
 
 

 
ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ 

မၾကာခဏေမးေလ့ရိွေသာေမးခြန္းမ်ား (အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္) 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ 
 
ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒကုိ သိရွိနားလည္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာတာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပ 
ေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္းရိွမရွိႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္က့ဲသုိ႔ထင္ျမင္ယူဆ ေၾကာင္း 
အုိင္အယ္(လ္)အိုသို႔ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခတြက္ခ်က္ျခင္းမွအစ၊ 
အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ (သို႔) ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ တရား၀င္အလုပ၀္င္ေရာက္လုပ္ ကုိင္ႏိုင္ေသာ 
အငယ္ဆံုးအသက္အရြယ္အထိ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ အုိင္အယ္(လ္)အိုအ 
ေနျဖင့္ မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ စုစည္းလ်က္လက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ကာ၊ ေယဘုယ် လမ္း 
ညႊန္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ သင့္အေန ျဖင့္ 
မည္သည့္အရာကုိမွ်မလုပ္ေဆာင္မီ၊ သင္၏လူ႕အရင္းအျမစ္ဆ္ုိင္ရာအရာရိွ၊  ေရွ႕ေနမ်ား (သို႔) 
အလုပ္ရွင္အဖြ႕ဲအစည္းထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဦးစြာရယူရန္ အိုင္အယ္(လ္)အုိအေနျဖင့္ အၾကံျပဳ 
တိုက္တြန္းလုိပါသည္။ 

 
ေမးခြန္း (၁) ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားအရ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ရိွအလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္အလုပ္အကုိင္ အမ်ိဳး   
                     အစားမ်ိဳးကုိ တရားဝင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသနည္း။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားအရ အသက္အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိကေလးမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ခြင့္ေပးႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ 
အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အလုပ္အကိုင္သဘာဝအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားကို ၾကည့္ပါ။  
 

လုပ္ငန္းက႑/ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ား 
 

အလုပ္ခန္႔ရန္ (သုိ႔) အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္အငယ္ဆုံး 
အသက္ႏွင့္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
 

လူငယ္/ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုပ္သမားကုိလုပ္ကုိင္ခြင့္ 
မျပဳသည့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား (သုိ႔) အေျခအေနမ်ား 

စက္ရုံမ်ား 
(ကုန္ထုတ္လုပ္ 
ငန္း၊ ထုတ္လုပ္ 
စီမံျပဳျပင္ျခင္း 
လုပ္ငန္း၊ စြမ္း 
အင္လုပ္ငန္း၊ 
ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံပါက၊ အသက္ ၁၄ (သုိ႔) 
 ၁၅ ႏွစ္ရိွ လူငယ္/ဆယ္ေက်ာ္သက္ မည္သည့္စက္ရုံ 
တြင္မဆုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
(က) ပုဒ္မ ၇၇ အရထုတ္ေပးထားေသာ က်န္းမာေရး     

ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ကို စက္ရံုမန္ေနဂ်ာ၏ 
       ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ထားရွိျခင္း၊ 
       ႏွင့္ 

စက္ရံုမ်ားတြင္ အသက္ ၁၄ႏွစ္ေအာက္ရိွကေလးမ်ားကုိ 
အလုပ္ လုပ္ခြင့္ မျပဳ။  
 
အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ရိွလူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကုိ  
ေဘးအႏၲရယ္ရိွေသာစက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္း 
မ ွတားျမစ္သည္။ 
 



ေရးလုပ္ငန္း၊ 
စသျဖင့္)* 

(ခ)  ထိုသို႔ေသာကေလး (သို႔) ဆယ္ေက်ာ္သက္သည္ 
       အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း ထိုသို႔ေသာ 
       ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ကို ညႊန္းသည့္တိုကင္ 
       တစ္ခုကို လက္ဝယ္ေဆာင္ထားျခင္း  
 
အသက္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ရိွ လူငယ္/ဆယ္ေက်ာ္ 
သက္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ညေန ၆နာရီ မွ မနက္ ၆ 
နာရီ အခ်ိန္တြင္းမွလြဲ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄နာရီ အလုပ္လုပ္ 
ႏိုင္သည္။  
 
သင့္ေလ်ာ္သည့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာသင္ 
တန္းမ်ားကို ၿပီးေျမာက္သူ၊ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္က်န္း 
မာေရးေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ရရိွၿပီးသူ အသက္ ၁၆  
ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရိွ လူငယ္/ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုပ္ 
သမားမ်ားကုိ စိတ္ခ်ရမႈရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိုသို႔ 
ေသာသူမ်ား၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္စာရိတၱကို မထိခုိက္ 
ေသာလုပ္ငနု္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပါသည္။  
 
 

အသက္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ႏွစ္ အၾကားရိွ “လူငယ္/ဆယ္ 
ေက်ာ္သက္ရြယ္ အလုပ္သမားမ်ား”  
ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေစျခင္းအား တားျမစ္သည္။  

- ဝါေရြး၊ဝါခါ၊ဝါဖြစက္မ်ား၏ဝါဂြမ္းထည့္သည့္ 
ဘက္ႏွင့္ထြက္သည့္ဘက္တို႔ကို အကာအရံ  
ျခားနားမထားေသာ စက္ရံု၏ေနရာအစိတ္အ 
ပိုင္း 

- ေဘးအႏ ၲရာယ္ရွိသည့္အေျခအေနမ်ား၊ အ 
လုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုအႏ ၲရာယ္ျပဳ 
သည့္အေျခအေနမ်ား၊ ၎တို႔၏ပညာေရးကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္အေျခအေနမ်ား၊ 
ထိုနည္းတူစြာ စာရိတၱႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာကို 
ထိခိုက္ေစသည့္အေျခအေနမ်ား အပါအဝင္  
“အဆုိးရြားဆုံးေသာအလုပ္ပုံစံမ်ား” 
 

ညပုိင္းအလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ညေန၆နာရီမွမနက္၆နာရီ 
ထိလုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားကို အသက္ ၁၄ႏွင့္၁၅ႏွစ္ရိွ 
လူငယ္/ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုပ္သမားမ်ားတုိ႔အား  
လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳ။  
 

ဆုိင္မ်ုားႏွင့္အ 
လုပ္႒ာနမ်ား 
(လကၠား (သုိ႔) 
လက္လီေစ်း၊  
ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ 
ဟိုတယ္၊ ပုဂ ၢလိက 
ေဆးခန္း၊ ပုဂ ၢလိ 
ကစာသင္ေက်ာင္း၊ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရး႒ာနမ်ား 
စသျဖင့္)* 

