖ ဲ

့ ့်ြည့္်း မည္။ ပ့က ့္မ တ္ သည္ နိငုငကံတ္င့္်းြက္ံြုအလုပ္ံြုမ  ်းကတ္င္ 

အလုပသမ ်းမ  ်း  ွိပ့နၾပကသ အနမ္ိ့ ့် ဆံု်းလုပခလြ  မ  ်းကို 

ပ့လ့်လ ဆန့္်းြြ့္ ခင့္်းပ့ဆ င္ငက္္မည္။ ့ ပည္ပ့ထ ငစြုအဆင့္ ့်၊ တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက ်း /့ ပခနယ္ 

အဆင့္ ့်ပ့က ့္မ တ္ မ  ်း ကိုအလ ်းတ္ူဖဖဲ ့ ့်ြည့္်း န့္ ဖြသည္။ 

အထ်ူးြ ်းပပ ်းပ့ ်းဇုန   ်းအကတ္ကသ  ်း့ ခ ်းပ့က ့္မ တ္  ွ ိန္။ ထိပု့က ့္မ တ္ မ  ်းပမွကတ္ ့ ့်  ွိခ က   ်း၊ 

အႀကံ့ ပ ခ က   ်းကိအုမ ိ  ်းသ ်းအဆင့္ ့်ပ့က ့္မ တ္ ထတံ္င့္ ပ န့္ ဖြသည္။ 

အမ ိ  ်းသ ်းအဆင့္ ့်ပ့က ့္မ တ္ သည္ 

တ္င့္ ပခ က   ်းကိုပအ့ ခ ပ ြဥ့္်းြ ်းဆံု်း့ ဖတ္က  ညႊနၾက ်းခ ကက ိြုထတု့္္ ပနန္္။အတ္ညမျ ပ မ ဆို့္င့္်းငံ့်က 

လ က ္(၆၀) သတ္ ွတ္္ ်းသည္။ ထိပုအတ္ အကတ္င့္်းလူထမုွ ပ့ထ က့္ ပ ပ့၀ဖနကန ္

့ ့်ကကက့္ ခင့္်းမ  ်းပ့ဆ င္ငက္နိြု ငသည္။        ကန္ ့ ့်ကကက့္ ခင့္်း 

မ ွိလွ ငအြို်း မွအတ္ည့္ ပ ပ့ၾက င  န့္ ဖြသည္။  

 



 

The text in this document was last updated in February 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/ 

 5  

အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခလြ ့ ပဌ န့္်း့ ခင့္်းအႀကံ့ ့ ်း၀င္ပ့သ လုပငန့္်းအမ ိ  ်းအြ ်းမ  ်းကို 

အမိ့ ့  ့ ်းသ ်းအဆင့္ ့်ပ့က ့္မ တ္  ကသတ္ ွတ္္မည။္ 

ထိလုုပငန့္်းမ  ်းပအပပေလ့်လ ဆန့္်းြြ့္ ခင့္်းအ အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခလြ ကိုသတ္ ွတ့္္ ခင့္်း့ ဖြ္  

သည္။ ပ့က ့္မ တ္ ကထည့္ ့်ကသင့္်းြဥ့္်းြ ်း နအခ ကအ လက   ်းမွ  - အလုပသမ ်းမ  ်းနငွ့္ ့် ၄င့္်းတ္ိ ု

့ ့်မိသ ်းြုမ  ်း၏ လိုအပခ က   ်း၊ လက္ွ ိ ွိပ့နၾပကသ လုပခလြ မ  ်း၊ လူမႈဖလူံပု့ ်းခံြ ်းပခင့္ ့်မ  ်း၊ 

လူပ့နမႈြ ်း ိတ္နွင့္ ့်အတ္ကအက  မ  ်း၊ သင့္ ့်တ္င့္ ့်ပ့သ လူပ့နမႈအဆင့္ ့်အတ္န့္်း၊ 

နိငုငံ ့်ြ ်းပပ ်းပ့ ်းလိုအပခ က္၊ တ္ို်းတ္က ႈတ္ိ ု့ ့်နငွ့္ ့်ပတ့္ ပ်းည အလုပအကိုင ္  ွနိိငု ႈ၊ GDP နငွ့္ ့် 

လူတ္ဥ ်းခ င့္်းကုန္ြုတ္လ ြုပ ႈတ္နဖြို်း၊ ပ့ဘ်းကင့္်း၍က န့္ ်းမ ပ့ ်းနငွ့္ ့်ည ည္ညတ္္ပ့သ အလုပအကိုင္၊ 

လုပငန့္်းအသ ်းသ ်း၏ပသဘ သဘ ၀ နငွ့္ ့် အြို်း ၏ ပသဘ တ္ူည မႈအ  

သကဆ ိြုင ္၀နႀက ်းဌ နမွထည့္ ့်ကသင့္်းထ ်း ပ့သ အ ခ ်း အခ ကအ လက   ်းပါ၀ငသည္။ 

 

လုပငန့္်း ွငသခအနမ္ိ့ ့်ဆံု်းတ္ ၀ပနအန ဖင့္ ့် အမ ိ  ်းသ ်းအဆင့့် ္ပ့က ့္မ တ္ က အမ  ်းလိုကန  နညႊနၾက ်း 

သတ္ ွတ္္ သည့္ ့် အနမ္ိ့ ့်ဆံု်း လုပခလြ  ကို့္ပ့ပ်း မည္။ ထိ ု့ ့့်  ပင္ 

ထိလုြ ကိုအလုပသမ ်းမ  ်းသ ွိိၾပကြ န္ြုတ့္္ ပနမ္ည္၊ သသိ ပ့ြ နဘြုတ္   ်းကတ္ငစ ကပ္ ်း မည္။ 

အလုပွ္ပငအန ဖင့္ ့်ထိလုုပခထကပိြုပ့ပ်းနငိသည္။ 

အလုပသမ ်းမ  ်း၏သကသ  ပ့ခ  ငခ ပိ့ ်းကိုလည့္်းပအလ်းပ့ပ်း မည့္ ဖြသည္။  

 

ဤဥပပဒခ ိ  ်းပ့ဖါက ႈအ ်းလံု်းကို့ ပြဒဏ္သ င့္ ့်ပ့ြ မည္။ တ္ြနွြ္က ပုိပ့သ ပ့ထ ငဒဏ္္၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ 

က ပငါ်းသနိ့္်းထက ပုိပ့သ ဒဏ္္ပ့ပင သိ ု့ ့်မဟုတ္နွြ္ ပလံ ြု်းက ခံပ့ြ မည္။ အလုပသ ငက လ (၃)လအကတ္င့္်း 

ပ့ပ်းနိငုသည့္ ့်လုပခလြ မွ ထိကုသ င့္ ့်ပ့သ အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခလြ ၏ ၅၀% ့ ဖြသည္။ အြမ့္်းခန္ ့ ့် (၃)လ 

က လအကတ္က္ အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပလြ ၏ ၇၅% ့ ဖြသည္။  

 

မူ င္း်း။  

အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -   /၂၀၁၃) 

အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခြည့္်းမ ဥ့္်း (ညႊနၾက ်းခ ကအ မွတ္ ္- ၆၄ /၂၀၁၃) 

 

ပုံမွနလ ြုပခလစာ။ 

 

အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခဥပပဒနငွ့္ ့် လုပခလြ ဥပပဒမ  ်းအ လုပခဆိုသခ ွ  အလုပွ္ငအကတ္ကအလုပသမ ်းကအလုပ္ 

လုပ္ပ့ပ်း ပ သ  န   မ  ်း၊  က   ်း၊  ကသတ္ ပါတ္   ်း၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္တ ြလအကတ္က္၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္အ ျ ခ ်းမခသည့္ ့် 

အခ နိပြိုင့္်းအလုပအ ကတ္က ဆိ ုအလုပသမ ်းက  ွိ မည့္ ့်အပခၾက်းပ့ပငကိုပ့ခေသည္။ ဤပဖင့္ ့်ဆိုခ ည္ကတ င္ 

အခ နိပြို အိုဗါတ္ိုင္ပ့ၾက်းနငွ့္ ့် အလုပ္ပ့က င့္်း့ ခင့္်းဆု၊ အက င့္ ့်ပ့က င့္်း့ ခင့္်းဆု၊ 
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ပ့ဘ နပ   ်းအ ပင္၊ အ ခ ်းပ့သ  ၀င္ပ့ပငဟု သတ္ ွတ္နိြု ငသည့္ ့်ထတု္္ပ့ပ်းပ့ပငနငွ့္ ့် ခံြ ်းပခင့္ ့်မ  ်း 

ပါ၀ငသည္။ သိ ု့ ့်ပ့သ ့္ခ  ်းြ ်း ိတ္္၊ တ္ည့္်းခိုပ့နထိငုခ၊ ထမင့္်းြ ်း ိတ္္၊ လွ ပစြ  တ္ ခ၊ ပ့ ပခန္ပ့ ခ၊ 

၀င္ပ့ပငပခန္၊ က န့္်းမ ပ့ ်းကုနက ြ ်း ိတ္္၊ အပန့္်းပ့့ ဖအန ်းယူ န္ ကုနက ြ ်း ိတ္္ တ္ိ ု ့ ့် 

အကတ္က္ကခင့္ ့့်  ပ ပ့ပင ြသခတိြု ့ ့်မပါ၀င္။  

 

လုပခကိုပ့ဒသသံ်ုးပ့ပပငၾက်း၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္ ့္ မန  နိငုငဗံဟိုဘဏ္က သတ္ ွတ္္ပ့သ နိငုငံ့  ခ ်းပ့ပင တ္ိ ု

့ ့့်  ဖင့္ ့် ပ့ပ်းပ့ခ နိငုသည္။ ပ့ပငသ ်း့ ဖင့္ ့်ပ့သ ့္၄င့္်း၊ ခ ကလ က ွတ့္္ ဖင့္ ့်ပ့သ ့္၄င့္်းပ့ပ်းနိငုသည္။ 

သိ ု့ ့်မဟုတ္အ လုပသမ ်းနငွ့္ ့် အလုပွ္ပငသဘ တ္ူည မႈအ အလုပသမ ်း၏ ဘဏ္္ပ့ပငြ  င့္်းသိ ု

့ ့်လႊ့ပဲ့ပ်းနိငုသည္။  

 

လုပခကိုအလုပဆင့္်း ကအ လပ္ု့ ပ ်းခ ိပ္ နတ ငအလုပွ္ပင ပွ်းပ့ခ  မည္။ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ အလုပွ္ငနငွ့္ ့်အလုပသမ ်း 

ပသဘ တ္ူထ ်းပ့သ အခ ိပ္ နတင္ပ့ပ်း မည္။ အလုပသမ ်းကအလုပ္ လုပ္ပ့ပ်း ပ သ  န   မ  ်း၊  က   ်း၊ 

 ကသတ္ ပါတ္   ်း၊ သိ ု့ ့်မဟတု္တ ြလအကတ္က္၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္အ ျ ခ ်းမခသည့္ ့် အခ နိပြိုင့္်းအလုပအ ကတ္က့္ ဖြ္ပ့ြ၊       

သိ ု့ ့်မဟုတ္ ္ယ ယ အလုပ၊္ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ ပုတ့္္ ပတ္အလုပ္ အကတ္က္ အလုပွ္ပင ပွ်းပ့ခ  မည္။ 

အၾက ဆံု်းတ္ြလ ကတ္င္ပ့ပ်းပ့ခ  မည္။ အလုပသမ ်း (၁၀၀) ထက္ပ့လွ  ့်နည့္်း 

ပ့သ လုပငန့္်းကတ္ငလြုပခကို လုပပခပ်း နက ပလြ့်သခနွင့္ ့်ပ့ပ်းပ့ခ  မည္။ အလုပသမ ်း (၁၀၀) 

ထကပိြုပ့သ  လုပငန့္်းကတ္င ူ  လုပပခပ်း န္ က ပလြ့်ပ့  ကသ ခနွင့္ ့် (၅)  ကအ ကတ္င့္်း အ ပ ်း 

ပ့ပ်းပ့ခ  န့္ ဖြသည္။ 

 

အလုပက နြ္ိုကစ ခ  ပ္ပန ်း့ ခင့္်း သိ ု့ ့်မဟုတ္အ လုပသမ ်းပ့သဆံု်းခဲ့့် ခင့္်း့ ဖြလွ ငအလပွ္ုပင ပွ်း န္ွသိခ   ်း  ကိ ု

အလုပဆင့္်း က္(၂) ကအ ကတ္င့္်း ွင့္်းပ့ပ်း မည္။ အလုပသမ ်းသခအလုပ ွ ႈည္တ္္ကခဲ ့်ပါကအလုပွ္ပင ပွ်း န္ 

 ွိသခ   ်းကိုလုပပခပ်း နက လ ပ့ြ့်သည္ နငွ့္ ့် အ ပ ်းပ့ပ်းပ့ခ  မည္။  

 

ဥပပဒမွ့  ပဌ န့္်းသည့္ ့်ပအ့ ခပအနတ္ ပအ မဟတု္လွ  ငအလုပွ္ငသည္ အလုပသမ ်း၏လုပခကို့ ဖတ္္ပ့တ္ က္ 

့ ့ႈတ္ယ ူပခင့္ ့်မ ွိ။ အလုပသမ ်းသခ ိမိ၏အလုပတ ၀နကိြုပ့ဆင္ငက္္နပ ည္ကက ကသ ည့္ ့်ကိြၥမွလလဲ၍ အ ခ ်းမည္ 

သည့္ ့်ကိြၥကတ္င ဆိုလုပချ ဖတ္္ပ့တ္ က့္ ခင့္်းသည္ အလုပသမ ်း  မည့္ ့်လပုပခပင၏ ၅၀% ထက ပုိ ။  

ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒအ အလုပသမ ်း၏လုပခကိုအလုပွ္င  ွလုပပခပ်း နက ပလြ့်ပ့  ကသ ည္၏  (၇) 

 ကအ ကတ္င့္်း ွင့္်းပ့ပ်း မည့္ ဖြသည္။ 

 

လုပပခပ်း့ ခင့္်းဥပပဒအ အလုပသမ ်း၏လုပခကိုလုပခ၏ ၅၀% အထ ိ

၀တ္  ပြၥည့္်း့ ဖင့္ ့်လည့္ ်းပ့ပ်းပ့ခ နိငုသည္။ ထိသုိ ု့ ့် ပ့ပ်းပ့ခ  ခင့္်းသည္ 
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အလုပသမ ်းနငွ့္ ့်အလုပသမ ်း၏မိသ ်းြုအက ိ  ်းြ ်းပပ ်းအကတ္က့္ ဖြ့္ ပ ်းသင့္ ့်တ္င့္ ့်မွ ပတ္သ  တ္နဖြို်း 

့ ဖတ္ ႈ အြျ ဖြ္နလိြုသည္။ 

 

အလုပွ္င   ်းသခအလုပသမ ်းအ ်းလုပခလြ ပ့ပ်း  ကတ္င ္

ပ့ပပငပ်းပ့ခ  ခင့္်း့ ဖတ္ပိြုင့္်းမ  ်း့ ဖင့္ ့်ပ့ပ်း မည။္ ထို့  ဖတ္ပိြုင့္်းကတ္င္ 

ပအသ်းြိတ္အ ခ ကအ လက   ်းပါ ွိ န္ - အလုပသမ ်း၏ကိုယပ့္ ်းအခ ကအ လက   ်း၊ ပအ့ ခခံအလုပခ နိ္၊ 

အခ နိပြိုအိုဗါတ္ိုငန   နငွ့္ ့် န   ပ့ၾက်း၊ ပ့ဘ နပ္၊ ့ ဖတ္္ပ့တ္ က္ပ့ပင၊ အလပွ္ုင္၏လက ွတ္္ နငွ့္ ့် 

အလုပသမ ်း၏ လက တွ္တ ိြု ့ ့်ပါ၀ငမ္ည္။ အဆိုပါ “ပ့ပ်းြလြ္” ့ ဖတ္ပိြုင့္်းပုံြံကို 

၀နႀက ်းဌ နမွညႊနၾက ်းခ က့္ ဖင့္ ့် သတ္ ွတ္္ ်းသည။္ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၁၆ ၊ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

အပုိဒ္ -  ၂ (င) အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းလုပခဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -   /၂၀၁၃)  

အပုိဒ္ ၁ - ၁၀ လုပပခပ်း့ ခင့္်းဥပပဒ (၂၀၁၆ ) 
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၀၂ /၁၃။ 

 း ဖည္း ့်ပစက္ပးပ်းး ခင္း်း။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

အခ နိပြို အိုဗါတ္ိုငအကတ္က့္ ဖည့္ ့်ပြက္ပ့ပ်း့ ခင့္်း။ ကကနဗင့္်း ွင္ ၀၀၁ (၁၉၁၉) 

ညပိုင့္်းအလပု္။ ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၇၁ (၁၉၉၀) 

 

ကကနဗင္း်း ွင္း်း ၀၀၁ ကိ ုး မနမာနိငုငမွံ လကခအံတည္း ပဳး ပ ်းး ဖစသည္။ 

 

အခ နိပြိုလပု့္ ခင့္်းကိုပ့ ွ ငက ဥသင့္ ့်သည္။ ပမ ွ ငက ဥသ ပ့သ ပအ့ ခပအနကတ္င္ 

အပို့ ဖည့္ ့်ပြကပ့္ပ်းဖို ့ ့်လိအုပသည္။ အနမိ့္ ့် ဆံု်းအ ်း့ ဖင့္ ့် ပအ့ ခခံ တ္ြန   လပုခ ႈန့္်း အ ပင္ 

ခံြ ်းပခင့္ ့် ိွပ့သ အ ခ ်းပ့သ ခြံ ်းပခင့္ ့်အ ်းလံု်းကို့ ဖည့္ ့်ပ့ပ်း မည္။ ILO ကကန္ ဗင့္်း ွင့္်း 

၀၀၁ အ  အိဗုါတ္ိုင္ပ့ၾက်းသည္ ပံမုွန္ပ့ၾက်း၏ ၁-၁/၄ ဆ (၁၂၅%) အနည့္်းဆံု်း ိွသင့္ ့်သည္။  

ညပိုင့္်းအလပုဆိ ြုသခ ွ  ညသန္ပ့က ငခ ိန  ွနကံ္ (၅)န    အကတ္င့္်းက လအပါအ၀င္ ဆကတ ိြုက္ 

(၇)န   ထက နည့္်း ပ့သ အခ နိက လ အကတ္င့္်းလပု္ပ့သ အလပုအ ်းလံု်းကိုဆိလုိုသည။္ 

ညပိုင့္်းအလပုသမ ်းဆိုသခ ွ  ညအခ နိန    ပအတ္ ့္မ  ်းမ  ်းကတ္ငအလပုလ ြုပကိ ြုငရျ ပ ်း သတ္ ွတ္ခ န္ိ 

အနည့္်းဆံု်း(၃)န   ထကပိြုလုပပ္သ အလပုသမ ်း့ ဖြသည။္   ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၇၁ အ  

ညပိုင့္်းအလပုသမ ်းကို န   ပ့လွ  ့်လပုခိြုင့္်း့ ခင့္်း၊ သို ့ ့်မဟုတ္္. န   ပ့ၾက်းတ္ို်းပ့ပ်း့ ခင့္်း၊ 

သို ့ ့်မဟတု္္ အလ ်းတ္ခူြံ ်းပခင့္ ့်ပ့ပ်း့ ခင့္်း တ္ို ့ ့့်  ဖင့္ ့် ့ ဖည့္ ့်ပြက္ပ့ပ်း မည။္ 

ညပိုင့္်းအလပုနွင့္ ့်ပါတ္သ ကပ့္သ  ပ့ထ ကခတံ္င့္ ပခ က္ အမွတ္ ္၁၇၈ (၁၉၉၀) ကတ္ငအလ ်းတ္ူ 

ြ မံခ က   ်းကိုပ့ကတ္ ့ ့်နိငုသည္။  

 ်းဆိုင ္ပိတ္္က   ်း၊ သို ့ ့်မဟုတ္ ္ ကသတ္ ပါတ္န ်း ည္ကတ ငအလပုလ ြုပ္  သခဆိြုပါက 

သင့္ ့်အ ်းခြံ ်းပခင့္ ့့်  ဖည့္ ့်ပြကပ့္ပ်း မည္။  ကသတ္ ပါတ္တ ပါတ္တ ည့္်းထကဲတ္င့္ ဖြခ င ွ့  ဖြ ည္။ 

ပ့ပပငၾက်း အ ်း့ ဖင့္ ့် ့ ဖည့္ ့်ပြက္ပ့ပ်းမႈခြံ ်းပခင့္ ့်ကိလုည့္်းမထပိါ်းပ့ြ ။ 

 ကသတ္ ပါတ္န ်း ကအ ကတ္င့္်းသငအလုပလ ြုပသ္ခဆိြုပါက အြ ်းထိ်ုးန ်း က္ 

(၂၄)န   တ္ဆကတ ည့္်းသငခြံ ်းပခင့္ ့်   ိွသင့္ ့်သည္။ 

တ္ပါတ္တ ည့္်းအကတ္င့္်း့ ဖြခ င ွ့  ဖြ ခဆိြုပ့သ ့္လည့္်း 

အနည့္်းဆံု်းပ့န ကလ  ပ့သ  ကသတ္ ပါတ္အ ကတ္င့္်း မွ ့ ဖြသင့္ ့်သည္။ အလ ်းတ္ပူင္၊ 

အမ  ်း့ ပခသူပိတ္က္အ ကတ္င့္်းသငအလပုလ ြုပ္ပါက သင့္ ့်အ ်းအြ ်းထိ်ုးန ်း ကပ့္ပ်း  မည့္ ဖြသည္။ 

ထိနု ်း က   ်းအကတ္င့္်းလပုပသ္ အလုပအ ကတ္က္ န   ပ့ၾက်းပိုြျ ခင့္်းသည ္

သင့္ ့်၏အြ ်းထိ်ုးန ်း က္ အပခင့္ ့်ပအ ်းအ ်းမထခိိကု္ပ့ြ ပါ။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒမ ာ်း။ 

• အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

• ပခင့္ ့်နငွ့္ ့်ပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

• ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

 

အခ နိပြိုပးၾက်း (အိဗုါတိငု္ပးၾက်း) 

 

အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) နငွ့္ ့် ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းအက္ဥပပဒ (၂၀၁၆) တ္ို ့ ့်အ အလုပခ နိ ကိ ြု 

ထနိ့္်းခွိ ထ ်းသည္။ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒအ ပုံမွနအလုပခ နိ သည္ ပတ္န ့ ့် (၈) န   ၊ 

 ကသတ္ တ္ပါတ္လွ  င္(၄၄) န   ့ ဖြ္ သည္။ ြဥဆကမျ ပတ္လ ြုပကိ ြုပငသ္ လုပငန့္်းမ ိ  ်း (ဥပမ ဓါတ္အ  ်းပ့ပ်းြံု) ကတ္င ္

 ကသတ္ တ္ပါတ္လွ  င(္၄၈) န   ့  ဖြ္ ၏။ အခ နိပြိုနငွ့္ ့် န ်းခ နိ္ (၅ န   ၾက တ္ိငု့္်းမ နြ္ ၃၀ န ်း) အပါအ၀င ္

ပတ္န ့ ့်အလုပခ နိ စြုြုပ့ပါင့္ ်းသည္ (၁၀) န   ့ ဖြ္ သည္။ 

 

ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) (ပ့ြ ်းဆိုင   ်း၊ ကုမၸဏ္ မ  ်း၊ ပအ  င့္်းအ၀ယဌ  နမ  ်း၊ 

၀န္ပ့ဆ င ႈ လုပငန့္်းမ  ်းနငွ့္ ့် ပ့ဖ  ့္ပ့့ ပဖ ်းလုပငန့္်းမ  ်းအက်ံ့ ့ ်း၀ငသည္) အ ပုံမွနအလုပခ နိ သည္ ပတ္န 

့ ့် (၈) န   ၊  ကသတ္ တ္ပါတ္လွ  င္(၄၈) န   ့ ဖြသည။္အခ နိပြိုနငွ့္ ့် န ်းခ နိ္ (၁) န    အပါအ၀င္ ပတ္န 

့ ့်အလုပခ နိ ူ့ ္ြုြုပ့ပါင့္်းသည္ (၁၁) န   ထက ပုိ ။ 

 

အလုပသမ ်းတ္ဥ ်းသခ ိမိကိယုပိြုပငသဘ ဆ ၵ ဖင့္ ့်အခ နိ ပြိုလုင္ပခင့္ ့် ွိသည္။ သိ ု ့ ့်ပ့သ ့္ 

 ကသတ္ တ္ပါတ္လွ  င(္၁၂) န   ၊ အထ်ူးပအ့ ခပအနမ  ်းကတ္င္ (၁၆) န   ထကအ ခ နိ ပြိုလုင္ပခင့္ ့်မ ွ။ိ 

အခ နိပြိုအလုပသိမ့္်းခ နိ သည ္ည န   ကိုပမက  ့္ကလန။္  

 

ြက ြံုမ  ်းတ္ွင ၊ ဆက တ္ိုက အလုပ လုပ  ပခင ်းမရှိပသ  အလုပ သမ ်းမ  ်းအတ္ွက  အခ ိန ပုိန   သည  တ္ြ ပတ္ လျှင  န    (၂၀) 

ပဖြ သည ။ (ဓ တ္ ပပါင ်းဖို၊ coke ဓ တ္ ပငွွေ့ထတု္ လုပ ပ ်း၊ ဓ တ္ ဆ သန ့် ြင ပခင ်း၊ ဓ တ္ုလုပ ငန ်းဌ နမ  ်း သို ့်မဟုတ္  

ထတု္ လုပ မှုမ  ်း၊ ဘလိပ ပပမထုတ္ လုပ ပခင ်း၊ ဆ ်းခ က ပခင ်း၊ သတ္တ ြုတ္ူ်းပဖ  ပ ်း) တ္ို ့်ကဲ့်သို ့် ပန ့်ည မ ပ န ်းဘ ဲနည ်းပည အ  

လုပ ငန ်းလည ပတ္  န  လိုအပ ပသ  အလုပ မ  ်း သို ့်မဟုတ္  (အပထပွထနွို ့်ထကွ ကုန ပြစည ်းမ  ်း) ကဲ့်သို ့် တ္ြ ပတ္ ခုနြ  က  

လည ပတ္  န လိုအပ ပသ  ပ က ြ ်းလွယ ကုန ထတု္ လုပ ငန ်းမ  ်း သို ့်မဟုတ္  (ပ ၊ ဓ တ္ ပငွွေ့၊ လျှပ ြြ ) တ္ို ့်ကဲ့်သို ့် 

အမ  ်းပပည သူသံု်း ဝန ပဆ င မှုမ  ်းသည  ILO ၏ သတ္ မှတ္ ခ က အ  “မပဖြ မပန ဆက တ္ိုက လုပ  န လိုအပ ပသ  

အပပခအပန” တ္ွင  အက ံြု်းဝင သည ။  

 

ပ နတံ္ွင ်းလုပ သ ်းမ  ်းအတ္ွက  ပုံမှန အလုပ ခ ိန သည  တ္ြ ပတ္ လျှင  ၄၄ န    ပဖြ ပသ  လည ်း 

ဆက တ္ိုက လုပ ပဆ င  ပခင ်းအတ္ွက မူ တ္ြ ပတ္ လျှင  ၄၈ န   အထ ိ တ္ို်းပမြှင့် ထ ်းသည ။ ပုံမှန  အလုပ ခ ိန  န    ၄၀ 

လုပ  ပသ  သတ္တ ြုတ္ွင ်းလုပ သ ်းမ  ်းအတ္ွက လည ်း အလ ်းတ္ူပင ပဖြ သည ။ အလုပ သမ ်းသည  လုပ ငန ်းလိုအပ ခ က အ  

တ္ြ ပနကုန အလုပ လုပ  န  လိုအပ ပါက ၎င ်း၏ တ္ြ ပတ္  အလုပ ခ ိန ကို ၄၈ န   အထ ိတ္ို်းပမြှင့် နိငု သည ။  
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ဆိုင မ  ်းနငှ့်  လုပ ငန ်းဌ နမ  ်းအတ္ွက  တ္ြ ပတ္ လျှင  ၄၈ န    လုပ ဖပ ်းပါက အခ ိန ပုိန    ြတ္င ပသ  လည ်း 

ြက ြံုအလုပ သမ ်းမ  ်းအတ္ွက မူ ဆက တ္ိုက လုပ  ပခင ်းမရှိပါက တ္ြ ပတ္ လျှင  ၄၄ န    လုပ ဖပ ်းပန က တ္ွင  အခ ိန ပုိန    

ြတ္င သည ။ ပတ္န ့ ့် (၈) န   ၊ တ္ပါတ္ ္ (၄၄/ ၄၈) န   ထက္ပ့က  ့္၍ အခ နိပြိုလုပကိ ြုင့္ ခင့္်းအကတ္က ္

အလုပသမ ်းအ ်း ပမပ်းပမန  အိုဗါတ္ိငုပ့္ၾက်းကိုလုပကိ ြု ငသမွ  န    / ကအ ကတ္က္ 

အလုပွ္င  ွွင့္်းပ့ပ်း မည္။ အခ နိပြိုတ္န   တ္ိငု့္်းအကတ္က္ အလုပသမ ်း၏ ပအ့ ခခံလုပခ၏ ၂၀၀% 

ပ့ပ်း မည္။ 

အလုပွ္ငသခအခ နိ ပြိုခိုင့္်း့ ခင့္ ်းကိုအ မဲပုံမွနလြုပ ခဆိြုပါကြက္ံြုမ  ်းနငွ့္ ့်အလုပသမ ်းဥပပဒြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းဌ န

မွ ပခင့္ ့့်  ပ ခ ကက ိြုႀကိ  တ္ငယ္ူ နလိြုသည္။ အခ ိန ပုိပကက်းကို တ္ြ  က ခ င ်းြ တ္ွက ခ က သည ။ ထို ့်ပကက င့်  

အလုပ သမ ်း၏ တ္ြ ပတ္ အတ္ွင ်း အလုပ ခ ိန သည  ၄၄ န    သို ့်မဟုတ္  ၄၈ န    မပက   လျှင လည ်း တ္ြ ပန ့်အလုပ ခ ိန  ၈ 

န   ထက  ပက   လျှင  အခ ိန ပုိပကက်းအပဖြ  သတ္ မှတ္ သည ။ အခ ိန ပုိပကက်းကို ပအ က ပါအတ္ိုင ်း တ္ွက ခ က သည  

[(အပပခခံလြ  * ၁၂ လ)/ (၅၂ ပတ္  * ၄၄/၄၈ န   )] * ၂  

 

အခုပ နငှ့် လုပ ပသ  အလုပ သမ ်းမ  ်းသည  အခ ိန ပုိန   အတ္ွင ်း ၎င ်းတ္ို ့် ပ မ ်းမျှဝင ပင၏ွ နြှ ဆ ခံြ ်းခွင့် ရှိသည ။ 

အခုပ နငှ့် လုပ ပသ  အလုပ သမ ်းမ  ်းအတ္ွက  လုပ အ ်းခကို လက ်းကကပ ပ ်းမ ်းက အလုပ သမ ်းမ  ်း၊ အလုပ ရှင ၏ 

ကိုယ ြ ်းလှယ မ  ်း ကဲ့်သို ့် လက တ္ွဲလုပ ကိုင သူမ  ်းနငှ့်  ညြှိနှုငိ ်းသတ္ မှတ္ သည ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၇  

ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

အပုိဒ္ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၄၊ ၇၃ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

 

ညအခ နိအလပုလ ြုပရျ ခင္း်းအကတကး္ ဖည္း ့်ပစကပ္းပ်းး ခင္း်း။ 

 

၄င့္်းနငွ့္ ့်ပါတ္သ ကသ ည့္ ့်အထ်ူး့ ပဌ န့္်းခ က  ွိပါ။  

ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) အ မခသည့္ ့် ပ့ြ ်းဆိုင္ ၊ ြ ်းပပ ်းပ့ ်းလုပငန့္်းမဆိုညအခ နိ္ 

၂၃၀၀ န   မွ နကံ္ ၀၅၀၀ န   အကတ္င့္်းပိတ္္ ်း မည့္ ဖြသည္။ 

အမ  ်း့ ပခသူပ့ဖ  ့္ပ့့ ဖ  ဌ နမ  ်း့ ဖြသည့္ ့် ြုပွ္င္ြံု၊ ့ ပဇ တ္္ံြု၊ အခမဲ့် ပ့ဖ  ့္ပ့့ ဖဖပဲမ  ်းသည္ 

၀၁၀၀ န   မွ ၀၅၀၀ န   အကတ္င့္်းပိတ္္ ်း မည့္ ဖြ္၏။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ ၇ - ၈  ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 
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အစာ်းထိ်ုးနာ်း က္ /ပိတရကမ ာ်း။ 

 

အလုပသမ ်းပတ္ယ ကသည္  ကသတ္ ပါတ္ပိတ္္ည္ကတ င ္အလုပဆင့္်းဖို ့ ့် လိုအပပါက အလုပဆင့္်း မည္။ ထိသုိ ု့ ့် 

အလုပဆင့္်း မခဆိြုပါကသ ူ/သမူအ ်းတ္နဂၤပ့့ ပ့ပ့န ့ ့်မတ္ိုင   (၃)  ကအလိ၊ု သိ ု့ ့်မဟုတ္္ 

တ္နဂၤပ့့ ပ့ပ့န ့ ့်အကလန္ပ့န ့ ့် ပတ္န ့ ့်ကတ္င္  ကသတ္ ပါတ္န ်း က္ တ္ြက္အ ြ ်းထိ်ုးပ့ပ်း န့္ ဖြသည္။ 

အလုပ္ သမ ်း ပတ္ယ ကက ိြုန ်း က  ွိဘ ဲ(၁၀)  ကဆကတ ိြုကအ လုပ လုပ္ပ့ြ ။ ြက္ံြုတ္ြံုကို ကသတ္ ပါတ္္ 

အလုပန ်း က ္မ  ်းကတ္ငအလပုလ ြုပ္န္ လိုအပခ ကအ  အထ်ူးကင့္်းကလက္တ္ခင့္ ့်ပ့ပ်းထ ်းပါကထိြုက္ံြု 

အလုပသမ ်းမ  ်းကိုအဆိုပါလ အကတ္င့္်း ၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ပ့န ကလ  ပ့သ ့ ပကၡဒနိလ (၂) 

လအကတ္င့္်းန ်း က   ်းအြ ်းထိ်ုးပ့ပ်း မည္။ 

 

