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နှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော စီြံရဆာင်ေွက်ြှုစနစ်ြျားသည် ကုန်ထုတ်စွြ်းအား တိုးတက်မြင့်ြားမခင်း၊ အလုပ်ပျက်ကွက် 

ြှု ရလျာ့နည်းမခင်း၊ ေန်ထြ်းြျား အလုပ်ထွက်နှုန်းရလျာ့နည်းမခင်းနှင့်အတူ၊ ကျန်းြာရေးရကာင်းြွန်ပပီး ရေးကင်း 

လုံခခုံသည့် လုပ်သားထုြျားအားမဖင့် အထူးသမဖင့် အလုပ်ေှင်ြျားအတွက် အကျ ိုးရကျးဇူးမဖစ်ထွန်းရစပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ဥပရေြျားသည် သရောသောေ 

အားမဖင့် အပိုင်းအစြျားအရနမဖင့် ေှိရနပါသည်။ သို့မဖစ်၍၊ ဥပ ရေြူရောင်အကကားေှိ ကွာဟချက်ြျားအား ကုစားရမဖ

ေှင်းေြည့်နည်းလြ်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး စဉ်းစားသုံးသပ်ေန် အရေးကကီးပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်း 

ရေးနငှ့ ်ကျန်းြာရေးဆိငုေ်ာ နိငုင်တံကာ အလပုသ်ြားရေးော စခံျနိစ်ညံွှန်းြျားကိ ုအတညမ်ပုလကြ်တှရ်ေးထိုးပပီးမခင်း 

ြေှိရသးလျှင်ပင်၊ ယင်းစံချနိ်စံညွှန်းြျားသည် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်နိုင်သည့် ကျင့်ထုံးြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အရေးပါသည့် စံနှုန်းကို မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုး ရပးပါသည်။ အိုင်အယ်(လ်)အို (မြန်ြာ) ၏ အွန်လိုင်းရကျာင်း e-campus 

https://ecampus.iloyangon.org/ သည်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ် ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးနှင့် ကိုဗစ် 

- ၁၉ ကပ်ရောဂါနှင့်ဆိုင်သည့် ကဏ္ဍြျားနှင့်စပ်လျဉ်းပပီး၊ ကိုယ်တိုင်ရလ့လာသင်ယူနိုင်ရသာ သင်ခန်းစာြျားကို 

မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးနှင့် 

ပတ်သက်ပပီး ပိုြိုရလ့လာသင်ယူလိုသူြျားအရနမဖင့် ယင်းသင်ခန်းစာြျားကို အခြဲ့ေေှိနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဥပရေြျားကို သိေှိနား 

လည်ပပီး ကျင့်သုံးလိုသူတိုင်းအတွက် ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်သည် အသုံးေင်ြည်ဟု ရြျှာ်လင့်ပါသည်။
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၁။ နိေါန်း
၁.၁။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဘရခံဘမြခံအဘမခအဘန

ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ဥပရေ 

ြူရောင်ကို ခခုံငုံသုံးသပ်လျက်၊ အထူးသမဖင့် စက်ရုံြျားကို အရလးထားအာရုံစိုက်လျက် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ညွှန် 

ကကားချက်ြျားကို ေည်ညွှန်းရဖာ်မပသွားြည်မဖစ်ပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ဥပ ရေြျားသည် တစ်ပိုင်းတစ်စစီ 

မဖစ်ရသာ ြူရောင်အရနမဖင့်ေှိရနပပီး၊ ယင်းကို နှစ်ရပါင်းြျားစွာသတ်ြှတ်မပဌာန်းခဲ့ကကလျက်၊ ရယေုယျအားမဖင့် 

ရေးအန္တောယ်အြျ ိုးအစားအလိုက် သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအြျ ိုးအစားအလိုက် အရလးထားသတ်ြှတ် မပဌာန်း 

ခဲ့မခင်း မဖစ်ပါသည်။ ေလေ်အရနမဖင့် သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်အြျားအမပားသည် ရခတ်စနစ်နှင့် ရလျာ်ညီမခင်း 

ြေှိရတာ့ရပ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်၊ မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် (အြျ ိုးသား လွှတ်ရတာ်) သည် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တောယ် 

ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ဥပရေကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းဥပရေသည် ဥပရေြူရောင်ကို 

ရခတ်စနစ်နှင့်ရလျာ်ညီရအာင် ရမခရမခမြစ်မြစ်ရဆာင်ေွက်ေန် ေည်ေွယ်လျက်၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်း 

ရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ကကီးကကပ်ရဆာင်ေွက်ြှုအတွက် ညွှန်ကကားသတ်ြှတ်ထားသည့်ြူရောင်ထက် မြှင့်တင် 

ရဆာင် ေွက်ရေးြူရောင်တစ်ေပ်ကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်း၏ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျား အာဏာသက်ေင် 

ရစေန်အတွက် အရမခခံကျပပီး လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်မဖစ်ရသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း အြျားအမပားသည် ဤဥပ ရေနှင့် 

အတူ ေွန်တွဲလျက်ေှိရနပါသည်။ သို့ောတွင်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောလအထိ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေး 

နှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ဥပ ရေကို မပဌာန်းပပီးမခင်းြေှိရသးေဲ၊ အာဏာသက်ေင်မခင်းြေှိရသးရပ။

လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့် ြူလဥပရေသည် အလုပ်ရုံြျား အက် 

ဥပရေ (၁၉၅၁) တွင် ပါေင်ပပီး၊ ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား ဥပရေ (၂၀၁၆) တွင်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 

ပါေင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ေဏ်ော ေေှိြှုြျားအတွက် ရလျာ်ရကကးကို လူြှုဖူလုံရေး ဥပရေ (၂၀၁၂) နှင့် 

အလုပ်သြားရလျာ်ရကကးဥပရေ (၁၉၂၄) တို့မဖင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ အမခားဥပရေြျားကလည်း လုပ်ငန်းခွင်ရေး 

အန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးအတွက် ကုစားရမဖေှင်းရပးပါသည်။ အထူးသမဖင့်၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့် 

သို့ြဟုတ် သီးမခားရေးအန္တောယ်အြျ ိုးအစားြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကုစားရမဖေှင်းရပးလျက်၊ ယင်းဥပရေြျားတွင် 

သတ္တုြိုင်းြျား၊ ငါးဖြ်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတုပစ္စည်းြျား၊ ပိုးသတ်ရဆးြျား၊ ဓတ်ရမြဩဇာြျား၊ ေွိုင်လာြျား၊ အနုမြူ 

စွြ်းအင်၊ လျှပ်စစ်၊ ြီးရလာင်ြှုြျား၊ ရေနံတွင်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပရေြျားပါေင်လျက်၊ အမခားဥပရေြျားသည် 

ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် အကျုံးေင်မခင်းြေှိပါ။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကြ္ဘာ့ကပ်ရောဂါရေးသင့်မခင်းရကကာင့်၊ စက်ရုံြျား၊ အလုပ်ဌာနြျားနှင့် ဆိုင်ောြျားအရနမဖင့် ကျန်းြာရေး 

နှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာနက ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်မပန်ထားသည့် ညွှန်ကကားချက်ြျားကို လိုက်နာေန် သတ်ြှတ် 

မပဌာန်းထားပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း၊ ညွှန်ကကားချက်ြျားကို အချနိ်အခါနှင့်ရလျာ်ညီရအာင် မပုမပင်ခဲ့ပပီး၊ ၂၀၂၀ 

ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုောလြှစပပီး လက်ေှိညွှန်ကကားချက်ြျားအြျားစုသည် ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်တွင် ပါေှိပါသည်။
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၁.၂။ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားဘရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းြျား

နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားရေးော စံချနိ်စံညွှန်းြျားသည် ဥပရေဆိုင်ော စာချုပ်စာတြ်းြျားမဖစ်ပပီး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ော 

အရမခခံြူြျားနှင့် အခွင့်အရေးြျားကို စီစဉ်တင်ရဖာ်မပထားပါသည်။ ယင်းတို့သည် ရအာက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခုမဖစ် 

သည်။

 • အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) မပဌာန်းချက်ြျား (သို့ြဟုတ် ရနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်ြျား) - ယင်းတို့သည် ဥပရေ 

အေ လိုက်နာေန်တာေန်ေှိသည့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ော သရောတူစာချုပ်ြျားမဖစ်ပပီး၊ ယင်းတို့ကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ 

ြျားက အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးနိုင်သည်။ အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် မပဌာန်း 

ချက်တစ်ခု သို့ြဟုတ် ရနာက်ဆက်တွဲ စာချုပ်တစ်ခုကို အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးရသာအခါ၊ ဤနိုင်ငံ 

သည် ယင်းစာချုပ်ပါ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ေန် ကတိကေတ်မပုသည်ဟု 

အဓိပ္ပါယ်ေပါသည်။

 • အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ြျား - ယင်းတို့သည် လိုက်နာေန် တာေန်ြေှိရသာ လြ်း 

ညွှန်ြှုြျားမဖစ်သည်။ ဤအကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ြျားသည် သီးမခားမပဌာန်းချက်တစ်ခု သို့ြဟုတ် ပိုြိုကျယ် 

မပန့် ရသာ အရကကာင်းအောတစ်ခုအား ြည်သို့ကျင့်သုံးေြည်မဖစ်ရကကာင်း အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံြျားအား အရေးပါ 

သည့် လြ်းညွှန်ြှုြျားရပးပါသည်။

အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) အား ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်ခဲ့ချနိ်ြှစပပီး၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာ 

ရေးသည် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြားရေးော စံချနိ်စံညွှန်းြျားဆိုင်ောြူရောင်၏ အဓိကကျသည့် နယ်ပယ်မဖစ်လာခဲ့ 

ပါသည်။ အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) အထူးသမဖင့်၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော 

စံချန်စံညွှန်း ၄၀ ရကျာ်အမပင်၊ ကျင့်ထုံးဥပရေ ၄၀ ရကျာ်ကို လက်ခံအတည်မပုခဲ့ပါသည်။

  လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ အဓိကမပဌာန်းချက်ြျား

 ၁။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးရဆာင်ေွက်ရေးြူ 

ရောင်ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (အြှတ် - ၁၈၇) 

 ၂။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အြှတ် - 

၁၅၅)

 ၃။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော မပဌာန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) နှင့်စပ် 

လျဉ်းသည့် ရနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်(၂၀၀၂ ခုနှစ်)

 ၄။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၈၁ 

ခုနှစ် (အြှတ် - ၁၆၄)

 ၅။ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းြာရေးေန်ရဆာင်ြှုြျားဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် (အြှတ် - ၁၆၁)

 ၆။ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းြာရေးေန်ရဆာင်ြှုြျားဆုိင်ော အကကံမပုတုိက်တွန်းချက်၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် (အြှတ် - ၁၇၁)



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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 ၇။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးရဆာင်ေွက်ရေး 

ြူရောင်ဆိုင်ော အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (အြှတ် -၁၉၇)

 ၈။ အလုပ်သြားြျား၏ကျန်းြာရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုဆိုင်ော အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၅၃ 

ခုနှစ် (အြှတ် - ၉၇)

 ၉။ သက်သာရချာင်ချရိေးအရထာက်အပံ့ပစ္စည်းဆိုင်ော အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၅၆ခုနှစ် (အြှတ် - 

၁၀၂) 

 ၁၀။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မဖစ်ရပါ်သည့် ရောဂါစာေင်းဆိုင်ော အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် (အြှတ် - 

၁၉၄)

လက်ေှိအချနိ်အထိ၊ မြန်ြာနိုင်ငံသည် အထက် ရဖာ်မပပါ မပဌာန်းဌာန်းချက် တစ်ခုကိုြျှ အတည်မပု လက်ြှတ်ရေးထိုးပပီး 

မခင်း ြေှိရသးပါ။ သို့ရသာ်၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုြျားနှင့် ရောဂါမဖစ်ြှုြျား1အတွက် အလုပ်သြား 

ရလျာ်ရကကးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မပဌာန်းချက်ြျားကို အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးထားပပီး မဖစ်ပါသည်။ သို့ောတွင် 

အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) သည် အဂဂလိပ်ောသာစကားနှင့် မြန်ြာောသာစကားမဖင့် ထုတ်ရေထားသည့် လုပ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာ ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဓိကမပဌာန်းချက်ြျားဆိုင်ော လြ်းညွှန်ချက်ကို 

ပုံနှိပ်ထုတ်ရေထားပပီးမဖစ်ပါသည်။ ယင်းကို အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) ေက်(ေ)ဆိုက်မဖစ်ရသာ www.ilo.org/yangon 

တွင် ေေှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ကဏ္ဍြျားနှင့်ပတ်သက်သည့် 

သီးမခားသင်ခန်းစာရြာ်ကျူးြျားကို အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) (မြန်ြာ) ၏ e-campus ေက်(ေ)ဆိုက်မဖစ်ရသာ 

http://ecampus.iloyangon.org/ တွင် ေေှိနိုင် ပါသည်။

1 အလုပ်သြားရလျာ်ရကကး (ြရတာ်တဆထိခိုက်ြှုြျား) ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၂၅ ခုနှစ် (အြှတ် - ၁၇)၊ အလုပ်သြားရလျာ်ရကကး 
(လုပ်ငန်းခွင်တွင်မဖစ်ရပါ်သည့် ရောဂါြျား) ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၂၅ ခုနှစ် (အြှတ် - ၁၈)၊ တန်းတူညီြျှ မပုြူဆက်ဆံမခင်း 
(ြရတာ်တဆထိခိုက်ြှုရလျာ်ရကကး) ဆိုင်ော မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၂၅ ခုနှစ် (အြှတ် - ၁၉)၊ အလုပ်သြားရလျာ်ရကကး (လုပ်ငန်းခွင်တွင် 
မဖစ်ရပါ်သည့် ရောဂါြျား) ဆိုင်ော မပဌာန်းချက် (မပန်လည်မပင်ဆင်တည်းမဖတ်ထားရသာ)၊ ၁၉၃၄ ခုနှစ် (အြှတ် - ၄၂)။

www.ilo.org/yangon
http://ecampus.iloyangon.org/


မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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၂။ ဘယေုယျ တာဝန်ဝတ္တရားြျား

  သက်ဆိုင်ရာ ဥပဘေြျား

 လူြှုဖူလုံရေး ဥပရေ (၂၀၁၂)

 အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံပဖိုးတိုးတက်ရေး ဥပရေ (၂၀၁၃)

 စံသတ်ြှတ်ထားသည့် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရောတူစာချုပ် (၂၀၁၇)

၂.၁။ လူြှုဖူလုံဘရး ဥပဘေ (၂၀၁၂)

အကျုံးဝင်ြှု

လူြှုဖူလုံရေးဥပ ရေ (၂၀၁၂) အေ၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ြေှိလျှင်၊ အလုပ်သြား ၅ ဦး သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့်အထက် အလုပ် 

လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ ကုြ္ပဏီြျားသည် လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်သည့်ရန့ြှ ေက်ရပါင်း ၃၀ အတွင်း လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ 

၏ သက်ဆိုင်ော ပြို့နယ်လူြှုဖူလုံရေးရုံးတွင်ြှတ်ပုံတင်ပပီးလျှင2် အလုပ်သြားြျား နာြကျန်းမဖစ်မခင်း၊ ြီးဖွားခွင့် 

သို့ြဟုတ် ရြွးကင်းစကရလး မပုစုခွင့်၊ ရသဆုံးမခင်း သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းတွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိမခင်းတို့အတွက် 

ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန် လစဉ်ထည့်ေင်ရကကးြျား ရပးရဆာင်ေြည်။ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားအား ခန့်အပ် 

သည့်ရန့ြှ ၁၀ ေက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်ေြည်။3

အပြဲတြ်း သို့ြဟုတ် ယာယီအလုပ်သြားြျားအမပင်၊ အလုပ်သင်ြျားကိုလည်း ြှတ်ပုံတင်ေြည်။ ြှတ်ပုံတင်မခင်းကို 

ြိြိသရောဆန္ဒအရလျာက်လုပ် ရဆာင်နိုင်သည့် ရအာက်ရဖာ်မပပါလုပ်ငန်းဌာနြျားြှအပ၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံး 

သည် လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် ပါေင်ေြည်။

 • အစိုးေဌာနြျားနှင့် အစိုးေအဖွဲ့အစည်းြျား (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မခင်း ြေှိရသာ)

 • အမပည်မပည်ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းြျား၊ နိုင်ငံမခားအစိုးေ၏ သံရုံးြျားနှင့် ရကာင်စစ်ေန်ရုံးြျား

 • ောသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ရသာ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ငါးဖြ်းလုပ်ငန်းြျား

 • ၃ လ  ရအာက်နည်းသည့် ကာလအတွက်သာ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းဌာနြျား

 • အမြတ်အစွန်း ြေည်ေွယ်ရသာ ကုြ္ပဏီ၊ အသင်း သို့ြဟုတ် အဖွဲ့အစည်းြျား

 • အလုပ်သြား ြပါေှိေဲ ြိြိ၏ြိသားစုမဖင့်သာ လုပ်ကိုင်ရသာ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား

 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ြဟုတ်ရသာ အိြ်တွင်းေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

 • သြ္မတက ကင်းလွတ်ခွင့်ရပးနိုင်သည့် အမခားအလုပ်ဌာနြျား

2 လူြှုဖူလုံရေး နည်းဥပရေ၊ အပိုေ် ၄၀ (ခ)။
3 လူြှုဖူလုံရေးနည်းဥပရေ၊ အပိုေ် ၄၂ (ဂ)။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)

5

သက်ဆိုင်ော ပြို့နယ်လူြှုဖူလုံရေးရုံးတွင် ြှတ်ပုံတင်ေန် ြလိုအပ်သည့် အလုပ်ေှင်၏ အလုပ်သြားြျားသည် ြိြိတို့ 

သရောဆန္ဒအရလျာက် ြှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ 

တာဝန်ဝတ္တရားြျား

လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၏ ပုေ်ြ ၅၃ တွင် အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်သြားြျား ရေးအန္တောယ် 

ကင်းေှင်းရေးနှင့် ပညာရပးလုပ်ငန်းြျားအမပင်၊ အလုပ်တွင် ထိခိုက်ြှုရကကာင့် ေဏ်ောေေှိြှု၊ ရောဂါေေှိြှုနှင့် ရသဆုံး 

ြှုမဖစ်ပွားမခင်းကိုတို့ ကာကွယ်ေန်အလို့ငှာ၊ ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော စီြံချက်ြျားထားေှိ 

မခင်းတိုန့ငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍၊ လြူှုဖလူုရံေးအဖွဲ့နငှ့မ်ဖစရ်စ၊ အာြခကံိယုစ်ားလယှ ်ဌာနြျားနငှ့မ်ဖစရ်စ ညှနိှိုင်းပူးရပါင်းရဆာင ်

ေွက်ေြည်ဟူ၍ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်အပါအေင်၊ လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင် 

ော တာေန်ေတ္တေားြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။4 အလုပ်ေှင်၏ မပစ်ြှုမပစ်ေဏ်ထိုက်သင့်ရသာ မပုလုပ်ြှု 

သို့ြဟုတ် ပျက်ကွက်ြှုရကကာင့်မဖစ်ရစ၊ အလုပ်ေှင်က လုပ်ငန်းခွင်ရေး အန္တောယ်ကင်းေှင်းရေး အစီအြံြျား မပုလုပ် 

ေန် ပျက်ကွက်မခင်းရကကာင့်မဖစ်ရစ မဖစ်ရပါ်လာရသာ အလုပ်တွင်ထိခိုက်ြှုအတွက် ရဆးကုသြှု ကုန်ကျစေိတ်ြျား 

အတွက် အလုပ်ေှင်က ကျခံေြည်။5 အလုပ်ေှင်သည် အာြခံထားသူ အလုပ်သြား မပင်းထန်သည့် ြရတာ်တဆ 

ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှု မဖစ်ပွားပါက၊ သက်ဆိုင်ော ပြို့နယ်လူြှုဖူလုံရေးရုံးသို့ ရနှာင့်ရနှးကကန့်ကကာမခင်းြေှိေဲ ချက်ချင်း 

