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နိဒါန်း
Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and
employment opportunities); social protection system (labour protection and social
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced,
promoted and respected.
WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check. The Decent Work
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible
and measurable in practice.
The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares
national laws with international labour standards and gives a score to the national
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations.
Workers can compare their own score with national score and see whether their
working conditions are consistent with national and international labour standards. The
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.
Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).
The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious
employment and measuring the impact of regulatory regimes.
Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is
available here: www.decentworkcheck.org During 2019, the team aims to include at
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check
to 115!
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အလုပအကိင
ု နှငအ
့် လုပသမာ်းအပပေါ် ဗိုလမ်းဥပပဒပပြုပ ်း
1.

အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -

/၂၀၁၃)

2.

အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခြည့္်းမဥ့္်း (ညႊနၾက ်းခကအမွတ္္ - ၆၄ /၂၀၁၃)

3.

လုပခလြ ပ့ပ်း့ ခင့္်းဥပပဒ (၂၀၁၆)

4.

အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

5.

ပခင့္နွ့် င့္ပိ့် တ္္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

6.

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်

7.

အလုပ္ ွ ိပ့ ်းနွင့့့္် ကကမ့္်းကငႈပဖံ ့့့် ဖိ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၃)

8.

အလုပခန္ ့ြ့် ခပလကွတ္္ပ့ ်းထိ်းု ့ ခင့္်းအကတ္ကညႊနၾက ်းခကအမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁
့်
/၂၀၁၅

9.

ညႊနၾက ်းခကအမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၈၄ /၂၀၁၅
့်

10. လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)
11. ့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
ခ ံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)
့် ့်းအုပပပ
12.

ဇသတ္ႀက်းဥပပဒ (၁၈၆၁)

13. မပြမ့္်းမသနသ ူမ ်း ပိုင္ငခင့္ ့် အပခင့္ပအ
်းဥပပဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅)
့်
14. သတ္ကတ္င့္်း၀နႀက်းဌ န အမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁၂၅ /၁၉၉၆
့်
15. ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
ခ ံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)
့် ့်းအုပပပ
16. ပကလ်းသူငယ ်းဆိင
ု ္ ဥပပဒ (၁၉၉၃)
17. အမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ - ၁ /၁၉၉၉ ၊ ၁၄ ပ့မလ၊ ၁၉၉၉။
့်
18. ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
ခ ံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)
့် ့်းအုပပပ
19. အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၁)
့်
20. အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းဆိင
ု ္ နည့္်းဥပပဒမ ်း (၂၀၁၂)
့်
21. လုပငန့္်းပခငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/
2

၀၁ /၁၃။ အလုပနင္ွ းလု
့် ပခမာ်း။

အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
အနိမ့္ဆံ
ွ ဗ
ွ င့္်း ွ င့
္ ်း ၁၃၁ (၁၉၇၀)
့် ်းု လုပခ။ ကကန့့္
ပံုမွန လ ြုပခလြ နွင့္ ့်၄င့္်းအ ်းက ကကယ့္ ခင့္်း။ ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်း ၉၅ (၁၉၄၉) နွင့္ ့်၁၁၇ (၁၉၆၂)

အထကပါကကနဗင္း်း ွ င္း်းမာ်းကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ လကခအ
ံ တည္း ပဳး ခင္း်းမ ွ ိပးသ်းပါ။
အနိမ့္ဆံ
သ ်းနွင့
္ ့် သူ /သူမ ၏ မိသ ်းြု ြ ်း၀တ္္ပ့နမႈကုနြ
က ်း ိတ္ကြုိ
့် ်းု လုပခသည္ အလုပမ
လႊမ့္်း့ ခံ့နိင
ု မ
္ ည္။ ထို ့့့် ပင္ ထိလ
ု ပ
ု ခသည္ အ ခ ်းပ့သ လူြုလတ္
ူ န့္်းြ ်းမ ်း၏
ပ့ယဘုယလုပခပ ပငမ ်းနွင့
္ ့် လူပ့နမႈအဆင့္အတ္န္
့်းတ္ို ့နွ့် င့္ ့့် ့ႈ့ိင့္်းသ
့်
ယွဥသ ွ ိပ့ြ မည္။
လုြုပခကို ပ့န ့ြဥ္
တ္္ တ္ြလတ္ခါ ွ င့္်းပ့ပ်း မည္။
့် ၊ အပါတ္စဥ၊္ နွြပါတ္တြခါ၊ သို ့မဟု
့်
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒမာ်း။:
•

အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -

•

အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခြည့္်းမဥ့္်း (ညႊနၾက ်းခကအမွတ္္ - ၆၄ /၂၀၁၃)

•

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်

•

လုပခလြ ပ့ပ်း့ ခင့္်းဥပပဒ (၂၀၁၆)

/၂၀၁၃)

အနိမ္းဆံ
့် ်းု လုပခဥပပဒ။
သတ္ွတ္္ပ့သ အနိမ့္ဆံ
ု ခွ အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပပခပ်း့ ခင့္်း (အလုပန ်း ကအကတ္ကလြုပခအပါအ၀င္) ဆိသ
့် ်းု လုပခ
လြ ညႊနၾက ်းခကအပ ပ်းပ့သ လုပချ ဖြသ ည္။ နိင
ု လ
ံင ံု်းဆိင
ု ္ အနိမ့့့္္် ဆ်းံု လုပခလြ သည္ အသကအင္ြယ္၊
လုပငန့္်း၊ ပအကတ္ ့အႀကံ
့၊ ပ့ဒသမဖခဲ့ ခ ်းဘဲအလုပသမ ်းအ ်းလံု်းအကတ္ကသတ္ွတ္္ ်း့ ခင့္်း့ ဖြသ ည။္
့်
၄င့္်းကတ္င္ အ မင့္ဆံ
ခ ြ သတ္တ္
့် ်းု လုပလ
့် ်းု လုပခလြ ဥပပဒ (၂၀၁၃)
ွ ့္ ခင့္်းမပါ၀င္။ အနိမ့္ဆံ
ကလုပခလြ ကိုဤသို ့ပဖင္
ု ည္ - ပငစင၊္ ဂ ကကတ္
်ဴ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းခံြ ်းပခင့္မ့် ်း၊ ခ ်းြ ်း ိတ္္၊
့် ့ဆိ
့် သ
တ္ည့္်းခိုပ့နထိင
ု ၊ခ ထမင့္်းြ ်း ိတ္္၊ လွပစြတ္ ခ၊ ပ့ ပခန္ပ့ ခ၊ ၀င္ပ့ပငပခန္၊
ကန့္်းမ ပ့ ်းကုနြ
က ်း ိတ္္၊ အပန့္်းပ့့ ဖအန ်းယူကုနြ
က ်း ိတ္္ တ္ို ့ ့် အကတ္က္ကခင့့့္် ပပ့ပင၊ နွင့္ ့်
အလုပွကထက္ကခ ့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် တ္ို ့မပါ၀င္
ပ့သ ပအ့ ခခံလုပခလြ ့ ဖြသ ည္။
့်
အနိမ့္ဆံ
ု လ
ံင ံု်းဆိင
ု ္ အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခလြ ဥပပဒအ နိင
့် ်းု လုပခလြ ပ့က ့္မတ္တ္ ပပဖဲ ့ြည္
့် ့်း မည္။
ထိပ
ု ့က ့္မတ္ကတ္င္ သကဆိြုင္ အြို်း ဌ နကိယ
ု စ ်းလွခ ်း၊ အလုပ္ွငင
နွ ့္ ့်အလုပသမ ်းကိုယစ ်းလွခ ်း ပါ၀ပငဖဲ
့ြည္
ု ကံင တ္င့္်းြက္ံြုအလုပံြု္ မ ်းကတ္င္
့် ့်း မည္။ ပ့က ့္မတ္သည္ နိင
အလုပသမ ်းမ ်း

ွ ိပ့နၾပကသ အနိမ့္ ့် ဆံ်းု လုပခလြ မ ်းကို

ပ့လ့်လ ဆန့္်းြြ့္ ခင့္်းပ့ဆ င္င္က္မည္။ ့ ပည္ပ့ထ ငစြုအဆင့္၊့် တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက်း /့ ပခနယ္
အဆင့္ပ့က
့္မတ္မ ်း ကိုအလ ်းတ္ူဖဖဲ ့ြည္
့်
့် ့်း န့္ ဖြသ ည္။
အထူ်းြ်းပပ ်းပ့ ်းဇုန ်းအကတ္ကသ်း့ ခ ်းပ့က ့္မတ္ ွ ိ န္။ ထိပ
ု ့က ့္မတ္မ ်းပမွကတ္ ့ ့် ွ ိခက ်း၊
အႀကံ့ ပခက ်းကိအ
ု မ်းသ
ိ ်းအဆင့္ပ့က
့္မတ္ထံတ္င့္ ပ န့္ ဖြသ ည္။
့်
အမ်းသ
ိ ်းအဆင့္ပ့က
့္မတ္သည္
့်
တ္င့္ ပခက ်းကိုပအ့ ခ ပြဥ့္်းြ ်းဆံ်းု ့ ဖတ္က ညႊနၾက ်းခကကိြုထုတ့္္ ပန္န္။အတ္ညမျ ပမဆိ့
ု ္င့္်းငံက
့်
လ က္ (၆၀) သတ္ွတ္္ ်းသည္။ ထိပ
ု အတ္ အကတ္င့္်းလူထမ
ု ွ ပ့ထ က့္ ပ ပ့၀ဖနကန္
့ကကက္
့ ခင့္်းမ ်းပ့ဆ င္င္ကနိြု ငသ ည္။
့်
မ ွ ိလွငအြို်း မွအတ္ည့္ ပပ့ၾက င

ကန္ ့ကကက္
့ ခင့္်း
့်
န့္ ဖြသ ည္။
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အနိမ့္ဆံ
ိ
်းမ ်းကို
့် ်းု လုပခလြ ့ ပဌ န့္်း့ ခင့္်းအႀကံ့့်း၀င္ပ့သ လုပငန့္်းအမ်းအြ
အမိ့့့်းသ ်းအဆင့္ပ့က
့္မတ္ ကသတ္တ္
့်
ွ ္မည္။
ထိလ
ု ုပငန့္်းမ ်းပအပပေလ့်လ ဆန့္်းြြ့္ ခင့္်းအ အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခလြ ကိုသတ္ွတ့္္ ခင့္်း့ ဖြ္
သည္။ ပ့က ့္မတ္ကထည့္ကသင္
့်းြဥ့္်းြ ်း နအခကအလက ်းမွ - အလုပသမ ်းမ ်းနွင့္ ့် ၄င့္်းတ္ို
့်
့မိ့် သ ်းြုမ ်း၏ လိုအပခက ်း၊ လက္ွိ

ွ ိပ့နၾပကသ လုပခလြ မ ်း၊ လူမႈဖူလပ
ံု ့ ်းခံြ ်းပခင့္မ့် ်း၊

လူပ့နမႈြ ်း ိတ္နွင့္အတ္က
အ က မ ်း၊ သင့္တ္င္
လူပ့နမႈအဆင့္အတ္န္
့်း၊
့်
့် ့ပ့သ
့်
့်
နိင
ု ြ
ံင ့် ်းပပ ်းပ့ ်းလိုအပခက္၊ တ္ို်းတ္ကႈတ္ို ့နွ့် င့္ပတ့္
ပ်းညအလုပအကိုင္
့်

ွ ိ နင
ို ႈ၊ GDP နွင့္ ့်

လူတ္ဥ်းခင့္်းကုန ္ ြုတ္လြုပႈတ္နဖြုိ ်း၊ ပ့ဘ်းကင့္်း၍ကန့္်းမ ပ့ ်းနွင့္ည
့် ည္ညတ္္ပ့သ အလုပအကိုင္၊
လုပငန့္်းအသ်းသ်း၏ပသဘ သဘ ၀ နွင့္ ့် အြို်း ၏ ပသဘ တ္ူညမႈအ
သကဆိြုင္ ၀နႀက်းဌ နမွထည့္ကသင္
့်းထ ်း ပ့သ အ ခ ်း အခကအလက ်းပါ၀ငသ ည္။
့်
လုပငန့္်း ွ ငသ ခန
အ မ
ိ ့္ဆံ
ိ ်းအဆင့
့် ်းု တ္ ၀ပနအန ဖင့္ ့် အမ်းသ
့် ္ပ့က ့္မတ္က အမ ်းလိုကန

နညႊနၾက ်း

သတ္ွတ္္ သည့္ ့်အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခလြ ကို့္ပ့ပ်း မည္။ ထို ့့့် ပင္
ထိလ
ု ြ ကိုအလုပသမ ်းမ ်းသိ ွ ိၾပကြ န္ ြုတ့္္ ပန္မည္၊ သိသ ပ့ြ နဘ ြုတ္ ်းကတ္ငစ ကပ္ ်း မည္။
အလုပ္ွပငအန ဖင့္ထိ
ု ုပထ
ခ ကပိြုပ့ပ်းနိင သ ည္။
့် လ
အလုပသမ ်းမ ်း၏သကသ ပ့ခ ငခပ့
ိ ်းကိုလည့္်းပအလ်းပ့ပ်း မည့္ ဖြသ ည္။
ဤဥပပဒခ်းပ့ဖါက
ိ
ႈအ ်းလံု်းကို့ ပြဒဏ္သင့္ပ့ြ
မည္။ တ္ြနွြ္ကပိုပ့သ ပ့ထ ငဒဏ္္၊ သို ့မဟု
တ္္
့်
့်
ကပငါ်းသိန့္်းထကပိုပ့သ ဒဏ္္ပ့ပင သို ့မဟု
တ္ြ
နွ ္ ပလံ ြု်းကခံပ့ြ မည္။ အလုပသ ငက လ (၃)လအကတ္င့္်း
့်
ပ့ပ်းနိင
ု သ ည့္လု
ု သ င့္ပ့သ
အနိမ့္ဆံ
့် ပခလြ မွ ထိက
့်
့် ်းု လုပခလြ ၏ ၅၀% ့ ဖြသ ည္။ အြမ့္်းခန္ ့ ့်(၃)လ
က လအကတ္က္ အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပလြ ၏ ၇၅% ့ ဖြသ ည္။
မူ င္း်း။
အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -

/၂၀၁၃)

အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခြည့္်းမဥ့္်း (ညႊနၾက ်းခကအမွတ္္ - ၆၄ /၂၀၁၃)

ပံုမွန လ ြုပခလစာ။
အနိမ့္ဆံ
ို ခွ အလုပ္ွင အ ကတ္ကအလုပသမ ်းကအလုပ္
့် ်းု လုပခဥပပဒနွင့္ ့်လုပခလြ ဥပပဒမ ်းအ လုပခဆသ
လုပ္ပ့ပ်း ပ သ န

မ ်း၊ က ်း၊ ကသတ္ပါတ္ ်း၊ သို ့မဟု
တ္တြလအကတ္က္၊ သို ့မဟု
့်
့် တ္အျ ခ ်းမခသည့္ ့်

အခနပိြုင့္်းအလုပအ ကတ္ကဆို အလုပသမ ်းက

ွ ိ မည့္အပခၾက်းပ့ပငကိ
ုပ့ခေသည္။ ဤပဖင့္ဆိ
ု ည္ကတင္
့်
့် ခ

အခနပိြု အိုဗါတ္ိုင္ပ့ၾက်းနွင့္ ့် အလုပ္ပ့က င့္်း့ ခင့္်းဆု၊ အကင့္ပ့က
င့္်း့ ခင့္်းဆု၊
့်
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ပ့ဘ နပ ်းအ ပင္၊ အ ခ ်းပ့သ ၀င္ပ့ပငဟု သတ္ွတ္နိြု ငသ ည့္ထု
့် တ္္ပ့ပ်းပ့ပငနွင့္ ့် ခံြ ်းပခင့္မ့် ်း
ပါ၀ငသ ည္။ သို ့ပ့သ
့္ခ ်းြ ်း ိတ္္၊ တ္ည့္်းခိုပ့နထိင
ု ၊ခ ထမင့္်းြ ်း ိတ္္၊ လွပစြတ္ ခ၊ ပ့ ပခန္ပ့ ခ၊
့်
၀င္ပ့ပငပခန္၊ ကန့္်းမ ပ့ ်းကုနြ
က ်း ိတ္္၊ အပန့္်းပ့့ ဖအန ်းယူ န္ ကုနြ
က ်း ိတ္္ တ္ို ့ ့်
အကတ္က္ကခင့့့္် ပပ့ပင ြသခတိြု ့မပါ၀င္
။
့်
လုပခကိုပ့ဒသသံ်းု ပ့ပပငၾက်း၊ သို ့မဟု
တ္္ ့ မန နိင
ု ဗ
ံင ဟိုဘဏ္ကသတ္ွတ္္ပ့သ နိင
ု ့
ံင ခ ်းပ့ပင တ္ို
့်
့့့် ဖင့္ ့်ပ့ပ်းပ့ခနိင
ု သ ည္။ ပ့ပငသ ်း့ ဖင့္ပ့သ
့္၄င့္်း၊ ခကလကတ္
့္၄င့္်းပ့ပ်းနိင
ု သ ည္။
့်
့်
ွ ့္ ဖင့္ပ့သ
သို ့မဟု
တ္အလုပသမ ်းနွင့္ ့်အလုပ္ွပငသဘ တ္ူညမႈအ အလုပသမ ်း၏ ဘဏ္္ပ့ပငြ
့်

င့္်းသို

့လႊ့ဲ
ပ့ပ်းနိင
ု သ ည္။
့်
လုပခကိုအလုပဆင့္်း ကအလုပ့္ ပ်းခပ္ နတိ ငအလုပ္ွပငပ
တ္္ အလုပ္ွငင
နွ ့္အလု
ပသမ ်း
့်
့်
ွ ်းပ့ခ မည္။ သို ့မဟု
ပသဘ တ္ူထ ်းပ့သ အခပ္ နတိ င္ပ့ပ်း မည္။ အလုပမ
သ ်းကအလုပ္ လုပ္ပ့ပ်း ပ သ န

မ ်း၊ က ်း၊

ကသတ္ပါတ္ ်း၊ သို ့မဟု
တ္အျ ခ ်းမခသည့္ ့် အခနပိြုင့္်းအလုပအ ကတ္က့္ ဖြ္ပ့ြ၊
့် တ္တြလအကတ္က္၊ သို ့မဟု
့်
သို ့မဟု
တ္္ ယ ယအလုပ၊္ သို ့မဟု
တ္္ ပုတ့္္ ပတ္အလုပ္ အကတ္က္ အလုပပ
္ွ ငပ
့်
့်
ွ ်းပ့ခ မည္။
အၾက ဆံ်းု တ္ြလ ကတ္င္ပ့ပ်းပ့ခ မည္။ အလုပသမ ်း (၁၀၀) ထက္ပ့လွ န
့် ည့္်း
ပ့သ လုပငန့္်းကတ္ငလ ြုပခကို လုပပခပ်း နက ပလြ့်သခနွင့
္ ပ့ပ်းပ့ခ
မည္။ အလုပသမ ်း (၁၀၀)
့်
ထကပိြုပ့သ လုပငန့္်းကတ္ငူ လုပပခပ်း န္ က ပလြပ
့် ့

ကသခနင
ွ ့္ ့်(၅) ကအကတ္င့္်း အ ပ်း

ပ့ပ်းပ့ခ န့္ ဖြသ ည္။
အလုပက န္ြု ိကစ ခပ္ပန ်း့ ခင့္်း သို ့မဟု
တ္အလုပသမ ်းပ့သဆံ်းု ခဲ့့် ခင့္်း့ ဖြလွငအလပ
ု ္ွပငပ
ိွ ခ ်း ကို
့်
ွ ်း န္သ
အလုပဆင့္်း က္(၂) ကအကတ္င့္်း ွ င့္်းပ့ပ်း မည္။ အလုပသမ ်းသခအလုပွ ႈည္တ္္ကခပါကအလု
ဲ ့်
ပ္ွပငပ
ွ ်း န္
ွ ိသခ ်းကိုလုပပခပ်း နက လ ပ့ြ့်သည္ နွင့္ ့်အ ပ်းပ့ပ်းပ့ခ မည္။
ဥပပဒမွ့ ပဌ န့္်းသည့္ပအ့
ခပအနတ္ ပအ မဟုတ္ွလ ငအလုပင
္ွ သ ည္ အလုပသမ ်း၏လုပခကို့ ဖတ္္ပ့တ္ က္
့်
့ ့ႈတ္ယူပခင့္မ့် ွ ိ။ အလုပသမ ်းသခိမိ၏အလုပတ ၀နကိ ြုပ့ဆင္င္က္နည္က
ပ က ကသည့္ကိ
့် ြၥမွလလဲ၍ အ ခ ်းမည္
သည့္ကိ
ု ုပချ ဖတ္္ပ့တ္ က့္ ခင့္်းသည္ အလုပသမ ်း
့် ြၥကတ္ငဆိလ

မည့္လု
့် ပပခပင၏ ၅၀% ထကပို ။

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒအ အလုပသမ ်း၏လုပက
ခ ိုအလုပင
္ွ ွ လုပပခပ်း နက ပလြ့်ပ့
့်

ကသည္၏ (၇)

ကအကတ္င့္်း ွ င့္်းပ့ပ်း မည့္ ဖြသ ည္။
လုပပခပ်း့ ခင့္်းဥပပဒအ အလုပသမ ်း၏လုပခကိုလုပ၏
ခ ၅၀% အထိ
၀တ္ပြၥည့္်း့ ဖင့္လည္
့်းပ့ပ်းပ့ခနိင
ု သ ည္။ ထိသ
ု ို ့ ့် ပ့ပ်းပ့ခ ခင့္်းသည္
့်
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အလုပသမ ်းနွင့္အလု
ပသမ ်း၏မိသ ်းြုအက်းြိ ်းပပ ်းအကတ္က့္ ဖြ့္ ပ်းသင့္တ္င္
့်
့် ့မွ့် ပတ္သ တ္နဖြုိ ်း
့ ဖတ္ႈ အြျ ဖြ္ နလိ ြုသည္။
အလုပင
္ွ ်းသခအလုပသမ ်းအ ်းလုပခလြ ပ့ပ်း

ကတ္င္

ပ့ပပငပ်းပ့ခ ခင့္်း့ ဖတ္ပိြုင့္်းမ ်း့ ဖင့္ပ့ပ်း
မည္။ ထိ့
ု ဖတ္ပိြုင့္်းကတ္င္
့်
ပအသ်းြိတ္အခကအလက ်းပါ ွ ိ န္ - အလုပသမ ်း၏ကိုယပ
္ ့ ်းအခကအလက ်း၊ ပအ့ ခခံအလုပခန္ိ ၊
အခနပိြုအိုဗါတ္ိုင န

နွင့္ ့်န

ပ့ၾက်း၊ ပ့ဘ နပ္၊ ့ ဖတ္္ပ့တ္ က္ပ့ပင၊ အလုပင
္ွ ္၏လကတ္
ွ ္ နွင့္ ့်

အလုပသမ ်း၏ လကတ္
မည္။ အဆိပ
ု ါ “ပ့ပ်းြလြ္” ့ ဖတ္ပိြုင့္်းပံုြံကို
့်
ွ တ ိြု ့ပါ၀င္
၀နႀက်းဌ နမွညႊနၾက ်းခက့္ ဖင့္ ့် သတ္တ္
ွ ္ ်းသည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၁၆ ၊ ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်
အပိုဒ္ - ၂ (င) အနိမ့္ဆံ
့် ်းု လုပခဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -

/၂၀၁၃)

အပိုဒ္ ၁ - ၁၀ လုပပခပ်း့ ခင့္်းဥပပဒ (၂၀၁၆ )
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၀၂ /၁၃။
း ဖည္းပစက္
ပးပ်းး ခင္း်း။
့်
အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
အခနပိြု အိုဗါတ္ိင
ု အ ကတ္က့္ ဖည့္ပြက္
ပ့ပ်း့ ခင့္်း။ ကကနဗင့္်း ွ င္ ၀၀၁ (၁၉၁၉)
့်
ညပိုင့္်းအလုပ္။ ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၇၁ (၁၉၉၀)

ကကနဗင္း်း ွ င္း်း ၀၀၁ ကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ လကခအ
ံ တည္း ပဳး ပ်းး ဖစသ ည္။
အခနပိြုလပ
ု ့္ ခင့္်းကိပ
ု ့ ွ ငက ဥသင့္သည္
။ ပမ ွ ငက ဥသ ပ့သ ပအ့ ခပအနကတ္င္
့်
အပို့ ဖည့္ပြက္
ပ့ပ်းဖို ့လိ
ု ပသ ည။္ အနိမ့္ ့်ဆံ်းု အ ်း့ ဖင့္ ့်ပအ့ ခခံ တ္ြန
့်
့် အ

လုပခ ႈန့္်း အ ပင္

ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိပ့သ အ ခ ်းပ့သ ခံြ ်းပခင့္အ
ု ဖည့္ပ့ပ်း
မည္။ ILO ကကန္ ဗင့္်း ွ င့္်း
့် ်းလံ်းု ကိ့
့်
၀၀၁ အ အိဗ
ု ါတ္ိင
ု ပ
္ ့ၾက်းသည္ ပံမ
ု ွန္ပ့ၾက်း၏ ၁-၁/၄ ဆ (၁၂၅%) အနည့္်းဆံ်းု ွ သ
ိ င့္သည္
။
့်
ညပိုင့္်းအလုပိဆ ြုသခွ ညသန္ပ့က ငခနိွ နံက္ (၅)န
(၇)န

အကတ္င့္်းက လအပါအ၀င္ ဆကတြုိ က္

ထကနည့္်း ပ့သ အခနကိ လ အကတ္င့္်းလုပ္ပ့သ အလုပအ ်းလံ်းု ကိဆ
ု လ
ို သ
ို ည္။

ညပိုင့္်းအလုပသမ ်းဆိသ
ု ခွ ညအခနနိ
အနည့္်းဆံ်းု (၃)န

ပအတ္ ့္မ ်းမ ်းကတ္ငအလပ
ု လ ြု ပကိ ြုငရျ ပ်း သတ္ွတ္န္
ခ ိ

ထကပြုိ လုပပ္သ အလုပမ
သ ်း့ ဖြသ ည။္ ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၇၁ အ

ညပိုင့္်းအလုပသမ ်းကို န

ပ့လွ လ
ု ိြုခ င့္်း့ ခင့္်း၊ သို ့မဟု
့် ပ
့် တ္္. န

ပ့ၾက်းတ္ိ်းု ပ့ပ်း့ ခင့္်း၊

သို ့မဟု
ံ ်းပခင့္ပ့ပ်း့
ခင့္်း တ္ို ့့့် ဖင့္ ့့် ဖည့္ပြက္
ပ့ပ်း မည္။
့် တ္္ အလ ်းတ္ူခြ
့်
့်
ညပိုင့္်းအလုပင
နွ ့္ပါတ္
ံ င့္ ပခက္ အမွတ္္ ၁၇၈ (၁၉၉၀) ကတ္ငအလ ်းတ္ူ
့် သ က္ပ့သ ပ့ထ ကခတ္
ြမံခက ်းကိပ
ု ့ကတ္ ့နိ့် င
ု သ ည။္
်းဆိင
ု ္ ပိတ္္က ်း၊ သို ့မဟု
ု လ ြုပ္ သခဆိြုပါက
့် တ္္ ကသတ္ပါတ္န ်း ည္ကတငအလပ
သင့္အ
ပ့ပ်း မည္။ ကသတ္ပါတ္တပါတ္တည့္်းထဲကတ္င့္ ဖြခင့
့် ်းခံြ ်းပခင့့့္် ဖည့္ပြက္
့်
ွ ဖြည္။
ပ့ပပငၾက်း အ ်း့ ဖင့္ ့့် ဖည့္ပြက္
ပ့ပ်းမႈခံြ ်းပခင့္ကိ
ု ည့္်းမထိပါ်းပ့ြ ။
့်
့် လ
ကသတ္ပါတ္န ်း ကအကတ္င့္်းသငအလပ
ု လ ြုပ္သခဆိြုပါက အြ ်းထိ်းု န ်း က္
(၂၄)န