အမ  ်း့ ပခသူြံု်းပိတ္္ည္ကတ ငအလုပလ ြုပပ္သ အလုပသမ ်းမ  ်းအကတ္က္ အြ ်းထိ်ုးန ်း က   ်းနငွ့္ ့်ပါတ္သက္၍ 

့ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းမ ွပိါ။ 

 

မူ င္း်း။  

အခန့္်း(၇)  အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

 

 ကသတပၱါတနာ်း က္ 

အမ ာ်းး ပည္သူပိတရကမ ာ်းကတငအလပုလ ြုပရျ ခင္း်းအကတကး္ ဖည္း ့်ပစက္ပးပ်းပးပင။ 

 

 ကသတ္ ပါတ္န ်း က   ်းကတ္ငအလုပလ ြုပရျ ခင့္်းကိုအခ နိ ပြို-အိဗုါတ္ိုငအျ ဖြသတ္ တွ္ပါက ထိ ုက   ်း 

အကတ္ကလ ြုပခကိုအိုဗါတ္ိငုန   ပ့ၾက်း (ပအ့ ခခံလုပခ၏ ၂၀၀%) ့ ဖင့္ ့်ပ့ပ်း မည္။ 

အမ  ်း့ ပခသူပိတ္္က   ်းကတ္ငအလုပလ ြုပရျ ခင့္်းအကတ္ကလည့္ ်းလုပခကိုအလ ်းတ္ူပ့ပ်း မည့္ ့်အ ပင္  ွ ်းပါ်း 

ြ ်း ိတ္္ပ့ၾက်းပါပ့ဆ င့္်းပ့ပ်း မည္။ (Cost of living allowance) 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၁၇၊ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

အပုိဒ္ - ၇၃၊ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

အပ့္ိ့ ဒ္ု - ၀၃ (၂)၊ ပခင့္ ့်နငွ့္ ့်ပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 
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အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၃၂ (၁၉၇၀) - လုပခ  န ်း က   ်းဆိငု ္ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း။ 

ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၄ (၁၉၂၁)၊ ၄၇ (၁၉၃၅)၊ နငွ့္ ့် ၁၀၆ (၁၉၅၇) - အပါတ္စဥန ်း က   ်း။ ထိ ု့ ့့်  ပင ္

အခ ိ   ့ ့်ပ့သ ြက ႈလုပငန့္်း မ  ်းအကတ္က္ အက  ံ်း၀င္ပ့သ အ ခ ်းကကနဗင့္်း ွင့္်းမ  ်း ွသိည္။ 

 

ကကနဗင္း်း ွင္း်း ၀၁၄ ကိ ုး မနမာနိငုငမွံလကခအံတည္း ပဳး ပ ်းး ဖစသ ည္။ 

 

အလုပသမ ်းတ္ဥ ်းသည္ တ္ြနွြလွ ငအနည့္်းဆံု်း ဆကတ ိြုက ္(၂၁) က ္လုပခ  

ပခင့္ ့်န ်း ကခြံ ်းပခင့္ ့်  ွိပ့ြ မည္။ ထိ ုက္ မ  ်းကတ္င္ နိငုငပံ့တ္ ့္ပိတ္္ကနွင့္ ့် 

ဘ သ ပ့ ်းဆိုင ္ပိတ္္က   ်းမပါ၀ငပါ။ ြုပ့ပါင့္်းခိွ ့ိ့ ႈင့္ ်းပအ ်းဆိုပသဘ တ္ူ့ ခင့္ ်းြ ခ  ပ္ 

မ  ်းကတ္င္ အလပုသမ ်းသည္ (၁၇)  ကလ ြုပခလြ ့ ဖင့္ ့်အလုပလ ြုပတိ ြုင့္်း လုပခ နြွပါတ္လ ည္ခခင့္ ့် 

(၁) ကအလိုလုိ ြုပ့ဆ င့္ ်း   ွိ့ ပ ်းသ ်း့ ဖြ္ ပ့ြဖုိ ့ ့်ပသဘ တူ္ည မႈပါ၀ငမ္ည္။  

နိငုငပံ့တ္ ့္မွအသအိမွတ့္္  ပ ထ ်းပ့သ အမ  ်း့ ပခသူ ပိတ္္က   ်းအကတ္ကသ ငသည္ 

လုပခ ပခင့္ ့် ကခံြ ်းပခင့္ ့်  ွပိ့ြ မည္။ 

အလုပသမ ်းမ  ်းသည္ (၇) က ္(တ္ြပါတ္္) တ္ိငု့္်း 

(၂၄)န   ဆကတ ိြုကန ်း က္ ွိခံြ ်းပခင့္ ့် ွိပ့ြ မည္။ 

 

 ၀၃ /၁၃ ။ နစွပါတလ ည္ည္ခင္း ့် နင္ွး ့် 

အလပုနာ်း ကမ ာ်း။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒမ ာ်း။ 

• အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

• ပခင့္ ့်နငွ့္ ့်ပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

• ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

 

လပုခ -အလပုနာ်း က္ /နစွပါတလ ည္ည္ခင္း ့် ကမ ာ်း။ 

 

နြွပါတ္လ ည္ခခင့္ ့် (အမ  ်းအ ်း့ ဖင့္ ့် လုပသ က္ကခင့္ ့် ဟုပ့ခပေ၀ေၾကသည္) 

ကိုပခင့္ ့်နငွ့္ ့်ပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

အြျ ပဌ န့္်းထ ်းသည္။ အလုပသမ ်းသည္ တ္ြလလွ ငအနည့္်းဆံု်းလုပ္က္ -  က္ (၂၄) ့ ဖင့္ ့် လုပသက ္(၁၂)လ 

့ ပည့္ ့်တ္ိုင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ အလုပသမ ်း၏အသကအ င္ြယအလိုကလ ြုပ္က္ (၁၀) မွ (၁၄)  ကအထခိံြ ်းပခင့္ ့် 

 ွိသည္။ အသက္ (၁၅) နြွအ ကတ္င့္်းအလုပသမ ်းအကတ္က္ ဆကတ ိြုက္ (၁၄) က္၊ အသက္ 

(၁၅)အထကလ ူအကတ္က္ ဆကတ ိြုက္ (၁၀) ကခံြ ်းပခင့္ ့် ွသိည္။ တ္ြလလွ ငအလုပဆင့္်း က္  က ္(၂၀) 

မ ပည့္ ့်ခဲ့်ပါကလုပသ က္ကခင့္ ့်ကို (၁)  က့္ ဖတ္္ပ့တ္ ကသည္။ အလုပဆကတ ိြုက္ (၁၂) 

လမလုပပ္သ လုပငန့္်းမ  ်းကတ္ငလြုပသ က္ကခင့္ ့်ကိုအခ ိ  ်းပက လွ  ့် ပ့ပါ ့်ပ့ပ်းနိငုသည္။ 

လုပသ က္ကခင့္ ့်ကသ ်းမည့္ ့်အလုပသမ ်းကိုပခင့္ ့်မကသ ်းမ  ပခင့္ ့်က လအကတ္ကပ မ့္်းမွ လြ  /ပ မ့္်းမွ လုပခ 

ထတု္္ပ့ပ်း မည္။  

 

လုပငန့္်း ွငသည ္အလုပသမ ်း၏ လုပသ က္ကခင့္ ့်အြ အြဥကိ ြုပခင့္ ့်ယူနိငု္ပ့သ က ပလြ့်ပ့  ကသ ခ ွ (၃) 

လအကတ္င့္်း ပခင့္ ့်ယူနိငု္ပ့အ ငစ မံပ့ပ်း မည္။ 

လုပသ က္ကခင့္ ့်ကိုမယူလိုပ့သ်းပါကအမ  ်းဆံု်း(၃)နြွဆကတ ိြုကစြုပ့ဆ င့္်းထ ်းနိငုသည္။ 

ပခင့္ ့်အြ ်းလုပခလြ ထတု္ယ ူလိုပါကလုပသ က္ကခင့္ ့်ပ့ြ့်ပ့  ကသ ည့္ ့်အခ ိပ္ နတ ငအလပု ွ ႈည္တ္္က္ပ့သ အလုပသ

မ ်းကို ွင့္်းပ့ပ်းနိငုသည္။ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ အလုပွ္င ကွထက္ကခင့္ ့့်  ပ ပ့သ အလုပသမ ်းကို ွင့္်းပ့ပ်းနိငုသည္။ သိ ု

့ ့်မဟုတ္ ္ထိအုခ နိ္ ကတ္င္ပ့သဆံု်းပ့သ အလုပသမ ်းအကတ္က္ွင့္်းပ့ပ်းနိငုသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ -  ၄၊ ပခင့္ ့် ကနွင့္ ့်အလုပပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)။ 

 

အမ ာ်းး ပည္သူဆိငုရာပိတရကမ ာ်းအကတကလ ြုပခလစာ။ 

 

အလုပသမ ်းတ္ိုင့္်းသည္ ့ ပနတမ့္်း၀ငအမ  ်း့ ပခသူဆိုင ္ပိတ္္က   ်းအကတ္ကလ ြုပခလြ ့ ဖင့္ ့်န ်း က္ 

ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိ မည္။ ့ မန  နိငုငကံတ္င္ နိငုငပံ့တ္ ့္ပ့အ်းခ မ့္်းသ ယ ပ့ ်းနငွ့္ ့်ပဖံ 

့ ့့်  ဖိ  ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းအြုိ်း က ့ ပဌ န့္်းပ့သ  ထိပိုတ္္က္ (ဧ ပ  ၁၂ - ၂၁ နြွသ ြကူ်းသႀကၤနပတိ္က္္ ၁၀-

 ကအ ပါအ၀င္) ြုြုပ့ပါင့္်း (၂၆)  က္ွိသည္။ ထိပိုတ္က္   ်းမွ  - 
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• ကလတ္လ ပ္ပ့ ်းပ့န ့ ့် - ဇ ၷ၀ါ  လ (၄) က္ပ့န ့ ့် 

• ့ ပည္ပ့ထ ငစြုပ့န ့ ့် - ပ့ပဖဖေ၀ါ  လ (၁၂) က္ပ့န ့ ့် 

• ပ့တ္ ငသူလယသ မ ်းပ့န ့ ့် - မတ္လ  (၂) က္ပ့န ့ ့် 

• ပတ္ပါင့္်းလ ပည့္ ့်ပ့န ့ ့် - မတ္လ  (၁၂) က္ပ့န ့ ့် 

• တ္ပပ တ္ ့္ပ့န ့ ့် - မတ္လ  (၂၇) က္ပ့န ့ ့် 

• သႀကၤန္ န ်း က ္- (၅  က္) 

• ့ မန  နြွသ ြက ူ်းပိတ္က္   ်း - ဧ ပ လ (၁  - ၂၁) 

• အလုပသမ ်းပ့န ့ ့် - ပ့မလ (၁) က္ပ့န ့ ့် 

• ကဆုနလျ ပည့္ ့်ပ့န ့ ့် - ပ့မလ (၁၀) က္ပ့န ့ ့် 

• ၀ါဆိုလ ပည့္ ့်ပ့န ့ ့် - ဇူလိုငလ (၈) က္ပ့န ့ ့် 

• အ ဇ နည္ပ့န ့ ့် - ဇူလိုငလ (၁၉) က္ပ့န ့ ့် 

• သ တ္င့္်းကကြတ္လ ျ ပည့္ ့်ပ့န ့ ့်- ပ့အ ကတ ိြုဘ လ (၅) က္ပ့န ့ ့် 

• ဒ ပါ၀လ ပ့န ့ ့် - ပ့အ ကတ ြိုဘ လ (xx) က္ပ့န ့ ့် 

• တ္န္ပ့ဆ င ြုန့္်းလ ပည့္ ့်ပ့န ့ ့် - နိ၀ုဘၤ့ လ (၃) က္ပ့န ့ ့် 

• အမ ိ  ်းသ ်းပ့အ ပငပပဲ့န ့ ့် - နိ၀ုဘၤ့ လ (၁၃) က္ပ့န ့ ့် 

• ဘကၠ  ်းအြ္ပ့န ့ ့် - နိ၀ုဘၤ့ လ (xx) က္ပ့န ့ ့် 

• က ငနြွသ ြက ူ်းပ့န ့ ့် - ဒ ဇဘၤ့ လ (၁၈) က္ပ့န ့ ့် 

• ခ ြၥမတ္္ပ့န ့ ့် - ဒ ဇဘၤ့ လ (၂၅) က္ပ့န ့ ့် 

 

အဒိ ပန ့် (တ္ြ  က ) နငှ့်  ဒ ပါဝလ ပန ့် (တ္ြ  က ) ကို သတ္င ်းြ တ္ငွ  (လူနည ်းြုအတ္ွက သ ) 

အမ  ်းပပည သအူ ်းလပ  က အပဖြ  ပကကပင သည ။ မည သို ့်ပင ဆိုပြ အလုပ ရှင နငှ့်  အလုပ သမ ်းအကက ်း 

သပဘ တ္ူည မှုအပပေါ် မူတ္ည ၍ အဆိုပါအ ်းလပ  က မ  ်းအတ္ွက  မပဖြ မပနလပု အ ်းခပပ်း န  

ပပဋ္ဌ န ်းပုိင ခွင့်  မရှိပါ။ 

 

အမ  ်း့ ပခသူဆိုင ္ ့ ပနတမ့္ ်း၀ငပတိ္္ကသ ည္  ကသတ္ ပါတ္ပတိ္္ကနွင့္ ့် ထပ္ပသ ်းပါကအြ ်းထိ်ုးပိတ္္က္ 

ထပ္ပ့ဆ င့္်းပ့ပ်း န့္ ပဌ န့္်းခ က  ွိ။ သိ ု့ ့်ပ့သ ့္ထိ ုည္ကတ ငအလုပသမ ်းသခအလုပဆင့္်းပ့န  ပါက 

ထိအုလုပဆင့္်းခ နိ ကိ ြုအခ နိ ပြိုအိဗုါတ္ိုငအျ ဖြသတ္ တွ္္ပ့ပ်း မည္။ ဗုဒၶဘ သ မဟုတ္္ပ့သ အလုပသမ ်း၏ 

ဘ သ ပ့ ်းဆိုင ္ က္ မ  ်းအကတ္ငလြုပငန့္်း ွငကပိတ္က္သ တ္ ွတ္္ပ့ပ်းနိငုသည္။ လ ပည့္ ့်ပ့န ့ ့် က   ်း 

သခနွြအလိုက္ပ့့ ပ င့္်းလဲမႈ ွိနိငုပါ သည္။ အဒိ ပန ့် (တ္ြ  က ) နငှ့်  ဒ ပါဝလ ပန ့် (တ္ြ  က ) ကို 

သတ္င ်းြ တ္ွင  (လူနည ်းြအုတ္ွက သ ) အမ  ်းပပည သအူ ်းလပ  က အပဖြ  ပကကပင သည ။ 
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မည သို ့်ပင ဆိုပြ အလုပ ရငှ နငှ့်  အလုပ သမ ်းအကက ်း သပဘ တ္ူည မှုအပပေါ် မတူ္ည ၍ 

အဆိုပါအ ်းလပ  က မ  ်းအတ္ွက  မပဖြ မပနလုပ အ ်းခပပ်း န  ပပဋ္ဌ န ်းပုိင ခငွ့်  မရှိပါ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ -  ၃၊ ပခင့္ ့် က္ နငွ့္ ့်အလုပပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)။ 

အမိန္ ့ ့်ပ့ၾက င ြ အမွတ္္ - ၁ /၂၀၀၇၊  ကကစဲ - ၁၆ ပ့ပဖဖေ၀ါ  ၊ ၂၀၀၇။ 

 

 ကသတပၱါတပတိရကမ ာ်း။ 

 

ဥပပဒအ  ကသတ္ ပါတ္တ ြပါတ္လွ  ငပတိ္္ကအ နည့္်းဆံု်း (၁) က္ွိ မည္။ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလပုဌ နမ  ်းဥပပဒ 

(၂၀၁၆)အ  အလုပသမ ်း၀နမ့္္်းသည္  ကသတ္ တ္ြပါတ္လွ  င ္(၁) ကလ ြုပခလြ ့ ဖင့္ ့်န ်း က္ ွိ မည္။ 

အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)အ တ္နဂၤပ့့ ပ့ပ့န ့ ့်ကိုအလုပပိတ္္ကအ ျ ဖြသတ္ ွတ္သ ည္။ 

 

အလ ်းတ္ူ ပပဋ္ဌ န ်းခ က မ  ်းကို အလုပ သမ ်းတ္ိငု ်း တ္ြ ပတ္ လျှင  တ္ြ  က  လုပ အ ်းခအပပည့် နငှ့်  

န ်းခွင့် ပပ်းထ ်းပသ  အနမိ ့်ဆံု်းလုပ အ ်းခ ဥပပဒ ၂၀၁၃ တ္ွင လည ်း ပတ္ွွေ့ သည ။  

 

ြက ြံုဥပပဒအ  တ္နဂဂပနပွန ့်ကို တ္ြ ပတ္ လံု်း၏ အ ်းလပ  က အပဖြ သတ္ မှတ္ သည ။ အလ ်းတ္ ူ

ပပဋ္ဌ န ်းခ က မ  ်းကိ ုအလုပ သြ ခန ့် အပ ပခင ်းြ ခ ြုပ ြံပုံြံတ္ွင လည ်း ပတ္ွွေ့ သည ။ 

လုပ ငန ်းသပဘ သဘ ဝအ  လိုအပ လျှင  အလုပ ရငှ နငှ့်  အလုပ သမ ်းကက ်း သပဘ တ္ူည မှုအ  

ကက ်း က မ  ်းကိုလည ်း အ ်းလပ  က အပဖြ  သတ္ မတှ္ နိငု သည ။  

 

ခွင့်  က နငှ့်  အ ်းလပ  က  ဥပပဒအ  အလုပ သမ ်းမ  ်းသည  တ္ြ နြှ လျှင  ပရှ င တ္ခွင ခွင့်  (၆)  က ကိ ု

လုပ အ ်းအပပည့် ပဖင့်  ခံြ ်းခွင့် ရှိသည ။ ဘ သ ပ ်းကြိစမ  ်းနငှ့်  မလွဲမပရှ င သ ပသ  

လူမှုပ ်းကိြစမ  ်းမတှ္ပါ်း ပရှ င တ္ခငွ ခွင ့်မ  ်းကို တ္ြ လကိမ လျှင  ၃  က  ဆက တ္ိကု ထက  ပုိ၍ မယူ ပါ။ 

ပရှ င တ္ခငွ ခွင ့်မ  ်းကိ ုလ မည့် နြှ သို ့် သယ ပဆ င ခွင့် မရှိသည့် အပပင  (နြှ ပတ္ လည ခွင့်  သို ့်မဟုတ္  

န မက န ်းခွင့်  သို ့်မဟုတ္  မ ်းဖွ ်းခွင့် တ္ို ့်ကဲ့်သို ့်) အပခ ်း မည သည့် ခွင့် အမ ိြု်းအြ ်းနငှ့် မဆို ပူ်းတ္ွဲဖပ ်း မယူ ပါ။  

 

အလုပ ခန ့် ြ ခ ြုပ  ြံပုံြံအ  အလုပ သမ ်းမ  ်းသည  န ပ ်းခွင့် မ  ်းကိ ု၎င ်းတ္ို ့်၏ အနမိ့် ဆံု်းလြ မှ 

ပဖတ္ ပတ္ က မှုမရှိပြဘ ဲခြံ ်းခွင့် ရှိသည ။ ပရှ င တ္ခငွ ခွင့် ကဲ့်သို ့် ပပဋ္ဌ န ထ ်းပသ  ခွင့် ခံြ ်းခငွ့်  

ကုန သ ွ်းပါက အလုပ သမ ်းမ  ်းသည  လြ မဲ့်ခွင့် ကိ ုနြှ ဦ်းနြှ ဘက  သပဘ တ္ညူ မှုပဖင့်   ယူနိငု သည ။  

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၁၅၊ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 
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အပုိဒ္ - ၆၀၊ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

အနမိ ့်ဆံု်းလုပ အ ်းခ ဥပပဒ (အမှတ္  ၇၊ ၂၀၁၃)  

§၁၄၊ ခငွ့် နငှ့်  အ ်းလပ  က ခံြ ်းခွင့်  ဥပပဒ ၁၉၅၁၊  

§၅-၆၊ အလုပ ခန ့် ြ ခ ြုပ ြံပုံြံ ၂၀၁၇ 
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၀၄ /၁၃။  

အလပုတည္း မဲလံးု ခံးမဳႈ။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်း ပစဲမႈဆိုင ္ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း ၁၅၈ (၁၉၈၂) 

 

ကကနဗင္း်း ွင္း်း ၁၅၈ ကိ ုး မနမာနိငုငမွံ လကခအံတည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ိွပးသ်းပါ။ 

 

ဤအပုိင့္်းကတ္ငပါ၀င္ပ့သ ပ ုြၦ မ  ်းသည္ အလပုခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္ ်း၏ တ္ည့္ မဲလုံ့ ခံ့ မႈ၊ 

ပ့ပ  ့်ပ့့ ပ င့္ ်းမႈ၊ မတ္ည့္ မဲမႈ ြသခတိြု ့ ့်ကုိတုိ္င့္ ်းတ္  သည္။ 

ကကနဗင့္်း ွင့္်းတ္ြခြုတ္ည့္်းပ့အ က ွ ပမကတ္ ့ ့်နိငုပါ။ (အလုပ ွကထက္ကခ ့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့်နငွ့္ ့် နိ ု

့ ့်တ္ြ္ပ့ပ်း နလိြုအပခ က္ တ္ိ ု့ ့်ကုိ အလုပ္ပစဲ့ ခင့္ ်း ဆိုင ္ကကနဗင့္်း ွင့္ ်း ၁၅၈ ပ့အ ည္ကတ ငပ့္ကတ္ 

့ ့် မည္။) ဤက႑နငွ့္ ့်ပါတ္သ က္ပ့သ  ပအက င့္ ်းဆံ်ုးလပုဟန   ်းအ  အလုပွ္င   ်းသည္ 

အလုပသမ ်းအ ်း အလုပခန္ ့ ့်ြ ခ  ပ   ်းပ့ပ်းဖုိ ့ ့်လုိသည္။ 

ပမ့ ပ င့္ ်းလဲတ္ည့္ မဲပ့သ သဘ ၀ ွိသည့္ ့်အလုပ   ်း အကတ္က ္က လကန္ ့ ့်သတ္ခန္ 

့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းကုိမလုပသင့္ ့်ပါ။ (၆)လ သို ့ ့်မဟုတိ္္ြု ့ ့်ထက္ပ့လွ  ့်နည့္်းပ့သ  အြမ့္ ်းခန္ ့ ့် 

က လထ ်း ွိ့  ပ ်း အလုပသမ ်းသခတ ၀နနင့္ ့်သင့္ ့်ပ့လွ  ့္မႈ  ွ ိ/မ ွိကိ ုဆန့္်းြြဖိြု ့ ့်လုိသည္။ 

အလုပခန ့္ ့်ထ ်း့ ခင့္်းကုိမ ပစဲမ  သင့္ ့်ပ့လွ  ့္ပ့သ  နိ ု့ ့်တ္ြ္ပ့ပ်း က လတ္ခုသတ္ တွ္ဖိြု ့ ့် 

အလုပခန္ ့ ့်ြ ခ  ပ္ ပတငပါ ွ ိမည္။ အလုပကိ ြု ပစဲလိုက္ပ့သ အခ ိပ္နတင္ 

အလုပ ွကထက္ကခ ့ ခင့္ ်းခံြ ်းပခင့္ ့်ပ့ပ်း  မည္။ 

ပမ့ ပ င့္ ်းလဲတ္ည့္ မဲပ့သ ပသဘ သဘ ၀ ွိသည့္ ့်အလုပ   ်းအကတ္က္ က လကန ္

့ ့်သတ့္္္အလုပခန္ ့ ့့်  ခင့္်းကုိမလုပသင့္ ့်ပါ။ ဤ လုပ္ပသည္ 

မတ္ည့္ မဲပ့သ အလုပ   ်းကို့ ဖြ္ပ့ပပေြသည္။ 

အလုပသမ ်းတ္ဥ ်းသည္ တ္တ့္္ ကကမ့္်းက င ႈအသြ   ်းသငယူတ္တ္္ပ့့ မ ကနိြုင္ပ့ြဖုိ ့ ့် 

သင့္ ့်ပ့လွ  ့္ပ့သ အြမ့္်းခန္ ့ ့်က လ တ္ခု ထ ်း ွ ိမည္။ အသြခန ့္ ့်ထ ်းသူအလုပသမ ်းကုိ 

အြမ့္်းခန္ ့ ့်က လအကတ္င့္ ်းကတ္င္ ့ ပႆန မ ဖြဘဲအလုပတ ၀န  ွပစဲ နိငုသည္။ 

အလုပသမ ်းအ ်းအလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္ ်းကုိမ ပစဲမ  သ၏ူလပုသပကအ ပေမူတ္ည္၍ 

့ ့်သင့္ ့်ပ့လွ  ့္ပ့သ  နိ ု့ ့်တ္ြ္ပ့ပ်းက လ တ္ခု ထ ်း ွ ိမည္။  

လူပုိပ့န၍၄င့္်း၊ တ္တ့္္ ကကမ့္်းက င ႈနည့္်းပါ်း့ ခင့္ ်းနငွ့္ ့် အမူအက င့္ ့်ပ က့္ ပ ်း့ ခင့္်းတုိ္ 

့ ့်မွတ္ပါ်း အ ခ ်းပအၾက င့္်းပ့ၾက င့္ ့်၄င့္ ်း၊ အလုပသမ ်းအ ်းအလပု္ပစဲလိုက္ပ့သ အခါ 

သ ူ့ ့်အ ်းအလုပွ္ငက အလုပ ွကထက္ကခ ့ ခင့္ ်း ခံြ ်းပခင့္ ့် ပ့ပ်း မည္။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒမ ာ်း။ 

• အလုပ္ ွိပ့ ်းနငွ့္ ့့်  ကကမ့္်းက င ႈပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းတ္ို်းတ္ကပ့္ ်းဥပပဒ (၂၀၁၃) 

• အလုပခန္ ့ ့်ြ ခ  ပလက ွတ္္ပ့ ်းထိ်ုး့ ခင့္်းအကတ္ကည ႊနၾက ်းခ ကအ မိန ့္ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္ ္- ၁ 

/၂၀၁၅ 

• ညႊနၾက ်းခ ကအ မိန ့္ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္ ္- ၈၄ /၂၀၁၅ 

 

အလပုခန္ း ့်ထာ်းး ခင္း်းနင္ွး ့်ပါတသက္ပးသာပး ်းသာ်းပးဖၚျ ပခ ကမ ာ်း။ 

 

အလုပခန္ ့ ့်ြ ခ  ပခ  ပ္ ကတ္င္ ကန္ ့ ့်သတ္္ပ့သ အခ နိက လ တ္ခုအကတ္က္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ အခ နိက လကန ္

့ ့်သတ့္္ ခင့္်း မပါဘပဲ့သ ့္၄င့္်း ခ  ပနိြု ငသည္။ ဥပပဒအ ထိကုဲ့်သိ ု့ ့်ြ ခ  ပခ  ပဆိ ြု နလိ ြုအပ့္ ပ ်းအလုပသမ ်း၊ 

လူ၀င ႈႀက ်းၾကပ္ပ့ ်း   နငွ့္ ့် ့ ပခသူ႔အငအ ်း၀နႀက ်းဌ နမွ့ ပဌ န့္်းပ့သ ပုံြံ ွိသည္။ 

ထိပုံုြံကိုအလုပသမ ်းညႊနၾက ်းမႈဥ ်းြ ်း ဌ န၏ပခင့္ ့့်  ပ ခ က ပါဘ ဲ့ ပငဆင ့္ ခင့္်းမ ပ  ။ 

 

အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းြတ္င့္ ပ ဆိုသခနွင့္ ့် အလပုခန္ 

့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းြ ခ  ပ္ပ့ ်းလဆဲ့  ပငဆငန္  ွိမ ဖြလိ ြုအပသည။္ ထိြု ခ  ပကိ ြုအဂၤလိပ္ - 

့ မန  နြွဘ သ ့ ဖင့္ ့်ပ့ ်းလဆ ဲမည္။ အလုပ္ ွိပ့ ်းနငွ့္ ့့်  ကကမ့္်းက င ႈပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ 

(၂၀၁၃) ၏ ့ ပဌ န့္်းခ က   ်းနငွ့္ ့်အည ပ့ ်းလဆ ဲမည။္ အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းြတ္ငသခနငွ့္ ့်  က ္(၃၀) 

အကတ္င့္်း ြ ခ  ပကိ ြုလက ွတ္ပ့္ ်းထိ်ုးၾက မည္။ ခကြင့္်းခ က္ - အလုပခန ့္ ့် န ္လိုအပခ ကအ  အြမ့္်းခန္ 

့ ့်ပ့သ ့္၄င့္်း၊ သငတန့္်း တ္က္ပ့နြျ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း ွိပ့န ခင့္်း။ 

 

ထိြု ခ  ပ္ ပတင္ လုပခလြ ၊ အလုပ္ပစဲ့ ခင့္်း၊ အခ နိက လကန္ ့ ့်သတ္ခ က္၊ လူမႈဖူလံပု့ ်းခံြ ်းပခင့္ ့် တ္ို ့ ့်ကို 

ထင္ ွ်းပြ ပ့ဖေျ ပထ ်း မည္။ လုပခလြ နငွ့္ ့်ပါတ္သ ကပ့္သ အခ ကအ လက   ်း၊ လပုငန့္်းအမ ိ  ်းအြ ်း၊ 

တ္ည္ပ့န  ၊ အလုပခ နိ ္နငွ့္ ့်န ်း က္၊ ထမင့္်းပ့ကကြ်းအြ အြဥ္၊ က န့္်းမ ပ့ ်းပ့ဆ်း၀ါ်းကုသမႈ၊ 

အလုပ္ပစဲမႈဆိုင ္အခ ကအ လက   ်း၊ တ္ည့္်းခိုပ့နထိငု္ နအခင့္်းအက င့္်းနငွ့္ ့် သယယ ူပုိ 

့ ့်ပ့ဆ င္ပ့ ်းအြ အြဥ္ ( ွိပါက) တ္ို ့ ့်ကိုထည့္ ့်ကသင့္်းပ့ဖေျ ပ မည္။ 

ပ့ ်းလဆဲ့  ပ ်းြ ်းပါပကဒသဆိုင ္အလုပအကိုင္ ွပ့ပပဖ ်းဌ န (ပ့လဘ ြံု်း) (local labor exchange 

office) သိ ု့ ့်တ္င့္ ပ ့ ပ ်းအတ္ည့္ ပ ခ က္ယူ မည္။ ၂၀၁၈ ဇူလိုင မ ှြ၍ ပန က ပုိင ်းတ္ွင  

လုပ ငန ်းဌ နမ  ်းတ္ွင  အလုပ သမ ်းဝန လက ်းဌ နမှ ပပဋ္ဌ န ်းထ ်းပသ  ြ ခ ြုပ ြံပုံြံကို သံ်ုး သည ။ 

ြ ခ ြုပ ြံပုံြံရှိ အခ က အလက မ  ်းကိ ုအလုပ သမ ်းဝန လက ်းဌ န၏ သပဘ တ္ညူ မှုအ ပသ  

အပပပ င ်းအလဲ ပပြုလုပ နိငု သည ။ 
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အလုပသမ ်း၀နမ့္္်းနငွ့္ ့်အလုပခန္ 

့ ့်ြ ခ  ပခ  ပဆိ ြု နပ ည္ကက က္ပ့သ အလုပွ္ငကိ ြုအလုပ္ ွိပ့ ်းနငွ့္ ့့်  ကကမ့္်းက င ႈပဖံ ့ ့် ့ ဖိ  ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ 

(၂၀၁၃)အ ပအ ်းယူအ ပြ္ပ့ပ်းနိငုသည္။ (၆)လအထပိ့ထ ငဒဏ္္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ ဒဏ္္ပ့ပပငသ ့္ ၄င့္်း၊ 

နြွ္ ပလံ ြု်းပ့သ ့္၄င့္်းက ခံပ့ြနိငုသည္။ ပ့ဒသဆိုင ္ အလုပသမ ်းဥဲ့ ့ ်းြ ်းဌ န သိ ု့ ့်တ္င့္ ပ ပ ်း 

အတ္ည့္ ပ ခ က္  ယူမထ ်းပ့သ ြ ခ  ပသခအတ္ညမျ ဖြ္၊ တ္  ်းမ၀င္။ 

 

ြ ခ  ပပါအခ ကအ လက   ်းကိုအလုပွ္ငနငွ့္ ့်အလုပသမ ်းတ္ိ ု့ ့်ကခွိ ့ိ့ ႈင့္်း့ ပငဆ ငလိ ြုပါက ့ ပငဆငခ ကက ိြု 

အလုပသမ ်းညႊနၾက ်းမႈဥ ်းြ ်းဌ နသိ ု့ ့်တ္င့္ ပ ပ ်းအတ္ည့္ ပ ခ က္ယူ မည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၅ နငွ့္ ့် ၃၈၊ အလုပအကိုင ွ္ိပ့ ်းနငွ့္ ့့်  ကကမ့္်းက င ႈပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၃) 

အလုပခန္ ့ ့်ြ ခ  ပလက ွတ္္ပ့ ်းထိ်ုး့ ခင့္်းအကတ္ကည ႊနၾက ်းခ ကအ မိန ့္ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္ ္- ၁ /၂၀၁၅ 

 

ကာလကန ္း ့်သတး္္အလပုခန္ း ့်စာခ ပ္ဳး ခင္း်း။  

 

ပမ့ ပ င့္်းလဲတ္ည့္ မဲပ့သ ပသဘ သဘ ၀ ွိသည့္ ့်အလုပ   ်းအကတ္ကအသံ်ုး့ ပ သည္။ 

ဥပပဒကတ္ငက လကိုကန္ ့ ့် သတ္္ ထ ်း့ ခင့္်း မ ွိ။ အသြတဖန္ ပက -ထပက ခ  ပ့္ ခင့္ ်းမ  ်းကိုလည့္်းကန္ 

့ ့်သတ္္ ်း့ ခင့္်းမ ွိ။ က လကန္ ့ ့်သတ့္္္ အလုပခန ္း ့် ့ ခင့္်းအခ နိက လသခအကန္ 

့ ့်အသတ္  ွိ့ ဖပ္ြသ ်းနိငုသည္။ တ္  ်း၀င့္ ပဌ န့္်းထ ်းပ့သ  အလုပခန္ ့ ့် ြ ခ  ပ ္ပုံြံကတ္ငက လကန ္