အသက္ ၁၄ႏွစ္အထက္ လူငယ္/ဆယ္ေက်ာ္သက္အ 
လုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္  
၁ရက္လွ်င္ ၄နာရီထက္ ပိုမလုပ္ရ။ 
သက္ဆိုင္ရာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းကို 
ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ၿပီးသူ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘး 
ကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
သိရွိ၍လုိက္နာသူ၊ မတွ္ပံုတင္ဆရာဝန္ထံမွ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးေထာက္ 
ခံခ်က္လက္မွတ္ရရွိထားသူ အသက္ ၁၆ ႏွင့္ ၁၈ႏွစ္ 
ၾကားရိွ လူငယ္/ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုပ္သမားမ်ား 
ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး၊ ယင္းတို႔၏ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ 
စာရိတၱကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။  
 

အသက္ ၁၄ႏွစ္ေအာက္ရိွ မည္သူကုိမွ် ဆိုင္ (သို႔) အ 
လုပ္႒ာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပ႒ာန္းရ (သို႔) ခြင့္ 
မျပဳရ။ 
အသက္ ၁၆ႏွစ္ေအာက္ရိွသူ မည္သူကုိမွ် သတ္မွတ္  
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ အခ်ိန္ပို (သို႔) ည 
၆နာရီႏွင့္မနက္၆နာရီအၾကားျဖစ္ေသာ ညဆုိင္းအလုပ္ 
မလုပ္ကိုင္ေစရ။ 
 
အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ရိွသူ မည္သူကုိမွ် အႏၲရယ္ရိွ 
ေၾကာင္းသတ္မွတ္ထားသည့္အလုပ္ (သို႔) အႏၲရာယ္ရိွ 
ေသာအလုပ္ခြင္ တြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္မျပဳ။   

  
သတိျပဳရန္* မည္သည့္လုပ္ငန္းက႑မ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္အက်ုံဳးဝင္သည္ (သို႔) မဝင္သည္ကိ ုသိရန္ 
ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ အေပၚ ILO ၏လမ္းညႊန္မႈ - ၂၀၁၇ ၏ “ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁” (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္လမ္းညႊန္တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၅၁၊ 
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္လမ္းညႊန္တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၅၂ ) ကိုေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည့္ရႈပါရန္။  
 
 
 

http://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_577563/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_581075/lang--en/index.htm


အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 

ေမးခြန္း(၂) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အသစ္ကုိ  ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္ 
(ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၄၀/၂၀၁၇)။ ဤစာခ်ဳပ္အသစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ သင္ဘာ ျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါသနည္း။ မည္သည္ကုိ 
ဥပေဒအရ လုိက္နာရန္တာဝန္ရိွသနည္း။ 
 

 အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃ ၏ အပိုဒ္ ၅(ခ)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္၊ 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာနမွ ေၾကာ္ျငာအမွတ္ ၁၄၀/၂၀၁၇ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ထား 
သည့္ နမူနာပုံစံႏွင့္အညီလည္း ျဖစ္သင့္ပါသည္။  
 

 ဤအခ်က္အျပင္၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားေသာ အထူးအပိုဒ္ခြမဲ်ားရွိပါက၊ 
ထို႔ျပင္ ယင္းအထူးအပိုဒ္ခြမဲ်ားသည္ တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ မျဖစ္ပါက ယင္းအထူးအပိုဒ္ခြဲ 
မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔ကို ဥပေဒအရ လိုက္နာရန္တာဝန္ရိွသည္။  
 
 

ေမးခြန္း(၃) အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္၏လုပ္ငန္းတြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေတာင္းဆုိျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ (CBA) ရိွေနေသာ္၊ 
အလုပ္သမားမ်ားကုိငွားရမ္းရာ၌ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ငွားရမ္းမည့္အလုပ္သမားသစ္အား ေရလည္ရွင္းလင္း 
သြားေအာင္မည္သုိ႔ရွင္းျပသင့္သနည္း။ ထုိစုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေတာင္းဆုိျခင္းသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း 
အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွရုံမွ် ရွင္းျပသင့္ပါသလား (သုိ႔) အလုပ္ရွင္သည္ 
သေဘာတူညီခ်က္မိတၱဴကုိအလုပ္သမားအားေပးသင့္ (သုိ႔) ပါရိွေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းျပသင့္ပါသလား၊ 
စသျဖင့္…… ။ 

 ဦးဆံုးအေနျဖင့္၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဥပေဒ ၂၀၁၃ အရ ျပ႒ာန္းထားေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအနည္းဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ထပ္တူျဖစ္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ CBA ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒကို မဆန္႔က်င္ေသာ္ ဤCBA 
ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို  အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။  

 
 
 

မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိငွားရမ္းရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ား 
 

ေမးခြန္း (၄) ေဝပုံက်ႏႈန္းထားအေရအတြက္ကုိ သတ္မွတ္၊ ျပ႒ာန္း ထားပါသလား။ 
 

 သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ သည္ ေဝပံုက်ႏႈန္းထားအေရအတြက္ကုိ 
စတင္က်င့္သံုးရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အဆင့္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို မထုတ္ျပန္ရေသးပါ။  

 
ေမးခြန္း (၅) အကယ္၍ ေဝပုံက်ႏႈန္းထားအေရအတြက္ မျပည့္မီခ့ဲေသာ္ ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား 

ဆုိင္ရာရန္ပုံေငြသုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာေငြေပးသြင္းျခင္းကုိ   ျပ႒ာန္းခ်က္အရ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရပါမည္လား။  



 
 မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ ၏အပိုဒ္ ၃၆ (ခ) တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရပါ 

မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို မထုတ္ျပန္ရေသးပါ။  
 
 
 

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ 
 

ေမးခြန္း (၆) အမ်ိဳးသား အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီသည္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။  
  အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ ၂ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၃ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ပါသလား။  
   

 အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ ၂၀၁၃ ၏အပိုဒ္ ၅(ဇ)တြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို အနည္း 
ဆံုး ၂ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္၊ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂ႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ျမင္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အၿပီးသပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၂ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ခ်မွတ္ရန္လိုသည္ဟု 
မဆိုလိုပါ။  
 

 အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္အတူ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီသစ္တြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂ ၢလ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ယင္းေနာက္၊ အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီသည္ ေစ့စပ္ ည ႇိႏိႈင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ကာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေကာ္မတီ၏အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္၊ အစိုးရ၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားသစ္ကို ဤေကာ္မတီသည္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခ့ဲသည္။ ထိုႏႈန္းထားသစ္သည္ ေၾကျငာသည့္ေန႔မွစတင္၍အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသစ္သည္ ၁ရက္ အတြက္ က်ပ္၄၈၀၀ ျဖစ္သည္ (၁နာရီလွ်င္ က်ပ္၆၀၀ ႏႈန္း)။  
ယင္းသည္အလုပ္သမားအေရအတြက္ ၁၀ဦးထက္နည္းေသာ အေသးစားႏွင့္မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလြ၍ဲ 
နိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအားလံုး၊ လုပ္ငန္းက႑အားလံုး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုး တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။  
 

ေမးခြန္း (၇) အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြအသစ္အေၾကာင္း အသိေပးရန္လုိအပ္ပါသလား။  
 

 အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၁၃(က) အရ၊ အသိေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။  
 

ေမးခြန္း (၈) “အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ” ကုိ မည္သည့္အရာဟု တိတိက်က် ဆုိမည္နည္း။ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒသည္  
“လုပ္ခမ်ား” ကုိသာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းတြင္၊ “အလုပ္ရွင္၏ နာရီပုိင္းအလုပ္၊ ေန႔စဥ္အလုပ္၊ အပတ္စဥ္ 
အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအခ်ိန္အပုိင္းအျခားအလုပ္တစ္ခုခုကုိ အလုပ္သမားက ေဆာင္ရြက္ေပးရသျဖင့္ ရသင့္ေသာ 
အခေၾကးေငြႏွင့္ လုပ္ခလစာ တုိ႔ကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္၊ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခသည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ေကာင္း 
မြန္သျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္က အပုိေပးသည့္ဆုေၾကးေငြမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ 
ဝင္ေငြအျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အျခားေငြႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။”  
 



 “အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ” ဆိုသည္ကို ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္မဖြင့္ဆိုထားေသာ္လည္း၊ ယင္းကုိ 
အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ နာရီပိုင္းအလုပ္၊ ေန႔စဥ္အလုပ္၊ အပတ္စဥ္အလုပ္၊ (သို႔) လစဥ္အလုပ္ လုပ္ျခင္းအတြက္ 
လက္ခံရရွိေသာ “အေျခခံလုပ္ခ” အျဖစ္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။ “အေျခခံလုပ္ခ” တြင္ ဆုေၾကး၊ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခ (သို႔) 
စရိတ္ တို႔မပါဝင္ပါ။  

 
ေမးခြန္း (၉) အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs) -  အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားေသာအဆင့္ 

ထက္ ပုိနိမ့္ေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးရန္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသလား။  
 

 ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
အေျချပဳကာ မိမိတို႔၏ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို မိိမိတို႔သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 
၂၉ရက္ ေန႔ အမ်ိဳးသား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ရရိွခဲ့ေသာသေဘာတူ 
ခ်က္၏ အပုိဒ္(ဍ)အရ  မည္သည့္အထူးႏႈန္းကိုမဆို အမ်ိဳးသား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ သုိ႔ 
အဆိုျပဳတင္ျပရပါမည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ယခုခ်ိန္အထိ မည္သည့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္မွ် အထူးအနည္းဆံုးအခ 
ေၾကးေငြကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသးပါ။  

 
 

 
အခေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္း  

 
ေမးခြန္း (၁၀) လုပ္ငန္းခြင္၌ လခႏႈန္းထား၊ လခထုတ္ရက္ အစရိွသည္ကုိ အမ်ားသိေအာင္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆြဲ(ကပ္) ထားရမည္ 

ဆုိသည္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွပါသလား။  
 လခႏႈန္းထား၊ လခထုတ္ရက္အစရိွသည္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲ(ကပ္)ထားျခင္းအတြက္ ဥပေဒအရအလုပ္ 

ရွင္မ်ား လိုက္နာရန္လိုအပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ဟူ၍ မရိွပါ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ယင္းတို႔ကို အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္၌ ထည့္သြင္းရမည္။  

အခ်ိန္ပုိ နစ္နာေၾကး 
 

ေမးခြန္း (၁၁) ကြ်ႏု္ပ္၏စက္ရုံရိွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ၁ရက္ လွ်င္ ၁၀နာရီႏွင့္ ၁၂နာရီ အၾကား အလုပ္ လုပ္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေတာင္း 
ဆုိပါသည္။ ယင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ပါသလား။  

  
 အကယ္၍ စုစုေပါင္းအလုပ္လုပ္ခိ်န္သည္ ၈နာရီရွိၿပီး က်န္သည့္နာရီေပါင္းသည္ ၂နာရီ (စုစုေပါင္း ၁၀နာရီ) ရွိေသာ္၊ 

ယင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ပါသည္။ အကယ္၍ တစ္ရက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ေပါင္း (၈)နာရီ ထက္ပိုသည့္နာရီမ်ားကုိ 
အခ်ိန္ပိုအျဖစ္ စဥ္းစားပါေသာ္ ယင္းသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ စက္ရံု၌စဥ္ဆက္မျပတ္အလုပ္ 
မလုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒကသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ တနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔အထိ ၁ရက္လွ်င္ 
၃နာရီႏွင့္ စေနေန႔တြင္ ၅နာရီ လုပ္သည့္ အခ်ိန္ပိုသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ပါသည္။ ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္႒ာနမ်ား 
တြင္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ပို အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ ၁ ပတ္လွ်င္ ၁၂ နာရီ ျဖစ္သည္။ (သို႔မဟုတ္ 
ႁခြင္းခ်က္ထားေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၁၆နာရီ ျဖစ္သည္။)  

 



ေမးခြန္း (၁၂) သတ္မွတ္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၏အေနာက္ပုိင္းလုပ္သည့္ အခ်ိန္ပုိအလုပ္အတြက္ နာရီေပါင္းမည္မွ်ကုိ အခ်ိန္ပုိနာရီ အျဖစ္ 
စဥ္းစားပါသနည္း။  

 
 စက္ရံုမ်ားတြင္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၌ မပါဝင္ေသာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုနာရီဆိုသည္မွာ 