တ္ဆကတည့္်းသငခြ
ံ ်းပခင့္ ့်

ွသ
ိ င့္သည္
။
့်

တ္ပါတ္တည့္်းအကတ္င့္်း့ ဖြခင့
ွ ဖြခဆိြုပ့သ ့္လည့္်း
အနည့္်းဆံ်းု ပ့န ကလ ပ့သ

ကသတ္ပါတ္အကတ္င့္်း မွ ့ ဖြသင့
္ သည္
။ အလ ်းတ္ူပင္၊
့်

အမ ်း့ ပခသူပိတ္က
္ အ ကတ္င့္်းသငအလပ
ု လ ြုပ္ပါက သင့္အ
့် ်းအြ ်းထိ်းု န ်း က္ပ့ပ်း မည့္ ဖြသ ည္။
ထိန
ု ်း က ်းအကတ္င့္်းလုပပ္သ အလုပအ ကတ္က္ န

ပ့ၾက်းပိုြျ ခင့္်းသည္

သင့္၏အြ
်းထိ်းု န ်း က္ အပခင့္ပအ
်းအ ်းမထိခက
ို ္ပ့ြ ပါ။
့်
့်
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒမာ်း။
•

အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

•

ပခင့္နွ့် င့္ပိ့် တ္္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

•

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်

အခနပိြုပးၾက်း (အိဗ
ု ါတိင
ု ္ပးၾက်း)
အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) နွင့္ ့် ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းအက္ဥပပဒ (၂၀၁၆) တ္ို ့အ
့်
့် အလုပခ နကိ ိ ြု
ထိန့္်းခွိ

ထ ်းသည္။

အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒအ ပံုမွနလ
အ ုပခ နသိ ည္

ပတ္န

့ ့်

(၈)

န

၊

ကသတ္တ္ပါတ္ွလ င္(၄၄) န

့ ဖြ္ သည္။ ြဥဆကမျ ပတ္လြု ပကိ ြုပင္သ လုပငန့္်းမ်း ိ (ဥပမ ဓါတ္အ ်းပ့ပ်းြံု) ကတ္င္

ကသတ္တ္ပါတ္ွလ င္(၄၈) န

့ ဖြ္ ၏။ အခနပိ ြုနင
ွ ့္ ့် န ်းခန္ိ (၅ န

ပတ္န ့အလု
ပနစ
ခ ိ ြုြုပ့ပါင့္်းသည္ (၁၀) န
့်

့ ဖြ္ သည္။

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ
့်

(ပ့ြ်းဆိင
ု ်း၊

(၂၀၁၆)

ၾက တ္ိင
ု ့္်းမနြ္ ၃၀ န ်း) အပါအ၀င္

ကုမၸဏ္မ ်း၊

ပအ

င့္်းအ၀ယဌ နမ ်း၊

၀န္ပ့ဆ ငႈ လုပငန့္်းမ ်းနွင့္ ့် ပ့ဖ ့္ပ့့ ပဖ ်းလုပငန့္်းမ ်းအက်ံ့့်း၀ငသ ည္) အ ပံုမွနလ
အ ုပခ နသိ ည္ ပတ္န
့ ့် (၈) န

၊

ကသတ္တ္ပါတ္ွလ င္(၄၈) န

့အလု
ပနူ
ခ ိ ့္ြုြုပ့ပါင့္်းသည္ (၁၁) န
့်

့ ဖြသ ည။္ အခနပိြုနွင့္ ့် န ်းခန္ိ (၁) န

ထကပို ။

အလုပသမ ်းတ္ဥ်းသခိမိကယ
ို ပိြုပငသဘ ဆ ၵ ဖင့္အခ
့် နပိြုလုင္ပခင့္ ့် ွ ိသည္။
ကသတ္တ္ပါတ္ွလ င္(၁၂)

န

၊

အခနပိြုအလုပိမ
သ ့္်းခနသိ ည္ ည (၁၂) န
ပတ္န ့ ့် (၈) န
ပမပ်းပမန
အခနပိြုတ္န

အထူ်းပအ့ ခပအနမ ်းကတ္င္

(၁၆)

သို
န

့ပ့သ
့္
့်

ထကအခနပိြုလုင္ပခင့္မ့် ွ ိ။

ကိုပမက ့္ကလန္။

၊ တ္ပါတ္္ (၄၄) န

ထက္ပ့က ့္၍ အခနပိြုလုပိက ြုင့္ ခင့္်းအကတ္က္ အလုပသမ ်းအ ်း

အိုဗါတ္ိုငပ
္ ့ၾက်းကိုလုပိက ြု ငသမွ
တ္ိုင့္်းအကတ္က္

အပါအ၀င္ ပတ္န

အလုပသမ ်း၏

န

/ ကအကတ္က္
ပအ့ ခခံလုပခ၏

အလုပင
္ွ ွ ွ င့္်းပ့ပ်း မည္။
၂၀၀%

ပ့ပ်း မည္။

အလုပ္ွင သ ခအခနပိြုခိုင့္်း့ ခင့္်းကိုအ မဲပံုမွန လ ြုပခဆိြုပါကြက္ံြုမ ်းနွင့္အလု
ပသမ ်းဥပပဒြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းဌ န
့်
မွ ပခင့့့္် ပခကကိြုႀကိတ္င္ယူ နလိ ြုသည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၇
ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်
အပိုဒ္ ၅၉၊ ၆၂၊ ၇၃ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
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ညအခနအိလပ
ု လ ြုပရျ ခင္း်းအကတက္း ဖည္းပစက္
ပးပ်းး ခင္း်း။
့်
၄င့္်းနွင့္ပါတ္
်း့ ပဌ န့္်းခက ွ ိပါ။
့် သ ကသည့္အထူ
့်
ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) အ မခသည့္ ့် ပ့ြ်းဆိင
ု ္ ၊ ြ်းပပ ်းပ့ ်းလုပငန့္်းမဆိည
ု အခန္ိ
့်
၂၃၀၀ န

မွ နံက္ ၀၅၀၀ န

အမ ်း့ ပခသူပ့ဖ ့္ပ့့ ဖ
၀၁၀၀ န

မွ ၀၅၀၀ န

အကတ္င့္်းပိတ္္ ်း မည့္ ဖြသ ည္။
ဌ နမ ်း့ ဖြသ ည့္ ့် ြုပင
္ွ ြုံ္ ၊ ့ ပဇ တ္္ံြု၊ အခမဲ့် ပ့ဖ ့္ပ့့ ဖဖပဲမ ်းသည္

အကတ္င့္်းပိတ္္ ်း မည့္ ဖြ္၏။

မူ င္း်း။
အပိုဒ္ ၇ - ၈ ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်

အစာ်းထိ်းု နာ်း က္ /ပိတက
ရ ာ်း။
မ
အလုပမ
သ ်းပတ္ယ ကသည္ ကသတ္ပါတ္ပိတ္္ည္ကတင္ အလုပင
ဆ ့္်းဖို ့ ့် လိုအပပါက အလုပင
ဆ ့္်း မည္။ ထိသ
ု ို ့ ့်
အလုပဆင့္်း မခဆိြုပါကသူ /သူမအ ်းတ္နဂၤပ့့ ပ့ပ့န ့မတ္ိ
ုင (၃) ကအလိ၊ု သို ့မဟု
တ္္
့်
့်
တ္နဂၤပ့့ ပ့ပ့န ့အကလန္
ပ့န ့ ့် ပတ္န ့ကတ္င္
ကသတ္ပါတ္န ်း က္ တ္ြ္ကအြ ်းထိ်းု ပ့ပ်း န့္ ဖြသ ည္။
့်
့်
အလုပ္ သမ ်း ပတ္ယ ကကိြုန ်း က ွ ိဘဲ (၁၀) ကဆကတိြုကအလုပလုပ္ပ့ြ ။ ြက္ံြုတ္ြံုကို ကသတ္ပါတ္္
အလုပန ်း က္ မ ်းကတ္ငအလပ
ု လ ြုပ္န္ လိုအပခကအ အထူ်းကင့္်းကလက္တ္ခင့္ပ့ပ်းထ
်းပါကထိြ
ု က္ံြု
့်
အလုပသမ ်းမ ်းကိုအဆိပ
ု ါလ အကတ္င့္်း ၊ သို ့မဟု
တ္္ပ့န ကလ ပ့သ ့ ပကၡဒိန လ (၂)
့်
လအကတ္င့္်းန ်း က ်းအြ ်းထိ်းု ပ့ပ်း မည္။
အမ ်း့ ပခသူြံု်းပိတ္္ည္ကတငအလုပလ ြုပပ္သ အလုပသမ ်းမ ်းအကတ္က္ အြ ်းထိ်းု န ်း က ်းနွင့္ပါတ္
့် သ က္၍
့ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းမ ွ ိပါ။
မူ င္း်း။
အခန့္်း(၇) အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

ကသတၱပါတနာ်း က္
အမာ်းး ပည္သူပိတက
ရ ာ်းကတငအ
မ
လပ
ု လ ြုပရျ ခင္း်းအကတက္း ဖည္းပစက္
ပးပ်းပးပင။
့်
ကသတ္ပါတ္န ်း က ်းကတ္ငအလုပလ ြုပရျ ခင့္်းကိုအခနပိြု-အိုဗါတ္ိုငျ အ ဖြသတ္တ္
ွ ပါက ထို က ်း
အကတ္ကလြုပခကိုအုဗ
ိ ါတ္ိင
ု န

ပ့ၾက်း (ပအ့ ခခံလုပခ၏ ၂၀၀%) ့ ဖင့္ပ့ပ်း
မည္။
့်
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အမ ်း့ ပခသူပိတ္္က ်းကတ္ငအလုပလ ြုပရျ ခင့္်းအကတ္ကလည့္်းလုပခကိုအလ ်းတ္ူပ့ပ်း မည့္အ
့် ပင္ ွ ်းပါ်း
ြ ်း ိတ္္ပ့ၾက်းပါပ့ဆ င့္်းပ့ပ်း မည္။ (Cost of living allowance)
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၁၇၊ ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်
အပိုဒ္ - ၇၃၊ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
အပ့့္
ိ ဒ
ု ္ - ၀၃ (၂)၊ ပခင့္နွ့် င့
္ ပိ့် တ္္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
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၀၃ /၁၃ ။ နွစပါတလ ည္ည္ခင္း ့်နွင္း ့်
အလုပနာ်း ကမာ်း။

အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၃၂ (၁၉၇၀) - လုပခ န ်း က ်းဆိင
ု ္ ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်း။
ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၄ (၁၉၂၁)၊ ၄၇ (၁၉၃၅)၊ နွင့္ ့်၁၀၆ (၁၉၅၇) - အပါတ္စဥန ်း က ်း။ ထို ့့့် ပင္
အခ ့ိ ပ့သ
ြကႈလုပငန့
္ ်း မ ်းအကတ္က္ အက်း၀င္
ံ ပ့သ အ ခ ်းကကနဗင့္်း ွ င့္်းမ ်း ွ ိသည္။
့်

ကကနဗင္း်း ွ င္း်း ၀၁၄ ကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွလကခအ
ံ တည္း ပဳ း ပ်းး ဖစသ ည္။
အလုပသမ ်းတ္ဥ်းသည္ တ္ြနြ
လွ နည့္်းဆံ်းု ဆကတြုိ က္ (၂၁) က္ လုပခ
ွ ငအ
ပခင့္န့် ်း ကခြ
ံ ်းပခင့္ ့် ွ ိပ့ြ မည္။ ထို က္ မ ်းကတ္င္ နိင
ု ပ
ငံ ့တ္ ့္ပိတ္က
္ င
နွ ့
္ ့်
ဘ သ ပ့ ်းဆိင
ု ္ ပိတ္္က ်းမပါ၀ငပါ။ ြုပ့ပါင့္်းခွိ ့ိ့ႈင့္်းပအ ်းဆိပ
ု သဘ တ္ူ့ ခင့္်းြ ခပ္
မ ်းကတ္င္ အလုပသမ ်းသည္ (၁၇) ကလြုပခလြ ့ ဖင့္အလု
ပလ ြု ပတိ ြုင့္်း လုပခ နွြပါတ္လည္ခခင့
္ ့်
့်
(၁) ကအလိလ
ု ို ြုပ့ဆ င့္်း

ွ ိ့ ပ်းသ ်း့ ဖြ္ ပ့ြဖို ့ပသဘ
တ္ူညမႈပါ၀င္မည္။
့်

နိင
ု ပ
ငံ ့တ္ ့္မွအသိအမွတ့္
္ ပထ ်းပ့သ အမ ်း့ ပခသူပိတ္္က ်းအကတ္ကသငသ ည္
လုပခ ပခင့္ ့် ကခြ
ံ ်းပခင့္ ့် ွ ိပ့ြ မည္။
အလုပသမ ်းမ ်းသည္ (၇) က္ (တ္ြပါတ္္) တ္ိင
ု ့္်း
(၂၄)န

ဆကတြုိ ကန ်း က္ ွ ိခြ
ံ ်းပခင့္ ့် ွ ိပ့ြ မည္။
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒမာ်း။
•

အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

•

ပခင့္နွ့် င့္ပိ့် တ္္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

•

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်

လုပခ -အလုပနာ်း က္ /နွစပါတလ ည္ည္ခင္း ့် ကမာ်း။
နွြပါတ္လည္ခခင့္ ့်(အမ ်းအ ်း့ ဖင့္ ့် လုပသ က္ကခင့္ ့်ဟုပ့ခပေ၀ေၾကသည္)
ကိုပခင့္နွ့် င့္ပိ့် တ္္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
အြျ ပဌ န့္်းထ ်းသည္။ အလုပသမ ်းသည္ တ္ြလလငအ
ွ နည့္်းဆံ်းု လုပ္က္ - က္ (၂၀) ့ ဖင့္ ့် လုပသက္ (၁၂)လ
့ ပည့္တ္ိ
့် ုင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။ အလုပသမ ်း၏အသကအင္ြယအလိုကလြုပ္က္ (၁၀) မွ (၁၄) ကအထိခံြ ်းပခင့္ ့်
ွ ိသည္။ အသက္ (၁၅) နွြအ ကတ္င့္်းအလုပသမ ်းအကတ္က္ ဆကတိြုက္ (၁၄) က္၊ အသက္
(၁၅)အထကလူအကတ္က္ ဆကတိြုက္ (၁၀) ကခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။ တ္ြလလွငအလုပင
ဆ ့္်း က္ က္ (၂၀)
မ ပည့္ခဲ့် ့်ပါကလုပသ က္ကခင့္ကိ
့် ု (၁) က့္ ဖတ္္ပ့တ္ ကသည္။ အလုပဆကတိြုက္ (၁၂)
လမလုပပ္သ လုပငန့္်းမ ်းကတ္ငလ ြု ပသ က္ကခင့္ကိ
ိ လွ ့် ပ့ပါပ့ပ်းနိ
င
ု သ ည္။
့် ုအခ်းပက
့်
လုပသ က္ကခင့္ကသ
ပသမ ်းကိုပခင့္မကသ
်းမ ပခင့္က
့် ်းမည့္အလု
့်
့်
့် လအကတ္ကပမ့္်းမွလြ /ပမ့္်းမွလုပခ
ထုတ္္ပ့ပ်း မည္။
လုပငန့္်း ွ ငသ ည္ အလုပသမ ်း၏ လုပသ က္ကခင့္အြ
ို ္ပ့သ က ပလြ့်ပ့
့် အြဥကိ ြုပခင့္ယူ
့် နင

ကသခွ (၃)

လအကတ္င့္်း ပခင့္ယူ
ို ္ပ့အ ငစမံပ့ပ်း မည္။
့် နင
လုပသ က္ကခင့္ကိ
ု သ ည္ ။
့် ုမယူလိုပ့သ်းပါကအမ ်းဆံ်းု (၃)နွြဆကတိြုကစြုပ့ဆ င့္်းထ ်းနိင
ပခင့္အြ
်းလုပခလြ ထုတ္ယူလိုပါကလုပသ က္ကခင့္ပ့ြ
့်
့်
့်ပ့

ကသည့္အခ
့် ပ္ နတိ ငအလုပွ ႈည္တ္္က္ပ့သ အလုပသ

မ ်းကို ွ င့္်းပ့ပ်းနိင
ု သ ည္။ သို ့မဟု
တ္္ အလုပ္ွငကွ ထက္ကခင့့့္် ပပ့သ အလုပသမ ်းကို ွ င့္်းပ့ပ်းနိင
ု သ ည္။ သို
့်
့မဟု
တ္္ ထိအ
ု ခန္ိ ကတ္င္ပ့သဆံ်းု ပ့သ အလုပသမ ်းအကတ္က္င
ု သ ည္။
့်
ွ ့္်းပ့ပ်းနိင
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၄၊ ပခင့္ ့် ကနင
ပိတ္
ပ ္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)။
့်
ွ ့္အလု

အမာ်းး ပည္သူဆိင
ု ာရ ပိတက
ရ ာ်းအကတက
မ
လ ြုပခလစာ။
အလုပသမ ်းတ္ိုင့္်းသည္ ့ ပနတမ့္်း၀ငအမ ်း့ ပခသူဆိင
ု ္ ပိတ္္က ်းအကတ္ကလြုပခလြ ့ ဖင့္န့် ်း က္
ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိ မည္။ ့ မန နိင
ု ကံင တ္င္ နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ပ့အ်းခမ့္်းသ ယ ပ့ ်းနွင့္ပဖံ
့်
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့့့် ဖိ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းအြို်း က ့ ပဌ န့္်းပ့သ ထိပ
ု ိတ္္က္ (ဧ ပ ၁၂ - ၂၁ နွြသ ြက ူ်းသႀကၤနပတ္
ိ က
္ ္ ၁၀ကအပါအ၀င္) ြုြုပ့ပါင့္်း (၂၆) က္ိသ
ု ိတ္က
္
်းမွ ွ ည္။ ထိပ
•

ကလတ္လပ္ပ့ ်းပ့န ့ ့် - ဇ ၷ၀ါ လ (၄) က္ပ့န ့ ့်

•

့ ပည္ပ့ထ ငစြုပ့န ့ ့် - ပ့ပဖဖေ၀ါ လ (၁၂) က္ပ့န ့ ့်

•

ပ့တ္ ငသ ူလယသမ ်းပ့န ့ ့်- မတ္လ (၂) က္ပ့န ့ ့်

•

ပတ္ပါင့္်းလ ပည့္ပ့န
့ ့်- မတ္လ (၁၂) က္ပ့န ့ ့်
့်

•

တ္ပပတ္ ့္ပ့န ့ ့် - မတ္လ (၂၇) က္ပ့န ့ ့်

•

သႀကၤန္ န ်း က္ - (၅ က္)

•

့ မန နွြသ ြက ူ်းပိတ္က
္
်း - ဧ ပလ (၁ - ၂၁)

•

အလုပသမ ်းပ့န ့ ့်- ပ့မလ (၁) က္ပ့န ့ ့်

•

ကဆုနျ လ ပည့္ပ့န
့ ့် - ပ့မလ (၁၀) က္ပ့န ့ ့်
့်

•

၀ါဆိလ
ု ပည့္ပ့န
့ ့် - ဇူလိုင လ (၈) က္ပ့န ့ ့်
့်

•

အ ဇ နည္ပ့န ့ ့်- ဇူလိုင လ (၁၉) က္ပ့န ့ ့်

•

သတ္င့္်းကကြတ္လျ ပည့္ပ့န
့-့် ပ့အ ကတိြုဘ လ (၅) က္ပ့န ့ ့်
့်

•

ဒပါ၀လပ့န ့ ့်- ပ့အ ကတြုိ ဘ လ (xx) က္ပ့န ့ ့်

•

တ္န္ပ့ဆ ငြုန့္်းလ ပည့္ပ့န
့ ့် - နိ၀
ု ဘၤ့ လ (၃) က္ပ့န ့ ့်
့်

•

အမ်းသ
ိ ်းပ့အ ပငပပ
ဲ ့န ့ ့် - နိ၀
ု ဘၤ့ လ (၁၃) က္ပ့န ့ ့်

•

ဘကၠ ်းအြ္ပ့န ့ ့် - နိ၀
ု ဘၤ့ လ (xx) က္ပ့န ့ ့်

•

က ငနြ
ွ သ ြက ူ်းပ့န ့ ့်- ဒဇဘၤ့ လ (၁၈) က္ပ့န ့ ့်

•

ခ ြၥမတ္္ပ့န ့ ့်- ဒဇဘၤ့ လ (၂၅) က္ပ့န ့ ့်

အမ ်း့ ပခသူဆိင
ု ္ ့ ပနတမ့
္ ်း၀ငပတ္
ိ ္ကသည္ ကသတ္ပါတ္ပတ္
ိ ္ကင
နွ ့္ ့် ထပ္ ပသ ်းပါကအြ ်းထိ်းု ပိတ္္က္
ထပ္ပ့ဆ င့္်းပ့ပ်း န့္ ပဌ န့္်းခက ွ ိ။ သို ့ပ့သ
့္ထို ည္ကတငအလုပသမ ်းသခအလုပဆင့္်းပ့န ပါက
့်
ထိအ
ု လုပဆင့္်းခနကိ ြုအခနပိ ြုအုဗ
ိ ါတ္ိုငျ အ ဖြသတ္တ္
ွ ္ပ့ပ်း မည္။ ဗုဒၶဘ သ မဟုတ္္ပ့သ အလုပသမ ်း၏
ဘ သ ပ့ ်းဆိင
ု ္

က္ မ ်းအကတ္ငလ ြုပငန့္်း ွ ငကပိတ္က
္ သ တ္တ္
ု သ ည္။ လ ပည့္ပ့န
့ ့် က ်း
့်
ွ ္ပ့ပ်းနိင

သခနွြအလိုက္ပ့့ ပ င့္်းလဲမႈ ွ ိနင
ို ါပ သည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၊ ပခင့္ ့် က္ နွင့္အလု
ပိတ္
ပ ္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)။
့်
အမိန္ ့ပ့ၾက
င ြ အမွတ္္ - ၁ /၂၀၀၇၊ ကကစဲ - ၁၆ ပ့ပဖဖေ၀ါ ၊ ၂၀၀၇။
့်
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ကသတၱပါတပတ
ိ က
ရ ာ်း။
မ
ဥပပဒအ

ကသတ္ပါတ္တြပါတ္ွလ ငပတ္
ိ ္ကအနည့္်းဆံ်းု (၁) က္ွိ မည္။ ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ
့်

(၂၀၁၆)အ အလုပသမ ်း၀န္မ့္်းသည္ ကသတ္တ္ြပါတ္ွလ င္ (၁) ကလြုပခလြ ့ ဖင့္န့် ်း က္ ွ ိ မည္။
အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)အ တ္နဂၤပ့့ ပ့ပ့န ့ကိ
ပ ္ကအျ ဖြသတ္တ္
့် ုအလုပိတ္
ွ သ ည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၁၅၊ ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်
အပိုဒ္ - ၆၀၊ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
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၀၄ /၁၃။
အလုပတ ည္း မဲလး
ံု ခံးမ
ဳ ႈ။
အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
အလုပခန္ ့ထ
ု ္ ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်း ၁၅၈ (၁၉၈၂)
့် ်း့ ခင့္်း ပစဲမႈဆိင

ကကနဗင္း်း ွ င္း်း ၁၅၈ ကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ လကခအ
ံ တည္း ပဳ ထာ်းး ခင္း်းမ ွ ိ ပးသ်းပါ။
ဤအပိင
ု ့္်းကတ္ငပါ၀င္ပ့သ ပု ြၦ မ ်းသည္ အလုပခန္ ့ထ
ံု ခံ့မႈ၊
့် ်း့ ခင့္်း၏ တ္ည့္ မဲလ့
ပ့ပ ပ
ု င
ို ့
္ ်းတ္ သည္။
့် ့့ ပ င့္်းမႈ၊ မတ္ည့္ မဲမႈ ြသခတိြု ့ကိ
့် တ္
ကကနဗင့္်း ွ င့္်းတ္ြခြုတ္ည့္်းပ့အ ကွ ပမကတ္ ့နိ့် င
ု ါပ ။ (အလုပကွ ထက္ကခ ့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္နွ့် င့္ ့်နို
့တ္ြ္
စ ခင့္်း ဆိင
ု ္ ကကနဗင့္်း ွ င့
္ ်း ၁၅၈ ပ့အ ည္ကတင္ပ့ကတ္
့် ပ့ပ်း နလိ ြုအပခက္ တ္ို ့ကိ
့် ု အလုပ္ပဲ့
့ ့် မည္။) ဤက႑နွင့
္ ပါတ္
သ က္ပ့သ ပအက င့္်းဆံ်းု လုပဟန ်းအ အလုပင
္ွ ်းသည္
့်
အလုပသမ ်းအ ်း အလုပခန္ ့ြ့် ခပ ်းပ့ပ်းဖို ့လိ
ု ည္။
့် သ
ပမ့ ပ င့္်းလဲတ္ည့္ မဲပ့သ သဘ ၀ ွ ိသည့္အလု
ပ ်း အကတ္က္ က လကန္ ့သတ္ခ
န္
့်
့်
့ထ
ု လုပသင့္ပါ။
ပ့လွ န
့် ်း့ ခင့္်းကိမ
့် (၆)လ သို ့မဟု
့် တ္္ြုိ ့ထက္
့်
့် ည့္်းပ့သ အြမ့္်းခန္ ့ ့်
က လထ ်း ွ ိ့ ပ်း အလုပသမ ်းသခတ ၀နနင့္သင္
့္မႈ ွ ိ /မ ွ ိကို ဆန့္်းြြဖိြု ့လိ
ု ည္။
့် ့ပ့လွ
့်
့် သ
အလုပခန္ ့ထ
ု ပစဲမ သင့္ပ့လွ
့္ပ့သ နို ့တ္ြ္
ပ့ပ်း က လတ္ခုသတ္တ္
့် ်း့ ခင့္်းကိမ
့်
့်
ွ ြုဖိ ့ ့်
အလုပခန္ ့ြ့် ခပ္ ပတငါပ ွ ိ မည္။ အလုပိက ြု ပစဲလက
ို ္ပ့သ အခပ္ နတိ င္
အလုပကွ ထက္ကခ ့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ပ့ပ်း
မည္။
့်
ပမ့ ပ င့္်းလဲတ္ည့္ မဲပ့သ ပသဘ သဘ ၀ ွ ိသည့္အလု
ပ ်းအကတ္က္ က လကန္
့်
့သတ္္
့္အလုပခန္ ့့့် ခင့္်းကိမ
ု လုပသင့
္ ပါ။
့်
့် ဤ လုပ္ ပသ ည္
မတ္ည့္ မဲပ့သ အလုပ ်းကိ့
ု ဖြ္ပ့ပပေြသည္။
အလုပသမ ်းတ္ဥ်းသည္ တ္တ့္္ကကမ့္်းကငႈအသြ ်းသငယ ူတ္တ္္ပ့့ မ ကနြုိ င္ပ့ြဖို ့ ့်
သင့္ပ့လွ
့္ပ့သ အြမ့္်းခန္ ့က
့်
့် လ တ္ခု ထ ်း ွ ိ မည္။ အသြခန္ ့ထ
့် ်းသူအလုပသမ ်းကို
အြမ့္်းခန္ ့က
ု သ ည္။
့် လအကတ္င့္်းကတ္င္ ့ ပႆန မ ဖြဘဲအလုပတ ၀န ွ ပစဲ နိင
အလုပသမ ်းအ ်းအလုပခန္ ့ထ
ု ပစဲမ သူ၏လုပသပကအပေမူတ္ည္၍
့် ်း့ ခင့္်းကိမ
့သင္
့္ပ့သ နို ့တ္ြ္
့် ့ပ့လွ
့်
့် ပ့ပ်းက လ တ္ခု ထ ်း ွ ိ မည္။
လူပိုပ့န၍၄င့္်း၊ တ္တ့္္ကကမ့္်းကငႈနည့္်းပါ်း့ ခင့္်းနွင့
္ ့် အမူအကင့္ပ့် က့္ ပ ်း့ ခင့္်းတ္ို
့မွ့် တ္ပါ်း အ ခ ်းပအၾက င့္်းပ့ၾက င့္၄င္
စ က
ို ္ပ့သ အခါ
့် ့်း၊ အလုပသမ ်းအ ်းအလုပ္ပဲလ
သူ ့အ
္ွ က အလုပကွ ထက္ကခ ့ ခင့္်း ခံြ ်းပခင့္ ့် ပ့ပ်း မည္။
့် ်းအလုပင
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒမာ်း။
•

အလုပ္ ွ ိပ့ ်းနွင့့့္် ကကမ့္်းကငႈပဖံ ့့့် ဖိ ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၃)

•

အလုပခန္ ့ြ့် ခပလကွတ္္ပ့ ်းထိ်းု ့ ခင့္်းအကတ္ကညႊနၾက ်းခကအမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁
့်
/၂၀၁၅

