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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)

အိမ်အကူလုပ်သားဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက် ပပဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် (၁၈၉)၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ရုံး ပမန်မာ

အမှတ် ၁ (က)၊ ကန်ဘဲ့လမ်း (သစ္စာလမ်း)၊

ရန်ကင်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မမန်မာ။

ဖုန်း  +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၃၈၊ ၇၃၃၆၅၃၉

Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201)

အိမ်အကူလုပ်သားဆိုင်ရာ အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်အမှတ် (၂၀၁)၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်



2

Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization, Having been convened 
at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 
100th Session on 1 June 2011, and

Mindful of the commitment of the International Labour Organization to promote decent 
work for all through the achievement of the goals of the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work and the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization, and

Recognizing the significant contribution of domestic workers to the global economy, 
which includes increasing paid job opportunities for women and men workers with family 
responsibilities, greater scope for caring for ageing populations, children and persons 
with a disability, and substantial income transfers within and between countries, and

Considering that domestic work continues to be undervalued and invisible and is mainly 
carried out by women and girls, many of whom are migrants or members of disadvantaged 
communities and who are particularly vulnerable to discrimination in respect of conditions 
of employment and of work, and to other abuses of human rights, and

Considering also that in developing countries with historically scarce opportunities for 
formal employment, domestic workers constitute a significant proportion of the national 
workforce and remain among the most marginalized, and

Recalling that international labour Conventions and Recommendations apply to all 
workers, including domestic workers, unless otherwise provided, and

Noting the particular relevance for domestic workers of the Migration for Employment 
Convention (Revised), 1949 (No. 97), the Migrant Workers (Supplementary Provisions) 
Convention, 1975 (No. 143), the Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 
156), the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), and the Employment 
Relationship Recommendation, 2006 (No. 198), as well as of the ILO Multilateral Framework 
on Labour Migration: Non-binding principles and guidelines for a rights-based approach 
to labour migration (2006), and

Recognizing the special conditions under which domestic work is carried out that make 
it desirable to supplement the general standards with standards specific to domestic 
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အိမ်အကူလုပ်သားဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက်

ပပဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် (၁၈၉)၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်

နိဒါန်း

(၂၀၁၁) ခနုစှ၊် ဇနွလ် (၁) ရကန်န့တငွ ်ဂျနဗီာမမို့၌ အမြညမ်ြညဆ်ိငုရ်ာ အလြုသ်မားနရးရာအဖွဲ့အစည်း၏ 
အနွွနွွ ညီလာခံအကကိမ်(၁၀၀)နမမာက်အစည်းအနေးကို အမြည်မြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားနရးရာ
ရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့က ကကီးမှူးကျင်းြမြီး -  

လုြ်ငန်းခွင်အနမခခံမူသနဘာတရားများနှင့် အခွင့်အနရးများဆိုင်ရာ ILO နြကမငာစာတမ်း၊ တရားမျှတ 
နသာ ကမ္ဘာ့လွှမ်းခခုံဆက်နွှယ်မှုမဖစ်စဉ်အတွက် လူမှုနရးတရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ILO နြကမငာစာတမ်းတို့ 
တွင် ချမှတ်ွားသည့် ြန်းတိုင်များ နအာင်မမင်မှုမှတစ်ဆင့် အားလုံးအတွက် သင့်နတာ်နကာင်းမွန် 
နသာ အလုြ်အကိုင်အစီအစဉ်ကို မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်ရန် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားနရးရာ 
အဖွဲ့အစည်း၏ ကတိကေတ်ကို သတိမြုလက်ကိုင်ွား၍လည်းနကာင်း၊

မိသားစုတာေန်များရှိနသာ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားအလုြ်သမားများအတွက် တိုးြွားလာနသာ အခ 
နြကးနငွရရှိသည့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ အသက်အရွယ်ကကီးရင့်လာသည့် လူဦးနရ၊ ကနလး 
သူငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများကို မြုစုနစာင့်နရှာက်ရန် များမြားသည့်အခွင့်အလမ်း၊ နိုင်ငံအတွင်းနှင့် 
တစ်နုိင်ငံမှတစ်နုိင်ငံသ့ုိ ေင်နငွအများအမြားလွှနဲမြာင်းမှုများြါေင်သည့် ကမ္ဘာနှင့်အေှမ်းစီးြွားနရးမဖစ်စဉ် 
တွင် အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ သိသာွင်ရှားသည့် ြါေင်နဆာင်ရွက်မှုကုိ အသိအမှတ်မြု၍လည်းနကာင်း၊

အိမ်အကူလုြ်ငန်းသည် တန်ဖိုးနှိမ်ချခံရမှု၊ အများမမမင်ကွယ်ရာတွင် လုြ်ကိုင်ရမှုအနမခအနနတို့တွင် 
ဆက်လက်ရှိနနမြီး၊ အများအားမဖင့် အမျ ိုးသမီးနှင့်မိန်းကနလးငယ်များက လုြ်ကိုင််ြက၍၊ အများစုမှာ 
နရှေ့နမြာင်းသွားလာသူ (သို့) အခွင့်အလမ်းနည်းနသာ လူမှုအသိုက်အေန်းအတွင်းမှမဖစ်ြကမြီး အလုြ် 
အကိုင်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ အနမခအနနများတွင် ခွဲမခားဆက်ဆံခံရမခင်းနှင့် အမခားလူ့အခွင့်အနရး ချ ိုး 
နဖာက်ခံရနိုင်နချရှိမခင်းများကို စဉ်းစားသုံးသြ်မိ၍လည်းနကာင်း၊ 

ဖွံ့မဖိုးဆနဲိငုင်မံျားတငွ ်သမိငုန်ြကာင်းအရ ြုစံတံကျရှနိသာ အလြုအ်ကိငုမ်ျားရှားြါးမခင်း၊  အမိအ်ကလူြု ်
သားများသည် နုိင်ငံ၏လုြ်သားအင်အားွုတွင် သိသာွင်ရှားသည့် အချ ိုးအစားတစ်ရြ်တွင် ြါေင်မြီး 
အများဆုံးဖယ်ြကဉ်ခံွားရသူများွဲတွင် ဆက်လက်ရှိနနမခင်းကို ဆင်မခင်သုံးသြ်မိ၍လည်းနကာင်း၊

အမခားနည်းမဖင့်နဖာ်မြွားမခင်းမရှိလျှင် အိမ်အကူလုြ်သားများအြါအေင် အလုြ်သမားအားလုံးနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားနရးရာမြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များကို 
အမှတ်ရ၍လည်းနကာင်း၊ 

အလုြ်အကိုင်အတွက် နရှေ့နမြာင်းသွားလာမခင်းဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက် (မြင်ဆင်နရးဆွဲမြီး) ၁၉၄၉ (အမှတ် 
- ၉၇)၊ နရှေ့နမြာင်းအလုြ်သမားများဆိုင်ရာမြဋ္ဌာန်းချက် (နနာက်ဆက်တွဲ မြဋ္ဌာန်းချက်) ၁၉၇၅ (အမှတ် 
- ၁၄၃)၊ မိသားစုတာေန်များွမ်းနဆာင်နနရနသာ အလုြ်သမားများဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၈၁ 
(အမှတ် - ၁၅၆)၊ ြုဂ္ဂလိက အလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရး နအဂျင်စီများဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၉၇ (အမှတ် 
- ၁၈၁)၊ အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်အလုြ်သမားဆက်ဆံနရး အကကံမြုတိုက်တွန်းချက် ၂၀၀၆ 
(အမှတ် - ၁၉၈) နှင့် အလုြ်သမားနရှေ့နမြာင်းသွားလာမခင်းဆိုင်ရာ ILO ၏ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာမူနဘာင် 
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workers so as to enable them to enjoy their rights fully, and

Recalling other relevant international instruments such as the Universal Declaration of 
Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women, the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, and in particular its Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children and its Protocol against the 
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Convention on the Rights of the Child and 
the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families, and

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning decent work for 
domestic workers, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this sixteenth day of June of the year two thousand and eleven the following 
Convention, which may be cited as the Domestic Workers Convention, 2011..

Article 1 For the purpose of this Convention:

   (a) the term domestic work means work performed in or for a household or households;

   (b) the term domestic worker means any person engaged in domestic work within an 
employment relationship;

   (c) a person who performs domestic work only occasionally or sporadically and not on an 
occupational basis is not a domestic worker.
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မဖစ်နသာ အလုြ်သမားနရှေ့နမြာင်းသွားလာမခင်းအား အခွင့်အနရးအနမခမြုချဉ်းကြ်နဆာင်ရွက်နည်း 
တစ်ရြ်အတွက် ဥြနေနြကာင်းအရ စည်းနနှာင်မှုမရှိနသာမူများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ (၂၀၀၆) နှင့် 
ြတ်သက်၍ အိမ်အကူလုြ်သားများအတွက် အွူးသက်ဆိုင်မှုရှိသည်ကို အနလးွားဂရုမြု၍လည်း 
နကာင်း၊ 

အိမ်အကူလုြ်သားများသည် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အနရးများကို အမြည့်အေရရှိခံစားနိုင်နစရန် အိမ်အကူ 
လုြ်သားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အနွွနွွစံချနိ်စံညွှန်းများ၊ သီးမခားစံချနိ်စံညွှန်းများကို မဖည့်စွက်ရန် 
ဆန္ဒမဖစ်နစသည့် အိမ်အကူလုြ်သားများလုြ်ကိုင်ရသည့် အွူးအနမခအနနများကို အသိအမှတ်မြု၍ 
လည်းနကာင်း၊ 

အမခားသက်ဆိုင်မှုရှိသည့် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ စာချုြ်စာတမ်းများမဖစ်ြကသည့် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ 
လူ့အခွင့်အနရး နြကမငာစာတမ်း၊ မြည်သူများရြိုင်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံနရးအခွင့်အနရးဆိုင်ရာ အမြည်မြည် 
ဆိုင်ရာ သနဘာတူညီချက်၊ စီးြွားနရး၊ လူမှုနရးနှင့် ယဉ်နကျးမှုအခွင့်အနရးများဆိုင်ရာ အမြည်မြည် 
ဆိုင်ရာ သနဘာတူညီချက်၊ လူမျ ိုးနရးခွဲမခားမှုြုံစံအားလုံး ြနြျာက်နရးဆိုင်ရာ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ 
မြဋ္ဌာန်းချက်၊ အမျ ိုးသမီးများအား ခွဲမခားဆက်ဆံမှုြုံစံအားလုံးြနြျာက်နရးဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်၊ နိုင်ငံ 
မဖတ်နကျာ်မှုခင်းဆန့်ကျင်နရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမြဋ္ဌာန်းချက်၊ အွူးသမဖင့် အမျ ိုးသမီးနှင့် ကနလး 
သူငယ်များကို လူကုန်ကူးမှုအား ကာကွယ်တားဆီးမခင်း၊ နှိမ်နှင်းမခင်းနှင့် အမြစ်နြးမခင်းဆိုင်ရာ 
နနာက်ဆက်တွဲ စာချုြ်နှင့်၊  ကုန်းနြကာင်း၊ နရနြကာင်း၊ နလနြကာင်းမှတစ်ဆင့် နရှေ့နမြာင်းသွားလာ 
သူများကို လူနမှာင်ခိုကူးမခင်းအား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်နရးဆိုင်ရာ နနာက်ဆက်တွဲစာချုြ်၊  ကနလး 
သူငယ် အခွင့်အနရးဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်၊  နရှေ့နမြာင်းအလုြ်သမားများအားလုံးနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုေင် 
များ၏ အခွင့်အနရးများကို ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်နရးဆိုင်ရာ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်များ 
ကို အသိအမှတ်မြု၍လည်းနကာင်း၊

အစည်းအနေး၏ အစီအစဉ် (၄) မဖစ်သည့် အိမ်အကူလုြ်သားများအတွက် သင့်နတာ်နကာင်းမွန်သည့် 
အလုြ်အကိုင်နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အဆိုမြုချက်အချ ို ့ကို လက်ခံကျင့်သုံးမခင်းအား ဆုံးမဖတ်မြီးမဖစ်၍ 
လည်းနကာင်း၊ 

ဤအဆိုမြုချက်များကို အမြည်မြည်ဆိုင်ရာမြဋ္ဌာန်းချက်ြုံစံတစ်ရြ်အမဖစ် မြဋ္ဌာန်းရန် ဆုံးမဖတ်မြီးမဖစ်၍ 
လည်းနကာင်း၊ 

အိမ်အကူလုြ်သားဆိုင်ရာမြဋ္ဌာန်းချက် (၂၀၁၁) ဟုနခါ်တွင်နိုင်သည့် နအာက်ြါမြဋ္ဌာန်းချက်ကို (၂၀၁၁) 

ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက်နန့တွင် လက်ခံကျင့်သုံးခ့ဲြါသည်။

အပိုဒ် (၁) ဤ မြဋ္ဌာန်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ -

   (က) အိမ်အကူလုြ်ငန်းဆိုသည်မှာ အိမ်နွာင်စုတစ်ခုတွင်နသာ်လည်းနကာင်း (သို့) အိမ်နွာင်စုများ 
အတွက်နသာ်လည်းနကာင်း လုြ်ကိုင်နြးရသည့် အလုြ်အကိုင်ကို ဆိုလိုြါသည်။ 

   (ခ) အိမ်အကူလုြ်သားဆိုသည်မှာ အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်အလုြ်သမားဆက်ဆံနရးတစ်ခု 
အတွင်းရှိ အိမ်အကူလုြ်ငန်းတွင် ေင်နရာက်လုြ်ကိုင်နနသူ မည်သူ့ကိုမဆို ဆိုလိုြါသည်။  

   (ဂ) အိမ်အကူလုြ်ငန်းကို ြုံမှန်အလုြ်အကိုင်အနမခအနနတွင်မဟုတ်ဘဲ ရံဖန်ရံခါ (သို့) တစ်ခါတစ်ရံသာ 
လုြ်ကိုင်နသာသူသည် အိမ်အကူလုြ်သား မဟုတ်ြါ။ 
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Article 2 1. The Convention applies to all domestic workers.

   2. A Member which ratifies this Convention may, after consulting with the most 
representative organizations of employers and workers and, where they exist, 
with organizations representative of domestic workers and those representative of 
employers of domestic workers, exclude wholly or partly from its scope:

    (a) categories of workers who are otherwise provided with at least equivalent 
protection;

    (b) limited categories of workers in respect of which special problems of a substantial 
nature arise.

   3. Each Member which avails itself of the possibility afforded in the preceding paragraph 
shall, in its first report on the application of the Convention under article 22 of the 
Constitution of the International Labour Organisation, indicate any particular category 
of workers thus excluded and the reasons for such exclusion and, in subsequent 
reports, specify any measures that may have been taken with a view to extending the 
application of the Convention to the workers concerned.

Article 3 1. Each Member shall take measures to ensure the effective promotion and protection of 
the human rights of all domestic workers, as set out in this Convention.