၁ရက္လွ်င္ ၈နာရီထက္ပိုသည့္နာရီ (သို႔) ၁ ပတ္လွ်င္ ၄၄နာရီ ျဖစ္သည္။ စက္ရံုတစ္ရံု၏ စဥ္ဆက္မျပတ္အလုပ္္တြင္ 
ပါဝင္လုပ္ကိုင္သည့္ အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသားအလုပ္သမား ၁ဦးအတြက္ အခ်ိန္ပုိနာရီဆိုသည္မွာ ၁ ပတ္လွ်င္ ၄၈နာရီ 
အထက္ရွိသည့္နာရီမ်ားျဖစ္သည္။  

 
 ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္႒ာနမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုနာရီဆိုသည္မွာ ၁ရက္လွ်င္ ၈နာရီထက္ပိုေသာနာရီမ်ား (သို႔) ၁ပတ္လွ်င္ 

၄၈နာရီအထက္ရွိေသာ နာရီမ်ား ျဖစ္သည္။  
 

ေမးခြန္း (၁၃) ဆုိင္မ်ားႏွင့္အလုပ္႒ာနမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ုားသည္ ၁ပတ္ လွ်င္ အခ်ိန္ပုိ ၁၂နာရီ ထက္ပုိမလုပ္ရေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္နား 
လည္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ပုိ အလုပ္လုပ္ရန္လုိအပ္မႈရိွပါက 
ထုိအခ်ိန္ပုိအလုပ္သည္ ၁ပတ္လွ်င္ ၁၆နာရီထက္ မေက်ာ္သင့္ပါ။ ထုိ႔ျပင္၊ အခ်ိန္ပုိအလုပ္သည္ သန္းေခါင္ မေက်ာ္ရပါ။ 

 သုိ႔ေသာ္လည္း စက္ရုံတြင္ အလုပ္ခ်ိန္သည္ အဆုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ရိွၿပီး  အခ်ိန္ပုိကုိ သန္းေခါင္ေက်ာ္မွ လုပ္ပါက ယင္းကုိ 
လက္ခံႏုိင္ပါသလား။  
 

 ဟုတ္ကဲ့ ယင္းကိုလက္ခံႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၆၇ (၇) အရ၊ အဆိုင္းမ်ား၊ 
အဆိုင္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အခ်ိန္မ်ားကို စီမံေရးဆြ၍ဲ ထုတ္ေဖာ္ျပရမည္။ ထို႔ျပင္၊ အခ်ိန္ပိုသည္ ၁ရက္လွ်င္ ၃နာရ္ီ 
ႏွင့္ ၁ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀ ထက္မေက်ာ္သင့္ပါ။  

 
ေမးခြန္း (၁၄) တနဂၤေႏြေန႔မ်ား/အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာနစ္နာေၾကးမ်ား။ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ 

အက္ဥပေဒ အပုိဒ္ ၃ ပါ “ေပးၿမဲႏႈန္း၏ႏွစ္ဆ ရထုိက္ေစရမည့္အျပင္ရွားပါးစရိတ္” သည္မည္သည္ကုိ ဆုိလုိသနည္း။ 
 

 ရွားပါးစရိတ္ဆိုသည္မွာ”အသက္ရွင္ေနႏုိင္မႈစရိတ္” ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေနစရိတ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ 
စရိတ္ႏွင့္မတူပါ။  
 

ေမးခြန္း (၁၅)    အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကိုတြက္ခ်က္ရန္အတြက္ မည္သည့္ပံုေသနည္းကို အသံုးျပဳရမည္နည္း။  
 

 အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ (OT) တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍   စက္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ အရ၊ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အခ်ိန္ပိုလုပ္ခေၾကးသည္ မူလလုပ္ခလစာႏႈန္း (စရိတ္မ်ားမပါ) ၏ႏွစ္ဆ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ (တည္ဆဲ) ညႊန္ၾကား 
ခ်က္သည္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခေၾကးကို ေအာက္ပါပုံေသနည္းအတိုင္းတြက္ခ်က္ရန္ ေပးထားသည္။ 
{(ေန႔စဥ္လုပ္ခ x ၆ရက္/၄၄နာရီ) x၂ }  
 

 အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီး႒ာန၏ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ၊ “အကယ္၍  အလုပ္သမားတစ္ဦးကို 
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားႏွင့္လခေပးေခ်ေနေသာ္ (အေျခခံလုပ္ခ ကိုဆိုလိုသည္)၊ အခ်ိန္ပိုအခေၾကးေငြကို 
ယခု ကဲ့သို႔ တြက္ခ်က္သင့္ပါသည္။ ( ၂ x ေန႔စဥ္လုပ္ခ/ ၈နာရီ )။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ အနည္း 
ဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားထက္ပိုေသာ လုပ္ခမ်ားကိုရရိွေနပါေသာ္၊ ၎အတြက္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခတြက္ခ်က္သည့္ပံုေသ 
နည္းသည္ တည္ဆဲအမိန္႔ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္သည္။” {ဆိုလိုသည္မွာ၊ (ေန႔စဥ္လုပ္ခ x ၆ရက္) x ၂ } 



ျဖစ္သည္။  
  

 အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး႒ာနသည္ လတ္တေလာတြင္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရး 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အၾကမ္းေရးဆြလဲ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းတြင္ အခ်ိန္ပိုခတြက္ခ်က္သည့္ပံုေသနည္းကိုထည့္သြင္းလိမ့္ 
မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။  

 

 
အလုပ္မဆင္းသည့္ကာလအတြက္ အခေၾကးေငြမွႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ျခင္း 

 
ေမးခြန္း (၁၆) (အခေၾကးေငြေပးေျခေရးဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၇-၁၁ အရ ) အလုပ္သမားသည္ ယင္း၏တာဝန္ကုိ 

ထမ္းေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္အခေၾကးေငြႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ခံရသည္မွလြ၍ဲ၊  အလုပ္မဆင္း 
သည့္ကာလအတြက္ အခေၾကးေငြမွႏႈတ္ယူသည့္ျဖတ္ေတာက္ေငြသည္ အလုပ္သမား၏ လစဥ္လစာ၏ 
၅၀% ထက္မေက်ာ္ရပါ။ “တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း” သည္ မည္သည္ကုိ ဆုိလုိပါသနည္း။ 
ယင္းသည္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္က  အလုပ္လုပ္ရက္၏ ၇၅% အၾကာ ဖ်ားနာျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသလား၊ 
ထုိသုိ႔ဆုိေသာ္၊ အလုပ္ရုံသည္ လုပ္ခလစာ၏ ၇၅% ကုိနုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ပါသလား ( သုိ႔) ႏုတ္ယူ 
ျဖတ္ေတာက္၍ မရႏုိင္ဘူးေလာ။  