•

ညႊနၾက ်းခကအမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၈၄ /၂၀၁၅
့်

အလုပခန္ းထာ်းး
ခင္း်းနွင္းပါတသ
က္ပးသာပး ်းသာ်းပးဖၚျ ပခကမာ်း။
့်
့်
အလုပခန္ ့ြ့် ခပခပ္ ကတ္င္ ကန္ ့သတ္္
ပ့သ အခနကိ လ တ္ခုအကတ္က္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ အခနကိ လကန္
့်
့သတ္္
့ ခင့္်း မပါဘဲပ့သ ့္၄င့္်း ခပနိြု ငသ ည္။ ဥပပဒအ ထိက
ု ဲသ
့် ို ့ြ့် ခပခ ပဆိ ြု နလိ ြုအပ့္ ပ်းအလုပသမ ်း၊
့်
လူ၀ငႈႀက်းၾကပ္ပ့ ်း နွင့္ ့် ့ ပခသူ႔အငအ ်း၀နႀက်းဌ နမွ့ ပဌ န့္်းပ့သ ပံုြံ ွ ိသည္။
ထိပ
ု ံုြံကိုအလုပသမ ်းညႊနၾက ်းမႈဥ်းြ်း ဌ န၏ပခင့့့္် ပခကပါဘဲ ့ ပငဆင္ ့ ခင့္်းမ ပ ။
အလုပခန္ ့ထ
ု ခနွင့္ ့် အလုပခန္
့် ်း့ ခင့္်းြတ္င့္ ပဆိသ
့ထ
္ ွ ိမ ဖြလိ ြုအပသ ည။္ ထိြ
ု ခပကိ ြုအဂၤလိပ္ ့် ်း့ ခင့္်းြ ခပ္ပ့ ်းလဆဲ့ ပငဆငန
့ မန နွြဘ သ ့ ဖင့္ပ့
်းလဆဲ မည္။ အလုပ္ ွ ိပ့ ်းနွင့့့္် ကကမ့္်းကငႈပဖံ ့့့် ဖိ ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ
့်
(၂၀၁၃) ၏ ့ ပဌ န့္်းခက ်းနွင့္အည
ပ့ ်းလဆဲ မည္။ အလုပခန္ ့ထ
နွ ့္ ့် က္ (၃၀)
့်
့် ်း့ ခင့္်းြတ္ငသ ခင
အကတ္င့္်း ြ ခပကိ ြုလကွတ္ပ
္ ့ ်းထိ်းု ၾက မည္။ ခကြင့္်းခက္ - အလုပခန္ ့ ့် န္ လိုအပခကအ အြမ့္်းခန္
့ပ့သ
့္၄င့္်း၊ သငတန့္်း တ္က္ပ့နြျ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း ွ ိပ့န ခင့္်း။
့်
ထိြ
ု ခပ္ ပတင္ လုပခလြ ၊ အလုပ္ပဲ့
စ ခင့္်း၊ အခနကိ လကန္ ့သတ္ခ
က္၊ လူမႈဖူလပ
ံု ့ ်းခံြ ်းပခင့္ ့် တ္ို ့ကိ
့်
့် ု
ထင္ွ ်းပြ ပ့ဖေျ ပထ ်း မည္။ လုပခလြ နွင့္ပါတ္
ိ
်း၊
့် သ က္ပ့သ အခကအလက ်း၊ လုပငန့္်းအမ်းအြ
တ္ည္ပ့န

၊ အလုပန္
ခ ိ နွင့
္ န့် ်း က္၊ ထမင့္်းပ့ကကြ်းအြအြဥ္၊ ကန့္်းမ ပ့ ်းပ့ဆ်း၀ါ်းကုသမႈ၊

အလုပပ
္ ဲမ
စ ႈဆိင
ု ္ အခကအလက ်း၊ တ္ည့္်းခိုပ့နထိင
ု ္ နအခင့္်းအကင့္်းနွင့္ ့် သယယူပို
့ပ့ဆ
င္ပ့ ်းအြအြဥ္ ( ွ ိပါက) တ္ို ့ကိ
့်းပ့ဖေျ ပ မည္။
့်
့် ုထည့္ကသင္
့်
ပ့ ်းလဆဲ့ ပ်းြ်းပါပကဒသဆိင
ု ္ အလုပအကိုင ္ွ ပ့ပပဖ ်းဌ န (ပ့လဘ ြံု်း) (local labor exchange
office) သို ့တ္င္
့် ့ ပ ့ ပ်းအတ္ည့္ ပခက္ယူ မည္။
အလုပသမ ်း၀န္မ့္်းနွင့္အလု
ပခန္
့်
့ြ့် ခပခ ပဆိ ြု နပည္ကကက္ပ့သ အလုပင
္ွ ိက ြုအလုပ္ ွ ိပ့ ်းနွင့
္ ့့် ကကမ့္်းကငႈပဖံ ့ ့် ့ ဖိ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ
(၂၀၁၃)အ ပအ ်းယူအ ပြ္ပ့ပ်းနိင
ု သ ည္။ (၆)လအထိပ့ထ ငဒဏ္္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ ဒဏ္္ပ့ပပငသ ့္ ၄င့္်း၊
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နွြ္ ပလံ ြု်းပ့သ ့္၄င့္်းကခံပ့ြနိင
ု သ ည္။ ပ့ဒသဆိင
ု ္ အလုပသမ ်းဥဲ့့်းြ်းဌ န သို ့တ္င္
့် ့ ပ ပ်း
အတ္ည့္ ပခက္ ယူမထ ်းပ့သ ြ ခပသ ခအတ္ညမျ ဖြ္၊ တ္

်းမ၀င္။

ြ ခပပါအခကအလက ်းကိုအလုပင
္ွ င
နွ ့္အလု
ပသမ ်းတ္ို ့ကခွ
ိ ့ိ့ႈင့္်း့ ပငဆ ငလိ ြုပါက ့ ပငဆငက
ခ က ိြု
့်
့်
အလုပသမ ်းညႊနၾက ်းမႈဥ်းြ်းဌ နသို ့တ္င္
့် ့ ပ ပ်းအတ္ည့္ ပခက္ယူ မည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၅ နွင့္ ့် ၃၈၊ အလုပက
အ ိုင ္ ွ ိပ့ ်းနွင့့့္် ကကမ့္်းကငႈပဖံ ့့့် ဖိ ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၃)
အလုပန
ခ ္ ့ြ့် ခပလကွတ္္ပ့ ်းထိ်းု ့ ခင့္်းအကတ္ကညႊနၾက ်းခကအမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁ /၂၀၁၅
့်

ကာလကန္ းသတ္
း္အလုပခန္ းစာခ
့်
့် ပ္ဳ း ခင္း်း။
ပမ့ ပ င့္်းလဲတ္ည့္ မဲပ့သ ပသဘ သဘ ၀ ွ ိ သည့္အလု
ပ ်းအကတ္ကအသံ်းု ့ ပသည္။
့်
ဥပပဒကတ္ငက လကိက
ု န္ ့ ့်သတ္္ ထ ်း့ ခင့္်း မ ွ ိ။ အသြတဖန္ ပက -ထပက ခပ့္ ခင့္်းမ ်းကိုလည့္်းကန္
့သတ္
္ ်း့ ခင့္်းမ ွ ိ။ က လကန္ ့သတ္္
့္ အလုပခန္ း ့် ့ ခင့္်းအခနကိ လသခအကန္
့်
့်
့အသတ္
ွ ိ့ ဖပ္ ြသ ်းနိင
ု သ ည္။ တ္
့်

်း၀င့္ ပဌ န့္်းထ ်းပ့သ အလုပခန္ ့ ့် ြ ခပ္ ပံြ
ု ံကတ္ငက လကန္

့သတ္္
့ ခင့္်းကို အလုပ္ွငိသ ြု ့လႊ့ဲ
အပ္ ်းသည္။ ြ ခပသကတမ့္်းပမြ့်မ တ္ြလအလိုကတ္င္ အလုပသမ ်း ့်
့်
အလုပင
္ွ ြ
နွ ္ဥ်းနွြဘက္ ပသဘ တ္ူညမႈ့ ဖင့္ ့် ကန္ ့သတ္
က လအလုပခန္ ့ြ့် ခပကိ ြု သကတမ့္်းတ္ို်း နိင
ု သ ည္။ သို
့်
့မဟု
တ္္ပ့့ ပ င့္်းလဲ့ ပငဆငြုိန ငသ ည္။
့်

အစမ္း်းခန္ းကာလ။
့်
အြမ့္်းခန္ ့က
့် လကိုဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းမ ွ ိ။ ပ့ယဘုယအ ်း့ ဖင့္မူ့် အြမ့္်းခန္
့က
့် လသည္ (၃)လထကပိုပါ။ တ္

်း၀င့္ ပဌ န့္်းထ ်းပ့သ အလုပခန္ ့ ့် ြ ခပပံြုြံကတ္င္ အြမ့္်းခန္

့က
့် လကို (၃)လဟုပ့ဖေျ ပထ ်းသည္။ အြမ့္်းခန္ ့ ့် က လကုန ံဆ ြု်းသည္ခတင္
အလုပသမ ်း၏ပြမ့္်းပ့ဆ င္ခကိြုအလုပပ
္ွ ငကကနပပါက အလုပဆကလကခန္ ့ထ
ု သ ည္။ အြမ့္်းခန္
့် ်း နိင
့က
ု ္ွငက
ဘ က လိုကန ဖို ့ ့်မလု့ပ
ိ ါ။
့် လအကလပ္ နတင္ အ မဲတ္န့္်းဆကလကခန္ ့ထ
့် ်း နအလပ

နို းတစ္
့် ပးပ်း နလိ ြုအပခက္။
အလုပခန္ ့ထ
စ င
ို သ ည္။ ထို ့့့် ပင္ ကုမၸဏ္ /ြက္ံြု
့် ်း့ ခင့္်းပသဘ တ္ူညခကကိြု ြ ခပသကတမ့္်းကုန ံဆ ြု်းလွင္ပဲန
ပိတ္သိမ့္်း လွင္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ အလုပ္ွပငကဲ သ ်းလွင္ပ့သ ့္၄င့္်း၊
ႀကိတ္ငန
ု သ ည့့့္် ဖြ္ပ္ပ့ၾက င့္ပ့် ကစ်း လွင္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္ဘကဘကကအလုပခန္
ွ ့္်းဆ ခင့္်းမ ပနိင
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့ြ့် ခပကိ ြုပ့ဖါကဖကွလ င္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ အလုပသမ ်းပ့သဆံ်းု လွင္ပ့သ ့္ ၄င့္်း၊
အလုပင
္ွ ္ပ့ၾက င့္မဟု
ု သ ည့့့္် ပႆန ့ ဖြ္ပ့ပေမႈပ့ၾက င့္ ့် လူပ့လွ ့် န္
့် တ္ဘဲ ႀကိတ္ငမွန့္်းဆနိင
လိုအပလ လွင္ ပ့သ ့္၄င့္်း (မလိုဘလ
ဲ ူပိုပ့န ခင့္်းအပါအ၀င္)၊ ထို ့့့် ပငအလပ
ု သမ ်းသည္
ဇ၀တ့္္ ပြဒဏ္ကလွင္ပ့သ ့္၄င့္်း၊
အလုပခန္ ့ထ
ို သ ည္။
့် ်း့ ခင့္်းကို ပစဲနင
အလုပင
္ွ ္ - အလုပသမ ်း တ္ဘကဘကက တ္ြလႀကိတ္ငနြုိ ့တ္ြ္
ပစ ခု့ပကိ ြု ပစဲနင
ို သ ည္။
့် ပ့ပ်း့ ခင့္်း့ ဖင့္အလု
့်
နွြဘပကသဘ တ္ူအလုပစည့္်းကမ့္်းကိုပအသ်းြ ်းက်းကလန္
်ဴ
ပ့ဖါကဖကႈအကတ္က္ အလုပသမ ်းအ ်း
ပဌမအႀကိပ္ မတင္ ့ ့ႈတ့္္ ဖင့္သတ္ိ
ပ့ပ်း့ ခင့္်း၊ ဒုတ္ိယအႀကိပ္ မတင္ ြ ့ ဖင့္သတ္ိ
ပ့ပ်း့ ခင့္်း၊
့်
့်
တ္တ္ိယနွင့္ပ့န
ကဆံြု်းအႀကိပ္ မတင္ သတ္ိပ့ပ်းြ ပ့ပေလကွတ္္ိြု်းပ့ြ ခင့္်း (ကဘန့္်းထိ်းု ့ ခင့္်း)
့်
ပ့ဆ င္င္က္ပ့ြနိင
ု သ ည္။ ဤသံ်းု ႀကိမိက ြုပ့က ့္ကလနက က်းကလန္
်ဴ
မႈကတ္င္ အလုပင
္ွ ွ နို
့တ္ြစ
ပမပ်းဘဲအလုပသမ ်းအ ်းအလုပထ
ု ပယနိြု ငသ ည္။ အလုပ္ ပ္ကနြန ပ့ၾက်းပ့ပ်း န္ မလို။
့်
ွ တ္
နွြဘပကသဘ တ္ူညထ ်းပ့သ အလုပစည့္်းကမ့္်းကိုအႀက်းြ ်းက်းကလန္
်ဴ
ပ့ဖါကဖကႈမ ်းကတ္င္
အလုပသမ ်း၏ အလုပခန္ ့ြ့် ခပအ ်းအလုပင
္ွ ခ
ို သ ည္။
ွ ကခင့္်း ပစဲနင
ပအ ်းပါပ့သ ပအၾက င့္်း့ ပခကတြံုတ္

ပ့ၾက င့္အလု
ပ္ွငအ
့်
ွ လုပသမ ်းအ ်းတ္ ၀န ွ ပစဲလိုပါက

တ္ြလႀကိတ္င္ နို ့တ္ြ္
ပ့ပ်း၍ပ့သ ့္၄င့္်း၊ နို ့တ္ြအ
ပ့ၾက်းပ့ပ်း၍ပ့သ ့္၄င့္်း
့်
့် ြ ်း နို ့တ္ြ္
့်
အလုပခန္ ့ြ့် ခပကိ ြု ပစဲနင
ို သ ည။္
အြမ့္်းခန္ ့က
္ွ ိသ ြု ့ ့် (၇) ကႀကိတ္ငနြုိ
့် လအကတ္င့္်းအလုပသမ ်းက အလုပွ ႈည္တ္္ကလိြုပါက အလုပင
့တ္ြ္
ပ့ပ်း နသ လိုသည္။
့်
မူ င္း်း။
တ္

်း၀င့္ ပဌ န့္်းထ ်းပ့သ အလုပခန္ ့ ့်ြ ခပပံြုြံ။

အလုပမွကထကကခား ခင္း်းခံစာ်းပခင္း ့် ။
အလုပကွ ထက္ကခ ့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ကိ
့် ုအလုပသမ ်း၀နႀက်းဌ န၏ ြည့္်းမဥ့္်းမ ်း့ ဖင့္ထိ
့် န့္်းခွိသည္။
ပဤဖေျ ပပါပအ့ ခပအန မ ်းကတ္င္ ခံြ ်းပခင့္မ့် နိင
ု ္•

နွြ္ဥ်းနွြဘပကသဘ တ္ူညမႈ့ ဖင့္ ့် အလုပခန္ ့ြ့် ခပကိ ြု ပစဲ့ ခင့္်း

•

အလုပွ ႈည္တ္္က့္ ခင့္်း

•

အလုပသမ ်း၏အႀက်းြ ်းြည့္်းကမ့္်းပ့ဖါကႈပ့ၾက င့္အလု
ပ္ပဲ့
စ ခင့္်း
့်

•

သတ္ိပ့ပ်း့ ခင့္်း သံ်းု ႀကိမိက ြုပ့က ့္ကလန္၍အလုပသမ ်းကြည့္်းကမ့္်းပ့ဖါကဖက့္ ခင့္်း
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ဤပအ့ ခပအနမ ်းမွအပ အ ခ ်းပ့သ ပအၾက င့္်းမ ်း (မလိုဘလ
ဲ ူပိုပ့န ခင့္်းအပါအ၀င္)
ပ့ၾက င့္အလု
ပွ ပစဲ့ ခင့္်း ့ ဖြပါက အလုပ္ ပ္ကခံြ ်းပခင့္ကိ
့်
့် ုပ့အ ကပါအတ္ိုင့္်းပ့ပ်း မည္။
•

(၆)လထက္ပ့လွ ပ
့် ့သ အလုပသကတမ့္်းအကတ္က္ွင့္်းပ့ပ်း နလို

•

(၆)လမွ (၁)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၁၅) ကအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၁)နွြွ (၂)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၁)လအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၂)နွြွ (၃)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၄၅) ကအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၃)နွြွ (၄)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၃)လအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၄)နွြွ (၆)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၄)လအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၆)နွြွ (၈)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၅)လအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၈)နွြွ (၁၀)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၆)လအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၁၀)နွြွ (၂၀)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၈)လအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၂၀)နွြွ (၂၅)နွြိအ
္ လုပလ ြုပခဲပါက
(၁၀)လအကတ္ကလြုပခလြ
့်

•

(၂၅) ပ့က ့္ကလန္၍အလုပလ ြုပခဲပါက
(၁၃)လအကတ္ကလြုပခလြ
့်

မူ င္း်း။
ညႊနၾက ်းခကအမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၈၄ /၂၀၁၅
့်
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၀၅ /၁၃။ မိသာ်းစုတာ၀နမာ်း။

အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
ကကန့္ဗ
ွ င့္်း ွ င့
္ ်း ၁၅၆ - မိသ ်းြုတ္ ၀န ်းနွင့
္ အလု
ပမ
သ ်းမ ်းဆိင
ု ္ ကကနဗင့္်း ွ င့္်း (၁၉၈၁)
့်
ပ့ထ ကခတ္
ံ င့္ ပခက္ ၁၆၅။ - မိသ ်းြုတ္ ၀န ်းနွင့္အလု
ပသမ ်းမ ်း (၁၉၈၁)။
့်
ကကနဗင္း်း ွ င္း်း ၁၅၆ ကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ လကခအ
ံ တည္း ပဳ ထာ်းး ခင္း်းမ ွ ိ ပးသ်းပါ။
ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်းခပ္ နတိ င္ သ ်းဥ်းသမ်းဥ်းပအဖ မ ်းအကတ္က္ ပ့ပ်းပ့သ ပခင့္မ့် ်း့ိ ဖြသ ည။္
မ ်းပ့သ အ ်း့ ဖင့္အခ
့် နတိ ြုသည္။
မိသ ်းြုတ္ ၀န ်းဆိင
ု ္ ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်းကတ္င္ ပူ်းလတ္ဲပါ ပ့ထ ကခတ္
ံ င့္ ပခက္ ၁၆၅ အ
အလုပွ ႈည္တ္္ကစ

မလိဘ
ု ဲ ပကလ်းမိဘနွြ္ဥ်း သို ့မဟု
့် တ္တဥ်းဥ်း သည္

ပကလ်း့ ပြုပ့ြ င့္ပ့
ွ က္န္ လုပခြျ ဖြ္ပ့ြ၊ လုပခမ ဘဲ့ ဖြ္ပ့ြ ပခင့္ ့် က္ည
ို သ ည္။
့်
ွ ္ ယူနင
ဤပခင့္ ့် ကို ပကလ်းဖခင္ငင
ခ ့
္ ့်သို ့မဟု
့် တ္်းပဖ ်းပခင့္ကု
့် န ံဆ ြု်းခပ္ နတိ ငယ ူ န့္ ဖြသ ည္။
မိဘနွြ္ဥ်းလံ်းု အလုပသမ ်း မ ်း့ ဖြ္ပ့နလွင္ တ္ဥ်းကမခွြယူပခင့္ ့် ွ ိသခကိြု ဥပပဒကတ္င္
့ ပဌ န့္်းထ ်းနိင
ု သ ည္။
ပ့ထ ကခတ္
ံ င့္ ပခက္ ၁၆၅ ကတ္င္ပ့ပ ပ
့် ့့ ပ င့္်းပ့သ လုပငန့္်းအြအြဥ ်း့ ဖင့္ ့်
အလုပလ ြု ပကိ ြုပင္သ ပအ့ ခပအနမ ်းကို သင့္ပ့လွ
့္ပ့က င့္်းပမန္ပ့အ ငခသိြု
့်
့လု
ု င့္ ပထ ်းသည္။
့် ပိြုန ငပြုံ မ ်းကိတ္
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သက္ြုိ ငရာစည္း်းမဥ္း်းဥပပဒမာ်း။
•

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။

ပကလ်းဖခင္ငင
ခ း
္ ့်
ပ့ပမ်းကင့္်းြပကလ်းပ့ြ င့္ပ့
ွ ကႈအကတ္က္ ပကလ်းပအဖ င့္်းအ ်း လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒအ
့်
ပခင့္ ့်(၁၅) ကသတ္တ္
ွ ္ ပ့ပ်းထ ်းသည္။ လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ထ ်းပ့သ မိခင္၏
လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ထ ်းပ့သ လင္ပ့ယ ကၤ့ ့်းအ ်းပ့ပ်း ပ့သ ပခင့့့္် ဖြ္၏။
ပခင့္ခံ့် ြ ်းထိက
ု ္ပ့သ ဖခငသ ည္ ပကလ်းပမပမ်းပဖ ်းမ သို ့မဟု
တ္္ ပကလ်းပကကမ (၁၂)လ
့်
က လအကတ္င့္်း လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ထည့္၀င္
့် ပ့ၾက်း (၆)လ
အနည့္်းဆံ်းု ထည့္၀ငခ
ဲ ့် ပ်းသ ်း့ ဖြ္ နလိ ြုသည္။ ပခင့္ခံ့် ြ ်း ြဥက လအကတ္င့္်း ပမ့္်းမွ မူလလုပခလြ ၏
့် ့
၇၀% ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ မထ ်းပ့သ ဇန်းသခွ ပကလ်းတ္ြ္ဥ်း သို
့မဟု
တ္ြ
နွ ္ဥ်းပဖ ်း့ မင့္ ခင့္်းအကတ္က္ အ မခံြျ ပ်းသူ လင္ပ့ယ ကၤ့ ့်းဖခငသ ည္
့်
ပ့ပမ်းပဖ ်းမႈခံြ ်းပခင့္ပ့ပပငၾက်းပမ
ဏ္၏ ၅၀% ကို တ္လံုတ္ခဲတ္ည့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
့်
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၂၈ (က) နွင့္ ့် (ခ) လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။

ပကလ်းး ပဳ စပ
ု းစာင္းပး
ွ ာက္း ခင္း်းပခင္း။့်
့်
ပကလ်း့ ပြုပ့ြ င့္ပ့
ွ က့္ ခင့္်းပခင့္ ့် ဟူ၍ ဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းမ ွ ိပါ။
့်

မိဘမာ်းအကတကခ န္ိ အ
ိွ လုပခန္ိ ပးင္ ်းခကယခငး
္ ့် / မိသာ်းစုဘ၀နွငး
္ အလု
ပ္ ခန္ိး
့်
ွ ခင္း်း။
ဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းမ ွ ိ ပါ။

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/
22

၀၆ /၁၃။
ကိယ
ု ္၀န္ပးဆာင္ပးပမ်းပဖာ်းး
ခင္း်းနွင္း ့်လုပငန္း်းပခင္ ။
အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
ယခပ္ ငကနင
ဗ ့
္ ်း ွ င့
္ ်း (၁၀၃ /၁၉၅၂) ကတ္င္ မ်းမပဖ ်းမ (၁၂)ပါတ္္ - မ်းပဖ ်း့ ပ်း (၁၂)ပါတ္္
ြုြုပ့ပါင့္်း အနည့္်းဆံ်းု (၁၂)ပါတ္္ မ်းပဖ ်းပခင့့့္် ပဌ န့္်းထ ်းသည္။ ပ့န ည္ကကနဗင့္်း ွ င့္်း
(၁၈၃ /၂၀၀၀) အ မူ အနည့္်းဆံ်းု မ်းပဖ ်းပခင့္ ့်(၁၄)ပါတ့္္ ပဌ န့္်းသည္။ မ်းမပဖ ်းမ (၈)ပါတ္္၊
မ်းပဖ ်း့ ပ်း (၆)ပါတ့္္ ဖြသ ည။္
အထကပါကကနဗင္း်း ွ င္း်း နွစခြုစလံ်းု ကို း မနမာနိင
ု က
ငံ လကခအ
ံ တည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ွ ိ ပးသ်းပါ
ကိယ
ု ္၀န္ပ့ဆ ငစဥင
နွ ့္မ့် ်းပဖ ်းပခင့္က
့် လအကတ္င့္်း သငသ ည္ အခမဲ့်ပ့ဆ်း၀ါ်းကုသပခင့္ ့်
အခမဲ့်ကယ
ို ္၀န္ပ့ြ င့္ပ့
ွ က္ကခင့္ ့် ွ ိသည္။
့်
ကိယ
ု ္၀န္ပ့ဆ ငစ ဥက လနွင့္ ့်ပကလ်းနို ့တ္ိ
ု ္ပ့နြဥက လအကတ္င့္်း သငနင
့် က
ွ ့္ ့်
သင့္ပကလ်းအ
်း အ ့
့်

ပယက

က္ပ့ြနိင
ု ္

သည့္အလု
ပ္ပ့ြခိင
ု ့္်း့ ခင့္်းမွကင့္်းကလက္တ္ခင့္ ့် ွ ိပ့ြ မည္။
့်
မ်းပဖ ်းပခင့္သည္
အနည့္်းဆံ်းု (၁၄)ပါတ့္္ ဖြ္ပ့ြ မည္။
့်
မ်းပဖ ်းပခင့္က
္ မယူ
့် လကတ္ငသင္၏ လြ ၀င္ပ့ပင သည္ခခင့
့် မကလုပခလြ ၏ အနည့္်းဆံ်းု ၂/၃
ွ ိပ့ြ မည္။
ကိယ
ု ္၀န္ပ့ဆ ငစဥင
နွ ့္ ့်မ်းပဖ ်းပခင့္က
စ ခင့္်း သို ့မဟု
့် လအကတ္င့္်းသင့္အ
့် ်း အလုပ္ပဲ့
့် တ္္
ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆ့
ံ ခင့္်းမွ အက အကကယ္

ွ ိပ့ြ မည္။

မ်းပဖ ်းပခင့္မွ့် ့ ပနလ ပ့သ အခါ အလုပမ
သ ်းသခိမိမူလအလုပဌ ပနန
့မဟု
့် တ္တူညပ့သ ပ့န

သို

သို ့့့် ပန္၀င္ငင
ခ ့
္ ့် ွ ိပ့ြ မည္။

ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ပ်းအလုပ့္ ပန္၀င္ပ့သ အခါ သင့္အ
ု ့
္ ခင့္်း
့် ်း နို ့တ္ိ
့် က
/ပကလ်း့ ပြု့ ခင့္်းအကတ္က္ပ့ခတ္အလုပန ်းခနိ ်း ပခင့့့္် ပ ခံြ ်းပ့ြ မည္။
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒစည္း်းမဥ္း်းမာ်း။
•

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

အခမဲ့်ကန္း်းမာပး ်းပးစာင္းပး
ွ ာကမႈ။
့်
လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ

ွ ိထ ်းပ့သ ပကလ်းမိခငအလုပသမ ်းသည္ ကု့ယ
ိ ္၀န္ပ့ဆ ငစဥင
နွ ့္ ့် ပ့ပမ်းပဖ ်းြဥ္

သတ္တ္
ု ပခင့္ပအ
်းကတ္င္
့် ့ဆ်းကုသပခင့္ ့် ွ ိသည္။ ထိအ
့်
ွ ္ ်းပ့သ ပ့ဆ်းြံုပ့ဆ်းခန့္်းမ ်းကတ္င္ အခမဲပ
အ ပငလ ူန ပ့ြ င့္ပ့
ွ ကႈ၊ အကတ္င့္်းလူန ပ့ြ င့္ပ့
ွ ကႈ၊ ပ့ဆ်း၀ါ်းပြၥည့္်း၊
့်
့်
ဓါကတ္ခဲခန့္်း၀န္ပ့ဆ ငႈ၊ နွင့္အထူ
်းသ ဖင့္ ့် ့ မိ ့့့် ပင္ ပ့ဒသမ ်းကတ္င္ လူန သယယူပို ့ပ့ဆ
ငႈတ္ို
့်
့်
့ပါ၀ငသ
ည။္
့်
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၂၅ (က)၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။

ပးဘ်းအႏးၱ ယရပ
ိ ွ းသာအလုပမခိုင္း်း ။
ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငအလုပသမ ်းအ ်း
ပ့ဘ်းအ ့ ယ္ိပ
ွ ့သ အလုပခိုင့္်း ဟုတ္ ်း့ မြ့္ ခင့္်းကိုဥပပဒကတ္ပငကတ္ ့ ့် ပါ။