   2. Each Member shall, in relation to domestic workers, take the measures set out in this 
Convention to respect, promote and realize the fundamental principles and rights at 
work, namely:

    (a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective 
bargaining;

    (b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour;

    (c) the effective abolition of child labour; and

    (d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

   3. In taking measures to ensure that domestic workers and employers of domestic workers 
enjoy freedom of association and the effective recognition of the right to collective 
bargaining, Members shall protect the right of domestic workers and employers of 
domestic workers to establish and, subject to the rules of the organization concerned, 
to join organizations, federations and confederations of their own choosing.
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အပိုဒ် (၂) ၁။ ဤမြဋ္ဌာန်းချက်သည် အိမ်အကူလုြ်သားများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသည်။  

   ၂။ ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးသည့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ကိုယ်စားမြုမှု 
အများဆုံးမဖစ်နသာ အလုြ်ရှင်နှင့်အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားကိုယ်စားမြု
အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နဆွးနနွးညှိနှိုင်းမြီး 
နနာက်တွင် နအာက်ြါအလုြ်သမားအမျ ိုးအစားများနှင့်ြတ်သတ်၍ ၎င်း၏သတ်မှတ်အတိုင်းအ 
တာမှအားလုံးကိုနသာ်လည်းနကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကိုနသာ်လည်းနကာင်း ချန်လှြ်နိုင် သည်။ 

    (က) အနည်းဆုံးအားမဖင့် အညီအမျှကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မှုနြးွားနသာ အလုြ်သမားအမျ ိုးအ 
စားများ၊ 

    (ခ) အွူးမြဿနာကိစ္စရြ်အများအမြားမဖစ်နြါ်တတ်သည့် သဘာေနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အကန့်အသတ် 
ရှိ အလုြ်သမားအမျ ိုးအစားများ၊

   ၃။ အွက်ြါအြိုေ်အတိုင်း ကျင့်သုံးနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် 
အမြည်မြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားနရးရာအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းြုံအနမခခံစည်းမျဉ်း အြိုေ် (၂၂) နှင့် 
အညီ ကျင့်သုံးမခင်းနှင့်ြတ်သတ်၍ ၎င်း၏ ြွမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာတွင် ယင်းသို့ချန်လှြ်ခဲ့သည့် 
သီးမခားအလုြ်သမားအမျ ိုးအစားနှင့် ယင်းက့ဲသ့ုိ ချန်လှြ်ရသည့်အနြကာင်းရင်းများကုိ နဖာ်မြရမည်။ 
နနာက်ဆက်တွဲ အစီရင်ခံစာများတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားများအနြါ် မြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် 
အညီ တိုးချဲ့ကျင့်သုံးမခင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ မြုလုြ်နိုင်ခဲ့သည့် မည်သည့်စီမံနဆာင်ရွက် 
ချက်ကိုမဆို ွည့်သွင်းနဖာ်မြရမည်။ 

အပိုဒ် (၃) ၁။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် မြဋ္ဌာန်းချက်တွင် နဖာ်မြွားသည့်အတိုင်း အိမ်အကူလုြ်သား 
အားလုံး၏ လူ့အခွင့်အနရးများကိုွိနရာက်စွာမမှင့်တင်နဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်
မခင်းများ နသချာနစရန်နဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   ၂။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဤမြဋ္ဌာန်းချက်တွင် နဖာ် 
မြွားသည့်အတိုင်း နအာက်ြါတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုြ်ငန်းခွင်အနမခခံမူသနဘာတရားများနှင့်
အခွင့်အနရးများကို နလးစားရန်၊ မမှင့်တင်ရန်နှင့် မဖစ်နြါ်နစရန်နဆာင်ရွက်ရမည်။  

    (က) လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စုနြါင်းနဆွးနနွးညှိနှိုင်းခွင့်အား ွိနရာက်နသာ 
အသိမြုမှု၊

    (ခ) အဓမ္မ (သို့) အတင်းအကျြ် အလုြ်ခိုင်းနစမှုြုံစံအားလုံး ြနြျာက်နရး၊

    (ဂ) ကနလးအလုြ်သမား ွိွိနရာက်နရာက် ဖျက်သိမ်းနရးနှင့်

    (ဃ) အလုြ်အကိုင်ခန့်ွားမှု၊ အသက်နမွးေမ်းနကျာင်းအလုြ်အကိုင်နှင့်ြတ်သက်၍ ခွဲမခားဆက် 
ဆံမှုများ ြနြျာက်နရး၊  

   ၃။ အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့် အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်ရှင်များသည် လွတ်လြ်စွာအသင်းအ 
ြင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စုနြါင်းနဆွးနနွးညှိနှိုင်းခွင့်အား ွ ိနရာက်နသာအသိအမှတ်မြုမှုများကို အကျ ိုး 
ခံစားခွင့်ရရှိနရး နသချာနစရန် နဆာင်ရွက်ရာတွင်၊ အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့် အိမ်အကူလုြ်သား 
များ၏ အလုြ်ရှင်များအနနမဖင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အဖွဲ့ 
အစည်းများ၊ အဖွဲ့ချုြ်များနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုြ်များကိ ု ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင်ဆန္ဒနရွးချယ်မှု 
အတိုင်း တည်နွာင်ခွင့်၊ ြူးနြါင်းြါေင်နိုင်ခွင့်များကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများက ကာကွယ်နစာင့်နရှာက် 
ရမည်။
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Article 4 1. Each Member shall set a minimum age for domestic workers consistent with the 
provisions of the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst Forms 
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and not lower than that established by 
national laws and regulations for workers generally.

   2. Each Member shall take measures to ensure that work performed by domestic workers 
who are under the age of 18 and above the minimum age of employment does not 
deprive them of compulsory education, or interfere with opportunities to participate 
in further education or vocational training.

Article 5 Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection 
against all forms of abuse, harassment and violence.

Article 6 Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like workers generally, 
enjoy fair terms of employment as well as decent working conditions and, if they reside in 
the household, decent living conditions that respect their privacy.

Article 7 Each Member shall take measures to ensure that domestic workers are informed of their 
terms and conditions of employment in an appropriate, verifiable and easily understandable 
manner and preferably, where possible, through written contracts in accordance with 
national laws, regulations or collective agreements, in particular:

   (a) the name and address of the employer and of the worker;

   (b) the address of the usual workplace or workplaces;

   (c) the starting date and, where the contract is for a specified period of time, its duration;

   (d) the type of work to be performed;

   (e) the remuneration, method of calculation and periodicity of payments;

   (f) the normal hours of work;

   (g) paid annual leave, and daily and weekly rest periods;

   (h) the provision of food and accommodation, if applicable;

   (i) the period of probation or trial period, if applicable;

   (j) the terms of repatriation, if applicable; and

   (k) terms and conditions relating to the termination of employment, including any period 
of notice by either the domestic worker or the employer.
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အပိုဒ် (၄) ၁။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် အနည်းဆုံးရှိရမည့်အသက်အရွယ်ဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၃၊ 
(အမှတ်-၁၃၈)နှင့်၊  အဆိုးေါးဆုံးြုံစံမဖင့် ကနလးအလုြ်သမားခိုင်းနစမှုဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၉၉၊ 
(အမှတ်-၁၈၂) တို့နှင့်အညီ အိမ်အကူ လုြ်သားများအတွက် အနည်းဆုံးရှိရမည့် အသက်အရွယ်ကို 
သတ်မှတ်ရမည်မဖစ်မြီး နယဘုယျအားမဖင့် အလုြ်သမားများအတွက် အမျ ိုးသားဥြနေနှင့် စည်း 
မျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းွားသည်ွက်နိမ့်ကျမှု မရှိနစရ။

   ၂။ အသက် (၁၈) နှစ်နအာက်နှင့် အလုြ်အကိုင်အတွက် အနည်းဆုံးရှိရမည့်အသက်အရွယ်အွက်ရှိ
နသာ  အမိအ်ကလူြုသ်ားများလြုက်ိငုသ်ည့ ်အလြုအ်ကိငုသ်ည ်မသငမ်နနရြညာနရးကိ ုသငယ်ခူငွ့ ်
(သို့) အမခားြညာနရး (သို့) အသက်နမွးေမ်းနကျာင်းသင်တန်း တက်နရာက်သင်ယူနိုင်ခွင့်များကို 
အဟန့်အတားမရှိနစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီက နဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၅) အလွဲသုံးစားမြုမှု၊ နနှာင့်ယှက်နစာ်ကားမှု၊ အြကမ်းဖက်မှုြုံစံအားလုံးကို ဆန့်ကျင်လျက် ွိွိနရာက် 
နရာက်ကာကွယ် နစာင့်နရှာက်နြးမခင်းအား အိမ်အကူလုြ်သားများအကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိနစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ 
တစ်နိုင်ငံချင်းစီက နဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် (၆) အိမ်အကူလုြ်သားများသည် နယဘုယျ အလုြ်သမားများကဲ့သို့ သင့်နတာ်နကာင်းမွန်သည့် အလုြ်အ 
ကိုင်အနမခအနနများအမြင် အလုြ်အကိုင်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာသင့်နတာ်မျှတသည့် သတ်မှတ်ချက်များကို 
ခစံားြိငုခ်ငွ့န်ငှ့ ်၎င်းတိုအ့နနမဖင့ ်အမိန်ွာငစ်တုငွန်နွိငုလ်ြုက်ိငုရ်လျှင ်၎င်းတို၏့ ကိယုြ်ိငုသ်ီးသန့လ်တွ ်
လြ်ခွင့်ကို နလးစားနသာ သင့်နတာ်နကာင်းမွန်သည့် နနွိုင်မှုအနမခအနနများကို ခံစားြိုင်ခွင့်ရှိနစရန် 
အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီက နဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် (၇) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် အွူးသမဖင့် နအာက်ြါအချက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အမျ ိုးသားဥြနေ 
များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (သို့) စုနြါင်းသနဘာတူညီမှုများနှင့်အညီ အိမ်အကူအလုြ်သမားများအား 
၎င်းတို့၏အလုြ်ခန့်ွားမှု ဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သင့်နလျာ်နသာ၊ စိစစ်အတည်မြုနိုင် 
နသာ၊ လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်နသာြုံစံ မဖင့်၊ မဖစ်နိုင်လျှင် စာမဖင့်နရးသားွားနသာ သနဘာတူစာချုြ်များ 
မဖင့် သိရှိနစရန် နဆာင်ရွက်နြးရမည်။ 

   (က) အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမား၏ နာမည်နှင့် နနရြ်လိြ်စာ၊

   (ခ) ြုံမှန်အလုြ်ခွင် (သို့) အလုြ်ခွင်နနရာများ၏ လိြ်စာ၊

   (ဂ) သနဘာတူစာချုြ်တွင် ကာလသတ်မှတ်နဖာ်မြချက်ြါရှိလျှင် စတင်ေင်နရာက်လုြ်ကိုင်သည့် နန့ 
ရက်နှင့် ကာလသတ်မှတ်ချက်၊

   (ဃ) လုြ်ကိုင်ရမည့် အလုြ်အကိုင်အမျ ိုးအစား၊

   (င) လုြ်ခလစာ၊ လုြ်ခလစာတွက်ချက်ြုံနည်းလမ်းနှင့် အခနြကးနငွနြးနချမည့် အချနိ်အြိုင်းအမခား၊ 

   (စ) ြုံမှန် အလုြ်ချနိ်နာရီ၊ 

   (ဆ) လစာခံစားခွင့်မဖင့် နှစ်ြတ်လည်ခွင့်၊ နန့စဉ်နှင့် အြတ်စဉ် အနားယူချနိ်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ၊

   (ဇ)  သက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် အစားအစာနှင့် နနရာွုိင်ခင်း မဖည့်ဆည်းနြးမှု၊ 

   (ဈ) သက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် အစမ်းခန့်ကာလသတ်မှတ်ချက်၊ 

   (ည) သက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် နနရြ်မြန်မခင်းဆိုင်ရာ ကာလသတ်မှတ်ချက်၊ 

   (ဋ) အိမ်အကူလုြ်သားကနသာ်လည်းနကာင်း၊ အလုြ်ရှင်ကနသာ်လည်းနကာင်း ကကိုတင်အသိနြးရ 
မည့် ကာလတစ်ရြ်အြါအေင် အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲမခင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ 
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Article 8 1. National laws and regulations shall require that migrant domestic workers who are 
recruited in one country for domestic work in another receive a written job offer, or 
contract of employment that is enforceable in the country in which the work is to be 
performed, addressing the terms and conditions of employment referred to in Article 
7, prior to crossing national borders for the purpose of taking up the domestic work to 
which the offer or contract applies.

   2. The preceding paragraph shall not apply to workers who enjoy freedom of movement 
for the purpose of employment under bilateral, regional or multilateral agreements, or 
within the framework of regional economic integration areas.

   3. Members shall take measures to cooperate with each other to ensure the effective 
application of the provisions of this Convention to migrant domestic workers.

   4. Each Member shall specify, by means of laws, regulations or other measures, the 
conditions under which migrant domestic workers are entitled to repatriation on the 
expiry or termination of the employment contract for which they were recruited.

Article 9 Each Member shall take measures to ensure that domestic workers:

   (a) are free to reach agreement with their employer or potential employer on whether to 
reside in the household;

   (b) who reside in the household are not obliged to remain in the household or with 
household members during periods of daily and weekly rest or annual leave; and

   (c) are entitled to keep in their possession their travel and identity documents.

Article 10 1. Each Member shall take measures towards ensuring equal treatment between 
domestic workers and workers generally in relation to normal hours of work, overtime 
compensation, periods of daily and weekly rest and paid annual leave in accordance 
with national laws, regulations or collective agreements, taking into account the 
special characteristics of domestic work.

   2. Weekly rest shall be at least 24 consecutive hours.

   3. Periods during which domestic workers are not free to dispose of their time as they 
please and remain at the disposal of the household in order to respond to possible 
calls shall be regarded as hours of work to the extent determined by national laws, 
regulations or collective agreements, or any other means consistent with national 
practice.
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အပိုဒ် (၈) ၁။ အလုြ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှု (သို့) သနဘာတူစာချုြ်အတိုင်းမြုလုြ်မည့် အိမ်အကူလုြ်ငန်းအား လုြ် 
ကိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် နိုင်ငံနယ်စြ်ကိုမဖတ်နကျာ်မခင်းမမြုမီတွင် အိမ်အကူလုြ်ငန်းမဖင့် အမခား 
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌လုြ်ကိုင်ရန် စုနဆာင်းခံရသည့် အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများသည် အြိုေ် (၇) 
တွင် နဖာ်မြွားသည့်  အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အလုြ်လုြ် 
ကိုင်ရမည့်နိုင်ငံတွင် ဥြနေမဖင့်အတည်မြုနဆာင်ရွက်နိုင်နသာ စာမဖင့်နရးသား နဖာ်မြွားသည့် 
အလုြ်ကမ်းလှမ်းလွှာ (သို့) အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ သနဘာတူစာချုြ်ကို လက်ခံရရှိရမည်ကို  
အမျ ိုးသားဥြနေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် မြဋ္ဌာန်းရမည်။

   ၂။ အွက်ြါအြိုေ်သည် နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ၊ နေသတွင်းဆိုင်ရာ (သို့) နိုင်ငံစုံသနဘာတူစာချုြ်များအရ 
(သို့) နေသတွင်း စီးြွားနရးနြါင်းစည်းမှုနယ်နမမဧရိယာ မူနဘာင်အတွင်း အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ 
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လွတ်လြ်စွာနရှေ့နမြာင်းသွားလာခွင့် အကျ ိုးခံစားရနသာ အလုြ်သမားများ 
နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိနစရ။ 

   ၃။ အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများအတွက် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ြါအချက်များကို ွိနရာက်စွာကျင့်သုံး 
မခင်းအား နသချာနစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ အချင်းချင်း ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   ၄။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် ဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (သို့) အမခားစီမံနဆာင်ရွက် 
ချက်များအားမဖင့် အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာသနဘာတူစာချုြ် သက်တမ်းမြည့်သည့်အခါ (သို့) ရြ်စဲ 
သည့်အခါတွင် နနရြ်မြန်ခွင့်ကို အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများက ခံစားြိုင်ခွင့်ရှိသည့် စည်း 
ကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကို မြဋ္ဌာန်းရမည်။ 