 
 “တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းတြင္” အလုပ္သမား၏ေပါ့ဆမႈေသာလုပ္ရပ္ (သို႔) ခ်န္လွပ္ထားျခင္း 

ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာဆုံးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒ ၂၀၁၆၏ အပုိဒ္၁၁ပါ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အလုပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတုိ႔ အက်ံဳးဝင္သည္။ ဖ်ားနာျခင္း 
(သုိ႔) က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ဤျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ မထည့္သြင္းထားပါ။  

 
 
 

 
အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ရက္ 

 
ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ရက္အစား လုပ္သက္ခြင့္သာရိွေၾကာင္း သတိျပဳပါ။  
 
ေမးခြန္း (၁၇) ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒ အရ၊ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ခံစားေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ 

“ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ” ေပးရမည္။ “ပ်ဥ္းမွ်လုပ္ခလစာ” ကုိ မည္သုိ႔ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ ပါသနည္း။  

 
 “ပ်ဥ္းမွ်လုပ္ခလစာ” ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္းယင္းကို၊ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ၁ရက္ 

အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အေပၚ အေျချပဳထားေသာ ေန႔စဥ္လုပ္ခ အျဖစ္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။  
 

ေမးခြန္း (၁၈) ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒအရ   အလုပ္သမားမ်ားသည္ လစဥ္ ၎တုိိ႔အလုပ္မလုပ္သည့္ အနည္းဆုံး 
၂၄ရက္အတြက္ ‘လုပ္သက္ခြင့္’ တစ္ရက္ ဆုံးရႈံးရပါသည္။  ယင္းကုိမည္သုိ႔ သတ္မွတ္ ပါသနည္း။ 



  
 အကယ္၍ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ လတစ္လတြင္ အနည္းဆံုး ၂၄ရက္ အလုပ္ မလုပ္ေသာ္ ယင္းအလုပ္သမား 

သည္ ထိုလအတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ရက္ တစ္ရက္ ဆံုးရံႈးပါလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ၊ ယင္း၏’ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္’ ခံစား 
ခြင့္သည္ ထိုႏွစ္အတြက္ ၁၀ရက္မွ ၉ရက္ သို႔ေလ်ာ့သြားပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ဖ်ားနာ၊ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ တာဝန္ေပးမႈအရပ်က္ကြက္ျခင္း (သို႔) ဆႏၵအေလ်ာက္အလုပ္မွဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ အလုပ္ပိတ္ျခင္း (သို႔) 
ဥပေဒႏွင့္အညီသပိတ္ေမွာက္ျခင္း မ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း  ရက္၃၀ ၾကာအလုပ္မလုပ္ေသာ္ ယင္းတို႔ကို အလုပ္ 
လုပ္ေသာရက္မ်ား အျဖစ္ ရည္တြက္ပါမည္။   

 
 
ေမးခြန္း (၁၉) “မိမိ၏ခြင့္မ်ားကုိ အသုံးမျပဳမီအလုပ္မွထြက္သြားသည့္အလုပ္သမား (သုိ႔) အလုပ္မွရပ္စဲခံရသည့္အလုပ္သမားကုိ 

၎တုိ႔အသုံးမျပဳသည့္ခြင္႔ရက္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆုံးရက္ ၃၀အတြင္းပွ်မ္းမွ်ေန႔စဥ္ဝင္ေငြအေပၚအေျခခံကာ 
တြက္ခ်က္၍အခေပးရမည္။ အသုံးမျပဳသည့္ခြင့္ရက္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ႏွစ္ရက္ အတြင္းေပးေခ်ရမည္။  

  
 ဟုတ္ပါသည္။ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒ ၁၉၅၁ တြင္ ဤသို႔ အဆိုျပဳထားပါသည္။ 

 
 

ေမးခြန္း (၂၀) အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္၏အစတြင္ ဤသုိ႔ေသာအခေပးေခ်မႈ အမ်ိဳးအစားကုိ ခံစားႏုိင္ပါသလား။ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္၏အစတြင္ ခြင့္ကုိအသုံးမျပဳလုိၾကပါ၊ ထုိရက္မ်ားအတြက္ ေငြမေပးေခ်ေစလုိပါ။ 

 
 မခံစားႏိုင္ပါ။ အသံုးမျပဳသည့္ခြင့္ရက္အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈကို စာခ်ဳပ္ရပ္စဲၿပီးသည့္ေနာက္မွသာ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

အကယ္၍ အလုပ္ဆက္၍လုပ္ေနေသာ္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားက သေဘာတူထားၾကပါက ထိုအသံုးမျပဳ 
သည့္ခြင့္ရက္မ်ားကို သံုးႏွစ္အထိ သယ္ယူသြားႏိုင္ပါသည္။   

 
ေမးခြန္း (၂၁) ေရွာင္တခင္ခြင့္။ ယင္းအတြက္ အခ ေပးစရာလိုပါသလား။  
 

 မလိုပါ။ အလုပ္သမားအားလံုးကို ႏွစ္စဥ္ လုပ္ချဖင့္ေရွာင္တခင္ခြင့္ ၆ရက္ ေပးထားပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
တစ္ႀကိမ္လွ်င္ သံုးရက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ကို အျခားခြင့္ရက္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ 
လုပ္သက္ခြင့္၊ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပူးတြယဲူ၍ မရပါ။ အသံုးမျပဳေသာေရွာင္တခင္ခြင့္မ်ားသည္ 
ႏွစ္အဆံုးတြင္ ဆံုးရံႈးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္သည္ အသံုးမျပဳသည့္ ေရွာင္တခင္ခြင့္အတြက္ အခေပးေခ် စရာ 
မလိုပါ။   

  
ေမးခြန္း (၂၂) အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးသည္ ၁၂လ တာတစ္ဆက္တည္းအလုပ္ လုပ္ၿပီးေသာ္ တစ္ႏွစ္တြင္ လုပ္ချဖင့္ခြင့္ ၁၀ရက္ 

ခံစား ရပါသည္။ အကယ္၍ အလုပ္သမား တစ္ဦးသည္ ၁၂လ တာတစ္ဆက္တည္း အလုပ္ မလုပ္ပါက၊ ယင္းသည္ 
ႏွစ္ပတ္လည္ ခြင့္ကုိ ရရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါမည္လား။ 