ပးပမ်းပဖာ်းပခင္း။့်
အမ်းသမ
ိ ်းအလုပသမ ်းသည္ ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ ့် ကသတ္ပါတ္္ (၁၄) ပါတ္ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွ ိသည့္ ဖြ္ပ့ြ၊ မ ွ ိ့ ဖြ္ပ့ြ၊ ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငသ ည္ ပကလ်းပမပမ်းပဖ ်းမ
ကသတ္ပါတ္္ (၆) ပါတ္္၊ ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ပ်း ကသတ္ပါတ္္ (၈) ပါတ္္ ပခင့္ခံ့် ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
ပကလ်းအမႊ့ ပူ်းပ့ပမ်းပဖ ်းပါက ပ့ပမ်းပဖ ်း့ ပ်းပ့န က္င္ပခင့္ ့် (၄) ပါတ္္ ထပတိ ြု်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
ပကလ်းပကက ခင့္်းကိြၥကတ္င္ငခင့္ခံ့် ြ ်းပခင့္ ့် (၆)ပါတ္္ ွ ိ မည္။
ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငစ ဥကန့္်းမ ပ့ ်းပ့ြ င့္ပ့
ွ က့္ ခင့္်း အကတ္ကလြုပခလြ ့ ဖင့္ပခင္
့်
့် ့ ့် (၇) က္ွိသည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၂၅ (ဂ နွင့္ ့် ဃ)၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။
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ပးပပငၾက်းခံစာ်းပခင္း။့်
လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွ ိပ့သ အလုပသမ ်းမိခငသ ည္ ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္အကတ္က္
့်
ပ့ပပငၾက်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိနင
ို ္ သည္။ ထိအ
ု လုပသမသည္ ပကလ်းပမပမ်းမ
တ္ြနြ
့် ပ့ၾက်း အနည့္်းဆံ်းု (၆)လ
ွ အ ကတ္င့္်းသကဆိြုင္ အလုပဌ နကတ္ငအလုပလ ြုပ္ပ့နခဲ့့် ပ်း အ မခံထည့္၀င္
ထည့္၀င္
့် ့ ပ်း ့ ဖြ္ နလိ ြုသည္။
ခံြ ်းပခင့္ပ့ပငသည္
ပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ ့် (၁၄)ပါတ္အကတ္က္ ပမ့္်းမွလုပခလြ ၏ ၇၀% ့ ဖြသ ည္။
့်
ပကလ်းပကက ခင့္်းကိြၥကတ္င္ လည့္်းခံြ ်းပခင့္သည္
ပမ့္်းမွလုပခလြ ၏ ၇၀% ့ ဖြသ ည္။
့်
ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ကတ္င္
ပကလ်းပ့ပမ်း့ ခင့္်းအကတ္ကကြု နကြ ်း ိတ္ ်းလည့္်းပါ၀ငသ ည္။
့်
ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်း ကုနြ
က ်း ိတ္ပိ
ပံ ့် ု်းမႈသည္ ပကလ်း (၁) ဥ်းသ မန္ပ့ပမ်းပဖ ်းမႈအကတ္က္
ပမ့္်းမွလုပခလြ ၏ ၅၀% ့ ဖြသ ည္။ ပကလ်းအမႊ့ ပူ်း (၂) ဥ်းပ့ပမ်းပဖ ်းမႈအကတ္က္
ပမ့္်းမွလုပခလြ ၏ ၇၅% ့ ဖြသ ည္။ ပကလ်းအမႊ့ ပူ်း (၃) ဥ်းနွင့္အထက္
ပ့ပမ်းပဖ ်းမႈအကတ္က္
့်
ပမ့္်းမွလုပခလြ ၏ ၁၀၀% ့ ဖြသ ည္။
အထကပါ ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်းပံပ
က ်း ိတ္ပိ
ပံ ့် ု်းမႈ တ္ို ့ကိ
့် ို်းမႈနွင့္ ့် ပကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်းကုနြ
့် ု
ပကလ်းမိခင ွ ကန့္်းမ ပ့ ်း ပ့ဆ်းပ့ထ ကခံြ (medical certificate)
တ္င့္ ပနိင
ု သ
ွ လွင္ ြုတ္္ပ့ပ်း န့္ ဖြသ ည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၂၆ နွင့္ ့်၂၇၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။

အလုပထ ြုတခံ ျ ခင္း်းမွကာကကယမႈ။
လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွ ိထ ်းပ့သ ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငအလုပသမ ်း၏ အလုပတ ည့္ မဲမႈသည္ ထိအ
ု လုပသမ
ပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ ့်ခံြ ်းပ့နြဥက လအကတ္င့္်းခိုင့္ မဲပ့ြ မည္။ အလုပ္ွင သ ည့္ပခင္
့် ့က
့် လအကတ္င့္်း
ထိအ
ု လုပသမအ ်းအလုပထ
ု ပယ္ ့ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ အလုပစ ခပ္ပဲ့
စ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊
ွ တ္
တ္ဆင့္နိ့် မ့္အလု
ပိသ ြု ့ပ့
ႊ ့ပ့့
ပ င့္်း့ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်းမလုပ္။ လူမႈဖူလံုပ့ ်း ဥပပဒအ
့်
့်
့်
အလုပင
္ွ ထ
ု လုပသမ ်း၏လုပခလြ မွ့ ဖတ္္ပ့တ္ က့္ ခင့္်းမ ပ ။
့် ပ့ပ်းြျ ခင့္်းအကတ္က္ ထိအ
ွ ည့္၀င္
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၆၆ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။
The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/
25

မူလအလုပ္ပးန ာသို းး့် ပနလ ည္၀င္ပး ာကကခင္း။့်
လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွ ိပ့သ ကိုယ္၀န္ပ့ဆ ငအလပ
ု သမ ်း အ ်းပ့ပမ်းပဖ ်းပခင့္ခံ့် ြ ်းပ့နြဥ္
အလုပ္ပဲ့
စ ခင့္်း၊ အလုပွ ထုတ္ပယ့္ ခင့္်း၊ ပ့ ႊ ့ပ့့
ပ င့္်း့ ခင့္်းတ္ို
့်
့ကိ
့် ုတ္ ်းဆ်းထ ်း့ ခင့္်းမွအပ၊ မူလအလုပ္ပ့န

သို ့့့် ပနလ ့ ခင့္်းနွင့္ပါတ္
့် သ က္ပ့သ

့ ပဌ န့္်းခပကကတ္ ့ ့် ပါ။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၆၆ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)။

ပကလ်းနို းတိ
ု း
္ ပဳ စး
ု ခင္း်းအကတကနာ်းခန္ိ ။
့် က
ပကလ်းနို ့တ္ိ
့် ုက့္ ပြု့ ခင့္်းအကတ္ကအလုပန ်းခနနိ င
ွ ့္ ့်ပါတ္သက္၍ဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းပမကတ္
့ ့် ပါ။
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၀၇ /၁၃။

ကန္း်းမာပး ်းနွင္း ့်

ပးဘ်းကင္း်းလံး
ု ခံးပ
ဳ း ်း။

အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
ILO OSH ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်းမ ်းကတ္င ်းပ့သ အ ်း့ ဖင့္ ့် လုပငန့္်းပခငဆိ ြုင္
ပ့ဘ်းကင့္်းလံ့
ု ခံ့မႈအ ့

ယ ်းကိပ
ု အသ်းြိတ္္ ပ့ဖေျ ပ သည္။ ဥပမ - ပ့က က္ကြမ့္်း

(asbestos)၊ ဓါတ္ုပ့ဗဒပြၥည့္်းမ ်း ြသည့္ ဖင့္ ့် - သကဆြုိ င္ ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်းမွ ၁၅၅ (၁၉၈၁)
့ ဖြသ ည္။
အလုပသမ ်းပ့ ်း

ြြ္ပ့ဆ်းမႈကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်း - ၈၁ (၁၉၄၇)

ကကနဗင္း်း ွ င္း်းနွစခြုစလံ်းု ကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ အတည္း ပဳ လကခထ
ံ ာ်းး ခင္း်းမ ွ ိ ပးသ်းပါ။
လုပငန့္်းဌ နသည္ပ့ဘ်းကင့္်းလံ့
ု ခံ့မႈ ွ ိပ့ြဖို ့ ့်

အလုပ္ွင ွ သင့္ပ့လွ
့္မွတ္ပြ
့်

ပအသအခ ြြဥ္ ်း မည္။
အက အကကယ္၀တ္စြုံ နွင့
္ ့် အ ခ ်းပ့သ လိအ
ု ပသ ည့
္ ့် ပ့ဘ်းကင့္်းလံ့
ု ခံ့ပ့ြ နအြအမံမ ်းကို
အလုပင
္ွ အ
ွ ခမဲ့်ပ့၀ငွထ ်း မည္။
သငနင
္ လု
ု က
ဖ အ ်းလံ်းု အကတ္က္ လုပငန့
္ ်းပခင္ပ့ဘ်းကင့္်းလံ့
ု ခံ့မႈနွင့္ ့်
့် ပ္ပ့ဖေကိင
ွ ့
ကန့္်းမ ပ့ ်းဆိင
ု ္ သငတန့
္ ်းမ ်း

ွ ိ့ ပ်း့ ဖြ္ မည္။

ပအ ်းပ့ပေကထက္ပ့ပါက ်းကိအ
ု ်းလံ်းု သိ ွ ိ့ ပ်း့ ဖြ္မည္။
လုပငန့္်းဌ နမ ်းသည္ ကန့္်းမ ပ့ ်းနွင့
္ ည
့် ည္ညတ့္္ ပ်း
ပ့ဘ်းကင့္်းလံ့
ု ခံ့မႈ ွ ိပ့ြ နအ ကတ္က္ ပြမ့္်း ည့္ မင့္ထိ
့် ပ့
ဗဟိမ
ု ွဥ်းြ်းသည့္ ့်ကလတ္လပ္ပ့သ အလုပသမ ်းပ့ ်း

က္ပ့သ

ြြ္ပ့ဆ်းမႈဌ န ွ ိ နလိ ြုသည္။
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သက္ြုိ င္ပးသာဥပပဒစည္း်းမဥ္း်းမာ်း။
•

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်

•

အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

ွ ဆ
အလုပရပငမ
ရ န
ရ ္။
ွ ာင္ငက
အလုပင
္ွ ်းသည္ သကဆိြုင ္ ြည့္်းမဥ့္်းဥပပဒ၊ သကဆိြုင္ အလုပသမ ်းဥ်းြ်းဌ နမ ်းမွည္ညနၾက ်းခက ်း
အြျ ဖြ္ပ့သ လုပန
င ့္်းပခငကန့္်းမ ပ့ ်း
ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ပ့ ်းြည့္်းမဥ့္်းမ ်းကိုလိုကန ပ့ဆ င္င္က္မည္။ သဘ ၀ ပ့ဘ်းအ ့

ယ ်း၊

ပမမွ ့္မွန့္်းနိင
ု ္ပ့သ အ ဖြအပက ်းမွ ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ပ့ြ န္ အနိမ့့်္ဆ်းံု အ ်း့ ဖင့္က
့် ကကယႈ
မ ်းြမံထ ်း မည္။ မိမိအလုပသမ ်းမ ်းအ ်း လုပငန့္်းပခငကန့္်းမ ပ့ ်း ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ပ့ ်း
နွင့္ပါတ္
့် သ က္၍ ပည ပ့ပ်း နလိ ြုသည္။
ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းအက္ဥပပဒ (၂၀၁၆) က မလုပပန အြအြဥ ်း့ ပဌ န့္်းထ ်းသည္ ့်
•

ဆိင
ု င
နွ ့္အလု
ပဌ နအကတ္င့္်းအ ပငသပ္ ပသန္ ့ ့် ွ င့္်းပ့န န္
့်

•

ပမက င့္်းပ့သ အနံ ့အသက
်းမ ွ ိပ့ြ န္
့်

•

ကန့္်းမ ပ့ ်းနွင့္ည
့် ည္ညတ္္ပ့သ ပတ္္၀န့္်းကင့္ ဖြ္ပ့ြ န္

•

ပ့လ၀င္ပ့လကထက္ပ့က င့္်းပမန္ပ့ပနြ န္

•

လံုပ့လ က္ပ့သ အလင့္်းပ့

•

အသံဗလံဆည
ူ ံ့ ခင့္်းမ ွ ိပ့ြ န္

•

အပူပအအ်းပ့နသ မွတ္ ခင့္်း ွ ိပ့ြ န္

•

မ်းပ့ဘ်းအ ့ ယက ကကယ္ပ့ ်းနွင့္ ့် ပအ ်းပ့ပေအြအမံမ ်းထ ်း ွ ိ န္

•

ထိခိုကန မကန့္်းမႈမ ်းအကတ္က္ ပ့ ွ ်းဥ်းသူန ့ ပြု့ ခင့္်းပြၥည့္်းပ့သတ္ ထ ်း ွ ိ န္

င္ ွ ိပ့ြ န္

အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) ကလည့္်း မလုပပန အြအြဥ ်း့ ပဌ န့္်းထ ်းသည္ •

ြက္ံြုအကတ္င့္်းအ ပငသပ္ ပသန္ ့ ့် ွ င့္်းပ့န န့္္

•

အညပြအၾက်းပြန္ ့ပြ္
့် ပ့ ်းအကတ္က္ိပ့

•

ပ့လ၀င္ပ့လကထက္ပ့က င့္်းပမန္န္

•

အပူပအအ်းပ့နသ မွတ္ ခင့္်း ွ ိပ့ြ န္

•

ဖံု၊ အခို်းပအပင ့မ့် ်းကင့္်း ွ င့္်းပ့ပနြ န္

•

အခန့္်းကတ္င့္်းြိုထင
ို ့္်းဆကိုထန
ိ ့္်းသိမ့္်းထ ်း န္

•

လံုပ့လ က္ပ့သ အလင့္်းပ့

က္ပ့သ အြအြဥ ်း ွ ိ န္

င္ ွ ိပ့ြ န္
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•

အခန့္်းကတ္င့္်းၾကပညပ္ပ့န ခင့္်းမ ွ ိပ့ြ န္

•

သန္ ့ ့် ွ င့္်းပ့ဘ်းကင့္်းပ့သ ပ့သ က္ပ့

•

သန္ ့ ့် ွ င့္်းပ့သ အိမသ နွင့္ ့် တ္ံပ့ကထ်းပခက ်း

•

ကူ်းြက္ပ့

•

မ်းပ့ဘ်းအ ့

•

ဓါတ္ုပ့ဗဒပြၥည့္်းအ ့

•

ြကယ ့

ဂါက ကကယ့္ ခင့္်းအြအမံမ ်း
ယက ကကယ္ပ့ ်းအြအမံမ ်း
ယက ကကယ္ပ့ ်းအြအမံမ ်း

်းမ ်းကိုပ့က င့္်းပမင္နစ ထိန့္်းသိမ့္်းထ ်း့ ခင့္်း၊

အဆင့္မ့် ပ့အ င့္ ပ့ ပင္ ်း့ ခင့္်း
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၂၄၊ ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်
အပိုဒ္ - ၁၃ မွ ၄၃၊ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

အကာအကကယမာ်းအခမဲ့်ပး၀ငွထာ်းး ခင္း်း။
အလုပသမ ်းတ္ဥ်းခင့္်းအကတ္ကအက အကကယ ်းပ့၀ပငွပ်းထ ်း မည္။ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
အ မကလံြု်း ကိုထခ
ိ ိုကနိြုင္ပ့သ ြူ်း ွ သည့္အလင္
့်းပ့
့်

င္၊ အပူပ့ပင ့၊့် အြအန၊

အမႈနအမႊ့ ့်းမ ်းကလင့္ြပ္
ု ိက ြုင္ ပ့နပ သ အလုပသမ ်း၊ ထို ့့့် ပင္
့် င္ကလ ပ့သ အလုပ္ ကိုလပ
၄င့္်းပအ့ ခပအန ွ ိပ့သ ပါတ္္၀န့္်းကပ္ ငတ ငအလုပလ ြုပပ္သ အလုပသမ ်းမ ်း အကတ္က္
ထိပ့

က္ကစ အက အကကယ္ပ့ပ်းနိင
ု ္ပ့သ အက ၊ ပ့လက မကန
ွ ်းထုတ္္ပ့ပ်းထ ်း မည္။

မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၇၊ ြက္ံြုမ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

သငတန္း်း။
လုပငန့္်း ွ ငသ ည္ အလုပစ၀င္ပ့တ္ မ
ပသမ ်းအ ်း၄င့္်း၊
့် ည့္အလု
့်
အလုပ္၀ငလ ြုပ္ပ့န ပ်း့ ဖြသ ည့္အလု
ပသမ ်းမ ်းအ ်း ၄င့္်း၊ ြက္ံြု၏လိုအပခက ်းနွင့္အည
့ ဖြ္ပ့ြ၊
့်
့်
့ကကမ့္်းကငႈပဖံ ့့့် ဖိ ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဌ န၏ ၀ါဒနွင့
္ အည
့ ဖြ္ပ့ြ၊
့်
တ္တ့္္ကကမ့္်းကငႈ ွ ိပ့ြ နလ ြုပငန့္်းပခငသ ငတန့္်းမ ်းြမံပ့ပ်း မည္။
အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) အ အလုပသမ ်းမ ်းသည္
မ်းပ့ဘ်းႀကံ့လ လွင္ပ့ဆ င္င္ကလိြုကန

မည့္အြ
့် အြဥ္
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မ ်းနွင့္ပါတ္
ိ ်းလခႈ ွ ိပ့ြ န္၊ ထို
့် သ က္၍တ္တ္သန
့အကတ္က
လ ိြုအပသ ည့္သငတ
့်
့် န့္်းလံုပ့လ က္ကစ ပ့ပ်းထ ်း န္ ့ ပဌ န့္်း ထ ်းသည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၄၀၊ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
အပိုဒ္ - ၁၄၊ အလုပအကင
ို ္ ွ ိပ့ ်းနွင့္ ့် ့ကကမ့္်းကငႈပဖံ ့့့် ဖိ်းတ္ို်းတ္က္ပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၃)

အလုပသမာ်းပး ်း ာစစ္ပးဆ်းမႈစံနစ္။
အလုပသမ ်းဥပပဒမ ်း ကင့္သံ
့် ်းု လိုကန မႈ ွ ိပ့ပြ ်းအကတ္က္ အလုပသမ ်း၀နႀက်းဌ နမွ
ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်းမ ်းခန္ ့အပ္
ထ ်းသည္။ ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်း (အငစပက္ပ့တ္ ့္) ဆိသ
ု ခွ
့်
ြက္ံြုမ ်းနွင့္ ့်အလုပသမ ်းဥပပဒ ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းဥ်းြ်းဌ နမွ ခန္ ့ထ
့် ်း သူ ့ ဖြသ ည္။
(၁) ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်း (အငစပက္ပ့တ္ ့္)သည္ ၄င့္်း၏ ကန္ ့သတ္္
ပ့ဒသ အကတ္င့္်း
့်
မခသည့္အလု
ပဌ န၊ မခသည့
္ ဆိ
ု ိက ြုမဆို ၀င္ပ့
့်
့် င
(၂) ထိအ
ု လုပဌ န /ဆိင
ု ္ ပ့န

က္ကခင့္ ့် ွ ိသည္။

ကိုြြ္ပ့ဆ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။

(၃) မွတ္တမ့္်းမွတ္္ ၊ ြ င္ြကစ တ္မ့္်း၊ ဂြစတ္ မ ်းကိုၾကည့္ ့် ႈြြ္ပ့ဆ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
(၄) အလပက္

နြွတ္တမ့္်းမ ်း၊ နို ့တ္ြ
်းကို့့
ိ ၾ
ု ကည့္ ့် ႈြြ္ပ့ဆ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
့်

(၅) လုပငန့္်း၊ ပ့န

မ ်းကို ဓါတ္ပံြု၊ ဖဗဒယို

ြိုကကူ်းမွတ္တမ့္်းတ္င့္ ခင့္်းမ ်းလိုအပသလိုပ့ဆ င္င္က္ကခင့္ ့် ွ ိသည္။
လုပငန့္်းဌ န၊ ဆိင
ု အ ကတ္င့္်း ွ ိသမ
ူ ်းကို လိုအပသလိုပ့မ်း့ မန့္်းပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
(၆) ြ င္ြကစ တ္မ့္်း၊ မွတ္တမ့္်းမွတ္္ မ ်း၊
ပ့ခတ္ွနည့္်းပည ့ ဖင့္ပ့ဆ
င္င္က္ ်းပ့သ မွတ္တမ့္်းမ ်းကိုပ့လ့်လ ြြ္ပ့ဆ်း့ ပ်း
့်
သက္ပ့သခံပအထ ကအထ ်းအ ဖြ္ပ့ဆ င္င္က္ကခင့္ ့် ွ ိသည္။
(၇) ဤပုဒအ ထိက
ု ဲသ
့် ို ့ပ့မ်း့
မန့္်းပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းြြ္ပ့ဆ်း၍ သက္ပ့သခံ သူမခသူမဆို
့်
မိမိအ ်း အ ပြဖိြု ့နိ့် င
ု သ ခဟြု ယံုၾကပခ္သ ပ့မ်းပခန့္်းကိုပ့့ ဖဆို န္ တ္ ၀န ွ ိပ့ြ ။
(၈) ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်း (အငစပက္ပ့တ္ ့္) ကလိုအပသလိုၾကည့္ ့် ႈြြ္ပ့ဆ်းနိင
ု န
္ ္ လုပန
င ့္်း ွ ငသ ည္
အလုပဌ န၏ ြ င္ြကစ တ္မ့္်းမ ်း၊ ဂြစတ္ မ ်း၊ ြ ခပ ်း၊ သက္ပ့သခံခက ်း၊ ပံုြံမ ်း၊
နမူန မ ်းကို ထုတ္္ပ့ပ်း ့ ပငဆငမ
္ ည္။
(၉) လုပငန့္်းမွတ္ပံြုတ္င္၊ လုပငန့္်း ွ ငတ္
့် သ က္ မ ်းကို
ွ ပံြုတ္င္၊ နွင့္ ့် လုပငန့္်းနွင့္ပါတ္
ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်းပမွတ္ င့္်းဆို သည့္အတ္ိ
ုင့္်းထုတ္္ပ့ပ်း့ ပငဆငမ
္ ည္။
့်
(၁၀) အကယ္၍ တ္ြံုတ္ဥ်းသည္ ဥပပဒကိုပ့သ ့္၄င့္်း၊
ဥပပပဒအ ကွ့ ပဌ န့္်းခက ်းကိုပ့သ ့္၄င့္်း ပ့ဖါကဖက့္ ခင့္်း၊
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လိုကန ကင့္သံ
့် ်းု နပည္ကကက့္ ခင့္်းကို ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်း (အငစက္ပ့တ္ ့္) မွ ပ့ကတ္ ့ ့် ွ ိခဲ့်ပါက
ထိအ
ု ပြက်းကလနသ
်ဴ
ူ အ ်း ြြ္ပ့ဆ်းပ့ ်းမႈ်းခပ္ (ခဖအိ ငပ
စ က္ပ့တ္ ့္) ၏ ပခင့့့္် ႔ပခက့္ ဖင့္ ့်
တ္

်းဖြဲဆို န္ ြြဥ္မည္။

မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၂၊ ၆၊ ၂၀၊ နွင့္ ့် ၃၂ မွ ၃၅၊ ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်
အပိုဒ္ - ၁၀၊ ၁၁၊ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
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၀၈ /၁၃။

လုပငန္း်းပခငနငွ း
့် ္
နာမကန္း်းမႈ။

အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၀၂ (၁၉၅၂)၊ ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၂၁ (၁၉၆၄)၊ နွင့္ ့် ကကနဗင့္်း ွ င့
္ ်း ၁၃၀ (၁၉၆၉) လူမႈဖူလပ
ံု ့ ်း၊ လုပငန့
္ ်းပခင္ ထိခက
ို ႈနြန ပ့ၾက်းခံြ ်းပခင့္၊့် ကန့္်းမ ပ့ ်းပ့ဆ်း၀ါ်းကုသမႈ
နွင့္ ့် န မကန့္်းမႈခံြ ်းပခင့္ ့်- တ္ို ့နွ့် င့္ပါတ္
့် သ က္ပ့သ ကကနဗင့္်း ွ င့္်း မ ်း့ ဖြသ ည္။

အထက္ပးဖၚျ ပပါကကနဗငး
္ ်း ွ င္း်းမာ်းကို း မနမာနိငမ
ငံ ွ လကခအ
ံ တည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ွ ိ ပးသ်းပါ။
န မကန့္်း့ ဖြလ ပ့သ အခပ္ နတိ ငသင္၏ အလုပင
နွ ့္၀င္
ု က အကကယ္ပ့ပ်းဖို ့လိ
ု ည္။
့် ပ့ပငကိအ
့် သ
နိင
ု ပ
ငံ ့တ္ ့္ဥပပဒအ န မကန့္်းပခင့္ ့်(၃) ကအကတ္င့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိပခင့္မ့် ွ ိသည့္ ဖြနိြုင္၏။
အနိမ့္ဆံ
့် ်းု ပအနအထ ်းကတ္င္ န မကန့္်းပခင့္ ့် ပဌမ (၆)လ အကတ္င့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိပ့ြ မည္။
ပခငခြ
ံ ်းြဥလြ ၀င္ပ့ပငသည္ ပံုမွန့္္အနိမ့
္ ဆံ
ု ငံ
့် ်းု လုပခလြ ၏ အနည့္်းဆံ်းု ၄၅% ွ ိ မည္။ (နိင
ပ့တ္ ့္အြို်း မ ်းပအန ဖင့္ ့် မိမိပအနအထ ်းကိလ
ု က
ို ္၍ န မကန့္်းပခင့္ ့် ပဌမ ၆-လ
အကတ္င့္်းက လအကတ္က္ မူလလြ ၀င္ပ့ပင ၏ ၆၀%
အထိခြ
ံ ်းပခင့္ပ့ပ်းနိ
င
ု ္ပ့သ ြံနြကိ ြုပ့င္ြ်းခယနြုိ ငသ ည္။ ့ ဖြနိြု ငလင္
့်
ွ ပဌမ ၁နွြအ ကတ္င့္်းပငခြ
ံ ်းပခင့္ပ့ပ်းနိ
င
ု သ ည္။)
့်
သင့္အကတ္ကန
မကန့္်းပခင့္ခံ့် ြ ်းပခင့္အ
ွ ိ ပါမည္။
့်
့် ပည့္အ၀
့်
န မကန့္်းပခင့္ ့် ပဌမ (၆)လ က လအကတ္င့္်းသင့္အ
စ ႈမ ွ ိပ့ြ ။
့် ်း အလုပ္ပဲမ
န မကန့္်း့ ဖြ္ပ့နြဥအခမဲ့်ပ့ဆ်း၀ါ်းကုပခင့္ ့် ွ ိပ့ြ မည္။ အလုပသမ ်းနွင့
္ သူ
့် ၏
မိသ ်းြုမ ်းသည္ လိအ
ု ပ္ပ့သ ကန့္်းမ ပ့ ်း ပ့ြ င့္ပ့
ွ ကႈကို
့်
ပ့ြ်း ႈန့္်းသကသ ပြ ့ ဖင့္လက
လွ မ့္်းမပ့ြနိင
ု မ
္ ည္။
့်
လုပငန့္်းပခင္ခ
ိ က
ို ႈ

သို

့မဟု
တ္္
့်

ဆကစပ္ပ့သ ပ့

ဂါတ္ခုခပ
ု ့ၾက င့္ ့်

သငသ ခပြမ့္်းမသန့္ ဖပ္ ြသ ်းခဲလ
ွ ခံြ ်းပခင့္ကိ
ု ္ ြုိ ကတနတန္ပ့ပ်း မည္။ အလုပသမ ်းသည္ ယ ယ
့် င္
့် ု ထိက
သို ့မဟု
့် တ္္ အ မဲတ္န့္်း မပြမ့္်းမသန့္ ဖပ္ ြသ ်းခဲပ
့် ါက သူ၏ ပမ့္်းမွ လြ ၏ အနည့္်းဆံ်းု ၅၀%
ကိခ
ု ြ
ံ ်းပခင့္ပ့ပ်း
မည္။ အလုပသမ ်းပ့သဆံ်းု ကသ ်းခဲပ
့်
့် ါက ကန္ ြသ ူမ ်းကို ပ့သဆံ်းု သူအလုပ္
သမ ်း၏ ပမ့္်းမွလြ ၏ ၄၀% အထိကို လ၍ပ့ပ်းနိင
ု သ ည္။
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒစည္း်းမဥ္း်းမာ်း။
•