အပိုဒ် (၉) နအာက်ြါအချက်များနှင့်ြတ်သက်၍ အိမ်အကူလုြ်သားများ အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိနစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်
နိုင်ငံချင်းစီက နဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   (က) အိမ်နွာင်စုတွင် နန၍လုြ်ကိုင်မခင်း (သို့) မနနွိုင်ဘဲလုြ်ကိုင်မခင်းနှင့်ြတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ 
အလုြ်ရှင် (သို့) ၎င်းတို့၏ အလုြ်ရှင်မဖစ်လာနိုင်သူနှင့် လွတ်လြ်စွာ သနဘာတူစာချုြ်ချုြ်ဆိုခွင့်
ရှိသည်။ 

   (ခ) အိမ်နွာင်စုတွင် နနွိုင်လုြ်ကိုင်ရသူသည် နန့စဉ်နှင့် အြတ်စဉ်အနားယူချနိ် (သို့) နှစ်ြတ်လည် 
ခွင့်ရရှိသည့် အချနိ်ကာလအတွင်း အိမ်နွာင်စုတွင် ရှိနနရန် (သို့) အိမ်နွာင်စုေင်များနှင့်အတူရှိ
နနရန် တာေန်မရှိနစရ။ 

   (ဂ) အိမ်အကူလုြ်သားများသည် မိမိတို့၏ ဥစ္စာြစ္စည်းြိုင်ဆိုင်မှု၊ ခရီးသွားလာမခင်းနှင့် သက်နသအ 
နွာက်အွားဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ွိန်းသိမ်းွားြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

အပိုဒ် (၁၀) ၁။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (သို့) စုနြါင်း 
သနဘာတူညီမှုများနှင့်အညီ အိမ်အကူလုြ်ငန်းဆုိင်ရာ ွူးမခားသည့်လက္ခဏာရြ်များကုိ ွည့်သွင်း 
စဉ်းစားသုံးသြ်မခင်းမဖင့် ြုံမှန်အလုြ်ချနိ်နာရီ၊ အချနိ်ြိုနြကး၊ နန့စဉ်နှင့် အြတ်စဉ်အနားယူချနိ် 
ကာလ၊ လစာခံစားခွင့်မဖင့်နှစ်ြတ်လည်ခွင့်တို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့် နယဘုယျ 
အလုြ်သမားများအြကား သာတူညီမျှဆက်ဆံမှုများရှိနစနရးနဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   ၂။ အြတ်စဉ် အနားယူချနိ်သည် အနည်းဆုံးအားမဖင့် (၂၄) နာရီ တစ်ဆက်တည်း ရှိနစရမည်။ 

   ၃။ အိမ်အကူလုြ်သားများသည် နြါ်နြါက်လာနိုင်သည့် အနရးနြါ်ကိစ္စများကို နဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ 
အိမ်နွာင်စုတွင် အရန်သင့်ရှိနနနြးရန်နှင့် အလုြ်နြကာင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ြိုင်အချနိ်များကို ဆန္ဒ 
ရှိသလိုသုံးစွဲရန် မအားလြ်နသာ အချနိ်ကာလများကို အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
များ (သို့) စုနြါင်းသနဘာတူညီမှုများ (သို့) အမျ ိုးသားဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးနဆာင်ရွက်မှုများနှင့်အညီ 
မဖစ်နသာအမခားနည်းလမ်းများမဖင့် ွ ိုက်သင့်သည့် ဆုံးမဖတ်သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အလုြ်ချနိ် 
အမဖစ်မှတ်ယူရမည်။ 
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Article 11 Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy minimum wage 
coverage, where such coverage exists, and that remuneration is established without 
discrimination based on sex.

Article 12 1. Domestic workers shall be paid directly in cash at regular intervals at least once a 
month. Unless provided for by national laws, regulations or collective agreements, 
payment may be made by bank transfer, bank cheque, postal cheque, money order or 
other lawful means of monetary payment, with the consent of the worker concerned.

   2. National laws, regulations, collective agreements or arbitration awards may provide 
for the payment of a limited proportion of the remuneration of domestic workers in the 
form of payments in kind that are not less favourable than those generally applicable 
to other categories of workers, provided that measures are taken to ensure that such 
payments in kind are agreed to by the worker, are for the personal use and benefit of 
the worker, and that the monetary value attributed to them is fair and reasonable.

Article 13 1. Every domestic worker has the right to a safe and healthy working environment. 
Each Member shall take, in accordance with national laws, regulations and practice, 
effective measures, with due regard for the specific characteristics of domestic work, 
to ensure the occupational safety and health of domestic workers.

   2. The measures referred to in the preceding paragraph may be applied progressively, 
in consultation with the most representative organizations of employers and workers 
and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and 
those representative of employers of domestic workers.

Article 14 1. Each Member shall take appropriate measures, in accordance with national laws and 
regulations and with due regard for the specific characteristics of domestic work, to 
ensure that domestic workers enjoy conditions that are not less favourable than those 
applicable to workers generally in respect of social security protection, including with 
respect to maternity.

   2. The measures referred to in the preceding paragraph may be applied progressively, 
in consultation with the most representative organizations of employers and workers 
and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and 
those representative of employers of domestic workers.



13

အပိုဒ် (၁၁) အနည်းဆုံးအခနြကးနငွတွင် အကျုံးေင်ခံစားမှုရှိသည့်အနမခအနနတွင် အိမ်အကူလုြ်သားများသည် 
အနည်းဆုံးအခနြကးနငွခံစားြိုင်ခွင့်နှင့် ွိုအခနြကးနငွသည် ကျား/မ ကွဲမြားမှုအနြါ်အနမခခံ၍ ခွဲမခား 
ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ သတ်မှတ်ွားမခင်း နသချာနစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီက နဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၁၂) ၁။ အိမ်အကူလုြ်သားများအား အခနြကးနငွကို အနည်းဆုံးအားမဖင့် ြုံမှန်တစ်လတစ်ကကိမ် နငွသား 
မဖင့် တိုက်ရိုက်နြးရမည်။ အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (သို့) စုနြါင်းသနဘာ 
တူညီမှုများမဖင့် သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းွားမခင်းမရှိလျှင်  သက်ဆိုင်သည့် အလုြ်သမား၏ သနဘာတူညီ 
ချက်နှင့်အညီ နငွနြးနချမခင်းကုိ ဘဏ်မှနငွလွှဲမခင်း၊ ဘဏ်ချက်လက်မှတ်၊ စာတိုက်မှနြးြို့နသာ 
ချက်လက်မှတ်၊ နငွလွှဲစာ (သို့) အမခားတရားေင်နည်းလမ်းများမဖင့် မြုလုြ်သည့် နငွနြကးဆိုင်ရာ
နြးနချမှုများမဖင့် မြုလုြ်နိုင်သည်။ 

   ၂။ အိမ်အကူလုြ်သားများအား နြးရမည့်အခနြကးနငွ၏ တစ်စိတ်တစ်နေသအတွက် နငွနြကး အစား 
နငွနြကးမဟုတ် သည့်နြးနချမှုြုံစံကို နယဘုယျအားမဖင့် အမခားသက်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားအမျ ိုး 
အစားများအတွက် ကျင့်သုံးနသာ အခွင့်အနရးွက် မနည်းနစဘဲ အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်း 
မျဉ်းစည်းကမ်းများ (သို့) စုနြါင်းသနဘာတူညီမှုများ (သို့) ခုံသမာဓိစီရင်ဆုံးမဖတ်မခင်းများမဖင့် 
သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။ ွိုကဲ့သို့သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းရာတွင် အဆိုြါနငွနြကး မဟုတ်သည့်နြး 
နချမှုကို အလုြ်သမားက လက်ခံသနဘာတူမခင်း၊ အလုြ်သမားအတွက် အသုံးေင်မှုနှင့် အကျ ိုးရှိ 
မှုမဖစ်မခင်း၊ ၎င်း၏ နငွနြကးဆိုင်ရာတန်ဖိုးသည် မျှတမှုနှင့်သင့်နတာ်မှုရှိမခင်းမဖစ်မှသာလျှင် သတ် 
မှတ်မြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။ 

အပိုဒ် (၁၃) ၁။ အိမ်အကူလုြ်သားတိုင်းသည် နဘးကင်းလုံခခုံမြီး ကျန်းမာနရးနှင့်ညီညွှတ်နသာ လုြ်ငန်းေန်းကျင် 
တွင် လုြ်ြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်း 
ကမ်းများ၊ အနလ့အကျင့်များနှင့်အညီ အိမ်အကူလုြ်ငန်း၏ ွူးမခားနသာလက္ခဏာ ရြ်များအား 
အနလးွားလျက် အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ လုြ်ငန်းခွင် နဘးကင်းလုံခခုံနရးနှင့် ကျန်းမာနရး 
နကာင်းနစရန် ွိနရာက်နသာနဆာင်ရွက်ချက်များကို မြုလုြ်ရမည်။ 

   ၂။ အွက်ြါအြိုေ်တွင် နဖာ်မြွားသည့်နဆာင်ရွက်ချက်များကို ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံးမဖစ်နသာ 
အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ် 
အကူလုြ်သား၏အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားမြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နဆွးနနွးညှိနှိုင်းလျက် တစ်ဆင့်မြီး 
တစ်ဆင့် ကျင့်သုံးနဆာင်ရွက်နိုင်ြါသည်။ 

အပိုဒ် (၁၄) ၁။ ကိုယ်ေန်နဆာင်မီးဖွားမခင်းအြါအေင် လူမှုဖူလှုံနရး ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ေင် 
နိုင်ငံများသည် အိမ်အကူလုြ်ငန်း၏ ွူးမခားနသာ လက္ခဏာရြ်များအား ွိုက်သင့်နသာ အနလး 
ွားမှုနှင့်အတူ အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အိမ်အကူလုြ်သားများ 
အား နယဘုယျအလုြ်သမားများအနြါ်ကျင့်သံုးသည့် အခွင့်အနရးများွက်မနည်းနသာ သတ်မှတ် 
ချက်များကို ခံစားခွင့်ရှိနစရန် သင့်နတာ်သည့်စီမံနဆာင်ရွက်ချက်များကို မြုလုြ်နဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   ၂။ အွက်ြါအြိုေ်တွင် နဖာ်မြွားသည့်နဆာင်ရွက်ချက်များကို ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံးမဖစ်နသာ 
အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ် 
အကူလုြ်သား၏ အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားမြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နဆွးနနွးညှိနှိုင်းလျက် တစ်ဆင့်မြီး 
တစ်ဆင့် ကျင့်သုံးနဆာင်ရွက်နိုင်ြါသည်။ 
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Article 15 1. To effectively protect domestic workers, including migrant domestic workers, recruited 
or placed by private employment agencies, against abusive practices, each Member 
shall:

    (a) determine the conditions governing the operation of private employment 
agencies recruiting or placing domestic workers, in accordance with national 
laws, regulations and practice;

    (b) ensure that adequate machinery and procedures exist for the investigation of 
complaints, alleged abuses and fraudulent practices concerning the activities of 
private employment agencies in relation to domestic workers;

    (c) adopt all necessary and appropriate measures, within its jurisdiction and, where 
appropriate, in collaboration with other Members, to provide adequate protection 
for and prevent abuses of domestic workers recruited or placed in its territory by 
private employment agencies. These shall include laws or regulations that specify 
the respective obligations of the private employment agency and the household 
towards the domestic worker and provide for penalties, including prohibition 
of those private employment agencies that engage in fraudulent practices and 
abuses;

    (d) consider, where domestic workers are recruited in one country for work in another, 
concluding bilateral, regional or multilateral agreements to prevent abuses and 
fraudulent practices in recruitment, placement and employment; and

    (e) take measures to ensure that fees charged by private employment agencies are 
not deducted from the remuneration of domestic workers.

   2. In giving effect to each of the provisions of this Article, each Member shall consult 
with the most representative organizations of employers and workers and, where they 
exist, with organizations representative of domestic workers and those representative 
of employers of domestic workers.

Article 16 Each Member shall take measures to ensure, in accordance with national laws, regulations 
and practice, that all domestic workers, either by themselves or through a representative, 
have effective access to courts, tribunals or other dispute resolution mechanisms under 
conditions that are not less favourable than those available to workers generally.
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အပိုဒ် (၁၅) ၁။ ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရးနအဂျင်စီများက စုနဆာင်းနသာ (သို့) အလုြ်နနရာချွားနြး 
နသာ အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများအြါအေင် အိမ်အကူလုြ်သားများကို အလွဲသုံးစားမြုမှုများ 
မှ ွိနရာက်စွာကာကွယ်နစာင့်နရှာက်နိုင်ရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီက နအာက်ြါတို့ကို 
နဆာင်ရွက်ရမည်။ 

    (က) အိမ်အကူလုြ်သားများကို စုနဆာင်းနသာ (သို့) အလုြ်နနရာချွားနြးနသာ ြုဂ္ဂလိကအလုြ် 
အကိုင် ရှာနဖွနရးနအဂျင်စီများ၏ လုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်ချက်များကို စီမံအုြ်ချုြ်နသာ စည်း 
ကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို  အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အနလ့အကျင့် 
များနှင့်အညီ ချမှတ်မခင်း၊ 

    (ခ) အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရး နအဂျင်စီများ၏ လုြ်
ငန်းနဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်ြတ်သက်နသာ တိုင်တန်းမှုများ၊ အလွဲသုံးစားမြုမှုများ၊ လိမ်လည် 
မှုများကို စုံစမ်းစစ်နဆးရန်အတွက် လုံနလာက်နသာနည်းလမ်းယန္တရားများနှင့် လုြ်ွုံးလုြ်  
နည်းများရှိရန် နဆာင်ရွက်မခင်း၊

    (ဂ) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံသည် မိမိ၏နယ်နမမြိုင်နက်တွင် ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရး နအဂျင်စီများ 
က စုနဆာင်းသည့် (သို့) အလုြ်နနရာချွားနြးသည့် အိမ်အကူလုြ်သားများ အလွဲသုံးစား 
မြုမှုခံရမခင်းကို လုံနလာက်နသာကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မှုနြးနိုင်ရန် သင့်နလျာ်သည့် အနမခအ 
နနတွင် အမခားနသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများနှင့် ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်မြီး မိမိ၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အတွင်း 
လိုအြ်မြီး သင့်နတာ်မှုရှိနသာ စီမံနဆာင်ရွက်ချက် အားလုံးကို ချမှတ်ကျင့်သုံးရမည်။ ဤသို့ချ
မှတ်ကျင့်သုံးနဆာင်ရွက်ရာတွင် အိမ်အကူအလုြ်သမားများနှင့်ြတ်သက်၍ ြုဂ္ဂလိကအလုြ် 
အကိုင်ရှာနဖွနရး နအဂျင်စီများနှင့် အိမ်နွာင်စုများ၏ နဆာင်ရွက်နြးရမည့် တာေန်ေတ္တရား 
အသီးသီးနှင့်၊ လိမ်လည်မှု၊ အလွဲသုံးစားမြုမှုတွင်ြါေင်နသာ ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရး 
နအဂျင်စီများကို မြစ်ေဏ်များချမှတ်မခင်းအြါအေင် တားမမစ်ြိတ်ြင်မခင်းများကို သတ်မှတ် 
မြဋ္ဌာန်းနသာ ဥြေများ (သို့) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ြါေင်ရမည်။

    (ဃ) အိမ်အကူလုြ်သားများကို အမခားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် အလုြ်အကိုင်အတွက် စုနဆာင်းသည့် အ 
နမခအနနတွင် လုြ်သားစုနဆာင်းမခင်း၊ အလုြ်နနရာချွားနြးမခင်းနှင့် အလုြ်ခန့်ွားမခင်း 
နှင့်ြတ်သက်၍ အလဲွသံုးစားမြုမှု၊ လိမ်လည်မှုများကုိ ကာကွယ်တားဆီးနုိင်ရန် နှစ်နုိင်ငံဆုိင်ရာ၊ 
နေသတွင်းဆိုင်ရာ (သို့) နိုင်ငံစုံသနဘာ တူစာချုြ်များ ချုြ်ဆိုမခင်းကို စဉ်းစားသုံးသြ်ရမည်။

    (င) ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရး နအဂျင်စီများက နကာက်ယူနသာအခနြကးနငွများကို အိမ် 
အကူလုြ်သားများရရှိသည့်အခနြကးနငွမှ နှုတ်ယူမခင်းမမြုရန် နသချာနဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   ၂။ ဤအြိုေ်ြါ မြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ချက်ချင်းစီကုိ ွိနရာက်စွာကျင့်သုံးနဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ 
တစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံးမဖစ်နသာ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
များ၊ အိမ်အကူလုြ်သား ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သား၏ အလုြ်ရှင်ကိုယ်စား
မြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နဆွးနနွးညှိနှိုင်းရမည်။ 

အပိုဒ် (၁၆) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည်အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အနလ့အကျင့်များနှင့် 
အညီ နယဘုယျအလုြ်သမားများ ရယူအသုံးမြုခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အနရးများွက်မနည်းနစနသာ စည်း 
ကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမဖင့် အိမ်အကူလုြ်သားများအားလုံးသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နသာ်လည်းနကာင်း၊ 
၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမဖင့်နသာ်လည်းနကာင်း တရားရုံးများ၊ ခုံရုံးများ (သို့) အမခားအမငင်းြွားမှု 
နမဖရှင်းနရးဆိုင်ရာ ယန္တရားများသို့ ွိနရာက်စွာ အားကိုးအသုံးမြုနိုင်ရန် နဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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Article 17 1. Each Member shall establish effective and accessible complaint mechanisms and 
means of ensuring compliance with national laws and regulations for the protection of 
domestic workers.

