
 အစဥ္အလာအားျဖင့္ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ား/အိမ္အလုပ္မ်ားကို အိမ္ရွင္မ 

မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ အမ်ားအားျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လုပ္ကိုင္ေပးရေလ့ရွိသည္။ ၎ကို စစ္မွန္သည့္ အလုပ္ 

အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈ ျမင္ေလ့မရွိသည့္အေလ်ာက္ အခေၾကးေငြလည္း 

ေပးေလ့မရွိပါ။ ထုိ႔အတူ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားလည္း 

ကင္းမဲ့ေနျပီး အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားျခင္း 

လည္း မရွိပါ။ ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ 

ျမိဳ႕ျပအေျခအေနတြင္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက အိမ္ရွင္မ အမ်ားစုသည္ ျပင္ပသုိ႔ 

ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားကို 

ျဖည့္ဆည္း လုပ္ကိုင္ရန္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို လိုအပ္လာပါသည္။ 

အိမ္သန္ ႔ရွင္း၊ အခ်က္အျပဳတ္၊ ကေလးထိန္း၊ ေစ်း၀ယ္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ 

မီးပူတိုက္ စသည့္ အိမ္အလုပ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အလုပ္ခန္႔ 

ထားသည္ဆိုပါက ေမးစရာ ေမးခြန္းရွိလာပါသည္။ ထိုအလုပ္မ်ားသည္ 

အလုပ္အကိုင္ မဟုတ္ေပဘူးလား။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး 

မရွိေတာ့ဘူးလား။ သုိ႔ဆုိပါက အျခားအလုပ္သမားမ်ားနည္းတူ အလုပ္အကိုင္ 

ဆိုင္ရာ အေျခအေန သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား 

ရွိမေနသင့္ဘူးလား။ 

 လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ပိတ္ရက္ႏွင့ ္ 

အားလပ္ရက္  အခြင့ ္အေရးမ်ား  အပါအ၀င္  အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ 

အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားမွ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည္။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အုိင္အယ္လ္အိုသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

(ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၈၉)ကို ခ်မွတ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 

မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမူေဘာင္ 

တစ္ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ေစာ္ကားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ 

ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကိစၥမ်ား အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္ပြားသည္ကို မီဒီယာ 

အသီးသီးတြင္  ေဖာ ္ ျပျပီးသည္ ့  ေနာက္တြင္  အေျပာင္ းအလဲအတြက္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား အသံမ်ားထြက္ေပၚလာပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မည္သည္ ့ 

အတိုင္းအတာထိ ရွိ/မရွိမွာ ရွင္းလင္းေသခ်ာမႈ မရွိပါ။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ အိ္မ္အကူအလုပ္အကိုင္အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ေပးမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ႏွင့ ္ ထိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ရွိေနသည့္ 

အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေန 

မ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိျမင္နားလည္ႏု ိင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ 

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့ ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအၾကားတြင္ သေဘာထား 

အျမင္ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ထုိစစ္တမ္းကို အိုင္အယ္လ္အို 

သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  

 သေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းအပါအ၀င္ သီးသန္႔အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ အေသး 

စိတ္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၂၇) ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ (၃၀) 

ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ပါ၀င္ေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း (၅၄၉) ဦးရွိပါသည္။ ရရွိ 

လာသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေျဖမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 



tdrftultvkyform; 155 OD;?  r - 88% usm; - 11% tjcm; - 1% 
tvkyf&Sif  164 OD;?  r - 81% usm; - 24% tjcm; - 2% 
trsm;jynfol 186 OD;?   r - 79% usm; - 21% 

ajzqdkol pkpkaygif; (505) OD;

အိမ္အကူ

အလုပ္သမားႏွင့္

အလုပ္ရွင္အမ်ားစု

သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္

၇၅% ၂၄% ၁ %

အြန္လိုင္းႏွင့္ စစ္တမ္း

စာရြက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေကာက္ယူပါသည္။ 

ထိုအစုအဖြဲ႕ ၃ ခုမွ

အေရအတြက္ညီမွ်စြာ

ကိုယ္စားျပဳေျဖဆိုရန္

ရည္ရြယ္ထားပါသည္

(က) အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားစစ္တမ္း

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ

2

ပုံ (၁)

usm; - r tcsKd;

●� အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို  အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

(ဇယား ၁ ကိုၾကည့္ပါ)ႏွင့္ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီသတ္မွတ္ျခင္း (ပံု ၃ 

ကိုၾကည့္ပါ)တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူမ်ား 

အၾကား အမ်ားအျပား ေထာက္ခံအားေပးမႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရ ပါသည္။ 

●� အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ 

ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ (၇၇%)၊ အိ္မ္အကူ 

အလုပ္သမား (၇၄ %) ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ (၇၁ %) တို႔က ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ 

(ဇယား ၁ ကိုၾကည့္ပါ)။ 

●� အပတ္စဥ္ နားရက္ႏွင့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို အိမ္အကူအလုပ္သမား 

မ်ား ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္းကို အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 

မ်ားက အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့ ္ 

အားတက္သေရာ ေထာက္ခံမႈ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္ (ဇယား ၂ ႏွင့္ 

ဇယား ၃ ကိုၾကည့္ပါ) 

● အိမ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္အသက္အရြယ္ 

ကို ၁၈ ႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား 

ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက အဆိုျပဳၾကပါသည္ (ဇယား ၅ ကိုၾကည့္ပါ) 

●� အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ေခၚယူ စုေဆာင္းျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ 

ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့ ္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး 

(LEO)က အဓိကတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ဌာန ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းကို 

ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက မဲေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ပြဲစားစနစ္ကို မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း 

ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ဆန္႔က်င္မဲ ေပးထားပါသည္ (ပံု ၈ ကိုၾကည့္ပါ)။

●� အိမ္အကူအလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ ရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ 

တို င္ၾကားမႈယႏ ၱရားတစ္ခု  တည္ေထာင္ရန္  အမ်ားစုက ေထာက္ခံ 

အားေပးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ (ပံု ၉ ကိုၾကည့္ပါ)

 

●� အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ား၏ စစ္ေဆးမႈ 

ကို လက္ခံရန္ လိုလားမႈသိပ္မရွိေသာ္လည္း အိမ္တြင္းပိုင္းပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ 

ေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာကို ခြဲျခား စဥ္းစားသံုးသပ္လ်က္ သင့္ေတာ္ 

သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးေရးနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ရွာေဖြ အသံုးျပဳ 

ရန္ အၾကံျပဳ ၾကပါသည္။

● နည္းလမ္း - အေရအတြက္ဆိုင္ရာစစ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအျမင္/သေဘာထား(အရည္အေသြး)ဆိုင္ရာ အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္း 

နည္းလမ္း ကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

● ဤစစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့ ္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ 

အိုင္အယ္လ္အို ျပ႒ာန္းခ်က္(၁၈၉) ေရးဆြဲစဥ္အခါက အုိင္အယ္လ္အိုက အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ေပးပို႔ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား 

အေပၚ အေျခခံ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

● အလုပ္သမားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ ေနထုိင္ေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည့္ 

သီးျခားေမးခြန္းမ်ား၊ ဥပမာ - 

 - ၃.၄။  အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးသင့္ပါသလား။ 

    (က) သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္ (ခ) မသတ္မွတ္သင့္ပါ (ဂ) မသိပါ

  သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္ဆိုပါက ၎တို႔အတြက္ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ရက္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ် သတ္မွတ္သင့္သနည္း။ 

 - ၃.၇။   အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို မိသားစုႏွင့္ ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ခြင့္ ေပးသင့္ပါသလား။ 

         (က) ေပးသင့္သည ္  (ခ) မေပးသင့္ပါ   (ဂ) မသိပါ

● စစ္တမ္းကို အိမ္အကူအလုပ္သမား (DW) ၊ အိမ္အကူအလုပ္သမား၏အလုပ္ရွင္မ်ား (E) ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ (GP) သုိ႔ 

ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုလႊာေပါင္း ၅၀၅ ခုကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ 

● သီးျခားအစုအဖြဲ႔ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္း (FGD) ေမးခြန္းမ်ားတြင္ အလားတူေမးခြန္းမ်ားပါ၀င္သည့္အျပင္ အေသးစိတ္ပိုမိုေဆြးေႏြး 

ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သီးျခားအစုအဖဲြ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ၇ ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ၄၄ ဦးရွိပါသည္။  
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အလုပ္ရွင္ ၁၈ 

ဦးပါ၀င္ေသာ 

FGD ၃ ခု 

အိမ္အကူ 

အလုပ္သမား ၂၆ 

ဦး ပါ၀င္ေသာ 

FGD ၄ ခု 

ေျဖဆိုသူ 

၄၄ ဦးပါ၀င္ေသာ 

FGD ၇ ခု 

၉၅% ၅%

က်ား-မ အခ်ဳိး

အမ်ားစုမွာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

ေျဖဆိုသူ ၈၃ % သည္ 

အိမ္အကူ အလုပ္အကိုင္ကို 

အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳရန္

သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူ ၇၄ % သည္ 

အိမ္အကူ အလုပ္သမား

မ်ား အတြက္ ဥပေဒ

အသစ္ ေရးဆြဲရန္ 

သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

အလုပ္အကိုင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအကာအကြယ္ေပးျခင္းဇယား (၁)

ပုံ (၂) သီးျခား အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ 

အိ္မ္အကူအလုပ္သမားမ်ား (domestic workers) ကို ျမန္မာစကားတြင္ မည္သည့္စကားလံုး/ေ၀ါဟာရျဖင့္ ေခၚေ၀ၚလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္နည္းဆိုသည္ကို 

ေျဖဆိုသူမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

· “အိမ္အကူအလုပ္သမား”  ႏွင့္ “အိမ္တြင္းအလုပ္သမား” ကို အမ်ားစု ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။

· “အိမ္ေဖာ္” ႏွင့္ “အိမ္ေစ” ကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အသံုးအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ 

· အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္တြင္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားအစုအဖဲြ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ 

ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မရွိပါ။ ဥပမာ။  ။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ကေလးထိန္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မႉးမ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္/မသင့္။ 

(ခ) သီးျခား အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္း (FGD)

အိုင္အယ္လ္အို ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) 

●  အိမ္အကူလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ ႔) အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 

လုပ္ကိုင္ေပးရသည့္ အလုပ္အကိုင္ကို ဆိုလိုပါသည္။

●  အိမ္အကူလုပ္သားဆိုသည္မွာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္းရွိ အိမ္အကူလုပ္ငန္းတြင္ 

၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ မည္သူ႔ကိုမဆို ဆိုလိုပါသည္။  

●  အိမ္အကူလုပ္ငန္းကို ပံ ုမွန္အလုပ္အကိုင္အေျခအေနတြင္မဟုတ္္ဘဲ ရံဖန္ရံခါ (သုိ ႔) တစ္ခါတစ္ရံသာ လုပ္ကိုင္ေသာသူသည္ 

အိမ္အကူလုပ္သား မဟုတ္ပါ။

အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ကို အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳသင့္/မျပဳသင့္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲသင့္/မသင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေမးခြန္း ေျဖဆိုသူ မသိသေဘာတူ သေဘာမတူ အခ်က္

အလက္

မရရွိ

အိမ္အကူ အလုပ္အကိုင္ကို 

အလုပ္အကိုင္တစ္ခု 

အျဖစ္အသိ အမွတ္ျပဳျခင္း

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးကို 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲျခင္း

အိမ္အကူ 

အလုပ္သမား 

(DW)

အလုပ္ရွင္ (E) 

အမ်ားျပည္သူ 

(GP)