ပခင့္ ့် ကနင
ွ ့္ပိ့် တ္္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

•

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

ပးပပငၾက်းခံစာ်းပခင္း။့်
ပခင့္နွ့် င့္ပိ့် တ္္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) အ အလုပမ
သ ်း၀န္မ့္်းသည္ လုပသက္ (၆) လ ပည့့့္် ပ်းပါက
ပ့ဆ်းပခင့္ ့် က္ (၃၀) ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။ ထိခ
ု ံြ ်းပခင့္ ့်
ပ့ဆ်းပခင့္ပ့တ္
င့္်းခံြါ ကို ဆ
့်
မွတ္ပံြုတ္င္ ်းပ့သ ပ့ဆ်းဆ

နအလုပသမ ်းပအန ဖင့္ ့်

၀န္ သို ့မဟု
တ္္ လကွတ္္ကန့္်းမ ပ့ ်းတ္ ၀နခ၊ံ သို ့မဟု
တ္္
့်
့်

၏ ပ့ထ ကခံခက့္ ဖင့္တ္င္
့် ့ ပ မည္။

ပ့ဆ်းပခင့္ပခင္
ု ့္်းက လ (၃) ကသတ္ွတ္္ ်းသည္။
့် ့့့် ပ့ ခင့္်းအကတ္က္ ပ့ြ င့္ဆိ
့် င
လုပသက္ (၆) လမ ပည့္ပ့သ်းပ့သ
အလုပသမ ်းသည္ ပ့ဆ်းြါတ္င့္ ပပတ္ င့္်းခံပါက
့်
လုပခလြ မဲ့်ပ့ဆ်းပခင့္ ့်ခံြ ်းနိင
ု သ ည္။
လုပသက္ (၆) လ ပည့့့္် ပ်းပ့သ အလုပသမ ်း၀န္မ့္်းအကတ္က္ ၀င္ပ့ပငခံြ ်းပခင့္ပ့ပ်း
မည္။
့်
ထိခ
ု ံြ ်းပခင့္ကိ
္ွ ္ ပမွပ်း န့္ ဖြ့္ ပ်းအြို်း ထံပမွတ္ င့္်းခံပခင့္မ့် ွ ိ။
့် ုအလုပင
အလုပသမ ်း၀န္မ့္်းသည္ ပ့ဆ်းပခင့္ကိ
အ က ကတ္င္ိ ြုခံြ ်းပခင့္ကု
့် ု အသံ်းု မ ပ့ ဖြပါက တ္ြနွြၾ
့် န ံဆ ြု်းသည္။
အလုပခန္ ့ ့်ြ ခပပါခံြ ်းပခင့္တ္
ပ္ ပသ ည္ ဤဥပပဒအ ခံြ ်းပခင့္ထက္
ပ့လွ န
့်
့်
့် ည့္်းပါက
ြ ခပပါခံြ ်းပခင့္သခအ
က်ံ့့်းမ၀င္။
့်
လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒအ အ မခံ

ွ ိထ ်းပ့သ အလုပသမ ်း၀န္မ့္်းသည္ ့ ပ်းခဲပ
့် ့သ လုပသကက လ

(၆)လအကတ္င့္်း ထည့္၀င္
ု ို
့် ပ့ပင (၄) လ ထည့္၀င္
့် ့ ပ်းပါက ပ့ဆ်းပခင့္ခံ့် ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိမည္။ ထိသ
့ ့် ွ ိ နအ ကတ္ကလူမႈဖူလံုပ့ ်းပ့ဆ်းခန့္်းပမွဆ်းမႈ်း ဆ

၀နက ၀န္မ့္်းသည္

အလုပလ ြုပနိြုင္ပ့သ ပအ့ ခပအနမ ွ ိပ့ၾက င့္်းပ့ထ ကခံခက္ပ့ပ်း နလိ ြုသည္။ မိမိဆ ၵမပါဘဲ
တ္

်း၀ငအလုပက
လ ့
ဲ ့် ဖပ္ ြသ ်းပ့သ အလုပသမ ်း၀န္မ့္်းအကတ္ကခံြ ်းပခင့္ကိ
့် ု ပ့န ကဆံြု်းအလုပဆင့္်း ကအကလန္

ကတ္င္ပ့ပ်း န့္ ဖြသ ည္။
လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒအ န မကန့္်းမႈခံြ ်းပခင့္မ့် ်း

ွ ိနင
ို သ ည္။ န မကန့္်း့ ဖြႈတ္ခုအကတ္က္

ြတ္င္ပ့နပမက င့္်းပ့သ ပ့န ့မွ့် ြ၍ ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိမည္။ ထိပ
ု ့န ့မတ္ိ
ုင (၄)လ
့်
က လအကတ္င့္်းအလုပသမ ်း၏ ပမ့္်းမွ လုပခလြ ၆၀% ကို ခံြ ်း နိင
ု သ ည္။ န မကန့္်းမႈက လ (၂၆)
ပါတ္အထိခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။ ခံြ ်းပခင့္ပ့ပပငၾက်းပမ
ဏ္ ကပ္-၁၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အကတ္င့္်း ွ ိသည္။
့်
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န မကန့္်း့ ဖြႈသည္ ထပခါတ္လဲလဲ့ ပန့္ ဖြ့္ ခင့္်း၊ န တ္ ွ ည့္ ဖြ့္ ခင့္်း၊
ပ့

ဂါတ္မ်းထကပ
ိ
ိြု့ ဖြ့္ ခင့္်း၊ ပအ ်းႀက်းပ့သ ပ့

ဂါမ်း့ိ ဖြ့္ ခင့္်း့ ဖြပါက

န မကန့္်းမႈက လ (၅၂) ပါတ္္ိ သို ့မဟု
တ္္ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဘုတ္အဖဖဲ ့က
့်
့် သတ္ွတ္္ပ့သ က လအထိ
ပ့ဆ်း၀ါ်းကုသ ခင့္်းခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိမည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၆၊ ပခင့္နွ့် င့္ပိ့် တ္္က ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
အပိုဒ္ - ၂၂ နွင့္ ့် ၂၃၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

ပးဆ်း၀ါ်းကုပသစာင္းပး
ွ ာကမႈ။
့်
န မကန့္်းပခင့့့္် ဖင့္ပ့ဆ်း၀ါ်းကု
ပသနသူ အ မခံ
့်

ွ ိ့ ပ်း အလုပသမ ်းသည္

အခမဲ့်ပ့ဆ်း၀ါ်းကုသမႈခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။ လူမႈ ဖူလပ
ံု ့ ်းဘုတ္အဖဖဲ ့လက္
ပ့အ ကခံ
့်
ပ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်းမ ်း၊ ပ့ဆ်းြံုမ ်း၊ ြက္ံြုပိုင္ပ့ဆ်းခန့္်း၊ ့ ပခသူ ့ပ့ဆ်းြံ
ု မ ်းကအလုပ္
့်
သမ ်းမ ်းကိုလကခံကုပသြ င့္ပ့
ွ က္ပ့ပ်းသည္။ အ မခံ ွ ိပ့သ အလုပသမ ်းသည္
့်
ပ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်းတ္ခုကတ္ငတ္
ု ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်း၏ ၀န္ပ့ဆ ငႈအကတ္ကသ
ွ ပံြုတ္င္ ထ ်းပါက ထိပ
အက်းခံိ ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။ ခကြင့္်းခကအ ်း့ ဖင့္ ့် ပအ ်းပ့ပပေဆ်း၀ါ်း ကုသမႈ သို
့မဟု
ပ့့ ပ င့္်းပ့ပ်းမႈအကတ္ကအက်းခံိ ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိမည္။
့် တ္္ိြုပ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်းမွ အ ခ ်းသို ့လႊ့ဲ
့်
ပ့ဆ်း၀ါ်းကုသပခင့္ ့်အက်းခံိ ြ ်းမႈကတ္င္ •

ပ့ဆ်းပ့ပ်းခန့္်းမွကန့္်းမ ပ့ ်းပ့ြ င့္ပ့
ွ ကႈ
့်

•

အိမိတ ြု ငယ ပ့

ပကအ ်းပ့ပေကုသမႈ

•

အထူ်းကုဆ

၀န့္ ဖင့္ကု
့် သမႈ

•

ပ့

•

ဓါတ္န
ွ ြုိ္ က့္ ခင့္်း

•

လိုအပသလိုပ့ဆ်းြံုတ္ကကြုသ ခင့္်း

•

ပ့့ ခတ္ုလကတြုတ္ပဆင့္ ခင့္်း

•

ပအၾက ့ ပငဌ န

•

အထူ်းကိ ိယ ပြၥည့္်းမ ်း

•

ပ့ဆ်း၀ါ်းပြၥည့္်း

ဂါ ွ ပ့ပပဖ ်းဌ နမ ်း၏ ဓါကတ္ခဲခန့္်း၀န္ပ့ဆ ငႈ

. . . တ္ို ့ပါ၀ငသ
ည္။
့်
အက်းခံိ ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသအ
ူ လုပသမ ်း၏ မွခု့သ
ိ မ
ူ ်းလည့္်းကုသပခင့္ ့် ွ ိသည္။
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အ မခံ ွ ိပ့သ အလုပသမ ်းမိခင္၏ ပကလ်းအကတ္က္ ပကလ်းအသက္ (၁)
နွြ့္ ပည့္သခ္
ိခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
့်
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၂၂၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

အလုပတ ည္း မဲလး
ံု ခံးမ
ဳ ႈ။
န မကန့္်းပခင့္ခံ့် ြ ်းပ့နြဥအ ကတ္င့္်း လူမႈဖူလံုပ့ ်းအ မခံ ွ ိပ့သ အလုပသမ ်း၏
အလုပတ ည့္ မဲလံု့ ခံ့မႈသခခိြုင့္ မဲ ပ့ြ မည္။ န မကန့္်း့ ဖြ့္ ခင့္်းအကတ္က္၊ သို
့ဟု
တ္လြုပငန့္်းပခပ္ ငတင့္်းထိခိုကႈ
့် ပတ္ကလ်းပ့ပမ်းပဖ ်း့ ခင့္်းအကတ္က္ သို ့မဟု
့်
ပ့ၾက င့္ယ
္ွ သ ခ္ိြုအလုပသမ ်းအ ်း
့် ယအလုပလုပိြုန ငဘဲ ပ့ဆ်းပခင့္ခံ့် ြ ်းပ့နြဥက လအကတ္င့္်း အလုပင
အလုပထ
ု ပယ္ ့ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ အလုပစ ခပ္ပဲ့
စ ခင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္ဆင့္နိ့် မ့္အလု
ပိသ ြု
့်
ွ တ္
့ပ့
ႊ ့ပ့့
ပ င့္်း့ ခင့္်း ပ့သ ့္၄င့္်းမလုပ္။ လူမႈဖူလံုပ့ ်း ဥပပဒအ
့်
့်
အလုပင
္ွ ထ
ု လုပသမ ်း၏ လုပခလြ မွ့ ဖတ္္ပ့တ္ က့္ ခင့္်းမ ပ ။
့် ပ့ပ်းြျ ခင့္်းအကတ္က္ ထိအ
ွ ည့္၀င္
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၆၆၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

မပစမ္း်းမသန္း ဖစမႈ /လုပငန္း်းပခင္ငတင္း်းထိခက
ို ႈမ နစနာပးၾက်း။
လုပငန့္်းပခပ္ ငတင့္်းထိခိုကႈမ ်းကို ပ့န ကဆကကတဲ့ ဖြစပဥအပေမူတ္ည္၍ဖခဲ့ ခ ်းနိင
ု သ ည။္
(၁) အ မဲတ္န့္်း လံု်း၀မပြမ့္်းမသန့္ ဖြရျ ခင့္်း
(၂) အ မဲတ္န့္်း တ္ြိတ္တပိင
ု ့
္ ်းမပြမ့္်းမသန့္ ဖြရျ ခင့္်း
(၃) ယ ယ မပြမ့္်းမသန့္ ဖြ့္ ခင့္်း
(၄) ့ ပင့္်းထန္ပ့သ ထိခိုကႈပ့ၾက င့္အလု
ပသမ ်းပ့သဆံ်းု ့ ခင့္်း
့်
အ မဲတ္န့္်း လံု်း၀မပြမ့္်းမသန့္ ဖြရျ ခင့္်းကတ္င္ ထိခက
ို ႈမ ဖြ (၄)
လအကတ္င့္်းအ မခံ ွ ိသအ
ူ လုပသမ ်း၏ ပမ့္်းမွလြ ၏ ၇၀% ကို မပြမ့္်းမသနပင စ ငအျ ဖြ္ပ့ပ်း မည္။
လူမႈဖူလံုပ့ ်းဘုတ္ဆ

၀န ွ မပြမ့္်းမသန္ ့ ဖြသ ူ သည္ အ မဲတ္န့္်း

ကူညပ့ြ င့္ပ့
ွ ကႈလိုပ့ၾက င့္်းပ့ထ ကခပ
ံ ါကထိပ
ု ငစင္၏ ၁၀% ပမ ဏ္ ကို အ မဲတ္န့္်း
့်
ပ့ြ င့္ပ့
ွ ကသူအခ ပ့ၾက်းပ့ပငအ ဖြ္ပ္ပ့ဆ င့္်းပ့ပ်း မည္။
့်

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/
35

အ မဲတ္န့္်း တ္ြိတ္တပိုင့္်းမပြမ့္်းမသန့္ ဖြရျ ခင့္်းကတ္င္
မပြမ့္်းမသန့္ ဖြ္မႈအတ္ိုင့္်းအတ္ ပ့ပေမူတ္ည္၍ မပြမ့္်းမသန္ ပငစ ငအျ ပည့္၏
ိ % ကို
့် အခ်းက
ပ့ပ်း န့္ ဖြသ ည္။ အကယ္၍အလုပလ ြုပနိြုင္ပ့သ ပြမ့္်း ခဆံြု်း ႈ့ံ့်းမႈသည္ ၂၀%
ထက္ပ့လွ န
ု လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းပ့ပ်း န့္ ဖြသ ည္။
့် ည့္်းပ့နပါက ပငစ ငအျ ပည့္ ့် (၅) နွြစ ကိတ္
ယ ယ မပြမ့္်းမသန့္ ဖြ့္ ခင့္်းကတ္င္ ထိခိုကႈမ ဖြ (၄) လအကတ္င့္်းအ မခံ ွ ိသအ
ူ လုပသမ ်း၏
ပမ့္်းမွလြ ၏ ၇၀% ကို ြတ္ငပြမ့္်းမသန့္ ဖြသ ည့္ပ့န
့မွ့် ြ၍ (၁၂) လထိပ့ပ်း မည္။
့်
လူမႈဖူလံုပ့ ်းဘုတ္္၏ ဆ

၀နသ ည္ ထိခိုကသူအလုပသမ ်း၏

အလုပလ ြုပနိြု့္င္ပ့သ ပြမ့္်း ခဆံြု်း ႈ့ံ့်းမႈအတ္ိုင့္်း အတ္ ကို ြြ္ပ့ဆ်း န့္ ဖြသ ည္။ ဘုတ္အဖဖဲ
့ပကတ္
င့္်းဆိသ
ု ည့္အတ္ိ
ုင့္်းလိုအပပါက ့ ပနလ ခြ
စ ္ပ့ဆ်းမႈမ ်း ပ့ဆ င္င္က္မည္။
့်
့်
အ မခံထ ်းသူအလုပသမ ်းသည္ ပ့ဆ်းြြ္ပ့ဆ်း နလ ပ့

က့္ ခင့္်းပည္ကကကပါက ဘုတ္အဖဖဲ ့ ့်

ပအန ဖင့္အလု
ပသမ ်း၏ ခံြ ်းပခင့္ကိ
ု သ ည္။
့်
့် ု ယ ယပ့သ ့္၄င့္်း၊ အ မဲတ္န့္်းပ့သ ့္၄င့္်း ပဆိ ြုင့္်းနိင
အလုပသမ ်းပ့သဆံ်းု ကသ ်းပါက ကန္ ြသ ူခံြ ်းပခင့္ကိ
့် ု
အလုပသမ ်းကြ

င့္်းပ့ပ်းထ ်းသည့္ခံ့် ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသမ
ူ ်းအ ်း ပ့ပ်း မည္။ ဤသို

့ခံ့် ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသြ
ူ

င့္်းပ့ပ်းမထ ်းခဲ့်ပါက ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိထက
ို သ ူမ ်းမွ ဥ်းြ ်းပ့ပ်းအလိုက္ -

ကန္ ြသ ူမုဆ်းို မ(ဖို)၊ သ ်းသမ်းမ ်း၊ မိဘမ ်း ့ ဖြသ ည္။
ကန္ ြသ ူခံြ ်းပခင့္ပငစ
့် ငကိ ြုပ့အ ကပါအတ္ိုင့္်းပ့ပ်း န္ ့ ဖြသ ည္ •

အ မခံထည့္၀င္
့် ပ့ၾက်း (၆၀)လ ွ ိပါက ပ့သဆံ်းု သူအလုပသမ ်း၏ ပမ့္်းမွလြ အဆ (၃၀)

•

အ မခံထည့္၀င္
့် ပ့ၾက်း (၆၀ - ၁၁၉)လ ွ ိပါက ပ့သဆံ်းု သူအလုပသမ ်း၏ ပမ့္်းမွလြ အဆ
(၅၀)

•

အ မခံထည့္၀င္
့် ပ့ၾက်း (၁၂၀ - ၂၃၉)လ ွ ိပါက ပ့သဆံ်းု သူအလုပသမ ်း၏ ပမ့္်းမွလြ အဆ
(၆၀)

•

အ မခံထည့္၀င္
့် ပ့ၾက်း (၂၄၀)လအနဲဆ်းံု ွ ိပါက ပ့သဆံ်းု သူအလုပသမ ်း၏ ပမ့္်းမွလြ
အဆ (၈၀)

ကန္ ြသ ူမုဆ်းို မ(ဖို) အကတ္ကပငင
စ ္ ွ ိ နင
ို ည္။ မွခိုသအ
ူ ခ ်းမိသ ်းြု၀င ်းအကတ္ကူ ၄င့္်းသခအိြုမင့္်းသူ၊
မပြမ့္်းမသနသ ူမ ်း့ ဖြပါကအက်းခံိ ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိနင
ို သ ည္။ အ ခ ်းပ့သ သူမ ်းအကတ္ကခံြ ်းပခင့္ကိ
့် ုမူ
ပ့သဆံ်းု သူနင
ွ ့္ပ့တ္
့္ြပႈ၊ ထိသ
ု ၏
ူ ၀င္ပ့ပင၊ အလုပလ ြုပနိြုင့္ ခင့္်း၊
့်
နွင့္ဆကစ
ပပအနအထ ်းမ ်းပအပေမူတ္ည္၍ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဘုတ္က ြဥ့္်းြ ်းဆံ်းု ့ ဖတ္နိြု ငသ ည္။
့်
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အသုဘြ ်း ိတ္ကိြု ပမ့္်းမွလြ ၏ (၅)ဆအထိ တ္လံ်းု တ္ခဲတ္ည့္်းပ့ပ်းနိင သ ည္။
အတ္ိုင့္်းအတ္ အတ္ိအကအ ်း ့ ဖင့္ပမသဆံ
်းု မ (၄)လအကတ္င့္်းထည့္၀င္
့်
့် ပ့ၾက်းမ ်းနွင့္ ့်
ပမ့္်းမွလြ ပအပေမူတ္ခသည္။
လုပငန့္်းပခပ္ ငတင့္်းထိခိုကႈနြန ပ့ၾက်းခံြ ်းပခင့္ကိ
န့္်းခွိပ့ပ်းသည္။
့် ု လူမႈဖူလံုပ့ ်းဘုတ္အဖဖဲ ့ကထိ
့်
အလုပ္ွင ွ လြဥလြ ပ့ပငြ

င့္်း၏ ၁% ကိလ
ု တ္ိုင့္်းလတ္ိုင့္်းထည့္၀င္
့် ပ့ပ်း မည္။

မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၀ ၊ ၅၅ - ၅၉ ၊ ၆၂ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)
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၀၉ /၁၃။

လူမႈဖူလပ
ံု း ်း။

အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
လူမႈဖူလပ
ံု ့ ်း (အနိမ့
္ ဆံ
့်းမ ်း) - ကကနဗင့္်း ွ င့
္ ်း ၁၀၂ (၁၉၅၂)။
့် ်းု အဆင့္အတ္န္
့်
၄င့္်းပ့န ကပြုိ င့္်းကကနဗင့
္ ်း ွ င့္်းမ ်းကတ္ငအခ ့ိ ခံ့် ြ ်း ပခင့္မ့် ်းကို
အဆင့္အတ္န္
့ မွင့
္ ပ့ပ်းထ
်းသည္။
့်
့်
လုပငန့္်းပခင္ခ
ိ က
ို ႈခံြ ်းပခင့္ ့် - ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်း ၁၂၁ (၁၉၆၄)
ခနဲိ ့မပြမ္
့်း့ ခင့္်း၊ အိမ
ု င့္်း့ ခင့္်း နွင့
္ ့် ကန္ ြသ ူ ခံြ ်းပခင့္မ့် ်း - ကကနဗင့္်း ွ င့
္ ်း ၁၂၈ (၁၉၆၇)
့်
ကန့္်းမ ပ့ ်းပ့ြ င့္ပ့
ွ ကႈနွင့
္ ့် န မကန့္်းမႈ ခံြ ်းပခင့္ ့် - ကကနဗင့
္ ်း ွ င့္်း ၁၃၀ (၁၉၆၉)
့်
အလုပလကခံ
ဲ ့် ြ ်းပခင့္ ့် - ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်း ၁၆၈ (၁၉၈၈)

အထက္ပးဖၚျ ပပါကကနဗငး
္ ်း ွ င္း်းအာ်းလံ်းု ကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ
လကခအ
ံ တည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ွ ိပးသ်းပါ။
ပံုမွပနအ့ ခပအနမ ်းအ ပငစငြ
ခံ ်း မည့္အသက
အ င္ြယကြုိ (၆၅)နွြ္ပကက ့္ပ့ြ ပါ။ ထို
့်
့ထက္
ပ့က ့္၍သတ္တ္
့်
့် မ ်း၏လုပိြုန ငကိ ြုငနြုိ င္ပ့သ ပြမ့္်း ည္၊
ွ ္ မခဆိြုပါက အသကႀက်း င့္သူ
လူဥ်းပ့ အခ်းအြ
ိ
်းပအနအထ ်း၊ ြ်းပပ ်းပ့ ်းနွင့
္ ့်
လူမႈပ့ ်းြံညႊန့္်းမ ်းကိက
ု န
ိ ့္်းဂဏ္န့္်းပ့ဗဒပသဘ တ္

်း့ ဖင့္တ္င္
ု ြုဖိ ့လိ
ု ည္။
့် ့ ပနိင
့် သ

ပငစငြ
ခံ ်းပခင့္ကိ
ု ြ ၀င္ပ့ပင၏အခ်းအြ
ိ
်းအပ သ ့္၄င့္်း၊
့် လ
အနိမ့္ဆံ
ိ
်းအပ သ ့္၄င့္်းသတ္တ္
ု သ ည္။
့် ်းု လုပခလြ ၏အခ်းအြ
ွ ္ နိင
ွ ပ့ပပဖကကြ်းပ့ပမ်းသူအမ
ိ ္ပ့ထ င္ဥ်းြ်းပ့သဆံ်းု ခဲလ
ွ ကန္ ြသ ူ အိမ္ပ့ထ ငဖကနွင့
္ ့်
့် င္
ပကလ်းမ ်း ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိ မည္။ ထိခ
ု ြ
ံ ်း ပခင့္ကိ
့် ု
လြ ၀င္ပ့ပင၏အခ်းအြ
ိ
်းအပ သ ့္၄င့္်း၊
အနိမ့္ဆံ
ိ
်းအပ သ ့္၄င့္်းသတ္တ္
ု သ ည္။ ထိပ
ု ့ပင၏ အနည့္်းဆံ်းု
့် ်းု လုပခလြ ၏အခ်းအြ
ွ ္ နိင
၄၀% ွ ိ မည္။
အလုပလက့
ဲ ့် ဖြသ ူသည္
ခံြ ်းပခင့္သည္
့်

ကန္

့သတ္
အ ခနပိြုင့္်းတ္ခုအကတ္က္
့်
လြ ၀င္ပ့ပင၏

ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသင့္သည္
။
့်
အခ်းအြ
ိ
်းတ္ခုပ့သ ့္၄င့္်း၊

အနိမ့္ဆံ
ခ ြ ၏အခ်းအြ
ိ
်းတ္ခုပ့သ ့္၄င့္်း့ ဖြနိြု ငသ ည္။
့် ်းု လုပလ
အ မခံထ ်း ွ ိသတ္
ူ ဥ်းပတ္ယ ကသည္ လုပငန့္်းပခငနင
္ မပါတ္
သ က္ပ့သ က လတ္ ွ ခန မကန့္်းမႈ၊
့်
ွ ့
ပ့

ဂါ၊

ထိခက
ို ႈ၊

မပြမ့္်းမသနႈပ့ၾက င့္ ့်

ပငစ ငသကတ္ိင
ု

ခနဲိ

့ပ့န
ပ်း
့်

၀င္ပ့ပငပ သ အလုပလုပိြုန င့္ ဖြ္ပ့နပါက ခနဲိ ့မပြမ္
့်းသူ ခံြ ်းပခင့္ပ့ပ်း
မည္။
့်
့်
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သက္ြုိ ငရာစည္း်းမဥ္း်းဥပပဒမာ်း ။
•

လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

ပငစငစ
ခံ ာ်းပခင္း။့်
အသက္ (၆၀) ့ ပည့္ပ့သ
အလုပသမ ်း(မ) ၀န္မ့္်းသည္ လူမႈဖူလံုပ့ ်းထည့္၀င္
့်
့် ပ့ပင ပလပါင့္်း
(၁၈၀) (၁၅ နွြ္) ထည့္၀ငခ
ဲ ့်
သကႀက်းပငစငြ
ံခ ်းပခင့္ ့် ွ ိမည္။ လူမႈ၀န္မ့္်းဘုတ္အဖဖဲ ့ကြ
မံပ့သ
့် ပါက
့်
သကႀက်းပငစငပ
ံ္ ံုပ့ပငသို ့ ့်အလုပသမ ်း - အလုပ္ွင္ နွြ္ဥ်းနွြဘကစလံု်းမွ ထည့္၀င္
့် ပ့ပ်း မည္။
သကႀက်းပငစင္၊ မသနပြမ့္်းပငစင္၊ ကန္ ြသ ူပငစင္ တ္ို ့အကတ္က္
အလုပသမ ်းမွ လြ ၏ ၃%
့်
လြဥ္ ည့္၀င္
္ွ ွ လြဥလြ ပ့ပငြ
့် ပ့ပ်း မည္။ အလုပင

င့္်း၏ ၃%

ပမ ဏ္ကိုလတ္ိုင့္်းလတ္ိင
ု ့္်းထည့္၀င္
့် ပ့ပ်း မည္။
ပငစငြုစ ပ့ဆ င့္်းပ့ပငပမ ဏ္သည္ ထည့္၀ငစ
့် ြုပ့ဆ င့္်းသည့္က
့် လအကတ္င့္်း အလုပသမ ်း၏
ပမ့္်းမွလြ ပ့ပင၏ (၁၅) ဆ ဖြသ ည္ (၁၅ လအကတ္က္ လြ )။ ထိပ
ု ့ပငကို
လြဥပငင
စ ္ပ့ပငအ ဖြ္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းပ့သ ့္၄င့္်း ထုတ္ယူ ခံြ ်းနိင
ု သ ည္။ ပလပါင့္်း
(၁၈၀) ထကပိြု၍ ထည့္၀ငစ
ု ည္။
့် ြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက သခ္က ်းပ့သ ပငစင္ပ့ပင ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိ နိင
လြဥ္ ည့္၀ငစ
့် ြုပ့ဆ င့္်း့ ခင့္်း ကို (၁၂) လထကပိြု၊ (၁၈၀) လထက္ပ့လွ န
့် ည့္်းြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက
ြုပ့ဆ င့္်းပ့ပင၏ ၄၀% နွင့္ ့် ထပ္ပ့ဆ င့္်းအတ္ို်း