   2. Each Member shall develop and implement measures for labour inspection, 
enforcement and penalties with due regard for the special characteristics of domestic 
work, in accordance with national laws and regulations.

   3. In so far as compatible with national laws and regulations, such measures shall specify 
the conditions under which access to household premises may be granted, having due 
respect for privacy.

Article 18 Each Member shall implement the provisions of this Convention, in consultation with the 
most representative employers and workers organizations, through laws and regulations, 
as well as through collective agreements or additional measures consistent with national 
practice, by extending or adapting existing measures to cover domestic workers or by 
developing specific measures for them, as appropriate.

Article 19 This Convention does not affect more favourable provisions applicable to domestic workers 
under other international labour Conventions.

Article 20 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General 
of the International Labour Office for registration.

Article 21 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the 
International Labour Office.

   2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two 
Members have been registered with the Director- General.

   3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after 
the date on which its ratification is registered.
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အပိုဒ် (၁၇) ၁။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် အိမ်အကူလုြ်သားများကို ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်ရန်အတွက် 
အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား နလးစားလိုက်နာနရးကို နသချာနစနသာ ွိ 
နရာက်မှုရှိမြီး အသုံးမြုရလွယ်ကူနသာ တိုင်တန်းမှုယန္တရားများနှင့် နည်းလမ်းများကို ဖွဲ့စည်းတည် 
နွာင်ရမည်။  

   ၂။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် အိမ်အကူအလုြ်အကိုင်၏ ွူးမခားနသာ လက္ခဏာရြ်များအား 
ွိုက်သင့်သည့် အနလးွားမှုနှင့်အတူ အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ 
အလုြ်သမားနရးရာ စစ်နဆးနရး၊ ဥြနေအာဏာသက်ေင်နရးနှင့် မြစ်ေဏ်ချမှတ်နရးအတွက် နဆာင် 
ရွက်ချက်များကို အနကာင်အွည်နဖာ်ရမည်။ 

   ၃။ အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီနနသနရွ့၊ ကိုယ်ြိုင်သီးသန့်လွတ်လြ် 
ခွင့်ကို ွ ိုက်သင့်သည့်နလးစားမှုနှင့်အတူ အိမ်ဥြစာအတွင်းသို့ ေင်နရာက်နိုင်ခွင့်ရှိနသာ စည်းကမ်း 
သတ်မှတ်ချက်ကို အဆိုြါနဆာင် ရွက်ချက်များမဖင့် မြဋ္ဌာန်းရမည်။ 

       

အပိုဒ် (၁၈) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီသည် အိမ်အကူလုြ်သားများ အကျုံးေင်နစရန် လက်ရှိစီမံနဆာင်ရွက်ချက် 
များကို တိုးချဲ့နဆာင်ရွက်မခင်း (သို့) လက်ခံကျင့်သုံးမခင်းမဖင့်နသာ်လည်းနကာင်း (သို့) ၎င်းတို့အတွက် 
လိုအြ်သလို သီးမခားနဆာင်ရွက်ချက်များကို တိုးတက်နဆာင်ရွက်မခင်းမဖင့်နသာ်လည်းနကာင်း မြုလုြ်၍ 
ဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအမြင် စုနြါင်းသနဘာတူညီမှုများ (သို့) အမျ ိုးသားဆိုင်ရာ အနလ့ 
အကျင့်များနှင့်အညီမဖစ်နသာ နနာက်ဆက်တွဲ နဆာင်ရွက်ချက်များမှတစ်ဆင့် ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံး 
မဖစ်နသာ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နဆွးနနွးညှိနှိုင်းမခင်းမဖင့် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ြါ 
အချက်များကို အနကာင်အွည်နဖာ်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၁၉) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်သည် အမခားအမြည်မြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားနရးရာ မြဋ္ဌာန်းချက်များနအာက်ရှိ အိမ် 
အကူလုြ်သားများနှင့်သက်ဆိုင်နသာ သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းချက်များွက် ြိုမိုသာလွန်နသာ အခွင့်အနရး 
သက်နရာက်မှုမရှိနစရ။ 

အပိုဒ် (၂၀) ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို တရားေင်အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးမခင်းအား မှတ်ြုံတင်ရန်အတွက် အမြည်မြည် 
ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်ွံသို့ ဆက်သွယ်အသိနြးအနြကာင်းြကားရမည်။

အပိုဒ် (၂၁) ၁။ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာအဖွဲ့အစည်းတွင် ြါေင်သည့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏ အတည် 
မြုလက်မှတ်နရးွိုးမခင်းကို အမြည်မြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်က 
မှတ်ြုံတင်မြီးမှသာလျှင် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန်တာေန်ရှိနစရမည်။  

   ၂။ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်က မှတ်ြုံတင်မြီးနသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ (၂) နိုင်ငံ၏ အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုး 
မခင်း မြုလုြ်သည့် နန့ရက်မြီးနနာက် (၁၂) လအြကာတွင် ဤမြဋ္ဌာန်းချက် အာဏာသက်ေင်နစရမည်။ 

   ၃။ ွိုမှနနာက်တွင် မည်သည့်အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံအတွက်မဆို ၎င်းတို့၏ အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးမခင်းကို 
မှတ်ြုံတင်နသာ နန့ရက်မြီးနနာက် (၁၂) လအြကာတွင် ဤမြဋ္ဌာန်းချက်သည် အာဏာသက်ေင်နစ 
ရမည်။ 
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Article 22 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration 
of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an 
act communicated to the Director-General of the International Labour Office for 
registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on 
which it is registered.

   2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding 
paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound 
for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within 
the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this 
Article.

Article 23 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members 
of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and 
denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.

   2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second 
ratification that has been communicated, the Director-General shall draw the attention 
of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come 
into force.

Article 24 The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter 
of the United Nations full particulars of all ratifications and denunciations that have been 
registered.

Article 25 At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention 
and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question 
of its revision in whole or in part.

Article 26 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless 
the new Convention otherwise provides:

    (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve 
the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of 
Article 22, if and when the new revising Convention shall have come into force;
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အပိုဒ် (၂၂) ၁။ မြဋ္ဌာန်းချက် ြွမဆုံးအာဏာသက်ေင်ခဲ့သည့် နန့ရက်မှ (၁၀) နှစ်ကာလမြည့်မြီးနနာက်တွင် ဤ 
မြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးခဲ့သည့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် မှတ်ြုံတင်မခင်း 
အတွက် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်ွံသို့ ဆက်သွယ်အ 
နြကာင်းြကားမခင်းမဖင့် မြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြစ်ြယ်နြကာင်း နြကမငာနိုင်သည်။ အဆိုြါ ြစ်ြယ်နြကာင်း 
နြကမငာမခင်းသည် မှတ်ြုံတင်သည့် နန့ရက်မှ နနာက် (၁) နှစ် မမြည့်မချင်း အကျ ိုးသက်နရာက်မှု 
မရှိနစရ။

   ၂။ ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးမြီးခဲ့နသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံသည်  အွက်ြါအြိုေ်တွင် 
နဖာ်မြွားသည့် (၁၀) နှစ်ကာလမြည့်မြီးနနာက်ြိုင်းနှစ်ကာလအတွင်း  ဤအြိုေ်တွင် မြဋ္ဌာန်းွား 
သည့် ြစ်ြယ်နြကာင်းနြကမငာမခင်း ဆိုင်ရာအခွင့်အနရးကို မကျင့်သုံးလျှင် နနာက်ွြ် (၁၀) နှစ် 
ကာလသက်တမ်းအတွက် ဆက်လက်လိုက်နာရန် တာေန်ရှိနစရမည်မဖစ်မြီး၊ ဤအြိုေ်တွင် မြဋ္ဌာန်း 
ွားသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ (၁၀) နှစ်ကာလသက်တမ်းသစ်၏ ြွမနှစ်အတွင်း ဤ 
မြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြစ်ြယ်နြကာင်း နြကမငာနိုင်သည်။ 

အပိုဒ် (၂၃) ၁။ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားနရးရာအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများက ဆက်သွယ်အနြကာင်း 
ြကားလာနသာ အတညမ်ြုလကမ်တှန်ရးွိုးမခင်းနှင့ ်ြစြ်ယန်ြကာင်းနြကမငာမခင်းများ အားလုံးအား 
မှတ်ြုံတင်မခင်းကို အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်သည် အဖွဲ့ 
အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအားလုံးကို အသိနြးအနြကာင်းြကားရမည်။ 

   ၂။ ဆက်သွယ်အနြကာင်းြကားမြီးမဖစ်နသာ ေုတိယအကကိမ် အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးမခင်းအား 
မှတ်ြုံတင်မခင်းကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအား အသိနြးရာတွင် ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်သည် မြဋ္ဌာန်းချက် 
အာဏာသက်ေင်မည့့် နန့ရက်ကို အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအား အသိနြးရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၄) မှတ်ြုံတင်မြီးမဖစ်နသာ အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးမခင်းနှင့်ြစ်ြယ်နြကာင်းနြကမငာမခင်းများအားလုံး၏ 
အချက်အလက် အမြည့်အစုံနှင့်ြတ်သက်၍  ကုလသမဂ္ဂ၏ ြဋိညာဉ်စာတမ်းြါအြိုေ် (၁၀၂) နှင့်အညီ 
မှတ်ြုံတင်မခင်းအတွက် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ ညွှန်ြကားနရးမှူးချုြ်သည်  ကုလ 
သမဂ္ဂ၏ အနွွနွွအတွင်းနရးမှူးချုြ်ွံသို့ ဆက်သွယ်အနြကာင်းြကားရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၅) လိုအြ်သည်ဟု ယူဆရသည့် အနမခအနနတွင် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှု 
အဖွဲ့က ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုင်ရာ နဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်ြတ်သက်နသာ အစီရင်ခံစာတစ်နစာင်ကို အနွွ 
နွွညီလာခံသို့ တင်မြရမည်မဖစ်မြီး  မြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုလုံးကိုနသာ်လည်းနကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းနသာ် 
လည်းနကာင်း မြင်ဆင်မခင်းဆိုင်ရာနမးခွန်းကို အနွွနွွညီလာခံ၏ အစီအစဉ်တွင် ွည့်သွင်းရန် လို 
အြ်မှုရှိ/မရှိကို စစ်နဆးသုံးသြ်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၆) ၁။ အနွွနွွညီလာခံက ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကိုမြင်ဆင်မြီး  မြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ရြ်ကို လက်ခံကျင့် 
သုံးသည် ဆိုြါက၊ အမခားမြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ရြ် မြဋ္ဌာန်းွားမခင်းမရှိလျှင် - 

    (က) မြင်ဆင်နရးဆွဲနသာ မြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ရြ် အာဏာသက်ေင်လျှင် (သို့) သည့်အခါ မြဋ္ဌာန်း 
ချက် အြိုေ် (၂၂) တွင် မည်သို့ြင် မြဋ္ဌာန်းွားသည်ဆိုနစကာမူ၊ အသစ်မြင်ဆင်နရးဆွဲွား 
နသာ မြဋ္ဌာန်းချက်အား အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးမခင်းသည် ဤ 
မြဋ္ဌာန်းချက်ကို ချက်ချင်းြစ်ြယ်နြကာင်း ဥြနေအကျ ိုးသက်နရာက်မှုအတိုင်း သက်နရာက် 
မှုရှိနစရမည်။ 



20

    (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this 
Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

   2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for 
those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 27 The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.
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    (ခ) မြင်ဆင်နရးဆွဲနသာ မြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ရြ် အာဏာသက်ေင်သည့် နန့ရက်မှစ၍ ဤ 
မြဋ္ဌာန်းချက်ကို အမခားအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးခွင့်မြုမခင်းအား ရြ်စဲ 
ရမည်။ 

   ၂။ ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးမြီးနသာ်လည်း မြင်ဆင်နရးဆွဲွားသည့် မြဋ္ဌာန်း 
ချက်အသစ်ကို အတည်မြုလက်မှတ်နရးွိုးမခင်းမမြုရနသးနသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအတွက် ဤ 
မြဋ္ဌာန်းချက်သည် ၎င်း၏ မူလြုံစံနှင့် ြါေင်သည့်အချက်များအတိုင်း ဆက်လက်အာဏာသက်ေင် 
နစရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၇) အဂဂလိြ်ဘာသာစကား၊ မြင်သစ်ဘာသာစကားမဖင့်နဖာ်မြွားနသာ ဤမြဋ္ဌာန်းချက်ြါ စာသားများသည် 
တူညီနသာ အာဏာသက်နရာက်မှုရှိနစရမည်။
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Domestic Workers
Recommendation, 2011 (No. 201)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its 100th Session on 1 June 2011, and

Having adopted the Domestic Workers Convention, 2011, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to decent work for 
domestic workers, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation 
supplementing the Domestic Workers Convention, 2011;

adopts this sixteenth day of June of the year two thousand and eleven the following 
Recommendation, which may be cited as the Domestic Workers Recommendation, 2011.

1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Domestic Workers Convention, 2011 
("the Convention"), and should be considered in conjunction with them.

2. In taking measures to ensure that domestic workers enjoy freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining, Members should:

 (a) identify and eliminate any legislative or administrative restrictions or other obstacles to the right 
of domestic workers to establish their own organizations or to join the workers' organizations 
of their own choosing and to the right of organizations of domestic workers to join workers' 
organizations, federations and confederations;

 (b) give consideration to taking or supporting measures to strengthen the capacity of workers' and 
employers' organizations, organizations representing domestic workers and those of employers 
of domestic workers, to promote effectively the interests of their members, provided that at all 
times the independence and autonomy, within the law, of such organizations are protected.