DW

E

GP

၈၅%

၇၉%

၈၇%

၈၃%

၃%

၆%

၇%

၅%

၉%

၃%

၂%

၄%

၄%

၁၂%

၅%

၇%စုစုေပါင္း

စုစုေပါင္း

၇၄%

၇၁%

၇၇%

၇၄%

၄%

၆%

၉%

၇%

၂၀%

၁၀%

၁၀%

၁၃%

၃%

၁၃%

၃%

၆%
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အားလပ္ရက္ႏွင့္ ခြင့္ရက္

ေျဖဆိုသူအားလံုးနီးပါးသည္ တစ္ပတ္ အနားယူရက္တစ္ရက္ရွိသင့္ 

ေၾကာင္း ေထာက္ခံၾကပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားသည္ 

အိမ္သုိ႔အလည္ ျပန္ျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ ခံစားခြင့္ျဖင့္ 

ခြင့္ရက္ကို အလိုရွိၾကပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 

အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္အားလံုး မဟုတ္ဘဲ သၾကၤန္၊ 

သီတင္းကြ်တ္ကဲ့သု႔ိေသာ အခါၾကီး၊ ရက္ၾကီး ေန႔မ်ားတြင္ အိမ္သုိ႔ 

ျပန္ရန္ လံုေလာက္သည့္ အနားယူရက္ ခံစားခြင့္ ရွိသင့္ေၾကာင္း 

အလုပ္ရွင္မ်ားကလည္း အၾကံျပဳေဖာ္ျပၾကပါသည္။   

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏွင့္ လစာေငြေပးေခ်ျခင္း 

အလုပ္ရွင္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေနရာထိုိင္ခင္း၊ 

အစားအစာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အတြက္ အျခား 

လုပ္ငန္းက႑ရွိ  အလုပ္သမားမ်ားထက္ အတူေန 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ လစာက ပိုနိမ့္သင့္ေၾကာင္း 

စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  အတူေနျပီး လုပ္ကိုင္ရန္ 

လိုအပ္သည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔ထားလိုသည့္ 

အလုပ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္မ်ားကို 

က်ခံေပးသင့္ျပီး လစာကို မထိခိုက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကို ခံစားရရွိသင့္ေၾကာင္း

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားက အခိုင္အမာေျပာဆိုၾကသည္။

လစဥ္ လစာေငြေပးေခ်သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ 

ၾကိဳတင္ေငြ ေပးထားျပီး ခိုင္းေစသည့္ အေလ့အထကို 

ရပ္တန္႔ရန္လိုေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားက အၾကံျပဳၾကပါသည္။ 

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ျခင္း

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ခံစားခြင့္

ဇယား (၂)

ဇယား (၃)

ပ
ုံ (

၃
)

တစ္ရက္ (၈) နာရီ 

အလုပ္ခ်ိန္

ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း 

ေထာက္ခံျခင္း၊

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

GP    E    DW

62%
73%

79%

0%

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလုပ္ခ်ိန္၊ နားရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒတြင္ မည္သို႔သတ္မွတ္သင့္သည္ကို ေျဖဆိုသူမ်ားအား 

ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

ေမးခြန္း ေျဖဆိုသူ မသိသေဘာတူ သေဘာမတူ အခ်က္

အလက္

မရရွိ

တစ္ရက္ အလုပ္ခ်ိန္ 

နာရီ သတ္မွတ္ျခင္း

 

အပိုခ်ိန္လုပ္ခ 

သတ္မွတ္ျခင္း

 