့ ့်သတ့္္ ခင့္်းကိ ုအလုပွ္ငသိ ြု ့ ့်လႊ့အဲပ္ ်းသည္။ ြ ခ  ပသကတ မ့္်းပမြ့်မ  တ္ြလအလိုကတ္င္ အလုပသမ ်း - 

အလုပွ္ငနြ္ွဥ ်းနြွဘက ္ပသဘ တ္ူည မႈ့ ဖင့္ ့် ကန ့္ ့်သတ္က  လအလုပခန ့္ ့်ြ ခ  ပကိ ြု သကတ မ့္်းတ္ို်း နိငုသည္။ သိ ု

့ ့်မဟုတ္္ပ့့ ပ င့္်းလဲ့ ပငဆငနြို ငသည္။ 

 

အစမ္း်းခန ္း ့်ကာလ။ 

 

အြမ့္်းခန္ ့ ့်က လကိုဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းမ ွိ။ ပ့ယဘယု အ ်း့ ဖင့္ ့်မူ အြမ့္်းခန္ 

့ ့်က လသည ္(၃)လထက ပုိပါ။ တ္  ်း၀င့္ ပဌ န့္်းထ ်းပ့သ  အလုပခန္ ့ ့် ြ ခ  ပပံြုြံကတ္င္ အြမ့္်းခန္ 

့ ့်က လကိ ု(၃)လဟုပ့ဖေျ ပထ ်းသည္။ အြမ့္်းခန္ ့ ့် က လကနုဆံြု်းသည္ခတင္ 

အလုပသမ ်း၏ပြမ့္်းပ့ဆ ငခ္ကိြုအလုပွ္ပငကက နပပါက အလုပဆကလ ကခန ့္ ့်ထ ်း နိငုသည္။ အြမ့္်းခန္ 

့ ့်က လအကလပ္နတင ္အ မဲတ္န့္်းဆကလကခန္ ့ ့်ထ ်း နအလပွ္ုငဘကက လိုကန ဖို ့ ့် မလု့ပိါ။ အလုပ ရှင တ္ြ ဦ်းသည  

အလုပ သမ ်းအ ်း အြမ ်းခန ့် က လ မထ ်းရှိဘ ဲအလုပ ခန ့် အပ နိငု သည ။ 

အလုပ သမ ်းအသြ မ  ်းအတ္ွက  ပလ့်က င့် /အလုပ သင က လ အမ  ်းဆံု်း ၃ လ ရှိသည ။ 
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အလုပ ရှင မ  ်းသည  သ ်းပခ ်းအလုပ သင သပဘ တ္ညူ မှုတ္ြ  ပ ကို ထည့် သငွ ်းနိငု ပသ  လည ်း 

အြမ ်းခန ့် က လအတ္ကွ မူ သပဘ တ္ူည မှု သ ်းသန ့် မလိုအပ ပါ။  

 

 င ်းပမြ  - အလုပ ခန ့် ြ ခ ြုပ ြံပုံြံ ၂၀၁၇ 

 

နိ ုး ့်တစ္ပးပ်း နလိ ြုအပခ က္။ 

 

အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းပသဘ တ္ူည ခ ကက ိြု ြ ခ  ပသကတ မ့္်းကုနဆံ ြု်းလွ ငပ္စဲနိငုသည္။ ထိ ု့ ့့်  ပင္ ကုမၸဏ္  /ြက္ံြု 

ပိတ္သ ိမ့္်း လွ င္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ အလုပွ္ပင ကဲသ ်းလွ င္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ 

ႀကိ  တ္င နွ့္်းဆ ခင့္်းမ ပ နိငုသည့္ ့့်  ဖြ္ပ္ပ့ၾက င့္ ့်ပ ကစ ်း  လွ င္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္ဘကဘကက အလုပခန္ 

့ ့်ြ ခ  ပကိ ြုပ့ဖါကဖ ကလွ  င္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ အလုပသမ ်းပ့သဆံု်းလွ င္ပ့သ ့္ ၄င့္်း၊ 

အလုပွ္င္ပ့ၾက င့္ ့်မဟတု္ဘ ဲ ႀကိ  တ္င မွန့္်းဆနိငုသည့္ ့့်  ပႆန ့ ဖြ္ပ့ပေမႈပ့ၾက င့္ ့် လူပ့လွ  ့် န္ 

လိုအပလ လွ င္ ပ့သ ့္၄င့္်း (မလိုဘလဲူပိုပ့န ခင့္်းအပါအ၀င္)၊ ထိ ု့ ့့်  ပငအလပုသမ ်းသည္ 

  ဇ၀တ့္္ ပြဒဏ္က  လွ င္ပ့သ ့္၄င့္်း၊  

အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းကိ ုပစဲနိငုသည္။ 

 

အလုပွ္င ္- အလုပသမ ်း တ္ဘကဘကက  တ္ြလႀကိ  တ္ငနြို ့ ့်တ္ြ္ပ့ပ်း့ ခင့္်း့ ဖင့္ ့်အလုပစ ခ ု့ ပကိ ြု ပစဲနိငုသည္။ 

နြွဘပကသ ဘ တ္ူအလုပစည့္်းကမ့္်းကိုပအသ်းြ ်းက ်ဴ်းကလန္ပ့ဖါကဖ က ႈအကတ္က္ အလုပသမ ်းအ ်း 

ပဌမအႀကိပ္မတင္ ့ ့ႈတ့္္ ဖင့္ ့်သတ္ိပ့ပ်း့ ခင့္်း၊ ဒတု္ိယအႀကပိ္မတင္ ြ ့ ဖင့္ ့်သတ္ိပ့ပ်း့ ခင့္်း၊ 

တ္တ္ိယနငွ့္ ့်ပ့န ကဆ ံြု်းအႀကိပ္မတင ္သတ္ိပ့ပ်းြ ပ့ပေလက ွတ္္ိြု်းပ့ြ ခင့္်း (ကဘန့္်းထိ်ုး့ ခင့္်း) 

ပ့ဆ င္ငက္္ပ့ြနိငုသည္။ ဤသံ်ုးႀကိမကိ ြုပ့က  ့္ကလနက က ်ဴ်းကလန ္မႈကတ္င္ အလုပွ္င  ွနိ ု

့ ့်တ္ြစ ပမပ်းဘအဲလုပသမ ်းအ ်းအလုပ ွထတု္ပယနိြု ငသည္။ အလုပ္ပ္ကနြန ပ့ၾက်းပ့ပ်း န္ မလို။ 

နြွဘပကသ ဘ တ္ူည ထ ်းပ့သ အလုပစည့္်းကမ့္်းကိုအႀက ်းြ ်းက ်ဴ်းကလန္ပ့ဖါကဖ က ႈမ  ်းကတ္င္ 

အလုပသမ ်း၏ အလုပခန ့္ ့်ြ ခ  ပအ ်းအလုပွ္င ခွ ကခ င့္်း ပစဲနိငုသည္။  

 

ပအ ်းပါပ့သ ပအၾက င့္်း့ ပခ ကတ ြုံတ္  ပ့ၾက င့္ ့်အလုပွ္င အွလုပသမ ်းအ ်းတ္ ၀န  ွပစဲလိုပါက 

တ္ြလႀကိ  တ္င ္နိ ု့ ့်တ္ြ္ပ့ပ်း၍ပ့သ ့္၄င့္်း၊ နိ ု့ ့်တ္ြအြ ်း နိ ု့ ့်တ္ြ္ပ့ၾက်းပ့ပ်း၍ပ့သ ့္၄င့္်း 

အလုပခန္ ့ ့်ြ ခ  ပကိ ြု ပစဲနိငုသည။္  

အြမ့္်းခန္ ့ ့်က လအကတ္င့္်းအလုပသမ ်းက အလုပ ွ ႈည္တ္္ကလ ိြုပါက အလုပွ္ငသိ ြု ့ ့် (၇)  ကႀကိ  တ္ငနြို 

့ ့်တ္ြ္ပ့ပ်း  နသ လိုသည္။ အလုပ သမ ်းအဖွဲွေ့အြည ်း ဥပပဒအ  အလုပ သမ ်းတ္ြ ဦ်းသည  တ္  ်းမဝင  

အလုပ မဆင ်းဘ ဲဆန ့် က င ၍ပသ  လည ်းပက င ်း၊ အလုပ သမ ်းအဖွဲွေ့အြည ်းတ္ြ ခုတ္ွင  ပါဝင ဖပ ်း 

အဖွဲွေ့အြည ်း လုပ ငန ်းမ  ်းတ္ွင  ပါဝင ပဆ င  ွက ပခင ်းအတ္ွက ပသ  လည ်းပက င ်း၊ 
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တ္  ်းဝင ဆနဒပပပခင ်းပကက င့်  ပသ  လည ်းပက င ်း အလုပ ရှင သည  ၎င ်းအလုပ သမ ်းကို 

အလုပ ထတု္ ခွင့် မရှိပါ။ 

 

မူ င္း်း။ 

တ္  ်း၀င့္ ပဌ န့္်းထ ်းပ့သ  အလုပခန္ ့ ့် ြ ခ  ပပံြုြံ , ၂ၐ၁၇ 

အလုပ သမ ်းအဖွဲွေ့အြည ်း ဥပပဒ ၂၀၁၁၊ §၄၄ 

 

အလပုမွကထကကခား ခင္း်းခံစာ်းပခင္း ့် ။  

 

အလုပ ွကထက္ကခ ့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့်ကိုအလုပသမ ်း၀နႀက ်းဌ န၏ ြည့္်းမ ဥ့္်းမ  ်း့ ဖင့္ ့်ထနိ့္်းခွိသည္။ 

ပဤဖေျ ပပါပအ့ ခပအန မ  ်းကတ္င္ ခံြ ်းပခင့္ ့်မ နိငု္ -  

• နြွ္ဥ ်းနြွဘပကသ ဘ တ္ူည မႈ့ ဖင့္ ့် အလုပခန ့္ ့်ြ ခ  ပကိ ြု ပစဲ့ ခင့္်း 

• အလုပ ွ ႈည္တ္္က့္ ခင့္်း 

• အလုပသမ ်း၏အႀက ်းြ ်းြည့္်းကမ့္်းပ့ဖါက ႈပ့ၾက င့္ ့်အလုပ္ပစဲ့ ခင့္်း 

• သတ္ိပ့ပ်း့ ခင့္်း သံ်ုးႀကိမကိ ြုပ့က  ့္ကလန္၍အလပုသမ ်းကြည့္်းကမ့္်းပ့ဖါကဖ က့္ ခင့္်း 

 

ဤပအ့ ခပအနမ  ်းမွအပ အ ခ ်းပ့သ ပအၾက င့္ ်းမ  ်း (မလိုဘလဲူပိုပ့န ခင့္်းအပါအ၀င္) 

ပ့ၾက င့္ ့်အလုပ ွ ပစဲ့ ခင့္်း ့ ဖြပါက အလုပ္ပ္ကခြံ ်းပခင့္ ့်ကိုပ့အ ကပါအတ္ိုင့္်းပ့ပ်း မည္။ 

• (၆)လထက္ပ့လွ  ့်ပ့သ အလုပသကတ မ့္်းအကတ္က္ွင့္်းပ့ပ်း န လို 

• (၆)လမွ (၁)နြိ္ွအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၁၅) ကအ ကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၁)နြွ ွ (၂)နြိ္ွအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၁)လအကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၂)နြွ ွ (၃)နြွ္ိအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၄၅) ကအ ကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၃)နြွ ွ (၄)နြိ္ွအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၃)လအကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၄)နြွ ွ (၆)နြိ္ွအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၄)လအကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၆)နြွ ွ (၈)နြိ္ွအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၅)လအကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၈)နြွ ွ (၁၀)နြိ္ွအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၆)လအကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၁၀)နြွ ွ (၂၀)နြွ္ိအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၈)လအကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၂၀)နြွ ွ (၂၅)နြိ္ွအလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၁၀)လအကတ္ကလ ြုပခလြ  

• (၂၅) ပ့က  ့္ကလန္၍အလုပလ ြုပခဲ ့်ပါက (၁၃)လအကတ္ကလ ြုပခလြ  

 

မူ င္း်း။ 

ညႊနၾက ်းခ ကအ မိန ့္ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္ ္- ၈၄ /၂၀၁၅ 
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အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

ကကန့္ဗွင့္ ်း ွင့္ ်း ၁၅၆ - မိသ ်းြုတ္ ၀န   ်းနငွ့္ ့်အလုပသမ ်းမ  ်းဆိငု ္ကကနဗင့္်း ွင့္်း (၁၉၈၁) 

ပ့ထ ကခံတ္င့္  ပခ က္ ၁၆၅။ - မိသ ်းြုတ္ ၀န   ်းနငွ့္ ့်အလုပသမ ်းမ  ်း (၁၉၈၁)။ 

ကကနဗင္း်း ွင္း်း ၁၅၆ ကိ ုး မနမာနိငုငမွံ လကခအံတည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ိွပးသ်းပါ။ 

 

ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်းခ ိပ္ နတင ္သ ်းဥ ်းသမ ်းဥ ်းပအဖ မ  ်းအကတ္က္ ပ့ပ်းပ့သ ပခင့္ ့်မ ိ  ်း့ ဖြသည္။ 

မ  ်းပ့သ အ ်း့ ဖင့္ ့်အခ နိတိ ြုသည္။ 

မိသ ်းြုတ္ ၀န   ်းဆိငု ္ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်းကတ္င္ ပ်ူးလတ္ပဲါ ပ့ထ ကခံတ္င့္ ပခ က္ ၁၆၅ အ  

အလုပ ွ ႈည္တ္္ကစ  မလုိဘ ဲပကလ်းမိဘနြွ္ဥ ်း သို ့ ့်မဟုတ္တ ဥ ်းဥ ်း သည္ 

ပကလ်း့ ပ ြုပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က္န္ လုပခြျ ဖြ္ပ့ြ၊ လပုခမ ဘဲ့  ဖြ္ပ့ြ ပခင့္ ့် ကွ္ည္ ယူနိငုသည္။ 

ဤပခင့္ ့် ကိ ုပကလ်းဖခင္ငခင့္ ့် သို ့ ့်မဟုတ္  ်းပဖ ်းပခင့္ ့်ကုနဆံြု်းခ ိပ္ နတ ငယူ န့္ ဖြသည္။ 

မိဘနြွ္ဥ ်းလံ်ုးအလပုသမ ်း မ  ်း့ ဖြ္ပ့နလွ င ္တ္ဥ ်းကမခ ွ ြ ယူပခင့္ ့် ွိသခကိြု ဥပပဒကတ္င ္

့ ပဌ န့္်းထ ်းနိငုသည္။ 

ပ့ထ ကခံတ္င့္  ပခ က္ ၁၆၅ ကတ္ငပ့္ပ  ့်ပ့့ ပ င့္်းပ့သ လုပငန့္်းအြ အြဥ   ်း့ ဖင့္ ့် 

အလုပလ ြုပကိ ြုပငသ္ ပအ့ ခပအနမ  ်းကိ ုသင့္ ့်ပ့လွ  ့္ပ့က င့္်းပမန္ပ့အ င ခသိြု 

့ ့်လုပနိြုငပြံုမ  ်းကုိတ္င့္  ပထ ်းသည္။ 

 

 

၀၅ /၁၃။  မိသာ်းစုတာ၀နမ ာ်း။ 
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သက္ြိုငရာစည္း်းမ ဥး္်းဥပပဒမ ာ်း။ 

• လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။ 

 

ပကလ်းဖခင္ငခင္း ့်  

 

ပ့ပမ်းကင့္်းြပကလ်းပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က ႈအကတ္က္ ပကလ်းပအဖ င့္်းအ ်း လမူႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒအ  

ပခင့္ ့် (၁၅)  ကသတ္ ွတ္္ ပ့ပ်းထ ်းသည္။ လူမႈဖလူံုပ့ ်းအ မခံ ထ ်းပ့သ  မိခင္၏ 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ထ ်းပ့သ လင္ပ့ယ က ၤ့ ့်းအ ်းပ့ပ်း ပ့သ ပခင့္ ့့်  ဖြ္၏။ 

ပခင့္ ့်ခံြ ်းထိကု္ပ့သ ဖခငသည္ ပကလ်းပမပမ်းပဖ ်းမ  သိ ု့ ့်မဟုတ္္ ပကလ်းပ က က မ  (၁၂)လ 

က လအကတ္င့္်း လူမႈဖလူံုပ့ ်းအ မခံ ထည့္ ့်၀ငပ့္ၾက်း (၆)လ 

အနည့္်းဆံု်းထည့္ ့်၀ငခဲ ့့်  ပ ်းသ ်း့ ဖြ္ နလိ ြုသည္။ ပခင့္ ့်ခံြ ်း ြဥက လအကတ္င့္်း ပ မ့္ ်းမွ  မူလလုပခလြ ၏ 

၇၀% ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ မထ ်းပ့သ  ဇန ်းသခ  ွပကလ်းတ္ြ္ဥ ်း သိ ု

့ ့်မဟုတ္နွြ္ဥ ်းပဖ ်း့ မင့္ ခင့္်းအကတ္က္ အ မခံြျ ပ ်းသ ူလင္ပ့ယ က ၤ့ ့်းဖခငသည္ 

ပ့ပမ်းပဖ ်းမႈခံြ ်းပခင့္ ့်ပ့ပပငၾက်းပမ ဏ္၏ ၅၀% ကို တ္လံုတ္ခတဲ္ည့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။  

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၂၈ (က) နငွ့္ ့် (ခ) လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။ 

 

ပကလ်းး ပဳစုပးစာင္း ့်ပး ွာက္း ခင္း်းပခင္း ့်။  

 

ပကလ်း့ ပ ြုပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က့္ ခင့္်းပခင့္ ့် ဟူ၍ ဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းမ ွိပါ။ 

 

မိဘမ ာ်းအကတကခ နိ ္ွအိလပုခ န္ိပးင္ ်းခ ကယခင္း ့် / မိသာ်းစုဘ၀နင္ွး ့်အလပ္ု ခ နိ္ွးိ ခင္း်း။ 

 

ဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းမ ွိပါ။ 

 
 
 

 

 

 

 



 

The text in this document was last updated in February 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/ 

 24  

အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

ယခပ္ငကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း (၁၀၃ /၁၉၅၂) ကတ္င္ မ ်းမပဖ ်းမ  (၁၂)ပါတ္ ္- မ ်းပဖ ်း့ ပ ်း (၁၂)ပါတ္္ 

ြုြုပ့ပါင့္ ်း အနည့္်းဆံ်ုး (၁၂)ပါတ္ ္မ ်းပဖ ်းပခင့္ ့့်  ပဌ န့္်းထ ်းသည္။ ပ့န ည္ကက နဗင့္်း ွင့္်း 

(၁၈၃ /၂၀၀၀) အ မူ အနည့္်းဆံ်ုးမ ်းပဖ ်းပခင့္ ့် (၁၄)ပါတ့္္  ပဌ န့္်းသည္။ မ ်းမပဖ ်းမ  (၈)ပါတ္္၊ 

မ ်းပဖ ်း့ ပ ်း (၆)ပါတ့္္ ဖြသည္။ 

အထကပါကကနဗင္း်း ွင္း်း နစွခြုစလံ်ုးကိ ုး မနမာနိငုငကံ လကခအံတည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ိွပးသ်းပါ 

ကုိယ္၀န္ပ့ဆ ငစဥနငွ့္ ့်မ ်းပဖ ်းပခင့္ ့်က လအကတ္င့္ ်း သငသည္ အခမဲ့်ပ့ဆ်း၀ါ်းကုသပခင့္ ့် 

အခမဲ့်ကုိယ္၀န္ပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က္ကခင့္ ့် ွိသည္။ 

ကုိယ္၀န္ပ့ဆ ငစဥက လနငွ့္ ့် ပကလ်းနိ ု့ ့်တုိ္က္ပ့နြဥက လအကတ္င့္ ်း သငနငွ့္ ့် 

သင့္ ့်ပကလ်းအ ်း အ ့   ပယက    က္ပ့ြနိငု္ 

သည့္ ့်အလုပ္ပ့ြခုိင့္်း့ ခင့္်းမွကင့္ ်းကလက္တ္ခင့္ ့် ွိပ့ြ မည္။ 

မ ်းပဖ ်းပခင့္ ့်သည္ အနည့္်းဆံု်း (၁၄)ပါတ့္္  ဖြ္ပ့ြ မည္။ 

မ ်းပဖ ်းပခင့္ ့်က လကတ္ငသင္၏ လြ ၀င္ပ့ပင သည္ခခင့္ ့်မယူမ ကလုပခလြ ၏ အနည့္်းဆံု်း ၂/၃ 

 ွိပ့ြ မည္။ 

ကုိယ္၀န္ပ့ဆ ငစဥနငွ့္ ့် မ ်းပဖ ်းပခင့္ ့်က လအကတ္င့္်းသင့္ ့်အ ်း အလုပ္ပစဲ့ ခင့္ ်း သို ့ ့်မဟုတ္္ 

ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆ ံ့ ခင့္်းမွ အက အကကယ ္  ွိပ့ြ မည္။ 

မ ်းပဖ ်းပခင့္ ့်မွ့ ပနလ ပ့သ အခါ အလုပသမ ်းသခ ိမိမူလအလုပဌ ပနန  သို 

့ ့်မဟုတ္တ ူည ပ့သ ပ့န  သို ့ ့့်  ပန္၀င္ငခင့္ ့် ွိပ့ြ  မည္။ 

ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ပ ်းအလပု့္ ပန္၀င္ပ့သ အခါ သင့္ ့်အ ်း နိ ု့ ့်တုိ္က့္ ခင့္ ်း 

/ပကလ်း့ ပ ြု့  ခင့္ ်းအကတ္က္ပ့ခတ္ အလုပန ်းခ နိ    ်း ပခင့္ ့့်  ပ  ခြံ ်းပ့ြ မည္။ 

 

၀၆ /၁၃။ 

 ကိယု္၀န္ပးဆာင္ပးပမ်းပဖာ်းး 

ခင္း်းနင္ွး ့် လပုငန္း်းပခင္ ။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒစည္း်းမ ဥ္း်းမ ာ်း။    

• လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

အခမဲ့်က န္း်းမာပး ်းပးစာင္း ့်ပး ွာကမႈ။ 

 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ  ွထိ ်းပ့သ  ပကလ်းမိခငအလုပသမ ်းသည္ ကု့ယိ္၀န္ပ့ဆ ငစဥနငွ့္ ့် ပ့ပမ်းပဖ ်းြဥ္ 

သတ္ ွတ္္ ်းပ့သ ပ့ဆ်းြံုပ့ဆ်းခန့္်းမ  ်းကတ္င္ အခမဲ့်ပ့ဆ်းကုသပခင့္ ့် ွိသည္။ ထိအုပခင့္ ့်ပအ ်းကတ္င္ 

အ ပငလူန  ပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က ႈ၊ အကတ္င့္်းလနူ ပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က ႈ၊ ပ့ဆ်း၀ါ်းပြၥည့္်း၊ 

ဓါကတ္ခဲခန့္်း၀န္ပ့ဆ င ႈ၊ နငွ့္ ့်အထ်ူးသ ဖင့္ ့် ့ မိ   ့ ့့်  ပင္ ပ့ဒသမ  ်းကတ္င္ လူန သယယ ူပို ့ ့်ပ့ဆ င ႈတ္ို 

့ ့်ပါ၀ငသည္။ ပမွ်းကင ်းြကပလ်းသည  ပထမတ္ြ နြှ အတ္ွက  က န ်းမ ပ ်းပြ င့် ပရှ က မှု 

ခံြ ်းခွင့် ရှိသည ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၂၅ (က)၊  လူမႈဖလူံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။ 

 

ပးဘ်းအႏး ၱယရ ွပိးသာအလပုမခိုင္း်း ။ 

 

ြက ြံုဥပပဒအ  ကိုယ ဝန ပဆ င အမ ိြု်းသမ ်းမ  ်းအ ်း အနတ  ယ မ  ်းပသ  လုပ ငန ်းခွင တ္ွင  ခန ့် အပ မှုကို 

တ္ ်းပမြ ထ ်းသည ။ ကိုယ ဝန ပဆ င အမ ိြု်းသမ ်းမ  ်းကို ၎င ်းတ္ို ့်၏ အနမိ ့်ဆံု်းလပု အ ်းခနငှ့်  

အပခ ်းခံြ ်းခွင့် မ  ်း နြ န ပခင ်းမပြရှိဘ ဲသက ပတ္ င့် သက သ ရှိပသ  လုပ ငန ်းပန  မ  ်းတ္ွင  

တ္ ဝန ပပ်း မည ။ ကိုယ ဝန  ခုနြ လ ပက   ပါက အခ နိ ပုိလုပ  ပခင ်း သို ့်မဟုတ္  

ညဘက အလုပ ဆင ်း ပခင ်းမ  ်း မရှ ိပါ။  

 

ြက ြံုဥပပဒအ    သ လ ခ ိန တ္ငွ  အလုပ လုပ နိငု ြွမ ်းမရှိပသ  အမ ိြု်းသမ ်းမ  ်းသည  အလုပ ရှင ထ ံ

က န ်းမ ပ ်း ပထ က ခံြ တ္င ပပဖပ ်း လကိြုတ္င  အပကက င ်းကက ်းနိငု သည ။ ၎င ်းကြိစအတ္ွက  အလုပ ရငှ က 

လိုအပ ပသ  အြ အြဉ်မ  ်း ပဆ င  ွက ပပ်း မည ။ 

 

ပးပမ်းပဖာ်းပခင္း ့်။ 

 

အမ ိ  ်းသမ ်းအလုပသမ ်းသည္ ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ ့်  ကသတ္ ပါတ္္ (၁၄) ပါတ္ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ  ွသိည့္ ဖြ္ပ့ြ၊ မ ွိ့ ဖြပ့္ြ၊ ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငသည ္ပကလ်းပမပမ်းပဖ ်းမ  

 ကသတ္ ပါတ္ ္(၆) ပါတ္္၊ ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ပ ်း  ကသတ္ ပါတ္္ (၈) ပါတ္္ ပခင့္ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

ပကလ်းအမႊ့ ပူ်းပ့ပမ်းပဖ ်းပါက ပ့ပမ်းပဖ ်း့ ပ ်းပ့န က္င္ပခင့္ ့် (၄) ပါတ္္ ထပတိ ြု်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 
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ပကလ်းပ ကက   ခင့္်းကိြၥကတ္င္ငခင့္ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် (၆)ပါတ္္ ွိ မည္။ 

ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငစဥက န့္်းမ ပ့ ်းပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က့္ ခင့္်း အကတ္ကလ ြုပခလြ ့ ဖင့္ ့်ပခင့္ ့် (၇)  က္ွိသည္။ 

အလုပ သမ ်းမ  ်းသည  ပမ်ွးြ ်း န အတ္ကွ လည ်း ခွင့်  ၈ ပတ္  ခံြ ်းခွင့် ရှိသည ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၂၅ (ဂ နငွ့္ ့် ဃ)၊  လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။ 

 

ပးပပငၾက်းခံစာ်းပခင္း ့်။ 

 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွိပ့သ အလုပသမ ်းမိခငသည္ ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ ့်အကတ္က္ 

ပ့ပပငၾက်းခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိနိငု ္သည္။ ထိအုလုပသမသည္ ပကလ်းပမပမ်းမ  

တ္ြနွြအ ကတ္င့္်းသကဆ ိြုင ္အလုပဌ နကတ္ငအလုပလ ြုပ္ပ့နခဲ့့် ပ ်း အ မခံထည့္ ့်၀င္ပ့ၾက်း အနည့္်းဆံု်း (၆)လ 

ထည့္ ့်၀င့္ ပ ်း ့ ဖြ္ နလိ ြုသည္။  

 

ခံြ ်းပခင့္ ့်ပ့ပငသည ္ပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ ့် (၁၄)ပါတ္အ ကတ္က္ ပ မ့္်းမွ လုပခလြ ၏ ၇၀% ့ ဖြသည္။ 

ပကလ်းပ ကက   ခင့္်းကိြၥကတ္င္ လည့္်းခံြ ်းပခင့္ ့်သည္ ပ မ့္်းမွ လုပခလြ ၏ ၇၀% ့ ဖြသည္။ 

 

ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့်ကတ္င္ ပကလ်းပ့ပမ်း့ ခင့္်းအကတ္ကက ြုနက ြ ်း ိတ္   ်းလည့္်းပါ၀ငသည္။ 

ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်း ကုနက ြ ်း ိတ္ပံ ့်ပုိ်းမႈသည ္ပကလ်း (၁) ဥ ်းသ မန္ပ့ပမ်းပဖ ်းမႈအကတ္က္ 

ပ မ့္်းမွ လုပခလြ ၏ ၅၀% ့ ဖြသည္။ ပကလ်းအမႊ့ ပူ်း (၂) ဥ ်းပ့ပမ်းပဖ ်းမႈအကတ္က္ 

ပ မ့္်းမွ လုပခလြ ၏ ၇၅% ့ ဖြသည္။ ပကလ်းအမႊ့ ပူ်း (၃) ဥ ်းနငွ့္ ့်အထက္ ပ့ပမ်းပဖ ်းမႈအကတ္က္ 

ပ မ့္်းမွ လုပခလြ ၏ ၁၀၀% ့ ဖြသည္။ 

 

အထကပါ ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်းပံ့်ပုိ်းမႈနငွ့္ ့် ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်းကုနက ြ ်း ိတ္ပံ ့်ပုိ်းမႈ တ္ိ ု့ ့်ကို 

ပကလ်းမိခင  ွက န့္်းမ ပ့ ်း ပ့ဆ်းပ့ထ ကခံြ  (medical certificate) 

တ္င့္ ပနိငု သွ လွ င္ြုတ္္ပ့ပ်း န့္ ဖြသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၂၆ နငွ့္ ့် ၂၇၊  လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။ 
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အလပုထ ြုတခ ံျ ခငး္်းမွကာကကယမႈ။ 

 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွိထ ်းပ့သ  ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငအလုပသမ ်း၏ အလုပတည့္ မဲမႈသည္ ထိအုလုပသမ 

ပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ ့် ခံြ ်းပ့နြဥက လအကတ္င့္်းခိုင့္ မဲပ့ြ မည္။ အလုပွ္ငသည့္ ့်ပခင့္ ့်က လအကတ္င့္်း 

ထိအုလုပသမအ ်းအလုပ ွထတု္ပယ္ ့ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္ ်း၊ အလုပစ ခ  ပ္ပစဲ့ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ 

တ္ဆင့္ ့်နမ္ိ့ ့်အလုပသိ ြု ့ ့်ပ့ ႊ ့ ့်ပ့့ ပ င့္်း့ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်းမလုပ္။ လူမႈဖူလံုပ့ ်း ဥပပဒအ  

အလုပွ္င ထွည့္ ့်၀င္ပ့ပ်းြျ ခင့္်းအကတ္က္ ထိအုလုပသမ ်း၏လုပခလြ မွ့ ဖတ္္ပ့တ္ က့္ ခင့္်းမ ပ  ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၆၆ ၊  လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။ 

 

မူလအလပု္ပးန ာသိ ုး ့်း ပနလည္၀င္ပး ာကကခင္း ့်။ 

 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွိပ့သ  ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငအလပုသမ ်း အ ်းပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ ့်ခံြ ်းပ့နြဥ္ 

အလုပ္ပစဲ့ ခင့္်း၊ အလုပ ွ ထတု္ပယ့္ ခင့္်း၊ ပ့ ႊ ့ ့်ပ့့ ပ င့္်း့ ခင့္်းတ္ို 

့ ့်ကိုတ္ ်းဆ ်းထ ်း့ ခင့္်းမွအပ၊ မူလအလုပ္ပ့န  သိ ု့ ့့်  ပနလ ့ ခင့္်းနငွ့္ ့်ပါတ္သ က္ပ့သ  

့ ပဌ န့္်းခ ပက ကတ္ ့ ့် ပါ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၆၆ ၊  လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။ 

 

ပကလ်းနိ ုး ့်တိကုး္ ပဳစုး ခင္း်းအကတကနာ်းခ န္ိ။ 

 

ပကလ်းနိ ု့ ့်တ္ိုက့္ ပ ြု့ ခင့္်းအကတ္ကအလုပန ်းခ နိ နငွ့္ ့် ပါတ္သ က္၍ဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းပမကတ္ 

့ ့် ပါ။ြက ြံုဥပပဒအ  အသက  ၆ နြှ ပအ က  ကပလ်းငယ ရှိသ ူအမ ိြု်းသမ ်းအလုပ သမ ်း ၁၀၀ 

အထက  အလုပ လုပ ပနပသ  ြက ြံုအ ်းလံု်းတ္ွင  အလုပ သမ ်းဝန လက ်းဌ နနငှ့်  အလုပ ရှင တ္ို ့် 

ပူ်းပပါင ်းတ္ည ပထ င ပသ  ပန ့်ကပလ်းထနိ ်းပက  င ်း ထ ်းရှိ မည ။ လုပ ငန ်းမ  ်းသည  

၎င ်းပန ့်ကပလ်းထနိ ်းပက  င ်းမ  ်းကိ ုတ္ြ သ ်းပုဂဂလပဖြ ပြ အပခ ်းလုပ ငန ်းမ  ်းနငှ့်  ပူ်းပပါင ်း၍ပဖြ ပြ 

တ္ည ပထ င  မည ။ အကယ ၍ အသက  ၆ နြှ ပအ က  ကပလ်းရှိသ ူအမ ိြု်းသမ ်း အလုပ သမ ်း ၁၀၀ 

ပအ က သ  ရှိပါက အလပု ရှင သည  သင့် ပလ   ပသ  အြ အြဉ်မ  ်းကိ ုပဆ င  ွက နိငု သည ။ 
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အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

ILO OSH ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်းမ  ်းကတ္င   ်းပ့သ အ ်း့ ဖင့္ ့် လပုငန့္်းပခငဆိြုင ္ 

ပ့ဘ်းကင့္ ်းလံု့  ခံ့ မႈအ ့   ယ   ်းကိုပအသ်းြိတ္္ ပ့ဖေျ ပ သည္။ ဥပမ  - ပ့က  က္ကဂမ့္်း 

(asbestos)၊ ဓါတ္ုပ့ဗဒပြၥည့္်းမ  ်း ြသည့္ ဖင့္ ့် - သကဆ ိြုင ္ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်းမွ  ၁၅၅ (၁၉၈၁) 