အစီေင်ခံေြည်။6

အလုပ်တွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုနှင့် ကုန်ကျစေိတ်ရပးရချြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရသးစိတ်ကို အခန်း ၄ တွင် 

ရဖာ်မပထားပါသည်။

၂.၂။ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရး ဥပဘေ (၂၀၁၃)

ြည်သူတို့နှင့် အကျုံးဝင်ပါသနည်း။

အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဥပရေသည် အစိုးေဌာနြျား၊ အစိုးေအဖွဲ့အစည်းြျား၊ သြေါယြ 

ပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်/သို့ြဟုတ် ဖက်စပ်ပိုင်လုပ်ငန်းြျားတွင် အပြဲတြ်းမဖစ်ရစ၊ ယာယီမဖစ်ရစ သတ်ြှတ်မပဌာန်းထား 

သည့် အလုပ်သြားဦးရေထက် ပိုြိုလုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီြှန်သြျှနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။7  

ယင်းဥပရေသည် အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအဖွဲ့အစည်း၊ သြေါယြပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်/သို့ြဟုတ် ဖက်စပ်ပိုင်လုပ်ငန်း 

ြျားတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိသည့် အလုပ်သြားအားလုံး (အလုပ်သင်ြျားအပါအေင်) နှင့် အကျုံးေင်ပါသည်။

4 ပုေ်ြ၊ ၅၃ (က),
5 ပုေ်ြ၊ ၅၃ (ခ)
6 ပုေ်ြ၊ ၅၄ (က)
7 ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်ပုံနှိပ်ထုတ်ရေချနိ်တွင် တိတိကျကျသတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့်အောကို သတ်ြှတ်ရဖာ်ထုတ်နိုင်မခင်း ြေှိပါ။



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

6

တာဝန်ဝတ္တရားြျား

အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရောတူစာချုပ်တွင် ရဆးကုသြှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မပဌာန်းချက်ြျားပါေင်ေြည်ဟူရသာ 

ရယေုယျေည်ညွှန်းချက်တစ်ေပ်သည် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံပဖိုးတိုးတက်ရေး ဥပရေ (၂၀၁၃) တွင် ပါေင် 

ပါသည်။8 ဤဥပရေနှင့်အညီ အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရောတူစာချုပ်က စာချုပ်ြျားတွင် သက်ဆိုင်ောအလုပ် 

သြားဥပရေြျားနှင့်အည9ီ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သြားြျား နာြကျန်းမဖစ်ြှု၊ အလုပ်တွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှု၊ 

ရောဂါေေှိြှုနှင့် ရသဆုံးြှုြျားအတွက် အစီအြံြျား ပါေင်ေြည်ဟူ၍လည်းရကာင်း၊ အလုပ်ေှင်ြျားအရနမဖင့် လုပ်ငန်း 

ခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစီအြံြျား10နှင့်ပတ်သက်ပပီး အလုပ်သြားြျား 

နှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေြည်ဟူ၍ သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ဤမပဌာန်းချက်ြျားသည် ရယေုယျမပဌာန်း 

ချက်ြျားမဖစ်ရသာ်လည်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော အစီအြံြျားနှင့်ပတ် 

သက်ပပီး အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ော သရောတူစာချုပ်တွင် သရောတူညီြှု ေေှိထားေြည်ဟူရသာ တာေန်ေှိရကကာင်း 

ကို အကကံမပုထားပါသည်။

8 ပုေ်ြ၊ ၅ (ခ) (၁၁)
9 အပိုေ် ၁၁ (ဌ)
10 အပိုေ် ၁၁ (န)



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)

7

၃။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ဘရး 

နှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျား

 သက်ဆိုင်ရာဥပဘေြျား

 ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား ဥပရေ (၂၀၁၆)

 ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား နည်းဥပရေ

 အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေ

၃.၁။ ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား ဥပဘေ (၂၀၁၆)

အကျုံးဝင်ြှု

ဆိုင်ြျားနှင့်အလုပ်ဌာနြျား ဥပရေ (၂၀၁၆) သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရဆာင်ြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကျယ်ကျယ်မပန့် 

မပန့်အကျုံးေင်ပပီး၊ အမခားဥပရေြျားနှင့် အကျုံးေင်မခင်းြေှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် အလွန်ကျယ်မပန့်စွာ 

သက်ဆိုင်ရကကာင်း ြှတ်ယူေပါသည်။ ယင်းတွင် -

 • လက္ကားအ ရောင်းဆိုင်ြျား သို့ြဟုတ် လက်လီအရောင်းဆိုင်ြျား11

 • ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာနြျား12

 • အြျားရပျာ်ေွှင်ရေး အလုပ်ဌာနြျား13

သို့ရသာ်၊ ယင်းသည် အိြ်တွင်းလက်ြှုလုပ်ငန်း၊ လြ်းရေးပျကံျဆိုင် သို့ြဟုတ် ယာယီဆိုင်၊ အခါအားရလျာ်စွာ မပု 

လုပ် ရသာ အြျားမပည်သူဆိုင်ော မပပွဲြျား၌ရောင်းချရသာဆိုင်၊ ယာယီြျှသာ ကျင်းပရသာပွဲြျားတွင် တည်ခင်းသည့် 

အြျားရပျာ်ေွှင်ရေး အလုပ်ဌာန၊ ဆိုင်တို့နှင့် အကျုံးြေင်ပါ။ ထို့အမပင်၊ အလုပ်ေှင်နှင့်အတူရနထိုင်၍ အလုပ်ေှင်အရပါ် 

ြှီခိုရနသည့် အလုပ်ေှင်၏ ြိသားစုေင်ြျား (ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ သား၊ သြီး၊ ြိေ၊ ညီအစ်ကို (အေင်း) သို့ြဟုတ် ရြာင်နှြ 

(အေင်း) တို့နှင့်လည်း အကျုံးြေင်ပါ။

11 ယင်းတွင် ဆံသလုပ်ငန်း၊ အလှမပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းြာရေးနှင့် အလှမပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်း၊ ပန်းထိြ်လုပ်ငန်း၊ ရေေီယို၊ 
တီဗွီ၊ တယ်လီဖုန်မပင်လုပ်ငန်း၊ စာအုပ်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ြိတ္တူကူးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်ပုံဆိုင်၊ အရပါင်ဆိုင်၊ ထုပ်ပိုးခွံချုပ်ဆိုင်၊ ပင်ြင်းဆိုင်၊ 
ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်၊ အပ်ချုပ်ဆိုင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလို့ငှာ လုပ်ကိုင်သည့် ကွန်ပျူတာနှင့် အီလက်ထရောနစ်စနစ်သုံး ပစ္စည်းကိေိယာြျား 
မပုမပင်တပ်ဆင်မခင်းလုပ်ငန်း ပါေင်သည်။

12 ယင်းတွင် စက်ြှုလက်ြှုအလုပ်ဌာန သို့ြဟုတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း၏ ရုံးလုပ်ငန်းဌာန၊ အာြခံ ကုြ္ပဏီ၊ ကုြ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိကေဏ်၊ အကျ ိုး 
ရဆာင်လုပ်ငန်း၊ ရကကာ်မငာလုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ဂလိကအလုပ်အကိုင်ေှာရဖွရေးလုပ်ငန်းြျား၊ ေန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ဂလိရကျာင်း၊ ပုဂ္ဂလိက 
ရဆးရုံ၊ ပုဂ္ဂလိကရဆးခန်း၊ ဟိုတယ်၊ ြိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနှင့် ခေီးသွားေန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊ ကျန်းြာရေးရလ့ကျင့်ြှုအားကစားရုံ၊ 
ပြို့ေင်ရကကး၊ လြ်းအသုံးမပုခ၊ တံတားမဖတ်သန်းခရကာက်ခံသည့် ဂိတ်ြျား ပါေင်သည်။

13 ယင်းတွင် ရုပ်ေှင်ရုံ၊ ဇာတ်ရုံ၊ ကလပ်၊ ဧည့်ခံရဖျာ်ရမဖပွဲြျားကျင်းပသည့်ခန်းြ၊ ဗွီေီယိုရုံ၊ ကာောအိုရကရုံ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် အီလက်ထရော 
နစ်စနစ် အသုံးမပုသည့် ကစားရုံြျား၊ အပန်းရမဖကစားကွင်း၊ ပန်းခခံ၊ ဥယျာဉ်၊ ကရလးကစားကွင်းတို့ ပါေင်ပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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တာဝန်ဝတ္တရားြျား

ဆိုင်ြျားနှင့်အလုပ်ဌာနြျား ဥပရေ၏ အခန်း ၇ သည် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင် 

ော တာေန်ေတ္တေားြျားကို ေည်ညွှန်းပါသည်။ ပုေ်ြ၊ ၂၄ အေ၊ အလုပ်ေှင်ြျားသည် ရအာက်ရဖာ်မပပါ တာေန်ေတ္တေား 

ြျားေှိပါသည်။

 • သန့်ေှင်းရေး၊ အနံအသက် ကင်းေှင်းရစရေး၊ ကျန်းြာရေးနှင့် ညီညွတ်ရေးတို့အတွက် ရကာင်းြွန်စွာ 

စီြံထားေြည်။

 • ရလေင်ရလထွက်ရကာင်းရစေန်နှင့် လုံရလာက်ရသာ အလင်းရောင်ေေှိရစေန် စီြံထားေြည်။

 • သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆူညံသံထက် ြပိုရစေန် စီြံထားေြည်။14

 • အပူချနိ်လွန်ကဲြှုြေှိရစေန် (တိုက်ရိုက်ောသာမပန်ဆိုမခင်း) နှင့် ြီးရေးကကိုတင်ကာကွယ်ရေးကို စီြံရဆာင် 

ေွက်ထားေြည်။

 • အလုပ်သြားြျားအတွက် ရေှးဦးသူနာမပုရဆးရသတ္တာနှင့် ရဆးေါးြျားကို (သတ်ြှတ်ချက်ြျား) နှင့်အညီ 

လုံရလာက်စွာ စီြံထားေြည်။15

သို့ောတွင်၊ ဤသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ထပ်ြံအရသးစိတ်ရဖာ်မပထားမခင်းြေှိသကဲ့သို့၊ ဤမပဌာန်းချက်ကို 

ချ ိုးရဖာက်မခင်းအတွက် ဥပရေတွင် တိကျသည့်မပစ်ေဏ်ြျား သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိပါ။ ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ် 

ဌာနြျား နည်းဥပရေသည် ြူလမပဌာန်းချက်မဖစ်သည့် ပုေ်ြ ၂၄ အမပင်၊ ရနာက်ထပ်သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို သတ်ြှတ် 

မပဌာန်းထားပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ဤသတ်ြှတ်ချက်ြျားသည် ရယေုယျသရောမဖစ်ပပီး၊ ဤမပဌာန်းချက်အား ချ ိုး 

ရဖာက်ြှုအတွက် မပစ်ေဏ်သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိပါ။ အပိုေ် ၁၆ တွင် အလုပ်ေှင်သည် ရအာက်ပါတို့ကို 

ရဆာင်ေွက်ေန် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

 • ဆိုင်သို့ြဟုတ် အလုပ်ဌာနြျားကို အထပ်မြင့်အရဆာက်အဦြျား အသုံးမပု၍ ရေွ့လျားလျှပ်စစ်ဓာတ်ရလှ 

ကားြျားသုံးစွဲလျှင် အရေးရပါ်တက်၊ ဆင်းလြ်းနှင့် ေင်ရပါက်ထွက်ရပါက်ြျား ထားေှိရပးေြည့်အမပင် 

ေင်လြ်း၊ ထွက်လြ်းမပအြှတ်သားြျား ရဖာ်မပထားေှိေြည်။

 • ြီးရလာင်ရပါက်ကွဲရစနိုင်သည့် အောြျားကို ြီးရေးအန္တောယ် ြမဖစ်ပွားရစရေး လိုအပ်သည့် အစီအြံြျား 

ထားေှိ၍ ကကီးကကပ်ရဆာင်ေွက်ေြည်။

 • သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆူညံသံထက် ြပိုရစေန် စီြံရဆာင်ေွက်ေြည်။

 • ကကြ်းမပင်ြျား၊ ပေိရောဂပစ္စည်းြျား၊ ချက်မပုတ်ရကကာ်ရလှာ် ရောင်းချသည့်ရနောြျား၊ အသုံးမပုသည့် 

အိုးခွက်ပန်းကန်ြျား၊ ရသာက်သုံးရေထားေှိသည့် ရနောြျား၊ အိြ်သာြျားကို သန့်ေှင်းရေး၊ အနံ့အသက် 

ကင်းေှင်းရေး၊ ကျန်းြာရေးနှင့်ညီညွတ်ရစေန် သန့်ေှင်းရေးေန်ထြ်းြျား လုံရလာက်စွာခန့်အပ်၍ ကကီးကကပ် 

ရဆာင်ေွက်ေြည်။

 • ပတ်ေန်းကျင်ထိခိုက်ြှုြေှိရစေဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ေြည်။

14 “သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆူညီသံအဆင့်ြျား” ကို အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ထားမခင်းြေှိပါ။
15 “သတ်ြှတ်ချက်ြျား” ကို ထို့ထက် အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ထားမခင်းြေှိပါ။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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 • ပူလွန်း၊ ရအးလွန်းရသာောသီနှင့် ပူလွန်း၊ ရအးလွန်းရသာသောေေှိသည့် လုပ်ငန်းြျားတွင် အလုပ်ေှင်သည် 

အလုပ်သြား၏ ကျန်းြာရေးအတွက် တစ်ကိုယ်ရေသုံးခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းြျားကို လုံရလာက် 

စွာ ထုတ်ရပးပပီး ေတ်ဆင်လုပ်ကိုင်ရစေန် အလုပ်ေှင်က စီစဉ်ရပးေြည်။

 • ရေှးဦးသူနာမပုရဆးရသတ္တာနှင့် လိုအပ်ရသာ ရဆးေါးြျား ထားေှိရပးေြည်။

အလုပ်ချနိ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ဆိုင် သို့ြဟုတ် အလုပ်ဌာန၌ အလုပ်လုပ်ရသာ အလုပ်သြားတစ်ဦးကို -

 • တစ်ေက်လျှင် ၈ နာေီထက်ပို၍လည်းရကာင်း၊ ေက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် ၄၈ နာေီထက်ပို၍လည်းရကာင်း 

အလုပ်ြလုပ်ရစေ။

 • အနည်းဆုံး ြိနစ် ၃၀ အနားြရပးေဲ၊ တစ်ဆက်တည်း ၄ နာေီထက်ပို၍ အလုပ် ြလုပ်ရစေ။

 • အချနိ်ပိုနှင့် နားချနိ်အပါအေင် တစ်ေက်လျှင် ၁၁ နာေီထက် ြပိုရစေ။

ကရလးငယ်ြျား၏ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ရအာက်ပါအတိုင်း ကန့်သတ်ထားပါသည်။

 • အသက် ၁၄ နှစ် ြမပည့်ရသးရသာ ြည်သူ့ကိုြဆို ဆိုင်တစ်ခုခု၌မဖစ်ရစ၊ အလုပ်ဌာနတစ်ခုခု၌မဖစ်ရစ 

အလုပ် ြလုပ်ရစေ။

 • အသက် ၁၄ နှစ်မပည့်ပပီး အသက် ၁၆ နှစ် အမပည့် ရသးသူြျားကို အလုပ်လုပ်ေန်သင့်ရတာ်ရကကာင်း 

လက်ြှတ်ထုတ်ရပးခွင့်ေှိသည့် တာေန်ခံဆောေန်၏ ခွင့်မပုချက်ေယူ လုပ်ကိုင်ရစနိုင်သည်။ သို့ောတွင်၊ 

တစ်ေက်လျှင် ၄ နာေီထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြမပုေ။

 • အသက် ၁၆ နှစ် ြမပည့်ရသးသူြျားကို ဆိုင်တစ်ခုခု သို့ြဟုတ် အလုပ်ဌာနတစ်ခုခု သို့ြဟုတ် အြျားရပျာ်ေွှင် 

ရေးအလုပ်ဌာနတစ်ခုခုတွင် အလုပ်ချနိ်ထက်ရကျာ်လွန်ပပီး အချနိ်ပို ခိုင်းရစေန် ခွင့်ြမပုေ။

 • အသက် ၁၈ နှစ် ြမပည့်ရသာ ြည်သည့်အလုပ်သြားကိုြျှ အန္တောယ်ေှိသည်ဟု သတ်ြှတ်ထားရသာလုပ်ငန်း 

သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်ြလုပ်ရစေ။16 သို့ောတွင်၊ အသက် ၁၈ နှစ် ြမပည့်ရသးရသာ်လည်း အသက် 

၁၆ နှစ်မပည့်ပပီးသူြျားအနက်ြှ (က) သက်ဆိုင်ောလုပ်ငန်းအလိုက် အသက်ရြွးေြ်းရကျာင်းသင်တန်း 

ြျား တက်ရောက်ရအာင်မြင်ပပီးသူမဖစ်မခင်း (ခ) လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေး 

ဆိုင်ော ညွှန်ကကားချက်ြျားကို နားလည်သိေှိလိုက်နာနိုင်သူမဖစ်မခင်း (ဂ) ကျန်းြာကကံ့ခိုင်သူမဖစ်မခင်းတို့နှင့် 

မပည့်စုံသူြျားအား ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းပပီး ၎င်းတို့၏ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ကို ြထိခိုက်ရစနိုင် 

သည့် လုပ်ငန်းြျားတွင် အလုပ်လုပ်ေန် သင့်ရတာ်ရကကာင်း တာေန်ခံလက်ြှတ်ထုတ်ရပးသည့် ဆောေန်၏ 

ရထာက်ခံချက်မဖင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်မပုနိုင်သည်။

16 ပုေ်ြ၊ ၁၄ (ဃ)။



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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၃.၂။ အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပဘေ (၁၉၅၁)

အကျုံးဝင်ြှု

အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေသည် မပုလုပ်ြှုလုပ်ငန်း၊ မပုလုပ်ြှု 

လုပ်ငန်းစဉ်17၊ ရေနံနှင့် ရေြျားသယ်ယူ ပို့ရဆာင်မခင်း၊ 

စွြ်းအင1်8၊ စာပုံနှိပ်ထုတ်ရေမခင်း၊ သရေဂာတည်ရဆာက် 

ြှုဆိုင်ော ေန်ရဆာင်ြှု၊ ရြာ်ရတာ်ကားမပင်မခင်း လုပ်ငန်းနှင့် 

အစိုးေထိန်းချုပ်သည့် စက်ရုံြျားနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ 

ယင်းဥပရေသည် ရအာက်ရဖာ်မပပါ အလုပ်သြားြျားနှင့် 

အကျုံးေင်ပါသည် - ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် အခနှင့်ရသာ် 

လည်းရကာင်း၊ အခြဲ့ရသာ် လည်းရကာင်း လုပ်ကိုင်လျက် 

ေှိသည့် အလုပ်သြားြျား၊ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းရေးလုပ်ငန်း 

အလုပ်သြားြျား၊  ကကီးကကပ်ရေးြှူး၊ စာေင်းကိုင်၊ စာရေး၊ 

လံုခခုံရေးေန်ထြ်း၊ ယာဉ်ရြာင်း၊ သန့်ေှင်းရေးအလုပ်သြား၊ 

ထြင်းချက်၊ ရတာက်တိုြယ်ေအလုပ်သြား၊ ဥယျာဉ်ြှူး 

နှင့် အရထွရထွအလုပ်သြား (“ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်း 

စဉ်နှင့် ဆက်စပ်သည်မဖစ်ရစ၊ ြဆက်စပ်သည်မဖစ်ရစ) 