အပတ္စဥ္ နားရက္ 

ခံစားခြင့္

DW

E

GP

စုစုေပါင္း

DW

E

GP

စုစုေပါင္း

DW

E

GP

စုစုေပါင္း

၈၈%

၆၄%

၇၉%

၇၇%

၈၆%

၆၆%

၇၃%

၇၅%

၉၁%

၇၆%

၈၇%

၈၄%

၃%

၁၁%

၈%

၇%

၁%

၁၀%

၁၀%

၇%

၂%

၄%

၂%

၂%

၃%

၁၂%

၆%

၇%

၈%

၁၂%

၁၂%

၁၁%

၅%

၁ဝ%

၈%

၇%

၅%

၁၃%

၇%

၈%

၅%

၁၂%

၅%

၇%

၃%

၁၁%

၄%

၆%

ေမးခြန္း ေျဖဆိုသူ မသိသေဘာတူ သေဘာ

မတူ

အခ်က္

အလက္

မရရွိ

DW

E

GP

စုစုေပါင္း

အနည္းဆံုး 

အခေၾကးေငြ 

ခံစားခြင့္    

၉၀%

၇၂%

၈၅%

၈၂%

၁%

၅%

၄%

၄%

၆%

၁၁%

၆%

၈%

၂%

၁၂%

၄%

၆%
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အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္

အမ်ားျပည္သူ အမ်ားစုသည္

မျဖစ္မေန လူမႈဖူလံုေရး

ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အိမ္အကူ

အလုပ္သမားမ်ား၏ 

ကၽြမ္းက်င္မႈကို တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ေထာက္ခံၾကပါသည္။ 

၁၈ ႏွစ္

အနိမ့္ဆုံးရွိရမည့္ အသက္အရြယ္

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္ အသက္အရြယ္သည္ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေျဖဆုိသူ ၅၀၅ ဦးတြင္ 

၂၂၁ ဦး (၄၃.၈%)က ေျဖဆိုၾကပါသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ကို 

လိုလားၾကျပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကို ပိုမိုလိုလားၾကသည္။ အလားတူပင္ သီးျခားအစုအဖဲြ႔ြျဖင့္ ေဆြးေႏြး 

ရာတြင္လည္း အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အိမ္အကူအလုပ္အတြက္ အသက္ၾကီးသူမ်ားသည္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႕ 

သည္ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ား၊ ေနထိုင္ေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလိုက္သင့္ေနႏုိ္င္ရန္ ရင့္က်က္မႈရွိျပီး အိမ္ရွင္၏အိမ္တြင္ ေနထိုင္၍ 

လုပ္ကိုင္ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္လြမ္းဒဏ္ အပါအ၀င္၊ အလုပ္ခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုၾကသည္။ 

အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဇယား (၄)

DW

E

GP

စုစုေပါင္း

၈၂%

၆၉%

၈၂%

၇၈%

၀%

၃%

၃%

၂%

၁၅%

၁၆%

၁၁%

၁၄%

၃%

၁၂%

၄%

၇%

၈၃%

၇၃%

၇၉%

၇၈%

၀%

၃%

၂%

၂%

၁၂%

၇%

၈%

၉%

၅%

၁၈%

၁၁%

၁၁%

DW

E

GP

စုစုေပါင္း

ေမးခြန္း ေျဖဆိုသူ မသိသေဘာတူ သေဘာမတူ အခ်က္အလက္

မရရွိ

မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည့္ 

လူမႈဖူလံုေရး (အလုပ္ရွင္

ႏွင့္ အလုပ္သမားက

ထည့္၀င္ျခင္း)

အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

(NSSA)

အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံး ရွိရမည့္ အသက္အရြယ္ဇယား (၅)

အသက္ 

DW

E

GP 

ရာခိုင္ႏႈန္း 

၁၂

၁

၀

၂

၀.၆%

၁၃

၂

၀

၁

၀.၆%

၁၄

၅

၉

၅

၃.၈%

၁၅

၁၀

၁၄

၁၇

၈.၁%

၁၆

၁၃

၃၆

၃၅

၁၆.၆%

၁၇

၅

၃

၄

၂.၄%

၁၈

၆၃

၇၁

၈၇

၄၃.၈%

၁၉

၅

၄

၅

၂.၈%

၂၀

၃၀

၂၀

၁၅

၁၂.၉%

၂၂

၁

၀

၁

၀.၄%

၂၃

၂

၀

၀

၀.၄%

၂၄

၁

၀

၀

၀.၂%

၂၅

၇

၄

၆

၃.၄%

၃၀

၂

၁

၀

၀.၆%

လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ
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ပ