့ ဖြသည္။ 

အလုပသမ ်းပ့ ်း   ြြ္ပ့ဆ်းမႈကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း - ၈၁ (၁၉၄၇) 

 

ကကနဗင္း်း ွင္း်းနစွခြုစလံ်ုးကို း မနမာနိငုငမွံ အတည္း ပဳလကခထံာ်းး ခင္း်းမ ိွပးသ်းပါ။ 

 

လုပငန့္်းဌ နသည္ပ့ဘ်းကင့္ ်းလံု့  ခံ့ မႈ ွိပ့ြဖုိ ့ ့်   အလုပွ္င  ွသင့္ ့်ပ့လွ  ့မွ္ တ္ပြ  

ပအသအခ  ြ ြဥ ္်း မည္။ 

အက အကကယ္၀တ္စံြုနငွ့္ ့် အ ခ ်းပ့သ လုိအပသည့္ ့် ပ့ဘ်းကင့္ ်းလံု့  ခံ့ ပ့ြ နအြ အမံမ  ်းကို 

အလုပွ္င အွခမဲ့်ပ့၀ငထွ ်း မည္။ 

သငနငွ့္ ့်လုပ္ပ့ဖေကုိငဖကအ  ်းလုံ်းအကတ္က္ လုပငန့္်းပခင္ပ့ဘ်းကင့္ ်းလုံ့ ခံ့ မႈနငွ့္ ့် 

က န့္်းမ ပ့ ်းဆိငု ္သငတန့္ ်းမ  ်း  ွိ့  ပ ်း့ ဖြ္  မည္။ 

ပအ ်းပ့ပေကထက္ပ့ပါက   ်းကိုအ ်းလံ်ုးသ ွိိ့ ပ ်း့ ဖြ္မည္။ 

လုပငန့္ ်းဌ နမ  ်းသည္ က န့္်းမ ပ့ ်းနငွ့္ ့်ည ည္ညတ့္္ ပ ်း 

ပ့ဘ်းကင့္ ်းလံု့  ခံ့ မႈ ွိပ့ြ နအကတ္က္ ပြမ့္်း ည့္ မင့္ ့်ထပိ့  က္ပ့သ  

ဗဟုိမွဥ ်းြ ်းသည့္ ့် ကလတ္လ ပ္ပ့သ  အလုပသမ ်းပ့ ်း  ြြပ့္ဆ်းမႈဌ န ွ ိနလိြုသည္။ 

 

 ၀၇ /၁၃။  က န္း်းမာပး ်းနင္ွး ့် 

ပးဘ်းကင္း်းလံးု ခံးပဳး ်း။ 
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သက္ြိုင္ပးသာဥပပဒစည္း်းမ ဥး္်းမ ာ်း။ 

• ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

• အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

 

အလပုရပွငမဆွာင္ငရကရန္ ။ 

 

အလုပွ္င   ်းသည ္သကဆ ိြုင ္ြည့္်းမ ဥ့္်းဥပပဒ၊ သကဆ ိြုင ္အလုပသမ ်းဥ ်းြ ်းဌ နမ  ်းမွည္ညနၾက ်းခ က   ်း 

အြျ ဖြ္ပ့သ  လုပငန့္်းပခငက န့္်းမ ပ့ ်း 

ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ ပ့ ်းြည့္်းမ ဥ့္်းမ  ်းကိုလိုကန ပ့ဆ င္ငက္္မည္။ သဘ ၀ ပ့ဘ်းအ ့   ယ   ်း၊ 

ပမမွ  ့္မွန့္်းနိငု္ပ့သ အ ဖြအပ က   ်းမွ ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ ပ့ြ န္ အနမိ့့်္ဆံု်းအ ်း့ ဖင့္ ့်က ကကယ ႈ 

မ  ်းြ မံထ ်း မည္။ မိမိအလုပသမ ်းမ  ်းအ ်း လုပငန့္်းပခငက န့္်းမ ပ့ ်း ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ ပ့ ်း 

နငွ့္ ့်ပါတ္သ က၍္ ပည  ပ့ပ်း နလိြုသည္။  

 

ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းအက္ဥပပဒ (၂၀၁၆) က မလပုပ န အြ အြဥ   ်း့ ပဌ န့္ ်းထ ်းသည္ - 

• ဆိုငနငွ့္ ့်အလုပဌ နအကတ္င့္်းအ ပငသပ္ ပသန္ ့ ့် ွင့္်းပ့န န္ 

• ပမက င့္်းပ့သ အန ံ့ ့်အသက   ်းမ ွိပ့ြ န ္

• က န့္်းမ ပ့ ်းနငွ့္ ့်ည ည္ညတ္္ပ့သ ပတ္္၀န့္်းက င့္ ဖြ္ပ့ြ န ္

• ပ့လ၀င္ပ့လကထက္ပ့က င့္်းပမန္ပ့ပနြ န္ 

• လံုပ့လ က္ပ့သ အလင့္ ်းပ့  င ွ္ိပ့ြ န္ 

• အသဗံလံဆူညံ့  ခင့္်းမ ွပိ့ြ န္ 

• အပူပအအ်းပ့နသ မွ တ္ ခင့္်း ွိပ့ြ န ္

• မ ်းပ့ဘ်းအ ့  ယက  ကကယ္ပ့ ်းနငွ့္ ့် ပအ ်းပ့ပေအြ အမံမ  ်းထ ်း ွိ န ္

• ထခိိုကန မက န့္်းမႈမ  ်းအကတ္က္ ပ့ ွ်းဥ ်းသနူ ့ ပ ြု့ ခင့္်းပြၥည့္်းပ့သတ္  ထ ်း ွိ န ္
 

အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) ကလည့္်း မလုပပ န အြ အြဥ   ်း့ ပဌ န့္်းထ ်းသည္ - 

• ြက္ံြုအကတ္င့္်းအ ပငသပ္ ပသန ့္ ့် ွင့္်းပ့န န့္္ 

• အညပြအၾက်းပြန္ ့ ့်ပြ္ပ့ ်းအကတ္က္ိပ့  က္ပ့သ အြ အြဥ   ်း ွိ န ္

• ပ့လ၀င္ပ့လကထက္ပ့က င့္်းပမနန္ ္

• အပူပအအ်းပ့နသ မွ တ္ ခင့္်း ွိပ့ြ န ္

• ဖံု၊ အခို်းပအပင ့ ့်မ  ်းကင့္်း ွင့္်းပ့ပနြ န ္

• အခန့္်းကတ္င့္်းြိုထိငု့္်းဆကိုထနိ့္်းသမိ့္်းထ ်း န္ 

• လံုပ့လ က္ပ့သ အလင့္ ်းပ့  င ွ္ိပ့ြ န္ 

• အခန့္်းကတ္င့္်းၾကပညပ္ပ့န ခင့္်းမ ွိပ့ြ န္ 
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• သန္ ့ ့် ွင့္်းပ့ဘ်းကင့္်းပ့သ ပ့သ က္ပ့  

• သန္ ့ ့် ွင့္်းပ့သ အမိသ နငွ့္ ့် တ္ံပ့ကထ်းပခက   ်း 

• ကူ်းြက္ပ့  ဂါက ကကယ့္  ခင့္်းအြ အမံမ  ်း 

• မ ်းပ့ဘ်းအ ့   ယက  ကကယ္ပ့ ်းအြ အမံမ  ်း 

• ဓါတ္ုပ့ဗဒပြၥည့္်းအ ့   ယက  ကကယ္ပ့ ်းအြ အမံမ  ်း 

• ြကယ  ့   ်းမ  ်းကိုပ့က င့္ ်းပမင္နစ ထနိ့္်းသမိ့္်းထ ်း့ ခင့္်း၊ 

အဆင့္ ့်မ ပ့အ င့္ ပ ့ ပင ္်း့ ခင့္်း 

 

လူမှုဝန ထမ ်းဥပပဒအ  အလုပ ရှင မ  ်းသည  အလုပ သမ ်း ထခိိုက ဒဏ္    ရှိပခင ်း၊ 

အန ပ  ဂါကူ်းြက ပခင ်း အသက အနတ  ယ ရှိပသ  မပတ္  မတ္ဆပဖြ မှုမ  ်းကိ ုက ကွယ  န အတ္ွက  

ပဘ်းကင ်းပ ်းနငှ့်  က န ်းမ ပ ်းအြ အြဉ်မ  ်းကိ ုလူမှုဖူလံုပ ်း ဘတု္ အဖွဲွေ့ သို ့်မဟတု္  

အ မခံအက ိြု်းပဆ င လုပ ငန ်းတ္ို ့်နငှ့်  ပူ်းပပါင ်းလုပ ကိငု  န  လိုအပ သည ။ အလုပ ရှင မ  ်း၏   ဇဝတ္ မှု 

သို ့်မဟုတ္  ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုပ ်းဆိုင    လိုအပ ပသ အက အကွယ မ  ်းထ ်းရှ ိန  ပ က ကွက မှုပကက င ့် 

ပဖြ ပပေါ်သည့်  လုပ ငန ်းခွင တ္ွင ်း ထခိိုက ဒဏ္    မှုမ  ်းအတ္ွက  အလုပ ရှင က က န ်းမ ပ ်းြ ိတ္  

က ခံ မည ။ 

 

လုပ ငန ်းရငှ တ္ိုင ်းအပနပဖင ့် ၂၀၁၉ ခုနြှ  လုပ ငန ်းခငွ ပ ်း   လံုပခံြုပ ်းနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း ဥပပဒ အမှတ္  ၈ 

နငှ ့်အည  ပဘ်းကင ်းလံုပခံြု၍ က န ်းမ ပ ်းနငှ ့် ည ခ တ္ ပသ  လုပ ငန ်းခွင တ္ြ  ပ ကို ြ ြဉ်သင ့်ပါသည ။ 

လုပ ငန ်းခွင နငှ ့်သက ဆိုင ပသ  ပ  ဂါဘယမ  ်း ခံြ ်း ပခင ်းမှ ဝန ထမ ်းတ္ိငု ်း ကင ်းပဝ်းပြ န အတ္ွက  

အသမိှတ္ ပပြု ဆ  ဝန တ္ြ ဦ်း၏ က န ်းမ ပ ်း ြြ ပဆ်းမှုတ္ြ ခုအ ်း အလုပ ရငှ က ြ ြဉ်ပပ်း မည ။ 

ကိုယ ဝန လွယ ထ ်းပသ  သို ့်မဟုတ္  နို ့်တ္ိုက ပနပသ  အမ ိြု်းသမ ်းဝန ထမ ်းမ  ်း၏ က န ်းမ ပ ်း 

ထခိိုက ပခင ်းမ ိြု်း မပဖြ ပြ န အတ္ွက  လုပ ငန ်းခငွ အတ္ွင ်း လိုအပ ပသ  ြ မံပဆ င  ွက မှုမ  ်းအ ်း 

အလုပ ရှင မ  ်းက ပပြုလုပ ထ ်း န  လိုအပ ပါသည ။  

 

ပအ က ပါအပပခအပနမ  ်းအတ္ွင ်း အလုပ သမ ်းတ္ြ ဦ်းကို ထတု္ ပယ ပခင ်း သို ့်မဟုတ္  

  ထ်ူးပလျှ ့်ခ ပခင ်း မပပြု န  ဥပပဒက တ္ ်းပမြ ထ ်းပါသည  - 

• လုပ ငန ်းခွင တ္ွင ်း ထခိိုက ဒဏ္    ရှိမှုအတ္ကွ  အသမိတှ္ ပပြုလက မှတ္   ဆ  ဝန တ္ြ ဦ်းက 

ထတု္ ပပန သည ့် ပဆ်းြ တ္ြ ပြ င  သို ့်မဟုတ္  လုပ ငန ်းခွင တ္ွင ်း ပ  ဂါဘယတ္ြ ခုနငှ ့် 

ထပိတ္ွွေ့ မှုအတ္ွက  အသမိတှ္ ပပြုလက မှတ္   ဆ  ဝန က ထတု္ ပပန ပပ်းသည ့် 

ပဆ်းြ တ္ြ ပြ င ကို မ ရှမိ  အခ ိန အတ္ွင ်း 

• ပဖ  ပပပါ လုပ သ ်းက အနတ  ယ မ  ်းပသ  သို ့်မဟုတ္  က န ်းမ ပ ်းအ  ဆို်း ွ ်းပသ  

အပပခအပနအတ္ွက  ပြ ဒကတ္က ပခင ်းကို ပပဖရှင ်းပသ ပကက င ့်  
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• ပဖ  ပပပါ လုပ သ ်းက လုပ ငန ခွင တ္ငွ ်း ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုမှုနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း ပက  မတ္ ၏ 

တ္ ဝန မ  ်းကို ပဆ င  ွက ပသ ပကက င ့် သို ့်မဟုတ္   

• ပဖ  ပပပါ လုပ သ ်းက လုပ ငန ခွင တ္ငွ ်း မပတ္  တ္ဆမှု သို ့်မဟုတ္  လုပ ငန ်းခွင တ္ငွ ်း 

ပ  ဂါဘယတ္ြ ခု ကကံြုပတ္ွွေ့ အဆံဆဲ ဲအပပခအပနတ္ြ ခုခုပကက င ့် အလုပ လပု  န  

ပငင ်းဆန ပသ ပကက င ့်  

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၂၄၊ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

အပုိဒ္ - ၁၃ မွ ၄၃၊ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

 င ်းပမြ  - လူမှုဖူလံုပ ်း ဥပပဒ ၂၀၁၂၊ §၅၃ 

 ၂၀၀၉ ခုနြှ  လုပ ငန ခငွ ပ ်း   ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုပ ်းနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း ဥပပဒ ပုဒ မခွဲ ၂၆ 

 

အကာအကကယမ ာ်းအခမဲ့်ပး၀ငထွာ်းး ခင္း်း။ 

 

အလုပသမ ်းတ္ဥ ်းခ င့္်းအကတ္ကအက အကကယ   ်းပ့၀ပငပွ်းထ ်း မည္။ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

အ  မ ကလ ံြု်း ကိုထခိိုကနိြုင္ပ့သ  ြူ်း ွသည့္ ့်အလင့္်းပ့  င္၊ အပူပ့ပင ့ ့်၊ အြအန၊ 

အမႈနအမႊ့ ့်းမ  ်းကလင့္ ့်ြပ္ငက္လ  ပ့သ အလုပ္ ကိုလပုကိ ြုင္ ပ့နပ သ အလုပသမ ်း၊ ထိ ု့ ့့်  ပင္ 

၄င့္်းပအ့ ခပအန ွိပ့သ ပါတ္္၀န့္်းက ပ္ငတ ငအလုပလ ြုပပ္သ  အလုပသမ ်းမ  ်း အကတ္က္ 

ထပိ့  က္ကစ အက အကကယ္ပ့ပ်းနိငု္ပ့သ  အက ၊ ပ့လက မ က ွန   ်းထတု္္ပ့ပ်းထ ်း  မည္။  

 

၂၀၀၉ ခုနြှ  လုပ ငန ခွင ပ ်း   ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုပ ်းနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း ဥပပဒတ္ွင လည ်း အလ ်းတ္ူ 

ပပဠ န ်းခ က မ  ်း ပါရှိပါသည ။ အလုပ ရှင မ  ်းအပနပဖင ့် ဌ နက ပပဠ န ်းအတ္ည ပပြုထ ်းသည ့် 

တ္ြ ကိုယ ပ  က ကယွ ပ ်း ဝတ္ ဆံုမ  ်း၊ ပြစည ်းပြစယမ  ်းနငှ ့် အသံ်ုးအပဆ င မ  ်းအ ်း အခမဲ့် 

ထတု္ ပပ်း မည ပဖြ ဖပ ်း အလုပ လုပ ပနြဉ်အတ္ွင ်း လပု သ ်းမ  ်း ဝတ္ ဆင ထ ်း န အတ္ွက လည ်း 

ခ န ကက ်းပပ်း မည ။  

 

လုပ သ ်းမ  ်းအပနပဖင ့်လည ်း တ္ြ ကိုယ ပ  က ကယွ ပ ်း ဝတ္ ဆံုမ  ်းနငှ ့် ပြစည ်းပြစယမ  ်းအ ်း 

လုပ ငန ်းခွင ပ ်း   ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုမှုနငှ ့် က န ်းမ ပ ်းဌ န၏ ပပဠ န ်းခ က မ  ်းနငှ ့်အည  ြနြ တ္က  

အသံ်ုးပပြု၍ ြက ပြစည ်းကိ ိယ မ  ်းကို မှန ကန ြ ွကိငု တ္ွယ  န  လိုအပ ပါသည ။ 
 

 င ်းပမစ  - 

အပုိဒ္ - ၃၇၊ ြက္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

၂၀၀၉ ခုနြှ  လုပ ငန ခွင ပ ်း   ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုပ ်းနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း ဥပပဒ ပုဒ မခွဲ ၂၆ (င) နငှ ့် ၃၀ (က)  
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သငတန္း်း။ 

 

လုပငန့္်း ွငသည္ အလုပစ၀ငပ့္တ္ ့်မည့္ ့်အလုပသမ ်းအ ်း၄င့္်း၊ 

အလုပ္၀ငလြုပ္ပ့န ပ ်း့ ဖြသည့္ ့်အလုပသမ ်းမ  ်းအ ်း ၄င့္်း၊ ြက္ံြု၏လိုအပခ က   ်းနငွ့္ ့်အည ့  ဖြ္ပ့ြ၊ 

့ ကကမ့္်းက င ႈပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဌ န၏ ၀ါဒနငွ့္ ့်အည ့  ဖြ္ပ့ြ၊ 

တ္တ့္္ ကကမ့္်းက င ႈ ွိပ့ြ နလြုပငန့္်းပခငသ ငတန့္်းမ  ်းြ မပံ့ပ်း မည္။ 

အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) အ  အလုပသမ ်းမ  ်းသည္ 

မ ်းပ့ဘ်းႀကံ့ လ လွ င္ပ့ဆ င္ငက္လ ိြုကန  မည့္ ့်အြ အြဥ္ 

မ  ်းနငွ့္ ့်ပါတ္သ က၍္တ္တ္သ နိ ်းလခ ႈ ွိပ့ြ န္၊ ထိ ု

့ ့်အကတ္ကလ ိြုအပသည့္ ့်သငတန့္်းလံုပ့လ က္ကစ ပ့ပ်းထ ်း န္ ့ ပဌ န့္်း ထ ်းသည္။ 

 

လုပ ငန ်းရငှ မ  ်းအပနပဖင ့် ဝန လက ်းဌ နက ပပဠ န ်းသတ္ မှတ္ ထ ်းသည ့် လုပ ငန ်းခွင တ္ွင ်း 

ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုပ ်းနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း သင တ္န ်းမ  ်းအ ်း ဝန ထမ ်းမ  ်းအပါအဝင  လုပ ငန ်းခွင တ္ွင ်း 

ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုပ ်းနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း ပက  မတ္ ၏ မန ပနဂ  မ  ်း၊ ဝန ထမ ်းမ  ်းနငှ ့် အဖွဲွေ့ဝင မ  ်းအတ္ွက  

၎င ်းတ္ို ့်၏ ဌ နမ  ်း သို ့်မဟုတ္  လုပ ငန ်းအမ ိြု်းြ ်းမ  ်းအလိုက  လိုအပ သလို ြ ြဉ်ပဆ င  ွက ပပ်း န  

လိုအပ ပါသည ။ အလ ်းတ္ပူင  ဤဥပပဒအ  အလုပ ရှင မ  ်းအပနပဖင ့် သက ဆိုင    ဝန လက ်းဌ နမ  ်းက 

အသပိည ဗဟုသတု္၊ နည ်းပည ၊ အခ က အလက နငှ ့် ကျွမ ်းက င အ ည အပသ်ွးမ  ်းအတ္ွက  

ထတု္ ပပန ထ ်းသည ့် လုပ ငန ်းခွင တ္ငွ  ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုပ ်းနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း လက ြဲွြ ပြ င နငှ ့် 

လမ ်းခ န ခ က မ  ်းအ ်း အလုပ သမ ်းမ  ်းထသံို ့်သ မက ဆက ြပ ပသ  လူပုဂဂိြုလ မ  ်းထသံို ့် 

ပဖန ့်ပဖူ်းပပ်း န  သို ့်မဟုတ္  သို ့်မဟုတ္  ၎င ်းတ္ို ့်၏ သပိမင န ်းလည မှု သို ့်မဟုတ္  အသဗိဟုသတု္ တ္ို်းပမြှင ့် န  

ြ ြဉ်ပပ်း မည ။ ထို ့်အပပင  အလုပ ရှင မ  ်းအပနပဖင ့် မ ်းပဘ်းလံုပခံြုပ ်း အြ အြဉ်တ္ြ  ပ  

သတ္ မှတ္ ပဖ  ပဆ င  န ၊ မ ်းပဘ်းအနတ  ယ  အြမ ်းပလ့်က င ့်မှု ပဆ င  ွက  န နငှ ့် မ ်းသတ္ ဗူ်းမ  ်းကို 

ြနြ တ္က  အသံ်ုးပပြုနိငု ပြပ ်းအတ္ွက  လုပ သ ်းမ  ်းကို ပလ့်က င ့်သင ကက ်း န  လိုအပ ပါသည ။ 

 

 င ်းပမစ  - 

အပုိဒ္ - ၄၀၊ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

အပုိဒ္ - ၁၄၊ အလုပအကိုင ွ္ိပ့ ်းနငွ့္ ့် ့ ကကမ့္်းက င ႈပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၃) 

၂၀၀၉ ခုနြှ  လုပ ငန ခွင ပ ်း   ပဘ်းကင ်းလံုပခံြုပ ်းနငှ ့် က န ်းမ ပ ်း ဥပပဒ ပုဒ မခွဲ ၂၆ (ဇ၊ ဎ နငှ ့် ဏ္) နငှ ့် 

၃၀ (က) 
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အလပုသမာ်းပး ်း ာစစ္ပးဆ်းမႈစနံစ္။ 

 

အလုပသမ ်းဥပပဒမ  ်း က င့္ ့်သံ်ုးလိုကန မႈ ွိပ့ပြ ်းအကတ္က္ အလုပသမ ်း၀နႀက ်းဌ နမွ 

ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်းမ  ်းခန္ ့ ့်အပ္ ထ ်းသည္။ ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်း (အငစပက္ပ့တ္ ့္) ဆိုသခ ွ  

ြက္ံြုမ  ်းနငွ့္ ့် အလုပသမ ်းဥပပဒ ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းဥ ်းြ ်းဌ နမွ ခန ့္ ့်ထ ်း သ ူ့ ဖြသည္။ 

(၁) ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်း (အငစပက္ပ့တ္ ့္)သည္ ၄င့္်း၏ ကန ့္ ့်သတ္္ပ့ဒသ အကတ္င့္်း 

မခသည့္ ့်အလုပဌ န၊ မခသည့္ ့်ဆိုငကိ ြုမဆိ ု၀င္ပ့  က္ကခင့္ ့် ွိသည္။  

(၂) ထိအုလုပဌ န /ဆိုင ္ပ့န  ကိုြြ္ပ့ဆ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

(၃) မွတ္တ မ့္်းမွတ္္ ၊ ြ င္ြကစ တ္မ့္်း၊   ဂ ြစတ္ မ  ်းကိုၾကည့္ ့် ႈြြ္ပ့ဆ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

(၄) အ လပက္  နြ ွတ္တ မ့္်းမ  ်း၊ နိ ု့ ့်တ္ြ   ်းကို့ိ့ ၾုကည့္ ့် ႈြြ္ပ့ဆ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

(၅) လုပငန့္်း၊ ပ့န  မ  ်းကို ဓါတ္ပံြု၊ ဖဗ ဒ ယို 

ြိုကက ူ်းမွတ္တ မ့္်းတ္င့္ ခင့္်းမ  ်းလိုအပသလိုပ့ဆ င္ငက္္ကခင့္ ့် ွိသည္။ 

လုပငန့္်းဌ န၊ ဆိုငအကတ္င့္်း ွိသမူ  ်းကို လိုအပသလိုပ့မ်း့ မန့္်းပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

(၆) ြ င္ြကစ တ္မ့္်း၊ မွတ္တ မ့္်းမွတ္္ မ  ်း၊ 

ပ့ခတ္ ွ နည့္်းပည ့ ဖင့္ ့်ပ့ဆ င္ငက္္ ်းပ့သ မွတ္တ မ့္်းမ  ်းကိုပ့လ့်လ  ြြ္ပ့ဆ်း့ ပ ်း 

သက္ပ့သခံပအထ ကအထ ်းအ ဖြ္ပ့ဆ င္ငက္္ကခင့္ ့် ွသိည္။ 

(၇) ဤပုဒ အ  ထိကုဲ့်သိ ု့ ့်ပ့မ်း့ မန့္်းပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းြြ္ပ့ဆ်း၍ သက္ပ့သခံ သမူခသူမဆို 

မိမိအ ်း အ ပြဖိြု ့ ့်နိငုသခဟြု ယံုၾကပခ္သ ပ့မ်းပခန့္ ်းကိုပ့့ ဖဆို န္ တ္ ၀န  ွိပ့ြ ။ 

(၈) ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်း (အငစပက္ပ့တ္ ့္) ကလိုအပသလိုၾကည့္ ့် ႈြြ္ပ့ဆ်းနိငုန္္ လုပငန့္်း ွငသည္ 

အလုပဌ န၏ ြ င္ြကစ တ္မ့္ ်းမ  ်း၊   ဂ ြစတ္ မ  ်း၊ ြ ခ  ပ   ်း၊ သက္ပ့သခံခ က   ်း၊ ပုံြံမ  ်း၊ 

နမူန မ  ်းကိ ုထတု္္ပ့ပ်း ့ ပငဆငမ္ည္။  

(၉) လုပငန့္်းမွတ္ပံြုတ္င္၊ လပုငန့္်း ွင တွ္ပံြုတ္င္၊ နငွ့္ ့် လပုငန့္်းနငွ့္ ့်ပါတ္သ က္  မ  ်းကိ ု

ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်းပမွတ္ င့္်းဆို သည့္ ့်အတ္ိုင့္်းထတု္္ပ့ပ်း့ ပငဆငမ္ည္။ 

(၁၀) အကယ္၍ တ္ြံုတ္ဥ ်းသည္ ဥပပဒကိုပ့သ ့္၄င့္်း၊ 

ဥပပပဒအ က ွ့ ပဌ န့္်းခ က   ်းကိုပ့သ ့္၄င့္်း ပ့ဖါကဖ က့္ ခင့္်း၊ 

လိုကန က င့္ ့်သံ်ုး နပ ည္ကက က့္  ခင့္်းကို ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်း (အငစက္ပ့တ္ ့္) မွ ပ့ကတ္ ့ ့် ွိခဲ့်ပါက 

ထိအု ပြက ်ဴ်းကလနသူ အ ်း ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်းခ  ပ္ (ခ ဖိအငစပက္ပ့တ္ ့္) ၏ ပခင့္ ့့်  ႔ပ ခ က့္ ဖင့္ ့် 

တ္  ်းဖြဲဆို န္ ြ ြဥမ္ည္။ 

 

အလုပ သမ ်း ဥပပဒအ ်းလံု်းတ္ွင  လုပ ငန ်းမတှ္ ပံုတ္င ပခင ်းနငှ့်  လိုင ြင ပပြုလုပ ပခင ်း၊ က န ်းမ ပ ်း၊ 

ပဘ်းကင ်းပ ်းတ္ို ့်အပပင  အနမိ ့်ဆံု်းလုပ အ ်းခနငှ့်  နြ န ပကက်းခံြ ်းခွင့်  ြံခ နိ ြံခ န ်းမ  ်းကို လိုက န ပအ င  
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ပဆ င  ွက ပ ်းတ္ို ့် ကဲ့်သို ့် အလုပ သမ ်းလက ်းကကပ ပ ်းတ္ ဝန ခံမ  ်း၏ လုပ ပဆ င ခ က မ  ်းကို 

ပပဋ္ဌ န ်းထ ်းသည ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၂၊ ၆၊ ၂၀၊ နငွ့္ ့် ၃၂ မွ ၃၅၊ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

အပုိဒ္ - ၁၀၊ ၁၁၊ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The text in this document was last updated in February 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/ 

 35  

အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၀၂ (၁၉၅၂)၊ ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၂၁ (၁၉၆၄)၊ နငွ့္ ့် ကကနဗင့္်း ွင့္ ်း ၁၃၀ (၁၉၆၉) - 

လူမႈဖူလံုပ့ ်း၊ လုပငန့္ ်းပခင္ ထခုိိက ႈနြန ပ့ၾက်းခံြ ်းပခင့္ ့်၊ က န့္်းမ ပ့ ်းပ့ဆ်း၀ါ်းကုသမႈ 

နငွ့္ ့် န မက န့္်းမႈခံြ ်းပခင့္ ့် - တ္ိ ု့ ့်နငွ့္ ့်ပါတ္သ က္ပ့သ ကကနဗင့္်း ွင့္်း မ  ်း့ ဖြသည္။ 

 

အထက္ပးဖၚျ ပပါကကနဗင္း်း ွင္း်းမ ာ်းကို း မနမာနိငငမွံ လကခအံတည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ိွပးသ်းပါ။ 

 

န မက န့္်း့ ဖြလ ပ့သ အခ ိပ္ နတ ငသင္၏ အလုပနငွ့္ ့်၀င္ပ့ပငကုိအက အကကယ္ပ့ပ်းဖုိ ့ ့်လုိသည္။ 

နိငုငပံ့တ္ ့္ဥပပဒအ  န မက န့္်းပခင့္ ့် (၃) ကအ ကတ္င့္်းခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိပခင့္ ့်မ ွသိည့္ ဖြနိြုင္၏။ 

အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးပအနအထ ်းကတ္င္ န မက န့္်းပခင့္ ့် ပဌမ (၆)လ အကတ္င့္ ်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွိပ့ြ မည္။ 

ပခငခြံ ်းြဥလြ ၀င္ပ့ပငသည္ ပုံမွန့္္အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးလုပခလြ ၏ အနည့္်းဆံ်ုး ၄၅%  ွိ မည္။ (နိငုင ံ

ပ့တ္ ့အ္ြုိ်း မ  ်းပအန ဖင့္ ့် မိမိပအနအထ ်းကိုလုိက္၍ န မက န့္်းပခင့္ ့် ပဌမ ၆-လ 

အကတ္င့္ ်းက လအကတ္က္ မလူလြ ၀င္ပ့ပင ၏ ၆၀% 

အထခံိြ ်းပခင့္ ့်ပ့ပ်းနိငု္ပ့သ ြံနြကိ ြုပ့င္ြ်းခ ယနိြု ငသည္။ ့ ဖြနိြု ငလွ င ္ပဌမ ၁-

နြွအ ကတ္င့္်းပငခြံ ်းပခင့္ ့်ပ့ပ်းနိငုသည္။) 

သင့္ ့်အကတ္ကန မက န့္်းပခင့္ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့်အ ပည့္ ့်အ၀ ွ ိပါမည္။ 

န မက န့္်းပခင့္ ့် ပဌမ (၆)လ က လအကတ္င့္်းသင့္ ့်အ ်း အလုပ္ပစဲမႈမ ွိပ့ြ ။ 

န မက န့္်း့ ဖြ္ပ့နြဥအခမဲ့်ပ့ဆ်း၀ါ်းကုပခင့္ ့်  ွိပ့ြ မည္။ အလုပသမ ်းနငွ့္ ့်သူ၏ 

မိသ ်းြုမ  ်းသည္ လိုအပ္ပ့သ က န့္်းမ ပ့ ်း ပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က ႈကုိ 

ပ့ြ ်း ႈန့္ ်းသကသ  ပြ ့ ဖင့္ ့်လကလွ မ့္်းမ ပ့ြနိငုမ္ည္။ 

လုပငန့္်းပခင္ခိိုက ႈ သိ ု ့ ့်မဟုတ္္ ဆကစပ္ပ့သ ပ့  ဂါတ္ခုခုပ့ၾက င့္ ့် 

သငသခ ပြမ့္်းမသန့္ ဖပ္ြသ ်းခဲ့်လွ င္ ခံြ ်းပခင့္ ့်ကုိ ထိကိ္ုြုကတ နတန္ပ့ပ်း မည္။ အလုပသမ ်းသည္ ယ ယ  

သို ့ ့်မဟုတ္္ အ မဲတ္န့္်း မပြမ့္်းမသန့္ ဖပ္ြသ ်းခဲ့်ပါက သ၏ူ ပ မ့္ ်းမွ  လြ ၏ အနည့္်းဆံု်း ၅၀% 

ကိုခံြ ်းပခင့္ ့်ပ့ပ်း မည္။ အလုပသမ ်းပ့သဆံ်ုးကသ ်းခဲ့်ပါက က န္ြသူမ  ်းကို ပ့သဆံု်းသူအလပု ္

သမ ်း၏ ပ မ့္ ်းမွ လြ ၏ ၄၀% အထကိိ ုလ ၍ပ့ပ်းနိငုသည္။ 

 

 ၀၈ /၁၃။   လပုငန္း်းပခငနငွ ့်း္ 

နာမက န္း်းမႈ။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒစည္း်းမ ဥ္း်းမ ာ်း။ 

• ပခင့္ ့် ကနွင့္ ့်ပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

• လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

ပးပပငၾက်းခံစာ်းပခင္း ့်။ 

 

ပခင့္ ့်နငွ့္ ့်ပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) အ  အလုပသမ ်း၀နမ့္္်းသည္ လုပသက္ (၆) လ ပည့္ ့့်  ပ ်းပါက 

ပ့ဆ်းပခင့္ ့်  က္ (၃၀) ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ ထိခုံြ ်းပခင့္ ့်  နအလုပသမ ်းပအန ဖင့္ ့် 

ပ့ဆ်းပခင့္ ့်ပ့တ္ င့္်းခံြါ ကို ဆ  ၀န ္သိ ု့ ့်မဟုတ္္ လက ွတ္္က န့္်းမ ပ့ ်းတ္ ၀နခ၊ံ သိ ု့ ့်မဟုတ္ ္

မွတ္ပံြုတ္င ္်းပ့သ  ပ့ဆ်းဆ   ၏ ပ့ထ ကခံခ က့္ ဖင့္ ့်တ္င့္ ပ မည္။ 

ပ့ဆ်းပခင့္ ့်ပခင့္ ့့်  ပ ့ ခင့္်းအကတ္က္ ပ့ြ င့္ ့်ဆိုင့္်းက လ (၃)  ကသတ္ ွတ္္ ်းသည္။ 

 