အမပင်၊ ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် ဓါတုပစ္စည်း 

လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ေှိသည့် အလုပ် 

သြားြျားမဖစ်သည်။ ယင်းဥပရေတွင်၊ မြန်ြာ့သတ္တုတွင်း 

ဥပ  ရေတွင်ပါေင်ရသာ သတ္တုြိုင်းကဏ္ဍ ြပါေင်ပါ။

စက်ရုံကို ရအာက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ထားပါ 

သည်။

 • အလုပ်သြား ၅ ဦးနှင့်အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင် 

ရနသည့် သို့ြဟုတ် လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း 

ြည်သည့်ေက်တွင်ြဆုိ အလုပ်လုပ်ကုိင်ရနခ့ဲသည့် 

အမပင် မပုလုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ရဆာင်ေွက် 

ရသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုတွင်၊ အားအကူအညီ 

မဖင့် လုပ်ကိုင်ရနသည့် သို့ြဟုတ် သာြန်အား 

မဖင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်သည့် အရဆာက်အအုံ 

တစ်ခုခုနှင့်တကွ ဥပစာကိုပါ ဆိုလိုပပီး၊

17 ဥပြာ၊ ရမပာင်းလဲမခင်း၊ မပုမပင်မခင်း၊ အလှဆင်မခင်း၊ အရချာကိုင်မခင်း၊ ထုတ်ပိုးမခင်း၊ သန့်ေှင်းရေးမပုလုပ်မခင်း၊ ခွဲရချမခင်းနှင့် ဓါတု 
ပစ္စည်းြျားအား စြ်းသပ်မခင်း။ 

18 ဥပြာ၊ ထုတ်လုပ်မခင်း၊ အသွင်ရမပာင်းမခင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မခင်း။

အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားြျား

သန့်ေှင်းစင်ကကယ်ြှု

စွန့်ပစ်သည့်ပစ္စည်းြျားနှင့် ယိုစီးသည့်အောြျား 

သုတ်သင်ေှင်းလင်းမခင်း

ရလေင်ရလထွက်ေေှိရအာင်နှင့် အပူအရအး 

ြျှတရအာင်မပုမခင်း

လူထူထပ်ြှုကို ကကိုတင်ကာကွယ်မခင်း

အလင်းအရောင် ေေှိရစမခင်း

ရသာက်ရေအတွက် အရထာက်အပံ့ပစ္စည်းြျား

အစားအစာ စားရသာက်မခင်းအတွက် 

အရထာက်အပံ့ပစ္စည်းြျား

နားရနခန်းြျား

စက်ယန္တေားြျားကို ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းစွာ 

လည်ပတ်ရစမခင်း

ြီးရေးအန္တောယ်ကကိုတင်ကာကွယ်မခင်း

ရေှးဦးသူနာမပု ကိေိယာြျား

အရဆာက်အဦ လုံခခုံရေး

အလုပ်ချနိ်နှင့် နားရနမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

သတ်ြှတ်ချက်ြျား

ြရတာ်တဆြှုြျားနှင့် ရောဂါြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

ကကိုတင်အသိအရပးအရကကာင်းကကားမခင်း

သင်တန်းရပးမခင်း



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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 • အလုပ်သြား ၁၀ ဦးနှင့်အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနသည့် သို့ြဟုတ် လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း 

ြည်သည့်ေက်တွင်ြဆို အလုပ် လုပ်ကိုင်ရနခဲ့သည့်အမပင် မပုလုပ်ြှု လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ရဆာင်ေွက်ရသာ 

အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုတွင်၊ အားအကူအညီြေှိေဲ လုပ်ကိုင်ရနသည့် သို့ြဟုတ် သာြန်အားမဖင့် ယင်း 

သို့လုပ်ကိုင်သည့် အရဆာက်အအုံတစ်ခုခုနှင့်တကွ ဥပစာလည်းပါေင်သည်။ 

ဘယေုယျတာဝန်ဝတ္တရားြျား

အခန်း ၃ နှင့် အခန်း ၄ သည် အလုပ်သြားြျား၏ ကျန်းြာ ရေး၊ ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် သက်သာ 

ရချာင်ချရိေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရယေုယျတာေန်ေတ္တေားြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ဤသတ်ြှတ်ချက် 

ြျားကို ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်၏ရနာက်ပိုင်းတွင် ရဖာ်မပထားသည့် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ညွှန်ကကားချက်ြျားနှင့်အညီ 

ဖတ်ရှုေန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤတာေန်ေတ္တေားြျားစွာသည် ကင်းလွတ်ခွင့်ြျားကိုလည်း သတ်ြှတ်မပဌာန်းရပးပါသည်။ 

နည်းဥပရေြျားနှင့် ညွှန်ကကားချက်ြျားသည် ယင်းတို့ကိုကျင့်သုံးမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရနာက်ထပ်စံနှုန်းြျားကို 

သတ် ြှတ်မပဌာန်းရပးနိုင်ပါသည်။ အက်ဥပရေကို ကကီးကကပ်ရဆာင်ေွက်ြှုသည် အလုပ်သြားေန်ကကီးဌာန၏ အလုပ်ရုံ 

နှင့် အလုပ်သြားဥပရေ စစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာန (FGLLID) တွင် တာေန်ေှိပါသည်။ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပရေ 

စစ်ရဆးရေး ဦးစီးဌာနရအာက်တွင် စစ်ရဆးရေးအောေှိချုပ်သည် အချ ို ့ရသာ အရမခအရနြျားတွင် ညွှန်ကကားချက် 

ြျား19 သို့ြဟုတ် ကင်းလွှတ်ခွင့်ြျား20ကို စည်းကကပ်ရဆာင်ေွက်နိုင် ပါသည်။

သန့်ရှင်းစင်ြကယ်ြှုနှင့်၊ စွန့်ပစ်သည့်ပစ္စည်ြျားနှင့် ယိုစီးသည့်အရာြျား သုတ်သင်ရှင်းလင်းမခင်း

 • အလုပ်ရုံတိုင်း၊ အလုပ်ရုံေင်းတိုင်းကို သန့်ေှင်းစင်ကကယ်စွာ ထားေြည်။ အညစ်အရကကး အြှိုက်သရိုက် 

စသည်ြျားကို ရန့စဉ်သင့်ရတာ်ရသာနည်းလြ်းမဖင့် စွန့်ပစ်ေြည်။21 အလုပ်ရုံတိုင်းတွင်၊ မပုလုပ်ြှုလုပ်ငန်း 

စဉ်အေ စွန့်ပစ်သည့်ပစ္စည်းြျား၊ ယိုစီးသည့်အောြျားနှင့် အခိုးအရငွ့ြျား၊ အြှုန်အြွှားြျား၊ အနံ့အသက် 

ြျားကို ေှင်းလင်းသန့်စင်ောတွင် သောေပတ်ေန်းကျင် ထိခိုက်ြှုြေှိရစေန် စီြံရဆာင်ေွက်ထားေြည်။22

 • အလုပ်ခန်း ကကြ်းမပင်ြျားကို လိုအပ်ပါက ပိုးသတ်ရဆးအသုံးမပု၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အမခားထိရောက် 

ရသာ နည်းလြ်းမဖင့်ရသာ်၎င်း ရန့စဉ်လှည်းကျင်း၍ သင့်ရတာ်ရသာနည်းလြ်းမဖင့် စွန့်ပစ်ေြည်။23

 • မပုလုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခုရကကာင့်၊ ကကြ်းမပင်ရပါ်တွင် ရေအိုင်ရနေန်အရကကာင်းေှိလျှင်၊ ထိုသို့ရေြအိုင်ရန 

ေန်အတွက် ရေဆင်းလြ်း မပုလုပ်ထားေှိေြည်။24

 • အလုပ်ခန်း၏ အတွင်းနံေံခန်းဆီး၊ ြျက်နှာကကက်၊ သို့တည်းြဟုတ် အြိုးရအာက်အားလုံး၊ လြ်းြျား၏ နံေံ 

နှင့် အြိုးရအာက်အားလုံး၊ ရလှကားအားလုံးကို - (၁)  အမဖူရသာ်လည်းရကာင်း၊ အမခားအရောင်ရသာ်လည်း 

ရကာင်း သုတ်ထားေြည်။ ထို့မပင် ဆယ့်နှစ်လလျှင် အနည်းဆုံးတကကိြ်ကျ ထပ်ြံသုတ်ေြည်။ သို့တည်း 

ြဟုတ် (၂) သရေဂာရဆးရသာ်လည်းရကာင်း၊ အရောင်တင်ဆီရသာ်၎င်း သုတ်ထားလျှင်၊ သုံးနှစ်လျှင် 

အနည်းဆုံးတကကိြ်ကျ ထပ်ြံသုတ်ေြည်။

19 ဥပြာ၊ ပုေ်ြ၊ ၁၆ အေ၊ အြှုန်ြျားနှင့် အခိုးအရငွ့ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍။
20 ဥပြာ၊ ပုေ်ြ၊ ၁၈ အေ၊ လူထူထပ်မခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍။
21 ပုေ်ြ၊ ၁၃
22 ပုေ်ြ၊ ၁၄
23 ပုေ်ြ၊ ၁၃ (ခ)
24 ပုေ်ြ၊ ၁၃ (ဂ)



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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 • အလုပ်ရုံတိုင်းသည် အြျ ိုးသားြျားနှင့် အြျ ိုးသြီးြျား အသုံးမပုနိုင်ရသာ ရဆးရကကာသန့်စင်ရေးအရထာက် 

အပံ့ြျားကို စီြံရဆာင်ေွက်ရပးေြည်မဖစ်ပပီး၊ ယင်းတို့ကို သန့်ေှင်းစွာထားေှိေြည်။

 • အေတ်ြျားထားေိှေန်နှင့် စုိစွတ်ရသာအေတ်ြျားလှန်းေန် အထာက်အပ့ံပစ္စည်းြျား စီြံရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။

 • ြိန်းြအလုပ်သြားြျားအတွက် အိြ်သာြျားနှင့် ကျင်ငယ်စွန့်ေန် ရနောြျားကို ရယာက်ျားအလုပ်သြား 

ြျားအတွက် ထားေှိရသာအိြ်သာြျားနှင့် ကျင်ငယ်စွန့်ေန်ရနောြျားြှ သီးမခားထားေှိလျက်၊ ရလေင်ရလ 

ထွက်ရကာင်းြွန်ရအာင် စီြံထားေှိေြည်။ အိြ်သာြျားနှင့် ကျင်ငယ်စွန့်ေန်ရနောြျားကို၊ သန့်ေှင်းစင်ကကယ် 

၍ ကျန်းြာရေးနှင့်ညီညွတ်ရသာ အရမခအရနတွင် ထားေှိေြည်။25 အလုပ်သြားဦးရေ ၂၅၀ ထက်ပိုရသာ 

အလုပ်ရုံြျားအတွက် ရနာက်ထပ်သတ်ြှတ်ချက်ြျား မပဌာန်းထားပါသည်။26

 • သင့်ရတာ်ရသာရနောတိုင်း၌ တံရတွးရထွးေန်ခွက်ြျားကို လုံရလာက်စွာစီြံထားေှိေြည့်မပင်၊ ကျန်းြာရေး 

နှင့်ရလျာ်ညီရအာင် သန့်ေှင်းစင်ကကယ်စွာစီြံထားေှိေြည်။

ဘလဝင်ဘလထွက်ရရှိဘအာင်နှင့် အပူအဘအးြျှတဘအာင်မပုမခင်း

 • အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် ရလရကာင်းရလသန့်လုံရလာက်စွာေေှိေန်နှင့်၊ အပူအရအးြျှတေန် သင့်ရတာ်လုံရလာက် 

ရသာ စီြံချက်ြျားမပုရပးေြည်။ အလုပ်ရုံတွင်လုပ်သည့်အလုပ်အြျ ိုးအစားသည်၊ အပူေှိန်မပင်းလွန်းရသာ၊ 

သို့တည်းြဟုတ် မပင်းလွန်းေွယ်ေှိရသာ အြျ ိုးအစားမဖစ်လျှင်၊ အလုပ်သြားြျားကို အပူေှိန်ြှ ကာကွယ် 

ေန်အလို့ငှါ အလုပ်ခန်းနှင့် အလုပ်ကို သီးမခားထားမခင်းမဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပူရသာရနောနှင့် ခွဲမခား 

ထားမခင်းမဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ လုံရလာက်စွာ စီြံထားရပးေြည်။27

 • အြှုန်ြျားြေှူေှိုက်ြိရစေန်နှင့် အြှုန်ြျား ြစုရေးရစေန် ထိရောက်သည့် အစီအြံြျားရဆာင်ေွက်ထားေှိ 

ေြည်။28

 • အခိုးထွက်ရပါက် အမပင်ေက်သို့ ထုတ်ြထားလျှင်၊ ြရေွှ့ေဲရနသည့် အင်ဂျင်စက်ကို ခုတ်ရြာင်းမခင်း ြမပုေ။ 

ထို့မပင် အခန်းတွင် ရေးအန္တောယ်မဖစ်ရစြည့် အခိုးအရငွ့ြျားစုရေးမခင်းကို ကာကွယ်ေန်စီြံထားမခင်း 

ြေှိလျှင်၊ အမခားြည်သည့်အင်ဂျင်စက်ကိုြျှ၊ ထိုအခန်းတွင် ခုတ်ရြာင်းမခင်း ြမပုေ။29

 • ရလကိုပိုြိုစိုထိုင်းရအာင် ဖန်တီးေသည့် အလုပ်ရုံ အားလုံးတွင် ရလေင်ရလထွက်ေေှိရအာင်နှင့် အပူအရအး

ြျှတရအာင်မပုလုပ်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မဖည့်စွက်စံချနိ်စံညွှန်းြျားသတ်ြှတ်ထားသည့် စည်းြျဉ်းြျားကို 

ချြှတ်နိုင်သည်။30

 • အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပရေ စစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာနသည် စက်ရုံတစ်ခုခု သို့ြဟုတ် စက်ရုံအြျ ိုးအစား 

တစ်ခုခုတွင် ရလေင်ရလထွက်ရကာင်းြွန်ရအာင်နှင့် အပူအရအးြျှတရအာင် မပုလုပ်မခင်းဆိုင်ော စံချနိ် 

စံညွှန်းြျား သို့ြဟုတ် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းနိုင်သည်။31

25 ပုေ်ြ၊ ၂၁ (၁)
26 ပုေ်ြ၊ ၂၁ (၂)
27 ပုေ်ြ၊ ၁၅
28 ပုေ်ြ၊ ၁၆ (၁)
29 ပုေ်ြ၊ ၁၆ (၂)
30 ပုေ်ြ၊ ၁၇
31 ပုေ်ြ၊ ၁၅ (၂) နှင့် (၃)



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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လုပ်ငန်းခွင်ြျား

 • အလုပ်ရုံြျားတွင် လူထူထပ်မခင်းကို ကကိုတင်ကာကွယ်ေြည်။ အခန်းတွင် ခိုင်းရစခံေသူ အလုပ်သြား 

အသီးသီးအတွက်၊ ကုဗအကျယ်အေန်းသည် ကုဗရပငါးောရအာက် ြနည်းရစေ။ ကုဗအကျယ်အေန်း 

တွက်စစ်ေန် အလို့ငှါ ကကြ်းမပင်ြှ ဆယ့်ရလးရပ အထက်မြင့်ရသာအကျယ်အေန်းကို ထည့်သွင်းမခင်းြမပုေ။32

 • အလုပ်သြားြျား အလုပ်လုပ်ရနရသာ၊ သို့တည်းြဟုတ် မဖတ်သန်းသွားလာရနရသာ အလုပ်ရုံ၏ အစိတ် 

အပိုင်း အသီးသီးတွင်၊ သောေအလင်းရောင်၊ သို့တည်းြဟုတ် ဖန်တီးထားသည့် အလင်းရောင်ကို သင့်ရတာ် 

လုံရလာက်စွာေေှိနိုင်ေန် စီြံထားေြည်။ ြျက်စိကျနိ်းရလာက်ရအာင် ရတာက်ပရသာအလင်းရောင် သို့ြ 

ဟုတ် ြျက်စိအားစိုက်ကကည့်ေရအာင် ရြှာင်မခင်းကို ကကိုတင်ကာကွယ်သည့် အစီအြံြျား စီြံရဆာင်ေွက် 

ေြည်။33

 • သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျား (ယင်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို ဥပရေတွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိရသာ် 

လည်း အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပရေစစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာနက အြိန့်ြျား သို့ြဟုတ် ညွှန်ကကားချက်ြျား 

ထုတ်မပန်နိုင်သည်) နှင့်အညီ၊ အလုပ်ရုံြျားတွင် အလွန်အကျူးဆူညံသံြျားကို ကာကွယ်ေန်အတွက် ထိ 

ရောက်သည့် အစီအြံြျား စီြံရဆာင်ေွက်ေြည်။

 • ကကြ်းမပင်၊ ရလှကားထစ်၊ ရလှကားနှင့် သွားလြ်းအားလုံးကို ရကာင်းြွန်စွာရဆာက်လုပ်၍ ရနောတကျ 

မပုမပင်ထားေြည်။ ထို့မပင် ရေးေန်ကင်းေှင်းရအာင် မပုေန်လိုအပ်လျှင်လည်း၊ ခိုင်ခံ့ရသာလက်ေန်းြျားကို 

စီြံထားရပးေြည်။34 ထို့အမပင်၊ ပုံရသတပ်ဆင်ထားရသာ ခွက်၊ ရလှာင်တွင်း၊ ရလှာင်ကန်၊ တွင်း၊ 

ကကြ်းရပါက်၊ သို့တည်းြဟုတ် တွင်းရပါက်အသီးသီး၏ ရစာက်အနက်၊ အရနအထား၊ တည်ထားပုံ၊ သို့ 

တည်းြဟုတ် ထည့်သွင်းထားသည့်အောြျားကို ရထာက်ချင့်မခင်းအားမဖင့်၊ ရေးအန္တောယ်မဖစ်ေွယ်ော 

အရကကာင်းေှိလျှင်၊ ထိုခွက်၊ ကန်၊ တွင်း၊ အရပါက်စသည်ြျားကို လုံခခုံစွာဖုံးအုပ်ထားေြည်၊ သို့တည်းြဟုတ် 

ခိုင်ခံ့စွာ ကာေံထားေြည်။35

ဘသာက်ဘရ၊ အစားအစာ စားဘသာက်မခင်းအတွက် အဘထာက်အပံ့ပစ္စည်းြျားနှင့် နားဘနခန်းြျား

 • အလုပ်ေှင်ြျားသည် သင့်ရတာ်၍ အသွားအလာ လွယ်ကူရသာရနောြျား၌၊ အလုပ်သြားအားလုံးအတွက် 

သန့်ေှင်းစင်ကကယ်ရသာ ရသာက်ရေကိုလုံရလာက်စွာထားေှိေန် ထိရောက်စွာစီြံရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။ 

ယင်းရနောအားလုံးကို ပီသရသာစာလုံးြျားမဖင့် “ရသာက်ရေ” ဟု ရေးြှတ်ထားေြည့်မပင်၊ ထိုရနောြျားကို 

အေတ်ရလျှာ်ဖွပ်ောရနော၊ အိြ်သာ၊ သို့တည်းြဟုတ် ကျင်ငယ်စွန့်ေန်ရနောြှ ရပနှစ်ဆယ် (၆ ြီတာ) 

အတွင်း ြထားေှိရစေ။ အလုပ်သြား နှစ်ော့ငါးဆယ်ထက်ပို၍ ခိုင်းရစရသာ အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် ရနွောသီ၌ 

ရသာက်ရေကို စီြံထားေှိေြည်။36

 • အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် ြတ်တတ်အလုပ်လုပ်ကကရသာ အလုပ်သြားအားလုံးသည် ြိြိတို့အလုပ် လုပ်ရနစဉ် 

အခါ နားခွင့်ကကုံက နားနိုင်ေန်အလို့ငှါ၊ ထိုင်ေန်အခွင့်အလြ်းြျားကို သင့်ရတာ်ရအာင် စီြံထားရပးေြည်။37

32 ပုေ်ြ၊ ၁၈ (၂)
33 ပုေ်ြ၊ ၁၉
34 ပုေ်ြ၊ ၃၄
35 ပုေ်ြ၊ ၃၅
36 ပုေ်ြ၊ ၂၀
37 ပုေ်ြ၊ ၄၆



