မြန်မာ

DECENETWORKCHECK.ORG
စစ်ဆေး

DecentWorkCheck Myanmar သည္ WageIndicator.org
နွင့္ www.mywage.org/myanmar တို ့၏မူပိုင္ ျဖစ္သည္။

၀၁ /၁၃။
1.

အမျိ ု း သားစည်းမျဉ်းတည်ရ ှိ

အမျိ ု း သားရေးစည်းမျဉ်းတည်ရ ှိ ပ ါဘူ း

အလုပ္နွင့္လုပ္ခမ်ား။

NR

မွန္

မွား

၁။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွေၾကျငာထားေသာ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခကို
ကၽြနု္ပ္ရရွိေနပါသည္။

2.

၂။ ကၽြနု္ပ္၏လုပ္ခကိုအခ်ိန္မွန္ရပါသည္ (ေန ့စဥ္၊ အပါတ္စဥ္၊ နွစ္ပါတ္တစ္ခါ၊ သို ့မဟုတ္ လစဥ္)

၀၂ /၁၃။
3.

ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။

၃။ အခ်ိန္ပိုလုပ္တိုင္းလုပ္တိုင္း ကၽြနု္ပ္ အိုဗါတိုင္ျဖည့္စြက္ေငြရရွိပါသည္။
(အိုဗါတိုင္ေၾကးကိုျမွင့္ထားေပးသည္)

4.

၄။ ညဘက္အလုပ္လုပ္တိုင္း ပိုမ်ားေသာညေၾကးျဖည့္စြက္ေငြကိုကၽြနု္ပ္ရရွိပါသည္။

5.

၅။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္၊ သို ့မဟုတ္ ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္တြင္ ကၽြနု္ပ္
အလုပ္လုပ္ရပါက အစားျဖည့္နားရက္ရပါသည္။

6.

၆။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္၊ သို ့မဟုတ္ ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္တြင္ ကၽြနု္ပ္ အလုပ္လုပ္ရပါက
ထိုက္သင့္ေသာ ျဖည့္စြက္လုပ္ခေငြရရွိပါသည္။

၀၃ /၁၃။
7.
8.

နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ နွင့္ အလုပ္နားရက္မ်ား။

၇။ လုပ္ခရနွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ဘယ္နွစ္ပါတ္မွ်သင္ခံစားခြင့္ရပါသလဲ ? *
၈။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္ (နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရုံးပိတ္ရက္နွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပိတ္ရက္)
မ်ားအတြက္ ကၽြနု္ပ္ လုပ္ခလစာခံစားရပါသည္။

9.

၉။ ရက္သတၱပါတ္ (၁) ပါတ္လွ်င္ အနည္းဆုံး (၁)ရက္ (၂၄ နာရီ) ကၽြနု္ပ္ နားရက္ခံစားရပါသည္။

၀၄ /၁၃ 10.

အလုပ္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ။

၁၀။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္စ၀င္သည္နွင့္ အလုပ္ခန္
့ထားျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အလုပ္ခန္
့ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ရရွိခဲ့ပါသည္။

11.

၁၁။ မေျပာင္းလဲတည္ျမဲေသာသေဘာသဘာ၀ရွိသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္ ကာလကန္ ့သတ္္
အလုပ္ခန္ ့ ျခင္းကို ကၽြနု္ပ္၏ အလုပ္ရွင္ကမလုပ္ပါ။ (အကယ္၍လုပ္ခဲ့သည္ဆိုပါက “မွား”

အကြက္တြင္ျခစ္ပါ။)
12.

၁၂။ ကၽြနု္ပ္၏ အစမ္းခန္ ့ကာလသည္ (၆)လသာျဖစ္သည္။

13.

၁၃။ ကၽြနု္ပ္၏ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းကို ရပ္စမ
ဲ ည္ဆိုပါက မရပ္စဲမီ အလုပ္ရွင္မွ ႀကိဳတင္နို
့တစ္ေပးပါသည္ (သို ့မဟုတ္ - နို ့တစ္ေၾကး ေပးပါသည္။)

*

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၇) တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ရက္သတၱပါတ္ (၃)ပါတ္ သို ့မဟုတ္ (၄)ပါတ္သာလွ်င္အမွန္ျဖစ္သည္။
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14.

၁၄။ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းကို ရပ္စေ
ဲ သာအခါ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္မွ
အလုပ္မွထက
ြ ္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ေပးပါသည္။ (ဥပေဒအရ အလုပ္မွထက
ြ ္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ေပးရမည္။

၄င္းသည္ အလုပ္သမား၏လုပ္သက္နွင့္ လုပ္ခအေပၚမူတည္သည္။)

၀၅ /၁၃။
15.

မိသားစုတာ၀န္မ်ား။

၁၅။ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္မွ လုပ္ခရကေလးဖခင္ခြင့္ေပးပါသည္။ (ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္တြင္
သားဦးသမီးဦးအေဖ /စုံတြမ
ဲ ်ားအတြက္ ေပးေသာခြင့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။)

16.

၁၆။ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္မွ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခြင့္(လုပ္ခရခြင့္ သို
့မဟုတ္လုပ္ခမရေသာခြင)့္ ေပးပါသည္။ (ဤခြင့္ ကို မီးဖြားခြင့္နွင့္
ကေလးအေဖခြင့္ကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ေပးသည္။ ကေလးအေဖ သို ့မဟုတ္ကေလးအေမ

သို

့မဟုတ္ နွစ္ဦးလုံးတေယာက္ျပီးတေယာက္ယူခြင့္ရိသ
ွ ည္။)
17.

၁၇။ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္အစီအစဥ္သည္ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာေၾကာင့္မိသားစုတာ၀န္နွင့္
အလုပ္ေပါင္းစပ္၍ရသည္။ (အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္ သို
့မဟုတ္အျခားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာအစီအစဥ္တမ်ိဳးမ်ိဳး)

၀၆ /၁၃။

ကေလးေမြးဖြားျပဳစုျခင္းနွင့္အလုပ္။

18.

၁၈။ ကၽြနု္ပ္အတြက္ မီးမဖြားမီနွင့္ မီးဖြားျပီး အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

19.

၁၉။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ ညပိုင္းအလုပ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ သို ့မဟုတ္
အႏၱရာယ္မကင္းေသာအလုပ္မွကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ကၽြနု္ပ္ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

20.

၂၀။ မီးဖြားခြင့္အနည္းဆုံး (၁၄)ပါတ္္ ကၽြနု္ပ္ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

21.

၂၁။ မီးဖြားခြင့္ခံစားေနစဥ္အတြင္းကၽြနု္ပ္သည္ မူလ လစာ၀င္ေငြ၏ အနည္းဆုံး ၂/၃
ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

22.

၂၂။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းအလုပ္ရပ္စဲျခင္းမျပဳရ - အကာအကြယ္ကၽြနု္ပ္ရရွိသည္။
(ကို္ယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းနွင့္မပါတ္သက္ေသာအျခားအေၾကာင္းကိစၥမ်ား - ဥပမာ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ၊
တတ္ႂကြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာ - တို ့ ေၾကာင့္လည္းအလုပ္သမားမ်ားကိုအလုပ္မွထုတ္ပယ္နိုင္သည္။)

23.

၂၃။ မီးဖြားခြင့္မွျပန္လာေသာအခါ မူလ /အလားတူ အလုပ္သို ့ ကၽြနု္ပ္ျပန္၀င္ခြင့္ရွိသည္။

24.

၂၄။ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ကေလးနို ့တိုက္ခ်ိန္မ်ားအလုပ္ရွင္မွခြင့္ျပဳသည္။

၀၇ /၁၃။
25.

က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး။

၂၅။ ကၽြနု္ပ္တို ့၏ အလုပ္ခင
ြ ္ေဘးကင္းလုံျခံဳ - က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေစဖို
့အလုပ္ရွင္မွတာ၀န္ယူသည္။

26.

၂၆။ ကာကြယ္မႈ၀တ္စုံမ်ားအပါအ၀င္ တကုိယ္ေရကာကြယ္မႈကိရိယာမ်ားကို
အလုပ္ရွင္မွအခမဲ့ေ၀ငွေပးထားသည္။
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27.

၂၇။ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး နွင့္ပါတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မွအလုပ္သမားမ်ားအား
ေလ့က်င့္ပညာ ေပးထားသည္။ က်န္းမာေရးထိခိုက္နိုင္ေသာအႏၱရာယ္မ်ား၊
အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကိုေကာင္းစြာ သင္ၾကား ျပသ ေပးထားသည္။

28.

၂၈။ ကၽြနု္ပ္တို ့၏ အလုပ္ခင
ြ ္သို ့အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးအင္စပက္ေတာ္မွ
အနည္းဆုံးတစ္နွစ္တစ္ခါလာေရာက္ ျပီး ဥပေဒနွင့္ညီညြတ္မႈ ရွိ /မရွိ စစ္ေဆးပါသည္။

၀၈ /၁၃။
29.

နာမက်န္းခြင့္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကး။

၂၉။ လုပ္ခလစာရေသာ နာမက်န္းခြင့္ခံစားခြင့္ကၽြနု္ပ္တြင္ရွိပါသည္။ နာမက်န္းခြင့္ကာလ ပဌမ
(၆)လအတြင္း မူလလစာ ၏ အနည္းဆုံး ၄၅% ခံစားရပါမည္။

30.

၃၀။ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ သို ့မဟုတ္ နာမက်န္းမႈကို ကုသေနစဥ္အတြင္း
ကၽြနု္ပ္အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသခြင့္ရွိပါသည္။

31.

၃၁။ နာမက်န္းခြင့္ကာလ ပဌမ (၆)လအတြင္း ကၽြနု္ပ္၏ အလုပ္လုံျခံဳခိုင္ျမဲမႈ အာမခံခ်က္ရွိပါသည္။

32.

၃၂။ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ /မေတာ္တဆမႈ သို ့မဟုတ္ လုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေသာနာမက်န္းမႈ
အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကး ခံစားခြင့္ကၽြနု္ပ္ မွာရွိပါသည္။

၀၉ /၁၃။

လူမႈဖူလုံေရး။

33.

၃၃။ အသက္ (၆၀) ျပည့္ေသာအခ်ိန္တြင္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ကၽြနု္ပ္ ရရွိပါမည္။

34.

၃၄။ အလုပ္သမားတဦးျဖစ္သူကၽြနု္ပ္ ေသဆုံးခဲ့လွ်င္ ကၽြနု္ပ္၏ က်န္ရစ္သူ /ေသြးခ်င္းေဆြမ်ိဳးမ်ား
ခံစားခြင့္ရရွိပါမည္။

35.

၃၅။ ကၽြနု္ပ္ အလုပ္လက္မ့ျဲ ဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ အလုပ္လက္မ့ခ
ဲ ံစားခြင့္ရရွိမည္။

36.

၃၆။ အကယ္၍လုပ္ငန္းခြင္နွင့္မပါတ္သက္ေသာနာမက်န္းမႈ၊ ထိခိုက္မႈ၊ မေတာ္တဆမႈ တို
့ေၾကာင့္ကၽြနု္ပ္ မလုပ္နိုင-္ မကိုင္နိုင-္ မရွာေဖြနိုင္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္
မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈပင္စင္ခံစားခြင့္ကၽြန္ုပ္ရရွိမည္။

၁၀ /၁၃ 37.

ေကာင္းမြန္မွ်တစြာဆက္ဆံမႈ။

၃၇။ တူညီေသာ /ဆင္တူေသာ (တန္ဖိုးတူညီေသာ) အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ ခြျဲ ခားျခင္းမရွိ၊
တန္းတူ လုပ္ခေငြမ်ား ခံစားရရွိရန္ ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္က အာမခံသည္။

38.

၃၈။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တဘက္လိင္ အား ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းကိစၥကို ကၽြနု္ပ္၏အလုပ္ရွင္က
တိက်စြာေရးယူသည္။

မွန္

မွား

မြန်မာ

DECENETWORKCHECK.ORG
NR
39.

၃၉။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (ခန္ ့ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္း၊ သင္တန္း၊ ေျပာင္းေရႊ ့ျခင္း)
နွင့္ပါတ္သက္၍ ကၽြနု္ပ္ အတြက္တူညီေသာခံစားခြင့္မ်ားရွိသည္။ ေအာက္ပါအခ်င္းအရာ* တို
့ျဖင့္ခဲြျခားမႈမရွိ။
(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 နွင့္ ဆက္စပ္တာ၀န္မ်ား
(၁၂) တတ္ႂကြမ္းေျပာဆိုသည့္ဘာသာစကား
(၁၃) လိင္မႈေရးရာခံယူမႈ (ေယာက်ၤားရွာ-မိန္းမရွာ၊ နွစ္ဖက္ခၽြန္၊ ပုံမွန္)
(၁၄) အိမ္ေထာင္ ရွိ /မရွိ
(၁၅) အဂၤါရုပ္
(၁၆) ကိုယ္၀န္ေဆာင္ /ကေလးအေမ

40.

၄၀။ အမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္သူကၽြနု္ပ္သည္
အမ်ိဳးသားမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာစက္ရုံမ်ားတြင္တန္းတူ၀င္လုပ္နိုင္သည္။ ကၽြနု္ပ္
လုပ္ကိုင္လိုေသာအလုပ္ကိုလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။

၁၁ /၁၃။

ကေလးမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ား။

41.

၄၁။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင္ အသက္ (၁၅) နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားမလုပ္ရပါ။

42.

၄၂။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင္ အႏၱရယ္ျဖစ္နိုင္ေသာအလုပ္၌အသက္ (၁၈)
နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားမလုပ္ရပါ။

*

ပု စၦာ (၃၉) တြင္ ျပီးျပည့္စုံေသာ အမွတ္ရရွိေစဖို ့အတြက္၊ သင္သည္ ေအာက္ပါအပိုဒ္ အနည္းဆုံး (၉) ပိုဒ္ တြင္ “မွန”္

ျခစ္ျပီးသား ျဖစ္ရမည္။

မွန္

မွား

မြန်မာ

DECENETWORKCHECK.ORG
၁၂ /၁၃။

အတင္းအၾကပ္ခို္င္းေစျခင္း။ (Forced labor)

43.

၄၃။ ႀကိဳတင္နို ့တစ္ေပးျပီးေနာက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ဆႏၵျဖင့္အလုပ္ရပ္စဲရန္အခြင့္အေရး ကၽြန္ပ္မွာရွိသည္။

44.

၄၄။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင္ အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ေနွာင္ႀကိဳးျဖင့္ေစခိုင္းျခင္း
လုံး၀မရွိေအာင္ အလုပ္ရွင္ ကတာ၀န္ခံသည္။

45.

၄၅။ ကၽြနု္ပ္၏ တစ္ပါတ္တာစုစုေပါင္းအလုပ္ခ်ိန္သည္ အိုဗါတိုင္အပါအ၀င္ (၅၆)နာရီထက္မေက်ာ္ပါ။

၁၃ /၁၃။

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား။

46.

၄၆။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင္အလုပ္သမားသမဂၢရွိပါသည္။

47.

၄၇။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနရွိအလုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ကၽြနု္ပ္မွာရွိပါသည္။

48.

၄၈။ ကၽြနု္ပ္အလုပ္လုပ္ရာဌာနတြင္ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုျခင္းကို အလုပ္ရွင္ကလက္ခံသည္။

49.

၄၉။ ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရမည္ကိုေၾကာက္စရာမလိုဘဲ ကၽြနု္ပ္တို ့သည္ မိမိတို ့၏ လူမႈေရးနွင့္
စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အလို ့ငွာ သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည္။

NR

မွန္

မွား

မြန်မာ

DECENETWORKCHECK.ORG
ရလဒ္မ်ား။
သင္၏ရမွတ္မ်ားက သင့္အလုပ္ရွင္သည္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံေတာ္ျပဌာန္းဥပေဒအဆင့္အတန္းမည္မွ်ျပည့္မွီသည္
ကိုေဖၚျပေနသည္။ DecentWorkCheck ကိုတြက္ခ်က္ရန္ “မွန္” အကြက္တစ္ခုကို (၁)မွတ္စီေပးပါ။ အမွတ္ေပါင္းကို
ေအာက္ဇယားပါတန္ဖိုးမ်ားနွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါ။
…

“မွန”္ စုစုေပါင္းသည္ ျဖစ္၏။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ရမွတ္မ်ား - နိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာစံမ်ားနွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေမးခြန္း (၄၉) ပုဒ္
ေပၚမွာ “မွန”္ x

<< ၃၉>> အႀကိမ္ေပါင္း။

သင္၏ရမွတ္သည္ (၁) မွ (၁၈) အတြင္းဆိုပါက ..

… မယုံၾကည္နိုင္စရာပါ ! ၂၁ ရာစုနွစ္ထဲေရာက္ေနျပီကိုသင့္အလုပ္ရွင္သိပါရဲ ့လား ? သင္တို ့၏ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ေတာင္းဆို
ၾကပါ။ သင္တို ့၏ စက္ရုံ /လုပ္ငန္းခြဲတြင္ တက္ႂကြေသာအလုပ္သမားသမဂၢရွိပါက အဖြဲ ့၀င္ၾကပါ။ သမဂၢမွတဆင့္ အကူအညီ
ရယူပါ။
သင္၏ရမွတ္သည္ (၁၉) မွ (၃၈) အတြင္းဆိုပါက ..

ျပင္ဆင္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိသည္ကိုေတြ ့ပါလိမ့္မည္။ သို ့ေသာ္အားလုံးအားလုံးကိုတခါတည္းျပင္လို ့ေတာ့မျဖစ္နိုင္။
အဆိုးဆုံးကစျပီးျပင္ဖို ့ႀကိဳးစားပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာ သင္၏သမဂၢ သို ့မဟုတ္ WageIndicator အဖြဲ ့ထံ အေျခအေနမ်ား
ကိုအသိေပးထားပါ။ သို ့မွသာသူတို ့ကူညီနိုင္လိမ့္မည္။ ကၽြနု္ပ္တို ့ WageIndicator အဖြဲ ့ထံ e-mail ပို ့လွ်င္ ျပႆနာ
ကိုလိုရင္းတိုရွင္းေဖၚျပျပီး သင့္အလုပ္ရွင္မည္သူဆိုသည္ကိုေျပာဖို ့လိုပါသည္။ ထို ့ျပင္လုပ္သင့္သည္မွာ သင္တို ့၏ ကုမၸဏီသည္
Corporate Social Responsibility (CSR) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာမႈ ရွိ /မရွိ စုံစမ္းဖို ့လိုသည္။ ဒါကို သူတို ့လုိက္နာေနလွ်င္
ILO ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္သည္ဟုဆိုနိင္သည္။ မလိုက္နာေသးလွ်င္လိုက္နာေအာင္ လုပ္ဖို ့ လိုသည္။
ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဒါကိုလိုက္နာၾကသည္။ သည္ကိစၥကိုေဖၚထုတ္တင္ျပပါ။
သင္၏ရမွတ္သည္ (၃၉) မွ (၄၉) အတြင္းဆိုပါက ..