လုပသက္ (၆) လမ ပည့္ ့်ပ့သ်းပ့သ အလုပသမ ်းသည္ ပ့ဆ်းြါတ္င့္ ပပတ္ င့္်းခံပါက 

လုပခလြ မဲ့်ပ့ဆ်းပခင့္ ့် ခံြ ်းနိငုသည္။ 

 

လုပသက ္(၆) လ ပည့္ ့့်  ပ ်းပ့သ အလုပသမ ်း၀နမ့္္်းအကတ္က္ ၀င္ပ့ပငခံြ ်းပခင့္ ့်ပ့ပ်း မည္။ 

ထိခုံြ ်းပခင့္ ့်ကိုအလုပွ္င ္ပမွပ်း န့္ ဖြ့္ ပ ်းအြုိ်း ထပံမွတ္ င့္်းခံပခင့္ ့်မ ွိ။  

 

အလုပသမ ်း၀နမ့္္်းသည္ ပ့ဆ်းပခင့္ ့်ကို အသံ်ုးမ ပ ့ ဖြပါက တ္ြနွြအၾက ကတ္င္ိြုခံြ ်းပခင့္ ့်ကုနဆံ ြု်းသည္။ 

အလုပခန္ ့ ့် ြ ခ  ပပါခံြ ်းပခင့္ ့်တ္ ပ္ပသည္ ဤဥပပဒအ ခံြ ်းပခင့္ ့်ထက္ပ့လွ  ့်နည့္်းပါက 

ြ ခ  ပပါခံြ ်းပခင့္ ့်သခအက်ံ့ ့ ်းမ၀င္။ 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒအ  အ မခံ  ွိထ ်းပ့သ အလုပသမ ်း၀နမ့္္်းသည္ ့ ပ ်းခဲ့်ပ့သ လုပသကက  လ 

(၆)လအကတ္င့္်း ထည့္ ့်၀င္ပ့ပင (၄) လ ထည့္ ့်၀င့္ ပ ်းပါက ပ့ဆ်းပခင့္ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိမည္။ ထိသုိ ု

့ ့်  ွိ နအကတ္ကလ ူမႈဖူလံပု့ ်းပ့ဆ်းခန့္်းပမွဆ်းမႈ်း ဆ  ၀နက ၀နမ့္္်းသည္ 

အလုပလ ြုပနိြုင္ပ့သ ပအ့ ခပအနမ ွိပ့ၾက င့္်းပ့ထ ကခံခ က္ပ့ပ်း နလိြုသည။္ မိမိဆ ၵမပါဘ ဲ

တ္  ်း၀ငအလုပလက ဲ ့့်  ဖပ္ြသ ်းပ့သ  အလုပသမ ်း၀နမ့္္်းအကတ္ကခံြ ်းပခင့္ ့်ကို ပ့န ကဆ ံြု်းအလုပဆင့္်း ကအ ကလန ္

ကတ္င္ပ့ပ်း န့္ ဖြသည္။  

 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒအ  န မက န့္်းမႈခံြ ်းပခင့္ ့်မ  ်း  ွိနိငုသည္။ န မက န့္်း့ ဖြ ႈတ္ခုအကတ္က္ 

ြတ္င္ပ့နပမက င့္်းပ့သ  ပ့န ့ ့်မွြ၍ ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိမည္။ ထိပု့န ့ ့်မတ္ိုင   (၄)လ 

က လအကတ္င့္်းအလုပသမ ်း၏ ပ မ့္်းမွ  လုပခလြ  ၆၀% ကိ ုခံြ ်း နိငုသည္။ န မက န့္်းမႈက လ (၂၆) 

ပါတ္အ ထခိံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ ခံြ ်းပခင့္ ့်ပ့ပပငၾက်းပမ ဏ္ က ပ္-၁၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အကတ္င့္်း  ွိသည္။ 
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န မက န့္်း့ ဖြ ႈသည ္ထပခါတ္လဲလဲ့ ပန့္ ဖြ့္ ခင့္ ်း၊ န တ္  ွည့္ ဖြ့္ ခင့္်း၊ 

ပ့  ဂါတ္မ ိ  ်းထကပိြု့ ဖြ့္ ခင့္်း၊ ပအ ်းႀက ်းပ့သ ပ့  ဂါမ ိ  ်း့ ဖြ့္ ခင့္်း့ ဖြပါက 

န မက န့္်းမႈက လ (၅၂) ပါတ္္ိ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ လူမႈဖလူံုပ့ ်းဘတု္အ ဖဖဲ ့ ့်က သတ္ ွတ္္ပ့သ က လအထ ိ

ပ့ဆ်း၀ါ်းကုသ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိမည္။ န မက န ်းပသ  အလုပ သမ ်းတ္ြ ဦ်းသည  ၆ လြ  

လုပ အ ်းခနငှ့်  ၄ လြ  ပံ့်ပုိ်းမှု ခံြ ်းခွင့် ရှိသည ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၆၊ ပခင့္ ့်နငွ့္ ့်ပိတ္္က   ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

အပုိဒ္ - ၂၂ နငွ့္ ့် ၂၃၊ လူမႈဖလူံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

ပးဆ်း၀ါ်းကပုသစာင္း ့်ပး ွာကမႈ။ 

 

န မက န့္်းပခင့္ ့့်  ဖင့္ ့်ပ့ဆ်း၀ါ်းကုပသနသ ူအ မခ ံ ွိ့ ပ ်း အလုပသမ ်းသည္ 

အခမဲ့်ပ့ဆ်း၀ါ်းကုသမႈခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ လူမႈ ဖလူံပု့ ်းဘတု္အ ဖဖဲ ့ ့်လက္ပ့အ ကခံ 

ပ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်းမ  ်း၊ ပ့ဆ်းြံုမ  ်း၊ ြက္ံြုပိုင္ပ့ဆ်းခန့္်း၊ ့ ပခသူ ့ ့်ပ့ဆ်းြံုမ  ်းကအလုပ္ 

သမ ်းမ  ်းကိုလကခံကုပသြ င့္ ့်ပ့ ွ က္ပ့ပ်းသည္။ အ မခံ ွိပ့သ အလုပသမ ်းသည္ 

ပ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်းတ္ခုကတ္င တွ္ပံြုတ္င ္ထ ်းပါက ထိပု့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်း၏ ၀န္ပ့ဆ င ႈအကတ္ကသ   

အက ိ  ်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ ခကြင့္်းခ ကအ  ်း့ ဖင့္ ့် ပအ ်းပ့ပပေဆ်း၀ါ်း ကုသမႈ သိ ု

့ ့်မဟုတ္္ိြုပ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်းမွ အ ခ ်းသိ ု့ ့်လႊ့ပဲ့့ ပ င့္်းပ့ပ်းမႈအကတ္ကအက ိ  ်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွိမည္။ 

ပ့ဆ်း၀ါ်းကုသပခင့္ ့် အက ိ  ်းခံြ ်းမႈကတ္င္ - 

• ပ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်းမွက န့္်းမ ပ့ ်းပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က ႈ 

• အမိတိ ြု ငယ ပ့  ပကအ  ်းပ့ပေကုသမႈ 

• အထ်ူးကုဆ  ၀န့္ ဖင့္ ့်ကုသမႈ 

• ပ့  ဂါ ွ ပ့ပပဖ ်းဌ နမ  ်း၏ ဓါကတ္ခဲခန့္်း၀န္ပ့ဆ င ႈ 

• ဓါတ္ ွန္ြိုက့္ ခင့္်း 

• လိုအပသလိုပ့ဆ်းြံုတ္ကက ြုသ ခင့္်း 

• ပ့့ ခတ္ုလကတ ြုတ္ပဆင့္ ခင့္်း 

• ပအၾက ့ ပငဌ န 

• အထ်ူးကိ ိယ ပြၥည့္်းမ  ်း 

• ပ့ဆ်း၀ါ်းပြၥည့္်း 

. . . တ္ို ့ ့်ပါ၀ငသည္။ 
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လူမှုဖူလံုပ ်းပဆ်းခန ်းမ  ်းနငှ့်  ပဆ်းြံုမ  ်းတ္ွင  အခမဲ့် ပဆ်းဝါ်းကုသပပ်းပသ  လည ်း 

အလုပ သမ ်းမ  ်းသည  ပပင ပပဆ်းြံုမ  ်းတ္ငွ  ပဆ်းဝါ်းကုသ န လိုအပ ပါက ၎င ်းပဆ်းြံုမ  ်းရှိ 

ကုန က ြ ိတ္ ကိုလည ်း ပပန  ပုိင ခွင့် ရှိသည ။ ပဆ်းဝါ်းကုသခွင့်  က လမှ  ၂၆ ပတ္ / ၆ လ ပဖြ သည ။ 

 

အက ိ  ်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသအူလပုသမ ်း၏ မွ ခု့သိမူ  ်းလည့္်းကုသပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

အ မခံ ွိပ့သ အလုပသမ ်းမိခင္၏ ပကလ်းအကတ္က ္ပကလ်းအသက္ (၁) 

နြ္ွ့ ပည့္ ့်သခ္ိခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၂၂၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

အလပုတညး္ မဲလံးု ခံးမဳႈ။ 

 

န မက န့္်းပခင့္ ့်ခံြ ်းပ့နြဥအကတ္င့္်း လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွိပ့သ အလုပသမ ်း၏ 

အလုပတည့္ မဲလံု့ ခံ့ မႈသခခိြုင့္ မဲ ပ့ြ  မည္။ န မက န့္်း့ ဖြ့္ ခင့္်းအကတ္က္၊ သိ ု

့ ့်ဟုပတ္က လ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်းအကတ္က္ သိ ု့ ့်မဟုတ္လ ြုပငန့္်းပခပ္ငတင့္်းထခိိုက ႈ 

ပ့ၾက င့္ ့်ယ ယ အလုပ လုပနိြု ငဘ ဲပ့ဆ်းပခင့္ ့်ခံြ ်းပ့နြဥက လအကတ္င့္်း အလပွ္ုငသခ္ိြုအလုပသမ ်းအ ်း 

အလုပ ွထတု္ပယ ့္ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ အလုပစ ခ  ပ္ပစဲ့ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္ဆင့္ ့်နမ္ိ့ ့်အလုပသိ ြု 

့ ့်ပ့ ႊ ့ ့်ပ့့ ပ င့္်း့ ခင့္်း ပ့သ ့္၄င့္်းမလုပ္။ လူမႈဖူလံုပ့ ်း ဥပပဒအ  

အလုပွ္င ထွည့္ ့်၀င္ပ့ပ်းြျ ခင့္်းအကတ္က္ ထိအုလုပသမ ်း၏ လုပခလြ မွ့ ဖတ္္ပ့တ္ က့္ ခင့္်းမ ပ  ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၂၂၊ ၂၃ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

မပစမ္း်းမသနး္ ဖစမႈ /လပုငန္း်းပခင္ငတင္း်းထခိိကုမႈနစနာပးၾက်း။ 

 

လုပငန့္်းပခပ္ငတင့္်းထခိိုက ႈမ  ်းကို ပ့န ကဆ ကကတ ဲ့ ဖြစပဥအပေမူတ္ည္၍ဖခဲ့ ခ ်းနိငုသည။္ 

(၁) အ မဲတ္န့္်း လံု်း၀မပြမ့္်းမသန့္ ဖြရျ ခင့္်း 

(၂) အ မဲတ္န့္်း တ္ြိတ္တ ပုိင့္ ်းမပြမ့္်းမသန့္ ဖြရျ ခင့္်း 

(၃) ယ ယ  မပြမ့္်းမသန့္ ဖြ့္ ခင့္်း 

(၄) ့ ပင့္်းထန္ပ့သ ထခိိုက ႈပ့ၾက င့္ ့်အလုပသမ ်းပ့သဆံု်း့ ခင့္်း 
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အ မဲတ္န့္်း လံု်း၀မပြမ့္်းမသန့္ ဖြရျ ခင့္်းကတ္င ္ထခိိကု ႈမ ဖြ   (၄) 

လအကတ္င့္်းအ မခံ ွိသအူလုပသမ ်း၏ ပ မ့္်းမွ လြ ၏ ၇၀% ကို မပြမ့္်းမသနပငစငအျ ဖြ္ပ့ပ်း မည္။ 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဘတု္ဆ   ၀န  ွမပြမ့္်းမသန္ ့ ဖြသူ သည္ အ မဲတ္န့္်း 

ကူည ပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က ႈလိုပ့ၾက င့္်းပ့ထ ကခပံါကထိပုငစင္၏ ၁၀% ပမ ဏ္ ကို အ မဲတ္န့္်း 

ပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ ကသ ူအခ ပ့ၾက်းပ့ပငအ ဖြ္ပ္ပ့ဆ င့္်းပ့ပ်း မည္။ 

 

အ မဲတ္န့္်း တ္ြတိ္တ ပုိင့္်းမပြမ့္်းမသန့္ ဖြရျ ခင့္်းကတ္င္ 

မပြမ့္်းမသန့္ ဖြ္မႈအတ္ိုင့္်းအတ္ ပ့ပေမူတ္ည၍္ မပြမ့္်းမသန္ ပငစငအျ ပည့္ ့်၏ အခ ိ  ်းက  % ကိ ု

ပ့ပ်း န့္ ဖြသည္။ အကယ၍္အလုပလ ြုပနိြုင္ပ့သ ပြမ့္်း ခဆံြု်း ႈ့ံ့ ်းမႈသည္ ၂၀% 

ထက္ပ့လွ  ့်နည့္်းပ့နပါက ပငစငအျ ပည့္ ့် (၅) နြွစ ကိတု္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းပ့ပ်း န့္ ဖြသည္။  

 

ယ ယ  မပြမ့္်းမသန့္ ဖြ့္  ခင့္်းကတ္င္ ထခိိုက ႈမ ဖြ   (၄) လအကတ္င့္်းအ မခံ ွသိအူလုပသမ ်း၏ 

ပ မ့္်းမွ လြ ၏ ၇၀% ကိ ုြတ္င ပြမ့္်းမသန့္ ဖြသည့္ ့်ပ့န ့ ့်မွ ြ၍ (၁၂) လထပိ့ပ်း မည္။ 

 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဘတု္္၏ ဆ  ၀နသည ္ထခိိုကသ ူအလုပသမ ်း၏ 

အလုပလ ြုပနိြု့္င္ပ့သ ပြမ့္်း ခဆံြု်း ႈ့ံ့ ်းမႈအတ္ိုင့္်း အတ္ ကို ြြ္ပ့ဆ်း န့္ ဖြသည္။ ဘတု္အ ဖဖဲ 

့ ့်ပကတ္ င့္်းဆိုသည့္ ့်အတ္ိုင့္်းလိုအပပါက ့ ပနလခစြ္ပ့ဆ်းမႈမ  ်း ပ့ဆ င္ငက္္မည္။ 

အ မခံထ ်းသအူလုပသမ ်းသည္ ပ့ဆ်းြြ္ပ့ဆ်း နလ ပ့  က့္ ခင့္်းပ ည္ကက ကပါက ဘတု္အ ဖဖဲ ့ ့် 

ပအန ဖင့္ ့်အလပုသမ ်း၏ ခြံ ်းပခင့္ ့်ကို ယ ယ ပ့သ ့္၄င့္်း၊ အ မဲတ္န့္်းပ့သ ့္၄င့္်း  ပဆိ ြုင့္်းနိငုသည္။ 

 

အလုပသမ ်းပ့သဆံု်းကသ ်းပါက က န္ြသူခံြ ်းပခင့္ ့်ကိ ု

အလုပသမ ်းကြ  င့္်းပ့ပ်းထ ်းသည့္ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသမူ  ်းအ ်း ပ့ပ်း မည္။ ဤသိ ု

့ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသြူ  င့္်းပ့ပ်းမထ ်းခဲ့်ပါက ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိထိကုသ ူမ  ်းမွ  ဥ ်းြ ်းပ့ပ်းအလိုက္  - 

က န္ြသူမုဆို်းမ(ဖို)၊ သ ်းသမ ်းမ  ်း၊ မိဘမ  ်း ့ ဖြသည္။ 

က န္ြသူခံြ ်းပခင့္ ့်ပငစငကိ ြုပ့အ ကပါအတ္ိုင့္်းပ့ပ်း န ့္ ဖြသည ္- 

• အ မခံထည့္ ့်၀င္ပ့ၾက်း (၆၀)လ ွိပါက ပ့သဆံု်းသအူလုပသမ ်း၏ ပ မ့္်းမွ လြ  အဆ (၃၀) 

• အ မခံထည့္ ့်၀င္ပ့ၾက်း (၆၀ - ၁၁၉)လ ွိပါက ပ့သဆံု်းသအူလုပသမ ်း၏ ပ မ့္်းမွ လြ  အဆ 

(၅၀) 

• အ မခံထည့္ ့်၀င္ပ့ၾက်း (၁၂၀ - ၂၃၉)လ ွိပါက ပ့သဆံု်းသအူလုပသမ ်း၏ ပ မ့္်းမွ လြ  အဆ 

(၆၀) 

• အ မခံထည့္ ့်၀င္ပ့ၾက်း (၂၄၀)လအနဆဲံု်း ွိပါက ပ့သဆံု်းသအူလုပသမ ်း၏ ပ မ့္်းမွ လြ  

အဆ (၈၀) 
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က န္ြသူမုဆို်းမ(ဖို) အကတ္ကပငစင ွ္နိိငု ည္။ မွ ခိုသအူ ခ ်းမိသ ်းြု၀င   ်းအကတ္က ူ ၄င့္်းသခအိြုမင့္်းသ၊ူ 

မပြမ့္်းမသနသူမ  ်း့ ဖြပါကအက ိ  ်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွိနိငုသည္။ အ ခ ်းပ့သ သမူ  ်းအကတ္ကခံြ ်းပခင့္ ့်ကိုမူ 

ပ့သဆံု်းသနူငွ့္ ့်ပ့တ္ ့္ြပ ႈ၊ ထိသု၏ူ၀င္ပ့ပင၊ အလုပလ ြုပနိြုင့္ ခင့္်း၊ 

နငွ့္ ့်ဆကစပပအနအထ ်းမ  ်းပအပေမူတ္ည္၍ လူမႈဖလူံုပ့ ်းဘတု္က  ြဥ့္်းြ ်းဆံု်း့ ဖတ္နိြု ငသည္။ 

 

အသဘုြ ်း ိတ္က ိြု ပ မ့္်းမွ လြ ၏ (၅)ဆအထ ိတ္လံ်ုးတ္ခဲတ္ည့္်းပ့ပ်းနငိသည္။ 

အတ္ိုင့္်းအတ္ အတ္ိအက အ ်း ့ ဖင့္ ့်ပမသဆံု်းမ  (၄)လအကတ္င့္်းထည့္ ့်၀င္ပ့ၾက်းမ  ်းနငွ့္ ့် 

ပ မ့္်းမွ လြ ပအပေမူတ္ခသည္။  

 

လုပငန့္်းပခပ္ငတင့္်းထခိိုက ႈနြန ပ့ၾက်းခံြ ်းပခင့္ ့်ကို လူမႈဖူလံုပ့ ်းဘတု္အ ဖဖဲ ့ ့်ကထနိ့္်းခွိပ့ပ်းသည္။ 

အလုပွ္င  ွလြဥလြ ပ့ပငြ  င့္်း၏ ၁% ကိလုတ္ိုင့္်းလတ္ိုင့္်းထည့္ ့်၀င္ပ့ပ်း မည္။ 

 

လူမှုဖူလံုပ ်းခံြ ်းခငွ့် မရှသိ ူအလုပ သမ ်းမ  ်းသည  အလုပ သမ ်းနြ န ပကက်းဥပပဒ ၁၉၂၃ 

ပပဋ္ဌ န ်းခ က မ  ်းအတ္ိငု ်း အက ိြု်းခံြ ်းခွင့် ရှိသည ။ မပတ္  တ္ဆမှုပဖြ ပွ ်းလျှင  အလုပ သမ ်းအတ္ွက  

က န ်းမ ပ ်းြြ ပဆ်းခကို အလုပ ရှင က ပပ်း မည ။ အလုပ ခန ့် အပ ထ ်းြဉ် အလုပ ခွင အတ္ွင ်းနငှ့်  

ပပင ပတ္ွင  အလုပ သမ ်း၏ တ္ြ ကိုယ  ည ထခိိုက န က င ပခင ်း၊ အန ပ  ဂါပဖြ ပခင ်းတ္ို ့်အတ္ွက  

အလုပ ရှင က အလုပ သမ ်းမ  ်းကို နြ န ပကက်းပပ်း မည ။ အလုပ သမ ်းသည  အ က ပသြ  သို ့်မဟုတ္  

မူ်းယြ ပဆ်းသံ်ုးြွဲထ ်းပခင ်း သို ့်မဟုတ္  အလုပ ရငှ ခ မတှ္ ထ ်းပသ  ပဘ်းကင ်းလံပုခံြုပ ်းြည ်းကမ ်းမ  ်းကိ ု

မလိုက န ပခင ်း သို ့်မဟတု္  လံုပခံြုပ ်းအက အကွယ မ  ်း သို ့်မဟုတ္  အပခ ်းလံုပခံြုပ ်းကိ ိယ မ  ်းကို 

မိမိသပဘ အပလ  က  ဖယ ရှ ်းပြ ပခင ်း ြသည့်  အပပခအပနမ  ်းအတ္ွက သ လျှင  အလုပ သမ ်း၏ 

ခံြ ်းခွင့်  ဆံု်းြှု ံ်းပါမည ။ 

 

မူ င္း်း။ 

 

အပုိဒ္ - ၃၀ ၊ ၅၅ - ၅၉ ၊ ၆၂ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

အလုပ သမ ်း နြ န ပကက်း ဥပပဒ ၁၉၂၃၊ §၃ နငှ့်  ၁၁  
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အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

လူမႈဖူလံုပ့ ်း (အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးအဆင့္ ့်အတ္န့္်းမ  ်း) - ကကနဗင့္်း ွင့္ ်း ၁၀၂ (၁၉၅၂)။ 

၄င့္်းပ့န ကပိြုင့္ ်းကကနဗင့္ ်း ွင့္်းမ  ်းကတ္ငအခ ိ   ့ ့်ခံြ ်း ပခင့္ ့်မ  ်းကုိ 

အဆင့္ ့်အတ္န့္ မွင့္ ့်ပ့ပ်းထ ်းသည္။ 

လုပငန့္်းပခင္ခုိိက ႈခံြ ်းပခင့္ ့် - ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း ၁၂၁ (၁၉၆၄) 

ခ နိ ဲ့ ့်မပြမ့္်း့ ခင့္်း၊ အိမုင့္ ်း့ ခင့္ ်း နငွ့္ ့် က န္ြသူ ခံြ ်းပခင့္ ့်မ  ်း - ကကနဗင့္်း ွင့္ ်း ၁၂၈ (၁၉၆၇) 

က န့္်းမ ပ့ ်းပ့ြ င့္ ့်ပ့ ွ က ႈနငွ့္ ့် န မက န့္်းမႈ ခံြ ်းပခင့္ ့် - ကကနဗင့္ ်း ွင့္်း ၁၃၀ (၁၉၆၉) 

အလုပလက ဲ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် - ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း ၁၆၈ (၁၉၈၈) 

အထက္ပးဖၚျ ပပါကကနဗင္း်း ွင္း်းအာ်းလံ်ုးကိ ုး မနမာနိငုငမွံ 

လကခအံတည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ိွပးသ်းပါ။ 

 

ပုံမွပနအ့  ခပအနမ  ်းအ  ပငစငခြံ ်း မည့္ ့်အသကအ င္ြယက ိြု (၆၅)နြွ္ပက က  ့္ပ့ြ ပါ။ ထိ ု

့ ့်ထက္ပ့က  ့္၍သတ္ ွတ္္ မခဆိြုပါက အသကႀက ်း င့္ ့်သမူ  ်း၏လုပနိြု ငကိြုငနြိုင္ပ့သ ပြမ့္ ်း ည္၊ 

လူဥ ်းပ့ အခ ိ  ်းအြ ်းပအနအထ ်း၊ ြ ်းပပ ်းပ့ ်းနငွ့္ ့် 

လူမႈပ့ ်းြံညႊန့္်းမ  ်းကုိကိန့္်းဂဏ္န့္်းပ့ဗဒပသဘ တ္  ်း့ ဖင့္ ့်တ္င့္  ပနိငုဖြို ့ ့်လုိသည္။  

ပငစငခြံ ်းပခင့္ ့်ကုိလြ ၀င္ပ့ပင၏အခ ိ  ်းအြ ်းအပ သ ့္၄င့္်း၊ 

အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးလုပခလြ ၏အခ ိ  ်းအြ ်းအပ သ ့္၄င့္ ်းသတ္ တ္ွ္ နိငုသည္။ 

 ွ ပ့ပပဖကကြ်းပ့ပမ်းသူအမ္ိပ့ထ င္ဥ ်းြ ်းပ့သဆံ်ုးခဲ့်လွ င္ က န္ြသူ အမ္ိပ့ထ ငဖကနွင့္ ့် 

ပကလ်းမ  ်း ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွ ိမည္။ ထိခုံြ ်း ပခင့္ ့်ကုိ 

လြ ၀င္ပ့ပင၏အခ ိ  ်းအြ ်းအပ သ ့္၄င့္ ်း၊ 

အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးလုပခလြ ၏အခ ိ  ်းအြ ်းအပ သ ့္၄င့္ ်းသတ္ တ္ွ္ နိငုသည္။ ထိပု့ပင၏ အနည့္်းဆံ်ုး 

၄၀%  ွ ိမည္။ 

အလုပလက ဲ ့့်  ဖြသူသည္ ကန္ ့ ့်သတ္အ ခ နိ ပြိုင့္ ်းတ္ခုအကတ္က္ ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွသိင့္ ့်သည္။ 

ခံြ ်းပခင့္ ့်သည္ လြ ၀င္ပ့ပင၏ အခ ိ  ်းအြ ်းတ္ခုပ့သ ့္၄င့္်း၊ 

အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးလုပခလြ ၏အခ ိ  ်းအြ ်းတ္ခုပ့သ ့္၄င့္ ်း့ ဖြနိြု ငသည္။ 

အ မခံထ ်း ွိသူတ္ဥ ်းပတ္ယ ကသ ည္ လုပငန့္်းပခငနငွ့္ ့်မပါတ္သ က္ပ့သ  က လတ္  ွခန မက န့္်းမႈ၊ 

ပ့  ဂါ၊ ထခိိုက ႈ၊ မပြမ့္်းမသန ႈပ့ၾက င့္ ့် ပငစငသက တုိ္င   ခ နိ ဲ ့ ့်ပ့န ပ ်း 

၀င္ပ့ပငပ သ အလုပ လုပနိြုင့္  ဖြ္ပ့နပါက ခ နိ ဲ့ ့်မပြမ့္်းသူ ခံြ ်းပခင့္ ့်ပ့ပ်း မည္။ 

 ၀၉ /၁၃။  လမူႈဖူလံပုး ်း။ 
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သက္ြိုငရာစည္း်းမ ဥး္်းဥပပဒမ ာ်း ။   

• လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

ပငစငခစံာ်းပခင္း ့်။ 

 

အသက္ (၆၀) ့ ပည့္ ့်ပ့သ အလုပသမ ်း(မ) ၀နမ့္္်းသည္ လူမႈဖူလံုပ့ ်းထည့္ ့်၀င္ပ့ပင ပလပါင့္်း 

(၁၈၀) (၁၅ နြွ္) ထည့္ ့်၀ငခဲ ့်ပါက သကႀက ်းပငစငခြံ ်းပခင့္ ့်  ွိမည္။ လူမႈ၀နမ့္္်းဘတု္အ ဖဖဲ ့ ့်ကြ မံပ့သ  

သကႀက ်းပငစင္ပုံံပ့ပငသိ ု့ ့် အလုပသမ ်း - အလုပွ္င ္နြွ္ဥ ်းနြွဘကစလံု်းမွ ထည့္ ့်၀င္ပ့ပ်း မည္။ 

သကႀက ်းပငစင္၊ မသန ပြမ့္်းပငစင္၊ က န္ြသူပငစင္ တ္ိ ု့ ့်အကတ္က္ အလုပသမ ်းမွ လြ ၏ ၃% 

လြဥ္ည့္ ့်၀င္ပ့ပ်း မည္။ အလုပွ္င  ွလြဥလြ ပ့ပငြ  င့္်း၏ ၃% 

ပမ ဏ္ကိုလတ္ိုင့္်းလတ္ိငု့္်းထည့္ ့်၀င္ပ့ပ်း မည္။ 

 

ပငစငစြုပ့ဆ င့္်းပ့ပငပမ ဏ္သည္ ထည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်းသည့္ ့်က လအကတ္င့္ ်း အလုပသမ ်း၏ 

ပ မ့္်းမွ လြ ပ့ပင၏ (၁၅) ဆ ဖြသည္ (၁၅ လအကတ္က ္လြ )။ ထိပု့ပငကို 

လြဥပငစင္ပ့ပငအ ဖြ္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္လံု်းတ္ခတဲ္ည့္ ်းပ့သ ့္၄င့္်း ထတု္ယ ူ ခံြ ်းနိငုသည္။ ပလပါင့္်း 

(၁၈၀) ထကပိြု၍ ထည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက သခ္က   ်းပ့သ  ပငစင္ပ့ပင ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိ နိငု ည္။ 

 

လြဥ္ည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်း့ ခင့္်း ကိ ု(၁၂) လထကပိြု၊ (၁၈၀) လထက္ပ့လွ  ့်နည့္ ်းြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက 

ြုပ့ဆ င့္်းပ့ပင၏ ၄၀% နငွ့္ ့် ထပ္ပ့ဆ င့္်းအတ္ို်း  ွိပ့ပငကိုခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

(၁၂) လထက္ပ့လွ  ့်နည့္်းထည့္ ့်၀ငခဲ ့်ပါလွ င္ အလုပသမ ်းသခ္ည့္ ့်၀င္ပ့ပငကို 

တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းထတု္ယ ူခြံ ်း ပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၂ ၊ ၃၅ ၊ လူမႈဖလူံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

မွ ခိုသ ူ/က နရစသ ူခံစာ်းပခင္း ့်။၊  

 

ပ့သဆံု်းသအူလုပသမ ်းသည္ ပ့သဆံု်းခ ိပ္ နတင္ သကႀက ်းပငစင္၊ မသင္နစမ့္်းပငစင္ ခံြ ်းခဲ့်လွ င္ (သိ ု့ ့်) 

ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိခဲ့်လွ င ္အကိ့ ့  ့ ်းခံြ ်း ထိကု္ပ့သ က န္ြသူအ ်း မွ ခိုသပူငစင္ပ့ပ်းနု့ ငိသည္။   ခံြ ်းပခင့္ ့်ကိ ု

အလုပသမ ်းကြ  င့္်းပ့ပ်းထ ်းသည့္ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသမူ  ်းအ ်း ပ့ပ်း မည္။ ဤသိ ု

့ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသြူ  င့္်းပ့ပ်းမထ ်း ခဲ့်ပါက ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိထိကုသ ူမ  ်းမွ  ဥ ်းြ ်းပ့ပ်းအလိုက္  - 

က န္ြသူမုဆို်းမ(ဖို)၊ သ ်း သမ ်းမ  ်း၊ မိဘမ  ်း ့ ဖြသည္။ 
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  ွိမည့္ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့်သည ္ပ့သဆံု်းသ ူ ွိခဲ့်ပ့သ  (သိ ု့ ့်) ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိပ့သ  သကႀက ်းပငစင္ / 

မသင္နစမ့္်းပငစင္ အတ္ိုင့္်း့ ဖြ့္ ပ ်း လြဥ္ြုတ္ယ ူနိငု ည္။ သိ ု့ ့်မဟုတ္တ လံု်းတ္ခဲတ္ည့္ ်းထတု္ယ ူခံြ ်းနိငုသည္။ 

 

ပငစငစြုပ့ဆ င့္်းပ့ပငပမ ဏ္သည္ ထည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်းသည့္ ့်က လအကတ္င့္ ်း 

ပ့သဆံု်းသအူလုပသမ ်း၏ ပ မ့္်းမွ လြ ပ့ပင၏ (၁၅) ဆ ဖြသည္ (၁၅ လအကတ္က ္လြ )။ ထိပု့ပငကို 

လြဥပငစင္ပ့ပငအ ဖြ္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္လံု်းတ္ခတဲ္ည့္ ်းပ့သ ့္၄င့္်း ထတု္ယ ူ ခံြ ်းနိငုသည္။ ပလပါင့္်း 

(၁၈၀) ထကပိြု၍ ထည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက သခ္က   ်းပ့သ  ပငစင္ပ့ပင ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိ နိငု ည္။ 

 

လြဥ္ည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်း့ ခင့္်း ကိ ု(၁၂) လထကပိြု၊ (၁၈၀) လထက္ပ့လွ  ့်နည့္ ်းြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက 

ြုပ့ဆ င့္်းပ့ပင၏ ၄၀% နငွ့္ ့် ထပ္ပ့ဆ င့္်းအတ္ို်း  ွိပ့ပငကိုခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

(၁၂) လထက္ပ့လွ  ့်နည့္်းထည့္ ့်၀ငခဲ ့်ပါလွ င္ အလုပသမ ်း၏ထည့္ ့်၀င္ပ့ပငကို 

တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းထတု္ယ ူခြံ ်း ပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၆ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

အလပုလကမဲ ့်ခံစာ်းပခင္း ့်။ 

 

အလုပလက ဲ ့့်  ဖြ္ပ့နသ ူအလုပသမ ်းသည္ လူမႈဖလူံု်းပ့ ်းအ မခံထည့္ ့်၀င္ပ့ပင (၃၆) လ ွိခဲ့်လွ င္၊ 

ပ့ဒသဆိုင ္ အလုပအကိုင္ ွပ့ပပဖ ်းြံု်း (ပ့လဘ ြံု်း) ကတ္င တွ္ပံြုတ္င ္်းလွ င၊္ အလပုလ ြုပကိ ြုငနြိုင္ငစမ့္်း ွိ့ ပ ်း 

အဆငသင့္ ့်လည့္်း ့ ဖြ္ပ့နလွ င္ ၄င့္်းသခအလုပလက ဲ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိထိကုသ ည္။ အလုပလက ဲ ့့်  ဖြရျ ခင့္်းသည္ 

မိမိဆ ၵ ဖင့္ ့့်  ့ႈည္တ္္က ္လ ့ ခင့္်းမ ဖြ၊္ ြည့္်းကမ့္်းပ့ဖါကဖ က ႈပ့ၾက င့္ ့်မ ဖြ္ပ့ြ ၊ သိ ု