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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 • အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပရေ စစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာနသည်၊ သာြန်အားမဖင့် အလုပ်သြား နှစ်ော့ငါးဆယ် 

ထက်ပို၍ ခိုင်းရစရသာ သီးမခားသတ်ြှတ်ထားသည့် အလုပ်ရုံ၊ သို့တည်းြဟုတ် အလုပ်ရုံအြျ ိုးအစားတခု 

ခုတွင်၊ အလုပ်သြားြျားေယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ေန်အလို့ငှါ၊ လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်က လုံရလာက်ရသာ ဆိုင်တဆိုင်ထား 

ေှိရပးေြည်ဟု ညွှန်ကကားချက်ြျား ထုတ်မပန်နိုင်သည်။

 • သာြန်အားမဖင့် အလုပ်သြားတောထက်ပို၍ ခိုင်းရစရသာ အလုပ်ရုံတိုင်းတွင်၊ အလုပ်သြားြျား အသုံးမပု 

ေန် သင့်ရတာ်လုံရလာက်ရသာ နားရနခန်းြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား ြိြိတို့ ယူရဆာင်လာရသာ အစာကို 

စားနိုင်ေန် ရသာက်ရေနှင့်တကွ သင့်ရတာ်လုံရလာက်ရသာ အစာစားခန်း စီြံထားေှိေြည်။ ယင်းတို့ကို 

အလင်းရောင်နှင့် ရလလုံရလာက်စွေေှိရအာင်လည်း စီြံထားေှိေြည့်အမပင် တတ်နိုင်သြျှ ရအး၍သန့်ေှင်း

စင်ကကယ်ရအာင်ထားေြည်။38 အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပရေ စစ်ရဆးရေး ဦးစီးဌာနသည် နားရနခန်း

ြျားတည် ရဆာက်ြှုပုံစံနှင့် ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမခားကိစ္စေပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညွှန်ကကားချက်ြျား 

ထုတ်မပန်နိုင်သည်။ အြိန့်ရကကာ်မငာစာထုတ်မပန်၍ အလုပ်ရုံတခုခုကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ အလုပ်ရုံအြျ ိုး 

အစား တခုခုကိုရသာ်၎င်း၊ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုနိုင်သည်။

စက်ယန္တရား

 • အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် အားရပးစက်ြျား၊ အားပို့စက်ြျားနှင့် အမခားစက်ကိေိယာြျားကို ထိုစက်ကိေိယာြျား 

လည်ရနစဉ်၊ သို့တည်းြဟုတ် ထိုစက်ကိေိယာြျားကို အသုံးမပုရနစဉ်၊ အခိုင်အခံ့ရဆာက်လုပ်ထားသည့် 

အကာအေံြျားမဖင့် လုံခခုံစွာ ကာေံထားေြည့်မပင်၊ ထိုအကာအေံြျားကို အစဉ်အပြဲမပုမပင်၍ ရနောတကျ 

ထားေှိေြည်။ ဤပုေ်ြနှင့်အကျ ံုးေင်သည့် စက်ယန္တေားအား စစ်ရဆးြှုတစ်ခုခုကို သီးမခားသတ်ြှတ်မပဌာန်း 

ချက်ြျားနှင့်အညီ ထိုသို့စစ်ရဆးေန်အတွက် အထူးသင်ကကားထားရသာ ရယာကျ်ားလူကကီး အလုပ်သြားက 

လုပ်ရဆာင်ေြည်။39

 • အလုပ်ရုံတိုင်း၏ အလုပ်ခန်းတိုင်းတွင်၊ အရေးတကကီး ကိစ္စြျားေှိလျှင်၊ အားမဖတ်ရတာက်ေန် သင့်ရတာ်ရသာ 

ကိေိယာြျား စီြံထားေှိေြည်။40 ပုေ်ြ၊ ၂၆ တွင် လှုပ်ေှားလည်ပတ်ရနရသာ အစိတ်အပိုင်းြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

သီးမခားသတ်ြှတ်ချက်ြျားကိုလည်း သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

 • ရမြှာက်စက် (hoist)၊ သို့တည်းြဟုတ် ပင့်စက် (lift) အသီးသီးကို ရကာင်းြွန်ရသာ စက်ကိေိယာမဖင့် 

တပ်ဆင်၍ ရတာင့်တင်းခိုင်ခံ့ရသာပစ္စည်းမဖင့် ရကာင်းြွန်စွာ ရဆာက်လုပ်ထားေြည့်မပင်၊ ရနောတကျလည်း 

မပုမပင်ထားေှိေြည်။ ရမြှာက်စက် (hoist)၊ သို့တည်းြဟုတ် ပင့်စက် (lift) အသီးသီးကို၊ ရမခာက်လလျှင် 

အနည်းဆုံးတစ်ကကိြ်ကျ စစ်ရဆးပိုင်ခွင့်ေှိသူက ရစ့ငရသချာစွာ စစ်ရဆးေြည်။ ဤကဲ့သို့စစ်ရဆးတိုင်း၊ 

စစ်ရဆးမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ မပဋ္ဌာန်းထားရသာအရကကာင်းအောြျား၊ ရေးြှတ်ထားရသာ ြှတ်ပုံစာအုပ် 

ထားေှိေြည်။ အက်ဥပရေသည် ပုေ်ြ၊ ၃၀ တွင်ပါေှိသည့် ဤစက်ယန္တေားအတွက် ေန်ချနိ်နှင့် အမခားရသာ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးမခားသတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်အြျားအမပား ပါေင်ပါသည်။

38 ပုေ်ြ၊ ၄၉
39 ပုေ်ြ၊ ၂၃
40 ပုေ်ြ၊ ၂၆
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 • ကေိန်းစက်၊ အမခားပင့်စက်နှင့် ရမြှာက်စက်တို့ကို ရတာင့်တင်းခိုင်ြာရသာပစ္စည်းြျားမဖင့် ရကာင်းြွန်စွာ 

ရဆာက်လုပ်ထားေြည်။ ရနောတကျလည်း မပုမပင်ထားေှိေြည်။ ထို့မပင် စစ်ရဆးပိုင်ခွင့်ေှိသူက ဆယ့်နှစ် 

လလျှင် အနည်းဆုံးတကကိြ်ကျ ရစ့ငရသချာစွာစစ်ရဆးေြည်၊ ထိုသို့စစ်ရဆးမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မပဋ္ဌာန်း 

ထားရသာ အရကကာင်းအောြျား ရေးြှတ်ထားသည့် ြှတ်ပုံစာအုပ်ထားေှိေြည်။ ပုေ်ြ ၃၁ တွင် ပါေှိသည့် 

စက်ယန္တေားြျားလည်ပတ်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးမခားသတ်ြှတ်ချက်ြျားကိုလည်း ကျင့်သုံးပါသည်။

 • ရကျာက်မဖင့်ကကိတ်မခင်း၊ သို့တည်းြဟုတ် ပွတ်တိုက်မခင်းစရသာ လုပ်ငန်းကိုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် 

အသုံးမပုသည့်ကကိတ်စက်ေီး၏၊ သို့တည်းြဟုတ် ပွတ်စက်ေီး၏ရေးေန်ကင်းေှင်းစွာ အမြန်ဆုံးလည်နိုင် 

ရသာ အေှိန် (peripheral speed) ကိုလည်းရကာင်း၊ ထိုစက်ေီး၏ေင်ရိုး၏ အေှိန်ကိုလည်းရကာင်း၊ ရေးေန် 

ကင်းေှင်းစွာ အမြန်ဆုံးလည်နိုင်ရသာ အေှိန်ထက်ပို၍ြလည်ရစေန်လိုအပ်သည့် ပူလီ၏အချင်းကိုလည်း 

ရကာင်း၊ ရဖါ်မပသည့်နို့တစ်စာကိုအသုံးမပုရနရသာ စက်အသီးသီး၌ အပြဲကပ်ထားေြည်၊ သို့တည်းြဟုတ် 

စက်အသီးသီးနား၌ အပြဲထားေှိေြည်။41

 • မပုလုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အသုံးမပုသည့်စက်ကိေိယာ၏ အစိတ်အပိုင်း၊ သို့တည်းြဟုတ် စက်၏အစိတ် 

အပိုင်းသည်၊ သောေရလတိုးအားထက် သာလွန်ရသာတိုးအားကို အသုံးမပုလျှင်၊ ထိုအစိတ်အပိုင်း အသုံးမပု 

ရနရသာတိုးအားကို ရေးေန်ကင်းေှင်းစွာ အသုံးမပုနိုင်သည့် တိုးအားထက်ြပိုေရအာင် ထိရောက်စွာ စီြံ 

ထားေြည်။42

ြီးဘေးအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်မခင်းနှင့် ဘပါက်ကွဲဘစတတ်ဘသာ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းြျား

 • ပိတ်ရလှာင်ရနရသာရနောြျား သို့ြဟုတ် ရေးအန္တောယ်မဖစ်ရစတတ်ရသာ အခိုးအရငွ့ြျားေှိသည့် အခန်း 

ြျားသည် အထူးသင့်ရတာ်ရသာ အသက်ရှုတန်ဆာပလာြျား အသုံးမပုနိုင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သီးမခား 

စည်းြျဉ်းြျားကို ရလးစားလိုက်နာေြည်။ ထိုတန်ဆာပလာအားလုံးကို စစ်ရဆးပိုင်ခွင့်ေှိသူက ကာလ 

အပိုင်းအမခားအားမဖင့် ြှန်ြှန်စစ်ရဆး၍ အသုံးမပုေန်သင့်ရတာ်ရကကာင်း တာေန်ခံေြည်။ ထို့မပင် အလုပ်ရုံ 

တိုင်းတွင်၊ ခိုင်းရစခံသူြျားအနက် လုံရလာက်ရသာဦးရေကို၊ ထိုတန်ဆာပလာြျား အသုံးမပုနည်းနှင့် 

အသက် မပန်လည် ရှုေှိုက်ရစနိုင်သည့် နည်းလြ်းြျားကို သင်ကကားရလ့ကျင့်ရပးေြည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ 

ေွိုင်လာ၊ ေွိုင်လာ ြီးလြ်း၊ ေွိုင်လာြီးဖို၊ ရပါင်းအိုး (still)၊ အခန်း၊ ရလှာင်ကန်၊ ရလှာင်စည်၊ ပပန်၊ သို့တည်း 

ြဟုတ် အမခားပိတ်ရလှာင်ရသာရနောကို ေင်ရောက်မခင်းသည် ထိုသို့ေင်ရောက်မခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး သီး

မခားသတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျားနှင့်အေမဖစ်သည်။43

 • သီးမခားသတ်ြှတ်ချက်ြျားသည် ပုေ်ြ၊ ၃၉ အေ ြီးကူးလျှင် ရပါက်ကွဲနိုင်သည့် ြီးရလာင်လွယ်ရသာ 

အြှုန်နှင့် အခိုးအရငွ့ြျားနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ရပါက်ကွဲမခင်းကို ကကိုတင်ကာကွယ်ေန် ရအာက်ပါ 

တို့ အားမဖင့် အစွြ်းကုန် စီြံရဆာင်ေွက်ထားေှိေြည် - (က)  မပုလုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးမပုသည့် 

စက်ကို၊ သို့ တည်းြဟုတ် စက်ကိေိယာကို ထိရောက်စွာ ကာေံထားမခင်း (ခ) အြှုန်၊ အခိုး၊ သို့တည်း 

ြဟုတ် အရငွ့ကို ြျားမပားရအာင် ြစုေန်မပုမခင်း၊ သို့တည်းြဟုတ် ထိုသို့ စုြိလျှင် ထိုစုမခင်းကို ဖယ်ေှား 

မခင်းနှင့် (ဂ) ြီးကူးရစနိုင်သည့်အောအားလုံးကို ကင်းလွတ်စွာထားမခင်း၊ သို့တည်းြဟုတ် လုံခခုံစွာကာေံ 

41 ပုေ်ြ၊ ၃၂
42 ပုေ်ြ၊ ၃၃
43 ပုေ်ြ၊ ၃၈



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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ထားမခင်း။ အလုပ်ရုံြျားအရနမဖင့် သောေရလအားထက်ကကီးြားရသာ တိုးအားေှိသည့် ရပါက်ကွဲြှုြျားနှင့် 

အရငွ့ြျားအား ကကိုတင်ကာကွယ်ြှုလုပ်ရဆာင်ေန်လိုအပ်သည့် အစီအြံြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြ၊ ၃၉ ကို 

ေည်ညွှန်းေန်လိုအပ်ပါသည်။

 • အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် အခန်းတခုခုြှ ထွက်နိုင်သည့်တံခါးြျားကို အခန်းတွင်း၌ လူတဦးတရယာက်ေှိ ရနစဉ် 

အတွင်းြှ ရုတ်တေက် အလွယ်တကူြဖွင့်နိုင်ရအာင် ရသာ့ခတ်ထားမခင်း၊ သို့တည်းြဟုတ် ပိတ်ထားမခင်း 

ြမပုေ။ ထိုတံခါးြျားသည် အံထိုးတံခါးြျ ိုးြဟုတ်လျှင် အမပင်ဖွင့်တံခါးြျား မဖစ်ေြည်။44

 • အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် သာြန်အသုံးမပုသည့် ထွက်ရပါက်ြျားြှလွဲ၍၊ ြီးရလာင်လျှင်ထွက်နိုင်သည့် မပူတင်း 

ရပါက်၊ တံခါး၊ သို့တည်းြဟုတ် အမခားထွက်ရပါက်အသီးသီးတွင် အလုပ်သြားအြျား နားလည်သည့် စာ 

မဖင့်ထင်ေှားစွာ ရေးသားထားေြည် သို့ြဟုတ် ထင်ေှားသည့်အြှတ်အသားမဖင့် ြှတ်သားထားေြည်။45

 • ြီးရလာင်လျှင်၊ အလုပ်ရုံတွင် ခိုင်းရစခံေသူတိုင်း ရကာင်းစွာကကားသိနိုင်ရအာင်အချက်ရပး ကိေိယာြျားကို 

အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားေြည်။46

 • ြီးရလာင်လျှင် အသုံးမပုနိုင်သည့်ထွက်ရပါက်ြျားကို အလုပ်သြားအားလုံးသိရနရစေန်၎င်း၊ ြီးရလာင်လျှင် 

ထိုသူတို့ ြီးရေးြှလွတ်ရမြာက်ရအာင် လိုက်နာေြည့် နည်းလြ်းကိုရကာင်းစွာ သင်ကကားရပးေန်၎င်း၊ 

ထိရောက်စွာ စီြံရဆာင်ေွက်ေြည်။47

ဘရှးဦးသူနာမပု ကိရိယာြျား

 • အလုပ်သြားဦး ရေ ၁၀၀ လျှင်၊ မပဋ္ဌာန်းထားသည့် ပစ္စည်းြျားထည့်ထားရသာ သူနာမပု ရဆးရသတ္တာ၊ သို့ 

တည်းြဟုတ် ရဆးေီရိုတလုံးကို အလုပ်ချနိ်အတွင်း အလွယ်တကူအသုံးမပုနိုင်ေြည်။48

 • သူနာမပုအတတ် တတ်ရမြာက်ပပီးရသာ တာေန်ခံတစ်ရယာက်သည် ရေှးဦးသူနာမပု ကိေိယာြျားနှင့် ပတ် 

သက်၍ တာေန်ေှိသူမဖစ်ေြည်။ ထိုသူသည် အလုပ်ချနိ်အတွင်း အပြဲေှိေြည်။49

 • သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့်အတိုင်း၊ အလုပ်သြား နှစ်ော့ငါးဆယ်ထက်ပို၍ ခိုင်းရစရသာ အလုပ်ရုံတိုင်းတွင် 

ဆောေန်နှင့် သူနာမပုဆောြျားက ကကီးကကပ်စီြံသည့် ရဆးခန်းတစ်ခုထားေှိေြည်။50

အလုပ်ချနိ်

အလုပ်ရုံြျားတွင် လူကကီးအလုပ်သြားြျားကို -

 • တစ်ေက်လျှင် ၈ နာေီ သို့ြဟုတ် ေက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်လျှင် ၄၄ နာေီ ထက်ပို၍ အလုပ်ြလုပ်ရစေ။

44 ပုေ်ြ၊ ၄၀
45 ပုေ်ြ၊ ၄၀
46 ပုေ်ြ၊ ၄၀
47 ပုေ်ြ၊ ၄၀
48 ပုေ်ြ၊ ၄၇
49 ပုေ်ြ၊ ၄၇
50 ပုေ်ြ၊ ၄၇



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)

17

 • အနည်းဆုံး နားချနိ် ြိနစ် ၃၀ ြေှိေဲလျက်၊ တစ်ဆက်တည်း ၅ နာေီထက်ပို၍ အလုပ်ြလုပ်ရစေ။

 • အလုပ်လုပ်ေက်တစ်ေက်တွင် အလုပ်ချနိ်နှင့် နားချနိ်စုစုရပါင်းသည် ၁၀ နာေီထက် ြပိုရစေပါ။

အလုပ်ရုံြျားတွင် အလုပ်လုပ်နည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရကကာင်းထူးြျားရကကာင့်၊ တေက်ပတ်လုံး အဆက်ြမပတ် 

လုပ်ေြည့်အလုပ်တွင် လုပ်သည့်လူကကီး အလုပ်သြားသည်၊ ေက်သတ္တပတ်တွင် ရလးဆယ့်ေှစ်နာေီြျှ အလုပ်လုပ် 

နိုင်သည်။

အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ကဘလးြျား

ကရလးသူငယ်အခွင့်အ ရေးဆိုင်ော ဥပ ရေတွင် ရေးအန္တောယ်ေှိရသာ အလုပ်အကိုင်ကို အဆိုးေွားဆုံးပုံစံမဖင့် 

ကရလးအလုပ်သြားခိုင်းရစမခင်းထဲြှ တစ်ခုအမဖစ် အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ထားပပီး၊ ယင်းကို အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက် 

ကရလးြျားအတွက် တားမြစ်ထားပါသည်။51 ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံသည် အငယ်ဆုံးအသက်အေွယ်ဆိုင်ော 

မပဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် (အြှတ် ၁၃၈) ကို အတည်မပုလက်ြှတ်ရေးထိုးခဲ့ပပီး၊ ယင်းမပဌာန်းချက်တွင် အသက် 

၁၈ နှစ်ရအာက် ကရလးြျားအတွက် ရေးအန္တောယ်ေှိရသာ အလုပ်အကိုင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တားမြစ်ချက်ြျား 

ပါေင်ပါသည်။ ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ော ဥပရေ၏ ပုေ်ြ၊ ၄၉ (က) တွင် သက်ဆိုင်ော ေန်ကကီးဌာနသည် 

ရေးအန္တောယ်မဖစ်ရစနိုင်ရသာ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားြျားကို သက်ဆိုင်ော အလုပ်ေှင်အဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သြား 

အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ညှိနှိုင်းပပီး သတ်ြှတ်ေြည်ဟု သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ပုေ်ြ၊ ၄၉ (က) နှင့် အကျုံးေင် 

သည့် ရေးအန္တောယ်ေှိရသာ အလုပ်အကိုင် အြျ ိုးအစားြျားသည် ဤလြ်းညွှန်စာအုပ် ပုံနှိပ်ထုတ်ရေချနိ်တွင် ထုတ် 

မပန်ပပီးမခင်းြေှိရသးရပ။ အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေ၏ ပုေ်ြ၊ ၇၅ (က) တွင် အသက် ၁၆ နှစ်ရအာက် ကရလးငယ်ကို 

ရေးအန္တောယ်မဖစ်ရစရသာ၊ ကျန်းြာရေးထိခိုက်ရစရသာ အရမခအရနြျား သို့ြဟုတ် ရခါင်းပုံမဖတ်ခံေြည့် လုပ်ငန်း 

ခွင်တွင် အလုပ်ခိုင်းရစမခင်းြမပုေဟူ ၍ တားမြစ်ထားပါသည်။52 သို့ောတွင်၊ ရအာက်ရဖာ်မပချက်တွင် ြှတ်သားထား 