 
 ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာခြင့္အမ်ိဳးအစားကို “လုပ္သက္ခြင့္” ဟုေခၚပါသည္၊ ယင္းသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ မဟုတ္ပါ။ 

အကယ္၍ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၁၂လတာ တစ္ဆက္တည္း အလုပ္ မလုပ္ေသာ္ ယင္းတို႔သည္ အလုပ္လုပ္ေသာ 
ရက္မ်ားႏွင့္အခ်ိဳးက်အလုိက္  “လုပ္သက္ခြင့္” ကိုရႏုိင္ပါသည္။  

 



ေမးခြန္း (၂၃) ယာယီအလုပ္သမားမ်ားအတြက္၊ ၎တုိ႔၏ခြင့္ရက္ခံစားခြင့္ကုိ အခ်ိဳးက်ေအာင္ မည္သုိ႔သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ 
သင့္ပါသနည္း။  

  
 ၎တို႔၏ခြင့္ရက္ခံစားခြင့္ကို ၎တို႔ကိုအလုပ္ခန္႔ေသာကာလအတိုင္းအတာႏွင့္အခ်ိဳးတက်ျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္သင့္ 

ပါသည္။ 
 
 
 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 
 

ေရွးဦးသူနာျပဳျခင္း 
 

ေမးခြန္း (၂၄) အလုပ္သမားဦးေရ ၂၅၀ ထက္ပုိေသာ အလုပ္ရုံတစ္ခုတြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုေရးအခန္းႏွင့္တကြဆရာဝန္တစ္ဦး ႏွင့္ 
ေဆးခန္းတစ္ခန္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးရိွရန္ လုိအပ္ပါသလား။  

 
 အလုပ္ရံုမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ ၄၇ (၃)အရ၊ အလုပ္သမားအေရအတြက္ ၂၅၀ ထပ္ပိုေသာအလုပ္ရံုတစ္ရုံတြင္ 

ေရွးဦးသူနာျပဳအခန္း ၁ ခန္း (သုိ႔) သတ္မွတ္ထားသည့္ကရိယာမ်ားပါရိွသည့္ေဆးခန္း ၁ ခန္း ေပးရမည္၊ထိန္းသိမ္းရ 

မည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ျပ႒ာန္းထားပါက၊ ထိုသို႔ေသာေဆးခန္းကို ဆရာဝန္ ၁ ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ၁ ဦးတို႔၏ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေအာက္၌ ထားရွိႏိုင္သည္။  

 

မီးဖြားမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ကေလးျပဳစုခြင့္ 
 

ေမးခြန္း (၂၅) ကြ်ႏ္ုပ္၏အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ မီးဖြားခြင့္ ခြင့္ရက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါ သလား။ 
လုိအပ္သည္ဆုိပါက မည္မွ်အၾကာ ေပးရမည္နည္း။  

 
 အလုပ္သမားမ်ားသည္ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒ၏လႊမ္းျခံဳမႈေအာက္တြင္ရွိေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္ 

မီးမဖြားမ ီ  လုပ္ချဖင့္မီးဖြားခြင့္ ၆ပတ္၊ မီးဖြားၿပီးေနာက္ လုပ္ချဖင့္မီးဖြားခြင့္ ၈ပတ္ ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ (အႁမြာေမြးပါက 
ေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပတ္ ၄ပတ္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။) လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္အလုပ္သမားမ်ား 
သည္ (၅ဦး သို႔မဟုတ္ ၅ဦးႏွင့္အထက္ရွိေသာကုမ ၸဏီမ်ားတြင္အလုပ္ လုပ္ေနေသာအလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆႏၵ 
အေလ်ာက္ထည့္ဝင္ေၾကးေပးသြင္းသူအလုပ္သမားမ်ား) လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမွမီးဖြားျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာခံစားခြင့္မ်ား 
ကိုရရွိပါလိမ့္မည္။  

 
 ထို႔အျပင္၊ အနည္းဆံုးအလုပ္ ၁ႏွစ္လုပ္ၿပီးၿပီး၊ လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံသို႔ထည့္ဝင္ေၾကး အနည္းဆံုး ၆လ ထည့္ဝင္ၿပီး 

ေသာကိုယ္ဝန္ေဆာင္အလုပ္သမမားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။  
 

o မီးဖြားခြင့္ခံစားေနစဥ္အတြင္း   ပွ်မ္းမွ်၁ႏွစ္လုပ္ခလစာ၏  ၇၀% 



o မီးဖြားသည့္အခါ၊ ပ်မ္းမွ်လစဥ္လုပ္ခ၏၅၀% ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ဆုေၾကးကို (ကေလး ၁ဦးအတြက္)၊ 
၇၅% ကို (အႁမႊာအတြက္) သို႔မဟုတ္ ၁၀၀% ကို (သံုးႁမႊာႏွင့္အထက္အတြက္) 
တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ခံစားခြင့္ရွိမည္။ 

 
ေမးခြန္း (၂၆)  ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအလုပ္ရုံမ်ားဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၅၀ (၁)သည္ ဥပေဒအရမျဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသလား။ 
 
 မိခင္အလုပ္သမား ၁၀၀ဦး ႏွင့္အထက္ရွိေသာအလုပ္ရုံတြင္၊ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္သည္ ထိုမိခင္အလုပ္သမားမ်ား၏ငါးႏွစ္ 

ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ကေလးထိန္း႒ာနကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး 
႒ာန၏အကူအညီ ရယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိခင္အလုပ္သမား ၁၀၀ မျပည့္သည့္အလုပ္ရံုတြင္ ယင္းတို႔၏ 
ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္က ကေလးထိန္းခန္းကို သင့္ေတာ္သလို စီမံထားရွိရမည္။  

 
 ဟုတ္ကဲ့ ယင္းသည္ ဥပေဒအရ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ အသက္ 

၆ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏မိခင္မ်ားျဖစ္သူ မိခင္အလုပ္သမား ၁၀၀ဦး ထက္ပိုရွိေသာအလုပ္ရံုတစ္ရုံအတြက္ 
ေန႔ကေလးထိန္း႒ာနကို စီမံေပးရမည္။ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူ သင္၏တာဝန္မွာ သင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ႏုိင္စြမ္း (သို႔) 
အျခားအလုပ္႒ာနမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အစိုးရကို အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံသိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါ 
က၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏုိင္ပါသည္။  