့ ့်မဟုတ္ ္သင့္ ့်ပ့တ္ ့္ပ့သ အလုပကမ့္်းလွမ့္်း့ ခင့္်းကို ့ ငင့္်းဆိုမႈပ့ၾက င့္ ့်မ ဖြ္ပ့ြ ။  

 

အလုပလက ဲ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် ံပုံပ့ပငသိ ု့ ့်အလုပသမ ်း - အလုပွ္င္ နြွ္ဥ ်းနြွဘကစလံု်းမွ ထည့္ ့်၀င္ပ့ပ်း မည္။ 

အလုပသမ ်းမွ လြ ၏ ၁% လြဥ္ည့္ ့်၀င္ပ့ပ်း မည္။ အလုပွ္င  ွလြဥလြ ပ့ပငြ  င့္်း၏ ၁% 

ပမ ဏ္ကိုလတ္ိုင့္်းလတ္ိငု့္်းထည့္ ့်၀င္ပ့ပ်း မည္။ 

 

ခံြ ်းပခင့္ ့်ကိုလြဥလတ္ိုင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္လံု်းတ္ခတဲ္ည့္်းပ့သ ့္၄င့္်း  ယူပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

အ မခံ ွိထ ်းပ့သ အလပုသမ ်းက ယမနနြွက  ွိပ့သ ပ မ့္်းမွ လြ ပ့ပင၏ ၅၀% ကို 

အလုပလက ဲ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့် အ ဖြ္ (၂)လ အထ ိ ွိနိငုသည္။ ထည့္ ့်၀င္ပ့ပင (၃၆) ပါတ္အ ထက္ (၁၂) 

ပါတ္ပိြုထည့္ ့်ခဲ့်တ္ိုင့္်း အလုပလက ဲ ့် ခံြ ်းပခင့္ ့် ပ့န က္ပ္ (၁) လြ ထပ္၍  ွိမည္။ အမ  ်းဆံု်းပ့န က္ပ္ (၄) 
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လအထိ့  ဖြသည္။ သိ ု့ ့့်  ဖင့္ ့် အလုပ ္လက ဲ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိနိငု္ပ့သ ြုြုပ့ပါင့္်းက လမွ  

အမ  ်းဆံု်း(၆) လ ဖြသည္။ 

 

အ မခံ ွိသအူလုပလက ဲ ့်အလပုသမ ်းကတ္င ွ ခိုသ ူဇန ်း /ခင္ငပန့္ ်း  ွိလွ င္ အလုပလက ဲ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့်ပမ ဏ္၏ ၁၀% 

ထပ္ပ့ဆ င့္်း  ွိနို့ ္ငသည။္ 

 

အလုပလက ဲ ့်ခံြ ်းပခင့္ ့်အ ်း ပဆိ ြုင့္်းနိငု္ပ့သ ပအ့ ခပအနမ  ်းကို 

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်းသည္။ 

သင့္ ့်ပ့တ္ ့္ပ့သ အလုပအကိုငသ ြကမ့္်းလွမ့္်းမႈကိုလံုပ့လ က္ပ့သ ပအၾက င့္်း့ ပခ က  ွိဘဲ့  င

င့္်းပယလွ  င္ပ့သ ့္ ၄င့္်း၊ 

အလုပအကိုင့္ ကကမ့္်းက င ႈသငတန့္်းပ့ခေျ ခင့္်းကိုမလ ပ့  ကလွ  င္ပ့သ ့္၄င့္ ်း၊ အလုပအကိုငသ ြအ ကတ္က္ 

တ္ိုင့္်းတ္ပါ်း ပ့္ ခ ်းသိ ု့ ့်ကထက္ကခ လွ င္ပ့သ ့္၄င့္်း - ြသည့္ ့်ပအ့ ခပအနမ  ်း့ ဖြသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၇ - ၄၀ ၊ လူမႈဖလူံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 

 

မပစမ္း်းမသန္း ဖစမႈခစံာ်းပခင္း ့်မ ာ်း။ 

 

မပြမ့္်းမသန့္ ဖြ ႈပငစငခြံ ်းပခင့္ ့်မ  ်းကို က ယကံ ွငအလုပသမ ်းသည္ လူမႈဖူလံပု့ ်းအ မခံပ့ပင 

အနည့္်းဆံု်း ပလပါင့္်း (၁၈၀) ထည့္ ့်၀ငခဲ ့့်  ပ ်း့ ဖြ့္ ပ ်း၊ 

လံု်း၀အလုပ လုပနိြုင္ပ့တ္ ့်ပ့ၾက င့္်းြြ္ပ့ဆ်းပ့ကတ္ ့ ့် ွိလွ ငခြံ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။  

ပငစငစြုပ့ဆ င့္်းပ့ပငပမ ဏ္သည္ ထည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်းသည့္ ့်က လအကတ္င့္ ်း အလုပသမ ်း၏ 

ပ မ့္်းမွ လြ ပ့ပင၏ (၁၅) ဆ ဖြသည္ (၁၅ လအကတ္က ္လြ )။ ထိပု့ပငကို 

လြဥပငစင္ပ့ပငအ ဖြ္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္လံု်းတ္ခတဲ္ည့္ ်းပ့သ ့္၄င့္်း ထတု္ယ ူ ခံြ ်းနိငုသည္။ ပလပါင့္်း 

(၁၈၀) ထကပိြု၍ ထည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက သခ္က   ်းပ့သ  ပငစင္ပ့ပင ခံြ ်းပခင့္ ့်  ွိ နိငု ည္။ 

 

လြဥ္ည့္ ့်၀ငစြုပ့ဆ င့္်း့ ခင့္်း ကိ ု(၁၂) လထကပိြု၊ (၁၈၀) လထက္ပ့လွ  ့်နည့္ ်းြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက 

ြုပ့ဆ င့္်းပ့ပင၏ ၄၀% နငွ့္ ့် ထပ္ပ့ဆ င့္်းအတ္ို်း  ွိပ့ပငကိုခံြ ်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

(၁၂) လထက္ပ့လွ  ့်နည့္်းထည့္ ့်၀ငခဲ ့်ပါလွ င္ အလုပသမ ်းသခ္ည့္ ့်၀င္ပ့ပငကို 

တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းထတု္ယ ူခြံ ်း ပခင့္ ့် ွိသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၂ နငွ့္ ့် ၃၃ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 
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၁၀ /၁၃  

 အလငု္ပတင္ပးကာင္း်းပမနမွ တပစာ

ဆက္မံႈ။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၁၁ (၁၉၅၈) ကတ္င္ ဖခဲ့  ခ ်းဆကဆ ံမႈ၏ ပအ့ ခခံမ  ်းကိပိုတ္ပငတ ်း့ မြ္ ်းသည္။ 

ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၀၀ (၁၉၅၂) အ  

တ္ူည ပ့သ အလပုအ ကတ္ကတ ူည ပ့သ လုပခကုိ့ ပဌ န့္်းထ ်းသည္။ 

အထကပါကကနဗင္း်း ွင္း်းမ ာ်းကိ ုး မနမာနိငုငမွံ လကခအံတည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ိွပးသ်းပါ။ 

 

အလုပဌ နတုိ္င့္ ်းကတ္ငတူည ပ့သ အလုပကိ ြုလုပကိ ြုင့္  ခင့္ ်းအကတ္က္ အမ္ိပ့ထ င္ွသိည့္ ဖြ္ပ့ြ၊ 

မ ွိသည့္ ဖြ္ပ့ြ အမ ိ  ်းသမ ်းနငွ့္ ့် အမ ိ  ်းသ ်းတ္ူည ပ့သ လုပခ  ွိ မည္။ အမ ိ  ်းအ ပ့ယ၊္ 

အသ ်းပအ  င္၊ လငိ္၊ ကိ်ုးကကယ္ ဘ သ ၊ နိငုငပံ့ ်းယံၾုကခ ႈ၊ လူမ ိ  ်း /ပ့ပမ်းပဖ ်း  ဇ တ္ိ၊ 

လူမႈပ့ ်းပ့န ကခံ တ္ိ ု့ ့်ပအပေပအ့ ခခံပ့သ  လုပခလြ  

မည မွ ဖခဲ့ ခ ်းမႈမွနသမွ ကိုတ္ ်းမ ြသည္။ အမ  ်းထငသ ့ မငသ ပ့သ လုပခလြ ပ့ပ်းြံနြ၊္ 

  ထ်ူးတ္ ၀န္ပ့ပေပအ့ ခခပံ့သ လုပခလြ ပ့ပ်းြံနြ္ တ္ိ ု့ ့်ကုိတ္ည္ပ့ထ င ္

ထ ်း့ ခင့္ ်း့ ဖင့္ ့် လုပခလြ ဘကလ ိြုကကခဲ့ ခ ်းမႈကိုက ကကယ္ ်း မည္။ 

ဤကိြၥကိ ုILO ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်းမ  ်းကတ္ငင္္ ွ်းပြ ပ့ဖေျ ပထ ်း့ ခင့္ ်းမ ွိပါ။ 

တ္ဘကလ ိငအ ်းထခိိုက္ပ့ြ ့က္ ်း့ ခင့္်းသည္ က  ်း-မ ဖခဲ့  ခ ်းဆကဆ မံႈတ္မ ိ  ်း့ ဖြ္ပ့လသည္။ 

အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်း၏ မခသည့္ ့်အြိတ္အ ပုိင့္်းကတ္င  ွအလုပွ္ငသခသင့္ ့်အ ်း 

ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆ ံမႈမ ပ  ပါ။ (ခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္ ်း၊   ထ်ူးတ္ိ်ုး့ ခင့္်း၊ သငတန့္်းပ့ပ်း့ ခင့္်း၊ 

ပ့့ ပ င့္်းပ့ ႊ ့ ့့်  ခင့္ ်း) အလုပသမ ်းသမဂၢအဖဖဲ ့ ့်၀င့္ ဖြ့္ ခင့္်း၊ 

သမဂၢလုပငန့္်းကတ္ငပါ၀င္ ပ့ဆ င္ငက့္္  ခင့္်း၊ အလုပွ္ငအ ်းပ့၀ဖန့္ ခင့္ ်း၊ သင္၏အမ ိ  ်းအ ပ့ယ္၊ 

အသ ်းပအ  င္၊ လငိ္၊ အမိ္ပ့ထ င္ပ့ ်း၊ မသိ ်းြုတ္ ၀န္၊ ကိုယ္၀န္ပ့ဆ င့္ ခင့္်း၊ 

နငိငပံ့ ်းယံၾုကခခ က္၊ လူမ ိ  ်း သို ့ ့်မဟုတ္္ လူမႈပ့ ်းပ့န ကခံ၊ ပ့ဆ်းပခင့္ ့်၊ အသကအ င္ြယ္၊ 

မပြမ့္်းသန ႈ၊ HIV/AIDS ၊ မ ်းပဖ ်းပခင့္ ့် တ္ိ ု့ ့်ပအပေကတ္ပငအ့  ခ ပ ၍ ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆ ံ့  ခင့္ ်းမ ပ  ။ 

(ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း ၁၁၁၊ ၁၅၆၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉ နငွ့္ ့် ၁၈၃) 

လူတုိ္င့္်းအလုပလြုပကိ ြုင္နအပခင့္ ့်ပအ ်း ွသိည္။ က  ်း-မ လိင ္ ပ့ပေကတ္ပငအ့  ခခံ၍ 

လုပငန့္်းဖခဲ့ ခ ်း့ ခင့္်းမ ပ  ။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒစည္း်းမ ဥ္း်းမ ာ်း။ 

• ့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

•   ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒ (၁၈၆၁) 

• မပြမ့္်းမသနသူမ  ်း ပုိင္ငခင့္ ့် အပခင့္ ့်ပအ ်းဥပပဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅) 

• သတ္  ကတ္င့္်း၀နႀက ်းဌ န အမိန္ ့ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁၂၅ /၁၉၉၆ 

• အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

 

တန္း်းတလူပုပခပငခံစာ်းပခင္း ့်။ 

 

တ္ူည ပ့သ အလုပကိ ြုလုပကိ ြုင့္ ခင့္်းအကတ္ကအ မ ိ  ်းသမ ်းမ  ်းသခအမ ိ  ်းသ ်းမ  ်းနငွ့္ ့် တ္န့္်းတ္ူအပခင့္ ့်ပအ ်း၊ 

လုပပခပငမ  ်းခံြ ်း  ွိ မည ္ဟု ့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ ကအ မခံသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၀၅၊ ့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

 

တဘကလ ိငအာ်းထခိိုက္ပးစား္ကာ်းး ခင္း်း။  

 

၄င့္်းကိြၥအ ်းတ္ ်းဆ ်းက ကကယ္န္ သ ်း့ ခ ်းအလပုသမ ်းဥပပဒ ပဌ န့္်းခ ပက ကတ္ ့ ့် ပါ။ သိ ု

့ ့်ပ့သ ့္တ္ဘကလ ိင ္အ ်း ထခိိုက္ပ့ြ ့္က ်း့ ခင့္်းပ့ၾက င့္ ့်   ဇတ္္ပ့ၾက င့္်း၊ 

တ္  ်းပမၾက င့္်း မ  ်းသိ ု့ ့်ဥ ်းတ္ည္ခသ ်းနိငုသည္။ 

  ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒပုဒ  - ၃၅၄ အ  အမ ိ  ်းသမ ်း၏ က ယိပ့ႁ ၵ 

ကိုထခိိုကပ က့္ ပ ်းပ့ြသည့္ ့်က ်ဴ်းကလန ႈသည္ ့ ပြ ႈပ့့ မ ကသ ည့္ ဖြ္၍ (၂) နြွအထပိ့ထ ငဒဏ္္ 

ြ  ငခ မွတ္နိြု ငသည္။ ပ့ပငဒဏ္လ ည့္်းပါ၀ငနြို ငသည္။ 

အမ ိ  ်းသမ ်း၏ က ယိပ့ႁ ၵ ကိုထခိိုကပ က့္ ပ ်းပ့ြသခ္ိ တ္ြံုတ္ဥ ်းက အသမံ  ်း့ ပ ့ ခင့္်း၊ 

အမူအ  ့ ပ ခင့္်း၊ မပဖယ   ကို့ ပ ခင့္်း၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္အ လ ်းတ္ူ့ ပ ့ ခင့္်းမ  ်းသည္ 

  ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒပုဒ  - ၅၀၉ အ  ့ု့  ပြ ႈ ပ့့ မ ကသ ည့္ ဖြ္၍အလ ်းတ္ူြ  ငနြို ငသည္။ 

 

  ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒပုဒ  - ၃၅၄ ကတ္ငဆိြုသခ ွ  - မခသူ မဆို အမ ိ  ်းသမ ်းတ္ဥ ်းပအပေ   ဇ၀တ္ ႈပ့့ မ က္ 

ပ့သ အ ်းထတု္ ႈတ္ြံုတ္  ၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္သက္ပ့  က္ပ့ြမႈ ့ ပ   ကတ္င္ ထိသုိ ု့ ့့်  ပ ့ ခင့္်းသည္ 

အမ ိ  ်းသမ ်း၏ က ယိပ့ႁ ၵ ကိုထခိိုကပ က့္ ပ ်းပ့ြမခကိြုသလိွ ကနွင့္ ့့်  ပ ့ ခင့္်း၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ 

က ယိပ့ႁ ၵ ကိုထခိိကုပ က့္ ပ ်းပ့ြလို၍့ ပ ့ ခင့္်း့ ဖြ္ လွ င ္ထိသုအူ ်း 

(၂)နြွအထပိ့ထ ငဒဏ္သ ကတ မ့္်း၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ပ့ပငဒဏ္္၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ ့ ပြဒဏ္ ္(၂) ပလံ ြု်းြ  င္  မည္။ 

  ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒပုဒ  - ၅၀၉ ကတ္ငဆိြုသခ ွ  - မခသူ မဆို အမ ိ  ်းသမ ်း၏ က ယိပ့ႁ ၵ 
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ကိုထခိိုကပ က့္ ပ ်းပ့ြ  နည္္ခ္ယခ က့္ ဖင့္ ့် ့ ့ႈတ္ ွပဖင့္ ့်ပဟ့ ပ ဆို့ ခင့္်း၊ အသံ့  ပ ့ ခင့္်း၊ 

အမူအ  ့ ပ ခင့္်း၊ မပဖယ   တ္ြံုတ္  ့ ပ ခင့္်း ့ ပ    ကတ္င္ ထိသုိ ု့ ့့်  ပ ပ့သ  အသ၊ံ 

ပ့့ ပ ပ့သ ြက ်း ကိုတ္ဘကကၾက ်းသပိ့ြ ခင့္်း၊ ထိသုိ ု့ ့့်  ပပသ တ္ြုံတ္  ၊ အမူအယ   တ္ိ ု

့ ့်ကို တ္ဘကက  ့ မငသပိ့ြ ခင့္်း၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ အၾကငအမ ိ  ်းသမ ်း၏ ကိုယ္ပ့ ်းကိယုတ  လံု့ ခံ့ မႈကို 

က ်ဴ်းပ့က  ့့္ ခင့္်း ့ ပ လွ င္ ထို့  ပ မူသအူ ်း ပ့ထ ငဒဏ္သ ကသ က ္(၁)နြွသကတ မ့္ ်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ သိ ု

့ ့်မဟုတ္ ္ပ့ပငဒဏ္္၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ ့ ပြ ္ဒဏ္္ (၂)  ပလံ ြု်းြ  ငမ္ည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

  ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒပုဒ  - ၃၅၄ ၊ ၅၀၉ (၁၈၆၁) 

 

ခခဲး ခာ်းဆက္မံႈကင္း်းမဲ့်ပးစ ခင္း်း။  

 

့ မန  နိငုငဖံဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒက နိငုငသံ ်းတ္ဥ ်းခ င့္်းြ  သည္ ဥပပဒ၌ 

တ္ူည ပ့သ အပခင့္ ့်ပအ ်း  ွိပ့ြ  နအ မခံသည္။ နိငုငပံ့တ္ ့္သည္ မခသည့္ ့်နိငုငသံ ်းကိုမွ  လူမ ိ  ်း၊ 

ပ့ပမ်းပဖ ်း  ဇ တ္ိ၊ ကို်းကကယ္ ဘ သ ၊   ထ်ူး၊ အဆင့္ ့်အတ္န့္်း၊ ယဥ္ပ့က ်းမႈ၊ လိင၊္ 

့ ကကယ္၀ခ မ့္်းသ မႈ ြသခတိြု ့ ့်ကိုပအ့ ခခံလွ က္ ဖခဲ့  ခ ်းဆကဆ ံ့ ခင့္်းမ ွိပ့ြ ။    ဖဖဲ 

့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒကတ္ငပ္ ံဆိုသခ ွ  - ့ ပည္ပ့ထ ငစြုနိငုငပံ့တ္ ့္သည္ 

သတ္ ွတ္္ပ့သ အ ည ္အခ င့္်းနငွ့္ ့့်  ပည့္ ့်ြုံသမူ  ်းကို ့ ပခသူ ့ ့်၀နမ့္္်းတ္ ၀နအဆင့္ ့်ဆင့္ ့်မ  ်းကတ္ငခန္ 

့ ့်ထ ်း  ၌ မခသည့္ ့်နိငုငသံ ်းကိုမွ  လူမ ိ  ်း၊ ပ့ပမ်းပဖ ်း  ဇ တ္ိ၊ ကို်းကကယ္ ဘ သ ၊ လိင္ တ္ိ ု

့ ့်ကိုပအ့ ခခံက ဘကလ ိြုက၍္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆ ံ ၍ပ့သ ့္၄င့္်း 

ပ့ဆ င္ငက့္္ ခင့္်းမ ွိပ့ြ ။ သိ ု့ ့်ဆိုပ့ြက မူ ဤြ ပုိဒပါမခသည့္ ့်အ  ကမွ  အမ ိ  ်းသ ်းမ  ်းနငွ့္ ့်သ  

သင့္ ့်ပ့လွ  ့္ပ့သ ပ့န  မ  ်းကတ္င္ အမ ိ  ်းသ ်းမ  ်းကိုသ ခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းကို 

တ္ ်းဆ ်း့ ခင့္်းမ ွိပ့ြ ။ 

 

အလုပ ရှင မ  ်းသည  သက ဆိုင    အလုပ သမ ်းလလဲယှ ပ ်းြံု်းမ  ်းတ္ွင မတှ္ ပံုတ္င ထ ်းပသ  

မသန မြွမ ်းသမူ  ်းကို ပ ွ်းခ ယ ဖပ ်း အလုပ ခန ့် အပ  န  လိုအပ သည ။ အြုိ်း နင့်  

မသန မြွမ ်းသမူ  ်းအဖွဲွေ့အြည ်း၏ ကိုယ ြ ်းလှယ မ  ်းပါဝင ပသ  ဥပပဒမ  ်းအပက င အထည ပဖ   န  

ဖွဲွေ့ြည ်းထ ်းသည့်  မသန မြွမ ်းသမူ  ်း အခွင ့်အပ ်းနငှ့်  တ္ ဝန ဝတ္တ   ်းဆိုင    အမ ိြု်းသ ်းပက  မတ္ သည  

မသန ြွမ ်းသမူ  ်းအ ်း အလုပ ခန ့် အပ  န အတ္ွက  ပဝြုတ္ြ ခု (အဆိုပါပဝြုအတ္ွက  ပန  အတ္ိအက  

ခ မှတ္ မထ ်းပသ  လည ်း) သတ္ မှတ္ ထ ်းပါသည ။ ၎င ်းပဝြုအတ္ိုင ်း ခန ့် အပ နိငု ပခင ်းမရှိပါက 

အလုပ ရှင သည  မသန ြွမ ်းသမူ  ်းအခွင့် အပ ်း အတ္ကွ  မတ္ည ထ ်းပသ   န ပုံပငတွ္ြ  ပ သို ့် 

သတ္ မှတ္ ပမ ဏ္ ပငပွကက်းကို ပပ်းအပ  ပါသည ။ 
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မပြမ့္်းမသန့္ ဖြသူမ  ်း ပုိင္ငခင့္ ့် အပခင့္ ့်ပအ ်းဥပပဒအ  

မပြမ့္်းမသန ႈကိုပအ့ ခခံက ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆ ံမႈကို တ္ ်း့ မြ္ ထ ်းသည္။ 

ထိဖုခဲ့ ခ ်းဆကဆ ံမႈက ်ဴ်းကလန့္ ခင့္်းကို   ဇ၀တ္္ပ့ၾက င့္်းအ ၄င့္်း၊ တ္  ်းပမၾက င့္်းအ ၄င့္်း 

့ ပြဒဏ္ ္ပ့ပ်းနိငုသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၄၇ ၊ ၃၄၈ ၊ နငွ့္ ့် ၃၅၂ ၊ ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအပုခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ 

(၂၀၀၈) 

၃၅-၃၆၊ မပြမ့္်းမသနသူမ  ်း ပုိင္ငခင့္ ့် အပခင့္ ့်ပအ ်းဥပပဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅) 

 

တန္း်းတအူလပုအကိငု္ပးင္ ်းခ ယမႈ။ 

 

အမ ိ  ်းသမ ်းမ  ်းသခအမ ိ  ်းသ ်းမ  ်းလုပ္ပ့သ အလုပတိ ြုင့္်းကိုမလုပနိြုင္။ သတ္  မိုင့္်းမ  ်းကတ္င္ 

ပ့့ ပမအ ကလ ြုပ္ ပ့သ အလုပ   ်းအကတ္ကအ မ ိ  ်းသမ ်းမ  ်းကိုခိုင့္်းပ့ြ၍မ ။ ထိအုလုပဌ မ  ်းကတ္င္ 

လူမႈပ့ ်း၊ က န့္်းမ ပ့ ်းတ္ို ့ ့်နငွ့္ ့် ပါတ္သ က္ပ့သ အလုပ   ်းကတ္ငသ အမ ိ  ်းသမ ်းကိုခိုင့္်းပ့ြနိငုသည္။ 

အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) အ  - 

၀ါငငစက ္(cotton opener) လခပါတ္္ပ့ပနသ ြက္ံြုကတ္င့္်းမခသည့္ ့်ပ့န  ကတ္င ွ  အမ ိ  ်းသမ ်းမ  ်း 

ပကလ်းမ  ်းကို မခိငု့္်းပ့ြ ပါ။ 

 

အ ခ ်းပ့သ လုပငန့္်းမ  ်းကတ္ငကန္ ့ ့်သတ္္ ်း့ ခင့္်းကို အလုပသမ ်းဥပပဒကတ္ပင ကတ္ ့ ့် ွိ ပါ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၉၃ ၊ သတ္  ကတ္င့္်း၀နႀက ်းဌ န အမိန္ ့ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ အမွတ္ ္- ၁၂၅ /၁၉၉၆ 

အပုိဒ္ - ၂၉ ၊ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 
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အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

အလုပခိြုင့္်းပ့ြနိငုသည့္ ့်အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းအသကအ င္ြယ္ - ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း ၁၃၈ (၁၉၇၃) 

ပကလ်းအလုပသမ ်းနငွ့္ ့်အဆိ်ုးဆံု်းအလုပ   ်း - ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၁၈၂ (၁၉၉၉) 

 

ကကနဗင္း်း ွင္း်း ၁၈၂ ကိ ုး မနမာနိငုငမွံ လကခအံတည္း ပဳထာ်းသည္။ 

 

သူ၏ က န့္်းမ ပ့ ်း၊ ြိတ္ပိြုင့္ ်းဆိငု ္နငွ့္ ့် ြပုပိြုင့္်းဆိုင ္ ပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းမႈပအပေကတ္င ္ထခိိုကသက္ 

ပ့  က ႈ့ ဖြနိြုင္ပ့သ အလုပ္ မ ို်းကတ္ပငကလ်းအလုပသမ ်းကိုခုိင့္်းပ့ြမႈလံ်ုး၀မ ွိပ့ြ ။ 

ပကလ်းသည္ပ့က  င့္ ်းပ့နနိငု္ပ့သ အပခင့္ ့်ပအ ်း ွ ိမည္။ ဤအပခင့္ ့် 

ပအ ်းမ  ်းကုိက ကကယ္ ်း့ ပ ်း့ ဖြလွ င ္အသက ္(၁၂)နြွ ွ (၁၄)နြွအ ကတ္င့္ ်းပကလ်းအလုပသမ ်းကို 

ပ့ပါ ့်ပါ်းပ့သ အလုပ္ မ  ်းခိငု့္်းပ့ြ ခင့္်းမ ပ နိငုစ  ပအၾက င့္ ်းမ ွိပါ။ 

ပ့ယဘုယ အ ်း့ ဖင့္ ့်အလုပခိြုင့္်းပ့ြနိငုသည့္ ့်အနမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးအသကအ င္ြယက ိြု (၁၅) 

နြွသတ္ ွတ္္ပ့သ ့္လည့္်း၊ ပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းြနိငုငမံ  ်းကတ္င ္(၁၄)နြွခန္ ့ ့်သတ္ ွတ္ၾကသည္။  

ပ့ဘ်းအ ့   ယိွ္ပ့သ အလုပ   ်းခုိင့္ ်းပ့ပြ ်းအကတ္ကအ နမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးအသကအ င္ြယသ ည္ (၁၈) 

နြွ့္ ဖြသည္။ ထိအုလုပ   ်း သပခကလ်းအလုပသမ ်း၏ က န့္်းမ ပ့ ်းနငွ့္ ့် ြိတ္ဓါတ္္ပ့ ်း  ကုိ 

ထခိိုက္ပ့ြနိငုသည္။ အခ ိ   ့ ့်ပ့သ အထ်ူးပအ့ ခပအန မ  ်းကတ္င္ (၁၆)နြွခန္ ့ ့်သတ္ ွတ္နြို ငသည္။ 

သူ၏ က န့္်းမ ပ့ ်း၊ ြိတ္ပိြုင့္်းဆိုင ္နငွ့္ ့် ြုပပိြုင့္ ်းဆိငု ္ ပဖံ ့ ့့်  ဖိ  ်းမႈပအပေကတ္င ္ ထခိိုကသ က္ 

ပ့  က ႈ့ ဖြနိြုင္ပ့သ အလုပ္ မ ို်းကတ္ပငကလ်းအလုပသမ ်းကိုခုိင့္်းပ့ြမႈလံ်ုး၀မ ွိပ့ြ ။ 

ပ့ဘ်းအ ့   ယိွ္ပ့သ အလုပ   ်းခုိင့္ ်းပ့ပြ ်းအကတ္ကအ နမ္ိ့ ့်ဆံ်ုးအသကအ င္ြယသ ည္ (၁၈) 

နြွ့္  ဖြသည္။ 

၁၁ /၁၃။   ပကလ်းမ ာ်းနင္ွး ့် 

လငူယမ ာ်း။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒစည္း်းမ ဥ္း်းမ ာ်း။ 

• ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

• ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

• ပကလ်းသငူယ   ်းဆိုင ္ဥပပဒ (၁၉၉၃) 

• အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

 

အလပုခိြုင္း်းပးစနိငုသ ည္း ့်အနိမ္း ့်ဆံ်ုးအသကအ င္ ယ္။ 

 

အလုပခိြုင့္်းပ့ြနိငုသည့္ ့်အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းအသကအ င္ြယက ိြု (၁၄) နြွဟ ြုသတ္ ွတ္္ ်းသည္။ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ 

(၁၉၅၁)အ  (၁၄) နြွ္ပ့အ ပကကလ်းကိ ုအလုပခိြုင့္်းပ့ြ ခင့္်းမ ပ  နတ ်းမ ြ္ ်းသည္။ လက ွတ္္ဆ  ၀န ္  

၏ အလုပလ ြုပနိြုင္ပ့ၾက င့္ ်းပ့ထ ကခံခ က္ပ့ဆ်းြ မပါဘဲ အသက္ (၁၄) နြွ ္နငွ့္ ့် (၁၆) နြွၾက ်း 

ပကလ်းကို မခသည့္ ့်ြက္ံြုကတ္င အွလုပ လုပ္ပ့ြ နတ ်းမ ြ္ ်းသည္။ ထိပုကလ်းအ ်း တ္ြ္ပ့န ့ ့်လွ ငအမ  ်းဆံု်း 

(၄)န    သ ခိုင့္်းပ့ြ န့္ ဖြ့္ ပ ်း ၁၈:၀၀ န    မွ ၀၆:၀၀ န    အခ နိအကတ္င့္်း အလုပ လုပခိြုင့္်းပ့ြ ။ 

အလုပလ ြုပ္ပ့ပနသ  ပကလ်းမ  ်း ၏ အလုပခ နိ္ ကို (၂) ဆိုင့္်းဖခဲထ ်း န္၊ တ္ြဆိ ြုင့္်းလွ င္ န ်းခ နိ အပါအ၀င္ (၅) 

န   ထက ပုိပ့ြ ။ တ္နဂၤပ့့ ပ့ပ့န ့ ့်သည္ ပကလ်းအလုပသမ ်းမ  ်းအကတ္ကလည့္်း 

 ကသတ္ ပါတ္န ်း က့္ ဖြ့္ ပ ်း ဤသတ္ ွတ္ခ က္ မ  ်းကတ္ငခကြင့္်းခ က  ွိပ့ြ ။ 

 

ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ ကတ္င္ အလုပခိြု့္င့္်းပ့ြနိငု္ပ့သ  အနမ္ိ့ ့်ဆံု်းအသကအ င္ြယက ိြု (၁၄) နြွသိ ြု 

့ ့်တ္ို်း့ မွင့္ ့် ထ ်းသည္။ (၁၄) နြွ  ွ(၁၆)နြွအ ကတ္င့္်းပကလ်းအလုပသမ ်းမ  ်း၏ တ္ြပ့္န ့ ့်အလုပလ ြုပခ နိ ကိ ြု 

အမ  ်းဆံု်း (၄) န   ထက ပုိ နသတ္ ွတ္္ ်းသည္။ အသက္ (၁၆) နြွ္ပ့အ ကအလုပသမ ်းအ ်းအခ နိပြိုအိုဗါတ္ိုငနငွ့္ ့် 

ညဘကအလုပ္ (၁၈:၀၀ - ၀၆:၀၀ န   ) ခိုင့္်း့ ခင့္်းကို လံု်း၀တ္ ်းမ ြ္ ်းသည္။ 

 

အသက္ (၁၆ - ၁၈) နြွအ င္ြယ္ ငက္ယ္ယသ ူအလုပသမ ်းသည္ ဆ  ၀န္၏ပ့ထ ကခံခ က့္ ဖင့္ ့် 

ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့  ပ့သ ပ့န  ကတ္ငအလုပလ ြုပနိြု ငသည္။ သ၏ူ ြိတ္ပိြုင့္်းဆိုင ္နငွ့္ ့် ြုပပိြုင့္်းဆိုင ္ ပဖံ 

့ ့့်  ဖိ  ်းမႈပအပေကတ္င္ ထခိိကုသ က္ ပ့  က ႈလံု်း၀မ ွိပ့ြ ။ ထိ ု့ ့့်  ပငအလုပသမ ်းငယသည္ 

လုပကိ ြုငမ္ည့္ ့်သကဆ ိြုင ္လုပငန့္်းနငွ့္ ့်ပါတ္သ က့္ ပ ်း ့ ကကမ့္်းက င ႈသငတန့္်း  ွိ့ ပ ်း့ ဖြ္မည့္ ့်အ ပင ္၊ 

အလုင္ပခပ္ငတင့္်း က န့္်းမ ပ့ ်းနငွ့္ ့် ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့  ခံ့ ပ့ ်းအကတ္က္ 

ညႊနၾက ်းခ က   ်းကိုပ့က င့္်းပြ န ်းလခလိြုကန နိငုသည့္  ဖြ့္ ပ ်း ၊ 

အလုပလ ြုပနိြုင္ပ့အ ငက န့္်းမ သင္နစမ့္်း့ ခင့္်း နငွ့္ ့့်  ပည့္ ့်ြုံ မည္။  

 

ပကလ်းသငူယ   ်းဆို့္င ္ဥပပဒကဆိုသခ ွ  - ပကလ်းတ္ိုင့္်းသည္ 

ဥပပဒနငွ့္ ့်အည သ၏ူကိုယပိြုင္ပ့င္ြ်းခ ယ ႈ့ ဖင့္ ့် အလုပလ ြုပနိြုင္ငခင့္ ့် ွိသည္။ ဥပပဒက ပဌ န့္်းပ့သ  
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အလုပအကိုင ွ္ိပခင့္ ့် ၊ န ်းပခင့္ ့် ၊ အပန့္်းပ့့ ဖပခင့္ ့် နငွ့္ ့် အ ခ ်းပ့သ  အပခင့္ ့်ပအ ်းမ  ်း ွိသည္။ 