ေသည့်အတိုင်း ဥပရေနှစ်ေပ်တွင် ကွာဟချက်ြျားေှိရနပါသည်။

အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေတွင် ကရလးငယ်ြျားကို (အသက် ၁၄ နှစ် သို့ြဟုတ် အသက် ၁၅ နှစ်)၊ လူေွယ်ြျားကို 

(အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် အသက် ၁၇ နှစ်) နှင့် လူကကီးကို (အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် အထက်) ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ် သတ်ြှတ် 

ထားပါသည်။ အသက် ၁၄ နှစ်ရအာက်ေှိရသာ ကရလးငယ်ကို အလုပ်ရုံတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ြမပုပါ။ 

ြှတ်ပုံတင်ဆောေန်က အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန် သင့်ရတာ်ရကကာင်း ရထာက်ခံချက်လက်ြှတ် ထုတ်ရပးြှသာလျှင်၊ 

ကရလး ငယ်ြျားနှင့် ဆယ်ရကျာ်သက်အေွယ်ြျားကို အလုပ်လုပ်ခွင့်မပုသည်။53 ပုေ်ြ၊ ၇၇ (၂) (ခ) အေ၊ အသက် 

၁၆ နှစ်နှင့် အထက်ေှိရသာ လူေွယ်ြျားကို လူကကီးတစ်ဦးအမဖစ် အလုပ်လုပ်ေန်သင်ရလျာ်ရကကာင်း ရထာက်ခံချက် 

လက်ြှတ်ထုတ်ရပးနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ အရနအထားတွင် အလုပ်ချနိ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံြျား အက် 

ဥပရေ၏ အပိုင်း (၇) ကို ကျင့်သုံးေန်ေည်ေွယ်ချက်အလို့ငှာ၊ ဆယ်ရကျာ်သက်အေွယ်ြျားကို “လူကကီးြျား” အမဖစ် 

ြှတ်ယူနိုင်သည်။ သို့မဖစ်၍၊ လူကကီးြျားအတွက် ကျင့်သုံးသည့် အလုပ်ချနိ်ကို ၎င်းတို့အတွက် ကျင့်သုံးြည်မဖစ်သည်။

ကရလးငယ်ြျား (အသက် ၁၄ နှစ်နှင့် အသက် ၁၅ နှစ်) နှင့် လူေွယ်ြျား (အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် အသက် ၁၇ နှစ်) 

တို့နှင့် ပတ်သက်ပပီး၊ ကန့်သတ်ချက်ြျားထားေှိလျက်၊ အလုပ်ရုံြျားေှိ ရေးအန္တောယ်ေှိရသာ အလုပ်အကိုင်ြျားတွင် 

51 ပုေ်ြ၊ ၃ (န) နှင့် ၄၈ (က)
52 ပုေ်ြ၊ ၇၅ (က)
53 ပုေ်ြ၊ ၇၇



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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ကရလးငယ်ြျား (နှင့် အချ ို ့ရသာအရမခအရနြျားတွင် အြျ ိုးသြီးြျား) ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်ပပီး ရအာက် 

တွင်ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း တားမြစ်ချက်အချ ို ့ ေှိပါသည် - 

 • ြည်သည့်ြိန်းြကိုြျှ၊ သို့တည်းြဟုတ် ြည်သည့်ကရလးကိုြျှ စက်ကိေိယာ အစိတ်အပိုင်းလည်ရနစဉ်၊ 

ထိုအစိတ်အပိုင်းကို တိုက်ချွတ်ေန်၊ စက်ဆီထည့်ေန်၊ သို့တည်းြဟုတ် ရနောတကျေှိရအာင် မပင်ဆင် 

ေန်ရသာ်၎င်း၊ လည်ရနသည့် စက်ကိေိယာ၏လည်ရနရသာ အစိတ်အပိုင်းစပ်ကကားတွင်၊ သို့တည်းြဟုတ် ပုံ

ရသတပ်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းနှင့် လည်ရနရသာအစိတ်အပိုင်း စပ်ကကားတွင် အလုပ်လုပ်ေန်ရသာ် ၎င်း၊ 

ခွင့်ြမပုေ။54

 • စက်နှင့်စပ်ဆိုင်ရသာ ရေးအန္တောယ်ြျားနှင့် လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေြည့် ကကိုတင်ကာကွယ်ြှုြျားကို အစုံ 

အလင်သိေှိနားလည်ပပီးမဖစ်သည့်မပင်၊ စက်၌ လုပ်ေြည့်အလုပ်ကို လုံရလာက်စွာသင်ကကားတတ်ရမြာက် 

ပပီးမဖစ်သည့် လူငယ်၊ သို့တည်း ြဟုတ် စက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရကာင်းစွာတတ်ကျွြ်းနားလည်ပပီး အလုပ်ေည်ေ 

သူတဦး၏ ကကီးကကပ်စီြံမခင်းကို ခံေသည့်လူငယ်ြှတပါး၊ အမခားြည်သည့်လူငယ်ြျှ (အသက် ၁၈ နှစ် 

ရအာက်ေှိသူအမဖစ် သတ်ြှတ်ထားသည့်) နည်းဥပ ရေြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း ြည်သည့် 

စက်ယန္တေားတွင်ြျှ အလုပ် ြလုပ်ေ။55

 • ြိန်းြြျားနှင့် အသက် ၁၆ နှစ်ရအာက် ကရလးငယ်ြျားကို ေါဖက်စက်လည်ရနရသာ စက်ရုံ၏ အစိတ်အပိုင်း 

တစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မခင်းြှ တားမြစ်ထားပပီး၊ ပခင်းချက်အချ ို ့ေှိပါသည်။56

 • အလုပ်ရုံတွင် ြည်သည့်ြိန်းြ၊ လူေွယ်၊ သို့တည်းြဟုတ် ကရလးကိုြျှ ရလးလံလွန်းသမဖင့် ထိခိုက်နာကျင်ရစ 

ြည့်လက္ခဏာေှိရသာ ေန်ချနိ်ကိုပင့်ေန်၊ သယ်ယူေန်၊ သို့တည်းြဟုတ် ရေွှ့ရမပာင်းေန်၊ ြခိုင်းရစေ။57

အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေနှင့် ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ော ဥပရေြျားအကကားေှိ ကွာဟချက်ြျားနှင့် ကရလး 

သူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ော ဥပရေတွင် ရေးအန္တောယ်ေှိရသာအလုပ်အကိုင်ကို အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ထားမခင်း ြေှိမခင်း 

ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ရေးအန္တောယ်ေှိရသာ အလုပ်အကိုင် နယ်ပယ်ြျားကို ဆုံးမဖတ်သတ်ြှတ်ေန်နှင့် အသက် 

၁၈ နှစ်ရအာက် ကရလးငယ်ြျားအား ထိုကဲ့သို့ရသာ အလုပ် လုပ်ကိုင်မခင်းြှကန့်သတ်မခင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန် 

အလုပ်ေှင်ြျားအရနမဖင့် စက်ရုံြျားတွင် အလုပ်အကိုင်ြျားကို ရသချာစွာ အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်ေန်လိုအပ်ပါသည်။ 

ဥပြာ၊ အိုင်အယ်(လ်)အို (ILO) ၏ အငယ်ဆုံးအသက်အေွယ်ဆိုင်ော အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် (အြှတ် 

၁၄၆) အေ၊ အန္တောယ်ေှိရသာ အောေတ္ထုပစ္စည်းြျား၊ ရအးဂျင့်ြျား၊ လုပ်ငန်းစဉ်ြျား (အိုင်းယွန်းဓာတ်ရောင်မခည်ြျား 

အပါအေင်)၊ အလွန်ရလးလံသည့်အောြျားကို ပင့်မခင်းနှင့် ရမြရအာက်လုပ်ငန်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စံချနိ်စံညွှန်း 

ြျားကဲ့သို့ရသာ သက်ဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြား ရေးောစံချနိ်စံညွှန်းကို အမပည့်အေထည့်သွင်းရဆာင်ေွက်

သင့်သည်။58

ထို့အမပင်၊ အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေတွင် ရအာက်ရဖာ်မပပါတို့အပါအေင်၊ အထူးသမဖင့် အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် မဖည့်စွက်သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ြျား ပါေှိပါသည်။

54 ပုေ်ြ၊ ၂၄ (၂)
55 ပုေ်ြ၊ ၂၅
56 ပုေ်ြ၊ ၂၉
57 ပုေ်ြ၊ ၃၆
58 အပိုေ် ၁၀ (၁)



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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 • အြျ ိုးသြီး အလုပ်သြားြျားအား ြိန်းြသောေ ဓြ္မတာလာစဉ်အချနိ်ြျ ိုးတွင် လုပ်ငန်းခွင်၌ ကျန်းြာရေး 

အေ လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်းြေှိရကကာင့် ၎င်းတို့အတွက် လိုအပ်သည့် အစီအြံြျား စီြံရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။59

 • ကိုယ်ေန်ရဆာင်အြျ ိုးသြီးြျားအား ရပါ့ပါးရသာ အလုပ်ကိုသာ ခိုင်းရစေြည်မဖစ်ပပီး၊ ကိုယ်ေန် ၇ လ 

အထက်ေှိရသာ အြျ ိုးသြီးကို အချနိ်ပိုအလုပ် သို့ြဟုတ် ညအချနိ်တွင် အလုပ်ခိုင်းရစမခင်းြမပုေ။60

 • အြျ ိုးသြီးအလပုသ်ြားဦးရေ ၂၀၀ ေှရိသာ အလပုရ်ုြံျားတငွ ်အသက ်၆ နစှရ်အာက ်ကရလးငယြ်ျားအတကွ ်

ကရလးထိန်းခန်းကို စီြံထားေှိေြည်။61

အလုပ်ရုံတွင်လုပ်ေသည့် အလုပ်သည်၊ အလုပ်သြားတို့၏ ကိုယ်အဂဂါကို ထိခိုက်နာကျင်ရစြည့်၊ သို့တည်းြဟုတ် 

အလုပ်သြားြျားကို အဆိပ်ြိရစြည့်၊ သို့တည်းြဟုတ် ရောဂါမဖစ်ရစြည့် လက္ခဏာေှိသည့်အလုပ်မဖစ်ပါက၊ 

ရအာက်ရဖာ်မပပါတို့ကို ရဆာင်ေွက်ေန် နည်းဥပရေြျားကို မပုလုပ်နိုင်သည်။

 • ထိုအလုပ်တွင် ြိန်းြြျားအား၊ သို့တည်းြဟုတ် လူေွယ်ြျားအား၊ သို့တည်းြဟုတ် ကရလးြျားအား 

ခိုင်းရစမခင်းကို တားမြစ်ေန်၊ သို့တည်းြဟုတ် ကန့်သတ်ေန်၊

 • ထိုအလုပ်တွင်ခိုင်းရစခံေရသာ အလုပ်သြားြျားကိုရသာ်၎င်း၊ ထိုအလုပ်တွင်လုပ်ေန် ရလျှာက်ထားသူြျား 

ကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ ကာလအပိုင်းအမခားနှင့် ရဆးေက်ဆိုင်ော စစ်ရဆးြှုမပုေန်အတွက် မပဋ္ဌာန်းေန်နှင့် 

ထိုအလုပ်တွင် လုပ်ေန်သင့်ရတာ်ရကကာင်းရဆးလက်ြှတ်ြေသူြျားကိုြခိုင်းရစေဟု၍ တားမြစ်ေန်၊

 • ထိုအလုပ်တွင်ခိုင်းရစခံေသူအားလုံးကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရပးေန်အတွက် မပဋ္ဌာန်းေန်၊

 • အလုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးမခားရဖါ်မပပါပစ္စည်းြျား၊ သို့တည်းြဟုတ် မပုလုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်ြျား အသုံးမပုမခင်း 

ကို၊ တားမြစ်မခင်း၊ ကန့်သတ်မခင်း သို့တည်းြဟုတ် ထိန်းချုပ်မခင်း၊62

သင်တန်းဘပးမခင်း

အလုပ်ေှင်ြျားသည် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးတာေန်ခံ၊ ကကီးကကပ်သူြျားနှင့် အလုပ် 

သြားြျားအား ေန်ကကီးဌာနက အသိအြှတ်မပုထားသည့် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေး 

သင်တန်းြျားကို လိုအပ်သလို တက်ရောက်ရစေြည်ဟူ၍ သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည်ြှအပ၊ အလုပ်ရုံြျား အက် 

ဥပရေတွင် သင်တန်းတက်ရောက်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေည်ညွှန်းရဖာ်မပချက်သည် အကန့်အသတ်မဖင့်သာေှိပါသည်။63

စစ်ဘဆးမခင်း

အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေ၏ အခန်း ၂ တွင် စစ်ရဆးရေးအောေှိြျားခန့်အပ်မခင်းကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ 

စစ်ရဆးရေးအောေှိြျားသည် ဤအက်ဥပရေပါကိစ္စြျားကို ရဆာင်ေွက်ေန်အလို့ငှာ၊ အရဆာက်အအုံ၊ စက်၊ မပဋ္ဌာန်း 

ထားသည့် ြှတ်ပုံစာအုပ်နှင့်တကွ၊ အလုပ်ရုံနှင့် သက်ဆိုင်ရသာအမခား စာချုပ်စာတြ်းြျားကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးနိုင် 

သည့်မပင်၊ လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြင်သည့်ြည်သူ့ အစစ်ခံချက်ကိုြဆို၊ ရေးြှတ်ယူနိုင်သည်ဟူ၍၊ စစ်ရဆးရေးအောေှိ 

59 ပုေ်ြ၊ ၃၆ (၃)
60 ပုေ်ြ၊ ၃၆ (၄)
61 မပင်ဆင်ထားသည့် ပုေ်ြ၊ ၅၀
62 ပုေ်ြ၊ ၅၂
63 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေကို မပင်ဆင်ထားချက်ြှ ထည့်သွင်းထားသည့် ပုေ်ြ၊ ၄၃ (က)



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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ြျား၏ အာဏာကို ပုေ်ြ၊ ၁၁ တွင် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ ဤအက်ဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်အလို့ငှာ ရဆာင် 

ေွက်ေန် လိုအပ်နိုင်သည်မဖစ်ရသာရကကာင့် စစ်ရဆးရေးအောေှိြျားသည် ထိုအာဏာြျားကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ သို့ 

ောတွင်၊  ောဇေတ်မပစ်ေဏ် ြိြိအားထိုက်သင့်ရစနိုင်သည့် အရမဖကိုရပးေြည်ဟူ၍ရသာ်၎င်း၊ ောဇေတ်မပစ်ေဏ် ြိြိ 

အား ထိုက်သင့်ရစနိုင်သည့် သက်ရသခံချက်ကို ထွက်ဆိုေြည်ဟူ၍ရသာ်၎င်း၊ ြည်သူ့ကိုြျှ ရတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ြေှိရစေ။ 

ပုေ်ြ၊ ၅၆ (၁) တွင်၊ ဤအက်ဥပရေေှိ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ ဤအက်ဥပရေအေမပုသည့် နည်း 

ဥပရေြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ ဆန့်ကျင်သည့် ပစ္စည်းမဖစ်သည်ဟု စစ်ရဆးရေးအောေှိက 

ယုံကကည်လျှင်မဖစ်ရစ၊ အလုပ်ရုံေှိ အလုပ်သြားြျား၏ ကိုယ်အဂဂါကို ထိခိုက်နာကျင်ေန်၊ သို့တည်းြဟုတ် ကျန်းြာရေး 

ကို ထိခိုက်ေန် လက္ခဏာေှိသည်ဟု စစ်ရဆးရေးအောေှိက ထင်မြင်သရောေေှိလျှင်မဖစ်ရစ၊ စစ်ရဆးရေးအောေှိသည် 

ယင်းပစ္စည်း၏ နြူနာကို ယူနိုင်သည်။

အလုပ်ရုံေှိ အရဆာက်အအုံ၊ သို့တည်းြဟုတ် အရဆာက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းရသာ်၎င်း၊ စက်ကိေိယာ သို့တည်း 

ြဟုတ် စက်၏အစိတ်အပိုင်းသည်ရသာ်၎င်း၊ လူ့အသက်ကို ရေးအန္တောယ်မဖစ်ရစြည့်၊ သို့တည်းြဟုတ် လူတို့ရေး 

ေန် ကင်းေှင်းြှုကို ထိခိုက်ရစြည့် အရမခအရန တွင်ေှိသည်ဟု စစ်ရဆးရေးအောေှိက ထင်မြင်လျှင်၊ ယင်းတို့ကို 

ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းစွာအသုံးမပုနိုင်ရကကာင်း ဆုံးမဖတ်ေန် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်ြျားနှင့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို 

ရပးအပ်ေန် အြိန့်စာချနိုင်ပပီး၊ ယင်းတို့ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရကကာင်း အတည်မပုေန် စြ်းသပ်စစ်ရဆးြှုြျား 

မပုလုပ်နိုင်သည်။64 စစ်ရဆးရေးအောေှိသည် ယင်းတို့အား မပင်ဆင်မခင်း သို့ြဟုတ် ရမပာင်းလဲမပုမပင်မခင်း ြမပုလုပ်ေ 

ရသးြီ အသုံးြမပုေန် တားမြစ်သည့်အြိန့်စာကို ချအပ်နိုင်သည်။65

စစ်ရဆးရေးအောေှိချုပ်သည် ြည်သည့်အလုပ်ရုံတွင်ြဆို ခိုင်းရစခံေသူတို့၏ကျန်းြာြှု၊ ရေးေန်ကင်းေှင်းြှု၊ သို့ 

တည်းြဟုတ် သက်သာရချာင်ချြိှုနှင့် ဆိုင်သည့်အမခားနို့တစ်စာကို၊ သို့တည်းြဟုတ် ရကကာ်မငာစာကို မြင်သာရအာင် 

ကပ်ထားေြည်ဟု အလုပ်ရုံြန်ရနဂျာအား အြိန့်စာမဖင့်ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။66

ြဘတာ်တဆထိခိုက်ြှုြျားနှင့် ဘသဆုံးြှုြျားအတွက် နို့တစ်စာဘပးပို့မခင်း

 • အလုပ်ရုံတွင် ြရတာ်တဆထိခိုက်၍ ရသဆုံးလျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ကိုယ်အဂဂါ ထိခိုက်နာကျင်ပပီးရနာက် 

ရလးဆယ့်ေှစ်နာေီြျှ၊ သို့တည်းြဟုတ် ရလးဆယ့်ေှစ်နာေီထက်ပို၍ အလုပ်ရုံတွင် အလုပ်ြလုပ်နိုင်လျှင် 

ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ဤကိစ္စအလို့ငှါ မပဋ္ဌာန်းသတ်ြှတ်ထားသည့် အြျ ိုးအစားမဖစ်ရသာ ြရတာ်တဆ 

ထိခိုက်ြှု မဖစ်လျှင်ရသာ်လည်း ရကာင်း၊ အလုပ်ရုံြန်ရနဂျာသည် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ြရတာ်တဆထိခိုက်သည့် 

အရကကာင်းကို မပဋ္ဌာန်းသည့်ပုံစံမဖင့် နို့တစ်စာရေးသား၍ မပဋ္ဌာန်းသည့်အချနိ်အတွင်း အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ် 

သြားဥပ ရေစစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာနသို့ ရပးပို့ေြည်။67 အလုပ်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ရသာ အလုပ်သြားတဦး 

ဦးကို အလုပ်သြားရလျာ်ရကကး အက်ဥပရေ၏ ဇယား ၃ တွင် သီးမခားရဖါ်မပထားသည့် ရောဂါတြျ ိုးြျ ိုး 

စွဲကပ်လျှင်၊ အလုပ်ေှင်သည် ပုေ်ြ၊ ၅၄ အေ၊ စစ်ရဆးရေး အောေှိချုပ် (အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပရေ 

စစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာန) ထံသို့ နို့တစ်စာ ရပးပို့ေြည်။ လူြှုဖူလုံ ရေးဥပရေအေ၊ အာြခံထားေှိရသာ အလုပ် 

သြားတစ်ဦးသည် ြရတာ်တဆြှုတွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိပါက၊ အလုပ်ေှင်သည် ထိုသို့ ထိခိုက်ေဏ်ော 