ုံ (
၄

)

အိမ္အကူအလုပ္သမား

မ်ား၏ စာရြက္စာတမ္း

မ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားက 

သိမ္းဆည္းထားျခင္းမွ 

တားျမစ္သင့္ေၾကာင္း 

ေျဖဆိုသူ  ၆၀ % ခန္႔က  

ယူဆထားသည္။ 

ပ
ုံ (

၅
)

ပ
ုံ (

၆
)

ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား

အေနျဖင့္ အတူေန 

(သုိ႔႔မဟုတ္) အတူမေနဘဲ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 

ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္

ရွိသင့္ေၾကာင္းကို 

ေထာက္ခံၾကပါသည္။ 

ထုိ႔႔အျပင္ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား

အေနျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ 

ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ခြင့္ 

ရွိသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း 

ေထာက္ခံၾကပါသည္။ 

“ေဘးကင္းလံုျခံဳျပီး သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာထုိင္ခင္း” ႏွင့္ “ေကာင္းမြန္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ 

အစားအစာ” ရရွိခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံၾကပါသည္။ 

ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို အခမဲ့ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ေၾကာင္း အိမ္အကူအလုပ္သမား အားလံုး (၁၀၀%)နီးပါးက 

ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး အလုပ္ရွင္ ၈၀ % ခန္႔က ထုိျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားအတြက္ လစာမွ ပမာဏ အနည္းငယ္ ျဖတ္သင့္ေၾကာင္း 

သေဘာတူၾကပါသည္။ သုိ႔႔ေသာ္လည္း က်န္သည့္သူမ်ားက ေျဖဆိုျခင္း မရွိပါ။ 

ar; - tdrftultvkyform;rsm;taejzifh tdrf&Sif\tdrfwGif twlae (odkU) twlraebJ vkyfudkif&ef a&G;cs,fcGifh &Sdoifhygovm;/

ar; - tdrftultvkyform;rsm;udk rdom;pkESifh ykHrSef qufoG,fcGifh ay;oifhygovm;/

ေနထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္

မိသားစုႏွင့္ဆက္သြယ္ခြင့္

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား

ar; - tvkyf&Sifrsm;u tdrftultvkyform;rsm;\ pm&Gufpmwrf;rsm;udk odrf;qnf;onfh tavhtusifhtm; wm;jrpfoifhygovm;/



ပ
ုံ (

၇
)

ပ
ုံ (

၈
)

7
ပ

ုံ (
၁

၀
)

ပ
ုံ (

၉
)

အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္တြင္း အလုပ္သမားစစ္ေဆးျခင္းကို 

အလုပ္ရွင္ ၉% ခန္႔က ဆန္႔႔႔က်င္ၾကပါသည္။ 

အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္း - ပုဂၢဳိလ္ေရးဆိုင္ရာ 

အေျခအေနမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္ကိုစုိးရိမ္သည့္

အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးျခင္းကို 

အၾကံျပဳရန္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားက၀န္ေလးေနၾက

ပါသည္။ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ 

ေစာ္ကား ႏွိပ္စက္သည့္ သက္ေသ 

အေထာက္အထားမ်ား ရွိမွ စံုစမ္း 

စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳၾကပါသည္။  

အိမ္အကူအလုပ္သမား

မ်ားအတြက္ 

တိုင္ၾကားမႈယႏၱရားတစ္ခု 

တည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း 

အားလံုးနီးပါးက 

ေထာက္ခံၾကပါသည္။ 

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားထက္ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္က