ွ ိပ့ပငကိုခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။

(၁၂) လထက္ပ့လွ န
ဲ ့် င္ အလုပသမ ်းသခ္ည့္၀င္
့် ည့္်းထည့္၀ငခ
့် ပါလွ
့် ပ့ပငကို
တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းထုတ္ယူခံြ ်း ပခင့္ ့် ွ ိသည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၂ ၊ ၃၅ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

မွခိုသ ူ /ကနရ စသ ူခံစာ်းပခင္း။၊
့်
ပ့သဆံ်းု သူအလုပသမ ်းသည္ ပ့သဆံ်းု ခပ္ နတိ င္ သကႀက်းပငစင္၊ မသင္နမ
စ ့္်းပငစင္ ခံြ ်းခဲ့်လွင္ (သို ့)့်
ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိခဲ့်လွင္ အကိ့့့်းခံြ ်း ထိက
ု ္ပ့သ ကန္ ြသ ူအ ်း မွခိုသပ
ူ ငစင္ပ့ပ်းနု့င
ိ သ ည္။ ခံြ ်းပခင့္ကိ
့် ု
အလုပသမ ်းကြ

င့္်းပ့ပ်းထ ်းသည့္ခံ့် ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသမ
ူ ်းအ ်း ပ့ပ်း မည္။ ဤသို

့ခံ့် ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသြ
ူ

င့္်းပ့ပ်းမထ ်း ခဲ့်ပါက ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိထက
ို သ ူမ ်းမွ ဥ်းြ ်းပ့ပ်းအလိုက္ -

ကန္ ြသ ူမုဆ်းို မ(ဖို)၊ သ ်း သမ်းမ ်း၊ မိဘမ ်း ့ ဖြသ ည္။
The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
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ွ ိမည့္ခံ့် ြ ်းပခင့္သည္
ပ့သဆံ်းု သူ
့်

ွ ိခဲ့်ပ့သ (သို ့)့် ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိပ့သ သကႀက်းပငစင္ /

မသင္နမ
စ ့္်းပငစင္ အတ္ိုင့္်း့ ဖြ့္ ပ်း လြဥ္ ြုတ္ယူနိင
ု ည္။ သို ့မဟု
တ္တလံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းထုတ္ယူခံြ ်းနိင
ု သ ည္။
့်
ပငစငြုစ ပ့ဆ င့္်းပ့ပငပမ ဏ္သည္ ထည့္၀ငစ
့် ြုပ့ဆ င့္်းသည့္က
့် လအကတ္င့္်း
ပ့သဆံ်းု သူအလုပသမ ်း၏ ပမ့္်းမွလြ ပ့ပင၏ (၁၅) ဆ ဖြသ ည္ (၁၅ လအကတ္က္ လြ )။ ထိပ
ု ့ပငကို
လြဥပငင
စ ္ပ့ပငအ ဖြ္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းပ့သ ့္၄င့္်း ထုတ္ယူ ခံြ ်းနိင
ု သ ည္။ ပလပါင့္်း
(၁၈၀) ထကပိြု၍ ထည့္၀ငစ
ု ည္။
့် ြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက သခ္က ်းပ့သ ပငစင္ပ့ပင ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိ နိင
လြဥ္ ည့္၀ငစ
့် ြုပ့ဆ င့္်း့ ခင့္်း ကို (၁၂) လထကပိြု၊ (၁၈၀) လထက္ပ့လွ န
့် ည့္်းြုပ့ဆ င့္်းခဲပ
့် ါက
ြုပ့ဆ င့္်းပ့ပင၏ ၄၀% နွင့္ ့် ထပ္ပ့ဆ င့္်းအတ္ို်း

ွ ိပ့ပငကိုခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။

(၁၂) လထက္ပ့လွ န
ဲ ့် င္ အလုပသမ ်း၏ထည့္၀င္
့် ည့္်းထည့္၀ငခ
့် ပါလွ
့် ပ့ပငကို
တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းထုတ္ယူခံြ ်း ပခင့္ ့် ွ ိသည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၆ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

အလုပလကခံ
မဲ ့် စာ်းပခင္း။့်
အလုပလက့
ဲ ့် ဖြ္ပ့နသူ အလုပသမ ်းသည္ လူမႈဖူလံု်းပ့ ်းအ မခံထည့္၀င္
ဲ့် ွင္၊
့် ပ့ပင (၃၆) လ ွ ိခလ
ပ့ဒသဆိင
ု ္ အလုပအကိုင ္ွ ပ့ပပဖ ်းြံု်း (ပ့လဘ ြံု်း) ကတ္ငတ္
ွ ပံြုတ္င္ ်းလွင္၊ အလုပလ ြု ပကိ ြုငနြုိ င္ငစမ့္်း ွ ိ့ ပ်း
အဆငသင့္လည္
့်း ့ ဖြ္ပ့နလွင္ ၄င့္်းသခအလုပလကခံ
ဲ ့် ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိထက
ို သ ည္။ အလုပလက့
ဲ ့် ဖြရျ ခင့္်းသည္
့်
မိမိဆ ၵ ဖင့့့္် ့ႈည္တ္္က္ လ ့ ခင့္်းမ ဖြ္၊ ြည့္်းကမ့္်းပ့ဖါကဖကႈပ့ၾက င့္မ့် ဖြ္ပ့ြ ၊ သို
့မဟု
တ္္ သင့္ပ့တ္
့္ပ့သ အလုပကမ့္်းလွမ့္်း့ ခင့္်းကို ့ ငင့္်းဆိမ
ု ႈပ့ၾက င့္မ့် ဖြ္ပ့ြ ။
့်
့်
အလုပလကခံ
ဲ ့် ြ ်းပခင့္ ့် ံပံုပ့ပငသို ့အလု
ပသမ ်း - အလုပ္ွင္ နွြ္ဥ်းနွြဘကစလံု်းမွ ထည့္၀င္
့်
့် ပ့ပ်း မည္။
အလုပသမ ်းမွ လြ ၏ ၁% လြဥ္ ည့္၀င္
့် ပ့ပ်း မည္။ အလုပ္ွင ွ လြဥလြ ပ့ပငြ

င့္်း၏ ၁%

ပမ ဏ္ကိုလတ္ိုင့္်းလတ္ိင
ု ့္်းထည့္၀င္
့် ပ့ပ်း မည္။
ခံြ ်းပခင့္ကိ
့် ုလြဥလတ္ိုင့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းပ့သ ့္၄င့္်း ယူပခင့္ ့် ွ ိသည္။
အ မခံ ွ ိထ ်းပ့သ အလုပသမ ်းက ယမနနြ
ွ က
အလုပလကခံ
ဲ ့် ြ ်းပခင့္ ့်အ ဖြ္ (၂)လ အထိ

ွ ိပ့သ ပမ့္်းမွလြ ပ့ပင၏ ၅၀% ကို
ွ ိနင
ို သ ည္။ ထည့္၀င္
့် ပ့ပင (၃၆) ပါတ္အထက္ (၁၂)

ပါတ္ပိြုထည့္ခဲ့် ့်တ္င
ို ့္်း အလုပလကဲ ခံ့် ြ ်းပခင့္ ့် ပ့န က္ပ္ (၁) လြထပ္၍

ွ ိမည္။ အမ ်းဆံ်းု ပ့န က္ပ္ (၄)
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လအထိ့ ဖြသ ည္။ သို ့့့် ဖင့္ ့် အလုပ္ လကခံ
ဲ ့် ြ ်းပခင့္ ့် ွ ိနင
ို ္ပ့သ ြုြုပ့ပါင့္်းက လမွ
အမ ်းဆံ်းု (၆) လ ဖြသ ည္။
အ မခံ ွ ိသအ
ူ လုပလကအလု
ဲ ့်
ပသမ ်းကတ္ငခိ
္ ်း ွ ိလွင္ အလုပလကခံ
ဲ ့် ြ ်းပခင့္ပမ
ဏ္၏ ၁၀%
့်
ွ ုသူ ဇန်း /ခင္ငပန့
ထပ္ပ့ဆ င့္်း

ွ ိ န့
ို ္င သ ည။္

အလုပလကခံ
ဲ ့် ြ ်းပခင့္အ
ု ္ပ့သ ပအ့ ခပအနမ ်းကို
့် ်း ပဆိ ြုင့္်းနိင
လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်းသည္။
သင့္ပ့တ္
့္ပ့သ အလုပအကိုင သ ြကမ့္်းလွမ့္်းမႈကိုလံုပ့လ က္ပ့သ ပအၾက င့္်း့ ပခက ွ ိဘ့
ဲ င
့်
င့္်းပယွလ င္ပ့သ ့္ ၄င့္်း၊
အလုပအကိုင့္ကကမ့္်းကငႈသငတန့္်းပ့ခေျ ခင့္်းကိုမလ ပ့

ကွလ င္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ အလုပအကိုင သ ြအ ကတ္က္

တ္ိုင့္်းတ္ပါ်း ပ့္ ခ ်းသို ့ကထက္ကခ
လွင္ပ့သ ့္၄င့္်း - ြသည့္ပအ့
ခပအနမ ်း့ ဖြသ ည္။
့်
့်
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၇ - ၄၀ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)

မပစမ္း်းမသန္း ဖစမႈခံစာ်းပခင္းမ့် ာ်း။
မပြမ့္်းမသန့္ ဖြႈပငစငြ
ံခ ်းပခင့္မ့် ်းကို က ယကံ ွ ငလ
အ ုပသမ ်းသည္ လူမႈဖူလပ
ံု ့ ်းအ မခံပ့ပင
အနည့္်းဆံ်းု ပလပါင့္်း (၁၈၀) ထည့္၀ငခ
ဲ ့် ပ်း့ ဖြ့္ ပ်း၊
့် ့
လံု်း၀အလုပလုပိြုန င္ပ့တ္ ပ
ံ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
့် ့ၾက င့္်းြြ္ပ့ဆ်းပ့ကတ္ ့ ့် ွ ိလွငခြ
ပငစငြုစ ပ့ဆ င့္်းပ့ပငပမ ဏ္သည္ ထည့္၀ငစ
့် ြုပ့ဆ င့္်းသည့္က
့် လအကတ္င့္်း အလုပသမ ်း၏
ပမ့္်းမွလြ ပ့ပင၏ (၁၅) ဆ ဖြသ ည္ (၁၅ လအကတ္က္ လြ )။ ထိပ
ု ့ပငကို
လြဥပငင
စ ္ပ့ပငအ ဖြ္ပ့သ ့္၄င့္်း၊ တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းပ့သ ့္၄င့္်း ထုတ္ယူ ခံြ ်းနိင
ု သ ည္။ ပလပါင့္်း
(၁၈၀) ထကပိြု၍ ထည့္၀ငစ
ု ည္။
့် ြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက သခ္က ်းပ့သ ပငစင္ပ့ပင ခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိ နိင
လြဥ္ ည့္၀ငစ
့် ြုပ့ဆ င့္်း့ ခင့္်း ကို (၁၂) လထကပိြု၊ (၁၈၀) လထက္ပ့လွ န
့် ည့္်းြုပ့ဆ င့္်းခဲ့်ပါက
ြုပ့ဆ င့္်းပ့ပင၏ ၄၀% နွင့္ ့် ထပ္ပ့ဆ င့္်းအတ္ို်း

ွ ိပ့ပငကိုခံြ ်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။

(၁၂) လထက္ပ့လွ န
ဲ ့် င္ အလုပသမ ်းသခ္ည့္၀င္
့် ည့္်းထည့္၀ငခ
့် ပါလွ
့် ပ့ပငကို
တ္လံု်းတ္ခဲတ္ည့္်းထုတ္ယူခံြ ်း ပခင့္ ့် ွ ိသည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၂ နွင့္ ့် ၃၃ ၊ လူမႈဖူလံုပ့ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)
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၁၀ /၁၃
အလုင္ ပတင္ပးကာင္း်းပမနမတပစာ
ွ
ဆက္မ
ံ ႈ။
အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၁၁ (၁၉၅၈) ကတ္င္ ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆမ
ံ ႈ၏ ပအ့ ခခံမ ်းကိပ
ု ိတ္ပ ငတ ်း့ မြ္ ်းသည္။
ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၀၀ (၁၉၅၂) အ
တ္ူညပ့သ အလုပအ ကတ္ကတူညပ့သ လုပခက့
ို ပဌ န့္်းထ ်းသည္။
အထကပါကကနဗင္း်း ွ င္း်းမာ်းကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ လကခအ
ံ တည္း ပဳထာ်းး ခင္း်းမ ွ ိ ပးသ်းပါ။
အလုပဌ နတ္ိင
ု ့
္ ်းကတ္ငတ ူညပ့သ အလုပိက ြုလုပိက ြုင့္ ခင့္်းအကတ္က္ အိမ္ပ့ထ င္သ
ိွ ည့္ ဖြ္ပ့ြ၊
မ ွ ိသည့္ ဖြ္ပ့ြ အမ်းသမ
ိ ်းနွင့္ ့်အမ်းသ
ိ ်းတ္ူညပ့သ လုပခ
အသ ်းပအ

ွ ိ မည္။ အမ်းအ
ိ ပ့ယ္၊

င္၊ လိင္၊ ကိ်းု ကကယ္ ဘ သ ၊ နိင
ု ပ
ငံ ့ ်းယံၾ
ု ကခႈ၊ လူမ်း /ပ့ပမ်းပဖ
ိ
်း

ဇ တ္ိ၊

လူမႈပ့ ်းပ့န ကခံ တ္ို ့ပအပေပအ့
ခခံပ့သ လုပခလြ
့်
မညမွဖခဲ့ ခ ်းမႈမွနမ
သ ွကိတ္
ု ်းမြသ ည္။ အမ ်းထငသ ့ မငသ ပ့သ လုပခလြ ပ့ပ်းြံနြ္၊
ထူ်းတ္ ၀န္ပ့ပေပအ့ ခခံပ့သ လုပခလြ ပ့ပ်းြံနြ္ တ္ို ့ကိ
ု ည္ပ့ထ င္
့် တ္
ထ ်း့ ခင့္်း့ ဖင့္ ့် လုပခလြ ဘကလြုိ ကကခ့
ဲ ခ ်းမႈကိက
ု
ကကယ္ ်း မည္။
ဤကိြၥကို ILO ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်းမ ်းကတ္င္င ္ွ ်းပြ ပ့ဖေျ ပထ ်း့ ခင့္်းမ ွ ိပါ။
တ္ဘကလင
ိ အ ်းထိခက
ို ္ပ့ြ ့္က ်း့ ခင့္်းသည္ က ်း-မ ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆမ
ံ ႈတ္မ်း့ိ ဖြ္ပ့လသည္။
အလုပခန္ ့ထ
ု ့္်းကတ္င ွ အလုပင
္ွ သ ခသင့္အ
့် ်း့ ခင့္်း၏ မခသည့္အြိ
့် တ္အပိင
့် ်း
ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆမ
ံ ႈမ ပ ပါ။ (ခန္ ့ထ
့် ်း့ ခင့္်း၊

ထူ်းတ္ိ်းု ့ ခင့္်း၊ သငတန့္်းပ့ပ်း့ ခင့္်း၊

ပ့့ ပ င့္်းပ့ ႊ ့့့် ခင့္်း) အလုပသမ ်းသမဂၢအဖဖဲ ့၀င္
့် ့ ဖြ့္ ခင့္်း၊
သမဂၢလုပငန့္်းကတ္ငပါ၀င္ ပ့ဆ င္င္က့
္ ခင့္်း၊ အလုပ္ွင အ ်းပ့၀ဖန့္ ခင့္်း၊ သင္၏အမ်းအ
ိ ပ့ယ္၊
အသ ်းပအ

င္၊ လိင္၊ အိမ္ပ့ထ င္ပ့ ်း၊ မိသ ်းြုတ္ ၀န္၊ ကိယ
ု ္၀န္ပ့ဆ င့္ ခင့္်း၊

နိငပ
ငံ ့ ်းယံၾ
ု ကခခက္၊ လူမ်း သိ
ိ ု ့မဟု
့် တ္္ လူမႈပ့ ်းပ့န ကခ၊ံ ပ့ဆ်းပခင့္၊့် အသကအင္ြယ္၊
မပြမ့္်းသနႈ၊ HIV/AIDS ၊ မ်းပဖ ်းပခင့္ ့်တ္ို ့ပအပေကတ္ပငအ
့ ခ ပ၍ ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆ့
ံ ခင့္်းမ ပ ။
့်
(ကကနဗင့
္ ်း ွ င့
္ ်း ၁၁၁၊ ၁၅၆၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉ နွင့္ ့်၁၈၃)
လူတ္င
ို ့္်းအလုပလ ြု ပကိ ြုင္ နအ ပခင့္ပအ
်း ွ ိသည္။
့်

က ်း-မ

လိင္

ပ့ပေကတ္ပငအ့ ခခံ၍

လုပငန့္်းဖခဲ့ ခ ်း့ ခင့္်းမ ပ ။
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒစည္း်းမဥ္း်းမာ်း။
့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)

•

ဇသတ္ႀက်းဥပပဒ (၁၈၆၁)

•
•

မပြမ့္်းမသနသ ူမ ်း ပိုင္ငခင့္ ့် အပခင့္ပအ
်းဥပပဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅)
့်

•

သတ္ကတ္င့္်း၀နႀက်းဌ န အမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁၂၅ /၁၉၉၆
့်

•

အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

တန္း်းတူလပ
ု ပခပငခံစာ်းပခင္း။့်
တ္ူညပ့သ အလုပိက ြုလုပိက ြုင့္ ခင့္်းအကတ္ကအမ်းသမ
ိ ်းမ ်းသခအမ်းသ
ိ ်းမ ်းနွင့္ ့်တ္န့္်းတ္ူအပခင့္ပအ
်း၊
့်
လုပပခပငမ ်းခံြ ်း

ွ ိ မည္ ဟု ့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ ကအ မခံသည္။

မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၀၅၊ ့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)

တဘကလိ ငာအ ်းထိခိုက္ပးစား္ကာ်းး ခင္း်း။
၄င့္်းကိြၥအ ်းတ္ ်းဆ်းက ကကယ္န္ သ်း့ ခ ်းအလုပသမ ်းဥပပဒ ပဌ န့္်းခပကကတ္ ့ ့် ပါ။ သို
့ပ့သ
့္တ္ဘကလင
ိ ္ အ ်း ထိခိုက္ပ့ြ ့္က ်း့ ခင့္်းပ့ၾက င့္ ့်
့်
တ္

ဇတ္္ပ့ၾက င့္်း၊

်းပမၾက င့္်း မ ်းသို ့ဥ့် ်းတ္ည္ခသ ်းနိင
ု သ ည္။
ဇသတ္ႀက်းဥပပဒပုဒ - ၃၅၄ အ အမ်းသမ
ိ ်း၏ က ယိပ့ႁ ၵ

ကိုထခ
ိ ိုကပက့္ ပ ်းပ့ြသည့္က
်ဴ
ႈသည္ ့ ပြႈပ့့ မ ကသည့္ ဖြ္၍ (၂) နွြအထပ
ိ ့ထ ငဒဏ္္
့် ်းကလန
ြ ငခမွတ္နိြု ငသ ည္။ ပ့ပငဒဏ္လည့္်းပါ၀ငနြုိ ငသ ည္။
အမ်းသမ
ိ ်း၏ က ယိပ့ႁ ၵ ကိုထခ
ိ ိုကပက့္ ပ ်းပ့ြသခ္ိ တ္ြံုတ္ဥ်းက အသံမ ်း့ ပ့ ခင့္်း၊
အမူအ

့ ပ ခင့္်း၊ မပဖယ

ကို့ ပ ခင့္်း၊ သို ့မဟု
့် တ္အလ ်းတ္ူ့ ပ့ ခင့္်းမ ်းသည္

ဇသတ္ႀက်းဥပပဒပုဒ - ၅၀၉ အ ့ု့ ပြႈ ပ့့ မ ကသည့္ ဖြ္၍အလ ်းတ္ူြ ငနြုိ ငသ ည္။
ဇသတ္ႀက်းဥပပဒပုဒ - ၃၅၄ ကတ္ငဆိ ြုသခွ - မခသူမဆို အမ်းသမ
ိ ်းတ္ဥ်းပအပေ
ပ့သ အ ်းထုတ္ႈတ္ြံုတ္

၊ သို ့မဟု
တ္သက္ပ့
့်

က္ပ့ြမႈ ့ ပ

ဇ၀တ္ႈပ့့ မ က္

ကတ္င္ ထိသ
ု ို ့့့် ပ့ ခင့္်းသည္

အမ်းသမ
ိ ်း၏ က ယိပ့ႁ ၵ ကိုထခ
ိ ိုကပက့္ ပ ်းပ့ြမခကိြုသိလွကနွင့့့္် ပ့ ခင့္်း၊ သို ့မဟု
တ္္
့်
က ယိပ့ႁ ၵ ကိုထခ
ိ က
ို က္
ပ ့ ပ ်းပ့ြလို၍့ ပ့ ခင့္်း့ ဖြ္ လွင္ ထိသ
ု အ
ူ ်း
(၂)နွြအထပ
ိ ့ထ ငဒဏ္သကတမ့္်း၊ သို ့မဟု
တ္္ပ့ပငဒဏ္္၊ သို ့မဟု
တ္္ ့ ပြဒဏ္္ (၂) ပလံ ြု်းြ င္ မည္။
့်
့်
ဇသတ္ႀက်းဥပပဒပုဒ - ၅၀၉ ကတ္ငဆိ ြုသခွ - မခသူမဆို အမ်းသမ
ိ ်း၏ က ယိပ့ႁ ၵ
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ကိုထခ
ိ ိုကပက့္ ပ ်းပ့ြ န္ည္ခ္ယခက့္ ဖင့္ ့် ့ ့ႈတ္ွပဖင့္ပဟ့
ပ ဆိ့
ု ခင့္်း၊ အသံ့ ပ့ ခင့္်း၊
့်
အမူအ

့ ပ ခင့္်း၊ မပဖယ

တ္ြံုတ္

့ ပ ခင့္်း ့ ပ

ကတ္င္ ထိသ
ု ို ့့့် ပပ့သ အသံ၊

ပ့့ ပ ပ့သ ြက ်း ကိုတ္ဘကကၾက ်းသိပ့ြ ခင့္်း၊ ထိသ
ု ို ့့့် ပပသ တ္ြံတ္
ု

၊ အမူအယ တ္ို

့ကိ
ိ ့ြ ခင့္်း၊ သို ့မဟု
တ္္ အၾကငအမ်းသမ
ိ ်း၏ ကိုယ္ပ့ ်းကိယ
ု တ လံု့ ခံ့မႈကို
့် ု တ္ဘကက ့ မငသပ
့်
က်းပ့က
်ဴ
့့္ ခင့္်း ့ ပလွင္ ထိ့
ု ပမူသအ
ူ ်း ပ့ထ ငဒဏ္သကသက္ (၁)နွြသကတမ့္်းပ့သ ့္၄င့္်း၊ သို
့မဟု
တ္္ ပ့ပငဒဏ္္၊ သို ့မဟု
့်
့် တ္္ ့ ပြ္ ဒဏ္္ (၂) ပလံ ြု်းြ င္မည္။
မူ င္း်း။
ဇသတ္ႀက်းဥပပဒပုဒ - ၃၅၄ ၊ ၅၀၉ (၁၈၆၁)

ခခဲး ခာ်းဆက္မ
ံ ႈကင္း်းမဲ့်ပးစ ခင္း်း။
့ မန နိင
ု ဖံင ဖဲ ့ြည္
ု သ
ံင ်းတ္ဥ်းခင့္်းြ သည္ ဥပပဒ၌
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒက နိင
တ္ူညပ့သ အပခင့္ပအ
်း ွ ိပ့ြ နအ မခံသည္။ နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္သည္ မခသည့္နိ့် င
ု သ
ံင ်းကိုမွ လူမ်း၊ိ
့်
ပ့ပမ်းပဖ ်း

ဇ တ္ိ၊ ကို်းကကယ္ ဘ သ ၊

ထူ်း၊ အဆင့္အတ္န္
့်း၊ ယဥ္ပ့က်းမႈ၊ လိင၊္
့်

့ကကယ္၀ခမ့္်းသ မႈ ြသခတိြု ့ကိ
့် ုပအ့ ခခံလွက္ ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆံ့ ခင့္်းမ ွ ိပ့ြ ။ ဖဖဲ
့ြည္
ို ခွ - ့ ပည္ပ့ထ ငစြုနိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္သည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒကတ္င္ပံဆသ
သတ္တ္
ူ ်းကို ့ ပခသူ ့၀န္
့် မ့္်းတ္ ၀နအဆင့္ဆင္
့် ့မ့် ်းကတ္ငခန္
ွ ္ပ့သ အ ည္ အခင့္်းနွင့့့္် ပည့္ြံ့် ုသမ
့ထ
့် ်း

၌ မခသည့္နိ့် င
ု သ
ံင ်းကိုမွ လူမ်း၊ိ ပ့ပမ်းပဖ ်း

ဇ တ္ိ၊ ကို်းကကယ္ ဘ သ ၊ လိင္ တ္ို

့ကိ
့် ုပအ့ ခခံက ဘကလိြုက္၍ပ့သ ့္၄င့္်း၊ ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆံ ၍ပ့သ ့္၄င့္်း
ပ့ဆ င္င္က့္ ခင့္်းမ ွ ိပ့ြ ။ သို ့ဆိ
ု ့ြက မူ ဤြ ပိုဒါပ မခသည့္အ
့် ပ
့်
သင့္ပ့လွ
့္ပ့သ ပ့န
့်

ကမွ အမ်းသ
ိ ်းမ ်းနွင့္သ
့်

မ ်းကတ္င္ အမ်းသ
ိ ်းမ ်းကိုသ ခန္ ့ထ
့် ်း့ ခင့္်းကို

တ္ ်းဆ်း့ ခင့္်းမ ွ ိပ့ြ ။
မပြမ့္်းမသန့္ ဖြသ ူမ ်း ပိုင္ငခင့္ ့် အပခင့္ပအ
်းဥပပဒအ
့်
မပြမ့္်းမသနႈကိုပအ့ ခခံက ဖခဲ့ ခ ်းဆကဆံမႈကို တ္ ်း့ မြ္ ထ ်းသည္။
ထိဖု ခဲ့ ခ ်းဆကဆံမႈက်းကလန္
်ဴ
့ ခင့္်းကို

ဇ၀တ္္ပ့ၾက င့္်းအ ၄င့္်း၊ တ္

်းပမၾက င့္်းအ ၄င့္်း

့ ပြဒဏ္္ ပ့ပ်းနိင
ု သ ည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၄၇ ၊ ၃၄၈ ၊ နွင့္ ့်၃၅၂ ၊ ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ
(၂၀၀၈)
မပြမ့္်းမသနသ ူမ ်း ပိုင္ငခင့္ ့် အပခင့္ပအ
်းဥပပဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅)
့်
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တန္း်းတူအလုပအကင
ို ္ပးင္ ်းခယမႈ။
အမ်းသမ
ိ ်းမ ်းသခအမ်းသ
ိ ်းမ ်းလုပ္ပ့သ အလုပိတ ြုင့္်းကိုမလုပိြုန င္။ သတ္မိုင့္်းမ ်းကတ္င္
ပ့့ ပမအ ကလြုပ္ ပ့သ အလုပ ်းအကတ္ကအမ်းသမ
ိ ်းမ ်းကိုခိုင့္်းပ့ြ၍မ ။ ထိအ
ု လုပဌ မ ်းကတ္င္
လူမႈပ့ ်း၊ ကန့္်းမ ပ့ ်းတ္ို ့နွ့် င့္ ့်ပါတ္သက္ပ့သ အလုပ ်းကတ္ငသ အမ်းသမ
ိ ်းကိုခိုင့္်းပ့ြနိင
ု သ ည္။
အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁) အ ၀ါငငစက္ (cotton opener) လခပါတ္္ပ့ပနသ ြက္ံြုကတ္င့္်းမခသည့္ပ့န
့်

ကတ္င ွ အမ်းသမ
ိ ်းမ ်း

ပကလ်းမ ်းကို မခိင
ု ့္်းပ့ြ ပါ။
အ ခ ်းပ့သ လုပငန့္်းမ ်းကတ္ငကန္ ့သတ္
္ ်း့ ခင့္်းကို အလုပသမ ်းဥပပဒကတ္ပငကတ္ ့ ့် ွ ိ ပါ။
့်
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၉၃ ၊ သတ္ကတ္င့္်း၀နႀက်းဌ န အမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ အမွတ္္ - ၁၂၅ /၁၉၉၆
့်
အပိုဒ္ - ၂၉ ၊ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)
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၁၁ /၁၃။ ပကလ်းမာ်းနွင္း ့်
လူငယမာ်း။

အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
အလုပိြုခ င့္်းပ့ြနိင
ု သ ည့္အနိ
္ ်း ွ င့
္ ်း ၁၃၈ (၁၉၇၃)
့် မ့္ဆံ
့် ်းု အသကအင္ြယ္ - ကကနဗင့
ပကလ်းအလုပမ
သ ်းနွင့္အဆိ
်းု ဆံ်းု အလုပ ်း - ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၁၈၂ (၁၉၉၉)
့်

ကကနဗင္း်း ွ င္း်း ၁၈၂ ကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ လကခအ
ံ တည္း ပဳထာ်းသည္။
သူ၏ ကန့္်းမ ပ့ ်း၊ ြိတ္ြုပိ င့္်းဆိင
ု ္ နွင့္ ့်ြုပိြုပ င့္်းဆိင
ု ္ ပဖံ ့့့် ဖိ်းမႈပအပေကတ္င္ ထိခက
ို သ က္
ပ့

ကႈ့ ဖြနိြုင္ပ့သ အလုပ္ မု်းကတ္ပငက
ိ
လ်းအလုပမ
သ ်းကိခ
ု င
ို ့္်းပ့ြမႈလံ်းု ၀မ ွ ိပ့ြ ။

ပကလ်းသည္ပ့က င့္်းပ့နနိင
ု ္ပ့သ အပခင့္ပအ
်း ွ ိ မည္။ ဤအပခင့္ ့်
့်
ပအ ်းမ ်းကိက
ု ကကယ္ ်း့ ပ်း့ ဖြလွင္ အသက္ (၁၂)နွြွ (၁၄)နွြအ ကတ္င့္်းပကလ်းအလုပသမ ်းကို
ပ့ပါပါ်းပ့သ
အလုပ္ မ ်းခိင
ု ့္်းပ့ြ ခင့္်းမ ပနိင
ု စ
့်

ပအၾက င့္်းမ ွ ိပါ။

ပ့ယဘုယအ ်း့ ဖင့္အလု
ပိြုခ င့္်းပ့ြနိင
ု သ ည့
္ အနိ
္ ဆံ
့်
့် မ့
့် ်းု အသကအင္ြယကြုိ (၁၅)
နွြသတ္တ္
ု မ
ငံ ်းကတ္င္ (၁၄)နွြခန္ ့သတ္
တ္
့်
ွ ္ပ့သ ့္လည့္်း၊ ပဖံ ့့့် ဖိ်းြနိင
ွ ၾ ကသည္။
ပ့ဘ်းအ ့

ယ္ပ
ု ့
္ ်းပ့ပြ ်းအကတ္ကအနိမ့္ဆံ
့် ်းု အသကအင္ြယသည္ (၁၈)
ွိ ့သ အလုပ ်းခိင

နွြ့္ ဖြသ ည္။ ထိအ
ု လုပ ်း သပခကလ်းအလုပသမ ်း၏ ကန့္်းမ ပ့ ်းနွင့
္ ့် ြိတ္ဓါတ္္ပ့ ်း

ကို

ထိခက
ို ္ပ့ြနိင
ု သ ည္။ အခ ့ိ ပ့သ
အထူ်းပအ့ ခပအန မ ်းကတ္င္ (၁၆)နွြခန္ ့သတ္
့်
့်
ွတ္ြုနိ ငသ ည္။
သူ၏ ကန့္်းမ ပ့ ်း၊ ြိတ္ြုပိ င့္်းဆိင
ု ္ နွင့
္ ့် ြုပိြုပ င့္်းဆိင
ု ္ ပဖံ ့့့် ဖိ်းမႈပအပေကတ္င္ ထိခက
ို သ က္
ပ့

ကႈ့ ဖြနိြုင္ပ့သ အလုပ္

ပ့ဘ်းအ ့

မု်းကတ္ပငက
ိ
လ်းအလုပသမ ်းကိခ
ု င
ို ့္်းပ့ြမႈလံ်းု ၀မ ွ ိပ့ြ ။

ယ္ပ
ု ့
္ ်းပ့ပြ ်းအကတ္ကအနိမ့္ဆံ
့် ်းု အသကအင္ြယသည္
ွိ ့သ အလုပ ်းခိင

(၁၈)

နွြ့္ ဖြသ ည္။
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒစည္း်းမဥ္း်းမာ်း။
•

့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)

•

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်

•

ပကလ်းသူငယ ်းဆိင
ု ္ ဥပပဒ (၁၉၉၃)

•

အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

အလုပိခြုင္း်းပးစနိင
ု သ ည္းအနိ
္ ဆံ
့် မး
့် ်းု အသကအင္ ယ္။
အလုပိြုခ င့္်းပ့ြနိင
ု သ ည့္အနိ
့် မ့္ဆံ
့် ်းု အသကအင္ြယကိြု (၁၄) နွြဟ ြုသတ္ွတ္္ ်းသည္။ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ
(၁၉၅၁)အ (၁၄) နွြ္ပ့အ ပကကလ်းကို အလုပိြုခ င့္်းပ့ြ ခင့္်းမ ပ နတ ်းမြ္ ်းသည္။ လကတ္
ွ ္ဆ

၀န္

၏ အလုပလ ြုပနိြုင္ပ့ၾက င့္်းပ့ထ ကခံခက္ပ့ဆ်းြ မပါဘဲ အသက္ (၁၄) နွြ္ နွင့္ ့် (၁၆) နွြၾက ်း
ပကလ်းကို မခသည့္ြက္
ံြုကတ္ငအ
ု ကလ်းအ ်း တ္ြ္ပ့န ့လွ
့်
့် ငအမ ်းဆံ်းု
ွ လုပလုပ္ပ့ြ နတ ်းမြ္ ်းသည္။ ထိပ
(၄)န

သ ခိုင့္်းပ့ြ န့္ ဖြ့္ ပ်း ၁၈:၀၀ န

မွ ၀၆:၀၀ န

အခနအိ ကတ္င့္်း အလုပလုပိြုခ င့္်းပ့ြ ။

အလုပလ ြုပ္ပ့ပနသ ပကလ်းမ ်း ၏ အလုပန္
ခ ိ ကို (၂) ဆိင
ု ့္်းဖခဲထ ်း န္၊ တ္ြဆိ ြုင့္်းလွင္ န ်းခနအိပါအ၀င္ (၅)
န

ထကပိုပ့ြ ။ တ္နဂၤပ့့ ပ့ပ့န ့သည္
ပကလ်းအလုပသမ ်းမ ်းအကတ္ကလည့္်း
့်
ကသတ္ပါတ္န ်း က့္ ဖြ့္ ပ်း ဤသတ္ွတ္ခက္ မ ်းကတ္ငခကြင့္်းခက ွ ိပ့ြ ။

ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ ကတ္င္ အလုပိြုခ ့္င့္်းပ့ြနိင
ု ္ပ့သ အနိမ့္ဆံ
့်
့် ်းု အသကအင္ြယကိြု (၁၄) နွြိသ ြု
့တ္ိ
ပလ ြုပခ နကိ ိ ြု
့် ု်း့ မွင့္ ့်ထ ်းသည္။ (၁၄) နွြွ (၁၆)နွြအ ကတ္င့္်းပကလ်းအလုပသမ ်းမ ်း၏ တ္ြ္ပ့န ့အလု
့်
အမ ်းဆံ်းု (၄) န

ထကပို နသတ္တ္
နွ ့္ ့်
ွ ္ ်းသည္။ အသက္ (၁၆) နွြ္ပ့အ ကအလုပသမ ်းအ ်းအခနပိြုအိုဗါတ္ိုငင

ညဘကအလုပ္ (၁၈:၀၀ - ၀၆:၀၀ န

) ခိုင့္်း့ ခင့္်းကို လံု်း၀တ္ ်းမြ္ ်းသည္။

အသက္ (၁၆ - ၁၈) နွြအ င္ြယ္ ငက္ယ္ယသူအလုပသမ ်းသည္ ဆ
ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ ပ့သ ပ့န
့့့် ဖိ်းမႈပအပေကတ္င္ ထိခက
ို သ က္ ပ့

၀န္၏ပ့ထ ကခံခက့္ ဖင့္ ့်

ကတ္ငအလုပလ ြုပနိြု ငသ ည္။ သူ၏ ြိတ္ပိြုင့္်းဆိင
ု ္ နွင့္ ့်ြုပိြုပ င့္်းဆိင
ု ္ ပဖံ
ကႈလံု်း၀မ ွ ိပ့ြ ။ ထို ့့့် ပငအလုပသမ ်းငယသည္

လုပိက ြုင္မည့္သက
ဆ ိြုင္ လုပန
င ့္်းနွင့္ပါတ္
့်
့် သ က့္ ပ်း ့ကကမ့္်းကငႈသငတန့္်း

ွ ိ့ ပ်း့ ဖြ္မည့္အ
့် ပင္ ၊

အလုင္ပခပ္ ငတင့္်း ကန့္်းမ ပ့ ်းနွင့္ ့် ပ့ဘ်းကင့္်းလံ့
ု ခံ့ပ့ ်းအကတ္က္
ညႊနၾက ်းခက ်းကိုပ့က င့္်းပြ န ်းလခလိြုကန နိင
ု သ ည့
္ ဖြ့္ ပ်း ၊
အလုပလ ြုပနိြုင္ပ့အ ငကန့္်းမ သင္နစမ့္်း့ ခင့္်း နွင့့့္် ပည့္ြံ့် ု မည္။
ပကလ်းသူငယ ်းဆိ့
ု ္င ္ ဥပပဒကဆိသ
ု ခွ - ပကလ်းတ္ိုင့္်းသည္
ဥပပဒနွင့္အည
သူ၏ကိယ
ု ပိြုင္ပ့င္ြ်းခယႈ့ ဖင့္ ့်အလုပလ ြုပနိြုင္ငခင့္ ့် ွ ိသည္။ ဥပပဒက ပဌ န့္်းပ့သ
့်
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အလုပအကိုင ္ ွ ိပခင့္ ့်၊ န ်းပခင့္ ့် ၊ အပန့္်းပ့့ ဖပခင့္ ့်နွင့္ ့် အ ခ ်းပ့သ အပခင့္ပအ
်းမ ်း ွ ိသည္။
့်
ဥပပဒကထပံဆသ
ို ခွ - အလုပသမ ်း၀နႀက်းဌ နပအန ဖင့္ ့် ထိပ
ု ကလ်းအလုပ္ သမ ်းမ ်း
အလုင္ပခ ငအ ကတ္င့္်း ပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ပ့ ်း၊ ကိယ
ု ပိြု ငအ ပခင့္ပအ
်းမ ်းထိပါ်း့ ခင့္်း၊ ဆံ်းု ႈ့ံ့်း့ ခင့္်း
့်
မခံပ ပြ ်း အကတ္က္ ဥပပဒအ အက အကကယ္ပ့ပ်း န္၊ လံု့ ခံ့မႈ ွ ိပ့ြ န္ တ္ ၀န္သ
ိွ ည္။
နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒက ပကလ်းမ ်းအကတ္က္ အခမဲ့် ပအ့ ခခံပည ပ့ ်း
သငယ ူ

ွ ိပ့ြဖို ့ ့် အ မခံပ့ပ်းထ ်းသည္။

မသပငန ပည ပ့ ်းြံနြအ ကတ္ကသတ္ွတ္္ ်းပ့သ အသကအင္ြယွ မူ (၁၀) နွြ္ ့ ဖြသ ည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၂၈ နွင့္ ့် ၃၆၆ ၊ ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)
အပိုဒ္ - ၁၃ - ၁၄ ၊ ဆိင
ု ်းနွင့္အလု
ပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
့်
အပိုဒ္ - ၂၄ (က)(ခ) ၊ ပကလ်းသူငယ ်းဆိင
ု ္ ဥပပဒ (၁၉၉၃)
အပိုဒ္ - ၇၅ - ၈၃ ၊ အလုပံြု္ မ ်းအက္ဥပပဒ (၁၉၅၁)

ပးဘ်းအႏးၱ ာယရပ
ိ ွ းသာအလုပမာ်းခိုငး
္ ်းပးပစ ်းအကတကအနိမး
္ ဆံ
့် ်းု အသကအင္ ယ္။
ပ့ဘ်းအ ့

ယ္ိပ
ု ်းနွင့္ ့်
့် ်းု အသကအင္ြယသည္ ဆိင
ွ ့သ အလုပ ်းခိုင့္်းပ့ပြ ်းအကတ္ကအနိမ့္ဆံ

အလုပဌ နမ ်း ဥပပဒ အ (၁၈) နွြ့္ ဖြသ ည္။ အသက္ (၁၈) နွြမျ ပည့္ပ့သ်းသူ
ကို
့်
ပ့ဘ်းအ ့

ယ္ ယ္ိပ
ွ ့သ အလုပ ်းကတ္င္ အလုပလ ြုပ္ပ့ြ ခင့္်း၊ ပ့ြခိုင့္်း့ ခင့္်း မ ပလုပ္။

ပ့ဘ်းအ ့

ယ္ွိပ့သ လုပငန့္်းပခင္ပ့န

ကတ္ငအလုပလုပ္ပ့ြ ။

ပကလ်းသူငယ ်းဆိင
ု ္ ဥပပဒအ - သူ(မ) ၏ အသကအ့ ့
ပ့

ဂါတ္ြံုတ္

ယ္ိပ
ွ ့သ ၊

့ ဖြ္ပ့ြနိင
ု ္ပ့သ ၊ သို ့မဟု
တ္္ ြိတ္ပိြုင့္်းဆိင
ု ္ ထိခိုကႈ့ ဖြ္ပ့ြနိင
ု ္ပ့သ
့်

အလုပ်းကိ
ိ ုလုပ္န္ ပကလ်းအလုပသမ ်းအ ်း ပခင့့့္် ပ့ ခင့္်း၊ ခိင
ု ့္်းပ့ြ ခင့္်းကို တ္ ်းမြ္ ်းသည္။
ဆိင
ု ်းနွင့္ ့်အလုပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆) အ အသက္ (၁၆) နွြ္ပ့အ ကအလုပသမ ်းအ ်း အခနပိြုအိုဗါတ္ိင
ု ္
အလုပ္၊ ညအလုပ္ (၁၈:၀၀ - ၀၆:၀၀ န

အကတ္င့္်း) ခိုင့္်းပ့ြမႈကိုတ္ ်းမြ္ ်းသည္။

မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၁၃ - ၁၄ ၊ ဆိင
ု ်းနွင့္ ့် အလုပဌ နမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၆)
အပိုဒ္ - ၆၅(က) ၊ ပကလ်းသူငယ ်းဆိင
ု ္ ဥပပဒ (၁၉၉၃)

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/
48

၁၂ /၁၃။
အတင္း်းအၾကပခိြုး္င္း်းပးစ
ခင္း်း။
အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
အတ္င့္်းအၾကပခိြု့္င့
္ ်းပ့ြ ခင့္်းဆိင
ု ္ ကကနဗင့
္ ်း ွ င့္်း ၂၉ (၁၉၃၀)
အတ္င့္်းအၾကပခိြု့္င့
္ ်းပ့ြ ခင့္်းပပပ က္ပ့ပြ ်း ကကနဗင့္်း ွ င့
္ ်း ၁၀၅ (၁၉၅၇)
အတ္င့္်းအၾကပခိြု့္င့
္ ်းပ့ြ ခင့္်းဆိသ
ု ခွ အၾကငသ ူတ္ဥ်းပတ္ယ ကသည္
အ ပြဒဏ့္
္ ဖင့့့္် ခိမ့
္ ်းပ့ခ ကႈတ္မ်းမိ ်း ိ(လုပခလြ ပမပ်း့ ခင့္်း၊ အလုပ္ပဲ့
စ ခင့္်း၊
ထိခက
ို ္ပ့ြ ့္က ်း့ ခင့္်း၊ အၾကမ့္်းဖက့္ ခင့္်း သို ့မဟု
တ္္ ခ ၶ ကိယ
ု က ြုိ ထိခက
ို ္
့်
န ကင္ပ့ြ ခင့္်း) ပ့ၾက င့္မိ့် မိဆ ၵမပါဘဲအလုပလ ြုပရျ ခင့္်းကိပ
ု ့ခေသည္။
အတ္င့္်းအၾကပခိြုင့္်းပ့ြ ခင့္်းသည္ လူ ့အပခင္
့ပအ
်း ခ်းပ့ဖါက
ိ
ႈ့ ဖြသ ည္။
့်
့်

ကကနဗင္း်း ွ င္း်း ၀၂၉ (၁၉၃၀) ကို း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ လကခအ
ံ တည္း ပဳထာ်းသည္။
တ္ခ ိ

့ပ့သ
ခကြင့္်းခပကအ့ ခပအနမ ်းမွလလဲ၍
့်

မိမအ
ိ လိဆ
ု ၵမပါဘဲ

့ ပြဒဏ့္
္ ဖင့့့္် ခိမ့
္ ်းပ့ခ ကႈပ့ၾက င့္လု
့် ပပ္သ
အတ္င့္်းအၾကပခိြုင့္်းပ့ြ ခင့္်းနွင့္ ့်မလုပပန ခိင
ု ့
္ ်းပ့ြ ခင့္်းကိတ္
ု ်းမြသ ည္။
သငသ ညအျ ခ ်းပတ္န

ကတ္ငအလပ
ု က
အ င
ို ္ွ ပ့ပဖ့ ခင့္်းကိအ
ု လုပင
္ွ လ
က ကခပံ ခင့့့္် ပ မည္။

ထိက
ု ြ
ိ ပၥၾက င့္သင္
့် ့အ
့် ်း လုပခလြ ့ ဖတ္္ပ့လွ ့
့် ခင့္်း၊
အလုပ္ပဲစ န့္ ခိမ့
္ ်းပ့ခ က့္ ခင့္်းမလုပ္။ (ဤကဲသ
့် ို ့့့် ပလုပ့္ ခင့္်းကို
နိင
ု တ္
ငံ က ဥပပဒကတ္င္ အတ္င့္်းအၾကပအလပ
ု ိြုခ င့္်းပ့ြ ခင့္်းဟုသတ္တ္
ွ သ ည္။)
“အိုဗါတ္ိင
ု ပ
အ ါအ၀င္

ကသတ္တ္ြပါတ္အလုပနစ
ခ ိ ြုြုပ့ပါင့္်းသည္(၅၆)န

ထက္ပ့က ့္ပါက

၄င့္်းကို လူသ ်းမဆန္ပ့သ လုပငန့္်းပခပငအ့ ခပအနကတ္ငအလပ
ု လ ြုပရျ ခင့္်းအ ဖြသတ္ွတ္သည္။”
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒစည္း်းမဥ္း်းမာ်း။
ဇသတ္ႀက်းဥပပဒ (၁၈၆၁)

•
•

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

အတင္း်းအၾကပမလပ
ု ပမန ခိုင္း်းပးစ ခင္း်းကိတ
ု ာ်းမစ္း ခင္း်း။
့ မန နိင
ု ၏
ံင ဖဖဲ ့ြည္
ု က ူ်း့ ခင့္်းတ္ို
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒအ ကကြန့္ ပ့ ခင့္်း၊ လူကန
့ကိ
ု ့
္ ်းပ့ြ ခင့္်းကိုလည့္်းတ္ ်းမြ္ ်းသည္။
့် ုတ္ ်းမြ္ ်းသည္။ အတ္င့္်း အၾကပ္ အဓမၼခိင
ဤကတ္ငခကြင့္်းခကွ -

ဇ၀တ့္္ ပြဒဏ္မွ
ခ တ္ခကအ အလုပၾကမ့္်းခိုင့္်းပ့ြ ခင့္်းနွင့္ ့် ့ ပခသူ

့အက
်းအကတ္က္
ိ
နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္အြို်း က တ္
့်

်းဥပပဒနွင့္အည
တ္ ၀နခမွတ္္ ခိုင့
္ ်းပ့ြ ခင့္်းတ္ို
့်

့့့် ဖြသ ည္။
အမိန္ ့ပ့ၾက
့့္ င ြ - ၁ /၁၉၉၉ ၊ ၁၄ ပ့မလ၊ ၁၉၉၉ အ အတ္င့္်း အၾကပ္
့်
အဓမၼခိုင့္်းပ့ြ ခင့္်း၊ မလုပပန လုပအ ်းပ့ပ်းြျ ခင့္်းတ္ိူြု ့ကိ
့္
့် ုတ္ ်းမြ္ ထ ်းသည္။ သို ့ပ့သ
့်
ပ့န ကဆကကတဲ ညႊနၾက ်းခကအ ပအ ်းပ့ပေကိြၥ မ ်း့ ဖြ္ပ့သ မ်းပ့ဘ်း၊ ပ့ပ ဘ်း၊ မုန ိတ ြုင့္်းပ့ဘ်း၊
ငလွင္ပ့ဘ်း၊ အငတ္္ပ့ဘ်း၊ ြြ္ပ့ဘ်း၊ ကပ္ပ့ ဂါပက
့ ပခသူအမ ်းပ့ဘ်းအ ့

ပယက

က့္ ခင့္်း၊ တ္ို ့ကတ္င္
့်

ကည့္ ဖြ္၍

ဤကိြၥမ ်းအကတ္ကလြု ပအ ်းပ့ပ်းပ့တ္ င့္်းခံ့ ခင့္်းကို ခကြင့္်းခပကအန ဖင့္ထ
့် ်း ွ ိသည္။
အတ္င့္်းအၾကပခိြုင့္်းပ့ြ ခင့္်းသည္

ဇသတ္ႀက်းဥပပဒအ

ဇ၀တ္ႈပ့့ မ က္ပ့သ က်းကလန
်ဴ
ႈ့ ဖြသ ည္။

ဇသတ္ႀက်းဥပပဒကတ္ငဆိ ြုသခွ - မခသူမဆို

အဓမၼအ ်း့ ဖင့္ ့်တ္ပါ်းသူအ ်း သူ၏ဆ ၵမပါဘဲ အလုပလ ြုပ္ နဖအ
ိ ်းပ့ပ်း့ ခင့္်းအကတ္က္
က်းကလနသ
်ဴ
ူအ ်း ့ ပြဒဏ္္ ပ့ထ ငဒဏ္္ (၁)နွြအထ၊ိ သို ့မဟု
တ္္ပ့ပငဒဏ္္၊ သို ့မဟု
့်
့် တ္္ ့ ပြဒဏ္္ (၂)
ပလံ ြု်းကခံပ့ြ မည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၅၈ ၊ ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)
အပိုဒ္ - ၃၇၄ ၊

ဇသတ္ႀက်းဥပပဒ (၁၈၆၁)

ကလတလ င္ပစာအလုပ္ပးး ပာင္း်းပခင္း၊့် အလုင္ ပထ ကကခင္း။့်
အလုပသမ ်းသည္ အလုပ္ပ့့ ပ င့္်းလုပ္ နအ ကတ္ကလက္အ
ပ့ပ်း နလိ ြုသည္။
့်
ွိ လုပ္ွင အ ်း (၁) လႀကိတ္ငနြုိ ့တ္ြ္
ပအသ်းြိတ္ကိြု “အလုပအကိုငတ ည့္ မဲလံု့ ခံ့မႈ” ပ့ခါင့္်းြဥ္ပ့အ ည္ကတငၾကည့္ပါ။
့်
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လူသာ်းမဆန္ပးသာလုပငန္း်းပခပငအး ခပအနမာ်း။
အလုပလ ြုပခ နကိ ိ ြုပံုမန
ွ ္ပ့န ့ြဥ္
့် (၈) န

( တ္ပါတ္ွလ င္ ၄၄ - ၄၈ န

့ပ့သ
့္ အခနပိြုအိုဗါတ္ိုငလ
အ ုပခ နသိ ည္ တ္ပါတ္ွလ င္ (၁၂) န
့်

၊

ပအ ်းႀက်းပအ့ ခပအနမ ်းကတ္ငအမ ်းဆံ်းု တ္ပါတ္ွလ င္ (၁၆) န
ည (၁၂) န

) မွ ပ့့ ပ င့္်းလဲ့ ခင့္်း့ ပနိင
ု သ ည္။ သို
အမ ်းဆံ်းု ့ ဖြ္မည္။ အခနပိြုအိုဗါတ္ိင
ု ိက ြု

ထက္ပ့က ့္ကလန္၍မလုပ္ပ့ြ ။

ပအသ်းြိတ္ကိြု “ပ့ဆ င့္်းပ့ပငမ ်း” ပ့ခါင့္်းြဥ္ပ့အ ည္ကတငၾကည့္ပါ။
့်
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၁၃ /၁၃။ အလုပသမာ်းသမဂၢမာ်း။

အိင
ု အယလအိက
ု န
ွ ဗင်းရှင်း
ကလတ္လင္ပစ ြုပ့၀်းပခင့္နွ့် င့
္ ့် ဖဖဲ ့ြည္
ု က အကကယ္ပ့ပ်း့ ခင့္်း - ကကနဗင့္်း ွ င့
္ ်း
့် ့်း့ ခင့္်းကိအ
၈၇ (၁၉၄၈)
ကလတ္လင္ပစ ဖဖဲ ့ြည္
္ ့် ြုပ့ပါင့္်းခွိ ့ိ့ႈင့္်းပအ ်းဆိ့
ု ခင့္်း - ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၉၈
့် ့်းပခင့္နွ့် င့
(၁၉၄၉)

း မနမာနိင
ု မ
ငံ ွ ကကနဗငး
္ ်း ွ င္း်း ၈၇ ကိလ
ု ကခအ
ံ တည္း ပဳထာ်းသည္။
ကလတ္လင္ပစ ြုပ့၀်းပခင့္ဆိ
ု ခွ အလုပသမ ်းသမဂၢကတ္ပ္ ငလတ္လင္ပစ ပါ၀ငနြုိ င္ငင
ခ ့
္ ့့် ဖြသ ည္။
့် သ
ဤအပခင့္ပအ
်းသည္ ပအ့ ခခံ လူ ့အပခင္
့ပအ
်းတ္ ပ့္ ဖြသ ည္။ အလုပန္
ခ ိ့ ပငပ၌
့်
့်
့်
သမဂၢလုပငန့္်းမ ်းကတ္ငတက့
္ ကကပြ ပါ၀ငႈအကတ္ကအလုပသမ ်းအ ်း
တ္ြံုတ္

ပအ ်းယူ့ ခင့္်းမ ပ ။ ဤအပခင့္ပအ
်းကတ္ငအက့
်ံ ့်းမ၀င္ပ့သ
့်

ြ်းပပ ်းပ့ ်းလုပငန့္်းက႑မ ်း၊ အဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်း အနည့္်းငယသ
့်

ွ ိသင့္သည္
။
့်

အလုပခန္ ့ထ
္ ပါတ္
ု ပသ ည့
္ ပအ့
ခပအနအ ပ္ ပကိ ြု သမဂၢမ ်းသည္
့် ်း့ ခင့္်းနွင့
့် သ က္ပ့သ လိအ
့်
အလုပင
္ွ င
နွ ့
္ ့်အတ္ ်းအဆ်းမဲ့် ခွိ ့ိ့ႈင့္်း ပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းပခင့္ ့် ွ ိသည္။
အလုပသမ ်းသမဂၢမ ်းသည္ခလတ္လင္ပစ အလုပင
္ွ င
နွ ့
္ ့် ခွိ ့ိ့ႈင့္်းပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်း့ ပ်း
ြုပ့ပါင့္်းပသဘ တ္ူညမႈ

ွ ိပ့အ င္ပ့ဆ င္င္က့
္ ခင့္်းဆိင
ု ္ အပခင့္ပအ
်းကိအ
ု က အ
့်

ကကယ္ပ့ပ်းထ ်းသည္။ (ဤအပခင့္ပအ
်း ကိခ
ု ်းပ့ဖါက္
ိ
့ ခင့္်းနွင့
္ ပါတ္
သ က္ပ့သ
့်
့်
သမဂၢမ ်း၏ တ္ိင
ု က
ၾ ်းခကကြုိ ကိပ္ု ငတယ္ပ့့ ဖ ွ င့္်းပ့ပ်း န္ အထူ်းလုပငန့
္ ်းြဥတ ပ္ ILO
ကတ္င္သ
ွိ ည္။)
၄င့္်းတ္ို ့၏
ိ မတ္ ်းကိက
ု
ကကယ္ နအလို ့ငွ့်
့် လူမႈပ့ ်းနွင့္ ့်ြ်းပပ ်းပ့ ်းအက်းအ
အလုပသမ ်းမ ်းကတ္င္ သပိတ္္ပ့မွက္န္ အပခင့္ ့် ပအ ်း ွ ိသည္။ ဤအပခင့္ပအ
်းသည္ ILO
့်
ကကနဗင့္်း ွ င့္်း ၈၇ က ့ ပဌ န့္်းထ ်းပ့သ ကလတ္လင္ပစ ြုပ့၀်းဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းပခင့္၏
့် အပြယ္
အပပ ်း /ပ့န ကဆကကတလ
ဲ ည့္်း့ ဖြသ ည္။
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သက္ြုိ ငရာဥပပဒစည္မဥ္း်းမာ်း။
•