 
 
 

အလုပ္မွရပ္စဲျခင္း/အလုပ္မွထုတ္ျခင္း 
 

ေမးခြန္း (၂၇)  ဥပေဒတြင္ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းအေၾကာင္း ဘာေျပာထားသနည္း။ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိရပ္စဲရန္အတြက္ အမွာစာမ်ားက်ဆင္း 
ျခင္းေၾကာင့္ ဟူသည့္” ယုတိၱတန္သည့္” အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ အလုပ္ရုံတစ္ရုံသည္ အစုိးရရုံးတစ္ခုခုကုိ ျပသ ရန္လုိ 
အပ္ပါသလား။ အကယ္၍၊ အလုပ္မွရပ္စဲျခင္း/အလုပ္မွထုတ္ျခင္းသည္ အတည္ျဖစ္ၿပီးေသာ္၊ 
အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကးအတြက္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကုိ က်င့္သုံးရမည္ေလာ။ 

  
 ဥပေဒတြင္ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း အေၾကာင္းျပ႒ာန္းထားသည္မ်ားမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္၊ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ စည္း 

ကမ္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္ 
ပါသည္ (မရိုးသားမႈ၊ ခိုးမႈ၊ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈ၊ စသျဖင့္)။ မ်ားေသာအားျဖင့္၊ အလုပ္ရံုတစ္ရံုက အလုပ္သမားမ်ားကိုအ 
လုပ္မွထုတ္ပစ္သည့္အခါ အလုပ္မွထုတ္ပယ္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ (သို႔) စာျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
အသိေပးသင့္သည္။ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းအေပၚအျငင္းပြားမႈမ်ားရိွေသာ္ အလုပ္ရံုသည္ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ကို 
အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းည ႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ၊ အျငင္းပြားမႈည ႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔၊ ခုံသမာဓိအဖြ႔ဲ၊ စသျဖင့္ သို႔ျပ 
ပါသည္။  

 
 အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ အတည္ျဖစ္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 

ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၄/၂၀၁၅ ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း အလုပ္ထုတ္ 
နစ္နာေၾကးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို အလုပ္မွရပ္စဲသည့္အခါ၊ အလုပ္ရွင္သည္ 
အလုပ္သမား၏ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခမပါေသာေနာက္ဆံုးအေျခခံလစာအေပၚအေျခခံလ်က္ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကး 



ေပးရပါမည္။ လုပ္သက္မည္မွ်ရိွသည္ကိုလိုက္၍ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကးသည္ လတစ္ဝက္စာမွ ၁၃လအထိ 
ရွိႏုိင္သည္။  
 

ေမးခြန္း (၂၈) အလုပ္မွရပ္စဲျခင္းမျပဳရန္အတြက္ တားျမစ္ထားသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား - အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ကုိက်င့္သုံးျခင္းအား မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသနည္း။ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ယင္းကုိေက်ာ္လြန္၍လုပ္ေဆာင္ 
ေၾကာင္း မည္သည့္အခါတြင္ ဆုိႏုိင္မည္နည္း။ 

 
 ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းဥပေဒ၌ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါ 

သည္။ ဥပမာ - ယင္းဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၁၆ မွ ၂၈ သည္ အလုပ္အမႈေဆာင္းအဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ အလုပ္သမား 
အဖြဲ႔အစည္း၏အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား၊ ရန္ပံုေငြထူေထာင္ျခင္းႏွင့္သံုးစြျဲခင္း စသည္တို႔ကို ဖြင့္ဆိုထားသည္။ 
အကယ္၍ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ေဖာ္ျပထားေသာျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ေသာ္၊ ထိုအလုပ္သမားသည္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ 
သည္။  

 
 

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္မ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား  
 

ေမးခြန္း (၂၉) အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ၏အပုိဒ္ ၃၀တြင္၊ “အလုပ္ရွင္သည္ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ေထာက္ခံ 
ခ်က္ျဖင့္ တာဝန္တစ္ခုခု ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦးအား အျခားနည္း သေဘာတူညီထား 

 သည္မွအပ  ယင္းတာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ရန္ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ရက္ထက္မပုိေစဘဲ ခြင့္ျပဳရမည္။ ယင္းကာလကုိ မိမိ 
လုပ္ငန္းရိွ မူလတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသက့ဲသုိ႔ မွတ္ယူရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ “ယင္းတာဝန္ကုိထမ္း 
ေဆာင္ရန္ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ရက္ထက္မပုိေစဘဲ” ဟူေသာေဖာ္ျပခ်က္သည္ အလုပ္သမား 
တစ္ဦးတည္းကုိသာေပးရမည္ေလာ၊  (သုိ႔) တစ္ဦးထက္ပုိေသာ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ 
ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ မည္သူ႔ကုိမဆို ေပးရမည္ေလာ။  

 
 သက္ဆိုင္ရာအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္တာဝန္ေပးထားသူ “မည္သူမဆို” ကိုဆိုလိုပါသည္။ သို႔ 

ေသာ္လည္း “အခ်ိန္ကာလသည္ ႏွစ္ရက္ မွ်သာ”  ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အလုပ္သမား က ကို 
ပထမအလုပ္အတြက္တစ္ရက္တာ တာဝန္ေပးၿပီး၊ ေနာက္ထပ္အလုပ္တစ္ခုကို အလုပ္သမား ခ အား  တစ္ရက္တာ 
တာဝန္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုလအတြက္၊ ႏွစ္ရက္တာ ကာလကို အသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။  

 

 
အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ  

 
ေမးခြန္း (၃၀) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ေစရန္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားေပးရန္အတြက္ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္း 

၏တာဝန္အေၾကာင္းကုိ  ဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔ အတိအက်ေျပာထားပါသနည္း။ ထုိ႔ျပင္၊ အလုပ္ရုံတစ္ရုံ၏ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈ 
တုိးျမင့္ေစရန္အတြက္  ၎တုိ႔၏တာဝန္ဝတၱရားကားအဘယ္နည္း။  

 



 အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းဥပေဒအရ၊ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၏ေဆာင္ရြက္ရမည့္အလုပ္မ်ားအနက္တစ္ခု 
မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားတိုးတက္မႈကိုအေထာက္အကူျပဳသည့္ အရည္အခ်င္းတိုးတက္ေသာအလုပ္သမားမ်ား 
ေပၚထြန္းေရးကိုေရွ႕ရႈ၍ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကို ေပးရန္ျဖစ္သည္။  

 
 

အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (WCC) 
 