ေဘးအႏၱရာယ္ဇုံအတြင္းမွ သင္လြန္ေျမာက္သြားပါျပီ။ သင္၏ အလုပ္ရွင္သည္လည္း တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားကိုလိုက္နာလွ်က္ရွိသည္။ သို ့ေသာ္ျပဳျပင္စရာဆိုသည္မ်ာအျမဲရွိေနတတ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ေနာင္အခါ အလုပ္ရွင္နွင့္
လုပ္ငန္းအေၾကာင္းေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္သြားပါ။ DecentWorkCheck ကို ခ်ိန္မွတ္ဇယား (checklist)
အျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

National Regulations

DECENTWORKCHECK.ORG
၀၁ /၁၃ - အလုပ္နွင့္လုပ္ခ။
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား။:
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ရ /၂၀၁၃)
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခစည္းမ်ဥ္း (ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ - ၆၄ /၂၀၁၃)
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၂၀၁၆)
လုပ္ခလစာေပးျခင္းဥပေဒ (၂၀၁၆)

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ။
သတ္မွတ္ေသာအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခေပးျခင္း (အလုပ္နားရက္အတြက္လုပ္ခအပါအ၀င္) ဆိုသည္မွာအနိမ့္ဆုံး လုပ္ခ
လစာညႊန္ၾကားခ်က္အရေပးေသာလုပ္ချဖစ္သည္။ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာသည္ အသက္အရြယ္၊
လုပ္ငန္း၊ အေတြ ့အႀကံဳ၊ ေဒသမခြဲျခားဘဲအလုပ္သမားအားလုံးအတြက္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္
အျမင့္ဆုံးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ျခင္းမပါ၀င္။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာဥပေဒ (၂၀၁၃) ကလုပ္ခလစာကိုဤသို ့ဖြင့္ဆိုသည္
- ပင္စင္၊ ဂရက္က်ဴတီ၊ လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ား၊ ခရီးစားရိတ္၊ တည္းခိုေနထိုင္ခ၊ ထမင္းစားရိတ္၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊
ေရခြန္ေရခ၊ ၀င္ေငြခြန္၊ က်န္းမာေရးကုန္က်စားရိတ္၊ အပန္းေျဖအနားယူကုန္က်စားရိတ္ တို ့ အတြက္ခြင့္ျပဳေငြ၊ နွင့္
အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ တို ့မပါ၀င္ေသာ အေျခခံလုပ္ခလစာျဖစ္သည္။
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာဥပေဒအရနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာေကာ္မီတီတရပ္ဖြဲ ့စည္းရမည္။ ထိုေကာ္မီတီတြင္
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနကိုယ္စားလွည္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွည္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ ့စည္းရမည္။
ေကာ္မီတီသည္ နိုင္ငံတြင္းစက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားရရွိေနၾကေသာအနိမ့္ ဆုံးလုပ္ခလစာ မ်ားကို
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ အဆင့္ေကာ္မီတီမ်ား
ကိုအလားတူဖြဲ ့စည္းရန္ျဖစ္သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္သီးျခားေကာ္မီတီရွိရန္။ ထိုေကာ္မီတီမ်ားမွေတြ ့
ရွိခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မီတီထံတင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မီတီသည္
တင္ျပခ်က္မ်ားကိုအေျချပဳစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ကာညႊန္ၾကားခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ရန္။အတည္မျပဳမီဆို္င္းငံ့ကာလရက္ (၆၀)
သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုအေတာအတြင္းလူထုမွ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ကန္ ့ကြက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။
ကန္ ့ကြက္ျခင္း မရွိလွ်င္အစိုးရမွအတည္ျပဳေၾကျငာရန္ျဖစ္သည္။
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာျပဌာန္းျခင္းအႀကံဳး၀င္ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အမိ်ဳးသားအဆင့္ေကာ္မီတီ
ကသတ္မွတ္ရမည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအရအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာကိုသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္
သည္။ ေကာ္မီတီကထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ - အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ၄င္းတို ့မိသားစုမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိရရွိေနၾကေသာလုပ္ခလစာမ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ား၊ လူေနမႈစားရိတ္နွင့္အတက္အက်
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မ်ား၊ သင့္တင့္ေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ နိုင္ငံ့စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္၊ တိုးတက္မႈတို ့နွင့္တေျပးညီအလုပ္အကိုင္
ရရွိနိုင္မႈ၊ GDP နွင့္ လူတဦးခ်င္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး၊ ေဘးကင္း၍က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာအလုပ္အကိုင္၊
လုပ္ငန္းအသီးသီး၏သေဘာသဘာ၀ နွင့္ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈအရ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွထည့္သြင္းထား
ေသာအျခား အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။
လုပ္ငန္းရွင္သည္အနိမ့္ဆုံးတာ၀န္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မီတီက အမ်ားလိုက္နာရန္ညႊန္ၾကား သတ္မွတ္
သည့္ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ ကို္ေပးရမည္။ ထို ့ျပင္ ထိုလစာကိုအလုပ္သမားမ်ားသိရွိၾကေစရန္ထုတ္ျပန္ရမည္၊
သိသာေစရန္ဘုတ္မ်ားတြင္စာကပ္ထားရမည္။ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ထိုလုပ္ခထက္ပိုေပးနိင္သည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိုလည္းအေလးေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ဤဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈအားလုံးကိုျပစ္ဒဏ္သင့္ေစရမည္။ တစ္နွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္၊ သို ့မဟုတ္
က်ပ္ငါးသိန္းထက္မပိုေသာဒဏ္ေငြ သို ့မဟုတ္နွစ္ရပ္လုံးက်ခံေစရမည္။ အလုပ္သင္ကာလ (၃)လအတြင္း
ေပးနိုင္သည့္လုပ္ခလစာမွာထိုက္သင့္ေသာအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၏ ၅၀% ျဖစ္သည္။ အစမ္းခန္ ့ (၃)လ
ကာလအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္လစာ၏ ၇၅% ျဖစ္သည္။
မူရင္း။
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ရ /၂၀၁၃)
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခစည္းမ်ဥ္း (ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ - ၆၄ /၂၀၁၃)

ပုံမွန္လုပ္ခလစာ။
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒနွင့္ လုပ္ခလစာဥပေဒမ်ားအရလုပ္ခဆိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္အတြက္အလုပ္သမားကအလုပ္
လုပ္ေပး ရေသာ နာရီမ်ား၊ ရက္မ်ား၊ ရက္သတၱပါတ္မ်ား၊ သို ့မဟုတ္တစ္လအတြက္၊ သို ့မဟုတ္အျခားမည္သည့္
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အတြက္မဆို အလုပ္သမားကရရွိရမည့္အခေၾကးေငြကိုေခၚသည္။ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ အခ်ိန္ပို
အိုဗါတိုင္ေၾကးနွင့္ အလုပ္ေကာင္းျခင္းဆု၊ အက်င့္ေကာင္းျခင္းဆု၊ ေဘာနပ္မ်ားအျပင္၊ အျခားေသာ ၀င္ေငြဟု
သတ္မွတ္နိုင္သည့္ထုတ္ေပးေငြနွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား ပါ၀င္သည္။ သို ့ေသာ္ခရီးစားရိတ္၊ တည္းခိုေနထိုင္ခ၊ ထမင္းစားရိတ္၊
လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ ေရခြန္ေရခ၊ ၀င္ေငြခြန္၊ က်န္းမာေရးကုန္က်စားရိတ္၊ အပန္းေျဖအနားယူရန္ ကုန္က်စားရိတ္ တို ့
အတြက္ခြင့္ျပဳေငြ စသည္တို ့မပါ၀င္။
လုပ္ခကိုေဒသသုံးေငြေၾကး၊ သို ့မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္ေသာနိုင္ငံျခားေငြ တို ့ျဖင့္
ေပးေခ်နိုင္သည္။ ေငြသားျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ေသာ္၄င္းေပးနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္အလုပ္သမားနွင့္
အလုပ္ရွင္သေဘာတူညီမႈအရအလုပ္သမား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းသို ့လႊဲေပးနိုင္သည္။

National Regulations

DECENTWORKCHECK.ORG
လုပ္ခကိုအလုပ္ဆင္းရက္အလုပ္ျပီးခ်ိန္တြင္အလုပ္ရွင္မွေပးေခ်ရမည္။ သို ့မဟုတ္ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား
သေဘာတူထားေသာအခ်ိန္တြင္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားကအလုပ္ လုပ္ေပး ရေသာ နာရီမ်ား၊ ရက္မ်ား၊
ရက္သတၱပါတ္မ်ား၊ သို ့မဟုတ္တစ္လအတြက္၊ သို ့မဟုတ္အျခားမည္သည့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊

သို

့မဟုတ္ ယာယီအလုပ္၊ သို ့မဟုတ္ ပုတ္ျပတ္အလုပ္ အတြက္ အလုပ္ရွင္မွေပးေခ်ရမည္။
အၾကာဆုံးတစ္လတြင္ေပးေခ်ရမည္။ အလုပ္သမား (၁၀၀) ထက္ေလွ်ာ့နည္း ေသာလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ခကို
လုပ္ခေပးရန္ကာလေစ့သည္နွင့္ေပးေခ်ရမည္။ အလုပ္သမား (၁၀၀) ထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းတြင္မူ လုပ္ခေပးရန္
ကာလေစ့ေရာက္သည္နွင့္ (၅) ရက္အတြင္း အျပီး ေပးေခ်ရန္ျဖစ္သည္။
အလုပ္ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ရပ္နားျခင္း သို ့မဟုတ္အလုပ္သမားေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္အလုပ္ရွင္မွေပးရန္ရွိသည္မ်ား
ကို အလုပ္ဆင္းရက္(၂)ရက္အတြင္းရွင္းေပးရမည္။ အလုပ္သမားသည္အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါကအလုပ္ရွင္မွေပးရန္
ရွိသည္မ်ားကိုလုပ္ခေပးရန္ကာလ ေစ့သည္ နွင့္ အျပီးေပးေခ်ရမည္။
ဥပေဒမွျပဌာန္းသည့္အေျခအေနတရပ္အရမဟုတ္လွ်င္အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား၏လုပ္ခကိုျဖတ္ေတာက္
ႏႈတ္ယူခြင့္မရွိ။ အလုပ္သမားသည္မိမိ၏အလုပ္တာ၀န္ကိုေဆင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္ကိစၥမွလြဲ၍ အျခားမည္
သည့္ကိစၥတင
ြ ္မဆိုလုပ္ချဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားရရမည္လ
့ ုပ္ခေငြ၏ ၅၀% ထက္မပိုရ။
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒအရအလုပ္သမား၏လုပ္ခကိုအလုပ္ရွင္မွ လုပ္ခေပးရန္ကာလေစ့ေရာက္သည္၏
(၇) ရက္အတြင္းရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
လုပ္ခေပးျခင္းဥပေဒအရအလုပ္သမား၏လုပ္ခကိုလုပ္ခ၏ ၅၀% အထိ ၀တၳဳပစၥည္းျဖင့္လည္းေပးေခ်နိုင္သည္။ ထိုသို ့
ေပးေခ်ျခင္းသည္ အလုပ္သမားနွင့္အလုပ္သမား၏မိသားစုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ျပီးသင့္တင့္မွ်တေသာ တန္ဖိုး
ျဖတ္မႈ အရျဖစ္ရန္လိုသည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္အလုပ္သမားအားလုပ္ခလစာေပးရာတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းျဖတ္ပိုင္းမ်ားျဖင့္ေပးရမည္။
ထိုျဖတ္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိရန္ - အလုပ္သမား၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊
အေျခခံအလုပ္ခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္နာရီနွင့္ နာရီေၾကး၊ ေဘာနပ္၊ ျဖတ္ေတာက္ေငြ၊ အလုပ္ရွင္၏လက္မွတ္ နွင့္
အလုပ္သမား၏ လက္မွတ္တို ့ပါ၀င္ရမည္။ အဆိုပါ “ေပးစလစ္” ျဖတ္ပိုင္းပုံစံကို ၀န္ႀကီးဌာနမွညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္
သတ္မွတ္ထားသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၁၆ ၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ - ၂ (င) အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ရ /၂၀၁၃)
အပိုဒ္ ၁ - ၁၀ လုပ္ခေပးျခင္းဥပေဒ (၂၀၁၆ )
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၀၂ /၁၃ ။ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း ။ (Compensations)
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား။
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
ခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

အခ်ိန္ပိုေၾကး (အိုဗါတိုင္ေၾကး)
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) နွင့္ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားအက္ဥပေဒ (၂၀၁၆) တို ့အရအလုပ္ခ်ိန္ကို ထိန္းညွိ
ထားသည္။ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒအရပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္သည္ တေန ့ (၈) နာရီ၊ ရက္သတၱတပါတ္လွ်င္(၄၄) နာရီျဖစ္
သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳး (ဥပမာဓါတ္အားေပးရုံ) တြင္ ရက္သတၱတပါတ္လွ်င္(၄၈) နာရီျဖစ္
၏။ အခ်ိန္ပိုနွင့္ နားခ်ိန္ (၅ နာရီၾကာတိုင္းမီနစ္ ၃၀ နား) အပါအ၀င္ တေန ့အလုပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္းသည္ (၁၀) နာရီျဖစ္
သည္။
ဆိုငမ
္ ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆) (ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ဌာနမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားအက်ံဳး၀င္သည္) အရပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္သည္ တေန ့ (၈) နာရီ၊
ရက္သတၱတပါတ္လွ်င္(၄၈) နာရီျဖစ္သည္။အခ်ိန္ပိုနွင့္ နားခ်ိန္ (၁) နာရီ အပါအ၀င္ တေန ့အလုပ္ခ်ိနူ္စုစုေပါင္းသည္
(၁၁) နာရီထက္မပိုရ။
အလုပ္သမားတဦးသည္မိမိကိုယ္ပိုင္သေဘာဆႏၵျဖင့္အခ်ိန္ပိုလုပ္ခြင့္ရွိသည္။ သို ့ေသာ္ ရက္သတၱတပါတ္လွ်င္(၁၂)
နာရီ၊ အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ (၁၆) နာရီထက္အခ်ိန္ပိုလုပ္ခြင့္မရွိ။ အခ်ိန္ပိုအလုပ္သိမ္းခ်ိန္သည္ ည (၁၂)
နာရီကိုမေက်ာ္လြန္ရ။
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တေန ့ (၈) နာရီ၊ တပါတ္ (၄၄) နာရီထက္ေက်ာ္၍ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ အလုပ္သမားအား မေပးမေနရ
အိုဗါတိုင္ေၾကးကိုလုပ္ကိုင္သမွ် နာရီ /ရက္အတြက္ အလုပ္ရွင္မွရွင္းေပးရမည္။ အခ်ိန္ပိုတနာရီတိုင္းအတြက္
အလုပ္သမား၏ အေျခခံလုပ္ခ၏ ၂၀၀% ေပးရမည္။
အလုပ္ရွင္သည္အခ်ိန္ပိုခိုင္းျခင္းကိုအျမဲပုံမွန္လုပ္မည္ဆိုပါကစက္ရုံမ်ားနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဌာနမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုႀကိဳတင္ရယူရန္လိုသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၇
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ ၅၉၊ ၆၂၊ ၇၃ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

ညအခ်ိန္အလုပ္လုပ္ရျခင္းအတြက္ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။
၄င္းနွင့္ပါတ္သက္သည့္အထူးျပဌာန္းခ်က္မရွိပါ။
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆) အရမည္သည့္ ေစ်းဆိုင္ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆိုညအခ်ိန္ ၂၃၀၀ နာရီမွ
နံက္ ၀၅၀၀ နာရီအတြင္းပိတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူေဖ်ာ္ေျဖရာဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ရုပ္ရွင္ရုံ၊ ျပဇာတ္ရုံ၊
အခမဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားသည္ ၀၁၀၀ နာရီမွ ၀၅၀၀ နာရီအတြင္းပိတ္ထားရမည္ျဖစ္၏။
မူရင္း။
အပိုဒ္ ၇ - ၈ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

National Regulations

DECENTWORKCHECK.ORG
အစားထိုးနားရက္ /ပိတ္ရက္မ်ား။
အလုပ္သမားတေယာက္သည္ ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္းဖို ့ လိုအပ္ပါက အလုပ္ဆင္းရမည္။ ထိုသို ့
အလုပ္ဆင္းရမည္ဆိုပါကသူ /သူမအားတနဂၤေႏြေန ့မတိုင္မီ (၃) ရက္အလို၊ သို ့မဟုတ္ တနဂၤေႏြေန ့အလြန္ေန ့
တေန ့တြင္ ရက္သတၱပါတ္နားရက္ တစ္ရက္အစားထိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ သမား တေယာက္ကိုနားရက္မရွိဘဲ
(၁၀) ရက္ဆက္တိုက္အလုပ္မလုပ္ေစရ။ စက္ရုံတရုံကိုရက္သတၱပါတ္ အလုပ္နားရက္ မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ရန္
လိုအပ္ခ်က္အရအထူးကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားပါကထိုစက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ားကိုအဆိုပါလ အတြင္း ၊ သို
့မဟုတ္ေနာက္လာေသာျပကၡဒိန္လ (၂) လအတြင္းနားရက္မ်ားအစားထိုးေပးရမည္။
အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္တြင္အလုပ္လုပ္ရေသာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစားထိုးနားရက္မ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍
ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။
မူရင္း။
အခန္း(၇) အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

ရက္သတၱပါတ္နားရက္ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္းအတြက္ျဖည့္စြက္ေပးေငြ။
ရက္သတၱပါတ္နားရက္မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္းကိုအခ်ိန္ပို-အိုဗါတိုင္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါက ထိုရက္မ်ား
အတြက္လုပ္ခကိုအိုဗါတိုင္နာရီေၾကး (အေျခခံလုပ္ခ၏ ၂၀၀%) ျဖင့္ေပးရမည္။
အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္းအတြက္လည္းလုပ္ခကိုအလားတူေပးရမည့္အျပင္ ရွားပါး
စားရိတ္ေၾကးပါေဆာင္းေပးရမည္။ (Cost of living allowance)
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၁၇၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ - ၇၃၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
အပ္ိုဒ္ - ၀၃ (၂)၊ ခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
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၀၃ /၁၃ ။ နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ နွင့္ အလုပ္နားရက္မ်ား။
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား။
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
ခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

လုပ္ခရ-အလုပ္နားရက္ /နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ရက္မ်ား။
နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ (အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္သက္ခြင့္ ဟုေခၚေ၀ၚၾကသည္) ကိုခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
အရျပဌာန္းထားသည္။ အလုပ္သမားသည္ တစ္လလွ်င္အနည္းဆုံးလုပ္ရက္ - ရက္ (၂၀) ျဖင့္ လုပ္သက္ (၁၂)လ
ျပည့္တိုင္းခံစားခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္သမား၏အသက္အရြယ္အလိုက္လုပ္ရက္ (၁၀) မွ (၁၄) ရက္အထိခံစားခြင့္
ရွိသည္။ အသက္ (၁၅) နွစ္အတြင္းအလုပ္သမားအတြက္ ဆက္တိုက္ (၁၄)ရက္၊ အသက္ (၁၅)အထက္လူအတြက္
ဆက္တိုက္ (၁၀)ရက္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ တစ္လလွ်င္အလုပ္ဆင္းရက္ ရက္ (၂၀) မျပည့္ခ့ပ
ဲ ါကလုပ္သက္ခြင့္ကို (၁)
ရက္ျဖတ္ေတာက္သည္။ အလုပ္ဆက္တိုက္ (၁၂) လမလုပ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္သက္ခြင့္ကိုအခ်ိဳးက်ေလွ်ာ့
ေပါ့ေပးနိုင္သည္။ လုပ္သက္ခြင့္သြားမည့္အလုပ္သမားကိုခြင့္မသြားမီ ခြင့္ကာလအတြက္ပ်မ္းမွ်လစာ /ပ်မ္းမွ်လုပ္ခ
ထုတ္ေပးရမည္။
လုပ္ငန္းရွင္သည္ အလုပ္သမား၏ လုပ္သက္ခြင့္အစီအစဥ္ကိုခြင့္ယူနိုင္ေသာကာလေစ့ေရာက္သည္မွ (၃) လအတြင္း
ခြင့္ယူနိုင္ေအာင္စီမံေပးရမည္။ လုပ္သက္ခြင့္ကိုမယူလိုေသးပါကအမ်ားဆုံး(၃)နွစ္ဆက္တိုက္စုေဆာင္းထားနိုင္သည္။
ခြင့္အစားလုပ္ခလစာထုတ္ယူလိုပါကလုပ္သက္ခြင့္ေစ့ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ေသာအလုပ္သမား
ကိုရွင္းေပးနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မွထြက္ခြင့္ျပဳေသာအလုပ္သမားကိုရွင္းေပးနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ ထိုအခ်ိန္
တြင္ေသဆုံးေသာအလုပ္သမားအတြက္ရွင္းေပးနိုင္သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၄၊ ခြင့္ရက္နွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)။
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အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္မ်ားအတြက္လုပ္ခလစာ။
အလုပ္သမားတိုင္းသည္ ျပန္တမ္း၀င္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္မ်ားအတြက္လုပ္ခလစာျဖင့္နားရက္
ခံစားခြင့္ရွိရမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစိုးရက ျပဌာန္းေသာ
ထိုပိတ္ရက္ (ဧျပီ ၁၂ - ၂၁ နွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀-ရက္အပါအ၀င္) စုစုေပါင္း (၂၆) ရက္ရွိသည္။
ထိုပိတ္ရက္မ်ားမွာ 

လြတ္လပ္ေရးေန ့ - ဇႏၷ၀ါရီလ (၄)ရက္ေန ့



ျပည္ေထာင္စုေန ့ - ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန ့



ေတာင္သူလယ္သမားေန ့ - မတ္လ (၂)ရက္ေန ့



တေပါင္းလျပည့္ေန ့ - မတ္လ (၁၂)ရက္ေန ့



တပ္မေတာ္ေန ့ - မတ္လ (၂၇)ရက္ေန ့



သႀကၤန္ နားရက္ - (၅ ရက္)



ျမန္မာနွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္မ်ား - ဧျပီလ (၁ရ - ၂၁)



အလုပ္သမားေန ့ - ေမလ (၁)ရက္ေန ့



ကဆုန္လျပည့္ေန ့ - ေမလ (၁၀)ရက္ေန ့



၀ါဆိုလျပည့္ေန ့ - ဇူလိုင္လ (၈)ရက္ေန ့



အာဇာနည္ေန ့ - ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ေန ့



သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန ့- ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန ့



ဒီပါ၀လီေန ့ - ေအာက္တိုဘာလ (xx)ရက္ေန ့



တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန ့ - နို၀ဘၤာလ (၃)ရက္ေန ့



အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန ့ - နို၀ဘၤာလ (၁၃)ရက္ေန ့



ဘကၠရီးအစ္ေန ့ - နို၀ဘၤာလ (xx)ရက္ေန ့



ကရင္နွစ္သစ္ကူးေန ့ - ဒီဇဘၤာလ (၁၈)ရက္ေန ့



ခရစၥမတ္ေန ့ - ဒီဇဘၤာလ (၂၅)ရက္ေန ့
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အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပန္တမ္း၀င္ပိတ္ရက္သည္ ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္နွင့္ ထပ္သြားပါကအစားထိုးပိတ္ရက္
ထပ္ေဆာင္းေပးရန္ျပဌာန္းခ်က္မရွိ။ သို ့ေသာ္ထိုရက္တြင္အလုပ္သမားသည္အလုပ္ဆင္းေန ရပါက
ထိုအလုပ္ဆင္းခ်ိန္ကိုအခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာအလုပ္သမား၏
ဘာသာေရးဆိုင္ရာရက္ မ်ားအတြင္လုပ္ငန္းရွင္ကပိတ္ရက္သတ္မွတ္ေပးနိုင္သည္။ လျပည့္ေန ့ရက္မ်ား
သည္နွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈရွိနိုင္ပါ သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၊ ခြင့္ရက္ နွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)။
အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ - ၁ /၂၀၀၇၊ ရက္စြဲ - ၁၆ ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၀၇။

ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္မ်ား။
ဥပေဒအရရက္သတၱပါတ္တစ္ပါတ္လွ်င္ပိတ္ရက္အနည္းဆုံး (၁)ရက္ရွိရမည္။ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ
(၂၀၁၆)အရ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းသည္ ရက္သတၱတစ္ပါတ္လွ်င္ (၁)ရက္လုပ္ခလစာျဖင့္နားရက္ရရွိရမည္။
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)အရတနဂၤေႏြေန ့ကိုအလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၁၅၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ - ၆၀၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
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၀၄ /၁၃။

အလုပ္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ။

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား။
အလုပ္ရရွိေရးနွင့္ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)
အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအတြက္ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၁ /၂၀၁၅
ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၈၄ /၂၀၁၅

အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ား။
အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ကန္ ့သတ္ေသာအခ်ိန္ကာလ တခုအတြက္ေသာ္၄င္း၊ အခ်ိန္ကာလကန္ ့သတ္ျခင္း
မပါဘဲေသာ္၄င္း ခ်ဳပ္နိုင္သည္။ ဥပေဒအရထိုကဲ့သို ့စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္လိုအပ္ျပီးအလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
နွင့္ ျပည္သ႔အ
ူ င္အား၀န္ႀကီးဌာနမွျပဌာန္းေသာပုံစံရွိသည္။ ထိုပုံစံကိုအလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး
ဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ျပင္ဆင္ ျခင္းမျပဳရ။
အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းစတင္ျပီဆိုသည္နွင့္ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းစာခ်ဳပ္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။
ထိုစာခ်ဳပ္ကိုအဂၤလိပ္ - ျမန္မာနွစ္ဘာသာျဖင့္ေရးဆြဲရမည္။ အလုပ္ရရွိေရးနွင့္ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ
(၂၀၁၃) ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီေရးဆြဲရမည္။ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းစတင္သည္နွင့္ ရက္ (၃၀) အတြင္း
စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးၾကရမည္။ ခၽြင္းခ်က္ - အလုပ္ခန္ ့ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရအစမ္းခန္ ့ေသာ္၄င္း၊ သင္တန္း
တက္ေနရျခင္းေသာ္၄င္းရွိေနျခင္း။
ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ရပ္စဲျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလကန္ ့သတ္ခ်က္၊ လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္ တို ့ကို
ထင္ရွားစြာေဖၚျပထားရမည္။ လုပ္ခလစာနွင့္ပါတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ တည္ေနရာ၊
အလုပ္ခ်ိန္ နွင့္နားရက္၊ ထမင္းေကၽြးအစီအစဥ္၊ က်န္းမာေရးေဆး၀ါးကုသမႈ၊ အလုပ္ရပ္စဲမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊
တည္းခိုေနထိုင္ရန္အခင္းအက်င္းနွင့္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ (ရွိပါက) တို ့ကိုထည့္သြင္းေဖၚျပရမည္။
ေရးဆြဲျပီးစီးပါကေဒသဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဌာန (ေလဘာရုံး) (local labor exchange office) သို ့တင္ျပ
ျပီးအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
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အလုပ္သမား၀န္ထမ္းနွင့္အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ပ်က္ကြက္ေသာအလုပ္ရွင္ကိုအလုပ္ရရွိေရးနွင့္ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့
ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)အရအေရးယူအျပစ္ေပးနိုင္သည္။ (၆)လအထိေထာင္ဒဏ္ေသာ္၄င္း၊ ဒဏ္ေငြေသာ္
၄င္း၊ နွစ္ရပ္လုံးေသာ္၄င္းက်ခံေစနိုင္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္သမားဥဲီးစီးဌာန သို ့တင္ျပျပီး အတည္ျပဳခ်က္
ရယူမထားေသာစာခ်ဳပ္သည္အတည္မျဖစ္၊ တရားမ၀င္။
စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုအလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားတို ့ကညွိႏိႈင္းျပင္ဆင္လိုပါက ျပင္ဆင္ခ်က္ကို
အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို ့တင္ျပျပီးအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၅ နွင့္ ၃၈၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးနွင့္ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)
အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအတြက္ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၁ /၂၀၁၅

ကာလကန္ ့သတ္္အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ျခင္း။ (Fixed Term Contracts)
မေျပာင္းလဲတည္ျမဲေသာသေဘာသဘာ၀ရွိသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္အသုံးျပဳသည္။ ဥပေဒတြင္ကာလကိုကန္ ့ သတ္
ထားျခင္း မရွိ။ အသစ္တဖန္ထပ္ကာ-ထပ္ကာခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းကန္ ့သတ္ထားျခင္းမရွိ။ ကာလကန္ ့သတ္္
အလုပ္ခန္ ့ ျခင္းအခ်ိန္ကာလသည္အကန္ ့အသတ္မရွိျဖစ္သြားနိုင္သည္။ တရား၀င္ျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္ခန္ ့
စာခ်ဳပ္ ပုံစံတြင္ကာလကန္ ့သတ္ျခင္းကို အလုပ္ရွင္သို ့လႊဲအပ္ထားသည္။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမေစ့မီ တစ္လအလိုတြင္
အလုပ္သမား - အလုပ္ရွင္နွစ္ဥးီ နွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ကန္ ့သတ္ကာလအလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတိုး
နိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္နိုင္သည္။

အစမ္းခန္ ့ကာလ။
အစမ္းခန္ ့ကာလကိုဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ အစမ္းခန္ ့ကာလသည္ (၃)လထက္မပိုပါ။
တရား၀င္ျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္ခန္ ့ စာခ်ဳပ္ပုံစံတြင္ အစမ္းခန္ ့ကာလကို (၃)လဟုေဖၚျပထားသည္။ အစမ္းခန္ ့
ကာလကုန္ဆုံးသည္တြင္ အလုပ္သမား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအလုပ္ရွင္ကေက်နပ္ပါက အလုပ္ဆက္လက္ခန္ ့ထား
နိုင္သည္။ အစမ္းခန္ ့ကာလအလြန္တြင္ အျမဲတန္းဆက္လက္ခန္ ့ထားရန္အလုပ္ရွင္ဘက္ကလိုက္နာဖို ့ မလုိပါ။
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နို ့တစ္ေပးရန္လိုအပ္ခ်က္။
အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးလွ်င္ရပ္စဲနိုင္သည္။ ထို ့ျပင္ ကုမၸဏီ /စက္ရုံ
ပိတ္သိမ္း လွ်င္ေသာ္၄င္း၊ အလုပ္ရွင္မြသ
ဲ ြားလွ်င္ေသာ္၄င္း၊ ႀကိဳတင္မွန္းဆျခင္းမျပဳနိုင္သည့္ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ပ်က္စီး
ရလွ်င္ေသာ္၄င္း၊ တဘက္ဘက္ကအလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ကိုေဖါက္ဖ်က္လွ်င္ေသာ္၄င္း၊ အလုပ္သမားေသဆုံးလွ်င္ေသာ္
၄င္း၊ အလုပ္ရွင္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္မမွန္းဆနိုင္သည့္ျပႆနာျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ လူေလွ်ာ့ရန္ လိုအပ္လာလွ်င္
ေသာ္၄င္း (မလိုဘဲလူပိုေနျခင္းအပါအ၀င္)၊ ထို ့ျပင္အလုပ္သမားသည္ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္က်လွ်င္ေသာ္၄င္း၊
အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းကိုရပ္စဲနိုင္သည္။
အလုပ္ရွင္ - အလုပ္သမား တဘက္ဘက္က တစ္လႀကိဳတင္နို ့တစ္ေပးျခင္းျဖင့္အလုပ္စာခ်ုဳပ္ကိုရပ္စဲနိုင္သည္။
နွစ္ဘက္သေဘာတူအလုပ္စည္းကမ္းကိုအေသးစားက်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္မႈအတြက္ အလုပ္သမားအား
ပဌမအႀကိမ္တြင္ ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ စာျဖင့္သတိေပးျခင္း၊ တတိယနွင့္ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တြင္
သတိေပးစာေပၚလက္မွတ္ထိုးေစျခင္း (ဘြန္းထိုးျခင္း) ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္သည္။ ဤသုံးႀကိမ္ကိုေက်ာ္လြန္ကာက်ဴးလြန္
မႈတြင္ အလုပ္ရွင္မွ နို ့တစ္စာမေပးဘဲအလုပ္သမားအားအလုပ္မွထုတ္ပယ္နိုင္သည္။ အလုပ္ထြက္နစ္နာေၾကးေပးရန္
မလို။ နွစ္ဘက္သေဘာတူညီထားေသာအလုပ္စည္းကမ္းကိုအႀကီးစားက်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားတြင္ အလုပ္သမား၏
အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္အားအလုပ္ရွင္မွခ်က္ခ်င္းရပ္စဲနိုင္သည္။
အေရးပါေသာအေၾကာင္းျပခ်က္တစုံတရာေၾကာင့္အလုပ္ရွင္မွအလုပ္သမားအားတာ၀န္မွရပ္စဲလိုပါက တစ္လႀကိဳတင္
နို ့တစ္ေပး၍ေသာ္၄င္း၊ နို ့တစ္အစား နို ့တစ္ေၾကးေပး၍ေသာ္၄င္း အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ကိုရပ္စဲနိုင္သည္။
အစမ္းခန္ ့ကာလအတြင္းအလုပ္သမားက အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္လိုပါက အလုပ္ရွင္သို ့ (၇) ရက္ႀကိဳတင္နို ့တစ္ေပး
ရန္သာလိုသည္။
မူရင္း။
တရား၀င္ျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္ခန္ ့ စာခ်ဳပ္ပုံစံ။
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အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ ။ (severance pay)
အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ကိုအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ထိန္းညွိသည္။ ဤေဖၚျပပါအေျခအေန
မ်ားတြင္ ခံစားခြင့္မရနိုင္ 

နွစ္ဦးနွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ကိုရပ္စဲျခင္း



အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ျခင္း



အလုပ္သမား၏အႀကီးစားစည္းကမ္းေဖါက္မႈေၾကာင့္အလုပ္ရပ္စဲျခင္း



သတိေပးျခင္း သုံးႀကိမ္ကိုေက်ာ္လြန္၍အလုပ္သမားကစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ျခင္း

ဤအေျခအေနမ်ားမွအပ အျခားေသာအေၾကာင္းမ်ား (မလိုဘဲလူပိုေနျခင္းအပါအ၀င္) ေၾကာင့္အလုပ္မွရပ္စဲျခင္း
ျဖစ္ပါက အလုပ္ထြက္ခံစားခြင့္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေပးရမည္။


(၆)လထက္ေလွ်ာ့ေသာအလုပ္သက္တမ္းအတြက္ရွင္းေပးရန္မလို



(၆)လမွ (၁)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၁၅)ရက္အတြက္လုပ္ခလစာ



(၁)နွစ္မွ (၂)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၁)လအတြက္လုပ္ခလစာ



(၂)နွစ္မွ (၃)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၄၅)ရက္အတြက္လုပ္ခလစာ



(၃)နွစ္မွ (၄)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၃)လအတြက္လုပ္ခလစာ



(၄)နွစ္မွ (၆)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၄)လအတြက္လုပ္ခလစာ



(၆)နွစ္မွ (၈)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၅)လအတြက္လုပ္ခလစာ



(၈)နွစ္မွ (၁၀)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၆)လအတြက္လုပ္ခလစာ



(၁၀)နွစ္မွ (၂၀)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၈)လအတြက္လုပ္ခလစာ



(၂၀)နွစ္မွ (၂၅)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၁၀)လအတြက္လုပ္ခလစာ



(၂၅) ေက်ာ္လြန္၍အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၁၃)လအတြက္လုပ္ခလစာ

မူရင္း။
ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၈၄ /၂၀၁၅
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၀၅ /၁၃။

မိသားစုတာ၀န္မ်ား။

သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား။
လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

ကေလးဖခင္ခြင့္ (Paternity leave)
ေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကေလးအေဖရင္းအား လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရ ခြင့္ (၁၅) ရက္သတ္မွတ္
ေပးထားသည္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရထားေသာ မိခင္၏ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရထားေသာလင္ေယာက်ၤားအားေပး
ေသာခြင့္ျဖစ္၏။ ခြင့္ခံစားထိုက္ေသာဖခင္သည္ ကေလးမေမြးဖြားမီ သို ့မဟုတ္ ကေလးပ်က္မက်မီ (၁၂)လ
ကာလအတြင္း လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ထည္၀
့ င္ေၾကး (၆)လ အနည္းဆုံးထည့္၀င္ခဲ့ျပီးသားျဖစ္ရန္လိုသည္။ ခြင့္ခံစား
စဥ္ကာလအတြင္း ပ်မ္းမွ် မူလလုပ္ခလစာ၏ ၇၀% ခံစားခြင့္ရွိသည္။
လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရမထားေသာ ဇနီးသည္မွ ကေလးတစ္ဦး သို ့မဟုတ္နွစ္ဦးဖြားျမင္ျခင္းအတြက္ အာမခံရျပီးသူ
လင္ေယာက်ၤားဖခင္သည္ ေမြးဖြားမႈခံစားခြင့္ေငြေၾကးပမာဏ၏ ၅၀% ကို တလုံတခဲတည္းခံစားခြင့္ရွိသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၂၈ (က) နွင့္ (ခ) လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခြင့္။ (Parental leave)
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခြင့္ ဟူ၍ ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။

မိဘမ်ားအတြက္ခ်ိန္ညွိအလုပ္ခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ / မိသားစုဘ၀နွင့္အလုပ္ ခ်ိန္ညွိျခင္း။
ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။
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၀၆ /၁၃။

ကေလးေမြးဖြားျပဳစုျခင္းနွင့္အလုပ္။

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား။
လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ။
လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရရွိထားေသာ ကေလးမိခင္အလုပ္သမားသည္ ကုိယ၀
္ န္ေဆာင္စဥ္နွင့္ ေမြးဖြားစဥ္
သတ္မွတ္ထားေသာေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ရွိသည္။ ထိုအခြင့္အေရးတြင္ အျပင္လူနာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အတြင္းလူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆး၀ါးပစၥည္း၊ ဓါတ္ခြဲခန္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ နွင့္အထူးသျဖင့္ ျမိဳ ့ျပင္
ေဒသမ်ားတြင္ လူနာသယ္ယူပို ့ေဆာင္မႈတို ့ပါ၀င္သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၂၅ (က)၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

ေဘးအႏၱရယ္ရွိေသာအလုပ္မခိုင္းရ။
ကိုယ၀
္ န္ေဆာင္အလုပ္သမားအား ေဘးအႏၱရယ္ရွိေသာအလုပ္မခိုင္းရဟုတားျမစ္ျခင္းကိုဥပေဒတြင္မေတြ ့ရပါ။

ေမြးဖြားခြင့္။
အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားသည္ ကေလးေမြးဖြားခြင့္ ရက္သတၱပါတ္ (၁၄) ပါတ္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ
ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ ကေလးမေမြးဖြားမီ ရက္သတၱပါတ္ (၆) ပါတ္၊ ကေလးေမြးဖြားျပီး
ရက္သတၱပါတ္ (၈) ပါတ္ ခြင့္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ကေလးအမႊာပူးေမြးဖြားပါက ေမြးဖြားျပီးေနာက္ထပ္ခြင့္ (၄) ပါတ္
ထပ္တိုးခံစားခြင့္ရွိသည္။ ကေလးပ်က္က်ျခင္းကိစၥတြင္ခြင့္ခံစားခြင့္ (၆)ပါတ္ရရွိရမည္။
ကိုယ၀
္ န္ေဆာင္စဥ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အတြက္လုပ္ခလစာျဖင့္ခြင့္ (၇) ရက္ရွိသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၂၅ (ဂ နွင့္ ဃ)၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။
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ေငြေၾကးခံစားခြင့္။
လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိေသာအလုပ္သမားမိခင္သည္ ကေလးေမြးဖြားခြင့္အတြက္ ေငြေၾကးခံစားခြင့္ရရွိနိုင္ သည္။
ထိုအလုပ္သမသည္ ကေလးမေမြးမီ တစ္နွစ္အတြင္းသက္ဆိုင္ရာအလုပ္ဌာနတြင္အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ျပီး
အာမခံထည့္၀င္ေၾကး အနည္းဆုးံ (၆)လ ထည္၀
့ င္ျပီး ျဖစ္ရန္လိုသည္။
ခံစားခြင့္ေငြသည္ ေမြးဖြားခြင့္ (၁၄)ပါတ္အတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၇၀% ျဖစ္သည္။ ကေလးပ်က္က်ျခင္းကိစၥတြင္
လည္းခံစားခြင့္သည္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၇၀% ျဖစ္သည္။
ကေလးေမြးဖြားျခင္းခံစားခြင့္တြင္ ကေလးေမြးျခင္းအတြက္ကုန္က်စားရိတ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ကုန္က်စားရိတ္ပံ့ပိုးမႈသည္ ကေလး (၁) ဦးသာမန္ေမြးဖြားမႈအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၅၀% ျဖစ္သည္။
ကေလးအမႊာပူး (၂) ဦးေမြးဖြားမႈအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၇၅% ျဖစ္သည္။ ကေလးအမႊာပူး (၃) ဦးနွင့္အထက္
ေမြးဖြားမႈအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၁၀၀% ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ ကေလးေမြးဖြားျခင္းပံ့ပိုးမႈနွင့္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းကုန္က်စားရိတ္ပံ့ပိုးမႈ တို ့ကို ကေလးမိခင္မွ က်န္းမာေရး
ေဆးေထာက္ခံစာ (medical certificate) တင္ျပနိုင္မွသာလွ်င္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၂၆ နွင့္ ၂၇၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းမွကာကြယ္မႈ။
လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိထားေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အလုပ္သမား၏ အလုပ္တည္ျမဲမႈသည္ ထိုအလုပ္သမ ေမြးဖြားခြင့္
ခံစားေနစဥ္ကာလအတြင္းခိုင္ျမဲေစရမည္။ အလုပ္ရွင္သည့္ခြင့္ကာလအတြင္း ထိုအလုပ္သမအားအလုပ္မွထုတ္ပယ္
ျခင္းေသာ္၄င္း၊ အလုပ္စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္းေသာ္၄င္း၊ တဆင့္နိမ့္အလုပ္သို ့ေရႊ ့ေျပာင္းျခင္းေသာ္၄င္းမလုပ္ရ။ လူမႈဖူလုံေရး
ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္မွထည့္၀င္ေပးရျခင္းအတြက္ ထိုအလုပ္သမား၏လုပ္ခလစာမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရ။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၆၆ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။
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မူလအလုပ္ေနရာသို ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္။
လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိေသာ ကိုယ၀
္ န္ေဆာင္အလုပ္သမား အားေမြးဖြားခြင့္ခံစားေနစဥ္ အလုပ္ရပ္စဲျခင္း၊ အလုပ္မွ
ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ေရႊ ့ေျပာင္းျခင္းတို ့ကိုတားဆီးထားျခင္းမွအပ၊ မူလအလုပ္ေနရာသို ့ျပန္လာျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာ
ျပဌာန္းခ်က္မေတြ ့ရပါ။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၆၆ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

ကေလးနို ့တိုက္ျပဳစုျခင္းအတြက္နားခ်ိန္။
ကေလးနို ့တိုက္ျပဳစုျခင္းအတြက္အလုပ္နားခ်ိန္နွင့္ ပါတ္သက္၍ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမေတြ ့ရပါ။
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၀၇ /၁၃။

က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး။

သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား။
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

အလုပ္ရွင္မွေဆာင္ရြက္ရန္ ။
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားဦးစီးဌာနမ်ားမွညြန္ၾကားခ်က္မ်ား
အရျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ သဘာ၀
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ေဘးကင္းလုံျခံဳေစရန္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ကာကြယ္မႈ
မ်ားစီမံထားရမည္။ မိမိအလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး နွင့္ပါတ္သက္၍ ပညာ
ေပးရန္လိုသည္။
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားအက္ဥပေဒ (၂၀၁၆) က မလုပမ
္ ေနရအစီအစဥ္မ်ားျပဌာန္းထားသည္ 

ဆိုင္နွင့္အလုပ္ဌာနအတြင္းအျပင္သပ္ရပ္သန္ ့ရွင္းေနရန္



မေကာင္းေသာအနံ ့အသက္မ်ားမရွိေစရန္



က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစရန္



ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေနေစရန္



လုံေလာက္ေသာအလင္းေရာင္ရရွိေစရန္



အသံဗလံဆူညံျခင္းမရွိေစရန္



အပူအေအးေနသာမွ်တျခင္းရွိေစရန္



မီးေဘးအႏၱရယ္ကာကြယ္ေရးနွင့္ အေရးေပၚအစီအမံမ်ားထားရွိရန္



ထိခိုက္နာမက်န္းမႈမ်ားအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းပစၥည္းေသတၱာထားရွိရန္

အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ကလည္း မလုပ္မေနရအစီအစဥ္မ်ားျပဌာန္းထားသည္ 

စက္ရုံအတြင္းအျပင္သပ္ရပ္သန္ ့ရွင္းေနရန္္



အညစ္အေၾကးစြန္ ့ပစ္ေရးအတြက္ထိေရာက္ေသာအစီအစဥ္မ်ားရွိရန္



ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ရန္



အပူအေအးေနသာမွ်တျခင္းရွိေစရန္



ဖုံ၊ အခိုးအေငြ ့မ်ားကင္းရွင္းေနေစရန္



အခန္းတြင္းစိုထိုင္းဆကိုထိန္းသိမ္းထားရန္
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လုံေလာက္ေသာအလင္းေရာင္ရရွိေစရန္



အခန္းတြင္းၾကပ္ညပ္ေနျခင္းမရွိေစရန္



သန္ ့ရွင္းေဘးကင္းေသာေသာက္ေရ



သန္ ့ရွင္းေသာအိမ္သာနွင့္ တံေထြးခြက္မ်ား



ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းအစီအမံမ်ား



မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား



ဓါတုေဗဒပစၥည္းအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား



စက္ယႏၱရားမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အဆင့္မီေအာင္ျပဳျပင္ထားျခင္း

မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၂၄၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ - ၁၃ မွ ၄၃၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

အကာအကြယ္မ်ားအခမဲ့ေ၀ငွထားျခင္း။
အလုပ္သမားတဦးခ်င္းအတြက္အကာအကြယ္မ်ားေ၀ငွေပးထားရမည္။ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) အရ
မ်က္လုံး ကိုထိခိုက္နိုင္ေသာ စူးရွသည့္အလင္းေရာင္၊ အပူေငြ ့၊ အစအန၊
အမႈန္အမႊားမ်ားလြင့္စင္ထြက္လာေသာအလုပ္ ကိုလုပ္ကိုင္ ေနရေသာအလုပ္သမား၊ ထို ့ျပင္
၄င္းအေျခအေနရွိေသာပါတ္၀န္းက်င္တြင္အလုပ္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္
ထိေရာက္စြာအကာအကြယ္ေပးနိုင္ေသာ အကာ၊ ေလကာမ်က္မွန္မ်ားထုတ္ေပးထား ရမည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၇၊ စက္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
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သင္တန္း။
လုပ္ငန္းရွင္သည္ အလုပ္စ၀င္ေတာ့မည့္အလုပ္သမားအား၄င္း၊ အလုပ၀
္ င္လုပ္ေနျပီးျဖစ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားအား
၄င္း၊ စက္ရုံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီျဖစ္ေစ၊ ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၏ ၀ါဒနွင့္အညီျဖစ္ေစ၊
တတ္ႂကြမ္းက်င္မႈရွိေစရန္လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားစီမံေပးရမည္။
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) အရ အလုပ္သမားမ်ားသည္
မီးေဘးႀကံဳလာလွ်င္ေဆာင္ရြက္လိုက္နာရမည့္အစီအစဥ္ မ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍တတ္သိနားလည္မႈရွိေစရန္၊ ထို
့အတြက္လိုအပ္သည့္သင္တန္းလုံေလာက္စြာေပးထားရန္ ျပဌာန္း ထားသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၄၀၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
အပိုဒ္ - ၁၄၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးနွင့္ ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)

အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးမႈစံနစ္။
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား က်င့္သုံးလိုက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးမႈးမ်ားခန္ ့အပ္
ထားသည္။ စစ္ေဆးေရးမႈး (အင္စပက္ေတာ္) ဆိုသည္မွာ စက္ရုံမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ
ခန္ ့ထား သူ ျဖစ္သည္။
(၁) စစ္ေဆးေရးမႈး (အင္စပက္ေတာ္)သည္ ၄င္း၏ ကန္ ့သတ္ေဒသ အတြင္း မည္သည့္အလုပ္ဌာန၊
မည္သည့္ဆိုင္ကိုမဆို ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။
(၂) ထိုအလုပ္ဌာန /ဆိုင္ ေနရာကိုစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။
(၃) မွတ္တမ္းမွတ္ရာ၊ စာရြက္စာတမ္း၊ ရီဂ်စ္စတာမ်ားကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။
(၄) အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ နို ့တစ္မ်ားကိုိၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။
(၅) လုပ္ငန္း၊ ေနရာမ်ားကို ဓါတ္ပုံ၊ ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားလိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။
လုပ္ငန္းဌာန၊ ဆိုင္အတြင္းရွိသူမ်ားကို လိုအပ္သလိုေမးျမန္းေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။
(၆) စာရြက္စာတမ္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ ေခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားေသာမွတ္တမ္းမ်ားကိုေလ့လာ
စစ္ေဆးျပီး သက္ေသခံအေထာက္အထားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။
(၇) ဤပုဒ္မအရ ထိုကဲ့သို ့ေမးျမန္းေဆြးေႏြးစစ္ေဆး၍ သက္ေသခံရသူမည္သူမဆို မိမိအား အျပစ္ဖို ့နိုင္သည္ဟု
ယုံၾကည္ရေသာေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရန္ တာ၀န္မရွိေစရ။
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(၈) စစ္ေဆးေရးမႈး (အင္စပက္ေတာ္) ကလိုအပ္သလိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးနိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္သည္ အလုပ္ဌာန၏
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ရီဂ်စ္စတာမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ပုံစံမ်ား၊ နမူနာမ်ားကို ထုတ္ေပး
ျပင္ဆင္ရမည္။
(၉) လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္၊ လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္၊ နွင့္ လုပ္ငန္းနွင့္ပါတ္သက္ရာ မ်ားကို စစ္ေဆးေရးမႈးမွေတာင္းဆို
သည့္အတိုင္းထုတ္ေပးျပင္ဆင္ရမည္။
(၁၀) အကယ္၍ တစုံတဦးသည္ ဥပေဒကိုေသာ္၄င္း၊ ဥပေဒေအာက္မွျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုေသာ္၄င္း
ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း၊ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းကို စစ္ေဆးေရးမႈး (အင္စက္ေတာ္) မွ ေတြ ့ရွိခဲ့ပါက
ထိုအျပစ္က်ဴးလြန္သူ အား စစ္ေဆးေရးမႈးခ်ဳပ္ (ခ်ိဖ္အင္စပက္ေတာ္) ၏ ခြင့္ျ႔ပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္
စီစဥ္ရမည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၂၊ ၆၊ ၂၀၊ နွင့္ ၃၂ မွ ၃၅၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ - ၁၀၊ ၁၁၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
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၀၈ /၁၃

နာမက်န္းခြင့္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကး။

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား။
ခြင့္ရက္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

ေငြေၾကးခံစားခြင့္။
ခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) အရ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းသည္ လုပ္သက္ (၆) လျပည့္ျပီးပါက ေဆးခြင့္
ရက္ (၃၀) ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ထိုခံစားခြင့္ရရန္အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ေဆးခြင့္ေတာင္းခံစါ ကို ဆရာ၀န္ သို ့မဟုတ္
လက္မွတ္ရက်န္းမာေရးတာ၀န္ခံ၊ သို ့မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေဆးဆရာ ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္တင္ျပရမည္။
ေဆးခြင့္ခြင့္ျပဳျခင္းအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းကာလ (၃) ရက္သတ္မွတ္ထားသည္။
လုပ္သက္ (၆) လမျပည့္ေသးေသာအလုပ္သမားသည္ ေဆးစါတင္ျပေတာင္းခံပါက လုပ္ခလစာမဲ့ေဆးခြင့္
ခံစားနိုင္သည္။
လုပ္သက္ (၆) လျပည့္ျပီးေသာအလုပ္သမား၀န္ထမ္းအတြက္ ၀င္ေငြခံစားခြင့္ေပးရမည္။ ထိုခံစားခြင့္ကိုအလုပ္ရွင္
မွေပးရန္ျဖစ္ျပီးအစိုးရထံမွေတာင္းခံခြင့္မရွိ။
အလုပ္သမား၀န္ထမ္းသည္ ေဆးခြင့္ကို အသုံးမျပဳျဖစ္ပါက တစ္နွစ္အၾကာတြင္ထိုခံစားခြင့္ကုန္ဆုံးသည္။ အလုပ္ခန္ ့
စာခ်ဳပ္ပါခံစားခြင့္တရပ္ရပ္သည္ ဤဥပေဒအရခံစားခြင့္ထက္ေလွ်ာ့နည္းပါက စာခ်ဳပ္ပါခံစားခြင့္သည္အက်ံဳးမ၀င္။
လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရ အာမခံရရွိထားေသာအလုပ္သမား၀န္ထမ္းသည္ ျပီးခဲ့ေသာလုပ္သက္ကာလ (၆)လအတြင္း
ထည္၀
့ င္ေငြ (၄) လ ထည္၀
့ င္ျပီးပါက ေဆးခြင့္ခံစားခြင့္ရရွိမည္။ ထိုသို ့ရရွိရန္အတြက္လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းမွေဆးမႈး
ဆရာ၀န္က ၀န္ထမ္းသည္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာအေျခအေနမရွိေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္လိုသည္။ မိမိဆႏၵမပါဘဲ
တရား၀င္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းအတြက္ခံစားခြင့္ကို ေနာက္ဆုံးအလုပ္ဆင္းရက္အလြန္
တြင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရ နာမက်န္းမႈခံစားခြင့္မ်ားရရွိနိုင္သည္။ နာမက်န္းျဖစ္မႈတခုအတြက္ စတင္ေနမေကာင္းေသာ
ေန ့မွစ၍ ခံစားခြင့္ရရွိမည္။ ထိုေန ့မတိုင္မီ (၄)လ ကာလအတြင္းအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ် လုပ္ခလစာ ၆၀% ကို ခံစား
နိုင္သည္။ နာမက်န္းမႈကာလ (၂၆) ပါတ္အထိခံစားခြင့္ရွိသည္။ ခံစားခြင့္ေငြေၾကးပမာဏ က်ပ္-၁၀၀၀ မွ ၆၀၀၀
အတြင္း ရွိသည္။ နာမက်န္းျဖစ္မႈသည္ ထပ္ခါတလဲလဲျပန္ျဖစ္ျခင္း၊ နာတာရွည္ျဖစ္ျခင္း၊ ေရာဂါတမ်ိဳးထက္ပိုျဖစ္ျခင္း၊
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အေရးႀကီးေသာေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းျဖစ္ပါက နာမက်န္းမႈကာလ (၅၂) ပါတ္ထိ သို ့မဟုတ္ လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္အဖြဲ ့က
သတ္မွတ္ေသာကာလအထိ ေဆး၀ါးကုသျခင္းခံစားခြင့္ရရွိမည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၆၊ ခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
အပိုဒ္ - ၂၂ နွင့္ ၂၃၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

ေဆး၀ါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ။
နာမက်န္းခြင့္ျဖင့္ေဆး၀ါးကုသေနသူ အာမခံရရွိျပီး အလုပ္သမားသည္ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူမႈ
ဖူလုံေရးဘုတ္အဖြဲ ့လက္ေအာက္ခံ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ား၊ စက္ရုံပိုင္ေဆးခန္း၊ ျပည္သူ ့ေဆးရုံမ်ားကအလုပ္
သမားမ်ားကိုလက္ခံကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ အာမခံရွိေသာအလုပ္သမားသည္ ေဆးေပးခန္းတခုတြင္မွတ္ပုံတင္
ထားပါက ထိုေဆးေပးခန္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္သာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည္။ ခၽြင္းခ်က္အားျဖင့္ အေရးေပၚေဆး၀ါး
ကုသမႈ သို ့မဟုတ္ထိုေဆးေပးခန္းမွ အျခားသို ့လႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္။ ေဆး၀ါးကုသခြင့္
အက်ိဳးခံစားမႈတြင္ 

ေဆးေပးခန္းမွက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ



အိမ္တိုင္ယာေရာက္အေရးေပၚကုသမႈ



အထူးကုဆရာ၀န္ျဖင့္ကုသမႈ



ေရာဂါရွာေဖြေရးဌာနမ်ား၏ ဓါတ္ခြဲခန္း၀န္ေဆာင္မႈ



ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း



လိုအပ္သလိုေဆးရုံတက္ကုသျခင္း



ေျခတုလက္တုတပ္ဆင္ျခင္း



အေၾကာျပင္ဌာန



အထူးကိရိယာပစၥည္းမ်ား



ေဆး၀ါးပစၥည္း

. . . တို ့ပါ၀င္သည္။
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအလုပ္သမား၏ မွီခုိသူမ်ားလည္းကုသခြင့္ရွိသည္။
အာမခံရွိေသာအလုပ္သမားမိခင္၏ ကေလးအတြက္ ကေလးအသက္ (၁) နွစ္ျပည့္သည္ထိခံစားခြင့္ရွိသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၂၂၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
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အလုပ္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ။
နာမက်န္းခြင့္ခံစားေနစဥ္အတြင္း လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိေသာအလုပ္သမား၏ အလုပ္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈသည္ခိုင္ျမဲ ေစ
ရမည္။ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းအတြက္၊ သို ့ဟုတ္ကေလးေမြးဖြားျခင္းအတြက္ သို ့မဟုတ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈ
ေၾကာင့္ယာယီအလုပ္မလုပ္နိုင္ဘဲ ေဆးခြင့္ခံစားေနစဥ္ကာလအတြင္း အလုပ္ရွင္သည္ထိုအလုပ္သမားအား
အလုပ္မွထုတ္ပယ္ ျခင္းေသာ္၄င္း၊ အလုပ္စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္းေသာ္၄င္း၊ တဆင့္နိမ့္အလုပ္သို ့ေရႊ ့ေျပာင္းျခင္း
ေသာ္၄င္းမလုပ္ရ။ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္မွထည့္၀င္ေပးရျခင္းအတြက္ ထိုအလုပ္သမား၏
လုပ္ခလစာမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရ။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၆၆၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈ /လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကး။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္အေပၚမူတည္၍ခြဲျခားနိုင္သည္။
(၁) အျမဲတန္း လုံး၀မစြမ္းမသန္ျဖစ္ရျခင္း
(၂) အျမဲတန္း တစိတ္တပိုင္းမစြမ္းမသန္ျဖစ္ရျခင္း
(၃) ယာယီ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း
(၄) ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္မႈေၾကာင့္အလုပ္သမားေသဆုံးျခင္း
အျမဲတန္း လုံး၀မစြမ္းမသန္ျဖစ္ရျခင္းတြင္ ထိခိုက္မႈမျဖစ္မီ (၄) လအတြင္းအာမခံရွိသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ၏
၇၀% ကို မစြမ္းမသန္ပင္စင္အျဖစ္ေပးရမည္။ လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္ဆရာ၀န္မွ မစြမ္းမသန္ ျဖစ္သူ သည္ အျမဲတန္း
ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈလိုေၾကာင္းေထာက္ခံပါကထိုပင္စင္၏ ၁၀% ပမာဏ ကို အျမဲတန္း ေစာင့္ေရွာက္သူအခ
ေၾကးေငြအျဖစ္ထပ္ေဆာင္းေပးရမည္။
အျမဲတန္း တစိတ္တပိုင္းမစြမ္းမသန္ျဖစ္ရျခင္းတြင္ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ရမႈအတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍ မစြမ္းမသန္
ပင္စင္အျပည့္၏ အခ်ိဳးက် % ကို ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာစြမ္းရည္ဆုံးရႈံးမႈသည္ ၂၀%
ထက္ေလွ်ာ့နည္းေနပါက ပင္စင္အျပည့္ (၅) နွစ္စာကိုတလုံးတခဲတည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။
ယာယီ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္းတြင္ ထိခိုက္မႈမျဖစ္မီ (၄) လအတြင္းအာမခံရွိသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀% ကို
စတင္မစြမ္းမသန္ျဖစ္သည့္ေန ့မွ စ၍ (၁၂) လထိေပးရမည္။
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လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္၏ ဆရာ၀န္သည္ ထိခိုက္သူအလုပ္သမား၏ အလုပ္လုပ္နို္င္ေသာစြမ္းရည္ဆုံးရႈံးမႈအတိုင္း
အတာကို စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ ့ကေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္းလိုအပ္ပါက ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အာမခံထားသူအလုပ္သမားသည္ ေဆးစစ္ေဆးရန္လာေရာက္ျခင္းပ်က္ကြက္ပါက ဘုတ္အဖြဲ ့
အေနျဖင့္အလုပ္သမား၏ ခံစားခြင့္ကို ယာယီေသာ္၄င္း၊ အျမဲတန္းေသာ္၄င္း ရပ္ဆိုင္းနိုင္သည္။
အလုပ္သမားေသဆုံးသြားပါက က်န္ရစ္သူခံစားခြင့္ကို အလုပ္သမားကစာရင္းေပးထားသည့္ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား
ေပးရမည္။ ဤသို ့ခံစားခြင့္ရွိသူစာရင္းေပးမထားခဲ့ပါက ခံစားခြင့္ရရွိထိုက္သူမ်ားမွာ ဦးစားေပးအလိုက္ က်န္ရစ္သူမုဆိုးမ(ဖို)၊ သားသမီးမ်ား၊ မိဘမ်ား ျဖစ္သည္။ က်န္ရစ္သူခံစားခြင့္ပင္စင္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေပးရန္
ျဖစ္သည္ 

အာမခံထည့္၀င္ေၾကး (၆၀)လရွိပါက ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ အဆ (၃၀)



အာမခံထည့္၀င္ေၾကး (၆၀ - ၁၁၉)လရွိပါက ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ အဆ (၅၀)



အာမခံထည့္၀င္ေၾကး (၁၂၀ - ၂၃၉)လရွိပါက ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ အဆ (၆၀)



အာမခံထည္၀
့ င္ေၾကး (၂၄၀)လအနဲဆုံးရွိပါက ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ အဆ (၈၀)

က်န္ရစ္သူမုဆိုးမ(ဖို) အတြက္ပင္စင္ရရွိနိုင္မည္။ မွီခိုသူအျခားမိသားစု၀င္မ်ားအတြက္မူ ၄င္းသည္အိုမင္းသူ၊
မစြမ္းမသန္သူမ်ားျဖစ္ပါကအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိနိုင္သည္။ အျခားေသာသူမ်ားအတြက္ခံစားခြင့္ကိုမူ
ေသဆုံးသူနွင့္ေတာ္စပ္မႈ၊ ထိုသူ၏၀င္ေငြ၊ အလုပ္လုပ္နိုင္ျခင္း၊ နွင့္ဆက္စပ္အေနအထားမ်ားအေပၚမူတည္၍
လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္က စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နိုင္သည္။
အသုဘစားရိတ္ကို ပ်မ္းမွ်လစာ၏ (၅)ဆအထိ တလုံးတခဲတည္းေပးနိင္သည္။ အတိုင္းအတာအတိအက်အား
ျဖင့္မေသဆုံးမီ (၄)လအတြင္းထည္၀
့ င္ေၾကးမ်ားနွင့္ ပ်မ္းမွ်လစာအေပၚမူတည္သည္။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကးခံစားခြင့္ကို လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္အဖြဲ ့ကထိန္းညွိေပးသည္။ အလုပ္ရွင္မွ
လစဥ္လစာေငြစာရင္း၏ ၁% ကိုလတိုင္းလတိုင္းထည့္၀င္ေပးရမည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၀ ၊ ၅၅ - ၅၉ ၊ ၆၂ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
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၀၉ /၁၃။

လူမႈဖူလုံေရး။

သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ။
လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