3. In taking measures for the elimination of discrimination in respect of employment and occupation, 
Members should, consistent with international labour standards, among other things:
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နိဒါန်း

အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာအဖွဲ့အစည်း၏ အနွွနွွ ညီလာခံကို 

အမြည်မြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားနရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့က (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နန့တွင် 
အကကိမ် (၁၀၀) နမမာက်အစည်းအနေးအမဖစ် ဂျနီဗာမမို့၌ ကကီးမှူး ကျင်းြမြီး -  

အိမ်အကူလုြ်သားဆိုင်ရာမြဋ္ဌာန်းချက် (၂၀၁၁) ကို အတည်မြုမြဋ္ဌာန်း၍လည်းနကာင်း၊

အစည်းအနေး၏ အစီအစဉ် (၄) မဖစ်သည့် အိမ်အကူလုြ်သားများအတွက် သင့်နတာ်နကာင်းမွန်သည့် 
အလုြ်အကုိင်နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အဆုိမြုချက်အချ ို့ကုိ လက်ခံကျင့်သံုးမခင်းအား ဆံုးမဖတ်မြီးမဖစ်၍လည်း 
နကာင်း၊ 

ဤအဆိုမြုချက်များသည် အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်ြုံစံတစ်ရြ်အမဖစ် အိမ်အကူလုြ်သားဆိုင်ရာမြဋ္ဌာန်း 
ချက် (၂၀၁၁)ကို ြံ့ြိုးမဖည့်ဆည်းရန် ဆုံးမဖတ်မြီးမဖစ်၍လည်းနကာင်း၊ 

အိမ်အကူလုြ်သားဆိုင်ရာအကကံမြုတိုက်တွန်းချက် (၂၀၁၁) ဟုနခါ်တွင်နိုင်သည့် အကကံမြုတိုက်တွန်း 
ချက်ကို (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက်နန့တွင် အတည်မြုမြဋ္ဌာန်းြါသည်။

၁။ ဤအကကံမြုတိုက်တွန်းချက်ြါ မြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အိမ်အကူလုြ်သားဆိုင်ရာမြဋ္ဌာန်းချက်-၂၀၁၁ (“မြဋ္ဌာန်း 
ချက်”) အား မဖည့်စွက်ချက်မဖစ်မြီး ွိုမြဋ္ဌာန်းချက်ြါအချက်များနှင့် နြါင်းစြ်၍ စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။  

၂။ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းခွင့်၊ စုနြါင်းနဆွးနနွးညှိနှိုင်းခွင့်အား ွိနရာက်စွာအသိအမှတ်မြုမခင်းတို့ကို 
အိမ်အကူလုြ်သားများ အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိနစရန် နဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအနနမဖင့် - 

 (က) ကိုယ်ြိုင်အဖွဲ့အစည်းများ တည်နွာင်ရန် (သို့) ကိုယ်ြိုင်ဆန္ဒနရွးချယ်မှုမဖင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ 
သို့ ြူးနြါင်းြါေင်ရန် အိမ်အကူလုြ်သားများ၏အခွင့်အနရးများနှင့် အိမ်အကူလုြ်သားအဖွဲ့အစည်းများ 
သည် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့ချုြ်များနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုြ်သမားနရးရာ အဖွဲ့ချုြ်များသို့ 
ြူးနြါင်းြါေင်ရန် အခွင့်အနရးများအား ဥြနေဆိုင်ရာ(သို့) အုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ (သို့) အ 
မခားမည်သည့်အတားအဆီးမဆို ရှာနဖွနဖာ်ွုတ်မြီး ရှင်းလင်းဖယ်ွုတ်သင့်ြါသည်။

 (ခ) ဥြနေနဘာင်အတွင်း အဆိုြါအဖွဲ့အစည်းများ၏ လွြ်လြ်မှုနှင့် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ကို အချနိ်နှင့်အမျှ ကာ
ကွယ်နစာင့်နရှာက်မှုမြုမှသာလျှင်  အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့် 
အိမ်အကူလုြ်သားများ၏အလုြ်ရှင်များကို ကိုယ်စားမြုနသာအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းနဆာင်ရည်ကို အား 
နကာင်းနစရန်နှင့်၊ ၎င်းတို့အဖွဲ့ေင်များ၏အကျ ိုးစီးြွားကို ွိနရာက်စွာမမှင့်တင်နဆာင်ရွက်ရန် ြံ့ြိုးနဆာင် 
ရွက်မှုများကို စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။  

၃။ အလုြ်အကိုင်ခန့်ွားမခင်း၊ အသက်နမွးေမ်းနကျာင်းအလုြ်အကိုင်နှင့်ြတ်သက်၍ ခွဲမခားဆက်ဆံမှုြနြျာက်နရး 
နဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားနရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်အညီ 
နအာက်ြါတို့ကို နဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 

အိမ်အကူလုပ်သားဆိုင်ရာ

အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်အမှတ် (၂၀၁)၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
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 (a) make sure that arrangements for work-related medical testing respect the principle of the 
confidentiality of personal data and the privacy of domestic workers, and are consistent with the 
ILO code of practice "Protection of workers' personal data" (1997), and other relevant international 
data protection standards;

 (b) prevent any discrimination related to such testing; and

 (c) ensure that no domestic worker is required to undertake HIV or pregnancy testing, or to disclose 
HIV or pregnancy status.

4. Members giving consideration to medical testing for domestic workers should consider:

 (a) making public health information available to members of the households and domestic workers 
on the primary health and disease concerns that give rise to any needs for medical testing in each 
national context;

 (b) making information available to members of the households and domestic workers on voluntary 
medical testing, medical treatment, and good health and hygiene practices, consistent with public 
health initiatives for the community generally; and

 (c) distributing information on best practices for work-related medical testing, appropriately adapted 
to reflect the special nature of domestic work.

5. (1) Taking into account the provisions of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 
182), and Recommendation (No. 190), Members should identify types of domestic work that, by 
their nature or the circumstances in which they are carried out, are likely to harm the health, 
safety or morals of children, and should also prohibit and eliminate such child labour.

 (2) When regulating the working and living conditions of domestic workers, Members should give 
special attention to the needs of domestic workers who are under the age of 18 and above the 
minimum age of employment as defined by national laws and regulations, and take measures to 
protect them, including by:

  (a) strictly limiting their hours of work to ensure adequate time for rest, education and training, 
leisure activities and family contacts;

  (b) prohibiting night work;

  (c) placing restrictions on work that is excessively demanding, whether physically or 
psychologically; and

  (d) establishing or strengthening mechanisms to monitor their working and living conditions.
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 (က) အလုြ်အကိုင်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ နဆးစစ်ချက်မြုလုြ်မခင်းသည် အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ ြုဂ္ဂိုလ်နရးဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်လျှ ို့ေှက်ွားရှိမှုနှင့် ကိုယ်ြိုင်သီးသန့်လွတ်လြ်ခွင့်ဆိုင်ရာမူများကို နလးစားရမည်မဖစ်မြီး 
ILO  ၏ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်စံမဖစ်သည့် “အလုြ်သမားများ၏ ြုဂ္ဂိုလ်နရးဆိုင်ရာအချက်အလက် 
ကို ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မခင်း”(၁၉၉၇)နှင့်၊ အမခားသက်ဆိုင်သည့် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာအချက်အလက်
ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်နရးဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်အညီမဖစ်ရမည်။

 (ခ) အဆိုြါ နဆးစစ်ချက်မြုလုြ်မခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ခွဲမခားဆက်ဆံမှုကိုမဆို ကာကွယ်တားဆီးရမည်။ 

 (ဂ) မည်သည့်အိမ်အကူလုြ်သားမဆို HIV (သို့) ကိုယ်ေန်ရှိ/မရှိ စစ်နဆးမခင်းမြုရန်မလိုမခင်း (သို့) HIV (သို့) 
ကိုယ်ေန်နဆာင်အနမခအနနကို ွုတ်နဖာ်နမြာြကားရန် မလိုမခင်းကို နသချာနစရမည်။ 

၄။ အိမ်အကူလုြ်သားများအတွက် နဆးစစ်မခင်းကုိ ွည့်သွင်းစဉ်းစားသံုးသြ်ရာတွင် အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများသည် နအာက် 
ြါတို့ကို စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။ 

 (က) နဆးစစ်ချက်မြုလုြ်ရန်လိုအြ်သည့် ကျန်းမာနရးနှင့် နရာဂါအနမခအနနများနှင့်ြတ်သက်၍ မြည်သူ့ကျန်း 
မာနရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အိမ်နွာင်စုေင်များနှင့် အိမ်အကူလုြ်သားများ သိရှိနစရန် 
နဆာင်ရွက်မခင်း၊

 (ခ) လူမှုအသိုက်အေန်းအတွက် မြည်သူ့ကျန်းမာနရးဆိုင်ရာ ကနဦးနဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်အညီ မိမိဆန္ဒအ 
နလျာက်နဆးစစ်မခင်း၊ နဆးကုသမခင်း၊ ကျန်းမာနရးနှင့် တစ်ကိုယ်နရသန့်ရှင်းနရးဆိုင်ရာ နကာင်းမွန်နသာ 
အနလ့အကျင့်များနှင့်ြတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို အိမ်နွာင်စုေင်များနှင့် အိမ်အကူလုြ် 
သား များသိရှိနစရန် နဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

 (ဂ) အိမ်အကူလုြ်ငန်း၏ ွ ူးမခားနသာသနဘာသဘာေအနလျာက် သင့်နတာ်သလို လိုက်နလျာညီနွွ နဆာင် 
ရွက်နသာ အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာနဆးစစ်ချက်မြုလုြ်မခင်းအတွက် အနကာင်းမွန်ဆုံးအနလ့အကျင့်များနှင့် 
သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မျှနေနြးမခင်း၊ 

၅။ (၁) အဆိုးေါးဆုံးြုံစံမဖင့် ကနလးအလုြ်သမားခိုင်းနစမှုဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်-၁၉၉၉ (အမှတ်-၁၈၂) နှင့် အကကံ 
မြုတိုက်တွန်းချက် (အမှတ်-၁၉၀) ြါ မြဋ္ဌာန်းချက်များကို ွည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသြ်၍ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ 
သည် အလုြ်အကိုင်၏ သနဘာသဘာေ (သို့) လုြ်ကိုင်ရသည့် အနမခအနနအလိုက် ကနလးသူငယ်များ၏ 
အကျင့်စာရိတ္တ၊ (သို့) ကျန်းမာနရးနှင့် နဘးကင်းလုံခခုံမှုကို အန္တရာယ်ရှိနစနိုင်နသာ အိမ်အကူလုြ်ငန်း အမျ ိုး 
အစားများကို ခွဲမခားနဖာ်ွုတ်မြီး ွိုကဲ့သို့နသာ ကနလးအလုြ်သမားခိုင်းနစမှုများကို ကာကွယ်တားဆီး 
နရးနှင့် ြနြျာက်နရးနဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။

 (၂) အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်အကိုင်နှင့် နနွိုင်မှုအနမခအနနများကို စည်းကမ်းမဖင့် ွိန်းသိမ်းနဆာင် 
ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် အမျ ိုးသားဥြနေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် နဖာ်မြွားသည့် အ 
တိုင်း အလုြ်အကိုင်အတွက် အနည်းဆုံးရှိရမည့် အသက်အရွယ်အွက်နှင့် အသက် (၁၈) နှစ်နအာက်ရှိ 
နသာ အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ လိုအြ်ချက်ကို အွူးအနလးွားသင့်မြီး နအာက်ြါ အချက်များအြါအေင် 
၎င်းတို့ကို ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်သင့်ြါသည်။ 

  (က) အနားယူချနိ်၊ ြညာနရးနှင့်သင်တန်း၊ အားလြ်ချနိ်တွင်မြုလုြ်သည့် အလုြ်ကိစ္စများ၊ မိသားစုနှင့် 
အဆက် အသွယ်မြုလုြ်မခင်းအတွက် လုံနလာက်နသာအချနိ်များ နသချာရှိနစရန် ၎င်းတို့၏ အလုြ် 
ချနိ်နာရီများကို စည်းကမ်းတကျ သတ်မှတ်မခင်း၊ 

  (ခ) ညြိုင်းအလုြ်ကို ြိတ်ြင်တားဆီးမခင်း၊ 

  (ဂ) ရုြ်ြိုင်းအရမဖစ်နစ၊ စိတ်ြိုင်းအရမဖစ်နစ အလွန်အကျွ ံခိုင်းနစနသာအလုြ်များကို ကန့်သတ်မခင်း၊ 

  (ဃ) ၎င်းတို့၏ အလုြ်ကိုင်နှင့် နနွိုင်မှုဆိုင်ရာ အနမခအနနများကို နစာင့်ြကည့်နလ့လာရန် ယန္တရားများ 
ကို တည်နဆာက်မခင်းနှင့် ခိုင်မာအားနကာင်းနစမခင်း၊ 
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6. (1) Members should provide appropriate assistance, when necessary, to ensure that domestic workers 
understand their terms and conditions of employment.

 (2) Further to the particulars listed in Article 7 of the Convention, the terms and conditions of 
employment should also include:

  (a) a job description;

  (b) sick leave and, if applicable, any other personal leave;

  (c) the rate of pay or compensation for overtime and standby consistent with Article 10(3) of the 
Convention;

  (d) any other payments to which the domestic worker is entitled;

  (e) any payments in kind and their monetary value;

  (f) details of any accommodation provided; and

  (g) any authorized deductions from the worker’s remuneration.

 (3) Members should consider establishing a model contract of employment for domestic work, in 
consultation with the most representative organizations of employers and workers and, where 
they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of 
employers of domestic workers.

 (4) The model contract should at all times be made available free of charge to domestic workers, 
employers, representative organizations and the general public.

7. Members should consider establishing mechanisms to protect domestic workers from abuse, 
harassment and violence, such as:

 (a) establishing accessible complaint mechanisms for domestic workers to report cases of abuse, 
harassment and violence;

 (b) ensuring that all complaints of abuse, harassment and violence are investigated, and prosecuted, 
as appropriate; and

 (c) establishing programmes for the relocation from the household and rehabilitation of domestic 
workers subjected to abuse, harassment and violence, including the provision of temporary 
accommodation and health care.

8. (1) Hours of work, including overtime and periods of standby consistent with Article 10(3) of the 
Convention, should be accurately recorded, and this information should be freely accessible to 
the domestic worker.