ေေှိြှုကို ပြို့နယ်လူြှုဖူလုံရေးရုံးသို့ အစီေင်ခံတင်မပေြည်။

64 ပုေ်ြ၊ ၄၁
65 ပုေ်ြ၊ ၄၂
66 ပုေ်ြ၊ ၉၉ (၃)
67 ပုေ်ြ၊ ၅၃



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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အလုပ်သြား၏ တာဝန်ဝတ္တရားြျား

အက်ဥပရေတွင် ရအာက်ရဖာ်မပပါ တားမြစ်ချက်ြျားနှင့် အကျုံးေင်သည့် အလုပ်သြားနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ မဖည့်စွက် 

တာေန်ေတ္တေားြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

 • အလုပ်သြားြျား၏ ကျန်းြာြှု၊ ရေးေန်ကင်းေှင်းြှု၊ သို့တည်းြဟုတ် သက်သာရချာင်ချြိှုြျားအတွက် 

စီြံထားသည့် ကိေိယာြျား၊ သို့တည်းြဟုတ် အမခားအောြျားကို တြင်အရနှာင့်အေှက်ြမပုေ၊ သို့တည်း 

ြဟုတ် အလွဲအသုံး ြမပုေ၊

 • ြိြိကိုယ်ကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ အမခားသူကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရေးအန္တောယ်မဖစ်ဖွယ်ော လက္ခဏာေှိ 

သည့်အောကို အရကကာင်း လုံရလာက်စွာြေှိေဲ တြင်ြမပုေ၊ ထို့မပင်

 • အလုပ်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်သည့် အလုပ်သြားြျား၏ ကျန်းြာြှု၊ သို့တည်းြဟုတ် ရေးေန်ကင်းေှင်းြှုအ 

တွက်၊ အလုပ်ရုံတွင်ထားေှိသည့်ကိေိယာြျား၊ သို့တည်းြဟုတ် အမခားအောြျားကို အသုံးမပုမခင်းြှ တြင် 

ြပျက်ကွက်ေ။68

ဘယေုယျ မပစ်ြှုြျားနှင့် မပစ်ေဏ်ြျား

အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေတွင် ဤအက်ဥပရေေှိ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုမဖစ်ရစ ဤအက်ဥပရေအေမပုသည့် နည်းဥပရေ 

ြျားကိုမဖစ်ရစ၊ သို့တည်းြဟုတ် ဤအက်ဥပရေအေ စာမဖင့်ရေးသားချြှတ်သည့် အြိန့်ကိုမဖစ်ရစ ြန်ရနဂျာနှင့် 

အလုပ်ေှင်တို့၏ ဆန့်ကျင်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရယေုယျမပဌာန်းချက်ြျားပါေင်ပါသည်။ ထိုမပစ်ြှုြျားအတွက် မပစ်ြှု 

ထင်ေှားစီေင်မခင်းခံေလျှင်၊ ရထာင်ေဏ် ၃ လအထိမဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ်မဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးကိုမဖစ်ရစ စီေင်မခင်း 

ခံေြည်။69 မပစ်ြှုထင်ေှားစီေင်မခင်းခံေဖူးသူသည်၊ ယခင်က ဆန့်ကျင်ခဲ့ရသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ကို ရနာက်ထပ်ဆန့်ကျင် 

သည့်မပစ်ြှုအတွက် မပစ်ြှုထင်ေှားစီေင်မခင်းခံေလျှင် ထိုသူသည် ရနာက်ထပ် မပစ်ေဏ်စီေင်မခင်းခံေရသာအခါ၊ ပိုြို 

ကကာမြင့်ရသာရထာင်ေဏ်နှင့် ပိုြိုမြင့်ြားရသာ ရငွေဏ်ကို စီေင်မခင်းခံေြည်။70

ပုေ်ြ၊ ၈၇ တွင် ဤအက်ဥပရေေှိ မပဋ္ဌာန်းချက်တခုခုကိုမဖစ်ရစ၊ ဤအက်ဥပရေအေမပုသည့် နည်းဥပရေတခုခုကို၊ 

သို့တည်းြဟုတ် အြိန့်တခုခုကိုမဖစ်ရစ အလုပ်သြား တဦးဦးကဆန့်ကျင်လျှင်၊ ထိုသူသည် တလထက်ြပိုရသာ 

ရထာင်ေဏ်မဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ်မဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးမဖစ်ရစ စီေင်မခင်းခံေြည်။ အလုပ်သြားတစ်ဦးသည် ဤပုေ်ြအေ၊ 

မပစ်ေဏ်စီေင်လျှင်၊ ထိုဆန့်ကျင်ြှုကို ြမပုြိရအာင်သင့်ရလျာ်ရသာ ရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်က၊ သို့တည်း 

ြဟုတ် အလုပ်ရုံြန်ရနဂျာက ြမပုရကကာင်း ထင်ေှားရအာင်ြမပနိုင်လျှင်၊ ထိုလုပ်ငန်းပိုင်ေှင်ကိုမဖစ်ရစ၊ ြန်ရနဂျာ 

ကိုမဖစ်ရစ၊ ထိုဆန့်ကျင်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပစ်ြှုကျူးလွန်သည်ဟု ြြှတ်ယူေ။

အမခားရသာမပစ်ြှုြျားသည်လည်း အက်ဥပရေတွင် မပစ်ေဏ်ြျားမဖင့် အတိအကျ အကျုံးေင်ပါသည်။ ယင်းမပစ်ြှု 

ြျားတွင် အမခားရသာအရကကာင်းမခင်းောြျားအနက်၊ တာေန်ြျားကိုရဆာင်ေွက်ောတွင် စစ်ရဆး ရေးအောေှိတစ်ဦး 

အား ရနှာင့်ယှက်ဟန့်တားမခင်း၊ အလုပ်သြားြျားအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန်သင့်ရတာ်ရကကာင်း ရထာက်ခံချက်

လက်ြှတ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး လိြ်ညာမခင်းနှင့် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် နို့တစ်စာြျားရပးပို့ေန် ပျက်ကွက်မခင်းြျား 

ပါေင်ပါသည်။

68 ပုေ်ြ၊ ၁၀၄
69 ပုေ်ြ၊ ၈၅
70 ပုေ်ြ၊ ၈၆



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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၄။ လူြှုဖူလုံဘရးနှင့် ထိခိုက်ေဏ်ရာရြှုြျားနှင့် ြကျန်းြာြှုအတွက် 

ဘလျာ်ဘြကး

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဘေြျား

 အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရေ (၁၉၅၁)

 လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ (၂၀၁၂)

 ဆိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား နည်းဥပရေ (၂၀၁၈)

 အလုပ်သြားရလျာ်ရကကး ဥပရေ (၁၉၂၃)

၄.၁။ လူြှုဖူလုံဘရးအတွက် အလုပ်ရှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြာြျား၏ ထည့်ဝင်ြှုြျား

လုပ်ငန်းြျားအရနမဖင့် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ထံတွင် ြှတ်ပုံတင်ပပီးရသာအခါတွင်၊ အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားြျားသည် 

စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းမဖင့် သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် ထည့်ေင်ရကကးြျားကို လူြှုဖူလုံရေးေန်ပုံရငွသို့ ထည့်ေင်ကကေပါ 

သည်။ အလုပ်ေှင်ြျားသည် အလုပ်သြားြျား၏ ထည့်ေင်ရကကးြျားကို အလုပ်သြားြျား၏ လုပ်ခလစာြှ ယူ 

ရဆာင်ထားေှိေြည်။

ဇယား (၁) - လူြှုဖူလုံဘရး ထည့်ဝင်ြှုြျား

အကျ ိုးခံစားခွင့်အြည် ထည့်ဝင်ြှုအဆင့်

ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု

နာရေးကူညီြှု အရထာက်အပံ့

နာြကျန်းမဖစ်ြှုအတွက် 

ရငွရကကးခံစားခွင့်

ြီးဖွားြိခင်အတွက် ရငွရကကးခံစားခွင့်

ရြွးကင်းစကရလးဖခင်အတွက် 

ရငွရကကးခံစားခွင့်

“ကျန်းြာရေးနှင့် လူြှုရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု ေန်ပံု ရငွ”

အာြခံထားသည့်ပုဂ္ဂို လ်သည် ြှတ်ပံုတင်စဉ်က အသက် ၆၀ ြရကျာ်ရသးပါက၊ 

• အလုပ်သြားက ၂ ောခုိင်နှုန်း

• အလုပ်ေှင်က ၂ ောခုိင်နှုန်း

အာြခံထားသည့် ပုဂ္ဂို လ်သည် ြှတ်ပံုတင်စဉ်က အသက် သ့ုိြဟုတ် အသက် ၆၀ 

ရကျာ်ပါက၊

• အလုပ်သြားက ၂.၅ ောခုိင်နှုန်း

• အလုပ်ေှင်က ၂.၅ ောခုိင်နှုန်း

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှု “အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ော ေန်ပုံရငွ”

အလုပ်ေှင် - ၁ ောခိုင်နှုန်း

ပုံစံတူထိခိုက်ြှုြျားအတွက် မပစ်ေဏ်အမဖစ် ၁.၅ ောခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်နိုင်သည် 

(နည်းဥပရေ ၅၈ ပါ အမြင့်ဆုံးသတ်ြှတ်ချက်မဖစ်သည်။)



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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လုပ်အားခတွက်ချက်ောတွင် အလုပ်သြား၏ လုပ်အားအတွက် ေသင့်ရသာ အခရကကးရငွအားလုံးကို သတ်ြှတ် 

ထားပါသည်။ ယင်းတွင်အချနိ်ပိုလုပ်ခနှင့် ေင်အရငွအမဖစ်သတ်ြှတ်နိုင်ရသာ အမခားအခရကကးရငွြျား ပါေင်သည်။71

လုပ်အားခ တွက်ချက်ြှုတွင် ရအာက်ပါတို့ ြပါေင်ရချ။72

 • အပငိြ်းစားလစာြျား၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျား

 • အပငိြ်းစားယူြည့်ေန်ထြ်းအတွက် လုပ်သက်ဆုရကကး

 • လူြှုဖူလုံရေး ရငွရကကးခံစားခွင့်

 • ခေီးသွားလာစေိတ် ခွင့်မပုရငွြျား

 • အစားအရသာက်စေိတ်

 • ရဆးကုသြှု သို့ြဟုတ် အမခားေန်ရဆာင်ြှုြျား

 • ရနောထိုင်ခင်း

 • လျှပ်စစ်ြီးနှင့် ရေေေှိရေးေန်ရဆာင်ြှုြျား

 • ရပးရဆာင်ေြည့် အခွန်အခြျား

 • အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသုံးစေိတ်ြျား

 • စာချုပ်သက်တြ်းကုန်ဆုံးချနိ်၌ ချးီမြှင့်သည့် အပိုဆုရကကးရငွ

 • အပန်းရမဖြှုဆိုင်ောြျား

 • အလုပ်ြှထုတ်ပယ်မခင်းအတွက် နစ်နာရကကးရငွနှင့် ဂရုဏာရကကး

၄.၂။ ထိခိုက်ေဏ်ရာရြှုြျားနှင့် ြကျန်းြာြှုအတွက် ဘလျာ်ဘြကး

အလုပ်တွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုနှင့် ြကျန်းြာြှုအတွက် ရလျာ်ရကကးကို လူြှုဖူလုံရေးဥပရေနှင့် အလုပ်သြားရလျာ် 

ရကကး ဥပရေတွင် သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ လူြှုဖူလုံရေးဥပရေသည် အလုပ်သြားဦးရေ ၅ ဦး သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့် 

အထက်ေှိရသာ ကုြ္ပဏီြျားအားလုံး (ကင်းလွတ်ခွင့်ြေှိပါက) နှင့် ြိြိသရောဆန္ဒအရလျာက် ြှတ်ပုံတင်သည့် 

လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ အလုပ်ေှင်ကလုပ်ရဆာင်သည့် မပစ်ြှုတစ်စုံတစ်ော သို့ြဟုတ် အလုပ် 

ထုတ်ပယ်မခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်ေှင်က လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်း ရေးနှင့် ကျန်းြာရေးအစီအစဉ်နှင့် 

ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုကို လိုက်နာေန်ပျက်ကွက်မခင်းတို့ရကကာင့်မဖစ်ရသာ လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုြျား 

အတွက် ရဆးကုသြှုကုန်ကျစေိတ်ကို အလုပ်ေှင်ကရပးေြည်။

လူြှုဖူလုံရေးဥပရေအေ၊ အာြခံထားရသာ အလုပ်သြားသည် ြရတာ်တဆြှုတွင် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိပါက၊ အလုပ်ေှင် 

သည် ထိုထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုကို ပြို့နယ်လူြှုဖူလုံရေးရုံးသို့ အစီေင်ခံတင်မပေြည်။ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်ရုံနှင့် 

အလုပ်သြား  ဥပရေ စစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာနသို့လည်း အစီအေင်ခံတင်မပေြည်မဖစ်သည်။ သို့မဖစ်၍၊ ယင်းသည် နှစ်ြျ ိုး 

71 လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၂ (ည) ကို ကကည့်ပါ။
72 အခရကကးရငွရပးရပးရချရေး ဥပရေ၊ ပုေ်ြ၊ ၂ ကို ကကည့်ပါ။



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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အစီေင်ခံေသည့် စနစ်မဖစ်ပါသည်။ ထိခိုက်ေဏ်ော ေေှိရသာအလုပ်သြားသည် လူြှုဖူလုံရေးစနစ်အေ အာြခံထား 

ေှိသူ ဟုတ်ြဟုတ်ကို လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့က စုံစြ်းစစ်ရဆးပါသည်။ အလုပ်သြားသည် အာြခံထားပပီးသူ မဖစ်သင့် 

ရသာ်လည်း အာြခံထားသူြဟုတ်ပါက၊ ဤသတ်ြှတ်မပဌာန်းချက်ကို အလုပ်ေှင်က ရလးစားလိုက်နာေန် ပျက်ကွက် 

မခင်းရကကာင့် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် အကျ ိုးခံစားခွင့်ပြာဏကို တွက်ချက်ပပီး၊ အလုပ်ေှင်အား ယင်းရလျာ်ရကကး 

ပြာဏကို အလုပ်သြားထံရပးရဆာင်ရစြည်မဖစ်သည်။ အာြခံထားသည့် အလုပ်သြားသည် အကျ ိုးခံစားခွင့်ကို 

လူြှုဖူလုံရေးေန်ပုံရငွြှ ေေှိေန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ လက်ရတွ့ကျင့်သုံးသည့် ပြာဏအတိုင်းအတာသည် 

ေှင်းလင်းြှုြေှိရပ။

လူြှုဖူလုံရေးဥပရေအေ အာြခံထားေှိသည့် အလုပ်သြားြျားသည် ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုနှင့် ြကျန်းြာြှုတို့ရကကာင့် 

ေင်ရငွရလျှာ့ချခံေမခင်း သို့ြဟုတ် ေင်ရငွဆုံးရှုံးမခင်းမဖစ်ရပါ်သည့် အချနိ်ကာလအတွင်း ရငွရကကးခံစားခွင့်ေှိပပီး၊ 

ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရနာက်အပိုင်းတွင် အရသးစိတ် ရဖာ်မပထားပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ေဏ်ောြျား သို့ြဟုတ် ြကျန်းြာြှုြျားခံစားေပပီး လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်ြျားနှင့် အကျုံးြေင် 

ရသာ အလုပ်သြားအားလုံးသည် အလုပ်သြားရလျာ်ရကကးဥပရေကို အားကိုးအားထားမပုနိုင်ပါသည်။ အလုပ် 

သြားရလျာ်ရကကးဥပရေအေ၊ ရလျာ်ရကကးေေှိေန်အတွက် ထိခိုက်ေဏ်ော ေေှိသူအလုပ်သြား သို့ြဟုတ် အလုပ် 

သြားရသဆုံးခဲ့ပါက၊ ၎င်း၏ြိသားစုေင်ြျားက ယင်းကိစ္စေပ်ကို ပြို့နယ်အလုပ်သြားရလျာ်ရကကး ရကာ်ြတီထံ 

တင်မပနိုင်သည်။ ရကာ်ြတီသည် ကိစ္စေပ်ကို စုံစြ်းစစ်ရဆးလျက်၊ အလုပ်ေှင်ကရပးရဆာင်ေြည့် ရလျာ်ရကကးပြာဏ 

ကို ဆုံးမဖတ်သတ်ြှတ်ရပးသည်။ ဥပရေသည် နို့တစ်စာရပးပို့မခင်း၊ အစီေင်ခံတင်မပမခင်း၊ စုံစြ်းစစ်ရဆးမခင်း၊ ကျန်းြာ 

ရေး စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ရလျာ်ရကကးတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရသးစိတ်ကိုလည်း သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

ြရတာ်တဆမဖစ်ြှုြျားတွင် အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားြျားအား အခြဲ့ ကျန်းြာရေးစစ်ရဆးြှု လုပ်ရဆာင်ရပး 

ေြည်။ အလုပ်ေှင်သည် အလုပ်သြားကို အလုပ်အကိုင်ရကကာင့်နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနစဉ်အတွင်း ေေှိသည့် ထိခိုက် 

ေဏ်ောြျားနှင့် ရောဂါြျားအတွက်လည်း ရလျာ်ရကကးရပးေန် တာေန်ေှိသည်ဆိုရသာ်လည်း၊ ယင်းသို့ေေှိရသာ 

ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုသည် ရအာက်ပါတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ြှုြေှိရစေပါ။

 • အလုပ်သြားက အေက်ရသစာ သို့ြဟုတ် ြူးယစ်ရဆးေါး ရသာက်သုံးထားမခင်း

 • အလုပ်ေှင်၏ ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးဆိုင်ော စည်းြျဉ်းြျားနှင့် အြိန့်ြျားကို အလုပ်သြားက တြင် 

သက်သက်လိုက်နာြှုြေှိမခင်း

 • ြိြိ၏ ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် လုံခခုံရေးတို့အတွက် ပံ့ပိုးရပးထားရသာ ကိေိယာတန်ဆာပလာ 

အကာအကွယ်ြျားကို တြင်သက်သက်ဖယ်ေှားမခင်း သို့ြဟုတ် အရလးြထားမခင်း

၄.၃။ လူြှုဖူလုံဘရးအဖွဲ့၏ မဖတ်ချက်ကို အယူခံဝင်မခင်း

လူြှုဖူလုံရေးအာြခံထားေှိသည့် အလုပ်သြားနှင့် အလုပ်ေှင်တို့သည် ရေသဆိုင်ော လူြှုဖူလုံရေးရုံး၏ ဆုံးမဖတ်ချက် 

ကို တိုင်းရေသကကီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ်အဆင့်ြျားသို့လည်းရကာင်း၊ ထိုြှတစ်ဆင့် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အယူခံ 

ခုံရုံးသို့လည်းရကာင်း အယူခံေင်ပိုင်ခွင့်ေှိသည်။

အလုပ်သြားရလျာ်ရကကးဥပ ရေရအာက်တွင် အကျုံးေင်ရသာ အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်ေှင်တို့သည် ရကာ်ြေှင်၏ 

ဆုံးမဖတ်ချက်ကို တေားရုံးချုပ်သို့ အယူခံေင်နိုင်သည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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၄.၄။ အလုပ်သြားြျားအတွက် အကျ ိုးခံစားခွင့်အြျ ိုးအစားြျား

ရအာက်ရဖာ်မပပါဇယားတွင် လူြှုဖူလုံ ရေးအဖွဲ့တွင် ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ အလုပ်သြားြျားအတွက် ရပးအပ်သည့် 

အကျ ိုးခံစားခွင့်အြျ ိုးအစားြျားစွာကို ခွဲမခားသတ်ြှတ်ရပးထားပပီး အေည်အချင်းကာလြျား၏ အကျဉ်းချုပ်ြျား၊ 

အကျ ိုးခံစားခွင့်တွက်ချက်နည်းြျားနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်ကာလြျား ပါေင်သည်။ ဇယားသည် ဥပရေအတွက် အစား 