ပင္စင္ခံစားခြင့္။
အသက္ (၆၀) ျပည့္ေသာအလုပ္သမား(မ) ၀န္ထမ္းသည္ လူမႈဖူလုံေရးထည့္၀င္ေငြ လေပါင္း (၁၈၀) (၁၅ နွစ္)
ထည္၀
့ င္ခဲ့ပါက သက္ႀကီးပင္စင္ခံစားခြင့္ရရွိမည္။ လူမ၀
ႈ န္ထမ္းဘုတ္အဖြဲ ့ကစီမံေသာ သက္ႀကီးပင္စင္ရံပုံေငြသို ့
အလုပ္သမား - အလုပ္ရွင္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္စလုံးမွ ထည္၀
့ င္ေပးရမည္။ သက္ႀကီးပင္စင္၊ မသန္မစြမ္းပင္စင္၊
က်န္ရစ္သူပင္စင္ တို ့အတြက္ အလုပ္သမားမွ လစာ၏ ၃% လစဥ္ထည့္၀င္ေပးရမည္။ အလုပ္ရွင္မွ
လစဥ္လစာေငြစာရင္း၏ ၃% ပမာဏကိုလတိုင္းလတိုင္းထည့္၀င္ေပးရမည္။
ပင္စင္စုေဆာင္းေငြပမာဏသည္ ထည္၀
့ င္စုေဆာင္းသည့္ကာလအတြင္း အလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာေငြ၏ (၁၅)
ဆျဖစ္သည္ (၁၅ လအတြက္ လစာ)။ ထိုေငြကို လစဥ္ပင္စင္ေငြအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ တလုံးတခဲတည္းေသာ္၄င္း ထုတ္ယူ
ခံစားနိုင္သည္။ လေပါင္း (၁၈၀) ထက္ပို၍ ထည္၀
့ င္စုေဆာင္းခဲ့ပါက သည္ထက္မ်ားေသာ ပင္စင္ေငြ ခံစားခြင့္ရရွိ
နိုင္မည္။
လစဥ္ထည့္၀င္စုေဆာင္းျခင္း ကို (၁၂) လထက္ပို၊ (၁၈၀) လထက္ေလွ်ာ့နည္းစုေဆာင္းခဲ့ပါက စုေဆာင္းေငြ၏ ၄၀%
နွင့္ ထပ္ေဆာင္းအတိုးရရွိေငြကိုခံစားခြင့္ရွိသည္။
(၁၂) လထက္ေလွ်ာ့နည္းထည့္၀င္ခဲ့ပါလွ်င္ အလုပ္သမားသည္ထည့္၀င္ေငြကို တလုံးတခဲတည္းထုတ္ယူခံစား
ခြင့္ရွိသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၂ ၊ ၃၅ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
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မွီခိုသူ /က်န္ရစ္သူခံစားခြင့္။၊
ေသဆုံးသူအလုပ္သမားသည္ ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ သက္ႀကီးပင္စင္၊ မသန္စမ
ြ ္းပင္စင္ ခံစားခဲ့လွ်င္ (သို ့) ခံစားခြင့္ရွိခဲ့လွ်င္
အကိ်ဳးခံစား ထိုက္ေသာက်န္ရစ္သူအား မွီခိုသူပင္စင္ေပးနုိင္သည္။ ခံစားခြင့္ကို
အလုပ္သမားကစာရင္းေပးထားသည့္ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား ေပးရမည္။ ဤသို ့ခံစားခြင့္ရွိသူစာရင္းေပးမထား ခဲ့ပါက
ခံစားခြင့္ရရွိထိုက္သူမ်ားမွာ ဦးစားေပးအလိုက္ - က်န္ရစ္သူမုဆိုးမ(ဖို)၊ သား သမီးမ်ား၊ မိဘမ်ား ျဖစ္သည္။
ရရွိမည့္ခံစားခြင့္သည္ ေသဆုံးသူရရွိခဲ့ေသာ (သို ့) ခံစားခြင့္ရရွိေသာ သက္ႀကီးပင္စင္ / မသန္စြမ္းပင္စင္
အတိုင္းျဖစ္ျပီး လစဥ္ထုတ္ယူနိုင္မည္။ သို ့မဟုတ္တလုံးတခဲတည္းထုတ္ယူခံစားနိုင္သည္။
ပင္စင္စုေဆာင္းေငြပမာဏသည္ ထည္၀
့ င္စုေဆာင္းသည့္ကာလအတြင္း ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာေငြ၏
(၁၅) ဆျဖစ္သည္ (၁၅ လအတြက္ လစာ)။ ထိုေငြကို လစဥ္ပင္စင္ေငြအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ တလုံးတခဲတည္းေသာ္၄င္း
ထုတ္ယူ ခံစားနိုင္သည္။ လေပါင္း (၁၈၀) ထက္ပို၍ ထည့္၀င္စုေဆာင္းခဲ့ပါက သည္ထက္မ်ားေသာ ပင္စင္ေငြ
ခံစားခြင့္ရရွိ နိုင္မည္။
လစဥ္ထည့္၀င္စုေဆာင္းျခင္း ကို (၁၂) လထက္ပို၊ (၁၈၀) လထက္ေလွ်ာ့နည္းစုေဆာင္းခဲ့ပါက စုေဆာင္းေငြ၏ ၄၀%
နွင့္ ထပ္ေဆာင္းအတိုးရရွိေငြကိုခံစားခြင့္ရွိသည္။
(၁၂) လထက္ေလွ်ာ့နည္းထည့္၀င္ခဲ့ပါလွ်င္ အလုပ္သမား၏ထည့္၀င္ေငြကို တလုံးတခဲတည္းထုတ္ယူခံစား
ခြင့္ရွိသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၆ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္။
အလုပ္လက္မ့ျဲ ဖစ္ေနသူ အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလုံးေရးအာမခံထည့္၀င္ေငြ (၃၆) လရွိခဲ့လွ်င္၊ ေဒသဆိုင္ရာ
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးရုံး (ေလဘာရုံး) တြင္မွတ္ပုံတင္ထားလွ်င္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းရွိျပီး အဆင္သင့္လည္း
ျဖစ္ေနလွ်င္ ၄င္းသည္အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ရရွိထိုက္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရျခင္းသည္ မိမိဆႏၵျဖင့္ႏႈတ္ထြက္
လာျခင္းမျဖစ္ရ၊ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္မျဖစ္ေစရ၊ သို ့မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္ကမ္းလွမ္းျခင္းကို
ျငင္းဆိုမႈေၾကာင့္မျဖစ္ေစရ။
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အလုပ္လက္မ့ခ
ဲ ံစားခြင့္ရံပုံေငြသို ့အလုပ္သမား - အလုပ္ရွင္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္စလုံးမွ ထည္၀
့ င္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားမွ
လစာ၏ ၁% လစဥ္ထည့္၀င္ေပးရမည္။ အလုပ္ရွင္မွ လစဥ္လစာေငြစာရင္း၏ ၁%
ပမာဏကိုလတိုင္းလတိုင္းထည့္၀င္ေပးရမည္။
ခံစားခြင့္ကိုလစဥ္လတိုင္းေသာ္၄င္း၊ တလုံးတခဲတည္းေသာ္၄င္း ရယူခြင့္ရွိသည္။
အာမခံရွိထားေသာအလုပ္သမားက ယမန္နွစ္ကရရွိေသာပ်မ္းမွ်လစာေငြ၏ ၅၀% ကို အလုပ္လက္မ့ခ
ဲ ံစားခြင့္ အျဖစ္
(၂)လ အထိရရွိနိုင္သည္။ ထည္၀
့ င္ေငြ (၃၆) ပါတ္အထက္ (၁၂) ပါတ္ပိုထည့္ခဲ့တိုင္း အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္
ေနာက္ထပ္ (၁) လစီထပ္၍ရရွိမည္။ အမ်ားဆုံးေနာက္ထပ္ (၄) လအထိျဖစ္သည္။ သို ့ျဖင့္ အလုပ္
လက္မဲ့ခံစားခြင့္ရရွိနိုင္ေသာစုစုေပါင္းကာလမွာ အမ်ားဆုံး(၆) လျဖစ္သည္။
အာမခံရွိသူအလုပ္လက္မ့အ
ဲ လုပ္သမားတြင္မွီခိုသူ ဇနီး /ခင္ပြန္း ရွိလွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ၁၀%
ထပ္ေဆာင္းရရွိနို္င္သည္။
အလုပ္လက္မ့ခ
ဲ ံစားခြင့္အားရပ္ဆိုင္းနိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားကို လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည္။
သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္အကိုင္သစ္ကမ္းလွမ္းမႈကိုလုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲျငင္းပယ္လွ်င္ေသာ္ ၄င္း၊
အလုပ္အကိုင္ႂကြမ္းက်င္မႈသင္တန္းေခၚျခင္းကိုမလာေရာက္လွ်င္ေသာ္၄င္း၊ အလုပ္အကိုင္သစ္အတြက္
တိုင္းတပါးရပ္ျခားသို ့ထြက္ခြာလွ်င္ေသာ္၄င္း - စသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၇ - ၄၀ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
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မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈခံစားခြင့္မ်ား။
မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈပင္စင္ခံစားခြင့္မ်ားကို ကာယကံရွင္အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံေငြ အနည္းဆုံး လေပါင္း
(၁၈၀) ထည္၀
့ င္ခဲ့ျပီးျဖစ္ျပီး၊ လုံး၀အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့ေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ ့ရွိလွ်င္ခံစားခြင့္ရွိသည္။
ပင္စင္စုေဆာင္းေငြပမာဏသည္ ထည္၀
့ င္စုေဆာင္းသည့္ကာလအတြင္း အလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာေငြ၏ (၁၅)
ဆျဖစ္သည္ (၁၅ လအတြက္ လစာ)။ ထိုေငြကို လစဥ္ပင္စင္ေငြအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ တလုံးတခဲတည္းေသာ္၄င္း ထုတ္ယူ
ခံစားနိုင္သည္။ လေပါင္း (၁၈၀) ထက္ပို၍ ထည္၀
့ င္စုေဆာင္းခဲ့ပါက သည္ထက္မ်ားေသာ ပင္စင္ေငြ ခံစားခြင့္ရရွိ
နိုင္မည္။
လစဥ္ထည့္၀င္စုေဆာင္းျခင္း ကို (၁၂) လထက္ပို၊ (၁၈၀) လထက္ေလွ်ာ့နည္းစုေဆာင္းခဲ့ပါက စုေဆာင္းေငြ၏ ၄၀%
နွင့္ ထပ္ေဆာင္းအတိုးရရွိေငြကိုခံစားခြင့္ရွိသည္။
(၁၂) လထက္ေလွ်ာ့နည္းထည့္၀င္ခဲ့ပါလွ်င္ အလုပ္သမားသည္ထည့္၀င္ေငြကို တလုံးတခဲတည္းထုတ္ယူခံစား
ခြင့္ရွိသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၂ နွင့္ ၃၃ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
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၁၀ /၁၃ ။ ေကာင္းမြန္မွ်တစြာဆက္ဆံမႈ။ (Fair treatment)
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား။
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ (၁၈၆၁)
မစြမ္းမသန္သူမ်ားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဥပေဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅)
သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၁၂၅ /၁၉၉၆
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

တန္းတူလုပ္ခေငြခံစားခြင့္။
တူညီေသာအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး၊
လုပ္ခေငြမ်ားခံစားရရွိရမည္ ဟု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ကအာမခံသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၀၅၊ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

တဘက္လိင္အားထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္း။ (Sexual harassment)
၄င္းကိစၥအားတားဆီးကာကြယ္ရန္ သီးျခားအလုပ္သမားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မေတြ ့ရပါ။ သို ့ေသာ္တဘက္လိင္ အား
ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းေၾကာင့္ ရာဇတ္ေၾကာင္း၊ တရားမေၾကာင္း မ်ားသို ့ဦးတည္သြားနိုင္သည္။
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ အရ အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္က်ဴးလြန္မႈသည္
ျပစ္မေ
ႈ ျမာက္သည္ျဖစ္၍ (၂) နွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ စီရင္ခ်မွတ္နိုင္သည္။ ေငြဒဏ္လည္းပါ၀င္နိုင္သည္။
အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည္ထိ တစုံတဦးက အသံမ်ားျပဳျခင္း၊ အမူအရာျပျခင္း၊
မဖြယ္မရာကိုျပျခင္း၊ သို ့မဟုတ္အလားတူျပဳျခင္းမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၅၀၉ အရ ုျပစ္မႈ
ေျမာက္သည္ျဖစ္၍အလားတူစီရင္နိုင္သည္။
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ တြင္ဆိုသည္မွာ - မည္သူမဆို အမ်ိဳးသမီးတဦးအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္
ေသာအားထုတ္မႈတစုံတရာ၊ သို ့မဟုတ္သက္ေရာက္ေစမႈ ျပဳရာတြင္ ထိုသို ့ျပဳျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေႁႏၵ
ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည္ကိုသိလွ်က္နွင့္ျပဳျခင္း၊ သို ့မဟုတ္ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစလို၍ျပဳျခင္းျဖစ္ လွ်င္
ထိုသူအား (၂)နွစ္အထိေထာင္ဒဏ္သက္တမ္း၊ သို ့မဟုတ္ေငြဒဏ္၊ သို ့မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ (၂)ရပ္လုံးစီရင္ ရမည္။
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ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၅၀၉ တြင္ဆိုသည္မွာ - မည္သူမဆို အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစ
ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏႈတ္မွဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း၊ အသံျပဳျခင္း၊ အမူအရာျပျခင္း၊ မဖြယ္မရာတစုံတရာျပျခင္း ျပဳရာ တြင္
ထိုသို ့ျပဳေသာ အသံ၊ ေျပာေသာစကား ကိုတဘက္ကၾကားသိေစျခင္း၊ ထိုသို ့ျပေသာတစုံတရာ၊ အမူအယာ တို ့ကို
တဘက္က ျမင္သိေစျခင္း၊ သို ့မဟုတ္ အၾကင္အမ်ိဳးသမီး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလုံျခံဳမႈကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း ျပဳလွ်င္
ထိုျပဳမူသူအား ေထာင္ဒဏ္သက္သက္ (၁)နွစ္သက္တမ္းေသာ္၄င္း၊ သို ့မဟုတ္ ေငြဒဏ္၊ သို ့မဟုတ္ ျပစ္ ဒဏ္ (၂)
ရပ္လုံးစီရင္ရမည္။
မူရင္း။
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ ၊ ၅၀၉ (၁၈၆၁)

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းမဲ့ေစျခင္း။ (Non-discrimination)
ျမန္မာနိုင္ငံဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက နိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ သည္ ဥပေဒ၌ တူညီေသာအခြင့္အေရး ရွိေစ
ရန္အာမခံသည္။ နိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သည့္နိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ေမြးဖြားရာဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူး၊
အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လိင္၊ ႂကြယ၀
္ ခ်မ္းသာမႈ စသည္တို ့ကိုအေျခခံလွ်က္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရ။

ဖြဲ

့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ထပ္မံဆိုသည္မွာ - ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္သည္ သတ္မွတ္ေသာအရည္
အခ်င္းနွင့္ျပည့္စုံသူမ်ားကို ျပည္သူ ့၀န္ထမ္းတာ၀န္အဆင့္ဆင့္မ်ားတြင္ခန္ ့ထားရာ၌ မည္သည့္နိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊
ေမြးဖြားရာဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လိင္ တို ့ကိုအေျခခံကာဘက္လိုက္၍ေသာ္၄င္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ ၍ေသာ္၄င္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေစရ။ သို ့ဆိုေစကာမူ ဤစာပိုဒ္ပါမည္သည့္အရာကမွ် အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္သာ
သင့္ေလွ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာခန္ ့ထားျခင္းကို တားဆီးျခင္းမရွိေစရ။
မစြမ္းမသန္ျဖစ္သူမ်ားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဥပေဒအရ မစြမ္းမသန္မႈကိုအေျခခံကာခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္
ထားသည္။ ထိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ၄င္း၊ တရားမေၾကာင္းအရ၄င္း ျပစ္ဒဏ္
ေပးနိုင္သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၄၇ ၊ ၃၄၈ ၊ နွင့္ ၃၅၂ ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
မစြမ္းမသန္သူမ်ားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဥပေဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅)
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တန္းတူအလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္မႈ။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ေသာအလုပ္တိုင္းကိုမလုပ္နိုင္။ သတၱဳမိုင္းမ်ားတြင္ ေျမေအာက္လုပ္ရ
ေသာအလုပ္မ်ားအတြက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုခိုင္းေစ၍မရ။ ထိုအလုပ္ဌာမ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးတို ့နွင့္
ပါတ္သက္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္သာအမ်ိဳးသမီးကိုခိုင္းေစနိုင္သည္။ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) အရ ၀ါငင္စက္ (cotton opener) လည္ပါတ္ေနေသာစက္ရုံတြင္းမည္သည့္ေနရာတြင္မွ် အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးမ်ားကို
မခိုင္းေစရပါ။
အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကန္ ့သတ္ထားျခင္းကို အလုပ္သမားဥပေဒတြင္မေတြ ့ရွိရပါ။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၉၃ ၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၁၂၅ /၁၉၉၆
အပိုဒ္ - ၂၉ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
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၁၁ /၁၃။

ကေလးမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ား။

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၃)
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

အလုပ္ခိုင္းေစနိုင္သည့္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္။
အလုပ္ခိုင္းေစနိုင္သည့္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္ကို (၁၄) နွစ္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ
(၁၉၅၁)အရ (၁၄) နွစ္ေအာက္ကေလးကို အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရန္တားမ်စ္ထားသည္။ လက္မွတ္ရဆရာ၀န္ ၏
အလုပ္လုပ္နိုင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ေဆးစာမပါဘဲ အသက္ (၁၄) နွစ္ နွင့္ (၁၆) နွစ္ၾကား ကေလးကို
မည္သည့္စက္ရုံတြင္မွအလုပ္မလုပ္ေစရန္တားမ်စ္ထားသည္။ ထိုကေလးအား တစ္ေန ့လွ်င္အမ်ားဆုံး (၄)နာရီ
သာခိုင္းေစရန္ျဖစ္ျပီး ၁၈:၀၀ နာရီ မွ ၀၆:၀၀ နာရီ အခ်ိန္အတြင္း အလုပ္မလုပ္ခိုင္းေစရ။ အလုပ္လုပ္ေနေသာ
ကေလးမ်ား ၏ အလုပ္ခ်ိန္ ကို (၂) ဆိုင္းခြဲထားရန္၊ တစ္ဆိုင္းလွ်င္ နားခ်ိန္အပါအ၀င္ (၅) နာရီထက္မပိုေစရ။
တနဂၤေႏြေန ့သည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း ရက္သတၱပါတ္နားရက္ျဖစ္ျပီး ဤသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားတြင္ခၽြင္းခ်က္မရွိေစရ။
ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ တြင္ အလုပ္ခို္င္းေစနိုင္ေသာ အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္ကို (၁၄) နွစ္သို ့တိုးျမွင့္
ထားသည္။ (၁၄) နွစ္မွ (၁၆)နွစ္အတြင္းကေလးအလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ေန ့အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကို အမ်ားဆုံး (၄)
နာရီထက္မပိုရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ အသက္ (၁၆) နွစ္ေအာက္အလုပ္သမားအားအခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္နွင့္
ညဘက္အလုပ္ (၁၈:၀၀ - ၀၆:၀၀ နာရီ) ခိုင္းျခင္းကို လုံး၀တားမ်စ္ထားသည္။
အသက္ (၁၆ - ၁၈) နွစ္အရြယ္ ငယ္ရြယ္သူအလုပ္သမားသည္ ဆရာ၀န္၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳ
ေသာေနရာတြင္အလုပ္လုပ္နိုင္သည္။ သူ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးမႈအေပၚတြင္ ထိခိုက္သက္
ေရာက္မႈလုံး၀မရွိေစရ။ ထို ့ျပင္အလုပ္သမားငယ္သည္ လုပ္ကိုင္ရမည့္သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနွင့္ပါတ္သက္ျပီး
ႂကြမ္းက်င္မႈသင္တန္းရရွိျပီးျဖစ္ရမည့္အျပင္ ၊ အလုပ္ခြင္တြင္း က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုေကာင္းစြာနားလည္လိုက္နာနိုင္သည္ျဖစ္ျပီး ၊ အလုပ္လုပ္နိုင္ေအာင္က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း
နွင့္ျပည့္စုံရမည္။
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ကေလးသူငယ္မ်ားဆို္င္ရာဥပေဒကဆိုသည္မွာ - ကေလးတိုင္းသည္ ဥပေဒနွင့္အညီသူ၏ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္
အလုပ္လုပ္နိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဥပေဒကျပဌာန္းေသာ အလုပ္အကိုင္ရရွိခြင့္ ၊ နားခြင့္ ၊ အပန္းေျဖခြင့္ နွင့္ အျခားေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္။ ဥပေဒကထပ္မံဆိုသည္မွာ - အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိုကေလးအလုပ္
သမားမ်ား အလုပ္ခြင္အတြင္း ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားထိပါးျခင္း၊ ဆုံးရႈံးျခင္း မခံရေစေရး
အတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ လုံျခံဳမႈရွိေစရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက ကေလးမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အေျခခံပညာေရး သင္ယူရရွိေစဖို ့
အာမခံေပးထားသည္။ မသင္မေနရပညာေရးစံနစ္အတြက္သတ္မွတ္ထားေသာအသက္အရြယ္မွာမူ (၁၀) နွစ္
ျဖစ္သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၂၈ နွင့္ ၃၆၆ ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
အပိုဒ္ - ၁၃ - ၁၄ ၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ - ၂၄ (က)(ခ) ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၃)
အပိုဒ္ - ၇၅ - ၈၃ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစေရးအတြက္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္။
ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစေရးအတြက္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္သည္ ဆိုင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား
ဥပေဒ အရ (၁၈) နွစ္ျဖစ္သည္။ အသက္ (၁၈) နွစ္မျပည့္ေသးသူကို ေဘးအႏၱရာယ္ရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊ ေစခိုင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္အလုပ္မလုပ္ေစရ။
ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရ - သူ(မ) ၏ အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ၊ ေရာဂါတစုံတရာျဖစ္ေစနိုင္ေသာ၊ သို
့မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အလုပ္မ်ိဳးကိုလုပ္ရန္ ကေလးအလုပ္သမားအား ခြင့္ျပဳျခင္း၊
ခိုင္းေစျခင္းကို တားမ်စ္ထားသည္။
ဆိုင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆) အရ အသက္ (၁၆) နွစ္ေအာက္အလုပ္သမားအား အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္
အလုပ္၊ ညအလုပ္ (၁၈:၀၀ - ၀၆:၀၀ နာရီအတြင္း) ခိုင္းေစမႈကိုတားမ်စ္ထားသည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၁၃ - ၁၄ ၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ - ၆၅(က) ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၃)
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၁၂ /၁၃