 (2) Members should consider developing practical guidance in this respect, in consultation with 
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၆။  (၁) အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အိမ်အကူလုြ်သားများ နားလည်သိရှိမခင်းကို 
နသချာနစရန် လိုအြ်သည့်အခါတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် သင့်နတာ်သည့်အကူအညီများကို မဖည့်ဆည်း 
နြးသင့်ြါသည်။ 

 (၂) မြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုေ် (၇) တွင် နဖာ်မြခဲ့သည့် အချက်များအမြင် အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ် 
မှတ်ချက်များတွင် နအာက်ြါအချက်များလည်း ြါေင်သင့်ြါသည်။ 

  (က) လုြ်ငန်းတာေန်သတ်မှတ်နဖာ်မြချက်၊ 

  (ခ) နာမကျန်းခွင့်နှင့်၊ သက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် အမခားနသာ ြုဂ္ဂိုလ်နရးဆိုင်ရာ ခွင့်ရက်၊

  (ဂ) မြဋ္ဌာန်းချက်ရှိ အြိုေ် (၁၀) ၏ အြိုေ်ခွဲ (၃) နှင့်အညီ အနရးနြါ်အနမခအနနအတွက် အရန်သင့်နနနြး 
မခင်းနှင့် အချနိ်ြိုအတွက် အခနြကးနငွနှုန်းွား၊ 

  (ဃ) အိမ်အကူလုြ်သား ခံစားြိုင်ခွင့်ရှိသည့် အမခားအခနြကးနငွများ၊ 

  (င) နငွနြကးအစား နငွနြကးမဟုတ်သည့်နြးနချမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ နငွနြကးဆိုင်ရာတန်ဖိုး၊ 

  (စ) မဖည့်ဆည်းနြးွားသည့် နနရာွိုင်ခင်းအနသးစိတ်အချက်အလက်နှင့်၊ 

  (ဆ) အလုြ်သမား၏ လုြ်ခလစာမှ တရားေင်မဖတ်နတာက်မှုများ၊

 (၃) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံးမဖစ်နသာ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ် 
အကူ လုြ်သားကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်း 
များနှင့် နဆွးနနွးညှိနှိုင်း၍ စံမြအလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာစာချုြ်တစ်ရြ်ကို မြုလုြ်မခင်းအား စဉ်းစားသုံးသြ် 
သင့်ြါသည်။ 

 (၄) အိမ်အကူလုြ်သားများ၊ အလုြ်ရှင်များ၊ ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြည်သူလူွုသည် စံမြသနဘာတူ 
စာချုြ်ကို မည်သည့်အချနိ်တွင်မဆို အခမဲ့ရယူအသုံးမြုနိုင်ရန် မြုလုြ်ွားသင့်သည်။ 

၇။ အိမ်အကူလုြ်သားများကုိ အလဲွသံုးစားမြုမခင်း၊ နနှာင့်ယှက်နစာ်ကားမခင်း၊ အြကမ်းဖက်မခင်းမှ ကာကွယ်နစာင့်နရှာက် 
ရန် နအာက်ြါတို့ကဲ့သို့နသာ ယန္တရားများအား ဖွဲ့စည်းတည်နွာင်မခင်းကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများက စဉ်းစားသုံးသြ် 
သင့်ြါသည်။ 

 (က) အလွဲသုံးစားမြုမှု၊ နနှာင့်ယှက်နစာ်ကားမှု၊ အြကမ်းဖက်မှုကိစ္စများကို တင်မြရန် အိမ်အကူလုြ်သားများအ 
တွက် အားကိုးအသုံးမြုရန်လွယ်ကူသည့် တိုင်တန်းမှုယန္တရားများကို ဖွဲ့စည်းတည်နွာင်မခင်း၊ 

 (ခ) တိုင်တန်းလာနသာ အလွဲသုံးစားမြုမှု၊ နနှာင့်ယှက်နစာ်ကားမှု၊ အြကမ်းဖက်မှုများအားလုံးကို သင့်နလျာ် 
သလို စုံစမ်းစစ်နဆးမခင်းနှင့် တရားစွဲမခင်းကို နသချာနဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

 (ဂ) အလွဲသုံးစားမြုမှု၊ နနှာင့်ယှက်နစာ်ကားမှု၊ အြကမ်းဖက်မှုခံရနသာ အိမ်အကူလုြ်သားများကို မြန်လည်ွူ 
နွာင်နြးမခင်းနှင့် အိမ်နွာင်စုမှ နနရာနမြာင်းနရှေ့နြးမခင်းအတွက် အစီအစဉ်များအြါအေင် ယာယီနန 
ရာ ွိုင်ခင်းနှင့် ကျန်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှုမဖည့်ဆည်းနြးမခင်းကို စီမံနဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

၈။ (၁) အလုြ်ချနိ်နာရီများ၊ အချနိ်ြိုအြါအေင် အနရးနြါ်အနမခအနနအတွက် အရန်သင့်နနနြးမခင်းကာလများကို 
မြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုေ် (၁၀)၊ အြိုေ်ခွဲ (၃) နှင့်အညီ တိကျမှန်ကန်စွာ မှတ်တမ်းွားရှိသင့်မြီး၊ ဤသတင်း 
အချက်အလက်ကို အိမ်အကူလုြ်သားက လွတ်လြ်စွာ သိရှိရယူနိုင်ရြါမည်။  

 (၂) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် ဤကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံးမဖစ်နသာ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမား 
အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်ရှင် 
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the most representative organizations of employers and workers and, where they exist, with 
organizations representative of domestic workers and those representative of employers of 
domestic workers.

9. (1) With respect to periods during which domestic workers are not free to dispose of their time as 
they please and remain at the disposal of the household in order to respond to possible calls 
(standby or on-call periods), Members, to the extent determined by national laws, regulations or 
collective agreements, should regulate:

  (a) the maximum number of hours per week, month or year that a domestic worker may be 
required to be on standby, and the ways they might be measured;

  (b) the compensatory rest period to which a domestic worker is entitled if the normal period of 
rest is interrupted by standby; and

  (c) the rate at which standby hours should be remunerated.

 (2) With regard to domestic workers whose normal duties are performed at night, and taking into 
account the constraints of night work, Members should consider measures comparable to those 
specified in subparagraph 9(1).

10. Members should take measures to ensure that domestic workers are entitled to suitable periods of 
rest during the working day, which allow for meals and breaks to be taken.

11. (1) Weekly rest should be at least 24 consecutive hours.

 (2) The fixed day of weekly rest should be determined by agreement of the parties, in accordance 
with national laws, regulations or collective agreements, taking into account work exigencies and 
the cultural, religious and social requirements of the domestic worker.

 (3) Where national laws, regulations or collective agreements provide for weekly rest to be 
accumulated over a period longer than seven days for workers generally, such a period should 
not exceed 14 days for domestic workers.

12. National laws, regulations or collective agreements should define the grounds on which domestic 
workers may be required to work during the period of daily or weekly rest and provide for adequate 
compensatory rest, irrespective of any financial compensation.

13. Time spent by domestic workers accompanying the household members on holiday should not be 
counted as part of their paid annual leave.
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ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်နဆွးနနွးညှိနှိုင်း၍ လက်နတွ့အသုံးေင်နသာ လမ်းညွှန်ချက်မြုစုမခင်းကို 
စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။ 

၉။ (၁) အိမ်အကူလုြ်သားများသည် နြါ်နြါက်လာနိုင်သည့် အနရးနြါ်ကိစ္စများကို နဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ အိမ် 
နွာင် စုတွင်အရန်သင့်ရှိနနနြးရန် (အရန်သင့်ရှိနနနြးမခင်းကာလ)နှင့် အလုြ်နြကာင့်၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင် 
အချနိ်များကို ဆန္ဒရှိသလိုသုံးစွဲရန် မအားလြ်နသာအချနိ်ကာလများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် 
အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (သို့) စုနြါင်းသနဘာတူညီမှုများမဖင့် ဆုံးမဖတ်သတ်မှတ် 
ချက်များနှင့်အညီ နအာက်ြါတို့ကို စည်းကမ်းမဖင့် ွိန်းသိမ်းနဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 

  (က) အိမ်အကူလုြ်သားများက တစ်ြတ်၊ တစ်လ (သို့) တစ်နှစ်တွင် အရန်သင့်ရှိနနနြးရန် လိုအြ်နိုင် 
သည့် အများဆုံးမဖစ်သည့် အချနိ်နာရီနြါင်းနှင့်  ၎င်းတို့ကိုတိုင်းတာနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ၊ 

  (ခ) ြုံမှန်အနားယူချနိ်ကာလတွင် အနားမယူရဘဲ အရန်သင့်ရှိနနမြီး အလုြ်လုြ်ကိုင်နြးရလျှင် အိမ်အ 
ကူလုြ်သားတစ်ဦးအနနမဖင့် ခံစားြိုင်ခွင့်ရှိနသာ အစားွိုးအနားယူချနိ်ကာလ၊ 

  (ဂ) အရန်သင့်ရှိနနနြးရသည့် အလုြ်ချနိ်နာရီအလိုက် အခနြကးနငွနြးသင့်ြါသည်။ 

 (၂) ညြိုင်းတွင် ြုံမှန်အလုြ်တာေန်မဖင့် လုြ်ကိုင်ရနသာ အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ 
များသည် ညြိုင်းအလုြ်၏ အကန့်အသတ်အခက်အခဲများကို ွည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသြ်မခင်းမဖင့် အွက် 
ြါအြိုေ်ခွဲ ၉ (၁) တွင် မြဋ္ဌာန်းွားသည့် အချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ နဆာင်ရွက်ချက်များကို စဉ်းစားသုံး 
သြ်သင့်ြါသည်။

၁၀။ အလုြ်လုြ်ရက်အတွင်း အစာစားချနိ်၊ အနားယူချနိ်တို့ကိုခွင့်မြုနြးသည့် သင့်နတာ်နသာ အနားယူချနိ်ကာလကို 
အိမ်အကူလုြ်သားများ ခံစားြိုင်ခွင့်ရှိနစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများက နဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 

၁၁။ (၁) အြတ်စဉ် အနားယူချနိ်သည် အနည်းဆုံးအားမဖင့် တစ်ဆက်တည်း (၂၄) နာရီ ရှိသင့်ြါသည်။  

 (၂) အိမ်အကူလုြ်သား၏ အနရးနြါ်အလုြ်ကိစ္စ၊ ယဉ်နကျးမှု၊ ဘာသာနရးနှင့် လူမှုနရးဆိုင်ရာလိုအြ်ချက်များ
ကို ွည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသြ်၍ အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စုနြါင်းသနဘာတူညီမှု 
များနှင့်အညီ အြတ်စဉ်အနားယူချနိ် သတ်မှတ်ရက်ကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သနဘာတူညီမှုမဖင့် ဆုံးမဖတ်သင့် 
ြါသည်။ 

 (၃) နယဘုယျ အလုြ်သမားများအတွက် အြတ်စဉ်အနားယူရက်ကို ခုနစ်ရက်ွက်နကျာ်လွန်မြီး စုနဆာင်း 
ွားနိုင်သည်ဟု အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စုနြါင်းသနဘာတူညီမှုများက မြဋ္ဌာန်း 
သတ်မှတ်ွားသည့် အနမခအနနတွင် အိမ်အကူလုြ်သားများအတွက် ွ ိုစုနဆာင်းသည့်ကာလသည် (၁၄) 
ရက်ွက် မနကျာ်သင့်ြါ။ 

၁၂။ နန့စဉ် (သို့) အြတ်စဉ် အနားယူချနိ်ကာလအတွင်း အိမ်အကူလုြ်သားများ အလုြ်လုြ်ကိုင်ရန် လိုအြ်နိုင်သည့် 
အနမခအနနနှင့်ြတ်သက်၍ အနမခခံသတ်မှတ်ချက်ကို အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ (သို့) 
စုနြါင်းသနဘာတူညီမှုများက သတ်မှတ်သင့်မြီး နငွနြကးဆိုင်ရာနြးနချမခင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ လုံနလာက်နသာ 
အစားွိုး အနားယူရက်အတွက် သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းသင့်ြါသည်။ 

၁၃။ အိမ်အကူလုြ်သားသည် အားလြ်ရက်တွင် အိမ်နွာင်စုေင်များနှင့် အနဖာ်အမဖစ်နနနြးမခင်းမဖင့် ကုန်ဆုံးရနသာ 
အချနိ်ကို ၎င်းတို့ ခံစားခွင့်ရှိသည့်လစာနှင့်အတူ နှစ်ြတ်လည်ခွင့်၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ရြ်အမဖစ် နရတွက်မှတ်ယူ 
မခင်း မမြုသင့်ြါ။ 
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14. When provision is made for the payment in kind of a limited proportion of remuneration, Members 
should consider:

 (a) establishing an overall limit on the proportion of the remuneration that may be paid in kind so 
as not to diminish unduly the remuneration necessary for the maintenance of domestic workers 
and their families;

 (b) calculating the monetary value of payments in kind by reference to objective criteria such as 
market value, cost price or prices fixed by public authorities, as appropriate;

 (c) limiting payments in kind to those clearly appropriate for the personal use and benefit of the 
domestic worker, such as food and accommodation;

 (d) ensuring that, when a domestic worker is required to live in accommodation provided by the 
household, no deduction may be made from the remuneration with respect to that accommodation, 
unless otherwise agreed to by the worker; and

 (e) ensuring that items directly related to the performance of domestic work, such as uniforms, tools 
or protective equipment, and their cleaning and maintenance, are not considered as payment in 
kind and their cost is not deducted from the remuneration of the domestic worker.

15. (1) Domestic workers should be given at the time of each payment an easily understandable written 
account of the total remuneration due to them and the specific amount and purpose of any 
deductions which may have been made.

 (2) Upon termination of employment, any outstanding payments should be made promptly.

16. Members should take measures to ensure that domestic workers enjoy conditions not less favourable 
than those of workers generally in respect of the protection of workers’ claims in the event of the 
employer’s insolvency or death.

17. When provided, accommodation and food should include, taking into account national conditions, 
the following:

 (a) a separate, private room that is suitably furnished, adequately ventilated and equipped with a 
lock, the key to which should be provided to the domestic worker;

 (b) access to suitable sanitary facilities, shared or private;

 (c) adequate lighting and, as appropriate, heating and air conditioning in keeping with prevailing 
conditions within the household; and

 (d) meals of good quality and sufficient quantity, adapted to the extent reasonable to the cultural and 
religious requirements, if any, of the domestic worker concerned.
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၁၄။ အခနြကးနငွ၏ အချ ိုးအစားတစ်စိတ်တစ်နေသကို နငွနြကးအစား နငွနြကးမဟုတ်နသာ နြးနချမှုအတွက် 
မြဋ္ဌာန်းချက်သတ်မှတ်သည့်အခါ  အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် နအာက်ြါတို့ကို စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။ 

 (က) အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုေင်များအားနွာက်ြံ့မှုအတွက်လိုအြ်သည့် လုြ်ခလစာကို 
လွန်ကဲစွာ ဆုတ်ယုတ်ွိခိုက်မှုမမဖစ်နစရန် အခနြကးနငွမဟုတ်သည့်နြးနချမှုမဖင့် နြးနိုင်သည့် အခနြကး 
နငွ ၏အချ ိုးအစားနှင့်ြတ်သက်၍ နယဘုယျအားမဖင့် ကန့်သတ်ြမာဏတစ်ခု သတ်မှတ်မခင်း၊ 

 (ခ) အစိုးရအာဏာြိုင်များက သင့်နလျာ်သလို သတ်မှတ်ွားသည့် နစျးကွက်တန်ဖိုး၊ ကုန်ကျစရိတ်တန်ဖိုး (သို့) 
နစျးနှုန်းကဲ့သို့နသာ မှန်ကန်မျှတသည့် စံများကို ရည်ညွှန်းချက်မြု၍ နငွြကးအစား နငွနြကးမဟုတ်သည့် 
နြးနချမှု၏ နငွနြကးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကို တွက်ချက်မခင်း၊ 

 (ဂ) အစားအစာနှင့်နနရာွိုင်ခင်းကဲ့သို့ အိမ်အကူလုြ်သားများအတွက်အသုံးေင်မြီးအကျ ိုးရှိသည့် သင့်နလျာ် 
နသာ နငွနြကးမဟုတ်သည့်နြးနချမှုကို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ကန့်သတ်မခင်း၊ 