ေမးခြန္း (၃၁) အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတြင္ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မည္မွ်ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ကုိယ္စား လွယ္ 
ပါဝင္သင့္သနည္း။  

 
 အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုစီတိုင္းသည္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး  ေရြးခ်ယ္ႏို္င္ပါသည္။ 

(အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥေပဒ အပုိဒ္ ၃)။ ထို႔ေၾကာင့္၊ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညိ ႇႏိႈင္းေရး 
ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေသာအလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရွိသည့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
အစည္းအေရအတြက္အလိုက္  အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။ 

 
 ဤသို႔ျဖင့္၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ၏အပိုဒ္ ၄တြင္ ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္ကုိ 

ေဖာ္ျပထားသည္။  
 အကယ္၍၊ (၁) အလုပ္႒ာနရိွအလုပ္သမားအားလံုးသည္ ထိုအေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္  

                       ၾကေသာ္  
              (၂)     အလုပ္သမားအင္အားစုစုေပါင္း၏ ၅၀% ေက်ာ္သည္ ထိုအေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၏အဖြဲ႔  
                        ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္   ထိုအေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းသည္ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္း 
ည ႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီအတြက္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ကိုေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မည္။ 
 

 အကယ္၍ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု (သို႔) ယင္းထက္ပို၍ရွိေသာ္လည္း  ယင္းတို႔၏အဖြဲ႔ 
ဝင္အေရအတြက္သည္ စုစုေပါင္းအလုပ္သမားအင္အား၏ ၅၀% ထက္ပို နည္းေသာ္၊ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္း 
ညိ ႇႏိူင္းေရးေကာ္မတီကို စုစုေပါင္းအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းအေရအတြက္အျပင္ ယင္းႏွင့္အေရအတြက္တူသည့္ 
အဖြဲ႔ဝင ္မဟုတ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳသင့္ပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ၊ အကယ္၍၊ အဓိကမဟုတ္ေသာ 
အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္း ႏွစ္ခု ရွိေသာ္၊ ဤအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ ယင္းအဖြ႔ဲတစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး စီေရြး 
ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဝင္မဟုတ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္သည္။  

 
 အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတြင္ ေနာက္ဆံုးအလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အေရအအတြက္ 

မည္မွ်ပင္ ရွိေစကာမူ၊ ယင္းေကာ္မတီတြင္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
အေရအတြက္တူညီစြာ ပါဝင္ရမည္။  
 

ေမးခြန္း (၃၂) အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၃(ခ)တြင္ “အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမရိွလွ်င္ 
အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကုိ အလုပ္သမားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးေသာကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ျဖင့္ 



ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္” ဟု ဆုိထားပါသည္။ ယင္းအတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ မည္သုိ႔ 
ျဖစ္မည္နည္း။  

  
 ဥပေဒတြင္ ထိုေရြးေကာက္တင္ေျမ ႇာက္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း မပါရိွပါ။ ထိုအလုပ္႒ာနရိွအလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္ 

အေရးမ်ားႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္သူကို ေရြးေကာက္တင္ေျမ ႇာက္ 
ရန္ ၎တို႔၏ကိယု္ပိုင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ရန္မွာ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚသာ မူတည္သည္။  

 
 

သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္အလုပ္ပိတ္ျခင္း 
 

ေမးခြန္း (၃၃) အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၏အပုိဒ္ ၂(စ်) တြင္ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္အေျခအေနသည္ 
အလုပ္သမားမ်ားအေပၚအႏၲရာယ္က်ေရာက္မည္ဟုယုံၾကည္သည့္အခါ၊ အလုပ္ကုိရပ္တန္႔ကာ လုပ္ငန္းခြင္မွ 
ထြက္ခြာႏုိင္ေသာအခြင့္အေရး အလုပ္သမားမ်ားတြင္ရိွသည္ဟု ဆုိထားပါသည္၊ ယင္းကုိ သပိတ္ေမွာက္ သည္ဟု 
မမွတ္ယူပါ။ ထုိသုိ႔ အလုပ္ရပ္ထားသည့္ကာလအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမရိွသည့္အေျခအေနတြင္ အလုပ္ရွင္သည္ လစာ 
ေပးရပါမည္လား။  

 
 ယင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒတြင္ေရာ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ 

ေျဖရွင္းေရးဥပေဒတြင္ပါ မပါရိွပါ။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ေသာအလုပ္ရပ္ထားသည့္ကာလအတြက္ လစာေပးရန္ အလုပ္ရွင္ 
မ်ားတြင္ သြယ္ဝိုက္၍တာဝန္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၏ 
အပိုဒ္ ၅၄ တြင္ ‘သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အား ေခတၱရပ္ဆိုင္းေစျခင္းျဖစ္၍ 
ထိုကာလအတြင္း အလုပ္ရွင္က သပိတ္ေမွာက္သည့္အလုပ္သမားအား လစာစရိတ္ေပးရန္ တာဝန္မရိွေစရ’ ဟုဆို 
ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ၊ အကယ္၍ အလုပ္အားေခတၱရပ္ဆိုင္းျခင္းကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းအျဖစ္မွတ္ယူေသာ္ 
အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္ခစရိတ္ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ၊ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔မဟုတ္ေသာ္ အလုပ္ရွင္သည္ လစာစရိတ္ေပးရန္ 
လိုအပ္သည္။  

 
ေမးခြန္း (၃၄) အေျခခံအလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ သပိတ္ေမွာက္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တစ္ခုတည္း 

ထံမွသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူဖုိ႔လုိအပ္ကာ၊ မည္သည့္အစုိးရရုံး ထံမွ ရယူရန္ မလုိအပ္ပါသေလာ။  
 

 မလိုအပ္ပါ။ အစိုးရရံုးမ်ားထံမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလိုအပ္ပါ။  
 
 

အလုပ္အကုိင္္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း 
 

ေမးခြန္း (၃၅) ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသူတစ္ဦးသည္ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏အလုပ္အကုိင္ကၽြမ္းက်င္မႈ တုိးတက္ေကာင္း 
မြန္ေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္သင္တန္းမ်ား ေပးမည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားသည္ 
၎တုိ႔လုပ္ကုိင္ေနသည့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္စီမံထားသည့္သင္တန္းမ်ားျဖစ္သင့္ပါ 
သည္။ ယင္းသည္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ပါသလား။  

 



 မဟုတ္ပါ။ ယင္းကို အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃ တြင္လည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 