ဥပပဒကထပ ံဆိုသခ ွ  - အလုပသမ ်း၀နႀက ်းဌ နပအန ဖင့္ ့် ထိပုကလ်းအလုပ္ သမ ်းမ  ်း 

အလုင္ပခ ငအကတ္င့္်း ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ ပ့ ်း၊ ကိယုပိြု ငအပခင့္ ့်ပအ ်းမ  ်းထပိါ်း့ ခင့္်း၊ ဆံု်း ႈ့ံ့ ်း့ ခင့္်း 

မခံပ ပြ ်း အကတ္က္ ဥပပဒအ  အက အကကယ္ပ့ပ်း န္၊ လံု့ ခံ့ မႈ ွိပ့ြ န ္တ္ ၀န္ွသိည္။  

 

နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒက ပကလ်းမ  ်းအကတ္က္ အခမဲ့် ပအ့ ခခံပည ပ့ ်း 

သငယူ  ွိပ့ြဖိ ု့ ့် အ မခံပ့ပ်းထ ်းသည္။ 

မသပင န ပည ပ့ ်းြနံြအ ကတ္ကသ တ္ ွတ္္ ်းပ့သ အသကအ င္ြယ ွ မူ (၁၀) နြွ ့္ ဖြသည္။ 

 

ြက ြံုအက ဥပပဒအ  အသက  ၁၄ နြှ အနည ်းဆံု်းရှပိသ  ကပလ်းမ  ်းကို (ကပလ်းလုပ သ ်းအပဖြ  

ကန ့် သတ္ အလုပ မ  ်းကိုသ  လုပ ကိုင ပြ န ) နငှ့်  အသက  ၁၆ နြှ အ ွယ  ကပလ်းမ  ်းကိ ု

(လူလက ်းလုပ သ ်းအပဖြ ) အလုပ ခန ့် အပ  န အတ္ွက  ဆ  ဝန ထမံှ ပထ က ခံြ ယူ ပါသည ။ 

ပထ က ခံြ ၏ သက တ္မ ်းသည  ၁၂ လ ပဖြ သည ။ 

 

မူ င္း်း။ 

 

အပုိဒ္ - ၂၈ နငွ့္ ့် ၃၆၆ ၊ ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

အပုိဒ္ - ၁၃ - ၁၄ ၊ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့်အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

အပုိဒ္ - ၂၄ (က)(ခ) ၊ ပကလ်းသငူယ   ်းဆိုင ္ဥပပဒ (၁၉၉၃) 

အပုိဒ္ - ၇၅ - ၈၃ ၊ အလုပ္ံြုမ  ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) 

 

ပးဘ်းအႏး ၱာယရ ွပိးသာအလပုမ ာ်းခိုင္း်းပးပစ ်းအကတကအ နိမ္း ့်ဆံ်ုးအသကအ င္ ယ္။ 

 

ပ့ဘ်းအ ့   ယ္ွိပ့သ အလုပ   ်းခိုင့္်းပ့ပြ ်းအကတ္ကအ နမ္ိ့ ့်ဆံု်းအသကအ င္ြယသည္ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့် 

အလုပဌ နမ  ်း ဥပပဒ အ  (၁၈) နြွ့္ ဖြသည္။ အသက ္(၁၈) နြွမျ ပည့္ ့်ပ့သ်းသူကို 

ပ့ဘ်းအ ့   ယ္ ယ္ွိပ့သ အလုပ   ်းကတ္င္ အလုပလ ြုပ္ပ့ြ ခင့္်း၊ ပ့ြခိုင့္်း့ ခင့္်း မ ပ လုပ္။ 

ပ့ဘ်းအ ့   ယ္ွိပ့သ လုပငန့္်းပခင္ပ့န  ကတ္ငအလုပ လုပ္ပ့ြ ။  

ပကလ်းသငူယ   ်းဆိုင ္ဥပပဒအ  - သ(ူမ) ၏ အသကအ ့ ့   ယ္ွိပ့သ ၊ 

ပ့  ဂါတ္ြံုတ္  ့ ဖြ္ပ့ြနိငု္ပ့သ ၊  သိ ု့ ့်မဟုတ္္ ြိတ္ပိြုင့္်းဆိုင ္ထခိိုက ႈ့ ဖြ္ပ့ြနိငု္ပ့သ  

အလုပ  ိ  ်းကိုလုပ္န္ ပကလ်းအလုပသမ ်းအ ်း ပခင့္ ့့်  ပ ့ ခင့္်း၊ ခိငု့္်းပ့ြ ခင့္်းကို တ္ ်းမ ြ္ ်းသည္။ 

 

ဆိုင   ်းနငွ့္ ့် အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) အ  အသက ္(၁၆) နြွ္ပ့အ ကအလုပသမ ်းအ ်း အခ နိပြိုအိဗုါတ္ိငု္ 

အလုပ္၊ ညအလုပ ္(၁၈:၀၀ - ၀၆:၀၀ န   အကတ္င့္်း) ခိုင့္်းပ့ြမႈကိုတ္ ်းမ ြ္ ်းသည္။ အလုပ ခ ိန နငှ့်  
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ညဘက အလုပ လုပ ခွင့်  တ္ ်းပမြ ပခင ်းဆိုင    အလ ်းတ္ူ ပပဋ္ဌ န ်းခ က မ  ်းကို ြက ြံုဥပပဒ တ္ွင လည ်း 

ပတ္ွွေ့ နိငု သည ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၁၃ - ၁၄ ၊ ဆိုင   ်းနငွ့္ ့် အလုပဌ နမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) 

အပုိဒ္ - ၆၅(က) ၊ ပကလ်းသငူယ   ်းဆိုင ္ဥပပဒ (၁၉၉၃) 

ြက ြံုဥပပဒ ၁၉၅၁၊ §၂၄-၂၉၊ ၅၉-၆၀ နငှ့်  ၇၅ 
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အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

အတ္င့္်းအၾကပခိြု့္င့္ ်းပ့ြ ခင့္်းဆိုင ္ ကကနဗင့္ ်း ွင့္ ်း ၂၉ (၁၉၃၀) 

အတ္င့္်းအၾကပခိြု့္င့္ ်းပ့ြ ခင့္်းပပပ  က္ပ့ပြ ်း ကကနဗင့္်း ွင့္ ်း ၁၀၅ (၁၉၅၇) 

အတ္င့္်းအၾကပခိြု့္င့္ ်းပ့ြ ခင့္်းဆိုသခ ွ  အၾကငသူတ္ဥ ်းပတ္ယ ကသ ည္ 

အ ပြဒဏ့္္  ဖင့္ ့့်  ခိမ့္်းပ့ခ  က ႈတ္မ ိ်းမ ိ  ်း (လုပခလြ ပမပ်း့ ခင့္ ်း၊ အလုပ္ပစဲ့ ခင့္်း၊ 

ထခိိုက္ပ့ြ ့္က ်း့ ခင့္်း၊ အၾကမ့္်းဖက့္ ခင့္ ်း သို ့ ့်မဟုတ္္ ခ ၶ ကိုယက ိြု ထခိိုက္ 

န က င္ပ့ြ ခင့္်း) ပ့ၾက င့္ ့်မိမိဆ ၵမပါဘအဲလုပလ ြုပရျ ခင့္်းကုိပ့ခေသည္။ 

အတ္င့္်းအၾကပခိြုင့္်းပ့ြ ခင့္်းသည္ လူ ့ ့်အပခင့္ ့်ပအ ်း ခ ိ  ်းပ့ဖါက ႈ့ ဖြသည္။ 

 

ကကနဗင္း်း ွင္း်း ၀၂၉ (၁၉၃၀) ကိ ုး မနမာနိငုငမွံ လကခအံတည္း ပဳထာ်းသည္။ 

တ္ခ ိ   ့ ့်ပ့သ ခကြင့္ ်းခ ပကအ ့ ခပအနမ  ်းမွလလဲ၍ မိမအိလိုဆ ၵမပါဘ ဲ

့ ပြဒဏ့္္  ဖင့္ ့့်  ခိမ့္်းပ့ခ  က ႈပ့ၾက င့္ ့်လုပပ္သ  

အတ္င့္်းအၾကပခိြုင့္်းပ့ြ ခင့္်းနငွ့္ ့် မလုပပ န ခိုင့္ ်းပ့ြ ခင့္ ်းကိုတ္ ်းမ ြသည္။ 

သငသညအ ျ ခ ်းပတ္န  ကတ္ငအလုပအကုိင္ ွပ့ပဖ့ ခင့္်းကုိအလုပွ္ငကလကခံပခင့္ ့့်  ပ  မည္။ 

ထိကိုြပၥၾက င့္ ့်သင့္ ့်အ ်း လုပခလြ ့ ဖတ္္ပ့လွ  ့့်  ခင့္်း၊ 

အလုပ္ပစဲ န့္  ခိမ့္ ်းပ့ခ  က့္  ခင့္်းမလုပ္။ (ဤကဲ့်သို ့ ့့်  ပ လုပ့္ ခင့္ ်းကုိ 

နိငုငတံ္က ဥပပဒကတ္င္ အတ္င့္ ်းအၾကပအလုပခိြုင့္ ်းပ့ြ ခင့္်းဟုသတ္ ွတ္သ ည္။) 

“အိုဗါတ္ိုငအပါအ၀င္  ကသတ္ တ္ြပါတ္အ လုပခ နိ စြုြုပ့ပါင့္ ်းသည္(၅၆)န   ထက္ပ့က  ့္ပါက 

၄င့္်းကိ ုလူသ ်းမဆန္ပ့သ လုပငန့္်းပခပငအ့  ခပအနကတ္ငအလုပလ ြုပရျ ခင့္်းအ ဖြသတ္ ွတ္သ ည္။” 

၁၂ /၁၃။ 

 အတင္း်းအၾကပခိြုး္င္း်းပးစ 

ခင္း်း။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒစည္း်းမ ဥ္း်းမ ာ်း။ 

•   ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒ (၁၈၆၁) 

• အမိန္ ့ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ  - ၁ /၁၉၉၉ ၊ ၁၄ ပ့မလ၊ ၁၉၉၉။ 

 

အတငး္်းအၾကပမလပုပမန ခိုင္း်းပးစ ခငး္်းကိတုာ်းမ စး္ ခငး္်း။ 

 

့ မန  နိငုင၏ံဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒအ  ကကြန့္ ပ ့ ခင့္်း၊ လကူနုကူ်း့ ခင့္်းတ္ိ ု

့ ့်ကိုတ္ ်းမ ြ္ ်းသည္။ အတ္င့္်း အၾကပ္ အဓမၼခိငု့္ ်းပ့ြ ခင့္်းကိုလည့္်းတ္ ်းမ ြ္ ်းသည္။ 

ဤကတ္ငခကြင့္်းခ က ွ  -   ဇ၀တ့္္ ပြဒဏ္ခ မွတ္ခ ကအ   အလုပၾကမ့္်းခိုင့္်းပ့ြ ခင့္်းနငွ့္ ့် ့ ပခသူ 

့ ့်အက ိ  ်းအကတ္က ္နိငုငပံ့တ္ ့္အြို်း က တ္  ်းဥပပဒနငွ့္ ့်အည  တ္ ၀နခ မွတ္ ္ခိုင့္ ်းပ့ြ ခင့္်းတ္ို 

့ ့့်  ဖြသည္။ 

 

အမိန္ ့ ့်ပ့ၾက ့့္ င ြ  - ၁ /၁၉၉၉ ၊ ၁၄ ပ့မလ၊ ၁၉၉၉ အ  အတ္င့္်း အၾကပ္ 

အဓမၼခိုင့္်းပ့ြ ခင့္်း၊ မလုပပ န  လုပအ ်းပ့ပ်းြျ ခင့္်းတ္ိူြု ့ ့်ကိုတ္ ်းမ ြ္ ထ ်းသည္။ သိ ု့ ့်ပ့သ ့္ 

ပ့န ကဆ ကကတ ဲ ညႊနၾက ်းခ ကအ   ပအ ်းပ့ပေကိြၥ မ  ်း့ ဖြ္ပ့သ  မ ်းပ့ဘ်း၊ ပ့ပ ဘ်း၊ မုနတိ ြုင့္်းပ့ဘ်း၊ 

ငလွ င္ပ့ဘ်း၊ အငတ္္ပ့ဘ်း၊ ြြ္ပ့ဘ်း၊ ကပ္ပ့ ဂါပက   က့္ ခင့္်း၊   တ္ို ့ ့်ကတ္င္ 

့ ပခသူအမ  ်းပ့ဘ်းအ ့   ပယက    က ည့္ ဖြ၍္ 

ဤကိြၥမ  ်းအကတ္ကလ ြုပအ ်းပ့ပ်းပ့တ္ င့္်းခံ့ ခင့္်းကို ခကြင့္်းခ ပကအ န ဖင့္ ့်ထ ်း ွိသည္။  

 

အတ္င့္်းအၾကပခိြုင့္်းပ့ြ ခင့္်းသည္   ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒအ  

  ဇ၀တ္ ႈပ့့ မ က္ပ့သ က ်ဴ်းကလန ႈ့ ဖြသည္။   ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒကတ္ငဆိြုသခ ွ  - မခသူမဆို 

အဓမၼအ ်း့ ဖင့္ ့် တ္ပါ်းသအူ ်း သ၏ူဆ ၵမပါဘ ဲအလုပလ ြုပ္  နဖအိ ်းပ့ပ်း့ ခင့္်းအကတ္က္ 

က ်ဴ်းကလနသူအ ်း ့ ပြဒဏ္ ္ပ့ထ ငဒဏ္္ (၁)နြွအထ၊ိ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ပ့ပငဒဏ္္၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ ့ ပြဒဏ္္ (၂) 

 ပလံ ြု်းက ခံပ့ြ မည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၅၈ ၊ ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

အပုိဒ္ - ၃၇၄ ၊   ဇသတ္ႀက ်းဥပပဒ (၁၈၆၁) 

 

ကလတလ င္ပစာအလပ္ုပးး ပာင္း်းပခင္း ့်၊ အလငု္ပထ ကကခင္း ့်။ 

 

အလုပသမ ်းသည္ အလုပ္ပ့့ ပ င့္်းလုပ္ နအကတ္ကလက္ွအိလုပွ္ငအ ်း (၁) လႀကိ  တ္ငနြို ့ ့်တ္ြ္ပ့ပ်း နလိြုသည္။ 

ပအသ်းြိတ္က ိြု “အလုပအကိုငတည့္ မဲလံု့ ခံ့ မႈ” ပ့ခါင့္ ်းြဥ္ပ့အ ည္ကတ ငၾကည့္ ့်ပါ။ 
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လသူာ်းမဆန္ပးသာလပုငန္း်းပခပငအး ခပအနမ ာ်း။ 

 

အလုပလ ြုပခ နိ ကိ ြုပုံမနွ္ပ့န ့ ့်ြဥ္ (၈) န    ( တ္ပါတ္လွ  င ္၄၄ - ၄၈ န   ) မွ ပ့့ ပ င့္်းလဲ့  ခင့္်း့ ပ နိငုသည္။ သိ ု

့ ့်ပ့သ ့္ အခ နိပြိုအိုဗါတ္ိုငအလုပခ နိ သည္ တ္ပါတ္လွ  င ္(၁၂) န   ၊ 

ပအ ်းႀက ်းပအ့ ခပအနမ  ်းကတ္ငအမ  ်းဆံု်းတ္ပါတ္လွ  င ္(၁၆) န    အမ  ်းဆံု်း့ ဖြ္မည္။ အခ နိပြိုအိဗုါတ္ိငုကိ ြု 

ည (၁၂) န   ထက္ပ့က  ့္ကလန္၍မလုပ္ပ့ြ ။ ြက ြံုမ  ်းတ္ငွ  ြဉ်ဆက မပပတ္ အလုပ လုပ ကိုင ပခင ်း၌ 

မပါဝင ပသ  အလုပ သမ ်းမ  ်းအတ္ွက  တ္ြ ပတ္ လျှင  အခ ိန ပုိ န    ၂၀  ရှိသည ။ 

 

ပအသ်းြိတ္က ိြု “ပ့ဆ င့္်းပ့ပငမ  ်း” ပ့ခါင့္်းြဥ္ပ့အ ည္ကတ ငၾကည့္ ့်ပါ။ 
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အိငု အယ လ အိကုနွ ဗင ်းရှင ်း 

ကလတ္လ င္ပစ ြုပ့၀်းပခင့္ ့်နငွ့္ ့် ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်း့ ခင့္်းကုိအက အကကယ္ပ့ပ်း့ ခင့္ ်း - ကကနဗင့္်း ွင့္ ်း 

၈၇ (၁၉၄၈) 

ကလတ္လ င္ပစ ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းပခင့္ ့်နငွ့္ ့် ြုပ့ပါင့္ ်းခိွ ့ိ့ ႈင့္်းပအ ်းဆို့  ခင့္ ်း - ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၉၈ 

(၁၉၄၉) 

 

း မနမာနိငုငမွံ ကကနဗင္း်း ွင္း်း ၈၇ ကိလုကခအံတည္း ပဳထာ်းသည္။ 

ကလတ္လ င္ပစ ြုပ့၀်းပခင့္ ့်ဆိုသခ ွ  အလုပသမ ်းသမဂၢကတ္ပ္ငလတ္လ င္ပစ ပါ၀ငနြိုင္ငခင့္ ့့်  ဖြသည္။ 

ဤအပခင့္ ့်ပအ ်းသည္ ပအ့ ခခ ံလူ ့ ့်အပခင့္ ့်ပအ ်းတ္ ပ့္ ဖြသည္။ အလုပခ နိ့္  ပငပ၌ 

သမဂၢလုပငန့္်းမ  ်းကတ္ငတက့္  ကကပြ ပါ၀င ႈအကတ္ကအလုပသမ ်းအ ်း 

တ္ြံုတ္  ပအ ်းယူ့ ခင့္်းမ ပ  ။ ဤအပခင့္ ့်ပအ ်းကတ္ငအက်ံ့ ့ ်းမ၀င္ပ့သ  

ြ ်းပပ ်းပ့ ်းလုပငန့္်းက႑မ  ်း၊ အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်း အနည့္်းငယသ    ွိသင့္ ့်သည္။ 

အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းနငွ့္ ့်ပါတ္သ က္ပ့သ  လုိအပသည့္ ့်ပအ့ ခပအနအ ပ္ပကိ ြု သမဂၢမ  ်းသည္ 

အလုပွ္ငနငွ့္ ့် အတ္ ်းအဆ ်းမဲ့် ခိွ ့ိ့ ႈင့္ ်း ပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းပခင့္ ့် ွိသည္။ 

အလုပသမ ်းသမဂၢမ  ်းသည္ခလတ္လ င္ပစ အလုပွ္ငနငွ့္ ့် ခိွ ့ိ့ ႈင့္ ်းပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်း့ ပ ်း 

ြုပ့ပါင့္ ်းပသဘ တူ္ည မႈ  ွိပ့အ င္ပ့ဆ င္ငက့္္ ခင့္ ်းဆိုင ္အပခင့္ ့်ပအ ်းကုိအက အ

ကကယ္ပ့ပ်းထ ်းသည္။ (ဤအပခင့္ ့်ပအ ်း ကုိခ ိ  ်းပ့ဖါက့္ ခင့္်းနငွ့္ ့်ပါတ္သ က္ပ့သ  

သမဂၢမ  ်း၏ တ္ိုငၾက ်းခ ကက ိြု ကိုပ္ငတယ္ပ့့ ဖ ွင့္်းပ့ပ်း န ္အထ်ူးလုပငန့္ ်းြဥတ ပ ္ILO 

ကတ္င္ွသိည္။) 

၄င့္်းတ္ိ ု့ ့်၏ လူမႈပ့ ်းနငွ့္ ့် ြ ်းပပ ်းပ့ ်းအက ိ  ်းအ မတ္   ်းကိုက ကကယ္နအလို ့ ့်င ွ 

အလုပသမ ်းမ  ်းကတ္င္ သပိတ္္ပ့မွက္န္ အပခင့္ ့် ပအ ်း ွသိည္။ ဤအပခင့္ ့်ပအ ်းသည္ ILO 

ကကနဗင့္်း ွင့္်း ၈၇ က ့ ပဌ န့္်းထ ်းပ့သ  ကလတ္လ င္ပစ ြုပ့၀်းဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းပခင့္ ့်၏ အပြယ ္

အပပ ်း /ပ့န ကဆ ကကတ ဲလည့္်း့ ဖြသည္။ 

 

 

၁၃ /၁၃။   အလပုသမာ်းသမဂၢမ ာ်း။ 
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သက္ြိုငရာဥပပဒစည္မ ဥ္း်းမ ာ်း။ 

• ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

• အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၁) 

• အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းဆိုင ္နည့္်းဥပပဒမ  ်း (၂၀၁၂) 

• လုပငန့္်းပခငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ  ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ 

 

အလပုသမာ်းသမဂၢကလတလ င္ပစာခဖဲ း ့်စည္း်းပခင္း ့်၊ သမဂၢကတင္ငလ ပလ င္ပစာပါ၀င္ငခင္း ့်။ 

 

အသင့္်းအဖဖဲ ့ ့်မ  ်းကလတ္လ င္ပစ ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းပခင့္ ့်ကို ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ 

့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ ကအ မခံထ ်းသည္။ သိ ု့ ့်ပ့သ ့္ထိအုပခင့္ ့်ပအ ်းသည္ 

့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္၏ လံု့ ခံ့ ပ့ ်းဆိုင ္ ဥပပဒမ  ်းနငွ့္ ့်ဆန္ ့ ့်က င ႈမ ွိပ့ြ ။ 

တ္  ်းဥပပဒြို်းမို်းပ့ ်း၊  င္ပ္ ပ့အ်းခ မ့္်းသ ယ ပ့ ်း၊ နငွ့္ ့် လူအမ  ်း၏ ကိုယက  င့္ ့်သကိၡ  

ကိုထခိိုက္ မႈမ ွိပ့ြ ။  

 

အင္ြယ္ပ့  က့္ ပ ်းအလပုလ ြုပနိြု ငသူ မခသူ မဆို မိမိလုပကိ ြုင္ပ့ပနသ  သကဆ ိြုင ္လုပငန့္်း ွိ အလုပသမ ်း 

အဖဖဲ ့ ့် အြည့္်းကတ္ငပါ၀င္ငခင့္ ့် ွိသည္။ သမဂၢဆန္ ့ ့်က င္ပ့ ်းကို ဥပပဒကတ္ ်းမ ြ္ ်းသည္။ 

 

အလုပသမ ်းဥပပဒနငွ့္ ့် အလုင္ပခ ငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ  ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ နြ္ွပလံ ြု်းကတ္င္ သမဂၢမ  ်းကို 

အလုပသမ ်း အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းအ ဖြ္ပ့ဖေျ ပထ ်း့ ပ ်း၊  ဤဥပပဒအ ဖဖဲ 

့ ့်ြည့္်းပ့သ ပအ့ ခခံအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း၊ ့ မိ   ့ ့်နယ ္အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း၊ 

တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက ်း /့ ပခနယ္ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း၊ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ခ  ပ္ နငွ့္ ့် 

နိငုငလံံု်းဆိုင ္ အလုပသမ ်း ပ့ ်း  အဖဖဲ ့ ့်မ  ်း့ ဖြသည္။  

 

လုပငန့္်း ွင   ်းသည ္ထိအုဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းကို သကဆ ိြုင ္လုပငန့္်းအလိုကအ လုပသမ ်းမ  ်းအ ်း 

ကိုယစ ်း့ ပ  ပ့သ  အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းအ ဖြအသအိမွတ့္္ ပ  နလိ ြုသည္။  

 

့ မန  နိငုငအံလုပသမ ်းပ့ ်း  အဖဖဲ ့ ့်နငွ့္ ့် အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ခ  ပတိ ြု ့ ့်မွတ္ပါ်း 

အ ခ ်းပ့သ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း မ  ်း၏ အလုပအမႈပ့ဆ င္ပ့က ့္မ တ္ မ  ်းသည္ မိမိအဖဖဲ 

့ ့်အြည့္်းအ ်း သကဆ ိြုင ့္ မိ   ့ ့်နယ ွတ္ပံြုတ္ငအ   ွိထကံတ္င္ သကဆ ိြုင ္လုပငန့္်း၏ အလုပသမ ်းအဖဖဲ 

့ ့်အြည့္်းအ ဖြ ွတ္ပံြုတ္ငန္ ္လိုအပ္ပ့သ ပုံြံမ  ်းကို့ ဖည့္ ့်ပြက့္ ပ ်း ဖဖဲ ့ ့် 

ြည့္်းပုံြည့္်းမ ဥ့္်းမ  ်းနငွ့္ ့်တ္ကကတ္င့္ ပ မည္။ 
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အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းသည ္လုပငန့္်းဌ န၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္က ြုမၸဏ္ ၊ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ လုပငန့္်းတ္ခု မွ 

ပအ့ ခခံအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း့ ဖြလွ င္ အဖဖဲ ့ ့်၀င   ်းက ဖဖဲ 

့ ့်ြည့္်းပုံြည့္်းမ ဥ့္်းမ  ်းကိုလကခံပသဘ တ္ူပ့ၾက င့္်းလက ွတ္္ပ့ ်းထိ်ုးထ ်းသည့္ ့်ပုံြံကိုပါ

ပူ်းလတ္ဲ တ္င့္ ပ နလိြုသည္။ အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းသည္ ့ မိ   ့ ့်နယအဆင့္ ့် သိ ု့ ့်မဟုတ္္ တ္ိုင့္်းပ့ဒႀက ်း 

/့ ပခနယအ ဆင့္ ့် ့ ဖြပါက ထိပုံုြံကတ္င္ အလုပအမႈပ့ဆ င္ပ့က ့္မ တ္ မ  ်းကလက ွတ္္ပ့ ်းထိ်ုးဖိ ု

့ ့်လိုသည္။ 

 

မွတ္ပံြုတ္င္နတင့္ ပ ခင့္်းပ့လွ  ကလ ႊ့ ကတ္င္ အလုပအမႈပ့ဆ င္ပ့က ့္မ တ္ ဥကၠဌ လက ွတ္္ိြု်း မည္။  

ပအ့ ခခံအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း့ ဖြပါက ပ့အ ကပါတ္ို ့ ့်လိုအပသည္ - 

• အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း ွိ   လုပငန့္်း /အလုပအကိငုအမ ိ  ်းအြ ်း 

• အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း ွိ   လုပငန့္်း /အလုပအကိငု္ 

ကတ္ငလြုပကိ ြုင္ပ့နၾပကသ အလုပသမ ်းပအ အကတ္က္ 

• ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းမႈကိုပ့ထ ကခံပါ၀င္ပ့သ  အလုပသမ ်းမ  ်းအမခစ  င့္်း 

့ မိ   ့ ့်နယ္၊ တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက ်း /့ ပခနယအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း့ ဖြပါက - 

• အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း၏အမည္ 

• ဤဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းမႈကိုပ့ထ ကခံပါ၀င္ပ့သ  အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်မ  ်းပအ အကတ္ကနွင့္ ့် 

  ခိုင့္ ့ႈန့္်း 

• ပ့ထ ကခံပါ၀င္ပ့သ  အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်း၏ ပ့ထ ကခံြ  

• အလုပအမႈပ့ဆ င္ပ့က ့္မ တ္ မ  ်းကလက ွတ္္ိြု်းထ ်းပ့သ  ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းပုံြည့္်းမ ဥ့္်း 

 

မွတ္ပံြုတ္ငန္္ပ့လွ  ကလ ႊ့ ကို ့ မိ   ့ ့်နယ ွတ္ပံြုတ္ငအ   ွမွိ ြြ္ပ့ဆ်းပ့က နပ့္ ပ ်းသည့္ ့်ပ့န က္ 

မွတ္ပံြုတ္ငအ   ွိခ  ပ္ ထပံ့လွ  ည္ကလ  လကခံ  ွိသခ  ွ က ္(၃၀) အကတ္င့္်းဆကလကတ င့္ ပ မည္။ 

မွတ္ပံြုတ္ငအ   ွိခ  ပ  ွတ္င့္ ပလ  ပ့သ ပ့လွ  ကလ ႊ့ ကိုြြ္ပ့ဆ်း့ ပ ်း မွတ္ပံြုတ္င့္ ခင့္်းကိုလကခ ံန္ 

သိ ု့ ့်မဟုတ့္္ ငင့္်းပယ္နဆံ ြု်း့ ဖတ္သ ည္။ 

ပ့လွ  ကလ ႊ့ ကို့ ငင့္်းပယ့္ ခင့္်းခံ ပါက အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းပအန ဖင့္ ့် 

့ ပနလခတင့္ ပနိငုသည္။ သိ ု့ ့်မဟုတ္္ ့ ငင့္်းပယသခ ွ  က္ (၉၀) အကတ္င့္်း အယူခလံႊ့ ကို 

တ္  ်းြံု်းခ  ပသိ ြု ့ ့်တ္င့္ ပနိငုသည္။ မွတ္ပံြုတ္င္ငခင့္ ့့်  ပ ့ ခင့္ ်းကို ့ မန  နိငုငံ့  ပနတမ့္်းကတ္င္ပ့ဖေျ ပသည္။ 

 

ပအ့ ခခံအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ြည့္်း မွတ္ပံြုတ္င္နအနည့္်းဆံု်းအဖဖဲ ့ ့်၀င္ (၃၀) လိုအပသည္။ အဖဖဲ 

့ ့်၀င   ်းသည ္ထိလုုပငန့္်း ွ ိအလုပသမ ်းအ ်းလံု်း၏ ၁၀%  ွ ိမည္။ 
 

့ မိ   ့ ့်နယအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်း  န ္ထိလုုပငန့္်းအမ ိ  ်းအြ ်း ွိအနည့္်းဆံု်း ပအ့ ခခံအဖဖဲ 

့ ့်အ ်းလံု်း၏ ၁၀% ပါ၀ငမ္ည္။ 
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တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက ်း /့ ပခနယအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်း  နအနည့္်းဆံု်း ့ မိ   ့ ့်နယအ ဖဖဲ 

့ ့်အြည့္်းအ ်းလံု်း၏ ၁၀% ပါ၀ငမ္ည္။ 

 

အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ခ  ပပဖဲ ့ ့်ြည့္်း  နအနည့္်းဆံု်း တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက ်း /့ ပခနယအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့် 

ြည့္်း့ ့်အ ်းလံု်း၏ ၁၀% ပါ၀င္ပ့ထ ကခံ မည္။ 

့ မန  နိငုငအံလုပသမ ်းပ့ ်း  အဖဖဲ ့ ့်ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်း  နအနည့္်းဆံု်း အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ခ  ပ့္္အ ်းလံု်း၏ 

၂၀% ပါ၀င္ပ့ထ ကခ ံမည။္ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၅၄ (ဂ) ၊ ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

အပုိဒ္ - ၂(ဇ) ၊ ၉ - ၁၁ ၊ ၂၉ ၊ ၄၄(ဃ) ၊ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၁) 

အပုိဒ္ - ၁၁ - ၁၈ ၊ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းဆိုင ္နည့္်းဥပပဒမ  ်း (၂၀၁၂) 

ညႊနၾက ်းခ ကအ မိန ့္ ့်ပ့ၾက ့ င ြ အမွတ္္ - ၁ ၊ ၂၉ ပ့ပဖဖေ၀ါ   ၂၀၁၂ 

အပုိဒ္ - ၂(ခ) ၊ အလုပသမ ်းပ့ ်း  အ ငင့္်းပပ ်းမႈမ  ်းပ့့ ဖ ွင့္်း ပ့ ်းဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ - 

၅/၂၀၁၂) 

 

ကလတလ င္ပစာ စုပးပါင္း်းညိွ္ႏးးိႈင္း်းပအ ်းဆိပုခင္း ့်။  

 
စုပးပါင္း်းညိွ္ႏးးိႈင္း်းပအ ်းဆိးု ခင္း်းဆိသုည္မွာ -  

• အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်းနငွ့္ ့်ပါတ္သ ကသ ည့္ ့် ပအ့ ခပအန၊ အခ ကအလက္ မ  ်း၊  

• လုပငန့္်းပခငဆကဆ ံပ့ ်းမ  ်း၊  

• လုပငန့္်းပခပ္ငတင့္်းအ ငင့္်းပပ ်းမႈကိုက ကကယ္နနငွ့္ ့် ့ ဖန္ပ့့ ဖ နအြ အမ-ံအြ အြဥ   ်း၊ 

- ကို ခ မွတ္နိြုငန္္ လုပငန့္်း ွင္ (အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း) နငွ့္ ့် အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း (မ  ်း) တ္ို 

့ ့်ၾက ်းြုပ့ပါင့္်း ပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းခွိ ့ိ့ ႈင့္်း ပအ့ ဖထတု္နိြုငန္္ 

ပ့ဆ င္ငက္္ပ့သ ့ ဖြစ ဥကိ ြုပ့ခေသည္။ 

 

စုပးပါင္း်းပသဘာတးူ ခင္း်း (Collective Agreement) ဆိသုည္မွာ - 

• အလုပသမ ်းမ  ်းအကတ္က္ွိ မည့္ ့် လုပငန့္်းပခပ္ငတင့္်းပအ့ ခပအန ပ ့ ပင ္်း့ ခင့္်းမ  ်း၊ 

အလုပခန္ ့ ့် ထ ်း့ ခင့္်းဆိုင ္အခ ကအ လပကအ ့ ခပအန ြ မံထ ်း့ ခင့္်းမ  ်း၊ 

• အလုပွ္ငနငွ့္ ့် အလုပသမ ်းၾက ်း  ွ ိမည့္ ့်ဆကဆ ံပ့ ်းပအနအထ ်းမ  ်း၊ 

• အလုပွ္င္(အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း) နငွ့္ ့် အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း(မ  ်း) ၾက ်း  ွ ိမည့္ ့် 

ဆကဆ ံပ့ ်း ပအနအထ ်းမ  ်း၊ 
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• အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း၏ တ္  ်း၀င္ပတခ ႈကိုအသအိမွတ့္္ ပ ့ ခင့္်း နငွ့္ ့် 

ဆကလက္ပ့ဆ င္ငက့္္ ခင့္်း၊ 

• အလုပသမ ်းမ  ်းအ ်း လူမႈပ့ ်းပ့ဘ်းအ ့   ယ   ်းမွ 

အက အကကယ္ပ့ပ်း နအ မခံခ က္ ွိပ့ြ ခင့္်း 

. . .  တ္ို ့ ့်အကတ္ကနွြ္ဥ ်းနြွဘကၾ က ်းအ ပ ်းသတ္လက ွတ္္ပ့ ်းထိ်ုးခ  ပဆိ ြုပ့သ ြ ခ  ပ့္ ဖြသည္။ 