 (ဃ) အိမ်အကူလုြ်သားနနွိုင်ရန် လိုအြ်သည့်အနမခအနနတွင် အိမ်နွာင်စုက မဖည့်ဆည်းနြးနသာနနရာ 
ွိုင်ခင်းနှင့်ြတ်သက်၍ အလုြ်သမား၏သနဘာတူညီချက်မြါဘဲ ၎င်း၏ လုြ်ခလစာမှ အခနြကးနငွ 
မဖတ်နတာက်နှုတ်ယူမှုမမြုရန်ကို နသချာနစမခင်း၊ 

 (င) သန့်ရှင်းနရးနှင့် မြုမြင်ွိန်းသိမ်းနရး၊ ေတ်စုံ၊ ကိရိယာတန်ဆာြလာ၊ (သို့) အကာအကွယ်ြစ္စည်း ကိရိယာ 
များကဲ့သို့နသာ အိမ်အကူလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်မခင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စြ်သည့် ြစ္စည်းအမျ ိုးအစားများကို  
နငွနြကးအစားနငွနြကးမဟုတ်သည့်နြးနချမှုအမဖစ် မှတ်ယူမခင်းမမြုရန်နှင့် ွ ိုြစ္စည်းများအတွက်ကုန်ကျ 
စရိတ်များကို အိမ်အကူလုြ်သား၏ လုြ်ခလစာမှ နှုတ်ယူမခင်း မမြုရန်ကို နသချာနစမခင်း၊ 

၁၅။ (၁) အိမ်အကူလုြ်သားများကို အခနြကးနငွနြးရမည့်အချနိ်တွင် နြးသင့်မြီး ၎င်းတို့အားနြးရမည့် လုြ်ခလစာ 
စုစုနြါင်း၊ နှုတ်ယူသည့် အခနြကးနငွ ြမာဏအတိအကျနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်လွယ်နသာ စာမဖင့် 
နဖာ်မြသင့်ြါသည်။ 

 (၂) အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲသည့်အနမခအနနတွင် သိသာွင်ရှားသည့် မည်သည့် နငွနြးနချမှုကိုမဆို ချက်ချင်းနြး 
နချမှု မြုလုြ်သင့်ြါသည်။ 

၁၆။ အလုြ်ရှင်၏ လူမွဲစာရင်းခံယူမှု (သို့) နသဆုံးမှုမဖစ်သည့်အနမခအနနတွင် အလုြ်သမား၏ နတာင်းဆိုြိုင်ခွင့်ကို 
ကာကွယ်နြးမခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နယဘုယျ အလုြ်သမားများအားနြးွားသည့် အခွင့်အနရးများွက်မနည်း 
နစနသာ သတ်မှတ်ချက်များအား အိမ်အကူလုြ်သားက ခံစားြိုင်ခွင့်ရှိနစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများက နဆာင်ရွက် 
သင့်ြါသည်။ 

၁၇။ နနရာွိုင်ခင်းနှင့် အစားအစားများကိုမဖည့်ဆည်းနြးသည့်အခါတွင် အမျ ိုးသားဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 
များကို ွည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသြ်၍ နအာက်ြါအနမခအနနများ ြါေင်သင့်ြါသည်။ 

 (က) ြရိနဘာဂအသုံးအနဆာင်သင့်နလျာ်စွာြါရှိမြီး၊ နလေင်နလွွက်နကာင်းမွန်၍ နသာ့နှင့် နသာ့ခနလာက် 
တြ်ဆင်ွားနသာ သီးမခားကိုယ်ြိုင်အခန်းကို အိမ်အကူလုြ်သားအား မဖည့်ဆည်းနြးသင့်ြါသည်။ 

 (ခ) အတူတကွနသာ်လည်းနကာင်း၊ ကိုယ်ြိုင်နသာ်လည်းနကာင်းအသုံးမြုနိုင်သည့် သင့်နလျာ်နသာ အညစ် 
အနြကးသန့်စင်မိလ္လာစနစ်နှင့် သန့်ရှင်းနရးဆိုင်ရာ အသုံးအနဆာင်ြစ္စည်းများကို အသုံးမြုခွင့်၊ 

 (ဂ) အိမ်အတွင်း သင့်တင့်မျှတသည့်အနမခအနနရှိနစရန် သင့်နတာ်လုံနလာက်သည့်အလင်းနရာင်၊ အြူချနိ်၊ 
နလေင်နလွွက်စနစ်ရှိမခင်း၊ 

 (ဃ) သက်ဆိုင်သည့် အိမ်အကူလုြ်သား၏ ယဉ်နကျးမှုဆိုင်ရာနှင့် ဘာသာနရးဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်များနှင့် သင့် 
နတာ်ဆီနလျာ်နသာ အရည်အနသွးနကာင်းမွန်မြီး အနရအတွက်အလုံအနလာက်ရှိသည့် အစားအစာများ၊ 
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18. In the event of termination of employment at the initiative of the employer, for reasons other than 
serious misconduct, live-in domestic workers should be given a reasonable period of notice and time 
off during that period to enable them to seek new employment and accommodation.

19. Members, in consultation with the most representative organizations of employers and workers and, 
where they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of 
employers of domestic workers, should take measures, such as to:

 (a) protect domestic workers by eliminating or minimizing, so far as is reasonably practicable, 
work-related hazards and risks, in order to prevent injuries, diseases and deaths and promote 
occupational safety and health in the household workplace;

 (b) provide an adequate and appropriate system of inspection, consistent with Article 17 of the 
Convention, and adequate penalties for violation of occupational safety and health laws and 
regulations;

 (c) establish procedures for collecting and publishing statistics on accidents and diseases related to 
domestic work, and other statistics considered to contribute to the prevention of occupational 
safety and health related risks and injuries;

 (d) advise on occupational safety and health, including on ergonomic aspects and protective 
equipment; and

 (e) develop training programmes and disseminate guidelines on occupational safety and health 
requirements specific to domestic work.

20. (1) Members should consider, in accordance with national laws and regulations, means to facilitate 
the payment of social security contributions, including in respect of domestic workers working for 
multiple employers, for instance through a system of simplified payment.

 (2) Members should consider concluding bilateral, regional or multilateral agreements to provide, for 
migrant domestic workers covered by such agreements, equality of treatment in respect of social 
security, as well as access to and preservation or portability of social security entitlements.

 (3) The monetary value of payments in kind should be duly considered for social security purposes, 
including in respect of the contribution by the employers and the entitlements of the domestic 
workers.
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၁၈။ အလွန်ဆိုးေါးသည့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိနသာ အမြုအမူမှလွဲ၍ အမခားအနြကာင်းမြချက်မဖင့် အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲမှုကို 
အလုြ်ရှင်ဘက်မှ ကနဦးမြုလုြ်သည့်အနမခအနနတွင် အိမ်၌အတူနနလုြ်ကိုင်နသာ အိမ်အကူလုြ်သားအား သင့် 
နလျာ် သည့်ကာလတစ်ခုမဖင့် ကကိုတင်အသိနြးသင့်မြီး အလုြ်အကိုင်သစ်နှင့် နနရာွိုင်ခင်းအသစ်ရှာနဖွနိုင်နစ
ရန် ွိုကာလအတွင်း အနားယူချနိ်ကိုနြးသင့်ြါသည်။

၁၉။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံးမဖစ်နသာ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူ 
လုြ်သားကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်
နဆွးနနွးတိုင်ြင်၍ နအာက်ြါတို့ကို နဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 

 (က) အိမ်နွာင်စုတွင်းရိှ လုြ်ငန်းခွင်တွင် နဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရးနှင့် ကျန်းမာနရးကုိ မမှင့်တင်ရန်နှင့် ွိခုိက် 
ေဏ်ရာများ၊ နရာဂါများကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ အလုြ်နှင့်ဆက်စြ်နဘးအန္တရာယ်နှင့် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင် 
နချများကို ြနြျာက်နစမခင်း (သို့) နလျှာ့ချမခင်းမဖင့် အိမ်အကူလုြ်သားများကို ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မခင်း၊ 

 (ခ) မြဋ္ဌာန်းချက်အြိုေ် (၁၇) နှင့်အညီ လုံနလာက်သင့်နတာ်နသာ စစ်နဆးနရးစနစ်တစ်ရြ်နှင့်၊ လုြ်ငန်းခွင် 
နဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရးနှင့် ကျန်းမာနရးဆိုင်ရာဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချ ိုးနဖာက်မခင်း 
အတွက် လုံနလာက်နသာမြစ်ေဏ်များကို ချမှတ်မြဋ္ဌာန်းမခင်း၊ 

 (ဂ) အိမ်အကူလုြ်ငန်းနှင့်ဆိုင်နသာ မနတာ်တဆွိခိုက်မှုများ၊ နရာဂါများနှင့်ြတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်း 
စာရင်းဇယားများ၊ အန္တရာယ်မဖစ်နုိင်နချနှင့် ွိခုိက်ေဏ်ရာများနှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုြ်ငန်းခွင်နဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းနရးနှင့် ကျန်းမာနရးကာကွယ်မှုကုိ အနွာက်အကူမဖစ်နစမည်ဟု သံုးသြ်ရသည့် အမခားကိန်းဂဏန်း 
စာရင်းဇယားများကို စုစည်းနကာက်ယူမခင်းနှင့် ွုတ်နေမခင်းအတွက် လုြ်ွုံးလုြ်နည်းများ ချမှတ်မခင်း၊

 (ဃ) လုြ်ငန်းခွင်နဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရးနှင့် ကျန်းမာနရးအြါအေင် လုြ်ငန်းခွင်နှင့် လုြ်အားစွမ်းရည် မမှင့် 
တင်နရးကဏ္ဍ၊ အကာအကွယ်ြစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ြတ်သက်၍ အကကံဉာဏ်နြးမခင်း၊

 (င) အိမ်အကူလုြ်ငန်းအတွက် သီးမခားလိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းခွင်နဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရးနှင့် ကျန်းမာနရး 
ဆိုင်ရာ သင်တန်းအစီအစဉ်များနဖာ်နဆာင်မခင်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ မဖန့်နေမခင်း၊  

၂၀။ (၁) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် အမျ ိုးသားဥြနေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အမျ ိုးမျ ိုးနသာအလုြ်ရှင် 
များအတွက် လုြ်ကိုင်နြးရသည့် အိ်မ်အကူလုြ်သားများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လူမှုဖူလှုံနရးွည့်ေင်နြကးနြး
မခင်းကို အဆင်နမြလွယ်ကူနစရန် နည်းလမ်းကို စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။ ဥြမာအားမဖင့် ရိုးရှင်းလွယ် 
ကူနသာ နငွနြးနချမှုစနစ်တစ်ရြ် မြုလုြ်နြးမခင်း။ 

 (၂) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် လူမှုဖူလှုံနရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သာတူညီမျှဆက်ဆံမှုအမြင် လူမှုဖူလှုံနရးအကျ ိုးခံစား 
ခွင့်များကို ွိန်းသိမ်းွားရှိခွင့်၊ (သို့) လွှဲနမြာင်းယူနဆာင်ခံစားခွင့်များကို အနွာက်အကူမြုရန် အဖွဲ့ေင် 
နိုင်ငံများသည် နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ၊ နေသတွင်းဆိုင်ရာ၊ (သို့) နိုင်ငံစုံသနဘာတူညီချက်များကို ချုြ်ဆိုမခင်းမဖင့် 
အဆိုြါသနဘာတူစာချုြ်တွင် အကျုံးေင်သည့် အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများအတွက် ွည့်သွင်းစဉ်း
စားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။ 

 (၃) အလုြ်ရှင်၏ ွည့်ေင်နြကးနှင့် အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အကျ ိုးခံစားခွင့်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ စဉ်းစားသုံးသြ် 
မခင်းအြါအေင် လူမှုဖူလှုံနရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် နငွနြကးအစား နငွနြကးမဟုတ်သည့်နြးနချမှု၏ နငွ 
နြကးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကိုလည်း စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။ 
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21. (1) Members should consider additional measures to ensure the effective protection of domestic 
workers and, in particular, migrant domestic workers, such as:

  (a) establishing a national hotline with interpretation services for domestic workers who need 
assistance;

  (b) consistent with Article 17 of the Convention, providing for a system of pre-placement visits to 
households in which migrant domestic workers are to be employed;

  (c) developing a network of emergency housing;

  (d) raising employers’ awareness of their obligations by providing information on good practices 
in the employment of domestic workers, employment and immigration law obligations 
regarding migrant domestic workers, enforcement arrangements and sanctions in cases of 
violation, and assistance services available to domestic workers and their employers;

  (e) securing access of domestic workers to complaint mechanisms and their ability to pursue 
legal civil and criminal remedies, both during and after employment, irrespective of departure 
from the country concerned; and

  (f) providing for a public outreach service to inform domestic workers, in languages understood 
by them, of their rights, relevant laws and regulations, available complaint mechanisms and 
legal remedies, concerning both employment and immigration law, and legal protection 
against crimes such as violence, trafficking in persons and deprivation of liberty, and to 
provide any other pertinent information they may require.

 (2) Members that are countries of origin of migrant domestic workers should assist in the effective 
protection of the rights of these workers, by informing them of their rights before departure, 
establishing legal assistance funds, social services and specialized consular services and through 
any other appropriate measures.

22. Members should, after consulting with the most representative organizations of employers and 
workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and those 
representative of employers of domestic workers, consider specifying by means of laws, regulations 
or other measures, the conditions under which migrant domestic workers are entitled to repatriation 
at no cost to themselves on the expiry or termination of the employment contract for which they were 
recruited.
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၂၁။ (၁) အိမ်အကူလုြ်သားများ၊ အွူးသမဖင့် အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများကို ွ ိနရာက်နသာ ကာကွယ်နစာင့် 
နရှာက်မှုနြးရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများက နအာက်ြါနနာက်ဆက်တွဲနဆာင်ရွက်ချက်များကို စဉ်းစားသုံးသြ် 
သင့်ြါသည်။  

  (က) အကူအညီလိုအြ်နသာ အိမ်အကူလုြ်သားများအတွက် အနရးနြါ်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ဖုန်းနံြါတ်
နှင့် ဘာသာမြန်/စကားမြန်ေန်နဆာင်မှုကို မြုလုြ်နြးမခင်း၊ 

  (ခ) မြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုေ် (၁၇) နှင့်အညီ အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများအား အလုြ်ခန့်ွားမည့် 
အိမ်နွာင်စုများသို့ အကကိုလုြ်ငန်းခွင်သွားနရာက်နလ့လာသည့် စနစ်တစ်ရြ်ကို မြဋ္ဌာန်းမခင်း၊ 

  (ဂ) အနရးနြါ်နနရာွိုင်ခင်း မဖည့်ဆည်းနြးမည့်ကွန်ရက်တစ်ခုကို တည်နွာင်မခင်း၊  

  (ဃ) အိမ်အကူလုြ်သားများအား အလုြ်ခန့်ွားမခင်းနှင့်ဆိုင်သည့် နကာင်းမွန်နသာ အနလ့အကျင့်များ၊ 
အိမ်အကူနရှေန့မြာင်းလုြ်သားများအားနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အလုြ်ခန့်ွ ားမှုနှင့် လူေင်မှုကကီးြကြ်နရးဆုိင် 
ရာ ဥြနေတာေန်ေတ္တရား၊ ဥြနေအာဏာသက်ေင်နစနရး အစီအစဉ်များ၊ ဥြနေချ ိုးနဖာက်မှုအ 
တွက်အနရးယူမှုများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့် အလုြ်ရှင်များရရှိနိုင်သည့် အကူအညီေန်နဆာင် 
မှုများနှင့်ြတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို မဖည့်ဆည်းနြးမခင်းမဖင့် အလုြ်ရှင်များအား 
၎င်းတို့နဆာင်ရွက်ရမည့် တာေန်ေတ္တရားများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အသိအမမင် မမှင့်တင်နြးမခင်း၊