EC ခ်ဳပ္ဆိုသင့္ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုၾက 

ပါသည္။ သီးျခား အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း 

တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားက EC 

သည္ တရားမွ်တမႈ မရွိိႏိုင္ဘဲဲ တရား၀င္ 

ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရႏုိင္သည္ဟု ေဆြးေႏြး 

ေျပာဆိုၾကပါသည္။ 

ar; - tdrftultvkyform;rsm;ESifh tvkyf&SiftMum; tvkyfcefUxm;rI qdkif&m oabmwlpmcsKyf csKyfqdkoifhygovm;/

ar; - tdrftul tvkyform;rsm;udk ac:,lpkaqmif;&efESifh tvkyfae&mcsxm;&ef rnfol  ̂  rnfonfhXmeudk cGifhjyKoifhoenf;/

ar; - tdrftul tvkyform;ESifh tvkyf&SiftMum; tjiif;yGm;rI ajz&Sif;&efXme (odkU)wdkifMum;rI ,Eå&m; wnfaxmifxm;&Sdoifhygovm;/

ar; - tdrftultvkyform; vkyfudkifonfh tvkyf&SifaetdrftwGif;&Sd ae&mxdkifcif;^aexdkifrI^vkyfudkifrI tajctaersm;udk ppfaq;Munfh½I&ef tvkyform;ppfaq;a&; t&m&Sdudk cGifhjyKoifhygovm;/
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အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ေခၚယူ စုေဆာင္း 

ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေနရာခ် ထားျခင္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္ 

ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရးရံုးမ်ားက တာ၀န္ယူသင့္ 

ေၾကာင္းကို ေျဖဆိုသူ အမ်ားအျပားက အျပည့္အ၀ 

ေထာက္ခံၾကပါသည္။ ပြဲစား စနစ္ကို ႏွစ္သက္မႈ 

မရွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ သီးျခားအစုအဖြဲ႔ျဖင့္ 

ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအျပင္ 

အလုပ္ရွင္မ်ားက ပြဲစားခမ်ား အဆမတန္ ေပးရေၾကာင္း 

ကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကပါသည္။ 

EC ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္

လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းစနစ္

တိုင္ၾကားမႈယႏၱရား

အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးျခင္း

tvkyform;a&;&mppfaq;jcif;
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အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပို ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၈၉ တြင္ေဖာ္ျပခ်က္

အပိုဒ္ (၁၀) 

၁။ အဖြဲ ႔၀င္ႏု ိင္ငံ တစ္ႏု ိင္ငံခ်င္းစီသည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား (သုိ႔) စုေပါင္း သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္အညီ အိမ္အကူ 

လုပ္ငန္းဆို္င္ရာ ထူးျခားသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

သံ ုးသပ္ျခင္းျဖင့ ္ ပံ ုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ၊ အခ်ိန္ပိုေၾကး၊ ေန႔စဥ္ႏွင့ ္ 

အပတ္စဥ္ အနားယူခ်ိန္ကာလ၊ လစာခံစားခြင့္ျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္တို႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားႏွင့ ္ ေယဘုယ် အလုပ္သမားမ်ား 

အၾကား သာတူ ညီမွ် ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 

၂။ အပတ္စဥ္ အနားယူခ်ိန္သည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ (၂၄) နာရီ တစ္ဆက္ 

တည္း ရွိေစရမည္။ 

၃။ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားသည္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အေရးေပၚကိစၥ 

မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ အိမ္ေထာင္စုတြင္အရန္သင့္ ရွိေနေပး 

ရန္ႏွင့္ အလုပ္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ားကို ဆႏၵရွိသလို 

သံုးစဲြရန္ မအားလပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား၊ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (သု ိ ႔ ) စုေပါင္းသေဘာတူညီမႈမ်ား (သု ိ ႔ ) 

အမ်ိဳးသားဆု ိင္ရာ က်င့ ္သံ ု းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏ ွင့ ္အညီ ျဖစ္ေသာ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုိက္သင့္သည့္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အတိုင္း အလုပ္ခ်ိန္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ 

အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းရလဒ္တြင္ ဘံုသေဘာ 

တူညီခ်က္ နည္းပါးေသာအခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားျပီး ဤကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

က႑စံုမွ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိ ႈင္းပြဲျဖင့္ အေသးစိတ္ 