အလုပသမ ်းပ့ ်း   အ ငင့္ ်းပပ ်းမႈမ  ်းပ့့ ဖ ွင့္်းပ့ ်းဥပပဒကဆိုသခ ွ  -  

• ပူ်းပ့ပါင့္်းခွိ ့ိ့ ႈင့္်းပ့ ်းပ့က ့္မ တ္ ၏ လုပငန့္်းသည္ လုပငန့္်း ွငနငွ့္ ့် အလုပသမ ်း 

(အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း) တ္ို ့ ့်ၾက ်း ဆကဆ ံပ့ ်းပ့က င့္်းပမန္ပ့ပြ ်း၊  

• အလုပခန္ ့ ့်ထ ်း့ ခင့္်း ဆိငု ္လိုအပခ က ္အခ ကအ လက ္ပအ့ ခပအနမ  ်းနငွ့္ ့် ပါတ္သ က္၍ 

ပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းခွိနႈိင့္်း့ ခင့္်း၊  

• လုပငန့္်းပခပ္ငတင့္်းပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ ပ့ ်း၊ က န့္်းမ ပ့ ်း၊ သကသ  ပ့ခ  ငခ ပိ့ ်း၊  

• ကုန္ြုတ္လ ြုပ ႈတ္ို်းတ္က္ပ့ ်း 

. . . တ္ို ့ ့့်  ဖြသည္။ 

 

ထိ ု့ ့့်  ပင ္- ဤကိြၥသည္ ပသဘ ြို်း့ ဖင့္ ့်ပ့တ္ င့္်းဆို န္ တ္ ၀န္ွိ့  ခင့္်း 

မဟုတ္္ပ့သ ့္လည့္်း အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့် အြည့္်းဥပပဒက ဆိုသခ ွ  - “ လပုငန့္်း ွပငအန ဖင့္ ့် 

အလုပသမ ်းမ  ်းအက ိ  ်းပ့က ်းဇူ်းအကတ္က္ အလုပသမ ်း အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း၏ အကူအည ပ့တ္ င့္်းခံမႈ 

(request for help)  ကိုတ္တ္နိ ငသမွ ကူည  နတ ၀န္ွသိည္ “ 

 

စုပးပါင္း်းညိွ္ႏးးိႈင္း်းပအ ်းဆိးု ခင္း်းကတငအက်ံးးဳ်းမ၀င္ပးသာသမူ ာ်း၊ 

• က ကကယ္ပ့ ်း၀နမ့္္်းမ  ်း 

•  ဲ၀နမ့္္်းမ  ်း 

• က ကကယ္ပ့ ်းဌ န၏ ထနိ့္်းခ  ပ ႈပ့အ က ွ လကနကက ြိုငအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်း 

 

စုပးပါင္း်းပသဘာတးူ ခင္း်း နငွ့္ ့်ပါတ္သ က္၍ မွတ္ပံြုတ္င့္ ခင့္်း၊ ြ ခ  ပသကတ မ့္်း၊ 

သကတ မ့္်းတ္ို်း့ ခင့္်း၊ အတ္ည့္ ဖြ့္ ခင့္်း၊ ့ ပငဆင့္  ခင့္်း ြသည့္ ့်ကိြၥမ  ်းကို 

ဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းပမကတ္ ့ ့် ပါ။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - (၂) နငွ့္ ့် (၅) ၊ လုပငန့္်းပခငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ  ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ - ၅/၂၀၁၂) 

အပုိဒ္ - ၂(က) အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းမ  ်းဥပပဒ (၂၀၁၁) (ဥပပဒအမွတ္္ - ၇/၂၀၁၁) 
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သပိတ္ပးမွာကရနအ ပခင္း ့်ပအ ်း။  

 

့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ က လကနက ဲ ့် 

့ ငမ္ိ့်းခ မ့္်းပြ ြုပ့၀်းပခင့္ ့်၊ ြ တ္န့္်း လညွ့္ ့်လည္ခခင့္ ့်တ္ို ့ ့်ကိုအ မခံထ ်းသည္။  

 

သပိတ္္ပ့မွ က့္ ခင့္်းဆိုသခ ွ  - အလုပသမ ်းအခ ိ   ့ ့်သိ ု့ ့်မဟုတ္္ အလုပသမ ်းအ ်းလံု်း၏ 

ြုပ့ပါင့္်းပ့ဆ င္ငက္ ႈ ့ ဖင့္ ့် - 

• အလုပ္ ပဆိ ြုင့္်း့ ခင့္်း 

• အလုပလ ြုပ္န့္ ငင့္်းဆို့ ခင့္်း 

• အလုပဆကလ ြုပ္န့္ ငင့္်းဆို့ ခင့္်း 

• အလုပမျ ဖြ္ပ့အ င္ပ့န်ွးပ့ကက်းပ့လ်းလံပြ လုပ့္ ခင့္်း (slow down) 

• အ ခ ်းပ့သ ြုပ့ပါင့္်းပ့ဆ င္ငက္ ႈမ  ်း 

 

. . . ကို လုပငန့္်းပခပ္ငတင့္်း လူမႈပ့ ်း / လုပငန့္်း ဆိုင ္အ ငင့္်းပပ ်းမႈနငွ့္ ့် ဆကစပ္ပ့ပနသ  

ကုန္ြုတ္လ ြုပ ႈ /၀န္ပ့ဆ င ႈမ  ်း က ဆင့္်းကသ ်းပ့အ င္ ပ့ဆ င္ငက့္္ ခင့္်း့ ဖြသည္။ 

ပဤဖေျ ပခ ည္ကတ င္ လုပငန့္်းပခပငအ့  ခပအနမ  ်းသည ္မိမိတ္ို ့ ့်၏ အသကနွင့္ ့်က န့္ ်းမ ပ့ ်း 

ပအပေကတ္ငြ္ုတ္တ  က ္အ ့   ပယက    က္ပ့ြသည္ ဟ ု

ယံုၾကခစ  ယုတ္ ယိတု္   ွိပ့သ ပ့ၾက င့္ ့် အလုပသမ ်းမ  ်းက လုပငန့္်းပခင  ွ

ကထက္ကခ  နအပခင့္ ့်ပအ ်းကိအု ယူ့ ခင့္်းကိြၥမပါ၀ငပါ။ 

 

အမ  ်း့ ပခသူဆိုင ္၀န္ပ့ဆ င ႈလုပငန့္်းတ္ခု ွိ အလပုသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းသည္ အဖဖဲ 

့ ့်၀ငအမ  ်းြုဆ ၵ ဖင့္ ့် သပိတ္္ပ့မွ က္ နဆံ ြု်း့ ဖတ္ပါက - 

• သကဆ ိြုင ္အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ခ  ပ္၏ ညႊနၾက ်းခ က့္ ဖင့္ ့် 

• သကဆ ိြုင ္အလုပွ္ငအ ်းပအၾက င့္်းၾက ်း န ္

• သကဆ ိြုင ္ အ ငင့္်းပပ ်းမႈ့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းအဖဖဲ ့ ့်သိ ု့ ့်ပအၾက င့္်းၾက ်း န ္

• သပိတ္္ပ့မွ က ည့္ ့်  က္၊ အခ နိ္၊ ပ့န  ၊ ပါ၀င ည့္ ့်လူဥ ်းပ့ ၊ သပိတ္္ပ့မွ က ည့္ ့်ပုံြံ  

 

. . . တ္ို ့ ့်ကိ ု(၁၄)  ကႀကိ  တ္င္ပ့ဆ င္ငက္္မည္။ 

 

. . . အမ  ်း့ ပခသူဆိုင ္၀နပ့္ဆ င ႈလုပငန့္်းကတ္င ဟုတ္္ပ့သ  အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းသည္ 

၄င့္်းကိြၥမ  ်းကို (၃)  ကႀကိ  တ္င္ပ့ဆ င္ငက္္မည္။ 

 

. . . လုပငန့္်းဆိုင ္ အဖဖဲ ့ ့်ခ  ပတခုခုကတ္ငပါ၀င္ပ့သ  အလပုသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းသည္ ထိသုကဆ ိြုင ္အဖဖဲ 

့ ့်ခ  ပနွင့္ ့် ႀကိ  တ္ငညွ ိ့ိ့ ႈင့္်း နလိြုသည္။ 
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အနိမ္း ့်ဆံ်ုးလပုငန္း်းပးဆာင္ငရကမႈ (Provision of minimum service) 

 

ဤကဲ့်သိ ု့ ့်ြတ္င္ပ့ဆ င္ငက့္္ ပ ်းသခနွင့္ ့် သကဆ ိြုင ္အလုပွ္ငနငွ့္ ့် အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းတ္ို 

့ ့်သည ္သပိတ္စတ္င့္ ပ ဆိုသခနွင့္ ့် ယ ယ လြလ ပ္ပသ ်းမည့္ ့် အလုပ္ပ့န  အမ ိ  ်းအြ ်း၊ 

ပအ အကတ္က   ်းကို လူြ ်းထိ်ုး နကြိၥ၊ ြက္ံြုကတ္င့္်းက နခဲ ့်မည့္ ့် အလုပသမ ်းဥ ်းပ့ တ္ို 

့ ့်ကိုခွိ ့ိ့ ႈင့္်းပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းသတ္ ွတ္္မည္။  ဤသိ ု့ ့် ခွိ ့ိ့ ႈ့္င့္်းမႈသပခ အ င့္ မငပါက 

သကဆ ိြုင ္ အ ဏ္  ွိသည့္ ့်တ္  ်းြံု်းကဆံု်း့ ဖတ္္ပ့ပ်း မည္။ 

 

သပိတ္္ပ့မွ က္ပနသဘ တ္ူ /မတ္ူ ကိ ုသကဆ ိြုင ္ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်ခ  ပသည္ ပ့တ္ င့္ ်းဆိုပ့သ အလုပ္ 

သမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းသိ ု့ ့်အခ နိ   ပအ့ ပဖပ်း နလိြုသည္။ 

 

ပးအာကပါကစိၥတ ပရပပါ၀င္ပးနလွ ငသပိတ္ပးမွာက္း ခင္း်းသည္တ ာ်းမ၀င္။ 

 

သပိတ္္ပ့မွ က ည့္ ့်အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းသည္ မ ွိမ ဖြ္ပ့သ ့ ပခသူ 

့ ့်၀န္ပ့ဆ င ႈလုပငန့္်းတ္ ပ္ပ ွ ့ ဖြ္ပ့နလွ င ္လုပငန့္်း့ ပတ္္ပ့တ္ ည္ကသ  ်း့ ခင့္်းသည္ 

့ ပခသူလူထတု္ခ ိ   ့ ့်၏ အသက္၊ က န့္်းမ ပ့ ်း၊ လံု့  ခံ့ ပ့ ်း တ္ို ့ ့်ကို အ ့   ယ့္ ပ နိငု့္ ခင့္်း - 

(၁) ပ့ပ ပ်းပ့ ်းလုပငန့္်း 

(၂) လွ ပစြဓါတ္အ  ်းထတု္လ ြုပ့္ ဖန္ ့ ့့်  ဖ်ဴ်းပ့ ်း 

(၃) မ ်းသတ္လ ြုပငန့္်း 

(၄) က န့္်းမ ပ့ ်းလုပငန့္်း 

(၅) အ လပက္  နြဆ ည္ကသ ယပ့္ ်းလုပငန့္်း 

 

လုပငန့္်း ွငသည ္အလုပသမ ်း၏ သပိတ္္ပ့မွ က္ နအပခင့္ ့်ပအ ်းကို တ္ ့ မြ့္ ခင့္်းမ ပ  ။ 

 

အလ ်းတ္ူပင ္. . . ဆ ၵမ ွပိ့သ အလုပသမ ်းသည္ သပိည္တ္တ င ပါ၀ငလိြုပါက အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်း 

ပအန ဖင့္ ့် အတ္င့္်းအၾကပပါ၀င္ပ့ြ န္ပ့ဆ င္ငက္္ကခင့္ ့်မ ွိပါ။ 

 

တ္  ်း၀ငသပိတ္္ပ့မွ ကသ ူအလုပသမ ်းကို အလုပ့္ ဖ က္တ္ခင့္ ့်မ ွိ။  

တ္  ်းမ၀ငသပိတ္္ပ့မွ က့္ ခင့္်း၊ ြက္ံြုကိုပ့သ ့်ခတ္ပတ္ိ္ ်း့ ခင့္်း တ္ိ ု့ ့်ကို ဥပပဒကတ္ ်းမ ြသည္။ 

 

မူ င္း်း။ 

အပုိဒ္ - ၃၅၄(ခ) ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန  နိငုငပံ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ ့်ြည့္်းအုပခ  ပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈) 

အပုိဒ္ - ၂(ဆ) ၊ အပုိဒ္ - ၃၈ - ၅၀ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းဥပပဒ (၂၀၁၁) 

အပုိဒ္ - ၄၂ ၊ လုပငန့္်းပခငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ  ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂) 
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ပလ ာက ပတ ပသာလပု ငန ်းခွင 

ပမ်းခွန ်းလ ာ  



DECENETWORKCHECK.ORG 

မြန်မာ 

 

 

        DecentWorkCheck Myanmar သည္ WageIndicator.org  
                နွင့္ www.mywage.org/myanmar တုိ ့၏မူပုိင္ ျဖစ္သည္။ 
 

၀၁ /၁၃။     အလုပ္နွင့္လုပ္ခမ်ား။   

1. ၁။ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္နိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွေၾကျငာထားေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကုိ 
ကၽြနု္ပ္ရရိွေနပါသည္။ 

  

2. ၂။ ကၽြန္ုပ္၏လုပ္ခကုိအခ်ိန္မွန္ရပါသည္ (ေန ့စဥ္၊ အပါတ္စဥ္၊ နွစ္ပါတ္တစ္ခါ၊ သုိ ့မဟုတ္ လစဥ)္   

၀၂ /၁၃။      ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။   

3. ၃။ အခ်ိန္ပိုလုပ္တုိင္းလုပ္တုိင္း ကၽြနု္ပ ္အိုဗါတုိင္ျဖည့္စြက္ေငြရရိွပါသည္။ 
(အိုဗါတုိင္ေၾကးကုိျမွင့္ထားေပးသည္) 

  

4. ၄။ ညဘက္အလုပ္လုပ္တုိင္း ပုိမ်ားေသာညေၾကးျဖည့္စြက္ေငြကုိကၽြနု္ပ္ရရိွပါသည္။   

5. ၅။  အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္၊ သုိ ့မဟုတ္ ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္တြင္ ကၽြနု္ပ္ 
အလုပ္လုပ္ရပါက အစားျဖည့္နားရက္ရပါသည္။ 

  

6. ၆။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္၊ သုိ ့မဟုတ္ ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္တြင္ ကၽြနု္ပ္ အလုပ္လုပ္ရပါက 
ထုိက္သင့္ေသာ ျဖည့္စြက္လုပ္ခေငြရရိွပါသည္။ 

  

၀၃ /၁၃။     နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ နွင့္ အလုပ္နားရက္မ်ား။   

7. ၇။ လုပ္ခရနွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ဘယ္နွစ္ပါတ္မွ်သင္ခံစားခြင့္ရပါသလဲ ? *   

8. ၈။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္ (နုိင္ငံေတာ္အစုိးရရုံးပိတ္ရက္နွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာပိတ္ရက္) 
မ်ားအတြက္ ကၽြနု္ပ္ လုပ္ခလစာခံစားရပါသည္။ 

  

9. ၉။ ရက္သတၱပါတ္ (၁) ပါတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး (၁)ရက္ (၂၄ နာရီ) ကၽြနု္ပ ္နားရက္ခံစားရပါသည္။   

၀၄ /၁၃ -     အလုပ္တည္ျမဲလံုျခံဳမႈ။   

10. ၁၀။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္စ၀င္သည္နွင့္ အလုပ္ခန္ 
့ထားျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္ ့အလုပ္ခန္ 
့ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ရရိွခဲ့ပါသည္။ 

  

11. ၁၁။ မေျပာင္းလဲတည္ျမဲေသာသေဘာသဘာ၀ရိွသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္ ကာလကန္ ့သတ္္ 
အလုပ္ခန္ ့ ျခင္းကုိ ကၽြနု္ပ္၏ အလုပ္ရွင္ကမလုပ္ပါ။ (အကယ္၍လုပ္ခဲ့သည္ဆုိပါက “မွား” 
အကြက္တြင္ျခစ္ပါ။) 

  

12. ၁၂။ ကၽြနု္ပ္၏ အစမ္းခန ့္ကာလသည္ (၆)လသာျဖစ္သည္။   

13. ၁၃။ ကၽြနု္ပ္၏ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းကိ ုရပ္စမဲည္ဆုိပါက မရပ္စဲမီ အလုပ္ရွင္မ ွႀကိဳတင္နို 
့တစ္ေပးပါသည္ (သုိ ့မဟုတ္ -  နို ့တစ္ေၾကး ေပးပါသည္။) 

 

  

       စစ်ဆေး    
အမျ ိ ု းသားစည်းမျဉ် းတည်ရှ ိ  

အမျ ိ ု းသားရေးစည်းမျဉ် းတည်ရှ ိ ပ ါဘူ း 

NR          မွန္         မွား 

 

*    ေမးခြန္းနံပါတ္ (၇) တြင ္အလုပ္ခ်ိန္ ရက္သတၱပါတ္ (၃)ပါတ္ သုိ ့မဟုတ ္(၄)ပါတ္သာလွ်င္အမွန္ျဖစ္သည္။ 

 

1            3 

2                           4+ 

 



DECENETWORKCHECK.ORG 

မြန်မာ 

 

14. ၁၄။ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းကိ ုရပ္စေဲသာအခါ ကၽြန္ုပ္၏အလုပ္ရွင္မွ 
အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ေပးပါသည္။ (ဥပေဒအရ အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ေပးရမည္။ 
၄င္းသည္ အလုပ္သမား၏လုပ္သက္နွင့္ လုပ္ခအေပၚမူတည္သည္။) 

  

၀၅ /၁၃။     မိသားစုတာ၀န္မ်ား။   

15. ၁၅။ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္မွ လုပ္ခရကေလးဖခင္ခြင့္ေပးပါသည္။ (ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ 
သားဦးသမီးဦးအေဖ /စံုတြမဲ်ားအတြက္ ေပးေသာခြင့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။) 

  

16. ၁၆။ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္မွ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခြင့္(လုပ္ခရခြင့္ သိ ု
့မဟုတ္လုပ္ခမရေသာခြင္)့ ေပးပါသည္။ (ဤခြင့္ ကိ ုမီးဖြားခြင့္နွင့္ 
ကေလးအေဖခြင့္ကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ေပးသည္။ ကေလးအေဖ သုိ ့မဟုတ္ကေလးအေမ       သုိ 
့မဟုတ္ နွစ္ဦးလံုးတေယာက္ျပီးတေယာက္ယူခြင့္ရိွသည္။) 

  

17. ၁၇။ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္အစီအစဥ္သည္ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာေၾကာင့္မိသားစုတာ၀န္နွင္ ့
အလုပ္ေပါင္းစပ္၍ရသည္။ (အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္ သုိ 
့မဟုတ္အျခားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာအစီအစဥ္တမ်ိဳးမ်ိဳး) 

  

၀၆ /၁၃။     ကေလးေမြးဖြားျပဳစုျခင္းနွင့္အလုပ္။   

18. ၁၈။ ကၽြနု္ပ္အတြက္ မီးမဖြားမီနွင့္ မီးဖြားျပီး အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံစားခြင့္ရွိပါသည္။   

19. ၁၉။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ ညပုိင္းအလုပ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ သိ ့ုမဟုတ္ 
အႏၱရာယ္မကင္းေသာအလုပ္မွကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ကၽြန္ုပ္ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ 

  

20. ၂၀။ မီးဖြားခြင့္အနည္းဆုံး (၁၄)ပါတ္္ ကၽြနု္ပ္ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။   

21. ၂၁။ မီးဖြားခြင့္ခံစားေနစဥ္အတြင္းကၽြနု္ပ္သည္ မူလ လစာ၀င္ေငြ၏ အနည္းဆံုး ၂/၃ 
ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ 

  

22. ၂၂။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းအလုပ္ရပ္စဲျခင္းမျပဳရ - အကာအကြယ္ကၽြနု္ပ္ရရိွသည္။ 
(က္္ုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းနွင့္မပါတ္သက္ေသာအျခားအေၾကာင္းကိစၥမ်ား - ဥပမာ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ၊ 
တတ္ႂကြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာ - တုိ ့ ေၾကာင့္လည္းအလုပ္သမားမ်ားကုိအလုပ္မွထုတ္ပယ္နုိင္သည္။) 

  

23. ၂၃။ မီးဖြားခြင့္မွျပန္လာေသာအခါ မူလ /အလားတူ အလုပ္သုိ ့ ကၽြနု္ပ္ျပန္၀င္ခြင့္ရွိသည္။   

24. ၂၄။ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ကေလးနုိ ့တိုက္ခ်ိန္မ်ားအလုပ္ရွင္မွခြင့္ျပဳသည္။   

၀၇ /၁၃။     က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး။   

25. ၂၅။ ကၽြနု္ပ္တိ ့ု၏ အလုပ္ခြင္ေဘးကင္းလုံျခံဳ - က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေစဖိ ု
့အလုပ္ရွင္မွတာ၀န္ယူသည္။ 

  

26. ၂၆။ ကာကြယ္မႈ၀တ္စုံမ်ားအပါအ၀င္ တကိုယ္ေရကာကြယ္မႈကိရိယာမ်ားကုိ 
အလုပ္ရွင္မွအခမဲ့ေ၀ငွေပးထားသည္။ 

 

  

NR          မွန္         မွား 
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မြန်မာ 

 

27. ၂၇။ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး နွင့္ပါတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မွအလုပ္သမားမ်ားအား 
ေလ့က်င့္ပညာ ေပးထားသည္။ က်န္းမာေရးထိခုိက္နုိင္ေသာအႏၱရာယ္မ်ား၊ 
အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကုိေကာင္းစြာ သင္ၾကား ျပသ ေပးထားသည္။ 

  

28. ၂၈။ ကၽြနု္ပ္တိ ့ု၏ အလုပ္ခြင္သုိ ့အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးအင္စပက္ေတာ္မွ 
အနည္းဆုံးတစ္နွစ္တစ္ခါလာေရာက္ ျပီး ဥပေဒနွင့္ညီညြတ္မႈ ရိွ /မရွ ိစစ္ေဆးပါသည္။ 

  

၀၈ /၁၃။     နာမက်န္းခြင့္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခုိက္မႈနစ္နာေၾကး။   

29. ၂၉။ လုပ္ခလစာရေသာ နာမက်န္းခြင့္ခံစားခြင့္ကၽြနု္ပ္တြင္ရိွပါသည္။ နာမက်န္းခြင့္ကာလ ပဌမ 
(၆)လအတြင္း မူလလစာ ၏ အနည္းဆုံး ၄၅% ခံစားရပါမည္။ 

  

30. ၃၀။ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈ သိ ့ုမဟုတ္ နာမက်န္းမႈကုိ ကုသေနစဥ္အတြင္း 
ကၽြနု္ပ္အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသခြင့္ရိွပါသည္။ 

  

31. ၃၁။ နာမက်န္းခြင့္ကာလ ပဌမ (၆)လအတြင္း ကၽြနု္ပ္၏ အလုပ္လုံျခံဳခိုင္ျမဲမႈ အာမခံခ်က္ရိွပါသည္။   

32. ၃၂။ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈ /မေတာ္တဆမႈ သိ ့ုမဟုတ္ လုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေသာနာမက်န္းမႈ 
အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကး ခံစားခြင့္ကၽြနု္ပ ္မွာရွိပါသည္။ 

  

၀၉ /၁၃။     လူမႈဖူလံုေရး။   

33. ၃၃။ အသက္ (၆၀) ျပည့္ေသာအခ်ိန္တြင္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ကၽြန္ုပ္ ရရွိပါမည္။   

34. ၃၄။ အလုပ္သမားတဦးျဖစ္သူကၽြနု္ပ္ ေသဆုံးခဲ့လွ်င ္ကၽြနု္ပ္၏ က်န္ရစ္သူ /ေသြးခ်င္းေဆြမ်ိဳးမ်ား 
ခံစားခြင့္ရရွိပါမည္။  

  

35. ၃၅။ ကၽြနု္ပ ္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့လွ်င ္အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ရရိွမည္။   

36. ၃၆။ အကယ္၍လုပ္ငန္းခြင္နွင့္မပါတ္သက္ေသာနာမက်န္းမႈ၊ ထိခိုက္မႈ၊ မေတာ္တဆမႈ တိ ု
့ေၾကာင့္ကၽြန္ုပ္ မလုပ္နိုင-္မကုိင္နိုင-္ မရွာေဖြနိုင္ျဖစ္ခဲ့လွ်င ္
မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈပင္စင္ခံစားခြင့္ကၽြန္ုပ္ရရွိမည္။ 

  

၁၀ /၁၃ -     ေကာင္းမြန္မွ်တစြာဆက္ဆံမႈ။   

37. ၃၇။ တူညီေသာ /ဆင္တူေသာ (တန္ဖုိးတူညီေသာ) အလုပ္ကုိလုပ္ကုိင္ျခင္းအတြက္ ခြျဲခားျခင္းမရွိ၊ 
တန္းတူ လုပ္ခေငြမ်ား ခံစားရရိွရန ္ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္က အာမခံသည္။ 

  

38. ၃၈။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တဘက္လိင္ အား ထိခုိက္ေစာ္ကားျခင္းကိစၥကုိ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္က 
တိက်စြာေရးယူသည္။ 

 

 

 

 

 

  

NR           မွန္         မွား 
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39. ၃၉။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း (ခန ့္ထားျခင္း၊ ရာထူးတုိးျခင္း၊ သင္တန္း၊ ေျပာင္းေရႊ ့ျခင္း) 
နွင့္ပါတ္သက္၍ ကၽြနု္ပ ္အတြက္တူညီေသာခံစားခြင့္မ်ားရိွသည္။ ေအာက္ပါအခ်င္းအရာ* တုိ 
့ျဖင့္ခြဲျခားမႈမရွိ။  

  

 (၁) က်ား /မ - လိင္   

 (၂) အမ်ိဳးအႏြယ္   

 (၃) အသားအေရာင္   

 (၄) ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ   

 (၅) နိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္   

 (၆) လူမ်ိဳး /ေမြးဖြားရာဇာတိ   

 (၇) လူမႈေရးေနာက္ခံ /ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္   

 (၈) မိသားစုတာ၀န္ /မိသားစုအဆင့္အတန္း   

 (၉) အသက္အရြယ္   

 (၁၀) ကိုယ္အဂၤါစြမ္းရည္ခ်ိဳ ့တဲ့မႈ / HIV-AIDS   

 (၁၁) အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ ့၀င္ျဖစ္မႈ နွင္ ့ဆက္စပ္တာ၀န္မ်ား   

 (၁၂) တတ္ႂကြမ္းေျပာဆုိသည့္ဘာသာစကား   

 (၁၃) လိင္မႈေရးရာခံယူမႈ (ေယာက်ၤားရွာ-မိန္းမရွာ၊ နွစ္ဖက္ခၽြန္၊ ပုံမွန္)   

 (၁၄) အိမ္ေထာင္ ရွ ိ/မရိွ   

 (၁၅) အဂၤါရုပ္   

 (၁၆) ကိုယ္၀န္ေဆာင ္/ကေလးအေမ   

40. ၄၀။ အမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္သူကၽြန္ုပ္သည္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာစက္ရံုမ်ားတြင္တန္းတူ၀င္လုပ္နုိင္သည္။ ကၽြနု္ပ ္
လုပ္ကုိင္လုိေသာအလုပ္ကုိလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ 

  

၁၁ /၁၃။     ကေလးမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ား။   

41. ၄၁။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင ္အသက္ (၁၅) နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားမလုပ္ရပါ။   

42. ၄၂။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင ္အႏၱရယ္ျဖစ္နုိင္ေသာအလုပ္၌အသက္ (၁၈) 
နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားမလုပ္ရပါ။ 

 

 

 

  

NR           မွန္         မွား 

 

 

 

 

*    ပု စၦာ (၃၉) တြင ္ျပီးျပည့္စုံေသာ အမွတ္ရရွိေစဖို ့အတြက္၊ သင္သည္ ေအာက္ပါအပိုဒ္ အနည္းဆုံး (၉) ပိုဒ္ တြင္ “မွန”္    ျခစ္ျပီးသား ျဖစ္ရမည္။ 
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မြန်မာ 

၁၂ /၁၃။     အတင္းအၾကပ္ခ္ုိင္းေစျခင္း။ (Forced labor)   

43. ၄၃။ ႀကိဳတင္နို ့တစ္ေပးျပီးေနာက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ဆႏၵျဖင့္အလုပ္ရပ္စဲရန္အခြင့္အေရး ကၽြန္ပ္မွာရိွသည္။   

44. ၄၄။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင ္အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ေနွာင္ႀကိဳးျဖင့္ေစခုိင္းျခင္း 
လံုး၀မရွိေအာင္ အလုပ္ရွင ္ကတာ၀န္ခံသည္။ 

  

45. ၄၅။ ကၽြနု္ပ္၏ တစ္ပါတ္တာစုစုေပါင္းအလုပ္ခ်ိန္သည ္အုိဗါတုိင္အပါအ၀င္ (၅၆)နာရီထက္မေက်ာ္ပါ။   

၁၃ /၁၃။     အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား။   

46. ၄၆။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင္အလုပ္သမားသမဂၢရိွပါသည္။   

47. ၄၇။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနရွိအလုပ္သမားသမဂၢတြင ္ပါ၀င္ခြင့္ကၽြနု္ပ္မွာရိွပါသည္။   

48. ၄၈။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင ္စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆုိျခင္းကုိ အလုပ္ရွင္ကလက္ခံသည္။   

49. ၄၉။ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမည္ကုိေၾကာက္စရာမလုိဘဲ ကၽြန္ုပ္တုိ ့သည္ မိမိတုိ ့၏ လူမႈေရးနွင့္ 
စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အလုိ ့ငွာ သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
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ရလဒ္မ်ား။ 
 
သင္၏ရမွတ္မ်ားက သင့္အလုပ္ရွင္သည္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ နိုင္ငံေတာ္ျပဌာန္းဥပေဒအဆင့္အတန္းမည္မွ်ျပည့္မွီသည္ 
ကိုေဖၚျပေနသည္။ DecentWorkCheck ကိုတြက္ခ်က္ရန္ “မွန္” အကြက္တစ္ခုကို (၁)မွတ္စီေပးပါ။ အမွတ္ေပါင္းကို 
ေအာက္ဇယားပါတန္ဖုိးမ်ားနွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါ။ 
 

  …   “မွန”္ စုစုေပါင္းသည္ ျဖစ္၏။  
 

ျမန္မာနုိင္ငံမွ ရမွတ္မ်ား - နုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာစံမ်ားနွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေမးခြန္း (၄၉) ပုဒ္ 
ေပၚမွာ “မွန္” x    << ၃၉>> အႀကိမ္ေပါင္း။ 

 
သင္၏ရမွတ္သည္ (၁) မွ (၁၈) အတြင္းဆုိပါက .. 
 
… မယံုၾကည္နိုင္စရာပါ ! ၂၁ ရာစုနွစ္ထဲေရာက္ေနျပီကိုသင့္အလုပ္ရွင္သိပါရဲ  ့လား ? သင္တို ့၏ ရပုိင္ခြင့္ေတြကို ေတာင္းဆုိ 
ၾကပါ။ သင္တို ့၏ စက္ရုံ /လုပ္ငန္းခြဲတြင္ တက္ႂကြေသာအလုပ္သမားသမဂၢရွိပါက အဖြဲ ့၀င္ၾကပါ။ သမဂၢမွတဆင့္ အကူအညီ 
ရယူပါ။ 
 
သင္၏ရမွတ္သည္ (၁၉) မွ (၃၈) အတြင္းဆုိပါက .. 
 
ျပင္ဆင္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိသည္ကိုေတြ ့ပါလိမ့္မည္။ သို ့ေသာ္အားလုံးအားလုံးကုိတခါတည္းျပင္လုိ ့ေတာ့မျဖစ္နုိင္။ 
အဆုိးဆံုးကစျပီးျပင္ဖို ့ႀကိဳးစားပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာ သင္၏သမဂၢ သို ့မဟုတ္ WageIndicator အဖြဲ ့ထံ အေျခအေနမ်ား 
ကိုအသိေပးထားပါ။ သို ့မွသာသူတို ့ကူညီနုိင္လိမ့္မည္။ ကၽြနု္ပ္တို ့ WageIndicator အဖြဲ ့ထံ e-mail ပို ့လွ်င္ ျပႆနာ 
ကိုလိုရင္းတုိရွင္းေဖၚျပျပီး သင့္အလုပ္ရွင္မည္သူဆိုသည္ကုိေျပာဖို ့လိုပါသည္။ ထို ့ျပင္လုပ္သင့္သည္မွာ သင္တုိ ့၏ ကုမၸဏီသည္ 
Corporate Social Responsibility (CSR) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာမႈ ရိွ /မရွိ စုံစမ္းဖို ့လုိသည္။ ဒါကို သူတို ့လုိက္နာေနလွ်င္ 
ILO ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္သည္ဟုဆိုနိင္သည္။ မလိုက္နာေသးလွ်င္လိုက္နာေအာင္ လုပ္ဖို ့ လိုသည္။ 
ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဒါကိုလိုက္နာၾကသည္။ သည္ကိစၥကုိေဖၚထုတ္တင္ျပပါ။ 
 
သင္၏ရမွတ္သည္ (၃၉) မွ (၄၉) အတြင္းဆုိပါက .. 

 
ေဘးအႏၱရာယ္ဇံုအတြင္းမွ သင္လြန္ေျမာက္သြားပါျပီ။ သင္၏ အလုပ္ရွင္သည္လည္း တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားကိုလိုက္နာလွ်က္ရွိသည္။ သို ့ေသာ္ျပဳျပင္စရာဆိုသည္မ်ာအျမဲရွိေနတတ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ေနာင္အခါ အလုပ္ရွင္နွင့္ 
လုပ္ငန္းအေၾကာင္းေျပာမည္ဆုိလွ်င္ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္သြားပါ။ DecentWorkCheck ကို ခ်ိန္မွတ္ဇယား (checklist) 
အျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ 