့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)

•

အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၁)
့်

•

အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းဆိင
ု ္ နည့္်းဥပပဒမ ်း (၂၀၁၂)
့်

•

လုပငန့္်းပခငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ

အလုပသမာ်းသမဂၢကလတလ င္ပစာခဖဲ းစည္
ခ ္း။့်
့် း်းပခင္း၊့် သမဂၢကတင္ငလ ပလ င္ပစာပါ၀င္ငင
အသင့္်းအဖဖဲ ့မ့် ်းကလတ္လင္ပစ ဖဖဲ ့ြည္
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ
့် ့်းပခင့္ကိ
့် ု ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
့ြည္
့္ထအ
ို ပခင့္ပအ
်းသည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ ကအ မခံထ ်းသည္။ သို ့ပ့သ
့်
့်
့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္၏ လံု့ ခံ့ပ့ ်းဆိုင ္ ဥပပဒမ ်းနွင့္ဆန္
့က
့်
့် ငႈမ ွ ိပ့ြ ။
တ္

်းဥပပဒြို်းမို်းပ့ ်း၊ င္ပ္ ပ့အ်းခမ့္်းသ ယ ပ့ ်း၊ နွင့္ ့်လူအမ ်း၏ ကိုယကင့္သိ
့် ကၡ

ကိုထခ
ိ ိုက္ မႈမ ွ ိပ့ြ ။
အင္ြယ္ပ့

က့္ ပ်းအလုပလ ြုပနိြု ငသ ူ မခသူမဆို မိမိလုပိက ြုင္ပ့ပနသ သကဆိြုင္ လုပန
င ့္်း ွ ိ အလုပသမ ်း

အဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းကတ္ငပါ၀င္ငခင့္ ့် ွ ိသည္။ သမဂၢဆန္ ့က
့် င္ပ့ ်းကို ဥပပဒကတ္ ်းမြ္ ်းသည္။
အလုပသမ ်းဥပပဒနွင့္ ့်အလုင္ပခ ငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ နွြ္ ပလံ ြု်းကတ္င္ သမဂၢမ ်းကို
အလုပသမ ်း အဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းအ ဖြ္ပ့ဖေျ ပထ ်း့ ပ်း၊
့်

ဤဥပပဒအ ဖဖဲ

့ြည္
့်း၊ ့ မိ ့နယ္
အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်း၊
့် ့်းပ့သ ပအ့ ခခံအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်
့်
့်
တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက်း /့ ပခနယ္ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်း၊ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ခ့် ပ္ နွင့္ ့်
့်
နိင
ု လ
ံင ံု်းဆိင
ု ္ အလုပသမ ်း ပ့ ်း

အဖဖဲ ့မ့် ်း့ ဖြသ ည္။

လုပငန့္်း ွ င ်းသည္ ထိအ
ု ဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းကို သကဆိြုင ္ လုပငန့္်းအလိုကအလုပသမ ်းမ ်းအ ်း
့်
ကိုယစ ်း့ ပ ပ့သ အဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းအ ဖြအသအ
ိ မွတ့္္ ပ နလိ ြုသည္။
့်
့ မန နိင
ု အ
ံင လုပသမ ်းပ့ ်း

အဖဖဲ ့နွ့် င့္ ့် အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ခ့် ပတိ ြု ့မွ့် တ္ပါ်း

အ ခ ်းပ့သ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်း မ ်း၏ အလုပအမႈပ့ဆ င္ပ့က ့္မတ္မ ်းသည္ မိမိအဖဖဲ
့်
့အြည္
့်းအ ်း သကဆိြုင္ ့ မိ ့နယ
့်
့် ွတ္ပံြုတ္ငအ

ွ ိထကံ တ္င္ သကဆိြုင ္ လုပငန့္်း၏ အလုပသမ ်းအဖဖဲ

့အြည္
့်းအ ဖြတ္
့ ပ်း ဖဖဲ ့ ့်
့်
့်
ွ ပံြုတ္င္န္ လိုအပ္ပ့သ ပံုြံမ ်းကို့ ဖည့္ပြက္
ြည့္်းပံုြည့္်းမဥ့္်းမ ်းနွင့္တ္ကကတ္င္
့ ပ မည္။
့်
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အဖဖဲ ့အြည္
့်းသည္ လုပငန့္်းဌ န၊ သို ့မဟု
တ္ကြုမၸဏ္၊ သို ့မဟု
တ္္ လုပန
င ့္်းတ္ခု မွ
့်
့်
့်
ပအ့ ခခံအဖဖဲ ့အြည္
့်း့ ဖြလွင္ အဖဖဲ ့၀င
့်
့် ်းက ဖဖဲ
့ြည္
့် ့်းပံုြည့္်းမဥ့္်းမ ်းကိုလကခံပသဘ တ္ူပ့ၾက င့္်းလကွတ္္ပ့ ်းထိ်းု ထ ်းသည့္ပံ့် ုြံကိုပါ
ပူ်းလတ္ဲ တ္င့္ ပ နလိ ြုသည္။ အဖဖဲ ့အြည္
့်းသည္ ့ မိ ့နယ
တ္္ တ္ိုင့္်းပ့ဒႀက်း
့်
့် အ ဆင့္ ့် သို ့မဟု
့်
/့ ပခနယအဆင့္ ့့် ဖြပါက ထိပ
ု ံုြံကတ္င္ အလုပအမႈပ့ဆ င္ပ့က ့္မတ္မ ်းကလကွတ္္ပ့ ်းထိ်းု ဖို
့လိ
့် ုသည္။
မွတ္ပံြုတ္င္ နတင့္ ပ ခင့္်းပ့လွ ကလႊ့ ကတ္င္ အလုပအမႈပ့ဆ င္ပ့က ့္မတ္ဥကၠဌ လကွတ္္ိြု်း မည္။
ပအ့ ခခံအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်း့ ဖြပါက ပ့အ ကပါတ္ို ့လိ
့်
့် ုအပသ ည္ •

အဖဖဲ ့အြည္
့်း ွ ိ
့်

လုပန
င ့္်း /အလုပအကင
ို မ
အ ်းအြ
ိ
်း

•

အဖဖဲ ့အြည္
့်း ွ ိ
့်

လုပန
င ့္်း /အလုပအကင
ို ္

ကတ္ငလ ြု ပကိ ြုင္ပ့နၾပကသ အလုပသမ ်းပအ အကတ္က္
•

ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းမႈကိုပ့ထ ကခံပါ၀င္ပ့သ အလုပသမ ်းမ ်းအမခစ

င့္်း

့ မိ ့နယ္
့်း့ ဖြပါက ့် ၊ တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက်း /့ ပခနယအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်
•

အဖဖဲ ့အြည္
့်း၏အမည္
့်

•

ဤဖဖဲ ့ြည္
္ ့်
့် ့်းမႈကိုပ့ထ ကခံပါ၀င္ပ့သ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့မ့် ်းပအ အကတ္ကနွင့
ခိုင့္ ့ႈန့္်း

•

ပ့ထ ကခံပါ၀င္ပ့သ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်း၏ ပ့ထ ကခံြ
့်

•

အလုပအမႈပ့ဆ င္ပ့က ့္မတ္မ ်းကလကတ္
့် ့်းပံုြည့္်းမဥ့္်း
ွ ္ ိြု်းထ ်းပ့သ ဖဖဲ ့ြည္

မွတ္ပံြုတ္င္န္ပ့လွ ကလႊ့ ကို ့ မိ ့နယ
့် တ္
ွ ပံြုတ္ငအ

ွ ိမွ ြြ္ပ့ဆ်းပ့ကနပ့္ ပ်းသည့္ပ့န
က္
့်

မွတ္ပံြုတ္ငအ

ွ ိခပ္ ထံပ့လွ ည္ကလ လကခံ

ွ ိသခွ က္ (၃၀) အကတ္င့္်းဆကလကတင့္ ပ မည္။

မွတ္ပံြုတ္ငအ

ွ ိခပွ တ္င့္ ပလ ပ့သ ပ့လွ ကလႊ့ ကိုြြ္ပ့ဆ်း့ ပ်း မွတ္ပံြုတ္င့္ ခင့္်းကိုလကခံ န္

သို ့မဟု
တ့္္ ငင့္်းပယ္ နဆံ ြု်း့ ဖတ္သည္။
့်
ပ့လွ ကလႊ့ ကို့ ငင့္်းပယ့္ ခင့္်းခံ ပါက အလုပမ
သ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းပအန ဖင့္ ့်
့်
့ ပနလ ခတင့္ ပနိင
ု သ ည္။ သို ့မဟု
ံ ႊ့ ကို
့် တ္္ ့ ငင့္်းပယသခွ က္ (၉၀) အကတ္င့္်း အယူခလ
တ္

်းြံု်းခပသိ ြု ့တ္င္
ု သ ည္။ မွတ္ပံြုတ္င္ငခင့့့္် ပ့ ခင့္်းကို ့ မန နိင
ု ့
ံင ပနတမ့္်းကတ္င္ပ့ဖေျ ပသည္။
့် ့ ပနိင

ပအ့ ခခံအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ြည္
့် ့်း မွတ္ပံြုတ္င္ နအနည့္်းဆံ်းု အဖဖဲ ့၀င္
့် (၃၀) လိုအပသ ည္။ အဖဖဲ
့၀င
ု ုပငန့္်း ွ ိ အလုပသမ ်းအ ်းလံု်း၏ ၁၀% ွ ိ မည္။
့် ်းသည္ ထိလ
့ မိ ့နယ
ု ုပငန့္်းအမ်းအြ
ိ
်း ွ ိအနည့္်းဆံ်းု ပအ့ ခခံအဖဖဲ
့် အ လုပသမ ်းအဖဖဲ ့ဖဖဲ
့် ့ြည္
့် ့်း န္ ထိလ
့အ
့် ်းလံု်း၏ ၁၀% ပါ၀င္မည္။
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တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက်း /့ ပခနယအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ဖဖဲ
့် ့ြည္
့် ့်း နအနည့္်းဆံ်းု ့ မိ ့နယ
့် အ ဖဖဲ
့အြည္
့်းအ ်းလံု်း၏ ၁၀% ပါ၀င္မည္။
့်
အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ခ့် ပပဖဲ ့ြည္
့် ့်း နအနည့္်းဆံ်းု တ္ိုင့္်းပ့ဒသႀက်း /့ ပခနယအလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်
ြည့္်း့အ
့် ်းလံု်း၏ ၁၀% ပါ၀င္ပ့ထ ကခံ မည္။
့ မန နိင
ု အ
ံင လုပသမ ်းပ့ ်း

အဖဖဲ ့ဖဖဲ
့် ့ြည္
့် ့်း နအနည့္်းဆံ်းု အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ခ့် ပ့္္အ ်းလံု်း၏

၂၀% ပါ၀င္ပ့ထ ကခံ မည္။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၅၄ (ဂ) ၊ ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)
အပိုဒ္ - ၂(ဇ) ၊ ၉ - ၁၁ ၊ ၂၉ ၊ ၄၄(ဃ) ၊ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၁)
့်
အပိုဒ္ - ၁၁ - ၁၈ ၊ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းဆိင
ု ္ နည့္်းဥပပဒမ ်း (၂၀၁၂)
့်
ညႊနၾက ်းခကအမိန္ ့ပ့ၾက
့ င ြ အမွတ္္ - ၁ ၊ ၂၉ ပ့ပဖဖေ၀ါ ၂၀၁၂
့်
အပိုဒ္ - ၂(ခ) ၊ အလုပသမ ်းပ့ ်း

အ ငင့္်းပပ ်းမႈမ ်းပ့့ ဖ ွ င့္်း ပ့ ်းဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ -

၅/၂၀၁၂)

ကလတလ င္ပစာ စုပးပါင္း်းည္ွိႏးိးႈင္း်းပအ ်းဆိပု ခင္း။့်
စုပးပါင္း်းည္ွိႏးိးႈင္း်းပအ ်းဆိး
ု ခင္း်းဆိသ
ု ည္မွာ •

အလုပခန္ ့ထ
္ ပါတ္
့် ်း့ ခင့္်းနွင့
့် သ ကသည့္ ့် ပအ့ ခပအန၊ အခကအလက္ မ ်း၊

•

လုပငန့္်းပခငဆကဆံပ့ ်းမ ်း၊

•

လုပငန့္်းပခပ္ ငတင့္်းအ ငင့္်းပပ ်းမႈကိုက ကကယ္နင
နွ ့္ ့် ့ ဖန္ပ့့ ဖ နအြအမံ-အြအြဥ ်း၊

-

ကို ခမွတ္နိြုင္န္ လုပန
င ့္်း ွ င္ (အဖဖဲ ့အြည္
့်း) နွင့္ ့် အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်း (မ ်း) တ္ို
့်
့်
့ၾက
်းြုပ့ပါင့္်း ပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းခွိ ့ိ့ႈင့္်း ပအ့ ဖထုတ္နိြုင္န္
့်
ပ့ဆ င္င္က္ပ့သ ့ ဖြစ ဥကိ ြုပ့ခေသည္။

စုပးပါင္း်းပသဘာတူး ခင္း်း (Collective Agreement) ဆိသ
ု ည္မာွ •

အလုပသမ ်းမ ်းအကတ္က္ွိ မည့္ ့် လုပငန့္်းပခပ္ ငတင့္်းပအ့ ခပအန ပ့ ပင္ ်း့ ခင့္်းမ ်း၊
အလုပခန္ ့ ့် ထ ်း့ ခင့္်းဆိင
ု ္ အခကအလပကအ့ ခပအန ြမံထ ်း့ ခင့္်းမ ်း၊

•

အလုပင
္ွ င
နွ ့္ ့်အလုပသမ ်းၾက ်း ွ ိ မည့္ဆက
ဆ ံပ့ ်းပအနအထ ်းမ ်း၊
့်

•

အလုပ္ွင္(အဖဖဲ ့အြည္
့်း) နွင့္ ့်အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်း(မ ်း) ၾက ်း ွ ိ မည့္ ့်
့်
့်
ဆကဆံပ့ ်း ပအနအထ ်းမ ်း၊
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•

အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်း၏ တ္
့်

်း၀င္ ပတ ခႈကိုအသိအမွတ့္္ ပ့ ခင့္်း နွင့္ ့်

ဆကလက္ပ့ဆ င္င္က့္ ခင့္်း၊
•

အလုပသမ ်းမ ်းအ ်း လူမႈပ့ ်းပ့ဘ်းအ ့

ယ ်းမွ

အက အကကယ္ပ့ပ်း နအ မခံခက္ ွ ိပ့ြ ခင့္်း
. . . တ္ို ့အကတ္ကန
ဘ ၾ က ်းအ ပ်းသတ္လကွတ္္ပ့ ်းထိ်းု ခပဆိ ြုပ့သ ြ ခပ့္ ဖြသ ည္။
့်
ွြ္ဥ်းနွြက
အလုပသမ ်းပ့ ်း
•

အ ငင့္်းပပ ်းမႈမ ်းပ့့ ဖ ွ င့္်းပ့ ်းဥပပဒကဆိသ
ု ခွ -

ပူ်းပ့ပါင့္်းခွိ ့ိ့ႈင့္်းပ့ ်းပ့က ့္မတ္၏ လုပငန့္်းသည္ လုပငန့္်း ွ ငနင
ွ ့္ ့် အလုပသမ ်း
(အဖဖဲ ့အြည္
့်း) တ္ို ့ၾက
်း ဆကဆံပ့ ်းပ့က င့္်းပမန္ပ့ပြ ်း၊
့်
့်

•

အလုပခန္ ့ထ
ု ္ လိုအပခက္ အခကအလက္ ပအ့ ခပအနမ ်းနွင့္ ့် ပါတ္သက္၍
့် ်း့ ခင့္်း ဆိင
ပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းခွိနႈိ င့္်း့ ခင့္်း၊

•

လုပငန့္်းပခပ္ ငတင့္်းပ့ဘ်းကင့္်းလံု့ ခံ့ပ့ ်း၊ ကန့္်းမ ပ့ ်း၊ သကသ ပ့ခ ငခပ့
ိ ်း၊

•

ကုန ္ ြုတ္လြုပႈတ္ို်းတ္က္ပ့ ်း
. . . တ္ို ့့့် ဖြသ ည္။

ထို ့့့် ပင္ - ဤကိြၥသည္ ပသဘ ြို်း့ ဖင့္ပ့တ္
င့္်းဆို န္ တ္ ၀န့္
ိွ ခင့္်း
့်
မဟုတ္္ပ့သ ့္လည့္်း အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ ့်အြည့္်းဥပပဒက ဆိသ
ု ခွ - “ လုပငန့္်း ွ ပငအန ဖင့္ ့်
အလုပသမ ်းမ ်းအက်းပ့က
ိ
်းဇူ်းအကတ္က္ အလုပသမ ်း အဖဖဲ ့အြည္
့်း၏ အကူအညပ့တ္ င့္်းခံမႈ
့်
(request for help) ကိုတ္တ္နိ ငသမွကူည နတ ၀န္သ
ိွ ည္ “
စုပးပါင္း်းည္ွိႏးိးႈင္း်းပအ ်းဆိး
ု ခင္း်းကတငအက်ံးး
ဳ ်းမ၀င္ပးသာသူမာ်း၊
•

က ကကယ္ပ့ ်း၀န္မ့္်းမ ်း
ဲ၀န္မ့္်းမ ်း

•
•

က ကကယ္ပ့ ်းဌ န၏ ထိန့္်းခပႈပ့အ ကွ လကနကကြုိ ငအ ဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်း
့်

စုပးပါင္း်းပသဘာတူး ခင္း်း နွင့္ပါတ္
့် သ က္၍ မွတ္ပံြုတ္င့္ ခင့္်း၊ ြ ခပသကတမ့္်း၊
သကတမ့္်းတ္ို်း့ ခင့္်း၊ အတ္ည့္ ဖြ့္ ခင့္်း၊ ့ ပငဆင့
္ ခင့္်း ြသည့္ကိ
့် ြၥမ ်းကို
ဥပပဒကတ္င့္ ပဌ န့္်းထ ်း့ ခင့္်းပမကတ္ ့ ့် ပါ။
မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - (၂) နွင့္ ့် (၅) ၊ လုပန
င ့္်းပခငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ (ဥပပဒအမွတ္္ - ၅/၂၀၁၂)
အပိုဒ္ - ၂(က) အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းမ ်းဥပပဒ (၂၀၁၁) (ဥပပဒအမွတ္္ - ၇/၂၀၁၁)
့်
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သပိ တ္ပးမွာကရ န အ ပခင္းပအ
်း။
့်
့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ က လကနကဲ ့်
့ ငိမ့္်းခမ့္်းပြ ြုပ့၀်းပခင့္၊့် ြတ္န့္်း လွည့္လည္ခခ
င့္တ္ိ
့်
့် ု ့ကိ
့် ုအ မခံထ ်းသည္။
သပိတ္္ပ့မွ က့္ ခင့္်းဆိသ
ု ခွ - အလုပသမ ်းအခ ့ိ သိ
တ္္ အလုပသမ ်းအ ်းလံု်း၏
့် ု ့မဟု
့်
ြုပ့ပါင့္်းပ့ဆ င္င္ကႈ ့ ဖင့္ ့် •

အလုပ္ ပဆိ ြုင့္်း့ ခင့္်း

•

အလုပလ ြုပ္န့္ ငင့္်းဆိ့
ု ခင့္်း

•

အလုပဆကလြုပ္န့္ ငင့္်းဆိ့
ု ခင့္်း

•

အလုပမျ ဖြ္ပ့အ င္ပ့နွ်းပ့ကက်းပ့လ်းလံပြ လုပ့္ ခင့္်း (slow down)

•

အ ခ ်းပ့သ ြုပ့ပါင့္်းပ့ဆ င္င္ကႈမ ်း

. . . ကို လုပန
င ့္်းပခပ္ ငတင့္်း လူမႈပ့ ်း / လုပန
င ့္်း ဆိင
ု ္ အ ငင့္်းပပ ်းမႈနွင့္ ့် ဆကစပ္ပ့ပနသ
ကုန ္ ြုတ္လြုပႈ /၀န္ပ့ဆ ငႈမ ်း ကဆင့္်းကသ ်းပ့အ င္ ပ့ဆ င္င္က့္ ခင့္်း့ ဖြသ ည္။
ပဤဖေျ ပခည္ကတင္ လုပငန့္်းပခပငအ့ ခပအနမ ်းသည္ မိမိတ္ို ့၏
့် အသကနွင့္က
့် န့္်းမ ပ့ ်း
ပအပေကတ္င္ြုတ္တ က္ အ ့
ယံုၾကခစ
ကထက္ကခ

ပယက

က္ပ့ြသည္ ဟု

ယုတ္ယု
ိ တ္ ွ ိပ့သ ပ့ၾက င့္ ့် အလုပသမ ်းမ ်းက လုပန
င ့္်းပခင ွ

နအ ပခင့္ပအ
်းကိအ
ု
ယူ့ ခင့္်းကိြၥမပါ၀ငပါ။
့်

အမ ်း့ ပခသူဆိင
ု ္ ၀န္ပ့ဆ ငႈလုပငန့္်းတ္ခု ွ ိ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းသည္ အဖဖဲ
့်
့၀ငအ
့် မ ်းြုဆ ၵ ဖင့္ ့်သပိတ္္ပ့မွ က္ နဆံ ြု်း့ ဖတ္ပါက •

သကဆိြုင္ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့ခ့် ပ္၏ ညႊနၾက ်းခက့္ ဖင့္ ့်

•

သကဆိြုင္ အလုပင
္ွ အ ်းပအၾက င့္်းၾက ်း န္

•

သကဆိြုင္ အ ငင့္်းပပ ်းမႈ့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းအဖဖဲ ့သိ
င့္်းၾက ်း န္
့် ု ့ပအၾက
့်

•

သပိတ္္ပ့မွ ကည့္ ့် က္၊ အခန္ိ ၊ ပ့န

၊ ပါ၀ငည့္လူ
့် ဥ်းပ့ ၊ သပိတ္္ပ့မွ ကည့္ပံ့် ုြံ

. . . တ္ို ့ကိ
့် ု (၁၄) ကႀကိတ္င္ပ့ဆ င္င္က္မည္။
. . . အမ ်း့ ပခသူဆိင
ု ္ ၀န္ပ့ဆ ငႈလုပငန့္်းကတ္ငဟုတ္္ပ့သ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းသည္
့်
၄င့္်းကိြၥမ ်းကို (၃) ကႀကိတ္င္ပ့ဆ င္င္က္မည္။
. . . လုပငန့္်းဆိင
ု ္ အဖဖဲ ့ခ့် ပတခုခုကတ္ငပါ၀င္ပ့သ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းသည္ ထိသ
ု ကဆိြုင္ အဖဖဲ
့်
့ခ့် ပနင
ွ ့္ ့်ႀကိတ္ငညိွ ့ိ့ႈင့္်း နလိ ြုသည္။
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အနိမ္းဆံ
ရ ႈမ (Provision of minimum service)
့် ်းု လုပငန္း်းပးဆာင္ငက
ဤကဲသ
့် ို ့ြတ္င္
ပ့ဆ င္င္က့္ ပ်းသခနွင့္ ့် သကဆိြုင္ အလုပ္ွငင
နွ ့္ ့် အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းတ္ို
့်
့်
့သည္
သပိတ္စတ္င့္ ပဆိသ
ု ခနွင့္ ့် ယ ယလြလ ပ္ ပသ ်းမည့္ ့် အလုပ္ပ့န
့်

အမ်းအြ
ိ
်း၊

ပအ အကတ္က ်းကို လူြ ်းထိ်းု နကြ
ိ ၥ၊ ြက္ံြုကတ္င့္်းကနခမည္
ဲ ့် ့ ့် အလုပသမ ်းဥ်းပ့ တ္ို
့ကိ
့် ုခွိ ့ိ့ႈင့္်းပ့ကဆ်းပ့့ ပ့့်းသတ္ွတ္္မည္။ ဤသို ့ ့် ခွိ ့ိ့ႈ့္င့္်းမႈသပခအ င့္ မငပါက
သကဆိြုင္ အ ဏ္ ွ ိသည့္တ္
့်

်းြံု်းကဆံ်းု ့ ဖတ္္ပ့ပ်း မည္။

သပိတ္္ပ့မွ က္ပနသဘ တ္ူ /မတ္ူ ကို သကဆိြုင္ အလုပမ
သ ်းအဖဖဲ ့ခ့် ပသ ည္ ပ့တ္ င့္်းဆိပ
ု ့သ အလုပ္
သမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းသို ့အခ
့်
့် နိ ပအ့ ပဖပ်း နလိ ြုသည္။
ပးအာကပါကိစၥတ ပရပပါ၀င္ပးနလွငသပိတ္ပးမွာက္း ခင္း်းသည္တ ာ်းမ၀င္။
သပိတ္္ပ့မွ ကည့္အလု
ပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းသည္ မ ွ ိမ ဖြ္ပ့သ ့ ပခသူ
့်
့်
့၀န္
့် ပ့ဆ ငႈလုပငန့္်းတ္ ပ္ပွ ့ ဖြ္ပ့နလွင္ လုပငန့္်း့ ပတ္္ပ့တ္ ည္ကသ ်း့ ခင့္်းသည္
့ ပခသူလူထတ္
ု ခ ့ိ ၏
ု ခံ့ပ့ ်း တ္ို ့ကိ
့် အသက္၊ ကန့္်းမ ပ့ ်း၊ လံ့
့် ု အ ့

ယ့္ ပနိင
ု ့္ ခင့္်း -

(၁) ပ့ပ ပ်းပ့ ်းလုပငန့္်း
(၂) လွပစြဓါတ္အ ်းထုတ္လြုပ့္ ဖန္ ့့့် ဖ်ဴ ်းပ့ ်း
(၃) မ်းသတ္လြုပငန့္်း
(၄) ကန့္်းမ ပ့ ်းလုပငန့္်း
(၅) အလပက္

နြဆ ည္ကသယ္ပ့ ်းလုပငန့္်း

လုပငန့္်း ွ ငသ ည္ အလုပသမ ်း၏ သပိတ္္ပ့မွ က္ နအ ပခင့္ပအ
်းကို တ္ ့ မြ့္ ခင့္်းမ ပ ။
့်
အလ ်းတ္ူပင္ . . . ဆ ၵမ ွ ိပ့သ အလုပသမ ်းသည္ သပိည္တ္တငပါ၀ငလိ ြုပါက အလုပမ
သ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်း
့်
ပအန ဖင့္ ့်အတ္င့္်းအၾကပပါ၀င္ပ့ြ န္ပ့ဆ င္င္က္ကခင့္မ့် ွ ိပါ။
တ္

်း၀ငသပိတ္္ပ့မွ ကသူအလုပသမ ်းကို အလုပ့္ ဖက္တ္ခင့္မ့် ွ ိ။

တ္

်းမ၀ငသပိတ္္ပ့မွ က့္ ခင့္်း၊ ြက္ံြုကိုပ့သ ခ
ိ ္ ်း့ ခင့္်း တ္ို ့ကိ
့် တ္ပတ္
့် ု ဥပပဒကတ္ ်းမြသ ည္။

မူ င္း်း။
အပိုဒ္ - ၃၅၄(ခ) ့ ပည္ပ့ထ ငစြု့ မန နိင
ု ပ
ံင ့တ္ ့္ဖဖဲ ့ြည္
့် ့်းအုပခပပံြုပအ့ ခခံဥပပဒ (၂၀၀၈)
အပိုဒ္ - ၂(ဆ) ၊ အပိုဒ္ - ၃၈ - ၅၀ အလုပသမ ်းအဖဖဲ ့အြည္
့်းဥပပဒ (၂၀၁၁)
့်
အပိုဒ္ - ၄၂ ၊ လုပငန့္်းပခငအျ ငင့္်းပပ ်းမႈမ ်း့ ဖန္ပ့့ ပဖ ်းဥပပဒ (၂၀၁၂)
The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation
in Myanmar in Burmese, please refer to: https://mywage.org/myanmar/
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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။

1

3

2

4+

မြန်မာ

DECENETWORKCHECK.ORG
NR
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။

မွန္
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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။
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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။
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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
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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။