အတင္းအၾကပ္ခို္င္းေစျခင္း။ (Forced labor)

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား။
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ (၁၈၆၁)
အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာ - ၁ /၁၉၉၉ ၊ ၁၄ ေမလ၊ ၁၉၉၉။

အတင္းအၾကပ္မလုပ္မေနရခိုင္းေစျခင္းကိုတားမ်စ္ျခင္း။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းတို ့ကိုတားမ်စ္ထားသည္။ အတင္း
အၾကပ္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းကိုလည္းတားမ်စ္ထားသည္။ ဤတြင္ခၽြင္းခ်က္မွာ - ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္အရ
အလုပ္ၾကမ္းခိုင္းေစျခင္းနွင့္ ျပည္သူ ့အက်ိဳးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တရားဥပေဒနွင့္အညီ တာ၀န္ခ်မွတ္
ခိုင္းေစျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။
အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာ - ၁ /၁၉၉၉ ၊ ၁၄ ေမလ၊ ၁၉၉၉ အရ အတင္း အၾကပ္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ မလုပ္မေနရ
လုပ္အားေပးရျခင္းတိူု ့ကိုတားမ်စ္ ထားသည္။ သို ့ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အေရးေပၚကိစၥ
မ်ားျဖစ္ေသာ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ မုန္တိုင္းေဘး၊ ငလွ်င္ေဘး၊ အငတ္ေဘး၊ စစ္ေဘး၊ ကပ္ေရဂါက်ေရာက္ျခင္း၊ တို
့တြင္ ျပည္သူအမ်ားေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မည္ျဖစ္၍ ဤကိစၥမ်ားအတြက္လုပ္အားေပးေတာင္းခံျခင္းကို
ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ထားရွိသည္။
အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္းသည္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒအရ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာက်ဴးလြန္မႈျဖစ္သည္။
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတြင္ဆိုသည္မွာ - မည္သူမဆို အဓမၼအားျဖင့္ တပါးသူအား သူ၏ဆႏၵမပါဘဲ အလုပ္လုပ္
ရန္ဖိအားေပးျခင္းအတြက္ က်ဴးလြန္သူအား ျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ (၁)နွစ္အထိ၊ သို ့မဟုတ္ေငြဒဏ္၊ သို ့မဟုတ္
ျပစ္ဒဏ္ (၂) ရပ္လုံးက်ခံေစရမည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၅၈ ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
အပိုဒ္ - ၃၇၄ ၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ (၁၈၆၁)
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လြတ္လပ္စြာအလုပ္ေျပာင္းခြင့္၊ အလုပ္ထြက္ခြင့္။
အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ေျပာင္းလုပ္ရန္အတြက္လက္ရွိအလုပ္ရွင္အား (၁) လႀကိဳတင္နို ့တစ္ေပးရန္လိုသည္။
အေသးစိတ္ကို “အလုပ္အကိုင္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။

လူသားမဆန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား။
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကိုပုံမွန္ေန ့စဥ္ (၈) နာရီ ( တပါတ္လွ်င္ ၄၄ - ၄၈ နာရီ) မွ ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳနိုင္သည္။ သို ့ေသာ္
အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္အလုပ္ခ်ိန္သည္ တပါတ္လွ်င္ (၁၂) နာရီ၊ အေရးႀကီးအေျခအေနမ်ားတြင္အမ်ားဆုံးတပါတ္လွ်င္
(၁၆) နာရီ အမ်ားဆုံးျဖစ္ရမည္။ အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္ကို ည (၁၂) နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍မလုပ္ေစရ။
အေသးစိတ္ကို “ေဆာင္းေငြမ်ား” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။
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၁၃ /၁၃။

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား။

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစည္မ်ဥ္းမ်ား။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၁)
အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂)
လုပ္ငန္းခြင္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖန္ေျဖေရးဥပေဒ

အလုပ္သမားသမဂၢလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္၊ သမဂၢတြင္လြပ္လပ္စြာပါ၀င္ခြင့္။
အသင္းအဖြဲ ့မ်ားလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ
ကအာမခံထားသည္။ သို ့ေသာ္ထိုအခြင့္အေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားနွင့္ဆန္ ့က်င္မႈမရွိေစရ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ နွင့္ လူအမ်ား၏
ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ကိုထိခိုက္ မႈမရွိေစရ။
အရြယ္ေရာက္ျပီးအလုပ္လုပ္နိုင္သူ မည္သူမဆို မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမား အဖြဲ ့
အစည္းတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ သမဂၢဆန္ ့က်င္ေရးကို ဥပေဒကတားမ်စ္ထားသည္။
အလုပ္သမားဥပေဒနွင့္ အလုပ္ခြင္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖန္ေျဖေရးဥပေဒ နွစ္ရပ္လုံးတြင္ သမဂၢမ်ားကို အလုပ္သမား အဖြဲ
့အစည္းမ်ားအျဖစ္ေဖၚျပထားျပီး၊

ဤဥပေဒအရဖြဲ ့စည္းေသာအေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း၊ ျမိဳ ့နယ္

အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း၊ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ နွင့္
နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေရးရာအဖြဲ ့မ်ားျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထိုအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္အလုပ္သမားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ ေသာ
အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ ့နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္တို ့မွတပါး အျခားေသာအလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း
မ်ား၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီမ်ားသည္ မိမိအဖြဲ ့အစည္းအား သက္ဆိုင္ရာျမိဳ ့နယ္မွတ္ပုံတင္အရာရွိထံတြင္
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၏ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ေသာပုံစံမ်ားကိုျဖည့္စြက္ျပီး ဖြဲ ့
စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္တကြတင္ျပရမည္။
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အဖြဲ ့အစည္းသည္ လုပ္ငန္းဌာန၊ သို ့မဟုတ္ကုမၸဏီ၊ သို ့မဟုတ္ လုပ္ငန္းတခု မွ အေျခခံအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္လွ်င္ အဖြဲ
့၀င္မ်ားက ဖြဲ ့စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလက္ခံသေဘာတူေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ပုံစံကိုပါပူးတြဲ
တင္ျပရန္လိုသည္။ အဖြဲ ့အစည္းသည္ ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ သို ့မဟုတ္ တိုင္းေဒႀကီး /ျပည္နယ္အဆင့္ ျဖစ္ပါက ထိုပုံစံတြင္
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီမ်ားကလက္မွတ္ေရးထိုးဖို ့လိုသည္။
မွတ္ပုံတင္ရန္တင္ျပျခင္းေလွ်ာက္လႊာတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီဥကၠဌ လက္မွတ္ထိုးရမည္။
အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါက ေအာက္ပါတို ့လိုအပ္သည္ 

အဖြဲ ့အစည္းရွိရာ လုပ္ငန္း /အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား



အဖြဲ ့အစည္းရွိရာ လုပ္ငန္း /အလုပ္အကိုင္ တြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာအလုပ္သမားအေရအတြက္



ဖြဲ ့စည္းမႈကိုေထာက္ခံပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအမည္စာရင္း
ျမိဳ ့နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါက -



အဖြဲ ့အစည္း၏အမည္



ဤဖြဲ ့စည္းမႈကိုေထာက္ခံပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့မ်ားအေရအတြက္နွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း



ေထာက္ခံပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံစာ



အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီမ်ားကလက္မွတ္ထိုးထားေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံစည္းမ်ဥ္း

မွတ္ပုံတင္ရန္ေလွ်ာက္လႊာကို ျမိဳ ့နယ္မွတ္ပုံတင္အရာရွိမွ စစ္ေဆးေက်နပ္ျပီးသည့္ေနာက္ မွတ္ပုံတင္အရာရွိခ်ဳပ္
ထံေလွ်ာက္လြာလက္ခံရရွိသည္မွ ရက္ (၃၀) အတြင္းဆက္လက္တင္ျပရမည္။ မွတ္ပုံတင္အရာရွိခ်ဳပ္မွ တင္ျပလာ
ေသာေလွ်ာက္လႊာကိုစစ္ေဆးျပီး မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိုလက္ခံရန္ သို ့မဟုတ္ျငင္းပယ္ရန္ဆုံးျဖတ္သည္။
ေလွ်ာက္လႊာကိုျငင္းပယ္ျခင္းခံရပါက အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္
ျငင္းပယ္သည္မွ ရက္ (၉၀) အတြင္း အယူခံလႊာကို တရားရုံးခ်ဳပ္သို ့တင္ျပနိုင္သည္။ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳျခင္းကို
ျမန္မာနိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ေဖၚျပသည္။
အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ ့စည္း မွတ္ပုံတင္ရန္အနည္းဆုံးအဖြဲ ့၀င္ (၃၀) လိုအပ္သည္။ အဖြဲ ့၀င္မ်ားသည္
ထိုလုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားအားလုံး၏ ၁၀% ရွိရမည္။
ျမိဳ ့နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္း ရန္ ထိုလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားရွိအနည္းဆုံး အေျခခံအဖြဲ ့အားလုံး၏ ၁၀%
ပါ၀င္ရမည္။
တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္း ရန္အနည္းဆုံး ျမိဳ ့နယ္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံး၏ ၁၀%
ပါ၀င္ရမည္။
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အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဖြဲ ့စည္း ရန္အနည္းဆုံး တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ ့ စည္း့အားလုံး၏ ၁၀%
ပါ၀င္ေထာက္ခံရမည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္း ရန္အနည္းဆုံး အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္္အားလုံး၏ ၂၀%
ပါ၀င္ေထာက္ခံရမည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၅၄ (ဂ) ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
အပိုဒ္ - ၂(ဇ) ၊ ၉ - ၁၁ ၊ ၂၉ ၊ ၄၄(ဃ) ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၁)
အပိုဒ္ - ၁၁ - ၁၈ ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂)
ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္ ့ေၾကာျငာစာအမွတ္ - ၁ ၊ ၂၉ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၂
အပိုဒ္ - ၂(ခ) ၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္း ေရးဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ၅/၂၀၁၂)

လြတ္လပ္စြာ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုခြင့္။ (Freedom of Collective Bargaining)
စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုျခင္းဆိုသည္မွာ 

အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းနွင့္ပါတ္သက္သည့္ အေျခအေန၊ အခ်က္အလက္ မ်ား၊



လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ား၊



လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအျငင္းပြားမႈကိုကာကြယ္ရန္နွင့္ ျဖန္ေျဖရန္အစီအမံ-အစီအစဥ္မ်ား၊

-

ကို ခ်မွတ္နိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္ (အဖြဲ ့အစည္း) နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း (မ်ား) တို ့ၾကားစုေပါင္း
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အေျဖထုတ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာျဖစ္စဥ္ကိုေခၚသည္။

စုေပါင္းသေဘာတူျခင္း (Collective Agreement) ဆိုသည္မွာ 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ရွိရမည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအေျခအေနျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ား၊ အလုပ္ခန္ ့
ထားျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္အေျခအေန စီမံထားျခင္းမ်ား၊



အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားၾကား ရွိရမည့္ဆက္ဆံေရးအေနအထားမ်ား၊



အလုပ္ရွင္(အဖြဲ ့အစည္း) နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း(မ်ား) ၾကား ရွိရမည့္ ဆက္ဆံေရး အေနအထားမ်ား၊



အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း၏ တရား၀င္ရပ္တည္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း နွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊



အလုပ္သမားမ်ားအား လူမႈေရးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္အာမခံခ်က္ရရွိေစျခင္း
. . . တို ့အတြက္နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ၾကားအျပီးသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းေရးဥပေဒကဆိုသည္မွာ -



ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မီတီ၏ လုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းရွင္နွင့္ အလုပ္သမား (အဖြဲ ့အစည္း) တို ့ၾကား
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစေရး၊
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အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္း ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ အခ်က္အလက္ အေျခအေနမ်ားနွင့္ ပါတ္သက္၍
ေဆြးေႏြးညွိနိႈင္းျခင္း၊



လုပ္ငန္းခြင္တြင္းေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊



ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရး
. . . တို ့ျဖစ္သည္။

ထို ့ျပင္ - ဤကိစၥသည္ သေဘာရိုးျဖင့္ေတာင္းဆိုရန္ တာ၀န္ရွိျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားအဖြဲ ့
အစည္းဥပေဒက ဆိုသည္မွာ - “ လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ အလုပ္သမား အဖြဲ
့အစည္း၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈ (request for help) ကိုတတ္နိင္သမွ်ကူညီရန္တာ၀န္ရွိသည္ “
စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုျခင္းတြင္အက်ံဳးမ၀င္ေသာသူမ်ား၊


ကာကြယ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား



ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား



ကာကြယ္ေရးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

စုေပါင္းသေဘာတူျခင္း နွင့္ပါတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ အတည္ျဖစ္ျခင္း၊
ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားကို ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမေတြ ့ရပါ။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - (၂) နွင့္ (၅) ၊ လုပ္ငန္းခြင္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖန္ေျဖေရးဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ၅/၂၀၁၂)
အပိုဒ္ - ၂(က) အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၁) (ဥပေဒအမွတ္ - ၇/၂၀၁၁)
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သပိတ္ေမွာက္ရန္အခြင့္အေရး။ (The right to strike)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ က လက္နက္မဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ စီတန္း
လွည့္လည္ခင
ြ ့္တို ့ကိုအာမခံထားသည္။
သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ - အလုပ္သမားအခ်ိဳ ့သို ့မဟုတ္ အလုပ္သမားအားလုံး၏ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖင့္ 

အလုပ္ရပ္ဆိုင္းျခင္း



အလုပ္လုပ္ရန္ျငင္းဆိုျခင္း



အလုပ္ဆက္လုပ္ရန္ျငင္းဆိုျခင္း



အလုပ္မျဖစ္ေအာင္ေနွးေကြးေလးလံစာြ လုပ္ျခင္း (slow down)



အျခားေသာစုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

. . . ကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လူမႈေရး / လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
/၀န္ေဆာင္မႈမ်ား က်ဆင္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤေဖၚျပခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားသည္ မိမိတို ့၏ အသက္နွင့္က်န္းမာေရး အေပၚတြင္ရုတ္တရက္
အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစသည္ ဟု ယုံၾကည္စရာယုတၱိယုတၱာရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္မွ
ထြက္ခြာရန္အခြင့္အေရးကိုအရယူျခင္းကိစၥမပါ၀င္ပါ။
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတခုရွိ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းသည္ အဖြဲ ့၀င္အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္
သပိတ္ေမွာက္ရန္ဆုံးျဖတ္ပါက 

သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္



သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္အားအေၾကာင္းၾကားရန္



သက္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈျဖန္ေျဖေရးအဖြဲ ့သို ့အေၾကာင္းၾကားရန္



သပိတ္ေမွာက္မည့္ ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ပါ၀င္မည့္လူဦးေရ၊ သပိတ္ေမွာက္မည့္ပုံစံ

. . . တို ့ကို (၁၄) ရက္ႀကိဳတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
. . . အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္မဟုတ္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းသည္ ၄င္းကိစၥမ်ားကို (၃)
ရက္ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
. . . လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္တခုခုတြင္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းသည္ ထိုသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့ခ်ဳပ္နွင့္
ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းရန္လိုသည္။

National Regulations
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အနိမ့္ဆုံးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ (Provision of minimum service)
ဤကဲ့သို ့စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျပီးသည္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းတို ့သည္
သပိတ္စတင္ျပီဆိုသည္နွင့္ ယာယီလစ္လပ္သြားမည့္ အလုပ္ေနရာအမ်ိဳးအစား၊ အေရအတြက္မ်ားကို
လူစားထိုးရန္ကိစၥ၊ စက္ရုံတြင္းက်န္ခ့မ
ဲ ည့္ အလုပ္သမားဦးေရတို ့ကိုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ရမည္။ ဤသို ့
ညွိႏိႈ္င္းမႈသည္မေအာင္ျမင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာရွိသည့္တရားရုံးကဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။
သပိတ္ေမွာက္ရန္သေဘာတူ /မတူ ကို သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ ေတာင္းဆိုေသာအလုပ္ သမားအဖြဲ
့အစည္းသို ့အခ်ိန္မီအေျဖေပးရန္လိုသည္။
ေအာက္ပါကိစၥတရပ္ရပ္ပါ၀င္ေနလွ်င္သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္တရားမ၀င္။
သပိတ္ေမွာက္မည့္အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းသည္ မရွိမျဖစ္ေသာျပည္သူ ့၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတရပ္ရပ္မွ ျဖစ္ေနလွ်င္
လုပ္ငန္းျပတ္ေတာက္သြားျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုတခ်ိဳ ့၏ အသက္၊ က်န္းမာေရး၊ လုံျခံဳေရး တို ့ကို
အႏၱရာယ္ျပဳနိုင္ျခင္း (၁) ေရေပးေရးလုပ္ငန္း
(၂) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရး
(၃) မီးသတ္လုပ္ငန္း
(၄) က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း
(၅) အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ငန္းရွင္သည္ အလုပ္သမား၏ သပိတ္ေမွာက္ရန္အခြင့္အေရးကို တာျမစ္ျခင္းမျပဳရ။
အလားတူပင္ . . . ဆႏၵမရွိေသာအလုပ္သမားသည္ သပိတ္တြင္မပါ၀င္လိုပါက အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း အေနျဖင့္
အတင္းအၾကပ္ပါ၀င္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိပါ။
တရား၀င္သပိတ္ေမွာက္သူအလုပ္သမားကို အလုပ္ျဖဳတ္ခြင့္မရွိ။
တရားမ၀င္သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ စက္ရုံကိုေသာ့ခတ္ပိတ္ထားျခင္း တို ့ကို ဥပေဒကတားမ်စ္သည္။
မူရင္း။
အပိုဒ္ - ၃၅၄(ခ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
အပိုဒ္ - ၂(ဆ) ၊ အပိုဒ္ - ၃၈ - ၅၀ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁)
အပိုဒ္ - ၄၂ ၊ လုပ္ငန္းခြင္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖန္ေျဖေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။
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၀၁ /၁၃။

အလုပ္နွင့္လုပ္ခမ်ား။

အလုပ္နွင့္လုပ္ခ ပါတ္သက္သည့္ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ။ ကြန္ွဗင္းရွင္း ၁၃၁ (၁၉၇၀)
ပုံမွန္လုပ္ခလစာနွင့္ ၄င္းအားကာကြယ္ျခင္း။ ကြန္ဗင္းရွင္း ၉၅ (၁၉၄၉) နွင့္ ၁၁၇ (၁၉၆၂)

အထက္ပါကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳျခင္းမရွိေသးပါ။

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ။
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခသည္ အလုပ္သမားနွင့္ သူ /သူမ ၏ မိသားစု စား၀တ္ေနမႈကုန္က်စားရိတ္ကို လႊမ္းျခံဳနိုင္ရမည္။ ထို ့ျပင္
ထိုလုပ္ခသည္ အျခားေသာလူစုလူတန္းစားမ်ား၏ ေယဘုယ်လုပ္ခရေငြမ်ားနွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတို ့နွင့္ ႏႈိင္းသာ
ယွဥ္သာရွိေစရမည္။

ပုံမွန္လုပ္ခလစာ။
လုုပ္ခကို ေန ့စဥ္၊ အပါတ္စဥ္၊ နွစ္ပါတ္တစ္ခါ၊ သို ့မဟုတ္ တစ္လတခါ ရွင္းေပးရမည္။

၀၂ /၁၃။

ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။

ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းနွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
အခ်ိန္ပို အိုဗါတိုင္အတြက္ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။ ကြန္ဗင္းရွင္ ၀၀၁ (၁၉၁၉)
ညပိုင္းအလုပ္။ ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၇၁ (၁၉၉၀)

ကြန္ဗင္းရွင္း ၀၀၁ ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳျပီးျဖစ္သည္။

အိုဗါတိုင္အတြက္ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။
အခ်ိန္ပိုလုပ္ျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ မေရွာင္က်ဥ္သာေသာအေျခအေနတြင္ အပိုျဖည့္စြက္ေပးဖို ့လိုအပ္သည္။ အနိမ့္
ဆုံးအားျဖင့္ အေျခခံ တစ္နာရီလုပ္ခႏႈန္း အျပင္ ခံစားခြင့္ရွိေသာအျခားေသာခံစားခြင့္အားလုံးကိုျဖည့္ေပးရမည္။ ILO ကြန္
ဗင္းရွင္း ၀၀၁ အရ အိုဗါတိုင္ေၾကးသည္ ပုံမွန္ေၾကး၏ ၁-၁/၄ ဆ (၁၂၅%) အနည္းဆုံးရွိသင့္သည္။