ထိုးြဟုတ်သလို အလုံးစုံမပည့်စုံစွာပါေင်သည်ဟု ြယူဆသင့်ပါ။

ဇယား (၂) လူြှုဖူလုံဘရးအဖွဲ့တွင် ြှတ်ပုံတင်ထားဘသာ အလုပ်သြားြျားအတွက် အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျား

အြျ ိုးအစား အရည်အချင်းမပည့်ြီမခင်း အကျ ိုးခံစားခွင့် အချနိ်ကာလ

ကျန်းြာရေး 

ရစာင့်ရေှာက်ြှု

(ပုေ်ြ၊ ၂၂ - ၂၃)

ကျန်းြာရေးစစ်ရဆးြှု 

(ြိြိဆန္ဒ အရလျာက် ြှတ်ပုံ 

တင်ခဲ့လျှင်) လူြှုဖူလုံရေး 

အဖွဲ့တွင် ြှတ်ပုံတင်ထားပပီး၊ 

လူြှုဖူလုံရေး ထည့်ေင်ရကကး 

ြျား ပုံြှန်ရပးသွင်းသည့် 

အလုပ်သြား

နိုင်ငံတစ်ေှြ်းေှိ လူြှုဖူလုံရေး ရဆးခန်းြျားနှင့် ရဆးရုံ 

ြျားအမပင်၊ အချ ို ့ရသာရနောြျားေှိ စာချုပ် ချုပ်ဆိုထား 

ရသာ ပုဂ္ဂလိက ရဆးရုံြျားနှင့် ရဆးခန်းြျားတွင် 

အခြဲ့ရဆးကုသြှုခံယူခွင့်၊

အမခားရသာ အစိုးေရဆးရုံြျားသို့ လွှဲရမပာင်းရပးပို့ 

ရဆးကုသြှုခံယူေ ပါက၊ ကုန်ကျစေိတ်မပန်ရပးမခင်း။

အရေးရပါ်ကိစ္စေပ်ြျားတွင် အစိုးေ သို့ြဟုတ် 

ပုဂ္ဂလိက ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းြျားကို လွှဲရမပာင်းရပးပို့ 

ရဆးကုသြှုခံယူေပါက၊ ကုန်ကျစေိတ် မပန်ရပးမခင်း။

ေက်သတ္တပတ် ၂၆ 

ပတ်အထိ

နာြကျန်းမဖစ်မခင်း

(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 

ပုေ်ြ၊ ၂၃)

လုပ်သက် ၆ လ ေှိသူ

ထည့်ေင်ရကကး ၄ လ 

ရပးသွင်းသူ

ယခင် ၄ လအတွင်း ပျြ်းြျှ လုပ်ခ၏ ၆၀ ောခိုင်နှုန်းမဖင့် 

ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်

ေက်သတ္တပတ် ၂၆ 

ပတ်အထိ

ြီးဖွားခွင့် 

(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 

ပုေ်ြ၊ ၂၅ - ၂၇)

လုပ်သက် ၁၂ လ ေှိသူ

ထည့်ေင်ရကကး ၆ လ 

ရပးသွင်းသူ

ြိခင် - ခွင့်မပုသည့် ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းြျားတွင် အခြဲ့ 

ရဆးကုသခွင့်၊

ကရလး - ပထြနှစ်တွင် ရဆးေါး ကုသခွင့်၊

ယခင် ၁၂ လအတွင်း ပျြ်းြျှ လုပ်ခ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းမဖင့် 

ြီးဖွားခွင့်အတွက် ရငွရကကးအကျ ိုး ခံစားခွင့်)

ရြွးဖွားသည့်ကရလးအရေအတွက် (၁ ဦး၊ ၂ ဦး သို့ြဟုတ် 

၃ ဦး) အရပါ် ြူတည်ပပီး၊ ရြွးဖွားချနိ်တွင် ပျြ်းြျှလုပ်ခ၏ 

၅၀ ောခိုင်နှုန်း၊ ၇၅ ောခိုင်နှုန်း သို့ြဟုတ် ၁၀၀ ောခိုင်နှုန်း 

အထိ အပိုရဆာင်း ဆုရကကးခံစားခွင့်။

ေက်သတ္တပတ် 

၁၄ ပတ်အထိ 

(ကရလးြရြွး 

ဖွားြီ ေက်သတ္တ 

ပတ် ၆ ပတ်နှင့် 

ရြွးဖွားပပီး ေက် 

သတ္တပတ် ၈ ပတ်)

ရြွးကင်းစကရလး 

အတွက် ဖခင်မပုစုခွင့်

(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 

ပုေ်ြ၊ ၂၈)

လုပ်သက် ၁၂ လ ေှိသူ

ထည့်ေင်ရကကး ၆ လ 

ရပးသွင်းသူ

ပျြ်းြျှလုပ်ခ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းမဖင့် ခွင့်အတွက် ရငွရကကး 

အကျ ိုး ခံစားခွင့် (ယခင် ၁၂ လအတွင်း ပျြ်းြျှလုပ်ခ) 

အမပင်၊ အာြခံြထားသည့် အိြ်ရထာင်ဖက်အတွက် 

ြီးဖွားခွင့်အတွက် အပိုဆုရကကး ထပ်ရပါင်းထည့်သည်။

၁၅ ေက်အထိ

နာရေး စေိတ်ခံစားခွင့်

(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 

ပုေ်ြ၊ ၃၀၊ နည်းဥပရေ၊ 

၁၂၉)

ြှတ်ပုံတင်ထားပပီး၊ နာရေး 

စေိတ် ခံစားခွင့် ြရတာင်းခံြီ 

ထည့်ေင်ရကကး အနည်းဆုံး 

၁ လ

ရသဆုံးသူ၏ လူြှုဖူလုံရေး ထည့်ေင်ရကကး ရပးသွင်းြှု 

အချနိ် ကာလအရပါ်ြူတည်လျက်၊ ယခင် ၄ လအတွင်း 

ရသဆုံးသူ၏ လစဉ်ပျြ်းြျှ လုပ်ခ၏ ၁ လစာ နှင့် ၅ လစာ 

အကကားကို နာရေးစေိတ် ခံစားခွင့်ေှိသည်။

တစ်လုံး 

တစ်ခဲတည်း



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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အြျ ိုးအစား အရည်အချင်းမပည့်ြီမခင်း အကျ ိုးခံစားခွင့် အချနိ်ကာလ

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှု - 

ယာယီြသန်စွြ်းြှု

(လူြှုဖူလုံ ေရေးဥပရေ၊ 

ပုေ်ြ၊ ၅၅ - ၅၆)

လုပ်ငန်းခွင်ြရတာ်တဆမဖစ် 

ြှု/ ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှုတို့ 

ရကကာင့် ယာယီအလုပ် လုပ် 

ကိုင်နိုင်စွြ်း ြေှိမခင်း၊ လူြှု 

ဖူလုံရေး ထည့်ေင်ရကကး 

အနည်းဆုံး ၂ လ ရပးသွင်းသူ

လစဉ်ပျြ်းြျှလုပ်ခ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းမဖင့် ရငွရကကးအကျ ိုး 

ခံစားခွင့် (ယခင် ၄ လအတွင်း ပျြ်းြျှလုပ်ခ)

၁၂ လ အထိ

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှု 

-အပြဲြသန်စွြ်းြှု

(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 

ပုေ်ြ၊ ၅၇ - ၅၉)

လုပ်ငန်းခွင်ြရတာ်တဆ 

မဖစ်ြှု/ ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိြှု 

တို့ရကကာင့် အပြဲတြ်း အလုပ် 

လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်း ြေှိရတာ့မခင်း၊

လူြှုဖူလုံရေးထည့်ေင်ရကကး 

အနည်းဆုံး ၂ လ ရပးသွင်းသူ

လစဉ်ပျြ်းြျှလုပ်ခ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းမဖင့် ရငွရကကးအကျ ိုး 

ခံစားခွင့် (ယခင် ၄ လ အတွင်း ပျြ်းြျှလုပ်ခ)

ရဆးအဖွဲ့က ဆုံး 

မဖတ်ထားသည့် 

ြသန်စွြ်းြှုအဆင့် 

အလိုက်အရမပာင်း 

အလဲေှိသည်။73 

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှု 

- ကျန်ေစ်သူ အကျ ိုး 

ခံစားခွင့်

(လူြှုဖူလုံရေးဥပရေ၊ 

ပုေ်ြ၊ ၆၂)

လုပ်ငန်းခွင်ြရတာ်တဆမဖစ်ြှု 

သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ရကကာင့် 

မဖစ်ရပါ်သည့် ရောဂါြျား 

ရကကာင့် အလုပ်သြား ရသဆုံး 

မခင်း၊ လူြှုဖူလုံရေးထည့်ေင် 

ရကကး အနည်းဆုံး ၂ လ ရပး 

သွင်းသူ

ရသဆုံးသူ၏ လူြှုဖူလုံ ရေးထည့်ေင် ရကကးရပးသွင်းြှု 

အချနိ်ကာလကို ြူတည်လျက်၊ ယခင် ၄ လ အတွင်း 

ရသဆုံးသူ၏ လစဉ်ပျြ်းြျှ လုပ်ခ၏ အဆ ၃၀ နှင့် အဆ 

၈၀ အကကား

တစ်လုံးတစ်ခဲ 

တည်း သို့ြဟုတ် 

ပုံြှန်ရပးရချမခင်း

73 အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်းဆုံးရှုံးြှုသည် ၂၀ ောခိုင်နှုန်းရအာက်မဖစ်ပါက၊ ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်သည် လစဉ်လုပ်ခ၏ ၅ နှစ်စာကို တစ်လုံး 
တစ်ခဲတည်းရပးရဆာင်ေြည်။ ဆုံးရှုံးြှုသည် ၂၀ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ၇၀ ောခိုင်နှုန်းအကကားမဖစ်ပါက၊ ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်သည် လစဉ် 
လုပ်ခ၏ ၇ နှစ်စာမဖစ်ပပီး၊ ယင်းကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမဖစ်ရစ၊ ပုံြှန်ရပးရချမခင်းမဖင့် မဖစ်ရစ၊ ရပးရချနိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင် 
စွြ်းဆုံးရှုံးြှုသည် ၇၅ ောခိုင်နှုန်းအထက်မဖစ်ပါက၊ ရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်သည် လစဉ်လုပ်ခ၏ ၉ နှစ်စာမဖစ်ပပီး၊ ယင်းကို တစ်လုံး 
တစ်ခဲတည်းမဖစ်ရစ၊ ပုံြှန်ရပးရချမခင်းမဖင့်မဖစ်ရစ ရပးရချနိုင်သည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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၅။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ဘရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်မခင်း

 သက်ဆိုင်ရာ ဥပဘေြျား

 သက်ဆိုင်ော အြိန့်ြျားနှင့် ရကကညာချက်ြျား 

  စက်ရုံြျား၊ လုပ်ငန်းခွင်ြျားနှင့် ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ကကိုတင် 

ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ော လြ်းညွှန်ချက်၊၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၁၉ ေက်ရန့တွင် ထုတ်မပန် 

သည့် ြူ ၁.၀၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၃၀ ေက်တွင် ထုတ်မပန်သည့် ြူ ၂.၀၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၉ ေက်တွင် 

ထုတ်မပန်သည့် ြူ ၃၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ေက်တွင် ထုတ်မပန်သည့် ြူ ၄၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် 

ထုတ်မပန်သည့် ြူ ၄.၁၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊  ရအာက်တိုောလ ၉ ေက်တွင် ထုတ်မပန်သည့် ြူ ၅။

  အစားအစာဆိုင်ြျားနှင့် ဟိုတယ်စားရသာက်ဆိုင်ြျားအတွက် ကိုဗစ် - ၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ရေး 

လြ်းညွှန်ချက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၂၄ ေက်

  ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ပွားရနစစဉ်အချနိ်အတွင်း၊ ခေီးရေးအလုပ်ဆင်းသူြျားနှင့် အြျားမပည်သူ 

သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် လြ်းညွှန်ချက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြလ ၁၁ ေက်

  ပြို့နယ်၊ ေပ်ကွက်၊ ရကျးေွာြျားေှိ ရစျးြျားနှင့် ရစျးဆိုင်ြျားအတွက် လြ်းညွှန်ချက်ြျား၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ဧပပီလ ၂၁ ေက်

  ကိုဗစ် - ၁၉ နှင့်ပတ်သက်ပပီး ဟိုတယ်နှင့် ြိုတယ်ြျားအတွက် ညွှန်ကကားချက်ြျား၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 

၃ ေက်

  စားရသာက်ဆိုင်ြျားအတွက် ရနာက်ဆုံးအရမခအရနနှင့်အညီ ြွြ်းြံထားရသာ စံမဖစ်သည့် လုပ်ငန်း 

ရဆာင်ေွက်ြှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား၊ ြူ ၁.၁၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ေက်

၅.၁။ အြိန့်ြျားနှင့် ဘြကမငာချက်ြျားကို မပန်လည်ခခုံငုံသုံးသပ်မခင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အရစာပိုင်းတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကြ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ စတင်မဖစ်ပွားလာမခင်းရကကာင့်၊ မြန်ြာနိုင်ငံသည် လုပ်ငန်း 

ခွင်ြျားနှင့် လူြှုအသိုင်းအေိုင်းြျားတွင် ရောဂါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ြှု ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကကိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအြံြျား 

ကို ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပိုင်းတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ချြှတ်ထားဆဲမဖစ်ရသာ စက်ရုံြျားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် အဓိကအစီအြံြျားအား ခခုံငုံသုံးသပ်မခင်းကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ အထက်ရဖာ်မပပါ ရလးရထာင့် 

ကွက်တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း အမခားရသာ လြ်းညွှန်ချက်ကိုလည်း ထုတ်မပန်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ြျား 

အရနမဖင့် အမခားရသာ တည်ဆဲအလုပ်သြားဥပရေြျားကို ရလးစားလိုက်နာေြည်မဖစ်ရကကာင်း ြှတ်သားေန် အရေး 

ကကီးပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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ကိုဗစ် - ၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ကနဦးညွှန်ကကားချက်ြျားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၁၉ 

ေက်တွင် ထုတ်မပန်ခဲ့ပပီး၊ ယင်းတို့ကို ရနာက်ဆုံးအရမခအရနနှင့်ကိုက်ညီြှုေှိရစေန် အကကိြ်ြျားစွာ လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါ 

သည်။ ပထြအကကိြ် အသွားအလာပိတ်ပင်ြှုပပီးရနာက်တွင် လုပ်ငန်းခွင်စစ်ရဆးမခင်းြျားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ 

ေက်ရန့တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာနသည် စက်ရုံြျားတွင် ကကိုတင်ကာကွယ်ရေး 

အစီအြံြျားအား ရလးစားလိုက်နာမခင်းကို အကဲမဖတ်သုံးသပ်ေန်အတွက် စစ်ရဆးြှုြျား မပုလုပ်ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း 

အသုံးမပုြည့် ဆန်းစစ်ြှုစာေင်းကို ရေးဆွဲချြှတ်ခဲ့ပါသည် (တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာရနမခင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေကာ 

ကွယ်ရေးေတ်စုံြျား အသုံးမပုမခင်းနှင့် ပိုးသတ်မခင်းတို့ကဲ့သို့ရသာ)။ စစ်ရဆးသည့် ဆန်းစစ်ြှုစာေင်း ြိတ္တူကို ရနာက် 

ဆက်တွဲ (၁) တွင် ရဖာ်မပထားပါသည်။

စက်ရုံြျား၊ အလုပ်ရုံြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျားအတွက်၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုောလ ၉ ေက်တွင် ထုတ်မပန်ခဲ့သည့် 

ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်(စ်) ရောဂါ ၂၀၁၉ (ကိုဗစ် - ၁၉) ကကိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ော လတ်တရလာ လြ်းညွှန်ချက်သည် 

ရအာက်တွင်ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း သတ်ြှတ်ချက်အြျားအမပားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။

အိြ်ြှဘန၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်မခင်း

ြိြိတို့အိြ်ြှရန၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်၍ေရသာ အလုပ်သြားြျားသည် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ကိုင်ေန်လိုအပ်သည်။

အလုပ်သြားြျားအဘနမဖင့် အိြ်ြှဘန၍အလုပ်လုပ်ကိုင်၍ြရနိုင်ပါက၊ လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် တစ်ဦးနှင့် 

တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာဘနမခင်းဆိုင်ရာ သတ်ြှတ်ချက်ြျား

အိြ်ြှရန၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန် ြမဖစ်နိုင်ပါက၊ စက်ရုံြျား၊ အလုပ်ရုံြျားနှင့် အလုပ်ဌာြျားအရနမဖင့် ရလျာ်ကန်သည့် 

ရလေင်ရလထွက်ရကာင်းြွန်ြှုေှိေြည်မဖစ်ပပီး၊ တတ်နိုင်သြျှ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ြျက်နှာချင်းဆိုင်ပုံစံမဖင့် အလုပ်လုပ် 

ကိုင်မခင်းကို ရေှာင်ကကဉ်ေြည်မဖစ်ကာ၊ အလုပ်သြားြျား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအကကား ၆ ရပ အကွာေှိရစေန် စည်းကကပ် 

ရဆာင်ေွက်ေြည်။ တစ်ဦးနှင်တစ်ဦး ြျက်နှာချင်းဆိုင်ပုံစံမဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန် လိုအပ်ပါက၊ ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ြှု 

သည် အချနိ် ၁၅ ြိနစ်ထက် ပို၍ြကကာေန် လိုအပ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာဘနမခင်းဆိုင်ရာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို တိကျစွာလိုက်နာ 

ဘဆာင်ရွက်နိုင်မခင်းြရှိပါက၊ အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရွက်ရြည့် အစီအြံြျား

စက်ရုံတစ်ရုံသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ၆ ရပ အကွာရနထိုင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာရနမခင်း 

ဆိုင်ော လြ်းညွှန်ချက်ြျားကို လိုက်နာေန် ြမဖစ်နိုင်ပါက၊ ၎င်းတို့အရနမဖင့် ရအာက်ရဖာ်မပပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ေပါြည်။

 (က) အလုပ်ကို အဆိုင်းမဖင့် ခိုင်းရစမခင်းကို ရဆာင်ေွက်ေြည်။ သို့ြဟုတ်

 (ခ)  အလုပ်သြားြျားကို နှာရခါင်းစည်းတပ်ရစေြည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ြျက်နှာချင်းဆိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင် 

မခင်းကို ရေှာင်ကကဉ်ေြည်မဖစ်ပပီး၊ အကန့်ြျား ပိုင်းမခားထားေြည်။ သို့ြဟုတ်



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)

29

 (ဂ)  အလုပ်သြားြျားကို အလှည့်ကျခိုင်းရစေြည်။ ထိုသို့အားမဖင့် အလုပ်သြားြျား၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းကို 

တစ်ေက်မခားစီ အလုပ်တာေန်ခိုင်းရစမခင်းမဖစ်ကာ၊ အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် ရန့စဉ်အလုပ်ဆင်းေန် 

ြလိုအပ်ေဲ၊ ၎င်းတို့၏အရဆာင်ြျား သို့ြဟုတ် အိြ်တွင်ရနထိုင်ေန်လိုအပ်ပါသည်။

ကိုယ်ဝန်ဘဆာင်အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ကျန်းြာဘရးအားနည်းသည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် စီြံဘဆာင်ရွက် 

ြှုြျား

မဖစ်နိုင်ပါက၊ ကိုယ်ေန်ရဆာင်အြျ ိုးသြီးအလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် တူညီရသာလုပ်ခလစာနှုန်းထားမဖင့် ြိြိတို့ 

အိြ်ြှရန၍ အလုပ်လုပ်ေန်လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ေန်ရဆာင်အြျ ိုးသြီး အလုပ်သြားတစ်ဦး၏ ကျန်းြာရေးအရမခ 

အရနကို ကျန်းြာရေးဌာနတွင် အလုပ်မပန်ြေင်ြီ ကကိုတင်စစ်ရဆးေန်လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ေန်ရဆာင် အြျ ိုးသြီး 

ြျားကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ကိုင်ေမခင်းြေှိေဲ အန္တောယ်မဖစ်နိုင်ရမခ နည်းပါးသည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားနှင့် အလုပ်ြျား 

တွင် ခိုင်းရစသင့်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ရလေင်ရလထွက်ရကာင်းသည့်ရနောတွင် အလုပ်ချနိ်အတွင် အနည်းဆုံး ၄ 

ကကိြ် အနားရပးသင့်ပါသည်။

အသက် ၅၀ နှစ်အထက်ေှိရသာ အလုပ်သြားြျားနှင့် ယခင်ကတည်းက ကျန်းြာရေးအားနည်းသည့် အလုပ်သြား 

ြျား (ရသွးတိုး၊ ဆီးချ ို ေှိသူြျားနှင့် ခုခံအားကျဆင်းသည့် အလုပ်သြားြျား) အတွက် အစီအြံြျားရဆာင်ေွက်ရပး 

ေန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ အလုပ်သြားြျားကို အန္တောယ်ေှိနိုင်ရမခ နည်းပါးသည့် အလုပ်သို့ မပန်လည် 

ေင်ရောက်ပပီး၊ ခိုင်းရစမခင်းြမပုြီ၊ ဆောေန်နှင့်တိုင်ပင်ရဆွးရနွးရစလျက်၊ ဆောေန်၏ရထာက်ခံချက်ကို ကကိုတင်ေယူ 

ေန် လိုအပ်ပါသည်။

အလုပ်သို့အသွား/အမပန် ခရီးသွားလာမခင်း

အလုပ်သို့ အသွား/အမပန် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာရနမခင်းဆိုင်ောသတ်ြှတ် 

ချက်ြျားကို လိုက်နာေြည်။ လက်သန့်ရဆးေည်ြျား၊ တစ်ခါသုံးတစ်ေှူးြျားနှင့် နှာရခါင်းစည်းြျားကို မဖည့်ဆည်း 

ပံ့ပိုးရပးေြည်။ ပိုးသတ်ရဆးမဖန်းမခင်းကိုလည်း လုပ်ရဆာင်ေန်လိုအပ်သည်။ ကျန်းြာရေးအမြင်ဖွင့် သတင်းအချက် 

အလက်ြျားဆိုင်ော ေီဂျစ်တယ်အသံဖိုင်ြျားနှင့် ရကကညာချက်ြျားကို ထုတ်မပန်ရကကညာေန် လိုအပ်ပါသည်။

မဖည့်စွက် သတ်ြှတ်ချက်ြျား

လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် ရအာက်ရဖာ်မပပါ မဖည့်စွက်သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာေြည်။

 • ဆပ်မပာ သို့ြဟုတ် လက်သန့်ရဆးေည်မဖင့် ြကကာခဏ လက ် ရဆးမခင်း (အနည်းဆုံး အေက် ၆၀ ောခိုင်နှုန်း 

ပါေင်ရသာ)

 • အလုပ်ေှင်ြျားသည် လက်ရဆးသည့် ရနောြျား၊ ဆပ်မပာ၊ ရေ၊ လက်သန့ ် ရဆးေည်နှင့် တစ်ေှူးစက္ကူြျားကို 

လုံရလာက်စွာထားေှိေြည်။ လက်ရဆးနည်း ပညာရပးပိုစတာြျားကို လက်ရဆးသည့် ရနောြျား၏ ရေး 

တွင် ထားေှိသင့်သည်။

 • အလုပ်သြားြျားသည် ပါးစပ်နှင့် နှာရခါင်းကို အကာအကွယ်မပုသည့် နှာရခါင်းစည်းြျားအပါအေင်၊ လို 

အပ်သည့် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းြျားကိေိယာြျား ေတ်ဆင်ေြည်။
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 • လုပ်ငန်းခွင်သို့ရောက်ေှိချနိ်တွင် အလုပ်သြားြျား၏ ကိုယ်အပူချနိ်ကို တိုင်းတာေန်လိုအပ်သည်။ ကိုယ်အပူ 

ချနိ်မြင့်ြားသည့် အလုပ်သြားြျားကို အလုပ်လုပ်ခွင့်ြမပုသင့်ေဲ၊ ရဆးကုသြှုအတွက် လိုအပ်သည့် အစီ 

အြံြျား စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ရပးေန်လိုအပ်သည်။

 • ထြင်းစားခန်းတွင်၊ အလုပ်သြားြျား တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ၆ ရပ အကွာတွင် အစားအစာ စားရသာက်နိုင်ေန် 

စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ရပးေန်လိုအပ်ပပီး၊ အလုပ်သြားြျား ြျက်နှာချင်းဆိုင် ပုံစံအရနအထားတွင်မဖစ်ပါက၊ ပိုင်း 

မခားထားသည့် အကာအေံြျား တပ်ဆင်ထားေှိေန်လိုအပ်သည်။

 • ထိရတွ့သည့်ရနောြျား (ဥပြာ၊ စားပွဲြျက်နှာမပင်ြျား) နှင့် ေန်ထြ်းြျားအသုံးမပုသည့် ပစ္စည်းကိေိယာြျား) 

ကို ြကကာခဏပိုးသတ်ေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်သင့်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ဘရာဂါမဖစ်ပွားြှုြျား

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ သို့ြဟုတ် အလုပ်ဌာနတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွားသူ လူနာ (သို့ြဟုတ် သံသယလူနာ) ေှိပါက၊ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုောလတွင် ထုတ်မပန်သည့် ညွှန်ကကားချက်ြျားက ရအာက်ပါအတိုင်း သတ်ြှတ်မပဌာန်း 

ထားပါသည်။

 • ရောဂါမဖစ်ပွားသူလူနာထိရတွ့သည့်ရနောြျားကို ပိုးသတ်ေြည်မဖစ်ပပီး၊ လုပ်ငန်းခွင်74ကို ၂၄ နာေီ ပိတ်ထား 

ေြည်။ ဤအချနိ်ကာလအတွင်း၊ ရောဂါမဖစ်ပွားသူလူနာ သို့ြဟုတ် သံသယလူနာ အလုပ် လုပ်ကိုင်သည့် 

ရနောအနီးေှိ တံခါးြျား၊ မပူတင်းရပါက်ြျားကို ရလေင်ရလထွက်ရကာင်းြွန်ရစေန် ဖွင့်ထားေြည်။

 • ကိုဗစ် - ၁၉ ော စစ်ရဆးြှု ေလေ်ကို ရစာင့်ဆိုင်းရနစဉ်အချနိ်တွင် သံသယလူနာြျားနှင့် အနီးကပ်ထိရတွ့ 

သူြျားသည် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ြလာေပါ။

 

74 လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံး သို့ြဟုတ် အလုပ်သြား အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနသည့်ရနောနှင့် ဆက်စပ်မခင်းေှိြေှိဆိုသည့်အချက်ြှာ ေှင်းလင်းြှုြေှိပါ။ 
လြ်းညွှန်ချက်ပါ ရဖာ်မပချက်အရနအထားတွင် အလုပ်သြားအလုပ်လုပ်ကိုင်ရနသည့် လုပ်ငန်းခွင်ရနောဟု ယူဆေပါသည်။
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ဘနာက်ဆက်တွဲ (၁) - မြန်ြာနိုင်ငံရှိ စက်ရုံ ဆန်းစစ်ြှုစာရင်း
 

စက်ရုံအြည်  ...............................    စစ်ရဆးသည့် ေက်စွဲ ........................

စက်ရုံလိပ်စာ ..............................

စဉ် ဘလးစားလိုက်နာြှုဆိုင်ရာ အစီအြံြျား ရှိ ြရှိ ြှတ်ချက်

၁။ အိြ်တွင်ဘနထိုင်မခင်း

အိြ်ြှရန၍ အလုပ်လုပ်၍ေသည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် အိြ်ြှရန၍ အလုပ်လုပ်ေန် စီြံ 

ရဆာင်ေွက်ြှု တစ်စုံတစ်ော ေှိပါသလား။

၂။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာဘနမခင်း

* ၆ ရပ အကွာအရေး ရသချာရစေန် ကကြ်းမပင်တွင် အြှတ်အသားမပုလုပ်ပါ။

* တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ၆ ရပ အကွာတွင်ေှိေန် ြမဖစ်နိုင်ပါက၊ ြျက်နှာအကာ သို့ြဟုတ် ပလပ်စတစ် 

အကာအေံကို ေတ်ဆင်ေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပါ သို့ြဟုတ် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ြျက်နှာချင်းဆိုင်ပုံစံ

အရနအထားတွင် ြေှိရစေန် ရဆာင်ေွက်ပါ။

* အလုပ်အဆိုင်းတစ်ခုချင်းစီြှ အလုပ်သြားြျားအား အလုပ်တာေန် ြရမပာင်းလဲပါနှင့်။

အလုပ်အဆိုင်းတစ်ခုချင်းစီြှ အလုပ်သြားြျားအတွက် အလုပ်ချနိ် ြတူညီရအာင် 

စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပါ။

အလုပ်တစ်ခုချင်းစီြှ အလုပ်သြားြျား နားချနိ် ြတူညီရအာင် စီစဉ် ရဆာင်ေွက်ပါ။

*၃။ ခွဲစိပ်ခန်းသုံး နှာဘခါင်းစည်းနှင့်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ရန် အလုပ်သြားြျားကို ညွှန်ြကားဖပီး၊ ခွဲစိပ် 

ခန်းသုံးနှာဘခါင်းစည်းနှင့်လက်အိတ်ြျားကို အလုံအဘလာက် မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးဘပးပါ။

၄။ ဝန်ထြ်းြျား နာြကျန်းြှု

ကျန်းြာရေးဌာနတွင် ရဆးကုသြှုခံယူေေှိေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပပီး၊ ကိုယ်ပူမခင်း၊ ရချာင်းဆိုးမခင်း 

နှင့် အမခားရသာကျန်းြာရေးဆိုင်ော ချွတ်ယွင်းချက်ြျားကဲ့သို့ရသာ ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ 

လက္ခဏာေှိသည့် အလုပ်သြားြျားအား လုပ်ငန်းခွင်သို့ြေင်ရောက်ရစေန် (စီစဉ်ရဆာင်ေွက် 

ထားပါက၊ ြည်ကဲ့သို့စီစဉ်ထားေှိရကကာင်းကို ြှတ်ချက်ရနောတွင် ေှင်းလင်းရဖာ်မပပါ)။

* လုပ်ငန်းခွင်သို့ ြေင်ရောက်ေန်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစား ေန်ကကီးဌာန၏ 

ညွှန်ကကားချက်ြျားတွင်ပါေှိသည့် အချက်အလက်ြျားကို ေှင်းလင်းစွာ ေှင်းလင်းရဖာ်မပပါ။

* အလုပ်သြား သို့ြဟုတ် အလုပ်သြား၏ ြိသားစုေင်တစ်ဦး နာြကျန်းမဖစ်ပါက၊ သက်ဆိုင်ော 

ကကီးကကပ်ရေးြှူးနှင့် စက်ရုံတာေန်ခံထံ အစီေင်ခံတင်မပေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပပီး၊ ဆက်လက်ပပီး 

ကျန်းြာရေးဌာနသို့ အစီေင်ခံ တင်မပပါ။ 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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စဉ် ဘလးစားလိုက်နာြှုဆိုင်ရာ အစီအြံြျား ရှိ ြရှိ ြှတ်ချက်

၅။ သယ်ယူပို့ဘဆာင်ဘရး

* ထိုင်ခုံြျားတွင် အြည်ြျားကပ်ထားသည့် ေတ်(စ) ကားြျားကို စီစဉ်ရပးပါ။

* ကကို/ပို့ယာဉ်ရပါ်တွင် လက်သန့်ရဆးေည်၊ တစ်ေှူးစက္ကူနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံး နှာရခါင်းစည်းြျား 

ထားေှိရပးပါ။

၆။ အဝင်/အထွက် ဂိတ်ဘပါက်ြျား

* လုပ်ငန်းခွင် အေင်/အထွက် ဂိတ်ရပါက်ြျားတွင် တို့ထိေန်ြလိုသည့် အပူချနိ်တိုင်းကိေိယာ 

သို့ြဟုတ် အပူချနိ်ရဖာ်မပသည့် စကန်နာ ထားေှိရပးပါ။

(အလုပ်သြားဦးရေ ၅၀၀ လျှင် တို့ထိေန်ြလိုသည့် အပူချနိ်တိုင်းကိေိယာ ၃ ခုနှင့် 

အလုပ်သာြားဦးရေ ၁၀၀၀ လျှင် ၅ ခု)

ကိုယ်အပူချနိ်စစ်ရဆးသည့် ေန်ထြ်းြျားအတွက် တစ်ကိုယ်ရေ ကာကွယ်ရေးသုံး ပစ္စည်းကိေိ 

ယာြျား (နှာရခါင်းစည်း၊ လက်အိတ်၊ ခါးစည်းရေှ့ဖုံး၊ ြျက်နှာအကာ) မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးပါ။

အလုပ်သြားြျား လုပ်ငန်းခွင်သို့ရောက်ေှိရသာအခါနှင့် ထွက်ခွာရသာအခါ အေင်/အထွက် 

ဂိတ်ရပါက်ြျားတွင် လူြထူထပ်ရစေန်နှင့် အေင်နှင့် အထွက်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ၆ ရပ 

အကွာတွင် ေှိရနရစေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပါ။

* လူအစုအရေးထဲတွင် စာေွက်ရပါ်တွင် လက်ြှတ်ြထုိးေဲ သ့ုိြဟုတ် လက်ရဗွြနိှပ်ေဲ လုပ်ငန်းခွင် 

သို့ေင်ရောက်သည့် အလုပ်သြားြျားအား စစ်ရဆးေန် ကကီးကကပ်ရေးြှူးြျားကို တာေန်ရပးပါ။

* စက်ရုံ/ရုံးြှရန၍ အလုပ်သြားြျား၏ ရနေပ်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်ြျားပါေှိရသာ 

ဆက်သွယ်ေြည့် စာေင်းြျားမပုစုပါ။

၇။ ဘရာဂါကာကွယ်ရန် တစ်ကိုယ်ဘရနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းဘရး

* လက်ရဆးကန်ြျားကို အလုံအရလာက်ထားေှိပပီး၊ ယင်းတို့ကို တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ၆ ရပ အကွာတွင် 

ထားေှိပါ (အလုပ်သြား ၁၀ ဦးလျှင် လက်ရဆးကန်တစ်ခု) (၎င်းတို့အနက်ြှ တစ်ခုတွင် ရမခမဖင့် 

ဖိနင်းလျက် ရေပိုက်ရခါင်းကို အသုံးမပုနိုင်ပါသည်)

(က) လုပ်ငန်းခွင် အေင်/အထွက် ဂိတ်ရပါက်ြျား

(ခ) လုပ်ငန်းခွင်

(ဂ) အနားယူသည့်ရနောနှင့် ထြင်းစားခန်း

(ဃ) အိြ်သာ

* လက်ကို စနစ်တကျရဆးရကကာေန်အတွက် လိုအပ်သည့် အရထာက်အပံ့ြျား စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပါ 

(ဆက်မပာ၊ ရေ၊ လက်သန့်ရဆးေည်၊ တစ်ေှူးစက္ကူြျား)

အလုပ်သြားြျား လက်ရဆးသည့်ရနောတိုင်းတွင် လက်ကို စနစ်တကျ ရဆးရကကာေန် 

အစီအြံပိုစတာြျားကို ကပ်ထားပါ။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)
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စဉ် ဘလးစားလိုက်နာြှုဆိုင်ရာ အစီအြံြျား ရှိ ြရှိ ြှတ်ချက်

၈။ သန့်ရှင်းြှုနှင့် ပိုးသတ်မခင်း

အြှိုက်ပုံးြျား အလုံအရလာက်ထားေှိလျက်၊ အြှိုက်ြျားကို စနစ်တကျ စုသိြ်းစွန့်ပစ်သည့် 

စနစ်ကို စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပပီး၊ ြှတ်တြ်းထားေှိပါ။

(က) အိြ်သာ

(ခ) လုပ်ငန်းခွင်

တစ်ခါသုံး တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းကိေိယာြျားအား စနစ်တကျစွန့်ပစ်ေန် 

စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပပီး၊ ြှတ်တြ်းထားေှိပါ။

တစ်ခါသုံးြဟုတ်သည့် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းကိေိယာြျားကို သန့်ေှင်းရစေန် 

စီစဉ်ဆာင်ေွက်ပပီး၊ ြှတ်တြ်းထားေှိပါ (စီစဉ်ရဆာင်ေွက် ထားပါက၊ ြည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ရဆာင်ေွက် 

ထားရကကာင်းကို ြှတ်ချက်ရနောတွင် ေှင်းလင်းရဖာ်မပပါ)

* အလုပ်သြားြျား ရန့စဉ်အသုံးမပုသည့် ပစ္စည်းကိေိယာတန်ဆာပလာြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား 

ထိရတွ့သည့် သတ္တုြျက်နှာမပင်ြျားကို သန့်စင်ောတွင် အေက် ၇၀ ောခိုင်နှုန်း လုံရလာက်စွာ 

ပါေှိပါသလား။

* ကကြ်းမပင်ြျားကို သန့်စင်ောတွင် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်ရပျာ်ေည် ၀.၁ ောခိုင်နှုန်း သို့ြဟုတ် 

ဆပ်မပာေည်နှင့် ရေတို့ လုံရလာက်ြှုေှိပါသလား။

(သန့်စင်ောတွင် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် ၀.၁ ောခိုင်နှုန်းကို အသုံးမပုပါက၊ စီြံရဆာင်ေွက်ြှုြျားနှင့် 

အသုံးမပုပုံညွှန်ကကားချက်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး အသိပညာ ဗဟုသုတတစ်စုံတစ်ော ေှိပါသလား။)

၉။ အစားအဘသာက်နှင့် အနားယူမခင်း

အလုပ်သြားြျားသည် ရန့လည်စာထြင်းဗူးြျားနှင့် ရေတ့ုိကုိ ၎င်းတ့ုိကုိယ်တုိင်ယူရဆာင်လာသည်။

စက်ရုံက အစားအရသာက် စီစဉ်ရပးသည်။

(စက်ရုံက စီစဉ်ရပးပါက၊ ြီးဖိုရချာင်ေန်ထြ်းြျား၏ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ေှင်းရေးနှင့် ၎င်းတို့၏ 

ကျန်းြာရေးဆိုင်ောကိစ္စေပ်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ထားရကကာင်းကို 

ြှတ်ချက်ရနောတွင် ေှင်းလင်းရဖာ်မပပါ။)

ထြင်းစားခန်းနှင့် အနားယူသည့်ရနောြျားတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စားရသာက်အနားယူနိုင်ေန် 

စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပါ။

ထြင်းစားခန်းနှင့် အနားယူသည့်ရနောြျားတွင် လက်ကိုစနစ်တကျ ရဆးရကကာေန် စီစဉ် 

ရဆာင်ေွက်ပါ။

၁၀။ အဘထွဘထွ

လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် ရလေင်ရလထွက်ရကာင်းြွန်ရစေန် စီစဉ် ရဆာင်ေွက်ပါ။

ရလရအးရပးစက်ြျားအသုံးမပုပါက၊ ရလစစ်ထုတ်သည့် အောြျားကို ြကကာခဏ သန့်ေှင်းေန် 

စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ပပီး၊ ြှတ်တြ်းမပုစုပါ။



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့် ကျန်းြာဘရးဆိုင်ရာ ဥပဘေြိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

34



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာ)

35

ILO Liaison Office in Myanmar
No 1(A), Kanbae (Thitsar) Road
Yankin Township, Yangon,
Myanmar
Phone +95 1 7336538,  7336539


	ဥယျောဇဉ်
	၁။	နိဒါန်း
	၂။	ယေဘုယျ တာဝန်ဝတ္တရားများ
	၃။	လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များ
	၄။	လူမှုဖူလုံရေးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများနှင့် မကျန်းမာမှုအတွက် လျော်ကြေး
	၅။	ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း
	နောက်ဆက်တွဲ (၁) - မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်ရုံ ဆန်းစစ်မှုစာရင်း