အေလးထား ေဆြးေႏြးရန္ လိုေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။  ဤကိစၥရပ္မ်ားမွာ - 

v အိ မ္အ ကူ အ လု ပ္သ မား မ်ား ၏  စာ ရြ က္စာ တ မ္ း မ်ား ကို  အ လု ပ္ရွ င္မ်ား က 

သိမ္းဆည္းျခင္းအား တားျမစ္သင့္ေၾကာင္းကို အလုပ္ရွင္ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္က 

သေဘာမတူသည္ ့အတြက္  ဤအခ်က္မွာ  အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ 

သေဘာထားႏွင့္ လံုး၀ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

v အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၊ အခ်ိန္ပိုေၾကးမ်ား ကို 

ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာ 

တူညီမႈျပဳၾကေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ အေရအတြက္ျဖင့္ (အလုပ္ခ်ိန္ 

နာရီတြင္ ၁၁ % ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကးတြင္ ၁၀ % ျဖင့္) အလုပ္ရွင္မ်ားက သေဘာ 

တူညီမႈ မျပဳပါ။ သီး ျခားအစုအဖဲ ြ ႔ျဖင့ ္  ေဆြးေႏြး ျခင္းတြင္လည္း အိမ္အကူ 

အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လံုး လုပ္ကိုင္ေနရသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ 

ေပၚမည္ ့အခ်ိန္ ေစာင့ ္ဆိုင္းေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ နားေနရေၾကာင္းကို 

အလုပ္ရွင္မ်ားက ေျပာဆို ၾကသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဤအခ်ိန္မ်ားကို 

အလုပ္ခ်ိန္မ်ား ဟူ၍ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း မရွိပါ။  

v လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ NSSA အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  လူမႈဖူလံုေရး 

ထည့္၀င္ေၾကးမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့ ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္း 

မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားနည္းပါးျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေျဖဆို ျခင္းမရွိသူမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ သီးျခားအစုအဖဲ ြ ႔ျဖင့ ္ 

ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ဤစနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို အျပည္ ့အ၀ နားလည္မႈ 

မရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ၀န္ခံေျပာဆို ၾကၿပီး ျဖည့ ္ဆည္းေပးသည့္ 

၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးအေပၚတြင္လည္း စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

ဇယား (၆)                     ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ အေျခအေန အႏွစ္ခ်ဳပ္

အဓိက အလုပ္သမားေရးရာ 

ကိစၥရပ္ 

ျမန္မာဥပေဒ

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအက္ဥပေဒ  (၂၀၁၃)

ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ႏွင့္ 

အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊

ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ (၁၉၉၃) (ပုဒ္မ ၂၄)   

ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ (၁၉၉၃)                            

(ပုဒ္မ ၂၄) (သံုးသပ္ဆဲ) 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (၂၀၁၉) 

ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ (၁၉၉၃)  (ပုဒ္မ ၆၅)                             

လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ (၂၀၁၂)

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈ   ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ

 ၁၉၅၁ မူေဘာင္၏ အစိတ္အပိုင္း

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ  ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

အခေၾကးေငြ

အခ်ိန္ပိုေၾကး

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ခြင့္ရက္၊  

အလုပ္လုပ္ရန္ အနိမ့္ဆံုး 

ရွိရမည့္ အသက္အရြယ္ 

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အသက္ေဘးအႏၱရာယ္  

ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း  

လူမႈဖူလံုေရး

ကြ်မ္းက်င္မႈ  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  

အလုပ္သမားေရးရာ  

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး  

အျငင္းပြားမႈ  ေျဖရွင္းေရး

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အက်ံဳး၀င္ပါသလား။ 

အက်ံဳး၀င္

(သုိ႔ေသာ ္ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးေအာက္ရွိသည့္လုပ္ငန္းႏွင ့္

မိသားစုတစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအက်ံဳးမ၀င္ေပ)

အက်ံဳးမ၀င္

အက်ံဳးမ၀င္

မေတြ႔ရွိပါ

အက်ံဳးမ၀င္

အက်ံဳးမ၀င္

မလုပ္မေနရ မဟုတ္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္

အက်ံဳးမ၀င္

အက်ံဳး၀င္
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