ညပိုင္းအလုပ္အတြက္ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။
ညပိုင္းအလုပ္ဆိုသည္မွာ ညသန္ေကာင္ခ်ိန္မွ နံက္ (၅)နာရီ အတြင္းကာလအပါအ၀င္ ဆက္တိုက္ (၇)နာရီထက္မနည္း
ေသာအခ်ိန္ကာလ အတြင္းလုပ္ေသာအလုပ္အားလုံးကိုဆိုလိုသည္။ ညပိုင္းအလုပ္သမားဆိုသည္မွာ ညအခ်ိန္နာရီ
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္ အနည္းဆုံး(၃)နာရီထက္ပိုလုပ္ရေသာအလုပ္သမားျဖစ္သည္။
ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၇၁ အရ ညပိုင္းအလုပ္သမားကို နာရီေလွ်ာ့လုပ္ခိုင္းျခင္း၊ သို ့မဟုတ္ နာရီေၾကးတိုးေပးျခင္း၊ သို ့မဟုတ္
အလားတူခံစားခြင့္ေပးျခင္း တို ့ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးရမည္။ ညပိုင္းအလုပ္နွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္ အမွတ္
၁၇၈ (၁၉၉၀) တြင္အလားတူ စီမံခ်က္မ်ားကိုေတြ ့နိုင္သည္။

နားရက္မ်ားျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။
သင္သည္ နိုင္ငံေတာ္ရုံးပိတ္ရက္ /ဘာသာေရးဆိုင္ရာပိတ္ရက္မ်ား၊ သို ့မဟုတ္ ရက္သတၱပါတ္နားရက္တြင္အလုပ္လုပ္
ရသည္ဆိုပါက သင့္အားခံစားခြင့္ျဖည့္စြက္ေပးရမည္။ ရက္သတၱပါတ္တပါတ္တည္းထဲတြင္ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ ေငြေၾကး
အားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးမႈခံစားခြင့္ကိုလည္းမထိပါးေစရ။

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။
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ရက္သတၱပါတ္နားရက္ /အမ်ားျပည္သူနားရက္အတြက္ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။
ရက္သတၱပါတ္နားရက္အတြင္းသင္အလုပ္လုပ္ရသည္ဆိုပါက အစားထိုးနားရက္ (၂၄)နာရီတဆက္တည္းသင္ခံစားခြင့္
ရရွိသင့္သည္။ တပါတ္တည္းအတြင္းျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္ဆိုေသာ္လည္း အနည္းဆုံးေနာက္လာေသာရက္သတၱပါတ္အတြင္း
မွာျဖစ္သင့္သည္။ အလားတူပင္၊ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္အတြင္းသင္အလုပ္လုပ္ရပါက သင့္အားအစားထိုးနားရက္ေပးရ
မည္ျဖစ္သည္။ ထိုနားရက္မ်ားအတြင္းလုပ္ရေသာအလုပ္အတြက္ နာရီေၾကးပိုရျခင္းသည္ သင့္၏အစားထိုးနားရက္
အခြင့္အေရးအားမထိခိုက္ေစရပါ။

၀၃ /၁၃ ။ နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ နွင့္ အလုပ္နားရက္မ်ား။
နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္၊ နားရက္မ်ားနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၃၂ (၁၉၇၀) - လုပ္ခရ နားရက္မ်ားဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း။
ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၄ (၁၉၂၁)၊ ၄၇ (၁၉၃၅)၊ နွင့္ ၁၀၆ (၁၉၅၇) - အပါတ္စဥ္နားရက္မ်ား။ ထို ့ျပင္ အခ်ိဳ ့ေသာစက္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ အက်ဳံး၀င္ေသာအျခားကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားရွိသည္။

ကြန္ဗင္းရွင္း ၀၁၄ ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွလက္ခံအတည္ျပဳျပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ခရအနားယူခရီး /နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္။
အလုပ္သမားတဦးသည္ တစ္နွစ္လွ်င္အနည္းဆုံး ဆက္တိုက္ (၂၁)ရက္ လုပ္ခရ ခြင့္နားရက္ခံစားခြင့္ရရွိေစရမည္။ ထိုရက္
မ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္ပိတ္ရက္နွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပိတ္ရက္မ်ားမပါ၀င္ပါ။ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုသေဘာတူျခင္းစာခ်ဳပ္
မ်ားတြင္ အလုပ္သမားသည္ (၁၇) ရက္လုပ္ခလစာျဖင့္အလုပ္လုပ္တိုင္း လုပ္ခရနွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ (၁)ရက္အလိုလို စုေဆာင္း
ရရွိျပီးသားျဖစ္ ေစဖို ့သေဘာတူညီမႈပါ၀င္ရမည္။

အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားအတြက္လုပ္ခလစာ။
နိုင္ငံေတာ္မွအသိအမွတ္ျပဳထားေသာအမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားအတြက္သင္သည္ လုပ္ခရခြင့္ရက္ခံစားခြင့္ရရွိေစရမည္။

ရက္သတၱပါတ္နားရက္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္ (၇)ရက္ (တစ္ပါတ္) တိုင္း (၂၄)နာရီဆက္တိုက္နားရက္ရရွိခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။

၀၄ /၁၃။ အလုပ္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ။
အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းရပ္စဲမႈဆိုင္ရာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္း။
အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းရပ္စဲမႈဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ၁၅၈ (၁၉၈၂)

ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၅၈ ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးပါ။
ဤအပိုင္းတြင္ပါ၀င္ေသာပု စၦာမ်ားသည္ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္း၏ တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ၊ မတည္ျမဲမႈ စသည္တို
့ကိုတိုင္းတာ သည္။ ကြန္ဗင္းရွင္းတစ္ခုတည္းေအာက္မွာမေတြ ့နိုင္ပါ။ (အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္နွင့္ နို
့တစ္ေပးရန္လိုအပ္ခ်က္ တို ့ကို အလုပ္ရပ္စဲျခင္း ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ၁၅၈ ေအာက္တြင္ေတြ ့ရမည္။)
ဤက႑နွင့္ပါတ္သက္ေသာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ဟန္မ်ားအရ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားအား အလုပ္ခန္
့စာခ်ဳပ္မ်ားေပးဖို ့လိုသည္။ မေျပာင္းလဲတည္ျမဲေသာသဘာ၀ရွိသည့္အလုပ္မ်ား အတြက္ ကာလကန္ ့သတ္ခန္
့ထားျခင္းကိုမလုပ္သင့္ပါ။ (၆)လ သို ့မဟုတ္ထို ့ထက္ေလွ်ာ့နည္းေသာ အစမ္းခန္ ့ ကာလထားရွိျပီး

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။
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အလုပ္သမားသည္တာ၀န္နင့္သင့္ေလွ်ာ္မႈ ရွိ /မရွိကို ဆန္းစစ္ဖို ့လိုသည္။ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းကိုမရပ္စဲမီ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နို
့တစ္ေပး ကာလတခုသတ္မွတ္ဖို ့ အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိရမည္။ အလုပ္ကိုရပ္စဲလိုက္ေသာအခ်ိန္တြင္
အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ေပး ရမည္။

မေျပာင္းလဲတည္ျမဲေသာသေဘာသဘာ၀ရွိသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္ ကာလကန္ ့သတ္္အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ျခင္း။
မေျပာင္းလဲတည္ျမဲေသာသေဘာသဘာ၀ရွိသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္ ကာလကန္ ့သတ္္အလုပ္ခန္ ့ျခင္းကိုမလုပ္သင့္ပါ။ ဤ
လုပ္ရပ္သည္ မတည္ျမဲေသာအလုပ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

အစမ္းခန္ ့ကာလ။
အလုပ္သမားတဦးသည္ တတ္ႂကြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားသင္ယူတတ္ေျမာက္နိုင္ေစဖို ့ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအစမ္းခန္ ့ကာလ တခု
ထားရွိရမည္။ အသစ္ခန္ ့ထားသူအလုပ္သမားကို အစမ္းခန္ ့ကာလအတြင္းတြင္ ျပႆနာမျဖစ္ဘဲအလုပ္တာ၀န္မွရပ္စဲ
နိုင္သည္။

နို ့တစ္ေပးရန္လိုအပ္မႈ။
အလုပ္သမားအားအလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းကိုမရပ္စဲမီ သူ၏လုပ္သက္အေပၚမူတည္၍ ့သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နို ့တစ္ေပးကာလ တခု
ထားရွိရမည္။

အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္။
လူပိုေန၍၄င္း၊ တတ္ႂကြမ္းက်င္မႈနည္းပါးျခင္းနွင့္ အမူအက်င့္ပ်က္ျပားျခင္းတို ့မွတပါး အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္၄င္း၊
အလုပ္သမားအားအလုပ္ရပ္စဲလိုက္ေသာအခါ သူ ့အားအလုပ္ရွင္က အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္း ခံစားခြင့္ ေပးရမည္။

၀၅ /၁၃။ မိသားစုတာ၀န္မ်ား။
မိသားစုတာ၀န္မ်ားနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
ကြန္ွဗင္းရွင္း ၁၅၆ - မိသားစုတာ၀န္မ်ားနွင့္အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (၁၉၈၁)
ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္ ၁၆၅။ - မိသားစုတာ၀န္မ်ားနွင့္အလုပ္သမားမ်ား (၁၉၈၁)။

ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၅၆ ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးပါ။

ကေလးဖခင္ခြင့္
ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ သားဦးသမီးဦးအေဖ မ်ားအတြက္ ေပးေသာခြင့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္အခ်ိန္တိုသည္။

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခြင့္။
မိသားစုတာ၀န္မ်ားဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ ပူးတြဲပါ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္ ၁၆၅ အရ အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္စရာမလိုဘဲ
ကေလးမိဘနွစ္ဦး သို ့မဟုတ္တဦးဦး သည္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုပ္ခရျဖစ္ေစ၊ လုပ္ခမရဘဲျဖစ္ေစ ခြင့္ရက္ရွည္
ယူနိုင္သည္။ ဤခြင့္ ကို ကေလးဖခင္ခြင့္ သို ့မဟုတ္မီးဖြားခြင့္ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ယူရန္ျဖစ္သည္။ မိဘနွစ္ဦးလုံးအလုပ္သမား
မ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ တဦးကမည္မွ်စီယူခြင့္ရွိသည္ကို ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားနိုင္သည္။

မိဘမ်ားအတြက္ခ်ိန္ညွိအလုပ္ခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ / မိသားစုဘ၀နွင့္အလုပ္ ခ်ိန္ညွိျခင္း။
ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္ ၁၆၅ တြင္ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာအေျခအေနမ်ားကို
သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္ေအာင္မည္သို ့လုပ္နိုင္ပုံမ်ားကိုတင္ျပထားသည္။

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။
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၀၆ /၁၃။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေမြးဖြားျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ - ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
ယခင္ကြန္ဗင္းရွင္း (၁၀၃ /၁၉၅၂) တြင္ မီးမဖြားမီ (၁၂)ပါတ္ - မီးဖြားျပီး (၁၂)ပါတ္ စုစုေပါင္း အနည္းဆုံး (၁၂)ပါတ္
မီးဖြားခြင့္ျပဌာန္းထားသည္။ ေနာက္ကြန္ဗင္းရွင္း (၁၈၃ /၂၀၀၀) အရမူ အနည္းဆုံးမီးဖြားခြင့္ (၁၄)ပါတ္ျပဌာန္းသည္။
မီးမဖြားမီ (၈)ပါတ္၊ မီးဖြားျပီး (၆)ပါတ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါကြန္ဗင္းရွင္း နွစ္ခုစလုံးကို ျမန္မာနိုင္ငံက လက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးပါ

အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူခြင့္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္နွင့္မီးဖြားခြင့္ကာလအတြင္း သင္သည္ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသခြင့္ အခမဲ့ကိုယ္၀န္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရွိသည္။

အႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မခိုင္းရ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလနွင့္ ကေလးနို ့တိုက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သင္နွင့္ သင့္ကေလးအား အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစနိုင္
သည့္အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေစရမည္။

မီးဖြားခြင့္။
မီးဖြားခြင့္သည္ အနည္းဆုံး (၁၄)ပါတ္ျဖစ္ေစရမည္။

ခြင့္သြားေနစဥ္၀င္ေငြ။
မီးဖြားခြင့္ကာလတြင္သင္၏ လစာ၀င္ေငြ သည္ခြင့္မယူမီကလုပ္ခလစာ၏ အနည္းဆုံး ၂/၃ ရွိေစရမည္။

အလုပ္ရပ္စဲျခင္းမွကာကြယ္မႈ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္နွင့္ မီးဖြားခြင့္ကာလအတြင္းသင့္အား အလုပ္ရပ္စဲျခင္း သို ့မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ အကာအကြယ္
ရရွိေစရမည္။

ခြင့္မွျပန္လာေသာအခါ မိမိမူလအလုပ္ဌာနေနရာသို ့ျပန္၀င္ခြင့္။
မီးဖြားခြင့္မွျပန္လာေသာအခါ အလုပ္သမားသည္မိမိမူလအလုပ္ဌာနေနရာသို ့မဟုတ္တူညီေသာေနရာသို ့ျပန္၀င္ခြင့္ရွိေစ
ရမည္။

နို ့တိုက္ျခင္း /ကေလးျပဳစုျခင္းအတြက္အလုပ္နားခ်ိန္။
ကေလးေမြးဖြားျပီးအလုပ္ျပန္၀င္ေသာအခါ သင့္အား နို ့တိုက္ျခင္း /ကေလးျပဳစုျခင္းအတြက္ေခတၱအလုပ္နားခ်ိန္မ်ား ခြင့္ျပဳ
ခံစားေစရမည္။

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

DECENTWORKCHECK.ORG
၀၇ /၁၃။

က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး။

က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
ILO OSH ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈအႏၱရာယ္မ်ားကိုအေသးစိတ္ ေဖၚျပ
သည္။ ဥပမာ - ေက်ာက္ဂြမ္း (asbestos)၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ - သက္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းမွာ ၁၅၅ (၁၉၈၁)
ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးမႈကြန္ဗင္းရွင္း - ၈၁ (၁၉၄၇)

ကြန္ဗင္းရွင္းနွစ္ခုစလုံးကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ အတည္ျပဳလက္ခံထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အလုပ္ရွင္မွေစာင့္ေရွာက္မႈ။
လုပ္ငန္းဌာနသည္ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိေစဖို ့ရာ အလုပ္ရွင္မွ သင့္ေလွ်ာ္မွ်တစြာ အေသအခ်ာစီစဥ္ထားရမည္။

အားလုံးအတြက္အခမဲ့ အကာအကြယ္ရရွိေစမႈ။
အကာအကြယ္၀တ္စုံနွင့္ အျခားေသာလိုအပ္သည့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေစရန္အစီအမံမ်ားကို အလုပ္ရွင္မွအခမဲ့ေ၀ငွထားရမည္။

သင္တန္း။
သင္နွင့္လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အားလုံးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈနွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားရရွိျပီးျဖစ္
ရမည္။ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကိုအားလုံးသိရွိျပီးျဖစ္ရမည္။

အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးမႈစံနစ္မ်ား။
လုပ္ငန္းဌာနမ်ားသည္ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ျပီး ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္ထိေရာက္ေသာ
ဗဟိုမွဦးစီးသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးမႈဌာနရွိရန္လိုသည္။

၀၈ /၁၃။

လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ နာမက်န္းမႈ။

နာမက်န္းမႈနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၀၂ (၁၉၅၂)၊ ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၂၁ (၁၉၆၄)၊ နွင့္ ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၃၀ (၁၉၆၉) - လူမႈဖူလုံေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္
ထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကးခံစားခြင့္၊ က်န္းမာေရးေဆး၀ါးကုသမႈ နွင့္ နာမက်န္းမႈခံစားခြင့္ - တို ့နွင့္ပါတ္သက္ေသာကြန္ဗင္းရွင္း
မ်ားျဖစ္သည္။

အထက္ေဖၚျပပါကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကို ျမန္မာနိင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးပါ။

၀င္ေငြ /လုပ္ခရနာမက်န္းခြင့္။
နာမက်န္းျဖစ္လာေသာအခ်ိန္တြင္သင္၏ အလုပ္နွင့္၀င္ေငြကိုအကာအကြယ္ေပးဖို ့လိုသည္။ နိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအရ
နာမက်န္းခြင့္ (၃)ရက္အတြင္းခံစားခြင့္ရရွိခြင့္မရွိသည္ျဖစ္နိုင္၏။ အနိမ့္ဆုံးအေနအထားတြင္ နာမက်န္းခြင့္ ပဌမ (၆)လ
အတြင္းခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။ ခြင္ခံစားစဥ္လစာ၀င္ေငြသည္ ပုံမွန္အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၏ အနည္းဆုံး ၄၅% ရွိရမည္။ (နိုင္ငံ
ေတာ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအေနအထားကိုလိုက္၍ နာမက်န္းခြင့္ ပဌမ ၆-လ အတြင္းကာလအတြက္ မူလလစာ၀င္ေငြ ၏
၆၀% အထိခံစားခြင့္ေပးနိုင္ေသာစံနစ္ကိုေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။ ျဖစ္နိုင္လွ်င္ ပဌမ ၁-နွစ္အတြင္းပင္ခံစားခြင့္ေပးနိုင္သည္။)
သင့္အတြက္နာမက်န္းခြင့္ခံစားခြင့္အျပည့္အ၀ရွိရပါမည္။

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

DECENTWORKCHECK.ORG
အလုပ္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ။
နာမက်န္းခြင့္ ပဌမ (၆)လ ကာလအတြင္းသင့္အား အလုပ္ရပ္စဲမႈမရွိေစရ။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ။
နာမက်န္းျဖစ္ေနစဥ္အခမဲ့ေဆး၀ါးကုခြင့္ရရွိေစရမည္။ အလုပ္သမားနွင့္သူ၏ မိသားစုမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္လက္လွမ္းမီေစနိုင္ရမည္။

ကိုယ္အဂၤါမစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈခံစားခြင့္။
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ သို ့မဟုတ္ ဆက္စပ္ေသာေရာဂါတခုခုေၾကာင့္ သင္သည္မစြမ္းမသန္ျဖစ္သြားခဲ့လွ်င္ ခံစားခြင့္ကို
ထိုက္ထိုက္တန္တန္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားသည္ ယာယီ သို ့မဟုတ္ အျမဲတန္း မစြမ္းမသန္ျဖစ္သြားခဲ့ပါက သူ၏ ပ်မ္းမွ်
လစာ၏ အနည္းဆုံး ၅၀% ကိုခံစားခြင့္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားေသဆုံးသြားခဲ့ပါက က်န္ရစ္သူမ်ားကို ေသဆုံးသူအလုပ္
သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၄၀% အထိကို လီ၍ေပးနိုင္သည္။

၀၉ /၁၃။

လူမႈဖူလုံေရး။

လူမႈဖူလုံေရးနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
လူမႈဖူလုံေရး (အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အတန္းမ်ား) - ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၀၂ (၁၉၅၂)။ ၄င္းေနာက္ပိုင္းကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္အခ်ိဳ ့ခံစား
ခြင့္မ်ားကို အဆင့္အတန္ျမွင့္ေပးထားသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈခံစားခြင့္ - ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၂၁ (၁၉၆၄)
ခ်ိနဲ ့မစြမ္းျခင္း၊ အိုမင္းျခင္း နွင့္ က်န္ရစ္သူ ခံစားခြင့္မ်ား - ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၂၈ (၁၉၆၇)
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ နာမက်န္းမႈ ခံစားခြင့္ - ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၃၀ (၁၉၆၉)
အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ - ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၆၈ (၁၉၈၈)

အထက္ေဖၚျပပါကြန္ဗင္းရွင္းအားလုံးကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးပါ။

ပင္စင္ရပိုင္ခြင့္။
ပုံမွန္အေျခအေနမ်ားအရ ပင္စင္ခံစားရမည့္အသက္အရြယ္ကို (၆၅)နွစ္ထက္မေက်ာ္ေစရပါ။ ထို ့ထက္ေက်ာ္၍သတ္မွတ္
မည္ဆိုပါက အသက္ႀကီးရင့္သူမ်ား၏လုပ္နိုင္ကိုင္နိုင္ေသာစြမ္းရည္၊ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအေနအထား၊ စီးပြားေရးနွင့္
လူမႈေရးစံညႊန္းမ်ားကိုကိန္းဂဏန္းေဗဒသေဘာတရားျဖင့္တင္ျပနိုင္ဖို ့လိုသည္။
ပင္စင္ခံစားခြင့္ကိုလစာ၀င္ေငြ၏အခ်ိဳးအစားအရေသာ္၄င္း၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၏အခ်ိဳးအစားအရေသာ္၄င္းသတ္မွတ္
နိုင္သည္။

မွီခိုသူ /က်န္ရစ္သူ ခံစားခြင့္။
ရွာေဖြေကၽြးေမြးသူအိမ္ေထာင္ဦးစီးေသဆုံးခဲ့လွ်င္ က်န္ရစ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္ ကေလးမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိရမည္။ ထိုခံစား
ခြင့္ကို လစာ၀င္ေငြ၏အခ်ိဳးအစားအရေသာ္၄င္း၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၏အခ်ိဳးအစားအရေသာ္၄င္းသတ္မွတ္ နိုင္သည္။
ထိုေငြ၏ အနည္းဆုံး ၄၀% ရွိရမည္။

အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္။
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူသည္ ကန္ ့သတ္အခ်ိန္ပိုင္းတခုအတြက္ ခံစားခြင့္ရရွိသင့္သည္။ ခံစားခြင့္သည္ လစာ၀င္ေငြ၏
အခ်ိဳးအစားတခုေသာ္၄င္း၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၏အခ်ိဳးအစားတခုေသာ္၄င္းျဖစ္နိုင္သည္။