  (င)  သက်ဆုိင်ရာ နုိင်ငံမှွွက်ခွာသွားမခင်းနှင့် မသက်ဆုိင်ဘဲ အလုြ်ခန့်ွ ားမှုကာလအတွင်းနှင့် အလုြ်ခန့် 
ွားမှုကာလမြီးနနာက်တွင် တရားမမှုနှင့် မြစ်မှုဆိုင်ရာ မြန်လည်ကုစားမှုများကို အိမ်အကူလုြ် 
သားများက ရှာနဖွရယူနုိင်စွမ်းနှင့် တုိင်တန်းမှုယန္တရားများကုိ အသံုးမြုနုိင်ခွင့်အား ကာကွယ်နြးမခင်း၊ 

  (စ) အိမ်အကူလုြ်သားများအား ၎င်းတို့နားလည်လွယ်သည့် ဘာသာစကားမဖင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အနရး 
များ၊ သက်ဆုိင်ရာဥြနေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ရယူအသံုးမြုနုိင်သည့် တုိင်တန်းမှုယန္တရား 
များနှင့် အလုြ်ခန့်ွားမှုနှင့် လူေင်မှုကကီးြကြ်နရးဆိုင်ရာဥြနေနှင့် သက်ဆိုင်နသာတရားဥြနေ 
ဆိုင်ရာကုစားမှုများ အြါအေင်၊ အြကမ်းဖက်မခင်း၊ လူကုန်ကူးမခင်းနှင့် လွတ်လြ်ခွင့်မနြးမခင်း 
ကဲ့သို့နသာ မြစ်မှုများတွက် တရားဥြနေဆိုင်ရာ ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မှုများကို အသိနြးရန်နှင့် 
၎င်းတို့လိုအြ်သည့် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို မဖည့်ဆည်းနြးရန် အများမြည်သူ 
ေန်နဆာင်မှုတစ်ရြ် သတ်မှတ်မခင်း၊ 

 (၂)  အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများ၏ မူရင်းနိုင်ငံမဖစ်သည့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် မြည်ြမွွက်ခွာမီ ၎င်း 
တို့၏ အခွင့်အနရးများကို အသိနြးမခင်း၊ အမခားသင့်နလျာ်ရာ စီမံနဆာင်ရွက်ချက်များမှတစ်ဆင့် ဥြနေ 
နရးရာအနွာက်အကူမြုရန်ြုံနငွ၊ လူမှုနရးရာေန်နဆာင်မှု၊ အွူးမြုနဆာင်ရွက်မည့် နကာင်စစ်ေန်ဆိုင်ရာ 
ေန်နဆာင်မှုများကို ဖွဲ့စည်းတည်နွာင်မခင်းမဖင့် ဤအလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အနရးများကို ွိနရာက် 
နသာ ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မှုနြးသင့်ြါသည်။

၂၂။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံးမဖစ်နသာ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူ 
လုြ်သားကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားမြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
နဆွးနနွးညှိနှိုင်းမြီးနနာက်တွင် ဥြနေများ၊ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ၊ အမခားစီမံနဆာင်ရွက်ချက်များမဖင့် အိမ် 
အကူ နရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများသည် ၎င်းတို့၏ အလုြ်ခန့်ွားမှုဆိုင်ရာ သနဘာတူစာချုြ်သက်တမ်းကုန်ဆုံး 
မခင်းနြကာင့်နသာ်လည်းနကာင်း (သို့) ရြ်စဲမခင်းနြကာင့်နသာ်လည်းနကာင်း မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှ ကျခံရန် 
မလိုဘဲ နနရြ်မြန်ခွင့်ကို အကျ ိုးခံစားြိုင်ခွင့်ရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်ကို မြဋ္ဌာန်းရန် စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။ 
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23. Members should promote good practices by private employment agencies in relation to domestic 
workers, including migrant domestic workers, taking into account the principles and approaches in 
the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), and the Private Employment Agencies 
Recommendation, 1997 (No. 188).

24. In so far as compatible with national law and practice concerning respect for privacy, Members 
may consider conditions under which labour inspectors or other officials entrusted with enforcing 
provisions applicable to domestic work should be allowed to enter the premises in which the work is 
carried out.

25. (1) Members should, in consultation with the most representative organizations of employers and 
workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and those 
representative of employers of domestic workers, establish policies and programmes, so as to:

  (a) encourage the continuing development of the competencies and qualifications of domestic 
workers, including literacy training as appropriate, in order to enhance their professional 
development and employment opportunities;

  (b) address the work–life balance needs of domestic workers; and

  (c) ensure that the concerns and rights of domestic workers are taken into account in the context 
of more general efforts to reconcile work and family responsibilities.

 (2) Members should, after consulting with the most representative organizations of employers and 
workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and those 
representative of employers of domestic workers, develop appropriate indicators and measurement 
systems in order to strengthen the capacity of national statistical offices to effectively collect data 
necessary to support effective policymaking regarding domestic work.

26. (1) Members should consider cooperating with each other to ensure the effective application of the 
Domestic Workers Convention, 2011, and this Recommendation, to migrant domestic workers.

 (2) Members should cooperate at bilateral, regional and global levels for the purpose of enhancing 
the protection of domestic workers, especially in matters concerning the prevention of forced 
labour and trafficking in persons, the access to social security, the monitoring of the activities of 
private employment agencies recruiting persons to work as domestic workers in another country, 
the dissemination of good practices and the collection of statistics on domestic work.
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၂၃။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရး နအဂျင်စီများဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက် - ၁၉၉၇ (အမှတ် - 
၁၈၁) နှင့် ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရးနအဂျင်စီများဆိုင်ရာ အကကံမြုတိုက်တွန်းချက် - ၁၉၉၇ (အမှတ် - ၁၈၈) 
တွင်ြါေင်သည့် အနမခခံမူသနဘာတရားများနှင့် ချဉ်းကြ်နဆာင်ရွက်နည်းများကို ွ ည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသြ်မခင်း 
မဖင့် အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများအြါအေင် အိမ်အကူလုြ်သားများနှင့်ြတ်သက်၍ ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင် 
ရှာနဖွနရးနအဂျင်စီများ၏ နကာင်းမွန်နသာ အနလ့အကျင့်များကို မမှင့်တင်နဆာင်ရွက် သင့်ြါသည်။ 

၂၄။ ကိုယ်ြိုင်သီးသန့်လွတ်လြ်ခွင့်ကို နလးစားမခင်းနှင့်သက်ဆိုင်နသာ အမျ ိုးသားဥြနေ၊ အနလ့အကျင့်များနှင့်အညီ 
အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည်  အလုြ်သမားနရးရာ စစ်နဆးနရးအရာရှိများ (သို့) အိမ်အကူလုြ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 
မြဋ္ဌာန်းချက်များ အာဏာသက်ေင်နရးတာေန်နြးအြ်ခံွားရနသာ အမခားအရာရှိများက အိမ်အကူလုြ်ငန်းရှိ 
သည့် အိမ်ဥြစာေင်းအတွင်းသို့ ေင်နရာက်နိုင်ခွင့်ရှိနသာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကို စဉ်းစားသုံးသြ်နိုင်ြါသည်။ 

၂၅။ (၁) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် ကိုယ်စားမြုမှုအများဆုံးမဖစ်နသာ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ် 
အကူလုြ်သားကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်း 
များနှင့် နဆွးနနွးတုိင်ြင်၍ နအာက်ြါတ့ုိကုိနဆာင်ရွက်ရန် မူေါေများနှင့် အစီအစဉ်များကုိ ချမှတ်သင့်ြါသည်။

  (က) အိမ်အကူလုြ်သားများအား ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့မဖိုးတိုးတက်နရးနှင့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အ 
လမ်းများ တိုးြွားနစရန်အလို့ငှာ  သင့်နလျာ်သလို ၎င်းတို့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အရည်အချင်းများဖွံ့မဖိုးတိုး
တက်နရးနှင့် စာတတ်နမမာက်နရးသင်တန်းများ စဉ်ဆက်မမြတ်နဆာင်ရွက်မခင်းကို အားနြးရန်၊ 

  (ခ) အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ်နှင့်ဘေဟန်ချက်ညီနရး လုိအြ်ချက်များကုိ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရန်၊

  (ဂ) အလုြ်အကိုင်နှင့် မိသားစုတာေန်ေတ္တရားများအြကား ချနိ်ညှိနဆာင်ရွက်ရန် အနွွနွွကကိုးြမ်းမှု 
အနမခအနနတွင် အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အခွင့်အနရးများနှင့် အနလးွားမှုများကို ွည့်သွင်း 
စဉ်းစားသုံးသြ်မခင်း အား နသချာနစရန်။ 

 (၂) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် အိမ်အကူလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ွိနရာက်နသာမူေါေနရးဆွဲချမှတ်မခင်းအား ြံ့ြိုး 
နဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်သည့်အချက်အလက်များကို ွိနရာက်စွာစုစည်းနကာက်ယူရန်အတွက် အမျ ိုးသား 
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာရုံးများ၏ စွမ်းနဆာင်ရည်ကို ခိုင်မာအားနကာင်းနစရန်အလို့ငှာ အလုြ်ရှင်နှင့်အလုြ် 
သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်အကူလုြ်သားများ၏ အလုြ် 
ရှင်ကိုယ်စားမြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နဆွးနနွး ညှိနှိုင်းမြီးနနာက်တွင် သင့်နတာ်နသာ အညွှန်းကိန်းများနှင့် 
တိုင်းတာမှုစနစ်များကို နရးဆွဲနဖာ်နဆာင်သင့်ြါသည်။ 

၂၆။ (၁) အိမ်အကူနရှေ့နမြာင်းလုြ်သားများနှင့်ြတ်သက်၍ အိမ်အကူလုြ်သားဆိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက် (၂၀၁၁)နှင့် ဤ 
အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်အား ွိနရာက်စွာကျင့်သုံးနဆာင်ရွက်မခင်းကို နသချာနစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ 
အချင်းချင်း ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်နရးကို စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်ြါသည်။ 

 (၂) အိမ်အကူလုြ်သားများအား ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မခင်း၊ အွူးသမဖင့် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းနစမှုနှင့် လူကုန်ကူး 
မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးမခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များ၊ လူမှုဖူလှုံနရးအကျ ိုးခံစားခွင့်၊ အိမ်အကူလုြ်သားများ 
အား အမခားနိုင်ငံများတွင်လုြ်ကိုင်ရန် လုြ်သားစုနဆာင်းသည့် ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာနဖွနရးနအဂျင်စီ
များ၏ လုြ်ငန်းနဆာင်ရွက်ချက်များကို နလ့လာနစာင့်ြကည့်မခင်း၊ နကာင်းမွန်နသာအနလ့အကျင့်များကို 
မဖန့်နေမခင်း၊ အိမ်အကူလုြ်ငန်းနှင့်ြတ်သတ်သည့် စာရင်းများနကာက်ယူမခင်းများကို မမှင့်တင်နဆာင်ရွက် 
ရန်အတွက် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် နှစ်နိုင်ငံအဆင့်နသာ်လည်းနကာင်း၊ နေသတွင်းအဆင့်နသာ်လည်း 
နကာင်း၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်နသာ်လည်းနကာင်း ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 
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 (3) Members should take appropriate steps to assist one another in giving effect to the provisions 
of the Convention through enhanced international cooperation or assistance, or both, including 
support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal 
education.

 (4) In the context of diplomatic immunity, Members should consider:

  (a) adopting policies and codes of conduct for diplomatic personnel aimed at preventing 
violations of domestic workers’ rights; and

  (b) cooperating with each other at bilateral, regional and multilateral levels to address and 
prevent abusive practices towards domestic workers.
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 (၃) လူမှုနရးနှင့် စီးြွားနရးဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုြနြျာက်နရး အစီအစဉ်များနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 
ြညာနရးအတွက် ြံ့ြိုးနဆာင်ရွက်မှုအြါအေင် နိုင်ငံတကာြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်မှု (သို့) အကူအညီ (သို့) 
ွိုနှစ်ရြ်စလုံး မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်မခင်းမှတစ်ဆင့် မြဋ္ဌာန်းချက် အကျ ိုးသက်နရာက်မှုရှိနစနရးအတွက် 
အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအချင်းချင်း အမြန်အလှန်ကူညီ၍ သင့်နလျာ်သည့်အဆင့်များအလိုက် နဆာင်ရွက်သင့် 
ြါသည်။ 

 (၄) သံတမန်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည့် အနမခအနနတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် နအာက်ြါတို့ကို စဉ်းစားသုံး 
သြ်သင့်ြါသည်။ 

  (က) အိမ်အကူလုြ်သားအခွင့်အနရးများကုိ ချ ိုးနဖာက်မခင်းအား ကာကွယ်တားဆီးနရးကုိ ရည်ရွယ်လျက် 
သံတမန်အမှုွမ်းများအတွက် မူေါေများနှင့် လိုက်နာရမည့်ကျင့်ေတ်စည်းကမ်းများကို လက်ခံ 
ကျင့်သုံးမခင်း၊ 

  (ခ) အိမ်အကူလုြ်သားများအား အလွဲသုံးစားမြုသည့် အနလ့အကျင့်များကို ကိုင်တွယ်နမဖရှင်းနဆာင် 
ရွက်ရန်နှင့် ကာကွယ်တားဆီးရန် နှစ်နုိင်ငံအဆင့်နသာ်လည်းနကာင်း၊ နေသတွင်းအဆင့်နသာ်လည်း 
နကာင်း၊ နုိင်ငံတကာအဆင့်နသာ်လည်းနကာင်း အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများ အချင်းချင်းြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်မခင်း၊
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ဤမြဋ္ဌာန်းချက်၏ ဘာသာမြန်ဆိုမှုကို ဥနရာြသမဂ္ဂ၏ ရန်ြုံနငွြံ့ြိုးမှုမဖင့်

မမန်မာလုြ်သားနဈးကွက် အုြ်ချုြ်စီမံနရးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းက မြုစုွုတ်နေသည်။

Disclaimer: This publication is not an official translation of ILO instruments. While every 
effort has been made to provide an accurate translation, the ILO is not responsible for 
any loss arising as a result of relying on the content of this publication. The ILO is not 
responsible for any inaccuracies or differences in the interpretation of the ILO instruments 
in this publication.

ရှင်းလင်းချက ် - ဤစာနစာင်သည် အိုင်အယ်(လ်)အို စာချုြ်စာတမ်းများ၏ တရားေင်ဘာသာမြန်ဆိုမှု 
မဟုတ်ြါ။ တိကျနသာ ဘာသာမြန်ဆိုမှုမဖစ်နစရန် အစွမ်းကုန်ကကိုးြမ်းနဆာင်ရွက်ွားနသာ်မငားလည်း 
ဤစာနစာင်ြါ အနြကာင်းအရာများကုိ အားကုိရာမှကကုံနတွ့ရသည် ဆံုးရှုးံမှုများအတွက် အုိင်အယ်(လ်)အုိ 
မှ တာေန်ခံမခင်းမရှိြါ။ ဤစာနစာင်ြါ အိုင်အယ်(လ်)အို စာချုြ်စာတမ်းများကို အနက်အဓိြ္ပာယ်နကာက် 
ယူရာ၌ မတိကျမှုများ သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုများအတွက်  အိုင်အယ်(လ်)အိုမှ တာေန်မခံြါ။