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

DECENTWORKCHECK.ORG
ခ်ိနဲ ့မစြမ္းျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္။
အာမခံထားရွိသူတဦးတေယာက္သည္ လုပ္ငန္းခြင္နွင့္မပါတ္သက္ေသာ ကာလတာရွည္နာမက်န္းမႈ၊ ေရာဂါ၊ ထိခိုက္မႈ၊
မစြမ္းမသန္မႈေၾကာင့္ ပင္စင္သက္မတိုင္မီ ခ်ိနဲ ့ေနျပီး ၀င္ေငြရေသာအလုပ္မလုပ္နိုင္ျဖစ္ေနပါက ခ်ိနဲ ့မစြမ္းသူ
ခံစားခြင့္ေပးရမည္။

၁၀ /၁၃ -

အလုပ္တြင္ေကာင္းမြန္မွ်တစြာဆက္ဆံမႈ။

ေကာင္းမြန္မွ်တစြာဆက္ဆံမႈနွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၁၁ (၁၉၅၈) တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ အေျခခံမ်ားကိုပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။
ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၀၀ (၁၉၅၂) အရ တူညီေသာအလုပ္အတြက္တူညီေသာလုပ္ခကိုျပဌာန္းထားသည္။

အထက္ပါကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးပါ။

တူညီေသာလုပ္ခလစာ။
အလုပ္ဌာနတိုင္းတြင္တူညီေသာအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ အိမ္ေထာင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးနွင့္
အမ်ိဳးသားတူညီေသာလုပ္ခရရွိရမည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ နိုင္ငံေရးယုံၾကည္မႈ၊ လူမ်ိဳး
/ေမြးဖြားရာဇာတိ၊ လူမႈေရးေနာက္ခံ တို ့အေပၚအေျခခံေသာ လုပ္ခလစာ မညီမွ်ခြဲျခားမႈမွန္သမွ်ကိုတားမ်စ္သည္။
အမ်ားထင္သာျမင္သာေသာလုပ္ခလစာေပးစံနစ္၊ ရာထူးတာ၀န္ေပၚအေျခခံေသာလုပ္ခလစာေပးစံနစ္ တို ့ကိုတည္ေထာင္
ထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ခလစာဘက္လိုက္ခြဲျခားမႈကိုကာကြယ္ထားရမည္။

လုပ္ငန္းခြင္၌တဘက္လိင္အားထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္း။
ဤကိစၥကို ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ထင္ရွားစြာေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။ တဘက္လိင္အားထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းသည္ က်ား-မ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းမဲ့ေစျခင္း။
အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္း၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းတြင္မွ အလုပ္ရွင္သည္သင့္အား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳရပါ။ (ခန္ ့ထားျခင္း၊
ရာထူးတိုးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ ့ျခင္း) အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ သမဂၢလုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္အားေ၀ဖန္ျခင္း၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ မိသားစုတာ၀န္၊
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ နိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္၊ လူမ်ိဳး သို ့မဟုတ္ လူမႈေရးေနာက္ခံ၊ ေဆးခြင့္၊ အသက္အရြယ္၊ မစြမ္းသန္မႈ၊
HIV/AIDS ၊ မီးဖြားခြင့္ တို ့အေပၚတြင္အေျချပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရ။ (ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၁၁၊ ၁၅၆၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉ နွင့္ ၁၈၃)

မိမိနွစ္သက္ရာအလုပ္ကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္။
လူတိုင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။ က်ား-မ လိင္ ေပၚတြင္အေျခခံ၍ လုပ္ငန္းခြဲျခားျခင္းမျပဳရ။

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

DECENTWORKCHECK.ORG
၁၁ /၁၃။

ကေလးမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ား။

ကေလးမ်ားအလုပ္ေစခိုင္းျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
အလုပ္ခိုင္းေစနိုင္သည့္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္ - ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၃၈ (၁၉၇၃)
ကေလးအလုပ္သမားနွင့္အဆိုးဆုံးအလုပ္မ်ား - ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၈၂ (၁၉၉၉)

ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၈၂ ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားသည္။

အလုပ္ခိုင္းေစနိုင္သည့္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္။
သူ၏ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးမႈအေပၚတြင္ ထိခိုက္သက္ ေရာက္မႈျဖစ္နိုင္ေသာအလုပ္
မ်ိုးတြင္ကေလးအလုပ္သမားကိုခိုင္းေစမႈလုံး၀မရွိေစရ။ ကေလးသည္ေက်ာင္းေနနိုင္ေသာအခြင့္အေရးရွိရမည္။ ဤအခြင့္
အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ထားျပီးျဖစ္လွ်င္ အသက္ (၁၂)နွစ္မွ (၁၄)နွစ္အတြင္းကေလးအလုပ္သမားကို ေပါ့ပါးေသာအလုပ္
မ်ားခိုင္းေစျခင္းမျပဳနိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္အလုပ္ခိုင္းေစနိုင္သည့္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္ကို (၁၅)
နွစ္သတ္မွတ္ေသာ္လည္း၊ ဖြံ ့ျဖိဳးစနိုင္ငံမ်ားတြင္ (၁၄)နွစ္ခန္ ့သတ္မွတ္ၾကသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစေရးအတြက္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္သည္ (၁၈) နွစ္ျဖစ္သည္။ ထိုအလုပ္မ်ား
သည္ကေလးအလုပ္သမား၏ က်န္းမာေရးနွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည္။ အခ်ိဳ ့ေသာအထူးအေျခအေန
မ်ားတြင္ (၁၆)နွစ္ခန္ ့သတ္မွတ္နိုင္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစေရးအတြက္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္။
သူ၏ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးမႈအေပၚတြင္ ထိခိုက္သက္ ေရာက္မႈျဖစ္နိုင္ေသာအလုပ္
မ်ိုးတြင္ကေလးအလုပ္သမားကိုခိုင္းေစမႈလုံး၀မရွိေစရ။
ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစေရးအတြက္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္သည္ (၁၈) နွစ္ျဖစ္သည္။

၁၂ /၁၃။

အတင္းအၾကပ္ခို္င္းေစျခင္း။

အတင္းအၾကပ္ခို္င္းေစျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
အတင္းအၾကပ္ခို္င္းေစျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ၂၉ (၁၉၃၀)
အတင္းအၾကပ္ခို္င္းေစျခင္းပေပ်ာက္ေစေရး ကြန္ဗင္းရွင္း ၁၀၅ (၁၉၅၇)
အတင္းအၾကပ္ခို္င္းေစျခင္းဆိုသည္မွာ အၾကင္သူတဦးတေယာက္သည္ အျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ျခိမ္းေခ်ာက္မႈတမ်ိးမ်ိဳး
(လုပ္ခလစာမေပးျခင္း၊ အလုပ္ရပ္စဲျခင္း၊ ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သို ့မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိခိုက္
နာက်င္ေစျခင္း) ေၾကာင့္မိမိဆႏၵမပါဘဲအလုပ္လုပ္ရျခင္းကိုေခၚသည္။ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္းသည္ လူ ့အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖါက္မႈျဖစ္သည္။

ကြန္ဗင္းရွင္း ၀၂၉ (၁၉၃၀) ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားသည္။

အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္းနွင့္ မလုပ္မေနရခိုင္းေစျခင္းကိုတားမ်စ္ျခင္း။
တခ်ိဳ ့ေသာခၽြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ မိမိအလိုဆႏၵမပါဘဲ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ျခိမ္းေခ်ာက္မႈေၾကာင့္လုပ္ရေသာ
အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္းနွင့္ မလုပ္မေနရခိုင္းေစျခင္းကိုတားမ်စ္သည္။

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

DECENTWORKCHECK.ORG
လြတ္လပ္စြာအလုပ္ေျပာင္းခြင့္၊ အလုပ္ထြက္ခြင့္။
သင္သည္အျခားတေနရာတြင္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္းကိုအလုပ္ရွင္ကလက္ခံခြင့္ျပဳရမည္။ ထိုကိစၥေၾကာင့္သင့္အား
လုပ္ခလစာျဖတ္ေလွ်ာ့ျခင္း၊ အလုပ္ရပ္စဲရန္ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းမလုပ္ရ။ (ဤကဲ့သို ့ျပဳလုပ္ျခင္းကို နိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္
အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းဟုသတ္မွတ္သည္။)

လူသားမဆန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား။
“ အိုဗါတိုင္အပါအ၀င္ ရက္သတၱတစ္ပါတ္အလုပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္းသည္(၅၆)နာရီထက္ေက်ာ္ပါက ၄င္းကို
လူသားမဆန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။”

၁၃ /၁၃။

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား။

အလုပ္သမားသမဂၢအခြင့္အေရးနွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား။
လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္နွင့္ ဖြဲ ့စည္းျခင္းကိုအကာအကြယ္ေပးျခင္း - ကြန္ဗင္းရွင္း ၈၇ (၁၉၄၈)
လြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္နွင့္ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုျခင္း - ကြန္ဗင္းရွင္း ၉၈ (၁၉၄၉)

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ကြန္ဗင္းရွင္း ၈၇ ကိုလက္ခံအတည္ျပဳထားသည္။

အလုပ္သမားသမဂၢလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္၊ သမဂၢတြင္လြပ္လပ္စြာပါ၀င္ခြင့္။
လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ဆိုသည္မွာ အလုပ္သမားသမဂၢတြင္လြတ္လပ္စြာပါ၀င္နိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ အေျခခံ
လူ ့အခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ၌ သမဂၢလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တက္ႂကြစြာပါ၀င္မႈအတြက္အလုပ္သမားအား
တစုံတရာအေရးယူျခင္းမျပဳရ။ ဤအခြင့္အေရးတြင္အက်ံဳးမ၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား
အနည္းငယ္သာ ရွိသင့္သည္။

လြတ္လပ္စြာ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုခြင့္။
အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာ လိုအပ္သည့္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သမဂၢမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္နွင့္ အတားအဆီးမဲ့
ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္လြတ္လပ္စြာအလုပ္ရွင္နွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျပီး
စုေပါင္းသေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကိုအကာအကြယ္ေပးထားသည္။ (ဤအခြင့္အေရး
ကိုခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာ သမဂၢမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ အထူးလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ILO
တြင္ရွိသည္။)

သပိတ္ေမွာက္ရန္အခြင့္အေရး။
၄င္းတို ့၏ လူမႈေရးနွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္အလို ့ငွာ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ သပိတ္ေမွက္ရန္ အခြင့္
အေရးရွိသည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ ILO ကြန္ဗင္းရွင္း ၈၇ က ျပဌာန္းထားေသာ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းဖြဲ ့စည္းခြင့္၏ အစြယ္
အပြား /ေနာက္ဆက္တြဲလည္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

DECENTWORKCHECK.ORG
Decent Work Check နွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာအလုပ္။
သင္တို ့၏ အေျခအေနကို နုိင္ ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာစံ မ်ားနွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ နုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာစံ မ်ားကိုျမန္မာနိုင္ငံတြင္မည္ကဲ့သို
့လိုက္နာသုံးစြဲသည္ကိုေလ့လာပါ။ ေအာက္တြင္ပါေသာ ခ်ိန္မွတ္ဇယား (checklist) ျဖင့္သင္တို ့၏ အေနအထားမည္သို ့ရွိသည္ကိုသိနိုင္သည္။ နိုင္ငံတကာစံမ်ားက
ျပဌာန္းထားသည္ထက္သာသည့္ ေနရာတြင္သာမည္၊ သို ့ေသာ္ ပိုမညံ့သင့္ပါ။ အေျဖတခုခ်င္းစီေနာက္တြင္ သင့္၏ အခြင့္အေရးကို ျမန္မာနိုင္ငံ အတိုင္း အတာရ (သို ့)
နိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာ အရ - လိုတိုရွင္းျပထားသည္ - ထို ့ေၾကာင့္သင္တို ့၏ အေနအထားအား ျပဳျပင္နိုင္သည္မ်ားရွိပါက တခါတည္း ျမင္သာနိုင္သည္။
Decent Work Check အားျဖင့္ရႈပ္ေထြးေသာ ဥပေဒေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား၊ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ နားလည္သေဘာေပါက္ေစနိုင္သည္။
တစုံတရာျပႆနာျဖစ္လာပါက အလုပ္ခြင္ထဲတြင္လက္ေတြ ့အားျဖင့္ သင္၏အခြင့္အေရးကမည္သို ့ရွိသည္၊ သင္က မည္သည္ကိုေတာင္းဆိုနိုင္သည္ကို
သည္သလ
ိ ုိမည္မဟုတပ
္ ါလား ? Decent Work Check တြင္ နွစ္ဆင့္ႏိႈင္းယွဥ္မႈစံနစ္ကိုအသုံးျပဳထားပါသည္။ ပဌမအဆင့္အေနျဖင့္ နိုင္ငံ့ဥပေဒမ်ားကို
နိုင္ငံတကာစံမ်ားျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္မႈျပဳျပီိး နိုင္ငံ့ဥပေဒမ်ားကို (ေကာင္း /ညံ့) အမွတ္ေပးထားသည္။ ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ မိမိတို ့ ၏ လက္ေတြ ့ဘ၀အေနအထားနွင့္
နိုင္ငံ့ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကိုအလုပ္သမားမ်ားကႏိႈင္းယွဥ္သိျမင္္ေစသည္။

ထို ့ေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို ့၏ နိုင္ငံ့ဥပေဒအရ-ရမွတ္ နွင့္

နုိင္ငံတကာစံမ်ားအရ-ရမွတ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ ၍ရပါသည္။
Decent Work Check တြင္ ျပဌာန္းထားျပီး နိုင္ငံ့ဥပေဒမ်ားကို အေျခခံထားျပီး လက္ေတြ ့က်င့္သုံးမႈကို အလုပ္သမား မ်ားကိုယ္တိုင္ကတင္ျပသည္။ ဤတြင္ အျခားေသာ
အညႊန္းစံနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ (Doing Business Indicators) စံနစ္၊ ISSA စံနစ္ (Social Security Programs) မ်ားနွင့္ မတူျခားနားျခင္းျဖစ္သည္။ Decent
Work Check တြင္ အရွိကိုအရွိအတိုင္းနွင့္ အေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ိဳးစုံကိုေဖၚျပသည္။ ယခုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနေသာ စံနစ္တြင္
စံညႊန္းအသစ္မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းေဖၚျပပါမည္။ စံညႊြန္း မ်ားတြင္ ကိန္းဂဏန္းေဗဒကိုအေျချပဳေသာ္လည္း အလုပ္သမား မ်ားက မိမိတို ့အခြင့္အေရးကိုသိျမင္လာေစဖို
့ကို ပိုမိုအေလးအနက္ထားပါသည္။
Decent Work Check အားျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားအဖို ့ရာ၄င္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအဖို ့ရာ၄င္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစနိုင္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္မိမိတို
့အခြင့္အေရးကိုသိရွိနိုင္သည့္တျပိဳင္နက္တည္းမွာ အလုပ္ရွင္ကလည္းမိမိတို ့တာ၀န္ရွိသည့္ အပိုင္းကိုသိျမင္ေစနိုင္သည္။ အေျခအေနတရပ္ကိုျပဳျပင္ဖို ့ရာ
သိျမင္မႈကိုဦးစြာလိုအပ္ပါသည္။ ထို ့ျပင္ သုေတသီမ်ားသည္ လည္းအက်ိဳးရွိစြာအသုံးျပဳနိုင္သည္။ အလုပ္ဌာနမ်ားအတြင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လက္ေတြ
့အခြင့္အေရးအေျခေနကို ဆန္းစစ္လိုေသာ အလုပ္သမားေရးရာလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္၄င္း၊ အျခားေသာပါတ္သက္သူ လူထုအစု အဖြဲ ့မ်ားသည္၄င္း
အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။
ကမၻာအနွံ ့ WageIndicator အဖြဲ ့မ်ား၏အေတြ ့အႀကံဳအရ မ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား၊ နွင့္
အလုပ္သမားေရးရာစစ္္ေဆးေသူအင္စပက္ေတာ္မ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကိုေကာင္းစြာနားမလည္ ၾကေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။
သင္သည္အလုပ္သမားျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္သူျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရွင္ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေပၚလီစီ-ဥပေဒျပဳသူ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊
အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးသူျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္မႈကရရွိလွ်င္ - အလုပ္သမားသည္မိမိအခြင့္အေရးကိုေတာင္းဆိုလာမည္၊ အလုပ္ရွင္သည္
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္မ်ားကိုလိုက္နာလာမည္၊ အင္စပက္ေတာ္သည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားလိုက္နာမႈကိုေကာင္းစြာစီစစ္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ DecenWork Check အားျဖင့္
သင့္အလုပ္တြင္ မည္သည့္ျပဳျပင္မႈမ်ားလိုအပ္သည္ကိုသိျမင္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
WageIndicator စီမံခ်က္ရွိရာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤဗ်ဴဟာကိုအသုံးျပဳပါသည္။ ေကာင္းစြာဗဟုသုတရွိသူ လူ ၂၀ - ၃၀ ပါအုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္
လူမေ
ႈ ရးရာေဆြးေႏြးညွႏ
ိ င
္ႈိ း္ မႈ (Social dialogue)လုပင
္ န္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာစံအဆင့္အတန္းမ်ားကိုေဖၚျပထားသည္။ ILO သည္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ၏ အလုပ္သမားေရးရာ အထူးျပဳအဖြဲ
့အစည္းျဖစ္ျပီး ၁၉၁၉ ခုနွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ILO တြင္ အဖြဲ ့၀င္ အစိုးရ မ်ား၊ နိုင္ငံအသီးသီးမွအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္
အျမဲတေစေတြ ့ဆုံျပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္းရပို္င္ခြင့္မ်ား၊ လူမႈေရးအရကာကြယ္မႈ စသည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ရာကိစၥ၀ိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ၾကသည္။
အဆုိပါေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္နွစ္နွင့္ခ်ီကာၾကာျမင့္တတ္ျပီး ရလဒ္အျဖစ္ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္နိုင္ၾကသည္။
ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္အလုပ္သမားေရးရာအနိမ့္ဆုံးလိုအပ္သည့္စံအဆင့္အတန္းမ်ားကိုခ်မွတ္ထား သည္။ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားသည္ ဥပေဒအဆင့္အတန္းမရွိပါ။
အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖြဲ ့၀င္နိင္ငံအစိုးရမ်ားသည္ ခ်မွတ္ ထားေသာ အလုပ္သမားေရးရာစံအဆင့္အတန္းကို လက္ခံအတည္ျပဳက်င့္သုံးၾကဖို ့ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသို
့ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာနည္းလမ္းမွာ သက္ဆိုင္ရာပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မွလက္ခံအတည္ျပဳျပီး နိုင္ငံ့ဥပေဒမ်ားတြင္ထည့္သြင္း ျပဌာန္းဖို ့ျဖစ္သည္။ (အခ်ိဳ
့နိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္က်င့္သုံးရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္စံနစ္ကိုက်င့္သုံးၾကသည္။) နိုင္ငံ့ဥပေဒ ျဖစ္သြားေသာအခါက်င့္သုံးလိုက္နာေစနိုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ILO
ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ မည္သို ့မည္ပုံအေကာင္ အထည္ေဖၚသင့္သည္ကိုညႊန္ျပေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပူးတြပ
ဲ ါ၀င္လာပါသည္။
၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္စ၍ ILO က “ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာအလုပ္လမ္းစဥ္” ကိုျပဌာန္းက်င့္သုံးလာပါသည္။ ယခုအခါထိုလမ္းစဥ္ကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေစေရးနွင့္ ဖြံ
့ျဖိဳးတိုးတက္မႈေဖၚေဆာင္ေရးလမ္းစဥ္အျဖစ္က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့လက္ခံလာၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ေထာင္စုနွစ္ဖြံ
့ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းလာသည္။ အခ်ဳပ္သေဘာေျပာရ လွ်င္ “ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာအလုပ္လမ္းစဥ္” ၏အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္လုပ္သူသည္
ေကာင္းမြန္ေသာဘ၀ တခုကထ
ုိ ေ
ူ ထာင္နင
ုိ ေ
္ စရန္ျဖစ္၏။ ထို ျ့ ပင္လည္း လုပင
္ န္းခြငတ
္ ြငလ
္ တ
ူ င
ုိ း္ လူတင
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အခြင့္အလမ္းရရွိေစဖို ့၊ လုပ္ငန္းခြင္သည္ေဘးကင္းလုံျခံဳေစဖို ့၊ ကေလးလုပ္သားျပႆနာမ်ားမရွိေစဖို ့၊ အတင္းအၾကပ္ /ေနွာင္ႀကဳိးျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေစဖို ့၊
ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမရွိဖို ့ ရည္ရြယ္သည္။ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားသည္အလုပ္နွင့္ပါတ္သက္ရာကိစၥမ်ားတြင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေစဖို ့၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈေရးလုံျခံဳမႈ
အာမခံကြန္ယက္ (safety net) တခု ဖန္တီးကာ နာမက်န္းသူ၊ ခ်ိနဲ ့သူ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတို ့ အတြက္
ေစာင့္ေရွာက္မႈစံနစ္တခုရွိလာေစဖို ့ရည္ရြယ္သည္။
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